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 املكّسوٛ
شمتٜمّقع دراؾم٤مت اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل وشمتِمّٕم٥م وشمٓم٤مل زواي٤م خمتٚمٗم٦م ُمـ طمٞم٤مة اًمٗمرد 

ديٛم٦م اًمتل أقم٤مدت ًمٜمٗمًٝم٤م اًمٔمٝمقر واجلامقم٦م، وٓ شمٙم٤مد شم٘مػ اعمقوققم٤مت اًم٘م

سمتحّدي٤مت ضمديدة، ويمذًمؽ اعمقوققم٤مت اجلديدة، سمام يٗمرض قمغم اًمٗم٘مٞمف واًم٤ٌمطم٨م ذم 

 اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل اًمرصد واعمت٤مسمٕم٦م ودمديد اًمٜمٔمر واًمت٠مُّمؾ.

وٟمٔمرًا عم٤م يِمٖمٚمف اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل اًمٞمقم ُمـ ُم٤ًمطم٦م يمٌػمة ُمـ اًمٜم٘م٤مش واًمت٠مصمػم 

.. يم٤من ٓسمد ُمـ اعمقايم٦ٌم ومٞمف واًمتٓمّقر وقمدم واًمتداول واإلؿمٙم٤مًمٞم٤مت واحلٚمقل

 اًمتقىمػ قمٜمد طمّد ُمٕملّم. 

ُمـ إسمح٤مث اًمٗم٘مٝمٞم٦م ويم٤من اًمٙمثػم ُمٜمٝم٤م مم٤م  وىمد يمٜم٧م يمت٧ٌم ومٞمام ُم٣م جمٛمققم٦مً 

أًم٘مٞمتف ُمـ دروس اًمٌح٨م اخل٤مرج قمغم ـمالب اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م )اًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٞم٤م( 

ُمـ  أشمٜم٤موًمفيمٜم٧م ومٞمام  اإليراٟمٞم٦م،ذم احلقزة اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمٛمديٜم٦م ىمؿ ذم اجلٛمٝمقري٦م اإلؾمالُمٞم٦م 

ُمقوققم٤مت وم٘مٝمٞم٦م ُمتٗمّرىم٦م )همػم إسمقاب اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمتل ىمٛم٧م سمتدريًٝم٤م يم٤مُمٚم٦ًم طمتك 

أن ُمثؾ اجلٝم٤مد وإُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر( وم٠مطم٧ٌٌم أن شمٚمتئؿ هذه 

٤مث آؾمتدًٓمٞم٦م اعمتٜمّققم٦م ذم يمت٤مب يِمّٙمؾ ؾمٚمًٚم٦م ىمد شمّمدر أضمزاؤه٤م شم٤ٌمقم٤ًم ًمق حإسم

إن ؿم٤مء اهلل  ،ّمدر يمؾ قم٤مم أو قم٤مُملم جمٚمد ُمٜمٝم٤مي شمٕم٤ممم وأراد، سمحٞم٨م ووّمؼ اهلل

 ؾمٌح٤مٟمف. 
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يم٤من إصدار هذا اًمٙمت٤مب ـ اًمًٚمًٚم٦م ُمـ إسمح٤مث اًمٗم٘مٝمٞم٦م أو ُم٤م يتّمؾ  ،ُمـ هٜم٤م

ـّ قمكّم ْمسم٤مًمٗم٘مف ُمـ دراؾم٤مت اؾمتدًٓمٞم٦م وُم٘م٤مرٟم٦م، وأرضمق ُمـ اًم٘م٤مرئ اًمٙمريؿ أن ٓ ي

٘مكم ويقؾّمع أوم٘مل ويٜمّقر ـمري٘مل، ومٞمٙمقن سم٢موم٤مداشمف اًمٙمريٛم٦م وأن يتحٗمٜمل سمام يرؿمد قم

...شاعم١مُمـ اعم١مُمـ ُمرآة »ُمّمداىم٤ًم ًمٚمحدي٨م اًمٜمٌقي واًمٕمٚمقي: 

وإذا ووّمؼ اهلل ويّن ومًقف أطم٤مول إصدار إضمزاء اًمالطم٘م٦م هلذا اًمٙمت٤مب ـ 

 اًمًٚمًٚم٦م وٛمـ ومؽمات ُمٕم٘مقًم٦م مم٤ّم أًم٘مٞمتف ُمـ دروس وأسمح٤مث ُمتقاوٕم٦م. 

ؾ ُمـ ُمريمز اًمث٘مٚملم ٓ ؾمٞمام ؿمخص ُمديره هيّٛمٜمل أن أشمقضمف سم٤مًمِمٙمر اجلزيو

إؾمت٤مذ قمكم اجلقهر قمغم دمِمٛمف قمٜم٤مء صّػ احلروف وإظمراج اًمٙمت٤مب هبذا اًمِمٙمؾ 

 اجلٛمٞمؾ، وأؿمٙمر ٟم٤مذ اًمٙمت٤مب أيْم٤ًم.

إمم هدي٦م ُمتقاوٕم٦م ؾمتٓمٞمع ـ ظمت٤مُم٤ًم ـ إٓ أن أىمّدم هذه اجلٝمقد اًمًٌٞمٓم٦م وٓ أ

قُمٝمؿ واؾمتٜمرٟم٤م هبدهيؿ، ؾم٤مئٚملم اًمٗم٘مٝم٤مء اًمذيـ شمرسمٞمٜم٤م حت٧م أيدهيؿ وشمٕمّٚمٛمٜم٤م ُمـ قمٚم

ـّ قمغم إُّم٦م اإلؾمالُمٞم٦م دائاًم سمٗم٘مٝم٤مء ُمًتٜمػميـ ُمٜمٗمتحلم واىمٕمٞملم  اعمقمم ؾمٌح٤مٟمف أن يٛم

جيٛمٕمقن سملم أص٤مًم٦م اًمٗمٙمر وقمٛمؼ اًمٜمٔمر وصحقة اًمْمٛمػم وطمداصم٦م اًمققمل وظمؼمة 

 اعمامرؾم٦م، إٟمف ىمري٥م جمٞم٥م. 

 حقدر حمؿد ـومل حى اهلل

 هـ  2543ـ صوال ـ  9

م3122ـ  :ـ  7

                                           
 .464: 2: وؾمٜمـ أيب داوود 173حتػ اًمٕم٘مقل: ( 1)
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 ـ الفكْ اإلغالو٘ املعاصط، ٔإؾهالٗات التذسٖس 1

صمّٛم٦م ُمدرؾمت٤من يمٌػمشم٤من شمتج٤مذسم٤من اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل اًمٞمقم، سمٗمري٘مٞمف: اًمِمٞمٕمّل 

 واًمًٜمّل:

ٝم٤مدي٦م وهل اعمدرؾم٦م اًمؽماصمٞم٦م اًمتل متٞمؾ أيمثر إمم إصقل آضمت اددرشي إوػ:

اًمتل ىمّرره٤م ُمت٘مدُمق اًمٕمٚمامء، وشم٘مقم سمتٓمقيره٤م شمٓمقيرًا شمدرجيٞم٤ًم ه٤مدئ٤ًم، أي أهن٤م شم٠مظمذ 

جم٤مل آضمتٝم٤مد  شمٚمؽ إصقل صمقاسم٧م ذم إقمؿ إهمٚم٥م، وشمٜمٓمٚمؼ قمؼمه٤م، وشمرى أنّ 

وطمري٦م اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل ُمٗمتقطم٦ٌم قمغم ُمًتقى شمٗم٤مصٞمؾ إصقل اعمذيمقرة، وأطمٞم٤مٟم٤ًم 

 ٙمؾ حمدود ٟمًٌٞم٤ًم.قمغم ُمًتقى سمٕمض هذه إصقل وسمِم

وشمٌدو ًمٚم٘م٤مرئ ُمٕم٤ممل ؿمٌف واوح٦م إمم واوح٦م مت٤مُم٤ًم ـ إذا مل ُٟمرد أن ٟمٙمقن ُمتٗم٤مئٚملم 

ٌُٜمٞم٤مت اًمتل شُم٘م٤مم قمٚمٞمٝم٤م وم٘مٝمّٞم٤مت هذه اعمدرؾم٦م واضمتٝم٤مداهت٤م،  ـ ٕسمرز اًمٕمٜم٤مس واًم

ومٕمٜمٍم اًمؽمايمؿ اعمٕمرذم ًمدى هذه اعمدرؾم٦م أيمؼم ُمـ اعمدرؾم٦م إظمرى، ي٤ًمقمد ذم ذًمؽ 

يمثػمة ؾم٤ممه٧م ذم شمٜم٘مٞمح وشمِمٞمٞمد وهتذي٥م وشمِمذي٥م أريم٤من وُمٕمٓمٞم٤مت ُمرور أضمٞم٤مل 

 هذا اًمٚمقن آضمتٝم٤مدي ذم قمٚمؿ اًمٗم٘مف.

د أن سمٕمض إصقل واعمٜمٓمٚم٘م٤مت واًم٘مقاقمد اًمتل يٜمٓمٚمؼ ُمٜمٝم٤م هذا جورهمؿ ذًمؽ، ٟم

اًمٗمريؼ ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء ُم٤م يزال همػم ُمدروس قمغم ُمًتقى اًمتدويـ، أي أٟمف ٓ شمقضمد 

طمقهل٤م واًمتٕمٚمٞمؼ قمٚمٞمٝم٤م، وهلذا يٛمٙمٜمٜم٤م اًم٘مقل: إن  سمحقث ُمًت٘مّٚم٦م ومٞمف، جيري اًمٌح٨م
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أصقل اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ذم صقرشمف اعمدرؾمّٞم٦م ًمف وضمٝم٤من: أطمدمه٤م فم٤مهر ُمدّون سم٤مرز، 

ٟمجده ذم اعمّمٜمّٗم٤مت إصقًمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ُمٜمذ اًم٘مرن اًمث٤مين اهلجري وإمم يقُمٜم٤م، 

شمرايمؿ  اًمٗم٘مٝم٤مء، ىم٤مئؿ ذم سمٕمض إطمٞم٤من قمغم ذهـوصم٤مٟمٞمٝمام ُمْمٛمر خمتٌئ يم٤مُمـ ذم 

اخلؼمات ودم٤مرب اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٜمّمقص واعمٕمٓمٞم٤مت آضمتٝم٤مدي٦م، وٓ يّمّح اقمت٤ٌمره 

 مل خيرج إمم قم٤ممل اًمتدويـ واًمٌح٨م اًمقاقمل سمؾ فمّؾ ذم اًمالوقمل. سمحّج٦م أٟمفسم٤مـماًل 

ٟمٕمؿ، هٜم٤مك طم٤مضم٦م ُم٤مؾّم٦م إلظمراج هذا اعمخزون اعمؽمايمؿ قمغم صقرة اعمٗم٤مهٞمؿ 

حيّمؾ أّن سمٕمض هذا اعمخزون قمٜمدُم٤م  اعمٚمٗمقفم٦م، ًمٙمل شمدرس سمِمٙمؾ ُمريّمز، وهٜم٤م

يّمؾ إمم هذه اعمرطمٚم٦م شمِمتّد ىمقشمف، وشمؽمايمؿ اًمؼماهلم قمٚمٞمف، وُيّمٌح أؿمّد ووقطم٤ًم 

وُمٜمٝمج٦ًم ودىم٦م، يمام حيّمؾ أّن سمٕمض هذه اعمٗم٤مهٞمؿ يٜمٙمِمػ وٕمٗمف وقمدم وضمقد 

ُمًتٜمد قمٚمٛمل ًمف، وأّن احل٤مًم٦م اًمٜمٗمًٞم٦م هل اًمتل ًمٕم٧ٌم دورًا ذم شمرؾمٞمخف، ومٚماّم أظمْمٕم٧م 

 ٜم٘مد اًمٕمٚمٛمل سم٤من أهّن٤م ًمٞم٧ًم سمٌمء يًتحّؼ اًمقىمقف قمٜمده.عمجٝمر اًم

ًمٚمٗمٙمر آضمتٝم٤مدي، سمٖمٞم٦م  همػم اعمٚمٛمقؾم٦مُمـ هٜم٤م، ٟمٓم٤مًم٥م سمتٗمٙمٞمؽ هذه إؾُمس 

 اٟمجالء اعمٕمروم٦م أيمثر وم٠ميمثر، واؾمتحٙم٤مُمٝم٤م ُمـ ضمٝم٦م، يمام وشمٜم٘مٞمتٝم٤م ُمـ ضمٝم٦ٍم أظمرى.

ؾ سمٕمض ذائح ـ اعمدرؾم٦م اعمٕم٤مسة اًمتل متث أنوهل ُم٤م ٟمًّٛمٞمف ـ  اددرشي افثوكقي:

 اعمجتٛمع اًمٕمٚمٛمل.

 

ّٕٚ ٔالطعف يف االجتآ التذسٖسٙ يف الفكْ اإلغالو٘  وٗعات الك

متت٤مز هذه اعمدرؾم٦م سمٛمّٞمزات، سمٕمْمٝم٤م يٕمؼّم قمـ ٟم٘م٤مط وٕمٍػ، وسمٕمْمٝم٤م أظمر قمـ 

 ٟم٘م٤مط ىمّقة:

 

 أ ـ األصٕه االدتّازٖٛ بني التسَٖٔ الٕاع٘ ٔاملىاضغٛ غري الٕاعٗٛ

رؾم٦م، يمثرُة إؾمس همػم اعمدروؾم٦م ساطم٦ًم، وإٟمام ُمـ ٟم٘م٤مط اًمْمٕمػ ذم هذه اعمد
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هل خمتزٟم٦م ذم اًمالوقمل ٟمتٞمج٦م شمرايمؿ اعمٕمٓمٞم٤مت اًمٗمٙمري٦م، مت٤مُم٤ًم يمام طمّمؾ ـ وومؼ ُم٤م 

سمّٞمٜم٤مه ـ ُمع اعمدرؾم٦م اًمؽماصمٞم٦م، ًمٙمـ ُمع وم٤مرٍق ذم أن درضم٦م اًمتٜمٔمػم اعمٗم٤مهٞمٛمل ذم اعمدرؾم٦م 

ـ ٟمتٞمج٦م اجلٝمد اعمريّمز قمغم اعمدرؾم٦م اعمٕم٤مسة، وذًمؽ ـ يمام ىمٚم٧م  ُمٜمف ذماًمؽماصمٞم٦م أيمؼم 

إضمٞم٤مل، وم٢من هذا اًمٕمٛمؼ اًمت٤مرخيل ؾمٛمح هلذه اعمدرؾم٦م سم٤مًمٙمِمػ قمـ سمٜم٤مءات يمثػمة 

شم٘مقم قمٚمٞمٝم٤م، ومٞمام اعمدرؾم٦م اعمٕم٤مسة ُم٤م زاًم٧م شمٕم٤مين ـ ذم سمٕمض أوضمٝمٝم٤م ـ ُمـ درضم٦ٍم 

يمٌػمة ُمـ اًمالشمٜمٔمػم ذم هذه إؾمس، وهق ُم٤م زاد ُمـ اًمٖمٛمقض طمقهل٤م أُم٤مم اًمٓمرف 

  َيِٕمش هذه إؾمس ذم ٓوقمٞمف.أظمر اًمذي مل

وًمٙمل أقمٓمل ُمث٤مًٓ، أذيمر ُم٠ًمًم٦م شم٤مرخيٞم٦م اًمٜمّص اًمديٜمل، وم٘مد ذه٥م ومريٌؼ ُمٕم٤مس 

إصؾ ذم إطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم٦م أن شمٙمقن شم٤مرخيٞم٦ًم، وأن احلٙمؿ اًمث٤مسم٧م  إمم اًم٘مقل سم٠منّ 

طمٙماًم وم٢من اًم٘م٤مقمدة  |اإلهلل حيت٤مج إمم ؿم٤مهد يدّل قمٚمٞمف، ومٚمق أصدر اًمٜمٌل

طمٙماًم شم٤مرخيٞم٤ًم ُمرطمٚمٞم٤ًم ٓ ٟمِم٤مط ًمف ذم احل٘م٦ٌم اعمٕم٤مسة، إٓ إذا  شمًتدقمل اقمت٤ٌمره

سمٕمض  ؾم٤مقمدشمٜم٤م اًمِمقاهد اخل٤مّص٦م قمغم إصم٤ٌمت اؾمتٛمرارّيتف ذم اًمزُم٤من واعمٙم٤من، يمام أنّ 

أٟمّم٤مر اًمت٤مرخيٞم٦م، وًمق مل يٍّمطمقا هبذا اعمٌدأ، إّٓ أهّنؿ يمثػمًا ُم٤م يتٕم٤مـمقن ُمع اًمٜمّص 

 اًمديٜمل سمٕم٘مٚمٞم٦م شم٤مرخيٞم٦م.

ُمـ ذًمؽ اعمدرؾم٦م اًمؽماصمٞم٦م: طمٞم٨م اقمتؼمت ـ سم٤مٕقمؿ إهمٚم٥م ُمٜمٝم٤م  وقمغم اًمٕمٙمس

قمغم إىمّؾ ـ أّن إصؾ ذم اًمٜمّمقص اًمديٜمٞم٦م أن شمٙمقن إهلٞم٦ًم صم٤مسمت٦م قمؼم اًمزُمـ، وأّن 

احلدي٨م قمـ شم٤مرخيّٞمتٝم٤م ئمّؾ هق آؾمتثٜم٤مء اًمذي حيت٤مج إمم ؿم٤مهد أو ىمريٜم٦م: وهلذا ىمّؾ 

ّمقص اًمديٜمٞم٦م ذم اًمقؾمط اًمؽماصمل، ُمع شمقفمٞمػ اعمٜمٓمؼ اًمت٤مرخي٤مين ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٜم

 ٟم٥ًم خمتٚمٗم٦م سملم ُمثؾ ُمدرؾم٦م اًمرأي وُمدرؾم٦م احلدي٨م.

وهٜم٤م ٟمالطمظ أٟمف ُمـ اًمٜم٤مدر أن يتّمّدى اًمٗمريؼ اعمٕم٤مس ذم آضمتٝم٤مد اًمٗم٘مٝمل 

ًمدراؾم٦م شم٤مرخيٞم٦م اًمٜمّص اًمديٜمل قمغم صٕمٞمد أصقل اًمٗم٘مف، وطمتك ًمق شمّمّدى ًمذًمؽ، 
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ف اًمؽمايمامت اعمٕمرومٞم٦م اًمٗمٚمًٗمٞم٦م وإًمًٜمٞم٦م، ومٝمق ٓ ي٘مّدم اًمت٤مرخيٞم٦م ؾمقى ُمًّٚمٍؿ أٟمتجت

دون أن يٙمّٞمػ هذا اعمٗمٝمقم ذم سمٜم٤مء آضمتٝم٤مد ذم أصقل اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل، أي أٟمف ٓ 

ي٘مقم سمٕمٛمٚمٞم٦م شمٌٞمئ٦ٍم ًمف ذم ٟمٓم٤مق آضمتٝم٤مد اإلؾمالُمل: طمتك حئمك سم٤مٓقمؽماف، وهذا ُم٤م 

٤ًم ذم يًتدقمل شمًجٞمؾ ُمالطمٔم٦م، وهل أّن ذًمؽ أّدى إمم طم٤مًم٦م ُمـ اًمٗمقى أطمٞم٤مٟم

اًمتٕم٤مُمؾ ُمع سمٕمض اًمٜمّمقص دون وقاسمط حتّدد إـم٤مر آؾمتخدام اًمت٤مرخي٤مين ًمٚمٜمّص، 

 مم٤م أوضم٥م ىمٚمؼ اًمٗمريؼ اعمدرد ذم اعم١مؾّم٦ًم اًمديٜمٞم٦م.

ُمـ هٜم٤م، يم٤مٟم٧م هٜم٤مك طم٤مضم٦م ُم٤مؾّم٦م ًمٓمرح اًمٌٜم٤مءات اًمتحتٞم٦م قمغم سم٤ًمط اًمٌح٨م، 

ًمتدويـ ُمـ شمٚمؽ اًمٌٜم٤مءات اًمتل مل شمتحّقل إمم ُم٘مقٓت ُمٗم٤مهٞمٛمٞم٦م ُمدّوٟم٦م، ومحريم٦م ا

ؿم٠مهن٤م إًمٖم٤مء طم٤مًم٦م آؾمتٜم٤ًمب أطمٞم٤مٟم٤ًم، أو ومقى اًمتٓمٌٞمؼ أطمٞم٤مٟم٤ًم أظمرى، أو قمدم 

 حتديد اًمدائرة واًمٜمٓم٤مق اًمٚمذيـ يتحّرك داظمٚمٝمام هذا اعمٗمٝمقم أو ذاك.

 

 ب ـ االقتطاع الفكّ٘ وَ املٍاخات العكسٖٛ

وذم هذا اًمًٞم٤مق، صمّٛم٦م ٟم٘مٓم٦م وٕمػ أظمرى شمٕم٤مين ُمٜمٝم٤م هذه اعمدرؾم٦م قمغم ُمًتقى 

آًمٞم٤مت قمٛمٚمٝم٤م، ومٝمذه اعمدرؾم٦م متثؾ أٟمٛمقذج آٟمٗمت٤مح قمغم أظمر ُمـ آدم٤مه٤مت 

اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمتٜمّققم٦م ذم اًم٤ًمطم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، وٓ شمٌدي يمثػم مم٤مٟمٕم٦م ُمـ اؾمت٘م٤مء ُم٘مقٓت ُمـ 

احل٤مضمز اعمذهٌل ًمٞمس قم٘م٦ًٌم أُم٤مُمٝم٤م ذم إٟمت٤مضمٝم٤م  ُمذاه٥م أظمرى قمٜمدُم٤م شم٘متٜمع هب٤م، أي أنّ 

 طمّد ٟمٗمًٝم٤م وُمـ طمٞم٨م اعمٌدأ. اًمٗم٘مٝمل، وهذه ٟم٘مٓم٦م إجي٤مسمٞم٦م ذم

ـّ  اعم٠ًمًم٦م أّن قمٛمٚمٞم٦م اًمتقفمٞمػ هذه يتّؿ اىمتٓم٤مقمٝم٤م ـ أطمٞم٤مٟم٤ًم ـ اىمتٓم٤مقم٤ًم ُمـ داظمؾ  ًمٙم

اًمٜمًؼ اعمذهٌل أظمر دون ُمالطمٔم٦م اعمٜم٤مخ اًمذي شمٕمٞمش ومٞمف أو شمٜمٛمق هذه اعم٘مقًم٦م أو 

شمٚمؽ ذم إـم٤مره، وطمٞم٨م ٟمٕمرف أن قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف ىمد ُوًمد شم٤مرخيٞم٤ًم ـ قمغم اًمّمٕمٞمد 

ـ ُمـ رطمؿ قمٚمؿ اًمٙمالم، ٓ وم٘مط ُمـ رطمؿ قمٚمؿ اًمٗم٘مف أو احلدي٨م،  اإلُم٤مُمل ٕملاًمِمٞم
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هـ(، يمام حتّدصمٜم٤م قمـ ذًمؽ 1444ظمالوم٤ًم ـ شم٘مري٤ًٌم ـ عم٤م يرى اًمًٞمد حمٛمد سم٤مىمر اًمّمدر )

واؾمتٕمروٜم٤م اًمِمقاهد ذم دراؾم٦م أظمرى، وم٢من ُمٕمٜمك ذًمؽ وضمقد شمراسمط وصمٞمؼ سملم 

خيٞم٤ًم إّٓ أٟمف ُم٤م زال يٚم٘مل سمٔمالًمف قمٚمٛمل اًمٙمالم وإصقل، وهذا اًمؽماسمط وإن يم٤من شم٤مر

قمغم إٟمت٤مج أصقل اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل، وُمـ صمؿ جي٥م إظمذ سمٕملم آقمت٤ٌمر اًمٕمٜم٤مس 

اًمٙمالُمٞم٦م اعمتقاؿمج٦م ُمع اعم٘مقٓت إصقًمٞم٦م ذم اعمذاه٥م إظمرى: ّٕن اًمتٖم٤مومؾ قمـ 

هذا اعمقوقع ؾمقف ي١مدي إمم اصٓمدام ُمنموع اًمٜمٝمْم٦م إصقًمٞم٦م واًمٗم٘مٝمٞم٦م سمٛمٚمّػ 

اًمٜمٍم ؾمٞمٙمقن ًمّم٤مًمح اعمٚمّػ اًمٙمالُمل  عمذهٌل، واجلٛمٞمع َيٕمرف أنّ اخلالف ا

 واعمذهٌل ُمـ اًمزاوي٦م اًمٜمٝمْمقي٦م وآضمتامقمٞم٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م.

إذن، ومٛمـ اًميوري أن حتّدد اعمٜم٤مظم٤مت اًمٙمالُمٞم٦م و.. اًمتل حتٞمط سم٤مًمٜمت٤مج إصقزم 

واًمٗم٘مٝمل ًمٚمٛمدارس اعمختٚمٗم٦م، ًمتحديد ُمدى إُمٙم٤مٟمٞم٦م اًمتقفمٞمػ سمام ٓ يتّم٤مدم ُمع 

 عمٜم٤مظم٤مت اًمتل حتٛمٚمٝم٤م اعمدرؾم٦م إظمرى، وقمدم آؾمتٕمج٤مل ذم هذا اعمقوقع.ا

 

 ز ـ االدتّاز: وَ الٍص ٔالٕاقع، أً وَ الٕاقع إىل الٍص؟

وذم إـم٤مر اعمالطمٔم٤مت، صمّٛم٦م وم٤مرق واوح سملم ه٤مشملم اعمدرؾمتلم اًمٚمتلم صّدرٟم٤م هبام 

إمم اًمقاىمع، وم٤مًمقاىمع  اعمدرؾم٦م اًمؽماصمٞم٦م شمٜمٓمٚمؼ ـ قم٤مدًة ـ ُمـ اًمٜمّص  احلدي٨م هٜم٤م، وهق أنّ 

ومٞمٝم٤م ُمٜمٗمٕمؾ، ومٞمام اًمٜمّص هق اًمٗم٤مقمؾ، طم٥ًم اًمٌٜم٤مء إيديقًمقضمل اًمذي شم١مُمـ سمف، وإذا 

ُم٤م اطمت٤مضم٧م أطمٞم٤مٟم٤ًم إمم ُمراضمٕم٦م اًمقاىمع ىمٌؾ ُمٓم٤مًمٕم٦م اًمٜمص ومٝمل شمراضمٕمف ُمـ ُمٜمٓمٚمؼ 

احل٤مضم٦م إمم حتديد ُمقوقع احلٙمؿ، طمتك شمْمع احلٙمؿ اًمّمحٞمح ذم ُمٙم٤مٟمف اًمّمحٞمح، 

 حٞمح٦م وُمٜمٓم٘مٞم٦م أيْم٤ًم.وهذه ظمٓمقة ضمديرة وص

ذم ُم٘م٤مسمؾ ذًمؽ، يمثػمًا ُم٤م ٟمجد أٟمّم٤مر اعمدرؾم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م يٜمٓمٚم٘مقن ُمـ اًمقاىمع إمم 

درضم٦م ُمالُمًتٝمؿ ًمٚمقاىمع واٟمٗمٕم٤مهلؿ سمف شمٌ٘مك أيمؼم، هلذا ومٝمؿ يًٕمقن  اًمٜمّص، أي أنّ 
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جلٕمؾ اًمقاىمع ُم١مصمرًا ـ ُمٕمرومٞم٤ًم وإيًٌتٛمٞم٤ًم ـ سم٤مًمٜمص، ومتت٘مّٞمد سمذًمؽ طمريم٦م اًمٜمّص ـمٌ٘م٤ًم 

 ًمقاىمع.ا عمتٓمّٚم٤ٌمت

ٓم٤ًم همػم ُمٗمرط هلذا اًمٜمقع ُمـ اًمتٗمٙمػم، هق ُم٤م ضم٤مء ذم يمالم اًمًٞمد  ًّ وًمٕمّؾ ُمث٤مًٓ ُمٌ

: وم٘مد ٓطمظ اًمّمدر أّن آضمتٝم٤مد اًم٤ًمئد ذم شاىمتّم٤مدٟم٤م»حمٛمد سم٤مىمر اًمّمدر ذم يمت٤مب 

اعمدارس اًمٗم٘مٝمٞم٦م هق اضمتٝم٤مٌد يتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٜمّمقص وٟمٔم٤مم احلجّٞم٦م وسمراءة اًمذُّم٦م، هلذا 

٤من طم٤مًم٦ًم ُم٤م ذم احلٞم٤مة وم٢مٟمف يرضمع إمم ُم٤م شمتٓمٚمٌف ُمٜمف اًمٜمّمقص إٟمً ومٕمٜمدُم٤م يقاضمف أّي 

اًمديٜمٞم٦م: ًمٙمل شمؼمأ ذُّمتف أُم٤مم رسمف ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وُمٝمام يم٤مٟم٧م ٟمت٤مئ٩م اًمٌح٨م اًمٗم٘مٝمل 

ٌّ٘مٝم٤م قمغم طمٞم٤مة ومردي٦م ؿمخّمٞم٦م، اًمٚمٝمؿ إّٓ ٟم٤مدرًا،  وم٢مهن٤م ًمـ شمٌدو ذات صمٖمرات قمٜمدُم٤م ٟمٓم

قمغم ُمًتقى إُّم٦م واًمدوًم٦م، وم٢من ؿمٞمئ٤ًم ُمـ أُم٤م قمٜمدُم٤م ٟمريد شمٓمٌٞم٘مٝم٤م قمغم طمٞم٤مة جمتٛمٕمّٞم٦م و

قمدم آٟمًج٤مم ؾمقف حيّمؾ داظمؾ ٟمت٤مئ٩م اًمٌح٨م آضمتٝم٤مدي، وقمٜمدُم٤م واضمف 

اًمّمدر هذه اعمِمٙمٚم٦م ذم إـم٤مر رؾمؿ ُمٕم٤ممل ُمنموع اىمتّم٤مدي ُمتٙم٤مُمؾ، اٟمدومع ـ سم٘مٓمع 

اًمٜمٔمر قمـ اًمتؼمير اًمٗم٘مٝمل ـ إمم ـمرح ومٙمرة إظمذ سم٤مٓضمتٝم٤مدات اعمختٚمٗم٦م ًمٚمٗم٘مٝم٤مء قمؼم 

وشمريمٞم٥م ُمٙمّقن ضمديد ُمتقاًمػ وُمٜمًجؿ ومٞمٝم٤م، وهذا اًمتقاًمػ هق شمقاًمٌػ  اًمزُمـ،

يٗمروف اًمقاىمع، ًمٙمٜمف قمغم اًمّمٕمٞمد اًمٜمّّص عمجتٝمٍد ُم٤م ًمٞمس اٟمًج٤مُم٤ًم ذم ٟمت٤مئجف ُمـ 

 طمٞم٨م شمٌٕمّٞمتٝم٤م ًمألؾمس آضمتٝم٤مدي٦م وإدًّم٦م، يمام هق واوح.

٤ًم ٟمحق هذا اًمٚمقن ُمـ اًمتٗمٙمػم يْمٖمط اًمقاىمع ًمتٌٜمّٞمف، مت٤مُم٤ًم يمام ٟمجد اًمٞمقم ٟمزوقم

هـ(، طمتك ذم سمٕمض 794اعم٘م٤مصدي٦م ذم اًمتنميع وقمقدًة إمم ـمروطم٤مت اًمِم٤مـمٌل )

إوؾم٤مط اًمِمٞمٕمٞم٦م، اقمت٘م٤مدًا سم٠من اعم٘م٤مصدّي٦م يٛمٙمٜمٝم٤م اًمتج٤موب ُمع اًمقاىمع سمِمٙمٍؾ 

أومْمؾ، يمام وهٜم٤مك طمدي٨م ضم٤مّد قمـ وم٘مف اعمّمٚمح٦م، وهق طمدي٨م يم٤من ؿمٌف حمّرم ذم 

ـّ دم٤مرب احلٞم٤مة وظمقض  ىمٌؾ ٟمّمػ ىمرن ُمـ اًمزُمـ،اإلُم٤مُمل اًمقؾمط اًمِمٞمٕمل  ًمٙم

اًمٗم٘مٞمف همامر شم٠مؾمٞمس اًمدوًم٦م ذم اجلٛمٝمقري٦م اإلؾمالُمٞم٦م اإليراٟمٞم٦م، ومرض قمٚمٞمف شمٜم٤مول هذا 
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 اعمقوقع سمِمٙمؾ أيمثر ضمّدي٦ًم واهتامُم٤ًم.

إذن، ومام هق اعمٜمٝم٩م اًمّمحٞمح؟ هؾ اًمقاىمع هق إصؾ؟ أم اًمٜمّص هق إؾم٤مس؟ أم 

 ًمٞمٗم٦م؟هل شمقًمٞمٗم٦ٌم ُم٤م سملم اًمٜمّص واًمقاىمع؟ وُم٤م هل هذه اًمتق

ُمـ اًمٓمٌٞمٕمل أن شمٕمٙمس رؤيتٜم٤م ًمٚمقاىمع ُمقىمٗم٤ًم هٜم٤م، ومٛمـ يرى واىمع احلٞم٤مة اًمٞمقم ذم 

اٟمحدار واٟمدطم٤مر ُمـ اًمٓمٌٞمٕمل أن يٛمٞمؾ أيمثر عمرضمٕمٞم٦م اًمٜمّص، أُم٤م ُمـ يراه قمٙمس ذًمؽ 

 ومال أفمـ أن ٟمزقم٦ًم شمِم٤مؤُمٞم٦ًم هبذا اًم٘مدر ؾمقف حتٙمٛمف.

ريد أن ٟم١ميّمد أن ًم٧ًم هٜم٤م سمّمدد اخت٤مذ ُمقىمػ هن٤مئل: وم٤مٔراء ُمتٕمّددة، إٟمام ٟم

اإلومراط ذم شمٌٜمّل أطمد آدم٤مهلم، مل جيٚم٥م اًمٙمثػم ُمـ اًمٜمج٤مطم٤مت، ومٜمحـ ٓ ٟمريد اهلل 

وأطمٙم٤مُمف أًمٕمقسم٦ًم سمٞمدٟم٤م ُٟمٜمٓم٘مف سمام ٟمِم٤مء واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل، يمام ٓ ٟمريد أن ٟمّمّدر إؾمالُم٤ًم 

ًمٚمٌنم ٓ يٛمٙمـ أن يتٙمّٞمػ ُمع اًمٌنمي٦م، وًمق ذم أطمد إزُمٜم٦م، وحيّؾ ُمِم٤ميمٚمٝم٤م اًمتل 

 هب٤م طمّ٘م٤ًم، ُم٤م دُمٜم٤م ٟمٕمت٘مد سمخٚمقد هذا اًمديـ واؾمتٛمرارّيتف. ُيٕمٜمك

 

 ز ـ ِن اختربت وسضغٛ التذسٖس الفكّ٘ ٌفػّا عمٜ أضض الٕاقع؟

وذم اًمًٞم٤مق قمٞمٜمف، هٜم٤مك ٟم٘مٓم٦م أؾم٤مؾمٞم٦م أيْم٤ًم، وهل أّن اًمٗمريؼ اعمٕم٤مس مل خيتؼم 

رد، سمِمٙمؾ ضم٤مّد أومٙم٤مره قمغم أرض اًمقاىمع: إذ يم٤من اعمٝمٞمٛمـ هم٤مًم٤ًٌم هق اًمتٞم٤مر اعمد

ويم٤مٟم٧م ُمٕمٓمٞم٤مشمف اًمٗم٘مٝمٞم٦م واًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م هل إيمثر طمْمقرًا وشمٓمٌٞم٘م٤ًم وإٟمج٤مزًا: هلذا سمدت 

قمٜم٤مس اًمٜمج٤مح واإلظمٗم٤مق ومٞمٝم٤م سمِمٙمٍؾ أيمؼم، أُم٤م إـمروطم٤مت اجلديدة ومٚمؿ ٟمجده٤م 

هتٞمٛمـ قمغم ٟمٛمط احلٞم٤مة اًمديٜمٞم٦م، طمتك ٟمٜمٔمر ذم آصم٤مره٤م اإلجي٤مسمٞم٦م واًمًٚمٌٞم٦م قمغم ُمدى ُمّدة 

اخلروج سمٜمت٤مئ٩م، وهلذا فمّٚم٧م سمٕمض قمٜم٤مس اًمْمٕمػ ذم هذا زُمٜمٞم٦م يٛمٙمـ ُمـ ظمالهل٤م 

اًمٚمقن ُمـ اًمتٗمٙمػم ظم٤مومٞم٦ًم وُمًتقرة: ٕن اًمقاىمع اًمٕمٛمكم هق اًمذي يٙمِمػ ـ هم٤مًم٤ًٌم ـ 

 وٕمػ أـمروطم٤مت ىم٤مٟمقٟمٞم٦م وشمنميٕمٞم٦م.
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إذن، ومٛمـ اًميوري قمدم اعم٤ٌمًمٖم٦م ذم اًمٜمزقم٦م اعمث٤مًمٞم٦م اًمتل شم٘مّدُمٝم٤م ًمٜم٤م ُمٕمٓمٞم٤مت 

ٚمقب رصد شمٓمّقرات اًم٤ًمطم٦م اعمٞمداٟمٞم٦م عمٕمروم٦م ُمدى اعمدرؾم٦م اجلديدة، سم٘مدر ُم٤م اعمٓم

اًمٜمج٤مح اًمذي حت٘مؼ: إذ ُمـ اعمٛمٙمـ ًمرؤي٦ٍم ُم٤م أن شمرومع قمـ يم٤مهٚمٜم٤م رؤي٦ًم ؾم٤مسم٘م٦م ذات 

 آصم٤مر ؾمٚمٌٞم٦م، ًمٙمـ اعمٝمؿ أن ٓ شمقىمٕمٜم٤م ذم آصم٤مر ؾمٚمٌٞم٦م أيمؼم ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م صم٤مٟمٞم٦م.

 

2 ّٛٗ  ـ وعاٖري االدتّاز ٔوفًّٕ األعمى

ٛمٞم٦َم سم٠مهن٤م إىمدري٦م: وم٤مٕقمٚمؿ هق إىمدر قمغم يٕمّرف اًمٙمثػم ُمـ اًمٕمٚمامء إقمٚم

 .اؾمتٜم٤ٌمط إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ُمـ ُمّم٤مدره٤م، وهق إدق ذم ومٝمؿ ُمّم٤مدر آؾمتٜم٤ٌمط

وهذا اًمتٕمريػ ـ ُمع شمٓمٕمٞمٛمف سمتقوٞمح٤مت ـ أومْمؾ ُمـ همػمه، وىمد راج ذم أوؾم٤مط 

ام اعمت٠مظمريـ ُمـ قمٚمامء اإلُم٤مُمٞم٦م، وٓ ٟمٌح٨م أن ذم إقمٚمٛمٞم٦م واًمٜمٔمري٤مت ومٞمٝم٤م، إٟم

ؾمٜمجٕمؾ هذا اعمٗمٝمقم ُمدظماًل إلقم٤مدة ىمراءة اعمٗم٤موٚم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م وُمٕم٤ميػمه٤م ذم اعمدارس 

 اًمديٜمٞم٦م.

 

ّٛٗ  أ ـ وعطن وفًّٕ السّقٛ العمىٗٛ بني املٍاخات العطفٗٛ ٔاملىاسهات العكم

أّول اعمٗم٤مهٞمؿ اًمتل حتي إمم اًمذهـ قمٜمد احلدي٨م قمـ أقمٚمٛمٞم٦م وًمق ٟمًٌٞم٦م سملم 

ر قمـ ُم٠ًمًم٦م اًمت٘مٚمٞمد ـ هق ُمٗمٝمقم اًمدىّم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م: طمٞم٨م اًمٕمٚمامء ـ وطمديثٜم٤م سمٍمف اًمٜمٔم

يتّمّقر اًمٙمثػمون ُمـ اًمٕمٚمامء وـمالب اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م أٟمف يمّٚمام يم٤من هٜم٤مك دىم٦م ذم 

قمٛمٚمٞم٦م آضمتٝم٤مد يمِمػ ذًمؽ قمـ ُمدى اًمٕمٛمؼ واجلقدة اًمٚمذيـ يتٛمتع هبام هذا 

وإٟمام ذم اعمجتٝمد أو ذاك. وهذا اًمتّّمقر صحٞمح، ًمٞمس ذم اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م ومح٥ًم، 

 ؾم٤مئر اًمٕمٚمقم إظمرى أيْم٤ًم.

                                           
: واًمًٞمد قمكم 14اًمروطم٤مين، اعم٤ًمئؾ اعمٜمتخ٦ٌم:  ( راضمع ـ قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل: اًمًٞمد حمٛمد1)

 .14اًمًٞمًت٤مين، اعم٤ًمئؾ اعمٜمتخ٦ٌم: قمكم : واًمًٞمد 14اخل٤مُمٜمئل، ُمٜمتخ٥م إطمٙم٤مم: 
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ـّ ُم٘مقًم٦م )اًمدىم٦م( ُم٘مقًم٦م ختْمع ًمٚمٛمٜم٤مخ اًمذي مت٤مرس ومٞمف: ومدىّم٦م اًمٗمٞمٚمًقف ذم  ًمٙم

أسمح٤مصمف اًمٗمٚمًٗمٞم٦م، ودىم٦م قم٤ممل اًمٙمٞمٛمٞم٤مء ذم خمتؼماشمف اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ودىم٦م اًمٓمٌٞم٥م ذم ُمٕم٤مجل٤مشمف 

اًمٓمٌٞم٦م، ختتٚمػ قمـ دىم٦م وفمراوم٦م إدي٥م ذم ٟمًجف خلٞمقط اًمّمقرة اخلٞم٤مًمٞم٦م قمام 

يتحّدث قمٜمف، وقمـ دىم٦م اًمِم٤مقمر ذم ٟمٔمٛمف اًمِمٙمكم واعمْمٛمقين ًم٘مّمٞمدشمف اًمِمٕمري٦م: 

 وم٤معمٜم٤مخ يٚمٕم٥م دورًا ذم شمٕمٞملم ُمّمداق اًمدىم٦م وشمٌٚمقره٤م اخل٤مرضمل.

م قُمـ هذه اًمٜم٘مٓم٦م سم٤مًمذات: ٟمدظمؾ إمم اًمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م، وأريّمز هٜم٤م قمغم قمٚم

ؿمٝمد اًمٗم٘مف  اًمنميٕم٦م واًمٗم٘مف: طمٞم٨م ـ واٟمٓمالىم٤ًم ُمـ اًم٘مرن احل٤مدي قمنم اهلجري ـ

اإلُم٤مُمل ُمٜمٕمٓمٗم٤ًم ظمٓمػمًا قمغم هذا اًمّمٕمٞمد، وذًمؽ أٟمف سمدأ يِمٝمد ٟمققم٤ًم ُمـ اًمدىم٦م 

ختتٚمػ قمـ ُمثٞمالهت٤م ذم ُمّمٜمّٗم٤مت قمٚمامء ُمدرؾم٦م اًمٜمجػ اًم٘مديٛم٦م واحلّٚم٦م وطمٚم٥م 

وضمٌؾ قم٤مُمؾ واًمٌحريـ: ومٝمذه اًمٗمؽمة اًمالطم٘م٦م شمٓمّقر ومٞمٝم٤م اًمٗم٘مف ُمـ طمٞم٨م اعمٜمٝمج٦م 

طم٤مـم٦م واًمٔمراوم٦م واًمٕمٛمؼ: وهذا ُمٜمٓمؼ واًمتٜمٔمٞمؿ وآؾمتٞمٕم٤مب واإلذاف واإل

ـّ هذا اًمتٓمّقر اًمالوم٧م ذم اًم٘مرون إظمػمة  شمٓمّقري ـمٌٞمٕمل ٟمحٛمد اهلل قمٚمٞمف: ًمٙم

ص٤مطمٌتف سمٕمض اعمِم٤ميمؾ أيْم٤ًم، وهل ُمِم٤ميمؾ ٓسمد ُمـ شمالومٞمٝم٤م مح٤مي٦ًم ًمٚمٛمًػمة 

 اًمتٓمّقري٦م ُمـ اإلظمٗم٤مق أو اًمؽماضمع أو اًمدوران اًمنيع طمقل اًمذات.

ّقل ذم اًمٕم٘مؾ اجلٛمٕمل ذم اًمقؾمط اًمٕمٚمٛمل إزاء وإطمدى هذه اعمِم٤ميمؾ طمّمقل حت

 ُمٗمٝمقم )اًمدىم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م(، وىمد سمدا هذا اًمتحّقل قمغم صٕمد قمّدة أسمرزه٤م:

ـ طمّمؾ شمّمّقر ذم سمٕمض إوؾم٤مط وُم٤م يزال أّن اهلٞمٛمٜم٦م قمغم يمت٥م اًمؽماث شمٕمّد  1

ُمٕمٞم٤مرًا: وهذا ُم٤م ؾمّجؾ ذم شم٘مديري ضسم٦م ىم٤مصٛم٦م ًمٚمققمل، ُمع أٟمف مل يٙمـ ذم طمّد ذاشمف 

ُمرًا طمًٜم٤ًم ص٤مئ٤ًٌم. وأىمّمد سمام ىمٚم٧م أن اإلذاف قمغم اًمؽماث وُمٕمروم٦م اًمٙمت٥م ؾمقى أ

واًمٕمٚمامء وأىمقاهلؿ وشمٓمّقر اًمٜمٔمري٤مت وؾمػمورهت٤م وصػمورهت٤م، يمّٚمف ُمـ اًمٕمٚمقم اخل٤مدُم٦م 

ًمالضمتٝم٤مد ظمدُم٦ًم ضمٚمٞمٚم٦م: هلذا ٟمجد هٗمقات قمٔمٞمٛم٦م طمتك قمٜمد سمٕمض اًمٙم٤ٌمر ٟم٤مؿمئ٦م ُمـ 
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ـّ ا خلٓم٠م اًمذي طمدث أن ص٤مر اًمٗمٕمؾ قمدم اـمالقمف قمغم اًمؽماث وحتّقٓشمف، ًمٙم

اإلسمداقمل ظم٤موٕم٤ًم ًمٚمٕم٘مؾ اًمؽماصمل، أي أٟمؽ دمد ؿمخّم٤ًم حمّ٘م٘م٤ًم ًمٙمت٥م شمراصمٞم٦م يمثػمة ُمثاًل 

وحيٗمظ ُم٤م ؿم٤مء اهلل ُمـ اًم٘مّمص اًمٕمٚمٛمٞم٦م وإطمداث وأؾمامء اًمٙمت٥م واعم٤ًمضمالت 

 و.. يٕمّد ذم اًمققمل اًمٕم٤مم داظمؾ اعم١مؾم٦ًم اًمديٜمٞم٦م رضماًل يمٌػمًا ىمٞم٤مؾم٤ًم سمآظمر ىمد يٙمقن أىمّؾ 

ُمٜمف ذم هذا اعمْمامر همػم أٟمف أومْمؾ ُمٜمف ذم إسمداع إومٙم٤مر وـمرح اًمتّمّقرات اجلديدة 

وقمدم اضمؽمار اًمؽماث و... أو دمد آظمر طمّٗم٤مفم٤ًم ًمٚمٗمت٤موى واًمٗمروع اًمٗم٘مٝمٞم٦م، طَمّٗم٤مفم٤ًم 

ًمٚمٙمت٥م اًم٘مديٛم٦م وهمػمه٤م، يم٠مّن هٜم٤مك صقرة هلذه اًمٗمت٤موى واًمتٗمريٕم٤مت ذم ذهٜمف: ًمٙمٜمف 

 ًمؽ شمٗمريٕم٤ًم ضمديدًا.أقمجز قمـ أن ي٘مّدم هق سمٜمٗمًف 

إذن، ومٛمٕمروم٦م اًمؽماث وُم٤م ذم اًمٙمت٥م ضورة: وٟمحـ ُمـ أؿمّد اعمداومٕملم قمـ ىمراءة 

شم٤مريخ اًمٕمٚمقم واًمٜمٔمري٤مت، ًمٙمـ ٓ يٗمؽمض أن يٖمدو هذا اًمٕمٜمٍم ُم٘مّقُم٤ًم وطمٞمدًا أو 

 ومريدًا عمدى دىم٦م اًمٕم٤ممل وقمٛم٘مف وشمٌّحره وهٞمٛمٜمتف قمغم اًمٕمٚمقم.

٤مط اًمٕمٚمٛمٞم٦م ُم١مظمرًا ؿمٞم٤مع اعم١ممترات وذم هذا اًمًٞم٤مق قمٞمٜمف: ٟمالطمظ ذم إوؾم

واًمٜمدوات واعم١مًّمٗم٤مت اًمتل شمدور طمقل أؿمخ٤مص يٜمتٛمقن ًمٚمؽماث ـ وًمق اًم٘مري٥م ُمٜمف ـ 

يمام ٟمجد شمْمّخاًم يمٌػمًا ذم ُم١مؾّم٤ًمت حت٘مٞمؼ اًمؽماث وإظمراضمف سمحّٚم٦م مجٞمٚم٦م، ويمّٚمف 

ـٌ وُمٜمِمقد يمام أعمحٜم٤م إمم ذًمؽ ذم ُمقوع آظمر: ًمٙمـ جي٥م أن ٓ يٙمقن  ُمٓمٚمقب وطمً

٤مب اإلسمداع، وقمغم طم٤ًمب إىم٤مُم٦م اعم١ممترات واًمٜمدوات واعم١مؾّم٤ًمت اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم طمً

قمغم اعمقوققم٤مت اجلديدة ًمٞمتؿ اًمتٜم٤مىمش ومٞمٝم٤م، وًمٞمس ـ وم٘مط ـ قمغم ؿمخّمٞم٤مت اًمؽماث 

ويمتٌف، إٓ سم٘مراءة إسمداقمٞم٦ّم ودمديدي٦م، ومام هق طم٤مصؾ اًمٞمقم ُمٓمٚمقب ضمدًا، ًمٙمٜمف ًمٞمس 

 يم٤مومٞم٤ًم.

ة قمٚمؿ إصقل ٟمٛمّقًا ُمذهاًل يًتحّؼ اًمت٘مدير ـ قمغم ظمطٍّ آظمر، ٟمام ذم هذه اًمٗمؽم 2

وآطمؽمام، وًمٞمس ُمـ ؿمؽ أّن ٟمٛمّق هذا اًمٕمٚمؿ ىمّدم ظمدُم٤مت ضمٚمٞمٚم٦م ًمالضمتٝم٤مد 
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ـّ اًمذي طمّمؾ أن أظمذ ُمٗمٝمقم )اًمدىم٦م( ذم هذا اًمٕمٚمؿ يّمػّمه قمٚماًم ومٚمًٗمٞم٤ًم  اًمٗم٘مٝمل، ًمٙم

٧م ومٞمف دمريدي٤ًم ىم٤مئاًم قمغم اًمتحٚمٞمالت اًمٌٕمٞمدة قمـ طم٤مضم٦م آضمتٝم٤مد اًمٕمٛمٚمٞم٦م، ومتْمّخٛم

أسمح٤مث وـمرطم٧م ومٞمف أومٙم٤مر حت٧م طمج٩م يمثػمة يمِمحذ اًمذهـ وهمػمه٤م طمروم٧م ـ إمم 

طمّد ُم٤م ـ آضمتٝم٤مد قمـ ُم٤ًمره، وٓ ٟمتحّدث هٜم٤م وم٘مط قمـ سمٕمض اعمقوققم٤مت اًمدظمٞمٚم٦م 

قمغم هذا اًمٕمٚمؿ أو ُم٤م ًمٞمس ًمف وم٤مئدة قمٛمٚمٞم٦م، سمؾ هيّٛمٜم٤م أيمثر احلدي٨م قمـ طمّمقل شمِمّقه 

ت يّم٤مر ًمٗمٝمؿ اًمٜمّمقص قمؼم شم٠مؾمٞمس ذم ـمرائؼ اًمٌح٨م واعمٕم٤مجل٦م، ومٗمل اًمٚمٖمقي٤م

ىمقاقمد ٓ شمٜمتٛمل إمم روح اًمٚمٖم٦م وقمرومٞمتٝم٤م، طمتك همدت أُم٤مم اًمٗم٘مٞمف صقرة ري٤موٞم٦م 

ِ٘مٓمٝم٤م قمغم اًمٜمّمقص ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م يم٘مقاٟملم قمٚمٞم٤م يم٤مخل٤مص واًمٕم٤مم واعمٗمٝمقم  ًْ ُي

واعمٓمٚمؼ واعم٘مّٞمد و.. وقمٜمدُم٤م دظمؾ هذا إصقزم جم٤مل ومٝمؿ اًمٜمّمقص ووع هذه 

ف، ومٌدل أن ي٘مرأ اًمٜمص سمٕمٞمدًا قمـ محقٓت ىمقاقمدي٦م ًمػمى دًٓمتف اًمّمقرة قمغم قمٞمٜمٞم

اًمٕمرومٞم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م ُمـ ظمالل قمٜم٤مسه سم٠ميمٛمٚمٝم٤م، واضمٝمف ومقرًا سمٕمٛمؾ ىمقاقمدي مم٤ّم سمّدل 

طمريم٦م آضمتٝم٤مد ُمـ ؿمٙمؾ قمرذم إمم ؿمٙمؾ ري٤ميض، وهق ذم شم٘مديري أظمٓمر ُم٤م طمّمؾ 

 و... ذم هذا اعمج٤مل حت٧م ُمًّٛمٞم٤مت اًمدىم٦م واًم٘مدرة قمغم شمٓمٌٞمؼ اًم٘مقاقمد

وٓ يٕمٜمل ُم٤م ٟم٘مقل طمتٛمٞم٦م اًمٗمقى اًمذوىمٞم٦م ذم ومٝمؿ اًمٜمّمقص، سم٘مدر ُم٤م يٕمٜمل أن 

اًمذي يٗمؽمض أن يقاضمف اًمٜمص ـ اًمذي هق سُمٜمٞم٦م ًمٖمقي٦م ـ ًمٞمس ىمقاًم٥م ىمقاقمدي٦م، وإٟمام 

قم٘مؾ ُمٗمّرغ ُمـ هذه اًم٘مقاًم٥م ًمٞمٜمٔمر سمٕمرومٞم٦م شم٤مُم٦م وسمقضمداٟمٞم٦م ًمٖمقي٦م، صمؿ إذا طمّمٚم٧م 

حّدد ًمٜم٤م ُم٤م ٟمٗمٕمٚمف، وم٤معمٜمٓمٚمؼ ًمٞمس اًم٘مقاقمد دائاًم اًمت٤ٌمؾم٤مت أو شمرّددات قمدٟم٤م ًمٚم٘مقاقمد ًمت

ًمٜمخرج سم٤مًمٗمٝمؿ اًمٚمٖمقي، سمؾ ىمد شمٙمقن اًم٘مقاقمد هل اًمًٌٞمؾ إظمػم، قمٜمدُم٤م ٓ شم٘مّدم 

قمٗمقي٦م اًمٗمٝمؿ أّي ُمٕمٓمٞم٤مت أو يمثػم ُمٕمٓمٞم٤مت، وهذا رء يٛمٙمـ أظمذه طمتك ُمـ 

 اعمٕم٤ميػم اًمتل ووٕمقه٤م هؿ ذم أصقل اًمٗم٘مف، ومٕمٜمدُم٤م يتحدث قمـ سمح٨م اعمٗم٤مهٞمؿ ومٝمؿ

ي٘مّررون أّن هلذه اجلٛمٚم٦م ُمٗمٝمقُم٤ًم وشمٚمؽ ًمٞمس هل٤م ُمٗمٝمقم، وي٘مقًمقن هذا ذم احل٤مل 
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إّوزم طمٞم٨م ٓ ىمريٜم٦م، ويمذًمؽ قمٜمدُم٤م يتحّدصمقن قمـ دًٓم٦م إُمر واًمٜمٝمل ـ ُم٤مّدًة 

وصٞمٖم٦م ـ قمغم اًمقضمقب أو احلرُم٦م، ومٝمؿ يًتثٜمقن طم٤مل وضمقد اًم٘مريٜم٦م، وإُمر قمٞمٜمف 

ٌّٞم٦م ذم سمح٨م اإلـمالق واًمت٘مٞمٞمد وسمِمٙمؾ أووح،  ؾمٞمام قمٜمدُم٤م شمٕمّٛمؿ اًم٘مرائـ ًمٚم٘مرائـ اًمٚم

واًمٚمٗمٔمٞم٦م واعم٘م٤مًمٞم٦م واعم٘م٤مُمٞم٦م واحل٤مًمٞم٦م واًمًٞم٤مىمٞم٦م وهمػمه٤م، إذًا وم٤مًم٘م٤مقمدة شم٠ميت طمٞم٨م ٓ 

 ٟمجد اًمٕمٜم٤مس اعمْم٤موم٦م هذه.

وقمٜمدُم٤م ٟمتحّدث قمـ قمرومٞم٦م اًمٗمٝمؿ، وٟمراهـ قمغم ُمّمداىمٞم٦م هذه اًمٕمرومٞم٦م اًمٕمٗمقي٦م، 

روح اًمٚمٖم٦م وأذواىمٝم٤م ويتامهك ُمٕمٝم٤م، وٓ ومٜمحـ ٟمٗمؽمض ؾمٚمٗم٤ًم أّن اًمٗم٘مٞمف ممّـ يٕمٞمش 

يٜمّزه ٟمٗمًف قمـ اًم٤ًٌمطم٦م اعمٛمتٕم٦م ذم صمٜم٤مي٤م يمت٥م إدب واًمِمٕمر واًمؽماث اًمٕمريب اًم٘مديؿ، 

وٓ يراه قمٞم٤ًٌم يٕم٤مب قمٚمٞمف ذم اعمدارؾم٦م اًمديٜمٞم٦م، أو قمالُم٦م اؾمتٗمٝم٤مم شمٓم٤مل ُمًتقاه 

ذم وضمداٟمف،  اًمٕمٚمٛمل، سمؾ هق ذّواق ًمّٚمٖم٦م يٕمٞمش ُمٕمٝم٤م ىمدر اعمُٙمٜم٦م، حيٞم٤مه٤م ويِمٕمر هب٤م

هذا هق ره٤مٟمٜم٤م قمغم اًمٗمٝمؿ اًمٕمرذم: وُمـ هٜم٤م يٜمِم٠م هذا اًمره٤من، وًمٞمس وم٘مط ُمـ 

ُمراضمٕم٦م يمت٥م اًمٚمٖم٦م ذات اًمٓم٤مسمع اًم٘مقاقمدي يمٙمت٥م اًمٜمحق واًمٍمف واًمٌالهم٦م 

واعمٗمردات، ومٝمذه يمّٚمٝم٤م ُمداظمؾ ًمٚمٖم٦م وًمٞم٧ًم اًمٚمٖم٦م ٟمٗمًٝم٤م، هل ُمداظمؾ ص٤مهمٝم٤م 

روح ىمٌؾ أن شمٙمقن ومٚمًٗم٦م، واًمٚمٖم٦م طمٞم٤مة اًمٕمٚمامء ومٞمام سمٕمد، وضمزاهؿ اهلل ظمػمًا، وم٤مًمٚمٖم٦م 

ىمٌؾ أن شمٙمقن ىمقاقمد، واًمٚمٖم٦م ذوق يٚمٛمًٝم٤م اإلٟم٤ًمن سم٤مًمِمٝمقد وًمٞمس وم٘مط سم٤مًمٕمٚمؿ 

احلّمقزم، وًمٕمٛمري هذه أيمثر إؿمٞم٤مء ظمٓمقرًة وأمهٞم٦م ودىّم٦م، وإؾمػ يمّؾ إؾمػ 

أن شمٗمّرق ؿمٛمؾ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم أوؾم٤مط يمثػم ُمـ اعمدارس اًمديٜمٞم٦م، ومٚمؿ شمٕمد دمد 

ذف اًمديـ واًمًٞمد حمًـ  قمٌد احلًلم ـ اًمٕمٚمامء واًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ أُمث٤مل اًمًٞمداًمٙمثػم ُم

واًمِمٞمخ حمٛمد  إُملم واًمِمٞمخ حمٛمد رو٤م اعمٔمّٗمر واًمِمٞمخ حمٛمد أُملم زيـ اًمديـ

و.. ممّـ يٗمٞمض قمٚمٞمؽ ُمـ اًمٌٞم٤من اًمٕمذب وروقم٦م اًمٌالهم٦م  احلًلم آل يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء

  اؾمتذواق طمٚمق ـمٕمٛمٝم٤م، وقمٞمش اًمٚمٖم٦م وإطم٤ًمؾمٝم٤م واًمذوسم٤من ومٞمٝم٤م وسمٚمقغ اًمٜمِمقة ذم

وؾمتٙمقن ًمٜم٤م وىمٗم٦م ذم احلٚم٘م٦م اًم٘م٤مدُم٦م ـ إن ؿم٤مء اهلل ـ ُمع ُم٠ًمًم٦م اًمٗمٝمؿ اًمٕمرذم ًمٜمّمقص 
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 اًم٘مرآن واًمًٜم٦ّم.

وذم اعم٤ًمر ٟمٗمًف، فمٝمر شمّمّقر ُم٤م زال هيٞمٛمـ أيْم٤ًم قمغم شمٗمٙمػم ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمقم اًمديٜمٞم٦م: 

اًمْمٚمٞمع وهق شمّمّقر اًمٗمّمؾ سملم اًمٗم٘مف وأصقل اًمٗم٘مف: ومٝمٜم٤مك ُمـ يتحّدث قمـ ومالن 

ـّ اًمتْمّٚمع ذم  ذم أصقل اًمٗم٘مف وأٟمف ُم٘متدر ذم هذا اًمٕمٚمؿ، وهذا رء ضمٞمد سمؾ ممت٤مز، ًمٙم

أصقل اًمٗم٘مف ٓ يٛمثؾ اًمٕم٤ممل إقمٚمؿ أو اعمٗم٤موٚم٦م اًمٜمٝم٤مئٞم٦م، طمٞم٨م دمد ـ يمام ي٘مقل اًمًٞمد 

ـ ُمـ هق ص٤مطم٥م يد ـمقمم ذم إصقل سمٞمد أٟمف وٕمٞمػ ذم آؾمتٜم٤ٌمط اخلقئل

ذيـ دمد قمٜمدهؿ اًمتْمّٚمع واًمتٗمٜمّـ ذم إصقل، ًمٙمٜمؽ اًمٗم٘مٝمل، وُم٤م أيمثر ه١مٓء اًم

قمٜمدُم٤م حت٤مورهؿ ذم ىمْمٞم٦م وم٘مٝمٞم٦م شمّم٤مب سم٤مًمّمدُم٦م ُمـ وح٤مًم٦م ُم٤م قمٜمدهؿ ووٕمٗمف: 

ومٚمٞمس هذا هق إقمٚمؿ إٟمٛمقذضمل، أي إقمٚمٛمٞم٦م اًم٘مقاقمدي٦م اًمٙمؼموي٦م: سمؾ اعمٝمؿ ذم 

إقمٚمؿ مجٚم٦م قمٜم٤مس قمٛمٚمٞم٦م آضمتٝم٤مد وًمٞمس وم٘مط أطمد قمٜم٤مسه٤م وهق أصقل اًمٗم٘مف 

اإلؾمالُمل: ُمـ هٜم٤م قم٤مب اإلُم٤مم اخلٛمٞمٜمل قمغم اًمٜمٔمر إمم أصقل اًمٗم٘مف يمٕمٚمؿ ُمًت٘مؾ، 

: ورسمام ُمـ هٜم٤م ٟمالطمظ قمغم سمٕمْمٝمؿ وإٟمام هق قمٚمؿ آزم خلدُم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م

وهق يمذًمؽ إمم ضم٤مٟم٥م همػمه، ٓ  .، اقمت٤ٌمر قمٚمؿ إصقل هق اًمٕمٛمدةيم٤مًمًٞمد اخلقئل

طمظ أن سمٕمض ٞمام اًمٚمٖم٦م واًمت٤مريخ، سمؾ ٟمحـ ٟمالؾمٓأّن همػمه ي٠مظمذ دورًا صم٤مٟمقي٤ًم أُم٤مُمف 

ـ قمٜمدُم٤م يريد حتديد إقمٚمٛمٞم٦م يٜمٔمر إًمٞمٝم٤م اًمٕمٚمامء ـ ُمثؾ اًمًٞمد حمٛمد ؾمٕمٞمد احلٙمٞمؿ

قمغم ؿمٙمؾ طمٚم٘م٤مت شمٌدأ ُمـ اًم٘مقاقمد وشمٜمتٝمل سم٤مًمتٓمٌٞمؼ ًمتٚمؽ اًم٘مقاقمد: وهذا ُم٤م 

سمحٞم٨م  ٟم٤مىمِمٜم٤مه ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ، وم٤مٓضمتٝم٤مد ًمٞمس ًمزاُم٤ًم أن يٙمقن ذا هٞمٙمٚمٞم٦م ُمـ هذا اًمٜمقع،

                                           
 .244( اًمتٜم٘مٞمح ذم ذح اًمٕمروة اًمقصم٘مك، آضمتٝم٤مد واًمت٘مٚمٞمد: 1)

 .12ـ  11( روح اهلل اخلٛمٞمٜمل، آضمتٝم٤مد واًمت٘مٚمٞمد: 2)

ات شمقطمل سمت٠مظمر : وًمف قم٤ٌمر21وة اًمقصم٘مك، آضمتٝم٤مد واًمت٘مٚمٞمد: ( اخلقئل، اًمتٜم٘مٞمح ذم ذح اًمٕمر3)

 .25: اعمّمدر ٟمٗمًف: اٟمٔمرإصقل قمـ اًمٚمٖم٦م: 

 .373: 6( احلٙمٞمؿ، اعمحٙمؿ ذم أصقل اًمٗم٘مف 4)
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يِمٕمر اًمٗم٘مٞمف أٟمف حيٛمؾ ىمقاقمد يريد إؾم٘م٤مـمٝم٤م قمغم اًمٜمّمقص: سمؾ يٜمٓمٚمؼ آضمتٝم٤مد ـ يمام 

ؾمٜمرى ـ ُمـ اًمٚمٖم٦م واًمت٤مريخ سمٜمٗمس اًمدرضم٦م اًمتل يٜمٓمٚمؼ ومٞمٝم٤م ُمـ ىمقاقمد أصقل اًمٗم٘مف 

 اإلؾمالُمل.

ُم٤ٌمطم٨م  وًمٕمّؾ هذا ُم٤م ي١مّيده يمالم اًمًٞمد ُمّمٓمٗمك اخلٛمٞمٜمل: طملم يرى أنّ 

: إذًا وم٤مٕصقل ُمـ رطمؿ اًمٗم٘مف ذرًا ُمـ اًمتٙمرارإصقل إٟمام ومّمٚم٧م قمـ اًمٗم٘مف طم

وحيٛمؾ روطمف وطم٤مضم٤مشمف ومهقُمف وأٟمامـمف ٓ أٟمف خُي٤مرضمف صمؿ يً٘مط قمٚمٞمف ُمـ إقمغم. 

ورسمام هلذا اًمتزايد اًمتجريدي ذم قمٚمؿ إصقل رومض اإلظم٤ٌمريقن هذا اًمٕمٚمؿ: عم٤م 

مل ي٠مًمٗمٝم٤م  وضمدوه ُمـ أٟمف سمدأ يٗم٤مرق روح اًم٘مرآن واًمًٜم٦ّم، ويتٕم٤مُمؾ سمتجريدي٦م قم٘مٚمٞم٦م

، ورسمام هلذا أيْم٤ًم ختغّم آدم٤مه اًمٗم٘مف ُمـ ىمٌؾ، يمام حيتٛمؾ ذًمؽ سمٕمض اًمٕمٚمامء اًم٤ٌمطمثلم

اًمٕم٤مم قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦ّم ُمٜمذ ىمراسم٦م اًم٘مرٟملم ُمـ اًمزُمـ قمـ هذا اًمٜمٛمّق اًمتجريدي ذم 

سم٘مرون، ُمع ُمثؾ يمت٥م اخل٤ٌمزي واسمـ  اإلُم٤مُمٞم٦م إصقل، واًمذي قمرومقه ىمٌؾ اًمِمٞمٕم٦م

 ٤م.أُمػم احل٤مج وهمػممه

واعم١مؾمػ أن سمٕمض إوؾم٤مط اًمٕمٚمٛمٞم٦م دمٕمؾ ُمٕمٞم٤مر اًمت٘مّدم هق طمّؾ اعمٕمْمالت 

اًمٕم٤مًم٘م٦م ذم قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف يم٤مضمتامع إُمر واًمٜمٝمل واعمٕمٜمك احلرذم واًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم.. 

ومٞمام دمد سمٕمض ه١مٓء ٓ ظمؼمة هلؿ سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وروح إدب اًمٕمريب، وٓ اـمالع 

ل صدرت ومٞمٝم٤م اًمٜمّمقص، وؾمٜمتحّدث ٓطم٘م٤ًم ـ هلؿ قمغم شم٤مريخ اًم٘مرون إومم اًمت

سمٕمقن اهلل ـ قمـ ُم٠ًمًم٦م اًمت٤مريخ، وًمٞمس هلؿ ـمقل سم٤مع ذم قمٚمٛمل اًمرضم٤مل واحلدي٨م، 

 وًمٕمٛمري إن هذا عماّم ي١مؾمػ ًمف سمحّؼ.

ٌّف اًمتّمّقر اًم٤ًمئد ذم سمٕمض إوؾم٤مط سمام يم٤من يتّمّقر ذم اًمٕمٚمقم احلديث٦م  إّٟمٜمل أؿم

                                           
 .6( ُمّمٓمٗمك اخلٛمٞمٜمل، اخلٚمؾ ذم اًمّمالة: 1)

 .559: 1( حمٛمد قمكم إٟمّم٤مري، اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمٞمّنة 2)



 25 .................................. الفقه اإلسالمي، ضرورات للدخول يف مرحلة جديدة 

ؾ اًمري٤موٞم٤مت، ومٝمٜم٤مك ُمـ يتّمّقر أّن اًمذيم٤مء ىمٌؾ ومؽمة، ُمـ أّن اًمذيم٤مء حتّدده قمٚمقم ُمث

احلقزوي ئمٝمر وم٘مط ذم ُمثؾ قمٚمؿ إصقل، وىمد ختغّم اًمٕم٤ممَل اًمٞمقم قمـ هذه اًمٜمٔمري٦م، 

وص٤مروا يتحّدصمقن قمـ أيمثر ُمـ اصمٜمل قمنم ٟمققم٤ًم ُمـ اًمذيم٤مء قمٜمد اًمٌنم، طمتك وصٚمقا 

ٛمـ ىم٤مل زم: ًمٚمذيم٤مء اًمٕم٤مـمٗمل، وم٘مد أيمقن ذيمٞم٤ًم ذم اًمري٤موٞم٤مت ًمٙمٜمّل همٌل ذم اًمتج٤مرة، وم

إّن ذيم٤مئل هذا ُم٘مّدم قمغم ذيم٤مء اًمتج٤مرة، أو إدب اًمذي أقمجز أٟم٤م قمٜمف، وأؾمكّم ٟمٗمز 

 سم٤مًمذيم٤مء ذم جم٤مل آظمر، ٕؾم٘مط ذيم٤مَء أظمريـ؟!

إّن هذه اعم٤ٌمطم٨م إصقًمٞم٦م، قمغم أمهّٞمتٝم٤م اًمٗم٤مئ٘م٦م وشم٠مصمػمه٤م ذم حتديد اعمًتقى 

يده سم٤مًمْمٌط ـ ًمٞم٧ًم اعمٕمٞم٤مر اًمٕمٚمٛمل ًمٚمٗم٘مٞمف سمال ؿمؽ وٓ ري٥م، سمٞمد أهن٤م ـ وهذا ُم٤م ٟمر

إّول ومْماًل قمـ أن شمٙمقن اعمٕمٞم٤مر اًمقطمٞمد: واًمٚمٓمٞمػ اعمٚمٗم٧م ذم إُمر أّن ُمثؾ هذه 

إؿمٞم٤مء قمٜمدُم٤م دمٕمؾ ُمٕمٞم٤مرًا ٓ هيتّؿ ُمٕمٝم٤م ًمٙمقن هذا اًمٗم٘مٞمف ُم٘مٚمِّدًا ذم قمٚمؿ اًمرضم٤مل 

واًمت٤مريخ واًمٚمٖم٦م واًم٘مرآٟمٞم٤مت وإدب واعمٜمٓمؼ وؾمٜمـ اًمت٤مريخ وآضمتامع، ىمد ٓ 

رف قمٜمٝم٤م ـ وقمـ واىمع احلٞم٤مة ـ اًمٙمثػم: ومٚمامذا ـ إذًا ـ ضمٕمٚم٧م ُم٠ًمًم٦م اؾمتّمح٤مب يٕم

اًمٕمدم إززم أو شمقارد احل٤مًمتلم أو اًمتجّري أو.. ُمٕمٞم٤مرًا ـ ُمـ اًمدرضم٦م إومم ـ ًمٕمٛمؼ 

آضمتٝم٤مد، ومٞمام اًمٖمرسم٦م قمـ قمٚمقم ه٤مُّم٦م ُمثؾ ُم٤م أذٟم٤م إًمٞمف ٓ شمِمّٙمؾ أّي ُمٜم٘مّم٦م أو ٟم٘مٓم٦م 

قيؿ واعم٘م٤مرٟم٦م؟! ويمؿ أُمْم٧م اعم١مؾّم٦ًم اًمديٜمٞم٦م ُمـ قمٛمر طمظ ذم قمٛمٚمٞم٦م اًمت٘موٕمػ شمال

ـمالهب٤م ًمٕم٘مقد ـمقيٚم٦م ذم اعمٕمٜمك احلرذم، ومٞمام ي٘مقل اًمًٞمد قمكم اخل٤مُمٜمئل سم٠مّٟمف ٓ يٙم٤مد 

 ؾمٜمقات!! سمْمع يٌتكم سم٠مُمث٤مًمف اًمٗم٘مٞمف إٓ ٟم٤مدرًا يمّؾ 

ُمـ هٜم٤م، ٟمرى أّن حتديد أقمٚمٛمٞم٦م ؿمخص رهلم سمقوع ُمٕم٤ميػم ضمديدة ًمٚمت٘مقيؿ، 

يمّؾ قمٚمؿ ُمـ اًمٕمٚمقم اخل٤مدُم٦م ًمٕمٛمٚمٞم٦م آضمتٝم٤مد، درضم٦ًم طم٤ًمسمٞم٦م وذًمؽ سم٠من ٟمٕمٓمل 

ُمٕمّٞمٜم٦م، شمقازي دور هذا اًمٕمٚمؿ ذم اًمٕمٛمٚمٞم٦م آضمتٝم٤مدي٦م، وم٤مًمٕمالُم٦م اًم٘مّمقى هل قمـ 

ُم٤مئ٦م ُمثاًل، وٟمٕمٓمل ًمألصقل ـ ُمثاًل ـ قمنميـ درضم٦م، ومٞمام ٟمٕمٓمل ًمٚمٖم٦م قمنم درضم٤مت، 
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ـّ مم٤مرؾم٦م آضمتٝم٤م د اًمٗم٘مٝمل قمنميـ وٟمٕمٓمل ًمٕمٚمؿ اًمرضم٤مل قمنم درضم٤مت، وٟمٕمٓمل ًمٗم

درضم٦م، وًمٕمٚمؿ اًمت٤مريخ قمنم درضم٤مت ـ ويمّٚمف قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ـ وهٙمذا، وىمد ٟمدظمؾ 

أيْم٤ًم اًمققمل اًمقاىمٕمل ًمٚمحٞم٤مة واًمًٞم٤مؾم٦م وآضمتامع وهمػمه٤م مم٤ّم ٟمراه يٚمٕم٥م دورًا ذم 

وأهؾ سمٞمتف، صمؿ وأصح٤مسمف وقمل اًمٗم٘مٞمف ًمٜمّمقص اًمًٞم٤مؾم٦م وآضمتامع ذم يمٚمامت اًمٜمٌل 

وٟمجٛمع ومٜم٠مظمذ اعمٕمّدل اًمرئٞمس  ؟ذم هذا اًمٕمٚمؿ وذم ذاكٞمف يمؿ قمٜمده ٟمح٥ًم ًمٚمٗم٘م

ًمٚم٘مْمٞم٦م، ومٝمذه هل إقمٚمٛمٞم٦م اعمجٛمققمٞم٦م اًمتل شم٠مظمذ اعمٕمّدل سمٕمد اًمٙمن وآٟمٙم٤ًمر ذم 

احل٤ًمب، ٓ أن ٟمجٕمؾ ُمٕمٞم٤مر قمٚمؿ اعمحّ٘مؼ اًمٌالهمل يم٤مُمٜم٤ًم ـ يمام ي٘مقل سمٕمض اًمٕمٚمامء 

ًمٗم٘مف، ومٝمذا شمًٌٞمط اعمٕم٤مسيـ ـ ذم درضم٦م ومٝمٛمف عم٤ًمئؾ اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم ذم أصقل ا

 ًمٚمٛم٠ًمًم٦م حيت٤مج إمم اًمٙمثػم ُمـ اًمتٗمٙمػم. 

 

ّٗٛ الفّي العفٕٙ العطيف لمٍصٕص  ب ـ االدتّاز الفكّ٘ ٔإؾهال

وذم هذا اعم٤ًمر أيْم٤ًم فمٝمر ُم٤م يٛمٙمـ وصٗمف أيمثر اعمٗم٤مهٞمؿ اًمت٤ٌمؾم٤ًم، وهق ُمٗمٝمقم 

ُمـ ٟمّص )اًمدىّم٦م( ذم اًمٗم٘مف ٟمٗمًف وقمالىمتٝم٤م سم٤مًمٚمٖم٦م واًمٗمٝمؿ اًمٕمرذم: وأسمدأ احلدي٨م هٜم٤م 

صم٤ًم قمـ اًمٕمٚمقم اًمتل هتّؿ قمٛمٚمٞم٦م آؾمتٜم٤ٌمط: رائع ًمإلُم٤مم اخلٛمٞمٜمل ي٘مقل ومٞمف ُمتحدّ 

وُمٜمٝم٤م: إٟمس سم٤معمح٤مورات اًمٕمرومٞم٦م وومٝمؿ اعمقوققم٤مت اًمٕمرومٞم٦م، مم٤م ضمرت حم٤مورة »

اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦ّم قمغم ـمٌ٘مٝم٤م، وآطمؽماز قمـ اخلٚمط سملم دىم٤مئؼ اًمٕمٚمقم واًمٕم٘مٚمٞم٤مت 

ًمٕم٤مدي٦م: وم٢مٟمف يمثػمًا ُم٤م ي٘مع اخلٓم٠م ٕضمٚمف، يمام يتٗمؼ يمثػمًا اًمرىمٞم٘م٦م وسملم اعمٕم٤مين اًمٕمرومٞم٦م ا

ًمٌٕمض اعمِمتٖمٚملم سمدىم٤مئؼ اًمٕمٚمقم ـ طمتك أصقل اًمٗم٘مف سم٤معمٕمٜمك اًمرائ٩م ذم أقمّم٤مرٟم٤م ـ 

اخلٚمط سملم اعمٕم٤مين اًمٕمرومٞم٦م اًمًقىمٞم٦م اًمرائج٦م سملم أهؾ اعمح٤مورة اعمٌٜمّل قمٚمٞمٝم٤م اًمٙمت٤مب 

يقىمع اخلٚمط ًمٌٕمْمٝمؿ سملم واًمًٜم٦ّم، واًمدىم٤مئؼ اخل٤مرضم٦م قمـ ومٝمؿ اًمٕمرف. سمؾ ىمد 

آصٓمالطم٤مت اًمرائج٦م ذم اًمٕمٚمقم اًمٗمٚمًٗمٞم٦م أو إدق ُمٜمٝم٤م، وسملم اعمٕم٤مين اًمٕمرومٞم٦م، ذم 
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 .شظمالف اًمقاىمع ٕضمٚمف

هذا اًمٜمّص ُمٝمؿ ضمدًا ذم ؾمٞم٤مق شمٓمٌٞم٘مف واًمتٕم٤مـمل اإلجي٤ميب ُمع شمٗم٤مقمٚمف اعمٞمداين، وإٓ 

اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل: ومٝمق ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٜمٔمري٦م واوح ذم اعمدارس اًمٙمؼمى ًمٕمٚمؿ أصقل 

قمٚمامء إصقل وآضمتٝم٤مد يٕمؽمومقن سم٠من اعمٝمؿ هق اًمٗمٝمؿ واًمٔمٝمقر اًمٕمرذم ًمٚمٙمالم  ٕنّ 

اعمقضمقد ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦ّم، ومٝمؿ ي٘مّرون سمٛمرضمٕمٞم٦م اًمٕمرف اًمٚمٖمقي وآضمتامقمل 

اًمٕمريب سمقصٗمف طَمَٙماًم ذم هذا اعمْمامر، ذم اجلٛمٚم٦م،  ًمٙمـ اعمِمٙمٚم٦م ًمٞم٧ًم ذم اًمٜمٔمري٦م، 

د اخلٛمٞمٜمل ذم ٟمّّمف اعمت٘مدم إمم ُمِمٙمالت شمٓمٌٞم٘مٞم٦م هلذا اًمقوع، وهذا وهلذا أعمح اًمًٞم

 سم٤مًمْمٌط ُم٤م ٟمٌحثف هٜم٤م.

وإذا شم٠مُمٚمٜم٤م ذم اعمامرؾم٤مت آضمتٝم٤مدي٦م اإلؾمالُمٞم٦م، وضمدٟم٤م اًمٙمثػم ُمـ إُمثٚم٦م قمغم 

وضمقد ومٝمؿ همػم قمرذم وىمع ومٞمف سمٕمض اًمٕمٚمامء قمغم ُمًتقى اًمتٓمٌٞمؼ ُمـ طمٞم٨م ٓ 

ـ ـم٤مىم٦م هذه اًمٙمٚمامت اعمقضمزة: ٕن هٜم٤مك ي٘مّمدون، واًمتٕمّرض ُٕمثٚم٦م خيرضمٜم٤م قم

اًمٕمديد ُمـ إُمثٚم٦م قمغم ُمًتقى ومٝمؿ اًمٜمص وقمغم ُمًتقى ُمالطمٔم٦م شمٓمٌٞم٘م٤مت اًمٜمص: 

وـمٌٕم٤ًم هذا أُمٌر خيتٚمػ شم٘مٞمٞمٛمف ـ قمغم ُمًتقى اًمٜمامذج ـ ُمـ ؿمخص ٔظمر، ومٛمثالً 

اًمرواي٦م شم٘مقل سم٠من اًمرضمؾ إذا مل ي٘مرب زوضمتف أيمثر ُمـ أرسمٕم٦م أؿمٝمر وشمريمٝم٤م يم٤من 

وهٜم٤م سمدل أن ٟمٗمٝمؿ اعم٘م٤مرسم٦م ـ قمدم اًمؽمك اجلٜمز ـ سمٛمٕمٜم٤مه٤م اًمٓمٌٞمٕمل سملم اًمٜم٤مس، 

صالة اًمقشمػمة شمٙمقن  ومّنت سمٛمجرد إدظم٤مل احلِمٗم٦م وًمق ًمٚمحٔم٦م: واًمرواي٦م شم٘مقل سم٠منّ 

، وٟمحـ ومّنٟم٤مه٤م سم٤مًمٌٕمدي٦م اًمتل شمِمٛمؾ ُم٤م ىمٌؾ ُمٜمتّمػ سمٕمد صالة اًمٕمِم٤مء أظمرة

٤مزم وًمق سمٚمحٔم٤مت، ُمع أٟمف ًمق ىم٤مل ًمؽ ؿمخص: اًمٚمٞمؾ، أو ـمٚمقع اًمٗمجر ذم اًمٜمٝم٤مر اًمت

                                           
 .14ـ  9٘مٚمٞمد: : آضمتٝم٤مد واًمتاٟمٔمر( 1)

 .144: 24( احلر اًمٕم٤مُمكم، شمٗمّمٞمؾ وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م 2)

 و.. 51، 48، 47: 4ـ قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ـ: اعمّمدر ٟمٗمًف  اٟمٔمر( 3)
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ؾمآشمٞمؽ سمٕمد اًمٕمِم٤مء أظمرة ومّمغم اًمٕمِم٤مء أظمرة ذم أّول وىمتٝم٤م، صمؿ أشم٤مك ىمٌٞمؾ اًمٗمجر 

وهٙمذا مل يٗمٝمؿ سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء وضمقب اخلٛمس إذا  .حمتج٤ًم سمام ىم٤مل، ًمًخرت ُمٜمف

طمّقل إمم طم٤ًمسمؽ ذم اًمٌٜمؽ ُمٌٚمغ ُم٤مزم وًمق يم٤من ُمٚمٞمقن دوٓر: ٕٟمؽ مل شم٘مٌض 

، إمم همػمه٤م ُمـ قمنمات إُمثٚم٦م اًمتل ىمد يٙمقن ؾمٌٌٝم٤م أطمٞم٤مٟم٤ًم اًم٘مراءة احلرومٞم٦م سمٞمدك

ًمٚمٜمص، وأطمٞم٤مٟم٤ًم سمٓمري٘م٦م حتٚمٞمٍؾ ومٚمًٗمل، وأظمرى اًمٖمٞم٤مب قمـ اعمدًمقل اعمٜم٤مظمل 

وآضمتامقمل ًمٚمٜمص ًمّم٤مًمح آؾمتٖمراق ذم اعمدًمقل اًمٚمٖمقي اًمٍمف، وصم٤مًمث٦م قمدم 

قمٞمٜمف ذم ُمٜم٤مظم٤مت ضمديدة ختتٚمػ قمـ ُمقايم٦ٌم اًمتحّقٓت اعمّمداىمٞم٦م واعمٞمداٟمٞم٦م ًمٚمٛمٗمٝمقم 

اعمٜم٤مخ اًمت٤مرخيل، سمحٞم٨م يتقّرط اًم٤ٌمطم٨م ذم اًمٗم٘مف سمام يٛمٙمـ شمًٛمٞمتف: آؾمتٜم٤ًمخ 

احلرذم ًمٚمت٤مريخ، وراسمٕم٦م سم٤مخلٚمط سملم اعمّمٓمٚمح٤مت واًمٚمٖم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمتل فمٝمرت ومٞمام 

سمٕمد وسملم ًمٖم٦م اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦ّم، وهق ُم٤م ًمف ُمّم٤مديؼ يمثػمة ُمثؾ يمٚمامت: اًمٕمٚمؿ، اًمٞم٘ملم، 

ٔمـ، اًمِمؽ، اًم٘مٚم٥م، اًمٕم٘مؾ، اًمروح، اًمٜمٗمس، اجلٝم٤مد، اإلُم٤مم، احلٙمٛم٦م، اعم١مُمـ، اًم

 اًمٕم٤مرف، اًمٗم٘مف، اًمٗم٘مٞمف و...

مم٤مرؾم٦م احلرومٞم٦م ذم ومٝمؿ اًمٜمّمقص ذم جم٤مل اًمرواي٤مت يٜم٤مذم ـ قمٜمدُم٤م خيرج قمـ  إنّ 

احلّد اًمٕمرذم ـ فم٤مهرة اًمٜم٘مؾ سم٤معمٕمٜمك ذم اًمرواي٤مت، وهل فم٤مهرة درؾمٜم٤مه٤م ُمٗمّّماًل ذم 

ٌتٜم٤م أٟمف ٓ دًمٞمؾ قمغم اًمٜم٘مؾ احلرذم ًمألطم٤مدي٨م إٓ سمِم٤مهد وىمريٜم٦م، وم٢مذا ُمقوٕمف، وأصم

يم٤مٟم٧م اًمرواي٦م ُمـ صٜمع اًمراوي، ومٞمام ُمْمٛمقهن٤م ُمـ إوم٤مدات اًمٜمٌل أو اإلُم٤مم، وم٠مّي 

ُمٕمٜمك ًمٚمٖمرق اًمزائد قمـ احلّد اًمٓمٌٞمٕمل ذم شمٗم٤مصٞمؾ اًمتٕم٤مسمػم واًمٙمٚمامت، ومٞمام اعمٗمؽمض 

ف، سمحٞم٨م يٚمٕم٥م قمٚمٛمف دورًا ذم دىم٦م أن خيْمع هذا إُمر عمدى وم٘م٤مه٦م اًمراوي وقمٚمٛم

شمٕمٌػمه قمـ اًم٘مٞمقد واًمتٗم٤مصٞمؾ؟! وًمٞم٧ًم أُم٤مٟم٦م اًمراوي ًمقطمده٤م هٜم٤م يم٤مومٞم٦م ًمالًمتزام 

هبذا اًمتدىمٞمؼ: ٕٟمٜم٤م ٓ ٟمِمّٙمؽ ذم أُم٤مٟمتف، وإّٟمام ذم ىمدرشمف اًمذهٜمٞم٦م واًمٚمٗمٔمٞم٦م ـ ُم٤م دام 

                                           
 .171، 163: 2: ساط اًمٜمج٤مة اٟمٔمر( 1)



 29 .................................. الفقه اإلسالمي، ضرورات للدخول يف مرحلة جديدة 

شمٗمّمٞمؾ اًمٜم٘مؾ سم٤معمٕمٜمك ـ قمغم اًمقوم٤مء سمتامم طمٞمثٞم٤مت اجلقاب اًمذي صدر ُمـ اعمٕمّمقم، و

 اًمٙمالم يرضمع ومٞمف عمحّٚمف.

ورسمام ذم هذا اًمًٞم٤مق أيْم٤ًم، اًمٔم٤مهرة احلرومٞم٦م ذم جم٤مل إصقل اًمٕمٛمٚمٞم٦م أيْم٤ًم، 

واًمتل شمتجغّم ذم إظمذ سم٤مًمّمٞمٖم٦م اعمٓمٚم٘م٦م ًمٜمٔمري٦م إصؾ اعمث٧ٌم، ومٝمذه اًمٜمٔمري٦م 

ـّ  اإلومراط ذم شمٓمٌٞم٘مٝم٤م ٓ يٜمًجؿ إٓ ُمع ـمري٘م٦م شمٗمٙمػم ومٚمًٗمٞم٦م  صحٞمح٦م ذم اجلٛمٚم٦م: ًمٙم

ومال أفمـ اًمٕمرف اًمٌٕمٞمد قمـ اًمذهٜمٞم٦م اًمٗمٚمًٗمٞم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م اهلٜمدؾمٞم٦م  قمرومٞم٦م، وًمٞم٧ًم

اًمرائج٦م ذم سمٕمض إوؾم٤مط يٚمتٗم٧م أو يٗمٝمؿ أن اؾمتّمح٤مب قمدم وضمقد احل٤مضم٥م ٓ 

، يمام ٓ ُمٕمٜمك يث٧ٌم وصقل اعم٤مء إمم اًمٌنمة ذم اًمقوقء واًمٖمًؾ: ّٕٟمف أصؾ ُمث٧ٌم

يم٤من اًمت٤مُم٦م ويم٤من اعم٤مء يمرًا قمغم ٟمحق ًمٚمَٖمَرق ذم اًمتٛمٞمٞمز سملم يمري٦م اعم٤مء قمغم ٟمحق ُمٗم٤مد 

ُمٗم٤مد يم٤من اًمٜم٤مىمّم٦م، طمتك أُمٜمع قمـ آؾمتّمح٤مب ذم هذا اعمقرد إلصم٤ٌمت أظمر: ٕٟمف 

 .ُمـ إصؾ اعمث٧ٌم، يمام ذيمروا ذم أصقل اًمٗم٘مف

إن هذه اًمٓمري٘م٦م ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٜمّمقص أو ُمع شمٓمٌٞم٘م٤مهت٤م هل اًمتل ؾم٤ممه٧م ـ 

ة قم٤مًمٞم٦م ذم اًمٗمٝمؿ اًمٕمرذم وشمٓمٌٞم٘م٤مشمف ـ ذم ظمٚمؼ اًمٗم٘مٝم٤مء أصمٌتقا ًمإلٟمّم٤مف ضمدار رهمؿ أنّ 

ٟمامذج ًمٗم٘مف شمٙمثر ومٞمف آُمتٞم٤مزات سملم اًمٌمء وًمقازُمف اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م، مم٤م صّٕم٥م ُمـ ومرص 

 ظمٚمؼ وم٘مف ٟمٔمري٦م أُم٤مم ُمثؾ اًمًٞمد اًمّمدر واًمذيـ أشمقا سمٕمده.

 

ّٗات يف جتٕٖس الفّي المػٕٙ العطيف  آل

شمٕم٤مـمٞمف ُمع اًمٜمّمقص أو  وإذا أراد اًم٤ٌمطم٨م ذم اًمٗم٘مف أن يٙمقن قمرومٞم٤ًم أيمثر ذم

                                           
: وحمٛمد 87ـ  86: 4: ويمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة 151: 3( ٓطمظ ًمالـمالع: اخلقئل، ُمّم٤ٌمح إصقل 1)

 و.. 297: 1 ًٌقـم٦مإؾمح٤مق اًمٗمٞم٤مض، شمٕم٤مًمٞمؼ ُم

: وطم٘م٤مئؼ 423: 1ـ يم٠مٟمٛمقذج ًمف إؿم٤مرة ـ: حمًـ احلٙمٞمؿ، ُمًتٛمًؽ اًمٕمروة اًمقصم٘مك  اٟمٔمر( 2)

 و.. 426: 2إصقل 
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 شمٓمٌٞم٘م٤مهت٤م اعمّمداىمٞم٦م اًمًّٞم٤مًم٦م، ومٞم٘مؽمح قمٚمٞمف أُمران: 

إقم٤مدة قمٞمش اًمٚمٖم٦م ذم شمرايمٞمٌٝم٤م وطمٞم٤مهت٤م اًم٘مديٛم٦م، ًمٞمس ًمٖم٦م اًمٙمت٥م أحدمهو: 

اًمٗمٙمري٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم، وإّٟمام اًمٚمٖم٤مت اًمٕم٤مدي٦م اًمتل حيّمؾ قمٚمٞمٝم٤م اإلٟم٤ًمن ُمـ شمتٌع يمت٥م 

س وم٘مط يمت٥م اًمٙمالم واًمٗم٘مف اًمت٤مريخ واًمِمٕمر واًمٜمثر واًم٘مّمص واحلٙم٤مي٤م، وًمٞم

واًمٗمٚمًٗم٦م وإصقل اًم٘مديٛم٦م .. ٕن هذه اًمٙمت٥م هل يمت٥م اًمٜمخ٦ٌم: وٟمحـ ٓ ٟمريد أن 

ي٠مٟمس ذهٜمٜم٤م ـ وم٘مط ـ سمٙمت٥م اًمٜمخ٦ٌم، سمؾ ٟمريد ُم٤م يقصٚمٜم٤م إمم اًمتٕم٤مـمل اًمٕمٗمقي ًمٚمٖم٦م ذم 

اًمِم٤مرع وذم احلٞم٤مة اًمٞمقُمٞم٦م، طمٞم٨م ظم٤مـم٧ٌم أيمثر اًمٜمّمقص قم٤مُّم٦م اًمٜم٤مس أيْم٤ًم، ومٚمٞمس 

أن هيتؿ ُمرضمع ُمٕم٤مس ـ وهق اًمًٞمد قمكم احلًٞمٜمل اخل٤مُمٜمئل ـ سمٙمت٤مب  ُمـ اعمٕمٞم٥م

، يمام ؾمٛمٕمٜم٤م ُمـ سمٕمْمٝمؿ اًمتٕمٞمٞم٥م قمٚمٞمف ذم ذًمؽ، سمؾ هذه ُمٗمخرة هلذا شإهم٤مين»

اعمرضمع أٟمف ـ ُمع قمدم يمقٟمف قمرسمٞم٤ًم ـ مل ي٘متٍم قمغم اًمٕمٞمش ُمع يمت٥م اًمٜمحق واًمٍمف 

ٚمع قمغم صؾ ُمًػمه ًمٙمل يٓمّ و.. اًمتل شمٕمّٚمؿ اإلٟم٤ًمن اًمٙمثػم قمـ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، سمؾ وا

روح اًمٚمٖم٦م وسم٤ًمـمتٝم٤م اًمٕمٗمقي٦م اًمٞمقُمٞم٦م، ومٝمذه ٟم٘مٓم٦م اُمتٞم٤مز )ًمف( ٓ )قمٚمٞمف(. وًمٞمس ُمـ 

اًمٕمٞم٥م أيْم٤ًم أن يٙمقن ُمرضمع ُمٕم٤مٌس آظمر ـ وهق اًمًٞمد حمٛمد طمًلم ومْمؾ اهلل ـ 

 ؿم٤مقمرًا ُمتذوىم٤ًم : وم٢مّن ذًمؽ وؾم٤مم يًّجؾ )ًمف( وٓ يٙمقن )إداٟم٦م( ذم طمّ٘مف.

ق وحم٦ٌم إدارة احلقزة اًمٕمٚمٛمٞم٦م واجل٤مُمٕم٦م اًمديٜمٞم٦م ـ أيٜمام ُمـ هٜم٤م، ٟمدقمق سمٙمؾ صد

يم٤مٟم٧م ـ أن شمٓمٚمؼ ُمنموع إقم٤مدة إطمٞم٤مء اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م احلّٞم٦م اًمٜم٤مسمْم٦م، قمؼم شمٖمٞمػمات 

ضمذري٦م ذم ٟمٔم٤مم اًمتٕمٚمٞمؿ اًمٚمٖمقي: ٕن أٟمٔمٛم٦م شمٕمٚمٞمؿ اًمٚمٖم٦م ذم اًمٙمثػم ُمـ اعمٕم٤مهد اًمديٜمٞم٦م 

ٗمظ، وٓ يدرس اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م أٟمٔمٛم٦م ٟمٔمري٦م يًتخدم ومٞمٝم٤م اًمٓم٤مًم٥م ىمدرة اًمتٕم٘مؾ واحل

سمتٕمٌػم  أدق ـ يتٕمّٚمؿ اًمٚمٖم٦م إم: هلذا ٟمجد قمٚمامء ومٓم٤مطمؾ ذم اًمٚمٖم٦م ٟمٗمًٝم٤م يمام يدرس أو ـ 

وذم ضمداول اًمٍمف واًمتٍميػ، ًمٙمٜمٝمؿ همػم ىم٤مدريـ قمغم قمٞمش اًمٚمٖم٦م وٓ قمغم اًمٜمٓمؼ 

 ُمـ أن يٙمقن ُمِمٙمٚم٦ًم قمٜمد هذا اًمٗمرد أو ذاك. هب٤م، وهذا ذٟم٥م ٟمٔم٤مم اًمتٕمٚمٞمؿ أيمثر
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ّٕض احلّؼ المػٕٙ أً وعٗل؟!ال  هتب السضغٗٛ يف احلٕظات العمىٗٛ عاون وػاعس لتط

وذم هذا اًمًٞم٤مق اعمٜمِّمط ًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سمجامًمٞم٤مهت٤م وروٟم٘مٝم٤م، شمٙمٛمـ احل٤مضم٦م ًمتٖمٞمػم 

ًمٚمٛمح٘مؼ ش يمٗم٤مي٦م إصقل»سمٕمض اًمٙمت٥م اًمدراؾمٞم٦م ذم احلقزات ُمثؾ يمت٤مب 

ُمـ اعمٜمٔم٤مر اًمذي اقمت٤مد اًمدارؾمقن اخلراؾم٤مين، وٟمحـ هٜم٤م ٓ ٟمٜمٔمر هلذا اًمٙمت٤مب وأُمث٤مًمف 

ًم٘مْمٞم٦م اعمٜم٤مه٩م ذم احلقزات أن يٜمٔمروا إًمٞمف ُمٜمف: سمؾ ُمـ ُمٜمٔم٤مر اًمؽميمٞم٦ٌم اًمٚمٖمقي٦م، 

وم٤مًمٓم٤مًم٥م يٕمٞمش قمّدة ؾمٜمقات ُمع هذا اًمٙمت٤مب وهمػمه، ومٞمت٠مصمر سمؽميمٞمٌف ًمٚمجٛمؾ 

واًمٗم٘مرات، سمؾ واؾمتخداُمف ًمٚمٙمٚمامت سمٓمري٘م٦م ظم٤مّص٦م، ومٞمحّمؾ ظمٚمؾ ُم٤م ذم ذوىمف 

د جي٤مدًمٜمل اًمٙمثػمون ومٞمام أىمقًمف هٜم٤م، ًمٙمٜمٜمل أىمؽمح طَمَٙماًم حم٤ميدًا اًمٚمٖمقّي اًمٕمريب. وىم

ظمٌػمًا سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ؿم٤مقمرًا وأدي٤ًٌم أو ص٤مطم٥م ٟمثر قمريب أصٞمؾ، ًمتٕمرض قمٚمٞمف هذه 

اًمٙمت٥م وي٘مقل ًمٜم٤م: هؾ شم٤ًمقمد قمغم دمقيد اًمذوق ًمٚمٓم٤مًم٥م أم قمغم إطمداث ظمٚمؾ ذم 

٤مؾملم( ذم اًمٜمجػ ُمـ أٟمف هذا اًمذوق؟ وأذيمر هٜم٤م ىمّّم٦م شمٜم٘مؾ قمـ سمٕمض وم٘مٝم٤مء )آل ي

شمرك سمٕمد أي٤مم ُمـ ذوقمف ذم درس اًمٙمٗم٤مي٦م، هذا اًمدرس: وقمٜمدُم٤م اٟمت٘مده اًمٓمالب 

قمغم قمدم طمْمقره اًمدرس وقم٤مسمقا قمٚمٞمف، أضم٤مهبؿ ـ ومٞمام يٜم٘مؾ ـ سم٠مٟمف رضمؾ ؿم٤مقمر ذواق 

ًمٚمٖم٦م وإدب وٓ يريد أن خيّرب أو يتٚمػ ذوىمف إديب سمٛمثؾ هذه اًمؽمايمٞم٥م 

٦ًٌم يمٌػمة ـ وم٤معمٝمؿ قمٜمدي أن أىمرأ اًم٘مرآن واًمًٜم٦ّم، واًمٜمّمقص، واحلؼ ُمٕمف ـ سمٜم

وهمػممه٤م ُم٘مّدُم٦م هلام، ومال يّمّح أن شمٕمٓمك اعم٘مّدُم٦م أوًمقي٦م ذم سمٜمٞمتٝم٤م اًمٚمٗمٔمٞم٦م قمغم ذي 

اعم٘مّدُم٦م. وٓ أدقمق هٜم٤م جلٕمؾ اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م يمت٤ًٌم أدسمٞم٦م أو ؿمٕمري٦م يمام ىمد يتّمّقر 

وًمًٜم٤م ٟمًتٖمرب أن يٙمقن سمٕمْمٜم٤م، سمؾ جلٕمؾ اًمٜمثر قمرسمٞم٤ًم سم٤معمٕمٜمك احل٘مٞم٘مل ًمٚمٙمٚمٛم٦م: 

ش طمٚم٘م٤مت»ُمـ ًمٖم٦م ش اًمٙمٗم٤مي٦م»سمٕمض همػم اًمٕمرب أيمثر أٟم٤ًًم ـ يمام ؾمٛمٕمٜم٤م ُمٜمٝمؿ ـ سمٚمٖم٦م 

 اًمًٞمد اًمّمدر: ٕن هذا رء ـمٌٞمٕمل ي١ميّمد ومٙمرشمٜم٤م اًمتل أذٟم٤م إًمٞمٝم٤م أقماله.

ٟم٘مقل هذا يمّٚمف، واهلل اًمِم٤مهد قمغم أٟمٜم٤م ٓ ٟمريد اًمتٜم٘مٞمص ُمـ ؿم٠من أطمد، ًمٙمٜمٜم٤م ٟمرى، 

٤م اًمٕم٤مُمٚملم ذم طم٘مؾ اًمٕمٚمقم اًمديٜمٞم٦م، أن اعمٕمروم٦م اًمديٜمٞم٦م ٟمٗمًٝم٤م ويقاوم٘مٜم٤م يمؾ إظمقشمٜم
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وؾمالُم٦م ؾمٌؾ اًمقصقل إًمٞمٝم٤م أهؿ سمٙمثػم ُمـ هذا اًمٕم٤ممل أو ذاك، أو هذا اًمٙمت٤مب أو 

ذاك: أو هذا اعمٜمٝم٩م أو ذاك، ومٚمٜمدع احل٤ًمؾمٞم٦م ضم٤مٟم٤ًٌم، وًمٜمتِم٤مور وٟمتدارس، وهٜم٤مك ذم 

٦م اًمٕمرسمٞم٦م واحلٛمد هلل، ومٚمامذا ٓ اعم١مؾم٦ًم اًمديٜمٞم٦م اًمٕمديد ُمـ اًمٜم٤مؿمٓملم ذم جم٤مل اًمٚمٖم

يتِم٤مور ه١مٓء إؾم٤مشمذة اًمٙمرام ًمقوع طمّؾ هلذه اًم٘مْمٞم٦م؟ وعم٤مذا ٓ يٙمقن قمٜمدٟم٤م 

ُمٜمٝم٩م ًمٖم٦م ؾمٚمٞمؿ أو أيمثر ؾمالُم٦م ُمـ اعمٜمٝم٩م اًمٜمٔمري اًمذي ٟمتٌٕمف واًمذي شمٕمقد سمٕمض 

يمتٌف إمم ىمراسم٦م صمامٟمامئ٦م قم٤مم ُمـ اًمزُمـ؟! ومٚمٞمجٚمس ه١مٓء اعمختّّمقن وًمٞم٘مدُمقا 

هبذا اًمّمدد، وٟمحـ قمغم ي٘ملم سم٠من اًمٕمديد ُمـ اًم٘مٞمٛملم قمغم ؿم١مون  اىمؽماطم٤مهتؿ

احلقزات واعمٕم٤مهد اًمديٜمٞم٦م ؾمٞمت٘مٌٚمقن هذا إُمر، سمحٙمؿ وقمٞمٝمؿ وهمػمهتؿ قمغم هذا 

 اًمديـ، واحلٛمد هلل.

ًمٞمس اعمٝمؿ ذم اًمٕمٚمقم اًمٕمرسمٞم٦م جمّرد وقمٞمٝم٤م وومٝمٛمٝم٤م، سمؾ اًمٖم٤مي٦م ُمٜمٝم٤م ـ يمام ي٘مقل 

٦م اإلصالح ذم ُمٜم٤مه٩م اًمؽمسمٞم٦م واًمتٕمٚمٞمؿ ـ : م( رائد طمريم1945اإلُم٤مم حمٛمد قمٌده )

 .شأن يٌٚمغ اعمرء سم٤مًمتٕمّٚمؿ ُمٌٚمٖم٤ًم يم٤من قمٚمٞمف اًمٕمريّب سم٤مًمًٚمٞم٘م٦م»

أن يتقاصؾ اًم٤ٌمطم٨م ذم اًمٗم٘مف ُمع طمٞم٤مة اًمٜم٤مس اًمٕم٤مديلم: ذم اًمًقق، ثوكقفام: 

واعمدرؾم٦م، واًمٕمٛمؾ، واإلدارة، واًمِم٤مرع و... ًمػمى يمٞمػ يتٗم٤ممهقن، ٕن اجلّق 

ف ـمري٘م٦م ظم٤مّص٦م ذم اًمتٗم٤مهؿ أطمٞم٤مٟم٤ًم: وهلذا يٖمٚم٥م قمٚمٞمف ومٝمٌؿ ظم٤مّص اًمٕمٚمٛمل اخل٤مّص ًم

ًمٚمٙمالم، ٟمتٞمج٦م اخلٚمط سملم إُمقر اًمٕم٤مدي٦م واًم٘مْم٤مي٤م اًمٕمٚمٛمٞم٦م يمام أؿم٤مر اإلُم٤مم اخلٛمٞمٜمل، 

أو اخلٚمط سملم إُمقر احل٘مٞم٘مٞم٦م وإُمقر آقمت٤ٌمري٦م يمام يراه اًمٕمالُم٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل، 

ٓمري٘م٦م أىمرب إمم ٟمٔم٤مم اعمقضم٦ٌم اًمٙمٚمٞم٦م ومٞمٗمٝمؿ ـمري٘م٦م اإلـمالق واًمٕمٛمقم ذم اجلٛمؾ سم

اعمٜمٓم٘مٞم٦م، ومٞمام اًمٕمرف يمثػمًا ُم٤م يٓمٚمؼ أو يٕمٛمؿ ويريد ُم٤م ٟمًٛمٞمف: اعمقضم٦ٌم إيمثري٦م، وىمد 

                                           
 .156: 3( إقمامل اًمٙم٤مُمٚم٦م ًمإلُم٤مم اًمِمٞمخ حمٛمد قمٌده 1)
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ٌّؾ هذه اًمٗمٙمرة ىمد يٙمقن هذا اًمٕمٞمش سمحثٜم٤م هذا إُمر ذم حمّٚمف ، وؾم٥ٌم قمدم شم٘م

ٕـمراف، اًمٓمقيؾ ذم ٟمٔم٤مم ًمٖم٦م اًمٜمخ٦ٌم اًمتل هل قمٛمقُم٤ًم ًمٖم٦م دىمٞم٘م٦م طم٤مؾمٛم٦م وحمّددة ا

قمغم ظمالف ٟمٔم٤مم ًمٖم٦م اًمٕم٤مُّم٦م ُمـ اًمٜم٤مس ـ إذا ضم٤مز اًمتٕمٌػم ـ ومٝمل ًمٖم٦م حمّدسم٦م شم٘مقم قمغم 

اًمت٤ًمُمح واًمت٤ًمهؾ ذم اًمتٕمٌػم، سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ اعمْمٛمقن، ومال ُمالزُم٦م سملم قمرومٞم٦م 

وقمقاُمٞم٦م اًمتٕمٌػم وسملم ؾمٓمحٞم٦م اعمْمٛمقن، وم٤مٕٟمٌٞم٤مء وإوصٞم٤مء اؾمتخدُمقا اًمٚمٖم٦م 

 ٛمقن ؾمٓمحٞم٤ًم إـمالىم٤ًم.اًمٕمرومٞم٦م، دون أن يٙمقن اعمْم

إّن اًمٕمٞمش ذم ًمٖم٦م اًمِم٤مرع واًمًقق ُمٝمؿ ضمدًا، إمم ضم٤مٟم٥م ًمٖم٦م اًمٜمخ٦ٌم، ًمٞمٕمرف 

اًمٗم٘مٞمف ـمرائؼ اًمٌٞم٤من اًمٕمرومٞم٦م،وـمرائؼ ومٝمؿ اًمتٓمٌٞمؼ وًمٞمس أن يًٛمع سمقضمقد ـمرائؼ سمؾ 

وهق يٕمٞمِمٝم٤م سمٜمٗمًف، وهلذا يٜم٘مؾ قمـ سمٕمض اعمراضمع اًمٙم٤ٌمر اعمتقرم  ذم اًم٘مرن اًمٕمنميـ، 

أٟمف يم٤من ذم سمٕمض اعمقاوع يٓمٚم٥م سمٕمض أهؾ اًمًقق ًمٞم٠ًمهلؿ ، اًمًٞمد اًمؼموضمردي

يمٞمػ يٗمٝمٛمقن هذا اًمتٕمٌػم أو ذاك؟ وُم٤مذا يٗمٝمؿ قمٜمدهؿ ُمـ إـمالق اعمٕم٤مُمٚم٦م هٜم٤م أو 

هٜم٤مك؟ سمدل أن حيّٚمؾ ًمقطمده قمغم ـمري٘م٦م إصؾ أو اًم٘مدر اعمتٞم٘مـ أو ُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ، 

 ؼًّ ذم ومٝمؿ اًمٜمّمقصومٝمذه اًمٓمري٘م٦م اًمتل شمٜم٘مؾ قمـ هذا اعمرضمع اًمٙمٌػم ـمري٘م٦م ُمثغم سمح

 .وومٝمؿ شمٓمٌٞم٘م٤مهت٤م اعمٞمداٟمٞم٦م أيْم٤مً 

ـ واحلدي٨م يٓمقل ضمدًا ـ سمٙمالم رائع ًمٚمِمٞمخ حمٛمد ذم هذه اًمٜم٘مٓم٦م وأظمتؿ يمالُمل 

هـ( ـ أؾمت٤مذ اًمًٞمد اخلٛمٞمٜمل ـ طملم ي٘مقل ذم ُم٤ٌمطمثف 1362رو٤م اًمٜمجٗمل اإلصٗمٝم٤مين )

هذا سمٚمٖمٜمل أن سمٕمض ومْمالء اًمٕمجؿ اـّمٚمع قمغم أضمزاء ُمـ »إصقًمٞم٦م ُم٤م ٟمّّمف: 

اًمٙمت٤مب، وم٘مّرفمف أسمٚمغ شم٘مريظ، وأصمٜمك قمٚمٞمف أطمًـ اًمثٜم٤مء، وًمٙمٜمف اٟمت٘مد قمٚمٞمف سمٕم٤ٌمرة 

 وم٤مرؾمٞم٦م حمّمٚمٝم٤م: إن قم٤ٌمرشمف قمري٘م٦م ذم اًمٕمرسمٞم٦م، ٓ شمِمٌف ُمتٕم٤مرف اًمٙمت٥م إصقًمٞم٦م. 

ًمؽ اًمٕمتٌك أهي٤م اًمٗم٤موؾ! ومٚمؽ قمكّم يٌد ٓ أضمحده٤م، وٟمٕمٛم٦م أؿمٙمره٤م، وذًمؽ ُمٜمل 

                                           
 .113ـ 111طمٞمدر طم٥م اهلل، طمجٞم٦م اًمًٜم٦ّم ذم اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل: ( 1)
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ٌّع، وضمرٌي قمغم ُم٤م شمٕم ّقدشمف ٓ شمٙمّٚمػ، وإين مل أشمٕمّقد ُمٜمذ ٟمٕمقُم٦م إفمٗم٤مر  ـمٌٞمٕم٦ٌم ٓ شمٓم

وُم٘متٌؾ اًمِم٤ٌمب إٓ هذا اًمٜمٛمط ُمـ اًمٙمت٤مسم٦م. وصٕم٥ٌم قمغم اإلٟم٤ًمن ُم٤م مل يٕمقد. قمغم أن 

هذا قمٜمد ذوي إًم٤ٌمب ٓ حيّط ُمـ ىمدر اًمٙمت٤مب، سمؾ يزيٜمف وٓ يِمٞمٜمف، ويٖمكم ىمدره 

ذا أصٜمع؟! وؿمت٤من وٓ يرظمّمف. وإذا حم٤مؾمٜمل اًمتل أزهق هب٤م ص٤مرت ُمث٤مًم٥م زم: ومام

ـّ  سملم هذا اًمٗم٤موؾ وسملم أطمد قمٚمامء اًمٕمراق، وىمد سمٚمٖمٜمل ىمقًمف ومٞمف: هق أّول يمت٤مب ذم وم

 .شإصقل ُمٚم١مه دىم٤مئؼ قمجٛمٞم٦م، سمٕم٤ٌمرات قمرسمٞم٦م

 وذم هذا اًمٜمص ُمٜمف )رمحف اهلل( اًمٙمثػم ُمـ اًمدٓٓت اعمٕمؼّمة!!

٤مؾمٞم٤ًم ذم ُمٕم٤ميػم وسمٕمد هذا يمّٚمف: أٓ شمٙمقن اًمٚمٖم٦م سم٤معمٕمٜمك اًمذي ذيمرٟم٤مه قمٜمٍمًا أؾم

 آضمتٝم٤مد واعمٗم٤موٚم٦م وإقمٚمٛمٞم٦م؟!

 

 ز ـ االدتّاز ٔزٔض الٕع٘ التاضخي٘ ٔاملعاصط

ُئمٝمر اًمققمل اًمت٤مرخيل أمهٞمتف ُمـ ظمالل يمقن اًمٜمّمقص اًمتل صدرت أو ٟمزًم٧م 

اًمًٞم٤مق طمج٦م وقمٜمٍم رئٞمس ذم ومٝمؿ ُمراد  ضم٤مءت ذم ؾمٞم٤مق شم٤مرخيل، وُمـ اًمٓمٌٞمٕمل أنّ 

٤مت اعم٘م٤مُمٞم٦م واحل٤مًمٞم٦م و..، وذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من يّمٕم٥م اعمتٙمّٚمؿ، سمؾ يتٕمداه إمم اًمًٞم٤مىم

ومٝمؿ اًمًٞم٤مق سمتامم قمٜم٤مسه ـ سمام ومٞمٝم٤م اًمٕمٜمٍم همػم اًمٚمٗمٔمل ـ إٓ سم٤مإلـمالًم٦م قمغم 

اعمٕمٚمقُم٤مت واًمقصم٤مئؼ اًمت٤مرخيٞم٦م ذات اًمّمٚم٦م سمف، ًمتتٙمّقن قمؼمه٤م اًمٕمٜم٤مس احل٤موم٦م 

 سم٤مًمٙمالم.

٦م اًمتل يم٤من يٛمّر هب٤م ًمٜمٗمرض أٟمٜم٤م ٓ ٟمٛمٚمؽ ُمٕمٚمقُم٤مت شم٤مرخيٞم٦م قمـ اًمٔمروف اًمٕمّمٞمٌ

أهؾ اًمٌٞم٧م اًمٜمٌقي وأٟمّم٤مرهؿ ذم اًمٕمٍميـ إُمقي واًمٕم٤ٌمد.. هؾ يم٤من عمٗمٝمقم 

اًمت٘مٞم٦م أن يٙمقن طم٤مضًا هبذه اًم٘مقة اًمتل ٟمِمٝمده٤م ًمف اًمٞمقم؟ ُمـ اًمٓمٌٞمٕمل أٟمٜم٤م يمّٚمام 

                                           
 .643( اإلصٗمٝم٤مين، وىم٤مي٦م إذه٤من: 1)
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ومٝمٛمٜم٤م اًمٔمروف اًمت٤مرخيٞم٦م اؾمتققمٌٜم٤م اعمالسم٤ًمت اًمتل شمتّمؾ اًمٜمّمقص هب٤م، ًمؽميد طمّؾ 

 قمـ شم٤ًمؤٓت ُم٤م.ُمِمٙمٚم٦م أو اجلقاب 

هـ( طملم 1384ذم هذا اًمًٞم٤مق قمٞمٜمف، شم٠ميت ومٙمرة اًمًٞمد طمًلم اًمؼموضمردي )

يتحّدث ـ يمام يٜم٘مؾ سمٕمض شمالُمذشمف ـ قمـ ضورة ومٝمؿ ٟمّمقص أهؾ اًمًٜم٦ّم وُمقاىمٗمٝمؿ 

، وم٢من هذه ذم اًمٗم٘مف واحلدي٨م: سمقصػ ذًمؽ ُم٘مّدُم٦ًم ًمٗمٝمؿ ٟمّمقص أهؾ اًمٌٞم٧م

خيل: قمٜمدُم٤م شم١ميّمد قمغم دور اًمتدظمؾ اًمٗمٙمرة شمًتٌٓمـ ىمدرًا واومٞم٤ًم ُمـ احلس اًمت٤مر

آؾمتثٜم٤مئل ًمٚمٜمّمقص ذم ُمٕم٤مجل٦م طم٤مًم٦م شم٤مرخيٞم٦م ُمٜمحروم٦م هٜم٤م أو هٜم٤مك، وإٓ ومام ُمٕمٜمك 

 هذه اًميورة ًمدراؾم٦م اعمِمٝمد اًمًٜمّل ىمٌؾ ُمٓم٤مًمٕم٦م اًمٜمّمقص احلديثٞم٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م؟! 

وذم اإلـم٤مر قمٞمٜمف شم٠ميت ومٙمرة اًمققمل آضمتامقمل ًمٚمٜمّمقص، ًمتتّمؾ سمٛم٠ًمًم٦م ومٝمؿ 

هـ( هذه 1444تامقمٞم٦م احل٤موم٦م: ومٕمٜمدُم٤م يٓمٚمؼ اًمًٞمد حمٛمد سم٤مىمر اًمّمدر )اًمٔمروف آضم

اعم٘مقًم٦م ـ وٓؾمٞمام ذم ؾمٞم٤مق ُمدطمف ًمتجرسم٦م اًمِمٞمخ حمٛمد ضمقاد ُمٖمٜمٞم٦م ذم يمت٤مب وم٘مف 

اإلُم٤مم ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق ـ وم٢مّٟمف يٜمِمط احلّس آضمتامقمل واًمت٤مرخيل: ٕٟمف ٓ يريدٟم٤م أن 

ريٜم٤م ممثٚم٦ًم ًمٚمحدي٨م اًمنميػ أو ٟمٕمتؼم اجلٛمؾ واًمٙمٚمامت واحلروف اعم٤مصمٚم٦م أُم٤مم ٟم٤مفم

اًمٙمت٤مب اًمٙمريؿ، أقمٜمل أّٟمف ٓ يريد أن يٕمتؼمه٤م ُمٕمٓمٞم٤مت وطمٞمدة جيري ومٝمؿ اعمراد 

قمؼمه٤م وم٘مط، سمؾ يرهم٥م سم٢مىمح٤مم قمٜم٤مس أظمرى شمتّمؾ سم٤مًمًٞم٤مق اًمت٤مرخيل وآضمتامقمل 

 عمْمٛمقن اًمرؾم٤مًم٦م اًمتل يريد هذا اًمٜمّص أو ذاك أن يقصٚمٝم٤م إًمٞمٜم٤م.

لم قمـ أًمقان اًمًٞم٤مق إظمرى، وم٘مد أؿم٤مروا ًمذًمؽ وًمٞمس وم٘مٝم٤مء اعمًٚمٛملم سمٖم٤مئٌ

وُم٤مرؾمقه ذم اًمٗم٘مف وإصقل واًمتٗمًػم واًم٘مرآٟمٞم٤مت، ومٜمحـ ٓ ٟمٌدع هٜم٤م وٓ ٟمٌتدع، 

 وإٟمام ٟمقّصػ ضورًة ىم٤مئٛم٦م.

ًمٙمـ اًمٌمء اعمٝمؿ ذم هذه اًم٘مْمٞم٦م هق طمجؿ اؾمتحْم٤مر اًمت٤مريخ ذم وقمٞمٜم٤م 

                                           
 ، اعم٘مّدُم٦م.34ـ  33: 1: واقمظ زاده اخلراؾم٤مين، اعمقؾمققم٦م اًمرضم٤مًمٞم٦م اٟمٔمر( 1)
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 ًمٚمٜمّمقص: هؾ يم٤من هذا آؾمتحْم٤مر سم٤معم٘مدار اًمٙم٤مذم؟

 

 ز وَ وؿانن الٕع٘ التاضخي٘ يف السضؽ الفكّ٘ الػاٟس؟مناش

أقمت٘مد أن ٟم٘مّم٤ًم ُم٤م يزال ُمقضمقدًا: ومٜمحـ ٟمالطمظ وٕمػ طمْمقر اًمت٤مريخ قمغم قمّدة 

 ضمٌٝم٤مت، طمٌذا ًمق ُيٚمتٗم٧م إًمٞمٝم٤م أيمثر: وهل:

ىمّٚم٦م اعمٕمٚمقُم٤مت اًمت٤مرخيٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م، وم٠ميمثر اعمٕمٚمقُم٤مت اًمت٤مرخيٞم٦م اًمتل حيٛمٚمٝم٤م  ـ2

ُمِمٙمٚمتٝم٤م ذم أهن٤م شمٕمتٛمد ـ ُمـ ضمٝم٦م ـ قمغم اًمٜمّمقص ٟمٗمًٝم٤م اعمِمتٖمٚمقن ذم اًمٗم٘مف شمٙمٛمـ 

اًمتل جيري اًمٌح٨م قمـ ؾمٞم٤مىمٝم٤م اًمت٤مرخيل ًمٗمٝمٛمٝم٤م، يمام شمتْمّٞمؼ ـ ُمـ ضمٝم٦م أظمرى ـ 

قمٜمدُم٤م شمٙمقن اإلـمالًم٦م قمغم اًمت٤مريخ ُمـ ُمٜمٔمقر اًمت٤مريخ اًمِمخّص، أي شم٤مريخ ؿمخص 

 .إئٛم٦م قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م، أو ؿمخص اًمّمح٤ميب أو اخلٚمٞمٗم٦م اًمراؿمد قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦ّم

هذا اًمقوع جيٕمؾ اعمِمتٖمؾ سم٤مًمٗم٘مف طم٤مُماًل ًمتّمّقر ُمٜم٘مقص قمـ اعمِمٝمد اًمت٤مرخيل 

واًمّمقرة اًمت٤مرخيٞم٦م، ومٜمحـ ُمـ ضمٝم٦م ٟمريد اًمٙمِمػ قمـ اًمت٤مريخ سمٕمٜم٤مسه اًمًٞم٤مؾمٞم٦م 

وآىمتّم٤مدي٦م وآضمتامقمٞم٦م واًمديٜمٞم٦م و.. ًمٞمٕمٞمٜمٜم٤م ذًمؽ قمغم شمٙمقيـ اعمٜم٤مخ اًمٓمٌٞمٕمل اًمذي 

 صحٞمح٤ًم: وم٢مذا ختّٚمٞم٧م قمـ يمؾ ضم٤مءت داظمٚمف اًمٜمّمقص، ُم٘مدُم٦ًم ًمٗمٝمٛمٝم٤م ومٝمامً 

اعمقروث اًمت٤مرخيل ٕضمٕمؾ اًمٜمّمقص احلديثٞم٦م أو اًم٘مرآٟمٞم٦م وطمده٤م ُمّمدرًا ًمٚمت٤مريخ 

أيمقن ىمد وىمٕم٧م ذم دور واوح، ٓ سمٛمٕمٜمك اًمٕمجز قمـ اًمٗمٝمؿ، وإٟمام سمٛمٕمٜمك أن اًمٕمالىم٦م 

هٜم٤م ضمدًمٞم٦م، ومٙمام ٟمٓم٤مًم٥م سمجٕمؾ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦ّم ُمّمدرًا شم٤مرخيٞم٤ًم يمذًمؽ ٟمٓم٤مًم٥م سمٗمٝمؿ 

واًمًٜم٦ّم ُمًتٕمٞمٜملم سم٤ًمئر ُمّم٤مدر اًمت٤مريخ. ٟمٕمؿ، ٟمحـ ٟم١ميّمد قمغم اًمًػمة اًمٙمت٤مب 

اًمٜمٌقي٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م، اًمتل شمًتٛمّد ُمٕمٚمقُم٤مهت٤م ُمـ اًم٘مرآن ٟمٗمًف، وىمد دقم٤م اًمٕمديد ُمـ ىمٌؾ 

هلذا إُمر، ُمثؾ حمٛمد طمًلم هٞمٙمؾ ذم ُم٤م يمتٌف طمقل ؾمػمة اًمٜمٌل، سمؾ طمتك سمٕمض 

 اعمًتنمىملم ذم هذا اعمج٤مل.
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ٞمٜمٞم٦م ُمّمدره٤م رواي٤مت أهؾ اًمٌٞم٧م اًمٜمٌقي، وًمٞمس شم٤مريخ ٟمٕمؿ، وٟمدقمق ًمًػمة طمً

اًمٓمؼمي أو همػمه وم٘مط، ًمٙمـ ذم اعم٘م٤مسمؾ ٓ شمٕمٜمل اًمدقمقة هذه هدرًا ًم٘مٞمٛم٦م ؾم٤مئر 

اًمٜمّمقص اًمت٤مرخيٞم٦م اًمتل شمٕمٞمٜمٜم٤م قمغم ومٝمؿ ٟمّمقص اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦ّم، يمام أن اًمٜمّمقص 

 ى.اًمنميٗم٦م شمٕمٞمٜمٜم٤م قمغم ومٝمؿ وشم٘مقيؿ ومٝمٛمٜم٤م ًمٚمت٤مريخ ُمـ ظمالل اعمّم٤مدر إظمر

أُم٤م اًمتح٘مٞم٥م اًمت٤مرخيل قمغم أؾم٤مس واطمد، ُمثؾ اًمتح٘مٞم٥م قمغم إؾم٤مس اًمِمخّص 

ـ اعمِم٤مر إًمٞمف ـ، ومٝمذا ُم٤م ي١مدي إمم صقر همػم ُمٙمتٛمٚم٦م: ٕن أهؾ اًمٌٞم٧م أو اخلٚمٗم٤مء 

إوائؾ ـ ُمثاًل ـ مل يٙمقٟمقا اًمٕمٜمٍم اًمقطمٞمد ذم اًمت٤مريخ، يمام مل يٙمقٟمقا قمغم صٚم٦م ـ 

يمّقٟم٤م أّي٦م صقرة ًمٚمت٤مريخ قمغم أؾم٤مؾمٝمؿ ًمـ  شم٤مرخيٞم٤ًم ـ سمتامم أطمداث قمٍمهؿ، وم٢مذا

ٟمحّمؾ قمغم شم٤مريخ قم٤مم، سمؾ ؾمٜمحّمؾ قمغم شمقاريخ ؿمخّمٞم٦م هل٤م إـمالٓت قمغم 

 اًمت٤مريخ اًمٕم٤مم، وومرٌق واوح سملم إُمريـ.

ُمـ هذا يمّٚمف ٟمحـ سمح٤مضم٦م ُم٤مؾّم٦م إمم درس شم٤مريخ ؿم٤مُمؾ ًمٚمح٘م٦ٌم اإلؾمالُمٞم٦م إومم، 

 اًمٜمّمقص أو ٟمزوهل٤م.ي٤ًمقمدٟم٤م قمغم اًمتٕمّرف قمغم اًمًٞم٤مق اعمحٞمط سمّمدور 

قمدم طمْمقر اًمققمل اًمت٤مرخيل سمِمٙمؾ وم٤مقمؾ ذم اًمٜمِم٤مط آضمتٝم٤مدي، ومٜمحـ ـ  3

ٟمجد ذم اًمٖم٤مًم٥م أن اًمٗم٘مٝم٤مء يتٕم٤مُمٚمقن ُمع اًمٜمّمقص، وىمّٚمام ي٠مظمذون اًمًٞم٤مىم٤مت 

 اعمحٞمٓم٦م شم٤مرخيٞم٤ًم سمٕملم آقمت٤ٌمر، ورسمام يٙمقن ذًمؽ ٕؾم٤ٌمب:

ّدديـ ذم اًمٜم٘مد وٕمػ اًمقصمقق سم٤مًمت٤مريخ، وهذا ُم٤م ٟمجده قمٜمد سمٕمض اعمتِم أ ـ

 اًمت٤مرخيل: إذ ىمد ٓ يًٚمؿ سملم أيدهيؿ واىمٕم٦م أو طمدث.

، وهل اًم٘م٤مقمدة اًمتل أّصٚمٝم٤م شاعمقرد ٓ خيّّمص اًمقارد»آقمت٘م٤مد سم٠من  ب ـ

اعمٗمّنون وقمٚمامء أصقل اًمٗم٘مف اعمًٚمٛمقن، ومحٛمقا هب٤م اًمٜمّمقص قمـ آظمتزال 

ًمْمّخ اًمدٓزم ذم اًمت٤مرخيل أو اظمتٜم٤مق اًمدًٓم٦م، ويم٤مٟمقا ه٤مدوملم ُمـ ذًمؽ ومتح سم٤مب ا

 اًمٜمّمقص هبدف مح٤ميتٝم٤م أن هتدر.
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قمدم طمّمقل وصمقق سمٕمالىم٦م طم٘مٞم٘مٞم٦م سملم هذا اًمقوع اًمت٤مرخيل أو ذاك وسملم  ج ـ

اًمٜمّص اًمذي ٟمٗمؽمض أٟمف ي٘مع وٛمـ ؾمٞم٤مق هذا اًمقوع اًمت٤مرخيل: وم٢مّن اًمٕمالىم٦م سملم 

ن اًمٜمص واًمًٞم٤مىم٤مت اعمٕمرووم٦م شمٔمّؾ أووح ُمـ اًمٕمالىم٦م سمٞمٜمف وسملم اًمًٞم٤مق اًمزُمٙم٤مين: ٕ

شمرايمٞم٥م اًمٚمٗمظ فم٤مهرة ُمٕمٚمقُم٦م آشمّم٤مل سمحٙمؿ وصقل اًمٜمص إًمٞمٜم٤م سم٤مًمتقاشمر أو سم٠مّي 

ـمريؼ ُمٕمتؼم، أُم٤م قمالىم٦م اًمٜمص سم٤مًمقاىمع اعمحٞمط وم٘مد شمٌدو جمّرد اومؽماض ذم يمثػم ُمـ 

إطمٞم٤من: إذ ًمٞمس ذم اًمٜمّص ٟمٗمًف إؿم٤مرة ًمٚمقاىمع اًمت٤مرخيل سمقصٗمف ؾمٞم٤مىم٤ًم طم٤موم٤ًم، يمام ٓ 

 ٓرشم٤ٌمط اًمٕمْمقي سملم اًمٓمروملم.ٟمٛمٚمؽ ُمٕمٚمقُم٤مت ُمقصم٘م٦م قمـ هذا ا

رسمام هلذه إؾم٤ٌمب وهمػمه٤م شمراضمع شمٗمٕمٞمؾ اًمًٞم٤مىم٤مت اًمت٤مرخيٞم٦م ذم آضمتٝم٤مد 

اًمٗم٘مٝمل، ًمٙمٜمٜم٤م ٟمتحّٗمظ قمـ آؾمتًالم هلذه آقمت٤ٌمرات، وٟمٕمّٚمؼ هٜم٤م قمٚمٞمٝم٤م سمتٕمٚمٞم٘م٤مت 

ـمٗمٞمٗم٦م، حمٞمٚملم ذًمؽ إمم اًمٌح٨م اًمتٗمّمٞمكم ذم ُمقوٕمف، يمام سمحثٜم٤مه ذم دراؾم٤مشمٜم٤م 

 .إصقًمٞم٦م

ئمّؾ إصم٤ٌمت اًمٔمقاهر آضمتامقمٞم٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م و.. اًمٕم٤مُم٦م ذم  أوًٓ:

اًمت٤مريخ أوومر طمٔم٤ًم ُمـ إصم٤ٌمت اًمٜمّمقص اجلزئٞم٦م اًمّم٤مدرة ُمـ قمٛمرو أو سمٙمر، 

واًمقىم٤مئع اعمٞمداٟمٞم٦م اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م هٜم٤م وهٜم٤مك: إذ ووم٘م٤ًم ًمٜمٝم٩م آؾمت٘مراء وطمِمد اًمِمقاهد 

ايمؿ.. يٛمٙمـ شمٙمقيـ صقر ي٘مٞمٜمٞم٦م ذم واًم٘مرائـ وشمقومػم اعمٕمٓمٞم٤مت ذات اًمٓم٤مسمع اعمؽم

اًمت٤مريخ: سمؾ ًمٕمّؾ هذه إيمثر ي٘مٞمٜم٤ًم ذم اعمراضمٕم٦م اًمت٤مرخيٞم٦م، وإيمثر صٛمقدًا أُم٤مم ُمٕم٤مول 

 اًمٜم٘مد اًمت٤مرخيل.

هٜم٤مك ومرق سملم قمدم ختّمٞمص اًمقارد سم٤معمقرد وسملم ومٝمؿ اًمقارد سمٛمٕمقٟم٦ٍم ُمـ  ثوكقًو:

تٛمقا سمدراؾم٦م أؾم٤ٌمب اًمٜمزول اعمقرد، وهذا رء ي٘مّر سمف اعمٗمنون اعمًٚمٛمقن: هلذا اه

                                           
 .744ـ  663راضمع: طمٞمدر طم٥م اهلل، طمجٞم٦م اًمًٜم٦ّم ذم اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل: ( 1)
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ًمتٕمٞمٜمٝمؿ ـ أطمٞم٤مٟم٤ًم ـ قمغم ومٝمؿ أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م: وهبذه اًمٓمري٘م٦م ٓ هُتدر دًٓم٦م اًمٜمص 

خلّمقصٞم٦م اعمقرد، وٓ يْمٞمع اًمًٞم٤مق اعمقردي أُم٤مم اًمٜمص، سمحٞم٨م يٌدو اًمٜمص ويم٠مٟمف 

سُمؽم سمؽمًا ُمـ ؾمٞم٤مىمف اعمحٞمط، وُمث٤مل ذًمؽ ُم٤م ذيمره سمٕمض أؾم٤مشمذشمٜم٤م ُمـ يم٤ٌمر اًمٕمٚمامء 

اًمقاردة ذم آي٦م  ﴾متُ ؿْ ـِ ؽَ ﴿سيـ ذم أسمح٤مصمف طمقل اخلٛمس، طمٞم٨م ضمٕمؾ يمٚمٛم٦م اعمٕم٤م

اخلٛمس سمٛمٕمٜمك همٜم٤مئؿ احلرب، ٓ ًمتخّمٞمص اًمقارد سمخّمقص اعمقرد، سمؾ ّٕن 

اًمٙمٚمٛم٦م ُمِمؽمك ًمٗمٔمل ًمف ُمٕم٤مٍن ُمتٕمّددة ذم اًمٚمٖم٦م، يؽمضّمح واطمٌد ُمٜمٝم٤م سم٘مريٜم٦م اًمًٞم٤مق، 

 ٛمس.وًمق يم٤من ٟمٔمره هٜم٤مك ًمٚمًٞم٤مق اًم٘مرآين اعمحٞمط سمآي٦م اخل

إن ومرص اًمت٠ميّمد ُمـ اًمٕمالىم٦م سملم اًمٜمص وؾمٞم٤مىمف شمٔمّؾ ممٙمٜم٦م، وٓؾمٞمام عمـ  ثوفثًو:

ُم٤مرؾمٝم٤م: وطمتك ًمق مل ٟمجزم هب٤م وم٘مد ذيمر قمٚمامء أصقل اًمٗم٘مف أن اًمِمؽ ذم ىمريٜمٞم٦م 

اعمقضمقد يقضم٥م اإلمج٤مل ذم اًمدًمٞمؾ، وهذا ـ قمغم أسمٕمد شم٘مدير ـ ٟمحٌق ُمـ أٟمح٤مء اًمِمؽ 

ت٤مرخيل اعمحٞمط(، إُمر اًمذي ؾمٞمؽمك أيمؼم إيمثر ذم ىمريٜمٞم٦م اعمقضمقد )وهق اًمًٞم٤مق اًم

ذم شمٕمٓمٞمؾ سمٕمض ٟمقاطمل اإلـمالق ذم اًمٜمص أو همػم اإلـمالق أيْم٤ًم، وىمد شمٕمّروٜم٤م 

 .سمٌمء ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ هلذا إُمر قمٜمد سمحثٜم٤م قمـ )شم٤مرخيٞم٦م اًمًٜم٦ّم اًمنميٗم٦م(

اُمتداد ُمـ هٜم٤م ٟمٕمت٘مد أٟمف يمّٚمام يم٤من اًمٗم٘مٞمف ذا صم٘م٤موم٦م واؾمٕم٦م ذم اًمت٤مريخ اإلؾمالُمل قمغم 

أؿمٙم٤مًمف يم٤مٟم٧م ُم٘م٤مرسمتف ًمٚمٜمّمقص وىمراءشمف هل٤م أومْمؾ وأىمرب إمم ومٝمٛمٝم٤م ومٝماًم واىمٕمٞم٤ًم، 

سمدل ىمٓمع ضمذوره٤م وأوص٤مهل٤م وىمراءهت٤م ًمقطمده٤م يم٠مهن٤م ُمً٘مٓم٦م ـ سمٛمٕمزل قمـ يمؾ رء 

ـ ُمـ اًمًامء، ومٚمٞمس اًمّمحٞمح أّن اًمٖمرق ذم اًمٗم٘مف وأصقًمف دون شمٙمقيـ ظمٚمٗمٞم٦م صم٘م٤مومٞم٦م 

سمؾ هذه اخلٚمٗمٞم٦م هل٤م دوره٤م أيْم٤ًم ذم هذا اًمٕمٛمؼ، ومام  شم٤مرخيٞم٦م هق قمالُم٦م اًمٕمٛمؼ اًمٕمٚمٛمل،

يؽمّدد ذم اًمققمل واًمالوقمل ُمـ أن ُمثؾ اًمت٤مريخ وقمٚمقُمف إٟمام هق جمّرد طم٤مضم٦م صم٘م٤مومٞم٦م 

                                           
 اعمّمدر ٟمٗمًف.: اٟمٔمر( 1)
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 قم٤مسمرة ٓ شمٕمٜمل اًمٗم٘مٞمف اعمتْمّٚمع ًمٞمس ؾمقى وهؿ زائػ يٗمت٘مد اًمٙمثػم ُمـ قمٜم٤مس اًمدىّم٦م.

 

 ٍّر؟!وعطمٛ غٗاب الفكْٗ عَ الٕاقع املعاصط، أظوٛ تطبٗل أً و

وصمّٛم٦م طم٤مضم٦م أظمرى ُم٤مؾّم٦م ذم شم٘مقيؿ قمٛمٚمٞم٦م آضمتٝم٤مد: وهل وقمل اًمٗم٘مٞمف ًمٚمقاىمع 

آضمتامقمل واًمًٞم٤مد و.. اعمٕم٤مس: وذًمؽ ًمٞمس اقمت٤ٌمـم٤ًم أو يمالُم٤ًم ظمٓم٤مسمٞم٤ًم قمـ 

اعمٕم٤مسة واحلداصم٦م واًمتجديد: سمؾ ذًمؽ طم٤مضم٦م قمٚمٛمٞم٦م أيْم٤ًم، ومّمحٞمح أّن طمْمقر 

ٕمٚمٛمٞم٦م، يمام وضمدٟم٤م قمٜمد سمٕمْمٝمؿ، اًمٗم٘مٞمف ذم واىمع احلٞم٤مة ىمد يٕمّٓمؾ ُمـ ىمدرشمف اًم

وصحٞمح أّن طمْمقره يمذًمؽ ىمد يٗمرض قمٚمٞمف ـ وًمق ُمـ طمٞم٨م ٓ يِمٕمر ـ وٖمٓم٤ًم ُمـ 

ـّ فمٝمقر  اًمقاىمع ًمتٓمقيع اًمٜمص..، ٟمٕمؿ، هذا يمّٚمف صحٞمح، وجي٥م اًمًٕمل ًمتٗم٤مديف، ًمٙم

آصم٤مر ؾمٚمٌٞم٦م حمدودة ُٕمٍر ُم٤م ٓ يٕمٜمل اًمتخكّم قمـ هذا إُمر سم٤مًمٙمٚمٞم٦م، أو شمٕمٓمٞمؾ رؤيتٜم٤م 

 إلجي٤مسمٞم٦م.ًمٜمت٤مئجف ا

إن ومٝمؿ اًمٗم٘مٞمف ًمٚمقاىمع، وقمٞمِمف ذم ُمتٖمػمات احلٞم٤مة، ووقمٞمف ًمٓم٤ٌمئع اًمٌنم وأُمزضم٦م 

اخلٚمؼ، وُمالطمٔمتف ًمٓمٌٞمٕم٦م اعمِم٤ميمؾ وإزُم٤مت اًمتل يٕم٤مين ُمٜمٝم٤م اإلٟم٤ًمن، ؾمقف 

يٛمّٙمٜمف ذًمؽ يمّٚمف ُمـ ومٝمؿ اًمرؾم٤مًم٦م اعم٘مّمدي٦م إؾم٤مؾمٞم٦م اًمتل شمريده٤م اًمٜمّمقص، ومٞمٌتٕمد 

: سمؾ شمٖمدو ُمقاىمٗمف وومت٤مويف أىمرب إمم اًمقاىمع ُمـ سمذًمؽ قمـ اًمٗمٝمؿ اعمج٤مذم ًمٚمحٞم٤مة

همػمه، ومٗمل قم٤ممل شمِمّٙمؾ )اعم٤مًمٞم٦م( وًمٞمس )اًمٜم٘مدي٦م اًمٕمٞمٜمٞم٦م( أؾم٤مؾم٤ًم ومٞمف يمٞمػ يٛمٙمـ 

اإلومت٤مء سم٠من ووع اعم٤مل ذم اًمٌٜمقك يّمػّمه جمٝمقل اعم٤مًمؽ، يمام ذه٥م إمم ذًمؽ سمٕمْمٝمؿ؟! 

ٕم٤مـم٤مشمٞم٦م اًمٞمقُمٞم٦م وإمم ومتح احلدي٨م قمـ ىمٞمٛم٦م اًمٌٞمع اعمٕم٤مـم٤ميت وؾمط ُمٚمٞم٤مرات اًمٌٞمقع اعم

سملم اًمٜم٤مس، طمتك ىم٤مل سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء سم٠مّن إصؾ ذم اًمٌٞمع اعمٕم٤مـم٤مة؟! ويمٞمػ يٛمٙمـ 

ًمٚمٗم٘مٞمف أن ي٧ٌّم ـ ُمٓمٛمئٜم٤ًم ـ ذم ىمْمٞم٦م ُمثؾ ىمْمٞم٦م طمّؼ اًمٜمنم واًمتقزيع واًمت٠مًمٞمػ 

وآظمؽماع و.. ـ وًمق سمٕمٜمقان صم٤مٟمقي ـ دون أن حيٛمؾ شمّمّقرًا طم٘مٞم٘مٞم٤ًم قمـ هذا 
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ؾ يّمّح إصدار طمٙمؿ سمحؼ آؾمتٜم٤ًمخ ـ شمٚمؽ اًمٕمٛمٚمٞم٦م اعمقوقع اًم٤ٌمًمغ اخلٓمقرة؟ ه

اًم٤ٌمًمٖم٦م اًمتٕم٘مٞمد ـمٌٞم٤ًم وقمٛمٚمٞم٤ًم ـ ىمٌؾ أن ٟمٙمّقن وقمٞم٤ًم ُمٞمداٟمٞم٤ًم هب٤م وسمت٠مصمػماهت٤م قمغم أرض 

 اًمقاىمع، وًمٞمس ىم٤مل ومالن، وأظمؼم ومالن، أو قمغم شم٘مدير ؾم١مال اًم٤ًمئؾ؟ 

ىمقل ُمتخّمّم٤ًم إذا مل يٙمـ قم٘مؾ اًمٗم٘مٞمف قم٘ماًل ؾمٞم٤مؾمٞم٤ًم واضمتامقمٞم٤ًم واىمتّم٤مدي٤ًم ـ وٓ أ

ذم هذه اعمج٤مٓت اًمثالصم٦م ـ وم٢من ُمـ اًمّمٕم٥م قمٚمٞمف ذم سمٕمض إطمٞم٤من أن يْمع اًمٗمتقى 

 قمغم ُمقوٕمٝم٤م اخل٤مرضمل.

إن آسمتٕم٤مد قمـ اعم٘م٤مصدي٦م ذم ومٝمؿ رؾم٤مًم٦م اًمٜمّمقص اًمديٜمٞم٦م وّرط اًمٗم٘مف ذم 

ُمِم٤ميمؾ، ومٚم٧ًم أدري طمتك اًمٞمقم يمٞمػ ي٘مٌؾ اًمٗم٘مٞمف اًمذي ي٘مرأ اًمٜمّمقص ذم إـم٤مر 

، وسُمٕمده٤م اعم٘مّمدي واًمرؾم٤مزم، ٓ ذم اإلـم٤مر اًمذي يٌؽمه٤م، أن يٗمتل شمٓمٌٞم٘مٝم٤م اعمٞمداين

سمجقاز ُمِم٤مهدة إومالم اإلسم٤مطمٞم٦م ًمٖمػم اعمًٚمٛملم سمدون ؿمٝمقة، صمؿ يًتٍمخ عمٜمع 

اًمٓمٌٞم٥م ُمـ اًمٜمٔمر سمدون ؿمٝمقة إمم سمٕمض ىمٚمٞمؾ ُمـ يد اعمرأة، قمٜمدُم٤م ٓ يٌٚمغ طمّد 

 اًميورة، وٓ يٙمقن ومٞمف هتٙم٤ًم قمروم٤ًم حلرُم٦م اعمرأة؟! 

٤م ٟمٕمٚمؿ اعمؼمرات اًمتل ـمرطم٧م ًمتؼمير يمؾ هذه اًمُٗمٝمقم اًمٗم٘مٝمٞم٦م: وًمٙمٜمٜم٤م ٟمريد إٟمٜم

اًم٘مقل: إٟمف ىمد هم٤مب قمـ سمٕمض اعمِمتٖمٚملم ذم اًمٗم٘مف شم٘مديؿ وم٘مف احلٞم٤مة سمٕمد أن همّٞمٌتٝمؿ 

ُم٘مقٓت احلجٞم٦م وسمراءة اًمذُم٦م: أُم٤م ُمـ يريد ًمٚمٗم٘مف أن حيٞم٤م ذم قمٍم قمدم وضمقد 

أن ي٘مّدم وم٘مٝم٤ًم ي٘مٌؾ هذه  فيم٤موم٦م، ومٕمٚمٞم اعمٕمّمقم، وأن حيٙمؿ وأن يامرس قمغم اعمًتقي٤مت

اعمامرؾم٦م، ٓ وم٘مٝم٤ًم يتٜم٤مؾم٥م ُمع طمٞم٤مة اًمّمح٤مري واٟمٕمدام اعمدٟمٞم٦م قمغم طمّد شمٕمٌػم اًمًٞمد 

، اًمذي رومض سمِمّدة اًمًامح ًمٚمِمٞمٕم٦م ـ سمحج٦م ومٙمرة اًمتحٚمٞمؾ ـ سم٘مٚمع يمؾ اخلٛمٞمٜمل

أؿمج٤مر اًمٖم٤مسم٤مت وؾمح٥م ؿمٓمقط اًمٌح٤مر وأقم٤مزم اجل٤ٌمل وسمٓمقن اًمقدي٤من، ُم٤م ؾمٞم١مدي 

                                           
 .154: 21( راضمع: صحٞمٗم٦م إُم٤مم ـ سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م ـ 1)
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 مم يمقارث ٓ يٛمٙمـ شمّمّقره٤م.إ

ٟمٕمؿ، هذا ًمٞمس قمٜمقاٟم٤ًم صم٤مٟمقي٤ًم دائاًم، يمٞمػ وقمّمقر اًمتٓمّقر اًمٕمٚمٛمل شمٙم٤مد شمٌٚمغ 

 طمجؿ ُم٤م ؾمٌ٘مٝم٤م ُمـ قمّمقر إمم سمداي٦م اإلؾمالم: ومٚمٛمـ يم٤مٟم٧م شمنّمع اًمنميٕم٦م؟!

ذم آضمتٝم٤مد وإقمٚمٛمٞم٦م  َأسَمْٕمَد هذا ٓ يٙمقن ًمققمل اًمت٤مريخ واحل٤مض دور

 واإلومت٤مء؟

 

  الٍّص ٔالٕاقع، ٔقفٛ وع صٗاغٛ الفتأٝ ٔالطغاٟن العىمٗٛـ الفتٕٝ بني 3

، ٓؾمٞمام ذم اًمٗمؽمات اعمت٠مظمرة، قمغم شمٜم٤مُمل فم٤مهرة اإلُم٤مُمل اقمت٤مد اًمٗم٘مف اًمِمٞمٕمل

اعمرضمٕمٞم٦م اًمديٜمٞم٦م، وص٤مر ًمٚمٗم٘مٝم٤مء ُمٙم٤مٟم٦م سم٤مرزة وُمرُمقىم٦م قمغم هذا اًمّمٕمٞمد، واؿمتّدت 

ُمٗمٝمقم اًمت٘مٚمٞمد، ويم٤مٟم٧م  وشمٗم٤مقمٚم٧م اًمٕمالىم٦م سملم اًمٗم٘مٞمف وـمٌ٘م٦م قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس، حت٧م إـم٤مر

، وهل ظمالص٦م ومت٤موى اًمٗم٘مٝم٤مء وُم٤م شمقّصٚمقا إًمٞمف، طمٚم٘م٦م اًمقصؾ شاًمرؾم٤مئؾ اًمٕمٛمٚمٞم٦م»

إؾم٤مؾمٞم٦م سملم اعمرضمع وُم٘مّٚمديف، وٟمريد هٜم٤م شمًجٞمؾ ُمالطمٔم٦م واطمدة هيٕم٦م طمقل 

قى هذه اًمرؾم٤مئؾ اًمٕمٛمٚمٞم٦م واًمٗمت٤موى سمِمٙمؾ قم٤مم: شم٤مريملم جمٛمققم٦م أومٙم٤مر طمقل اًمٗمت

 ّمٗمح٤مت اًمالطم٘م٦م.اًمواًمرؾم٤مًم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م إمم 

يٜمٔمر اًمٗم٘مٝم٤مء أٟمٗمًٝمؿ ـ ومْماًل قمـ همػمهؿ ـ ًمٚمٗمت٤موى واًمرؾم٤مئؾ اًمٕمٛمٚمٞم٦م قمغم أهن٤م 

أطمٙم٤مم ذقمٞم٦م أوًمٞم٦م، سمٛمٕمٜمك أهن٤م شمٕمؼّم قمـ اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل شمقّصؾ إًمٞمٝم٤م اًمٗم٘مٞمف ذم أسمح٤مصمف 

اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم شمٕم٤مُمٚمف ُمع اًمٜمّمقص، سم٘مٓمع اًمٜمٔمر قمـ اًمٕمٜم٤مويـ اًمٓم٤مرئ٦م اًمتل ىمد شمٖمػّم هذا 

ذاك، يمام وسم٘مٓمع اًمٜمٔمر قمـ احلٙمؿ اًمقٓئل احلٙمقُمل اعمرطمكم اًمذي ىمد يراه احلٙمؿ أو 

 اًمٗم٘مٞمف ذم هذه اعمرطمٚم٦م أو شمٚمؽ.

وقمغم هذا إؾم٤مس، وم٤مًمرؾم٤مئؾ اًمٕمٛمٚمٞم٦م ـ هم٤مًم٤ًٌم ـ ٟمتٞمج٦م شمٗم٤مقمؾ اًمٗم٘مٞمف ُمع اًمٜمّص، 

ٓ شمٗم٤مقمٚمف ُمع اًمقاىمع واًمٜمّص ُمٕم٤ًم، وإذا أراد أن يتٗم٤مقمؾ ُمع اًمقاىمع وي٠مظمذه سمٕملم 
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٢مٟمف يامرس ـمري٘م٦م آطمتٞم٤مط، ومال يٗمتل سمؾ حيت٤مط وضمقسم٤ًم أو اؾمتح٤ٌمسم٤ًم، وهلذا آقمت٤ٌمر وم

 شمتخذ اًمرؾم٤مئؾ اًمٕمٛمٚمٞم٦م ـم٤مسمع اًمٙمٚمٞم٦م واًمٕمٛمقُمٞم٦م دون إؿم٤مرة إمم ـمٌٞمٕم٦م اعمرطمٚم٦م.

وًمٜم٤م هٜم٤م ُمالطمٔم٦م ضمزئٞم٦م: ذًمؽ أن اًمرؾم٤مئؾ اًمٕمٛمٚمٞم٦م شم٘مع ذم ُمِمٙمٚملم هٜم٤م، هل 

 ًمٚمٛمِمٙمٚملم ُمٕم٤ًم:وفم٤مهرة اًمٗمتقى قمٛمقُم٤ًم، وقمٚمٞمٝم٤م أن شمقازن طمٚمقهل٤م 

إن اًمرؾم٤مًم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م أو اًمٗمتقى هل٤م ـمروم٤من: أطمدمه٤م اعمٗمتل، وصم٤مٟمٞمٝمام  ادشؽل إول:

اعم٘مٚمِّد، اعمًّٛمك سم٤مًمٕم٤مُمل قمٜمدهؿ، ويراد ُمـ اًمٗمتقى أن يٕمٛمؾ اًمٜم٤مس قمٚمٞمٝم٤م: إذًا ومٝمل 

قمغم صٚم٦م سم٤مًمقاىمع اًمٕمٛمكم ُم٤ٌمذًة، ومٙمٞمػ ٓ يٛمٙمٜمٝم٤م أن شم٠مظمذه سمٕملم آقمت٤ٌمر، ومٛمثاًل 

ض اًمٗم٘مٝم٤مء أّن احلريّب ُمـ اًمٙمٗم٤مر، وي٘مّمدون سمف ُمٓمٚمؼ همػم اًمذُمل واعمٕم٤مهد يرى سمٕم

طمتك ًمق مل يامرس احلراسم٦م ومٕماًل، ُمٝمدور اًمدم واعم٤مل، وُمٕمٜمك ذًمؽ أٟمف جيقز هىمتف ـ 

، ٓ ؾمٚم٤ًٌم أن إن صّح اًمتٕمٌػم ـ سمؾ ىمتٚمف، واٟمٓمالىم٤ًم ُمـ هذه اًمٗمتقى اًمتل ٓ ٟمح٤ميمٛمٝم٤م

أن اًمتٓمٌٞمؼ اعمٞمداين اًمٕمٛمكم هل٤م ـ ذم اًمٖم٤مًم٥م ـ ي١مدي إمم وٓ إجي٤مسم٤ًم،  يرى اًمٗم٘مٞمف ٟمٗمًف 

ُمٗم٤مؾمد سمح٥ًم ـمٌٞمٕم٦م اعمرطمٚم٦م اًمتل ٟمٕمٞمِمٝم٤م، هلذا ٟمجده يتخذ ُمقىمٗم٤ًم سم٤مًمٕمٜمقان اًمث٤مٟمقي 

ـّ  اًمرؾم٤مًم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م شمٌ٘مك حتٙمل قمـ احلٙمؿ إوزم قمٜمده، وهق  يٛمٞمؾ ومٞمف إمم احلٔمر، ًمٙم

روض أّن اًمرؾم٤مًم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمرظمّم٦م، وم٠مّي ضورة ًمٌٞم٤من هذا احلٙمؿ إوزم، واعمٗم

 ُمقصقوم٦م سم٤مًمٕمٛمٚمٞم٦م، ٓ سم٤مًمٕمٚمٛمٞم٦م؟

ُمـ هٜم٤م، يٗمرض هذا اًمقاىمع أن شمٙمقن اًمرؾم٤مئؾ اًمٕمٛمٚمٞم٦م ىمد أظمذت سمٕملم آقمت٤ٌمر 

ًمٞمس اًمٕمٜمقان إوزم واًمٜمت٤مج اًمٌحثل ًمٚمٛم٠ًمًم٦م ومح٥ًم، سمؾ واًمٕمٜم٤مويـ إظمرى 

اًمٗم٘مٝم٤مء ـ قمٛمٚمٞم٤ًم ـ  ؾمٞمام وأّن مم٤مرؾم٤متٓاًمٓم٤مرئ٦م اًمتل حيّؼ ًمٚمٗم٘مٞمف اإلومت٤مء قمغم أؾم٤مؾمٝم٤م، 

شم٘مّر سم٤مًمتٛمٞمٞمز سملم اعم٤ٌمطم٨م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمٗمت٤موى اًمٕمٛمٚمٞم٦م اعمٞمداٟمٞم٦م ُمـ طمٞم٨م اعمٌدأ 

وومؼ خترجي٤مت وم٘مٝمٞم٦م: وهلذا ٟمرى ذم اًمٗمتقى، أي ومٞمام يًّٛمٞمف اًمٜم٤مس ومتقى، اطمتٞم٤مـم٤ًم 

وضمقسمٞم٤ًم، ومٞمام يٙمقن اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل ًمٚمٗم٘مٞمف ٟمٗمًف ىمد شمقّصؾ إمم اًمرظمّم٦م واحلٚمٞم٦م 
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يٕمتؼمون أن احلجٞم٦م إٟمام هل ًمٗمتقى اًمٗم٘مٞمف ٓ ًمرأيف اًمٕمٚمٛمل، وهذا سمح٨ٌم  وهلذا، ُمثالً 

 آظمر ًمٜم٤م ُمالطمٔم٤مت قم٤مُم٦م قمٚمٞمف ٟمؽميمٝم٤م إمم جم٤مل آظمر.

وهق قمغم قمٙمس اعمِمٙمؾ إول مت٤مُم٤ًم، وم٤مًمٗم٘مٞمف ـ همػم احل٤ميمؿ اًمذي  ادشؽل افثوين:

سمٛمٕمٜمك أٟمف ًمف اًمقٓي٦م ـ ًمٞمس ُمٕمٜمٞم٤ًم سمتحديد ُمقوققم٤مت إطمٙم٤مم، أو ُمّم٤مدي٘مٝم٤م، 

ي٘مقل ًمؽ: إن ُمالىم٤مة اًمدم ًمٚمامء اًم٘مٚمٞمؾ شمٜمّجًف، ًمٙمٜمف همػم ُم١ًمول قمـ حتديد طمّمقل 

هذه اعمالىم٤مة ذم هذا اعم٤مء أو ذاك، وإٟمام إُمر قمغم هذا اعمًتقى ُمقيمقٌل إمم اعمٙمّٚمػ 

 ٟمٗمًف.

ُمل، هلذا يم٤مٟم٧م اًمٗمتقى ذم ُمٗمٝمقُمٝمؿ هل٤م قم٤ٌمرة قمـ ؾمالوهذا ُمٌدأ ىَمٌِؾ سمف اًمٗم٘مف اإل

كم قمغم ُمقوققمف اًمٙمكّم، أي إن اًمٗم٘مٞمف ٓ ؿم٠من ًمف سم٤معمقارد اجلزئٞم٦م اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م، احلٙمؿ اًمٙم

 وإّٓ دظمؾ اًمٗم٘مف ذم ُمت٤مه٤مت.

ـّ اًمٗم٘مف واًمٗمت٤موى مل شمٕمٛمؾ هب٤م  وهذه اًمٗمٙمرة هم٤مي٦م ذم إمهٞم٦م ذم طمّد ٟمٗمًٝم٤م، ًمٙم

دائاًم، ومٜمحـ ٟمجد اًمٙمثػم ُمـ اًمٗمت٤موى ذم اًمرؾم٤مئؾ اًمٕمٛمٚمٞم٦م وهمػمه٤م ٓ شمٜمٓمٌؼ قمٚمٞمٝم٤م 

٘م٤مقمدة، واًمٜم٤مس اقمت٤مدت قمغم اقمت٤ٌمر هذه اًمٗمت٤موى طمج٦م، رهمؿ أهن٤م ًمٞم٧ًم ذم هذه اًم

طمّد ٟمٗمًٝم٤م طمج٦ًم ووم٘م٤ًم ًم٘مقاقمد اًمٗم٘مف ٟمٗمًف، وإُمثٚم٦م قمغم ذًمؽ يمثػمة ضمدًا، ومٞمام يٜمتٛمل 

إمم همػم ُم٤م يًّٛمك سم٤معمقوققم٤مت اعمًتٜمٌٓم٦م، ومٜمجد وم٘مٞمٝم٤ًم يٗمتل سمحرُم٦م اًمتدظملم، ُمع أّٟمف 

٦م قمغم ُمًتقى شمٕمّٚم٘مف سمٕمٜمقان اًمتدظملم، وإٟمام ٓ يقضمد هٙمذا طمٙمؿ ذم يمت٤مب وٓ ؾمٜمّ 

اعمقضمقد هق طمرُم٦م اإلضار سم٤مًمٜمٗمس، وهق ـ أي اًمٗم٘مٞمف ـ اىمتٜمع ىمٜم٤مقم٦ًم ؿمخّمٞم٦م أن 

اًمتدظملم ومٞمف إضار سم٤مًمٜمٗمس، ًمذًمؽ طمٙمؿ سمحرُمتف، قمغم أؾم٤مس صػمورشمف ُمّمداىم٤ًم 

ـ عمتٕمّٚمؼ احلٙمؿ سم٤محلرُم٦م، أٓ وهق اإلضار سم٤مًمٜمٗمس، ُمع أّن هذا اًمتحديد ًمٚمٛمقوقع 

أي يمقن اًمتدظملم ُمّيًا أو همػم ُمّي ـ ًمٞمس ُمـ وفمٞمٗم٦م اًمٗم٘مٞمف سمام هق وم٘مٞمف، ودًمٞمؾ 

طمجٞم٦م اًمٗمتقى قمٜمدهؿ ٓ يِمٛمؾ ُمثؾ هذه اًمٜمت٤مئ٩م اعمقوققمٞم٦م، ُمع ذًمؽ رأيٜم٤م صٞمٖم٦م 
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اًمٗمتقى هل اًمتحريؿ اعمٜمّم٥ّم قمغم اًمتدظملم، ُمع أن اًمّمٞمٖم٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م اعمٗمروو٦م هل 

رم اًمتدظملم إذا أّض سم٤مًمٜمٗمس، وهذا اإلضار أن ي٘مقل: حيرم اإلضار سم٤مًمٜمٗمس، أو حي

٥ٌّم يرضمع حتديده إمم اعمٙمّٚمػ ٟمٗمًف ـ وىمد ي٘متٜمع سم٤مًمير وىمد ٓ ي٘متٜمع ـ ٓ إمم  اعمً

 اًمٗم٘مٞمف، وومؼ إصقل اعمٕمٛمقل هب٤م ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل.

وهٙمذا ي٘مقل اًمٗم٘مٞمف: صم٧ٌم اًمٕمٞمد اًمٞمقم، ومٝمؾ ىمقًمف طمج٦م ُمع قمدم سمٜم٤مئف هق ٟمٗمًف 

يمؿ ذم صمٌقت اهلالل؟ وم٘مٝمٞم٤ًم إذا يم٤من طمٙمؿ احل٤ميمؿ ذم هذا اعمقرد قمغم طمجٞم٦م طمٙمؿ احل٤م

طمج٦ًم، وطَمَٙمؿ، يم٤من ىمقًمف طمج٦ًم قمغم ُم٘مّٚمديف وهمػمهؿ ممّـ ي٘مّٚمدون ُمـ ي٘مقل سمحجٞم٦م 

طمٙمؿ احل٤ميمؿ هٜم٤م قمغم إىمّؾ، أُم٤م ُمع قمدم اًم٘مقل سمحجٞم٦م طمٙمؿ احل٤ميمؿ هٜم٤م، وّسح 

شمنميٕم٤ًم، إّٓ إذا أورث اًمٜم٤مس ـ  اعمٗمتل أو اعمرضمع سمثٌقت اهلالل، وم٢مّن ىمقًمف ٓ ىمٞمٛم٦م ًمف

ُمـ ظمالل يمقٟمف خمؼمًا ـ اـمٛمئٜم٤مٟم٤ًم سمّمدق اًمِمٝمقد وقمداًمتٝمؿ، ٓ سمقصٗمف وم٘مٞمٝم٤ًم، ُمع أن 

 اًمٜم٤مس ٓ شمتٕم٤مُمؾ قمغم هذه اًمٓمري٘م٦م، وهذا ظمٓم٠م واوح.

وًمق ؿمئ٧م أن أذيمر إُمثٚم٦م قمغم ذًمؽ عم٤م اشمًع اعمج٤مل أسمدًا، وهذه أظمٓم٤مء ؿم٤مئٕم٦م ذم 

 ، وصمٛم٦م ذم اًمٗمت٤موى اًمٙمثػم ُمـ هذه إٟمقاع وإًمقان.اًمٗم٘مف اعمتداول سملم اًمٜم٤مس

وقمٚمٞمف، وم٢مذا يم٤من اعمٓمٚمقب ُمـ اًمٗم٘مٞمف ُمـ ضمٝم٦م أن يقايم٥م اًمقاىمع وشمٙمقن ومت٤مواه 

ورؾم٤مئٚمف اًمٕمٛمٚمٞم٦م ىم٤مئٛم٦ًم قمغم اًمقاىمع واًمٜمّص ُمٕم٤ًم، ٓ سمٕمٞمدة قمـ اًمقاىمع شمتٕم٤مُمؾ ُمع 

 أصمر ًمرأيف ذم اًمٜمّمقص وم٘مط، سم٤مقمت٤ٌمر أٟمف ُمرضمع شم٘مٚمٞمد ٓ جمّرد سم٤مطم٨م قمٚمٛمل وم٘مٞمف ٓ

اًمقاىمع آضمتامقمل و.. ًمٚمٜم٤مس، ومحديثٜم٤م قمـ اًمٗمتقى سمام متثٚمف ُمـ طمٚم٘م٦م وصؾ 

 اعمرضمٕمٞم٦م سم٤مُٕم٦م.

وإذا يم٤من اعمٓمٚمقب ُمـ اًمٗم٘مٞمف أيْم٤ًم ـ ُمـ ضمٝم٦م صم٤مٟمٞم٦م ـ أن يٜمْمٌط وٛمـ وفمٞمٗمتف 

اعمحّددة ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل، وهل طمجٞم٦م اًمٗمتقى ٓ ُمٓمٚمؼ اًمرأي وًمق يم٤من ذم حتديد 

ػم اعمًتٜمٌٓم٦م، ومٙمٞمػ يٛمٙمـ اجلٛمع سملم اًمقفمٞمٗمتلم؟ ويمٞمػ يتًٜمّك اعمقوققم٤مت هم
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ًمٚمٗم٘مٞمف أن يقايم٥م ذم ومت٤مويف طمريم٦م اًمقاىمع ُمع يمقٟمف همػم ُمٕمٜمّل ـ وم٘مٝمٞم٤ًم ـ سمٖمػم احلٙمؿ 

 اًمٙمكّم؟!

 

 ذلألٛ لمتٕفٗل بني أزٔاض الفكْٗ ٔاملفيت

 أقمت٘مد أن اجلقاب يٙمقن سم٤مجلٛمع واًمتقومٞمؼ ـمٌ٘م٤ًم ًمألؾم٤مؾملم اًمت٤مًمٞملم، ومه٤م:

اًمتٛمٞمٞمز ذم قم٤ممل اعمقوققم٤مت، ٓ سملم اعمقوققم٤مت اعمًتٜمٌٓم٦م وهمػمه٤م  :أوًٓ 

ومح٥ًم، سمؾ سملم اعمقوققم٤مت اًمتل يّمّح إيٙم٤مهل٤م إمم اعمٙمّٚمػ وهمػمه٤م، ومٛمثؾ حتديد 

طمّمقل اعمالىم٤مة أو ُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ ؿم٠من ومردي يٛمٙمـ إيٙم٤مًمف إمم اعمٙمّٚمػ، وٓ دًمٞمؾ 

ٕمٓمل رأيف ـ ووٕم٤ًم ـ احلجٞم٦م وآقمت٤ٌمر ُيٚمزم اًمٗم٘مٞمف ـ شمٙمٚمٞمٗم٤ًم ـ سم٤مًمتدظمؾ، يمام ٓ دًمٞمؾ ي

ومٞمف، هلذا ومٝمذه اعمقوققم٤مت يٗمؽمض أن يتجٜم٥ّم اًمٗم٘مٞمف اًمدظمقل ومٞمٝم٤م: ٕن شمدظمٚمف 

 ُمقضم٥م إلهي٤مم اًمٜم٤مس طمجٞم٦م ىمقًمف، سمؾ قمٚمٞمف أن يؽميمٝم٤م هلؿ حيّددوا ومٞمٝم٤م أُمقرهؿ.

ٟمٕمؿ ًمف ذًمؽ ُمـ سم٤مب أٟمف ص٤مطم٥م ضمٝم٦م وٟمٗمقذ، ومٞمٛمٙمٜمف اًم٘مٞم٤مم سمام ىمد ٓ يٛمٙمـ 

أو ـمٕم٤مُم٤ًم ُم٤م ؿمؽ ذم أُمره قمغم ُمًتقى  ٤مً ٤مم سمف، ُمثؾ ُم٤م ًمق ومرض أن ضمٌٜمًم٘مٞمًمٖمػمه ا

احلٚمٞم٦م واحلرُم٦م، ًمٚمِمؽ ذم ؿم٠من ُمقوققمل ومٞمف ٓ طمٙمٛمل، وأراد اًمٗم٘مٞمف ـ سمحٙمؿ 

ُمٜمّمٌف اًمديٜمل ذم اعمجتٛمع ـ أن يت٤مسمع هذا اعمقوقع، يمل ي٤ًمقمد اًمٜم٤مس قمغم حتديد 

ـّ ىمقًمف ٓ  يٙمقن طمج٦ًم قمٚمٞمٝمؿ إّٓ إذا أُمره٤م إزاء هذا اًمٓمٕم٤مم أو ذاك، ومٚمف ذًمؽ: وًمٙم

ضمٝم٦م هل٤م ٟمٗمقذ أن شم٘مقم هبذه  أورصمٝمؿ آـمٛمئٜم٤من أو اًمًٌٞمؾ اعمٕمتؼم، ويٛمٙمـ ّٕي 

 اخلدُم٦م أيْم٤ًم.

وقمٚمٞمف، وم٤معمقوققم٤مت اًمتل ٓ حمذور ُمـ إيٙم٤مهل٤م إمم إومراد شمقيمؾ إًمٞمٝمؿ قمغم 

ُم٘مت٣م اًم٘م٤مقمدة يمام ذطمٜم٤م، أُم٤م اعمقوققم٤مت اًمتل إذا أويمٚم٧م إمم إومراد ًمزم 

ٗمقى أو اهلرج واعمرج أو ُمٗم٤مؾمد أظمرى ٟمققم٤ًم، وم٢من ُمثٚمٝم٤م يٕمقد إمم اًمٗم٘مٞمف أن اًم
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 يتدظّمؾ ومٞمف، ًمٙمل يٕمٓمل اعمقىمػ هٜم٤مك.

وقمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل، ُم٠ًمًم٦م اًمنىم٦م اعمت٘مّدُم٦م، وم٢مّن إيٙم٤مل حتديد قمدم طمّمقل ُمٗم٤مؾمد 

إمم إومراد ؾمٞمٚمزم ُمٜمف طمّمقل اعمٗم٤مؾمد ذم اخل٤مرج، ومٙمّؾ ومرد ؾمٞم٘مقل: إن قمٛمكم ُمت٘مـ 

ـ ي٘مع ُم٤م يقضم٥م اًمير قمكّم أو قمغم أطمد ُمـ اعمًٚمٛملم، أو يقضم٥م هتؽ طمرُم٦م وًم

اعم١مُمٜملم، وم٤مًمٜمٔمرة اًمٗمردي٦م شمٔمّؾ ُمتٗمّٚمت٦م ُمـ اًم٘مراءة اعمجتٛمٕمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م، واًمٗم٘مٞمف هٜم٤م: 

ًمٙمل يْمٌط إُمر ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م شمنميٕمٞم٦م، حيّدد اعمقوقع ٓ ُمـ زاوي٦م ومردي٦م سمؾ ُمـ 

ع ذم هذا اعمج٤مل أو ذاك، ًمٞمّمدر طمٙمٛمف زاوي٦م قم٤مُم٦م، طم٤مصدًا جمٛمؾ اًمّمقرة اًمتل شم٘م

اًمث٤مٟمقي ـمٌ٘م٤ًم ًمف، وم٢مّن هذا احلٙمؿ اًمث٤مٟمقي سم٤محلرُم٦م وإن يم٤من ىم٤مئاًم قمغم أؾم٤مس طمرُم٦م 

هتؽ ؾمٛمٕم٦م اعم١مُمٜملم ُمثاًل، إّٓ أٟمف ٓ حيّؼ ٔطم٤مد اعمٙمّٚمٗملم أن يٕمتؼموا حتديد هذا 

ٙمقن إيٙم٤مًمف اعمٕمٞم٤مر اًمذي ىم٤مُم٧م اًمٗمتقى قمغم أؾم٤مؾمف ُمـ ؿم١موهنؿ وسمٞمدهؿ، ومٙمّؾ أُمٍر ي

إمم أطم٤مد ُمقضم٤ًٌم ًمٚمٝمرج واعمرج أو اعمٗمًدة، أي خيتّؾ ومٞمف اًمْمٌط اًمٕم٤مم، ُيرضمع ذم 

حتديد طمٙمٛمف طمٞمٜمئٍذ إمم اًمٗم٘مٞمف، ٓ ٕن اًمٗم٘مٞمف ىم٤مم دًمٞمؾ قمغم طمجٞم٦م ومتقاه هٜم٤م، سمؾ ّٕن 

هذا هق اًمًٌٞمؾ اًمقطمٞمد ًمالًمتزام سم٤مًمنميٕم٦م، درءًا عم٤مّدة اًمٗم٤ًمد أو ؾمّدًا ًمٚمذرائع، إذ ًمق 

ك إومراد أٟمٗمًٝمؿ ًمتحديد إُمر ًمٚمزم ـ سم٘مراءة قم٤مُم٦م جمتٛمٕمٞم٦م ـ طمّمقل اعمٗمًدة، شمر

وهق أُمٌر ٓ جيقز، وهلذا ًمق قمثرٟم٤م قمغم ؾمٌٞمؾ وٌط آظمر همػم ُمرضمٕمٞم٦م اًمٗم٘مٞمف قمغم 

اعمًتقى اًمديٜمل ـ ويمالُمٜم٤م قمغم اعمًتقى اًمديٜمل ـ أُمٙمـ إظمذ هب٤م ًمتح٘مٞمؼ اعمّمٚمح٦م 

 اعمذيمقرة أو دومع اعمٗمًدة.

ل هٜم٤م أن جيري سمح٨م ذم اًمتٛمٞمٞمز اعمّمداىمل سملم ٟمققمل اعمقوققم٤مت، وُمـ اًمٓمٌٞمٕم

أي ُم٤م يقيمؾ ًمٚمٛمٙمّٚمٗملم وُم٤م ٓ يقيمؾ، مم٤م ٓ جم٤مل ًمٌحثف هٜم٤م، ًمٙمـ ُم٤م أوّد أن أؿمػم إًمٞمف 

أّن اًم٘مْمٞم٦م ُمتحريم٦م، ومرب ُمقوقٍع ُم٤م ذم فمرف زُمٙم٤مين ظم٤مص مم٤م يّمّح إيٙم٤مًمف إمم 

ذم فمرٍف آظمر، واعمٕمٞم٤مر دائاًم هق أطم٤مد، ومٞمام ٓ يّمّح ذًمؽ ذم طمّؼ اعمقوقع ٟمٗمًف 
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 اًمقاىمع اعمٞمداين.

: سم٤مقمت٤ٌمر أّن ًمٚمح٤ميمؿ صالطمٞم٦م اًمتدظمؾ ذم شطمٙمؿ احل٤ميمؿ»اًمٚمجقء إمم ُم٘مقًم٦م  ثوكقًو:

اعمقوقع قمغم ظمالف احل٤مل ُمع اًمٗمتقى، يمام هق ُمٌحقث  ذم اًمٗم٘مف، وشمٌدو احل٤مضم٦م إمم 

سمع اًمٕم٤مم أيْم٤ًم، واًمتل طمٙمؿ احل٤ميمؿ حلّؾ اعم٠ًمًم٦م اًمتل ٟمحـ ومٞمٝم٤م ذم اًم٘مْم٤مي٤م ذات اًمٓم٤م

حتت٤مج إمم ىمدر أيمؼم ـ قم٤مدًة ـ ُمـ اًمٍماُم٦م، ومٛمثاًل ًمق ىمٞمؾ: إن اًمٗمتقى اًمنمقمٞم٦م هل 

أن ٓ يٚمزم ُمـ احلرب ُمٕمٝم٤م ُمٗم٤مؾمد  سم٦م اًمٕمدو اًمٖم٤مؿمؿ ُمثؾ إهائٞمؾ، ذطًمزوم حم٤مر

أقمٔمؿ قمغم أُم٦م اإلؾمالم، ومٞمجري ىم٤مٟمقن اًمتزاطمؿ سملم اعمٗمًدة واعمّمٚمح٦م ًمّم٤مًمح 

٤مد شم٤مرًة أو ًمزوم اًمًٚمؿ أظمرى، وم٢من هذا اًمٕمٜمقان اًمٙمكم ٓ يٛمٙمـ شمرضمٞمح وضمقب اجلٝم

إيٙم٤مًمف إمم اعمٙمّٚمٗملم: ٕن ُمٕمٔمؿ أطمٙم٤مم سم٤مب اجلٝم٤مد ُمـ اًمِم٠من اعمجتٛمٕمل اًمٕم٤مم اًمذي 

يّمٕم٥م إطم٤مًمتف إمم أطم٤مد: ًمٚمزوم اًمٗمقى وهمػمه٤م ومٞمف: هلذا صمٛم٦م طم٤مضم٦م إمم ىمرار 

، دون أن شمًٛمح ٔطم٤مد اًمٜم٤مس ُمقطّمد، ومٗمل يمّؾ اًمدول، شمتخذ اًمدوًم٦م اًم٘مرار اعمذيمقر

أن يتٕم٤مـمقا ُمٕمف سمٛمزاضمٞم٦م، وأُم٤م قمغم اًمّمٕمٞمد اًمنمقمل ومٞمُٗمؽمض إطم٤مًم٦م ُمثؾ ذًمؽ إمم 

احل٤ميمؿ اًمنمقمل: ٕن ُمثؾ هذه اعمقوققم٤مت حتت٤مج إمم ىمدر يمٌػم ُمـ اًمٍماُم٦م 

واًم٘م٤مـمٕمٞم٦م، إُمر اًمذي يٛمٜمحٜم٤م إي٤مه طمٙمؿ احل٤ميمؿ، سمام ًمف ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ُمـ ٟمٗمقذ 

 ظمريـ ممّـ ٓ ي٘مّٚمدون هذا احل٤ميمؿ ٟمٗمًف.طمتك قمغم أ

إذن، ومحٙمؿ احل٤ميمؿ وؾمٞمٚم٦م أظمرى ذم جم٤مٓت حمّددة شمًٛمح سمدظمقل اًمٗم٘مٞمف جم٤مل 

اعمقوققم٤مت، وقمٚمٞمف، ٟمٕمقد إمم ٟم٘مٓم٦م سمحثٜم٤م ًمٜمرى أن اًمٗمت٤موى واًمرؾم٤مئؾ اًمٕمٛمٚمٞم٦م 

 جي٥م:

أ ـ أن ختٚمق ُمـ اًمتدظمؾ ذم اعمقوققم٤مت همػم اعمًتٜمٌٓم٦م واًمتل ٓ شمٜمتٛمل إمم طمٙمؿ 

ـّ أٟمف احل ٤ميمؿ وٓ إمم ٟمقع اعمقوققم٤مت اًمتل ٓ يّمّح إيٙم٤مهل٤م إمم أطم٤مد، وهذا ُم٤م أفم

 ؾمقف يٖمػّم قمددًا ُمـ اًمٗمت٤موى اعمقضمقدة ذم اًمرؾم٤مئؾ اًمٕمٛمٚمٞم٦م أو قمغم إىمؾ صٞمٖمتٝم٤م.
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ب ـ أن ختٚمق ُمـ اًمٙمٚمٞم٦م واًمتجريدي٦م، ومٗمل اعمقوققم٤مت اًمتل ٓ يّمّح إيٙم٤مهل٤م إمم 

إوًمٞم٦م ذم اًمرؾم٤مئؾ اًمٕمٛمٚمٞم٦م أو اًمٗمت٤موى، سمؾ أطم٤مد، ٓ يّمّح ووٕمٝم٤م سمّمقرهت٤م 

يٗمؽمض أن حتتقي اًمرؾم٤مًم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م أو اًمٗمتقى ُم٤ٌمذًة احلٙمَؿ اًمث٤مٟمقي، وُيؽمك احلٙمؿ 

 إوزم ًمألسمح٤مث اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٍموم٦م.

هذا، وأُّم٤م شمٗم٤مصٞمؾ هذه اعم٤ٌمطم٨م وخترجي٤مهت٤م آؾمتدًٓمٞم٦م مم٤م أعمحٜم٤م إمم سمٕمْمف 

 ومٜمؽميمٝم٤م إمم جم٤مل أوؾمع.

 

ّٗات، احلاداتـ االغ 4  تفتاٞات ٔالطغاٟن العىمٗٛ: الٕاقع، اإلؾهال

حتّقًم٧م )اًمرؾم٤مئؾ اًمٕمٛمٚمٞم٦م( ـ وهل اًمٙمت٥م اًمتل ُيّمدره٤م ُمراضمع اًمت٘مٚمٞمد ُمٕمؼّمًة 

قمـ طمّمٞمٚم٦م آرائٝمؿ اًمٗم٘مٝمٞم٦م واًمنمقمٞم٦م ـ إمم طمٚم٘م٦م وصؾ سملم اًمٜم٤مس واعمرضمع، وُمـ 

٤مد سم٤معم٘مؽمطم٤مت اًميوري أن ختْمع ًمٚمتٓمقير ـ يم٠مي وؾمٞمٚم٦م سمنمي٦م ًمٚمتقاصؾ ـ واإلروم

 اًمتل شمٜمّٛمل هذه اًمٕمالىم٦م، وشمقصؾ اعمٙمّٚمػ إمم ُم٤م يريد ُمـ حتديد اعمقىمػ اًمنمقمل.

إن اًمرؾم٤مئؾ اًمٕمٛمٚمٞم٦م وأؾم٤مًمٞم٥م اإلومت٤مء وآؾمتٗمت٤مء شمٓمّقرت سمٗمٕمؾ اًمزُمـ، وىمد 

ؾم٤مهؿ اًمٕمٚمامء أٟمٗمًٝمؿ ذم هذا اًمتٓمقير قمؼم ُمراطمؾ شم٤مرخيٞم٦م خمتٚمٗم٦م، ومٙم٤مٟم٧م ـمرق 

هـ(، 436ِمٝمد سمذًمؽ رؾم٤مئؾ اًمًٞمد اعمرشم٣م )اًم١ًمال واجلقاب ؾم٤مئدًة، يمام شم

هـ( وهمػمه٤م، طمتك وصؾ احل٤مل إمم يمت٤مسم٦م اًمرؾم٤مئؾ اًمٕمٛمٚمٞم٦م 413واًمِمٞمخ اعمٗمٞمد )

سمِمٙمٚمٝم٤م اعمت٠مظمر، ظمّمقص٤ًم ُمع رؾم٤مًم٦م )ساط اًمٜمج٤مة( ًمٚمِمٞمخ ُمرشم٣م إٟمّم٤مري 

هـ(، وسمٕمده٤م رؾم٤مًم٦م )اًمٕمروة اًمقصم٘مك( ًمٚمًٞمد حمٛمد يم٤مفمؿ اًمٞمزدي 1281)

ُمٜمٕمٓمٗم٤ًم ذم شم٤مريخ شمدويـ اًمرؾم٤مئؾ اًمٕمٛمٚمٞم٦م، ًمت٠ميت سمٕمده٤م  هـ(، اًمتل ؿمٙمٚم٧م1337)

هـ(، و)شمقوٞمح اعم٤ًمئؾ( 1365رؾم٤مئؾ: )وؾمٞمٚم٦م اًمٜمج٤مة( ٕيب احلًـ اإلصٗمٝم٤مين )

هـ(، وُمٜمٝم٤مج اًمّم٤محللم ًمٚمًٞمد حمًـ احلٙمٞمؿ 1384ًمٚمًٞمد طمًلم اًمؼموضمردي )
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قم هـ(، وهل ـ أي اًمرؾم٤مئؾ اًمثالث إظمػمة ـ اًمتل يًػم قمغم ـمري٘مٝم٤م اًمٞم1394)

 أهمٚم٥م اًمٗم٘مٝم٤مء وُمراضمع اًمت٘مٚمٞمد.

 

ّٗٛ التعكٗس المػٕٙ ٔالػطابٛ المفعٗٛ ٔاملعٍٕٖٛ  أ ـ إؾهال

أّول ُمِمٙمٚم٦م يقاضمٝمٝم٤م قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس ذم ُمراضمٕمتٝمؿ ًمٚمٗمت٤موى اعمدرضم٦م ذم اًمرؾم٤مئؾ 

اًمٕمٛمٚمٞم٦م، هل ُمِمٙمٚم٦م اًمتٕم٘مٞمد اًمٚمٗمٔمل: وم٢من اًمٚمٖم٦م اًمتل شمٓمرح ومٞمٝم٤م هذه اًمرؾم٤مئؾ هل 

ـ وأطمٞم٤مٟم٤ًم ٓ حيّمؾ ذًمؽ ـ ـمالب اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م، ًمٖم٦م قمٚمٛمٞم٦م طمقزوي٦م، يٗمٝمٛمٝم٤م 

وهل ُمٚمٞمئ٦م سم٤مًم٘مٞمقد واعمّمٓمٚمح٤مت اًمتل يّمٕم٥م قمغم اإلٟم٤ًمن همػم اعمختّص ومٝمٛمٝم٤م 

سم٤ًٌمـم٦م، طمتك اوٓمّر سمٕمض اًمٕمٚمامء ًمتدويـ يمت٥م شمنمح ُمّمٓمٚمح٤مت اًمرؾم٤مئؾ 

ٓمٝم٤م سمحٞم٨م  ًّ اًمٕمٛمٚمٞم٦م، وىمد يم٤مٟمقا ذم همٜمك قمـ ذًمؽ ًمق أّن اًمٗم٘مٞمف ٟمٗمًف ؾمّٝمؾ ًمٖمتف وسم

 ٝم٤م أهمٚم٥م اًمٜم٤مس، وٓ ٟم٘مقل: مجٞمٕمٝمؿ.يٗمٝمٛم

إّن هذا اًمتٕم٘مٞمد اًمٚمٗمٔمل إذا يم٤من ُمٗمٝمقُم٤ًم ذم اًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م آضمتٝم٤مدي٦م، يمقهن٤م 

دراؾم٤مت ُمتخّّمّم٦م، ومٝمق همػم ُمٗمٝمقم ذم )رؾم٤مًم٦م قمٛمٚمٞم٦م( يٗمؽمض هب٤م أن شمٙمقن 

ُمرضمٕم٤ًم ًمٚمٜم٤مس يمل يتٕمّرومقا ُمـ ظمالهل٤م قمغم ُمقىمٗمٝمؿ اًمنمقمل، ٟمٕمؿ، هٜم٤مك ُمـ يرى أّن 

رؾم٤مًم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م ًمٞم٧ًم ُمقوققم٦ًم ًمٕم٤مُم٦م اًمٜم٤مس، سمؾ هل ُمقوققم٦م ًمٕمٚمامء اًمديـ هذه اًم

واعمٌّٚمٖملم واًمدقم٤مة يمل يرضمٕمقا إًمٞمٝم٤م قمٜمدُم٤م ي٠ًمهلؿ اًمٜم٤مس قمـ أُمٍر ٓ يٕمرومقٟمف أو 

ٟمًقه، وهذه اًمٗمٙمرة ـ ومْمالً قمـ أٟمٜم٤م ٟمٜم٤مىمش طمتك ذم ومٝمؿ اًمٕمديد ُمـ قمٚمامء اًمديـ 

قمـ اًمًٞمد حمٛمد سم٤مىمر اًمّمدر أٟمف ىم٤مل:  ًمٌٕمض ُم٤م ضم٤مء ذم اًمرؾم٤مئؾ اًمٕمٛمٚمٞم٦م، طمتك ُيٜم٘مؾ

إٟمف ومٝمؿ سمٕمض ومت٤موى اًمًٞمد حمًـ احلٙمٞمؿ ذم ُمٜمٝم٤مج اًمّم٤محللم قمٜمدُم٤م راضمع أسمح٤مصمف 

اًمٗم٘مٝمٞم٦م ذم ُمًتٛمًؽ اًمٕمروة اًمقصم٘مك ـ ومْماًل قمـ ذًمؽ، مل شمٕمد دىمٞم٘م٦ًم، ومالسمد ُمـ 

يمت٤مب يرضمع إًمٞمف اًمٜم٤مس قمٜمد وم٘مدهؿ قم٤ممل اًمديـ، وًمٞمس هٜم٤مك ضورة حلرُم٤من اًمٜم٤مس 
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 روم٦م اًمديـ ُم٤ٌمذًة، يمام أٟمف ًمٞم٧ًم يمؾ اعمٜم٤مـمؼ يتقاومر ومٞمٝم٤م وضمقد رضمؾ ديـ.ُمـ ُمٕم

وذم ؾمٞم٤مق اًمتقوٞمح وؾمٞم٤مؾم٦م اًمٌٞم٤من اًمِمّٗم٤مف، شمٔمٝمر ُمِمٙمٚم٦م ُمّمٓمٚمح٤مت 

آطمتٞم٤مط اًمقضمقيب وآؾمتح٤ٌميب، ومامذا يّي ًمق يمتٌٜم٤م قمغم يمّؾ واطمٍد قمٜمقاٟمف، ومٜم٘مقل: 

ٔظمريـ ُمـ اجلدل ذم ومٝمؿ قمغم إطمقط وضمقسم٤ًم، وقمغم إطمقط اؾمتح٤ٌمسم٤ًم، وٟمريح ا

ـمٌٞمٕم٦م آطمتٞم٤مط، يمام حيّمؾ وطمّمؾ يمثػمًا؟! سمؾ طمتك أؿمٙم٤مل سمٞم٤من اًمٗمتقى ُمثؾ: قمغم 

إىمقى، واًمٔم٤مهر سمؾ إفمٝمر، وٓ خيٚمق ُمـ وضمف و.. يمّٚمٝم٤م ٓ طم٤مضم٦م إًمٞمٝم٤م، ومٚمُٞمذيمر 

ٌُٕمد  احلٙمؿ سمّمٞمٖم٦م اًم٧ٌّم، وٓ شُمدظمؾ هذه اعمّمٓمٚمح٤مت اًمتل شمِمػم إمم ىمْم٤مي٤م شمتّمؾ سم٤مًم

ي ذم هذه اعم٠ًمًم٦م أو شمٚمؽ، ومال ومرق ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٕمٛمٚمّٞم٦م اًمتل ضم٤مءت آضمتٝم٤مد

)اًمرؾم٤مئؾ( ًمٚمجقاب قمٜمٝم٤م، سملم أن يٙمقن اًمٗم٘مٞمف ىمد وصؾ إمم هذا اًمرأي هبذه اًمٓمري٘م٦م 

أو وٛمـ هذا اًمقوع أو ذاك، سم٘مدر ُم٤م اعمٝمؿ ومٝمؿ اًمٜمّص ًمٚمٕمٛمؾ قمغم ووم٘مف، واعم١مؾمػ 

اٟم٤ًمىمقا ُمع هذا اجلّق عم٤ّم شمّمّدوا أّن سمٕمض رُمقز اًمتٖمٞمػم ذم اًمقؾمط اًمٕمٚمٛمل اًمديٜمل 

 ًمٚمٛمرضمٕمٞم٦م اًمديٜمٞم٦م.

سمؾ إّن سمٕمض صٞمغ اًمٗمت٤موى ذم )اًمرؾم٤مئؾ اًمٕمٛمٚمٞم٦م( شمقضم٥م إهي٤مم اًم٘م٤مرئ: وم٢مّن 

ىمقًمف: يًتح٥م يمذا ويمذا، وىمقًمف: ذيمروا ُمـ ُمًتح٤ٌمت اًمّمالة يمذا ويمذا.. ٓ يٗمّرق 

ـّ أن اعمرضم ع يذيمر اعمًتح٥م آطم٤مُد اًمٜم٤مس سمٞمٜمٝمام طمٞمٜمام يدَرضم٤من ذم رؾم٤مًم٦م قمٛمٚمٞم٦م، ومَٞمٔم

هٜم٤م وهٜم٤مك: ٕٟمف يؽمىّم٥م ُمٜمف سمٞم٤من إطمٙم٤مم اًمتل شمقّصؾ إًمٞمٝم٤م ًمف، وٓ يدري أن 

اًمّمٞمٖم٦م إومم شمٕمٜمل اإلومت٤مء سم٤مٓؾمتح٤ٌمب أُم٤م اًمث٤مٟمٞم٦م ومال شمٕمٜمل ؾمقى ٟم٦ًٌم 

آؾمتح٤ٌمب إمم اًمٗم٘مٝم٤مء دون شمٌٜمّٞمف، سمؾ ىمد ي٘مع ذم اًمقهؿ ـ يمام رأيٜم٤م ـ اًمٙمثػُم ُمـ ـمٚم٦ٌم 

ٚمامذا هذا اًمِمٙمؾ ذم اًمٌٞم٤من؟ وعم٤مذا ٓ جيري اًمتٍميح سم٤معمقىمػ هٜم٤م اًمٕمٚمقم اًمديٜمٞم٦م، وم

 وهٜم٤مك؟

وقمغم اًمٓمري٘م٦م ٟمٗمًٝم٤م قمٜمدُم٤م ُي٠ًمل اًمٗم٘مٞمف قمـ ُم٠ًمًم٦م ومٞمجٞم٥م سم٤مإلشمٞم٤من سمرضم٤مء 
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اعمٓمٚمقسمٞم٦م، ًمٙمٜمف ٓ يٜمّص قمغم قمدم آؾمتح٤ٌمب، وم٢مذا ؾُمئؾ قمـ اؾمتح٤ٌمب اًمٖمًؾ 

إذا أريد اإلشمٞم٤من ومٝمق ٓ جيٞم٥م سمٕمدم صمٌقت آؾمتح٤ٌمب، و× ًمزي٤مرة احلًلم

سم٤مًمٖمًؾ ي١مشمك سمف سمرضم٤مء اعمٓمٚمقسمٞم٦م، سمؾ يذيمر ذم اًمرؾم٤مًم٦م أو ذم ضمقاب آؾمتٗمت٤مء اًم٘مًَؿ 

ـّ أٟمف اؾمتح٤ٌمب ذم طملم يم٤من  اًمث٤مين وم٘مط، وىمد ٓ يٗمٝمؿ اًمٙمثػمون ُمٕمٜمك ذًمؽ ومٞمٔم

 يٛمٙمـ رومع هذه آًمت٤ٌمؾم٤مت سمٌٕمض اًمزي٤مدة ذم اًمٙمالم هبدف اًمتقوٞمح.

ُٕمثٚم٦م اًمتل ٓ يٗمٝمٛمٝم٤م اًمٙمثػمون أو ٓ شمدظمؾ ذم وقمغم اخلط قمٞمٜمف، شم٠ميت ُم٠ًمًم٦م ا

دائرة آسمتالء اًمٞمقم، ويمذا سمٕمض اعمّمٓمٚمح٤مت، وي٠ميت شمٕمريػ اًمٗمرؾمخ طمتك يّمؾ 

إمم ؿمٕمر اًمؼمذون، ومٞمام سم٤مإلُمٙم٤من طمّؾ إُمر ًمٚمٛمٙمّٚمػ سم٤مًمتحديد اعمٕم٤مس قمؼم إُمٞم٤مل 

ء ىمديٛم٦م هل٤م، أو اًمٙمٞمٚمقُمؽمات، وي٠ميت ذيمر أٟمقاع ُمـ احلٞمقاٟم٤مت اًمٌحري٦م وهمػمه٤م سم٠مؾمام

 ُمع احل٤مضم٦م إمم إروم٤مق آؾمؿ اعمتداول اًمٞمقم، أو إيمثر شمداوًٓ ذم سمالد اعمًٚمٛملم.

 

 ب ـ ضطٔضٚ سصف وا ال ابتالٞ بْ، لصاحل وا تعّي بْ البمٕٝ يف العصط الطاَِ

وهبذا يتٌلّم، أّن ُم٤م ٓ اسمتالء سمف ُيٗمؽمض طمذومف، ومٚمامذا شمٌ٘مك أطمٙم٤مم اإلُم٤مء واًمٕمٌٞمد 

سمػم ُمٜمتنمًة ذم أسمقاب اًمٗم٘مف اعمختٚمٗم٦م؟ وُم٤م احل٤مضم٦م إًمٞمٝم٤م ذم اًمرؾم٤مئؾ واًمٕمتؼ واًمتد

اًمٕمٛمٚمٞم٦م؟ وُم٤م احل٤مضم٦م أيْم٤ًم إمم ومروع اًمٕمٚمؿ اإلمج٤مزم اعمذيمقرة أطمٞم٤مٟم٤ًم سمٕمد أطمٙم٤مم 

اًمِمؽ واًمًٝمق ذم اًمّمالة؟ ومٚمتؽمك ًمالؾمتٗمت٤مء ًم٘مّٚم٦م آسمتالء هب٤م، وذم اعم٘م٤مسمؾ يٜمٌٖمل أن 

اإلؾمالُمل اًمٞمقم: ًمٙمثرة آسمتالء هب٤م، وإذا يم٤من  ٟمذيمر ىمْم٤مي٤م اًمٗم٘مف اًمًٞم٤مد واجلٝم٤مدي

اًمٗم٘مٞمف ٓ يرى وضمقب اًمزيم٤مة ذم اًمٜم٘مديـ إّٓ ٟم٘مدي اًمذه٥م واًمٗمْم٦م، ومٚمامذا ُيدرج 

سمح٨م اًمزيم٤مة هذا ذم رؾم٤مًمتف اًمٕمٛمٚمٞم٦م؟ وهؾ هٜم٤مك سمٚمد إؾمالُمل وهمػم إؾمالُمل اًمٞمقم 

 يتداول اًمذه٥م واًمٗمْم٦م قمٛمٚم٦ًم يقُمٞم٦م؟! أًمٞمس ُمـ إضمدر شمقؾمٕم٦م سمح٨م إُمر

سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ًمٙمثرة آسمتالء سمف وشم٘مٚمٞمؾ سمح٨م اًمٔمٝم٤مر اًمذي يم٤من قم٤مدًة 



 53 .................................. الفقه اإلسالمي، ضرورات للدخول يف مرحلة جديدة 

 قمرسمٞم٦م ىمديٛم٦م مل يٕمد هل٤م طمْمقر ـ ُيذيمر ـ اًمٞمقم؟

إذا طمّددٟم٤م دور اًمرؾم٤مًم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م وأهداومٝم٤م ٟمٕمرف أهن٤م ًمٞم٧ًم وم٘مط ٟمت٤مئ٩م اًمٌح٨م 

م هذا اًمٗم٘مٝمل ًمٚمٛمرضمع، سمؾ هل أيْم٤ًم ُمرؿمٌد ًمٚمٜم٤مس ذم قمٛمٚمٝمؿ، ومٞمٜمٌٖمل أن ختد

 اإلرؿم٤مد وشم٤ًمقمد قمٚمٞمف.

ُمـ هٜم٤م، شمٔمٝمر احل٤مضم٦م ٕؾمٚمقب إُمثٚم٦م اعمٕم٤مسة، ومٌدل اًمتٛمثٞمؾ سم٤محلامر 

واحلّم٤من يٛمثؾ سم٤مًمًٞم٤مرة واًمٓم٤مئرة، وسمدل شمقوٞمح اًم٘مٌٚم٦م قمغم ـمري٘م٦م اجلدي وٟمجقم 

اًمًامء، ومٚمٞمجري احلدي٨م ذم اًمٓمرق اعمٕمرووم٦م اًمٞمقم )اًمٌقصٚم٦م..(، وسمدل اًمٌح٨م ذم 

 ريمقب يتحّدث قمـ اؾمتئج٤مر وؾم٤مئط اًمٜم٘مؾ اعمٕم٤مسة.اؾمتئج٤مر احلٞمقان ًمٚم

ـّ  إٟمٜم٤م ٟمالطمظ أّن سمٕمض أؿمٙم٤مل اًمتٓمقير فمٝمرت ذم يمت٥م آؾمتٗمت٤مءات، ًمٙم

اعمٓمٚمقب أن شمٙمقن اًمرؾم٤مًم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م أيْم٤ًم ُمٓمّقرة: ٕن شمٓمقيره٤م ىمد خيّٗمػ ُمـ صم٘مؾ 

ٚمع آؾمتٗمت٤مءات وحيّؾ ُمـ ُمِم٤ميمٚمٝم٤م، قمؼم سمٞم٤من اًم٘مْم٤مي٤م آسمتالئٞم٦م اعمٕم٤مسة اًمتل اـمّ 

قمٚمٞمٝم٤م اًمٗم٘مٞمف ُمـ ظمالل دم٤مرب آؾمتٗمت٤مء اًمقاؾمٕم٦م قمغم اُمتداد اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل، 

ومٞمِمحـ رؾم٤مًمتف اًمٕمٛمٚمٞم٦م سم٤مُٕمثٚم٦م اًمتل شمٕمؼّم قمـ واىمع ي٠ًمل اعمٙمٚمٗمقن قمٜمف قم٤مدًة أو 

 أطمٞم٤مٟم٤ًم.

 

 ز ـ التبٕٖب ٔفل الٕاقع العوين زُٔ التٍعٗي املسضغ٘ لألحباخ الفكّٗٛ

 أن ٓ شمٙمقن اًمرؾم٤مًم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م ُمٌّقسم٦ًم قمغم شمٌقي٥م وُمـ ظمالل هذه اًم٘مْمٞم٦م ٟمدقمق إمم

إسمح٤مث اًمٗم٘مٝمٞم٦م، سمؾ قمغم شمٌقي٥م واىمع طمٞم٤مة اًمٜم٤مس: سمحٞم٨م يًٝمؾ قمٚمٞمٝمؿ اًمقصقل 

إمم احلٙمؿ اًمنمقمل ُمـ ظمالهل٤م، وُمـ اًمتج٤مرب اجلّٞمدة ذم هذا اعمج٤مل، دمرسم٦م اًمِمٝمٞمد 

ؽ، هـ( طملم يمت٥م ذم وم٘مف اًمٕمِمػمة وأُمث٤مل ذًم1999اًمًٞمد حمٛمد ص٤مدق اًمّمدر )

ودمرسم٦م اًمًٞمد حمٛمد ؾمٕمٞمد احلٙمٞمؿ، واًمًّٞمد حمٛمد طمًلم ومْمؾ اهلل، إّن اًمٙمت٤مسم٦م ذم وم٘مف 



 1ج / املعاصر دراسات يف الفقه اإلسالمي ......................................... 54

اعمٖمؽمسملم، ووم٘مف اعمرأة، ووم٘مف اًمؽمسمٞم٦م، ووم٘مف احلٞم٤مة اجلٜمًٞم٦م، ووم٘مف اعمٕم٤مُمالت اًمٌٜمٙمٞم٦م 

واعمّم٤مرف، ووم٘مف اًمتج٤مرة، ووم٘مف اًمّمداىم٦م، ووم٘مف اًمٕمِمػمة، ووم٘مف اًمٕمٛمؾ اإلداري 

د واعم٘م٤موم و.. طمتك ًمق طمّمؾ سمٕمض اًمتٙمرار ُمٕمٝم٤م، هل واعم١مؾّمز، ووم٘مف اعمج٤مه

اًمقؾمٞمٚم٦م اعمالئٛم٦م ًمقاىمع دمرسم٦م اإلٟم٤ًمن اًمٞمقُمٞم٦م، ومٞمٛمٙمٜمف اًمقصقل إمم احلٙمؿ اًمنمقمل 

قمؼم هذه اًمٓمري٘م٦م سمًٝمقًم٦م، أُم٤م وم٘مف اًمٌٜمؽ وم٠ميـ يٕمرف اعمٙمّٚمػ ُمّمدره وُمقىمٕمف ذم 

 اًمرؾم٤مئؾ اًمٕمٛمٚمٞم٦م اعمتٕم٤مروم٦م ويمٞمػ؟

ُمـ اًمرؾم٤مًم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م، اعمٗمروض ووٕمف ًمٚمِم٠من  وقمغم هذا إؾم٤مس، يمت٤مب اًم٘مْم٤مء

اًم٘مْم٤مئل، طمٞم٨م ٓسمّد أن يؽمشم٥م وُيّم٤مغ سمح٥ًم طم٤مٓت اًمؽماومع اًمٞمقم، وشمرصد ومٞمف 

ٚمٝم٤م اًم٘مْم٤مة ُمِم٤ميمؾ اعم١مؾّم٤ًمت اًم٘مْم٤مئٞم٦م وأؾم٤مًمٞم٥م اًمتٕم٤مُمؾ ومٞمٝم٤م وُمٕمٝم٤م.. سمحٞم٨م جيٕم

ُمـ  : ٕن يمثػمًا ُمـ اًم٘مْم٤مة واًم٘م٤مٟمقٟمٞملم اًمٞمقم ٓ يتٛمّٙمٜمقنأٟمٗمًٝمؿ ُمرؿمدًا ًمٕمٛمٚمٝمؿ

ومٝمؿ إطمٙم٤مم ذم اًمرؾم٤مئؾ اًمٕمٛمٚمٞم٦م سمؾ وُمـ ُمقوٕمٝم٤م ٟمٔمرًا ٓظمتالف ٟمًؼ اًمٙمت٥م 

 اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م قمـ اًمٙمت٥م اًمٗم٘مٝمٞم٦م.

وهذا ُم٤م جيٕمؾ إومراد اعم٤ًمئؾ اعمًتحدصم٦م ذم آظمر اًمرؾم٤مًم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م ظمٓم٠م، سمؾ ٓسمد أن 

شمٜمدرج هذه اعم٤ًمئؾ داظمؾ اًمرؾم٤مًم٦م ٟمٗمًٝم٤م، وٓ حيّس اإلٟم٤ًمن أهن٤م شم٘مع قمغم ه٤مُمش 

 سمؾ ُمـ صٛمٞمٛمف.اًمٗم٘مف 

 

 ز ـ الطغاٟن بني صٗاغٛ التكعٗس ٔصٗاغٛ احلاالت املٍفطزٚ

ُمـ اًميوري أن شمّم٤مغ اًمرؾم٤مًم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م صٞم٤مهم٦م ىمقاقمد قم٤مُّم٦م وهل٤م اؾمتثٜم٤مءات 

طمتك حيّدد اعمٙمّٚمػ ُمرضمٕمّٞمتف ذم وفمٞمٗمتف اًمٕمٛمٚمٞم٦م، وم٤معمالطمظ أطمٞم٤مٟم٤ًم أن اًمرؾم٤مًم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م 

ل هل٤م، وًمٕمّؾ هلذا إُمر أؾم٤ٌمسمف شمٙمقن قم٤ٌمرًة قمـ ومروض ضمزئٞم٦م جيري ذيمر طمٚمق

اًمت٤مرخيٞم٦م، ومٞمام اعمٓمٚمقب ووع ٟمّص يٛمثؾ ىم٤مقمدًة شمًتققم٥م طم٤مٓت اعمٙمّٚمػ ُمع 
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اإلؿم٤مرة إمم شمٓمٌٞم٘م٤مت ضمزئٞم٦م، ٓ سمٞم٤مٟم٤ًم عمِمٙمٚم٦م ضمزئٞم٦م يمل حتّؾ: ومٞمام شمٌ٘مك اًم٘م٤مقمدة 

 هم٤مئ٦ًٌم.

 

 ِـ ـ االغتفتاٞات بني املطدع ٔاهل٠ٗات البسٖمٛ

آؾمتٗمت٤مءات، شمقاضمف سمٕمض اعمرضمٕمٞم٤مت اًمديٜمٞم٦م وذم ؾمٞم٤مق اًمرؾم٤مئؾ اًمٕمٛمٚمٞم٦م و

اعمٕم٤مسة ُمِمٙمٚم٦ًم شمتٛمثؾ ذم أهّن٤م ٓ دمٞم٥م سم٤معم٤ٌمذة قمـ اؾمتٗمت٤مءات اًم٘م٤مقمدة اًمِمٕمٌٞم٦م: 

رسمام ٕؾم٤ٌمب ُمٕم٘مقًم٦م ُمثؾ قمدم وضمقد إُمٙم٤مٟمٞم٦م ًمتٗمّرغ اعمرضمع هلذه آؾمتٗمت٤مءات 

ـّ جل٤من آؾمتٗمت٤مء ذم ُمٙم٤مشم٥م اعم رضمٕمٞم٤مت ًمٙمثرهت٤م اًمٙم٤مصمرة، وهذا رء ـمٌٞمٕمل، ًمٙم

اًمديٜمٞم٦م ُمٓم٤مًم٦ٌم سم٘مدٍر أيمؼم ُمـ اًمدىّم٦م، دمٜمٞم٤ًٌم عمٙم٤مٟم٦م اعمرضمٕمٞم٦م اًمديٜمٞم٦م قمـ اًمٗمقى واًم٘مٞمؾ 

واًم٘م٤مل، ُمع اقمت٘م٤مدٟم٤م سم٠مّن هذه اًمٚمج٤من ٓ يٜمٌٖمل أن شمٙمٚمَّػ ومقق ـم٤مىمتٝم٤م ومٚمٞم٧ًم 

اًمٕمّمٛم٦م إٓ ٕهٚمٝم٤م، وم٘مد رأيٜم٤م سمٕمض ُمٙم٤مشم٥م اعمرضمٕمٞم٤مت اًمديٜمٞم٦م شُمّمدر ومت٤موى 

ى، ويمّؾ واطمد ي٠مظمذ اؾمتٜمت٤مضم٤ًم ُمـ ٟمصٍّ هٜم٤م أو آظمر هٜم٤مك، ُمتٜم٤مىمْم٦م سملم ُمٜمٓم٘م٦م وأظمر

ومٝمذه اًمٗمقى ذم قمٛمٚمٞم٦ّم اإلضم٤مسم٦م قمـ آؾمتٗمت٤مءات أطمٞم٤مٟم٤ًم ظمٚم٘م٧م ردود أومٕم٤مل ؾمٚمٌٞم٦م 

وؾمط قم٤مُّم٦م اًمٜم٤مس: سم٥ًٌم ارشم٤ٌميم٤مت طم٤مّدة أومرزهت٤م: وم٤معمٗمؽمض سم٤مًم٘مّٞمٛملم قمغم هذه 

٤م، واجلٛمٞمع ي٘مّدر اًمِم١مون أن يٙمقٟمقا سمٛمًتقى اعم١ًموًمٞم٦م واًمث٘م٦م اًمتل ووٕمقا ومٞمٝم

ـمٌٞمٕم٦م قمٛمٚمٝمؿ اعمْمٜمل ويِمٙمر هلؿ ضمٝمقدهؿ اًمٓمٞم٦ٌم اًمٙمريٛم٦م عم٤ًمقمدة اًمٜم٤مس قمغم 

 حتديد شمٙم٤مًمٞمٗمٝم٤م اًمنمقمٞم٦م.

قمغم ظمطٍّ ُمقاٍز ذم ظمّمقص جل٤من آؾمتٗمت٤مءات وُمٙم٤مشم٥م اعمرضمٕمّٞم٤مت اًمديٜمٞم٦م، 

هٜم٤مك ُمِمٙمٚم٦م أظمرى، وهل شمقريط سمٕمض اعمرضمٕمٞم٤مت ذم سمٕمض اًم٘مْم٤مي٤م اًمتل ٓ ٟمٕمٚمؿ 

ٟمٗمًف راٍض هب٤م، وإّٟمام اخلٓم٠م ذم شم٘مٞمٞمامت جل٤من آؾمتٗمت٤مء يقضم٥م إدظم٤مل  أّن اعمرضمع

ُم١مؾّم٦ًم اعمرضمٕمٞم٦م ذم ارشم٤ٌميم٤مت: ومٜمجد أّن سمٕمض اعمٙم٤مشم٥م ـ ودقمقٟم٤م ٟمٙمقن سحيلم 
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ؿمّٗم٤موملم ضمريئلم ذم ىمقل احلّؼ وًمق قمغم أٟمٗمًٜم٤م ـ شُمّمدر ومت٤موى وّد سمٕمض 

ضمد ظمتؿ اعمرضمع ٟمٗمًف اًمِمخّمٞم٤مت اًمٕمٚمامئٞم٦م واًمقضمقه اًمديٜمٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م، وٓ يق

قمغم هذه اًمٗمت٤موى، ومتتحّٛمؾ اعمرضمٕمٞم٦م ُم١ًموًمٞم٦م ُم٤م حيّمؾ، وأقمت٘مد أّٟمف ذم ُمثؾ هذه 

٤مؾم٦م واعمٞمداٟمٞم٦ّم ُيٗمؽمض أن يٙمقن اًم٘مقل اًمٗمّمؾ ًمٚمٛمرضمع ٟمٗمًف، سم٘مدر ُم٤م  ًّ اًم٘مْم٤مي٤م احل

 هل يمٚمٛمتف ذات ىمٞمٛم٦م ذم هذا اعمج٤مل أو ذاك.

وشمّمٗمٞم٦م  ىمٝم٤م ذم اجلزئّٞم٤متهمراإّن مح٤مي٦م اعمرضمٕمّٞم٦م اًمديٜمٞم٦م ٓ شمٙمقن دوُم٤ًم ذم إ

 طمتك ًمق يم٤مٟم٧م هٜم٤مك أهمراض ديٜمٞم٦م ُمـ ورائٝم٤م، وم٤مًمٗمت٤موى اعمٞمداٟمٞم٦م ذات ، طم٤ًمسم٤مت

اًمٓم٤مسمع اجلزئل اخل٤مّص يٗمؽمض أن شمٙمقن ـ يماّمً ويمٞمٗم٤ًم ـ سمحٞم٨م شُمٌ٘مل ًمٚمٗمتقى ىمٞمٛمتٝم٤م 

 وُمٙم٤مٟمتٝم٤م، ٓ إدظم٤مهل٤م ذم ؾمٞم٤مىم٤مت شُمٙمثر طمقهل٤م اًم٘مٞمؾ واًم٘م٤مل، وأقمت٘مد أّن دمرسم٦م اإلُم٤مم

هـ( يم٤مٟم٧م ممّٞمزًة ًمٚمٖم٤مي٦م ذم هذا اعمج٤مل، ومؼمهمؿ يمّؾ اًمٍماقم٤مت 1449اخلٛمٞمٜمل )

اًمقاؾمٕم٦م اًمداظمٚمٞم٦م سملم أضمٜمح٦م اًمٗمٙمر واًمث٘م٤موم٦م واًمديـ ذم إيران ىمٌؾ وسمٕمد اٟمتّم٤مر 

اًمثقرة، إٓ أّٟمٜم٤م وضمدٟم٤مه حمجاًم ـ هم٤مًم٤ًٌم إن مل يٙمـ دائاًم ـ قمـ اًمدظمقل ذم شمٗم٤مصٞمؾ 

يْم٦م اًمتل ٓ ختٚمؼ اًمٗمتـ اجلزئٞم٦م اعمتحّريم٦م، ومقفّمػ إُمقر ًمٚمؽميمٞمز قمغم اخلٓمقط اًمٕمر

اًمٗمتقى ذم ىمْم٤مي٤م إُّم٦م اًمٙمؼمى ٓ ذم ضمزئّٞم٤مت حمدودة، وٓ ُيٗمؽمض شمْمخٞمؿ إُمقر 

إمم ىمْمّٞم٦م يّمٌح اإلؾمالم يمّٚمف ذم ظمٓمر سمًٌٌٝم٤م، وم٘مد قمرض  ًمٜمحّقل اعمٗمردة اًمّمٖمػمة

إسمداء اعمامٟمٕم٦م قمغم شم٤مريخ اإلؾمالم ُم٤م هق أيمثر سمٙمثػم ُمـ هذا واؾمتٓم٤مع اًمّمٛمقد و

 اإلجي٤مسمٞم٦م ذم أيمثر ُمـ ُمقىمع، واحلٛمد هلل.

 

 ٔ ـ ضطٔضٚ إضفام الطغاٟن بٍبصٚ عَ وساضك احلهي الؿطع٘

يٌ٘مك أن ٟمِمػم أظمػمًا إمم اىمؽماح ذم إروم٤مد اًمرؾم٤مئؾ اًمٕمٛمٚمٞم٦م، وٓ أىمّؾ آؾمتٗمت٤مءات، 

سمٚمٛمح٦م وًمق هيٕم٦م قمـ ُمدرك احلٙمؿ اًمنمقمل طمٞم٨م يٛمٙمـ، ومٜم٘مقل ًمف: إن إُمر 
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مم٤م جيٕمؾ  |ين طمرام، وٟمًتِمٝمد سم٘مقٍل هلل شمٕم٤ممم أو طمدي٨ٍم ًمرؾمقل اهللاًمٗمال

اعمًتٗمتل يِمٕمر سمٛمدرك احلٙمؿ، ويٕمل اعمٜمٓمٚمؼ اًمنمقمّل ًمف وًمق قمغم ٟمحق اإلؿم٤مرة 

طمٞم٨م يٛمٙمـ: وإن يمٜم٤ّم ٟمٕمت٘مد سم٠من سمٕمض اعمِمتٖمٚملم ذم هذا اعمْمامر ىمد ٓ يقاوم٘مقن قمغم 

قمـ قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس، ٕؾم٤ٌمب  ذًمؽ: ىمٜم٤مقم٦ًم سميورة طمج٥م آًمٞم٤مت اًمقصقل إمم احلٙمؿ

 هٜم٤مك طم٤مضم٦م ًمدراؾمتٝم٤م وٟم٘مد اًمٙمثػم ُمٜمٝم٤م قمغم إىمّؾ.





 

 

 
 
 
 
 
 

 اجلّاز االبتساٟ٘ السعٕٙ يف الفكْ اإلغالو٘

 قطاٞٚ اغتساللٗٛ يف وبازئ العالقات السٔلٗٛ

 



 



 

 

 

 

 

 

 متّٗس

شمتّمؾ ىمْمٞم٦م اجلٝم٤مد آسمتدائل اشمّم٤مًٓ وصمٞم٘م٤ًم سم٘مراءة اإلؾمالم ًمٚمٕمالىم٦م ُمع أظمر، 

ا اجلٝم٤مد ـ سم٤معمٗمٝمقم اًم٤ًمئد ذم اًمؽماث اًمٗم٘مٝمل ـ ي١مؾّمس ًمٕمالىم٦م احلرب ُمع همػم ومٝمذ

اعمًٚمؿ، أو ُم٤م يًّٛمك سم٠مص٤مًم٦م احلرب ذم اإلؾمالم، ومٓمٌ٘م٤ًم ًمٚم٘مقل سمقضمقب اجلٝم٤مد 

قم٤مم وم٢مّن اعمجتٛمع اإلؾمالُمل ـ  ُم٤مدام ىم٤مدرًا ـ ؾمٞمٔمّؾ  آسمتدائل ُمّرًة قمغم إىمؾ يمّؾ 

يٕمٚمٜمقا هؿ احلرَب قمٚمٞمف، طمتك أّن اًمٗم٘مف يٕمٚمـ احلرب قمغم أظمريـ طمتك ًمق مل 

اإلؾمالُمل حتّٗمظ ـ قمٜمد اًمٕمديد ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء ـ قمغم شمقىمٞمع ُمٕم٤مهدات ؾمالم ُمع همػم 

قمنم ؾمٜمقات، وهذا ُمٕمٜم٤مه أّن اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م  ـؿ عمّدة شمزيد ذم احلّد إىمَم قماعمًٚم

ـّ هجامت ُمتقاصٚم٦م قمغم أظمريـ ٓ شمٜمتٝمل ؾمقى  ُمٚمزُم٦م ـ طم٤مل اًم٘مدرة ـ قمغم ؿم

 سم٢مؾمالُمٝمؿ أو ىمتٚمٝمؿ أو إظمْم٤مقمٝمؿ.

ُمـ هٜم٤م، يم٤من هذا اعمقوقع سم٤مًمغ احل٤ًمؾمٞم٦م وإمهٞم٦م، ويِمٙمؾ أهؿ ُمٌدأ دؾمتقري 

شم٘مقم قمٚمٞمف اًمٕمالىم٤مت اًمدوًمٞم٦م ذم اإلؾمالم، ويتّمؾ ُم٤ٌمذًة سم٤محلري٤مت اًمديٜمٞم٦م ذم 

اًمٕم٤ممل، وىمد اؾمتٖمّٚمف اًمٙمّت٤مب واًم٤ٌمطمثقن اًمٖمرسمٞمقن وهمػمهؿ ًمتقضمٞمف اًمٜم٘مد قمغم اإلؾمالم 

ويم٤من ضمزءًا ٓ يتجزءًا ُمـ شمٙمقيـ ُم٤م يًٛمك  ومتف اًمتل ٟمٕمت٧م سم٤مهلجقُمٞم٦م اًمٕمدواٟمٞم٦م،وصم٘م٤م

سمـ )اإلؾمالم ومقسمٞم٤م(. وٓ يٕمٜمٞمٜم٤م ٟم٘مدهؿ أو دمرحيٝمؿ أو هتّجٛمٝمؿ إذا صم٧ٌم سم٤مًمدًمٞمؾ 

اعمٜمٓم٘مل اعمٕمتؼم أّن اهلل أراد ذًمؽ ُمٜم٤ّم ومٞمام ٟمٗمٝمٛمف ُمـ اًمٕم٘مؾ واًمٜمّمقص اًمديٜمٞم٦م، إّٟمام 
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، اًمذي ىمّٚمام شمٕمّرض اًمٗم٘مٝم٤مء اًم٘مداُمك ٕصؾ ذقمّٞمتف: اعمٝمؿ أن ٟمٌح٨م هذا اعمقوقع

هلذا اومؽموقه واوح٤ًم، وٓ ٟمجد قمٜمدهؿ يمثػم ضمدٍل ويمالم ذم ُمٌدأ اجلٝم٤مد آسمتدائل 

أو ضمٝم٤مد اًمدقمقة ذم اإلؾمالم: ُمـ هٜم٤م، يٛمٙمـ أن ُيٌح٨م هذا اعمقوقع جمّددًا ُمـ 

ًٓمتٝم٤م قمغم هذا اًمٜمقع زاوي٦م وم٘مٝمٞم٦م اضمتٝم٤مدي٦م شم٘مرأ إدًّم٦م اًمنمقمٞم٦م، ًمتٜمٔمر ذم ُمدي٤مت د

 ُمـ اجلٝم٤مد.

واًمٌح٨م ذم اجلٝم٤مد آسمتدائل ي٘مع قمغم ُمرطمٚمتلم: إطمدامه٤م شمٕمريػ هذا اجلٝم٤مد 

وحتديد ُمٗمٝمقُمف وُم٘مقًمف، يمل ٓ حيّمؾ اًمت٤ٌمس ذم اًمٜم٘مٓم٦م اًمتل يدور طمقهل٤م اًمٌح٨م 

واًمتٜم٘مٞم٥م، وصم٤مٟمٞمٝمام ذم طمٙمٛمف ُمـ طمٞم٨م اًمنمقمٞم٦م وقمدُمٝم٤م وُمـ طمٞم٨م اًمقضمقب 

ًمث٤مين ٟمٌح٨م شم٤مرًة قمـ ذقمٞم٦م هذا اجلٝم٤مد ويمذًمؽ دًمٞمؾ وضمقسمف، وقمدُمف، وذم اإلـم٤مر ا

صمؿ ٟمٌح٨م ُمّرًة أظمرى ذم إدًّم٦م قمغم قمدم ذقمٞمتف ُمـ رأس ووضمقد ُم٤م يٛمٜمع شمًقيٖمف 

ذم اًمٜمّمقص اًمديٜمٞم٦م وإدًّم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م، ًمٙمـ وٟمٔمرًا ًمًٕم٦م اًمٌح٨م وـمقًمف ٟم٘متٍم هٜم٤م ـ 

قمّٞمتف وشم٘مٞمٞمٛمٝم٤م، شم٤مريملم سمٕمد حتديد ُمٗمٝمقم اجلٝم٤مد آسمتدائل ـ قمغم دراؾم٦م ٟمٔمري٦م ذ

 اًمٌح٨م ذم أدًّم٦م قمدم ذقمٞمتف إمم ومرص٦م أظمرى، إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.

 

 ـ اجلّاز االبتساٟ٘ السعٕٙ التشطٖطٙ، الُبٍٗٛ ٔاملفًّٕ ٔاحلكٗكٛ 1

ي٘مّمد سم٤مجلٝم٤مد آسمتدائل، اسمتداء اعمًٚمٛملم ًمٚمٙم٤مومريـ سم٤محلرب هبدٍف واطمد هق 

ُمًٚمٛملم أو ظم٤موٕملم ًمٚمٛمًٚمٛملم، وم٢من يم٤من اًمدقمقة إمم اإلؾمالم وسمذل اجلٝمد جلٕمٚمٝمؿ 

اًمٙمّٗم٤مر ُمنميملم أو ُمٓمٚمؼ همػم أهؾ اًمٙمت٤مب، ووٕمقا أُم٤مم ظمٞم٤مريـ مه٤م: اًم٘متؾ أو 

اإلؾمالم، وإن يم٤مٟمقا ُمـ أهؾ اًمٙمت٤مب ووٕمقا أُم٤مم ظمٞم٤مرات صمالصم٦م: إُم٤م أن يًٚمٛمقا، 

ا : وهلذوإُم٤م أن خيْمٕمقا ويّمٌحقا ُمـ أهؾ اًمذُّم٦م ومٞمدومٕمقن اجلزي٦م، وإُم٤م أن ُي٘متٚمقا

                                           
، 73د ُمٝمدي ؿمٛمس اًمديـ، ضمٝم٤مد إُم٦م: : حمٛماٟمٔمريٗمٝمؿ ُمـ يمٚمامت اًمٙمثػم ُمٜمٝمؿ، و ُم٤م ( هذا1)

147 ،113. 
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اًم٥ًٌم يًّٛمك هذا اجلٝم٤مد أطمٞم٤مٟم٤ًم سمجٝم٤مد اًمدقمقة، وضمٝم٤مد اًمتحرير: ٕٟمف حيّرر اًمٜمٗمقس 

ُمـ اًمٙمٗمر، أي إن اهلدف ُمٜمف دقمقة اًمٙمٗم٤مر ًمإلؾمالم، وم٥ًٌم اًمٌدء سمف ًمٞمس اقمتداء 

اًمٙمٗم٤مر، سمؾ يمٗمرهؿ: ومٚمتٓمٝمػم إرض ُمـ اًمنمك وسمًط يد اإلؾمالم قمغم اعمٕمٛمقرة ـ 

 ٘مك حت٧م هٞمٛمٜم٦م اإلؾمالم ـ ي٘مقم هذا اجلٝم٤مد.سمحٞم٨م ًمق فمّؾ اًمٙمٗمر سمٌٕمض أٟمقاقمف يٌ

هذا هق اعمِمٝمقر اعمٕمروف ذم ُمٕمٜمك اجلٝم٤مد آسمتدائل، وإن مل يٗمرد أيمثر اًمٕمٚمامء 

شمٕمريٗم٤ًم اصٓمالطمٞم٤ًم ًمٚمجٝم٤مد ذم يمتٌٝمؿ اًمٗم٘مٝمٞم٦م، سمؾ ًم٘مد قمّده اًمٗم٘مٝم٤مُء اجلٝم٤مَد إصكمَّ ذم 

ًمِمٞمخ اًمٜمجٗمل اإلؾمالم، ومٞمام أحل٘مقا سمف ـ إحل٤مىم٤ًم ـ اجلٝم٤مد اًمدوم٤مقمل، ي٘مقل ا

ٓ ري٥م ذم أّن إصكّم ُمٜمف ىمت٤مل اًمٙمٗم٤مر اسمتداًء قمغم اإلؾمالم.. ويٚمحؼ »هـ(: 1266)

ؿ اًمِمٞمخ شسمف ىمت٤مل ُمـ دهؿ اعمًٚمٛملم ُمٜمٝمؿ، وإن يم٤من هق ُمع ذًمؽ دوم٤مقم٤ًم.. ًّ . وي٘م

هـ( اجلٝم٤مد إمم مخ٦ًم أىم٤ًمم، يٕمقد أرسمٕم٦م ُمٜمٝم٤م ذم 1228ضمٕمٗمر يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء )

اخل٤مُمس: ضمٝم٤مد »قمل، ومٞمام اخل٤مُمس هق آسمتدائل ومٞم٘مقل: احل٘مٞم٘م٦م إمم اجلٝم٤مد اًمدوم٤م

اًمٙمٗمر واًمتقضّمف إمم حم٤مهلؿ: ًمٚمرّد إمم اإلؾمالم، واإلذقم٤من سمام أشمك سمف اًمٜمٌل إُمل 

. وي٘مقل اعمػمزا شاعمٌٕمقث ُمـ قمٜمد اعمٚمؽ اًمٕمالم، قمٚمٞمف وآًمف أومْمؾ اًمّمالة واًمًالم

وقع يمت٤مب اجلٝم٤مد ذم أيمثر وأُم٤م احل٘مٞم٘م٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م، وم٤مًمذي هق ُمق»هـ(: 1231اًم٘مٛمل )

اًمٙمت٥م اًمٗم٘مٝمٞم٦م، هق اجلٝم٤مد ُمع اًمٙمّٗم٤مر طم٤مل طمْمقر اإلُم٤مم وسم٢مذٟمف، ويمذا ُمع اًمٌٖم٤مة 

يمذًمؽ، وىمد ذيمروا طمٙمؿ ىمت٤مل ُمـ دهؿ ُمـ اًمٙمّٗم٤مر سمحٞم٨م خي٤مف ُمٜمف قمغم سمٞمْم٦م 

، ومٝمذا اًمٜمّص  شاإلؾمالم واعمًٚمٛملم ُمـ آصٓمدام وآؾمتٞمّم٤مل، ومٞمف اؾمتٓمرادًا...

م اجلٝم٤مد اعمًٓمقرة ذم أيمثر يمت٥م اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل شمرضمع إمم همػم واوح ذم أن أطمٙم٤م

اجلٝم٤مد اًمدوم٤مقمل اًمذي يدهؿ ومٞمف اعمًٚمٛملم قمدّو، وُمثؾ ذًمؽ ي٘مقل اًمِمٝمٞمد اًمث٤مين 

                                           
 .4: 21( اًمٜمجٗمل، ضمقاهر اًمٙمالم 1)

 .289: 4( يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء، يمِمػ اًمٖمٓم٤مء 2)

 .368: 1( اًم٘مٛمل، ضم٤مُمع اًمِمت٤مت 3)
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وهق أىم٤ًمم: ضمٝم٤مد اعمنميملم اسمتداًء: ًمدقم٤مئٝمؿ إمم اإلؾمالم.. واًمٌح٨م »هـ(: 965)

، وم٤مًمدوم٤مقمل  شتٞمٗم٤مء..هٜم٤م قمـ إّول، واؾمتٓمرد ذيمر اًمث٤مين ]اًمدوم٤مقمل[ ُمـ همػم اؾم

ؿ اًمٗم٘مٝم٤مء اجلٝم٤مد إمم »ضم٤مء سمحثف اؾمتٓمرادًا أيْم٤ًم، وي٘مقل اًمِمٞمخ اعمٜمتٔمري:  ًّ وىم

ىمًٛملم: اجلٝم٤مد آسمتدائل، واجلٝم٤مد اًمدوم٤مقمل، وأرادوا ُمـ إّول ىمت٤مل اعمنميملم 

. وي٘مقل اسمـ رؿمد احلٗمٞمد شواًمٙمٗم٤مر ًمدقم٤مئٝمؿ إمم اإلؾمالم واًمتقطمٞمد واًمٕمداًم٦م..

شمٗمؼ اعمًٚمٛمقن قمغم أّن اعم٘مّمقد سم٤معمح٤مرسم٦م ٕهؾ اًمٙمت٤مب ـ ُم٤م قمدا أهؾ ا»هـ(: 595)

اًمٙمت٤مب ُمـ ىمريش وٟمّم٤مرى اًمٕمرب ـ هق أطمد أُمريـ: إُم٤م اًمدظمقل ذم اإلؾمالم، 

. وذم يمت٤مب اًمٗمت٤موى اهلٜمدي٦م ًمٚمِمٞمخ ٟمٔم٤مم ـ وهق ُمـ يمت٥م شوإُم٤م إقمٓم٤مء اجلزي٦م..

ه ذقم٤ًم وذـمف وطمٙمٛمف، أُم٤م يمت٤مب اًمًػم.. اًم٤ٌمب إّول: ذم شمٗمًػم»احلٜمٗمٞم٦م ـ ضم٤مء: 

شمٗمًػمه، وم٤مجلٝم٤مد هق اًمدقم٤مء إمم اًمديـ احلّؼ واًم٘مت٤مل ُمع ُمـ اُمتٜمع ومتّرد قمـ اًم٘مٌقل، 

اًمدقم٤مء »هـ( ذم شمٕمريػ اجلٝم٤مد: 1488، وىم٤مل احلّمٙمٗمل ) شإُم٤م سم٤مًمٜمٗمس أو سم٤معم٤مل..

 .شإمم اًمديـ احلؼ وىمت٤مل ُمـ مل ي٘مٌٚمف

ّٟمف قمٜمدُم٤م قمّرف اجلٝم٤مد ذم ُم٘مّدُم٦م سمحثف ُمـ هٜم٤م، ٟمالطمظ قمغم اًمٕمديد ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء أ

: ذم يمت٤مب اجلٝم٤مد مل يٕمّرف ؾمقى اجلٝم٤مد آسمتدائل، وٓ أىمؾ ُمـ اًمؽميمٞمز قمٚمٞمف أيمثر

                                           
 .379: 2( اًمروو٦م اًمٌٝمٞم٦م 1)

 ًمف: ٟمٔم٤مم احلٙمؿ اٟمٔمر، و115: 1( اعمٜمتٔمري، دراؾم٤مت ذم وٓي٦م اًمٗم٘مٞمف ووم٘مف اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م 2)

 .58ذم اإلؾمالم: 

 .312: 1( اسمـ رؿمد، سمداي٦م اعمجتٝمد وهن٤مي٦م اعم٘متّمد 3)

 .188: 2( اًمٗمت٤موى اهلٜمدي٦م 4)

 .296: 4( احلّمٙمٗمل، اًمدّر اعمخت٤مر 5)

: وأيب 536ـ  535: 4: واًمرقمٞمٜمل، ُمقاه٥م اجلٚمٞمؾ 188: 2: اًمٗمت٤موى اهلٜمدي٦م اٟمٔمر( 6)

 365: 3: واًمٙمريمل، ضم٤مُمع اعم٘م٤مصد 254: 1: وضمقاهر اإليمٚمٞمؾ 411إزهري، اًمثٛمر اًمداين: 

 و..



 65 ............................................. اجلهاد االبتدائي الدعوي يف الفقه اإلسالمي 

مم٤م يٌم سم٠من اعمرشمٙمز ذم وقمٞمٝمؿ أّٟمف هق اعمٗمٝمقم إصٞمؾ ًمٚمجٝم٤مد، إُمر اًمذي يٕمٞمد 

ئل إّٟمام هُمٞم٥ّم شمِمٙمٞمؾ شمّمّقرٟم٤م قمـ اًمققمل اًمٗم٘مٝمل عمٗمٝمقم اجلٝم٤مد، وأّن اجلٝم٤مد آسمتدا

سم٥ًٌم وٕمػ ىمدرات اعمًٚمٛملم قمـ احلرب، ٓ سم٥ًٌم قمدم وضمقد ُمٗمٝمقم ًمف ذم 

 اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل، وهذه ٟم٘مٓم٦م سم٤مًمٖم٦م إمهٞم٦م.

اجلٝم٤مد آسمتدائل أو ضمٝم٤مد اًمدقمقة أو ضمٝم٤مد اًمتحرير أو ضمٝم٤مد »وىمد ضم٤مء اًمتٕمٌػم سمـ

٤ًم، إٟمام يم٤مٟم٧م ُمت٠مظمرًا سملم اًمٗم٘مٝم٤مء واًم٤ٌمطمثلم، ومل يٙمـ هذا اعمّمٓمٚمح رائجش اًمٓمٚم٥م

ُمٕم٤مٟمٞمف شُمٗمٝمؿ ُمـ ظمالل يمالُمٝمؿ، وإذا شمّؿ اًمٌٜم٤مء قمغم وضمقب هذا اجلٝم٤مد ُمـ ضمٝم٦م 

وقمدم اؿمؽماـمف سمحْمقر اعمٕمّمقم ُمـ ضمٝم٦ٍم أظمرى، سمٜم٤مًء قمغم ُم٤م ذه٥م إًمٞمف مج٤مقم٦م ُمـ 

، واًم٘مقل سم٤مؿمؽماـمف يمّؾ قم٤مم ُمّرًة، يٜمٗمتح سمح٨م ه٤مم ضمدًا ٟمًّٛمٞمف: أص٤مًم٦م اعمت٠مظمريـ

ذم اإلؾمالم، وهق اعمٌدأ إّول ذم اًمٕمالىم٤مت اًمدوًمٞم٦م ذم اًمٗم٘مف  احلرب أو أص٤مًم٦م اًمًٚمؿ

اإلؾمالُمل: إذ ـمٌ٘م٤ًم هلذه إطمٙم٤مم اًمثالصم٦م ىمد ي٘م٤مل سم٠مص٤مًم٦م احلرب، وأّن اًمًٚمؿ حيت٤مج 

إمم قمٜمقان ـم٤مرئ هق اعمٕم٤مهدة أو اًمذُم٦م أو.. وقمٚمٞمف ومٌح٨م اجلٝم٤مد آسمتدائل ُمـ أهّؿ 

 ؾمالم.ُم٤ٌمطم٨م وم٘مف اجلٝم٤مد واًمٕمالىم٤مت اًمدوًمٞم٦م ذم اإل

وىمد أظمذ ُمٗمٝمقم هذا اجلٝم٤مد سم٤مًمتحّقل ًمدى سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء واًم٤ٌمطمثلم ذم اًم٘مرن 

اًمٕمنميـ ؿمٞمٕمٞم٤ًم وؾمٜمٞم٤ًم، ُمثؾ اًم٘مقل: إٟمف اجلٝم٤مد طم٤مل ُمٜمع اًمدوًم٦م اًمٙم٤مومرة ُمـ ٟمنم 

اإلؾمالم ومٞمٝم٤م، ومٞمٙمقن ضمٝم٤مدًا ًمتح٘مٞمؼ احلّري٦م أو دوم٤مقم٤ًم قمـ طم٘مقق اإلٟم٤ًمن ذم اعمٕمت٘مد، 

ًمألسمّقة  حتريرًا ًمإلٟم٤ًمن ُمـ قمٌقدي٦م همػم اهلل، أو مم٤مرؾم٦مً أو دوم٤مقم٤ًم قمـ اًمتقطمٞمد، أو 

، مم٤م يرضمع إمم ُم٤م يًّٛمك ذم قُمرف اعمِمٗم٘م٦م قمغم اًمٜم٤مس هلدايتٝمؿ وهمػم ذًمؽ

                                           
: واعمٜمتٔمري، دراؾم٤مت 366ـ  364: 1ـ قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ـ : اخلقئل، ُمٜمٝم٤مج اًمّم٤محللم  اٟمٔمر( 1)

: واًمتؼميزي ـ يمام 331: 1: واخل٤مُمٜمئل، أضمقسم٦م آؾمتٗمت٤مءات 121ـ  117: 1ذم وٓي٦م اًمٗم٘مٞمف 

 .27: 1، اعم٤ًمئؾ اًمٗم٘مٝمٞم٦م : وُمثٚمف: ومْمؾ اهلل359: 3يًتقطمك ُمٜمف ـ ذم ساط اًمٜمج٤مة 

، ٟمنم دار اًمٙمت٤مب 211ـ  214قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل: ؾمٞمد ؾم٤مسمؼ، قمٜم٤مس اًم٘مقة ذم اإلؾمالم:  اٟمٔمر( 2)
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اًمدراؾم٤مت اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اًمدوًمٞم٦م سم٤مًمتدظمؾ اإلٟم٤ًمين، ُمع آًمتٗم٤مت إمم وضمقد سمٕمض 

، ٛمٞم٦م احلراينُمالُمح هذه اًمتحٚمٞمالت ذم يمٚمامت سمٕمض اًمٕمٚمامء اًم٤ًمسم٘ملم، ُمثؾ اسمـ شمٞم

 .صمؿ فمٝمر ُمـ مل ي٘مٌؾ هذا اًمتحقيؾ عمٗمٝمقُمف وم٠مظمذه يمام هق أو رومْمف ُمٓمٚم٘م٤مً 

                                                                                                       
: وحمٛمد قمزة دروزة، اجلٝم٤مد 222م، وًمف يمالم ذم اًمٗمتٜم٦م قمـ اًمديـ ص1986اًمٕمريب، سمػموت، 

، 62ـ  58إلؾمالُمل: : وأمحد ؿمٚمٌل، اجلٝم٤مد واًمٜمٔمؿ اًمٕمًٙمري٦م ذم اًمتٗمٙمػم ا48ذم ؾمٌٞمؾ اهلل: 

، 7: وُمٓمٝمري، اجلٝم٤مد وطم٤مٓشمف اعمنموقم٦م ذم اًم٘مرآن: 1982، 3ٟمنم ُمٙمت٦ٌم اًمٜمٝمْم٦م، ُمٍم، ـمـ 

، شمرمج٦م: ٟم٤مفمؿ ؿمػمواين، ٟمنم ُمٜمٔمٛم٦م اإلقمالم اإلؾمالُمل، ىمًؿ 44ـ  42، 38ـ  31، 21

 هـ: وقمكم قمٌداحلٚمٞمؿ حمٛمقد، ريمـ اجلٝم٤مد أو اًمريمـ اًمذي 1444ٓاًمٕمالىم٤مت اًمدوًمٞم٦م، ـمٝمران، 

م: 1995، ٟمنم دار اًمتقزيع واًمٜمنم اإلؾمالُمل، ؾمقري٤م، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 71حتٞم٤م إُم٦م إٓ سمف: 

، ٟمنم شمٗمٙمر، إيران، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 37ـ  35وص٤مدق ظمٚمخ٤مزم، زاد اعمٕم٤مد ذم أطمٙم٤مم اجلٝم٤مد: 

: ووه٦ٌم اًمزطمٞمكم، 94ـ  81هـ: ويم٤مُمؾ ؾمالُم٦م اًمدىمس، آي٤مت اجلٝم٤مد ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ: 1414

: وإن يم٤من ذم سمٕمض قم٤ٌمراشمف سمٕمض اًمٖمٛمقض 125: 94ـ  94حلرب ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل: آصم٤مر ا

: 14: واعمٜم٤مر 164: 4، 69ـ  64: 2ذم حتديد ُمقىمٗمف: واًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل، اعمٞمزان ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن 

: 1: واعمٜمتٔمري، دراؾم٤مت ذم وٓي٦م اًمٗم٘مٞمف 1633: 3: وؾمٞمد ىمٓم٥م، ذم فمالل اًم٘مرآن 281

: وحمٛمد اًمّمدر، ُم٤م وراء اًمٗم٘مف 426: 5، و29ـ  26: 2ُٕمثؾ : وا711: 2: و 116ـ  115

 و.. 374ـ  373: 2

، وٛمـ: جمٛمقع 164: اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م ذم إصالح اًمراقمل واًمرقمٞم٦م: اٟمٔمر( 1)

 م.2444، 1، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، ط28، ج16اًمٗمت٤موى، ُم٩م 

: حمٛمد ظمػم اٟمٔمرهذا اًمٌح٨م، و( وهؿ يمثر، ئمٝمرون ُمـ ظمالل اإلطم٤مٓت واهلقاُمش ذم 2)

: هذا وىمد ُذيمر أن اًمدوم٤مقمٞم٦م ذم 644ـ  597: 1هٞمٙمؾ، اجلٝم٤مد واًم٘مت٤مل ذم اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م 

احلروب اإلؾمالُمٞم٦م ُم٘مقًم٦م همزت يمّت٤مب اًمت٤مريخ اإلؾمالُمل واًمٜمٌقي اعمت٠مظمريـ، وهمػمهؿ، 

هٞمٙمؾ ذم  وُمٜمٝمؿ: قمٌداًمرمحـ قمزام ذم يمت٤مسمف: اًمرؾم٤مًم٦م اخل٤مًمدة، وأمحد أُملم وحمٛمد طمًلم

يمت٤مسمٞمٝمام اعمٕمرووملم، وحمٛمد طمًلم ومْمؾ اهلل ذم يمت٤مسمف: اجلٝم٤مد، وحمٛمد ُمٝمدي ؿمٛمس اًمديـ ذم 

يمت٤مسمف: ضمٝم٤مد إُّم٦م، وص٤محلل ٟمجػ آسم٤مدي ذم يمت٤مسمف: ضمٝم٤مد در إؾمالم، وحمٛمد ؾمٕمٞمد رُمْم٤من 

اًمٌقـمل ذم يمت٤مسمف: اجلٝم٤مد ذم اإلؾمالم، وضمقدت ؾمٕمٞمد ذم طمقار عمجٚم٦م احلٞم٤مة اًمٓمٞم٦ٌم ُمٕمف، وحمٛمد 

قمزة دروزة ذم يمت٤مسمف: اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، واحلٙمٞمؿ، واًمٕم٘م٤مد، وؿمٞم٨م ظمٓم٤مب، واًمنمىم٤موي، 
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 ـ ٌعطٖٛ ؾطعٗٛ اجلّاز االبتساٟ٘ ٔٔدٕبْ 2

يٙم٤مد وضمقب اجلٝم٤مد آسمتدائل ـ ومْماًل قمـ ذقمٞمتف ـ أن يٙمقٟم٤م ُمـ ُمًّٚمامت اًمٗم٘مف 

 اإلُم٤مم اإلؾمالُمل، ؾمقى يمٚمامت ىمٚمٞمٚم٦م شمقطمل سمٕمٙمس ذًمؽ، يمام ومٞمام يٜم٥ًم إمم

اًمثقري واسمـ ؿمؼمُم٦م، واسمـ قمٛمر، وقمٓم٤مء، وقمٛمرو سمـ ديٜم٤مر... ُمـ قمدم وضمقب همػم 

، وهق حيتٛمؾ ُمنموقمٞم٦م آسمتدائل، وؾم٘مقط وضمقسمف وم٘مط. وىمد سمٚمغ اًمدوم٤مقمل

ووقح إُمر طمدًا أّن اًمٗم٘مٝم٤مء مل يٌذًمقا ضمٝمدًا ُمريّمزًا ًمٚمؼمهٜم٦م قمٚمٞمف، ويم٠مهنؿ اشمٗم٘مقا 

٤م حتّدصم٧م قمـ اجلٝم٤مد إٟمام ىمّمدت هذا اًمٜمقع قمغم أن ٟمّمقص اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦ّم قمٜمدُم

ُمٜمف: ًمذًمؽ مل جيدوا طم٤مضم٦ًم ًمٚمؼمهٜم٦م قمٚمٞمف سمٕمٜمقاٟمف، إذ أصؾ وضمقب اجلٝم٤مد ذم اإلؾمالم 

ُمـ اًمقاوح٤مت اًمتل يٕمرومٝم٤م يمّؾ ُمـ ىمرأ اإلؾمالم سمٛمّم٤مدره، طمتك ىم٤مل اإلُم٤مم 

أُم٤م همزو اًمٙمٗم٤مر، وُمٜم٤مضمزة أهؾ اًمٙمٗمر، ومحٚمٝمؿ قمغم »هـ(: 1254اًمِمقيم٤مين )

، أو شمًٚمٞمؿ اجلزي٦م، أو اًم٘متؾ، ومٝمق ُمٕمٚمقم ُمـ اًميورة اًمديٜمٞم٦م، وٕضمٚمف اإلؾمالم

 ....شسمٕم٨م اهلل رؾمٚمف 

وٓسمّد ًمٜم٤م ُمـ سمح٨م هذا اعمقوقع: إذ ذم وقئف ُيٗمٝمؿ سم٤مب اجلٝم٤مد سم٠ميمٛمٚمف، وُيٕمرف 

                                                                                                       
أيْم٤ًم: اًمزايد، ومٞمام يٜم٘مٚمف قمٜمف ص٤مًمح  اٟمٔمروقمٌداحلٛمٞمد ضمقدة اًمًح٤مر، وهمػمهؿ يمثػم، و

 .144اًمٚمحٞمدان ذم يمت٤مب اجلٝم٤مد ذم اإلؾمالم: 

: وأيمؼم اًمٔمـ أن اًمديمتقر 87ـ  86: وه٦ٌم اًمزطمٞمكم، آصم٤مر احلرب ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل: اٟمٔمر( 1)

اًمزطمٞمكم ومٝمؿ ُمـ هذا اًم٘مقل اًمذي يرى اجلٝم٤مد شمٓمّققم٤ًم إٓ ًمدومع إقمداء.. أهنؿ ٓ يقضمٌقن 

اجلٝم٤مد، هلذا قمّٚمؼ سم٠من اًم٘مقل سم٤مًمتٓمّقع همػم صحٞمح.. واًمذي يٌدو أهنؿ ي٘مقًمقن سمقضمقب اجلٝم٤مد 

وٓ ي٘مقًمقن سمٛمحض اًمدوم٤مقمل دون آسمتدائل: وم٢مٟمف شمٓمّقع، ومٝمؿ ٓ يٜمٙمرون آسمتدائل، 

اًمدوم٤مقمٞم٦م، يمام ٓ يٜمٙمرون أصؾ اًمقضمقب، وهبذا شمًّجؾ اعمالطمٔم٦م قمٞمٜمٝم٤م قمغم فم٤مومر اًم٘م٤مؾمٛمل 

 .175: اجلٝم٤مد واحل٘مقق اًمدوًمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م ذم اإلؾمالم: ٤مٟمٔمروٟمجٞم٥م إرُمٜم٤مين، وم

، حت٘مٞمؼ: حمٛمقد إسمراهٞمؿ 488: 4( اًمِمقيم٤مين، يمت٤مب اًمًٞمؾ اجلرار اعمتدومؼ قمغم طمدائؼ إزه٤مر 2)

 م.1988يد، ٟمنم جلٜم٦م إطمٞم٤مء اًمؽماث اإلؾمالُمل سمقزارة إوىم٤مف، ُمٍم، زا
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عم٤مذا قمٜمدُم٤م حتّدصمقا قمـ ذوط اجلٝم٤مد طمٍموه٤م سم٤مٓسمتدائل؟ إذ إهنؿ يم٤مٟمقا يرون 

همػم ُمريّمز قمٚمٞمف ـ سم٤مًمدرضم٦م قمٞمٜمٝم٤م ـ ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦ّم: ُمـ هٜم٤م، اًمدوم٤مقمّل قمغم اهل٤مُمش 

ٓسمّد ًمٜم٤م ُمـ ذيمر أدًّم٦م اجلٝم٤مد آسمتدائل، وشمٜم٤موهل٤م سمجدّي٦م أيمؼم، ًمٜمرى ُم٤م شمقصٚمٜم٤م إًمٞمف، 

 وهل:

 

ّٗٛ اجلّاز السعٕٙ، اغتعطاض ٔتكٗٗي  أزّلٛ ٌعطٖٛ ؾطع

 ـ املػتٍس الكطآٌ٘ لٍعطٖٛ اجلّاز التشطٖطٙ السعٕٙ 2ـ  1

 ؾمٞم٤مق اعمًتٜمد اًم٘مرآين، يٛمٙمـ شم٘مري٥م آؾمتدٓل ُمـ ظمالل قمّدة سمٞم٤مٟم٤مت:ذم 
 

 االبتساٟ٘ لمذّاز املؿطعٍٛ اخلاّصٛ الكطآٌٗٛ الٍصٕص ـ أ

ذم شمنميع اجلٝم٤مد  آؾمتٜم٤مد إمم آي٤مت ظم٤مّص٦م اقمتؼمت فم٤مهرةً  افبقون إّول:

 :، وأسمرزه٤م ُم٤م يكمآسمتدائل، وىمد ريّمز قمٚمٞمٝم٤م أٟمّم٤مر ٟمٔمري٦م ضمٝم٤مد اًمدقمقة

َٓ وهل آي٦م اًمًٞمػ يمام يًّٛمٞمٝم٤م سمٕمْمٝمؿ، ىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿ أيي إوػ: َؿوتُِؾوْا افَِّذيَن 

َٓ َيِديـُوَن ِديَن احَلقِّ  َم اهللُ َوَرُشوُفُه َو ُموَن َمو َحرَّ َٓ ُُيَرِّ َٓ بِوفَقْوِم أِخِر َو ُيْمِمـُوَن بِوهللِ َو

 (.29﴾ )اًمتقسم٦م: ُطوْا اجِلْزَيَي َظن َيٍد َوُهْم َصوِؽُرونَ ِمَن افَِّذيَن ُأوُتوْا افؽَِتوَب َحتَّى ُيعْ 

ومٝمذه أي٦م شم٠مُمر ؿمديدًا سم٤مًم٘مت٤مل، وهل ُمـ أواظمر آي٤مت اجلٝم٤مد، وٓ شمرى هم٤مي٦ًم 

ًمتقىمػ احلرب ؾمقى إقمٓم٤مئٝمؿ اجلزي٦م، أي ظمْمققمٝمؿ ًمًٞمٓمرة اعمًٚمٛملم، وإٓ 

                                           
: اًمِمٞمخ قمٌداهلل سمـ قمٌداًمزايد ومٞمام يٜم٘مٚمف قمٜمف ص٤مًمح اًمٚمحٞمدان ذم اٟمٔمر( عمزيد ُمـ اإلـمالع 1)

: وي٤مؾملم ؾمقيد، اًمٗمـ اًمٕمًٙمري 111ـ  142يمت٤مب: اجلٝم٤مد ذم اإلؾمالم سملم اًمٓمٚم٥م واًمدوم٤مع: 

م: 1994، 2ذيم٦م اعمٓمٌققم٤مت ًمٚمتقزيع واًمٜمنم، سمػموت، ـمـ، ٟمنم 63ـ  62، 46اإلؾمالُمل: 

م: 1993، 1، دار اًمٜمٗم٤مئس، سمػموت، ـمـ 34وسم٤ًمم اًمٕمًكم، اعمذه٥م اًمٕمًٙمري اإلؾمالُمل: 

، ٟمنم 478ـ  476طمٞم٨م اؾمتدل سمآي٤مت ؾمقرة سمراءة: وطمًلم احل٤مج طمًـ، اًمٜمٔمؿ اإلؾمالُمٞم٦م: 

 م و...1987 ،1اعم١مؾم٦ًم اجل٤مُمٕمٞم٦م ًمٚمدراؾم٤مت واًمٜمنم واًمتقزيع، سمػموت، ط
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ًمٗمٝمؿ ًممي٦م شمقاصٚم٧م احلرب ُمٕمٝمؿ، اقمتدوا قمغم اعمًٚمٛملم أم مل يٕمتدوا، وهبذا ا

همّّم٧م يمٚمامت اًمٕمٚمامء هٜم٤م سمال طم٤مضم٦م ًمٜم٘مٚمٝم٤م، وىمد ومٝمؿ اًمٕمديد ُمٜمٝمؿ أن اجلزي٦م ذم 

أي٦م ووٕم٧م قم٘مقسم٦ًم ُمـ اهلل شمٕم٤ممم قمغم أهؾ اًمٙمت٤مب، ًمٕمٜم٤مدهؿ احلّؼ، ويمٗمرهؿ سمام 

، وىمد اؾمتدّل سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء هبذه أي٦م ًمٚمًامح سم٘متؾ اًمِمٞمقخ |ضم٤مء سمف اًمرؾمقل

: رأي ومل ي٘م٤مشمٚمقا اعمًٚمٛملم، ٟمٔمرًا إلـمالق أي٦م هٜم٤م واًمٕمجزة، طمتك ًمق مل يٙمـ هلؿ

سمؾ ختٓمك سمٕمْمٝمؿ إمم اطمتامل أّن اًمٖم٤مي٦م ذم أي٦م هم٤مي٦ٌم ًمقضمقب ُم٘م٤مشمٚم٦م أهؾ اًمٙمت٤مب، 

ومتٗمٞمد ؾم٘مقط وضمقب ُم٘م٤مشمٚمتٝمؿ قمٜمد إقمٓم٤مئٝمؿ اجلزي٦م، وهذا ٓ يٛمٜمع قمـ ضمقاز 

د أهؾ اًمٙمت٤مب ُمـ ُم٘م٤مشمٚمتٝمؿ وًمق ىمّدُمقه٤م، وُمـ صمؿ وم٤مٔي٦م ٓ مت٤مٟمع ُمـ اإلـم٤مطم٦م سمقضمق

، وهق ُم٤م خي٤مًمػ ُم٤م ذيمره ُمثؾ اًمٜمقوي ُمـ أن اًمٕم٤ممل طمتك ًمق اؾمتٕمّدوا ًمت٘مديؿ اجلزي٦م

 .أي٦م ووٕم٧م هن٤مي٦ًم ًمإلسم٤مطم٦م

ٌُ ىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿ أيي افثوكقي: ـَِغ َحْق َؾنَِذا اكَسَؾَخ إَْصُفُر احُلُرُم َؾوْؿُتُؾوْا ادُْؼِ

ُوُهْم َوُخُذوُهْم َواْح  لَّ َمْرَصٍد َؾنِن َتوُبوْا َوَأَؿوُموْا َوَجدُّتم ـُ ْم  وُهْم َواْؿُعُدوْا ََلُ ُُصُ

ِحقمٌ  وَة َؾَخؾموْا َشبِقَؾُفْم إِنَّ اهللَ َؽُػوٌر رَّ ـَ ََلَة َوآَتُوْا افزَّ  (.5)اًمتقسم٦م:  ﴾افصَّ

ومٝمذه أي٦م سحي٦م ذم اًمدًٓم٦م قمغم أن اعمنميملم ُي٘م٤مشَمٚمقن وسمِمّدة طمتك شمتح٘مؼ ُمٜمٝمؿ 

عمتجّٚمٞم٦م مت٤مُم٤ًم ذم إىم٤مُم٦م اًمّمالة وإيت٤مء اًمزيم٤مة، واًمذي هق شمٕمٌػم يمٜم٤مئل قمـ اًمتقسم٦م ا

إؾمالُمٝمؿ، ومٗمل أي٦م سمٞم٤مٌن ًمٚمٖم٤مئٞم٦م اعمرؾمقُم٦م ًمٚمجٝم٤مد، يمام أّن ومٞمٝم٤م ُمٗم٤مدًا ذـمٞم٤ًم، وهق 

                                           
: ويمالٟمؽمي، اجلزي٦م 389: 1: وومخر اعمح٘م٘ملم، إيْم٤مح اًمٗمقائد 269: اعمٗمٞمد، اعم٘مٜمٕم٦م: اٟمٔمر( 1)

 .14وأطمٙم٤مُمٝم٤م: 

 .524: 5: اًمٓمقد، اخلالف اٟمٔمر( 2)

: 184: 9: واعم٤مرديٜمل، اجلقهر اًمٜم٘مل 367ـ  366: 3( اعمٜمتٔمري، دراؾم٤مت ذم وٓي٦م اًمٗم٘مٞمف 3)

 .944: 7واسمـ طمزم، اإلطمٙم٤مم 

: 14: واًمنمح اًمٙمٌػم 577: 14: اسمـ ىمداُم٦م، اعمٖمٜمل اٟمٔمر: و417: 19( اًمٜمقوي، اعمجٛمقع 4)

643. 
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أهّنؿ إذا أؾمٚمٛمقا ظمكّمَ ؾمٌٞمٚمٝمؿ، وُمٕمٜمك ذًمؽ ـ سمٛم٘مت٣م ُمٗمٝمقم اًمنمط ـ أهنؿ إذا مل 

ؾ احلرب وإظمذ واًم٘مٌض قمٚمٞمٝمؿ يٌ٘مك ؾم٤مئرًا ؾم٤مري٤ًم، يًٚمٛمقا ومال ختٚمٞم٦م ًمًٌٞمٚمٝمؿ، سم

إُم٤م قمغم ٟمحق اًمقضمقب يمام هق فم٤مهر يمٚمامت اًمٕمٚمامء أو قمغم ٟمحق اإلسم٤مطم٦م ُمـ 

: وم٤مٔي٦م ُمـ أي٤مت ظمّمقص هذه أي٦م، يمام هق فم٤مهر اًمنمسمٞمٜمل ذم ُمٖمٜمل اعمحت٤مج

اًمقاوح٤مت قمغم هذا احلٙمؿ هٜم٤م، وأّن ىمت٤مهلؿ ًمٙمٗمرهؿ، وهذه هل روح اجلٝم٤مد 

 .آسمتدائل

وسم٤مضمتامع ه٤مشملم أيتلم ىمد ٟمٗمٝمؿ سمٕمض ُمؼّمرات احلٙمؿ اعمٕمروف سملم اًمٗم٘مٝم٤مء ذم 

اًمتٛمٞمٞمز سملم أهؾ اًمٙمت٤مب وهمػمهؿ: وم٢من أي٦م إومم اًمتل حتٙمل قمـ أهؾ اًمٙمت٤مب 

ضمٕمٚم٧م ُمٜمتٝمك احلرب إقمٓم٤مء اجلزي٦م، وُمـ اًمقاوح أّن دظمقهلؿ ذم اإلؾمالم يقىمػ 

زي٦م شمقىمٗمٝم٤م وم٤مإلؾمالم يٗمٕمؾ ذًمؽ سمٓمريؼ أومم، مم٤م احلرب سم٤مًمت٠ميمٞمد، وم٢مذا يم٤مٟم٧م اجل

جيٕمؾ آطمتامٓت ذم طمّؼ أهؾ اًمٙمت٤مب صمالصم٦م: اًم٘متؾ أو اإلؾمالم أو اجلزي٦م، وهل 

 شمٕمٌػم آظمر قمـ صػمورهتؿ أهؾ ذُّم٦م أو ُمٕم٤مهديـ ظم٤موٕملم.

أُم٤م ذم أي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، وهل أي٦م اًمتل يؽميّمز ظمٓم٤مهب٤م ذم اعمنميملم، ومٝمل دمٕمؾ ُمٜمتٝمك 

قسم٦م، أي اإلؾمالم، مم٤م جيٕمؾ اخلٞم٤مرات اعمٓمروطم٦م ذم ُمقوقع اعمنمك أىمّؾ: احلرب اًمت

                                           
 .249: 4( ُمٖمٜمل اعمحت٤مج 1)

: واعمًٌقط 694: 1ومٝمٛمٝمؿ هلذه أي٦م هبذه اًمٓمري٘م٦م شم٘مري٤ًٌم ذم ُمثؾ: اًمٓمقد، اخلالف  اٟمٔمر( 2)

: وسمداي٦م اعمجتٝمد 196: 11: واعمحغم 293: 1: ويمت٤مب إم 384: 2: واًمروو٦م اًمٌٝمٞم٦م 51: 2

ـ  535: 5: وإُمثؾ 152ـ  151: 9: واعمٞمزان ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن 311: 1وهن٤مي٦م اعم٘متّمد 

: 18: إُمثؾ ٤مٟمٔمر، رهمؿ أٟمف ذم ُمقوع آظمر ومٝمؿ اظمتّم٤مص أي٦م سم٤معمنميملم اًمٕمدواٟمٞملم، وم536

، : واسمـ اًمٕمريب145: 3: واجلّم٤مص، أطمٙم٤مم اًم٘مرآن 272ـ  271: 5: وضم٤مُمع اًمٌٞم٤من 254

: 2: واًمٖمرٟم٤مـمل، اًمتًٝمٞمؾ ًمٕمٚمقم اًمتٜمـزيؾ 74: 8: وشمٗمًػم اًم٘مرـمٌل 456: 2أطمٙم٤مم اًم٘مرآن 

 .364: 1: واخلقئل، ُمٜمٝم٤مج اًمّم٤محللم 71
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 إُم٤م اًم٘متؾ أو اإلؾمالم، وهذا ُم٤م يٓم٤مسمؼ ـ يمام أؾمٚمٗمٜم٤م ـ وضمٝم٦م اًمٜمٔمر اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًم٤ًمئدة.

ٙمقن هبذه أي٤مت ـ  ًّ ؾمٞمام ه٤مشملم ـ إمم ٓوأيمثر ُمـ ذًمؽ، طمٞم٨م ذه٥م اعمتٛم

ل شمتحّدث قمـ اجلدال سم٤مًمتل هل أطمًـ اقمت٤ٌمره٤م ٟم٤مؾمخ٦ًم ٟمًخ٤ًم شم٤مُم٤ًم ًمٙم٤موّم٦م أي٤مت اًمت

واًمدقمقة إمم ؾمٌٞمؾ اإلؾمالم سم٤محلًٜمك واًمٙمٚمٛم٦م اًمٓمٞم٦ٌم وأٟمف ٓ إيمراه ذم اًمديـ واحل٨م 

قمغم اًمّمٚمح واًمًٚمؿ، إمم همػمه٤م ُمـ اعمٗم٤مهٞمؿ اًمًٚمٛمٞم٦م، ومتٙمقن سمتامُمٝم٤م ُمٜمًقظم٦ًم، مم٤م 

احلًـ يٕمّزز يمقن إصؾ ذم ُمٕم٤مُمٚم٦م اًمٙم٤مومريـ هق اًمِمّدة واًم٘مت٤مل ٓ اًمٚملم واحلقار 

 وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ.

يُن هللِ َؾنِِن ىمقًمف شمٕم٤ممم:  أيي افثوفثي: َٓ َتُؽوَن ؾِْتـٌَي َوَيُؽوَن افدِّ ﴿ َوَؿوتُِؾوُهْم َحتَّى 

َّٓ َظَذ افظَّودِِغَ   (، سمؾ إرومع ُمٜمٝم٤م دًٓم٦ًم ىمقًمف: 193﴾ )اًمٌ٘مرة:  اكَتَفوْا َؾََل ُظْدَواَن إِ

َٓ َتُؽونَ ﴿ ُه هللِ َؾنِِن اكَتَفْوْا َؾنِنَّ اهللَ باَِم  َوَؿوتُِؾوُهْم َحتَّى  ؾم ـُ يُن  ؾِْتـٌَي َوَيُؽوَن افدِّ

 (.39)إٟمٗم٤مل:   ﴾َيْعَؿُؾوَن َبِصٌر 

، واعمراد سم٤مًمٗمتٜم٦م ـ يمام ذه٥م شارشمٗم٤مع اًمٗمتٜم٦م»ومٝمذه أي٦م شمْمع طمّدًا ًمٚمحرب، وهق  

ًـ وىمت٤مدة إًمٞمف أيمثر اعمٗمّنيـ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم، يم٤مسمـ قم٤ٌمس وجم٤مهد واحل

، وزيد سمـ أؾمٚمؿ و.. ـ اًمنمك، وهق اعمٕمروف أيْم٤ًم، أو اًمٙمٗمر يمام ذيمره مج٤مقم٦م

                                           
( اؾمتٜمد قمدد ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء واعمٗمّنيـ هلذه أي٦م هٜم٤م وومّنوا اًمٗمتٜم٦م سم٤مًمٙمٗمر أو اًمنمك أو ذيمروه 1)

: 116: 1تٔمري، دراؾم٤مت ذم وٓي٦م اًمٗم٘مٞمف : واعمٜم349وـمرطمقه ُمٜمٝمؿ: إردسمٞمكم، زسمدة اًمٌٞم٤من: 

)يٜم٘مؾ  181: 4: واًمِم٤مومٕمل، يمت٤مب إم 364: 1: واخلقئل، ُمٜمٝم٤مج اًمّم٤محللم 375: 3و 

: واسمـ رؿمد، 132: 26، و26، و2: 14: واًمنظمل، اعمًٌقط 319: 7، و343ذًمؽ(، و 

: 24ر : وسمح٤مر إٟمقا267: 12: واعم٤مزٟمدراين، ذح أصقل اًمٙم٤مذم 346: 1سمداي٦م اعمجتٝمد 

: 278: 1: وشمٗمًػم اًم٘مٛمل 61ـ  64: 2: وشمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 148: 18: وقمٛمدة اًم٘م٤مري 321

: 157: 2، و342: 1: واًمٙمِم٤مف 121ـ  124: 5، و 148ـ  147: 2وشمٗمًػم اًمتٌٞم٤من 

: واًمراوٟمدي، وم٘مف 466: 4، و32ـ  31: 2: وجمٛمع اًمٌٞم٤من 24: 2، و 194: 1وضمقاُمع اجل٤مُمع 
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وُمٕمٜم٤مه أّٟمف جي٥م قمٚمٞمٙمؿ ىمت٤مهلؿ يمل ٓ يٙمقن هٜم٤مك ذك، واعمٚمٗم٧م ذم أيتلم أن شمٕمٌػم 

ىمد ورد ٟمٙمرًة ذم ؾمٞم٤مق اًمٜمٗمل، أي أّٟمف جي٥م قمٚمٞمٙمؿ اًم٘مت٤مل إمم أن يٜمٕمدم اًمنمك ش ومتٜم٦م»

، ومال يٌ٘مك ُمٔمٝمٌر ًمف، إذ اًمٜمٙمرة ذم ؾمٞم٤مق اًمٜمٗمل شمٗمٞمد اًمٕمٛمقم ذم ًمٖم٦م ذم إرض ُمٓمٚم٘م٤مً 

                                                                                                       
: 438: 1: وشمٗمًػم إصٗمك 551حيل، شمٗمًػم همري٥م اًم٘مرآن: : واًمٓمر345، 343: 1اًم٘مرآن 

: 5، و25ـ  22: 2: وشمٗمًػم إُمثؾ 194، 68: وشمٗمًػم ؿمؼّم: 63ـ  62: 2وشمٗمًػم اعمٞمزان 

)وإن ضمٕمؾ اعم٘م٤مشمٚم٦م عمـ ي٘م٤مشمٚمٜم٤م وم٘مط(: وشمٗمًػم ُم٘م٤مشمؾ سمـ  98: 1: وشمٗمًػم جم٤مهد سمـ ضمؼم 426

: 51: 2واًمِم٤مومٕمل، أطمٙم٤مم اًم٘مرآن : 119: وشمٗمًػم اًمثقري: 17: 2، و141: 1ؾمٚمٞمامن 

)وان ٟم٘مؾ ُمـ  334ـ  327: 9، و267ـ  264: 2: وشمٗمًػم اًمٓمؼمي 73: 1وشمٗمًػم اًمّمٜمٕم٤مين 

: واًمٜمح٤مس، 1741: 5، و327: 1ومّن اًمٗمتٜم٦م سم٤مُٓمتح٤من و ..(: وشمٗمًػم اسمـ أيب طم٤مشمؿ اًمرازي 

، 65: 3و ،316: 1: واجلّّم٤مص، أطمٙم٤مم اًم٘مرآن 155ـ  154: 3، و148: 1ُمٕم٤مين اًم٘مرآن 

: 2، و 245: 1: وشمٗمًػم اسمـ أيب زُمٜملم 21: 2، و424، 154: 1: وشمٗمًػم اًمًٛمرىمٜمدي 147

، وشمٗمًػم 444، 155: 1: وشمٗمًػم اًمقاطمدي 356: 4، و89: 2: وشمٗمًػم اًمثٕمٚمٌل 177

: 1: وشمٗمًػم اًمٜمًٗمل 248: 2، و162: 1: وشمٗمًػم اًمٌٖمقي 165: 2، و193: 1اًمًٛمٕم٤مين 

)واطمتٛمؾ أن يراد أن ٓ  157ـ  154، 146: 1أطمٙم٤مم اًم٘مرآن : واسمـ اًمٕمريب، 65: 2، و94

، واؾمتٕمرض هذا آطمتامل وهمػمه اسمـ قمٓمٞم٦م 399: 2يٗمتـ أطمد قمـ ديٜمف ُمـ اعمًٚمٛملم ذم ج

: 243: 3، و182: 1(: واسمـ اجلقزي، زاد اعمًػم 528، 527: 2إٟمدًمز ذم اعمحّرر اًمقضمٞمز 

: 3، و477: 1: وشمٗمًػم اًمٌٞمْم٤موي 444: 7، و213: 6، و355ـ  353: 2وشمٗمًػم اًم٘مرـمٌل 

: وإٟمدًمز، شمٗمًػم اًمٌحر اعمحٞمط 66ـ  65: 2: واًمٖمرٟم٤مـمل، اًمتًٝمٞمؾ ًمٕمٚمقم اًمتٜمـزيؾ 148

ـ  26: واًمٗمػموزآسم٤مدي، شمٜمقير اعم٘م٤ٌمس: 234: 1: وشمٗمًػم اسمـ يمثػم 489: 4، و76ـ  75: 2

 132: 3، و443: 1 )ًمٙمٜمف ظمّّمّمٝم٤م سم٤مًمنمك ذم احلرم ٓ ُمٓمٚم٘م٤ًم(: وشمٗمًػم اًمثٕم٤مًمٌل 148، 27

: 21: 4، و244: 1: وشمٗمًػم أيب اًمًٕمقد 245: 1: واًمدر اعمٜمثقر 95: 2: واإلشم٘م٤من 136ـ 

)وإن ذيمر اًمٗمتٜم٦م قمـ اًمديـ(: وأًمقد،  348: 2، و193ـ  191: 1واًمِمقيم٤مين، ومتح اًم٘مدير 

: واًمِمٜم٘مٞمٓمل، 321، 89: واًمًٕمدي: شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ: 247: 9، و76: 2روح اعمٕم٤مين 

: وحمٛمد اًمّمدر، ُم٤م 545: 7، و118: 6، و564ـ  559، 289: 5، و79: 4وقاء اًمٌٞم٤من أ

 و.. 374: 2وراء اًمٗم٘مف 
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، سمؾ شمٙمٛمٚم٦م أيتلم شمقوح اًمٕمرب، سمؾ شمٗمٞمد ؿمٛمقل مت٤مم ُمٕم٤مين اًمٗمتٜم٦م أيْم٤مً 

أيمثر: طمٞم٨م إهن٤م شمتحّدث قمـ صػمورة اًمديـ هلل، سمٛمٕمٜمك أّن اًمٖم٤مي٦م ًمٞم٧ًم حمض اًم٘متؾ 

اًمٔم٤مهر اًمٖم٤مًم٥م، وهذا يمّٚمف يمالم  وؾمٗمؽ اًمدُم٤مء، سمؾ صػمورة اإلؾمالم هق اًمديـ

سيح ذم أّٟمٜم٤م إّٟمام ٟمح٤مرهبؿ ٓ ٕهنؿ اقمتدوا أو مل يٕمتدوا ومح٥ًم، سمؾ ًمٙمل يزول 

 اًمنمك ويٕمٚمق صقت اإلؾمالم هم٤مًم٤ًٌم قم٤مًمٞم٤ًم.

ـَِغ َظْفٌد ِظـَد اهللِ َوِظـَد َرُشوفِِه أي٦م اًمراسمٕم٦م: ىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿ ْقَف َيُؽوُن فِْؾُؿْؼِ ـَ

َّٓ افَِّذينَ  ْم إِنَّ اهللَ ُُيِىم  إِ ْم ِظـَد ادَْسِجِد احَلَراِم َؾاَم اْشَتَؼوُموْا َفُؽْم َؾوْشَتِؼقُؿوْا ََلُ َظوَهدتم

 (.7﴾ )اًمتقسم٦م: ادُتَِّؼغَ 

ومٝمذه أي٦م شم١مؾّمس أطمد اعم٤ٌمدئ ذم ُمٕم٤مهدة اعمنميملم، وهق ؾم٘مقط مت٤مم اعمٕم٤مهدات 

إؾم٤مس ُمٕمٝمؿ ـ ـمٌ٘م٤ًم  ُمٕمٝمؿ، ومال قمٝمد هلؿ وٓ ؾمالم ُمٕمٝمؿ، وُمٕمٜمك ذًمؽ أنّ 

ٕواظمر ُم٤م ٟمزل ذم اجلٝم٤مد ـ هق قمدم اًمٕمٝمد، ومٞمٙمقن اًمٕمٝمد أُمرًا صم٤مٟمقي٤ًم ـم٤مرئ٤ًم يراه 

طم٤ميمؿ اعمًٚمٛملم ًميورات وطم٤مٓت اؾمتثٜم٤مئٞم٦م، ٓ أّٟمف إصؾ اًمذي شم٘مقم قمٚمٞمف 

اًمٕمالىم٦م ُمع اعمنمك، إذًا، ومال قمٝمقد ُمٕمٝمؿ، وٓ ُمٕمٜمك ًمذًمؽ إّٓ أن حي٤مرسمقا أو يٖمدوا 

وأي٦م رشم٧ٌم احلٙمؿ قمغم وصػ اعمنمك دون أن شمزيد ىمٞمدًا آظمر، مم٤م جيٕمٚمٝم٤م ُمًٚمٛملم، 

ذم صٞمٖم٦م اإلظم٤ٌمر شم٘مري٤ًٌم قمـ أّن اعمنميملم سمٕمد اًمٞمقم إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ًمـ حيٗمٔمقا قمٝمدًا 

وًمـ يٗمقا سمققمد، وهذا ُم٤م ي١ميّمده شم٤مريخ اًمٕمالىم٦م سملم اعمًٚمٛملم واًمٙم٤مومريـ قمغم اُمتداد 

 اًمزُمـ، طمتك اعمٕم٤مس.

ٔي٦م، ومٝمق يٓم٤مًم٥م اعم١مُمٜملم سم٤معمح٤مومٔم٦م قمغم قمٝمٍد واطمد وم٘مط وىمع ُمع أُم٤م ذيؾ ا

اجلامقم٦م اًمتل اشمٗم٘مقا ُمٕمٝم٤م قمٜمد اعمًجد احلرام، ومٝمذه اجلامقم٦م اخل٤مّص٦م يٓم٤مًم٥م اهلل 

اعم١مُمٜملم سم٤مًمقوم٤مء سمٕمٝمدهؿ ُمٕمٝم٤م ُم٤م داُمقا وومقا سم٤مًمٕمٝمد، ومٝمذا هق اًمٕمٝمد اًمقطمٞمد 

                                           
 .246ـ  243: 2( ٓطمظ: اسمـ قم٤مؿمقر، شمٗمًػم اًمتحرير واًمتٜمقير 1)
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 ذم صدر أي٦م، سمؾ ي١ميّمده٤م. اًمقاضم٥م اًمقوم٤مء سمف، ومٝمذا آؾمتثٜم٤مء ٓ يٌٓمؾ اًم٘م٤مقمدة

ْقَف شمٗمًػمهؿ هلذه أي٦م سمام شماله٤م ُمـ آي٦م: ﴿ وىمد قمّزز أصح٤مب هذا آدم٤مه ـَ

ْم  وَكُؽم بَِلْؾَواِهِفْم َوَتْلَبى ُؿُؾوُُبُ َُ ًي ُيْر َٓ ِذمَّ ً َو َّٓ َٓ َيْرُؿبُوْا ؾِقُؽْم إِ َوإِن َيظَْفُروا َظَؾْقُؽْم 

َثُرُهْم َؾوِشُؼونَ  ـْ (، ومٝمل شم١ميمد قمدم اؾمتح٘م٤مق اعمنميملم سمٕمد اًمٞمقم 8ًمتقسم٦م: )ا ﴾َوَأ

ًمٚمٕمٝمد، واًم٥ًٌم ذم ذًمؽ ـ يمام خيؼمٟم٤م اهلل ؾمٌح٤مٟمف ـ أهّنؿ ٓ يٗمقن سم٤مًمٕمٝمقد وٓ يٗمّقشمقن 

ومرص٦ًم ًمالٟم٘مْم٤مض قمغم اعمًٚمٛملم، ومٝمذا إٟم٤ٌمٌء إهلل إمم يقم اًمديـ أّن هذه اًمٗمئ٦م ُمـ 

 ؾمقى احلرب إمم أن يًٚمٛمقا.اًمٜم٤مس ٓ أُم٤من هل٤م وٓ قمٝمد، إذًا ومال ؾمٌٞمؾ ُمٕمٝمؿ 

وِر ىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿ أيي اخلومسي: َن افُؽػَّ و افَِّذيَن آَمـُوْا َؿوتُِؾوْا افَِّذيَن َيُؾوَكُؽم مِّ َ َيو َأُّيم

(: ومٝمذه أي٦م 123﴾ )اًمتقسم٦م: َوْفَقِجُدوْا ؾِقُؽْم ِؽْؾَظًي َواْظَؾُؿوْا َأنَّ اهللَ َمَع ادُتَِّؼغَ 

٤م ًمٞم٧ًم ًمرّد اًمٕمدوان أو احلراسم٦م، سمؾ ًمٗمتح اًمٌالد، ومٝمل شم٘مقل سحي٦م ذم أّن احلرب هٜم

سمقضمقب ىمت٤مل ُمـ يكم اعمًٚمٛملم ُمٜمٝمؿ، سمحٞم٨م ُيٌدأ سم٤مٕىمرب وم٤مٕىمرب، ُمـ هٜم٤م أؿم٤مر 

ىمد ـمٌؼ هذه أي٦م   |ـ إمم أّن اًمٜمٌّل  سمٕمض اعمٗمّنيـ ـ يم٤مًم٘مرـمٌل واسمـ يمثػم و..

 .، سمدأ سم٤مًمروم واًمٗمرس وهٙمذاسم٠من سمدأ سم٤مًمٕمرب، صمؿ عم٤م اؾمتًٚمٛم٧م ًمف أىم٤مًمٞمؿ اجلزيرة

ـّ احلروب ذم اإلؾمالم،  يم٤مٟم٧م هذه أهّؿ أي٤مت اًمٙم٤مؿمٗم٦م قمـ ُمٕمٞم٤مري٦م اًمٙمٗمر ذم ؿم

 ؾمؽماشمٞمجٞم٦م دقمقي٦م سم٤مُمتٞم٤مز.اؾمؽماشمٞمجٞم٦م اجلٝم٤مد ذم اًم٘مرآن إٟمام هل اوأّن 

 

 ٔقفات حتمٗمٗٛ ٌكسٖٛ وع ٌصٕص دّاز الطمب يف الكطآُ الهطٖي

غم ذقمٞم٦م اجلٝم٤مد آسمتدائل يقاضمف جمٛمققم٦ًم ُمـ هذا اًمٌٞم٤من ًمالؾمتدٓل اًم٘مرآين قم

                                           
 .444: 9: واًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل، اعمٞمزان 81: اًمؼّماك، ردود قمغم أسم٤مـمٞمؾ وؿمٌٝم٤مت طمقل اجلٝم٤مد: اٟمٔمر( 1)

: 1: واسمـ اًمٕمريب 297: 8و 354: 2ُيٗمٝمؿ ُمٜمف آسمتدائٞم٦م: شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل ( راضمع وإن مل 2)

 و.. 416: 2: واسمـ يمثػم 145

 .84ـ  82اًمؼّماك، ردود قمغم أسم٤مـمٞمؾ وؿمٌٝم٤مت طمقل اجلٝم٤مد:  اٟمٔمر( 3)
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 اعمالطمٔم٤مت، أسمرزه٤م:

إّن آي٦م اجلزي٦م اًمتل اؾمتدًّمقا هب٤م قمغم اجلٝم٤مد آسمتدائل سمٛمالك  ادَلحظي إوػ:

اًمٙمٗمر شمٌٓمؾ ٟمٔمري٦م أصح٤مهب٤م، ٕهّن٤م دمٕمؾ ُمٜمتٝمك احلرب، ًمٞمس اإلؾمالم وإزاًم٦م اًمٙمٗمر 

٤مم اجلزي٦م، وٟمٔم٤مم اجلزي٦م جي٤مُمع ُمـ قمغم وضمف إرض، سمؾ ظمْمقع اًمٓمرف أظمر ًمٜمٔم

سم٘م٤مء اًمٙمٗمر ذم اًمٕم٤ممل، ومٙمٞمػ يٛمٙمـ أن شمٚمتئؿ أضمزاء هذه اًمٜمٔمري٦م اًمتل شمرى احلرب ذم 

اإلؾمالم سمٛمالك اًمٙمٗمر ٓ احلراسم٦م، ُمع آي٦م اجلزي٦م اًمتل شم٘مٌؾ اٟمتٝم٤مء احلرب سم٢مظمْم٤مقمٝمؿ 

 .وًمق مل يًٚمٛمقا؟ وم٠ميـ هق حت٘مؼ اعمالك؟ ويمٞمػ يم٤مٟم٧م احلرب ُم٘مّدُم٦ًم ًمف؟

ه اعمالطمٔم٦م دىمٞم٘م٦م ُمـ ضم٤مٟم٥ٍم دون آظمر، ومٝمل دىمٞم٘م٦م ُمـ طمٞم٨م إوم٤ًمد ٟمٔمرّي٦م وهذ

ـّ ذًمؽ ٓ ي٤ًموق إسمٓم٤مل اجلٝم٤مد آسمتدائل، وسمٕم٤ٌمرٍة أظمرى جي٥م  اًمٙمٗمر ذم احلرب، ًمٙم

اًمتٛمٞمٞمز سملم أُمريـ هٜم٤م مه٤م: ذقمٞم٦م اجلٝم٤مد آسمتدائل، ورضمقع ُمالك هذا اجلٝم٤مد إمم 

سم٤مًمٌٞم٤من اًمذي شم٘مدم ًمٚمٛمًتدّل ـ شمٗمٞمد ذم إسمٓم٤مل  ٟمنم اًمدقمقة وإسم٤مدة اًمٙمٗمر، ومآي٦م اجلزي٦م ـ

أّي شمّمّقر ي٘مقل سم٠مّن هم٤مي٦م احلرب ذم اإلؾمالم إسم٤مدة اًمٙمٗمر مت٤مُم٤ًم، إّٓ أهّن٤م ٓ شمٌٓمؾ 

أؾم٤مس اجلٝم٤مد آسمتدائل هلٞمٛمٜم٦م اإلؾمالم قمغم اًمٕم٤ممل سم٤مًم٘مّقة سم٘مٓمع اًمٜمٔمر قمـ حتديد 

واًمٜمّم٤مرى ذم  ُمالك هذه احلرب، وم٢مذا يم٤مٟم٧م أي٦م ىمد رأت هن٤مي٦م طمرب اًمٞمٝمقد

دومٕمٝمؿ اجلزي٦م ٓ ذم رّد قمدواهنؿ ومٝمل شمدّل قمغم ذقمٞم٦م آسمتدائل طمتك ًمق مل ٟمًتٓمع 

 اًمؼمهٜم٦م هب٤م قمغم حتديد ُمالك احلرب.

سمؾ يٛمٙمـ اًمؽمىمل أيمثر سم٤مًم٘مقل: إّن اًم٘مقل سم٠مّن ُمالك احلرب هق اًمٙمٗمر ٓ احلراسم٦م 

قاء يم٤من هيدف حيتٛمؾ ُمٕمٜمٞملم: أطمدمه٤م يمقن اًمٙمٗمر ًمقطمده ؾم٤ًٌٌم ٟٓمدٓع احلرب، ؾم

ُمـ احلرب إًمٖم٤مء اًمٙمٗمر أو إسم٘م٤مءه ُمع هٞمٛمٜم٦م اإلؾمالم ُم٤مدي٤ًم قمٚمٞمف. صم٤مٟمٞمٝمام: يمقن اًمٙمٗمر 

ؾم٤ًٌٌم ًمٚمحرب سمٛمٕمٜمك إرادة إًمٖم٤مئف ُمـ وراء ىمٞم٤مُمٝم٤م: ومٕمغم اًمتٗمًػم اًمث٤مين شمّمّح 

                                           
 .241ـ  244: وؿمٛمس اًمديـ، ضمٝم٤مد إُم٦م: 212( ومْمؾ اهلل، يمت٤مب اجلٝم٤مد: 1)
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اعمالطمٔم٦م اعمذيمقرة، أُم٤م قمغم اًمتٗمًػم إّول ومال، سمؾ ىمد يّدقمل اًمٓمرف اًم٘م٤مئؾ سمٛمالك 

ء أهؾ اًمٙمت٤مب ٓ يٜم٤مذم يمقن اجلٝم٤مد ًمدقمقهتؿ إمم اإلؾمالم ٓ ًمرّد اًمٙمٗمر أن إسم٘م٤م

قمدواهنؿ، وذًمؽ أن ظمْمققمٝمؿ ًمٚمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م يٛمثؾ ُم٘مّدُم٦ًم رئٞم٦ًم ًمٜمنم اإلؾمالم 

ـ وُمٕمف يّمّح أن ي٘م٤مل: إن ذم أوؾم٤مـمٝمؿ ـ يمام ي٘مقل اًمرازي واسمـ اًمٕمريب وهمػممه٤م

احل٤مل ُمع اعمنمك، أو قمؼم اًمقاؾمٓم٦م  اجلٝم٤مد يم٤من ـمري٘م٤ًم ًمٜمنم اًمدقمقة، إُم٤م ومقرًا يمام هل

 يمام ذم طم٤مًم٦م أهؾ اًمٙمت٤مب.

وقمغم أّي٦م طم٤مل، ومال شمٚمٖمل اعمٜم٤مىمِم٦م اعمذيمقرة ـ ًمقطمده٤م ـ ـمٌٞمٕم٦م اؾمتدٓل اعمًتدّل 

سمآي٦م اجلزي٦م قمغم ذقمٞم٦م اجلٝم٤مد آسمتدائل، وًمًٜم٤م ٟمحتٛمؾ يمثػمًا أن ي٘مّمد هذا اعمًتدّل 

٘مل قمغم دي٤مٟم٤مت أهؾ اًمٙمت٤مب ُمـ ىمتؾ مت٤مم اًمٙم٤مومريـ، وم٢من ٟمٔم٤مم اًمذُّم٦م اًمذي ُيٌ

واوح٤مت اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل سمٛمذاهٌف: ُمـ هٜم٤م ٟمتحّٗمظ قمغم ومٕمؾ ُمـ ظمٚمط ذم حتٚمٞمؾ 

يمٚمامت اًمٕمٚمامء سملم قمدم ضمٕمٚمٝمؿ اًم٘متؾ أصاًل ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٙمّٗم٤مر، وسملم يمقن اًم٘مت٤مل 

، ويمٚمامت ُمثؾ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م واوح٦م أصاًل ذم قمالىمتٜم٤م هبؿ: ومٝمذا ظمٚمط سملم ُمقوققملم

. يْم٤مف هٜم٤م أّن اًمًٞمد اخلقئل طم٤مول رومع ُمٕمٞم٤مري٦م اًمٙمٗمر ذم آي٦م  اًمتٛمٞمٞمز ذم هذا

اجلزي٦م سم٠مّن اًم٘مرآن ومّرق سملم اعمنميملم وأهؾ اًمٙمت٤مب، وم٤معمنمك حي٤مرب سم٥ًٌم يمٗمره، 

دون أهؾ اًمٙمت٤مب اًمذيـ ٓسمّد أن يّمدر ُمٜمٝمؿ رء طمتك حي٤مرسمقا، يمحرهبؿ 

                                           
: 4: وشمٗمًػم اعمراهمل 27: 16: واًمتٗمًػم اًمٙمٌػم 483ـ  482: 2( اسمـ اًمٕمريب، أطمٙم٤مم اًم٘مرآن 1)

 .178: 14: واًمزطمٞمكم، اًمتٗمًػم اعمٜمػم 289: 14: واعمٜم٤مر 95

ًمف:  ٤مٟمٔمر( وىمع ذم ذًمؽ فم٤مومر اًم٘م٤مؾمٛمل ًمدى حتٚمٞمٚمف يمٚمامت ُمثؾ اسمـ اًمّمالح اًمِمٝمرزوري، وم2)

، 1يلم، ط، دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛمال178ـ  176اجلٝم٤مد واحل٘مقق اًمدوًمٞم٦م اًمٕم٤مُّم٦م ذم اإلؾمالم: 

(، إمم 214: 4م: ويمذًمؽ ىمٗمز وه٦ٌم اًمزطمٞمكم ُمـ ٟمّص ؿمٌٞمف ًمٚمنمسمٞمٜمل )ُمٖمٜمل اعمحت٤مج 1982

 .94ـ  89: آصم٤مر احلرب ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل: ٤مٟمٔمرومٝمؿ ُمٌدأ اًمدوم٤مقمٞم٦م اعمحْم٦م، وم

 .164( اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م: 3)
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زي٦م سمٛمث٤مسم٦م ومٕمؾ ي٘مقم اعمًٚمٛمقن ًمٚمٛمًٚمٛملم أو يمٕمدم إقمٓم٤مئٝمؿ اجلزي٦م، ومٕمدم إقمٓم٤مء اجل

 . سمرّد اًمٗمٕمؾ قمٚمٞمف وهق احلرب، وهذا ُم٤م شمريده آي٦م اجلزي٦م

ًمٙمـ هذا اًمٙمالم همػم واوح، وم٢من دومع اجلزي٦م يمٜم٤مي٦م قمـ اخلْمقع واًمٜمزول حت٧م 

ؾمٞمٓمرة اعمًٚمٛملم، وهٜم٤مك ٓ ُمٕمٜمك ًمٗمرض وضمقد ـمرف آظمر ي٘مقم سمٗمٕمؾ وٟمحـ ٟمرّد 

٦م أهؾ اًمٙمت٤مب وم٘مط ٕضمؾ احلّمقل قمغم قمٚمٞمف، وإٓ ومٝمؾ ي٠مُمر اإلؾمالم سمٛمح٤مرسم

اعم٤مل؟! وهؾ صحٞمح ُم٤م ذيمره اًم٘مرـمٌل وهمػمه ُمـ أّن إُمر سمٛمٜمع اعمنميملم ُمـ 

دظمقل احلرم اًمذي ومٞمف ظمقف اًمٗم٘مر واًمٕمٞمٚم٦م قمّقوٝمؿ اهلل قمٜمف سم٤مًمتزاُمف سم٘م٤مٟمقن 

، رهمؿ أٟمف ٓ يقضمد دًمٞمؾ قمغم اًمرسمط سملم أيتلم؟! وهؾ هق شمٗمًػم قم٘مالئل اجلزي٦م

قمدم إقمٓم٤مء جمتٛمع سمنمي ُمٕملم أُمقآً ًمٜم٤م دون أن يٙمقن ىمد ومٕمؾ ؿمٞمئ٤ًم وّدٟم٤م  أن ٟمٕمتؼم

 سمٛمث٤مسم٦م ومٕمؾ ومٞمام حم٤مرسمتٜم٤م ًمف هق رّد اًمٗمٕمؾ، دون ُمالطمٔم٦م ُمؼّمرات أظمرى؟!

ش اعم٘م٤مشمٚم٦م»إّن آي٦م اجلزي٦م ويمثػمًا ُمـ آي٤مت اًمٙمت٤مب وردت سمّمٞمٖم٦م  ادَلحظي افثوكقي:

وهٜم٤مك ومرق ًمٖمقي سمٞمٜمٝمام، وم٤مٕومم سمٛمٕمٜمك ، ومٚمؿ شم٘مؾ: اىمتٚمقا، سمؾ ىم٤مشمٚمقا، شاًم٘متؾ»ٓ 

وضمقد ُمـ سمدأ احلرب ًمتّمّح صٞمٖم٦م اعمٗم٤مقمٚم٦م: ومٞمام اًمث٤مٟمٞم٦م ٓ شمٗمؽمض ذًمؽ، مم٤م جيٕمؾ 

أّي آي٦م ومٞمٝم٤م صٞمٖم٦م اعم٘م٤مشمٚم٦م فم٤مهرة ذم رومع اًمٕمدوان، وسمدء اًمٓمرف أظمر سم٤محلرب 

يمام ذم . وىمد طم٤مول سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء ـ ُمًٌ٘م٤ًم، ومال شمدّل قمغم ذقمٞم٦م اجلٝم٤مد آسمتدائل

سمدائع اًمّمٜم٤مئع ـ أن يًتٗمٞمد ُمـ هذه اًمّمٞمٖم٦م إلصم٤ٌمت أن أي٦م شمٗمؽمض أهٚمٞم٦م اًم٘مت٤مل ذم 

، وهذا ُم٤م يّم٥ّم ويٚمت٘مل  اًمٓمرف أظمر: ومال شمِمٛمؾ اعمجٜمقن واًمّمٖمػم وإٟمثك و..

                                           
 .248ـ  247ن: : وحمٛمد سم٤مىمر احلٙمٞمؿ، قمٚمقم اًم٘مرآ289: اخلقئل، اًمٌٞم٤من: اٟمٔمر( 1)

: 364: 2: واسمـ يمثػم، شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ 149: 8( اًم٘مرـمٌل، اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن 2)

 .228: 3واًمدر اعمٜمثقر 

 .213ـ  212: وومْمؾ اهلل، يمت٤مب اجلٝم٤مد: 244( ؿمٛمس اًمديـ، ضمٝم٤مد إُم٦م: 3)

 .111: 7( سمدائع اًمّمٜم٤مئع 4)
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 ُمع روح هذه اعمالطمٔم٦م وإن مل يٓم٤مسم٘مٝم٤م، ٟٓمٗمراده سم٤مٕهٚمٞم٦م وذه٤مهب٤م إمم اًمٗمٕمٚمّٞم٦م.

ًمدى احلدي٨م قمـ ش ىمتؾ»وش ىم٤مشمؾ»ريّمزة طمقل اًمٗمرق سملم وؾمقف شمٙمقن ًمٜم٤م وىمٗم٦م ُم

اًمرواي٤مت ذم هذا اًم٤ٌمب، طمٞم٨م ورد سمٕمْمٝم٤م هبذه اًمّمٞمٖم٦م، ومٜم١مضمؾ ذًمؽ إمم حمّٚمف، 

 طمٞم٨م ؾمٞمتٌلّم قمدم صّح٦م هذه اعمالطمٔم٦م ذم اجلٛمٚم٦م.

إّن آي٦م اٟمًالخ إؿمٝمر احلرم، ىمد يّدقمك وضمقد ىمرائـ قمديدة  ادَلحظي افثوفثي:

قمـ ؾمٞم٤مق شم٠مؾمٞمس ذقمٞم٦م اجلٝم٤مد آسمتدائل سمٛمالك اًمٙمٗمر، ومٞمٝم٤م وؿمقاهد خترضمٝم٤م 

 وهذه اًمِمقاهد هل:

ـَِغ اًمِم٤مهد إّول: إّن أي٦م اًمالطم٘م٦م هلذه أي٦م شم٘مقل: ﴿ َن اُدْؼِ َوإِْن َأَحٌد مِّ

ُْم َؿوْ  ََلَم اهللِ ُثمَّ َأْبؾِْغُه َمْلَمـَُه َذفَِك بَِلَّنَّ ـَ َّٓ َيْعَؾُؿونَ اْشَتَجوَرَك َؾَلِجْرُه َحتَّى َيْسَؿَع  ﴾ ٌم 

(، وهذا ُمٕمٜم٤مه أّٟمف ًمق يم٤من اًم٘متؾ واحلرب سم٥ًٌم اًمٙمٗمر ًمٙم٤من اعمٗمؽمض 6)اًمتقسم٦م: 

احلٙمؿ سم٘متٚمف سمٕمد يمّؾ هذا اًمتِمّدد ذم آي٤مت ؾمقرة سمراءة، إذًا ومٚمٞمس ُمـ شمٗمًػم 

ًمالؾمتج٤مرة هٜم٤م ؾمقى أّن اعمنمك إٟمام دظمؾ دار اإلؾمالم ُم٤ًمعم٤ًم ٓ ُمٕمٚمٜم٤ًم احلرب 

ير ذيمره هٜم٤م أّن أي٦م مل دمٕمؾ ؾمامع يمالم اهلل هدوم٤ًم ًمٚمٛمًتجػم، سمؾ وقمدواٟمٞم٤ًم، واجلد

ضمٕمٚم٧م إضم٤مرشمف ُمـ ضم٤مٟم٥م اعمًٚمؿ ذات هدٍف رؾم٤مزم، أي إن اؾمتج٤مرك ًم٥ًٌٍم ُم٤م 

وم٠مضمره طمتك يٙمقن ذم إضم٤مرشمف ُم٤م يقضم٥م ؾمامقمف يمالم اهلل ومٚمٕمّٚمف ُيًٚمؿ، إذًا ومٝمل ؿم٤مُمٚم٦م 

قمّٚمف هيتدي، يمام أّن أي٦م سحي٦م  عمٓمٚمؼ آؾمتج٤مرة سمٖمٞم٦م أن يتٕمّرف قمغم طمٞم٤مة اعمًٚمٛملم

ذم اعمنمك اًمذي ٓ جم٤مل ومٞمف إّٓ ًمإلؾمالم أو اًم٘متؾ، وم٠ٌمّي وضمٍف ضم٤مز إسمالهمف ُم٠مُمٜمف رهمؿ 

 .سم٘م٤مئف قمغم يمٗمره؟!

وهذا اًمِم٤مهد ـ هبذه اًمّمٞمٖم٦م ـ ي٘مٌؾ اًمٜم٘م٤مش:  ُمـ طمٞم٨م إّٟمف عم٤م يم٤من اجلٝم٤مد 

وقع اًمدقمقة ويٙمقن جمّرد آسمتدائل ضمٝم٤مد دقمقة، يم٤من ُمـ اًمٓمٌٞمٕمل أن يريّمز قمغم ُمق

                                           
 .236ـ  ٤235مد إُم٦م: : وؿمٛمس اًمديـ، ضمٝم214( ومْمؾ اهلل، يمت٤مب اجلٝم٤مد: 1)
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ؾمٌٞمٍؾ هل٤م، وقمٚمٞمف وم٤مٔي٦م قمٜمدُم٤م شمًٛمح سم٤مٓؾمتج٤مرة هلدٍف دقمقي ٓ شمٙمقن ُمٜم٤مومٞم٦ًم عمٌدأ 

ََلَم اهللِ﴾شمنميع اجلٝم٤مد آسمتدائل، وم٘مقًمف: ﴿ ـَ ، ؾمقاء يم٤من هم٤مي٦ًم ًم٘مٌقل  َحتَّى َيْسَؿَع 

يمام ذيمره  آؾمتج٤مرة وم٘مط، يمام ذيمر اعمًتدّل هبذا اًمِم٤مهد هٜم٤م، أو يم٤من هم٤مي٦م ًمٚمٓمروملم

مجع ُمـ اعمٗمّنيـ، هق ُم٤م يرومع اعمٜم٤موم٤مة هٜم٤م، وسمٕم٤ٌمرٍة أظمرى: عم٤ّم أرادت اًمنميٕم٦م ُمـ 

ىمت٤مل اعمنميملم ٟمنم اإلؾمالم وشمٓمٝمػم إرض ُمـ اًمنمك، يم٤من ُمـ اًمٓمٌٞمٕمل أن شمًٜمح 

سم٤مًمٗمرص٦م يمل ُيًٚمؿ اعمنمك، وهلذا أؿم٤مرت ًمٚمٖم٤مي٦م، مم٤م يٕمٜمل أٟمف ًمقٓه٤م مل جيز ىمٌقل 

وأُم٤م ُم٠ًمًم٦م ضمقاز إسمالهمف ُم٠مُمٜمف رهمؿ سم٘م٤مئف قمغم يمٗمره ومٝمذا أُمر  أُم٤مٟمف اًمذي يٓمٚمٌف،

، وٓ يّي سمٛمٌدأ ًمزوم  ﴾َأْوُؾوْا بِوفُعُؼودِ ـمٌٞمٕمل اطمؽماُم٤ًم ًمٕم٘مد إُم٤من، سمٛم٘مت٣م: ﴿

ىمتٚمف: وم٢من أُم٤مٟمف هٜم٤م يم٤من ًمدًمٞمٍؾ طم٤ميمؿ هق اًمٕم٘مد اًمنمقمل اعمتٗمؼ قمٚمٞمف ُمٕمف، وٓ وػم 

ًٗمػم اعمحؽمم: وهبذا ئمٝمر أّن ُمؼّمر قمدم ذم شمنميع طمرب ُمع اطمؽمام اًمٕمٝمقد ومٞمٝم٤م، يم٤مًم

ىمتؾ هذا اعمنمك ًمٞمس ؾمٚمٛمّٞمتف وقمدم قمدواٟمٞمتف يمام ىمٞمؾ، سمؾ همروّٞم٦م اًمدقمقة وووم٤مء 

 سم٤مًمٕم٘مقد، ومٝمذا هق اعم٘مدار اعم١ميّمد ُمـ أي٤مت هٜم٤م.

ٟمٕمؿ، يٛمٙمـ أن ُيًتٗم٤مد ُمـ هذه أي٦م أّن اإلؾمالم يٗمّْمؾ إؾمالم اًمٓمرف أظمر 

 أؿمّد آي٤مت اجلٝم٤مد ىمّقًة وشمِمّددًا يٗمًح اعمج٤مل إلؾمالم قمغم ىمتٚمف، وؿم٤مهد ذًمؽ أّٟمف ذم

اًمٓمرف أظمر، وذًمؽ أهّن٤م شم٠مُمر سم٘مٌقل اؾمتج٤مرة اًمٙم٤مومر ٓ أهّن٤م شمٕمّٚمؼ إطمٙم٤مم قمغم 

، أي إن اؾمتج٤مر وضم٧ٌم إضم٤مرشمف سمٖمٞم٦م دقمقشمف ًمٚمديـ، مم٤م ﴾ؾلجره﴿ىمٌقهل٤م، ومٝمل شم٘مقل: 

يمام هق واوح، سمٜم٤مًء قمغم ش ضمرشمفوم٠م»جيٕمؾ إؾمالُمف أهّؿ وُم٘مّدُم٤ًم قمغم ىمتٚمف، هلذا مل شم٘مؾ: 

 شمٗمًػم إُمر هٜم٤م سم٤مًمقضمقب ٓ سم٤مإلسم٤مطم٦م ًمقىمققمف ُمقىمع شمقّهؿ احلٔمر.

هذا، وىمد اّدقمك سمٕمض أٟمّم٤مر اجلٝم٤مد آسمتدائل أّن آي٦م آؾمتج٤مرة ُمٜمًقظم٦م سمآي٦م 

ـّ  اٟمًالخ إؿمٝمر احلرم اًمتل وىمٕم٧م ىمٌٚمٝم٤م أو سمٖمػمه٤م ُمـ آي٤مت اجلٝم٤مد احل٤مؾمٛم٦م، ًمٙم

د شم٤مرخيٞم٦م قمغم هذا اًمٜمًخ سمحٞم٨م يٚمٖمل أي٦م، وقمٚمٞمف، يرضمع حتديد أطمدًا مل ي٘مّدم ؿمقاه



 1ج / املعاصر يف الفقه اإلسالميدراسات  ......................................... 84

اًمٜمًخ إمم ـمٌٞمٕم٦م ُمالطمٔم٦م أيتلم، واًمذي ٟمجده ومٞمٝمام أّٟمف ٓ شمٜم٤مذم سمٞمٜمٝمام إـمالىم٤ًم، 

وم٤مٕومم شمّمدر طمٙماًم قم٤مُم٤ًم سمحّؼ مج٤مقم٦م اعمنميملم سم٤مًم٘متؾ، ومٞمام اًمث٤مٟمٞم٦م شمّمدر طمٙماًم 

ـَِغ اْشَتَج ظم٤مّص٤ًم ﴿ َن ادُْؼِ ، حمّمقرًا سمّمقرة ـمٚم٥م إُم٤من، ومٛمقوقع  ﴾وَركَ َأَحٌد مِّ

أيتلم خمتٚمػ، ٟمٕمؿ آي٦م آؾمتج٤مرة أظمّص ُمـ آي٦م اٟمًالخ إؿمٝمر احلرم، وم٤معمٗمؽمض 

أن ختّّمّمٝم٤م وىمد وىمٕم٧م ُمٕمٝم٤م وٛمـ ؾمٞم٤مق واطمد، وًمق ومرض أهنام ٟمزًمت٤م ُمٜمٗمّمٚمتلم 

ـ  ـواضمتٛمٕمت٤م ذم اعمّمحػ قمغم هذا اًمٜمحق ومال دًمٞمؾ ـ يمام ي٘مقل اًمٕمالُم٦م ؿمٛمس اًمدي

قمغم حتديد اعمت٠مظمر واعمت٘مّدم، طمتك يّدقمك ٟمًخ إومم ًمٚمث٤مٟمٞم٦م، ُمع أّن اعمٗمؽمض ذم 

 دقمقى اًمٜمًخ إصم٤ٌمت هذا إُمر.

واًمٜمتٞمج٦م أن دقم٤موى اًمٜمًخ آقمت٤ٌمـمٞم٦م يمثػمة ذم يمت٥م اًمتٗمًػم قمٜمد اعمًٚمٛملم، 

 وم٤مٔيت٤من ٓ شمٜم٤مىمض سمٞمٜمٝمام، وم٘مد ىمٌؾ اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل قم٘مد إُم٤من اًمٗمردي واطمؽمام

 اًمًٗمراء رهمؿ أّن احلرب ىم٤مئٛم٦م، إذًا ٓ ُمقضم٥م ًمدقمقى اًمٜمًخ هذه.

ْقَف َيُؽوُن أي٦م اًمالطم٘م٦م قمغم آي٦م آؾمتج٤مرة، ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿ افشوهد افثوين: ـَ

ْم ِظـَد ادَْسِجِد احَلَراِم َؾاَم  َّٓ افَِّذيَن َظوَهدتم ـَِغ َظْفٌد ِظـَد اهللِ َوِظـَد َرُشوفِِه إِ فِْؾُؿْؼِ

ْم إِنَّ اهللَ ُُيِىم ادُتَِّؼغَ اْشَتؼَ  ﴾، ومٝمذه أي٦م شمٌ٘مل قمغم قمٝمد وُموْا َفُؽْم َؾوْشَتِؼقُؿوْا ََلُ

اعمًٚمٛملم ًمٚمٛمنميملم، ومٚمق صّح أن ُمثؾ آي٦م اٟمًالخ إؿمٝمر احلرم ٟم٤مؾمخ٦م ًمتامم آي٤مت 

ُمقادقم٦م اعمنمك ًمٙم٤من اعمٗمؽمض اإلـم٤مطم٦م هبذا اًمٕمٝمد اًمذي وىمع قمٜمد اعمًجد احلرام 

ومحتك سمٕمد ضمٕمؾ اًم٘مت٤مل أصاًل يم٤مٟم٧م اعمٕم٤مهدات ٟم٤مومذة اعمٗمٕمقل، وًمٞمس ُمـ  أيْم٤ًم، إذاً 

ُمٕمٜمك ًمذًمؽ ؾمقى قمدم يمقن اًمٙمٗمر ُمٕمٞم٤مرًا ًمٚمحرب، وإٓ وضم٥م ىمت٤مل طمتك 

 .اعمٕم٤مهديـ ًمٗمرض يمٗمرهؿ، سمؾ اًمٕمدواٟمٞم٦م هل اعمٕمٞم٤مر هٜم٤م

                                           
 .237ـ  236ؿمٛمس اًمديـ، ضمٝم٤مد إُّم٦م:  (1)

 .239: وؿمٛمس اًمديـ، ضمٝم٤مد إُم٦م: 211( ومْمؾ اهلل، يمت٤مب اجلٝم٤مد: 2)
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وىمد ؾمّجؾ سمٕمض أٟمّم٤مر هذا اًمِم٤مهد ٟم٘مدًا قمغم أٟمٗمًٝمؿ سم٠مّن هذا اًمٕمٝمد اًمذي 

ٔي٦م يم٤من ؾم٤مسم٘م٤ًم قمغم آي٦م اٟمًالخ إؿمٝمر احلرم: هلذا اطمؽمُمف اًم٘مرآن، واًمذي شمًتثٜمٞمف ا

ٟمّدقمٞمف اعمٜمع ُمـ اًمٞمقم ومّم٤مقمدًا قمـ اؾمتخدام ؾمٞم٤مؾم٦م اعمٕم٤مهدات ُمٕمٝمؿ، واؾمتٌداهل٤م 

َّٓ َمو َؿْد َشَؾَف سمًٞم٤مؾم٦م اًم٘مت٤مل، وهذا همػم اًمقوم٤مء سمٛمٕم٤مهدة ؾم٤مسم٘م٦م، ومٝمق ُمثؾ ﴿   ﴾إِ

 (.23، 22)اًمٜم٤ًمء: 

ىمد ٟمٗمًف سم٠مّن هذه اعمالطمٔم٦م همػم واردة: ّٕن اعمٗمروض أن ُمثؾ آي٦م وىمد أضم٤مب اًمٜم٤م

اًمًٞمػ شمٚمٖمل اعمٕم٤مهدات اًم٤ًمسم٘م٦م، ومٝمذا هق ؾمٞم٤مق اًمٜمّمقص إومم ُمـ ؾمقرة اًمتقسم٦م، 

 ، سمؾ ٓ ُمٕمٜمك ًمٚمٜمًخ طمٞمٜمئٍذ.ومٕمدم إًمٖم٤مئٝم٤م ؿم٤مهٌد قمغم اطمؽماُمٝم٤م

ت٘مٞمٛمقا ًمٙمؿ وهذا اًمِم٤مهد يٛمٙمـ أن يالطمظ قمٚمٞمف أّن ُمٕمٜمك أي٦م ًمٞمس أهّنؿ مل يً

ًمٙمـ اؾمت٘مٞمٛمقا أٟمتؿ هلؿ، يمام ىمد يًتقطمك ًمٚمقهٚم٦م إومم، سمؾ ُمٕمٜم٤مه٤م اؾمت٘مٞمٛمقا هلؿ ُم٤م 

، وهذا اعمٕمٜمك شُم٤م داُمقا»هٜم٤م ًمٞمس ًمٚمٜمٗمل، سمؾ سمٛمٕمٜمك ش ُم٤م»: ومحرف اؾمت٘م٤مُمقا ًمٙمؿ

يٜمًجؿ ُمع اًمقاىمع: طمٞم٨م يراد ُمـ هذه اجلامقم٦م سم٘مٞم٦م ومئ٤مت اًمٕمرب اًمتل دظمٚم٧م ُمع 

٦م، ومل ختٚمٗمف، سمؾ أظمٚمٗمتف ىمريش وسمٜمق اًمدئؾ ُمـ سمٙمر، وسم٘مٞم٧م ىمريش اًمٕمٝمد يقم احلديٌٞم

 قمغم اًمٕمٝمد سمٜمق ظمزيٛم٦م، وسمٜمق ُمدًم٩م، وسمٜمق وٛمرة و..

إذن، وـمٌ٘م٤ًم هلذا اعمٕمٜمك، شمًتثٜمل أي٦م اعمٕم٤مهدات اًم٤ًمسم٘م٦م اًمتل ورم أصح٤مهب٤م، 

اطمؽماُم٤ًم ُمٜمٝم٤م ًمٚمٕمٝمقد، دون أن يٕمٜمل ذًمؽ رظمّم٦م ذم اًمٕمٝمقد اجلديدة، وٓ يقضمد 

هدات اًم٤ًمسم٘م٦م ذم همػم صقرة إًمٖم٤مء اًمٓمرف أظمر هل٤م أو ظمقف ظمٞم٤مٟمتف، إًمٖم٤مء ًمٚمٛمٕم٤م

وم٤مًمتٛمٞمٞمز سملم اًمٕمٝمقد اًم٘مديٛم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م واجلديدة اًمالطم٘م٦م هبذا اعمٕمٜمك متٞمٞمز ُمٕم٘مقل 

وُمتّمّقر، وهلذا ىم٤مل أٟمّم٤مر اجلٝم٤مد آسمتدائل: إّن هذا آؾمتثٜم٤مء ي١ميّمد اًم٘م٤مقمدة وٓ 

                                           
 .211( ومْمؾ اهلل، يمت٤مب اجلٝم٤مد: 1)

 ، وهمػمه ُمـ اعمٗمّنيـ.14: 5( راضمع: اًمٓمؼمد، جمٛمع اًمٌٞم٤من 2)
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 يٚمٖمٞمٝم٤م.

سم٤مـمٚم٦م هٜم٤م: ٕٟمف ًمق طمّمؾ ٟمًٌخ ًمٙمؾ أواُمر  ٟمٕمؿ، ُم٘مقًم٦م اًمٜمًخ اعمّدقم٤مة شمٖمدو

اعمقادقم٦م ُمع اًمٙم٤مومر ومال ُمٕمٜمك ًمنمقمٞم٦م طمتك اًمٕمٝمقد اًم٤ًمسم٘م٦م، سمؾ اعمٗمؽمض أهّن٤م ٟمًخ٧م 

قمٛمٚمٞم٤ًم، وٓ ٟمجد ظمّمقصٞم٦ًم شمٕمٌدّي٦م ًمتٚمؽ اجلامقم٦م اعمتٌ٘مٞم٦م ُمـ صٚمح احلديٌٞم٦م، مم٤م 

 يٙمِمػ قمـ قمدم وضمقد ٟمًخ أصاًل ذم اعم٘م٤مم.

َٓ َيْرُؿُبوْا ي٦م اًمالطم٘م٦م: ﴿ُم٤م ضم٤مء ذم أ افشوهد افثوفٌ: ْقَف َوإِن َيْظَفُروا َظَؾْقُؽْم  ـَ

َثُرُهْم َؾوِشُؼونَ  ـْ ْم َوَأ وَكُؽم بَِلْؾَواِهِفْم َوَتلَْبى ُؿُؾوُُبُ َُ ًي ُيْر َٓ ِذمَّ ً َو َّٓ )اًمتقسم٦م:   ﴾ؾِقُؽْم إِ

(. ومٝمذه أي٦م وىمٕم٧م وٛمـ اًمًٞم٤مق ٟمٗمًف، وهل شمٌلّم ؾم٥ٌم ُمقىمػ اًم٘مرآن ُمٜمٝمؿ 8

سمٓم٤مل قمٝمقدهؿ واًمتٜمّزه قمٜمٝم٤م، إذ شم١ميّمد أّن هذا اًمٗمريؼ يؽمسّمص سم٤معمًٚمٛملم ويٜم٤مومؼ وُمـ إ

ذم طم٘مٝمؿ، وأٟمف ُم٤م زال ُمّمّٛماًم قمغم أذّيتٝمؿ، ُمـ هذا اعمٜمٓمٚمؼ يم٤من هذا اعمقىمػ اًم٘مرآين 

ُمتِمّددًا ُمٜمف ـ أي ُمـ هذا اًمٗمريؼ ـ ُمٓمٚمع ؾمقرة سمراءة. وهذا اًمِم٤مهد وُم٤م ؾمٌ٘مف ُمـ 

ُم٤ٌمذًة وٓ ؿم٤مهد قمغم شم٘مّدُمف اًمزُم٤مين: ومال وضمف  ؿمقاهد ضم٤مء قم٘م٥م آي٦م آٟمًالخ

 .ٓدقم٤مء اًمٜمًخ ومٞمف

وهذا اًمِم٤مهد ضمّٞمد، ظمّمقص٤ًم ٔي٦م ٟمٗمل اًمٕمٝمقد اًمتل ؾمٌ٘م٧م هذه أي٦م، واًمتل ٓ 

يٌٕمد وطمدة اًمٜمـزول ُمٕمٝم٤م، ُمع ومٝمؿ اإلظم٤ٌمر ذم أي٦م قمـ ووع شم٤مرخيل ٓ قمـ ىمْمٞم٦م 

٘مك أن حيتٛمؾ اًمتٕمّدد ذم اًمٜمـزول طم٘مٞم٘مٞم٦م، يمام ؾمقف ٟمذيمر ٓطم٘م٤ًم سمٕمقن اهلل، ٟمٕمؿ يٌ

هٜم٤م، سمٛمٕمٜمك ٟمـزول هذه أي٦م ُمٜمٗمّمٚم٦ًم قمـ آي٦م اٟمًالخ إؿمٝمر احلرم، ومال يّمّح 

طمٞمٜمئٍذ ضمٕمٚمٝم٤م ىمريٜم٦ًم وؿم٤مهدًا، ومٕمدم صمٌقت شم٘مّدُمٝم٤م أو شم٠مظمره٤م ٓ ي١ميّمد شم٘م٤مرهن٤م ُمٕمٝم٤م، 

 وإن يم٤مٟم٧م وطمدة اًمٜمـزول واٟمًج٤مم اًمًٞم٤مق يٕمّززان ذًمؽ.

                                           
 .244ـ  239ؿمٛمس اًمديـ، ضمٝم٤مد إُم٦م: : وراضمع: 212ـ  211( ومْمؾ اهلل، يمت٤مب اجلٝم٤مد: 1)
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م اًمت٠ميّمد ُمـ وطمدة اًمٜمـزول، يٛمٙمـ إسمٓم٤مل ًمٙمـ طمتك ُمع هذا اًمِمؽ وقمد

ؽ اًم٘مريٜم٦م اعمتّمٚم٦مآؾمتدٓل سمآي٦م اٟمًالخ إؿمٝمر احلرم سم٤مطمتامل  ًّ ، طمٞم٨م ٓ يٌٕمد مت

اًمٕم٘مالء سم٤مًمِمؽ ذم اشمّم٤مل اًم٘مريٜم٦م واٟمٗمّم٤مهل٤م ًمرومع اًمٞمد قمـ اًمٔمٝمقر إوزم اعمخ٤مًمػ 

ؽ ًمٚم٘مريٜمٞم٦م، ومٞمٜمٕم٘مد اإلمج٤مل ذم آي٦م آٟمًالخ ُمـ هذه اًمزاوي٦م، وٓ يٕمق ًّ د يٛمٙمـ اًمتٛم

هب٤م، وسمٕم٤ٌمرة صم٤مٟمٞم٦م: ٟمحـ ٓ ٟمٕمرف هؾ يم٤مٟم٧م أي٦م اًمث٤مُمٜم٦م ىمريٜم٦م ُمتّمٚم٦م سمحٞم٨م ٟمزًم٧م 

ُمع آي٦م آٟمًالخ أم ىمريٜم٦م ُمٜمٗمّمٚم٦م ٟمزًم٧م سمٕمده٤م أو ىمٌٚمٝم٤م؟ ومٕمغم آطمتامل إّول 

ؾمٞمتّؿ مت٤مُم٤ًم اًمِم٤مهد إظمػم، وقمغم آطمتامل اًمث٤مين ًمـ يٙمقن شم٤مُم٤ًم: ّٕن فمٝمقر أي مجٚم٦م 

م اًم٘مرائـ اعمتّمٚم٦م ومال يٕمقد ًممي٦م اًمث٤مُمٜم٦م شم٠مصمػم قمغم دًٓم٦م أي٦م حمّؾ اًمِم٤مهد، يتّؿ سمتام

ومٛمع اًمِمؽ ذم آشمّم٤مل وآٟمٗمّم٤مل ؾمقف ٟمِمؽ ذم أّن هذا اعمقضمقد سملم أيديٜم٤م ـ 

وهق أي٦م اًمث٤مُمٜم٦م ـ هؾ هق ىمريٜم٦م أم ٓ؟ وُمٕمف ٓ دمري أص٤مًم٦م قمدم اًم٘مريٜم٦م، يمام شم٘مّرر 

 إلمج٤مل سمٛم٘مدار دًٓم٦م اًم٘مريٜم٦م.ذم أصقل اًمٗم٘مف، سمؾ اًمّمحٞمح هق ا

مجٚم٦م أي٤مت اًمالطم٘م٦م اعمتحدة اًمًٞم٤مق، واًمتل شمٕمٓمل ُمٞمزًة ضمديدة،  افشوهد افرابع:

وُكوْا َيْعَؿُؾوَن ﴿ وهل:  ـَ ُْم َشوء َمو  وْا َظن َشبِقؾِِه إَِّنَّ ْوْا بِآَيوِت اهللِ َثَؿـًو َؿؾِقََلً َؾَصدم اْصَسَ

 ً َّٓ َٓ َيْرُؿُبوَن دِم ُمْمِمٍن إِ ََلَة *  ًي َوُأْوَفكَِك ُهُم ادُْعَتُدوَن * َؾنِن َتوُبوْا َوَأَؿوُموْا افصَّ َٓ ِذمَّ  َو

َؽُثوْا َأْياَمََّنُم  ُل أَيوِت فَِؼْوٍم َيْعَؾُؿوَن * َوإِن كَّ يِن َوُكَػصِّ وَة َؾنِْخَواُكُؽْم دِم افدِّ ـَ َوآَتُوْا افزَّ

ن َبْعِد َظْفِدِهْم َوَضَعـُوْا دِم دِ  ُفْم َيـَتُفوَن مِّ ْم فََعؾَّ َٓ َأْياَمَن ََلُ ُْم  َي افُؽْػِر إَِّنَّ يـُِؽْم َؾَؼوتُِؾوْا َأئِؿَّ

ةٍ  َل َمرَّ ْم َأوَّ ـُ ُشوِل َوُهم َبَدُؤو وْا بِنِْخَراِج افرَّ َؽُثوْا َأْياَمََّنُْم َومَهم َٓ ُتَؼوتُِؾوَن َؿْوًمو كَّ * َأ

َشْوََّنُْم َؾوهللُ َأَحقم َأن ََتْ  ُمِمـِغَ َأََتْ ـُتم مم ـُ  (.13ـ  9)اًمتقسم٦م:  ﴾ َشْوُه إِن 

وُمٞمزة هذا اًمًٞم٤مق شم٠ميمٞمده قمغم أّن هذا اعمقىمػ اًمٖم٤مو٥م يم٤من ًمٜم٘مْمٝمؿ اًمٕمٝمقد، 

وداظمؾ ذًمؽ ـ وُمٕمف ـ شم١ميمد قمغم ًمزوم اًمقوم٤مء هلؿ سم٤مًمٕمٝمقد قمغم شم٘مدير قمدم ٟمٙمثٝمؿ 

ُمقوقع ومئ٦م إيامن، وم٤مًمؽميمٞمز قمغم ٟمٙم٨م اًمٕمٝمقد وإيامن ؿم٤مهد قمغم أّن اعمقوقع 
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ظمرىم٧م آشمٗم٤مىم٤مت ويم٤مٟم٧م هل اعمٕمتدي٦م اًم٤ٌمدئ٦م، وُمع ؾمٞم٤مق ُمـ هذا اًمٜمقع ـ طمتك ُمع 

اًمِمؽ ذم آشمّم٤مل ـ يمٞمػ يٛمٙمـ اجلزم سم٠مّن اًمٜمص هٜم٤م يتحّدث سم٤معمٓمٚمؼ، ويٓمقي 

ؾمٞمام وأّن هذه اعمجٛمققم٦م ُمـ أي٤مت ىمد ٓصٗمح٦م اعمٕم٤مهدات واًمتقاومؼ طمتك ي١مُمٜمقا، 

اعمذيمقر، مم٤م يِمػم إمم أن ذط اًمتقسم٦م ٓ يٕمٜمل يمّررت ُم٠ًمًم٦م اًمتقسم٦م وٛمـ اًمًٞم٤مق 

ضمٕمؾ سم٤مب احلرب ُمٗمتقطم٤ًم، سمؾ ُمٕمٜم٤مه أّن هذه اًمٗمئ٦م اًمتل ٓ قمٝمد هل٤م سم٥ًٌم يمثرة 

ٟم٘مْمٝم٤م ًمٚمٕمٝمقد وشمرسمّمٝم٤م سم٤معم١مُمٜملم ٓ هن٤مي٦م ذم احلرب ُمٕمٝم٤م إُم٤م اعمقت أو أن شُمًٚمؿ، ٓ 

م ـ طمٞم٨م سمٛمٕمٜمك أّن هدف احلرب ُمٕمٝم٤م هق اإلؾمالم، سمؾ سمٛمٕمٜمك أن حت٘مؼ اإلؾمال

ىم٤مل: إن شم٤مسمقا ومل ي٘مؾ: يمل يتقسمقا أو ًمٞمتقسمقا ـ حيقل دون اؾمتٛمرار احلرب، وومرق سملم 

إُمريـ، قمٚماًم أن أي٤مت ٟمٗمًٝم٤م شمِمػم إمم سمدء اًمٓمرف أظمر سم٤مٓقمتداءات وإظمراج 

 اًمرؾمقل أيْم٤ًم، وهذا يمّٚمف يْمع آي٤مت ُمٓمٚمع ؾمقرة اًمتقسم٦م ذم وٛمـ ؾمٞم٤مق دوم٤مقمل.

ًالخ ـ سمح٥ًم أؾم٤ٌمب ٟمزوهل٤م وسمح٥ًم ؾمٞم٤مىمٝم٤م وطمّمٞمٚم٦م اًمٙمالم ذم آي٦م آٟم

اًمٙم٤مُمؾ طمتك ُمع اًمِمؽ ذم اشمّم٤مل اًم٘مريٜم٦م ـ أهن٤م شمٕمٚمـ احلرب اًمتل ٓ هن٤مي٦م هل٤م ؾمقى 

سم٤مًم٘مْم٤مء قمغم اًمٓمرف أظمر، ًمٙمٜمّٝم٤م ٓ شمريد ؿمٛمقل طمٙمٛمٝم٤م ًمٙمؾ همػم ُمًٚمؿ ه٤مدوم٦ًم 

إؾمالُمف أو إظمْم٤مقمف، سمؾ هل خمتّّم٦م سمٗمريؼ ُمـ اًمٙم٤مومريـ ٓ يٗمقن سم٤مًمٕمٝمقد وٓ 

ّٗمقن ـ ُمتك اؾمتٓم٤مقمقا ـ قمـ آقمتداء، وم٠مرادت حت٘مٞمؼ طم٤مًم٦م ردع شمٜمٝمل ظمٓمرهؿ يٙم

ومٞمٝم٤م، هم٤ميتف أّٟمف ًمق أؾمٚمٛمقا اٟمتٝم٧م احلرب ُمٕمٝمؿ، ٓ أّن هدف احلرب يم٤من إؾمالُمٝمؿ، 

وٓ أىمّؾ ُمـ قمدم اًمٔمٝمقر ذم هذا اعمٕمٜمك، وُمٗم٤مد اًمنمـمٞم٦م ئمّؾ ؾم٤مري٤ًم هٜم٤م: هلذا ومتٗمًػم 

يمام ومٕمؾ اًمٕمٞمٜمل ش ًمذيـ ٟم٘مْمقيمؿ وفم٤مهروا قمٚمٞمٙمؿا»ذم آي٦م آٟمًالخ سمـ ش اعمنميملم»

 هق اعمتٕملّم. ذم قمٛمدة اًم٘م٤مري

واإلؿمٙم٤مًمٞم٦م اًمتل وىمع ومٞمٝم٤م أٟمّم٤مر اجلٝم٤مد اًمدقمقي هٜم٤م أهّنؿ فمٜمقا أي٤مت إظم٤ٌمرًا 

                                           
 .178: 1( اًمٕمٞمٜمل، قمٛمدة اًم٘م٤مري 1)
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قمغم ٟمحق اإلٟم٤ٌمء اًمٖمٞمٌل همػم اعمحّدد سمزُم٤من وٓ ُمٙم٤من، ومٞمام أي٤مت فم٤مهرة ذم احلدي٨م 

اجلامقم٦م اعمًٚمٛم٦م ُمٝمام وىّمٕمٜم٤م ُمٕمٝم٤م ُمـ قم٘مقد، ومٝمذا هق قمـ ومرىم٦م ظم٤مّص٦م شمٔمّؾ هتّدد أُمـ 

اًمًٞم٤مق اًمت٤مرخيل واًمٚمٗمٔمل اعمحٞمط سمٛمٓمٚمع ؾمقرة سمراءة، وُمـ أيـ ًمٜم٤م أن ٟمٕمّٛمؿ عمٓمٚمؼ 

اعمنميملم سمحٞم٨م يٙمقن اعم٘مّمقد هٜم٤م طمتك اعمنمك اًمذي يم٤من ُمقضمقدًا ذم ذق آؾمٞم٤م 

سمؾ إىمرب ـ وٓ آٟمذاك؟! ومال دًمٞمؾ قمغم يمقن إًمػ واًمالم ذم )اعمنميملم( ًمٚمجٜمس، 

أىمّؾ أّٟمف اًم٘مدر اعمتٞمّ٘مـ ـ أّٟمف إؿم٤مرة عمنميمل اًمٕمرب اخل٤مرضمٞملم اًمذيـ يم٤مٟمقا يقاضمٝمقن 

قمٛمٚمّٞم٤ًم اًمدقمقة اإلؾمالُمٞم٦م ويم٤من ؾمٚمقيمٝمؿ اًمٖمدر وٟم٘مض اًمٕمٝمقد سمّمقرة ُمتٙمّررة يمام 

 طمّمؾ شم٤مرخيٞم٤ًم، ومٖمػم هذا حيت٤مج إمم دًمٞمؾ.

وهل أي٦م اًم٤ًمسمٕم٦م ُمـ آي٤مت  إن أي٦م اًمراسمٕم٦م اًمتل ذيمروه٤م، ادَلحظي افرابعي:

ؾمقرة اًمتقسم٦م، ىمد شمٌلّم قمدم صّح٦م آؾمتدٓل هب٤م، ومٝمل ٓ شمريد إًمٖم٤مء اًمٕمٝمقد ُمٓمٚم٘م٤ًم، 

سمؾ اعم٘مدار اعم١ميّمد ُمـ دًٓمتٝم٤م ـ سمح٥ًم ُم٤م يٕمٓمٞمف اًمًٞم٤مق اعمحٞمط ـ هق أص٤مًم٦م احلرب 

ُمع اًمذيـ يٙمٞمدون سم٤مًمديـ ّذًا ويٜمٙمثقن اًمٕمٝمقد يمّٚمام ؾمٛمح٧م هلؿ اًمٗمرص٦م، ومٝمذا 

ًمٗمريؼ جُيَْزم سمِمٛمقل أي٦م ًمف، أُم٤م همػمه ومال، ويِمٝمد ًمف أّن أي٦م ٟمٗمًٝم٤م اؾمتثٜم٧م ا

اعمٕم٤مهديـ اعمٚمتزُملم سم٤معمٕم٤مهدة اًمتل وىمٕم٧م قمٜمد اعمًجد احلرام ذم صٚمح احلديٌٞم٦م، 

ومٝمل هبذا آؾمتثٜم٤مء شم١ميّمد أهن٤م ٓ شمريد إًمٖم٤مء اًمٕمٝمقد، سمؾ ظمّمقص قمٝمقد ُمـ مل 

وم٤مء ُمـ اًمٓمرف أظمر ىم٤مئؿ، وٓ يرد قمٚمٞمٜم٤م هٜم٤م أٟمٜم٤م يًت٘مؿ، هلذا شمٚمزم سم٤مًمقوم٤مء ـم٤معم٤م اًمق

مل ٟم٘مٌؾ سم٘مريٜمٞم٦م هذه أي٦م هٜم٤م، ٕن ُمٜم٤مىمِمتٜم٤م ذم اًم٘مريٜمٞم٦م يم٤مٟم٧م سمٚمح٤مظ آي٦م آٟمًالخ، 

ٓ سمٚمح٤مظ أي٦م ٟمٗمًٝم٤م، ومٚمق سم٘مٞمٜم٤م وأي٦م ئمٝمر سمقوقح أهّن٤م قمٜمدُم٤م شمٌٓمؾ اًمٕمٝمد ذم 

أّن أي٤مت مجٞمٕمٝم٤م شمرومض صدره٤م شمرسمط اًمقوم٤مء سمف ذم ذيٚمٝم٤م سم٤مٓؾمت٘م٤مُم٦م، وؾم٥ٌم ذًمؽ 

 اًمٕمٝمد ُمع اعمٕمتدي، وسمدون اًمٜمتٞمج٦م اًمتل شمقّصٚمٜم٤م إًمٞمٝم٤م ؾم٤مسم٘م٤ًم ىمد يّمٕم٥م اجلقاب هٜم٤م.

ُمـ ؾمقرة  123إّن ىمت٤مل ُمـ يٚمقٟمٜم٤م ُمـ اًمٙمٗم٤مر يمام أوم٤مدشمف أي٦م  ادَلحظي اخلومسي:
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اًمتقسم٦م، ٓ يدّل قمغم اًم٘مت٤مل ًمٗمتح اًمٌٚمدان، وإن اؿمتٝمر، سمؾ قمغم وضمقب ىمت٤مل ُمـ يم٤مٟمقا 

غم ُم٘مرسم٦م ُمـ اعمًٚمٛملم ومت٤مّس ُمٕمٝمؿ، وهق ُم٤م يٜمًجؿ ـ أيْم٤ًم ـ ُمع دوم٤مقمٞم٦م اجلٝم٤مد، قم

وم٘مد شمريد أي٦م اإلؿم٤مرة إمم ًمزوم ىمت٤مل إىمرب ٓ إسمٕمد طمتك ُمع قمدواٟمٞم٦م اًمٓمروملم، 

سمحٞم٨م ي٠مُمـ اعمًٚمٛمقن طمدودهؿ اًم٘مري٦ٌم، ومحامي٦م أٟمٗمًٝمؿ ُمـ اًم٘مري٥م أومم ُمـ 

 اًمٌٕمٞمد.

ع آًمٞم٦م طمرسمٞم٦م شمٕمٛمؾ هب٤م اًمدول ذم اًمٕمٍم وسمٕم٤ٌمرٍة أظمرى: أي٦م سمّمدد وو

، سمؾ ٟمْمٞمػ: إّن يمّؾ ُم٤م ذم أي٦م هق ًمزوم احلدي٨م، يمام ي٘مقل اإلُم٤مم حمٛمقد ؿمٚمتقت

ىمت٤مل إىمرب، سمال أّي إؿم٤مرة إو٤مومٞم٦م إمم ٟمققمٞم٦م هذا اًم٘مت٤مل، وشمٓمٌٞم٘مف قمغم اًمٗمتقطم٤مت 

ؽ ؿم٠من يرضمع ًمٚمٛمٗمّنيـ، وًمٞمس قمٚمٞمف أّي ؿم٤مهٍد ُمـ يمت٤مب أو ؾمٜم٦ّم، ٟمٕمؿ، ىمد  ًّ يتٛم

ـّ هذا يرضمع إمم اًمٌٞم٤من اًمث٤مين  هٜم٤م سم٢مـمالق أي٦م، أي ؾمقاء اقمتدوا أم مل يٕمتدوا، ًمٙم

ـُ ومٞمف ُمـ اؾمتٕمراض ٟمّمقص شمٗمٞمد  ًمالؾمتدٓل اًم٘مرآين وؾمٞم٠ميت، وهذا همػم ُم٤م ٟمح

 ظمّمقصٞم٦م آسمتدائٞم٦م واًمدقمقي٦م وُمالك اًمٙمٗمر ذم احلرب.

 

 ٔقفٛ وع تؿطٖع الكطآُ الكتاه ستٜ ال تهُٕ فتٍٛ ٔ..

أُّم٤م آي٤مت اًم٘مت٤مل طمتك ٓ شمٙمقن ومتٜم٦م، واًمتل ومّنه٤م يمثػمون  َلحظي افسودشي:اد

سم٤مًمنمك أو اًمٙمٗمر، ومٞمٜمٌٖمل اًمتقىمػ قمٜمده٤م ىمٚمٞماًل ًمتح٘مٞمؼ ُمٕمٜمك اًمٗمتٜم٦م ًمٖمقي٤ًم وىمرآٟمٞم٤ًم: 

وٟمٔمرًا ٕمهٞم٦م اعمقوقع ٟمتٕمّرض ًمٙمٚمامت اًمٚمٖمقيلم، طمٞم٨م ي٘مقل اًمٗمراهٞمدي ذم اًمٕملم: 

  َيْوَم ُهْم َظَذ افـَّوِر ُيْػتَـُوَن﴾وىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿ واًمٗمتـ إطمراق اًمٌمء سم٤مًمٜم٤مر..».. 

يٗمتٜمقن سمديٜمٝمؿ، أي  |(، أي حيرىمقن، ويم٤من أصح٤مب اًمٜمٌل13)اًمذاري٤مت: 

                                           
، ٟمنم اعمجٛمع اًمٕم٤معمل ًمٚمت٘مري٥م سملم اعمذاه٥م، 531( حمٛمقد ؿمٚمتقت، شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ: 1)

 هـ.1421ـمٝمران، 
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)اًمٌ٘مرة:  َوافِػْتـَُي َأَصدم ِمَن افَؼْتِل﴾يٕمّذسمقن ًمػمّدوا قمـ ديٜمٝمؿ، وُمٜمف ىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿

، أي يٌتٚمٞمٝمؿ، واًمٗمتـ: ُم٤م ي٘مع سملم (، واًمٗمتٜم٦م: اًمٕمذاب، واًمٗمتٜم٦م: أن يٗمتـ اهلل ىمقُم٤مً 91

ومتـ: اًمٗمتٜم٦م: آُمتح٤من ». وضم٤مء ذم صح٤مح اجلقهري: شاًمٜم٤مس ُمـ طمروب..

. وىم٤مل اسمـ وم٤مرس ذم ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس شوآظمت٤ٌمر.. واًمٗم٤مشمـ اعمْمّؾ قمـ احلّؼ..

ومتـ: اًمٗم٤مء واًمت٤مء واًمٜمقن: أصٌؾ صحٞمح، يدّل قمغم اسمتالء واظمت٤ٌمر، ُمـ ذًمؽ »اًمٚمٖم٦م: 

ومتـ: إزهري وهمػمه: مج٤مع ُمٕمٜمك ». وضم٤مء ذم ًم٤ًمن اًمٕمرب ٓسمـ ُمٜمٔمقر: .شاًمٗمتٜم٦م.

اًمٗمتٜم٦م آسمتالء وآُمتح٤من وآظمت٤ٌمر، وأصٚمٝم٤م ُم٠مظمقذ ُمـ ىمقًمؽ: ومتٜم٧م اًمٗمْم٦م 

واًمذه٥م إذا أذسمتٝمام سم٤مًمٜم٤مر ًمتٛمّٞمز اًمرديء ُمـ اجلٞمد.. واًمٗمتـ: اإلطمراق.. اسمـ 

اًمٗمتٜم٦م اعم٤مل، واًمٗمتٜم٦م إوٓد، واًمٗمتٜم٦م إقمرايب: اًمٗمتٜم٦م آظمت٤ٌمر، واًمٗمتٜم٦م اعمحٜم٦م، و

اًمٙمٗمر، واًمٗمتٜم٦م اظمتالف اًمٜم٤مس سم٤مٔراء، واًمٗمتٜم٦م اإلطمراق سم٤مًمٜم٤مر، وىمٞمؾ: اًمٗمتٜم٦م ذم 

و َجَعْؾـَوَهو ؾِْتـًَي اًمت٠مويؾ اًمٔمٚمؿ.. اسمـ ؾمٞمده: اًمٗمتٜم٦م اخلؼمة، وىمقًمف قمز وضمؾ:  ﴿إِكَّ

ىمقم ويمذسمقا سمٙمقهن٤م.. واًمٗمتٜم٦م: ، أي ظمؼمة، وُمٕمٜم٤مه أهنؿ أومتٜمقا سمِمجرة اًمزفِّؾظَّودَِِغ﴾

إقمج٤مسمؽ سم٤مًمٌمء. واًمٗمتٜم٦م: اًمْمالل واإلصمؿ، واًمٗم٤مشمـ: اعمْمّؾ قمـ احلؼ.. واًمٗمتٜم٦م: 

ُمٕمٜمك اًمٗمتٜم٦م ه٤م هٜم٤م  َوافِػْتـَُي َأَصدم ِمَن افَؼْتِل﴾اجلٜمقن، ويمذًمؽ اعمٗمتقن، وىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿

َٓ َتُؽوَن َوَؿوتُِؾواًمٙمٗمر، يمذًمؽ ىم٤مل أهؾ اًمتٗمًػم، وذم اًمتٜمـزيؾ اًمٕمزيز: ﴿ ُهْم َحتَّى 

. وٟمحق هذه اًمٙمٚمامت ُم٤م ضم٤مء ذم ش﴾، واًمٗمتٜم٦م: اًمٗمْمٞمح٦م.. واًمٗمتٜم٦م: اًمٕمذاب..ؾِْتـَيٌ 

 .خمت٤مر اًمّمح٤مح وهمػمه

                                           
 .128ـ  127: 8( اًمٗمراهٞمدي، اًمٕملم 1)

 .2176ـ  2175: 6( اجلقهري، صح٤مح اًمٚمٖم٦م 2)

 .472: 4ؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م ( اسمـ وم٤مرس، ُمٕمج3)

 .321ـ  317: 13( اسمـ ُمٜمٔمقر، ًم٤ًمن اًمٕمرب 4)

 .9: 5: وقمٛمدة اًم٘م٤مري 255( خمت٤مر اًمّمح٤مح: 5)
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وسمٛمراضمٕم٦م اعمّم٤مدر اًمٚمٖمقي٦م ٓ يٌدو أّن اًمٙمٗمر أو اًمنمك ُمـ اًمدٓٓت اًمٚمٖمقي٦م 

ف، واحلرب، ورسمام ، قمغم ظمالف آظمت٤ٌمر، واًمٌالء، وآظمتالشومتٜم٦م»اًمرئٞم٦ًم ًمٙمٚمٛم٦م 

هلذا قمٜمدُم٤م ذيمر اسمـ ُمٜمٔمقر ُمثؾ أي٦م اًمتل ٟمحـ ومٞمٝم٤م ٟم٥ًم شمٗمًػم اًمٗمتٜم٦م سم٤مًمٙمٗمر إمم 

 اعمٗمّنيـ، ويم٠مٟمف ٓ جيد إُمر ًمٖمقي٤ًم سمحت٤ًم.

واٟمٓمالىم٤ًم مم٤م أقمٓمتٜم٤م إي٤مه ُمّم٤مدر اًمٚمٖم٦م، ٟمحتٛمؾ ضمدًا ـ ويٚمقح ُمـ سمٕمْمٝمؿ ـ أّن 

 شمٗمًػم اًمٗمتٜم٦م سم٤مًمٙمٗمر ذم أي٦م، سمؾ اعمٗمّنيـ مل يٕمتٛمدوا قمغم ُمٕمٓمٞم٤مت ًمٖمقي٦م سمحت٦م ذم

اًمذي دقم٤مهؿ إمم ذًمؽ هق أي٦م ٟمٗمًٝم٤م ُمـ طمٞم٨م اؿمتامهل٤م سمٕمد ذًمؽ قمغم شمٕمٌػم: 

يُن هللِ﴾ ، إو٤موم٦ًم إمم طمْمقر ُمٗمٝمقم اجلٝم٤مد آسمتدائل ذم وقمل اعمٗمّنيـ ﴿َوَيُؽوَن افدِّ

ًمٗمتٜم٦م أيْم٤ًم، ومٝمذا اًمذيؾ هق اًمذي قمّزز قمٜمدهؿ ومروٞم٦م اًمٙمٗمر واًمنمك، وإٓ ومٙمٚمٛم٦م ا

ذم أصٚمٝم٤م إذا أقمٓم٧م هذا اعمٕمٜمك ومٝمق ُمـ اًمدرضم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م أو اًمث٤مًمث٦م، وهلذا مل يٌدأ أّي 

ٌّٕمٜم٤م ـ ًمدى شمٗمًػمه ضمذر يمٚمٛم٦م  سمٛمٕمٜمك اًمٙمٗمر ش ومتـ»ُمـ اًمٚمٖمقيلم ـ سمح٥ًم شمت

واًمنمك، مم٤م يِمٝمد ـ قم٤مدًة ـ قمغم أّن هذا اعمٕمٜمك ي٘مع ُمدًمقًٓ ًمٚمٙمٚمٛم٦م سمدرضم٦م ٓطم٘م٦م، 

 وّم٦م.ومٞمٙمقن سمح٤مضم٦م إمم ؿمقاهد طم٤م

وومروٞم٦م سُمٕمد اطمتامل إرادة اًمنمك أو اًمٙمٗمر ُي٤ًمقمده٤م أن هذا اعمٕمٜمك ضم٤مء وًمٞمد 

اًمث٘م٤موم٦م اإلؾمالُمٞم٦م: ومٕمرب اجل٤مهٚمٞم٦م اعمنميمقن ٓ يٕمتؼمون اًمنمك ومتٜم٦ًم: ٕهّنؿ ٓ 

يٜمٔمرون إًمٞمف سمٛمٜمٔم٤مر ؾمٚمٌل ختتزٟمف يمٚمٛم٦م اًمٗمتٜم٦م، وهذا ُمٕمٜم٤مه احل٤مضم٦م إمم طمِمد ؿمقاهد 

 ٚمٙمٚمٛم٦م، ٕٟمف أىمرب إمم اعمّمداق ُمٜمف إمم اعمٗمٝمقم.ًمتٙمريس هذا اعمٗمٝمقم اًمديٜمل ًم

وإذا ختٓمٞمٜم٤م اًمٚمٖم٦م، إمم آؾمتخدام اًم٘مرآين جلذر )ف . ت . ن( ٟمجد إُمر قمٞمٜمف، 

َذفَِك َؾَتـَّو َبْعَضُفم بَِبْعٍض﴾ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿ ـَ و َؿْد (، وىم٤مل: ﴿53)إٟمٕم٤مم:  َو َؿوَل َؾنِكَّ

فُ  ؾَّ ََ ﴾َؾَتـَّو َؿْوَمَك ِمن َبْعِدَك َوَأ وِمِريم ًَ َكْػًسو (، وىم٤مل: ﴿85)ـمف:  ُم افسَّ َوَؿَتْؾ

ْقـَوَك ِمَن افَغمِّ َوَؾتَـَّوَك ُؾتُوًكو ؤَيو افَّتِي (، وىم٤مل: 44)ـمف:  ﴾ َؾـَجَّ ﴿...َوَمو َجَعْؾـَو افرم
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َّٓ ؾِْتـًَي فِّؾـَّوِس ...﴾ و ُمْرِشُؾوا افـَّوَؿِي ؾِ (، وىم٤مل: ﴿64)اإلهاء:  َأَرْيـَوَك إِ ْم إِكَّ ْتـًَي َلَُّ

﴾ ْم ؾِتْـٌَي ...﴾ (، وىم٤مل: 27)اًم٘مٛمر:  َؾوْرَتِؼبُْفْم َواْصَطِزْ ـُ ُد َٓ اَم َأْمَواُفُؽْم َوَأْو ﴿إِكَّ

ْرِشقِِّه َجَسًدا ُثمَّ َأَكوَب﴾ (: وىم٤مل: ﴿15)اًمتٖم٤مسمـ:  ـُ  َوَفَؼْد َؾَتـَّو ُشَؾْقاَمَن َوافَؼْقـَو َظَذ 

َٓ ُيْػَتـُوَن *  َأَحِسَى افـَّوُس (، وىم٤مل: ﴿34)ص:  وا َأن َيُؼوُفوا آَمـَّو َوُهْم  ـُ َأن ُيْسَ

إِنَّ (، وىم٤مل: ﴿3ـ  2)اًمٕمٜمٙمٌقت:  َوَفَؼْد َؾَتـَّو افَِّذيَن ِمن َؿْبؾِِفْم َؾَؾَقْعَؾَؿنَّ اهللُ...﴾

(: 14)اًمؼموج:  ـََّم...﴾افَِّذيَن َؾَتـُوا اُدْمِمـَِغ َواُدْمِمـَوِت ُثمَّ ََلْ َيُتوُبوا َؾَؾُفْم َظَذاُب َجفَ 

ًي...﴾وىم٤مل: ﴿ َّٓ ُتِصقَبنَّ افَِّذيَن َطَؾُؿوْا ِمـُؽْم َخوصَّ ُؼوْا ؾِتْـًَي  (، 25)إٟمٗم٤مل:  َواتَّ

ْم ؾِتْـٌَي...﴾ وىم٤مل:  ـُ ُد َٓ اَم َأْمَواُفُؽْم َوَأْو لم (، وىم٤مل: 28)إٟمٗم٤مل: ﴿َواْظَؾُؿوْا َأكَّ ـُ ﴿

ِّ َواخَلْرِ ؾِْتـًَي...﴾ َكْػٍس َذائَِؼُي ادَْوِت َوَكبْ  م بِوفؼَّ ـُ َوَجَعْؾـَو (، وىم٤مل: ﴿35)إٟمٌٞم٤مء: ُؾو

وَن َربمَك َبِصرًا﴾ ـَ وَن َو َأَذفَِك (، وىم٤مل: ﴿24)اًمٗمرىم٤من:  َبْعَضُؽْم فِبَْعٍض ؾِْتـًَي َأَتْصِزُ

و َجَعْؾـَوَهو ؾِْتـًَي فِّؾظَّ  وِم * إِكَّ ؿم ً َأْم َصَجَرُة افزَّ َٓ ُز ( إمم 63ـ  62)اًمّم٤موم٤مت:   ودَِِغ﴾َخْرٌ كم

همػمه٤م ُمـ أي٤مت اًمتل شمٕمٜمل آُمتح٤من وآظمت٤ٌمر أو اًمٕمذاب وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ، وُمع 

هذا آؾمتخدام اًمقاؾمع إمم ضم٤مٟم٥م اعمٕمٓمٞم٤مت اًمٚمٖمقي٦م، يمٞمػ ٟمجزم سم٠من اعمراد سم٤مًمٗمتٜم٦م 

 هق اًمنمك أو اًمٙمٗمر؟!

وجي٥م ذم وقئٝم٤م أن  وـمٌ٘م٤ًم عمجٛمؾ ُم٤م شم٘مّدم، ٟمْمع ومروٞم٤مت ذم شمٗمًػم أيتلم،

يُن هللِدمٞم٥م ـ ًمزوُم٤ًم ـ قمغم ُمٕمٜمك: ﴿ ﴾: ّٕن أي شمٗمًػم ٓ يٜمًجؿ ُمع هذه َوَيُؽوَن افدِّ

 اًمتٙمٛمٚم٦م ؾمٞمٙمقن سم٤مـماًل، وهذه اًمٗمروٞم٤مت اًمتٗمًػمي٦م هل:

أن يٙمقن ُمٕمٜمك اًمٗمتٜم٦م هق اًمٙمٗمر أو اًمنمك: ومٞمٙمقن ُمٕمٜمك  افػرَقي إوػ:

ظمر همػم اًمديـ اإلهلل، وهذا هق شمٗمًػم صػمورة اًمديـ هلل، أن ٓ يٙمقن هٜم٤مك ديـ آ

 أٟمّم٤مر ضمٝم٤مد اًمدقمقة.

وهذه اًمٗمروٞم٦م ُمٜمًجٛم٦م ُمع ٟمٗمًٝم٤م، ويٙمقن ذيٚمٝم٤م ىمريٜم٦م صدره٤م، يمام أؾمٚمٗمٜم٤م، 
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وهل إن ومّنت سم٤مًمنمك اٟمًجٛم٧م ُمع ُمِمٝمقر ومت٤موى اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ أّن اعمنمك خمػّم 

ّل قمغم اجلٝم٤مد سملم اعمقت أو اإلؾمالم، وُمٕمف ومال شمِمٛمؾ هذه أي٦م همػم اعمنميملم ومال شمد

آسمتدائل ُمع أهؾ اًمٙمت٤مب، أُم٤م إن ومّنت سمٛمٓمٚمؼ اًمٙمٗمر، وم٘مد ُيت٤ًمءل طمٞمٜمئٍذ قمـ 

أهؾ اًمٙمت٤مب، ُمع أّن ىمت٤مهلؿ ٓ يٜمتٝمل سم٢مؾمالُمٝمؿ، سمؾ سم٤مجلزي٦م، يمام شمٍّمح سمذًمؽ آي٦م 

اجلزي٦م ٟمٗمًٝم٤م وومؼ ُم٤م شم٘مّدم، ومٙمٞمػ يٛمٙمـ شمٗمًػم ذًمؽ؟! هؾ ٟمًخ٧م آي٦م اجلزي٦م هذه 

 طمك؟!أي٦م هٜم٤م يمام ىمد يًتق

ٓ ؾمٌٞمؾ ًمتٗمًػمه ؾمقى سمْمّؿ هذه أي٦م إمم ُمثؾ آي٦م اجلزي٦م، طمٞم٨م جيري اًمت٘مٞمٞمد، 

ذم أي٦م ش اًمديـ»ومٞمٕمٚمؿ أّن أهؾ اًمٙمت٤مب ظم٤مرضمقن ُمثاًل، أو سم٤مًم٘مقل سم٠مّن اعمراد ُمـ 

رء آظمر ُمثؾ اإلذقم٤من واًمتًٚمٞمؿ، أي ومٞمًّٚمٛمقن هلل ؾمٌح٤مٟمف، وًمق قمغم ُمًتقى 

دوًم٦م اإلؾمالم، وهذا ٓ يث٧ٌم طمٞمٜمئٍذ ومتقى اإلذقم٤من اعم٤مدي اًمدٟمٞمقي، سمخْمققمٝمؿ ًم

اعمِمٝمقر سم٤مىمتّم٤مر ختٞمػم اعمنمك سملم اًم٘متؾ واإلؾمالم، أو ي٘م٤مل: إن أهؾ اًمٙمت٤مب 

يذقمٜمقن سم٤مهلل شمٕم٤ممم ويديٜمقن ًمف، هم٤ميتف أهّنؿ ٓ يديٜمقن اًمديـ احلّؼ، قمغم ظمالف 

 اعمنميملم اًمذيـ ٓ يديٜمقن هلل، سمؾ ًمألصٜم٤مم.

هـ(: طمٞم٨م ؾم٤مق أي٦م ًمدى 454يمالم اعم٤موردي )ُم٤م ئمٝمر ُمـ افػرَقي افثوكقي: 

طمديثف قمـ اًمتخذيؾ واًمتخقيػ داظمؾ اجلٞمش اعمًٚمؿ، ومٞمٙمقن اعمٕمٜمك ـ قمٜمده ـ أُمٌر 

 .سم٤مًم٘مت٤مل طمتك ٓ يٗمتـ سمٕمض اجلٞمش اعمًٚمؿ سمٕمْم٤ًم ويتخ٤مذًمقن ويْمٕمٗمقن

ًمٙمـ هذا اًمتٗمًػم سمٕمٞمد قمـ ؾمٞم٤مق أي٦م اًمتل شمرسمط خمتٚمػ ىمٓمٕم٤مهت٤م سم٤مًمٓمرف 

 ْمٞم٦ّم شم٠ميت ذم ؾمٞم٤مق اًمقوع اًمداظمكم ًمٚمجٞمش اعمًٚمؿ.أظمر، ٓ سم٘م

أن شمٙمقن أي٦م ـ يمام ٟم٘مؾ اسمـ قمٌداًمؼم وهمػمه ـ ظم٤مّص٦م سمٙمّٗم٤مر افػرَقي افثوفثي: 

                                           
: ُمريمز اًمٜمنم، ُمٙمت٥م اإلقمالم اإلؾمالُمل، إيران، اًمٓمٌٕم٦م 37( اعم٤موردي، إطمٙم٤مم اًمًٚمٓم٤مٟمٞم٦م: 1)

 هـ.1446اًمث٤مٟمٞم٦م، 
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 ، ومٞمٙمقن أُمده٤م ىمد اٟمتٝمك اًمٞمقم...اًمٕمرب، ٓ همػم

وهذه اًمٗمروٞم٦م ٓ ؿم٤مهد قمٚمٞمٝم٤م: ًمٕمدم وضمقد أّي ىمريٜم٦م قمغم اًمتخّمٞمص: ومٝمل 

ؾ، ٟمٕمؿ ُمـ حتدصمٜم٤م أي٦م قمـ ىمت٤مًمف ذم ُمٓمٚمٕمٝم٤م ىمد يٛمٙمـ حمض شم٠مول وحتّٙمؿ سمال دًمٞم

اومؽماض أّٟمف يمٗم٤مر اًمٕمرب، ومتِمػم إًمٞمٝمؿ، ًمٙمـ اعمٝمؿ هق ُمالطمٔم٦م ؾم٤مئر وم٘مرات أي٦م، 

 أي ُم٤م سمٕمد )طمتك( ّٕٟمف قم٤مم يٗمؽمض أن ٓ ي٘متٍم قمغم اًمٕمرب آٟمذاك.

 هق أن يٙمقن ُمٕمٜمك اًمٗمتٜم٦م هق اعمحٜم٦م وآُمتح٤من وآظمت٤ٌمر، يمام افػرَقي افرابعي:

اعمدًمقل اًمٚمٖمقي إسمرز ًمٚمٙمٚمٛم٦م، ومٞمٙمقن ُمٕمٜمك أي٦م: ىم٤مشمٚمقهؿ طمتك ٓ يٙمقن 

اُمتح٤من، وٓ ُمٕمٜمك هلذا اًمٙمالم ؾمقى أن يٙمقن آُمتح٤من سمٛمٕمٜمك اعمحٜم٦م واًمٕمذاب، 

أي ىم٤مشمٚمقهؿ طمتك ٓ ي٘مع قمذاب ـ ُمٓمٚم٘م٤ًم ـ ومٞمٙمقن ومٞمف ُمِم٤مق ًمٙمؿ واُمتح٤من قمًػم، 

 ذم احلدي٨م قمـ اًمدومع واإلذن سم٤مجلٝم٤مد: ، ؿمٌٞمف ىمقًمف شمٕم٤مممأو يٙمقن ومٞمف فمٚمؿ قمٚمٞمٙمؿ

ِهْم َفَؼِديٌر * افَِّذيَن ُأْخِرُجوا ِمن ﴿ ُْم ُطؾُِؿوا َوإِنَّ اهللَ َظَذ َكُْصِ ِذيَن ُيَؼوَتُؾوَن بَِلَّنَّ ُأِذَن فِؾَّ

َٓ َدْؾُع اهللِ افـَّوَس َبعْ  ـَو اهللُ َوَفْو َّٓ َأن َيُؼوفُوا َربم ًْ ِدَيوِرِهْم بَِغْرِ َحقٍّ إِ َم دِّ َضُفم بَِبْعٍض َلَُّ

ثِرًا﴾ ـَ ُر ؾِقَفو اْشُم اهللِ  ـَ  (،44ـ  39)احل٩م:   َصَواِمُع َوبَِقٌع َوَصَؾَواٌت َوَمَسوِجُد ُيْذ

أي أٟمٙمؿ إن مل شم٘م٤مشمٚمقهؿ شمٙمـ ومتٜم٦م ذم إرض ووم٤ًمد واُمتح٤من وسمالء وي٘مع قمٚمٞمٙمؿ 

 شمٕمذي٥م اًمٙمٗم٤مر و..

٦م ذم أي٦م هق اإلوالل وزوال اجلامقم٦م أن يٙمقن اعم٘مّمقد سم٤مًمٗمتٜم افػرَقي اخلومسي:

اعمًٚمٛم٦م، وىمد شم٘مّدم ذم اًمٚمٖم٦م أّن ُمـ ُمٕم٤مين اًمٗمتٜم٦م اإلوالل وأن اًمٗم٤مشمـ هق اعمْمّؾ قمـ 

                                           
 .123: 2( اسمـ قمٌداًمؼم، اًمتٛمٝمٞمد 1)

: وومٝمؿ ُمٜمٝم٤م 148ًمف: اًمرؾم٤مًم٦م اًمًٕمدي٦م:  ٤مٟمٔمراًمٕمالُم٦م احلكم ومٝمؿ ُمـ أي٦م اًمٔمٚمؿ، وم( اعمٚمٗم٧م أن 2)

احلقار ُمٕمف ذم جمٚم٦م  ٤مٟمٔمرضمقدت ؾمٕمٞمد شمٕمذي٥م اًمٙمٗم٤مر وطمٚمقل اًمٕمذاب ُمٜمٝمؿ قمغم اعمًٚمٛملم، وم

 م.2442، صٞمػ، 74: 14احلٞم٤مة اًمٓمٞم٦ٌم، اًمٕمدد 
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احلؼ، ومٞمٙمقن اعمٕمٜمك أّٟمف جي٥م قمٚمٞمٙمؿ ىمت٤مهلؿ: ٕٟمٙمؿ إذا مل شم٘م٤مشمٚمقهؿ وم٢مهنؿ ؾمٞمٗمروقن 

ٞمٙمقن اجلٝم٤مد قمٚمٞمٙمؿ سم٘مّقهتؿ اخلروج ُمـ اًمديـ اإلؾمالُمل، أو ؾمٞمٌٞمدون يمّؾ ُمًٚمؿ، وم

ذم هذه أي٦م دوم٤مقم٤ًم قمـ وضمقد اجلامقم٦م اعمًٚمٛم٦م اًمتل يراد ومرض اًمٙمٗمر قمٚمٞمٝم٤م 

سم٢مظمراضمٝم٤م قمـ ديٜمٝم٤م، يمام يم٤مٟم٧م شمريد ىمريش مت٤مُم٤ًم سمٛمالطمٔم٦م سمٕمض أي٤مت اًمتل 

ؾمٜمِمػم إًمٞمٝم٤م ىمري٤ًٌم إن ؿم٤مء اهلل. وىمد شمٙمقن آي٦م اًمدومع اعمت٘مّدُم٦م ؿم٤مهدًا قمغم هذه 

ٝم٤م ُمـ اًمٗمروٞم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م، ُمـ هٜم٤م وم٠مىمرب اًمٗمروٞم٤مت اًمٗمروٞم٦م أيْم٤ًم، سمؾ هل أىمرب إًمٞم

 ًمٚمٖم٦م وعمٕمٜمك أي٦م مه٤م اًمٗمروٞمّت٤من إظمػمشم٤من.

ُه هللِ﴾أُم٤م ىمقًمف:  ؾم ـُ يُن  ، واًمذي رسمام يٙمقن ذم شم٘مديري أهؿ ٟمّص  ﴿َوَيُؽوَن افدِّ

ىمرآين قمغم ضمٝم٤مد اًمدقمقة، ومٞمٙمقن ُمٕمٜم٤مه ـ ووم٘م٤ًم ًمٚمٗمروٞم٦م إظمػمة قمغم إىمّؾ ـ أن 

وآٟم٘مٞم٤مد هلل، سمٛمٕمٜمك أٟمٙمؿ إن مل شم٘م٤مشمٚمقهؿ ومٚمـ يٙمقن اًمديـ هلل سمؾ شمّمٌح اًمٓم٤مقم٦م 

ؾمٞمٗمٜمقٟمٙمؿ وؾمٞمٙمقن اًمديـ قمغم وضمف إرض ًمألصٜم٤مم وأُمث٤مهل٤م، ومٚمٞمس اعم٘مّمقد 

سم٤مًمديـ اؾمؿ اًمدي٤مٟم٦م )ًمٕمدم طمٍمه ًمٖم٦ًم سمذًمؽ سمؾ هق اؾمتئٜم٤مس همٚم٥م قمغم ُمٕمٜمك هذه 

ٕمٜمك أٟمٙمؿ سم٘مت٤مًمٙمؿ دمٕمٚمقن اًمٙمٚمٛم٦م ومٞمام سمٕمد(  أي شمٗمًد اًمدي٤مٟم٤مت إّٓ ديـ اهلل، سمؾ سمٛم

اًمقٓء واًمٓم٤مقم٦م هلل ؾمٌح٤مٟمف: ومال شمًٛمحقا سم٤مًم٘مْم٤مء قمغم هذه اًمٔم٤مهرة، مت٤مُم٤ًم يمام هق 

ُمٕمٜمك آي٦م اًمدومع، ومٝمل شمٓم٤مًم٥م سم٤مًمدومع: إذ ًمقٓه هلّدُم٧م سمٞمقت اًمٕم٤ٌمدة ودور اًمّمالة 

ومال يّمػم اًمديـ، أي اًمٓم٤مقم٦م واإلذقم٤من، هلل ؾمٌح٤مٟمف: وهبذا شمٜمًجؿ اًمٗم٘مرشم٤من ذم أي٦م 

ٙمقن اعمٕمٜمك: ىم٤مشمٚمقهؿ يمل ٓ ي٘مع إوالل اعمًٚمٛملم قمـ اًمديـ احلّؼ، ومٞمزول وي

اإلؾمالم: أي طمتك ٓ يتح٘مؼ ذًمؽ، سمؾ يٙمقن اًمديـ واًمٓم٤مقم٦م هلل، وُمـ اًمقاوح أن 

وضمقد هذه اًمٓم٤مقم٦م رهلٌم سمقضمقد اجلامقم٦م اعمًٚمٛم٦م، ٓ سمجٕمؾ اًمٕم٤ممل سم٠مهه ُمًٚماًم أو 

مل شمتح٘مؼ اًمٗمتٜم٦م ومًقف يٙمقن  ومرض اإلؾمالم هٞمٛمٜمتف قمٚمٞمف، وسمٕم٤ٌمرة أظمرى: إذا
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اًمديـ هلل، ٕن رومع اًمٗمتٜم٦م سم٤مًم٘مت٤مل ُمٕمٜم٤مه أّن اًمٓم٤مقم٦م ؾمتٙمقن يمّٚمٝم٤م هلل ٓ ًمألصٜم٤مم وم٘مط 

 وٓ ذيم٦م سملم اهلل وهمػمه.

يْم٤مف إمم ذًمؽ أّن اًمٖم٤مئٞم٦م هٜم٤م اعمدًمقل قمٚمٞمٝم٤م سمـ )طمتك( هم٤مئٞم٦م ًمقضمقب اًم٘مت٤مل ٓ 

اًمٜمٔمر قمـ حتديده، واًمٖم٤مي٦م ًمٚم٘مت٤مل اًمقاضم٥م، سمٛمٕمٜمك أّٟمف جي٥م قمٚمٞمٙمؿ اًم٘مت٤مل سمٍمف 

ُمـ ذًمؽ )شمنميع وضمقب اًم٘مت٤مل ُمـ طمٞم٨م اعمٌدأ( رومع اًمٗمتـ وصػمورة اًمديـ 

ُمٝمٞمٛمٜم٤ًم، ٓ أّن هن٤مي٦م ووع اًمًالح ووىمػ إـمالق اًمٜم٤مر هق صػمورة اًمديـ يمّٚمف هلل، 

وهذا ًمف ٟمٔمػم يمثػم، شم٘مقل ًمقًمدك ُمثاًل: أٟم٤م أوٕمؽ ذم اعمدرؾم٦م طمتك شمّمٌح ـمٌٞم٤ًٌم، ُمع 

ٜمتٝمل ىمٌؾ أن يٙمقن ـمٌٞم٤ًٌم، ومٞمٙمقن اعم١مدى سمٕم٤ٌمرة أظمرى: إن اجلٝم٤مد دوم٤مقم٤ًم أّن اعمدرؾم٦م شم

قمـ اجلامقم٦م اعمًٚمٛم٦م ي٤ًمهؿ ذم هٞمٛمٜم٦م اًمديـ احلؼ: هلذا وضم٥م، مت٤مُم٤ًم ُمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ِرَه ﴿ ـَ ِه َوَفْو  ؾِّ ـُ يِن  ُهَو افَِّذي َأْرَشَل َرُشوَفُه بِوَُلَدى َودِيِن احَلقِّ فُِقظِْفَرُه َظَذ افدِّ

وَن﴾  ـُ (: سمٜم٤مء قمغم شمٗمًػم اإلفمٝم٤مر سم٤مًمٖمٚم٦ٌم اعم٤مدي٦م، وم٘مد شمقذم 33)اًمتقسم٦م:  ادُْؼِ

اًمرؾمقل اًمذي أرؾمٚمف اهلل ومل يتح٘مؼ هذا اإلفمٝم٤مر وٓ طمّمٚم٧م هذه اًمٖمٚم٦ٌم، دون أن 

 يٕمٜمل ذًمؽ أّن اإلرؾم٤مل مل شمٙمـ هم٤ميتف اإلفمٝم٤مر ومل ي٤ًمهؿ ومٞمف وًمق حت٘مؼ سمٕمد طملم.

ؾمقرة اًمٌ٘مرة أّن اًمًٞم٤مق سم٠ميمٛمٚمف هق ؾمٞم٤مق اًمدوم٤مع:  واًمذي يٕمّزز هذا اًمتٗمًػم ذم آي٦م

َٓ ُُيِىِّ ادُْعَتِديَن إذ ضم٤مء: ﴿ َٓ َتْعَتُدوْا إِنَّ اهللَ  َوَؿوتُِؾوْا دِم َشبِقِل اهللِ افَِّذيَن ُيَؼوتُِؾوَكُؽْم َو

ْم َواف ـُ ٌُ َأْخَرُجو ْن َحْق ٌُ َثِؼْػُتُؿوُهْم َوَأْخِرُجوُهم مِّ ِػْتـَُي َأَصدم ِمَن * َواْؿُتُؾوُهْم َحْق

ْم َؾوْؿُتُؾوُهْم  ـُ ْم ؾِقِه َؾنِن َؿوَتُؾو ـُ َٓ ُتَؼوتُِؾوُهْم ِظـَد ادَْسِجِد احَلَراِم َحتَّى ُيَؼوتُِؾو افَؼْتِل َو

َٓ َتُؽونَ  ِحقٌم * َوَؿوتُِؾوُهْم َحتَّى  َذفَِك َجَزاء افَؽوؾِِريَن * َؾنِِن اكَتَفْوْا َؾنِنَّ اهللَ َؽُػوٌر رَّ  ـَ

ْفرِ  ْفُر احَلَراُم بِوفشَّ َّٓ َظَذ افظَّودَِِغ * افشَّ يُن هللِ َؾنِِن اكتََفوْا َؾََل ُظْدَواَن إِ  ؾِْتـٌَي َوَيُؽوَن افدِّ

احَلَراِم َواحُلُرَموُت ؿَِصوٌص َؾَؿِن اْظَتَدى َظَؾْقُؽْم َؾوْظَتُدوْا َظَؾْقِه بِِؿْثِل َمو اْظَتَدى َظَؾْقُؽْم 

ُؼوْا اهللَ (: ومٝمذا اًمًٞم٤مق سم٘مريٜم٦م: 194ـ  194)اًمٌ٘مرة:    َواْظَؾُؿوْا َأنَّ اهللَ َمَع ادُتَِّؼَغ﴾َواتَّ



 1ج / املعاصر يف الفقه اإلسالميدراسات  ......................................... 94

َٓ َتْعَتُدوْا ﴾﴿ ـُْم﴾، وَوَؿوتُِؾوْا دِم َشبِقِل اهللِ افَِّذيَن ُيَؼوتُِؾوَكُؽْم َو ٌُ َأْخَرُجو ْن َحْق ، ﴿مِّ

ْم َؾوْؿُتُؾوُهْم﴾و ـُ َّٓ َظَذ افظَّودَِِغ﴾ ﴿َؾََل ُظْدَوانَ ، و﴿َؾنِن َؿوَتُؾو ، ويمذا أي٦م إظمػمة إِ

اًمتل شمتحّدث قمـ اًمّرد سم٤معمثؾ و.. هذا اًمًٞم٤مق واوح ذم اًمدوم٤مقمٞم٦م، ٓ أىمّؾ ُمـ أّٟمف 

يٕمٞمؼ اؾمتٔمٝم٤مر آسمتدائٞم٦م إقم٤مىم٦ًم شم٤مُم٦م، مم٤م يٌّٕمد اًمٗمروٞم٦م إومم ذم اًمتٗمًػم ًمّم٤مًمح 

ٕمؾ اًمٗمتٜم٦م أؿمّد ُمـ اًم٘متؾ اًمٗمروٞم٦م اًمراسمٕم٦م أو اخل٤مُم٦ًم، يمام هق واوح، قمٚماًم أن ضم

واوح ذم أٟمف ًمق ضمٕمٚمقيمؿ شمؽميمقن ديٜمٙمؿ ومٝمذا أؿمّد ُمـ ىمتٚمٝمؿ ًمٙمؿ أو ىمتٚمٙمؿ هلؿ، 

َٓ َتتَّبِْع َأْهَواءُهْم َواْحَذْرُهْم َأن َيْػتِـُوَك َظن َبْعِض َمو وي٤ًمقمد قمٚمٞمف ىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿ َو

َٓ َيَزافُ (: ويمذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿49)اعم٤مئدة:  َأكَزَل اهللُ﴾ وَن ُيَؼوتُِؾوَكُؽْم َحتََّى َو

ْم َظن ِديـُِؽْم إِِن اْشتَطَوُظوا...﴾ ـُ و (. يمام ي١ميده ُم٤م رواه اًمٌخ٤مري 217)اًمٌ٘مرة:  َيُردم

ومٕمٚمٜم٤م قمغم قمٝمد رؾمقل اهلل ويم٤من »سم٢مؾمٜم٤مده قمـ اسمـ قمٛمر، عم٤م ذيمرت ًمف أي٦م ىم٤مل: 

طمتك يمثر اإلؾمالم  اإلؾمالم ىمٚمٞماًل، ومٙم٤من اًمرضمؾ يٗمتـ ذم ديٜمف، إُم٤م ىمتٚمقه وإُم٤م يٕمذسمقه،

، وم٘مد ومٝمؿ اسمـ قمٛمر ُمـ اًمٗمتٜم٦م ُم٤م ومٝمٛمٜم٤مه ُمٜمٝم٤م واؾمتِمٝمدٟم٤م ًمف  شومٚمؿ شمٙمـ ومتٜم٦م...

سمٙمٚمٛم٦م اًمٗمتٜم٦م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وهذا ُم٤م يرسمط اجلٝم٤مد ذم اإلؾمالم سم٤محلري٦م اًمديٜمٞم٦م 

 سمٌٕمض أٟمقاع اًمرسمط، وؾمٞم٠ميت احلدي٨م قمـ ذًمؽ ىمري٤ًٌم.

ٗم٤مل همػم سم٤مرز سم٤مًمدرضم٦م قمٞمٜمٝم٤م ذم آي٦م ٟمٕمؿ، هذا اًمًٞم٤مق طمْمقره ذم آي٦م ؾمقرة إٟم

، اًمذي يٕمّزز شيمّٚمف»ؾمقرة اًمٌ٘مرة، وهل ـ آي٦م إٟمٗم٤مل ـ اًمتل شمِمتٛمؾ قمغم إو٤موم٦م ىمٞمد 

اًمٗمروٞم٦م إومم، وهذا ُم٤م جيٕمؾ اًمٗمروٞم٦م إومم أىمرب ذم أي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، هم٤ميتف أّٟمف ٓ 

ٞمام ُمع يقضمد دًمٞمؾ ًمٖمقي ُمٕمتّد سمف ًمّم٤مًمح شمٗمًػم اًمٗمتٜم٦م سم٤مًمٙمٗمر أو اًمنمك، ٓ ؾم

ىمد يراد ُمٜمٝم٤م ش يمٚمُّف»اؾمتخداُم٤مت اًم٘مرآن اعمت٘مدُم٦م ًمتٕمٌػم اًمٗمتٜم٦م، ُمْم٤موم٤ًم إمم أّن يمٚمٛم٦م 

                                           
خلؼم مم٤م يٗمٞمد ومٝمؿ هذا ٟمحق هذا ا اٟمٔمر: و95: 8، و244، 157: 5: صحٞمح اًمٌخ٤مري اٟمٔمر( 1)

 .1296: 2إُمر ُمٜمٝمؿ: ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضم٦م 
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قمدم إذاك همػم اهلل ذم اًمٓم٤مقم٦م إـمالىم٤ًم، ٓ ضمٕمؾ يمّؾ اًمدي٤مٟم٤مت هلل، قمٚماًم أّن شمِم٤مسمف 

أيتلم ضمدًا ُمع وضمقد ؾمٞم٤مق دوم٤مقمل ذم إطمدامه٤م ىمد يٕمٞمؼ أُم٤مم اعمٗمّن اًمٗمّمؾ سملم 

أىمّؾ ُمـ اإلمج٤مل هٜم٤م، ومٝمق اًمذي هيّٛمٜم٤م: ومٜمحـ ٓ ٟمريد هٜم٤م إصم٤ٌمت دًٓمتٝمام، وٓ 

 اًمدوم٤مقمٞم٦م ذم هذه أي٤مت، وإّٟمام اهلدف إقم٤مىم٦م إصم٤ٌمت آسمتدائٞم٦م واًمدقمقي٦م.

 

 ٌكس ٌعطٖٛ ضبط اجلّاز االبتساٟ٘ حبطٖٛ السعٕٚ السٍٖٗٛ

شم٘مّدم ومٞمام ؾمٌؼ أن اًمٕمديد ُمـ اًم٤ٌمطمثلم ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل طم٤موًمقا اًمرسمط سملم 

اجلٝم٤مد آسمتدائل وسملم طمري٦م اًمٕم٘مٞمدة، سمٛمٕمٜمك أن اجلٝم٤مد اعمذيمقر ي٘مع قمٜمدُم٤م يٛمٜمع 

اًمٙم٤مومرون طمري٦م اًمٕم٘مٞمدة، ومٞمحقًمقن سملم اًمٜم٤مس واإلؾمالم: ومٝمٜم٤م دم٥م حم٤مرسمتٝمؿ اسمتداًء، 

سمقصٗمف ؿمٙماًل ُمـ أؿمٙم٤مل اًمتدظمؾ اإلٟم٤ًمين، وهذا هق اجلٝم٤مد وّد اًمذيـ يّمّدون 

 ًٚمٛملم سم٤محلرب.قمـ ؾمٌٞمؾ اهلل، طمتك ًمق مل يٌدؤا اعم

ًمٙمـ هذه اًمٜمٔمري٦م همػم صحٞمح٦م سمؾ وٓ ُمٜمًجٛم٦م ُمع اعمقروث اًمٗم٘مٝمل، ويٛمٙمـ 

 اًمتٕمٚمٞمؼ: 

إّن إدًّم٦م اًمتل اؾمتٜمدوا إًمٞمٝم٤م ٓ شمؼمز هذا اعمٗمٝمقم، يمام شمٕمّروٜم٤م هل٤م وؾمٞم٠ميت، أوًٓ: 

ومٛمـ أيـ ضم٤مؤوا هبذا اًم٘مٞمد ًمنمقمٜم٦م اجلٝم٤مد اًمدقمقي؟! ٟمٕمؿ، إذا ىمّمد أن اًمٙم٤مومر ي٘مقم 

عم١مُمٜملم وومتٜمتٝمؿ قمـ ديٜمٝمؿ واحلّد ُمـ طمري٤مهتؿ ًمػمضمٕمقا قمـ اإلؾمالم، ومٝمذا سم٢ميذاء ا

ىمد يٙمقن ُم٘مٌقًٓ ذم ؾمٞم٤مق ُم٤م شم٘مّدم ذم حتٚمٞمؾ آي٦م اًم٘مت٤مل طمتك ٓ شمٙمقن ومتٜم٦م، مت٤مُم٤ًم يمام 

ومٕمٚم٧م ىمريش واًمٕمرب، أُم٤م جمّرد أن ٓ شمًٛمح اًمدوًم٦م همػم اعمًٚمٛم٦م سمحري٦م اًمدقمقة 

ًمقا ومٞمٝم٤م ًمٚمدقمقة إمم ديٜمٝمؿ، ومٝمذا ٓ يٌدو ُمـ ومٞمٝم٤م، وٓ شمٕمٓمل اإلذن ًمٚمدقم٤مة يمل يتجق

اًمٜمّمقص اًم٘مرآٟمٞم٦م احلدي٨م قمٜمف، طمتك ٟم٠مظمذه قمٜمٍمًا ُم٘مقُم٤ًم ذم ٟمٔمري٦م اجلٝم٤مد 

 اًمتحريري هٜم٤م.
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يٚمزم قمغم هذه اًمٜمٔمري٦م ؾم٘مقط ذقمٞم٦م اجلٝم٤مد آسمتدائل ذم قمٍمٟم٤م احل٤مض ثوكقًو: 

أضمٝمزة اإلقمالم ؾم٘مقـم٤ًم شم٤مُم٤ًم شم٘مري٤ًٌم: وذًمؽ أن وؾم٤مئؾ آشمّم٤مل واعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م و

سم٠مؿمٙم٤مهل٤م، مل شمٕمد قم٤مضمزة قمـ اًمقصقل إمم أؾمامع اًمِمٕمقب طمتك ًمق ُمٜمٕم٧م اًمدول، 

وقمٚمٞمف وم٢مذا يم٤من اجلٝم٤مد آسمتدائل ُمنموقم٤ًم ًمت٠مُملم طمري٦م طمريم٦م اًمدقم٤مة يمل هيدوا 

اًمٜم٤مس إمم اإلؾمالم: وم٢من هذه احلري٦م ُمتقومرة اًمٞمقم سمدرضم٦م يمٌػمة، وًمٞمس شم٤مُّم٦م، وم٠مّي 

 تدائل؟!ُمٕمٜمك إلقمالن اجلٝم٤مد آسم

ووم٘م٤ًم هلذه اًمٜمٔمري٦م، ي٘مػ اجلٝم٤مد آسمتدائل قمٜمدُم٤م شمًٛمح اًمدوًم٦م همػم اعمًٚمٛم٦م ثوفثًو: 

سم٤مًمتٌٚمٞمغ ًمٚمديـ اإلؾمالُمل ومٞمٝم٤م، ومٗمل ُمثؾ يمثػم ُمـ اًمدول اًمٖمرسمٞم٦م اًمٞمقم وهمػم اًمٖمرسمٞم٦م، 

هٜم٤مك طمري٦م ًمٚمدقم٤مة واعمٌٚمٖملم اًمديٜمٞملم ًمٚمدقمقة، هم٤ميتف أن اًمٜم٤مس ىمد ٓ شم١مُمـ أو ٓ 

١مٓء اعمٌٚمٖملم، وُمٕمف ومال ُمٕمٜمك ًمٗمرض اجلٝم٤مد قمٜمدُم٤م شمٙمقن طمري٦م شمت٠مصمر سمدقمقة ه

 اًمدقمقة اًمديٜمٞم٦م ُمٙمٗمقًم٦م ذم اًمدول إظمرى.

إذا ىمّمد أصح٤مب هذه اًمٜمٔمري٦م أن ٟمٔمريتٝمؿ متثؾ شمٗمًػمًا ًمٜمٔمري٦م اجلٝم٤مد رابعًو: 

اًمدقمقي اعمقضمقدة ذم اًمؽماث اًمٗم٘مٝمل اإلؾمالُمل ... ومٞمًّجؾ قمٚمٞمٝمؿ أٟمٜم٤م مل ٟمجده٤م ذم 

اًمٕمٚمامء ومجٝمقر اًمٗم٘مٝم٤مء، سمؾ فم٤مهر اًمٙمٚمامت اًمٗم٘مٝمٞم٦م هق اإلـمالق، يمٚمامت ُمِمٝمقر 

ؾمقاء ؾمٛمح٧م اًمدوًم٦م همػم اعمًٚمٛم٦م سمحري٦م اًمدقمقة ومٞمٝم٤م أم مل شمًٛمح، ومٝمذه اًمٜمٔمري٦م ٓ 

 شمٜمًجؿ ُمع اعمقروث اًمٗم٘مٝمل.

ٟمٕمؿ، إذا ىمّمدوا شم٠مؾمٞمس ٟمٔمري٦م ضمديدة، ومال شمًّجؾ قمٚمٞمٝمؿ هذه اعمالطمٔم٦م، ًمٙمٜمّٝمؿ 

ىمد فمٝمر ُمـ ظمالل ُمٜم٤مىمِمتٜم٤م اًم٤ًمسم٘م٦م، واًمالطم٘م٦م، أٟمف ٓ ُمٓم٤مًمٌقن سم٤مٕدًّم٦م قمٚمٞمٝم٤م: و

 ئمٝمر قمغم هذه اًمٜمٔمري٦م دًمٞمؾ واوح.

 

 آٖٛ اجلعٖٛ ٔالػٗام العكاٟسٙ

وشمٌ٘مك آي٦م اجلزي٦م اًمتل ٓ يٜم٤مذم ؾمٞم٤مىمٝم٤م ُمٗمٝمقم آسمتدائٞم٦م، وهل  ادَلحظي افسوبعي:
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جيٕمؾ إقمٓم٤مء  واوح٦م اًمدًٓم٦م قمغم أّن ُمٜمتٝمك اًم٘مت٤مل هق إقمٓم٤مء اجلزي٦م، إّٓ أّن ذًمؽ ٓ

ؽ هبذه أي٦م وٛمـ ؾمٞم٤مق  ًّ اجلزي٦م ؿم٤مهدًا قمغم آسمتدائٞم٦م، سمحٞم٨م ٓ يٜمدرج اًمتٛم

ؽ ذم احل٘مٞم٘م٦م ىمد ي٘م٤مل: إٟمف  ًّ اًمٌٞم٤من إّول ًمالؾمتدٓل اًم٘مرآين، وذًمؽ أّن اًمتٛم

سم٢مـمالق صدره٤م، وٟمحـ ٓ ٟمٕمرف ُمـ هق اعمراد ذم صدره٤م: اًمٙمٗم٤مر ُمٓمٚم٘م٤ًم أم 

٦م اعمٕمتديـ شمٙمقن اجلزي٦م ظم٤مّص٦م هبؿ، ُمـ ظمّمقص اعمٕمتديـ؟ ومٕمغم شم٘مدير ظمّمقصٞم

هٜم٤م يٚمقح ذم يمٚمامت ُمثؾ اسمـ طمزم أن أي٦م شمدّل قمغم أٟمٜم٤م أُمرٟم٤م سم٘مت٤مهلؿ إن ىم٤مشمٚمقٟم٤م، 

، وىمد ، وشم٤مسمٕمف ذم ذًمؽ سمٕمض اعمٗمنيـ ذم اًم٘مرن إظمػمطمتك يٕمٓمقا اجلزي٦م

اًمتل  اؾمتٜمد همػم واطمد إمم اًمًٞم٤مق اًمت٤مرخيل ًمٚمٜمزول طمٞم٨م ٟمزًم٧م ذم ُمٜم٤مخ همزوة شمٌقك

ضمّٝمز أهؾ اًمٙمت٤مب ضمٞمِم٤ًم ومٞمٝم٤م ؿمامل احلج٤مز، مم٤م يٗمرض وضمقد شمٕم٤مون سمٞمٜمٝمؿ وسملم 

أهؾ اًمٙمت٤مب ذم اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م، إُمر اًمذي يْمٕمٝمؿ ذم ؾمٞم٤مق آقمتداء قمغم 

اعمًٚمٛملم، طمتك أن اًمِمٞمخ ُمٖمٜمٞم٦م ظمّّمص أي٦م سم٠مهؾ اًمٙمت٤مب اًمٕمرب وإن ظم٤مًمٗمف ذم 

 .ذًمؽ ؾمٞمد ىمٓم٥م

ـّ ؾمٞم٤مق أي٦م ُمـ أّوًمف إمم آظمره فم٤مهر ـ وهذا يمالم ٓ يٜمٙمر ُمـ طمٞم ٨م اعمٌدأ، ًمٙم

سمدرضم٦ٍم ُم٤م ـ ذم أّن آظمتالف اًمٕم٘مٞمدي هق ُمٜمٓمٚمؼ احلرب ُمٕمٝمؿ طمتك يٕمٓمقا اجلزي٦م، 

ومٕمدم اإليامن سم٤مهلل أو قمدم حتريؿ ُم٤م طمّرم اهلل أو قمدم اًمتديـ سم٤مًمديـ احلؼ.. يمّٚمٝم٤م 

ي، ومٚمًٜم٤م ٟمٜمٓمٚمؼ هٜم٤م ُمـ قمٜم٤مس شم١ميّمد أّن هذا إُمر ىمد ىم٤مم قمغم آظمتالف اًمٕم٘مٞمد

                                           
 .348: 7( اسمـ طمزم، اعمحغّم 1)

: وئمٝمر 178، 175: 14: واًمتٗمًػم اعمٜمػم 289: 14: واعمٜم٤مر 95: 4: شمٗمًػم اعمراهمل اٟمٔمر( 2)

 .32: 4ُمـ ُمٓم٤موي يمالم ُمٖمٜمٞم٦م ذم شمٗمًػم اًمٙم٤مؿمػ 

: واسمـ قم٤مؿمقر، شمٗمًػم اًمتحرير 1624: 3ن : وذم فمالل اًم٘مرآ32: 4: شمٗمًػم اًمٙم٤مؿمػ اٟمٔمر( 3)

 .64: 14واًمتٜمقير 
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إـمالق، سمؾ ُمـ إوص٤مف اًمدظمٞمٚم٦م ذم طمرسمٜم٤م ًممظمر، وهل أوص٤مف شمرضمع إمم ديٜمف، 

ؾمٞمام وأن اًمًٞم٤مق ؾمٞم٤مق ٓومتٙمقن يم٤مؿمٗم٦ًم قمـ ُمٕمٞم٤مري٦م اًمٕم٘مٞمدة ذم هذه احلرب، 

 : ـوىمد يٜم٤مىمش ومٞمفدير وطمدة اًمٜمـزول، احلدي٨م قمـ يمٗمرهؿ، طمٞم٨م ضم٤مء سمٕمده٤م ـ قمغم شم٘م

ًِ افَقُفوُد  م بَِلْؾَواِهِفْم ﴿َوَؿوَف ًْ افـََّصوَرى ادَِسقُح اْبُن اهللِ َذفَِك َؿْوَُلُ ُظَزْيٌر اْبُن اهللِ َوَؿوَف

ُذوْا َأْحَبوَرُهْم  َ َػُروْا ِمن َؿْبُل َؿوَتَؾُفُم اهللُ َأكَّى ُيْمَؾُؽوَن * اَتَّ ـَ ُيَضوِهُموَن َؿْوَل افَِّذيَن 

ن ُدوِن اهللِ َّٓ  َوُرْهَبوََّنُْم َأْرَبوًبو مِّ و َواِحًدا  َّٓ فَِقْعبُُدوْا إََِلً َوادَِسقَح اْبَن َمْرَيَم َوَمو ُأِمُروْا إِ

وَن * ُيِريُدوَن َأن ُيْطِػُموْا ُكوَر اهللِ بَِلْؾَواِهِفْم َوَيْلَبى اهللُ إِ  ـُ َّٓ ُهَو ُشْبَحوَكُه َظامَّ ُيْؼِ َّٓ إَِفَه إِ

ِرَه افؽَ  ـَ وؾُِروَن * ُهَو افَِّذي َأْرَشَل َرُشوَفُه بِوَُلَدى َوِديِن احَلقِّ فِقُْظِفَرُه َأن ُيتِمَّ ُكوَرُه َوَفْو 

ـُوَن﴾ ِرَه اُدْؼِ ـَ ِه َوَفْو  ؾِّ ـُ يِن  (: وم٤مًمّمحٞمح أّن هذه أي٦م 33ـ  34)اًمتقسم٦م:   َظَذ افدِّ

ًمقطمده٤م هل٤م رٌء ُمـ اًمٔمٝمقر هبذه اًمدرضم٦م، وهلذا ٟم٘مؾ اسمـ اًمٕمريب قمـ أيب قمكم اسمـ 

. اًمٚمٝمؿ إٓ أن ي٘م٤مل: إّن احلٜمٌكم أن ىمقًمف: )ٓ ي١مُمٜمقن سم٤مهلل( هق ؾم٥ٌم اعم٘م٤مشمٚم٦مقم٘مٞمؾ 

طمدي٨م اًم٘مرآن قمـ أظمر ُمـ ظمالل إوص٤مف اًمديٜمٞم٦م ًمٞمس شمٕمٌػمًا ـ سمام هق هق ـ قمـ 

ُمدظمٚمٞم٦م هذه إوص٤مف، سمؾ ّٕن هقي٦م اًمٓمرف أظمر ـ اضمتامقمٞم٤ًم وؾمٞم٤مؾمٞم٤ًم آٟمذاك ـ 

 ُمٜم٤مؾم٦ٌم أظمرى، جلري٤مٟمف ذم سمٕمض اًمٜمّمقص دون هل هقي٦م ديٜمٞم٦م، وشمٗمّمٞمٚمف ٟمذره إمم

 سمٕمض.

وٟمتٞمج٦م اًمٙمالم ذم اًمٌح٨م طمقل اًمٜمّمقص اًم٘مرآٟمٞم٦م اخل٤مّص٦م سمٛمقوقع اجلٝم٤مد 

آسمتدائل أّن آؾمتدٓل اًم٘مرآين همػم شم٤مم، ؾمقى ذم آي٦م اجلزي٦م سمدرضم٦ٍم ُم٤م، سمؾ اًمذي 

ذيمره ذم ٟمراه ذم احلد إدٟمك وضمقد إمج٤مل ذم اًمٜمّمقص، هذا يمٚمف ُمٕمّٚم٘م٤ًم قمغم ُم٤م ؾمٜم

 ُم٘م٤مرسم٦م اًمٜمّمقص اًم٘مرآٟمٞم٦م سمٕمد ىمٚمٞمؾ، وذم هن٤مي٦م اًمٌح٨م أيْم٤ًم، إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.

                                           
 .114: 8: اًم٘مرـمٌل، اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن اٟمٔمر: و156: 1( اسمـ اًمٕمريب، أطمٙم٤مم اًم٘مرآن 1)
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ـ اخلطابات الكطآٌٗٛ اجلّازّٖٛ العاّوٛ ٔالتأغٗؼ جلّاز السعٕٚ،  ب

 وطالعٛ ٌكسٖٛ

إّن ُمٓمٚم٘م٤مت آي٤مت اجلٝم٤مد يمّٚمٝم٤م اًمقاردة ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ دًمٞمٌؾ قمغم افبقون افثوين: 

آسمتدائل: وذًمؽ أّن آي٤مت اجلٝم٤مد شم٠مُمر سمٛم٘م٤مشمٚم٦م اعمنميملم  ذقمٞم٦م ووضمقب اجلٝم٤مد

واًمٙم٤مومريـ، دون أن شم٘مقل: إن ذًمؽ يم٤من ٕضمؾ ُم٘م٤مشمٚمتٝمؿ اعمًٚمٛملم، ومُٞمٕمٚمؿ ُمـ ذًمؽ 

أن ىمت٤مهلؿ يم٤من ٕضمؾ اًمٙمٗمر: إذ طمٞمٜمام شم٘مقل: ىم٤مشمؾ اًمٙم٤مومر، وٓ شمِمػم إمم اقمتدائف أو 

ا هق ًم٥ّم سمح٨م ذقمٞم٦م طمرسمف وّدك، ومٛمٕمٜمك ذًمؽ أّن ىمت٤مًمف ؾمقف يٙمقن ًمٙمٗمره: وهذ

أو قمدم ذقمٞم٦م اجلٝم٤مد آسمتدائل، وم٢من هذا اجلٝم٤مد إذا يم٤من ًمٙمٗمرهؿ ومٛمٕمٜم٤مه يمقن 

احلرب سمٛمالك اًمٙمٗمر، وإن يم٤من ٓقمتدائٝمؿ ومٛمٕمٜم٤مه يمقهن٤م ًمٚمحراسم٦م، ومٜمحـ أُم٤مم 

اطمتامًملم: إُم٤م اجلٝم٤مد ًمٚمٙمٗمر أو ًمٚمحراسم٦م، وم٠مّي اعمٕمٞم٤مريـ هق ؾم٥ٌم اجلٝم٤مد؟ واجلقاب: 

٤مد سمٛم٘م٤مشمٚم٦م ُمـ يتّمػ سم٤مًمٙمٗمر دون سمٞم٤من ؾم٥ٌم احلراسم٦م، دّل ذًمؽ إٟمف طمٞم٨م شمٕمّٚمؼ اجلٝم

قمغم أن ُمٕمٞم٤مر احلرب هق اًمٙمٗمر سمٕمٞمٜمف ٓ همػم، وإٓ ًمٙم٤من هٜم٤مك طم٤مضم٦م ًمت٘مديؿ سمٞم٤من 

 إو٤مذم ذم اعمقوقع.

وهذا اًمٌٞم٤من ُمـ آؾمتدٓل سم٤مًم٘مرآن سمٞم٤من ؿمٛمقزم قم٤مم، يتٜم٤مول أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م 

ل مل ُيذيمر ومٞمٝم٤م ىمٞمد اًمٕمدوان ومل ُيٗمرض ومٞمٝم٤م قمٛمقُم٤ًم شم٘مري٤ًٌم، وم٤مٔي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمت

آقمتداء اعمًٌؼ، يٛمٙمـ آؾمتدٓل هب٤م ٓؾمتٗم٤مدة شمٕمٛمٞمؿ ىمت٤مهلؿ، ؾمقاء يم٤مٟمقا ُمٕمتديـ 

أم همػمه، ومٞمنمع اجلٝم٤مد ُمٕمٝمؿ ُمٓمٚم٘م٤ًم، وهذا يم٤مٍف ذم اًمؼمهٜم٦م قمغم ذقمٞم٦م، سمؾ 

 وضمقب، اجلٝم٤مد آسمتدائل سمٕمّٚم٦م يمٗمرهؿ ٓ قمدواهنؿ.

 ػ مطؾؼوت اجلفود يواجه مشوـل، أمّهفو:إّٓ أّن آشتـود إ

إّٟمف ُمـ همػم اعمٕمٚمقم أن شمٙمقن هذه اعمٓمٚم٘م٤مت ـ إّٓ ُمع ىمٞم٤مم ؿم٤مهد ـ  ادشؽؾي إوػ:

ذم ُم٘م٤مم اًمٌٞم٤من ُمـ هذه اًمٜم٤مطمٞم٦م، أي ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ جي٥م أو ينمع ىمت٤مًمف وُمتك، ومٚمٕمّٚمٝم٤م 
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ضمقب اًمّمالة ذم ُم٘م٤مم سمٞم٤من أصؾ وضمقب اجلٝم٤مد واحل٨م قمٚمٞمف ومح٥ًم، مت٤مُم٤ًم يم٠مدًّم٦م و

ََلَة﴾ اًمقاردة ذم اًم٘مرآن ُمثؾ:  طمٞم٨م مل شمرد ذم ُم٘م٤مم اًمٌٞم٤من ُمـ طمٞم٨م قمدد ﴿َأؿِقُؿوْا افصَّ

ريمٕم٤مت اًمّمالة أو أضمزائٝم٤م أو ذائٓمٝم٤م، وُمٕمف ومال يّمّح آؾمتٜم٤مد إمم اًمًٙمقت 

: وقمٚمٞمف، ومالسمد ُمـ إطمراز ومٞمٝم٤م ًمٜمٗمل ضمزئٞم٦م حمتٛمؾ اجلزئٞم٦م أو ذـمٞم٦م حمتٛمؾ اًمنمـمٞم٦م

، وُمٜمٝم٤م أن يٙمقن اعمتٙمّٚمؿ ذم ُم٘م٤مم اًمٌٞم٤من ُمـ اجلٝم٦م اًمتل ٟمريد ُم٘مّدُم٤مت اإلـمالق

ؽ سم٤مإلـمالق ومٞمٝم٤م. ًّ  اًمتٛم

إّن آي٤مت اجلٝم٤مد وإن يم٤مٟم٧م دائٛم٦ًم وقم٤مُم٦م إمم ىمٞم٤مم يقم اًمديـ، إّٓ  ادشؽؾي افثوكقي:

أّن اعمٗمؽمض ـ حلٔم٦م صدور اًمٜمّص ـ أن يٙمقن ًمف ُم٤م يؼّمره قمغم أرض اًمقاىمع، وم٢مذا 

ـ ٓ أىمّؾ ذم إهمٚمٌٞم٦م اًم٤ًمطم٘م٦م ُمٜمٝم٤م ـ يم٤مٟم٧م دوم٤مقمٞم٦ًم،   |صم٧ٌم أّن طمروب اًمٜمٌل

ومٜمزول آي٤مت ًمزوم ُم٘م٤مشمٚم٦م اًمٙم٤مومر طمٞمٜمئٍذ ٓ حُيرز اٟمٕم٘م٤مد إـمالق ومٞمٝم٤م يِمٛمؾ آسمتدائٞم٦م، 

ُم٤م داُم٧م حت٨م اعمًٚمٛملم قمغم ُمقاضمٝم٦م اًمٗمئ٦م اعم٘م٤مسمٚم٦م هلؿ.. وسمٕم٤ٌمرٍة أظمرى: إّن ُمريمقزي٦م 

ّٙمؾ ىمريٜم٦م قمغم أّن اهلل طمٞمٜمام ـمٚم٥م ُمٜمٝمؿ اًمدوم٤مقمٞم٦م ذم طمٞم٤مة اعمًٚمؿ اعمٕم٤مس ًمٚمٜمٌل ىمد شمِم

اجلٝم٤مد وم٢مٟمام أراد هذا اًمٜمقع ُمٜمف، ٓ أىمّؾ ُمـ آٟمٍماف قمـ همػمه أو إقم٤مىم٦م شمٙمّقن 

اإلـمالق اًمِم٤مُمؾ ًمف، ومٝمذا أؿمٌف سم٘مقًمٜم٤م اًمٞمقم وٟمحـ ذم ؾمٞم٤مق طمروب دوم٤مقمٞم٦م قمغم 

ًف خمتٚمػ اًمّمٕمد: جي٥م اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، وم٢من اًمٜمّص وإن يم٤من ُمٓمٚم٘م٤ًم ذم طمد ٟمٗم

وقمغم ُمًتقى صقرشمف: إّٓ أّن اًمٕمرف ٓ يٗمٝمؿ ُمٜمف ـ ذم هذا اًمًٞم٤مق اخل٤مرضمل اعمحٞمط 

ـ همػم اًمدوم٤مقمٞم٦م، ومٝمذا ًمٞمس ُمـ سم٤مب اعمقرد ٓ خيّّمص اًمقارد، سمؾ ُمـ سم٤مب قمدم 

شمٙمّقن إـمالق قمٜمد اًمٕمرف يًتققم٥م سمٕمض إؿمٙم٤مل، ويٙمٗمل طمّمقل اًمِمؽ ذم 

ٞم٦م قمٜمد اًمِمؽ يمام سمحثٜم٤مه ذم قمٚمؿ اٟمٕم٘م٤مد اإلـمالق طمتك ُيًتٜمد إمم أص٤مًم٦م قمدُمف إوًم

 إصقل.

هق اًمًٞم٤مق  |وهذه اعمِمٙمٚم٦م ُمٌٜمٞم٦م قمغم أّن اًمًٞم٤مق اعمحٞمط سمحروب اًمٜمٌل
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اًمدوم٤مقمل، سمحٞم٨م همدا ذًمؽ ضمزءًا ُمـ وقمل اعمًٚمٛملم قمٍم صدور اًمٜمص وٟمزوًمف، 

 وؾمقف ي٠ميت اًمٌح٨م قمـ هذه اًمٜم٘مٓم٦م سم٢مذن اهلل ؾمٌح٤مٟمف.

٤مر دون سمٞم٤من ُماليمف ٓ يدّل قمغم أّن إن صدور طمٙمٍؿ سم٘مت٤مل اًمٙمٗم ادشؽؾي افثوفثي:

اعمالك هق اًمٙمٗمر، سمؾ حيتٛمٚمف وحيتٛمؾ همػمه، واًم٥ًٌم ذم ذًمؽ أّن شم٘مًٞمؿ اًم٘مرآن 

اًمٙمريؿ ًمٚمٜم٤مس يم٤من قمغم إؾم٤مس اًمٕم٘مٞمدي، وـمٌٞمٕم٦م احلرب اًمتل قم٤مؿمٝم٤م اعمًٚمٛمقن 

يم٤مٟم٧م قمغم هذا إؾم٤مس: ًمذا ومٛمـ اًمٓمٌٞمٕمل أن يتحّدث قمـ اًمٓمرف اعم٘م٤مسمؾ آظمذًا 

٤مر هذه اًمّمٗم٦م: ّٕن اًمذيـ يم٤مٟمقا ي٘مٗمقن ذم ـمرف اعمقاضمٝم٦م ُمع اعمًٚمٛملم مل سمٕملم آقمتٌ

يٙمقٟمقا ىمقُمٞم٦ًم ظم٤مّص٦م يٛمت٤مزون هب٤م أو قمِمػمة ظم٤مّص٦م، ٓؾمٞمام سمٕمد ُمٕمريم٦م إطمزاب، 

مم٤م يٗمرض أظمذ اًمٕمٜمقان اجل٤مُمع، وهق قمٜمقان اًمٙمٗمر سم٤مإلؾمالم، ومٝمذا ُمثؾ ىمقًمٜم٤م ـ وهق 

اًمروس ذم اًمِمٞمِم٤من، وم٢من قمٜمقان  يمثػم  ذم اؾمتخداُم٤مت اًمٕمرف ـ: جي٥م ُم٘م٤مشمٚم٦م

)اًمروس( ًمٞمس هق اعمالك إسمدي: وإّٟمام اؾمتخدُمٜم٤مه ًمٙمقٟمف اًمّمٗم٦م اًمتل دمٛمع اًمٓمرف 

أظمر قمغم ُمًتقى آضمتامع اًمًٞم٤مد اًمٞمقم ذم فمؾ اًمدوًم٦م اًم٘مقُمٞم٦م واًمٕمٚمامٟمٞم٦م و .. 

وهٙمذا ًمق ىمٞمؾ: جي٥م ُم٘م٤مشمٚم٦م طمٚمػ إـمٚمز و.. وُمع هذا يمّٚمف ٓ يٙمقن هٜم٤مك فمٝمقٌر 

اًمٕمٚمّٞم٦م، وىمدياًم ىم٤مًمقا: اًمقصػ ُمِمٕمر سم٤مًمٕمٚمٞم٦م، إّٓ أّن فمٝمقره ومٞمٝم٤م ـ وهق ُمقوقع ذم 

 احلجٞم٦م ـ حيت٤مج إمم ىمريٜم٦م.

إن هذا اًمقضمف سمّمٞمٖمتف اًمرئٞم٦ًم ًمق شمّؿ ومٝمق حمٙمقم ّٕي ُمالٍك  ادشؽؾي افرابعي:

يًتٔمٝمر ُمـ أي٤مت: أي أن ٟم٦ًٌم اًمٔمٝمقر ومٞمف أوٕمػ ُمـ أّي ٟم٦ًٌم، ومٝمق يٕمتٛمد قمغم 

أظمر سم٤مًمٙم٤مومر دون إؿم٤مرة إمم ُمالك احلرب، وم٢مذا دّل دًمٞمؾ قمغم أّن  وصػ اًمٓمرف

ُمالك احلرب ًمٞمس هق اًمٙمٗمر ومًقف يٙمقن ذاك اًمدًمٞمؾ ُم٘مّدُم٤ًم قمغم هذا اًمقضمف، 

وهذه ٟم٘مٓم٦م ُمٝمّٛم٦م ًمٗمٝمؿ ـمٌٞمٕم٦م وُمًتقى إدًّم٦م قمٜمد اًمقصقل إمم ُمرطمٚم٦م شمٕم٤مرض 

 اعمٕمٓمٞم٤مت، يمام ؾمٜمرى ىمري٤ًٌم سمٕمقن اهلل.
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 آي٤مت اًم٘مرآن اًمٙمريؿ شم٘مع ـ ذم احلّد إدٟمك ـ قمغم ٟمققملم: إنّ  ادشؽؾي اخلومسي:

أي٤مت اًمتل ٓ حتتقي قمغم ىمٞمد اًمدوم٤مقمٞم٦م ورّد اًمٕمدوان، وهل  افـوع إّول:

 أي٤مت اًمتل ٟمدرؾمٝم٤م طم٤مًمّٞم٤ًم.

أي٤مت اًمتل حتقي هذا اًم٘مٞمد، وهل يمثػمة: ُمثؾ: أّول آي٤مت اجلٝم٤مد  افـوع افثوين:

ِهْم َفَؼِديٌر * افَِّذيَن  ُأِذَن فِؾَِّذينَ قمغم ىمقل: ﴿ ُْم ُطؾُِؿوا َوإِنَّ اهللَ َظَذ َكُْصِ ُيَؼوَتُؾوَن بَِلَّنَّ

ـَو اهللُ﴾ َّٓ َأن َيُؼوُفوا َربم (، أو ُمٓمٚمع 44ـ  39)احل٩م:  ُأْخِرُجوا ِمن ِدَيوِرِهْم بَِغْرِ َحقٍّ إِ

قمـ إؿمٝمر احلرم:  آي٤مت اًمؼماءة، وومؼ ُم٤م سمّٞمٜم٤مه ؾم٤مسم٘م٤ًم، أو ُمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم سمٕمد احلدي٨م

ْم َظن دِيـُِؽْم إِِن اْشَتَطوُظوْا﴾ ﴿ ـُ و َٓ َيَزاُفوَن ُيَؼوتُِؾوَكُؽْم َحتََّى َيُردم (، 217)اًمٌ٘مرة: َو

َٓ ُُيِىِّ وىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿ َٓ َتْعَتُدوْا إِنَّ اهللَ  َوَؿوتُِؾوْا دِم َشبِقِل اهللِ افَِّذيَن ُيَؼوتُِؾوَكُؽْم َو

يِن (، وىمقًمف: 194ٌ٘مرة: )اًم  ادُْعَتِديَن﴾ ْم دِم افدِّ ـُ ُم اهللُ َظِن افَِّذيَن ََلْ ُيَؼوتُِؾو ـُ َٓ َيـَْفو ﴿

وُهْم َوُتْؼِسُطوا إَِفْقِفْم إِنَّ اهللَ ُُيِىم ادُْؼِسطَِغ * إِكَّاَم  ْم َأن َتَزم ـُ ن ِدَيوِر م مِّ ـُ ْ ُُيِْرُجو َوََل

ـُ  ُم اهللُ َظِن افَِّذيَن َؿوَتُؾو ـُ ْم َوَطوَهُروا َظَذ َيـَْفو ـُ ن ِدَيوِر م مِّ ـُ يِن َوَأْخَرُجو ْم دِم افدِّ

و (، وىمقًمف: 9ـ  8)اعمٛمتحٜم٦م:  إِْخَراِجُؽْم َأن َتَوفَّْوُهْم﴾ ْؾِم َؾوْجـَْح ََلَ ﴿َوإِن َجـَُحوْا فِؾسَّ

ِؿقُع افَعؾِقُم﴾  ُه ُهَو افسَّ ْل َظَذ اهللِ إِكَّ َـّ َٓ ُتَؼوتُِؾوَن دِم  َوَمو َفُؽمْ (، ﴿61)إٟمٗم٤مل:  َوَتَو

ـَو َأْخِرْجـَو  َجوِل َوافـَِّسوء َوافِوْفَداِن افَِّذيَن َيُؼوُفوَن َربَّ َشبِقِل اهللِ َوادُْسَتْضَعِػَغ ِمَن افرِّ

﴾ راً ِمْن َهِذِه افَؼْرَيِي افظَّوَِلِ َأْهُؾَفو َواْجَعل فَّـَو ِمن فَُّدكَك َوفِقًّو َواْجَعل فَّـَو ِمن فَُّدكَك َكِص 

ِض ادُْمِمـَِغ ( وىم٤مل: 75)اًمٜم٤ًمء:  َّٓ َكْػَسَك َوَحرِّ َٓ ُتَؽؾَُّف إِ ﴿َؾَؼوتِْل دِم َشبِقِل اهللِ 

َػُروْا َواهللُ َأَصدم َبْلًشو َوَأَصدم َتـؽِقََلً﴾ ـَ (، 84)اًمٜم٤ًمء:  َظَسى اهللُ َأن َيُؽفَّ َبْلَس افَِّذيَن 

ْم َؾَؾْم وىمقًمف:  ـُ َؾَم َؾاَم َجَعَل اهللُ َفُؽْم َظَؾْقِفْم ﴿َؾنِِن اْظَتَزُفو ْم َوافَؼْوْا إَِفْقُؽُم افسَّ ـُ ُيَؼوتُِؾو

سم٤مًم٘مقل: ش ٟمقراين» قمؼّم قمٜمٝم٤م(، إمم همػمه٤م ُمـ أي٤مت طمّتك 94)اًمٜم٤ًمء: َشبِقََلً﴾ 

 . شاًم٘مرآن ُمكمء سم٠مطم٤مدي٨م قمـ مح٤مي٦م اعمْمٓمٝمديـ وآُمتٜم٤مع قمـ اًمٕمدوان»

                                           
، شمرمج٦م: ري٤مض طمًـ، دار 82( أ. ج ٟمقراين، اجلٝم٤مد واإلؾمالم، اًمتحّٞمز ذم ُمقاضمٝم٦م اًمقاىمع: 1)
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وومؼ ُم٤م سمّٞمٜم٤مه ؾم٤مسم٘م٤ًم وؾمٞم٠ميت، ومٛمع وضمقد ُمثؾ  وقمٚمٞمف، ٓ ؿمؽ ذم قمدم وضمقد ٟمًخ

هذه أي٤مت اعمريّمزة عمٗمٝمقم اًمدوم٤مقمٞم٦م، هؾ جي٥م قمغم اهلل شمٕم٤ممم ذم يمّؾ آي٦م ضمٝم٤مد أن 

ينمح هذا اعمٗمٝمقم؟ وأٓ حيتٛمؾ اقمتامده قمغم ُمثؾ هذه أي٤مت ذم شمرؾمٞمخ هذا 

 اعمٗمٝمقم، صمؿ إـمالق سمٕمض اًمٜمّمقص اقمتامدًا قمٚمٞمٝم٤م؟

أن ٟم٘مرأ آي٤مت اجلٝم٤مد سمِمٙمؾ جمّزء، يمّؾ آي٦ٍم قمغم طمدة، سمؾ  وسمٕم٤ٌمرٍة أظمرى: ٓ يّمّح 

ٓسمد ُمـ ىمراءهت٤م سمقصٗمٝم٤م يماًل ًمف أسمٕم٤مض، إذ ٟمزًم٧م عمقاضمٝم٦م ُمًٚمًؾ ُمتت٤مٍل ُمـ 

إطمداث، ومال يّمّح اىمتٓم٤مقمٝم٤م يمام طمّمؾ ُمع سمٕمْمٝمؿ، إّٓ ُمع صمٌقت طمّمقل شمرىمل 

ُمـ آي٤مت ذم اخلٓم٤مب اًم٘مرآين، وؾمٞم٠ميت سمٞم٤مٟمف، وقمٚمٞمف، ومقضمقد جمٛمققم٦م ُمٕمتّد هب٤م 

ؾمٞمام إذا ضم٤مءت ٓاًمدوم٤مقمٞم٦م يٛمٜمع قمـ اٟمٕم٘م٤مد إـمالق قم٤مدي مل شم٘مؿ ىمريٜم٦م ظم٤مّص٦م قمٚمٞمف، 

هذه اإلـمالىم٤مت سمٕمد شمٚمؽ اًمٜمّمقص اًمدوم٤مقمٞم٦م، وم٢من اطمتامل قمدم ذيمر ُمٗمٝمقم 

اًمدوم٤مقمٞم٦م ومٞمٝم٤م ـ اقمتامدًا قمغم ُم٤م ؾمٌؼ ـ وارد، ومال يٓم٤مًم٥م اعمتٙمّٚمؿ سمتٙمرار هذا اًم٘مٞمد يمّٚمام 

سمٛمريمقزيتف اعمٜمٓمٚم٘م٦م ُمـ اًمٜمّمقص اًم٤ًمسم٘م٦م ـ واًمًٞم٤مق  طم٨ّم قمغم اجلٝم٤مد، ايمتٗم٤مءً 

اًمت٤مرخيل ًمٚمحروب اًمٜمٌقي٦م ـ اًمتل ريّمزت اعمٗمٝمقم: وقمٚمٞمف ٓ يّمّح آقمتامد قمغم 

 إـمالىم٤مت اًم٘مرآن اًمٙمريؿ هٜم٤م.

وهذه اعمٜم٤مىمِم٦م إظمػمة ُمقىمقوم٦م قمغم صّح٦م ومٝمؿ اًمدوم٤مقمٞم٦م ُمـ أي٤مت اًمتل سمّٞمٜم٤مه٤م، 

ُم٤م إصم٤ٌمت ذًمؽ، ورّد ُم٤م ىمٞمؾ ُمـ ُمٜم٤مىمِم٤مت قمغم وإٓ وم٤مًمٙمالم يمّٚمف يّمٌح قم٘مٞماًم، أ

دوم٤مقمٞم٦م آي٤مت اجلٝم٤مد اًمدوم٤مقمل، وم٘مد سمحثٜم٤مه سم٤مًمتٗمّمٞمؾ قمٜمد اؾمتٕمراض أدًّم٦م قمدم 

 ذقمٞم٦م اجلٝم٤مد آسمتدائل.
 

 ٔدّاز السعٕٚ السٍٖٗٛ ×قّصٛ الٍيب غمٗىاُ

ُمع أهؾ ؾم٠ٌم وُمٚمٙمتٝمؿ، × يٛمٙمـ هٜم٤م شمًٚمٞمط اًمْمقء قمغم ىمّّم٦م ٟمٌل اهلل ؾمٚمٞمامن

                                                                                                       
 .2447، 1اًمٗم٤مرايب، سمػموت، ط 
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اًمذي ضم٤مء طمقل هذه اًم٘مّّم٦م يدًّمؾ قمغم أن اهلدهد مل ئمٝمر ذم ومًٞم٤مق احلدي٨م 

آضمتامع اًمٕم٤مم اًمذي قم٘مده ؾمٚمٞمامن، صمؿ ضم٤مء خمؼمًا قمـ ىمقم يٕمٌدون اًمِمٛمس ُمـ دون 

اهلل شمٕم٤ممم، وهٜم٤م يم٤من رّد ؾمٚمٞمامن، سمح٥ًم أي٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م، قم٘م٥م إقمالم اهلدهد ًمف سمٕمدم 

ًَ ِمَن افَؽوِذبَِغ﴾َؿوَل َشـَـُظُر َأَص قم٤ٌمدهتؿ هلل ؾمٌح٤مٟمف، ُم٤م يكم: ﴿ ـ ـُ ًَ َأْم  )اًمٜمٛمؾ:  َدْؿ

(، صمؿ ـمٚم٥م ُمٜمف إيّم٤مل يمت٤مسمف إًمٞمٝمؿ، وخيؼمٟم٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمـ ُمْمٛمقن اًمٙمت٤مب 27

ُه ذم اًمٜمص اًمت٤مزم: ﴿ ُه ِمن ُشَؾْقاَمَن َوإِكَّ ِريٌم * إِكَّ ـَ َو ادَأل إيِنِّ افِؼَي إََِلَّ ـَِتوٌب  ًْ َيو َأُّيم َؿوَف

َّٓ َتْعُؾوا َظَعَّ َوْأُتويِن ُمْسؾِِؿَغ﴾بِْسِم اهللِ افرَّ  ِحقِم * َأ (، 31ـ  29)اًمٜمٛمؾ:  ْْحَِن افرَّ

وم٤مىمؽمطم٧م ُمٚمٙم٦م ؾم٠ٌم أن شمرؾمؾ ًمًٚمٞمامن هدي٦م، ًمٙمـ رّد ؾمٚمٞمامن يم٤من ص٤مرُم٤ًم، ًمٞمٕمٚمـ 

و َوَفـُْخِرَج سمٕمده ُم٤م يكم:  م ُِبَ َّٓ ؿَِبَل ََلُ ـَْفو َأِذفًَّي ﴿اْرِجْع إَِفْقِفْم َؾَؾـَْلتِقَـَُّفْم بُِجـُوٍد  ـَُّفم مِّ

(، وذم هن٤مي٦م أطمداث اًم٘مّم٦م ئمٝمر ًمٜم٤م اًم٘مرآن ظم٤ممت٦م 37)اًمٜمٛمؾ:  َوُهْم َصوِؽُروَن﴾

ًْ اًمٕمالىم٦م طملم شم٘مقل ُمٚمٙم٦م ؾم٠ٌم: ﴿ َشَػ ـَ ًي َو َح َؾَؾامَّ َرَأْتُه َحِسَبْتُه جُلَّ ْ و اْدُخِع افُصَّ ؿِقَل ََلَ

دٌ  َرَّ ٌح ُّمم ُه َسْ ًُ َمَع  َظن َشوَؿْقَفو َؿوَل إِكَّ ًُ َكْػِز َوَأْشَؾْؿ ًْ َربِّ إيِنِّ َطَؾْؿ ن َؿَواِريَر َؿوَف مِّ

 (.44)اًمٜمٛمؾ:  ُشَؾْقاَمَن هللِ َربِّ افَعودََِغ﴾

واًمذي × هذه اًم٘مّّم٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م شمدًّمٜم٤م قمغم هن٩م ضمٝم٤مد اًمدقمقة قمٜمد اًمٜمٌل ؾمٚمٞمامن

صمٜم٤مي٤م اًم٘مّم٦م يٜم٘مٚمف ًمٜم٤م اًم٘مرآن دون أّي شمٕمٚمٞمؼ ؾمٚمٌل قمغم ُم٤م طمّمؾ، وُمـ اًمقاوح ُمـ 

أن ُمِمٙمٚم٦م أهؾ ؾم٠ٌم مل شمٙمـ ذم اقمتدائٝمؿ قمغم ؾمٚمٞمامن وقمغم اعمًٚمٛملم ُمٕمف، سمؾ يم٤من 

اًمٕمٜمٍم إؾم٤مس اًمذي ىمّدُمف اهلدهد ذم ُمٕمٚمقُم٤مشمف طمقهلؿ يٙمٛمـ ذم قمدم قم٤ٌمدهتؿ هلل، 

وقم٤ٌمدهتؿ ًمٚمِمٛمس، وقم٘م٥م ذًمؽ ىمّرر ؾمٚمٞمامن أن ي٠مشمقه ُمًٚمٛملم وإٓ أرؾمؾ هلؿ 

ن اًمرؾم٤مًم٦م إظمػمة هل٤م هل إؾمالم هذه اعمرأة ُمع ؾمٚمٞمامن ضمٜمقدًا، وهن٤مي٦م اًم٘مّّم٦م شم١ميّمد أ

هلل رب اًمٕم٤معملم، ومٝمذه اًم٘مّّم٦م ظمػم دًمٞمؾ قمغم ُمٜمٓمؼ اجلٝم٤مد اًمدقمقي ذم اًم٘مرآن 

اًمٙمريؿ، سمال طم٤مضم٦م ًمٚمذه٤مب إمم اًمٜمّمقص اًم٘مرآٟمٞم٦م ذات اًمٓم٤مسمع اًمت٘مٜمٞمٜمل واًمتنميٕمل 
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ؽ سمِم٤مهد هٜم٤م أو سم٢مـمالق هٜم٤مك، إذ ٓ ُمؼمر ًمًٚمٞمامن ذم اؾمت ًّ خدام اًمٕمٜمػ ًمٜمتٛم

هـ( 1393وّدهؿ ؾمقى قمدم قم٤ٌمدهتؿ هلل، سمؾ ًم٘مد زاد حمٛمد اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر )

قمٜمدُم٤م رأى أن ُمنموع ؾمٚمٞمامن يم٤من ٓضمتالب ظمػمات سمالد اًمٞمٛمـ إمم ممٚمٙمتف 

اًمّمٖمػمة آٟمذاك ذم إردن وختقم ُمٍم وسمحر اًمروم، وضمٕمؾ شمٚمؽ اًمٌالد ـمري٘م٤ًم 

 .ًمتج٤مرشمف أيْم٤مً 

تدٓل سم٘مّّم٦م ؾمٚمٞمامن، وسمٕمد ـمرطمٝم٤م وسمحثٝم٤م وضمدت أن هذا ُم٤م يٛمٙمٜمٜم٤م سمٞم٤مٟمف ًمالؾم

 .اًمِمٞمخ ٟمٕمٛم٦م اهلل ص٤محلل ٟمجػ آسم٤مدي ىمد شمٕمّرض هل٤م أيْم٤مً 

وىمد يٜم٤مىمش آؾمتدٓل هبذه اًم٘مّّم٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م اٟمٓمالىم٤ًم ُمـ أهن٤م شمرضمع إمم زُمـ 

اًمنمائع اًم٤ًمسم٘م٦م، واعمٗمروض أن اإلؾمالم ٟمًخ شمٚمؽ اًمنمائع: وم٤مٓؾمتٜم٤مد إمم ُمقىمػ 

 ن اؾمتٜم٤مد ذم همػم ُمقوٕمف اًمّمحٞمح.اًمٜمٌل ؾمٚمٞمام

وهذه اعمالطمٔم٦م شمّمّح ًمق ىمٚمٜم٤م سم٠من جملء اًمديـ اًمالطمؼ يٜمًخ ـ سمٛمجّرده ـ مت٤مم 

ُمٕمٜم٤مه × اًمدي٤مٟم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م، قمغم اعمًتقى اًمتنميٕمل، ومٛمجّرد إرؾم٤مل اًمٜمٌل قمٞمًك

أن اًمتنميٕم٤مت اعمقؾمقي٦م ص٤مرت ٓهمٞم٦ًم سم٠ميمٛمٚمٝم٤م إٓ إذا ضم٤مء ٟمّص قمٞمًقي ي٘مّر شمنميٕم٤ًم 

ٕمٞمد إٟمت٤مضمف جمددًا، أُم٤م ًمق ىمٚمٜم٤م ـ يمام هل وضمٝم٦م ٟمٔمر مج٤مقم٦م ُمـ قمٚمامء اعمًٚمٛملم ـ ُم٤م أو ي

سم٠من جملء اًمدي٤مٟم٦م اًمالطم٘م٦م ٓ يٌٓمؾ ىم٤مٟمقن اًمدي٤مٟم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م سمرُّمتف، سمؾ ئمؾ قمغم طم٤مًمف، 

وإٟمام ٟمتتٌع احل٤مٓت اجلزئٞم٦م اًمتل ىمد شمٜمًخ اًمدي٤مٟم٦م اًمالطم٘م٦م ومٞمٝم٤م سمٕمض ىمقاٟملم اًمدي٤مٟم٦م 

ٜم٤م طمّج٦م قمٚمٞمٜم٤م، ُم٤م مل يرد دًمٞمٌؾ ٟم٤مؾمخ، إذا ىمٚمٜم٤م هبذا يم٤مٟم٧م ىمّّم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م، ومنمع ُمـ ىمٌٚم

ؾمٚمٞمامن دًمٞماًل: سمٕمد ومرض قمدم وضمقد دًمٞمؾ ٟم٤مؾمخ عمٜمٓمؼ اجلٝم٤مد اًمدقمقي اعمقضمقد 

ومٞمٝم٤م. قمٚماًم أّن ٟم٘مؾ اًم٘مرآن هل٤م ذم ؾمٞم٤مق شمٕمريػ اعمًٚمٛملم سم٤محلدث ٟمقٌع ُمـ اًمْمّخ 

                                           
 .252: 19قم٤مؿمقر، شمٗمًػم اًمتحرير واًمتٜمقير  ( اسمـ1)

 .94ـ  92( ص٤محلل ٟمجػ آسم٤مدي، ضمٝم٤مد در إؾمالم )اجلٝم٤مد ذم اإلؾمالم(: 2)
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ٙمت٤مب أو اًمًٜم٦ّم اًمنميٗم٦م قمغم اعم١ميد عمْمٛمقن اًم٘مّّم٦م، وإٓ يم٤من اعمٗمؽمض أن يٕمّٚمؼ اًم

 هذا إُمر، وهق ُم٤م ٓ ٟمراه وٓ ٟمٚمٛمًف.

ًمٙمـ ـ وُمع قمدم صّح٦م اعمالطمٔم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م ـ ٟم٘مػ أُم٤مم إؿمٙم٤مًمٞم٦م أظمرى، وهل أن 

اًم٘مّّم٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م اعمذيمقرة شمريد سم٤مًمدرضم٦م إومم أن شمقصؾ ًمٜم٤م رؾم٤مًم٦ًم رئٞم٦ًم، وهل 

جلٝم٤مد اًمدقمقي طمتك يٜمٕم٘مد هل٤م رؾم٤مًم٦م اًم٘مّقة قمٜمد ؾمٚمٞمامن، وًمٞم٧ًم ذم ُم٘م٤مم سمٞم٤من طمٙمؿ ا

إـمالق، ومٖم٤مي٦م ُم٤م شمٗمٞمد أن ؾمٚمٞمامن ُم٤مرس اجلٝم٤مد اًمدقمقي حم٘م٤ًم، ًمٙمـ هذا ٓ يٕمٓمٞمٜم٤م 

ُم١مذًا قمغم أن اجلٝم٤مد اًمدقمقي ُم٤مرؾمف ؾمٚمٞمامن ُمـ ُمقىمع فمروومف اًمت٤مرخيٞم٦م أم ُمـ 

ُمقىمع أٟمف إصؾ واًمتنميع إوزم، وم٤مًمٗمٕمؾ اًمٜمٌقي ـ يمام سمحثٜم٤مه ُمٗمّّماًل ذم دراؾمتٜم٤م ذم 

ـ دًمٞمؾ ص٤مُم٧م ي١مظمذ ومٞمف سم٤مًم٘مدر اعمتٞم٘مـ، وٟمحـ ٓ ٟمٕمرف  قل اًمٗم٘مف اإلؾمالُملأص

اعمالسم٤ًمت اًمتل ؾمٛمح٧م ًمًٚمٞمامن سم٤مؾمتخدام هذا اعمٜمٝم٩م، ٟمٕمؿ اًم٘مّّم٦م شمدّل قمغم ُمٌدأ 

ذقمٞم٦م ضمٝم٤مد اًمدقمقة، ًمٙمـ ٓ ٟمٕمرف هؾ سم٤مًمٕمٜمقان إوزم يمجزء ُمٙمّقن ُمـ ىمقاٟملم 

ٟمتحدث قمـ واىمٕم٦م شمرضمع إمم آٓف اًمديـ أم سمٕمٜمقان صم٤مٟمقي فمرذم شم٤مرخيل؟ ومٜمحـ 

اًمًٜملم وٛمـ ُمٜم٤مظم٤مت ظم٤مّص٦م: وأي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م وإن يم٤مٟم٧م دًمٞماًل ًمٗمٔمٞم٤ًم ًمف سمٓمٌٕمف 

ـم٤مىم٦م اإلـمالق: ًمٙمـ اعمٗمؽمض أٟمٜم٤م ٓ ٟمًتدل سم٤مٔي٦م قمؼم دًٓم٦م ًمٗمٔمٞم٦م ُم٤ٌمذة قمغم 

ُمقوققمٜم٤م، سمؾ سمٗمٕمؾ اًمٜمٌل ؾمٚمٞمامن اًمذي أظمؼمت قمٜمف أي٦م، ومال إـمالق ومٞمف، سمؾ ىمد 

ذم قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف أن اًمِمؽ ذم شم٤مرخيٞم٦م طمٙمؿ ُم٤م ٓ يث٧ٌم ذم ُمقرده اًمت٠مسمٞمد إٓ  سمرهٜم٤ّم

 .سمحِمد ؿمقاهد، وشمٗمّمٞمٚمف ُمقيمقل إمم حمّٚمف

 

 وكاضبٛ ٔوٍاقسٚ لمعالوتني: فطن اهلل ٔصاحل٘ جنف آبازٙ

طم٤مول اًمٕمالُم٦م اًمًٞمد حمٛمد طمًلم ومْمؾ اهلل شمٗمًػم هذه اًم٘مّّم٦م سمام ٓ يٚمت٘مل ُمع 

                                           
 .636ـ  641اٟمٔمر: طمٞمدر طم٥م اهلل، طمجٞم٦م اًمًٜم٦ّم ذم اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل: ( 1)

 .744ـ  663اٟمٔمر: اعمّمدر ٟمٗمًف: ( 2)
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٦م سم٤معمٕمٜمك اًمذي يٓمرح ذم اجلٝم٤مد آسمتدائل: ومرأى أّن ؾمٚمٞمامن ىم٤مل ُمٜمٓمؼ اًم٘مّقة اًمدقمقي

هذا ًمٚمرؾمقل، وهق يٕمرف أهنؿ ؾمٞمًتًٚمٛمقن ًمف قمٜمدُم٤م يٕمرومقن طمجؿ اًم٘مّقة »... 

وُمًتقى اًمرّد، وًمٙمٜمف أراد أن يقاضمٝمٝمؿ سم٤مًم٘مّقة اعمًتٛمدة ُمـ اًمٖمٞم٥م اًمذي ُمٜمحف اهلل 

قمٔمٛم٦م اًم٘مدرة اإلهلٞم٦م  سمٕمض وؾم٤مئٚمف، ًمٞمٙمقن ذًمؽ وؾمٞمٚم٦ًم ًمالىمتٜم٤مع قمٜمدُم٤م يٕمرومقن

اًمتل شمتٛمثؾ ذم هذا اًمٗمٕمؾ اًمٕمجٞم٥م اًمذي يدّل قمغم أن اًم٘مْمٞم٦م ًمٞم٧ًم ىمْمٞم٦م ُُمْٚمؽ يراد 

ًمف أن يتقؾّمع ويٙمؼم، سمؾ هل ىمْمٞم٦م رؾم٤مًم٦ٍم يراد هل٤م أن شمؽميّمز ذم اًمٕم٘مقل واًم٘مٚمقب 

ـّ ...   .شواعمقاىمػ... وهٙمذا اًمتٗم٧م إمم أقمقاٟمف ُمـ اجل

اًمتل أذٟم٤م إًمٞمٝم٤م ُمٓمٚمع احلدي٨م، وم٠مراد أن يٌٕمد  ويم٠من ومْمؾ اهلل اًمتٗم٧م إمم اًمٜم٘مٓم٦م

ُمٜمٓمؼ اجلٝم٤مد اًمدقمقي هٜم٤م هبذه اًمٓمري٘م٦م، وٓ يٌٕمد ـ سم٘مريٜم٦م اًمًٞم٤مىم٤مت اإلقمج٤مزي٦م 

وظم٤ممت٦م إطمداث سم٢مؾمالم ُمٚمٙم٦م ؾم٠ٌم قمـ ىمٜم٤مقم٦م ـ أن يٙمقن إـم٤مر اًم٘مّقة ىمد ضم٤مء يمام ىم٤مل 

 اًمًٞمد ومْمؾ اهلل.

ين، أن ؾمٚمٞمامن مل ي٘مؿ واًمذي يزيدٟم٤م إسارًا قمغم ظمّمقصٞم٦م احلدث اًمًٚمٞمام

سم٤مؾمتخدام ىمّقاشمف إلظمْم٤مع اًمٕم٤ممل وم٘مد يم٤مٟم٧م طمٙمقُمتف حمدودة ضمٖمراومٞم٤ًم، وًمق يم٤من 

هبدف إظمْم٤مع إرض ًمٗمٕمؾ ـمٌ٘م٤ًم ًمٚم٘مّقة اًمٕمٛمالىم٦م اًمتل ُمٜمحف اهلل إي٤مه٤م، ًمٙمٜمٜم٤م مل 

ٟمجده يًتخدم ذًمؽ أسمدًا، وم٘مّّم٦م أهؾ ؾم٠ٌم ىمد شمٙمقن شمٕمٌػمًا قمـ رهم٦ٌم ؾمٚمٞمامن ُمـ أّول 

خدم أؾمٚمقب اًمتٝمديد يمل شم٠مشمٞمف اعمرأة واعمأل ُمٕمٝم٤م، ومػموا اعمٕمجزات اًمتل إُمر أن يًت

قمٜمده ومٞمًٚمٛمقا، ٓ أن يريد إظمْم٤مقمٝمؿ ٕهمراض اعمٚمؽ أو اًمًٚمٓم٦م، ومْماًل يمذًمؽ قمام 

يٗمٝمؿ ُمـ يمٚمامت اسمـ قم٤مؿمقر اًمتل أعمحٜم٤م إًمٞمٝم٤م ؾم٤مسم٘م٤ًم: واًمتل شمٜم٤مذم روح أي٤مت 

ّٚمف يٕمّزز اخلّمقصٞم٦م ذم احلدث اًم٘مرآٟمٞم٦م اعمتحّدصم٦م قمـ ُمٚمؽ ؾمٚمٞمامن، إذًا هذا يم

اًمًٚمٞمامين، ووضمقد ُمالسم٤ًمت همػم واوح٦م ًمٜم٤م، طمتك ًمق يم٤من اجلٝم٤مد اًمدقمقي ضم٤مئزًا 

                                           
 .247: 17( حمٛمد طمًلم ومْمؾ اهلل، شمٗمًػم ُمـ وطمل اًم٘مرآن 1)
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 ًمًٚمٞمامن وًمٞمس واضم٤ًٌم.

قمغم ظمّط آظمر، ؾمّجؾ اًمِمٞمخ ص٤محلل ٟمجػ آسم٤مدي سمٕمض اعمالطمٔم٤مت قمغم 

 آؾمتدٓل سم٘مّّم٦م ؾمٚمٞمامن هل:

اًمٜم٤مس وقمدم إقمٓم٤مئٝمؿ ـ إن ؾمٞم٤مق أي٤مت يقطمل سم٤مؾمتٌدادي٦م دوًم٦م ؾم٠ٌم وىمٛمٕمٝم٤م 1

طم٘مٝمؿ ذم مم٤مرؾم٦م طمٞم٤مهتؿ، ومال طمري٦م قمٜمدهؿ، وهلذا اٟمٓمٚمؼ ؾمٚمٞمامن ًمتحريرهؿ ُمـ 

 .آؾمتٌداد واًمٔمٚمؿ واًم٘مٛمع، وهلذا دقم٤م اًمًٚمٓم٦م احل٤ميمٛم٦م ومل يدع اًمِمٕم٥م ذم ؾم٠ٌم

وهذه اعمالطمٔم٦م ومٞمٝم٤م سمٕمض اًمٖمراسم٦م: ومال ُم١مذ ذم اًم٘مّّم٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م قمغم ُم٤م ىمٞمؾ، سمؾ 

ر وصقل اًمرؾم٤مًم٦م إًمٞمٝم٤م جلٛمع اعمأل واؾمتِم٤مرهتؿ: وهذا دًمٞمؾ ُمٚمٙم٦م ؾم٠ٌم ؾم٤مرقم٧م ومق

قمٙمز حمتٛمؾ قمغم قمدم وضمقد ُمٜمٓمؼ آؾمتٌداد، سمؾ ُمٜمٓمؼ اًمتِم٤مور: وٓ يٛمٙمـ 

دقمقة ؿمٕم٥م سم٠ميمٛمٚمف إمم ممٚمٙم٦م ؾمٚمٞمامن: ومٛمـ اًمٓمٌٞمٕمل شمقضمٞمف اًمدقمقة ًمقضمقه اًم٘مقم 

 ورؤوؾمٝمؿ.

٦م ومل هيّدد اًمِمٕم٥م: ـ اعمٜم٤مخ آؾمتٌدادي هق اعمِمٙمٚم٦م: هلذا هّدد ؾمٚمٞمامُن اًمًٚمٓم2

يمام مل يٓمرح ومرض قم٘مٞمدة ظم٤مّص٦م شمقطمٞمدي٦م: وإّٟمام ـمٚم٥م إظمْم٤مقمٝمؿ، يْم٤مف إًمٞمف أن 

 .ؾمٚمٞمامن مل ُيٕمٛمؾ هتديده سمؾ يم٤مٟم٧م اعمّمٚمح٦م ذم ٟمٗمس اًمتٝمديد هلدايتٝمؿ

وهذه اًمٜم٘مٓم٦م إن رضمٕم٧م إمم ُم٤م ىمٚمٜم٤مه ٟمحـ ؾم٤مسم٘م٤ًم يم٤مٟم٧م ضمٞمدة، وإٓ ومٛمـ اًمٓمٌٞمٕمل 

الىم٦م اعمٚمقك ُمع اًمًٚمٓم٦م ومل شمٙمـ هٜم٤مك وؾم٤مئؾ إقمالم أن ٓ هيّدد اًمِمٕم٥م، ُم٤م داُم٧م قم

 خت٤مـم٥م اًمِمٕم٥م يمّٚمف، يمام ذم قمٍمٟم٤م احل٤مض.

إّن ىمّّم٦م ؾمٚمٞمامن ذات دًٓم٦م سمدرضم٦م ُمٕمٞمّٜم٦م، همػم أهّن٤م همػم ىم٤مدرة  وخَلصي افؼول:

                                           
 .95ـ  94( ص٤محلل ٟمجػ آسم٤مدي، ضمٝم٤مد در إؾمالم: 1)

، وىمد ؾمّجؾ صمامٟمٞم٦م إؿمٙم٤مٓت يرضمع اعمٝمّؿ ُمٜمٝم٤م إمم ُم٤م ىمٚمٜم٤مه، طمٞم٨م 97ـ  96( اعمّمدر ٟمٗمًف: 2)

 يمّرر وداظمؾ سملم اإلؿمٙم٤مٓت.
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قمغم ُمٜمحٜم٤م أهؿ ُمٌدأ دؾمتقري ذم اًمٕمالىم٤مت اًمدوًمٞم٦م ذم اًم٘م٤مٟمقن اإلؾمالُمل: ٕهّن٤م 

ٞم٦م همػم ضمٚمّٞم٦م، واًمٜمص اًم٘مرآين يريد احلدي٨م قمـ إؾمالم طمدث، وُمالسم٤ًمشمف اًمت٤مرخي

ُمٚمٙم٦م ؾم٠ٌم و.. وُمـ همػم اعمٕمٚمقم أّٟمف سمّمدد شم٘مٜملم ُمٌدأ احلرب ذم اًمٕمالىم٦م ُمع همػم 

اعمًٚمؿ، قمٚماًم أهّن٤م ًمق مت٧ّم عم٤م دًّم٧م قمغم اجلٝم٤مد آسمتدائل ُمع أهؾ اًمٙمت٤مب، سمؾ ُمع قمٌدة 

 اًمِمٛمس أو ُمٓمٚمؼ اعمنمك.

 

 يف حتمٗن الٍصٕص اجلّازّٖٛ الكطآٌٌٗٛعطٖٛ الؿٗذ وطتطٜ املطّطٙ 

وذم هذا اًمًٞم٤مق، ـمرح اًمِمٞمخ ُمرشم٣م ُمٓمٝمري ـ وشمٌٕمف اًمِمٞمخ ضمٕمٗمر اًمًٌح٤مين ـ 

شمّمّقرًا ظم٤مص٤ًم ذم ُمٜمٝم٩م اًمتٕم٤مُمؾ ُمع آي٤مت اًم٘مرآن اًمٙمريؿ هٜم٤م، ٓ سم٠مس سمٛمالطمٔمتف، 

 وطم٤مصؾ ُم٤م رآه أن أي٤مت هٜم٤م قمغم جمٛمققم٤مت مخس هل:

ٛمٓمٚمؼ اًم٘مت٤مل، وهذه شمِمٛمؾ خمتٚمػ أٟمقاقمف، أي٤مت أُمرة سم ادجؿوظي إوػ:

 ومتنّمع آسمتدائل واًمدوم٤مقمل.

أي٤مت أُمرة سم٤مًم٘مت٤مل ٟمتٞمج٦م ُم٘م٤مشمٚم٦م اًمٕمدو ًمٚمٛمًٚمٛملم وٟم٘مْمف  ادجؿوظي افثوكقي:

اًمٕمٝمد ُمٕمٝمؿ. وىمد رأى ُمٓمٝمري واًمًٌح٤مين هٜم٤م أّن اعمجٛمققم٦م إومم أوؾمع دائرًة ُمـ 

 ًم٘م٤مٟمقن اعمٓمٚمؼ واعم٘مّٞمد. اًمث٤مٟمٞم٦م، هلذا شم٘مّٞمد اًمث٤مٟمٞم٦ُم إومم، حتٙمٞمامً 

ُم٤م دّل ُمـ أي٤مت قمغم ًمزوم ٟمٍمة اعمٔمٚمقُملم واًمدوم٤مع قمٜمٝمؿ،  ادجؿوظي افثوفثي:

َجوِل ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم:  َٓ ُتَؼوتُِؾوَن دِم َشبِقِل اهللِ َوادُْسَتْضَعِػَغ ِمَن افرِّ ﴿َوَمو َفُؽْم 

ـَو    َأْخِرْجـَو ِمْن َهِذِه افَؼْرَيِي افظَّوَِلِ َأْهُؾَفو﴾َوافـَِّسوء َوافِوْفَداِن افَِّذيَن َيُؼوُفوَن َربَّ

 (.75)اًمٜم٤ًمء: 

ُم٤م دّل قمغم ٟمٗمل اإليمراه ذم اًمديـ، واحل٨ّم قمغم اًمٙمٚمٛم٦م اًمٓمٞم٦ٌم،  ادجؿوظي افرابعي:

 وضمٕمؾ اإليامن واًمنمك ُمـ إُمقر اًمتل شمرضمع إمم ُمِمٞمئ٦م اإلٟم٤ًمن ٟمٗمًف.
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ْؾُح ، ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم: ُم٤م دّل قمغم اًمّمٚمح واًمتٕم٤ميش ادجؿوظي اخلومسي: ﴿َوافصم

﴾ و﴾ (، وىمقًمف128)اًمٜم٤ًمء:   َخْرٌ ْؾِم َؾوْجـَْح ََلَ (، 61)إٟمٗم٤مل: : ﴿َوإِن َجـَُحوْا فِؾسَّ

َؾَم َؾاَم َجَعَل اهللُ َفُؽْم َظَؾْقِفْم وىمقًمف:  ْم َوافَؼْوْا إَِفْقُؽُم افسَّ ـُ ْم َؾَؾْم ُيَؼوتُِؾو ـُ ﴿َؾنِِن اْظَتَزُفو

 (.94اًمٜم٤ًمء: )  َشبِقََلً﴾

وىمد ؾمٕمك ُمٓمٝمري واًمًٌح٤مين ًمٚمجٛمع سملم اعمجٛمققمتلم: اًمراسمٕم٦م واخل٤مُم٦ًم وُم٤م 

ؾمٌ٘مٝمام، قمؼم ضمٕمؾ اعمجٛمققم٦م اًمث٤مًمث٦م دوم٤مقمٞم٦ًم، أي دوم٤مقم٤ًم قمـ اعمٔمٚمقُملم، ومٞمام محال ُم٤م 

ؾمقى ذًمؽ قمغم صقرة اؾمتٌداد احل٤ميمؿ سمحٞم٨م يٛمٜمع قمـ ٟمنم اإلؾمالم، ومٞمٙمقن ىمد 

ًمٔمٚمٛمف هلؿ، وهبذا اقمتؼم ُمٓمٝمري واًمًٌح٤مين أن ُمٜمع طم٘م٤ًم ُمـ طم٘مقق اًمٜم٤مس ومٞم٘م٤مشمؾ 

ٛمٝم٤م اًمٗم٘مٝم٤مء إمم دوم٤مقمٞم٦م واسمتدائٞم٦م، ُم٘مّريـ سم٠من أهمٚم٥م  ًّ احلروب يمّٚمٝم٤م دوم٤مقمٞم٦م، وإن ىم

يم٤مٟم٧م دوم٤مقمٞم٦م، وأن اجلٝم٤مد ّذع ًمٚمدوم٤مع، ًمٙمـ اًمٜم٘م٤مش يٙمقن ذم  |طمروب اًمٜمٌل

 .اًمدوم٤مع قمـ ُم٤مذا؟

 

 ٔقفات وع ٌعطٖٛ الؿّٗس املطّطٙ

 لم، وهل:يمٚمامت هذيـ اًمٕم٤معمِ  تٕمٚمٞم٘م٤مت قمغموًمديٜم٤م هٜم٤م سمٕمض اًم

ًم٘مد ىمّٞمد ُمٓمٝمري واًمًٌح٤مين، ويمذًمؽ ومٕمؾ ٟمٕمٛم٦م اهلل ص٤محلل ٟمجػ  أوًٓ:

اعمجٛمققم٦م إومم سم٤مًمث٤مٟمٞم٦م، ُمع أن اعمجٛمققمتلم ُمثٌتت٤من، ومٙمٚمت٤ممه٤م شمقضم٥م  آسم٤مدي

أّن اجلٝم٤مد، هم٤ميتف إطمدامه٤م سمال ىمٞمد، وصم٤مٟمٞمتٝمام ُمع إو٤موم٦م ىمٞمد، وىمد شم٘مّرر ذم أصقل اًمٗم٘مف 

                                           
رؾم٤مئؾ »: واًمًٌح٤مين: 34، 26ـ  19: ُمٓمٝمري، اجلٝم٤مد وطم٤مٓشمف اعمنموقم٦م ذم اًم٘مرآن: اٟمٔمر( 1)

: ودوم٤مقمٞم٦م طمروب اًمٜمٌل سمؾ واًمّمح٤مسم٦م أؿم٤مر إًمٞمٝم٤م ُمثؾ: شمٗمًػم 122ـ  114: 2ش وُم٘م٤مٓت

ـ  526: وحمٛمقد ؿمٚمتقت، شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ: 281: 14: وشمٗمًػم اعمٜم٤مر 92: 4اعمراهمل 

 .644ـ  589، 529

 .34، 32: ص٤محلل ٟمجػ آسم٤مدي، ضمٝم٤مد در إؾمالم: اٟمٔمر( 2)
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اعمثٌتلم ٓ شمٕم٤مرض سمٞمٜمٝمام إّٓ ُمع اًمٕمٚمؿ سمقطمدة اعمالك ومٞمٝمام: ومٞمٖمدو ُمرّددًا سملم إوٞمؼ 

وإوؾمع، وهذا يٕمٜمل أّن ادقم٤مء اًمت٘مٞمٞمد ُيٗمؽمض ومٞمف إصم٤ٌمت ذًمؽ، وهق ُم٤م ٓ يتّؿ 

ؾمقى سم٢مًمٖم٤مء اطمتامل اًمؽمىمل ذم اخلٓم٤مب أو اًمٜمًخ يمام ذيمره أظمرون، ٓ اًمتّنع 

رومض ُمٓمٝمري ومٙمرة اًمٜمًخ ٕن اعمقرد يم٤من ُمقرد شم٘مٞمٞمد: سم٤مومؽماض اًمت٘مٞمٞمد، ٟمٕمؿ 

 .ومٌٕمض أي٤مت ي٘مّٞمد سمٕمْم٤ًم هلذا ٓ ُمٕمٜمك ًمٚمٜمًخ قمٜمده

ٟمٕمؿ، ىمد ُيًتٜمد ذم اإلـمالق واًمت٘مٞمٞمد هٜم٤م إمم سم٤مب اعمٗم٤مهٞمؿ، وم٢من سمٕمض أي٤مت 

اًمتل ورد ومٞمٝم٤م اًمت٘مٞمٞمد سمّمقرة اًمدوم٤مع ضم٤مء قمغم ٟمحق اًم٘مْمٞم٦م اًمنمـمٞم٦م أو ُم٤م هق ذم 

ٗمٝمؿ ُمٜمف أن ُمـ مل ُي٘م٤مشمؾ اعمًٚمٛملم ٓ ضمٝم٤مد ُمٕمف، ومتٙمقن اًمٜم٦ًٌم سملم ُمٗمٝمقم ىمّقهت٤م، ومٞمُ 

أدًم٦م اًمدوم٤مع وُمٜمٓمقق إدًّم٦م اعمٓمٚم٘م٦م هل ٟم٦ًٌم اًمٕمٛمقم واخلّمقص اعمٓمٚمؼ اًمدائر سملم 

اًمًٚم٥م واإلجي٤مب: ومٞم٘مع اًمت٘مٞمٞمد، سمؾ هٜم٤مك شم٘مٞمٞمد سملم ُمٜمٓمقق ُمثؾ أي٦م اًمتل شمٜمٗمل 

٤مًمٜم٤م، ومٝمل شمًٚم٥م اعمًٚمؿ طمّؼ اًمًٚمٓمٜم٦م قمغم ىمت يٕمتزًمقناًمًٌٞمؾ قمغم اًمٙم٤مومريـ قمٜمدُم٤م 

 اًمٙم٤مومر اعمح٤ميد، ومت٘مّٞمد ُمٓمٚم٘م٤مت اجلٝم٤مد طمٞمٜمئٍذ.

هذا سمٜم٤مًء قمغم وضمقد إـمالىم٤مت، أُم٤م ـمٌ٘م٤ًم عم٤م ىمٚمٜم٤مه ُمـ قمدم إطمراز اٟمٕم٘م٤مد إـمالق ذم 

هذه اًمٜمّمقص، إُم٤م ًمٕمدم إطمراز يمقن اعمتٙمّٚمؿ ذم ُم٘م٤مم اًمٌٞم٤من أو ًمٖمػم ذًمؽ، ومال ُمٕمٜمك 

 ح، وٓ ُمٕمٜمك أيْم٤ًم ٓومؽماض جمٛمققم٦م ُمٓمٚم٘م٦م ُمـ إؾم٤مس.ًمٚمت٘مٞمٞمد، يمام هق واو

صمّٛم٦م هت٤موم٧م ذم ٟمٔمري٦م اًمِمٞمخلم: اعمٓمٝمري و اًمًٌح٤مين، ومٗمل سمدايتٝم٤م ىمّٞمد  ثوكقًو:

اعمٓمٚمؼ سم٤معم٘مٞمد اخل٤مص سم٤مًمدوم٤مقمل، ومٞمٙمقن سمذًمؽ ىمد أًمٖمك ومٙمرة اجلٝم٤مد آسمتدائل، أُم٤م 

ُمـ ضمٝم٦م  سمٕمد ذًمؽ وقمٜمدُم٤م أراد اجلٛمع سملم اعمجٛمققم٦م اًمراسمٕم٦م واخل٤مُم٦ًم

واعمجٛمققم٤مت اًمثالث إومم ُمـ ضمٝم٦م أظمرى.. ضمٕمؾ ُم٤م ؾمقى اًمث٤مًمث٦م وُم٤م سمٕمده٤م 

                                           
 .44 ـ 39( ُمٓمٝمري، اجلٝم٤مد وطم٤مٓشمف اعمنموقم٦م ذم اًم٘مرآن: 1)
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حمٛمقًٓ قمغم صقرة ُمٜمع احل٤ميمؿ ُمـ ٟمنم اإلؾمالم، ُمع أّٟمف اًمتزم أّن إومم واًمث٤مٟمٞم٦م 

ص٤مرشم٤م خمتّّمتلم سم٤مًمدوم٤مع، ٟمتٞمج٦م اًمت٘مٞمٞمد اًمذي اومؽموف: ومٗمل ٟمٔمريتف سمٕمض اًمٖمٛمقض 

ؾ إومم قمٜمده قمغم اًمدوم٤مقمٞم٦م ُمٕمٜم٤مه اًمدوم٤مع طمتك قمـ وآرشم٤ٌمك، إّٓ إذا ومرض أن مح

طمّؼ اًمٜم٤مس ذم اظمتٞم٤مر ديٜمٝم٤م، وىمد شم٘مّدم اًمٙمالم ذم ىمْمٞم٦م رسمط اجلٝم٤مد آسمتدائل سم٤مًمدوم٤مع 

قمـ طمرّي٦م اعمٕمت٘مد، وأّن هذا اًمرسمط ـ سمٌٕمض شمٗمًػماشمف ـ اؾمتٜمت٤مج ٓ يًتٜمد إمم دًمٞمؾ ُمـ 

لم سمف شمِمٛمؾ ـ وم٘مٝمٞم٤ًم ـ طم٤مًم٦م ؾمامح اًمٜمّمقص: سمؾ إّن أدًّم٦م اجلٝم٤مد آسمتدائل قمٜمد اًم٘م٤مئٚم

 اًمٓمرف أظمر سمحري٦م آقمت٘م٤مد وقمدُمٝم٤م.

وقمغم أّي٦م طم٤مل، وم٤معمًَتٜمَْت٩م ُمـ آؾمتدٓل اًم٘مرآين ـ سمٌٞم٤مٟمٞمف ـ أّٟمف مل ي٘مؿ دًمٞمؾ فم٤مهر 

واوح ـ طمتك أن ـ ؾمقى آي٦م اجلزي٦م ًمق سم٘مٞمٜم٤م ُمٕمٝم٤م ًمقطمده٤م، أُّم٤م ًمق رسمٓمٜم٤مه٤م سمًٚمًٚم٦م 

ٝم٤م قمغم اعمرشمٙمز ذم ذهـ اعمتنّمقم٦م آٟمذاك ُمـ دوم٤مقمٞم٦م أي٤مت إظمرى وم٘مد يّدقمك ىمٞم٤مُم

احلرب زُمـ اًمٜمٌل، ومٚمٞمس ذم اًم٘مرآن ٟمّص واوح قمغم اجلٝم٤مد آسمتدائل وأىمّم٤مه ٟمصٌّ 

حمتِٛمؾ ًمقضمقه، وؾمٜمٌ٘مٞمف ـ دون سم٧ّم ؾمٚمٌل أو إجي٤ميب ـ ًمٚمٜمٔمر ومٞمف هن٤مي٦م اًمٌح٨م إن ؿم٤مء 

 اهلل ؾمٌح٤مٟمف سمٕمد مجع قمٜم٤مس إدًّم٦م إظمرى.

 

ّٕض  التصاعسٙ يف التؿطٖع الكطآٌ٘ لمذّاز ٌعطٖٛ التط

وذم ؾمٞم٤مق حتٚمٞمؾ ومٝمؿ اًمؽماث اًمٗم٘مٝمل واًمتٗمًػمي اإلؾمالُمل ًمٜمّمقص اجلٝم٤مد ذم 

اًم٘مرآن، ٟمجد ذم حتٚمٞمؾ سمٕمض اًمٕمٚمامء ًمٜمّمقص اًمًامطم٦م واًمّمٚمح واًمًٚمؿ وهمػمه٤م 

إؿم٤مرات شمقطمل سم٤مقمت٘م٤مدهؿ سمحّمقل ٟمًخ ؿمديد ذم آي٤مت اًمٕمالىم٦م اًمًٚمٛمٞم٦م ُمع 

 ًمٕمالىم٦م ُمع أظمر ضم٤مءت قمغم قمّدة ُمراطمؾ:أظمر، وأن شمنميٕم٤مت ا

وهل ُمرطمٚم٦م اًمالطمرب، واًمدقمقة اًمًٚمٛمٞم٦م واجلدال سم٤مًمتل هل ادرحؾي إوػ: 

أطمًـ وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ ُمـ ُمٗم٤مهٞمؿ شمٜمٝمك قمـ اًم٘مت٤مل. وهذه هل اًمٗمؽمة اعمٙمٞم٦م ُمـ قمٛمر 
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 اًمدقمقة اإلؾمالُمٞم٦م اًمتل ىمٞمؾ: إن ؾمٌٕملم آي٦م ٟمزًم٧م ومٞمٝم٤م شمٜمٝمك قمـ اًم٘مت٤مل.

وهل ُمرطمٚم٦م اإلذن سم٤مجلٝم٤مد دون ومروف قمغم اعمًٚمٛملم، وذًمؽ ُم٤م كقي: ادرحؾي افثو

 يم٤من أّول اهلجرة، ورسمام ـ قمغم رأي ـ ذم اًمٗمؽمة اعمّٙمٞم٦م ٟمٗمًٝم٤م.

وهل ُمرطمٚم٦م وضمقب اجلٝم٤مد اًمدوم٤مقمل، اًمذي ضم٤مء ذم سمداي٦م ادرحؾي افثوفثي: 

د شمنميٕم٤مت اجلٝم٤مد، إمم أواظمر احل٘م٦ٌم اعمدٟمٞم٦م، وٟمزًم٧م ذم هذه اًمٗمؽمة ٟمّمقص ضمٝم٤م

اًمدوم٤مع وٟمّمقص اًمّمٚمح إذا أوىمػ اًمٕمدو احلرب، وٟمّمقص احلٞم٤مد اًمًٚمٛمل، وهمػم 

 ذًمؽ ُمـ اًمٜمّمقص.

وهل اعمرطمٚم٦م احل٤مؾمٛم٦م، اًمتل ضم٤مءت ُمع ُمثؾ آي٤مت ؾمقرة اًمتقسم٦م ادرحؾي افرابعي: 

ًمتٕمٚمـ هن٤مي٦م اًمٕمالىم٦م اًمًٚمٛمٞم٦م وقمالىم٦م اًمدوم٤مع، وشمٓمٚمؼ اعمًٚمٛملم ُمـ ُمرطمٚم٦م اًمدوم٤مع إمم 

ع اجلٝم٤مد آسمتدائل، وٟمًخ٧م اًمٜمّمقص اًم٤ًمسم٘م٦م اًمتل ُمرطمٚم٦م اهلجقم، وهبذا ّذ 

 هتٞمٛمـ قمٚمٞمٝم٤م صٗم٤مت اعمقادقم٦م واًمًٚمؿ واعمّم٤محل٦م و..

هذا اًمٗمٝمؿ اًمتّم٤مقمدي ًمٜمٔمري٦م اجلٝم٤مد ذم اًم٘مرآن هق ُم٤م ٟمجده ذم يمٚمامت سمٕمض 

. طمٞم٨م يرون أن آي٤مت ؾمقرة اًمٕمٚمامء اًم٤ٌمطمثلم ذم ىمْم٤مي٤م اًمّمٚمح واهلدٟم٦م وهمػممه٤م

ٝم٤مدٟم٤مت وأقمٚمٜم٧م ُمٌدأ احلرب سمقصٗمف اعمٌدأ اًمدؾمتقري إّول اًمتقسم٦م أهن٧م ُمرطمٚم٦م اعم

ذم اًمٕمالىم٤مت اًمدوًمٞم٦م ُمع همػم اعمًٚمٛملم. وهذه اًمٜمٔمري٦م ٓ شمتّؿ إٓ إذا صم٧ٌم أن آي٤مت 

                                           
: 1: واًمنظمز )واًمِمٞم٤ٌمين(، ذح اًمًػم اًمٙمٌػم 218: 7: اسمـ طمجر، ومتح اًم٤ٌمري اٟمٔمر( 1)

: وسمٕمض هذه اعمراطمؾ ضم٤مءت ـ ُمع شم٠ميمٞمد واوح 3ـ  2: 14: وًمف أيْم٤ًم: اعمًٌقط 188ـ  187

: واًمنمسمٞمٜمل ـ ُمع 162ـ  157قمغم ومٙمرة آسمتدائٞم٦م ـ ذم يمٚمامت اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م: 

: واسمـ قم٤مسمديـ، طم٤مؿمٞم٦م رّد 249ـ  248: 4ف ـمٗمٞمػ ذم اعمراطمؾ ـ ذم ُمٖمٜمل اعمحت٤مج اظمتال

، دار 53ـ  43: وص٤مًمح اًمٚمحٞمدان، اجلٝم٤مد ذم اإلؾمالم سملم اًمٓمٚم٥م واًمدوم٤مع: 298: 4اعمحت٤مر 

م: ويٜم٘مؾ أيْم٤ًم قمـ دراؾم٦م ًمٚمِمٞمخ قمٌداهلل سمـ قمٌداهلل اًمزايد 1997، 5اًمّمٛمٞمٕمل، اًمري٤مض، ط

: واعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م 61ـ  52قمكم قمٌداحلٚمٞمؿ حمٛمقد، ريمـ اجلٝم٤مد: : و146ـ  142ص  ٤مٟمٔمروم

 .126ـ  125: 16)اًمٙمقيتٞم٦م( 
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ُمثؾ ؾمقرة اًمتقسم٦م شمريد ومٕمالً اًمنموع سمٛمرطمٚم٦م ضمديدة، وأن ومٞمٝم٤م دًٓم٦م قمغم ذًمؽ، 

أي٤مت وؾمٞم٤مىمٝم٤م إُمر اًمذي وضمدٟم٤م أٟمف همػم واوح ُمـ ظمالل دراؾم٦م شمريمٞمٌٞم٦م 

وُمٜم٤مظمٝم٤م، قمٚماًم أٟمٜم٤م اؾمتٕمروٜم٤م شمٗمّمٞمالت يمثػمة شمتّمؾ سمٜمّمقص اًمّمٚمح واهلدٟم٦م ًمدى 

 دراؾمتٜم٤م هذا اعمقوقع ذم دراؾم٦م أظمرى.

ُمـ هٜم٤م، يالطمظ قمغم ُم٤م ذيمره سمٕمْمٝمؿ ُمـ قمدم وضمقد دًمٞمؾ قمغم ختّمٞمص أي٤مت 

ن اًمتخّمٞمص اعمٓمٚم٘م٦م هٜم٤م، واًمتل هل أي٤مت اعمت٠مظمرة ٟمزوًٓ: إذ ٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمف، يمام أ

ذم ىمّقة اًمٜمًخ، وإذا أظمْمٕمٜم٤مه ًمٜمٔم٤مم اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ًمزم أن يٙمقن اًمٜم٤مؾمخ ـ أي 

اعمخّّمص هٜم٤م ـ ُمت٠مظمرًا زُم٤مٟم٤ًم قمـ اعمٜمًقخ، واحل٤مل أن اعمٜمًقخ ـ اًمذي هق آي٤مت 

ؾمقرة سمراءة ـ هق اعمت٠مظمر زُمٜمٞم٤ًم قمـ اًمٜم٤مؾمخ: ومٛمٕمٞم٤مر اًمٜمًخ واًمتخّمٞمص ٓ يٜمٓمٌؼ 

عمٝم٤مدٟم٦م ٓ ٟمًخ سمٞمٜمٝم٤م وسملم آي٤مت ؾمقرة سمراءة ٓظمتالف هٜم٤م، طمتك أن آي٤مت اًمّمٚمح وا

 .طم٤مًمتٝمام وُمقوققمٝمام وٟمٓم٤مىمٝمام

 وىمد اؾمتٜمتجٜم٤م مم٤م أؾمٚمٗمٜم٤م ذم حتٚمٞمؾ أي٤مت ٟم٘مد هذه اًمتّمّقرات وذًمؽ:

ّمٚمح ًمت٘مٞمٞمد إـمالىم٤مت أدًم٦م يسمؾ ُمٜمٓمقق ـ مجٚم٦م ُمـ آي٤مت اًمدوم٤مع ـ إّن ُمٗمٝمقم ـ 1

 ُمثؾ ؾمقرة سمراءة، يمام أؾمٚمٗمٜم٤م.

اًمتخّمٞمص وإن يم٤من ؿمٙماًل ُمـ أؿمٙم٤مل اًمٜمًخ ووم٘م٤ًم ًمٌٕمض ـ إّن ٟمٔم٤مم 2

ـّ ذط اًمت٠مظمر ٓ ي١مظمذ ومٞمف إـمالىم٤ًم: ٕن  اًمٜمٔمري٤مت ذم أصقل اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل، ًمٙم

اًمٜمًخ سم٤مًمتخّمٞمص يمام يٛمٙمـ أن يٙمقن سمٕمد وٓدة اعمٓمٚمؼ واًمٕم٤مم، يمذًمؽ ىمد يقًمد 

٢مذا ضم٤مء ٟمصٌّ اعمٓمٚمؼ واًمٕم٤مم ُم٘مّٞمديـ سمٛمٗم٤مد اًمٜمّص اعمخّّمص اًم٤ًمسمؼ زُمٜم٤ًم قمٚمٞمٝمام: وم

ًمؽ أن »حيّرم أيمؾ همػم اًمًٛمؽ ذم اًمٌحر، صمؿ ضم٤مء جيٞمز إيمؾ سمّمٞمٖم٦م اإلـمالق ُمثؾ: 

، ومٝمٜم٤م يمام حيتٛمؾ أن يٙمقن اعمٓمٚمؼ ىمد أًمٖمك اخل٤مص سمٜمٔم٤مم اًمٜمًخ، ششم٠ميمؾ ُم٤م ذم اًمٌحر

                                           
: اًمِمٞمخ قمٌداهلل سمـ قمٌداهلل اًمزايد، ومٞمام يٜم٘مٚمف قمٜمف ص٤مًمح اًمٚمحٞمدان ذم يمت٤مب: اجلٝم٤مد ذم اٟمٔمر( 1)

 .148ـ  143اإلؾمالم سملم اًمٓمٚم٥م واًمدوم٤مع: 
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يمذًمؽ حيتٛمؾ ضمدًا أن يٙمقن وًمد ُم٘مٞمدًا سمام ؾمٌؼ وأٟمف سمٞمّٜمف اعم٘مٜمّـ ُمـ ىمٌؾ، وهذا جيقز 

طمٙمؿ اخل٤مص ىمد رؾمخ ذم ذهـ اعمتنّمقم٦م سمحٞم٨م مل يٕمد حيت٩م اعم٘مٜمّـ إمم ومٞمام إذا يم٤من 

 سمٞم٤من ظمروضمف اقمتامدًا قمغم ُمريمقزيتف، ومٞمّمٌح ذم ىمّقة اًم٘مريٜم٦م اعمتّمٚم٦م ٓ اعمٜمٗمّمٚم٦م.

ـ يمٞمػ شمؿ إظمراج ٟمّمقص اًمّمٚمح واعمٝم٤مدٟم٦م قمـ ٟمٔمري٦م اًمٜمًخ ـ هبذا اعمٕمٜمك ـ  3

اًمّمٚمح واهلدٟم٦م ـ يِمٛمؾ  ُمع أن سمٕمض هذه اًمٜمّمقص ـ يمام درؾمٜم٤مه ُمٗمّماًل ذم سمح٨م

طم٤مًم٦م اجلٝم٤مد آسمتدائل، ومٞمٕم٤مرض اعمقىمػ؟! ومقضمقب اجلٜمقح ًمٚمًٚمؿ قمٜمد ُمٞمؾ 

اًمٓمرف أظمر ًمف ُمٓمٚمٌؼ يِمٛمؾ مت٤مم إزُمٜم٦م، ومٞمٕم٤مرض وضمقب اجلٝم٤مد آسمتدائل ُمع 

هذا اًمٓمرف، وًمٞمس ذم أدًم٦م اًمّمٚمح واهلدٟم٦م شم٘مٞمٞمد سمح٤مًم٦م وٕمػ اعمًٚمٛملم يمام شمّمّقره 

 ذم ُمقوٕمف ُمٗمّّماًل.أيمثر اًمٗم٘مٝم٤مء وٟم٤مىمِمٜم٤مه 

إذن، ومٜمٔمري٦م اًمتنميع اًمتّم٤مقمدي ـ إذا صّح٧م ـ شمّمح ومٞمام قمدا اعمجٛمققم٦م 

إظمػمة اًمتل اّدقمل ٟمًخٝم٤م ًمٕمنمات أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م، وهل دقمقى صم٘مٞمٚم٦م شمٙمّٚمػ 

ص٤مطمٌٝم٤م طمِمد اعمزيد ُمـ اًمِمقاهد، طمتك أن سمٕمض اًمٕمٚمامء ذيمر أن آي٦م اًمًٞمػ 

ذم اًم٘مرآن شمتحّدث قمـ اًمّمٗمح قمـ  وأُمث٤مهل٤م ٟمًخ٧م ُم٤مئ٦ًم وأرسمٕم٤ًم وقمنميـ آي٦م

، وهذا ـ قمغم طمّد ىمقل اًمزطمٞمكم ـ إهاف اعمنميملم وقمـ اًمٕمالىم٤مت اًمًٚمٛمٞم٦م ُمٕمٝمؿ

، يمام ىمٞمؾ: أن آي٦م اٟمًالخ إؿمٝمر احلرم ٟمًخ٧م ؾمٌٕملم ذم اًم٘مقل سم٤مًمٜمًخ ذم اًم٘مرآن

 .آي٦م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

ًم٘مرآٟمٞم٦م، وإٓ ومًٞم٠ميت أّن اجلدير سم٤مًمذيمر أٟمٜم٤م هٜم٤م ٟمٜمٗمل اًمٜمًخ سمٛمالطمٔم٦م أي٤مت ا

                                           
: واسمـ قمٓمٞم٦م 64: 2: واًمًٞمقـمل، اإلشم٘م٤من 174 ـ 173: اسمـ اجلقزي، ٟمقاؾمخ اًم٘مرآن: اٟمٔمر( 1)

 .44: 2: واًمزريمٌم، اًمؼمه٤من 8: 3إٟمدًمز، اعمحّرر اًمقضمٞمز 

 .134( آصم٤مر احلرب ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل: 2)

 .44ـ  39: 2: شمٗمًػم اًمًٛمرىمٜمدي اٟمٔمر( 3)
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 سمٕمض اًمرواي٤مت شم١ميّمد ُم٘مقًم٦م اًمٜمًخ هٜم٤م ذم اجلٛمٚم٦م، وؾمٜمٌحثٝم٤م ومٞمام سمٕمد سم٢مذن اهلل.

ـ إن سمٕمض آي٤مت اعمجٛمققم٤مت إظمرى شم٠مسمك اًمٜمًخ وٓ حتتٛمٚمف ذم طمّد ذاهت٤م:  4

َٓ َتْعتَُد وم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  َٓ ُُيِىِّ ﴿ َوَؿوتُِؾوْا دِم َشبِقِل اهللِ افَِّذيَن ُيَؼوتُِؾوَكُؽْم َو وْا إِنَّ اهللَ 

( ٓ حتتٛمؾ اًمٜمًخ، ومٝمل شمٕمتؼم ـ سمح٥ًم هذا اًمتٗمًػم ـ أن 194)اًمٌ٘مرة:   ادُْعَتِديَن﴾

ُم٘م٤مشمٚم٦م ُمـ مل ي٘م٤مشمٚمٜم٤م اقمتداء، وآقمتداء ُمٜمٌقذ، ومٝمق فمٚمؿ، ومٙمٞمػ شم٠ميت أي٤مت اًمالطم٘م٦م 

 ُمقضمقد ، سمؾ هذا اًمتٕمٌػمًمٜمًخ هذا احلٙمؿ؟ ومٝمؾ شمريد أن دمٞمز اًمٔمٚمؿ وآقمتداء؟!

ذم سمٕمض أي٤مت اًمتل اؾمتدّل هب٤م هٜم٤م، يمآي٦م اًم٘مت٤مل طمتك ٓ شمٙمقن ومتٜم٦م، إذ ورد ذم 

ذيٚمٝم٤م اًمٜمٝمل قمـ اًمٕمدوان إذا اٟمتٝمك: ٕن اًمٕمدوان ٓ يٙمقن إٓ قمغم اًمٔم٤معملم، يمام ومٝمؿ 

 .ذًمؽ ؾمٞمد ؾم٤مسمؼ ذم وم٘مف اًمًٜم٦م، رهمؿ شمقؾمٕمتف ُمٗمٝمقم اًمدوم٤مع عمـ ُمٜمع شمٌٚمٞمغ اًمديـ

ذيمره٤م اًمزطمٞمكم ىمد يًجؾ قمٚمٞمٝم٤م أن اًم٘مرآن أًمٖمك اقمت٤ٌمر هذا  وهذه اعمالطمٔم٦م اًمتل

اًمٗمٕمؾ فمٚماًم وىمٌٞمح٤ًم ذم ُمرطمٚم٦م ٓطم٘م٦م، أي أٟمف ؾمٚم٥م قمٜمف هذا اًمقصػ. وهذه 

اعمالطمٔم٦م ىمد شمتؿ سمٜم٤مء قمغم ٟمٔمري٦م اًمتحًلم واًمت٘مٌٞمح اًمنمقمٞملم ًمٙمٜمٝم٤م ٓ شمتؿ سمٜم٤مًء قمغم 

ف ضمٕمؾ ُمٝم٤ممج٦م همػم اعم٘م٤مشمؾ اًمتحًلم واًمت٘مٌٞمح اًمٕم٘مٚمٞملم، إٓ إذا ىمٞمؾ: إن شمٖمػّم اًمٔمرو

همػم قمدواين، سمحٞم٨م يم٤من قمدواٟمٞم٤ًم صمؿ أًمٖمل هذا اًمقصػ ُمٜمف: ٕن اعم٘م٤مشمٚم٦م ًمٞم٧ًم 

 ىمٌٞمح٤ًم ذاشمٞم٤ًم وإّٟمام ومٞمٝم٤م اىمتْم٤مء اًم٘مٌح قمٜمدُم٤م شمٙمتٛمؾ فمروف ذًمؽ.

 

 البشح الكطآٌ٘، والسعات ٔاغتٍتادات

ح ـ سمقوقح اًمذي يٌدو ُمـ جمٛمؾ ُم٤م أؾمٚمٗمٜم٤م اإلؿم٤مرة إًمٞمف أن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ مل يٓمر

ـ ؿمٞمئ٤ًم اؾمٛمف اجلٝم٤مد آسمتدائل اًمدقمقي سم٤مًمتٗمًػم اًمذي قمرومف اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل، وٓ 

                                           
 .111ـ  114( وه٦ٌم اًمزطمٞمكم، آصم٤مر احلرب ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل: 1)

 .614ـ  613: ٦2م ( ؾمٞمد ؾم٤مسمؼ، وم٘مف اًمًٜم2ّ)
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طمتك سمتٗمًػمات سمٕمض اإلؾمالُمٞملم اعمحدصملم اًمذيـ شم٠مّوًمقا ذم هذا اعمقوقع. 

واًمٜمّمقص اًمتل اقمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م ًمٞم٧ًم هبذه اًمدرضم٦م ُمـ اًمقوقح ًمت٠مؾمٞمس ُم٤م ٟمراه 

، واعمِمٙمٚم٦م إؾم٤مس هٜم٤م أٟمف درؾم٧م أهؿ ُمٌدأ دؾمتقري ذم اًمٕمالىم٤مت اخل٤مرضمٞم٦م

 اًمٜمّمقص ـ قمٜمد سمٕمْمٝمؿ ـ دراؾم٦م ظم٤مًمٞم٦م ُمـ:

ـ اًمرصد اًمت٤مرخيل اعمحٞمط سمٜمزول اًمٜمّمقص، ومآي٤مت ُمٓمٚمع ؾمقرة سمراءة ضم٤مءت  1

ذم ؾمٞم٤مق اقمتداء وّد اعمًٚمٛملم وؾمٚمًٚم٦م ظمٞم٤مٟم٤مت قمرومٝم٤م اعمًٚمٛمقن يم٤من آظمره٤م ٟم٘مض 

رخيل اًمقاوح ٓ يٛمٙمـ صٚمح احلديٌٞم٦م سم٤مٓقمتداء قمغم ظمزاقم٦م، وهذا اًمًٞم٤مق اًمت٤م

ومّمٚمف قمـ اًمِمّدة اًمتل شمريده٤م أي٤مت، سمؾ هل ٟمٗمًٝم٤م ّسطم٧م سمخرىمٝمؿ اًمٕمٝمقد، 

وشمرّصدهؿ ويمٞمدهؿ، ومٛمثؾ ه١مٓء ٓ جم٤مل سمٕمد هذه اًمٗمرص ًمٚمقصمقق هبؿ واًمٕمٛمؾ 

سم٤مشمٗم٤مىم٤مت ُمٕمٝمؿ: إذ ـمٗمح اًمٙمٞمؾ ُمـ اقمتداءاهتؿ، وهذا اعمٜمٓمؼ اًمتّم٤مقمدي ـ هبذا 

ُمع هيقد اعمديٜم٦م، طمتك وصؾ إُمر  |٦م اًمرؾمقلاعمٕمٜمك ـ وضمدٟم٤مه أيْم٤ًم ذم ؾمٞم٤مؾم

إمم ُم٤م وصؾ إًمٞمف ُمع سمٜمل ىمرئم٦م: إذ ضمّرب اًمٜمٌل ـ وىمد سمحثٜم٤م هذا اعمقوقع ُمٗمّماًل ذم 

دراؾم٦م أظمرى ـ ؾمٞم٤مؾم٦م اًمٓمرد ُمـ اعمديٜم٦م، ًمٙمٜمف مل جيد ُمٕمٝم٤م ؾمقى اعم١ماُمرة، يمام ومٕمؾ 

 اعمٜمّقرة.طمٞمل سمـ أظمٓم٥م وسمٜمق اًمٜمْمػم سمٕمد ـمردهؿ إمم ظمٞمؼم وإمم ؿمامل اعمديٜم٦م 

يم٤من ُمـ اًمٓمٌٞمٕمل ًمٚمٛمٜم٤مخ اًمتّم٤مقمدي ًمت٠مزم إوو٤مع وشمت٤مزم آقمتداءات وظمرق 

آشمٗم٤مىم٤مت أن يّمدر ىمراٌر طم٤مؾمؿ، طمتك ٓ يٚمدغ اعم١مُمـ ُمـ ضمحر ُمرشملم: ومٝمذا هق 

ـّ سمٕمض اًم٤ٌمطمثلم ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل شمرك اًمًٞم٤مىم٤مت اًمت٤مرخيٞم٦م  اعمٜمٓمؼ اًمٕم٘مالين، ًمٙم

ذم سمٕمض اًمدراؾم٤مت ـ  وٟمٔمر ًمٚمٜمّص سمٓمري٘م٦م جمتزءة،  مجٞمٕمٝم٤م ـ وُم٤م أيمثر ٟمًٞم٤من اًمت٤مريخ

ومٙم٤من أن ومٝمؿ اجلٝم٤مد اًمدقمقي: ومٞمام أي٤مت إٟمام اؾمتثٜم٧م إؾمالُمٝمؿ ٓ ًمٙمقن اجلٝم٤مد 

همروف اإلؾمالم: سمؾ ٕن ه١مٓء ٓ وىمػ ًمٚمحرب ُمٕمٝمؿ: ٕن اعمٕم٤مهدة مل شمٕمد جمدي٦م 

 ُمع ُمثٚمٝمؿ سمٕمد اًمتجرسم٦م.
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د سمٕمْمٝمؿ، ضمرى ومٝمؿ اًمٜمّمقص ـ وٟمتٞمج٦م ًمٖمٞم٤مب اًمرصد اًمت٤مرخيل اًمًٞم٤مىمل قمٜم 2

اًمتل شمتحّدث قمـ صٗم٤مت اعمنميملم واًمٙم٤مومريـ قمغم أهن٤م ىمْم٤مي٤م طم٘مٞم٘مٞم٦م، ٓ ظم٤مرضمٞم٦م، 

ومٙم٠مهن٤م ختؼمٟم٤م أن اعمنميملم ٓ قمٝمد هلؿ إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، أو شمٜم١ٌمٟم٤م أهنؿ ؾمٞمخقٟمقن إمم 

يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، ُمع أّن اًمرصد اًمت٤مرخيل ي١ميمد أن هذه اًمٜمّمقص يم٤مٟم٧م ذم اًمٖم٤مًم٥م ٟم٤مفمرة 

اًمقاىمع اًمت٤مرخيل اًم٤ًمئد آٟمذاك، وإطمداث اعمتت٤مًمٞم٦م اًمتل وىمٕم٧م، ًمٙمـ ٓ سمٛمٕمٜمك  إمم

شمالر أي٤مت ٕضمؾ زوال شمٚمٙمؿ إىمقام، سمؾ سمٛمٕمٜمك أن إوص٤مف اخل٤مرضمٞم٦م اًمتل 

ـمرطمتٝم٤م أي٤مت يم٤من هل٤م شم٠مصمػمات ذم إطمٙم٤مم اًمتل ؿمٝمدهت٤م ؾمقرة سمراءة سم٤مخلّمقص، 

 وهذه ٟم٘مٓم٦م ُمٝمٛم٦م.

ًمٔم٤مهرة اًمٜمًخ ذم اًم٘مرآن: وم٤مًمٓمري٘م٦م اًمتل شمٕم٤مـمك هب٤م سمٕمض  ـ ىمراءة أيمثر ُمٕم٘مقًمٞم٦م 3

اعمٗمّنيـ واًمٗم٘مٝم٤مء ضمٕمٚم٧م ُمـ آي٦م أو سمْمع آي٤مت ىمٚمٞمٚم٦م ٟم٤مؾمخ٦م ٕيمثر ُمـ ُم٤مئ٦م آي٦م: 

وهذا أُمر يًتحؼ أن ٟم٘مػ قمٜمده: ومٌدل أن شم١مظمذ اًمٜمّمقص اًم٤ًمسم٘م٦م اًمٙمثػمة قمغم أهن٤م 

طم٘م٦م إلقم٤مدة شمٙمرار حتّقًم٧م عمٗم٤مهٞمؿ راؾمخ٦م ذم اًمققمل، وهلذا مل حتت٩م أي٤مت اًمال

سمٕمض اعمٗمردات، ظمّمقص٤ًم ُمع ٟمزوهل٤م أواظمر اًمٕمٝمد اًمٜمٌقي، وهذا رء ُمٜمٓم٘مل 

وـمٌٞمٕمل يٕمٛمؾ سمف اًمٜم٤مس ذم سمٞم٤مٟم٤مهتؿ اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م، وشمًتخدُمف اًمٌٜمقد اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م 

واًمدؾمتقري٦م ذم اًمٕم٤ممل.. سمدل ذًمؽ أـمٞمح سمحقازم مُخس آي٤مت إطمٙم٤مم، أي مخس 

د آي٤مشمف، ًمّم٤مًمح ُم٤م ٓ يزيد قمـ أرسمع أو مخس اًمٗم٘مف اًم٘مرآين يمام هق اعمِمٝمقر ذم قمد

آي٤مت ًمٞم٧ًم يمّٚمٝم٤م واوح٦م اًمدًٓم٦م، وطمّمؾ اوٓمراب همػم قم٤مدي ذم هذا إُمر 

 طمٔمف يمؾ ُمـ راضمع يمت٥م شمٗم٤مؾمػم اعمًٚمٛملم.يال

أهّيام هق إصّح ُمٜمٓم٘مٞم٤ًم: اومؽماض اًمٜمًخ هبذه اًمٓمري٘م٦م أم اومؽماض ُم٤م ٟمًّٛمٞمف 

 أظَمرٓ شمذيمره اقمتامدًا قمغم ضمٝمقد آي٤مت  آؾمتٌٓم٤من؟ أي أن آي٦ًم ُم٤م شمًتٌٓمـ ُمٗمٝمقُم٤مً 

 ىم٤مُم٧م سمؽميمٞمزه: وهذا رء ـمٌٞمٕمل يْم٤مف إًمٞمف ٟمٔم٤مم اإلـمالق واًمت٘مٞمٞمد.



 119 ........................................... اجلهاد االبتدائي الدعوي يف الفقه اإلسالمي 

ٍّٛ الؿطٖفٛ لٍعطٖٛ اجلّاز التشطٖطٙ السع2ٕٙـ  2  ـ وػتٍس الػ

ويمام يم٤من اًمٙمت٤مب اًمٙمريؿ، وم٘مد اؾمتّدل قمغم ذقمٞم٦م اجلٝم٤مد آسمتدائل اًمدقمقّي 

ٗم٦م، وؾمقف ٟمح٤مول ـ سم٢مذن اهلل ؾمٌح٤مٟمف ـ أن ٟمدرس أيْم٤ًم سمٜمّمقٍص ُمـ اًمًٜم٦ّم اًمنمي

 هذه اًمٜمّمقص: ًمٜمٜمٔمر ذم ُمدي٤مت دًٓمتٝم٤م قمغم هذا إُمر، وذًمؽ قمغم اًمِمٙمؾ اًمت٤مزم:

صمّٛم٦م ٟمّمقص قمديدة اؾمتدّل هب٤م قمغم ُمنموقمٞم٦م ضمٝم٤مد اًمٓمٚم٥م واًمدقمقة، ويٛمٙمـ 

 شمّمٜمٞمٗمٝم٤م إمم ٟمققملم ُمـ اًمٜمّمقص:

 

 االبتساٟ٘ لمذّاز املؿطعٍٛ اخلاّصٛ احلسٖجٗٛ الٍصٕص ـ أ

وٟم٘مّمد سمذًمؽ وضمقد سمٕمض إطم٤مدي٨م اًمتل متٚمؽ دًٓم٦م ُم٤ٌمذة وحمّددة ذم 

شمنميع اجلٝم٤مد آسمتدائل، وٓ يًتٜمد ـ وم٘مط ـ إمم ضمٝم٦م اإلـمالق ومٞمٝم٤م، سمؾ حتتقي 

 قمٜم٤مس دًٓمٞم٦ّم إو٤مومٞم٦م ذم هذا اعمج٤مل، وأهؿ هذه إطم٤مدي٨م ُم٤م يكم:

 

 «أوطت أُ أقاتن الٍاؽ..»ٔقفٛ وع سسٖح: 

وهق أؿمٝمر إطم٤مدي٨م هٜم٤م، ُم٤م روي قمـ مج٤مقم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، قمـ  ّول:احلديٌ إ

أُمرت أن أىم٤مشمؾ اًمٜم٤مس طمتك يِمٝمدوا أن ٓ إًمف إّٓ اهلل وأّن »أٟمف ىم٤مل:  |رؾمقل اهلل

حمٛمدًا رؾمقل اهلل، وي٘مٞمٛمقا اًمّمالة، وي١مشمقا اًمزيم٤مة، وم٢مذا ومٕمٚمقا ذًمؽ قمّمٛمقا ُمٜمّل 

. وصمّٛم٦م صٞمٖم٦م أظمرى شقمغم اهللدُم٤مءهؿ وأُمقاهلؿ، إّٓ سمحّؼ اإلؾمالم، وطم٤ًمهبؿ 

أُمرت أن أىم٤مشمؾ اًمٜم٤مس طمتك ي٘مقًمقا ٓ إًمف إّٓ اهلل، وم٢مذا ىم٤مًمقه٤م »هل:  حدي٨مًمٚم

وصّٚمقا صالشمٜم٤م، واؾمت٘مٌٚمقا ىمٌٚمتٜم٤م، وذسمحقا ذسمٞمحتٜم٤م، وم٘مد طمّرُم٧م قمٚمٞمٜم٤م دُم٤مؤهؿ 

يمام ورد سمّمٞمغ ختتٚمػ سم٤مًمزي٤مدة واًمٜم٘مٞمّم٦م ش. وأُمقاهلؿ إّٓ سمح٘مٝم٤م، وطم٤ًمهبؿ قمغم اهلل

                                           
 .11: 1( صحٞمح اًمٌخ٤مري 1)
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 .اًمتٖمٞمػمات اًمًٌٞمٓم٦م وسمٕمض

، يمام وصٗمف احل٤ميمؿ وىمد وصػ اًمؽمُمذي احلدي٨م سم٠مٟمف طمًـ صحٞمح

، سمؾ سمٕمض ُمـ ٟم٤مىمش ذم اًمٜمٞم٤ًمسمقري سم٠مٟمف صحٞمح اإلؾمٜم٤مد قمغم ذط اًمِمٞمخلم

اجلٝم٤مد آسمتدائل ـ ؾمٜمّٞم٤ًم ـ، ُمثؾ: اًمِمٞمخ حمٛمد ؾمٕمٞمد رُمْم٤من اًمٌقـمل، مل ي٘مؽمب ُمـ 

. هذا وىمد ورد هذا احلدي٨م ذم ورهاًمٌح٨م ذم ؾمٜمد هذا احلدي٨م: ًمقوقح صد

                                           
، 163، 144، 5: 8، و114: 2: اٟمٔمر، و5: 4، و143ـ  142: 1( صحٞمح اًمٌخ٤مري 1)

: وؾمٜمـ أيب داوود 1295: 2، و28ـ  27: 1: وؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضم٦م 39، 38: 1وصحٞمح ُمًٚمؿ 

 :7، و7ـ  4: 6، و14: 5: وؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل 118، 117: 4: وؾمٜمـ اًمؽمُمذي 594، 347: 1

: 6، و6ـ  4: 3، و284ـ  279، 8: 2: واًمًٜمـ اًمٙمؼمى 149: 8، و84، 79، 78، 77ـ  76

: واسمـ اجل٤مرود 194ـ  189: 4، و69: 1: وُمًٜمد أيب يٕمغم 539، 532ـ  531، 514

: واًمٌٞمٝم٘مل، 8ـ  7: 4: وصحٞمح اسمـ ظمزيٛم٦م 258اًمٜمٞم٤ًمسمقري، اعمٜمت٘مك ُمـ اًمًٜمـ اعمًٜمدة: 

: 8، و4ـ  3: 7، و336: 6، و114، 144، 8: 4، و367، 92: 3، و3: 2اًمًٜمـ اًمٙمؼمى 

، 47، 36، 19، 11: 1: وُمًٜمد اسمـ طمٜمٌؾ 182، 49: 9، و196، 177، 176، 136، 19

: واسمـ ؾمٚمٛم٦م، 224: 3، و528، 527، 542، 476ـ  475، 423، 377، 345، 199: 2و

 452، 449، 441ـ  399: 1: وصحٞمح اسمـ طم٤ٌمن 216، 215، 213: 3ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر 

ـ  288: 1: واًمٓمؼماين، اعمٕمجؿ إوؾمط 464: واعمحدث اًمٗم٤مصؾ: 215: 13، و453ـ 

، 333ـ  332، 299: 6، و215: 6، و349، 66: 4، و344، 157: 3، و67: 2، و289

: 1: وؾمٜمـ اًمدارىمٓمٜمل 219ـ  218: 1: واعمٕمجؿ اًمٙمٌػم 238، 119: 8، و99، 84: 7و

: 147: وُمًٜمد اسمـ اعم٤ٌمرك: 142: 2وومْمٚمف  : وضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ76ـ  75: 2، و239ـ  238

ـ  172: 14، و67ـ  66: 6، و44ـ  43: 4: وُمّمٜمػ اًمّمٜمٕم٤مين 151وُمًٜمد اًمٓمٞم٤مًمز: 

: 1: وُمًٜمد اسمـ راهقيف 653، 651ـ  654: 7، و576: 6: وُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم 173

 و.. 71: 4: وأطم٤مد واعمث٤مين 87: واًمٕمدين، يمت٤مب اإليامن: 324، 295ـ  294

 .114: 5ؾمٜمـ اًمؽمُمذي  (2)

 .522: 2، و387: 1( اعمًتدرك 3)

 .63ـ  52( اًمٌقـمل، اجلٝم٤مد ذم اإلؾمالم: 4)
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 .سمٕمض اعمّم٤مدر همػم احلديثٞم٦م ُمرؾماًل، ُمًتٜمدًا إًمٞمف ذم مجٚم٦م ُمٜمٝم٤م

ًمٚم٘م٤ميض  ،أُّم٤م قمغم اًمّمٕمٞمد اًمِمٞمٕمل، وم٘مد ضم٤مء هذا احلدي٨م ذم دقم٤مئؿ اإلؾمالم

، ، ويمت٤مب اإليْم٤مح اعمٜمًقب إمم اًمٗمْمؾ سمـ ؿم٤مذان، وذم شمٗمًػم اًم٘مٛملاًمٜمٕمامن

، |ن أظم٤ٌمر اًمرو٤م، ًمٚمّمدوق، ُمًٜمدًا إمم قمكم قمـ رؾمقل اهلليمام ضم٤مء ذم قمٞمق

، ، ُمًٜمدًا إمم يمؾ ُمـ أيب هريرة وقمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمسأيْم٤مً  ًمف وذم صمقاب إقمامل

، صمؿ ٟم٘مٚم٧م اعمّم٤مدر اًمِمٞمٕمٞم٦م وذيمره اسمـ أيب مجٝمقر إطم٤ًمئل ذم قمقازم اًمٚمئ٤مزم

                                           
: واإلجيل، اعمقاىمػ 274، 256: وخمتٍم اعمزين: 92: أطم٤مدي٨م ذم ذّم اًمٙمالم وأهٚمف: اٟمٔمر( 1)

: وذح 254: 2، و44: 1: وذح اعم٘م٤مصد ذم قمٚمؿ اًمٙمالم 651ـ  654: 3، و141: 1

: 19، و253: 4، و17: 3: واعمجٛمقع 15: ويمِمػ اًمٜمقر: 393، 75ٓمح٤موي٦م: اًمٕم٘مٞمدة اًم

: 342، 296: 2، و154: 1: وومتح اًمقه٤مب 324، 287، 246، 244، 233، 231، 223

: 213، 214، 249: 2: واإلىمٜم٤مع ذم طمؾ أًمٗم٤مظ أيب ؿمج٤مع 74: 1واسمـ طمزم، اإلطمٙم٤مم 

: 26، و84: 24، و2: 14قط : واعم228ًٌ، 248، 144، 14: 4، و327: 1وُمٖمٜمل اعمحت٤مج 

: ويمِم٤مف 17: 4، و279: 3، و25: 2، و327، 65ـ  64: 1: وأصقل اجلّم٤مص 132

: 34: 1: وإقم٤مٟم٦م اًمٓم٤مًمٌلم 12: 14: وطمقار اًمنمواين 234: 4: وومتح اعمٕملم 296: 2اًم٘مٜم٤مع 

: 56: 4: وؾمٌؾ اًمًالم 312، 348، 241: 1: وسمداي٦م اعمجتٝمد 131: 1وطم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل 

: 7: وسمدائع اًمّمٜم٤مئع 248: 34، و184، 134: 26، و143: 15، و266: 2ٞم٤من وضم٤مُمع اًمٌ

، 144، 88: 14، و434، 299، 34: 2: واعمٖمٜمل 366، 92: 3: واجلقهر اًمٜم٘مل 145، 144

: 57ـ  56، 5: وؾمٚمٞمامن سمـ قمٌداًمقه٤مب، اًمّمقاقمؼ اإلهلٞم٦م ذم اًمرّد قمغم اًمقه٤مسمٞم٦م: 544، 144

همػمه٤م ُمـ قمنمات اعمّم٤مدر اًمت٤مرخيٞم٦م واًمرضم٤مًمٞم٦م : و127، 27وًمف أيْم٤ًم: ومّمؾ اخلٓم٤مب: 

 واًم٘مرآٟمٞم٦م واًمتٗمًػمي٦م واًمٗم٘مٝمٞم٦م وهمػمه٤م وًمقٓ ظمقف اإلـم٤مًم٦م ًمٜم٘مٚمٜم٤مه٤م: ومٚمؽماضمع.

 .442: 2( دقم٤مئؿ اإلؾمالم 2)

 .172: 1( شمٗمًػم قمكم سمـ إسمراهٞمؿ اًم٘مٛمل 3)

 .46( اًمٗمْمؾ سمـ ؿم٤مذان إزدي، اإليْم٤مح: 4)

 .74: 1( قمٞمقن أظم٤ٌمر اًمرو٤م 5)

 .294ّمدوق، صمقاب إقمامل: ( اًم6)

: 18: وٟم٘مٚمف قمٜمف يمذًمؽ اعمحدث اًمٜمقري ذم ُمًتدرك اًمقؾم٤مئؾ 238، 153: 1( قمقازم اًمٚمئ٤مزم 7)
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اًمقؾم٤مئؾ، وهمػممه٤م، وىمد  اًمالطم٘م٦م قمـ هذه اعمّم٤مدر، ُمثؾ: سمح٤مر إٟمقار، وُمًتدرك

ضم٤مء هذا احلدي٨م ُمرؾماًل ذم اعمّم٤مدر اًمِمٞمٕمٞم٦م اًم٘مديٛم٦م همػم احلديثٞم٦م، ُمًتٜمدًا إًمٞمف ذم 

 .سمٕمض اعمقاوع

وإذا شمّؿ ؾمٜمد هذا احلدي٨م، اعمٕمتْمد سمِمٝمرشمف قمٜمد اعمًٚمٛملم، وروايتف ذم ُمّم٤مدرهؿ 

وأيب سم٠مؾم٤مٟمٞمد قمّدة إمم: قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م، وقمٛمر سمـ اخلٓم٤مب، وأٟمس سمـ ُم٤مًمؽ، 

هريرة، وقمٌد اهلل سمـ قمٛمر، وضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل إٟمّم٤مري، وأيب سمٙمر، وأوس، وضمرير 

اًمٌجكم، وؾمٛمرة، وؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد، واسمـ قم٤ٌمس، وأيب سمٙمرة، وأيب ُم٤مًمؽ إؿمجٕمل، 

وقمٞم٤مض إٟمّم٤مري، واًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم.. ، يم٤من آقمتامد قمٚمٞمف صحٞمح٤ًم، وٟم٥ًم إمم 

، وقمؼم قمٜمف اًم٘م٤مري مم ص٤مطم٥م اًمٙمٜمـز اًمثٛملماًمًٞمقـمل اقمت٤ٌمره ُمـ اعمتقاشمر، ويمذا إ

، ومٞمٙمقن دآً سمٍماطم٦م قمغم أن شويم٤مد أن يٙمقن ُمتقاشمراً »هـ( سم٘مقًمف: 1414)

                                                                                                       
248  ،249. 

، 334: 5، و551: 1( راضمع ـ قمغم ُمًتقى ُمّم٤مدر اًمٗم٘مف اإلُم٤مُمل واًمزيدي ـ: اخلالف 1)

، 432: 2ٕمتؼم : واعم454: 2: واعمٝمذب 282، 263: 7: واعمًٌقط 544، 526، 355، 338

: 4: وشمذيمرة اًمٗم٘مٝم٤مء 229: وضم٤مُمع اخلالف واًمقوم٤مق: 288ـ  287واعمًٚمؽ ذم أصقل اًمديـ: 

: وهن٩م احلؼ 928، 921، 945: 2، و369: 1: وُمٜمتٝمك اعمٓمٚم٥م 117، 78، 46: 9، و315

: وروض اجلٜم٤من: 552: 4، و27: 1: وإيْم٤مح اًمٗمقائد 555، 444ـ  399ويمِمػ اًمّمدق: 

، 1: وذظمػمة اعمٕم٤مد ج271: 3: وجمٛمع اًمٗم٤مئدة واًمؼمه٤من 133، 81: : وطم٘م٤مئؼ اإليامن369

: 531: 7: وري٤مض اعم٤ًمئؾ 334: 7: واحلدائؼ اًمٜم٤مضة 84: واًمتحٗم٦م اًمًٜمٞم٦م: 254: 2ق

: وُمٜمٝم٩م اًمرؿم٤مد عمـ اراد اًمًداد: 124، 116: 21: وضمقاهر اًمٙمالم 183وُمٜم٤مه٩م إطمٙم٤مم: 

: 711: 2: ودراؾم٤مت ذم وٓي٦م اًمٗم٘مٞمف 21 : واًمٗمّمقل اعمٝمٛم٦م ذم شم٠مًمٞمػ إُم٦م:539ـ  538

 و.. 578: 4: واعمرشم٣م، ذح إزه٤مر 289ـ  288: 2واإلُم٤مم حيٞمك سمـ احلًلم، إطمٙم٤مم 

 .194: 1: واًمٕمجٚمقين، يمِمػ اخلٗم٤مء 232: 19: اًمٜمقوي، اعمجٛمقع اٟمٔمر( 2)

: 44ـ  39ر: : اًمٙمت٤مين، ٟمٔمؿ اعمتٜم٤مصمر ُمـ احلدي٨م اعمتقاشماٟمٔمر: و165( ذح ُمًٜمد أيب طمٜمٞمٗم٦م: 3)

 .314: 2: أطمٙم٤مم اًم٘مرآن ٤مٟمٔمروىمد قمؼم اجلّم٤مص قمـ هذا اخلؼم سم٠مٟمف مم٤م اشمٗمؼ قمٚمٞمف اًمّمح٤مسم٦م: وم
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ُم٘م٤مشمٚم٦ماًمٜم٤مس يم٤مٟم٧م يمل يًٚمٛمقا، وأن ذًمؽ هق ُم٤م يٕمّمؿ دُم٤مءهؿ وأُمقاهلؿ، ٓ يمّٗمٝمؿ 

اًمٕمدوان قمـ اعمًٚمٛملم، وٓ همػم ذًمؽ إـمالىم٤ًم، سمؾ فم٤مهر احلدي٨م اًمِمٛمقل 

، ومال شطمتك»، يمام فم٤مهره حتديد اًمٖم٤مي٦م سم٘مقًمف: شاًمٜم٤مس»ٕم٤مب: طمٞم٨م قمؼّم سمـ وآؾمتٞم

جم٤مل سمٕمد ذًمؽ ًمٚمٜم٘م٤مش ذم اًمًٜمد أو اًمدًٓم٦م، ومٞمٙمقن دآً قمغم اعمٓمٚمقب، وأّن ُمالك 

ـ، ورسمام يٙمقن أىمقى إطم٤مدي٨م ذم هذا  احلرب هق اًمٙمٗمر ـ يمام ىم٤مل اًم٘مرـمٌل

 اًم٤ٌمب، وأؿمٝمره٤م قمغم اإلـمالق.

احلدي٨م ي٘مع شم٤مرًة قمغم ُمًتقى اًمًٜمد: وأظمرى قمغم ُمًتقى واًمٌح٨م ذم هذا 

 اًمدًٓم٦م:

ومت٤مرًة ٟمٌح٨م قمـ ؾمٜمده ذم اعمّم٤مدر اًمِمٞمٕمٞم٦م: وأظمرى  أ ـ أمو افبحٌ افسـدي;

 ٟمٌحثف ذم اعمّم٤مدر اًمًٜمّٞم٦م.

 وم٘مد ضم٤مء قمغم اًمِمٙمؾ اًمت٤مزم: ـ أمو احلديٌ دم ادصودر افشقعقي، 2

 شمٗمًػم اًم٘مٛمل: واإليْم٤مح، وردذم دقم٤مئؿ اإلؾمالم: وقمقازم اًمٚمئ٤مزم: و أوًٓ:

 سمال ؾمٜمد. ُمرؾمالً 

ذم قمٞمقن أظم٤ٌمر اًمرو٤م ورد اًمًٜمد وٕمٞمٗم٤ًم: وم٢مذا مل يٙمـ احلًـ سمـ قمٌد اهلل  ثوكقًو:

اًمتٛمٞمٛمل اًمقارد ومٞمف هق احلًـ سمـ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قمٞمًك ومٞمٙمقن جمٝمقًٓ هق 

صمٞمؼ ُمِم٤ميخ اسمـ وواًمده اًمقارديـ ذم اًمًٜمد: وإذا يم٤من هق يم٤من صم٘م٦م، سمٜم٤مء قمغم ٟمٔمري٦م شمق

، ومٞمٌ٘مك واًمده قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قمٞمًك جمٝمقًٓ، إٓ ىمقًمقيف ذم يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات

 قمغم ٟمٔمري٦م وصم٤مىم٦م ُمٓمٚمؼ ُمـ ورد اؾمٛمف ذم يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات، وًمٞم٧ًم سمث٤مسمت٦م.

هـ(، ورد اًمًٜمد وٕمٞمٗم٤ًم أيْم٤ًم: ٓ 381ذم يمت٤مب صمقاب إقمامل، ًمٚمّمدوق ) ثوفثًو:

                                           
 .354ـ  353: 2( اًم٘مرـمٌل، اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن 1)

 .2917ـ  2949، رىمؿ: 369ـ  366: 5: ُمٕمجؿ رضم٤مل احلدي٨م اٟمٔمر( 2)
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اًمّمٞمٜمل، واًمٔم٤مهر أّٟمف شمّمحٞمػ اًمٜمّمٞمٌل: ًمٕمدم وضمقد  أىمّؾ سم٠مّن ومٞمف مح٤مد سمـ قمٛمرو

اًمّمٞمٜمل ذم يمت٥م احلدي٨م واًمرضم٤مل قمٜمد اعمًٚمٛملم، وسمٍمف اًمٜمٔمر قمـ ذًمؽ ومٙمؾ ُمـ 

اؾمٛمف مح٤مد سمـ قمٛمرو ـ وُمٜمٝمؿ اًمٜمّمٞمٌل ـ ٓ شمقصمٞمؼ ًمف ذم يمت٥م اًمرضم٤مل اًمِمٞمٕمٞم٦م، ومْمالً 

ؾمدي، قمـ شمْمٕمٞمػ اًمٜمّمٞمٌل سحي٤ًم، وقمدم شمقصمٞمؼ همػمه ـ ؾمقى مح٤مد سمـ قمٛمرو إ

، وذم اًمًٜمد أيْم٤ًم ُمٞمنة سمـ قمٌد اًمذي ٓ حيرز احت٤مده ُمٕمف ـ ذم يمت٥م اًمرضم٤مل اًمًٜمّٞم٦م

اهلل )ورسمام يٙمقن قمٌٞمد اهلل، ورسمام يٙمقن ُمٞمن سمـ قمٌد اهلل أيْم٤ًم(، وقمغم اًمت٘م٤مدير يم٤موّم٦م 

، قمغم أّن ًمديٜم٤م ُمالطمٔم٦م قمغم هذه اًمرواي٦م اًمتل حتٙمل ومٝمق رضمؾ جمٝمقل ٓ شمقصمٞمؼ ًمف

٦ٌم ًمٚمٜمٌل ذم اعمديٜم٦م: وذًمؽ أن هذه اخلٓم٦ٌم سمٚمٖم٧م ذم يمت٤مب اًمّمدوق قمـ آظمر ظمٓم

مخس قمنمة صٗمح٦م ُمـ اًم٘مٓمع اًمقزيري، ومٙمٞمػ اؾمتٓم٤مع اسمـ قم٤ٌمس وهق صٖمػم ذم 

ـّ آٟمذاك، ويمذًمؽ أسمق هريرة، يمٞمػ اؾمتٓم٤مقم٤م أن حيٗمٔم٤م يمؾ هذه اخلٓم٦ٌم اًمٓمقيٚم٦م،  اًمً

قا ذم اًمزُمـ طمٞم٨م مل يٙمـ ىمد ىم٤مهل٤م اًمٜمٌل ؾمقى ُمرة واطمدة، ومل يٙمقٟمقا ًمٞمٙمتٌ

اًمٜمٌقي؟! هذا ُم٤م جيٕمٚمٜم٤م ٟمتقىمػ ذم اًمقصمقق سمٛمثؾ هذه اًمرواي٤مت ذم شمٚمؽ إزُمٜم٦م، ىمٌؾ 

 ؿمٞمقع اإلُمالء واًمٙمت٤مسم٦م ًمٚمحدي٨م.

وأُم٤م ؾم٤مئر ُمّم٤مدر اًمِمٞمٕم٦م اعمت٠مظمرة ومال خترج قمام شم٘مدم، وم٤محلدي٨م قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م 

                                           
: واًمٌخ٤مري، 3971ـ  3968 ، رىمؿ:236ـ  235: 7: اخلقئل، ُمٕمجؿ رضم٤مل احلدي٨م اٟمٔمر( 1)

: واًمٜم٤ًمئل، يمت٤مب اًمْمٕمٗم٤مء 38، وًمف أيْم٤ًم: اًمْمٕمٗم٤مء اًمّمٖمػم: 265: 2اًمت٤مريخ اًمّمٖمػم 

: 145ـ  144: 3: واًمرازي، اجلرح واًمتٕمديؾ 348: 1: واًمٕم٘مٞمكم، اًمْمٕمٗم٤مء 167واعمؽمويملم: 

 : وأسمق ٟمٕمٞمؿ244ـ  239: 2: واسمـ قمدي، اًمٙم٤مُمؾ 252: 1واسمـ طم٤ٌمن، يمت٤مب اعمجروطملم 

: واًمذهٌل، ُمٞمزان آقمتدال 151ـ  149: 8: وشم٤مريخ سمٖمداد 74إصٌٝم٤مين، يمت٤مب اًمْمٕمٗم٤مء: 

: 1: واسمـ طمجر، اإلص٤مسم٦م 144ـ  143: وؾمٌط اسمـ اًمٕمجٛمل، اًمٙمِمػ احلثٞم٨م: 598: 1

 و.. 351ـ  354: 2، و239: 1: وًم٤ًمن اعمٞمزان 443: 6، و675

، واخلقئل 47: 8رضم٤مل احلدي٨م  : واًمٜمامزي، ُمًتدريم٤مت قمٚمؿ349: رضم٤مل اًمٓمقد: اٟمٔمر( 2)

 : وًمٞمس ًمف ذيمر ذم ُمّم٤مدر اًمرضم٤مل اًمًٜمّٞم٦م.12952، رىمؿ: 118: 24ُمٕمجؿ رضم٤مل احلدي٨م 
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يم٤مًمٙمت٥م وٕمٞمػ اًمًٜمد ٓ يٕمتّد سمف، يمام أٟمف مل يرد ذم اعمّم٤مدر احلديثٞم٦م إسمرز، 

إرسمٕم٦م، ومل يتٙمّرر طمتك يّمٌح ُمِمٝمقرًا روائٞم٤ًم، سمؾ اعمالطمظ ُمـ حلـ سمٕمض 

، وإن أورد سمٕمْمٝمؿ ـ ُمثؾ اًمٜمّمقص اًمِمٞمٕمٞم٦م أهنؿ يٕمتؼموٟمف طمديث٤ًم ؾمٜمّٞم٤ًم ذم أصٚمف

 ذم طمّج٦م اًمقداع. |اًم٘مٛمل ـ روايتف وٛمـ ظمٓم٦ٌم اًمٜمٌل

ضمدًا، سمٕمْمٝم٤م وإن وم٘مد ضم٤مء ذم ُمّم٤مدر يمثػمة  ـ وأمو احلديٌ دم ادصودر افسـقي: 3

أُمٙمـ اعمٜم٤مىمِم٦م ومٞمف ؾمٜمدي٤ًم طمتك وومؼ سمٜم٤مءات قمٚمؿ اجلرح واًمتٕمديؾ قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦ّم، 

قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب: ٓسمتالئف سم٤مإلرؾم٤مل،  ُمثؾ: ُم٤م ضم٤مء قمٜمد اًمِم٤مومٕمل ذم إم، واعمًٜمد

، إٓ أّن اإلٟمّم٤مف أّٟمف شم٤مم هـ( سمٜم٘مد سمٕمض أؾم٤مٟمٞمد احلدي٨م847وىمد ىم٤مم اهلٞمثٛمل )

اًمًٜم٦ّم: ويمثرة ـمرق احلدي٨م وشمٕمّدده، وصّح٦م سمٕمض هذه اًمٓمرق،  اًمًٜمد قمٜمد أهؾ

شمٖمٜمل قمـ ُمالطم٘م٦م ؾمٜمده قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦ّم، ُمـ هٜم٤م ومام ذيمره سمٕمْمٝمؿ ـ ُمثؾ اًمٕمالُم٦م 

حمٛمد طمًلم ومْمؾ اهلل ـ همري٥م ضمدًا، وم٘مد اّدقمك أّن احلدي٨م وٕمٞمػ، وأٟمف مل يذيمره 

اسمـ طمٜمٌؾ روى  ، ُمع أنأمحد سمـ طمٜمٌؾ ذم ُمًٜمده رهمؿ ٟم٘مٚمف اًمّمحٞمح واًمْمٕمٞمػ

احلدي٨م ُمرارًا قمـ ضم٤مسمر، وقمٛمر سمـ اخلٓم٤مب، وأيب هريرة، يمام اّدقمك أيْم٤ًم أن ُمّم٤مدر 

احلدي٨م اًمًٜمٞم٦م شمتٗمؼ قمغم شمْمٕمٞمػ احلدي٨م: ًمٖمراسم٦م ؾمٜمده سم٤مخلّمقص، وًمقٓ رواي٦م 

اًمِمٞمخلم ًمف عم٤م أظمذوا سمف، ويٌدو أن اًمًٞمد ومْمؾ اهلل اقمتٛمد ذم يمؾ هذا اًمٙمالم قمغم ُم٤م 

ظمػم خمٓمئ ضمدًا ذم شم٘مٞمٞمامشمف، ويمالمه٤م أظمذ قمـ احل٤مومظ اسمـ طمجر، ذيمره اًمٌقـمل، وإ

                                           
 .961: 2: وُمٜمتٝمك اعمٓمٚم٥م 284، 161ـ  164: 9: اًمٕمالُم٦م احلكم، شمذيمرة اًمٗم٘مٝم٤مء اٟمٔمر( 1)

، 86: 7، و184: 6، و255، 252، 228ـ  227، و182، 181: 4: اًمِم٤مومٕمل، إم اٟمٔمر( 2)

 .248: ويمت٤مب اعمًٜمد: 319

 .274ـ  273: 5، و26ـ  24: 1( اهلٞمثٛمل، جمٛمع اًمزوائد 3)

 .214( ومْمؾ اهلل، يمت٤مب اجلٝم٤مد: 4)
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، ُمع أّن احلدي٨م ورد اًمذي يم٤من ذم احل٘مٞم٘م٦م سمّمدد شم٘مٞمٞمؿ سمٕمض صٞمغ هذا احلدي٨م

ذم ُمًٜمد أمحد، وؾمٜمـ اًمدارُمل، وصحٞمح اًمٌخ٤مري، وصحٞمح ُمًٚمؿ، وؾمٜمـ اسمـ 

٤ًمسمقري، ُم٤مضم٦م، وؾمٜمـ أيب داوود، وؾمٜمـ اًمؽمُمذي، وؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل، وُمًتدرك اًمٜمٞم

وؾمٜمـ اًمٌٞمٝم٘مل، وجمٛمع اًمزوائد ًمٚمٝمٞمثٛمل، ومْمالً قمـ اعمّم٤مدر اعمت٠مظمرة، يمام ورد 

سم٠مؾم٤مٟمٞمد قمّدة، ٓ سم٢مؾمٜم٤مٍد واطمد: ومٛمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمًٜمدي٦م احلدي٨م شم٤مم قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦ّم، 

 ووٕمٞمػ ذم ُمّم٤مدر اًمِمٞمٕم٦م.

وم٘مد ؾمّجٚم٧م ـ ويٛمٙمـ أن شمًّجؾ ـ قمغم احلدي٨م  ب ـ أمو من كوحقي افدٓفي:

 قمّدة، هل:اٟمت٘م٤مدات 

، وشمٌٕمف سمٕمض ُم٤م ذيمره احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم ومتح اًم٤ٌمري آكتؼود إّول:

، ُمـ أن هٜم٤مك ومرىم٤ًم سملم أىم٤مشمؾ وأىمتؾ، ومٚمق ىم٤مل احلدي٨م: أُمرت أن أىمتؾ اعمت٠مظمريـ

اًمٜم٤مس طمتك ي٘مقًمقا: يمذا ويمذا دّل قمغم اجلٝم٤مد آسمتدائل سمٛمالك اًمٙمٗمر، ٕٟمف يتحّدث 

ع يمٚمٛم٦م أىم٤مشمؾ ومال: إذ هل ُمـ صٞمغ اعمٗم٤مقمٚم٦م اًمتل شمًتدقمل قمـ ىمتؾ ُمـ مل ي١مُمـ، أُم٤م ُم

وضمقد ـمروملم، سم٢ممج٤مع قمٚمامء اًمٚمٖم٦م، مم٤م يٕمٜمل أٟمف ىمد ومرض ؾمٚمٗم٤ًم أن اًمٓمرف أظمر ىمد 

 سمدأ سم٤مًم٘مت٤مل طمتك شمٙمقن طمريب ًمف مم٤م يًّٛمك ُم٘م٤مشمٚم٦م طمٞم٨م حت٘مؼ ـمروم٤مه٤م.

عمٓمٚمؼ، هل اًمٕمٛمقم واخلّمقص اش أىم٤مشمؾ»وش أىمتؾ»وسمٕم٤ٌمرٍة أظمرى: إّن اًمٜم٦ًٌم سملم 

إذ ُمـ اًمقاوح أٟمف يمّٚمام صدق ضمقاز اًم٘متؾ ص٤مر اًم٘مت٤مل ضم٤مئزًا دون اًمٕمٙمس، إذ ًمٞمس 

يمّٚمام ضم٤مز اًم٘مت٤مل ضم٤مز اًم٘متؾ، ويٙمٗمل شمٓمّرق آطمتامل هٜم٤م، إُمر اًمذي يٗم٘مدٟم٤م اًمٔمٝمقر 

                                           
 .71: 1( اسمـ طمجر، ومتح اًم٤ٌمري 1)

 .179: 12: و72ـ  71: 1( ومتح اًم٤ٌمري 2)

، 213ـ  212: وومْمؾ اهلل، يمت٤مب اجلٝم٤مد: 61ـ  58: اًمٌقـمل، اجلٝم٤مد ذم اإلؾمالم: اٟمٔمر( 3)

 .199ـ  197: وؿمٛمس اًمديـ، ضمٝم٤مد إُم٦م: 215ـ  214
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 ذم هذا احلدي٨م.

وهذا اًمتٗمًػم ًمّمٞمٖم٦م اعم٘م٤مشمٚم٦م إذا شمّؿ ومال جيري ذم هذا احلدي٨م ومح٥ًم، سمؾ جيري 

اًمٜمّمقص اًم٘مرآٟمٞم٦م واحلديثٞم٦م اًمداًّم٦م هٜم٤م: ًمقطمدة اعمالك ومٞمٝم٤م مجٞمٕم٤ًم، ُم٤م دام ذم ؾم٤مئر 

 اعمقىمػ اًمٚمٖمقي واطمدًا، إّٓ ُمع ىمٞم٤مم ؿم٤مهد قمغم اًمٕمٙمس.

، ذيمر اًمًٞمد شاعمٗم٤مقمٚم٦م»وذم ُم٘م٤مسمؾ هذا اًمتٗمًػم ًمّمٞمٖم٦م اعم٘م٤مشمٚم٦م، وسمٛمٕمٜمك أوؾمع 

هق أن صٞمٖم٦م اعمٗم٤مقمٚم٦م ٓ ـ شمٗمًػمًا آظمر، و ـ شمٌٕم٤ًم ًمٚمًٞمد احلٙمٞمؿ ذم ُم٤م يٌدو اخلقئل

شمًتدقمل وضمقد ـمروملم، يمام اؿمتٝمر سملم اًمٕمٚمامء، وإٟمام شمدّل قمغم ؾمٕمل ـمرٍف إلجي٤مد 

ُم٤مّدة اًمٗمٕمؾ ظم٤مرضم٤ًم، ؾمقاء طمّمٚم٧م سمٕمد ذًمؽ أم مل حتّمؾ، ومٕمٜمدُم٤م شم٘مقل: ىم٤مشمٚم٧م زيدًا 

ومٛمٕمٜمك ذًمؽ أٟمؽ شمّمّدي٧م ًم٘متٚمف، وسمذًم٧م حم٤موًم٦ًم ذم هذا اًمّمدد، ؾمقاء طمّمؾ اًم٘متؾ 

 حيّمؾ، ويمذا قمٜمدُم٤م شم٘مقل: يم٤مشم٧ٌم قمٛمرًا، ٓ يٕمٜمل ذًمؽ طمّمقل ذم اخل٤مرج أم مل

ُمٙم٤مشم٦ٌٍم اصمٜمٞمٜمٞم٦م اًمٓمرف، سمؾ ؾمٕمٌل ُمٜمؽ ًمٌٕم٨م يمت٤مٍب ًمف ؾمقاء وصؾ اًمٙمت٤مب إًمٞمف أم مل 

يّمؾ: وقمٚمٞمف وم٤معمٗم٤مقمٚم٦م ٓ شمتٓمّٚم٥م شمٕمّدد إـمراف، سمؾ حم٤موًم٦م أطمده٤م حت٘مٞمؼ ُم٤مدة 

 اًمٗمٕمؾ ذم اخل٤مرج.

اًمٔم٤مهر أن هٞمئ٦م اعمٗم٤مقمٚم٦م عمجرد »ىم٤مل: ويم٤مٟم٧م ًمٚمٛمح٘مؼ اإلصٗمٝم٤مين ُم٤ًممه٦م، طمٞم٨م 

شمٕمدي٦م اعم٤مدة وإهن٤مئٝم٤م إمم اًمٖمػم، ُمثاًل: اًمٙمت٤مسم٦م ٓ شم٘متيض إٓ شمٕمدي٦م اعم٤مدة إمم اعمٙمتقب، 

ومٞم٘م٤مل: يمت٥م احلدي٨م، ُمـ دون شمٕمديتٝم٤م إمم اعمٙمتقب إًمٞمف، سمخالف ىمقهلؿ: يم٤مشمٌف: وم٢مٟمف 

ك سم٤معمجّرد ًم٘مٞمؾ: يمت٥م إًمٞمف. يدّل قمغم شمٕمديتٝم٤م إمم اًمٖمػم، سمحٞم٨م ًمق أريد إوم٤مدة هذا اعمٕمٜم

ورسمام شمدّل اهلٞمئ٦م اعمجّردة قمغم ٟم٦ًٌم ُمتٕمدي٦م، يم٘مقهلؿ: ضب زيد قمٛمروًا، إٓ أن 

إهن٤مءه٤م إمم اعمٗمٕمقل همػم ُمٚمحقظ ذم اهلٞمئ٦م، وإن يم٤من ٓزم اًمٜم٦ًٌم، سمخالف: و٤مرب 

                                           
، وُمّم٤ٌمح 12ـ  11: 1، ويمت٤مب اعمْم٤مرسم٦م 415( اخلقئل، يمت٤مب اإلضم٤مرة ُمـ ُمًتٜمد اًمٕمروة: 1)

 .524ـ  523: 2، وُمّم٤ٌمح إصقل 33ـ  31: 2اًمٗم٘م٤مه٦م 

 .64: وهن٩م اًمٗم٘م٤مه٦م: 45: 13، و214: 12( حمًـ احلٙمٞمؿ، ُمًتٛمًؽ اًمٕمروة اًمقصم٘مك 2)
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 زيد قَمْٛمرًا، وم٢مّن اًمتٕمدي٦م واإلهن٤مء إمم اعمٗمٕمقل ُمٚمحقظ ذم ُمٗم٤مد اهلٞمئ٦م، ومام هق ٓزم

اًمٜم٦ًٌم شم٤مرة وُمٗم٤مد طمرف ُمـ احلروف أظمرى ُمدًمقل ُمٓم٤مسم٘مل عمٗم٤مد هٞمئ٦م اعمٗم٤مقمٚم٦م: 

وًمذا رسمام يٗمٝمؿ اًمتٕمٛمد واًمت٘مّمد إمم إجي٤مد اعم٤مدة، ومٞمٗمّرق سملم و٤مر وُمْم٤مر، وظمدقمف 

 .شوظم٤مدقمف، وٟمحقمه٤م

 وًمتح٘مٞمؼ اًم٘مقل ذم آٟمت٘م٤مد إّول ٟمرى أٟمف شمًجؾ قمٚمٞمف ُمالطمٔم٤مت:

عمٗم٤مقمٚم٦م ٓ شمٜمحٍم سم٤مًمدًٓم٦م قمغم ُم٤م يم٤مٟم٧م ومٞمف ُمِم٤مريم٦م إّن صٞمٖم٦م ا ادَلحظي إوػ:

ُمـ ـمروملم، سمؾ شمًتٕمٛمؾ ذم هذا اعمٕمٜمك يمام شمًتٕمٛمؾ ذم همػمه، وم٤مؾمتٕمامٓت هذه 

 اًمّمٞمٖم٦م ُمتٕمّددة ُمٜمٝم٤م:

 أ ـ شمًتٕمٛمؾ ًمٚمٛمِم٤مريم٦م، يمام ذم ُمثؾ: شمِم٤مضمر، شمْم٤مرب، وأؿم٤ٌمه ذًمؽ.

يمام ذم ُمثؾ: ب ـ شمًتٕمٛمؾ سمٛمٕمٜمك اًمٗمٕمؾ اًمالزم سمال أّي٦م إو٤موم٦م دًٓمٞم٦م أظمرى، 

داومٕم٧ُم قمـ ٟمٗمز، أو ذم ُمثؾ: ؾم٤مومرُت إمم دُمِمؼ، وم٢من اًمٗمٕمؾ ذم ُمثؾ هذه إُمثٚم٦م 

 ٓزم ٓ حيٛمؾ أّي٦م دًٓم٦ٍم إو٤مومٞم٦م.

ُُيَوِدُظوَن اهلَل ﴿ج ـ وشمًتٕمٛمؾ ًمٌٞم٤من حت٘مؼ صقرة ومٕمؾ، دون واىمٕمف، يمام ذم ُمثؾ: 

ح٤مٟمف، إّٓ أهنؿ ومِمٚمقا، ومل ، وم٢مهّن٤م شمريد سمٞم٤من أهنؿ طم٤موًمقا ظمداع اهلل ؾمٌ﴾َوُهَو َخوِدُظُفمْ 

 يتح٘مؼ ُمٜمٝمؿ اخلداع أصاًل، سمؾ صقرة ظمداع وحم٤موًم٦م وم٤مؿمٚم٦م ًمف.

د ـ ًمٚمدًٓم٦م قمغم اعم٤ٌمًمٖم٦م، طمٞم٨م ذيمروا ذًمؽ ذم ُمقاوع قمّدة، ُمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

(، واعم٘مّمقد اعم٤ٌمًمٖم٦م ذم اًمدومع قمغم 38)احل٩م:  ﴾إِنَّ اهللَ ُيَداؾُِع َظِن افَِّذيَن آَمـُوا﴿

 .تٗمًػماطمتامل ذم اًم

                                           
 .229: 2، و14: 1( اإلصٗمٝم٤مين، طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م 1)

: 1: وقمكم ظم٤من اعمدين، ري٤مض اًم٤ًمًمٙملم 11: 1ـ قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ـ: طم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل  اٟمٔمر( 2)

: وشمٗمًػم أسمق 294: 5: وقمٛمدة اًم٘م٤مري 247، 197: 7، و212: 5، )ُم٘مدُم٦م اعمح٘مؼ(، و39

 : و..34: 4، و155: 2، و147ـ  146: 1: وشمٗمًػم أًمقد 235: 1اًمًٕمقد اًمٕمامدي 
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إمم همػم ذًمؽ ُمـ إُمثٚم٦م اًمٙمثػمة، اًمتل شمدّل قمغم ُمٕم٤مين ُمتٕمدّدة هلذه اًمّمٞمٖم٦م همػم 

اعمِم٤مريم٦م، ُمثؾ: طم٤موًم٧ُم، شم٤مسمٕم٧ُم، آوي٧ُم، و٤مقمٗم٧ُم، ـم٤مًمٕم٧ُم، ٟم٤مدي٧ُم، ظم٤مـم٧ٌُم، 

ؾم٤مقمدُت، قم٤مٟمٞم٧ُم، طم٤ميمٛم٧ُم، ٓطمٔم٧ُم، قم٤مىم٧ٌُم، ه٤ممج٧ُم، ٟم٤موًم٧ُم، داوي٧ُم، 

 ٧ُم، آضمرُت، قم٤مرو٧ُم...ه٤مضمرُت، وم٤محت٧ُم، ؿم٤ميٕم٧ُم، سم٤مدرُت، قم٤مشمٌ

سمؾ ىمد أؿم٤مرت اعمّم٤مدر اعمختّّم٦م سم٤مًمٚمٖم٦م إمم شمٕمّدد اعمٕم٤مين، ٟمٕمؿ، يم٤من اعمِمٝمقر سمٞمٜمٝمؿ 

ـّ يمت٥م اًمٍمف مل شمٜمِػ ُمٕم٤مين واؾمتٕمامٓت أظمرى ًمٚمٙمٚمٛم٦م، ُمثؾ:  أهن٤م ًمٚمٛمِم٤مريم٦م، ًمٙم

، واًم٘مرـمٌل ، وأدب اًمٙم٤مشم٥م ٓسمـ ىمتٞم٦ٌمُم٤م ضم٤مء ذم يمت٤مب ؿمذا اًمٕمرف ًمٚمحٛمالوي

: وقمٚمٞمف وم٤مؾمتٕمامٓت هذه اًمّمٞمٖم٦م ُمتٕمّددة ذم ًمٖم٦م اًمٕمرب، ٓ شمٜمحٍم سمام ذم شمٗمًػمه

ذيمره اعمِمٝمقر، وٓ سمام ذيمره اخلقئل، واحلٙمٞمؿ، واإلصٗمٝم٤مين، وحتديد اعمٕمٜمك يرضمع 

 طمٞمٜمئٍذ إمم اًم٘مرائـ وٟمحقه٤م.

ـمٌ٘م٤ًم عم٤م شم٘مّدم ٟمرى أن صٞمٖم٦م ىم٤مشمؾ حتتٛمؾ قمدة ُمٕم٤مين سمدوًا، هلذا  ادَلحظي افثوكقي:

حتٚمٞمؾ اؾمتٕمامٓت هذه اًمٙمٚمٛم٦م، واًمذي جيده اإلٟم٤ًمن أّن يمٚمٛم٦م ىم٤مشمؾ شمٗمؽمض ٓسمد ُمـ 

ذم احلّد إدٟمك وضمقد ـمروملم، ي٘مقم أطمدمه٤م سمٛمح٤موًم٦م اًم٘متؾ: ومٞمام ُيؽمىّم٥م ُمـ أظمر 

رّد ومٕمؾ، ومٕمٜمدُم٤م شم٘مقل: ىمتٚم٧م زيدًا وم٢من اعمٗمٝمقم ُمـ اجلٛمٚم٦م أٟمؽ أىمدُم٧م قمغم ومٕمؾ 

ذم هذه اًمّمٞمٖم٦م إمم رّدة ومٕمٚمف، أُم٤م إذا  اًم٘متؾ ذم طمّ٘مف، وىمد صدر اًمٗمٕمؾ، وٓ إؿم٤مرة

ىمٚم٧م: ىم٤مشمٚم٧م زيدًا وم٢مّن اعمٗمٝمقم ُمـ اجلٛمٚم٦م أٟمٜمل طم٤موًم٧م ىمتٚمف، وأّن هٜم٤مك رّدة ومٕمؾ 

صدرت ُمٜمف، أو ُيؽمىم٥م ُمٜمف صدور رّدة ومٕمؾ، دون إؿم٤مرة إمم ىمتٚمف ظم٤مرضم٤ًم، ومٗمل 

رّدة هٜم٤مك إؿم٤مرة إمم ش ىم٤مشمؾ»ٓ إؿم٤مرة إمم رّدة ومٕمؾ اًمٓمرف أظمر، سمٞمٜمام ذم ش ىمتؾ»

ومٕمٚمف، وهذه هل طمٞمثٞم٦م اًمٓمرومٞمٜمٞم٦م ذم صٞمٖم٦م اعمٗم٤مقمٚم٦م هٜم٤م، ًمٙمـ ٓ سمٛمٕمٜمك أن ىم٤مشمٚم٧ُم 

                                           
 .41ـ  44( ؿمذا اًمٕمرف: 1)

 .358ـ  357( أدب اًمٙم٤مشم٥م: 2)

 .14: 1( شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل 3)
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شمٗمؽمض هجقُم٤ًم ُمًٌ٘م٤ًم ُمـ اًمٓمرف اًمث٤مين، سمؾ سمٛمٕمٜمك أهن٤م شمٗمؽمض ُمِم٤مريم٦م ُمٜمف ذم رّد 

اًمٗمٕمؾ، دون إؿم٤مرة إمم ـمٌٞمٕم٦م رّدة اًمٗمٕمؾ سم٤مًمدىم٦م، وأٟمف اسمتدائل أو دوم٤مقمل، ومٝمذا هق 

، ٓ ُم٤م شىمتؾ»ٙمٚمٛم٦م قمٜمد اًمت٠مُمؾ ومٞمٝم٤م، وذم اًمٗمرق سمٞمٜمٝم٤م وسملم اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي واًمٕمرذم ًمٚم

 ذيمره اعمًتِمٙمؾ هٜم٤م ُمـ اًمتٛمٞمٞمز سملم آسمتدائٞم٦م واًمدوم٤مقمٞم٦م.

ًمق يم٤من ُم٤م ذيمره اسمـ طمجر، واًمٌقـمل، وهمػممه٤م، هٜم٤م صحٞمح٤ًم  ادَلحظي افثوفثي:

ًمقاضمٝمتٜم٤م سمٕمض آؾمتخداُم٤مت اًمٚمٖمقي٦م اًمتل شمًتٕمّص قمغم احلّؾ، وٟمحـ ٟمذيمر ٟمامذج، 

 ٓ ٟمًتققم٥م إُمثٚم٦م، وهذه اًمٜمامذج هل:و

ْم ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  افـؿوذج إّول: ـُ َٓ ُتَؼوتُِؾوُهْم ِظـَد ادَْسِجِد احَلَراِم َحتَّى ُيَؼوتُِؾو َو

َذفَِك َجَزاء افَؽوؾِِرينَ  ـَ ْم َؾوْؿُتُؾوُهْم  ـُ (، ومٚمق يم٤مٟم٧م 191)اًمٌ٘مرة:  ﴾ؾِقِه َؾنِن َؿوَتُؾو

ًمدوم٤مقمٞم٦م ذم اًم٘مت٤مل ًمٚمزم اًمدور أو اًمتٜم٤مىمض: إذ يمٞمػ اعمٗم٤مقمٚم٦م هٜم٤م شم٘متيض اومؽماض ا

شمٜمٝم٤مٟم٤م قمـ ىمت٤مهلؿ إمم أن يٌدأوا سم٘مت٤مًمٜم٤م، ُمع أٟمف ٓ يّمدق ىمت٤مًمٜم٤م إّٓ ُمع سمدئٝمؿ ؾم٤مسم٘م٤ًم 

 سم٤محلرب، وُمع سمدئٝمؿ ٓ يًٛمك ىمت٤مًٓ ُمـ ىمٌٚمٝمؿ؟

َٓ َتْعَتُدواْ َوَؿوتُِؾوْا دِم َشبِقِل اهللِ افَِّذيَن ُيَؼوتُِؾوكَ ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  افـؿوذج افثوين:  ﴾ُؽْم َو

(، ومٝمل شمٗمؽمض ـ قمغم اًمتٗمًػم اعمذيمقر ًمٚمحدي٨م ـ شمٜم٤مىمْم٤ًم: إذ إن يمٚمٛم٦م 194)اًمٌ٘مرة: 

ذم اعمقرديـ شمٗمؽمض اًمدوم٤مقمٞم٦م، ومٙمٞمػ يٛمٙمـ شمّمّقر شمقىمػ اًمدوم٤مع ُمٜم٤ّم قمغم ش ىم٤مشمؾ»

 اًمدوم٤مع ُمٜمٝمؿ؟!

ُمْ ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  افـؿوذج افثوفٌ: ِذيَن ُيَؼوَتُؾوَن بَِلَّنَّ (، 39)احل٩م:  ﴾ُطؾُِؿوا ُأِذَن فِؾَّ

ع اجلٝم٤مد، وشمٗمؽمض أن اًمٕمدو ي٘م٤مشمؾ اعمًٚمٛملم، وم٢مذا يم٤من ُمٗمٝمقم ومٝمذه أي٦م شمنّم 

اعم٘م٤مشمٚم٦م يًتٌٓمـ اًمدوم٤مع، ومٛمٕمٜمك ذًمؽ أن اعمًٚمٛملم هؿ ُمـ سمدأ ُمع أن أي٦م هل اًمتل 

 شمرظمص سم٤مًمٌدء سمٕمد ٟمزوهل٤م.

ـَ ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  افـؿوذج افرابع: ـَِغ  ـَ ؾَّ وَوَؿوتُِؾوْا اُدْؼِ اَم ُيَؼوتُِؾوَكُؽْم  ـَ يً وًي   ﴾ؾَّ
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 (، وهذه أي٦م يم٤ًمسم٘م٤مهت٤م، ومال ٟمٓمٞمؾ.36)اًمتقسم٦م: 

ْم ﴿إمم همػمه٤م ُمـ إُمثٚم٦م، ُمثؾ: ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ـُ و َٓ َيَزاُفوَن ُيَؼوتُِؾوَكُؽْم َحتََّى َيُردم َو

ا (، واًمتل شم١ميمد أن اًمذيـ ـمرطمقا هذ217)اًمٌ٘مرة:  ﴾َظن ِديـُِؽْم إِِن اْشَتَطوُظواْ 

اًمتٛمٞمٞمز اًم٤ًمسمؼ سملم ىم٤مشمؾ وىمتؾ، مل يٚمتٗمتقا إمم ًمقازم هذا اعمٌدأ اًمٚمٖمقي ذم ؾم٤مئر 

اؾمتٕمامٓت صٞمٖم٦م اعم٘م٤مشمٚم٦م، واًم٘مقل سم٠مّٟمف ذم أطمد اؾمتخداَُمل يمّؾ آي٦م شمقضمد ىمريٜم٦م 

اعمج٤مز همػم واوح: سمٕمد أن مل ٟمِمٕمر سم٤معمج٤مزي٦م، ورأيٜم٤م اًمتٕمٌػميـ قمغم وزان واطمد ذم 

 وضمداٟمٜم٤م اًمٚمٖمقي.

إن احلدي٨م ٟمٗمًف ٓ يتحّٛمؾ اًمتٗمًػم اًمذي ذيمر هٜم٤م: ٕٟمف ًمق  فرابعي:ادَلحظي ا

شمدل قمغم اًمدوم٤مع، ُمع أّن احلرب اًمدوم٤مقمٞم٦م قمٜمد ص٤مطم٥م هذه ش أىم٤مشمؾ اًمٜم٤مس»ومروٜم٤م أن 

اعمٜم٤مىمِم٦م شمٜمتٝمل سمرّد اًمٕمدوان، وهذا هق اعمؽمىم٥م ُمٜمٝم٤م، أو قمغم أسمٕمد شم٘مدير شمٜمتٝمل سمزوال 

ؿ، إذًا ومٚمامذا ضمٕمؾ اإلؾمالم ذم رحيٝمؿ ووٕمػ ؿمقيمتٝمؿ وهٞمٛمٜم٦م اعمًٚمٛملم قمٚمٞمٝم

احلدي٨م هم٤مي٦ًم هلذا اًم٘مت٤مل، ُمع أّن اعمٜم٤مؾم٥م ُمٜمٓم٘مٞم٤ًم ضمٕمؾ همػمه هدوم٤ًم، يمرّد اًمٕمدوان، 

هٜم٤م ُم٤م يم٤من ُمـ ش ُأىم٤مشمؾ»وٟمحقه؟ إن اًمٖم٤مي٦م اعم٠مظمقذة ذم احلدي٨م ؿم٤مهد قمغم أن اعمراد سمـ 

 اجلٝم٤مد همػم دوم٤مقمل، أو ُم٤م يٕمّؿ اًمدوم٤مقمل وهمػمه.

اعمالطمٔم٦م ذم همػم حمّٚمٝم٤م، وم٤محلدي٨م فم٤مهر ذم اجلٝم٤مد  إّن هذه وخَلصي افؽَلم:

 اعمًتٝمدف إؾمالم اًمٓمرف أظمر، ٓ ظمّمقص اًمرّد وإي٘م٤مف اًمٕمدوان.

ُم٤م ذيمره اًمِمٞمخ حمٛمد ضمقاد ُمٖمٜمٞم٦م، ُمـ أّن هذا احلدي٨م ظم٤مّص  آكتؼود افثوين:

سمح٤مًم٦م قمدوان اًمٓمرف أظمر، وؾمٕمٞمف ًمإلوم٤ًمد ذم إرض، ودومع ومتٜمتف قمـ اعم١مُمٜملم، 

ًمذًمؽ أّن ُمٗمٝمقم هذا احلدي٨م سم٤مًمِمٙمؾ اًمٔم٤مهري ًمف ٓ يٜمًجؿ ُمع اًمٜمّمقص ويِمٝمد 

اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمداًم٦م قمغم أّن اًمٜمٌل ًمٞمس سمٛمًٞمٓمر قمغم اًمٜم٤مس، وأّٟمف ُمٜمذر وُمٌنمِّ ومح٥ًم، 

وُمع ُم٤م دّل قمغم أّن اهلل ٓ يٜمٝم٤مٟم٤م قمـ اإلطم٤ًمن عمـ مل ي٘م٤مشمٚمٜم٤م، ومل خيرضمٜم٤م ُمـ دي٤مرٟم٤م، 
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 .ؿ؟!ومٙمٞمػ جيتٛمع اإلطم٤ًمن ُمع إُمر سم٘مت٤مهل

وهذه اعمالطمٔم٦م اًمٜم٘مدي٦م شمتٕمّٚمؼ سمٛمرطمٚم٦م اجلٛمع سملم أدًّم٦م ٟمٔمري٦م ذقمٞم٦م اجلٝم٤مد 

اًمدقمقي وأدًّم٦م قمدم ذقمٞم٦م اجلٝم٤مد آسمتدائل، ًمتٛمثؾ سمٕمض أدًّم٦م اًمٜمٔمري٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ؿمٙماًل 

ُمـ أؿمٙم٤مل اًمٜم٘مد اعمتٜمل قمغم ُمثؾ هذا احلدي٨م اًمٜمٌقي اعمِمٝمقر، وٟمحـ هٜم٤م ًمًٜم٤م ذم 

ؿ، وإضمراء ُم٘م٤مرٟم٤مت وُم٘م٤مرسم٤مت سملم إدًّم٦م اعمختٚمٗم٦م، وإّٟمام ُمٕمرض هذا اجلٛمع واًمت٘مٞمٞم

ـ يمام ىمٚمٜم٤م ُمٓمٚمع اًمٌح٨م ـ سمّمدد رصد أدًّم٦م اًمنمقمٞم٦م سمام هل هل، إٓ إذا يم٤مٟم٧م سمٕمض 

أدًّم٦م قمدم اًمنمقمٞم٦م شمِمّٙمؾ ُمٕمٞمٜم٤ًم ًمٗمٝمؿ دًمٞمٍؾ ُمـ أدًّم٦م اًمنمقمٞم٦م هٜم٤م، ومٚمٞمٜمتٌف إمم هذا 

 .ٛمٚم٦م، وإن يم٤من أصؾ ُمالطمٔم٦م ُمٖمٜمٞم٦م ُم٘مٌقًم٦م ذم اجلإُمر

إّن هذا احلدي٨م واوح ذم قمٛمقُمّٞمتف، ومٙمٞمػ يٛمٙمـ اًمتقومٞمؼ سمٞمٜمف  آكتؼود افثوفٌ:

وسملم ُم٤م دّل قمغم رومع اًمٞمد قمـ ُم٘م٤مشمٚم٦م أهؾ اًمٙمت٤مب ُمع دومٕمٝمؿ اجلزي٦م؟! إذ هذا 

احلدي٨م يٗمؽمض أن احلرب إّٟمام هل إلؾمالم اًمٜم٤مس، ومٞمام اًمٜمّمقص إظمرى خترج 

ٜمّم٤مرى، واعمجقس، قمـ هذا اًم٘م٤مٟمقن، ومٗمل ىمًاًم يمٌػمًا ُمـ اًمٌنم، هؿ: اًمٞمٝمقد، واًم

 صٞمٖم٦م ُمـ هذا اًمٜمقع يٜمٌٖمل ذيمر هذا اًمتٗمّمٞمؾ، وٓ يّمّح دم٤مهٚمف إمم داّل آظمر.

 وىمد جي٤مب قمـ ذًمؽ ُمـ وضمقه:

 أ ـ اّدقم٤مء ٟمًخ هذا احلدي٨م سمآي٦م اجلزي٦م ذم إـم٤مر أهؾ اًمٙمت٤مب.

ب ـ اّدقم٤مء اًمتخّمٞمص، سم٠من يٙمقن قم٤مُم٤ًم ظمّّمّمتف أدًّم٦م أظمذ اجلزي٦م ُمـ أهؾ 

 ، سمٜم٤مًء قمغم اًمتٛمٞمٞمز سملم اًمتخّمٞمص واًمٜمًخ اًمذي ُمـ هذا اًمٜمقع. اًمٙمت٤مب

ج ـ أن يراد سم٤مًمِمٝم٤مدشملم اعمذيمقرشملم ذم احلدي٨م إقمالء يمٚمٛم٦م اهلل: إُم٤م قمؼم ىمتؾ 

 اًمٓمرف أظمر: أو إؾمالُمف: أو إظمْم٤مقمف.

                                           
 .83ـ  82( راضمع: حمٛمد ضمقاد ُمٖمٜمٞم٦م، هذي هل اًمقه٤مسمٞم٦م: 1)
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 د ـ أن يراد سم٤مًم٘مت٤مل ذم احلدي٨م قملم اًم٘مت٤مل: أو ُم٤م ي٘مقم ُم٘م٤مُمف، ُمثؾ: أظمذ اجلزي٦م.

ن ي٘م٤مل سم٠من اًمٖمرض ُمـ ٟمٔم٤مم اجلزي٦م أن يًٚمٛمقا، وًمق اوٓمرارًا، وؾم٥ٌُم هـ ـ أ

 اًم٥ًٌم ؾم٥ٌٌم.

و ـ أن يًتقطمك ُمـ أّن اهلل أُمر ٟمٌٞمف سمٛم٘م٤مشمٚم٦م اًمٜم٤مس طمتك ي٘مقًمقا: ٓ إًمف إٓ اهلل أّن 

اعم٘م٤مشَمٚملم هؿ اعمنميمقن وم٘مط: ّٕن أهؾ اًمٙمت٤مب ي٘مقًمقن هذه اًمٙمٚمٛم٦م، وإّٟمام خيتٚمٗمقن 

 قمغم اظمتّم٤مص احلدي٨م سمٖمػم أهؾ اًمٙمت٤مب.ذم اًمٜمٌّقة، ومٝمذا ؿم٤مهد 

وىمد وردت هذه اًمتؼميرات ذم يمٚمامت سمٕمض اًمٕمٚمامء، أسمرزهؿ: اًمٕمٞمٜمل واسمـ 

، ًمٙمـ اًمث٤مًم٨م واًمراسمع واخل٤مُمس ُمٜمٝم٤م أضمقسم٦ٌم واوح٦م ذم اًمت٠مّول، سمٕمٞمدة قمـ طمجر

فم٤مهر احلدي٨م، أُّم٤م اًم٤ًمدس ومخ٤مّص سمام ورد ومٞمف آىمتّم٤مر قمغم اًمِمٝم٤مدة سم٤مًمتقطمٞمد، 

سمٕمض صٞمغ احلدي٨م إو٤موم٦م اًمِمٝم٤مدة سم٤مًمرؾم٤مًم٦م أيْم٤ًم: هذا إذا مل ٟم٘مؾ سمام  وإٓ ومٗمل

ُمـ أّن آىمتّم٤مر قمغم اًمتقطمٞمد عمٙم٤من إؿم٤مرّيتـف عمٓمٚمؼ ؿمٝم٤مدة  ذيمره سمٕمْمٝمؿ

اإلؾمالم: وم٤مٕىمرب ُمـ هذه آومؽماو٤مت ـ سمٍمف اًمٜمٔمر قماّم ؾمٞم٠ميت ذم آٟمت٘م٤مد 

 اًمراسمع ـ هق اومؽماض اًمتخّمٞمص، سمٕمد صم٘مؾ دقمقى اًمٜمًخ.

ذا صّح اًمتؼمير اًم٤ًمدس مل يٙمـ هذا احلدي٨م طمٞمٜمئٍذ ُمنمقمٜم٤ًم ًمٚمجٝم٤مد آسمتدائل وإ

ُمع أهؾ اًمٙمت٤مب: ٕهّنؿ ظمرضمقا سم٤مًمتخّّمص، ٓ سم٤مًمتخّمٞمص، ودون إىمح٤مم آي٦م 

 اجلزي٦م ذم اعم٘م٤مم.

ُم٤م ذيمره اسمـ ىمرٟم٤مس، وشم٘مريٌف، ُمع شمقوٞمح وشمٕمٛمٞمؼ ُمٜم٤ّم: إن هذا  آكتؼود افرابع:

ي: وم٢مّن طمروب اًمٜمٌل سم٠ميمٛمٚمٝم٤م يم٤مٟم٧م طمروسم٤ًم دوم٤مقمٞم٦م، احلدي٨م يٕم٤مرض اًمت٤مريخ اًمٜمٌق

                                           
: 14: واسمـ ىمداُم٦م، اعمٖمٜمل 181: 1: واًمٕمٞمٜمل، قمٛمدة اًم٘م٤مري 72: 1( اسمـ طمجر، ومتح اًم٤ٌمري 1)

: 2: واجلّم٤مص، أطمٙم٤مم اًم٘مرآن 229: 6، و134: 3، و44: 3: ويمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع 574، 388

 .46: 2: واًمًٞمقـمل، اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن 311

 .471: 1: طمقار اًمنمواين واًمٕم٤ٌمدي اٟمٔمر( 2)



 1ج / املعاصر يف الفقه اإلسالميدراسات  ....................................... 134

ُمـ سمدر إمم أطمد إمم إطمزاب إمم همػمه٤م ُمـ همزواشمف وُمٕم٤مريمف اًمٕمًٙمري٦م، وم٢مذا يم٤من 

ٌّؼ اًمٜمٌّل  هذا  |ىمد يُمّٚمػ سمٛم٘م٤مشمٚم٦م اًمٜم٤مس طمتك ي١مُمٜمقا سم٤مهلل ورؾمقًمف وم٠ميـ ـم

 .إُمر؟! وعم٤مذا ظم٤مًمٗمف؟!

روب اًمٜمٌقي٦م، وهق ُم٤م ؾمقف ٟمٌحثف ـ وهذا آٟمت٘م٤مد ُمتقىمػ قمغم إصم٤ٌمت دوم٤مقمٞم٦م احل

رسمام يٛمٙمـ يمام ؾمقف يث٧ٌم، سمٕمقن اهلل شمٕم٤ممم ـ ٓطم٘م٤ًم، وًمق شمّؿ ذًمؽ سم٤مإلصم٤ٌمت اًمت٤مرخيل 

اخلروج ُمـ هذا اإلؿمٙم٤مل ـ ُمع اًمٖمض قمـ آٟمت٘م٤مد أيت اًمذي ٟمتٌٜم٤ّمه ـ سم٠مّن إُمر هٜم٤م 

ص ذًمؽ ُمقضّمف إمم مجٞمع اعمًٚمٛملم، ومٞمٙمقن قمدم شمٓمٌٞمؼ اًمٜمٌل ُمـ سم٤مب اٟمٕمدام ومر

ـّ  سم٤مًمٜم٦ًٌم إًمٞمف ؿمخّمّٞم٤ًم، ُمع صمٌقشمف سمقصٗمف طمٙماًم، ُم٤م مل ٟمث٧ٌم أّن اًمٜمٌل يم٤من يٛمٙمٜمف ؿم

طمروب اسمتدائٞم٦م شمٜمٗمٞمذًا هلذا اًمتٙمٚمٞمػ اًمنمقمل وًمٙمٜمّف ـ ودون ُمؼّمر ـ مل يٗمٕمؾ ذًمؽ، 

 وشمٗمّمٞمؾ اعمقوقع ٟم٠ميت قمٚمٞمف ىمري٤ًٌم ذم سمح٨م آؾمتدٓل سم٤مًمتجرسم٦م اًمٜمٌقي٦م، إن ؿم٤مء اهلل.

إُم٤م ٟم٘مٌؾ سم٤مٟٓمت٘م٤مد اخل٤مُمس أيت، ومٞمٙمقن آٟمت٘م٤مد اًمراسمع سمٛمث٤مسم٦م وسمٕم٤ٌمرة أظمرى: 

ٟم٘مد ُمتٜمل قمغم أصؾ صدور احلدي٨م، أو ٟمرومْمف ومال يٕمقد آٟمت٘م٤مد اًمراسمع ىمقي٤ًم ذم 

 ٟمٗمًف.

ُم٤م ٟمرى أّٟمف آٟمت٘م٤مد إصّح اًمذي يٛمٙمـ شمقضمٞمٝمف قمغم  آكتؼود اخلومس:

ن ٟم٘مقل: إّن مت٤مم صٞمغ هذا آؾمتدٓل هبذا احلدي٨م قمغم اجلٝم٤مد آسمتدائل، وهق أ

احلدي٨م، رهمؿ اظمتالومٝم٤م ذم اًمزي٤مدة واًمٜم٘مٞمّم٦م وذم سمٕمض اخلّمقصٞم٤مت، شمِمؽمك ذم 

، وهذا ُمٕمٜم٤مه أّن أو ُم٤م هق سمٛمٕمٜم٤مه٤مش قمّمٛمقا ُمٜمل»، وشأُمرت أن أىم٤مشمؾ»مجٚم٦م: 

، وًمٞمس ُم٤م يٗمٞمد أّن هذا إُمر اإلهلل |اعم٠مُمقر هبذا احلدي٨م هق اًمٜمٌل إيمرم

ًٚمٛملم ذم مجٞمع إقمّم٤مر، ومٚمؿ شم٘مؾ أّي٦م رواي٦م: أُمر اعمًٚمٛمقن ُمقضّمف إمم قمٛمقم اعم

                                           
 ، ٟمنم دار اجلٛمؾ.123ـ  119( اسمـ ىمرٟم٤مس، احلدي٨م واًم٘مرآن: 1)

هـ(، سمّمٞمٖم٦م: ٤264مذان )، اعمٜمًقب إمم اًمٗمْمؾ سمـ ؿم46( سم٤مؾمتثٜم٤مء ُم٤م ضم٤مء ذم يمت٤مب اإليْم٤مح: 2)

أُمرٟم٤م أن ٟم٘م٤مشمؾ.وىمد ورد احلدي٨م هٜم٤مك ُمرؾماًل سمال ؾمٜمد ، 
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سمذًمؽ، واطمتامل اخلّمقصٞم٦م وارد: ُمـ طمٞم٨م إّٟمف ىمد يٙمقن ذم سمداي٦م اًمدقمقة طم٤مضم٦م إمم 

مم٤مرؾم٦م اجلٝم٤مد آسمتدائل، ىمٌؾ شمثٌٞم٧م أؾمس اًمدوًم٦م اجلديدة أو اعمجتٛمع اجلديد، ومٝمل 

ٚمقن ُمـ اعمقاضمٝم٦م ًمؽمؾمٞمخ ُمرطمٚم٦م آٟمٓمالق: هلذا ـمٚم٥م ُمـ اًمٜمٌل أن يامرس هذا اًم

دقم٤مئؿ اًمدقمقة ذم ُمٜم٤مخ حت٤مَرب ومٞمف سمِمّدة، يمام أّن اًمتٕمٌػم ذم إطمدى صٞمغ احلدي٨م 

وم٢مذا ىم٤مًمقه٤م وصّٚمقا صالشمٜم٤م، واؾمت٘مٌٚمقا ىمٌٚمتٜم٤م، وذسمحقا ذسمٞمحتٜم٤م، وم٘مد طمّرُم٧م »سم٘مقًمف: 

ـ ُمع أن هذه اًمّمٞمٖم٦م ٟم٤مدرة ش قمٚمٞمٜم٤م دُم٤مؤهؿ وأُمقاهلؿ إّٓ سمح٘مٝم٤م، وطم٤ًمهبؿ قمغم اهلل

ـ ًمٞمس دآً قمغم أّن احلٙمؿ قم٤مم: ّٕن اعم٘مّمقد سم٠مُمر اًمٜمٌل ًمٞمس أن ي٘م٤مشمؾ  ٞمٚم٦م ضمداً وىمٚم

هق ؿمخّمٞم٤ًم، سمؾ سمٛمٕمٜمك ُم٘م٤مشمٚمتف ًمٚمٜم٤مس ذم قمٍمه ُمع اعمًٚمٛملم اًمذيـ ُمٕمف، ومٚمٞمس 

هذا ُمثؾ خمتّّم٤مت اًمٜمٌل ـ يمقضمقب صالة اًمٚمٞمؾ قمٚمٞمف و.. مم٤م ذيمر ذم حمّٚمف ـ، سمؾ ُمـ 

 خمتّّم٤مت قمٍمه وُمرطمٚمتف وزُم٤مٟمف.

ش اًمٜم٤مس»رسمام يتٕمزز ذًمؽ أيْم٤ًم ـ ويٕمّزز ـ سم٠مّٟمف ُمـ اعمحتٛمؾ ضمدًا أن يراد سمٙمٚمٛم٦م و

اًمقاردة ذم احلدي٨م ًمٞمس ُمٓمٚمؼ اًمٌنم، سمؾ ىمريش وُمنميمق اًمٕمرب، ومتٙمقن ًمٚمٕمٝمد، 

، ومٝمٜم٤مك اطمتامل ـ اإلُم٤مُمّٞم٦م ؿمٌٞمف اؾمتٕمامهل٤م ذم طمّؼ أهؾ اًمًٜم٦ّم ذم سمٕمض رواي٤مت اًمِمٞمٕم٦م

ا احلٙمؿ سمٛمنميمل اًمٕمرب، ويٕمزز ذًمؽ أّن صٞمٖم٦م ٟمتٞمج٦م هذه اًمِمقاهد ـ أن خيتّص هذ

، وؾمٜمـ ذم ؾمٜمـ أيب داوودش اًمٜم٤مس»ُمٙم٤من ش اعمنميملم»احلدي٨م ضم٤مءت سمتٕمٌػم 

، ، وؾمٜمـ اًمدارىمٓمٜمل، واًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٜم٤ًمئل، وؾمٜمـ اًمٌٞمٝم٘ملاًمٜم٤ًمئل

                                           
( ومٚمؿ ٟمجده٤م ؾمقى ذم ُمًٜمد اسمـ طمٜمٌؾ وصحٞمح اًمٌخ٤مري و.. ُمروي٦م قمـ أٟمس سمٓمريؼ محٞمد 1)

 اًمٓمقيؾ.

 .594: 1( ؾمٜمـ أيب داوود 2)

 .76ـ  75: 7( ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل 3)

 .92: 3( ؾمٜمـ اًمٌٞمٝم٘مل 4)

 .279 :2( اًمًٜمـ اًمٙمؼمى 5)

 .238: 1( ؾمٜمـ اًمدارىمٓمٜمل 6)



 1ج / املعاصر يف الفقه اإلسالميدراسات  ....................................... 136

د ، ويمّٚمٝمؿ ٟم٘مٚمقا هذا احلدي٨م قمـ محٞمويمذا ُم٤م ضم٤مء ذم شمٖمٚمٞمؼ اًمتٕمٚمٞمؼ ٓسمـ طمجر

اًمٓمقيؾ، قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ، قملم اًمًٜمد اًمذي ذيمره اًمٌخ٤مري قمـ أٟمس، وذيمر ومٞمف 

، ومٞم١مظمذ ُمٜمٝم٤م شاعمنميملم»وش اًمٜم٤مس»، مم٤م جيٕمؾ هذه اًمٙمٚمٛم٦م ُمرّددة سملم شاًمٜم٤مس»يمٚمٛم٦م 

سم٤مًم٘مدر اعمتٞم٘مـ، وهق اعمنميمقن، إّٓ إذا ضمٕمٚم٧م ؾم٤مئر اًمرواي٤مت ىمريٜم٦م قمغم صّح٦م يمٚمٛم٦م 

إـمالىمف قمغم ُمنميمل اًمٕمرب اًمذيـ واضمٝمٝمؿ ، ذاك اعمّمٓمٚمح اًمذي همٚم٥م شاًمٜم٤مس»

اًمٜمٌل، ومال ٟمحرز اًمِمٛمقل عمٓمٚمؼ ُمنمك همػمهؿ: ٟمتٞمج٦م مجٚم٦م هذه اعمالطمٔم٤مت، ومٞمٙمقن 

 إمم همػمه٤م. تٚمؽ اعمرطمٚم٦م، ٓ حيرز شمٕمديفهذا احلدي٨م ظم٤مّص٤ًم سم

وم٢مذا ىُمٌؾ هبذه اعمالطمٔم٦م ـ اًمتل حتّؾ أيْم٤ًم اإلؿمٙم٤مًمٞم٦م اًمتل أصم٤مره٤م آٟمت٘م٤مد اًمث٤مًم٨م ـ 

هذا احلدي٨م ُمٜمتٝمٞم٤ًم اًمٞمقم: وإٓ يم٤مٟم٧م دًٓمتف قمغم اجلٝم٤مد آسمتدائل شم٤مُم٦م، يم٤من أُمد 

هم٤ميتف يٚمتزم سم٤مًمتخّمٞمص ذم ُم٤م يتٕمّٚمؼ سم٠مهؾ اًمٙمت٤مب، يمام أذٟم٤م ذم اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم 

 آٟمت٘م٤مد اًمث٤مًم٨م.

إّن هذا احلدي٨م ورد ذم سمٕمض اًمرواي٤مت ذم ؾمٞم٤مق احلقار اًمذي ضمرى  وؿد تؼول:

أيب ىمح٤موم٦م ذم ُم٤م خيّص ىمت٤مل ُم٤مٟمٕمل اًمزيم٤مة، وىمد شمّؿ ُمع اخلٚمٞمٗم٦م إول أيب سمٙمر سمـ 

آؾمتِمٝم٤مد سمف ذم ذًمؽ اعمقوقع، وهلذا ٟمجد هلذا احلدي٨م طمْمقرًا ذم سمح٨م اًمزيم٤مة ذم 

اًمٙمت٥م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمًٜمّٞم٦م، وهذا ُمٕمٜم٤مه أّن اعمًٚمٛملم إوائؾ ويم٤ٌمر اًمّمح٤مسم٦م ومٝمٛمقا ُمـ 

ٌّ٘مقه ذم ُمقارد ٓطم٘م٦م سمٕمد  ووم٤مشمف، وهذا يٜم٤مىمض احلدي٨م قمدم آظمتّم٤مص سم٤مًمٜمٌل، ومٓم

 اًمٗمٝمؿ اًمذي ذيمرمتقه.

ـ سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ اًمؽمّدد اًمذي ىمد يثػمه سم٤مطم٨ٌم ُم٤م قمـ إىمح٤مم هذا  فؽــو كجقى

احلدي٨م سمٛمقوقع اًمزيم٤مة، وهؾ يم٤من هذا اإلىمح٤مم ؿم٤مهدًا قمغم إو٤موم٦م سمٕمض اعم٘م٤مـمع 

ٜم٤م: ومٞمف ـ سم٠مّٟمف إذا ومٝمؿ أطمد اًمّمح٤مسم٦م أو سمٕمْمٝمؿ يمام شمٗمٞمد اًمرواي٦م، ومٝمذا ًمٞمس طمج٦ًم قمٚمٞم

                                           
 .222: 2( اسمـ طمجر، شمٖمٚمٞمؼ اًمتٕمٚمٞمؼ 1)
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ومرسمام أظمٓم٠موا ذم ومٝمؿ ُمراد اًمٜمٌل إيمرم، ومٖم٤مسم٧م قمٜمٝمؿ اخلّمقصٞم٦م، وٟمحـ اًمٞمقم سمتٜم٤م 

ٟمحتٛمؾ هذه اخلّمقصٞم٦م، وٓؾمٞمام سمٛمٕمقٟم٦م ؿمقاهد أظمرى، وىمد سمحثٜم٤م ذم دراؾم٤مشمٜم٤م 

، وهق طمقل طمجٞم٦م اًمًٜم٦ّم أّن اًمِمؽ ذم شم٤مرخيٞم٦م طمٙمؿ يٗمرض إظمذ سم٤مًم٘مدر اعمتٞم٘مـ

 سمداي٦م اًمدقمقة ٓ أيمثر. هٜم٤م ي٤ًموق ومرض اجلٝم٤مد آسمتدائل ذم

ذم رؾم٤مًم٦م إمم × ، ىم٤مل: يمت٥م أسمق ضمٕمٗمراحلًـ سمـ حمٌقبُمرؾمؾ احلديٌ افثوين: 

وُمـ ذًمؽ ُم٤م وٞمّع اجلٝم٤مد اًمذي ومّْمٚمف اهلل قمز وضمؾ قمغم »سمٕمض ظمٚمٗم٤مء سمٜمل أُمٞم٦م: 

إقمامل، وومّْمؾ قم٤مُمٚمف قمغم اًمٕمامل، شمٗمْمٞماًل ذم اًمدرضم٤مت واعمٖمٗمرة واًمرمح٦م، ٕٟمف 

دومع قمـ اًمديـ...، وأّول ذًمؽ اًمدقم٤مء إمم ـم٤مقم٦م اهلل قمز وضمؾ فمٝمر سمف اًمديـ، وسمف ي

ُمـ ـم٤مقم٦م اًمٕم٤ٌمد، وإمم قم٤ٌمدة اهلل ُمـ قم٤ٌمدة اًمٕم٤ٌمد، وإمم وٓي٦م اهلل ُمـ وٓي٦م اًمٕم٤ٌمد، 

ومٛمـ دقمل إمم اجلزي٦م وم٠مسمك ىمتؾ وؾمٌل أهٚمف، وًمٞمس اًمدقم٤مء ُمـ ـم٤مقم٦م قمٌٍد إمم ـم٤مقم٦م 

ٗمر ذُّمتف، ويمّٚمػ دون ـم٤مىمتف ويم٤من قمٌد ُمثٚمف، وُمـ أىمّر سم٤مجلزي٦م مل يتٕمّد قمٚمٞمف ومل خت

اًمٗمٞمئ ًمٚمٛمًٚمٛملم قم٤مُم٦م همػم ظم٤مص٦م، وإن يم٤من ىمت٤مل وؾمٌل ؾمػم ذم ذًمؽ سمًػمشمف، 

وقمٛمؾ ذم ذًمؽ سمًٜمتف ُمـ اًمديـ..، وإٟمام يم٤مٟمقا أهؾ ُمٍم ي٘م٤مشمٚمقن ُمـ يٚمٞمف يٕمدل 

سمٞمٜمٝمؿ ذم اًمٌٕمقث، ومذه٥م ذًمؽ يمٚمف طمتك قم٤مد اًمٜم٤مس رضمٚملم أضمػم ُم١مدمر سمٕمد سمٞمع اهلل 

ف هم٤مرم وسمٕمد قمذر اهلل، وذه٥م احل٩م ومْمٞمع واومت٘مر اًمٜم٤مس ومٛمـ وُمًت٠مضمر ص٤مطمٌ

أقمقج ممـ قمقج هذا وُمـ أىمقم ممـ أىم٤مم هذا ومرد اجلٝم٤مد قمغم اًمٕم٤ٌمد وزاد اجلٝم٤مد قمغم 

 .شاًمٕم٤ٌمد، إن ذًمؽ ظمٓم٠م قمٔمٞمؿ

 وهذا احلدي٨م:

وم٤مًمرواي٦م ُمرؾمٚم٦م ٓ طمجٞم٦م ومٞمٝم٤م، إّٓ قمغم ٟمٔمري٦م  أ ـ أمو من افـوحقي افسـديي،

                                           
 .744ـ  663طمٞمدر طم٥م اهلل، طمجٞم٦م اًمًٜم٦م ذم اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل: ( 1)

، 1، يمت٤مب اجلٝم٤مد، أسمقاب ضمٝم٤مد اًمٕمدو، سم٤مب13ـ  12: 15: ووؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م 3: 5( اًمٙم٤مذم 2)

 .8ح
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ت أصح٤مب اإلمج٤مع وًمق يم٤مٟم٧م ُمراؾمٞمؾ: وم٢من احلًـ سمـ حمٌقب ُمـ شمّمحٞمح رواي٤م

أصح٤مب اإلمج٤مع، وم٢مذا ومّنت مجٚم٦م شمّمحٞمح ُم٤م يّمّح قمٜمٝمؿ سمٛمٕمٜمك صّح٦م ُمروي٤مهتؿ 

يم٤مٟم٧م اًمرواي٦م هٜم٤م طمّج٦م، وأُم٤م إذا يم٤مٟم٧م سمٛمٕمٜمك أٟمف ُمّمّدىمقن همػم ُمّتٝمٛملم ـ يمام هق 

 اًمقصم٤مىم٦م واجلالًم٦م، ٓ إصّح واعم٘مدار اعمتٞم٘مـ ـ ومال يٗمٞمد ذًمؽ ؾمقى قمٚمّق يمٕمٌٝمؿ ذم

 شمّمحٞمح ُمثؾ ُمراؾمٞمٚمٝمؿ يمام هق واوح، وم٤محلدي٨م وٕمٞمػ اًمًٜمد.

وم٘مد أورد قمغم اًمرواي٦م سمقضمقد شمِمقيش ومٞمٝم٤م  ب ـ وأمو من افـوحقي افدٓفقي،

 واوٓمراب، وذًمؽ:

: إذ ٓ ُيٕمٚمؿ اعمِم٤مر إًمٞمف، ورسمام ي٘مّدر: شوُمـ ذًمؽ»ـ ُم٤م ضم٤مء ذم سمدايتٝم٤م ُمـ يمٚمٛم٦م  1

 .ُمٜمٝم٤م.. ،تؿ سم٠مقمامل خم٤مًمٗم٦م ًمٚمنمعأٟمٙمؿ ي٤م سمٜمل أُمٞم٦م ىمٛم

وهذه اعمالطمٔم٦م إن ىمّمد ُمٜمٝم٤م ؾم٘مقط ُمٓمٚمع اًمرواي٦م، ومٝمذا واوح، ًمٙمـ هذا 

حيّمؾ أطمٞم٤مٟم٤ًم ذم اًمرواي٤مت، رسمام سم٥ًٌم اًمت٘مٓمٞمع، وهق ًمٞمس اوٓمراسم٤ًم، سمؾ اعمٝمؿ ذم 

هذه احل٤مل أن يٚمحظ هؾ ًمٚمٛم٘مٓمع اعمحذوف شم٠مصمػم قمغم دًٓم٦م اًم٤ٌمىمل، سمحٞم٨م يٛمثؾ 

 ُمٗم٘مقدة أم ٓ؟ىمريٜم٦م ُمتّمٚم٦م 

واًمذي يٌدو أن ُمدًمقل اًمرواي٦م واوح همػم ُمِمّقش سمحذف اًمّمدر، هلذا ومٝمذا 

 اخلٚمؾ ـ ُمع وضمقده ـ ٓ يّي سم٤مٓؾمتدٓل.

يدّل قمغم شم٘مديؿ اجلٝم٤مد طمتك قمغم ش ومّْمٚمف اهلل قمغم مجٞمع إقمامل»ـ شمٕمٌػم  2

 .اًمّمالة، ُمع أن اًمّمالة أهؿّ 

٤مرو٦م سملم اًمرواي٤مت اًمداًّم٦م قمغم أومْمؾ وهم٤مي٦م ُم٤م شمٗمٞمده هذه اعمالطمٔم٦م إي٘م٤مع اعمٕم

اًمٕم٤ٌمدات، ٓ ومرض ووقح شمٚمؽ اًمرواي٤مت ًمت٘مّدم قمغم هذه اًمرواي٦م، وىمد ي٘م٤مل ـ وومٞمف 

                                           
 .144( حمٛمد ُمٝمدي ؿمٛمس اًمديـ، ضمٝم٤مد إُم٦م: 1)

 .145ـ  144اعمّمدر ٟمٗمًف:  (2)
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ٟمٔمر ـ: إّٟمف طمتك ًمق شم٘مّدُم٧م شمٚمؽ اًمرواي٤مت، ٓ يٕمٜمل ذًمؽ وم٤ًمد هذه اًمرواي٦م، 

، وهذا ُمقضمقد ذم ًمٖم٦م اًمٕمرب، وٓؾمّٞمام شإقمامل»ٓطمتامل إرادة إقمؿ إهمٚم٥م ُمـ 

 ع ىمٞم٤مم ؿم٤مهد، وهل اًمرواي٤مت إظمرى.ُم

، وم٢من ُمرضمع اًمْمٛمػم ذم شوإن يم٤من ىمتؾ وؾمٌل ؾمػم ذم ذًمؽ سمًػمشمف»ـ مجٚم٦م: 3

 .همػم ُمٕمٚمقم، وهذا حيدث شمِمّقؿم٤مً ش ؾمػمشمف»

وهذه اعمالطمٔم٦م ؾمٌٌٝم٤م طمذف اعم٘مٓمع إّول ُمـ احلدي٨م، وهذا اعم٘مدار ُمـ 

ع احلدي٨م ـ ُمقوع اًمِم٤مهد ـ اًمرواي٦م، طمتك ًمق مل يٙمـ ُمٗمٝمقُم٤ًم، ٓ يّي سم٤ًمئر ُم٘م٤مـم

 عمـ ىمرأه٤م.

، شوإٟمام يم٤مٟمقا )يم٤من( أهؾ ُمٍم ي٘م٤مشمؾ ُمـ يٚمٞمف، يٕمدل سمٞمٜمٝمؿ ذم اًمٌٕمقث»ـ مجٚم٦م: 4

طمٞم٨م يٕمّد ذًمؽ ظمٓم٠م ذم اًمؽميمٞم٥م ٟم٤مدم٤ًم قمـ وضمقد ؾم٘مط ذم اًمٙمالم، وًمٕمّؾ إصؾ: 

 .شوإٟمام يم٤من أهؾ ُمٍم.. يٕمدل واًمٞمٝمؿ سمٞمٜمٝمؿ»

ؾ يمؾ ُمٍم ي٘م٤مشمؾ ُمـ يٚمٞمف ُمـ اًمٙمٗم٤مر، ويٕمدل وهذا اعم٘مٓمع يٛمٙمـ شمٗمًػمه سم٠مّن أه

، شؾمػمشمف»ـ أي احل٤ميمؿ ـ سمٞمٜمٝمؿ ذم اًمٌٕمقث، ومػمضمع اًمٗم٤مقمؾ اعمًتؽم إمم اعم٘مّدر ذم وٛمػم 

 وًمٕمّٚمف اًمٜمٌل أو سمٕمض اخلٚمٗم٤مء إوائؾ.

ٟمٕمؿ، هذا احلدي٨م ومٞمف سمٕمض آرشم٤ٌمك، وًمٞمس ؾمٚمٞماًم وُمًت٤ًمهم٤ًم قمغم اعمًتقى 

 اًمٕمريب.

ي٨م ـ دًٓم٦ًم ـ هق قمدم وضمقد يمالم واوح ومٞمف يدل قمغم واعمٝمؿ ذم ٟم٘مد هذا احلد

 اجلٝم٤مد آسمتدائل، إّٓ قمدة ُم٘م٤مـمع ىمد ُيًتٜمد إًمٞمٝم٤م هل:

، طمٞم٨م إن اًمٔمٝمقر هٜم٤م سمٛمٕمٜمك شٕٟمف فمٝمر سمف اًمديـ، وسمف يدومع قمـ اًمديـ»ـ 1

                                           
 .145( اعمّمدر ٟمٗمًف: 1)

 ( اعمّمدر ٟمٗمًف.2)
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 اًمٖمٚم٦ٌم، ومٞمٙمقن ذًمؽ ُم١مذًا ًمٚمحدي٨م قمـ اجلٝم٤مد آسمتدائل.

ٛمٚم٦م ُم٤موقّي٦م، وضمٝم٤مد اعمًٚمٛملم قمٝمد إّٓ أن هذا اعم٘مٓمع همػم فم٤مهر، وم٢من اجل

وومتح ُمّٙم٦م يمّٚمف مم٤م فمٝمر سمف اًمديـ واقمتّز، وًمٞمس ُمـ اعمٕمٚمقم أٟمف ضمٝم٤مد  |اًمٜمٌل

اسمتدائل، يمام ؾمقف ي٠ميت سمحثف سم٢مذن اهلل، ومٖمٚم٦ٌم اًمديـ ىمد شمٙمقن سم٤محلرب اًمدوم٤مقمٞم٦م ٓ 

آسمتدائٞم٦م، وًمٕمّؾ ُمراد احلدي٨م ُمثؾ ومتح ُمّٙم٦م، ويٙمٗمل سمٕمض اعمّم٤مديؼ ومٞمف ٟمٔمرًا 

 ٤موقي٦م اًمٗمٕمؾ.عم

وأّول ذًمؽ اًمدقم٤مء إمم ـم٤مقم٦م اهلل ُمـ ـم٤مقم٦م اًمٕم٤ٌمد وإمم قم٤ٌمدة اهلل ُمـ قم٤ٌمدة »ـ  2

 ، ومٝمذا اعم٘مٓمع ؿم٤مهد قمغم أّن اجلٝم٤مد ضمٝم٤مد دقمقة ٓ دوم٤مع.شاًمٕم٤ٌمد

وهٜم٤مك ضمقاب ُمٌٜم٤مئل ذيمره سمٕمْمٝمؿ، وهق أّن آسمتداء سم٤مًمدقمقة جيري ذم اجلٝم٤مد 

صٞم٤مت آسمتدائل، وٓ شمت٘مّقم طم٘مٞم٘متف آسمتدائل واًمدوم٤مقمل ُمٕم٤ًم، وًمٞمس ُمـ ظمّمق

، وهق ضمقاب ؾمٞم٠ميت احلدي٨م قمٜمف ـ إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ـ وؾمٞمتٌلّم أٟمف وضمٞمف، وسمف سمف

، إو٤موم٦ًم إمم أّن اًمرواي٦م قمّ٘م٧ٌم ـ سمٕمد هذا اًمٙمالم ـ يرّد قمغم ؾم٤مئر رواي٤مت اًمدقمقة

 اهلل وإمم ، وهق ُم٤م ٓ يتٜم٤مؾم٥م ُمع اًمدقمقة إممشومٛمـ دقمل إمم اجلزي٦م وم٠مسمك»سم٤مًم٘مقل: 

اإلؾمالم، إٓ ُمع شمٗمًػم اًمدقمقة سمٛمٕمٜم٤مه٤م اًمِم٤مُمؾ اًمذي يٌدأ سم٤مإلؾمالم، وم٢من طمّمؾ 

 اًمرومض شمّؿ آٟمت٘م٤مل إمم ُمرطمٚم٦م ـمٚم٥م اخلْمقع أو اجلزي٦م.

 ش.ومرّد اجلٝم٤مد قمغم اًمٕم٤ٌمد. إن ذًمؽ ظمٓم٠م قمٔمٞمؿ»ـ ُم٤م ضم٤مء آظمر اًمرواي٦م:  3

دة اجلٝم٤مد، ُمع أّن طمٞم٨م ىمد يًتٗم٤مد ُمٜمف ـمٚم٥م اإلُم٤مم ُمـ ذًمؽ اخلٚمٞمٗم٦م إُمقي إقم٤م

 اًمدوًم٦م إُمقي٦م مل شمٙمـ ذم طم٤مًم٦م دوم٤مع.

                                           
 .148ـ  147( اعمّمدر ٟمٗمًف: 1)

، 2، 1، ح14، وسم٤مب 1، ح9، يمت٤مب اجلٝم٤مد، أسمقاب ضمٝم٤مد اًمٕمدو، سم٤مب 15( وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م 2)

 و.. 1، ح11وسم٤مب 
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وهذا اعم٘مٓمع ًمٕمّٚمف ُمـ أووح اعم٘م٤مـمع سمٕمد ُمالطمٔم٦م إمج٤مًمٞم٦م عمتـ اًمرواي٦م، رهمؿ أّن 

ومٞمف إمج٤مًٓ: ٕٟمٜم٤م ٓ ٟمٕمرف ُمـ هق اخلٚمٞمٗم٦م، وًمٕمّؾ أـمراف اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم قمٍمه 

ًمس ذم سمٕمض اًمٗمؽمات، ومال يم٤مٟم٧م شمتحّرك وّد دوًم٦م اعمًٚمٛملم، يمام ذم ُمثؾ: إٟمد

يٙمقن هٜم٤مك ساطم٦م ذم آسمتدائل ىمٌؾ طمًؿ هذا اعمقوقع اًمت٤مرخيل ذم قمٍم اإلُم٤مم 

، وقمغم أي٦م طم٤مل: ومٌٕمد اًمْمٕمػ اًمًٜمدي ووضمقد سمٕمض اًمتِمقيش ذم ×اًم٤ٌمىمر

اًمرواي٦م، واٟمٗمت٤مطمٝم٤م قمغم أيمثر ُمـ اطمتامل، ٓ يّمّح آؾمتٜم٤مد إًمٞمٝم٤م إلصم٤ٌمت اعمٓمٚمقب 

 هٜم٤م.

إّن اهلل قمز »ىم٤مل: ×  أيب طمٗمص اًمٙمٚمٌل، قمـ أيب قمٌد اهللظمؼم احلديٌ افثوفٌ:

وضمؾ سمٕم٨م رؾمقًمف سم٤مإلؾمالم إمم اًمٜم٤مس قمنم ؾمٜملم، وم٠مسمقا أن ي٘مٌٚمقا طمتك أُمره 

 .شسم٤مًم٘مت٤مل، وم٤مخلػم ذم اًمًٞمػ، وحت٧م اًمًٞمػ، وإُمر يٕمقد يمام سمدأ

 وهذا احلدي٨م:

 .ومٝمق ُمٝمٛمؾومجٝم٦م اًمْمٕمػ ومٞمف أسمق طمٗمص اًمٙمٚمٌل،  أ ـ أمو من افـوحقي افسـديي،

وم٤محلدي٨م ىمري٥م ضمدًا ُمـ اجلٝم٤مد آسمتدائل، وم٘مد  ب ـ وأمو من افـوحقي افدٓفقي،

ذع سم٤محلدي٨م قمـ ىمٌقل اإلؾمالم، صمؿ أقم٘مٌف سم٠مُمر اًمًٞمػ، مم٤م يِمػم إمم دظم٤مًم٦م اًمًٞمػ 

 ذم اًمدقمقة إمم اإلؾمالم.

 إّٓ أن هذا افتػسر افدَٓل فؾحديٌ يواجه مَلحظوت:

، ومت٤مم طمروب اًمٜمٌل دوم٤مقمٞم٦ٌم، وٓؾمّٞمام |ّدث قمـ اًمٜمٌلإّن اًمرواي٦م شمتح أوًٓ:

ُمع أوًمئؽ اًمذيـ أسمقا اإلؾمالم ذم اًمًٜملم اًمٕمنم إومم، أي ىمريش وُمـ حيٞمط هب٤م، 

                                           
 .14، ح1سم٤مب  ، يمت٤مب اجلٝم٤مد، أسمقاب ضمٝم٤مد اًمٕمدو،15: 15: ووؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م 7: 5( اًمٙم٤مذم 1)

: وُمًتدريم٤مت قمٚمؿ رضم٤مل احلدي٨م 14211، رىمؿ: 141: 22( راضمع: ُمٕمجؿ رضم٤مل احلدي٨م 2)

8 :367. 
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طمٞم٨م يم٤مٟم٧م احلرب دوم٤مقمٞم٦ًم ُمٕمٝمؿ، يمام ؾمقف ٟمٌلّم ذًمؽ سمدورٟم٤م ٓطم٘م٤ًم سمٕمقن اهلل 

سملم هذه اًمرواي٦م  شمٕم٤ممم: وقمٚمٞمف ومحرسمف هلؿ مل شمٙمـ إلؾمالُمٝمؿ، مم٤م جيٕمؾ هٜم٤مك ُمٕم٤مرو٦مً 

 .وسملم اًمقاىمع اخل٤مرضمل

إّن اًمرواي٦م شمٗمٞمد شمنميع وضمقب اًم٘مت٤مل سمٕمد قمنم ؾمٜمقات ُمـ اًمٌٕمث٦م، وهذا  ثوكقًو:

يٕمٜمل أّن اجلٝم٤مد ّذع ذم ُمّٙم٦م، ُمع أن إدًّم٦م ُمتْم٤مومرة قمغم أّن شمنميٕمف يم٤من ذم اًمٕم٤مم 

٦م، وهذه ضمٝم٦م اًمث٤مين ًمٚمٝمجرة، أي سمٕمد ُم٤م ي٘مرب ُمـ مت٤مم أرسمٕم٦م قمنم قم٤مُم٤ًم ُمـ اًمٌٕمث

إمم يمقهن٤م مجٚم٦ًم ش طمتك أُمره سم٤مًم٘مت٤مل»، وإذا أرضمٕمٜم٤م وٕمػ ُمْمٛمقين ذم اًمرواي٦م

ُمًت٘مٚم٦ًم، ٓ رسمط هل٤م سمٕمدد اًمًٜملم، مل يٙمـ هٜم٤مك ُمٕمٜمك ًمذيمر اًمًٜمقات اًمٕمنم: وقمٚمٞمف 

 ومٝمذا اخلؼم ٓ يٛمٙمـ آقمتامد قمٚمٞمف.

اجلٝم٤مد  قمـ× ؾم٠مًم٧م أسم٤م قمٌد اهلل»ظمؼم ومْمٞمؾ سمـ قمّٞم٤مض، ىم٤مل:  احلديٌ افرابع:

أؾمٜم٦ّم هق أم ومريْم٦م؟ وم٘م٤مل: اجلٝم٤مد قمغم أرسمٕم٦م أوضمف، ومجٝم٤مدان ومرض، وضمٝم٤مد ؾمٜم٦ّم ٓ 

شم٘م٤مم إّٓ ُمع اًمٗمرض، وضمٝم٤مد ؾمٜم٦ّم، وم٠مُّم٤م أطمد اًمٗمرولم ومٛمج٤مهدة اًمرضمؾ ٟمٗمًف قمـ 

ُمٕم٤ميص اهلل قمز وضمؾ، وهق ُمـ أقمٔمؿ اجلٝم٤مد، وجم٤مهدة اًمذيـ يٚمقٟمٙمؿ ُمـ اًمٙمٗم٤مر 

 ي٘م٤مم إّٓ ُمع ومرض وم٢من جم٤مهدة اًمٕمدو ومرض قمغم ومرض، وأُم٤م اجلٝم٤مد اًمذي هق ؾمٜم٦ّم ٓ

مجٞمع إُّم٦م وًمق شمريمقا اجلٝم٤مد ٕشم٤مهؿ اًمٕمذاب، وهذا هق ُمـ قمذاب إُّم٦م، وهق ؾمٜم٦ّم 

قمغم اإلُم٤مم وطمده أن ي٠ميت اًمٕمدّو ُمع إُّم٦م ومٞمج٤مهدهؿ، وأُم٤م اجلٝم٤مد اًمذي هق ؾمٜم٦ّم، 

 .شومٙمّؾ ؾمٜم٦ّم أىم٤مُمٝم٤م اًمرضمؾ..

                                           
 .156ـ  155( ؿمٛمس اًمديـ، ضمٝم٤مد إُم٦م: 1)

 .156( اعمّمدر ٟمٗمًف: 2)

: 124: 6: وهتذي٥م إطمٙم٤مم 243: وحتػ اًمٕم٘مقل: 244: واخلّم٤مل: 14ـ  9: 5( اًمٙم٤مذم 3)

: وُمًتدرك 1، ح ٤5مب اجلٝم٤مد، أسمقاب ضمٝم٤مد اًمٕمدو، سم٤مب ، يمت24: 15ووؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م 

 .231: 12، و26: 11اًمقؾم٤مئؾ 
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 وهذا احلدي٨م:

ومٚمف مخ٦ًم ُمّم٤مدر أؾم٤مؾمٞم٦م، ذم اصمٜملم ُمٜمٝم٤م وٕمػ  حقي افسـدييأ ـ أمو من افـو

سم٤مإلرؾم٤مل، ومه٤م يمت٤مب اًمٖم٤مي٤مت وحتػ اًمٕم٘مقل، واًمثالصم٦م اًم٤ٌمىمٞم٦م هل: اًمٙم٤مذم: 

واخلّم٤مل: واًمتٝمذي٥م، وهل وٕمٞمٗم٦م سمٕمكم سمـ حمٛمد اًم٘م٤مؾم٤مين اعمْمّٕمػ ذم سمٕمض 

اعمٖمٛمقز ، واًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد: وهق إُم٤م اًمٙمٚمامت، وٓ أىمّؾ ُمـ قمدم إطمراز شمقصمٞم٘مف

 ، وم٤مخلؼم وٕمٞمػ اًمًٜمد.ومٞمف: أو اعمِمؽمك اعمرّدد طم٤مًمف

 وم٠مىمَم ُم٤م ذم احلدي٨م ؿم٤مهدان، مه٤م: ب ـ وأمو من افـوحقي افدٓفقي

وهذا اًمتٕمٌػم ش. وجم٤مهدة اًمذيـ يٚمقٟمٙمؿ ُمـ اًمٙمٗم٤مر ومرض»ىمقًمف:  افشوهد إّول:

 أي٦م اًم٘مري٦ٌم ي٘مّرب آؾمتدٓل سمف قمغم اجلٝم٤مد آسمتدائل سمٕملم اًمت٘مري٥م اًمذي ذيمر ذم

ورِ ﴿ُمٜمف:  َن افُؽػَّ ، وىمد أؾمٚمٗمٜم٤م هٜم٤مك قمدم اًمدًٓم٦م قمغم ﴾َؿوتُِؾوْا افَِّذيَن َيُؾوَكُؽم مِّ

آسمتدائٞم٦م واٟمًج٤مم ذًمؽ ُمع اجلٝم٤مد اًمدوم٤مقمل اٟمًج٤مُم٤ًم شم٤مُم٤ًم، ومٞمٙمقن هذا احلدي٨م شمٌٕم٤ًم 

 ًمتٚمؽ أي٦م.

ًمٗمرض، طمٞم٨م ُم٤م ضمٕمؾ ذم احلدي٨م ضمٝم٤مد ؾمٜم٦ّم ٓ ي٘م٤مم إّٓ ُمع ا افشوهد افثوين:

 يٗمٝمؿ ُمٜمف اجلٝم٤مد آسمتدائل سم٢مذن اإلُم٤مم.

 وهذا اعم٘مٓمع ًمقطمظ قمٚمٞمف:

اًمقارد ومٞمف يًتٌٓمـ اًمٕمدوان: ًمٕمدم صدق اًمٕمدو قمغم همػم ش اًمٕمدو»إن شمٕمٌػم  أوًٓ:

                                           
، 8446ـ  8444، رىمؿ: 188ـ  184، 161ـ  158: 13: ُمٕمجؿ رضم٤مل احلدي٨م اٟمٔمر (1)

8511. 

: وىمد ذيمر اًمًٞمد اخلقئل ذم ؾم١مال 9574ـ  9553، رىمؿ: 62ـ  44: 15: اعمّمدر ٟمٗمًف اٟمٔمر (2)

ٛمٞمٞمز سملم اجلقهري واإلصٗمٝم٤مين: هلذا ٓ يٕمتٛمد قمغم اًمرواي٦م اًمتل ومٞمٝم٤م وضّمف إًمٞمف أٟمف يّمٕم٥م اًمت

 .457: 2: ساط اًمٜمج٤مة ٤مٟمٔمراًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد، وم
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اعمٕمتدي، يمام شمِمػم إمم ذًمؽ آي٦م اعمٛمتحٜم٦م اًمٜم٤مهٞم٦م قمـ ىمت٤مل ُمـ مل ي٘م٤مشمؾ اعمًٚمٛملم ذم 

 اًمديـ.

اجلٝم٤مد اعمذيمقر ومرٌض قمغم إُّم٦م وؾمٜم٦ّم قمغم اإلُم٤مم؟ ُم٤م هق  ُم٤م اعمراد ُمـ أنّ  ثوكقًو:

اعمراد سم٤مًمًٜم٦ّم هؾ إُمر اعمًتح٥م أو ُمٓمٚمؼ إُمر اعم٤ٌمح؟! وذم احل٘مٞم٘م٦م، وم٤محلدي٨م 

 يقىمٗمٜم٤م قمغم شم٤ًمؤًملم ومٞمف، مه٤م:

ُم٤م اًمٗمرق سملم اجلٝم٤مد اًمٗمرض، وهق ضمٝم٤مد اًمذيـ يٚمقٟمٙمؿ، وسملم  افتسوؤل إّول:

  اًمٗمرض؟ هٜم٤مك اطمتامٓن:اجلٝم٤مد اًمًٜم٦ّم اعمتقىمػ قمغم

ُم٤م أصم٤مره اًمٕمالُم٦م ؿمٛمس اًمديـ ُمـ أن يٙمقن اعمراد ُمـ اجلٝم٤مد  آحتامل إّول:

، وهذا ومرض ٓ اًمٗمرض هق ضمٝم٤مد اًم٘مري٥م، ومٞمام يٙمقن اعمراد ُمـ اًمث٤مين ضمٝم٤مد اًمٌٕمٞمد

قمٚمٞمف أسمدًا، إّٓ ش اجلٝم٤مد اًمًٜم٦ّم اعمتقىمػ قمغم ومرض»ؿم٤مهد ذم اًمرواي٦م ًمدى احلدي٨م قمـ 

اؾمتٜمت٩م اؾمتٜمت٤مضم٤ًم ُمـ ىمريٜم٦م اعم٘م٤مسمٚم٦م، وطمٞمٜمئٍذ يٙمقن ضمٝم٤مد اًم٘مري٥م همػم ُمقىمقف قمغم إذا 

إذن احل٤ميمؿ، قمغم ظمالف ضمٝم٤مد اًمٌٕمٞمد وم٘مد ي٘م٤مل سمٛمقىمقومّٞمتف، ورسمام يم٤من اجلٝم٤مدان 

دوم٤مقمٞملم، ورسمام يم٤مٟم٤م اسمتدائٞملم، وٓ ؿم٤مهد ذم اًمرواي٦م قمغم أّي ُمـ ذًمؽ، مت٤مُم٤ًم يمام هق 

 وأظمر اسمتدائٞم٤ًم.اطمتامل يمقن أطمدمه٤م دوم٤مقمٞم٤ًم، 

أن يراد سمجٝم٤مد اًمٗمرض اجلٝم٤مد اًمدوم٤مقمل: ًمذا مل ُينمط سمذيمر  آحتامل افثوين:

احل٤ميمؿ، قمغم ظمالف اجلٝم٤مد اًمًٜم٦ّم اعمت٘مّقم سم٤مًمٗمرض ومٝمق آسمتدائل، وهذا اًمتٗمًػم رسمام 

 يٜمًجؿ ُمع اًمٗمتقى اعمِمٝمقرة ًمٚمٗم٘مٝم٤مء أيْم٤ًم.

اي٦م ٓ إؿم٤مرة ومٞمٝم٤م إمم ظمّمقصٞم٦م وهذا آطمتامل وارد، إّٓ أّن اعمِمٙمٚم٦م هل أن اًمرو

اًمدوم٤مقمٞم٦م وآسمتدائٞم٦م، ومٙمٞمػ ٟمتٛمّٙمـ ُمـ اؾمتٔمٝم٤مر ه٤مشملم اخلّمقصٞمتلم دون ؿم٤مهد 

                                           
 .174( ؿمٛمس اًمديـ، ضمٝم٤مد إُم٦م: 1)



 145 ........................................... اجلهاد االبتدائي الدعوي يف الفقه اإلسالمي 

أو ىمريٜم٦م؟! أوػ إمم ذًمؽ أن اومؽماض اجلٝم٤مد اًمًٜم٦ّم ُمت٘مّقُم٤ًم سم٤مًمٗمرض ُمٕمٜم٤مه وضمقب 

 اجلٝم٤مد آسمتدائل قمغم إُّم٦م دون احل٤ميمؿ، وهذا أسمٕمد قمـ ومتقى اعمِمٝمقر.

 يمٞمػ رسمٓم٧م اًمًٜم٦ّم سم٤مًمٗمرض ذم اًمرواي٦م؟ افتسوؤل افثوين:

أؿمٙمؾ اًمٕمالُم٦م ؿمٛمس اًمديـ سم٠مٟمف إذا شم٘مّقم ضمٝم٤مد إُّم٦م ـ وهق ضمٝم٤مد ومرض ـ 

سمجٝم٤مد احل٤ميمؿ وهق ضمٝم٤مد ؾمٜم٦ّم، وومّنٟم٤م اًمًٜم٦ّم سم٤معمًتّح٥م أو اعم٤ٌمح، ؾم٘مط وضمقب 

هذا اجلٝم٤مد قمغم إُّم٦م، وم٢مذا يم٤من هذا اجلٝم٤مد اسمتدائٞم٤ًم ومٛمٕمٜمك ذًمؽ قمدم وضمقسمف، ُمـ 

يرى ؿمٛمس اًمديـ أٟمف ٓ ُيٕم٘مؾ شم٘مٞمٞمد اجلٝم٤مد اًمٗمرض سم٠مُمٍر ُمًتح٥م، سمٕمٞمدًا قمـ  هٜم٤م

 .آطمتامًملم اعمت٘مّدُملم

ـّ هذا اًمٙمالم همػم وضمٞمف: وذًمؽ أّن اًمرواي٦م مل شم٘مّٞمد ومرض إُّم٦م سمًٜم٦ّم اإلُم٤مم،  ًمٙم

سمؾ قمٙم٧ًم إُمر، وم٘مٞمّدت ؾمٜم٦ّم اإلُم٤مم سمٗمرض إُّم٦م، وُمـ صَمّؿ وم٤مًمٗمرض صم٤مسم٧م قمغم 

ٝم٤م حتّرك اإلُم٤مم أم مل يتحّرك، هم٤ميتف أٟمف إذا أراد اًمتحّرك ٓ جم٤مل ًمديف ؾمقى إُّم٦م مجٞمٕم

 سمتحّرك إُّم٦م، وم٤مإليراد قمغم اًمرواي٦م سمذًمؽ ذم همػم حمّٚمف.

واًمذي ٟمٗمٝمٛمف ُمـ اًمرواي٦م أّٟمف ٓ دًمٞمؾ قمغم وضمقد ضمٝم٤مديـ ومرض ومٞمٝم٤م، سمؾ ضمٝم٤مد 

، ورسمام يم٤من قمٞمٜمف واطمد، هم٤ميتف هذا اجلٝم٤مد واضم٥م قمغم إُّم٦م، وهق اجلٝم٤مد اًمث٤مين

اجلٝم٤مد اًمث٤مًم٨م اًمٗمرض قمغم إُّم٦م، هم٤ميتف أن اجلٝم٤مد اًمث٤مين يم٤مٟم٧م شمٜمٔمر اًمرواي٦م ومٞمف إمم 

إُّم٦م ًمذا اقمتؼمشمف واضم٤ًٌم، أُم٤م اًمث٤مًم٨م ومٙم٤مٟم٧م شمٜمٔمر ومٞمف إمم احل٤ميمؿ وم٤مقمتؼمشمف ؾمٜم٦ّم، وٓ 

دًمٞمؾ قمغم ُمٖم٤ميرة اجلٝم٤مد اًمث٤مين ُمع اجلٝم٤مد اًمٗمرض اعم٠مظمقذ قمٜمد احلدي٨م قمـ اجلٝم٤مد 

اًمث٤مًم٨م، وُمٕمف يٛمٙمـ أن يٙمقن هذا اجلٝم٤مد هق اًمدوم٤مقمل، وٓ ؿم٤مهد ذم اًمرواي٦م قمغم 

 ظمّمقصٞم٦م اجلٝم٤مديـ اعمٗمروولم، وٓ أىمّؾ ُمـ اإلمج٤مل اعم٤مٟمع قمـ آؾمتدٓل.

                                           
 ( اعمّمدر ٟمٗمًف.1)
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أُم٤م يمٞمػ ٓ جي٥م اجلٝم٤مد قمغم احل٤ميمؿ ُمع وضمقسمف قمغم إُّم٦م، ومٝمذا رء همػم فم٤مهر 

ٝم٤مم، سمؾ اعمثػم ذم اًمرواي٦م أن اًم١ًمال شمٗمًػمه ُمـ اًمرواي٦م، مم٤م يْمع قمٚمٞمٝم٤م قمالُم٦م اؾمتٗم

اًمقارد ومٞمٝم٤م ُمـ ضم٤مٟم٥م ومْمٞمؾ سمـ قمّٞم٤مض هق قمـ أن اجلٝم٤مد ؾمٜم٦ّم أم ومريْم٦م؟ وهؾ 

يٛمٙمـ عمًٚمؿ ذم قمٍم اإلُم٤مم اًمّم٤مدق أن ي٠ًمل هذا اًم١ًمال وضمقاسمف ُمـ واوح٤مت 

اًمنمع، ُمـ هٜم٤م، وٟمٔمرًا عم٤م صم٧ٌم رضم٤مًمٞم٤ًم ُمـ أّن اسمـ قمٞم٤مض ؾمٜمّل اعمذه٥م، ٟمحتٛمؾ أن 

راد سم٤مًمٗمرض هٜم٤م ُم٤م ضم٤مء ذم سمٕمض إوؾم٤مط اًمًٜمٞم٦م واًمِمٞمٕمٞم٦م، ُمـ أن يٙمقن اعم

اًمٗمرض ُم٤م ضم٤مء ذم اًم٘مرآن، واًمًٜم٦ّم هل اًمقاضم٤ٌمت اًمتل ّذقمٝم٤م اًمرؾمقل، وًمٕمّؾ ؿم٤مهد 

ذًمؽ شم٘م٤مرب شمٕمٌػم اجلٝم٤مد اًمث٤مين ُمع أي٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م، وآؾمتٜم٤مد ذم اجلٝم٤مد اًمراسمع اًمًٜم٦ّم 

اجلٝم٤مد آسمتدائل مل ي٘مؿ قمٚمٞمف دًمٞمؾ ىمرآين  إمم ظمؼم قمـ رؾمقل اهلل، وهذا ىمد يٕمٜمل أنّ 

 سمٜمّص هذه اًمرواي٦م.

وقمغم أي٦م طم٤مل ومٚمٞمس ذم احلدي٨م ؿم٤مهد واوح قمغم آسمتدائٞم٦م، ومْماًل قمام ذيمره 

ؿمٛمس اًمديـ ُمـ أن ضمٕمؾ شمرك اجلٝم٤مد قمغم إُّم٦م ُمقضم٥م ًمٕمذاهب٤م اعمٜمٍمف إمم 

 همػم واوح. اًمدٟمٞمقي ي٤ًمقمد قمغم اًمدوم٤مقمٞم٦م ٓ آسمتدائٞم٦م، وم٤مٓؾمتدٓل سم٤محلدي٨م

طمدي٨م إؾمٞم٤مف، وهق ظمؼم طمٗمص سمـ همٞم٤مث، قمـ أيب قمٌد  احلديٌ اخلومس:

قمـ طمروب أُمػم × ؾم٠مل رضمٌؾ أيب»ـ ذم طمدي٨ٍم ـمقيؾ ـ ىم٤مل: × اهلل

 |سمٕم٨م اهلل حمٛمداً ×: ويم٤من اًم٤ًمئؾ ُمـ حمٌٞمٜم٤م، وم٘م٤مل ًمف أسمق ضمٕمٗمر× اعم١مُمٜملم

ره٤م، وًمـ سمخٛم٦ًم أؾمٞم٤مف: صمالصم٦م ُمٜمٝم٤م ؿم٤مهرة، ومال شمٖمٛمد طمتك شمْمع احلرب أوزا

شمْمع احلرب أوزاره٤م طمتك شمٓمٚمع اًمِمٛمس ُمـ ُمٖمرهب٤م، وم٢مذا ـمٚمٕم٧م ُمـ ُمٖمرهب٤م أُمـ 

اًمٜم٤مس يمّٚمٝمؿ ذم ذًمؽ اًمٞمقم.. وم٠مُّم٤م اًمًٞمقف اًمثالصم٦م اعمِمٝمقرة )اًمِم٤مهرة(: ومًٞمػ قمغم 

ُوُهْم..﴿ُمنميمل اًمٕمرب، ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ:  ٌُ َوَجدُّتم ـَِغ َحْق ، ﴾َؾوْؿُتُؾوْا ادُْؼِ

ٜمٝمؿ إّٓ اًم٘متؾ أو اًمدظمقل ذم اإلؾمالم..: واًمًٞمػ اًمث٤مين قمغم أهؾ ومٝم١مٓء ٓ ُي٘مٌؾ ُم
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(، ٟمزًم٧م هذه أي٦م ذم 83)اًمٌ٘مرة:  ﴾َوُؿوُفوْا فِؾـَّوِس ُحْسـوً ﴿اًمذُم٦م، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

َٓ ُيْمِمـُوَن بِوهللِ..﴿أهؾ اًمذُم٦م، صمؿ ٟمًخٝم٤م ىمقًمف قمز وضمؾ:  )اًمتقسم٦م:  ﴾َؿوتُِؾوْا افَِّذيَن 

ذم دار اإلؾمالم ومٚمؿ ي٘مٌؾ ُمٜمٝمؿ إّٓ اجلزي٦م أو اًم٘متؾ..: وُمـ (، ومٛمـ يم٤من ُمٜمٝمؿ 29

يم٤من ُمٜمٝمؿ ذم دار احلرب.. ومل ي٘مٌؾ ُمٜمٝمؿ إّٓ اًمدظمقل ذم دار اإلؾمالم أو اجلزي٦م أو 

ـ.. جؿ ـ يٕمٜمل: اًمؽمك واًمديٚمؿ واخلزراًم٘متؾ، واًمًٞمػ اًمث٤مًم٨م ؾمٞمٌػ قمغم ُمنميمل اًمٕم

صمؿ ينمح سم٤مىمل  ،شؾمالم..ومٝم١مٓء ًمـ ي٘مٌؾ ُمٜمٝمؿ إّٓ اًم٘متؾ أو اًمدظمقل ذم اإل

 اًمًٞمقف وأطمده٤م ُمنّمع وّد اًمٌٖم٤مة، وإظمػم ؾمٞمػ اًم٘مّم٤مص.

اًمداًّم٦م قمغم طمٙمؿ اجلٝم٤مد اإلُم٤مُمّٞم٦م وهذا احلدي٨م ُمـ أووح إطم٤مدي٨م اًمِمٞمٕمٞم٦م 

 آسمتدائل وشمنميٕمف ذم اإلؾمالم، وسم٘م٤مئف واؾمتٛمراره إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.

 :وأخرى من حقٌ ادتنن حقٌ افسـد; وافبحٌ دم هذا احلديٌ يؼع تورًة م

وم٘مد ورد ُمرؾماًل ذم حتػ اًمٕم٘مقل وشمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر، وذم  أ ـ أمو من افـوحقي افسـديي

سم٤مىمل اعمّم٤مدر ورد ُمًٜمدًا سم٠مؾم٤مٟمٞمد شمرضمع مجٞمٕمٝم٤م إمم اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد، وهق اؾمؿ 

ُمِمؽمك ـ سمدوًا ـ سملم قمنميـ ؿمخّم٤ًم، إّٓ أٟمف سمٕمد حتٚمٞمؾ اًمراوي واعمروي قمٜمف، 

روى قمٜمف قمكم سمـ حمٛمد اًم٘م٤مؾم٤مين وإسمراهٞمؿ سمـ ه٤مؿمؿ، اًمقارديـ ذم ٓطمٔمٜم٤م أّن اًمذي 

ؾمٜمد هذه اًمرواي٦م، ُمردّد سملم اصمٜملم، مه٤م: اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد اإلصٗمٝم٤مين اًم٘مٛمل، 

واًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد اجلقهري، سمؾ إن ؾمٕمد سمـ قمٌد اهلل اًمذي روى هذه اًمرواي٦م قمـ 

ي، مم٤م ي٘مّقي اطمتامل اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد مل ٟمجد ًمف رواي٦م قمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد اجلقهر

                                           
: وهتذي٥م 294ـ  288: وحتػ اًمٕم٘مقل: 276ـ  274: واخلّم٤مل: 12ـ  14: 5( اًمٙم٤مذم 1)

: 2، و385، 325ـ  324، 48: 1: واًمٕمٞم٤مر 137ـ  136: 6، و116ـ  114: 4إطمٙم٤مم: 

، يمت٤مب اجلٝم٤مد، 27ـ  25: 15: ووؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م 321ـ  324: 2: وشمٗمًػم اًم٘مٛمل 85، 77

 .2، ح5أسمقاب ضمٝم٤مد اًمٕمدو وُم٤م يٜم٤مؾمٌف، سم٤مب 
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 أن يٙمقن اعمراد سم٤مًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد هٜم٤م هق اإلصٗمٝم٤مين، وٓ أىمّؾ ُمـ اًمؽمّدد.

أُم٤م اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد اإلصٗمٝم٤مين اًم٘مّٛمل ومْمّٕمٗمف اًمٜمج٤مر، وىم٤مل قمٜمف: مل يٙمـ 

سم٤معمريض، يمام وّٕمٗمف اسمـ داوود واًمٖمْم٤مئري، ومل يرد شمقصمٞمؼ ًمف، ومل يرد ذم أؾم٤مٟمٞمد 

ٗمًػم اًم٘مٛمل، و..، ومٞمٙمقن وٕمٞمٗم٤ًم. وأُم٤م اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد ُمثؾ: يم٤مُمؾ اًمزي٤مرة، وشم

اجلقهري ومقصمؼ قمغم أؾم٤مس يمثرة روايتف، ورواي٦م إضمالء قمٜمف، ورواي٦م سمٕمض اًمثالصم٦م 

 .قمٜمف، يم٤مسمـ أيب قمٛمػم، وشمقصمٞمؼ اسمـ داوود ًمف، ووروده ذم أؾم٤مٟمٞمد يم٤مُمؾ اًمزي٤مرة

إظمػم ًمٚمًٞمد  وًمق ؾمّٚمٛمٜم٤م سمّمّح٦م هذه إؾمس اًمرضم٤مًمٞم٦م ـ واعمٗمؽمض قمغم اًمرأي

اخلقئل قمدم شمقصمٞم٘مف ـ ي٘مع آؿمؽماك: وم٢مذا مل ٟم٘مؾ سم٠من إرضمح ذم هذه اًمرواي٦م أن 

يٙمقن اإلصٗمٝم٤مين اعمْمّٕمػ: ٕٟمف روى قمٜمف هٜم٤م ؾمٕمد سمـ قمٌد اهلل، ومل يٕمثر قمغم رواي٦م 

ًمف قمـ اجلقهري، ومتٙمقن اًمرواي٦م وٕمٞمٗم٦م، ومال أىمّؾ ُمـ اًمؽمّدد اًمِمديد، ُمع قمدم 

 يً٘مط اًمرواي٦م أيْم٤ًم قمـ آقمت٤ٌمر. إُمٙم٤من اًمتٛمٞمٞمز: مم٤ّم

ىمد ي٘م٤مل: إن اًمرواي٦م واردة ذم شمٗمًػم اًم٘مٛمل ومٞمٙمقن اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد ـ أي٤ًم يٙمـ ـ 

 صم٘م٦ًم قمغم ٟمٔمري٦م شمقصمٞمؼ رضم٤مل شمٗمًػم اًم٘مٛمل.

وجي٤مب قمٜمف: سم٠مّن هذا يتؿ ًمقٓ شمْمٕمٞمػ اًمٜمج٤مر ًمإلصٗمٝم٤مين، ومٞمتٕم٤مرض شمْمٕمٞمٗمف 

صمٞمؼ اًم٘مٛمل، وًمٞمس ُمـ اعمِم٤ميخ ُمع شمقصمٞمؼ اًم٘مٛمل ـ قمغم شم٘مدير صّح٦م ٟمٔمري٦م شمق

اعم٤ٌمذيـ ـ، ومٞمت٤ًمىمٓم٤من ذم احلّد إدٟمك، ومٞمٕمقد جمٝمقًٓ، ومٞمؽمّدد اًمًٜمد سملم جمٝمقل 

 وُمقصمؼ، ومٞمً٘مط قمـ آقمت٤ٌمر أيْم٤ًم.

وقمغم أّي٦م طم٤مل وم٘مد ورد ذم سمٕمض اًمٓمرق أيْم٤ًم قمكم سمـ حمٛمد اًم٘م٤مؾم٤مين اعمجٝمقل، 

ه٤م ُمتقاشمرة، ًمرضمققمٝم٤م سم٠ميمٛمٚمٝم٤م إمم ومال ُيًتٜمد إمم هذه اًمرواي٦م، وشمٕمّدد ـمرىمٝم٤م ٓ يّمػمّ 

                                           
 .9574ـ  9553، رىمؿ: 62ـ  44: 15( راضمع: ُمٕمجؿ رضم٤مل احلدي٨م 1)
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اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد، قمـ ؾمٚمٞمامن سمـ داوود اعمٜم٘مري، قمـ طمٗمص، وم٤مخلؼم آطم٤مدي ضمزُم٤ًم، 

 وٕمٞمػ ؾمٜمدًا.

 وم٘مد اؾمتِمٙمؾ ومٞمٝم٤م ُمـ ضمٝم٤مت، واعمٝمؿ ُمٜمٝم٤م هق: ب ـ وأمو من افـوحقي افدٓفقي،

ٓ  إن ُمنميمل اًمٕمرب هؿ اعمنميمقن اخل٤موٕمقن ًمٚمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، اجلفي إوػ:

 .ُمٓمٚم٘م٤ًم، وٓ أىمّؾ ُمـ اطمتامل ذًمؽ

 وهذا اًمٙمالم همػم واوح:

أ ـ وم٢من اعم٘مٓمع اًمذي حتّدث قمـ ُمنميمل اًمٕمرب ُمٓمٚمؼ ٓ إعم٤مح ومٞمف عم٠ًمًم٦م اعمقاـمٜمٞم٦م 

 وقمدُمٝم٤م.

ب ـ ومْماًل قمـ أّن اًمرواي٦م ٟمٗمًٝم٤م ىمد اؾمتِمٝمدت ًمت٠ميٞمد ومٙمرهت٤م سم٤مٔي٦م اًمٙمريٛم٦م، 

ٛمٝمؿ ُمٓمٚم٘م٤ًم، وًمق مل يٙمقٟمقا ظم٤موٕملم وهل ـ أي أي٦م ـ شمتحّدث قمـ اعمنميملم وطمٙم

 ًمًٚمٓم٤من اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م.

ج ـ قمغم أّن احلدي٨م ومٞمٝم٤م قمـ ؾمٌل ذرارهيؿ وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ واوٌح ـ ٟمًٌٞم٤ًم ـ ذم 

 طم٤مًم٦م اجلٝم٤مد ُمع همػم اعمقاـمـ ذم اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م.

اجلزي٦م، سمآي٦م  ﴾َوُؿوُفوْا فِؾـَّوِس ُحْسـوً ﴿إّن اًمرواي٦م اّدقم٧م ٟمًخ آي٦م:  اجلفي افثوكقي:

وهذا واوح اًمٌٓمالن: ًمٕمدم صمٌقت اًمٜمًخ ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، واجلٛمع اًمٕمرذم سملم 

 .أيتلم ممٙمـ، مم٤م يِمٝمد قمغم ظمروج احلدي٨م خمرج اًمت٘مٞم٦م

وهذا اًمٙمالم همػم واوٍح أيْم٤ًم: وم٢مّٟمف إذا صم٧ٌم احلدي٨م ـ دًٓم٦ًم وؾمٜمدًا ـ ذم طمّد 

ٜمًخ ذم اًم٘مرآن ٓ يٕمٜمل صمٌقت ٟمٗمًف، يٙمقن سمٕمٞمٜمف دًمٞماًل قمغم اًمٜمًخ، وقمدم صمٌقت اًم

قمدُمف، وإُمٙم٤من اجلٛمع ٓ يٜم٤مذم اًمٜمًخ قمغم شم٘مديره سمٕمد أن دّل قمٚمٞمف اًمدًمٞمؾ، إّٓ إذا 

                                           
 .179ـ  178( ؿمٛمس اًمديـ، ضمٝم٤مد إُم٦م: 1)

 .179( اعمّمدر ٟمٗمًف: 2)
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يمام هق  يم٤من شمٌٜمّٞمٜم٤م ٟمٔمري٦م قمدم صمٌقت ٟمًخ اًم٘مرآن سم٤مًم٘مرآن سمتقؾّمط ظمؼم آطم٤مدي

 : ومٞمٙمقن هق اعمرضمع ذم اإلؿمٙم٤مل ٓ ُم٤م ذيمر هٜم٤م.اًمّمحٞمح

نميمل اًمٕمجؿ سم٤مًمؽمك واًمديٚمؿ واخلزر جيٕمٚمٝم٤م إن طمٍم اًمرواي٦م ُم اجلفي افثوفثي:

أظمّص ُمـ اعمّدقمك: ًمٕمدم يمقن هذه اًمٓمقائػ اًمثالث هل مت٤مم اعمنميملم ذم اًمٕم٤ممل، 

 .وٓ يٛمٙمـ محؾ ذيمر هذه اًمٓمقائػ قمغم اعمث٤مًمٞم٦م ًمٔمٝمقر اًمّمٞمٖم٦م ذم اًمتٗمًػم

 وهذا اًمٙمالم ُمٜم٤مىمش ومٞمف: وذًمؽ:

ُيٕمٚمؿ صدوره قمـ اإلُم٤مم، وم٢مٟمف إن شمٗمًػم ُمنميمل اًمٕمجؿ هبذه اًمٓمقائػ ٓ  أوًٓ:

، مم٤م ي٘مّقي اطمتامل شيٕمٜمل»ًمق يم٤من هق اعمٗمّن ًم٘م٤مل: أقمٜمل، واعمقضمقد ذم اًمرواي٦م يمٚمٛم٦م: 

أّن أطمد اًمرواة أو أطمد اعمحّٛمديـ اًمثالصم٦م هق اًمذي ومّن يمٚمٛم٦م ُمنميمل اًمٕمجؿ، 

، اًمٚمٝمؿ إّٓ إذا اؾمتخدُم٧م ظمٓم٠م ؿم٤مع ُم١مظمراً ش أقمٜمل»ُمٙم٤من ش يٕمٜمل»واؾمتٕمامل 

 ت همػم قمرومٞم٦م.شم٘مديرا

طمتك ًمق ؾمّٚمٛمٜم٤م يمقن هذا اًمتٗمًػم ُمـ اإلُم٤مم وم٠مىمَم ُم٤م ومٞمف وىمقع اعمٕم٤مرو٦م  ثوكقًو:

سمٞمٜمف وسملم ُم٤م دّل قمغم ىمت٤مل ؾم٤مئر ُمنميمل اًمٕمجؿ، وٓسمد ُمـ طمّٚمٝم٤م، وُمع وضمقد دًمٞمؾ 

آظمر قمغم اًمتٕمٛمٞمؿ ي٘مقى اطمتامل اعمث٤مًمٞم٦م، وشمريمٞم٦ٌم اًمٜمّص ًمٞم٧ًم ـ ًمق ىم٤مم ؿم٤مهٌد 

 اًمتٛمثٞمؾ. ظم٤مرضمل ـ سم٤معمًتٕمّمٞم٦م قمغم

إّن اًمرواي٦م ومّمٚم٧م سملم ُمنميمل اًمٕمرب وُمنميمل اًمٕمجؿ، ُمع أّن  اجلفي افرابعي:

طمٙمٛمٝمام واطمد، وهذا ُم٤م يِمٝمد قمغم ووع احلدي٨م واوٓمراسمف اعمً٘مط ًمف قمـ 

صالطمٞم٦م اًمدًمٞمٚمٞم٦م، يمام أّن ُمـ قمالُم٤مت وٕمٗمف ٟم٘مؾ يمالم ًمٕماّمر سمـ ي٤مه ومٞمف ًمٞمس ًمف 

 ضورة، ووضمقد ُم٤م ًمٞمس ًمف ًمزوم.

                                           
 .184ـ  179( اعمّمدر ٟمٗمًف: 1)

 .1، اهل٤مُمش 179( ؿمٛمس اًمديـ، ضمٝم٤مد إُم٦م: 2)
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ـّ هذا ٓ جيٕمؾ وهذه اعمال طمٔم٦م واردة ُمـ طمٞم٨م إٟمٜم٤م مل ٟمٗمٝمؿ وضمف اًمٗمّمؾ، ًمٙم

ذًمؽ ُمـ قمالُم٤مت اًمقوع ذم اًمرواي٦م، وٟم٘مؾ يمالم قماّمر ًمٞمس ومٞمف ُمـ ضر، يمام أن 

× وضمقد يمٚمٛم٦م أو يمٚمٛمتلم ٓ رسمط هلام سم٤معمقوقع ٓ يّي، ومال يٜمٌٖمل شمّمّقر اإلُم٤مم

٤م ٓ هتّز آؾمتدٓل ويم٠مٟمف يٌخؾ سم٤مًمٙمالم، وم٤مإلٟمّم٤مف أن ُمثؾ هذه اًمِمقاهد ًمقطمده

 سم٤مًمرواي٦م.

وم٤مًمّمحٞمح أن اًمرواي٦م شم٤مُم٦م اًمدًٓم٦م قمغم اعمٓمٚمقب هٜم٤م، همػم أهّن٤م وٕمٞمٗم٦م اًمًٜمد، ومال 

 ُيٕمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م.

×: ىم٤مل قمكمّ »ظمؼم أيب اًمٌخؽمي، قمـ ضمٕمٗمر، قمـ أسمٞمف، ىم٤مل:  احلديٌ افسودس:

٦م قمـ يٍد اًم٘مت٤مل ىمت٤مٓن: ىمت٤مل أهؾ اًمنمك، ٓ يٜمٗمر قمٜمٝمؿ طمتك يًٚمٛمقا أو ي١مشمقا اجلزي

، شوهؿ ص٤مهمرون: وىمت٤مل ٕهؾ اًمزيغ، ٓ يٜمٗمر قمٜمٝمؿ طمتك يٗمٞمئقا إمم أُمر اهلل أو ي٘متٚمقا

اًم٘متؾ »وٟمحق هذا اخلؼم ظمؼم آظمر ٕيب اًمٌخؽمي، قمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد، قمـ أسمٞمف، ىم٤مل: 

ىمتالن: ىمتؾ يمٗم٤مرة، وىمتؾ درضم٦م، واًم٘مت٤مل ىمت٤مٓن: ىمت٤مل اًمٗمئ٦م اًمٙم٤مومرة طمتك يًٚمٛمقا، 

. واًمذي يٌدو وطمدة اًمروايتلم: ٟمٔمرًا عمدى شٞم٦م طمتك يٗمٞمئقاوىمت٤مل اًمٗمئ٦م اًم٤ٌمهم

آؿمؽماك ذم اًمًٜمد، واًمت٘م٤مرب ذم اعمْمٛمقن، وٓؾمّٞمام أهنام أيْم٤ًم روي٤م قمـ ضمٕمٗمر قمـ 

أسمٞمف، ٟمٕمؿ، هذا احلدي٨م وردت زي٤مدة ذم أّوًمف، ومٞمام يم٤من ذاك أيمثر شمٗمّمٞماًل، ُمع إو٤موم٦م 

ه٤م أُمرًا حمتٛماًل. هذا وىمد ورد ٟمحق اجلزي٦م قمٚمٞمف، وقمغم أي٦م طم٤مل ومقطمدة اخلؼميـ ٟمرا

 .|هذا اخلؼم ذم ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜم٦ّم ُمروي٤ًم قمـ أيب أُم٤مُم٦م، قمـ رؾمقل اهلل

                                           
: واًمّمدوق، 132: واحلٛمػمي، ىمرب اإلؾمٜم٤مد: 144: 6، و114: 4( هتذي٥م إطمٙم٤مم 1)

، ح 5، يمت٤مب اجلٝم٤مد، أسمقاب ضمٝم٤مد اًمٕمدو، سم٤مب 29ـ  28: 15: ووؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م 64اخلّم٤مل: 

3 ،5. 

، يمت٤مب 28: 15: ووؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م 228: 3: واًمدر اعمٜمثقر 245: 14شم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ  (2)
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 وهذا اخلؼم:

ومٝمق وٕمٞمػ ذم اًمٓمرق اًمِمٞمٕمٞم٦م، ٓ أىمّؾ سمْمٕمػ أيب  أ ـ أمو من افـوحقي افسـديي

 .اًمٌخؽمي اًمٙمذاب، وأُم٤م ذم ـمرق أهؾ اًمًٜم٦ّم ومٝمق وٕمٞمػ سمجٝم٤مًم٦م سمٙم٤مر سمـ متٞمؿ

وم٘مد ٟمقىمش سم٠مٟمف ٓ يقوح ًمٜم٤م ُمٜمِم٠م اًم٘مت٤مل وؾمٜمخ  ب ـ وأمو من افـوحقي افدٓفقي

اجلٝم٤مد: ٕٟمف ُمًقٌق ًمٌٞم٤من أصؾ شمنميع اجلٝم٤مد، قمالوًة قمغم أٟمف ظمالف ُم٤م أمجع قمٚمٞمف 

 ُمـ قمدم أظمذ اجلزي٦م ُمـ أهؾ اًمنمك.

وهذا اًمٙمالم همػم واوح، أي أن احلدي٨م ًمٞمس ذم ُم٘م٤مم سمٞم٤من أصؾ شمنميع اجلٝم٤مد 

سمؾ ذم ُم٘م٤مم سمٞم٤من أٟمقاقمف، وىمد ووع قمٜمقان أهؾ اًمنمك، دون ىمٞمد آقمتداء،  ومح٥ًم،

أو ضمٕمؾ اعمٜمتٝمك هق اإلؾمالم أو اجلزي٦م، وهذا يمالم واوح ذم اعمٓمٚمقب، وأُم٤م أظمذ 

اجلزي٦م ُمـ أهؾ اًمنمك ومٝمذا يمالم صحٞمح ٟم٘ميّض قمغم سمٕمض اًمٜمٔمري٤مت اعمِمٝمقرة، 

ص، وإن يم٤من هٜم٤مك ٟمٔمري٦م ٓسمد ُمـ طمّٚمف ُمـ ىمٌٚمٝمؿ قمغم ُمًتقى اجلٛمع سملم اًمٜمّمق

شمرى أن اجلزي٦م ٟمٔم٤مم يني قمغم همػم أهؾ اًمٙمت٤مب، ومٕمغم هذه اًمٜمٔمري٦م ٓ ُمِمٙمٚم٦م ذم 

اًمرواي٦م دًٓم٦ًم، قمٚماًم أّن اًمرواي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ٕيب اًمٌخؽمي ًمٞمس ومٞمٝم٤م إؿم٤مرة ًمٚمجزي٦م. ٟمٕمؿ، 

أّن يٌ٘مك أّن اًمرواي٦م فم٤مهره٤م اًمتٗمّمٞمؾ اًمدال قمغم احلٍم، وأّٟمف ٓ ىمت٤مل صم٤مًم٨م، مم٤م يٕمٜمل 

، وإٓ يم٤من اًمتٗمّمٞمؾ ٟم٤مىمّم٤ًم. شأهؾ اًمنمك»أهؾ اًمٙمت٤مب ىمد اؾمتٌٓمٜمقا ذم اًمتٕمٌػم سمـ 

 وقمغم أي٦م طم٤مل وم٤معمِمٙمٚم٦م اًمرئٞم٦ًم ذم اًمرواي٦م ؾمٜمدي٦م وم٘مط.

ًْ ﴿ظمؼم أيب هريرة ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  احلديٌ افسوبع: ٍي ُأْخِرَج ـُتْم َخْرَ ُأمَّ ـُ

                                                                                                       
 . 437: 4: ويمٜمـز اًمٕمامل 3، ح 5اجلٝم٤مد، أسمقاب ضمٝم٤مد اًمٕمدو، سم٤مب

: 28: 2: وًم٤ًمن اعمٞمزان 344: 1: وُمٞمزان آقمتدال 448، 362: 2: اجلرح واًمتٕمديؾ اٟمٔمر( 1)

: واعمٜم٤موي، ومٞمض 437: 4: ويمٜمـز اًمٕمامل 179: 3، و6: 2، و121، 124: 1وجمٛمع اًمزوائد 

 ، قمٚماًم أّن هذا اًمرضمؾ ُمٝمٛمؾ ضمدًا ذم ُمّم٤مدر اًمرضم٤مل اًمِمٞمٕمٞم٦م.544: 5اًم٘مدير 
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 اًمًالؾمؾ ذم أقمٜم٤مىمٝمؿ طمتك ظمػم اًمٜم٤مس ًمٚمٜم٤مس، شم٠مشمقن هبؿ ذم»ىم٤مل:  ،﴾فِؾـَّوسِ 

ٟمحـ ظمػم اًمٜم٤مس ًمٚمٜم٤مس: »، وذم صٞمٖم٦م أظمرى ًمٚمحدي٨م قمٞمٜمف: شيدظمٚمقا ذم اإلؾمالم

، وٟم٥ًم اعمْمٛمقن أيْم٤ًم إمم شٟمجلء هبؿ إهمالل ذم أقمٜم٘م٤مهؿ ومٜمدظمٚمٝمؿ ذم اإلؾمالم

 .جم٤مهد واحلًـ وقمٙمرُم٦م

إيمراهٝم٤م اًمٜم٤مس ومٝمذه اًمرواي٦م دمٕمؾ ظمػمّي٦م إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ًمٖمػمه٤م ُمـ إُمؿ ذم 

قمغم اإلؾمالم، وىمد شم٠مّول سمٕمٌض سم٠مّن اعمراد سم٤مًمًالؾمؾ هٜم٤م هق اجلذب إمم احلؼ ُمـ اهلل 

 .شمٕم٤ممم، ًمٙمٜمّف ظمالف اًمٔم٤مهر

واإلؿمٙم٤مًمّٞم٦م اًمتل يقاضمٝمٝم٤م هذا اخلؼم ذم مت٤مم ُمّم٤مدره وصٞمٖمف أّٟمف همػم ُمٜمًقب إمم 

ًمت٤مسمٕملم، ومٚمٕمّٚمف ، وإّٟمام هق ُمقىمقف قمغم أيب هريرة وأُمث٤مًمف ُمـ اًمّمح٤مسم٦م وا|اًمٜمٌل

 اضمتٝم٤مٌد ُمٜمف، ومال ٟمحت٩ّم سمٛمثؾ هذه إطم٤مدي٨م.

ظمؼم اًمٕم٤ٌمس سمـ ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد اًم٤ًمقمدي، قمـ أسمٞمف، ىم٤مل: يمٜم٧م  احلديٌ افثومن:

ُمع اًمٜمٌل سم٤مخلٜمدق وم٠مظمذ اًمٙمرزيـ، ومحٗمر سمف، ومّم٤مدف طمجرًا، ومْمحؽ، ىمٞمؾ: ُم٤م 

وحٙم٧م ُمـ ٟم٤مس ي١مشمك هبؿ ُمـ ىمٌؾ اعمنمق ذم »يْمحٙمؽ ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل: 

، وىمري٥م ُمٜمف ذم ظمؼم أيب اًمٓمٗمٞمؾ، وأيب أُم٤مُم٦م وأهّنؿ شاًمٜمٙمقل ي٤ًمىمقن إمم اجلٜم٦ّم

                                           
 .64: 2: واًمًٞمقـمل، اًمدر اعمٜمثقر 174: 5( صحٞمح اًمٌخ٤مري 1)

: 11: 1: وىمري٥م ُمـ اًمّمٞمٖمتلم ُم٤م ضم٤مء ذم آؾمتٞمٕم٤مب 313: 6( اًمٜم٤ًمئل، اًمًٜمـ اًمٙمؼمى 2)

: وشمٗمًػم 127: 3: وشمٗمًػم اًمثٕمٚمٌل 459: 1: واًمٜمح٤مس، ُمٕم٤مين اًم٘مرآن 64: 4 وضم٤مُمع اًمٌٞم٤من

 .341: 1اًمٌٖمقي 

 .341: 1: وشمٗمًػم اًمٌٖمقي 127: 3: وشمٗمًػم اًمثٕمٚمٌل 14: 1( اسمـ قمٌد اًمؼم، آؾمتٞمٕم٤مب 3)

 .141: 6: اسمـ طمجر، ومتح اًم٤ٌمري اٟمٔمر( 4)

: واعم٘مريزي، 454ـ  449: 14، و299: 4: ويمٜمـز اًمٕمامل 338: 5: ُمًٜمد اسمـ طمٜمٌؾ اٟمٔمر( 5)

 .295ـ  294: 13، و228: 1إُمت٤مع إؾمامع 
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، وذم سمٕمض صٞمٖمف أهنؿ ىمقم ُمـ اًمٗمرس يًٌٞمٝمؿ ي٤ًمىمقن سم٤مًمًالؾمؾ إمم اجلٜم٦ّم

 .اعمٝم٤مضمرون ومٞمدظمٚمقهنؿ ذم اإلؾمالم يمره٤مً 

و يًتٗم٤مد ُمـ هذا اخلؼم أّن اًمٜمٌل يم٤من ُمًتٌنمًا سم٢مؾمالم ىمقم ُمـ أهؾ اعمنمق أ

اًمٗمرس، وأهّنؿ يدظمٚمقن اجلٜم٦ّم ُم٘م٤مديـ سم٤مًمًالؾمؾ: ٕهّنؿ أيمرهقا قمغم اإلؾمالم، وإذا 

ٌّ٘مٜم٤م هذا إُمر ؾمٜمجد ذًمؽ ذم اًمٗمتقطم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م ذم اًمنمق وسمالد وم٤مرس، وهذا  ـم

إُمْم٤مء ًمٚمٗمتقطم٤مت اًمتل اٟمٓمٚم٘م٧م سم٘مّمد اًمًٞمٓمرة قمغم اًمٕم٤ممل، سمؾ اًمرواي٦م سحي٦م ذم 

 اإلؾمالم قمـ يمره.

ؾمٜمد اًمرواي٦م اًمذي يٛمٙمـ ُمٜم٤مىمِمتف ُمـ سمٕمض اجلٝم٤مت، وإن شمّؿ وسمٍمف اًمٜمٔمر قمـ 

قمغم سمٕمض اًمٜمٔمري٤مت اًمرضم٤مًمٞم٦م قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦ّم دون اًمِمٞمٕم٦م، إٓ أّٟمٜم٤م ٓ ٟمثؼ هبذا 

ٌّٚملم سم٤مًمًالؾمؾ إمم اجلٜم٦ّم؟!  اخلؼم: وٟمرى ومٞمف رائح٦م اجلٕمؾ: ومام ُمٕمٜمك أن ي٤ًمىمقا ُمٙم

ٌّف طم٤مًمتٝمؿ ذم أظمرة سمح٤مًمتٝمؿ ذم اًمدٟمٞم٤م، ومّمّقرهؿ  وذم فمٜمّل إّن اًمراوي أراد أن يِم

يدظمٚمقن اجلٜم٦ّم يمره٤ًم يمام دظمٚمقا ذم اإلؾمالم يمره٤ًم، وًم٧ًم أدري عم٤مذا ووع احلديد ذم 

أيدهيؿ سمٕمد إؾمالُمٝمؿ؟! يْم٤مف إمم ذًمؽ أّٟمف يًتِمّؿ ُمـ هذا احلدي٨م رائح٦م اًمٓمٕمـ 

اًم٘مقُمل، وُمثؾ هذه إطم٤مدي٨م، وٓؾمّٞمام ُمع قمدم وروده٤م ذم اًمّمحٞمحلم وذم 

٦م، ٓ حيّمؾ وصمقق سمّمدوره٤م، ومٝمل شمٕم٤مرض اًمّمقرة اًمتل ي٘مّدُمٝم٤م اًمٙمت٥م إرسمٕم

اًم٘مرآن قمـ دظمقل أهؾ اجلٜم٦ّم ًمٚمجٜم٦ّم، ذم اًمؽمطمٞم٥م هبؿ وومتح إسمقاب هلؿ، يمام ورد 

ذم أواظمر ؾمقرة اًمزُمر وهمػمه٤م، ٓ إدظم٤مهلؿ إًمٞمٝم٤م سمٓمري٘م٦م ُمذًّم٦م، ُمع أّن اإلؾمالم جي٥ّم 

                                           
: واجل٤مُمع اًمّمٖمػم 283: 8: واعمٕمجؿ اًمٙمٌػم 422: وأُم٤مزم اعمح٤مُمكم: 333: 5( جمٛمع اًمزوائد 1)

: وومٞمض 93: 12، و548، 314، 344ـ  299: 4: ويمٜمـز اًمٕمامل 149، 124ـ  123: 2

 .443، 334ـ  333: 4اًم٘مدير 

 ُمّم٤مدره إظمرى اًمتل أذٟم٤م إًمٞمٝم٤م. اٟمٔمر: و141: 6ري ( ومتح اًم٤ٌم2)
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اًمذيـ يٓمٞمٕمقن اهلل سمحّد اًم٘م٤مٟمقن ُم٤م ىمٌٚمف، ويٛمحل سم٤مًمتقسم٦م ُم٤م ؾمٌ٘مف، وعم٤مذا ٓ يدظمؾ 

وىمّقة اًمٜمٔم٤مم اًمٕم٘م٤ميب وهؿ ُمٙمٌٚملم سم٤محلديد أيْم٤ًم؟! قمغم أّن هذا اخلؼم يٕم٤مرض قمدم 

إيمراه أهؾ اًمٙمت٤مب قمغم اإلؾمالم، وآيمتٗم٤مء ُمٜمٝمؿ سم٘مٌقل اجلزي٦م، سمٕمد دظمقل اعمجقس 

الم ذم قمٜمقان أهؾ اًمٙمت٤مب، يمام أّٟمف ٓسمد ُمـ اًمٌح٨م ذم أّٟمف هؾ أيمره اًمٗمرس قمغم اإلؾم

إيمراه٤ًم أم دظمٚمقه ـمققم٤ًم، وإّٟمام طمقرسمقا ومدظمؾ اعمًٚمٛمقن أراوٞمٝمؿ يمره٤ًم، ٓ أهّنؿ 

 أؾمٚمٛمقهؿ قمـ يمره؟

واخلالص٦م: إّٟمٜمل ٓ أرى هذا احلدي٨م ؾمقى خم٤مًمٗم٤ًم ًمروح اًم٘مرآن واًمت٤مريخ 

واعمٜمٓمؼ اًمًٚمٞمؿ. اًمٚمٝمؿ إٓ إذا محؾ قمغم ضوب ُمـ اعمج٤مز سم٤مقمت٤ٌمر ُم٤م يم٤مٟمقا قمٚمٞمف ذم 

 اًمدٟمٞم٤م!!

 

 السعٕٚ إىل اإلغالً قبن الكتاه ٔاضتباطّا باجلّاز االبتساٌٟ٘صٕص 

احلدي٨م ذم ُم٠ًمًم٦م اًمدقمقة إمم اإلؾمالم ىمٌؾ اًم٘مت٤مل شم٤مرًة يدور طمقل أصؾ 

اعمقوقع ُمـ طمٞم٨م طمٙمٛمف اًمنمقمل، ورسمط ذًمؽ سمٛم٠ًمًم٦م اجلٝم٤مد آسمتدائل: وأظمرى 

٤مهب٤م، ُمثؾ: طمقل مجٚم٦م ُمـ إطمٙم٤مم اعمتّمٚم٦م هبذه اًمدقمقة قمغم شم٘مدير وضمقهب٤م أو اؾمتحٌ

وضمقب رقم٤مي٦م دقمقة يمؾ ُم٘م٤مشمؾ ُمـ اًمٙمٗم٤مر، أو آيمتٗم٤مء سمدقمقة اًم٘م٤مدة وُم٤م ؿم٤مسمف 

ذًمؽ.. ومٝمٜم٤مك قمّدة ضمقاٟم٥م هلذا اًمٌح٨م درؾمٜم٤مه٤م سم٤مًمتٗمّمٞمؾ ذم ُمقوٕمٝم٤م، ًمٙمـ ُم٤م 

هيٛمٜم٤م هٜم٤م هق أّٟمف إذا شمّؿ اًمدًمٞمؾ قمغم وضمقب أو اؾمتح٤ٌمب اًمدقمقة إمم اإلؾمالم ىمٌؾ 

  قمغم ومٙمرة اجلٝم٤مد آسمتدائل؟اًم٘مت٤مل أٓ يٙمقن ذًمؽ سمٜمٗمًف دًمٞمالً 

 ًمٕمّؾ اًمذي يٌدو ُمـ يمٚمامت وم٘مٝم٤مء اعمًٚمٛملم أّن اًمدقمقة إمم اإلؾمالم ىمٌؾ اجلٝم٤مد:

 أ ـ واضم٦ٌم سم٤مًمقضمقب اعمٓمٚمؼ، يمام ٟم٥ًم إمم اًمزيدي٦م واعم٤مًمٙمٞم٦م.

 ب ـ همػم واضم٦ٌم إـمالىم٤ًم.
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ج ـ واضم٦ٌم قمغم شم٘مدير قمدم اعمٕمروم٦م اعمًٌ٘م٦م سم٤مإلؾمالم، وُمًتح٦ٌّم قمغم شم٘مدير 

ل دقمقة اإلؾمالم ُمًٌ٘م٤ًم إمم ُم٤ًمُمع اًمٓمرف أظمر، وىمد ىمٞمؾ: إّن هذا هق وصق

 ، وهق ُم٤م ٟم٥ًم إمم ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس.اعمِمٝمقر سملم اإلُم٤مُمٞم٦م واإلسم٤موٞم٦م

واًمذي ئمٝمر ُمـ سمٕمض يمٚمامت اًمٗم٘مٝم٤مء أن اًمقضمقب هٜم٤م وضمقب ذـمل، سمٛمٕمٜمك 

ًمقؾمٞمٚم٦م ـ ُمثاًل ـ قمدم ضمقاز اًم٘مت٤مل ىمٌؾ دقمقة اًمٙمٗم٤مر إمم اإلؾمالم، ومتٕمٌػم اسمـ محزة ذم ا

وإذا ىمقشمٚمقا، مل ُيٌدأوا سم٤مًم٘مت٤مل إّٓ سمٕمد أن »داّل سمقوقح قمغم ذًمؽ، طمٞم٨م ي٘مقل: 

، وهٙمذا قم٤ٌمرة اعمح٘مؼ احلكم: طمٞم٨م شُيدقَمقا إمم اإلؾمالم.. وم٢من أسمقا.. طمّؾ ىمت٤مهلؿ

، وٟمحق ذًمؽ يمٚمامت شوٓ ُيٌدأون إّٓ سمٕمد اًمدقمقة إمم حم٤مؾمـ اإلؾمالم»ي٘مقل: 

 ٕمٜمك ذًمؽ أّن اًم٘مت٤مل ٓ جيقز إّٓ قم٘م٥م اًمدقمقة، ٓ أن اًمدقمقة وضمقٌب : وُمآظمريـ

ف ُم٤م ىمٌؾ احلرب ُمع اًمٙم٤مومريـ، ُمـ هٜم٤م شمتّمؾ سم٠مصؾ ذقمٞم٦م اجلٝم٤مد ُمًت٘مؾ فمرومُ 

آسمتدائل وُمٗمٝمقُمف: إذ ىمد ي٘م٤مل طمٞمٜمئٍذ: إن ٟمٗمس ضمٕمؾ اًمقضمقب هٜم٤م ذـمٞم٤ًم ـ سمٛمٕمٜمك 

اًم٘مت٤مل إٟمام هق ىمت٤مل دقمقة، ٓ  قمدم ضمقاز اًم٘مت٤مل إّٓ سمٕمد اًمدقمقة ـ ؿم٤مهد قمغم أّن هذا

ىمت٤مل صّد قمدوان، إذ ًمق يم٤من ًمٚمدوم٤مع وصّد اًمٕمدوان، عم٤م يم٤من ُمٕمٜمك ًمٚمدقمقة إمم 

اإلؾمالم ىمٌٚمف، سمؾ يم٤من اعمٜمٓم٘مل طمٞمٜمئٍذ اًمدقمقة إمم اهلدٟم٦م واًمتٗم٤مهؿ وُم٤م ؿم٤ميمؾ ذًمؽ، 

ومٛم٠ًمًم٦م اًمدقمقة هذه ورسمٓمٝم٤م اًمنمـمل سم٘مْمٞم٦م اجلٝم٤مد ؿم٤مهد ُم١ميّمد قمغم ذقمٞم٦م ضمٝم٤مد 

 ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل.اًمدقمقة 

ُمـ هٜم٤م يتجف اًم١ًمال اًمت٤مزم: هؾ اًم٘مقل سم٤مًمدقمقة ىمٌؾ اجلٝم٤مد ـ وضمقسم٤ًم أو اؾمتح٤ٌمسم٤ًم 

                                           
 .243ـ  242هذا اًمت٘مًٞمؿ قمٜمد ومْمؾ اهلل، اجلٝم٤مد:  اٟمٔمر( 1)

 .241ـ  244اسمـ محزة، اًمقؾمٞمٚم٦م إمم ٟمٞمؾ اًمٗمْمٞمٚم٦م:  (2)

 .235: 1احلكم، ذائع اإلؾمالم  (3)

: 137: 2نمقمٞم٦م : واًمٕمالُم٦م احلكم، حترير إطمٙم٤مم اًم242: اًمٓمقد، اًمرؾم٤مئؾ اًمٕمنم: اٟمٔمر (4)

 ، و..44ـ  43: 9وشمذيمرة اًمٗم٘مٝم٤مء 
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 ـ يدّل قمغم أّن اجلٝم٤مد ذم اإلؾمالم اسمتدائل أم ٓ؟

اعم٠مٟمقس ذم إذه٤من اًمٗم٘مٝمٞم٦م ذًمؽ، قمغم أؾم٤مس أٟمف ُم٤م دام اجلٞمش اإلؾمالُمل يريّمز 

وضمقد ارشم٤ٌمط سملم اإلؾمالم واجلٝم٤مد، قمغم ُمٗمٝمقم دظمقهلؿ ذم اإلؾمالم، ومٛمٕمٜمك ذًمؽ 

 وٓ ٟمٗمٝمؿ هذا آرشم٤ٌمط إٓ ذم ؾمٞم٤مق وضمقد ومٙمرة اجلٝم٤مد آسمتدائل.

إٓ أّن ذًمؽ ٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمف: وم٤مًمٜمّمقص اًمتل دًّم٧م قمغم ُم٠ًمًم٦م اًمدقمقة ىمٌؾ اجلٝم٤مد 

ٓ إؿم٤مرة ومٞمٝم٤م إمم اجلٝم٤مد آسمتدائل، وُمٕمٜمك ذًمؽ أٟمف ُمـ اعمٛمٙمـ أن يٙمقن هذا اجلٝم٤مد 

 ٝمؾ يتّمّقر ذم اجلٝم٤مد اًمدوم٤مقمل شمٌٜمّل ُم٠ًمًم٦م اًمدقمقة؟دوم٤مقمٞم٤ًم، وم

، يرى ومريؼ أٟمف ٓ ُمٕمٜمك ًمٚمدقمقة ذم فمّؾ طمروب دوم٤مقمٞم٦م، ومٝمذا ضب ُمـ اخلٞم٤مل

وهلذا وضمدٟم٤م ذم يمٚمامت اًمٗم٘مٝم٤مء طمديث٤ًم قمـ أن اًمدقمقة هٜم٤م إّٟمام هل ًمإلُم٤مم أو ُمـ 

هنؿ يٕمت٘مدون أن ٟمّمٌف، ومل يِمػموا إمم طم٤مًم٦م احلرب اًمدوم٤مقمٞم٦م، وىمد سمحثٜم٤م ذم ُمقوٕمف أ

ٙمقن ذم اجلٝم٤مد آسمتدائل ٓ اًمدوم٤مقمل، مم٤م ي١ميمد أهنؿ يرون اًمدقمقة ذم يذط اإلُم٤مم 

 فمّؾ اجلٝم٤مد آسمتدائل.

إٓ أٟمٜم٤م ٟمٕمت٘مد أن هذا إُمر همػم صحٞمح، ووم٤مىم٤ًم ًمٚمِمٞمخ حمٛمد ُمٝمدي ؿمٛمس 

٤م ، واًمذي يٌدي هذا إُمر هق اعمٗمٝمقم اًمًٞم٤مد ًمٗمٙمرة اًمدوم٤مع، وم٢مّن اًمدوم٤مع عماًمديـ

شمّمّقروه ومٕمٚمٞم٤ًم آٟمٞم٤ًم مل يًتٓمٞمٕمقا أن هيْمٛمقا اًمدقمقة إمم اإلؾمالم واًمٕمدو ىمد سمدأ 

ـّ احلروب احل٤مًمٞم٦م واًم٤ًمسم٘م٦م ٓ شمٙمقن يمّٚمٝم٤م ومج٤مئٞم٦ًم، ومٗمل طمروب  سم٤محلرب، ًمٙم

اعمًٚمٛملم متّر ومؽمة طمتك يٚمت٘مل اجلٞمِم٤من، صمؿ ًمتٌدأ احلرب، ومحتك ًمق ومرو٧م احلرب 

، يٛمٙمـ شمّمّقر دقمقهتؿ |طمروب اًمٜمٌل دوم٤مقمٞم٦م، يمام ؾمقف ي٠ميت سمحثف طمقل ـمٌٞمٕم٦م

ًمإلؾمالم، سمٛمٕمٜمك أٟمٜم٤م ؾمٜمرّد اقمتداءيمؿ سمتقضمٞمف ضسم٦م إًمٞمٙمؿ، وهٜم٤م ٟمًتٖمؾ اًمٔمرف 

                                           
 .53قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل: حمٛمد اًمرمحقين، اجلٝم٤مد ُمـ اهلجرة إمم اًمدقمقة إمم اًمدوًم٦م:  اٟمٔمر( 1)

 .432ـ  431ؿمٛمس اًمديـ، ضمٝم٤مد إُم٦م:  (2)
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ًمدقمقهتؿ إمم اإلؾمالم ذم هذا اًمٔمرف قمّؾ ذًمؽ يؽمك أصمره، ودقمقهتؿ إًمٞمف ُمٕمٜم٤مه٤م 

شمٚم٘م٤مئٞم٤ًم ختّٚمٞمٝمؿ قمـ آقمتداء قمغم اعمًٚمٛملم، ومٞمٙمقن اعمًٚمٛمقن سمذًمؽ ىمد يمًٌقا 

ظمر دون طمرب، أو قمغم إىمؾ يمًٌقا سمٕمض اجلٜمد ُمٜمٝمؿ، وهق ظمػم ُمـ اًمٓمرف أ

ىمتٚمٝمؿ، يمام هق واوح: وسمٜم٤مًء قمٚمٞمف ومٗمٙمرة اًمدقمقة ُمٗمٝمقُم٦م ضمدًا طمتك ذم ؾمٞم٤مق اجلٝم٤مد 

 اًمدوم٤مقمل قم٤مدًة، ومال شمٙمقن دًمٞماًل قمغم اسمتدائٞم٦م اجلٝم٤مد ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م.

 ًمق ذقم٧م احلرب ٟمٕمؿ، ذم سمٕمض صقر اجلٝم٤مد اًمدوم٤مقمل ٓ ُمٕمٜمك ًمٚمدقمقة، يمام

ومج٠مة وسمدأ اًمٕمدو سم٤مهلجقم قمٛمٚمٞم٤ًم، مت٤مُم٤ًم يمام ذم سمٕمض صقر اجلٝم٤مد آسمتدائل طمٞم٨م 

 .شمتٓمّٚم٥م ُمّم٤مًمح اجلٝم٤مد اًمٖم٤مرة واعم٤ٌمهمت٦م

هذا يمّٚمف قمغم شم٘مدير مت٤مُمٞم٦م اًمدًمٞمؾ قمغم أصؾ وضمقب أو اؾمتح٤ٌمب اًمدقمقة إمم 

٤مل اعمٜم٤مىمِم٦م ومٞمف ـ قمغم اإلؾمالم ىمٌؾ اًم٘مت٤مل، وىمد سمحثٜم٤م ذًمؽ ذم حمّٚمف، وشمٌلّم أّن جم

 سمٜم٤مءاشمٜم٤م ـ وارد ضمدًا.
 

ٍّٛ الؿطٖفٛ، ٔتهَٕٖ وكٕلٛ اجلّاز السعٕٙ  ب ـ الٍصٕص العّاوٛ يف الػ

ي٘مّمد هبذا اًمٜمقع ُمـ اًمٜمّمقص جمٛمققم٦م ُمـ إطم٤مدي٨م اًمتل يًتٗم٤مد ُمـ إـمالىمٝم٤م 

 اًمؽمهمٞم٥م أو احل٨م أو اًمتجقيز ًمٚمجٝم٤مد ُمٓمٚم٘م٤ًم، سمام يِمٛمؾ اجلٝم٤مد آسمتدائل، وأهؿ هذه

 إظم٤ٌمر ُم٤م يكم:

ظمؼم اًمًٙمقين )وهمػمه(، قمـ ضمٕمٗمر، قمـ أسمٞمف، قمـ آسم٤مئف^، أن اخلز إّول: 

ومقق يمّؾ ذي سمّر سمرٌّ طمتك ي٘متؾ )اًمرضمؾ( ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، وم٢مذا ىمتؾ ذم »ىم٤مل:  |اًمٜمٌل

ؾمٌٞمؾ اهلل ومٚمٞمس ومقىمف سمّر، وومقق يمّؾ ذي قم٘مقٍق قم٘مقق طمتك ي٘متؾ أطمد واًمديف، وم٢مذا 

 .شقىمف قم٘مققىمتؾ أطمد واًمديف، ومٚمٞمس وم

                                           
 .786ـ  785: 1: حمٛمد ظمػم هٞمٙمؾ، اجلٝم٤مد واًم٘مت٤مل ذم اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م اٟمٔمر( 1)

: 53: 5، و349ـ  348: 2ظمتالوم٤مت ـمٗمٞمٗم٦م ذم حمؾ اًمِم٤مهد ـ ذم: اًمٙم٤مذم ( وردت ـ ُمع ا2)
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 وهذا اخلؼم:

ومٚمف ـمرق قمّدة، سمٕمْمٝم٤م وٕمٞمػ سم٤مإلرؾم٤مل، ُمثؾ: ُم٤م  أ ـ أمو من افـوحقي افسـديي،

ضم٤مء ذم دقم٤مئؿ اإلؾمالم وروو٦م اًمقاقمٔملم، وسمٕمْمٝم٤م أظمر ـ أي اخلّم٤مل واًمتٝمذي٥م 

، وسمٕمْمٝم٤م ـ أي اًمٙم٤مذم ـ وٕمٞمػ ـ وٕمٞمػ سمجٝم٤مًم٦م حمٛمد سمـ ؾمٕمٞمد سمـ همزوان

ًمتح٘مٞمؼ، ٟمٕمؿ، رسمام أُمٙمـ شمّمحٞمح ؾمٜمد اسمـ أيب مجٝمقر سم٤مًمٜمقومكم اعمجٝمقل قمغم ا

 إطم٤ًمئل.

ومٝمق يتحّدث قمـ ومْمؾ اًم٘مت٤مل واًم٘متؾ ذم ؾمٌٞمؾ  ب ـ وأمو من افـوحقي افدٓفقي،

اهلل، دون إؿم٤مرة إمم ٟمققمٞم٦م هذا اجلٝم٤مد أو طمتك ذم ُم٘م٤مم سمٞم٤مٟمف، ومٞمٙمقن أضمٜمٌٞم٤ًم مت٤مُم٤ًم قمـ 

شمْمٕمف ذم ُم٘م٤مم اإلـمالق ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م ُمقوقع سمحثٜم٤م، ومٝمذه احلٞمثٞم٦م اًمتل يتٙمّٚمؿ قمٜمٝم٤م ٓ 

 أٟمقاع اجلٝم٤مد.

: |، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل×ظمؼم قمٛمر سمـ أسم٤من، قمـ أيب قمٌد اهلل اخلز افثوين:

اخلػم يمّٚمف ذم اًمًٞمػ، وحت٧م فمّؾ اًمًٞمػ، وٓ ي٘مٞمؿ اًمٜم٤مس إّٓ اًمًٞمػ، واًمًٞمقف »

جكم(، قمـ ، وىمري٥م ُمٜمف ظمؼم ُمٕمٛمر )اًمٔم٤مهر أٟمف اسمـ حيٞمك اًمٕمشُم٘م٤مًمٞمد اجلٜم٦ّم واًمٜم٤مر

                                                                                                       
: وروو٦م اًمقاقمٔملم: 9: واخلّم٤مل: 343: 1: ودقم٤مئؿ اإلؾمالم 122: 6وهتذي٥م إطمٙم٤مم 

، يمت٤مب اجلٝم٤مد، أسمقاب 17ـ  16: 15: ووؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م 24: 1: وقمقازم اًمٚمئ٤مزم 366، 363

 .541: 21، و ج21، ح1ضمٝم٤مد اًمٕمدو، سم٤مب 

، ومل أضمد ًمف ذيمرًا ذم ُمّم٤مدر 14863، رىمؿ: 122ـ  124: 17: ُمٕمجؿ رضم٤مل احلدي٨م ٟمٔمرا( 1)

، وهق شمّمحٞمػ حمٛمد سمـ ؾمٕمٞمد، قمـ همزواناجلرح واًمتٕمديؾ اًمًٜمّٞم٦م: ٟمٕمؿ ذم اًمتٝمذي٥م ورد: 

 أو اؿمت٤ٌمه، وًمق يم٤من صحٞمح٤ًم ومٝمق أيْم٤ًم ُمٝمٛمؾ.

: 6وهتذي٥م إطمٙم٤مم  :194: وصمقاب إقمامل: 674: وأُم٤مزم اًمّمدوق: 8، 2: 5( اًمٙم٤مذم 2)

، يمت٤مب 9: 15: ووؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م 269: وُمِمٙم٤مة إٟمقار: 362: وروو٦م اًمقاقمٔملم: 122

 .1، ح1اجلٝم٤مد، أسمقاب ضمٝم٤مد اًمٕمدو، سم٤مب 
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اخلػم يمّٚمف ذم اًمًٞمػ، وحت٧م اًمًٞمػ، وذم فمّؾ اًمًٞمػ، ىم٤مل: »، ىم٤مل: ×أيب ضمٕمٗمر

، وذم شوؾمٛمٕمتف ي٘مقل: إّن اخلػم يمّؾ اخلػم ُمٕم٘مقد ذم ٟمقايص اخلٞمؾ إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

اخلػم ُمٕم٘مقد ذم : »|سمٕمض اعمّم٤مدر اًمًٜمّٞم٦م وردت اجلٛمٚم٦م اًمت٤مًمٞم٦م قمـ رؾمقل اهلل

 .ش، إضمر واًمٖمٜمؿ )اعمٖمٜمؿ(ٟمقايص اخلٞمؾ إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

 وهذا احلدي٨م:

ومٚمف قمّدة أؾم٤مٟمٞمد ٓ أىمّؾ سمّمّح٦م واطمد ُمٜمٝم٤م، وهق ؾمٜمد  أ ـ أمو من افـوحقي افسـديي،

اًمٙمٚمٞمٜمل، وسمٕمد دم٤موز سمٕمض اًمٕم٘م٤ٌمت ذم متٞمٞمز اعمِمؽميم٤مت يٛمٙمـ شمّمحٞمح أيمثر ُمـ 

 ذًمؽ.

اًم٘مّقة، يمام وم٤محلدي٨م واؾمع ؿم٤مُمؾ عمٓمٚمؼ اؾمتخدام  ب ـ وأمو من افـوحقي افدٓفقي،

، وٓ خيتّص سم٤مجلٝم٤مد، ويِمٝمد قمغم ذًمؽ ـ يمام أؿم٤مر اًمٕمالُم٦م يذيمر اًمِمٞمخ اعمٜمتٔمري

ـ شمٕمٌػم: وٓ ي٘مٞمؿ اًمٜم٤مس إّٓ اًمًٞمػ، طمٞم٨م فمٝمقره ذم وٌط أُمقر  ؿمٛمس اًمديـ

اًمٜم٤مس، ٓ ذم اجلٝم٤مد ُمع اًمٕمدو، ومٚمٞمس ذم ُم٘م٤مم اًمٌٞم٤من ُمـ طمٞم٨م اجلٝم٤مد وأٟمقاقمف، ومال 

، يمام أّن دظمقل اًمٖمٜمٞمٛم٦م قمغم احلدي٨م ـ ذم سمٕمض ُمّم٤مدره ـ ٓ يٖمػّم ُيًتٜمد إًمٞمف ذم سمحثٜم٤م

ُمـ واىمع إُمر ؿمٞمئ٤ًم، عم٤م ىمٚمٜم٤مه وؾمٜم٘مقًمف ُمـ أن هذا اعمٗمٝمقم يّمدق ذم اجلٝم٤مديـ: 

آسمتدائل واًمدوم٤مقمل، قمٚماًم أّٟمٜم٤م مل ٟمٗمٝمؿ يمٞمػ شمٙمقن اخلػمات ُمٕم٘مقدة ذم ٟمقايص 

                                           
، يمت٤مب اجلٝم٤مد، أسمقاب ضمٝم٤مد 16: 15، و467: 11: ووؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م 48، 9ـ  8: 5( اًمٙم٤مذم 1)

 .18، ح1اًمٕمدو، سم٤مب

: 7: وُمّمٜمّػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم 329: 6ٞمٝم٘مل، اًمًٜمـ اًمٙمؼمى : واًم119ٌ: 3( ؾمٜمـ اًمؽمُمذي 2)

، 338: 2: واًمٓمؼماين، اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم 274: 3: واسمـ ؾمٚمٛم٦م، ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر 745ـ  744

 .155: 17و

 .164ـ  163: 1اعمٜمتٔمري، دراؾم٤مت ذم وٓي٦م اًمٗم٘مٞمف  (3)

 .131ؿمٛمس اًمديـ، ضمٝم٤مد إُم٦م:  (4)
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زُم٤مهن٤م ىمد اٟمتٝمك اًمٞمقم ىمٌؾ يقم  اخلٞمقل ُمـ اًمٖمٜم٤مئؿ وهمػمه٤م إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، ُمع أنّ 

اًم٘مٞم٤مُم٦م؟ إٓ إذا ىمٞمؾ: إهّن٤م ؾمتٕمقد أداًة ًمٚمحرب، واًمٗم٤مصؾ اًمزُمٜمل اًمذي شمٙمقن ىمد 

هم٤مسم٧م ومٞمف ؾمٞمٙمقن ىمٚمٞماًل سمحٞم٨م يّمدق ُمثؾ هذا اًمتٕمٌػم ذم طمّ٘مٝم٤م، أو يٙمقن اعمراد 

 سمٞم٤من اعمث٤مل.

: |، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل×ظمؼم اًمًٙمقين، قمـ أيب قمٌد اهلل اخلز افثوفٌ:

ًمٚمّجٜم٦م سم٤مب ي٘م٤مل ًمف: سم٤مب اعمج٤مهديـ، يٛمْمقن إًمٞمف وم٢مذا هق ُمٗمتقح، وهؿ ُمت٘مّٚمدون »

سمًٞمقومٝمؿ، واجلٛمع ذم اعمقىمػ واعمالئٙم٦م شمرطّم٥م هبؿ، صمؿ ىم٤مل: ومٛمـ شمرك اجلٝم٤مد أًمًٌف 

اهلل ذًٓ ووم٘مرًا ذم ُمٕمٞمِمتف، وحم٘م٤ًم ذم ديٜمف، إن اهلل أهمٜمك )أقمّز( أُمتل سمًٜم٤مسمؽ ظمٞمٚمٝم٤م 

 .شوُمرايمز رُم٤مطمٝم٤م

 هذا احلدي٨م:و

ومٚمف قمّدة أؾم٤مٟمٞمد، أطمده٤م وٕمٞمػ سمجٝم٤مًم٦م اًمٜمقومكم،  أ ـ أمو من افـوحقي افسـديي،

، ومال ُيًتٜمد واًم٤ٌمىمٞم٦م وٕمٞمٗم٦م سمقه٥م سمـ وه٥م اًمٙمذاب اًمقو٤مع قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م واًمًٜم٦ّم

                                           
: 6: وهتذي٥م إطمٙم٤مم 194ـ  189: وصمقاب إقمامل: 673: وأُم٤مزم اًمّمدوق: 2: 5( اًمٙم٤مذم 1)

، يمت٤مب 14: 15: ووؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م 183: 3: وقمقازم اًمٚمئ٤مزم 362: وروو٦م اًمقاقمٔملم: 123

 .2، ح1اجلٝم٤مد، أسمقاب ضمٝم٤مد اًمٕمدو، سم٤مب 

ـ  256: واًمٗمٝمرؾم٧م: 598ـ  597: 2: ورضم٤مل اًمٙمٌم 434راضمع: رضم٤مل اًمٜمج٤مر:  (2)

: وإيْم٤مح 162: وُمٕم٤ممل اًمٕمٚمامء: 144ورضم٤مل اسمـ اًمٖمْم٤مئري: : 317: ورضم٤مل اًمٓمقد: 257

: وإُمٞمٜمل، 587: واًمتحرير اًمٓم٤موود: 414: وظمالص٦م إىمقال: 349آؿمت٤ٌمه: 

، 117: 8: وُمًتدريم٤مت قمٚمؿ رضم٤مل احلدي٨م 344ـ  299اًمقو٤مقمقن وأطم٤مديثٝمؿ اعمقوققم٦م: 

: وُمٕمجؿ 89: 4، و48: 1: وآؾمتٌّم٤مر 77: 9، 32: 1: وهتذي٥م إطمٙم٤مم 338ـ  336

: واخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي، 45ـ  44: 22، و68ـ  67: 21، و23ـ  231: 24رضم٤مل احلدي٨م 

: واًمذهٌل، 418ـ  417، 116ـ  115: 14، و464ـ  456: 13، و141: 1شم٤مريخ سمٖمداد 

 .234ـ  231: 6: واسمـ طمجر، ًم٤ًمن اعمٞمزان 354ـ  353: 4ُمٞمزان آقمتدال 
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 إًمٞمف.

وم٠مىمّم٤مه ُمدح اجلٝم٤مد واعمج٤مهديـ، وسمٞم٤من أمهٞم٦م  ب ـ أمو من افـوحقي افدٓفقي،

أي ضمٝم٤مد يؽميّمز احلدي٨م؟ سمؾ ًمٕمّؾ اخلؼم أىمرب إمم  دورهؿ، دون إؿم٤مرة قمغم

ٓ يدل قمغم ش أهمٜمك»اًمدوم٤مقمٞم٦م، طمٞم٨م يم٤من شمرك اجلٝم٤مد ي١مدي إمم ُمذًّم٦م، وشمٕمٌػم 

آسمتدائل قمغم أؾم٤مس اًمٖمٜم٤مئؿ، سمؾ يٜمًجؿ ُمع اًمدوم٤مقمل، وٓؾمّٞمام ُمع وضمقد ٟمًخ٦م 

 ش.أقمز»أظمرى ومٞمٝم٤م شمٕمٌػم 

ظمٞمقل اًمٖمزاة ذم : »|اهللظمؼم اًمًٙمقين ـ وهمػمه ـ، قمـ رؾمقل  اخلز افرابع:

 .شاًمدٟمٞم٤م ظمٞمقهلؿ ذم اجلٜم٦م، وإن أردي٦م اًمٖمزاة ًمًٞمقومٝمؿ

 وهذا احلدي٨م:

ومٝمق ذم أطمد أؾم٤مٟمٞمده وٕمٞمػ سمجٝم٤مًم٦م اًمٜمقومكم، وذم  أ ـ أمو من افـوحقي افسـديي،

أظمر وٕمٞمػ سمٛمحٛمد سمـ همزوان اعمجٝمقل يمام شم٘مّدم، إو٤موم٦م إمم إرؾم٤مًمف ُمـ 

د يم٤موّم٦م، قمدا ؾمٜمد اًمراوٟمدي، أُّم٤م ؾمٜمده ذم ٟمقادره ذم إؾم٤مٟمٞم |اًمًٙمقين إمم اًمٜمٌل

ومٛمجّرد ، ومٝمق وٕمٞمػ ٓ أىمّؾ سم٢مؾمامقمٞمؾ سمـ ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر اًمذي مل شمث٧ٌم وصم٤مىمتف

يمقٟمف اسمـ اإلُم٤مم اًمٙم٤مفمؿ ٓ يث٧ٌم وصم٤مىمتف، ومْماًل قمـ قمداًمتف، يمام هق صم٤مسم٧م ذم ُمٕم٤ميػم 

                                           
)ُمٜمًقسم٤ًم إمم اإلُم٤مم قمكم(: وومْمؾ اهلل  344: 1إلؾمالم : وٟمحقه ذم دقم٤مئؿ ا3: 5( اًمٙم٤مذم 1)

، يمت٤مب اجلٝم٤مد، أسمقاب ضمٝم٤مد اًمٕمدو، 11ـ  14: 15: ووؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م 121اًمراوٟمدي، اًمٜمقادر: 

 .9: 11: وُمًتدرك اًمقؾم٤مئؾ 3، ح1سم٤مب 

: 792: 2: ورضم٤مل اًمٙمٌم 26طمقًمف: اًمٜمج٤مّر، ومٝمرؾم٧م أؾمامء ُمّمٜمِّٗمل اًمِمٞمٕم٦م:  اٟمٔمر( 2)

، اًمرضم٤مل: 46ـ  45واًمٗمٝمرؾم٧م:  : واعمٗمٞمد، اإلرؿم٤مد ذم ُمٕمروم٦م طمج٩م 51: واسمـ داوود احلكّمّ

: واًمٜمامزّي، ُمًتدريم٤مت 154ـ  149: 9: واًمٓمقّد، هتذي٥م إطمٙم٤مم 246: 2اهلل قمغم اًمٕم٤ٌمد 

: 4، و275ـ  274: 1: واخلقئّل، ُمٕمجؿ رضم٤مل احلدي٨م 673ـ  672: 1قمٚمؿ رضم٤مل احلدي٨م 

 .142ـ  141
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ًمقىمػ ٓ يٙمِمػ اجلرح واًمتٕمديؾ، وشمقزّم ؿمخص ُم٤م ُمـ ذري٦م أطمد أئٛم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م ا

ـ يمام أؿم٤مر اخلقئل ـ قمـ وصم٤مىمتف ذم اًمٜم٘مؾ، ومْماًل قمـ قمداًمتف اًمت٤مُّم٦م: ّٕٟمف يٙمٗمل ًمتقًمٞم٦م 

إٟم٤ًمن ذم اًمقىمػ أن يٙمقن أُمٞمٜم٤ًم ذم هذا اعمج٤مل، سمحٞم٨م ٓ ينق ُم٤مل اًمقىمػ أو 

يتالقم٥م سمف، وٓؾمّٞمام أن اعمقىمقوم٤مت أؿمٞم٤مء حمدودة، ُمـ طمٞم٨م اًم٘مٞمٛم٦م واعم٤ًمطم٦م 

ـّ جمرد ُمدح راٍو ُمٕملم واًمٜمٓم٤مق، ٟمٕمؿ، اًمتقًم ٞم٦م ومٞمٝم٤م ٟمحق ُمدح وشم٠مُملم هلذا اعمقمّم، ًمٙم

ٓ يدّل قمغم وصم٤مىمتف، إٓ إذا اٟمتٛمك هذا اعمدح إمم جم٤مل يٗمٝمؿ ُمٜمف اًمٕمرف شمّمدي٘م٤ًم ًمف ذم 

ُم٤م ي٘مقل: ُمـ هٜم٤م ومام ذيمره اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد ُمـ أّن ًمٙمؾ واطمد ُمـ أوٓد اإلُم٤مم اًمٙم٤مفمؿ 

واطمٌد ُمٜمٝمؿ ُمِمٝمقرًا سم٤مًمٙمرم، وهذه ُمٜم٘م٦ٌم،  ومْمؾ وُمٜم٘م٦ٌم ٓ يٕمٜمل شمقصمٞم٘م٤ًم، وم٘مد يٙمقن

وٓ يقضمد شمالزم ـ ٓ قم٘مكم وٓ ٟم٘مكم وٓ قم٤مدي وٓ قمرذم ـ سملم اًمٙمرم واًمّمدق ذم 

اإلظم٤ٌمر، يمام هق واوح، وأُّم٤م رواي٦م اًمّمالة قمغم اعمٞم٧م، ومٝمل وٕمٞمٗم٦م اًمًٜمد سمجٕمٗمر 

سمـ حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ، ومٝمق جمٝمقل مل يقصمؼ، يمام اقمؽمف سمذًمؽ اًمًٞمد اخلقئل: 

 واًمٜمتٞمج٦م قمدم إُمٙم٤من شمقصمٞمؼ إؾمامقمٞمؾ سمـ اإلُم٤مم اًمٙم٤مفمؿ.

، طمٞم٨م ىمد ُيٗمٝمؿ شاًمٖمزو»وم٠مهؿ ىمريٜم٦م ومٞمف هل شمٕمٌػم  ب ـ وأمو من افـوحقي افدٓفقي،

ُمٜمٝم٤م اجلٝم٤مد آسمتدائل، ًمٙمٜمف همػم واوح، ّٕن اجلٝم٤مد اًمدوم٤مقمل ًمٞمس خمتّّم٤ًم سم٤مًمرّد 

تدقمل ىمٞم٤مم اعمًٚمٛملم اًمٗمٕمكم ًمٚمٕمدوان، سمؾ يّمدق ًمتحرير أرايض اعمًٚمٛملم مم٤م يً

سمحٛمالت اسمتدائٞم٦م، مت٤مُم٤ًم يمام ذم طم٤مًم٦م اعمًٚمٛملم ُمع اًمٜمٌل: طمٞم٨م يم٤مٟمقا يريدون رومع 

اًمٔمٚمؿ قمٜمٝمؿ واًمٕمقدة إمم ُمٙم٦م، دون أن يٛمٜمع ذًمؽ ُمـ همزوات أو هاي٤م شمقضّمف 

ضسم٤مت ًمٚمٕمدو، ومٙمٚمٛم٦م اًمٖمزو اًمتل ىمد يًتقطمك ُمـ سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء ومٝمٛمف هل٤م سم٤مجلٝم٤مد 

 آسمتدائل همػم داًّم٦م.

: أظمؼمين ضمؼمئٞمؾ سم٠مُمر ىمّرت |ىم٤مل اًمٜمٌل»ظمؼم اًمًٙمقين، ىم٤مل:  اخلز اخلومس:

سمف قمٞمٜمل، وومرح سمف ىمٚمٌل، ىم٤مل: ي٤م حمٛمد، ُمـ همزا ُمـ أُمتؽ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، وم٠مص٤مسمف ىمٓمرة 
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،  شُمـ اًمًامء، أو صداع، يمت٥م اهلل قمز وضمؾ ًمف )يم٤مٟم٧م ًمف( ؿمٝم٤مدًة )يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م(

 .ي قمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مدقوٟمحق هذا اخلؼم ُم٤م رواه أسمق اًمٌخؽم

 وهذا احلدي٨م:

ومٗمل أطمد ـمرىمف وٕمٞمػ سمجٝم٤مًم٦م اًمٜمقومكم، وذم اًمٓمرق  أ ـ أمو من افـوحقي افسـديي،

 إظمرى وٕمٞمػ سم٠ميب اًمٌخؽمي وه٥م سمـ وه٥م.

ومح٤مل هذا اخلؼم طم٤مل ؾم٤مسم٘مف مت٤مُم٤ًم، وٓؾمّٞمام ُمع  ب ـ وأمو من افـوحقي افدٓفقي،

 شمٕمٌػم اًمٖمزو اًمقارد ومٞمف.

: |ىم٤مل رؾمقل اهلل»ظمؼم اًمًٙمقين، قمـ أيب قمٌد اهلل، ىم٤مل:  :اخلز افسودس

 . شضم٤مهدوا شمٖمٜمٛمقا

 وهذا اخلؼم:

 ومٝمق وٕمٞمػ سمجٝم٤مًم٦م اًمٜمقومكم. أ ـ أمو من افـوحقي افسـديي،

وم٤مًمِم٤مهد اًمقطمٞمد ومٞمف قمغم آسمتدائٞم٦م هق يمٚمٛم٦م  ب ـ وأمو من افـوحقي افدٓفقي،

 شمّمٚمح ًمٚمدًٓم٦م قمغم رء، يمام هق : وهل إن ومّنٟم٤مه٤م سم٤مًمٖمٜمٞمٛم٦م إظمروي٦م ملششمٖمٜمٛمقا»

واوح: وإن ومّنٟم٤مه٤م سم٤مًمٖمٜمٞمٛم٦م اًمدٟمٞمقي٦م ومٞمّمػم احلدي٨م طمث٤ًم ًمٚمٛمًٚمٛملم وحم٤موًم٦ًم 

ًمٌٕم٨م ـمٛمٕمٝمؿ ذم ذًمؽ، ورهمؿ أّن هذه اًمث٘م٤موم٦م ًمٞم٧ًم إؾمالُمٞم٦ًم، يمام ئمٝمر ُمـ 

أطم٤مدي٨م أظمرى، إّٓ أٟمف ىمد ي٘مقهل٤م اًمرؾمقل ًمدومع سمٕمْمٝمؿ ٟمحق اجلٝم٤مد، وٓ 

ئل، سمؾ اًمدوم٤مقمل ومٞمف همٜم٤مئؿ أيْم٤ًم يمام ىمٚمٜم٤م، وعم٤م مل شمٙمـ اًمرواي٦م اظمتّم٤مص هٜم٤م سم٤مٓسمتدا

ذم ُم٘م٤مم اًمٌٞم٤من ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م ٟمقع اجلٝم٤مد وٟمقع اًمٖمٜمٞمٛم٦م مل يٙمـ ذم هذا اًمتٕمٌػم دًٓم٦م 

                                           
 .4، ح1، يمت٤مب اجلٝم٤مد، أسمقاب ضمٝم٤مد اًمٕمدو، سم٤مب 11: ٤15مئؾ اًمِمٞمٕم٦م : ووؾم3: 5( اًمٙم٤مذم 1)

 .14، ح1، يمت٤مب اجلٝم٤مد، أسمقاب ضمٝم٤مد اًمٕمدو، سم٤مب 13: 15( وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م 2)

 .5، ح 1، يمت٤مب اجلٝم٤مد، أسمقاب ضمٝم٤مد اًمٕمدو، سم٤مب11: 15: ووؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م 8: 5( اًمٙم٤مذم 3)
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 واوح٦م، سمؾ جمّرد اطمتامل.

: ُم٤م |ىمٞمؾ ًمٚمٜمٌل»ظمؼم اًمًٙمقين، قمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مدق، أّٟمف ىم٤مل:  اخلز افسوبع:

 .شؼمه؟ ىم٤مل: يمٗمك سم٤مًم٤ٌمرىم٦م ومقق رأؾمف ومتٜم٦مسم٤مل اًمِمٝمٞمد ٓ ُيٗمتـ ذم ىم

 وهذا احلدي٨م:

 ، ومْمٕمٞمػ سمجٝم٤مًم٦م اًمٜمقومكم.أ ـ أمو من افـوحقي افسـديي

ومٝمق أضمٜمٌل: ٕٟمف يريد أن يؼّمر قمدم قمذاب اًم٘مؼم  ب ـ وأمو من افـوحقي افدٓفقي،

ًمٚمِمٝمٞمد سم٤مًمٕمذاسم٤مت اًمتل يقاضمٝمٝم٤م ذم احلرب سملم اًمًٞمقف، طمٞم٨م يٙمقن عمٕم٤من 

رأؾمف، وأيـ هذا ُمـ احلدي٨م قمـ شمنميع اجلٝم٤مد آسمتدائل؟ ًمّمدق  اًمًٞمقف ومقق

 اًمِمٝمٞمد قمغم اًمدوم٤مقمل أيْم٤ًم.

أّي اجلٝم٤مد أومْمؾ؟ ×: ىمٚم٧م ٕيب قمٌد اهلل»ظمؼم أيب سمّمػم، ىم٤مل:  اخلز افثومن:

، واخلؼم ذم سمٕمض اعمّم٤مدر ٟمٌقي، شوم٘م٤مل: ُمـ قم٘مر ضمقاده، وأهريؼ دُمف ذم ؾمٌٞمؾ اهلل

 م اًمّم٤مدق.وذم سمٕمْمٝم٤م ُمًٜمد إمم اإلُم٤م

 وهذا احلدي٨م:

وم٘مد ضم٤مء ذم ؾمٜمد اًمٙمٚمٞمٜمل ذم اًمٙم٤مذم ؾمقيد اًم٘مالٟمز،  أ ـ أمو من افـوحقي افسـديي،

واًمٔم٤مهر أن اًمّمحٞمح ؾمقيد اًم٘مالء، وقمٚمٞمف وم٤مًمًٜمد صحٞمح، ٟمٕمؿ ورد هبذا اعمْمٛمقن 

، وذًمؽ ذم يمت٤ميب: |طمدي٨م آظمر ـمقيؾ قمـ أيب ذر اًمٖمٗم٤مري، قمـ رؾمقل اهلل

، ًمٙمـ اًمًٜمد وٕمٞمػ سم٢ممه٤مل قمٌٞمد اهلل سمـ حمٛمد سمـ شرُمٕم٤مين إظم٤ٌم»وش اخلّم٤مل»

                                           
 .6، ح1جلٝم٤مد، أسمقاب ضمٝم٤مد اًمٕمدو، سم٤مب، يمت٤مب ا11: 15: ووؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م 54: 5( اًمٙم٤مذم 1)

، يمت٤مب اجلٝم٤مد، أسمقاب ضمٝم٤مد اًمٕمدو وُم٤م يٜم٤مؾمٌف، 12: 15: ووؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م 54: 5( اًمٙم٤مذم 2)

 .19: 11: وُمًتدرك اًمقؾم٤مئؾ 7، ح1سم٤مب

 .333: وُمٕم٤مين إظم٤ٌمر: 524( اًمّمدوق، اخلّم٤مل: 3)
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، ، وضمٝم٤مًم٦م أيب احلًـ قمكم سمـ قمٌد اهلل سمـ أمحد إؾمقاريأؾمد ؾمٜمّٞم٤ًم وؿمٞمٕمٞم٤مً 

ؿمٞمخ اًمّمدوق، وجمرد يمقٟمف ؿمٞمخ٤ًم ًمف ٓ يدل قمغم وصم٤مىمتف، يمام أّن طمٙمؿ اًمّمدوق 

، عم٤م سمّٞمٜم٤مه ُمٗمّّماًل ذم سم٤مٓقمتامد قمغم رواي٦م ورد ومٞمٝم٤م هذا اًمرضمؾ ٓ يدل قمغم شمقصمٞم٘مف ًمف

، ُمـ أّن ُمثؾ اًمّمدوق يم٤مٟمقا شٟمٔمري٦م اًمًٜم٦ّم ذم اًمٗمٙمر اإلُم٤مُمل اًمِمٞمٕمل»يمت٤مسمٜم٤م: 

يٕمتٛمدون ٟمٔم٤مم اًم٘مرائـ واًمِمقاهد واًمقصمقق، وًمٞمس وم٘مط طم٤مًم٦م اًمراوي، يْم٤مف 

 .ًمذًمؽ وٕمػ ؾمٜمد هذا احلدي٨م سم٤مإلرؾم٤مل ذم يمت٤ميب: أُم٤مزم اًمٓمقد وقمقازم اًمٚمئ٤مزم

وم٤محلدي٨م أضمٜمٌل قمـ حمّؾ اًمٌح٨م إـمالىم٤ًم، ومٝمق ذم  افدٓفقي، ب ـ وأمو من افـوحقي

ُم٘م٤مم سمٞم٤من أُمٍر آظمر، يمام أن اًم١ًمال واجلقاب ُمٕم٤ًم ٓ دًٓم٦م، وٓ طمتك إؿم٤مرة، ومٞمٝمام 

 هلذا اعمقوقع.

اجلٝم٤مد أومْمؾ إؿمٞم٤مء »، ىم٤مل: ×ظمؼم طمٞمدرة، قمـ أيب قمٌد اهلل اخلز افتوشع:

 .شسمٕمد اًمٗمرائض

 وهذا اخلؼم:

ومْمٕمٞمػ اًمًٜمد سم٤مإلرؾم٤مل ذم اًمٙم٤مذم: طمٞم٨م يٜم٘مٚمف أمحد  افـوحقي افسـديي،أ ـ أمو من 

سمـ حمٛمد سمـ ظم٤مًمد اًمؼمىمل قمـ سمٕمض أصح٤مسمف دون شمٕمٞمٞمٜمٝمؿ، ومال حيت٩ّم سمف، يمذًمؽ 

احل٤مل ذم يمت٤مب اًمتٝمذي٥م: طمٞم٨م يٜم٘مٚمف ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد قمـ سمٕمض أصح٤مسمٜم٤م، ُمْم٤موم٤ًم 

                                           
 .192: 5( راضمع: ُمًتدريم٤مت قمٚمؿ رضم٤مل احلدي٨م 1)

: 85: 13: وُمٕمجؿ رضم٤مل احلدي٨م 227: 2، و178: 1ردي، ـمرائػ اعم٘م٤مل : اًمؼموضماٟمٔمر( 2)

 .399: 5وُمًتدريم٤مت قمٚمؿ رضم٤مل احلدي٨م 

 .94: 1: وإطم٤ًمئل، قمقازم اًمٚمئ٤مزم 544( اًمٓمقد، إُم٤مزم: 3)

: وروو٦م اًمقاقمٔملم: 552: ويم٤مُمؾ اًمزي٤مرات: 121: 6: وهتذي٥م إطمٙم٤مم 4ـ  3: 5( اًمٙم٤مذم 4)

، يمت٤مب 13: 15، و ج119ـ  118: 11: ووؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م 268: وُمِمٙم٤مة إٟمقار: 362

 .9، ح1اجلٝم٤مد، أسمقاب ضمٝم٤مد اًمٕمدو، سم٤مب 
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ًختل: اًمٙم٤مذم واًمتٝمذي٥م، ، ورسمام يٙمقن طمٞمدرة اًمقارد ذم ٟمإمم ضمٝم٤مًم٦م طمٞمدرة ومٞمٝمام

اعمقضمقدة ـ ٓ أىمّؾ ـ ذم إطمدى ٟمًخ يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات، وم٢مّن ش ضمّده»شمّمحٞمٗم٤ًم ًمٙمٚمٛم٦م 

قمٌداهلل سمـ قمٌداًمرمح٤من إصؿ يٜم٘مٚمٝم٤م هٜم٤مك قمـ ضمّده، ومٞمام اًمقارد ذم اًمٙم٤مذم 

ومٝمق جمٝمقل. سمؾ ًمق ش طمٞمدرة»أو ش ضمده»واًمتٝمذي٥م: قمٜمف، قمـ طمٞمدرة، وؾمقاء يم٤من 

قمٌد اهلل إصؿ اًمقارد ذم مت٤مم إؾم٤مٟمٞمد ُمْمّٕمػ سمٜمّص اًمٜمج٤مر  ختٓمٞمٜم٤م هذا يمّٚمف وم٢من

، وهق ُمٕم٤مرض ًمتقصمٞمؼ اسمـ ىمقًمقيف قمغم شم٘مدير إظمذ هبذه واسمـ اًمٖمْم٤مئري

 اًمٜمٔمري٦م: ومٞمً٘مط اخلؼم قمـ آقمت٤ٌمر.

ومٝمق يٕم٤مرض ُمثؾ طمدي٨م احلًـ سمـ حمٌقب  ب ـ وأمو من افـوحقي افدٓفقي،

ُم٦م، طمٞم٨م يدّل ذاك قمغم أّن اجلٝم٤مد هق أومْمؾ اًمقارد ذم اعمجٛمققم٦م إومم اعمت٘مدّ 

إقمامل، سمٞمٜمام هذا احلدي٨م يٍّم قمغم أومْمٚمٞمتف سمٕمد اًمٗمرائض. وقمغم أي٦م طم٤مل ومٚمٞمس ذم 

احلدي٨م أّي٦م إؿم٤مرة إمم اجلٝم٤مد آسمتدائل: ًمّمدق قمٜمقان اجلٝم٤مد ـ ًمٖم٦ًم وقمروم٤ًم ـ قمغم 

ي٦م ىمريٜم٦م داًّم٦م، ومال اًمدوم٤مقمل، وًمٞمس احلدي٨م ذم ُم٘م٤مم اًمٌٞم٤من ُمـ هذه اجلٝم٦م، ومل حيِق أ

 ُيًتٜمد إًمٞمف.

ي٘مقل: إّن قمكّم سمـ × ؾمٛمٕم٧م أسم٤م ضمٕمٗمر»ظمؼم أيب محزة، ىم٤مل:  اخلز افعوذ:

: ُم٤م ُمـ ىمٓمرة أطم٥ّم إمم اهلل قمز وضمؾ ُمـ |احلًلم يم٤من ي٘مقل: ىم٤مل رؾمقل اهلل

 .شىمٓمرة دم ذم ؾمٌٞمؾ اهلل

                                           
، دمد قمدم شمقصمٞمؼ 333ـ  327: 7( راضمع اعمًّٛملم سمحٞمدر أو طمٞمدرة ذم: ُمٕمجؿ رضم٤مل احلدي٨م 1)

 ُمـ هق ذم هذه اًمٓمٌ٘م٦م.

 .6962، رىمؿ: 264ـ  258: 11( راضمع: ُمٕمجؿ رضم٤مل احلدي٨م 2)

: 76: واحلًلم سمـ ؾمٕمٞمد اًمٙمقذم، يمت٤مب اًمزهد: 343: 1: ودقم٤مئؿ اإلؾمالم 53: 5( اًمٙم٤مذم 3)

: وقمٛمدة 11، ح 1، يمت٤مب اجلٝم٤مد، أسمقاب ضمٝم٤مد اًمٕمدو، سم٤مب 14ـ  13: 15ووؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م 

 .165: 3اًم٘م٤مري 
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 واخلؼم:

ي سم٠ميديٜم٤م: طمٞم٨م رواه ومٝمق ُمرؾمؾ ذم يمت٤مب اًمزهد اًمذ أ ـ أمو من افـوحقي افسـديي،

احلًلم سمـ قمثامن، قمـ رضمؾ، قمـ أيب محزة، وأُم٤م ذم ؾم٤مئر اعمّم٤مدر ومٝمق ُمِمٙمؾ ُمـ 

، وىمد ٟم٤مطمٞم٦م قمٜم٦ًٌم، اًمذي هق ُمِمؽمك سملم اًمث٘م٦م، ُمثؾ: اسمـ سمج٤مد اًمٕم٤مسمد، وهمػمه

 ، ومتً٘مط اًمرواي٦م قمـ آقمت٤ٌمر.ىمٞمؾ: ٓ متٞمٞمز ذم اعم٘م٤مم

ي٦م شمٌلّم ومْمؾ اًمِمٝم٤مدة واجلراح ذم ؾمٌٞمؾ وم٤مًمروا ب ـ وأمو من افـوحقي افدٓفقي،

اهلل، ومتٙمقن أقمّؿ ُمـ اجلٝم٤مد ُمع اًمٙمٗم٤مر، ومال دًٓم٦م ومٞمٝم٤م قمغم اعمٓمٚمقب هٜم٤م: ًمٕمدم 

 شمٕمّروٝم٤م ًمف أؾم٤مؾم٤ًم.

ظمٓم٥م يقم × أن أُمػم اعم١مُمٜملم»ظمؼم اسمـ حمٌقب رومٕمف:  اخلز احلودي ظؼ:

٘مٞمؿ، وٓ ُيٕمجزه اجلٛمؾ ـ إمم أن ىم٤مل ـ: وم٘م٤مل: أهّي٤م اًمٜم٤مس إن اعمقت ٓ يٗمقشمف اعم

اهل٤مرب، ًمٞمس قمـ اعمقت حمٞمص، وُمـ مل يٛم٧م ي٘متؾ، وإن أومْمؾ اعمقت اًم٘متؾ، 

 .شواًمذي ٟمٗمز سمٞمده، ًٕمػ ضسم٦ٍم سم٤مًمًٞمػ أهقن قمكّم ُمـ ُمٞمت٦ٍم قمغم ومراش

 وهذا احلدي٨م:

 ومٝمق وٕمٞمػ سم٤مًمرومع اًمقاوح اًمِمديد، ومال حيت٩ّم سمف. أ ـ أمو من افـوحقي افسـديي،

ومٖم٤ميتف سمٞم٤من ومْمؾ اًمِمٝم٤مدة، دون أّي٦م إؿم٤مرة إمم أُمٍر  افدٓفقي، ب ـ وأمو من افـوحقي

آظمر، وٓ شمٕمّرض ومٞمف ًمٚمٛم٘م٤مم، ومال يًتحؼ آؾمتدٓل سمف هٜم٤م، وٓؾمٞمّام أٟمف ص٤مدر يقم 

                                           
 174: 14طمقل قمٜم٦ًٌم ًمتالطمظ اؿمؽمايمف ذم اًمٓمٌ٘م٦م اًمقاطمدة هٜم٤م: ُمٕمجؿ رضم٤مل احلدي٨م  اٟمٔمر( 1)

 .9124ـ  9148، رىمؿ: 181ـ 

 .154: ؿمٛمس اًمديـ، ضمٝم٤مد إُم٦م: اٟمٔمر( 2)

، 1، يمت٤مب اجلٝم٤مد، أسمقاب ضمٝم٤مد اًمٕمدو، سم٤مب 14: 15: ووؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م 54ـ  53: 5اًمٙم٤مذم  (3)

 .12ح 
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اجلٛمؾ، ومٞمٙمقن أىمرب ًمٚمحدي٨م قمـ ىمت٤مل اًمٌٖم٤مة، يمام أؿم٤مر إمم ذًمؽ اًمٕمالُم٦م ؿمٛمس 

 .اًمديـ

×: ظمرى، ىم٤مل: ىم٤مل أُمػم اعم١مُمٜملموىمري٥م ُمـ هذا اخلؼم ُمرومققم٦م اسمـ حمٌقب إ

إّن اهلل ومرض اجلٝم٤مد وقمّٔمٛمف، وضمٕمٚمف ٟمٍمه وٟم٤مسه، واهلل ُم٤م صٚمح٧م دٟمٞم٤م وٓ ديـ »

: وهل ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمًٜمدي٦م، ُمرومققم٦م رومٕم٤ًم ؿمديدًا ذم ؾمٜمد اًمٙم٤مذم، وٓ ؾمٜمد شإّٓ سمف

ك اطمتامل هل٤م ذم يمت٤مب اإلرؿم٤مد، واًمٔم٤مهر احت٤مد اًمًٜمد ُمع اًمرواي٦م اًمتل ٟمحـ ومٞمٝم٤م، ومٝمٜم٤م

أن شمٙمقن هذه اًمرواي٦م ُم٘مٓمٕم٤ًم آظمر ُمـ ُم٘م٤مـمع هذه اخلٓم٦ٌم، وٓؾمٞمّام أّن اعمٗمٞمد ذم 

اإلرؿم٤مد ىمد ٟم٘مٚمٝم٤م سمقصٗمٝم٤م ظمٓم٦ٌم ُمـ ظمٓم٥م أُمػم اعم١مُمٜملم ذم طمروسمف. وقمغم أي٦م طم٤مل 

 وم٤مًمًٜمد وٕمٞمػ.

أُم٤م اًمدًٓم٦م، ومٌٕمٞمدًا قمـ اطمتامل يمقهن٤م ُمـ ظمٓم٦ٌم يقم اجلٛمؾ، مم٤م ُيٌٕمده٤م قمـ 

٤مد آسمتدائل، ٓ إؿم٤مرة ذم اًمرواي٦م إمم هذا اجلٝم٤مد، هم٤ميتف هل ذم ُم٘م٤مم اًمدًٓم٦م قمـ اجلٝم

سمٞم٤من ومْمؾ اجلٝم٤مد وأمهٞمتف، وأن سمف صالح اًمديـ واًمدٟمٞم٤م، وُمـ اًمقاوح أن هذه 

اعمٞمزات ـ وٓؾمّٞمام إظمػمة ـ ُمتح٘م٘م٦م ذم اجلٝم٤مد اًمدوم٤مقمل سمِمٙمؾ واوح، ومال داقمل 

 ٙمـ ومٞمف طمٞمثٞم٦م إـمالق.ٓؾمتٔمٝم٤مر آسمتدائٞم٦م ُمـ هذا احلدي٨م سمٕمد أن مل شم

أُّم٤م »ظمٓم٦ٌم اجلٝم٤مد اعمِمٝمقرة ًمإلُم٤مم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م، ىم٤مل:  اخلز افثوين ظؼ:

سمٕمد، وم٢مّن اجلٝم٤مد سم٤مٌب ُمـ أسمقاب اجلٜم٦ّم ومتحف اهلل خل٤مّص٦م أوًمٞم٤مئف ـ إمم أن ىم٤مل ـ هق 

ًم٤ٌمس اًمت٘مقى، ودرع اهلل احلّمٞمٜم٦م، وضمٜمّتف اًمقصمٞم٘م٦م، ومٛمـ شمريمف أًمًٌف اهلل صمقب اًمذّل، 

ٛمٚمف اًمٌالء، ودي٨م )أي ُذًمّؾ( سم٤مًمّمٖم٤مر واًم٘مامءة )اًمّذًم٦م(، وضب قمغم ىمٚمٌف وؿم

                                           
 .151( ؿمٛمس اًمديـ، ضمٝم٤مد إُم٦م: 1)

، يمت٤مب اجلٝم٤مد، 15: 15: ووؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م 252ـ  251: 1: واعمٗمٞمد، اإلرؿم٤مد 8: 5( اًمٙم٤مذم 2)

 .15، ح1ب ضمٝم٤مد اًمٕمدو، سم٤مب أسمقا
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 .شسم٤مٕؾمداد..

 وهذه اخلٓم٦ٌم:

ومٝمل ُمٌتالة سمٖمػم ضمٝم٦ٍم ُمـ اًمْمٕمػ، وم٘مد ورد ذم  أ ـ أّمو من افـوحقي افسـديي،

ؾمٜمده٤م ذم اًمٙم٤مذم، قمكم سمـ اًمٕم٤ٌمس اخلراذيٜمل )اجلراذيٜمل(، وهق وٕمٞمػ ضمدًا سمٜمّص 

، وأيب روح ومرح )ومرج( سمـ ىمرة ؾمامقمٞمؾ سمـ إؾمح٤مق، وهق ُمٝمٛمؾ، وإاًمٜمج٤مر

، وسمٕمض هذه إؾمامء ُمِمؽمك ُمع ؾمٜمد احلدي٨م )ومروة أو أيب ومروة(، وهق ُمٝمٛمؾ

 ذم اًمتٝمذي٥م.

، ًمٚمّمدوق، ومٝمق ُمٌتغم سمجٝم٤مت شُمٕم٤مين إظم٤ٌمر»أُم٤م ؾمٜمد احلدي٨م ذم يمت٤مب 

قم٤مئِم٦م اًمقارد ذم  ، يمام أّن اسمـوٕمػ، طمٞم٨م ورد ومٞمف هِم٤مم سمـ قمكم، وهق ُمٝمٛمؾ

اًمًٜمد َذيَمَر ؾمٜمدًا ًمٚمرواي٦م ًمٙمـ مل يٜم٘مٚمف ًمٜم٤م اًمّمدوق، وم٘م٤مل: قمـ اسمـ قم٤مئِم٦م سمًٜمده، 

 دون حتديد اًمًٜمد، ومٞمٙمقن اخلؼم ُمرؾماًل.

                                           
: وذح 391ـ  394: 1: ودقم٤مئؿ اإلؾمالم 6ـ  4: 5: واًمٙم٤مذم 74ـ  67: 1( هن٩م اًمٌالهم٦م 1)

: ووؾم٤مئؾ 478ـ  474: 2: واًمٖم٤مرات 314ـ  349: وُمٕم٤مين إظم٤ٌمر: 76ـ  74: 2إظم٤ٌمر 

قري، : واًمديٜم25، و13، ح1، يمت٤مب اجلٝم٤مد، أسمقاب ضمٝم٤مد اًمٕمدو، سم٤مب 18، 14: 15اًمِمٞمٕم٦م 

: واًمٌالذري، أٟم٤ًمب 424ـ  419: 8: وشم٤مريخ سمٖمداد 213ـ  211إظم٤ٌمر اًمٓمقال: 

 .323ـ  321: 1: واسمـ اًمدُمِم٘مل، ضمقاهر اعمٓم٤مًم٥م 443ـ  441إذاف: 

 .8238، رىمؿ: 73ـ  72: 13: وُمٕمجؿ رضم٤مل احلدي٨م 255: رضم٤مل اًمٜمج٤مر: اٟمٔمر( 2)

: وُمًتدريم٤مت قمٚمؿ 1345ـ  1344، رىمؿ: 34ـ  29: 4راضمع: ُمٕمجؿ رضم٤مل احلدي٨م  (3)

 .622ـ  619: 1رضم٤مل احلدي٨م 

، رىمؿ: 169: 22، و 9334ـ  9329، رىمؿ: 274: 14: ُمٕمجؿ رضم٤مل احلدي٨م اٟمٔمر (4)

: وٓ ذيمر ٓؾمٛمف ذم ُمّم٤مدر 386: 8: واًمٜمامزي، ُمًتدريم٤مت قمٚمؿ رضم٤مل احلدي٨م 14291

 اًمرضم٤مل اًمًٜمّٞم٦م.

 .157: 8: ُمًتدريم٤مت قمٚمؿ رضم٤مل احلدي٨م اٟمٔمر( 5)
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وأُم٤م احلدي٨م ذم هن٩م اًمٌالهم٦م، واًمٖم٤مرات، وإظم٤ٌمر اًمٓمقال، وضمقاهر اعمٓم٤مًم٥م، 

ُمرؾماًل سمال ؾمٜمد،  وأٟم٤ًمب إذاف، وذح إظم٤ٌمر، ودقم٤مئؿ اإلؾمالم، وم٘مد ضم٤مء

 وم٤محلدي٨م مل يث٧ٌم ؾمٜمدًا.

ومال إؿم٤مرة ذم اخلٓم٦ٌم إمم اجلٝم٤مد آسمتدائل، سمؾ إن  ب ـ وأمو من افـوحقي افدٓفقي،

احلدي٨م قمـ اًمذّل واًمّمٖم٤مر، وؿمٛمقل اًمٌالء و.. ىمد يٙمقن أىمرب إمم اًمدوم٤مقمل ُمٜمف إمم 

 ظمْمؿ احلرب / آسمتدائل، ومال يًتٜمد إمم هذا احلدي٨م هٜم٤م: وٓؾمّٞمام أّٟمف ىمد ضم٤مء ذم

 اًمٗمتٜم٦م.

، ىم٤مل: ىم٤مل ×ظمؼم ُمًٕمدة سمـ صدىم٦م، قمـ أيب قمٌد اهلل اخلز افثوفٌ ظؼ:

 .شاهمزوا: شمقرصمقا أسمٜم٤مءيمؿ جمداً : »|اًمٜمٌل

 وهذا احلدي٨م:

ومٗمل اًمرواي٦م ُمًٕمدة سمـ صدىم٦م اعمقصمؼ قمغم سمٕمض  أ ـ أمو من افـوحقي افسـديي،

 .اًمٜمٔمري٤مت

ُم١مّذ ذم احلدي٨م قمـ آسمتدائٞم٦م ؾمقى شمٕمٌػم  ومال ب ـ وأمو من افـوحقي افدٓفقي،

اًمٖمزو اًمذي ٟم٤مىمِمٜم٤مه ؾم٤مسم٘م٤ًم، ومٙمّؾ ُم٤م يٗمٞمده احلدي٨م ـ ًمٖم٦ًم وقمروم٤ًم ـ أن اجلٝم٤مد يٛمٜمح 

إضمٞم٤مل وإُم٦م اًمٕمّزة واعمجد واًم١ًمدد، دون شمٕمّرض ًمٜمققمٞمتف، وٓ ؿمؽ ذم حت٘مٞمؼ 

، وًمٞمس ذم اجلٝم٤مد اًمدوم٤مقمل هلذه اعمٕم٤مين، ومال يٙمِمػ احلدي٨م قمـ وضمقد ضمٝم٤مٍد همػمه

ُم٘م٤مم اًمٌٞم٤من ُمـ هذه اجلٝم٤مت، وي١مّيد ذًمؽ أّن هذا احلدي٨م ورد ذم سمٕمض اعمّم٤مدر: 

 ش.اهمزوا»، سمدل  شه٤مضمروا شمقرصمقا..»

                                           
 .16، ح1، يمت٤مب اجلٝم٤مد، أسمقاب ضمٝم٤مد اًمٕمدو، سم٤مب 15: 15وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م ( 1)

ـ  12344، رىمؿ: 153ـ  148: 19عمزيد ُمـ آـمالع، راضمع: ُمٕمجؿ رضم٤مل احلدي٨م  (2)

12347. 

: 19: واحلٚمقاين، ٟمزه٦م اًمٜم٤مفمر وشمٜمٌٞمف اخل٤مـمر: 384: 1( اسمـ ؾمالُم٦م اًم٘مْم٤مقمل، ُمًٜمد اًمِمٝم٤مب 3)
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إّن اهلل »، ىم٤مل: ×، قمـ أيب قمٌد اهلل٦م أسم٤من سمـ قمثامنُمرؾمٚم اخلز افرابع ظؼ:

ض ذائع ٟمقح وإسمراهٞمؿ وُمقؾمك وقمٞمًك ـ إمم أن ىم٤مل ـ صمؿ اومؽم |أقمٓمك حمٛمداً 

قمٚمٞمف ومٞمٝم٤م اًمّمالة.. واجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل.. وأقمٓم٤مه اجلزي٦م وأه اعمنميملم 

 .شوومداهؿ..

 وهذا احلدي٨م:

 ومجٝم٦م اًمْمٕمػ ومٞمف هل اإلرؾم٤مل ذم ُمّم٤مدره يم٤موّم٦م. أ ـ أّمو من افـوحقي افسـديي،

وم٠مىمّم٤مه صمٌقت وضمقب اجلٝم٤مد، ٟمٕمؿ، ىمد يتّمّقر أن  ب ـ وأمو من افـوحقي افدٓفقي،

اجلزي٦م ُمٕمٜم٤مه شمنميع اجلٝم٤مد آسمتدائل، إّٓ أن ذًمؽ ٓ دًمٞمؾ  |لإقمٓم٤مء اًمرؾمق

قمٚمٞمف ُمـ احلدي٨م، إلُمٙم٤من اضمتامع اجلزي٦م ُمع اجلٝم٤مد اًمدوم٤مقمل، يمام ًمق يم٤مٟم٧م قم٘مقسم٦م 

عمـ اقمتدى، أو يم٤مٟم٧م مح٤مي٦م سمالد اعمًٚمٛملم ُمقىمقوم٦م قمغم اًمًٞمٓمرة قمغم ُمٜمٓم٘م٦ٍم أهٚمٝم٤م ُمـ 

، ووىمققمف ًمٞمس سم٤مًم٘مٚمٞمؾ أسمدًا، ومْمالً أهؾ اًمٙمت٤مب، وم٢مّن هذا مم٤م يٕمّد ُمـ ؿم١مون اًمدوم٤مع

 قماّم إذا قمّٛمٛمٜم٤م ُمٗمٝمقم اجلزي٦م طمتك ًمٖمػم ُمـ ي٘مٕمقن حت٧م اًمًٞمٓمرة.

وسمٕم٤ٌمرٍة ؿم٤مُمٚم٦م: ٓ شمقضمد ُمالزُم٦م قم٘مٚمٞم٦م، وٓ قمرومٞم٦م، وٓ قم٤مدي٦م، سملم شمنميع ٟمٔم٤مم 

اجلزي٦م وسملم اسمتدائٞم٦م اجلٝم٤مد: ٓؾمتدقم٤مء اجلٝم٤مد اًمدوم٤مقمل ـ ذم همػم ُمقرٍد ـ اًمًٞمٓمرة قمغم 

ٕرايض ظم٤مرج اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، يمام ًمق يم٤مٟم٧م ختّؾ سم٠مُمـ اًمٌالد سمٕمض ا

 واؾمت٘مراره٤م، وهق رء قم٘مالئل وُمقضمقد ذم طمٞم٤مة احلرب واًمًٚمؿ سملم اًمٌنم.

، ذم ىمقل ×ظمؼم قمٛمران سمـ قمٌد اهلل، قمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد  اخلز اخلومس ظؼ:

ورِ ﴿اهلل قمز وضمؾ:  َن افُؽػَّ (، ىم٤مل: 123)اًمتقسم٦م:  ﴾َؿوتُِؾوْا افَِّذيَن َيُؾوَكُؽم مِّ

                                                                                                       
 .162: 1واًمٕمجٚمقين، يمِمػ اخلٗم٤مء 

ـ  16: 15، و17: 1: ووؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م 17: 2: واًمٙم٤مذم 288ـ  287: 1( اًمؼمىمل، اعمح٤مؾمـ 1)

 .8، ح1، يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة، أسمقاب ُم٘مدُّم٦م اًمٕم٤ٌمدات، سم٤مب 17
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، وىمد وردت اًمرواي٦م قمٞمٜمٝم٤م ذم اعمّم٤مدر اًمًٜمٞم٦م ُمٜم٘مقًم٦م قمـ احلًـ، أطمد شاًمديٚمؿ»

 .اًمٕمٚمامء اًم٘مداُمك

 وهذا اخلؼم:

، يمام أّن ؾمٜمده ومْمٕمٞمػ سمجٝم٤مًم٦م قمٛمران سمـ قمٌد اهلل أ ـ أمو من افـوحقي افسـديي،

 اعمّم٤مدر اًمًٜمّٞم٦م ومٚمؿ شمرد قمـ ذم اعمّم٤مدر يم٤موّم٦م ُمٌتغم سم٤مإلرؾم٤مل أيْم٤ًم، وأُم٤م اًمرواي٦م ذم

 ُمٕمّمقم حيت٩م سم٘مقًمف: سمؾ هل اضمتٝم٤مد ٓ إًمزام ومٞمف سم٤مًمٜم٦ًٌم إًمٞمٜم٤م.

وم٤مًمرواي٦م ٓ شمتٕمّرض ًمٜمققمٞم٦م اجلٝم٤مد اًمث٤مسم٧م ُمع  ب ـ وأمو من افـوحقي افدٓفقي،

اًمٕمٜمقان × اًمديٚمؿ، هذا ُمْم٤موم٤ًم إمم أهّن٤م فم٤مهرة ذم اًمتٓمٌٞمؼ، أي ذم شمٓمٌٞمؼ اإلُم٤مم

اًمديٚمؿ، وإٓ ومٛمـ اًمٌٕمٞمد إرادة اًمديٚمؿ قمٍم ٟمـزول أي٦م، ٓ  اعم٠مظمقذ ذم أي٦م قمغم

قمٚمٞمٝمؿ، وم٤معمًٚمٛمقن ذم اعمديٜم٦م وأـمراومٝم٤م: ومٙمٞمػ ش يٚمقٟمٙمؿ»أىمّؾ ًمٕمدم صدق قمٜمقان 

يّمدق قمغم اًمديٚمؿ ذم ٟمقاطمل آؾمٞم٤م اًمقؾمٓمك أهنؿ ُمـ يٚمقهنؿ، ُمع اًمٗم٤مصؾ اًمٙمٌػم، سمؾ 

ُمـ اإلُم٤مم ًممي٦م قمغم قمٍمه،  ُمـ يٚمٞمٝمؿ هق اًمروم وأُمث٤مهلؿ، مم٤م جيٕمؾ اًمرواي٦م شمٓمٌٞم٘م٤مً 

طمٞم٨م ص٤مرت اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م قمغم ختقُمٝمؿ، وهلذا يم٤مٟم٧م هٜم٤مك رسم٤مـم٤مت قمغم 

أـمراف اًمدوًم٦م ُمـ ضمٝم٦م ىمزويـ وهمػمه٤م قمغم ُم٤م ضم٤مء ذم سمٕمض اًمرواي٤مت إظمرى، 

ووضمقد هذا اًمرسم٤مط يٕمّزز ومروٞم٦م اطمتامل شمٕمّدهيؿ، وٓ أىمّؾ ٟمحـ ٓ ٟمٕمرف ُمالك 

هؾ هق يمٗمرهؿ أو قمدواهنؿ؟ ومال يًتدّل سم٤مًمرواي٦م ـ يمام  شمٓمٌٞمؼ اإلُم٤مم أي٦م قمٚمٞمٝمؿ،

 أي٦م ـ قمغم ُم٤م ٟمحـ ومٞمف.

                                           
، يمت٤مب 28: 15: ووؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م 118: 2: وشمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 174: 6( هتذي٥م إطمٙم٤مم 1)

 .4، ح 5اجلٝم٤مد، أسمقاب ضمٝم٤مد اًمٕمدو، سم٤مب 

 .196ـ  195: 11ؼمي، ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ( اًمٓم2)

 .9459، رىمؿ: 158ـ  156: 14: ُمٕمجؿ رضم٤مل احلدي٨م اٟمٔمر( 3)
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ويٕمزز اومؽماض مم٤مرؾم٦م اإلُم٤مم ًمٚمتٓمٌٞمؼ هٜم٤م، أٟمف ورد ذم سمٕمض اعمّم٤مدر اًمًٜمٞم٦م 

وأظمرج اسمـ »اًمرواي٦م قمٞمٜمٝم٤م قمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مدق، وم٘مد ىم٤مل اًمًٞمقـمل ذم اًمدر اعمٜمثقر: 

د، أّٟمف ؾمئؾ قمـ ىمت٤مل اًمديٚمؿ؟ وم٘م٤مل: أيب طم٤مشمؿ وأسمق اًمِمٞمخ، قمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛم

 .شىم٤مشمٚمقهؿ: وم٢مهنؿ ُمـ اًمذي ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ىم٤مشمٚمقا اًمذيـ يٚمقٟمٙمؿ ُمـ اًمٙمٗم٤مر

، ىم٤مل ـ ذم ×ظمؼم أيب قمٛمرو اًمزسمػمي، قمـ أيب قمٌد اهلل اخلز افسودس ظؼ:

وذًمؽ ».. طمدي٨م ـمقيؾ يٌٚمغ قمّدة صٗمح٤مت، وسمٕمد طمديثف قمـ اجلٝم٤مد واًمدقمقة ـ: 

، وٕشم٤ٌمقمٝمام ُمـ اعم١مُمٜملم | اًمًامء وإرض هلل قمز وضمؾ وًمرؾمقًمفأن مجٞمع ُم٤م سملم

ُمـ أهؾ هذه اًمّمٗم٦م، ومام يم٤من ُمـ اًمدٟمٞم٤م ذم أيدي اعمنميملم واًمٙمٗم٤مر واًمٔمٚمٛم٦م واًمٗمّج٤مر 

واعمقزم قمـ ـم٤مقمتٝمام مم٤م يم٤من ذم أيدهيؿ فمٚمٛمقا ومٞمف  |ُمـ أهؾ اخلالف ًمرؾمقل اهلل

٤مء اهلل قمغم رؾمقًمف، ومٝمق طم٘مٝمؿ، اعم١مُمٜملم ُمـ أهؾ هذه اًمّمٗم٤مت، وهمٚمٌقهؿ قمغم ُم٤م أوم

أوم٤مء اهلل قمٚمٞمٝمؿ ورّده إًمٞمٝمؿ، وإٟمام يم٤من ُمٕمٜمك اًمٗملء يمّؾ ُم٤م ص٤مر إمم اعمنميملم صمؿ رضمع 

مم٤م يم٤من همٚم٥م قمٚمٞمف أو ومٞمف.. وذًمؽ أٟمف ٓ يٙمقن ُم٠مذوٟم٤ًم ًمف ذم اًم٘مت٤مل طمتك يٙمقن 

 ُمٔمٚمقُم٤ًم، وٓ يٙمقن ُمٔمٚمقُم٤ًم طمتك يٙمقن ُم١مُمٜم٤ًم، وٓ يٙمقن ُم١مُمٜم٤ًم طمتك يٙمقن ىم٤مئامً 

سمنمائط اإليامن اًمتل اؿمؽمط اهلل قمز وضمؾ قمغم اعم١مُمٜملم واعمج٤مهديـ، وم٢مذا شمٙم٤مُمٚم٧م 

ومٞمف ذائط اهلل قمز وضمؾ يم٤من ُم١مُمٜم٤ًم، وإذا يم٤من ُم١مُمٜم٤ًم يم٤من ُمٔمٚمقُم٤ًم، وإذا يم٤من ُمٔمٚمقُم٤ًم 

:.. يمنى وىمٞمٍم وُمـ تلمٝم٤مد.. ًمٙمـ اعمٝم٤مضمريـ فمٚمٛمقا ُمـ ضمٝميم٤من ُم٠مذوٟم٤ًم ًمف ذم اجل

واًمٕمجؿ سمام يم٤من ذم أيدهيؿ مم٤م يم٤من اعم١مُمٜمقن أطمّؼ سمف يم٤من دوهنؿ ُمـ ىم٤ٌمئؾ اًمٕمرب 

 .شُمٜمٝمؿ..

 وهذا احلدي٨م:

                                           
 .293: 3( اًمًٞمقـمل، اًمدر اعمٜمثقر 1)

 .134ـ  127: 6: وهتذي٥م إطمٙم٤مم 19ـ  13: 5( اًمٙم٤مذم 2)
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 .، واًمزسمػميومْمٕمٞمػ سمٌٙمر سمـ ص٤مًمح أ ـ أمو من افـوحقي افسـديي،

 وم٤مخلؼم يريّمز قمغم ُمٗمٝمقُملم أؾم٤مؾمٞملم، مه٤م: ب ـ وأمو من افـوحقي افدٓفقي،

٤معم١مُمـ ُمٔمٚمقم، وهل سمذًمؽ إن اعمٔمٚمقُمٞم٦م شمٜمٓمٚمؼ ُمـ اإليامن، وم ادػفوم إّول:

شمٚمٖمل ُمٗمٝمقم اعمٔمٚمقُمٞم٦م سمقصٗمف قمٜمقاٟم٤ًم ُمًت٘ماًل يٕمؼم قمـ طم٤مًم٦م اقمتداء ُمتٕم٤مروم٦م، وًمٞمس 

 أّي إيامن، سمؾ إيامن ظم٤مّص.

إن ؾم٥ٌم ُمٔمٚمقُمٞم٦م اعم١مُمٜملم أن ُم٤مل اًمدٟمٞم٤م وُم٤م ومٞمٝم٤م هلؿ، ومام ذم يد  ادػفوم افثوين:

هبذا يٙمقن اجلٝم٤مد همػمهؿ هلؿ، وم٘مد فمٚمٛمقا سم٠مظمذ طمّ٘مٝمؿ، ومٚمٝمؿ اًم٘مت٤مل ًمذًمؽ. و

 آسمتدائل وهمػمه ضمٝم٤مد دوم٤مقمٞم٤ًم ٓؾمتٜم٘م٤مذ احل٘مقق.

 ُمـ هٜم٤م يًّجؾ قمغم اًمرواي٦م ُمالطمٔم٤مت:

إهّن٤م شمً٘مط وضمقب اجلٝم٤مد آسمتدائل قمـ همػم اًمّمٗمقة ُمـ اعم١مُمٜملم: ّٕن  أوًٓ:

 .ه١مٓء هؿ اعمٔمٚمقُمقن احل٘مٞم٘مٞمقن، ٓ همػمهؿ، وهذا خم٤مًمػ ًمإلمج٤مع

ُمـ اًمرواي٦م، إّٓ إذا ىمٞمؾ: إن قمغم أظمريـ ُم٤ًمقمدة  وهذه اعمالطمٔم٦م وضمٞمٝم٦م شمٔمٝمر

 اعمٔمٚمقُملم قمؼم أدًّم٦م أظمرى، وٓؾمّٞمام ُمع يمقهنؿ أهؾ سمٞم٧م اًمٕمّمٛم٦م واًمٓمٝم٤مرة.

إن فم٤مهر احلدي٨م اًمتًقي٦م سملم اعمنميملم واًمٙمٗم٤مر واعمخ٤مًمٗملم، وهق ُمٕمٚمقم  ثوكقًو:

قمتداء قمغم طمّؼ اًمٌٓمالن ُمـ اًمنمع، ُمْم٤موم٤ًم إمم أّن ُمٕمٜم٤مه أن اًمٓمرف أظمر اؾمتقمم سم٤مٓ

 .إّول، ومال يٙمقن اسمتدائٞم٤مً 

واجلقاب: إن اًمرواي٦م شم٘مّرر ُمٌدأ اجلٝم٤مد، وٓ شمتدظّمؾ ذم اًمتٗم٤مصٞمؾ، وه١مٓء مجٞمٕم٤ًم 

                                           
 .1858، 1856: رىمؿ: 255ـ  251: 4: ُمٕمجؿ رضم٤مل احلدي٨م اٟمٔمر( 1)

، وشمقصٞمػ اًمٜمج٤مر ًمف سم٠مّٟمف ُمـ 14652، رىمؿ: 285ـ  284: 22: اعمّمدر ٟمٗمًف اٟمٔمر( 2)

 .224: رضم٤مل اًمٜمج٤مر: ٤مٟمٔمرأصح٤مسمٜم٤م ٓ يٕمٜمل ؾمقى شمِمّٞمٕمف: وم

 .195، 194ـ  193( ؿمٛمس اًمديـ، ضمٝم٤مد إُم٦م: 3)

 .194( اعمّمدر ٟمٗمًف: 4)
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ـ ـمٌؼ اًمراوي٦م ـ جي٥م اؾمؽمداد احلّؼ ُمٜمٝمؿ، أُم٤م ُمتك ويمٞمػ؟ ومٝمذا أُمٌر آظمر، ومٚمٞمس ذم 

ْم٤موم٤ًم إمم أن اًمرواي٦م اًمرواي٦م خم٤مًمٌػ ًمٚمٛمٕمٚمقم ُمـ اًمنمع ذم اعمذه٥م اجلٕمٗمري، هذا ُم

 فم٤مهرة ذم حتقيؾ آسمتدائل إمم دوم٤مقمل، ومٙمٞمػ ومٝمؿ وضمقد طم٤مًم٦م اقمتداء ذم اًمٌلم؟!

احلدي٨م ي٘مّرر أن اجلٝم٤مد ًمٚمّمٗمقة ًمرد طمّ٘مٝم٤م، ُمع أن اجلٝم٤مد ذم اإلؾمالم  ثوفثًو:

ًمٚمدقمقة، ٓ إلقم٤مدة اعم٤مل، ُمْم٤موم٤ًم إمم أن إُمقال ٓ شم١مظمذ ُمٜمٝمؿ دائاًم، يمام ذم طم٤مل 

طمتك ًمق أظمذت ٓ شمٕمٓمك ًمٚمّمٗمقة، سمؾ شمقزع قمغم همػمهؿ أيْم٤ًم، ومٝمذه اًمّمٚمح، سمؾ 

اعمٗم٤مهٞمؿ اًمتل شم٘مّدُمٝم٤م اًمرواي٦م ًمٞمس هل٤م ٟمٔمػم ذم سم٤مب اجلٝم٤مد، ُمْم٤موم٤ًم إمم ريم٤ميم٦م سمٕمض 

 .شمٕم٤مسمػم وشمرايمٞم٥م اًمرواي٦م عمـ راضمٕمٝم٤م

 واحلّؼ أن اًمرواي٦م ـ سمٕمد ذًمؽ، وسمٕمد وٕمٗمٝم٤م اًمًٜمدي اًمِمديد ـ ٓ يٕمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م.

ُمـ اًمرواي٤مت اًمت٤مُّم٦م ؾمٜمدًا واًمْمٕمٞمٗم٦م، واًمتل ٓ دًٓم٦م هل٤م إـمالىم٤ًم، ُمثؾ:  إمم همػمه٤م

إن أسم٤م دضم٤مٟم٦م إٟمّم٤مري اقمتّؿ يقم أطمد سمٕمامُم٦م، وأرظمك »ظمؼم ُمًٕمدة سمـ صدىم٦م: 

: إّن هذه عمِمٞم٦م |قمذسم٦م اًمٕمامُم٦م سملم يمتٗمٞمف طمتك ضمٕمؾ يتٌخؽم، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل

ىم٤مل أسمق »، وظمؼم أيب سمّمػم، ىم٤مل: شيٌٖمْمٝم٤م اهلل قمز ضمؾ إّٓ قمٜمد اًم٘مت٤مل ذم ؾمٌٞمؾ اهلل

، وظمؼم زيد سمـ شُمـ ىمتؾ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل مل يٕمّرومف اهلل ؿمٞمئ٤ًم ُمـ ؾمٞمئ٤مشمف×: قمٌد اهلل

ٌّف(، قمـ أسمٞمف، قمـ آسم٤مئف^، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل  قمكم )اًمْمٕمٞمػ ؾمٜمدًا سمٕمٌد اهلل سمـ اعمٜم

ًمٚمِمٝمٞمد ؾمٌع ظمّم٤مل ُمـ اهلل: أّول ىمٓمرة ُمـ دُمف ُمٖمٗمقر ًمف يمؾ ذٟم٥م : »|اهلل

: إّن ٟمٗمز حتّدصمٜمل |ىمٚم٧م ًمرؾمقل اهلل»، وظمؼم قمثامن سمـ ُمٔمٕمقن، ىم٤مل: ..شو

                                           
 .195، 194( اعمّمدر ٟمٗمًف: 1)

 .17، ح1سم٤مب، يمت٤مب اجلٝم٤مد، أسمقاب ضمٝم٤مد اًمٕمدو، 16ـ  15: 15( وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م 2)

 .19، ح16( اعمّمدر ٟمٗمًف: 3)

 .24( اعمّمدر ٟمٗمًف، ح4)
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سم٤مًمًٞم٤مطم٦م وأن أحلؼ سم٤مجل٤ٌمل، وم٘م٤مل: ي٤م قمثامن، ٓ شمٗمٕمؾ: وم٢من ؾمٞم٤مطم٦م أُمتل اًمٖمزو 

ذم يمت٤مسمف إمم اعم٠مُمقن، ىم٤مل: × ، وظمؼم اًمٗمْمؾ سمـ ؿم٤مذان، قمـ اًمرو٤مشواجلٝم٤مد

، ومٝمق ذم ُم٘م٤مم سمٞم٤من أصؾ وضمقب  شواجلٝم٤مد واضم٥م ُمع اإلُم٤مم اًمٕم٤مدل )اًمٕمدل(»

اجلٝم٤مد، وذط ذًمؽ سم٤مإلُم٤مم اًمٕم٤مدل، وًمٞمس ذم ُم٘م٤مم سمٞم٤من أٟمقاع اجلٝم٤مد وأىم٤ًمُمف، 

، قمـ أسمٞمف، ×وظمؼم إؾمامقمٞمؾ سمـ ُمًٚمؿ اًمًٙمقين، قمـ اًمّم٤مدق ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد

، وظمؼم قم٘م٤مب إقمامل شظمٞمقل اًمٖمزاة ظمٞمقهلؿ ذم اجلٜم٦م: »|ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل

وُمـ ظمرج ذم ؾمٌٞمؾ اهلل جم٤مهدًا ومٚمف سمٙمّؾ ظمٓمقٍة : »..|ًمٚمّمدوق، قمـ رؾمقل اهلل

ؾمٌٕمامئ٦م أًمػ طمًٜم٦م، ويٛمحك قمٜمف ؾمٌٕمامئ٦م أًمػ ؾمٞمئ٦م، ويرومع ًمف ؾمٌٕمامئ٦م أًمػ درضم٦م، 

ويم٤من ذم وامن اهلل سم٠مي طمتٍػ ُم٤مت يم٤من ؿمٝمٞمدًا، وإن رضمع رضمع ُمٖمٗمقرًا ًمف، 

أّي ×: ىمٚم٧م ٕيب قمٌد اهلل »، وظمؼم ُمٜمّمقر سمـ طم٤مزم، ىم٤مل: شُمًتج٤مسم٤ًم دقم٤مؤه

، وظمؼم شإقمامل أومْمؾ؟ ىم٤مل: اًمّمالة ًمقىمتٝم٤م، وسمّر اًمقاًمديـ، واجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل

ومرض اهلل اإليامن شمٓمٝمػمًا ُمـ »ذم ظمٓمٌتٝم٤م، أهن٤م ىم٤مًم٧م: ÷ زيٜم٥م سمـ قمكم، قمـ وم٤مـمٛم٦م

، طمٞم٨م أىمّم٤مه ـ ًمق مت٧ّم هذه اخلٓم٦ٌم اعمِمٝمقرة  شاًمنمك.. واجلٝم٤مد قمزًا ًمإلؾمالم..

اجلٝم٤مد سم٤مًمٕمّز مم٤ّم ىمد يتّّمقر ُمٕمف ارشم٤ٌمـمف سم٤مجلٝم٤مد آسمتدائل، إّٓ أّن ؾمٜمدًا ـ رسمط ُمٗمٝمقم 

هذا اًمرسمط ُمتح٘مؼ ذم اجلٝم٤مد اًمدوم٤مقمل، ومٝمق ُمٔمٝمر ُمـ ُمٔم٤مهر اًمٕمّز، وٓ إـمالق ذم 

احلدي٨م هٜم٤م: ًمٕمدم يمقٟمف ذم ُم٘م٤مم اًمٌٞم٤من ُمـ هذه اًمٜم٤مطمٞم٦م، ومال ُيًتدل سمف قمغم 

                                           
 .22، ح17( اعمّمدر ٟمٗمًف: 1)

 .24، ح18( اعمّمدر ٟمٗمًف: 2)

 .26( اعمّمدر ٟمٗمًف، ح3)

 .27ح 19( اعمّمدر ٟمٗمًف: 4)

 .28( اعمّمدر ٟمٗمًف، ح5)

 .22، ح1، يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة، أسمقاب ُم٘مّدُم٦م اًمٕم٤ٌمدات، سم٤مب22: 1( اعمّمدر ٟمٗمًف 6)
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 .، وظمؼم زرارةاعمٓمٚمقب، وُمثؾ هذا اخلؼم ظمؼُم أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ

 

ٍّٛ الؿطٖفٛ  ٌتاٟر االغتٍاز يف اجلّاز االبتساٟ٘ إىل الػ

شمٌلّم ُمـ ظمالل اًمٌح٨م اعمت٘مّدم وشمتٌع ٟمّمقص اًمًٜم٦ّم اًمنميٗم٦م أّٟمف مل يًٚمؿ ظمؼم ـ 

ؾمٜمدًا ودًٓم٦ًم ُمٕم٤ًم ـ ُمٜمٝم٤م، ؾمقى احلدي٨م إّول ُمـ اعمجٛمققم٦م إومم، ووم٘م٤ًم ًمٜمٔمري٤مت 

ازم ؾم٧م وصمالصملم رواي٦م ـ همػم احلدي٨م اعمذيمقر ـ قمٚمامء أهؾ اًمًٜم٦ّم، وأن ُمـ سملم طمق

يم٤من اًمت٤مم ؾمٜمدًا ٓ يتج٤موز قمغم أطمًـ طم٤مل صمامين رواي٤مت، ٓ دًٓم٦م ومٞمٝم٤م إـمالىم٤ًم، ومٞمام 

اًمت٤مم دًٓم٦ًم قمغم أىمَم شم٘مدير أرسمع إمم مخس رواي٤مت وٕمٞمٗم٦م اًمًٜمد ضمدًا، وومٞمٝم٤م 

، وم٤مخلؼم اًمرئٞمس هق ُمْمّٕمٗمقن، ومال شمقاشمر ذم اعم٘م٤مم سمٕمد طم٤مل اًمرواي٤مت ؾمٜمدًا ودًٓم٦مً 

احلدي٨م إول اعمٕمروف ذم اعمجٛمققم٦م إومم، وىمد ذيمرٟم٤م أّٟمف ٓ دًمٞمؾ يث٧ٌم شم٠مؾمٞمًف 

 ًم٘م٤مقمدة قم٤مُّم٦م شم٠مسمٞمدي٦م، وإّٟمام ًم٤ًمٟمف ًم٤ًمن ظمّمقصٞم٦م اًمٜمٌل وزُم٤مٟمف.

وهبذا ئمٝمر أّٟمف مل يث٧ٌم قمغم ُمًتقى اًمًٜم٦ّم اًمنميٗم٦م أّي دًمٞمؾ ُمٕمتؼم قمغم ذقمٞم٦م 

ٞمام يٌ٘مك ُمٜمٝم٤م اًمًٜم٦ّم اًمٜمٌقي٦م اًمٗمٕمٚمٞم٦م، وهل طمروسمف ودمرسمتف اجلٝم٤مد آسمتدائل اًمدقمقي، وم

 ، وهق ُم٤م ؾمقف ٟمٌحثف ىمري٤ًٌم سمٕمقن اهلل شمٕم٤ممم.|اًمٕمًٙمري٦م

 

ّٗٛ يف ؾطعٍٛ اجلّاز السعٕٙ 2ـ  3 ّٗٛ الػريٚ اإلغالو  ـ وطدع

واعمًٚمٛملم إوائؾ ذم جم٤مهدة  |ُي٘مّمد سم٤مًمًػمة اإلؾمالُمٞم٦م هٜم٤م ؾمػمة اًمٜمٌل

 شم١ميمد اسمتدائٞم٦م اًم٘مت٤مل، وذًمؽ ُمثؾ: |روب اًمٜمٌّل اًمٙم٤مومريـ، وم٢من ُمراضمٕم٦م طم

طمٞم٨م هجؿ اعمًٚمٛمقن ومٞمٝم٤م قمغم اعمنميملم، وهؿ اًمذيـ  أ ـ معرـي بدر افؽزى،

                                           
 .23، ح23ـ  22عمّمدر ٟمٗمًف: ( ا1)

 .32، ح26( اعمّمدر ٟمٗمًف: 2)
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 ومتحقا اًمٜم٤مر قمغم ىمقاومؾ ىمريش ذم ـمري٘مٝم٤م سملم ُمّٙم٦م واًمِم٤مم.

طمٞم٨م هجؿ اعمًٚمٛمقن ومٞمٝم٤م قمغم طمّمقن اًمٞمٝمقد اًمٌٕمٞمدة ضمدًا  ب ـ معرـي خقز،

ـّ اًمٞمٝمقد ومٞمٝم٤م أّي هجقم قمغم دي٤مر قمـ ُمٕم٤مىمؾ اعمًٚمٛملم ذم ؿمام ل اعمديٜم٦م اعمٜمقرة، ومل يِم

 اعمًٚمٛملم وأراوٞمٝمؿ، طمتك يداومع اعمًٚمٛمقن قمـ أٟمٗمًٝمؿ.

طمٞم٨م ضمّٝمز اعمًٚمٛمقن ومٞمٝم٤م اجلٞمش، وادمٝمقا ؿمامل اجلزيرة  ج ـ معرـي ممتي،

 .اًمٕمرسمٞم٦م، وإُمر قمٞمٜمف جيري ذم سمٕم٨م أؾم٤مُم٦م سمـ زيد

ومٞمٝم٤م قمغم سمٜمل  |طمٞم٨م أهم٤مر اًمٜمٌل طؾق،د ـ ؽزوة ادَُريسقع أو بـي ادص

، وهق ُم٤م ٓ يٜمًجؿ ُمع دوم٤مقمٞم٦م اجلٝم٤مد يمام هق اعمّمٓمٚمؼ، وهؿ هم٤مّرون، أي هم٤مومٚمقن

 واوح.

ـ ُم٤م قمدا واىمٕمتل أطمد واخلٜمدق،  |وسمٕم٤ٌمرة ؿم٤مُمٚم٦م: إّن مت٤مم طمروب اًمٜمٌل

 .يداومع ومٞمٝمام قمـ اعمديٜم٦م ـ يم٤مٟم٧م اسمتدائٞم٦مً  |اًمٚمتلم يم٤من اًمٜمٌل

ٍم اًمٜمٌقي ومًػمة اعمًٚمٛملم يم٤مٟم٧م ىم٤مئٛم٦م قمغم آسمتداء سمِمٙمؾ أُم٤م ُم٤م سمٕمد اًمٕم

أووح ُمـ ؾمػمة اًمٜمٌّل ٟمٗمًف، وهذا ُم٤م يِمّٙمؾ دًمٞماًل ضمٚمّٞم٤ًم قمغم ذقمٞم٦م ذًمؽ، وٓؾمٞمام 

ُمع ؾمٙمقت أهؾ اًمٌٞم٧م اًمٜمٌقي وقم٤مُّم٦م اًمّمح٤مسم٦م قمـ ُم٤م ؾمّٛمل سمٕمد ذًمؽ سم٤مًمٗمتقطم٤مت 

 اإلؾمالُمٞم٦م.

 

 ٔقفات وع زلٗن الػريٚ اإلغالوٗٛ

 دٓل بوفسرة اإلشَلمقي يواجه ظّدة مشوـل; وذفك:إّٓ أن آشت

                                           
 .31ـ  34( أصٗمل، اجلٝم٤مد: 1)

 132طمقل اًمٖمزوات أيْم٤ًم: قمٌد اهلل اًمؼّماك، ردود قمغم أسم٤مـمٞمؾ وؿمٌٝم٤مت طمقل اجلٝم٤مد:  اٟمٔمر( 2)

 .134ـ 

 .244( ؿمٛمس اًمديـ، ضمٝم٤مد إُم٦م: 3)
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ىمد وىمع ظمٚمط يمٌػم ذم حتٚمٞمؾ ُم٠ًمًم٦م اجلٝم٤مد ذم اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م، وم٘مد شمّمّقر  أوًٓ:

ٌّس اًمٗمٕمكم  سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء واًم٤ٌمطمثلم ـ ويمام أذٟم٤م ؾم٤مسم٘م٤ًم ـ أّن اجلٝم٤مد اًمدوم٤مقمل هق اًمتٚم

٤مًم٦م هجقم واعمًٚمٛملم سمدومع اعمٝم٤مضمؿ طم٤مًٓ، مم٤ّم ضمٕمٚمٝمؿ يتّمّقرون أّن اًمٕمدو ذم طم

قمٛمٚمّٞم٤ًم ذم طم٤مًم٦م دومٕمف قمـ اطمتالل أراوٞمٝمؿ أو إسم٤مدة ؿمٕمٌٝمؿ أو إومٜم٤مء ديٜمٝمؿ، واحل٤مل 

أّن أطمدًا ُمـ أهؾ اًمٕمرف واًمٕم٘مالء واعم٘مٜمّٜملم ذم اًمٕم٤ممل ٓ يٗمٝمؿ هذا اعمٕمٜمك اعمحدود 

ًمٚمدوم٤مع، وم٤مجلٝم٤مد اعم٤ٌمدر إًمٞمف وّد ُمـ حيتّؾ إرض ٓ يًّٛمك اسمتدائّٞم٤ًم وإن يم٤من سمدء 

إـمالق اًمٜم٤مر ومٞمف ُمـ ـمرف اعمًٚمٛملم اعمحتّٚم٦م أراوٞمٝمؿ، سمؾ هق دوم٤مع قمـ اعمًٚمٛملم، 

يمام هل احل٤مل اًمٞمقم ذم ومٚمًٓملم، وٓ ُي٘م٤مل: إّن هذا اجلٝم٤مد اسمتدائل ًمٚمدقمقة، أو أٟمف 

 سمٛمالك اًمٙمٗمر، سمؾ هق دوم٤مقمل سمٛمالك رومع اًمٕمدوان وحترير إرض واإلٟم٤ًمن.

دوم٤مع ذم احلرب أوىمع سمٕمْمٝمؿ ذم أظمٓم٤مء: وهذا اًمٗمٝمؿ اخل٤مـمئ عمٗمٝمقم آسمتداء واًم

، يداومع ومٞمٝم٤م اعمًٚمٛمقن وّد فُمٚمؿ ىمريش ومٛمٕمريم٦م سمدر اًمٙمؼمى يم٤مٟم٧م طمرسم٤ًم دوم٤مقمٞم٦م

ًمّم٤مًمح طم٘مٝمؿ ذم أُمقاهلؿ وأراوٞمٝمؿ وقمقدهتؿ إمم دي٤مرهؿ، ومٝمؾ ي٘م٤مل: إن طمروب 

ًمق اًمٗمرٟمًٞملم وّد آطمتالل إعم٤مين ذم احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م يم٤مٟم٧م اسمتدائٞم٦ًم، طمتك 

اٟمٓمٚمؼ اعمح٤مرب ُمـ ظم٤مرج أرايض سمالده اًمتل ـُمرد ُمٜمٝم٤م ًمٞمدير اعمٕمريم٦م وّد اعمحتّؾ؟! 

وآي٤مت اًم٘مرآن واوح٦م اًمدًٓم٦م قمغم اعمقوقع. واًمٖمري٥م أن سمٕمض اعمٕم٤مسيـ اًمتٗم٧م 

إمم ُمقوقع همزوة سمدر ًمٙمٜمف أّس قمغم أّن اًمقوع اًمٗمٕمكم طم٤مل احلرب هق اًمذي حيّدد 

                                           
ريخ اإلؾمالُمل قمـ هجقم اعمًٚمٛملم قمغم ( يِمّٙمؽ اسمـ ىمرٟم٤مس ذم صّح٦م احل٤مدصم٦م اعمروي٦م ذم اًمت٤م1)

٥ٌّم سمحرب سمدر، وي٘مقل سم٠مّن ىمريِم٤ًم يم٤من هل٤م رطمٚمت٤من: إومم ذم  ىم٤مومٚم٦م اعمنميملم، إُمر اًمذي شمً

اًمّمٞمػ إمم اًمِم٤مم: واًمث٤مٟمٞم٦م ذم اًمِمت٤مء إمم اًمٞمٛمـ، وُمٕمريم٦م سمدر وىمٕم٧م ذم ؿمٝمر رُمْم٤من ُمـ اًمٕم٤مم 

م، وهق شم٤مريخ ٓ يتٓم٤مسمؼ ُمع 624اًمث٤مين ًمٚمٝمجرة، وهق اعمقاومؼ ًمِمٝمر ُم٤مرس/آذار ُمـ قم٤مم 

 .124ـ  119: اسمـ ىمرٟم٤مس، احلدي٨م واًم٘مرآن: ٤مٟمٔمرشم٤مريخ اًمرطمٚم٦م اعمٕمٝمقدة إمم اًمِم٤مم، وم
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ؾ اًمًٞم٤مق اًمًٞم٤مد وآضمتامقمل اًمذي أطم٤مط ُمٕمريم٦م ُم٘مقًم٦م اًمدوم٤مقمٞم٦م، ُمٌتٕمدًا قمـ حتٚمٞم

 .سمدر، ُمٕمتؼمًا إي٤مه جمّرد حتٚمٞمالت

وهٙمذا احل٤مل ذم ُمٕمريم٦م ظمٞمؼم، وم٢مّن ؾمٌٌٝم٤م ُم٤م ومٕمٚمف اًمٞمٝمقد ـ ُمـ سمٜمل اًمٜمْمػم 

وهمػمهؿ ـ ُمـ اخلٞم٤مٟم٦م وٟم٘مض اًمٕمٝمد وآٟمْمامم إمم قمدّو اعمًٚمٛملم وُمٜم٤مسشمف ذم 

طم٤مرب هذه اعمجٛمققم٦م، اًمتل يم٤مدت شم٘ميض طمرب إطمزاب، ومٝمؾ ي٘م٤مل: إّن اًمٜمٌل ًمق 

قمغم دوًمتف سمرُّمتٝم٤م ذم ُمٕمريم٦م إطمزاب، يم٤مٟم٧م طمرسمف هل٤م اسمتدائٞم٦م أم دوم٤مقم٤ًم قمـ يمٞم٤من 

 اًمدوًم٦م وأُمٜمٝم٤م؟!

وإمم ذًمؽ ٟمْمٞمػ ُمٕمريم٦م ُم١مشم٦م، طمٞم٨م اقمتدي ىمٌٚمٝم٤م قمغم دقم٤مة اعمًٚمٛملم ذم أـمراف 

رًا ًمٚمرّد: ، أًمٞمس هذا اًمًٞم٤مق اًمًٞم٤مد ُمؼم|اًمِم٤مم وم٘متٚمقا، وىمتؾ ؾمٗمػم اًمرؾمقل

ًمٚمحّد ُمـ هذه آقمتداءات اًمتل خترق آشمٗم٤مىم٤مت اعمدّوٟم٦م وهمػمه٤م، ومتٜمع إُمـ قمغم 

 أـمراف اًمٌالد؟

يمٞمػ يٛمٙمـ أن يٙمقن دمٝمٞمز ضمٞمش أؾم٤مُم٦م اسمتدائٞم٤ًم، واًمِمقاهد اًمت٤مرخيٞم٦م شم١ميّمد ـ 

طمتك سم٤مقمؽماف اًمٓمرف أظمر ـ أن ضمٞمش اًمٙمٗم٤مر يم٤من يًتٕمّد ًميب اعمًٚمٛملم ذم 

 شمٌقك وهمػمه٤م؟

اًمٜمٌل  ذا احل٤مل ذم همزوة سمٜمل اعمّمٓمٚمؼ، طمٞم٨م شمذيمر اًمٜمّمقص اًمت٤مرخيٞم٦م أنّ ويم

 أطمٞمط قمٚماًم سمتخٓمٞمط اًمٙم٤مومريـ ًمٚمٝمجقم، وم٤مؾمتٌ٘مٝمؿ إمم ذًمؽ.

وطمتك ًمق مل ي٘مؿ دًمٞمؾ ىم٤مـمع قمغم هذه اعمٕمٚمقُم٤مت اًمقاردة ذم ُمّم٤مدر اًمت٤مريخ، ومٝمل 

٤مقمٞم٦م اجلٝم٤مد إّٓ ٓ أىمّؾ دمٕمؾ إُمر حمتٛماًل، وُمٕمف ًمق مل ٟمًتدّل هبذه احلروب قمغم دوم

 أٟمف ُمع وضمقد هذه اعمٕمٚمقُم٤مت اًمت٤مرخيٞم٦م ٓ يٛمٙمـ آؾمتدٓل هب٤م قمغم اسمتدائّٞمتف.

ًمٞمس اعمٝمؿ ذم آسمتدائٞم٦م اًمتل شم٘م٤مسمؾ اًمدوم٤مقمّٞم٦م هق ُمـ يٓمٚمؼ اًمٜم٤مر أوًٓ؟ وإّٟمام  ن،إذ

                                           
 .32ـ  31( أصٗمل، اجلٝم٤مد: 1)



 1ج / املعاصر يف الفقه اإلسالميدراسات  ....................................... 182

ُمـ خيّٓمط ـ أوًٓ ـ ًمٗمتح ساع، وحيٛمؾ ٟمقاي٤ًم وّد اًمٓمرف أظمر: هلذا شمٕمّد اًميسم٤مت 

 ٤مىمٞم٦م ًمٚمٕمدّو ؿمٙماًل ُمـ أؿمٙم٤مل اًمدوم٤مع أطمٞم٤مٟم٤ًم.آؾمتٌ

ٌّل ٓ إـمالق ومٞمف: هلذا ي٘متٍم ومٞمف قمغم اًم٘مدر اعمتٞم٘مـ،  ثوكقًو: إن اًمًػمة دًمٞمٌؾ ًم

واعم٘مدار اعمتٞمّ٘مـ ُمٜمٝم٤م هق اجلٝم٤مد اًمدوم٤مقمل، أُم٤م آسمتدائل ومٛمِمٙمقك، ومال يًتٜمد إًمٞمٝم٤م 

 .إلصم٤ٌمشمف

، وُمٕمف |ائٞم٦م طمروب اًمٜمٌلوىمد أورد قمغم هذا اًمٙمالم سم٠مٟمٜم٤م ٓ ٟمِمؽ ذم اسمتد

ومٚمامذا ٟمٗمؽمض أن اجلٝم٤مد آسمتدائل يٜمدرج وٛمـ اعمِمٙمقك، سمؾ هق ُمٜمدرٌج وٛمـ 

 .اًم٘مدر اعمتٞمّ٘مـ ُمـ اًمًػمة

وهذا اإليراد ذم حمّٚمف عمـ رأى أّن ؿمقاهد اًمت٤مريخ شم١ميّمد ًمف آسمتدائٞم٦م، وم٤معمٜم٤مىمِم٦م 

ػم فمقاهر احلروب ُمٕمف ًمٞم٧ًم ذم ًمٌّٞم٦م دًمٞمؾ اًمًػمة، سمؾ ـ ىمٌؾ ذًمؽ ـ ذم ٟمٗمس شمٗمً

يم٤مٟم٧م دوم٤مقمٞم٦ًم ذم اًمٖم٤مًم٥م، وىمد أىمّر سمذًمؽ  |اًمٜمٌقي٦م، وىمد سمٞمّٜم٤م أّن طمروب اًمٜمٌل

سمٕمض اًمٕمٚمامء اًمٙم٤ٌمر، ُمثؾ: ص٤مطم٥م شمٗمًػم اعمٜم٤مر ـ وهمػمه ممّـ أذٟم٤م إًمٞمٝمؿ ؾم٤مسم٘م٤ًم ـ 

 .اًمذي اقمت٘مد سم٠مّن طمروب اًمٜمٌل يمّٚمٝم٤م يم٤مٟم٧م دوم٤مقمٞم٦مً 

واًمّمدر  |ٛمٜم٤م سم٠من طمروب اًمٜمٌّل إن اًمًػمة دًمٞمٌؾ ًمٌل، وُمٕمف ًمق ؾمٚمّ  ثوفثًو:

إّول ُمـ اعمًٚمٛملم يم٤مٟم٧م طمروسم٤ًم اسمتدائٞم٦م ومٜمحـ ٟمحتٛمؾ اطمتامًٓ ُمٕم٘مقًٓ أن شمٙمقن 

 ذقمٞم٦م اجلٝم٤مد آسمتدائل اًمذي ىم٤مُمقا سمف ُمٜمٓمٚم٘م٦ًم ُمـ أطمد قم٤مُمٚملم أو جمٛمققمٝمام:

اًمًٞم٤مؾم٦م اًمتقؾّمٕمٞم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م ُمٝمٞمٛمٜم٦ًم قمغم أّي٦م دوًم٦م ذات ُمنموع ذم شمٚمؽ ـ  2

ٕمؾ هذا اًمٜمقع ُمـ احلروب ُمتٕم٤مروم٤ًم، مت٤مُم٤ًم يمام ىمٞمؾ ذم فم٤مهرة آؾمؽمىم٤مق، اًمٗمؽمة دم

                                           
 .31( اعمّمدر ٟمٗمًف: 1)
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طمٞم٨م يم٤من قُمروم٤ًم ؾم٤مئدًا ذم احلروب آٟمذاك ومج٤مء اإلؾمالم وأُم٣م هذا اًمٕمرف قمغم 

هذه اًمًٞم٤مؾم٦م ـ يمقهُن٤م قمروم٤ًم ؾم٤مئدًا  |ىم٤مٟمقن اعمٕم٤مُمٚم٦م سم٤معمثؾ، وم٤مطمتامل إقمامل اًمٜمٌل

 ُمـ إقمراف اًمدوًمٞم٦م آٟمذاك ـ وارٌد.

هق إهؿ: إذ صمّٛم٦م اطمتامل وضمٞمف أيْم٤ًم ذم أن يٙمقن شمنميع اجلٝم٤مد آسمتدائل و ـ 3

شمٚمؽ اًمٗمؽمة راضمٕم٤ًم إمم أن اًمدي٤مٟم٦م اإلؾمالُمٞم٦م يم٤مٟم٧م دي٤مٟم٦م ومتٞم٦م صٖمػمة ذم ُمٜمٓم٘م٦م ٓ متثؾ 

قمّم٥م احلٞم٤مة ذم اًمٕم٤ممل، وطمٞم٨م أريد هلذا اًمديـ أن يٜمتنم، وٓ شمًٛمح اًمدول 

اختذت ؾمٞم٤مؾم٦م اًمتقؾّمع اًمٕمًٙمري: إظمرى سمٜمنمه، وطمتك ٓ يٛمقت ذم ُمٝمده، 

ًمتح٘مٞمؼ اًمتٙمقيـ إّوزم اعمحٛمل ًمٚمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سمحٞم٨م ي١مُمـ قمٚمٞمٝم٤م، ومٛمرطمٚم٦م 

آٟمٓمالق ًمتٙمقيـ أُّم٦م ىمد شمًتدقمل ؾمٞم٤مؾم٦ًم ختتٚمػ قمـ ُمرطمٚم٦م اًمتٌٚمقر وآؾمت٘مرار، 

ومٚمٕمّؾ ؾمٞم٤مؾم٦م اًمتقؾّمع اٟمٓمٚم٘م٧م ُمـ هذه اًمٜم٤مطمٞم٦م، وٓؾمٞمام سمٕمد وّؿ قمدم وضمقد 

 ذاك شمًٛمح سمٜمنم اإلؾمالم دون مم٤مرؾم٦م اًم٘مّقة قمغم اًمدوًم٦م إظمرى.طمرّي٤مت ديٜمٞم٦م آٟم

وٓ سمره٤من ىم٤مـمع ًمديٜم٤م قمـ هذه اًمّمقرة، ًمٙمٜمٝم٤م ذات اطمتامل ُمٕم٘مقل، وطمٞم٨م ٓ 

ًَ  يٗمّن اًمٕمٛمُؾ  ف، سمؾ هق دًمٞمؾ ص٤مُم٧م، يٌ٘مك دًمٞمؾ اًمًػمة هٜم٤م ُمِمقسم٤ًم سمٌمء ُمـ ٟمٗم

 اإلمج٤مل، مم٤م ُيٕمجزٟم٤م قمـ آؾمتٜم٤مد إًمٞمف.

 

  املمٕك ٔالععىاٞإىل |ضغاٟن الطغٕه

اًمتل أرؾمٚمٝم٤م ذم اًمٜمّمػ اًمث٤مين ُمـ اًمٕم٘مد اهلجري  |شمِمّٙمؾ رؾم٤مئؾ اًمرؾمقل

إّول إمم اعمٚمقك واًمزقمامء ذم اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م وظم٤مرضمٝم٤م ُمًتٜمدًا إلصم٤ٌمت ذهٜمّٞم٦م 

اًمتقؾّمع ذم اإلؾمالم: وذًمؽ أّن هذه اًمرؾم٤مئؾ واعمٙم٤مشمٞم٥م يم٤مٟم٧م ىمد اطمتقت قمغم اًمرسمط 

يم٤من يٕمٚمـ  |، وهذا ُمٕمٜم٤مه أّن اًمرؾمقلشأؾمٚمؿ شمًٚمؿ»سملم اإلؾمالم واًمًالُم٦م، 
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احلرب قمغم اًمٙم٤مومريـ قمٜمدُم٤م ٓ يًٚمٛمقن، وأهّنؿ إذا مل يًٚمٛمقا ومًقف يٙمقن اًمًٞمػ 

 هق احلََٙمؿ سمٞمٜمف وسمٞمٜمٝمؿ: ٟمنمًا ًمٚمحؼ وشم٘مقي٦ًم ًمٚمديـ.

 فم٤مهرة اًمٙمت٥م اًمٜمٌقي٦م شمًتدقمل رصده٤م، وسمدراؾمتٜم٤م هل٤م وضمدٟم٤مه٤م قمغم أٟمقاع:

اًمتل مل حتِق أيمثر ُمـ اًمدقمقة إمم اإلؾمالم، وأّٟمف إذا أؾمٚمؿ  اًمرؾم٤مئؾ واًمٙمت٥م إّول:

 هذا اًمزقمٞمؿ أو ذاك وم٘مد ؾمٚمؿ، ٟمذيمر قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل:

سمًؿ اهلل اًمرمحـ »طمٞم٨م ضم٤مء ومٞمف:  إػ ـٌى مؾك افػرس، |أ ـ ـتوبه

اًمرطمٞمؿ، ُمـ حمٛمد رؾمقل اهلل إمم يمنى قمٔمٞمؿ اًمٗمرس، ؾمالم قمغم ُمـ اشمٌع اهلدى 

وؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وأين رؾمقل اهلل إمم اًمٜم٤مس يم٤موم٦م، ًمٞمٜمذر وآُمـ سم٤مهلل ورؾمقًمف، 

 .شُمـ يم٤من طمّٞم٤ًم، أؾمٚمؿ شمًٚمؿ، وم٢من أسمٞم٧م ومٕمٚمٞمؽ إصمؿ اعمجقس

سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ، ُمـ حمٛمد » إػ ادؼوؿس ظظقم افؼبط: |ب ـ ـتوبه

يّن أدقمقك سمـ قمٌد اهلل إمم اعم٘مقىمس قمٔمٞمؿ اًم٘مٌط، ؾمالم قمغم ُمـ اشمٌع اهلدى، أُّم٤م سمٕمد وم٢م

سمدقم٤مي٦م اإلؾمالم، أؾمٚمؿ شمًٚمؿ، ي١مشمؽ اهلل أضمرك ُمّرشملم، وم٢من شمقًّمٞم٧م وم٢مّٟمام قمٚمٞمؽ إصمؿ 

اًم٘مٌط، وي٤م أهؾ اًمٙمت٤مب شمٕم٤مًمقا إمم يمٚمٛم٦م ؾمقاء سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٙمؿ أن ٓ ٟمٕمٌد إٓ اهلل وٓ 

ٟمنمك سمف ؿمٞمئ٤ًم وٓ يتخذ سمٕمْمٜم٤م سمٕمْم٤ًم أرسم٤مسم٤ًم ُمـ دون اهلل وم٢من شمقًّمقا وم٘مقًمقا اؿمٝمدوا 

 .شٛمقنسم٠مّٟم٤م ُمًٚم

سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ، ُمـ حمٛمد سمـ » إػ ؿقُص مؾك افروم: |ج ـ ـتوبه

قمٌد اهلل ورؾمقًمف، إمم هرىمؾ قمٔمٞمؿ اًمروم، ؾمالم قمغم ُمـ اشمٌع اهلدى، أُّم٤م سمٕمد، وم٢ميّن 

أدقمقك سمدقم٤مي٦م اإلؾمالم، أؾمٚمؿ شمًٚمؿ، وأؾمٚمؿ ي١مشمؽ اهلل أضمرك ُمّرشملم، وم٢من شمقًّمٞم٧م 

ريًٞملم(، وي٤م أهؾ اًمٙمت٤مب شمٕم٤مًمقا إمم يمٚمٛم٦م ؾمقاء سمٞمٜمٜم٤م وم٢مّٟمام قمٚمٞمؽ إصمؿ إريًلم )إ
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وسمٞمٜمٙمؿ أن ٓ ٟمٕمٌد إٓ اهلل وٓ ٟمنمك سمف ؿمٞمئ٤ًم وٓ يتخذ سمٕمْمٜم٤م سمٕمْم٤ًم أرسم٤مسم٤ًم ُمـ دون 

 .شاهلل وم٢من شمقًّمقا وم٘مقًمقا اؿمٝمدوا سم٠مّٟم٤م ُمًٚمٛمقن

سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ، ُمـ حمٛمد رؾمقل » إػ افـجور إّول: |د ـ ـتوبه

 اًمٜمج٤مر إصحؿ ُمٚمؽ احلٌِم٦م، ؾمالم قمٚمٞمؽ، وم٢مين أمحد إًمٞمؽ اهلل اعمٚمؽ اهلل إمم

اًم٘مدوس اعم١مُمـ اعمٝمٞمٛمـ، وأؿمٝمد أّن قمٞمًك اسمـ ُمريؿ روح اهلل ويمٚمٛمتف أًم٘م٤مه٤م إمم 

ُمريؿ اًمٌتقل اًمٓمٞم٦ٌم احلّمٞمٜم٦م، ومحٛمٚم٧م سمٕمٞمًك، ومخٚم٘مف ُمـ روطمف وٟمٗمخف يمام ظمٚمؼ 

يؽ ًمف، واعمقآة قمغم ـم٤مقمتف، وأن آدم سمٞمده وٟمٗمخف، وإيّن أدقمقك إمم اهلل وطمده ٓ ذ

شمّتٌٕمٜمل ومت١مُمـ يب وسم٤مًمذي ضم٤مءين: وم٢مين رؾمقل اهلل، وىمد سمٕمث٧م إًمٞمٙمؿ اسمـ قمّٛمل ضمٕمٗمرًا 

وُمٕمف ٟمٗمر ُمـ اعمًٚمٛملم، وم٢مذا ضم٤مؤوك وم٠مىمّر، ودع اًمتجؼّم، وإين أدقمقك وضمٜمقدك إمم 

 .شاهلل قمز وضمؾ، وىمد سمّٚمٖم٧م وٟمّمح٧م، وم٤مىمٌٚمقا، واًمًالم قمغم ُمـ اشمٌع اهلدى

هذا يمت٤مب ُمـ اًمٜمٌل إمم اًمٜمج٤مر قمٔمٞمؿ » إػ افـجور افثوين: |ـ ـ ـتوبه ه

احلٌِم٦م، ؾمالم قمغم ُمـ اشمٌع اهلدى وآُمـ سم٤مهلل ورؾمقًمف، وؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده 

ٓ ذيؽ ًمف، مل يتخذ ص٤مطم٦ٌم وٓ وًمدًا، وأّن حمٛمدًا قمٌده ورؾمقًمف، وأدقمقك سمدقم٤مي٦م 

ؿ، ي٤م أهؾ اًمٙمت٤مب شمٕم٤مًمقا إمم يمٚمٛم٦م ؾمقاء سمٞمٜمٜم٤م اهلل، وم٢مين )أٟم٤م( رؾمقًمف، وم٠مؾمٚمؿ شمًٚم

وسمٞمٜمٙمؿ أن ٓ ٟمٕمٌد إٓ اهلل وٓ ٟمنمك سمف ؿمٞمئ٤ًم وٓ يتخذ سمٕمْمٜم٤م سمٕمْم٤ًم أرسم٤مسم٤ًم ُمـ دون 

اهلل وم٢من شمقًّمقا وم٘مقًمقا اؿمٝمدوا سم٠مّٟم٤م ُمًٚمٛمقن، وم٢من أسمٞم٧م ومٕمٚمٞمؽ إصمؿ اًمٜمّم٤مرى ُمـ 

 .شىمقُمؽ

                                           
: 5: وصحٞمح ُمًٚمؿ 169: 5، و6: 1: وصحٞمح اًمٌخ٤مري 263: 1: ُمًٜمد أمحد اٟمٔمر( 1)

 .544: 2: واًمذهٌل، شم٤مريخ اإلؾمالم 166ـ 165

 .394: 2: وؾمٌؾ اهلدى واًمرؿم٤مد 294: 2: شم٤مريخ اًمٓمؼمي اٟمٔمر( 2)

 .144: 3: واًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م 214: 4ؾمػمة اسمـ إؾمح٤مق : اٟمٔمر( 3)
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، وإمم اهلرُمزان ـ وائؾ، وسمٙمر سمإمم اسمـ أيب ؿمٛمر |وُمثؾ هذه اًمٙمت٥م يمتٌف

 .قم٤مُمؾ يمنى

هذا اًمٜمقع ُمـ اًمٙمت٥م ٓ يٗمٞمد ذم إصم٤ٌمت رء هٜم٤م: ٕهّن٤م يمت٥م دقمقة إمم اإلؾمالم، 

وًمٞمس ومٞمٝم٤م أّي طمدي٨م قمـ احلرب أو اجلزي٦م أو همػم ذًمؽ، ويٕمزز هذا إُمر سمٙمت٤مب 

ٌؾ اًمٜمٌل إمم اًمٜمج٤مّر إّول قمٔمٞمؿ احلٌِم٦م، وم٢مّن هذا اًمٙمت٤مب ىمد أرؾمٚمف اًمٜمٌل ىم

اهلجرة، سمحٞم٨م ٓ يقضمد أّي اطمتامل ذم أن يٙمقن اهلدف ُمٜمف ؿمٞمئ٤ًم آظمر همػم اجل٤مٟم٥م 

اًمدقمقي: ًمٕمدم اإلذن سم٤مًم٘مت٤مل ذم ذًمؽ احللم، أي قمٜمد هجرة ضمٕمٗمر سمـ أيب ـم٤مًم٥م 

وأصح٤مسمف إمم احلٌِم٦م، ُمع سُمٕمد اطمتامل أن يٙمقن ُمراده اًمًالُم٦م ومٞمام سمٕمد ـ أي سمٕمد أيمثر 

 ء.ُمـ قمنم ؾمٜملم ـ طملم ؾمٜمّمٌح أىمقي٤م

اًمقاردة ذم هذه اًمٙمت٥م، ومال دًٓم٦م واوح٦م ومٞمٝم٤م قمغم ش أؾمٚمؿ شمًٚمؿ»وأُّم٤م مجٚم٦م 

ـّ احلرب قمغم شم٘مدير قمدم  اًمًالُم٦م اًمدٟمٞمقي٦م ُمـ احلرب واًم٘متؾ، سمحٞم٨م هيّدد اًمٜمٌل سمِم

اإلؾمالم، ومٙمٞمػ يم٤من يٛمٙمـ ًمٚمٜمٌّل أن يرؾمؾ رؾم٤مئؾ هبذه اًم٘مّقة سمٕمد اهلجرة إمم يمّؾ 

ـّ  طمروسم٤ًم قمٚمٞمٝم٤م ًمق مل شمًٚمؿ؟! وهؾ يم٤من سمٛم٘مدوره  هذه اًمدول وهيّدده٤م سم٠مّٟمف ؾمقف يِم

ذًمؽ طم٘م٤ًم؟! وًمق أراد ذًمؽ ومٚمامذا مل يرؾمؾ اًمٙمت٥م سم٤مًمتدري٩م طمٞم٨م يٛمٙمٜمف ظمقض 

ُمثؾ هذه احلروب؟ قمٚماًم أّن هٜم٤مك ظمالوم٤ًم سملم اعم١مّرظملم ذم شم٤مريخ إرؾم٤مل هذه اًمٙمت٥م: 

يم٤من ذم  ومٕمغم ىمقٍل: إّن ذًمؽ يم٤من ذم اًمًٜم٦م اًم٤ًمدؾم٦م ًمٚمٝمجرة: وقمغم ىمقل آظمر: إّٟمف

 ، وهذه اًمٗمؽمات ٓ شمّمٚمح ٕناًمًٜم٦م اًم٤ًمسمٕم٦م: وقمغم ىمقل: إّٟمف يم٤من سمٕمد احلديٌّٞم٦م

                                           
 .344: 3( اًمًػمة احلٚمٌٞم٦م 1)

 .344: 4: وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م 281: 1( اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى 2)

 .448: 6( اإلص٤مسم٦م 3)

 .31ـ  34: 1: إمحدي، ُمٙم٤مشمٞم٥م اًمرؾمقل اٟمٔمر( 4)
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هيّدد اًمٜمٌّل ومٞمٝم٤م سم٤محلروب ُمع دول قمٔمٛمك قمغم خمتٚمػ أـمراف اًمٕم٤ممل، سمؾ ًمق وىمع 

ذًمؽ سمٕمد صٚمح احلديٌٞم٦م ًمٙم٤من إٟم٥ًم ـ سمح٥ًم اًمًٞم٤مؾم٦م اًمٕم٤مُّم٦م اًمتل اٟمتٝمجٝم٤م 

أن يٙمقن اهلدف دقمقي٤ًم وم٘مط، وًمٞمس ومٞمف ضم٤مٟم٥م  اعمًٚمٛمقن آٟمذاك ذم ومؽمة اًمّمٚمح ـ

 قمًٙمري.

واًمذي هيّقن اخلٓم٥م أّن هذه اجلٛمٚم٦م شمٕمٜمل ـ ذم اعم٘مدار اعم١ميّمد ُمـ دًٓمتٝم٤م ـ أّٟمؽ 

سم٤مإلؾمالم شمًٚمؿ ُمـ اًمٜم٤مر وهمْم٥م اًمٕمزيز اجل٤ٌمر، وإن مل شمٗمٕمؾ ذًمؽ ومًقف شمتحّٛمؾ 

 قمّمٞم٤من ىمقُمؽ: ٕٟمؽ مل شمدقمٝمؿ إمم اًمديـ، ومل شمًٛمح هلؿ سمذًمؽ.

ي ووع ذم اعمخٞمٚم٦م اإلؾمالُمٞم٦م هذه اًمّمقرة اًمٕمٙمًٞم٦م قمـ هذا اعمٕمٜمك هق واًمذ

شمّمّقر أّن هذه اًمٙمت٥م هل يمت٥م ومتقطم٤مت، ُمع أّٟمف ٓ دًمٞمؾ قمغم ذًمؽ ُمـ فم٤مهر 

 اًمٚمٗمظ، وًمٞمس هٜم٤مك إـمالق ذم هذا اًمٜمص يمام هق واوح.

وٓ يًتٝم٤من سم٘مٞمٛم٦م هذه اًمٙمت٥م قمغم اعمًتقى اًمدقمقي، وم٘مد شمريم٧م سمٕمض اًمت٠مصمػم 

ـّ سمٕمْمٝمؿ قمغم ه١مٓء  اًمزقمامء وؿمٕمقهبؿ، ومٌٕمْمٝمؿ مل يًتج٥م، ُمثؾ: يمنى، ًمٙم

أظمر اؾمتج٤مب ـ وًمق سمِمٙمؾ ضمزئل ـ طم٥ًم ُم٤م شمقرده اعمّم٤مدر اًمت٤مرخيٞم٦م، طمٞم٨م 

أؾمٚمؿ وٖم٤مـمر أؾم٘مػ اًمروم قمٚمٜم٤ًم سمٕمد ىمراءشمف هلذا اًمٙمت٤مب، ويم٤من ُمـ شمٕمٚمٞم٘م٤مت 

ٜمذر ُمٚمؽ اعم٘مقىمس سمٕمض ُم٤م ومٞمف إٟمّم٤مف ًمٚمٜمٌل وشم٠مصمر إجي٤ميب سمدقمقشمف، وىمد اؾمتج٤مب اعم

ؾم٤موى ًمٚمٙمت٤مب وأؾمٚمؿ، ويمذًمؽ ُمٚمقك محػم وٟمجران، وسمٕمض قماّمل وم٤مرس ذم 

 .اًمٌحريـ، وهمػم ذًمؽ ُمـ اًمت٠مصمػم

إذًا ومٝمذا اًمٜمقع ُمـ اًمرؾم٤مئؾ همػم واوح ذم دًٓم٦م ٟمّّمف قمغم اًمٌٕمد اًمٕمًٙمري ذم 

 اًم٘مْمّٞم٦م، ويمذًمؽ سمح٥ًم ؾمٞم٤مىمف اًمت٤مرخيل واًمٕم٘مالين.

                                           
 .34ـ  33: 1: اعمّمدر ٟمٗمًف اٟمٔمر( 1)
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ديث٤ًم قمـ احلرب أو اجلزي٦م أو اًمذُّم٦م أو اًمرؾم٤مئؾ واًمٙمت٥م اًمتل اطمتقت طم افثوين:

 إُم٤من، وهل قمديدة، ٟمذيمر ُمٜمٝم٤م:

ُمـ »وىمد ضم٤مء يم٤مًمت٤مزم:  أ ـ ـتوبه إػ ـٌى بن هرمزد، بحسى بعض ادصودر،

حمٛمد رؾمقل اهلل إمم يمنى سمـ هرُمزد، أُم٤م سمٕمد، وم٠مؾمٚمؿ شمًٚمؿ، وإٓ وم٤ْمَذن سمحرب ُمـ 

 .شاهلل ورؾمقًمف، واًمًالم قمغم ُمـ اشمٌع اهلدى

ُمـ حمٛمد رؾمقل اهلل إمم يمنى قمٔمٞمؿ » ـ ـتوبه إػ ـٌى ظظقم ؾورس أيضًو: ب

وم٤مرس أن أؾمٚمؿ شمًٚمؿ، ُمـ ؿمٝمد ؿمٝم٤مدشمٜم٤م واؾمت٘مٌؾ ىمٌٚمتٜم٤م وأيمؾ ذسمٞمحتٜم٤م ومٚمف ذُّم٦م اهلل 

 .شوذُم٦م رؾمقًمف

 هـ( ـ:318ج ـ رشوفته إػ ادؼوؿس صوحى مُص ـ حسى كؼل افواؿدي )

ل اهلل ـ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ ـ إمم ص٤مطم٥م سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ، ُمـ قمٜمد رؾمق»

ُمٍم. أُم٤م سمٕمد، وم٢مّن اهلل أرؾمٚمٜمل رؾمقًٓ وأٟمزل قمكّم يمت٤مسم٤ًم ىمرآٟم٤ًم ُمٌٞمٜم٤ًم، وأُمرين سم٤مإلٟمذار 

واإلقمذار وُم٘م٤مشمٚم٦م اًمٙمٗم٤مر، طمتك يديٜمقا سمديٜمل ويدظمؾ اًمٜم٤مس ومٞمف، وىمد دقمقشمؽ إمم 

سمٞم٧م ؿم٘مٞم٧م. اإلىمرار سمقطمداٟمٞم٦م اهلل شمٕم٤ممم، وم٢من أٟم٧م ومٕمٚم٧م ؾمٕمدت، وإن أٟم٧م أ

 .شواًمًالم

وىمد شمٜم٤مىمش هذه اًمرؾم٤مئؾ سم٠مّن اًمرؾم٤مًم٦م اًمتل أرؾمٚم٧م إمم يمنى قمٔمٞمؿ اًمٗمرس 

ٟم٘مٚم٧م ذم أهمٚم٥م اعمّم٤مدر اًمت٤مرخيٞم٦م سم٤مًمِمٙمؾ اًمذي ٟم٘مٚمٜم٤مه ؾم٤مسم٘م٤ًم ظم٤مًمٞم٦ًم ُمـ اجلزي٦م 

واًمذُّم٦م وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ، وىمد شمٗمّرد اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي شم٤مرًة: واسمـ ؿمٝمرآؿمقب أظمرى، 

اعمّمدريـ يقضمد إرؾم٤مل: ومال ؾمٜمد ذم ُمٜم٤مىم٥م اسمـ ؿمٝمرآؿمقب سمٜم٘مؾ هذا اًمٜمص، وذم 

                                           
 .74: 1( ُمٜم٤مىم٥م آل أيب ـم٤مًم٥م 1)

 .438: 4: ويمٜمـز اًمٕمامل 142: ٤1مريخ سمٖمداد ( شم2)

 ، دار اجلٞمؾ، سمػموت.44ـ  39: 2( اًمقاىمدي، ومتقح اًمِم٤مم 3)
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هـ( إرؾم٤مل ذم آظمره قمـ سمٕمض 463هـ(، وذم ؾمٜمد اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي )588)

اعمِمٞمخ٦م، ومتتٕملّم اًمرواي٦م إؿمٝمر ذم ُمثؾ هذه احل٤مل: ٓؾمتٌٕم٤مد أن يٙمقن اًمٜمٌل ىمد 

ل أرؾمؾ رؾم٤مًم٦م هتديد إمم يمنى: وؾم٥ٌم ذًمؽ أّن هذه اًمرؾم٤مًم٦م إُم٤م سمٕمث٧م ىمٌؾ ٟمزو

آي٦م اجلزي٦م ذم اًمٕم٤مم اًمت٤مؾمع ُمـ اهلجرة أو سمٕمد ذًمؽ، وم٢مذا أظمذٟم٤م سم٤مٓطمتامل إّول يم٤من 

مل شمٙمـ شمًٛمح سمقوع ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ ذم أن هيّدد  |سمٕمٞمدًا: ٕن فمروف اًمٜمٌل

إُمؼماـمقري٤مت، ُمثؾ: اًمٗمرس، واًمروم، وهمػممه٤م، وأُّم٤م إذا اظمؽمٟم٤م آطمتامل اًمث٤مين ومٝمق 

يمقر ذم اًمت٤مريخ أّن ُمٚمؽ اًمٗمرس شمقذم ىمٌؾ اًمٕم٤مم اًمت٤مؾمع ُمـ وإن يم٤من ممٙمٜم٤ًم إٓ أّن اعمذ

ذم هذا اهلجرة، ومٝمذه اًمٜمّمقص يِمقهب٤م اًمت٤ٌمس، يمام أعمح إمم هذا إُمر اًمٕمالُم٦م اعمتتٌع 

اًمِمٞمخ قمكم إمحدي اعمٞم٤مٟمجل، اًمذي قمّٚمؼ أيْم٤ًم قمغم ُم٤م ذيمره سمٕمْمٝمؿ، ُمثؾ: اعمج٤مل 

غم اًمدقمقة إمم اإلؾمالم، وم٢من هـ(، سم٠مّن قم٤مدة اًمٜمٌل ضمرت قم664اًمًٞمد اسمـ ـم٤مووس )

 .َأسَمْقا ـم٤مًمٌٝمؿ سم٤مجلزي٦م ذم رؾم٤مئٚمف ًمٚمٛمٚمقك، سم٠مّن ُمثؾ هذه اًمرؾم٤مئؾ مل شمّمؾ إًمٞمٜم٤م

يمام أّن اًمرؾم٤مًم٦م إمم ُم٘مقىمس ُمٍم اًمتل ٟم٘مٚمٝم٤م اًمقاىمدي ـ ُمع خم٤مًمٗمتٝم٤م ًم٤ًمئر 

اًمرؾم٤مئؾ اعمٜم٘مقًم٦م ـ همػم شم٤مُّم٦م اًمًٜمد: ٕهّن٤م ُمٜم٘مقًم٦م قمـ أيب إؾمح٤مق ص٤مطم٥م اعمٖم٤مزي، 

يذيمر اًمًٜمد ُمٜمف إمم احل٤مدصم٦م: ُمْم٤موم٤ًم ًمْمٕمػ ؾمٜمد اًمقاىمدي سم٢ممه٤مل قمٌد اًمقاطمد سمـ ومل 

 قمقف: إذ مل يذيمره أطمد ذم ُمّم٤مدر اًمرضم٤مل، ٓ اًمِمٞمٕمٞم٦م وٓ اًمًٜمّٞم٦م.

 فؽن احلّق أّن افدراشي ادوَوظقي ادستوظبي تضعـو أموم ثَلث حؼوئق تورُيقي:

٨م واًمًػمة يٗميض إمم اًمٕمثقر إّن اًمتتٌع ذم يمت٥م اًمت٤مريخ واحلدي احلؼقؼي إوػ:

قمغم قمدد ُمـ اًمرؾم٤مئؾ اًمٜمٌقي٦م اًمقاوح٦م ذم أّٟمف ًمق مل يًٚمٛمقا حل٘متٝمؿ اجلزي٦م أو 

ومٚمٞم٠مذٟمقا سم٤محلرب اًم٘م٤مدُم٦م قمٚمٞمٝمؿ، ُمثؾ: رؾم٤مًمتف إمم يمؾ ُمـ: أهؾ قمامن، وُمٚمؽ 

اًمٞمامُم٦م، واعمٜمذر سمـ ؾم٤موى، وروم٤مقم٦م سمـ زيد اجلذاُمل، وضمٞمٗمر وقمٌد اسمٜمل اجلٚمٜمدي، 

                                           
 .114، 97: 1( ُمٙم٤مشمٞم٥م اًمرؾمقل 1)
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وهوات أهؾ ايٚم٦م، وأؾم٘مػ ٟمجران، وزُمؾ سمـ قمٛمرو سمـ قمذرة، وحيٜم٦م سمـ رؤسم٦م 

 وأؿم٤ٌمهٝمؿ.

ٌّع اًمرؾم٤مئؾ وُمٓم٤مًمٕمتٝم٤م رؾم٤مًم٦ًم رؾم٤مًم٦ًم أن هذا اجلّق يم٤من  واًمذي ٓطمٔمتف ُمـ شمت

ُمقضمقدًا ذم رؾم٤مئؾ اًمٜمٌل إمم أهؾ اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م وأـمراومٝم٤م ُمـ اًم٘م٤ٌمئؾ واًمتجّٛمٕم٤مت 

ًمٗمرس وهمػم ذًمؽ ومٚمؿ حتِق اًمرؾم٤مئؾ اًمّمٖمػمة، أُّم٤م اعمٚمقك ذم احلٌِم٦م وُمٍم واًمروم وا

 اعمقضّمٝم٦م إًمٞمٝمؿ ُمثؾ هذا اًمٚمقن ُمـ اخلٓم٤مب.

إمم اعمٚمقك واًمزقمامء ظم٤مرج اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م  |إّن رؾم٤مئؾ اًمٜمٌل احلؼقؼي افثوكقي:

 ٓ حتقي ظمٓم٤مسم٤ًم ُمـ هذا اًمٜمقع، سمؾ هل رؾم٤مئؾ دقمقي٦م سم٤مُمتٞم٤مز.

زيرة اًمٕمرسمٞم٦م مل شمٙمـ حتقي إّن سمٕمض اًمرؾم٤مئؾ اعمقضّمٝم٦م إمم داظمؾ اجل احلؼقؼي افثوفثي:

أيْم٤ًم هذا اًمٚمقن ُمـ اخلٓم٤مب، وهل يمثػمة، سمؾ يم٤من ظمٓم٤مهب٤م يِمٌف ظمٓم٤مب شمٚمؽ 

 اًمرؾم٤مئؾ اعمقضّمٝم٦م ًمٚمٛمٚمقك اًمٙم٤ٌمر.

 وم هذه ادعطقوت افثَلثي كؼّدم تػسرات َلو، أمّهفو:أم

أن يٙمقن إصؾ هق وضمقب اجلٝم٤مد اًمدقمقي، ًمٙمـ مل حتِق رؾم٤مئؾ  افتػسر إّول:

 ٚمقك وًمٌٕمض اًمزقمامء اًمداظمٚمٞملم ُمثؾ هذا اخلٓم٤مب: عمّم٤مًمح وىمتٞم٦م.اًمٜمٌل ًمٚمٛم

أن يٙمقن اجلٝم٤مد اًمدقمقي ُمنموقم٤ًم، وًمٞمس سمقاضم٥م، ويٙمقن أُمره  افتػسر افثوين:

رأى ضورة مم٤مرؾم٦م اخلٓم٤مب اجلٝم٤مدي اًمدقمقي ُمع سمٕمض  |سمٞمد احل٤ميمؿ، واًمٜمٌل

 اًمٗمئ٤مت دون سمٕمض: سمقصٗمف طم٤ميماًم ًمٚمٛمجتٛمع اإلؾمالُمل.

أن ٓ يٙمقن هٜم٤مك ضمٝم٤مد اسمتدائل دقمقي ذم اإلؾمالم أؾم٤مؾم٤ًم، وإّٟمام  افتػسر افثوفٌ:

سمٕمض رؾم٤مئٚمف هذا اًمٚمقن ُمـ اخلٓم٤مب عمّم٤مًمح وىمتّٞم٦م ومروتٝم٤م  |وّٛمـ اًمٜمٌل

اًميورات: ّٕٟمف يم٤من يريد سمٜم٤مء اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًم٘م٤مدرة قمغم آؾمتٛمرار: وم٘مد قمٚمؿ 
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٦م اعمتٜم٤مصمرة، ومالسمّد ُمـ شمقطمٞمد أّٟمف ٓ يٛمٙمـ سمٜم٤مء دوًم٦م ُمًت٘مّرة ذم ُمٜم٤مخ اًم٘م٤ٌمئؾ اًمٕمرسمٞم

هذه اًم٘م٤ٌمئؾ ذم اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م يمل شمتٙمّقن ُمٜمٝم٤م دوًم٦م شم٘مدر قمغم آؾمتٛمرار، هلذا 

اطمتقت رؾم٤مئٚمف ًمٌٕمض ُمـ ذم اًمداظمؾ هذا اًمٚمقن ُمـ اًمتٕم٤مـمل: شم٠مُمٞمٜم٤ًم ًمٌٜم٤مء اًمدوًم٦م 

اًمٗمتّٞم٦م، وٟمحـ ٟمٕمرف أّن اًمٕم٘مؾ اًم٘مٌكم يم٤من يقؿمؽ قمغم اإلـم٤مطم٦م سم٤مًمدوًم٦م طمتك سمٕمد 

هذه اًمٗمتقطم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م اًمٙمؼمى اًمتل طمّمٚم٧م ذم قمٝمد اخلٚمٗم٤مء إوائؾ، يمّؾ 

وشمٜم٤مطمر اعمًٚمٛمقن ذم طمروب ىمد يٕمقد اًمٙمثػم ُمٜمٝم٤م إمم اًمٜمزقم٤مت اًم٘مٌٚمٞم٦م ُمع إؾمػ 

اًمِمديد، وم٢مذا يم٤مٟم٧م هذه هل احل٤مل سمٕمد سمٜم٤مء اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمٕمٔمٛمك ومامذا يم٤من 

ٜمّقرة وم٘مط وسم٘مٕم٤ًم ُمتٜم٤مصمرة ُمـ أضمزاء ؾمٞمٙمقن قمٚمٞمف اًمقوع ًمق أّن اًمٜمٌل شمرك اعمديٜم٦م اعم

 اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م؟!

وهذا يٕمٜمل أّن اًمٕمٜمقان اًمث٤مٟمقي واًميورة اًمٓم٤مرئ٦م هل اًمتل ومرو٧م اؾمتخدام 

: ّٕٟمف |اًم٘مّقة اؾمتثٜم٤مئٞم٤ًم وّد ه١مٓء، وٟمحـ ٟمٕمرف أّن أيمثرهؿ مل حي٤مرسمف اًمٜمٌل

ًمٜمٗمقذ اًمدوًم٦م  ظمْمع ًمف: وم٢مُم٤م أؾمٚمؿ ٟمتٞمج٦م هذه اًمرؾم٤مئؾ: أو دومع اجلزي٦م وفمّؾ ظم٤موٕم٤مً 

 اًم٘مقّي٦م.

واًمذي طمّمؾ أّن اعمًٚمٛملم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م شمّمّقروا أّن إصؾ ذم ؾمٜم٦ّم اًمٜمٌّل 

وؾمػمشمف هق احلرب ُمع همػم اعمًٚمؿ، ومقؾّمٕمقا دائرة هذه اًمتجرسم٦م اًمٜمٌقي٦م، ُمٕمت٘مديـ أّن 

هـ( 1394اعمٗمؽمض هق هذا، وأؾمتٕمػم هٜم٤م شمٕمٌػمًا اؾمتخدُمف اًمِمٞمخ حمٛمد أسمق زهرة )

ٕمالىم٤مت اًمدوًمٞم٦م ذم اإلؾمالم، طمٞم٨م اقمتؼم أّن اعمًٚمٛملم أظمذوا ُمثؾ قمٜمد طمديثف قمـ اًم

، وهذا يٕمٜمل أهّنؿ اًمتٌس هذه اعم٘مقٓت ُمـ اًمقاىمع، ومل ي٠مظمذوه٤م ُمـ اًمٜمّمقص

 قمٚمٞمٝمؿ إُمر ذم شمٗمًػم اًمتجرسم٦م اًمٜمٌقّي٦م.

                                           
 ، دار اًمٗمٙمر اًمٕمريب.51( حمٛمد أسمق زهرة، اًمٕمالىم٤مت اًمدوًمٞم٦م ذم اإلؾمالم: 1)
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وأُم٤مم هذه آطمتامٓت يّمٕم٥م اجلزم سمؽمضمٞمح اطمتامل قمغم آظمر: ّٕن قمٚمامء 

سم٠مّن اًمٕمٛمؾ دًمٞمؾ ص٤مُم٧م، واًمٗمٕمؾ اًمٜمٌقي هٜم٤م همػم واوح أصقل اًمٗم٘مف يٕمت٘مدون 

ًمق يمت٧ٌم ًمف احلٞم٤مة  |سم٤مًمٜم٦ًٌم إًمٞمٜم٤م ُمـ طمٞم٨م ُمٜمٓمٚم٘م٤مشمف ودواومٕمف وطمدود طمريمتف

إـمقل، وهبذا ٓ يٛمٙمٜمٜم٤م آؾمتٜم٤مد إمم هذه اًمتجرسم٦م اًمٜمٌقي٦م ًمالؾمتدٓل هب٤م قمغم 

ًمٚمٛمّم٤مًمح  ، ٓ طمٙمقُمّٞم٤ًم يرضمع ومٞمفٝم٤مد آسمتدائل سمقصٗمف طمٙماًم أوًمٞم٤مً ذقمٞم٦م اجل

 اًمزُمٜمٞم٦م، ومْماًل قمـ أن شمٙمقن اًمتجرسم٦م اًمٜمٌقي٦م دًمٞماًل قمغم اًمقضمقب.

 

 وَ الفتٕسات اإلغالوٗٛ^ وٕقف أِن البٗت

ُم٤م شم٘مّدم يم٤من ـ يمّٚمف ـ سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ آقمت٘م٤مد اًمِمٞمٕمل سم٢مُم٤مُم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م 

اًمٜمٌقي، وأُّم٤م إذا أوٗمٜم٤م هذا آقمت٘م٤مد ومًقف ٟمرى أّن اخلٚمٗم٤مء إوائؾ ُم٤مرؾمقا 

طم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م ظم٤مرج إـم٤مر اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م، وذًمؽ سمٛمرأى ُمـ أهؾ اًمٌٞم٧م اًمٗمتق

اًمٜمٌقي، ومل ٟمجد اٟمت٘م٤مدًا يًّجٚمف أهؾ اًمٌٞم٧م قمغم قمٛمؾ اخلٚمٗم٤مء ذم هذا اعمقوقع، سمؾ 

اعمٚمٗم٧م أهّنؿ يم٤من يِمػمون ويٜمّمحقن اخلٚمٗم٤مء ذم سمٕمض اعمٜم٤مؾم٤ٌمت، ومٝمذا دًمٞمؾ واوح 

ومٝمٛمف اًمّمح٤مسم٦م واعمًٚمٛمقن إوائؾ  وطم٤مؾمؿ قمغم ذقمٞم٦م اجلٝم٤مد آسمتدائل، وأّن ُم٤م

 ُمـ اًمتجرسم٦م اًمٜمٌقي٦م يم٤من صحٞمح٤ًم.

ويِمٝمد ًمذًمؽ أّن اإلُم٤مم قمٚمٞم٤ًّم يم٤من يتحّدث قمـ أّن اخلٚمٞمٗم٦م اًمث٤مين يم٤من يِم٤موره ذم 

ـ ذم طمقار اإلُم٤مم قمكم × ُمٝماّمت إُمقر، ومٗمل رواي٦م ضم٤مسمر اجلٕمٗمل، قمـ أيب ضمٕمٗمر

ٝمقد، وم٢مّن اًم٘م٤مئؿ سمٕمد ص٤مطمٌف يم٤من وأُم٤م اًمراسمٕم٦م ي٤م أظم٤م اًمٞم»ُمع رأس اًمٞمٝمقد ـ ضم٤مء: 

يِم٤مورين ذم ُمقارد إُمقر، ومٞمّمدره٤م قمـ أُمري، ويٜم٤مفمرين ذم همقاُمْمٝم٤م، ومٞمٛمْمٞمٝم٤م 

قمـ رأيل، ٓ أقمٚمؿ أطمدًا ـ وٓ يٕمٚمٛمف أصح٤ميب ـ يٜم٤مفمره ذم ذًمؽ همػمي، وٓ يٓمٛمع ذم 
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، ومٝمل شمدّل قمغم  شإُمر سمٕمده ؾمقاي، ومٚمام )أن( أشمتف ُمٜمٞمتف قمغم ومج٠مة سمال ُمرض..

ل اًمتِم٤مور واًمتٜمًٞمؼ سمٞمٜمٝمام، ومال حيتٛمؾ أّن ُمقوققم٤ًم ُمثؾ اًمٗمتقطم٤مت ٓ خيْمع هلذا يمام

 اإلـم٤مر اًمٕم٤مم اًمذي حتّدث قمٜمف اإلُم٤مم قمكم.

 يٛمف اًمٜمّم٤مئح ًمٚمخٚمٞمٗم٦م اًمث٤مين، ُمثؾيْم٤مف إمم ذًمؽ ُم٤م ورد قمـ اإلُم٤مم قمكم ُمـ شم٘مد

قيّمؾ اهلل ٕهؾ ىمد شم»ىمقًمف ًمف قمٜمدُم٤م يم٤من قم٤مزُم٤ًم قمغم همزو اًمروم ـ يمام ضم٤مء ذم اًمرواي٦م ـ: 

هذا اًمديـ سم٢مقمزاز احلقزة، وؾمؽم اًمٕمقرة. واًمذي ٟمٍمهؿ، وهؿ ىمٚمٞمؾ ٓ يٜمتٍمون، 

وُمٜمٕمٝمؿ، وهؿ ىمٚمٞمؾ ٓ يٛمتٜمٕمقن، طملٌّ ٓ يٛمقت. إٟمؽ ُمتك شمِنْ إمم هذا اًمٕمدو 

سمٜمٗمًؽ، ومتٚم٘مٝمؿ سمِمخّمؽ، ومتٜمٙم٥م، ٓ شمٙمـ ًمٚمٛمًٚمٛملم يم٤مٟمٗم٦م دون أىمَم سمالدهؿ. 

٨م إًمٞمٝمؿ رضماًل حمرسم٤ًم، واطمٗمز ُمٕمف أهؾ اًمٌالء ًمٞمس سمٕمدك ُمرضمع يرضمٕمقن إًمٞمف. وم٤مسمٕم

واًمٜمّمٞمح٦م، وم٢من أفمٝمر اهلل ومذاك ُم٤م حت٥م، وإن شمٙمـ إظمرى يمٜم٧م ردءًا ًمٚمٜم٤مس 

 .شوُمث٤مسم٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم

إّن »وقمٜمدُم٤م اؾمتِم٤مره قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ذم اًمِمخقص ًم٘مت٤مل اًمٗمرس سمٜمٗمًف، ىم٤مل: 

اهلل اًمذي أفمٝمره، هذا إُمر مل يٙمـ ٟمٍمه وٓ ظمذٟٓمف سمٙمثرة وٓ ىمٚم٦م، وهق ديـ 

وضمٜمده اًمذي أقمده وأُمده، طمتك سمٚمغ ُم٤م سمٚمغ، وـمٚمع طمٞم٨م ـمٚمع. وٟمحـ قمغم ُمققمقد 

ُمـ اهلل، واهلل ُمٜمجز وقمده، وٟم٤مس ضمٜمده. وُمٙم٤من اًم٘مٞمؿ سم٤مُٕمر ُمٙم٤من اًمٜمٔم٤مم ُمـ 

اخلرز جيٛمٕمف ويْمّٛمف، وم٢من اٟم٘مٓمع اًمٜمٔم٤مم شمٗمّرق وذه٥م، صمؿ مل جيتٛمع سمحذاومػمه أسمدًا. 

قا ىمٚمٞماًل ـ ومٝمؿ يمثػمون سم٤مإلؾمالم، وقمزيزون سم٤مٓضمتامع، واًمٕمرب اًمٞمقم ـ وإن يم٤مٟم

ومٙمـ ىمٓم٤ًٌم، واؾمتدر اًمرطمك سم٤مًمٕمرب، وأصٚمٝمؿ دوٟمؽ ٟم٤مر احلرب، وم٢مٟمؽ إن 

ؿمخّم٧م ُمـ هذه إرض اٟمت٘مْم٧م قمٚمٞمؽ اًمٕمرب ُمـ أـمراومٝم٤م وأىمٓم٤مره٤م، طمتك 

                                           
 .374( اًمّمدوق، اخلّم٤مل: 1)

 .18: 2( هن٩م اًمٌالهم٦م 2)
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يٙمقن ُم٤م شمدع وراءك ُمـ اًمٕمقرات أهّؿ إًمٞمؽ مم٤م سملم يديؽ. إّن إقم٤مضمؿ إن يٜمٔمروا 

همدًا ي٘مقًمقا: هذا أصؾ اًمٕمرب، وم٢مذا ىمٓمٕمتٛمقه اؾمؽمطمتؿ، ومٞمٙمقن ذًمؽ أؿمّد إًمٞمؽ 

ًمٙمٚمٌٝمؿ قمٚمٞمؽ وـمٛمٕمٝمؿ ومٞمؽ. وم٠مُم٤م ُم٤م ذيمرت ُمـ ُمًػم اًم٘مقم إمم ىمت٤مل اعمًٚمٛملم وم٢مّن 

اهلل ؾمٌح٤مٟمف هق أيمره عمًػمهؿ ُمٜمؽ، وهق أىمدر قمغم شمٖمٞمػم ُم٤م يٙمره. وأُم٤م ُم٤م ذيمرت 

رة، وإٟمام يمٜم٤م ٟم٘م٤مشمؾ سم٤مًمٜمٍم ُمـ قمددهؿ وم٢مّٟم٤م مل ٟمٙمـ ٟم٘م٤مشمؾ ذم ُم٤م ُم٣م سم٤مًمٙمث

 .شواعمٕمقٟم٦م

وًم٧ًم أريد هٜم٤م أن أقمّٚمؼ قمغم هذه اًمٜمّمقص اًمتل يٜمّمح ومٞمٝم٤م اإلُم٤مم قمكم سمـ أيب 

ـم٤مًم٥م اخلٚمٞمٗم٦م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ذم ىمْم٤مي٤م متّس إدارة قمٛمٚمٞم٦م اجلٝم٤مد: ٕهّن٤م ىم٤مسمٚم٦م 

ٞمٞمؿ ًمٚمجدل اًمت٤مرخيل ضمدًا، ومٝمل حمدودة ًمٚمٖم٤مي٦م، وٓ ؾمٜمد هل٤م أؾم٤مؾم٤ًم طمتك جيري شم٘م

ؾمٜمده٤م، وجمّرد وروده٤م ذم هن٩م اًمٌالهم٦م ٓ يّمّححٝم٤م يمام هق واوح، ومال يٛمٙمـ 

 اًمقصمقق سمّمدوره٤م. 

وأُّم٤م رواي٦م ضم٤مسمر اجلٕمٗمل اعمت٘مّدُم٦م ومٝمل وٕمٞمٗم٦م اًمًٜمد ضمدًا، يمام أىمّر سمذًمؽ همػم 

قمـ ومٕمؾ اخلٚمٗم٤مء رسمام يٙمقن ًمٕمدم × واطمٍد ُمـ اًمٕمٚمامء، يمام أّن ؾمٙمقت اإلُم٤مم قمكم

ش طمقل هذا اعمقوقع ـ يمٖمػمه ُمـ اعمقوققم٤مت ـ وومؼ وضمقد ُمّمٚمح٦م ذم اًمٜم٘م٤م

اًمٕم٘مٞمدة اًمِمٞمٕمٞم٦م، ويمذًمؽ احل٤مل ذم ضمري اإلُم٤مم قمكم ذم أرض اًمٕمراق سمًٜم٦ّم ُمـ يم٤من 

ىمٌٚمف: وم٢مّن قمدم اًم٘مدرة قمغم شمٖمٞمػم سمٕمض اًمٕم٤مدات وإقمراف ىمٌٚمف ـ يمٌٕمض اًمٕم٤ٌمدات ـ 

 يِمٝمد قمغم أّن شمٖمٞمػم ؾمٜمـ ُم٤مًمٞم٦م هبذه اًمًٕم٦م ىمد يٙمقن صٕم٤ًٌم ضمدًا.

هـ(، وفم٤مهر 1361ـ هٜم٤م ىمد يّمٕم٥م اجلزم ـ ووم٤مىم٤ًم ًمٚمٛمح٘مؼ اإلصٗمٝم٤مين )ُم

ـ سمرو٤م أهؾ اًمٌٞم٧م قمـ اًمٗمتقطم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م هبذه  هـ(1413اًمًٞمد اخلقئل )

                                           
 .34: 2ف ( اعمّمدر ٟمٗم1ً)

 .843ـ  841: 1: واخلقئل، ُمّم٤ٌمح اًمٗم٘م٤مه٦م 45ـ  43: 3( اإلصٗمٝم٤مين، طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م 2)
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 اًمٓمري٘م٦م، ومرسمام يم٤من هلؿ رأي آظمر.

ـّ اًمّمحٞمح قمٙمس ذًمؽ، ٓ ًمألدًّم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م اًمتل يٛمٙمـ اًمٜم٘م٤مش ومٞمٝم٤م مجٞمٕم٤ًم:  ًمٙم

ه اخلٓمقرة وإمهٞم٦م، ويِمّٙمؾ َُمْٕمَٚماًم ُمـ ُمٕم٤ممل دمرسم٦م اخلٚمٞمٗم٦م وإّٟمام ّٕن ُمقوققم٤ًم هبذ

اًمث٤مين قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب، ًمق مل يٙمـ حمّؾ اًمرو٤م واًم٘مٌقل ُمـ أهؾ اًمٌٞم٧م إمم زُم٤من 

اإلُم٤مم اًمٕمًٙمري ـ وسم٤مٕظمص سمٕمد اإلُم٤مم قمكم، اًمذي رسمام ي٘م٤مل سم٠مّن ًمف فمروومف 

ٌّع اًمِمٞمٕم٦م يمؾ قمثرا ت اخلٚمٗم٤مء إوائؾ وظمٚمٗم٤مء سمٜمل اخل٤مّص٦م ـ ًمتّؿ اٟمت٘م٤مده ضمدًا: وم٘مد شمت

أُمٞم٦م واًمٕم٤ٌمس، ورواي٤مت اعمث٤مًم٥م يمثػمة قمٜمدهؿ، وهذا ُمٕمٚمؿ شم٤مرخيل يمٌػم يٗمتخر سمف 

اعمًٚمٛمقن ُمـ همػم اًمِمٞمٕم٦م سمحّؼ ه١مٓء اخلٚمٗم٤مء اًمٙم٤ٌمر، ومٙمٞمػ مل شمتّنب ـ طمتك ذم 

اًمداظمؾ اًمِمٞمٕمل اخل٤مّص ـ أّي٦م رواي٦م، وًمق وٕمٞمٗم٦م اًمًٜمد، شمٜمت٘مد هذه اًمتجرسم٦م، أو 

إمم أّن ظمٓم٠م اؾمؽماشمٞمجٞم٤ًم وىمع ومٞمٝم٤م؟! إّن هذا ينمف سمٜم٤م قمغم اًمقصمقق سم٠مهّنؿ ُم٤م شمِمػم 

يم٤مٟمقا يرون هذه اًمٗمتقطم٤مت ُمرومقو٦م، ويدقمؿ ذًمؽ سم٤ًمئر اًمِمقاهد اًمتل ذيمرت، 

وإن يم٤مٟم٧م ذم ٟمٗمًٝم٤م ىمد شم٘مٌؾ اًمٜم٘م٤مش قمغم ُمًتقى اإلصم٤ٌمت اًمت٤مرخيل واعمدًمقل، ُمثؾ 

اًمٗمتقطم٤مت ذم قمٝمد اخلٚمٗم٤مء  ذم× ُم٤م شم٘مّدم، وُمثؾ ُمِم٤مريم٦م ظمقاّص اإلُم٤مم قمكم

 إوائؾ.

ومرو٤م أهؾ اًمٌٞم٧م اًمٜمٌقي قمـ اًمٗمتقطم٤مت اًمتل ىم٤مم هب٤م اخلٚمٗم٤مء إوائؾ يٛمٙمـ 

دقمقى آـمٛمئٜم٤من سمف، ًمٙمـ هم٤مي٦م ُم٤م يٗمٞمد ذم اؾمتٜمت٤مج اعمقىمػ اًمٗم٘مٝمل أّن اخلٚمٞمٗم٦م آٟمذاك 

يم٤من يٛمٙمٜمف إذا رأى ُمّمٚمح٦ًم أن ي٘مقم سمٗمٕمؾ اجلٝم٤مد آسمتدائل ٟمتٞمج٦م ضورات، وُمـ 

ٛمٙمـ أن شمٙمقن اًمث٘م٤موم٦م اًمٕم٤مُّم٦م آٟمذاك شمرؿمد إمم ضورة اًم٘مٞم٤مم سمتقؾمٕم٦م ضمٖمراومٞم٦م اعم

ًمٜمٓم٤مق اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمٗمتّٞم٦م: إذ هبذا يّمٌح اإلؾمالم ديٜم٤ًم قم٤معمٞم٤ًم حمٛمّٞم٤ًم ُمـ اًمتٕمّرض 

ًمالٟمدصم٤مر سمً٘مقـمف ذم ضمٖمراومٞم٦م صٖمػمة، وهمػم حمدود سمٌ٘مٕم٦م ضمٖمراومٞم٦م ٓ متثؾ ُمقىمٕم٤ًم 
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، وميورات ُمرطمٚم٦م آٟمٓمالق واًمت٠مؾمٞمس شمًتدقمل ؾمٞم٤مؾم٦م إؾمؽماشمٞمجٞم٤ًم ذم طمٞم٤مة اًمٌنم

 ُمـ هذا اًمٜمقع ذم قم٤ممل يم٤مٟم٧م هذه هل ٟمٔمٛمف.

وًمٕمّؾ ُم٤م يٕمّزز ُمثؾ هذه آطمتامٓت ُم٤م ُم٤مل إًمٞمف سمٕمض اعمًتنمىملم ُمـ أّن اجلزيرة 

اًمٕمرسمٞم٦م يم٤مٟم٧م شمِمٝمد ىمٌٞمؾ فمٝمقر اإلؾمالم فم٤مهرة شمّمّحر، وأن هذه اًمٔم٤مهرة هل اًمتل 

 ذم اًمٗمتقطم٤مت ظم٤مرج ٟمٓم٤مق ضمزيرة اًمٕمرب، وم٢مذا صّح هذا دومٕم٧م اعمًٚمٛملم ًمٚمتٗمٙمػم

اًمتحٚمٞمؾ، اًمذي سُمٜمل قمغم اًمٜمٔمري٦م اجلٖمراومٞم٦م طمقل اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م، واًمتل ـمرطمٝم٤م 

اًمٕم٤ممل هقهمق ومٜمٙمٚمػم، واؾمتٗم٤مد ُمٜمٝم٤م اعمًتنمق اإليٓم٤مزم ًمٞمقين يم٤مشمٞم٤مين، ذم شمٗمًػم فمٝمقر 

ًميورات اًمزُمٜمٞم٦م يٛمٙمـ اإلؾمالم ـ سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ صّح٦م ُم٘مقٓشمف ـ وم٢مّن اطمتامل ا

أن يٙمقن ىمقي٤ًم ًمّم٤مًمح اًمتٗمًػم اًمت٤مرخيل ًمٔم٤مهرة اًمٗمتقطم٤مت دون اًمتٗمًػم اًمٜمّّص 

 اًمديٜمل اًمٍمف.

واًمذي يدومٕمٜم٤م عمثؾ هذه اًمٗمروٞم٤مت، اًمتل ٓ دًمٞمؾ طم٤مؾمؿ قمٚمٞمٝم٤م، وإّٟمام هل اطمتامل 

ُمٜمٓم٘مل يٛمٙمـ ومروف، أّٟمٜم٤م ٟمتٕم٤مُمؾ ُمع أومٕم٤مل شم٤مرًة: وُمع ؾمٙمقت قمـ أومٕم٤مل شم٤مرًة 

واًمٗمٕمؾ ُمٗمتقح قمغم اطمتامٓت، وإذا يم٤من أطمده٤م هق اعمٜمٍمف ٕذه٤مٟمٜم٤م ومألّن  أظمرى،

اًمث٘م٤موم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًم٤ًمئدة ىمد أٟم٧ًم سمف: ٟمتٞمج٦م اؿمتٝم٤مر اًم٘مقل سم٤مجلٝم٤مد آسمتدائل، وإٓ 

ومال داومع ًمتٚمؽ آطمتامٓت إٓ سم٢مىم٤مُم٦م اًمدًمٞمؾ قمغم ٟمٗمل مجٞمٕمٝم٤م، يمل يتٕملّم شمٗمًػم 

 آسمتدائل سم٤مًمٕمٜمقان إّوزم. اًمٗمٕمؾ أو اًمًٙمقت قمٜمف سمٗمريْم٦م اجلٝم٤مد

ويمتٌف  |وٟمتٞمج٦م اًمٙمالم طمقل دًمٞمؾ اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م واإلؾمالُمٞم٦م ورؾم٤مئؾ اًمٜمٌل

أهّن٤م قمغم أسمٕمد شم٘مدير شم١ميّمد اجلٝم٤مد آسمتدائل شم٤مرخيٞم٤ًم، ًمٙمٜمّٝم٤م ٓ شمًتدقمٞمف وم٘مٝمّٞم٤ًم سمقصٗمف 

وُمـ  طمٙماًم أوًمٞم٤ًم ذم اًمنميٕم٦م، وإّٟمام هق طمٙمؿ ىم٤مسمؾ ًمٚمتنميع اًمزُمٜمل ٟمتٞمج٦م ضورات،

اعمٕمروف أّن ٟمٔم٤مم اعمٝمؿ وإهؿ وٟمٔم٤مم اًميورات جيري٤من ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م 
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 سمٛمختٚمػ أطمٙم٤مُمٝم٤م شم٘مري٤ًٌم، وًمٞمس هٜم٤م وم٘مط.

 

 ـ االغتٍاز إىل اإلمجاع اإلغالو٘ إلثبات اجلّاز االبتساٟ٘ 2ـ  4

ُيًتٜمد إلصم٤ٌمت اجلٝم٤مد آسمتدائل ـ سمٕمد اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦ّم ـ إمم دًمٞمؾ اإلمج٤مع، قمغم 

ؾم٤مس اشمٗم٤مق وم٘مٝم٤مء اعمذاه٥م واًمٗمرق اإلؾمالُمٞم٦ّم قمغم ذقمٞم٦م هذا اجلٝم٤مد ووضمقسمف، أ

وأّن ُم٘م٤مشمٚم٦م اًمٙم٤مومريـ سمٛمالك اًمٙمٗمر، ٓ وم٘مط سمٛمالك اًمدوم٤مع ورّد اًمٕمدوان، ويمٚمامت 

اًمٗم٘مٝم٤مء ذم هذا اعمج٤مل يمثػمة، وٓ داقمل ٓؾمتٕمراوٝم٤م، وم٤مإلمج٤مع اعمحّّمؾ واعمٜم٘مقل 

ٞم٦م اًمقاؾمٕم٦م. وطمٞم٨م يٙمقن اإلمج٤مع دًمٞماًل يم٤مؿمٗم٤ًم شم٤مُّم٤من، وٓ أىمّؾ ُمـ اًمِمٝمرة اًمٗمتقائ

 قمـ اعمقىمػ اًمنمقمل وم٢مّن هذا اإلمج٤مع اًم٘مقّي ضمّدًا هٜم٤م يٖمدو يمذًمؽ شمٚم٘م٤مئّٞم٤ًم.

 

 ٔقفات ٌكسٖٛ وع زلٗن اإلمجاع

 فؽن هذا اإلمجوع ؿوبٌل فؾؿـوؿشي، وذفك:

إن ذه٤مب ُمِمٝمقر اًمٗم٘مٝم٤مء إمم ُم٤م ىمٞمؾ أُمٌر ٓ يّمّح إٟمٙم٤مره، إّٓ أن سمٕمض  أوًٓ:

اًمٗم٘مٝم٤مء ٓ ووقح ًمٙمٚمامهتؿ ذم ُم٤م يٕمٓمل دًٓم٦ًم قمغم ُمثؾ هذا اجلٝم٤مد، وإٟمام يتحّدصمقن 

قمـ أصؾ وضمقب اجلٝم٤مد، دون إؿم٤مرة إمم ٟمققمٞمّتف، وقمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل: ٟمالطمظ ٟمّص 

اجلٝم٤مد ومريْم٦م واضم٦ٌم »، طمٞم٨م ي٘مقل: شاهلداي٦م»هـ( ذم يمت٤مب 381اًمِمٞمخ اًمّمدوق )

ل، ُمع إُم٤مٍم قم٤مدل: ومٛمـ مل ي٘مدر قمغم اجلٝم٤مد ُمـ اهلل قمز وضمؾ قمغم ظمٚم٘مف، سم٤مًمٜمٗمس واعم٤م

ُمٕمف سم٤مًمٜمٗمس واعم٤مل ومٚمٞمخرج سمامًمف ُمـ جي٤مهد قمٜمف، وُمـ مل ي٘مدر قمغم اعم٤مل، ويم٤من ىمقي٤ًم 

ًمٞم٧ًم ًمف قمّٚم٦م متٜمٕمف، ومٕمٚمٞمف أن جي٤مهد سمٜمٗمًف، واجلٝم٤مد قمغم أرسمٕم٦م أوضمف ـ وؾم٤مق رواي٦م 

الل يم٤معمج٤مهد ذم ومْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض اعمت٘مّدُم٦م ـ، وىمد روي أن اًمٙم٤مّد قمغم قمٞم٤مًمف ُمـ طم

ؾمٌٞمؾ اهلل، وروي أّن ضمٝم٤مد اعمرأة طُمًـ اًمتٌّٕمؾ، وروي أّن احل٩م ضمٝم٤مد يمّؾ 
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، وهبذا اٟمتٝمك يمت٤مب اجلٝم٤مد قمٜمده، وم٠مّي٦م دًٓم٦ٍم ذم هذا اًمٙمت٤مب قمغم اجلٝم٤مد شوٕمٞمػ

آسمتدائل، ُمع اطمتامل يمقن ُمراده هق ظمّمقص اًمدوم٤مقمل؟! واًمٙمٚمامت اًمتل ُمـ هذا 

 ٓؾمٞمام قمٜمد اًم٘مدُم٤مء.اًم٘مٌٞمؾ ًمٞم٧ًم سم٤مًمٜم٤مدرة، و

قمام ذيمرٟم٤مه ُمٓمٚمع اًمٌح٨م ُمـ ذه٤مب سمٕمْمٝمؿ إمم إٟمٙم٤مر هذا يمّٚمف ُمع اًمٖمّض 

 وضمقب همػم اجلٝم٤مد اًمدوم٤مقمل.

إّٟمف ًمق اٟمٕم٘مد اإلمج٤مع صٖمروي٤ًم ومٝمق ُمٕمٚمقم اعمدريمٞم٦م أو ُمٓمٛم٠مّن هب٤م، وٓ أىمّؾ  ثوكقًو:

دة، ويمذا ُمـ اطمتامل يمقٟمف ُمدريمٞم٤ًم، طمٞم٨م أي٤مت اًمداًّم٦م أو اًم٘مري٦ٌم اًمدًٓم٦م ُمقضمق

فم٤مهر سمٕمض اًمرواي٤مت يمام أؾمٚمٗمٜم٤م، وُمٕمف يمٞمػ يٙمقن إمج٤مقم٤ًم يم٤مؿمٗم٤ًم قمـ احلٙمؿ 

 اًمنمقمل؟!

ًمق اؾمُتدل سم٤مًمِمٝمرة وم٤مجلقاب أووح، وهق أٟمف ٓ طمجٞم٦م ًمٚمِمٝمرة اًمٗمتقائٞم٦م ذم  ثوفثًو:

طمّد ٟمٗمًٝم٤م ـ يمام ىمّرر ذم قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف ـ إّٓ إذا طمّّمٚم٧م ي٘مٞمٜم٤ًم، وهق صٕم٥ٌم هٜم٤م، 

ن ُم٠ًمًم٦م اعمدريمٞم٦م إمم اًمِمٝمرة أيْم٤ًم: ٕن اعمدريمٞم٦م ًمق أؾم٘مٓم٧م وٓؾمٞمام سمٕمد هي٤م

يم٤مؿمٗمٞم٦م اإلمج٤مع ومٝمل ُمً٘مٓم٦م ًمٙم٤مؿمٗمٞم٦م اًمِمٝمرة سمٓمريٍؼ أومم، سمٕمد قمدم يمقن اًمِمٝمرة 

ٌّدي٤ًم سمٜمٗمًف.  دًمٞماًل شمٕم

وم٤مإلٟمّم٤مف أن آؾمتدٓل سم٤مإلمج٤مع أو اًمِمٝمرة ذم ُمثؾ هذا اًم٤ٌمب اًمقومػم سم٤مٕدًّم٦م ذم 

ـٌ ُمـ   سم٤مب اًمت٠ميٞمد.همػم حمّٚمف. ٟمٕمؿ، هق طمً

 

 ـ اعتىاز زلٗن العكن يف تؿطٖع دّاز السعٕٚ 2ـ  5

إّن شمٓمٝمػم إرض ُمـ اًمٙمٗمر أُمٌر طمًـ، ويمذًمؽ ٟمنم اًمتقطمٞمد واًمٕمدل، وطمٞم٨م 

 يتقىمػ حت٘مٞمؼ ذًمؽ قمغم اجلٝم٤مد آسمتدائل ومٞمٙمقن طمًٜم٤ًم، سمؾ واضم٤ًٌم.

                                           
 .64ـ  57( اًمّمدوق، اهلداي٦م: 1)
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مل ئمٝمر هذا اًمدًمٞمؾ ذم يمٚمامت اًمٕمديد ُمـ اًم٤ٌمطمثلم، وٛمـ صٞم٤مهم٤مت خمتٚمٗم٦م، وإن 

 يٓمرطمقه سمقصٗمف دًمٞماًل اضمتٝم٤مدي٤ًم.

إّٓ أّن هذا اًمقضمف وأُمث٤مًمف واوح اًمدومع، وم٤مًمٖم٤مي٦م ٓ ؿمؽ ذم طُمًٜمٝم٤م، سمؾ وضمقهب٤م، 

إٟمام اًمٙمالم ذم اًمقؾمٞمٚم٦م، وذقمٞم٦م اًمٖم٤مي٦م ٓ شمؼّمر ذقمٞم٦م اًمقؾمٞمٚم٦م دائاًم، وٓؾمٞمام أّن 

ف ُمـ اًمقؾمٞمٚم٦م ومٞمٝم٤م ىمتٌؾ ودم وطمروب يذه٥م وحٞمتٝم٤م سمٕمض اعمًٚمٛملم أيْم٤ًم، يمام أٟمّ 

همػم اعمٕمٚمقم أن شمٜمتٝمل سمٛمئ٤مت اًمًٜملم، ومٛمثؾ هذه اًمقؾمٞمٚم٦م يّمٕم٥م اًم٘مقل سم٠مّن اًمٖم٤مي٦م 

 شمؼّمره٤م.

يْم٤مف إمم ذًمؽ أٟمف ُمـ همػم اعمٕمٚمقم أّن اهلل يريد إسم٤مدة همػم اإلؾمالم ُمـ اًمٕم٤ممل: 

وذًمؽ سمدًمٞمؾ اًم٘مٌقل اًم٘مرآين سمٜمٔم٤مم اًمذُّم٦م، ومال يٜمٌٖمل آؾمتٕمج٤مل ذم رؾمؿ صقرة 

ُمراضمٕم٦م اعمّم٤مدر آضمتٝم٤مدي٦م إظمرى، ومٝمذا اًمقضمف وٕمٞمٌػ  اًمٖم٤مي٦م اعمٜمِمقدة ىمٌؾ

 أيْم٤ًم.

 

 خالصٛ ٔاغتٍتاز

وهبذا يتّؿ اًمٙمالم ذم أدًّم٦م ذقمٞم٦م ووضمقب اجلٝم٤مد آسمتدائل، وىمد شمٌلّم أهّن٤م ٓ 

شمٜمٝمض إلصم٤ٌمت هذا اجلٝم٤مد سم٤مًمٕمٜمقان إّوزم سمِمٙمؾ طم٤مؾمؿ: طمٞم٨م إّٟمف سمٕمد ُمراضمٕم٦م 

وصمقق سمتنميع هذا اجلٝم٤مد. ٟمٕمؿ، شمقضمد ًمف جمٛمؾ اًمقىمٗم٤مت ٓ حيّمؾ ًمٜم٤م اـمٛمئٜم٤من و

سمٕمض اًمِمقاهد اجلديرة، اًمتل يٜمٌٖمل ووٕمٝم٤م أُم٤مم أدًّم٦م ٟمٗمل هذا اجلٝم٤مد، وإضمراء 

ُم٘م٤مرٟم٤مت وُم٘م٤مرسم٤مت سملم أدًّم٦م اًمٜمٔمريتلم، وىمد شمقّصٚمٜم٤م هٜم٤مك إمم أّن سمٕمض إدًّم٦م 

إىمقى ًمٚمجٝم٤مد آسمتدائل، ُمثؾ: إـمالق آي٦م اجلزي٦م وطمدي٨م اسمـ قمٛمر اعمِمٝمقر، 

، وٓؾمٞمام ُمع وّؿ ؾمٙمقت أهؾ اًمٌٞم٧م، ٓ شمٜمٝمض |ػمة اعمًٚمٛملم سمٕمد اًمٜمٌلوؾم

، ٓ ؾمٞمام سمٕمد وضمقد عمقاضمٝم٦م أدًّم٦م ٟمٗمل اجلٝم٤مد آسمتدائل ُمـ ٟمّمقص اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦ّم
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 .ٟمّمقص ىمرآٟمٞم٦م ىمقّي٦م قمغم ٟمٗمل هذا اًمٜمقع ُمـ اجلٝم٤مد

٤معمٕمٜمك وم٤مٕصؾ ذم اًمٕمالىم٤مت اًمدوًمٞم٦م ذم اإلؾمالم هق اًمًٚمؿ، واحلرب إُّم٤م دوم٤مقمّٞم٦م سم

اًمذي ذطمٜم٤مه ًمٚمدوم٤مقمٞم٦م: أو اوٓمراري٦م، شمٗمروٝم٤م فمروف ـم٤مرئ٦م يرضمع ومٞمٝم٤م إمم ىمٞم٤مدة 

 اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م. واهلل اًمٕم٤ممل.

 



 

 

 
 
 
 

 
 املطأٚ ٔوطدعٗٛ اإلفتاٞ

 زضاغٛ فكّٗٛ اغتساللٗٛ سٕه ؾطعٗٛ تكمٗس املطأٚ

 



 



 

 

 

 

 

 متّٗس

رأة سمٓمرق خمتٚمٗم٦م، وىمّدُم٧م ذم شمٜم٤مول اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ذم اًم٘مرن إظمػم ىمْم٤مي٤م اعم

هذا اعمج٤مل رؤى وشمّمّقرات، وسمحجؿ شمٜمّقع اًمٜمت٤مئ٩م يم٤مٟم٧م هٜم٤مك آًمٞم٤مت ُمتٜمققم٦م أيْم٤ًم 

ذم شمٜم٤مول اعمقوقع، ويم٤مٟم٧م أًمٞم٤مت اعمدرؾمٞم٦م ذم آضمتٝم٤مد اًمٗم٘مٝمل واطمدًة ُمـ ُمٜم٤مه٩م 

 ـَمْرق ىمْم٤مي٤م اعمرأة، وىمد ىمدُم٧م هٜم٤مك أيْم٤ًم ٟمت٤مئ٩م خمتٚمٗم٦م وضمديدة.

هذه اًمدراؾم٦م ـ وسم٢مجي٤مز ـ شمٜم٤مول ُمقوقع إؿمٙم٤مزم ذم اًمث٘م٤موم٦م سمدوري، ؾم٠مطم٤مول ذم 

اإلؾمالُمٞم٦م اًمٞمقم، وهق صمٜم٤مئل اعمرأة واعمرضمٕمٞم٦م اإلومت٤مئٞم٦م اًمديٜمٞم٦م، وعم٤م يم٤من اعمقوقع 

ُمٜمتٛمٞم٤ًم إمم ُم٘مقًم٦م اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل، وهدوم٧م اًمدراؾم٦م إمم ىمراءشمف ُمـ هذه اًمزاوي٦م، يم٤من 

٦م هذا اًمٗم٘مف، هلذا أؾمتٛمٞمح اًم٘م٤مرئ ُمـ اًمٓمٌٞمٕمل أن ٟم٘مؽمب ـ وًمق سمٕمض اًمٌمء ـ ُمـ ًمٖم

اًمٕمذر ذم اؾمتخدام اعمّمٓمٚمح٤مت اًمتخّّمّمٞم٦م، اًمٚمٝمؿ إٓ إذا يم٤من ُمـ أهؾ 

 آظمتّم٤مص أيْم٤ًم.

 

ٌّٕات  ٌكطٛ البشح ٔوازٚ املٕضٕع، تؿطٖح امله

اعم٠ًمًم٦م اًمتل يدور هذا اًمٌح٨م طمقهل٤م شمتٕمّٚمؼ سم٘مْم٤مي٤م آضمتٝم٤مد واًمت٘مٚمٞمد ذم اًمٗم٘مف 

شمٌٕم٤ًم ًمذًمؽ ـ قمغم دم٤موز سمٕمض اعمًّٚمامت اًمٗم٘مٝمٞم٦م ذم  اإلؾمالُمل ويٜمٌٜمل اًمٌح٨م هٜم٤م ـ

هذا اعمْمامر، وطمٞم٨م ذيمرت ذم اعمّم٤مدر اًمٗم٘مٝمٞم٦م ذوط ًمٚمٛم٘مّٚمد، اؾمتٕمرض اًمٗم٘مف 

واطمدًا ُمـ هذه اًمنموط، أٓ وهق اًمذيمقرة، أي ٓسمد ذم ُمرضمع اًمت٘مٚمٞمد ُمـ أن يٙمقن 
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٤مطمٞم٦م قمدم ذيمرًا رضماًل ومال يٛمٙمـ ًمف أن يٙمقن أٟمثك، ُمٝمام سمٚمغ ُمـ اًمٕمٚمؿ، ٓ ُمـ ٟم

آقمت٘م٤مد سم٢مُمٙم٤من سمٚمقغ اعمرأة ُمرشم٦ٌم آضمتٝم٤مد قمغم اعمٕمروف، سمؾ ُمـ زاوي٦م طم٘مقىمٞم٦م 

 متٜمٕمٝم٤م ُمـ اًمتّمدي عم٘م٤مم اإلومت٤مء، يمل يرضمع إًمٞمٝم٤م أظمرون ذم ذًمؽ، وقمٚمٞمف: 

 هلٓ ٟمزاع ـ ُمٕمتّد سمف ـ ذم إُمٙم٤مٟمٞم٦م سمٚمقغ اعمرأة ُمٙم٤مٟم٦م آضمتٝم٤مد، مت٤مُم٤ًم يمام  أوًٓ:

 واًمت٤مريخ ؿم٤مهد قمغم ذًمؽ. احل٤مل سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمرضم٤مل،

ٓ شمتٕمّٚمؼ دراؾمتٜم٤م سم٤معمقوققم٤مت ذات اًمّمٚم٦م، ُمـ ىمٌٞمؾ شمّمّدي اعمرأة عمٜمّم٥م  ثوكقًو:

إُم٤مُم٦م اعمًٚمٛملم سمٛمختٚمػ ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م، أو شمّمدهي٤م ُمٜمّم٥م اًم٘مْم٤مء، أو إُم٤مُمتٝم٤م ًمٚمجامقم٦م أو 

ُم٠ًمًم٦م إظمذ سمِمٝم٤مدهت٤م أو ُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ، ومٝمذه اعمقوققم٤مت خمتٚمٗم٦م ُمـ اًمزاوي٦م 

ـ حمقر دراؾمتٜم٤م، وإن يم٤من اًمٌح٨م آضمتٝم٤مدي ـ يمام ؾمٜمرى ـ يًتٕملم هب٤م اعمقوققمٞم٦م قم

 ذم احلّمقل قمغم ٟمت٤مئ٩م وم٘مٝمٞم٦م داظمؾ ُمقوققمٜم٤م هٜم٤م.

وؾمقف ٟمالطمظ وضمٝم٦م ٟمٔمر شمرسمط سملم ُم٠ًمًم٦م اإلومت٤مء واًمقٓي٦م، وؾمٜمتٓمرق هل٤م سم٢مذن 

 اهلل شمٕم٤ممم.

قم٦م و.. إن ُمقوققم٤مت ُمثؾ ىمْم٤مء اعمرأة ووٓيتٝم٤م وؿمٝم٤مدهت٤م وإُم٤مُمتٝم٤م ًمٚمجام ثوفثًو:

ؾمقف ٟمٗمؽموٝم٤م ذم هذه اًمدراؾم٦م ُمًّٚمٛم٦م، وإٓ ومٜمحـ ٟمٕمت٘مد سم٢مُمٙم٤من اًمٜم٘م٤مش ذم 

سمٕمْمٝم٤م، ًمٙمٜمٜم٤م ؾمٜمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م سمقصٗمٝم٤م صمقاسم٧م ُم١ميّمدة ىمدر اإلُمٙم٤من، وقمغم ؾمٌٞمؾ 

هـ( يٍّمح ذم يمت٤مب اًم٘مْم٤مء 1281اعمث٤مل وم٘مط ٟمذيمر أن اًمِمٞمخ ُمرشم٣م إٟمّم٤مري )

ذم اًم٘م٤ميض سمحٞم٨م شمٙمقن ُمٕمتؼمًة، قمدا  اًمذيمقرة اؿمؽماطواًمِمٝم٤مدات سم٠مٟمف ٓ دًمٞمؾ قمغم 

ًمٙمٜمٜم٤م  وهذه ؿمٝم٤مدة ًمٞم٧ًم سم٤مهلّٞمٜم٦م،، اّدقم٤مء همػم واطمٍد ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء قمدَم اخلالف

 ؾمٜمٖمض اًمٓمرف قمـ هذا اعمقوقع أن وأُمث٤مًمف.

                                           
 .229ُمـ ؾمٚمًٚم٦م اعمّمٜمٗم٤مت:  22( ُمرشم٣م إٟمّم٤مري، اًم٘مْم٤مء واًمِمٝم٤مدات، ج 1)
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شمًتققم٥م ُم٠ًمًمتٜم٤م شم٘مٚمٞمد اعمرأة اعمجتٝمدة ٟمٗمًٝم٤م ُمـ ضمٝم٦م، يمام وشم٘مٚمٞمد همػمه٤م  رابعًو:

 رضمقع اًمٖمػم إًمٞمٝم٤م ومح٥ًم، سمؾ طمتك ذم شم٘مٚمٞمده٤م هل٤م ُمـ ضمٝم٦م صم٤مٟمٞم٦م، ومٚمٞمس اًمٌح٨م ذم

ًمٜمٗمًٝم٤م قمغم شم٘مدير سمٚمقهمٝم٤م ُمرشم٦ٌم آضمتٝم٤مد، وإن يم٤من اجلدل اًمٗم٘مٝمل ُمؽميّمزًا ـ سمِمٙمؾ 

 أيمؼم ـ قمغم اعمحقر إول، أي شم٘مٚمٞمد اًمٖمػم هل٤م.

 

 الطصس التاضخي٘ لمفكْ اإلغالو٘

ومت٤مئٞم٦م ـ همػم شمٌدو اعمٕمٓمٞم٤مت اًمت٤مرخيٞم٦م هلذا اعمقوقع ـ أي ُمقوقع اعمرضمٕمٞم٦م آ

ُمتٙم٤مومئ٦م سملم اًمٗم٘مف اًمِمٞمٕمل واًمٗم٘مف اًمًٜمّل، ومٚمؿ ٟمجد فمٝمقرًا ضم٤مدًا ًمف ذم اًمٗم٘مف اًمًٜمل 

ُم١مظمرًا، قمغم ظمالف احل٤مل ذم اًمٗم٘مف اًمِمٞمٕمل، وًمٕمؾ اًم٥ًٌم ذم ذًمؽ يرضمع إمم فم٤مهرة 

آٟمح٤ًمر اًمٜمًٌل عمقوققم٦م اًمت٘مٚمٞمد ٟمٗمًٝم٤م ذم اًمٗم٘مف اًمًٜمل ىمٞم٤مؾم٤ًم سمام قمٚمٞمف احل٤مل ذم 

، ومٚمؿ يتؿ شمٜم٤مول ُم٠ًمًم٦م اعمرضمٕمٞم٦م ؾمٜمٞم٤ًم يمام شمٚم٘م٤مه٤م اًمٗمٙمر اًمِمٞمٕمل اإلُم٤مُمل اًمٗم٘مف اًمِمٞمٕمل

 ًمت٠مظمذ طمّٞمزًا يمٌػمًا ُمـ احلٞم٤مة اًمِمٞمٕمٞم٦م ُم١مظّمرًا.

قمغم أّي٦م طم٤مل، يٌدو أن اًمٗم٘مف اًمًٜمل، أو همػم اإلُم٤مُمل، مل ينمط ـ سم٤مٓشمٗم٤مق أو ؿمٌف 

هـ( 456آشمٗم٤مق قمغم إىمؾ ـ ُمٜمّم٥م اإلومت٤مء سم٤مًمذيمقرة، وم٤مسمـ طمزم إٟمدًمز )

ًمنموط آضمتٝم٤مد واعمُٗمتل واعمًتٗمتل، ش اإلطمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤مم»يتٕمّرض ذم 

. وقمغم اعمٜمقال ٟمٗمًف، يٕم٘مد أسمق إؾمح٤مق دون أن يِمػم إـمالىم٤ًم إمم ذط اًمذيمقرة

هـ( ذم يمت٤مب اًمٚمٛمع سم٤مسم٤ًم ظم٤مص٤ًم سمنموط اعمُٗمتل واعمًتٗمتل دون أن 476اًمِمػمازي )

هـ( ذم 545، وهٙمذا احل٤مل ُمع اًمٖمزازم )٘مٞمؾيذيمر ذط اًمذيمقرة، وًمق قمغم ٟمحق اًم

، إذ مل يٙمـ هٜم٤مك ـ ويمذا ذم ومقاشمح ُم٤ٌمطم٨م آضمتٝم٤مد واًمت٘مٚمٞمد ُمـ يمت٤مب اعمًتّمٗمك

                                           
 .134ـ113: 5( اسمـ طمزم إٟمدًمز، اإلطمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤مم: 1)

 .257ـ  254اًمِمػمازي، اًمٚمٛمع ذم أصقل اًمٗم٘مف:  ( أسمق إؾمح٤مق2)

 .631ـ  549: 2( اًمٖمزازم، اعمًتّمٗمك 3)
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ـ أي قملم أو أصمر عم٠ًمًم٦م اًمذيمقرة ذم اًمرمحقت ًمألٟمّم٤مري اعمٓمٌقع قمغم ه٤مُمِمف

 آضمتٝم٤مد أو اًمت٘مٚمٞمد.

ٕمرووم٦م قمغم مجع اجلقاُمع وهٙمذا يٍّمح اًمِمٞمخ طمًـ اًمٕمٓم٤مر، ص٤مطم٥م احل٤مؿمٞم٦م اعم

ـّ رهمؿ ٟم٘مص  ًمٚمًٌٙمل، سمٕمدم اؿمؽماط اًمذيمقرة ذم اعمجتٝمد، إلُمٙم٤من آضمتٝم٤مد هل

 ، وإن يم٤من يمالُمف ذم آضمتٝم٤مد سم٤معمدًمقل اعمٓم٤مسم٘مل.قم٘مقهلـ

هـ( 624وعمزيد ُمـ شم٠ميمٞمد اعمقوقع ذم اعمِمٝمد اًمًٜمل، يٜم٘مؾ اسمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد )

ىمقًمف سمجقاز شمقزّم اعمرأة اًم٘مْم٤مء، صمؿ جيٞم٥م ذم اعمٖمٜمل أٟمف طمٙمل قمـ اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي 

قمٜمف ـ أي اسمـ ىمداُم٦م ـ سم٠مٟمف جيقز هل٤م أن شمٙمقن ُمٗمتٞم٦ًم ٓ ىم٤موٞم٦م، ُمرؾماًل أُمر إومت٤مئٝم٤م 

 .إرؾم٤مل اًمقاوح٤مت

هـ( شمٍميح 643وذم يمت٤مب أدب اعمٗمتل واعمًتٗمتل ٓسمـ اًمّمالح اًمِمٝمرزوري )

هـ( ذم اعمجٛمقع ـ 676ي )، ويٜمّص اإلُم٤مم اًمٜمقواؿمؽماط اًمذيمقرة ذم اعمٗمتل مسمٕمد

سمٕمد ذيمر مجٚم٦م ذوط ذم اعمُٗمتل ـ قمغم شم٤ًموي اًمرضمؾ واعمرأة ذم اإلومت٤مء، وقمدم 

 .اؿمؽماط اًمذيمقرة، ُمرؾماًل إُمر ـ يمٙمثػميـ همػمه ـ إرؾم٤مل اعمًّٚمامت

هـ( ٓ يٜمّص يمام ذم اعمجٛمقع قمغم 676وذم روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم عمحٞمل اًمديـ اًمٜمقوي )

                                           
 .659ـ  598: 2( إٟمّم٤مري، ومقاشمح اًمرمحقت 1)

 .425ـ  424: 2( طمًـ اًمٕمٓم٤مر، طم٤مؿمٞم٦م اًمٕمٓم٤مر قمغم مجع اجلقاُمع ًمٚمًٌٙمل 2)

 ، دار اًمٗمٙمر.381: 11( اسمـ ىمداُم٦م اعم٘مدد، اعمٖمٜمل 3)

، ُمٙمت٦ٌم اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ، اًمٓمٌٕم٦م 146رزوري، أدب اعمٗمتل واعمًتٗمتل: ( اسمـ اًمّمالح اًمِمٝم4)

 م.1986إومم، 

، دار اًمٗمٙمر: وًمف أيْم٤ًم: آداب اًمٗمتقى واعمٗمتل 41: 1( اًمٜمقوي، اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب 5)

م، وىمد مجع 1988، دار اًمٗمٙمر، دُمِمؼ، واجلّٗم٤من واجل٤ميب، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 19واعمًتٗمتل: 

ب آراء صمالصم٦م ُمـ أقمالم اًمًٜم٦ّم: اًمّمٞمٛمري، واخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي، اًمٜمقوي ذم هذا اًمٙمت٤م

 واًمِمٝمرزوري.



 247 ......... املرأة ومرجعية اإلفتاء، دراسة فقهية استداللية حول شرعية تقليد املرأة

أة، ًمٙمٜمف يًتٕمرض ذوط اعمٗمتل ويٌح٨م ومٞمٝم٤م، دون إؿم٤مرة قمدم اعمٜمع قمـ إومت٤مء اعمر

 .إمم اًمذيمقرة وٟمحقه٤م

أقمالم اعمقىمٕملم قمـ رب »هـ( ذم يمت٤مسمف 751ويًتٕمرض اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م )

ُم٤م يًّٛمٞمف: اعمٙمثريـ واعمتقؾّمٓملم واعم٘مّٚملم ذم اإلومت٤مء، ٟم٤مّص٤ًم قمغم أّن ُمٜمٝمؿ ش اًمٕم٤معملم

سمٕمض اًمٜم٤ًمء ذم يمؾ ومريؼ ُمـ اًمٗمرىم٤مء اًمثالصم٦م مجٞمٕم٤ًم اًمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء، ذايمرًا أؾم٤مُمل 

: قم٤مئِم٦م، وأم ؾمٚمٛم٦م، وأم قمٓمٞم٦م، وصٗمٞم٦م، وطمٗمّم٦م، وطمٌٞم٦ٌم و... ـّ  .ُمٜمٝم

اًمٙمقيتٞم٦م، طمٞم٨م ذيمرت  ّٞم٦مقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝماعموُمـ اًمٜمّمقص احل٤مؾمٛم٦م ُم١مظّمرًا، ٟمص 

 .أّن قمدم اؿمؽماط اًمذيمقرة ذم اعمُٗمتل طمٙمؿ اشمٗم٤مىمل

، ومٗمل اًمٗمت٤موى اهلٜمدي٦م اًمنمط ا٦م شمرومض هذ٤مًمٞم٤ًم ذم اًمٜمّمقص اًمًٜمٞمّ وهٙمذا ٟمجد شمت

، وذم يمِم٤مف )ُمذه٥م أيب طمٜمٞمٗم٦م( أٟمف ٓ شمِمؽمط اًمذيمقرة ذم اعمُٗمتل وٓ احلري٦م

، وىمد ذيمر قمالء هـ( أّٟمف شمّمّح ومتقى اًمٕمٌد واعمرأة و..1451اًم٘مٜم٤مع ًمٚمٌٝمقيت )

اًمذيمقرة وٓ احلري٦م  اؿمؽماطقمدم ش اًمدر اعمخت٤مر»هـ( ذم 1488اًمديـ احلّمٗمٙمل )

 .وٓ اًمٜمٓمؼ ذم اإلومت٤مء

، وم٘مد ٓطمٔمٜم٤م سمٕمد ُمراضمٕم٦م اعمقوقع ذم اإلُم٤مُمل أُم٤م قمغم صٕمٞمد اًمٗم٘مف اًمِمٞمٕمل

هـ( ذم 965اعمّم٤مدر اًمٗم٘مٝمٞم٦م أّن أّول ُمـ أصم٤مر هذا اًمٌح٨م يم٤من اًمِمٝمٞمد اًمث٤مين )

                                           
 ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت.87: 8( اًمٜمقوي، روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 1)

 .14ـ  11: 1( اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م، أقمالم اعمقىمٕملم قمـ رب اًمٕم٤معملم 2)

 .26: 32 ّٞم٦مقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝماعم( 3)

 ر إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب.، ـمٌٕم٦م دا349: 3( اًمٗمت٤موى اهلٜمدي٦م 4)

 هـ.1418، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، 384: 6( ُمٜمّمقر سمـ يقٟمس اًمٌٝمقيت، يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع 5)

 هـ.1415، ـمٌٕم٦م دار اًمٗمٙمر، 498: 5( قمالء اًمديـ احلّمٗمٙمل، اًمدر اعمخت٤مر 6)
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ُم٤ٌمطم٨م اًم٘مْم٤مء ُمـ يمت٤مب اًمروو٦م اًمٌٝمٞم٦م، ُمدقمٞم٤ًم اإلمج٤مع قمٚمٞمف ـ قمغم ظمالف ذم 

وذم اًمٖمٞم٦ٌم يٜمٗمذ ىمْم٤مء اًمٗم٘مٞمف اجل٤مُمع ًمنمائط اإلومت٤مء »ٞم٨م ىم٤مل: شمٗمًػم اّدقم٤مئف هذا ـ طم

وهل: اًمٌٚمقغ، واًمٕم٘مؾ، واًمذيمقرة، واإليامن، واًمٕمداًم٦م، وـمٝم٤مرة اعمقًمد إمج٤مقم٤ًم، 

 .شواًمٙمت٤مسم٦م، واحلري٦م، واًمٌٍم قمغم إؿمٝمر..

وطمٞم٨م مل يٙمـ ُمٌح٨م آضمتٝم٤مد واًمت٘مٚمٞمد ُمتداوًٓ ـ سم٤مؾمت٘مالل ـ ذم اعمّمٜمّٗم٤مت 

إلُم٤مُمٞم٦م، يم٤مٟم٧م ُمقوققم٤مشمف شمدرس ذم قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف، وأطمٞم٤مٟم٤ًم ذم سمح٨م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ا

إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ذم اًمٗم٘مف ٟمٗمًف، وىمد ٓطمٔمٜم٤م صمالصم٦م أٟمقاع ُمـ 

 اعمّم٤مدر إصقًمٞم٦م اًمتل قم٤مجل٧م هذا اًمٌح٨م هل:

ظم٤ٌمرّي٦م، أي ىمٌؾ اًم٘مرن اًمٕم٤مذ ٤مدر اًمتل شم٘مع ىمٌؾ طم٘م٦ٌم احلريم٦م اإلـ اعمّم1

د شمٕمّرو٧م هذه اًمٙمت٥م إصقًمٞم٦م ذم ُم٤ٌمطم٨م آضمتٝم٤مد واًمت٘مٚمٞمد ُمٜمٝم٤م اهلجري، وىم

عم٤ٌمطم٨م ُمثؾ اًمتّمقي٥م واًمتخٓمئ٦م، وشمٕمريػ طم٘مٞم٘م٦م آضمتٝم٤مد، وسمٞم٤من أن أطمٙم٤مم 

ًمٞم٧ًم اضمتٝم٤مدي٦م، وضمقاز أو قمدم ضمقاز اًمت٘مٚمٞمد ذم أصقل اًمديـ، وسمٞم٤من  |اًمٜمٌل

 ُم٤م يتقىمػ قمٚمٞمف آضمتٝم٤مد ُمـ قمٚمقم و..

اًمرضمقًم٦م ذم اعمُٗمتل، رهمؿ أهن٤م أومردت سمحث٤ًم  رًا ًمنمطٟمجد ذم هذه اعمّم٤مدر ذيمومل 

اًمذريٕم٦م إمم أصقل »محؾ قمٜمقان: صٗم٤مت أو صٗم٦م اعمُٗمتل واعمًتٗمتل، ومٚمػماضمع ُمثؾ 

هـ(، وُمٕم٤مرج 464ًمٚمٓمقد )ش اًمٕمّدة»هـ(، و436ًمٚمًٞمد اعمرشم٣م )ش اًمنميٕم٦م

هـ(، وهتذي٥م اًمقصقل إمم قمٚمؿ إصقل، ويمذًمؽ 676إصقل ًمٚمٛمح٘مؼ احلكم )

 .هـ(، و..725ئ اًمقصقل ًمٚمٕمالُم٦م احلكم )ُم٤ٌمد

                                           
 .62: 3( اًمِمٝمٞمد اًمث٤مين، اًمروو٦م اًمٌٝمٞم٦م ذم ذح اًمٚمٛمٕم٦م اًمدُمِم٘مٞم٦م 1)

 723: 2: واًمٓمقد، اًمٕمّدة 844ـ  792: 2إمم أصقل اًمنميٕم٦م  ( اًمنميػ اعمرشم٣م، اًمذريٕم٦م2)

: واًمٕمالُم٦م احلكم، هتذي٥م اًمقصقل إمم 281ـ  275: واعمح٘مؼ احلكم، ُمٕم٤مرج إصقل: 735ـ 
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ظم٤ٌمري ـ إصقزم، ومل ٟمجد ومٞمٝم٤م ٤مدر اًمتل ضم٤مءت ذم إـم٤مر اًمٍماع اإلـ اعمّم2

هـ( 1245طمديث٤ًم قمـ هذا اعمقوقع إـمالىم٤ًم، ومٚمؽماضمع ُمّمٜمّٗم٤مت اًمقطمٞمد اًمٌٝمٌٝم٤مين )

 قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل، ُمثؾ يمت٤ميب اًمٗمقائد احل٤مئري٦م، واًمرؾم٤مئؾ إصقًمٞم٦م، ًمٚمت٠ميّمد ُمـ

 .ذًمؽ

ـ اعمّم٤مدر إصقًمٞم٦م اعمت٠مظمرة اًمتل قم٤مجل٧م ذم ظم٤ممتتٝم٤م ُم٤ٌمطم٨م آضمتٝم٤مد 3 

واًمت٘مٚمٞمد، وىمد شمٕمّرو٧م هٜم٤مك حل٘مٞم٘م٦م آضمتٝم٤مد، وُم٤م حيت٤مج إًمٞمف ومٞمف، يمام شمٕمّرو٧م 

ًمنموط اعم٘مّٚمد ذايمرًة ُمٜمٝم٤م احلٞم٤مة، وإقمٚمٛمٞم٦م، وشمٕمّرو٧م أيْم٤ًم عمٌح٨م آضمتٝم٤مد 

 واًمتّمقي٥م و.. اعمتجزئ، يمام شمٜم٤موًم٧م ُمٌح٨م اًمتخٓمئ٦م

اًمذيمقرة، رهمؿ اًمتٕمّرض ًمٌٕمض  عمّمٜمّٗم٤مت مل ٟمجد ومٞمف ذيمرًا ًمنمطوهذا اًمٜمقع ُمـ ا

ذوط ُمرضمع اًمت٘مٚمٞمد، يم٤محلٞم٤مة وإقمٚمٛمٞم٦م، ومٚمٞمٚمحظ ذم ذًمؽ ُم٤م يمتٌف ـ قمغم ؾمٌٞمؾ 

، واًمِمٞمخ اًمٌٝم٤مئل ذم زسمدة إصقًمٞم٦م ُمٕم٤ممل اًمديـ ُم٘مّدُم٦م اعمث٤مل ـ اًمِمٞمخ طمًـ ذم

ي٦م إصقل، واعمِمٙمٞمٜمل ذم طمقار اًمٙمٗم٤مي٦م، واًمٕمراىمل إصقل، واخلراؾم٤مين ذم يمٗم٤م

ذم ُم٘م٤مٓت إصقل، ويمذًمؽ ذم هن٤مي٦م إومٙم٤مر، واإلصٗمٝم٤مين ذم هن٤مي٦م اًمدراي٦م، 

، وىمد ؿمّذت سمٕمض اًمٙمت٥م إصقًمٞم٦م قمـ ذًمؽ، واخلقئل ذم ُمّم٤ٌمح إصقل و..

                                                                                                       
 .254ـ244: وُم٤ٌمدئ اًمقصقل إمم قمٚمؿ إصقل: 299ـ  277قمٚمؿ إصقل: 

إصقًمٞم٦م، رؾم٤مًم٦م آضمتٝم٤مد : واًمرؾم٤مئؾ 133ـ  131( اًمقطمٞمد اًمٌٝمٌٝم٤مين، اًمٗمقائد احل٤مئري٦م:1)

ذم هذا اًمًٞم٤مق أسمق اًم٘م٤مؾمؿ سمـ زيـ اًمٕم٤مسمديـ يمريؿ، يمت٤مب اضمتٝم٤مد  اٟمٔمر: و229ـ  15وإظم٤ٌمر:

يمت٤مب اًمقاومٞم٦م  اٟمٔمروشم٘مٚمٞمد )وم٤مرد(، وهق يمت٤مب ؾمٓمر ذم اًم٘مرن اًمراسمع قمنم اهلجري، يمام و

د واعمٗمتل دون ًمٚمٗم٤موؾ اًمتقين طمٞم٨م ذيمر ومٞمف ُم٤ٌمطم٨م آضمتٝم٤مد واًمت٘مٚمٞمد، وذيمر ذوط اعم٘مٚمَّ 

 . 317ـ243أدٟمك إؿم٤مرة ًمنمط اًمذيمقرة، راضمع: اًمقاومٞم٦م: 

: 168ـ 159: واًمٌٝم٤مئل، زسمدة إصقل: 248ـ  238( اًمِمٞمخ طمًـ، ُمٕم٤ممل اًمديـ: 2)

: 358ـ 271: 5: واعمِمٙمٞمٜمل، طمقار اًمٙمٗم٤مي٦م 548ـ  528واخلراؾم٤مين، يمٗم٤مي٦م إصقل: 
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 ومتٕمّرو٧م عمقوقع اًمذيمقرة، وؾمتٔمٝمر ذم ُمٓم٤موي هذا اًمٌح٨م، إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.

وىمد ٓطمٔمٜم٤م أن هذا اًمٌح٨م مل يٚمَؼ طمْمقرًا ذم اعمٞمدان اًمٗم٘مٝمل، رهمؿ اإلؿم٤مرة 

اًم٤ًمًمٗم٦م ًمٚمِمٝمٞمد اًمث٤مين ذم اًمروو٦م، وإذا ًم٘مل طمْمقرًا ومٝمق وٕمٞمػ وسمًٞمط ضمدًا، 

هـ( اعمٕمروف سمتٗمريٕم٤مشمف اًمٗم٘مٝمٞم٦م خيّّمص رؾم٤مًم٦ًم 1281طمتك أن اًمِمٞمخ إٟمّم٤مري )

وٓ يذيمر قمدا اًمٌٚمقغ واًمٕم٘مؾ ًمالضمتٝم٤مد واًمت٘مٚمٞمد، ويٗمّّمؾ ومٞمٝم٤م ذوط اعم٘مٚمَّد 

واإليامن وآضمتٝم٤مد، سم٤مطمث٤ًم ذم احلٞم٤مة وإقمٚمٛمٞم٦م، دون أن يِمػم سمت٤مشم٤ًم إمم ومٙمرة 

، وؾمقف ٟمْمٞمػ ًمدى احلدي٨م قمـ دًمٞمؾ اإلمج٤مع  اعم٘م٤مم قمغم ذط اًمذيمقرة

 اًمذيمقرة يمالُم٤ًم آظمر أيْم٤ًم يٗمٞمد ذم شمٙمقيـ صقرٍة شم٤مرخيٞم٦م.

مم أن ضم٤مء اًمًٞمد حمٛمد يم٤مفمؿ اًمٞمزدي وىمد اؾمتٛمّر اًمقوع قمغم هذا اعمٜمقال إ

، شاًمٕمروة اًمقصم٘مك»هـ( وذيمر ذط اًمذيمقرة ذم ُمرضمع اًمت٘مٚمٞمد ذم يمت٤مسمف 1337)

وذًمؽ سمداي٤مت اًم٘مرن اًمٕمنميـ اعمٞمالدي، طمٞم٨م حتّقل هذا اعمقوقع ـ شمٌٕم٤ًم ًمتحّقل 

يمت٤مب اًمٕمروة إمم ُم٤مدة شمدور طمقهل٤م اًمدراؾم٤مت اًمٗم٘مٝمٞم٦م ـ إمم ُم٤مدة شمدرس ذم اًمٗم٘مف 

ُمل قمغم ٟمٓم٤مق واؾمع، وؿم٤مهدٟم٤م ًمف طمْمقرًا ضم٤مدًا ذم اًمٌح٨م اًمٗم٘مٝمل ُمٜمذ شمٚمؽ اإلُم٤م

 اًمٗمؽمة وطمتك قمٍمٟم٤م احل٤مض.

 وفرصد ادشفد دم افػسة إخرة، ٓحظـو وجود رأيغ دم هذا ادجول:

                                                                                                       
: 269ـ 215: 2، ق4إومٙم٤مر  : وهن٤مي٦م512ـ  491: 2واًمٕمراىمل، ُم٘م٤مٓت إصقل 

: 549ـ  495: 2: واًمؼموضمردي، طم٤مؿمٞم٦م اًمٙمٗم٤مي٦م 487ـ  425: 3واإلصٗمٝم٤مين، هن٤مي٦م اًمدراي٦م 

: 4: وًمف أيْم٤ًم: دراؾم٤مت ذم قمٚمؿ إصقل466ـ  434: 3واخلقئل، ُمّم٤ٌمح إصقل 

 ، سم٘مٚمؿ اًمًٞمد قمكم اًمِم٤مهرودي و..444ـ421

وٛمـ يمت٤مب جمٛمققم٦م رؾم٤مئؾ وم٘مٝمٞم٦م وأصقًمٞم٦م ( إٟمّم٤مري، رؾم٤مًم٦م ذم آضمتٝم٤مد واًمت٘مٚمٞمد )1)

 .57ؾمٞمام ُم٤م سمٕمد صٗمح٦م ٓ، 96ـ45ص٤مدرة قمـ ُمٙمت٦ٌم اعمٗمٞمد ذم ىمؿ، إيران(: 

 ، ـمٌٕم٦م ضم٤مُمٕم٦م اعمدرؾملم.24: 1( حمٛمد يم٤مفمؿ اًمٞمزدي، اًمٕمروة اًمقصم٘مك 2)
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وهق اًمرأي اًم٤ًمئد ُم١مظّمرًا، ويتٌٜمّك وضمٝم٦م ٟمٔمر ص٤مطم٥م اًمٕمروة ذم  افرأي إول:

ا اًمرأي ـ همػم اًمٞمزدي ص٤مطم٥م اًمٕمروة ـ يمؾ ُمـ اؿمؽماط اًمذيمقرة، وُمـ أٟمّم٤مر هذ

هـ(، واعمػمزا اًمٜم٤مئٞمٜمل 1345هـ(، واًمٗمػموزآسم٤مدي )1344اعمح٘مؼ اجلقاهري )

هـ(، واعمح٘مؼ اًمٕمراىمل 1355هـ(، واًمِمٞمخ قمٌد اًمٙمريؿ احل٤مئري )1355)

هـ( واًمًٞمد طمًلم اًمؼموضمردي 1373هـ(، وحمٛمد طمًلم يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء )1361)

هـ(، واًمِمٞمخ حمٛمد رو٤م آل ي٤مؾملم 1382اًمِمػمازي ) هـ(، وقمٌد اهل٤مدي1384)

هـ( 1449هـ(، واإلُم٤مم اخلٛمٞمٜمل )1445هـ(، وآي٦م اهلل حمٛمد اخلقاٟم٤ًمري )1374)

 .هـ(1414ٙم٤مين )٤ميهـ(، واًمًٞمد اًمٙمٚم1413ٌواًمًٞمد اخلقئل )

وىمد اؾمتٛمّرت هٞمٛمٜم٦م هذا اًمرأي قمغم اعمقىمػ اًمٗم٘مٝمل طمتك اًمٕمٍم احل٤مض، طمٞم٨م 

، يم٤مًمًٞمد اًمًٞمًت٤مين، واًمِمٞمخ اًمنمط ااًمت٘مٚمٞمد اعمٕم٤مسيـ إمم هذُمراضمع  يذه٥م أيمثر

اًمتؼميزي، واًمقطمٞمد اخلراؾم٤مين، واًمِمٞمخ حمٛمد شم٘مل اًمٌٝمج٧م، واًمًٞمد حمٛمد ؾمٕمٞمد 

، وىمٌؾ ص٤مطم٥م اًمٕمروة، وضمدٟم٤م شمٌٜمّل هذا اعمقىمػ ُمـ اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل احلٙمٞمؿ، و..

                                           
( اعمّمدر ٟمٗمًف، طمٞم٨م مل يًّجٚمقا شمٕمٚمٞم٘م٤ًم قمغم ُمتـ اًمٕمروة: وُمٜمٝمؿ أيْم٤ًم: اًمًٞمد حمٛمد 1)

: واعمالطمظ أّن اًمًٞمد أسم٤م احلًـ اإلصٗمٝم٤مين وُمٕمف اإلُم٤مم اخلٛمٞمٜمل مل 219: 1اًمٗم٘مف  اًمِمػمازي،

: 3، م11: 1يذيمرا ذم رؾم٤مًمتٝمام اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمٕمرووم٦م ذط اًمذيمقرة ومراضمع: وؾمٞمٚم٦م اًمٜمج٤مة

 .3، م3: 1وحترير اًمقؾمٞمٚم٦م

اًمٗمٞم٤مض،  : وحمٛمد إؾمح٤مق4: 1( راضمع: ُمقؾمك اًمِمٌػمي اًمزٟمج٤مين، رؾم٤مًم٦م شمقوٞمح اعم٤ًمئؾ 2)

: وقمكم احلًٞمٜمل 6: 1: وحمٛمد ؾمٕمٞمد احلٙمٞمؿ، ُمٜمٝم٤مج اًمّم٤محللم 8: 1ُمٜمٝم٤مج اًمّم٤محللم 

: وهق رأي ضمقاد اًمتؼميزي واًمٗم٤موؾ اًمٚمٜمٙمراين يمام ذم 14: 1اًمًٞمًت٤مين، ُمٜمٝم٤مج اًمّم٤محللم 

: وًمٓمػ 59ـ 58: 1: وشمٜم٘مٞمح ُم٤ٌمين اًمٕمروة 21ـ 24رؾم٤مًم٦م شمقوٞمح اعم٤ًمئؾ )ؿمش ُمرضمع(: 

: وٟم٤مس ُمٙم٤مرم اًمِمػمازي، رؾم٤مًم٦م شمقوٞمح اعم٤ًمئؾ: 4ٙم٤مين، شمقوٞمح اعم٤ًمئؾ: اهلل اًمّم٤مذم اًمٙمٚمٌٞم

: وطمًلم وطمٞمد اخلراؾم٤مين، 7: وهق فم٤مهر حمٛمد شم٘مل اًمٌٝمج٦م ذم رؾم٤مًم٦م شمقوٞمح اعم٤ًمئؾ: 8

: وحمٛمد قمكم 12: وطمًلم اًمٜمقري اهلٛمداين، رؾم٤مًم٦م شمقوٞمح اعم٤ًمئؾ: 173شمقوٞمح اعم٤ًمئؾ: 
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ـ( ذم يمت٤مسمف ه1242سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ أُمث٤مل اًمًٞمد اعمج٤مهد حمٛمد اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل )

 .شُمٗم٤مشمٞمح إصقل»

وهق اًمرأي اعمخ٤مًمػ عم٤م ؾم٤مد ذم اًمٗمؽمة إظمػمة سم٤مخلّمقص، وىمد  افرأي افثوين:

هـ( ذم رؾم٤مًمتف ذم آضمتٝم٤مد واًمت٘مٚمٞمد، ُمتقىّمٗم٤ًم 1365ذه٥م إًمٞمف اعمح٘مؼ اإلصٗمٝم٤مين )

، وإن هـ( ذم اعمًتٛمًؽ1394، واًمًٞمد حمًـ احلٙمٞمؿ )وم٘مط ذم ُمقوقع اًمت٤ًممل

قمٚمٛمٞم٤ًم اعمخ٤مًمػ مل يٕمّٚم٘م٤م قمغم اًمٕمروة ذم ذط اًمذيمقرة، مم٤م يٕمٜمل شمٌٜمّٞمٝمام هذا اًمرأي  يم٤مٟم٤م

 .ٓ ومتقائٞم٤مً 

، واًمِمٞمخ حمّٛمد ُمٝمدي وممـ ذه٥م إمم هذا اًم٘مقل أيْم٤ًم اًمًٞمد رو٤م اًمّمدر

، وشمٌٜم٤مه اًمِمٞمخ ، يمام ُم٤مل إًمٞمف اًمٕمالُم٦م اًمًٞمد حمٛمد طمًلم ومْمؾ اهللؿمٛمس اًمديـ

، ومل يذيمره سحي٤ًم يمنمٍط اًمِمٞمخ يقؾمػ اًمّم٤مٟمٕمل ذم رؾم٤مًمتف: حمٛمد اجلٞمالين

، وهق اًمٔم٤مهر ُمـ اًمًٞمد شم٘مل اًم٘مٛمل أيْم٤ًم ذم ُم٤ٌمين ُمٜمٝم٤مج شمقوٞمح اعم٤ًمئؾ

                                                                                                       
: ٟمٕمؿ، 4لم قمكم ُمٜمتٔمري، رؾم٤مًم٦م شمقوٞمح اعم٤ًمئؾ: : وطم6ًيمراُمل، رؾم٤مًم٦م شمقوٞمح اعم٤ًمئؾ: 

: 2اطمت٤مط وضمقسم٤ًم ذم هذا اًمنمط قمٌد اًمٙمريؿ اعمقؾمقي إردسمٞمكم ذم رؾم٤مًم٦م شمقوٞمح اعم٤ًمئؾ: 

 .294ـ293: 6وشمٌٜمّك آطمتٞم٤مط أيْم٤ًم اًمٗمػموزآسم٤مدي ذم قمٜم٤مي٦م إصقل

 .613( اًمًٞمد حمٛمد اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل، ُمٗم٤مشمٞمح إصقل )طمجري(: 1)

 .68اإلصٗمٝم٤مين، آضمتٝم٤مد واًمت٘مٚمٞمد، وٛمـ يمت٤مب سمحقث ذم إصقل: ( حمٛمد طمًلم 2)

 .43: 1( حمًـ احلٙمٞمؿ، ُمًتٛمًؽ اًمٕمروة اًمقصم٘مك 3)

 .6: 1( ٟمّص قمغم اًمنمـمٞم٦م حمًـ احلٙمٞمؿ ذم ُمٜمٝم٤مج اًمّم٤محللم 4)

 .147ـ  146( رو٤م اًمّمدر، آضمتٝم٤مد واًمت٘مٚمٞمد: 5)

 .283ـ  281( حمٛمد ُمٝمدي ؿمٛمس اًمديـ، آضمتٝم٤مد واًمت٘مٚمٞمد: 6)

، ًمٙمٜمف ٟمّص قمغم اًمنمـمّٞم٦م ذم رؾم٤مًمتف اًمٕمٛمٚمٞم٦م: 126ـ124( حمٛمد طمًلم ومْمؾ اهلل، دٟمٞم٤م اعمرأة: 7)

 .15: 1وم٘مف اًمنميٕم٦م 

 .167ـ  151: 6ـ  5( حمٛمد اجلٞمالين، ذـمٞم٦م اًمذيمقرة ذم اعُمٗمتل، جمٚم٦م وم٘مف أهؾ اًمٌٞم٧م، اًمٕمدد 8)

 .6( يقؾمػ اًمّم٤مٟمٕمل، رؾم٤مًم٦م شمقوٞمح اعم٤ًمئؾ: 9)
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 .، وُمـ ذيٕمتٛمدار اجلزائري ذم اًمٜمقر اعمٌلماًمّم٤محللم

 ذطيم٤مٟم٧م هذه صقرة ُمقضمزة ًمٚمٛمِمٝمد اًمت٤مرخيل واعمٕم٤مس وم٘مٝمٞم٤ًم ُمـ ُم٠ًمًم٦م 

 ؾمقف ٟمًتٕملم هبذه اًمّمقرة ذم إسمح٤مث اًم٘م٤مدُم٦م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.اًمذيمقرة، و

اًمذيمقرة ذم  وٟمح٤مول ـ سمداي٦ًم ـ اؾمتٕمراض ُمقىمػ اًمٜمٔمري٦م اًم٘م٤مئٚم٦م سمٕمدم ذط

، ًمٜمح٤مول سمٕمد اًمنمط ااًمٜمٔمري٦م اًمذاه٦ٌم إمم هذ ُمرضمع اًمت٘مٚمٞمد، صمؿ ٟمٕم٘مٌٝم٤م سمذيمر أدًّم٦م

 .إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ذًمؽ اخلروج سمٜمتٞمج٦م وُمقىمػ

 

ّٗٛ تكمٗس املطأٚ أٔ عسً اؾرتاط الصنٕضٚ يف وطدع التكمٗسٌعطٖـ 1  ٛ ؾطع

وطم٤مصؾ ُم٤م يٛمٙمـ إىم٤مُمتف ُمـ أدًم٦م إلصم٤ٌمت قمدم اؿمؽماط اًمذيمقرة ذم ُمرضمع 

 اًمت٘مٚمٞمد ُم٤م يكم:

إن ُمٌدأ ىمدرة اعمرأة قمغم سمٚمقغ ُمرشم٦ٌم آضمتٝم٤مد، مم٤م ٓ إؿمٙم٤مل ومٞمف ُمـ  افدفقل إول:

ٞم٤ًم، يمام شمِمٝمد ًمف يمت٥م اًمت٤مريخ واًمؽماضمؿ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمتٙمقيٜمٞم٦م، سمؾ ىمد طمّمؾ ذًمؽ شم٤مرخي

وهمػمه٤م، وهذا ُمٕمٜم٤مه أن اعمرأة سمٌٚمقهمٝم٤م ُمرشم٦ٌم آضمتٝم٤مد حيّمؾ هل٤م اًم٘مٓمع واًمٞم٘ملم 

سم٤محلٙمؿ اًمقاىمٕمل أو اًمٔم٤مهري، وُمٕمف يمٞمػ جيقز هل٤م شم٘مٚمٞمد همػمه٤م ممـ ىمد خي٤مًمٗمٝم٤م 

 سمٕمد اًمرأي؟! وُمـ صمؿ ٓ شمٙمقن ُمِمٛمقًم٦ًم ًمٚمٌٜم٤مء اًمٕم٘مالئل ذم رضمقع اجل٤مهؾ إمم اًمٕم٤ممل

 ومرض ظمروضمٝم٤م قمـ اجلٝمؾ. 

وسمٕم٤ٌمرٍة أظمرى، إن ُم٤م دّل قمغم قمدم ضمقاز شم٘مٚمٞمد اعمجتٝمد ًمٖمػمه ـ أو قمدم ًمزوُمف 

قمٚمٞمف يمام هق ُمٌٜمك مج٤مقم٦م ـ جيري ذم اعمرأة مت٤مُم٤ًم يمام جيري ذم اًمرضمؾ، ومال ُمٕمٜمك 

 إلًمزاُمٝم٤م سم٤مًمت٘مٚمٞمد سمٕمد سمٚمقهمٝم٤م ُمرشم٦ٌم آضمتٝم٤مد. 

                                           
 .34: 1ُم٤ٌمين ُمٜمٝم٤مج اًمّم٤محللم ( شم٘مل اًم٘مٛمل، 1)

 .122( ذيٕمتٛمدار اجلزائري، اًمٜمقر اعمٌلم: 2)
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ٚمٞمد اعمرأة ٟمٗمًٝم٤م، إذا سمٚمٖم٧م ُمرطمٚم٦م وهذا اًمدًمٞمؾ يث٧ٌم ـ وم٘مط ـ ذقمّٞم٦م شم٘م

آضمتٝم٤مد، وىمد ي٘م٤مل: إّٟمف حيت٤مج إلمت٤مُمف إمم ٟم٘مض وضمٝم٦م اًمٜمٔمر اًم٘م٤مدُم٦م، واًمتل شم٘مقل 

ٌّدًا ـ ذقمٞم٦م شم٘مٚمٞمده٤م ًمذاهت٤م،  سم٠من ذم رأي اعمرأة ٟم٘مّم٤ًم، إُمر اًمذي ىمد يٚمٖمل ـ وًمق شمٕم

عمٗمروض طمّمقل إٓ أّن هذا اًمٙمالم ٓ حمّؾ ًمف هٜم٤م طمتك ًمق مت٧ّم شمٚمؽ اًمٜمٔمري٦م وم٢من ا

اًم٘مٓمع هل٤م سم٤مًمقاىمع أو اًمٔم٤مهر، وٓ ُمٕمٜمك ًمًٚم٥م احلجٞم٦م قمـ هذا اًم٘مٓمع سمٕمد طمّمقًمف، 

إٓ إذا سمٜمٞمٜم٤م ذم ُم٤ٌمطم٨م أصقل اًمٗم٘مف قمغم إُمٙم٤من ذًمؽ سمٕمد اقمت٤ٌمر ىمٓمٕمٝم٤م سمحٙمؿ اًم٘مٓمع 

اًمذايت، واخلالف ُمٌٜم٤مئّل. وؾمقف ٟمتٕمّرض هلذا اًمرأي ـ أي ٟم٘مّم٤من رأي اعمرأة وقمدم 

 ـ وٟمدرؾمف وٛمـ أدًّم٦م اًم٘مقل سم٤مؿمؽماط اًمذيمقرة ذم اإلومت٤مء.آقمتداد سم٤مضمتٝم٤مده٤م 

ؽ سم٤مٕدًّم٦م اًمٕم٤مُم٦م اعمثٌت٦م عمٌدأ اًمت٘مٚمٞمد، وم٢من ذم هذه إدًّم٦م  افدفقل افثوين: ًّ اًمتٛم

 إـمالىم٤ًم يِمٛمؾ يمقن اعم٘مٚمَّد أٟمثك، وأسمرز هذه إدًم٦م:

اًمٕمٛمقُم٤مت واعمٓمٚم٘م٤مت اًمٚمٗمٔمٞم٦م اًمقاردة ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦ّم ُمـ ُمثؾ:  أوًٓ:

ـتُْم َٓ َتْعَؾُؿونَ َؾو ـُ ِر إِن  ـْ لِّ ؾِْرَؿٍي ، و(7إٟمٌٞم٤مء: ) ْشَلُفوْا َأْهَل افذِّ ـُ َؾَؾْوَٓ َكَػَر ِمن 

يِن وَ  ُفوْا دِم افدِّ ـُْفْم َضآئَِػٌي فَِّقَتَػؼَّ ، إمم همػمه٤م ُمـ إدًّم٦م اًمٕم٤مُم٦م (122اًمتقسم٦م: ) ..مِّ

 همػم اعم٘مّٞمدة سم٘مٞمد اًمذيمقرة.

ًػمة اًمٕم٘مالئٞم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم رضمقع اجل٤مهؾ إمم اًمٕم٤ممل، سمال ومرٍق ـ آرشمٙم٤مز واًم ثوكقًو:

ضمزُم٤ًم ـ سملم يمقن اًمٕم٤ممل ذيمرًا أو أٟمثك، وم٢من هذا اعمٌدأ يٕمٛمؾ سمف اًمٕم٘مالء همػم ٟم٤مفمريـ ومٞمف 

إمم اجلٜمس اعمرضمقع إًمٞمف ُمـ اًمذيمقرة وإٟمقصم٦م، وهذا ُمٕمٜم٤مه ىمٞم٤مم ارشمٙم٤مزهؿ وسمٜم٤مئٝمؿ 

 .د ردع ذقمل قمـ هذا اًمٌٜم٤مءقمغم اًمرضمقع طمتك إمم إٟمثك دون وضمق

 وهذا افدفقل ربام يـوؿش من جفوت:

                                           
 ( أصؾ قمٛمقُمٞم٦م آرشمٙم٤مز اًمٕم٘مالئل مم٤م ٓ يٙم٤مد خيتٚمػ ومٞمف أطمد ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء.1)
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إن إدًم٦م اًمٚمٗمٔمٞم٦م ًمٞم٧ًم ذم ُم٘م٤مم اًمٌٞم٤من ُمـ طمٞم٨م ذوط اًمرضمقع إمم  إوػ:

أهؾ اًمذيمر أو همػمهؿ، وإٟمام هل سمّمدد شم٠مؾمٞمس ُمٌدأ اًمرضمقع إمم اًمٕم٤ممل، وُمٕمف ٓ 

ؽ سم٢مـمالىمٝم٤م ًمٜمٗمل ذطٍ ي ًّ  ُم٤م أو ىمٞمد خمّمقص.  ٛمٙمـ اًمتٛم

إن اًمٜمقع إول ُمـ أدًم٦م اًمت٘مٚمٞمد، ًمٞمس شم٠مؾمٞم٤ًًم عمٌدأ شمنميٕمل ضمديد،  واب:واجل

سمؾ هق إرؿم٤مد إمم اعمرشمٙمز اًمٕم٘مالئل اًمٕم٤مم ذم رضمقع اجل٤مهؾ إمم اًمٕم٤ممل، وُمٕمف شمتحّدد 

ُم٤ًمطمتف شمٌٕم٤ًم ًمٚمٛمرشمٙمز اعمرؿمد إًمٞمف، وطمٞم٨م أصمٌتٜم٤م اٟمٕم٘م٤مد اًمًػمة اًمٕم٘مالئٞم٦م قمغم اًمرضمقع 

 ًٕم٦ًم ُمـ هذه اًمٜم٤مطمٞم٦م أيْم٤ًم.ُمٓمٚم٘م٤ًم، يم٤مٟم٧م دًٓم٦م اًمٜمّمقص ُمتّ 

وسمٕم٤ٌمرٍة أظمرى، اإلـمالق ُمٜمٕم٘مٌد ذم اعمرؿَمد إًمٞمف ٓ ذم اإلرؿم٤مد، وذم اعمدًمقل قمٚمٞمف 

ؽ سم٤مًم ًّ اًمذيمقرة أو  ٜمّمقص اًمٕم٤مُم٦م ًمٜمٗمل ذطٓ ذم اًمدًٓم٦م، وهذا يم٤مف ًمٚمتٛم

 ٟمحقه٤م.

 ٟمٕمؿ، ًمـ شمٙمقن إدًم٦م اًمٚمٗمٔمٞم٦م ُمًت٘مٚم٦ًم طمٞمٜمئٍذ قمـ آرشمٙم٤مز اًمٕم٘مالئل، وهذا مم٤ّم ٓ

 وػم ومٞمف، سمٕمد أن يم٤من اؾمتدًٓمٜم٤م سمٛمجٛمقع اًمٜمققملم ُمـ إدًم٦م، يمام هق فم٤مهر.

إن هذه اإلـمالىم٤مت ُمٜمٍموم٦م إمم اًمرضمؾ، ًمٕمدم ُمٕمٝمقدي٦م شمّمّدي اًمٜم٤ًمء افثوكقي: 

ؽ هب٤م، وم٢من آٟمٍماف هيدم اإلـمالق، يمام هق  ًّ ًمِم١مون اإلومت٤مء، وُمٕمف ٓ جم٤مل ًمٚمتٛم

 .اعم٘مّرر ذم أصقل اًمٗم٘مف

همػم اًمقاوح ُمٜمِم٠م دقمقى آٟمٍماف هذه، ومٝمؾ يراد ادقم٤مء أن  إٟمف ُمـواجلواب: 

ش ارضمٕمقا إمم ُمـ...»ُمثؾ قمٜمقان أهؾ اًمذيمر أو ُم٤م ضم٤مءت ومٞمف وامئر ُمٜمٗمّمٚم٦م ُمثؾ

ُمٜمٍمف اؾمتٕمامًٓ ًمٚمرضم٤مل، وهق ُم٤م ٓ خيٗمك وٕمٗمف ووهٜمف، وقمٚمٞمف وم٤مٟٓمٍماف 

                                           
: وحمٛمد طمًـ اعمرشمْمقي اًمٚمٜمٙمرودي، اًمدر اًمٜمْمٞمد ذم 39: 1( اًمًٌزواري، ُمٝمذب إطمٙم٤مم 1)

، 147: 1: وقمكم پٜم٤مه آؿمتٝم٤مردي، ُمدارك اًمٕمروة 432: 1آضمتٝم٤مد وآطمتٞم٤مط واًمت٘مٚمٞمد 

: وحمٛمد اًمِمػمازي، 423: 1: واعمرقمٌم اًمٜمجٗمل، اًم٘مقل اًمرؿمٞمد ذم آضمتٝم٤مد واًمت٘مٚمٞمد 148

 .219: 1اًمٗم٘مف 
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ُمـ يمثرة اعمّدقمك هٜم٤م ٟم٤مؿمئ قمـ يمثرة اًمٗم٘مٝم٤مء اًمذيمقر، مم٤م يٕمٜمل أن ٟمِمقءه ُمٜمٓمٚمؼ 

ر ذم أصقل اًمقضمقد ٓ يمثرة آؾمتٕمامل، وهق همػم ُمقضم٥م هلدم اإلـمالق قمغم ُم٤م ىمرّ 

 اًمٗم٘مف أيْم٤ًم.

هذا، ُمْم٤موم٤ًم إمم أّن هذه اعمٜم٤مىمِم٦م ـ إن مت٧ّم ـ وم٢مّٟمام شمتّؿ ذم إدًّم٦م اًمٚمٗمٔمٞم٦م اًمتل 

يتّمّقر ومٞمٝم٤م اٟمٍماف هيدم اإلـمالق، ٓ ذم ُمثؾ آرشمٙم٤مز اًمٕم٘مالئل اًمدائر أُمره سملم 

د واًمٞم٘ملم وقمدُمٝمام، مم٤م يٚمٖمل ومٞمف ُمٕمٜمك اًمٜمص اإلـمالىمل طمتك جيري احلدي٨م اًمقضمق

 ومٞمف قمـ آٟمٍماف، يمام هق واوح.

إن اعمًتدّل همٗمؾ قمـ اًمٕمٛمقُم٤مت اًمٕمٚمٞم٤م اًمتل ظمّّمّمتٝم٤م أدًّم٦م ذقمٞم٦م  افثوفثي:

اًمت٘مٚمٞمد ٟمٗمًٝم٤م، وهذه إدًم٦م هل قمٛمقُم٤مت وُمٓمٚم٘م٤مت اًمٜمٝمل قمـ اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٔمـ، 

واعمراد سم٤مًمٔمـ اًمت٘مٚمٞمدي هٜم٤م ُمٓمٚمؼ قمدم اًمٕمٚمؿ ذم ُمقرد ظمرج ُمٜمف اًمٔمـ اًمت٘مٚمٞمدي )

اًمرضمقع إمم ىمقل اًمٖمػم(، وسم٘مل اًم٤ٌمىمل حت٧م اًمٕمٛمقم، وقمٚمٞمف، ومٚمق ؿمؽ ذم ُمقرد أٟمف 

ُمِمٛمقل ًمدًمٞمؾ اًمت٘مٚمٞمد، يمام ذم طم٤مل إٟمثك، ضمرى اًمرضمقع إمم قمٛمقُم٤مت اًمٜمٝمل قمـ 

 ٥م اًمٜمتٞمج٦م.اشّم٤ٌمع اًمٔمـ إلصم٤ٌمت قمدم اجلقاز، مم٤م يٕمٜمل قمدم ذقمّٞم٦م اًمت٘مٚمٞمد سمحً

وسمٕم٤ٌمرة أظمرى، اعمحرز ختّمٞمص أدًم٦م اًمت٘مٚمٞمد ًمٕمٛمقُم٤مت اًمٜمٝمل ذم ُمقرد اًمرضمؾ، 

 .وُمٕمف يٌ٘مك همػمه حت٧م اًمٕمٛمقُم٤مت وٓ يٙمقن ُمِمٛمقًٓ ٕدًّم٦م اجلقاز

إن ُمٗمروض اعمًتِمٙمؾ وىمقع اًمِمؽ ذم أدًم٦م اًمت٘مٚمٞمد وُمدى دًٓمتٝم٤م ويرد ظؾقه: 

٤مدقم٤مئف اٟمٕم٘م٤مد اإلـمالىم٤مت قمغم اًمِمٛمقل ًمٖمػم اًمرضمؾ، وهق ُم٤م يٜمٗمٞمف اعمًتدل سم

واًمٕمٛمقُم٤مت قمغم اًمِمٛمقل ًمٖمػم اًمرضمؾ ُمع قمدم وضمقد اٟمٍماف ومٞمٝم٤م، أو ىمٞم٤مم 

آرشمٙم٤مز ُمع قمدم اًمردع، وُمٕمف يمٞمػ يٛمٙمـ إدظم٤مل اعمرأة ذم دائرة قمٛمقُم٤مت اًمٜمٝمل 

 سمٕمد اًمت٠ميّمد ُمـ ؿمٛمقل اعمخّّمص اعمٜمٗمّمؾ هل٤م؟!

                                           
 .612( حمٛمد اعمج٤مهد، ُمٗم٤مشمٞمح إصقل: 1)
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ؽ سم٤مًمًػمة اًمٕم٘مالئٞم٦م يمقهن٤م ضم٤مري افرابعي: ًّ ٦ًم قمٍم اعمٕمّمقُملم، إّن ذط اًمتٛم

وهق أُمٌر همػم حمرٍز ذم اعم٘م٤مم، ومٚمؿ شمتّمّد اعمرأة ًمإلومت٤مء ذم قمٍمهؿ طمتك يٙمقن 

 .ؾمٙمقهتؿ طمج٦ًم وإُمْم٤مءً 

ُم٤م ىمّرروه ذم قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف سمٛم٤ٌمطم٨م ُمقؾّمٕم٦م ٟمًٌٞم٤ًم ُمـ أن اًمٕمؼمة ذم  واجلواب

وهذا اًمٌٜم٤مء  اإلُمْم٤مء هق إُمْم٤مء اًمٜمٙمت٦م اًمٕم٘مالئٞم٦م اعمرشمٙمزة ٓ اًمقاىمع اًمٕمٛمكم ًمٚمٕم٘مالء،

اًمذهٜمل اًمٕم٘مالئل اعمرشمٙمز يم٤مٍف ذم إُمْم٤مء اًمِم٤مرع ًمٚمًػمة، قمغم ُم٤م طمّ٘م٘مقه ُمٗمّماًل، 

 وم٤مخلالف ُمٌٜم٤مئل.

ؽ سم٠مدًم٦م ذقمٞم٦م اًمت٘مٚمٞمد  ًّ ؾمٞمام ُمٜمٝم٤م آرشمٙم٤مز اًمٕم٘مالئل، ٓوهبذا فمٝمر صّح٦م اًمتٛم

ٟمٕمؿ، هذا اًمدًمٞمؾ ُمقىمقف قمغم قمدم وضمقد خمّمص أو ُم٘مٞمد ًمٚمٕمٛمقُم٤مت واعمٓمٚم٘م٤مت 

ت٘مٚمٞمد، ويمذًمؽ قمغم قمدم وضمقد رادع قمـ اًمًػمة واًمٌٜم٤مء اًمٕم٘مالئل، وىمد اعمجّقزة ًمٚم

ذيمر أٟمّم٤مر قمدم ضمقاز شم٘مٚمٞمد اعمرأة أدًم٦م ىم٤مًمقا: إهن٤م خمّمّم٦م أو ُم٘مٞمدة أو رادقم٦م، ومالسمد 

 ُمـ سمحثٝم٤م ًمٞمٕمرف ـ قمؼم ذًمؽ ـ ؾمالُم٦م هذا آؾمتدٓل.

ؽ سمّمحٞمح٦م قمافدفقل افثوفٌ:  ًّ ٌد ُم٤م ذيمره سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء اعمت٠مظّمريـ ُمـ اًمتٛم

ىمٚم٧م ًمف: إن ُمٕمٜم٤م صٌٞم٤ًم »ـ ذم طمدي٨م ـ ىم٤مل: × اًمرمحـ سمـ احلج٤مج قمـ أيب قمٌد اهلل

ُمقًمقدًا، ومٙمٞمػ ٟمّمٜمع سمف؟ وم٘م٤مل: ُُمر أُّمف شمٚم٘مك محٞمدة، ومت٠ًمهل٤م يمٞمػ شمّمٜمع سمّمٌٞم٤مهن٤م؟ 

وم٠مشمتٝم٤م، وم٠ًمًمتٝم٤م يمٞمػ شمّمٜمع؟ وم٘م٤مًم٧م: إذا يم٤من يقم اًمؽموي٦م وم٠مطمرُمقا قمٜمف، وضمّردوه، 

ٚمقه يمام جيّرد اعمحرم، و ًّ ىمٗمقا سمف اعمقاىمػ، وم٢مذا يم٤من يقم اًمٜمحر وم٤مرُمقا قمٜمف وهم

واطمٚم٘مقا رأؾمف، صمؿ زوروا سمف اًمٌٞم٧م، وُُمري اجل٤مري٦م أن شمٓمقف سمف ذم اًمٌٞم٧م وسملم 

 .شاًمّمٗم٤م واعمروة

                                           
 .68: 5( ه٤مؿمؿ أُمكم، جمٛمع إومٙم٤مر وُمٓمرح إٟمٔم٤مر1)

 .1، يمت٤مب احل٩م، سم٤مب يمٞمٗمٞم٦م طم٩ّم اًمّمٌٞم٤من، ح287ـ  286: 11وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م شمٗمّمٞمؾ ( 2)
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وشم٘مري٥م آؾمتدٓل سم٤مًمرواي٦م أن اإلرضم٤مع إمم محٞمدة يم٤من إرضم٤مقم٤ًم ذم احلٙمؿ ٓ ذم 

ًمرواي٦م قمٞمٜمٝم٤م، مل شمٜم٘مؾ ًمٚمٛمرأة أظمذ احلدي٨م، ُمْم٤موم٤ًم إمم أن محٞمدة ٟمٗمًٝم٤م سمح٥ًم ا

 
ٍ
طمديث٤ًم أو شمرو هل٤م رواي٦م، سمؾ أقمٓمتٝم٤م طمٙماًم ذقمٞم٤ًم، مم٤م يدًّمؾ قمغم أن اعم٘م٤مم ُم٘م٤مم إومت٤مء

 .وشم٘مٚمٞمد ٓ ُم٘م٤مم رواي٦ٍم أو ٟم٘مؾ

آؾمتدٓل سم٤مًمرواي٦م سم٠مهن٤م همػم فم٤مهرة ذم احلٙمؿ واإلومت٤مء سم٘مدر ُم٤م هل  وكوؿش 

 .ٚمتني٦م ذم همػم حمّٚمٝم٤مفم٤مهرة ذم ٟم٘مؾ احلٙمؿ وشمٕمٚمٞمٛمف، ومال ُمٕمٜمك ًم

سم٠من ٟم٘مؾ احلٙمؿ ٓ قمغم ؿمٙمؾ رواي٦م هق قملم اإلومت٤مء ذم شمٚمؽ إي٤مم،  وجيوب ظـه

أومٝمؾ يم٤من ؾم٤مئر اًمٗم٘مٝم٤مء ذم شمٚمؽ اًمٕمّمقر ـ أي ذم اًمٜمّمػ إول ُمـ اًم٘مرن اًمث٤مين ـ 

، صمؿ ×ي٘مقُمقن ذم مم٤مرؾم٤مهتؿ آضمتٝم٤مدي٦م سم٠ميمثر ُمـ ومٝمؿ اًمٜمص احلرذم ًمٚمٛمٕمّمقم

 ٚمٜم٤مس؟!يٜم٘مٚمقن ُم٤م ومٝمٛمقه ًم

إٓ أن ُمثؾ هذه اًمرواي٦م ىم٤مسة ذم ًمٖمتٝم٤م ـ إٟمّم٤موم٤ًم ـ قمـ إوم٤مدة ضمقاز شم٘مٚمٞمد اعمرأة، 

، أن شُم٠ًمل محٞمدة ×ذًمؽ أن هٜم٤مك اطمتامًٓ ـ اؾمتقىمٗمٜمل ـ ذم أن يٙمقن ُمراد اإلُم٤مم

يمٞمػ شمّمٜمع هل سمّمٌٞم٤مهن٤م، ظمّمقص٤ًم ُمع اؾمتخدام صٞمٖم٦م اجلٛمع ذم اًمّمٌٞم٤من ُمع أّن 

واطمد، ًمٙمـ محٞمدة أضم٤مسم٧م سمّمٞمٖم٦م احلٙمؿ دون صٞمٖم٦م اعمرأة اًم٤ًمئٚم٦م يم٤من ُمٕمٝم٤م صٌل 

اإلظم٤ٌمر، وهذا ُمٕمٜم٤مه أن اإلُم٤مم إٟمام أرضمع إًمٞمٝم٤م ًمتخؼم ُم٤مذا شمّمٜمع هل مم٤م قمرومتف قمـ 

 ممْمٞم٤ًم ومٕمٚمٝم٤م هذا.× ، ويٙمقن×اإلُم٤مم

ؽ سمًٙمقت إئٛم٦م^ قمـ إومت٤مء  افدفقل افرابع: ًّ قم٤مئِم٦م، سمؾ قمـ أم اعم١مُمٜملم اًمتٛم

د اعمرأة، وىمد يم٤من إُمران ـ أي إومت٤مء قم٤مئِم٦م وإمج٤مع اشمٗم٤مق أهؾ اًمًٜم٦ّم قمغم ضمقاز شم٘مٚمٞم

أهؾ اًمًٜم٦م قمغم اجلقاز ـ سمٛمرأى ُمـ أهؾ اًمٌٞم٧م^ وُمًٛمع، ومل يّمدر ُمٜمٝمؿ رء، 

                                           
 .146( رو٤م اًمّمدر، آضمتٝم٤مد واًمت٘مٚمٞمد: 1)

 .284( حمٛمد ُمٝمدي ؿمٛمس اًمديـ، آضمتٝم٤مد واًمت٘مٚمٞمد: 2)
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 .وًمق صدر ًمقصٚمٜم٤م رء ُمٜمف، مم٤م يدّل سمٛمجٛمققمف قمغم اإلُمْم٤مء

وهذا آؾمتدٓل يم٠مٟمف ُمٌٜمل قمغم ُم٤م ٟم٥ًم إمم اًمًٞمد اًمؼموضمردي ُمـ أن اًمٗم٘مف 

سم٦م احل٤مؿمٞم٦م قمغم وم٘مف أهؾ اًمًٜم٦م، سمحٞم٨م يٚمزم إئٛم٦م^ سمٌٞم٤من ُم٤م خي٤مًمػ اإلُم٤مُمل سمٛمث٤م

احلؼ ذم ذًمؽ اًمٗم٘مف، ومٌٕمد اومؽماض إمج٤مع اًمٗم٘مف اًمًٜمل قمغم اجلقاز وؾمٙمقت 

 إئٛم٦م^ يٕمٚمؿ رو٤مهؿ سمام اشمٗمؼ قمٚمٞمف أهؾ اًمًٜم٦م.

 وؿد يـوؿش هذا افدفقل من كوحقتغ:

اًمًٜم٦ّم قمغم اجلقاز سمٛمرأى ُمـ  إن اًمِمّؼ اًمث٤مين ُمٜمف، وهق إمج٤مع أهؾ افـوحقي إوػ:

أهؾ اًمٌٞم٧م، يٛمٙمـ اًمتقىّمػ ومٞمف، وم٤معمٕمٚمقُم٤مت اًمت٤مرخيٞم٦م اًمتل وصٚمتٜم٤م طمقل هذا 

اعمقوقع ٓ حتٙمل قمـ اعمقىمػ اًمًٜمّل ذم شمٚمؽ احل٘م٦ٌم سمقوقح، ٟمٕمؿ، هل حتٙمل قمـ 

 سمداي٤مت اًم٘مرن اًمراسمع اهلجري شم٘مري٤ًٌم ومام سمٕمد، وهذا يٕمٜمل هن٤مي٤مت اًمٖمٞم٦ٌم اًمّمٖمرى

، وُمـ صمؿ ٓ دًمٞمؾ قمغم أّن ُمقوققم٤ًم ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ يم٤من اإلُم٤مُمٞم٦مسمح٥ًم اًمٕم٘مٞمدة 

ُمٓمروطم٤ًم قمغم سم٤ًمط اًمٌح٨م اجل٤مّد ذم اًم٘مرون اًمثالصم٦م اهلجري٦م إومم، ٟمٕمؿ، ُٟم٥ًم إمم 

أيب طمٜمٞمٗم٦م يمالم ذم اعمرأة اًم٘م٤موٞم٦م، ًمٙمٜمف ـ قمغم شم٘مدير صدوره ـ ٓ يٕمٚمؿ أّٟمف سمحٞم٨م يم٤من 

 رائج٤ًم يًتدقمل شمّمّدي إئٛم٦م ًمف.

أظمرى، حيتٛمؾ أن ٓ يٙمقن هذا اعمقوقع ذم شمٚمؽ احل٘م٦ٌم ُمث٤مرًا أصاًل ذم  وسمٕم٤ٌمرةٍ 

اًمقؾمط اًمًٜمّل سمِمٙمؾ ضم٤مّد، أو يٙمقن ُمث٤مرًا قمغم ٟمٓم٤مق حمدود دون أن يدظمؾ ؾم٤مطم٦م 

اًمتداول اًمٕم٤مم، واًمِمقاهد اًمت٤مرخيٞم٦م ٓ شم١ميّمد ذًمؽ سمحجؿ اًمٞم٘ملم سمف، وإن يم٤من 

ؽ سم٤مًمًٙمقت إلصم٤ٌمت آطمتامل اعمٕمتّد سمف ُمقضمقدًا، وُمٕمٜمك ذًمؽ قمدم إُمٙم٤م ًّ ن اًمتٛم

 اإلُمْم٤مء، يمام هق ُمٕمٚمقم.

إٟمف ُمـ همػم اًميوري أن يٙمقن ردع إئٛم٦م^ قمـ ظمٓم٠م ُم٤م ذم  افـوحقي افثوكقي:

                                           
 .147( رو٤م اًمّمدر، آضمتٝم٤مد واًمت٘مٚمٞمد: 1)
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اًمث٘م٤موم٦م اإلؾمالُمٞم٦م واًمٗم٘مف اًمًٜمّل قمؼم إصدار ٟمّص ُمٕم٤مرض عمْمٛمقن ُم٤م اشمٗمؼ قمٚمٞمف 

سمٞم٤من أهؾ اًمًٜم٦ّم أو ومٕمٚمتف سمٕمض ٟم٤ًمء اًمّمدر إول، وم٢من هذا أطمد أؿمٙم٤مل اًمردع و

اخلٓم٠م، وصمٛم٦م ؿمٙمؾ آظمر يتٌٚمقر قمؼم شمٙمقيـ وقمل ُمتنّمقمل ٓ يًٛمح سم٤مٟمٕم٘م٤مد طمٙمؿ 

ُمـ ىمٌٞمؾ ُم٤م اشمٗمؼ قمٚمٞمف اًمٗم٘مف اًمًٜمّل، سمؾ يراه سم٤مرشمٙم٤مزه ُمٜم٤مومٞم٤ًم ًمٚمنميٕم٦م، وهذا يم٤مٍف ذم 

ىمد اؾمتخدُمقا  حت٘مٞمؼ اًمردع وسمٞم٤من احلؼ، وُمـ همػم اًمٌٕمٞمد أن يٙمقن أهؾ اًمٌٞم٧م^

اًمتل شمٗمٞمد شمٜمّحل اعمرأة قمـ ُمثؾ هذه  هذا اًمًٌٞمؾ قمؼم قمنمات ُمـ اًمٜمّمقص

اعمج٤مٓت، ُمثؾ إُم٤مُم٦م اجلامقم٦م، وُمٜمّم٥م اًم٘مْم٤مء، واًمِمٝم٤مدة، إو٤موم٦م إمم ُم٤م دّل قمغم 

قمدم شمقًّمٞمٝم٤م ؿمٞمئ٤ًم، وُم٤م دّل قمغم وٕمٗمٝم٤م، وٟم٘مّم٤من قم٘مٚمٝم٤م، وقمدم ُمِم٤مورهت٤م وُم٤م ؿم٤مسمف 

 ذًمؽ، وم٢مّن هذا احلجؿ اهل٤مئؾ ُمـ اًمٜمّمقص يٛمٙمٜمف ـ سمؽمايمٛمف ـ أن ي٤ًمهؿ ذم شمٙمقيـ

 ارشمٙم٤مز ُمتنّمقمل رادع سمٜمٗمًف، يٙمقن ًمف ُمـ ىمّقة اًمردع ُم٤م ىمد ٓ يٙمقن ًمٜمّص سيح.

سمٜم٤مطمٞمتٝم٤م اًمث٤مٟمٞم٦م ذم هم٤مي٦م اعمت٤مٟم٦م ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمرٟم٤م، سمٞمد أهن٤م  ومو ؿؾـوه دم هذه ادـوؿشي

شمٗمت٘مر إمم إصم٤ٌمت ُمٗمرداهت٤م، وؾمقف ٟمتٕمّرض ٓطم٘م٤ًم هلذه اعمٗمردات اًمتل ىمد يّدقمك 

نمقمل، ًمٜمرى ُمدى ضمدوائّٞمتٝم٤م ذم ذًمؽ، سمؾ طمتك ًمق ُم٤ًممهتٝم٤م ذم شمٙمقيـ سمٜم٤مء ُمت

ومرض صّح٦م هذه اعمٗمردات، ًمٞمس هٜم٤مك ُم٤م ي١ميّمد وضمقد ردع ارشمٙم٤مزي ُمتنمقمل 

ٟمتٞمجتٝم٤م، ذًمؽ أن هذه اًمٜمّمقص قمرومتٝم٤م اًم٤ًمطم٦م اًمًٜمّٞم٦م ـ وًمق سمٕمد طم٘م٦ٌم احلْمقر ـ 

رسمام ؿمٌف ُم٤م قمرومٝم٤م اعمٜم٤مخ اًمِمٞمٕمل، واعمٗمؽمض أهن٤م مل شمٗمٕمؾ ومٕمٚمٝم٤م ذم شمٙمقيـ ردع 

ارشمٙم٤مزي ذم اعمجتٛمع اًمديٜمل اًمًٜمّل ُم٤م ىمد يٜمٗمل وامهن٤م حت٘مٞمؼ اًمردع ذم اعمجتٛمع 

 اًمِمٞمٕمل، وٓ أىمّؾ ُمـ اًمِمؽ اًم٘مقّي اعمْمٕمػ ًمٚمٛمٜم٤مىمِم٦م.

ؽ سمام دّل قمغم طمجٞم٦م اًمرواي٦م، طمٞم٨م ّسطمقا ومٞمٝم٤م سمٕمدم  افدفقل اخلومس: ًّ اًمتٛم

اإلومت٤مء واطمد، ، ُمع ادقم٤مء أن اعمالك ذم سم٤مب اًمرواي٦م واًمٗمرق سملم اًمرضمؾ واعمرأة

                                           
ج٤مهد، : وحمٛمد اعم54: 2قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل: اعم٤مُم٘م٤مين، ُم٘م٤ٌمس اهلداي٦م ذم قمٚمؿ اًمدراي٦م  اٟمٔمر( 1)
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واًمقضمف ذم هذا اًمٙمالم أن أدًّم٦م طمجٞم٦م اًمرواي٦م ُمثؾ آي٦م اًمٜمٗمر وؾم١مال أهؾ اًمذيمر هل 

ؽ سم٢مـمالىمٝم٤م ذم اًمرواي٦م جلقاز رواي٦م  ًّ سمٕمٞمٜمٝم٤م أدًّم٦م طمجٞم٦م اًمٗمتقى، ومٙمٞمػ يٛمٙمـ اًمتٛم

 .اعمرأة دون اًمٗمتقى طمتك حيٙمؿ سمٕمدم ضمقاز شم٘مٚمٞمده٤م؟!

 إٓ أن هذا افوجه ؿوبل فؾؿـوؿشي، وذفك: 

إن أدًّم٦م اًمٗمتقى واًمرواي٦م خمتٚمٗم٦م قمغم سمٕمض اعم٤ٌمين، ومآي٦م اًمٜم٠ٌم ُمـ أهّؿ إدًم٦م  أوًٓ:

قمٜمدهؿ اًمٚمٗمٔمٞم٦م قمٜمد يمثػم ُمـ إصقًمٞملم قمغم طمجٞم٦م اخلؼم، إٓ أٟمف ٓ ؿم٠من هل٤م 

 سم٤مًمٗمتقى، ومال دًمٞمؾ قمغم وطمدة اعمدرك ومٞمٝمام دائاًم.

اعمالك ى ُمٕم٤ًم، إٓ أن إن سمٜم٤مء اًمٕم٘مالء وإن ىم٤مم قمغم إظمذ سم٤مخلؼم واًمٗمتق ثوكقًو:

، ومتٚمؽ ُمـ سم٤مب اًمٔمـ سم٢مص٤مسم٦م اًمقاىمع، وهذا ُمـ سم٤مب اًمرضمقع إمم أهؾ اخلؼمة، خمتٚمػ

وُمـ اًمقاوح أن اخلؼم ي١مظمذ سمف ُمـ سم٤مب طمًّٞمتف، أُم٤م ىمقل أهؾ اخلؼمة ومٞم١مظمذ سمف ُمـ 

سم٤مب طمدؾمّٞمتف، وًمٕمّؾ وطمدة اجل٤مٟم٥م احلّز سملم اًمرضمؾ واعمرأة جيٞمز إظمذ سمروايتٝم٤م، 

ذقمٞم٦م ًمٕم٘مؾ اعمرأة  ؾ ٟمٙمت٦م احلدؾمٞم٦ّم ًمٚمٛمٜمع اًمنمقمل قمٜمف، اٟمٓمالىم٤ًم ُمـ رؤي٦مٍ ومٞمام شمتدظم

 ورأهي٤م أو اٟمٓمالىم٤ًم ُمـ رؤي٦م عمًتٚمزُم٤مت وفمٞمٗم٦م اعمرضمٕمٞم٦م ُمـ آظمتالط وهمػمه.

وسمٕم٤ٌمرٍة صم٤مٟمٞم٦م، وطمدة اًمدًمٞمؾ شمٗمٞمد اىمتْم٤مء اإلـمالق ذم اًمٗمتقى واًمرواي٦م، وهذا مم٤ّم 

ٞم٦م ـ قمغم إىمؾ ـ ؿم٤مُمٌؾ ذم اعمقرديـ ًمٚمرضمؾ يًّٚمؿ سمف اجلٛمٞمع أن ُمثؾ اًمًػمة اًمٕم٘مالئ

واعمرأة، إٓ أن هذا ٓ يٛمٜمع ُمـ ورود دًمٞمؾ ظم٤مص ذم اًمٗمتقى دوٟمف ذم اًمرواي٦م: 

ٓظمتالف ظمّمقصٞم٤مت احلًّٞم٦م واحلدؾمّٞم٦م أو اًمتّمّدي عمٜمّم٥م اإلومت٤مء دوٟمف ذم 

 اًمرواي٦م، وقمٚمٞمف ومٚمؿ ي٘مّدم هذا اًمدًمٞمؾ ؿمٞمئ٤ًم قمالوًة قمغم ُم٤م اىمتْم٤مه اًمدًمٞمؾ اًمث٤مين

                                                                                                       
 و.. 369ُمٗم٤مشمٞمح إصقل )طمجري(:

: وحمٛمد ُمٝمدي ؿمٛمس اًمديـ، آضمتٝم٤مد 68( حمٛمد طمًلم اإلصٗمٝم٤مين، آضمتٝم٤مد واًمت٘مٚمٞمد: 1)

 .284واًمت٘مٚمٞمد: 
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اعمت٘مّدم، ومتٌ٘مك دًٓمتف ُمقىمقوم٦ًم قمغم قمدم ورود دًمٞمؾ خمّّمص ًمٚمٕمٛمقُم٤مت أو رادع 

 ًمٚمًػمة.

ٟمٕمؿ، يٜمٗمع هذا آؾمتدٓل ًمرّد دقمقى آٟمٍماف إمم اًمرضمؾ ـ ذم اجلٛمٚم٦م ـ ذم 

 ظمّمقص اًمٗمتقى، ومٞمّمٚمح ٟم٘مدًا قمٚمٞمٝمؿ سمٕمدم ادقم٤مئٝمؿ آٟمٍماف ذم أُمر اًمرواي٦م.

صّح٦م اًمدًمٞمٚملم إول واًمث٤مين قمغم إىمؾ،  ،أةُمـ أدًّم٦م ذقمٞم٦ّم شم٘مٚمٞمد اعمر وادتحّصل

إلصم٤ٌمت ضمقاز شم٘مٚمٞمده٤م ٟمٗمًٝم٤م وشم٘مٚمٞمد همػمه٤م هل٤م، قمغم أن يٙمقن ذًمؽ ـ ذم اًمث٤مين ـ 

 ُمقىمقوم٤ًم قمغم ُمٕمروم٦م طم٤مل أدًّم٦م اًمٓمرف أظمر.

 

ّٗٛ، قطاٞٚ ـ 2 ّٗٛ يف املطدع ٌعطٖٛ بطالُ تكمٗس املطأٚ أٔ ؾططٗٛ الطدٕل

 ٌكسٖٛ

 اًمتل يٛمٙمـ أن شمذيمر ًمت٠ميٞمد هذه اًمٜمٔمري٦م ُم٤م يكم: ومجٚم٦م اًمقضمقه اعمذيمقرة أو

ؽ سم٤مإلمج٤مع اعمّدقمك ذم ًم٤ًمن اًمِمٝمٞمد اًمث٤مين& قمغم ُم٤م ضم٤مء  افوجه إول: ًّ اًمتٛم

، أو ، إو٤موم٦ًم إمم اًم٘مقل سم٠مٟمف اعمِمٝمقر اعمٕمروف قمٜمد اإلُم٤مُمٞم٦مذم قم٤ٌمرة اًمروو٦م

 .اعمت٤ًممل

                                           
: 396( اًمِمٞمخ رايض اًمٜمجٗمل اًمتؼميزي، حتٚمٞمؾ اًمٕمروة، سمح٨م آضمتٝم٤مد واًمت٘مٚمٞمد: 1)

: وقمكم 434: 1اًمدر اًمٜمْمٞمد  : واعمرشمْمقي اًمٚمٜمٙمرودي،612واًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل، ُمٗم٤مشمٞمح إصقل: 

 .144: 1پٜم٤مه آؿمتٝم٤مردي، ُمدارك اًمٕمروة 

: وذيمر اًمٚمٜمٙمرودي ذم يمت٤مب اًمرؾم٤مئؾ اًمثالث: شم٤ًممل 281( ؿمٛمس اًمديـ، آضمتٝم٤مد واًمت٘مٚمٞمد: 2)

 .217: 1حمٛمد اًمِمػمازي، اًمٗم٘مف  :اٟمٔمر: و114اًمنمط:  ااًمٙمّؾ قمغم هذ

ِمٞمخ حمٛمد واصػ، از چف ؿمخَم سم٤ميد شم٘مٚمٞمد اًم اٟمٔمر، و68( اإلصٗمٝم٤مين، آضمتٝم٤مد واًمت٘مٚمٞمد: 3)

ؽ سم٤مإلمج٤مع يمؾ ُمـ: اًمًٞمد اًمًٌزواري، هتذي٥م 1963، ـمٌٕم٦م قم٤مم 85يمٜمٞمؿ؟:  ًّ م: وىمد مت

حمٛمد قمكم  ف: واعمػمزا ه٤مؿمؿ أُمكم قمغم ُم٤م ضم٤مء ذم شم٘مرير سمحثف اًمذي يمت126ٌ: 2إصقل
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سمداي٦م هذه اًمدراؾم٦م ي١ميّمد إن اًمٌح٨م اًمت٤مرخيل اًمذي اؾمتٕمروٜم٤مه  ويـوؿش أوًٓ:

، وٓ طمتك ؿمٝمرة ؿمٞمٕمٞم٦م ذم هذا اعمقوقع، ٓ وٓ إؾمالُمل قمدم وضمقد إمج٤مع ؿمٞمٕمل

أىمّؾ ُمـ قمدم إطمرازه، وم٘مٌؾ اًمِمٝمٞمد اًمث٤مين ذم اًم٘مرن اًمٕم٤مذ اهلجري ٓ قملم وٓ أصمر 

هلذا اعمقوقع ذم اعمّمٜمّٗم٤مت اًمٗم٘مٝمٞم٦م وإصقًمٞم٦م واًمٙمالُمّٞم٦م، وطمتك سمٕمده مل ئمٝمر هلذه 

طمْمقر وم٤مقمؾ إٓ سمٕمد ص٤مطم٥م اًمٕمروة ذم اًم٘مرن اًمراسمع قمنم اهلجري، وم٠مّي  اًمٗمٙمرة

 ُمًتٜمد ًمدقمقى اإلمج٤مع اًمِمٞمٕمل أو اًمِمٝمرة قمغم ذط اًمذيمقرة ذم اعمرضمٕمٞم٦م؟!

إن ؿمقاهد اًمٜمّمقص اًم٘مديٛم٦م ٓ ختٚمق ُمـ شم٠ميٞمد ٟمٔمري٦م اًمنمـمٞم٦م ومح٥ًم سمؾ  ثوكقًو:

ٞم٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م اًمرئٞمًٞم٦م شمٕمزز اطمتامل قمدم وضمقده٤م، ومٕمٜمدُم٤م شمذيمر ذم اعمّمٜمٗم٤مت إصقًم

اًمذيمقرة إـمالىم٤ًم، رهمؿ أن  ذيمر ذطيُ ىمٌؾ اًم٘مرن اًمٕم٤مذ ذوط اعمُٗمتل واعمًتٗمتل ٓ 

اعم٘م٤مم ُم٘م٤مم سمٞم٤من صٗم٤مت اعمُٗمتل، مم٤م يِمّٙمؾ ىمريٜم٦م اطمتامًمٞم٦م ىمقي٦م قمغم قمدم اٟمٕم٘م٤مد ُمقىمػ 

آٟمذاك، وإٓ ًمٌّٞمٜمقه ذم هذا اًمٌح٨م، أو أويمٚمقا سمٞم٤مٟمف إمم ُمقوٍع  اًمنمط اذقمغم ُمثؾ ه

 (ىمقاقمد إطمٙم٤مم)آظمر، ومٝمذا اًمٕمالُم٦م احلكّم يذيمر ذم سم٤مب إُمر سم٤معمٕمروف ُمـ 

، وُمثٚمف اًمِمٝمٞمد إّول ذم ُم٘مدُم٦م يمت٤مب صٗم٤مت اعمٗمتل وٓ ي٠ميت قمغم ذيمر اًمرضمقًمٞم٦م

، طمٞم٨م يذيمر صمالصم٦م قمنم صٗم٦ًم ذم اعمٗمتل، وإُمر قمٞمٜمف ُمع اعمح٘مؼ ذيمرى اًمِمٞمٕم٦م

 .٦ماًمٙمريمل ذم ظم٤ممت٦م رؾم٤مًمتف ذم صالة اجلٛمٕم

سمؾ إن ُمالطمٔم٦م اعمّم٤مدر اًمًٜمّٞم٦م ذم سمح٨م ذوط اعمُٗمتل واعمًتٗمتل شم١ميّمد ًمٜم٤م أن 

اًمٌح٨م اًمِمٞمٕمل ضم٤مء ُمتٜم٤مؾم٘م٤ًم ُمٕمٝم٤م ُمـ طمٞم٨م قمدم ذط اًمذيمقرة، وم٠مسمق إؾمح٤مق 

                                                                                                       
 .67: 5إؾمامقمٞمؾ سمقر اًم٘مّٛمل، جمٛمع إومٙم٤مر وُمٓمرح إٟمٔم٤مر

 .526: 1احلكم، ىمقاقمد إطمٙم٤مم ( اًمٕمالُم٦م1)

 .43ـ42: 1( اًمِمٝمٞمد إول، ذيمرى اًمِمٞمٕم٦م2)

 .174ـ167: 1( اعمح٘مؼ اًمٙمريمل، رؾم٤مئؾ اًمٙمريمل3)
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تل سم٤مسم٤ًم ًمذيمر صٗم٦م اعمُٗمش اًمٚمٛمع ذم أصقل اًمٗم٘مف»هـ( يٕم٘مد ذم يمت٤مب 476اًمِمػمازي )

ًمٚمٖمزازم ش اعمًتّمٗمك»يمام ٓ ٟمجد ذم اًمذيمقرة،  واعمًتٗمتل دون إؿم٤مرة إمم ذط

ذم ُمٌح٨م آضمتٝم٤مد واًمت٘مٚمٞمد قمٞمٜم٤ًم وٓ أصمرًا هلذا ش وومقاشمح اًمرمحقت»هـ( 545)

ٓسمـ ش اإلطمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤مم»اًمنمط، وهٙمذا احل٤مل ذم اًم٤ٌمب قمٞمٜمف ُمـ يمت٤مب 

طمزم إٟمدًمز وهمػمه٤م ُمـ ُمّم٤مدر إصقل اًمًٜمٞم٦م اًمتل اؾمتٕمروٜم٤م ؿمٓمرًا ُمٜمٝم٤م 

ا يم٤من اعمقىمػ اًمِمٞمٕمل خم٤مًمٗم٤ًم يم٤من ٓسمد أن ئمٝمر اًمٗمرق ذم هذا اًمٌح٨م ؾم٤مسم٘م٤ًم، وم٢مذ

ؾمّٞمام ٓسم٤مًمذات ُمـ يمت٥م أصقل اًمٗم٘مف، وهق ُم٤م مل ٟمجده إـمالىم٤ًم، يمام ئمٝمر سم٤معم٘م٤مرٟم٦م، 

ُمع شم٘م٤مرب شم٘مًٞمامت أصقل اًمٗم٘مف اًمِمٞمٕمل وأسمح٤مصمف ذم شمٚمؽ احل٘م٦ٌم ُمع أصقل اًمٗم٘مف 

اًمٗم٘مف، سمحٞم٨م يِمٕمر اإلٟم٤ًمن أّن اًمًٜمّل، يمام يٕمرومف اًم٤ٌمطم٨م ذم شم٤مريخ قمٚمؿ أصقل 

أطمده٤م يم٤من طم٤مؿمٞم٦ًم أو شمٕمٚمٞم٘م٤ًم قمغم أظمر، ومراضمع اعمّم٤مدر إصقًمّٞم٦م ًمٚمٓمروملم ذم 

 اًم٘مرٟملم اخل٤مُمس واًم٤ًمدس اهلجرّيلم.

، اًمنمطهذا أو طمّتك إؾمالُمٞم٦م قمغم قمغم شم٘مدير اٟمٕم٘م٤مد إمج٤مع أو ؿمٝمرة ؿمٞمٕمٞم٦ّم  ثوفثًو:

ُد ُمٕمٜم٤م ُمـ اعمحتٛمؾ ضمدًا يمقن هذا اإلمج٤مع ُمدريمٞم٤ًم ُمً تٜمدًا إمم مجٚم٦م إدًّم٦م اًمتل ؾمؽَمِ

قماّم ىمري٥م، وُمع اطمتامل اعمدريمٞم٦م، إن مل ٟم٘مؾ سم٤مًمٔمـ هب٤م قمغم شم٘مدير اٟمٕم٘م٤مد اإلمج٤مع، ٓ 

 يٕمقد اإلمج٤مع طمج٦م، يمام هق اًمّمحٞمح ذم قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف.

إن اإلمج٤مقم٤مت اعمٜم٘مقًم٦م همػم طمّج٦م يمؼموي٤ًم، ومٙمٞمػ هبذا اإلمج٤مع اعمّدقمك ُمـ  رابعًو:

 ًمِمٝمٞمد اًمث٤مين ُمع ُم٤م ومٞمف ُمـ اًمقهـ ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م:ضم٤مٟم٥م ا

 رصدٟم٤م ًمٚمٛمّمٜمّٗم٤مت اًمتل مل ٟمجد هل٤م ذيمرًا هلذا اعمقوقع إـمالىم٤ًم وًمق سم٤مإلؿم٤مرة. أ ـ

قمدم شمٙمّرر فم٤مهرة اّدقم٤مء اإلمج٤مع ذم هذا اعمقوقع سمٕمد اًمِمٝمٞمد اًمث٤مين سمٛم٘مدار  ب ـ

شمقىّمٗمٝمؿ ـ ٓ  ُمٕمتّد سمف، طمتك ُمـ ضم٤مٟم٥م أٟمّم٤مر ٟمٔمري٦م اًمنمـمٞم٦م أٟمٗمًٝمؿ، مم٤م يدّل قمغم

أىمؾ ـ ذم شمّمحٞمح إمج٤مع اًمِمٝمٞمد اًمث٤مين، وإٓ عم٤م ايمتٗمقا سم٤مإلمج٤مع اعمٜم٘مقل قمٜمف ٟمٗمًف يمام 
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هق فم٤مهر، واّدقم٤مؤهؿ اإلمج٤مع قمغم اًمنمـمٞم٦م ذم ُمٜمّم٥م اًم٘مْم٤مء ٓ حيًـ اخلٚمط سمٞمٜمف 

 وسملم ُم٘م٤مُمٜم٤م هٜم٤م، يمام طمّمؾ ُمع همػم واطمٍد ُمـ ُمت٠مظّمري اعمت٠مظّمريـ.

ذم ٟمّص اًمِمٝمٞمد اًمث٤مين ٟمٗمًف وشم٤ًمُمح، ومِذيمر اًمِمٝمٞمد ُم٤م ىمٞمؾ قمـ وضمقد ارشم٤ٌمك  ج ـ

اًمث٤مين اإليامن واًمٕم٘مؾ واًمٕمداًم٦م ذائط ًمٚم٘مْم٤مء صحٞمح، ًمٙمٜمٝم٤م ًمٞم٧ًم ُمـ ذوط 

 آضمتٝم٤مد.

وهذا اإلؿمٙم٤مل اًمذي يٜم٘مٚمف ص٤مطم٥م ُمٗم٤مشمٞمح إصقل قمـ اًمِمٞمخ قمكم ؾمٌط 

ؾم١مال ُمع  رسمام يٙمقن حمّؾ يمالم ذم اًمرصد اًمت٤مرخيل، إٓ أن زم وىمٗم٦م اًمِمٝمٞمد اًمث٤مين

اًمِمٝمٞمد اًمث٤مين ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م صم٤مٟمٞم٦م، وم٘مد ذيمر سمٕمد قمّدة صٗمح٤مت قمغم ٟمّّمف اعمذيمقر قمٜمد 

اؾمتجامقمف ًمنمائط اًمٗمتقى ذط إمج٤مقم٤ًم، ويمذا »احلدي٨م قمـ ىم٤ميض اًمتحٙمٞمؿ أن 

سمٚمقهمف، وقم٘مٚمف، وـمٝم٤مرة ُمقًمده، وهمٚم٦ٌم طمٗمٔمف، وقمداًمتف، وإٟمام ي٘مع آؿمت٤ٌمه ذم 

ئط اًمٗمتقى؟! ومٝمٜم٤مك قمّد ُمٜمٝم٤م ـ إمج٤مقم٤ًم ـ اًمٌٚمقغ ، ومٜمحـ مل ٟمٗم٘مف ُم٤م هل ذاشاًم٤ٌمىمل

واًمٕم٘مؾ وـمٝم٤مرة اعمقًمد، ومٙمٞمػ ومّمؾ هذه اًمثالصم٦م قمـ ذائط اًمٗمتقى ذم هذا 

اًمٜمص؟! وم٢مذا يم٤من اًمٌٚمقغ همػم ذوط اًمٗمتقى مل يٙمـ ٟمّّمف اًم٤ًمسمؼ ُمدقمٞم٤ًم ومٞمف اإلمج٤مع 

ًم٘مْم٤مء قمغم يمقن اًمٌٚمقغ ُمـ ذائط اًمٗمتقى، سمؾ ادقم٤مؤه اإلمج٤مع يٙمقن قمغم اؿمؽماط ا

سم٤مًمٌٚمقغ، وًمٕمّٚمف ًمذا اطمتٛمؾ ص٤مطم٥م اًمٗمّمقل أن يٙمقن ُمراد اًمِمٝمٞمد اًمث٤مين ُمـ اإلومت٤مء 

 .ظمّمقص اًم٘مْم٤مء وإن اؾمتٔمٝمر ـ أي ص٤مطم٥م اًمٗمّمقل ـ سمٕمد ذًمؽ اًمٗمتقى ُمٜمف

ؾمٞمام ٓوقم٤ٌمرة اًمِمٝمٞمد اًمث٤مين ـ سمٕمد مجٚم٦م اعمالطمٔم٤مت ـ ٓ شمٙم٤مد شمٙمقن واوح٦ًم، 

ت٤مسم٦م ذم ذائط اًمٗمتقى ىمٌٚمف طم٥ًم اًمٔم٤مهر، وأن أطمدًا مل يتحّدث قمـ ُمثؾ اًمٌٍم واًمٙم

وًمق يم٤من مل يٙمـ سم٤معمٕمروف واعمِمٝمقر، سمؾ إن اًمِمٝمٞمد اًمث٤مين ٟمٗمًف ذيمر ذوط اعمٗمتل 

                                           
 .612( حمٛمد اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل، ُمٗم٤مشمٞمح إصقل: 1)

 .68: 3( اًمِمٝمٞمد اًمث٤مين، اًمروو٦م اًمٌٝمٞم٦م 2)

 .424( اإلصٗمٝم٤مين، اًمٗمّمقل اًمٖمروي٦م، طمجري: 3)
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وطمٍمه٤م ذم اإلؾمالم، واًمتٙمٚمٞمػ، واًمٕمداًم٦م، واًمٗم٘م٤مه٦م، ُمِمػمًا ش ُمٜمٞم٦م اعمريد»ذم يمت٤مسمف 

وإن يم٤مٟم٧م  ، وًمق يم٤مٟم٧م اًمذيمقرة ذـم٤ًم ًمذيمره٤م،إمم ىمْمٞم٦م ذط إقمٚمٛمٞم٦م واحلٞم٤مة

درضم٦م دًٓم٦م يمالُمف ذم ُمٜمٞم٦م اعمريد همػم ىمقي٦م ٓقمت٤ٌمرات ُم٘م٤مُمٞم٦م وؾمٞم٤مىمٞم٦م، شمٕمقد إمم 

، ًمٙمٜمٝم٤م قمغم أّي طم٤مل ذات درضم٦م وأٟمف يمت٤مب أظمالىمل ٓ يمت٤مسم٤ًم وم٘مٝمٞم٤مً  ـمٌٞمٕم٦م اًمٙمت٤مب

 ُمـ اًمدًٓم٦م.

 ؿمٝمرةصمّٛم٦م ٟمّص ومٞمف ٟمحق ُمٕم٤مرو٦م ًمٙمالم اًمِمٝمٞمد اًمث٤مين، ئمٝمر ُمٜمف اإلمج٤مع أو  د ـ

ط اًمذيمقرة ذم اعمٗمتل، ويٕمقد اًمٜمص ًمٚم٘مرن اًمث٤مين قمنم اهلجري، أي سمٕمد قمدم اؿمؽما

ىمرٟملم وم٘مط ُمـ قمٍم اًمِمٝمٞمد اًمث٤مين، وص٤مطم٥م اًمٜمص هق اعمح٘مؼ حمٛمد إؾمامقمٞمؾ 

هـ(: إذ يمت٥م رؾم٤مًم٦ًم ذم ذائط اعمٗمتل، ٟمّص ومٞمٝم٤م 1173اخلقاضمقئل اعم٤مزٟمدراين )

 .شعمٗمتل واعمجتٝمد(يٕمتؼمون اًمذيمقري٦م واحلري٦م ذم اًم٘م٤ميض دوهنام )أي ا»أهنؿ: 

ؿمٝمرة ـ  ـ قمغم إىمّؾ أٟمف يٕمقد إمم اًمٗم٘مٝم٤مء، مم٤م ي١ميّمد ش يٕمتؼمون»وفم٤مهر اجلٛمع ذم 

اًم٘مقل سمٕمدم اؿمؽماط اًمذيمقرة ذم اضمتٝم٤مد اعمجتٝمد وٓ ذم إومت٤مئف، مم٤م يِمّٙمؾ ىمريٜم٦ًم 

 قمٙمًّٞم٦ًم قمغم دقمقى اإلمج٤مع ُمـ اًمِمٝمٞمد اًمث٤مين.

هـ( سم٠مّٟمف مل ينم أطمد ٤ٌ1242مئل )هذا، وىمد ّسح اًمًٞمد حمٛمد اعمج٤مهد اًمٓم٤ٌمـم

، رهمؿ ىمقًمف هق ٟمٗمًف سم٤مٓؿمؽماط، يمام أشمك ُمـ قمٚمامء إصقل إمم اؿمؽماط اًمذيمقرة

ص٤مطم٥م اًمٗمّمقل قمغم هذا اًمٌح٨م ُم٘متٍمًا وم٘مط قمغم ٟم٘مؾ يمالم اًمِمٝمٞمد اًمث٤مين، ُمع أٟمف 

 شمقؾّمع ذم اًمنموط إظمرى ًمٚمٛمٗمتل، دون أن ي٧ٌم هبذا اًمنمط، أو يذيمر أدًّم٦ًم أو سمحث٤مً 

                                           
، دار اعمرشم٣م، 151ـ154، ٦141م اعمريد ذم آداب اعمٗمٞمد واعمًتٗمٞمد: ( اًمِمٝمٞمد اًمث٤مين، ُمٜمٞم1)

 م. 1997

، دار اًمٙمت٤مب اإلؾمالُمل، 474: 2( اخلقاضمقئل، اًمرؾم٤مئؾ اًمٗم٘مٝمٞم٦م، رؾم٤مًم٦م ذم ذائط اعمٗمتل 2)

 هـ.1411إيران، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، 

 .612( حمٛمد اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل، ُمٗم٤مشمٞمح إصقل: 3)
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 .دًٓم٦م ُمٕمؼّمة إُمر اًمذي ًمفأو أىمقال ومٞمف، 

ُم٤م ذيمره سمٕمض اعمٕم٤مسيـ ُمـ أن اًمِمٝمٞمد اًمث٤مين ٟمٗمًف ذم سمح٨م إُمر  هـ ـ

سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ُمـ يمت٤مب اًمروو٦م ىمد ذيمر صٗم٤مت اعمٗمتل دون أن 

 .، مم٤م يدّل قمغم أّن ُمراده هٜم٤م صٗم٤مت اًم٘م٤ميضيتٕمّرض ًمّمٗم٦م اًمذيمقرة

قمغم ذط  أو إؾمالُمّٞم٦م دم وضمقد أي دًمٞمؾ قمغم إمج٤مع أو ؿمٝمرة ؿمٞمٕمٞم٦ّمواعمتحّّمؾ قم

اًمذيمقرة، سمؾ رسمام أُمٙمٜمٜم٤م ادقم٤مء اإلمج٤مع أو اًمِمٝمرة قمغم قمدم اًمنمـمٞم٦م، ٓ أىمّؾ ىمٌؾ 

 اًم٘مرن اًمٕم٤مذ اهلجري وومؼ اًمٌٞم٤مٟم٤مت اعمت٘مّدُم٦م.

ؽ سمجٛمٚم٦م ُمـ اًمرواي٤مت اًمتل اّدقمل ختّمٞمّمٝم٤م اإلومت٤مء  افوجه افثوين: ًّ اًمتٛم

أو ردقمٝم٤م قمـ اًمرضمقع إمم اعمرأة، سمحٞم٨م شمٙمقن ُمٗمٞمدًة ًمت٘مٞمٞمد اعمٓمٚم٘م٤مت  سم٤مًمرضمؾ،

 وختّمٞمص اًمٕمٛمقُم٤مت، وهذه اًمرواي٤مت هل:

طمًٜم٦م أيب ظمدجي٦م ؾم٤ممل سمـ ُمٙمرم اجلاّمل ىم٤مل: ىم٤مل أسمق قمٌد اهلل  افروايي إوػ:

إي٤ميمؿ أن حي٤ميمؿ سمٕمْمٙمؿ سمٕمْم٤ًم إمم أهؾ اجلقر، وًمٙمـ »: ’ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد اًمّم٤مدق

ضمؾ ُمٜمٙمؿ يٕمٚمؿ ؿمٞمئ٤ًم ُمـ ىمْم٤مي٤مٟم٤م وم٤مضمٕمٚمقه سمٞمٜمٙمؿ، وم٢مين ىمد ضمٕمٚمتف اٟمٔمروا إمم ر

 .شىم٤موٞم٤ًم، ومتح٤ميمٛمقا إًمٞمف

وشم٘مري٥م آؾمتدٓل سم٤مًمرواي٦م: أهن٤م أطم٤مًم٧م إمم اًمرضمؾ مم٤م يدّل قمغم أن اًمذي يٛمٙمـ 

اًمرضمقع إًمٞمف ذم اًمت٘مٚمٞمد واًمٗمتقى إٟمام هق اًمرضمؾ دون اعمرأة، وسمذًمؽ شمت٘مّٞمد اعمٓمٚم٘م٤مت 

                                           
 .424روي٦م، طمجري: ( راضمع: اإلصٗمٝم٤مين، اًمٗمّمقل اًمٖم1)

 .418: 2( اًمِمٝمٞمد اًمث٤مين، اًمروو٦م اًمٌٝمٞم٦م2)

، قم٤مم 53: 1( حمٛمد طمًـ ٟمجٗمل، زن وُمرضمٕمّٞم٧م، )سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م( جمٚم٦م يم٤مور ٟمق در وم٘مف، اًمٕمدد3)

 م.1993

 .5، ح1، يمت٤مب اًم٘مْم٤مء، أسمقاب صٗم٤مت اًم٘م٤ميض، سم٤مب 14ـ 13: 27( وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م 4)
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 .اتوُيردع قمـ اعمرشمٙمز

 إٓ أن هذه افروايي يؿؽن مـوؿشتفو من جفوت:

إهن٤م واردة ُمقرد اًم٘مْم٤مء، ومتدّل قمغم قمدم إُمٙم٤من يمقن اعمرأة ىم٤موٞم٦م،  إوػ:

واإلومت٤مء همػم اًم٘مْم٤مء، وُمٕمف ومال يٛمٙمـ شمني٦م احلٙمؿ ُمـ اًم٘مْم٤مء إمم اإلومت٤مء، ومتٙمقن 

 .اًمرواي٦م أضمٜمٌٞم٦ًم قمـ ُم٘م٤مم سمحثٜم٤م

دقم٤مء إوًمقي٦م، وم٢مذا يم٤من اًم٘مْم٤مء ُمنموـم٤ًم ومٞمف قمـ هذه اعمٜم٤مىمِم٦م سم٤م وؿد أجقى

اًمنمط سمٕمد يمقٟمف  ااًمذيمقرة، وهق جمّرد طمٙمؿ سملم ؿمخّملم، وم٢من اإلومت٤مء أومم هبذ

ؿم٤مُماًل ًمٕمٛمقم اًمٜم٤مس وأيمثر أصمرًا ذم طمٞم٤مهتؿ، وٓ أىمؾ ُمـ اًمت٤ًموي، مم٤م يٗمرض شمني٦م 

 .احلٙمؿ ُمـ اًم٘مْم٤مء إمم اإلومت٤مء

                                           
ضمتٝم٤مد واًمت٘مٚمٞمد وآطمتٞم٤مط واًم٘مْم٤مء، شم٘مرير درس ( راضمع: قمروم٤مٟمٞم٤من، اًمرأي اًمًديد ذم ا1ٓ)

: واًمتٜم٘مٞمح، آضمتٝم٤مد واًمت٘مٚمٞمد: 395: واًمرايض اًمٜمجٗمل، حتٚمٞمؾ اًمٕمروة: 85اًمًٞمد اخلقئل: 

: وؿمٛمس اًمديـ، آضمتٝم٤مد واًمت٘مٚمٞمد: 143: ورو٤م اًمّمدر، آضمتٝم٤مد واًمت٘مٚمٞمد: 225ـ  224

 و.. 434: واًمٚمٜمٙمرودي، اًمدر اًمٜمْمٞمد: 281

: 85، واًمرأي اًمًديد: 153، ووم٘مف اًمِمٞمٕم٦م )آضمتٝم٤مد واًمت٘مٚمٞمد(: 225ًمتٜم٘مٞمح: ( اخلقئل، ا2)

، 282ـ  281: وؿمٛمس اًمديـ، آضمتٝم٤مد واًمت٘مٚمٞمد: 146، 143واًمّمدر، آضمتٝم٤مد واًمت٘مٚمٞمد: 

: واًمٗم٤موؾ 34وحمٛمد ؾمٕمٞمد اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل احلٙمٞمؿ، ُمّم٤ٌمح اعمٜمٝم٤مج، آضمتٝم٤مد واًمت٘مٚمٞمد: 

: وأذري اًم٘مٛمل، اًمتح٘مٞمؼ ذم آضمتٝم٤مد 84ٝم٤مد واًمت٘مٚمٞمد(: اًمٚمٜمٙمراين، شمٗمّمٞمؾ اًمنميٕم٦م )آضمت

: واعمرقمٌم اًمٜمجٗمل، اًم٘مقل اًمرؿمٞمد ذم آضمتٝم٤مد واًمت٘مٚمٞمد، سم٘مٚمؿ قم٤مدل اًمٕمٚمقي 36: 2واًمت٘مٚمٞمد 

: واًمًٞمد شم٘مل اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل اًم٘مٛمل، 68: 1: واًمِمٞمخ حمٛمد اعمٔمٗمري، إيْم٤مح احلج٦م 422: 1

 .547: 12طمًلم ومْمؾ اهلل، اًمٜمدوة : حمٛمد اٟمٔمر: و34: 1ُم٤ٌمين ُمٜمٝم٤مج اًمّم٤محللم 

: 431: 1: واًمٚمٜمٙمرودي، اًمدر اًمٜمْمٞمد 396( راضمع: رايض اًمٜمجٗمل اًمتؼميزي، حتٚمٞمؾ اًمٕمروة: 3)

، اًمٓمٌٕم٦م 59: 1واعمػمزا ضمقاد اًمتؼميزي، شمٜم٘مٞمح ُم٤ٌمين اًمٕمروة، آضمتٝم٤مد واًمت٘مٚمٞمد واًمٓمٝم٤مرة 

 هـ.1426إومم، 
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ؽ سمٛمجٛمؾ أدًم٦م ذط  وهذا اجلقاب ذو ٟمٙمت٦م قم٤مُم٦م، إذ يٛمٙمـ ًّ قمؼمه اًمتٛم

اًمذيمقرة ذم اًم٘م٤ميض إلصم٤ٌمهت٤م ذم اعمُٗمتل وُمرضمع اًمت٘مٚمٞمد، وُمـ صمؿ ٓ يٙمقن ُمٜمحٍمًا 

 .سمحًٜم٦م أيب ظمدجي٦م

أن سم٤مب اًم٘مْم٤مء ـ قمغم ُم٤م ذيمره سمٕمض اعمت٠مظمريـ ـ خمتٚمػ مت٤مُم٤ًم قمـ سم٤مب  ويرد ظؾقه

ك شمًٚمٞمؿ وُمٕمروم٦م اإلومت٤مء، ومٗمل ُمقرده ٟمزاع وهمْم٥م واوٓمراب، أُم٤م ذم اإلومت٤مء ومٝمٜم٤م

وـمٚم٥م، وُمـ اعمٛمٙمـ ضمدًا أن ي١مظمذ ذم اعمقرد إول اؿمؽماط اًمذيمقرة: ٟمٔمرًا ًمٚمح٤مضم٦م 

إمم قمدم اًمٕم٤مـمٗم٦م أو آوٓمراب أو اإلطم٤ًمس، قمغم ظمالف ُمقارد اإلومت٤مء، إذ ٓ أصمر 

هلذه اًم٘مْم٤مي٤م ومٞمٝم٤م، ومٝمذا اًمٗم٤مرق يّمٚمح إلصم٤مرة اطمتامل ضم٤مّد ذم اًمٗمرق يٛمٜمع قمـ شمني٦م 

 .إوًمقي٦م احلٙمؿ أو إصم٤ٌمت

هذا اإليراد ـ قمغم صّحتف ـ همػم شم٤مم ُمـ اجلٝم٤مت مجٞمٕمٝم٤م، ذًمؽ أن طم٤مًم٦م  إٓ أن

اًمٖمْم٥م واًمٜمـزاع اعمذيمقريـ يقاضمٝمٝمام اًم٘م٤ميض ذم احل٤مٓت اعمتٕم٤مروم٦م، وًمٕمّؾ 

سم٤مإلُمٙم٤من دمٜمٞم٥م اًم٘م٤ميض اًمتقّرط ذم ومقرة همْم٥م اعمتٜم٤مزقملم سمام ىمد ي١مّدي إمم 

ُمدّوٟم٦ًم دون أن يٚمت٘مل أـمراف اًمٜمـزاع وٛمـ اوٓمراسمف ٟمٗمًف سمتحقيؾ اًم٘مْمٞم٦م إًمٞمف 

ٟمٔم٤مم إداري يٛمٙمـ حت٘مٞم٘مف هذا ُمـ ضمٝم٦م، وُمـ ضمٝم٦م أظمرى ُمـ همػم اعمٕمٚمقم أن 

٤مؾم٦م ذم آضمتامع ٓاحل٤مٓت اًمٕم٤مـمٗمٞم٦م سمٕمٞمدة قمـ قمٛمؾ اإلومت٤مء  ًّ ؾمٞمام ذم اًم٘مْم٤مي٤م احل

اًمٌنمي اًمتل يقاضمٝمٝم٤م اًمٗم٘مٞمف يمؾ قمٍم، ومتّمّقر اًمٕمٛمٚمٞم٦م آضمتٝم٤مدي٦م قمٛمٚمٞم٦م ؾمٙمقٟمٞم٦م 

شمّمّقر يمالؾمٞمٙمل يٜمًجؿ ُمع ٟمٛمط واطمد ُمـ أٟمامط اعمامرؾم٦م آضمتٝم٤مدي٦م، وومٝمؿ واطمد 

                                           
ًم٘مْم٤مء اًمًٞمد اعمج٤مهد ذم ُمٗم٤مشمٞمح إصقل: ( ذيمر آؾمتدٓل سمٛمٓمٚمؼ ٟمّمقص اًمذيمقرة ذم ا1)

: 1: وحمٛمد اًمِمػمازي ذم اًمٗم٘مف 148، 144: 1: ويمذًمؽ آؿمتٝم٤مردي ذم ُمدارك اًمٕمروة 612

 .218ـ 217

 .146، 143( رو٤م اًمّمدر، آضمتٝم٤مد واًمت٘مٚمٞمد: 2)
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هل٤م، وهق ٟمٛمط همػم ُمٕمٚمقم صقاسمف أو قمغم إىمؾ آٟمحّم٤مر سمف، وُمـ صمؿ يٙمقن اطمتامل 

اًمت٠مصمػمات اًمٜمٗمًٞم٦م ذم اًمٗم٘مٞمف واردًا أيْم٤ًم، وإذا يم٤من هذا آطمتامل أوٕمػ ىمدرًا ُمٜمف ذم 

وؿمٛمقًمٞمتف ـ يمام سمٞمّٜمف اعمًتدل ـ ىمد دمؼم وٕمػ  سم٤مب اًم٘مْم٤مء وم٢من ظمٓمقرة اعمحتٛمؾ

 آطمتامل وختٚمؼ شمقازٟم٤ًم وشم٤ًموي٤ًم سملم ُمقردي اًم٘مْم٤مء واإلومت٤مء.

واعمتحّّمؾ أٟمٜم٤ّم همػم ىم٤مدريـ قمغم اجلزم سمتني٦م احلٙمؿ وٓ سمٕمدم شمنيتف سمٕمد هذا 

 اًمٜم٘مض واإلسمرام، وهذا يم٤مف ذم رّد آؾمتدٓل سم٤مًمرواي٦م اعمذيمقرة.

اًمًٞمد اخلقئل وهمػمه ُمـ أن قمٜمقان اًمرضمؾ اًمذي أظمذ ذم ًم٤ًمن ُم٤م أوم٤مده  افثوكقي:

اًمرواي٦م إٟمام ضم٤مء قمغم ُم٤م هق اًمٖم٤مًم٥م آٟمذاك ذم اًم٘مْم٤مء، إذ اًمرواي٦م ضم٤مءت ًمٌٞم٤من اًم٘م٤ميض 

اًمنمقمل ُم٘م٤مسمؾ ىمْم٤مة اجلقر اًمذيـ يم٤مٟمقا آٟمذاك، وأهمٚمٌٝمؿ ُمـ اًمرضم٤مل، وهذا ُمٕمٜم٤مه 

 ُمثٚمف ٓ يٙمقن اطمؽمازي٤ًم ًمٜمٗمل أن قمٜمقان اًمرضمؾ ًمٞمس قمٜمقاٟم٤ًم شمٕمٌدي٤ًم سمؾ هم٤مًمٌٞم٤ًم، وذم

 .همػمه يمام هق ُمٕمروف

 اًمًٞمد رو٤موإن ؿمئ٧م سمٞم٤من اعمٜم٤مىمِم٦م ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م أظمرى أُمٙمـ اًم٘مقل ـ يمام ذيمره 

اًمّمدر ـ سم٠من قمٜمقان اًمرضمؾ إٟمام أيت سمف قمغم ٟمحق اعمث٤مًمٞم٦م عمٓمٚمؼ اًم٘م٤ميض ٓ قمغم ٟمحق 

ىمٞمد اًمرضمقًم٦م ذم اًم٘مْم٤مء اعمقوققمٞم٦م اًمٜم٤مومٞم٦م ًمٖمػمه، وهذا ُمٕمٜم٤مه أن اًمرواي٦م ٓ شمريد أظمذ 

 .ٟمٗمًف ومْماًل قمـ اإلومت٤مء

وعمزيد ُمـ شمٓمقير هذا اًمٙمالم يٛمٙمـ آؾمتٕم٤مٟم٦م سمّمٞم٤مهم٦م اًمٕمالُم٦م ؿمٛمس اًمديـ 

طمٞم٨م اقمتؼم أن يمثػمًا ُمـ شمٙم٤مًمٞمػ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ىمد وردت سمّمٞمٖم٦م اعمذيّمر ُمع 

                                           
: 225: واًمتٜم٘مٞمح )آضمتٝم٤مد واًمت٘مٚمٞمد(: 85( اخلقئل، اًمرأي اًمًديد ذم آضمتٝم٤مد واًمت٘مٚمٞمد: 1)

: وؿمٛمس اًمديـ، آضمتٝم٤مد 143: ورو٤م اًمّمدر، آضمتٝم٤مد واًمت٘مٚمٞمد: 153ووم٘مف اًمِمٞمٕم٦م: 

: وحمٛمد اجلٞمالين، ذـمٞم٦م اًمذيمقرة ذم 68: 1: واعمٔمٗمري، إيْم٤مح احلج٦م 281واًمت٘مٚمٞمد: 

 .159: 6ـ5، اًمٕمدد اعمٗمتل، جمٚم٦م وم٘مف أهؾ اًمٌٞم٧م 

 .68: 1ح احلج٦م : واعمٔمٗمري، إيْم٤م146، 143( رو٤م اًمّمدر، آضمتٝم٤مد واًمت٘مٚمٞمد: 2)
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 .ؿمٛمقهل٤م ًمألٟمثك سم٤مٓشمٗم٤مق

ٕمٜم٤مويـ اعم٠مظمقذة ذم أًمًٜم٦م إدًّم٦م ُمتٞمٜم٦م، وم٢من ُمٌدأ اعمقوققمٞم٦م ذم اًم وهذه ادـوؿشي

يٛمٙمـ اخلروج قمٜمف قمٜمد وضمقد ىمريٜم٦م، وهل ُمتقوّمرة هٜم٤م، سم٤مًمٌٞم٤مٟم٤مت اعمؼمزة آٟمٗم٤ًم، وٓ 

أىمّؾ ُمـ أّن ؿمّدة اطمتامل اًمٓمري٘مّٞم٦م ذم اًمٕمٜمقان متٜمع قمـ محٚمف قمغم اعمقوققمٞم٦م، وم٢مّن 

ٝمقر أص٤مًم٦م اعمقوققمٞم٦م ذم اًمٕمٜم٤مويـ اعم٠مظمقذة ذم أًمًٜم٦م إدًّم٦م ًمٞم٧ًم ؾمقى سم٤مًمٔم

واًمت٤ٌمين اًمٕم٘مالئل ذم سم٤مب اعمح٤مورات، وم٢مذا ؿمٙمٙمٜم٤م ـ وهق يمذًمؽ هٜم٤م إن مل ٟم٘مؾ 

سم٤مٓـمٛمئٜم٤من ـ ذم إرادة اًمٕمٜمقان قمغم ٟمحق اعمقوققمٞم٦م ؿمّٙم٤ًم ُمٕمتّدًا سمف قمٜمد اًمٕم٘مالء، ومال 

حُيرز اٟمٕم٘م٤مد اًمًػمة اًمٕم٘مالئٞم٦م قمغم اًمٕمٛمؾ سم٠مص٤مًم٦م اعمقوققمٞم٦م، ومٞمٜم٘مٚم٥م اًمدًمٞمؾ جمٛماًل 

تٞم٘مـ إن يم٤من، وهق هٜم٤م اًمرضمؾ، دون أن يٜمٗمل همػمه، أي اعمرأة، ي١مظمذ ومٞمف سم٤مًم٘مدر اعم

 وهق اعمٓمٚمقب.

ٟمٕمؿ، اًمّمٞمٖم٦م اًمتل ذيمره٤م اًمٕمالُم٦م ؿمٛمس اًمديـ يٛمٙمـ شمًجٞمؾ ُمالطمٔم٦م قمٚمٞمٝم٤م 

 ُمـ ٟم٤مطمٞمتلم:

إن اًمٜمّمقص اًمتل ذيمر أهن٤م ضم٤مءت سمخٓم٤مب اعمذيّمر، وقمّٛمٛمٝم٤م قمٚمامء اعمًٚمٛملم  أ ـ

قم٤مُّم٦م ًمف وًمٖمػمه، هم٤ميتف أهن٤م ضم٤مءت ًمٖمػم اًمرضمؾ، ٟمّمقٌص همػم ظم٤مص٦م سم٤مًمرضمؾ، سمؾ 

سمّمٞمٖم٦م اعمذيّمر قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتٖمٚمٞم٥م، ُمثؾ: اًمذيـ آُمٜمقا، اعم١مُمٜمقن، اعمًٚمٛمقن و..، وهذا 

ُم٤م خيتٚمػ قمـ ُمثؾ اعم٘م٤مم، طمٞم٨م اؾمتخدُم٧م قم٤ٌمرة أو يمٚمٛم٦م ٓ يّمّح اًمتٖمٚمٞم٥م ومٞمٝم٤م 

سمٛمٕمٜم٤مه اعمّمٓمٚمح ذم قمٚمقم اًمٚمٖم٦م، وهل اًمرضمؾ، وُمثؾ هذا آؾمتخدام خمتٚمػ مت٤مُم٤ًم 

قمـ اؾمتخدام ُمٗمٝمقم اعم١مُمـ اًمِم٤مُمؾ سمٛمْمٛمقٟمف اًمدٓزم ًمٚمرضمؾ واعمرأة، واعمختّص 

سمّمٞمٖمتف اًمٚمٖمقي٦م سم٤مًمرضمؾ: ًمٚمتٖمٚمٞم٥م اعمٕمروف ذم ًمٖم٦م اًمٕمرب، ومٕمٜمقان اًمرضمؾ ٓ يٛمٙمـ 

 أن يِمٛمؾ اعمرأة سم٤مًمتٖمٚمٞم٥م قمغم ظمالف قمٜمقان اعم١مُمـ.

                                           
 .281( حمٛمد ُمٝمدي ؿمٛمس اًمديـ، آضمتٝم٤مد واًمت٘مٚمٞمد: 1)
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٦م سم٤مًمرضمؾ ىمد ي٘م٤مل: إن اخلٓم٤مسم٤مت اعمذيّمرة اًمقاردة ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦ّم ظم٤مّص  ب ـ

ُمـ طمٞم٨م ذاهت٤م، وأن شمٕمٛمٞمٛمٝم٤م ًمٖمػمه إٟمام ضم٤مء ُمـ دًمٞمؾ ظم٤مرضمل هق ىم٤مقمدة اؿمؽماك 

إطمٙم٤مم سملم اًمذيمقر واإلٟم٤مث، وهذا اعمٌٜمك وإن رومْمٜم٤مه، إٓ أن شمٌٜمّٞمف ًمٗم٘مٞمٍف هٜم٤م ُمـ 

ؿم٠مٟمف أن يٖمػّم اًمرؤي٦م، ذًمؽ أن هذه اًم٘م٤مقمدة ىمد ٓ حُيرز ضمري٤مهن٤م ذم ُمثؾ اعمقارد 

اًمٜمص ودًٓمتف، يم٤مًمذي ٟمحـ ومٞمف، إذ رسمام ٓ إـمالق هل٤م يرضمع  اعمِمٙمقيم٦م ُمـ طمٞم٨م سمٜمٞم٦م

 .إًمٞمف، وإّٟمام يم٤مٟم٧م أدًّمتٝم٤م اًمٕمٛمدة ُمـ ٟمقع إدًّم٦م اًمٚمٌّٞم٦م يم٤مإلمج٤مع واًميورة

وووم٘م٤ًم ًمذًمؽ يمّٚمف، وم٢مسار سمٕمض اًمٕمٚمامء قمغم ُمقوققمّٞم٦م قمٜمقان اًمرضمؾ ذم همػم 

يده يمٞمػ يٓمّٝمره٤م؟  ، أومٝمؾ يٍّمون قمغم ذًمؽ ًمق ضم٤مء ؾم١مال قمـ رضمؾ ٟمّجسحمّٚمف

وحيٙمٛمقن سم٤مظمتّم٤مصف سم٤مًمرضمؾ، ُمع أن اًمٕمديد ُمـ اًمرواي٤مت ضم٤مءت قمغم هذه 

اًمٓمري٘م٦م، ومراضمع ُمّم٤مدر احلدي٨م ًمتت٠ميّمد يمؿ ُمّرة اؾمتخدم قمٜمقان اًمرضمؾ وشمّؿ شمني٦م 

 احلٙمؿ إمم همػمه.

هذا، وىمد أضم٤مب سمٕمض اعمٕم٤مسيـ قمـ إؿمٙم٤مل اًمٖم٤مًمٌٞم٦م سم٠مٟمف إٟمام يٛمٜمع إظمذ 

ن إـمالق ذم اًمٌلم يٕمّؿ ُمقرد اًم٘مٞمد وقمدُمف، أُم٤م هٜم٤م ومال يقضمد سم٤مإلـمالق قمٜمدُم٤م يٙمق

 . إـمالق ذم أدًّم٦م اًم٘مْم٤مء

                                           
( أىمٞمٛم٧م قمغم ىم٤مقمدة آؿمؽماك أدًّم٦ٌم قمديدة، ًمٗمٔمٞم٦م وهمػمه٤م، ًمٙمـ ىمد يٙمقن ظمٚمػ مت٤مم إدًّم٦م 1)

دًمٞمؾ اإلمج٤مع وآرشمٙم٤مز، ذًمؽ أن اًمرواي٤مت اًمتل ذيمرت دًمٞماًل هٜم٤مك جم٤مل ًمٚمٜم٘م٤مش ومٞمٝم٤م، أو ذم 

اًمٜم٘م٤مش ذم ؿمٛمقهل٤م ًمٚمتٕمٛمٞمؿ سمٚمح٤مظ اًمذيمر وإٟمثك، إذ فم٤مهره٤م اًمتٕمٛمٞمؿ سمٕمْمٝم٤م قمغم إىمؾ، أو 

سمٚمح٤مظ احلْمقر قمٍم اًمٜمٌل وسمٕمده، وم٢مّن هذا هق ُمٝمّؿ اًمٌح٨م ومٞمٝم٤م، ويمذا اًمتٕمٛمٞمؿ سمٚمح٤مظ 

اًم٤ًمئؾ وهمػمه، ومٚمؽماضمع اعمّم٤مدر اًمقاردة ذم اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ُمثؾ: اًمٌجٜمقردي، اًم٘مقاقمد 

 .45ـ43واعمّمٓمٗمقي، ُم٤مئ٦م ىم٤مقمدة وم٘مٝمٞم٦م:  ، ٟمنم اهل٤مدي، ىمؿ،76ـ 53: 2اًمٗم٘مٝمٞم٦م

( راضمع ُمثاًل: اًمًٞمد ٟمقر اًمديـ ذيٕمتٛمدار اجلزائري، اًمٜمقر اعمٌلم ذم ذح اًمتحرير وُمٜمٝم٤مج 2)

 .119ـ118اًمّم٤محللم، آضمتٝم٤مد واًمت٘مٚمٞمد: 

 .58: 1( ضمقاد اًمتؼميزي، شمٜم٘مٞمح ُم٤ٌمين اًمٕمروة 3)
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وهذا يمالم صحٞمح ًمق أردٟم٤م ضمٕمؾ اعمدرك ذم شم٘مٚمٞمد اعمرأة طمًٜم٦َم أيب ظمدجي٦م، ٟمٕمؿ، 

ومٝمل ٓ شمّمٚمح أن شمٕمّٛمؿ، إٓ أٟمٜم٤م ٓ ٟمريد ضمٕمؾ احلًٜم٦م اعمذيمقرة ُمدريم٤ًم ًمٕمدم 

 ضمٕمٚمٝم٤م ُمدريم٤ًم ًمالؿمؽماط، يمام ئمٝمر ممّـ ٟم٤مىمِمٝم٤م قم٤مدًة.آؿمؽماط سم٘مدر ُم٤م ٟمريد إسمٓم٤مل 

ؽ هبذه اًمرواي٦م إٟمام ي٘مقم قمغم ُمٗمٝمقم اًمٚم٘م٥م أو اًمقصػ، ومه٤م  افثوفثي: ًّ إّن اًمتٛم

ىم٤مقمدة قم٤مُم٦م، وُمع اًمتٜمـزل قمـ ذًمؽ وًمق سمتٌٜمّل سمقصٗمٝمام همػم صم٤مسمتلم ذم إصقل، 

سمح٨م اعمٗم٤مهٞمؿ ُمـ ُمٗمٝمقم اًم٤ًمًم٦ٌم اجلزئٞم٦م اًمذي ذه٥م إًمٞمف أُمث٤مل اًمًٞمد اخلقئل ذم 

، أو اًم٘مقل سمٙمقٟمف ذم ُم٘م٤مم اًمٌٞم٤من ُمـ طمٞم٨م اًم٘مٞمقد سمتٗم٤مصٞمٚمٝم٤م، يٛمٙمـ أصقل اًمٗم٘مف

اًم٘مقل سم٠من ُمثؾ رواي٦م أو روايتلم ٓ يّمٚمح٤من ردقم٤ًم قمـ سمٜم٤مء اًمٕم٘مالء قمغم رضمقع 

اجل٤مهؾ إمم اًمٕم٤ممل دون متٞمٞمز سملم اًمرضمؾ واعمرأة، ُمع همض اًمٜمٔمر قمـ اًمرواي٤مت 

 شمٙمقيٜمٝم٤م سمٜم٤مًء ُمتنمقمٞم٤ًم رادقم٤ًم يمام ؾمت٠ميت ُمٜم٤مىمِمتٝم٤م.إظمرى اًمتل أذٟم٤م إمم 

وسمٕم٤ٌمرة أظمرى، رسمام شمّمٚمح رواي٦م أو رواي٤مت هبذه اًمدرضم٦م ُمـ اًمدًٓم٦م ذم 

ختّمٞمص قمٛمقُم٤مت ًمٗمٔمٞم٦م يمٕمٛمقُم٤مت اًمت٘مٚمٞمد، إٓ أهّن٤م ٓ شمّمٚمح ـ ًمقطمده٤م ـ رادقم٤ًم 

مت٤مُم٤ًم يمام  قمـ ارشمٙم٤مز قم٘مالئل راؾمخ ذم رضمقع اجل٤مهؾ إمم اًمٕم٤ممل دون متٞمٞمز ذم ضمٜمًٞمتف،

ٓ شمّمٚمح رواي٦م أو روايت٤من هبذه اًمدًٓم٦م ذم اًمردع قمـ طمجٞم٦م اًمٔمٝمقر اعم١مؾّم٦ًم 

قم٘مالئٞم٤ًم واًمراؾمخ٦م ذم طمٞم٤مة اًمٕم٘مالء، اًمٚمٝمؿ إٓ إذا ىمٞمؾ سم٢مُمٙم٤من ذًمؽ سمٕمد أن يم٤مٟم٧م 

اًمرواي٦م ٓ شمريد اًمردع قمـ هذا آرشمٙم٤مز ُمٓمٚم٘م٤ًم، سمؾ حتديد دائرشمف سمٖمػم اًمٗمتقى 

 واًم٘مْم٤مء.

قمـ رضمٚملم × ُم٘مٌقًم٦م قمٛمر سمـ طمٜمٔمٚم٦م ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م أسم٤م قمٌد اهلل ي:افروايي افثوكق

يٜمٔمران »ُمـ أصح٤مسمٜم٤م سمٞمٜمٝمام ُمٜم٤مزقم٦م ذم ديـ أو ُمػماث، ىمٚم٧م: ومٙمٞمػ يّمٜمٕم٤من؟ ىم٤مل: 

ُمـ يم٤من ُمٜمٙمؿ ممـ ىمد روى طمديثٜم٤م، وٟمٔمر ذم طمالًمٜم٤م وطمراُمٜم٤م، وقمرف أطمٙم٤مُمٜم٤م 

                                           
 .132ـ134: ٤5مق اًمٗمٞم٤مض ( راضمع ًمف: حم٤مضات ذم أصقل اًمٗم٘مف، سم٘مٚمؿ حمٛمد إؾمح1)
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ٜم٤م ومٚمؿ ي٘مٌؾ ُمٜمف، ومٚمػموقا سمف طمٙماًم، وم٢مين ىمد ضمٕمٚمتف قمٚمٞمٙمؿ طم٤ميماًم، وم٢مذا طمٙمؿ سمحٙمٛم

أُم٤م ُمـ »، وُمثؾ هذه اعم٘مٌقًم٦م اخلؼم اعمٕمروف: شوم٢مٟمام اؾمتخّػ سمحٙمؿ اهلل وقمٚمٞمف ردّ 

 ...شيم٤من ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء ص٤مئٜم٤ًم ًمٜمٗمًف 

هذه اًمرواي٦م سمام ٟمقىمِم٧م سمف ؾم٤مسم٘متٝم٤م، وجيري اًمٙمالم ومٞمٝم٤م يمام ضمرى وؿد كوؿشً 

 ، ُمْم٤موم٤ًم إمم ُمٜم٤مىمِم٤مت ظم٤مّص٦م هب٤م وهل: ومٞمٝم٤م مت٤مُم٤مً 

ٓ شمدّل قمغم اًمرضمؾ، إذ هذا اًمتٕمٌػم ش ُمـ يم٤من ُمٜمٙمؿ»إن مجٚم٦م  ـوؿشي إوػ:اد

، واًمتذيمػم ومٞمف شمٖمٚمٞمٌل، يمام هق اعمتٕم٤مرف ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، وذم يِمٛمؾ اًمذيمر وإٟمثك

أًمًٜم٦م اًمتنميٕم٤مت اًمقاردة ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، وُمٕمف ٓ جم٤مل ًمتقّهؿ آظمتّم٤مص 

 سم٤مًمرضمؾ.

، شُمـ»هـ( سم٠مهن٤م ىمد شمتّؿ ذم يمٚمٛم٦م 1411قمٌم اًمٜمجٗمل )وىمد رّد هذه اعمٜم٤مىمِم٦م اعمر

 .ومٝمل فم٤مهرة ذم اًمرضمقًمٞم٦مش ُمٜمٙمؿ»أُم٤م يمٚمٛم٦م 

إٓ أّن هذا اًمرّد ٓ يرد قمغم اًمٌٞم٤من اًمذي ذيمرٟم٤مه ًمٚمٛمٜم٤مىمِم٦م ُمـ اًمتٖمٚمٞم٥م، واؾمتٕمامل 

ذم اًمٜمّمقص اًمديٜمٞم٦م ذم إقمؿ احل٤ميمل قمـ اجلامقم٦م سم٘مٓمع اًمٜمٔمر قمـ ش ُمٜمٙمؿ»ُمثؾ 

، وُمٕمف ٓ حيّمؾ فمٝمقر داّل ذم آظمتّم٤مص سم٤مًمرضمؾ عمـ راضمع اجلٜمس ٓ يٙم٤مد حيَم

جمٛمؾ ٟمّمقص اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦ّم، ٟمٕمؿ ىمد ٓ حيّمؾ ُمٜمٝم٤م فمٝمقر ذم إقمّؿ، وهذا ًمٞمس 

                                           
، يمت٤مب اًم٘مْم٤مء، سم٤مب وضمقب اًمرضمقع ذم اًم٘مْم٤مء 137: 27( احلر اًمٕم٤مُمكم، وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م 1)

 .1واًمٗمتقى: ح

ؽ سمف اًمٗم٤موؾ اًمٚمٜمٙمراين، شمٗمّمٞمؾ اًمنميٕم٦م: 2) ًّ  .81( مت

 ( راضمع اعمّم٤مدر اًم٤ًمسم٘م٦م طمقل احلدي٨م قمـ ظمؼم أيب ظمدجي٦م.3)

: 84: واًمٗم٤موؾ اًمٚمٜمٙمراين، شمٗمّمٞمؾ اًمنميٕم٦م: 226: ( اخلقئل، اًمتٜم٘مٞمح، آضمتٝم٤مد واًمت٘مٚمٞمد4)

 .119واجلزائري، اًمٜمقر اعمٌلم: 

 .423: 1( اعمرقمٌم اًمٜمجٗمل، اًم٘مقل اًمرؿمٞمد 5)
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سمْم٤مئر سمٕمد أن يم٤من اعمٓمٚمقب إصم٤ٌمت قمدم يمقن اعم٘مٌقًم٦م دًمٞماًل ًمٚمنمـمٞم٦م، ٓ يمقهن٤م دًمٞماًل 

 ًمٕمدُمٝم٤م.

وهمػمه ُمـ أن اًمرواي٦م وٕمٞمٗم٦م اًمًٜمد  ُم٤م أوم٤مده اًمًٞمد اخلقئل أيْم٤مً ادـوؿشي افثوكقي: 

سم٤مسمـ طمٜمٔمٚم٦م ٟمٗمًف، إذ مل يرد ومٞمف شمقصمٞمؼ ذم اعمّم٤مدر اًمرضم٤مًمٞم٦م، واًمرواي٦م اًمقاردة ذم 

شمقصمٞم٘مف صمّٛم٦م ذم ؾمٜمده٤م يزيد سمـ ظمٚمٞمٗم٦م، وهق همػم ُمقصّمؼ إٓ قمغم ُمٌٜمك شمقصمٞمؼ ُمـ يروي 

 .قمٜمف أطمد اعمِم٤ميخ اًمثالصم٦م وٟمحق ذًمؽ، واعمٌٜمك ُمرومقض ذم قمٚمؿ اًمرضم٤مل

ُم٤م اًم٘مقل سمٕمٛمؾ إصح٤مب سم٤مًمرواي٦م وهلذا ؾمّٛمٞم٧م سم٤معم٘مٌقًم٦م وهق جيؼم وٕمٗمٝم٤م أ

اًمًٜمدي، وم٘مد اظمتٚمٗم٧م يمٚمامت اخلقئل ومٞمف سملم يمتٌف، ومٗمل سمٕمْمٝم٤م أىمّر سمذًمؽ ورآه 

 .ُمقضم٤ًٌم إلُمٙم٤من إظمذ هب٤م، ومٞمام رومض ذًمؽ ذم سمٕمض يمتٌف إظمرى

 ٟمجؼم ؾمٜمد هذا اخلؼم وٟمحـ ـ يمام طم٘م٘مٜم٤م ذم حمّٚمف ـ ٓ ٟم٠مظمذ سمتقصمٞمؼ اسمـ طمٜمٔمٚم٦م، وٓ

 هٜم٤م.

ذم اعم٘مٌقًم٦م إٟمام ضم٤مء سمح٥ًم ومرض اًم٤ًمئؾ × إن يمالم اإلُم٤ممادـوؿشي افثوفثي: 

 .ويمالُمف ٓ اسمتداًء ُمٜمف، وُمٕمف ومال دًٓم٦م ومٞمٝم٤م قمغم آؿمؽماط

إن اًم٤ًمئؾ ىمد ؾم٠مل أوًٓ قمّٛمـ رضمع إمم اًمًٚمٓم٤من حلّؾ ُمِمٙمٚمف اًم٘مْم٤مئل، وجيوب: 

                                           
، وطمقل اسمـ طمٜمٔمٚم٦م ذم 68: 1: اعمٔمٗمري، إيْم٤مح احلج٦م اٟمٔمر: و226( اخلقئل، اًمتٜم٘مٞمح: 1)

: واًمتٗمرر، ٟم٘مد 19: 1اعمّم٤مدر اًمرضم٤مًمٞم٦م واًمدرائٞم٦م راضمع: اًمِمٞمخ طمًـ ، ُمٜمت٘مك اجلامن

: 14: واخلقئل، ُمٕمجؿ رضم٤مل احلدي٨م544: 1: واًمؼموضمردي، ـمرائػ اعم٘م٤مل353: 3اًمرضم٤مل

 و.. 34ـ  31

، طمٞم٨م ذه٥م هٜم٤مك إمم إظمذ هب٤م ًمتٚم٘مل 414ـ449: 3( اخلقئل، ُمّم٤ٌمح إصقل 2)

إصح٤مب هل٤م، ومٞمام رومض ؾمٜمده٤م ويمذًمؽ قَمَٛمؾ إصح٤مب هب٤م ذم اًمتٜم٘مٞمح، ُم٤ٌمطم٨م آضمتٝم٤مد 

 .144ـ143ت٘مٚمٞمد: واًم

 .281( حمٛمد ُمٝمدي ؿمٛمس اًمديـ، آضمتٝم٤مد واًمت٘مٚمٞمد: 3)
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يّمٜمٕم٤من؟ وم٠مضم٤مب سمجٛمٚم٦م اًمِم٤مهد، ومٚمؿ ي٘مع  : ومٙمٞمػ، صمؿ ؾم٠مًمف×ومٜمٝم٤مه اإلُم٤مم

ومرض ذم يمالم اًم٤ًمئؾ، سمؾ ـمٚم٥م سمٞم٤من ُم٤م جي٥م ومٕمٚمف يم٘م٤مقمدة قم٤مُم٦م، ومٞمٙمقن اًمتذيمػم ذم 

 ًم٤ًمن اإلُم٤مم اسمتدائٞم٤ًم ٓ شم٤مسمٕم٤ًم ًمٙمالم اًم٤ًمئؾ.

×: ظمؼم قم٤مُمر سمـ قمٌد اهلل سمـ ضمذاقم٦م ىم٤مل: ىمٚم٧م ٕيب قمٌد اهلل :افروايي افثوفثي

ُم٤م »ة وحمٛمد سمـ ُمًٚمؿ ذم آؾمتٓم٤مقم٦م وشمرى رأهيام؟ وم٘م٤مل: إن اُمرأيت شم٘مقل سم٘مقل زرار

، ىم٤مل: ومجئ٧م إمم اُمرأيت شًمٚمٜم٤ًمء وًمٚمرأي واًم٘مقل هل٤م، إهنام ًمٞم٤ًم سمٌمء ذم وٓي٦م

 .ومحدصمتٝم٤م، ومرضمٕم٧م قمـ ذًمؽ اًم٘مقل

وشم٘مري٥م آؾمتدٓل سم٤مًمرواي٦م فمٝمقره٤م ذم قمدم اقمت٤ٌمر رأي اعمرأة، مم٤م يٕمٜمل أهن٤م 

 .ًمٞم٧ًم أهاًل ًمٚمٗمتقى

 .سمْمٕمػ اًمرواي٦م ؾمٜمداً ـوؿش أوًٓ: وي

وهذه اعمٜم٤مىمِم٦م ذم حمّٚمٝم٤م، ومٗمل ؾمٜمده٤م قم٤مُمر سمـ قمٌد اهلل سمـ ضمذاقم٦م اًمذي ٓ ؾمٌٞمؾ 

ًمتقصمٞم٘مف إٓ قمغم ُمٌٜمك يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات، وًمٞمس سمث٤مسم٧م، ُمع أٟمف ُمـ ُمِم٤مخيف همػم 

 .، وًمٕمّٚمف هلذا مل يقصم٘مف ـ ُمثاًل ـ اًمًٞمد شم٘مل اًم٘مٛمل اعمٕم٤مساعم٤ٌمذيـ

ُمْم٤موم٤ًم إمم أّن ذم اًمرواي٦م ـمٕمٜم٤ًم سمزرارة وحمٛمد سمـ ُمًٚمؿ، مم٤ّم يدظمٚمٝم٤م ذم ؾمٞم٤مق  ،هذا

 اًمتٕم٤مرض ُمع رواي٤مت يمثػمة أظمرى ُم٤مدطم٦م، ويْمّٕمػ ُمـ ىمّقهت٤م اًمًٜمدّي٦م.

                                           
 ( أومردٟم٤م هذه اًمرواي٦م سم٤مًمذيمر، ٟمٔمر ٕظمذه٤م ـ ُمٜمٗمردًة ـ دًمٞماًل ُمًت٘ماًل ًمدى سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء.1)

 ، ـمٌع ُم١مؾم٦ًم آل اًمٌٞم٧م^.393: 1( اًمٓمقد، اظمتٞم٤مر ُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل ًمٚمٙمٌم 2)

: 434: 1: واًمٚمٜمٙمرودي، اًمدر اًمٜمْمٞمد 282٘مٚمٞمد: ( حمٛمد ُمٝمدي ؿمٛمس اًمديـ، آضمتٝم٤مد واًمت3)

 .425: 1واعمرقمٌم اًمٜمجٗمل، اًم٘مقل اًمرؿمٞمد 

 .282( ؿمٛمس اًمديـ، آضمتٝم٤مد واًمت٘مٚمٞمد: 4)

 .213ـ  212: 14( اخلقئل، ُمٕمجؿ رضم٤مل احلدي٨م 5)

 .34: 1( شم٘مل اًم٘مٛمل، ُم٤ٌمين ُمٜمٝم٤مج اًمّم٤محللم 6)
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إن ُم٠ًمًم٦م آؾمتٓم٤مقم٦م إٟمام شمدور ذم أصقل اًمديـ اًمتل ٓ جيقز آقمتامد ومٞمٝم٤م وثوكقًو: 

م قمدم اقمتداده٤م ذم اًمٗمروع طمتك سم٤مًمٜم٦ًٌم قمغم اًمت٘مٚمٞمد، سمؾ ٓسمد ُمـ اًمؼمه٤من، وإٓ ًمز

 .ًمٕمٛمؾ ٟمٗمًٝم٤م، وهق ُمٕمٚمقم اًمٌٓمالن

إٓ أن هذه اعمٜم٤مىمِم٦م ذم همػم حمّٚمٝم٤م، وذًمؽ أن حمّؾ اًمِم٤مهد ذم اًمرواي٦م هق اًمٌقن 

ـّ دون × اًمِم٤مؾمع اًمذي يٕم٘مده اإلُم٤مم ، ويراه ـّ سملم اًمٜم٤ًمء واًمرأي يم٠مٟمف يًخر ُمٜمٝم

سملم يمقن إُمر اقمت٘م٤مدي٤ًم أو ومرقمٞم٤ًم، إذ  هذا اًمِم٠من، وُمٕمف ٓ ومرق ذم ُمقوقع اًمٌح٨م

ذيمر ُم٤م ىم٤مل، سمؾ يم٤من ٓسمد × ًمق يم٤مٟم٧م اًم٘مْمٞم٦م ىمْمٞم٦م قمدم ضمقاز اًمت٘مٚمٞمد عم٤م صح ًمف

ًمف ُمـ اإلؿم٤مرة إمم قمدم احلّؼ هل٤م ذم إظمذ سم٘مقل زرارة وحمٛمد سمـ ُمًٚمؿ، سمؾ قمٚمٞمٝم٤م 

 اًمٜمٔمر أو اخت٤مذ وؾمٞمٚم٦م أظمرى، ومٚم٤ًمن اًمرواي٦م يدومع ُم٤م ىمٞمؾ ذم هذه اعمٜم٤مىمِم٦م.

مجٚم٦م اًمٜمّمقص اًمداًّم٦م قمغم أن اعمرأة ٟم٤مىمّم٦م اًمٕم٘مؾ، وأهن٤م قمّل افروايي افرابعي و... 

 وُم٤م ضم٤مء ذم سم٤مب اًمِمٝم٤مدة ُمـ قمّٚم٦م وقمقرة، وأن اًمِم٤مرع ٓ يراه٤م ذم اًمرأي يم٤مًمرضمؾ،

قمدم إظمذ ـ أطمٞم٤مٟم٤ًم ـ سمِمٝم٤مدهت٤م ُمٜمٗمردًة وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ، ُمـ قمدم ُمِم٤مورهت٤م أو ُمع 

، وقمدم ُمٕمٝمقدي٦م ثؾ قمدم شمّمّدهي٤م ًمٚمٜمٌقة أو اإلُم٤مُم٦مخم٤مًمٗمتٝم٤م وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ، ُمـ ُم

شمقًمٞم٦م اعمٕمّمقُملم هل٤م ذم رء، طمتك ُمع وضمقد قم٤معم٤مت و...، وم٢من مجٚم٦م هذه اًمٜمّمقص 

 .شمٙمّقن وقمٞم٤ًم رادقم٤ًم قمـ سمٚمقهمٝم٤م ُمٙم٤مٟم٦م اعمرضمٕمٞم٦م وُمٜمّم٥م اإلومت٤مء

                                           
 .282( ؿمٛمس اًمديـ، آضمتٝم٤مد واًمت٘مٚمٞمد: 1)

طمّج٦م قمغم  ؿمتٝم٤مردي اعمٕم٤مس ًمت٠ميٞمد ىمقًمف: أٟمف مل شمرد أي رواي٦م ذم يمقن اًمزهراء ( ذيمر ا2ٓ)

 .146: 1اخلٚمؼ، ُمع قمٚمّق ُم٘م٤مُمٝم٤م، ومراضمع ًمف: ُمدارك اًمٕمروة 

: 1: واًمًٌزواري، ُمٝمذب إطمٙم٤مم 613( اًمًٞمد اعمج٤مهد اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل، ُمٗم٤مشمٞمح إصقل: 3)

اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل احلٙمٞمؿ، ُمّم٤ٌمح اعمٜمٝم٤مج  : وحمٛمد ؾمٕمٞمد396: واًمرايض اًمٜمجٗمل حتٚمٞمؾ اًمٕمروة: 44

: 435، 434، 432: 1: واعمرشمْمقي اًمٚمٜمٙمرودي، اًمدر اًمٜمْمٞمد 35)آضمتٝم٤مد واًمت٘مٚمٞمد(: 
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 وكذـر هـو مفّم هذه افروايوت ظذ افشؽل افتوَل:

: |ىم٤مل رؾمقل اهلل»ىم٤مل: ×  قمـ أيب قمٌد اهللقمـ اًمًٙمقين افروايي إوػ:

 .شإٟمام اعمرأة ًمٕم٦ٌم، ُمـ اختذه٤م ومال يْمٞمٕمٝم٤م

ي٤م قمكم! ًمٞمس قمغم اًمٜم٤ًمء »ىم٤مل: × ًمٕمكم |ذم وصٞم٦م اًمٜمٌل افروايي افثوكقي:

 .شمجٕم٦م... وٓ شمقزّم اًم٘مْم٤مء، وٓ شمًتِم٤مر، و...

ٓ ي٘مرب ومٞمف إٓ ي٠ميت قمغم اًمٜم٤مس زُم٤من »ذم اًمٜمٝم٩م: × قمـ قمكم افروايي افثوفثي:

 .شاعم٤مطمؾ... ومٕمٜمد ذًمؽ يٙمقن اًمًٚمٓم٤من سمٛمِمقرة اًمٜم٤ًمء وإُم٤مرة اًمّمٌٞم٤من...

إي٤مك ×: »ذم رؾم٤مًمتف إمم احلًـ× قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم افروايي افرابعي:

 .شوُمِم٤مورة اًمٜم٤ًمء، وم٢من رأهيـ إمم إومـ، وقمزُمٝمـ إمم اًمقهـ...

.. وٓ هتٞمجقا اُمرأة سم٠مذى، وإن ×: ».قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم افروايي اخلومسي:

ـّ وٕم٤مف اًم٘مقى، وإٟمٗمس،  ؿمتٛمـ أقمراوٙمؿ، وؾمٌٌـ أُمراءيمؿ وصٚمح٤مءيمؿ، وم٢مهن

 . شواًمٕم٘مقل...

ُمٕم٤مذ اًمٜم٤مس! إن اًمٜم٤ًمء ٟمقاىمص اإليامن، ×: »وقمـ قمكم افروايي افسودشي:

                                                                                                       
: 1: واعمرقمٌم اًمٜمجٗمل، اًم٘مقل اًمرؿمٞمد 145: 1وقمكم پٜم٤مه آؿمتٝم٤مردي، ُمدارك اًمٕمروة 

 .218،  217: 1: وحمٛمد اًمِمػمازي، اًمٗم٘مف 426ـ425

 .2، ح86ُم٘مدُم٤مت اًمٜمٙم٤مح، سم٤مب  ،167: 24( وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م 1)

 .6، ح117، سم٤مب 212( اعمّمدر ٟمٗمًف: 2)

 ، حت٘مٞمؼ حمٛمد قمٌده.23: 4( هن٩م اًمٌالهم٦م 3)

: 86: واحلّراين، حتػ اًمٕم٘مقل: 3:56: وهن٩م اًمٌالهم٦م 517و 338: 5( اًمٙمٚمٞمٜمل، اًمٙم٤مذم 4)

: واًمٜمقري، 182، 65: 24: ووؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م 117واًمنميػ اًمريض، ظمّم٤مئص إئٛم٦م: 

 و.. 177: واًمٙمراضمٙمل، يمٜمـز اًمٗمقائد: 183: 14، و 348: 8رك اًمقؾم٤مئؾ ُمًتد

 .39: 5( اًمٙمٚمٞمٜمل، اًمٙم٤مذم 5)
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ـّ  ـّ ومِمٝم٤مدة آُمرأشملم ُمٜمٝم ٟمقاىمص اًمٕم٘مقل، وٟمقاىمص احلٔمقظ... وأُم٤م ٟم٘مّم٤من قم٘مقهل

 .شدة اًمرضمؾ اًمقاطمد...يمِمٝم٤م

اًمٜم٤ًمء قمّل وقمقرة، وم٤مؾمؽموا اًمٕمقرة سم٤مًمٌٞمقت، »أٟمف ىم٤مل: × قمٜمفافروايي افسوبعي: 

 .شواؾمؽموا اًمٕمّل سم٤مًمًٙمقت

وهذه اعمجٛمققم٦م ُمـ اًمٜمّمقص اًمتل اقمتؼمه٤م اًمًٞمد حمٛمد ؾمٕمٞمد اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل 

ديدة ضمدًا، ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمٛمٜم٤مىمِم٦م ُمـ ضمٝم٤مت قم احلٙمٞمؿ قمٛمدة اًمدًمٞمؾ قمغم قمدم شم٘مٚمٞمد اعمرأة

 مم٤م ىمد يًتدقمل اإلـم٤مًم٦م ذم اًمٌح٨م، إٓ أٟمٜم٤م ٟمٙمتٗمل سم٤مإلؿم٤مرة إمم ٟم٘م٤مط:

إن هذه اًمرواي٤مت سم٠ممجٕمٝم٤م وٕمٞمٗم٦م اًمًٜمد إُم٤م سم٤مإلرؾم٤مل، يمام ومٞمام  افـؼطي إوػ:

ورد ُمٜمٝم٤م ذم هن٩م اًمٌالهم٦م، وإُم٤م سمجٝم٤مًم٦م سمٕمض اًمرواة أو وٕمػ سمٕمض اًمٓمرق، ومٚمؿ 

 إٓ ُم٤م ؾمٜمقرده.يّمّح ُمٜمٝم٤م ـ قمٜمد اًمتح٘مٞمؼ ـ أي رواي٦م 

 و سمٞم٤من ذًمؽ: 

أ ـ أن ُم٤م دل ُمـ اًمٜمّمقص قمغم ٟم٘مّم٤من قم٘مؾ اعمرأة، أو وٕمػ قم٘مٚمٝم٤م، وٕمٞمػ، 

ومخؼم ُم٤مًمؽ سمـ أقملم )اًمرواي٦م اخل٤مُم٦ًم اعمت٘مدُم٦م( وٕمٞمٗم٦م اًمًٜمد سم٤مإلرؾم٤مل ضمدًا، وومؼ 

ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٙم٤مذم، ويمذًمؽ احل٤مل ذم اًمرواي٦م اًم٤ًمدؾم٦م، إذ ىمد ذيمرت ذم هن٩م اًمٌالهم٦م 

 ؾ اًمِمٞمٕم٦م وهمػممه٤م ُمرؾمٚم٦ًم.وؾم٤مئشمٗمّمٞمؾ و

 ب ـ وأُم٤م ُم٤م دّل قمغم اًمٜمٝمل قمـ ُمِم٤مورة اًمٜم٤ًمء، أو اعمِم٤مورة واعمخ٤مًمٗم٦م، ومقصٞم٦م 

وٕمٞمٗم٦م اًمًٜمد سمحامد سمـ قمٛمرو وأٟمس سمـ حمٛمد ومٝمام × ًمٕمكم |اًمٜمٌل

ُمـ ٓ يمت٤مب وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م أو شمٗمّمٞمؾ ، ٓ ومرق ذم ذًمؽ ُم٤م ضم٤مء ذم جمٝمقٓن

                                           
 و.. 418اعمًؽمؿمد، اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي:  اٟمٔمر، و344: 2( وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م 1)

 .6و 4، ح 24، اًمٜمٙم٤مح وُم٘مدُم٤مشمف، سم٤مب 66: 24( وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م 2)

 .35ٜمٝم٤مج، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: ( حمٛمد ؾمٕمٞمد اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل احلٙمٞمؿ، ُمّم٤ٌمح اعم3)

 .235: 7، و151: 4( راضمع: اخلقئل، ُمٕمجؿ رضم٤مل احلدي٨م 4)
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اي٦م اًمٜمٝم٩م )اًمرواي٦م اًمث٤مًمث٦م( ومٝمل وٕمٞمٗم٦م اًمًٜمد حييه اًمٗم٘مٞمف أو اخلّم٤مل، وأُم٤م رو

)أو ًمقًمده حمٛمد سمـ احلٜمٗمٞم٦م × ًمقًمده احلًـ× سم٤مإلرؾم٤مل، وأُم٤م وصٞم٦م اإلُم٤مم قمكم

وومؼ سمٕمض اًمرواي٤مت( ومٚمٝم٤م أيمثر ُمـ ؾمٜمد، أطمده٤م وٕمٞمػ سم٤مإلرؾم٤مل سمٕمد أيب قمٌد اهلل 

ؾ ـ إؿمٕمري، وصم٤مٟمٞمٝم٤م وٕمٞمػ سم٤مإلرؾم٤مل سمٕمد اًمٕم٤مصٛمل، أُم٤م صم٤مًمثٝم٤م ومْمٕمٞمػ ـ ٓ أىم

، أُم٤م راسمٕمٝم٤م ومٝمق ؾمٜمد هن٩م اًمٌالهم٦م سمجٝم٤مًم٦م قمكم سمـ قمٌدك سمؾ إمه٤مًمف طم٥ًم اًمٔم٤مهر

اعمرؾمؾ، ويمذا احل٤مل ذم ؾمٜمد احلراين ذم حتػ اًمٕم٘مقل، طمٞم٨م يٌتكم سم٤مإلرؾم٤مل، وظمؼم 

أيب قمٌد اهلل اًمؼمىمل ومٝمق ُمرومقع، وظمؼم يٕم٘مقب سمـ يزيد ومٝمق ُمرؾمؾ، وظمؼم قمٛمرو سمـ 

وٕمٞمػ ـ ٓ أىمؾ ـ سمٕمٛمرو سمـ ؿمٛمر اًمْمٕمٞمػ قمثامن ومٝمق ُمرؾمؾ، وظمؼم ضم٤مسمر وهق 

، وهٙمذا ظمؼم إؾمح٤مق سمـ قمامر ًمٚمرومع، وظمؼم يٕم٘مقب سمـ يزيد ًمإلرؾم٤مل ضمدًا..

واًمرومع، وظمؼم اًمقاؾمٓمل ًمٚمرومع، وظمؼم قمٛمرو سمـ قمثامن ًمإلرؾم٤مل وضمٝم٤مًم٦م سمٕمض 

 .اًمرواة سمؾ وٕمٗمٝمؿ

ج ـ أُم٤م رواي٦م اًمٕمّل واًمًٙمقت ومٝمل وٕمٞمٗم٦م سم٢مرؾم٤مل اًمّمدوق ُمـ ضمٝم٦م أطمد 

                                           
 .82: 13( اعمّمدر ٟمٗمًف 1)

: 378: 94: واًمٕمالُم٦م احلكم، ظمالص٦م إىمقال: 287، 128: رضم٤مل اًمٜمج٤مر: اٟمٔمر( 2)

 و.. 117ـ  116: 14واخلقئل، ُمٕمجؿ رضم٤مل احلدي٨م 

ُم٤م ضم٤مء سمٛمْمٛمقن  اٟمٔمر: و183-167: ٦24م أيمثر هذه اًمرواي٤مت ذم وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم اٟمٔمر( 3)

ـّ ُمِمٝمقر ٓ 347: 4سمٕمْمٝم٤م ذم ومٞمض اًم٘مدير ًمٚمٛمٜم٤موي  ، وإن ذيمر أّن ظمؼم ؿم٤موروهـ وظم٤مًمٗمقه

: وُمًٜمد أمحد 45: 6: وهتذي٥م اًمٙمامل ًمٚمٛمزي 37، 3: 2أصؾ ًمف، ويمِمػ اخلٗم٤مء ًمٚمٕمجٚمقين 

: 2داوود : وؾمٜمـ أيب 1327: 2: وؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضم٦م 61: 1: وصحٞمح ُمًٚمؿ 66: 2سمـ طمٜمٌؾ 

: وشمٗمًػم 386: 16: ويمٜمـز اًمٕماّمل ًمٚمٝمٜمدي 151، 148: 14: واًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مل 448

: واًمرواي٤مت ذم اعمّم٤مدر اًمًٜمٞم٦م طم٤مهل٤م ؾمٜمدًا ودًٓم٦ًم طم٤مل اًمرواي٤مت اًمِمٞمٕمٞم٦م، 343: 1اسمـ يمثػم 

سمؾ ذم يمثػم ُمٜمٝم٤م طمٍم ٟم٘مص اًمٕم٘مؾ سمٛم٠ًمًم٦م اًمِمٝم٤مدة ذم اًم٘مْم٤مء، وهق ُم٤م يٗمتح اعمج٤مل أيمثر 

جدل سمام ٓ ٟمٓمٞمؾ ومٞمف ومٕماًل، واعمٚمحقظ أن يمثرة اعمّم٤مدر اًمًٜمٞم٦م ٓ شمدل قمغم يمثرة إؾم٤مٟمٞمد، سمؾ ًمٚم

 أيمثره٤م يٜم٘مؾ قمـ سمٕمْمف.
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دهي٤م، وإرؾم٤مل اًمٓمقد ذم إُم٤مزم ُمـ ضمٝم٦م ؾمٜمده٤م أظمر، إو٤موم٦ًم إمم ضمٝم٤مًم٦م أيب ؾمٜم

، ٟمٕمؿ هٜم٤مك اعمٗمْمؾ قمغم شم٘مدير يمقٟمف اخلراؾم٤مين، وشمْمٕمٞمٗمف قمغم شم٘مدير يمقٟمف اًمِمٞم٤ٌمين

 رواي٦م ُمٕمتؼمة اًمًٜمد شمٌلّم أن اعمرأة قمقرة، ًمٙمـ هذا ٓ قمالىم٦م ًمف سمْمٕمػ اًمرأي و..

 ُمٕمتؼمة اًمًٜمد قمغم اعمٕمروف. ٟمٕمؿ، اًمرواي٦م إومم قمـ اًمًٙمقين

ذيمر رؾمقل »ىم٤مل: × وهٙمذا اًمرواي٦م اًمتل يروهي٤م اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ اًمّم٤مدق

اًمٜم٤ًمء، وم٘م٤مل: اقمّمقهـ ذم اعمٕمروف ىمٌؾ أن ي٠مُمرٟمٙمؿ سم٤معمٜمٙمر، وشمٕمّقذوا  |اهلل

ـّ قمغم طمذر  .شسم٤مهلل ُمـ ذارهـ، ويمقٟمقا ُمـ ظمٞم٤مره

ُمـ اًمرواي٤مت ـ  اعمجٛمققم٦مه إن هٜم٤مك ٟمٙمت٦م ـ جيدر ُمالطمٔمتٝم٤م ذم هذ افـؼطي افثوكقي:

وهل ٟمٙمت٦م شمْمٕمػ درضم٦م اًمقصمقق هب٤م، وطمٞم٨م يم٤من اًمث٤مسم٧م قمٜمدٟم٤م طمجٞم٦م اخلؼم اعمقصمقق 

 ٓ اًمث٘م٦م يم٤من ُمـ اًميوري رصد درضم٦م اًمقصمقق هٜم٤م.

واًمٜمٙمت٦م اًمتل ٟمثػمه٤م ذم اعم٘م٤مم أن رواة هذه اًمٜمّمقص هؿ ُمـ اًمرضم٤مل، واًمرضم٤مل ـ 

ة ذم إصم٤مرة هذا اًمٜمقع ُمـ اًمٜمّمقص، ؾمٞمام ذم اًمث٘م٤موم٦م اًم٘مديٛم٦م ـ هلؿ ُمّمٚمح٦م يمٌػمٓ

وقمٚمٞمف وم٤مطمتامل ووٕمٝم٤م ُمـ ضم٤مٟم٥م اًمرواة يٖمدو أيمؼم ىمٞم٤مؾم٤ًم سم٤معمقوققم٤مت إظمرى، 

ؾمٞمام سمٕمد اومؽماض وٕمٗمٝم٤م اًمًٜمدي، وهذه ٓمم٤م يّمّٕم٥م درضم٦م اًمقصمقق هب٤م ُمع يمثرهت٤م، 

اًمٜمٙمت٦م يمؼموي٦م ه٤مُم٦م، شم٤ًمقمد قمغم إوٕم٤مف ىمّقة اًمْمّخ آطمتامزم ذم اًمرواي٤مت ٟمتٞمج٦م 

 هت٤م.يمثر

                                           
، وأُّم٤م اًمِمٞم٤ٌمين، ومراضمع: 64: 23( أُّم٤م اخلراؾم٤مين ومراضمع: اخلقئل، ُمٕمجؿ رضم٤مل احلدي٨م 1)

، ـمرائػ : واًمؼموضمردي443: واًمٕمالُم٦م احلكم، ظمالص٦م إىمقال: 396رضم٤مل اًمٜمج٤مر: 

 و.. 144: 1اعم٘م٤مل 

، وهٜم٤مك رواي٤مت أظمرى 1، ح94، ُم٘مدُم٤مت اًمٜمٙم٤مح، سم٤مب 179: 24وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م شمٗمّمٞمؾ ( 2)

سمٛمْمٛمقهن٤م سمٕمْمٝم٤م وٕمٞمػ اًمًٜمد سم٤مإلرؾم٤مل يمخؼم احلًلم سمـ اعمخت٤مر، ويمذا ظمؼم اعمٓمٚم٥م سمـ 

 زي٤مد، وظمؼم قمٛمرو سمـ قمثامن.
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ويْم٤مف إمم ذًمؽ ـ سمٕمد اًمْمٕمػ اًمًٜمدي ًمٚمرواي٤مت ـ أّن اعمٚمٗم٧م ذم هذا اًمٜمقع ُمـ 

، وىمد أّدى ذًمؽ إمم فمٝمقر شمٗمًػم ×اًمٜمّمقص وروده سمٙمثرة قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم قمكم

، ومتٙمقن اًمرواي٤مت |لد ُمـ اعمرأة هٜم٤م، قم٤مئِم٦م زوج اًمٜمًٌمدى سمٕمْمٝمؿ ذم يمقن اعمرا

، سم٘مدر هٜم٤مة، وٟمحـ ٓ ٟمريد شمرضمٞمح هذا اًمٗمرض إرؿم٤مدًا إمم اُمرأة سمٕمٞمٜمٝم٤م ٓ ُمٓمٚمؼ اعمرأ

ُم٤م ٟمريد اًم٘مقل سم٠من هٜم٤مك اطمتامًٓ آظمر أيْم٤ًم ذم أن شمٙمقن اًمرواي٤مت ـ وهل وٕمٞمٗم٦م ـ 

ذم × ُمـ ضمٕمؾ سمٕمض اًمِمٞمٕم٦م وّد قم٤مئِم٦م، سمٛمٕمٜمك أهنؿ يٜمًٌقن هذا اًمٙمالم إمم قمكم

اًمرواي٤مت  ُمٓمٚمؼ اعمرأة اؾمتٓمراىم٤ًم ًمتْمٕمٞمػ قم٤مئِم٦م، وفمٝمقر هذا آطمتامل اعمٕمّزز سمٙمثرة

وإن مل ي٘مؿ قمٚمٞمف دًمٞمؾ، همػم أّٟمف ـ ُم٤م دام ُمٜمٓم٘مٞم٤ًم وشم٘متْمٞمف ـمٌٞمٕم٦م إؿمٞم٤مء × قمـ قمكم

ـ يْمّٕمػ ـ يمام ىمٚمٜم٤م ـ ُمـ ىمّقة اًمْمّخ آطمتامزم ذم اًمٜمّمقص، ومٞمٛمٜمٕمٝم٤م ـ إمم ضم٤مٟم٥م 

 اًمْمٕمػ اًمًٜمدي ـ قمـ حتّمٞمؾ اًمقصمقق رهمؿ سمٕمض اًمٙمثرة اًمٜمًٌٞم٦م ومٞمٝم٤م.

٦م ًمٚمٙمٚمٞمٜمل اعمِم٤مر إًمٞمٝم٤م ذم هذا اعم٘م٤مم ٓ دًٓم٦م هل٤م إن اًمرواي٦م اًمّمحٞمح افـؼطي افثوفثي:

قمغم ُم٤م ٟمحـ ومٞمف أصاًل، وم٢من اًمٔم٤مهر ُمٜمٝم٤م، ٓ أىمّؾ ُمـ قمدم اًمٔمٝمقر ذم همػمه، طم٤مًم٦م 

اًمٕمالىم٦م اًمزوضمٞم٦م، وم٢من اعمٜمٍمف إمم اًمذهـ ُمـ ؾمامع هذا اًمٜمّص هق شمٚمؽ اًمّمقرة، 

قع إمم وُمـ همػم اًمٌٕمٞمد وضمقد ظمّمقصٞم٦م هٜم٤مك ختتٚمػ مت٤مم آظمتالف قمـ اًمرضم

ُمتخّّمص ذم اًمٕمٚمقم اعمختٚمٗم٦م إذا يم٤من اُمرأة، وُمثؾ هذه اًمرواي٦م ذم اًمٔمٝمقر ذم اًمدائرة 

 إهي٦م مجٚم٦م ُمـ اًمرواي٤مت إظمرى.

وقمغم اعمٜمقال ٟمٗمًف، ُمثؾ ظمؼم اًمًٙمقين اًمّمحٞمح اًمًٜمد قمغم اعمٕمروف وهمػمه مم٤ّم 

د احلدي٨م صّح ؾمٜمده، إذ إّن اًمتٕمٌػم سمجٛمٚم٦م: ُمـ اختذه٤م، ؿم٤مهد واوح قمغم أّن اعمرا

قمـ اًمٕمالىم٦م اًمزوضمٞم٦م أو اًمٗمردي٦م سملم اًمرضمؾ واعمرأة، ٓ اًمٕمالىم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م أو همػمه٤م، 

مم٤م ٓ يّمدق ُمٕمف شمٕمٌػم: اختذه٤م، وهذا ُم٤م يًّٚمط اًمْمقء قمغم يمٚمٛم٦م: ًمٕم٦ٌم، اًمقاردة ذم 
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اًمرواي٦م ٟمٗمًٝم٤م، وهلذا وضمدٟم٤م احلّر اًمٕم٤مُمكم يدرج هذه اًمرواي٦م ذم أسمقاب اًمٜمٙم٤مح حت٧م 

 .ب إيمرام اًمزوضم٦مقمٜمقان اؾمتح٤ٌم

 إٟمٜم٤م مل ٟمٗم٘مف ُم٤مذا يريد اعمًتدّل سم٤مًمْمٌط أن يٕمٓمٞمٜم٤م سم٤مؾمتدًٓمف هذا؟!  افـؼطي افرابعي:

أ ـ هؾ يريد إصم٤ٌمت يمؼمى قمدم يمقهن٤م يم٤مًمرضمؾ ذم اًمرأي، سمٛمٕمٜمك أّن يمّؾ رضمٍؾ 

أقمٚمؿ ُمـ يمّؾ اُمرأٍة دائاًم، ومٝمذا ٓ يدّل قمغم ُمٜمع شم٘مٚمٞمده٤م إٓ قمغم اًم٘مقل سمٚمزوم شم٘مٚمٞمد 

ٚمؿ، ورسمام ٓ ٟم٘مقل سمف، ومٞمٙمقن آؾمتدٓل أظمّص ُمـ اعمدقمك، قمالوة قمغم أٟمف ٓ إقم

يث٧ٌم اعمٜمع قمـ شم٘مٚمٞمده٤م ًمق مل يتّمّد اًمرضمؾ ًمالضمتٝم٤مد أصاًل، ومْماًل قمـ اًمٞم٘ملم ظم٤مرضم٤ًم 

 سمٌٓمالن هذا اًمتٕمٛمٞمؿ.

ب ـ أم يريد أن يث٧ٌم قمدم ضمقاز اًمرضمقع إًمٞمٝم٤م ذم اًم٘مْم٤مي٤م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، مم٤م ٓزُمف 

اًمٜم٤ًمء ذم يمؾ ىمْمٞم٦م قمٚمٛمٞم٦م، إذ ٓ ُمٕمٜمك ًمتجزئ٦م اًمدًمٞمؾ سمٚمح٤مظ  قمدم اًمرضمقع إمم

ُم١مذ  اًم٘مْم٤مي٤م اًمٗم٘مٝمٞم٦م واًم٘مْم٤مي٤م اًمٓمٌٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م وهمػمه٤م، سمٕمد أن مل يٙمـ ومٞمف أّي 

قمغم اًمتحديد ذم اًم٘مْم٤مي٤م اًمٗم٘مٝمٞم٦م أو اًمديٜمٞم٦م، أومٝمؾ ي٘م٤مل سمٕمدم ضمقاز اًمرضمقع إمم 

قم٘ماًل سمدومٕمف؟! وأُمث٤مل ذًمؽ ُمـ  اًمٓمٌٞم٦ٌم ُمع وضمقد اًمرضمؾ ٓطمتامل اًمير اعم٠مُمقِريـ

اًمٗمروض اًمتل شمٚمزم قمغم شم٘مدير إظمذ سم٤مًم٘م٤مقمدة اعم٘مّررة ذم يمالم هذا اًمٗم٘مٞمف وهمػمه، 

إُمر اًمذي جيٕمؾ إدًّم٦م إظمرى خمّّمّم٦م هلذا اًمدًمٞمؾ، ُم٤م ىمد يٚمزم ُمٜمف ختّمٞمص 

 إيمثر اعمًتٝمجـ قمروم٤ًم.

ٌّدي٤ًم أم طمٙم٤مي٦م واىمٕمٞم٦م؟  ُمع أن اًمتٕمٌدي٦م سمٕمٞمدة ج ـ صمؿ هؾ يريد ضمٕمؾ ذًمؽ أُمرًا شمٕم

قمـ ًم٤ًمن هذه إدًم٦م اعمًقىم٦م ذم ىمْم٤مي٤م ظمؼمي٦م واوح٦م، وقمٚمٞمف، وم٢من أريد شم٠ميمٞمد 

طم٘مٞم٘م٦م هم٤مًمٌٞم٦م ذم اًمٜم٤ًمء، ومال يٕمٜمل ذًمؽ قمدم ضمقاز شم٘مٚمٞمد اعمرأة سمٕمد ؿمٝم٤مدة أهؾ 

اخلؼمة واًمٗم٘مٝم٤مء سم٠مقمٚمٛمّٞمتٝم٤م ُمثاًل، وم٢من هذه اًمرواي٤مت ٓ شمٙمقن ص٤مدىم٦ًم ذم هذا اعمقرد 

                                           
 .167: 24وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م شمٗمّمٞمؾ ( احلّر اًمٕم٤مُمكم، 1)
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اعمرأة سم٤مًمٞم٘ملم قمـ اًمٓم٤مسمع اًمٖم٤مًمٌل ذم اًمٜم٤ًمء، وهق ُمٗمروض ُم٠ًمًمتٜم٤م،  ُمع ظمروج هذه

ـّ وٓ  ـّ ٓ يٗم٘مٝمـ وٓ قمٚمؿ هل وأُم٤م إن أريد سمٞم٤من ُمقضم٦ٌم يمٚمّٞم٦م سمٛمٕمٜمك أّن اًمٜم٤ًمء يمّٚمٝم

وقمل وٓ ذيم٤مء و.. ومٝمق ُم٤م ٟم٘مٓمع سمٌٓمالٟمف، مم٤م يِمّٙمؾ ىمريٜم٦م ُمـ اخل٤مرج واًمٕمٞم٤من قمغم 

 رّد قمٚمؿ اًمرواي٦م إمم أهٚمٝم٤م. أو ٓ أىمّؾ ُمـ× قمدم اًمّمدور قمـ اعمٕمّمقم

د ـ وىمد ي٘م٤مل: إّن احل٤مًم٦م اًمٖم٤مًم٦ٌم هل اعمقضم٦ٌم ٓخت٤مذ طمٙمؿ قم٤مم طمذرًا ُمـ اًمتقّرط ذم 

اشّم٤ٌمع همػم اعم١مّهٚم٦م، وهذا آطمتامل ٓ سم٠مس سمف، ًمٙمٜمّف يقاضمف ُمٜم٤مىمِم٦م، وهل أٟمف إذا يم٤من 

ٗم٦م( وم٢مٟمٜم٤م ُمـ اًمتحّٗمظ قمـ اًمرضمقع إمم اعمرأة طم٤مًمتٝم٤م اًمٖم٤مًم٦ٌم )اعمتخٚمّ × ٟمٔمر اإلُم٤مم

ٟم٠ًمل هؾ ُم٤م زال اًمقوع قمغم ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف ذم قمٍم احلْمقر؟ أمل حيدث شمٓمّقر أو 

ؽ سم٢مـمالق اًمٜمّمقص، ُم٤م دُمٜم٤م  ًّ شمٖمػّم ذم احل٤مًم٦م اًمٖم٤مًم٦ٌم، يٛمٜمٕمٜم٤م قمغم إىمؾ ُمـ اًمتٛم

 ٟمٗمّنه سم٤مًمرقم٤مي٦م واحلذر ُمـ اًمتقّرط ٟمٔمرًا حل٤مًم٦م هم٤مًم٦ٌم ُمتخّٚمٗم٦م؟!

٤مرخيّٞم٦م شمٚمؽ اًمٜمّمقص، سم٘مدر ُم٤م ٟمريد وسمٕم٤ٌمرٍة أظمرى، ٟمحـ ٓ ٟمريد هٜم٤م إصم٤ٌمت شم

إصم٤ٌمت أن اًمتٕمٛمٞمؿ ومٞمٝم٤م، ُمع وضمقد ٟم٤ًمء يمٗمقءات قم٤معم٤مت، إّٟمام ضم٤مء ـ وومؼ آومؽماض 

اًمذي ٟمٕم٤مجلف ـ طمذرًا ُمـ اًمتقّرط ذم احل٤مًم٦م اًمٖم٤مًم٦ٌم أو قمّٞمٜم٦ٍم ُمٜمٝم٤م، وُمٕمف أٓ ي١مّدي ذًمؽ 

ُم٤م »٤مٟم٧م مجٚم٦م إمم ؿمّؾ اإلـمالق قمٜمد شمٖمػّم احل٤مًم٦م اًمٖم٤مًم٦ٌم قمغم ووع اعمرأة؟ وم٢مذا يم

، ىمد أـمٚم٘م٧م سم٤مقمت٤ٌمر احل٤مًم٦م اًمٖم٤مًم٦ٌم ًمتٛمٜمٕمٜم٤م قمـ اًمرضمقع طمتك إمم شًمٚمٜم٤ًمء واًمرأي

اًمٕم٤معم٦م اًمٗم٤ممه٦م واىمٕم٤ًم ُمـ اًمٜم٤ًمء، وم٢مّن هذه اجلٛمٚم٦م قمٞمٜمٝم٤م ؾمقف ُيِمّؾ إـمالىمٝم٤م طمٞمٜمام 

شمّمٌح احل٤مًم٦م اًمٖم٤مًم٦ٌم قمغم اًمٕمٙمس مت٤مُم٤ًم، وإٓ يم٤من ظُمْٚمػ ومرض يمقن اًمتٕمٛمٞمؿ 

 ًم٦م اًمٖم٤مًم٦ٌم، يمام هق واوح.اطمتٞم٤مـمٞم٤ًم سمٚمح٤مظ احل٤م

إن قمدم ُمٕمٝمقدي٦م شمقزّم اعمرأة اًمٜمٌّقة أو اإلُم٤مُم٦م أو ٟمحق ذًمؽ، ٓ  افـؼطي اخلومسي:

يٗمٞمد ذم اعم٘م٤مم ؿمٞمئ٤ًم، إذ ًمٕمّؾ هلذيـ اعم٘م٤مُملم ظمّمقصٞم٦م ممٞمزة، شمْم٤مقمػ ُمـ طمجؿ 
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ؾمٞمام سمٕمد اصٓم٤ٌمهمٝمام سمٓم٤مسمع همٞمٌل، ومتني٦م ٓاًمنموط ومٞمٝمام، وهق أُمر حمتٛمؾ ضمدًا، 

ـ اًمٜمٌّقة و.. إمم ُم٤م هق دوهن٤م قمٛمؾ ي٘مع قمغم اًمٜم٘مٞمض ُمـ ىمٞم٤مس إوًمقي٦م، احلٙمؿ ُم

 ومالطمظ.

هذا، ُمْم٤موم٤ًم إمم أّن ُمٜمّم٥م اًمٜمٌقة أو اإلُم٤مُم٦م خيتٚمػ مت٤مُم٤ًم قمـ اإلومت٤مء، ومٗمل اًمٜمٌّقة 

ُم٤م هق أزيد ُمـ ٟم٘مؾ ومتقى أو طمٙمؿ، سمؾ ومٞمٝم٤م وٓي٦م وشمٖمٞمػم وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ، قمغم 

ٕمرض ٟمٔمري٤مت قمٚمٛمٞم٦م سمحت٦م ٓ همػم، مم٤م ٓ قمالىم٦م ظمالف احل٤مل ذم اإلومت٤مء اعمتٛمّحض ًم

 ًمف سمقٓي٦م أو قمٛمؾ ُمٞمداين، يمام ؾمٜمِمػم إًمٞمف ىمري٤ًٌم.

وإئٛم٦م^ ًمقاطمدٍة ُمـ  |إن قمدم ُمٕمٝمقدي٦م شمقًمٞم٦م اًمٜمٌل افـؼطي افسودشي:

اًمٜم٤ًمء أُمٌر ٓ يّمّح دًمٞماًل ذم اعم٘م٤مم، واًم٥ًٌم ذم ذًمؽ فم٤مهرة إُمّٞم٦م اًمٜمًقي٦م اًمقاؾمٕم٦م 

ًٚمٛملم، مم٤م جيٕمؾ اعمرأة اًمٕم٤معم٦م سمٛمث٤مسم٦م إُمر اًمٜم٤مدر اًمذي إن مل اًمٜمٓم٤مق ذم جمتٛمع اعم

ُيرضِمع إًمٞمف اعمٕمّمقم ٓ يٙمقن ذًمؽ ُمٜمف إٓ ًمٜمدرة آسمتالء، وهذا ُمٕمٜم٤مه أّن قمدم 

اإلرضم٤مع ىمد يٙمقن ًمٜمدرة اعمرأة اًمٕم٤معم٦م، ُمع آقمؽماف سمٛمٌدأ وضمقده٤م، إو٤موم٦ًم إمم قمدم 

ُم٘مت٣م اًمًػمة اًمٕم٘مالئٞم٦م احل٤ميمٛم٦م سم٤مًمرضمقع احل٤مضم٦م إمم هذا اإلرضم٤مع، أو اقمتامدًا قمغم 

ًمٚمٕم٤ممل، ذيمرًا يم٤من أو أٟمثك، وقمدم شمقًمٞمتٝم٤م اًم٘مْم٤مء أو همػمه أضمٜمٌل قمـ سمحثٜم٤م، يمام أذٟم٤م 

 وٟمِمػم ٓطم٘م٤ًم.

ُم٤م ذيمره اًمًٞمد اخلقئل رمحف اهلل وهمػمه ُمـ أن ُمذاق اًمِم٤مرع ىمد  افوجه افثوفٌ:

ًمًؽم وشمّمّدي إُمقر اًمٌٞمتٞم٦م، اٟمٕم٘مد قمغم أن اًمقفمٞمٗم٦م اعمرهمقسم٦م ًمٚمٛمرأة هل اًمتحّج٥م وا

دون اًمتدظّمؾ ومٞمام يٜم٤مذم ذًمؽ، واإلومت٤مء ومٞمف ُمثؾ هذه اعمٜم٤موم٤مة، وم٢مٟمف ُمقضم٥م ٓظمتالـمٝم٤م 

سم٤مًمرضم٤مل وؾمامع صقهت٤م هلؿ وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ، وم٢مذا مل يٙمـ يرى سم٢مُم٤مُمتٝم٤م ًمٚمجامقم٦م 

 ؟!يمٞمػ يرظّمص سمتّمّدهي٤م ًمإلومت٤مء واًم٘مٞم٤مم سم٠مُمقر اعمًٚمٛملم واًمزقم٤مُم٦م اًمٙمؼمى

                                           
: حمٛمد اٟمٔمر: و154ـ 153: ووم٘مف اًمِمٞمٕم٦م: 226: اًمتٜم٘مٞمح: 85( اخلقئل، اًمرأي اًمًديد: 1)
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 ّرض هذا افوجه دـوؿشوت ظدة، ويؿؽن تعّرَه فغرهو أيضًو، وهي:وؿد تع

إن اًمِمقاهد اًمتل ذيمره٤م اعمًتدل مل شمث٧ٌم ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل سمِمٙمؾ طم٤مؾمؿ  أوًٓ:

سمؾ وىمع ومٞمٝم٤م ظمالف سملم اًمٗم٘مٝم٤مء أٟمٗمًٝمؿ، قمدا أُمر احلج٤مب، وُمٕمف يمٞمػ ٟمِمٞمد طمٙماًم 

 .اًم٘مٌٞمؾ؟! ُمـ ٟمقع قمدم ضمقاز اإلومت٤مء واًمت٘مٚمٞمد قمغم ُمٕمٓمٞم٤مت ُمـ هذا

وهذه اعمٜم٤مىمِم٦م هبذه اًمّمٞم٤مهم٦م ٓ سم٠مس هب٤م، سمٞمد أٟمف يٛمٙمـ شمٓمقيره٤م ىمٚمٞماًل سم٤مًم٘مقل: إن 

اًمًٞمد اخلقئل ٟمٗمًف ٓ ي٘مقل سمحرُم٦م ؾمامع صقهت٤م وٓ سمحرُم٦م اظمتالـمٝم٤م إذا مل 

يّم٤مطم٥م حمرُم٤ًم آظمر، يمام ٓ ي٘مقل سمقضمقب شمّمّدهي٤م ًمٚمِم١مون اًمٌٞمتٞم٦م سم٤مًمٕمٜمقان 

ُمثؾ هذه إُمقر همػم اًمث٤مسمت٦م قمٜمده ٟمٗمًف يٛمٙمـ أن يث٧ٌم ، ومٙمٞمػ اًمتزم سم٠مّن إوزم

 هب٤م طمٙمؿ ذقمل آظمر؟!

وهذه اعمٜم٤مىمِم٦م سمّمٞم٤مهمتٞمٝم٤م رسمام جي٤مب قمٚمٞمٝم٤م سم٠من اًمًٞمد اخلقئل ٓ يريد آؾمتدٓل 

قمٞم٦ّم شم٘مٚمٞمد اعمرأة سم٠مطمٙم٤مم إًمزاُمٞم٦م ُمتٕمّٚم٘م٦م سم٤مًمٕمّٞمٜم٤مت اًمتل ذيمره٤م، سمؾ يريد ذقمغم قمدم 

، وأٟمف أيمثر رهم٦ًٌم ذم اٟمِمٖم٤مهل٤م سم٤مًمِم٠من اعمٜمـززم طمِمد ؿمقاهد قمغم حتديد ُمذاق اًمِم٤مرع

ُمـ شمّمّدهي٤م ًمٚمِم٠من اًمٕم٤مم، وهذا يم٤مٍف سم٤مًمٜم٦ًٌم إًمٞمف طمتك ًمق مل يث٧ٌم اإلًمزام ذم اعمقارد 

 اعمذيمقرة.

وهذا اًمرّد ُمٜم٤مىمش سم٠من ُمٌدأ اعمرهمقسمٞم٦م اعمذيمقرة إن دّل وم٢مٟمام يدل قمغم قمدم وضمقب 

                                                                                                       
: 5: وه٤مؿمؿ أُمكم، جمٛمع إومٙم٤مر وُمٓمرح إٟمٔم٤مر613ـ612اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل، ُمٗم٤مشمٞمح إصقل: 

: 144: 1: وآؿمتٝم٤مردي، ُمدارك اًمٕمروة 433ـ 432: 1: واًمٚمٜمٙمرودي، اًمدر اًمٜمْمٞمد 68

، 424ـ423: 1: واعمرقمٌم اًمٜمجٗمل، اًم٘مقل اًمرؿمٞمد 81: واًمٚمٜمٙمراين، شمٗمّمٞمؾ اًمنميٕم٦م

: واعمػمزا ضمقاد اًمتؼميزي، شمٜم٘مٞمح ُم٤ٌمين 69ـ68: 1: واعمٔمٗمري، إيْم٤مح احلج٦م 427ـ426

 .59: 1اًمٕمروة 

 .283( حمٛمد ُمٝمدي ؿمٛمس اًمديـ، آضمتٝم٤مد واًمت٘مٚمٞمد: 1)

 ،264 :2: وًمف أيْم٤ًم: ُمٜمٝم٤مج اًمّم٤محللم874، س321ـ324: 1اخلقئل، ساط اًمٜمج٤مة( 2)

 .1234م
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نموقمٞم٦م شم٘مٚمٞمده٤م أو طمرُم٦م إومت٤مءه٤م أو قمدم اؾمتح٤ٌمب شمّمدهي٤م ًمِم٠من اإلومت٤مء، ٓ قمدم ُم

قمغم شم٘مدير اًمتّمّدي، وسمٞمٜمٝمام ومرق واوح، وم٢من إّول ُمـ ؿم١مون احلٙمؿ اًمتٙمٚمٞمٗمل، 

 ومٞمام اًمث٤مين ُمـ ؿم١مون احلٙمؿ اًمقوٕمل، وذم ضم٤مٟم٥ٍم ُمٜمف طمٙمؿ شمٙمٚمٞمٗمل خمتٚمػ.

إن اًمدًمٞمؾ أظمّص ُمـ اعمدقمك، ذًمؽ أن اإلومت٤مء ٓ يًتٚمزم آظمتالط  ثوكقًو:

ذم اًمًٗمقر وشمرك احلج٤مب دائاًم، سمؾ يٛمٙمـ شمّمّقره ُمع اعمح٤مومٔم٦م سم٤مًمرضم٤مل أو اًمتقّرط 

 .قمغم هذا اًمِم٠من

وهذا اًمقضمف شم٤مم أيْم٤ًم، وُم٤م اقمتٞمد ذم اعمُٗمتل أن خيتٚمط سمٖمػم ضمٜمًف ؿم٠من إداري 

ظم٤مرضمل يٛمٙمـ إقم٤مدة شمٙمٞمٞمٗمف وومؼ احلٙمؿ اًمنمقمل، قمغم شم٘مدير طمرُم٦م آظمتالط، 

 ّٞم٦م ذًمؽ.وًمٞمس سمحرام..، وىمد أصمٌت٧م دم٤مرب ظم٤مرضمٞم٦م إُمٙم٤مٟم

إن قمدم إُم٤مُم٦م اعمرأة ًمٚمّمالة ٓ رسمط ًمف سمام ٟمحـ ومٞمف، ومٚمٕمّؾ ذم اًمّمالة  ثوفثًو:

ٌّدي ، أو ًمٕمّٚمف ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م يمقن إُم٤مُم٦م اجلامقم٦م شمٕمٌػمًا قمـ ظمّمقصٞم٦م وهل ؿم٠من شمٕم

ُمٜمّم٥م ذم اعمجتٛمع اإلؾمالُمل مل يٙمـ يتّمّدى ًمف همػم أوزم إُمر ُمـ اعمًٚمٛملم أو ُم٤م 

ا اًمدًمٞمؾ ًمٚمٛمٜمع قمـ إظمذ سمرواي٦م اعمرأة أو اًمرضمقع إًمٞمٝم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ، أومٝمؾ يًتدّل هبذ

ذم خمتٚمػ ؿم١مون احلٞم٤مة سمقصٗمٝم٤م ُمـ أهؾ اخلؼمة، ورسمام شمتحّقل إمم رُمز اضمتامقمل، 

 سمحّج٦م اعمٜمع قمـ إُم٤مُمتٝم٤م؟!

                                           
: 166: 6ـ  5، قمدد ^( حمٛمد اجلٞمالين، ذـمٞم٦م اًمذيمقرة ذم اعُمٗمتل، جمٚم٦م وم٘مف أهؾ اًمٌٞم٧م1)

: وشم٘مل اًم٘مٛمل، ُم٤ٌمين ُمٜمٝم٤مج اًمّم٤محللم 283وحمٛمد ُمٝمدي ؿمٛمس اًمديـ، آضمتٝم٤مد واًمت٘مٚمٞمد: 

 .124ـ119: واجلزائري، اًمٜمقر اعمٌلم: 125: وحمٛمد طمًلم ومْمؾ اهلل، دٟمٞم٤م اعمرأة: 34: 1

: 166: 6ـ  5، قمدد ذم اعُمٗمتل، جمٚم٦م وم٘مف أهؾ اًمٌٞم٧م^ ( حمٛمد اجلٞمالين، ذـمٞم٦م اًمذيمقرة2)

، 124: وىمد اقمتؼم اجلزائري ذم اًمٜمقر اعمٌلم: 126وراضمع: حمٛمد طمًلم ومْمؾ اهلل، دٟمٞم٤م اعمرأة: 

أن اخلّمقصٞم٦م شمٙمٛمـ ذم رؤي٦م اًمرضمؾ اعم٠مُمقم اعمرأة طم٤مل ريمققمٝم٤م وؾمجقده٤م ُمـ ظمٚمٗمٝم٤م، وومٞمف 

ضمٞمد ًمقٓ أٟمف يٛمٙمـ رومٕمف سم٤مًم٤ًمشمر اًمذي طمٙمٛمقا سمجقازه ذم اجلامقم٦م سملم اًمرضم٤مل  حمذور، وهق

 واًمٜم٤ًمء، وًمٕمّٚمف يٛمٙمـ اًمدوم٤مع قمٜمف.
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وٟمحـ ٟمًتٖمرب يمٞمػ شمِمّدد اًمًٞمد اخلقئل ذم إوًمقي٦م ذم سم٤مب اًم٘مْم٤مء ُمع أٟمف 

ٙمقن سمٛمثؾ هذه  ـٟمًتٖمرب ُمـ اًمذي أسمٕمد قمـ اًمتٕمٌدي٦م ُمـ سم٤مب اًمّمالة؟! يمام ًّ يتٛم

إوًمقي٤مت هٜم٤م، يمٞمػ يٛمٜمٕمقن ُمثاًل قمـ شمّمدهّي٤م ًمإلومت٤مء ويًٛمحقن أن شمٙمقن ُم٤مًمٙم٦ًم 

ُمثاًل ًمنميم٦م اىمتّم٤مدّي٦م ُمتٕمّددة اجلٜمًٞم٤مت، سمحٞم٨م شمتحّٙمؿ ومٞمٝم٤م سمٛمّم٤مئر اًمٜم٤مس؟! أو 

ٞم٦م شمٙمقن ُمًتِم٤مرًة ًمِم١مون إُمـ اًم٘مقُمل ًمٚمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م! أو شمٙمقن ٟم٤مؿمٓم٦ًم اضمتامقم

وصم٘م٤مومٞم٦م شم٘مقد ُمنموقم٤ًم ومٙمري٤ًم شمٖمٞمػمي٤ًم ُم٤م داُم٧م سمٕمٞمدة قمـ قمٜمقان اًمت٘مٚمٞمد، أو ُم٤م ؿم٤مسمف 

ذًمؽ ُمـ قمنمات إُمثٚم٦م اعمحٙمقم سمجقازه٤م ذم اًمٗم٘مف ٓ أىمّؾ قمٜمد إهمٚم٥م، ومٚمق يم٤من 

، أُّم٤م أظمذ قمغم إـمالىمف هٜم٤مك دًمٞمؾ قمغم اًمتٛمٞمٞمز ىمٌٚمٜم٤م سمف ومٜمحـ ٓ ٟم١مُمـ سم٤مًم٘مٞم٤مس

ُم٤م مل يٛمّٞمز سملم  ذم ضم٤مٟم٥م آظمر، ومٝمق همػم واوح إٟمّم٤موم٤مً إوًمقي٦م ذم ضم٤مٟم٥م وإمه٤مهل٤م 

 .وهمػمه، وإن يم٤من هذا اًمتٛمٞمٞمز يقاضمف سمدوره ُمّم٤مديؼ ضمديدة ُمٕم٤ميم٦ًم اًمديٜملاًمِم٠من 

ؽ سمدًمٞمؾ اعمٜمع قمـ إُم٤مُم٦م اعمرأة يث٧ٌم قمدم ضمقاز شم٘مٚمٞمد اًمرضم٤مل هل٤م  رابعًو: ًّ إن اًمتٛم

ـّ صم٤مسمت٦م قمغم ُم٤م هق اًمتح٘مٞمؼ، ومٙم ٞمػ يٛمٙمـ اًم٧ٌّم قمٛمقُم٤ًم ٓ اًمٜم٤ًمء، وم٢من إُم٤مُمتٝم٤م هل

 سمٕمدم ضمقاز شم٘مٚمٞمده٤م ُمٓمٚم٘م٤ًم؟!

وىمد أضم٤مب اًمٗم٘مٞمف اعمٕم٤مس اًمٗم٤موؾ اًمٚمٜمٙمراين قمـ هذا اإلؿمٙم٤مل اًمذي أصم٤مره هق 

ٟمٗمًف، سمدقمقى قمدم اًمٗمّمؾ، ومٌٕمد قمدم ضمقاز شم٘مٚمٞمد اًمرضم٤مل هل٤م ٓ جيقز ًمٚمٜم٤ًمء 

 .شم٘مٚمٞمده٤م

ة، همػم ويمالُمف همػم واوح، ومٛمـ أيـ ٟمجزم سمٕمدم اًمٗمّمؾ، واعم٠ًمًم٦م ُمت٠مظّمر

ُمٌحقصم٦م ذم يمت٥م اًمٗم٘مٝم٤مء، يمام أصمٌتٜم٤م ذم اًمٌح٨م اًمت٤مرخيل اعمت٘مّدم؟! وهؾ اٟمٕم٘مد قمٚمٞمٝم٤م 

إمج٤مع ُمريّم٥م أو ىمري٥م ُمٜمف وهل ضمديدة سمٞمٜمٝمؿ؟! أم هؾ ىم٤مم دًمٞمؾ أو ارشمٙم٤مز يٛمٜمع 

                                           
اإلؿمٙم٤مل  124: وىمد ذيمر اجلزائري ذم اًمٜمقر اعمٌلم: 81( اًمٗم٤موؾ اًمٚمٜمٙمراين، شمٗمّمٞمؾ اًمنميٕم٦م: 1)

 دون ذيمر رّده، اًمٔم٤مهر ذم شمٌٜمّٞمف ًمف.
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هذا اًمٗمّمؾ؟! إّن جمّرد قمدم ُمٕمٝمقدي٦م هذا اًمٗمّمؾ ذم اعم٤ًمر اًمت٤مرخيل ًمإلومت٤مء ٓ يؼّمر 

قمٚمٞمف دًمٞمؾ، وم٢من قمدم اعمٕمٝمقدّي٦م ٓ يٕمٓمل ؾمقى اؾمتٖمراسم٤ًم أو  ُمٜمٕمف وم٘مٝمٞم٤ًم ًمق ىم٤مم

 اؾمتٌٕم٤مدًا ذاشمٞم٤ًم ٓ ي٘مػ أُم٤مم إدًّم٦م قمغم شم٘مدير صمٌقهت٤م.

ؽ سم٘م٤مٟمقن دوران إُمر سملم اًمتٕمٞملم واًمتخٞمػم، مم٤ّم يٕمٜمل ًمزوم  افوجه افرابع: ًّ اًمتٛم

 .اإلشمٞم٤من سمٛمقرد اًمتٕمٞملم وهق هٜم٤م اًمرضمؾ

ذًمؽ ُمنموٌط سمحّمقل اًمِمؽ ووم٘مدان اًمدًمٞمؾ، إن دوران إُمر يم ويرد ظؾقه:

واحل٤مل أٟمٜم٤م ٟمٛمٚمؽ ُمٓمٚم٘م٤مت وقمٛمقُم٤مت وؾمػمة قم٘مالئٞم٦م راؾمخ٦م، يمام أٟمٜم٤م ٟم٤مىمِمٜم٤م مت٤مم 

إدًم٦م يمام فمٝمر وؾمٞمٔمٝمر، وُمٕمف ٓ ُمٕمٜمك ًمٚمرضمقع إمم إصقل اًمٕمٛمٚمٞم٦م سمٕمد ومرض 

 ىمٞم٤مم إُم٤مرات اعمٕمتؼمة.

ؽ سم٤مًمًػمة اعمتنّمقمٞم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم افوجه اخلومس: ًّ  قمدم شمّمّدي اعمرأة اًمتٛم

ؿم١مون اًم٘مْم٤مء واإلومت٤مء وٟمحق ذًمؽ، وم٢من اعمتنّمقم٦م يرومْمقن ُمثؾ هذا اًمتّمّدي 

ًمٚمٛمرأة، رهمؿ وضمقد جمتٝمدات ومل يٕمٝمد ُمٜمٝمؿ اًمؽمطمٞم٥م سمٛمثؾ ذًمؽ، مم٤م يٙمِمػ 

 .يمِمٗم٤ًم إٟمٞم٤ًم قمـ قمدم ضمٕمؾ هذه اعمٜم٤مص٥م هل٤م ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م

ٟمٕمدام اطمتامل وضمقد ُمٜمِم٠م آظمر هل٤م همػم سم٠من ذط دًٓم٦م اًمًػمة اعمتنمقمٞم٦م ا ويـوؿش

ص٤مطم٥م اًمنميٕم٦م وشمٕم٤مًمٞمٛمف، وشمقوّمر أُمر ُمـ هذا اًمٜمقع ذم هم٤مي٦م اًمٌٕمد هٜم٤م، وم٢من اًمث٘م٤موم٦م 

صم٘م٤موم٦م ذيمقري٦م، سمؾ يم٤من يٜمٔمر  يم٤مٟم٧مهمػمه  ماًم٤ًمسم٘م٦م ؾمقاء ذم اعمجتٛمع اإلؾمالُمل أ

ت، ًمٚمٛمرأة قم٤مدًة قمغم أهن٤م همػم ُم١مّهٚم٦م ًمتّمدي ُمٜم٤مص٥م ُمـ هذا اًمٜمقع، ًمٜمدرة اعم١مهال

ـّ قمغم ٟمٓم٤مق واؾمع، سمحٞم٨م يم٤من ٟمٔم٤مم احلٞم٤مة  وىمّٚم٦م اعمتٕمّٚمامت ُمٜمٝمـ، وشمٗمٌم إُمٞم٦م سمٞمٜمٝم

                                           
: وحمٛمد اًمِمػمازي، اًمٗم٘مف 69، 67: 5إومٙم٤مر وُمٓمرح إٟمٔم٤مر ( اعمػمزا ه٤مؿمؿ أُمكم، جمٛمع1)

1 :218. 

: 218: 1( أؿم٤مر إمم دًمٞمؾ اًمًػمة إؿم٤مرة إمج٤مًمٞم٦م ُمقضمزة اًمًٞمد حمٛمد اًمِمػمازي ذم يمت٤مب اًمٗم٘مف 2)

 .39: 1واًمًٞمد قمٌد إقمغم اًمًٌزواري، ُمٝمذب إطمٙم٤مم 
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ؾمٞمام ذم اًمٕم٘مؾ ٓآضمتامقمل، وـمٌٞمٕم٦م احلٞم٤مة آىمتّم٤مدي٦م يٛمٜمٕم٤من قمـ شمّمّدهي٤م ًمذًمؽ، 

س ُمـ هذا اعمقوقع، وُمـ ُمقوقع اعمرأة قمٛمقُم٤ًم. ًّ  اًمٕمريب اعمتح

 لُم١مؾّم٦ًًم ُمـ ضم٤مٟم٥م اًمِم٤مرع، يمام ه وهذا ُمٕمٜم٤مه، أٟمٜم٤م ٓ ٟمحرز ؾمػمًة ُمتنّمقمٞم٦مً 

احل٤مل ذم اًمٕم٤ٌمدات، سمؾ ؾمػمة قمٗمقي٦م ٟم٤مؿمئ٦م قمـ صم٘م٤موم٦م اضمتامقمٞم٦م قم٤مُم٦م يم٤مٟم٧م ىمٌؾ 

 اإلؾمالم وسم٘مٞم٧م ذم اعمجتٛمع اإلؾمالُمل وهمػمه، يمٙمثػٍم ُمـ اًمٕم٤مدات إظمرى.

ٟمٕمؿ، صمٛم٦م شم٤ًمؤل يمؼموي وقم٤مم، وهق أٟمف ًمق يم٤من اإلؾمالم يًٛمح ًمٚمٛمرأة 

ـ هذا اًم٘مٌٞمؾ، ومٛمـ اًمٖمري٥م أٟمٜم٤م ٓ ٟمجد ٟمّمقص٤ًم سم٤مًمتّمّدي، ًمّمدر ُمٜمف رء ُم

إؾمالُمٞم٦م شمدقمؿ صػمورة اعمرأة ىم٤موٞم٦ًم أو ُمٗمتٞم٦ًم أو طم٤ميمٛم٦ًم أو ُمتّمدي٦ًم ًمِم١مون 

اًمرضم٤مل، ومٚمق يم٤من هذا ضم٤مئزًا ًمٌّٞمٜمتف اًمنميٕم٦م ويمِمٗم٧م ظمٓم٠م آقمت٘م٤مد اًمٕم٤مم اًمزائػ 

قمل اًمٕم٤مم وهذا طمقل اعمرأة، وعم٤ّم مل يتٌلّم، قمرومٜم٤م إُمْم٤مء اًمِم٤مرع هلذا اًمتقضمف آضمتام

 اعمرشمٙمز اًمٕم٤مم اًمراؾمخ إزاء اعمرأة، وهق اعمٓمٚمقب.

 واجلواب ظن هذه ادَلحظي يؿؽن أن يؽون ظز ذـر كؼوط:

هٜم٤مك ومرق سملم دمقيز اإلؾمالم ؿمٞمئ٤ًم وسملم دقمقشمف ًمف، ومٛمـ اعمٛمٙمـ أن جيٞمز  أوًٓ:

٤م اًمديـ وٓ اإلؾمالم قمٛماًل ُم٤م إٓ أٟمف ٓ يدقمق ًمف، وُم٤م أيمثر اعم٤ٌمطم٤مت اًمتل ٓ يدقمق هل

 يريّمز قمٚمٞمٝم٤م، سمؾ يٙمٗمٞمف ومٞمٝم٤م سمٞم٤من قم٤مم يرؿمد إلسم٤مطمتٝم٤م.

إٟمٜم٤م ٓ ٟمحرز اُمتٕم٤مض اعمتنّمقم٦م ُمـ شمقزّم اعمرأة قمغم شم٘مدير يمٗم٤مءهت٤م، وقمٚمٞمٜم٤م أن  ثوكقًو:

ٟمٗمّٙمؽ اًمٔم٤مهرة سمِمٙمؾ أيمؼم، وم٢مذا يم٤من اًمٗم٘مف اًمًٜمّل جمٞمزًا إومت٤مء اعمرأة، ويم٤من دظمقل 

ىمد ؾمٕمك ذم إجي٤مد ُمقىمػ إجي٤ميب هلؿ إزاء هذا قمغم هذا اخلّط  |قم٤مئِم٦م زوج اًمٜمٌل

اعمقوقع، ومل ٟمجد ٟمّمقص٤ًم ؿمٞمٕمٞم٦م ُم١ميّمدة شمدقمؿ ذه٤مب أصح٤مب إئٛم٦م ووم٘مٝم٤مء 

اًمٓم٤مئٗم٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م ذم اًم٘مرون اخلٛم٦ًم اهلجري٦م إومم إمم قمدم اًمرضمقع إمم اعمرأة ذم 

ـ ومْماًل قمـ اإلومت٤مء، وإذا مل يٜم٘مؾ ًمٜم٤م اًمت٤مريخ اُمرأًة شمّمّدت ًمإلومت٤مء ذم اًمقؾمط اًمِمٞمٕمل 
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همػمه ـ ظمالل شمٚمؽ احل٘م٦ٌم وضمقهب٧م سم٤مًمقيؾ واًمثٌقر، وإذا يم٤من ُم٘م٤مم اإلومت٤مء ُم٘م٤مم ٟم٘مؾ 

اًمٕمٚمؿ واًمرضمقع إمم أهؾ اخلؼمة ٓ ُم٘م٤مم طمٙمؿ ووٓي٦م وشمّمدي يمام أذٟم٤م ُمرارًا... ُمع 

ذًمؽ يمّٚمف يمٞمػ يٛمٙمٜمٜم٤م اجلزم سمقضمقد ارشمٙم٤مز ؾمٚمٌل إزاء إومت٤مء اعمرأة مل يقاضمٝمف اًمِم٤مرع 

 ُمٜمف قمالُم٦م اإلُمْم٤مء واإلىمرار؟! طمتك يٙمقن ذًمؽ

ودمدر اإلؿم٤مرة إمم أٟمٜم٤م ٓ ٟمريد هٜم٤م إطمراز قمدم وضمقد ؾمػمة، سمؾ يٙمٗمٞمٜم٤م قمدم 

اإلطمراز، ومٚمٞمالطمظ ذًمؽ ضمٞمدًا، ومم٤م يِمٝمد ًمف ـ وًمق سمدرضم٦م وٕمٞمٗم٦م ـ اًمؽمطمٞم٥م 

 اًمديٜمل ُم١مظمرًا سمٌٕمض إٟمِمٓم٦م اًمٜمًقي٦م سمٕمد أن شمٖمػّم طم٤مل اعمرأة.

ؿ احلٞم٤مة يمٞمٗمام يم٤مٟم٧م، وُمـ همػم اعمٕمٚمقم أن هدف اًمٗم٘مف إن اًمٗم٘مف ىم٤مٟمقن يٜمٔمّ  ثوفثًو:

اإلؾمالُمل طمّمقل شمٜمٛمٞم٦م ذم اعمجتٛمع ًمٜم٘مٚمف ُمثاًل ُمـ اعمجتٛمع اًمزراقمل إمم اًمّمٜم٤مقمل 

أو ُمـ اًمّمٜم٤مقمل إمم ُم٤م سمٕمد اًمّمٜم٤مقمل )اعمٕم٤مس(، وهذا ُمقوقع سم٤مًمغ احل٤ًمؾمٞم٦م َٟمٙمُِؾ 

ًمذًمؽ يٛمٙمـ اًم٘مقل:  اًمؼمهٜم٦م قمٚمٞمف إمم جم٤مل آظمر ُمـ قمٚمؿ اًمٙمالم اجلديد، ًمٙمـ ووم٘م٤مً 

إن قمدم وّخ اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل روح اًمٌٕم٨م واًمٜمِم٤مط ذم اعمجتٛمع اًمٜمًقي ًمتِمٙمٞمؾ 

يمٞم٤مٟم٤مت ٟمًقي٦م وشم٠مُملم طمْمقر ٟمًقي وم٤مقمؾ ذم آضمتامع اإلؾمالُمل، إٟمام ضم٤مء ٕٟمف 

همػم ُمٕمٜمل سمذًمؽ، إذ ذًمؽ شم٤مسمع عمًػمة اًمتٓمقر اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ًمٚمٛمجتٛمع ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

 عمٕمٚمقم شمدظّمؾ اًمٗم٘مف ذم ىمْم٤مي٤م ُمـ هذا اًمٜمقع.واًمث٘م٤مومٞم٦م، وًمٞمس ُمـ ا

ٟمٕمؿ، يٛمٙمـ أن يتدظمؾ اإلؾمالم قمٛمقُم٤ًم ذم إوم٤ًمح اعمج٤مل ًمتٙمّقن صم٘م٤موم٦م ُمـ هذا 

اًم٘مٌٞمؾ دون اًمردع قمٜمٝم٤م، وهذا أُمٌر آظمر، أُم٤م اعم٤ًممه٦م ذم صٜمع هذا اًمقاىمع اجلديد، 

 ومٚمٕمّٚمف ُمقيمقل إمم اًمٌنم أٟمٗمًٝمؿ شمٌٕم٤ًم ًمٔمروومٝمؿ ووقمٞمٝمؿ وصم٘م٤مومتٝمؿ.

يد هٜم٤م إصم٤ٌمت اًم٤ًمًم٦ٌم اًمٙمٚمٞم٦م سملم اإلؾمالم وُمقوقع اًمتٜمٛمٞم٦م هبذا اعمٕمٜمك وٓ ٟمر

اعمِم٤مر إًمٞمف سمؾ إصم٤ٌمت اًم٤ًمًم٦ٌم اجلزئٞم٦م، اعم٤ًموق عمٜمع اعمقضم٦ٌم اًمٙمٚمّٞم٦م، وٓ أىمّؾ ُمـ قمدم 
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 إطمراز اهتامُمف هبذا إُمر هٜم٤م.

 صمّٛم٦م ظمٚمط يمٌػم ي٘مع ذم سمٕمض اعمّمٜمٗم٤مت اًمٗم٘مٝمٞم٦م ذات اًمدرضم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م هم٤مًم٤ٌمً  رابعًو:

وهمػم اعمّتًٛم٦م سم٤مًمتخّمّمٞم٦م، قمؼم طمِمد ُمٕمٓمٞم٤مت وم٘مٝمٞم٦م يمثػمة ىمد ي٘م٤مل: إهن٤م ٓ شم٘مع 

ًمّم٤مًمح اعمرأة، ُمثؾ: إُم٤مُم٦م اجلامقم٦م، واًمِمٝم٤مدة، واًم٘مْم٤مء، وشمقزّم اًمًٚمٓم٦م واًم٘مٞم٤مدة، 

و... آظمذيـ هذا احلِمد سمٜمّمقصف اًمديٜمٞم٦م أظمذ اعمًّٚمامت، دون شمٗمٙمٞمؽ ُمٕمٓمٞم٤مشمف يماًل 

قوققم٤مت اًمت٤ٌمؾم٤ًم ه٤مئاًل، سمؾ أوضم٥م اًمتقّرط قمغم طمدة، وهذا ُم٤م أوضم٥م ذم سمٕمض اعم

ومٞمام يِمٌف اًم٘مٞم٤مس دون دراؾم٦م ُمت٠مٟمٞم٦م، وم٘مد اختذوا ُمـ اًم٘مْم٤مء، واًمِمٝم٤مدة، وإُم٤مُم٦م 

اجلامقم٦م قمٜم٤مس صمالصم٦م ًمتٙمقيـ ٟمٔم٤مم ردع وم٘مٝمل ًمٚمٛمرأة قمـ جم٤مٓت أظمرى، واحل٤مل أٟمف 

أصاًل، ُمـ اعمٛمٙمـ أن يٙمقن هلذه اًمثالصم٦م ظمّمقصٞمتٝم٤م، سمؾ يٛمٙمـ أن ٓ شمٙمقن صم٤مسمت٦م 

يمام هق احل٤مل ذم اًم٘مْم٤مء قمغم اطمتامل ىمقي، وذم شمقزّم اًمًٚمٓم٦م، ومال يّمّح إرؾم٤مل 

ؽ ذم يمؾ حمقر سم٤معمحقر أظمر، وآشمٙم٤مء قمغم  ًّ اًمِمقاهد إرؾم٤مل اعمًّٚمامت، واًمتٛم

ٟمّمقص وٕمٞمٗم٦م ؾمٜمدًا وسمٕمْمٝم٤م دًٓم٦ًم ًمتٕمٛمٞمؿ أطمٙم٤مم ذم جم٤مٓت خمتٚمٗم٦م، يؼّمر ذًمؽ 

 ُمقاوم٘م٦م اعمِمٝمقر قمٜمد اعمت٠مظمريـ.يمّٚمف آرشمٞم٤مح اًمٜمٗمز اعمٜمٌثؼ ُمـ 

ذم اعم٘م٤مسمؾ هٜم٤مك شمٖمٞمٞم٥م ًمٌٕمض اعمٕمٓمٞم٤مت اًمتل شمٙمقن ًمّم٤مًمح اعمرأة، وُمـ ؿم٠مهن٤م أن 

شم٤ًمقمد ذم شمٙمقيـ صقرة خمتٚمٗم٦م قمٜمٝم٤م، وشمّمّقر مم٤مرؾم٦م قم٤مُم٦م هلذه اًمّمقرة ىمد يٖمػّم ُمـ 

ٟمٔمرٟم٤م ًمألُمقر، هم٤مي٦م ُم٤م ذم إُمر أٟمف ٓ شمقضمد هل٤م مم٤مرؾم٤مت اضمتامقمٞم٦م، وذًمؽ سم٥ًٌم 

ط اضمتامقمل واؾمع قمغم اعمرأة، ٓ أؾم٤مس ًمف ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل طمتك قمغم وٖم

 اعمٕمروف سملم اًمٗم٘مٝم٤مء أٟمٗمًٝمؿ.

ًمٜمٗمرض وضمقد ارشمٙم٤مز قم٤مم وّد شمّمّدي اعمرأة جم٤مٓت احلٞم٤مة آضمتامقمٞم٦م  خومسًو:

وؿم١مون اعمٜم٤مص٥م واًمقٓي٤مت واإلدارات و.. وٟمٗمرض قمدم ىمٞم٤مم اإلؾمالم سمٛمقاضمٝم٦م 
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ا ٓ يٗمٞمد ؿمٞمئ٤ًم هٜم٤م، واًم٥ًٌم أن اإلومت٤مء سمام هق هق ٓ قمالىم٦م هذا آرشمٙم٤مز، إٓ أن هذ

ًمف سم٤معمٜمّم٥م أو اًمقٓي٦م، وأن هذه اًمٕمالىم٦م اعمريمقزة ذم إذه٤من اًمٞمقم قمالىم٦م شم٤مرخيٞم٦م 

ٟمِم٠مت قمؼم اًمتالزم اًمٓمقيؾ سملم اعمٗمتل واحل٤ميمؿ واًم٘م٤ميض واعمجتٝمد ذم اًمت٤مريخ 

طمّٙم٤مُم٤ًم )سم٤معمٕمٜمك اًمٗم٘مٝمل(، ، وم٘مد يم٤من ُمراضمع اًمت٘مٚمٞمد ىمْم٤مًة، وُمٗمتلم، واإلؾمالُمل

وُمتقًّملم ًمِم١مون إمخ٤مس واًمزيمقات و... وُمتّمّديـ ـ ٓ أىمّؾ سمٕمْمٝمؿ ـ ًمِم١مون 

اًمًٞم٤مؾم٦م وآضمتامع، وهذا اًمتّم٤مطم٥م اًمت٤مرخيل سملم اعمرضمٕمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٗم٘مٞمف وإومت٤مئف هق 

 ُم٤م أّدى ًمتّمقير اإلومت٤مء ُمٜمّم٤ًٌم أو وٓي٦م، ومٞمام ٓ قمالىم٦م ًمف سمذًمؽ سمت٤مشم٤ًم، إٟمام هق ٟمحق

رضمقع اجل٤مهؾ إمم أهؾ اًمٕمٚمؿ، وؾم١ماهلؿ قماّم اقمت٘مدوه سمٕمد ٟمٔمرهؿ ومٞمام ختّّمّمقا ومٞمف، 

ومٝمؾ اًمرضمقع ًمٚمٓمٌٞم٥م ًمالؾمتِم٤مرة ٟمحق وٓي٦م ًمف أو ُمٜمّم٥م ىمٞم٤مدي ذم اعمجتٛمع؟ أو 

هؾ اًمتٕمّٚمؿ ُمـ اعم١مرخ أو آىمتّم٤مدي وآؾمتٗم٤مدة ُمـ ظمؼماشمف قمٚمٛمٞم٤ًم ٟمحق وٓي٦م ًمف 

 قمغم اًمٓمرف أظمر؟!

٤مرخيل وآٟمدُم٤مج اًمزُمٜمل اًمذي طمّمؾ سملم قمٜم٤مويـ خمتٚمٗم٦م، ٟمٕمؿ، اًمتّم٤مطم٥م اًمت

أدى إمم شمّمّقر اعمرضمع أو اعمٗمتل واًمٞم٤ًم وًمف ؾمٚمٓمٜم٦م قمغم اعمجتٛمع سمام هق ُمٗمتل، واحل٤مل 

أن إُمر ًمٞمس يمذًمؽ، وهذا ُمٕمٜم٤مه أن اًمٕمٜم٤مويـ ُمٗمّٙمٙم٦م ُمـ طمٞم٨م ـمٌٞمٕمتٝم٤م اًمٗم٘مٝمٞم٦م، 

ًمٞمٝم٤م ذم ؿم١مون اًمٗم٘مف، ومٞمام وم٢مذا يم٤من ًمٚمٛمرأة ُمٙم٤مٟم٦م يٛمٙمـ شم٘مٚمٞمده٤م ُمٕمٝم٤م ضم٤مز اًمرضمقع إ

يٙمقن احل٤ميمؿ أو اعمرضمع اًمٕم٤مم ؿمخّم٤ًم آظمر هق اًمذي ي٠ًمل قمـ اعمقوققم٤مت أو 

اعمٜم٤مزقم٤مت أو همػم ذًمؽ، وقمدم ُمٕمٝمقدي٦م هذا اًمٜمقع أو اؾمتٖمراسمف إٟمام ضم٤مء سم٥ًٌم اًم٘مرن 

 إيمٞمد قمؼم آُمتداد اًمزُمٜمل هلذه اًمٕمٜم٤مويـ ُمع سمٕمْمٝم٤م اًمٌٕمض.

ط همػم حمّٛمؾ سم٢مرث زُمٜمل عمٗمٝمقم اإلومت٤مء، وهذا ٟمريد هبذه اإلـم٤مًم٦م إقم٤مدة ومٝمؿ ُمٌ ًّ

اًمٗمٝمؿ هق اًمذي شم٤ًمقمد قمٚمٞمف إدًم٦م، وُم١مؾّم٦ًم اعمرضمٕمٞم٦م ـ سمقصٗمٝم٤م هٞمٙمٚمّٞم٦م إدارّي٦م ـ 

هل اعمٚمزُم٦م سم٤مًمتٙمّٞمػ ُمع اًمدًمٞمؾ ٓ اًمٕمٙمس، وًمٕمّؾ هذا هق ُمراد ُمـ ىم٤مل سم٠مّن اًمٌح٨م 
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 .اإلصٗمٝم٤مين ذم إومت٤مء اعمرأة ٓ ذم إصم٤ٌمت ؾم٤مئر ُمٜم٤مص٥م اعمجتٝمد هل٤م يم٤معمح٘مؼ

ًمٙمـ ًمٙمل شمٙمتٛمؾ اًمّمقرة اًمّمحٞمح٦م هلذا اًمٙمالم ًمٞمٖمدو ُم٘مٜمٕم٤ًم ُمـ اًميوري 

إقم٤مدة شمٙمقيـ ُمٗمٝمقم اًمت٘مٚمٞمد، ويمذًمؽ ومّؽ اًمٕمالىم٦م سملم اإلومت٤مء واًمتدظّمؾ ذم اًم٘مْم٤مي٤م 

اعمقوققمٞم٦م، مم٤م ص٤مر رائج٤ًم ذم اًمٗمؽمة إظمػمة، سمحٞم٨م همدت اًمٙمثػم ُمـ اًمٗمت٤موى 

ٗمتقى ـ أيمثر ُمـ يمقهن٤م رصدًا ًمٚمٛمجٕمقٓت شمِمخٞمّم٤ًم ًمٚمٛمقوققم٤مت ـ سمٚمٖم٦م اًم

اًمنمقمٞم٦م اًمٙمٚمٞم٦م قمغم اعمقوققم٤مت اًمٙمّٚمٞم٦م، يمام أن ُمقوقع إقمٚمٛمٞم٦م ىمد يٕمٞمؼ سمِمٙمؾ 

سم٤مًمغ ايمتامل اًمّمقرة قمٜمد سمٕمض، ومال سمّد ُمـ شمٙمٛمٞمؾ اًمّمقرة ذم أضمزاء أظمرى ًمٙمل 

 يّمٌح هذا اًمٙمالم واوح٤ًم، وهق ُم٤م ٟمراه يمذًمؽ، وإن مل يٙمـ جم٤مل ًمٌحثف سم٤مًمتٗمّمٞمؾ

 .هٜم٤م

ُمـ هٜم٤م، جيدر اًمؽميمٞمز قمغم أّن اًمتّمّقر اًمٜمٝم٤مئل عمقوقع ُمـ هذا اًمٜمقع رهلم إقم٤مدة 

شمٙمقيـ ُمٗم٤مهٞمؿ قمغم صٚم٦م سمف، وإٓ وم٢مذا أّس سم٤مطم٨ٌم قمغم اٟمحّم٤مر ُمٗمٝمقم ُمرضمٕمٞم٦م 

ؾمٞمام ُم٤م ًمف ُمـ وٓي٤مت ذم ؿم٠من إمخ٤مس ٓاإلومت٤مء سم٤معمٕمٜمك اًمذي ًمٚمٛمرضمع اًمٞمقم، 

ًمٜمٗمقذ آضمتامقمل اعمٝمٞمٛمـ سمِمٙمؾ سم٤مًمغ واًمزيمقات، سمؾ واًمًٞم٤مؾم٤مت، واًم٘مْم٤مء، وا

 وهمػمه٤م، وم٢مّن اعمٜم٤مىمِم٦م إظمػمة ىمد ٓ شمتّؿ ُمٕمف، وشمٌ٘مك اعمٜم٤مىمِم٤مت إظمرى ىم٤مئٛم٦م.

 

 تمدٗص ٔاغتٍتاز

شمقّصٚمٜم٤م ُمـ ظمالل رصد اعمٕمٓمٞم٤مت اعمتقوّمرة إمم أّٟمف يٛمٙمـ ًمٚمٛمرأة أن شمٙمقن جمتٝمدًة، 

شمٙمٚمٞمٗم٤ًم وووٕم٤ًم، ويٛمٙمـ  يمام يٛمٙمٜمٝم٤م شم٘مٚمٞمد ٟمٗمًٝم٤م قمٜمد آضمتٝم٤مد، سمؾ جي٥م قمٚمٞمٝم٤م ذًمؽ

                                           
مت٤مُم٤ًم ًمتّمّقر اإلصٗمٝم٤مين يرى  : ودمد شمّمّقرا ُمٕم٤ميم٤ًمً 68( اإلصٗمٝم٤مين، آضمتٝم٤مد واًمت٘مٚمٞمد: 1)

اإلومت٤مء وٓي٦م قم٤مُم٦م وشمٍّموم٤ًم ذم إُّم٦م قمٜمد ه٤مؿمؿ أُمكم ذم يمت٤مسمف: جمٛمع إومٙم٤مر وُمٓمرح 

 .69: 5إٟمٔم٤مر
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ًممظمريـ شم٘مٚمٞمده٤م سمال ومرٍق سملم اًمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء، ٟمٕمؿ، وٓيتٝم٤م وىمْم٤مؤه٤م وؿمٝم٤مدهت٤م 

وإُم٤مُمتٝم٤م ًمٚمجامقم٦م أُمٌر آظمر، وم٢مذا ىمٚمٜم٤م سمقطمدة اعمرضمٕمٞم٦م اإلومت٤مئٞم٦م واًم٘مٞم٤مدة اًمًٞم٤مؾمٞم٦م 

 وطمٙمٛمٜم٤م سمٕمدم شمقًّمٞمٝم٤م اًمًٚمٓم٦م مل جيز شم٘مٚمٞمده٤م، وإٓ ضم٤مز.

وي٦م ًم٤ًمئر ذائط اإلومت٤مء.. شمّمّدهي٤م ًمٚمٛمرضمٕمٞم٦م اإلومت٤مئٞم٦م وقمٚمٞمف، ومتّمّدي اعمرأة احل٤م

ضم٤مئز ٓ حمذور ومٞمف، وشم٘مٚمٞمده٤م يمذًمؽ، قمغم أن ٓ يٚمزم ُمٜمف أّي حمذور ذقمّل آظمر، يمام 

 هق واوح.

 



 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

  الؿّازٚ عمٜ العٌا

 ملعاٍٖٛ ٔالٗكنيبني ا 

 

 



 



 

 

 

 

 

 وسخن لتشسٖس ٌكطٛ البشح

شمٌط ارشم٤ٌمـم٤ًم وصمٞم٘م٤ًم سم٠مؾمس وىمقاقمد اًمِمٝم٤مدة يدور اًمٌح٨م هٜم٤م طمقل ُم٠ًمًم٦ٍم شمر

يدرس  ذه اًمِمٝم٤مدة، ًمٙمـ ٓ قمغم ٟمٓم٤مٍق يمكمٍّ وقم٤مماًم٘مْم٤مئٞم٦م وذوط وضورات ه

يتٕمّٚمؼ سم٤مًمِمٝم٤مدة قمغم  ٤م وُمقارده٤م وإٟمام قمغم ظمطٍّ حمّدداًمِمٝم٤مدة قمغم اظمتالف ُمٗمرداهت

جي٥م  اًمزٟم٤م، ومحٞمٜمام يِمٝمد اًمِمٝمقد قمغم اًمزٟم٤م ٟم٠ًمل سم٤مًمْمٌط قمغم ُم٤مذا يِمٝمدون؟ ويمٞمػ

ن شمٙمقن ـمٌٞمٕم٦م اٟمٙمِم٤مف اعمِمٝمقد هلؿ هٜم٤م؟ هؾ ٓسمد ُمـ اـمالقمٝمؿ احلّز اًمٌٍمي أ

اعم٤ٌمذ قمغم قمٛمٚمٞم٦م اًمزٟم٤م واًمتل شمٕمٜمل وم٘مٝمٞم٤ًم ُم٤م يًّٛمك سم٤مإلدظم٤مل أم يٙمٗمل اٟمٙمِم٤مف هذه 

اًمٕمٛمٚمٞم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم هلؿ اٟمٙمِم٤موم٤ًم شم٤مُم٤ًم ي٘مٞمٜمٞم٤ًم واوح٤ًم وًمق مل يٙمـ إُمر قمغم اًمِم٤ميمٚم٦م اًمتل 

 شم٘مّدُم٧م؟...

 ٍة أظمرى هٜم٤مك أرسمع ٟم٘م٤مط ًمٚمٌح٨م ذم هذه اعم٠ًمًم٦م هل:وسمٕم٤ٌمر

اًمرضمؾ هؾ يٕمتؼم ذم اًمِمٝم٤مدة قمغم اًمزٟم٤م يمقن اًمِمٝم٤مدة قمغم ظمّمقص إدظم٤مل  ـ1

أو أّٟمف شمٙمٗمل اًمِمٝم٤مدة قمغم ُمالزُم٤مت وُم٘مّدُم٤مت هذا قمْمقه اًمذيمري ذم ومرج اعمرأة 

ٝم٤مدة إُمر يم٤مًمِمٝم٤مدة قمغم يمقهنام قم٤مريلم أو ُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ؟ سمٛمٕمٜمك ُم٤م هق ُمقوقع اًمِم

هؾ هق يمقهنام قم٤مريلم أو قمغم ومراٍش واطمد أو ذم سمٞم٧م واطمد أو أن اعمقوقع هق 

 اإلدظم٤مل؟
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 هؾ يٕمتؼم ذم اًمِمٝم٤مدة اًمٕمٚمؿ واًمٞم٘ملم أم أّٟمف يٙمٗمل اًمٔمـ وُم٤م يم٤من ُمـ ىمٌٞمٚمف؟ ـ2

اذا اؿمؽمـمٜم٤م اًمٕمٚمؿ هؾ يٚمزم أن يٙمقن طم٤مصاًل قمـ ـمريؼ اًمرؤي٦م سمحٞم٨م ٓ  ـ3

ظمرى يم٤مًمٚمٛمس أو اًمٕمٚمؿ احل٤مصؾ ُمـ احلدس ؼمة سم٤مًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مرء ُمـ احلقاس إقم

واًمتحٚمٞمؾ؟ وهؾ يِمؽمط ذم هذه اًمرؤي٦م أن شمٙمقن ُم٤ٌمذًة ًمإلدظم٤مل سمحٞم٨م ٓ يٙمقن 

 وهق اإلدظم٤مل؟ ،حمّط اًمٜمٔمر رٌء ومٞمام ُمتٕمّٚمؼ اًمٞم٘ملم اًمٜم٤مشم٩م قمـ هذا اًمٜمٔمر رٌء آظمر

هؾ ُيِمـؽمط ذم اًمِمٝم٤مدة اًمٜمّمقصٞم٦م واًمٍماطم٦م سمحٞم٨م يٚمزم يمقن قم٤ٌمرة  ـ4

ٟمّم٤ًم سحي٤ًم ذم اًمزٟم٤م أم أٟمف يٙمٗمل اًمٔمٝمقر اًمٕمرذم هلذه اًمٕم٤ٌمرة ذم إوم٤مدة ُمٕمٜمك اًمِم٤مهد 

 اًمزٟم٤م اًمذي هق اإلدظم٤مل؟

ـ أٟمف ىمد طمّمؾ ٟمقٌع ُمـ واًمذي يٌدو ـ يمام أؿم٤مر إًمٞمف سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء اعمٕم٤مسيـ

اخلٚمط واًمتداظمؾ سملم هذه اًمٜم٘م٤مط إرسمع ذم اعم٤ٌمطم٨م اًمٗم٘مٝمٞم٦م هٜم٤م، ودمٜم٤ًٌّم هلذا 

ومم أن ٟمٗمؽمض هٜم٤م قمغم صٕمٞمد اًمٜم٘مٓم٦م إوٟمٔمٛمف خّؾ سمحريم٦م اًمٌح٨م اًمتداظمؾ اعم

ن ذًمؽ هق اًمزٟم٤م سمح٥ًم ٕ :ظمراجاًمِمٝم٤مدة ٓسمد أن شمٙمقن قمغم اإلدظم٤مل واإل

يمام ٟمٗمؽمض قمغم  وُمّم٤مطم٤ٌمشمف. ٓ قمغم ُم٘مدُم٤مت هذا اًمٗمٕمؾ ،اًمتٕمريػ اًمٗم٘مٝمل ًمف

ط اؽمؿماات ـ صٕمٞمد اًمٜم٘مٓم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ـ يمام هق اعمقىمػ اعمٕمروف وم٘مٝمٞم٤ًم ذم يمت٤مب اًمِمٝم٤مد

اًمٕمٚمؿ ذم اًمِمٝم٤مدة وقمدم إضمزاء اًمٔمـ وٟمحقه، وهٙمذا ٟمٖمّض اًمٓمرف وٟمٌٜمل قمغم ًمزوم 

اًمٍماطم٦م ذم ؿمٝم٤مدة اًمِم٤مهد قمغم صٕمٞمد اًمٜم٘مٓم٦م اًمراسمٕم٦م، وإّٟمام ٟمٗمرض هذه 

ُمـ شم٠مصمػم ُمقاىمػ وم٘مٝمٞم٦م ذم سمٕمض هذه  آطمتامٓت ٓ ٟم٘مٞمْمٝم٤م طمتك ٟمح٤مول احلدّ 

 :اًمٜم٘مٓم٦م اًمث٤مًمث٦م سمح٥ًم قمروٜم٤م اعمت٘مّدم واًمتل هل ،اًمٜم٘م٤مط قمغم اًمٜم٘مٓم٦م ُمقرد سمحثٜم٤م

                                           
اًمًٞمد حمٛمد ص٤مدق احلًٞمٜمل اًمروطم٤مين، وم٘مف اًمّم٤مدق، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م، ُم١مؾم٦ًم دار اًمٙمت٤مب،  (1)

 .441ـ  444: 25هـ، ج 1414ىمؿ، 
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٤ًٌم ًمٙم٤موّم٦م آطمتامٓت، وم٢مذا سُمٜمل ُمثاًل قمغم يمٗم٤مي٦م اًمِمٝم٤مدة قمغم اعم٘مّدُم٤مت وم٢مّن  ًّ وذًمؽ حت

 هذا يؽمك شم٠مصمػمه ذم ُم٠ًمًمتٜم٤م طمٞم٨م شمّمٌح رؤي٦م ووٕمٞم٦م اًمٗم٤مقمٚملم يم٤مومٞم٦ًم ذم احلد.

ؤي٦م ٟمٗمس وم٤معم٠ًمًم٦م اًمتل يٌح٨م قمٜمٝم٤م هٜم٤م هل هؾ يِمؽمط ذم اًمِمٝم٤مدة قمغم اًمزٟم٤م ر

ظمراج أو أٟمف يٛمٙمـ اًمِمٝم٤مدة قمٚمٞمٝمام ـ وسم٤مًمت٤مزم قمغم اًمزٟم٤م ـ سمقاؾمٓم٦م رؤي٦م اإلدظم٤مل واإل

 دظم٤مل؟أو إطم٤ًمس أُمٍر آظمر جيٕمؾ اًمِم٤مهد قمغم ي٘ملم سمحّمقل اإل

 

 ، اغتعطاض ٔمتشٗصاملٕاقف الفكّٗٛ

 ُمـ اًمتِمقيش ذم ومٝمؿ يمٚمامت اًمٗم٘مٝم٤مء اعمًٚمٛملم ذم هذه 
ٍ
سم٤مًمرهمؿ ُمـ طمّمقل رء

ؾمٞمام وأن ، ًٓمٕمدم ووقح اًمٙمثػم ُمـ اًمٕم٤ٌمرات ذم حتديد ُم٤م شم٘مّمدهاعم٠ًمًم٦م ٟمٔمرًا 

حٞم٨م يٙمتٗمل اًمٗم٘مٝم٤مء سمتٕمٌػٍم سم قمٚمٞمٝم٤م، اًمٙمت٥م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًم٘مديٛم٦م يم٤من يٖمٚم٥م آظمتّم٤مر

ىمد ٓ يقطمل سم٤ًٌمـم٦ٍم سمٙم٤مُمؾ اعمٓمٚمقب هٜم٤م... ومٝمؾ ي٘مّمد ُمـ اؿمؽماـمف اًمِمٝم٤مدة  ُمّمّٖمر

اعمتداول أٟمف ٓسمد ُمـ اًمرؤي٦م  قمغم أّٟمف يم٤من يم٤معمٞمؾ ذم اعمٙمحٚم٦م طم٥ًم اًمتٕمٌػم اًمٗم٘مٝمل

اًمٌٍمي٦م اعم٤ٌمذة ًمذًمؽ أو ي٘مّمد أن ُم٤م يِمٝمد قمٚمٞمف هق ذًمؽ وًمق رأى ُم٤م يٗمٞمده اًم٘مٓمع 

 سمف ٓ هق سمٕمٞمٜمف؟ 

همػم أن اًمذي يٌدو هق وضمقد صمالصم٦م ُمقاىمػ وم٘مٝمٞم٦م ذم  ،سم٤مًمرهمؿ ُمـ هذا اًمتِمّقش

 هذه اعم٠ًمًم٦م هل:

رؤي٦م اًمٌٍمي٦م اعم٤ٌمذة اًممم اؿمؽماط إوهق اعمقىمػ اًمذي يذه٥م  ادوؿف إّول:

دظم٤مل وم٘مط أو ًمٚمدظمقل، وىمد أّيد هذا اعمقىمػ ظمراج أو ًمإلدظم٤مل واإلًمٜمٗمس اإل

، سمؾ ٟمّص اًمًٞمد اخلقٟم٤ًمري ذم ضم٤مُمع اعمدارك قمغم أٟمف مج٤مقم٦ٌم ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء اعمًٚمٛملم

                                           
، وأسمق اًمّمالح احلٚمٌل ذم 774، واًمِمٞمخ اعمٗمٞمد ذم اعم٘مٜمٕم٦م: 449ة ذم اًمقؾمٞمٚم٦م: اسمـ محز :اٟمٔمر (1)
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فم٤مهر اًمٗم٘مٝم٤مء اإلمج٤مع قمٚمٞمف،  سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء اعمٕم٤مسيـ قمغم أنّ  ، وٟمّص هق اعمٕمروف

، وىمد ّسح قمٌداًمرمحـ اجلزيري سم٤مشمٗم٤مق اًمٗم٘مٝم٤مء ٤مل وٓ ظمالف ومٞمفٓ إؿمٙموأٟمف 

 .ُمـ اعمذاه٥م إرسمٕم٦م قمغم ذط اعمٕم٤ميٜم٦م

شمؼمز وضمٝم٦م ٟمٔمٍر شم٘مقل سم٠من اًمٜم٘مٓم٦م  ،وذم ُم٘م٤مسمؾ اعمقىمػ إّول ادوؿف افثوين:

اجلقهري٦م ذم ُم٠ًمًم٦م اًمِمٝم٤مدة قمغم اًمزٟم٤م وُمّمداىمٞمتٝم٤م اًم٘مْم٤مئٞم٦م هق اًمٕمٚمؿ اجلزُمل اًمذي 

ٚمِم٤مهد سمٗمٕمؾ اـمالقمف قمغم ُم٤م يِمٝمد قمٚمٞمف وًمق ُمـ همػم ـمريؼ آـمالع حيّمؾ ًم

                                                                                                       
، واًمِمٞمخ إردسمٞمكم ذم جمٛمع 66: 2، واًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين ذم ُمٗم٤مشمٞمح اًمنمائع 444اًمٙم٤مذم: 

وإرؿم٤مد إذه٤من  184، واًمٕمالُم٦م احلكم ذم شمٌٍمة اعمتٕمّٚمٛملم: 44ـ  39: 13اًمٗم٤مئدة واًمؼمه٤من 

، واسمـ ؾمٕمٞمد احلكم 415: 2ُم٤مم اخلٛمٞمٜمل ذم حترير اًمقؾمٞمٚم٦م ، واإل524: 3واًم٘مقاقمد  172: 2

، واًمًٞمد اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل ذم اًمري٤مض 234، واًمِمٝمٞمد إول ذم اًمٚمٛمٕم٦م: 547ذم اجل٤مُمع ًمٚمنمائع: 

، واًم٘م٤ميض اسمـ اًمؼّماج ذم 214واعمختٍم:  935: 4، واعمح٘مؼ احلكم ذم اًمنمايع 34: 14

، واًمًٞمد اًمًٌزواري ذم 429: 3فم٤مهر اًمنائر دريس احلكم ذم إ، واسمـ 524: 2اعمٝمذب 

 353ـ  352: 14، وًمٕمٚمف فم٤مهر اًمِمٝمٞمد اًمث٤مين ذم اعم٤ًمًمؽ 264: 27ُمٝمذب آطمٙم٤مم 

وان اطمتٛمٚم٧م قم٤ٌمرشمف ذط اًمٍماطم٦م ٓ اعمٕم٤ميٜم٦م، وًمٕمؾ قم٤ٌمرة اًمٜمٝم٤مي٦م  51ـ  54: 9واًمروو٦م 

: 41ٞمف ُمـ اجلقاهر ، وئمٝمر اعمٞمؾ إًم689ًمٚمِمٞمخ اًمٓمقد ُمٗمٞمدة هلذا اعمٕمٜمك قمغم اطمتامل ص

 وإن مل يٙمـ يمالُمف سحي٤ًم ذم هذا اعمج٤مل. 299

أمحد اخلقاٟم٤ًمري، ضم٤مُمع اعمدارك ذم ذح اعمختٍم اًمٜم٤مومع، ُم١مؾم٦ًم اؾمامقمٞمٚمٞم٤من، ىمؿ  ( اًمًٞمد1)

ٟمف ٓ ظمالف ُمٕمتد سمف أضمده ومٞمف أ 298: 41، وذم اجلقاهر 21: 7هـ، ج 1445اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، 

 أٟمف ٓ ظمالف ومٞمف سملم اًمٗم٘مٝم٤مء ُمٓمٚم٘م٤ًم. 34ـ  33: 14سمٞمٜمٝمؿ، وذم اًمري٤مض 

: 87م، دار اًمٕمٚمقم، سمػموت، ج1988اًمًٞمد حمٛمد احلًٞمٜمل اًمِمػمازي، اًمٗم٘مف، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م،  (2)

هـ، ىمؿ، 1417، واًمِمٞمخ ضمقاد اًمتؼميزي، أؾمس احلدود واًمتٕمزيرات، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 112

 .82ص 

)اعمْم٤مف اًمٞمٝم٤م ُمذه٥م اإلُم٤مُمٞم٦م(، ( قمٌداًمرمحـ اجلزيري، اًمٗم٘مف قمغم اعمذاه٥م إرسمٕم٦م 3)

 .141: 5م، يمت٤مب احلدود، ج1998ُمٜمِمقرات دار اًمث٘مٚملم، سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 
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اًمٌٍمي اعم٤ٌمذ قمغم قمٛمٚمٞم٦م اإلدظم٤مل، ومٝمذا اًمقوقح اًمذي يٛمٚمٙمف اًمِم٤مهد ٟمتٞمج٦م 

 .ذًمؽ هق اًمذي يٛمٜمح اًم٘مٞمٛم٦م ًمِمٝم٤مدشمف هذه

همػم أن هذا اًمقوقح ٓسمد أن ٓ يٙمقن ٟم٤مؿمئ٤ًم ُمـ قمٛمٚمٞم٤مت حتٚمٞمؾ أو حم٤مؾم٤ٌمت 

ن يٜمٌثؼ قمـ هذا آـمالع احلْمقري ًمدى اًمِم٤مهد، سمٛمٕمٜمك أن أذهٜمٞم٦م سوم٦م سمؾ ٓسمد 

اًمِم٤مهد يًتٌٓمـ ذم ؿمخّمٞمتف اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م واًمٚمَٖمقّي٦م طمْمقره عم٤م يِمٝمد قمٚمٞمف، ٓ ي٘مٞمٜمف سمف 

طمتك ًمق مل حييه، وهذا آؾمتثٜم٤مء يٛمٙمـ اؾمتٜمت٤مضمف ُمـ ُمٓم٤موي اعمٜم٤مىمِم٤مت اعمؼمزة ُمـ 

 اًمِم٤مهد وهق ُم٤م ىمٌؾ أصح٤مب هذا اعمقىمػ، ومٝمؿ ي٘مّرون سمخّمقصٞم٦م احلْمقر ذم

يٕمٜمل اؾمتٌٕم٤مدهؿ اًم٘مقل سمحجٞم٦م اًمِمٝم٤مدة اًمتل طمّمؾ ومٞمٝم٤م اًمِم٤مهد قمغم ي٘ملم حتٚمٞمكم 

 شم٠مُّمكم.

ل هق ومٞمام يٛمٜمحف زه قمـ اعمقىمػ إوّ واعم٠ًمًم٦م اإلو٤مومٞم٦م ذم هذا اعمقىمػ واًمتل متٞمّ 

ذم احلريم٦م ذم جم٤مل اًمقؾم٤مئؾ اًمتل متٜمحف اًمٞم٘ملم اًمٜمٝم٤مئل سمام يِمٝمد  ًمٚمِم٤مهد ُمـ طمّري٦م

ٝمق ٓ حيٍم اًمقؾمٞمٚم٦م سمح٤مؾّم٦م اًمٌٍم يمام ٓ حيٍم اًمٌٍم سم٤معمٕم٤ميٜم٦م ًمٜمٗمس قمٚمٞمف، وم

 اإلدظم٤مل.

وهق اعمقىمػ اًم٘م٤مئؾ سم٤مًمتٗمّمٞمؾ سملم احلدود: ومحّد اجلٚمد ٓ شُمِمؽمط  ادوؿف افثوفٌ:

ومٞمف اعمٕم٤ميٜم٦م ومٞمام طمّد اًمرضمؿ يِمؽمط ومٞمف ذًمؽ، وىمد ُٟم٥ًم هذا اًم٘مقل إمم اًمِمٞمخ 

 . ٚمز اعمٞمؾ إًمٞمف أيْم٤مً ، يمام ئمٝمر ُمـ اًمٕمالُم٦م اعمجاًمٓمقد

                                           
واًمِمٞمخ ضمقاد  :184ـ  179: 1اًمًٞمد أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اخلقئل، ُم٤ٌمين شمٙمٛمٚم٦م اعمٜمٝم٤مج  اٟمٔمر (1)

در واًمًٞمد حمٛمد احلًٞمٜمل اًمِمػمازي، ُمّم :84ـ  82اًمتؼميزي، أؾمس احلدود واًمتٕمزيرات: 

وىمد ُم٤مل إًمٞمف اعمجٚمز إّول ذم روو٦م اعمت٘ملم، ٟمنم سمٜمٞم٤مد ومرهٜمؽ إؾمالُمل،  :114ؾم٤مسمؼ ص

 ، همػم أٟمف ذيمر خم٤مًمٗمتف ًمٚمٜمّمقص.11: 14هـ، ج  1398اعمٓمٌٕم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ىمؿ، 

 .299: 41اجلقاهر  (2)

هـ: وئمٝمر 1448، 1، دار اًمٙمت٥م اإلؾمالُمٞم٦م، ـمٝمران، ط277ـ  274: 23ُمرآة اًمٕم٘مقل  (3)
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وسملم هذه اعمقاىمػ اًمثالصم٦م يالطمظ قمدم شمٕمّرٍض ُمـ ضم٤مٟم٥م اًمٕمديد ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء هلذا 

ؿم٤مرة إمم أو ًمتٕمّروٝمؿ ًمف دون اإل اًمٌح٨م إُم٤م ٕهنؿ مل يتٕمّروقا هلذا اًمٗمّمؾ أصالً 

 . ُمقىمٍػ ذم ظمّمقص ُم٠ًمًمتٜم٤م هٜم٤م

قمٚمٞمٝم٤م  تًّم٦م اًمتل اقمتٛمدهٜم٤م ُمالطمٔم٦م اًمقضمقه وإد ٟمح٤مولوقمغم أي٦م طم٤مل ؾمقف 

 إـمراف ًمتدقمٞمؿ ُمقاىمٗمف.

 

 ـ اجتآ ؾطط املعاٍٖٛ وطمكًا، الٕدٕٓ ٔاألزّل1ٛ

 وأهم مو شّجل ـلدفٍي ظذ هذا افرأي أمور:

، وذًمؽ سمت٘مري٥م أن اعمقرد ُمـ شاحلدود شُمدرأ سم٤مًمِمٌٝم٤مت»إظمذ سم٘م٤مقمدة  إول:

٤مدة ُمع قمدم رؤيتٝمؿ طمٞم٨م يِمتٌف إُمر ًمدى ىمٞم٤مم اًمِمٝمقد سم٤مًمِمٝم ،ُمقارد اًمِمٌٝم٦م

وُمٕمف ومتٓمٌؼ هذه اًم٘م٤مقمدة اًمٗم٘مٝمٞم٦م ويدرء سمذًمؽ احلد، وهذا ُم٤م  ،اعم٤ٌمذة ًمإلدظم٤مل

                                                                                                       
 .246ـ  245ٞمؾ أيْم٤ًم ُمـ اًمًٞمد قمٌد اًمٙمريؿ إردسمٞمكم ذم وم٘مف احلدود واًمتٕمزيرات: هذا اعم

٤ٌّموم٤مرىمٞم٤مت واًمٜم٤مسي٤مت، واسمـ  (1) راضمع اًمًـٞمد اعمرشم٣م ذم مجؾ اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ واعم٤ًمئؾ اعم

اجلٜمٞمد آؾمٙم٤مذم، واسمـ ايب قم٘مٞمد اًمٕمامين، واسمـ جمد احلٚمٌل، واًمًٞمد احلٙمٞمؿ، واًمقطمٞمد 

 د اًمٞمزدي، واًمٓمقد ذم آىمتّم٤مد.اًمٌٝمٌٝم٤مين، واًمًٞم

ؾماّلر اًمديٚمٛمل ذم اعمراؾمؿ، واًمّمدوق ذم اهلداي٦م واعم٘مٜمع، واسمـ زهرة احلٚمٌل ذم اًمٖمٜمٞم٦م،  ٓطمظ (2)

 واًمًٞمد اعمرشم٣م ذم آٟمتّم٤مر، واًمٙمٞمدري ذم إص٤ٌمح اًمِمٞمٕم٦م، واًمٓمقد ذم اخلالف.

ؾ ومٞمف إرادهتؿ ًمٖمػم هذه دًم٦م اؾمتحْم٤مر يم٤موم٦م اًمقضمقه اًمتل شمِمٛمؾ ُم٤م حيتٛمؾمٕمٞمٜم٤م ذم قمرض إ (3)

ومٛمثاًل اؾمتدٓزم ص٤مطم٥م اعم٤ًمًمؽ اًم٘م٤مدُملم  ،اًمٜم٘مٓم٦م ُمـ اًمٜم٘م٤مط إرسمع اعمت٘مدُم٦م ذم صدر اًمٌح٨م

حيتٛمؾ ومٞمٝمام إرادشمف اًمٍماطم٦م سمؾ وومٝمٛمف ذًمؽ ُمـ ص٤مطم٥م اًمنمائع ومالطمظ، يمام أن ُم٤م ؾمٞمذيمر 

وقع هٜم٤م قمغم اعمق ىمري٤ًٌم ُمـ وضمقٍه ًمتدقمٞمؿ ىم٤مقمدة اًمدرء يٛمٙمـ ًمٌٕمْمٝم٤م أن يِمّٙمؾ دًمٞماًل ُمًت٘مالً 

 ؾمتدٓل سمف هٜم٤م أيْم٤ًم.ومٛمٜم٤مىمِمتف شمٕمّد ُمٜم٤مىمِم٦م ًمال
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 يٜمت٩م اظمتّم٤مص إضمراء احلّد سمّمقرة اًمِمٝم٤مدة اًمٌٍمي٦م قمـ ُمٕم٤ميٜم٦م.

 

 ، ٔقفٛ حتمٗمٗٛ ٌكسّٖٛقاعسٚ احلسٔز تسضأ بالؿبّات

٤مهت٤م وشمٓمٌٞم٘م٤مهت٤م وًمتح٘مٞمؼ احل٤مل هٜم٤م ٓسمد ُمـ دراؾم٦م هذه اًم٘م٤مقمدة سمٕمٞمدًا قمـ قمالىم

يم٤موّم٦م اعمًٚمٛملم قمدا اعمذه٥م  يٌدو أن هذه اًم٘م٤مقمدة مم٤م أظمذ سمف وُمقارده٤م، وم٤مًمذي

وقمغم طمد شمٕمٌػم سمٕمض ، ، وُمـ هٜم٤م وم٘مد ادقمل ىمٞم٤مم اإلمج٤مع قمٚمٞمٝم٤ماًمٔم٤مهري

، ًمٙمـ إّن هذه اًم٘م٤مقمدة مم٤م أرؾمؾ إرؾم٤مل اعمًٚمامت واؾمتدل هب٤م ٓ قمٚمٞمٝم٤م :اًمٗم٘مٝم٤مء

 وسمٞم٤من ُمدريمٝم٤م صم٤مٟمٞم٤ًم.، دة شمٙمٛمـ ذم شمٗمًػمه٤م أّوًٓ اًم٘م٤مقم اعم٠ًمًم٦م ذم هذه

 

 ٔحتمٗن ذلتٕاِا تفػري الكاعسٚ

 يٛمٙمـ سمٞم٤من جمٛمققم٦م شمٗمًػمات هلذه اًم٘م٤مقمدة هل:

                                           
اًمديمتقر ؾمٕمٞمد سمـ ُمًٗمر اًمّدهم٤مر اًمقادقمل، أصمر اًمِمٌٝم٤مت ذم درء احلدود، ُمٙمت٦ٌم اًمتقسم٦م،  :اٟمٔمر (1)

 .59م، ص 1998اًمري٤مض، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

ُم٘م٤مرٟم٤ًم سم٤معمذه٥م  قمٌد اًم٘م٤مدر قمقدة، اًمتنميع اجلٜم٤مئل اإلؾمالُمل ذم اعمذاه٥م اخلٛم٦ًم اٟمٔمر (2)

واًمديمتقر ؾمٕمٞمد سمـ ُمًٗمر اًمّدهم٤مر  :334م، ص1979اًمقوٕمل، ُمٓمٌٕم٦م اًمٜمٕمامن، اًمٜمجػ، 

ٟم٘ماًل قمـ اعمٖمٜمل ٓسمـ ىمداُم٦م، يمام ٟمًٌف إمم اًمٙمامل سمـ  61اًمقادقمل، أصمر اًمِمٌٝم٤مت ذم درء احلدود: 

آقمؽماف ، ويٛمٙمـ ُمراضمٕم٦م شمٗم٤مصٞمؾ أٟمقاع اًمِمٌٝم٦م قمٜمد اعمذاه٥م إرسمٕم٦م ـ مم٤م يٗمٞمد 63اهلامم ص

م، دار 1992هبذه اًم٘م٤مقمدة ـ ذم اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م )اًمٙمقيتٞم٦م(، اًمٓمٌٕم٦م إومم )إقم٤مدة ـمٌع(، 

 .31ـ  25: 24اًمّمٗمقة، ُمٍم، قمٜمقان زٟمك/ ذوط طمد اًمزاين/ اٟمتٗم٤مء اًمِمٌٝم٦م، ج

، وًمٕمٚمف ًمقوقطمٝم٤م أو ُٕمٍر آظمر مل شمدرج ذم سمٕمض اًمٙمت٥م اعم٘مرّرة 226: 27ُمٝمذب آطمٙم٤مم  (3)

قمد اًمٗمـ٘مٝمٞم٦م وأُمث٤مهل٤م ومٚمؿ يذيمره٤م اًمًٞمد سمحر اًمٕمٚمقم ذم سمٚمٖم٦م اًمٗم٘مٞمف واًمٜمراىمل ذم ًمٌح٨م اًم٘مقا

ي٤مم، واًمِمٞمخ ٟم٤مس ُمٙم٤مرم اًمِمػمازي ذم اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م واًمديمتقر أسمق احلًـ حمٛمدي قمقائد إ

واًمِمٞمخ حمٛمد شم٘مل اًمٗم٘مٞمف ذم ىمقاقمد اًمٗم٘مٞمف، واًمًٞمد اًمٌجٜمقردي ذم اًم٘مقاقمد ش ىمقاقمد وم٘مف»ذم 

يرواين ذم دروؾمف اًمتٛمٝمٞمدي٦م ذم اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م واًمِمٝمٞمد ذم اًم٘مقاقمد ِمٞمخ سم٤مىمر اإلاًمٗم٘مٝمٞم٦م، واًم

 ش...ذح اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م»واًمٗمقائد واًمِمٞمخ أمحد سمـ اًمِمٞمخ حمٛمد اًمزرىم٤م ذم 
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ـ وهق ُم٤م يٛمّثؾ اعم٘مدار اعمتٞم٘مـ ُمـ اًم٘م٤مقمدة طم٥ًم شمتٌع اًمٙمت٥م  سمٕمْمٝمؿُم٤م ذيمره  ـ1

ذا اعم٘مدار ـ ُمـ ُمـ اًمٜمامذج اًمتل شمّم٥ّم ذم ص٤مًمح ه اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمتل ذيمرت جمٛمققم٦ًم يمٌػمة

 اًمِمٌٝم٦م ُمـ وم٤معمراد اؿمت٤ٌمه٤ًم، ي٘مع اًمذي اًمٕمٛمؾ قمغم احلد إىم٤مُم٦م قمدم»أن اًم٘م٤مقمدة شمٕمٜمك 

 ذم احل٤مل هق يمام احلٙمؿ أو سم٤معمقوقع اجلٝمؾ ُمع احلد قمٚمٞمف اًمذي اًمٕمٛمؾ حت٘مؼ هق هٜم٤م

 .ش…ؿمٌٝم٦م قمـ اًمقطء

ًف، وهذا اًمتٗمًػم ًمٚم٘م٤مقمدة حيٍم ُمدًمقهل٤م سم٤مًمِمٌٝم٦م ُمـ ـمرف اعمتٝمؿ سم٤مًمزٟم٤م ٟمٗم

ويدرء هب٤م قمـ اًم٘م٤ميض أو اًمِمٝمقد أو همػمهؿ، وم٤مًمٗم٤مقمؾ إذا ىم٤مم سم٤مًمٕمٛمؾ اًمذي شمؽمشم٥م 

ـّ  شمٞم٤مٟمف هبذا اًمٕمٛمؾ يم٤من قمـ ؿمٌٝم٦م طمٙمٛمٞم٦م أو ُمقوققمٞم٦م مل إ قمٚمٞمف قم٘مقسم٦م ُمٕمٞمٜم٦م، ًمٙم

ُم٤م يًّٛمك اًمٞمقم »ـ ٟمٗمس  يؽمشم٥م قمٚمٞمف احلد، وهذا اًمتٗمًػم ًمٚمِمٌٝم٦م هق ـ يمام يراه سمٕمٌض 

ٕن فمروف  ،اًمتخٗمٞمػ وإن يم٤مٟم٧م اًمِمٌٝم٦م أىمقى ذم قمرف اًم٘م٤مٟمقن اًمقوٕمل سمٔمروف

سمخالف اًمِمٌٝم٦م اًمتل ىمد  شاًمتخٗمٞمػ ٓ متٜمع اًمٕم٘م٤مب وًمٙمٜمٝم٤م دمٕمٚمف ظمٗمٞمٗم٤ًم قمغم اجل٤مين

 .شمرومع اًمٕم٘م٤مب ُمـ أؾم٤مؾمف

وهذا اعم٘مدار ُمـ اًمتٗمًػم شمدقمٛمف ـ سمٕمٞمدًا قمـ أدًم٦م اًم٘م٤مقمدة اعمِمٝمقرة ـ إصقل 

اًمتحديدات اًمٕم٤مُم٦م  مأصقل اًمٗم٘مف أ مأ ؾمقاٌء قمغم صٕمٞمد قمٚمؿ اًمٙمالم ،اعم٘مّررة ديٜمٞم٤مً 

ًمٚمجرائؿ ذم اًمٗم٘مف ٟمٗمًف طمٞم٨م ُأظمذت اًمٕمٛمدي٦م اعمختزٟم٦م ًمٚمٕمٚمؿ ذم شمٕمريػ اًمزٟم٤م 

 اعمٕم٤مىم٥م قمٚمٞمف.

أن شمٕمٜمل اًم٘م٤مقمدة ـمرّو اًمِمٌٝم٦م ُمـ ـمرف اًم٘م٤ميض ٟمٗمًف، سمٛمٕمٜمك أّن هذا  ـ2

اًم٘م٤ميض ُمٓم٤مًم٥م سمتحّمٞمؾ يم٤موّم٦م اًمنموط اعم٠مظمقذة ذم قمٛمٚمٞم٦م إصدار احلٙمؿ، وهذا ُم٤م 

                                           
هـ، ُم١مؾم٦ًم اًمٜمنم 1412اًمًٞمد حمٛمد يم٤مفمؿ اعمّمٓمٗمقي، اًم٘مقاقمد، اًمٓمٌٕم٦م إومم،  (1)

 .113اإلؾمالُمل، ص

م، 1979، 17درء احلدود سم٤مًمِمٌٝم٤مت، طمقًمٞم٤مت اجل٤مُمٕم٦م اًمتقٟمًٞم٦م، اًمٕمدد أمحد سمٙمػم،  اٟمٔمر (2)

 .78ص 
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يتٓمٚم٥م ُمٜمف اًمٗمراغ قمـ ُمرطمٚم٦م اًمتحديد طمٙمٛمٞم٤ًم ومٞمًتٙمٛمؾ اًمّمقرة آضمتٝم٤مدي٦م 

ومٚمق ؿمؽ ذم  ،طمٙم٤ممًمٚمٛم٠ًمًم٦م ُمقرد اًمٌح٨م وومؼ اًم٘مقاقمد اعم٘مررة قمٜمده ٓؾمتٜم٤ٌمط إ

صدار احلٙمؿ قمغم أؾم٤مس أرسمٕم٦م ؿمٝمقد ُم٤م مل إذم اًمزٟم٤م ٓ حيؼ ًمف  ًمزوم ؿم٤مهٍد ظم٤مُمس

ٝم٦م هٜم٤م هبذا اعمٕمٜمك يٗمؽمض هب٤م أن يٗمرغ قمـ اًمدراؾم٦م آضمتٝم٤مدي٦م ًمٚمٛم٠ًمًم٦م، ًمٙمـ اًمِمٌ

و أصؾ أو ُمع اًم٘مٓمع سمحٙمٍؿ أشمزول سمٕمد ومراغ اعمجتٝمد قمـ اًمتح٘مٞمؼ سم٤مًمتٛمًؽ سم٠مُم٤مرة 

 ُم٤م ٓ ومرق ذم ذًمؽ، هذا قمغم صٕمٞمد اًمِمٌٝم٦م احلٙمٛمٞم٦م.

وم٤مُٕمر يمذًمؽ ومٚمق مل حيرز احل٤ميمؿ قمداًم٦م  ،أُم٤م قمغم صٕمٞمد اًمِمٌٝم٦م اعمقوققمٞم٦م

 .وُمٕمتؼمة قمغم قمداًمتٝمؿ شم٘مقم أدًم٦ٌم طمّج٦مد قمـ اجل٤مين طمتك اًمِمٝمقد ُمثاًل درء احل

ومٛم٘مت٣م  ،وهذا اعم٘مدار ُمـ اًمتٗمًػم شمًتدقمٞمف أيْم٤ًم إدًم٦م اًمٕم٤مُم٦م ذم اًمٗم٘مف وأصقًمف

 وهذا مم٤ّم ٓ ،دًم٦م اًمٕمٛمؾ قمـ سمٞمٜم٦ٍم اضمتٝم٤مدّي٦م وحتديد ُمٗمردات اًم٘مْمٞم٦م ظم٤مرضم٤مً هذه إ

 واًم٘م٤مٟمقٟمٞملم. ُئمـ أن ومٞمف ظمالوم٤ًم سملم اًمٗم٘مٝم٤مء

ْم٤ًم قمروض اًمِمٌٝم٦م ُمـ ـمرف اًم٘م٤ميض ٟمٗمًف، ًمٙمـ سمٛمٕمٜمك أن شمٕمٜمل اًم٘م٤مقمدة أي ـ3

أي اؿمت٤ٌمه اًمقاىمع، وهذا ُمٕمٜم٤مه ـ طمٙماًم أو ُمقوققم٤ًم ـ أن ُم٤م يزيؾ  ،اًمِمٌٝم٦م اًمقاىمٕمٞم٦م

اًم٘م٤مقمدة اعمذيمقرة ًمٞمس ؾمقى اٟمٙمِم٤مف اًمقاىمع ًمٚمح٤ميمؿ اٟمٙمِم٤موم٤ًم ىمٓمٕمٞم٤ًم، ومٚمق اٟمٙمِمػ 

ُمـ اعمٕم٤مرو٦م سملم  اٟمٙمِم٤موم٤ًم فمٜمٞم٤ًم وًمق سمدًمٞمؾ ُمٕمتؼم مل يٙمػ، وٟمتٞمج٦م ذًمؽ طمّمقل ٟمقعٍ 

وم٤مُٕم٤مرات شم٘مقل ُمثالً  ،إُم٤مرات واًمٜمّمقص اًمقاردة ذم اًم٘مْم٤مء وسملم هذه اًم٘م٤مقمدة

سم٠من اًمٔمٝمقر اًمٕمرذم ذم ؿمٝم٤مدة اًمِم٤مهد يم٤مٍف، ًمٙمـ ُمٗم٤مد هذه اًم٘م٤مقمدة درء احلد ذم 

 ُم٤مرات اًم٘مٓمع ًمٚمح٤ميمؿ.ُمقرد اًمٔمٝمقر هذا إذا مل شمقضم٥م إ

وم٘مد يّدقمك  ،ي٦م ذم سم٤مب اًم٘مْم٤مءواحل٤مل يمذًمؽ قمغم صٕمٞمد إصقل اًمٕمٛمٚمٞم٦م اجل٤مر

 سم٠من فم٤مهر هذه اًم٘م٤مقمدة هق اًمت٘مّدم قمغم هذه إصقل.

أن يٙمقن اعمراد سم٤مًم٘م٤مقمدة طمّمقل اًمِمٌٝم٦م ًمدى اًم٘م٤ميض واجل٤مين إُم٤م قمغم ٟمحق ـ 4
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أو قمغم ٟمحق اجلٛمٞمٕمٞم٦م سمٛمٕمٜمك يمٗم٤مي٦م  ،اعمجٛمققمٞم٦م يمام هق أسمٕمد اطمتامٓت اًمتٗمًػم هل٤م

آطمتامل ؾمقف يِمٛمؾ طمٞمٜمئٍذ اًمتٗمًػمات ـمرّو اًمِمٌٝم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ٕطمدمه٤م، وهذا 

 اًمثالصم٦م اعمت٘مّدُم٦م.

يالطمظ أن اًمتٗمًػم إّول ٓ قمالىم٦م ًمف سم٤مًمٌح٨م  ،وشمٓمٌٞم٘م٤ًم ًمٚم٘م٤مقمدة ذم اعمقرد هٜم٤م

ٟمٜم٤م ٟمٗمؽمض وىمقع اًمٗمٕمؾ ُمـ اًمزاين قم٤معم٤ًم قم٤مُمدًا طمٙماًم وُمقوققم٤ًم، أُم٤م أذًمؽ  ،هٜم٤م

دم وضمقد ؿمٌٝم٦م ُمقوققمٞم٦م اًمتٗمًػم اًمث٤مين ومٝمق أظمر همػم ؿم٤مُمٍؾ، ذًمؽ أن اعمٗمؽمض قم

ًمدى احل٤ميمؿ، واًمِمٌٝم٦م احلٙمٛمٞم٦م ُيٗمؽمض ـ سمٕمٞمدًا قمـ احلٞمثٞم٤مت إظمرى اًمتل ومرغ ُمٜمٝم٤م 

 مم طمّج٦م ذقمٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦مإاًمٗم٘مٞمف ؾمٚمٗم٤ًم ـ أٟمٜم٤م سمّمدد اًمٌح٨م قمـ طمّؾ هل٤م وم٢مذا مل ٟمتقّصؾ 

 اعمِمٙمٚم٦م ضمرت اًم٘م٤مقمدة وإّٓ ومال. حتّؾ 

٤مُمؾ عم٠ًمًمتٜم٤م طمٞم٨م يٗمؽمض أن ًمديٜم٤م ّٕٟمف ؿم ،أُّم٤م اًمتٗمًػم اًمث٤مًم٨م ومٝمق ُمقرد اًمٙمالم

إذ ٓ دًمٞمؾ ىمٓمٕمل قمغم رأي ُمـ أراء وًمق شمًٜمّك ًمٗم٘مٞمف حتّمٞمؾ اًمٞم٘ملم  ،ؿمٌٝم٦ًم واىمٕمٞم٦م

سم٤مًمقاىمع احلٙمٛمل واعمقوققمل ًمٌٓمؾ ُمقرد اًم٘م٤مقمدة هٜم٤م. وهبذا يتْمح طم٤مل اًمتٗمًػم 

 اًمراسمع ومٞمام يتّمؾ سمٛم٠ًمًمتٜم٤م.

 

  ٔوػتٍسِا وسضك الكاعسٚ

هذه اًم٘م٤مقمدة ـ يمام اظمتٚمٗم٧م إىمقال سملم ُمـ اقمتؼمه٤م صم٤ٌمت ُذيمرت وضمقٌه قمديدة إل

 آظمر ـ هل: قمغم أؾم٤مس ٟمّمٞم٦ًم وسملم ُمـ ظمّرضمٝم٤م

ادرؤا احلدود » :وهق إؾم٤مس ومٞمٝم٤م، وهق احلدي٨م اًمٜمٌقي اعمٕمروف ـ1

، وم٢مٟمف يدل قمغم أن قمروض اًمِمٌٝم٦م يقضم٥م درأ احلّد ُمٓمٚم٘م٤ًم، وُم٤م ٟمحـ  شسم٤مًمِمٌٝم٤مت

                                           
وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م، حمٛمد سمـ احلًـ احلر اًمٕم٤مُمكم، حت٘مٞمؼ ُم١مؾم٦ًم آل اًمٌٞم٧م ٓطمٞم٤مء شمٗمّمٞمؾ  (1)

، يمت٤مب احلدود واًمتٕمزيرات، أسمقاب ُم٘مدُم٤مت 47: 28هـ، ىمؿ 1416اًمؽماث اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م 
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 ومٞمف ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ.

 ؿوبٌل فؾؿـوؿشي: فؽن هذا احلديٌ

 اإلُم٤مُمٞم٦ّم ، أُّم٤م ُمـ ـمرق اًمِمٞمٕم٦مواطمد همػمسم٤مًمْمٕمػ اًمًٜمدي ومٞمف يمام ذيمره  أوًٓ:

ًمٙمٜمٝم٤م ذم  ،ومٚمؿ شمرد اًمرواي٦م إّٓ ذم وم٘مٞمف وُم٘مٜمع اًمّمدوق وذم يمت٤مب دقم٤مئؿ آؾمالم

 شىم٤مل»ؾمٞمام اعمّمّدر ُمٜمٝم٤م سمـ ٓاجلٛمٞمع ُمرؾمٚم٦م، وم٢من سُمٜمل قمغم طمجٞم٦م ُمراؾمٞمؾ اًمّمدوق 

ـ ؾم٘مٓم٧م اًمرواي٦م  اي٦م، وإٓ ـ يمام هق إفمٝمر ووم٤مىم٤ًم ًمٚمًٞمد اخلقئلشمث٧ٌم هذه اًمرو

 قمـ احلجٞم٦م.

، سمؾ إن هذا احلدي٨م ُمِمتٝمر سملم اًمٗم٘مٝم٤مء يم٤موم٦م وىمد شمٚم٘مقه سم٤مًم٘مٌقل :ورسمام يٜم٤مىمش

، سمؾ إن ، سمؾ إٟمـف مم٤م شمقاشمر ًمدى اًمٗمري٘ملمهق مم٤م أظمذت سمف اًم٘مقاٟمٞمــ اًمقوٕمٞم٦م

                                                                                                       
قؾم٤مئؾ، اعمػمزا طمًلم اًمٜمقري، ُم١مؾم٦ًم آل اًمٌٞم٧م إلطمٞم٤مء وُمًتدرك اًم :4ح 24احلدود، سم٤مب 

، يمت٤مب احلدود، أسمقاب ُم٘مدُم٤مت احلدود، 26: 18هـ، ج1417اًمؽماث، ىمؿ، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

 ٟم٘ماًل قمـ دقم٤مئؿ آؾمالم. 3ح 21سم٤مب 

أيْم٤ًم ٟمٞمؾ إوـم٤مر ذح ُمٜمت٘مك إظم٤ٌمر،  اٟمٔمرو ،347اعم٘مٜمع ًمٚمِمٞمخ اًمّمدوق ص  :اٟمٔمرو 

 .118: 7 سمـ حمٛمد اًمِمقيمـ٤مين، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت جًمٚمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمكم

اعمحغّم ٓسمـ طمزم اًمٔم٤مهري، دار اجلٞمؾ وأوم٤مق اجلديدة، جلٜم٦م إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب،  :اٟمٔمر (1)

ًمٙمـ  :154: 1وُم٤ٌمين شمٙمٛمٚم٦م اعمٜمٝم٤مج  :113اًم٘مقاقمد ًمٚمٛمّمٓمٗمقي:  اٟمٔمرو :154ـ  153ص

، يمت٤مب ششمٗمّمٞمؾ اًمنميٕم٦م ذم ذح حترير اًمقؾمٞمٚم٦م» ذم صّححف اًمِمٞمخ حمٛمد اًمٗم٤موؾ اًمٚمٜمٙمراين

، وًمٕمٚمف سمٜمك قمغم 24ـ  23هـ، ص  1446احلدود، اعمٓمٌٕم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ىمؿ، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

 ؿمٝمرشمف أو ُم٤م ؿم٤مسمف.

 .27: 2اًمتٜم٘مٞمح  :يمٜمٛمقذج اٟمٔمر (2)

 .334اًمتنميع اجلٜم٤مئل آؾمالُمل، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ ص :اٟمٔمر (3)

 .62د، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: أصمر اًمِمٌٝم٤مت ذم درء احلدو (4)

 ، اهل٤مُمش.744: 34سمح٤مر إٟمقار  (5)
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، واًمذي ٞمفي١ميّمدان صح٦م ٟمًٌتف إًم |ة قمـ اًمٜمٌليمثرة ـمرىمف وٟم٘مٚمف سمرواي٤مت يمثػم

يِمٝمد قمغم آقمؽماف سمف ًمدى اًمٗم٘مٝم٤مء ورود شمٕمٌػم درء احلدود سم٤مًمِمٌٝم٤مت ذم ُمقارد 

يمثػمة ضمدًا ُمـ يمٚمامهتؿ، وهذا اًمتٕمٌػم ٓ ُمرضمع آظمر ًمف ؾمقى هذا اًمٜمٌقي وم٢مّن شمِم٤مسمف 

٘مٝمٞم٦م، وُمثؾ هذه اًمتٕمٌػم يٛمثؾ ؿم٤مهدًا واوح٤ًم قمغم ٟمٗمقذ هذا اًمٜمٌقي ذم اعم٤ٌمطم٨م اًمٗم

 اًمِمٝمرة يم٤مومٞم٦م عمٜمح احلدي٨م آقمت٤ٌمر.

ويٛمٙمـ اجلقاب قمـ هذه اعمٜم٤مىمِم٦م سم٠من اؿمتٝم٤مر اًم٘م٤مقمدة ٓ يٕمٜمل آقمؽماف هبذا 

اًمٜمٌقي، ذًمؽ أن هذه اًم٘م٤مقمدة ممٙمٜم٦م اًمتٗمًػم ُمـ دون هذا اًمٜمص، واًمٗم٘مٝم٤مء طمٞمٜمام 

د سمذًمؽ ُمقارد اؾمتٕمٛمٚمقا هذا اًمتٕمٌػم أوردوه ذم ُمقارد وطء اًمِمٌٝم٦م وأُمث٤مًمف يمام شمِمٝم

ٌّع يمٚمامهتؿ، وهذه اعمقارد  يالطمظآؾمتٕمامل اًمٙمثػمة ًمف قمٜمدهؿ مم٤م  سمقوقح ًمدى شمت

ومٛمـ همػم اعمٕمٚمقم  ،اًمٜمٌقيهذا  ٚمٗم٦م قمغم درء احلد ومٞمٝم٤م سمٕمٞمدًا قمـىم٤مُم٧م إدًّم٦م اعمخت

وأُم٤م اؾمتخدام اًمتٕمٌػم ٟمٗمًف ومال يقضمد ُم٤م يٛمٜمع ُمـ شمٗمٕمٞمؾ  ،اؾمتٜم٤مدهؿ إًمٞمف ومٞمٝم٤م

ذم اًمتقفمٞمػ ذم ُمقارد طمّمؾ اًم٘مٌقل  ،ٟمٔمرًا ًمدىّمتف واظمتّم٤مره ،ػماًمٗم٘مٝم٤مء هلذا اًمتٕمٌ

 سم٤مًمدرء ومٞمٝم٤م ُمـ أدًم٦ٍم أظمرى.

ومٝمق طمدي٨م ُمرومقع وُمقىمقف يمام ذيمره سمٕمض  ،وأُّم٤م ُمـ ـمرق أهؾ اًمًٜم٦م

، وٓ شمِمٗمع ومٞمف اعمح٤موٓت اعمت٘مّدُم٦م ًمٚمتّمحٞمح ًمٜمٗمس إؾم٤ٌمب، يمام ٓ اًم٤ٌمطمثلم

 ٗم٤ًم ؾمٜمدًا سمٞمد أٟمف شم٤ممٌّ ُمتٜم٤ًم وُمقاومؼ ًمٚمٕم٘مؾيٜمٗمع ُم٤م ذيمره اًمٌٕمض ُمـ أٟمف وًمق يم٤من وٕمٞم

                                           
، اًمديمتقر شىم٤مقمدة درء احلدود سم٤مًمِمٌٝم٤مت وأصمره٤م ذم اًمٗم٘مف اجلٜم٤مئل اإلؾمالُمل»ُم٘م٤مًم٦م  :اٟمٔمر (1)

هـ، 1416قمٌد اخل٤مًمؼ سمـ اعمٗمْمؾ أمحدون، جمٚم٦م اًمٌحقث اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمٕم٤مسة، اًمًٜم٦م اًم٤ًمسمٕم٦م، 

 .31و  25: 27اًمٕمدد 

ىم٤مقمدة درء احلدود سم٤مًمِمٌٝم٤مت وأصمره٤م ذم »ُم٘م٤مًم٦م  اٟمٔمرو :59 درء احلدود: أصمر اًمِمٌٝم٤مت ذم (2)

 .27ـ  25ش: اًمٗم٘مف اجلٜم٤مئل اإلؾمالُمل

 .31ش:ىم٤مقمدة درء احلدود سم٤مًمِمٌٝم٤مت»ُم٘م٤مًم٦م  (3)
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 ،وم٢من هذا ًمق شمّؿ يمٗم٧م ومٞمف إدًم٦م إظمرى اًمتل أمتتف ومل ٟمٕمد سمح٤مضم٦ٍم إمم هذا اًمدًمٞمؾ

 وإٓ ومٛمجّرد يمقٟمف  ُمقاوم٘م٤ًم ًمالقمت٤ٌمر ٓ يٕمٜمل إظمذ سمٛمْمٛمقٟمف سمال دًمٞمٍؾ ُمًت٘مؾ.

 واعمتحّّمؾ أّن هذا اًمٜمٌقي وٕمٞمٌػ سم٤مإلرؾم٤مل.

اًمِمٌٝم٦م سمام وُمّنت سمف ذم ُم٤ٌمطم٨م اًمؼماءة ُمـ قمٚمؿ إصقل ـ يمام ومٕمٚمف ٟمٕمؿ إذا ومّنٟم٤م 

اًمذي ٓ  اًمًٌزواري ذم اعمٝمّذب ـ يمٗم٧م أدًم٦م اًمؼماءة هٜم٤مك قمغم هذا اعمٕمٜمك ًمٚمِمٌٝم٦م

 يتج٤موز اًمتٗمًػميـ إوًملم طمتاًم، وص٤مر اًمٌح٨م قمـ اًمًٜمد هٜم٤م أُمرًا ًمٖمقًا.

فم٤مهرًا سم٤مًمِمٌٝم٦م ًمدى اًمٗم٤مقمؾ  ظم٤مصٌّ ُم٤م ذيمره سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ أن احلدي٨م  ثوكقًو:

ذًمؽ أّن فم٤مهر احلدي٨م اًمت٠مؾمٞمس ُٕمٍر ضمديد، واذا يم٤من اعمراد اًمِمٌٝم٦م  :ٓ احل٤ميمؿ

ٟمف ُمع ىمٞم٤مم سم٠مٟمف مل ي٘مؾ أطمٌد ُمـ اعمًٚمٛملم إ إذ ًمدى احل٤ميمؿ وم٘مد احلدي٨م شم٠مؾمٞمًٞمتف،

ؾ ن قمدم إىم٤مُمتف احلّد قمٜمد قمدم اًمدًمٞمأاًمٌٞمٜم٦م اًمنمقمٞم٦م يٛمٜمع احل٤ميمؿ ُمـ إضمراء احلد، يمام 

اًمنمقمل مم٤م ٓ حيت٤مج إمم ٟمص شم٠مؾمٞمز ًمقوقطمف، واعمتحّّمؾ أن فمٝمقر احلدي٨م ذم 

 .اًمت٠مؾمٞمس ُم٤مٟمٌع قمـ ؿمٛمقًمف ًمٚمح٤ميمؿ ومٞمٙمقن خمتّّم٤ًم سم٤مًمٗم٤مقمؾ يمقطء اًمِمٌٝم٦م

 فؽن هذه ادـوؿشي ؿوبؾٌي فؾجواب:

إذ اعم٠ًمًم٦م قمغم ٟمٗمس اعمٜمقال ُمـ ـمرف اًمٗم٤مقمؾ، أومٝمؾ يٜم٤مىمش أطمٌد ُمـ  بوفـؼض، ـأ 

قمدم صمٌقت قم٘مقسم٦ٍم قمغم اًمقطء ؿمٌٝم٦م؟ أٓ شم٘مّرر ذًمؽ أدًمتٝمؿ اًمٙمالُمٞم٦م  اعمًٚمٛملم ذم

ٟم٤ًمٟمٞم٦م اًمٕم٘مالئٞم٦م احل٤ميمٛم٦م ا اًمٜمص؟ وأٓ شمًتدقمٞمف اًمٓمٌٞمٕم٦م اإلوإصقًمٞم٦م سمٕمٞمدًا قمـ هذ

ذم ُمثؾ هذه اعمقارد؟ وم٢مذا يم٤مٟم٧م اًمت٠مؾمٞمًٞم٦م همػم واوح٦م ذم ُمقرد احل٤ميمؿ ومال ضمزم 

 ووقطم٤ًم ذم ُمقارد اًمٗم٤مقمؾ. سم٠مهن٤م أىمّؾ 

ومٚمق طم٤مومٔمٜم٤م قمغم فمٝمقر احلدي٨م ذم اًمت٠مؾمٞمًٞم٦م، ومال يقضمد ُم٤م يٛمٜمع ُمـ  حلل،بو ـب 

                                           
 .229و  227: 27ُمٝمّذب إطمٙم٤مم  (1)

 .336ـ  335: ؾمالُملاًمًٞمد إؾمامقمٞمؾ اًمّمدر، شمٕمٚمٞم٘م٦م قمغم اًمتنميع اجلٜم٤مئل اإل (2)
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ن هذا احلدي٨م ٟمٌقّي أي ذم سمداي٤مت شمٙمّقن اعمٜمٔمقُم٦م احل٘مقىمٞم٦م أؿمٛمقًمف ًمٚمح٤ميمؿ، ذًمؽ 

٦م اًمققمل اًمٕم٤مم احل٘مقىمل قمٜمد اعمًٚمٛملم رٟموسم٤مًمت٤مزم ومال يٛمٙمـ ُم٘م٤م ،واعمٗم٤مهٞمٛمٞم٦م اًمديٜمٞم٦م

وًمٕمؾ اًمرواي٦م صدرت ذم سمداي٤مت اهلجرة اًمٞمقم سمام هق ذم سمداي٤مت زُمـ اًمرؾم٤مًم٦م، 

ؾمالُمٞم٦م، وصدور طمٙم٤مم اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م اإلاًمٜمٌقي٦م طمٞم٨م مل يٙمـ اعمًٚمٛمقن قمغم دراي٦م سم٤مٕ

ؾ اًم٘م٤ميض ًمٚمثٌقت اًمنمقمل ومٞمام حيٙمؿ احلدي٨م ـ ًمٚمتٜمٌٞمف قمغم ضورة حتّمٞمُمثؾ هذا 

 اجلق مم٤م ٓ همراسم٦م ومٞمف وٓ ُمٜم٤موم٤مة ًمٚمت٠مؾمٞمس، سمؾ طمتك ظمؼم اعم٘مٜمع اسمف ـ ذم ُمثؾ هذ

ٓ سُمٕمد ذم صدوره قمغم هذا اًمٜمحق سمٕمد أن يم٤مٟم٧م اًمٙمثػم  ×اعمٜم٘مقل قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم

قمغم هذه اًمِم٤ميمٚم٦م سمح٥ًم اظمتالف  ^ُمـ اًمٜمّمقص اًمتل أشم٧م ذم زُمـ إئٛم٦م

 ُمقوققم٤مهت٤م ووقمل اعمًٚمٛملم هل٤م.

ّول واًمث٤مين اعمت٘مّدُملم إّن هذا احلدي٨م يدل قمغم أسمٕمد شم٘مديٍر قمغم اًمتٗمًػم إ ثوفثًو:

، أُم٤م اًمتٗمًػم اًمث٤مًم٨م ومٝمق ومه٤م يمام شم٘مدم مم٤م ٓ يٌدو أٟمف يٜم٤مىمش ومٞمٝمام أطمد ،ًمٚم٘م٤مقمدة

همرض اًمِم٤مرع ُمـ وراء ُمئ٤مت  ضإذ ٓزُمف شمٕمٓمٞمؾ احلدود يم٤موم٦م وٟم٘م :همػم حمتٛمؾ

اًمٜمّمقص اًمتل أـمٚم٘مٝم٤م طمقل احلدود سمٛمختٚمػ أٟمقاقمٝم٤م، إذ ٓ خيٚمق ُمقرٌد ُمـ ؿمٌٝم٦ٍم 

اعمقارد عم٤م يم٤من هٜم٤مك ُمٕمٜمك ًمتنميع سم٤مب  هبذا اعمٕمٜمك وم٢مذا أريد درء احلد طمتك ذم هذه 

 احلدود.

يٛمٙمـ اًم٘مٌقل سم٤مًمتٗمًػم اًمث٤مًم٨م ًمٚمحدي٨م ومٞمام إذا يم٤من ُمدرك اًمٗم٘مٞمف ذم ُمقرد  ،ٟمٕمؿ

ُم٤م أصاًل قمٛمٚمٞم٤ًم يم٤مٓؾمتّمح٤مب، وم٢من فم٤مهر اًمٜمٌقي ـ سمٜم٤مء قمغم اًمتٗمًػم اًمث٤مًم٨م أو ُم٤م 

ُمـ ُمقرد  يِمٛمٚمف يم٤مًمراسمع ـ اًمت٘مّدم قمغم هذا إصؾ، ذًمؽ أن ُمقرد اًمٜمٌقي أظمّص 

إصقل اًمٕم٤مُم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م ومال يٌٕمد شم٘مديٛمف قمٚمٞمٝم٤م قمروم٤ًم، ومٚمق أطمرز احل٤ميمؿ حمٙمقُمٞم٦م 

                                           
إمم شمٗمًػم احلدي٨م سم٤مًمِمٌٝم٦م ُمـ ـمرف اًمٗم٤مقمؾ اًمٚمٜمٙمراين ذم شمٗمّمٞمؾ اًمنميٕم٦م، ُمّمدر  ذه٥م (1)

 .24ـ  23ؾم٤مسمؼ، 
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ؿمخٍص ُم٤م سمٕم٘مقسم٦م اجلٚمد ًمٙمٜمّف ؿمؽ ذم إضمراء احلد قمٚمٞمف قمٛمٚمٞم٤ًم ٓ يٛمٙمٜمف اؾمتّمح٤مب 

ٕن اًمٜمٌقي ُم٘مّدم قمٚمٞمف هٜم٤م قمروم٤ًم، أُّم٤م ٟمٙمت٦م هذا اًمت٘مديؿ  :قمدم اإلضمراء ًمؽمشمٞم٥م احلد

 ظمر.اًمٕمرذم ومٚمٝم٤م حمٌؾ آ

قمـ اعمًٚمؿ ىمدر اعمًتٓم٤مع  ُم٤م دّل قمغم درء احلدّ صم٤مين أدًّم٦م ىم٤مقمدة اًمدرء هٜم٤م هق  ـ 2

 وهل: ،وأؿم٤ٌمه ذًمؽ وُم٤م دّل قمغم قمدم اًمرضمؿ ُمع اًمٔمـ سمال سمٞمٜم٦م

ٓقمـ سملم اًمٕمجالين واُمرأشمف، وم٘م٤مل ؿمّداد  |ظمؼم اسمـ قم٤ٌمس أن رؾمقل اهلل ـأ 

رامج٤ًم أطمدًا سمٖمػم سمٞمٜم٦ٍم ًمق يمٜم٧م »: |هل اعمرأة اًمتل ىم٤مل رؾمقل اهلل :سمـ اهل٤مد

 .وم٘م٤مل: ٓ، شمٚمؽ اُمرأٌة يم٤مٟم٧م ىمد أقمٚمٜم٧م ذم اإلؾمالم شًمرمجتٝم٤م؟

ًمق يمٜم٧م رامج٤ًم أطمدًا سمٖمػم »: |وقمـ اسمـ قم٤ٌمس أيْم٤ًم ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل ـب 

 .شسمٞمٜم٦ٍم ًمرمج٧م ومالٟم٦م، وم٘مد فمٝمر ُمٜمٝم٤م اًمري٦ٌم ذم ُمٜمٓم٘مٝم٤م وهٞمئتٝم٤م وُمـ يدظمؾ قمٚمٞمٝم٤م

ادومٕمقا احلدود ُم٤م وضمدشمؿ هل٤م »: |ىم٤مل رؾمقل اهلل ُم٤م قمـ أيب هريرة ىم٤مل: ـج 

 .شُمدومٕم٤مً 

ادرؤوا احلدود »: |ىم٤مًم٧م: ىم٤مل رؾمقل اهللزوج اًمٜمٌل| ُم٤م قمـ قم٤مئِم٦م  ـد 

قمـ اعمًٚمٛملم ُم٤م اؾمتٓمٕمتؿ، وم٢من يم٤من ًمف خمرٌج ومخّٚمقا ؾمٌٞمٚمف، وم٢من اإلُم٤مم أن خيٓمكء ذم 

 .شاًمٕمٗمق ظمػم ُمـ أن خيٓمكء ذم اًمٕم٘مقسم٦م

ـ هق اًمًٕمل ًمٚمتقىمػ ذم إضمراء  ـ يمام اؾمتدل سمف سمٕمضومٔم٤مهر هذه اًمرواي٤مت 

                                           
 .116: 7وـم٤مر ٟمٞمؾ إ (1)

 .117:  اعمّمدر ٟمٗمًف (2)

 .اعمّمدر ٟمٗمًف (3)

 .118:  اعمّمدر ٟمٗمًف (4)

 ، واًمديمتقر أمحدون ذم ىم٤مقمدة درء احلدود64ـ  58أصمر اًمِمٌٝم٤مت ذم درء احلدود:  :اٟمٔمر (5)

 .33سم٤مًمِمٌٝم٤مت، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 
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احلد ىمدر اعمًتٓم٤مع وُم٤م أُمٙمـ اًمتامس اعمخرج واًمٕمذر ًمٚمج٤مين وهق ُم٤م يٗمٞمد ُم١مّدى 

 اًم٘م٤مقمدة ويٛمّثؾ شمٓمٌٞم٘م٤مت قمٛمٚمٞم٦م هل٤م، ويِمٛمؾ سم٤مًمت٤مزم ُم٤م ٟمحـ ومٞمف.

ك إن اًمروايتلم اًمث٤مًمث٦م واًمراسمٕم٦م وٕمٞمٗمت٤من ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمًٜمدي٦م طمتّ  واجلواب أوًٓ:

، ٟمٕمؿ وومؼ اًم٘مقاقمد اًمًٜمدي٦م اعم٘مررة ًمدى أهؾ اًمًٜم٦م يمام ذيمره اًمِمقيم٤مين وهمػمه

وهق ُم٤م  |همػم ُمتّمٚم٦م سم٤مًمٜمٌل صّحح اًمِمقيم٤مين اًمرواي٦م إظمػمة ًمٙمـ ُمقىمقوم٦مً 

 ؾمٞم٠ميت احلدي٨م قمٜمف ٓطم٘م٤ًم.

 ،إن اخلؼميـ إّوًملم ٓ يدٓن قمغم أزيد ُمـ اًمتٗمًػم اًمث٤مين اعمت٘مّدم ًمٚم٘م٤مقمدة ثوكقًو:

 دًم٦م اًمٕم٤مُم٦م وم٘مٝم٤ًم وأصقًٓ.ن ىمٚمٜم٤م سم٠من هذا اًمتٗمًػم شم٘متْمٞمف إأٌؼ وىمد ؾم

ن أذ اعمٗمروض إ :اخلؼميـ إظمػميـ ٓ يٗمٞمدان ُم٤م يزيد قمـ اًمٜمٌقي اعمت٘مّدم إنّ  ثوفثًو:

اعمراد سمام اؾمتٓمٕمتؿ آؾمتٓم٤مقم٦م اعمؼمّرة ذقم٤ًم وومؼ اًم٘مقاقمد اعم٘مّررة ٓ آؾمتٓم٤مقم٦م 

حلدود وؾمّده٤م سم٤مًمٙمٚمٞم٦م، وًمٞمس ٓزُم٤ًم هل٤م ومح٥ًم ظمػمة شمٕمٓمٞمؾ اذ ٓزم إإ :اًمتٙمقيٜمٞم٦م

سمؾ شمٙمقن اًمرواي٦م داًم٦ًم قمغم ذًمؽ وهق همػم حمتٛمؾ، واًمٔم٤مهر ُمـ ه٤مشملم اًمروايتلم أّن 

ُم٤م ُمع أ ،دًم٦م وشمً٘مط اقمت٤ٌمره٤من شمرومع طمجٞم٦م إأقمغم اًمٗم٘مٞمف اًمٌح٨م ذم خم٤مرج يٛمٙمـ 

هن٤م شمٗمؽمض ٕ :صم٤ٌمت اًمنمقمل واًم٘م٤مٟمقين ومال ُمٕمٜمك هلذه اًمرواي٤مت طمٞمٜمئذٍ ايمتامل اإل

 اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم وضمقد اعمدومع واعمخرج واعمٗمروض قمدُمف.

جمٛمققم٦م اًمٜمّمقص اًمقاردة قمـ اًمّمح٤مسم٦م مم٤م يٗمٞمد هذا اعمدقمك ؾمقاٌء قمغم  ـ 3

ادرؤا احلدود »ٟمحق ُم٤م ورد قمـ اسمـ ُمًٕمقد أٟمف ىم٤مل:  ،اًمٗمٕمؾ مُمًتقى اًم٘مقل أ

ذرا ضم٤مري٦ًم ، وُم٤م روي قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب وقمثامن سمـ قمّٗم٤من ُمـ أهنام قمشسم٤مًمِمٌٝم٦م

 .هن٤م مل شمٕمٚمؿ اًمتحريؿ، وهمػمه٤م ُمـ اًمرواي٤متأزٟم٧م وهل أقمجٛمٞم٦م، وادقم٧م 

                                           
 .118ـ  117ُمّمدر ؾم٤مسمؼ:  (1)

 .62ـ  59أصمر اًمِمٌٝم٤مت ذم درء احلدود:  (2)
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سمٞمد أن هذه اًمرواي٤مت ٓ متثؾ سمٜمٗمًٝم٤م طمج٦ًم ذقمٞم٦ًم ُم٤م داُم٧م مل شمّمدر قمـ 

ومٕم٤مل ص٤مطم٥م اًمنمع ٟمٗمًف، سمٞمد أٟمف يٛمٙمـ أن يدقمك سم٠من يمثرة هذه اًمٜمّمقص وإ

اعمقىمػ اًمنمقمل، وًمٙمـ ذًمؽ  اًمّم٤مدرة قمـ اعمتنمقم٦م يٛمٙمٜمٝم٤م أن شمِمّٙمؾ يم٤مؿمٗم٤ًم قمـ

يمام ُيالطمظ ُمـ اًمرواي٤مت ٟمٗمًٝم٤م  ،إذا شمّؿ ٓ يٗمٞمد أزيد ُمـ اًمتٗمًػميـ إّوًملم ًمٚم٘م٤مقمدة

 سمقوقح.

، واًمتل أص٤مًم٦م آطمتٞم٤مط إُّم٤م اعمٓمٚم٘م٦م أو ذم إُمقال واًمدُم٤مء واًمٗمروج ـ4

ظمالىمٞم٦م، ؾمّٞم٤مل ذم اعمّم٤مدر اًمديٜمٞم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م وإ ؾمتقطم٤مه٤م اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ ٟمًٞم٩ٍم ُمؽماسمطا

 وًمٕمؾ هذه إص٤مًم٦م هل اعمآل احل٘مٞم٘مل ًم٘م٤مقمدة اًمدرء ذم يمٚمامهتؿ.

واعمالطمٔم٦م اًمتل يٛمٙمـ شمًجٞمٚمٝم٤م قمغم هذه إص٤مًم٦م هل أٟمف ُمـ همػم اعمٗمؽمض أن 

شمٙمقن ُمرضمٕم٤ًم ًمٚمٗم٘مٞمف ذم اؾمتٜم٤ٌمط إطمٙم٤مم وشمٌٞملم احلدود وآُمتدادات هل٤م يمام هق 

ذ ٓ ُيٗمٝمؿ ُمٜمٝم٤م ـ سمٛمٕمقٟم٦م ُم٤م ذيمروه اعم٘مّرر ذم ُم٤ٌمطم٨م اًمؼماءة ُمـ قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف، إ

ذم إصقل ـ ٟمحق طمٙمقُم٦ٍم قمغم إدًم٦م إوًمٞم٦م اًمث٤مسمت٦م قمٜمد اًمٗم٘مٞمف، وهذا ُمٕمٜم٤مه أّن هذه 

ن اًم٘م٤ميض ُمٓم٤مًم٥م سمٌذل ضمٝمقد أإص٤مًم٦م متّثؾ ُمرضمٕم٤ًم ُمٞمداٟمٞم٤ًم إضمرائٞم٤ًم ًمٚمٗم٘مٞمف، سمٛمٕمٜمك 

ن، وُمالطم٘م٦م ىمرارات وإيامإو٤مومٞم٦م ًمٚمتدىمٞمؼ ذم إدًّم٦م واًمِمقاهد واًمٌٞمٜم٤مت واإل

ذم ُمٗمرداهت٤م وقمدم اًمتقّرط ذم آؾمتٕمج٤مل ذم  ٤مصٞمؾ احل٤مدصم٦م وإضمراء حت٘مٞمٍؼ ؿم٤مُمؾشمٗم

إصدار إطمٙم٤مم ىمٌؾ ىمراءة خمتٚمػ احلٞمثٞم٤مت ٟمٔمرًا خلٓمقرة احلٙمؿ اًمذي ؾمقف 

ص٤مًم٦م اًمت٘مّدم طمّتك قمغم إدًّم٦م وإُم٤مرات اًمتل صمٌت٧م يّمدره... وٓ حيتٛمؾ ذم هذه إ

 ٞم٤ًم.طمجٞمتٝم٤م يمام هق ُمٕمروف أصقًم

 ـ إذا صمٌت٧م سمدًمٞمٍؾ ُمٕمتؼمطمتٞم٤مط ذم اًمدُم٤مء يٛمٙمـ اًم٘مقل سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم أص٤مًم٦م آ ،ٟمٕمؿ

واوح وُمًت٘مؾ ـ سمت٘مّدُمٝم٤م قمغم إصقل اًمٕمٛمٚمٞم٦م ٓ إُم٤مرات، إذ ُمـ اعمحتٛمؾ أن 

                                           
 .228: 27ذيمر آطمتٞم٤مط ذم اًمدُم٤مء يمٛمدرٍك اًمًٌزواري ذم ُمٝمذب آطمٙم٤مم  (1)
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 .يٙمقن هل٤م ٟمٔمٌر إمم ُمثؾ ذًمؽ، وشمٗمّمٞمؾ اًمٙمالم ُمقيمقٌل إمم حمّٚمف

تِم٤مف هذه اًم٘م٤مقمدة قمـ ـمريؼ دمٛمٞمع ُمـ إُمٙم٤مٟمٞم٦م ايمُم٤م ذيمره سمٕمض اًم٤ٌمطمثلم ـ 5

وُم٤م دل قمغم ، ُمقارد شمٚمت٘مل ومٞمٝم٤م ُمـ ىمٌٞمؾ ُم٤م دّل قمغم ًمزوم ساطم٦م اًمِمٝم٤مدة ودىّمتٝم٤م

وُم٤م ٟمص قمغم شمرضمٞمح اًمتقسم٦م قمغم  ،صمٌقت اخلٞم٤مر ًمٚمِمٝمقد ذم اًمِمٝم٤مدة أو اًمتًؽّم 

 سمت٘مري٥م ، ويمذًمؽ ُم٤م ورد ذم ىمّم٦م إىمرار ُم٤مقمز سمـ ُم٤مًمؽ واعمرأة اًمٖم٤مُمدي٦ماإلىمرار

ًمٕمدًمف قمـ اإلىمرار وم٢مذا قمدل شمّمٌح حم٤ميمٛمتف  |ن شمٚمؽ يم٤مٟم٧م حم٤موًم٦م ُمـ اًمٜمٌلأ

 .ُمقردًا ًمٚمِمٌٝم٦م ومٞمً٘مط احلد ًمذًمؽ

ويٛمٙمـ شمٓمقير صٞم٤مهم٦م هذا اًمقضمف ُمـ ظمالل اومؽماض اسمتٜم٤مء احلدود قمغم اًمتخٗمٞمػ 

شمٙمقن هذه اًمِمقاهد اعمت٘مّدُم٦م داًم٦ًم قمغم ُمٌدأ ، ويمام ٟمّص قمٚمٞمف سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء

                                           
وذًمؽ ًمدى  ،ًم٘مد أؿم٤مر اًمًٞمد قمكم اخل٤مُمٜمئل طمٗمٔمف اهلل شمٕم٤ممم إمم ٟم٘مٓم٦ٍم ذات سمٕمٍد شم٠مؾمٞمز ه٤مم (1)

ضمقاز اًم٘متؾ وُم٤م ؿم٤مسمف ، وُمـ صمؿ إقمامل آؾمتّمح٤مب ًمؽمشمٞم٥م أطمٙم٤مم اًمٙمٗمر قمغم اًمّم٤مسمئ٦مدراؾمتف 

ٕمٜمك قمدم إُمٙم٤مٟمٞم٦م إٟمٗم٤مذ طمٙمٍؿ أن آؾمتّمح٤مب ٓ جيري ذم اعم٤ًمئؾ اخلٓمػمة سمٛمذًمؽ، وم٘مد ذيمر 

ؾمٞمام ومٞمام يرشمٌط ٓ ،وم٢مّن هذا ظمالف ُمذاق اًمِم٤مرع ،ضمّدًا سمٛمجّرد ىمٞم٤مم آؾمتّمح٤مب قمٚمٞمف طم٤ًمس

يٜم٤م ذم اًمت٠مؾمٞمس هل٤م ـ أن حُتدث ًمٜم٘مٓم٦م اًمتل أوضمزه٤م دام فمٚمف ُمـ ؿم٠مهن٤م ـ ًمق اؾمتٛمرّ سم٤مًمدُم٤مء، وهذه ا

صقل شمٖمٞمػمًا ُمٚمحقفم٤ًم ذم آؾمتدٓل اًمٗم٘مٝمل وشمٕمٛمؾ قمغم شمٓمقيره وسم٤مٕظمص ًمق ٟمٗمذت إمم سم٘مٞم٦م إ

سمح٨م طمقل اًمّم٤مسمئ٦م، جمٚم٦م وم٘مف أهؾ اًمٌٞم٧م^، ىمؿ، اًمٕمدد  :ٟمٔمرااًمٕمٛمٚمٞم٦م وسمٕمض إُم٤مرت. 

 .27ـ  26م، ص 1998، وجمٚم٦م اعمٜمٝم٤مج، سمػموت، اًمٕمدد اًمت٤مؾمع، 28م، ص 1997اًمراسمـع، 

 .58اصمر اًمِمٌٝم٤مت ذم درء احلدود:  (2)

 .43و 24، يمت٤مب اًمِمٝم٤مدات سم٤مب 27اًمقؾم٤مئؾ ج :اٟمٔمر (3)

 .6إمم  1ح 16اًمقؾم٤مئؾ، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، سم٤مب  (4)

د ، وؾمٜمـ أيب داوو274و  238: 1، وُمًٜمد أمحد 24: 8ظمؼم ُم٤مقمز ذم اًمٌخ٤مري  اٟمٔمر (5)

ظمؼم اًمٖم٤مُمدي٦م ذم  اٟمٔمروهمػمه٤م، و 279: 4، وؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل 226: 8، وؾمٜمـ اًمٌٞمٝم٘مل 2:345

 .84: 6، وؾمٜمـ اًمٌٞمٝم٘مل 119: 5صحٞمح ُمًٚمؿ 

 .337اًمتنميع اجلٜم٤مئل اإلؾمالُمل:  (6)

، 7: 13، وجمٛمـع اًمٗم٤مئدة 51: 5، واعمٝمذب اًم٤ٌمرع 454: 3يمٛمث٤مل، ايْم٤مح اًمٗمقائد  اٟمٔمر (7)



 277 .................................................لشهادة على الزىا، بني املعايية واليقنيا

ن يِمٙمؾ ُمدريم٤ًم ًم٘م٤مقمدة اًمدرء وعم٠ًمًم٦م اًمِمٝم٤مدة قمغم اًمزٟم٤م أاًمذي يٛمٙمٜمف اًمتخٗمٞمػ هذا 

 أيْم٤ًم.

سمٞمد أن هذا اًمقضمف ٓ يقضمد ُم٤م يٕمّززه سمِمٙمؾ ىمقاقمدي، إذ يًتٗم٤مد ُمـ مجٚم٦م ُمقارد 

ٟمف ٓ ٟمٔمر ؾم٤مقم٦م أاًمتِمّدد ذم ُم٠ًمًم٦م احلدود ُمـ ىمٌٞمؾ اًمٜمٝمل قمـ اًمت٠مظمػم ذم إىم٤مُم٦م احلد و

اًمِمٝمقد ًمٚمٗمري٦م وردت ومٞمف صقٌر  سمؾ طمدّ ٦م ذم احلدوأٟمف ٓ يمٗم٤مًم٦م وٓ ؿمٗم٤مقمذم احلد

، وهذا ُم٤م ىمد يِمٙمؾ ُم٤مٟمٕم٤ًم قمـ شمٌدي سمقوقح درضم٦م اًمتِمّدد ود فم٤مهرة اًم٘مذف

اًمتٛمًؽ سمٛمٌدأ ىمقاقمدي سمٕمٜمقان اًمتخٗمٞمػ ذم احلدود، أُم٤م اًمِمقاهد اًمتل ذيمرت 

ٞمد قمغم ؾمٞمام ىمّم٦م إىمرار ُم٤مقمز واًمٖم٤مُمدي٦م ومال شمٗمٞمد هذا اعمٌدأ، ذًمؽ أهن٤م شمريد اًمت٠ميمٓ

ىمرار ىم٤مسمٚم٦ٌم ًمٚمتٗمًػم قمغم ٦م اإلُمٌدأ اًمقوقح ذم احلٙمؿ وُمٗمرداشمف وُمؼمراشمف، وم٘مّّم 

ُمٙم٤مٟمٞم٦م قمدم ووقح إُمقر ًمٚمٛمتنمقم٦م ذم اًمّمدر إول سمحٞم٨م مل يٙمـ اًمزٟم٤م إؾم٤مس أ

ضمؾ شم٠ميمد احل٤ميمؿ ُمـ طمٞمثٞم٤مت ومٞمٙمقن اًمت٠ميمٞمد واعمالطم٘م٦م ٕ ،وطمدوده واوحلم

ؽ احل٤مل ذم ُم٠ًمًم٦م شمرضمٞمح اًمتقسم٦م اًم٘مْمٞم٦م ودومع أي اطمتامل ُمِمّقش حلٙمٛمف، ويمذًم

ُمث٤مهل٤م وم٢من هٜم٤مك ومرىم٤ًم سملم قمدم رهم٦ٌم اًمِم٤مرع ذم إي٘م٤مع احلد قمغم اًمزاين يمٛمٌدأ وسملم أو

و اًمِمٝمقد خمتٚمٗم٦ٌم أمم احل٤ميمؿ، ومقفمٞمٗم٦م اًمزاين إد ومٞمف سمٕمد وصقًمف طمٙمٛمف سمٚمزوم اًمتِمدّ 

 قمـ وفمٞمٗم٦م احل٤ميمؿ وٓ يٜمٌٖمل اخلٚمط سملم اًمقفمٞمٗمتلم.

ٗمٞمػ ذم احلدود ٓ شمٕمٜمل ـ اٟمًج٤مُم٤ًم ُمع وفم٤مئػ احل٤ميمؿ وهبذا فمٝمر أن ومٙمرة اًمتخ

 اعم٘مررة سم٤مٕدًم٦م إظمرى ـ أزيد مم٤ّم يٗمٞمده اًمتٗمًػمان إّوٓن ًم٘م٤مقمدة اًمدرء.

                                                                                                       
، واجلقاهر 264: 27، وُمٝمذب آطمٙم٤مم 38: 22، واحلدائؼ 33ي: اًمتحٗم٦م اًمًٜمٞم٦م ًمٚمجزائر

41 :298. 

 .2و 1ح 25، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، سم٤مب 47: 28اًمقؾم٤مئؾ  (1)

 .4ح 24، سم٤مب 1ح 21، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ سم٤مب 44: 28اًمقؾم٤مئؾ  (2)

 .8ح 12، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، اسمقاب طمد اًمزٟم٤م، سم٤مب 96: 2يمٛمث٤مل اًمقؾم٤مئؾ  اٟمٔمر (3)
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ؽ سم٤مإل ـ 6 ًّ ، طمٞم٨م يم٤مٟم٧م هذه اًم٘م٤مقمدة يمام شم٘مّدم ُمقردًا ًمالشمٗم٤مق سملم مج٤معاًمتٛم

 اًمٗم٘مٝم٤مء قمدا اًمٔم٤مهري.

ن أتف ومٚمٞمس سمحج٦م، هذا ُمْم٤موم٤ًم إمم مج٤مع ُمٓمٛمئـ سمٛمدريمٞمّ إن هذا اإل واجلواب:

ول واًمث٤مين ومٛمـ همػم اعمٕمٚمقم أٟمف اٟمٕم٘مد قمغم أزيد ُمـ اًمتٗمًػم إ ،ُمٕم٘مده همػم واوح

هنام ٓ يٜمٗمٕم٤من أًمٚم٘م٤مقمدة يمام يالطمٔمف ُمـ يتتٌّع ُمقارد اؾمتٕمامل اًمٗم٘مٝم٤مء هل٤م، وىمد شم٘مّدم 

 مج٤مع ٟمٗمًف.هٜم٤م سمؾ ٓ حيت٤مضم٤من إمم دًمٞمؾ اإل

ًٌ من ؿوظدة افدرء هو هذان افتػسران وُبذا يتبغ أن أؿىص مو هو ومهو ٓ  ،ثوب

 يدٓن ـام اتضح ظذ ذط ادعويـي هـو.

 

 املصِب العاِطٙ ٔقاعسٚ السضٞ

شم٘مّدم أن اعمذه٥م اًمٔم٤مهري يرومض ىم٤مقمدة درء احلدود سم٤مًمِمٌٝم٤مت يمام ذطمف اسمـ 

طمزم ٟمٗمًف ذم اعمحغّم، وم٘مد ٟم٤مىمش اسمـ طمزم أدًم٦م اعمثٌتلم ًمٚم٘م٤مقمدة ُمـ اًمرواي٤مت 

رؾم٤مل أو اًمقىمقف قمغم اًمّمح٤مسم٦م، وُمـ هٜم٤م رومض اًمٜمّمقص سمْمٕمػ ؾمٜمده٤م سم٤مإلو

 .(229)اًمٌ٘مرة:  ﴾تِْؾَك ُحُدوُد اهللِ َؾَل َتْعَتُدوَهو﴿اًم٘م٤مقمدة متًٙم٤ًم سم٘مقًمـف شمٕم٤ممم: 

ن اسمـ طمزم ىمد واومؼ ـ ُمـ ظمالل يمالُمف ـ قمغم اًمتٗمًػميـ إّوًملم أواًمذي يٌدو 

ُم٤م هق أزيد ُمٜمٝمام سمحج٦م أن ومٞمف شمٕمدي٤ًم قمغم  ًم٘م٤مقمدة اًمدرء، ويم٤من يّم٥م ُمٜم٤مىمِم٤مشمف قمغم

ُمـ شمٓمٌٞمؼ اسمـ  سمٕمٌض ق ُم٤م يؼّمر ُم٤م ذيمره طمدود اهلل وشمٕمٓمٞماًل ًمٚمحدود اًمنمقمٞم٦م، وه

طمزم اًم٘م٤مقمدة ـ سمٛمٕمٜمك اًمِمٌٝم٦م ُمـ ـمرف اًمٗم٤مقمؾ ـ ذم اًمٙمثػم ُمـ اعمقارد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ذم 

                                           
اًمديمتقر أمحدون  اٟمٔمرو :57: 9ٟم٘ماًل قمـ ُمٖمٜمل اسمـ ىمداُم٦م  61دود: أصمر اًمِمٌٝم٤مت ذم درء احل (1)

 .58و  34ذم ىم٤مقمدة درء احلدود سم٤مًمِمٌٝم٤مت: 

 .154ـ  153: 11اعمحغّم  (2)
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 .يمتٌف وُمذهٌف

ح قمدم صمٌقت أزيد ُمـ هذا وىمد شمٌلم مم٤م شم٘مّدم ُم٤م يقاومؼ هذه اعم٘مقًم٦م وأّن اًمّمحٞم

ـّ أن وم٘مٝم٤مء اإلُم٤مُمٞم٦م  ؾمٞمام اعمت٘مدُملم ُمٜمٝمؿ يم٤مٟمقا ٓاعم٘مدار ُمـ اًم٘م٤مقمدة ويٖمٚم٥م قمغم اًمٔم

 قمغم هذا اًمرأي أيْم٤ًم.

 

ّٗٛ الؿّازٚ ّٗٛ احلّؼ يف سذ  وطدع

ؽ سم٤مخلط اًمٕمريض ذم أصؾ اًمِمٝم٤مدة  افثوين: ًّ ـ ُمـ وضمقه اعمقىمػ إّول ـ اًمتٛم

وُم٘مرٌر ذم سمح٨م اًمِمٝم٤مدات قمٜمدهؿ، وطمٞم٨م إٟمٜم٤م وهق يمقهن٤م قمـ طمّس يمام هق صم٤مسم٧م 

 ٟمتحّدث طمقل اًمِمٝم٤مدة واعمٗمؽمض أن اًمزٟم٤م ـ يمام قمّرومقه ذم سمداي٤مت سمح٨م طمد اًمزاين

وم٤مًمِمٝم٤مدة قمٚمٞمف ؿمٝم٤مدٌة قمغم ٟمٗمس اإلدظم٤مل، وطمٞم٨م يٕمتؼم  ،ـ هق قمٛمٚمٞم٦م اإلدظم٤مل

قن ومال سمد أن يٙم ،احلس ذم اًمِمٝم٤مدة، واحلّس ذم ُمثؾ هذه إُمقر هق احلس اًمٌٍمي

 .اًمِم٤مهد ُمِم٤مهدًا سمٌٍمه ًمٜمٗمس قمٛمٚمٞم٦م اإلدظم٤مل، وسمذًمؽ يتؿ هذا اًمنمط

اًمذي يذه٥م إمم يمٗم٤مي٦م ُمٓمٚمؼ اًمٕمٚمؿ ذم  اًمرأيوىمد شمٕمّرض هذا اًمقضمف ـ سمٕمد دم٤موز 

ـ عمٜم٤مىمِمتلم سمٕمضًمًامع أو اعمٕم٤ميٜم٦م يمام ذه٥م إًمٞمف سم٤مب اًمِمٝم٤مدات سمدون طم٤مضم٦مٍ ٍ إمم ا

 مه٤م:

٘مٝم٤مء ُمـ أن هذه اًم٘م٤مقمدة ٓ إؿمٙم٤مل ومٞمٝم٤م وإّٟمام ُم٤م ذيمره سمٕمض اًمٗمادـوؿشي إوػ: 

، ؾمّٚمٛمٜم٤م أن اًمِمٝم٤مدة ُمـ هٜم٤م اًمٙمالم ذم اؾمتدقم٤مئٝم٤م ُم٤م ذيمره أصح٤مب اعمقىمػ إّول

                                           
 .32ش: ىم٤مقمدة درء احلدود سم٤مًمِمٌٝم٤مت»اًمديمتقر أمحدون ذم ُم٘م٤مًم٦م  (1)

 ُم٤ٌمين شمٙمٛمٚم٦م واًمًٞمد اخلقئل ذم :932: 4يمٜمٛمقذج اعمح٘مؼ احلكم ذم ذائع اإلؾمالم  اٟمٔمر (2)

 .24:23واعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م )اًمٙمقيتٞم٦م(  :166: 1اعمٜمٝم٤مج 

 .32: 14يمٛمث٤مل اًمري٤مض  اٟمٔمر (3)

 .442: 25يمٛمث٤مل وم٘مف اًمّم٤مدق  اٟمٔمر (4)



 1ج / املعاصر دراسات يف الفقه اإلسالمي ....................................... 284

اًمِمٝمقد وهق احلْمقر، وأٟمف ُأظمذ ومٞمٝم٤م اإلسمّم٤مر أو اًمًامع أو ٟمحقه ُمـ احلقاس، 

ن شمٙمقن وؾمٚمٛمٜم٤م أن ُم٤م ٟمحـ ومٞمف يتٓمّٚم٥م اًمِمٝم٤مدة قمـ طمس... إٓ أن دقمقى أٟمف ٓسمد أ

إذ إن ٓزُمف ؾمّد سم٤مب  :هٜم٤مك رؤي٦م ُم٤ٌمذة ًمٕمٛمٚمٞم٦م اإليالج ٟمٗمًٝم٤م همػم واوح٦م

ويرون ٟمٗمس  ـ جيتٛمع أرسمٕم٦م ؿمٝمقٍد قمدولاًمِمٝم٤مدة قمغم اًمزٟم٤م إٓ ٟم٤مدرًا، إذ ُمـ أي

اًمدظمقل هبذه اًمقوٕمٞم٦م؟! ُمع أن اًمت٤مريخ اإلؾمالُمل يمثػمًا ُم٤م خيؼمٟم٤م قمـ طم٤مٓت إىم٤مُم٦م 

د ـ زُمـ اًمرؾم٤مًم٦م أو سمٕمده، مم٤م يِمّٙمؾ ؿم٤مهدًا قمغم قمدم اًمِمٝم٤مدة قمغم اًمزٟم٤م ـ وُمـ صمّؿ احل

وإٓ عم٤م يم٤من هٜم٤مك ُمؼّمر ًمٙمؾ هذه  ،أظمذ ُمثؾ هذه اًم٘مٞمقد ذم اًمِمٝم٤مدة قمغم اًمزٟم٤م

 .اًمٜم٘مقٓت اًمت٤مرخيٞم٦م

 وهذه اعمٜم٤مىمِم٦م يٛمٙمـ أن ٟمحّٚمٚمٝم٤م إمم ٟم٘مٓمتلم:

 إن ٓزم ُم٘مقًم٦م اعمقىمػ إّول ؾمّد سم٤مب اًمِمٝم٤مدة قمغم اًمزٟم٤م. ـأ 

اًمِم٤مرع ذم  هٜم٤م هق هؾ هٜم٤مك ُم٤م يدّل قمغم رهم٦ٌمتٗمٝم٤مم اًمذي يٛمٙمـ إصم٤مرشمف ًمٙمـ آؾم

يمثرة احلدود احل٤مصٚم٦م قمغم اًمزٟم٤م ظم٤مرضم٤ًم؟ أٓ يٛمٙمـ اومؽماض أّن رومع قمدد اًمِمٝمقد ذم 

ـ سمخالف همػمه سمام ذم ذًمؽ اًم٘متؾ ـ ؿم٤مهّد ُمٕمّزز ٓطمتامل قمزوف  اًمزٟم٤م إمم أرسمٕم٦م

اخل٤مرج؟ أٓ يٗمّن طم٨ّم اًمِم٤مرع اًمزاين  اعمنّمع قمـ يمثرة إي٘م٤مع هذا اًمٜمقع ُمـ احلد ذم

قمغم اًمتقسم٦م وقمدم شم٘مديؿ ٟمٗمًف ًمٚمٛمح٤ميمٛم٦م ُمـ ظمالل اإلىمرار قمغم أؾم٤مس قمدم شمِمّدده 

ذم وىمقع اًمٕم٘مقسم٦م قمغم اًمزٟم٤م ٓ سمٛمٕمٜمك رهمٌتف ذم شم٤ًمهؾ احل٤ميمؿ سمؾ قمدم إيّم٤مل اًمٜمقسم٦م 

ٙمٜمٝم٤م شمِمّٙمؾ إًمٞمف؟ إن هذه اًمِمقاهد وأُمث٤مهل٤م وإن يمٜم٤ّم ٓ ٟمجزم سمدًٓمتٝم٤م قمغم ُم٤م ٟم٘مقًمف ًم

 ظمّمقص٤ًم وأٟمف ٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمف سمٜمٗمًف. ،قم٤مئ٘م٤ًم ًمّمح٦م اًم٘مقل اًمقارد ذم اعمٜم٤مىمِم٦م

                                           
وشم٤مسمٕمف قمغم ذًمؽ اعمػمزا اًمتؼميزي ذم أؾمس احلدود  :184: 1ُم٤ٌمين شمٙمٛمٚم٦م اعمٜمٝم٤مج  (1)

، ًمٙمٜمف 149ـ  148: 5اعمذاه٥م إرسمٕم٦م  وذيمره أيْم٤ًم اجلزيري ذم اًمٗم٘مف قمغم :83واًمتٕمزيرات:

 ٟم٤مىمِمف سم٠من اًم٥ًٌم هق احلٗم٤مظ قمغم اًمٙمراُم٤مت وإقمراض.



 281 .................................................لشهادة على الزىا، بني املعايية واليقنيا

إن أىمَم ُم٤م يٗمٞمده هذا اًمقضمف هق حتجٞمؿ اًمِمٝم٤مدة قمغم اًمزٟم٤م  :وسمٕم٤ٌمرٍة ُمقضمزة

حتجٞماًم يمٌػمًا وهق ُم٤م ٓ دًمٞمؾ قمغم اعمٜمع قمٜمف ومْماًل قمـ اؾمتٚمزاُمف حتجٞمؿ إضمراء احلد 

اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ اعمٛمٙمـ أن يٙمقن همرض اًمِم٤مرع ُمتٕمّٚم٘م٤ًم  ٟمٗمًف، سمؾ قمغم طمّد شمٕمٌػم سمٕمض

اٟمًج٤مُم٤ًم ُمع ُمٌدأ شمنميٕملٍّ ذم سم٤مب  سمٕمدم صمٌقت هذه اعمٕمّمٞم٦م اًمٙمٌػمة ذم اخل٤مرج

 اًمٕم٘مقسم٤مت ي٘ميض سم٢مظمٗم٤مء اجلرم وقمدم يمِمٗمف.

اًمنمط، هذا سمؾ يٛمٙمـ اًمٜم٘م٤مش طمتك ذم درضم٦م اًمتحجٞمؿ اعمٗمؽمو٦م سمٜم٤مًء قمغم أظمذ 

شمٗمٞمد سم٠من ٟم٥ًم إصم٤ٌمت اًمزٟم٤م ُمـ ظمالل اإلىمرار اًمٜم٤مضمؿ قمـ ذًمؽ أن اًمِمقاهد اعمٞمداٟمّٞم٦م 

واإلىمرار ًمٞمس خمتّم٤ًم سم٤مًمّمقرة آظمتٞم٤مري٦م  ٞمؼ اًم٘مْم٤مئل هل ٟم٥ًٌم ضمٞمدة ويمثػمةاًمتح٘م

قمٜمف يمام هق احل٤مصؾ ذم سمٕمض  ٤م اعم٘مّر دون أّي ُمٕمٚمقُم٤مٍت ُمًٌ٘م٦ماًمٕمٗمقي٦م اًمتل ي٘مقم هب

٥م اًمتح٘مٞم٘م٤مت سمؾ يٛمٙمـ أن حيّمؾ يمثػمًا قم٘مٞم ،اًمٜمّمقص يم٘مْمٞم٦م ُم٤مقمز سمـ ُم٤مًمؽ

 .ذم اًمٜمِم٤مط اًم٘مْم٤مئل اعمٕم٤مس اًم٘مْم٤مئٞم٦م وإُمٜمٞم٦م وهق ُم٤م ًمف طمٞمز يمٌػم

 اًمنمط. اإن اًمِمقاهد اًمت٤مرخيٞم٦م شمٗمٜمّد ُمثؾ هذ ـب 

ًمٙمـ اًمٙمثرة اعمٗمؽمو٦م ذم اعمٜم٤مىمِم٦م همػم واوح٦م، وم٤مًمٕمديد ُمـ اًمٜمّمقص اًمتل 

اًم٘مْم٤مئل يمام حتّدصم٧م قمـ إىم٤مُم٦م احلّد ظم٤مرضم٤ًم يم٤مٟم٧م حتٙمل قمـ اإلىمرار وؾمٞمٚم٦ًم ًمإلصم٤ٌمت 

ذم ىمّّم٦م ُم٤مقمز سمـ ُم٤مًمؽ، وسمٕمْمٝم٤م يم٤مٟم٧م اًم٘مرائـ هل اًمتل شمثػم اًم٘مْمٞم٦م يمحّمقل 

                                           
 .193: 1اًمدّر اعمٜمْمقد ذم أطمٙم٤مم احلدود ، اًمًٞمد حمٛمد رو٤م اًمٙمٚمٌٞمٙم٤مين (1)

ـ ٓ أدقمل اؿمتامًمف قمغم اًمنموط اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمتل شمٗمٞمد  ىمٛم٧ُم ؿمخّمٞم٤ًم سم٢مضمراء حت٘مٞمٍؼ ُمّمّٖمرًم٘مد  (2)

إُمٙم٤مٟمٞم٦م آقمتامد ـ ُمـ ظمالل شمقضمٞمف سمٕمض إؾمئٚم٦م إمم سمٕمض اًمٕم٤مُمٚملم ذم اجلٝم٤مز اًمدىم٦م اًمالزُم٦م و

اًم٘مْم٤مئل ذم اجلٛمٝمقري٦م اإلؾمالُمٞم٦م اإليراٟمٞم٦م شمتٕمّٚمؼ هبذا اعمقوقع، وىمد أيّمد اًمٕمديد ُمٜمٝمؿ أن 

طمقازم اًمتًٕملم ذم اعم٤مئ٦م ُمـ اإلصم٤ٌمشم٤مت اًم٘مْم٤مئٞم٦م قمغم اًمزٟم٤م ذم إيران ٟم٤ممج٦ٌم قمـ اإلىمرار اًمذي 

ٞمؼ إُمٜمل واًم٘مْم٤مئل دون أن يٜم٘مص ذًمؽ ـ ٟم٘مّم٤ًم خمالًّ ـ ُمـ طمجؿ اًمٕم٘مقسم٤مت قمغم يٕم٘م٥م اًمتح٘م

 اًمزٟم٤م ٟمٗمًف.
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احلٛمؾ ًمدى اعمرأة أو ظمروج اًمقًمد قمغم همػم ؿمٌف أُّمف وأسمٞمف وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ، قمغم أّن 

ة جمٛمققم٦م طمقادث قمغم اُمتداد سمْمٕم٦م قمنمات ُمـ اًمًٜملم ٓ متثّؾ ؿم٤مهدًا قمغم اًمٙمثر

ن وؾم٤مئؾ اًمتخّٗمل مل شمٙمـ سم٘مّقة ُم٤م هق ُمقضمقد أؾمٞمام و، ٤ٓماعمدقم٤مة اعمثػمة ًمالؾمتٗمٝم٤مم هٜم

 .طم٤مًمٞم٤مً 

ن جمّرد اعمرور اًمنيع قمغم اعمٜم٘مقٓت اًمت٤مرخيٞم٦م ٓ يؼّمر ًمٜم٤م رومع اًمٞمد أٟمّم٤مف واإل

ؾمٞمام وأٟمف ُمـ همػم اعمٕمٚمقم صدق يم٤موّم٦م ٓ ،إذا ُم٤م دّل قمٚمٞمف اًمدًمٞمؾ ذط اعمٕم٤ميٜم٦مقمـ 

 صدىم٤ًم ذم اًمِمٝم٤مدة ٟمٗمًٝم٤م.اًمِمٝم٤مدات اعمٜم٘مقًم٦م ٓ صدىم٤ًم شم٤مرخيٞم٤ًم وٓ 

ُم٤م ذيمره اًمًٞمد اخلقئل وهمػمه ُمـ أن اًمِمٝم٤مدة قمغم اًمزٟم٤م يٛمٙمـ أن  ادـوؿشي افثوكقي:

يّمدق قمٚمٞمٝم٤م أهن٤م طمًّٞم٦ًم وسم٤معمِم٤مهدة سمال طم٤مضم٦ٍم إمم اؿمؽماط اعمٕم٤ميٜم٦م اعم٤ٌمذة، إذ إن 

 رؤي٦م اعم٘مّدُم٤مت اعمالزُم٦م ًمإلدظم٤مل ظم٤مرضم٤ًم شمقضم٥م صدق اًمرؤي٦م عم٤م يِمٝمد قمٚمٞمف قمروم٤ًم،

، سمؾ إّن ُم٤م يٗمٝمٛمف وهذا اعم٘مدار يم٤مٍف ذم اًمِمٝم٤مدة وٓ دًمٞمؾ قمغم ُم٤م هق أزيد ُمٜمف

اًمٕمرف هٜم٤م هق ُمرضمٕمٞم٦م احلس وهق ُم٤م حيّمؾ سمتحٙمٞمؿ أّي طم٤مؾّم٦ٍم ُمـ احلقاس أيْم٤ًم 

 .وًمق طم٤مؾّم٦م اًمًٛمع اًمتل ىمد شمٗمٞمد اًمٞم٘ملم ُمـ ظمالل اًمّمقت اخل٤مص

اعمدار ذم  ٕنّ  :تُمٜمًجٌؿ واًم٘م٤مقمدة ذم سم٤مب اًمِمٝم٤مدا &وهذا اًمٙمالم ُمٜمف

اًمِمٝم٤مدة هق اًمٕمٚمؿ واحلْمقر، أُم٤م أّن هذيـ إُمريـ يمٞمػ حيّمالن وقمؼم أّي٦م واؾمٓم٦ٍم 

يتح٘م٘م٤من ومٝمذا ُم٤م مل يرد ومٞمف ٟمّص ذم يمت٤مب اًمِمٝم٤مدات، ومٞمٛمٙمـ حتّمٞمؾ ذًمؽ قمغم وضمف 

اًم٘مٓمع ُمـ ظمالل اًمًٛمع أو اًمٚمٛمس أو... مم٤م هق ُمقيمقٌل إمم اًمٜمٔمر اًمٕمرذم واًمٕم٘مالئل 

حـ ومٞمف ٓ يؽمدد ؿمخص ذم ٟم٦ًٌم رؤي٦م اًمزٟم٤م ُمـ ظمالل رؤيتف اًمٙمثػم ُمـ اًمٕم٤مم، وومٞمام ٟم

                                           
 .184: 1ُم٤ٌمين شمٙمٛمٚم٦م اعمٜمٝم٤مج (1)

 .114: 87اًمٗم٘مف  (2)
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اعمالزُم٤مت اًمتل شمقضم٥م قمروم٤ًم وقم٘مالئٞم٤ًم اًمٞم٘ملم اجل٤مزم سمف، وُم٤م دام اًمٕمرف هق اعمالك ذم 

 اًمتحديد ومٞمٙمٗمل هذا اعم٘مدار ومٞمف.

 

 الؿّازٚ ٔؾطط الصطاسٛ

ل شمرد ذم ؿمٝم٤مدة ُم٤م أؿم٤مر إًمٞمف اًمِمٝمٞمد اًمث٤مين ُمـ اطمتامل يمٚمٛم٦م اًمزٟم٤م اًمت افثوفٌ:

اًمِمٝمقد ًمزٟم٤م اًمٕملم وأؿم٤ٌمه ذًمؽ ومتٕمّٞمٜمٝم٤م ذم ُم٘م٤مم اًمِمٝم٤مدة يًتدقمل إسمراز ُمقوح وهق 

وم٢مذا مل يٙمـ ىمد رآه ومال حم٤مًم٦م ٓ يٛمٙمٜمف اًمِمٝم٤مدة  ،اًمتٍميح سم٤معمراد سمف وهق اإلدظم٤مل

 .سمف

ـّ  هذا اًمقضمف ي٘مع ذم اًمتداظمؾ ُم٤م سملم اؿمؽماط اعمٕم٤ميٜم٦م ًمٜمٗمس اإلدظم٤مل ُم٤ٌمذًة،  ًمٙم

ذم ؿمٝم٤مدة اًمِم٤مهد ـ يمام ُأؿمػم إمج٤مًٓ إمم ذًمؽ ذم ُمٓمٚمع  ّٞم٦ماط اًمٍماطم٦م واًمٜمّمواؿمؽم

ذ ٓ يزيد هذا اًمقضمف قماّم إ :هذا اًمٌح٨م ـ وم٤مّٕول شم٘مّدم اًمٙمالم قمٜمف ذم اًمقضمف اًم٤ًمسمؼ

ىمّرر هٜم٤مك، وأُم٤م اًمٍماطم٦م ومال سم٠مس سم٤مًٓمتزام هب٤م قمغم أسمٕمد شم٘مدير ُم٤م دُمٜم٤م ٟمٛمٜمح 

 يِمٝمد قمٚمٞمف وىمد رآه قمروم٤ًم؟!دظم٤مل ومٙمٞمػ ٓ اًمِم٤مهد ي٘مٞمٜمف سم٤مإل

ؽ سم٤مٕوًمقي٦م افرابع: ًّ سمت٘مري٥م أن اًمقارد ذم ىمّّم٦م إىمرار ُم٤مقمز سمـ ُم٤مًمؽ  ،اًمتٛم

ومٞمف قمغم ٟمٗمس اًمدظمقل، وم٢مذا يم٤من  اعمداروهمػمه هق اًمتِمّدد ذم حتديد اًمزٟم٤م وضمٕمؾ 

سمد اًمتِمّدد هبذا احلجؿ ذم اإلىمرار ومٌٓمريٍؼ أومم ٓسمد ُمٜمف ذم اًمٌٞمٜم٦م، وهذا ُمٕمٜم٤مه أٟمف ٓ

يمام هق اًمقارد ذم  ،أهنؿ رأوه يم٤معمٞمؾ ذم اعمٙمحٚم٦م ٝمقد ُمـ أن يقوحقا وسمٍماطم٦مًمٚمِم

 .ظمؼم ُم٤مقمز ٟمٗمًف

ن اعمًتٗم٤مد ُمـ ُمثؾ هذه اًمٜمّمقص هق ضورة شم٠ميّمد احل٤ميمؿ ُمـ قمدم أويرد ظؾقه 

                                           
 .352: 14ُم٤ًمًمؽ إومٝم٤مم  (1)

 .353 اعمّمدر ٟمٗمًف: (2)
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وضمقد ظمٚمٍؾ ذم ومٝمؿ اعم٘مّر عمٗمٝمقم اًمزٟم٤م أو عم٤م يٕمؽمف سمف، أي أن قمغم احل٤ميمؿ اًمتٜمٌٞمف 

ٟمف ٓ أ٘مّر وقمدم اًمٕمجٚم٦م سمٛمجّرد شمٚمٗمٔمف سمٙمٚمٛم٦ٍم ُم٤م ُمـ اعمٛمٙمـ ٓطمتامٓت إىمرار اعم

يٕمرف ُمْمٛمقهن٤م اًمنمقمل وشمداقمٞم٤مهت٤م، وهذا ُمٓمٚم٥ٌم ىم٤مسمؾ ًمٚم٘مٌقل طمتك ذم ُمقردٟم٤م، 

سمام ي٘مقًمقن، وهق ُم٤م ٓ يدل قمغم  وٞم٦م أن اًمِمٝمقد قمغم ي٘ملٍم ودراي٦موهق ُم٤م شمِمٌٕمف ومر

ؽ آطمتامل أظمر أزيد ُمـ إًمزاُمٝمؿ سمتقوٞمح ُمرادهؿ ُمـ اًمِمٝم٤مدة طمتك يرشمٗمع سمذًم

 ًمدى احل٤ميمؿ.

وأىمَم ُم٤م شمٗمٞمده هذه اًمٜمّمقص ـ ُمْم٤موم٤ًم إمم ُم٤م شم٘مّدم ـ هق طم٨ّم اًمِم٤مرع اعمذٟمٌلم 

قمغم قمدم شم٘مديؿ أٟمٗمًٝمؿ إمم ؾم٤مطم٦م اعمح٤ميمٛم٦م واعمح٤مومٔم٦م قمغم اًمتٙمّتؿ وقمدم يمِمػ ُم٤م 

وهذا ٓ قمالىم٦م ًمف سمقفمٞمٗم٦م احل٤ميمؿ  ،ؾمؽمه اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝمؿ يمام يًتٗم٤مد ُمـ ذيؾ سمٕمْمٝم٤م

 صمٌقت اًمدًمٞمؾ. سمٕمد

ؽ سم٤مًمٜمّمقص اًمقاردة ذم اعم٘م٤مم واًمتل ئمٝمر ُمٜمٝم٤م اؿمؽماط ُمٕم٤ميٜم٦م  اخلومس: ًّ اًمتٛم

 ، وهذه اًمٜمّمقص هل:اًمِمٝمقد ًمٚمدظمقل ُمٕم٤ميٜم٦ًم طمًّٞم٦م سمٍّمي٦م ُم٤ٌمذة

طمّد اًمرضمؿ أن يِمٝمد أرسمٕم٦م أهنؿ »ىم٤مل:  ×صحٞمح٦م احلٚمٌل قمـ أيب قمٌداهلل ـ1

 .شرأوه يدظمؾ وخيرج

ٓ »: ×ىم٤مل: ىم٤مل أُمػم اعم١مُمٜملم ×قمـ أيب ضمٕمٗمر ،ظمؼم حمّٛمد سمـ ىمٞمس ـ2

 .شيرضمؿ رضمؾ وٓ اُمرأة طمتك يِمٝمد قمٚمٞمف أرسمٕم٦م ؿمٝمقد قمغم اإليالج واإلظمراج

ٓ جي٥م اًمرضمؿ طمتك )يِمٝمد »ىم٤مل:  ×قمـ أيب قمٌداهلل ،ظمؼم أيب سمّمػم ـ3

                                           
 39: 13 جمٛمع اًمٗم٤مئدة :21: 7ضم٤مُمع اعمدارك  :32: 14اؾمتِمٝمد سم٤مًمٜمّمقص هٜم٤م ذم اًمري٤مض  (1)

 .298: 41ضمقاهر اًمٙمالم  :264: 27ُمٝمذب إطمٙم٤مم  :66: 2ُمٗم٤مشمٞمح اًمنمائع  :44ـ 

 12، يمت٤مب احلدود واًمتٕمزيرات، أسمقاب طمد اًمزٟم٤م، سم٤مب 94: 28وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م شمٗمّمٞمؾ  (2)

 .1ح

 .2ح اعمّمدر ٟمٗمًف، (3)
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 .شاًمِمٝمقد إرسمع( أهنؿ ىمد رأوه جي٤مُمٕمٝم٤م

 يرضمؿ اًمرضمؾ واعمرأة طمتك يِمٝمد ٓ»: ×ظمؼمه أظمر ىم٤مل: ىم٤مل أسمق قمٌداهلل ـ4

 .شدظم٤مل يم٤معمٞمؾ ذم اعمٙمحٚم٦مرسمٕم٦ُم ؿمٝمداء قمغم اجلامع واإليالج واإلأقمٚمٞمٝمام 

طمّد اًمرضمؿ ذم اًمزٟم٤م أن يِمٝمد أرسمٕم٦م أهنؿ رأوه يدظمؾ »ظمؼمه أظمر أيْم٤ًم ىم٤مل:  ـ5

 .شوخيرج

ٓ جيٚمد »: ×ىم٤مل: ىم٤مل أُمػماعم١مُمٜملم ×قمـ أيب ضمٕمٗمر ،ظمؼم حمّٛمد سمـ ىمٞمس ـ6

 .شٌؾ وٓ إُمراٌة طمتك يِمٝمد قمٚمٞمٝمام أرسمٕم٦م ؿمٝمقد قمغم آيالج واإلظمراج...رضم

... وٓ جي٥م اًمرضمؿ طمتك شم٘مقم اًمٌٞمٜم٦م » ×قمـ أيب قمٌداهلل ،ظمؼم أيب سمّمػم ـ7

 .شإرسمٕم٦م سم٠مٟمف ىمد رؤي )رأوه( جي٤مُمٕمٝم٤م

... وٓ شُم٘مٌؾ ؿمٝم٤مدهتؿ »ىم٤مل:  ×قمـ أيب قمٌداهلل ،صحٞمح٦م طمريز سمـ قمٌداهلل ـ8

 .شأرسمٕم٦ٌم: رأيٜم٤م ُمثؾ اعمٞمؾ ذم اعمٙمحٚم٦م طمتك ي٘مقل

وفم٤مهر هذه اًمٜمّمقص ًمزوم اعمٕم٤ميٜم٦م اعم٤ٌمذة ًمٜمٗمس قمٛمٚمٞم٦م اإلدظم٤مل واإلظمراج، 

وُمٕمف ومتٙمقن طم٤ميمٛم٦ًم قمغم اعمٌدأ اًمٕم٤مم ذم يمت٤مب اًمِمٝم٤مدات واًم٘م٤ميض سمٙمٗم٤مي٦م ُمٓمٚمؼ 

ٞم٦م ، وهذا ُمٕمٜم٤مه أظمذ اًمرؤي٦م هٜم٤م قمغم ٟمحق اعمقوققماًمٕمٚمؿ يمام أؿم٤مر ًمف ذم اجلقاهر

 . وًمق خلّمقصٞم٦م اعمقرد ٟمٔمرًا ًمٌٜم٤مء احلدود قمغم اًمتخٗمٞمػ وىم٤مقمدة اًمدرء

                                           
 3ح اعمّمدر ٟمٗمًف، (1)

 .4، حاعمّمدر ٟمٗمًف (2)

 .5، حاعمّمدر ٟمٗمًف (3)

 .11، حٟمٗمًفاعمّمدر  (4)

 .12و 8ح 14، سم٤مب اعمّمدر ٟمٗمًف (5)

 .5ُمـ أسمقاب طمّد اًم٘مذف ح  2، سم٤مب اعمّمدر ٟمٗمًف (6)

 .299: 41 ضمقاهر اًمٙمالم (7)

 .264: 27ُمٝمّذب إطمٙم٤مم  (8)
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ـّ   وذًمؽ: ،جم٤مل اعمٜم٤مىمِم٦م هٜم٤م وارد أيْم٤مً  ًمٙم

عم٤م شم٘مّدم ـ وأؿم٤مر ًمف اًمًٞمد اخلقئل أيْم٤ًم ـ ُمـ صدق قمٜمقان اًمِمٝم٤مدة قمغم  أوًٓ:

اًمزٟم٤م واإلدظم٤مل ُمـ ظمالل رؤي٦م اعمالزُم٤مت اًم٘مٓمٕمٞم٦م قمروم٤ًم، وهذا يٕمٜمل أن هذه 

 .ذم يمت٤مب اًمِمٝم٤مدات ظمّمقصٞم٦ًم ضمديدة اًمرواي٤مت ٓ شمْمٞمػ قمغم اعمٌدأ اعمٕمٛمقل سمف

هقاًمِمٝم٤مدة  ]4رىمؿ: [إن اًمقارد ذم ظمؼمي حمٛمد سمـ ىمٞمس وظمؼم أيب سمّمػم ثوكقًو:

، وىمد شم٘مّدم أّن اًمِمٝم٤مدة قمغم اإلدظم٤مل شمّمّح قمروم٤ًم طمتك دظم٤مل ٓ رؤيتف ٟمٗمًفقمغم اإل

 ُمع قمدم اًمرؤي٦م اعم٤ٌمذي٦م سم٤مًمٌٍم.

إن هذه اًمرواي٤مت ٓ شمٗمٞمد ًمزوم رؤي٦م اًمِمٝمقد ًمٜمٗمس قمٛمٚمٞم٦م اإلدظم٤مل، وذًمؽ  ًو:ثوفث

ن اًمقارد ومٞمٝم٤م هق رؤي٦م اًمرضمؾ جي٤مُمٕمٝم٤م أو يدظمؾ وخيرج أو رؤي جي٤مُمٕمٝم٤م، وهذا أ

يمّٚمف همػم رؤي٦م ٟمٗمس اًمدظمقل واخلروج وم٢مٟمف ىمد يّمدق أٟمف رؤي ُيدظمؾ وخيرج وًمق مل 

اعمالزُم٤مت اًم٘مري٦ٌم اعمٗمٞمدة ًمٚمجزم واٟمام رؤي٧م  ،حتّمؾ رؤي٦م اًمدظمقل ٟمٗمًف سم٤مًمٕملم

 قمروم٤ًم وقم٘مالئٞم٤ًم.

 وسمٕم٤ٌمرٍة أؿمٛمؾ يٛمٙمـ اقمت٤ٌمر اًمٜمّمقص قمغم ـم٤مئٗمتلم:

اًمٓم٤مئٗم٦م اًمتل قمؼّمت سم٤مًمِمٝم٤مدة قمغم اإلدظم٤مل، وىمد شمٌلم أهن٤م ٓ شمٗمٞمد ذط  أ ـ

 اعمٕم٤ميٜم٦م.

اًمٓم٤مئٗم٦م اًمتل قمؼمت سمرؤى جي٤مُمٕمٝم٤م أو ُيدظمؾ أو... وىمد فمٝمر أهن٤م شمٖم٤مير رؤي٦م  ـب 

 دظمقل.ٟمٗمس اًم

طمٞم٨م ئمٝمر ُمٜمٝم٤م  أّن ُم٤م هق ُمثؾ اعمٞمؾ ذم اعمٙمحٚم٦م ٟمٗمس  ،ٟمٕمؿ شمٌ٘مك صحٞمح٦م طمريز

اخل٤مرج واًمداظمؾ ٓ اًمرضمؾ، إٓ إذا ىمٚمٜم٤م ـ يمام ذه٥م إًمٞمف سمٕمض ـ سم٠من اًمتٕمٌػم سم٤مًمرؤي٦م 

                                           
 .184: 1ؾمّجؾ هذه اعمٜم٤مىمِم٦م قمغم ظمؼم أيب سمّمػم اًمًٞمد اخلقئل ذم ُم٤ٌمين شمٙمٛمٚم٦م اعمٜمٝم٤مج  (1)
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: ، ومتٙمقن ُم٠مظمقذًة قمغم ٟمحق اًمٓمري٘مٞم٦م عمٓمٚمؼ اًمٕمٚمؿيمٜم٤مي٦م قمـ ًمزوم اًمٞم٘ملم واًمدىّم٦م

ًا آطم٤مدي٤ًم ٓ يقضمد اـمٛمئٜم٤من سمّمدوره واًمذي هق احلّج٦م وم٘مط وطمتك ًمق دًّم٧م شمٔمّؾ ظمؼم

 ذم سم٤مب إظم٤ٌمر قمٜمدٟم٤م.

ُم٤م أؿم٤مر إًمٞمف ذم ضم٤مُمع اعمدارك ُمـ أن أظمذ اعمِم٤مهدة قمغم هذا اًمٜمحق ذـم٤ًم  رابعًو:

ذم اًمِمٝم٤مدة حيت٤مج إمم اًمقرود سمٛم٘مداٍر ُمٝمؿٍّ ذم إظم٤ٌمر، وُمع قمدم ذًمؽ قمغم هذا اًمٜمحق 

 .ُيًتٙمِمػ قمدم أظمذه ذـم٤مً 

: ومٚمق دًّم٧م هذه اًمٜمّمقص يم٤مٟم٧م يم٤مومٞم٦ًم يمام هق اعمٕمت٤مد ًمٙمـ هذا إُمر همػم واوح

ذم ُمقارد يمثػمة أظمرى ايمتٗمل ومٞمٝم٤م سمام ي٘مرب ُمـ قمنمة رواي٤مت، ٟمٕمؿ إذا يم٤مٟم٧م اعم٠ًمًم٦م 

ُمث٤مرًا ًمٚمجدل ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمذاشمٞم٦م أو اًمت٤مرخيٞم٦م ـ يمام ؾمٞم٠ميت قمٜمد احلدي٨م قمـ ُم٠ًمًم٦م 

. هذا يمّٚمف سمٛمثؾ هذا اعمٌٜمك ًمت٘مرير ُم٤م أوم٤مده ُمٙمـ اًمتٛمًؽاًمٜمٔمر إمم قمقرة اًمزاٟمٞملم ـ أ

 .قمغم ُمٌٜمك طمجٞم٦م ظمؼم اًمث٘م٦م دون اًمقصمقق

ومال يٛمٙمـ  ،إن هذه اًمٜمّمقص شمدل قمغم اعمٓمٚمقب ذم اًمرضمؿ ٓ اجلٚمد خومسًو:

 إظمذ هب٤م ًمٚمحٙمؿ سم٤معمٕم٤ميٜم٦م ُمٓمٚم٘م٤ًم وذم يمؾ أٟمقاع احلدود قمغم اًمزٟم٤م.

ىمػ اًمث٤مًم٨م ذم اعم٠ًمًم٦م هٜم٤م، وؾمقف ي٠ميت وهذه اعمٜم٤مىمِم٦م هل ذم احل٘مٞم٘م٦م دقمقى اعمق

 احلدي٨م قمـ أدًم٦م هذا اًمرأي ٓطم٘م٤ًم.

ؽ سم٤مإلمج٤مع اعمّدقمك ذم اعم٘م٤مم يمام شم٘مّدم افسودس: ًّ  .اًمتٛم

                                           
ٕردسمٞمكم، وم٘مف احلدود واًمتٕمزيرات، ُمٙمت٥م اإلقمالم اإلؾمالُمل، اًمًٞمد قمٌد اًمٙمريؿ اعمقؾمقي ا (1)

 .299: 41واجلقاهر :146ـ  145هـ، ص  1413اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

 .442: 25وم٘مف اًمّم٤مدق (2)

 .21: 7ضم٤مُمع اعمدارك (3)

 .264: 27ُمٝمذب إطمٙم٤مم  (4)
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ًمٙمـ اجلقاب قمـ هذا اًمقضمف ص٤مر واوح٤ًم سمٕمد سمٞم٤من اعمدارك اًمٕمديدة اعمحتٛمٚم٦م 

 ًمٚمٛم٠ًمًم٦م.

أىمقى ُم٤م ذم اًم٤ٌمب ، ٟمٕمؿ ًمٕمّؾ ذط اعمٕم٤ميٜم٦مواعمتحّّمؾ قمدم صمٌقت دًمٞمٍؾ قمغم 

 قمٜمٝم٤م. ز اًمتل ؾمقف ي٠ميت يمالٌم هن٤مئلصحٞمح٦م طمري

 

2ّٛٗ  ـ اجتآ ؾطط العمي، التدطجيات الفكّ

 ويؿؽن أن تذـر وجوه مدّظؿي فؾؿوؿف افثوين هي:

إذا ىم٤مل اًمِم٤مهد »ىم٤مل:  ×إظمذ سمّمحٞمح٦م زرارة قمـ أيب ضمٕمٗمر إّول:افوجه 

 .شف احلدإٟمف ىمد ضمٚمس ُمٜمٝم٤م جمٚمس اًمرضمؾ ُمـ اُمرأشمف أىمٞمؿ قمٚمٞم

إمم  هذا اعم٘مدار ذم اًمِمٝم٤مدة سمال طم٤مضم٦مواًمٔم٤مهر ُمـ هذه اًمرواي٦م أهن٤م شمٙمتٗمل سمٛمثؾ 

 ُمٕم٤ميٜم٦م ٟمٗمس اإلدظم٤مل.

 سمٞمد أن هذا اًمقضمف ىم٤مسمٌؾ ًمٚمٛمٜم٤مىمِم٦م:

إّٟمف مل حُيؽ قمـ أطمٍد اًمٕمٛمؾ سمف، وإن ٟم٘مؾ قمـ اًمِمٞمخ اًمٓمقد اطمتامًمف سمٕمد أوًٓ: 

ِمٝمقر قمٜمف ٓ يّمؾ إمم رشم٦ٌم ختّمٞمّمف احلد سم٤مجلٚمد دون اًمرضمؿ، وُمع إقمراض اعم

 .احلجٞم٦م

 وقمدم قمٛمؾ اًمٗم٘مٝم٤مء هبذه اًمرواي٦م يٛمٙمـ شمٗمًػمه قمغم أطمد ؿمٙمٚملم:

ـ سم٤مًمِمٝم٤مدة اًمٖم٤مُمْم٦م يمام هق فم٤مهر اجلقاهر ٟمٗمًف هٜم٤م، إذ اجلٚمقس جمٚمس اًمرضمؾ  1

 وُمٕمف ومتٙمقن اًمرواي٦م خم٤مًمٗم٦ًم ًمٚمٛمِمٝمقر. ،ُمـ زوضمتف حمتٛمٌؾ ًمٖمػم اجلامع

يم٤من  أمـ ؾمقاء قمؼّم سمف اًمِم٤مهد ٟمٗمًف قمروم٤ًم  اًمتٕمٌػم  ن اًمٔم٤مهر ُمـ هذاإ :واجلواب

                                           
 .13ح 14وسم٤مب  14ح 12اًمقؾم٤مئؾ، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، سم٤مب  (1)

 .34ـ  33: 14اًمري٤مض ، 299: 41ضمقاهر اًمٙمالم  (2)
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ًمٌٞم٤من ُمْمٛمقن يمالم اًمِم٤مهد ـ هق اعم٘م٤مرسم٦م واجلامع، وٓ يِمٛمؾ  ×شمٕمٌػمًا ُمـ اإلُم٤مم

ُمثؾ اًم٘مٌٚم٦م واًمٚمٛمس وٟمحقمه٤م، ومٕمٜمدُم٤م ي٘م٤مل: ضمٚمس ومالٌن ُمـ هذه اعمرأة جمٚمس 

اجلٚمقس ـ أٟمف  ؾمٞمام ُمع يمٚمٛم٦مٓاًمرضمؾ ُمـ إُمرأشمف وم٢من اًمٕمرف يٗمٝمؿ ُمـ هذا اًمتٕمٌػم ـ 

ٌّٚمٝم٤م أو همػم ذًمؽ، وُمع هذا اًمٔمٝمقر اًمٕمرذم شمٙمقن اًمِمٝم٤مدة همػم  واىمٕمٝم٤م ٓ أٟمف ىم

قمغم  هد، سمؾ طمّتك ًمق اقمؽمومٜم٤م سمٕمدم ؿم٤مهم٤مُمْم٦ٍم ومال شمٙمقن اًمرواي٦م خم٤مًمٗم٦ًم ًمٚمٛمِمٝمقر

ؾمّٞمام ُمع ٟمٗمل آطمتامًملم ٓدًٓم٦م هذا اًمٜمص قمغم اجلامع وم٢من احلٙمؿ سمثٌقت احلّد ـ 

ة ديٛمّثؾ سمٜمٗمًف ؿم٤مهدًا ُمٕمّززًا ًمتٗمًػمه سم٤مجلامع أو ًمؽمضمٞمح إراأشمٞملم قماّم ىمري٥م ـ 

 اجلامع قمروم٤ًم ُمٜمف ُم٤م دُمٜم٤م ٟمحتٛمٚمف سمدرضم٦ٍم ضمٞمدة ُمًٌ٘م٤ًم.

مم ذط إواعمِمٝمقر ذهٌقا  ،إن اًمرواي٦م شمٙمتٗمل سمام دون اًمرؤي٦م اعم٤ٌمذة ًمإلدظم٤مل ـ2

 اعمٕم٤ميٜم٦م وومؼ ُم٤م شم٘مّدم.

سمٞمد أٟمف ٓ حيرز  ،٤مإلقمراضإٟمف ًمق ؾمٚمٛمٜم٤م سمٙمؼمى وهـ اخلؼم اًمّمحٞمح سمواجلواب: 

إقمراض ُمِمٝمقر اًم٘مدُم٤مء ُم٤م ىمٌؾ اًمٓمقد قمـ هذا اخلؼم ُمـ هذه اًمٜم٤مطمٞم٦م يمام أذٟم٤م 

ؾم٤مسم٘م٤ًم، إذ مل ٟمٕمثر إٓ قمغم اعم٘مٜمٕم٦م ًمٚمٛمٗمٞمد واًمٙم٤مذم ٕيب اًمّمالح ممّـ ذيمروا هذا احلٙمؿ، 

 ومٙمٞمػ ٟمجزم سم٢مقمراض اعمِمٝمقر قمٜمف طمتك شمً٘مط اًمرواي٦م قمـ احلجٞم٦م؟

ُمـ اطمتامل أن يٙمقن اعمراد سم٤محلد ذم اًمرواي٦م اًمتٕمزير ٓ  حلّر اًمٕم٤مُمكماُم٤م أوم٤مده  ثوكقًو:

 .اعم٤مئ٦م ضمٚمدة

ًمٙمـ هذا جمّرد اطمتامل سمال ىمريٜم٦م يٌّٕمده جملء يمٚمٛم٦م احلد حمالًة سم٤مًٕمػ واًمالم 

اًمٔم٤مهرة ذم اًمٕمٝمدي٦م، وًمق أريد ىمٌقل ذًمؽ هٜم٤م ومام هق اعم٤مٟمع ُمـ ىمٌقًمف ذم ُمقارد أظمرى 

 ٤مئؾ محؾ احلّد ومٞمٝم٤م قمغم اًمتٕمزير؟ٓ ي٘مٌؾ ٟمٗمس ص٤مطم٥م اًمقؾم

                                           
 .12ُمـ سم٤مب  14ذيؾ احلدي٨م  97: 28اًمقؾم٤مئؾ، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ  (1)
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ُم٤م ذيمره احلّر اًمٕم٤مُمكم أيْم٤ًم ُمـ اطمتامل أن يٙمقن اعمراد صمٌقت احلّد قمغم  ثوفثًو:

 .اًمِم٤مهد ٓ اعمِمٝمقد وّده

ـّ  ٕن هذه اجلٛمٚم٦م اًمتل ٟمٓمؼ هب٤م اًمِم٤مهد إن يم٤مٟم٧م  :هذا آطمتامل ُمًتٌٕمدٌ  ًمٙم

ظمالل يمالٍم فم٤مهر ذم إوم٤مدشمف فم٤مهرًة ذم اًمدظمقل ومٛمٕمٜم٤مه أن اًمِم٤مهد ىمد ؿمٝمد سم٤مًمزٟم٤م ُمـ 

ضمٚمس ُمٜمٝم٤م جمٚمس اًمرضمؾ ُمـ »ومام هق اعمقضم٥م حلّده؟! وأُم٤م إذا مل شمٙمـ هذه اجلٛمٚم٦م.. 

فم٤مهرًة ذم اًمزٟم٤م واًمدظمقل سم٠من يم٤مٟم٧م فم٤مهرة ذم إقمؿ أو ذم همػمه ومٚمامذا حيّد ُم٤م  شاُمرأشمف

ن اطمتامل أدام مل يِمٝمد قمٚمٞمف سم٤مًمزٟم٤م طمتك يّمدق قمٚمٞمف قمٜمقان اًم٘مذف، وهذا ُمٕمٜم٤مه 

 إمم اًمِم٤مهد ٟمٗمًف هق اطمتامٌل وئٞمؾ. شقمٚمٞمف»ضمقع وٛمػم ر

وومؼ ُم٤م شم٘مّدم ومٝمذه اجلٛمٚم٦م فم٤مهرٌة ذم اجلامع قمروم٤ًم، وهذا ُمٕمٜم٤مه أن اًمِم٤مهد  رابعًو:

يريد أن حيٙمل قمـ قمٛمٚمٞم٦م اجلامع سمقاؾمٓم٦م هذا اًمتٕمٌػم، وُمٕمف ومال شمدل اجلٛمٚم٦م قمغم أن 

ٞم٦م اًمرضمؾ ُمع زوضمتف اًمِم٤مهد رأى اًمٗم٤مقمؾ قمغم هٞمئ٦م وووٕمٞم٦م يمام حتٙمٞمف هٞمئ٦م وووٕم

طمتك ي٘م٤مل إن هذا دًمٞمؾ قمغم يمٗم٤مي٦م ُمِم٤مهدة هذه اهلٞمئ٦م، سمؾ شمٗمٞمد طمٙم٤ميتف هبذا اًمتٕمٌػم 

ٟمف يمٞمػ طمّمؾ ًمف اًمٕمٚمؿ سم٤مإلدظم٤مل أقمـ اًمزٟم٤م ٟمٗمًف، وُمـ صّمؿ وم٤مًمِم٤مهد ؾم٤ميم٧ٌم قمـ 

 ومرسمام قمرف سمذًمؽ ُمـ ظمالل اًمرؤي٦م اعم٤ٌمذة.

يم٤من  :ن ي٘مقلأ٤م... وسملم رأيتف ضم٤مًم٤ًًم ُمٜمٝم :ن ي٘مقلأوسمٕم٤ٌمرٍة ُمقضمزٍة ومرٌق سملم 

ومٞمام اًمث٤مٟمٞم٦م ختؼم  ،ضم٤مًم٤ًًم ُمٜمٝم٤م... وم٤مٕومم حتٙمل قمـ ُمتٕمّٚمؼ اًمرؤي٦م ورسمام شمٗمٞمد اعمٓمٚمقب

قماّم رآه دون أن شمذيمر ُمتٕمّٚمؼ اًمرؤي٦م ومال يٙمقن ذم اًمرواي٦م فمٝمقٌر ذم اعمٓمٚمقب وإن 

 يم٤مٟم٧م ُمِمٕمرًة سمف.

سمال  ذم خم٤مًمٗم٦ٍم ذقمٞم٦م ة ًمٚمزم اًمتقّرطإٟمف ًمق صح ذط اعمٕم٤ميٜم٦م اعم٤ٌمذ افثوين:افوجه 

                                           
 اعمّمدر ٟمٗمًف. (1)
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س ،رُمؼمّ  ًّ ، وُمٕمف ومتً٘مط قمداًم٦م اًمِم٤مهد ومال وهل اًمٜمٔمر إمم قمقرة اًمٖمػم أو اًمتج

 ي١مظمذ سمِمٝم٤مدشمف.

إن اعمٓمٚمقب قمداًم٦م اًمِم٤مهد طم٤مل إدٓئف سمِمٝم٤مدشمف ٓ طم٤مل  فؽن يرد ظؾقه أوًٓ:

٤ًم ٟمٔمره إمم اًمقاىمٕم٦م اعمِمٝمقد هب٤م، وُمٕمف ومتٙمٗمل قمداًمتف زُمـ اإلدٓء طمتك ًمق يم٤من وم٤مؾم٘م

 ىمٌؾ ذًمؽ، وٓ ُمالزُم٦م سملم إُمريـ.

ُم٤م ذيمره سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ أن قمدم اًمٜمٙمػم قمغم اًمِمٝمقد يٛمثؾ ؿم٤مهدًا قمغم  ثوكقًو:

 ًّ ؽ سم٤مًمًػمة اعمتنمقمٞم٦ّم ضمقاز اًمٜمٔمر هبدف اًمِمٝم٤مدة قمغم اًمزٟم٤م، وُمٕمف يٛمٙمـ اًمتٛم

 .اعمتّمٚم٦م قمغم ضمقاز اًمٜمٔمر، وسم٤مًمت٤مزم ومال ُمٕمٜمك ًمٚمتِمٙمٞمؽ ذم اًمٕمداًم٦م طمٞمٜمئذٍ 

ُمًٌ٘م٤ًم أن اًمِمٝم٤مدة  &ىمٌؾ هذا اًمٗم٘مٞمف ُمٌٜم٤مئل، إذ اومؽمضهذا اجلقاب ُمـ ًمٙمـ 

قمغم اًمزٟم٤م ىمد أظمذ ومٞمٝم٤م رؤي٦م ٟمٗمس اًمدظمقل اعمالزُم٦م ًمٚمٜمٔمر إمم اًمٕمقرة، وم٤موٓمّره ذًمؽ 

إلسمداء ختري٩م ومٜمّلٍّ ًمٚمٛمقوقع ذم ُم٤ٌمطم٨م اًمًؽم واًمٜمٔمر، إٓ أن هذا اًمٙمالم ٓ يٗمٞمد 

ٟمٜم٤م ٟمتٙمٚمؿ قمـ أدًم٦م اًمٓمرف اًمث٤مين أدرة، ذًمؽ هٜم٤م ٕٟمف يٛمثؾ ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اعمٜمٝمجٞم٦م ُمّم٤م

وهذا ُمٕمٜم٤مه أٟمٜم٤م ٟمح٤مؾمٌٝم٤م سمٜمٗمًٝم٤م سمٕمٞمدًا قمـ صّح٦م أدًم٦م ذط  ،اًمٜم٤مذم ًمنمط اعمٕم٤ميٜم٦م

اعمٕم٤ميٜم٦م، أي أن اعمرطمٚم٦م أؾمٌؼ ُيٗمؽمض ومٞمٝم٤م أٟمف ٓ دًمٞمؾ ًمديٜم٤م قمغم اًمنمـمٞم٦م وُمـ صمؿ 

ف وُمـ صمؿ صم٧ٌم ٟمريد أن ٟمح٤ميمؿ أدًم٦م اًمٕمدم طمتك إذا ُم٤م صم٧ٌم دًمٞمؾ اًمٕمدم ذم طمد ذاشم

 ًمت٘مديؿ وضمٍف قمغم آظمر، وهٜم٤م ٟم٘مقل: ُم٘م٤مرٟم٦مدًمٞمؾ اًمنمـمٞم٦م ذم طمد ذاشمف ىمٛمٜم٤م سم٢مضمراء 

ن اًمًػمة ٕ :أ ـ ٓ يٛمٙمـ اًمٜم٘مد قمغم أدًم٦م اًمٜم٤موملم سم٢مصم٤ٌمت ضمقاز اًمٜمٔمر سم٤مًمًػمة

                                           
س اًمًٞمد حمّٛمد طمًلم ومْمؾ اهلل ذم يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح (1) ًّ سم٘مٚمؿ ضمٕمٗمر اًمِم٤مظمقري،  ،ذيمر ىمْمّٞم٦م اًمتج

 .99: 1م، 1996دار اعمالك، 

: 14اًمؽماث اًمٕمريب، سمػموت ج ُمًتٛمًؽ اًمٕمروة اًمقصم٘مك، اًمًٞمد حمًـ احلٙمٞمؿ، دار اطمٞم٤مء (2)

36. 
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شمٗمًػٌم ىم٤مئؿ قمغم ذط اعمٕم٤ميٜم٦م اعمٗمؽمض قمدم صمٌقهت٤م سمٕمد، ومٙمٞمػ يراد هب٤م شمؼمير اًمٜمٔمر 

 غم ٟمٗمل اًمنمط هٜم٤م؟ًمٜم٘مد سمره٤من ىم٤مم قم

ب ـ ًمق ظمٚمٞمٜم٤م واًمًػمة وأدًم٦م طمرُم٦م اًمٜمٔمر ًمٙم٤من إٟم٥ًم ضمٕمٚمٝم٤م ؿم٤مهدًا قمغم ٟمٗمل 

ٕن قمدم هذا اًمتٗمًػم ؾمقف يْمٓمرٟم٤م إمم شم٘مٞمٞمد قمٛمقُم٤مت وُمٓمٚم٘م٤مت طمرُم٦م  :اًمنمـمٞم٦م

ٟم٥ًم هق احلٗم٤مظ قمغم اًمٕمٛمقُم٤مت ورومع اطمتامل وم٤مًمًٌٞمؾ إ ،اًمٜمٔمر إمم اًمٕمقرة

 اًمنمـمٞم٦م.

اعمٕم٤ميٜم٦م، أُم٤م ًمق ؾمٚمٛمٜم٤م هب٤م ومًٞمٙمقن  أدًّم٦م وٟمّمقص ذطغم شم٘مدير دم٤مهؾ هذا قم

أُم٤مُمٜم٤م أدًم٦م طمرُم٦م اًمٜمٔمر إمم اًمٕمقرة ُمـ ضمٝم٦م وأدًم٦م ذط اعمٕم٤ميٜم٦م ُمـ ضمٝم٦م أظمرى 

وسمٞمٜمٝمام فم٤مهرة اًمًػمة، وهٜم٤م ي٘مدم ختّمٞمص وشم٘مٞمٞمد أدًم٦م احلرُم٦م قمغم رومع أدًّم٦م اًمنمط 

ًت٘مّرة ومٞمام يقضمد مجع دًم٦م اًمنمـمٞم٦م ُمٕم٤مرو٦ٌم ُمأقمروم٤ًم، ذًمؽ أن اعمٕم٤مرو٦م سملم اًمًػمة و

ن أدًم٦م طمرُم٦م اًمٜمٔمر أٓ وهق اًمت٘مٞمٞمد واًمتخّمٞمص، وهذا ُمٕمٜم٤مه أقمرذم سملم اًمًػمة و

دًم٦م احلرُم٦م ُم٘مٞمدًة سمٖمػم صقرة أدًم٦م احلرُم٦م ُمٜمحّٚم٦م ومتٙمقن أاعمٕم٤مرو٦م سملم اًمًػمة و

دًم٦م اًمنمـمٞم٦م قمغم طم٤مهل٤م. ًمٙمـ طمٞم٨م شم٘مّدم ُمٕمٜم٤م قمدم أاًمٜمٔمر إمم اًمزٟم٤م شمٚم٘م٤مئٞم٤ًم ومتٌ٘مك 

٦م اًمنمـمٞم٦م ومٞمٙمقن قمٛمقم احلرُم٦م ٟم٤مومذًا واًمًػمة همػم يم٤مؿمٗم٦م قمـ رء صمٌقت أدًمّ 

ٓطمتامل اقمتامد اًمِمٝمقد قمغم رؤي٦م اعمالزُم٤مت اًمتل شمٗمٞمدهؿ اًم٘مٓمع سم٤مًمزٟم٤م، ٟمٕمؿ ؾمٞم٠ميت 

 أن صمٌقت صحٞمح٦م طمريز ـ ؾمٜمدًا وُمتٜم٤ًم ـ ىمد يٖمػّم ذم سمٕمض إُمقر هٜم٤م.

اعمٜم٤مىمِم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م أقماله  ؿمٙم٤مل أيْم٤ًم قمـ اًمّمٞمٖم٦م اعمٕمّدًم٦م هلذهوووم٘م٤ًم ًمذًمؽ يرشمٗمع اإل

مم اًمٕمقرة طمراُم٤ًم إأي اًمتقّرط سمٛمخ٤مًمٗم٦م ذقمٞم٦م، وهذه اًمّمٞمٖم٦م هل أٟمف إذا يم٤من اًمٜمٔمر 

، ومٛمـ ضمٝم٦موم٤مًمنميٕم٦م ؾمقف  حتّرم اًمٜمٔمر وُمـ ضمٝم٦م أظمرى  شم٘مع ذم شمٕم٤مرض شم٘مٜمٞمٜملٍّ

 وهذا يًتٌٓمـ ؿمٞمئ٤ًم ُمـ اعمٕم٤ميم٦ًم. ،شمٗمؽمض وضمقد طمدٍّ قمغم اًمزٟم٤م
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ٕمّص اًمِمٝمقد طم٤مل ٟمٔمرهؿ ًمٙمٜمٝمؿ قمدول طم٤مل أداء وىمد ىمٚمٜم٤م سم٠مٟمف ُمـ اعمٛمٙمـ أن ي

 ؾم٤مس ذط اعمٕم٤ميٜم٦م.أاًمِمٝم٤مدة، ومْماًل قمـ ؿمٝم٤مدة اًمًػمة قمغم احلٚمٞم٦م أو رومع 

ًمٙمـ اًمت٤ًمؤل اًمذي يٌ٘مك هٜم٤م يتٛمريمز طمقل قمدم وضمقد أؾمئٚم٦م ُمـ ضم٤مٟم٥م 

قمـ طمٙمؿ اًمٜمٔمر إمم اًمٕمقرة ًمرؤي٦م  ^اعمتنّمقم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م وأصح٤مب إئٛم٦م

ٙمـ ين ذط اًمرؤي٦م مل أل إىمرب هٜم٤م ـ ًمق مل ٟمجزم سمف ـ هق واىمٕم٦م اًمزٟم٤م، وآطمتام

ذم اًمذهـ اعمتنّمقمل ومٚمؿ يْمٓمرهؿ ذًمؽ إمم اًم١ًمال قمـ طمٙمؿ اًمٜمٔمر، أُم٤م ًمق  اً ُم٠مظمقذ

مل ٟمقاومؼ قمغم ذًمؽ وم٢من شمٗمًػم ؾمٙمقهتؿ قمـ هذا اًمت٤ًمؤل اعمٜمٓم٘مل ًمـ يٙمقن واوح٤ًم، 

٠مل قمـ طمٙمٛمٝم٤م ذم ُمقرد مم ُم٠ًمًم٦م اًمٜمٔمر امم اًمٕمقرة ويًإومٙمٞمػ مل يٚمتٗم٧م أطمٌد ُمٜمٝمؿ 

اًمِمٝم٤مدة قمغم اًمزٟم٤م ُمع أن طمرُم٦م اًمٜمٔمر إمم اًمٕمقرة صم٤مسمت٦ٌم سم٤مًم٘مٓمع سملم اعمًٚمٛملم ُمـ طمٞم٨م 

 اعمٌدأ؟!

طمٞم٨م ذه٥م  :ُم٤مم اًمتٛمًؽ سم٤مًمًػمة هٜم٤مأج ـ إن اًمًٞمد احلٙمٞمؿ ٟمٗمًف أصم٤مر ُمِمٙمٚم٦ًم 

ًمٕمدم إطمراز أن ٟمٔمرهؿ يم٤من قمـ شمٕمّٛمٍد طمتك ٟمحٙمؿ سم٤مجلقاز  ن اًمًػمة دًمٞمٌؾ جمٛمؾأمم إ

 .يم٤من محاًل قمغم اًمّمح٦م ×ٚمرسمام يم٤من قمـ همٗمٚم٦ٍم أو أن ؾمٙمقت اعمٕمّمقموم

 ×ًمٙمـ هذه اعمالطمٔم٦م سم٤مًمذات ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمت٠مُّمؾ ومٞمام ًمق ىمٌٚمٜم٤م ًمزوم شمدظمؾ اعمٕمّمقم

ن محؾ اعمٕمّمقم أًمألُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ذم ُمثؾ هذا اعمقرد، ذًمؽ 

هؿ وهق أُمر وئٞمٌؾ اًمِمٝمقَد إرسمٕم٦م قمغم اًمّمح٦م يٗمؽمض اضمتامع اًمٖمٗمٚم٦م ذم ٟمٔمر

سمح٤ًمب آطمتامل، وم٢من اطمتامل اضمتامع أرسمٕم٦م ؿمٝمقد قمغم واىمٕم٦ٍم واطمدة ًمٚمٜمٔمر إًمٞمٝم٤م 

ن شمٙمقن طمقادث اًمِمٝم٤مدات اعمتٕمّددة أهبذه اًمدىم٦م قمـ همٗمٚم٦م واشمٗم٤مق، وُمـ صمؿ اطمتامل 

إظمرى قمغم واىمٕم٦م زٟم٤م صم٤مٟمٞم٦م وصم٤مًمث٦م و... قمغم هذا اًمِمٙمؾ هق اطمتامل وئٞمؾ ضمدًا، 

أن حيرز آـمٛمئٜم٤من سمقىمقع ُمٕمّمٞم٦ٍم ذم اعمقرد أو  ×ٙم٤من اعمٕمّمقمن سم٢مُمأوهذا ُمٕمٜم٤مه 

                                           
 .36: 14اعمًتٛمًؽ  (1)
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ـّ قمدم اعمٕمّمٞم٦م ضمٝماًل ُمـ ىمٌؾ اًمِمٝمقد ومٝمق يمآُمٍر سم٤معمٕمروف وٟم٤مهل قمـ اعمٜمٙم ر أو فم

ىمؾ رومع اؿمت٤ٌمهٝمؿ أ اًمِمٝمقد سمحرُم٦م ُم٤م ومٕمٚمقه أو ٓ يمٛمٌٚمٍغ ًمألطمٙم٤مم ُمٚمزُم سمتذيمػم

ُمر ومال ؿمؽ ؾمٞمٙمقن سم٤محلّٚمٞم٦م، وُمع قمدم وضمقد أي ٟمص شم٤مرخيل يٗمٞمد ُمثؾ هذا إ

ث٧ٌم هٜم٤م يي مل ذاعمٕم٤ميٜم٦م اًم قاز ٟمٔمرهؿ قمغم شم٘مدير اومؽماض ذطذًمؽ يم٤مؿمٗم٤ًم قمـ ضم

قمٜمدٟم٤م. ومٛمـ يٚمتزم سمنمط اعمٕم٤ميٜم٦م ُمٚمزٌم سم٤مٕظمذ هبذه اًمًػمة ٓ ًمقطمده٤م سمؾ سمْمّؿ 

طمٙم٤مم وهق ُم٤م يٙمِمػ قمـ ُمر واًمٜمٝمل أو قمـ شمٌٚمٞمغ إقمـ إ ×ؾمٙمقت اعمٕمّمقم

 ضمقاز اًمٜمٔمر طمٞمٜمئٍذ.

ُمـ يمقن اًمٜمٔمر إمم اًمٕمقرة طمٞمٜمئٍذ وؾمٞمٚم٦م إلىم٤مُم٦م طمدود  أوم٤مده ذم اعم٤ًمًمؽ ُم٤م ثوفثًو:

 اهلل شمٕم٤ممم، وم٢مٟمف سمدوٟمف يٜمًد سم٤مب احلدود ذم ُمثؾ هذه اعمقارد وشمٜمتنم اًمٗم٤مطمِم٦م.

قمغم اًمًؽم وقمدم  ٤مً وىمد أضم٤مب سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء قمـ هذا اًمقضمف سمٙمقن طمد اًمزٟم٤م ُمٌٜمٞم

ىمرار ف يمح٤مٓت اًمتقسم٦م ورسم٤مقمٞم٦م اإلاًمتح٘مؼ ذم اخل٤مرج يمام شمٗمٞمده جمٛمققم٦م ىمرائـ ومٞم

 .واًمِمٝمقد و... 

وىمد شم٘مّدم رٌء ُمـ إصم٤مرة آؾمتٗمٝم٤مم طمقل هذه اًمٜم٘مٓم٦م سمٛمجٛمققمٝم٤م، وطمّمٞمٚم٦م 

صمٌتٜم٤م أوم٢من  ،صم٤ٌمشمفإإّن هذا اًمقضمف ٓ يٛمثؾ دًمٞماًل قمغم ٟمٗمل ذط اعمٕم٤ميٜم٦م وٓ قمغم  :اًم٘مقل

رة اًمزاٟمٞملم ًمٚمًػمة اعمٕم٤ميٜم٦م طمٙمٛمٜم٤م هٜم٤م سمجقاز اًمٜمٔمر إمم قمق ذم ُمقرٍد ؾم٤مسمٍؼ ذط

اعمت٘مدُم٦م و... ٓ اؾمتٙمِمٗمٜم٤م ُمـ ٟمٔمرهؿ سمٓمالن اًمنمط يمام حي٤موًمف هذا اًمقضمف، وإذا مل 

صم٤ٌمت اعمٓمٚمقب ُمـ دون طم٤مضم٦م إمم هذا إي٘مؿ دًمٞمؾ قمغم ذط اعمٕم٤ميٜم٦م يمٗمك ًمقطمده ذم 

                                           
وٟمًٌف ومٞمف امم اًم٘مقاقمد، ًمٙمـ ذم اًم٘مقاقمد ضمقاز اًمٜمٔمر دون سمٞم٤من ُمدريمف  51ـ  54: 7اعم٤ًمًمؽ  (1)

واسمـ ؾمٕمٞمد احلكم ذم  :32: 12. وىمد ٟمص قمغم اجلقاز اًمٙمريمل ذم ضم٤مُمع اعم٘م٤مصد 6: 3ج اٟمٔمر

وان اؾمت٘مرب أظمػمًا  27: 7ف ذم يمِمػ اًمٚمث٤مم أيْم٤ًم يمام ذيمر هذا اًمقضم ،396اجل٤مُمع ًمٚمنمائع: 

 اعمٜمع.

 .36: 14اعمًتٛمًؽ  (2)
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ن ُم٤م ذيمره مجٚم٦م ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ قمدم أشم٤مم فم٤مهرًا. يمام شمٌلم  همػماًمقضمف، وم٤مًمقضمف اًمث٤مين 

ذا ىم٤مًمقا هب٤م عم٤م إٓ يٜمًجؿ ُمع ذط اعمٕم٤ميٜم٦م   ًمٚمِمٝم٤مدةلمٜمٔمر إمم قمقرة اًمزاٟمٞمضمقاز اًم

 شم٘مدم.

ؽ سمام دّل قمغم إىم٤مُم٦م احلد قمغم أؾم٤مس اًمِمٝم٤مدة سمر افثوفٌ: ًّ ؤي٦م اًمرضمؾ واعمرأة اًمتٛم

ن آيمتٗم٤مء أذًمؽ  ٦م:اعمٕم٤ميٜم ، وم٢من هذه اًمرواي٤مت شم١ميمد قمغم قمدم ذطذم حل٤مٍف واطمد

ف واطمد وإىم٤مُم٦م احلد قمٚمٞمٝمام ٟمتٞمج٦م هذه اًمِمٝم٤مدة هق ذم سمرؤيتٝمام قم٤مريلم حت٧م حل٤م

 احل٘مٞم٘م٦م شمٜم٤مزٌل قمـ اعمٕم٤ميٜم٦م وإٓ ًمزم قمدم إىم٤مُم٦م احلد ٟمٔمرًا ًمٕمدم اًمرؤي٦م اعم٤ٌمذة.

 وهذه اًمرواي٤مت قمديدة ٟمذيمر ُمٜمٝم٤م:

إذا وضمد »ي٘مقل:  ×صحٞمح٦م قمٌداًمرمحـ احلذاء ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌداهلل ـأ 

 .شا ُم٤مئ٦م ضمٚمدةضمٚمد واعمرأة ذم حل٤مٍف واطمداًمرضمؾ 

وضمد إذا »: ×صحٞمح٦م قمٌداًمرمحـ سمـ أيب قمٌداهلل ىم٤مل: ىم٤مل أسمققمٌداهلل ـب 

ىم٤مُم٧م قمٚمٞمٝمام سمذًمؽ سمٞمٜم٦م، ومل ُيّٓمٚمع ُمٜمٝمام قمغم )ُم٤م(  اًمرضمؾ واعمرأة ذم حل٤مٍف واطمد

ُمـ اًمٜمّمقص اًمت٤مُّم٦م  . وهمػمه٤مشؾمقى ذًمؽ، ضُمٚمد يمّؾ واطمٍد ُمٜمٝمام ُم٤مئ٦م ضمٚمدة

ىم٤مل:  ×ووح ُمـ ذًمؽ صحٞمح٦م أيب سمّمػم قمـ أيب قمٌداهللوهمػم اًمت٤مُم٦م ؾمٜمدًا. وإ

                                           
، وفم٤مهر اًمٗمػموزآسم٤مدي واًمٜم٤مئٞمٜمل وقمٌداًمٙمريؿ 496: 5اًمٕمروة اًمقصم٘مك، ٟمنم مج٤مقم٦م اعمدرؾملم  (1)

صٗمٝم٤مين ويم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء واًمؼموضمردي سمق احلًـ اإلأاحل٤مئري واعمح٘مؼ اًمٕمراىمل واًمًٞمد 

ازي واًمًٞمد اخلٛمٞمٜمل واخلقئل اعمقاوم٘م٦م قمغم ذًمؽ، وهق فم٤مهر ٟمٙم٤مح واًمًٞمد قمٌداهل٤مدي اًمِمػم

، وىمد ٟمص اًمًٞمد اخلقئل قمغم اًمتٛمًؽ سم٠مدًّم٦م طمرُم٦م اًمٜمٔمر طمٞم٨م ٓ ُمزاطمؿ 99: 1اًمِم٤مظمقري

ؽ ًمف ذم ُمٝمذب آطمٙم٤مم 82: 1هل٤م ذم ُم٤ٌمين اًمٕمروة اًمقصم٘مك، يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح  ًّ  46: 24، يمام مت

 سم٤مٕصؾ واإلـمالق.

 .5ح 14احلدود، طمد اًمزٟم٤م، سم٤مب  ،85: 28اًمقؾم٤مئؾ  (2)

 .9، حاعمّمدر ٟمٗمًف (3)

 اعمت٘مّدم. 14راضمع سم٤مب  (4)
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 .شإذا وضمد اًمرضمؾ ُمع إُمرأٍة ذم سمٞم٧م ًمٞماًل وًمٞمس سمٞمٜمٝمام رطمؿ ضُمٚمدا»

ومٝمذه اًمٜمّمقص شم١ميّمد قمغم آًمٞم٦ٍم ضمديدة ذم ُمقوقع اًمِمٝم٤مدة وشمقؾّمع ُمـ دائرة 

مم احلّد ومٞمام يرشمٌط سم٤معمِمٝمقد سمف يمام هق واوح، ومم٤م ي١مّيد هذه اًمتقؾمٕم٦م دون أن يّمؾ إ

رشم٦ٌم اًمدًمٞمؾ ُم٤م ضم٤مء ذم ظمؼم احلًلم سمـ زيد ذم ؿم٤مهديـ ؿمٝمد أطمدمه٤م قمغم ؿمخٍص 

 ×سم٠مٟمف رآه ينمب اخلٛمرة ومٞمام ؿمٝمد أظمر قمٚمٞمف سم٘مٞمئٝم٤م طمٞم٨م طمٙمؿ أُمػم اعم١مُمٜملم

 .سمقىمقع احلدّ 

ًمٙمـ اعمِمٙمٚم٦م ذم هذه اًمٜمّمقص يمقهن٤م ُمٕم٤مرو٦ًم سمٜمّمقص شمدل قمغم أهنام جيٚمدان 

 ×محـ سمـ احلّج٤مج ىم٤مل: يمٜم٧م قمٜمد أيب قمٌداهللدون احلد ُمـ ىمٌٞمؾ صحٞمح٦م قمٌداًمر

٤ٌّمد اًمٌٍمي وُمٕمف أٟم٤مس ُمـ أصح٤مسمف وم٘م٤مل ًمف: طمدصمٜمل قمـ  اًمرضمٚملم ومدظمؾ قمٚمٞمف قم

 دإذا أظمذ اًمرضمٚملم ذم حل٤مٍف واطم ×يم٤من قمكمٌّ »، وم٘م٤مل ًمف: إذا أظمذا ذم حل٤مٍف واطمدٍ 

 ، وم٘م٤مل ًمف قم٤ٌمد: إٟمؽ ىمٚم٧م زم: همػم ؾمقط، وم٠مقم٤مد قمٚمٞمف ذيمر احلدي٨مشضهبام احلد

، ومٙمت٥م اًم٘مقم احلْمقر قمٜمد ذًمؽ شهمػم ؾمقط»)احلد( طمّتك أقم٤مد ذًمؽ ُمرارًا، وم٘م٤مل: 

 ×إن قمٚمٞم٤مً »: ×. ويمذًمؽ صحٞمح٦م أسم٤من سمـ قمثامن ىم٤مل: ىم٤مل أسمققمٌداهللاحلدي٨م

 .شُمٜمٝمام ُم٤مئ٦م ؾمقٍط همػم ؾمقط ُمع رضمٍؾ ذم حل٤مف، ومجٚمد يمّؾ واطمد وضمد اُمرأةً 

صمالصملم ؾمقـم٤ًم يمخؼم ؾمٚمٞمامن سمـ وهمػمه٤م ُمـ اًمٜمّمقص سمام ومٞمٝم٤م ُم٤م دل قمغم اًميب 

 .هالل

وُمع وضمقد هذه اعمٕم٤مرو٦م ٓ يٛمٙمـ إظمذ سم٤مًمٓم٤مئٗم٦م إومم إٓ سمٕمد طمّؾ اًمتٕم٤مرض 

                                           
 .1ح 44، احلدود، طمد اًمزٟم٤م، سم٤مب 145: 28اًمقؾم٤مئؾ  (1)

 .1، ح 14، أسمقاب طمّد اعمًٙمر، سم٤مب 239: 28اًمقؾم٤مئؾ  (2)

 .2ح 14، سم٤مب  اعمّمدر ٟمٗمًف (3)

 .19، ح اعمّمدر ٟمٗمًف (4)

 .21، حاعمّمدر ٟمٗمًف (5)
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ن اعم٘مّدم هق أظم٤ٌمر أًمّم٤محلٝم٤م، وهق ُم٤م ٟمٗم٤مه سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء ذم هذه اعم٠ًمًم٦م إذ ذيمروا 

ئٗم٦م إومم ظم٤ٌمر اًمٓم٤مأن أ٦م قمغم إىمؾ ُمـ احلد ٓ إومم، ذًمؽ اًمٓم٤مئٗم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٜم٤مّص 

ُمقاوم٘م٦ٌم ٕهؾ اًمًٜم٦م ومتٙمقن ص٤مدرًة قمغم ؾمٌٞمؾ اًمت٘مٞم٦م وهق ُم٤م شمِمٝمد سمف صحٞمح٦م 

ومم قمـ ، وهذا ُمٕمٜم٤مه ؾم٘مقط اًمٓم٤مئٗم٦م إقمٌداًمرمحـ سمـ احلج٤مج أٟمٗم٦م اًمذيمر

 اعمٕم٤ميٜم٦م. ٓمالن آؾمتِمٝم٤مد هب٤م قمغم ٟمٗمل ذطآقمت٤ٌمر وسم٤مًمت٤مزم سم

ُمقاىمػ وم٘مٝم٤مء اًمًٜم٦م ذم هذه  ًمٙمـ اًمٜم٘مٓم٦م اجلديرة سم٤مًمت٠مُّمؾ هٜم٤م هل ذم أن شمتٌع

اًم٘مْمٞم٦م وُم٤م ىمد شمقطمل سمف سمٕمض ٟمّمقصٝمؿ قمغم ىمّٚم٦م سمحثٝمؿ ذم هذا اعمقوقع سم٤مًمٜم٦ًٌم 

إمم وم٘مٝم٤مء اًمِمٞمٕم٦م، إن هذا اًمتتٌع يٛمٜمحٜم٤م ٟمتٞمج٦ًم ُمٕم٤ميم٦ًًم ومٜمّمقصٝمؿ اًمٗم٘مٝمٞم٦م شمٗمٞمد 

ن روايتٝمؿ ظمؼم ضمٚمد قمٌداهلل سمـ ُمًٕمقد أرسمٕملم ضمٚمدًة أ، يمام احلٙمؿ سم٤مًمتٕمزير ٓ احلد

يمؾ ذًمؽ ي١ميمد وىمقومٝمؿ إمم ضم٤مٟم٥م  ، وىمّم٦م اعمٖمػمة اعمٕمرووم٦ميم٤من يمذًمؽ ًمِمخص

ؾمٞمام قمغم ٟمحق صػمورشمف ُمقىمٗمٝمؿ ٓاًم٘مقل سمٕمدم إضمراء احلّد ٓ أىمؾ ُمـ قمدم ذه٤مهبؿ ـ 

ومال ُمٕمٜمك ًمت٘مديؿ اًمٓم٤مئٗم٦م  ، وُمـ صمؿاًمٕم٤مم أو اعمقىمػ احل٤ميمؿ ـ إمم صمٌقت احلد يم٤مُمالً 

، وهذا ـ أي يمقن اًمٗم٘مف اًمًٜمل ىم٤مئاًل سمثٌقت اًمث٤مٟمٞم٦م وـمرح إومم قمغم أؾم٤مس اًمت٘مٞم٦م

                                           
 .242ـ  241: 1يمٛمث٤مل ُم٤ٌمين شمٙمٛمٚم٦م اعمٜمٝم٤مج  اٟمٔمر (1)

وحمٛمد سمـ اًمنمسمٞمٜمل ذم ُمٖمٜمل  :314: 7لم ٞمل اًمديـ اًمٜمقوي ذم روو٦م اًمٓم٤مًمٌراضمع حم (2)

وىمد يٗمٝمؿ ُمـ اًمنظمز ذم  :112: 9واًمٕم٤ٌمدي ذم طمقار اًمنمواين  :154: 4اعمحت٤مج 

 أيْم٤ًم. 47: 7وُمـ أيب سمٙمر اًمٙم٤مؿم٤مين ذم سمدائع اًمّمٜم٤مئع  :65: 9اعمًٌقط 

وقمٌد  :271ـ  274: 6واهلٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد  :442: 11راضمع اسمـ طمزم ذم اعمحغم ( 3)

واهلٜمدي ذم يمٜمز  :341: 9واًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم  :441: 7اًمرزاق اًمّمـٜمٕم٤مين ذم اعمّمٜمّػ 

وهٜم٤مك ٟمّمقٌص أظمرى ذم اعمحغم قمـ قمٛمر شمٗمٞمد ذًمؽ أيْم٤ًم، ٟمٕمؿ هٜم٤مك  :416: 5اًمٕمامل 

 ل قمغم احلد اًمٙم٤مُمؾ.ٟمّمقٌص شمد

 .152: 4ل ذم ٟمّم٥م اًمراي٦م ٕمواًمزيٚم :449: 3احل٤ميمؿ اًمٜمٞم٤ًمسمقري ذم اعمًتدرك  (4)



 1ج / املعاصر دراسات يف الفقه اإلسالمي ....................................... 298

إٟم٘مص ُمـ احلد ـ يٛمٙمٜمف أن يِمّٙمؾ دًمٞماًل قمٙمًٞم٤ًم ًمّم٤مًمح اًمٓم٤مئٗم٦م احل٤ميمٛم٦م سمثٌقت 

، وٟمًٌف محاًل ًمرواي٤مت اًمٜم٘مص قمغم اًمت٘مّٞم٦م يمام ومٕمٚمف اًمٕماّلُم٦م اعمجٚمز :احلد يم٤مُمالً 

 .اعمجٚمز إول إمم اًمِمٞمخ اًمٙمٚمٞمٜمل

ل قمغم صمٌقت إٟم٘مص ُمـ احلد ُمتٕم٤مرٌض ومٞمام سمٞمٜمف، إذ سمؾ يٛمٙمٜمٜم٤م اًم٘مقل سم٠من ُم٤م د

ظمرى قمغم أٟم٘مص أومٞمام دًم٧م  ،دًّم٧م جمٛمققم٦ٌم قمغم اعم٤مئ٦م ؾمقط قمدا ؾمقٍط واطمد

حٜم٤م ؾمٜمدي٤ًم اعمجٛمققم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م قم٤مرو٧م اعمجٛمققم٦َم إومم ُمـ وم٢مذا صحّ  ،يمثالصملم

 ومم اًمداًم٦م قمغم صمٌقت احلد يم٤مُماًل.اًمٓم٤مئٗم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م وؾمٚمٛم٧م سمذًمؽ اًمٓم٤مئٗم٦م إ

ومم قمغم اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م يمثرهت٤م وشمداوهل٤م ومٞمام اًمٓم٤مئٗم٦م سمؾ يٛمٙمـ شمرضمٞمح اًمٓم٤مئٗم٦م إ

، ومم وُمْمّٕمٗم٤ًم ًمٚمث٤مٟمٞم٦ماًمث٤مٟمٞم٦م ىمٚمٞمٚم٦م وهق ُم٤م يِمٙمؾ قم٤مُماًل ُم٘مقي٤ًم ٓطمتامل اًمٓم٤مئٗم٦م إ

ؾمٞمام وأّن ظمؼم زيد اًمِمح٤مم وؾمٚمٞمامن سمـ هالل اعمدرضملم ذم اًمٓم٤مئٗم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م وٕمٞمٗم٤من ٓ

 ؾمٜمدًا.

ن أيت٠ميمد  ُم٠ًمًم٦م طمد اًمٗم٤مقمٚملم ذم حل٤مٍف واطمداعمرور اعمختٍم قمغم  ذم هذا ،ٟمٕمؿ

رؤي٦م اعم٤ٌمذة ًمٞم٧ًم ٓزُم٦م، وٓ يٕمٜمل هذا ـ يمام ىمد يٙمقن هق اًم٥ًٌم ذم دومع 

مم شمرضمٞمح اًمٓم٤مئٗم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ـ اًمتٕمٌد سمٛمجّرد اًمٙمقن ذم إؾمٞمام اعمت٠مظمريـ ٓ ،اًمٗم٘مٝم٤مء

 ر اًمٕمرذم ًمٚمتدًمٞمؾ قمغم اًمزٟم٤م.اًمٚمح٤مف اًمقاطمد سمؾ هل شمٕمٌػم آظمر قمـ يمٗم٤مي٦م هذا اعم٘مدا

                                           
 .277ـ  276: 23ُمرآة اًمٕم٘مقل  (1)

، وىمد سملم وضمف ومٝمٛمف هذا إُمر ُمـ يمالم اًمٙمٚمٞمٜمل ُمـ ظمالل شم٠مظمػم 6: 14( روو٦م اعمّت٘ملم 2)

قمٜمٝم٤م، ًمٙمـ هذا  ههذا ُمٕمٜم٤مه قمدم رو٤مإظمػم اخلؼم اًمدال قمغم إٟم٘مص إمم اًمرواي٦م إظمػمة و

اًمتٗمًػم همػم واوٍح وم٤مًمٙمٚمٞمٜمل ذيمر ذم احلدي٨م اًمث٤مين ُمـ ٟمٗمس اًم٤ٌمب ظمؼم زيد اًمِمح٤مم اًمدال 

قمغم إٟم٘مص ُمـ احلّد، وهذا ُمٕمٜم٤مه أٟمف مل ي١مظّمر اًمرواي٦م إٟم٘مص ذم هذا اًم٤ٌمب اًمذي اؿمتٛمؾ قمغم 

رف، سمػموت، حت٘مٞمؼ اًمِمٞمخ حمٛمد ومروع اًمٙم٤مذم، دار اًمتٕم٤م :اٟمٔمرًمٚمتٗمّمٞمؾ وأطمد قمنم طمديث٤ًم، 

 .113ُمـ اًم٤ٌمب  2، ح 194: 7م، ج 1993ضمٕمٗمر ؿمٛمس اًمديـ، 
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ٟمٕمؿ يٌ٘مك هٜم٤م ىمْمٞم٦م اًمٕمالىم٦م سملم صحٞمح٦م طمريز اعمت٘مّدُم٦م اًمتل متثؾ أىمقى وضمٍف 

ًمٚم٘مقل إول وسملم اًمقضمقه اعمٕمتٛمدة ذم اًم٘مقل اًمث٤مين، وم٤مًمٔم٤مهر هق شم٘مّدم أدًم٦م اًم٘مقل 

قمـ ٕن ُمٜمٝم٤م ُم٤م يّمؾ إمم درضم٦ٍم اطمتامًمٞم٦م قم٤مًمٞم٦م يمًٙمقت اعمتنّمقم٦م  :اًمث٤مين اًمث٤مسمت٦م ؾمٚمٗم٤مً 

اًم١ًمال قمـ طمٙمؿ اًمٜمٔمر وهق ُم٤م يرومع طمجٞم٦م ظمؼم طمريز ٟمٔمرًا ًمٙمقن اخلؼم احلّج٦م هق 

ذا اًمقصمقق سمف إذا اخلؼم اعمقصمقق قم٘مالئٞم٤ًم، وهذا اخلؼم مم٤م ىم٤مُم٧م وضمقه قمٙمًٞم٦م شمدومع ه

ًػمه سم٤مًمرؤي٦م اعم٤ٌمذي٦م وإٓ يم٤مٟم٧م ؿمقاهد اًم٘مقل اًمث٤مين ُمٕمّززًة ٓطمتامل أّسيٜم٤م قمغم شمٗم

مم٤ّم يٕمٓمل اًمرُمزي٦م ًمتٕمٌػم اعمٞمؾ ذم اعمٙمحٚم٦م يم٢مؿم٤مرٍة إمم ٝمؿ ٕمْمسماًمتٗمًػم اًمذي أصم٤مره 

 اًمٞم٘ملم اجل٤مزم واًمدىّم٦م اًمالزُم٦م ذم اًمِمٝمقد واًمِمٝم٤مدة.

 

 ـ وسضك اجتآ التفصٗن بني الطدي ٔاجلمس3

واعمدرك اًمقطمٞمد هلذا اعمقىمػ هق اًمٜمّمقص اًمتل شم٘مّدُم٧م ذم اًمقضمف اخل٤مُمس ُمـ 

ٜمّمقص شمدل قمغم ذط اعمٕم٤ميٜم٦م ذم دائرة وضمقه اعمقىمػ إول اعمت٘مّدم هٜم٤م، ومٝمذه اًم

وُمٕمف ومتٙمقن هذه اًمنمـمٞم٦م ظم٤مص٦ًم هبذا اًمٜمقع ُمـ اًمٕم٘مقسم٤مت  ،قم٘مقسم٦م اًمرضمؿ ٓ اجلٚمد

قمغم اًمزٟم٤م وشمٌ٘مك قم٘مقسم٦م اجلٚمد قمغم اًم٘م٤مقمدة اعم٘مّررة ذم سم٤مب اًمِمٝم٤مدات ُمـ يمٗم٤مي٦م ُمٓمٚمؼ 

ٞمٚمٞم٤ًم سملم اًمٕمٚمؿ واًمٞم٘ملم احلز قمغم أسمٕمد شم٘مدير، وهبذا يٙمقن هذا اعمقىمػ ُمقىمٗم٤ًم شمٗمّم

 اعمقىمٗملم إّوًملم.

وهذه اعمالطمٔم٦م اًمتل حتٙمل قمـ اظمتّم٤مص اًمٜمّمقص اعمت٘مّدُم٦م سم٤مًمرضمؿ صحٞمح٦ٌم، 

( وم٢مٟمف يٜمص قمغم قم٘مقسم٦م اجلٚمد 6سمٞمد أهن٤م شمقاضمف ُمِمٙمٚم٦ًم هل ظمؼم حمّٛمد سمـ ىمٞمس )رىمؿ: 

 مم٤م يرومع هذا اًمتٗمّمٞمؾ.

 شم٘مدُمت٤م وىمد جي٤مب قمـ هذه اعمِمٙمٚم٦م سم٠مّن ظمؼم حمٛمد سمـ ىمٞمس هذا ُمٜم٘مقٌل سمروايتلم

ومٝمذان اخلؼمان  ،(2إطمدامه٤م شم٘مقل سم٤مجلٚمد وصم٤مٟمٞمتٝمام شم٘مقل سم٤مًمرضمؿ )رىمؿ:  ،أيْم٤مً 
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مم٤م  ،يٜم٘مٚمٝمام حمٛمد سمـ ىمٞمس إمم قم٤مصؿ سمـ محٞمد إمم اسمـ أيب ٟمجران ذم إؾم٤مٟمٞمد يمّٚمٝم٤م

طمتك »اخلؼم اًمذي اؿمتٛمؾ قمغم اجلٚمد ومٞمف  هم٤مي٦م ُم٤م ذم إُمر أنّ  ،يٕمّزز أن اًمرواي٦م واطمدة

وإّول أٟم٥ًم، هذا ُمـ ضمٝم٦م وُمـ  شطمتك يِمٝمد قمٚمٞمف»ٜمام اًمث٤مين ومٞمف سمٞم شيِمٝمد قمٚمٞمٝمام

وىم٤مل: ٓ أيمقن أول »ضمٝم٦م أظمرى أو٤موم٧م اًمرواي٦م اًمتل ذيمرت اجلٚمد ذياًل ي٘مقل: 

ح أطمد وم٢مذا مل ٟمرضّم  شاًمِمٝمقد إرسمٕم٦م أظمِمك اًمروقم٦م أن يٜمٙمؾ سمٕمْمٝمؿ وم٠مضمٚمد

ٛم٘مدار آظمتالف قمغم آطمتامًملم ذم اًمرواي٦م مل ٟمدر ُم٤م هق اًمّمحٞمح ومٞمٝم٤م ومتً٘مط سم

 وسم٤مًمت٤مزم شمزول اعمِمٙمٚم٦م اًمتل ٟمٕم٤مين ُمٜمٝم٤م إذ شمٌ٘مك اًمٜمّمقص إظمرى سمال ُمٜم٤مزع. ،إىمؾ

ـّ  (، 8اعمِمـٙمٚم٦م إظمرى اًمتل شمٌ٘مك هل رواي٦م طمريز اعمت٘مّدُم٦م أيْم٤ًم )رىمؿ:  ًمٙم

طمٞم٨م إهن٤م شمدل سم٢مـمالىمٝم٤م قمغم ًمزوم اعمٕم٤ميٜم٦م ذم ُمٓمٚمؼ احلدود رمج٤ًم أو ضمٚمدًا دون أن 

أن اعمِمٙمٚم٦م ُمـ ٟم٤مطمٞمتٝم٤م يٛمٙمـ طمّٚمٝم٤م ًمّم٤مًمح اعمقىمػ اًمث٤مًم٨م ذًمؽ أن شمٗمّّمؾ، سمٞمد 

دًٓمتٝم٤م ؾمٙمقشمٞم٦م وم٢مذا ُم٤م ومٝمٛمٜم٤م ُمـ اًمٜمّمقص إظمرى اًمتٗمّمٞمؾ اعمذيمقر ومال ُم٤مٟمع 

ٕهن٤م ًمٞم٧ًم ذم ُم٘م٤مم سمٞم٤من يمٞمٗمٞم٦م اًمِمٝم٤مدة ُمـ يم٤موم٦م اجلٝم٤مت سم٘مدر  :يٛمٜمع ُمـ محٚمٝم٤م قمٚمٞمف

احلدود وذط اعمٕم٤ميٜم٦م ٟمقاع ُم٤م هل ذم ُم٘م٤مم سمٞم٤من طمد اًم٘مذف وم٢مـمالىمٝم٤م ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م أ

وقء اًمٜمّمقص إظمرى وًمٞمس إـمالىم٤ًم حمٙماًم طمتك  ذمىم٤مسمٌؾ ًمٚمتٗمًػم  إـمالٌق سمدوي

ي٘م٤مل سم٠مٟمف ٓ يٛمٙمـ شم٘مٞمٞمده سمام دل قمغم ذط اعمٕم٤ميٜم٦م ذم اًمرضمؿ سمٕمد أن يم٤من اًمٓمروم٤من 

 ُمثٌتلم ٓ شم٘مٞمٞمد سمٞمٜمٝمام يمام هق اعم٘مّرر أصقًمٞم٤ًم.

ه اًمٜمّمقص هل إظمرى يمّٚمٝم٤م ٓ شمدل قمغم ًمٙمـ طمٞم٨م إٟمٜم٤م ومٞمام شم٘مّدم ىمٚمٜم٤م سم٠من هذ

هذا اعمقىمػ  ُمـ صمؿومٞمٙمقن هذا اًمقضمف ـ و ،اجلٚمد ماعمٓمٚمقب ؾمقاٌء اشمّمٚم٧م سم٤مًمرضمؿ أ

وىمد  ،يمّٚمف ـ ذم همػم حمٚمف، ومٝمذا اعمقىمػ ُمٌٜملٌّ قمغم دًٓم٦م اًمٜمّمقص قمغم ُمٌدأ اعمٕم٤ميٜم٦م

 شم٘مّدُم٧م ُمٜم٤مىمِمتٝم٤م وُمٕمف ومال ُمٕمٜمك ًمٚمتٗمّمٞمؾ اعمذيمقر.
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 الٍتٗذٛ

ظمّمقص طم٤مؾّم٦م اًمٌٍم ذم  طاؽمؿماشمٙمقن ٟمتٞمج٦م هذا اًمٌح٨م قمدم وومؼ ُم٤م شم٘مّدم 

اًمِمٝم٤مدة قمغم اًمزٟم٤م، ومٚمق ؿمٝمد قمغم اًمزٟم٤م ُمـ ظمالل ي٘مٞمٜمف احلْمقري سمف سمقاؾمٓم٦م طم٤مؾّم٦م 

اًمٚمٛمس أو همػمه٤م يمٗمك ومت٧ّم قمٜم٤مس اًمِمٝم٤مدة اعمٚمزُم٦م ًمٚم٘م٤ميض، يمام ٓ يِمؽمط ـ قمغم 

ومٚمق  ،ًمٜمٗمس قمٛمٚمٞم٦م اإلدظم٤ملشم٘مدير إرادة اًمقصقل إمم اًمٞم٘ملم سم٤مًمٌٍم ـ اًمرؤي٦م اعم٤ٌمذة 

ؿمٝمد قمغم اًمزٟم٤م سمٛمٕمٜمك اإلدظم٤مل ًمٙمـ ُمـ دون رؤي٦م ٟمٗمس اإلدظم٤مل وإٟمام سمرؤي٦م 

 ُمالزُم٤مشمف اًمتل شمقضم٥م اًم٘مٓمع اًمقاوح سمحّمقًمف يمٗمك أيْم٤ًم.

وٓ يٕمٜمل هذا أي إٟمٙم٤مٍر عم٤ٌمدئ اًمٕمٗمق واًمتخٗمٞمػ واًمًؽم واًمتقسم٦م و... ذم اًم٘م٤مٟمقن 

م اًمِم٤مرع سم٢مصم٤ٌمت سمراءة اعمتٝمؿ هق سم٘مدر اجلزائل اإلؾمالُمل سم٘مدر ُم٤م يٕمٜمل أن اهتام

اهتامُمف سم٢مداٟم٦م اجل٤مين، وشمِمّدد اًمِم٤مرع ذم وؾم٤مئؾ اإلصم٤ٌمت وقمدم رهمٌتف ذم وىمقع 

اًمٕم٘مقسم٦م أُمقر يٛمٙمـ اعمقاوم٘م٦م  اًمتقسم٦م قمغمـ ٞم٨م اعمٌدأ ُمـ طم ـ اًمٕم٘مقسم٦م قمٛمٚمٞم٤ًم وشمٗمْمٞمٚمف

إمم سم٤مب  دون أن شمٕمٜمل إًمٖم٤مء سم٤مب اًمٕم٘مقسم٤مت أو حتقيٚمف ،قمٚمٞمٝم٤م ُمـ طمٞم٨م اعمٌدأ أيْم٤مً 

 ُمٗمّرغ ُمـ ُمْمٛمقن.

 



 



 

 

 

 
 

  الٕقف الٍكسٙ يف الفكْ اإلغالو٘

 قطاٞٚ اغتساللٗٛ 





 

 

 

 

 

 

 متّٗس: يف حتسٖس زاٟطٚ البشح ٔوٕضٕعْ

حتٌٞمس إصؾ، وشمًٌٞمؾ اعمٜمٗمٕم٦م )أو »قمّرف اًمٗم٘مٝم٤مء اعمًٚمٛمقن اًمقىمػ سم٠مٟمف 

. وذم رشمف. وذم سمٕمض اًمٙمٚمامت: إٟمف قم٘مد هذه صمٛم، أو إـمالق اعمٜمٗمٕم٦ماًمثٛمرة(

                                           
: واجل٤مُمع 152: 3: واًمنائر 369: واسمـ محزة، اًمقؾمٞمٚم٦م: 286: 3: اًمٓمقد، اعمًٌقط اٟمٔمر( 1)

: وضمقاهر 324: 14: واًمٜمراىمل، ُمًتٜمد اًمِمٞمٕم٦م 47: 3: واعمٝمذب اًم٤ٌمرع 369ًمٚمنمائع: 

: 25، 11، 2: 4: وضم٤مُمع اعمدارك 85: 3صٗمٝم٤مين، طم٤مؿمٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م : واإل2: 28اًمٙمالم 

: ووم٘مف 215: 4: واعمٜمتٔمري، دراؾم٤مت ذم وٓي٦م اًمٗم٘مٞمف 482، 477، 444: 3وُمّم٤ٌمح اًمٗم٘م٤مه٦م 

: وحمٛمد اًمروطم٤مين، ُمٜمٝم٤مج اًمّم٤محللم 231: 2: واخلقئل، ُمٜمٝم٤مج اًمّم٤محللم 335: 24اًمّم٤مدق 

: 455: 2: وومْمؾ اهلل، وم٘مف اًمنميٕم٦م 388: 2: واًمًٞمًت٤مين، ُمٜمٝم٤مج اًمّم٤محللم 259: 2

: 185: 6: واًمنمح اًمٙمٌػم 236، 188، 185: 6: واعمٖمٜمل 328، 325: 15واعمجٛمقع 

: واعمرداوي، 232: 4: واًمٌجٜمقردي، اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م 321: 4: ويمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع 189

: واًمٗمّمقل 345: وإص٤ٌمح اًمِمٞمٕم٦م: 294: 2: واًمراوٟمدي، وم٘مف اًم٘مرآن 3: 7اإلٟمّم٤مف 

 .315: 3: وُمٜمٝم٩م اًمّم٤محللم ٦298م: اًمٖمروي

: واحلدائؼ 176، 163: 3: واًمروو٦م اًمٌٝمٞم٦م 88: واًمٚمٛمٕم٦م اًمدُمِم٘مٞم٦م: 156( اعمختٍم اًمٜم٤مومع: 2)

 .279: 6: واًمٕمروة اًمقصم٘مك 273: 9: وري٤مض اعم٤ًمئؾ 126: 22اًمٜم٤مضة 

: وىمقاقمد 289: 3: واًمٕمالُم٦م احلكم، حترير إطمٙم٤مم 442: 2( احلكم، ذائع اإلؾمالم 3)

: واعمح٘مؼ اًمٙمريمل، ضم٤مُمع 263: 2: واًمِمٝمٞمد إّول، اًمدروس اًمنمقمّٞم٦م 387: 2ٕطمٙم٤مم ا

 .197: 1: ورؾم٤مئؾ اعمح٘مؼ اًمٙمريمل 67، 66، 59، 58: 9اعم٘م٤مصد 
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، أو طمٌس اًمٕملم قمغم ُمٚمؽ سمٕمْمٝم٤م: إٟمف طمٌس اعمٛمٚمقك قمـ اًمتٛمٚمٞمؽ ُمـ اًمٖمػم

 ، إمم همػمه٤م ُمـ اًمٌٞم٤مٟم٤مت واًمتقوٞمح٤مت.اًمقاىمػ واًمتّمّدق سم٤معمٜمٗمٕم٦م

وُمٕمٜمك ذًمؽ أّن إصؾ اًمذي هق اًمٕملم جُيٕمؾ حمٌقؾم٤ًم ممٜمققم٤ًم، سمحٞم٨م ٓ جيقز 

، ذم ُم٘م٤مسمؾ اعمٜمٗمٕم٦م ـ أي ُمٜمٗمٕم٦م ذًمؽ اًمتٍّمف ومٞمف ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م شمٍّموم٤ًم ٟم٤مىمالً 

إصؾ ـ، وم٢مهن٤م شمٓمٚمؼ ًمٚمٛمقىمقف قمٚمٞمف، وٓ حُي٤مل دون اٟمتٗم٤مقمف هب٤م، أو دمٕمؾ ذم ؾمٌٞمؾ 

 اهلل يٜمتٗمع هب٤م يمذًمؽ.

وىمد ومٝمؿ همػم واطمد ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء هذا اًمتٕمريػ ًمٚمقىمػ ُمـ ظمالل سمٕمض 

ب سمرواي٦م وًمده: اًمرواي٤مت، ُمثؾ: اًمٜمٌقي اًمقارد ذم ىمّّم٦م اخلٚمٞمٗم٦م اًمث٤مين قمٛمر سمـ اخلٓم٤م

ٌّؾ اًمثٛمرة» ٌّس إصؾ، وؾم ٌّٚم٧م صمٛمره»، أو شطم ٧ًٌّم أصٚمف وؾم . شإن ؿمئ٧م طم

ورهمؿ إؿمٙم٤مل سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء ذم طم٘مٞم٘مّٞم٦م هذا اًمتٕمريػ إٓ أهنؿ ضمٕمٚمقا ُم٤م ومٞمف ُمـ 

 .ظمّم٤مئص اًمقىمػ

واٟمٓمالىم٤ًم ُمـ قمٜمٍم حتٌٞمس إصؾ ُم٘م٤مسمؾ اإلـمالق ذم اعمٜمٗمٕم٦م يم٤من ٓسمد ُمـ يمقن 

٤مىمٞم٦ًم ذم فمرف آٟمتٗم٤مع هب٤م، ومال شمزول هبذا آٟمتٗم٤مع، وإٓ يم٤من ذًمؽ اًمٕملم اعمقىمقوم٦م سم

خم٤مًمٗم٤ًم عمٗمٝمقم اًمتحٌٞمس اعم٠مظمقذ ذم اًمتٕمريػ ُم٘م٤مسماًل ًمالٟمتٗم٤مع سم٤معمٜمٗمٕم٦م: ّٕن هذه اعم٘م٤مسمٚم٦م 

شمقطمل سم٠مّن هٜم٤مك ؿمٞمئ٤ًم خيْمع ًمالٟمتٗم٤مع سمف، ومٞمٙمقن ُمقرد اًمتٍّمف وآؾمتٝمالك، ذم 

ئمّؾ حمٌقؾم٤ًم صم٤مسمت٤ًم. وهلذا ذيمر سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء ُم٘م٤مسمؾ رء يٙمقن حمالًّ ًمالٟمتٗم٤مع و

                                           
 .27: 12( اًمنظمز، اعمًٌقط 1)

، 348: 2: وطم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ 324، 313: 5: اسمـ ٟمجٞمؿ اعمٍمي، اًمٌحر اًمرائؼ اٟمٔمر( 2)

 .3: 5، و597: 4و

: وُمٕمروم٦م اًمًٜمـ 162: 6: واًمٌٞمٝم٘مل، اًمًٜمـ اًمٙمؼمى 54: 4: وإم 348( اًمِم٤مومٕمل، اعمًٜمد: 3)

 .47: 14: واًمٜمقري، ُمًتدرك اًمقؾم٤مئؾ 264: 2: وإطم٤ًمئل، قمقازم اًممزم 544: 4وأصم٤مر 

 .349: 5( اًمِمٝمٞمد اًمث٤مين، ُم٤ًمًمؽ إومٝم٤مم 4)
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 .، سمال ظمالفساطم٦ًم أّن اًمقىمػ يّمّح ذم يمؾ ُم٤م يّمّح آٟمتٗم٤مع سمف ُمع سم٘م٤مء قمٞمٜمف

وووم٘م٤ًم ًمذًمؽ ُمٜمع اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ وىمػ ُمثؾ: إـمٕمٛم٦م واًمِمٛمقع، ويمّؾ ُم٤م يٙمقن 

ؼّم قمٜمٝم٤م آٟمتٗم٤مع سمف سم٢مشمالف قمٞمٜمف: ّٕن ذًمؽ ُمٜم٤مىمٌض عمٗمٝمقم اًمقىمػ وهقيتف، اًمتل يٕم

، ُمـ طمٞم٨م إّن . وذيمروا أّن ُمـ ذًمؽ وىمػ اعمٜم٤مومع ٟمٗمًٝم٤ماًمتٕمريػ اعمت٘مّدم

 آٟمتٗم٤مع هب٤م ُمًتٚمزم إلشمالومٝم٤م.

هذا اًمًٞم٤مق اًم٘م٤مٟمقين واعمٗمٝمقُمل شمرك شم٠مصمػمه قمغم ُم٠ًمًم٦م ه٤مُّم٦م ذم سم٤مب اًمقىمقف، 

وم٢مٟمف  ،وهل وىمػ اًمٜم٘مد أو اًمٕمٛمٚم٦م، اًمتل شمٕمؼّم قمـ اًم٘مٞمٛم٦م واعم٤مًمٞم٦م ذم شمداوٓت اًمًقق

عم٤ّم يم٤من اًمٜم٘مد ؾم٤مسم٘م٤ًم قم٤ٌمرة قمـ اًمدراهؿ واًمدٟم٤مٟمػم، ويم٤مٟم٧م اًمدراهؿ واًمدٟم٤مٟمػم ُم٠مظمقذًة 

 ُمـ اًمٗمّْم٦م واًمذه٥م، وم٘مد سمح٨م اًمٗم٘مٝم٤مء ذم وىمػ اًمذه٥م واًمٗمْم٦م:

يم٤من ُمـ اًمٓمٌٞمٕمل احلٙمؿ سمجقاز وىمٗمف: ٕٟمف قملم  أـ ؾنذا ـون افذهى وافػّضي حؾّقوً 

هـ( هذا ٤726مُم٤ًم. وىمد ذيمر اًمٕمالُم٦م احلكّم)يٛمٙمـ آٟمتٗم٤مع هب٤م ُمع سم٘م٤مئٝم٤م، يم٤مًمٕم٘م٤مر مت

، سمؾ ذيمر إُمر، وٟم٘مؾ ُمقاوم٘م٦م اًمِم٤مومٕمل قمٚمٞمف، وأمحد ذم إطمدى اًمروايتلم

                                           
: واًمِمٝمٞمد 52: 2، يمِمػ اًمرُمقز : وأيب369: اسمـ ؾمٕمٞمد احلكم، اجل٤مُمع ًمٚمنمائع: اٟمٔمر( 1)

: واخلقئل، ُمٜمٝم٤مج اًمّم٤محللم 47: 3: واسمـ ومٝمد، اعمٝمذب اًم٤ٌمرع 88إّول، اًمٚمٛمٕم٦م اًمدُمِم٘مٞم٦م: 

: 131: 6: وزيـ اًمديـ، يمٚمٛم٦م اًمت٘مقى 268: 2: وحمٛمد اًمروطم٤مين، ُمٜمٝم٤مج اًمّم٤محللم 239: 2

 .327: 3: وحمٛمد اًمّمدر، ُمٜمٝم٩م اًمّم٤محللم 176: 9واسمـ طمزم، اعمحغّم 

 .16: 28حمٛمد طمًـ اًمٜمجٗمل، ضمقاهر اًمٙمالم  (2)

: 235: 6: واسمـ ىمداُم٦م، اعمٖمٜمل 325: 15: واًمٜمقوي، اعمجٛمقع 58: 9: ضم٤مُمع اعم٘م٤مصد اٟمٔمر( 3)

 .298: 4واًمٌٝمقيت، يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع 

 .328: 24: وحمٛمد ص٤مدق اًمروطم٤مين، وم٘مف اًمّم٤مدق 349: 6( اًمٞمزدي، اًمٕمروة اًمقصم٘مك 4)

)طمجري٦م(: وضمٕمٗمر اًمًٌح٤مين، ذم وىمػ احلكم  432: 2ة اًمٗم٘مٝم٤مء : اًمٕمالُم٦م احلكم، شمذيمراٟمٔمر( 5)

: واسمـ ىمداُم٦م، 384: 4: وروو٦م اًمٓم٤مًمٌلم 44ـ  43: 53وإصمامن، جمّٚم٦م وم٘مف أهؾ اًمٌٞم٧م، اًمٕمدد 

 .297: 4: ويمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع 194: 6اًمنمح اًمٙمٌػم 
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 .هـ( أّن قمٚمٞمف مج٤مهػم إصح٤مب885اعمرداوي)

 ومٝمٜم٤م طم٤مًمت٤من:ب ـ أّمو إذا ـون افذهى وافػّضي دراهم ودكوكر مسؽوـي 

ُم٤م ومٞمٝمام ُمـ قمٜمٍم اًمذهٌٞم٦م واًمٗمْمّٞم٦م، وىمد  أن يقىمٗم٤م ًمٚمتزيلم سم٤مقمت٤ٌمر احلوفي إوػ:

ذيمر همػم واطمد ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء احلٙمؿ سم٤مجلقاز ذم هذه احل٤مًم٦م أيْم٤ًم هبذا آقمت٤ٌمر: ٟمٔمرًا 

ـّ اًمٗم٘مف اًمًٜمّل ؿمٝمد ظمالوم٤ًم ذم هذا ًمٚمٛمٜمٗمٕم٦م اعمقضمقدة هٜم٤م، وهل اًمتزيـ وأُمث٤مًمف . ًمٙم

ًمٜمّص اًمًٞمدة  اعمقوقع. وم٘مد ذيمر اًمٜمقوي أّن إصح٤مب ـ اًمِم٤مومٕمٞم٦م ـ أضم٤مزوه:

طمٗمّم٦م سمٜم٧م قمٛمر: وٕهّن٤م ـ أي اًمدراهؿ واًمدٟم٤مٟمػم اعمقىمقوم٦م ًمٚمزيٜم٦م وٟمحقه٤م ـ قملٌم 

يٛمٙمـ آٟمتٗم٤مع هب٤م ُمع سم٘م٤مئٝم٤م، وٟم٥ًم ذًمؽ إمم أصح٤مب اإلُم٤مم أمحد، صمؿ ٟم٘مؾ اعمٜمع 

اًم٘مقل سمٕمدم ضمقاز وىمػ ش ُمٖمٜمل اعمحت٤مج». وضمٕمؾ ص٤مطم٥م قمـ أمحد ٟمٗمًف ومٞمف

. واؾمتدّل ًمف سمٕمْمٝمؿ ـ ُمثؾ: اًمديمتقر وه٦ٌم إصّح  اًمدراهؿ واًمدٟم٤مٟمػم ًمٚمتزيلم هق

 .اًمزطمٞمكم ـ سم٠مّٟمف ٟمٗمع همػم ُم٘مّمقد: ًمذا ٓ يّمّح 

ُمـ هٜم٤م جي٥م أن ٟمٕمرف أّن ضم٤مٟم٤ًٌم يمٌػمًا ُمـ ظمالف اًمٗم٘مٝم٤مء ذم ضمقاز وىمػ اًمدراهؿ 

واًمدٟم٤مٟمػم ٓ يٕمقد إمم ضمقاز وىمػ اعم٤مًمٞم٦م، يمام ؾمقف ي٠ميت سمحثف إن ؿم٤مء اهلل، وإٟمام يٕمقد 

                                           
د سمـ طمٜمٌؾ ( اعمرداوي، اإلٟمّم٤مف ذم ُمٕمروم٦م اًمراضمح ُمـ اخلالف قمغم ُمذه٥م اإلُم٤مم اعمٌّجؾ أمح1)

7 :8. 

. 134ـ  133: 6: وزيـ اًمديـ، يمٚمٛم٦م اًمت٘مقى 18: 28( راضمع: اًمٜمجٗمل، ضمقاهر اًمٙمالم 2)

: ٟم٤مس يم٤مشمقزي٤من، طم٘مقق ُمدين )قم٘مقد ٤مٟمٔمرُمـ اًم٘م٤مٟمقن اعمدين اإليراين، وم 58وهق ُم٘مت٣م اعم٤مّدة 

 م.1994، ٟمنم يٚمدا، إيران، 211: 3ُمٕملّم( 

 .325: 15( اًمٜمقوي، اعمجٛمقع 3)

 .377: 2سمٞمٜمل، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج ( اًمنم4)

، 1، دار اًمٗمٙمر، دُمِمؼ، ط188( وه٦ٌم اًمزطمٞمكم، اًمقص٤مي٤م وإوىم٤مف ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل: 5)

 م.1987
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ُمٙم٤من آٟمتٗم٤مع سم٤مًمدرهؿ واًمديٜم٤مر سمٛمثؾ ضمٕمٚمف طمٚمٞم٤ًم أو زيٜم٦م، ومال يتامهك ذًمؽ إإمم 

 اخلالف ُمع ُمقوقع ُم٠ًمًمتٜم٤م سم٤مًميورة.

أن شمالطمظ اًمدراهؿ واًمدٟم٤مٟمػم سمقصٗمٝم٤م قمٛمٚم٦ًم ٟم٘مدي٦ًم ٓ طمٚمّٞم٤ًم، ومٝمؾ احلوفي افثوكقي: 

وم٤ًم جيقز وىمٗمٝم٤م أم ٓ، ُمـ طمٞم٨م إن آٟمتٗم٤مع هب٤م سمقصٗمٝم٤م ٟم٘مدًا ٓزٌم إلشمالومٝم٤م إشمال

طمٙمٛمٞم٤ًم سمٜم٘مٚمٝم٤م إمم ؿمخص آظمر: إذ ٓ ُمٜمٗمٕم٦م هل٤م إٓ ذم اعمج٤مل اًمتداوزم ذم اًمًقق، 

 وهذا ُم٤م يٗميض إمم زوال قمٞمٜمٝم٤م وسم٘م٤مء ُم٤مًمّٞمتٝم٤م وٛمـ اًمٌدل اًمذي ي١مظمذ ُم٘م٤مسمٚمٝم٤م؟

  هذا هو بحثـو هـو، ؾفل جيوز وؿف افـؼود بام هي كؼود أم ٓ؟

 ًمٜم٘مدي٦م ُمٞمزاٟم٤ًم وُمٕمٞم٤مرًا.وم٢من ىمٚمٜم٤م سم٤مًمٕمدم ومٝمذا ُمٕمٜم٤مه أّٟمٜم٤م ضمٕمٚمٜم٤م اًمٕملم ا

وإْن ىمٚمٜم٤م سم٤مجلقاز ومٝمذا ُمٕمٜم٤مه إًمٖم٤مء ُمٕمٞم٤مرّي٦م اًمٕملم واؾمتٌداهل٤م سمٛمٕمٞم٤مري٦م أظمرى هل 

اعم٤مًمٞم٦م أو اًم٘مّقة اًمنمائٞم٦م اعمقضمقدة ومٞمٝم٤م، ومٞمٙمقن شمٕمريػ وىمػ اًمٜم٘مقد سمٜم٤مء قمغم اجلقاز 

 هق: طمٌس اعم٤مًمّٞم٦م وشمًٌٞمؾ ُمٜمٗمٕمتٝم٤م.

ػ ُم٤مًمٞمتف. وهذا ُم٤م ؾمٜمح٤مول ُمـ هٜم٤م يدور اًمٌح٨م سملم وىمػ قملم اًمٜم٘مد ووىم

 اًمتٕمّرض ًمف ذم هذه اًمقري٘م٤مت إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.

ًمٙمـ ىمٌؾ ذًمؽ ُمـ اًميوري اًمتٕمّرف أيمثر قمغم وىمػ اًمٜم٘مقد ُمـ طمٞم٨م اعمج٤مل 

اًمذي يٛمٙمـ شمقفمٞمػ هذا اًمٜم٘مد ومٞمف: ّٕن ًمقىمػ اًمٜم٘مقد أٟمقاقم٤ًم وطم٤مٓت، وٓؾمٞمام ذم 

 ؾمتخدام.اًمٕمٍم احل٤مض، دمٕمؾ هذا اًمٜمقع ُمـ اًمقىمػ واؾمع آ

 

 إٌٔاع ٔقف الٍكٕز

رهمؿ أّن وىمػ اًمٜم٘مقد يم٤من ُم٠ًمًم٦م ُمٓمروطم٦م ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل ُمٜمذ ىمرون قمديدة، 

إٓ أّن فم٤مهرة وىمػ اًمٜم٘مد مل شمٙمـ هبذا اًمِمٞمقع. ومل يٌٚمغ جم٤مل آؾمتثامر ومٞمٝم٤م احل٤مل 

اًمذي سمٚمٖمف اًمٞمقم: سم٥ًٌم شمٓمّقر جم٤مٓت آؾمتثامر وأؿمٙم٤مًمف وُم١مؾّم٤ًمشمف وأؾم٤مًمٞم٥م 
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 ٕمؾ اًمتٓمّقر آىمتّم٤مدي اًمٕم٤مم ذم اًمٕم٤ممل.شمٜمٔمٞمٛمف سمٗم

ًم٘مد يم٤من وىمػ اًمٜم٘مد ُمقضمقدًا سمِمٙمؾ وٕمٞمػ ذم إزُمٜم٦م اًم٤ًمًمٗم٦م. ويم٤من اًم٤ٌمطمثقن 

يتحّدصمقن قمـ أوىم٤مف ٟم٘مدي٦م ًمإلىمراض أو آؾمتثامر  ذم شم٤مريخ اًمقىمػ اإلؾمالُمل

واعمْم٤مرسم٦م سمِمٙمؾ سمًٞمط. وىمد ٟم٘مؾ اًمٌخ٤مري ؾم١مآً وضّمف ًمٚمزهري طمقل وىمػ أًمػ 

. وهق ؾمٌٞمؾ اهلل يّتجر هب٤م يٙمقن رسمحٝم٤م صدىم٦ًم ًمٚمٛم٤ًميملم وإىمرسملم ديٜم٤مر ذم

يٙمِمػ قمـ شمداول اعمقوقع، وُمقاوم٘م٦م اًمزهري قمٚمٞمف، ذم أوائؾ اًم٘مرن اًمث٤مين 

اهلجري. يمام ورد ذم اعمدّوٟم٦م اًمٙمؼمى ًمإلُم٤مم ُم٤مًمؽ احلٙمؿ سمقضمقب اًمزيم٤مة قمغم رضمؾ 

. ؽ اًمذي ضمٕمٚمٝم٤م طم٤ًٌمً طمٌس ُم٤مئ٦م ديٜم٤مر ُمقىمقوم٦م يًٚمٗمٝم٤م اًمٜم٤مس ويرّدوهن٤م قمغم ذًم

 وُمثؾ ذًمؽ ُمـ اؾمتٗمت٤مءات ُمٜم٘مقًم٦م قمـ اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ.

ًمٙمـ ُمع هذه اإلؿم٤مرات اًمًٌٞمٓم٦م يم٤من اًمٔمٝمقر اًمٗم٤مقمؾ واًم٘مقّي ًمقىمػ اًمٜم٘مقد ذم 

سمداي٤مت اًمٕمٍم اًمٕمثامين، طمٞم٨م يم٤من ذم سمٕمض سمالد اًمٌٚم٘م٤من، صمؿ اٟمت٘مؾ إمم إؾمت٤مٟمٌقل سمٕمد 

ّقل إمم ىمْمٞم٦م ه٤مُم٦م ذم اًمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م، أصم٤مرت ومتحٝم٤م، وُمٜمف إمم سمالد اًمِم٤مم، صمؿ حت

 ضمدًٓ وٟم٘م٤مؿم٤مت واؾمٕم٦م قمغم ُمًتقى اعمذه٥م احلٜمٗمل ظم٤مّص٦م.

وًمٙمل شمتْمح أمهٞم٦م وىمػ اًمٜم٘مد وجم٤مٓشمف ـ سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ ذقمّٞمتف ـ يٛمٙمـ ذيمر 

 ، وهل:سمٕمض صقر اًمقىمػ اًمٜم٘مدي اًمتل سم٤مشم٧م ممٙمٜم٦ًم أو واىمٕم٦م اًمٞمقم

                                           
، دار اًمٗمٙمر اعمٕم٤مس 41ـ  44: ُمٜمذر ىمحػ، اًمقىمػ اإلؾمالُمل، شمٓمّقره، إدارشمف، شمٜمٛمٞمتف: اٟمٔمر( 1)

 هـ.1421ودار اًمٗمٙمر، سمػموت ودُمِمؼ، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

 .197: 3ٞمح اًمٌخ٤مري ( صح2)

 .343: 1( ُم٤مًمؽ، اعمدّوٟم٦م اًمٙمؼمى 3)

( ًم٘مد شمٕمّرض اًمٙمثػمون ًمٚمحدي٨م قمـ أؿمٙم٤مل اًمقىمػ اًمٜم٘مدي، وًمٙمـ ٟمٙمتٗمل ُمـ سم٤مب اعمث٤مل 4)

ًمّمقر وىمػ اًمٜم٘مقد سم٤مإلرضم٤مع إمم: ُمٜمذر ىمحػ، اًمقىمػ اإلؾمالُمل، شمٓمّقره، إدارشمف، شمٜمٛمٞمتف: 

 .214ـ  193
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وي٘مّمد سمف وىمػ ُم٤ٌمًمغ ُم٤مًمّٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م، شمقوع حت٧م  ـ افوؿف افـؼدي آشتثامري:2

وٓي٦م ُمتقزّم اًمقىمػ أو قمٜمد ُم١مؾّم٦ًم ُم٤مًمٞم٦م ُمٙمّٚمٗم٦م سم٤معمْم٤مرسم٦م ذم هذه إُمقال، ومام ٟمت٩م 

ُمـ أرسم٤مح قمـ ـمريؼ اعمْم٤مرسم٦م هق اًمذي يتؿ شمقزيٕمف قمغم ُمّم٤مرف اًمقىمػ اعم٘مّمقدة 

 ًمٚمقاىمػ. وٓ ومرق ذم ذًمؽ سملم:

ل اًمّمدىم٤مت اجل٤مري٦م اًمٜم٘مدي٦م ًمتٛمقيؾ أن شمٜمتدب هٞمئ٦م وىمٗمٞم٦م ٟمٗمًٝم٤م ٓؾمت٘م٤ٌمأـ 

ُمنموع ُم٤م يٕمقد رسمحف ًمألهمراض اًمقىمٗمٞم٦م، ؾمقاء يم٤مٟم٧م هذه اهلٞمئ٦م اًمقىمٗمٞم٦م طمٙمقُمٞم٦ًم 

 أم ؿمٌف طمٙمقُمٞم٦م أم أهٚمٞم٦م ظم٤مّص٦م. وهٜم٤م يّتحد اًمٜم٤مفمر قمغم اًمقىمػ ُمع اعمًتثٛمر ًمف.

أن حيّدد اًمقاىمػ ٟمٗمًف اجلٝم٦م اًمتل شمًتثٛمر ومٞمٝم٤م اًمٜم٘مقد، يم٠من شمقوع ب ـ 

ديٕم٦ًم اؾمتثامري٦م ذم سمٜمؽ إؾمالُمل ُمٕملّم أو وطمدات ذم صٜمدوق اؾمتثامر. اعمقىمقوم٤مت و

وهٜم٤م حيّدد اًمقاىمػ ٟم٤مفمرًا قمغم اًمقىمػ، ُمٝمّٛمتف ُمت٤مسمٕم٦م ؿم١موٟمف ُمع اًمٌٜمؽ ُمثاًل، صمؿ أظمذ 

أرسم٤مطمف ًمتقزيٕمٝم٤م قمغم اجلٝم٤مت اعمٕمٜمٞم٦م سم٤مًمقىمػ. وُمـ اًمقاوح هٜم٤م أّن اًمقاىمػ همػم 

 اًمٜم٤مفمر، وهمػم اعمًتثٛمر أيْم٤ًم.

إمم مجع أُمقال وىمٗمٞم٦م سمٖمٞم٦م حتقيٚمٝم٤م إمم أقمٞم٤من، يمٌٜم٤مء ُمًجد أو أن يّم٤مر ج ـ 

ُمًتِمٗمك. وهذا إظمػم ُمٌٜملٌّ قمغم ضمٕمؾ هذه اًمّمقرة ُمـ وىمػ اًمٜم٘مقد اؾمتثامرًا. 

ويٙمقن ذًمؽ ُمثؾ شم٠مؾمٞمس ُمنموقم٤مت وىمٗمٞم٦م قمغم اًمٓمري٘م٦م اًمًقداٟمٞم٦م، أو صٜم٤مديؼ 

نموع ُمٕملّم أو همػم وىمٗمٞم٦م قمغم اًمٓمري٘م٦م اًمٙمقيتٞم٦م: هبدف اؾمتدراج اًمتؼّمقم٤مت اًمقىمٗمٞم٦م عم

ُمٕملّم سمٛمٕمٜمك همػم ُمٗمرد اهلدف. وهٜم٤م يّمٌح هٜم٤مك صٜمدوق ُم٤مزم يمٌػم يٛمٙمـ ُمـ 

ظمالًمف سمٜم٤مء اعمًتِمٗمٞم٤مت أو اعم٤ًمضمد أو اعمًتقصٗم٤مت أو اعمدارس أو اجل٤مُمٕم٤مت أو 

 اعمٕم٤مهد واحلقزات اًمديٜمٞم٦م.

يمام يٛمٙمـ أن يٙمقن اًمقىمػ سم٢مصدار أؾمٝمؿ ٟم٘مدي٦م وىمٗمٞم٦م: شمِمجٞمٕم٤ًم قمغم اًمقىمػ 

 ؼ اعمِم٤مريم٦م اجلامقمٞم٦م ومٞمف.ًمتح٘مٞم
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وي٘مّمد سمف وىمػ إيراٍد ٟم٘مدي، دون وىمػ إصؾ اًمذي  ـ افوؿف اإليرادي:3

 يٜمِم٠م ُمٜمف اإليراد اعمذيمقر، وًمف صقر ٟمذيمر ُمٜمٝم٤م:

وىمػ إيراد قملم ُمٕمّٛمرة ًمٗمؽمة زُمٜمٞم٦م حمّددة، يم٠من حيٌس ؿمخص اإليراد اإلمج٤مزم أـ 

ق أو ُمٜمتزه٤مت أو ُمدن ُمالهل أو اًمّم٤مذم ًمٕملٍم ُم٤م، ُمثؾ: قم٘م٤مرات أو ُمٓم٤مقمؿ أو ومٜم٤مد

أو همػم ذًمؽ، ًمٙمل جيٕمؾ اإليراد وىمٗم٤ًم جلٝم٤مت اًمؼّم. وهلذه احل٤مًم٦م صقر: ومت٤مرًة يٙمقن 

 اًمقىمػ ُم١مسّمدًا: وأظمرى حيّدد ؿمٝمرًا ذم اًمًٜم٦م جيٕمؾ إيراده وىمٗم٤ًم، سمٜم٤مء قمغم صّح٦م ذًمؽ.

وىمػ طمّّم٦م حمًقُم٦م سمٜم٦ًٌم ُمئقي٦م ُمـ اإليرادات اًمٜم٘مدي٦م ًمّم٤مًمح ُم١مؾّم٦ًم ب ـ 

 ري٦م وىمٗمٞم٦م.اؾمتثام

وٟم٘مّمد سمف أن شمقىمػ اًمٜم٘مقد إلىمراوٝم٤م عمـ حيت٤مج  ـ افوؿف افـؼدي افؼريض:4

إًمٞمٝم٤م، قمغم أن يٕمٞمده٤م طم٥ًم آشمٗم٤مق، ًمُٞمٕم٤مد إىمراوٝم٤م ُمـ ضمديد عمحت٤مج آظمر، دون 

أن يٗمرض وضمقد أّي سُمٕمد اؾمتثامري أو قم٤مئد ُمـ هذا اًم٘مرض، ومرارًا ُمـ إؿمٙم٤مًمٞم٦م 

ػ ذم سمٕمض اًمدول، طمٞم٨م ي٘مقم اًمٌٜمؽ سم٢مىمراض اًمرسم٤م أو همػمه. وهذه هل سمٜمقك اًمتًٚمٞم

اعمحت٤مضملم ًمٚمزواج أو همػمه، قمغم أن يًّددوه٤م سم٠مىم٤ًمط ظمٗمٞمٗم٦م قمغم دومٕم٤مت يمثػمة. 

 ويٛمٙمـ شمًٛمٞمتٝم٤م سمٌٜمقك اًمتًٚمٞمػ اًمقىمٗمٞم٦م. وهذا هق اًمقىمػ ًمٚمًٚمػ.

إمم همػم ذًمؽ ُمـ اًمّمقر اًمتل اىمؽمطم٧م أو يٛمٙمـ شمّمقيره٤م، ُمثؾ: وىمػ اطمتٞم٤مط 

 ذًمؽ. اًمنميم٤مت اعم٤ًممه٦م، وهمػم

وهٙمذا يتحّرك وىمػ اًمٜم٘مد ذم جم٤مل آؾمتثامر، يم٤مًم٘م٤مئؿ قمغم اًمٌٞمقع اعم١مضّمٚم٦م، 

وآؾمتّمٜم٤مع، واعمِم٤مريم٦م أو اًمًٚمؿ، واعمْم٤مرسم٦م، واعمراسمح٦م، واإلضم٤مرة، ويمذا اًمتقّرق، 

ًمٞم٤ًمهؿ ذم اًمتٜمٛمٞم٦م سم٠مٟمقاقمٝم٤م ُمـ ظمالل ُمِم٤مريع اؾمتثامري٦م وظمدُمٞم٦م. يمام أّن جم٤مٓت 

وسمٞمع اًمٕمٛمالت وصٙمقك اعمْم٤مرسم٦م واًمتج٤مرة وهمػم اؾمتثامر اًمقىمػ شمٓم٤مل إؾمٝمؿ 

 ذًمؽ.
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وًمٞمس هدومٜم٤م ذم هذا اًمٌح٨م شمّمحٞمح هذه اًمّمقر ًمقىمػ اًمٜم٘مد ُمـ مجٞمع اجلٝم٤مت، 

ٌَْح٨م سمٕمض اًمّمقر ُمـ  وإٟمام اًمٌح٨م ذم زاوي٦م اًمٜم٘مدي٦م ذم اعمقىمقف ومٞمٝم٤م، وإٓ وم٘مد شُم

٦ٌم قمغم زواي٤م أظمر، شمتّمؾ سم٤مًمت٠مُملم أو همػم ذًمؽ، يمام ٓ ٟمدرس إطمٙم٤مم اًمالطم٘م٦م ا عمؽمشمِّ

ضمقاز هذه اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمقىمٗمٞم٦م، ُمثؾ: أصمر شمٖمػّم ىمٞمٛم٦م اًمٜم٘مد قمغم إصقل اًمٜم٘مدي٦م اعمقىمقوم٦م، 

 و..

 

 وٗعات الٕقف الٍكسٙ

 يٛمت٤مز اًمقىمػ اًمٜم٘مدي سمٌٕمض اخلّم٤مئص واعمٞمزات. وهذه أمّهٝم٤م:

إّٟمف ي٤ًمهؿ ذم إٟمِم٤مء اًمقىمػ اعمِمؽمك أو اًمقىمػ اجلامقمل، طمٞم٨م ؾمٞمتٛمّٙمـ صٖم٤مر أـ 

ومْماًل قمـ اعمتقؾّمٓملم واًمٙم٤ٌمر ـ ُمـ اعمِم٤مريم٦م مجٞمٕم٤ًم ذم ُمِم٤مريع وىمٗمٞم٦م  اعم٤مًمٙملم ـ

واطمدة ُمـ ظمالل اعم٤ًممه٦م اًمٜمًٌٞم٦م ذم رؤوس إُمقال اًمقىمٗمٞم٦م. قمغم ظمالف احل٤مًم٦م 

اًمِم٤مئٕم٦م ذم اًمقىمػ اًمٕمٞمٜمّل، طمٞم٨م ي٘مقم ُم٤مًمٌؽ ظم٤مّص سمقىمػ قم٘م٤مٍر ُم٤م ُمـ ـمرومف، دون 

 أن يِم٤مريمف أطمد ذم قمٛمٚمٞم٦م اًمقىمػ هذه.

ايمؿ رؤوس إُمقال، مم٤م يٛمّٙمـ ُمـ إٟمِم٤مء ُمِم٤مريع وىمٗمٞم٦م يمؼمى هذه إّٟمف يرب ـ 

اعمّرة: ّٕن قمٜمٍم اعمِم٤مريم٦م ذم اًمقىمػ ؾمقف يقوّمر رؤوس أُمقال أيمؼم، ُمـ ظمالل 

زي٤مدة قمدد اًمقاىمٗملم، إُمر اًمذي يًّٝمؾ سمٓمٌٞمٕم٦م احل٤مل اًم٘مٞم٤مم سمٛمِم٤مريع وىمٗمٞم٦م أيمثر 

ل إوىم٤مف جم٤مًٓ أوؾمع ُمـ ؾمٕم٦ًم وومٕم٤مًمٞم٦م. هذا إمم ضم٤مٟم٥م يمقٟمف يٗمًح اعمج٤مل ذم دظمق

إٟمِمٓم٦م اإلٟمت٤مضمٞم٦م: ٟمٔمرًا ًم٘مدرة اًمٜم٘مد قمغم اًمٜمٗمقذ ذم خمتٚمػ أؿمٙم٤مل اإلٟمت٤مج 

 وآؾمتثامر.

إّٟمف ئمّؾ أؾمٝمؾ إٟمج٤مزًا ُمـ همػمه سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمقاىمٗملم: ًمقومرة اًمٜم٘مد ـ وًمق اًم٘مٚمٞمؾ ـ ج ـ 

ٞمس يمّؾ ذم يد اًمٕمدد إيمؼم ُمـ اًمٜم٤مس. قمغم ظمالف احل٤مل ذم إرايض واًمٕم٘م٤مرات، ومٚم
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 اًمٜم٤مس يٛمٚمٙمقهن٤م أو شمتقوّمر ذم أيدهيؿ.

 

 تأغٗؼ األصن ٔتكعٗس املبسأ

ُمـ اًميوري ـ سمداي٦ًم ـ ُمٕمروم٦م أٟمف هؾ شمقضمد ُمرضمٕمٞم٦م ًمٗمٔمٞم٦م أو ُمـ ٟمقع إصقل 

٦م ٟمقع ُمـ أٟمقاع اًمقىمػ أم ٓ؟ وهؾ يٛمٙمـ آؾمتٜم٤مد إًمٞمٝم٤م قمغم شم٘مدير اًمِمؽ ذم صحّ 

ّمّح٦م أم ًمّم٤مًمح احلٙمؿ شم٘مػ هذه اعمرضمٕمٞم٦م ًمّم٤مًمح شمّمحٞمح اًمقىمػ ُمِمٙمقك اًم

 سمٗم٤ًمده؟

ُمـ اًمقاوح أّن إصؾ إّوزم هق اًمٗم٤ًمد، ُمـ طمٞم٨م إٟمف إذا ىمٚمٜم٤م سم٠مّن اًمقىمػ قم٘مٌد 

حيتقي قمغم ٟم٘مؾ واٟمت٘م٤مل، أو ىمٚمٜم٤م سم٠مٟمف إظمراج ًمٚمامل ُمـ ُمٚمٙمٞم٦م اًمقاىمػ، أو ىمٚمٜم٤م أّي 

رء آظمر، وم٢مّن إصؾ اًمٕمدُمل يًتدقمل قمدم هذه إُمقر مجٞمٕمٝم٤م، مت٤مُم٤ًم يم٤مٕصؾ 

 زم اعمذيمقر ذم يمٚمامت اًمٗم٘مٝم٤مء ذم سم٤مب اعمٕم٤مُمالت.إوّ 

ًمٙمـ هؾ يقضمد أصؾ صم٤مٟمقّي يٗمٞمد اًمتّمحٞمح، يمام يم٤من ذم اًمٌٞمع، طمٞم٨م يم٤من إصؾ 

إوزم هق اًمٗم٤ًمد، ومٞمام يم٤من إصؾ اًمث٤مٟمقي اعمًتٜمد إمم سمٕمض اًمٕمٛمقُم٤مت واعمٓمٚم٘م٤مت 

 ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦ّم يًتدقمل اًمّمّح٦م، أم ٓ؟

ٗم٘مٝم٤مء قمدم وضمقد أصؾ صم٤مٟمقي، وأّن اًمدًمٞمؾ اًمداّل فم٤مهر يمٚمامت همػم واطمد ُمـ اًم

 .قمغم ُمنموقمٞم٦م اًمقىمػ ظم٤مّص سم٤مًمٕملم اعمٕمّٞمٜم٦م اخل٤مرضمٞم٦م

 ويؼّرب ذفك وؾؼًو فعّدة أشس: ،فؽن ؿد يؼول بوجوده

أن يٚمتزم ذم شمٕمريػ اًمقىمػ سمام ذه٥م إًمٞمف سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء، يمام  إشوس إول:

إصؾ وشمًٌٞمؾ اًمثٛمرة واعمٜمٗمٕم٦م. وم٢مذا  أعمحٜم٤م ؾم٤مسم٘م٤ًم، ُمـ أن اًمقىمػ قم٘مٌد صمٛمرشمف حتٌٞمس

                                           
 .468: 9لم : اًم٘مٛمل، ُم٤ٌمين ُمٜمٝم٤مج اًمّم٤محلاٟمٔمر( 1)
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ىمٚمٜم٤م سمذًمؽ ص٤مر اًمقىمػ ُمـ وٛمـ اًمٕم٘مقد، وُمٕمف يٙمقن ُمِمٛمقًٓ ًمٚمٕمٛمقُم٤مت اًمتل 

أؾّم٧ًم إصؾ اًمث٤مٟمقي )اًمّمّح٦م( ذم سم٤مب اًمٕم٘مقد قمٛمقُم٤ًم، طم٤مًمف ذم ذًمؽ طم٤مل اًمٌٞمع، 

 ُمع شمٌٜمّل اًمرأي اًم٘م٤مئؾ سم٠مّن قمٛمقُم٤مت اًمّمّح٦م همػم ُم٘مّٞمدة سم٤مًمٕم٘مقد اعمتٕم٤مروم٦م زُم٤من ٟمزول

أي٤مت وصدور إطم٤مدي٨م، سمؾ شمِمٛمؾ اًمٕم٘مقد اعمًتجّدة، يمام ذه٥م إًمٞمف سمٕمض 

 .اًمٗم٘مٝم٤مء، ُمثؾ: اًمًٞمد اخلقئل

سمٕمدم صدق اًمٕم٘مد قمغم اًمقىمػ: ًمٕمدم طم٤مضمتف إمم اًم٘مٌقل،  فؽن ؿد يـوؿش

ومٞمّمّحح طمتك ًمق مل يِمتٛمؾ قمغم اًم٘مٌقل: ٕص٤مًم٦م قمدم اؿمؽماط اًم٘مٌقل ومٞمف سمٕمد 

قل، سمؾ اًمًػمة اًمٕمٛمٚمٞم٦م اجل٤مري٦م ىم٤مئٛم٦م قمغم قمدم أظمذ ؿمٛمقل قمٛمقُم٤مشمف عم٤م ظمال ُمـ اًم٘مٌ

اًم٘مٌقل ذم اًمقىمقف، وٓؾمٞمام اًمقىمػ قمغم اًمٌٓمقن، أو اًمقىمػ اًمتحريري اًم٘م٤مئؿ قمغم 

حترير اعمٚمؽ وومّٙمف وم٘مط، يمقىمػ اعم٤ًمضمد، وأُمث٤مل ذًمؽ. هذا وىمد اؾمتِمٝمد سمٕمْمٝمؿ 

 .سمخٚمّق اًمقىمقف اعمٜم٘مقًم٦م قمـ اعمٕمّمقُملم ُمـ ىمٞمد اًم٘مٌقل

ضمدًا ذم صدق قمٜمقان اًمٕم٘مد قمغم اًمقىمػ أو صدق قمٜمقان اًمٌٞمع، أو ُمـ هٜم٤م يِمّؽ 

اًمتج٤مرة، أو همػمه٤م ُمـ اًمٕمٜم٤مويـ، اعم٠مظمقذة ذم قمٛمقُم٤مت اًمّمّح٦م، اعم١مؾّم٦ًم ًمألصؾ 

 .اًمث٤مٟمقي ذم سم٤مب اعمٕم٤مُمالت

آؾمتٜم٤مد إمم قمٛمقُم٤مت اإلٟمٗم٤مق ذم ؾمٌٞمؾ اخلػم وإٟمٗم٤مق اإلٟم٤ًمن ُم٤م  إشوس افثوين:

اجل٤مري٦م. ومٛمـ اعمٕمروف أّن يمٚمٛم٦م )اًمقىمػ( ىمّٚمام وردت ذم  حي٥ّم، واًمّمدىم٦م، واًمّمدىم٦م

                                           
 .315: 2: وُمّم٤ٌمح اًمٗم٘م٤مه٦م 441: أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اخلقئل، ُمًتٜمد اًمٕمروة )اإلضم٤مرة(: اٟمٔمر( 1)

 .282ـ  281: 6( اًمٞمزدي، اًمٕمروة اًمقصم٘مك 2)

ُمقاىمػ وم٘مف اجلٛمٝمقر وهمػمهؿ ُمـ ىمْمٞم٦م اًمٕم٘مدي٦م وذط اًم٘مٌقل قمٜمد: حمٛمد قمٌٞمد قمٌد  اٟمٔمر( 3)

، اجلٛمٝمقري٦م اًمٕمراىمٞم٦م، 183ـ  164: 1ُمٞم٦م اهلل اًمٙمٌٞمز، أطمٙم٤مم اًمقىمػ ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمال

 م.1977وزارة إوىم٤مف، ُمٓمٌٕم٦م اإلرؿم٤مد، سمٖمداد، 
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آي٦ٍم أو طمدي٨م، وأّن اًمتٕم٤مسمػم اًم٤ًمئدة اًمِم٤مُمٚم٦م ًمٚمقىمػ هل اًمّمدىم٦م واإلٟمٗم٤مق ذم ؾمٌٞمؾ 

اهلل. يمام أن اًمتٕم٤مسمػم اعمقازي٦م شم٘مري٤ًٌم هل قمٜمقان: اًمّمدىم٦م اجل٤مري٦م. وىمد ومٝمؿ اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ 

ا اجلري٤من، أو قمغم إىمّؾ يمقن اًمقىمػ اجلري٤من هٜم٤م فم٤مهرة اًمقىمٗمٞم٦م اًمتل شم٘مقم قمغم هذ

أسمرز ُمٔم٤مهره٤م، طمتك أّن سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء قمّرف اًمقىمػ سم٠مّٟمف اًمّمدىم٦م اجل٤مري٦م اًمتل 

 .صمٛمرهت٤م اًمتحٌٞمس

ورسمام يٙمقن هذا هق ُم٤م دومع اًمٌٕمض إلٟمٙم٤مر شمنميع اًمقىمػ ذم همػم اعم٤ًمضمد. ًمٙمـ 

هٜم٤م، وم٢مّن  سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ هذا اعمقوقع: ٓومؽماوٜم٤م ذقمٞم٦م اًمقىمػ أصاًل ُمقوققم٤مً 

قمٛمقُم٤مت اًمّمدىم٦م اجل٤مري٦م يٗمؽمض أن شمِمٛمؾ مجٞمع أٟمقاقمٝم٤م. وم٤محل٨م قمغم اًمّمدىم٦م 

اجل٤مري٦م ـ سمقصٗمف ٟمتٞمج٤ًم عمجٛمققم٦م اًمٜمّمقص اًم٘مرآٟمٞم٦م واحلديثٞم٦م ذم هذا اًمًٞم٤مق ـ 

ُمٓمٚمٌؼ، ومٞمٛمٙمـ اًمرضمقع إًمٞمف ذم يمؾ صدىم٦ٍم ضم٤مري٦م يراد حت٘مٞم٘مٝم٤م ذم اخل٤مرج، ُم٤م دام 

 اعم٠ميّت سمف ذم اخل٤مرج ًمٖم٦ًم وقمروم٤ًم وقم٘مالئٞم٤ًم، ومل يٚمزم قمٜمقان اًمّمدىم٦م اجل٤مري٦م ص٤مدىم٤ًم قمغم

حمذور سم٤مًمتّم٤مدم ُمع ُمٌدأ شمنميٕمل أو ٟمّص ديٜمل، أو ُمع سُمٕمد آظمر ذم هقي٦م اًمّمدىم٦م 

 ٟمٗمًٝم٤م.

وسمٕم٤ٌمرٍة صم٤مٟمٞم٦م: إواُمر اإلًمزاُمٞم٦م وهمػم اإلًمزاُمٞم٦م اًمقاردة ذم قمٛمقم اإلٟمٗم٤مق ذم اخلػم 

اًمقىمػ ُمٓم٤مسم٘م٦ًم أو وٛمٜم٤ًم. وهذا  واًمّمدىم٤مت وظمّمقص اًمّمدىم٤مت اجل٤مري٦م حت٨ّم قمغم

يًتٌٓمـ اًمتّمحٞمح: إذ ٓ يٕم٘مؾ احل٨ّم قمغم ُم٤م هق سم٤مـمؾ ووٕم٤ًم. وم٤مًمقضمقب اًمتٙمٚمٞمٗمل، 

ويمذا آؾمتح٤ٌمب، ٓ يٕم٘مؾ شمّمّقرمه٤م ُمتٕمّٚم٘ملم سم٤معمتٕمّٚمؼ اًم٤ٌمـمؾ. وطمٞم٨م يم٤مٟم٤م ُمٓمٚم٘ملم 

قمغم  اؾمتٗمٞمد ُمٜمف، سمدًٓم٦م آىمتْم٤مء أو سمٖمػمه٤م، احلٙمؿ سمّمّح٦م ُمتٕمّٚم٘مٝم٤م، ُم٤م مل يتّؿ دًمٞمؾ

 اًمٌٓمالن.

                                           
 .279: 6: واًمٞمزدي، اًمٕمروة اًمقصم٘مك 263: 2: اًمِمٝمٞمد إّول، اًمدروس اًمنمقمّٞم٦م اٟمٔمر( 1)
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 وؿد يـوؿش هذا إشوس:

ص سم٤مًمقىمقف واًمّمدىم٤مت اًمتل يم٤مٟم٧م  أوًٓ: إّن ُمتٕمّٚمؼ هذه اًمٜمّمقص خمّمَّ

 صحٞمح٦ًم ذم اعمرطمٚم٦م اعمًٌ٘م٦م.

إّن اعمٗمروض أّن هذه اًمٜمّمقص ىمد قمّٚم٘م٧م قمغم صدق اًمٕمٜمقان ًمٖم٦ًم  وجيوب:

همٞم٦م قمـ وقمروم٤ًم وقم٘مالئّٞم٤ًم، ومٛمع صدىمف يٗمؽمض اًمِمٛمقل، ومٞمًتٙمِمػ ُمٜمف وٛمٜم٤ًم اعمٗمرو

 اًمّمّح٦م.

إّن قمٜمقان اًمّمدىم٤مت اجل٤مري٦م ُمٜمحٍم سمام يم٤من ُمتٕم٤مروم٤ًم زُم٤من صدور  ثوكقًو:

 اًمٜمّمقص أو ٟمزوهل٤م، وهق ُمثؾ: وىمػ اًمٕم٘م٤مرات وإرايض وأُمث٤مهل٤م، ٓ اًمٜم٘مقد.

اإلٟمٗم٤مق ذم وش اًمّمدىم٦م»إّٟمف ٓ ُمقضم٥م هلذا اًمت٘مٞمٞمد سمٕمد صدق قمٜمقان  وجيوب:

قمغم إٟمٛمقذج اجلديد ذم اًمقىمػ، ومٞمٙمقن ش ري٦ماًمّمدىم٦م اجل٤م»و ؾمٌٞمؾ اهلل وؾمٌؾ اخلػم

 ُمِمٛمقًٓ ًمألدًّم٦م.

إّن اًمّمدىم٦م ُم٘مّٞمدة ذقم٤ًم سمٜمٞم٦م اًم٘مرسم٦م، وىمد اظمتٚمٗمقا ذم اؿمؽماط ٟمٞم٦م اًم٘مرسم٦م ذم  ثوفثًو:

اًمقىمػ، ومٙمٞمػ دمٕمؾ ٟمّمقص اًمّمدىم٦م ؿم٤مُمٚم٦ًم ًمٚمقىمػ ُمع هذا آظمتالف اجلقهري 

 سمٞمٜمٝمام؟!

٤مه٤م اًمقاؾمع اًمٚمٖمقي واًمٕمرذم إّٟمٜم٤م ٟم٠مظمذ اًمّمدىم٦م واإلٟمٗم٤مق هٜم٤م سمٛمٕمٜم وجيوب:

واًمٕم٘مالئل اًمٕم٤مم، ٓ سم٤معمّمٓمٚمح اًمٗم٘مٝمل اخل٤مّص، وذم اًمٚمٖم٦م مل ُينِمْ همػم واطمد ُمـ 

ٌّف سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء إمم اًمتٛمٞمٞمز سملم اًمٚمٖمقيلم إمم ىمٞمد اًم٘مرسم٦م ذم هذا اعمٗمٝمقم . وىمد شمٜم

ّن . ويِمٝمد عم٤م ٟم٘مقل أاعمّمٓمٚمح اًمنمقمل واًمٕم٤مم، يمام شمٚمٛمح إمم ذًمؽ سمٕمض قم٤ٌمراهتؿ

                                           
: واسمـ 1546ـ  1545: 4: واجلقهري، اًمّمح٤مح 57ـ  56: 5: اًمٗمراهٞمدي، اًمٕملم اٟمٔمر( 1)

 .344ـ  339: 3س اًمٚمٖم٦م وم٤مرس، ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞم

 .279: 6( راضمع: اًمٞمزدي، اًمٕمروة اًمقصم٘مك 2)
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اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمؼّم قمـ اعمٝمقر اًمتل ٓ ي١مظمذ ومٞمٝم٤م ىمّمد اًم٘مرسم٦م سم٠مهّن٤م صدىم٤مت، وم٘م٤مل 

(، يمام ورد ذم احلدي٨م اًمّمحٞمح: 4)اًمٜم٤ًمء:  َوآُتوْا افـََّسوء َصُدَؿوِِتِنَّ كِْحَؾًي﴾شمٕم٤ممم: ﴿

يمّؾ ُمٕمروف صدىم٦م يمام أّن إصؾ اًمٚمٖمقي ٓ يٗمرض ؾمقى آؾمتحٙم٤مم ذم .

٤ًم يم٤مًمّمدق واًمّمداىم٦م، ٓ اًمت٘مّرب إمم اهلل. وهق ُمتحّ٘مؼ ذم ُمٗمٝمقم اًمّمدىم٦م، مت٤مُم

يمام أّن احلٞمثٞم٦م إؾم٤مؾمّٞم٦م اًمتل ذم اًمّمدىم٦م هل اًمٕمٓم٤مء اًمذي ٓ يٓمٚم٥م ومٞمف  ،إوىم٤مف

اعم٘م٤مسمؾ. وهذا ُمقضمقد هٜم٤م. وهلذا ضمٕمٚم٧م اًمّمدىم٤مت اًمنمقمٞم٦م سم٘مّمد اًم٘مرسم٦م: يمقن هذا 

صّح٦م ُمثؾ هذا اًمقىمػ ـ اًمتٕمٌػم أطمد ُمّم٤مدي٘مٝم٤م اًمرئٞم٦ًم. وقمغم أسمٕمد شم٘مدير ٟمحٍم 

 أي اًمقىمػ اًمٜم٘مدي ـ سمنمـمف سم٘مّمد اًم٘مرسم٦م.

سمؾ يٛمٙمـ اًم٘مقل: إّن هذا اإلؿمٙم٤مل ٓ يِرْد قمغم ذقمٞم٦م اًمقىمػ اًمٜم٘مدي، سمؾ هق 

وارد ذم أصؾ سم٤مب اًمقىمقف: وم٢من اًمتزُمٜم٤م ومٞمٝم٤م سمنمط اًم٘مرسم٦م: اٟمٓمالىم٤ًم ُمـ اًمتٕمٌػم 

ف، وارشمٗمع اإلؿمٙم٤مل: اًمٖم٤مًم٥م ومٞمٝم٤م سم٤مًمّمدىم٦م واًمّمدىم٤مت وأُمث٤مل ذًمؽ، يم٤من اعمقرد ُمٜم

وإٓ يم٤من اعمٓمٚمقب ُمـ اًم٘م٤مئٚملم سمٕمدم ذط ىمّمد اًم٘مرسم٦م طمّؾ هذا اإلؿمٙم٤مل ذم 

اًمقىمػ اًمٜم٘مدي وهمػمه، ومال يٙمقن اعمقرد ُمقرد اإلؿمٙم٤مل قمغم اًمقىمػ اًمٜم٘مدي سمٕمٞمٜمف، 

 إٓ إذا يم٤من ُمدرك همػم اًمقىمػ اًمٜم٘مدي هق اًمٜمّمقص اخل٤مّص٦م إظمرى.

ٍم ُمّمداىمف ذم ُمرشمٙمز اعمتنّمقم٦م ذم اًمقىمػ إّن قمٜمقان اًمّمدىم٦م اجل٤مري٦م ُمٜمح رابعًو:

اًمذي ٓ ي٤ٌمع وٓ يقه٥م وٓ يتٌّدل. ويٙمقن هذا آرشمٙم٤مز ص٤محل٤ًم ًمٚم٘مريٜمّٞم٦م اعمقضم٦ٌم 

                                           
: اًمّمدوق، 324: 2: اًم٘م٤ميض اًمٜمٕمامن، دقم٤مئؿ اإلؾمالم 27، 26: 4( اًمٙمٚمٞمٜمّل، اًمٙم٤مذم 1)

: اسمـ ؿمٕم٦ٌم احلّرايّن، حتػ اًمٕم٘مقل: 55: 2: اًمّمدوق، ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف 134اخلّم٤مل: 

: اسمـ أيب مجٝمقر إطم٤ًمئّل، قمقازم 458إُم٤مزم: : اًمٓمقّد، 244: اعمٗمٞمد، آظمتّم٤مص: 384

: اًمٜمقرّي، ُمًتدرك اًمقؾم٤مئؾ 453: 1: اسمـ أيب مجٝمقر إطم٤ًمئّل، قمقازم اًممزم 376: 1اًممزم 

: 6، ٟم٘ماًل قمـ يمت٤مب إظمالق، ٕيب اًم٘م٤مؾمؿ اًمٙمقذّم.راضمع: اًمٞمزدي، اًمٕمروة اًمقصم٘مك 343: 12

279. 
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. ومل يٕمٝمد ذم اًمٕمٍم ٟٓمٍماف إـمالق قمٜمقان اًمّمدىم٦م اجل٤مري٦م إمم وىمػ اًمٕملم

ت٦م اًمٜمٌقي واإلؾمالُمل إول وىمػ اًمٜم٘مقد، وإٟمام اًمذي يم٤من هق وىمػ إصقل اًمث٤مسم

 واًمٕم٘م٤مرات.

إّن هذا اًم٘مقل همػم واوح: إذ هٜم٤مك ومرق سملم أن يٙمقن اعمّمداق اًمِم٤مئع  وجيوب:

ًمدهيؿ هق وىمػ إقمٞم٤من وسملم ارشمٙم٤مز آٟمحّم٤مر سم٤مٕقمٞم٤من سم٤مًمٜم٦ًٌم إًمٞمٝمؿ: ًمٕمدم 

شمداول وىمػ اعم٤مًمٞم٤مت قمٜمدهؿ، وم٢مّن جمّرد اًمِمٞمقع ٓ يٗمٞمد شم٘مٞمٞمدًا، وٓ يقضمد ُم٤م يٗمرض 

زم ُمـ ُمثؾ هذا آطمتامل شم٘مٞمٞمد إـمالىم٤مت اًمتج٤مرة اطمتامل آرشمٙم٤مز، وإٓ ًم

سمخّمقص احل٤مٓت اًمِم٤مئٕم٦م قمٜمدهؿ ذم اعمٕم٤مُمالت اعم٤مًمٞم٦م. ومٝمذا مت٤مُم٤ًم ُمثؾ ىمقًمؽ: 

ؾم٤مومر إمم ُمٙم٦م، وم٢مّن اعمٜمٍمف إمم اًمذهـ آٟمذاك هق اًمًػم قمغم اجلامل أو اخلٞمقل، ومٝمؾ 

 خلٞمقل؟!ي٘م٤مل سمت٘مٞمٞمد أدًّم٦م احل٩م سمخّمقص اًمذه٤مب ُم٤مؿمٞم٤ًم أو قمغم اجلامل أو ا

إّن اًمقاوح ذم ٟمّمقص اًمّمدىم٦م اجل٤مري٦م واًمتحٌٞمس وهمػممه٤م أّن هٜم٤مك ؿمٞمئ٤ًم صم٤مسمت٤ًم 

شمدور اعمٜم٤مومع طمقًمف، أُم٤م ُم٤م هق هذا اًمٌمء اًمث٤مسم٧م؟ وم٢من ُمّم٤مدي٘مف آٟمذاك يم٤من اًمٖم٤مًم٥م 

ومٞمٝم٤م إقمٞم٤من، وٓؾمٞمام اًمٕم٘م٤مرات وأسم٤مر واًم٤ًٌمشملم، وطمدوث ُمّم٤مديؼ ضمديدة ٓ 

وهق اًمٕمٜمٍم اًمث٤مسم٧م »ام هق واوح، ُم٤م دام اعمٌدأ يٛمٜمع ُمـ إظمذ سم٤مإلـمالىم٤مت، يم

ىم٤مئاًم، وإٓ يٚمزم اعمٜمع ُمـ وىمػ سمٕمض اعمٜم٘مقٓت أيْم٤ًم، ش اًمذي شمدور طمقًمف اعمٜم٤مومع

وىمد ىمٚمٜم٤م ذم حمّٚمف سم٠مّن هٜم٤مك ومرىم٤ًم سملم ُم٘مقًم٦م اعمّم٤مديؼ اجلديدة ًمٚمٛمٗمٝمقم وُم٘مقًم٦م 

اطمتامل اًم٘مريٜم٦م اعمتّمٚم٦م  اًمت٤مرخيٞم٦م ذم اعمٗمٝمقم قمٞمٜمف، يمام ىمٚمٜم٤م سم٠مّن هٜم٤مك ومرىم٤ًم سملم سف

اطمتامًٓ ومروٞم٤ًم ُمٜمٓم٘مٞم٤ًم )وهق هٜم٤م آرشمٙم٤مز اعمتنّمقمل( وسملم واىمع آطمتامل اًم٘م٤مئؿ قمغم 

ؽ سمجٛمٞمع  ًّ قمٜم٤مس ُمقوققمٞم٦م شمٗمرض فمٝمقره ذم اًمذهـ، وإٓ ؾم٘مط جم٤مل اًمتٛم

                                           
: 27ف )إطم٤ٌمس(، جمّٚم٦م وم٘مف أهؾ اًمٌٞم٧م، اًمٕمدد ( طمًـ اجلقاهري، اؾمتثامر ُمقارد إوىم٤م1)
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 .اًمٜمّمقص ًمق اطمتٛمٚمٜم٤م اًم٘مريٜم٦م اعمتّمٚم٦م اطمتامًٓ سوم٤مً 

٠مّن اًمقىمػ فم٤مهرة قم٘مالئّٞم٦م، وًمٞم٧ًم شم٠مؾمٞم٤ًًم اًمذه٤مب إمم اًم٘مقل سم إشوس افثوفٌ:

ًمٓمري٘م٦م ذقمٞم٦م ذم اًمتّمّدق أو اإلٟمٗم٤مق ذم وضمقه اخلػم، يمام أىمّر سمذًمؽ سمٕمض 

، وهذا ُمٕمٜم٤مه أّن اًمِم٤مرع سم٢مُمْم٤مئف اًمقىمقف، وضمٕمٚمف هل٤م صحٞمح٦ًم، وووٕمف اًمٗم٘مٝم٤مء

ٟمٔم٤مُمٝم٤م اًمداظمكم سمٞمد اًمقاىمػ، ذم ُمثؾ: صحٞمح٦م حمٛمد سمـ احلًـ اًمّمٗم٤مر، اًمتل ضم٤مء 

ذم اًمقىمػ وُم٤م روى ومٞمف قمـ  ×ٝم٤م أٟمف يمت٥م إمم أيب حمٛمد احلًـ سمـ قمكمومٞم

، اًمقىمقف شمٙمقن قمغم طم٥ًم ُم٤م يقىمٗمٝم٤م أهٚمٝم٤م إن ؿم٤مء اهلل: ×، ومقىمَّع^آسم٤مئف

أّن اًمِم٤مرع سمذًمؽ يٙمقن ىمد أُم٣م هذه اًمٔم٤مهرة اًمٕم٘مالئّٞم٦م، وم٤معمٓمٚمقب طمٞمٜمئٍذ شمّمحٞمح 

وٓ يٕم٤مرض ُمٌدأ ذقمٞم٤ًّم  يمّؾ ُمّمداق ُمـ ُمّم٤مديؼ هذه اًمٔم٤مهرة ٓ يٜم٤مىمض هقّيتٝم٤م

ذم اإلؾمالم: ّٕن اإلُمْم٤مء ٓ ي٘مػ قمٜمد طمدود اًمٔم٤مهرة سمِمٙمٚمٝم٤م اًمزُمٜمل، وإّٟمام يدور 

طمقل اًمٜمٙمت٦م آرشمٙم٤مزي٦م اًمتل شمٌٚمقرت اًمٔم٤مهرة ٟمتٞمج٦ًم هل٤م. ومحتك ًمق ومرض أّن سمٕمض 

ٟمامذج اًمقىمػ مل شمٙمـ ُمقضمقدًة ذم اًمٕمٍم اإلؾمالُمل إّول ـ رهمؿ أّن ُم٠ًمًم٦م وىمػ 

شمٙمـ سم٤مًمٖمري٦ٌم قمـ اًمٗم٘مف اًمًٜمّل، يمام ىمٚمٜم٤م، وُمع ذًمؽ مل يِرْد ومٞمٝم٤م ٟمصٌّ ُم٤مٟمع ذم اًمٜم٘مقد مل 

رواي٤مت أهؾ اًمٌٞم٧م ـ إٓ أّن اًمِم٤مرع سم٢مُمْم٤مئف ُم٘مقًم٦م اًمقىمػ اًمتل شمدور طمقل وضمقد 

أصؾ صم٤مسم٧م وُمٜم٤مومع ُمتحّريم٦م ؾمّٞم٤مًم٦م يٙمقن ىمد رظّمص ذم يمّؾ وىمػ ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ. 

ًمٙم٤من قمٚمٞمف أن يْمٞمػ قمغم ٟمّمقصف اًمتل ومٚمق يم٤من ًمديف ُم٤مٟمع ُمـ وىمػ اًمٜم٘مقد ُمثاًل 

                                           
: وطمجٞم٦م اًمًٜم٦ّم 719ـ  714: طمٞمدر طم٥م اهلل، ٟمٔمري٦م اًمًٜم٦ّم ذم اًمٗمٙمر اإلُم٤مُمل اًمِمٞمٕمل: اٟمٔمر( 1)

 .744ـ  661ذم اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل: 

 .32، 31: 64: حمٛمد احلًٞمٜمل اًمِمػمازي، اًمٗم٘مف اٟمٔمر( 2)

 .134ـ  129: 9: واًمٓمقد، هتذي٥م إطمٙم٤مم 237: 4 ( اًمّمدوق، ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف3)
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شمتٙمّٗمؾ سمٞم٤من أطمٙم٤مُمف ىمٞمقدًا متٜمع ُمثؾ هذا اًمقىمػ، وإٓ وم٢مّن ؾمٙمقشمف قمـ هذه إٟمقاع 

 ؾمقف ي١مّدي إمم فمٝمقره٤م ذم اعمًت٘مٌؾ دون ُمٜمع ُمٜمف.

وهذا إؾم٤مس ي٘مقم قمغم ومٙمرة أّن اعمٛم٣م ذم ُمثؾ اعم٘م٤مم هق اًمٜمٙمت٦م إؾم٤مؾمٞم٦م ذم 

ٜمّٞم٦م اًمت٤مرخيٞم٦م. وم٢مذا ىمٌؾ وم٘مٞمٌف سمذًمؽ ومٌٝم٤م، وإٓ يم٤من هقي٦م اًمقىمػ، ٓ اًمٔمقاهر اًمزُم

 اعمرضمع هق إؾم٤مس اًمث٤مين اعمت٘مّدم.

وقمٚمٞمف وم٤مًمّمحٞمح وضمقد أصؾ صم٤مٟمقي ذم سم٤مب اًمقىمػ حيٙمؿ سمّمّح٦م يمؾ وىمػ إٓ 

 ُم٤م ظمرج سم٤مًمدًمٞمؾ، ويٙمقن ُم٘مّدُم٤ًم قمغم أص٤مًم٦م اًمٗم٤ًمد إّوًمٞم٦م، سم٤محلٙمقُم٦م أو اًمقرود.

 

ّٗٛ يف املٕقف و  َ الٕقف الٍكسٙالٍعطٖات الفكّ

شمٕمّددت اًمٜمٔمري٤مت اًمٗم٘مٝمٞم٦م ذم اعمقىمػ ُمـ اًمقىمػ اًمٜم٘مدي سملم ُم٤مٟمع ُمٜمف وجمٞمز. 

وٓسمّد ًمٜم٤م ُمـ قمرض اًمٜمٔمرّيتلم، وحتٚمٞمٚمٝمام، ورصد ُمًتٜمداهتام: ًمٚمخروج سمٜمت٤مئ٩م ذم 

 هذا اإلـم٤مر إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.

 

 ـ ٌعطٖٛ املٍع وَ ٔقف الٍكٕز1

وىمػ اًمٜم٘مقد واًمٕمٛمالت سمقصٗمٝم٤م قمٛمٚم٦ًم،  ذه٥م همػم واطمد ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء إمم اعمٜمع ُمـ

، سمؾ ٟمٗمل ، سمؾ ٟمٗمل قمٜمف اخلالف ممَـّ يٕمتّد سمفٓ سمقصٗمٝم٤م طمٚمٞم٤ًم أو ُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ

                                           
: واجل٤مُمع ًمٚمنمائع: 479: 2: واسمـ إدريس، اًمنائر 297: اسمـ زهرة، همٜمٞم٦م اًمٜمـزوع: اٟمٔمر( 1)

: واًمًٌزواري، يمٗم٤مي٦م إطمٙم٤مم 269: 2: واًمدروس 366: وضم٤مُمع اخلالف واًمقوم٤مق: 369

: وه٤مؿمؿ ُمٕمروف 345اًمِمٞمٕم٦م:  : واًمٙمٞمدري، إص٤ٌمح374: 2: وومْمؾ اهلل، وم٘مف اًمنميٕم٦م 6: 2

ُمـ اًم٘م٤مٟمقن  58، دار اًم٘مٚمؿ. وهق ُم٘مت٣م اعم٤مّدة 216ـ  215احلًٜمل، اًمقص٤مي٦م وإوىم٤مف و..: 

 .211: 3: ٟم٤مس يم٤مشمقزي٤من، طم٘مقق ُمدين )قم٘مقد ُمٕملّم( ٤مٟمٔمراعمدين اإليراين، وم

 .297( همٜمٞم٦م اًمٜمـزوع: 2)
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. وُمـ صّحح َرسَمَط إُمَر سم٢مُمٙم٤من اًمتزّيـ ، وأٟمف ىمقل أيمثر قمٚمامئٜم٤ماخلالف ُمٓمٚم٘م٤مً 

ِمٙم٤مل سمقىمػ سم٤مًمدرهؿ واًمديٜم٤مر، يمام ىمٚمٜم٤م ؾم٤مسم٘م٤ًم. وايمتٗمك سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء سم٤مٓؾمت

 .اًمدراهؿ واًمدٟم٤مٟمػم، دون سمٞم٤من شمٗمّمٞمؾ

. ًمٙمـ ذه٥م اًمًٞمد اًمٞمزدي إمم شمّمحٞمح اًمقىمػ اًمٜم٘مدي: حلٗمظ آقمت٤ٌمر

 .واؾمتِمٙمؾ آظمرون ذم ىمقًمف هذا

 

 وػتٍسات املٕقف املتشّفغ وَ الٕقف الٍكسٙ، وطالعٛ ٌكسّٖٛ

ٕمّدة أدًّم٦م، ٟمِمػم ٜمٔمري٦م اعمٜمع ُمـ اًمقىمػ اًمٜم٘مدي سمًماؾمتدّل ـ أو يٛمٙمـ أن يًتدّل ـ 

 إمم أمّهٝم٤م يم٤مًمت٤مزم:

إّٟمف يِمؽمط ذم اعمقىمقف أن يٙمقن قمٞمٜم٤ًم ظم٤مرضمّٞم٦ًم ضمزئّٞم٦م طم٘مٞم٘مّٞم٦م يٜمتٗمع  افدفقل إّول:

هب٤م ُمع سم٘م٤مئٝم٤م: وم٢مّن هذا هق ُمٕمٜمك حتٌٞمس إصؾ. ومٚمق يم٤من إصؾ ٓ يٌ٘مك، سمؾ 

                                           
 .366: وضم٤مُمع اخلالف واًمقوم٤مق: 479: 2( اًمنائر 1)

 .334: 6ٕمالُم٦م احلكم، خمتٚمػ اًمِمٞمٕم٦م ( اًم2)

 .393: 2: اًمٕمالُم٦م احلكم، ىمقاقمد إطمٙم٤مم اٟمٔمر( 3)

 .311: 6( اًمٕمروة اًمقصم٘مك 4)

: 269ـ  268: 2: وحمٛمد اًمروطم٤مين، ُمٜمٝم٤مج اًمّم٤محللم 239: 2( اخلقئل، ُمٜمٝم٤مج اًمّم٤محللم 5)

ًمٗمٞم٤مض، ، وحمٛمد إؾمح٤مق ا443: 2: واًمًٞمًت٤مين، ُمٜمٝم٤مج اًمّم٤محللم 134: 6ويمٚمٛم٦م اًمت٘مقى 

: وحمٛمد رو٤م اعمقؾمقي اخلٚمخ٤مزم، يمت٤مب اًمقىمػ ذم اًمنميٕم٦م 452: 2ُمٜمٝم٤مج اًمّم٤محللم 

: ُم٤ٌمين ٤مٟمٔمر، اعمٙمت٦ٌم احلٞمدري٦م. ًمٙمـ واوم٘مف اًمًٞمد اًم٘مّٛمل ومل يَر إؿمٙم٤مًٓ ومٞمف، وم118اإلؾمالُمٞم٦م: 

، ومٞمام ضمٕمؾ اًمٗمّٞم٤مض واخلٚمخ٤مزم اعمِمٙمٚم٦م ذم قمدم يمقهن٤م ُمٜمٗمٕم٦م 474: 9ُمٜمٝم٤مج اًمّم٤محللم 

 ُم٘مّمقدة.
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 .يًتٝمٚمؽ ويتٚمػ سم٤مٟٓمتٗم٤مع سمف، مل يتحّ٘مؼ اًمقىمػ أؾم٤مؾم٤مً 

 هذا افؽَلم:ويؿؽن مـوؿشي 

إن اًمٜم٘مقد اعمٕم٤مسة سمام هل ٟم٘مقد ٓ قمٞمٜمٞم٦ّم هل٤م إٓ ُم٤مًمّٞمتٝم٤م وىمّقهت٤م اًمنمائٞم٦م  أوًٓ:

وىمدرهت٤م اًمت٤ٌمدًمٞم٦م: ّٕن اًمٕم٘مالء ٓ يٜمٔمرون إمم أقمٞم٤مهن٤م وأؿمخ٤مصٝم٤م، وإٟمام يٜمٔمرون إمم 

ق ُم٤مًمّٞمتٝم٤م. وم٢مذا يم٤مٟم٧م ُم٤مًمّٞمتٝم٤م ُمتحّ٘م٘م٦ًم ـ وًمق سمتٌّدل أقمٞم٤مهن٤م ـ يم٤مٟم٧م سم٤مىمٞم٦ًم، وإٓ صد

قمٚمٞمٝم٤م أهن٤م اٟمٕمدُم٧م وشمالؿم٧م. واعم٤مًمّٞم٦ُم همػم ُمرشمٌٓم٦م طمتاًم سم٤مجل٤مٟم٥م اًمٕمٞمٜمل ًمٚمٜم٘مد سمٕمد 

 زوال اًمذهٌٞم٦م واًمٗمْمٞم٦م قمـ اًمٜم٘مقد اعمٕم٤مسة.

وسمٕم٤ٌمرة أظمرى: إّن اًمذهـ اًمٕم٘مالئل يرسمط وضمقد اًمٜم٘مد ُمع زيد سمقضمقد اعم٤مًمٞم٦م، ٓ 

ظمّمقصٞم٦م  سمقضمقد اًمٕملم سمام هق وضمقد هل٤م ظم٤مّص٦م، إٓ إذا يم٤من ًمٕملم ٟم٘مٍد ظم٤مّص 

اؾمتثٜم٤مئٞم٦م وٛمـ طم٤مًم٦م ظم٤مّص٦م. ومام داُم٧م اعم٤مًمٞم٦م ُمقضمقدة وم٢مهنؿ ي٘مقًمقن سم٠مّن زيدًا ُم٤م 

 زاًم٧م قمٜمده إًمػ درهؿ، وم٢مذا زاًم٧م اعم٤مًمٞم٦م طمٙمٛمقا سمٗم٘مداٟمف هذه إًمػ.

إّن اًمدراهؿ ٓ »هـ( سم٘مقًمف: 1252وًمٕمؾ ُم٤م ٟم٘مّمده هٜم٤م هق ُم٤م قمؼّم سمف اسمـ قم٤مسمديـ)

ـّ سمدهل٤م ىم٤مئؿ ُم٘م٤مُمٝم٤م: شمتٕملّم سم٤مًمتٕمٞملم، ومٝمل وإْن يم٤مٟم٧م  ٓ يٜمتٗمع هب٤م ُمع سم٘م٤مء قمٞمٜمٝم٤م، ًمٙم

 .شًمٕمدم شمٕمّٞمٜمٝم٤م، ومٙم٠مهن٤م سم٤مىمٞم٦م

وىمػ »وًمٕمّٚمف ُمـ هٜم٤م ذه٥م أؾمت٤مذٟم٤م اًمًٞمد حمٛمقد اهل٤مؿمٛمل اًمِم٤مهرودي إمم ضمقاز 

اًمٜم٘مقد اًمقرىمٞم٦م سمام هل ُم٤مًمٞم٦م حمْم٦م، ومٞمج٥م طمٗمظ ُم٤مًمّٞمتٝم٤م اخل٤مرضمٞم٦م، وًمق وٛمـ 

                                           
: وخمتٚمػ اًمِمٞمٕم٦م 366: وضم٤مُمع اخلالف واًمقوم٤مق: 479: 2: واًمنائر 297( همٜمٞم٦م اًمٜمـزوع: 1)

: وقمٌد 298: 4: ويمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع 345: وإص٤ٌمح اًمِمٞمٕم٦م: 18: 28: وضمقاهر اًمٙمالم 334: 6

 م.2446، 1، ُمٙمت٦ٌم وه٦ٌم، ُمٍم، ط251اًمٚمٓمٞمػ حمٛمد قم٤مُمر، أطمٙم٤مم اًمقص٤مي٤م وإوىم٤مف: 

: أمحد حمٛمد قمٌد اًمٕمٔمٞمؿ اجلٛمؾ، دور ٟمٔم٤مم اًمقىمػ اٟمٔمر: و564 :4( طم٤مؿمٞم٦م رّد اعمحت٤مر 2)

: دار اًمًالم ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع 44اإلؾمالُمل ذم اًمتٜمٛمٞم٦م آىمتّم٤مدي٦م اعمٕم٤مسة: 

 م.2447، 1واًمؽممج٦م، ُمٍم، ط
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اًمٜم٘مقد إظمرى أو اًمٌْم٤مئع، ومٞمّمّح آدّم٤مر هب٤م سمنمط اؾمتٌداهل٤م سمٖمػمه٤م مم٤م يٕم٤مدهل٤م ُمـ 

، حمت٤مـم٤ًم سمٕمد طمٗمظ اعم٤مًمٞم٦م، وسف ٟم٤مدمٝم٤م وُم٤م زاد قمٚمٞمٝم٤م ذم اجلٝم٦م اعمقىمقف قمٚمٞمٝم٤م

 .ذًمؽ اؾمتح٤ٌمسم٤ًم ذم اًمٕمدم

ويٜمت٩م قماّم ىمٚمٜم٤مه سم٠مّن اًمقىمػ ٓ يتٕملّم سمٗمرده، ومحتك ًمق شمّؿ ذاء قم٘م٤مر سمف وم٢مّن هذا 

ٓ يٙمقن وىمٗم٤ًم طمتك يٛمٜمع اؾمتٌداًمف سمحّج٦م أٟمف ًمٞمس ٟم٘مدًا: ّٕن اًمٕم٘م٤مر ـ سمقصٗمف قم٘م٤مرًا ـ 

اًمقاىمػ مل يقىمػ إٓ اعم٤مًمّٞم٦م وٛمـ إقمٞم٤من، ٓ إقمٞم٤من ٟمٗمًٝم٤م، ومتحّقل اعم٤مًمٞم٦م وٛمـ 

 قملم صم٤مسمت٦م ٓ يٖمػّم ُمـ واىمع اعمقىمقف ؿمٞمئ٤ًم.

ىمد يٜم٤مىمش ذم أصؾ اًمدًمٞمؾ قمغم ًمزوم يمقن اعمقىمقف قمٞمٜم٤ًم ظم٤مرضمّٞم٦م سم٤مىمٞم٦ًم هبذا  ثوكقًو:

اعمٕمٜمك اًمذي ذيمروه، ومام هق اًمدًمٞمؾ قمغم ذًمؽ أؾم٤مؾم٤ًم؟ وُم٤م هق اعم٘مدار اًمذي ي٘مّدُمف ًمٜم٤م 

 هذا اًمدًمٞمؾ؟

إّن احلٙمؿ سمٚمزوم يمقن اًمٕملم اعمقىمقوم٦م قمٞمٜم٤ًم ظم٤مرضمّٞم٦ًم يٛمٙمـ آٟمتٗم٤مع هب٤م ُمع ـ 2

سم٘م٤مئٝم٤م هق ٟمتٞمج٦م ـمٌٞمٕمّٞم٦م هلقي٦م اًمقىمػ وطم٘مٞم٘متف: إذ ُم٤م دام حتٌٞم٤ًًم ًمألصؾ وشمًٌٞماًل 

ُمٕمٜم٤مه أٟمف ٓسمد أن يٗمرض إصؾ صم٤مسمت٤ًم، وآٟمتٗم٤مع يٙمقن سم٤معمٜمٗمٕم٦م، ومٚمق  ًمٚمٛمٜمٗمٕم٦م ومٝمذا

يم٤مٟم٧م اًمٕملم مم٤م يتٚمػ سم٤مٟٓمتٗم٤مع ومال حتٌٞمس هٜم٤م، يمام ٓ يٙمقن آٟمتٗم٤مع سم٤معمٜمٗمٕم٦م طمٞمٜمئٍذ، 

 .سمؾ سم٤مٕصؾ ٟمٗمًف

وهذا اًمدًمٞمؾ ٓ يٚمٖمل اًمتٙمٞمٞمػ اًم٘م٤مٟمقين واًمنمقمل اًمذي سمٞمٜم٤ّم ومٞمف اعمقىمقف ذم 

 ٟمراه ؿم٤مُماًل عم٤م ٟمحـ ومٞمف: طمٞم٨م يٙمٗمل سم٘م٤مء اعم٤مًمٞم٦م إلؿم٤ٌمع طمٞمثٞم٦م وىمػ اًمٜم٘مقد: إذ ٓ

هقي٦م اًمقىمػ: ٕٟمٜم٤م ٟمٗمرض هٜم٤م أّن )إصؾ( ذم جم٤مل وىمػ اًمٜم٘مقد هق اعم٤مًمٞم٦م، ٓ 

                                           
 .343: 2( حمٛمقد اهل٤مؿمٛمل اًمِم٤مهرودي، ُمٜمٝم٤مج اًمّم٤محللم 1)

 .469: 9: اًم٘مّٛمل، ُم٤ٌمين ُمٜمٝم٤مج اًمّم٤محللم اٟمٔمر( 2)
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٦ًٌّم، وأّن آٟمتٗم٤مع يٙمقن هب٤م ُمع سم٘م٤مئٝم٤م قمؼم طمريم٦م  اًمٕملم، واعمٗمروض أهن٤م سم٤مىمٞم٦م وحم

تف أّن اعم٤مًمٞم٦م اعمحٗمقفم٦م خيتٚمػ حمّؾ طمٗمٔمٝم٤م اًمتج٤مرة سم٤معم٤مل ُمع اعمح٤مومٔم٦م قمغم اعم٤مًمٞم٦م، هم٤مي

 سملم اًمٜم٘مد واًمٌْم٤مقم٦م وطمريم٦م اًمتٜم٤مىمؾ ذم إقمٞم٤من واًمٜم٘مقد.

وسمٕم٤ٌمرة صم٤مٟمٞم٦م: هقي٦م اًمقىمػ ٓ شمٗمرض إٓ صم٤ٌمت إصؾ ذم فمرف آٟمتٗم٤مع سمف، 

ًمٙمٜمٝم٤م ٓ شمٗمرض يمقن إصؾ قمٞمٜم٤ًم ظم٤مرضمٞم٦ًم، يم٤مًمًٌت٤من واًمِمجر واًمٕم٘م٤مر. وم٠مّي أصؾ 

تحّريم٦م شمدور طمقًمف يٛمٙمـ وىمٗمف. واعم٤مًمٞم٦م هٜم٤م هل إصؾ، ٓ صم٤مسم٧م شمٗمرض ًمف ُمٜمٗمٕم٦م ُم

قمٞمٜمٞم٦م اًمٜم٘مد، ومٚمامذا ٓ شمٙمقن ُمِمٛمقًم٦ًم ًمتٕمريػ اًمقىمػ سمٕمد ومرض صم٤ٌمهت٤م ذم إقمٞم٤من 

اعمتحّريم٦م اعمتٌّدًم٦م؟! وعم٤مذا ٓ يِمٛمٚمٝم٤م اعم٘مّمد اًمنمقمل ًمٚمقىمػ: عم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ ُمّم٤مًمح 

 وأهمراض؟!

٦م اًمٓمٕم٤مم واًمنماب واًمِمٛمع وهمػمه مم٤م وسمٜم٤مًء قمٚمٞمف ٓ يّمّح ىمٞم٤مس اًمٜم٘مقد قمغم ُم٠ًمًم

ُمّثؾ سمف اًمٗم٘مٝم٤مء: ّٕن آؾمتٗم٤مدة ُمـ اعمٓمٕمقم واعمنموب حيّ٘مؼ اؾمتٝماليم٤ًم واىمٕمٞم٤ًم 

ًمألصؾ اعمقىمقف، قمغم ظمالف آؾمتٗم٤مدة ُمـ اًمٜم٘مد سمقصٗمف ُمٕمؼّمًا قمـ ىمدرة اًمت٤ٌمدل 

اًمذي يامصمٚمف  وُمٕمٞم٤مرًا ًمٚم٘مٞمٛم٦م واًم٘مّقة اًمنمائٞم٦م، وم٢مّن زوال قمٞمٜمف حيّ٘مؼ شمٚم٘م٤مئٞم٤ًم اًمٌديؾ ًمف

ـْ هق ذم يده، وهق أؿمٌف رء  وٓ خيتٚمػ قمٜمف أسمدًا ذم اًمٖمرض اعم٘مّمقد ُمٜمف عمَ

سم٤مًمتحّقٓت اًمتل شمٓمرأ قمغم إؿمج٤مر اعمقىمقوم٦م، ُمـ طمٞم٨م إٟمف سم٤مًمدىم٦م ٓ شمٕمقد إؿمج٤مر 

 قمٞمٜمٝم٤م يمّؾ قم٤مم.

آؾمتٜم٤مد إمم إطم٤مدي٨م اًمتل ؿمّٙمٚم٧م اعمرضمع اًمٗم٘مٝمل ًمتٕمريػ اًمقىمػ قمٜمد ـ 3

 اًمٗم٘مٝم٤مء، وهل:

ٌّؾ اًمثٛمرة»اًمٜمٌقي اعمٕمروف: أ ـ  ٌّس إصؾ، وؾم ًمٕمٛمر سمـ  |، ذم ضمقاسمفشطم

                                           
: 162: 6: واًمٌٞمٝم٘مل، اًمًٜمـ اًمٙمؼمى 232: 6: وؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل 264: 2( قمقازم اًممزم 1)

 .95: 4: واسمـ ؾمٚمٛم٦م، ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر 294ـ  289: 2وُمًٜمد احلٛمٞمدي 
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ي٤م رؾمقل اهلل، إين أص٧ٌم ُم٤مًٓ مل ُأِص٥ْم ُمثٚمف ىمط، يم٤من زم ُم٤مئ٦م »اخلٓم٤مب طملم ىم٤مل ًمف: 

رأس، وم٤مؿمؽمي٧م ُم٤مئ٦م ؾمٝمؿ ُمـ ظمٞمؼم ُمـ أهٚمٝم٤م، وإين أردت أن أشم٘مّرب هب٤م إمم اهلل قمز 

٧ًٌّم أصٚمٝم٤م وشمّمّدىم٧م »ُمثؾ:  وورد سمّمٞمغ ُمت٘م٤مرسم٦م أيْم٤ًم،ش. وضمؾ إن ؿمئ٧م طم

ٌّؾ صمٛمرهت٤م، أو وشمّمّدق سمثٛمرهت٤م»، أو شهب٤م . وذم صٞمٖم٦م أظمرى: شاطمٌس أصٚمٝم٤م وؾم

 .ششمّمّدق سمثٛمره واطمٌس أصٚمف، ٓ شم٤ٌمع وٓ شمقرث»

إٓ أّن اإلٟمّم٤مف ـ وسمٍمف اًمٜمٔمر قمـ اجل٤مٟم٥م اًمًٜمدي واًمّمدوري ُمـ احلدي٨م 

ؾ ذم حتديد هقّي٦م اًمقىمػ همػم داّل قمغم طمٍم هذه ـ أّن هذا احلدي٨م اًمذي اقمتؼُم إص

ذم سمٕمض صٞمٖمف ـ هم٤مي٦م ُم٤م ش إن ؿمئ٧م»اهلقّي٦م سمام ضم٤مء ومٞمف: إذ ـ ومْمالً قمـ وضمقد شمٕمٌػم 

أرؿمد قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب إمم ـمري٘م٦ٍم ذم وىمػ أُمقاًمف اًمتل  |يدّل قمٚمٞمف أّن اًمرؾمقل

، ورسمام هل قم٤ٌمرة قمـ ؾمٝم٤مم ُمـ ظمٞمؼم، وًمٞمس ذم احلدي٨م طمٌٍم ًمٚمقىمػ هبذه اًمٓمري٘م٦م

٘م٤مل ًمف: اضمٕمٚمٝم٤م صدىم٦ًم ًمٚمتج٤مرة هب٤م، أو ًمًمق يم٤مٟم٧م أُمقال اسمـ اخلٓم٤مب دراهؿ ودٟم٤مٟمػم 

ًمٚمٛمْم٤مرسم٦م، أو ًمإلىمراض. سمؾ ُم٤م اعم٤مٟمع أن يٙمقن اًمقىمػ قمغم ٟمققملم: أطمدمه٤م يِمتٛمؾ 

ىمد أرؿمده إمم  |قمغم حتٌٞمس إصؾ: واًمث٤مين ٓ يِمتٛمؾ قمٚمٞمف، ويٙمقن اًمرؾمقل

ًمٗم٘مٝم٤مء اًمٜمقع اًمث٤مين وىمٗم٤ًم، وإٟمام يٕمؼّمون قمٜمف سم٠مٟمف إطمدى اًمٓمري٘متلم؟! ٟمٕمؿ ٓ يًّٛمل ا

صدىم٦م، وٓ وػم ُم٤مدام اًمقىمػ ذم ًم٤ًمن اًمٜمّمقص اًمديٜمٞم٦م همػم ُمًتخدم يمثػمًا، وإٟمام 

 اعمًتخدم هق اًمّمدىم٦م، وُمٜمٝم٤م اًمّمدىم٦م اجل٤مري٦م.

                                           
: 2: وؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضم٦م 47: 5: وصحٞمح ُمًٚمؿ 235: 7، و196، 185: 3( صحٞمح اًمٌخ٤مري 1)

 231ـ  234: 6: وؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل 417: 2ُمذي : وؾمٜمـ اًمؽم658: 1: وؾمٜمـ أيب داوود 841

 و..

: 41: واسمـ أيب قم٤مصؿ، يمت٤مب إوائؾ: 232: 6: وؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل 841: 2( ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضم٦م 2)

 .262: 11: وصحٞمح اسمـ طم٤ٌمن 119: 4وصحٞمح اسمـ ظمزيٛم٦م 

 .546: 4( اًمٌٞمٝم٘مل، ُمٕمروم٦م اًمًٜمـ وأصم٤مر 3)
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إّن هذا احلدي٨م ًمقطمده ٓ يٗمٞمد طمٍم اًمقىمػ سمٔم٤مهرة حتٌٞمس  وخَلصي افؼول:

ىمد جي٤مُمع وضمقد ٟمقٍع آظمر ًمٚمقىمػ يٙمقن آٟمتٗم٤مع إصؾ وشمًٌٞمؾ اًمثٛمرة، سمؾ 

سم٤مٕصؾ ومٞمف ُم٤ًموىم٤ًم ًمتٚمٗمف. وٟمحـ وإن يمٜم٤ّم ٓ ٟمرى ذًمؽ وىمٗم٤ًم شمؽمشّم٥م قمٚمٞمف أطمٙم٤مم 

 اًمقىمٗمّٞم٦م، ًمٙمٜمّٜم٤م ٟمٕمت٘مد أّن هذا احلدي٨م ٓ يدّل قمغم ُم٤م ىم٤مًمقه مم٤ّم اؿمتٝمر سمٞمٜمٝمؿ.

٤مه٤م ًمٚمقىمػ وم٢مّن هذا احلدي٨م ٓ يٕم٤مرض اًمّمقرة اًمتل سمٞمٜمّ  ،إو٤موم٦ًم إمم ذًمؽ يمّٚمف

اًمٜم٘مدي: ّٕن اعمٗمروض أّٟمف ىمد ضمرى حتٌٞمس إصؾ وشمًٌٞمؾ اعمٜمٗمٕم٦م، هم٤ميتف أّن 

إصؾ هق اعم٤مًمٞم٦م، وًمٞمس ذم هذا احلدي٨م ُمٜمٌع ًمٙمقن إصؾ ُمـ ٟمقع اعم٤مًمٞم٦م، هم٤ميتف أّن 

، واعمقرد هٜم٤م ٓ حيرز ختّمٞمّمف صؾ قمٞمٜم٤ًم ظم٤مرضمٞم٦ًم ُمتٛمٞمّزة ضمزئّٞم٦مُمقرده يمقن إ

 قم٤مم.ًمٚمقارد اًمذي ورد سمٚم٤ًمن 

، شصدىم٦م ٓ شم٤ٌمع وٓ شمقرث»ُم٤م ضم٤مء ذم سمٕمض اًمقىمقف ُمـ اؾمتخدام شمٕمٌػم ب ـ 

 .شصدىم٦م ُمٌتقًم٦م»أو 

وإذا دم٤موزٟم٤م أّن هذه اًمقىمقف هم٤مي٦م ُم٤م شمدّل قمٚمٞمف هق حتّ٘مؼ اًمقىمػ هبذه اًمٓمري٘م٦م، ٓ 

سمٞم٤مٟم٤ًم ًمٓمٌٞمٕم٦م اًمّمدىم٦م اًمقىمٗمّٞم٦م  ٓ شم٤ٌمع وٓ شمقرثطمٍمه هب٤م، ُم٤م مل يٙمـ اًمتقصٞمػ 

، ٓ شم٘مٞمٞمدًا ؿمخّمّٞم٤ًم ُمـ ىمٌؾ اًمقاىمػ، وم٢مّن ُم٤م شمريده هذه اًم٘مٞمقد هق قمدم ظمروج ذقم٤مً 

اًمقىمػ قمـ اًمقىمٗمّٞم٦م سمتحّقًمف سم٤مًمٌٞمع أو اإلرث إمم ُمٚمٙمٞم٦م ؿمخّمّٞم٦م ًمألصؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم 

اعمِمؽمي أو اًمقارث. وأيـ هذا ُمـ اًمقىمػ اًمٜم٘مدي اًمذي شمٔمّؾ ومٞمف اعم٤مًمّٞم٦م صم٤مسمت٦م ٓ 

ٟم٘مٍد إمم آظمر؟! وًمٞمس سمٞمع اًمٜم٘مد ُمثؾ سمٞمع اًمٕملم: إذ ذم خترج قمـ اًمقىمٗمّٞم٦م سم٤مٟمت٘م٤مهل٤م ُمـ 

سمٞمع اًمٕملم شمزول ظمّم٤مئص اًمٕملم ٟمٗمًٝم٤م ًمتحّؾ حمّٚمٝم٤م قملٌم أظمرى ذات ظمّم٤مئص 

                                           
: 145: 2: واسمـ طمجر، اًمدراي٦م 447: 4اي٦م ـ قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ـ: اًمزيٚمٕمل، ٟمّم٥م اًمر اٟمٔمر( 1)

 .243: 2واسمـ ؾمٕمد، اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى 

 .99: 19، و411، 374: 1: وضم٤مُمع أطم٤مدي٨م اًمِمٞمٕم٦م 341ـ  344: 2( دقم٤مئؿ اإلؾمالم 2)
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أظمرى، قمغم أّن اًمٕملم يٛمٙمـ شمٕمّٚمؼ اًمٖمرض هب٤م دون سمدهل٤م، أُّم٤م ذم وىمػ اعم٤مًمّٞم٤مت 

قمٜمف ؾمٞمٙمقن وم٤معمقىمقف يٌ٘مك قمغم طم٤مًمف، واًمٖمرض ُمٜمف واطمد، هم٤مي٦م إُمر أّن اعمٕمؼمِّ 

 خمتٚمٗم٤ًم سملم اًمٜم٘مقد واًمًٚمع واًمٌْم٤مئع، ومال يّمّح ىمٞم٤مس هذه قمغم شمٚمؽ، وٓ اًمٕمٙمس.

وسمتٕمٌػم آظمر: إّن اًمٌٞمع ذم ُمثؾ اًمٕم٘م٤مر يٖمػّم هقي٦م اًمقىمػ وظمّم٤مئّمف اعم٘مّمقدة، 

وهق ُم٤م ٓ يٙمقن ذم اًمٜم٘مد: ّٕن اًمٜم٘مد مل يقىمػ إٓ سمٚمح٤مظ ُم٤مًمٞمتف اًمتل ٓ شمتٖمػّم 

إٟمام خيتٚمػ حمّؾ طمٚمقهل٤م ذم هذا اًمٜم٘مد أو ذاك، أو هذه سمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمتداول ٟمٗمًٝم٤م، و

 اًمًٚمٕم٦م أو شمٚمؽ.

، طمٞم٨م يًتدقمل ُم٤م ضم٤مء ذم سمٕمض اًمٜمّمقص ُمـ شمٕمٌػم اًمّمدىم٦م اجل٤مري٦مج ـ 

اجلري٤من وضمقد أصؾ صم٤مسم٧م قمٞمٜمل شمدور طمقًمف اعمٜم٤مومع، ومٝمل متّٞمز سملم ٟمققملم ُمـ 

ىمػ: إذ ٓ ُمٕمٜمك اًمّمدىم٦م: إطمدامه٤م ضم٤مري٦م: وإظمرى همػم ضم٤مري٦م، واجل٤مري٦م هل اًمق

 ًمٚمجري٤من ذم همػمه.

وسمٖمّض اًمٜمٔمر قماّم شم٘مّدم وم٢مّن هم٤مي٦م ُم٤م شمٗمٞمده هذه اًمٜمّمقص أّن هٜم٤مك أصاًل شمدور 

قمٚمٞمف اعمٜم٤مومع، ًمٙمٜمٝم٤م ٓ شمٗمرض يمقن إصؾ سمٓمري٘م٦م طمٍمي٦م قمٞمٜم٤ًم ظم٤مرضمٞم٦م ضمزئٞم٦م 

طم٘مٞم٘مٞم٦م، ومال شم٘مٍم قمـ اًمِمٛمقل ًمٙمقن اعم٤مًمٞم٦م هل إصؾ، وأرسم٤مطمٝم٤م اًمٜم٤مدم٦م قمـ 

ًمًقق هل اًمثٛمرة. وإذا يم٤من ُمقرد اًمٜمّمقص هق اًمٕم٘م٤مرات وأُمث٤مهل٤م ومال طمريمتٝم٤م ذم ا

يقضمد ذم اًمٜمّص ُم٤م يٗمٞمد احلٍم يمام ىمٚمٜم٤م. يمام أّن وىمػ اعم٤مًمّٞم٦م يّمدق قمٚمٞمف قمٜمقان 

اًمّمدىم٦م اجل٤مري٦م اعمحٗمقفم٦م وٛمـ أقمٞم٤من خمتٚمٗم٦م ُمت٤ٌمدًم٦م، سمحٞم٨م يٜمتٗمع هب٤م اًمٗم٘مراء 

 ًمٚم٘مرض أو اعمْم٤مرسم٦م أو ٟمحق ذًمؽ.

ّن اعم٠مظمقذ ذم اًمقىمػ ـ قمغم أسمٕمد شم٘مدير ـ وضمقد أصؾ صم٤مسم٧م وهبذا يمّٚمف فمٝمر أ

                                           
: 283: 3، و53: 2: وقمقازم اًممزم 344: 2ـ قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ـ: دقم٤مئؿ اإلؾمالم  اٟمٔمر( 1)

 و.. 649: 1وود : وؾمٜمـ أيب دا73: 5وصحٞمح ُمًٚمؿ 
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شمتحّرك ُمٜم٤مومٕمف وصمامره، وشمدظمؾ هل وم٘مط دائرة آؾمتٝمالك، أُم٤م ذط يمقن هذا 

إصؾ قمٞمٜم٤ًم ظم٤مرضمٞم٦م ضمزئّٞم٦م ُم٤مدّي٦م طم٘مٞم٘مّٞم٦م، يم٤مًمٕم٘م٤مر واًمًٌت٤من وٟمحق ذًمؽ، ومٚمؿ يث٧ٌم 

٤مًمٞم٦م أصاًل ُمقىمقوم٤ًم ذم سمدًمٞمؾ ُمٕمتؼم. ومٝمقّي٦م اًمقىمػ وٟمّمقصف إصٚمّٞم٦م ٓ شمٜم٤مذم ضمٕمؾ اعم

 جم٤مل اًمٜم٘مقد.

إّن اًمقىمػ اًمٜم٘مدي يقاضمف خم٤مـمر شمٖمػّم اًم٘مٞمٛم٦م اًمنمائٞم٦م ًمٚمٜم٘مد: سم٥ًٌم  افدفقل افثوين:

اًمتْمّخؿ وحتّقل اًم٘مٞمؿ، وذم هذه احل٤مل ٓ يٛمٙمـ ظمقض هذا اعمج٤مل: ٕٟمف يٕمّرض 

 اًمقىمػ عمخ٤مـمر يٗمؽمض مح٤ميتف ُمٜمٝم٤م. ومٝمذه اعم٤مًمّٞم٦م اًمتل جيري احلدي٨م قمـ يمقهن٤م

ٌّس ٓ ىمرار هل٤م: ٕهن٤م شمتٖمػّم ُمـ قم٤مم إمم قم٤مم آظمر شمٌٕم٤ًم ًمقوع اًمًقق  إصؾ اعمح

وطم٤مل آىمتّم٤مد قمٛمقُم٤ًم، وذم هذه احل٤مل يٛمٙمـ ُمٜمع اًمقىمػ اًمٜم٘مدي ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م ضمّره 

إمم خم٤مـمر قمغم اعم٤مل اعمقىمقف، سمخالف اًمٕم٘م٤مر أو إرض مم٤م يٛمٚمؽ ذم طمّد ٟمٗمًف صم٤ٌمشم٤ًم 

ـْ يرى أّن اهنٞم٤مر اًمقىمػ ذم واؾمت٘مرارًا ذم وضمقده ُمٝمام اظمت ٚمٗم٧م ىمٞمٛمتف. سمؾ هٜم٤مك َُم

اًمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م اًمتل راج ومٞمٝم٤م اًمقىمػ اًمٜم٘مدي يم٤من سم٥ًٌم اًمتْمّخؿ اًمذي اٟمتنم ذم 

 اًمٕم٤ممل سمٕمد شمدوّمؼ اًمذه٥م ُمـ اًم٘م٤مرة إُمػميمٞم٦م.

ًمٞمس هذا ومح٥ًم، سمؾ يقاضمف اًمقىمػ اًمٜم٘مدي خم٤مـمر اًمنىم٦م، وآظمتالس، وقمدم 

ذم اًمقىمػ اًمٜم٘مدي اًم٘مريض، مم٤م يٌٓمؾ همرض اًمقاىمػ  شمًديد اعم٘مؽمولم ًم٘مرووٝمؿ

ٌّس اًمذي وىمٗمف. سمؾ يقاضمف وىمػ اًمٜم٘مقد ُمِمٙمٚم٦م اًمٍمف قمغم  ذم دوام إصؾ اعمح

 اعمتقًّملم ًمِم٠من اًمقىمػ، طمٞم٨م ٓ سمد أن يًتٝمٚمٙمقا ُم٘مدارًا ُمـ إصؾ طمٞمٜمئٍذ.

وهذا آشتدٓل افؼوئم ظذ مؼوفي ادخوضرة دم مـوؿضتفو دؼصدّيي افوؿف 

 افواؿف يؿؽن حّؾه بام يع:وؽرض 

، ظمالوم٤ًم إّٟمٜم٤م ٟم٘مقل ـ يمام قمٚمٞمف ُمِمٝمقر اًمٗم٘مف اإلُم٤مُمل ـ سمجقاز وىمػ اعمٜم٘مقل أوًٓ:

                                           
 ( هلذا ٓ ٟمرى ُمٜمع وىمػ اًمٜم٘مقد اٟمٓمالىم٤ًم ُمـ يمقهن٤م ُمٜم٘مقًم٦م.1)
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ًمٌٕمض اًمرأي ذم وم٘مف اجلٛمٝمقر، وٓؾمٞمام قمٜمد إطمٜم٤مف. وٟمرى أّن اعمقىمقف وًمق ُم١مسّمدًا 

ٓ ئمّؾ ذم اًمقىمٗمٞم٦م إمم أن يزول ويرشمٗمع. وزوال اًمٕملم اعمقىمقوم٦م وًمق سمٕم٤مرض ـمٌٞمٕمل 

يٜم٤مىمض ُمنموقمٞم٦م اًمقىمػ، يمام ًمق وىمػ ؾمٞم٤مرًة ٓسمّد هل٤م ُمـ اًمزوال واخلراب سمٛمرور 

اًمزُمـ. وهذا ُمٕمٜم٤مه أّن اًمقىمػ يتٌع طم٤مل اعمقىمقف ُمـ طمٞم٨م ىمدرشمف قمغم آؾمتٛمرار 

اًمزُمٜمل، وأّن ؾم٘مقـمف قمـ هذه اًم٘مدرة ٓ يٌٓمؾ وىمٗمٞمّتف، ويٙمِمػ ُمـ صَمّؿ قمـ قمدم 

ًٝم٤م ىمد شمٌقر وٓ شمٕمقد ص٤محل٦ًم ًمٌمء: اٟمٕم٘م٤مد اًمقىمػ ُمـ إّول: وم٢مّن إرض ٟمٗم

ًم٥ًٌٍم أو ٔظمر، يم٤مًمزٓزل، وهذا ٓ يٌٓمؾ وىمٗمٞمّتٝم٤م. وم٤معم٘مّمقد ُمـ اًمت٠مسمٞمد 

وآؾمتٛمرار ذم اًمقىمػ سم٘م٤مء اعمقىمقف ُمقىمقوم٤ًم إمم زواًمف واٟمدصم٤مره، ٓ اًمت٠مسمٞمد سمٛمٕمٜمك 

ـْ قمٚمٞمٝم٤م سم٤مًميورة.  سم٘م٤مئف إمم أن يٌٕم٨م اهلل إرض وَُم

ؾمتدٓل قمغم ُمٜمع وىمػ اًمٜم٘مقد سمٛمٜم٤مىمْمتف عمٌدأ اًمت٠مسمٞمد ـ ُمـ هٜم٤م أيْم٤ًم ئمٝمر أّن آ

يمام ذيمره سمٕمْمٝمؿ ـ همػم صحٞمح: وم٢مّن وىمػ اًمٜم٘مد ـ يمام ىمٚمٜم٤م ـ وىمٌػ ًمٚمامًمٞم٦م اًمتل ومٞمف، 

ٓ ًمٚمٕملم، وهذه اعم٤مًمٞم٦م هل٤م ىمدرة اًمدوام، مت٤مُم٤ًم يم٤مًمٕم٘م٤مر، ُم٤م مل يٓمرأ ـم٤مرئ، وهذا اعم٘مدار 

قىمػ سمٜم٤مًء قمغم أظمذه، ومْماًل قمـ إؾم٘م٤مط يم٤مٍف ذم اًمقوم٤مء سمنمط اًمت٠مسمٞمد اعم٠مظمقذ ذم اًم

ذط اًمت٠مسمٞمد اًمذي يرومع ؿمٓمرًا يمٌػمًا ُمـ اإلؿمٙم٤مًمٞم٦م هٜم٤م. وُمـ اعمٕمروف أّن إًمٖم٤مء 

 ذط اًمت٠مسمٞمد ىمقٌل ذه٧ٌم إًمٞمف اعم٤مًمٙمٞم٦م.

إّن اًمزوال اعمٗمؽمض هٜم٤م يٛمٙمـ شمٗم٤مديف سمام يرهتـ سم٢مدارة اًمقىمػ، طمٞم٨م يٛمٙمـ  ثوكقًو:

ريٍع قمغم اعمقىمقف ٟمٗمًف ذم اعمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمف، وٛمـ اؾمتثامر سمٕمض اعم٤مل اعمقىمقف ًمٞمٕمقد سم

صٞمٖم٦م ىم٤مٟمقٟمٞم٦م ُمٜمْمٌٓم٦م، إمم ضم٤مٟم٥م اًمتِمّدد ذم احلّمقل قمغم وامٟم٤مت ُمـ قم٘م٤مرات 

وصٙمقك ذم دائرة اًمقىمػ اًم٘مريض ُمثاًل: طمٗمٔم٤ًم ًمٌ٘م٤مء إصؾ واعم٤مًمٞم٦م. أِوْػ إمم 

سمؾ  ذًمؽ أّن قمٛمٚمٞم٦م حتريؽ اعمقىمقف اًمٜم٘مدي ٓ شم٘متٍم قمغم حتقيٚمف ُمـ ٟم٘مد إمم آظمر،



 331 .................................... قف اليقدي يف الفقه اإلسالمي، قراءة استدالليةالو

 ىمد يٙمقن سمتحقيٚمف إمم أقمٞم٤من يّتجر هب٤م، وٓؾمٞمام ذم اًمقىمػ اًمٜم٘مدي اإليرادي.

ومٝمذه اإلؿمٙم٤مًمٞم٦م يرضمع اًمِمٓمر إيمؼم ُمٜمٝم٤م إمم ُم١ًموًمٞم٦م إدارة اًمقىمػ ذم شمٜمقيع 

اعمِم٤مريم٤مت اًمتج٤مري٦م سم٤معم٤مل اعمقىمقف، وقمدم طمٍمه ذم اؾمتثامٍر واطمد، يمام وذم قمدم 

د شمّي سم٤مٕصؾ اعمقىمقف، ويٙمقن اإلىمدام اًمدظمقل ذم اؾمتثامرات قم٤مًمٞم٦م اعمخ٤مـمر ىم

 قمٚمٞمٝم٤م خم٤مًمٗم٤ًم ًمقفمٞمٗم٦م اًمٜم٤مفمر واعمتقزّم ذم هذا اعمج٤مل.

قمٚماًم أّن دمقيز وىمػ اًمٜم٘مد ٓ يٕمٜمل طمٍم اًمقىمػ سم٤مًمٜم٘مقد، سمؾ ُمِم٤مريمتٝم٤م ذم ٟمٔم٤مم 

اًمقىمػ قم٤مُّم٦م إمم ضم٤مٟم٥م اًمقىمػ اًمٕمٞمٜمل. ومٜمحـ ٓ ٟمٜمت٘مد اًمقىمػ اًمٕمٞمٜمل، سمؾ ٟمْمع ُمٕمف 

ريؽ أهمراض اًمقاىمٗملم سمام حيدث اًمتقازن سملم أٟمقاع اًمقىمقف، همػمه، ومال ُم٤مٟمع ُمـ حت

 أو ضمٕمؾ سمٕمض أوىم٤مف اًمٜم٘مقد أقمٞم٤مٟم٤ًم صم٤مسمت٦م، ُمثؾ: اعمًتِمٗمٞم٤مت وهمػم ذًمؽ، يمام شم٘مّدم.

وىمد ذه٥م سمٕمض اًم٤ٌمطمثلم هٜم٤م إمم إُمٙم٤مٟمٞم٦م ووع شمٙمٚمٗم٦م رقم٤مي٦م اًمقىمػ اًمٜم٘مدي 

طمٞم٨م إؿمٙم٤مًمّٞم٦م . وهق أُمر حيت٤مج إمم سمح٨م ُمـ واإلذاف قمٚمٞمف ذم قمٝمدة اعم٘مؽمض

 اًمرسم٤م وهمػمه.

ُم٤م ئمٝمر ُمـ سمٕمض اًمٙمٚمامت ُمـ أّن اًمٜم٘مقد يٙمٛمـ همروٝم٤م ذم  افدفقل افثوفٌ:

اًمثٛمٜمٞم٦م اًمتل ومٞمٝم٤م، واًمتل دمٕمؾ ُمٕمٞم٤مرًا عمٕمروم٦م اًم٘مٞمؿ وُم٤ٌمدًم٦م اًمًٚمع، وًمٞمس اًمقىمػ ُمـ 

 أهمراوٝم٤م: طمٞم٨م إّن ُمٜمٗمٕم٦م اًمقىمػ ٓ شمٕمّد ُمـ اعم٘م٤مصد اًمتل ضم٤مءت اًمٜم٘مقد ٕضمٚمٝم٤م.

ذا اًمدًمٞمؾ ىمد اٟمٓمٚمؼ ُمـ وىمػ اًمٜم٘مقد سمقصٗمٝم٤م أقمٞم٤مٟم٤ًم، ومٙم٠مّن اًمقاىمػ ويٌدو أّن ه

وىمػ اًمٜم٘مقد ًمتٌ٘مك، وًمق ًمٚمزيٜم٦م أو همػم ذًمؽ، وهذا ًمٞمس همرو٤ًم ًمٚمٜم٘مد، وم٢مّن اًمٖمرض 

ُمٜمف دظمقًمف طم٘مؾ اًمتداول اعم٤مزم واًمٜم٘مؾ وآٟمت٘م٤مل ووىمققمف صمٛمٜم٤ًم ًمٚمًٚمع: ّٕن هذه هل 

يْم٤مت اًمتل ٓ شمتقوّمر ًمإلٟم٤ًمن ذم ومٚمًٗم٦م اًمٜم٘مد اًمتل ومرو٧م وضمقده سمدًٓ ُمـ اعم٘م٤م

                                           
: 12( حمٛمقد أمحد أسمق ًمٞمؾ، وىمػ اًمٜم٘مقد ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل، جمٚم٦م اًمنميٕم٦م واًم٘م٤مٟمقن، اًمٕمدد 1)

 م.1999، ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مرات اًمٕمرسمٞم٦م اعمتحدة، ؿم٤ٌمط 48ـ  45
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أهمٚم٥م إطمٞم٤من. ومٙم٠مّن هذا اًمدًمٞمؾ ُم٤م زال ُمًٙمقٟم٤ًم سمرسمط اًمٜم٘مد سم٤مًمدراهؿ واًمدٟم٤مٟمػم 

اًمٗمْمّٞم٦م واًمذهٌٞم٦ّم، مم٤م اظمتٚمػ اًمٗم٘مٝم٤مء ذم ضمقازه اٟمٓمالىم٤ًم ُمـ ىم٤مسمٚمٞمتٝمام ًمٚمزيٜم٦م وضمٕمٚمٝمام 

 طمٚمٞم٤ًم، أو ىم٤مسمٚمٞمتٝمام ًمإلضم٤مرة هلذا اًمٖمرض وٟمحقه.

ـّ ومرض ُمقوققمٜم٤م أنّ  اعمقىمقف هق اعم٤مًمٞم٦م، واًمٖمرض هق آؾمتثامر أو  ًمٙم

اإلىمراض أو ٟمحق ذًمؽ. وهذا ُم٤م ٓ يّي سمٕمٜمٍم اًمت٤ٌمدل أو اًمثٛمٜمٞم٦ّم اعمقضمقد ذم 

اًمٜم٘مقد، يمٞمػ ووىمػ اعم٤مًمٞم٦م هبذه اًمٓمري٘م٦م يٗمرض حتريؽ اًمٜم٘مد ذم اًمًقق واؾمتخداُمف 

 ذم أهمراوف إصٞمٚم٦م؟!

ًا ًمٚمامل سمال ُمٜمٗمٕم٦م: وم٢مٟمٜم٤م ٓ ُمـ هٜم٤م ٟمٕمرف أّٟمف ٓ ُمٕمٜمك جلٕمؾ وىمػ اًمٜم٘مقد حتجػم

ٟم٘مػ اًمٜم٘مد ًمتٔمّؾ أقمٞم٤مٟمف صم٤مسمت٦م سمال حتريؽ ذم اًمًقق، سمؾ قمغم اًمٕمٙمس مت٤مُم٤ًم: وم٢مّن وىمػ 

اًمٜم٘مقد هبذا اعمٕمٜمك إـمالٌق ًمٚمامل ذم جم٤مل آؾمتثامر واًمت٤ٌمدل واًمتداول. يمام أّن اعمٜم٤مومع 

رومع هٜم٤م واوح٦م، وىمد فمٝمرت قمٜمد احلدي٨م قمـ أٟمقاع وىمػ اًمٜم٘مد وجم٤مٓشمف ُمـ 

طم٤مضم٦م اعمحت٤مضملم سم٤مإلىمراض، أو شمقفمٞمػ اعم٤مل ًمتٙمقن أرسم٤مطمف وقم٤مئداشمف ًمّم٤مًمح 

اًمٗم٘مراء واعم٤ًميملم وؾمٌؾ اخلػم واًمّمالح، ومال يٛمٙمـ ومرض اٟمٕمدام اعمٜمٗمٕم٦م ُمـ قمٛمٚمٞم٦م 

 اًمقىمػ هذه.

إّن اإلؿمٙم٤مًمٞم٦م إؾم٤مؾمٞم٦م شمٙمٛمـ ذم أّن اًمٜم٘مقد اعمٕمدٟمٞم٦م ـ اًمدرهؿ واًمديٜم٤مر ـ حتقي 

ر قمـ دظمقهل٤م جم٤مل اًمٜم٘مد: ّٕن اعمٗمروض أهن٤م ذه٥م وومّْم٦م. ىمٞمٛم٦ًم ذاشمٞم٦م، سمٍمف اًمٜمٔم

٦ٌّم قمغم قمٜمٍم اًمذهٌٞم٦م  ويم٠مّن سمٕمض اعم٤مٟمٕملم اًم٘مداُمك ومروقا أّن قمٛمٚمٞم٦م اًمقىمػ ُمٜمّم

واًمٗمْمٞم٦م ذم اًمٜم٘مديـ: هلذا ٓطمٔمقا ضمٕمٚمٝم٤م طمٚمّٞم٤ًم، وسمحثقا ذم وىمٗمٝم٤م ًمٚمتزّيـ هب٤م، ومٞمام 

 ـمٞم٤مشمف اعم٤مًمٞم٦م واًمثٛمٜمٞم٦م يراد ُمالطمٔم٦م قمٜمٍم اًمٜم٘مدي٦م اًمذي حيقهي٤م، واًمذي حيٛمؾ ذم

 واًم٘مدرة اًمنمائٞم٦م واًم٘مّقة اًمت٤ٌمدًمٞم٦م و..
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وم٢مذا اٟمت٘مٚمٜم٤م ُمـ اًمٜم٘مد اعمٕمدين إمم اًمٜم٘مد اًمقرىمل اًمٞمقم ٟمٕمٚمؿ أّن هذا اًمٜم٘مد وإن أظمذ 

سمٕمض ىمٞمٛمتف ُمـ رصٞمد اًمذه٥م واًمٗمْم٦م اًمذي حيٙمل اًمٜم٘مد قمٜمف، واعمقضمقد ذم ظمزائـ 

اًمٜم٘مد ـ مل يٕمد ورىم٦ًم إصم٤ٌمشمٞم٦م ًمّم٤مًمح  اًمٌٜمؽ اعمريمزي، إٓ أٟمف ـ وٓؾمٞمام سمٕمد شمٓمّقر

طم٤مُمٚمٝم٤م قماّم ًمف ُمـ ُم٘مدار اًمذه٥م واًمٗمْم٦م اًمذي حتٙمل قمٜمف إوراق اًمٜم٘مدي٦م: وإّٟمام 

ىمٞمٛم٦م هذا اًمقرق اًمٜم٘مدي شمٙمٛمـ ذم ىمّقة اًمدوًم٦م وشمٖمٓمٞمتٝم٤م مم٤ّم متٚمٙمف قمغم صٕمٞمد 

٤مم آؾمت٘مرار اًمًٞم٤مد واًمث٘مؾ آىمتّم٤مدي وُم٘مّدراهت٤م إوًمٞم٦م واًمث٤مٟمقي٦م ُمـ ُمقاّد ظم

ورؤوس أُمقال واطمتٞم٤مـمل، إمم ضم٤مٟم٥م ومٕم٤مًمٞمتٝم٤م ذم اعمج٤مل اًمّمٜم٤مقمل واًمزراقمل 

واًمتج٤مري، ُمع اؾمت٘مراره٤م اًم٤ٌمقم٨م قمغم طم٤مًم٦م اًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م اًمٕم٤مُم٦م، ومٚمٞمس ُم٤مًمؽ اًمٜم٘مد 

اًمقرىمل اًمٞمقم ُم٤مًمٙم٤ًم ًمٚمٛم٘مدار اًمذي حيٙمل قمٜمف اًمٜم٘مد ُمـ اًمذه٥م ذم اًمٌٜمؽ اعمريمزي، 

دره٤م جمٛمققم٦م اًمٕمٜم٤مس اعمتِم٤مسمٙم٦م اًمتل شمٕمٓمل وإٟمام هق ُم٤مًمؽ ًم٘مّقة ذائٞم٦م اقمت٤ٌمري٦م ُمّم

 ًمٚمدوًم٦م واعمجتٛمع ىمّقًة شمٚم٘مل سمٔمالهل٤م قمغم ىمٞمٛم٦م اًمٜم٘مد اًمذي يٕمؼّم قمٜمٝم٤م.

وهذا ُمٕمٜم٤مه أّن اًمٜم٘مقد اًمقرىمٞم٦م ٓ يّمّح اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م سمقصٗمٝم٤م ؿمٞمئ٤ًم ًمف 

اؾمتخداُملم، يمام ىمد يتّمّقر ذم اًمدرهؿ واًمديٜم٤مر، سمؾ ًمٞمس هل٤م إّٓ هقي٦م واطمدة، وهل 

طمظ اًمٕملم إـمالىم٤ًم ٞم٦م، ومقىمٗمٝم٤م وىمٌػ ًمٚمامًمٞم٦م اًمتل ومٞمٝم٤م، وهل قمٜمٍم صم٤مسم٧م، وٓ شمالاعم٤مًم

قمغم هذا اًمّمٕمٞمد، طمتك جيري احلدي٨م قمـ صم٤ٌمهت٤م وقمدم صم٤ٌمهت٤م. وطمتك ًمق ومرض هل٤م 

أيمثر ُمـ اؾمتخدام وم٢مّٟمٜم٤م ٟمالطمظ هٜم٤م وىمػ اعم٤مًمّٞم٦م اًمتل ومٞمٝم٤م، ٓ وىمٗمٝم٤م سمٛمالطمٔم٦م 

 آؾمتخدام أظمر.

طمظ سمقصٗمف ٤مئص يمّٚمٝم٤م ذم اًمٜم٘مد اًمٞمقم أّن اًمٜم٘مد ٓ يالواًمِم٤مهد قمغم هذه اخلّم

ـ ٟم٤مؿمئ٤ًم ُمـ ؾمٚمٕم٦ًم ومٞمٝم٤م طمٞمثٞم٦م إؿم٤ٌمع، ومٚمٞمس اًمٓمٚم٥م قمغم اًمٜم٘مد ـ يمام ذيمر سمٕمْمٝمؿ

                                           
 .49( اعمّمدر ٟمٗمًف: 1)
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قمٜمٍم إؿم٤ٌمع طم٤مضم٦م، وإٟمام ُمـ يمقٟمف وؾمٞمٚم٦م ًمذًمؽ، يمام أّن شمٚمٗمٝم٤م ٓ يّي سم٤مًمثروة قمغم 

إوراق اًمٜم٘مدّي٦م، وُمع  اعمًتقى آضمتامقمل، سمٕمد ىمدرة اًمدوًم٦م قمغم إقم٤مدة ـم٤ٌمقم٦م هذه

يمّؾ هذا اًمقوع اًمذي ومٞمٝم٤م ٓ يّمّح اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٜم٘مقد قمغم هن٩م اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمًٚمع 

 اعم٘مّمقدة سمذاهت٤م.

وُمـ ظمالل ُم٤م شم٘مّدم ئمٝمر أّٟمف ٓ يقضمد ُم٤مٟمٌع يٛمٜمع قمـ اًمقىمػ اًمٜم٘مدي سمٛمٕمٜمك 

ًمتل شمدومع وىمػ اعم٤مًمّٞم٦م اًمًّٞم٤مًم٦م وٛمـ اًمٜم٘مقد اعمت٤ٌمدًم٦م وإقمٞم٤من. وإّن يمؾ اعمؼّمرات ا

 ًمٚمتحّٗمظ ُمـ اًمقىمػ اًمٜم٘مدي ًمٞم٧ًم شم٤مُّم٦م، وٓ ُم٘مٜمٕم٦م.

 

 ـ ٌعطٖٛ جتٕٖع الٕقف الٍكس2ٙ

ذم ُم٘م٤مسمؾ مجٝمقر اًم٘م٤مئٚملم سمٛمٜمع اًمقىمػ اًمٜم٘مدي، ذه٥م سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء اعمًٚمٛملم إمم 

احلٙمؿ سمجقاز هذا اًمقىمػ سحي٤ًم. وم٘مد شمٌٜم٤ّمه أو ُم٤مل إًمٞمف قمدٌد ىمٚمٞمؾ ضمدًا ُمـ وم٘مٝم٤مء 

حمٛمقد اهل٤مؿمٛمل اًمِم٤مهرودي، واًمًٞمد حمٛمد احلًٞمٜمل اإلُم٤مُمٞم٦م، ُمٜمٝمؿ: اًمًٞمد 

اًمِمػمازي، واًمِمٞمخ ضمٕمٗمر اًمًٌح٤مين، واًمِمٞمخ يقؾمػ اًمّم٤مٟمٕمل، يمام ٟم٘مؾ قمـ سمٕمض 

 .اعم٤مًمٙمٞم٦م، وقم٤مُّم٦م إطمٜم٤مف، واسمـ شمٞمٛمٞم٦م، واًمزهري

                                           
: واهل٤مؿمٛمل اًمِم٤مهرودي، ُمٜمٝم٤مج اًمّم٤محللم 34: 64اًمِمػمازي، اًمٗم٘مف : حمٛمد احلًٞمٜمل اٟمٔمر( 1)

سمررد شمٓمٌٞم٘مل شمٕمريٗمل »: ويقؾمػ اًمّم٤مٟمٕمل، ذم ضمقاب قمـ اؾمتٗمت٤مء، أدرج ذم ُم٘م٤مل 343: 2

ًمٚمديمتقر وزّم اهلل ُمٚمٙمقيت ومر، جمّٚم٦م ُمػماث ضم٤مويدان ش وىمػ، وىمػ ٟم٘مقد وذايط ُمقىمقومف

: 167: 34: واعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م )اًمٙمقيتٞم٦م( 144: 2ـ  1)سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م( اًمًٜم٦م اًمت٤مؾمٕم٦م، اًمٕمدد 

وُم٤م سمٕمد: وحمٛمد ؿمٗمٞمؼ اًمٕم٤مين،  378: 1واًمٙمٌٞمز، أطمٙم٤مم اًمقىمػ ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م 

م: وحمٛمد طمًـ طم٤مئري يزدي، 1964، 2، ُمٓمٌٕم٦م اًمثقرة، سمٖمداد، ط19أطمٙم٤مم إوىم٤مف: 

ذيمر ضمقاز وىمػ . يِم٤مر إمم أّن اًمًٞمد قمٌد إقمغم اًمًٌزواري 138وىمػ در وم٘مف إؾمالُمل: 

. 383اًمدراهؿ واًمدٟم٤مٟمػم ًمألهمراض اًمّمحٞمح٦م اًمنمقمّٞم٦م ذم يمت٤مسمف: ضم٤مُمع إطمٙم٤مم اًمنمقمّٞم٦م: 

 وٓ ٟمدري هؾ ي٘مّمد سمٙمالُمف ُم٤م ٟمٌحثف أم ي٘مّمد ُمثؾ اًمتزّيـ وضمٕمٚمٝمام طمٚمّٞم٤ًم؟
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هـ( قمـ إٟمّم٤مري ـ ُمـ أصح٤مب زومر ـ أٟمف طمٙمؿ 974وٟم٘مؾ اسمـ ٟمجٞمؿ اعمٍمي)

٤م شمدومع ُمْم٤مرسم٦ًم، صمؿ يتّمّدق هب٤م ذم اًمقضمف اًمذي وىمػ سمجقاز هذا اًمقىمػ، وسمٞمّٜمف سم٠مهن

إذا وىمػ هذا اًمٙمّر ُمـ احلٜمٓم٦م قمغم ذط أن ي٘مرض قمٚمٞمف، صمؿ ىم٤مل: وقمغم هذا اًمقضمف 

ًمٚمٗم٘مراء اًمذيـ ٓ سمذر هلؿ: ًمٞمزرقمقه ٕٟمٗمًٝمؿ، صمؿ ي١مظمذ ُمٜمٝمؿ سمٕمد اإلدراك ىمدر 

يٙمقن اًم٘مرض، صمؿ يٕمرض ًمٖمػمهؿ ُمـ اًمٗم٘مراء أسمدًا قمغم هذا اًمًٌٞمؾ، جي٥م أن 

 .ضم٤مئزاً 

وىمد سمذًم٧م ضمٝمقٌد وحم٤موٓت قمديدة ًمتّمحٞمح اًمقىمػ اًمٜم٘مدي ذم اًمٗمؽمة اعمت٠مظمرة. 

وأصدرت ومت٤موى ذم هذا اًمًٞم٤مق ـ همػم ُم٤م شم٘مّدم قمـ سمٕمض وم٘مٝم٤مء اإلُم٤مُمّٞم٦م ـ، ؾمقاٌء 

قمـ جمٛمع اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل اًمت٤مسمع عمٜمٔمٛم٦م اعم١ممتر اإلؾمالُمل ذم ضمٚمًتف اًمتل اٟمٕم٘مدت ذم 

ُمـ ؿمخّمٞم٤مت وم٘مٝمٞم٦م ىمّدُم٧م دراؾم٤مت أو  مذم ؾمٚمٓمٜم٦م قمامن، أ م2444آذار ُمـ قم٤مم 

ومت٤موى، ُمثؾ: قمجٞمؾ ضم٤مؾمؿ اًمٜمِمٛمل، وٟم٤مس سمـ قمٌد اهلل اعمٞمامن، وحمٛمد سمـ قمٌد اهلل 

 اعمال، وهمػمهؿ.

 

 ورّبضات الرتخٗص يف األٔقاف الٍكسّٖٛ

سمٕمدُم٤م مت٧ّم ُمٜم٤مىمِم٦م يمّؾ اعمؼّمرات اًمتل دومٕم٧م عمٜمع وىمػ اًمٜم٘مد قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مء اعم٤مٟمٕملم 

ُيرضَمع شمٙمٚمٞمٗم٤ًم إمم أص٤مًم٦م اًمؼماءة، سمحٞم٨م يٙمقن وىمػ اًمٜم٘مد ضم٤مئزًا ذقم٤ًم ٓ طمرُم٦م 

شمٙمٚمٞمٗمّٞم٦م ومٞمف. وأُم٤م إصم٤ٌمت ضمقازه اًمقوٕمل، أي احلٙمؿ سم٤مًمّمّح٦م واًمٜمٗمقذ وشمرشمٞم٥م 

أصم٤مر، ومٞمٛمٙمـ ـ سمٕمد اعمٜم٤مىمِم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م ـ آؾمتدٓل سمٌٕمض إدًم٦م اًمتل شمّمٚمح 

، وشمّمٚمح أطمٞم٤مٟم٤ًم أظمرى ًمت٠ميٞمد اًم٘مقل أطمٞم٤مٟم٤مً واًمتّمحٞمح أؾم٤مؾم٤ًم ًمٜمٔمري٦م اًمؽمظمٞمص 

                                           
: اسمـ قم٤مسمديـ، طم٤مؿمٞم٦م اٟمٔمر: و339ـ  338: 5( اعمٍمي، اًمٌحر اًمرائؼ ذم ذح يمٜمـز اًمدىم٤مئؼ 1)

 .564: ٤4مر رّد اعمحت
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 سم٤مجلقاز، دون أن شمرىمك إمم ُمًتقى إدًّم٦م احل٤مؾمٛم٦م. وهذه إدًّم٦م هل:

آؾمتٜم٤مد إمم ُم٘مت٣م إصؾ واعمرضمع اًمٕم٤مم ذم طمٙمؿ وىمػ ظم٤مّص  افدفقل إول:

ُمٕملم قمٜمد اًمِمؽ ومٞمف. وىمد ذيمرٟم٤م أّن اًمٕمٛمقُم٤مت واعمٓمٚم٘م٤مت اًمقاردة ذم ُمٓمٚمؼ اإلٟمٗم٤مق 

، ويمذًمؽ اًمّمدىم٤مت، وظمّمقص اًمّمدىم٤مت اجل٤مري٦م، شمِمٛمؾ وىمػ ذم ؾمٌؾ اخلػم

اًمٜم٘مقد اًمقرىمٞم٦م اًمٞمقم. وإّن قمدم اؿمتٝم٤مر هذا اًمقىمػ ذم اًمّمدر اإلؾمالُمل إّول ٓ 

يّي سم٢مـمالىم٤مت إدًم٦م هٜم٤م. هذا يمّٚمف سمٕمد ؿمٛمقل شمٕمريػ اًمقىمػ وهقّيتف ًمقىمػ 

 اًمٜم٘مقد، يمام ذيمرٟم٤م ؾم٤مسم٘م٤ًم.

ئّٞم٦م ممْم٤مة ذقم٤ًم، ومل يِرْد ذم اًمنمع ُمـ وم٢مّن اًمقىمػ فم٤مهرة قم٘مال ،وإمم ضم٤مٟم٥م ذًمؽ

ىمٞمقده٤م ُم٤م يٛمٜمع اًمِمٛمقل عمثؾ وىمػ اًمٜم٘مقد، طمٞم٨م مل ٟمٕمثر قمغم ٟمّص سيح أو فم٤مهر 

صم٤مسم٧م صدورًا ودًٓم٦ًم ذم هذا اعمج٤مل. وذم ُمثؾ هذه احل٤مل، وطمٞم٨م إّن اعمنّمع 

إٓ اإلؾمالُمل ينّمع إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، وم٢مّن هذا ُمٕمٜم٤مه اًمؽمظمٞمص ذم اًمقىمػ اًمٜم٘مدي، و

ًمٌلّم وُمٜمع ُمع وضمقد اًمٜم٘مقد ذم قمٍمه وإُمٙم٤من شمٗمٝمٞمؿ اعمٜمع ذم ُمقرده٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ٕهؾ 

ـْ يم٤من قمٍَم اًمٜمزول واًمّمدور، سمٕمد ومرض اهلل  ـْ ؾمٞم٠ميت سم٠مىمّؾ طم٤مًٓ ممَّ زُمٜمف، وًمٞمس َُم

 ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم هق اعمنّمع، وهق اعمّٓمٚمع قمغم اًمٖمٞم٥م ومجٞمع إزُمٜم٦م.

٘مقد، ُمـ طمٞم٨م يمقهن٤م وىمٗم٤ًم ًمٚمٜم٘مد، إٓ إذا وقمٚمٞمف حيٙمؿ سمجقاز يمّؾ أٟمقاع وىمػ اًمٜم

اؿمتٛمؾ ٟمقٌع ظم٤مّص ُمٜمٝم٤م قمغم حمذور ُمـ ضمٝم٦م ظم٤مّص٦م صم٧ٌم اًمدًمٞمؾ قمغم اعمٜمع ُمٜمٝم٤م، 

 يم٤مًمرسم٤م أو همػمه.

إّن اًمقىمػ ُمـ أُمقر اًمتؼّمقم٤مت اًمتل يت٤ًمُمح ومٞمٝم٤م: ٟمٔمرًا ًمٙمقن  افدفقل افثوين:

ف: ٟمٔمرًا ًم٘مٞم٤مُمف قمغم اًمٖمرض هق اخلػم واإلطم٤ًمن وأقمامل اًمؼّم، ومال يتقىّمع اًمتقىمػ ومٞم

احل٨ّم واًمت٤ًمُمح سمٖمٞم٦م حتّ٘مؼ إهمراض اًمٜمٌٞمٚم٦م اًمتل ومٞمف. وىمد ىم٤مل اًم٘مراذم قمـ اًمقىمػ: 
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 .شهق ُمـ أطمًـ اًم٘مرب، ويٜمٌٖمل أن ختّٗمػ ذوـمف»

ـّ هذا اًمدًمٞمؾ همػم واوح: ٓطمتامل وضمقد ُمٗمًدة ذم وىمػ اًمٜم٘مقد ٕضمٚمٝم٤م مل  ًمٙم

واًمتْمّخؿ، ومٚمٕمّؾ اًمنمع حتّٗمظ ُمـ هذه  دُمِْزه اًمنميٕم٦م، ُمثؾ: ُمٗمًدة زوال ىمٞمٛم٦م اًمٜم٘مد

اًمزاوي٦م ًمتٚمؽ اعمٗمًدة، ومٞمدور إُمر سملم اطمتامل اعمّمٚمح٦م واطمتامل اعمٗمًدة. وٓ ُمٕمٜمك 

ـّ  ـَ قمغم اًمٕمٛمقُم٤مت واعمٓمٚم٘م٤مت اًمقاردة ذم إدًم٦م: ٕٟمف جمّرد فم ٌْ ًمٚمت٤ًمُمح هٜم٤م إذا مل ُي

إؾم٤مؾمٞم٦م، ومٝمق مت٤مُم٤ًم ُمثؾ  واطمتامل ٓ دًمٞمؾ قمغم طمجّٞمتف ذم همػم يمقٟمف جمّرد ُم١مّيد ًمألدًّم٦م

 اًمقصٞم٦م، طمٞم٨م ٓ شمّمّح اًمقصٞم٦م سمٙمّؾ اًمؽميم٦م، وًمق يم٤من اًمقرصم٦م أهمٜمٞم٤مء ٓ حيت٤مضمقهن٤م.

ؼ اعم٘م٤مصد اًمنمقمٞم٦م ًمٚمقىمػ واعمّم٤مًمح اًمٕم٤مُم٦م  افدفقل افثوفٌ: إّن وىمػ اًمٜم٘مقد حي٘مِّ

اًمتل ومٞمف: وم٢مّن اًمٖمرض ُمـ اًمقىمػ حت٘مٞمؼ اعمّم٤مًمح آىمتّم٤مدي٦م اًمٕم٤مُّم٦م. وطمٞم٨م يٛمٙمـ 

ة اًمٗم٘مراء واعمحت٤مضملم وشمٜمٛمٞم٦م آىمتّم٤مد وإىم٤مُم٦م اعمِم٤مريع اخلػمي٦م اًمٙمؼمى ُمـ ُم٤ًمقمد

اعم٤ًمضمد واعمًتِمٗمٞم٤مت واعمدارس واعمٕم٤مهد اًمديٜمٞم٦م واجل٤مُمٕم٤مت واعمرايمز اخلدُمٞم٦م 

وـم٤ٌمقم٦م اًمٙمت٥م اعمٗمٞمدة ويمٗم٤مًم٦م إيت٤مم ودقمؿ اعمج٤مهديـ وهمػم ذًمؽ، إمم ضم٤مٟم٥م 

ٕمؾ اخلػم وشم٘مديؿ اًمّمدىم٤مت وشمٞمًػم شمقومػمه اعمج٤مل ًمّمٖم٤مر اعم٤مًمٙملم ًمٚمٛم٤ًممه٦م ذم وم

ـْ يريد اإلوم٤مدة ُمـ صمقاب هذا اًمٕمٛمؾ اخلػمي، إو٤موم٦م إمم شمقومػمه اعمِمٙمالت  إُمقر عمَ

اًمتل شمقاضمف وىمػ اًمٕم٘م٤مرات أطمٞم٤مٟم٤ًم ُمـ ارشمٗم٤مع شمٙم٤مًمٞمػ دمديده٤م وصٞم٤مٟمتٝم٤م وحمدودي٦م 

ـمرق اؾمتثامره٤م وصٕمقسم٦م متقيٚمٝم٤م وقُمن سمٞمٕمٝم٤م ذم طم٤مٓت اًميورة..، وم٢مذا يم٤من 

قىمػ حيّ٘مؼ اًمتٙم٤مومؾ آضمتامقمل واحلٗم٤مظ قمغم اعم٤مل وشمقصمٞمؼ قمرى اًمتقاصؾ اًمرمحل اًم

وٟمنم اًمٕمٚمؿ وشمقومػم اخلدُم٤مت ًممظمريـ.. وم٢مّن وىمػ اًمٜم٘مقد حيّ٘مؼ هذه إهمراض 

 واعم٘م٤مصد اًم٤ًمُمٞم٦م أيْم٤ًم، ويؽمك أصمره اًمٓمّٞم٥م ذم اعمّم٤مًمح اًمٕم٤مُّم٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم.

                                           
 م.1994، حت٘مٞمؼ: حمٛمد طمجل، دار اًمٖمرب، ًمٌٜم٤من، 322: 6( اًم٘مراذم، اًمذظمػمة 1)
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٤مًمح قمغم أهن٤م هل قمّٚم٦م ُمنموقمٞم٦م وم٢مذا اؾمتٓمٕمٜم٤م ومٝمؿ هذه اعم٘م٤مصد واًمٖم٤مي٤مت واعمّم

اًمقىمػ واؾمتح٤ٌمسمف يم٤من احلٙمؿ دائرًا ُمدار اًمٕمّٚم٦م، ومتث٧ٌم ذم جم٤مل وىمػ اًمٜم٘مقد، وإٓ 

ٌّٝم٤ًم وضمداٟمٞم٤ًم ُمتنّمقمٞم٤ًم قمغم قمدم وضمقد ُمِمٙمٚم٦م ذم هذا  يم٤من ذًمؽ ؿم٤مهدًا ُم١مّيدًا وُمٜم

 اًمٜمقع ُمـ اًمقىمقف.

ىمػ سمٞمع اًمقىمػ. ومٗمل آؾمتٜم٤مد إمم ُم٤م دّل قمغم ضمقاز أن ينمط اًمقا افدفقل افرابع:

عم٤مًمف ذم قملم  ×ظمؼم قمٌد اًمرمحـ سمـ احلّج٤مج، اًمذي يتحّدث قمـ وىمػ اإلُم٤مم قمكم

وم٢من أراد ـ اإلُم٤مم احلًـ ـ أن يٌٞمع ٟمّمٞم٤ًٌم ُمـ اعم٤مل ومٞم٘ميض سمف اًمديـ »يٜمٌع، ضم٤مء: 

ومٚمٞمٗمٕمؾ إن ؿم٤مء، وٓ طمرج قمٚمٞمف ومٞمف.. وإن يم٤من دار احلًـ ـ همػم دار اًمّمدىم٦م ـ ومٌدا 

ٚمٞمٌٕمٝم٤م إن ؿم٤مء، وٓ طمرج قمٚمٞمف ومٞمف، وم٢من سم٤مع وم٢مٟمف ي٘مًٛمٝم٤م صمالصم٦م ًمف أن يٌٞمٕمٝم٤م وم

 .شأصمالث...

وم٢مّن ضمقاز اًمقىمػ ُمع ذط اًمقاىمػ اًمٌٞمع شمٕمٌػٌم آظمر قمـ شمٕمّٚمؼ اًمقىمػ طم٘مٞم٘م٦ًم 

 سمقىمػ اعم٤مًمٞم٦م، ٓ اًمٕملم، ومٞمجري ذًمؽ ذم اًمٜم٘مقد، ويٙمقن ُمرضمٕم٤ًم ذم سمحثٜم٤م هٜم٤م.

ٕمٜمك ومّؽ اًمقىمػ وإسمٓم٤مًمف، ومٞمّمٚمح إٓ أّن فم٤مهر اخلؼم هق اًمٌٞمع وسف اعم٤مل، سمٛم

ذم احلٙمؿ سمجقاز اًمتقىمٞم٧م ذم اًمقىمػ أو ُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ، وهذا همػم يمقن اًمقىمػ ىمد 

 شمٕمّٚمؼ اسمتداًء سم٤معم٤مًمٞم٦م، ٓ اًمٕمٞمٜمٞم٦م، يمام هق واوح.

 ×آؾمتٜم٤مد إمم ظمؼم حمٛمد سمـ ُمٝمران، ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م أسم٤م قمٌد اهلل افدفقل اخلومس:

 .ًمٙمّؾ ُمقؾمؿ ُم٤مًٓ يٜمٗمؼ ومٞمفأوص أن ُيٜم٤مح قمٚمٞمف ؾمٌٕم٦م ُمقاؾمؿ، وم٠موىمػ 

وم٢مّن هذا اخلؼم يدّل قمغم أّن اإلُم٤مم وىمػ ُم٤مًٓ ُيٍمف ذم جم٤مًمس ذيمره. وهذا ُمـ 

أضمغم ُمٔم٤مهر اًمقىمػ ًمٚمٍمف وآؾمتٝمالك. وم٢مذا يم٤من هذا ضم٤مئزًا ومٞمٛمٙمـ ضمٕمٚمف أؾم٤مؾم٤ًم 

                                           
 .147ـ  146: 9( اًمٓمقد، هتذي٥م إطمٙم٤مم 1)

 . 144: 9: واًمٓمقد، هتذي٥م إطمٙم٤مم 244: 4( اًمّمدوق، ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف 2)
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 جيٞمز اًمقىمػ ًمٚمامًمٞم٦م سم٤مٕوًمقي٦م.

ـّ هذا اخلؼم وٕمٞمػ اًمًٜمد: وم٢مّن حمٛمد سمـ ُمٝمران سمـ حم ٛمد اًمٙمرظمل ُمٝمٛمؾ، ًمٙم

إو٤موم٦م إمم اطمتامل أن يمٚمٛم٦م )أوىمػ( هٜم٤م اؾمتخدُم٧م ذم اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي اًمٕم٤مم، سمحٞم٨م 

شم٘مٌؾ إرادة اًمقصٞم٦م أيْم٤ًم، ومٙم٠مٟمف أوص أن يٜم٤مح قمٚمٞمف، وظمّص ـ ذم وٛمـ ُم٤م أوص ـ 

أن جيٕمؾ ُمٌٚمغ ُم٤مزم ُمٕملّم ـ وهق أىمّؾ ُمـ صمٚم٨م شمريمتف ـ ُيٍمف ذم هذا اًمقضمف اخلػّم. 

 ذا احلدي٨م أّي ارشم٤ٌمط سم٘مْمّٞم٦م اًمقىمػ.وهبذا ٓ يٙمقن هل

ُمـ هٜم٤م يتٌلّم أّن قمٛمقُم٤مت اإلٟمٗم٤مق ذم ؾمٌؾ اخلػم واًمّمدىم٦م واإلٟمٗم٤مق ذم ؾمٌٞمؾ اهلل 

واًمّمدىم٤مت اجل٤مري٦م وهمػمه٤م، ويمذًمؽ حتٚمٞمؾ هقي٦م اًمقىمػ وُمٗمٝمقُمف وشمٗمٙمٞمؽ اًمٌٜمٞم٦م 

اًمٕم٘مالئٞم٦م اعمٛمْم٤مة ًمف..، ذًمؽ يمّٚمف يّمٚمح دًمٞماًل ًمتّمحٞمح هذه إوىم٤مف، ُم١مّيدًا 

 ٌٕمض اعم١مّيدات اًم٤ًمسم٘م٦م.سم

 

 ٌتٗذٛ البشح

ُم٤م يٌدو ًمٜم٤م صحٞمح٤ًم ذم ُمقوقع اًمقىمػ اًمٜم٘مدي أّن وىمػ اًمٜم٘مقد ُمـ طمٞم٨م هق 

وىمػ ًمٚمٜم٘مقد ضم٤مئز شمٙمٚمٞمٗم٤ًم، وصحٞمح ووٕم٤ًم وىم٤مٟمقٟم٤ًم: ّٕن ُمٗمٝمقم اًمقىمػ وارشمٙم٤مزه 

اًمٕم٘مالئل وُمٗمٝمقم اًمّمدىم٦م اجل٤مري٦م يٜمٓمٌؼ قمٚمٞمف سمٕمد حتٚمٞمؾ هقي٦م اعمقىمقف ذم اًمقىمػ 

وأّٟمف اعم٤مًمٞم٦م واًم٘مدرة اًمنمائٞم٦م واًمت٤ٌمدًمٞم٦م، قمغم ظمالف احل٤مل قم٤مدًة ذم اًمقىمػ  اًمٜم٘مدي،

اًمٕمٞمٜمل اًمذي يٙمقن اعمقىمقف ومٞمف ُمالطمٔم٤ًم سمام ًمف ُمـ ظمّم٤مئص ذاشمٞم٦م ذم اًمٕملم اجلزئٞم٦م 

 اخل٤مرضمٞم٦م، يم٤مًمٕم٘م٤مر.

ُمـ هٜم٤م ئمٝمر أّن وىمػ اًمٜم٘مقد اًمقرىمٞم٦م اعمٕم٤مسة يٙم٤مد يٙمقن أووح ذم اًمؽمظمٞمص 

ٕمدٟمٞم٦م اًم٘مديٛم٦م، يم٤مًمدرهؿ واًمديٜم٤مر، ُمـ طمٞم٨م إن اًمٜم٘مد اًمقرىمل ٓ ُمـ وىمػ اًمٜم٘مقد اعم
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يٛمٚمؽ ظم٤مّصّٞم٦م ذاشمٞم٦م ذم قمٞمٜمف سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ آقمت٤ٌمر اعم٤مزم اًمذي متٜمحف اًمدوًم٦م ًمف، 

ـ أي اًمذهٌٞم٦م واًمٗمْمٞم٦م ـ  قمغم ظمالف اًمٜم٘مد اعمٕمدين اًمذي يٌ٘مك طم٤موي٤ًم ًم٘مٞمٛم٦م ذاشمٞم٦م

٦م، إُمر اًمذي يٕمّزز ومروٞم٦م أّن طمتك ًمق أًمٖمل اقمت٤ٌمره اًمٜم٘مدي ُمـ ضم٤مٟم٥م اًمدوًم

اعمقىمقف ذم اًمٜم٘مد اًمقرىمل حمض آقمت٤ٌمر اعم٤مزم، ٓ اًمٕملم، طمتك يٜم٤مىمش سم٠مهن٤م مم٤ّم يتٚمػ 

سم٤مٓؾمتٕمامل وآؾمتخدام، ومٞمٙمقن طم٤مهل٤م طم٤مل اعم٠ميمقٓت واعمنموسم٤مت اًمتل طمٙمٛمقا 

 ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل سمٕمدم صّح٦م وىمٗمٝم٤م.

ديثٞم٦م، إمم ضم٤مٟم٥م يمؾٍّ ُمـ اًمٌٜم٤مءات وقمٚمٞمف وم٤مًمٕمٛمقُم٤مت واعمٓمٚم٘م٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م واحل

اًمٕم٘مالئٞم٦م اعمٛمْم٤مة، واعم٘م٤مصد اًمنمقمٞم٦م، واعمّم٤مًمح اًمٜمققمٞم٦م اًمٙم٤مُمٜم٦م ذم اًمقىمػ اًمٜم٘مدي، 

ُمع قمدم وضمقد ٟمّمقص طم٤مؾمٛم٦م ذم اًمّمدور واًمدًٓم٦م متٜمع ُمـ ذًمؽ، ذًمؽ يمّٚمف ي١ميّمد 

ذقمٞم٦م اًمقىمػ اًمٜم٘مدي ووٕم٤ًم وشمٙمٚمٞمٗم٤ًم، ُمع ضورة اًمتقوّمر قمغم إدارة وىمٗمّٞم٦م طمًٜم٦م 

ىم٤مدرة قمغم دمٜمٞم٥م اًمقىمػ اعمخ٤مـمر آؾمتثامري٦م أو اخلػمي٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م، وشمقومػم شم٘مّٚم٤ٌمت 

 ُم٤مًمٞم٦م ًمف شمزيد أو حت٤مومظ قمغم ىمدرشمف اعم٤مًمٞم٦م.

إّن اًمؽمظمٞمص ذم اًمقىمػ اًمٜم٘مدي ٓ يقاضمف اًمقىمػ اًمٕمٞمٜمل، سمؾ ئمالن ُمٕم٤ًم طم٤مضم٦ًم 

 مم.ظمػمي٦م سمِّري٦م شمتقازٟم٤من ذم ُمّم٤مًمح اعمًٚمٛملم وُمٜم٤مومٕمٝمؿ، إْن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤م

                                           
 ي٦م أيْم٤ًم.( اًمذاشمٞم٦م هٜم٤م ذاشمٞم٦م ٟمًٌٞم٦م، وإٓ وم٢مّن ىمٞمٛم٦م اًمذه٥م واًمٗمْم٦م اقمت٤ٌمر1)
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 املباسح التىّٗسٖٛ

 وطالعات عاّوٛ سٕه االغتؿطام

 ـ تعطٖف االغتؿطام 1

آؾمتنماق ـ قمغم وزن اؾمتٗمٕم٤مل ـ يمٚمٛم٦م شمٕمٜمل هم٤مًم٤ًٌم ـمٚم٥م رء ُم٤م، ومٙم٠مٟمف ـمٚم٥ٌم 

ٚمقُمف، ورسمام يٙمقن سمٛمٕمٜمك ًمٚمنمق وىمّمد ًمف يمل حيّمؾ قمٚمٞمف وقمغم طمْم٤مرشمف وقم

 اًمدظمقل ذم اًمنمق، وم٤معمًتنمق هق ُمـ ي٤ًمومر إمم ُمنمق اًمِمٛمس.

وي٘مّمد سم٤مٓؾمتنماق اصٓمالطم٤ًم اًمتخّّمص اًمذي يامرؾمف اًمٖمريّب ذم جم٤مل دراؾم٦م 

اًمنمق قمغم ُمًتقى ًمٖم٤مشمف وشم٤مرخيف ودي٤مٟم٤مشمف وصم٘م٤مومتف وطمْم٤مرشمف، اٟمٓمالىم٤ًم ُمـ زواي٤م 

 قمٚمٛمٞم٦م ُمتٕمّددة.

 واكطَلؿًو من ذفك كجد:

إّن آؾمتنماق ٓ خيتّص سمدراؾم٦م اًمٖمريب ًمٚمٕم٤ممل اًمٕمريب أو اإلؾمالُمل، سمؾ يٛمتّد  أ ـ

 ًمٞمِمٛمؾ احلْم٤مرة اهلٜمدي٦م واًمّمٞمٜمٞم٦م واًمٞم٤مسم٤مٟمٞم٦م وهمػمه٤م ُمـ احلْم٤مرات اًمنمىمّٞم٦م أيْم٤ًم.

ٟمٕمؿ، ٟمتٞمج٦م همٚم٦ٌم آهتامم سم٤مًمٌالد اإلؾمالُمٞم٦م ص٤مر هٜم٤م ُم٤م يِمٌف آٟمٍماف إمم هذه 

اًمنمق، وٟمحـ ٟمٕمرف أّن سمٕمض اعمًتنمىملم يم٤مٟمقا  اعم٤ًمطم٦م اجلٖمراومٞم٦م ُمـ سمالد

يتخّّمّمقن سمٌٕمض اًمٌٚمدان أو سمٕمض احلْم٤مرات، وهلذا أـمٚمؼ قمغم سمٕمْمٝمؿ 

اعمًتٕمرسملم، ويم٤من آؾمتٕمراب ومرقم٤ًم ُمـ ومروع آؾمتنماق: ٕٟمف دراؾم٦م ذم اًمنمق 
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 اًمٕمريب ظم٤مّص٦م.

ىمد يٓمٚمؼ آؾمتنماق قمغم مم٤مرؾم٦م سم٤مطم٨م ذىمل ًمدراؾم٦م طمقل اًمنمق، وم٘مد  ب ـ

ّٛمقن اًمٞم٤مسم٤مين اًم٤ٌمطم٨م ذم ىمْم٤مي٤م اإلؾمالم ُمًتنمىم٤ًم، وهذا إـمالق شم٤ًمحمل يؼّمره يً

 اٟمٓمالىمف ُمـ ظم٤مرج اعمٜم٤مخ اإلؾمالُمل ُمًتخدُم٤ًم ُمٜم٤مه٩م اًمدراؾم٤مت اًمٖمرسمٞم٦م.

ٓ خيتّص آؾمتنماق سمدراؾم٦م اًمٔم٤مهرة اًمديٜمٞم٦م، سمؾ يًتققم٥م دراؾم٦م اًمت٤مريخ  ج ـ

ضمتامقمٞم٦م وهمػم ذًمؽ. ُمـ هٜم٤م وإدب واًمٕم٤مدات واًمت٘م٤مًمٞمد واحلٞم٤مة اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وآ

 ومتّمّقر آؾمتنماق اظمتّم٤مص٤ًم ُمٜمحٍمًا سم٤مإلؾمالم أو اًمديـ همػم صحٞمح إـمالىم٤ًم.

ًمٞمس ٟم٘مد اًمنمق ضمزءًا ُمـ هقّي٦م اعمًتنمق، سمؾ دراؾم٦م اًمنمق هل ُم٘مّقم  د ـ

اهلقي٦م، وجمّرد أن قمددًا يمٌػمًا ُمـ اعمًتنمىملم يم٤من ٟم٤مىمدًا ًمٚمنمق وشم٤مرخيف وطمْم٤مرشمف ٓ 

ٍمًا ُم٘مّقُم٤ًم ًمٚمٕمٛمؾ آؾمتنماىمل: ومٝمٜم٤مك اًمٕمديد ُمـ اعمًتنمىملم مل جيٕمؾ اًمٜم٘مد قمٜم

 يٙمقٟمقا ٟم٤مىمديـ، سمؾ سمٕمْمٝمؿ يم٤من ُمٕمج٤ًٌم سم٤مًمنمق وُمداومٕم٤ًم قمـ ىمْم٤مي٤مه.

 

 ـ االغتؿطام، وطالعٛ تاضخيٗٛ 2

ختتٚمػ اًمدراؾم٤مت ذم حتديد اًمٌداي٤مت اًمتل ٟمِم٠م ومٞمٝم٤م آؾمتنماق، وذم هذا اإلـم٤مر 

 ٝم٤م:فمٝمرت قمدة ٟمٔمري٤مت أو آراء، أمهّ 

ـ اًمٕمقد سمٌداي٤مت آؾمتنماق إمم اًم٘مرن اعمٞمالدي إّول، ويًتِمٝمد أصح٤مب  1

هذا اًمرأي سم٤مًمٕمثقر قمغم يمت٤مب عم١مًّمػ همريب جمٝمقل اهلقي٦م حت٧م قمٜمقان )اًمٓمقاف طمقل 

اًمٌحر آريتػمي(، وىمد ذه٥م ه١مٓء إمم شم٠ميمٞمد أّن هذا اًمٙمت٤مب يٕمقد إمم اًم٘مرن 

 ٨م اًمديمتقر ضمقاد قمكم.اعمٞمالدي إول، ُمٕمتٛمديـ قمغم رأي اًم٤ٌمطم

ويٌدو أّن إظمذ هبذا اًمرأي يقاضمف ُمِم٤ميمؾ ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اإلصم٤ٌمت اًمت٤مرخيل شم٤مرًة، 

ودمٜم٥ّم اًمٜم٘مض شم٤مرة أظمرى، وم٤معم١مّرخ اًمٞمقٟم٤مين هػمودوشمس اًمذي قم٤مش ذم اًم٘مرن 
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اخل٤مُمس ىمٌؾ اعمٞمالد وأّرخ ًمٚمحروب اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م ـ اًمٗم٤مرؾمٞم٦م.. ىم٤مم سمرطمالت يمثػمة ـم٤مًم٧م 

ىم٤ًم واًمٌحر إؾمقد ؿمامًٓ، وىمد يمت٥م ُم٤م ؿم٤مهده ذم شمٚمؽ اًمٌٚمدان ُمٍم ضمٜمقسم٤ًم وسم٤مسمؾ ذ

طمتك قُمّد يمت٤مسمف اعم١مًّمػ ُمـ شمًٕم٦م أضمزاء ُمقؾمققم٦ًم يمٌػمة ذم شم٤مريخ احلْم٤مرات 

اًمنمىمٞم٦م، وهذا ُمٕمٜم٤مه أّن آؾمتنماق ٓسمّد أن يٙمقن ىمٌؾ اعمٞمالد أيْم٤ًم، ووم٘م٤ًم ًمٓمري٘م٦م 

 آؾمتدٓل اًمت٤مرخيل اًمتل اقمتٛمده٤م هذا اًمرأي.

ّن سمداي٤مت آؾمتنماق شمٕمقد إمم أواظمر اًم٘مرن اًم٤ًمسمع اعمٞمالدي، ويرى ه١مٓء ـ إ 2

أّن ُم٤ًممه٤مت سمٕمض اًمٕمرب اعمًٞمحٞملم ذم دراؾم٦م اإلؾمالم شمِمّٙمؾ سمداي٤مت 

م( اًمذي شمرك اًمٙمثػم ُمـ 749آؾمتنماق، ويٛمثٚمقن ًمذًمؽ سمٞمقطمٜم٤م اًمدُمِم٘مل )

أؿمٝمره٤م يمت٤مسمف  اعمّمٜمّٗم٤مت اًمتل حيٛمؾ سمٕمْمٝم٤م ـم٤مسمٕم٤ًم ٟم٘مدّي٤ًم وّد اإلؾمالم، يم٤من ُمـ

 )ُمٜمٝمؾ اعمٕمروم٦م(، ويم٤من اًمدُمِم٘مل ُمـ آسم٤مء اًمٙمٜمٞم٦ًم اًمنمىمٞم٦م.

سمؾ إّن ُم٤ًممه٤مت اًمٜمّم٤مرى ذم اًمٕمٍم اًمٕم٤ٌمد ذم شمرمج٦م اًمٗمٙمر اًمٞمقٟم٤مين يٛمٙمـ أن 

 شمدظمؾ وٛمـ هذا اًمًٞم٤مق أيْم٤ًم.

ًمٙمـ يٌدو أّن هذا اًمرأي همػم دىمٞمؼ: ٕٟمف شمّمّقر أن ٟم٘مد اإلؾمالم ُمـ ضمٝم٦م 

ظمرى قمٜم٤مويـ ُم٘مّقُم٦م ًمالؾمتنماق، ُمع أٟمٜم٤م ىمٚمٜم٤م سم٠مّن وُمًٞمحٞم٦م اًم٤ٌمطم٨م ُمـ ضمٝم٦م أ

اًمٜم٘مد ًمٞمس اًمٕمٜمٍم اعم٘مّقم ًمالؾمتنماق، واعمًٞمحٞم٦م ًمٞم٧ًم فم٤مهرة حمض همرسمٞم٦م طمتك 

 ٟمح٥ًم يمّؾ ُم٤ًممه٦م ُمًٞمحٞم٦م ذم دراؾم٦م اإلؾمالم اؾمتنماىم٤ًم.

ـ شمٕمقد سمداي٤مت آؾمتنماق إمم اًمٗمؽمة اًمتل ىم٤مم ومٞمٝم٤م اعمًٞمحٞمقن سمٜم٘مؾ اًمٗمٙمر  3

 إمم سمالد اًمٖمرب ُمـ احلقاض اًمٕمٚمٛمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، أي إمم شمٚمؽ اًمٗمؽمة اًمٞمقٟم٤مين واًمٖمريب

يم٤مٟمقا ىمد شمرمجقا  ـاًمتل أقم٤مد ومٞمٝم٤م اًمٖمرب اـّمالقمف قمغم طمْم٤مرشمف قمؼم اعمًٚمٛملم اًمذي

 هذه احلْم٤مرة واؾمتققمٌقه٤م وقمّٛم٘مقه٤م.
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وىمد يم٤مٟم٧م ُم٘مّدُم٦م ذًمؽ أن شمٕمّٚمؿ اًمٙمثػم ُمـ ُمًٞمحل اًمٖمرب اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م 

ًٚمٛملم أو زاروه٤م، يمل يتٛمّٙمٜمقا ُمـ اًمتٕمّرف قمغم طمْم٤مرة وقم٤مؿمقا ذم سمالد اعم

اعمًٚمٛملم، وقمؼم ذًمؽ إقم٤مدة ٟمت٤مضمٝمؿ اًمٗمٙمري ـ اعمٓمّقر هذه اعمرة ـ إمم سمالدهؿ، ويٌدو 

أٟمف ىمٌؾ اًم٘مرن اًمٕم٤مذ اعمٞمالدي يم٤مٟم٧م هٜم٤مك سمٕمض اجلٝمقد اًمًٌٞمٓم٦م ذم هذا اعمج٤مل، 

 .ًمٙمٜمّٝم٤م مل شمٙمـ ًمتِمّٙمؾ شمٞم٤مرًا أو فم٤مهرة يٛمٙمـ احلدي٨م قمٜمٝم٤م

ـ يٕمقد آؾمتنماق إمم اًم٘مرن اًمٕم٤مذ اعمٞمالدي ُمع اٟمٓمالىم٦م ُمنموع اًمراه٥م  4

م( اًمذي أـمٚمؼ قمٛمٚمٞم٦م دراؾم٦م 1443اعمًٞمحل اًمٗمرٟمز ضمرسمػم ؾمٚمٗمًؽم اًمث٤مين )

اًمنمق، طمٞم٨م يم٤من ىمد شمٕمّٚمؿ اًمٕمرسمٞم٦م ذم ىمرـم٦ٌم، صمؿ رضمع إمم سمالده ًمٞمّمٌح )اًم٤ٌمسم٤م 

 ؿ ُمقىمٕمف وُمٜمّمٌف.ؾمٚمٗمًؽم اًمث٤مين(، ويٓمٚمؼ ُمنموع اًمٌح٨م ذم اًمنمق سمحٙم

ـ شمٕمقد اًمٌداي٤مت احل٘مٞم٘مٞم٦م ًمالؾمتنماق إمم ومؽمة احلروب اًمّمٚمٞمٌٞم٦م، ومٗمل هذه  5

اًمٗمؽمة وىمع صدام احلْم٤مرات سملم اًمنمق واًمٖمرب، ويم٤من ُمـ اًمٓمٌٞمٕمل أن يقًّمد هذا 

اًمّمدام اـّمالقم٤ًم ُمت٤ٌمدًٓ قمغم اًمٓمرف أظمر: ٕٟمف يزيد ذم اًمٕم٤مدة ُمـ آطمتٙم٤مك 

حلروب اًمّمٚمٞمٌٞم٦م يم٤مٟم٧م ـمقيٚم٦م اعمّدة، طمٞم٨م اؾمتٓم٤مًم٧م ًم٘مراسم٦م احلْم٤مري، ٓؾمّٞمام وأّن ا

 اًم٘مرٟملم ُمـ اًمزُم٤من.

ويٛمٙمـ اًمتٙمّٝمـ هبذا اًمرأي ُمـ ظمالل حتٚمٞمؾ ُم٤م يًّٛمك ذم اًمدراؾم٤مت اًمت٤مرخيٞم٦م 

سمؼمه٤من ـمٌٞمٕم٦م إؿمٞم٤مء، وهٜم٤مك ُم٤م يِمٝمد قمٚمٞمف، طمٞم٨م فمٝمر ُم٤م يٕمّد قمٜمد سمٕمْمٝمؿ أول 

ُمـ ظمالل فمٝمقر أّول شمرمج٦م ًمٚم٘مرآن  ٟمت٤مج اؾمتنماىمل ذم اًم٘مرن اًمث٤مين قمنم اعمٞمالدي

 اًمٙمريؿ، وأول ىم٤مُمقس قمريب ـ ٓشمٞمٜمل.

م( اًمتل 1821ـ إّن آؾمتنماق يرضمع حتديدًا إمم محٚم٦م ٟم٤مسمٚمٞمقن سمقٟم٤مسمرت ) 6

م، وم٘مد ؿمّٙمٚم٧م هذه احلٛمٚم٦م اٟمٓمالىم٦م شمقاصؾ صم٘م٤مذم 1799ـ  1798ـم٤مًم٧م ُمٍم قم٤مم 
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ُمٍم قمدٌد ُمـ اًمٕمٚمامء  وومٙمري سملم اًمٖمرب واًمنمق، طمٞم٨م راومؼ ٟم٤مسمٚمٞمقن ذم محٚمتف قمغم

 واًم٤ٌمطمثلم اًمٖمرسمٞملم، يمام أظمذ ُمٕمف ُمٓمٌٕم٦م ًمٓم٤ٌمقم٦م اًمٙمت٥م.

ُمـ ظمالل هذه أراء اًمًت٦م يتٌلّم أن اًم٤ٌمطمثلم ذم شم٤مريخ آؾمتنماق أرادوا أن 

يرضمٕمقا سم٤معمٕمٓمٞم٤مت اًمت٤مرخيٞم٦م اعمتقومرة إمم أىمدم دمرسم٦م همرسمٞم٦م ًمٚمتٕمّرف قمغم اًمنمق، وإذا 

اًمٖمرب قمغم اًمنمق ومٞمام ٟمًّٛمٞمف سم٤مٓؾمتنماق، وشمٕمّرف شم٠مُّمٚمٜم٤م ىمٚمٞماًل ؾمٜمجد أن شمٕمّرف 

اًمنمق قمغم اًمٖمرب ومٞمام ٟمًّٛمٞمف سم٤مٓؾمتٖمراب فم٤مهرة ىمديٛم٦م قمغم اعمًتقى اًمٗمردي 

واعمحدود، شمٕمقد إمم اًمرطمالت اعمت٤ٌمدًم٦م واًمٕمالىم٤مت اًمًٞم٤مؾمٞم٦م سملم آُمؼماـمقري٤مت 

آؾمتنماق اًم٘مديٛم٦م ُمـ ظمالل اًمًٗمراء وهمػمهؿ، إٓ أٟمٜم٤م قمٜمدُم٤م ٟمريد أن ٟمتحّدث قمـ 

سمقصٗمف فم٤مهرة أو ُمنموقم٤ًم ومٛمـ اًمٓمٌٞمٕمل أن ٟمت٠مظّمر زُمٜمٞم٤ًم إمم احلروب اًمّمٚمٞمٌٞم٦م 

 سمقصٗمٝم٤م ُمرطمٚم٦م أومم، وإمم اًم٘مرن اًمث٤مُمـ قمنم سمقصٗمف ُمرطمٚم٦م صم٤مٟمٞم٦م.

 

 ـ وساضؽ االغتؿطام 3

يٓمقل احلدي٨م قمـ ُمدارس آؾمتنماق يمثػمًا: ّٕن شم٘مًٞمؿ آؾمتنماق إمم 

 ٤ٌمطمثلم أؿمٙم٤مًمف وأؾم٤مًمٞمٌف.ُمدارس وادم٤مه٤مت يم٤مٟم٧م ًمف قمٜمد اًم

 وأسمرز اًمت٘مًٞمامت اًمتل اشمٌٕم٧م يم٤مٟم٧م يم٤مًمت٤مزم:

 

 ـ املٍّر املٕضٕع٘ يف تكػٗي وساضؽ االغتؿطام 3ـ  1

ٟم٘مّمد هبذا اعمٜمٝم٩م ومرز اعمًتنمىملم وضمٝمقدهؿ ُمـ طمٞم٨م ٟمققمٞم٦م اعمقوققم٤مت اًمتل 

اؿمتٖمٚمقا قمٚمٞمٝم٤م، وىمد اؾمتخدم اًمٕمديد ُمـ دارد آؾمتنماق هذا اًمٜمقع ُمـ شم٘مًٞمؿ 

ًتنمىملم، وُمـ سم٤مب اعمث٤مل ٟمذيمر سمٕمض اًمت٘مًٞمامت اًمتل ـمرطم٧م ووم٘م٤ًم هلذا اعم

 إؾم٤مس.
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ـ وهق سم٤مطم٨م ُمتخّّمص ذم آؾمتنماق  أ ـ تؼسقم افدـتور كجقى افعؼقؼي

ؿ آؾمتنماق إمم ُمدرؾمتلم يمٌػمشملم مه٤م: ًّ  وؿمخّمّٞم٤مشمف ـ طمٞم٨م ىم

إدب  وهل ـ قمٜمده ـ اعمدرؾم٦م اًمتل ريّمزت ضمٝمقده٤م قمغم ـ اددرشي افسقوشقي، 2ً

سمِمٙمؾ قم٤مم، سمام ًمألدب ُمـ ُمٗمٝمقم واؾمع يٓم٤مل اًمٗمٙمر اإلٟم٤ًمين واإلٟم٤ًمٟمٞم٤مت، وذم 

هذه اعمدرؾم٦م شمٜمدرج دراؾم٤مت اعمًتنمىملم طمقل اًمديـ واًمت٤مريخ واًمٚمٖم٦م وإقمراف 

 و..

 وهل اعمدرؾم٦م اًمتل قمٜم٧م سم٤مٔصم٤مر. ـ اددرشي إثريي، 3ً

ٕمٓمٞمٜم٤م اًمٙمثػم ُمـ ويمام ٟمرى، وم٢مّن شم٘مًٞمؿ اًمٕم٘مٞم٘مل واؾمع ؾمٕم٦ًم يمٌػمة، وٓ ي

اإلو٤مءات قمغم ظمّم٤مئص يمّؾ ُمدرؾم٦م: ٕن اًمٕمٜمٍم اجل٤مُمع ًمٙمّؾ ُمـ اعمدرؾمتلم ًمٞمس 

قمٜمٍمًا رئٞمًٞم٤ًم ذم شمٙمقيـ هذه اعمدرؾم٦م أو شمٚمؽ، وإٟمام هق أؿمٌف سم٤مًمقصػ اًمٕمريض 

 اًمذي يٓم٤مل ذوات ُمت٤ٌميٜم٦م.

ؿ آؾمتنماق إمم ُمدارس صمالث ب ـ تؼسقم افدـتور حسغ اَلراوي ًّ ، اًمذي ىم

 هل:

وهل اعمدرؾم٦م اعمختّّم٦م سمدراؾم٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ  ـ مدرشي افؼرآن افؽريم: ً 2

 وشم٤مرخيف ومجٕمف وُم٤م يتّمؾ سم٘مْم٤مي٤م اًمقطمل وٟمحق ذًمؽ.

وُم٤م  وهل اعمدرؾم٦م اعمختّّم٦م سمحٞم٤مة اًمٜمٌل حمٛمد  ـ مدرشي افتوريخ افـبوي: 3ً

 ضمرى ُمٕمف ذم ؾمػمشمف، وأقمامًمف، وطمروسمف وؾمٞم٤مؾمتف و...

وهل اعمدرؾم٦م اًمتل شمٕمٜمك سمت٤مريخ اًمٕمرب ىمٌؾ اإلؾمالم  ـ مدرشي افتوريخ افعري: 4ً

وسمٕمده، وسم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، وسمت٤مريخ اإلؾمالم ذم قمٍم اًمّمح٤مسم٦م، واًمٕمٍم إُمقي 

 واًمٕم٤ٌمد إمم يقُمٜم٤م هذا.
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هذا اًمت٘مًٞمؿ يٕم٤مين ُمـ ُمِمٙمٚم٦م رئٞم٦ًم، وهل أٟمف يْمع آؾمتنماق ذم ُمقاضمٝم٦م 

ّص سم٤مإلؾمالم وإٟمام طمٍمي٦م ُمع اإلؾمالم وىمْم٤مي٤مه، ُمع أّن آؾمتنماق ٓ خيت

يًتققم٥م ـ يمام أذٟم٤م ؾم٤مسم٘م٤ًم ـ اًمنمق قمغم اُمتداده احلْم٤مري سمام ومٞمف ُمـ طمْم٤مرة 

 هٜمدي٦م وي٤مسم٤مٟمٞم٦م ووم٤مرؾمٞم٦م وُمٍمي٦م ىمديٛم٦م وومٞمٜمٞم٘مٞم٦م وؾمقُمري٦م وهمػم ذًمؽ.

طمظ ادم٤مه٤ًم يْم٤مف إمم ذًمؽ أٟمٜم٤م ٓ ٟمجد هذا اًمت٘مًٞمؿ واىمٕمّٞم٤ًم، ومٛمثاًل ٓ ٟمال

اًمٌح٨م اًم٘مرآين، يمام ٟمجد اًمٙمثػم ُمـ اعمًتنمىملم  ُمتخّّمّم٤ًم سم٤مًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ٓ يٕمٜمٞمف

م( درس اًمت٤مريخ اًمٜمٌقي واًم٘مرآن 1921درؾمقا أيمثر ُمـ ُمقوقع، ومجقًمدشمًٞمٝمر )

م( درس اًم٘مرآن ذم يمت٤مسمف 1934وشم٤مريخ اًمٕمرب سمٕمد اإلؾمالم، وصمٞمقدور ٟمقًمديمف )

 )شم٤مريخ اًم٘مرآن(، يمام درس اًمًػمة ذم يمت٤مسمف )طمٞم٤مة حمٛمد(، ودرس اًمت٤مريخ اًمٕم٤مم ومٞمام

يمتٌف حت٧م قمٜمقان )شم٤مريخ اًمٗمرس واًمٕمرب ذم قمٍم اًم٤ًمؾم٤مٟمٞملم(. ويمثػم ُمـ 

اعمًتنمىملم درؾمقا اًم٘مرآن ودرؾمقا اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وشم٤مريخ اًمٕمرب ُمٕم٤ًم: ّٕن هٜم٤مك 

 شمراسمٓم٤ًم قمْمقي٤ًم وصمٞم٘م٤ًم سملم هذه إُمقر.

 

 ـ املٍّر اجلػطايف يف تكػٗي وساضؽ االغتؿطام )وؿطٔع العكٗك٘ أمنٕشدًا( 3ـ  2

ؿ آؾمتنماق وومؼ  وهق ًّ اًمت٘مًٞمؿ اًمذي يٕمتٛمد قمغم سمٚمد اعمًتنمق، ومٞم٘م

اجلٖمراومٞم٤م، وهذا ُم٤م ومٕمٚمف اًمديمتقر ٟمجٞم٥م اًمٕم٘مٞم٘مل قمٛمٚمٞم٤ًم ذم يمت٤مسمف اعمِمٝمقر طمقل 

ؿ آؾمتنماق إمم اٟمجٚمٞمزي وومرٟمز وإيٓم٤مزم وجمري وأعم٤مين  ًّ اعمًتنمىملم، طمٞم٨م ىم

 وأؾم٤ٌمين و...

ٌدًمف ُمٞمداٟمٞم٤ًم سم٤مًمت٘مًٞمؿ اجلٖمراذم، ورسمام ويم٠مّن اًمٕم٘مٞم٘مل ٟمز شم٘مًٞمٛمف اعمت٘مّدم، واؾمت

يٙمقن اًم٥ًٌم ذم ذًمؽ ؾمٝمقًم٦م اقمتامد اعمٕمٞم٤مر اجلٖمراذم ذم اًمٗمرز واًم٘مًٛم٦م، إو٤موم٦م إمم 

 دمٜمٞم٥م هذا اًمت٘مًٞمؿ اًم٤ٌمطم٨م ُمٝمٚمٙم٦م اًمتداظمؾ ذم اًمٕم٤مدة.
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وُمـ اًمٓمٌٞمٕمل أن ٟمالطمظ قمغم هذا اًمت٘مًٞمؿ أٟمف همػم واٍف سمتٙمقيـ ُمدرؾم٦م، وم٠ممهّٞم٦م 

ذم اجل٤مٟم٥م اعمقوققمل اًمدىمٞمؼ شم٤مرًة، وذم اجل٤مٟم٥م اعمٜمٝمجل شم٤مرًة شم٘مًٞمؿ اعمدارس شمٙمٛمـ 

أظمرى، ومٜمحـ ىم٤مدرون قمغم أن ٟم٘مقل: هٜم٤مك ُمدرؾم٦م وم٘مٝمٞم٦م ذم اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل، 

وُمدرؾم٦م ومٚمًٗمٞم٦م، وُمدرؾم٦م ىمرآٟمٞم٦م، ووم٘م٤ًم ًمٗمرز ُمقوققمل، أو هٜم٤مك ُمدرؾم٦م إظم٤ٌمري٦م 

إمم اًمٙمثػم ُمـ  وُمدرؾم٦م أصقًمٞم٦م ووم٘م٤ًم ًمٗمرز ُمٜمٝمجل. أُم٤م اعمدرؾم٦م اجلٖمراومٞم٦م ومتحت٤مج

 اًمٕمٜم٤مس احل٤موّم٦م طمتك شمٙمقن ُمدرؾم٦ًم هل٤م اؾمت٘مالهل٤م واُمتٞم٤مزه٤م قمـ همػمه٤م.

 

 ـ املٍّر الػاٟ٘ يف تكػٗي وساضؽ االغتؿطام 3ـ  3

وهق اًمت٘مًٞمؿ اًمذي يٕمتٛمد هم٤مي٤مت اعمًتنمىملم أؾم٤مؾم٤ًم، وذم هذا اًمًٞم٤مق يٛمٙمـ 

 شم٘مًٞمؿ ُمدارس آؾمتنماق وشمٞم٤مراشمف إمم ُم٤م يكم:

وهق آؾمتنماق اًمذي يم٤مٟم٧م دواومٕمف  ديـي إيديوفوجي:أ ـ آشتؼاق اف

ديٜمٞم٦ًم، وهق ذاك آؾمتنماق اًمذي ىم٤مدشمف اعم١مؾّم٤ًمت اًمديٜمٞم٦م اعمًٞمحٞم٦م ظمالل احلروب 

اًمّمٚمٞمٌٞم٦م وُم٤م شماله٤م، وىمد يم٤مٟم٧م أهداف اًمٙمٜمٞم٦ًم ذم شمٚمؽ اًمٗمؽمة اًمدوم٤مع قمـ اًمٕم٘م٤مئد 

اإلؾمالُمل ٟمحق اًمٖمرب،  اعمًٞمحٞم٦م وُمقاضمٝم٦م اًمتقؾّمع اًمث٘م٤مذم اًمذي يم٤من ي٘مقم سمف اًمٕم٤ممل

ٓؾمٞمام سمٕمد ؾم٘مقط إٟمدًمس ذم يد اعمًٚمٛملم، أو اهلجقم قمغم اًمث٘م٤موم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ُمـ 

 ضمٝم٦م صم٤مٟمٞم٦م ومم٤مرؾم٦م قمٛمٚمٞم٤مت اًمتٜمّمػم واًمتٌِمػم.

وهق آؾمتنماق اًمذي يم٤من يٜمٓمٚمؼ سمداومع ؾمٞم٤مد ـ  ب ـ آشتؼاق آشتعامري:

٤موم٦م سمٚمدان اًمنمق وأطمقاهل٤م قمًٙمري ـ شمقؾّمٕمل، وىمد يم٤من اهلدف ُمٜمف اًمتٕمّرف قمغم صم٘م

وأوو٤مقمٝم٤م وقم٤مداهت٤م وشم٘م٤مًمٞمده٤م وطمْم٤مرهت٤م هبدف اًمتٛمّٙمـ ُمـ ووع اخلٓمط اًمٙمٗمٞمٚم٦م 

سمتح٘مٞمؼ اًمٖمزو اًمٕمًٙمري واًمث٘م٤مذم واإلسم٘م٤مء قمغم اًم٘مقات اًمٕمًٙمري٦م إضمٜمٌٞم٦م ذم سمالد 

 اًمنمق ومؽمًة أـمقل.
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ـ  وومٞمام يم٤من اًمدقمؿ اًمٙمٜمز هق اعمرضمع اعمٛمّقل ًمالؾمتنماق سمٛمدرؾمتف اًمديٜمٞم٦م

إيديقًمقضمٞم٦م، يم٤مٟم٧م وزارات اعمًتٕمٛمرات ذم اًمدول اعمًتٕمٛمرة يمٗمرٟم٤ًم وسمريٓم٤مٟمٞم٤م 

وإيٓم٤مًمٞم٤م وهمػمه٤م شم٘مقم سمتٛمقيؾ احلريم٦م آؾمتنماىمٞم٦م، وهلذا يم٤من اًمٙمثػم ُمـ 

اعمًتنمىملم طمتك اًمٜمّمػ إول ُمـ اًم٘مرن اًمٕمنميـ ُمقفّمٗملم أو شم٤مسمٕملم ًمقزارة 

 هنؿ.اعمًتٕمٛمرات أو وزارة اخل٤مرضمٞم٦م ذم طمٙمقُم٤مت سمٚمدا

وهق آؾمتنماق اًمذي مل يَر ذم دراؾم٦م اًمنمق ؾمقى  ج ـ آشتؼاق افعؾؿي:

ُم٤مّدة قمٚمٛمٞم٦م، وىمد سمدأ ؿمٞمقع هذا اًمٜمقع ُمـ آؾمتنماق وهذا اجلٞمؾ ُمـ اعمًتنمىملم 

سم٤مٕظمّص سمٕمد احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م واهنٞم٤مر يمّؾ ُمـ آؾمتٕمامر إضمٜمٌل اعم٤ٌمذ 

 وؾمٚمٓم٦م اًمٙمٜمٞم٦ًم اعمٓمٚم٘م٦م.

ذم هذا اًمٜمقع ُمـ آؾمتنماق أٟمف ص٤مر ُمدقمقُم٤ًم ُمـ اجل٤مُمٕم٤مت  واًمذي يالطمظ

ووزارات اًمٕمٚمقم وإسمح٤مث ذم اًمٌٚمدان اًمٖمرسمٞم٦م أيمثر ُمـ يمقٟمف شم٤مسمٕم٤ًم ًمقزارة اًمدوم٤مع أو 

اخل٤مرضمٞم٦م، وهلذا فمٝمر ضمٞمؾ ُمـ اعمًتنمىملم خيتٚمػ ُمـ طمٞم٨م أؾمٚمقسمف وقمٛم٘مف وأدب 

 طمديثف طمقل اًمنمق قمـ إضمٞم٤مل اًم٤ًمسم٘م٦م.

 

 ن االغتؿطاق٘ـ دلاالت العى 4

شمٜمّققم٧م وشمٕمّددت اجلٝمقد وإقمامل اًمتل ىم٤مم هب٤م اعمًتنمىمقن ذم دراؾم٤مهتؿ 

ًمإلؾمالم، يمام يمثر قمددهؿ طمتك أًّمٗم٧م طمقهلؿ يمت٥م حتّمٞمٝمؿ ُمثؾ يمت٤مب )ـمٌ٘م٤مت 

اعمًتنمىملم( ًمٚمديمتقر قمٌد احلٛمٞمد ص٤مًمح محدان، ويمت٤مب )اعمًتنمىمقن( ًمٜمجٞم٥م 

ويمتٌٝمؿ وُم٘م٤مٓهتؿ ُمثؾ يمت٤مب اًمٕم٘مٞم٘مل، وأًّمٗم٧م أيْم٤ًم أقمامل حتّص ٟمت٤مضم٤مهتؿ 

)يمت٤مسمِمٜم٤مد ظم٤مورؿمٜم٤مؾم٤من( اًمذي دّوٟمتف جمٛمققم٦م ُمـ اًم٤ٌمطمثلم واعمؽممجلم، وصدر 

م. سمؾ ًم٘مد أًّمٗم٧م اًمٕمديد ُمـ 1993قمـ )اٟمتِم٤مرات سملم اعمٚمكم اهلدى( ذم ـمٝمران قم٤مم 

اعمٕم٤مضمؿ واعمقؾمققم٤مت اعمٕمٜمٞم٦م سمدراؾم٦م اعمًتنمىملم وطم٤مهلؿ وأقمامهلؿ ُمثؾ )ُمقؾمققم٦م 
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 ًمٕمٌد اًمرمحـ سمدوي.اعمًتنمىملم( 

وٟمٔمرًا ًمٙمثرة قمدد اعمًتنمىملم وأقمامهلؿ، ٟمجد أّٟمف مل خيُؾ جم٤مل ذم اًمؽماث واًمٗمٙمر 

اإلؾمالُمٞمَّلم إٓ وـمرىمف اعمًتنمىمقن إمم يقُمٜم٤م هذا، طمتك يم٤من هلؿ ومْمؾ يمٌػم ذم 

إمم قم٤ممل اًمتّمحٞمح اعمخٓمقـم٦م إظمراج أُمٝم٤مت اًمٙمت٥م اإلؾمالُمٞم٦م ُمـ رومقف اعمٙمت٤ٌمت 

 واًمٓم٤ٌمقم٦م اجلديدة. واإلظمراج واًمتٕمٚمٞمؼ

إمم ضم٤مٟم٥م ذًمؽ، يم٤مٟم٧م ًمٚمٛمًتنمىملم دراؾم٤مت ه٤مُم٦م ذم جم٤مل إدب واًمٚمٖم٦م 

اًمٕمرسمّٞملم، وطمقل اًمِمٕمر اجل٤مهكم، وىمد اؾمتخدُمقا ذم ذًمؽ ُمٜم٤مه٩م اًمٌح٨م اًمت٤مرخيل 

وإًمًٜمٞم٤مت وقمٚمقم اًمٚمٖم٦م اجلديدة، يمام درؾمقا اًمت٤مريخ اًمٕمريب واإليراين واًمؽميمل، 

ُمـ إطمداث اًمت٤مرخيٞم٦م قمغم ـمري٘متٝمؿ، يم٤مًمثقرات واإلؾمالُمل، وقم٤مجلقا اًمٙمثػم 

واحلٞم٤مة اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واًمًػمة اًمٜمٌقي٦م وقمالىم٤مت اعمًٚمٛملم سمٖمػمهؿ ٓؾمٞمام سم٤مًمٞمٝمقد، 

ودرؾمقا اًم٘مرآن ٓؾمٞمام قمغم ُمًتقى حتٚمٞمؾ فم٤مهرة اًمقطمل وُم٤م يتّمؾ سمت٤مريخ اًم٘مرآن 

دة، ومجٕمف وشمدويٜمف وشمٓمقر يمت٤مسمتف واًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م، يمام شمرمجقه شمرمج٤مت قمدي

 ويمتٌقا ذم قمٚمؿ اعمٕم٤مضمؿ واًمٗمٝم٤مرس اًم٘مرآٟمٞم٦م.

وشمٜم٤مول اعمًتنمىمقن اًمٗمتح اإلؾمالُمل، ودرؾمقا اًمِمٕمقب واًمٌٚمدان اًمتل ـم٤مًمتٝم٤م 

اًمٗمتقطم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م، وحتّدصمقا قمـ أطمقاهل٤م ىمٌؾ اًمٗمتح وسمٕمده، ودرؾمقا اًمًالٓت 

ٟمٞملم اًمتل طمٙمٛم٧م خمتٚمػ أىمٓم٤مر اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل، ُمـ اًمٕم٤ٌمؾمٞملم وإُمقيلم واًمٕمثام

 واحلٛمداٟمٞملم واًمٗم٤مـمٛمٞملم و...

يمام درؾمقا اًمٗمرق اإلؾمالُمٞم٦م وشمٓمّقره٤م وقمالىم٤مهت٤م، ٓؾمٞمام اعمٕمتزًم٦م واإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م 

واًمزيدي٦م واًم٘مراُمٓم٦م و... ودرؾمقا اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل وشمٓمّقره وقمٚمؿ اًمٙمالم، ورصدوا 

قمالىم٤مت اعمًٚمٛملم سم٤محلْم٤مرات إظمرى وهمػم ذًمؽ اًمٙمثػم، طمتك أسمدقمقا ذم دراؾم٦م 
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ـّ   اعمٕمامري اإلؾمالُمل. اًمٗم

 

 ـ عٍاصط الٍذاح ٌٔكاط الطعف يف أعىاه املػتؿطقني 5

ّٕٚ ٔالٍذاح  أ ـ عٍاصط الك

 صمّٛم٦م قمٜم٤مس ؾم٤مقمدت قمغم ٟمج٤مح اًمدراؾم٤مت آؾمتنماىمٞم٦م، أمّهٝم٤م سم٤مظمتّم٤مر:

ـ دراؾمتٝمؿ سم٤مهتامم اًمٚمٖم٤مت واحلْم٤مرات اًم٘مديٛم٦م يم٤مٔري٦م واًمٙمٚمداٟمٞم٦م 1ً

ًمٕمرسمٞم٦م واًمٗم٤مرؾمٞم٦م واًمؽميمٞم٦م، وىمد صٜمّٗمقا ومٞمٝم٤م وأؿمقري٦م واًمٕمؼمي٦م واًمني٤مٟمٞم٦م وا

 34ًمٖم٦م وهلج٦م، واعمًتنمق ومرُمقٟمد أشم٘مـ  51اًمٙمثػم. وم٤معمًتنمق سمٞمتز ُمثالً أطمًـ 

 ًمٖم٦م. 34ًمٖم٦م، واعمًتنمق رويمرت حتّدث 

ـ اشّم٤ٌمع ُمٜم٤مه٩م ُمتٓمّقرة ذم اًمٕمٚمقم اجلديدة وأظمذهؿ سم٤معمٜم٤مه٩م اجلديدة ًمٚمٛمٕمروم٦م 2ً

 اًمٌنمي٦م.

ّدد، ُمـ ًمٖم٦م أو ديـ أو..، هلذا ٟمجد أّن أقمامهلؿ ُمريّمزة ـ اًمتخّّمص ذم جم٤مل حم3ً

 ضمّدًا.

ـ اجلّدي٦م اًمٕم٤مًمٞم٦م ذم إٟمج٤مزهؿ ٕقمامهلؿ، وصؼمهؿ اًمٙمٌػم أصمٜم٤مء اًم٘مٞم٤مم سمٛمِم٤مريٕمٝمؿ 4ً

ؾمٜم٦م ذم ووع  18اًمٙمؼمى اًمتل شمًتٖمرق أقمامرًا سم٠ميمٛمٚمٝم٤م.، وم٤معمًتنمق يم٤مؾمتؾ فمّؾ 

 ُمٕمجٛمف ذم اًمٚمٖم٤مت اًم٤ًمُمٞم٦م.

ي يم٤مٟم٧م شمقومره هلؿ ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من اًمدول واعم١مؾم٤ًمت ـ اًمدقمؿ اعم٤مزم اًمذ 5ً

 اًمديٜمٞم٦م واعمدٟمٞم٦م.

 

 ب ـ عٍاصط الطعف ٔاإلخفام

 صمّٛم٦م قمٜم٤مس وٕمػ اسمتكم هب٤م اعمًتنمىمقن ذم هم٤مًم٥م دراؾمتٝمؿ، أمهٝم٤م سم٢مجي٤مز:
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ـ اًمٜمزقم٦م اًمٕمدائٞم٦م قمٜمد سمٕمْمٝمؿ، واًمتل أقمٛمتٝمؿ ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من قمـ رؤي٦م 1ً

 اًمقاىمع سم٠مُم٤مٟم٦م ودىّم٦م.

ـ قمدم ُمٕم٤ميِم٦م صم٘م٤موم٦م اًمِمٕمقب إظمرى سمِمٙمؾ طم٘مٞم٘مل، وهلذا يم٤مٟم٧م قمٜمدهؿ 2ً

 ُمِم٤ميمؾ ًمٖمقي٦م.

ـ اؾمتخدام اًمتٗمًػم اعم٤مدي اًمًٚمٌل دائاًم ًمٚمٔمقاهر وإطمداث وآسمتٕم٤مد قمـ 3ً

 اًم٘مٞمؿ اًم٤ًمُمٞم٦م ذم شمٗمًػم اًمٔمقاهر ًمّم٤مًمح اًمٗمٝمؿ اعمّمٚمحل ًمٚمحدث اًمت٤مرخيل.

ٟمٔمري٤مهتؿ، وايمتٗم٤مئٝمؿ سمجامًمٞم٦م قمروٝم٤م ـ قمدم إىم٤مُم٦م أدًّم٦م قمغم قمدد ٓ سم٠مس سمف ُمـ  4ً

 وشمٜم٤مؾم٘مٝم٤م اًمداظمكم.

ـ اقمتامد ُمّم٤مدر وٕمٞمٗم٦م وهمػم أصٚمّٞم٦م، ٓؾمٞمام ذم دراؾم٤مهتؿ طمقل اًمِمٞمٕم٦م  5ً

 اإلُم٤مُمٞم٦م.

 .ـ إؾم٘م٤مط ٟمٔمري٤مت ُمًٌ٘م٦م أطمٞم٤مٟم٤ًم )ضمقًمدشمًٞمٝمر أٟمٛمقذضم٤ًم( 6ً

ـ اقمتامد ُمٌدأ اًمتِم٤مسمف سملم اًمدي٤مٟم٤مت واحلْم٤مرات ًمتٗمريغ اإلؾمالم ُمـ يمؾ  7ً

 .ضمديد

 

 ـ وٍّر التعاون وع االغتؿطام 6

اٟمٓمالىم٤ًم ُمـ هذا اًمتٜمّقع اعمقضمقد ذم طمريم٦م آؾمتنماق يت٤ٌمدر إمم ذهٜمٜم٤م ؾم١مال ه٤مم: 

يمٞمػ يٗمؽمض ومٝمؿ اًمٔم٤مهرة آؾمتنماىمٞم٦م؟ يمٞمػ ٟمتٕم٤مُمؾ ُمع هذه اًمٔم٤مهرة سمِمٙمؾ 

يٙمقن ومٝمٛمٜم٤م هل٤م صحٞمح٤ًم؟ يمٞمػ ٟمتجٜم٥ّم سمٕمض اعمٗم٤مهٞمؿ واًمتّمّقرات اًمتل شمٕمٞمؼ 

هل٤م؟ صمؿ يمٞمػ ٟمخقض ُمٕمٝم٤م طمقارًا قمٚمٛمٞم٤ًم؟ وُم٤م هق اعمٜمٝم٩م اًمٕمٚمٛمل  ومٝمٛمٜم٤م اًمّمحٞمح

شمًجٞمؾ ُمالطمٔم٤مت قمٚمٛمٞم٦م قمغم هذا اعمًتنمق ُمـ اعمٗمؽمض اًمذي ٟمتٛمّٙمـ ُمـ ظمالًمف 
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 أو ذاك؟

 ذم هذا اًمًٞم٤مق دمدر اإلؿم٤مرة اًمنيٕم٦م ًمٚمٜم٘م٤مط اًمت٤مًمٞم٦م:

تامءات ـ ٓ شمّتحد صٞمٖم٦م اًمتٕم٤مـمل اًمٗمٙمري ُمع اعمًتنمىملم، وإٟمام ختتٚمػ شمٌٕم٤ًم ٟٓم 1

 اعمًتنمق اًمٗمٙمري٦م واعمٜمٝمجٞم٦م.

وًمتقوٞمح هذه اًمٜم٘مٓم٦م اهل٤مُم٦م ٟمٛمثؾ سم٤مٓؾمتنماىملم: اًمديٜمل، واًمٕمٚمٛمل / اًمٕمٚمامين، 

وم٤معمًتنمىمقن اًمذيـ يم٤مٟمقا يٜمٓمٚم٘مقن ُمـ ُمٜمٓمٚم٘م٤مت ديٜمٞم٦م، وسمٕمْمٝمؿ رضم٤مل ديـ 

ُمًٞمحٞمقن أو هيقد، يٛمٙمـ اإليراد قمٚمٞمٝمؿ سمام ذم اًمٜمّمقص اًمديٜمٞم٦م ًمدي٤مٟم٤مهتؿ: وم٢مذا 

ُمٕمتٛم٦م مل يدّون ومٞمٝم٤م  ثاًل سم٠مّن احلدي٨م اًمٜمٌقي همػم صم٤مسم٧م، وأّن هٜم٤مك ومؽمةأؿمٙمٚمقا ُم

، وُمـ صَمّؿ ومٜمحـ همػم ىم٤مدريـ قمغم اًمقصمقق هبذه إطم٤مدي٨م، أُمٙمـ |طمدي٨م اًمٜمٌل

مم٤مرؾم٦م ضمقاب ٟم٘ميض قمٚمٞمٝمؿ سم٠مّن ٟمّمقص )اًمًٜم٦ّم( ذم اًمدي٤مٟمتلم اًمٞمٝمقدي٦م واًمٜمٍماٟمٞم٦م 

، ًمٙمـ إذا ضم٤مء ×ُمقؾمكوىمرون ُمـ ووم٤مة  ×دّوٟم٧م سمٕمد قم٘مقد ُمـ ووم٤مة قمٞمًك

ُمًتنمق قمٚمامين وىم٤مل هذا اًمٙمالم سمٕمٞمٜمف، ومال يٛمٙمـ اجلقاب قمٜمف سمذًمؽ: ٕٟمف ؾمقف 

ي٘مقل شمٚم٘م٤مئٞم٤ًم سم٠مٟمف ي٘مٌؾ سمذًمؽ وسم٠مّن إؿمٙم٤مًمف يني قمغم اعمًٞمحٞم٦م واًمٞمٝمقدي٦م يمام قمغم 

اإلؾمالم. هذا يمّٚمف يٕمٜمل أّن آٟمتامء اًمٗمٙمري ًمالؾمتنماق ضورة عمٕمروم٦م يمٞمٗمٞم٦م 

 ري ُمٕمف.ظمقض احلقار اًمٗمٙم

وذم هذا اًمًٞم٤مق ٓ يّمّح اشّم٤ٌمع ُمٜمٝم٩م واطمد قمغم ُمًتقى إؾمٚمقب ُمع مجٞمع 

اًمتٞم٤مرات آؾمتنماىمٞم٦م، ومٌٕمْمٝم٤م ًمف أهمراض اؾمتٕمامري٦م، وسمٕمْمٝم٤م ًمٞمس يمذًمؽ، ومال 

 يّمّح اخلٚمط سملم إوراق ذم هذا اعمج٤مل.

ـ ٓ يٜمٌٖمل اخلٚمط سملم دواومع اعمًتنمق وىمٞمٛم٦م سمحثف اًمٕمٚمٛمل، ومٚمٙمل يٙمقن  2

اًمٗمٙمري ُمع آؾمتنماق وزيٜم٤ًم وأيم٤مديٛمٞم٤ًم قمٚمٞمٜم٤م اًمٜمٔمر ذم اًمدراؾم٦م اًمتل ي٘مّدُمٝم٤م طمقارٟم٤م 
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هذا اعمًتنمق أو ذاك، سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ دواومٕمف، ومُحًـ ٟمقاي٤مه أو ؾمقئٝم٤م ٓ يٌٓمؾ 

ومٙمرًة ىم٤مهل٤م وٓ يّمّحح ُم٘مقًم٦ًم أـمٚم٘مٝم٤م، وواطمدة ُمـ أؿمٝمر أظمٓم٤مء اًمدارؾملم اعمًٚمٛملم 

 ًم٘مْم٤مي٤م آؾمتنماق هل:

ـ سم٤معمًتنمىملم سمحٞم٨م يٕمٛمل قمـ رؤي٦م أظمٓم٤مئٝمؿ طمتك شمٙمّقٟم٧م إُم٤م طُمًـ اًمٔم

شمٞم٤مرات ومٙمري٦م ذم قم٤معمٜم٤م اإلؾمالُمل مل شمٙمـ ؾمقى شمرمج٦م طمرومٞم٦م أُمٞمٜم٦م ٕقمامل 

اعمًتنمىملم، وهلذا ٟمجد اًمٙمثػميـ ممّـ يٜمزقمجقن ُمـ ٟم٘مد آؾمتنماق وأن هذا اًمٜم٘مد 

 شمٕمٌػم ـ سم٤مًميورة ـ قمـ ختّٚمٗمٜم٤م اًمٕمٚمٛمل.

ٜمٓمؼ اعم١ماُمرة قمغم أقمامهلؿ سم٠ممجٕمٝم٤م، إمم طمّد أن هذا أو ؾمقء اًمٔمـ هبؿ وشمٓمٌٞمؼ ُم

أوم٘مدٟم٤م اًمٕمديد ُمـ إومٙم٤مر اًمّمحٞمح٦م اًمتل ايمتِمٗمٝم٤م اعمًتنمىمقن، واًمتل يم٤من ُمـ 

 ؿم٠مهن٤م أن شمٓمّقر ُمٕم٤مرومٜم٤م اًمٗمٙمري٦م واًمديٜمٞم٦م.

ًم٘مد سمٚمغ ؾمقء اًمٔمـ طمّدًا أن محؾ ُمٗمّٙمر يمٌػم ُمثؾ ُم٤مًمؽ سمـ ٟمٌل، محؾ ُمدح 

قمغم أٟمف طم٘مٜم٦م اقمتزاز يم٤من اهلدف ُمٜمٝم٤م ذّر اًمرُم٤مد ذم اعمًتنمىملم ًمٚمحْم٤مرة اإلؾمالُمٞم٦م 

 اًمٕمٞمقن وختدير اعمًٚمٛملم سماموٞمٝمؿ وشمٕمٛمٞم٦م أسمّم٤مرهؿ قمـ اخلٓمط آؾمتٕمامري٦م.

ُمـ هٜم٤م، وم٤معمٓمٚمقب ذم احلقار اًمٗمٙمري ُمع آؾمتنماق وأقمامًمف أن ٟمٜمٔمر إمم اًمٜمت٤مج 

 .آؾمتنماىمل ًمتٗمٙمٞمٙمف وحتٚمٞمٚمف وشم٘مٞمٞمٛمف سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ اًمدواومع واًمٜمقاي٤م

 

ٍّٛ الٍبٕٖٛ  املػتؿطقُٕ ٔالػ

 زضاغٛ يف الؿدصٗات، األعىاه، الٍعطٖات ٔاملالسعات

 متّٗس

وُمـ مجٚم٦م ُم٤م أوٓه اعمًتنمىمقن أمهٞم٦ًم ذم دراؾم٤مهتؿ اإلؾمالُمٞم٦م )احلدي٨م 
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اًمنميػ(، وم٘مد يم٤من هٜم٤مك شمريمٞمٌز يمٌػم قمغم هذا اعمٚمّػ، وىمد أصم٤مر اعمًتنمىمقن اًمٕمديد 

اًمٓمروطم٤مت اًمتل هقم٤من ُم٤م شمريم٧م أصمرًا قمغم سمٕمض ُمـ إومٙم٤مر وىمّدُمقا اًمٙمثػم ُمـ 

اًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م خمّٚمٗم٦ًم وراءه٤م ُمدرؾم٦ًم ضمديدة سمدأت سم٤مًمتٙمّقن ذم اًمداظمؾ 

 اإلؾمالُمل.

ؾمقف ٟمٓم٤مًمع ذم هذه إوراق ضمٝمقد اعمًتنمىملم ذم جم٤مل دراؾم٦م اًمًٜم٦ّم  ،سمدورٟم٤م

ُمـ ظمالهل٤م اًمٜمٌقّي٦م واحلدي٨م اًمنميػ، وذًمؽ قمؼم اًمٕمٜم٤مويـ اًمت٤مًمٞم٦م اًمتل ؾمٜمتٕمرف 

شم٤مرًة قمغم أهؿ اعمًتنمىملم اًمذيـ اؿمتٖمٚمقا قمغم احلدي٨م اًمٜمٌقي وطمٞم٤مهتؿ وأقمامهلؿ 

اًمٗمٙمري٦م، وأظمرى قمغم أهؿ إقمامل اًمٗمٙمري٦م واًمٙمت٥م واعم٘م٤مٓت اًمتل ىمّدُمقه٤م ذم هذا 

اعمْمامر، وصم٤مًمث٦م قمغم أهّؿ إومٙم٤مر اًمتل ىمّدُمقه٤م وومٝمرؾم٦م هذه إومٙم٤مر، وراسمٕم٦م ذم أهؿ 

ُمٝمؿ اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت واًمردود اًمتل ٦م اًمتل قمّٚم٘م٧م قمغم هذه إومٙم٤مر، وإقمامل اإلؾمالُمٞم

 ، وذًمؽ يمّٚمف سم٤مظمتّم٤مر ؿمديد.يمت٧ٌم

 

ٍّٛ الٍبٕٖٛ 1  ـ املػتؿطقُٕ املػاِىُٕ يف زضاغٛ الػ

سمرزت ذم اًمقؾمط آؾمتنماىمل سمٕمض إؾمامء اًمتل ختّّمّم٧م أو اهتّٛم٧م سمدراؾم٦م 

 اًمًٜم٦ّم اًمٜمٌقي٦م واحلدي٨م اًمنميػ، وأهؿ هذه اًمِمخّمٞم٤مت:

 ً(1921ـ  1850)Ignaz Goldziher أدٍاؽ دٕلستػّٗط /  ـ أ

يٕمّد اعمًتنمق اعمجري اعمٕمروف أضمٜم٤مس ضمقًمدشمًٞمٝمر ُمـ أؿمٝمر اعمًتنمىملم 

وأقمٛم٘مٝمؿ، وًمد ذم ُمديٜم٦م اؿمتقًمٗمٞمًٜمؼمغ ذم سمالد اعمجر ُمـ أهة هيقدي٦م قمغم ىمدر يمٌػم 

 وُمٙم٤مٟم٦م ُمرُمقىم٦م.

إمم سمرًملم قم٤مم  ىم٣م ؾمٜمّل طمٞم٤مشمف اًمدراؾمٞم٦م إومم ذم سمقداسم٧ًم، صمؿ ذه٥م

م، طمٞم٨م سم٘مل ومٞمٝم٤م ؾمٜم٦ًم، اٟمت٘مؾ سمٕمده٤م إمم ضم٤مُمٕم٦م ًمٞمًٌتؽ، طمٞم٨م شمتٚمٛمذ قمغم يد 1869
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م، وظمّّمص 1874اعمًتنمق ومٚمٞمنم، وطم٤مز هٜم٤مك قمغم ؿمٝم٤مدة اًمديمتقراه إومم قم٤مم 

رؾم٤مًمتف طمقل أطمد اًمنماح اًمٞمٝمقد ًمٚمتقراة ذم اًم٘مرون اًمقؾمٓمك أٓ وهق شمٜمخقم 

 أورؿمٚمٛمل.

م، 1872اسم٧ًم، وقملّم ُمدّرؾم٤ًم ُم٤ًمقمدًا ذم اجل٤مُمٕم٦م قم٤مم قم٤مد ضمقًمدشمًٞمٝمر إمم سمقد

وهقم٤من ُم٤م أرؾمٚمتف وزارة اعمٕم٤مرف اعمجري٦م ذم سمٕمث٦م دراؾمٞم٦م إمم اخل٤مرج، ًمٞمٙمٛمؾ 

م وأىم٤مم سم٤مًم٘م٤مهرة ُمّدة، صمؿ 1873دراؾمتف ذم ومٞمٜم٤ّم وًمٞمدن، صمؿ ذه٥م إمم اًمنمق قم٤مم 

، وىمد أقمٓمتف ؾم٤مومر سمٕمده٤م إمم ؾمقري٤م سمّمح٦ٌم اًمِمٞمخ ـم٤مهر اجلزائري صمؿ إمم ومٚمًٓملم

ومؽمة إىم٤مُمتف سم٤مًم٘م٤مهرة ومرص٦م حلْمقر سمٕمض اًمدروس ذم إزهر، طمٞم٨م طمي قمٜمد 

 اًمِمٞمخ حمٛمد قمٌده.

وُمٜمذ جمٞمئف إمم سمقداسم٧ًم ريّمز اهتامُم٤مشمف قمغم اًمدراؾم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م واإلؾمالُمٞم٦م، 

م، طمٞم٨م يم٤من 1894ومح٤مز قمغم ؿمٝمرة واؾمٕم٦م، صمؿ ص٤مر أؾمت٤مذًا ًمٚمٖم٤مت اًم٤ًمُمٞم٦م قم٤مم 

ل: اًمؽميمٞم٦م واًمٕمرسمٞم٦م واًمٗم٤مرؾمٞم٦م، إو٤موم٦م إمم أٟمف يم٤من ظمٌػمًا ُمت٘مٜم٤ًم ًمٕمّدة ًمٖم٤مت، وه

 سم٤مًمؽماث اًمٞمٝمقدي.

ًم٘مد درس ضمقًمدشمًٞمٝمر قمٚمؿ ُمٜم٤مه٩م ٟمٗمًٞم٦م اًمِمٕمقب )اًمٌٚمٞمقٟمتقًمقضمٞم٤م( ويم٤مٟم٧م 

 قمٜمده ُمٙمت٦ٌم وخٛم٦م شمرسمق قمغم إرسمٕملم أًمػ يمت٤مب.

وُمـ اهتامُمف اعمٌٙمر سم٤مًمٚمٖم٤مت اًمنمىمٞم٦م ٟمجده شمرضمؿ وهق ذم اًم٤ًمدؾم٦م قمنمة ُمـ 

ًمف ٦ًم ُمـ اًمؽميمٞم٦م إمم اعمجري٦م، ٟمنمهت٤م ًمف إطمدى اعمجالت اًمتل ووٕم٧م قمٛمره ىمّم

 ش.ُمًتنمق ذم اًم٤ًمدؾم٦م قمنمة»اًمٕمٜمقان اًمت٤مزم: 

وُمٜمذ ذًمؽ احللم اؾمت٘مّر ضمقًمدشمًٞمٝمر ذم سمقداسم٧ًم ومل يٕمد خيرج ُمٜمٝم٤م إٓ 

ًمٚمٛمِم٤مريم٦م ذم اعم١ممترات أو إلًم٘م٤مء سمٕمض اعمح٤مضات ذم اجل٤مُمٕم٤مت إضمٜمٌٞم٦م. وىمد 
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ضمقًمدشمًٞمٝمر ضمٞمٌؾ ُمـ اعمًتنمىملم، طمتك قمّد واطمدًا ُمـ أهؿ شمرسّمك قمغم يدي 

 اعمًتنمىملم طمتك يقُمٜم٤م هذا.

اٟمتخ٥م ضمقًمدشمًٞمٝمر قمْمقًا ذم قمدد ُمـ اعمج٤مُمع اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ُمثؾ جمٛمع اًمٕمٚمقم 

م، ويمت٥م ذم اعمجالت أؾمٞمقي٦م واًمٖمرسمٞم٦م سمٙمؾ ُمـ اًمٚمٖم٦م إعم٤مٟمٞم٦م 1893اعمجري قم٤مم 

٦م واًمٕمرسمٞم٦م، وصٜمّػ أؿمٝمر يمتٌف سم٤مٕعم٤مٟمٞم٦م واًمٗمرٟمًٞم٦م واإلٟمجٚمٞمزي٦م واًمروؾمٞم٦م واعمجري

 واًمٗمرٟمًٞم٦م واإلٟمجٚمٞمزي٦م.

 م.1921ٟمقومٛمؼم قم٤مم  13شمقذم ضمقًمدشمًٞمٝمر ذم سمقداسم٧ًم ذم 

 

 وطالعٛ عاّوٛ يف األعىاه الفهطٖٛ جلٕلستػّٗط

مل ي٤ًمهؿ ضمقًمدشمًٞمٝمر ذم أّي ٟمِم٤مط ؾمٞم٤مد أو ديٜمل أو اضمتامقمل أو شمقاصكم، 

تنمىملم سمؾ هم٤مًمٌٞمتٝمؿ: ّٕن اًمٙمثػم ُمـ وٕضمؾ ذًمؽ اُمت٤مز قمـ اًمٕمديد ُمـ اعمً

اعمًتنمىملم يم٤مٟمقا يٙمتٌقن ٟمتٞمج٦م شمقاصٚمٝمؿ ُمع اًمنمق ويم٤مٟمقا يٙمتٌقن قمـ طم٤مل 

٤ًٌّم قمغم اعمّم٤مدر واًمٙمت٥م أيمثر ُمـ  اًمنمق ذم زُم٤مهنؿ، أُم٤م ضمقًمدشمًٞمٝمر ومٙم٤من ُمٜمٙم

 اقمتامده قمغم ـمري٘م٦م آشمّم٤مل احلّل اعم٤ٌمذ.

 دراؾم٦م اًمٙمت٥م واًمقصم٤مئؼ ُمـ هٜم٤م، فمٝمرت قمٜمد ضمقًمدشمًٞمٝمر إؾمٝم٤مُم٤مت ه٤مُم٦م ذم

 واًمؽماث، ومٙم٤من سمحرًا ذم مجع اًمقصم٤مئؼ واعمٕمٓمٞم٤مت ومم٤مرؾم٦م حتٚمٞمؾ فم٤مهرايت هل٤م.

يٛمت٤مز ضمقًمدشمًٞمٝمر سم٘مراءشمف اًمت٤مرخيٞم٦م ًمٚمؽماث اإلؾمالُمل، ومٝمق يٍّم قمغم اًمدوام قمغم 

شمٗمًػم يمّؾ إُمقر ووم٘م٤ًم حلراك شم٤مرخيل زُمٜمل، وم٤معمذاه٥م قمٜمده وًمٞمدة أوو٤مع زُمٜمٞم٦م، 

آن وومٝمٛمف ًمٞمس ؾمقى ٟمتٞمج٦م ًمٚمتج٤مذسم٤مت اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م اًمتل وشمٗمًػم اًم٘مر

قمّمٗم٧م سم٤معمًٚمٛملم ذم اًم٘مرون إومم، واحلدي٨م اًمٜمٌقي ًمٞمس ؾمقى صٜمٞمٕم٦م ًمٚمتٞم٤مرات 

اعمتح٤مرسم٦م عمقاضمٝم٦م سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم٤ًم، أُم٤م اًمٗم٘مف وقمٚمقم اًمنميٕم٦م ومػماه٤م ضمقًمدشمًٞمٝمر أسمًط 
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، إذ يٗمّن شمٓمّقر اًمٗم٘مف سم٠مّٟمف سمٙمثػم ذم أصؾ اًمديـ اإلؾمالُمل مم٤م ص٤مرت قمٚمٞمف سمٕمد ذًمؽ

جمّرد اؾمتج٤مسم٦م ًمتٓمّقر إوو٤مع اًمتل وم٤مضم٠مت اًمٕمرب سمٕمد اًمٗمتقطم٤مت ومردُمقا اهلّقة 

 سمخٚمؼ ىمقاٟملم ُمٜمح٧م ذقمّٞمتٝم٤م سمتٖمٓمٞم٦م ُمـ ٟمّمقص ديٜمٞم٦م خمتٚم٘م٦م سمرأيف.

هبذه اًمٓمري٘م٦م اؾمتخدم ضمقًمدشمًٞمٝمر ـ يمام ي٘مقل د. قمٌد اًمرمحـ سمدوي ـ اعمٜمٝم٩م 

اُمف اعمٜمٝم٩م آؾمت٘مرائل، وم٘مد يم٤مٟم٧م ذم ذهٜمف جمٛمققم٦م ُمـ آؾمتدٓزم أيمثر ُمـ اؾمتخد

اعمٜم٤مه٩م واًمتّمّقرات اًمتل أظمذه٤م ُمـ اًمٕمٚمقم اعمختٚمٗم٦م، ويم٤من يٙمٗمٞمف أن يٜمٔمر إمم 

سمٕمض اعمٕمٓمٞم٤مت اًمت٤مرخيٞم٦م ًمٙمل ي٘مقم سم٢مؾم٘م٤مط ُمٜم٤مهجف قمغم ذاك اًمقوع اًمت٤مرخيل 

ًمٗمٙمري ُمًتخدُم٤ًم اًمتحٚمٞمؾ وآؾمتدٓل، وهلذا يم٤من حتٚمٞمؾ ضمقًمدشمًٞمٝمر ًمٚمت٤مريخ ا

اإلؾمالُمل حتٚمٞماًل يْمع يمّؾ إُمقر اجلزئٞم٦م داظمؾ شمٞم٤مرات يمؼمى، ويٗمتح ُمرسّمٕم٤مت 

ودوائر يمٌػمة شمًتققم٥م ُم٤م يم٤من جيري سملم اعمًٚمٛملم ُمـ ظمالوم٤مت ذم اًمٗم٘مف واًمٙمالم 

 واًمتٗمًػم.

طم٤مول ضمقًمدشمًٞمٝمر ذم اًمٕمديد ُمـ دراؾم٤مشمف ـ وسمحٙمؿ ظمؼمشمف ذم اًمؽماث اًمٞمٝمقدي ـ 

ٕومٙم٤مر اإلؾمالُمٞم٦م ذم اعمقروث اًمٞمٝمقدي، ومٜمحـ أن ي٘مقم سمٛمالطم٘م٦م ضمذور سمٕمض ا

ٟمجده ُمثاًل ـ يمام ذم يمت٤مسمف )اًمٕم٘مٞمدة واًمنميٕم٦م( ـ حيٞمؾ ذم ُمقاوع قمّدة أومٙم٤مرًا أو 

أطمٙم٤مُم٤ًم أو قم٘م٤مئد قمٜمد اعمًٚمٛملم أو سمٕمض ومرىمٝمؿ... حيٞمٚمٝم٤م إمم ضمذر هيقدي وًمق قمغم 

سمٛم٘م٤مرٟم٤مت، ؾمٌٞمؾ اإلؿم٤مرة، ويرضمع ذًمؽ إمم ىمدرة ضمقًمدشمًٞمٝمر اًمٙمٌػمة قمغم اًم٘مٞم٤مم 

 طمٞم٨م اُمت٤مز سمٕمٜمٍم اعم٘م٤مرٟم٦م سملم اًمتٞم٤مرات واًمدي٤مٟم٤مت قمٛمقُم٤ًم.

سمحث٤ًم يؽماوح طمجٛمٝم٤م سملم اعمجّٚمد وجمٛمققم٦م شمٕمٚمٞم٘م٤مت،  592شمرك ضمقًمدشمًٞمٝمر 

اًمٔم٤مهري٦م: ُمذهٌٝمؿ »وأّول أسمح٤مصمف اًمتل اؿمتٝمر هب٤م ذم اًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م يم٤من يمت٤مسمف 

قل اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل، وسمٕمد درس ومٞمف سم٢مؾمٝم٤مب قمٚمؿ اًمٗم٘مف وشمٓمّقره وأصش وشم٤مرخيٝمؿ
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، شدراؾم٤مت إؾمالُمٞم٦م )أو حمٛمدي٦م(»هذا اًمٙمت٤مب ي٠ميت يمت٤مب ه٤مم آظمر ًمف وهق يمت٤مب 

طمٞم٨م حتّدث ومٞمف قمـ اإلؾمالم واًمقصمٜمٞم٦م، وقمـ ساع اًمروح اًمٕمرسمٞم٦م واًمروح 

اإلؾمالُمٞم٦م، صمؿ اًمروح اًمٗم٤مرؾمٞم٦م واًمروح اإلؾمالُمٞم٦م، يمام حتّدث ذم هذا اًمٙمت٤مب قمـ 

ذم آظمره أيْم٤ًم قمـ فم٤مهرة شم٘مديس إوًمٞم٤مء حمّٚماًل قمؼم  اًمًٜم٦ّم واحلدي٨م، وحتّدث

ُم٘م٤مرٟم٤مت ُمقؾّمٕم٦م اًمؽماث اًمٕمريب اًمقصمٜمل واًمتّمّقرات اًمِمٕمٌٞم٦م ًمٚمٛمقوقع، ُمًتٕمرو٤ًم 

حتّدث ضمقًمدشمًٞمٝمر ش اإلؾمالم واًمديـ اًمٗم٤مرد»ومرق شم٘مديس إوًمٞم٤مء. وذم سمحثف 

 قمـ شم٠مصمػم اًمٗمرس ذم اإلؾمالم.

ّدث قمـ شمٓمّقر طمريم٦م اًمتٗمًػم وُمدارؾمف حتش ُمذاه٥م اًمتٗمًػم اإلؾمالُمل»ذم يمت٤مسمف 

وادم٤مه٤مشمف، ُمٕمتؼمًا أّن اًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞم٦م ؿمّٙمٚم٧م اًمٌداي٤مت إومم ًمٚمخالوم٤مت 

وم٘مد أؾمٝم٥م ضمقًمدشمًٞمٝمر ذم ش اًمٕم٘مٞمدة واًمنميٕم٦م ذم اإلؾمالم»اًمتٗمًػمي٦م. أُّم٤م ذم يمت٤مسمف 

٤م دراؾم٦م اًمٗمرق اإلؾمالُمٞم٦م ذم جم٤مزم اًمٕم٘مٞمدة واًمنميٕم٦م، وهق ُمـ أهّؿ يمتٌف وأيمثره

 إصم٤مرًة.

هذا يمّٚمف إمم ضم٤مٟم٥م حت٘مٞم٘مف ًمًٚم٦ًم ُمـ اًمٙمت٥م اًمنمىمٞم٦م، ُمٜمٝم٤م يمت٤مب اعمٕمّٛمريـ 

 ًمٚمًجًت٤مين.

 ً(1969ـ  1902) Joseph Schachtب ـ دٕظٖف ؾاخت / 

م، ذم راشمٞمٌقر ذم 15/3/1942وًمد اعمًتنمق إعم٤مين ضمقزيػ ؿم٤مظم٧م ذم 

واًمٚمٖم٤مت اًمنمىمٞم٦م، أعم٤مٟمٞم٤م، ودرس هٜم٤مك قمٚمقم اًمالهقت واًمٗمٞمٚمقًمقضمٞم٤م اًمٙمالؾمٞمٙمٞم٦م، 

قملّم ـ سمٕمد أن طمّمؾ قمغم  1925وذًمؽ ذم ضم٤مُمٕمتل سمرؾمالو وًمٞمٌٞمتًؽ، وذم قم٤مم

إمم ضم٤مُمٕم٦م  1932اًمديمتقراه ذم اًمت٠مهٞمؾ ـ ًمٚمتدريس ذم ضم٤مُمٕم٦م ومرايٌقرغ، ًمٞمٜمت٘مؾ قم٤مم 

 يمٞمٜمجًؼمغ.
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اٟمتدب ًمٚمتدريس ذم اجل٤مُمٕم٦م اعمٍمي٦م ـ وهل اًمٞمقم ضم٤مُمٕم٦م اًم٘م٤مهرة ـ  1934قم٤مم 

اًمٕمرسمٞم٦م واًمٚمٖم٦م اًمني٤مٟمٞم٦م سم٘مًؿ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سمٙمٚمٞم٦م أداب، وىمد ذم ومرع وم٘مف اًمٚمٖم٦م 

 م.1939اؾمتٛمّر أؾمت٤مذًا ذم اًم٘م٤مهرة طمتك قم٤مم 

وسم٤مٟمدٓع احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م اٟمت٘مؾ ُمـ ُمٍم إمم ًمٜمدن، طمٞم٨م قمٛمؾ ذم اإلذاقم٦م 

ًمّم٤مًمح سمريٓم٤مٟمٞم٤م وطمٚمٗم٤مئٝم٤م وّد وـمٜمف، طمٞم٨م يم٤من ؿم٤مظم٧م ُمٕم٤مرو٤ًم  BBCاًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م 

سمٕمد اٟمتٝم٤مء احلرب، ورهمؿ  1945 اًمٜم٤مزي٦م، ومل يٕمد إمم أعم٤مٟمٞم٤م إٓ قم٤مم ؾم٤مظمٓم٤ًم قمغم

ظمدُم٤مشمف ًمؼميٓم٤مٟمٞم٤م وطمّمقًمف قمغم ؿمٝم٤مدة ديمتقراه ومٞمٝم٤م ُمـ ضم٤مُمٕم٦م أيمًٗمقرد، ًمٙمٜمف مل 

، ًمٞمٕملّم أؾمت٤مذًا ذم ضم٤مُمٕم٦م ًمٞمدن 1954يٕملمَّ ُمدرؾم٤ًم هٜم٤مك، ومٕم٤مد وشمرك سمريٓم٤مٟمٞم٤م قم٤مم 

 اإلذاف قمغم اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ ذم هقًمٜمدا. وهٜم٤مك ذم ًمٞمدن، اؿمؽمك ؿم٤مظم٧م ذم

اٟمت٘مؾ إمم ٟمٞمقيقرك ًمٞمٕملّم أؾمت٤مذًا ذم  1959)دائرة اعمٕم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م(. وذم قم٤مم 

 ضم٤مُمٕم٦م يمقًمقُمٌٞم٤م.

اٟمتخ٥م ؿم٤مظم٧م قمْمقًا ذم اًمٕمديد ُمـ اعمج٤مُمع اًمٕمٚمٛمٞم٦م، وُمٜمٝم٤م اعمجٛمع اًمٕمٚمٛمل 

ظمذ ؿمٝمرشمف اًمٕمريب ذم دُمِمؼ. وشمقمّم ُمع سمروٟمِمٗمٞم٩م جمّٚم٦م )اًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م(، وأ

 ذم دراؾم٤مشمف طمقل اًمتنميع اإلؾمالُمل )اًمٗم٘مف وإصقل( وٟمِم٠مشمف وشمٓمّقره وُمدارؾمف.

 م.1969شمقذم ؿم٤مظم٧م ذم ؿمٝمر آب/أهمًٓمس ُمـ قم٤مم 

 

 وطالعٛ عابطٚ لألعىاه العمىٗٛ جلٕظٖف ؾاخت

 اؿمتٖمؾ ؿم٤مظم٧م قمغم قمّدة حم٤مور أسمرزه٤م:

دًا ذم طمٞم٨م اهتّؿ سمٌٕمْمٝم٤م مم٤ّم يم٤من ُمقضمق ـ دراشي ادخطوضوت افعربقي، 2

 اؾمٓمٜمٌقل واًم٘م٤مهرة وشمقٟمس ووم٤مس.
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ُمـ سمٞمٜمٝم٤م يمت٤مب احلٞمؾ واعمخ٤مرج  ـ حتؼقق كصوص خمطوضي دم افػؼه اإلشَلمي، 3

ًمٚمخّّم٤مف، ويمت٤مب احلٞمؾ ذم اًمٗم٘مف ٕيب طم٤مشمؿ اًم٘مزويٜمل، ويمت٤مب اًمِمٗمٕم٦م ًمٚمٓمح٤موي، 

 ويمت٤مب اظمتالف اًمٗم٘مٝم٤مء ًمٚمٓمؼمي.

ُمّم٤مدر »ل محٚم٧م قمٜمقان ُمثؾ دراؾمتف اًمت ـ دراشوت دم ظؾم افؽَلم اإلشَلمي، 4

 .1953، واًمتل ٟمنمه٤م قم٤ممشضمديدة شمتٕمّٚمؼ سمت٤مريخ قمٚمؿ اًمٙمالم اإلؾمالُمل

يمام ذم شمٕم٤موٟمف ُمع ُم٤ميرهقف  ـ دراشوت دم توريخ افعؾوم وافػؾسػي دم اإلشَلم، 5

 ذم ٟمنم سمٕمض اًمٜمّمقص اعمخٓمقـم٦م ذم اًمٓم٥م.

إلؾمالم يم٤من ؿم٤مظم٧م يٕمت٘مد سم٠مّن ًمٚمٗمٙمر اإلهمري٘مل واجل٤مهٚمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ومْماًل قمغم ا

 طمٞم٨م أظمذ ُمٜمٝمام اًمٙمثػم.

ويم٤من هذا أسمرز جم٤مل قمرف ؿم٤مظم٧م سمف، وُمـ  ـ دراشوت دم افػؼه اإلشَلمي، 6

 354اًمذي ـمٌع ذم ش سمداي٦م اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل»أهؿ أقمامًمف ذم هذا اعمْمامر يمت٤مسمف إهؿ 

، ودرس ومٞمف سم٤مًمدرضم٦م إومم ُمذه٥م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ إدريس 1954صٗمح٦م قم٤مم 

 ّٚماًل رؾم٤مًم٦م اًمِم٤مومٕمل ذم قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف.هـ(، حم244اًمِم٤مومٕمل )

يمت٥م ؿم٤مظم٧م أيْم٤ًم يمتٞم٤ًٌم صٖمػمًا أظمذ أمهٞمتف أيْم٤ًم سمٕمد يمت٤مسمف اعمت٘مّدم، ومحؾ قمٜمقان 

، وىمد ٟمنم ذم سم٤مريس سمٕمد شمرمجتف إمم اًمٗمرٟمًٞم٦م قم٤مم شخمٓمط شم٤مريخ اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل»

1953. 

ومل يٙمـ ش لُمدظماًل إمم اًمٗم٘مف اإلؾمالُم»أًّمػ ؿم٤مظم٧م أيْم٤ًم سم٤مًمٚمٖم٦م اإلٟمجٚمٞمزي٦م: 

 سمتٚمؽ اعمث٤مسم٦م ُمـ إمهٞم٦م يمام ذم ؾم٤مئر أقمامًمف.

إو٤موم٦م إمم ذًمؽ، اهتّؿ ؿم٤مظم٧م سم٤مًمدراؾم٤مت اجلديدة ذم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل، ٓؾمٞمام 

اًمنميٕم٦م واًم٘م٤مٟمقن ذم ُمٍم »سم٤مًم٘م٤مٟمقن ذم ُمٍم احلديث٦م، وىمد يمت٥م ُم٘م٤مًٓ حت٧م قمٜمقان 
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 .احلديث٦م، إؾمٝم٤مم ذم ُم٠ًمًم٦م اًمتجديد اإلؾمالُمل

٤مًمدىم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م واحلرص ذم قمروف ًمٚمٛمذاه٥م اًمٗم٘مٝمٞم٦م، ومل يٙمـ اُمت٤مز ؿم٤مظم٧م سم

يِمٌف ضمقًمدشمًٞمٝمر ذم إقمامل اًمتحٚمٞمالت واًمٗمروٞم٤مت سم٘مدر ُم٤م يم٤من يتتٌع اًمٔمقاهر 

وي١مًّمػ ُمٜمٝم٤م ُمِمٝمدًا ُمتٙم٤مُماًل، ُمـ هٜم٤م شمريم٧م أقمامًمف سمّمامهت٤م قمغم دارد اإلؾمالم 

 واًمتنميع اإلؾمالُمل.

وًمٞمد شمٓمّقر شم٤مرخيل إمم ُم٤مّدة أصٚمّٞم٦م حتّقًم٧م ٟمٔمري٦م ؿم٤مظم٧م ذم أّن اًمٗم٘مف ًمٞمس ؾمقى 

ًمٚمدراؾم٤مت اجل٤مُمٕمٞم٦م ذم اًمٖمرب، وص٤مرت أؿمٌف سم٤معمًّٚمٛم٦م اًمتل يتّؿ آٟمٓمالق ُمٜمٝم٤م 

 ًمدراؾم٦م اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل.

قُمرف ؿم٤مظم٧م ذم احلدي٨م سمٜمٔمري٦م اظمتالق اإلؾمٜم٤مد اًمتل ؾماّمه٤م )اًم٘مذف اخلٚمٗمل( 

ت ؾم٤مسم٘م٦م ُمع يمّؾ ُمـ وؾمقف ٟمدرؾمٝم٤م ٓطم٘م٤ًم سمٕمقن اهلل، وىمد يم٤من هلذه اًمٜمٔمري٦م سمداي٤م

 .1921، وضمقًمدشمًٞمٝمر 1893، وؿمؼمٟمجرا 1945، وُمٞمقر 1926يم٤ميت٤مين 

اُمت٤مزت أهؿ أقمامل ؿم٤مظم٧م سمٜمنمه٤م ذم أهؿ اعمجالت ذم اًمٕم٤ممل، وذم دائرة اعمٕم٤مرف 

 اإلؾمالُمٞم٦م.

 

 ً(1926ـ  1869) Leone Caetaneز ـ األوري لٌٕٗ٘ ناٖتاٌ٘ 

وقم٤مش  12/9/1869 روُم٤م ذم واطمد ُمـ أسمرز اعمًتنمىملم اإليٓم٤مًمٞملم، وًمد ذم

ومٞمٝم٤م، وشمٕمّٚمؿ ذم ضم٤مُمٕم٤مهت٤م، ويم٤من أُمػمًا ُمـ أهة يمٞمت٤مين، وهل أهة ُمـ يم٤ٌمر إُمراء 

اًمٕمرسمٞم٦م واًمٗم٤مرؾمٞم٦م، وىمد  :ذم إيٓم٤مًمٞم٤م احلديث٦م. يم٤من يت٘مـ قمدة ًمٖم٤مت سمٚمٖم٧م اًمًٌع، ُمٜمٝم٤م

 قمٛمؾ ؾمٗمػمًا إليٓم٤مًمٞم٤م ذم اًمقٓي٤مت اعمتحدة إُمريٙمٞم٦م.

اًمٌٚمدان اًمنمىمٞم٦م، ُمثؾ اهلٜمد وُمٍم وإيران وًمٌٜم٤من وؾمقري٤م، زار يم٤ميت٤مين اًمٙمثػم ُمـ 

، وذًمؽ قم٤مم شذم صحراء ؾمٞمٜم٤م»وزار ؿمٌف ضمزيرة ؾمٞمٜم٤م، ويمت٥م قمٜمٝم٤م يمت٤مسم٤ًم ظم٤مّص٤ًم ؾماّمه 
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م، ويم٤من ُمِمٖمقوم٤ًم 1891شمٕمٚمؿ ذم ضم٤مُمٕم٦م روُم٤م احلديث٦م، وطمّمؾ قمغم اإلضم٤مزة قم٤مم

زي٤مرشمف ًمِمٌف ضمزيرة ؾمٞمٜم٤م، ىمّرر سم٤مًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل ُمٜمذ أن يم٤من ـم٤مًم٤ًٌم سم٤مجل٤مُمٕم٦م، وسمٕمد 

يمت٤مسم٦م شم٤مريخ ُمٗمّّمؾ ًمٌداي٤مت اإلؾمالم، وىمّرر أن جيٛمع ُمٙمت٦ٌم وخٛم٦م طمقل يمّؾ ُم٤م 

أًمػ هبذا اًمّمدد سم٤مًمٚمٖم٤مت إوروسمٞم٦م واإلؾمالُمٞم٦م وُم٤م اؾمتٓم٤مع شمّمقيره ُمـ 

 اعمخٓمقـم٤مت همػم اعمٓمٌققم٦م سمٕمُد طمقل اًمت٤مريخ واًمًػمة.

اًم سملم هذا اجلٝمد  ًّ اًمٕمٚمٛمل وسملم إدارة أُمالك أهشمف يم٤من قمٛمٚمف ُمٓمٚمع ؿم٤ٌمسمف ُم٘م

 اعمقضمقدة ذم ؿمًؽمٟم٤م وومقًمٞم٤مٟمق.

أٟمٗمؼ يمثػمًا ُمـ أُمقاًمف قمغم اًمٌٕمث٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمدراؾم٦م اًمنمق، وضمّٝمز قمغم ٟمٗم٘متف 

اخل٤مص٦م صمالصم٦م سمٕمث٤مت ًمؽمشم٤مد ُمٜم٤مـمؼ اًمٗمتح اإلؾمالُمل وشمرؾمٛمٝم٤م ضمٖمراومٞم٤ًم، ومجع يمّؾ 

ىمد دومع يمّؾ أُمقاًمف ذم هذا اعمٕمٚمقُم٤مت اعمتّمٚم٦م سمحريم٦م اًمٗمتح ذم اًمٚمٖم٤مت اًم٘مديٛم٦م.. و

 اًمًٌٞمؾ طمتك أومٚمس مت٤مُم٤ًم.

مل شم٘مػ أقمامل يم٤ميت٤مين قمٜمد اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل، وم٘مد ظم٤مض همامر اًمًٞم٤مؾم٦م يم٠مضمداده 

واٟمتخ٥م ٟم٤مئ٤ًٌم، ويم٤من راديٙم٤مًمٞم٤ًم ُمٕم٤مدي٤ًم ًمٚمٙمٝمٜمقت، يمام قم٤مرض اًمٖمزو اإليٓم٤مزم ًمٚمٞمٌٞم٤م 

وٟمت٩م م وُمٕمف احلزب آؿمؽمايمل، وسم٥ًٌم ذًمؽ ظمن ُمقىمٕمف اًمِمٕمٌل، 1911قم٤مم 

 م.1913قمـ ذًمؽ ظم٤ًمرشمف ذم اٟمتخ٤مسم٤مت قم٤مم 

م وىم٤مشمؾ ًمٕم٤مُملم 1915قم٘م٥م اٟمدٓع احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م إومم، شمٓمّقع ذم اجلٞمش ؾمٜم٦م 

 سمّمٗم٦م و٤مسمط ذم اعمدومٕمٞم٦م اجلٌٚمٞم٦م.

م ص٤مر يم٤ميت٤مين ُمٕم٤مرو٤ًم ًمٚمٜمٔم٤مم اًمٗم٤مؿمًتل، 1922قم٘م٥م اٟمتّم٤مر ُمقؾمقًمٞمٜمل قم٤مم 

أيم٤مديٛمٞم٦م )ًمٜمِم٤مي(، ًمتٙمقن  ومخ٤مف قمغم ٟمٗمًف وُمٙمتٌف، وًمٙمل يٜم٘مذه٤م أهداه٤م إمم
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 ش.ُم١مؾّم٦ًم يم٤ميت٤مين ًمٚمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م»اًمٜمقاة عم٤م ؾمّٛمل سمٕمد ذًمؽ سم٤مؾمؿ 

سمٕمد ي٠مؾمف ُمـ اإلصالطم٤مت اًمًٞم٤مؾمٞم٦م، ومّٙمر ذم اهلجرة ُمـ إيٓم٤مًمٞم٤م، ومؽميمٝم٤م قم٤مم 

وه٤مضمر إمم يمٜمدا، واؿمؽمى ُمزرقم٦ًم أىم٤مم هب٤م طمتك أواظمر قمٛمره،  1927أو  1926

ومرٟم٤ًم وإٟمجٚمؽما دون أن يٕمقد أسمدًا إمم وـمٜمف إيٓم٤مًمٞم٤م.  ممإويم٤مٟم٧م ًمف زي٤مرات ُمت٘مّٓمٕم٦م 

 يٓم٤مًمٞم٤م سمًح٥م ضمٜمًٞمتف.إومٕم٤مىمٌتف  1935وىمد طمّمؾ قمغم اجلٜمًٞم٦م اًمٙمٜمدي٦م قم٤مم 

 م ذم ومٜمٙمقصمر سمٙمٜمدا.24/12/1926شمقذم ذم 

 

ّٛٗ  ٌعطٚ يف أعىاه ناٖتاٌ٘ العمى

 ُمـ أهؿ أقمامًمف ُم٤م يمتٌف ُمٓمٚمع اًم٘مرن اًمٕمنميـ، حت٧م قمٜمقان )طمقًمٞم٤مت اإلؾمالم(،

هـ، 44وهق يمت٤مب ُم١مًّمػ ُمـ قمنمة جمٚمدات، درس ومٞمف شم٤مريخ اإلؾمالم إمم قم٤مم 

م. ويٕمّد 1926، وشمت٤مًم٧م اإلصدارات إمم قم٤مم 1947صدر اعمجّٚمد إول ُمٜمف قم٤مم 

هذا اًمٙمت٤مب أطمّد أهؿ اعمراضمع اًمتل اقمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م اعمًتنمىمقن ومٞمام سمٕمد، وحيقي 

قمغم ظمرائط ورؾمقم ُمٗمّّمٚم٦م،  ُمٕمٚمقُم٤مت يمثػمة قمـ شم٤مريخ اإلؾمالم إول يمام يِمتٛمؾ

ويم٤مٟم٧م ًمف ومٞمف أومٙم٤مر يمثػمة، ُمٜمٝم٤م شمِمٙمٞمٙمف ذم وضمقد قمٌد اهلل سمـ ؾم٠ٌم، طمٞم٨م اقمتؼم أّن 

اعمجتٛمع اًمٕمريب ٓ يٕمرف ذم شمٚمؽ اًمٗمؽمة ٟمٔماًم وشمٜمٔمٞمامت وُم١ماُمرات هبذا اًمٜمحق ُمـ 

 اًمدىم٦م واًمتٗمٙمػم، إٟمف ٓ يٜمٙمر وضمقده ًمٙمٜمّف يٜمٙمر هذه اًمِمخّمٞم٦م اًمتل ُُمٜمح٧م ًمف.

يت٤مين يمت٤مسمف قمغم ـمري٘م٦م شم٤مريخ اًمٓمؼمي، وهق اًمت٤مريخ احلقزم، وُمـ سمٕمض ٟمّٔمؿ يم٤م

دراؾم٤مت ذم اًمت٤مريخ »أسمح٤مث هذا اًمٙمت٤مب أظمرج يم٤ميت٤مين يمت٤مسم٤ًم آظمر حت٧م قمٜمقان 

حتّدث ومٞمف قمـ اإلؾمالم واعمًٞمحٞم٦م / اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م ىمٌؾ اإلؾمالم / ش اًمنمىمل

اخلالوم٦م / ومتح اجلزيرة اًمٕمرب اًم٘مدُم٤مء / ؾمػمة حمٛمد ٟمٌّٞم٤ًم ورضمؾ دوًم٦م / سمداي٦م 

 اًمٕمرسمٞم٦م.



 367 .............. املشتشرقون وحجية الشية اليبوية الشريفة، مطالعة حتليلية ىقدية

يم٤مٟم٧م ًمدى يم٤ميت٤مين ُمٙمت٦ٌم قمرسمٞم٦م وإؾمالُمٞم٦م قمٔمٞمٛم٦م، مجع ومٞمٝم٤م خمٓمقـم٤مت يمثػمة 

وذات طمجؿ وخؿ يم٤من ي٘مّمده٤م اًم٤ٌمطمثقن، وىمد شمريمٝم٤م سمٕمد ووم٤مشمف ًمٚمٛمٙمت٦ٌم 

 اإليٓم٤مًمٞم٦م.

يرضمع اًمٗمْمؾ ًمٙم٤ميت٤مين ذم ٟمنمه ـمٌٕم٦م ه٤مُم٦م ًمٙمت٤مب دم٤مرب إُمؿ عمًٙمقيف اًمرازي 

 ّدُم٤مت ُمٗمٞمدة وومٝم٤مرس ُمقؾّمٕم٦م.ُمروم٘م٤ًم ُمٕمف ُم٘م

اؾمتٕم٤من يم٤ميت٤مين سمثالصم٦م ُمًتنمىملم إيٓم٤مًمٞملم وهؿ: ُمٞمٙمٚمٜمجٚمق ضمقيدي، وضمقرضمٞمق 

ًمٞمٗمل دٓومٞمدا، وضمقزيب ضمؼميٞمكم، طمتك شمرمجقا ًمف سمٕمض اعمّم٤مدر اًمٕمرسمٞم٦م، ومل 

ي٤ًمقمدوه ذم همػم اًمؽممج٦م، وهٜم٤مك ؿم٤مئٕم٤مت أـمٚم٘م٧م أّن ه١مٓء اًمثالصم٦م هؿ اًمذيـ أًّمٗمقا 

إلؾمالم وًمٞمس يم٤ميت٤مين، ومرومع يم٤ميت٤مين دقمقى ىمْم٤مئٞم٦م وؿمٝمد اًمثالصم٦م يمت٤مب طمقًمّٞم٤مت ا

 سم٤مًمٕمٙمس مت٤مُم٤ًم وأّن قمٛمٚمٝمؿ يم٤من اًمؽممج٦م إمم اإليٓم٤مًمٞم٦م.

وهق خمتٍم ش اًمت٤مريخ اإلؾمالُمل»سمٕمد يمت٤مب )طمقًمٞم٤مت اإلؾمالم( يمت٥م يم٤ميت٤مين 

، شم٤مريخ اؾمتٞمالء إشمراك قمغم 922قمـ ُمنموقمف إم، يٌدأ ُمـ اهلجرة وطمتك قم٤مم 

 .1928ـ  1912د صدر ُمٜمف مخ٦ًم يمراؾم٤مت ُم٤م سملم قم٤مُمل: ُمٍم، وىم

، وهق ُمٕمجؿ شُمٕمجؿ إقمالم اًمٕمرسمٞم٦م»اًمٕمٛمؾ اًمث٤مًم٨م اًمذي ىم٤مم سمف يم٤ميت٤مين، هق 

أسمجدي ٕؾمامء إؿمخ٤مص وإُم٤ميمـ اعمذيمقرة ذم يمت٥م اًمت٤مريخ إؾم٤مؾمٞم٦م، ويمت٥م 

 اًمؽماضمؿ واجلٖمراومٞم٤م اعمٓمٌقع ُمٜمٝم٤م واعمخٓمقط.

اًمٜمٌقي٦م واإلؾمالُمٞم٦م سمٜمزقم٦م ٟم٘مدّي٦م ؿمديدة: إذ شمًٞمٓمر متت٤مز دراؾم٤مت يمٞمت٤مين ًمٚمًػمة 

قمٚمٞمف فم٤مهرة اًمِمؽ اعمٗمرط ذم يمّؾ طم٘م٤مئؼ اًمت٤مريخ اإلؾمالُمل، وم٘مد أمهؾ سمِمّدة اجل٤مٟم٥م 

اًمديٜمل سمقصٗمف حمّريم٤ًم شم٤مرخيٞم٤ًم، وريّمز قمغم اجلقاٟم٥م آىمتّم٤مدي٦م وآضمتامقمٞم٦م 

ٖمراذم هقهمق ومٜمٙمٚمر واًمًٞم٤مؾمٞم٦م واجلٖمراومٞم٦م. وُمـ أُمثٚم٦م ذًمؽ اقمت٘م٤مده سمٜمٔمري٦م اًمٕم٤ممل اجل
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سمحدوث شمّمّحر ىمٌؾ اإلؾمالم ذم اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م، وأّن هذا اًمتّمّحر يم٤من أطمد 

 اًمٕمقاُمؾ إؾم٤مؾمٞم٦م ًمٔمٝمقر اًمٜمٌل حمّٛمد وىمقة اٟمتِم٤مر اإلؾمالم ذم اعمٜمٓم٘م٦م.

يٜمتٛمل يم٤ميت٤مين إمم اًمٜمٔمرة اًمقوٕمٞم٦م اًمت٤مرخيٞم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م ُمٝمٞمٛمٜم٦ًم قمغم اعم١مّرظملم ذم 

ت٤مؾمع قمنم واًمٜمّمػ إول ُمـ اًم٘مرن اًمٕمنميـ، وشمٕمٓمل اًمٜمّمػ اًمث٤مين ُمـ اًم٘مرن اًم

 اعم٤مدي٤مت أهؿ شم٠مصمػم ذم احلريم٤مت اًمٗمٙمري٦م واًمديٜمٞم٦م.

 

 ً(1967ـ  1886) Giorgio Livi Dellavidaز ـ دٕضدٕٗ لٗف٘ زاّلفٗسا / 

م، ُمـ أهة هيقدي٦م ـ وإن 1886آب )أهمًٓمس(  22ُمًتنمق إيٓم٤مزم وًمد ذم 

شمٕمٞمش ذم إيٓم٤مًمٞم٤م ُمٜمذ زُمـ سمٕمٞمد. وأيمٛمؾ  يم٤مٟم٧م زوضمتف وأوٓده ُمًٞمحٞملم ـ يم٤مٟم٧م

دراؾمتف اًمث٤مٟمقي٦م ذم ضمٜمقة، صمؿ اٟمت٘مؾ إمم روُم٤م ًمٚمج٤مُمٕم٦م، واٟمت٥ًم ًمٙمٚمٞم٦م أداب، 

 .1949وطمّمؾ قمغم ُم٤م يٕم٤مدل اًمٚمٞم٤ًمٟمس قم٤مم 

إمم اًمنمق سمّمح٦ٌم ُمٞمٙمٚمٜمجٚمق ضمقيدي، وؾم٤مومر  1949و  1948ؾم٤مومر ذم قم٤مُمل 

إُمػم يم٤ميت٤مين ذم حترير يمت٤مب  ، وعم٤ّم قم٤مد شمٕم٤مون ُمع1911ـ 1914إمم اًم٘م٤مهرة قم٤مم 

طمقًمٞم٤مت اإلؾمالم، ويم٤مٟم٧م ُمٝمّٛمتف اًمؽممج٦م إمم اإليٓم٤مًمٞم٦م، وىمد أهداه يم٤ميت٤مين اعمجّٚمد 

 اًمت٤مؾمع ُمٕمؽموم٤ًم سمٗمْمٚمف.

، وقم٤مم 1916ـ  1914دّرس اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم اعمٕمٝمد اًمنمىمل ذم ٟم٤مسمٚمس قم٤مم 

عم٘م٤مرٟم٦م ذم ضم٤مُمٕم٦م وم٤مز ذم ُم٤ًمسم٘م٦م اًمؽمؿمٞمح ًمٙمرّد اًمٕمؼمي٦م واًمٚمٖم٤مت اًم٤ًمُمٞم٦م ا 1917

 .1924شمقريٜمق 

اٟمت٘مؾ إمم روُم٤م طمٞم٨م ظمٚمػ أؾمت٤مذه ضمقيدي قمغم يمرّد اًمٚمٖم٤مت اًم٤ًمُمٞم٦م، وفمّؾ 

: ّٕن طمٙمقُم٦م ُمقؾمقًمٞمٜمل يم٤مٟم٧م ـمٚم٧ٌم ُمـ يمؾ إؾم٤مشمذة أن 1931طمتك قم٤مم 

ي٘مًٛمقا يٛملم اًمقٓء ًمٚمحٙمقُم٦م، ومرومض أطمد قمنم أؾمت٤مذًا، يم٤من هق ُمـ سمٞمٜمٝمؿ، ومّمدر 
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 ٤مُمٕم٦م.سمٗمّمٚمف ُمـ اجل 1932ىمرار قم٤مم 

، وومٝمرَس 1939ـ  1932سمٕمده٤م اؿمتٖمؾ دٓومٞمدا ذم ُمٙمت٦ٌم اًمٗم٤مشمٞمٙم٤من سملم قم٤مُمل 

اعمخٓمقـم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، وهٜم٤مك أًّمػ يمت٤مسمف )صم٧ٌم اعمخٓمقـم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م 

خمٓمقـم٦م، صمؿ قم٘مٌف سمدراؾم٦م محٚم٧م قمٜمقان  124اإلؾمالُمٞم٦م ذم ُمٙمت٦ٌم اًمٗم٤مشمٞمٙم٤من( ومٞمف 

ومٞمف ش اًمنمىمٞم٦م ذم ُمٙمت٦ٌم اًمٗم٤مشمٞمٙم٤من أسمح٤مث ذم شمٙمقيـ أىمدم جمٛمققم٦م ُمـ اعمخٓمقـم٤مت»

صمٌت٤ًم صم٤مٟمٞم٤ًم سم٤معمخٓمقـم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم  1965خمٓمقـم٦م، وىمد ٟمنم قم٤مم  276

 ُمٙمت٦ٌم اًمٗم٤مشمٞمٙم٤من.

ىِمٓمع »يمت٥م دٓومٞمدا دراؾمتلم ه٤مُّمتلم إمم ضم٤مٟم٥م إقمامل اًمثالصم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م مه٤م: 

أصؾ إؾم٤ٌمين خمٓمقـم٤مت قمرسمٞم٦م ُمـ »، و شاًم٘مرآن سمحروف يمقومٞم٦م ذم ُمٙمت٦ٌم اًمٗم٤مشمٞمٙم٤من

 ش.ذم ُمٙمت٦ٌم اًمٗم٤مشمٞمٙم٤من

يم٤مٟم٧م هذه إقمامل ٟم٘مٚم٦م ٟمققمٞم٦م هلداي٦م اًم٤ٌمطمثلم إمم خمٓمقـم٤مت اًمٗم٤مشمٞمٙم٤من، ضم٤مءت 

سمٕمد أقمامل اًمًٛمٕم٤مين، وهق أطمد اًمٚمٌٜم٤مٟمٞملم اًمذيـ يم٤مٟمقا يمتٌقا ومٝمرؾم٤ًم ًمٚمٛمخٓمقـم٤مت 

 .قمغم ُم٤م ىمٞمؾ ومٞمف أظمٓم٤مء يمثػمة

ر ذم اهلجرة وطمّمؾ قمغم ، ومٙمّ 1939سمٕمد صدور اًم٘مقاٟملم اعمٛمٞمزة وّد اًمٞمٝمقد قم٤مم 

، 1945دقمقة ُمـ ضم٤مُمٕم٦م سمٜمًٚمٗم٤مٟمٞم٤م ذم أُمريٙم٤م، وهٜم٤مك دّرس اًمٚمٖم٤مت اًم٤ًمُمٞم٦م إمم قم٤مم 

طمٞم٨م قم٤مد سمٕمد احلرب اًمٕم٤معمّٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ًمٚمتدريس ذم ضم٤مُمٕم٦م روُم٤م، صمؿ دّرس اًمت٤مريخ 

اإلؾمالُمل واًمٜمٔمؿ اإلؾمالُمٞم٦م ـ وهق ُم٤م سم٤مت يٕمرف اًمٞمقم سمٙمرّد اإلؾمالُمٞم٤مت ـ إمم 

 م.1961٘م٤مقمد قم٤مم أن أطمٞمؾ ًمٚمت

 م.1967ٟمقومٛمؼم  25شمقذم دٓومٞمدا ذم 

 

 دٕلٛ سٕه أعىاه زالفٗسا العمىٗٛ

 أُم٤م إقمامل اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمف ومتتٚمّخص ذم:
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ويم٤من ُمـ صمٛمراهت٤م ُم٤م يمتٌف ٟمتٞمج٦م شمٕم٤موٟمف ُمع  ـ افدراشوت افعربقي اإلشَلمقي، 2

 يم٤ميت٤مين، ومحؾ قمٜمقان )ظمالوم٦م قمكّم ووم٘م٤ًم ًمٙمت٤مب أٟم٤ًمب إذاف ًمٚمٌالذري(،

 م. وهٜم٤م ىم٤مرن سملم ُمٕمٓمٞم٤مت اًمٓمؼمي واًمٌالذري وهمػممه٤م.1915واًمذي فمٝمر قم٤مم 

شمرضمؿ اًم٘مًؿ اخل٤مص سمٛمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من ذم أٟم٤ًمب  1938وذم قم٤مم 

 ش.ظمالوم٦م ُمٕم٤موي٦م إول ووم٘م٤ًم ًمٙمت٤مب أٟم٤ًمب إذاف ًمٚمٌالذري»إذاف، وؾماّمه 

ٞم٦م يمت٤مسم٦م ُم٤م يتّمؾ وٓهتامُمف سم٤مٕٟم٤ًمب أويمٚم٧م إًمٞمف ذم دائرة اعمٕم٤مرف اإلؾمالُم

ذم دائرة اعمٕم٤مرف اإليٓم٤مًمٞم٦م، وٟمنم اًمٕمديد ش قمرب»سم٤مٕٟم٤ًمب اًمٕمرسمٞم٦م. يمام يمت٥م ُم٤مدة 

ُمـ اعم٘م٤مٓت طمقل اًمت٤مريخ اإلؾمالُمل، وُمٜمٝم٤م سمح٨م اًمًػمة اًمذي يمتٌف ذم دائرة 

 اعمٕم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م، وهق ُم٤م هيّٛمٜم٤م هٜم٤م، وؾمٞم٠ميت سمٕمقن اهلل.

٥م قمـ ـمٌ٘م٤مت اًمِمٕمراء عمحٛمد سمـ ؾماّلم، طمٞم٨م يمت ـ افدراشوت إدبقي افعربقي، 3

وسمٕمض أسمٞم٤مت ُمـ اًمِمٕمر ًمٚمخٚمٞمٗم٦م يزيد إول، وقمٛمػمة سمـ ضمٕمٞمؾ ؿم٤مقمر ٓ وضمقد 

 ًمف. يمام يمت٥م سمحث٤ًم ـمقياًل قمـ اًمؽممج٦م اًمٕمرسمٞم٦م.

 ويم٤مٟم٧م ًمف ُم٤ًممه٤مت قمديدة ذم هذا اعمج٤مل. ـ افؾغوت افسومقي، 4

 .طمٞم٨م اهتؿ سم٤مًمٜم٘مقش اًمٗمٞمٜمٞم٘مٞم٦م سمدرضم٦م يمٌػمة ـ افـؼوش، 5

ووٕم٧م ًمف ضم٤مُمٕم٦م يم٤مًمٞمٗمقرٟمٞم٤م ذم ًمقس أٟمجٚمس ُمٕمرو٤ًم خمّّمّم٤ًم ًمف ذم ىمًؿ 

 اًمدراؾم٤مت اًمنمىمٞم٦م.

 ويم٤من ُم٤ًممه٤ًم ذم قمدد ُمـ اعمجالت اًمٗمٙمري٦م.

 

 J. Robsonِـ ـ دٗىؼ ضٔبػُٕ / 

ُمًتنمق إٟمجٚمٞمزي ختّرج سم٤مًمٚمٖم٤مت اًمنمىمٞم٦م ُمـ ضم٤مُمٕم٦م ضمالؾمجق، وقملّم أؾمت٤مذًا 

، وشمٜمّ٘مؾ سملم اًمٕمراق واهلٜمد ذم قم٤مم 1916ـ  1915ُم٤ًمقمدًا ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ومٞمٝم٤م قم٤مم 
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، صمؿ 1919ـ  1918، واظمتػم ُمٕمٞمدًا ًمإلٟمجٚمٞمزي٦م ذم ٓهقر قم٤مم 1918ـ  1916

(، 1928ـ  1926، وقملّم وزيرًا ذم ؿم٤مٟمدون )1926ـ  1919ؾم٤مومر إمم قمدن سملم 

 .1949وأؾمت٤مذًا ًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم ضم٤مُمٕم٦م ُم٤مٟمِمًؽم قم٤مم 

ٝم٤م: آٓت اًمٓمرب اًمٕمرسمٞم٦م اًم٘مديٛم٦م، اعمدظمؾ إمم شمرك قمنمات إقمامل اًمٕمٚمٛمٞم٦م ُمٜم

قمٚمؿ احلدي٨م، اإلقمج٤مز ذم اًم٘مرآن، اإلؾمٜم٤مد ذم احلدي٨م قمٜمد اعمًٚمٛملم، هؾ شمٙمّٚمؿ 

اًمٙمت٤مب اعم٘مدس قمـ اًمٜمٌل حمٛمد؟ اعمًٞمح ذم اإلؾمالم، ُمقاّد احلدي٨م، إؾم٤مس اًمث٤مين 

٤مُمٕم٦م ذم اإلؾمالم )احلدي٨م(، اًمٖمزازم واًمًٜم٦ّم، ومٝمرس اعمخٓمقـم٤مت اًمنمىمٞم٦م ذم ضم

 ضمالؾمجق.

شمريم٧م أومٙم٤مر ضمقزيػ ؿم٤مظم٧م شم٤مصمػمًا قمٚمٞمف، وإن ٟم٤مىمِمف ذم سمٕمض إسمح٤مث، ويم٤من 

يٕمت٘مد سمّمٜم٤مقم٦م إطم٤مدي٨م وإؾم٤مٟمٞمد واظمتالىمٝم٤م، وأٟمف مل ئمٝمر يمت٤مب طم٘مٞم٘مل ذم 

 هـ.124شمدويـ اًمًٜم٦ّم ىمٌؾ قم٤مم 

 

 ً(1931ـ  1874) Joseph Horovitzٔ ـ دٕظٖف ِٕضٔفتؼ / 

م، وشمٕمّٚمؿ ذم ضم٤مُمٕم٦م سمرًملم، 1874 ٓوٟمؼمج قم٤مم ُمًتنمق أعم٤مين هيقدي، وًمد ذم

. واؿمتٖمؾ 1942طمٞم٨م طمي دروس أدوارد ؾمخ٤مو، وقملّم ُمدرؾم٤ًم ذم ضم٤مُمٕم٦م سمرًملم 

، طمٞم٨م يم٤من يٕمٛمؾ ُمدّرؾم٤ًم ًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم يمٚمٞم٦م 1914إمم  1947ذم اهلٜمد ُمـ 

قمٚمٞمٙمرة اإلؾمالُمٞم٦م. يمام اؿمتٖمؾ أُمٞمٜم٤ًم ًمٚمٜم٘مقش اإلؾمالُمٞم٦م ذم احلٙمقُم٦م اهلٜمدي٦م 

ش اًمٜم٘مقش اهلٜمدي٦م اإلؾمالُمٞم٦م»ٓم٤مٟمٞم٦م. ويم٤من صمٛمرة هذا اًمٕمٛمؾ أٟمف ٟمنم جمٛمققم٦م اًمؼمي

 (.1912ـ  1949)

، وقملّم ُمدرؾم٤ًم ًمٚمٖم٤مت اًم٤ًمُمٞم٦م ذم ضم٤مُمٕم٦م ومراٟمٙمٗمقرت، 1914قم٤مد إمم أعم٤مٟمٞم٤م ذم 

 .1931طمتك ووم٤مشمف ذم  1914ُمـ 
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، وهق 1925يم٤من قمْمقًا ذم جمٚمس إدارة اجل٤مُمٕم٦م اًمٕمؼمي٦م ذم اًم٘مدس ُمٜمذ إٟمِم٤مئٝم٤م 

ذي أٟمِم٠م ومٞمٝم٤م ىمًؿ اًمدراؾم٤مت اًمنمىمٞم٦م، وص٤مر ُمديرًا ًمف، وهق اًمذي اىمؽمح ىمٞم٤مم اًم

 هذا اًم٘مًؿ سمجٛمع يمّؾ اًمِمٕمر اًمٕمريب اًم٘مديؿ )اجل٤مهكم وأوائؾ صدر اإلؾمالم(.

ًمٚمقاىمدي. وشمقمّم ش اعمٖم٤مزي»قمـ يمت٤مب  1898يم٤مٟم٧م رؾم٤مًمتف ًمٚمديمتقراه إومم ذم 

ن سمٖمزوات اًمٜمٌل حمٛمد. وقمٝمد ، يتٕمّٚم٘م٤مشـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد»حت٘مٞمؼ ضمزأيـ ُمـ أضمزاء 

إًمٞمف ًمٞمقين يم٤ميت٤مين سم٤مًمٌح٨م ذم ُمٙمت٤ٌمت اًم٘م٤مهرة ودُمِمؼ واؾمت٤مٟمٌقل قمـ اعمخٓمقـم٤مت 

 اًمٕمرسمٞم٦م اعمتٕمّٚم٘م٦م سمت٤مريخ اإلؾمالم.

( قمغم 1931ـ  1914شمريّمز اهتامُمف ذم ومؽمة ُأؾمت٤مذّيتف ذم ضم٤مُمٕم٦م ومراٟمٙمٗمقرت )

ًمف ذم هذا اًم٤ٌمب يمت٤مسمف: اًمدراؾم٤مت اعمتٕمّٚم٘م٦م سم٤مًم٘مرآن واًمًػمة اًمٜمٌقي٦م. وأهؿ أقمام

( وُمٜمٝمجف ومٞمف اًمتحٚمٞمؾ اًمتٗمّمٞمكم ًمٚمٖم٦م اًم٘مرآن: ًمٙمٜمٝم٤م 1926ش )ُم٤ٌمطم٨م ىمرآٟمٞم٦م»

حتٚمٞمالت صم٧ٌم ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ ُمٖم٤مٓة واومتٕم٤مل، مم٤م ضمٕمؾ ٟمت٤مئ٩م سمحثف ُمِمٙمقيم٤ًم ومٞمٝم٤م ُمٜمذ 

اًمٌداي٦م، وُمرومقو٦م يمّٚمٝم٤م ومٞمام سمٕمد. واؾمتٕم٤من ذم قمٛمٚمف هذا سمٛمٕم٤مين إًمٗم٤مظ اًم٘مرآٟمٞم٦م يمام 

ـ اًمِمٕمر اجل٤مهكم، وُمـ صمؿ اىمؽمح ظمّٓم٦م ًمتّمٜمٞمػ ُمٕمجؿ ًمٚمِمٕمر اجل٤مهكم، شمًتٜمٌط ُم

وقمٝمد إمم اًم٘مًؿ اًمنمىمل ذم اجل٤مُمٕم٦م اًمٕمؼمي٦م ذم اًم٘مدس سمٕمٛمؾ ضمذاذات ًمٙمّؾ دواويـ 

اًمِمٕمر اعمٓمٌققم٦م ًمٚمِمٕمراء اجل٤مهٚمٞملم واعمخيُملم واإلؾمالُمٞملم طمتك آظمر اًمٕمٍم 

أٟم٤ًمب »سمٜمنم يمت٤مب إُمقي. وهق اًمذي اىمؽمح أيْم٤ًم قمغم هذا اًم٘مًؿ اًم٘مٞم٤مم 

ًمٚمٌالذري )وىمد ٟمنم هذا اًم٘مًؿ ُمٜمف: اعمجٚمد اًمراسمع، اًم٘مًؿ اًمث٤مين، ش إذاف

سمتح٘مٞمؼ ُم٤ميمس ؿمٚمٞمزٟمجر، واعمجٚمد اخل٤مُمس سمتح٘مٞمؼ ضمقيت٤ميـ، وشمقىمػ قمـ اًمٜمنم 

 سمٕمد ذًمؽ(.

: عم٤م هل٤م ُمـ 1944اًمٙمٛمٞم٧م سمـ زيد إؾمدي ذم ش ه٤مؿمٛمٞم٤مت»ٟمنم هقروومتس 
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 أمهٞم٦م شم٤مرخيٞم٦م وديٜمٞم٦م.

٤مل اًمٕمالىم٤مت سملم اإلؾمالم واًمٞمٝمقدي٦م، يمت٥م هقروومتس سمحث٤ًم سمٕمٜمقان: وذم جم

( 1925) 2ج Huca)ٟمنم ذم جمٚم٦م ش أؾمامء إقمالم اًمٞمٝمقدي٦م وُمِمت٘م٤مهت٤م ذم اًم٘مرآن»

ش اجلٜم٦ّم ذم اًم٘مرآن»(. يمذًمؽ يمت٥م سمحث٤ًم سمٕمٜمقان: 1964: وأقمٞمد ـمٌٕمف 227ـ145ص

( ويمذًمؽ 1923) 1رىمؿ)ٟمنم ذم ُمٜمِمقرات اجل٤مُمٕم٦م اًمٕمؼمي٦م، اًمنمىمٞم٦م واًمٞمٝمقدي٦م، 

 وُم٤م سمٕمده٤م(. 276( ص1925) 23ج Ha-Tekufahٟمنم ذم 

( اًمذي يمت٥م يمت٤مسم٤ًم سمٕمٜمقان: 1935ـ  1897وُمـ شمالُمٞمذه: هٞمٜمرش اؿم٤ٌمير )

، وومٞمف ىم٤مرن سملم ىمّمص إٟمٌٞم٤مء يمام وردت ذم اًم٘مرآن شىمّمص اًمتقراة ذم اًم٘مرآن»

 ٤مٟمٞم٦م.وسمٞمٜمٝم٤م يمام ضم٤مءت ذم اًمٙمت٥م اًمٞمٝمقدي٦م واعمًٞمحٞم٦م وظمّمقص٤ًم اًمني

وكؽتػي ُبذا افؼدر من افتعريف بلهّم افشخصقوت افتي اصتغؾً بوحلديٌ 

 .وافسـّي افـبويي

 

 ـ السضاغات االغتؿطاقٗٛ سٕه احلسٖح، املصازض ٔاألعىاه 2

شمٕمّددت دراؾم٤مت اعمًتنمىملم طمقل اًمًٜم٦ّم اًمٜمٌقي٦م واحلدي٨م اًمنميػ، ويم٤مٟم٧م 

قمامل اًمتل حتقي أسمرز ٟمٔمري٤مهتؿ هلؿ يمت٤مسم٤مت وأقمامل قمديدة، وٟمحـ ٟمقضمز هٜم٤م أهؿ إ

 ذم هذا اعمج٤مل:

 

 ـ زاٟطٚ املعاضف اإلغالوٗٛ 2ـ  1

ًمتِمّٙمؾ قمّم٤مرة شمّمّقراهتؿ قمـ ش دائرة اعمٕم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م»أًّمػ اعمًتنمىمقن 

                                           
طمقل اعمٕمٚمقُم٤مت اًمِمخّمٞم٦م طمقل اعمًتنمىملم اعمؽممَجلم أقماله، يٛمٙمـ ُمراضمٕم٦م اًمٙمت٥م  (1)

اعمٕمجٛمٞم٦م ُمثؾ: اعمًتنمىمقن ًمٜمجٞم٥م اًمٕم٘مٞم٘مل، وُمقؾمققم٦م اعمًتنمىملم ًمٕمٌد اًمرمحـ سمدوي، 

 وهمػممه٤م مم٤م اقمتٛمدٟم٤مه ذم اًمقصم٤مئؼ اًمت٤مرخيٞم٦م اًمِمخّمّٞم٦م هٜم٤م.
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ُمّمدرًا ش دائرة اعمٕم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م»اًمٗمٙمر واًمؽماث واًمت٤مريخ اإلؾمالُمل، وشمٕمّد 

م، طمٞم٨م ٟمنمت سم٤مًمٚمٖم٤مت إضمٜمٌّٞم٦م، صمؿ أؾم٤مؾمٞم٤ًم ًمٗمٝمؿ اًمرؤي٦م آؾمتنماىمٞم٦م ًمإلؾمال

 شمرمج٧م إمم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، ومٌٚمٖم٧م اصمٜملم وصمالصملم جمّٚمدًا.

إّن دائرة اعمٕم٤مرف هذه شمٕمّد ُمقؾمققم٦ًم أيم٤مديٛمٞم٦م شمدرس سمٕمٛمؼ احلْم٤مرة اإلؾمالُمٞم٦م 

 1938ـ  1913سمجٛمٞمع أسمٕم٤مده٤م اًمديٜمٞم٦م وهمػمه٤م. صدرت ـمٌٕمتٝم٤م إومم سملم قم٤مُمل 

م صدرت ٟمًخ٦م خمتٍمة هل٤م 1953ٗمرٟمًٞم٦م، وذم قم٤مم سم٤مإلٟمجٚمٞمزي٦م وإعم٤مٟمٞم٦م واًم

 شمرمج٧م إمم يمّؾ ُمـ اًمٕمرسمٞم٦م واًمؽميمٞم٦م وإوردي٦م.

أذف قمغم اًمٓمٌٕم٦م إومم هل٤م آرٟمدضم٤من ومٜمًٜمؽ اًمذي يم٤من قمْمقًا ذم جمٛمع اًمٚمٖم٦م 

اًمٕمرسمٞم٦م سم٤مًم٘م٤مهرة، يمام ؿم٤مرك ذم إقمداده٤م اعمًتنمق اًمٗمرٟمز اعمٕمروف ًمقيس 

 ُم٤مؾمٞمٜمٞمقن.

م، وأوٞمٗم٧م إًمٞمٝم٤م اًمٙمثػم 2445ًمتًتٛمّر إمم  1954قم٤مم  وصدرت اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

سم٤مطمثقن ذق أوؾمٓمٞمّقن، هذا ويتؿ إصدار هذه اعمّرة ُمـ اعم٘م٤مٓت، ًمٞمِم٤مرك ومٞمٝم٤م هذه 

 اعمقؾمققم٦م ُمـ ىمٌؾ ذيم٦م سمريؾ اهلقًمٜمدي٦م.

سمداي٦ًم ـ يمام ىمٚمٜم٤م ـ شمرمج٧م سمٕمض أضمزائٝم٤م إمم اًمٕمرسمٞم٦م، وصدرت ذم ُمٍم ذم 

. وذم 1998أقمٞمد ـمٌع اًمٜمًخ٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم اًمِم٤مرىم٦م قم٤مم ؾمتٞمٜمّٞم٤مت اًم٘مرن اًمٕمنميـ، صمؿ 

صدرت اًمٜمًخ٦م آًمٙمؽموٟمٞم٦م هلذه اعمقؾمققم٦م ذم أىمراص ُمدجم٦م قمغم  1999قم٤مم 

 صٗمح٤مت آٟمؽمٟم٧م.

اإلصدار أو اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م ًمدائرة اعمٕم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م سمدأ اًمٕمٛمؾ قمٚمٞمف قم٤مم 

 ٤مقم٤ًم يمؾ ومّمؾ.م، وُم٤م يزال ُمًتٛمرًا إمم اًمٞمقم، طمٞم٨م شمٔمٝمر اعم٘م٤مٓت شم2447ٌ

يقطمل فم٤مهر هذه اعمقؾمققم٦م أهن٤م قمٛمؾ إؾمالُمل ُمـ ظمالل قمٜمقاهن٤م طمتك أن سمٕمض 

اًم٤ٌمطمثلم يتّمّقروهن٤م ُمٕمؼّمًا قمـ وضمٝم٦م اًمٜمٔمر اإلؾمالُمٞم٦م، إٓ أّن اًمّمحٞمح همػم ذًمؽ، 
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ومٝمل ُمٜمٝم٩م قمٚمامين ذم ومٝمؿ احلْم٤مرة اإلؾمالُمٞم٦م، وهٜم٤مك ٟم٘م٤مش يمٌػم ذم اًمقؾمط 

وقمدم طمٞم٤مديتٝم٤م، إذ يٕمت٘مد ٟم٘م٤مده٤م أهن٤م هتدف اإلؾمالُمل طمقل طمٞم٤مدي٦م هذه اعمقؾمققم٦م 

إمم ُمٝم٤ممج٦م اإلؾمالم وأهن٤م ٓ شمٚمتزم سم٤معمٜمٝم٩م اًمٕمٚمٛمل إيم٤مديٛمل اعمتقازن، وأهن٤م 

ُمٖمرو٦م. وُمـ اًمٙمت٥م اعمٕمرووم٦م ذم ٟم٘مد دائرة اعمٕم٤مرف هذه يمت٤مب )دائرة اعمٕم٤مرف 

اإلؾمالُمٞم٦م، أو٤مًمٞمؾ وأيم٤مذي٥م( ًمٚمديمتقر إسمراهٞمؿ قمقض، وىمد صدر هذا اًمٙمت٤مب 

 م.1998م قم٤م

وهٜم٤مك ذم دائرة اعمٕم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م ُمداظمؾ ذات صٚم٦م وصمٞم٘م٦م سمٛمقوقع اًمًٜم٦ّم 

 واحلدي٨م، أمهٝم٤م:

اًمذي يمتٌف اعمًتنمق ضمقيٜمٌؾ، وي٘مع ذم اًمٜمًخ٦م  اعمّمٓمٚمحوهق  ـ احلديٌ، 2

صٗمح٦م، حتّدث ومٞمف قمـ ُمقوقع احلدي٨م وصٗمتف، وقمـ  17اًمٕمرسمٞم٦م )دار اعمٕمروم٦م( ذم

شمّمٜمٞمػ احلدي٨م إمم أٟمقاع وأصٜم٤مف، وقمـ  ٟم٘مد احلدي٨م قمٜمد اعمًٚمٛملم، وقمـ

اعمجٛمققم٤مت احلديثٞم٦م. يمام حتّدث قمـ اًمٙمت٥م احلديثٞم٦م اخلٛم٦ًم قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م سم٢مو٤موم٦م 

هن٩م اًمٌالهم٦م، وىم٤مل سم٠مّن اًمِمٞمٕم٦م ٓ ي٠مظمذون إٓ احلدي٨م اعمروّي قمـ قمكم وأهؾ سمٞمتف، 

 صمؿ حتّدث ظم٤مُم٤ًًم قمـ رواي٦م احلدي٨م وـمرىمٝم٤م وأؾم٤مًمٞمٌٝم٤م.

ذم  اعمّمٓمٚمححمٛمد ؿم٤ميمر شمٕمٚمٞم٘م٤مت ٟم٘مدي٦م قمغم هذا  وىمد يمت٥م اًمديمتقر أمحد

 اهل٤مُمش.

صٗمح٦م، ذم  25وىمد يمتٌف اعمًتنمق ضمقزيػ ؿم٤مظم٧م، وي٘مع ذم  ـ إصول، 3

اعمجٚمد اًمث٤مين ُمـ اًمٓمٌٕم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، وىمد شمٕمّرض سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم احلدي٨م قمـ أصقل اًمٗم٘مف 

ا عمقوقع اًمًٜم٦ّم اًمٜمٌقي٦م واًمرواي٤مت، ويمت٥م أُملم اخلقزم شمٕمٚمٞم٘م٤مت ٟم٘مدي٦م قمغم هذ

، صمؿ قم٤مد وأدرضمٝم٤م وٛمـ ؾمٚمًٚم٦م يمت٥م دائرة اعمٕم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م ُمًت٘ماًل ذم ّمٓمٚمحاعم
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 صٗمح٦م، ًمٞمٜمنمه٤م دار اًمٙمت٤مب اًمٚمٌٜم٤مين. 141

وىمد يمتٌف اعمًتنمق أضمٜم٤مس ضمقًمدشمًٞمٝمر، وسمٚمغ صٗمحتلم،  ـ إصحوب، 4

ٌّتف  وحتّدث ومٞمف قمـ شمٕمريػ اًمّمح٤ميب وُمٙم٤مٟمتف ذم اًمٗمٙمر اًمًٜمل واعمٕم٤مىم٦ٌم قمغم ؾم

ح٤مسم٦م ذم احلدي٨م، وأّن اخلٚمٗم٤مء إرسمٕم٦م هؿ أومْمؾ اًمّمح٤مسم٦م صمؿ اًمًت٦م وأمهٞم٦م اًمّم

 اًمذيـ شمٚمتئؿ سمف جمٛمققم٦م اًمٕمنمة اعمٌنميـ سم٤مجلٜم٦م، يمام حتّدث قمـ ـمٌ٘م٤مت اًمّمح٤مسم٦م.

شمٚمؽ اخلّمقُم٦م اًمتل »وصػ ضمقًمدشمًٞمٝمر ُمقىمػ اًمِمٞمٕم٦م اًمٜم٘مدي ًمٚمّمح٤مسم٦م سم٘مقًمف 

دشمًٞمٝمر سمحثف اعمختٍم . وأهنك ضمقًمشوصٚم٧م هبؿ إمم طمّد اًمتٕمّّم٥م اعمثػم ًمٚمٙمراهٞم٦م

 سمًٚمًٚم٦م ُمـ اعم١مًّمٗم٤مت.

 قمّٚمؼ قمغم هذا اًمٌح٨م اًمديمتقر أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر.

 455ـ  439صٗمح٦م ) 16وىمد يمتٌف اعمًتنمق اإليٓم٤مزم دٓومٞمدا ذم  ـ افسرة، 5

ُمـ اًمٓمٌٕم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ـ دار اعمٕمروم٦م(، وقمّٚمؼ سمِمٙمؾ ُمٗمّّمؾ قمغم هذا اعمٌح٨م أُملم 

 اخلقزم.

 إضم٤مزة، وآطم٤مد، واًمًٜم٦ّم وهمػم ذًمؽ. :ثؾُم اعمّمٓمٚمح٤متإمم همػمه٤م ُمـ 

ُمتٜمّققم٦م، صمؿ  ُمّمٓمٚمح٤متشم٘مقم ـمري٘م٦م اًمتّمٜمٞمػ ذم هذه اعمقؾمققم٦م قمغم اظمتٞم٤مر 

شمتّمؾ سمٛمقوقع ُم٤م إمم  ُمّمٓمٚمح٤متإمم سم٤مطم٨م أو جمٛمققم٦م  ُمّمٓمٚمحإيٙم٤مل يمّؾ 

سم٤مطم٨م أو سم٤مطمثلم، ويٙمت٥م هٜم٤مك قمّم٤مرة شمّمّقره قمـ هذا اعمقوقع ؾم٤مقمٞم٤ًم إمم 

ر ذم هن٤مي٦م اعم٘م٤مًم٦م ىم٤مئٛم٦م سم٠مهؿ اعمّم٤مدر واعمراضمع آظمتّم٤مر وشمٙمثٞمػ اًمٜمص، وشمذيم

 اعمٕمّدة هلذه اًمدراؾم٦م.

وذم سمٕمض إطمٞم٤من شمًتخدم اعمّمٓمٚمح٤مت اإلطم٤مًمٞم٦م، سمٛمٕمٜمك أن ُمّمٓمٚمح٤ًم يذيمر 

                                           
 ُمدظمؾ: أصح٤مب.، 238: 2دائرة اعمٕم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م  (1)
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صمؿ حي٤مل إمم همػمه ويرضمع إًمٞمف، ُمثؾ ُمّمٓمٚمح )أصؾ( اًمذي أطمٞمؾ ُم٤ٌمذة إمم 

 ٗمّمٞمؾ.، وهٜم٤مًمؽ ذم ُمّمٓمٚمح )أصقل( سمح٨م اعمقوقع سم٤مًمتُمّمٓمٚمح )أصقل(

وطم٥ًم اعمقوققم٤مت شمتقزع أطمج٤مم اعم٘م٤مٓت، ومت٤مرة يٙمقن اعمقوقع أصٚمٞم٤ًم 

 وأظمرى ومرقمٞم٤ًم يٕم٤مًم٩م حمقرًا ضمزئٞم٤ًم ُمـ ىمْمٞم٦م يمؼمى.

 

 ـ األسازٖح الكسغٗٛ ٔاألسازٖح الٍبٕٖٛ يف اإلغالً، ٔلٗاً آلربت دطاِاً 2ـ  2

٤م هذا اًمٙمت٤مب ذم إصؾ قم٤ٌمرة قمـ أـمروطم٦م ديمتقراه سم٤مإلٟمجٚمٞمزي٦م ىمّدُمٝميم٤من 

م صمؿ ٟمنمه٤م قم٤مم 1973اًمٙم٤مشم٥م ذم ضم٤مُمٕم٦م ه٤مرومرد إُمريٙمٞم٦م، وداومع قمٜمٝم٤م قم٤مم 

1975. 

ذه٥م اًمٙم٤مشم٥م إمم أٟمف ايمتِمػ طم٘م٤مئؼ ه٤مُّم٦م طمقل احلدي٨م اًم٘مدد، وأٟمف ؾمٌؼ 

اًم٤ٌمطمثلم اًمذيـ أشمقا ىمٌٚمف ذم هذا اعمج٤مل ُمثؾ: صٛمقئٞمؾ زويٛمر، وًمقيس ُم٤مؾمٞمٜمٞمقن، 

دُم٤مء اعمًٚمٛملم مل يٛمّٞمزوا سملم وضمٞمٛمس روسمًقن، وٟم٤مسمٞمف اسمقت و.. وم٘م٤مل سم٠مّن ىم

٥ٌّم اًمّمح٤مسم٦م ذم إرسم٤مك ُمـ ضم٤مء سمٕمدهؿ ذم هذا  إطم٤مدي٨م اًم٘مدؾمٞم٦م واًمٜمٌقي٦م، وىمد شمً

إُمر، وأّن إطم٤مدي٨م اًم٘مدؾمٞم٦م مل شمٜمّٔمؿ وحتّدد سمدىم٦م إٓ ذم اًم٘مرن اًم٤ًمسمع اهلجري، 

 وأّن أيمثره٤م ُم٠مظمقذ ُمـ يمت٥م أهؾ اًمٙمت٤مب وُمـ اًمٗمٚمًٗم٦م اهلٚمٞمٜمٞم٘مٞم٦م.

رة قمزي٦م قمكم ـمف سمٜمنم دراؾم٦م ٟم٘مدي٦م ًمٙمت٤مب ضمراه٤مم قم٤مم وىمد ىم٤مُم٧م اًمديمتق

صقر ُمـ »( محٚم٧م قمٜمقان: 8، ص214هـ ذم جمٚم٦م اًمنميٕم٦م سم٤مًمٙمقي٧م )1414

 ش.اومؽماءات اعمًتنمق ضمراه٤مم قمغم إطم٤مدي٨م اًم٘مدؾمٞم٦م

 

 ـ زضاغات ذلىسٖٛ )إغالوٗٛ( أٔ زضؽ يف اإلغالً، أدٍاؽ دٕلستػّٗط 2ـ  3

م، وىمد اؾمتٕمرض ذم اجلزء 1894و 1889صدر هذا اًمٙمت٤مب جلقًمدشمًٞمٝمر قم٤مم 

                                           
 .264: 2: دائرة اعمٕم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م اٟمٔمر (1)
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اًمث٤مين ُمٜمف ُمقوقع احلدي٨م اًمنميػ. شمرضمؿ هذا اًمٙمت٤مب قمـ اإلٟمجٚمٞمزي٦م إمم اًمٚمٖم٦م 

اًمٕمرسمٞم٦م سمٕمد أن شمرمجف د. ؾمؽمن ُمـ إعم٤مٟمٞم٦م إمم اإلٟمجٚمٞمزي٦م، وٟمنم ذم ُمٍم، وىمد 

(، وىمد 13و  8ـ  3ٟمنمت سمٕمض ومّمقًمف ذم جمّٚم٦م يمٚمٞم٦م اًمدقمقة اإلؾمالُمٞم٦م ذم ًمٞمٌٞم٤م )ع

٥م صديؼ سمِمػم ٟمٍم ٟم٘مديـ قمغم ُم٤م شمرضمؿ وٟمنم ذم اعمجّٚم٦م اعمذيمقرة، وذًمؽ ذم يمت

 اًمث٤مًم٨م واًمث٤مُمـ. ٤م:قمدديـ ُمٜمٝم٤م مه

يمام ٟمنمت ُم١مؾّم٦ًم دار احلدي٨م ذم ىمؿ ـ إيران صمالصم٦م ومّمقل ُمـ هذا اًمٙمت٤مب 

طمقل احلدي٨م، وذًمؽ ذم اًمٙمت٤مب احل٤مدي قمنم ُمـ ؾمٚمًٚم٦م )طمدي٨م سمجقهل(، ؿمت٤مء 

٘م٤مٓت ُمـ هذا اًمٙمت٤مب، وهل اًمراسمٕم٦م واًم٤ًمدؾم٦م م. ًمتِمّٙمؾ صمالث ُم2441قم٤مم 

 واًمث٤مُمٜم٦م.

شمٕمّرض ضمقًمدشمًٞمٝمر ذم اجلزء اًمث٤مين ُمـ دراؾم٤مت حمٛمدي٦م ًمٚمحدي٨م قمـ اًمٕمقاُمؾ 

اًمِمٕمٌٞم٦م واًمديٜمٞم٦م ذم شمٓمّقر اإلؾمالم، وهق يِمػم إمم أن ُم٤م ؾمٓمره ذم هذا اجلزء يمثػم ُمٜمف 

زء سم٤معمخٓمقـم٤مت اًمتل مل يتٕمّرض ًمف ذم أّي ُمقوع آظمر، وي٘مّدم ُمندًا ذم سمداي٦م اجل

سم٤مًم٘م٤مهرة ـ ش وزّم اًمٕمٝمد»اقمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م، وهق يقضّمف ؿمٙمره ًمٚمًٞمد ومقًمرس ـ ُمدير ُمٙمت٦ٌم 

 ًمدقمٛمف ًمف سم٤مًمٙمت٥م واعمّم٤مدر.

قمـ »يْمع ضمقًمدشمًٞمٝمر اًمٗمّمؾ إول اعمخّّمص ًمدراؾم٦م احلدي٨م حت٧م قمٜمقان 

وهٜم٤مك ش اًمًٜم٦م واحلدي٨م»، ويدرس هٜم٤مك شمٗمٙمٞمؽ ُم٘مقًم٦م شمٓمّقر احلدي٨م اًمٜمٌقي

ريم٦م حتدي٨م اًمّمح٤مسم٦م، ويمٞمػ أهنؿ ىم٤مُمقا سمٕمد ووم٤مة اًمرؾمقل سم٢مو٤موم٦م أؿمٞم٤مء درس طم

 اقمت٘مدوا أهن٤م ُمـ رأيف ًمٙمقهن٤م ٟم٤مومٕم٦م.

يريّمز ضمقًمدشمًٞمٝمر قمغم أّن احلدي٨م ُمرآة ًمرؤي٦م اًمتٓمّقر اإلؾمالُمل، ومٝمق ُمّمدر 

شم٤مرخيل ُمٝمؿ، ويتحّدث يمذًمؽ قمـ اًمًٜمد واعمتـ، ويدرس ىمْمٞم٦م شمدويـ احلدي٨م ذم 
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ضورة اًمتٛمٞمٞمز سملم ُمّمٓمٚمح اًمًٜم٦ّم واحلدي٨م، يمام حتّدث قمـ  اًمٕم٘مقد إومم، ويرى

اٟمٓمالىم٦م ومٙمرة اًمًٜم٦ّم ذم اعمديٜم٦م وٛمـ ُمٜم٤مخ ؾمٞم٤مد، وؾمٞم٤مق حم٤مرسم٦م اًمٌدقم٦م، وىمد 

حتّدث قمـ اًمٌدقم٦م سم٤مهتامم، وحتّدث قمـ شمٓمّقر ؾمٚمٓم٦م اًمًٜم٦ّم يقُم٤ًم سمٕمد يقم ُمع سمداي٦م 

 ًٜم٦ّم، وإىم٤مُم٦م اًمٌدقم٦م.اًم٘مرن اًمث٤مين اهلجري، وىمٞمٛمتٝم٤م أُم٤مم اًم٘مرآن، وقمـ إطمٞم٤مء اًم

وذم اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م ُمـ يمت٤مب دراؾم٤مت حمٛمدي٦م، حتّدث ضمقًمدشمًٞمٝمر حت٧م قمٜمقان 

، قمـ دور اًمٕم٤مُمؾ اًمًٞم٤مد شاحلدي٨م اًمٜمٌقي وصٚمتف سمٜمزاع اًمٗمرق ذم اإلؾمالم»

وقم٤مُمؾ اًمًٚمٓم٦م واعمٕم٤مرو٦م ذم شمٜم٤مُمل احلدي٨م، وأؾمٝم٥م ذم دراؾم٦م اًمٗمرق ودوره٤م ذم 

هتّؿ هبؿ يمثػمًا، إمم اًمٗم٘مٝم٤مء اًمذيـ ريّمزوا قمغم ُمـ اعمرضمئ٦م اًمذيـ ا ،ووع احلدي٨م

ـم٤مقم٦م اًمدوًم٦م، وصٜمٕمقا إطم٤مدي٨م ـ ٓؾمٞمام ذم اًمٕمٍم اًمٕم٤ٌمد ـ ًمدقمؿ اًمدوًم٦م 

احل٤ميمٛم٦م، وحتّدث قمـ أزُم٦م اًمقراصم٦م ذم اخلالوم٦م ويمٞمػ يم٤مٟم٧م إطم٤مدي٨م ُمث٤مر ضمدل 

 سملم أٟمّم٤مر اًمدوًم٦م اًمٕم٤ٌمؾمٞم٦م وُمٕم٤مروٞمٝم٤م وسملم اًمٕمٚمقيلم وهمػمهؿ.

ٞمٝمر أيْم٤ًم قمـ ووع احلدي٨م قمٜمد أطمزاب اعمٕم٤مرو٦م ُمريّمزًا قمغم حتّدث ضمقًمدشمً

اًمِمٞمٕم٦م سمٛمٕمٜم٤مهؿ اًمًٞم٤مد واًمديٜمل، وُمًتٕمرو٤ًم ُم٘مقٓت شمٜم٥ًم هلؿ ُمثؾ حتريػ 

 اًم٘مرآن وهمػمه٤م.

ـّ ضمقًمدشمًٞمٝمر ٟم٘مدًا قمغم اًمِمٞمٕم٦م وقم٘م٤مئدهؿ وشمقضّمٝم٤مهتؿ، وحتّدث أيْم٤ًم قمـ  ؿم

ّمٝم٤م أو ُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ، وىم٤مل اًمدّس اجلزئل ذم إطم٤مدي٨م سمقاؾمٓم٦م زي٤مدة يمٚمٛم٦م أو شمٜم٘مٞم

 سم٠مّن اًمٕمٚمقيلم اؾمتخدُمقا هذه اًمٓمري٘م٦م سمِمٙمؾ طم٘مٞم٘مل..

ذم اًمٗمّمؾ اًمث٤مُمـ ُمـ يمت٤مب دراؾم٤مت حمٛمدي٦م ـ اًمذي شمرمجف أيْم٤ًم اًمّمّديؼ سمِمػم 

سمـ ٟمٍم وراضمٕمف د. حمٛمد سمـ احل٤مج ـ حتّدث ضمقًمدشمًٞمٝمر قمـ ُمّمٜمّٗم٤مت احلدي٨م 

 ثٞم٦م و..وقمـ سمداي٤مت شمّمٜمٞمٗمف وشمدويٜمف، وقمـ اعمقؾمققم٤مت احلدي
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 هذا، وىمد يمت٥م ُمؽمضمؿ هذه إسمح٤مث ُم٘م٤مٓت ٟم٘مدي٦م قمٚمٞمٝم٤م.

 

 ـ أصٕه الؿطٖعٛ احملّىسٖٛ، دٕظٖف ؾاخت 2ـ  4

ـمٌع هذا اًمٙمت٤مب سم٤مًمٚمٖم٦م اإلٟمجٚمٞمزي٦م ومل يؽمضمؿ سمٕمُد، وىمد يمت٥م اًمديمتقر إقمٔمٛمل 

، وىمد ـمٌع هذا اًمٜم٘مد ذم اعمًتنمق ؿم٤مظم٧م واًمًٜم٦ّم اًمٜمٌقّي٦مٟم٘مدًا قمٚمٞمف محؾ قمٜمقان: 

 .ُمٜم٤مه٩م اعمًتنمىملم ذم اًمدراؾم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦مب: يمت٤م

ُيتٝمؿ ؿم٤مظم٧م ذم هذا اًمٙمت٤مب وهمػمه سم٠مّٟمف مل يٙمتِػ سمتِمٙمٞمٙم٤مت أؾمت٤مذه 

 ضمقًمدشمًٞمٝمر، سمؾ ضمٕمٚمٝم٤م طم٘م٤مئؼ شم٤مرخيٞم٦م ُمًّٚمٛم٦م.

 

 ـ العكٗسٚ ٔالؿطٖعٛ يف اإلغالً، أدٍاؽ دٕلستػّٗط 2ـ  5

 ًّ ٛمف ُم١مًّمٗمف إمم ؾمّت٦م أىم٤ًمم، يٕمدّ ّ هذا اًمٙمت٤مب ُمـ أهؿ يمت٥م ضمقًمدشمًٞمٝمر، وىمد ىم

، وذم اًمث٤مين قمـ شمٓمّقر اًمٗم٘مف، وذم اًمث٤مًم٨م قمـ |حتّدث ذم إّول قمـ اًمٜمٌل حمٛمد

ٟمٛمّق اًمٕم٘مٞمدة وشمٓمّقره٤م، وذم اًمراسمع قمـ اًمزهد واًمتّمّقف، وذم اخل٤مُمس قمـ اًمٗمرق، 

 وذم اًم٤ًمدس قمـ احلريم٤مت اًمديٜمٞم٦م إظمػمة.

 ُمـ هذا اًمٙمت٤مب، سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم وىمد سمح٨م ضمقًمدشمًٞمٝمر طمقل احلدي٨م ذم اًم٘مًؿ اًمث٤مين

طمديثف قمـ شمٓمّقر اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل، واؾمتٖمرق سمح٨م احلدي٨م قمٜمده طمقازم صمامين 

 .دراؾم٤مت حمّٛمدي٦مصٗمح٤مت، سمٕمْمٝم٤م يٚمت٘مل ُمع ُم٤م ذيمره سمّمقرة ُمًٝم٦ٌم ذم يمت٤مب 

شمرضمؿ هذا اًمٙمت٤مب إمم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ُمع شمٕمٚمٞم٘م٤مت قمٚمٞمف يمؾٌّ ُمـ: حمٛمد يقؾمػ 

وقمكم طمًـ قمٌد اًم٘م٤مدر، وٟمنمشمف دار اًمرائد اًمٕمريب  ُمقؾمك، وقمٌد اًمٕمزيز قمٌد احلؼ،

 م.1946ذم سمػموت، ذم ـمٌٕم٦م ُمّمّقرة قمـ دار اًمٙمت٤مب اعمٍمي قم٤مم 

يٕمّد هذا اًمٙمت٤مب دراؾم٦م ؿم٤مُمٚم٦م قمـ اإلؾمالم، وهق ُمقصمؼ سمٛمّم٤مدر يمثػمة ضمدًا، 
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ويم٤من اًمٙمت٤مب ذم إصؾ ؾمٚمًٚم٦م ُمـ اعمح٤مضات واًمدروس طمقل شم٤مريخ إدي٤من 

ـّ صّحتف ـ يمام ي٘مقل ذم 1948إُمريٙمٞم٦م ذم ظمريػ قم٤مم دقمتف إًمٞمٝم٤م اًمٚمجٜم٦م  م، ًمٙم

ُم٘مّدُم٦م اًمٙمت٤مب ـ طم٤مًم٧م دون ىمدرشمف سمٕمد يمت٤مسم٦م إسمح٤مث قمغم اًمًٗمر إمم أُمريٙم٤م، وم٘مّرر 

م ذم 1914يقٟمٞمق  22إضمراء سمٕمض اًمتٕمديالت وأٟمجزه٤م ـ وومؼ شم٤مريخ اعم٘مدُم٦م ـ ذم 

 سمقداسم٧ًم.

ًمٞم٦م ًمٙمؾ ومّمؾ شم٘م٤مرب اعم٤مئ٦م ي٘مع اًمٙمت٤مب ذم ُم٘مّدُم٦م وؾمت٦م ومّمقل، صمؿ طمقار ُمتت٤م

 صٗمح٦م، صمؿ يمِم٤موم٤ًم أًمٗم٤ٌمئٞم٤ًم ذم طمقازم قمنميـ صٗمح٦م.

وىمد يمت٥م اًمِمٞمخ حمٛمد اًمٖمزازم، اًمٕم٤ممل اعمٍمي اعمٕمروف، ٟم٘مدًا قمغم هذا اًمٙمت٤مب 

م( اًمذي ٟمٗمك شمدويـ احلدي٨م 1944وهمػمه ُمـ أومٙم٤مر اعمًتنمىملم ُمثؾ ُمرضمٚمٞمقت )

 ش.ًمنميٕم٦م وّد ُمٓم٤مقمـ اعمًتنمىملمدوم٤مع قمـ اًمٕم٘مٞمدة وا»هـ، محؾ قمٜمقان: 94إمم قم٤مم 

 

ٍّٛ عَ ؾؤُٔ  2ـ  6 ـ والسعات ٌكسٖٛ عَ الكٗىٛ التاضخيٗٛ ألقسً وا ضٔٙ وَ الػ

 الطغٕه، األوري ناٖتاٌ٘

هذا اًمٌح٨م قم٤ٌمرة قمـ ُم٘م٤مًم٦م يمتٌٝم٤م يم٤ميت٤مين ذم اعمجٚمد إول ُمـ ُمنموقمف 

ول ُمرة ، وىمد اُمت٤مز هذا اًمٌح٨م أٟمف ؿمٙمؾ ُمٗمت٤مطم٤ًم ىمد يٙمقن ٕشطمقًمٞم٤مت اإلؾمالم»

هبذا اعمًتقى ومٞمام ـمرطمف اعمًتنمىمقن طمقل ٟم٘مد اعمتـ، طمٞم٨م يتٝمٛمقن اعمًٚمٛملم سمٕمدم 

 مم٤مرؾمتٝمؿ اًمٜم٘مد اعمتٜمل.

وُيتٝمؿ يم٤ميت٤مين ذم هذه اعم٘م٤مًم٦م سم٠مٟمف اقمتٛمد اعمٜمٝم٩م اإلؾم٘م٤مـمل طمٞم٨م يْمع ومٙمرًة صمؿ 

 ي٘مقم سمحِمد اًمِمقاهد هل٤م.

ي واحلديٌ ـوكً هذه بعض افـامذج من ادسومهوت آشتؼاؿقي حول افسـّ 

 افـبوي، كؽتػي ُبو هـو.
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ٍّٛ الؿطٖفٛ( 3  ـ زضاغات إغالوٗٛ سٕه )االغتؿطام ٔالػ

يمت٥م اعمًٚمٛمقن اًمٕمديد ُمـ اًمدراؾم٤مت طمقل آؾمتنماق، وطمقل دراؾم٦م 

اعمًتنمىملم ًمٚمًٜم٦ّم اًمٜمٌقي٦م، ويمثػم ُمـ هذه اًمدراؾم٤مت ضم٤مء ٟم٘مدي٤ًم، وٟمذيمر هٜم٤م سمٕمْم٤ًم 

قمٜمقان آؾمتنماق واحلدي٨م اًمنميػ وًمق ُمـ أهّؿ ُم٤م يمت٥م ذم هذا اعمج٤مل مم٤م محؾ 

ذم أطمد ومّمقًمف، وإٓ وم٢مّن اًمٙمثػم ضمدًا مم٤م يمت٥م طمقل اًمًٜم٦ّم ذم اًم٘مرن إظمػم ضمرى 

 اًمتٕمّرض ومٞمف سمِمٙمؾ أو سمآظمر ًمٜمٔمري٤مت اعمًتنمىملم.

 

 ـ املػتؿطقُٕ ٔالػريٚ الٍبٕٖٛ، عىاز السَٖ خمٗن 3ـ  1

دار اًمث٘م٤موم٦م ذم اًمدوطم٦م قم٤مم هذا اًمٌح٨م يمتٌف اًمديمتقر قمامد اًمديـ ظمٚمٞمؾ، وٟمنم ذم 

م، وشمدور أسمح٤مصمف طمقل اًم٘مٞم٤مم سمٛم٘م٤مرٟم٦م ذم ُمٜمٝم٩م اعمًتنمق اًمؼميٓم٤مين 1989

ُمقٟمتٖمٛمري وات  اًمذي شمرك يمت٤مسم٤ًم ه٤مُم٤ًم محؾ قمٜمقان )حمٛمد ذم ُمّٙم٦م(، طمٞم٨م أظمْمع

ظمٚمٞمؾ هذا اًمٙمت٤مب ًمٚمٜم٘مد واًمتحٚمٞمؾ، ُمٕمتؼمًا أن اًمٙمثػم ُمـ اعمًّٚمامت اًمت٤مرخيٞم٦م 

 أظمْمٕمٝم٤م وات ًمٚمتِمٙمٞمؽ.

وسمّمٗمتف ُم١مّرظم٤ًم، قم٤مب قمامد اًمديـ ظمٚمٞمؾ قمغم وات ويمثػم ُمـ اعمًتنمىملم 

إؾم٤مىمٓمٝمؿ ومروٞم٤مت ُمًٌ٘م٦م شمٕم٤مـمقا ُمٕمٝم٤م قمغم أهن٤م أُمقر ىمٓمٕمٞم٦م ُم١ميّمدة، ومٞمام أـم٤مطمقا 

 سم٤مًمٙمثػم ُمـ اًمقصم٤مئؼ اًمت٤مرخيٞم٦م اًمقاوح٦م سمٛمامرؾم٦م ُمٜمٝم٩م اًمتِمٙمٞمؽ.

 

 ملطريٙـ تاضٖذ تسَٖٔ الػٍٛ ٔؾبّات املػتؿطقني، ساني عبٗػاُ ا 3ـ  2

صدر هذا اًمٙمت٤مب ًمٚمديمتقر اعمٓمػمي قمـ جمٚمس اًمٜمنم اًمٕمٚمٛمل ذم ضم٤مُمٕم٦م اًمٙمقي٧م 

صٗمح٦م وٛمـ صمالصم٦م ومّمقل أوهل٤م: اًمًٜم٦ّم وُمراطمؾ  212م، وي٘مع ذم 2442قم٤مم 

ٛمٝم٤م إمم ُمرطمٚم٦م اًمٙمت٤مسم٦م وُمرطمٚم٦م اجلٛمع واًمتدويـ وُمرطمٚم٦م  ًّ شمدويٜمٝم٤م، طمٞم٨م ي٘م

ومٞمخّّمّمف اعم١مًمػ ًمـ)آراء اًمتّمٜمٞمػ، وُمرطمٚم٦م فمٝمقر اعمقؾمققم٤مت. أُم٤م اًمٗمّمؾ اًمث٤مين 
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اعمًتنمىملم طمقل شمدويـ اًمًٜم٦ّم وُمٜم٤مىمِمتٝم٤م( طمٞم٨م يرّد ومٞمف قمغم آراء يمؾ ُمـ ُمقير، 

 وضمقًمدشمًٞمٝمر، وؿم٤مظم٧م، وروسمًقن.

أُم٤م اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م ومٞمحٛمؾ قمٜمقان: يمت٥م أطم٤مدي٨م إطمٙم٤مم وُمراطمؾ شمٓمّقره٤م. 

 ويدرس ومٞمف اًمٙمت٥م احلديثٞم٦م اخل٤مّص٦م سم٤مًمٗم٘مف.

 

 حتمٗمٗٛ تكٕميٗٛ، ز. ذلىس عبس اهلل الؿطقأٙـ االغتؿطام زضاغات  3ـ  3

صٗمح٦م، قمـ دار اًمٗمٙمر اًمٕمريب. ظمّّمص اعم١مًّمػ  199صدر هذا اًمٙمت٤مب ذم 

ىمًٛملم ُمٜمف ًمدراؾم٦م ىمْم٤مي٤م اًمًٜم٦ّم ومه٤م: اعمًتنمىمقن واًمًٜم٦ّم اعمٓمٝمرة، واعمًتنمىمقن 

 .÷وؾمػمة اًمرؾمقل

نمىملم وُم٤مرس اقمتٛمد اعم١مًمػ ذم هذا اًمٙمت٤مب قمغم اعمّم٤مدر إؾم٤مؾمٞم٦م ٕقمامل اعمًت

 ٟم٘مدًا قمٚمٞمٝم٤م.

 

 ـ املػتؿطقُٕ ٔوصازض التؿطٖع اإلغالو٘، ز. عذٗن داغي الػٍشؿ٘ 3ـ  4

م، وىمد درس ومٞمف 1984صدر هذا اًمٙمت٤مب ذم ـمٌٕمتف إومم ذم اًمٙمقي٧م قم٤مم 

ُم١مًّمٗمف ٟمٔمري٤مت اعمًتنمىملم ذم ُمّم٤مدر اًمتنميع: اًم٘مرآن، اًمًٜم٦ّم، اإلمج٤مع، اًم٘مٞم٤مس، 

 ّم٤مدر اعم٤مدي٦م ُمثؾ اًمٕمرف ورأي اًم٘مْم٤مة واًمٗم٘مٝم٤مء.اعمّم٤مدر اعمختٚمػ ومٞمٝم٤م، واعم

واًمٗمّمؾ اعمخّّمص ذم هذا اًمٙمت٤مب ًمٌح٨م ٟمٔمري٤مت اعمًتنمىملم طمقل اًمًٜم٦ّم يم٤من 

قم٤ٌمرة قمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤مين، واًمؽميمٞمز إؾم٤مد ومٞمف ضم٤مء قمغم ٟمٔمري٤مت يمؾ ُمـ 

ضمقًمدشمًٞمٝمر وؿم٤مظم٧م، ذم ُمقوققم٤مت ُمثؾ: اًمتدويـ، اًمتٕمريػ، اًمقوع وضمٕمؾ 

 ذًمؽ.إطم٤مدي٨م وأُمث٤مل 

 

ٍّٛ، ز. غعس املطصف٘ 3ـ  5  ـ املػتؿطقُٕ ٔالػ

صٗمح٦م، ٟمنمشمف ُمٙمت٦ٌم اعمٜم٤مر اإلؾمالُمٞم٦م ذم  84ضم٤مء هذا اًمٌح٨م ذم يمت٤مب ُمـ 
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 م.٦ً1994م اًمرُم٤من ذم سمػموت قم٤مم اًمٙمقي٧م وُم١مؾّم 

أوقاء قمغم آؾمتنماق »يت٠مًمػ هذا اًمٙمت٤مب ُمـ صمالصم٦م ومّمقل أوهل٤م: 

اعمًتنمىملم وإؿمٙم٤مًمٞم٤مهتؿ. وصم٤مٟمٞمٝم٤م:  ، حتّدث ومٞمف اعم١مًّمػ قمـ دواومعشواعمًتنمىملم

، شضمٝم٤مٓت طمقل اًمًٜمد واعمتـ»وصم٤مًمثٝم٤م: ش. ؿمٌٝم٤مت طمقل ُمٗمٝمقم اًمًٜم٦ّم وشمدويٜمٝم٤م»

 طمٞم٨م اٟمت٘مد ٟمٔمري٤مت اعمًتنمىملم ومٞمام خيّص قمٚمؿ اًمرضم٤مل وٟم٘مد اعمتـ.

 

ٍّٛ الٍبٕٖٛ، ز. ذلىس وصطفٜ األععى٘ 3ـ  6  ـ املػتؿطم ؾاخت ٔالػ

ت٤مب: ُمٜم٤مه٩م اعمًتنمىملم ذم اًمدراؾم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م، ٟمنمت هذه اًمدراؾم٦م ُم٘م٤مًٓ ذم يم

 وىمد صدر قمـ اعمٜمٔمٛم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمؽمسمٞم٦م واًمث٘م٤موم٦م واًمٕمٚمقم ذم شمقٟمس.

طمّٚمؾ إقمٔمٛمل ـ وهق ُمـ اعمختّّملم اعمٕمرووملم سمدراؾم٦م احلدي٨م اًمٜمٌقي ـ قمٛمٚملم 

ًمِم٤مظم٧م مه٤م: اعمدظمؾ إمم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل، وأصقل اًمنميٕم٦م اعمحٛمدي٦م، وىمد اهتؿ 

 ًمرّد قمغم اًمٗمٙمرة اًمتل ـمرطمٝم٤م ؿم٤مظم٧م طمقل اٟمٗمّم٤مل اًمنميٕم٦م قمـ اًمديـ.إقمٔمٛمل سم٤م

 

أغالٗب صٗاغٛ سسٖح »ـ وٍاقؿٛ آضاٞ املػتؿطم ضٔبػُٕ الٕاضزٚ يف زضاغتْ:  3ـ  7

 ، ز. وصطفٜ بَ عىط احلميب«املػمىني

صٗمح٦م، اًمديمتقر ُمّمٓمٗمك سمـ قمٛمر احلٚمٌل،  35يمت٥م هذه اًمدراؾم٦م اًمتل شم٘مع ذم 

ٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، وٟمنمت ذم أقمامل اعم١ممتر اًمدوزم: ُمـ ضم٤مُمٕم٦م ـمٞم٦ٌم ذم اعم

م، 2446اعمًتنمىمقن واًمدراؾم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م واإلؾمالُمٞم٦م، واًمذي اٟمٕم٘مد ذم ُم٤مرس 

 وٟمنمت أقمامل اعم١ممتر ضم٤مُمٕم٦م اعمٜمٞم٤م ويمٚمٞم٦م دار اًمٕمٚمقم وراسمٓم٦م اجل٤مُمٕم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م.

عمٌح٨م سمٕمد ُم٘مّدُم٦م خمتٍمة قمـ روسمًقن وقمـ ُمٜمٝم٩م اًمٌح٨م، ظمّّمص احلٚمٌل ا

إول ًمدراؾم٦م: رأي اعمًتنمق ذم أّن صح٦م احلدي٨م ودرضمتف شمٌٜمك قمغم أؾم٤مس 
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 ـمري٘م٦م اًمٜم٘مؾ وم٘مط، وىمد سملّم اًمٙم٤مشم٥م أمهٞم٦م ٟم٘مد اعمتـ قمٜمد اعمحّدصملم.

ذم اعمٌح٨م اًمث٤مين حتدث قمـ: ُمقىمػ اعمًتنمق ُمـ إؾم٤مٟمٞمد، وىمد ٟم٤مىمش ومٞمف 

 ٕؾم٤مٟمٞمد.فم٤مهرة اًمري٦ٌم واًمِمؽ اًمتل هتٞمٛمـ قمغم ُمقىمػ اعمًتنمىملم ُمـ ا

أُم٤م اًمٌح٨م اًمث٤مًم٨م ومخّّمص ًمدراؾم٦م: اومؽماض اعمًتنمق أّن شمٗمّمٞمؾ اًمٙمالم سمٕمد 

 إمج٤مًمف ُمـ أؾم٤مًمٞم٥م اًمٕمّمقر اعمت٠مظمرة.

أُم٤م اعمٌح٨م اًمراسمع ومحٛمؾ قمٜمقان: زقمٛمف أن أؾمٚمقب اًم١ًمال واجلقاب ذم احلدي٨م 

 ٟمت٤مج أومٙم٤مر ومؽمة ُمت٠مظمرة.

وسمًقن أهن٤م متثؾ وظمّّمص اعمٌح٨م اخل٤مُمس ًمٚمٌح٨م ذم إطم٤مدي٨م اًمتل اقمتؼمه٤م ر

 أؾمٚمقسم٤ًم ذم رومض ُم٤م شمٗمٕمٚمف سمٕمض أىم٤مًمٞمؿ اعمجتٛمع.

 

 ـ ٌكس اخلطاب االغتؿطاق٘، ز. غاغ٘ غامل احلاز 3ـ  8

يت٠مًّمػ هذا اًمٙمت٤مب ُمـ ضمزأيـ يمٌػميـ، قم٤مًم٩م ومٞمٝمام يم٤مشمٌف آؾمتنماق ودراؾم٤مشمف 

وُم٤ًممه٤مشمف ُمٕم٤مجل٦ًم ُمٓمّقًم٦م، وىمد ٟمنم هذا اًمٙمت٤مب دار اعمدار اإلؾمالُمل ذم سمػموت 

 م.2442سمٓمٌٕمتف إومم قم٤مم 

ظمّّمص اعم١مًمػ ًمدراؾم٦م اًمًٜم٦ّم واحلدي٨م قمٜمد اعمًتنمىملم ومّماًل يم٤مُماًل، وهق 

صٗمح٦م حتّدث ومٞمٝم٤م  164اًمٗمّمؾ اًمث٤مين ُمـ اًم٤ٌمب اًمث٤مين، وسمٚمغ طمجؿ هذا اًمٗمّمؾ 

اًمٙم٤مشم٥م قمـ ُمقاىمػ اعمًتنمىملم طمقل ُمّمٓمٚمح٤مت احلدي٨م، وشمٓمّقره ذم اًمٕمٍميـ 

حلدي٨م، وشمدويٜمف، وفم٤مهرة اًم٘مّّم٤مصلم وهمػم إُمقي واًمٕم٤ٌمد، وأؾم٤ٌمب ووع ا

 ذًمؽ.

اؾمتخدم اًمٙم٤مشم٥م ُمٜمٝم٩م اًمٜم٘مد سمّمقرة قم٤مُم٦م، وطم٤مول اخلقض ذم اًمؽماث 

 اإلؾمالُمل احلديثل ًمٚمٕمثقر ومٞمف قمغم ُم٤م ي٤ًمقمد قمغم رّد إؿمٙم٤مًمٞم٤مت اعمًتنمىملم.
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 ـ وسخن إىل السضاغات احلسٖجٗٛ لمىػتؿطقني، الؿٗذ وّسٙ وّطٖعٙ 3ـ  9

 /طمدي٨م سمجقهل»ـ ومّمؾ ُمـ اعمجّٚمد اًمث٤مين ُمـ يمت٤مب هذا اًمٕمٜمقان قم٤ٌمرة قم

، ٕؾمت٤مذٟم٤م اًمِمٞمخ ُمٝمدي ُمٝمريزي، وىمد يم٤من ذم اًمٌداي٦م ُم٘م٤مًٓ ضمرى اًمٌح٨م احلديثل

 م.2443اًمٗم٤مرؾمٞم٦م، ؿمت٤مء قم٤مم  قمٚمقم طمدي٨مُمـ جمّٚم٦م  28ٟمنمه ذم اًمٕمدد 

حتّدث اًمٙم٤مشم٥م ومٞمف قمـ اجلٝمقد اًمتل سمذهل٤م اعمًتنمىمقن وُم٤م يمتٌقه طمقل احلدي٨م 

يػ، صمؿ حتّدث قمـ سمٕمض اعم٤ًممه٤مت اًمٜم٘مدي٦م اإلؾمالُمٞم٦م، وظمتؿ ُم٘م٤مًمف اًمذي سمٚمغ اًمنم

صٗمح٦م سمٗمٝمرس مجع اًمٜم٘م٤مط إؾم٤مؾمٞم٦م اًمتل ـمرح اعمًتنمىمقن إؿمٙم٤مًمٞم٤مهتؿ ومٞمٝم٤م،  18

 صمؿ قمّٚمؼ سمٌٕمض اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت اعمختٍمة.

 اًمدراؾم٦م ذم ـم٤مسمٕمٝم٤م اًمٕم٤مم حم٤ميد، وإن ؾمجٚم٧م سمٕمض اعمالطمٔم٤مت اًم٘مٚمٞمٚم٦م.

 

ٍّٛ ٔزفاع ٌاصط السَٖ زٍْٖٗ ـ وَ افرتاٞ 3ـ  10 ات املػتؿطقني الفطٌػٗني عمٜ الػ

 عٍّا، ز. بمكاغي ذلىس الػال٘

هذه اًمدراؾم٦م اًمتل يمتٌٝم٤م اًمديمتقر سمٚم٘م٤مؾمؿ حمٛمد اًمٖم٤مزم، ُمـ ضم٤مُمٕم٦م اًمِم٤مرىم٦م، 

اعمًتنمىمقن واًمدراؾم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م »ٟمنمت ذم اجلزء إول ُمـ أقمامل اعم١ممتر اًمدوزم 

 م.2446، واًمذي قم٘مد قم٤مم واإلؾمالُمٞم٦م

حتّدث اًمٙم٤مشم٥م ـ سمٕمد ُم٘مّدُم٦م قم٤مُم٦م طمقل آؾمتنماق وٟمِم٠مشمف ودواومٕمف ـ قمـ حت٤مُمؾ 

آؾمتنماق اًمٗمرٟمز قمغم ؿمخّمٞم٦م اًمٜمٌل وأطم٤مديثف، صمؿ قمـ دوم٤مع ٟم٤مس اًمديـ ديٜمٞمف 

 قمـ اًمًٜم٦ّم قمؼم شمًجٞمؾ اًمٕمٞمقب اعمٜمٝمجٞم٦م اًمتل وىمع ومٞمٝم٤م اعمًتنمىمقن.

 

ٔوتًٍا ٔزسض وعاعي املػتؿطقني  ـ اِتىاً احملّسثني بٍكس احلسٖح غٍسًا 3ـ  11

 ٔأتباعّي، ز. ذلىس لكىاُ الػمف٘

صٗمح٦م، يمتٌف اًمديمتقر حمٛمد ًم٘مامن اًمًٚمٗمل، رئٞمس  599هذا اًمٙمت٤مب اعم١مًمَّػ ُمـ 
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ضم٤مُمٕم٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م وُمريمز اًمٕمالُم٦م قمٌد اًمٕمزيز سمـ سم٤مز ًمٚمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م ذم اهلٜمد، 

ًمري٤مض، وذًمؽ سمٓمٌٕمتف اًمث٤مٟمٞم٦م ـمٌع هذا اًمٙمت٤مب ذم دار اًمداقمل ًمٚمٜمنم واًمتقزيع ذم ا

 هـ سمٕمد ُمدظمؾ ُمٓمّقل، حتّدث ومٞمف قمـ احلدي٨م وقمٚمؿ ٟم٘مده.1424قم٤مم

، اهتامم اعمحدصملم سمٜم٘مد ؾمٜمد احلدي٨م»ظمّّمص اًمٙم٤مشم٥م اًم٤ٌمب إول حت٧م قمٜمقان 

ُمًتٕمرو٤ًم أسمح٤مصم٤ًم خمتٚمٗم٦م، وسم٤مطمث٤ًم ذم ٟمٔمري٦م قمداًم٦م اًمّمح٤مسم٦م، وذوط اًمراوي 

اًمِمذوذ، أُم٤م اًم٤ٌمب اًمث٤مين ومخّّمّمف اًمٙم٤مشم٥م وآشمّم٤مل وآٟم٘مٓم٤مع ذم إؾم٤مٟمٞمد، و

ودرس ومٞمف اعمتـ وىمقاقمد ٟم٘مده واهتامم ش اهتامم اعمحدصملم سمٜم٘مد اعمتـ»حت٧م قمٜمقان 

ُمزاقمؿ اعمًتنمىملم وأشم٤ٌمقمٝمؿ ذم »اًمٕمٚمامء سمذًمؽ. ذم اًم٤ٌمب اًمث٤مًم٨م اًمذي محؾ قمٜمقان 

اق حتّدث اًمٙم٤مشم٥م قمـ طمريم٦م آؾمتنمش قمدم اهتامم اعمحّدصملم سمٜم٘مد اعمتـ، ودطمْمٝم٤م

وأهداومٝم٤م وقمـ آراء اعمًتنمىملم ذم اًمًٜم٦ّم واحلدي٨م، ُمثؾ ضمقًمدشمًٞمٝمر وؿم٤مظم٧م 

وه٤مُمٚمتقن ضم٥م وهمٚمٞمقم ويم٤ميت٤مين وهمػمهؿ، يمام حتّدث قمـ احلريم٦م اًمتل شم٠مصمرت 

 سم٤معمًتنمىملم ذم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل، ُمثؾ اًم٘مرآٟمٞملم ذم سم٤ميمًت٤من وهمػمهؿ.

 لم صٗمح٦م.وىمد سمٚمغ اًم٤ٌمب اًمث٤مًم٨م اعمخّّمص ًمٚمٛمًتنمىملم طمقازم اًمثامٟم

 

 ـ االغتؿطام يف الػريٚ الٍبٕٖٛ، أ. عبس اهلل ذلىس األوني الٍعٗي 3ـ  12

ُمـ ؾمٚمًٚم٦م اًمرؾم٤مئؾ اجل٤مُمٕمٞم٦م اًمتل يّمدره٤م اعمٕمٝمد  21هذا اًمٙمت٤مب هق اًمرىمؿ 

اًمٕم٤معمل ًمٚمٗمٙمر اإلؾمالُمل ذم اًمقٓي٤مت اعمتحدة إُمريٙمٞم٦م، وىمد يمتٌف قمٌد اهلل حمٛمد 

ذم احل٘مٞم٘م٦م رؾم٤مًم٦م ُم٤مضمًتػم طم٤مز قمٚمٞمٝم٤م قم٤مم  إُملم اًمٜمٕمٞمؿ ـ ُمـ اًمًقدان ـ وهق

م ُمـ ضم٤مُمٕم٦م اخلرـمقم، وىمد صدر اًمٙمت٤مب قمـ اعمٕمٝمد سمٓمٌٕمتف إومم قم٤مم 1994

 م.1997

يدرس اًمٙمت٤مب أراء اًمت٤مرخيٞم٦م ًمثالصم٦م ُمـ اعمًتنمىملم اعمختّّملم سم٤مًمًػمة اًمٜمٌقي٦م، 

 وهؿ وًمٞم٤مم ُمٜمتٖمٛمري وات، ويم٤مرل سمرويمٚمامن، ويقًمٞمقس ومٚمٝم٤موزن.
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ُمٜمٝم٩م »ت٤مب ُمـ ؾمٌٕم٦م ومّمقل ُمع متٝمٞمد وظم٤ممت٦م، حتدث ذم إول قمـ يت٠مًمػ اًمٙم

رؤي٦م وات »، وذم اًمث٤مين قمـ: شوات وسمرويمٚمامن وومٚمٝم٤موزن ذم دراؾم٦م اًمًػمة

، وذم اًمٗمّمؾ اًمث٤مًم٨م حتّدث شوسمرويمٚمامن وومٚمٝم٤موزن ًمٚمًػمة اًمٜمٌقي٦م ذم اًمٕمٝمد اعمٙمل

ذم اخل٤مُمس: ، وشُمٕم٤مرو٦م اعمٜم٤موم٘ملم»، وذم اًمراسمع: شُمٕم٤ممل دوًم٦م اعمديٜم٦م»قمـ: 

اًمٕمالىم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م ـ »، وذم اًم٤ًمدس: شاًمٕمالىم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م ـ اًمٞمٝمقدي٦م»

 ش.اًمٕمالىم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مًم٘م٤ٌمئؾ اًمٕمرسمٞم٦م اًمقصمٜمٞم٦م»، وذم اًم٤ًمسمع: شاعمًٞمحٞم٦م

 

ـ الطّز عمٜ وعاعي املػتؿطقني إدٍاتؼ دٕلستػّٗط ٖٕٔغف ؾاخت ٔوَ  3ـ  13

 لطمحَ اخلطٗبأٖسِىا وَ املػتػطبني، ز. عبس اهلل عبس ا

درس اعم١مًّمػ ذم هذا اًمٙمت٤مب ٟمٔمري٦م اًمًٜم٦ّم اًمنميٗم٦م ذم صمالصم٦م أىم٤ًمم، ؾمٌ٘مٝم٤م 

 سمٛم٘مّدُم٦م وحل٘متٝم٤م ظم٤ممت٦م وشمقصٞم٤مت، اقمتٛمد ومٞمٝم٤م اًمٙم٤مشم٥م قمغم ُمّم٤مدر قمرسمٞم٦م وأضمٜمٌٞم٦م.

قمرض ٔراء اعمًٚمٛملم طمقل ُمٜمٝمجٞم٦م شمقصمٞمؼ اًمًٜم٦ّم »ذم اًم٘مًؿ إول حتّدث قمـ 

قمرض ٔراء »وذم اًم٘مًؿ اًمث٤مين حتّدث قمـ ش. ٕم٤مً سم٤مٓقمتامد قمغم ٟم٘مد اًمًٜمد واعمتـ ُم

اعمًتٖمرسملم واعمًتنمىملم ومٞمام يتٕمّٚمؼ سمتقصمٞمؼ اًمًٜم٦ّم قمؼم ٟم٘مد اعمتـ واًمًٜمد واًمرّد 

ٟمٔمري٦م اإلؾمٜم٤مد قمٜمد ؿم٤مظم٧م واًمرّد »، ومٞمام ظمّّمص اًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨م ًمٌح٨م شقمٚمٞمٝمؿ

 ش.قمٚمٞمف

صٗمح٦م. يدقمق اًم٤ٌمطم٨م ذم آظمره إمم قم٘مد ٟمدوات  72يت٠مًّمػ اًمٙمت٤مب ُمـ 

 ١ممترات شمتخّّمص ذم اًمرّد قمغم ُمزاقمؿ اعمًتنمىملم.وُم

 

 ـ الػريٚ الٍبٕٖٛ ٔأِٔاً املػتؿطقني، عبس املتعاه ذلىس اجلربٙ 3ـ  14

هـ ذم 1448صدر هذا اًمٙمت٤مب ذم ـمٌٕمتف إومم قمـ ُمٙمت٦ٌم وه٦ٌم ذم اًم٘م٤مهرة قم٤مم 

 صٗمح٦م. 178
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أؾمٚمقب »وُمٝمرس هذا اًمٙمت٤مب قمغم أرسمٕم٦م ومّمقل، حتّدث اعم١مًّمػ ذم إول ُمٜمف قمـ 

، وذم اًمث٤مًم٨م شُمؽممجق اًم٘مرآن ويمت٥م اًمًػمة»، وذم اًمث٤مين قمـ شاعمًتنمىملم وطم٘مدهؿ

، وذم اًمٗمّمؾ اًمراسمع حتّدث قمـ ٟمٔمري٤مت شاًمِمٌٝم٤مت اعمِمؽميم٦م سملم اعمًتنمىملم»قمـ: 

 ؾمٞمديق، وُٓم٤مٟمس، ٟم٘مدًا ومتحٞمّم٤ًم.

، ُمقىمػ اعمًتنمىملم ُمـ اًمًٜم٦ّم واًمًػمة اًمٜمٌقي٦مإمم همػمه٤م ُمـ اًمدراؾم٤مت ُمثؾ : 

، ُمٜمٝم٩م اعمًتنمىملم ذم دراؾم٦م احلدي٨م اًمٜمٌقيًمٚمديمتقر أيمرم وٞم٤مء اًمٕمٛمري، و 

، اًمًٜم٦م 347ًمٚمديمتقر أمحد ٟمٍمي، واًمتل ٟمنمت ذم جمّٚم٦م دقمقة احلؼ، اًمٕمدد: 

 م.1999إرسمٕمقن، 

واًمذي يالطمظ ُمـ ظمالل اًمدراؾم٤مت اًمٜم٘مدي٦م اًمتل يمت٧ٌم وّد اعمًتنمىملم وٕمػ 

دراؾم٦م ؿمٞمٕمٞم٦م ضم٤مّدة طمقل احلدي٨م يم٤مُمؾ ًمٚمحْمقر اًمِمٞمٕمل، ومال ٟمٙم٤مد ٟمجد 

واعمًتنمىملم طمتك سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٗم٤مرؾمٞم٦م، قمغم ظمالف ٟمٔمري٤مت اعمًتنمىملم طمقل اًم٘مرآن، 

طمٞم٨م سمرز ذم اًمٕم٘مقد اًمثالصم٦م إظمػمة اهتامم ؿمٞمٕمل واؾمع هبذا إُمر، إمم ضم٤مٟم٥م 

 ٟمٔمري٤مت اعمًتنمىملم طمقل اًمتِمّٞمع.

ل أّن إؿمٙم٤مًمٞم٤مت وًمٕمّؾ اًم٥ًٌم ذم ذًمؽ يرضمع إمم وضمقد شمّمّقر ُمٝمٞمٛمـ يدور طمق

اعمًتنمىملم هل ذم هم٤مًمٌّٞمتٝم٤م اًمٕمٔمٛمك ـ قمغم إىمؾ ـ شمًّجؾ قمغم اًمًٜم٦ّم واحلدي٨م قمٜمد 

أهؾ اًمًٜم٦ّم، وٓ شمرد ووم٘م٤ًم ًمٚمٕم٘م٤مئد اًمِمٞمٕمٞم٦م: ّٕن اًمِمٞمٕم٦م قمرومقا اًمتدويـ ذم قمٍم 

 اًمٜمص وًمٞمس سمٕمده و..

ُمـ ًمٙمـ ُمع صّح٦م هذا اًمتّمّقر ذم اجلٛمٚم٦م، ٓ يٗمؽمض آهمؽمار سمف: ّٕن اًمٕمديد 

دراؾم٤مت اعمًتنمىملم ٓ ختتّص سم٠مهؾ اًمًٜم٦ّم يمام ؾمقف ٟمالطمظ ذم إسمح٤مث اًم٘م٤مدُم٦م 

إن ؿم٤مء اهلل، ُمثؾ ُمقوقع ٟم٘مد اعمتـ، واظمتالق إؾم٤مٟمٞمد، واًمقوع واًمدس، سمؾ ىمد 

ّسح اًمٕمديد ُمـ اعمًتنمىملم سم٤مؾمؿ اًمِمٞمٕم٦م ذم ىمْم٤مي٤م احلدي٨م، إُمر اًمذي يًتدقمل 
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 سمحث٤ًم ُمريّمزًا طمقل هذا إُمر.

 ذًمؽ، أّن شمِمٙمٞمؽ اعمًتنمىملم سم٠مصؾ طمجٞم٦م اًمًٜم٦ّم ـ سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ يْم٤مف إمم

 احلدي٨م ـ يٓم٤مل مجٞمع اعمذاه٥م اإلؾمالُمٞم٦م، ويمذًمؽ احل٤مل ذم اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م.

 

 ـ احلسٖح الؿطٖف، فّىْ ٔإؾهالٗاتْ عٍس املػتؿطقني 4

شمٕمّددت اعمح٤مور اًمتل حتّدث ومٞمٝم٤م اعمًتنمىمقن قمـ اًمًٜم٦ّم اًمٜمٌقي٦م واحلدي٨م 

 وٟمحـ ٟمقرد أمهٝم٤م يم٤مًمت٤مزم: اًمنميػ،

 

ّٕه أٔضاع املػمىني 4ـ  1 ٍّٛ ٔاحلسٖح ٌتٗر تمكاٟ٘ لتش  ـ الػ

يريّمز اًمٕمديد ُمـ اعمًتنمىملم ـ وقمغم رأؾمٝمؿ ضمقًمدشمًٞمٝمر وؿم٤مظم٧م ـ قمغم أّن 

احلدي٨م اًمٜمٌقي مل يٙمـ فم٤مهرة يمؼمى ذم احلٞم٤مة اإلؾمالُمٞم٦م، سمؾ همدا يمذًمؽ قمٜمدُم٤م 

ومٞم٦م ُمع طمْم٤مرات ُمتٜمّققم٦م أظمرى، ُمـ ظم٤مض اعمًٚمٛمقن همامر قمالىم٤مت ومٙمري٦م وصم٘م٤م

ُمٍم وؿمامل أومري٘مٞم٤م، ُمرورًا سمٌالد اًمِم٤مم، وصقًٓ إمم إيران وآؾمٞم٤م اًمقؾمٓمك، يم٤من 

آٟمٗمت٤مح قمغم اًمث٘م٤موم٤مت واحلْم٤مرات اجلديدة ُمث٤مرًا ٕؾمئٚم٦م يمثػمة ضمدًا وًمتقؾّمع ذم 

إومؼ واًمققمل اًمٕمريب اًمزاطمػ ًمٚمٝمٞمٛمٜم٦م قمغم اًمٕم٤ممل. إن اًمٗمتقطم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م هقم٤من 

ُم٤م أرظم٧م سمٔمالهل٤م قمغم واىمع اعمًٚمٛملم ومٗمتحتٝمؿ قمغم دم٤مرب ضمديدة ووقمل ضمديد، 

وُمـ صمؿ شم٤ًمؤٓت ضمديدة، وسمدأ اًمٕمرب اًمٗم٤محتقن ـ قمغم طمّد شمٕمٌػم اعمًتنمىملم ـ 

يٙمّقٟمقن ٕٟمٗمًٝمؿ طمٞم٤مًة ضمديدة ىم٤مئٛم٦م قمغم ُمٗمٝمقم اًمدوًم٦م اًمٙمٌػمة اًمٖمٜمٞم٦م، واؾمتجّدت 

 اًمقىم٤مئع وشمريم٧م ظمٚمٗمٝم٤م شم٤ًمؤٓت يمٌػمة ضمدًا.

مل شمٙمـ ٟمّمقص اًم٘مرآن سم٤مًمتل شمًتٓمٞمع شمٖمٓمٞم٦م هذه اعم٤ًمطم٦م اًمٙمٌػمة ضمدًا ُمـ 

اًمتٓمّقر اعمدين: ّٕن اًم٘مرآن مل يٙمـ حيقي ؾمقى قمدد حمدود ُمـ اعمقاقمظ واإلرؿم٤مدات 

واحِلَٙمؿ واًم٘مقاٟملم اًم٘م٤مدرة قمغم شمٜمٔمٞمؿ طمٞم٤مة ىم٤ٌمئؾ صٖمػمة، ٓ شمٕمرف اإلُمؼماـمقري٤مت 
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اعمًٚمٛمقن ووٕم٤ًم ضمديدًا يم٤من ٓسمد ُمـ واًمًٚمٓم٦م سمٛمٕمٜم٤ممه٤م اًمقاؾمع، وقمٜمدُم٤م واضمف 

 ُمًتجد، ومل يٙمـ يٛمٙمـ ّٕي ضمقاب أن يٛمٚمؽ ٟمٗمقذًا وؾمٚمٓم٦م 
ٍ
أضمقسم٦م قمـ يمؾ رء

واٟمتّم٤مرًا ذم احلٞم٤مة اإلؾمالُمٞم٦م إٓ إذا اؾمتٜمد ذم ذقمّٞمتف إمم اًمديـ واعم٘مّدس، وعم٤م يم٤من 

ًمًٜم٦ّم اًم٘مرآن حمدودًا رهمؿ قمٛمٚمٞم٤مت اًمت٠مويؾ اًمًٌٞمٓم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م وًمدت آٟمذاك، يم٤مٟم٧م ا

ؿ شمّؿ ٟم٦ًٌم هذه اًمٜمّمقص إمم اعمٚمج٠م إؾم٤مس، ومتّؿ حتقيؾ إومٙم٤مر إمم ٟمّمقص، صم

، ًمتٛمٚمؽ ٟمٗمقذه٤م وؾمٚمٓم٤مهن٤م ُمـ اعمٜمٓمٚمؼ اًمديٜمل، طمٞم٨م يم٤مٟم٧م اًمدي٤مٟم٦م |اًمٜمٌل

 أؾم٤مؾم٤ًم ًمٚمٗمٙمر واًمققمل واًمٕمٛمؾ.

يْم٤مف إمم ذًمؽ، أّن اًمٜمٔمؿ اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م يم٤مٟم٧م طم٤مضم٦ًم ُم٤مؾّم٦م ًمت٘مقي٦م اًمدوًم٦م واحلٞمٚمقًم٦م 

٤م وٛمـ إصمٜمٞم٤مت ُمتٕمّددة وأوو٤مع اضمتامقمٞم٦م ضمديدة خمتٚمٗم٦م إمم طمّد دون شمٗمّٙمٙمٝم

 اًمتٜم٤مىمض سملم صم٘م٤موم٤مت اًمِمٕمقب اجلديدة واًمقاومدة ـ يمام ي٘مقل ضمقًمدشمًٞمٝمر ـ وهمػمه.

قمغم ظمّط آظمر ـ يمام يرى ضمقيٜمٌٞمؾ ـ وىمٕم٧م آٟم٘م٤ًمُم٤مت احل٤مّدة سملم اعمًٚمٛملم ُمٜمذ 

سمـ قمٗم٤من، ًمتٜمٗمتح قمغم يمّؾ ووم٤مة اًمٜمٌل، وشمٓمّقرت قم٘م٥م اهمتٞم٤مل اخلٚمٞمٗم٦م اًمث٤مًم٨م قمثامن 

آطمتامٓت سمٕمد شمقزّم ُمٕم٤موي٦م سمـ أيب ؾمٗمٞم٤من ًمٚمًٚمٓم٦م، يم٤مٟم٧م هذه اخلالوم٤مت ذات 

ـم٤مسمع ؾمٞم٤مد ذم سمداي٦م أُمره٤م، ًمٙمـ هقم٤من ُم٤م حتّقل اًمًٞم٤مد إمم ديٜمل وأيديقًمقضمل 

وفمٝمرت اًمٗمرق اإلؾمالُمٞم٦م، ًم٘مد أرادت يمّؾ ومرىم٦م أن شمث٧ٌم ٟمٗمًٝم٤م، ومٕمٛمدت إمم 

ٕمٝم٤م ومتٙمقن أؾم٤مؾم٤ًم ُمنمقمٜم٤ًم ًمقضمقده٤م، عم٤ّم اومت٘مدت ٟمّص اًم٘مرآن إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م ًمتْم

ذم اًمدًٓم٦م قمٚمٞمٝم٤م، وهٙمذا اقمتٛمد ُمٌدءان ذم شمّمٗمٞم٦م احل٤ًمسم٤مت سملم اًمٗمرق واعمذاه٥م 

واًمتٞم٤مرات اإلؾمالُمٞم٦م اضمتامقمٞم٤ًم وؾمٞم٤مؾمٞم٤ًم، وفمٝمر هذا اعمٌدءان سمِمٙمؾ سيح وواوح 

 ذم اًم٘مرن اًمث٤مين اهلجري ومه٤م:

ـ يمام يِمػم ؿم٤مظم٧م ـ وم٘مد  افؼرآن وؿديم افسـّي افواؿعي ـ مبدأ افتلويل فـصوص 2
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سمدأت قمٛمٚمٞم٦م شمٗمًػم اًم٘مرآن شم٠مظمذ اٟمحٞم٤مزًا ومرىمٞم٤ًم وُمذهٌٞم٤ًم واوح٤ًم، ومٔم٤مهرة اًم٘مراءات 

اًم٘مرآٟمٞم٦م ـ يمام قمٜمد ضمقًمدشمًٞمٝمر ـ مل شمٙمـ ؾمقى شمٗم٤مؾمػم ًمٚم٘مراء ىم٤مُمقا سم٢مؾم٘م٤مـمٝم٤م قمغم 

٘مرآن اًمٞمقم، طمٞم٨م ي٘مقم اعمؽمضمؿ اًمٜمص اًم٘مرآين وم٘مرؤه ووم٘م٤ًم ًمٗمٝمٛمٝمؿ ًمف، مت٤مُم٤ًم يمؽممج٦م اًم

أطمٞم٤مٟم٤ًم سمتٗمًػم أي٦م صمؿ شمرمج٦م شمٗمًػمه، ًمٕمدم إُمٙم٤من اًمؽممج٦م ذم سمٕمض أي٤مت سمدون 

 ذًمؽ: ٕهن٤م ؾمقف شمٌدو هم٤مُمْم٦م وُمٚمت٦ًٌم.

ُمـ هٜم٤م، حتّقل اًم٘مرآن إمم ُمّمدر ًمتؼمير آدم٤مه٤مت يم٤موّم٦م، ومٙمّؾ ومريؼ يرى ذم 

 ٦م شمرى اإلٟمجٞمؾ ُمٕمٝم٤م.اًم٘مرآن ٟم٤مسًا ًمف، مت٤مُم٤ًم يمام يم٤مٟم٧م ومرق اعمًٞمحٞم

وهق اعمٌدأ اًمذي سمٚمغ ُمٌٚمٖمف ذم اًم٘مرن اًمث٤مين  ـ مبدأ كحً احلديٌ افـبوي: 3

اهلجري سمٕمد ومؽمة ىمرن ُمٕمتٛم٦م مل يدّون ومٞمٝم٤م احلدي٨م، ومٜمتٞمج٦م اخلالوم٤مت اًمًٞم٤مؾمٞم٦م 

واعمذهٌٞم٦م ص٤مر يمؾ ومريؼ يٜمح٧م رواي٤مت ي١مّيد هب٤م آراءه ًمٞمٙمت٥ًم ذقمٞم٦ًم وىمّقة 

 ٝمرت آٓف اًمرواي٤مت قمٜمد اًمٗمرق اإلؾمالُمٞم٦م يم٤موّم٦م.وٟمٗمقذًا، هبذه اًمٓمري٘م٦م فم

ويمّٚمام فمٝمر ُمقوقع ضمديد ذم اًم٤ًمطم٦م اإلؾمالُمٞم٦م يم٤من اًمٗمرىم٤مء اعمختٚمٗمقن يًٕمقن 

ًمت٘مديؿ أضمقسم٦م ًمف، ومٞمٜمًٌقهن٤م إمم اًمٜمٌل، وم٢مذا واضمٝمقا ُمِمٙمٚم٦م اعمقازم ويم٤مٟمقا قمرسم٤ًم 

فمٝمرت رواي٤مت شمٗمْمٞمؾ اًمٕمرب، وإذا فمٝمرت احلريم٦م اًمِمٕمقسمٞم٦م فمٝمرت رواي٤مت 

ٗمْمٞمؾ اًمٗمرس أو أهؾ اعمنمق، وهٙمذا شمْمّخؿ احلدي٨م ًمٞمٙمقن اؾمتج٤مسم٦ًم ًمٚمتٓمّقرات شم

 واعمًتجدات ذم اًم٤ًمطم٦م اإلؾمالُمٞم٦م.

ويمٜمتٞم٩م شمٚم٘م٤مئل هلذه اًمٜمٔمري٦م اًمتل هٞمٛمٜم٧م قمغم اًمٗمٙمر آؾمتنماىمل، حتّدث 

ؿم٤مظم٧م قمـ ٟمدرة احلدي٨م اًمٗم٘مٝمل اًمّمحٞمح، وأّن إطم٤مدي٨م اًمٗم٘مٝمّٞم٦م واًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م 

اًمث٤مين اهلجري، وشم٠ميت هذه اًمٗمٙمرة ذم ؾمٞم٤مق اعم٘مقًم٦م اًمتل  صٜمٕم٧م ذم أواؾمط اًم٘مرن

شمتحّدث قمـ أّن جمتٛمع اعمًٚمٛملم إول ـ اًمّمح٤مسم٦م ـ مل شمٙمـ ًمدهيؿ اهتامُم٤مت ىم٤مٟمقٟمٞم٦م 
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وشمنميٕمٞم٦م: ّٕن اًمٗم٘مف واًمتنميع أُمقر سمنمي٦م إلدارة احلٞم٤مة، ومٞمام اًمديـ ـ يمام يذه٥م 

 ؿم٤مظم٧م ـ ي٘مع قمغم ُم٤ًموم٦م ُمع اًمنميٕم٦م واًم٘م٤مٟمقن.

اًمٗمٙمرة ٟمجد ـمرطمٝم٤م قمٜمد أُمث٤مل ضمقًمدشمًٞمٝمر سمٓمري٘م٦م حتٚمٞمؾ أظمرى، وهذه 

ومجقًمدشمًٞمٝمر يرى أّن اًمٜمّمقص اًم٘مرآٟمٞم٦م واًمقصم٤مئؼ اعم١ميّمدة قمـ اًمٜمٌل ٓ شم٘مّدم ًمٜم٤م 

ٟمٔم٤مُم٤ًم شمنميٕمٞم٤ًم، وإٟمام جمٛمققم٦م ُمـ اعمقاقمظ واإلرؿم٤مدات وسمٕمض اًمقىمٗم٤مت اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م 

ف ىمْم٤مي٤م قم٤مُّم٦م أىمرب إمم وم٠مىمّؾ ُمـ ٟمّمػ ؾمدس اًم٘مرآن حيٙمل قمـ اًمٗم٘مف، وهق ذم هم٤مًمٌ

اًمٓم٤مسمع اًمدؾمتقري اًمتقضمٞمٝمل ُمٜمٝم٤م إمم ىمقاٟملم، ومال وضمقد ًمٜمٔمؿ ىم٤مٟمقن ُمدين، أو 

دم٤مري، أو اىمتّم٤مدي، أو أطمقال ؿمخّمٞم٦م، أو ضمزائل أو ضمٜم٤مئل.. وإٟمام سمٕمض 

اعمقاىمػ اعمتٗمّرىم٦م هٜم٤م وهٜم٤مك، وهٜم٤م قمٛمد اًمٗم٘مٝم٤مء ومٞمام سمٕمد ًمتٖمٓمٞم٦م هذا اًمٗمراغ سمخٚمؼ 

ٖمرات، ًمتْمٌط طمريم٦م إُّم٦م اجلديدة، وشمْمع هل٤م ُمث٤مًٓ ٟمّمقص ٟمٌقي٦م شمٙمٛمؾ اًمث

 حيتذى.

ُمـ هٜم٤م، ذه٥م ضمقًمدشمًٞمٝمر وؿم٤مظم٧م إمم أّن اًمٜمّمقص اًمٜمٌقي٦م اًمتل يم٤مٟم٧م 

ُمتداوًم٦ًم ذم اًمٕمٍم إُمقي مل شمٙمـ قمغم صٚم٦م سم٤مًمٗم٘مف، وإٟمام ارشمٌٓم٧م سمٛمحقر إظمالق 

واًمزهد واًمًٞم٤مؾم٦م ومح٥ًم، قمغم ظمالف احل٤مل ذم اًمٕمٍم اًمٕم٤ٌمد اًمذي ؿمٝمد 

زده٤مرًا ذم إطم٤مدي٨م اًمٗم٘مٝمٞم٦م وهق اًمٕمٍم اًمذي ٟمِم٠مت ومٞمف وشم٤ًمُم٧م اعمذاه٥م ا

 اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمثامٟمٞم٦م ـ سمؾ وهمػمه٤م ـ قمٜمد اعمًٚمٛملم.

، إمم ُمـ طمقًمف، وم٤مقمت٘مد سم٠مّن اًمٕم٤مدات اًمتل |وىمد ختّٓمك ضمقًمدشمًٞمٝمر اًمٜمٌل

 قمرومٝم٤م اعمًٚمٛمقن إوائؾ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م هقم٤من ُم٤م طمّقهل٤م إشم٘مٞم٤مء إمم ُمث٤مل يتّؿ اًمًػم

ووم٘مف سم٤مـمٛمئٜم٤من، ومّم٤مرت اًمٕم٤مدات ُم٘مّدؾم٤مت، وفمٝمرت ومٙمرة اًمًٜم٦ّم اًمتل هل ضمقهر 

 اًمٕم٤مدات واًمت٘م٤مًمٞمد اإلؾمالُمٞم٦م اًم٘مديٛم٦م.
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ًم٘مد سمٚمغ اؾمتٞمٕم٤مب احلدي٨م ًمٚمتحّقٓت اإلؾمالُمٞم٦م ُمٌٚمٖم٤ًم يمٌػمًا أن اؾمتٓم٤مع هْمؿ 

واؾمتٞمٕم٤مب اًمث٘م٤موم٤مت واحِلَٙمؿ اعمقضمقدة قمٜمد احلْم٤مرات إظمرى وؾم٤مئر اًمدي٤مٟم٤مت 

ًمُتَّم٥ّم يمّٚمٝم٤م ذم سمقشم٘م٦م احلدي٨م، وًمٞمٙمقن احلدي٨م إـم٤مرًا ًمألومٙم٤مر اًمديٜمٞم٦م أيْم٤ًم، 

 واخلٚم٘مٞم٦م ذم اإلؾمالم وشمٓمّقراشمف اًم٘مديٛم٦م.

وذم ؾمٞم٤مق ُمقايم٦ٌم احلدي٨م ًمٚمتٓمّقر اًمتٚم٘م٤مئل ًمٚمققمل اإلؾمالُمل يم٤مٟم٧م قمالىم٦م 

احلدي٨م سم٤مٕظمالق، ومتٕم٤مًمٞمؿ اًمٜمٌل يم٤مٟم٧م ُمقاقمظ أظمالىمٞم٦م سمًٞمٓم٦م هقم٤من ُم٤م قمّٛم٘مٝم٤م 

ٌٕمد أن ضم٤مء يٜمٝمك قمـ اًمنمك اًمذي قمرومف اًمٕمرب ـمّقر إظمالىمٞمقن اعمًٚمٛمقن، وم

اعمًٚمٛمقن ومٙمرة اًمنمك ًمتًتققم٥م ـ يمام يرى ضمقًمدشمًٞمٝمر ـ يمؾ اشمّم٤مل أو متجٞمد ًمٖمػم 

اهلل، صمؿ ٟمحت٧م إطم٤مدي٨م هبذا اًمّمدد، وضم٤مء اًمري٤مء ًمٞمٙمقن ذيم٤ًم أيْم٤ًم، وُمثٚمف 

 اًمٙمؼم، وهٙمذا.

ٞم٨م يذه٥م إمم أّن ومٙمرة اًمًٜم٦ّم وشم٠مظمذ ومٙمرة ضمقيٜمٌٞمؾ إظمرى ووٕم٤ًم ظم٤مص٤ًم، طم

وفمٝمقر احلدي٨م شمرضمع ـ ٟمًٌٞم٤ًم ـ إمم قم٤مدة اًمٕمرب اًم٘مدُم٤مء ذم اشّم٤ٌمع ؾمٜم٦ّم آسم٤مئٝمؿ 

إوًملم، وعم٤م ضم٤مء اإلؾمالم مل يٕمد يٛمٙمـ ًمٚمٛمًٚمؿ أن جيٕمؾ ُمـ ؾمٜم٦ّم أسم٤مء إوًملم 

ىمدوًة وُمث٤مًٓ أٟمٛمقذضمٞم٤ًم وم٤مؾمتٌدل ذًمؽ ـ ًمٞمح٤مومظ قمغم قم٤مدشمف ـ سمًٜم٦ّم اجلٞمؾ اإلؾمالُمل 

إول ُمـ اًمٜمٌل وُمـ طمقًمف ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، وهٙمذا قمّقض اعمًٚمؿ اإلـم٤مر اعمرضمٕمل 

 ًمت٘مٚمٞمد أسم٤مء سم٤مسمتٙم٤مر ومٙمرة اًمًٜم٦ّم واًمٕمٛمؾ قمغم مجٕمٝم٤م وآهتامم هب٤م.

 

ٍّٛ عٍس املػتؿطقني  وطالعٛ ٌكسٖٛ لٍعطٖٛ ٔالزٚ الػ

وشمًتقىمٗمٜم٤م هذه اًمّمقرة اًمتل رؾمٛمٝم٤م اعمًتنمىمقن، ويٛمٙمـ احلدي٨م قمـ قمّدة 

 شمتّمؾ هب٤م: ُمالطمٔم٤مت

ًم٘مد سمٜمك اعمًتنمىمقن اًمّمقرة اًمتل ٟمحتقه٤م قمـ وٓدة اًمًٜم٦ّم ذم اًمؽماث  أوًٓ:
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 واًمت٤مريخ اإلؾمالُمٞملم ووم٘م٤ًم ًمٕمٜمٍميـ:

أ ـ اًمتحٚمٞمؾ إٟم٤مد )إٟمثروسمقًمقضمل( واًمٕمٚمؿ اضمتامقمل )اًمًٞمًٞمقًمقضمل( ًمتٚمؽ 

 احل٘م٦ٌم وشمٚمؽ اًمِمٕمقب اًمتل قم٤مؿم٧م ذم شمٚمؽ اًمٗمؽمة.

اًمتل اؾمتقىمٗمتٝمؿ، ُمثؾ طمدي٨م اإلُم٤مم قمكم ٓسمـ ب ـ سمٕمض اًمٜمّمقص اًمت٤مرخيٞم٦م 

 قم٤ٌمس قمـ قمدم آطمتج٤مج سم٤مًمٙمت٤مب وهمػمه.

وىمد ؾمٞمٓمرت قمغم دراؾم٦م اعمًتنمىملم هٜم٤م ـمري٘م٦م اًمٕمرض اعمٜمٔمؿ ًمّمقرة ُمتٜم٤مؾم٘م٦م، 

ـّ ُمِمٙمٚمتٝم٤م أهن٤م اومت٘مدت دوُم٤ًم إمم وصم٤مئؼ شم٤مرخيٞم٦م ُم١ميّمدة، واًمِمقاهد اًمت٤مرخيٞم٦م  ًمٙم

شم٤مرخيٞم٤ًم، وطمتك ًمق صمٌت٧م مل يٙمـ ًمٚمٛمًتنمق أن  اًم٘مٚمٞمٚم٦م اًمتل اؾمتٜمدوا إًمٞمٝم٤م مل شمث٧ٌم

يٕمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م ذم سمحثف اًمت٤مرخيل: ٕٟمف إذا يم٤من اعمًٚمٛمقن ىمد صٜمٕمقا ومٙمرة اًمًٜم٦ّم ًمدواومع 

ُمتٕمّددة، وم٢من ٟمّص اإلُم٤مم قمكم اعمت٘مّدم جي٥م أن ي٘مع ذم ؾمٞم٤مق آظمتالق اإلؾمالُمل 

شم٤مرخيٞم٤ًم ًمٚمّمقرة ًمٚمحدي٨م شم٠ميمٞمدًا عمرضمٕمٞم٦م اًمًٜم٦ّم، ومٙمٞمػ ص٤مر هذا احلدي٨م ُمًتٜمدًا 

 آؾمتنماىمٞم٦م؟!

وإذا يم٤من اعمًتنمىمقن ٓ يث٘مقن سم٤معمٜم٘مقٓت اًمت٤مرخيٞم٦م قمـ شمٚمؽ احل٘م٦ٌم يمام ّسطمقا 

ُمرارًا، ومٙمٞمػ متّٙمٜم٧م جمٛمققم٦م ىمٚمٞمٚم٦م ضمدًا ُمـ اًمقصم٤مئؼ اًمت٤مرخيٞم٦م أن شمٚمٕم٥م دورًا أؾم٤مؾمٞم٤ًم 

 ذم شمٙمقيـ صقرة ؿم٤مُمٚم٦م قمـ اعمِمٝمد اًمت٤مرخيل اًمقاؾمع ًمقٓدة ومٙمرة اًمًٜم٦ّم؟

ج٤موز هذه اًم٘مْمٞم٦م إمم اجلٝم٤مز اًمتحٚمٞمكم إول اًمذي اؾمتخدُمقه، إّن هذا وًمٜمت

اجلٝم٤مز ممت٤مز ضمدًا وىم٤مدر قمغم أن ي٘مّدم ًمٜم٤م ُمٕمٚمقُم٤مت وومػمة ًمٚمٖم٤مي٦م، ًمٙمـ ًمٞمس ُمـ طمّ٘مف 

دم٤مهؾ اًمداومع اًمديٜمل عمجتٛمع طمدي٨م اًمقٓدة حتٙمٛمف اًمٕمقاـمػ اًمديٜمٞم٦م: ومٕمٜمدُم٤م شمقًمد 

 اجلٞمؾ إول ـم٤مسمع اًمّمدق واًمتٗم٤مين: اًمثقرات اًمٙمؼمى وشمٔمٝمر اًمدي٤مٟم٤مت يٖمٚم٥م قمغم

ّٕن اًمثقرات اًمروطمٞم٦م شم٠ميت ُمٚمٞمئ٦ًم سم٤مًمٕمقاـمػ اجلّٞم٤مؿم٦م اًمّم٤مدىم٦م، ؾمقاء يم٤مٟم٧م واقمٞم٦م أم 



 1ج / املعاصر دراسات يف الفقه اإلسالمي ....................................... 396

همػم واقمٞم٦م، وإذا يم٤من هذا هق أطمد اًمٕمٜم٤مس اعمحّريم٦م، سمٕمٞمدًا قمـ اعم٤مل واًمًٚمٓم٦م، ٓ 

ذم احل٤ًٌمن، أىمؾ طمتك ُمٕمريم٦م سمدر ذم اعمديٜم٦م، ومٝمذا يٗمؽمض إدظم٤مل شم٠مصمػم اًمٜمص اًمديٜمل 

وقمٜمدُم٤م ٟمرضمع إمم اًم٘مرآن اًمذي يريّمز ُمٗمٝمقم اًمٜمٌل وآىمتداء سم٤مًمٜمٌل واشم٤ٌمع اًمٜمٌل 

وهمػم ذًمؽ، يٚمزُمٜم٤م طمٞمٜمئٍذ أن ٟمْمع اطمتامًٓ طم٘مٞم٘مٞم٤ًم ذم أن يٙمقن اهلل ٟمٗمًف ـ وسمح٥ًم 

رأي اعمًتنمىملم: اًمٜمٌل ٟمٗمًف ـ ىمد ريّمز ذم اًم٘مرآن ىمدؾمٞم٦م اًمٜمٌل، ووٓدة اًم٘مدؾمٞم٦م ذم 

قاـمػ اجلٞم٤مؿم٦م ذم حلٔم٤مت اٟمت٘م٤مًمٞم٦م جلامقم٦م ُم٘مٛمققم٦م حم٤مرسم٦م ُمـ مجٞمع ضمّق ُمكمء سم٤مًمٕم

إـمراف، يمام حتٙمل ُمٕمريم٦م إطمزاب، ي٤ًمقمد ـ طمتك وومؼ ُمٕم٤ميػم اًمتحٚمٞمؾ 

آؾمتنماىمٞم٦م ـ قمغم وٓدة ُمٌٙمرة عمٗمٝمقم ىمدؾمٞم٦م اًمٗمرد: ّٕن إُم٦م اجلديدة يم٤مٟم٧م شم٘مقم 

هذا اعمٜم٤مخ سمقٓدة قمغم ظمٓمقشمف ودقمقشمف واّدقم٤مئف، ومٛمريمزي٦م اًمٗمرد شمًٛمح هٜم٤م ذم 

 اعم٘مّدس ذم ؿمخّمٞم٦م اًمٜمٌل.

وٟمحـ ٓ ٟمريد هٜم٤م إصم٤ٌمت ُم٤م ٟم٘مقل، سم٘مدر ُم٤م ٟمريد شم٘مديؿ ومروٞم٤مت ُمٜمٓم٘مٞم٦م سمديٚم٦م 

 اٟمًج٤مُم٤ًم ُمع اعمٜمٝم٩م اًمذي اؾمتخدُمف اعمًتنمىمقن أٟمٗمًٝمؿ.

ـّ أّن أطمدًا ُمـ اعمًٚمٛملم خيتٚمػ ُمع اعمًتنمىملم ذم أّن اًمًٞم٤مؾم٦م  ثوكقًو: ٓ أفم

احل٤مدصم٦م.. ًمٕم٧ٌم دورًا ذم ىمْمٞم٦م اًمًٜم٦ّم، إٓ أّن ٟم٘مٓم٦م اخلالف ُمع  واعمذهٌٞم٤مت واًمقىم٤مئع

اعمًتنمق شمٙمٛمـ ذم آٟمت٘م٤مل ُمـ اًمٌٕمض إمم اًمٙمؾ، ومٕمٜمدُم٤م وىمع اخلالف إّول سملم 

اعمًٚمٛملم طمقل ىمْمٞم٦م اخلالوم٦م وطمروب ُم٤مٟمٕمل اًمزيم٤مة صمؿ أزُم٦م قمثامن سمـ قمٗم٤من، صمؿ 

ًمّمح٤مسم٦م أيْم٤ًم سمح٤مضم٦م إمم احلروب ذم اًمٕمٍم إُمقي... قمٜمدُم٤م طمدث هذا يمّٚمف يم٤من ا

، |اًمذي طمّمؾ سمٞمٜمٝمؿ قم٘م٥م ووم٤مة اًمرؾمقل ُمًتٜمدات ًمدقمؿ ُمقاىمٗمٝمؿ ذم آٟم٘م٤ًمم

وم٢مذا يم٤مٟم٧م هٜم٤مك ضورة دقم٧م اعمًٚمٛملم ًمٗمرض ُمرضمٕمٞم٦م اًمٜمٌل، وم٢مّن هذه اًميورة 

يٛمٙمـ أن ٟمتّمّقره٤م أيْم٤ًم ذم قمٝمد اخلٚمٗم٤مء إرسمٕم٦م إوائؾ وسمداي٤مت اًمدوًم٦م إُمقي٦م، 



 397 .............. املشتشرقون وحجية الشية اليبوية الشريفة، مطالعة حتليلية ىقدية

ٟم٘مٚم٦م احلدي٨م ذم اًمٖم٤مًم٥م هؿ اًمّمح٤مسم٦م، وٟمحـ ٟم٠ًمل إذا اظمتٚمؼ وذم هذه اًمٗمؽمة يم٤من 

ص٤مُمت٤ًم ـمٞمٚم٦م طمٞم٤مشمف  |سمٕمض ه١مٓء أطم٤مدي٨م ًمدقمؿ ُمقاىمٗمٝمؿ ومٝمؾ يم٤من اًمٜمٌل

أمل يّم٤مدف أن حتّدث ذم ظمٓم٥م اجلٛمٕم٦م وذم اعمًجد وذم اعمٜم٤مؾم٤ٌمت اعمختٚمٗم٦م  ُمٕمٝمؿ؟

حتلم ُمثؾ احل٩م واحلروب واًمٖمزوات؟ أًمٞمس ُمـ اعمٜمٓم٘مل اومؽماض أن اعمًٚمٛملم اًمٗم٤م

اطمت٤مضمقا إمم ٟمّمقصف ذم ومتقطم٤مهتؿ؟ وأًمٞمس ُمـ اعمٜمٓم٘مل أن يٙمقن اًمٜمٌل وهق زقمٞمؿ 

اجلامقم٦م اجلديدة ىمد ىم٤مل ؿمٞمئ٤ًم قمـ قمالىم٤مت أسمٜم٤مء هذه اجلامقم٦م سمٌٕمْمٝمؿ؟ أمل ي٘مؿ 

اعمًٚمٛمقن سمٕمد اًمٜمٌل اًمّمالة واحل٩م واًمزيم٤مة واجلٝم٤مد وإُمر سم٤معمٕمروف و.. هؾ 

ٜمٌل أن يتٙمّٚمؿ ومٞمٝم٤م ـ أن ٓ يٙمقن ًمٜمٌّل يمالم ات ديٜمٞم٦م يتقىمع ُمـ اًمديٛمٙمـ ـ وهذه قم٤ٌم

ذم هذا إُمر يًتٗمٞمدون ُمٜمف ذم هذه إومٕم٤مل أو أومٕم٤مل وقم٤مدات ضمرى قمٚمٞمٝم٤م صمؿ 

 اشمٌٕمقه ومٞمٝم٤م؟

إّن هٜم٤مك ومرىم٤ًم سملم أن يٙمقن ًمٚمٜمٌل ؾمٜم٦ّم قمٛمؾ هب٤م اعمًٚمٛمقن وشمٜم٤مىمٚمقه٤م واطمتّجقا هب٤م 

اومع أيْم٤ًم ًمٜم٘مؾ يمالُمف ذم قمغم سمٕمْمٝمؿ وسملم أن يٙمقن ص٤مُمت٤ًم يم٠مٟمف ٓ يمالم ًمف وٓ دو

 إُم٦م اعم١مُمٜم٦م اجلديدة.

إن آومؽماض إيمثر ُمٜمٓم٘مٞم٦م هق أّن اًمٜمٌل يم٤مٟم٧م شمّمدر قمٜمف يمٚمامت وُمقاىمػ 

وأومٕم٤مل وقم٤مدات، وأّن اعمًٚمٛملم يم٤مٟمقا يتٌٕمقن وًمق سمٕمْمٝم٤م، وأّن هذا إُمر ـ أي 

وضمقد ُمرضمٕمٞم٦م ًمٚمٜمٌل ـ هق اًمذي ؾمٛمح ًمٌٕمض اعمًٚمٛملم ومٞمام سمٕمد سم٤مؾمتٖمالل هذه 

رضمٕمٞم٦م ًمٚمت٘مّقل قمٚمٞمٝم٤م، أُم٤م ًمق مل شمٙمـ هذه اعمرضمٕمٞم٦م ُمـ أؾم٤مؾمٝم٤م ومل يٕمرف اعمًٚمٛمقن اعم

إوائؾ ؿمٞمئ٤ًم قمٜمٝم٤م ًمٙم٤من ٓسمد ُمـ طمدوث ٟمزاع سمٞمٜمٝمؿ ذم أصؾ آؾمتٜم٤مد إمم ؾمٜم٦ّم اًمٜمٌل 

 ذم قمٍم اًمّمح٤مسم٦م، إُمر اًمذي ٓ شمقومره ًمٜم٤م اًمقصم٤مئؼ اًمت٤مرخيٞم٦م. وطمتك اخلٚمٗم٤مء اًمذيـ

احلدي٨م مل ي٘مؾ أطمد ُمٜمٝمؿ سم٠مّن يمؾ ُم٤م ىم٤مًمف أو ومٕمٚمف اًمٜمٌل ٓ  ُمٜمٕمقا شمدويـ ىمٞمؾ سم٠مهّنؿ
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ىمٞمٛم٦م ًمف، سمؾ إٟمام شمٕمّروقا ًمٙمثرة احلدي٨م شم٤مرًة وًمٚمتدويـ شم٤مرة أظمرى، ومٚمق يم٤من 

اخلالف طمقل أصؾ اًم٘مٞمٛم٦م اًمتل شم٠مظمذه٤م اًمًٜم٦ّم ًمقضمدٟم٤م ٟمزاقم٤ًم ُمـ ٟمقع آظمر، وىمد 

اًمتدويـ رهمؿ اطمتٗمظ اعمًٚمٛمقن سم٤مخلالف اًمذي ؿمٝمدشمف شمٚمؽ احل٘م٦ٌم وٟم٘مٚمقا ُمٜمع 

ـّ أطمدًا ُمٜمٝمؿ ـ ؾمقى ذم ٟمّمقص ىمٚمٞمٚم٦م  اقمت٘م٤مدهؿ سم٤مًمتدويـ ذم اًم٘مرن اًمث٤مين، ًمٙم

 ًمٚمٖم٤مي٦م ٓ جيدر ضمٕمٚمٝم٤م ُمّمدرًا شم٤مرخيٞم٤ًم ـ مل يٜم٤مىمش ذم أصؾ ىمٞمٛم٦م اًمًٜم٦ّم اًمٜمٌقي٦م.

إّن ُم٘مقًم٦م أّن اًمِم٤مومٕمل هق ُم١مؾّمس اًمًٜم٦ّم ذم اًمؽماث اإلؾمالُمل، واًمتل  ثوفثًو:

ُمـ اًم٤ٌمطمثلم اعمت٠مظمريـ ذم اًمٕم٤ممل اًمٕمريب واإلؾمالُمل ـمرطمٝم٤م اعمًتنمىمقن واًمٙمثػم 

حتقي ظمٓم٠ًم واوح٤ًم: ومٝمٜم٤مك ومرق سملم اًمت٠مؾمٞمس اًمٜمٔمري عم٘مقًم٦ٍم ُم٤م وآىمتٜم٤مع اًمقضمداين 

همػم اعمٜمّٔمر ًمف هلذه اعم٘مقًم٦م، وشم٤مريخ اًمٗمٙمر ىم٤مئؿ قمغم ذًمؽ، وم٤مًمٕمٛمؾ سم٤مًمٔمٝمقرات 

ـّ ٟمٔمري٦م طمجٞم٦م اًمٔمٝمقر ومٙمرة ُمت٠مظمرة، و هٙمذا احل٤مل ذم ٟمٔمري٦م اًمٚمٗمٔمٞم٦م ؾمٜم٦ّم ىم٤مئٛم٦م، ًمٙم

طمجٞم٦م ظمؼم اًمقاطمد قمٜمد ُمـ ي٘مقل هب٤م، وم٤مذا يم٤من اًمِم٤مومٕمل أّول ُمـ ـمرح ٟمٔمري٦م اًمًٜم٦ّم 

وأىم٤مم قمٚمٞمٝم٤م إدًم٦م وإومٙم٤مر ومٝمذا ٓ يٕمٜمل همٞم٤مب هذه اًمٜمٔمري٦م ذم اًمققمل اإلؾمالُمل 

هـ( 179ىمٌؾ ذًمؽ، وإٓ ومٙمٞمػ ٟمٗمّن ُمثؾ يمت٤مب اعمقـم٠م ًمإلُم٤مم ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس )

وُم٤م ُمٕمٜمك  ؟ئمٝمر اؾمؿ اًمِم٤مومٕمل ذم احلٞم٤مة اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم واًمذي يمتٌف ىمٌؾ أن

ُمقىمػ إطمٜم٤مف )وهؿ ؾم٤مسم٘مقن قمغم اًمِم٤مومٕمل( ذم اًم٘مرن اًمث٤مين ُمـ احلدي٨م، وهق 

ومٚمق مل شمٙمـ ومٙمرة ُمرضمٕمٞم٦م اًمًٜم٦ّم واحلدي٨م ىمد فمٝمرت مل يٙمـ هٜم٤مك  ؟ُمقىمػ ُمتِمّدد

ف سمٞمٜمٝم٤م ذم طمجٞم٦م ُمـ شمٗمًػم هلذه اًمٔمقاهر اًمقاؾمٕم٦م اعمٝمتّٛم٦م سم٤محلدي٨م سمحٞم٨م ي٘مع اخلال

 اعمٜم٘مقل وقمدم طمجٞمتف ٓ طمجٞم٦م أصؾ اًمًٜم٦ّم اًمقاىمٕمٞم٦م.

ؿم٤مهد قمغم  ـ سمٜم٤مًء قمغم صّحتف ـ سمؾ إن ٟمٗمس ُمٜمع شمدويـ احلدي٨م ذم اًم٘مرن إّول

أّن هٜم٤مك شمٞم٤مرًا ـ قمغم إىمؾ ـ يم٤من يتجف إمم اًمتدويـ، وهق ُم١مذ قمغم اقمت٤ٌمر اًمًٜم٦ّم ذم 

 ٕم٤ًم يًتحّؼ أن يدّون.اًمققمل اإلؾمالُمل إول ـ ذم اجلٛمٚم٦م ـ ُمرضم
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 وقمٚمٞمف، ومٛمرطمٚم٦م اًمقضمقد رء، وُمرطمٚم٦م سمٜم٤مء ٟمٔمري٦م عم٤م هق ُمقضمقد رء آظمر.

 

 ـ ٌعطٖٛ ظّٕض األغاٌٗس يف الكطُ الجاٌ٘ اهلذطٙ 4ـ  2

يذه٥م سمٕمض اعمًتنمىملم ُمـ أُمث٤مل روسمًقن إمم أّن اعمًٚمٛملم ذم اًم٘مرن اهلجري 

٤مًمف مل يٙمقٟمقا يذيمرون اًمًٜمد، إول قمٜمدُم٤م يم٤مٟمقا يتحّدصمقن قمـ اًمٜمٌل وأىمقاًمف وأومٕم

ومل شمٙمـ ومٙمرة اًمًٜمد ًمتِمٖمؾ سم٤مهلؿ، سمؾ يم٤مٟمقا يٜمًٌقن ذًمؽ ُم٤ٌمذًة إمم اًمٜمٌل، يم٠مّي 

 ىمّّم٦م شم٤مرخيٞم٦م جيري احلدي٨م قمٜمٝم٤م.

وعم٤م شمٓمّقرت إوو٤مع ذم اًم٘مرن اًمث٤مين اهلجري، فمٝمرت ومٙمرة اإلؾمٜم٤مد، يمل ي١ميّمد 

خيتٚم٘مقا ذًمؽ، ومٛمـ اًمٓمٌٞمٕمل أٟمف  اجلٛمٞمع أّن ُم٤م قمٜمدهؿ ُمٕمٚمقم اًمٜم٦ًٌم ًمٚمٜمٌل، وأهّنؿ مل

قمٜمدُم٤م ٓ يٙمقن هٜم٤مك ُمـ يٜم٤مىمش ذم أُمر ُم٤م أن يٓمرح ص٤مطم٥م هذا إُمر أُمره سمال 

ٌّؾ اًمٗمٙمرة، ًمٙمـ قمٜمدُم٤م يتؿ إظمْم٤مع ُم٤م ي٘مقًمف ًمٚمٌح٨م  دًمٞمؾ: ّٕن اعمٜم٤مخ اًمٕم٤مم ُمٝمٞم٠م ًمت٘م

واًمٜم٘م٤مش وئمٝمر ظمّمقم ًمف وُمٕم٤مروقن.. يْمٓمر ًمٚمجقء إمم إدًّم٦م واًمؼماهلم 

 قؾم٤مئؾ اًمتل شمث٧ٌم ُم٤م ي٘مقل.وخيقض ذم اًم

هذا سم٤مًمْمٌط ُم٤م طمّمؾ ُمع اعمًٚمٛملم، ومٌٕمد اؿمتداد اخلالف سمٞمٜمٝمؿ وفمٝمقر اًمٗمرق 

وأهؾ اعم٘م٤مٓت، قمٛمد يمؾ ومريؼ إلصم٤ٌمت ُم٤م ي٘مقًمف ًمقوع اًمًٜمد اعمّمّحح ّٓدقم٤مئف، 

ومقًمدت إؾم٤مٟمٞمد وص٤مر اًمٗمريؼ إول يذيمر ؾمٚمًٚم٦م اًمًٜمد ًمٞم١ميّمد أٟمف وصٚمف هذا 

 قصمقق، ويمذًمؽ ومٕمؾ اًمٗمريؼ اًمث٤مين واًمث٤مًم٨م، وهٙمذا..اخلؼم قمـ اًمٜمٌل سمِمٙمؾ ُم

وهبذه اًمٓمري٘م٦م هٞمٛمٜم٧م ومٙمرة اإلؾمٜم٤مد قمغم احلدي٨م قمٜمد اعمًٚمٛملم، وص٤مر ُمٕمٞم٤مرًا 

يمٌػمًا يتّؿ اًمٚمجقء إًمٞمف ًمقزن إطم٤مدي٨م، ًمتتٓمّقر سمٕمد ذًمؽ ُمع قمٚمؿ احلدي٨م واجلرح 

 واًمتٕمديؾ شمٓمّقرًا ُمذهاًل.

ٌُٜمٞم٦م احلدي٨م، طمٞم٨م يرى أّن ويِمػم ضمقًمدشمًٞمٝمر هٜم٤م إمم ٟم٘مٓم٦م ه٤مُم٦م شمتٕم ّٚمؼ سم
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ذم ُمٙمّقٟم٤مهت٤م اًمدًٓمٞم٦م وإدسمٞم٦م، وم٤مإلؾمٜم٤مد  قمـ همػمه٤م إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م ٓ ختتٚمػ

ٓ يٖمػّم ؿمٞمئ٤ًم، ومٕمٜمدُم٤م ٟمقاضمف طمديث٤ًم صحٞمح اإلؾمٜم٤مد صمؿ ٟم٠مظمذ طمديث٤ًم آظمر ُمٓمٕمقٟم٤ًم ومٞمف، 

وضمقد  ٓ ٟمجد ذم ُمتـ احلديثلم أّي اظمتالف، إذ يٖمٚم٥م قمغم اجلٛمٞمع ـم٤مسمع واطمد، وهق

ُمِمٙمٚم٦م ُم٤م ضم٤مء احلدي٨م ًمٞم٘مّرر ىم٤مقمدة أو ضمقاسم٤ًم يتّمؾ هبذه اعمِمٙمٚم٦م، وذًمؽ أيمثر ُمـ 

أن يٙمقن احلدي٨م ُمِمتٛماًل قمغم طم٘مٞم٘م٦م شم٤مرخيٞم٦م طمٞم٤مدي٦م، ومٚمق يم٤من هٜم٤مك طمدي٨م 

صحٞمح واىمٕم٤ًم ًمٔمٝمر اظمتالف ذم شمريمٞم٦ٌم إطم٤مدي٨م اًمّمحٞمح٦م وهمػمه٤م، وهق أُمر ٓ 

 ٟمجد أّن قمٚمؿ اًمًٜمد يقوّمره ًمٜم٤م.

يٜمٌٞمؾ هٜم٤م إمم أّن هذه إطم٤مدي٨م ورواهت٤م يم٤مٟم٧م حمّؾ ضمدل وشم٤ًمؤل ويٚمٗم٧م ضمق

يمٌػميـ ذم اًمٗمؽمة إومم، ويٛمثؾ ًمذًمؽ سم٤مًمراوي٦م اعمِمٝمقر أيب هريرة، ومٝمذا اًمرضمؾ يم٤من 

ُمقرد ٟم٘مد ؿمديد، واًمث٘م٦م سمف يم٤مٟم٧م حمّؾ ضمدل قمٜمٞمػ سملم يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس ذم قمٍمه، 

ـّ ُمرور إي٤مم يمّرس هذه إطم٤مدي٨م اًمتل اظمتٚم٘مت ٝم٤م اعمٜم٤مزقم٤مت سملم اعمًٚمٛملم، ًمٙم

وحتّقًم٧م قمٜمد إضمٞم٤مل اًمالطم٘م٦م أُمرًا ُمًّٚماًم، وؿمٞمئ٤ًم ومِمٞمئ٤ًم سمدأ شمّمحٞمح إطم٤مدي٨م 

وحتّقهل٤م إمم ُمرضمع ًمٞمًتٜمد إًمٞمف اعمًٚمٛمقن، وسم٤مًمرهمؿ ُمـ اًمتٕم٤مرض سمٞمٜمٝم٤م ؿمديدًا ٕهن٤م 

 شمٜمتٛمل إمم شمٞم٤مرات خمتٚمٗم٦م ُمتّم٤مرقم٦م إٓ أن اًمٕمٚمامء اعمًٚمٛملم ذًّمٚمقا اًمٕم٘م٤ٌمت أُم٤مم

شمٗمتٞم٧م أؿمٙم٤مل اعمٕم٤مرو٦م اعمقضمقدة سمٞمٜمٝم٤م، واؾمتٓم٤مقمقا أن يروه٤م ذم هم٤مي٦م اًمتج٤مٟمس، 

وسمٕمد أن يم٤من اعمًٞمٓمر هق اعمقىمػ اعمتِمّدد ُمـ احلدي٨م وٟم٘مده ص٤مر اعمٝمٞمٛمـ هق إظمذ 

واًمتًٚمٞمؿ ًمٚمرواي٤مت، وص٤مر ٓ جيقز ٟم٘مد احلدي٨م إٓ سمٕمد اًمٞم٠مس اًمت٤مم قمـ شم٠مويٚمف 

 سمِمتك أٟمقاع اًمت٠مويؾ.

ؾ شمٗمًػمًا ُمتّماًل، ومػمى أّن اًم٥ًٌم ذم صػمورة اًمٙمت٥م اًمًّت٦م قمٜمد وي٘مّدم ضمقيٜمٌٞم

أهؾ اًمًٜم٦ّم ُم٘مّدؾم٦ًم ُمٕمتٛمدة ـ ٓؾمٞمام اًمّمحٞمحلم ُمٜمٝم٤م ـ ٓ يرضمع إمم اًمدىّم٦م وٟمحق 
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ذًمؽ، إٟمف يدًّمٜم٤م قمغم ؾم٥ٌم آظمر سمرأيف، وهق أّن هذه اًمٙمت٥م اطمتقت إومٙم٤مر اعمّتٗمؼ 

، ويم٤من آدم٤مه اًمٕم٤مم يٛمٞمؾ إمم مجع قمٚمٞمٝم٤م ذم اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م اهلجري سملم اًمٗمرق اًمًٜمٞم٦ّم

إطم٤مدي٨م اًمتل طم٤مزت ىمٌقًٓ قم٤مُم٤ًم قمٜمد اًمٖم٤مًمٌٞم٦م ذم ذًمؽ اًمٕمٍم، ومٚمٞمس إُمر ُم٠ًمًم٦م 

اشم٤ٌمع ٕومٙم٤مر اًمٌخ٤مري وضمٝمقده احلديثٞم٦م سم٘مدر ُم٤م يم٤من اشّم٤ٌمقم٤ًم ًمرهم٦ٌم ذم مجع ُم٤م اشمٗمؼ 

 .اعم١مُمٜمقن ذم ذًمؽ اًمٕمٝمد قمغم ىمٌقًمف ُمـ إطم٤مدي٨م اعمروي٦م

ٗمًػم اًمقوٕمل عم٘مٌقًمٞم٦م هذه اًمٙمت٥م يٕمٞمد إمم ذهٜمٜم٤م ُم٤م ذيمره سمٕمض إّن هذا اًمت

ٌخ٤مري سمجٝمقد اًم٤ٌمطمثلم اعمٕم٤مسيـ ُمـ أّن اًمِم٤مومٕمٞم٦م هؿ اًمذيـ رّوضمقا ًمّمحٞمح اًم

 هٌٝمؿ اًمٗم٘مٝمل قمغم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل.يم٤مٟم٧م هتدف ًمًٞمٓمرة ُمذ

وذم ؾمٞم٤مق شمٓمّقر احلدي٨م اًمتٗم٧م اعمًتنمىمقن إمم ىمْمٞم٦م اًمقوع ذم احلدي٨م، 

ل ٟمّمقص اًمٕمرض قمغم اًمٙمت٤مب اؾمتٗمٝم٤مُم٤مت، ومذه٥م ضمقًمدشمًٞمٝمر إمم وأصم٤مروا طمق

أّن ُمثؾ هذه إطم٤مدي٨م ضملء هب٤م يمل شم١مُّمـ ذقمٞم٦ًم وشمٖمٓمٞم٦ًم ًمٚمقوع ذم جم٤مل إظمالق 

وُم٤م يٜمٗمع اًمٜم٤مس وجيٕمؾ أُمرهؿ ُمًت٘مٞماًم، وهلذا ٟمجد أٟمف فمٝمر شم٤ًمهؾ ذم طمدي٨م 

 .إظمالق واًمٗمْم٤مئؾ ذم إقمامل أيمؼم سمٙمثػم ُمـ اجل٤مٟم٥م اًمٗم٘مٝمل

وشمدظمؾ ذم قمٛمٚمٞم٦م اًمري٦ٌم ذم احلدي٨م وأّن إؾم٤مٟمٞمد ضملء هب٤م ومٞمام سمٕمد.. إؾم٤مًمٞم٥م 

اًمّمٞم٤مهمٞم٦م ًمٚمحدي٨م اًمٜمٌقي، طمٞم٨م يذه٥م روسمًقن إمم أّن أؾمٚمقب اًمتٗمّمٞمؾ سمٕمد 

اإلمج٤مل ُمـ إؾم٤مًمٞم٥م اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م اًمتل فمٝمرت ومٞمام سمٕمد، صمؿ عم٤م ٟم٥ًم احلدي٨م إمم اًمٜمٌل 

يٛمثؾ ًمذًمؽ سمٛمثؾ أن ي٘مقل اًمٜمٌل: سمٜمل اؾمتخدم اًمرواة إؾمٚمقب اعمٕم٤مس هلؿ، و

اإلؾمالم قمغم مخس: اًمّمالة و..: إّن هذا اًمتٗمّمٞمؾ سمٕمد اإلمج٤مل ؿمٙمٌؾ ُمـ أؿمٙم٤مل 

                                           
 )ُم٤مدة: احلدي٨م(. 342، 337ـ  335: 7: دائرة اعمٕم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م اٟمٔمر (1)

 .47ـ  46: اًمٕم٘مٞمدة واًمنميٕم٦م ذم اإلؾمالم: اٟمٔمر (2)
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صٞم٤مهم٦م احلدي٨م شمتٜم٤مؾم٥م ُمع اًمٗمؽمات اًمالطم٘م٦م، وهذا يٙمِمػ قمـ ُمدى اًمقوع ذم 

 احلدي٨م وي٘مّٚمص ُمـ ومرص اًمقصمقق سم٤مٕؾم٤مٟمٞمد أيْم٤ًم.

ٞم٤مهم٦م إطم٤مدي٨م، ومػمى أّن سمؾ يًتٛمّر ضمٞمٛمس روسمًقن ذم حم٤موًمتف حتٚمٞمؾ ص

أؾمٚمقب اًم١ًمال واجلقاب أؾمٚمقب ُمت٠مظّمر قمـ اًمٕمٍم إّول، إٟمف يِمّٙمؽ ذم أن يتجف 

اًمٜم٤مس إمم ؾم١مال اًمّمح٤مسم٦م قمـ ؿم١مون اًمديـ أو اًمٜمٌل، ويرى أّن أطمداصم٤ًم ىمٚمٞمٚم٦م رسمام 

شمٙمقن طمّمٚم٧م وُمـ اعمًتحٞمؾ ايمتِم٤مومٝم٤م، أُم٤م أن هذا إُمر يم٤من فم٤مهرة ومٝمق أُمر 

 ُمرومقض قمٜمده.

رواي٤مت ذم ٟمٔمر أُمث٤مل روسمًقن شمٕمٌػم قمـ رومض سمٕمض اًمتٍموم٤مت أو إن اًم

اًمٕم٤مدات اًمتل يم٤مٟم٧م قمٚمٞمٝم٤م سمٕمض إىم٤مًمٞمؿ اإلؾمالُمٞم٦م آٟمذاك، وم٠مريد شمٖمٞمػمه٤م، ومجلء 

 سم٤مًمًٜمد ًمتٜم٥ًم إُمقر إمم اًمٜمٌل ًمتٙمقن هٜم٤مك اًم٘مدرة قمغم اًمرومض واًمتٖمٞمػم.

ـ اًمٜمٓم٤مق واٟمًج٤مُم٤ًم ُمع ٟمٔمريتف ذم شم٠مظمر اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل فمٝمقرًا وظمروضمف قم

اًمديٜمل، يذه٥م ضمقزيػ ؿم٤مظم٧م إمم أّٟمف يّمٕم٥م اًمت٠ميّمد ُمـ اًمرواي٤مت اًمقاردة ذم 

اًمٗم٘مف يمّٚمٝم٤م، وهذا يٕمٜمل أيْم٤ًم أّن يمؾ شمٚمؽ إؾم٤مٟمٞمد اًمتل ٟمًج٧م هلذه اًمرواي٤مت ٓ 

 شمٕمؼّم قمـ رء.

وهٙمذا احل٤مل قمٜمد يٓمرح وًمٞم٤مم ضمراه٤مم ومٙمرة أّن اًمّمح٤مسم٦م مل يٛمّٞمزوا سملم احلدي٨م 

اًم٘مدد، ومٜمًٌقا أطمدمه٤م إمم أظمر، ومٞمٜمًٌقن أطمٞم٤مٟم٤ًم هذا ًمذاك، اًمٜمٌقي واحلدي٨م 

وأطمٞم٤مٟم٤ًم أظمرى ذاك هلذا، واعمٚمٗم٧م اقمت٘م٤مده سم٠مّن ٟم٦ًٌم إطم٤مدي٨م اًم٘مدؾمٞم٦م هلل شمٕم٤ممم 

ضم٤مءت ذم اًم٘مرن اًم٤ًمسمع اهلجري، إُمر اًمذي يٓمٞمح سمٙمؾ ُمٜمٔمقُم٤مت إؾم٤مٟمٞمد 

 واعمتقن ذم احلدي٨م اًمٜمٌقي.

 

 مف٘دٕظٖف ؾاخت ٌٔعطٖٛ الكصف اخل

هذا اعمريّم٥م اًمٙمٌػم ُمـ إومٙم٤مر اًمتل ـمرطمٝم٤م اعمًتنمىمقن وُم٤م يزاًمقن، ؾم٤مىم٧م إمم 
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( اًمتل اقمت٘مد ُمـ ظمالهل٤م Projecting Backشمٙمقيـ ؿم٤مظم٧م ٟمٔمري٦م اًم٘مذف اخلٚمٗمل )

 أٟمف شمقّصؾ إمم ايمتِم٤مف شم٤مريخ اظمتالق اإلؾمٜم٤مد.

٧م ًم٘مد سمدت هذه اًمٜمٔمري٦م قمٔمٞمٛم٦م إمهٞم٦م قمٜمد اعمًتنمىملم، وىمد شم٤مسمع ومٞمٝم٤م ؿم٤مظم

أقمامل ُمـ ؾمٌ٘مف ُمثؾ ُم٤مرضمٚمٞمقث وضمقًمدشمًٞمٝمر ذم شمٓمّقر اًمًٜم٦م واحلدي٨م، ًمٙمٜمّف وىمٌؾ 

شم٠مًمٞمػ )أصقل اًمنميٕم٦م اعمحٛمدي٦م( قمٙمػ قمغم دراؾم٦م إؾم٤مٟمٞمد ًمٞمٓمرح ٟمٔمريتف 

اًمقاؾمٕم٦م ومٞمٝم٤م، ًمت١مؾّمس عمرطمٚم٦م ذم دراؾم٤مت آؾمتنماق ًمإلؾمالم، وهل شم٘مقل: إن 

٥ًم إطم٤مدي٨م إمم اًمّمح٤مسم٦م هـ( يم٤مٟم٧م شمٜم244اًمٓمٌ٘متلم اًمٚمتلم ؾمٌ٘مت٤م اًمِم٤مومٕمل )

واًمت٤مسمٕملم، ويم٤من ُمـ اًمٜم٤مدر ٟمًٌتٝم٤م إمم اًمرؾمقل ٟمٗمًف، وهذا يٕمٜمل شم٤مرخيٞم٤ًم شم٘مّدم 

 اإلؾمٜم٤مد واًمٜم٦ًٌم إمم اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم قمٚمٞمف سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمرؾمقل.

ُمٕمٜمك هذا اًمٙمالم أّن اًمٕمٚمقم اإلؾمالُمٞم٦م إومم يم٤مًمٗم٘مف مل شمقًمد ُمـ رطمؿ احلدي٨م ـ 

إومٙم٤مر واًمٕم٤مدات وإقمراف واًمتقضّمٝم٤مت اًمتل قمرومتٝم٤م  يمام ي٘م٤مل ـ وإٟمام ُمـ رطمؿ

إضمٞم٤مل سمٕمد اًمٜمٌل، ومٗمل اًمٌداي٦م يم٤من اًمٗم٘مف وًمٞمد إوو٤مع اجلديدة وٟمتٞمج٤ًم ًمٚمٛمجٝمقد 

اًمٌنمي، صمؿ ٟم٥ًم إمم اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم، صمؿ ذم اًم٘مرن اًمث٤مين اهلجري سمدأ يٜم٥ًم إمم 

شمٓمّقره ىمد ُمّرا سمٛمراطمؾ اًمرؾمقل، وهذا يٕمٜمل أّن اًمٜم٦ًٌم ًمٚمٜمٌل وشمٙمّقن اإلؾمٜم٤مد و

شمدرجيٞم٦م، ويرضمع ؿم٤مظم٧م وٓدة اظمتالق إطم٤مدي٨م إمم سمداي٦م اًم٘مرن اهلجري اًمث٤مين أو 

 قمغم أسمٕمد شم٘مدير اًم٘مرن إول.

وذم اًمٌداي٦م يم٤من اإلؾمٜم٤مد قمٛمٚمٞم٦ًم سمًٞمٓم٦م، ًمٙمـ هقم٤من ُم٤م شمٓمّقر، وهلذا يرى 

ا اًمًٜمد هق وًمٞمد ؿم٤مظم٧م أّٟمف يمّٚمام يم٤من اإلؾمٜم٤مد ُمتّماًل ُمٜمّٔماًم ضمٞمدًا قمٜمك ذًمؽ أّن هذ

 اًمٗمؽمة اعمت٠مظمرة اًمتل شمٓمّقر ومٞمٝم٤م اإلؾمٜم٤مد واٟمتٔمؿ.

وشمٕمٜمل ٟمٔمري٦م ؿم٤مظم٧م هبذا اًمتًٚمًؾ اًمذي شم٘مقم قمٚمٞمف أن ىمّقة اإلؾمٜم٤مد دًمٞمؾ 



 1ج / املعاصر دراسات يف الفقه اإلسالمي ....................................... 444

اًمقوع اعمت٠مظّمر سمخالف وٕمٗمف، وأّن شمٕمّدد إؾم٤مٟمٞمد ًمتٜمتٝمل قمٜمد ٟم٘مٓم٦م ُمِمؽميم٦م ًمٞمس 

ضم٤مء ُمـ اًم٘م٤مؾمؿ  قمٜمٍم ىمّقة، سمؾ هق سم٤مًمْمٌط اًمذي يٙمِمػ ًمٜم٤م أّن ُمٜمِم٠م اًمقوع

اعمِمؽمك سملم إؾم٤مٟمٞمد، أو قمغم إىمؾ ضمرى اؾمتٖمالل هذا آؾمؿ جلٕمٚمف ُمّمدر 

 احلدي٨م.

ًم٘مد أراد ؿم٤مظم٧م ُمـ هذا يمّٚمف أن جيٕمؾ اًمت٘مّدم اًمٗم٘مٝمل ذم سمداي٤مشمف سمٛمٕمزل قمـ شم٘مّدم 

احلدي٨م، ًم٘مد يم٤من يذه٥م إمم أن اعمحّدصملم ضم٤مؤوا عمقاضمٝم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء، وهلذا يرى 

اد ايمتِم٤مف ووٕمف جي٥م ُمراضمٕم٦م يمت٥م اًمٗم٘مٝم٤مء ومٞمف، وم٢من مل ؿم٤مظم٧م أّن أي طمدي٨م ير

 يٕمتٛمدوا قمٚمٞمف دّل ذًمؽ قمغم ووع اعمحّدصملم ًمف ذم ُمقاضمٝم٦م اضمتٝم٤مدات اًمٗم٘مٝم٤مء.

ورهمؿ اهتامُمف سمحدي٨م اًمٗم٘مف، ًمٙمٜمف يٕمّرج قمغم إطم٤مدي٨م اًمٕم٘م٤مئدي٦م، ومػمصد 

٤مدي٨م رؾم٤مًم٦م احلًـ اًمٌٍمي ذم اًمٕم٘م٤مئد وجيده٤م ظم٤مًمٞم٦ًم ُمـ احلدي٨م، ومٞمًتٜمت٩م أّن أطم

 اًمٕم٘م٤مئد فمٝمرت ُمت٠مظّمرًة قمـ زُم٤من احلًـ اًمٌٍمي أيْم٤ًم.

وذم ؾمٞم٤مق سمٞم٤مٟمف ـ قمؼم اعمث٤مل واًمتٓمٌٞمؼ ـ ًمٜمٔمري٦م ايمتِم٤مف ُمريمز اًمقوع ذم 

إؾم٤مٟمٞمد، ي٘مقل ؿم٤مظم٧م سم٠مّن اجلزء اًمٕمٚمقي ُمـ إؾم٤مٟمٞمد همػم صحٞمح، سمٞمٜمام اجلزء 

اًمًٜمد، إٟمٜم٤م  اًمًٗمكم صحٞمح مت٤مُم٤ًم، ويتّؿ ايمتِم٤مف حمقر هذه اًمٜمٔمري٦م قمؼم اًمٌح٨م ذم

ؾمٜمجد أّن هٜم٤مك ؿمخّم٤ًم واطمدًا وىمع ذم اًمًٜمد وأّن هذا اًمِمخص هق حمقر احلدي٨م، 

وأّن اًمذيـ وىمٕمقا ىمٌٚمف ذم اجلزء اًمٕمٚمقي ُمـ اًمًٜمد وصقًٓ طمتك اًمرؾمقل يمّٚمٝمؿ ٓ 

 وضمقد هلؿ ذم اًمتحدي٨م، أي مل حيّدصمقا سمذًمؽ إـمالىم٤ًم.

( 1ظمتالف احلدي٨موىمد اؾمتٜمد ؿم٤مظم٧م ذم ذًمؽ إمم أٟمٛمقذج ىمّدُمف ُمـ يمت٤مب )ا

ًمٚمِم٤مومٕمل رأى ومٞمف أّن راوي٤ًم يدقمك قمٛمرو سمـ أيب قمٛمرو، يٛمثؾ اًمراوي اعمِمؽمك اًمذي 
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 صٜمع هذا احلدي٨م.

 واحلدي٨م يم٤مًمت٤مزم:

 اًمرؾمقل

 ضم٤مسمر

 اعمٓمٚم٥م      رضمؾ ُمـ سمٜمل ؾمٚمٛم٦م

 قمٛمرو سمـ أيب قمٛمرو ُمقمم اعمٓمٚم٥م

 ؾمٚمٞمامن سمـ سمالل إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد قمٌد اًمٕمزيز سمـ حمٛمد

 رضمؾ جمٝمقل

 ومٕملاًمِم٤م

ي٘مقل ؿم٤مظم٧م: إّن ُمريمز اًمقوع ذم هذا احلدي٨م هق قمٛمرو سمـ أيب قمٛمرو: إذ ٓ 

 يٛمٙمـ أن يٙمقن ىمد شمرّدد سملم ُمقٓه اعمٓمٚم٥م وسملم رضمؾ جمٝمقل ُمـ سمٜمل ؾمٚمٛم٦م.

وقمغم ُمًػم ؿم٤مظم٧م، حي٤مول يم٤ميت٤مين أن يٙمتِمػ ُمٜمِم٠م فمٝمقر إؾم٤مٟمٞمد ومٞم٘مقم 

دي٨م يرضمع إمم سمٛمراضمٕم٦م اًمٙمت٥م إىمدم، ويرى أن أىمدم ُمّمدر ىم٤مم سمجٛمع إطم٤م

هـ(، وقمٜمدُم٤م ٟمٜمٔمر ومٞمام يذيمره أُمث٤مل اًمٓمؼمي ٟم٘ماًل قمـ قمروة ٟمجده أٟمف ٓ 94قمروة )

هـ( ٟمجد 151إؾمٜم٤مد ًمف وٓ ذيمر عمّمدر يمالُمف، وقمٜمدُم٤م ٟمٜمٔمر ذم أقمامل اسمـ إؾمح٤مق )

أّن اًمًٜمد يم٤من ىمد فمٝمر، وهبذا ٟمٙمتِمػ أن فمٝمقر إؾم٤مٟمٞمد يم٤من ذم اًم٘مرن اًمث٤مين 

وأّن اجلزء إقمٔمؿ ُمـ إؾم٤مٟمٞمد اعمقضمقدة اًمٞمقم ىمد  هـ(،151و  94اهلجري )سملم 

 ذم اًم٘مرٟملم اًمث٤مين واًمث٤مًم٨م اهلجريلم. فشمّؿ اظمتالىم

ويًػم ؿمؼمٟمجر ذم هذا اًمٓمريؼ، ومػمى أّن اًمٙمت٤مسم٤مت اًمتل شمريمٝم٤م قمروة ًمٕمٌد اعمٚمؽ 

هـ( يم٤مٟم٧م ظم٤مًمٞم٦ًم ُمـ إؾم٤مٟمٞمد، وهذا يٕمٜمل أّن ُم٤م ٟم٥ًم إًمٞمف ُمـ إؾم٤مٟمٞمد هق 84)
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 فم٤مهرة ُمت٠مظمرة.

ًم٘مد طمٔمٞم٧م ٟمٔمري٦م ؿم٤مظم٧م هذه سمؽمطمٞم٥م واؾمع ذم إوؾم٤مط اًمٖمرسمٞم٦م وشمقىّمع هل٤م 

، ورهمؿ أّن روسمًقن اٟمت٘مد سمٕمض ؾ ُمقٟمتٖمٛمري وات ـ أن شمٚم٘مك ىمٌقًٓ همػم واطمد ـ ُمث

ضمقاٟم٥م هذه اًمٜمٔمري٦م، إٓ أٟمف أسمدى إقمج٤مسمف سم٤مًمرؤي٦م اًمٜم٘مدي٦م اًمتل محٚمٝم٤م ؿم٤مظم٧م ذم 

ًمٚمدراؾم٤مت اًمٖمرسمٞم٦م، يمام ىم٤مم يمؾ  وم٘م٤مل سم٠مهن٤م ؾمتّمٌح أؾم٤مؾم٤مً  ضم٥مدراؾمتف هذه. أُم٤م 

م( سمتٌٜمّل هذه اًمٜمٔمري٦م سمِمٙمؾ 1993م( وٟمقرُم٤من يمقًمدر )1991ُمـ ضمقن سمقرشمقن )

شم٤مم شم٘مري٤ًٌم. سمؾ ىمد شم٠مصمر سمٕمض اعمًٚمٛملم هبذه اًمٜمٔمري٦م، ُمثؾ ومْمؾ اًمرمحـ وقمٌد اًم٘م٤مدر 

 ذيػ وىمٌٚمقا سمٛم٤ٌمدئٝم٤م اًمٕم٤مُّم٦م، ُمع اٟمت٘م٤مدهؿ سمٕمض ظمٞمقـمٝم٤م.

 

 ٔظّٕض األغاٌٗسوالسعات عمٜ ٌعطٖٛ الٕضع 

يم٤مٟم٧م ردود إومٕم٤مل إزاء ٟمٔمري٤مت ؿم٤مظم٧م ويم٤ميت٤مين وؿمؼمٟمجر خمتٚمٗم٦م، 

 واعمٜم٤مىمِم٤مت ُمتٜمّققم٦م، ويٛمٙمـ هٜم٤م احلدي٨م قمـ سمٕمض اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت:

اعمِمٙمٚم٦م إؾم٤مؾمٞم٦م ذم آؾمتٜم٤مد إمم قمروة أّن شم٠مًمٞمٗم٤مشمف مل شمّمٚمٜم٤م سمِمٙمؾ ُمًت٘مّؾ،  أوًٓ:

شمٜم٤مصمرت ذم يمٚمامت اًمالطم٘ملم،  ويمّؾ ُم٤م شمقومر ًمديٜم٤م طمقل أقمامًمف ًمٞمس ؾمقى اىمت٤ٌمؾم٤مت

وهذا يٕمٜمل أّن اعم٘متًٌلم يٛمٙمـ أن يٙمقٟمقا ىمد ؾم٤ممهقا ذم إُمر، ومحٞم٨م وضمدوا أّن 

اًمقاؾمٓم٦م سملم قمروة واًمٜمٌل ؾمتٙمقن واطمدًا ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ذم اًمٖم٤مًم٥م: ًم٘مرسمف ُمـ قمٍم 

 .اًمٜمٌل، مل يروا ضورة ًمذيمر إؾمامء ُم٤م دام اًمّمح٤مسم٦م ذم شمّمّقرهؿ قمدوًٓ 

ضم٤مءت رواي٦م يمت٤مب قمروة ذم ُمّم٤مدر ُمتٕمّددة، ُمٜمٝمؿ اإلُم٤مم اًمزهري، ًم٘مد  ثوكقًو:

وقمٜمدُم٤م ٟمراضمع ُم٤م يٜم٘مٚمف اًمزهري قمٜمف، ٟمجد ذيمرًا ًمإلؾمٜم٤مد ُمـ ضم٤مٟم٥م قمروة، أطمٞم٤مٟم٤ًم 

سم٢مؾمٜم٤مد ُمٜمٗمرد وأظمرى سم٢مؾمٜم٤مد ُمزدوج، وهذا ي١ميّمد أّن قمروة اؾمتٕمٛمؾ اإلؾمٜم٤مد، ظمالوم٤ًم 
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 .عم٤م يّدقمٞمف ؿمؼمٟمجر ويم٤ميت٤مين

هقروومتس ذم ٟم٘مده قمغم دراؾم٦م هذيـ اعمًتنمىملم طمقل فمٝمقر ُم٤م يمتٌف  ثوفثًو:

إؾم٤مٟمٞمد، طمٞم٨م ـم٤مًم٥م سم٤مًمتٛمٞمٞمز سملم طم٤مًم٦م اًمِمخص قمٜمدُم٤م يٙمت٥م ًمِمخص آظمر، ُمثؾ 

طم٤مًم٦م قمروة ذم رؾم٤مًمتف اًمتل يمتٌٝم٤م ًمٕمٌد اعمٚمؽ سمـ ُمروان، طمٞم٨م ٓ ضورة ًمذيمر 

، ُم٘مّرًا إؾم٤مٟمٞمد، وطم٤مًمتف قمٜمدُم٤م يٙمت٥م ذم وؾمط قمٚمٛمل خي٤مـم٥م ومٞمف اًمٕمٚمامء واعمثّ٘مٗملم

سم٠مّن دراؾم٦م ُمًتققم٦ٌم ٕقمامل قمروة شمدّل قمغم أٟمف اؾمتخدم اإلؾمٜم٤مد، وهلذا يرضّمح 

 .هقروومتس سم٠من يٙمقن اإلؾمٜم٤مد ىمد سمدأ ذم اًمثٚم٨م اًمث٤مًم٨م ُمـ اًم٘مرن إول اهلجري

يًّجؾ روسمًقن ُمالطمٔم٦ًم قمغم ؿم٤مظم٧م، ومػمى أّن اقمت٘م٤مده سم٠مّن ٟمٔم٤مم  رابعًو:

سمٞم٦م سملم اعمًٚمٛملم، وم٠مراد يمؾ واطمد أن ي٘مّدم إؾم٤مٟمٞمد ضم٤مء ٟمتٞمج٦م آظمتالوم٤مت احلز

ُمذهٌف وشمّمّقراشمف اًمٗم٘مٝمٞم٦م سمِمٙمؾ ُمًٜمد وُمًتدّل وم٤مظمؽمقمقا ٟمٔم٤مم اًمًٜمد.. إّن هذه 

اًمّمقرة يٛمٙمـ أن شمٜمجح ُمع اعمِمٝمد اًمٗم٘مٝمل اًمذي يم٤من يٛمّر قمغم اًمدوام سمٛمتٖمػّمات، 

اًمذي أُم٤م ؾم٤مئر اعمِم٤مهد ذم اًمث٘م٤موم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ومٚمؿ شمٙمـ قمغم هذه احل٤مل، وم٤مًمتٕمٛمٞمؿ 

 .ُم٤مرؾمف ؿم٤مظم٧م ذم طمّؼ إؾم٤مٟمٞمد مل يٙمـ دىمٞم٘م٤مً 

ويم٠من روسمًقن يريد أن ي٘مقل سم٠مّن اًمٜمزاقم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م شمريّمزت ذم قمٚمٛمل اًمٗم٘مف 

واًمٙمالم ٓ همػمه٤م ُمـ اًمٕمٚمقم، ُمع أّن احلدي٨م يًتققم٥م ُم٤ًمطم٦ًم أيمؼم ُمـ ذًمؽ 

 سمٙمثػم.

قاضمٝم٦م ؾمٜم٠مظمذ سم٤مومؽماض ؿم٤مظم٧م أّن اعمحدصملم ضم٤مؤوا ذم اًمٌداي٦م ذم ُم خومسًو:

اًمٗم٘مٝم٤مء، وأّن اًمٗم٘مف سمٛمراطمٚمف إومم مل يٙمـ يٕمرف طمجٞم٦ّم هذه إطم٤مدي٨م، وٟم٠ًمل: 

                                           
 اعمّمدر ٟمٗمًف. (1)

 .393اعمّمدر ٟمٗمًف:  (2)
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إذا يم٤من إُمر يمذًمؽ، ومٚمامذا ٟمجد ذم أقمامل اًمٗم٘مٝم٤مء اًم٘مديٛم٦م اًمٙمثػم ُمـ ُمقارد 

؟! وطمتك ًمق شمرك وم٘مٞمٌف ُم٤م طمديث٤ًم ومل يذيمره، يمٞمػ |آؾمتٜم٤مد إمم اًمٜمٌل حمٛمد

ٛمٙمـ أن يٙمقن هذا اًمٗم٘مٞمف سمح٥ًم وضمٝم٦م ٟمٕمرف أّن هذا احلدي٨م ُمقوقع؟! ومٙمام ي

، إذن ٟمٔمره ىمد دم٤مهؾ هذا احلدي٨م، يمذا يٛمٙمـ أن يٙمقن اعمحّدث ص٤مدىم٤ًم ذم ٟم٘مٚمف

 يمٞمػ ضمٕمؾ ُمقىمػ اًمٗم٘مٞمف ُمٕمٞم٤مرًا؟!

صمٛم٦م ُمالطمٔم٦م شمًتحّؼ اًمت٠مُمؾ واًمتٗمٙمػم ؾمجٚمٝم٤م اًمديمتقر إقمٔمٛمل وشم٘مقم  شودشًو:

ؾمتنماىمل، وم٢مّن أهمٚم٥م هذه اعمقاد قمغم إؿمٙم٤مًمّٞم٦م اظمتٞم٤مر اعمقاّد اعمدروؾم٦م ذم اعمٜمٝم٩م آ

اًمتل سمٜمك اعمًتنمىمقن ىمراءاهتؿ قمٚمٞمٝم٤م يرضمع إمم يمت٥م اًمًػمة ٓ احلدي٨م، وهٜم٤مك ذم 

إصؾ ظمالف ذم وضمٝم٤مت اًمٜمٔمر سملم اعمًتنمىملم ذم قمٛمٚمٞم٦م اًمدُم٩م واًمٗمّمؾ سملم 

اًمًػم واحلدي٨م، ومالُم٤مٟمس وروسمًقن يذه٤ٌمن إمم وطمدة اًمًػمة واحلدي٨م، أُم٤م 

 ٜمٝمام ويرامه٤م ُمّمدريـ ُمتٛمّٞمزيـ.هقروومتس ومٞمٗمّمؾ سمٞم

واحلّؼ ـ ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر إقمٔمٛمل ـ هق اًمٗمّمؾ، ومٗمل يمت٥م احلدي٨م يٛمٙمـ ذيمر 

طمديثلم ُمٕم٤ًم حيٛمالن ُمقوققملم خمتٚمٗملم، سمحٞم٨م يذيمر إول صمؿ يذيمر اًمث٤مين، أُم٤م ذم 

يمت٥م اًمًػمة ومٝمٜم٤مك طم٤مضم٦م ًمتًٚمًؾ اًم٘مّمص وإطمداث، وهلذا يم٤من يمّت٤مب اًمًػمة 

ٛمع اًمرواي٤مت اعمتٕمّددة وُمزج سمٕمْمٝم٤م سمٌٕمض إلظمراج طم٤مدصم٦م ُمْمٓمّريـ أطمٞم٤مٟم٤ًم جل

ُمتٙم٤مُمٚم٦م، وًمق ٓطمٔمٜم٤م سمٕمض يمّت٤مب اًمًػمة ممّـ صٜمػ ذم احلدي٨م ؾمٜمجد أٟمف ذم 

احلدي٨م اًمتزم سم٤معمٜمٝم٩م اًمّم٤مرم قمٜمد اعمحّدصملم ذم احلدي٨م ومل ي٘مؿ سمام ومٕمٚمف ذم يمت٥م 

شم٤مرة وذيمره  ، وهٙمذا ٟمجد أن ـمري٘م٦م يمّت٤مب اًمًػمة شم٘مقم قمغم طمذف اًمًٜمداًمًػمة

 .أظمرى، وذيمره ُمٌتقرًا ذم ُمقوع صم٤مًم٨م

                                           
 .448اعمّمدر ٟمٗمًف:  (1)

 .398ـ  397اعمّمدر ٟمٗمًف:  (2)

 .444اعمّمدر ٟمٗمًف:  (3)



 449 .............. املشتشرقون وحجية الشية اليبوية الشريفة، مطالعة حتليلية ىقدية

وقمغم اعمٜمقال قمٞمٜمف اقمتامد يمت٥م اًمٗم٘مف ُمّمدرًا ًمدراؾم٦م إطم٤مدي٨م ومٞمام اعمٓمٚمقب 

 .أظمذ يمت٥م احلدي٨م ُمّمدراً 

إّن اًمِم٤مهد اًمذي أشمك سمف ؿم٤مظم٧م ٟٓمتِم٤مر احلدي٨م، وٟمٔمرّيتف ذم حتديد  شوبعًو:

 ُمريمز اًمقوع، يٕم٤مين ُمـ ُمِم٤ميمؾ:

ًمٚمِم٤مومٕمل، ش اظمتالف احلدي٨م»٤مظم٧م ؾمقى سمٛمث٤مل واطمد ُمـ يمت٤مب أ ـ مل ي٠مت ؿم

ومٙمٞمػ يٛمٙمـ سمٜم٤مًء قمغم ُمّمدر واطمد وطم٤مًم٦م واطمدة اخلروج سم٤مؾمتٜمت٤مج قم٤مم ؿم٤مُمؾ 

 طمقل ٟمٔمري٦ٍم هبذا احلجؿ شمٓم٤مل قمنمات أٓف ُمـ إطم٤مدي٨م قمٜمد اعمًٚمٛملم؟!

ب ـ إّن جمرد اؿمؽماك ؿمخص ذم أن يروي قمٜمف مج٤مقم٦م ٓ يدّل قمغم أّٟمف ُمريمز 

وع، وم٘مد يٙمقن اًمقاوع ؿمخّم٤ًم ومقىمف ذم اًمًٜمد، وىمد يٙمقن ص٤مدىم٤ًم، يمام ًمق أٟمف اًمق

يم٤من ؿمٞمخ٤ًم ُمٕمرووم٤ًم يٚم٘مل إطم٤مدي٨م قمغم أظمريـ ومٞمًٛمع ُمٜمف قمّدة أؿمخ٤مص صمؿ 

يتٗمّرىمقن ذم اًمٌٚمدان ومٞمٜم٘مٚمقن قمٜمف، أو ىمد يٙمقٟمقا أظمذوا يمت٤مسمف صمؿ شمداوًمقه سم٤مؾمٛمف ٓ 

 ذم ذًمؽ يمّٚمف؟!سم٤مؾمؿ يمت٤مسمف ـ يمام يِمػم إقمٔمٛمل ـ وم٠مّي وػم 

ج ـ إّن اًمًٜمد اًمذي أشمك سمف ضمقزيػ ؿم٤مظم٧م ًمف صمالث ـمرق إمم قمٛمرو سمـ أيب 

قمٛمرو، إصمٜم٤من ُمٜمٝم٤م يٜم٘مالن قمٜمف قمـ اعمٓمٚم٥م، واًمث٤مًم٨م يٜم٘مؾ قمٜمف قمـ رضمؾ ُمـ سمٜمل 

ؾمٚمٛم٦م، وهٜم٤م يمام يٛمٙمـ أن يٙمقن قمٛمرو سمـ أيب قمٛمرو ىمد ٟمز ومخٚمط اًمًٜمد أو ووع 

 اًمٓمريؼ اًمث٤مًم٨م ـ وهق قمٌد اًمٕمزيز سمـ احلدي٨م، يٛمٙمـ أن يٙمقن اًمراوي قمـ قمٛمرو ذم

حمٛمد ـ ىمد ؾمٝم٤م أو ٟمز أو ووع احلدي٨م ُمـ طمٞم٨م اًمًٜمد، ومال دًمٞمؾ هٜم٤م قمغم أّن 

 ُمريمز اًمقوع هق قمٛمرو سمـ أيب قمٛمرو.

د ـ إّن شمرّدد اؾمؿ ُمـ روى قمٜمف قمٛمرو سمـ أيب قمٛمرو ٓ يدّل قمغم ووع قمٛمرو 
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ـ رضمؾ ُمـ سمٜمل ؾمٚمٛم٦م ًمٚمحدي٨م: إذ ُمـ اعمٛمٙمـ أّن قمٛمروًا ىمد ؾمٛمع هذا احلدي٨م ُم

وهق ٓ يٕمرومف، ومٜم٘مٚمف إمم ؿمخص، صمؿ ٟم٘مؾ ذًمؽ اًمِمخص احلدي٨م إمم اًمِم٤مومٕمل، 

وسمٕمد ومؽمة ؾمٛمع قمٛمرو سمـ أيب قمٛمرو احلدي٨م ٟمٗمًف ُمـ اعمٓمٚم٥م، ومرأى أّٟمف سمدل أن 

يٜم٥ًم ُمـ أن ومّم٤مدقم٤ًم هذا احلدي٨م إمم رضمؾ ٟمز اؾمٛمف أو ٓ يٕمرومف ُمـ إؾم٤مس 

ف إمم اعمٓمٚم٥م، وهذا أُمر ـمٌٞمٕمل ضمدًا، ومذيمر اًمًٜمد إٓ أّٟمف ُمـ سمٜمل ؾمٚمٛم٦م، ص٤مر يٜمًٌ

اجلديد إمم ؿمخّملم آظمريـ وٟم٘مال اخلؼم سمحٞم٨م وصؾ أيْم٤ًم إمم اًمِم٤مومٕمل، وم٠مّي دًٓم٦م 

 ذم اًمًٜمد قمغم أّن قمٛمروًا هق ُمريمز اًمقوع؟!

إّن شمِم٤مسمف سمٜمٞم٦م إطم٤مدي٨م اًمت٤مُم٦م اًمًٜمد وهمػمه٤م ٓ يدّل قمغم اٟمٕمدام ىمٞمٛم٦م  ثومـًو:

دشمًٞمٝمر: ّٕن هم٤مي٦م ُم٤م يٕمٜمل ذًمؽ أّن اًمقو٤مقملم متّٙمٜمقا سمجدارة اإلؾمٜم٤مد يمام يريد ضمقًم

قم٤مًمٞم٦م ُمـ صٜمع أطم٤مدي٨م ُمتامؾمٙم٦م ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من، ًمٙمـ هذا ٓ يٕمٜمل أن يمّؾ 

إطم٤مدي٨م ُمقوققم٦م: إذ ُمـ اعمٛمٙمـ أّن اًمقّو٤مقملم ؿم٤مهدوا ٟمٛمط إطم٤مدي٨م 

اًمٜمٗمقذ ذم اًمّمحٞمح٦م ومٕمٛمٚمقا قمغم ٟمح٧م ٟمامذج ُمِم٤مهب٦م هل٤م يمل يتٛمّٙمٜمقا قمؼم ذًمؽ ُمـ 

اًمققمل اإلؾمالُمل، وهٜم٤مك ومرق سملم أن شم٘مقل: إّن شمِم٤مسمف اعمتقن دًمٞمؾ اًمقوع ذم 

اجلٛمٞمع، وسملم أن شم٘مقل: إّن شمِم٤مهبٝم٤م دًمٞمؾ اًمقوع ذم سمٕمْمٝم٤م أو دًمٞمؾ قمدم إُمٙم٤من 

اؾمتخدام اجل٤مٟم٥م اًمدٓزم واًمٌٞم٤مين هل٤م ٓيمتِم٤مف اًمّمحٞمح ُمـ اعمقوقع، ودقمقى 

 ضمقًمدشمًٞمٝمر هل إّول ٓ اًمث٤مين.

ٟمحـ ٟمقاومؼ ضمقيٜمٌٞمؾ قمغم أّن هٜم٤مك فم٤مهرة حتقيؾ اعمختٚمػ ومٞمف ُمـ اًمرواة  ًو:توشع

وإطم٤مدي٨م إمم ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ذم اًمؽماث اإلؾمالُمل قمٛمقُم٤ًم سمٛمرور اًمزُم٤من: ومٙمثػم ُمـ 

اًمرواة يم٤مٟمقا ُمـ اعمختٚمػ ومٞمٝمؿ وص٤مروا اًمٞمقم ُم٘مّدؾم٤مت، يمام ٟمتٗمؼ ُمٕمف ذم طمجؿ 

أن يمثػمًا ُمـ أؿمٙم٤مل اًمتذًمٞمؾ ظمٓمقرة فم٤مهرة اًمتٕم٤مرض وآظمتالف ذم إطم٤مدي٨م و

وطمّؾ اًمتٕم٤مرض مل شمٙمـ قمٚمٛمٞم٦م سم٘مدر ُم٤م يم٤مٟم٧م أيديقًمقضمٞم٦م، ًمٙمـ هذا ٓ يٕمٜمل ُم٤م أراد 
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 اعمًتنمىمقن حت٘مٞم٘مف: وذًمؽ:

أ ـ إّن ٟمٔمري٦م اظمتالف احلدي٨م شمٓمّقرت شمٓمّقرًا يمٌػمًا ذم اًمٕمّمقر اًمالطم٘م٦م وٟمّٔمٛم٧م 

ائٞم٦م ًمٚمتقومٞمؼ سملم اًمٜمّمقص شمٜمٔمٞماًم قمٚمٛمٞم٤ًم دىمٞم٘م٤ًم، سمحٞم٨م شمّؿ ٟم٘مد اًمٓمرق اًم٘مديٛم٦م اًمٌد

واؾمتٌداهل٤م سمٓمرق أيمثر قمٚمٛمٞم٦ًم، وقمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل يم٤مٟم٧م ـمري٘م٦م اًم٘مدُم٤مء ـ ُمثؾ اًمِمٞمخ 

ـ شم٘مقم ش آؾمتٌّم٤مر ومٞمام اظمتٚمػ ُمـ إظم٤ٌمر»هـ( ذم يمت٤مب 464أيب ضمٕمٗمر اًمٓمقد )

قمغم ىم٤مقمدة: اجلٛمع ُمٝمام أُمٙمـ أومم ُمـ اًمٓمرح، سم٤مًمتٗمًػم اإلومراـمل هلذه اًم٘م٤مقمدة، 

هذه اًم٘م٤مقمدة ـ اعمٜمٓمقىم٦م وهمػم اعمٜمٓمقىم٦م ـ شم٠مصمػمًا واؾمٕم٤ًم قمغم وٓدة طمريم٦م  وىمد شمريم٧م

أيديقًمقضمٞم٦م ُمقضّمٝم٦م ًمتذًمٞمؾ اًمٕم٘م٤ٌمت هبدف رومع أؿمٙم٤مل اًمتٕم٤مرض واحلٞمٚمقًم٦م دون 

هدر اًمٜمّمقص وظم٤ًمرهت٤م، إٓ أن شمٓمّقر اًمدراؾم٤مت إصقًمٞم٦م واحلديثٞم٦م أّدى 

شمٗمًػم هل٤م يٌدهي٤م أيمثر ُمٜمٓم٘مٞم٦ًم،  سم٤مًمٕمٚمامء إمم ـمرح هذه اًم٘م٤مقمدة ٟمٗمًٝم٤م أو إقم٤مدة إٟمت٤مج

وىمد يم٤من ُمـ اعمٗمؽمض سم٤معمًتنمىملم ـ وٓؾمٞمام ؿم٤مظم٧م اعمتخّّمص سم٠مصقل اًمٗم٘مف 

اإلؾمالُمل ـ أن يٓم٤مًمع شمٓمّقرات ُم٤ٌمطم٨م اًمتٕم٤مرض ذم أصقل اًمٗم٘مف اًمِمٞمٕمل ُمثاًل، 

ًمػمى يمٞمػ أّن هذه اًم٘م٤مقمدة مل شمٕمد ُم٘مٌقًم٦م، وأّن اًمٕمٚمامء ُمّٞمزوا سملم ُم٤م ؾمّٛمقه: اجلٛمع 

 ؼ اًمتؼّمقمل، واجلٛمع واًمتقومٞمؼ اًمٕمرذم واًمٕم٘مالئل.واًمتقومٞم

ب ـ إّن جمّرد وضمقد اظمتالف ؾم٤مسم٘م٤ًم طمقل ؿمخّمٞم٦ٍم ُم٤م ٓ يٕمٜمل سم٤مًميورة اخت٤مذ 

ُمقىمػ ؾمٚمٌل ُمـ هذه اًمِمخّمٞم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم إًمٞمٜم٤م اًمٞمقم، وم٘مد يم٤من يٗمؽمض سم٤معمًتنمىملم 

٤مح أن ي٠مظمذوا سمٕملم آقمت٤ٌمر فمقاهر احلًد واعمٜم٤ميمٗم٤مت آٟمذاك، ويدريمقا أّن ٟمج

ؿمخص ؾمٞمجٕمٚمف قمرو٦ًم خلّمقُم٤مت قمديدة شمريد اًمٜمٞمؾ ُمٜمف، وطمتك أصدق اًمٜم٤مس 

هٜم٤مك ُمـ يٓمٕمـ ومٞمف، ومال يّمّح أظمذ اجلٛمٞمع سمًّٚم٦م واطمدة، وىمد ذيمر اًمقطمٞمد اًمٌٝمٌٝم٤مين 

ذم أسمح٤مصمف اًمرضم٤مًمّٞم٦م أّن اًمٙمثػم ُمـ اًمرواي٤مت اجل٤مرطم٦م سم٤مًمرواة شمرضمع إمم هذا إُمر، 

عمٜمٓمؼ اًمقوٕمل واعم٤مدي اًمذي يتٌٜم٤ّمه أهمٚم٥م وهق اطمتامل ُمٕم٘مقل ضمّدًا ٓؾمٞمام وومؼ ا
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 تنمىملم قم٤مدًة، ومٙمٞمػ شمالؿمك هذا آطمتامل ذم شمٗمًػم هذا احلدث؟!ًاعم

إّن شمٗمًػم ضمقًمدشمًٞمٝمر ًمٜمّمقص اًمٕمرض قمغم اًمٙمت٤مب قمغم أهن٤م صٜمٞمٕم٦م  ظوذًا:

اًمزه٤مد واعم١مُمٜملم هبدف شم٠مُملم همٓم٤مء ًمٚمقوع ذم جم٤مل إظمالق وأداب 

ؾ، سمؾ إٟم٥ًم ـ ًمق أّن هذه إطم٤مدي٨م يم٤مٟم٧م ُمقوققم٦م وآؾمت٘م٤مُم٦م.. دقمقى سمال دًمٞم

ـ أن شمٙمقن ُمـ صٜمع ٟمّ٘م٤مد اًمًٜم٦ّم، وهذا سم٤مًمْمٌط اًمتٗمًػم اًمًٜمّل هلذه إطم٤مدي٨م، وم٘مد 

ٟمٔمر قمٚمامء أهؾ اًمًٜم٦م هل٤م ُمتّخذيـ ُمٜمٝم٤م ُمقىمػ اًمِمؽ وآرشمٞم٤مب سمؾ طمٙمؿ سمٕمْمٝمؿ 

 سمقوٕمٝم٤م ُمـ ضم٤مٟم٥م ُمـ يرومض احلدي٨م ٓ ُمـ ـمرف اعم١مّيديـ ًمف، وىمد طمّ٘مؼ

اعمت٠مظمرون ُمـ قمٚمامء إصقل أّن اًمؽمضمٞمح سمٛمقاوم٘م٦م اًمٙمت٤مب ويمذًمؽ ـمرح خم٤مًمػ 

اًمٙمت٤مب يٛمٙمـ خترجيف وومؼ اًمٌٜم٤مءات اًمٕم٘مالئٞم٦م أيْم٤ًم طمتك ًمق مل شمرد ٟمّمقص ذم هذا 

اعمْمامر، ومٚمامذا ٟمٕمتؼم أّن أظم٤ٌمر اًمٕمرض قمغم اًمٙمت٤مب ُمٜمحقًم٦ًم سمدل أن شمٙمقن شمٗمًػمًا 

 ٟمتخذ ُمٜمٝم٤م ُمقىمٗم٤ًم إجي٤مسمٞم٤ًم؟! قم٘مالئٞم٤ًم ًمٚمتٕم٤مُمؾ ُمع احلدي٨م، وُمـ صَمؿّ 

٨م ٓ شم٘مػ ًمّم٤مًمح هذا اًمتٗمًػم سمٜمٔمرٟم٤م ئمّؾ هق إىمرب: ّٕن هذه إطم٤مدي

ْمع أُم٤مُمٝمؿ ُمٕمٞم٤مرًا ص٤مرُم٤ًم شمقزن سمف أطم٤مديثٝمؿ، إّن هذه ٟماًمقو٤مقملم سمٕمد أن 

اًمٜمّمقص ًمق صدرت ُمـ اًمٜمٌل شمٕمٜمل أٟمف يريد ووع طمّد حلريم٦م اًمٙمذب قمٚمٞمف 

أُمر ُمٕم٘مقل ضمدًا، ومٙمٞمػ ٟمجٕمؾ اًمقّو٤مقملم هؿ  سم٤مؾمتخدام ُمٜمٝم٩م ٟم٘مد اعمتـ، وهذا

ٞم٦م؟! إن هذا اًمذيـ اظمتٚم٘مقا هذه إطم٤مدي٨م هبدف اًمؽموي٩م ًمٚمرواي٤مت إظمالىم

 ، وإن يم٤من ُمٕم٘مقًٓ ذم طمّد ذاشمف.اًمتٗمًػم ئمّؾ ٟم٤مىمّم٤مً 

ًم٧ًم أدري أّي ُمِمٙمٚم٦م شمٙمٛمـ ذم أؾمٚمقب اًمتٗمّمٞمؾ سمٕمد اإلمج٤مل؟!  حودي ظؼ:

ُمٕمرووم٤ًم ذم اًمٕمٍم إول، ُمع أٟمف أؾمٚمقب  ويمٞمػ قمرومٜم٤م أّن هذا إؾمٚمقب مل يٙمـ

قمريب سمٚمٞمغ ومجٞمؾ؟! مل ي٘مّدم روسمًقن أّي دًمٞمؾ قمغم ُمًتقى شم٤مرخيل يث٧ٌم هذا إُمر، 

ومٌدل أن جيٕمؾ قمنمات إطم٤مدي٨م ورسمام اعمئ٤مت اعمٌثقصم٦م ذم ُمّم٤مدر اعمًٚمٛملم دًمٞماًل 
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ٞم٦ّم ؿمّٙمٞم٦م شم٤مرخيٞم٤ًم قمغم وضمقد هذا اًمٜمقع ُمـ اًمٌٞم٤من ذم اًمٕمٍم اًمٜمٌقي اقمتٛمد قمغم ومرو

 .همػم ُمؼمهـ قمٚمٞمٝم٤م ًمٞمٜمًػ يمؾ هذه اًمٜمّمقص!!

وطمتك فم٤مهرة ؾم١مال اًمّمح٤مسم٦م، وـمري٘م٦م اًم١ًمال واجلقاب اًمتل اقمتؼمه٤م روسمًقن 

ُمت٠مظمرًة قمـ اًم٘مرن إول اهلجري ٓ ٟمجد أّن ُمٜمٓمؼ إؿمٞم٤مء يٜمٗمٞمٝم٤م، ومٕمٜمدُم٤م يٜمتنم 

اًمٓمٌٞمٕمل أن  اًمديـ ذم سم٘م٤مع ضمديدة ويدظمؾ اًمٜم٤مس ومٞمف ويتٕمّٚم٘مقن سم٤مًمٜمٌل اجلديد ُمـ

ي٠ًمًمقا قمام طمّمؾ ُمع اًمٜمٌل ذم ُمّٙم٦م واعمديٜم٦م، وإذا يم٤مٟمقا ُمٚمتزُملم سم٤مًمديـ ومٛمـ 

اًمٓمٌٞمٕمل أن ي٠ًمًمقا قمـ ديٜمٝمؿ، ومٚمامذا ٓ شمٙمقن هذه اعمؼّمرات اعمٜمٓم٘مٞم٦ّم هل اعمّمّحح 

 ًمقضمقد ـمري٘م٦م اًم١ًمال واجلقاب ذم اًم٘مرن اهلجري إّول؟!

٦م ذم اًمٜمّمقص ًمٜم٘مد ٟمّص هٜم٤م ٟمٕمؿ، ومٜمحـ ٟمقاومؼ قمغم اًمدظمقل ذم مم٤مرؾم٦م داظمٚمٞم

وآظمر هٜم٤مك، ُمٝمام سمٚمغ قمدد هذه اًمٜمّمقص اعمٜمت٘مدة، ًمٜمث٧ٌم أّن هذه اًمّمٞمٖم٦م أو شمٚمؽ أو 

هذا إؾمٚمقب أو ذاك أو هذا اعمْمٛمقن أو ذاك يٌٕمد صدوره ذم اًمٕمٍم إول، ًمٙمـ 

هذا ٓ يٕمٜمل اخت٤مذ ُمقىمػ قم٤مم: وم٢مّن مجٞمع اعمًٚمٛملم ُمتٗم٘مقن قمغم وضمقد ووع ذم 

 إطم٤مدي٨م.

 

 ـ احلسٖح عٍس املػمىني بني ٌكس الػٍس ٌٔكس املنت 4ـ  3

أىمّر اعمًتنمىمقن سم٠مّن اعمًٚمٛملم ُمٜمذ اًم٘مرن اًمث٤مين اهلجري اهتٛمقا سم٤مًمًٜمد اهتامُم٤ًم 

قمٔمٞماًم، ًمٙمٜمٝمؿ ي٘مقًمقن سم٠مهّنؿ سم٤مًمٖمقا ذم هذا إُمر طمتك همٗمٚمقا قمـ ُمٕمٞم٤مر سم٤مًمغ إمهٞم٦م 

 ـ.ذم حتٚمٞمؾ احلدي٨م اًمنميػ، وهذا اعمٕمٞم٤مر هق ٟم٘مد اعمت

يذه٥م هم٤مؾمتقن واي٧م، وضمقيٜمٌٞمؾ، ويم٤ميت٤مين، وأًمٗمرد ضمٞمقم، وضمقًمدشمًٞمٝمر، 

                                           
راضمع: ُمّمٓمٗمك سمـ قمٛمر طمٚمٌل، ُمٜم٤مىمِم٦م آراء اعمًتنمق روسمًقن اًمقاردة ذم دراؾمتف  (1)

 .227ـ  226ش: أؾم٤مًمٞم٥م صٞم٤مهم٦م طمدي٨م اعمًٚمٛملم»
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وؿم٤مظم٧م، واًمًػم وًمٞم٤مم ُمقر، وؿمؼمٟمجر، وهمػمهؿ.. إمم أّن حتٚمٞمؾ ُمتقن اًمرواي٤مت 

وُم٘م٤مرسمتٝم٤م ومم٤مرؾم٦م ٟم٘مد قم٘مكم وشم٤مرخيل وًمٖمقي هل٤م يم٤من سم٢مُمٙم٤مٟمف أن ي٘مّدم ًمٚمحدي٨م 

هذا إُمر وىمٍموا ٟمٔمرهؿ قمغم  اًمٙمثػم ُمـ اًمٕم٘مالٟمٞم٦م، إٓ أّن اعمًٚمٛملم همٗمٚمقا قمـ

اًمًٜمد، وم٢مذا صّح اًمًٜمد مل جيرؤا أطمد قمغم ُمٜم٤مىمِم٦م اعمْمٛمقن، وهبذا يم٤مٟم٧م اًمذهٜمٞم٦م 

 إيديقًمقضمٞم٦م وآؾمتالب اًمٗمٙمري ُمٝمٞمٛمٜم٤من قمغم ـمري٘م٦م اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٜمّمقص.

ويٕمت٘مد اعمًتنمىمقن أن همٞم٤مب ٟم٘مد اعمتـ ؾمٛمح ًمألطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م اعمّمٓمٜمٕم٦م 

ؾمالُمٞم٦م وهمّٞم٥م اًمٜمٝم٩م اًمٕم٘مالين ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م، وهذا ُم٤م سم٤محلْمقر ذم اًم٤ًمطم٦م اإل

أوىمع اًمٕم٘مؾ اإلؾمالُمل ذم اؾمتالب ومٙمري وهت٤موي ُمٕمرذم، ومٚمق أهنؿ ُم٤مرؾمقا ٟم٘مد 

قم٘مالٟمٞم٦م، وىم٤مسمٚم٦م ًمٚمٜم٘مد، وطمٙمٛم٧م  همػماعمتـ عم٤م ؾمٞمٓمرت قمٚمٞمٝمؿ ٟمّمقص ظمراومٞم٦م 

وٛمقر يم٤من ًمٖمٞم٤مب ٟم٘مد اعمتـ شم٠مصمػٌم يمٌػم قمغم  . ًم٘مدطمٞم٤مهتؿ سمٓمري٘م٦م همػم ُمتقازٟم٦م

اًمٕم٘مالٟمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وفمٝمقر اًمتٞم٤مرات احلَْرومٞم٦م ذم ومٝمؿ ٟمّمقص اًمديـ، واًم٘مْم٤مء قمغم 

 اًمذهٜمٞم٦م اًمت٤مرخيٞم٦م ذم ومٝمؿ إطمداث واًمقىم٤مئع.

ومٕمٜمدُم٤م يم٤من اعمًٚمٛمقن يقاضمٝمقن طمديث٤ًم صحٞمح اإلؾمٜم٤مد ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمرهؿ مل 

ي٘م٦م يٙمقٟمقا ُيٕمٛمٚمقن اًمٕم٘مؾ ذم ٟم٘مده وحتٚمٞمٚمف، ومل يٙمقٟمقا يٕم٤مجلقن اًمٜمّمقص سمٓمر

اعمحّٚمؾ اًمت٤مرخيل اًمٜمّ٘م٤مد، ومٙمّؾ ومرىم٦م يم٤مٟم٧م شمتٕم٤مُمؾ ُمع ٟمّمقصٝم٤م اًمّمحٞمح٦م اًمًٜمد 

سمٓمري٘م٦م شم٘مديًٞم٦م شمرى قم٘مٚمٝم٤م ُمٕمٝم٤م قم٤مضمزًا قمـ أن يٜم٤مىمش ُمْمٛمقن هذه اًمٜمّمقص 

سمٓمري٘م٦م قم٘مالٟمٞم٦م، وإذا ُم٤م ُمقرس ٟم٘مد اعمتـ اًمٕم٘مالين وم٢مٟمام يامرس ُمع اخلّمقم 

إظمرى وشمٙمِمػ هل٤م قمـ قمٞمقهب٤م اعمذهٌٞملم، طمٞم٨م شمٜمت٘مد يمّؾ ومرىم٦م رواي٤مت اًمٗمرىم٦م 

 وشمٜم٤مىمْمٝم٤م وصمٖمراهت٤م قمغم ُمًتقى اعمتـ.

وظمالص٦م اًم٘مقل: ًم٘مد اقمتؼم اعمًتنمىمقن همٞم٤مب فم٤مهرة ٟم٘مد اعمتـ صمٖمرًة يمٌػمة 
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 قمّٓمٚم٧م ىمدرة اًمٕم٘مؾ اإلؾمالُمل قمغم حم٤ميمٛم٦م هذه اًمرواي٤مت همػم اًمٞم٘مٞمٜمٞم٦م.

 

 وطالعٛ حتمٗمٗٛ يف وٕقف املػتؿطقني وَ ٌكس املنت عٍس املػمىني

ٌدو زم أّن اعمًتنمىملم قمغم طمّؼ سم٘مدر ذم هذه اًمٜم٘مٓم٦م، وضم٤مٟمٌقا اًمّمقاب سم٘مدر ي

 آظمر، ووىمٕمقا ذم شمٜم٤مىمْم٤مت ُمـ ضم٤مٟم٥م صم٤مًم٨م.

ـ أُم٤م احلؼ، ومٝمق أطمّؼ أن ُيتٌع وي٘م٤مل، ُمـ أّن هٜم٤مك ومًح٦م قمٔمٞمٛم٦م ًمٜم٘مد اعمتـ 1

هم٤مسم٧م قمـ اًمٕمٚمامء اعمًٚمٛملم، ًمٞمس سمٛمٕمٜمك أهنؿ مل يامرؾمقا ٟم٘مد اعمتـ، ومٝمذا همػم صحٞمح 

إـمالىم٤ًم، يمام ؾمٜمِمػم سمٕمقن اهلل، سمؾ سمٛمٕمٜمك أّن هٜم٤مك ُم٤ًمطم٤مت همّٞمٌقا ومٞمٝم٤م ٟم٘مد اعمتـ 

ًمدواومع ُمتٕمّددة، وم٢مذا ضم٤مءهؿ طمدي٨م ُمْمٛمقٟمف همري٥م محٚمقه قمغم اإلقمج٤مز أو 

اًمٙمراُم٦م، ويٙمتٗمقن ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من سم٢مُمٙم٤من ذًمؽ، وم٢مذا ىمٚم٧م هلؿ هذا أُمر سمٕمٞمد 

ُم٤م دام ممٙمٜم٤ًم، وٓ يّمّح أن ٟمٕمٛمؾ قم٘مقًمٜم٤م احلّمقل، ىم٤مًمقا: ٓ يٛمٙمـ رّد اًمرواي٦م سمذًمؽ 

ذم ُمقاضمٝم٦م اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦ّم، ُمع أٟمف ٓ يراد ُمقاضمٝم٦م اًمًٜم٦ّم، وإٟمام اًمٙمالم ومٞمام يّدقمل أّٟمف 

اًمٞمقم ٟم٘مػ ذم حيٙمل قمـ اًمًٜم٦ّم، ومٜمحـ ذم أّول اًمٓمريؼ ٓ أٟمف ىمد صمٌت٧م اًمًٜم٦ّم صمؿ ٟمحـ 

ٟمت٤ٌمه، وىمد شمقّرط ذم واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل. ومٝمذه ٟم٘مٓم٦م ضمديرة سم٤مٓ |وضمف ُم٤م ىم٤مًمف اًمرؾمقل

هذا إُمر سمِمٙمؾ أيمؼم أهؾ اًمًٜم٦ّم ذم شمٕم٤مُمٚمٝمؿ ُمع اًمّمحٞمحلم، ويمذًمؽ قمدد ُمـ 

 إظم٤ٌمرّيل اًمِمٞمٕم٦م.

ُمـ هٜم٤م، ٟمجد همٞم٤مسم٤ًم ٟمًٌٞم٤ًم ًمٕمرض اًمٜمّمقص قمغم اًم٘مرآن، طمتك أّن ُمـ أهؾ اًمًٜم٦ّم 

 ُمـ ىم٤مل سمْمٕمػ رواي٤مت اًمٕمرض قمغم اًمٙمت٤مب وأهن٤م ُمـ صٜمع أقمداء اًمًٜم٦ّم اًمنميٗم٦م

 .٤م آٟمٗم٤مً يمام أذٟم

ٌّف هلذه اعمِمٙمٚم٦م سمؾ ؾمٌ٘مٝمؿ إمم ذًمؽ اًمٕمديد ُمـ  وًمٞمس اعمًتنمىمقن وطمدهؿ ُمـ شمٜم

اًمٕمٚمامء، وم٤مًمًٞمد اعمرشم٣م واًمِمٞمخ اعمٗمٞمد يٕمٞم٤ٌمن قمغم اعمحّدصملم قمدم اًمت٠مُّمؾ ذم ُمْم٤مُملم 
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إطم٤مدي٨م وآٟمجرار وراء جمّرد روايتٝم٤م، ويمثػم ُمـ قمٚمامء اعمًٚمٛملم ذم اًم٘مرن 

صؾ وضمقد هذه اعمالطمٔم٦م، ُمثؾ اًمٕمالُم٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل، اًمٕمنميـ سم٤مت يقاومؼ قمغم أ

واًمِمٞمخ حمٛمد قمٌده، واًمًٞمد حمٛمد سم٤مىمر اًمّمدر، واًمِمٞمخ حمٛمد ضمقاد ُمٖمٜمٞم٦م، واًمًٞمد 

روح اهلل اخلٛمٞمٜمل )اًمذي أعمح إمم ذًمؽ ذم ُمقىمٗمف اعمِمٝمقر ُمـ يمت٤مب ُمًتدرك 

 اًمقؾم٤مئؾ( واًمٕمالُم٦م اًمِمٕمراين وهمػمهؿ يمثػم. وُمـ ىمٌٚمٝمؿ اسمـ ظمٚمدون وهمػمه.

ًم٘مد وىمع سمٕمض اعمًتنمىملم ذم شمٜم٤مىمض، ومٕمٜمدُم٤م ٟمّدقمل سم٠مّن اعمتـ هم٤مئ٥م، ٓ  ـ2

يّمّح أن ٟم٘مقل ـ يمام ىم٤مل ضمقزيػ ؿم٤مظم٧م وضمقيٜمٌٞمؾ ذم ُمقوع آظمر ـ سم٠مّن اعمًٚمٛملم 

، شمٚمؽ اًمٗمٙمرة اًمتل ي٘مقهل٤م أظمٗمقا ٟم٘مدهؿ عم٤مّدة احلدي٨م ظمٚمػ ٟم٘مدهؿ ًمألؾم٤مٟمٞمد

 قمٚمؿ أيديقًمقضمل سم٤مُمتٞم٤مز. هذان اعمًتنمىم٤من ُمٕمتؼميـ أّن قمٚمؿ اجلرح واًمتٕمديؾ

، إّن اًمٗمٙمرة اًمث٤مٟمٞم٦م ًمٞم٧ًم ـ يمام ي٘مقل أُملم اخلقزم ـ ختٗمٞمٗم٤ًم ًمٗمٙمرة همٞم٤مب ٟم٘مد اعمتـ

سمؾ هل ُمٜم٤مىمْم٦م هل٤م: ٕٟمٜم٤م قمٜمدُم٤م ٟم٘مقل سم٠مّن ٟم٘مد اًمرواة وضمرطمٝمؿ وشمٕمديٚمٝمؿ يم٤من قمغم 

واجلرح أؾم٤مس اعم٤مدة احلديثٞم٦م اًمتل يم٤مٟمقا ي٘مّدُمقهن٤م ًمٜم٤م، ومٝمذا ُمٕمٜم٤مه ىمٞم٤مُم٦م قمٚمؿ اًمرضم٤مل 

واًمتٕمديؾ قمغم ٟم٘مد اعمتـ، وم٤مًمٕمٚمامء يم٤مٟمقا يٜمٔمرون ذم ُمتقن هذا اًمراوي وحيٙمٛمقن 

سمْمٕمٗمف أو طُمًـ طم٤مًمف، وهذا سمٜمٗمًف أىمقى دًمٞمؾ قمغم أّن ٟمٔمري٦م اًمًٜمد وًمدت ُمـ 

رطمؿ اًم٘مراءات اعمتٜمٞم٦م ًمٚمٜمّمقص، ومٙمٞمػ ٟم٘مقل: إّن ٟم٘مد اعمتـ هم٤مب قمـ اعمنح 

 د اًمرضم٤مل قمٜمد اعمًٚمٛملم؟!اإلؾمالُمل، ُمع أّٟمف هق اًمذي طمٙمؿ آًمّٞم٤مت ٟم٘م

هذا، وٟمحـ ٟمقاومؼ مت٤مُم٤ًم ُم٤م ي٘مقًمف ؿم٤مظم٧م هٜم٤م ُمـ طمْمقر ٟم٘مد اعمتـ ذم قمٛمٚمٞم٤مت 

ٟم٘مد اًمرضم٤مل، وىمد درؾمٜم٤م هذا اعمقوقع ذم حمّٚمف ذم أسمح٤مصمٜم٤م ذم قمٚمؿ اًمرضم٤مل واجلرح 

واًمتٕمديؾ، وىمٚمٜم٤م سم٠مّن اًمٔم٤مهرة اعمٜمتنمة ذم شم٘مٞمٞمؿ اًمرواة يم٤مٟم٧م شمتٌع اًمٜمٔمر ذم ُمروّي٤مهتؿ 

                                           
 )ُم٤مدة: احلدي٨م(. 336: 7)ُم٤مدة: أصقل(، و 279: 2دائرة اعمٕم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م  (1)

 ، اهل٤مُمش.284اعمّمدر ٟمٗمًف:  (2)
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٨م ُم٘مٌقًمٞمتٝم٤م قمٜمد اجل٤مرح واعمٕمّدل، طمتك أٟمٜم٤م ٟمجد اًمٕمديد ُمـ قمٚمامء اًمرضم٤مل ُمـ طمٞم

ُمـ أهؾ اًمًٜم٦ّم قمٜمدُم٤م يؽممجقن راوي٤ًم يِمػمون إمم صٗمتف ُمثاًل ويذيمرون سمٕمض 

 اًمرواي٤مت اًمتل سمّررت شمْمٕمٞمٗمف، وًمٞم٧ًم ؾمقى ُمروّي٤مت ٓ يقاوم٘مقن قمٚمٞمٝم٤م.

ذا ظمالف داظمؾ ٟمٔمري٦م يمام ٓ هيؿ أن يٙمقن ُمٜمٓمٚمؼ ٟم٘مد اعمتـ ُمذهٌٞم٤ًم أو همػمه، ومٝم

ٟم٘مد اعمتـ، وًمٞمس طمقهل٤م وذم أصؾ وضمقده٤م وقمدم وضمقده٤م، ومٙمؾ ؿمخص ًمديف 

ـمري٘متف اعمقوققمٞم٦م ذم شم٘مٞمٞمؿ اعمتقن احلديثٞم٦م ُمـ طمٞم٨م اًمتّمديؼ سمّمّحتٝم٤م وقمدُمف، 

ًمٙمـ اعمٝمؿ أّن اعمتـ يم٤من طم٤مضًا دوُم٤ًم، وىمد ذيمر اًمٌٝمٌٝم٤مين أّن شمْمٕمٞمٗم٤مت اًمٙمثػميـ 

 اٟمٓمٚم٘م٧م ُمـ ومٝمٛمٝمؿ اخل٤مص ًم٘مْم٤مي٤م اًمٖمٚمق. ُمثؾ اًمٜمج٤مر واسمـ اًمٖمْم٤مٟمري

 وقمٚمٞمف، ومام ذيمر ذم يمٚمامت اعمًتنمىملم حيقي ىمدرًا ُمـ اًمتٜم٤مىمض.

ـ إّن احلدي٨م قمـ همٞم٤مب ٟم٘مد اعمتـ قمٜمد اعمًٚمٛملم همػم صحٞمح، وم٘مد فمّؾ اعمتـ  3

 طم٤مضًا سمٞمٜمٝمؿ قمغم اًمدوام، وظمػم ؿم٤مهد قمغم هذا إُمر ُم٤م يكم:

ًمرضم٤مًمٞملم، ُمثؾ يمقن اعمروي ذم ومْم٤مئؾ أهؾ أ ـ فمٝمقر اًمتحٚمٞمؾ اعمتٜمل ذم يمٚمامت ا

اًمٌٞم٧م وُمٓم٤مقمـ اًمّمح٤مسم٦م قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦ّم، ويمقن اعمروي همٚمقًا ذم ُمدرؾم٦م ىمؿ احلديثٞم٦م 

قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م، سمؾ ٟمجد قمٜمدهؿ قم٤ٌمرات ُمثؾ: يروي اعمٜمٙمرات، أو هق ُمٜمٙمر احلدي٨م، 

أو ُمْمٓمرب احلدي٨م، يروي ُم٤م يٕمرف ويٜمٙمر، ومٝمذا يدّل قمغم ٟمٔمرهؿ ًمألطم٤مدي٨م ُمـ 

 ٨م اعمتـ.طمٞم

ب ـ شمٕمريػ اًمٕمديد ُمـ اًمٕمٚمامء ًمٚمحدي٨م اًمّمحٞمح واحلًـ، وم٢مهنؿ أظمذوا ذم 

وىم٤مًمقا: إّن اًمِمذوذ واًمٕمّٚم٦م ىمد يٙمقٟم٤من ذم ش ُمـ همػم ؿمذوذ وٓ قمّٚم٦م»اًمتٕمريػ ىمٞمد 

اًمًٜمد وىمد يٙمقٟم٤من ذم اعمتـ، وأّن قمروض اًمِمذوذ واًمٕمّٚم٦م قمغم اعمتـ يٕمرومف احلذاق، 

 ٟم٧م طم٤مضًة ذم وقمٞمٝمؿ ٕٟمقاع احلدي٨م وُم٘مٌقهل٤م.ومٝمذا دًمٞمؾ قمغم أّن ومٙمرة اعمتـ يم٤م
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ج ـ ذيمروا ذم هدهؿ ًمألطم٤مدي٨م وأٟمقاقمٝم٤م سمٕمض إٟمقاع اًمتل أظمذوا ومٞمٝم٤م اعمتـ 

 سمٕملم آقمت٤ٌمر:

ُمٜمٝم٤م: احلدي٨م اعم٘مٚمقب، اًمذي ذيمروا أٟمف طمّمؾ ذم ُمتٜمف ىمٚم٥م وإسمدال أو شم٘مديؿ 

 وشم٠مظمػم.

 واهتزازه وريم٤ميمتف. وُمٜمٝم٤م: احلدي٨م اعمْمٓمرب، طمٞم٨م حتّدصمقا قمـ اوٓمراب اعمتـ

د ـ وقمٜمد طمديثٝمؿ قمـ إظم٤ٌمر اعمقوققم٦م، ذيمروا اًمٕمديد ُمـ اًمنموط واًم٘مٞمقد 

ُمٜمٝم٤م: قمدم خم٤مًمٗم٦م احلدي٨م ًمٚمٕم٘مؾ، وٓ ًمٚم٘مرآن، وٓ ًمٚمٙمت٤مب واًمًٜم٦ّم اًم٘مٓمٕمٞم٦م، سمؾ 

ذيمر سمٕمْمٝمؿ أٟمف ًمق ضم٤مء ذم احلدي٨م صمقاب قمٔمٞمؿ قمغم أُمر سمًٞمط دّل قمغم اًمقوع أو 

 ة دّل قمٚمٞمف يمذًمؽ.قم٘م٤مب قمٔمٞمؿ قمغم ُمٕمّمٞم٦م صٖمػم

، وومٞمٝم٤م اًمّمحٞمح ^رواي٤مت قمديدة قمـ أئّٛمتٝمؿاإلُم٤مُمٞم٦ّم هـ ـ إّن قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م 

ؾمٜمدًا حت٨م قمغم قمرض احلدي٨م قمغم اًم٘مرآن، وهذه حم٤مؾم٦ٌم ُمتٜمٞم٦م شمٕمقد إمم اًم٘مرن اًمث٤مين 

اهلجري، سمؾ ٟمحـ ٟمجد اًمٙمٚمٞمٜمل ٟمٗمًف ذم ُم٘مّدُم٦م اًمٙم٤مذم يتحّدث قمـ ُمٕم٤ميػم اًمٕمٛمؾ 

، ويذيمر ُمٕمٞم٤مر اًمٕمرض قمغم اًم٘مرآن، وهذا يدّل قمغم ُمدى سم٤مٕطم٤مدي٨م ُمع اظمتالومٝم٤م

 طمْمقر ُمٗمٝمقم ُم٘م٤مرٟم٦م اعمتـ ذم اًمققمل احلديثل.

و ـ سمحقث اًمتٕم٤مرض اًمتل ـمرطمٝم٤م اًمٕمٚمامء ذم أصقل اًمٗم٘مف وذم قمٚمؿ اًمدراي٦م وذم 

ُم٤ٌمطمثٝمؿ طمقل اًمٕمّٚم٦م ذم احلدي٨م، وم٢مهن٤م دراؾم٤مت ُمتٜمٞم٦م ُمٗمّّمٚم٦م ًمؽمضمٞمح طمدي٨م قمغم 

 أطمد أٟمقاقمٝم٤م اعمرضّمح٤مت اًمًٜمدي٦م وًمٞمس مجٞمٕمٝم٤م.آظمر سمٛمرضّمح٤مت ُمتٜمّققم٦م، 

 

 ’ـ الػريٚ الٍبٕٖٛ اغتٍػار ألٖاً العطب ٔغريٚ وٕغٜ ٔعٗػٜ  4ـ  4

يتحّدث ًمٞمٗمل دٓومٞمدا ذم دراؾمتف اًمتل ٟمنمه٤م ذم دائرة اعمٕم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م قمـ 

، شمٕمٜمل شمرمج٦م طمٞم٤مة ؿمخص سمّمقرة شؾمػمة»اًمًػمة، ومػمى أّن هذه اًمٙمٚمٛم٦م، أي يمٚمٛم٦م 
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ذ ٟمِم٠مشمف إمم ووم٤مشمف، ومل شمٙمـ ًمتختّص أو شمٜمحٍم سم٤مًمٜمٌل: ّٕن اعمًٚمٛملم يمتٌقا قم٤مُم٦م، ُمٜم

هـ(، وىمد 158هـ أو 147ؾمػمة ُمٕم٤موي٦م وسمٜمل أُمٞم٦م، يمام ذم يمت٤مب قمقاٟم٦م اًمٙمٚمٌل )

أـمٚمؼ قمٜمقان )ؾِمػَم( قمغم شمرمج٦م طمٞم٤مة اًمٜمٌل، ويم٠مٟمام ومّْمؾ هذا اًمٕمٜمقان قمغم همػمه ًمٞمدّل 

اًمٌٝمٚمقي٦م إصؾ، اًمتل يم٤من ش ؾمػم اعمٚمقك»ـقمغم اًمرواي٤مت اخل٤مّص٦م سمحٞم٤مشمف أؾمقًة سم

 يٕمرومٝم٤م اًمٕمرب ىمٌؾ اإلؾمالم.

ذم اعمّمٜمّٗم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م اًم٘مديٛم٦م إمم ضم٤مٟم٥م يمٚمٛم٦م ش اًمًػم»ويٚمٛمح دٓومٞمدا يمٚمٛم٦م 

)اعمٖم٤مزي(، طمٞم٨م ُيٗمٝمٛمٜم٤م هذا إُمر أّن شمّمّقر اعمًٚمٛملم ًمًػمة اًمٜمٌل مل يٙمـ قمغم همرار 

يمٚمٛم٦م شم٤مريخ، وإٟمام يم٤من ي٘مؽمب مم٤م يم٤من يمت٤مسم٦م شم٤مريخ طمٞم٤مة سم٤معمٕمٜمك اًمذي ٟمٗمٝمٛمف ُمـ 

يٗمٕمٚمف اًمٕمرب أي٤مم اجل٤مهٚمٞم٦م مم٤م يًّٛمك سم٠مي٤مم اًمٕمرب ُمـ همزوات وُمٗم٤مظمر ىمت٤مًمٞم٦م، إّن 

اًمًػمة اؾمتٛمرار ًمٗمٙمرة أي٤مم اًمٕمرب، ومٗمل أي٤مم اًمٕمرب يٛمٞمؾ اًمٜم٤مىمٚمقن إمم احلدي٨م قمـ 

ىمّمص ُمتٗمرىم٦م ي٘مٓمٕمقن هب٤م طمٌؾ آشمّم٤مل، ومٚمٞمس هٜم٤مك ُمقوقع شم٤مرخيل ُمتّمؾ 

 ش.ُمذيمرات طمرسمٞم٦م»ؾ سم٘مدر ُم٤م هل ُمتًٚمً

إّن اؾمتٛمراري٦م أي٤مم اًمٕمرب سمث٘م٤مومتٝم٤م وـمري٘متٝم٤م ذم اًمًػم واعمٖم٤مزي ىمٓمع اًمتقاصؾ 

 اًمت٤مرخيل ُمـ ضمٝم٦م، وأوم٘مدٟم٤م اًمٙمثػم ُمـ اعمٕمٚمقُم٤مت ُمـ ضمٝم٦م صم٤مٟمٞم٦م.

ورهمؿ أن دٓومٞمدا يْمع اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م ذم ؾمٞم٤مق أي٤مم اًمٕمرب، ًمٙمٜمف ي٘مّدم هل٤م ؾمٞم٤مىم٤ًم 

 ؾمٞم٤مق شمثٌٞم٧م اًمٕم٤ٌمدات واًمنمائع اًمتل ىمّدرت ذم اًمديـ اجلديد.صم٤مٟمٞم٤ًم أيْم٤ًم، وهق 

ويثػم دٓومٞمدا ومٙمرًة ه٤مُم٦م يْمٕمٝم٤م هل إظمرى ذم ؾمٞم٤مق ضمديد، وهل أّن اعمًٚمٛملم 

يم٤مٟمقا ىمد اٟمٗمتحقا قمغم اًمدي٤مٟمتلم اًمٞمٝمقدي٦م واعمًٞمحٞم٦م ُمٜمذ اهلجرة إمم اعمديٜم٦م، وم٠مرادوا أن 

واًمٞمٝمقد يم٤مٟمقا ىمد حتّدصمقا قمـ  يْمٕمقا أٟمٗمًٝمؿ ذم ُمّم٤مومٝمام، وطمٞم٨م إن اعمًٞمحٞملم

ُمٜمِمئٝمام أراد اعمًٚمٛمقن أن يٙمقن هلؿ ذًمؽ، ومقوٕمقا شمٚمؽ اًم٘مّمص طمقل اًمٜمٌل 

وأوٗمقا قمٚمٞمٝم٤م ـم٤مسمٕم٤ًم أؾمٓمقري٤ًم رهمؿ أٟمف يم٤من ُمرارًا يٕمّد ٟمٗمًف سمنمًا، وهبذه اًمٓمري٘م٦م 
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ٟمًخ٦م صم٤مًمث٦م ًمّمقرة يمؾ ُمـ ُمقؾمك سمقصٗمٝم٤م ٔمٜم٤م اعمًٚمٛملم ي٘مّدُمقن صقرة حمٛمد ٓطم

 قمٚمٞمٝم٤م ذم يمؾ شمٗم٤مصٞمٚمٝم٤م ـم٤مسمٕم٤ًم ظمراومٞم٤ًم إقمج٤مزي٤ًم أؾمٓمقري٤ًم.وقمٞمًك، ُمْمٗملم 

وٓ يقضمد شمٗمًػم هلذا آدم٤مه اًمذي فمٝمر ذم اًمًػم اًمٜمٌقي٦م سمٕمد طمقازم اًم٘مرن ُمـ 

ووم٤مة اًمٜمٌل إٓ ُم٤م ذيمرٟم٤مه، يمام يرى دٓومٞمدا، وٓ يٌتٙمر دٓومٞمدا هذا ُمـ قمٜمده سمؾ 

ة سم٤مًمًٜمـ اًمٞمٝمقدي٦م ي٘متًٌف ُمـ أُمث٤مل ؿمؼمٟمجر اًمذي حتّدث ىمٌٚمف قمـ شم٠مصمر اًمًػم

واعمًٞمحٞم٦م، قمؼم قمٛمٚمٞم٦م ٟم٩ًم ىمّمّص يِم٤مسمف اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ أو يِم٤مسمف ىمّمص 

 اًم٘مّديًلم واهلّج٤مدة واعمدرش.

ويرضمع دٓومٞمدا أيْم٤ًم إمم ُم٘مقًم٦م اعمًتنمق اًمٙمٌػم صمٞمقدور ٟمقًمديمف ذم أّن اًمًػم مل 

شمٙمـ ؾمقى جمٛمققم٦م ُمـ اًم٘مّمص اًمتل ٟمًج٧م ومٞمام سمٕمد ًمتٛمجٞمد اًمذيـ أؾمًقا 

 اـمقري٦م اًمٕمرسمٞم٦م.آُمؼم

هذا يمّٚمف يْمع حتٚمٞمؾ دٓومٞمدا أُم٤مم اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل يم٤من ىمّرره٤م ُٓم٤مٟمس، طمٞم٨م يم٤من 

يٕمت٘مد أّن اًمرواي٦م اإلؾمالُمٞم٦م ًمت٤مريخ اًمٜمٌل وُم٤م طمّمؾ ُمٕمف ـ ذم احلد إدٟمك ىمٌؾ 

اهلجرة ـ ٓ يٛمٚمؽ أّي ؾمٜمد، أي أٟمف مل شمٙمـ هٜم٤مك رواي٦م أؾم٤مؾم٤ًم، وإٟمام اًمذي يم٤من ىمد 

ومٞمام سمٕمد اقمتٛمدوا شمٗمًػمهؿ اًمذايت ًمٚم٘مرآن ًمٞمختٚم٘مقا ُمٜمف سمداومع  طمّمؾ أّن اعمًٚمٛملم

 ديٜمل طمدصم٤ًم أو ىمّّم٦م.

هذه إؾمس اًمتل ووٕمٝم٤م ُٓم٤مٟمس داومع قمٜمٝم٤م دٓومٞمدا رهمؿ وضمقد ُمٕم٤مرولم هلام، 

إّن ُمٕمٜمك هذا يمّٚمف أٟمف ٓ يقضمد شم٤مريخ ٟمٌقي ىم٤مئؿ قمغم اًمرواي٦م واًمٜم٘مؾ، وإٟمام ضمٝمقد 

 اًم٘مرآن ُمـ ضمٝم٦م، وقمغم اًمتقومٞم٘م٤مت اًمديٜمٞم٦م ذم اًمٗم٘مف أيديقًمقضمٞم٦م ديٜمٞم٦م ىم٤مئٛم٦م قمغم شمٗمًػم

وهمػمه فمٝمرت ذم اًمٕم٘مقد اًمالطم٘م٦م ُمـ ضمٝم٦م صم٤مٟمٞم٦م، وُمـ صمؿ ومٜمحـ ٟمٛمٚمؽ ىمدرًا وئٞماًل 

 ُمـ اًمت٤مريخ اًمٜمٌقي.
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 ٔقفات وٍاقؿٛ خاطفٛ وع ٌعطٖٛ زالفٗسا ٔ.. يف الػريٚ

 ويٛمٙمـ اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم هذا اًمٓمرح سمام يكم:

ىمد يدّل قمغم وطمدة اعمّمدر اًمديٜمل، يمام يٛمٙمـ أن يدّل ـ إّن اًمتِم٤مسمف سملم اًمدي٤مٟم٤مت 1

قمغم اىمت٤ٌمس اًمديـ اًمالطمؼ ُمـ اًم٤ًمسمؼ، ومال يٙمٗمل ًمقطمده ًمٚمجزم سم٤مىمت٤ٌمس اعمًٚمٛملم 

 ُمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى.

ـ إّن اًمؽميمٞمز قمغم احلروب اًمٜمٌقّي٦م ًمٞمس ُمـ اًميوري أن يٙمقن اؾمتٛمرارًا 2

خ ؾمٞم٤مد، أو ٕهّن٤م قمٜمٍم اًم٤ٌمرز ذم ًمٕم٤مدات اًمٕمرب، سمؾ ّٕن اًمت٤مريخ اًم٘مديؿ يمّٚمف شم٤مري

 اًمتجرسم٦م.

ـ إّن اًمرسمط سملم اًمًػم واجلٝم٤مد واعمٖم٤مزي ُمقضمقد ذم اًمٗم٘مف اًمًٜمّل، وٓ وضمقد 3

 ضم٤مّد ًمف ذم اًمٗم٘مف اًمِمٞمٕمل إٓ ٟم٤مدرًا.

ـ إّن وٕمػ ٟم٘مؾ اعمٕمٚمقُم٤مت أطمٞم٤مٟم٤ًم ُمـ طمٞم٨م اًمتٜمٔمٞمؿ أُمٌر سمنمي يتٓمّقر زُمٜمٞم٤ًم،  4

 وٓ ي٘مػ قمٜمد اًمتجرسم٦م اإلؾمالُمّٞم٦م.

ـ إّن شمّمقير اًمٜمٌل سم٠مٟمف أُمػم طمرب وم٘مط خي٤مًمػ أىمدم يمت٥م احلدي٨م واًمت٤مريخ  5

ُمثؾ ُمقـم٠م ُم٤مًمؽ، وم٘مد ىمّدُمتف سمقصٗمف رضمؾ دقمقة وأظمالق وهداي٦م وطمرب وؾمٚمؿ 

 وهمػم ذًمؽ...

 

 وعامل تصٍٗف الػريٚ عٍس املػمىني

يذه٥م دٓومٞمدا إمم أّن اًم٘مّّم٤مصلم اًمذيـ اٟمتنموا ذم اًمٌٚمدان اإلؾمالُمٞم٦م سُمٕمٞمد 

قطم٤مت إومم ىمد أؾّمًقا إلذاقم٦م ىمّمص طمٞم٤مة اًمٜمٌل اًمتل اظمؽمقمقه٤م قمغم ُمٜمقال اًمٗمت

أؾم٤مـمػم اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ واًم٘مّمص اإليراٟمٞم٦م، وهبذا فمٝمرت اًم٘مّمص اًمت٤مرخيّٞم٦م ىمٌؾ 

أن ئمٝمر اًمت٤مريخ اإلؾمالُمل ٟمٗمًف، واًمِم٤مهد قمغم ذًمؽ ُم٤م ضم٤مء ذم يمت٤مب اعمٖم٤مزي 
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ٌّف ) ل اشمّم٤مًمف سمت٤مريخ اًمتقراة هـ( اًمذي شمٕمرف ؿمٝمرشمف ُمـ ظمال114ًمقه٥م سمـ ُمٜم

 واإلٟمجٞمؾ وضمٜمقيب سمالد اًمٕمرب ُمـ اًمٞمٛمـ وٟمحقه٤م.

هـ(، وشمت٤مًم٧م اجلٝمقد 94ـ  23أىمدم ُم١مًّمٗم٤مت ؾمػمة اًمٜمٌل يم٤من ًمٕمروة سمـ اًمزسمػم )

قمٌُد اًمرمحـ سمـ اعمٖمػمة،  |ُمع أسم٤من سمـ قمثامن اًمذي مجع دروؾمف قمـ طمٞم٤مة اًمٜمٌل

 وهذه اجلٝمقد هل اًمتل قمروم٧م سم٤معمٖم٤مزي.

اعمٖم٤مزي ذم اًم٘مرن اًمث٤مين اهلجري ُمع قم٤مصؿ سمـ قمٛمر سمـ ىمت٤مدة )سملم  واؾمتٛمّر قمٚمؿ

هـ(، وُمقؾمك سمـ قم٘م٦ٌم 124ـ  51هـ(، واسمـ ؿمٝم٤مب اًمزهري )129ـ  119

هـ(، يمام شمٜم٤مُمك قمٚمؿ اعمٖم٤مزي ظم٤مرج اعمديٜم٦م ُمع ُمثؾ ؾمٚمٞمامن سمـ ـمرظم٤من 141)

هـ( ذم صٜمٕم٤مء، إمم أن ضم٤مء حمٛمد سمـ إؾمح٤مق 152هـ(، وُمٕمٛمر سمـ راؿمد )143)

هـ( اًمذي اسمتٚمع ضمٝمقد ُمـ ؾمٌ٘مف وأظمذ ؿمٝمرهت٤م، وووع اًمت٤مريخ 151أو  154)

اعمحّٛمدي وٛمـ ؾمٞم٤مق شم٤مرخيل قم٤مم ًمألدي٤من، وىمد طمٗمظ شم٤مريَخ اسمـ إؾمح٤مق ومٞمام سمٕمد 

ـُ هِم٤مم ذم ؾمػمشمف اعمِمٝمقرة.  اسم

وىمد شمٕمّرو٧م ؾمػمة اسمـ اؾمح٤مق ٟٓمت٘م٤مد واؾمع: ًمٕمدم دىّمتٝم٤م ووٌٓمٝم٤م وـمري٘م٦م 

 اًمٕمٜمٞمػ ُمٜمٝم٤م عم٤مًمؽ سمـ أٟمس. إؾمٜم٤مده٤م، قمؼّم قمـ ذًمؽ اعمقىمػ

ًمٙمـ احلّؼ أن اسمـ إؾمح٤مق ُمزج ذم اًمًػمة سملم اًمؽماضمؿ قمغم اًمٓمري٘م٦م اًمديٜمٞم٦م وسملم 

اعمٚمحٛمٞم٦م إؾمٓمقري٦م قمغم اًمٓمري٘م٦م اًم٘مّمّمٞم٦م، ُمًتٕمٞمٜم٤ًم طمتك سم٤مًمِمٕمر اًمٕمريب اًمذي 

ىمٞمؾ: إٟمف ُمٜمحقل، وهذا يمّٚمف ضمٕمؾ ؾمػمة اسمـ إؾمح٤مق ُمريمزًا يؽمك شم٠مصمػمه قمغم إضمٞم٤مل 

 إمم يقُمٜم٤م هذا. اًمالطم٘م٦م

وإمم ضم٤مٟم٥م أقمامل اسمـ إؾمح٤مق، يم٤مٟم٧م هٜم٤مك أقمامل ه٤مُم٦م ضمدًا شمريمٝم٤م حمٛمد سمـ قمٛمر 

هـ( اًمذي شمرك ًمٜم٤م ُم٤م يمتٌف ذم: اعمٖم٤مزي، واًمًػمة اًمتل ذيمره٤م 247ـ  134اًمقاىمدي )
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ـّ اًمًػمة وم٘مدت سم٤مًمقاىمدي شمًٚمًٚمٝم٤م  اسمـ ؾمٕمد ذم ـمٌ٘م٤مشمف، ويمت٤مب اًمٓمٌ٘م٤مت. ًمٙم

أّٟمف ٟمٔمٛمٝم٤م سمِمٙمؾ ُمٜمٝمجل ضمدًا واسمتٕمد قمـ اًمِمٕمر اًمٕمريب، ورسمٓمٝم٤م سم٤مًمت٤مريخ اًمٕم٤مم، ُمع 

وىمد ًمٕم٧ٌم ُمٕمٚمقُم٤مت اًمقاىمدي اًمتل فمٝمرت ذم أقمامل شمٚمٛمٞمذه حمٛمد سمـ ؾمٕمد 

هـ( دورًا يمٌػمًا ذم شمرمج٦م اًمِمخّمٞم٤مت واًمرواة مم٤م قمزز ُمـ قمٚمؿ احلدي٨م 234)

 وـمّقره قمؼم شمٙمقيـ شمٗمٙمػم ضمديد ذم قمٚمؿ اًمرضم٤مل واًمرواة.

، ضم٤مءت ؾمٚمًٚم٦م ُمـ يمت٤مب اًمت٤مريخ واًمًػمة، سمدأت سمٕمد اًمقاىمدي واسمـ إؾمح٤مق

ُمع اًمٌالذري اًمذي شم٤مسمع سمدىّم٦م وٟم٘مؾ ُم٤م يمتٌف اسمـ إؾمح٤مق ذم يمت٤مسمف أٟم٤ًمب إذاف، 

وُمع ووم٤مة اًمٌالذري اظمتٗم٧م اًمًػمة ًمتٜمدُم٩م وشمٜمّمٝمر ومٞمام سمٕمد داظمؾ يمت٥م اًمت٤مريخ 

 هـ( وُمـ شماله ممـ أظمذ قمٜمف أو ؾم٤مر قمغم هنجف.314اًمٕم٤مم ُمع ُمثؾ اًمٓمؼمي )

مل ٟمٕمد ٟمجد ًمٚمًػمة هبذا اعمٕمٜمك إول ـ أي ُم٤م ىمٌؾ اٟمدراضمٝم٤م ذم اًمت٤مريخ احلقزم و

هـ(، واًم٤ٌمىمل 581اًمٕم٤مم ـ وضمقدًا إٓ سم٘مدر وئٞمؾ، ُمع ُمثؾ اًمروض إٟمػ ًمٚمًٝمٞمكم )

يمّٚمف يمت٥م شم٤مريٍخ هدومٝم٤م احلِمد واًمتجٛمٞمع عم٤م يمت٥م ؾم٤مسم٘م٤ًم، ُمثؾ آؾمتٞمٕم٤مب ٓسمـ قمٌد 

واإلص٤مسم٦م ٓسمـ طمجر، وقمٞمقن أصم٤مر ٓسمـ ؾمٞمد  اًمؼّم، وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م ٓسمـ إصمػم،

هـ(، واًمًػمة اًمِم٤مُمٞم٦م ًمِمٛمس 923هـ(، واعمٜم٤مىم٥م اًمديٜمٞم٦م ًمٚم٘مًٓمالين )734اًمٜم٤مس )

هـ(، واًمًػمة احلٚمٌٞم٦م، ًمٜمقر اًمديـ احلٚمٌل 974أو  942اًمديـ اًمِم٤مُمل )

هـ(، وذح اعمقاه٥م 841هـ(، وٟمقر اًمٜمؼماس ًمًٌط اسمـ اًمٕمجٛمل )1444)

 .واًمؽمشمٞم٥م ، ويمّٚمٝم٤م يمت٥م وم٤مىمدة ًمٚم٘مٞمٛم٦م إٓ ُمـ طمٞم٨م اجلٛمعهـ(1122ًمٚمزرىم٤مين )

 

 تعمٗكات عمٜ ٌعطٖٛ زالفٗسا يف تصٍٗف الػريٚ الٍبٕٖٛ

 ؾمّجٚم٧م هٜم٤م سمٕمض اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت قمغم اًمٕمرض اًمذي ىمّدُمف دٓومٞمدا، وذًمؽ يمام يكم:

ُم٤م ذيمره أُملم اخلقزم ُمـ أّن دٓومٞمدا طم٤مول أن يرسمط سملم اًمقوع اعمؽمّدي  أوًٓ:
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اًم٘مرٟملم إوًملم وسملم احلدي٨م وقمٚمؿ اإلؾمٜم٤مد، ومٕمٜمدُم٤م ضمٕمؾ قمٚمؿ اًمرضم٤مل ًمٚمًػمة ذم 

ُمتٗمّرقم٤ًم قمغم ضمٝمقد اسمـ إؾمح٤مق اًمذي اٟمُت٘مد ٟم٘مدًا ؿمديدًا يم٤من ُمٕمٜمك ذًمؽ أّن إؾم٤مٟمٞمد 

اًمتل فمٝمرت ذم يمت٥م احلدي٨م مل يٙمـ هل٤م ىمٞمٛم٦م، ًمٙمـ هم٤مب قمٜمف أّن قمٚمامء احلدي٨م 

٥م اعمٖم٤مزي، ُمثؾ اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ سمـ اًمٙم٤ٌمر يم٤مٟمقا ايمتِمٗمقا وٕمػ ٟمت٤مج اسمـ إؾمح٤مق ويمت

أٟمس، سمؾ ىمد ّسح أمحد سمـ طمٜمٌؾ سم٠مّن هٜم٤مك صمالث يمت٥م ًمٞمس هل٤م أصقل: اعمٖم٤مزي، 

واعمالطمؿ، واًمتٗمًػم، ُمـ طمٞم٨م ـ يمام ي٘مقل أصح٤مب اإلُم٤مم أمحد ـ وم٘مداهن٤م اًم٘مّقة 

اًمًٜمدي٦م، ومٙمٞمػ أهمٗمؾ دٓومٞمدا هذا اًمتّمّقر اإلؾمالُمل ذم اًم٘مرٟملم اًمث٤مين واًمث٤مًم٨م قمغم 

ؾ، وأظمذ اجل٤مٟم٥م إوٕمػ ُمـ اإلؾمٜم٤مد ـ وهق اعمقضمقد ذم اعمٖم٤مزي ـ ًمٞمح٤مول إىم

 شم٘مٞمٞمؿ جمٛمؾ اإلؾمٜم٤مد اإلؾمالُمل ُمـ ظمالًمف.

ـّ ىمدُم٤مء اعمًٚمٛملم هجامت قمٜمٞمٗم٦م قمغم دمرسم٦م اسمـ إؾمح٤مق ذم  سمؾ شمٓمّقر إُمر ومِم

، ومٙمٞمػ جيٕمؾ اًمٚمٖم٦م واًمِمٕمر، ووصٗمقه٤م سم٠مهن٤م أوٕمٗم٧م اًمِمٕمر وأومًدشمف وهّجٜمتف

ي أص٤مًم٦م اإلؾمٜم٤مد واحلدي٨م ُمع أّن رضم٤مل إؾم٤مٟمٞمد وإطم٤مدي٨م ه٤ممجقه٤م هلذه اعمٖم٤مز

 سمِمّدة؟!

يم٤من طمرّي٤ًم سمدٓومٞمدا أن يدرس هٜم٤م اعمٕمٚمقُم٤مت اعمتٗمرىم٦م قمٜمد اعمًٚمٛملم طمقل  ثوكقًو:

اًمًػمة واعمٌثقصم٦م سمقصٗمٝم٤م سمٞم٤مٟم٤مت ظم٤مم ذم يمت٥م احلدي٨م واًمت٤مريخ واًمٗم٘مف وهمػمه٤م، وم٘مد 

اًمتّمٜمٞمػ ذم اًمًػمة، ومل يِمتٖمؾ قمغم وصم٤مئؼ  اىمتٍمت أقمامًمف ذم شم٘مٞمٞمٛمف قمغم ظمّمقص

اًمًػمة ظم٤مرج إـم٤مر اًمتّمٜمٞمػ، ُمٙمتٗمٞم٤ًم سمٌٕمض اًمرسمط سملم اًمًػمة واحلدي٨م، ومت٘مٞمٞمؿ 

اًمتّمٜمٞمػ رء وشم٘مٞمٞمؿ اًمقصم٤مئؼ رء آظمر طمتك ًمق مل شمتحّقل ُمـ سمٞم٤مٟم٤مت أوًمٞم٦م إمم ُم٤مدة 

 شمّمٜمٞمػ ُمٜمٝمجٞم٦م.

أيْم٤ًم، قمغم  ×ًلموهذا سم٤مًمْمٌط ُم٤م يٜمٓمٌؼ قمغم ؾمػمة اإلُم٤مم أيب قمٌد اهلل احل
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 شمٗمّمٞمؾ ٟمؽميمف عمٜم٤مؾم٦ٌم أظمرى.

 

ّٕضات ٔاملالبػات 4ـ  5 ٍّٛ: الٍؿأٚ، التط  ـ تسَٖٔ الػ

اهتّؿ اعمًتنمىمقن سمٔم٤مهرة شمدويـ احلدي٨م، ويم٤مٟمقا ُمٞم٤ّمًملم أيمثر ًمٚم٘مقل سم٠مّن 

احلدي٨م سمدأ شمدويٜمف ذم ُمٜمتّمػ اًم٘مرن اًمث٤مين اهلجري ومام سمٕمد، وأّن اًمٗمؽمة اًم٤ًمسم٘م٦م قمغم 

ّي شمدويـ طم٘مٞم٘مل ًمٚمًٜم٦ّم، وإٟمام اقمتٛمدت إُم٤م قمغم اظمؽماع إطم٤مدي٨م هذه مل شمِمٝمد أ

 سمدوًا أو قمغم شمٜم٤مىمٚمٝم٤م اًمِمٗمقي.

( سحي٤ًم إمم أٟمف ٓ شمقضمد أّي جمٛمققم٤مت يمت٤مسمٞم٦م ًمٚمًٜم٦ّم W.Muirويذه٥م ُمقير )

. سمؾ يًتٛمّر ضمقًمدشمًٞمٝمر ذم يٛمٙمـ اًمت٠ميّمد ُمٜمٝم٤م ىمٌؾ ُمٜمتّمػ اًم٘مرن اًمث٤مين اهلجري

٥م واًمرؾم٤مئؾ اًمتل زقمؿ اعمًٚمٛمقن أهن٤م يمت٧ٌم ذم اًم٘مرن هذا إُمر ومػمى أّن اًمٙمت

اهلجري إّول يمّٚمٝم٤م ُمٗمتٕمٚم٦م، شمّؿ ذًمؽ ومٞمٝم٤م ذم اًم٘مرون اًمالطم٘م٦م، وأّن اًمرواي٤مت 

اًمقاردة ذم شمدويـ اًمًٜم٦ّم ويمت٤مسمتٝم٤م يمّٚمٝم٤م ُمقوققم٦م مل شمّمدر قمـ أطمد ذم اًم٘مرن اهلجري 

 .إّول

ٛمر سمـ اخلٓم٤مب، يذه٥م وطمقل ُمٜمع شمدويـ احلدي٨م ُمـ ضم٤مٟم٥م اخلٚمٞمٗم٦م اًمث٤مين قم

اعمًتنمق إعم٤مين ؿمؼمٟمجر إمم أّن هدف قمٛمر ُمـ ذًمؽ يم٤من احلٗم٤مظ قمغم اإليامن 

اًمديٜمل اًم٘مقي واًمِمج٤مقم٦م واًمٕمزم وآٟمدوم٤مع ذم ٟمٗمقس اعمًٚمٛملم ًمٙمل حيٙمٛمقا اًمٕم٤ممل 

 .ومٞمام سمٕمد، وم٤مًمٙمت٤مسم٦م واًمتدويـ واشم٤ًمع اعمٕمروم٦م ذًمؽ يمّٚمف ٓ يٜم٤مؾم٥م ُمثؾ هذه اًمٖم٤مي٦م

ة ظمٓمقرة قمدم وضمقد شمدويـ ذم ىمرن وٟمّمػ شم٘مري٤ًٌم سمٕمد ووم٤موشمٌدو ُمٕم٤ممل 

قمٜمدُم٤م ٟمٕمرف أّن اًمتٜم٤مىمؾ اًمِمٗمقي ًمٚمٛمٕمروم٦م ئمّؾ حمٗمقوم٤ًم سم٤مًمٙمثػم ُمـ  |اًمٜمٌل

                                           
 .113شم٤مريخ شمدويـ اًمًٜم٦ّم:  (1)

 .55: ُمٜمع شمدويـ احلدي٨م، أؾم٤ٌمب وٟمت٤مئ٩م: اٟمٔمر (2)

 اعمّمدر ٟمٗمًف. (3)
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إظمٓم٤مر ُمـ طمٞم٨م اًمقوع واًمدس واٟمٕمدام اًمقصم٤مئؼ اعمثٌت٦م، ومام دام اًمتدويـ همػم 

هذا  ُمقضمقد إذًا وم٤ٌمإلُمٙم٤من اظمتالق أّي طمدي٨م ؾمٜمدًا وُمتٜم٤ًم وٟمًٌتف إمم ؿمٗم٤مه

اًمّمح٤ميب أو ذاك سمٕمد أن يم٤من ىمد شمقذم، وٓ يًتٓمٞمع أطمد اًمت٠ميّمد ُمـ صّح٦م ُم٤م أىمقل أو 

 يمذسمف!!

إّن اًم٘مرن اهلجري إول ـ سمح٥ًم اًمتّمقير آؾمتنماىمل ـ ىمرن ُمٔمٚمؿ ُمٕمتؿ ُمـ 

اًمّمٕم٥م اًمٕمثقر ومٞمف قمغم وصم٤مئؼ ُم١ميّمدة، ومٙمّٚمف ُمٜم٘مقٓت ؿمٗمقي٦م، واًمٗمّمؾ سم٘مرن قمـ 

تٗمٝم٤مم يمٌػمة قمغم إطم٤مدي٨م اعمقضمقدة اًمٞمقم ذم قمٍم اًمٜمٌل يمٗمٞمؾ سمقوع قمالُم٦م اؾم

 أيدي اعمًٚمٛملم.

 هذه هل ظمالص٦م اًمّمقرة اًمتل رؾمٛمٝم٤م اعمًتنمىمقن طمقل شمدويـ احلدي٨م.

 

 لٍعطٖٛ املػتؿطقني يف تسَٖٔ احلسٖح وػتعذمٛ ذلأالت ٌكسٖٛ

 طم٤مول اًمٕمديد ُمـ اًم٤ٌمطمثلم هٜم٤م اًمرّد قمغم هذه اإلؿمٙم٤مًمٞم٤مت اعمث٤مرة ٟمذيمر سمٕمْمٝم٤م:

 يٛمٙمـ اجلزم سمٕمدم وضمقد جمٛمققم٤مت يمت٤مسمٞم٦م ًمٚمحدي٨م ىمٌؾ ُمٜمتّمػ اًم٘مرن ٓ أوًٓ:

اًمث٤مين ُمع وضمقد ُم٤م سملم ُمٚمٞمقن وٟمّمػ، وصمالصم٦م ُماليلم خمٓمقـم٦م إؾمالُمٞم٦م ذم اعمٙمت٤ٌمت 

ذم اًمٕم٤ممل، ومام مل خترج هذه اعمخٓمقـم٤مت يّمٕم٥م اجلزم، ومٙمؿ ُمـ خمٓمقط فمٝمر وهمػّم 

 .يمؾ ُمٕم٤ممل اخل٤مرـم٦م اًمت٤مرخيٞم٦م اًمتل رؾمٛم٧م ُمـ ىمٌؾ

ـّ هذا اجلقاب ٓ شمٌدو قمٚمٞمف ُمٕم٤ممل اًم٘مّقة: إذ ًمٜمٗمرض أن شمٕمٌػم ضمقًمدشمًٞمٝمر  ًمٙم

وهمػمه يم٤من اًم٘مٓمع سمٕمدم اًمتدويـ، وًمٜمٗمرض أٟمٜم٤م أؿمٙمٚمٜم٤م قمغم ُمًتقى ي٘مٞمٜمف، ًمٙمـ هذا 

ٓ يٖمػّم يمثػمًا ذم آؾمتٜمت٤مج اًمذي ظمرج سمف، وهق أّن يمؾ اعمٕمٓمٞم٤مت اًمتل سملم أيديٜم٤م 

صمؿ ٓ يٛمٙمـ سمٜم٤مء سح قمغم أُمر همػم ُمؼمهـ دمٕمؾ اًمتدويـ أُمرًا همػم صم٤مسم٧م، وُمـ 
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 قمٚمٞمف، ومٝمذا هق اًمٖمرض اًمٜمٝم٤مئل ًمٚمٛمًتنمق هٜم٤م.

ًمٜمٗمرض أٟمٜم٤م مل ٟمٕمثر قمغم يمت٥م شمرضمع إمم شمٚمؽ اًمٗمؽمة، ًمٙمـ هذا ٓ يٕمٜمل قمدم  ثوكقًو:

وضمقده٤م، وذًمؽ أّن أطمد اعمّم٤مدر إؾم٤مؾمٞم٦م عمٕمروم٦م اًمٙمت٥م اعمدّوٟم٦م ذم ومؽمٍة ُم٤م، هق 

ٛم٦م ذم جم٤مل اًمٗمٝم٤مرس واعمّمٜمّٗم٤مت، واًمتل ختؼمٟم٤م قمـ يمت٥م اًمرضمقع إمم اعمّم٤مدر اًم٘مدي

ُمقضمقدة ذم شمٚمؽ اًمٗمؽمة، ًمٙمٜمّٝم٤م شمٚمٗم٧م سمٕمد ذًمؽ ومل شمّمٚمٜم٤م ٟمحـ اًمٞمقم، وإذا رضمٕمٜم٤م إمم 

يمت٥م اًمٗمٝم٤مرس وأُمث٤مهل٤م ؾمٜمجد طمديث٤ًم قمـ يمت٥م ورؾم٤مئؾ قمديدة شمٕمقد إمم اًم٘مرٟملم 

 .اًمٙمت٥م إوًملم، وهذا يم٤مٍف ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمت٤مرخيٞم٦م ذم إصم٤ٌمت وضمقد هذه

إّن قمددًا ُمـ اًمٙمت٥م احلديثٞم٦م أًّمٗم٧م ذم اًمٜمّمػ إّول ُمـ اًم٘مرن اًمث٤مين  ثوفثًو:

اهلجري، وًمٞمس سمٕمد ذًمؽ، وإُمثٚم٦م قمغم ذًمؽ يمثػمة، ُمثؾ ضم٤مُمع ُمٕمٛمر سمـ راؿمد 

هـ( وىمد صٜمّٗمف ُم٤مًمؽ 179ـ  93هـ(، واعمقـم٠م ًمإلُم٤مم ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس )152ـ  95)

٤من 161) هـ، ويمذًمؽ ضم٤مُمع ؾمٗمٞم٤من اًمثقري143قم٤مم  ًّ هـ(، وضم٤مُمع هِم٤مم سمـ طم

هـ(، ويمت٤مب اًمًٜمـ ًمإلُم٤مم 154ـ  84هـ(، وضم٤مُمع قمٌد اعمٚمؽ سمـ ضمري٩م )148)

 هـ(.156ـ  88إوزاقمل )

إذا يم٤من اًمتدويـ ىمد ُُمٜمع ُمٜمٕم٤ًم رؾمٛمٞم٤ًم ًمٙمٜمف مل يٛمتٜمع قمغم أرض اًمقاىمع، سمؾ  رابعًو:

، وىمد ىم٤مم فمّؾ اعمًٚمٛمقن يامرؾمقن شمدويـ احلدي٨م طمتك ذم اًم٘مرن اهلجري إول

اًمديمتقر حمٛمد ُمّمٓمٗمك إقمٔمٛمل سم٤مًمٌح٨م واًمت٘مّّص ذم اًمقصم٤مئؼ واعمروي٤مت اًمت٤مرخيٞم٦م 

هـ، ومٌٚمغ قمدد اًمٙمّت٤مب ذم اًمّمح٤مسم٦م 154احلدي٨م ذم شمٚمؽ اًمٗمؽمة إمم  نُمـ دوّ  طمقل

ؿمخّم٤ًم، ُمثؾ: أيب أُم٤مُم٦م اًم٤ٌمهكم، وقمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م، وأيب  52وُمـ يمت٥م قمٜمٝمؿ 

ومع، وأيب هريرة، وأيب ُمقؾمك إؿمٕمري، وأؾمامء سمٙمر، وأيب ؾمٕمٞمد اخلدري، وأيب را

سمٜم٧م قمٞمًك، وأؾمٞمد سمـ طمْمػم، وأٟمس سمـ ُم٤مًمؽ، واًمٜمٕمامن سمـ سمِمػم، وواصمٚم٦م سمـ 
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 .إؾم٘مع

صمؿ ىم٤مم اًمديمتقر إقمٔمٛمل سمند اعمدّوٟملم ُمـ اًمت٤مسمٕملم، ومٌٚمغ قمددهؿ صمالصم٦م 

 ؿمخّم٤مً  99ومخًقن ؿمخّم٤ًم، صمؿ هد اعمدّوٟملم ُمـ صٖم٤مر اًمت٤مسمٕملم، ومٌٚمغ قمددهؿ 

 .هـ154يمٚمٝمؿ شمقومقا ىمٌؾ قم٤مم 

أؿمخ٤مص دّوٟمقا احلدي٨م أو دّون قمٜمٝمؿ  244وهذا يٕمٜمل أّن هٜم٤مك ُم٤م ٓ ي٘مؾ قمـ 

ظمالل ىمرن وٟمّمػ، وهذا رىمؿ ه٤مئؾ ذم ومؽمة اًمٕمٍم إُمقي وُم٤م ؾمٌ٘مف وُم٤م حل٘مف 

ىمٚمٞماًل، وطمتك ًمق يم٤مٟم٧م اعمٕمٚمقُم٤مت اًمتل مجٕمٝم٤م إقمٔمٛمل ٟمّمٗمٝم٤م ظم٤مـمئ ئمّؾ اعمِمٝمد 

ومٙمٞمػ يٛمٙمـ اًمتِمٙمٞمؽ ذم يمّؾ هذه اًمقصم٤مئؼ واًمريمقن إمم سف خمتٚمٗم٤ًم مت٤مُم٤ًم، 

 اطمتامٓت، ودقمقى أّن هذا يمّٚمف ُمقوقع يمام ومٕمؾ ضمقًمدشمًٞمٝمر؟!

هذا يمّٚمف ي١ميّمد أّن طمريم٦م اًمتدويـ يم٤مٟم٧م ُمقضمقدًة، ًمٙمٜمٝم٤م مل شمٙمـ رؾمٛمٞم٦ًم ُمـ ـمرف 

واعمحٞمٓملم هبؿ يتحرّ يّمقن أيْم٤ًم ذم  ^اًمٌالط أو دار اخلالوم٦م، وىمد يم٤من أهؾ اًمٌٞم٧م

. يمام ذيمر إـم٤مر اًمتدويـ، وىمد يمت٥م ذم شم٘مّّص ذًمؽ اًمديمتقر قمكم اًمِمٝمرؾمت٤مين

اًمٜمج٤مر ُمٓمٚمع يمت٤مسمف ذم اًمرضم٤مل أؾمامء ؾمت٦ٍم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م اًمِمٞمٕم٦م يم٤مٟم٧م هلؿ ُمّمٜمّٗم٤مت 

 .ُمثؾ ؾمٚمٞمؿ سمـ ىمٞمس اهلالزم وهمػمه

إّن ُم٤م ذيمره ؿمؼمٟمجر ُمـ أّن اخلٚمٞمٗم٦م اًمث٤مين ُمٜمع ُمـ اًمتدويـ: ّٕن اًمٕمٚمؿ  خومسًو:

ْمٕمػ اإليامن وىمد يم٤مٟم٧م ًمديف أهداف قمًٙمري٦م.. هق شمٗمًػم ظم٤مـمئ: وم٢مّن هذا اًمٜمقع يُ 

ُمـ اًمتٗمٙمػم ذم قمالىم٦م اًمٕمٚمؿ سم٤مإليامن ٓ يتٜم٤مؾم٥م ُمع شمٚمؽ اعمرطمٚم٦م، وُمًتقى اًمققمل 

 اًمٕم٤مم اًمذي يم٤من ومٞمٝم٤م.

                                           
 .142ـ  92: 1دراؾم٤مت ذم احلدي٨م اًمٜمٌقي وشم٤مريخ شمدويٜمف  (1)

 .224ـ  143اعمّمدر ٟمٗمًف:  (2)

 .442ـ  397ُمٜمع شمدويـ احلدي٨م:  (3)

 .9ـ  4رضم٤مل اًمٜمج٤مر:  (4)
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هذا، وىمد ذيمر اًمٕمٚمامء اعمًٚمٛمقن ُمـ أهؾ اًمًٜم٦ّم قمّدة شمٗم٤مؾمػم عمٜمع اخلٚمٞمٗم٦م اًمث٤مين 

٤م عمحّٚمٝم٤م، وىمد شمٕمّروٜم٤م هل٤م ذم سمٕمض أسمح٤مصمٜم٤م وٟم٤مىمِمٜم٤مه٤م سم٤مًمتٗمّمٞمؾ، يمام اًمتدويـ ٟمؽميمٝم

 .شمٕمّروٜم٤م ًمٌٕمض اًمٜمٔمري٤مت اًمِمٞمٕمٞم٦م ذم هذا اعمج٤مل

                                           
 .319ـ  344 اٟمٔمر: طمٞمدر طم٥م اهلل، طمجّٞم٦م اًمًٜم٦ّم ذم اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل ىمراءة وشم٘مقيؿ: (1)





 

 

 

 
 

 سذٗٛ احلسٖح يف تفػري الكطآُ الهطٖي
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 متّٗس

احلدي٨م اًمنميػ وإصمر، وم٢ممم ضم٤مٟم٥م يمقٟمف أطمد شمتٕمّدد إدوار اًمتل ي٘مقم هب٤م 

اعمّم٤مدر اًمٕمٛمدة ذم آضمتٝم٤مد اًمٗم٘مٝمل، ي٘مّدم ظمدُم٤مت ضمٚمٞمٚم٦م ذم جم٤مٓت أظمرى خمتٚمٗم٦م 

 يم٤مًمت٤مريخ واًمتٗمًػم وإظمالق واًمٕم٘مٞمدة وهمػم ذًمؽ.

وؾمقف ٟمح٤مول هٜم٤م أن ٟمدرس ـ سمٕمقن اهلل شمٕم٤ممم ـ دور احلدي٨م وإصمر ذم شمٗمًػم 

تٛمد ـ وٛمٜمّٞم٤ًم ـ قمغم قمٜمٍم اعم٘م٤مرٟم٦م أيْم٤ًم سملم اًمٗمري٘ملم: اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ظم٤مّص٦م، وٟمٕم

اًمًٜمل واًمِمٞمٕمل، ًمٜمح٤مول ُمـ ظمالل ذًمؽ اًمٙمِمػ قمـ ـمٌٞمٕم٦م اًمٕمالىم٦م اًمتل حتٙمؿ 

 اًمٙمت٤مب سم٤محلدي٨م ذم اًمزاوي٦م اًمتٗمًػمي٦م، وقمـ ىمقاقمد هذه اًمٕمالىم٦م وُمٕم٤ميػمه٤م.

 

 أٔاًل: وا ِٕ التفػري األثطٙ أٔ التفػري باملأثٕض؟

ٕصمري شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سم٤مًمٜمّمقص اإلؾمالُمٞم٦م إومم ذات ي٘مّمد سم٤مًمتٗمًػم ا

اًمٓم٤مسمع اعمّمدري وهل: اًمٙمت٤مب اًمٙمريؿ ٟمٗمًف، واًمًٜم٦ّم اًمٜمٌقي٦م، وؾمٜم٦ّم أهؾ اًمٌٞم٧م، 

وُم٤م أصمر قمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم وشم٤مسمٕمٞمٝمؿ. ُمع إظمذ سمٕملم آقمت٤ٌمر وضمقد ٟم٘م٤مش ذم 

 . سم٤مًمرأيشمٗمًػم اًمت٤مسمٕملم، ُمـ طمٞم٨م اٟمدراضمف ذم إصمر أو ذم اًمتٗمًػم

                                           
، دار اًمٙمت٥م احلديث٦م، ُمٍم، اًمٓمٌٕم٦م 153: 1: حمٛمد طمًلم اًمذهٌل، اًمتٗمًػم واعمٗمنون اٟمٔمر (1)

 .1976اًمث٤مٟمٞم٦م، 
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ـّ ُمرطمٚم٦م  وهذا اًمتٕمريػ ضم٤مُمع يًتققم٥م اخلالوم٤مت اعمث٤مرة سملم اعمًٚمٛملم، ًمٙم

آقمت٤ٌمر واحلجٞم٦م شمٗمرض ظمالوم٤ًم سملم اًمتٞم٤مرات اإلؾمالُمٞم٦م ذم ىمٞمٛم٦م هذا اًمتٗمًػم، 

وم٤مإلُم٤مُمٞم٦م ذم اًمٖم٤مًم٥م ي٠مظمذون سم٤مًمتٗم٤مؾمػم اعمروي٦م قمـ اًمٜمٌل وأهؾ سمٞمتف، ًمٙمٜمّٝمؿ ٓ 

ٕملم ُمٓمٚم٘م٤ًم، وإن مل يروا طمجّٞمتٝم٤م يمحجٞم٦م اًمتٗمًػم يؽميمقن شمٗم٤مؾمػم اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسم

اًمٜمٌقي، أُّم٤م أهؾ اًمًٜم٦ّم ومػمون اًمتٗمًػم إصمري ؿم٤مُماًل ًمذًمؽ يمّٚمف، ًمٙمٜمّٝمؿ ٓ يرضمٕمقن 

يمثػمًا ـ ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م ـ ًمٚمتٗم٤مؾمػم اعم٠مصمقرة ؿمٞمٕمّٞم٤ًم قمـ أهؾ اًمٌٞم٧م ُمـ إئٛم٦م 

 اًمت٤مسمٕمل.آصمٜمل قمنم، يمام وسمٞمٜمٝمؿ ٟم٘م٤مش ذم طمجٞم٦م شمٗمًػم اًمّمح٤ميب و

 

 ثاًٌٗا: سذٗٛ احلسٖح ٔاألثط يف تفػري الكطآُ الهطٖي

 ي٘مع اًمٌح٨م هٜم٤م ذم ُمرطمٚمتلم:

سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ يمٞمٗمٞم٦م وصقًمف إًمٞمٜم٤م، ومٜمحـ ٟمٌح٨م  إوػ: حجقي إثر افواؿعي

 |قمـ أّن اًمتٗمًػم اًمٜمٌقي ذم ٟمٗمًف ـ يمام ًمق ؾمٛمٕمٜم٤مه سم٤معم٤ٌمذة ُمـ ؿمخص اًمرؾمقل

 أم ٓ؟ـ هؾ هق طمّج٦م ذم شمٗمًػم اًمٙمت٤مب 

وهٜم٤م يتٗمؼ اعمًٚمٛمقن قمغم طمجٞم٦م اًمتٗمًػم اًمٜمٌقي ُمـ سم٤مب يمقٟمف شمٌٚمٞمٖم٤ًم قمـ اًمديـ 

، وأدًّم٦م طمجّٞم٦م |وُمْمٛمقن اًمقطمل، وهذا اعم٘مدار مم٤م يرون ومٞمف اًمٕمّمٛم٦م ًمٚمٜمٌل

 اًمًٜم٦ّم اًمٜمٌقي٦م شمِمٛمٚمف.

ـّ اخلالف وىمع قمغم صمالصم٦م حم٤مور:  ًمٙم

تٝمؿ يمحجٞم٦م ؾمٜم٦ّم وم٘مد ذه٥م اًمِمٞمٕم٦م إمم طمجّٞم٦م ؾمٜمّ  ـ شـّي أهل افبقً افـبوي، 2

ذم ذًمؽ إمم طمدي٨م اًمث٘مٚملم وهمػمه مم٤م ضُمٕمٚمقا ومٞمف قمدل اًم٘مرآن  ُمًتٜمديـاًمرؾمقل، 

ـّ أهؾ اًمًٜم٦ّم مل ي٘مٌٚمقا هبذه احلجّٞم٦م، وىم٤مًمقا سم٠مّن أهؾ  وُمرضمٕم٤ًم ذم شمٗمًػمه وسمٞم٤مٟمف، ًمٙم

اًمٌٞم٧م يم٤ًمئر اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم، يٚمح٘مٝمؿ ُم٤م يراه اًم٤ٌمطم٨م ذم طمجٞم٦م ىمقل اًمّمح٤ميب 
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 أو اًمت٤مسمٕمل.

وٟم٘مّمد هب٤م ىمقًمف اًمذي ٓ يٙمقن إظم٤ٌمرًا قمـ أُمر، وىمد وىمع  ـ شـّي افصحوي، 3

ظمالٌف هٜم٤م سملم ُمـ ي٘مقل سمحجٞم٦م ؾمٜم٦ّم اًمّمح٤ميب ُمٓمٚم٘م٤ًم، يمقهنؿ أقمرف سم٤مًمديـ 

وُمقاىمٕمف ُمٜم٤ّم، وُمـ ي٘مقل سمٕمدم احلجّٞم٦م ُمٓمٚم٘م٤ًم: ٓطمتامل اقمتامدهؿ قمغم آضمتٝم٤مد اًمذي 

أهّنؿ اقمتٛمدوا قمغم آضمتٝم٤مد وُم٤م يم٤مٟمقا ٓ ُيٚمزُمٜم٤م، وُمـ يرى اًمتٗمّمٞمؾ سملم ُم٤م فم٤مهره 

 ومٞمف ُمٕمتٛمديـ قمغم همػمه، سمٕمدم احلجٞم٦م ذم إّول دون اًمث٤مين.

وهذا آٟم٘م٤ًمم ذم اًمرأي ُمقضمقد سملم أهؾ اًمًٜم٦ّم أٟمٗمًٝمؿ، أُّم٤م اًمِمٞمٕم٦م وم٢مذا اؾمتثٜمٞمٜم٤م 

أهؾ اًمٌٞم٧م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م مل يٙمـ ًمٚمٌ٘مٞم٦م قمٜمدهؿ طمجّٞم٦م ذم اًم٘مقل، ُم٤م مل يٙمـ إظم٤ٌمرًا أو 

 ىمّقة اإلظم٤ٌمر، ُمع صمٌقت وصم٤مىم٦م اًمّمح٤ميب اعمخؼِم سمٕمد اًم٘مقل سمٕمدم صمٌقت ُم٤م هق ذم

 ٟمٔمري٦م قمداًم٦م مجٞمع اًمّمح٤مسم٦م.

، وشمقّصٚمٜم٤م وىمد سمحثٜم٤م ذم ُمٜم٤مؾم٦ٌم أظمرى طمقل طمجٞم٦م ؾمٜم٦ّم اًمّمح٤ميب سم٤مًمتٗمّمٞمؾ

إمم أّن احلّؼ ُمع اًم٘م٤مئٚملم سمٕمدم احلجٞم٦ّم سمام هل ؾمٜم٦ّم، إمم ُمع ىمرائـ طم٤موّم٦م ذات دًٓم٦م، 

 ؾمػمة ُمتنّمقمٞم٦م يم٤مؿمٗم٦م، ومال ٟمٓمٞمؾ. وُمع قمدم حتّ٘مؼ

واًمرأي إسمرز وإىمقى هٜم٤م هق أّن ىمقل اًمت٤مسمٕمل يٛمٙمـ أن  ـ ؿول افتوبعي، 4

يًتٗم٤مد ُمٜمف ذم سمٕمض اجلقاٟم٥م اًمت٤مرخيٞم٦م واًمٚمٖمقي٦م وأُمث٤مل ذًمؽ، أُّم٤م قمـ احلجٞم٦ّم ومال 

يقضمد أّي دًمٞمؾ يٕمٓمل ىمقًمف احلجّٞم٦م وآقمت٤ٌمر، ٓؾمٞمام سمٕمد يمثرة آضمتٝم٤مدات ذم 

 هتؿ.يمٚمام

وذًمؽ ذم جم٤مل شمٗمًػم اًم٘مرآن، ومٚمق ضم٤مءت  افثوكقي: حجّقي إثر ادـؼول ادحؽي،

رواي٦م فمٜمٞم٦م اًمّمدور ُمٕمتؼمة اإلؾمٜم٤مد ختؼم قمـ ُمٕمٜمك هذه أي٦م أو شمٚمؽ، ومٝمؾ هذه 

                                           
 .368ـ  349اٟمٔمر: طمٞمدر طم٥م اهلل، طمجٞم٦م اًمًٜم٦ّم ذم اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل:  (1)
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اًمرواي٦م حتٛمؾ ىمٞمٛم٦ًم يٛمٙمـ قمغم أؾم٤مؾمٝم٤م شمٗمًػم أي٦م اًمٙمريٛم٦م هبذا اعمٕمٜمك اًمذي ذيمرشمف 

أّٟمٜم٤م ٟمتحّدث ُمـ طمٞم٨م اعمٌدأ، ومٜمحـ ٟمدرس هٜم٤م اًمًٜم٦ّم  اًمرواي٦م أم ٓ؟ ُمـ اًمقاوح هٜم٤م

اعمٜم٘مقًم٦م قمـ اعمٕمّمقم ـ يمّؾ طم٥ًم اقمت٘م٤مده ـ ومٞمام إذا مل شمٌٚمغ درضم٦م اًمٞم٘ملم أو 

آـمٛمئٜم٤من ذم ٟم٘مٚمٝم٤م، سمؾ يم٤مٟم٧م فمٜمٞم٦م، يمام هق اًمٖم٤مًم٥م ذم رواي٤مت اًمتٗمًػم ُمـ طمٞم٨م 

 فمٜمٞم٦م اًمّمدور ومٞمٝم٤م.

ت اًمتٗمًػمي٦م اعمقضمقدة ذم يمت٥م يمام أّن سمحثٜم٤م هٜم٤م ًمٞمس قمـ شم٘مقيؿ واىمع اًمرواي٤م

اًمًٜم٦ّم ُمثؾ شمٗمًػم ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ًمٚمٓمؼمي أو اًمدّر اعمٜمثقر ًمٚمًٞمقـمل، وذم يمت٥م اًمِمٞمٕم٦م 

تٝم٤م وىمّقهت٤م وظمّم٤مئّمٝم٤م، ومٝمذا ٞمّ ىمٛمل وشمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر، ُمـ طمٞم٨م صدُمثؾ شمٗمًػم اًم٘م

ُم٤م ؾمٜمتٕمّرض ًمف ٓطم٘م٤ًم سمٕمقن اهلل شمٕم٤ممم، إٟمام ٟمٌح٨م ذم أصؾ طمجٞم٦م اًمًٜم٦ّم اعمحٙمٞم٦م 

ة ًمٚمٙمت٤مب سمٓمريؼ فمٜمل، طمتك ًمق سمٜمٞمٜم٤م قمغم طمجٞمتٝم٤م سم٤مًمٓمريؼ اًم٘مٓمٕمل ويم٤من اعمٗمّن 

 اعمّمدر ُمٕمّمقُم٤ًم.

 يقضمد هٜم٤م ادم٤مه٤من أؾم٤مؾمٞم٤من ذم قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف:

ويٕمت٘مد أن طمجٞم٦م ظمؼم اًمقاطمد ظم٤مّص٦م سمٛمج٤مل إطمٙم٤مم واًم٘مْم٤مي٤م  آجتوه إّول:

٘م٤مئد واًمت٤مريخ اًمٗم٘مٝمٞم٦م وٓ ؿم٠من هل٤م سمٖمػم ذًمؽ: ومال طمجٞم٦م ٕظم٤ٌمر أطم٤مد ذم اًمٕم

واًمتٗمًػم ـ همػم آي٤مت إطمٙم٤مم وُم٤م سمحٙمٛمٝم٤م ـ واًمتٙمقيٜمٞم٤مت وظمقاص إؿمٞم٤مء 

يم٤مًمٜم٤ٌمشم٤مت وٟمحق ذًمؽ، ُم٤م مل شمتْمّٛمـ ضم٤مٟم٤ًٌم قمٛمٚمٞم٤ًم ُم٠مُمقرًا سمف أو ُمٜمٝمٞم٤ًم قمٜمف. وسمٕم٤ٌمرة 

 أظمرى: طمجٞم٦م احلدي٨م ظم٤مّص٦م سم٤معمج٤مل اًمٕمٛمكم ٓ اًمٕمٚمٛمل.

ٞم٦م ؿم٠من قمٛمكم يتّمؾ سم٤مًمتٜمجٞمز يٛمٞمؾ إمم هذا آدم٤مه مج٤مقم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء، وم٤محلج

 واًمتٕمذير وىمْم٤مي٤م اًمٗم٘مف واًمٕمٛمؾ ٓ سمٖمػم ذًمؽ ُم٤م مل شمٌٚمغ ُمرشم٦ٌم اًمٞم٘ملم.

وهق ُم٤م يرى طمجٞم٦م إظم٤ٌمر اًمٔمٜمٞم٦م ذم جم٤مل اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ ُم٤م مل يٙمـ  آجتوه افثوين:
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اعمقرد مم٤م ينمط ومٞمف طمّمقل اًمٕمٚمؿ يمٌٕمض إُمقر اًمٕم٘م٤مئدي٦م، وٓ يٙمقن هٜم٤مك ُم٤م 

 .اي٦ميٜمٗمل ُمْمٛمقن اًمرو

واًمذي ٟمراه ـ يمام طمّ٘م٘مٜم٤مه ذم حمّٚمف ـ هق اًم٘مقل اًمث٤مين، سمٛمٕمٜمك أٟمف إذا صمٌت٧م يمؼمى 

، وم٢مّن سمٕمض أدًّم٦م احلجٞم٦م ٓ شمٗمّرق سملم قمٜمدٟم٤م سمث٤مسمت٦م، وًمٞم٧ًم طمجٞم٦م ظمؼم اًمقاطمد اًمٔمٜمل

اًمٕمٚمٛمٞم٤مت واًمٕمٛمٚمٞم٤مت، ذط يمقن اعمقوقع ٟمٗمًف همػم ُمتقىّمػ قمغم طمّمقل اًمٕمٚمؿ 

اًمٕم٘م٤مئدي٦م. وشمٗمّمٞمؾ هذه إسمح٤مث ٟمحٞمٚمٝم٤م إمم  أو آـمٛمئٜم٤من، يمٌٕمض اعم٤ًمئؾ

 ُمقوٕمٝم٤م، وٓ ٟمٓمٞمؾ.

 

ٍّٛ ٔ.. بالٍػبٛ إىل الكطآُ الهطٖي  ثالجًا: أزٔاض الػ

ُمـ اًمقاوح أن اًمًٜم٦ّم اًمنميٗم٦م سم٢مُمٙم٤مهن٤م أن شم٘مقم سمدوٍر وم٤مقمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اًم٘مرآن 

 اًمٙمريؿ، وهذا اًمدور يٛمٙمـ شمٚمخٞمّمف سمام يكم:

 اًمًٕمل إلصم٤ٌمت اًم٘مرآن وطمجٞمتف واقمت٤ٌمره وُمٙم٤مٟمتف ويتجغّم ذمـ افدور اإلثبويت:  2

واًمدوم٤مع قمٜمف أُم٤مم اًمِمٌٝم٤مت اًمتل شمث٤مر وّده، ومٜمحـ ٟمجد ذم ٟمّمقص اًمٜمٌل وإئٛم٦م 

واًمّمح٤مسم٦م اًمٙمثػم ُمـ اعم٠مصمقر اًمذي يقوح ىمٞمٛم٦م اًم٘مرآن وُمٙم٤مٟمتف ويدقمق اًمٜم٤مس إًمٞمف، 

 ويداومع قمام يثػمه أظمرون وّده.

جل٤مٟم٥م اًمتٗمًػمي: ٕٟمف ٓ ي٘مقم سمتٗمًػم اًم٘مرآن وهذا اعم٘مدار ُمـ اًمدور ٓ يتّمؾ سم٤م

، هلذا ومٝمق ٓ يدظمؾ ذم جم٤مل سمحثٜم٤م اًمٕمٔمٞمؿ، وإٟمام يثٌتف ويقوح ُمٙم٤مٟمتف ويداومع قمٜمف:

 إٓ إذا يم٤من إصم٤ٌمت اًم٘مرآن ُمٕمتٛمدًا قمغم شمٗمًػم آي٦م ُمٕمٞمٜم٦م ومٞمف. 

وهق اًمدور اًمذي ي١ميّمد اعمْمٛمقن اًم٘مرآين، طمٞم٨م ي٘مقم ـ افدور افتؼريري:  3

                                           
سمِمٙمؾ أو  ومّّمٚمٜم٤م احلدي٨م قمـ ادم٤مه٤مهتؿ وُمقاىمٗمٝمؿ ذم طمجٞم٦م إظم٤ٌمر ذم همػم اًمٗم٘مف، سمام يتّمؾ (1)

 .712ـ  681سمآظمر سمٌحثٜم٤م هٜم٤م، وذًمؽ ذم يمت٤مسمٜم٤م: ٟمٔمري٦م اًمًٜم٦ّم ذم اًمٗمٙمر اإلُم٤مُمل اًمِمٞمٕمل: 
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ديؿ قملم اعمٕمٓمٞم٤مت اًمتل ي٘مّدُمٝم٤م اًم٘مرآن، ًمٙمـ سم٠مؾمٚمقب خمتٚمػ وـمري٘م٦م احلدي٨م سمت٘م

خمتٚمٗم٦م، وهذا ُم٤م يًّٛمٞمف سمٕمْمٝمؿ سمٌٞم٤من اًمت٘مرير، وم٤مًم٘مرآن يقضم٥م اًمّمالة وٟمجد 

اًمرواي٤مت شمقضم٥م اًمّمالة أيْم٤ًم، وىمد شمِمػم أطمٞم٤مٟم٤ًم إمم ُمقىمػ اًم٘مرآن ذم هذا اعمج٤مل، 

اعمْمٛمقن، يمام يٜمًجؿ ُمٕمف ذم  هذا اًمدور اًمت٘مريري أو اًمت٠ميٞمدي يٜمًجؿ ُمع اًم٘مرآن ذم

 اإلمج٤مل واًمتٗمّمٞمؾ.

وهذا اًمدور ىمٚمٞمؾ اًمّمٚم٦م سمٛمقوقع سمحثٜم٤م، إٓ إذا قمرو٧م اًمرواي٦م قمغم أي٦م 

 وم٠مومٝمٛمتٜم٤م ؿمٞمئ٤ًم ومٞمٝم٤م.

وهق اًمدور اًمذي يامرس اًمتٍّمف اًمدٓزم ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ،  ـ افدور افدَٓل: 4

وم٤محلدي٨م هٜم٤م ي٘مقم  وهذا هق دور اًمتخّمٞمص واًمت٘مٞمٞمد واحلٙمقُم٦م وأُمث٤مل ذًمؽ،

سمتخّمٞمص قمٛمقم آي٦م، أو شم٘مٞمٞمد إـمالىمٝم٤م، أو يقؾّمع أو يْمّٞمؼ ُمـ دائرهت٤م قمؼم ىم٤مٟمقن 

 احلٙمقُم٦م اًمتل ذيمروه٤م ذم قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف.

وهٜم٤م، ٓؿمؽ قمٜمدهؿ ـ فم٤مهرًا ـ ذم أّن اًمًٜم٦ّم اًمقاىمٕمٞم٦م، ويمذا اعمتقاشمرة اعمحٙمّٞم٦م، 

وىمع سملم اًمٕمٚمامء ذم إُمٙم٤مٟمٞم٦م يٛمٙمٜمٝم٤م ومٕمؾ ذًمؽ، ُم٤م داُم٧م ُمٕمّمقُم٦ًم، إٓ أّن اًمٙمالم 

ختّمٞمص اًمٕم٤مم اًمٙمت٤ميب سمخؼم اًمقاطمد، وم٤مًمٕمديد ُمـ اعمت٘مّدُملم رومض ذًمؽ، ومٞمام 

اعمٕمروف سملم اعمت٠مظمريـ أّن اًمتخّمٞمص واًمت٘مٞمٞمد سمٞم٤مٌن ًمٚمٛمراد اجلّدي، وأّن فمٜمٞم٦م 

اًمٓمريؼ ذم ظمؼم اًمقاطمد ٓ شمّي سم٢مُمٙم٤مٟمٞم٦م ختّمٞمص اًمٕم٤مم اًمٙمت٤ميب سمف: ُمٕمتؼميـ أّن 

احلج٩م سمٕمد صمٌقت طمجٞمتٝم٤م ختْمع ًمٜمٔم٤مم اجلٛمع واًمتقومٞمؼ اًمٕمرذم سملم اًمٕمالىم٦م سملم 

ـّ اًمّمدوري، قمغم  اًمٜمّمقص، سمال ٟمٔمر سمٕمد ذًمؽ حلٞمثٞم٦م اًم٘مٓمع اًمّمدوري واًمٔم

 شمٗم٤مصٞمؾ شمٌح٨م ذم حمّٚمٝم٤م.

ويًّٛمك سم٤مًمًٜم٦ّم اعمًت٘مّٚم٦م أو اعم١مؾّم٦ًم، ويٕمؼّم قمٜمٝم٤م أطمٞم٤مٟم٤ًم  ـ افدور آشتؼَلَل: 5
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شم٠ميت اًمًٜم٦ّم واحلدي٨م سم٠مطمٙم٤مم أو ُمٗم٤مهٞمؿ ٓ وضمقد هل٤م سمٌٞم٤من اًمزي٤مدة، وي٘مّمد سمذًمؽ أن 

ذات  طمرُم٦م أؾم٤مؾم٤ًم ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سمح٥ًم ومٝمٛمٜم٤م ًمف، ُمثؾ شمنميع اًمرضمؿ، وُمثؾ

 ، قمغم اًم٘مقل هب٤م.طمرُم٦ًم ُم١مسّمدة اًمٌٕمؾ اعمزين هب٤م قمغم اًمزاين

واعمٕمروف سملم اعمًٚمٛملم أّن سمٞم٤من اًمزي٤مدة طمّج٦ٌم ُمٕمتؼم، ًمٙمـ ذه٥م سمٕمض اًمٕمٚمامء ـ 

هـ( ـ إمم قمدم طمجٞم٦م اًمًٜم٦ّم اعمًت٘مٚم٦م 794أؾمٝمؿ اإلُم٤مم أسمق إؾمح٤مق اًمِم٤مـمٌل )وقمغم ر

 ، واٟمتٍم هلذه اًمٗمٙمرة سمٕمض اعمت٠مظمريـ ذم أوؾم٤مط أهؾ اًمًٜم٦ّم.قمـ اًمٙمت٤مب

وحيتٛمؾ يمالم اًمِم٤مـمٌل رّد أّي ؾمٜم٦م شم٠ميت وٓ سمٞم٤من ذم اًم٘مرآن هل٤م أؾم٤مؾم٤ًم، يمام حيتٛمؾ 

ٞمئ٤ًم ٓ وضمقد ًمف ذم اًم٘مرآن، هم٤مي٦م ُم٤م ذم إُمر أّن ُمراده أّن اًمٜمٌل قمٜمدُم٤م ينّمع ٓ ينمع ؿم

 أٟمٜم٤م ٓ ٟمٗمٝمؿ اًم٘مرآن طمّؼ ومٝمٛمف يمل ٟمٕمرف يمٞمػ ومٝمؿ اًمٜمٌّل ُمٜمف ذًمؽ.

وٟم٘مّمد سمف أن شم٘مقم اًمرواي٤مت سمتٗمّمٞمؾ ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٙمت٤مب،  ـ افدور افتػصقع: 6

ُمثؾ سمٞم٤من شمٗم٤مصٞمؾ يمٞمٗمٞم٦م اًمّمالة، وم٢مّن اًمّمالة ىمد ضم٤مءت ذم اًم٘مرآن، وصمٛم٦م إؿم٤مرات ذم 

آن ًمٚمريمقع واًمًجقد واًم٘مٜمقت، ًمٙمـ اًمًٜم٦ّم ضم٤مءت ًمتٗمّّمؾ ُم٤م ضمرى سمٞم٤مٟمف إمج٤مًٓ اًم٘مر

 ذم اًمٙمت٤مب.

واعمٕمروف سملم اعمًٚمٛملم طمجٞم٦م اًمًٜم٦ّم اًمقاىمٕمٞم٦م واعمحٙمٞم٦م اعمٕمتؼمة ُمٓمٚم٘م٤ًم ذم هذا 

اعمج٤مل، ويٙمقن هذا سمٞم٤من اًمتٗمّمٞمؾ ًمإلمج٤مل، ومل خي٤مًمػ ذم ذًمؽ إٓ ىمّٚم٦م ىمٚمٞمٚم٦م، ُمثؾ 

 اًم٘م٤مّرة اهلٜمدي٦م. احلريم٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م ذم ؿمٌف

وٟم٘مّمد هبذا اًمدور أن ي٘مقم احلدي٨م سم٢مرؿم٤مدٟم٤م  ـ افدور اإلرصودي وافتوجقفي: 7

إمم ٟم٘م٤مط ُمقضمقدة ذم اًمٜمص اًم٘مرآين، ىمد ٓ ٟمٙمقن ُمٚمتٗمتلم إًمٞمٝم٤م، وهذا ُم٤م حيّمؾ يمثػمًا 

ذم اًمرواي٤مت، يم٠من شمرؿمدٟم٤م إمم آي٦م خمّّمّم٦م ٔي٦م أظمرى، أو شمنمح ًمٜم٤م ـمٌٞمٕم٦م اًمٕمالىم٦م 

                                           
 .437ـ  396: 4: اعمقاوم٘م٤مت اٟمٔمر (1)
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و شمٌلّم ًمٜم٤م أّن أي٦م اًمٗمالٟمٞم٦م شمٜمًخ أي٦م إظمرى، سمحٞم٨م قمٜمدُم٤م ٟم٘مرأ سملم آيتلم، أ

اًم٘مرآن ـ سمٕمد اـّمالقمٜم٤م قمغم هذه اًمرواي٦م أو شمٚمؽ ـ حيّمؾ ًمٜم٤م اؾمتٔمٝم٤مر اًمٜمًخ أو 

 اًمت٘مٞمٞمد أو اًمتخّمٞمص أو اًمٗمٙمرة اجلديدة اًمٜم٤مدم٦م قمـ وّؿ آي٦ٍم إمم أظمرى.

ب، ًمٙمٜمف أرؿمدٟم٤م إمم ُم٤م ذم وم٤محلدي٨م هٜم٤م مل ي٘مّدم ًمٜم٤م أُمرًا آظمر همػم ُم٤م ذم اًمٙمت٤م

اًمٙمت٤مب اًمٙمريؿ وًمٗم٧م ٟمٔمرٟم٤م إًمٞمف ومٍمٟم٤م ٟمٗمٝمؿ اًمٙمت٤مب ومٝماًم ضمديدًا ُمـ طم٤مّق اًمٙمت٤مب 

 ًمٙمـ سمٛمٕمقٟم٦م اًمتقضمٞمف اًمذي ىمّدُمتف ًمٜم٤م اًمرواي٦م.

وخيّٞمؾ إزّم أّن اًمٕمالُم٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل ىمد اؾمتٗم٤مد ُمـ هذا اًمدور يمثػمًا ذم شمٗمًػمه 

سم٤مًم٘مرآن ويم٤من ي١مظمر ذيمر اًمرواي٤مت إمم ُم٤م اعمٕمروف، ومّمحٞمح أٟمف يم٤من يٗمّن اًم٘مرآن 

ـّ اعم٘م٤مرٟم٦م سملم اًمٜمت٤مئ٩م اًمتٗمًػمي٦م اًمتل شمقّصؾ إًمٞمٝم٤م  سمٕمد اًمتٗمًػم اًم٘مرآين إصؾ، ًمٙم

ـّ أن اًمٙمثػم ُمـ  ُمـ ظمالل شمٗمًػم اًم٘مرآن سم٤مًم٘مرآن وسملم اًمتٗم٤مؾمػم اًمروائٞم٦م، دمٕمٚمٜم٤م ٟمٔم

٤م، هلذا ٟمجد ىمدرًا اًمرواي٤مت شمريم٧م أصمرًا قمٚمٞمف وًمٗمت٧م ٟمٔمره إمم أُمقٍر ذم أي٤مت ٟمٗمًٝم

 ُمٝماًم ُمـ اًمتِم٤مسمف سملم ٟمت٤مئجف وسملم اًمرواي٤مت، ٓؾمٞمام اعمٕمتؼمة ُمٜمٝم٤م.

ـّ سمٕمض  وهذا اًمدور ُمٜمدرج ذم اًمقاىمع ذم اًمدور اًمتٗمًػمي، يمام ؾمٜمٚمٛمح ىمري٤ًٌم، ًمٙم

ُمّم٤مدي٘مف ًمٞم٧ًم ُمـ اًمتٗمًػم، ُمثؾ ُم٤م هق ُمـ أهؿ أدوار احلدي٨م قمغم اعمًتقى 

ٚمٞمٛمٜم٤م ُمٜمٝم٩م شمٗمًػم اًم٘مرآن سم٤مًم٘مرآن وُمٜمٝم٩م ومٝمؿ اإلرؿم٤مدي واًمتقضمٞمٝمل، وهق ىمٞم٤مُمف سمتٕم

، وم٤مًمٕمديد ُمـ اًمرواي٤مت يًتٜمد ومٞمٝم٤م احلدي٨م إمم اًم٘مرآن يمام ي٘مقل سمٕمض اًم٤ٌمطمثلم

أي٤مت ٟمٗمًٝم٤م وينمح يمٞمٗمٞم٦م ومٝمؿ اًمٜمتٞمج٦م ُمـ أي٦م سمٛم٘م٤مرسمتٝم٤م ُمع آي٦م أظمرى أو ذم طمّد 

 ٟمٗمًٝم٤م، وهذا دوٌر ذم هم٤مي٦م إمهٞم٦م.

ذا اًمدور يمّؾ ُم٤م يتّمؾ سمتٗمًػم اًمرواي٤مت ًمٚم٘مرآن وٟم٘مّمد هب ـ افدور افتػسري: 8

                                           
ُمٝمدي ُمٝمريزي، اًم٘مرآن واًمًٜم٦م، ىمراءة ذم دور اًمًٜم٦ّم ذم ظمدُم٦م اًمٜمص اًم٘مرآين، جمّٚم٦م ٟمّمقص  (1)

 طم٥م اهلل.م، شمرمج٦م: طمٞمدر 2445، رسمٞمع 188: 2ُمٕم٤مسة، اًمٕمدد 
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 سم٠مّي ؿمٙمؾ ُمـ أؿمٙم٤مل اًمتٗمًػم.

 وأؿمٙم٤مل اًمتٗمًػم ُمتٕمّددة أمهٝم٤م:

وهذا ؾماّمه اًمٕمٚمامء سمٞم٤مٟم٤ًم  أ ـ تػصقل ادجؿل وَتصقص افعوم وتؼققد ادطؾق،

وشمٗمًػمًا، ورسمام ُمـ طمٞم٨م إّن ومٞمف يمِمٗم٤ًم قمـ اعمراد اجلّدي ُمـ أي٤مت. ًمٙمٜمف ذم واىمع 

ًمٞمس شمٗمًػمًا ًمٚمٜمص ٟمٗمًف وإٟمام ؾمّٛمقه شمٗمًػمًا ًمٞمجٕمٚمقا احلدي٨م هٜم٤م ُمٜمدرضم٤ًم أُمره 

وٛمـ اًمٜمٓم٤مق اًمدٓزم ًمٚم٘مرآن ٟمٗمًف طمتك ٓ ي٘مٕمقا ذم إؿمٙم٤مًمٞم٦م اًمتٜم٤مىمض سملم اًمٙمت٤مب 

 .واًمًٜم٦ّم، يمام ي٘مقل سمٕمض اًم٤ٌمطمثلم اعمٕم٤مسيـ

داظمؾ هلذا ومّمٚمٜم٤م ومٞمام شم٘مّدم هذا اًمدور قمـ اًمدور اًمتٗمًػمي، ًمٙمٜمف قمغم أّي طم٤مل 

ذم إـم٤مر دراؾمتٜم٤م سمٌٕمض ُمّم٤مدي٘مف قمغم إىمّؾ، اًمٚمٝمؿ إٓ اًمٙمِمػ ذم اًم٘مرآن قمـ 

 خمّّمّمف يمام أعمحٜم٤م.

يم٠من  ب ـ توَقح افدٓٓت افؼرآكقي وؾؼًو فؼواظد افػفم افعؼَلئقي وافعؼَلكقي،

شم٠ميت اًمرواي٤مت وشمنمح ُم٤م شمدّل قمٚمٞمف أي٤مت ًمٖم٦ًم وقمروم٤ًم أو شم٘مقم سمٛم٘م٤مرسم٦م سملم آيتلم 

ضمديد يٛمٙمـ أظمذه ُمٜمٝمام ووم٘م٤ًم ًمٚم٘مقاقمد اًمٕم٘مالئٞم٦م ًمٚمٗمٝمؿ. وهذا دور  ًمتقوٞمح ُمٕمٜمك

ه٤مم وضمٚمٞمؾ وردت ومٞمف اًمٕمديد ُمـ اًمرواي٤مت وأصم٤مر، وهذا ُم٤م أذٟم٤م إًمٞمف ؾم٤مسم٘م٤ًم، ومٝمق 

 يتّمؾ سم٤مًمتٗمًػم إمم ضم٤مٟم٥م اًمتقضمٞمف ذم يمٞمٗمٞم٦م ومٝمؿ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ.

يًتٓمٞمع اًمٗمٝمؿ سمٛمٕمٜمك اًمٙمِمػ قمـ سمٓمقهن٤م سمحٞم٨م ٓ  ج ـ تلويل أيوت افؼرآكقي،

اًمٕم٘مالئل ـ ٓ أىمّؾ إمم يقُمٜم٤م هذا ـ اؾمتخراج هذه اعمٕم٤مين ُمـ أي٤مت. ويٖمٚم٥م ذم 

اًمتٗمًػم اًمروائل أو اعم٠مصمقر أن شمرد هذه اًمت٠مويالت اؾمتٜم٤مدًا إمم إؾمٚمقب اًمرُمزي، 

 وسمٓمري٘م٦ٍم همػم ُمٗمٝمقُم٦م إـمالىم٤ًم أو هم٤مًم٤ًٌم.

                                           
، اعمريمز 119ـ  117ٟمٍم طم٤مُمد أسمق زيد، اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل وشم٠مؾمٞمس إيديقًمقضمٞم٦م اًمقؾمٓمٞم٦م:  (1)

 م.2447اًمث٘م٤مذم اًمٕمريب، سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 
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ن ًمف أّي ىمٞمٛم٦م وهذا اًمٜمقع ُمـ أصم٤مر إن ورد قمـ همػم اعمٕمّمقُملم^ ٓ شمٙمق

إًمزاُمٞم٦ّم: ٕٟمف ٓ يٛمٚمؽ قمٜم٤مس اإلصم٤ٌمت ُم٤م دام ومقق قم٘مالين، إٓ قمٜمد ُمـ حيّمؾ ًمف 

اـمٛمئٜم٤من ؿمخّص هبذا اعمدًمقل أو اعمٕمٜمك اًم٤ٌمـمٜمل. أُم٤م إذا وردت هذه اعمروي٤مت قمـ 

 أطمد اعمٕمّمقُملم ومالسمّد ُمـ اًمٜمٔمر ومٞمٝم٤م وُم٘م٤مرٟمتٝم٤م سم٤مٔي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م:

أي٦م قمٚمٞمٝم٤م ُمٝمام شم٠مُّمٚمٜم٤م ومٞمٝم٤م، وذم هذه احل٤مل  ومت٤مرًة ٓ ٟمًتٓمٞمع أن ٟمٗمٝمؿ دًٓم٦م

يٗمؽمض إظمذ سمٛمْمٛمقن اًمرواي٦م: ّٕن جمرد قمدم ومٝمٛمٜم٤م ٓ يث٧ٌم سمٓمالن اًمرواي٦م وٓ 

 يقضم٥م ـمرطمٝم٤م سمٕمد اؿمتامهل٤م قمغم ؾم٤مئر قمٜم٤مس آقمت٤ٌمر.

وشم٤مرة أظمرى ٓ ي٘مػ إُمر قمٜمد طمّد قمدم ومٝمؿ اًمٕمرف هلذا اعمٕمٜمك اًمت٠مويكم اًمذي 

سمؾ يراه ُمٜم٤مىمْم٤ًم ًمدًٓم٦م أي٦م وهمػم ُمٜمًجؿ ُمٕمٝم٤م وهمري٥م قمٜمٝم٤م ُمتٜم٤مومر،  شمّدقمٞمف اًمرواي٦م،

اقمتامدًا قمغم  :وذم هذه احل٤مل ٓسمّد ُمـ ـمرح هذه اًمرواي٦م وًمق يم٤مٟم٧م صحٞمح٦م اًمًٜمد

أظم٤ٌمر اًمٕمرض قمغم اًمٙمت٤مب: ّٕن اًمٕمرف ُم٤م دام يٗمٝمؿ أّن هذه اًمرواي٦م خت٤مًمػ اًم٘مرآن 

ًمٕمرض ـ ًمزوم ـمرطمٝم٤م ضم٤مٟم٤ًٌم، وجمّرد أو ٓ شمقاوم٘مف، ومٝمذا ُمٕمٜم٤مه ـ سمٛم٘مت٣م أظم٤ٌمر ا

اطمتامل أّن اًمٕمرف خمٓمئ وأّن هٜم٤مك أُمقرًا ومقق قم٘مقًمٜم٤م ٓ يٗمٞمد ؿمٞمئ٤ًم، وإٓ ًمٌٓمٚم٧م 

أظم٤ٌمر اًمٕمرض ُمـ رأس، إذ ُم٤م ُمـ رواي٦م إٓ ويٛمٙمـ ومرض ُمثؾ هذا آطمتامل ومٞمٝم٤م. 

 وٟمحـ ٟمرى أّن أظم٤ٌمر اًمٕمرض ضمٕمٚم٧م ومٝمٛمٜم٤م ُمٕمٞم٤مرًا ٓ واىمع اًمدًٓم٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م.

هؿ وفم٤مئػ اعمِمتٖمؾ سم٤مًمتٗمًػم اًمروائل أو اًمتٗمًػم سم٤معم٠مصمقر اًمتٛمٞمٞمز سملم هذيـ وُمـ أ

َؾْؾقَـُْظِر ﴿اًمٜمققملم ُمـ اًمرواي٤مت، وم٢مذا ضم٤مءت رواي٦م شمٗمّن اًمٓمٕم٤مم ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ْكَسوُن إَِػ َضَعوِمهِ  (، سم٤مًمٕمٚمؿ... أُمٙمـ إظمذ هب٤م: ّٕن اًمٕمرف ًمق ظمكّم 24)قمٌس:  ﴾اإْلِ

ٕمٚمَؿ ُمـ اًمٓمٕم٤مم اًمقارد ذم أي٦م، إٓ أٟمف ٓ يرى هذا اعمٕمٜمك وٟمٗمًف وإن مل يٗمٝمؿ اًم

ًو وؿَ قثَ م مِ ؽُ ـْ مِ  نَ ْذ َخ أَ وَ ﴿ُمٕم٤مرو٤ًم هل٤م. أُم٤م ًمق وردت رواي٦م شم٘مقل سم٠مّن ُمٕمٜمك ىمقًمف شمٕم٤ممم: 
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(، هق أن اعمٞمث٤مق اًمٙمٚمٛم٦م اًمتل يقصمؼ هب٤م قم٘مد اًمٜمٙم٤مح واًمٖمٚمٞمظ هق 21)اًمٜم٤ًمء:  ﴾قظوً ؾِ ؽَ 

اًمٕمرف يًتٜمٙمػ هذا اعمٕمٜمك ويراه قمغم ظمالف اًمٚمٖم٦م ُم٤مء اًمرضمؾ يٗمْمٞمف إًمٞمٝم٤م، وم٢مّن 

 اًمٕمرسمٞم٦م ذم اًمّمٗم٦م واعمقصقف، وأّن اًمت٠مويؾ ومٞمف ظمالف ىمقاقمد اًمٌٞم٤من اًمٕم٘مالئٞم٦م.

وذًمؽ سم٠من شم٘مقم اًمرواي٦م سمتٓمٌٞمؼ أي٦م قمغم  د ـ اشتخدام مـفٍ اجلري وافتطبقق،

ٌّؼ سمٕمض أي٤مت قمغم  أهؾ اًمٌٞم٧م أطمد اعمّم٤مديؼ، واًمتل قم٤مدًة ُم٤م شمٙمقن سم٤مرزة، يم٠من شمٓم

أو خم٤مًمٗمٞمٝمؿ وهٙمذا... ويمثػم ُمـ اًمتٗمًػم سم٤معم٠مصمقر قمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم ومٞمف هذا 

 اًمٚمقن ُمـ اًمتٗمًػم، طمٞم٨م حي٤مول أن ي٘مّدم سمٞم٤مٟم٤ًم ًممي٦م سمحدث ضمزئل أو ُمقرد ضمزئل.

وومٝمؿ ٟمّمقص احلدي٨م اعمٗمّنة ًمٚمٙمت٤مب هبذه اًمٓمري٘م٦م، أي أؾمٚمقب اجلري 

 ٕمالُم٦م اعمٗمّن حمٛمد طمًلم اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل.واًمتٓمٌٞمؼ ُمٝمؿ ضمدًا، وىمد اقمتٜمك سمف اًم

ـّ اًمٜم٘مٓم٦م اجلديرة سم٤مٟٓمت٤ٌمه هٜم٤م هل ُمالطمٔم٦م أًمًٜم٦م اًمرواي٤مت اًمتل يؽمىّم٥م أن  ًمٙم

شمٙمقن ىمد ضمرت قمغم ىم٤مٟمقن اًمتٓمٌٞمؼ، وم٢مّن هذه اًمرواي٤مت يٖمٚم٥م أن شمٙمقن سم٠مطمد 

 ًم٤ًمٟملم:

ًم٤ًمن سمٞم٤من ُمّمداٍق دون ٟمٗمل همػمه، يم٠من شم٘مقل اًمرواي٦م سمٕمد ىمراءة ىمقًمف  إول:

وِدِؿغَ ﴿ٕم٤ممم: شم وُكوا َمَع افصَّ ـُ : ُمع قمكم وأهؾ سمٞمتف. وم٢مّن هذا اًمٚم٤ًمن يٛمٙمـ ومٞمف ﴾َو

ٌَلْم.  إرادة سمٞم٤من أسمرز اعمّم٤مديؼ، ومٞمحٛمؾ قمغم ذًمؽ دون وضمقد ُمِمٙمٚم٦م ذم اًم

ًم٤ًمن سمٞم٤من اعمّمداق سمٓمريؼ احلٍم أو ًم٤ًمن اًمتٗمًػم، وهذا اًمٚم٤ًمن خمتٚمػ  افثوين:

اًمرواي٦م ذم اعمث٤مل اعمت٘مدم شم٘مقل: ًمٞمس اًمّم٤مدىمقن مت٤مُم٤ًم قمـ اًمٚم٤ًمن اًم٤ًمسمؼ، وم٢مذا ضم٤مءت 

إٓ أهؾ اًمٌٞم٧م، أو شم٘مقل: ُم٤م قمٜمك سم٤مًمّم٤مدىملم إٓ ٟمحـ، وم٢مّن هذا اًمٚمقن ُمـ اًمٌٞم٤من ٓ 

يٛمٙمـ ومٝمٛمف ومٝماًم شمٓمٌٞم٘مٞم٤ًم إٓ ُمع ىمرائـ وؿمقاهد شمٗمٞمد ذًمؽ سمحٞم٨م شمؼّمر ـ ُمثاًل ـ 

شمٗمًػم وُمٕمٜمك ٓ سمٞم٤من  احلٍم اإلو٤مذم، وإٓ وم٢مّن اًمٗمٝمؿ اًمٕمرذم واًمٕمريب يرى أٟمف سمٞم٤من
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ُمّمداق وُمقرد، وجمّرد احلٛمؾ قمغم اًمتٓمٌٞمؼ ٓ حيّؾ اعمِمٙمٚم٦م، وذًمؽ أّن أّي محؾ أو 

شمقومٞمؼ سملم يمالُملم جي٥م ومٞمف أن حيتقي قمغم ذط رئٞمس ًمٞمٙمقن ُمٜمتٔماًم ووم٘م٤ًم ًم٘مقاقمد 

اًمٗمٝمؿ اًمٕم٘مالئل ًمٚمٖم٦م واًمٌٞم٤مٟم٤مت، وهذا اًمنمط هق ىم٤مسمٚمٞم٦م ـمرذم اعمٕم٤مرو٦م هلذا احلٛمؾ، 

ـ أن حيٛمؾ يمّؾ ُمـ اًمٜمّملم قمغم اعمٕمٜمك اًمتقومٞم٘مل اًمٜمٝم٤مئل، ويًتًٞمغ سمحٞم٨م يٛمٙم

اًمٕمرف أن يٙمقن اعمتٙمّٚمؿ سمٙمّؾ ُمـ اًمٜمّملم ىمد أراد ذًمؽ، وهٜم٤م أّي سمٞم٤من ًمٚمٛمّمداق 

هذا اًمذي ي٘م٤مل ومٞمف: واهلل ُم٤م قمٜمك إٓ ٟمحـ؟! ومٝمذا ًمٞمس ُمّمداىم٤ًم وإٟمام إوم٤مدة طمٍمي٦م 

 ًمٚمٛمٕمٜمك.

٨م إمم أي٦م، وم٢من مل يٕم٤مروٝم٤م ذم دًٓمتف وذم هذه احل٤مل اًمث٤مين يالطمظ ٟم٦ًٌم احلدي

 احلٍمي٦م أظمذ سمف، وإٓ ـمرح، ووم٘م٤ًم ًم٘مقاقمد اًمٕمرض قمغم اًمٙمت٤مب اًمٙمريؿ.

ومٙمثػٌم ُمـ  هـ ـ بقون مَلبسوت افـزول ادسوظدة ظذ ؾفم أيوت وتػسرهو،

اًمتٗمًػم اعم٠مصمقر قمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم وأهؾ اًمٌٞم٧م يقوح فمرف ٟمزول أي٤مت 

حٞمط هب٤م، وهذا ُم٤م جيٕمٚمف يٚمٕم٥م دورًا شمٗمًػمّي٤ًم يمٌػمًا ًمتقوٞمح ُمٕمٜم٤مه٤م وحيّدد اًمًٞم٤مق اعم

 ودمٚمٞم٦م اعمراد ُمٜمٝم٤م.

وهذا ُم٤م يٕمرف سمرواي٤مت أؾم٤ٌمب اًمٜمزول، واعم١مؾمػ أّن اًمٙمثػم ُمـ هذه اًمرواي٤مت 

وٕمٞمػ اًمًٜمد ٓ يقضمد ُم٤م ي١ميّمده، ويمثػم ُمٜمف ورد ُمرؾماًل، ًمٙمٜمف ئمّؾ ُمٗمٞمدًا 

 ىم٤مت اعمحٞمٓم٦م سمٜمزول أي٤مت اًمٙمريٛم٦م.ًمٚمٛم٤ًممه٦م ذم شمٙمقيـ صقرة قمـ اًمًٞم٤م

وشمٔمّؾ رواي٤مت أؾم٤ٌمب اًمٜمزول اعمٕمتؼمة اًمّمدور ذات ىمٞمٛم٦م طمتك ًمق مل شمّمدر ُمـ 

اعمٕمّمقم، سمنمط أن شمّمدر ممّـ قم٤مس ٟمزول أي٦م ًمٙمل خيؼم قمـ اجلّق اًمذي رآه 

 وأطمّس سمف ىمٌٞمؾ وسمٕمد ٟمزوهل٤م.

يٗمٝمٛمٜم٤م أي٤مت وهذا اًمدور  و ـ افؽشف ظن كواشخ أيوت افؼرآكقي ومـسوخفو،
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ويرؿمدٟم٤م إمم ـمٌٞمٕم٦م اًمٕمالىم٦م ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م: وم٘مد اقمُتٛمدت ٟمّمقص اًمتٗمًػم اعم٠مصمقر سمٛمث٤مسم٦م 

 ُمًتٜمد ىمقي ًمت٠ميمٞمد طمريم٦م اًمٜمًخ ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ.

ـّ أيمثر هذه اًمرواي٤مت وٕمٞمػ اإلؾمٜم٤مد أيْم٤ًم، ومْماًل قمـ أٟمف حيتٛمؾ ضمدًا أن  ًمٙم

ىمد اقمت٘مد هق ُمًٌ٘م٤ًم سمتٜم٤مذم  يٙمقن اضمتٝم٤مدًا ُمـ ىمٌؾ اًمّمح٤ميب أو اًمت٤مسمٕمل: إذ يٙمقن

أيتلم وم٤مقمتؼم اعمت٠مظّمرة ُمٜمٝمام ٟم٤مؾمخ٦ًم ًمٚمٛمت٘مّدُم٦م، ومذيمر أّن إومم ُمٜمًقظم٦م، وهذا يمثػم 

 اًمتحّ٘مؼ.

وهلذا يٛمٞمؾ اًمٕمٚمامء اعمحّ٘م٘مقن إمم اًمٙمِمػ قمـ اًمٜمًخ قمؼم ُم٘م٤مرسم٦م ٟمّمقص اًم٘مرآن 

ٌّد سمٜمّمقص ٟمٗمًف، ًمٞمٜمٔمروا هؾ يٛمٙمـ اًمتقومٞمؼ اًمٕم٘مالئل اًمٕمرذم سمٞمٜمٝم٤م أم ٓ؟ ٓ اًمتٕم

اضمتٝم٤مدي٦م ُمـ ضمٝم٦م ووٕمٞمٗم٦م اًمًٜمد ُمـ ضمٝم٦م صم٤مٟمٞم٦م، وٓ شمٜمًجؿ ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من 

ُمع ـمٌٞمٕم٦م اًمٌٞم٤مٟم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م ُمـ ضمٝم٦م صم٤مًمث٦م، سمؾ ـ وهق إهؿ ـ شمٗمرط ذم اّدقم٤مء اًمٜمًخ 

ذم اًم٘مرآن طمتك دمٕمؾ ُمئ٤مت أي٤مت ُمٜمًقظم٦ًم، ُمع أن ذًمؽ ىمد يْمٕمْمع صدىمٞم٦م 

ؾمقرة سمراءة ٟمًخ طمقازم مُخْس آي٤مت إطمٙم٤مم،  اًم٘مرآن، وم٘مد ذيمر سمٕمْمٝمؿ أّن ُمٓمٚمع

 وهذا يمّٚمف إومراط ذم اًمٜمًخ يٕمّٓمؾ آؾمتٗم٤مدة ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم يمثػم ُمـ اعمقاوع.

هذا اإلومراط  انيٜمت٘مدواًمديمتقر وه٦ٌم اًمزطمٞمكم ُمـ هٜم٤م، وضمدٟم٤م ُمثؾ اًمًٞمد اخلقئل 

  شمٙمـ يمذًمؽ.أّن اًمٙمثػم ُمـ أي٤مت اًمتل اّدقمل ٟمًخٝم٤م مل ٤منذم اّدقم٤مء اًمٜمًخ ويثٌت

ّٕن سمٕمض اًم٘مراءات يرؿمد ـ قمغم أىمّؾ شم٘مدير ـ إمم  ز ـ بقون افؼراءات افؼرآكقي;

ُمٕم٤مين أي٤مت اعمحتٛمٚم٦م، وأيمثر اًم٘مراءات وردت قمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم وشم٤مسمٕمٞمٝمؿ، 

 وسمٕمْمٝم٤م ورد قمـ أئٛم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م.

 

ّٕض التاضخي٘ لمتفػري األثطٙ  ضابعًا: التط

دي٨م وإصمر يمام أعمحٜم٤م ذم شمٕمريػ اًمتٗمًػم إصمري، شمتٕمّدد ُم٤ًمطم٦م اًمتٗمًػم سم٤محل
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وؾمقف ٟمًتٌٕمد هٜم٤م اًمٜمّص اًم٘مرآين اًمذي ي٘مقم سمدور شمٗمًػم اًم٘مرآن أيْم٤ًم، ووم٘م٤ًم ًمٜمٔمري٦م 

 شمٗمًػم اًم٘مرآن سم٤مًم٘مرآن، وقمٚمٞمف ٟمالطمظ أّن هذا اًمتٗمًػم ًمف جم٤مٌٓت أرسمٕم٦م:

 طمٞم٨م وردت سمٕمض اًمرواي٤مت قمـ ؿمخص ادجول إّول: احلديٌ افـبوي كػسه،

يٗمّن ومٞمٝم٤م سمٕمض أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م أو يٗمّّمؾ جمٛمٚمٝم٤م. وطمجؿ هذه  |اًمٜمٌل

 اًمرواي٤مت ًمٞمس سم٤مًمٙمثػم، يمام ؾمقف ٟمٌح٨م ذًمؽ ىمري٤ًٌم سمٕمقن اهلل.

وهل رواي٤مت يمثػمة ىم٤مُم٧م سمتٗمًػم  ادجول افثوين: أحوديٌ أئؿي أهل افبقً،

جمّرد اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سم٠مطمد أؿمٙم٤مل اًمتٗمًػم اًم٤ًمسم٘م٦م اًمتل ذطمٜم٤مه٤م، سمٕمد اؾمتٌٕم٤مد 

، وإٓ ومْمّؿ هذه ؾمٞمٌٚمغ سم٤مًمرواي٤مت ت٘مٞمٞمد واحلٙمقُم٦م ُمـ اًمًٜم٦ّم ًمٚمٙمت٤مباًمتخّمٞمص واًم

 ُمٌٚمٖم٤ًم يمٌػمًا.

وهؿ اًمذيـ شمرسّمقا ذم ُمدرؾم٦م اًمٜمٌقة، ومٙم٤من ُمٜمٝمؿ  ادجول افثوفٌ: آثور افصحوبي،

اًمٕم٤ممل اعمتخّّمص سم٤مًم٘مرآن وُمٕم٤مٟمٞمف وُمٜمٝمؿ اًمذي ًمف اـّمالع قمغم أؾم٤ٌمب اًمٜمزول، 

سمتٓمٌٞمؼ أي٦م قمغم سمٕمض ُمقارده٤م قمغم إىمّؾ، واًمٜمّمقص قمـ  وسمٕمْمٝمؿ يم٤من ًمف قمٚمؿٌ 

 اًمّمح٤مسم٦م ذم اًمتٗمًػم يمثػمة، ٓؾمٞمام قمـ ُمثؾ اسمـ قم٤ٌمس واسمـ ُمًٕمقد و..

وهل يمثػمة ضمدًا شمِمٙمؾ يماّمً يمٌػمًا ُمـ  ادجول افرابع: آثور افتوبعغ وتوبعقفم،

 جمٛمقع اًمتٗم٤مؾمػم اعم٠مصمقرة، يمام ؾمقف ٟمالطمظ إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.

ىم٤ًم ُمـ هذه اًمدوائر إرسمع، ؾمقف ٟمدرس ـ سمٕمقن اهلل شمٕم٤ممم ـ طمريم٦م واٟمٓمال

اٟمٓمالق دور احلدي٨م وإصمر ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ دراؾم٦م شم٤مرخيّٞم٦م، وؾمقف ٟمًػم 

ُمٕمٝم٤م سم٤مًمؽمشمٞم٥م اًمت٤مرخيل شم٘مري٤ًٌم، ًمٜمٜمٔمر ذم ظمّم٤مئص يمّؾ ٟمقع وُمرطمٚمتف وُم٤م ؿم٤مسمف 

 ذًمؽ.

 

 ـ التفػري األثطٙ يف العصط الٍب1ٕٙ

إمم اًمٙمثػم مم٤م ٟمحت٤مضمف  |ٕمل أن ٓ حيت٤مج اًمّمح٤مسم٦م واعمحٞمٓمقن سم٤مًمٜمٌلُمـ اًمٓمٌٞم
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اًمٞمقم ًمتٗمًػم اًم٘مرآن، وقمغم رأس ذًمؽ يمؾٌّ ُمـ اًمٚمٖم٦م سمٗمروقمٝم٤م وأؾم٤ٌمب اًمٜمزول 

 وُمالسم٤ًمشمف.

إّن اًم٘مرآن ٟمزل سمٚمٖم٦م اًمٕمرب وقمغم أؾم٤مًمٞم٥م سمالهمتٝمؿ ومٙم٤مٟمقا ي٘مقل اسمـ ظمٚمدون: 

 .رايمٞمٌفيمّٚمٝمؿ يٗمٝمٛمقٟمف ويٕمٚمٛمقن ُمٕم٤مٟمٞمف ذم ُمٗمرداشمف وشم

ـّ أن اسمـ ظمٚمدون ي٘مّمد اًمٗمٝمؿ إوزم ًمٚم٘مرآن، ٓ ومٝمؿ مت٤مم ُمٕم٤مٟمٞمف سمام  وأهمٚم٥م اًمٔم

ومٞمٝم٤م ذاك اًمٜم٤مؿمئ قمـ ُم٘م٤مرسم٦م أي٤مت وُم٘م٤مرٟمتٝم٤م، وم٢مٟمف يمّٚمام يم٤من اًمّمح٤ميب طم٤مومٔم٤ًم 

ًمٚم٘مرآن ُمًتحيًا آي٤مشمف ذم ؾمٌٞمؾ ُم٘م٤مرسمتٝم٤م وُم٘م٤مرٟمتٝم٤م، يم٤من أىمدر قمغم اخلروج سمٜمت٤مئ٩م 

 ٕمل ًمٙمّؾ ىم٤مرئ ًمٜمصٍّ ٟمزول ٟمجقُم٤ًم ذم صمالث وقمنميـ ؾمٜم٦م.أيمثر، وهذا أُمٌر ـمٌٞم

ٟمٕمؿ، إّن اًمٙمثػم ُمـ اجلٝمقد اًمتل ٟمٌذهل٤م ٟمحـ اًمٞمقم مل يٙمـ حيت٤مضمٝم٤م اعمٕم٤مسون 

ًمٜمزول أي٤مت واعمت٤مسمٕمقن حلدصمٝم٤م، وهذا ُم٤م خيّٗمػ سمدرضم٦م يمٌػمة اعم١ًموًمٞم٦م اًمتٗمًػمي٦م 

 .|اًمتل ىمد شمٚم٘مك قمغم قم٤مشمؼ اًمٜمٌل

اًمٜمٌقي ىمٚمٞماًل، ٓؾمٞمام ًمق أظمذٟم٤م سمٕملم آقمت٤ٌمر، ُم٤م ُمـ هٜم٤م، يم٤من طمجؿ اًمتٗمًػم 

صم٧ٌم ُمٜمف شم٤مرخيٞم٤ًم سمِمٙمؾ ُمقصمؼ، ووفمٞمٗم٦م اًمٜمٌل يم٤مٟم٧م إفمٝم٤مر اًم٘مرآن ًمٚمٜم٤مس وقمدم 

َل إَِفْقِفمْ ﴿إظمٗم٤مئف قمٜمٝمؿ، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  َ فِؾـَّوِس َمو ُكزِّ (، واًمذي يٕمٜمل 44)اًمٜمحؾ:  ﴾فُِتَبغِّ

يمام هق اعمِمٝمقر، وٓ أىمّؾ ُمـ أّن ُم٤م ٟم٘مقًمف سمٞم٤مٟمف ُم٘م٤مسمؾ إظمٗم٤مئف، ٓ سمٞم٤مٟمف سمٛمٕمٜمك شمٗمًػمه 

 يٛمثؾ اًم٘مدر اعمتٞم٘مـ، ُمع ُم٘م٤مرٟم٦م هذه أي٦م سمام دّل قمغم أّن اًم٘مرآن ٟمقٌر سمٜمٗمًف وسمٞم٤من وشمٌٞم٤من.

ـ سم٠مّن  ُمـ هٜم٤م، ٓ يّمّح ىمقل ُمـ ىم٤مل ـ وقمغم رأؾمٝمؿ اًمِمٞمخ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراين

 ٛم٦م.اًمرؾمقل ومّن اًم٘مرآن يمّٚمف، اؾمتٜم٤مدًا إمم هذه أي٦م اًمٙمري

                                           
 .438ُم٘مّدُم٦م اسمـ ظمٚمدون:  (1)

ـ  48: 1: اًمذهٌل، اًمتٗمًػم واعمٗمنون اٟمٔمرعمزيد آـمالع طمقل ُمٜم٤مىمِم٦م أدًّم٦م إـمراف هٜم٤م،  (2)

49. 
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قمغم هذا إؾم٤مس، شمريم٧م ًمٜم٤م احل٘م٦ٌم اًمٜمٌقي٦م شمٗم٤مؾمػم ٟمٌقي٦م ُمتٗمّرىم٦م ٔي٤مٍت ُمـ 

اًمًقر اًم٘مرآٟمٞم٦م، وٓ يٛمٚمؽ اعمًٚمٛمقن اًمٞمقم شمٗمًػمًا ُمتٙم٤مُماًل ٟمٌقّي٤ًم ًمٚم٘مرآن يمّٚمف، وإٟمام 

سمٕمض اًمنموح واًمتٗم٤مؾمػم اعمختٍمة اعمرومققم٦م إمم اًمٜمٌل ذم يمت٥م اعمًٚمٛملم، وىمد طم٤مول 

، هـ( مجٕمٝم٤م ذم يمت٤مسمف قمغم شمرشمٞم٥م اًمًقر اًم٘مرآٟمٞم٦م911ضمالل اًمديـ اًمًٞمقـمل )

وهل شمٙمِمػ ًمٜم٤م يمؿ يم٤مٟم٧م اعم٤ًممه٦م اًمتٗمًػمي٦م اًمقاصٚم٦م إًمٞمٜم٤م ُمقضمزة وخمتٍمة، ويمثػٌم 

وٕمٞمػ قمغم اعمًتقى احلديثل واًمت٤مرخيل، وهذا ُمٜمٝم٤م ُمٜمٝم٤م ذم آي٤مت إطمٙم٤مم، ويمثػم 

 ُم٤م يالطمٔمف اعمراضمع ومٞمام شمريمف ًمٜم٤م اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م أيْم٤ًم.

ًمٜم٤م  |٧ًم أواومؼ قمغم ُم٤م ذه٥م إًمٞمف سمٕمض اًم٤ٌمطمثلم ذم أّن قمدم شمرك اًمرؾمقلوًم

، وم٢مٟمف ُمٝمام ومّن شمٗمًػمًا يم٤مُماًل ًمٚم٘مرآن يم٤من حلٙمٛم٦م أن يت٠مُمؾ اًمٜم٤مس سمٕمده ذم اًمٙمت٤مب

اًمرؾمقل اًم٘مرآن ؾمتٔمّؾ هٜم٤مك ومرٌص ًمٚمت٠مُمؾ، يمٞمػ وىمد ومّن اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕمقن 

 شم٘مػ رطمٚم٦م اًمت٠مُّمؾ ذم اًمٙمت٤مب اًمٙمريؿ. وأئٛم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م اًم٘مرآن يم٤مُماًل سمٕمده دون أن

هلذا، وم٤مٕىمرب ذم شمٗمًػم هذه اًمٔم٤مهرة هق اًمرضمقع إمم ُمريّم٥م ُم١مًّمػ ُمـ 

 ُم٘مّدُمتلم:

ُم٤م ذيمره اسمـ ظمٚمدون ُمـ قمٚمؿ اعمحٞمٓملم سم٤مًمٜمٌل سم٤مًمٚمٖم٦م سمٗمروقمٝم٤م واُمتداداهت٤م  إوػ:

ه٤مئاًل  قمٚماًم وضمداٟمٞم٤ًم قمٗمقي٤ًم إمم ضم٤مٟم٥م ُمٕم٤ميِمتٝمؿ عمالسم٤ًمت ٟمزول أي٤مت، وم٢من ضمٝمداً 

 يٌذًمف اعمٗمّنون اًمٞمقم يٕمقد إمم وم٘مداهنؿ ه٤مشملم اخل٤مصٞمتلم: اًمٚمٖم٦م واًمت٤مريخ.

قمدم سمٚمقغ اًمققمل اإلؾمالُمل آٟمذاك ُمرطمٚم٦ًم ُمـ إصم٤مرة اًمت٤ًمؤٓت اًمتل  افثوكقي:

شمٓم٤مًم٥م سم٢مقم٤مدة ىمراءة اًمٜمّص ًمتحّمٞمؾ ضمقاٍب قمٜمٝم٤م، ومٕمٜمدُم٤م فمٝمرت اخلالوم٤مت 

                                           
 .539ـ  542: 2: اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن اٟمٔمر (1)

، ٟمنم ُمريمز 32هدى ضم٤مؾمؿ حمٛمد أسمق ـمؼمة، اعمٜمٝم٩م إصمري ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ:  (2)

 م.1994اإلقمالم اإلؾمالُمل، إيران، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 
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قن ُمرًة أظمرى إمم اًم٘مرآن ٓؾمتٜمٓم٤مىمف ذم اًمٙمالُمٞم٦م وآصٓمٗم٤موم٤مت اعمذهٌٞم٦م قم٤مد اعمًٚمٛم

طمّؾ ُمِم٤ميمٚمٝمؿ، ومٔمٝمرت ضمقاٟم٥م ذم اًمٜمص مل شمٙمـ فم٤مهرة، هٙمذا احل٤مل ذم يمّؾ قمٍم 

وُمٍم، واًمتجرسم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم قمٍم اًمٜمٌل يم٤مٟم٧م ممتٚمئ٦ًم سم٤مٕضمقسم٦م اًمِم٤مومٞم٦م ُمـ ظمالل 

ٚم٦م هذا اعمٕمٓمك اًم٘مرآين أيت ُمـ اًمٚمٖم٦م اًمٕمٗمقي٦م وُمالسم٤ًمت اًمٜمزول، هلذا يم٤مٟم٧م إؾمئ

 حمدودة: ّٕن اًمققمل واإلؿمٙم٤مًمٞم٦م يم٤مٟم٤م ذم طمّد ُمٕملّم.

هذا يٕمٜمل أن صمٜم٤مئٞم٦م اًمت٤مريخ واًمٚمٖم٦م قمٜمدُم٤م شمْم٤مف إمم صمٜم٤مئٞم٦م اًمققمل واًم١ًمال، 

شمٗمّن ًمٜم٤م ىمّٚم٦م إؾمئٚم٦م طمقل اًمتٗمًػم اًم٘مرآين ذم اًمٕمٍم اًمٜمٌقي وىمّٚم٦م ُم٤م شمريمف اًمٜمٌل ًمٜم٤م ـ 

 سمح٥ًم ُم٤م وصٚمٜم٤م ـ ُمـ شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ.

 

 ػري األثطٙ يف عصط الصشابٛـ التف2

سمدأت ُمرطمٚم٦م شمٗمًػم اًمّمح٤مسم٦م، وم٘مد شمقؾّمٕم٧م اًمدوًم٦م  |سمٕمد ووم٤مة اًمرؾمقل

اإلؾمالُمٞم٦م ودظمٚم٧م ذم اإلؾمالم ؿمٕمقب وأُمؿ ٟم٤مـم٘م٦ٌم سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وهمػم ٟم٤مـم٘م٦م هب٤م، 

وسمدأت اعم٤ًموم٦م اعمٕمرومٞم٦م شم٘مع سملم إُّم٦م واًم٘مرآن: ّٕن اًمٕم٤مُمَٚملم اًمٚمذيـ ؾم٤ممه٤م ذم 

ًػم ذم اًمٕمٍم اًمٜمٌقي سمدأ يْمٕمػ طمْمقرمه٤م هٜم٤م ذم هذه اعمرطمٚم٦م، اظمتّم٤مر رطمٚم٦م اًمتٗم

وم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م مل شمٕمد ًمٖم٦م مجٞمع اعمًٚمٛملم، وص٤مرت هٜم٤مك طم٤مضم٦م ًمتٗمًػم اًمٜمص اًمٕمريب 

ًمٖمػم اًمٕمرب، يمام أّن إي٤مم يم٤مٟم٧م سم٤مٟم٘مْم٤مئٝم٤م شمٚم٘مل فمالًٓ ُمـ اًمْم٤ٌمب قمغم أطمداث 

ُمـ ُمٚمج٠م ذم شمٚمؽ ٚمؿ يٙمـ هٜم٤مك وماًمت٤مريخ وُمٕمروم٦م ُمالسم٤ًمت ٟمزول اًمٜمّمقص، 

اعمرطمٚم٦م إٓ اًمٕمقدة إمم اًمّمح٤مسم٦م اعم٘مّرسملم، ومٝمؿ أيمثر اـّمالقم٤ًم قمغم هذيـ إُمريـ: اًمٚمٖم٦م 

واًمت٤مريخ: ومٔمٝمرت شمٗم٤مؾمػم اًمّمح٤مسم٦م قمغم ؿمٙمؾ إؿم٤مرات ًمٖمقي٦م شم٤مرًة وشم٤مرخيٞم٦م أظمرى، 

 ووًمد اًمتٗمًػم إصمري ذم قمٝمده اًمث٤مين.

ٝمؿ عم٤م صدر ذم جم٤مل شمٗمًػم وىمد شمٗم٤موت اًمّمح٤مسم٦م ذم ُمدي٤مت ُمٕمرومتٝمؿ شمٌٕم٤ًم عمت٤مسمٕمت
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شم٤مرًة، وُمالطم٘متٝمؿ ؿم١مون ٟمزول يمّؾ آي٦م يمل يٙمقٟمقا قمغم  |اًم٘مرآن قمـ رؾمقل اهلل

دراي٦م سمٛمالسم٤ًمت ذًمؽ أظمرى، وُمت٤مسمٕمتٝمؿ ؿم١مون اًمٚمٖم٦م وؾمٕم٦م أوم٘مٝمؿ وىمدراهتؿ 

 اًمتحٚمٞمٚمٞم٦م صم٤مًمث٦م.

ويم٤من حلٗمظ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمت٠مُّمؾ ومٞمف ـ وهق ذم احلٗمظ يمّٚمف ـ دور أيْم٤ًم ذم سمروز 

ٕمض اًمّمح٤مسم٦م ذم هذا اعمج٤مل: إذ يمّٚمام طمٗمظ اًمّمح٤ميّب اًمٙمت٤مب يمّٚمف وشم٠مُمؾ ذم صمٜم٤مي٤م سم

آي٤مشمف وىم٤مرن سمٞمٜمٝم٤م وىم٤مرب.. طمّمٚم٧م ًمف اضمتٝم٤مدات ضمديدة ذم ومٝمٛمف، وٟمحـ ٟمٕمرف أّن 

، ومٌٕمْمٝمؿ اقمتزل |اًمّمح٤مسم٦م يم٤مٟمقا ُمٜمِمٖمٚملم سمٛمٝمامت خمتٚمٗم٦م سمٕمد ووم٤مة اًمرؾمقل

ًمٕمٛمؾ اًمًٞم٤مد أو اًم٘مْم٤مئل أو اًمٜم٤مس ومل يٕمد ًمف أّي طمْمقر، وسمٕمْمٝمؿ اٟمِمٖمؾ سم٤م

اًمٕمًٙمري ذم اًمٖمزوات واًمٗمتقطم٤مت، وسمٕمْمٝمؿ شمٗمّرغ ًمٚمٕمٚمؿ واًمتٌٚمٞمغ واًمدقمقة، ويم٤من 

 ه١مٓء سم٤مرزيـ ذم جم٤مل اعمٕمروم٦م سم٤مًمٙمت٤مب اًمٙمريؿ.

واظمتٚمٗم٧م أُمزضم٦م اًمّمح٤مسم٦م ذم اًمتٗمًػم، سمح٥ًم ُم٤م وصٚمٜم٤م ُمـ ٟمّمقص ُم٠مصمقرة 

قي٦م ويٖمٚم٥م قمغم شمٗمًػمه قمٜمٝمؿ، ومٌٞمٜمام يم٤من سمٕمْمٝمؿ يريّمز قمغم يمِمػ اجلقاٟم٥م اًمٚمٖم

اًمٓم٤مسمع اًمٚمٖمقي ُمـ ذح اعمٗمردات وٟمحق ذًمؽ ُمثؾ اسمـ قم٤ٌمس، ٟمتٞمج٦م أؾمئٚم٦م وضّمٝم٧م 

إًمٞمف، أو رسمام يم٤من ًمٖمػم اًمٕمرب دوٌر ذم ذًمؽ إذا صّح٧م ٟم٦ًٌم هذه اًمتٗم٤مؾمػم ًمف، يم٤من 

ومريٌؼ آظمر يٕمتٛمد ُمٜمٝم٩م اًمتحٚمٞمؾ وآضمتٝم٤مد، ُمثؾ اسمـ ُمًٕمقد، رهمؿ أّن ىمٚم٘م٤ًم فمّؾ 

سم٦م ُمـ اخلقض ذم اًمتٗمًػم، إُمر اًمذي يم٤من يدقمق سمٕمْمٝمؿ يٙمتٜمػ سمٕمض اًمّمح٤م

 ًمٕمدم اًمتّمّدي هلذا إُمر.

 

 أبطظ وفّػطٙ الصشابٛ

اؿمتٝمر سم٤مًمتٗمًػم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م قمنمة، اخلٚمٗم٤مء إرسمٕم٦م، واسمـ ىم٤مل اًمًٞمقـمل: 

ُمًٕمقد، واسمـ قم٤ٌمس، وأيّب سمـ يمٕم٥م، وزيد سمـ صم٤مسم٧م، وأسمق ُمقؾمك إؿمٕمري، وقمٌد 
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ٚمٗم٤مء وم٠ميمثر ُمـ روي قمٜمف ُمٜمٝمؿ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م، واًمرواي٦م قمـ اهلل سمـ اًمزسمػم. أُم٤م اخل

اًمثالصم٦م ٟمزره يًػمة، ويم٠مّن اًم٥ًٌم ذم ذًمؽ شم٘مّدم ووم٤مهتؿ، يمام أّن ذًمؽ هق اًم٥ًٌم ذم 

ىمّٚم٦م رواي٦م أيب سمٙمر ـ ريض اهلل قمٜمف ـ ًمٚمحدي٨م، وٓ أطمٗمظ قمـ أيب سمٙمر ـ ريض اهلل قمٜمف 

 .دم٤موز اًمٕمنمة، أُم٤م قمكم ومروي قمٜمف اًمٙمثػمـ ذم اًمتٗمًػم إٓ آصم٤مرًا ىمٚمٞمٚم٦م ضمدًا ٓ شمٙم٤مد 

 هذا افـص ُيتوج إػ تعؾقق:

يمٞمػ قمرف اًمًٞمقـمل أّن ه١مٓء هؿ أؿمٝمر اعمٗمّنيـ، ُمع أٟمف مل يّمٚمف قمـ أيب  أوًٓ:

أظمِمك أن شمٙمقن اًمروح اعمذهٌٞم٦م اًمت٘مديًٞم٦م هل اًم٥ًٌم ذم هذا  ؟!سمٙمر إٓ قمنمة رواي٤مت

 د وأن يٙمقن هلؿ ىمّم٥م اًمًٌؼ ذم يمؾ رء!!.إُمر، ُمـ طمٞم٨م إّن اخلٚمٗم٤مء إرسمٕم٦م ٓسم

إّن إىمح٤مم زيد سمـ صم٤مسم٧م وإؿمٕمري واسمـ اًمزسمػم ًمٞمس دىمٞم٘م٤ًم: ٕٟمٜم٤م ٓ  ثوكقًو:

ٟمتحدث قمـ ُمٓمٚمؼ ُمـ ًمف يمالم ذم اًمتٗمًػم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م، وإٟمام قمّٛمـ اؿمتٝمر سم٤مًمتٗمًػم، 

هلذا ٟمرضّمح أن يٙمقن ُمٗمّنو اًمّمح٤مسم٦م اعمِمٝمقريـ ـ ويمثػم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م روى ذم 

 ًمتٗمًػم ـ أرسمٕم٦م قمغم اًمؽمشمٞم٥م اًمت٤مزم، ووم٘م٤ًم عم٤م وصٚمٜم٤م ُمٜمٝمؿ:ا

ُمع إظمذ سمٕملم آقمت٤ٌمر أيْم٤ًم اًمتٗم٤مؾمػم اعمٜم٘مقًم٦م قمٜمف ٓ ؾمٞمام أ ـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م، 

 ذم اعمّم٤مدر اًمِمٞمٕمٞم٦م يم٤مإلُم٤مُمٞم٦م واًمزيدي٦م واإلؾمامقمٞمٚمٞم٦م.

 ب ـ قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس، ُمع إظمذ أيْم٤ًم شمٗم٤مؾمػمه ذم اعمّم٤مدر اًمِمٞمٕمٞم٦م.

 ـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد، ُمع ُمالطمٔم٦م ُم٤م شم٘مّدم.ج 

 د ـ أيّب سمـ يمٕم٥م، ُمع ُمالطمٔم٦م ُم٤م شم٘مّدم أيْم٤ًم.

 

 خصاٟص التفػري األثطٙ يف عّس الصشابٛ

 أسمرز ظمّم٤مئص اًمتٗمًػم إصمري ذم قمٝمد اًمّمح٤مسم٦م، ُم٤م يكم:

                                           
 .493: 2اًمًٞمقـمل، اإلشم٘م٤من  (1)
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 ـ قمدم اؾمتٞمٕم٤مب مت٤مم آي٤مت اًم٘مرآن. 1

 ـ ُين اًمتٗمًػم وسم٤ًمـمتف وإمج٤مًمف اًمٕم٤مم. 2

 ؾمتٜم٤ٌمط اًمٗم٘مٝمل ومٞمف.ـ ىمّٚم٦م آ 3

. اًمٚمٝمؿ إٓ ُمّمحػ ـ ؿمٗم٤مهٞم٦م هذا اًمتٗمًػم ذم اًمٖم٤مًم٥م وقمدم شمدويٜمف ُم٤ٌمذةً  4

سمٜم٤مًء قمغم أّٟمف يم٤من طم٤موي٤ًم ًمتٗمًػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ أيْم٤ًم، ًمٙمـ ُمع إؾمػ مل × قمكم

 شمّمٚمٜم٤م ٟمًخ٦م هذا اًمتٗمًػم يم٤مُمٚم٦م ُمدّوٟم٦م.

ٞم٘م٦م شمٗمًػمي٦م هق أّول وصم× يٛمٙمـ اقمت٤ٌمر ُمّمحػ اإلُم٤مم قمكمُمـ هٜم٤م رسمام 

، وإن يم٤من إُمر حيت٤مج إمم ُمزيد ٟمٔمر ذم أّٟمف أول وصمٞم٘م٦م فمٝمرت ذم قمٝمد اًمّمح٤مسم٦م

هذا، ويٜم٘مؾ وضمقد سمٕمض اعمدّوٟم٤مت قمـ اسمـ قم٤ٌمس وأيب  ومل شمٔمٝمر؟ فمٝمرت أو دّوٟم٧م

 سمـ يمٕم٥م.

 

 ـ التفػري األثطٙ يف عّس التابعني ٔتابعّٗي 3

ـ سمٞمقت اًمّمح٤مسم٦م، ويم٤من اًمت٤مسمٕمقن فم٤مهرة شمٕمٚمٞمٛمٞم٦م صم٘م٤مومٞم٦م قمٗمقي٦م ختّرضم٧م ُم

أهمٚمٌٝمؿ ُمـ اعمقازم، وىمد فمٝمر اًمت٤مسمٕمقن وشم٤مسمٕمقهؿ ُمع اًمٜمّمػ اًمث٤مين ُمـ اًم٘مرن إّول 

اهلجري إمم أواظمر اًم٘مرن اًمث٤مين اهلجري، وزاد اظمتالـمٝمؿ سم٤مًمِمٕمقب اًمقاومدة قمغم 

اإلؾمالم ذم قمٍم شمٕم٤مفمٛم٧م ومٞمف اإلؿمٙم٤مًمٞم٤مت واًمت٤ًمؤٓت، وشمّؿ آسمتٕم٤مد ومٞمف يمثػمًا 

ت٤مريخ، وازداد ُمٕمْمؾ إصم٤ٌمت ُم٤م صدر قمـ اًمٜمٌل واجلٞمؾ إىمدم ُمـ قمـ اًمٚمٖم٦م واًم

 اًمّمح٤مسم٦م، وم٤مؿمتّدت احل٤مضم٦م إمم اًمتٗمًػم وفمٝمر سمِمٙمٚمف اعمقؾّمع إول هذه اعمّرة.

                                           
: وأسمق ـمؼمة، اًمتٗمًػم 98ـ  97ذم هذه اخلّم٤مئص: اًمذهٌل، اًمتٗمًػم واعمٗمنون:  اٟمٔمر (1)

 .45ـ  44إصمري: 

 .46أسمق ـمؼمة، اًمتٗمًػم إصمري:  (2)
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وىمد اقمتٛمد اًمت٤مسمٕمقن ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن قمغم اًم٘مرآن شم٤مرًة، وشمٗم٤مؾمػم اًمّمح٤مسم٦م أظمرى، 

 ٛمٚمقا اضمتٝم٤مدهؿ ظم٤مُم٦ًم.وقمغم اًمٚمٖم٦م صم٤مًمث٦م، وُم٤م وصٚمٝمؿ ُمـ شم٤مريخ راسمٕم٦م، يمام أقم

ًمٙمـ طمّمؾ أُمٌر اؾمتجّد سمِمٙمؾ واوح ذم هذه اعمرطمٚم٦م وأؾّمس إلؿمٙم٤مًمٞم٦م يمٌػمة 

ذم اًمتٗمًػم إصمري قمٛمقُم٤ًم ومٞمام سمٕمد، وهق أّن اًمت٤مسمٕملم ـ ومٞمام يٌدو ـ مل يتحٗمظ سمٕمْمٝمؿ 

ُمـ إظمذ قمـ أهؾ اًمٙمت٤مب ذم ىمْم٤مي٤م هل٤م صٚم٦م ُم٤م سمٛمْمٛمقن آي٦ٍم هٜم٤م وأظمرى هٜم٤مك، 

مم ٟمٗمقذ اإلهائٞمٚمٞم٤مت ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن سم٤محلدي٨م وإصمر، وهق أُمٌر إُمر اًمذي أّدى إ

 يم٤من ًمف وضمقد ذم قمٝمد اًمّمح٤مسم٦م ًمٙمـ وٛمـ ٟمٓم٤مق حمدود ٟمًٌّٞم٤ًم.

وم٤مرشمٗم٤مع ُمٕمّدل آضمتٝم٤مد ذم شمٗمًػم اًمت٤مسمٕملم، وفمٝمقر ُمٕمْمالت ُمـ ٟمقع 

اإلهائٞمٚمٞم٤مت، ظمٗمض ُمـ اًم٘مٞمٛم٦م آقمت٤ٌمري٦م ًممصم٤مر اًمقاردة قمـ اًمت٤مسمٕملم وشم٤مسمٕمٞمٝمؿ، 

ُمع ذًمؽ فمّٚم٧م هلؿ سمٕمض اعمٞمزات: ًم٘مرهبؿ اًمزُمٜمل وصم٘م٤مومتٝمؿ سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وىمّٚم٦م و

اًمقؾم٤مئط سمٞمٜمٝمؿ وسملم إطمداث، إُمر اًمذي مل حيظ سمف ُمـ شم٠مظمر ُمـ أرسم٤مب 

 .اًمتٗمًػم

 

 وساضؽ التفػري عٍس التابعني ٔأبطظ املفّػطَٖ

قم٤مت سمرزت ذم قمٍم اًمت٤مسمٕملم وشم٤مسمٕمٞمٝمؿ قمدة ُمدارس شمٗمًػمي٦م متحقرت طمقل ٟمز

 هذا اًمّمح٤ميب ذم اًمتٗمًػم أو ذاك، وهذه اعمدارس هل:

وأؿمٝمر شمالُمذهت٤م: ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم  ـ اددرشي ادؽقي، وحمورهو ظبد اهلل بن ظبوس، 2

هـ(، وقمٙمرُم٦م اًمؼمسمري ُمقمم اسمـ 143هـ(، وجم٤مهد سمـ ضمؼم اعمٙمل اعمخزوُمل )95)

ـ يمٞم٤ًمن هـ(، ويم٤من ُمتٝماًم سم٤مًمٙمذب قمٜمد سمٕمْمٝمؿ، وـم٤مووس سم147أو  145قم٤ٌمس )

                                           
 .27: 2: حمٛمد ه٤مدي ُمٕمروم٦م، اًمتٗمًػم واعمٗمّنون ذم صمقسم٦م اًم٘مِمٞم٥م اٟمٔمر (1)
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 هـ(، وهمػمهؿ.114هـ(، وقمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح اعمٙمل )146اًمٞمامين اهلٛمداين )

وىمد سمرز ومٞمٝم٤م يمٌؾ  ـ مدرشي افعراق أو افؽوؾي، وحمورهو ظبد اهلل بن مسعود، 3

هـ(، 114هـ(، واحلًـ اًمٌٍمي )118ُمـ: ىمت٤مدة سمـ دقم٤مُم٦م اًمًدود اًمٌٍمي )

هـ(، وقم٤مُمر سمـ ذاطمٞمؾ سمـ 76هـ(، وُمّرة اهلٛمداين )63وُمنوق سمـ إضمدع )

هـ(، 74هـ(، وإؾمقد سمـ يزيد سمـ ىمٞمس اًمٜمخٕمل )144قم٤مُمر اًمِمٕمٌل احلٛمػمي )

 هـ(.62وقمٚم٘مٛم٦م سمـ ىمٞمس سمـ قمٌد اهلل سمـ ُم٤مًمؽ )

وفمٝمر ذم  ـ مدرشي ادديـي، وحمورهو أي بن ـعى وأئؿي أهل افبقً^، 4

سمق اًمٕم٤مًمٞم٦م رومٞمع هـ(، وأ136اعمٗمنيـ هٜم٤مك يمّؾ ُمـ: زيد سمـ أؾمٚمؿ اًمٕمدوي اعمدين )

 .هـ(117هـ(، وحمٛمد سمـ يمٕم٥م اًم٘مريض اًمٙمقذم )94سمـ ُمٝمران اًمٌٍمي )

 

 املفػطُٔ وَ تابع٘ التابعني

ؿمٝمد اًم٘مرن اًمث٤مين اهلجري طمريم٦م شمٗمًػم ٟمِمٓم٦م وسمرزت سمٕمض اًمِمخّمٞم٤مت، 

 وٟمحـ ٟمذيمر أهؿ هذه اًمِمخّمٞم٤مت:

 هـ(.154ـ ُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن إزدي ) 1

 هـ(.154ُمقي )ـ قمٌد اعمٚمؽ سمـ ضمري٩م إ 2

 هـ(.164ـ ؿمٕم٦ٌم سمـ احلج٤مج إزدي ) 3

 هـ(.161ـ ؾمٗمٞم٤من سمـ ؾمٕمٞمد اًمثقري ) 4

 هـ(.179ـ ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس ) 5

 هـ(.197ـ ويمٞمع سمـ اجلراح ) 6

 هـ(.198ـ ؾمٗمٞم٤من سمـ قمٞمٞمٜم٦م اهلالزم ) 7

                                           
 .128ـ  141: 1ـ عمزيد سمـ آـمالع ـ: اًمذهٌل، اًمتٗمًػم واعمٗمنون  اٟمٔمر (1)
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 هـ(.246ـ هِم٤مم سمـ حمٛمد سمـ اًم٤ًمئ٥م اًمٙمٚمٌل ) 8

 

 خصاٟص التفػري يف عّس التابعني ٔتابعّٗي

 هؿ ظمّم٤مئص اًمتٗمًػم ذم هذا اًمٕمٝمد ُم٤م يكم:وأ

ذم حم٤موًم٦م ٓيمتِم٤مف ُمٕمٓمٞم٤مت ضمديدة  ـ ارتػوع معّدل آجتفودات افشخصقي، 2

ذم اًمٙمت٤مب، وطمٞم٨م يم٤مٟم٧م اًمتجرسم٦م ضمديدة فمٝمرت أظمٓم٤مء واوح٦م ضمدًا ًمتٌدأ ذم 

أواظمر هذا اًمٕمٍم سمداي٤مت قمٛمٚمٞم٦م إصالح ؿمّٙمٚم٧م خم٤مو٤ًم ًمقٓدة قمٚمؿ شمٗمًػم أيمثر 

ٞمام سمٕمد ـ ذم سمداي٤مشمف وّٕول ُمّرة ـ ُمع حمٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي ُمٜمٝمجٞم٦ًم، فمٝمر وم

 هـ( ذم ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من.314)

ـ ابتَلء أـثر إشوكقد افتي تّم آظتامد ظؾقفو جلؿع افوثوئق افتورُيقي وكصوص  3

ُمـ ٟمقع آقمتامد قمغم اًمْمٕمٗم٤مء واعمج٤مهٞمؾ أو افصحوبي وافرشول بؿشوـل حؼقؼقي، 

، سمؾ إّن سمٕمض اعمٗمّنيـ أٟمٗمًٝمؿ واضمٝمقا هتؿ اًمقوع قمدم ذيمر إؾم٤مٟمٞمد إـمالىم٤مً 

واًمٙمذب ُمثؾ قمٙمرُم٦م وهمػمه، يمام ؾمٜمِمػم ٓطم٘م٤ًم سمٕمقن اهلل شمٕم٤ممم. ٟمٕمؿ سمدأت إؾم٤مٟمٞمد 

 شمًتحٙمؿ شمدرجيٞم٤ًم ذم أواظمر هذه اعمرطمٚم٦م.

ـ حمووفي اشتحضور كتوجوت أهل افؽتوب، دم ؾفم أيوت وتػسرهو وتؽؿقل  4

إُمر اًمذي أوىمع طمريم٦م اًمتٗمًػم يمّٚمٝم٤م  افؼرآن افؽريم،افصور افتورُيقي افتي ظرَفو 

 ذم إؿمٙم٤مًمٞم٦م قمٔمٞمٛم٦م، وزاد ُمـ طمريم٦م اًمقوع ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن.

ومّم٤مرت هٜم٤مك  ـ ارتػوع مؾحوظ دم معّدل اخلَلؾوت افتػسريي دم هذه ادرحؾي، 5

ذم أي٦م اًمقاطمدة آراء وآراء، إُمر اًمذي ومتح قمٚمؿ اًمتٗمًػم قمغم سمداي٤مت فمٝمقر 

تٚمٗم٦م ذم اعمٜمٝم٩م وإؾمٚمقب، وىمد ؾم٤مقمدت ذم ذًمؽ اخلٚمٗمٞم٤مُت اًمٗمٙمري٦م ُمدارس خم

واًمًٞم٤مؾمٞم٦م واعمذهٌٞم٦م ًمٚمٛمٗمّنيـ أٟمٗمًٝمؿ، وُمث٤مل ذًمؽ اخلالف سملم شمٗمًػم ىمت٤مدة 
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 واحلًـ اًمٌٍمي ذم آي٤مت اًم٘مدر.

ًمٙمـ شمدرجيٞم٤ًم سمٛمرور اًمقىم٧م ص٤مر  ـ ؽوفبًو مو َل يؽن تػسر همٓء فؾؼرآن ـومًَل، 6

قمٜمد هذا اعمٗمّن أو ذاك أيمؼم طمتك شمٙم٤مد شمًتققم٥م اًمٙمت٤مب  قمدد أي٤مت اعمٗمّنة

 .يمّٚمف

 

 ^ـ التفػري الكطآٌ٘ عٍس أِن البٗت 4

، |ىم٤مم أهؾ اًمٌٞم٧م اًمٜمٌقي سمتٗمًػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ًمٚمٜم٤مس ُمٜمذ ووم٤مة اًمرؾمقل

وىمد سمذًمقا ضمٝمقدًا يمٌػمة ذم هذا اعمج٤مل، وٟم٘مٚم٧م قمٜمٝمؿ اًمٙمثػم ُمـ اإلوم٤مدات ذم شمٗمًػم 

قمغم مجع × ٛمٜمذ ووم٤مة اًمٜمٌل قمٙمػ اإلُم٤مم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥ماًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ، وم

اًم٘مرآن ُمروم٘م٤ًم سمتٗمًػمه، وومؼ اًمٜمٔمري٦م اعمٕمرووم٦م، وأدرج إمم ضم٤مٟم٥م يمّؾ آي٦م ُمٕمٜم٤مه٤م 

 وشم٠مويٚمٝم٤م وُم٤م يتّمؾ سمٗمٝمٛمٝم٤م ُمـ أُمقر.

وطمتك ًمق همْمْمٜم٤م اًمٓمرف قمـ ذًمؽ، وسم٘مٞمٜم٤م وُم٤م وصٚمٜم٤م ُمـ رواي٤مت قمـ اإلُم٤مم 

ـ يمام ٓطمٔمٜم٤م ُمـ ىمٌؾ ـ أّٟمف يم٤من أيمثر اعمًٚمٛملم  ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن، ؾمٜمٌ٘مك ٟمرى× قمكم

شمٗمًػمًا ًمٚم٘مرآن ذم اًمٕمٍم اإلؾمالُمل إّول، وهذا ُم٤م يدّل قمغم اهتامم يمٌػم ُمـ أهؾ 

 اًمٌٞم٧م سمتٗمًػم اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز.

وىمد واصؾ أهؾ اًمٌٞم٧م ُمنموقمٝمؿ اًمتٗمًػمي، ومؼمز اإلُم٤مُم٤من: حمٛمد اًم٤ٌمىمر 

شمٗمًػم اًم٘مرآن ًمقضمدٟم٤م شمٗمًػمًا ُمـ أوؾمع  وضمٕمٗمر اًمّم٤مدق، إذ ًمق مجٕمٜم٤م ُم٤م أصمر قمٜمٝمام ذم

 شمٗم٤مؾمػم اًم٘مرآن اًمقاصٚم٦م إًمٞمٜم٤م ذم شمٚمؽ اًمٗمؽمة.

ومل يؽمك أهؾ اًمٌٞم٧م يمت٤مسم٤ًم ُمًت٘ماًل أُمٚمقه أو ؾمٓمروه سم٠ميدهيؿ ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن 

                                           
 .131ـ  134: 1 عمزيد ُمـ آـمالع، راضمع: اعمّمدر ٟمٗمًف (1)
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ؾمقى يمت٤مب اًمتٗمًػم اعمٜمًقب إمم اإلُم٤مم احلًـ اًمٕمًٙمري، وؾمقف ي٠ميت أٟمف مل شمّمّح 

 هذه اًمٜم٦ًٌم قمٜمد اًمٕمٚمامء.

اًمٜمّمقص اعمتٜم٤مصمرة اعمقضمقدة ذم اًمٙمت٥م احلديثٞم٦م قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م واًمًٜم٦ّم ُم٠مصمقرًة  إٓ أنّ 

قمـ أئٛم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م ختّقًمٜم٤م اًم٘مقل سم٠مهنؿ شمريمقا واطمدًا ُمـ أوؾمع شمٗم٤مؾمػم اًم٘مرآن 

اًمٙمريؿ، هذا إذا وٛمٛمٜم٤م إمم هذه اًمرواي٤مت اعمتٜم٤مصمرة ُم٤م ضم٤مء ذم اًمٙمت٥م احلديثٞم٦م 

ًػم اًمٕمٞم٤مر واًم٘مٛمل وومرات اًمٙمقذم وهمػم اًمتٗمًػمي٦م اًمٜم٤مىمٚم٦م قمٜمٝمؿ، ظم٤مّص٦م ُمثؾ شمٗم

 ذًمؽ.

 

 وعامل التفػري الكطآٌ٘ يف املأثٕض عَ أِن البٗت الٍبٕٙ

 حيقي شمٗمًػم أهؾ اًمٌٞم٧م ًمٚم٘مرآن ـ سمح٥ًم ُم٤م وصٚمٜم٤م ـ قمغم ُم٤م يكم:

ُمثؾ ىمراءة قمكم، وهذه اًم٘مراءات اًمتل  ـ اإلصورة إػ بعض افؼراءات افؼرآكقي، 2

د هل٤م ُم٤م يِمٌٝمٝم٤م قمٜمد سمٕمض اًم٘مراء، وىمد ٓ ٟمجد هل٤م شمِمػم إًمٞمٝم٤م سمٕمض اًمرواي٤مت ىمد ٟمج

 ُمثٞماًل قمٜمد أّي ُمـ اًم٘مراءات اعمٕمرووم٦م قمٜمد اعمًٚمٛملم.

ـ اإلـثور من افروايوت افتطبقؼقي افؼوئؿي ظذ افتػسر تورًة وظذ اجلري  3

طمٞم٨م يالطمظ ذم اًمتٗم٤مؾمػم اعمٜمًقسم٦م إًمٞمٝمؿ أهن٤م شمريّمز قمغم شمٓمٌٞمؼ  وآكطبوق أخرى،

قمغم ُمّمداىمٝم٤م، وذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من جيري شمٓمٌٞمؼ أي٤مت اعم٤مدطم٦م قمغم  أي٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م

أهؾ اًمٌٞم٧م أٟمٗمًٝمؿ أو ؿمٞمٕمتٝمؿ، ومٞمام جيري شمٓمٌٞمؼ أي٤مت اًمذاُّم٦م قمغم ظمّمقم أهؾ 

 اًمٌٞم٧م أو ُمٜم٤مومًٞمٝمؿ أو أقمدائٝمؿ أو ؿمٞمٕم٦م ه١مٓء.

إذ يالطمظ ذم شمٗم٤مؾمػم أهؾ اًمٌٞم٧م اًمتٕمّرض ٔي٤مت  ـ تػسر آيوت إحؽوم، 4

 .ٗم٧م٘مٝمٞم٦م وهمػم اًمٗم٘مٝمٞم٦م، وذًمؽ سمِمٙمؾ ُمٚموُمدًمقٓهت٤م اًمٗمإطمٙم٤مم، 

إذ ٟمجد ذم اًمٕمديد ُمـ اعمروي٤مت شم٠مويالت سم٤مـمٜمٞم٦م  ـ افطوبع افتلويع افرمزي، 5
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 وُمٕم٤مين ذات ـم٤مسمع رُمزي شمِمٌف ُم٤م ئمٝمر أطمٞم٤مٟم٤ًم ُمـ اًمٕمروم٤مء واعمتّمّقوم٦م.

طمٞم٨م ٟمجد ذم سمٕمض اًمرواي٤مت حم٤موٓت ًمٚمرسمط سملم  ـ تػسر افؼرآن بوفؼرآن، 6

 ي٤مت وُم٘م٤مرسمتٝم٤م ًمٚمحّمقل قمغم ُمٕمٓمٞم٤مت ضمديدة وُمٗمٞمدة.أ

وهذا يمثػم ذم رواي٤مت أهؾ اًمٌٞم٧م اًمتٗمًػمي٦م، طمٞم٨م يٌلّم  ـ بقون أشبوب افـزول، 7

ومٞمٝم٤م فمروف ٟمزول هذه أي٦م أو شمٚمؽ سمام يًّٚمط اًمْمقء قمغم اعمٜم٤مخ اًمت٤مرخيل ًمٜمزول 

 أي٤مت.

أّن سمٕمض  طمٞم٨م ٟمالطمظ ـ إبطول تػوشر أخرى مطروحي دم بعض أيوت، 8

اًم٤ًمئٚملم يٓمرح سمٕمض اًمتٗم٤مؾمػم اعمث٤مرة ذم قمٍمه، ًمٞمٕمّٚمؼ اإلُم٤مم قمٚمٞمٝم٤م، ومٜمجد أئٛم٦م 

 أهؾ اًمٌٞم٧م يٕمّٚم٘مقن ؾمٚم٤ًٌم أو إجي٤مسم٤ًم، قمغم اًمتٗم٤مؾمػم اًمتل شمث٤مر ذم زُم٤مهنؿ.

طمٞم٨م وردت اًمٕمديد ُمـ اًمرواي٤مت  ـ بقون افـوشخ وادـسوخ إجيوبًو أو شؾبًو، 9

 ى، أو شمٜمٗمل وىمقع اًمٜمًخ سملم ه٤مشملم أيتلم.شمٌلّم أّن آي٦ًم ُم٤م ٟمًخ٧م آي٦ًم أظمر

هذا، وأسمرز اعمٗمّنيـ ُمـ أهؾ اًمٌٞم٧م ـ سمح٥ًم ُم٤م وصٚمٜم٤م سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ صّح٦م 

اًمٜم٦ًٌم ـ هؿ: اإلُم٤مم قمكم، واإلُم٤مم اًم٤ٌمىمر، واإلُم٤مم اًمّم٤مدق، واإلُم٤مم احلًـ 

، يمام وأسمرز اًمٙمت٥م اًمتل مجٕم٧م شمٗم٤مؾمػمهؿ وإن مل حتّمٝم٤م مجٞمٕم٤ًم هق: ^اًمٕمًٙمري

قمكم سمـ إسمراهٞمؿ اًم٘مٛمل، وشمٗمًػم ومرات اًمٙمقذم، وشمٗمًػم احلًـ اًمٕمًٙمري، شمٗمًػم 

 وشمٗمًػم حمٛمد سمـ ُمًٕمقد اًمٕمٞم٤مر.

 

 خاوػًا: التفػري األثطٙ، وطالعٛ يف املصازض ٔاملطادع

ٟمح٤مول هٜم٤م أن ٟمدرس أهؿ ُمّم٤مدر اًمتٗمًػم سم٤محلدي٨م وإصمر قمٜمد اعمًٚمٛملم، 

 وؾمقف ٟم٘مقم سمذًمؽ ووم٘م٤ًم ًمٚمخٓمقات اًمت٤مًمٞم٦م:

وٟمدرس أىمدم يمت٥م اًمتٗمًػم آظمذيـ ٟمامذج ُمٜمٝم٤م وم٘مط، ُمثؾ  در افتػسر،ـ مصو 2
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شمٗم٤مؾمػم: اسمـ قم٤ٌمس، واسمـ ُمًٕمقد، واًم٘مٛمل، واًمٕمٞم٤مر، وضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ًمٚمٓمؼمي، 

 واًمتٌٞم٤من ًمٚمٓمقد و..

وهل اًمٙمت٥م اجل٤مُمٕم٦م اًمتل أًّمٗم٧م ذم اًمٕمّمقر اعمت٠مظمرة، ُمثؾ  ـ مراجع افتػسر، 3

 ر اعمٜمثقر، وشمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ و..شمٗمًػم اًمؼمه٤من، وشمٗمًػم اًمّم٤مذم، واًمد

 

 األٔه: وصازض التفػري األثطٙ

 صمري ُم٤م يكم:أسمرز ُمّم٤مدر اًمتٗمًػم إ

 

 ِـ(68ـ تفػري عبس اهلل بَ عباؽ ) 1

هـ( ذم يمت٤مب ُمًت٘مّؾ، 68مجع اًمٕمٚمامء اًمتٗم٤مؾمػم اعمٜمًقسم٦م ًمٕمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس )

 وسمٛمالطمٔم٦م شمٗمًػمه ٟمجد اعمٞمزات اًمت٤مًمٞم٦م:

يمتٗمًػمه اعمقشم٦م إومم سمح٤مًم٦م ُم٤م ىمٌؾ اخلٚمؼ مجٕم٤ًم سملم  رآن بوفؼرآن،ـ تػسره افؼ 2

ْقَف ﴿(، وىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف: 11)هم٤مومر:  ﴾َأَمتَّـَو اْثـََتْغِ َوَأْحَقْقَتـَو اْثـََتْغِ ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ـَ

قِقُؽمْ  ْم ُثمَّ ُيِؿقتُُؽْم ُثمَّ ُُيْ ـُ ـُْتْم َأْمَواتًو َؾَلْحَقو ـُ  (.28)اًمٌ٘مرة:  ﴾َتْؽُػُروَن بِوهللَِّ َو

وىمد يم٤من هذا ىمٚمٞماًل ضمدًا، وىمد ذيمر سمٕمْمٝمؿ أّن  ـ تػسره بوفروايي ظن افـبي، 3

ُمع شمٗمًػم أيب سمـ يمٕم٥م واسمـ  ُم٘م٤مرٟم٦م شمٗمًػم اسمـ قم٤ٌمس سم٤معمٜم٘مقل قمـ اًمٜمٌل

ُمًٕمقد شمٙم٤مد شمٗمٞمد شمٓم٤مسمؼ ُم٤م قمٜمد اسمـ قم٤ٌمس ُمٕمٝمام، مم٤م يدّل قمغم أٟمف أظمذ ُمٕمٚمقُم٤مشمف 

ام، وهلذا يم٤مٟم٧م رواي٤مشمف اًمتل رومٕمٝم٤م إمم اًمٜمٌل ذم قمـ أؾم٤ٌمب اًمٜمزول وٟمحقه٤م ُمٜمٝم

 .اًمتٗمًػم ىمٚمٞمٚم٦م ضمداً 

واًم٥ًٌم ذم هذا صٖمر ؾمٜمّف ذم طمٞم٤مة اًمٜمٌل، وهٜم٤مك ُمـ يٕمت٘مد سم٠من شمْمخٞمؿ 

ؿمخّمٞمتف يم٤من حم٤موًم٦م ُمـ اًمٕم٤ٌمؾمٞملم ّٓدقم٤مء أّن هلؿ ىمّم٥م اًمًٌؼ ذم اًمٕمٍم اًمٜمٌقي، 

                                           
 .114ـ  113هدى ضم٤مؾمؿ حمٛمد أسمق ـمؼمة، اًمتٗمًػم إصمري:  (1)



 1ج / املعاصر دراسات يف الفقه اإلسالمي ....................................... 464

 عمقاضمٝم٦م اًمٕمٚمقيلم وإُمقيلم.

وهذا أيمثر ُم٤م ٟم٘مؾ قمٜمف، طمتك ي١مصمر أّن اسمـ قمٛمر  افشخيص،ـ تػسره بوٓجتفود  4

 .يم٤من ُمٜمدهِم٤ًم ُمـ ضمرأة اسمـ قم٤ٌمس قمغم اًمتٗمًػم هبذا آضمتٝم٤مد

وهذا أيْم٤ًم يمثػٌم ومٞمام ٟم٘مؾ قمٜمف،  ـ اظتامده ظذ افؾغي واشتشفوده بلصعور افعرب، 5

، طمٞم٨م يٙمِمػ قمـ يمت٤مب اًمٚمٖم٤مت ذم اًم٘مرآنوىمد ٟم٥ًم إًمٞمف شم٠مًمٞمػ يمت٤مب سم٤مؾمؿ: 

. ويم٤مٟم٧م ًمف ُم٤ًمئؾ وضّمٝمٝم٤م إًمٞمف ٟم٤مومع سمـ ة واؾمٕم٦م سمٚمٖم٤مت ىم٤ٌمئؾ اًمٕمرب اعمختٚمٗم٦مظمؼم

هـ(، طمٞم٨م ـمٚم٤ٌم ُمٜمف شمٗمًػم اًم٘مرآن ُمع 69هـ( وٟمجدة سمـ قمقيٛمر )65إزرق )

 .ؿمقاهد ُمـ ؿمٕمر اًمٕمرب، وومٕمؾ ذًمؽ، وىمد مجٕمٝم٤م اًمًٞمقـمل ذم يمت٤مب اإلشم٘م٤من

٤مومع سمـ إزرق ـ إمم سمح٨م وحيت٤مج إصم٤ٌمت هذيـ اًمٙمت٤مسملم ـ أي اًمٚمٖم٤مت وُم٤ًمئؾ ٟم

 شم٤مرخيل ضم٤مّد، وإٓ وم٢مّن همٛمقو٤ًم وشم٤ًمؤًٓ يٚمّػ صدىمٞم٦م ٟم٦ًٌم هذيـ اًمٙمت٤مسملم إًمٞمف.

وهذا ُمِمٝمقد ذم اًمتٗمًػم اعمروّي قمٜمف  ـ اشتعوكته وخزته بلشبوب افـزول، 6

ًمٚم٘مرآن، وًمٙمٜمٜم٤م ٟمِمّؽ ذم أيمثره: ًمٙمقٟمف صٖمػمًا طمتك ووم٤مة اًمٜمٌل: ومالسمّد وأن يٙمقن ىمد 

 ه اعمٕمٚمقُم٤مت ُمـ سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م، أو اضمتٝمد ومٞمٝم٤م.أظمذ سمٕمض هذ

يمذيمره ٟمًخ طمرُم٦م اًم٘مت٤مل ذم إؿمٝمر احلرم  ـ معرؾته بوفـوشخ وادـسوخ، 7

ـّ اًمٙمثػم ُمـ دقمقى اًمٜمًخ هذه ًمٞم٧ًم ؾمقى اضمتٝم٤مدات  سمٛمٓمٚمع ؾمقرة سمراءة. وًمٙم

 ُمٜمف يٛمٙمـ إسمداء اًمٙمثػم ُمـ اعمٜم٤مىمِم٤مت ومٞمٝم٤م.

طمتك اهّتٛمف أضمٜم٤مس ضمقًمدشمًٞمٝمر  وب،ـ اظتامده أحقوكًو ظذ مصودر أهل افؽت 8

وأمحد أُملم سم٤مإليمث٤مر واإلومراط ذم هذا اعمج٤مل، وإن ذه٥م سمٕمض اًم٤ٌمطمثلم إمم أٟمف 

                                           
 .127: 4اسمـ طمجر، اإلص٤مسم٦م  (1)

 .77ـ  74: 1: واًمذهٌل، اًمتٗمًػم واعمٗمنون 116اًمتٗمًػم إصمري:  (2)

 .377ـ  347: 1: اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن اٟمٔمر (3)



 461 ........ حجية احلديث يف تفشري القرآن الكريه، مطالعة يف املفهوو، األدوار، التاريخ

 .اقمتٛمد قمغم هذه اعمّم٤مدر، وًمٙمـ ًمٞمس سمٙمثرة

 

 ِـ(32ـ تفػري عبس اهلل بَ وػعٕز ) 2

٦م ذم ُمٕم٤ممل ُمٜمٝم٩م قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد ذم اًمتٗمًػم ـ يمام ئمٝمر سمٛمراضمٕم٦م شمٗم٤مؾمػمه اعمٌثقشم

 اًمٙمت٥م اًم٘مديٛم٦م، ُمثؾ ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من ًمٚمٓمؼمي ـ ُم٤م يكم:

وقمدد رواي٤مشمف ذم ذًمؽ أيمؼم سمٙمثػم ُمـ  ـ تػسره افؼرآن بوحلديٌ افـبوي، 2

اعمٜم٘مقل قمـ اسمـ قم٤ٌمس، وشمٗمًػمه سم٤محلدي٨م ُمٕم٘مقل، ٟمٔمرًا ًمًٜمّف وىمرسمف ُمـ 

 .|اًمٜمٌل

قمغم  وهذا ُمٕمروف قمٜمف، سمؾ حي٥ًم اسمـ ُمًٕمقد ـ تػسره افؼرآن بوٓجتفود، 3

سملم اًمّمح٤مسم٦م، يمام هق ُمٕمروف ًمدى اًم٤ٌمطمثلم ذم  ُمٜم٤مسي ُمدرؾم٦م آضمتٝم٤مد قمٛمقُم٤مً 

 شم٤مريخ اًمتنميع اإلؾمالُمل.

َؾَسْوَف َيْؾَؼْوَن  ..﴿يمتٗمًػمه اًمٖمّل ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ـ تػسره مػردات افؼرآن، 4

 (، سم٠مٟمف واٍد ذم ضمٝمٜمؿ.59)ُمريؿ:  ﴾َؽّقوً 

٘مقل: عم٤م شم٘مّدم ُمـ ُمٕم٤مسشمف ًمٚمٜمٌل وهذا أُمٌر ُمٕم ـ معرؾته بلشبوب افـزول، 5

 وىمرسمف ُمٜمف، وم٘مد يم٤من ُمـ رُمقز اًمّمح٤مسم٦م.

 

ّ٘ بَ نعب ) 3  ِـ(20ـ تفػري أب

حيقى شمٗمًػم أيب سمـ يمٕم٥م ُم٤م طمقشمف شمٗم٤مؾمػم اسمـ قم٤ٌمس واسمـ ُمًٕمقد، وىمد وردت 

قمٜمف ٟمًخ٦م يمٌػمة ذم اًمتٗمًػم، رواه٤م أسمق ضمٕمٗمر اًمرازي سمًٜمده قمٜمف. وشمرك شمٗمًػمه أصمرًا 

واًمٕمٚمؿ سم٤مًم٘مراءات  |يٜم٦م، وهمٚم٥م قمغم شمٗمًػمه اًمرواي٦م قمـ اًمٜمٌلذم ُمدرؾم٦م اعمد

                                           
: وعمزيد ُمـ آـمالع طمقل شمٗمًػم اسمـ 74ـ  74: 1: اًمذهٌل، اًمتٗمًػم واعمٗمّنون اٟمٔمر (1)

 .119ـ  112قم٤ٌمس، راضمع: اًمتٗمًػم إصمري: 
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 اًم٘مرآٟمٞم٦م.

 

 ِـ(4ـ تفػري عم٘ بَ إبطاِٗي الكى٘ )م  4

قم٤مش قمكم سمـ إسمراهٞمؿ اًم٘مٛمل ذم قمٍم اًمٖمٞم٦ٌم اًمّمٖمرى ورسمام ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م سم٘مٚمٞمؾ، ويٕمّد 

ُمـ أضمالء اًمث٘م٤مت قمٜمد اإلُم٤مُمٞم٦م، ويمثػم ُمـ رواي٤مت اًمٙمٚمٞمٜمل شمرضمع إًمٞمف، وأيمثر 

شمف أظمذه٤م قمـ واًمده إسمراهٞمؿ سمـ ه٤مؿمؿ، اًمذي يٕمّد أقمٔمؿ راوي٦م ؿمٞمٕمل ُمـ طمٞم٨م رواي٤م

 رواي٦م. 6444قمدد اًمرواي٤مت اًمتل ٟم٘مٚمٝم٤م، طمٞم٨م شمرسمق رواي٤مشمف قمـ 

 وىمد وىمٕم٧م ُمٜم٤مىمِم٤مت ـمقيٚم٦م ذم يمت٤مب شمٗمًػم قمكم اًم٘مٛمل، ٟمٚمّخّمٝم٤م ومٞمام يكم:

ت٥م ٓ ؿمؽ ذم وضمقد شمٗمًػم ًمٕمكم سمـ إسمراهٞمؿ اًم٘مٛمل، يمام ؿمٝمدت سمذًمؽ يم أوًٓ:

 اًمرضم٤مل واًمٗمٝم٤مرس.

ٓ ؿمؽ ذم وضمقد شمٗمًػم ٕيب اجل٤مرود زي٤مد سمـ اعمٜمذر اعمحًقب قمغم اعمذه٥م  ثوكقًو:

 اًمزيدي، يمام ضم٤مء أيْم٤ًم ذم يمت٥م اًمرضم٤مل واًمٗمٝم٤مرس.

 هٜم٤مك صمالصم٦م آراء ذم شمٗمًػم قمكم سمـ إسمراهٞمؿ اعمقضمقد سملم أيديٜم٤م: ثوفثًو:

إًمٞمف، وهذا ُم٤م ئمٝمر ُمـ  إٟمف سم٠ممجٕمف ًمٕمكم سمـ إسمراهٞمؿ، وهق صحٞمح اًمٜم٦ًٌمـ  2

 اًمًٞمد أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اخلقئل.

إٟمف همػم صم٤مسم٧م سم٠ممجٕمف، إٓ اًمرواي٦م اًمقاردة ومٞمف واعمٜم٘مقًم٦م ذم ُمّم٤مدر احلدي٨م ـ  3

اعمٕمتؼمة قمٜمف. واًم٥ًٌم أّن ٟم٤مىمؾ اًمتٗمًػم ـ يمام ئمٝمر ُمـ ُمٓمٚمٕمف ـ هق أسمق اًمٗمْمؾ 

ٝمٛمؾ مت٤مُم٤ًم ٓ اًمٕم٤ٌمس سمـ حمٛمد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ محزة سمـ اإلُم٤مم اًمٙم٤مفمؿ، وهق رضمؾ ُم

ذيمر ًمف ذم ُمّم٤مدر اًمرضم٤مل واجلرح واًمتٕمديؾ، وُمٕمف ومال يٛمٙمـ اًمقصمقق هبذه اًمٜمًخ٦م 

سمت٤مشم٤ًم، ومل ٟمجد اعمِم٤ميخ اًمٕمٔم٤مم ىمد ٟم٘مٚمقا قمٜمف، وهذا ُم٤م يذه٥م إًمٞمف اًمِمٞمخ حمٛمد ه٤مدي 
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 .ُمٕمروم٦م

اًمتٗمّمٞمؾ، سم٠من ي٘م٤مل: إّن هذا اًمٙمت٤مب ظمٚمٞمط ُمـ شمٗمًػمي اًم٘مٛمل وأيب ـ  4

يٛمٙمـ اًمتٛمٞمٞمز سمٞمٜمٝمام أو يٛمٙمـ إمم طمّد ُمٕملّم. وهذا ُم٤م ىم٤مًمف سمٕمْمٝمؿ،  اجل٤مرود، وأٟمف ٓ

 .ُمثؾ اًمِمٞمخ ُمًٚمؿ اًمداوري

حتقي ُم٘مّدُم٦م هذا اًمتٗمًػم ـ وهل ـمقيٚم٦م ٟمًٌٞم٤ًم ـ ٟمّّم٤ًم اؾمتٜمد إًمٞمف سمٕمض  رابعًو:

اًمٕمٚمامء اعمت٠مظمريـ، وُمٜمٝمؿ اًمًٞمد اخلقئل، إلصم٤ٌمت وصم٤مىم٦م مجٞمع اًمرواة اًمقاىمٕملم ذم 

٤مب، وووم٘م٤ًم هلذه اًمٜمٔمري٦م اًمتل شمًتٗم٤مد ُمـ ؿمٝم٤مدة اًم٘مٛمل سمقصم٤مىم٦م رواة أؾم٤مٟمٞمد هذا اًمٙمت

 يمت٤مسمف ؾمقف يٙمت٥ًم هذا اًمٙمت٤مب ىمٞمٛم٦ًم ُمْم٤موم٦م شمًتحّؼ اًمقىمقف قمٜمده٤م.

ـّ هذا اعمقىمػ فمّؾ ُمت٠مصمرًا سم٤معمقىمػ اًم٤ًمسمؼ ذم حتديد هقي٦م ٟمًخ٦م هذا اًمتٗمًػم،  ًمٙم

ي٨م قمٜمف، وُمـ ومٛمـ ىمٌٚمف سم٠ممجٕمف اٟمٗمتح قمٜمده سم٤مب اًمتقصمٞمؼ وص٤مر هٜم٤مك جم٤مل ًمٚمحد

رومْمف سم٠ممجٕمف اٟمًّد قمٜمده هذا اًم٤ٌمب، واعمٗمّّمؾ اٟمٗمتح ًمديف ٟمًٌٞم٤ًم جم٤مل اًمتٗمّمٞمؾ ُمع 

متٞمٞمز ُم٤م ًمٚم٘مّٛمل قمـ همػمه، إذا صم٧ٌم قمٜمده أن هذا اًمٜمص اعمقضمقد ذم اعم٘مّدُم٦م هق ًمٕمكّم سمـ 

إسمراهٞمؿ اًم٘مٛمل ومٕماًل. وشمٗمّمٞمؾ هذه إسمح٤مث شمراضمع ذم قمٚمؿ اًمرضم٤مل، طمٞم٨م سمحثٜم٤م 

 ٤مك.ذًمؽ ُمٗمّّماًل هٜم

يٛمت٤مز شمٗمًػم اًم٘مٛمل سم٠مٟمف ُمـ أىمدم اًمتٗم٤مؾمػم اًمِمٞمٕمٞم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م اًمتل  خومسًو:

وصٚمتٜم٤م، وهلذا ومٙمثػمًا ُم٤م يٕمؼّم قمـ ٟمزقم٦م إُم٤مُمٞم٦م ذم اًمتٗمًػم، ومٜمجد ومٞمف سمقوقح شمٓمٌٞمؼ 

أي٤مت أو شمٗمًػمه٤م سم٠مهؾ اًمٌٞم٧م أو أقمدائٝمؿ، ُمًتخدُم٤ًم ذم سمٕمض اعمقارد أؾمٚمقب 

راضمٕم٦م فمقاهر أي٤مت، وشمقضمد ومٞمف إؿم٤مرات إمم اًمت٠مويؾ اًمذي ٓ ئمٝمر ًمٚم٤ٌمطم٨م ُمـ ُم

 حتريػ سمٕمض أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م، أو إمم وضمقد ىمراءات خمتٚمٗم٦م ًمٌٕمض أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م.

إّن شمٗمًػم اًم٘مٛمل شمٗمًػٌم ًمٚم٘مرآن ووم٘م٤ًم ًمرواي٤مت أهؾ اًمٌٞم٧م، ًمٙمٜمٜم٤م ٟمجد ذم  شودشًو:

                                           
 .326: 2: اًمتٗمًػم واعمٗمّنون ذم صمقسمف اًم٘مِمٞم٥م اٟمٔمر (1)

 .184ـ  163راضمع: اًمداوري، أصقل قمٚمؿ اًمرضم٤مل سملم اًمٜمٔمري٦م واًمتٓمٌٞمؼ:  (2)
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ٞم٨م حيتٛمؾ أن سمٕمض إطمٞم٤من اًم٘مٚمٞمٚم٦م يمٚمامت ٓ ٟمًتٓمٞمع اًمت٠ميّمد أهّن٤م ُمتقن رواي٤مت، طم

 شمٙمقن ًمٚمٛم١مًّمػ ٟمٗمًف، قمغم ـمري٘م٦م اًمٓمؼمي اًمذي يذيمر اًمرواي٤مت يمام يذيمر رأيف.

ئمٝمر ُمـ مجٚم٦م ُمـ اًمٕمٚمامء ُمقاوم٘متٝمؿ قمغم ُمْمٛمقن هذا اًمتٗمًػم، أو ٓ أىمّؾ  شوبعًو:

ـّ سمٕمْمٝم٤ًم آظمر ـ ُمثؾ اًمٕمالُم٦م حمٛمد ه٤مدي ُمٕمروم٦م ـ  ٓ ٟمجد هلؿ ٟم٘مدًا ُمتٜمٞم٤ًم ذم طمّ٘مف، ًمٙم

ًػم ُمـ سمٕمض اجلقاٟم٥م، إٓ أّٟمف رأى أّٟمف حيقي ُم٤م خي٤مًمػ اًمٕم٘مقل رهمؿ صمٜم٤مئف قمغم اًمتٗم

 .ويتح٤مؿم٤مه أهؾ سمٞم٧م اًمرؾمقل ُمـ اًمرواي٤مت اعمٜم٤ميمػم

 

 ِـ(4ـ  3ـ تفػري ذلىس بَ وػعٕز العٗاؾ٘ )م  5

حمٛمد سمـ ُمًٕمقد اًمٕمٞم٤مر اًمًّٚمٛمل اًمًٛمرىمٜمدي ُمـ أسمرز قمٚمامء اإلُم٤مُمٞم٦م اًمٙم٤ٌمر ذم 

وهق ؿمٞمخ اًمِمٞمخ اًمٙمٌم ص٤مطم٥م يمت٤مب ُمٕمروم٦م  اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م واًمراسمع اهلجريلم،

اًمرضم٤مل، ويم٤مٟم٧م داره طمقزًة قمٚمٛمٞم٦م يمٌػمة ختّرج ُمٜمٝم٤م قمدٌد واومر ُمـ ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمقم 

 اًمديٜمٞم٦م، وهق ُمـ اًمرواة اعمٕمرووملم اًمذيـ ي٘مع اؾمٛمف ذم ؾمٜمد اًمٙمثػم ُمـ اًمرواي٤مت.

، وفمّٚم٧م يمتٌف ُمرضمٕم٤ًم ؿمٞمٕمٞم٤ًم ٟمِم٠م اًمٕمٞم٤مر قمغم ُمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦ّم صمؿ شمِمّٞمع

ًتٛمرًا إمم يقُمٜم٤م هذا، وشمٗمًػمه هذا فمّؾ حمّؾ رضمقع اًمٕمٚمامء واعمٗمّنيـ ذم اًمٙمثػم ُمـ ُم

اعمقاىمع واعمٜم٤مؾم٤ٌمت. ورهمؿ شمقصمٞمؼ اًمٕمٞم٤مر وضمالًمتف إٓ أّن اًمِمٞمخ اًمٜمج٤مر ذيمر ـ يمام 

 .ذيمر ذم طمّؼ شمٚمٛمٞمذه اًمٙمٌم ـ أٟمف يروي قمـ اًمْمٕمٗم٤مء يمثػماً 

 

 وؿانن تٕادْ تفػري العٗاؾ٘

 ًمٕمٞم٤مر ُمِمٙمٚمتلم أؾم٤مؾمٞمتلم:يقاضمف شمٗمًػم ا

                                           
 .327: 2حمٛمد ه٤مدي ُمٕمروم٦م، اًمتٗمًػم واعمٗمّنون ذم صمقسمف اًم٘مِمٞم٥م  (1)

 .354رضم٤مل اًمٜمج٤مر:  (2)

 اعمّمدر ٟمٗمًف. (3)
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إّن مجٞمع رواي٤مشمف شمنمع سمذيمر اًمراوي ًمٚمحدي٨م قمـ اإلُم٤مم، وٓ يقضمد أّي  إوػ:

ؾمٜمد ُمـ اًمٕمٞم٤مر ٟمٗمًف إمم هذا اًمراوي، وهذا ُم٤م ضمٕمؾ هذا اًمٙمت٤مب يمّٚمف ُمرؾماًل، مم٤ّم 

 أوٕمػ ُمـ ىمٞمٛمتف.

ف ويرى اًمٕمالُم٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل أّن إصؾ مل يٙمـ يمذًمؽ، وإٟمام طمّمؾ ذًمؽ ُمـ ـمر

٤مخ اًمذيـ اظمتٍموه سمحذف إؾم٤مٟمٞمد، وإٓ ومجّؾ رواي٤مشمف يم٤مٟم٧م ُمًٜمدة،  ًّ سمٕمض اًمٜم

وهذا ُم٤م يٕمٜمل أّن هذه اًمٜمًخ٦م اًمتل سملم أيديٜم٤م اًمٞمقم هل خمتٍم شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر ٓ 

 .أصؾ اًمتٗمًػم

ومل يقوح اًمٕمالُم٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل دًمٞمٚمف قمغم أّن ٟمًخ٦م اًمٙمت٤مب إصؾ يم٤مٟم٧م حتقي 

ـّ أ ٟمف أظمذ ذًمؽ إُّم٤م ُمـ يمالم اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز، طمٞم٨م ىم٤مل: أؾم٤مٟمٞمد، وأهمٚم٥م اًمٔم

 ،ـّ سمٕمض اًمٜم٤مؾمخلم طمذف أؾم٤مٟمٞمده ًمالظمتّم٤مر ورأيٜم٤م ُمٜمف ٟمًختلم ىمديٛمتلم... ًمٙم

، أو قمغم ُم٘م٤مرٟم٦م ُم٤م ٟم٘مٚمف احل٤ميمؿ احلًٙم٤مين وذيمر ذم أّوًمف قمذرًا هق أؿمٜمع ُمـ ضمرُمف

 قمـ شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر ُمًٜمدًا. ؿمقاهد اًمتٜمزيؾذم 

اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز هق أظمر ٓ يث٧ٌم اًم٘مْمٞم٦م: ّٕن اًمٜمًختلم إٓ أّن يمالم 

 .اًم٘مديٛمتلم ٓ حيرز صمٌقهتام أؾم٤مؾم٤ًم، ومل شمٌلّم اًمٓمرق إًمٞمٝمام، وإن يم٤من إُمر حمتٛماًل ضمداً 

واخلؼم سم٠مّن إصؾ ومٞمف أؾم٤مٟمٞمد يرضمع إمم خمتٍِم اًمٜمًختلم، وًمٕمّٚمف همػم ص٤مدق طمٞم٨م 

رضمح سمٛمالطمٔم٦م وصقل ٟمًخ٦م يم٤مُمٚم٦م ٓ ٟمٕمرومف، ًمٙمـ ئمّؾ يمقن أصٚمف ُمًٜمدًا هق إ

 ، يمام ىمٚمٜم٤م.ؿمقاهد اًمتٜمزيؾًمٚمح٤مومظ احلًٙم٤مين ٟم٘مؾ قمٜمٝم٤م ُمًٜمدًا ذم يمت٤مسمف 

ُمـ هٜم٤م، شمؼمز اًميورة عمراضمٕم٦م يمّؾ رواي٤مت اًمٕمٞم٤مر ذم ُمّم٤مدر احلدي٨م اًمِمٞمٕمٞم٦م 

واًمًٜمٞم٦م، ومٚمٕمّٚمف يٕمثر ُمـ سمٞمٜمٝم٤م قمغم رواي٤مت شمٗمًػمي٦م ًمف شمٓم٤مسمؼ ُم٤م ضم٤مء ذم اًمتٗمًػم 

                                           
 ، اعم٘مّدُم٦م.5: 1اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل، شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر  (1)

 .28: 1اعمجٚمز، سمح٤مر إٟمقار  (2)
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 أيديٜم٤م، وشمٙمقن ُمًٜمدًة ذم اعمّم٤مدر إظمرى. اعمقضمقد سملم

إّن هذا اًمتٗمًػم ٓ يتقومر ُمٜمف اًمٞمقم ؾمقى اجلزء إول، اًمذي يٜمتٝمل قمٜمد  افثوكقي:

آظمر ؾمقرة اًمٙمٝمػ، وهق ُمقضمقد يمام يذيمر أهم٤م سمزرك اًمٓمٝمراين ذم اخلزاٟم٦م اًمروقي٦م 

 .وهمػمه٤م

إٓ ُم٤م ذم اجلزء إّول ويٍّمح اًمٕمالُم٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل أّن أرسم٤مب اًمتٗمًػم مل يٜم٘مٚمقا 

ٟمٕمؿ، رسمام يذيمر ومٞمام يذيمر أّن سمٕمض ظمزائـ اًمٙمت٥م ُمـ سمالد ُمٜمف، ُمٕمّٚم٘م٤ًم سم٤مًم٘مقل: 

إيران اجلٜمقسمٞم٦م حيتقي قمغم اًمٙمت٤مب سمجزأيف، ومل يتح٘مؼ ذًمؽ، وٓ اهتديٜم٤م إًمٞمف 

 .سمٕمدُ 

ومل ئمٝمر زم اًمقضمف ذم اقمت٘م٤مدهؿ سم٠مّن اًمتٗمًػم يم٤مُمٌؾ، وم٢مّن ُمراضمٕم٦م يمت٥م اًمرضم٤مل 

ٗمٝم٤مرس يمرضم٤مل اًمٜمج٤مر وومٝمرؾم٧م اًمٓمقد وومٝمرؾم٧م اسمـ اًمٜمديؿ ٓ شمٕمٓمل واًم

ؿمٞمئ٤ًم، طمٞم٨م ي٘مقًمقن وم٘مط سم٠مّن ًمف يمت٤مب اًمتٗمًػم، ومال ٟمدري هؾ يم٤من هذا اًمتٗمًػم 

يم٤مُماًل ذم أصٚمف أم أٟمف اٟمتٝمك هٜم٤مك أيْم٤ًم قمٜمد ؾمقرة اًمٙمٝمػ، قمٚماًم أن ُم٘مّدُم٦م اًمتٗمًػم 

٘مرآن اًمٙمريؿ واهلل اًمٕم٤ممل، إٓ إذا وُمٓم٤مويف ٓ شمقطمل سمقضمقد ىمًؿ آظمر ًمف إمم هن٤مي٦م اًم

 طمّمٚمٜم٤م ُمـ ُم٘م٤مرٟم٦م ُم٤م ضم٤مء ذم ؿمقاهد اًمتٜمزيؾ ًمٚمحًٙم٤مين قمغم رء ُم٤م.

ورهمؿ ه٤مشملم اعمِمٙمٚمتلم، فمّؾ هذا اًمتٗمًػم طم٤مضًا، ُمثؾ طمْمقر شمٗمًػم اًم٘مٛمل، 

 وىمد ذيمر اًمٙمثػم ُمـ رواي٤مشمف اًمٗم٘مٝم٤مُء واعمحّدصمقن ذم يمتٌٝمؿ.

٤مرًة واًمتٗمّمٞمؾ شم٤مرًة أظمرى، وحتقي ومتت٤مز رواي٤مت هذا اًمتٗمًػم سم٤مٓظمتّم٤مر شم

ُم٤ًمئؾ وم٘مٝمٞم٦م وشم٤مرخيٞم٦م وشم٠مويٚمٞم٦م، وومٞمٝم٤م رواي٤مت اجلري واًمتٓمٌٞمؼ أيْم٤ًم، ويٜمدر إن مل 

ٟم٘مؾ يٜمٕمدم وضمقد يمٚمامت ًمٚمٛم١مًّمػ ٟمٗمًف، يمام يذيمر سمٕمض اًمرواي٤مت اًمِم٤مّذة ذم 
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 .اًم٘مراءات ٕهؾ اًمٌٞم٧م^

 اًمت٠مويؾ، ٟمراه همػم يرد ذمويٕمت٘مد اًمِمٞمخ حمٛمد ه٤مدي ُمٕمروم٦م أّن اًمٕمٞم٤مر قمٜمدُم٤م 

ُمراٍع ًمْمقاسمط اًمت٠مويؾ اًمّمحٞمح، قمغم ُم٤م أؾمٚمٗمٜم٤م سمٞم٤مٟمف، ُمـ يمقٟمف ُمٗمٝمقُم٤ًم قم٤مُم٤ًم ُمٜمتزقم٤ًم 

ُمـ أي٦م سمٕمد إًمٖم٤مء اخلّمقصٞم٤مت، ًمٞمٙمقن ُمتٜم٤مؾم٤ًٌم ُمع فم٤مهر اًمٚمٗمظ وإن يم٤مٟم٧م دًٓمتف 

 .قمٚمٞمف همػم سمٞمٜم٦م

 

 ِـ(148ـ تفػري أب٘ محعٚ الجىال٘ ) 6

ًػم شمٗم٤مؾمػم ٕيب محزة اًمثامزم صم٤مسم٧م سمـ ديٜم٤مر، وم٘م٤مم شمٜم٤مصمرت ذم يمت٥م احلدي٨م واًمتٗم

قمٌد اًمرزاق حمٛمد طمًلم طمرز اًمديـ سمجٛمع هذه اًمتٗم٤مؾمػم وووٕمٝم٤م ذم يمت٤مٍب ُمًت٘مؾ 

وم٤مق إرسمٕمامئ٦م صٗمح٦م، ويمت٥م ًمف اًمٕمالُم٦م اًمِمٞمخ حمٛمد ه٤مدي ُمٕمروم٦م ُم٘مّدُم٦ًم، وىمد 

 هـ.1424ٟمنم اًمٙمت٤مب ذم دار اهل٤مدي ذم سمػموت سمٓمٌٕمتف إومم، قم٤مم 

اًمثامزم سم٠مّٟمف ُمـ اًمرواة اعم٘مّرسملم ضمدًا ُمـ سمٕمض أئٛم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م^، طمٞم٨م  قمرف

قم٤مس أرسمٕم٦ًم ُمٜمٝمؿ، وهؿ: اًمًج٤مد واًم٤ٌمىمر واًمّم٤مدق واًمٙم٤مفمؿ، ورهمؿ اًمتقصمٞم٘م٤مت 

اًمقاوح٦م اجلٚمّٞم٦م ًمف ذم يمٚمامت قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م، إٓ أٟمف وّٕمػ وهمٛمز ومٞمف ذم يمٚمامت قمٚمامء 

ـّ اعمالطمظ أن ٕطم٤مديثف وضم قدًا ذم اًمٙمثػم ضمدًا ُمـ ُمّم٤مدر احلدي٨م أهؾ اًمًٜم٦ّم، ًمٙم

 اًمًٜمّٞم٦م ويمذًمؽ ُمّم٤مدر اًمتٗمًػم اًمِمٞمٕمٞم٦م واًمًٜمٞم٦م ُمٕم٤ًم.

ويٜم٘مؾ أن ًمٚمثامزم شمٗمًػمًا ًمٚم٘مرآن، إٓ أٟمف ُمع إؾمػ اًمِمديد ٓ شمقضمد هلذا اًمتٗمًػم 

هـ( يم٤من آظمر ُمـ قَمٚمِْٛمٜم٤م 588ٟمًخ٦ٌم اًمٞمقم، وهٜم٤مك ُمـ يرى أّن اسمـ ؿمٝمرآؿمقب )

. ُمع ذًمؽ وم٢مّن حم٤موًم٦م مجع ُمتٜم٤مصمر شمٗمًػمه ذم اًمٙمت٥م إًمٞمف سمقصقل ٟمًخ٦م هذا اًمتٗمًػم
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 ىمد دمٕمٚمٜم٤م ٟم٘مؽمب ُمـ ذاك اًمتٗمًػم اًمذي شمريمف ًمٜم٤م، وو٤مع ُمع إؾمػ.

أٟمف وظمالوم٤ًم عم٤م اهتٛم٧م سمف شمٗم٤مؾمػم أظمرى )رسمام ُمـ سمٞمٜمٝم٤م  ويذيمر سمٕمض اًم٤ٌمطمثلم

زم، إٓ أّن اًم٘مٛمل واًمٕمٞم٤مر( مل ٟمجد اإلهائٞمٚمٞم٤مت طم٤مضًة ذم شمٗمًػم أيب محزة اًمثام

اعمِمٙمٚم٦م اعم١مؾمٗم٦م ذم هذا اًمتٗمًػم شمٔمّؾ هل اٟمٕمدام اًمٙمثػم ُمـ أؾم٤مٟمٞمده اًمتل حتت٤مج 

 جلؼمه٤م إمم طمِمد اًمِمقاهد واًم٘مرائـ ذم اعمّم٤مدر إظمرى ًمدقمٛمٝم٤م.

ويم٤ًمئر شمٗم٤مؾمػم اًمِمٞمٕم٦م، اهتّؿ شمٗمًػم اًمثامزم سم٠مؾم٤ٌمب اًمٜمزول، وومْم٤مئؾ أهؾ 

ٝم٤مد اًمِمخّص ورضمققمف إمم اًمٚمٖم٦م ذم اًمٌٞم٧م، وشمٗمًػم اًم٘مرآن سم٤مًم٘مرآن، ويمذًمؽ سم٤مٓضمت

 اًمتٗمًػم أيْم٤ًم.

 

 ِـ(352ـ تفػري فطات الهٕيف ) 7

ُم١مًّمػ شمٗمًػم ومرات اًمٙمقذم هق اًمِمٞمخ أسمق اًم٘م٤مؾمؿ ومرات سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ومرات 

اًمٙمقذم، واًمذي ئمٝمر أٟمف يم٤من يٕمٞمش ذم قمٍم اًمٖمٞم٦ٌم اًمّمٖمرى أواظمر اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م 

 هـ.352وأوائؾ اًم٘مرن اًمراسمع، وىمٞمؾ: شمقذم قم٤مم 

وإُمر اعم١مؾمػ أٟمٜم٤م ٓ ٟمٛمٚمؽ ُمـ ظمالل يمت٥م احلدي٨م واًمرضم٤مل واًمؽماضمؿ 

واًمت٤مريخ أّي ُمٕمٚمقُم٤مت قمٜمف، سمؾ يٕمّد ُمـ اعمٝمٛمٚملم ضمدًا ذم يمت٥م اًمرضم٤مل قمٜمد 

اعمًٚمٛملم، إمم طمّد أّن سمٕمْمٝمؿ ذيمر أٟمف ًمق مل ٟمجد اؾمٛمف ُمٙمّررًا ذم إؾم٤مٟمٞمد وذم يمت٥م 

خص هبذا آؾمؿ. ٟمٕمؿ، طمٙمؿ اًمِمٞمخ اًمّمدوق حلّمؾ ًمٜم٤م ؿمؽ أؾم٤مؾم٤ًم ذم وضمقد ؿم

 اًمًٞمد اخلقئل سمقصم٤مىم٦م ومرات اًمٙمقذم ًمقروده ذم أؾم٤مٟمٞمد اًم٘مٛمل.

أصمر قمـ ومرات اًمٙمقذم شمٗمًػٌم يم٤مُمؾ ًمٚم٘مرآن ُمٓمٌقع اًمٞمقم ذم جمّٚمد واطمد يمٌػم يٌٚمغ 

ُمـ اًمرواي٤مت اًمتٗمًػمي٦م قمـ  ةصٗمح٦م، وطمقى هذا اًمتٗمًػم جمٛمققم٦م يمٌػم 622

                                           
 .64اعمّمدر ٟمٗمًف:  (1)
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ًمت٤مسمٕملم وسمٕمض اًمِمخّمٞم٤مت وأهؾ سمٞمتف^ ويمذًمؽ قمـ اًمّمح٤مسم٦م وا |اًمٜمٌل

 إظمرى.

م ذم 1994وىمد ـمٌع هذا اًمٙمت٤مب سمتح٘مٞمؼ إؾمت٤مذ حمٛمد يم٤مفمؿ ًمٚمٛمرة إومم قم٤مم 

ـمٝمران، ُمـ ىمٌؾ ُم١مؾّم٦ًم اًمٓمٌع واًمٜمنم اًمت٤مسمٕم٦م ًمقزارة اًمث٘م٤موم٦م واإلرؿم٤مد اإلؾمالُمل 

 ذم إيران.

وئمٝمر ُمـ يمت٤مب اًمتٗمًػم أّن أيمثر ُمروي٤مشمف أظمذه٤م ُمـ احلًلم سمـ ؾمٕمٞمد 

، وضمٕمٗمر سمـ حمٛمد سمـ ُم٤مًمؽ اًمٗمزاري، وقمٌٞمد سمـ يمثػم اًمٕم٤مُمري، يمام أّن إهقازي

 هذا اًمتٗمًػم يرويف قمـ ومرات اًمٙمقذم اًمّمدوُق إول.

وإذا دم٤موزٟم٤م إؿمٙم٤مًمٞم٦م اعم١مًمػ ٟمٗمًف، ٟمجد أّن هذا اًمتٗمًػم مل يٜم٘مؾ قمٜمف أطمد ُمـ 

زُمـ  اًمٕمٚمامء ـ ُمع أّن أىمدم ٟمًخ٦م ًمف وصٚمتٜم٤م شمٕمقد إمم اًم٘مرن اًمٕم٤مذ اهلجري ـ إمم

هـ(، سم٤مؾمتثٜم٤مء احل٤ميمؿ احلًٙم٤مين، طمٞم٨م أيمثر ُمـ اًمٜم٘مؾ قمٜمف 1111اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز )

ذم يمت٤مسمف ؿمقاهد اًمتٜمزيؾ، وحيتٛمؾ سمٕمْمٝمؿ أّن هذا اهلجران ًمٚمٙمت٤مب ىمد يٕمقد ٕٟمف 

حيقي رواي٤مت شمٜمٗمل اًمٕمّمٛم٦م قمـ ؾم٤مئر إئٛم٦م سمٕمد اإلُم٤مم احلًلم ُمـ ضمٝم٦م، يمام وأّن 

٤ًمء، هلذا سمدا همػم ُمٕمتٜمك سمف ُمـ ـمرف ومٞمف رواي٤مت شمث٧ٌم قمّمٛم٦م أصح٤مب اًمٙم

 اإلُم٤مُمٞم٦م واًمًٜم٦ّم ُمٕم٤ًم.

رواي٦م شمٗمًػمي٦م، يروهي٤م قمـ  777أو  776أو  775ويٌٚمغ قمدد رواي٤مت اًمٙمت٤مب 

قمنمات ُمـ اعمِم٤ميخ، وآطمتامل اًمذي يٌدو راضمح٤ًم أّن اعم١مًّمػ ًمٚمٙمت٤مب هق ؿمخص 

وٟمجد ذم  زيدي أو ٓ أىمّؾ يم٤من يٕمٞمش ُمع اًمزيدي٦م ويٛمٞمؾ إًمٞمٝمؿ ويتٕم٤مـمػ ُمٕمٝمؿ،

اًمٙمت٤مب رواي٤مت قمـ اإلُم٤مم زيد سمـ قمكم شمٜمٗمل اًمٕمّمٛم٦م قمـ همػم اخلٛم٦ًم ُمـ أهؾ 

اًمٌٞم٧م، وُمع ذًمؽ ٟمجده يروي قمـ اًم٤ٌمىمر واًمّم٤مدق سمام ي١ميّمد إُم٤مُمتٝمام وقمّمٛمتٝمام، إمم 
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 ضم٤مٟم٥م ؿمقاهد أظمرى شمدقمؿ يمقٟمف إُم٤مُمٞم٤ًم.

 وحلّؾ هذا اعمِمٙمؾ ذم آٟمتامء اًمٗمٙمري واعمذهٌل، يٛمٙمـ سمذل ضمٝمقد ُمْم٤مقمٗم٦م ذم

اًمؽماث اًمزيدي ذم اًمٞمٛمـ وهمػمه٤م، قمّٚمٜم٤م ٟمحّمؾ قمغم ُمٕمٚمقُم٤مت ُمٗمٞمدة ًمتحديد هقيتف 

 وطم٤مًمف.

وىمد رشّم٥م اًمٙمت٤مب ذم اًمٖم٤مًم٥م قمغم أؾم٤مس اًمًقر اًم٘مرآٟمٞم٦م، ًمٙمـ داظمؾ يمّؾ ؾمقرة 

مل جير شمرشمٞم٥م اًمتٗمًػم ووم٘م٤ًم ًممي٤مت، سمؾ ذم سمٕمض إطمٞم٤من ٟمجد أطم٤مدي٨م آي٦ٍم ذم ؾمقرٍة 

ي٤مت ذم ؾمقرة ُمت٘مّدُم٦م وسم٤مًمٕمٙمس، وحيتٛمؾ أّن أصؾ ُمت٠مظمرة ىمد ضم٤مءت وٛمـ آي٦م أو آ

اًمٙمت٤مب يمذًمؽ، يمام حيتٛمؾ أن أظمٓم٤مًء وىمٕم٧م ُمـ اًمٜم٤ًمخ ذم شمٜمٔمٞمٛمف، وًمٞمس ُمـ 

اًمٌٕمٞمد قمٜمدي أن يٙمقن اًمٙمت٤مب جمٛمققم٦م ُمًّقدات ُمتٗمّرىم٦م مل يتؿ شمٜمٔمٞمٛمٝم٤م سمِمٙمؾ 

 هن٤مئل.

 هذا، وىمد ىم٤مم حمّ٘مؼ اًمٙمت٤مب وُمّمّححف سمٛمامرؾم٦م ؿمٙمؾ ُمـ أؿمٙم٤مل اًمتٜمٔمٞمؿ ُيِمٙمر

 قمٚمٞمف.

ويالطمظ أيْم٤ًم ُمـ ظمالل شمتٌع ُم٤م ضم٤مء قمـ ومرات اًمٙمقذم ذم اعمّم٤مدر إظمرى، 

أّن أصؾ اًمٙمت٤مب يم٤من ُمًٜمدًا، إٓ أٟمف ُمع  ،وٓؾمٞمام ؿمقاهد اًمتٜمزيؾ ًمٚمحًٙم٤مين

إؾمػ اًمِمديد ئمٝمر ُمـ اًمٜمًخ٦م اًمقاصٚم٦م إًمٞمٜم٤م أّن أؾم٤مٟمٞمده ىمد طمذوم٧م، إٓ سمٕمض 

، طمٞم٨م يٌدأ اإلرؾم٤مل إمم هن٤مي٦م 44إؾم٤مٟمٞمد ُمـ أّول اًمٙمت٤مب إمم احلدي٨م رىمؿ: 

، صمؿ يٕمقد ًمإلرؾم٤مل اًمذي 564، ومٞمٕمقد ًمإلؾمٜم٤مد إمم احلدي٨م رىمؿ: 487احلدي٨م رىمؿ 

يٜمتٝمل قمٜمد سمداي٦م ؾمقرة اًمٙم٤مومرون، ومٞمٕمقد ُمًٜمدًا إمم آظمر اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وهبذا شمٙمقن 

رواي٦م وم٘مط، واعم١مؾمػ أيمثر أّن اًمٜمًخ٦م اًمتل وصٚم٧م  115اًمرواي٤مت اعمًٜمدة ُمٜمف هل 

اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز وٟم٘مؾ قمٜمٝم٤م ذم اًمٌح٤مر وصٚم٧م إًمٞمٜم٤م وهل خمتٍمة اظمتّم٤مرًا خمالً  إمم
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 وومٞمٝم٤م اًمٙمثػم ُمـ اعمِم٤ميمؾ يمام يرى سمٕمْمٝمؿ.

وقمغم أي٦م طم٤مل، ومٝمذا اًمتٗمًػم يِمٌف ؾم٤مئر اًمتٗم٤مؾمػم ذم يمقٟمف روائٞم٤ًم، ىمدياًم، يًتخدم 

 .اجلري واًمتٓمٌٞمؼ، وُمٜمٝم٩م اًمت٠مويؾ، ويٌلّم أؾم٤ٌمب اًمٜمزول، وينمح أي٤مت

 

 ×ـ التفػري املٍػٕب إىل اإلواً العػهطٙ 8

هـ( أطمد 255يٕمّد اًمتٗمًػم اعمٜمًقب إمم اإلُم٤مم احلًـ سمـ قمكم اًمٕمًٙمري )

٘م٤ًم  743اًمتٗم٤مؾمػم اًمِمٞمٕمٞم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م إىمدم، وىمد ـمٌع هذا اًمتٗمًػم ذم  صٗمح٤مت حم٘مَّ

٤مم ُمـ ضم٤مٟم٥م ُمدرؾم٦م اإلُم٤مم اعمٝمدي ذم ُمديٜم٦م ىمؿ ذم إيران، وذًمؽ سمٓمٌٕمتف إومم قم

 هـ.1449

ُمـ ؾمقرة  283ٓ يًتققم٥م هذا اًمتٗمًػم اًم٘مرآن يمّٚمف، ومٝمق يٜمتٝمل قمٜمد أي٦م 

اًمٌ٘مرة، وهق يٕمتٛمد ُمٜم٤مه٩م اًمتٗمًػم اًمتل رأيٜم٤مه٤م ُمع اًم٘مٛمل واًمٕمٞم٤مر وومرات اًمٙمقذم 

 ومال ٟمٕمٞمد.

سمٓمريؼ يٜمتٝمل إمم يمؾ ُمـ أيب يٕم٘مقب  ّي ٦م إقمٔمؿ ذم هذا اًمتٗمًػم أٟمف ُمروواعمِمٙمٚم

د وأيب احلًـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ ؾمٞم٤مر )ي٤ًمر(، ومه٤م رضمالن يقؾمػ سمـ حمٛمد سمـ زي٤م

، وهذا اًم٘مدر ُمـ اإلمه٤مل يً٘مط ىمٞمٛم٦م اًمتٗمًػم يمّٚمف: جمٝمقٓ احل٤مل، سمؾ ُمٝمٛمالن ضمداً 

ُمـ هٜم٤م مل حيَظ هذا اًمتٗمًػم سملم اًمِمٞمٕم٦م سمٙمثػم أمهٞم٦م، طمٞم٨م محؾ قمٚمٞمف اًمٕمديد ُمـ 

إّن اًمٜم٤مفمر ذم هذا قئل: اًمٕمٚمامء، سمؾ ذه٥م سمٕمْمٝمؿ إمم أٟمف ُمقوقع، ي٘مقل اًمًٞمد اخل

اًمتٗمًػم ٓ يِمؽ ذم أٟمف ُمقوقع، وضمؾَّ ُم٘م٤مم قم٤ممل حمّ٘مؼ أن يٙمت٥م ُمثؾ هذا اًمتٗمًػم، 

                                           
، ُم٘مّدُم٦م اعمح٘مؼ حمٛمد 42ـ  9: شمٗمًػم ومرات اًمٙمقذم: اٟمٔمرعمزيد ُمـ آـمالع طمقل اًمتٗمًػم،  (1)

 يم٤مفمؿ.

 .186: 21، و157: 13: ُمٕمجؿ رضم٤مل احلدي٨م اٟمٔمر (2)
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 .×ومٙمٞمػ سم٤مإلُم٤مم

وممّـ أؾم٘مط طمجٞم٦م هذا اًمتٗمًػم اسمـ اًمٖمْم٤مئري، واًمٕمالُم٦م احلكم، واًمتٗمرر، 

د واعمح٘مؼ اًمداُم٤مد، وآؾمؽمآسم٤مدي ص٤مطم٥م ُمٜمٝم٩م اعم٘م٤مل، وإردسمٞمكم، وحمٛمد ضمقا

اًمٌالهمل، واعمح٘مؼ اًمتًؽمي، واعمػمزا اًمِمٕمراين، واًمًٞمد ه٤مؿمؿ اخلقاٟم٤ًمري، وىمد 

داومع قمٜمف مج٤مقم٦م آظمرون وٟم٘مؾ قمٜمف سمٕمض اعمت٘مّدُملم، وُمـ أسمرز ُمـ داومع قمٜمف اعمحدث 

، ُمٕمتٛمدًا قمغم شمداول اًمتٗمًػم قمٜمد سمٕمض اعمت٘مدُملم واعمت٠مظمريـ، وًمٞمس اًمٜمقري

 سمدًمٞمؾ، وٓ ٟمٓمٞمؾ.

٤مر هذا اًمتٗمًػم وًمق قمغم ُمًتقى ضمزئل ًمٌٕمض رواي٤مشمف، اًمِمٞمخ وممّـ ُم٤مل إمم اقمتٌ

اًمّمدوق، واًمٓمؼمد ص٤مطم٥م آطمتج٤مج، واًم٘مٓم٥م اًمراوٟمدي، واسمـ ؿمٝمرآؿمقب، 

واًمِمٞمخ قمكم اًمٙمريمل، واًمِمٝمٞمد اًمث٤مين، واعمجٚمز إول، واعمجٚمز اًمث٤مين، واحلّر 

اهلل اًمٕم٤مُمكم، واًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين، واحلقيزي، واحلكّم ص٤مطم٥م اعمحتي، وٟمٕمٛم٦م 

، ًمٙمـ اجلزائري، واخلراؾم٤مين ص٤مطم٥م إيمٚمٞمؾ اًمرضم٤مل، واًمقطمٞمد اًمٌٝمٌٝم٤مين وهمػمهؿ

ذم يمثػم ممّـ ٟم٥ًم إًمٞمف اًم٘مقل سم٤مًمت٠ميٞمد أو اًمرومض ٟمٔمٌر ُمـ طمٞم٨م قمدم ووقح شمٌٜمّٞمٝمؿ 

 هلذا اًمرأي.

واحلّؼ ذم هذا اًمتٗمًػم ـ يمام يٌدو سمٜمٔمرٟم٤م اًم٘م٤مس ـ أّٟمف وٕمٞمػ اًمًٜمد، ًمٙمـ ٓ 

٤مشمف سم٤مًمقوع: ًمٕمدم اًمتالزم سملم اًمْمٕمػ واًمقوع، ومالسمّد ُمـ حيٙمؿ قمغم مجٞمع رواي

اًمٜمٔمر ذم رواي٤مشمف سم٤مًمتٗمّمٞمؾ ًمٚمحٙمؿ قمغم هذه اًمرواي٦م أو شمٚمؽ سم٤مًمقوع، يمام ٓسمّد ُمـ 

                                           
 .157: 13اعمّمدر ٟمٗمًف  (1)

 .244ـ  192: 5ًمقؾم٤مئؾ ظم٤ممت٦م ُمًتدرك ا (2)

اًمرؾم٤مًم٦م اًمتل يمتٌٝم٤م اًمِمٞمخ رو٤م أؾمت٤مدي وٟمنمت ذم آظمر  اٟمٔمرطمقل اعم١ميديـ واعمٕم٤مرولم،  (3)

 .743ـ  684شمٗمًػم اًمٕمًٙمري: 
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ُم٘م٤مرٟم٦م رواي٤مشمف سم٤ًمئر اًمٙمت٥م، ومٚمٕمّٚمف يٛمٙمـ احلّمقل قمغم رواي٤مت ُمِمؽميم٦م وهل٤م 

 ًمًٜمد.أؾم٤مٟمٞمد صحٞمح٦م ذم ُمّم٤مدر أظمرى، وإن يم٤من اًمٙمت٤مب ذم أصٚمف وٕمٞمػ ا

هذا، وىمد ذه٥م حمٛمد طمًلم اًمذهٌل إمم أّن هذا اًمتٗمًػم ىمد شم٠مصمر سم٤معمٕمتزًم٦م ذم 

 .إصقل وسم٤مًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م ذم اًمٗمروع اًمٗم٘مٝمٞم٦م

إٓ أّن هذا اًمٙمالم همػم واوح: وم٢مّن اًمِمقاهد اًمتل أشمك هب٤م ٓ شمٕمدو اًمِم٤مهد 

ذا همري٥م، ومٝمؾ واًمِم٤مهديـ، وهذا ٓ يث٧ٌم شم٠مصمرًا، وأُم٤م شم٠مصمره سم٤مًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م ومٝم

ي٘م٤مل سم٠مّن شمٗمًػم اًمتٌٞم٤من ًمٚمٓمقد ُمت٠مصمر سم٤مًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م، ُمع أّن اًمذهٌل أىمّر سم٠من رواة 

، وم٢مّن اًمت٠مصمر ُمتٗمّرع قمغم هذا اًمتٗمًػم اعمٜمًقب ًمإلُم٤مم اًمٕمًٙمري هؿ ُمـ اإلُم٤مُمٞم٦م

يمقن اعمت٠مصمر ُمٖم٤ميرًا ًمٚمٛم١مصمر، ُمع أّن اًمٙمت٤مب إُم٤مُمّل يمّٚمف ذم أومٙم٤مره وـمروطم٤مشمف، 

 ًمرواة يمذًمؽ.وص٤مطمٌف وا

وىمد يمّرر اًمذهٌل هذا إُمر ذم طمّؼ شمٗم٤مؾمػم أظمرى ؿمٞمٕمٞم٦م، ُمثؾ شمٗمًػم اًمّم٤مذم 

، وهق ظمٓم٠م ُمٜمٝمجل واوح، ومال ي٘م٤مل سم٠مّن شمٗمًػم اًمٓمؼمي ُمت٠مصمر ًمٚمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين

 سم٠مهؾ اًمًٜم٦ّم وهٙمذا.

 

 ِـ(310ـ داوع البٗاُ لمطربٙ ) 9

ضمرير سمـ يزيد سمـ يمثػم عمحٛمد سمـ  ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من قمـ شم٠مويؾ آي اًم٘مرآنيٕمّد يمت٤مب 

هـ( ُمـ أهّؿ يمت٥م اًمتٗمًػم سم٤معم٠مصمقر وأوؾمٕمٝم٤م 314سمـ هم٤مًم٥م اًمٓمؼمي، أسمق ضمٕمٗمر )

وأؿمٛمٚمٝم٤م قمغم اإلـمالق ذم اًم٘مرون اهلجري٦م إومم، ًمٜم٤مطمٞم٦م ُم٤م اطمتقاه ُمـ ٟمّمقص 

ٟمٌقي٦م، وقمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم وشم٤مسمٕمٞمٝمؿ إمم زُمٜمف، وأطمٞم٤مٟم٤ًم قمـ أهؾ اًمٌٞم٧م^ سمٕمد 

                                           
 .98ـ  97: 2: اًمذهٌل، اًمتٗمًػم واعمٗمّنون اٟمٔمر (1)

 .79: 2اعمّمدر ٟمٗمًف  (2)

 .174: 2اعمّمدر ٟمٗمًف  (3)
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 ×.اإلُم٤مم قمكم

 ا اًمٙمت٤مب ذم احلجؿ اًمٙمٌػم ذم صمالصملم جمّٚمدًا، وشمٌدو ىمٞمٛمتف وُمٜمٝمجف ذم:ي٘مع هذ

طمٞم٨م قم٤مش ُم١مًّمٗمف ذم اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م اهلجري، ومقًمد ذم  ـ ؿدمه افزمـي، 2

هـ، ومٝمذه اًمٗمؽمة شمٕمّد ُمٝمّٛم٦ًم 314هـ، وشمقذم ذم سمٖمداد قم٤مم 224ـمؼمؾمت٤من ذم آُمؾ قم٤مم 

 ـ يمت٥م شمٗمًػمي٦م ُمٜمٝم٤م.وُمت٘مّدُم٦م ٟمًٌٞم٤ًم ُمع إظمذ سمٕملم آقمت٤ٌمر ُم٤م وصٚمٜم٤م ُم

طمٞم٨م وصّمؼ اًمٓمؼمي ُمٕمٔمؿ اعمٕمٚمقُم٤مت اًمتل ٟمًٌٝم٤م إمم  ـ اهتاممه بوٕشوكقد، 3

اًمرؾمقل وأهؾ اًمٌٞم٧م واًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم وشم٤مسمٕمٞمٝمؿ ويم٤ٌمر اعمٗمّنيـ إمم زُمٜمف، وذيمر 

، إٓ أٟمف شم٤مريخ إُمؿ واعمٚمقكهل٤م أؾم٤مٟمٞمد صم٤مسمت٦م واوح٦م، مت٤مُم٤ًم يمام ومٕمؾ ذم شم٤مرخيف 

ًمٜم٘مؾ قمـ اًمْمٕمٗم٤مء واعمج٤مهٞمؾأيمثر ذم ا. 

ُمـ هٜم٤م ي١مظمذ قمٚمٞمف قمدم اًم٘مٞم٤مم سمت٘مقيؿ شمٗمّمٞمكم ًمٚمرواي٤مت اًمتل مجٕمٝم٤م ُمـ طمٞم٨م 

 .اًمًٜمد واعمتـ، يماًل قمغم طمدة

طمٞم٨م وّؿ هذا اًمٙمت٤مب طمجاًم ه٤مئاًل ُمـ أراء واعمقاىمػ  ـ موشوظّقته، 4

 قم٤ممل اًمتٗمًػم، واًمتٗم٤مؾمػم، وطميت ومٞمف أؾمامء ؿمخّمٞم٤مت يمثػمة ضمدًا يم٤من هل٤م سم٤مٌع ذم

ومٚمؿ يٜم٘مؾ ًمزيٍد وم٘مط دون قمٛمرو، أو ًمٕمٛمرو دون زيد، سمؾ ٟم٘مؾ ًمٙمّؾ اًمّمح٤مسم٦م 

واًمت٤مسمٕملم قمغم اظمتالوم٤مت اًمتٗمًػم واعمٗمنيـ، ٟمٕمؿ، ٓ ٟمجد طمْمقرًا يمٌػمًا ُمقازي٤ًم 

ًمتٗم٤مؾمػم أئٛم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م سمٕمد قمٍم احلًٜملم وزيـ اًمٕم٤مسمديـ وزيد سمـ 

 قمكم.

وم٘مد يم٤من يرضّمح سملم أراء،  فـؼل فًراء إػ حّقز آجتفود،ـ خروجه من جمّرد ا 5

ويٕمتٛمد قمغم ُم٘مّدُم٤مت اضمتٝم٤مدي٦م ؿمخّمٞم٦م ًمتٗمًػم أي٦م هبذه اًمٓمري٘م٦م أو شمٚمؽ، ومٚمؿ 

                                           
 .312: 2اعمٗمّنون ذم صمقسمف اًم٘مِمٞم٥م حمٛمد ه٤مدي ُمٕمروم٦م، اًمتٗمًػم و (1)

 .313: 2: اعمّمدر ٟمٗمًف اٟمٔمر (2)
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يٙمـ ُمثؾ ُم٤م وصٚمٜم٤م ُمـ شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر أو ومرات اًمٙمقذم أو قمكم سمـ إسمراهٞمؿ اًم٘مٛمل، 

ًمدوام يامرس اضمتٝم٤مدًا يٜمدر أن يتدظّمؾ سمتٗمًػم أو شمرضمٞمٍح ُمـ قمٜمده، سمؾ يم٤من قمغم ا

 واوح٤ًم.

ومل ي٘مػ اضمتٝم٤مده قمٜمد طمدود ومٝمؿ أي٦م اًمٙمريٛم٦م، سمؾ يم٤من جيتٝمد ومٞمام وصٚمف قمـ 

اًم٤ًمسم٘ملم أيْم٤ًم، ومٞمْمّٕمػ رواي٦ًم هٜم٤م روي٧م قمـ اسمـ قم٤ٌمس ُمثاًل، وأظمرى هٜم٤مك 

 روي٧م قمـ اسمـ ُمًٕمقد، سمجٝم٤مًم٦م راٍو أو وٕمٗمف ممّـ وىمع ذم اًمًٜمد.

كسبقًو إػ ؾريٍق من افػرق ادتطّرؾي أو ادتشّددة دم  ـ امتوز افطزي بؼّؾي اكحقوزه 6

ومٝمق وإن يم٤من ؾمٜمّل اعمذه٥م إٓ أٟمف يم٤من ًمف ُمذهٌف اخل٤مص اًمذي يٕمّد اًمٞمقم  اإلشَلم،

ُمـ اعمذاه٥م اًمٗم٘مٝمّٞم٦م اعمٜم٘مرو٦م، وىمد ظم٤مصٛمف احلٜم٤مسمٚم٦م سمِمّدة، وهٞمجقا قمٚمٞمف اًمرأي 

 ف ُمتٝمٛمٞمٜمف سم٤مإلحل٤مد.اًمٕم٤مم اًمذي صم٤مر قمٚمٞمف ذم سمٖمداد، طمتك أهنؿ طم٤موًمقا ُمٜمع دومٜم

وًمٕمّؾ ُم٤م يِمٝمد ًمقؾمٓمٞم٦ٍم ٟمًٌٞم٦م ُم٤مرؾمٝم٤م اًمٓمؼمي أّن يم٤موم٦م اعمًٚمٛملم اًمٞمقم ٓ جيدون 

طمزازًة ُمـ اًمرضمقع إمم يمت٤مسمٞمف ذم اًمت٤مريخ واًمتٗمًػم، وٟم٦ًٌم اًمتِمٜم٩م ُمـ يمتٌف أىمّؾ سمٙمثػم 

ُمـ همػمه. ًمٙمٜمّف ُمع ذًمؽ يٕمّد ُمـ أٟمّم٤مر ُمدرؾم٦م احلدي٨م وّد ُمدرؾم٦م اًمرأي 

ومٝمق رهمؿ اضمتٝم٤مداشمف، يرى ضورة اًمرضمقع ذم اًمتٗمًػم إمم اعم٠مصمقر  وآضمتٝم٤مد: هلذا

 .واعمٜم٘مقل قمـ اعمت٘مّدُملم

ٟمٕمؿ، اهتٛمف اًمٕمالُم٦م اًمِمٞمخ حمٛمد ه٤مدي ُمٕمروم٦م وهمػمه سم٤مًمتٕمّّم٥م وفمٝمقر اًمٜمّم٥م 

 .ُمٜمف ذم سمٕمض اعمقاىمػ اًمتٗمًػمي٦م

يمثػمًا  إذ ـ امتوز افطزي بشؽل واَح بوظتامده افؾغي وافشعر وافـحو وافبَلؽي، 7

                                           
 .319ـ  318: 2: اعمّمدر ٟمٗمًف اٟمٔمر (1)

: وطمًلم قمٚمقي ُمٝمر، روش ه٤م ويمرايش ه٤مي شمٗمًػمي: 322ـ  319: اعمّمدر ٟمٗمًف: اٟمٔمر (2)
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ُم٤م ٟمجد قمٜمده اؾمتِمٝم٤مدًا سمٙمالم اًمٕمرب، يمام يتٕمّرض ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من إلقمراب 

سمٕمض أي٤مت هبدف اًمقصقل إمم ومٝمؿ صحٞمح هل٤م، سمؾ ئمٝمر ُمـ اًمٓمؼمي أٟمف قمٜمدُم٤م 

يًتٕمرض إُمقر اًمٜمحقي٦م يذيمر رأي اعمدرؾمتلم: اًمٌٍمي٦م واًمٙمقومٞم٦م، صمؿ يرضّمح 

 .ًمٜمٗمًف رأي٤ًم ظم٤مص٤ًم ُمٜمٗمردًا قمـ اجلٛمٞمع واطمدًا ُمٜمٝمام، وىمد جيتٝمد ذم اًمٚمٖم٦م ومٞم٠مظمذ

، طمتك ضمٕمٚمف ُم٘مٞم٤مؾم٤ًم ًمقزن أراء وأقمٓم٤مه ىمٞمٛم٦ًم ُمْم٤مقمٗم٦م ـ اهتاممه بوإلمجوع، 8

ورسمام يم٤من ذًمؽ اٟمًٞم٤مىم٤ًم ُمع ٟمزقم٦م فمٝمرت ذم اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م اهلجري حتٞمؾ إمم إظمذ 

 سم٤معمجٛمع قمٚمٞمف، ًمتخٗمٞمػ طمدة اًمتقشمر وآٟم٘م٤ًمم ذم إُم٦م.

وهق ُمـ اعمّم٤مدر اعمٝمّٛم٦م ذم هذا اعمج٤مل، وىمٞم٤مُمف  ءات افؼرآكقي،ـ ظرَه فؾؼرا 9

 سم٤مٓضمتٝم٤مد ومٞمٝم٤م واًمؽمضمٞمح سمٞمٜمٝم٤م، وهق يرومض اًم٘مراءات اعمٜمٗمردة واًمِم٤مذة يمثػمًا.

ُم٤م  وٓ ئمٝمر ُمٜمف أٟمف يم٤من ُمتِمٜمّج٤ًم ُمٜمٝم٤م، ومٙمثػماً  ـ توّرضه بروايي اإلٍائقؾقوت، :

يم٤من يٕمّٚمؼ، وهذا ُم٤م ؿمّٙمؾ ٟم٘مٓم٦ًم رواه٤م دون شمٕمٚمٞمٍؼ أو ٟم٘مد، ًمٙمـ ذم سمٕمض إطمٞم٤من 

ؾمٚمٌٞم٦م ذم شمٗمًػمه، ومٝمذا اًمتٗمًػم رهمؿ يمّؾ ىمٞمٛمتف اًمتل يٛمٚمٙمٝم٤م، إٓ أٟمف ُمِمحقن سم٤مًمٖم٨م 

 .واًمًٛملم، وًمٕمّؾ ص٤مطمٌف أراده ُمقؾمققم٦ًم ُيرضمع إًمٞمٝم٤م

 

 ِـ(460ـ تفػري التبٗاُ لمطٕغ٘ ) 10

هـ( 464ـ  385يٕمّد شمٗمًػم اًمتٌٞم٤من ًمٚمِمٞمخ أيب ضمٕمٗمر حمٛمد سمـ احلًـ اًمٓمقد )

                                           
 .151ـ  147: اًمتٗمًػم إصمري: اٟمٔمر (1)

 .152ـ  151اعمّمدر ٟمٗمًف:  (2)

ـ  245: 1: اًمذهٌل، اًمتٗمًػم واعمٗمنون اٟمٔمرزيد ُمـ آـمالع طمقل شمٗمًػم اًمٓمؼمي، عم (3)

224. 
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ُمـ أىمدم وأقمٔمؿ يمت٥م اًمتٗمًػم اعمقؾمققمٞم٦م اًم٘مديٛم٦م قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م، وم٤مًمٓمقد 

قمٚمٌؿ ُمـ أقمالم اًمتِمّٞمع، ويم٤من شمٚمٛمٞمذًا ًمٚمٛمرشم٣م واعمٗمٞمد واًمٖمْم٤مئري، وىمد اُمت٤مز 

سم٤مجل٤مُمٕمٞم٦م ذم احلدي٨م واًمرضم٤مل واًمٗم٘مف وإصقل واًمتٗمًػم واًمٙمالم، إُمر اًمذي 

 قمٜمد اإلُم٤مُمٞم٦م. أقمٓمك ؿمخّمٞمتف ـم٤مسمٕم٤ًم ُمرضمٕمٞم٤ًم يمٌػماً 

 ويؿؽن تعريف تػسر افتبقون ظز افـؼوط افتوفقي:

قمغم ظمالف شمٗمًػم ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من أو  ـ ٓ يعّد تػسر افتبقون تػسرًا أثريًو حمضًو، 2

شمٗمًػم اًم٘مٛمل أو اًمٕمٞم٤مر، سمؾ هق شمٗمًػم ضم٤مُمٌع إمم طمّد ُم٤م، ومٞمف ٟمزقم٦م أصمري٦م وقم٘مٚمٞم٦م 

 .اجل٤مُمٕم٦م، وومّمٚمف قمـ اًمتٗمًػم إصمري ُمٕم٤ًم، وهلذا ووٕمف سمٕمض اًمٕمٚمامء ذم اًمتٗم٤مؾمػم

ـّ ىمٞمٛمتف شمٔمٝمر أّٟمف أىمدم شمٗمًػم ؿمٞمٕمل إُم٤مُمل اطمتقى اًمتٗمًػم إصمري ُمـ  ًمٙم

ٟمّمقص أئٛم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م إمم ضم٤مٟم٥م ٟمّمقص اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم، وم٤مًم٘مٛمل واًمٕمٞم٤مر 

وهمػممه٤م يم٤من اًمٖم٤مًم٥م ذم اًمٜم٘مؾ قمٜمدهؿ هق ٟمّمقص أهؾ اًمٌٞم٧م، أُم٤م اًمٓمقد ومذيمر 

ـ أظمريـ سمٙمثرة، ُمـ اسمـ قم٤ٌمس واسمـ ُمًٕمقد، وقمثامن، وقمٛمر، وأيب وضمقه اعمٗمّني

سمٙمر، وقمٌد اهلل سمـ قمٛمر، وضم٤مسمر إٟمّم٤مري، وأيب هريرة، واخلدري، وقم٤مئِم٦م، 

وؾمٚمامن، وقمامر، وأيّب سمـ يمٕم٥م، وجم٤مهد، واًمًّدي، واًمْمح٤مك، وُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن، 

ـ اعمًٞم٥م، واًمرسمٞمع سمـ أٟمس، واحلًـ اًمٌٍمي، واًمِمٕمٌل، وقمٙمرُم٦م، وؾمٕمٞمد سم

وـم٤مووس سمـ يمٞم٤ًمن، وقمٓم٤مء، وؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم وهمػمهؿ، ُمـ هٜم٤م ايمت٥ًم ىمٞمٛم٦ًم 

 ُمْم٤مقمٗم٦م قمغم اعمًتقى اًمِمٞمٕمل ذم ؿمٛمقًمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م إصمري٦م اًمتل ومٞمف.

 إػ ظُصه،اإلمومقي ـ ـوكه افتػسر اجلومع إّم وإوشع ظـد افشقعي  3

٤من اًمٓمقد ذم اًم٘مرن اخل٤مُمس ـ سمح٥ًم ُم٤م وصٚمٜم٤م ـ إمم زُماإلُم٤مُمٞم٦م وم٤مًمتٗم٤مؾمػم اًمِمٞمٕمٞم٦م 

                                           
 .381ـ  373: 2: ُمٕمروم٦م، اًمتٗمًػم واعمٗمّنون ذم صمقسمف اًم٘مِمٞم٥م اٟمٔمر (1)
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اهلجري يم٤مٟم٧م صٖمػمة احلجؿ حمدودًة ضمدًا، وسمٕمْمٝم٤م ًمٞمس ضم٤مُمٕم٤ًم ًمٙمّؾ آي٤مت 

اًمٙمت٤مب، وجملء شمٗمًػم اًمتٌٞم٤من ٟم٘مَؾ اًمتٗمًػم اًمِمٞمٕمل ُمـ ُمرطمٚم٦ٍم إمم أظمرى، سمحٞم٨م 

أصٌح ُمقؾمققمٞم٤ًم ؿم٤مُماًل ُمًتققم٤ًٌم، خيرج ُمـ اإلـم٤مر اعمذهٌل ويٜمٗمتح قمغم ٟمٔمري٤مت 

ا حتّقل طم٘مٞم٘مل ذم قمٚمؿ اًمتٗمًػم قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م، وىمد اعمذاه٥م إظمرى، وهذ

 .أعمح اًمِمٞمخ اًمٓمقد ٟمٗمًف إمم هذه اًم٘مْمٞم٦م ذم ُم٘مّدُم٦م شمٗمًػمه

ـ يؿتوز هذا افتػسر ـ صقعقًو ـ بوصتامفه ظذ مؼّدمي ضويؾي حتتوي جمؿوظي من  4

ادتشوبه إبحوث افتؿفقديي ُّمّو يتصل بتلويل افؼرآن وافـوشخ وادـسوخ وادحؽم و

ذم طملم مل ٟمجد هلذه  ،وإظجوز افؼرآن، وؿراءاته وأشومقه وأشومي شوره وؽر ذفك

اًمٓمري٘م٦م قمٞمٜم٤ًم وٓ أصمرًا ذم اعمّمٜمّٗم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م هبذا احلجؿ، وهذا يدّل قمغم شمٓمّقر 

 ُمٜمٝمجل ومٞمام خيّص اًمتٗمًػم، وقمغم شمٓمّقر ؿمٞمٕمل ذم قمٚمقم اًم٘مرآن.

ُم٤م مل ٟمره قمغم هذا اعمًتقى ـمقًٓ وهذا  ـ اهتاممه بوفؼراءات وترجقحفو، 5

 وقمرو٤ًم ُمع أّي ُمـ اعمٗمّنيـ اًمِمٞمٕم٦م اًم٤ًمسم٘ملم.

ـ اهتاممه بجواكى افـزول وافؾغي وافشعر وإدب بطريؼي جقدة، إػ جوكى  6

إمم طمّد أٟمٜم٤م ٟمجد ـ وًمٚمٛمّرة إومم ـ شمٕمّرو٤ًم  ُّمورشته آجتفود دم ؾفم أيوت،

واًمت٤مرخيٞم٦م وهمػمه٤م سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم هذه أي٦م أو  ًمألسمح٤مث اًمٙمالُمٞم٦م واًمٗم٘مٝمٞم٦م وإصقًمٞم٦م

 شمٚمؽ، مم٤م ًمف صٚم٦م هبذا اعمقوقع أو ذاك. وىمد ريّمز هٜم٤م يمثػمًا قمغم اًم٘مْم٤مي٤م اًمٙمالُمٞم٦م.

ـ اظتامده دم مجؾي من ادوارد ظذ مـفٍ تػسر افؼرآن بوفؼرآن، وتػسر افؼرآن  7

 بوحلديٌ افؼيف.

                                           
 .1: 1اًمتٌٞم٤من  (1)

 .21ـ  3: 1اعمّمدر ٟمٗمًف  (2)
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رَي دم صلن من صمون هذه أيي أو ـ اظتامُده مبدأ افسجقح بغ افروايوت ادتعو 8

وىمد يم٤من اًمِمٞمخ اًمٓمقد ظمٌػمًا ذم اجلٛمع سملم اًمٜمّمقص اعمتٕم٤مرو٦م، يمام شمدّل  تؾك،

 .آؾمتٌّم٤مر ومٞمام اظمتٚمػ ُمـ إظم٤ٌمرقمغم ذًمؽ حم٤موًمتف اًمِمٝمػمة ذم يمت٤مب 

ـ ظذ خَلف افطزي َل يعتؿد افطود ـ وبعده افطزد ـ أشؾوب ظرض  9

يمّؾ رواي٤مشمف ذم هذا اًمٙمت٤مب قمـ أهؾ اًمٌٞم٧م أو اًمٜمٌل أو هلذا يم٤مٟم٧م  إشوكقد،

اًمّمح٤مسم٦م أو اًمت٤مسمٕملم أو همػمهؿ ُمرؾمٚم٦ًم ٓ ؾمٜمد هل٤م، سمؾ ذم سمٕمض إطمٞم٤من ٓ يذيمر 

طمتك ص٤مطم٥م اًم٘مقل، ُمثؾ أن ي٘مقل: وضم٤مء قمـ سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م أو سمٕمض اًمت٤مسمٕملم أو 

 ٟمحق ذًمؽ.

:  ٌّ بً إفقه بعض ـ يظفر أّن تػسر افتبقون ـ ومثؾه جمؿع افبقون ـ ؿد ت

وم٘مد روى قمـ يمٕم٥م إطم٤ٌمر وقمـ وه٥م سمـ ُمٜمٌف، وُمع أٟمف يم٤من يرّد  اإلٍائقؾقوت،

هذه اًمرواي٤مت أطمٞم٤مٟم٤ًم ويٕمّٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م، إٓ أٟمف يم٤من يت٤ًمهؾ ُمٕمٝم٤م ذم أطمٞم٤من أظمرى وٓ 

يذيمر ؿمٞمئ٤ًم سمحّ٘مٝم٤م، مت٤مُم٤ًم ُمثؾ اًمٓمؼمي، ٟمٕمؿ قمٜمد خم٤مًمٗم٦م اًمرواي٦م اإلهائٞمٚمٞم٦م عمٕمت٘مد 

 . يٕمّٚمؼ قمٚمٞمٝم٤مأؾم٤مس يم٤من اًمٓمقد

ـ يظفر من تلّمل ـتوب افتبقون أّن أحد مصودره افرئقسي ـون ـتوب جومع  21

إذ يقضمد ىمدر ُمٝمّؿ ُمـ اًمتِم٤مسمف سمٞمٜمٝمام، يمام أّن اعمّمدر إم ًمٙمت٤مب  افبقون فؾطزي،

جمٛمع اًمٌٞم٤من هق شمٗمًػم اًمتٌٞم٤من، إمم طمّد يٛمٙمـ اقمت٤ٌمر أهمٚم٥م ُم٤م ضم٤مء ذم جمٛمع اًمٌٞم٤من 

 ٞم٤من.ُم٠مظمقذًا ُمـ اًمتٌ

وهٜم٤مك ُمـ يرى أّن اًمٓمؼمد اًمذي أظمذ قمـ يمت٤مب اًمتٌٞم٤من اًمتٌس قمٚمٞمف اؾمؿ أيب 

ضمٕمٗمر اًمقارد ذم اًمتٌٞم٤من ومٔمٜمف اإلُم٤مم اًم٤ٌمىمر، ومٞمام هق أسمق ضمٕمٗمر اًمٓمؼمي، وووٕمقا 

 ، وهٜم٤مك ٟم٘م٤مش طمقل هذا إُمر ٟمؽميمف إمم حمّٚمف.يمٚمٛم٦م )قمٚمٞمف اًمًالم( سمٕمده ظمٓم٠م

                                           
 .187ـ  183: اًمتٗمًػم إصمري: اٟمٔمر (1)

 .22ـ  21، طمدي٨م ه٤مى ظمٞم٤مزم در جمٛمع اًمٌٞم٤من: ٟمٕمٛم٧م اهلل ص٤محلل ٟمجػ آسم٤مدي (2)
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ذ تػسر جمؿع افبقون فؾطزد شوى حّق ومو ؿؾـوه ظن تػسر افتبقون يصدق ظ

 افسبق; ّٕن جمؿع افبقون كسخٌي ظن تػسر افتبقون دم افغوفى.

 

 ِـ(481ـ احملطض الٕدٗع يف تفػري الهتاب الععٖع، البَ عطٗٛ ) 11

ٕيب حمٛمد قمٌد احلؼ سمـ  اعمحّرر اًمقضمٞمز ذم شمٗمًػم اًمٙمت٤مب اًمٕمزيزيٕمّد شمٗمًػم 

هـ( ُمـ أهّؿ اًمتٗم٤مؾمػم سم٤معم٠مصمقر قمٜمد 481ريب اًمٖمرٟم٤مـمل )هم٤مًم٥م سمـ قمٓمٞم٦م إٟمدًمز اعمٖم

اعمًٚمٛملم، طمٞم٨م ُم٤مرس ومٞمف اًمٜم٘مد واًمتٛمحٞمص، وشمٌدو حم٤موًمتف ـ يمام ي٘مقل اسمـ 

ـ شمٚمخٞمّم٤ًم ًمٙمّؾ اًمتٗم٤مؾمػم اًمتل ؾمٌ٘متف وشمدىمٞم٘م٤ًم ذم اًمّمحٞمح ُمٜمٝم٤م، شمٌٕمف  ظمٚمدون

 قمٚمٞمٝم٤م اًم٘مرـمٌل ومٞمام سمٕمد.

ٕم٦م، يمام أٟمف ظمٚمٌق ُمـ اإلهائٞمٚمٞم٤مت، ويِمتٛمؾ هذا اًمتٗمًػم قمغم ُم٘مّدُم٦م ضمٞمدة وٟم٤موم

 .يمام ي٘مقل اًمٕمالُم٦م ُمٕمروم٦م

 

 ِـ(427ـ تفػري الهؿف ٔالبٗاُ، لمجعميب ) 12

هذا اًمتٗمًػم ٕيب إؾمح٤مق أمحد سمـ إسمراهٞمؿ اًمثٕمٚمٌل اًمٜمٞم٤ًمسمقري اعمتقرم قم٤مم 

هـ، متّٞمز سم٤مًمتقؾّمع ذم اًمٚمٖم٦م وإدب واًم٘مراءات، وأضم٤مد ذم ٟم٘مؾ آراء اعمت٘مدُملم، 427

شمقّرط سم٤مإلهائٞمٚمٞم٤مت واعمقوققم٤مت، وىمد اقمتٛمد رواي٤مت اًمِمٞمٕم٦م مم٤م أصم٤مر  ًمٙمٜمف

 .اًمٕمت٤مب قمٚمٞمف سم٤مخلّمقص

هذا، وهٜم٤مك يمت٥م أظمرى ٕهؾ اًمًٜم٦ّم شمٜمدرج ذم اًمتٗمًػم اعم٠مصمقر ُمثؾ ُمٕم٤ممل اًمتٜمزيؾ 

                                           
 .444ُم٘مدُم٦م اسمـ ظمٚمدون:  (1)

 .344: 2اًمتٗمًػم واعمٗمنون ذم صمقسمف اًم٘مِمٞم٥م  (2)

ـ  227: 1عمزيد ُمـ آـمالع: اًمذهٌل، اًمتٗمًػم واعمٗمنون  اٟمٔمر: و345: 2اعمّمدر ٟمٗمًف  (3)

234. 
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ٚم٦م  .ًمٚمٌٖمقي، وسمحر اًمٕمٚمقم ًمٚمًٛمرىمٜمدي وهمػممه٤م، شمراضمع أطمقاهل٤م ذم اًمٙمت٥م اعمٗمّمِّ

 

 التفػري األثطٙالجاٌ٘: وطادع 

ويمام شمٕمّددت اعمّم٤مدر اًم٘مديٛم٦م ًمٚمتٗمًػم إصمري، يمذًمؽ شمٕمّددت اعمراضمع اعمت٠مظمرة 

اًمتل ضم٤مءت سمٕمد اًم٘مرن اخل٤مُمس اهلجري، وٟمذيمر ُمٜمٝم٤م اعمراضمع اًمت٤مًمٞم٦م ُمـ سم٤مب اعمث٤مل 

 وم٘مط:

 

 ِـ(747ـ تفػري الكطآُ الععٗي، البَ نجري السوؿك٘ ) 1

قمامد اًمديـ أيب اًمٗمداء إؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمرو سمـ هذا اًمتٗمًػم اهل٤مّم يرضمع إمم احل٤مومظ 

اسمـ شمٞمٛمٞم٦م اًمِمٞمخ هـ(، شمٚمٛمٞمذ 774ـ  741يمثػم اًمٌٍمي اًمدُمِم٘مل اًمِم٤مومٕمل )

 احلّراين.

، يمام اؿمتٝمر سم٤مًمتٗمًػم ذم هذا اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦ماؿمتٝمر هذا اًمٕم٤ممل سم٤مًمت٤مريخ ذم يمت٤مسمف 

ًٜم٦ّم، سمٕمد ضم٤مُمع اًمٙمت٤مب، ويٕمّد شمٗمًػمه ُمرضمٕم٤ًم ُمٝماًم ًمٚمتٗمًػم إصمري قمٜمد أهؾ اًم

 اًمٌٞم٤من ًمٚمٓمؼمي ُمع اُمتٞم٤مزات إو٤مومٞم٦م.

وئمٝمر أّن ُمٜمٝمجف اقمتامد شمٗمًػم اًم٘مرآن سم٤مًم٘مرآن، وسم٤محلدي٨م، وسم٤مًمٚمٖم٦م، وسمام شم٘مّدم 

 ُمـ يمت٥م اًمتٗمًػم يم٤مسمـ ضمرير، واًمًٛمرىمٜمدي، واًم٘مرـمٌل، واًمزخمنمي و..

ـّ اسمـ يمثػم هجقُم٤ًم قمٜمٞمٗم٤ًم قمغم اإلهائٞمٚمٞم٤مت ذم اًمتٗمًػم ويم٤من يٜمت٘مده ٤م وىمد ؿم

سمِمّدة، واٟمت٘مد يمٕم٥م إطم٤ٌمر، ومٙم٤من ٓ ي٠مظمذ سم٤مإلهائٞمٚمٞم٤مت إٓ ُم٤م واومؼ إدًّم٦م، ًمٙمٜمف 

 .ُمع ذًمؽ مل خيُؾ يمت٤مسمف ُمٜمٝم٤م، ُمع أّٟمف يم٤من ٟمّ٘م٤مدًا ًمألؾم٤مٟمٞمد

                                           
، 226ـ  224: 1تٗمًػم واعمٗمنون : اًمذهٌل، اًماٟمٔمرعمزيد ُمـ اإلـمالع قمغم هذه اًمتٗم٤مؾمػم،  (1)

 .238ـ  234

ـ  344: 2: واًمتٗمًػم واعمٗمنون ذم صمقسمف اًم٘مِمٞم٥م 241ـ  191: اًمتٗمًػم إصمري: اٟمٔمر (2)
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 ِـ(876ـ اجلٕاِط احلػاُ، لمجعاليب ) 2

هـ(  876هذا اًمتٗمًػم ٕيب زيد قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ خمٚمقف اًمثٕم٤مًمٌل )

 .راءات واًمٜمحق، ويذيمر اًمرواي٤مت سمال أؾم٤مٟمٞمد، وهق ُمتٝمؿ سم٤مًمتٕمّّم٥ميتٕمّرض ًمٚم٘م

 

 ِـ(911ـ السض املٍجٕض يف التفػري باملأثٕض، لمػٕٗط٘ ) 3

هذا اًمتٗمًػم جلالل اًمديـ أيب اًمٗمْمؾ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر سمـ حمٛمد اًمًٞمقـمل 

 هـ(، اقمتٛمد ومٞمف اًمتًٌٞمط وآظمتّم٤مر وطمذف إؾم٤مٟمٞمد، وهق يذيمر أي٦م911)

ويذيمر حتتٝم٤م اًمرواي٤مت اعمتّمٚم٦م هب٤م دون أّي شمٕمٚمٞمؼ، وًمذا اطمتقى يمّؾ أٟمقاع اًمرواي٤مت 

 ُمـ اًمٖم٨م واًمًٛملم واإلهائٞمٚمٞم٤مت وهمػمه٤م.

 

 ِـ(1091ـ تفػري الصايف، لمفٗض الهاؾاٌ٘ ) 4

 سمٕمد اًم٘مرون إومم، ضم٤مء قمٍم اعمقؾمققم٤مت اًمتٗمًػمي٦م إصمري٦م قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م

هـ( صمؿ اسمـ يمثػم 314عمقؾمققم٤مت ُمع اًمٓمؼمي )، وم٤مًمًٜم٦ّم قمرومقا هذه ااإلُم٤مُمّٞم٦م

هـ(، أُم٤م اًمِمٞمٕم٦م ومٚمؿ يؽميمقا ُمقؾمققم٦م ذم اًمتٗمًػم إصمري ؾمقى ُم٤م أؾمٚمٗمٜم٤مه قمـ 774)

اًمٓمقد واًمٓمؼمد مم٤م يم٤مٟم٧م ُمِمٙمٚمتف ذم إجي٤مزه وقمدم ٟم٘مؾ اًمٙمثػم ُمـ اًمٜمّمقص 

احلرومٞم٦م ومٞمف، وقمدم متّحْمف ذم اًمتٗمًػم إصمري، هلذا اٟمت٘مٚمقا سمٕمد ذًمؽ إمم ُمرطمٚم٦م 

اعمقؾمققمٞم٦م ذم اًمتٗمًػم إصمري، ًمٙمـ قمغم ٟمٓم٤مق اًمٜمٌل وأهؾ اًمٌٞم٧م ذم اًمٖم٤مًم٥م، وأهّؿ 

هذه اًمتٗم٤مؾمػم فمٝمر ذم اًمٕمٍم اإلظم٤ٌمري يمام ؾمقف ٟمرى، وُمـ أمّهٝم٤م شمٗمًػم اًمّم٤مذم 

 ًمٚمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين.

هذا اًمتٗمًػم ًمٚمٗم٘مٞمف اعمحّدث اًمٗمٞمٚمًقف حمًـ حمٛمد سمـ ُمرشم٣م ويٕمرف سم٤مًمٗمٞمض 
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شمٗم٤مؾمػم: يمٌػم وُمتقؾمط وصٖمػم، ؾماّمه٤م قمغم اًمؽمشمٞم٥م: اًمٙم٤مؿم٤مين، وىمد شمرك صمالصم٦م 

 اًمّم٤مذم وإصٗمك واعمّمّٗمك.

جيٛمع هذا اًمتٗمًػم )اًمّم٤مذم( سملم اًمرواي٦م واًمدراي٦م ُمع همٚم٦ٌم اًمرواي٦م، وهق 

يًتققم٥م اًم٘مرآن يمّٚمف، وىمد اقمتٛمد ذم اًمٜم٘مؾ قمغم شمٗمًػم اًمٌٞمْم٤موي، صمؿ قمغم اًمرواي٤مت. 

ث ذم ىمْم٤مي٤م اًمتٗمًػم واًمت٠مويؾ وقمٚمقم وهق يٛمت٤مز سمٛم٘مدُم٦م ُمـ اصمٜمل قمنم ومّماًل، شمتحدّ 

 اًم٘مرآن، وشمٕمّد ذات ىمٞمٛم٦م يمٌػمة ضمدًا.

وٓ يٓمٞمؾ إٓ إذا وضمد ذم أُم٤م ُمٜمٝمجف ومٞمٕمتٛمد اًمٚمٖم٦م أوًٓ، صمؿ اًمٜمحق، صمؿ اعم٠مصمقر، 

. وأيمثر اًمٙمت٥م اًمتل اؾمت٘مك ُمٜمٝم٤م أي٦م ُم٤م يٛمٙمـ أن ي٠مظمذ ُمٜمف ؿم٤مهدًا قمغم ُمٌدأ

٤مر وهمػممه٤م، سمٞمد أٟمف ٓ حيّ٘مؼ ذم اًمرواي٤مت ٓ رواي٤مشمف هل شمٗمًػم اًم٘مٛمل وشمٗمًػم اًمٕمٞم

ؾمٜمدًا وٓ دًٓم٦ًم، وىمد ذيمر اًمٕمالُم٦م ُمٕمروم٦م أّن ومٞمف اًمٙمثػم ُمـ اإلهائٞمٚمٞم٤مت وُمـ 

 .اًمرواي٤مت اًمْمٕم٤مف

 

 ِـ(1107ـ الربِاُ يف تفػري الكطآُ، لمػٗس البشطاٌ٘ ) 5

ًمٙمتٙم٤مين هذا اًمتٗمًػم ًمٚمًٞمد ه٤مؿمؿ سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ إؾمامقمٞمؾ احلًٞمٜمل اًمٌحراين ا

هـ(، وهق حمّدث مّج٤مع ًمٚمحدي٨م، ًمٙمٜمف مل يٜم٤مىمش أّي طمدي٨م ؾمٜمدًا 1149أو  1147)

 أو دًٓم٦ًم، ويم٤من قمغم ُمًٚمؽ اإلظم٤ٌمريلم ذم ذًمؽ.

اقمتٛمد اًمٌحراين ذم شمٗمًػمه قمغم قمدد واؾمع ُمـ اعمّم٤مدر سمام ومٞمٝم٤م ُمّم٤مدر، ُمثؾ 

د، اًمتٗمًػم اعمٜمًقب إمم اإلُم٤مم اًمٕمًٙمري، وشمٗمًػم اًم٘مٛمل، وآطمتج٤مج ًمٚمٓمؼم

، وًمٕمدم شمدىمٞم٘مف ويمت٤مب ؾُمٚمٞمؿ سمـ ىمٞمس اهلالزم اًمتل ٟمقىمش ذم اقمت٤ٌمره٤م قمغم إىمّؾ 

                                           
 .148: 2اًمذهٌل، اًمتٗمًػم واعمٗمنون  (1)

 .337: 2طمقل هذا اًمتٗمًػم: ُمٕمروم٦م، اًمتٗمًػم واعمٗمّنون ذم صمقسمف اًم٘مِمٞم٥م  ٟمٔمرا (2)

 .331: 2: اعمّمدر ٟمٗمًف اٟمٔمر (3)
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ذم اًمٜم٘مؾ واعمّم٤مدر وإؾم٤مٟمٞمد يم٤من يًٜمد اًمرواي٦م واًمتٗمًػم إمم اعمٕمّمقم ُم٤ٌمذًة، وىمد 

، ًمٙمـ ًمديف أؾم٤مٟمٞمد ذيٕم٦م آطمتٞم٤مط ذم اًمديـاقمتؼم اًمٕمالُم٦م ُمٕمروم٦م ذًمؽ ُمٜم٤مومٞم٤ًم ًمـ 

 ذم اًمٙمت٤مب.

 ظمالف شمٗمًػم اًمّم٤مذم، ٓ حيقي هذا اًمتٗمًػم يمّؾ آي٤مت اًمٙمت٤مب، هلذا ٓ يٕمّد وقمغم

هق شمٗمًػم همػم يم٤مُمؾ، ومْماًل قمـ شمٗمًػمًا يم٤مُماًل، وىمد وصٗمف اًمٕمالُم٦م ُمٕمروم٦م سم٤مًم٘مقل: 

وٕمػ إؾم٤مٟمٞمد وإرؾم٤مهل٤م، ووهـ هم٤مًمٌٞم٦م اًمٙمت٥م اًمتل اقمتٛمده٤م، يمام هق ظم٤مل ُمـ أّي 

 .وًمدى شمٕم٤مرض سمٕمْمٝم٤م ُمع سمٕمضشمرضمٞمح أو شم٠مويؾ، قمٜمد خمتٚمػ اًمرواي٤مت، 

وهٜم٤مك ُمـ يرى أّن قمدم شمرضمٞمحف يم٤من ًمتدّيٜمف وشمقاوٕمف قمـ ُمرشم٦ٌم اًمرأي واًمٜمٔمر، 

ويرى ه١مٓء أٟمف ٓ شمقضمد ذم رواي٤مشمف أّي شمٜم٤مىمض، يمام يرون ىمّٚم٦م اًمرواي٤مت اإلهائٞمٚمٞم٦م 

 .ومٞمف

٤مًم٥م اؿمتٛمؾ اًمتٗمًػم قمغم ُم٘مّدُم٦م ضمٞمدة، ويٕمتٛمد شمٗمًػم اًم٘مرآن سم٤مًمرواي٦م، وذم اًمٖم

قمـ أهؾ اًمٌٞم٧م، وأطمٞم٤مٟم٤ًم قمـ سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم، ويٜم٘مؾ قمـ يمت٥م اًمتٗمًػم 

واحلدي٨م اًمِمٞمٕمٞم٦م وهمػمه٤م، ويم٤من يٛمّٞمز اعمٙمل واعمدين ُمـ اًم٘مرآن، ويٌلّم ومْم٤مئؾ 

 اًمًقر، وأؾم٤ٌمب ٟمزوهل٤م.

 

 ِـ(1112ـ ٌٕض الجكمني، لمشٕٖعٙ ) 6

هـ( 1112حلقيزي )هذا اًمتٗمًػم ُمـ شم٠مًمٞمػ اًمِمٞمخ قمٌد قمكم سمـ مجٕم٦م اًمٕمرود ا

أطمد قمٚمامء اإلظم٤ٌمري٦م، وهق حمّدث وم٘مٞمف وأدي٥م ؾمٙمـ ذم ؿمػماز، وختّرج قمغم يديف 

                                           
 .331: 2اعمّمدر ٟمٗمًف  (1)

 اعمّمدر ٟمٗمًف. (2)

 .212ـ  245: اًمتٗمًػم إصمري: اٟمٔمر (3)
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 سمٕمض اًمٕمٚمامء ُمثؾ اًمًٞمد ٟمٕمٛم٦م اهلل اجلزائري.

يٛمثؾ هذا اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم مجٕم٤ًم يمٌػمًا ًمٚمرواي٤مت اعمتّمٚم٦م سم٤مٔي٦م اًمٙمريٛم٦م وًمق سم٠مدٟمك 

، وٓ يًتققم٥م هذا درضم٤مت آشمّم٤مل طمتك ًمق مل شمٙمـ سمّمدد شمٗمًػمه٤م ُم٤ٌمذةً 

اًمتٗمًػم يمّؾ آي٤مت اًمٙمت٤مب، يمام ٓ يذيمر أي٦م ٟمٗمًٝم٤م، وإٟمام ي٘متٍم قمغم هد اًمرواي٤مت 

 شم٤ٌمقم٤ًم ووم٘م٤ًم ًمٚمتًٚمًؾ اًم٘مرآين.

يْم٤مف إمم ذًمؽ، ٓ يتدظمؾ اعم١مًّمػ ذم ذح اًمرواي٤مت أو ٟم٘مده٤م أو حتٚمٞمٚمٝم٤م ؾمٜمدًا 

سم٠مّن ُم٤م أورده ًمٞمس يمّٚمف  أو دًٓم٦م أو طمّؾ اًمتٕم٤مرض سمٞمٜمٝم٤م، وهق يٍّمح ذم ُم٘مّدُم٦م يمت٤مسمف

 .قمـ اقمت٘م٤مد أو قمٛمؾ، وأّٟمف يقرده ًمٚمرواي٦م طمتك ًمق يم٤من خي٤مًمػ أصقل اعمذه٥م

وهبذا يٚم٘مل اعمحّدث احلقيزي قمـ ٟمٗمًف ُم١ًموًمٞم٦م سمٕمض اًمرواي٤مت اًمتل أورده٤م 

أو سمٕمض إظم٤ٌمر اعمتٕم٤مرو٦م اًمتل ذيمره٤م، وم٘مد يم٤من مّهف مجع اًمؽماث اًمتٗمًػمي اعم٠مصمقر 

 قمٜمد اإلُم٤مُمٞم٦م.

يٕمت٘مد اًمٕمالُم٦م ُمٕمروم٦م أّن أؾم٤مٟمٞمده وٕمٞمٗم٦م أو ُمرؾمٚم٦م إٓ اًم٘مٚمٞمؾ اعمٜم٘مقل ذم و

 .اجلقاُمع احلديثٞم٦م اعمٕمتؼمة

 

 ِـ(1125ـ نٍع السقاٟل، لمىؿّسٙ ) 7

ُمـ شم٠مًمٞمػ اعمػمزا حمٛمد سمـ حمٛمد رو٤م سمـ  يمٜمز اًمدىم٤مئؼ وسمحر اًمٖمرائ٥مشمٗمًػم 

ـ(، يم٤من شمٚمٛمٞمذًا ه1125إؾمامقمٞمؾ سمـ مج٤مل اًمديـ اًم٘مّٛمل اعمٕمروف سم٤معمِمٝمدي )

ًمٚمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين، وهلذا ؾم٤مر قمغم ـمري٘متف ذم هذا اًمتٗمًػم، وم٠مظمذ قمـ اًمٌٞمْم٤موي 

 .واًمٓمؼمد واًمزخمنمي وهمػمهؿ، يمام شم٠مصمر سمتٗمًػم ٟمقر اًمث٘مٚملم

                                           
 .2: 1ٟمقر اًمث٘مٚملم  (1)

 .327: 2اًمتٗمًػم واعمٗمنون ذم صمقسمف اًم٘مِمٞم٥م  (2)

 .14: 1ٕمروم٦م، ُم٘مدُم٦م شمٗمًػم يمٜمـز اًمدىم٤مئؼ : ُماٟمٔمر (3)
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مجع هذا اًمتٗمًػم سملم اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ، وم٘مد ذيمر اًمرواي٤مت اًمقاردة ذم أي٤مت 

ف ومٞمٝم٤م، أو ٟم٘مؾ يمالُم٤ًم ًمٕم٤مملٍ ُم٤م ًمف صٚم٦م اًمٙمريٛم٦م صمؿ قمّٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م سمام رآه أو اًمتٗم٧م إًمٞم

 سم٤معمقوقع، ويم٤مٟم٧م ًمف اًمتٗم٤مشم٤مت قمروم٤مٟمٞم٦م وأدسمٞم٦م.

وىمد أقمرض اعمِمٝمدي قمـ اإلهائٞمٚمٞم٤مت ذم اًمٖم٤مًم٥م، ُمـ هٜم٤م أصمٜمك قمٚمٞمف اًمٕمالُم٦م 

شمٗمًػم ضم٤مُمع ؿم٤مُمؾ جلقاٟم٥م قمّدة ُمـ اًمٙمالم، طمقل شمٗمًػم آي ُمٕمروم٦م سم٘مقًمف: 

وومردًا ذم أؾمٚمقسمف، وممت٤مزًا قمغم شمٗم٤مؾمػم ضم٤مءت اًم٘مرآن، إُمر اًمذي ضمٕمٚمف ومذًا ذم سم٤مسمف، 

 .إمم قمرص٦م اًمقضمقد ذًمؽ اًمٕمٝمد

ويٛمت٤مز هذا اًمتٗمًػم قمـ شمٗمًػم ٟمقر اًمث٘مٚملم ـ يمام ي٘مقل أهم٤م سمزرك اًمٓمٝمراين ـ سم٠مٟمف 

ذيمر إؾم٤مٟمٞمد، ورسمط أي٤مت سمٌٕمْمٝم٤م، وسملّم إقمراهب٤م، ًمٙمٜمّف أظمذ اًمٙمثػم ُمٜمف )أي ُمـ 

 .دةٟمقر اًمث٘مٚملم(، ويم٠مٟمف هق وزي٤م

 

 ِـ( 1270ـ حبط العطفاُ، لمربغاٌ٘ الكعٖٔين ) 8

شمٗمًػم سمحر اًمٕمروم٤من وُمٕمدن اإليامن ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن، ًمٚمٛمقمم ص٤مًمح سمـ آهم٤م حمٛمد 

هـ(، يم٤من ًمف صمالصم٦م شمٗم٤مؾمػم: يمٌػم ذم 1274اًمؼمهم٤مين )اًمؼمىم٤مين( اًم٘مزويٜمل احل٤مئري )

 ذم جمّٚمد واطمد. جمٚمدات، وصٖمػم 9جمّٚمدًا وهق هذا اًمتٗمًػم، وُمتقؾّمط ذم  17

وىمد مجع ذم هذا اًمتٗمًػم اعمخٓمقط شمٗم٤مؾمػم إئٛم٦م ًممي٤مت، ُمرشم٤ًٌم إي٤مه٤م قمغم اًمًقر 

 .وأي٤مت، ُم٘متٍمًا قمغم ُم٤م يراه ص٤محل٤ًم ُمٜمٝم٤م، إذًا ومٝمق جمتٝمد ذم اظمتٞم٤مر أصم٤مر اعمروي٦م

                                           
 .339: 2اًمتٗمًػم واعمٗمنون ذم صمقسمف اًم٘مِمٞم٥م  (1)

 .152: 18اًمذريٕم٦م  (2)

: وأقمٞم٤من 334: 2: واًمتٗمًػم واعمٗمنون ذم صمقسمف اًم٘مِمٞم٥م 42ـ  41: 3طمقًمف: اًمذريٕم٦م  اٟمٔمر (3)

 .377: 7اًمِمٞمٕم٦م 
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يم٤مٟم٧م هذه أهؿ اًمتٗم٤مؾمػم إصمري٦م اعمرضمٕمٞم٦م قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م واًمًٜم٦ّم، واًمتل ُمٝمام ٟم٤مىمِمٜم٤م 

ٞمٝم٤م واظمتٚمػ اًمرأي طمقل ىمٞمٛمتٝم٤م وظمّم٤مئّمٝم٤م، شمٔمّؾ شمٕمؼّم قمـ ُمرطمٚم٦م ه٤مُم٦م ذم شمٓمّقر وم

 اًمتٗمًػم واحلدي٨م ُمٕم٤ًم ذم اًمؽماث اإلؾمالُمل.

 

ّٗات التفػري األثطٙ، عطض ٔاقرتاسات  غازغًا: إؾهال

حتّدصمٜم٤م ومٞمام ؾمٌؼ قمـ إدوار اًمتل يٚمٕمٌٝم٤م اًمتٗمًػم إصمري وآصم٤مره اإلجي٤مسمٞم٦م ذم طمريم٦م 

ًميوري أيْم٤ًم أن ٟمتٙمّٚمؿ قمـ اعمِمٙمالت اًمتل يقاضمٝمٝم٤م اًمتٗمًػم اًمتٗمًػم، وُمـ ا

إصمري وسمٕمض أصم٤مر اًمًٚمٌٞم٦م اًمتل ىمد شمّم٤مطمٌف، وذًمؽ هبدف اًمًٕمل ًمٙم٥ًم أيمؼم 

 ىمدر ممٙمـ ُمـ اإلجي٤مسمٞم٤مت، ودمٜم٥ّم أيمؼم ىمدر ممٙمـ ُمـ اًمًٚمٌٞم٤مت.

 وأهؿ ُم٤م يٛمٙمـ ذيمره هٜم٤م ُم٤م يكم:

 

 ـ إؾهالٗٛ ضعف األغاٌٗس 1

صمري٦م قمٜمد اًمًٜم٦ّم واًمِمٞمٕم٦م قمغم اًمًقاء ُمـ إؿمٙم٤مًمٞم٦م وٕمػ أيمثر شمٕم٤مين اًمتٗم٤مؾمػم إ

أؾم٤مٟمٞمده٤م، ؾمقاء سمحذف اًمًٜمد أؾم٤مؾم٤ًم سم٤مإلرؾم٤مل أم سمقضمقد ُمٝمٛمٚملم أو جم٤مهٞمؾ ذم 

اًمًٜمد أو سمقضمقد وٕم٤مف أو وو٤مقملم، سمؾ ًم٘مد وضمدٟم٤م أّن سمٕمض اعمّم٤مدر اًمتٗمًػمي٦م 

م احلًـ اًمٕمًٙمري، همػم حمرزة اًمٜم٦ًٌم إمم أصح٤مهب٤م، ُمثؾ اًمتٗمًػم اعمٜمًقب إمم اإلُم٤م

أو يقضمد ٟم٘م٤مش طمقهل٤م ُمثؾ شمٗمًػم قمكم سمـ إسمراهٞمؿ اًم٘مٛمل. سمؾ إذا سمٜمٞمٜم٤م قمغم ٟمٔمري٦م 

اًمٕمالُم٦م ُمٕمروم٦م وهمػمه ُمـ قمدم يمٗم٤مي٦م همػم اًمٕمٚمؿ وآـمٛمئٜم٤من ذم سم٤مب اًمتٗمًػم 

 ، ومًقف يٙمقن احل٤مل أووح.إصمري

سمؾ هٜم٤مك سمٕمض اًمٙمالم طمتك ذم طم٤مل سمٕمض أصح٤مب اًمتٗم٤مؾمػم أٟمٗمًٝمؿ ُمـ طمٞم٨م 

                                           
 .32ـ  31: 2: اًمتٗمًػم واعمٗمنون ذم صمقسمف اًم٘مِمٞم٥م اٟمٔمر (1)
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اًمقوع أو اًمتدًمٞمس أو اجلٝم٤مًم٦م أو ٟمحق ذًمؽ، ُمثؾ ُم٤م ىمٞمؾ قمـ اًمْمح٤مك سمـ ُمزاطمؿ، 

وإؾمامقمٞمؾ سمـ قمٌد اًمرمحـ اًمًّدي اًمٙمٌػم، وحمٛمد سمـ اًم٤ًمئ٥م اًمٙمٚمٌل، وُم٘م٤مشمؾ سمـ 

، وومرات اًمٙمقذم، واسمـ ؾمٞم٤مر وهمػمهؿ، ؾمٚمٞمامن، وحمٛمد سمـ ُمروان اًمًّدي اًمّمٖمػم

 .قمٔمٞمٛم٦م وهذا ُم٤م يْمع اًمتٗم٤مؾمػم اعم٠مصمقرة أُم٤مم ُمِمٙمٚم٦م

 إّن مشؽؾي إشوكقد ٓ يؿؽن افتعومل معفو إٓ من خَلل اخلطوات افتوفقي:

اًمًٕمل ًمرصد يمّؾ ُمّم٤مدر احلدي٨م وإصمر قمٜمد اعمًٚمٛملم ذم مجٞمع يمتٌٝمؿ ذم  أوًٓ:

اًم٘مرون اهلجري٦م اًمًٌٕم٦م إومم، ٓؾمٞمام يمت٥م احلدي٨م اعمٕمتٛمدة اًمتل شم٘مقم قمغم اإلؾمٜم٤مد 

تًٕم٦م، صمؿ مجع يمّؾ ُم٤م يتّمؾ ـ سمِمٙمؾ أو سمآظمر، وًمق يم٤مًمٙمت٥م إرسمٕم٦م واًمّمح٤مح اًم

سمٓمريؼ ظمٗمٞمػ ـ سمآي٦م هٜم٤م أو أظمرى هٜم٤مك، وم٢مّن هذا ؾمقف يقوّمر ٟمّمقص٤ًم ُمًٜمدة 

ًمٚمؽماث اًمتٗمًػمي: ٟمٔمرًا عم٤م قمرف قمـ اعمحّدصملم ُمـ آهتامم إيمؼم ُمـ همػمهؿ سم٠مُمقر 

٤مٟمٞمد اإلؾمٜم٤مد، وسمذًمؽ ؾمقف شمتقومر ًمديٜم٤م جمٛمققم٦م ُمـ إطم٤مدي٨م وأصم٤مر حتقي أؾم

ضمٞمدة أو ٓ سم٠مس هب٤م. وىمد ٓطمٔمٜم٤م يمت٥م احلدي٨م ومقضمدٟم٤م قمددًا و٤مومٞم٤ًم ُمـ اًمرواي٤مت 

اًمتٗمًػمي٦م اًمتل شمًتحّؼ اًمقىمقف قمٜمده٤م، وم٘مد رأيٜم٤م ذم يمت٤مب اًمٙم٤مذم ًمٚمِمٞمخ اًمٙمٚمٞمٜمل 

 اًمرواي٤مت اًمتٗمًػمي٦م. قمنمات

مجع يمؾ ٟمّمقص اًمؽماث إصمري قمٜمد مجٞمع اعمًٚمٛملم ذم ُمقؾمققم٦م واطمدة،  ثوكقًو:

ْمٕمػ اًمًٜمدي ىمد يرىمك إمم ُمًتقى اًمقصمقق سم٤مًمّمدور قمٜمدُم٤م دمتٛمع ومٞمف قمّدة وم٢مّن اًم

رواي٤مت ُمتٕمّددة اإلؾمٜم٤مد وقمٜمد اعمذاه٥م اعمختٚمٗم٦م، وهذا ُم٤م ىمد ي٤ًمقمد قمغم اخلروج 

 سمٌٕمض اًمٜمت٤مئ٩م اعمقصمقىم٦م.

اقمتامد ُمٜمٝم٩م اعمتـ ُمـ ظمالل رصد اًمِمقاهد اعمتٜمٞم٦م اًمتل ىمد شمٓمٞمح سمرواي٦م  ثوفثًو:

                                           
 .237ـ  235راضمع: اًمتٗمًػم إصمري:  (1)

 .243ـ  241: 1عمزيد ُمـ آـمالع، راضمع: اًمذهٌل، اًمتٗمًػم واعمٗمنون  (2)
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 ي٦ًم وٕمٞمٗم٦م.صحٞمح٦م، وىمد شمّمّحح روا

هبذا اًمٓمريؼ ـ وقمؼم هذه اخلٓمقات اًمثالث ـ ٟمًتٓمٞمع اإلذاف قمغم اعمقروث 

اًمتٗمًػمي إصمري قمٜمد اعمًٚمٛملم يم٤موم٦م، وآىمؽماب أيمثر ُمـ اًمٜمت٤مئ٩م اًمٜمٝم٤مئٞم٦م عمقوقع 

 اًمًٜمد.

 

 ـ إؾهالٗٛ الٕضع ٔاإلغطاٟٗمٗات 2

الق رواي٤مت ذم اٟمٓمالىم٤ًم ُمـ يمقن اًم٘مرآن ُمرضمٕم٤ًم أؾم٤مؾمٞم٤ًم، هلذا شمٙمثر اًمدواقمل ٓظمت

شمٗمًػمه ذم حم٤موًم٦م ًمالٟمتّم٤مر سمف عمّمٚمح٦م هذا اًمٗمريؼ أو ذاك، وهلذا فمٝمر ذم اًمتٗم٤مؾمػم 

إصمري٦م اًمٙمثػُم ُمـ اًمرواي٤مت اعمقوققم٦م ذات اًمٓم٤مسمع إؾمٓمقري واخلراذم، ومٜمجد 

ىمّمّم٤ًم ومٔمٞمٕم٦م وأطمداصم٤ًم ُمذهٚم٦م ذم هذه اًمتٗم٤مؾمػم جيّؾ اًمٜمٌل وأهؾ سمٞمتف و.. قمٜمٝم٤م، 

اعمٜمَٙمرة اعمتـ إمم رواي٤مت اًمتٗمًػم طمتك طمٙمؿ سمٕمْمٝمؿ سم٠مّن يمؾ وًمٙمثرة ٟمٗمقذ اًمٜمّمقص 

شمٗمًػم اإلُم٤مم اًمٕمًٙمري ُمقوقع.. طمّمٚم٧م طم٤مًم٦ٌم ُمـ اٟمٕمدام اًمقصمقق سم٤مًمرواي٤مت 

اًمتٗمًػمي٦م، طمتك أّٟمف يٜم٘مؾ قمـ اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ أّٟمف ضمٕمؾ رواي٤مت اًمتٗمًػم 

ُمٕمتؼمة هلذه واعمٖم٤مزي واعمالطمؿ مم٤م ٓ أصؾ ًمف، ذم إؿم٤مرة إمم قمدم وضمقد ُمّم٤مدر 

 .اعمج٤مٓت اًمثالصم٦م، وإن يم٤من ذم هذا اًمٙمالم ُم٤ٌمًمٖم٦م، يمام أؿم٤مر اًمديمتقر اًمذهٌل

وىمد أوم٤مض اًمٕمالُم٦م ُمٕمروم٦م وهمػمه ذم احلدي٨م قمـ فم٤مهرة اًمقوع واإلهائٞمٚمٞم٤مت 

 .ذم احلدي٨م واًمتٗمًػم، وذيمر ٟمامذج يمثػمة يٛمٙمـ ُمراضمٕمتٝم٤م ذم حمّٚمف

ئقؾقوت دم احلديٌ وإثر افتػسريغ، واحلّل ادعؼول دم ؿضقي افوَع واإلٍا

                                           
 .48ـ  47: 1اًمتٗمًػم اعمٗمنون  (1)

: 244ـ  237: واًمتٗمًػم إصمري: 311ـ  33: 2: اًمتٗمًػم واعمٗمنون ذم صمقسمف اًم٘مِمٞم٥م اٟمٔمر (2)

 .241ـ  157: 1واًمذهٌل، اًمتٗمًػم واعمٗمنون 
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 هو افؼقوم بوخلطوات افتوفقي:

اؾمتخدام ىمقاقمد ايمتِم٤مف احلدي٨م اعمقوقع اًمتل سمحثٜم٤مه٤م ذم حمّٚمف، سمدون  أوًٓ:

متٞمٞمز وٓ اٟمت٘م٤مئٞم٦م، ُمريّمزيـ قمغم ىمقاقمد ٟم٘مد اعمتـ، وقمغم ُمرضمٕمٞم٦م اًمٜمص اًم٘مرآين ٟمٗمًف 

رواي٦م قمغم أظمرى ُمـ رواي٤مت يمقٟمف ي٤ًمقمدٟم٤م ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من قمغم شمرضمٞمح 

 شمٗمًػمه.

رصد أؾمامء اًمقّو٤مقملم أو اعمتٝمٛملم أو اعمٖم٤مًملم أو اًمذيـ قمرومقا سم٤مًمٜم٘مؾ قمـ  ثوكقًو:

يمت٥م أهؾ اًمٙمت٤مب وُمّم٤مدرهؿ ودراؾم٦م رواي٤مهتؿ وحتٚمٞمٚمٝم٤م ًمٚمتقّصؾ إمم اخلٞمقط 

 اعمِمؽميم٦م اًمتل يٛمٙمـ ُمـ ظمالهل٤م ايمتِم٤مف ُم١مذات اًمقوع ذم ؾم٤مئر اًمرواي٤مت.

وم٤ًم جلامقم٦م يتِمّددون ذم أُمر اًمرواي٤مت اًمٗم٘مٝمٞم٦م ويت٤ًمهٚمقن ذم همػمه٤م.. ظمال ثوفثًو:

ٓسمد ُمـ آٟمْم٤ٌمط اًمت٤مم سم٘مقاقمد اقمت٤ٌمر صدور إطم٤مدي٨م رضم٤مًمٞم٤ًم طمديثٞم٤ًم وشم٤مرخيٞم٤ًم 

قمؼم ٟمٔم٤مم اًمٜم٘مد اًمًٜمدي ُمـ ضمٝم٦م، وٟمٔم٤مم طمِمد اًمِمقاهد واًم٘مرائـ ُمـ ضمٝم٦م صم٤مٟمٞم٦م: 

اًمٕم٘مٞمدة وإظمالق واًمًٚمقك واًمٚمٖم٦م ّٕن اعم٤ًمئؾ اًمتٗمًػمي٦م شمٓم٤مل اًمٗم٘مف وإصقل و

واًمت٤مريخ واعمًت٘مٌؾ، ومخٓمقرة اًمرواي٤مت اًمتٗمًػمي٦م أهن٤م شمٓم٤مل خمتٚمػ اًم٘مْم٤مي٤م اًمديٜمٞم٦م 

 سمال اؾمتثٜم٤مء شم٘مري٤ًٌم.

 

 ـ إؾهالٗٛ التعاضض 3

قمٜمدُم٤م ٟمرصد اًمرواي٤مت اًمتٗمًػمي٦م قمٜمد اعمًٚمٛملم ىم٤مـم٦ًٌم، ٟمجد شمٕم٤مرو٤ًم ذم شمٗمًػمه٤م 

د، ٓؾمٞمام ذم ُم٤م يتٕمّٚمؼ سم٠مؾم٤ٌمب اًمٜمزول، وُم٤م خيتّص ًمٚمٙمت٤مب ذم مجٚم٦م واومرة ُمـ اعمقار

سم٘مْم٤مي٤م اخلالف اعمذهٌل، وذم هذا اإلـم٤مر قمٜمدُم٤م ُيّم٤مر إمم إقمامل اًم٘مقاقمد واخلٓمقات 

اًمتل أذٟم٤م إًمٞمٝم٤م ؾم٤مسم٘م٤ًم قمٜمد احلدي٨م قمـ إؿمٙم٤مًمّٞمتل: اًمْمٕمػ اًمًٜمدي واًمقوع، 

ـ ُم يمٌػمةؾمقف شمت٘مّٚمص سمِمٙمؾ يمٌػم فم٤مهرة اًمتٕم٤مرض هذه: إذ ؾمتً٘مط مجٚم٦م 
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اًمرواي٤مت اًمتٗمًػمي٦م قمـ آقمت٤ٌمر واحلجٞم٦م سمٕمد مم٤مرؾم٦م ىمقاقمد اًمٜم٘مد اًمًٜمدي واعمتٜمل 

 قمٚمٞمٝم٤م.

وٟمْمٞمػ هٜم٤م سم٠مٟمف ُمـ اًميوري عمقاضمٝم٦م يمّؾ ُمـ فم٤مهرة اًمتٕم٤مرض وفم٤مهرة 

اًمقوع ذم اًمرواي٤مت اًمتٗمًػمي٦م ُمـ اًمت٠مؾمٞمس إصقزم حلجٞم٦م اًمرواي٤مت اًمتٗمًػمي٦م 

ُمّمدر هذه اًمرواي٤مت طمج٦م، وهذا ُم٤م  ُمـ طمٞم٨م ُمّمدره٤م، سمٛمٕمٜمك أن ٟمث٧ٌم أّن ىمقل

ؾمٞمخّٗمػ ُمـ ُمِم٤ميمؾ يمثػمة، ومٛمثاًل هؾ ىمقل اًمت٤مسمٕملم وشم٤مسمٕمٞمٝمؿ ذم اًمتٗمًػم طمّج٦م؟ 

وم٢مذا ىم٤مل ُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن سمتٗمًػم آي٦م سمٛمٕمٜمك ُم٤م دون أن ي٘مٞمؿ وضمٝم٤ًم ُم٘مٜمٕم٤ًم أو يذيمر 

ؾمٜمدًا ومٝمؾ ىمقًمف طمّج٦م؟ وهؾ يمؾ ىمقل اًمّمح٤ميب أو اًمت٤مسمٕمل طمج٦م؟ وهؾ ىمقل أهؾ 

طمّج٦م؟ هذا ُم٤م ٓسمّد ُمـ سمحثف سمٛمٜمٝم٩م أصقزم اضمتٝم٤مدي: ٕٟمف ؾمٞم١مصمر قمغم ىمٞمٛم٦م اًمٌٞم٧م 

 يمّؾ اًمرواي٤مت اًمقاردة ذم جم٤مل اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وشمٗمًػمه.

 



 



 

 

 

 
 

 

 فكْ الػرت ٔالٍعط 

 وطالعٛ يف احلاالت غري املباؾطٚ )املطآٚ، الصٕض، التمفعُٖٕ..(





 

 

 

 

 

 

 متّٗس

ٜم٤مك ُمٌدأ شمنميٕمٞم٤ًم حيّرم ٟمٔمر اًمرضمؾ إمم ُمـ اًمقاوح ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م أّن ه

اعمرأة، وسم٤مًمٕمٙمس، ذم اجلٛمٚم٦م. وىمد شمٜم٤مول اًمٗم٘مٝم٤مء اعمًٚمٛمقن هذا اعمقوقع، وذيمروا 

 آراء وٟمٔمري٤مت ُمتٕمّددة، ُمـ طمٞم٨م ُم٤ًمطم٦م اًمتحريؿ هٜم٤م وهٜم٤مك ذم اًمٜم٤مفمر واعمٜمٔمقر.

ـمرطمف  وُمـ مجٚم٦م اعم٤ًمئؾ اًمتل وىمٕم٧م حمالًّ ًمٌح٨م اًمٕمٚمامء ذم دائرة حتريؿ اًمٜمٔمر ُم٤م

اًم١ًمال اًمت٤مزم: هؾ أّن طمرُم٦م اًمٜمٔمر أو وضمقب اًمًؽم خيتّّم٤من سمح٤مل اعم٤ٌمذة، يمام إذا 

ط رء، سمحٞم٨م جيقز اًمٜمٔمر ُمع اًمقاؾمٓم٦م ـ يم٤معمرآة، أو اٟمت٘م٤مل  يم٤من يٜمٔمر إًمٞمٝم٤م دون شمقؾمُّ

اًمّمقرة قمؼم إصمػم ذم اًمتٚمٗمزيقن، وٟمحق ذًمؽ ـ، وٓ يٙمقن ُمِمٛمقًٓ ٕدًّم٦م طمرُم٦م 

ًمٜمٔمر ووضمقب اًمًؽم يِمٛمالن اًمٜمٔمر اعم٤ٌمذ واًمٜمٔمر ُمع اًمقاؾمٓم٦م اًمٜمٔمر، أم أّن طمرُم٦م ا

 ُمٕم٤ًم، ومٞمحرم اًمٜمٔمر ذم احل٤مًملم، وجي٥م اًمًؽم ومٞمٝمام ُمٕم٤ًم؟

ومٗمل اعم٤ميض يم٤مٟم٧م اًمقاؾمٓم٦م ٓ  ،ًم٘مد سم٤مشم٧م هذه اعم٠ًمًم٦م اًمٞمقم أيمثر أمهٞم٦ًم ُمـ اعم٤ميض

 أؿمٙم٤مهل٤م، شمٕمدو اعمرآة، أو اعم٤مء اًمّم٤مذم..، أُم٤م اًمٞمقم ومٔمٝمرت اًمّمقرة اًمٗمقشمقهمراومٞم٦م قمغم

وفمٝمر اًمتّمقير قمؼم اًمٙم٤مُمػما سم٠مٟمقاقمٝم٤م، ًمٞمٕمرض سم٨ٌّم ُم٤ٌمذ وهمػم ُم٤ٌمذ ذم اًم٘مٜمقات 

 اًمتٚمٗمزيقٟمٞم٦م، وقمغم ُمقاىمع اًمِمٌٙم٦م اًمٕمٜمٙمٌقشمٞم٦م )اإلٟمؽمٟم٧م(، وهمػم ذًمؽ.

ُمـ هٜم٤م ٓسمّد ُمـ اًمٌح٨م ذم هذه اعم٠ًمًم٦م: ًمٚمٜمٔمر ذم اعمًتٜمدات اًمتل شم٘مػ ظمٚمػ 

 أراء اعمختٚمٗم٦م ًمٚمٗم٘مٝم٤مء هٜم٤م. 
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ؿ اًمٌح٨م إمم ىمًٛملم: وؾمقف ٟم ًّ : ذم طمٙمؿ اًمٜمٔمر واًمًؽم ُمع اًمقاؾمٓم٦م إول٘م

 : ذم طمٙمٛمٝمام ُمع اًمقاؾمٓم٦م اًمٌٕمٞمدة. وافثويناًم٘مري٦ٌم: 

وُمـ هٜم٤م ؾمقف ٟمح٤مول ـ سمٕمقن اهلل شمٕم٤ممم ـ دراؾم٦م اعمقوقع ووم٘م٤ًم ٕصقل 

 آضمتٝم٤مد اإلؾمالُمّل، وُمـ اهلل اًمتقومٞمؼ.

سمٕمٞمدة شم٘مًٞمٌؿ قمرذّم أّوزّم سمٕمض وٟمِمػم هٜم٤م إمم أّن شم٘مًٞمٛمٜم٤م ًمٚمقاؾمٓم٦م إمم ىمري٦ٌم و

اًمٌمء، طمٞم٨م يرى اًمٕمرف أّن ُمثؾ: اًمّمقر اًمٗمقشمقهمراومٞم٦م، واًمتٚمٗمزيقن ـ وًمق ُمع 

 اًم٨ٌّم اعم٤ٌمذ ـ، يٛمثؾ وؾم٤مئط سمٕمٞمدة همػم ُمتٕم٤مروم٦م، سمخالف اعمرآة، واعم٤مء اًمّم٤مذم.

 

 ـ الػرت ٔالٍعط وع الٕاغطٛ الكطٖبٛ 1

ًد حيرم اًمٜمٔمر إًمٞمف ـ سمتقؾّمط ُمـ اًمقاوح أّن اًمٜمٔمر إمم ضمًد اعمرأة ـ ويمّؾ ضم

اًمثٞم٤مب اًمرىمٞم٘م٦م، أو سمقوع اًمٜم٤مفمر ٟمّٔم٤مرات ـمٌٞم٦م أو همػم ـمٌٞم٦م، أو ُمـ وراء اًمزضم٤مج، أو 

ُمـ ظمالل آًم٦م، ُمثؾ: اعمٜمٔم٤مر و..، طمراٌم: وذًمؽ ًمّمدق قمٜمقان اًمٜمٔمر إمم ضمًد هذه 

ه اعمرأة اعمٜمٔمقرة قمروم٤ًم سمِمٙمؾ واوح ٓ ًمٌس ومٞمف. يمام جي٥م قمغم اعمٜمٔمقر اًمتًؽّم ذم هذ

احل٤مل. واًمٕمٛمقُم٤مت واعمٓمٚم٘م٤مت واعم٘م٤مصد ذم أدًّم٦م اًمًؽم واًمٜمٔمر شمِمٛمؾ هذه احل٤مل 

 أيْم٤ًم، وٓ حتقي ىمّمقرًا ُمـ هذه اًمٜم٤مطمٞم٦م.

ًمٙمـ وىمع اًمٙمالم ذم اًمقاؾمٓم٦م اًم٘مري٦ٌم، يم٤مًمٜمٔمر ُمـ ظمالل اعمرآة أو اعم٤مء اًمّم٤مذم أو 

 ُم٤م أؿمٌف ذًمؽ. 

ش اًمٕمروة»يمٔم٤مهر قم٤ٌمرة  ـش اًمٕمروة اًمقصم٘مك»واًمذي يٌدو ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء اعمحِّملم قمغم 

 ٟمٗمًٝم٤م ـ هق اًم٘مقل سمحرُم٦م اًمٜمٔمر إمم اًمٕمقرة ذم هذه احل٤مل. 

يمام يٌدو ُمٜمٝمؿ أّن آوٓمرار إمم اًمٜمٔمر إمم اًمٕمقرة جيٞمز اًمٜمٔمر إًمٞمٝم٤م، ًمٙمـ ًمق يم٤من 
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. وهذا يٛمٙمـ رومع آوٓمرار سم٤مًمٜمٔمر إمم اعمرآة وم٤مٕطمقط ـ وضمقسم٤ًم ـ آيمتٗم٤مء هب٤م

سملم اعمرآة واعم٤ٌمذة، ويم٠مّن احلرُم٦م ذم اعمرآة درضم٦م صم٤مٟمٞم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم يٕمٜمل أّن هٜم٤مك متٞمٞمزًا ُم٤م 

 إمم اًمٜمٔمر إمم اًمٕمقرة سم٤معم٤ٌمذة.

ًمٙمـ اًمذي يٌدو ُمـ سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء ـ يم٤معمح٘مؼ اًمٜمراىمل ـ أّن اًمٜمٔمر ذم اعمرآة وٟمحقه٤م 

ضم٤مئٌز سمال ؿمٝمقة وٓ ري٦ٌم. وىمد اؾمتدّل قمغم ذًمؽ سم٤مٟمٍماف إدًّم٦م إمم اًمٜمٔمر اًمِم٤مئع 

رف، وسمٕمدم إطمراز يمقن اعمٜمٔمقر هق اعمرأة أو اًمرضمؾ: جلقاز يمقن اًمرؤي٦م ذم واعمتٕم٤م

 .اعمرآة واعم٤مء اًمّم٤مذم سم٤مٟٓمٓم٤ٌمع

ؽ  ًّ وُمع هذا اًمؽمّدد سملم يمقن اعمٜمٔمقر هق اًمٕملم أو اًمّمقرة ٓ يٛمٙمـ اًمتٛم

ؽ سم٤مًمٕم٤مم ذم اًمِمٌٝم٦م اعمّمداىمٞم٦م، وهق ممٜمقع ًّ ، سمؾ يٛمٙمـ سم٤مٕدًّم٦م: ًمٙمقٟمف ُمـ اًمتٛم

. وًمٕمّٚمف اعمٜمٔمقر هق اًمّمقرة ٓ اًمٕملم، ومال يٙمقن اعمقرد ُمقردًا ًمألدًّم٦م اجلزم سم٠منّ 

 .ًمذًمؽ اطمت٤مط سمٕمْمٝمؿ وضمقسم٤ًم ومٞمٝمام ذم ُم٘م٤مم اإلومت٤مء

وىمد اقمتؼم اًمًٞمد اخلقئل أّن اًمٜمٔمر قمؼم اعمرآة شمٌٜمك طمرُمتف قمغم ٟمٔمرّي٦م ظمروج 

ٜمٔمقر، اًمِمٕم٤مع ُمـ اًمٕملم: إذ سمذًمؽ يّمٓمدم اًمِمٕم٤مع سم٤معمرآة ًمٞمّمؾ إمم اجلًد اعم

ومٞمتحّ٘مؼ اًمٜمٔمر، أُم٤م ًمق سُمٜمل ذم اًمٕمٚمقم اًمٓمٌٞم٦م قمغم ٟمٔمري٦م آٟمٓم٤ٌمع وآٟمٕمٙم٤مس وم٢مّن 

اًم٘مقل سم٤محلرُم٦م يٙمقن ُمِمٙماًل: ّٕن اعمٗمروض أّن صقرة اًمٕمقرة أو اجلًد هل اًمتل 

شمٜمت٘مؾ ُمـ اعمرآة، واًمٜم٤مفمر إٟمام يرى اًمّمقرة، وٓ يرى اجلًد، وإدًّم٦م حتّرم اًمٜمٔمر إمم 

                                           
 .468: وُمٜمتٔمري، إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م: 325، 321: 1: اًمٞمزدي، اًمٕمروة اًمقصم٘مك اٟمٔمر( 1)

 .64: 16( اًمٜمراىمل: ُمًتٜمد اًمِمٞمٕم٦م 2)

 ، وىمد ظمرج سم٤مجلقاز ُمع اطمتٞم٤مط وضمقيب.284ـ  279: 1( شم٘مل اًم٘مٛمل، ُم٤ٌمين ُمٜمٝم٤مج اًمّم٤محللم 3)

 .54: 2( حمٛمد ؾمٕمٞمد احلٙمٞمؿ، ُمّم٤ٌمح اعمٜمٝم٤مج )اًمٓمٝم٤مرة( 4)

 .54: 1: حمٛمد اًمروطم٤مين، ُمٜمٝم٤مج اًمّم٤محللم اٟمٔمر( 5)
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 .اًمٜمٔمر إمم صقرة اجلًداجلًد، وٓ شمِمٛمؾ 

 ويؿؽن افتعؾقق هـو:

: إّن اًمث٤مسم٧م قمٚمٛمٞم٤ًم اًمٞمقم أّن اًمٜمٔمر يٙمقن سم٤مٟٓمٕمٙم٤مس ذم اًمٕملم، ٓ سمخروج أوًٓ 

اًمِمٕم٤مع، ومال داقمل ٕن يٕمٚمِّؼ اًمًّٞمد اخلقئل إُمر ويرّدده سمٕمد ووقح اعمقىمػ 

 اًمٕمٚمٛمل ومٞمف.

ً٘مقط طمرُم٦م اًمٜمٔمر ًمٙمـ ًمق أريد آؾمتٛمرار ظمٚمػ ٟمٔمري٦م آٟمٓم٤ٌمع ًمٚمزم اًم٘مقل سم

د أّن اًمٜمٔمر اعم٤ٌمذ ٟمٗمًف إٟمام يٕمؼّم قمـ  يمٚمٞم٤ًم: ّٕن اًمدراؾم٤مت اًمٓمٌٞم٦م واًمٗمٞمزيقًمقضمٞم٦م شم١ميمِّ

محؾ اًمْمقء ًمٚمّمقرة ًمٕمٙمًٝم٤م ذم ؿمٌٙمّٞم٦م اًمٕملم، وم٤مًمٕملم ٓ شمتّمؾ سم٤مجلًد، وإٟمام شمرى ـ 

قمغم  سم٤مًمدىّم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ـ صقرشمف، وم٠مّي ومرٍق سملم اعمرآة واعم٤ٌمذة طمٞمٜمئٍذ إذا أريد اًمٌٜم٤مء

ٟمٔمري٦م آٟمٕمٙم٤مس وآٟمٓم٤ٌمع؟! وجمّرد طمّمقل اًمّمقرة ذم اًمّمقرة ٓ يٖمػّم ؿمٞمئ٤ًم ذم 

 ـمٌٞمٕم٦م اًمدًمٞمؾ اًمذي ذيمروه هٜم٤م.

ُمـ هٜم٤م يٗمؽمض حتٞمٞمد هذه اعمٗم٤مهٞمؿ اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمدىمٞم٘م٦م، واًمٕمقدة إمم اًمٕمرف، اًمذي 

الل هق اعمحّٙمؿ ذم أُمث٤مل هذه اعمقارد. وه١مٓء ٓ يٗمّرىمقن سملم اًمٜمٔمر إمم اًمٌمء ُمـ ظم

اعمرآة أو سمدوهن٤م. وهلذا ي٘مقل اًمٕمرف: ًم٘مد رأي٧ُم ضمًد هذه اعمرأة، قمٜمدُم٤م يٙمقن ىمد 

 رآه٤م ذم اعمرآة، وي٘مقل: ًم٘مد ٟمٔمرت إمم ؿمٕمره٤م، قمٜمدُم٤م يٙمقن ذًمؽ ذم اعم٤مء اًمّم٤مذم.

وهذا يمّٚمف يٕمٜمل ؿمٛمقل اإلـمالىم٤مت واًمٕمٛمقُم٤مت ًمٚمٛم٘م٤مم سمٛمٕمقٟم٦م اًمّمدق اًمٕمرذم، 

ضمًده٤م أُم٤مم اًمٜم٤مفمر ذم اعمرآة؟ وًمق يم٤من ذًمؽ وإٓ ومٝمؾ ُيٚمتزم سمجقاز يمِمػ اعمرأة 

ضم٤مئزًا ومٚمامذا أضم٤مزت اًمٜمّمقص اًمٜمٔمر إمم ُمـ يريد اًمتزوي٩م هب٤م دون شم٘مٞمٞمد سم٤معمرآة، ُمع 

أٟمف يم٤من يٛمٙمـ رومع أهمٚم٥م ُمقارد هذا إُمر سم٤مًمٜمٔمر ذم اعمرآة، وهل ُمتقومِّرٌة، وًمٞم٧ًم 

                                           
 .364: 3( اخلقئل، اًمتٜم٘مٞمح ذم ذح اًمٕمروة اًمقصم٘مك )اًمٓمٝم٤مرة( 1)
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 ٟم٤مدرة اًمقضمقد؟!

يؼ حمض ًمرؤي٦م اجلًؿ، ومال وهذا يمّٚمف يٙمِمػ قمـ أّن ُمثؾ اعمرآة ًمٞم٧ًم ؾمقى ـمر

يّمدق ؾمقى رؤي٦م اجلًد أظمر طمٞمٜمئٍذ. وهلذا يمّٚمف ًمق ٟمٔمر ؿمخص إمم زوضم٦م آظمر 

ُمـ ظمالل اعمرآة، صمؿ ىم٤مل سم٠مٟمٜمل مل أَره٤م وإٟمام رأي٧م صقرهت٤م، ًمًخر ُمٜمف اًمٕمرف يمام هق 

 واوح.

: إّن آٟمٍماف اًمذي اّدقم٤مه اعمح٘مؼ اًمٜمراىمل همػم واوح: وم٢مّٟمف اٟمٍماف ٟم٤مؿمئ ثوكقوً 

يمثرة اًمقضمقد: ًم٘مّٚم٦م حتّ٘مؼ اًمٜمٔمر سم٤معمرآة ىمٞم٤مؾم٤ًم سمٖمػمه٤م. وهذا اًمٜمقع ُمـ آٟمٍماف  قمـ

 ٓ يقضم٥م ًمقطمده ـ يمام صم٧ٌم ذم قمٚمؿ إصقل ـ سف اًمٚمٗمظ قمـ فم٤مهره.

هذا، إذا ؾمٚمٛمٜم٤م سمقضمقد اٟمٍماف ذم ذهـ اًمٕمرف، ُمع أٟمف ٓ حيرز وضمقده، وم٢مٟمف ًمق 

٦م اًمٜمٔمر ُم٤م يِمٛمؾ اًمٜمٔمر ذم أرضمع اًم١ًمال إمم اًمٕمرف سم٠مٟمؽ هؾ شمٗمٝمؿ ُمـ دًمٞمؾ طمرُم

اعمرآة ٕىمّر سمذًمؽ طمتاًم، ومل يًتٌٕمد اًمِمٛمقل إـمالىم٤ًم. وًمٞمس ُمـ اًميوري ذم اًمٗمٝمؿ 

 اًمٕمرذم طمْمقر مت٤مم أومراد اًمٕمٜمقان شمٗمّمٞماًل ذم اًمذهـ اًمٕمرذّم.

واًمذي أقم٤مق اًمققمل اًمٕمرذم هق هذا اًمتدىمٞمؼ اًمٗمٚمًٗمّل اًمدىّمل ذم اعمٗم٤مهٞمؿ، واًمذي 

ٌّ٘مقه هٜم٤م. هلذا ٟمٓمٚم٥م شم قضمٞمف اًم١ًمال إمم اًمٕمرف اًمٕم٤مم ُم٤ٌمذًة، وًمٞمس إمم اًمذهـ ـم

اًمٗم٘مٝمّل، اًمذي أصّمرت ومٞمف ـ ُمـ طمٞم٨م ٓ يِمٕمر ـ هذه اًمتٗمٙمٞمٙم٤مت اًمتل ـمرطمٝم٤م اعمحّ٘مؼ 

 اًمٜمراىمل وهمػمه.

: إّن ُم٤م ذيمره اًمًٞمد حمًـ احلٙمٞمؿ ُمـ اإلؿمٙم٤مل ذم اعم٤مء اًمّم٤مذم ُمـ ضمٝم٦م قمدم ثوفثوً 

و واوح٤ًم أيْم٤ًم: إذ ٓ ي١مظمذ ذم طمرُم٦م اًمٜمٔمر ، ٓ يٌدمت٤مُمٞم٦م طمٙم٤ميتف، سمٕمٙمس اعمرآة

ووقح اًمرؤي٦م، وإٓ جل٤مز اًمٜمٔمر ذم اًمٜمٔم٤مرات اًم٘مديٛم٦م اخلرسم٦م اًمتل يٌدو ُمٜمٝم٤م إُمر 

                                           
 .254: 5( احلٙمٞمؿ، ُمًتٛمًؽ اًمٕمروة اًمقصم٘مك 1)
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ُمِمّقؿم٤ًم، أو جل٤مز ًمْمٕمٞمػ اًمٌٍم وُمِمّقش اًمرؤي٦م اًمٜمٔمر إمم ضمًد اعمرأة قمغم أؾم٤مس 

 قمدم ووقح اًمرؤي٦م. وم٤معمٝمؿ سف اًمٜمٔمر إمم اًمٌمء، ٓ ووقح رؤيتف أو قمدم

 ووقح اًمرؤي٦م.

ٟمٕمؿ، ىمد ي٘مّمد اًمًٞمد احلٙمٞمؿ اًمٕمجز ذم احلٙم٤مي٦م، ٓ سمٛمٕمٜمك قمدم ووقح اًمرؤي٦م، 

سمؾ سمٛمٕمٜمك اًم٘مّمقر ذم صدق طمٙم٤مي٦م اعم٤مء اًمّم٤مذم قمـ اجلًد اعمٜمٔمقر، يمٛمـ يٜمٔمر ُمـ 

 سمٕمٞمد ضمدًا إمم ضمًد اعمرأة.

وهذا أيْم٤ًم همػم واوح، وٓؾمٞمام ُمع ريمقد اعم٤مء وؿمّدة صٗم٤مئف. واعمرضمع ذم ذًمؽ 

 اًمٕمرف.هق 

: إّن ُم٤م ذيمره اًمًٞمد اخلقئل وهمػمه ُمـ سمٜم٤مء اًم٘مقل سم٤محلرُم٦م ذم اًمٜمٔمر هٜم٤م ـ همػم رابعوً 

ٟمٔمري٦م ظمروج اًمِمٕم٤مع ُمـ اًمٕملم ـ قمغم وضمقد ارشمٙم٤مز قمغم قمدم اًمٗمرق سملم اًمٜمٔمر إمم 

اًمٕمقرة وصقرهت٤م: وم٢مّن هذا آرشمٙم٤مز جيؼم قمدم دًٓم٦م إدًّم٦م قمغم حتريؿ اًمٜمٔمر إمم 

 شم٠مُمؾ: وم٢مّن وضمقد ارشمٙم٤مز ُمتنّمقمل قمغم ُم٤ًمواة اًمٜمٔمر إمم ، حيت٤مج إمماًمّمقرة

اًمّمقرة ًمٚمٜمٔمر إمم اجلًؿ ٟمٗمًف ذم أطمٙم٤مم اًمًؽم واًمٜمٔمر وإْن مل يٙمـ سمٕمٞمدًا، ُمع أٟمٜم٤م ٓ 

ٟمًتٓمٞمع اجلزم سمٛمدي٤مشمف، إٓ أّن اًم١ًمال قمـ ؾم٥ٌم وضمقد هذا آرشمٙم٤مز، واحل٤مل أّن 

 قع؟!ٟمّمقص اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦ّم ٓ إؿم٤مرة ومٞمٝم٤م إمم هذا اعمقو

وًمق شم٠مُّمٚمٜم٤م ىمٚمٞماًل ًمقضمدٟم٤م أّٟمف ُمـ اعمٛمٙمـ أن يٙمقن ؾم٥ٌم هذا آرشمٙم٤مز هق ومٝمؿ 

اًمٕمرف أو اعمتنّمقم٦م ًمٚمٜمّمقص ٟمٗمًٝم٤م سمدٓٓهت٤م وسمروطمٝم٤م وُمْمٛمقهن٤م، وم٢مهّنؿ ومٝمٛمقا 

ُمٜمٝم٤م احلٞمٚمقًم٦م دون اًمٜمٔمر إمم صقرة اًمٕمقرة، وم٢مّن اًمٜمٔمر ٓ حئمك ؾمقى سم٤مًمّمقرة، وٓ 

                                           
: 2: وُمّم٤ٌمح اعمٜمٝم٤مج )اًمٓمٝم٤مرة( 365ـ  364: 3( اًمتٜم٘مٞمح ذم ذح اًمٕمروة اًمقصم٘مك )اًمٓمٝم٤مرة( 1)

54. 
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أصٚمٝم٤م ىم٤مئاًم أو شمٙمقن هل ىم٤مئٛم٦م سمٜمٗمًٝم٤م ومقشمقهمراومٞم٤ًم  سملم أن يٙمقن ومرق ذم اًمّمقرة

إن صّح اًمتٕمٌػم. إّن قمدم شمٗمريؼ آرشمٙم٤مز سملم احل٤مًمتلم ُمرّده إمم قمدم شمٗمريؼ اًمٕمرف 

سمٞمٜمٝمام ذم ُم٤م ومٝمٛمف ُمـ إدًّم٦م، وذم ومٝمٛمف ًمٕمٜمقان اًمٜمٔمر واًمًؽم واًمرؤي٦م واإلسمّم٤مر و..، 

ىمػ إو٤مذم ُمـ ص٤مطم٥م ٓ إمم قمٜمقان آظمر ضم٤مء ذم قمرض إدًّم٦م ًمٞمٙمِمػ قمـ ُمق

اًمنمع سم٢مروم٤مق اًمّمقرة سمحٙمؿ إصؾ، ومال يّمّح اًمقىمقف ذم ومٝمؿ اًمٜمص قمٜمد 

 دٓٓت إًمٗم٤مظ طمرومٞم٤ًم.

: ذيمر سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء أّن اّدقم٤مء يمقن اًمٜمٔمر إمم اًمّمقرة ذم اعمرآة يّمدق قمٚمٞمف خومسوً 

، أٟمف ٟمٔمر إمم ذي اًمّمقرة قمروم٤ًم اّدقم٤مء قمٝمدشمف قمغم ُمّدقمٞمف. ٟمٕمؿ، يٛمٙمـ اًمّمدق ُم٤ًمحم٦مً 

ـّ اًمت٤ًمُمح اًمٕمرذم ذم اإلـمالق ٓ أصمر ًمف  .ًمٙم

وهذا اًمٙمالم همػم واوح قمغم ُمًتقى إـمالق اًمّمٖمرى واًمٙمؼمى. ومٜمحـ ٟمًّٚمؿ 

سم٠مّن اًمٜمٔمر إمم سمٕمض اًمّمقر ٓ يّمدق قمٚمٞمف اًمٜمٔمر إمم ذي اًمّمقرة، يمام ذم صقرٍة 

ومقشمقهمراومٞم٦م ًمِمخص شمقذّم ىمٌؾ ُم٤مئ٦م قم٤مم، طمٞم٨م ٓ ي٘م٤مل هٜم٤م سم٠مٟمف طمّمؾ ٟمٔمر أو رؤي٦م 

ًمّم٤مطم٥م اًمّمقرة ٟمٗمًف، وهق ُمْٞم٧ٌم ذم ىمؼمه، إٓ أّٟمف ذم ُمثؾ اعمرآة أو اعم٤مء اًمّم٤مذم أو 

طم٤مٓت اًم٨ٌّم اعم٤ٌمذ ذم اًمتٚمٗمزيقن يّمدق أّن اعمٜمٔمقر إًمٞمف هق ذاك اًمِمخص، هم٤ميتف 

أّن ذًمؽ ُمع اًمقاؾمٓم٦م، وم٢مـمالق اًم٘مقل سم٠مّن اًمٜمٔمر إمم اًمّمقرة ًمٞمس ٟمٔمرًا إمم ذي 

وي قمروم٤ًم قمٝمدهت٤م قمغم ُمّدقمٞمٝم٤م، همػم واوح، وًمُٞمْٚمَؼ اًمّمقرة قمروم٤ًم، وأّن دقمقى اًمت٤ًم

                                           
ـ أن اعمرئّل واطمد هق اًمّمقرة، هق ُمراد اًمًٞمد اًمروطم٤مين مم٤ّم ىم٤مًمف سم٠مّن اعمرئل ( ًمٕمّؾ ُم٤م ذيمرٟم٤مه، ُم1)

: 1ًمف: وم٘مف اًمّم٤مدق  ٤مٟمٔمرذم احل٤مًمتلم هق اعمقضمقد اخل٤مرضمل، ٓ ُمث٤مًمف، ًمٙمـ سمٓمري٘م٦م قمٙمًٞم٦م، وم

174. 

: وحمٛمد ؾمٕمٞمد احلٙمٞمؿ، ُمّم٤ٌمح اعمٜمٝم٤مج )اًمٓمٝم٤مرة( 284: 1( اًم٘مّٛمل، ُم٤ٌمين ُمٜمٝم٤مج اًمّم٤محللم 2)

2 :54. 
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إُمر إمم اًمٕمرف اعمجّرد قمـ اًمٌح٨م اًمٗم٘مٝمل اًمدىمٞمؼ، وًمٞمالطمْظ ذًمؽ ُمـ ظمالل ُم٤م 

؟! ـّ  ىمٚمٜم٤مه، ومٝمؾ ي٘مٌٚمقن آقمتذار قمـ اًمٜمٔمر ذم اعمرآة إمم اًمٜم٤ًمء سم٠مٟمف ٓ يٜمٔمر إًمٞمٝم

ف ذم اإلـمالق أُم٤م ذم ضم٤مٟم٥م اًمٙمؼمى وم٢مّن إـمالىمف دقمقى أن ٓ أصمر ًمت٤ًمُمح اًمٕمر

همػم صحٞمح: ّٕن اعمرضمع ذم ومٝمؿ اًمٜمّمقص هق اًمٕمرف. وقمٜمدُم٤م يٚم٘مل اعمٕمّمقم 

اًمٜمّص قمغم اًمٕمرف ومٕمٚمٞمف أن يالطمظ ـمري٘م٦م ومٝمؿ اًمٕمرف ًمٚمٜمّمقص. وم٢مذا يم٤من اًمٕمرف 

يٗمٝمؿ ُمـ حتريؿ اًمٜمٔمر إمم ضمًد اعمرأة حتريؿ اًمٜمٔمر إمم اًمّمقر، وًمق سم٤مرشمٙم٤مز قمدم 

٢مّن هذا ُمٕمٜم٤مه أن اعمتٙمّٚمؿ أراد هذا اًمِمٛمقل، اًمٗمرق، ويرى أّن هذا ُمِمٛمقل ًمذاك، وم

وًمق مل يرده ًمٌلّم: ًمٕمٚمٛمف سمٓمري٘م٦م اًمٕمرف ذم اًمٗمٝمؿ، ؾمقاٌء ؾمّٛمٞمٜم٤م ذًمؽ شم٤ًمحم٤ًم ُمـ ـمرف 

ـّ اًمٕمرف  اًمٕمرف أم مل ٟمًّٛمف. ٟمٕمؿ، ًمق يم٤من اًمٙمالم يٕمٜمل قمٜمد اًمٕمرف ُمٕمٜمًك ُم٤م، ًمٙم

اره سمٗمٝمؿ هذه ي٘مقم سمتقؾمٕم٦م اعمّمداق ُمـ سم٤مب اّدقم٤مئف قمدم اًمٗمرق، ٓ ُمـ سم٤مب إىمر

اًمتقؾمٕم٦م ُمـ اًمٙمالم ٟمٗمًف، ًمتٙمقن ُمرادًا ضمّدي٤ًم ًمٚمٛمتٙمّٚمؿ، ومٝمٜم٤م ٓ ُيٚمزم اعمتٙمّٚمؿ سم٤مّدقم٤مء 

 اًمٕمرف، وٓ يٙمقن ّٓدقم٤مئف ىمٞمٛم٦م.

: طم٤مول سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء شم٠ميٞمد اًمتٗمريؼ سملم اًمٜمٔمر إمم اجلًد واًمٜمٔمر ذم اعمرآة شودشوً 

 اخلٜمثك، وهل:واعم٤مء اًمّم٤مذم سمٌٕمض اًمرواي٤مت اخل٤مّص٦م اًمقاردة ذم سم٤مب 

: أّن حيٞمك سمـ أيمثؿ ؾم٠مًمف ـ أي أسم٤م احلًـ اًمث٤مًم٨م ـ ذم أـ روايي موشى بن حمؿد

اعم٤ًمئؾ اًمتل ؾم٠مًمف قمٜمٝم٤م: وأظمؼمين قمـ اخلٜمثك وىمقل أُمػم اعم١مُمٜملم ومٞمف: يقرث اخلٜمثك 

ُمـ اعم٤ٌمل، ُمـ يٜمٔمر إًمٞمف إذا سم٤مل، وؿمٝم٤مدة اجل٤مّر إمم ٟمٗمًف ٓ شم٘مٌؾ؟ ُمع أٟمف قمًك أن 

د ٟمٔمر إًمٞمٝم٤م اًمرضم٤مل، أو قمًك أن يٙمقن رضماًل وىمد ٟمٔمر إًمٞمف اًمٜم٤ًمء، شمٙمقن اُمرأًة وىم

ذم اخلٜمثك أٟمف  أُم٤م ىمقل قمكمقمٜمٝم٤م:  وهذا مم٤ّم ٓ حيّؾ. وم٠مضم٤مب أسمق احلًـ اًمث٤مًم٨م

يقرث ُمـ اعم٤ٌمل ومٝمق يمام ىم٤مل، ويٜمٔمر ىمقم قمدول ي٠مظمذ يمّؾ واطمد ُمٜمٝمؿ ُمرآًة، وشم٘مقم 
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 .شػمون ؿمٌح٤ًم، ومٞمحٙمٛمقن قمٚمٞمفاخلٜمثك ظمٚمٗمٝمؿ قمري٤مٟم٦م، ومٞمٜمٔمرون ذم اعمراي٤م، وم

، ىم٤مل: روى سمٕمض أهؾ اًمٜم٘مؾ أٟمف عم٤م اّدقمك اًمِمخص ُم٤م ب ـ خز افشقخ ادػقد

قمدًَملْم ُمـ اعمًٚمٛملم أن حييا سمٞمت٤ًم ظم٤مًمٞم٤ًم،  اّدقم٤مه ُمـ اًمٗمرضملم أُمر أُمػم اعم١مُمٜملم

وأُمر سمٜمّم٥م ُمرآشملم: إطمدامه٤م ُم٘م٤مسمٚم٦م ًمٗمرج اًمِمخص: وإظمرى ُم٘م٤مسمٚم٦م ًمٚمٛمرآة 

ر اًمِمخص سم٤مًمٙمِمػ قمـ قمقرشمف ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م اعمرآة، طمٞم٨م ٓ يراه إظمرى، وأُم

اًمٕمدٓن، وأُمر اًمٕمدًملم سم٤مًمٜمٔمر ذم اعمرآة اعم٘م٤مسمٚم٦م هلام، ومٚماّم حتّ٘مؼ اًمٕمدٓن صّح٦م ُم٤م 

ادقم٤مه اًمِمخص ُمـ اًمٗمرضملم اقمتؼم طم٤مًمف سمٕمّد أوالقمف، ومٚماّم أحل٘مف سم٤مًمرضم٤مل أمهؾ ىمقًمف 

 .ؾ اجل٤مري٦م ُمٜمف، وأحل٘مف سمفذم اّدقم٤مء احلٛمؾ وأًمٖم٤مه ومل يٕمٛمؾ سمف، وضمٕمؾ مح

وم٢مّن ه٤مشملم اًمروايتلم شمدٓن قمغم أّن اًمٜمٔمر ذم اعمرآة ُمٖم٤مير ًمٚمٜمٔمر اعم٤ٌمذ ذم احلٙمؿ، 

 .وإٓ ًمتّؿ اًمٜمٔمر ُم٤ٌمذًة سمال طم٤مضم٦م إمم شمقؾّمط اعمرآة

وىمد طم٤مول سمٕمض اعمٕم٤مسيـ اًمرّد قمغم هذا آؾمتدٓل هب٤مشملم اًمروايتلم سم٠مٟمف ٓ 

ر إمم اًمٕمقرة ذم اعمرآة طمراُم٤ًم طمرُم٦ًم أظمّػ ُمـ طمرُم٦م اًمٜمٔمر إًمٞمٝم٤م ُم٤مٟمع ُمـ أن يٙمقن اًمٜمٔم

 .سم٤معم٤ٌمذة، ومال شمدّل اًمروايت٤من قمغم اًمؽمظمٞمص طمٞمٜمئذٍ 

ـّ فم٤مهر ؾم١مال حيٞمك سمـ أيمثؿ ذم اًمرواي٦م  ويمالُمف صحٞمح ذم اًمرواي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، ًمٙم

أن  إومم يٕمٓمل أّٟمف يٕمت٘مد سم٤محلرُم٦م، وضمقاب اإلُم٤مم ًمف سم٤مؾمتخدام اعمرآة ٓ يٛمٙمـ

يٙمقن ضمقاسم٤ًم إٓ سمٗمرض ُمريمقزّي٦م اًمرظمّم٦م ذم اعمرآة طمتك ذم ذهـ حيٞمك سمـ أيمثؿ، وإّٓ 

 ٓ يٙمقن ضمقاب اإلُم٤مم رّدًا قمغم إؿمٙم٤مل اسمـ أيمثؿ طمٞمٜمئٍذ.

                                           
 .356ـ  355: 9: واًمٓمقد، هتذي٥م إطمٙم٤مم 159: 7( اًمٙمٚمٞمٜمل، اًمٙم٤مذم 1)

 .197: 2: وُمٜم٤مىم٥م آل أيب ـم٤مًم٥م 214: 1( اعمٗمٞمد، اإلرؿم٤مد 2)

 .281ـ  284: 1: ُم٤ٌمين ُمٜمٝم٤مج اًمّم٤محللم اٟمٔمر( 3)

 .174: 1( راضمع: اًمروطم٤مين، وم٘مف اًمّم٤مدق 4)
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ُمـ هٜم٤م ُيْم٤مف إلؾم٘م٤مط آقمتامد قمغم هذه اًمرواي٤مت وٕمُٗمٝم٤م اًمًٜمدّي: وم٢مّن اخلؼم 

)سمٕمد  ُمقؾمك سمـ حمٛمد، وإول وٕمٞمػ اًمًٜمد سمٛمحٛمد سمـ ؾمٕمٞمد أذرسمٞمج٤مين

، واحلًـ )احلًلم( ش(شمٗمًػم اًم٘مٛمل»قمدم إظمذ ومٞمٝمام سمٜمٔمري٦م شمقصمٞمؼ يمّؾ ُمـ ورد ذم 

 : وأُم٤م اخلؼم اًمث٤مين ومٗمل هم٤مي٦م اإلرؾم٤مل.سمـ قمكم سمـ يمٞم٤ًمن

وُمـ ظمالل ُم٤م شم٘مّدم وؾمٞم٠ميت ئمٝمر أّن اًمٜمٔمر إمم ُم٤م حيرم اًمٜمٔمر إًمٞمف ُمـ ظمالل 

واعم٤مء اًمّم٤مذم، طمراٌم: ًمٙمقٟمف ُمِمٛمقًٓ ًمألدًم٦م  اًمقؾم٤مئط اًم٘مري٦ٌم، وًمق ُمثؾ: اعمرآة،

اًمقاردة ذم اًمًؽم واًمٜمٔمر. وًمذًمؽ حيرم اًمٙمِمػ أيْم٤ًم. وُمٜمف ئمٝمر أّن ُم٤م ضم٤مء ذم 

ـ ذم اًمٗم٘مف اًمزيدي ـ ُمـ ضمقاز اًمٜمٔمر قمؼم اعمرآة وًمق ًمِمٝمقٍة  شاعمٜمتزع اعمخت٤مر»يمت٤مب 

 همػم صحٞمح.

 

 ـ الػرت ٔالٍعط وع الٕاغطٛ البعٗسٚ 2

اؾمٓم٦م اًمٌٕمٞمدة ُم٤م يم٤من ُمثؾ رؤي٦م اعمِم٤مهد اًمث٤مسمت٦م أو اعمتحّريم٦م ذم وٟم٘مّمد سم٤مًمق

اًمتٚمٗمزيقن سم٨ٌّم ُم٤ٌمذ أو همػم ُم٤ٌمذ، واًمًٞمٜمام، وُم٤م يم٤من قمغم أذـم٦م اًمٗمٞمديق، أو 

إىمراص اعمدجم٦م، وذم أضمٝمزة احل٤مؾمقب )اًمٙمٛمٌٞمقشمر(، أو قمغم ؿم٤مؿم٤مت إضمٝمزة 

 اعمختٚمٗم٦م، وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ. اخلٚمقي٦م، وٟمحقه٤م، أو قمؼم اًمّمقر اًمٗمقشمقهمراومٞم٦م سم٠مٟمقاقمٝم٤م

ومل شمٌح٨م هذه اعم٠ًمًم٦م وم٘مٝمٞم٤ًم ُمـ ىمٌؾ: ٟمٔمرًا ًمٕمدم آسمتالء هب٤م. وطمتك ذم اًمٗمؽمة 

                                           
: 17، و14854رىمؿ:  ،117ـ  116: 17طمقًمف: اخلقئل، ُمٕمجؿ رضم٤مل احلدي٨م  اٟمٔمر( 1)

 .14854، رىمؿ: 118

 .12869، 12868، رىمؿ: 82ـ  84: 24: اعمّمدر ٟمٗمًف اٟمٔمر( 2)

: واًمٜمامزي، ُمًتدريم٤مت 3545، رىمؿ: 52: 7، و2993، رىمؿ: 58: 6: اعمّمدر ٟمٗمًف اٟمٔمر( 3)

 .9: 3قمٚمؿ رضم٤مل احلدي٨م 

 .247ـ  246: 2( اعمٜمتزع اعمخت٤مر 4)
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رة همٚم٥م قمٚمٞمٝم٤م ـم٤مسمع اإلومت٤مء سمدل وضمقد دراؾم٤مت سمحثٞم٦م ُمًت٘مّٚم٦م ذم هذا اإلـم٤مر.  اعمت٠مظمِّ

ًمٙمـ سم٢مُمٙم٤من اًم٤ٌمطم٨م احلّمقل قمغم وضمٝم٦م ٟمٔمرهؿ ُمـ حتٚمٞمؾ ُم٤م ذيمروه ذم ىمْمٞم٦م اعمرآة 

٤مء اًمّم٤مذم، وم٢مّن احلٙمؿ سم٤مجلقاز يٗمؽمض أن يٙمقن ُمٜمِم١مه اًم٘مّمقر ذم أدًّم٦م واعم

اًمتحريؿ: ًمٕمدم ؿمٛمقهل٤م ًمٚمٜمٔمر إمم صقرة اًمٌمء، يمام ٓ جم٤مل إلطمراز اعمٜم٤مط ووطمدشمف، 

 .يمام ّسح سمذًمؽ يمّٚمف سمٕمْمٝمؿ

وم٘مد حتّدصم٧م سمٕمض ومت٤موى اًمٗم٘مٝم٤مء قمـ ضمقاز اًمٜمٔمر ـ سمال ؿمٝمقة وري٦ٌم ـ إمم 

 .ٞم٦م، وؿم٤مؿم٤مت اًمًٞمٜمام، واًمتٚمٗمزةاًمّمقرة اًمٗمقشمقهمراوم

وذه٥م اًمًٞمد حمٛمد ؾمٕمٞمد احلٙمٞمؿ ًمدى طمديثف قمـ اًمٜمٔمر إمم قمقرة اًمٖمػم إمم أّن 

اًمٜمٔمر قمؼم اًمقاؾمٓم٦م اًمتل شمٕمٙمس احلجؿ طمرام، أُم٤م اًمٜمٔمر إمم اًمّمقر اًمٗمقشمقهمراومٞم٦م 

. ويم٠مّن اجل٤مُمدة قمٜمده أووح ومٞمجقز، ويمذًمؽ اًمّمقر اًمتل شمٙمقن صم٤مسمت٦ًم ٓ شمتحّرك

 قاز.ذم اجل

واظمت٤مر سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء ـ يم٤مًمًٞمد اخلقئل ـ اًمتٗمّمٞمؾ ذم اًمٜمٔمر إمم اًمّمقرة 

اًمٗمقشمقهمراومٞم٦م سملم أن يٙمقن اًمٜم٤مفمر قم٤مروم٤ًم سم٤معمرأة اعمٜمٔمقرة ومال جيقز، وأن ٓ يٕمرومٝم٤م 

 .ومٞمجقز سمال ؿمٝمقة وٓ ري٦ٌم

وذه٥م ومريٌؼ راسمع إمم اًم٘مقل سم٤مًمتٗمّمٞمؾ ذم اًمٜمٔمر إمم ُمثؾ اًمتٚمٗمزيقن سملم طم٤مًمَتل: 

اعم٤ٌمذ، ومال جيقز: واًم٨ٌم همػم اعم٤ٌمذ، ومٞمجقز اًمٜمٔمر، ُمع قمدم اًمِمٝمقة  اًم٨ٌّم 

                                           
 .51: ٤2مج )اًمٓمٝم٤مرة( ( حمٛمد ؾمٕمٞمد احلٙمٞمؿ، ُمّم٤ٌمح اعمٜمٝم1)

 .246، 245: 1: حمٛمد طمًلم ومْمؾ اهلل، اعم٤ًمئؾ اًمٗم٘مٝمٞم٦م اٟمٔمر( 2)

 .51: 2( ُمّم٤ٌمح اعمٜمٝم٤مج )اًمٓمٝم٤مرة( 3)

. 213: 2: واؾمتحًـ آطمتٞم٤مط اًمًٞمُد اًمٙمٚم٤ٌميٙم٤مين ذم جمٛمع اعم٤ًمئؾ 257: 3( ساط اًمٜمج٤مة 4)

، وم : يمام ذيمر هذا 213ـ  212 : اعمّمدر ٟمٗمًف:٤مٟمٔمروفم٤مهر سمٕمض يمٚمامشمف أّن آطمتٞم٤مط وضمقيبٌّ

 .15ـ  14: 2اًمتٗمّمٞمؾ حمت٤مـم٤ًم اًمًٞمد اًمًٞمًت٤مين ذم ُمٜمٝم٤مج اًمّم٤محللم 
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. وئمٝمر أّن اعمدرك ذم هذا احلٙمؿ هق صدق اًمٜمٔمر إمم اًمٌمء ذم اًم٨ٌّم واًمري٦ٌم

اعم٤ٌمذ، هم٤ميتف سمتقؾّمط وؾم٤مئط، سمخالف همػم اعم٤ٌمذ، طمٞم٨م ٓ ي٘م٤مل سم٠مٟمٜمل أٟمٔمر إًمٞمف 

 ًّم٦م ًمف.أن، وٓؾمٞمام ُمع ووم٤مشمف، ومٞمِمٙمؾ ؿمٛمقل إد

ٟمٕمؿ، ذه٥م اًمًٞمد ص٤مدق اًمِمػمازي إمم اًم٘مقل سمحرُم٦م اًمٜمٔمر ُمٓمٚم٘م٤ًم ذم مت٤مم هذه 

 .اًمّمقر واحل٤مٓت

 وافذي يؿؽن افتعؾقق ظؾقه هـو مو يع:

: هؾ أؾّم٧ًم اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م اًمقاردة ذم سم٤مب اًمًؽم واًمٜمٔمر حلرُم٦م اًمٜمٔمر أوًٓ 

 ًمٚمّمقرة أم ًمٚمٕملم؟ وهؾ يم٤من ُمٜمٔمقره٤م صقرة اًمٌمء أم قمٞمٜمف؟

 يٌدو ذم يمٚمامت اًمٕمٚمامء ُمٗمروهمٞم٦م أظمذ اًمٕملم ذم إدًّم٦م، وأّن اًمّمقرة ظم٤مرضم٦م.

ًمٙمـ ىمد ي٘م٤مل ذم ُم٘م٤مسمؾ ذًمؽ: إّن حتريؿ يمِمػ اًمٕملم إٟمام هق حلرُم٦م متٙملم أظمر 

ُمـ أظمذ صقرٍة هل٤م ذم ذهٜمف وقم٘مٚمف، وإّن إؿمٙم٤مًمٞم٦م سم٤مب اًمًؽم واًمٜمٔمر واًم٘مٚمؼ اًمذي 

ر، ٓ اًمٕملم، قمغم ظمالف سم٤مب اًمٚمٛمس. حيٛمٚمف اًمِم٤مرع ذم هذا اإلـم٤مر هق هذا إُم

وهذا أُمٌر يٗمٝمٛمف اًمٕمرف أيْم٤ًم: وم٢مّن اًمٚمٛمس ًمف قمالىم٦م سمٕملم اجلًد، وٓ يتّمّقر قمروم٤ًم 

ُمـ دوٟمف، أُم٤م اًمٜمٔمر وم٢مّن اًمٕمٜم٤مس اعمحٔمقرة ومٞمف هل طمّمقل اًمٜم٤مفمر قمغم صقرة 

 اجلًد: وم٢مٟمف ًمـ حئمك سم٠ميمثر ُمـ هذا، وهٜم٤م ٓ يٗمّرق اًمٕمرف ذم هذا إُمر سملم ُمٕمروم٦م

                                           
: وىمد ئمٝمر ُمـ اًمِمٞمخ ٟم٤مس ُمٙم٤مرم 43، 44: 2( قمكم اخل٤مُمٜمئل، أضمقسم٦م آؾمتٗمت٤مءات 1)

 .353اًمِمػمازي، اؾمتٗمت٤مءات ضمديد: 

خمت٤مر اًمِمٞمخ حمٛمد : وًمٕمّٚمف 315ُم٠ًمًم٦م ذم سمالد اًمٖمرب:  1444: ص٤مدق اًمِمػمازي، اٟمٔمر( 2)

طمٙمؿ إدوار اًمٜم٤ًمئٞم٦م واعمختٚمٓم٦م ذم إومالم اًمًٞمٜمامئٞم٦م »ُمٝمدي أصٗمل، طمٞم٨م قم٘مد سمحث٤ًم طمقل 

م، ورهمؿ شمٕمّروف 1999، ًمٕم٤مم 12ـ  11، ذم جمٚم٦م وم٘مف أهؾ اًمٌٞم٧م، اًمٕمدد شواًمتٚمٗمزيقن واعمنح

٤مه، وإّٟمام أـمٚمؼ ًمٚمًؽم واًمٜمٔمر ُمٗمّّماًل هٜم٤مك، ًمٙمّٜمف مل ينم إـمالىم٤ًم إمم هذا اًمٌح٨م اًمذي قم٘مدٟم

 احلٙمؿ، وم٘مد ُيٗمٝمؿ ُمٜمف شم٠ميٞمد قمدم اًمٗمرق سملم احل٤مٓت اعمذيمقرة.
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اجلًد ُمـ ظمالل اًمّمقرة اعم٤ٌمذة وُمٕمرومتف سمٖمػمه٤م: وم٢من اًمٙمّؾ واطمد. أٓ شمرى أّن 

اعمرأة ًمق ٟمٔمر إمم صقرهت٤م شم٠مّذت واٟمزقمج٧م يمام ًمق ٟمٔمر إمم ضمًده٤م، وٓؾمٞمام ُمع يمقن 

اًمّمقرة ُمتحّريم٦م. إّن هذا يٕمٜمل قمدم شمٗمريؼ اًمٕمرف ذم سم٤مب اًمٜمٔمر سملم اًمّمقرة وذي 

 اًمّمقرة.

اخلقئل ُمـ ارشمٙم٤مز قمدم اًمٗمرق، قمٜمدُم٤م ٟمجٕمؾ ص٤مطم٥م وًمٕمّؾ هذا هق ُمراد اًمًٞمد 

هذا آرشمٙم٤مز هق اًمٕمرف اًمٕم٤مم، ٓ اًمذوق اعمتنّمقمل سم٤معمٕمٜمك اخل٤مص، واًمذي ىمد 

 يتّمؾ سمٛماليم٤مت احلٙمؿ وظمّمقصّٞم٤مشمف أطمٞم٤مٟم٤ًم.

وىمد يٛمٙمـ آؾمتدٓل قمغم ذًمؽ أيْم٤ًم سمٛمراضمٕم٦م اًمٜمّمقص إصٚمٞم٦م اًمتل ٓ ٟمرى 

 لم اًمٕملم واًمّمقرة:وضمقد ىمٞمد اًمٕملم ومٞمٝم٤م، طمتك ٟمتذسمذب سم

َػُظوا ُؾُروَجُفْم َذفَِك ـ ىم٤مل شمٕم٤ممم: ﴿ 1 وا ِمْن َأْبَصوِرِهْم َوَُيْ ُؿل فِّْؾُؿْمِمـَِغ َيُغضم

ْم إِنَّ اهللَ َخبٌِر باَِم َيْصـَُعوَن * َوُؿل فِّْؾُؿْمِمـَوِت َيْغُضْضَن ِمْن َأْبَصوِرِهنَّ  ـَى ََلُ َأْز

...َوَُيَْػْظَن ُؾُروَجُفنَّ َوٓ   (.31ـ  34﴾ )اًمٜمقر: ُيبِْديَن ِزيـََتُفنَّ

وم٢مّن فم٤مهر هذه أي٦م ًمزوم همّض اًمٌٍم ـ سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ سمٕمض اًمتٗم٤مؾمػم اًمتل 

ختّص ذًمؽ سمٛمثؾ اًمِمٝمقة واًمٗمتٜم٦م ـ دون سمٞم٤من اعمتٕمٚمَّؼ، وٓ ي٘م٤مل ًمِمخص: إٟمف همّض 

٨ّم سمٍمه قمـ ومالٟم٦م إذا ٟمٔمر إمم صقره٤م، أو ُم٘م٤مـمع ُمتحّريم٦م ُمـ صقره٤م، ؾمقاٌء سمٌ

ُم٤ٌمذ أم همػمه، ُمتحّريم٦ًم يم٤مٟم٧م اًمّمقرة أم همػم ُمتحّريم٦م. ُمع أّن ظمّمقصٞم٦م اًمتزيمٞم٦م 

اًمقاردة ذم أي٦م ؿم٤مُمٚم٦م ًمٚمٛمقرديـ أيْم٤ًم: وم٢مّن طمجؿ اًمتٚمّقث ُمـ ظمالل اًمّمقر 

وٟمحقه٤م ىمد يزيد أوٕم٤موم٤ًم قمغم همػمه، واًمّمقرة ىمد يٛمٙمٜمف اًمت٠مُّمؾ ومٞمٝم٤م وشمٙمرار اًمٜمٔمر سمام 

 ٓ يتًٜمّك ًمف إمم اجلًد قمٞمٜمف.

إو٤موم٦ًم إمم ذًمؽ هؾ يّمدق قمغم اعمرأة قمروم٤ًم أهن٤م مل شُمٌِد زيٜمتٝم٤م قمٜمدُم٤م شمًؽم قملم 

يم٦م وهمػمه٤م وشمٕمروف سملم اًمٜم٤مس أو شمٕمٓمٞمف  ره سمّمقر ُمتحرِّ اجلًد، ًمٙمٜمٝم٤م شمّمقِّ
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 ًمِمخص يٜمٔمر إًمٞمٝم٤م قمري٤مٟم٦ًم أو ؿمٌف قمري٤مٟم٦ٍم أو ُمٙمِمقوم٦َم اًمرىم٦ٌم أو اًمرأس؟!

ْم َحوؾُِظوَن * إِّٓ َظَذ َأْزَواِجِفْم َأْو َمو َوافَِّذيَن ُهْم فُِػُروِجفِ ـ ىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿ 2

ُْم َؽْرُ َمُؾوِمغَ  ًْ َأْياَمَُّنُْم َؾنَِّنَّ  (. 34ـ  29، اعمٕم٤مرج: 6ـ  5﴾ )اعم١مُمٜمقن: َمَؾَؽ

وم٢مٟمف ٓ يّمدق طمٗمظ اًمٗمرج ـ سمٜم٤مًء قمغم ؿمٛمقل أي٦م عمثؾ سم٤مب اًمًؽم واًمٜمٔمر ـ قمغم 

ًمٕمرف أّن هذا اًمِمخص طم٤مومٌظ ًمٗمرضمف، شم٘مدير يمِمٗمف سم٤مًمّمقر وإومالم، وٓ يٗمٝمؿ ا

ومتٙمقن أي٦م ُمٚمزُم٦ًم سم٤مًمًؽم وًمق قمؼم هذه اًمقؾم٤مئط. وإذا سُمٜمل قمغم وضمقد ُمالزُم٦م 

قمرومٞم٦م سملم ُم٤م جي٥م طمٗمٔمف ُمـ ـمرف اًمذات وُم٤م حيرم اًمٜمٔمر إًمٞمف ُمـ ـمرف اًمٖمػم 

 يم٤مٟم٧م أي٦م ُمٗمٞمدًة ًمٚمحرُم٦م ُمٓمٚم٘م٤ًم أيْم٤ًم.

 لّم ُمتٕمّٚمؼ اًمٜمٔمر وأّٟمف ضمًد اإلٟم٤ًمن.أُم٤م اًمًٜم٦ّم اًمنميٗم٦م وم٤مًمٙمثػم ُمـ اًمرواي٤مت ٓ يٌ

اًمٜمٔمرة سمٕمد ×: وًمق أظمذٟم٤م قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل: ُمٕمتؼمة اًمٙم٤مهكم، قمـ أيب قمٌد اهلل

. وم٢مّن اًمٕمرف يٗمٝمؿ هٜم٤م شاًمٜمٔمرة شمزرع ذم اًم٘مٚم٥م اًمِمٝمقة، ويمٗمك هب٤م ًمّم٤مطمٌٝم٤م ومتٜم٦م

ٌؼ طمرُم٦م اًمٜمٔمر: إلومْم٤مئف إمم آٟمحراف وًمق سمٕمد طملم. وُم٤م أظمذشمف اًمرواي٦م يمام يٜمٓم

 قمغم اجلًد يٜمٓمٌؼ يمذًمؽ قمغم اًمّمقر.

سمؾ إّن رواي٦م اًمٜمٔمرة شمٚمق اًمٜمٔمرة، أو ًمؽ إومم دون اًمث٤مٟمٞم٦م، هم٤مًمٌٝم٤م ٓ شم٘مٞمٞمد ومٞمف 

ٌف يمثرة سمجًد اعمرأة أو ؿمٕمره٤م ومٚمؽماضَمْع، وإْن يم٤مٟم٧م وٕمٞمٗم٦م اًمًٜمد، وآٟمٍماف ؾمٌ

٤من ُمـ ، وهذه اًمرواي٤مت وإن مل يٙمـ سمٕمْمٝم٤م ذم ُم٘م٤مم اًمٌٞماًمقضمقد، يمام ىمٚمٜم٤م ؾم٤مسم٘م٤مً 

ـّ ؾمٙمقهت٤م مجٞمٕم٤ًم قمغم يمثرهت٤م يٗمٞمد.  ٟم٤مطمٞمتٜم٤م ًمٙم

ح رواي٤مشمف ـ ذم ُم٤م يمتٌف  وُمـ ذًمؽ ظمؼم حمٛمد سمـ ؾمٜم٤من ـ سمٜم٤مء قمغم ىمقل ُمـ يّمحِّ

وطمرم اًمٜمٔمر إمم ؿمٕمقر اًمٜم٤ًمء...: عم٤م ومٞمف ُمـ »اإلُم٤مم اًمرو٤م ًمف ذم ضمقاب ُم٤ًمئٚمف: 

                                           
 .18: 4( اًمّمدوق، يمت٤مب ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف 1)
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ًمٜمٔمر إمم اًمّمقرة . وقمٚمٞمف ومال ىمّمقر ذم إدًّم٦م قمـ اًمِمٛمقل عمثؾ اهتٞمٞم٩م اًمِمٝمقة

 اعمتحّريم٦م وهمػمه٤م سم٨ٌّم ُم٤ٌمذ وهمػمه.

: إذا شمّؿ آؾمتٜم٤مد إمم ُم٤م سمحثٜم٤مه ذم دراؾم٦م أظمرى طمقل عمس اًمرضمؾ اعمرأة، ُمـ ثوكقوً 

ـ  أّن ُمراضمٕم٦م سم٤مب اًمًؽم واًمٜمٔمر شمٗميض إمم آىمتٜم٤مع ـ يمام ذه٥م إًمٞمف اًمِمٞمخ ُمٜمتٔمري

وٛمـ قمٜمٍميـ وُماليملم، يًت٘مّؾ يمؾ  سم٠مّن ضمّق إدًّم٦م يمّٚمٝم٤م هق حتريؿ اًمٜمٔمر إمم اعمرأة

 واطمٍد ُمٜمٝمام سم٤محلٙمؿ:

، ومال جيقز اًمٜمٔمر ُمع ؿمٝمقة، أو إول: افعـُص إخَلؿي )اجلوكى اجلـز(

 سمحٞم٨م خيِمك ومٞمف ُمـ اًمٗم٤ًمد إظمالىمل.

، سمحٞم٨م يراد ُمـ افثوين: افعـُص اإلكسوين احلؼوؿي )جوكى آحسام وافتؼدير(

 ظمّمقصّٞمتٝم٤م ذم ضمًده٤م.حتريؿ اًمٜمٔمر اطمؽمام أهار اعمرأة و

وإذا صمٌت٧م هذه اًمٜمٔمري٦م، اًمتل شمرضمع إمم ُمٜم٤مط احلٙمؿ اٟمٓمالىم٤ًم ُمـ رصد ؿم٤مُمؾ 

ـ، ومال ومرق ومٞمٝم٤م أيْم٤ًم سملم اًمّمقرة  ًم٤ٌمب اًمًؽم واًمٜمٔمر ـ رهمؿ أّٟمف رومْمٝم٤م سمٕمْمٝمؿ

وهمػمه٤م، وجيقز اًمٜمٔمر إمم اًمّمقرة، يمام إمم اجلًد، قمٜمدُم٤م ٓ حيّمؾ أطمد هذيـ 

 إُمريـ.

هلذا اًمرأي جيقز اًمٜمٔمر قمؼم اًمقؾم٤مئط اًمٌٕمٞمدة ُمٓمٚم٘م٤ًم، ذم يمّؾ ُمقرد همػم ٟمٕمؿ، ووم٘م٤ًم 

ؿمٝمقي، وٓ يٚمزم ُمٜمف اًمٗمتٜم٦م، وٓ يٜم٤مذم اطمؽمام اعمرأة، أُم٤م إذا يم٤من ؿمٝمقي٤ًم، أو ُمٜم٤مومٞم٤ًم 

ـّ هذا ًمٞمس ٕضمؾ اًمتٛمٞمٞمز سملم اًمّمقرة وذي اًمّمقرة،  ٓطمؽمام اعمرأة، ومال جيقز، ًمٙم

 ّمقرة ـ ُم٘مّٞمٌد سم٘مٞمديـ.سمؾ ّٕن أصؾ احلٙمؿ ـ وًمق ذم ذي اًم

                                           
 .565: 2( اًمّمدوق، قمٚمؾ اًمنمائع 1)

 .571: ديدگ٤مه ه٤م: اٟمٔمر( 2)

 ط.، طمٞم٨م رومض شمني٦م احلٙمؿ سمقطمدة اعمٜم٤م54: 2: حمٛمد ؾمٕمٞمد احلٙمٞمؿ، ُمّم٤ٌمح اعمٜمٝم٤مج اٟمٔمر( 3)
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: يٛمٙمـ اًمٕمقدة إمم ُم٤م ذيمره اًمًٞمد اخلقئل ذم اًمقاؾمٓم٦م اًم٘مري٦ٌم، يم٤معمرآة، ُمـ ثوفثوً 

وضمقد ارشمٙم٤مز سمٕمدم اًمٗمرق سملم اًمّمقرة وذي اًمّمقرة: إذ قمغم هذا آرشمٙم٤مز يٛمٙمـ 

احلٙمؿ سمحرُم٦م اًمٜمٔمر إمم اًمّمقرة يمحرُمتف إمم ذهي٤م. وهذا آرشمٙم٤مز إُّم٤م راضمع إمم ُم٤م 

٘م٤ًم ذم اًمتٕمٚمٞمؼ إّول، ومٞمٙمقن اًمٕمرف هق ُمرضمٕمّٞمتف، أو إمم هذه اًمٜمٔمري٦م ىمٚمٜم٤مه ؾم٤مسم

إظمػمة اًمتل شمرضمع إمم حتديد ُماليم٤مت سم٤مب اًمًؽم واًمٜمٔمر، ومٞمٙمقن ُمآًمف إمم ارشمٙم٤مز 

ُمتنّمقمل ُمٜمٓمٚمؼ ُمـ ومٝمؿ ـ وًمق ٟمًٌل ـ ًمٚمٛماليم٤مت واخلّمقصّٞم٤مت اًمراضمٕم٦م إمم 

 إطمٙم٤مم.

ُم٠ًمًمتل اًمٜمٔمر واًمًؽم ـ دون اًمٚمٛمس ـ أّن اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمّمقرة ذم  وكتقجي افبحٌ

طمٙمٛمف طمٙمؿ اًمتٕم٤مُمؾ ُمع ذي اًمّمقرة مت٤مُم٤ًم، سمال ومرق سملم اًمّمقر اعمتحّريم٦م واًمث٤مسمت٦م، 

 وسملم اًم٨ٌّم اعم٤ٌمذ وهمػم اعم٤ٌمذ.

 

 الٍعط إىل الصٕضٚ وع عسً وعطفٛ الٍاظط لصاسب الصٕضٚ

روم٦م اًمٜم٤مفمر ىمٚمٜم٤م سم٠مّن سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء ذه٥م إمم دمقيز اًمٜمٔمر إمم اًمّمقرة ُمع قمدم ُمٕم

ًمٚمٛمرأة اًمتل ذم اًمّمقرة، وجيقز ًمٚمٛمرأة إيّم٤مل أومالم اًمٗمٞمديق أو اًمٙم٤مُمػما إًمٞمف ًمتٔمٝمػم 

 صقر ومقشمقهمراومٞم٦م وهمػمه٤م هل٤م.

 واعمًتٜمد ذم ذًمؽ ىمد يٙمقن وضمقد اًمقاؾمٓم٦م اًمٌٕمٞمدة، وىمد يٙمقن أُمرًا آظمر:

وم٦م أُم٤م إذا يم٤من اعمدرك هق أصؾ وضمقد اًمقاؾمٓم٦م وم٤معمٗمؽمض قمدم اًمتٛمٞمٞمز سملم اعمٕمر أـ

وقمدُمٝم٤م: ًمٗمرض أّن اًمٕمٜمٍم اعمجّقز هق اًمقاؾمٓم٦م. وهل ُمقضمقدة ذم احل٤مًملم ُمٕم٤ًم، ومال 

 ُمٕمٜمك ًمٚمتٗمّمٞمؾ سملم اعمٕمروم٦م وقمدُمٝم٤م.

 وأُم٤م إذا يم٤من اعمدرك أُمرًا آظمر، وم٘مد ي٘م٤مل: ب ـ

: إّن هٜم٤مك اٟمٍماوم٤ًم ذم أدًّم٦م اًمًؽم واًمٜمٔمر قمـ ُمثؾ اًمّمقرة اًمتل ٓ يٕمرف أوًٓ 
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، وٓؾمٞمام ُمع قمدم إُمٙم٤من اعمٕمروم٦م قمروم٤ًم، وُمٕمف ٓ يٙمقن اًمٜم٤مفمر إًمٞمٝم٤م ص٤مطمٌتٝم٤م أصالً 

 اعمقرد ُمِمٛمقًٓ ًمٚمحٙمؿ سم٤محلرُم٦م.

سم٠مّن ؾم٥ٌَم هذا آٟمٍماف ـ ًمق شمّؿ ـ قمدُم وضمقد ُمثؾ اًمّمقر وٟمحقه٤م ذم  وجيوب

قمٍم ٟمزول أي٤مت وصدور إطم٤مدي٨م، وُمثٚمف ٓ ي٘مػ ُم٤مٟمٕم٤ًم أُم٤مم آؾمتٜم٤مد إمم 

ح ؿمٛمقل إدًّم٦م ًمٚمٛمقرد، وم٢مّن إُمر سمًؽم إـمالق إدًّم٦م. وهلذا ٟمحـ ٟمّدقمل ووق

اًمٕمقرة ٓ يٛمتثؾ قمٜمدُم٤م يٙمِمػ اإلٟم٤ًمن قمقرشمف ذم صقرة أو ومٞمٚمؿ ُمتحّرك ويًّٚمٛمف 

ًمِمخص ٓ يٕمرومف. ومل ٟمجد ذم أّي ٟمّص ُمـ اًمٜمّمقص اعمٕمتؼمة أّي ىمٞمد يتّمؾ 

سمٛمٕمروومٞم٦م اًمٜم٤مفمر أو اعمٜمٔمقر، سمؾ قمغم اًمٕمٙمس ُمـ ذًمؽ وم٢مّن ُمقرد سمٕمض إدًّم٦م ىمري٥م 

عمرأة همػم اعمٕمرووم٦م، ومل ي٠ًمل اعمٕمّمقم اًمرواة قمٜمدُم٤م يم٤مٟمقا يًتٗمٝمٛمقن ُمٜمف قمـ ُمـ ا

أطمٙم٤مم اًمٜمٔمر قمـ ُمدى ُمٕمرومتٝمؿ ًمٚمٛمرأة اعمٜمٔمقرة، ومٚمق يم٤من هٜم٤مك شمٗمّمٞمؾ عم٤م صّح ُمٜمف 

ؿم٤مهد قمغم قمدم اًمٗمرق ذم  ذم يمؾ اًمرواي٤مت ُمٕم٤مً  إـمالق اجلقاب. ومٕمدم آؾمتٗمّم٤مل

 احلٙمؿ سملم اعمقرديـ.

ضمقد اٟمٍماف أؾم٤مؾم٤ًم، ومْماًل قمـ صػمورشمف ُم٤مٟمٕم٤ًم قمـ اٟمٕم٘م٤مد ُمـ هٜم٤م ٓ ٟمٕمت٘مد سمق

اإلـمالق. وًمق صّح آٟمٍماف جل٤مز اًمٜمٔمر اعم٤ٌمذّي إمم اعمرأة اًمتل ٓ يٕمرومٝم٤م، يمام ًمق 

 ؾمؽمت وضمٝمٝم٤م ويمِمٗم٧م ؾم٤مىمٞمٝم٤م أو يدهي٤م!! وهق ُم٤م ٓ ي٘مقل سمف أطمٌد ذم ُم٤م ٟمٕمٚمؿ.

يم٤من قمغم أؾم٤مس قمٜمٍَمي:  : إّن اعمًتٗم٤مد ُمـ أدًّم٦م اًمًؽم واًمٜمٔمر أّن احلٙمؿثوكقوً 

اًمِمٝمقة: وآطمؽمام. وُمـ اًمقاوح أّن اًمٜمٔمر إمم ُمثؾ صقرة اُمرأٍة ٓ يٕمرومٝم٤م أؾم٤مؾم٤ًم 

 ًمٞمس ومٞمف أّي٦م ُمٜم٤موم٤مة ًمٚمٛم٘مّمد ُمـ احلٙمؿ، وُمٕمف ومٞمحٙمؿ سم٤مجلقاز ًمذًمؽ.

وووم٘م٤ًم ًمّمّح٦م هذا اًمرأي، اًمذي ذه٥م إًمٞمف اًمِمٞمخ ُمٜمتٔمري، ٓ يٌٕمد اًم٘مقل سمّمّح٦م 

شمّؿ آًمتزام قمروم٤ًم سمٕمدم إُمٙم٤من اعمٕمروم٦م ذم اعمٜمٔمقر اًم٘مري٥م، اًمتٗمّمٞمؾ ذم اجلٛمٚم٦م، إذا 
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سمحٞم٨م ٓ شمٙمقن هذه اعمرأة ممَـّ شم٘مع ذم طمّٞمز إُمٙم٤من ُمٕمرومتٝم٤م ُمـ ىمٌؾ اًمٜم٤مفمر، وٓؾمٞمام 

ُمع شمٕمّدده. يمام ٓسمّد ُمـ إظمذ سمٕملم آقمت٤ٌمر ٟمققمٞم٦م اًمّمقرة اعمٚمت٘مٓم٦م ًمٚمٛمٜمٔمقرة، وم٢مّن 

وم٤مًم٘مقل سم٤مجلقاز ُمٓمٚم٘م٤ًم ذم طم٤مل قمدم ذًمؽ ي٤ًمهؿ قمروم٤ًم ذم اًمٕمٜمٍميـ اعمذيمقريـ. 

 اعمٕمروومٞم٦م همػم ؾمٚمٞمؿ، وًمق ووم٘م٤ًم هلذا اًمرأي، سمؾ ٓسمد ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ ذم اًمتٗمّمٞمؾ.

 

 ٌتٗذٛ البشح

اًمذي ئمٝمر سمٛمراضمٕم٦م إدًّم٦م ذم ُمقوققمل اًمًؽم واًمٜمٔمر ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م أّن 

ٓ متٞمّز ومٞمف سملم احل٤مًم٦م واعمقرد اًمذي حتٙمؿ اًمنميٕم٦م ومٞمف سمحرُم٦م اًمٙمِمػ أو طمرُم٦م اًمٜمٔمر 

اعم٤ٌمذة وسملم طم٤مًم٦م وضمقد اًمقاؾمٓم٦م اًم٘مري٦ٌم ضمّدًا، يم٤مًمٜمٔم٤مرات، أو اعمٜمٔم٤مر: واعمتقؾّمٓم٦م 

اًم٘مرب، يم٤معمرآة، أو اعم٤مء اًمّم٤مذم: أو اًمٌٕمٞمدة، يم٤مًمّمقر اًمٗمقشمقهمراومٞم٦م، أو إومالم، سمال 

لم ومرق ذم ذًمؽ سملم اًم٨ٌّم اعم٤ٌمذ وهمػم اعم٤ٌمذ، وسملم اًمّمقر اعمتحّريم٦م واًمث٤مسمت٦م، وسم

ُمٕمروم٦م اًمٜم٤مفمر ًمٚمٛمٜمٔمقر وقمدُمف، قمغم شمٗمّمٞمؾ وومؼ سمٕمض اًمٜمٔمري٤مت. وٓ أىمّؾ ُمـ 

اؾمتدقم٤مء ذًمؽ آطمتٞم٤مط اًمقضمقيب ذم ُم٘م٤مم إسمداء اًمرأي عمـ يتّمّدى ًمإلومت٤مء، سمٜم٤مًء قمغم 

 صم٘م٤موم٦م آطمتٞم٤مط اًمقضمقيب. واهلل اًمٕم٤ممل.
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 31!ُمٕمٞمؼ؟ أم اًمٚمٖمقي احلّس  ًمتٓمّقر ُم٤ًمقمد قم٤مُمؾ اًمٕمٚمٛمٞم٦م احلقزات ذم اًمدرؾمٞم٦م اًمٙمت٥م

 34 ........................................ واعمٕم٤مس اًمت٤مرخيل اًمققمل ودور آضمتٝم٤مد ـ ج

 36 ....................... اًم٤ًمئد؟ اًمٗم٘مٝمل اًمدرس ذم اًمت٤مرخيل اًمققمل ُمِم٤ميمؾ ُمـ ٟمامذج

 51 ........................ !مـفٍ؟ أم تطبقق أزمي ادعوس، افواؿع ظن افػؼقه ؽقوب معضؾي

 53 ............ افعؿؾقي وافرشوئل افػتووى صقوؽي مع وؿػي وافواؿع، افـّص  بغ افػتوى ـ 4

 57 .................................................... وادػتي افػؼقه أدوار بغ فؾتوؾقق حمووفي

 :5 ................... احلوجوت اإلصؽوفّقوت، افواؿع،: افعؿؾقي وافرشوئل آشتػتوءات ـ 5

 54 ............................... واعمٕمٜمقي٦م اًمٚمٗمٔمٞم٦م واًمٖمراسم٦م اًمٚمٖمقي اًمتٕم٘مٞمد ّٞم٦مإؿمٙم٤مًم ـ أ

 52 .... اًمراهـ اًمٕمٍم ذم اًمٌٚمقى سمف شمٕمؿّ  ُم٤م ًمّم٤مًمح سمف، اسمتالء ٓ ُم٤م طمذف ضورة ـ ب
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 53 ........... اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمألسمح٤مث اعمدرد اًمتٜمٔمٞمؿ دون اًمزُمٜمل اًمقاىمع وومؼ ًمتٌقي٥ما ـ ج

 54 ........................... اعمٜمٗمردة احل٤مٓت وصٞم٤مهم٦م اًمت٘مٕمٞمد صٞم٤مهم٦م سملم اًمرؾم٤مئؾ ـ د

 55 ........................................ اًمٌديٚم٦م واهلٞمئ٤مت اعمرضمع سملم ؾمتٗمت٤مءاتآ ـ هـ

 56 ........................ اًمنمقمل احلٙمؿ ُمدارك قمـ سمٜمٌذة اًمرؾم٤مئؾ إروم٤مق ضورة ـ و

 

 اإلسالمي هالفق يف الدعوي االبتدائي اجلهاد

 الدولية العالقات مبادئ يف استداللية قراءة

 72 .......................................................................................... ُّتفقد

 73 ....................... يواحلؼقؼ وادػفوم افُبـقي افتحريري، افدظوي آبتدائي اجلفود ـ 2

 78 ............................................... ووجوبه آبتدائي اجلفود ذظقي كظريي ـ 3

 79 .................................... وتؼققم اشتعراض افدظوي، اجلفود ذظّقي كظريي أدّفي

 68 ............................ اًمدقمقي اًمتحريري اجلٝم٤مد ًمٜمٔمري٦م اًم٘مرآين اعمًتٜمد ـ 2 ـ 1

 68 ........................ آسمتدائل ًمٚمجٝم٤مد اعمنمقمٜم٦م اخل٤مّص٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمٜمّمقص ـ أ

 86 ....................... افؽريم افؼرآن دم افطؾى جفود كصوص مع كؼديي حتؾقؾقي وؿػوت

 98 ..................................... ..و ؾتـي تؽون ٓ حتى افؼتول افؼرآن تؼيع مع وؿػي

 6: .................................... افديـقي افدظوة بحريي آبتدائي اجلفود ربط كظريي كؼد

 8: ............................................................... افعؼوئدي وافسقوق اجلزيي آيي

 99 ٟم٘مدي٦م ُمٓم٤مًمٕم٦م اًمدقمقة، جلٝم٤مد واًمت٠مؾمٞمس ٦ماًمٕم٤مُمّ  اجلٝم٤مدّي٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م اخلٓم٤مسم٤مت ـ ب

 215 ........................................... افديـقي افدظوة وجفود ×شؾقامن افـبي ؿّصي

 218 ............................ آبودي كجف وصوحلي اهلل ؾضل: فؾعَلمتغ ومـوؿدة مؼوربي

 221 ................... افؼرآكقي اجلفودّيي افـصوص حتؾقل دم ادطفري مرته افشقخ كظريي

 222 ....................................................... ادطفري افشفقد كظريي مع وؿػوت

 224 ................................... فؾجفود افؼرآين افتؼيع دم افتصوظدي افتطّور كظريي

 228 ................................................ واشتـتوجوت مَلحظوت افؼرآين، افبحٌ



 515 .................................................................................. احملتويات

 119 ................... اًمدقمقي اًمتحريري اجلٝم٤مد ًمٜمٔمري٦م اًمنميٗم٦م اًمًٜم٦ّم ُمًتٜمد ـ2 ـ 2

 124 ..................... آسمتدائل ًمٚمجٝم٤مد اعمنمقمٜم٦م اخل٤مّص٦م احلديثٞم٦م اًمٜمّمقص ـ أ

 231 ............................................ ..شافـوس أؿوتل أن أمرت: »حديٌ مع وؿػي

 267 .................. آبتدائي بوجلفود وارتبوضفو افؼتول ؿبل اإلشَلم إػ افدظوة كصوص

 159 ..... اًمدقمقي اجلٝم٤مد ُم٘مقًم٦م وشمٙمقيـ اًمنميٗم٦م، اًمًٜم٦ّم ذم ُم٦ماًمٕم٤مّ  اًمٜمّمقص ـ ب

 :28 .................................... افؼيػي افسـّي إػ آبتدائي اجلفود دم آشتـود كتوئٍ

 184 ...................... اًمدقمقي اجلٝم٤مد ذقمٜم٦م ذم اإلؾمالُمّٞم٦م اًمًػمة ُمرضمٕمّٞم٦م ـ 2 ـ 3

 292 ........................................................ اإلشَلمقي افسرة دفقل مع وؿػوت

 296 ............................................... وافزظامء ادؾوك إػ |افرشول رشوئل

 2:5 ....................................... اإلشَلمقي افػتوحوت من^ افبقً أهل موؿف

 199 .................. آسمتدائل اجلٝم٤مد إلصم٤ٌمت اإلؾمالُمل اإلمج٤مع إمم آؾمتٜم٤مد ـ 2 ـ 4

 ::2 ............................................................ اإلمجوع دفقل مع كؼديي وؿػوت

 244 .................................. اًمدقمقة ضمٝم٤مد شمنميع ذم اًمٕم٘مؾ دًمٞمؾ اقمتامد ـ 2 ـ 5

 312 ..........................................................................توجواشتـ خَلصي

 

 اإلفتاء ومرجعية املرأة

 املرأة تقليد شرعية حول استداللية فقهية دراسة

 316 ........................................................................................ ُّتفقد

 316 ......................................... ادؽّوكوت تؼيح ادوَوع، ومودة افبحٌ كؼطي

 318 ......................................................... اإلشَلمي فؾػؼه افتورُيي افرصد

 326 ............... افتؼؾقد مرجع دم افذـورة اصساط ظدم أو ادرأة تؼؾقد ذظّقي كظريي ـ2

 335 ............ كؼديي ؿراءة ادرجعّقي، دم افرجوفّقي ذضقي أو ادرأة تؼؾقد بطَلن كظريي ـ3

 368 ......................................................................... واشتـتوج ؾخقصت
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 الزىا على الشهادة

 واليقني املعايية بني 

 372 .............................................................. افبحٌ كؼطي فتحديد مدخل

 374 ................................................... وُّتحقص اشتعراض افػؼفقي، ادواؿف

 377 ........................................... وإدّفي افوجوه مطؾؼًو، ادعويـي ذط اجتوه ـ2

 378 ...................................... كؼدّيي حتؾقؾقي وؿػي بوفشبفوت، أتدر احلدود ؿوظدة

 378 ............................................................ حمتواهو وحتؾقل افؼوظدة تػسر

 381 ..............................................................................افؼوظدة مدرك

 391 .......................................................... افدرء وؿوظدة افظوهري ادذهى

 392 ......................................................... افشفودة حجّقي دم احلّس  مرجعّقي

 396 ................................................................. افُصاحي وذط افشفودة

 3:1 ................................................ افػؼفّقي افتخرجيوت افعؾم، ذط اجتوه ـ3

 412 .............................................. واجلؾد افرجم بغ افتػصقل اجتوه مدرك ـ4

 414 ..................................................................................... افـتقجي

 

 اإلسالمي الفقه يف اليقدي الوقف

 استداللية قراءة

 418 ................................................ وموَوظه افبحٌ دائرة حتديد دم: ُّتفقد

 423 ......................................................................... افـؼود وؿف أكواع

 426 ..................................................................... افـؼدي افوؿف مقزات

 427 ............................................................. ادبدأ وتؼعقد إصل تلشقس

 434 .........................................افـؼدي افوؿف من ادوؿف دم افػؼفقّي افـظريوت

 323 ....................................................... اًمٜم٘مقد وىمػ ُمـ اعمٜمع ٟمٔمري٦م ـ1

 436 .......................... كؼدّيي مطوفعي افـؼدي، افوؿف من ادتحّػظ ادوؿف مستـدات



 517 .................................................................................. احملتويات

 336 ....................................................... اًمٜم٘مدي اًمقىمػ دمقيز ٟمٔمري٦م ـ2

 449 .................................................. افـؼدّيي إوؿوف دم افسخقص مّزرات

 453 .............................................................................. افبحٌ كتقجي

 

 الشريفة اليبوية الشية وحجّية املشتشرقون

 ىقدّية حتليلية ةعمطال

 456 ......................................................................... افتؿفقديي ادبوحٌ

 456 ......................................................... آشتؼاق حول ظوّمي مطوفعوت

 456 ................................................................... آشتؼاق يفتعر ـ 2

 457 .......................................................... تورُيقي مطوفعي آشتؼاق، ـ 3

 :45 ................................................................... آشتؼاق مدارس ـ 4

 349 .......................... آؾمتنماق ُمدارس شم٘مًٞمؿ ذم اعمقوققمل اعمٜمٝم٩م ـ 3 ـ 1

 351(أٟمٛمقذضم٤مً  اًمٕم٘مٞم٘مل ُمنموع) آؾمتنماق ُمدارس شم٘مًٞمؿ ذم اجلٖمراذم اعمٜمٝم٩م ـ 3 ـ 2

 352 ............................... آؾمتنماق ُمدارس شم٘مًٞمؿ ذم اًمٖم٤مئل اعمٜمٝم٩م ـ 3 ـ 3

 464 .......................................................... آشتؼاؿي افعؿل جموٓت ـ 5

 466 ............................... ادستؼؿغ أظامل دم افضعف وكؼوط افـجوح ظـوس ـ 6

 355 ............................................................. واًمٜمج٤مح اًم٘مّقة قمٜم٤مس ـ أ

 355 ..................................................... واإلظمٗم٤مق اًمْمٕمػ قمٜم٤مس ـ ب

 467 ........................................................ آشتؼاق مع افتعومل مـفٍ ـ 7

 469 ................................................................ افـبويي وافسـّي ادستؼؿون

 469 ............................... وادَلحظوت افـظريوت إظامل، افشخصقوت، دم دراشي

 469 ........................................................................................ ُّتفقد

 :46 ...................................... افـبويي افسـّي دراشي دم ادسومهون ادستؼؿون ـ 2

 359 .............. (م1921 ـ 1854)Ignaz Goldziher /  ضمقًمدشمًٞمٝمر أضمٜم٤مس ـ أ
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 361 ....................................... جلقًمدشمًٞمٝمر اًمٗمٙمري٦م إقمامل ذم قم٤مُّم٦م ُمٓم٤مًمٕم٦م

 363 ................. (م1969 ـ 1942) Joseph Schacht/  ؿم٤مظم٧م ضمقزيػ ـ ب

 475 ........................................ صوخً جلوزيف افعؾؿقي فألظامل ظوبرة مطوفعي

 366 .................. (م1926 ـ 1869) Leone Caetane يم٤ميت٤مين ًمٞمقين إُمػم ـ ج

 479 ............................................................. افعؾؿقّي ـويتوين أظامل دم كظرة

 374 .. (م1967 ـ 1886) Giorgio Livi Dellavida/  دٓوّمٞمدا ًمٞمٗمل ضمقرضمٞمق ـ د

 482 ........................................................ افعؾؿقي دٓؾقدا أظامل حول جوفي

 J. Robson ................................................ 372/  روسمًقن ضمٞمٛمس ـ هـ

 373 ............. (م1931 ـ 1874) Joseph Horovitz/  ومتسهقرو ضمقزيػ ـ و

 486 ......................... وإظامل ادصودر احلديٌ، حول آشتؼاؿقي افدراشوت ـ 3

 375 ..................................................... ٞم٦ماإلؾمالُم اعمٕم٤مرف دائرة ـ 2 ـ 1

 379ضمراه٤مم آًمؼمت وًمٞم٤مم اإلؾمالم، ذم اًمٜمٌقي٦م وإطم٤مدي٨م اًم٘مدؾمٞم٦م إطم٤مدي٨م ـ 2 ـ 2

 379 . ضمقًمدشمًٞمٝمر أضمٜم٤مس إلؾمالم،ا ذم درس أو( إؾمالُمٞم٦م) حمٛمدي٦م دراؾم٤مت ـ 2 ـ 3

 382 ............................... ؿم٤مظم٧م ضمقزيػ اعمحّٛمدي٦م، اًمنميٕم٦م أصقل ـ 2 ـ 4

 382 ....................... ضمقًمدشمًٞمٝمر أضمٜم٤مس اإلؾمالم، ذم واًمنميٕم٦م اًمٕم٘مٞمدة ـ 2 ـ 5

 ؿم١مون قمـ اًمًٜم٦ّم ُمـ روي ُم٤م ٕىمدم اًمت٤مرخيٞم٦م اًم٘مٞمٛم٦م قمـ ٟم٘مدي٦م ُمالطمٔم٤مت ـ 2 ـ 6

 383 ............................................................... يم٤ميت٤مين إُمػم اًمرؾمقل،

 495 ............................. (افؼيػي وافسـّي آشتؼاق) حول إشَلمقي دراشوت ـ 4

 384 ............................ ظمٚمٞمؾ اًمديـ قمامد اًمٜمٌقي٦م، واًمًػمة اعمًتنمىمقن ـ 3 ـ 1

 384 ....... اعمٓمػمي قمٌٞم٤ًمن طم٤ميمؿ لم،اعمًتنمىم وؿمٌٝم٤مت اًمًٜم٦م شمدويـ شم٤مريخ ـ 3 ـ 2

 385 ....... اًمنمىم٤موي اهلل قمٌد حمٛمد. د شم٘مقيٛمٞم٦م، حتٚمٞمٚمٞم٦م دراؾم٤مت آؾمتنماق ـ 3 ـ 3

 385 .. اًمًٜمحٌم ضم٤مؾمؿ قمجٞمؾ. د اإلؾمالُمل، تنميعاًم وُمّم٤مدر اعمًتنمىمقن ـ 3 ـ 4

 385 ..................................... اعمرصٗمل ؾمٕمد. د واًمًٜم٦ّم، اعمًتنمىمقن ـ 3 ـ 5

 386 ........... إقمٔمٛمل ُمّمٓمٗمك حمٛمد. د اًمٜمٌقي٦م، واًمًٜم٦ّم ؿم٤مظم٧م اعمًتنمق ـ 3 ـ 6



 519 .................................................................................. احملتويات

 طمدي٨م صٞم٤مهم٦م أؾم٤مًمٞم٥م: »دراؾمتف ذم اًمقاردة روسمًقن اعمًتنمق آراء ُمٜم٤مىمِم٦م ـ 3 ـ 7

 386 .............................................. احلٚمٌل قمٛمر سمـ ُمّمٓمٗمك. د ،شاعمًٚمٛملم

 387 ........................... احل٤مج ؾم٤ممل ؾم٤مد. د آؾمتنماىمل، اخلٓم٤مب ٟم٘مد ـ 3 ـ 8

 388 .... ُمٝمريزي ُمٝمدي اًمِمٞمخ ًمٚمٛمًتنمىملم، احلديثٞم٦م اًمدراؾم٤مت إمم ُمدظمؾ ـ 3 ـ 9

 ديٜمٞمف اًمديـ ٟم٤مس ودوم٤مع اًمًٜم٦ّم قمغم اًمٗمرٟمًٞملم اعمًتنمىملم اومؽماءات ُمـ ـ 3 ـ 14

 388 ......................................................... اًمٖم٤مزم حمٛمد سمٚم٘م٤مؾمؿ. د قمٜمٝم٤م،

 اعمًتنمىملم ُمزاقمؿ ودطمض وُمتٜم٤مً  ؾمٜمداً  احلدي٨م سمٜم٘مد اعمحّدصملم اهتامم ـ 3 ـ 11

 388 .................................................... اًمًٚمٗمل ًم٘مامن حمٛمد. د ؿ،وأشم٤ٌمقمٝم

 389 ........... اًمٜمٕمٞمؿ إُملم حمٛمد اهلل قمٌد. أ اًمٜمٌقي٦م، اًمًػمة ذم آؾمتنماق ـ 3 ـ 12

 وُمـ ؿم٤مظم٧م ويقؾمػ ضمقًمدشمًٞمٝمر إضمٜم٤مشمس ًتنمىملماعم ُمزاقمؿ قمغم اًمردّ  ـ 3 ـ 13

 394 ............................. اخلٓمٞم٥م اًمرمحـ قمٌد اهلل قمٌد. د اعمًتٖمرسملم، ُمـ أيدمه٤م

 394 ........... اجلؼمي حمٛمد اعمتٕم٤مل قمٌد اعمًتنمىملم، وأوه٤مم اًمٜمٌقي٦م اًمًػمة ـ 3 ـ 14

 4:3 ...............................ادستؼؿغ ظـد وإصؽوفقوته ؾفؿه افؼيف، احلديٌ ـ 5

 392 ..................... اعمًٚمٛملم أوو٤مع ًمتحّقل شمٚم٘م٤مئل ٟمتٞم٩م واحلدي٨م اًمًٜم٦ّم ـ 4 ـ 1

 4:7 ...................................... ادستؼؿغ ظـد افسـّي وٓدة فـظريي كؼديي مطوفعي

 441 ............................. اهلجري اًمث٤مين اًم٘مرن ذم إؾم٤مٟمٞمد فمٝمقر ٟمٔمري٦م ـ 4 ـ 2

 515 ................................................ اخلؾػي افؼذف وكظريي صوخً جوزيف

 519 ......................................... إشوكقد وطفور افوَع كظريي ظذ مَلحظوت

 415 ............................اعمتـ ٘مدوٟم اًمًٜمد ٟم٘مد سملم اعمًٚمٛملم قمٜمد احلدي٨م ـ 4 ـ 3

 528 ....................... ادسؾؿغ ظـد ادتن كؼد من ادستؼؿغ موؿف دم حتؾقؾقي مطوفعي

 424 ........ ’ وقمٞمًك ؾمكُمق وؾمػمة اًمٕمرب ٕي٤مم اؾمتٜم٤ًمخ اًمٜمٌقي٦م اًمًػمة ـ 4 ـ 4

 534 ................................. افسرة دم.. و دٓؾقدا كظريي مع خوضػي مـوؿشي وؿػوت

 534 ....................................................... ادسؾؿغ ظـد افسرة تصـقف معوَل

 536 .................................. افـبويي افسرة تصـقف دم دٓؾقدا كظريي ظذ تعؾقؼوت

 427 .............................. واعمالسم٤ًمت اًمتٓمّقرات اًمٜمِم٠مة،: اًمًٜم٦ّم شمدويـ ـ 4 ـ 5
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 539 ....................... احلديٌ تدوين دم ادستؼؿغ فـظريي مستعجؾي كؼديي حمووٓت

 

 الكريه القرآن تفشري يف احلديث حجية

 واإلشكاليات عنال،األ التاريخ، األدوار، املفهوو، يف مطالعة

 546 ........................................................................................ ُّتفقد

 546 ........................................ بودلثور؟ افتػسر أو إثري افتػسر هو مو: أوًٓ 

 547 .................................... افؽريم افؼرآن تػسر دم وإثر احلديٌ حجقي: ثوكقوً 

 :54 ......................................... افؽريم افؼرآن إػ بوفـسبي.. و افسـّي أدوار: ثوفثوً 

 558 .................................................. إثري فؾتػسر افتورُيي افتطّور: رابعوً 

 559 ..................................................... افـبوي افعُص دم إثري افتػسر ـ2

 562 .................................................... افصحوبي ظُص دم إثري افتػسر ـ3

ي أبرز ٌّ  563 .................................................................... افصحوبي مػ

 564 ............................................. افصحوبي ظفد دم إثري افتػسر خصوئص

 565 ........................................... فموتوبعق افتوبعغ ظفد دم إثري افتػسر ـ 4

ين وأبرز افتوبعغ ظـد افتػسر مدارس ٌّ  566 ........................................... ادػ

 567 .............................................................. افتوبعغ توبعي من ادػٌون

 568 ............................................ وتوبعقفم افتوبعغ ظفد دم افتػسر خصوئص

 569 .................................................̂ افبقً أهل ظـد افؼرآين افتػسر ـ 5

 :56 .................................. افـبوي افبقً أهل ظن ادلثور دم افؼرآين افتػسر معوَل

 571 .................................. وادراجع ادصودر دم مطوفعي إثري، افتػسر: خومسوً 

 572 ........................................................... إثري افتػسر مصودر: إول

 461 ............................................... (هـ68) قم٤ٌمس سمـ اهلل قمٌد شمٗمًػم ـ 1

 463 .............................................. (هـ32) ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد شمٗمًػم ـ 2

 463 ..................................................... (هـ24) يمٕم٥م سمـ أيبّ  شمٗمًػم ـ 3



 521 .................................................................................. احملتويات

 464 ......................................... (هـ4 ق) اًم٘مٛمل إسمراهٞمؿ سمـ قمكم شمٗمًػم ـ 4

 466 .................................. (هـ4 ـ 3 ق) اًمٕمٞم٤مر ُمًٕمقد سمـ حمٛمد شمٗمًػم ـ 5

 466 ........................................................ اًمٕمٞم٤مر شمٗمًػم شمقاضمف ُمِم٤ميمؾ

 469 ................................................. (هـ148) اًمثامزم محزة أيب شمٗمًػم ـ 6

 474 .................................................. (هـ352) اًمٙمقذم ومرات شمٗمًػم ـ 7

 473 ..................................... ×اًمٕمًٙمري اإلُم٤مم إمم اعمٜمًقب اًمتٗمًػم ـ 8

 475 ................................................. (هـ314) ًمٚمٓمؼمي اًمٌٞم٤من ضم٤مُمع ـ 9

 478 .............................................. (هـ464) ًمٚمٓمقد اًمتٌٞم٤من شمٗمًػم ـ 14

 482 ............. (هـ481) قمٓمٞم٦م ٓسمـ اًمٕمزيز، اًمٙمت٤مب شمٗمًػم ذم اًمقضمٞمز اعمحرر ـ 11

 482 ................................... (هـ427) ًمٚمثٕمٚمٌل واًمٌٞم٤من، اًمٙمِمػ شمٗمًػم ـ 12

 594 ............................................................ إثري افتػسر مراجع: افثوين

 483 ......................... (هـ747) اًمدُمِم٘مل يمثػم ٓسمـ ٔمٞمؿ،اًمٕم اًم٘مرآن شمٗمًػم ـ 1

 484 ........................................... (هـ876) ًمٚمثٕم٤مًمٌل احل٤ًمن، اجلقاهر ـ 2

 484 .......................... (هـ911) ًمٚمًٞمقـمل سم٤معم٠مصمقر، اًمتٗمًػم ذم اعمٜمثقر اًمدر ـ 3

 484 .................................. (هـ1491) اًمٙم٤مؿم٤مين ًمٚمٗمٞمض اًمّم٤مذم، شمٗمًػم ـ 4

 485 ........................ (هـ1147) اًمٌحراين ًمٚمًٞمد اًم٘مرآن، شمٗمًػم ذم اًمؼمه٤من ـ 5

 487 ............................................. (هـ1112) ًمٚمحقيزي اًمث٘مٚملم، ٟمقر ـ 6

 487 ............................................ (هـ1125) ًمٚمٛمِمٝمدي اًمدىم٤مئؼ، يمٜمز ـ 7

 488 .................................. (هـ1274) اًم٘مزويٜمل ًمٚمؼمهم٤مين اًمٕمروم٤من، سمحر ـ 8

 :59 ............................... واؿساحوت ظرض إثري، افتػسر إصؽوفّقوت: شودشوً 

 489 ......................................................... إؾم٤مٟمٞمد وٕمػ إؿمٙم٤مًمٞم٦م ـ 1

 491 ................................................. واإلهائٞمٚمٞم٤مت اًمقوع إؿمٙم٤مًمٞم٦م ـ 2

 492 ................................................................ اًمتٕم٤مرض إؿمٙم٤مًمٞم٦م ـ 3

 



 1ج / املعاصر دراسات يف الفقه اإلسالمي ....................................... 522

 واليظر الشرت فقه

  ..(التلفزيون الصور، املرآة،) املباشرة غري احلاالت يف مطالعة

 5:8 ........................................................................................ ُّتفقد

 5:9 .................................................... افؼريبي افواشطي مع وافـظر افسس ـ 2

 617 .................................................... افبعقدة افواشطي مع وافـظر افسس ـ 3

 623 ............................. افصورة فصوحى افـوطر معرؾي ظدم مع افصورة إػ افـظر

 625 .............................................................................. افبحٌ كتقجي

626 .................................................................................. ادحتويوت



 

 صسض لمىؤلف
 

 تألٗف

 

 تطمجٛ



 

 حتكٗل

 

 إعساز ٔتكسٖي

 

 إؾطاف
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