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 متٗٝذ

ًمٚمٕمالىم٤مت اًمداظمٚمٞم٦م سملم اعمًٚمٛملم ه٤مُّم٦ًم  شمٔمّؾ دراؾم٦م اعم٤ٌمدئ اًمتل ووٕمٝم٤م اإلؾمالم

وضوري٦م، وٟمح٤مول ذم هذه اًمقري٘م٤مت اعمتقاوٕم٦م أن ٟمتٜم٤مول اًمت٠مؾمٞمس اًم٘مرآين ًمٕمالىم٦م 

اعمًٚمٛملم سمٕمْمٝمؿ سمٌٕمض ذم اًمداظمؾ اإلؾمالُمل، ويمٞمػ شم٘مقم هذه اًمٕمالىم٦م؟ وُم٤م هل 

 أسمرز اعمٕم٤ميػم اًمتل حتٙمٛمٝم٤م؟

ٞمف اًمٕم٘مؾ واعمٜمٓمؼ اًمٕم٘مالين، أو وًمـ ٟمتٓمّرق إمم اًمًٜم٦ّم اًمنميٗم٦م، وٓ إمم ُم٤م يٕمٓم

٦م ذم هذا اعمج٤مل: ظمقوم٤ًم ُمـ اإلـم٤مًم٦م، هلذا ؾمتٙمقن دراؾمتٜم٤م اًمزُمٜمٞماًمٕمٜم٤مويـ اًمث٤مٟمقي٦م أو 

ـ أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمتل شم١مّصؾ ُمٌدأ  شمٕم٤مممسمح٧م ىمرآٟمٞم٦م، وؾمٜمٕمرض ـ سمٕمقن اهلل 

اًمٕمالىم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ـ اإلؾمالُمٞم٦م، وٟمح٤مول شمٗمًػمه٤م ووم٘مٝمٝم٤م ٓؾمتخراج ُم٤ٌمدىء ُمٜمٝم٤م 

 وىمقاقمد وأؾمس، إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.

 

 بذأ عذّ ايتٓاصعـ 1َ

َوَأضِقُعقا اَّللهَ ﴿ي٘مّرر اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمٌدأ قمدم اًمتٜم٤مزع اًمداظمكم وٛمـ اًمٜمّص اًمت٤مزم: 

ـَ  ابِِري وا إِنه اَّللهَ َمَع افصه  .﴾وَرُشقَفُف وٓ َتـاَزُظقا َؾَتْػَشُؾقا وَتْذَهَب ِرحُيُؽْؿ واْصِزُ

شمدّل قمغم حتريؿ اًمتٜم٤مزع، وُمـ صمؿ شمدقمق إمم آشمٗم٤مق واًمقطمدة، يمام ومٝمذه أي٦م 

                                           
 .46( إٟمٗم٤مل: 1)
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 .ومّنه٤م سمذًمؽ سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء أيْم٤مً 

 وافتعّرض فػؼف هذه أية يؽقن مـ خالل كؼاط:

ىمد ي٘م٤مل سمتخّمٞمص اًمٜمٝمل قمـ اًمتٜم٤مزع ذم هذه أي٦م سمح٤مًم٦م احلرب، سمٛمٕمٜمك  أوًٓ:

، واًمِم٤مهد قمغم ف إقمداءأّن هذا اخلٓم٤مب ُمقضّمف وم٘مط ًمٚمجٞمش اعمًٚمؿ اًمذي يقاضم

 ذًمؽ:

ـ اًمًٞم٤مق: وم٢مّن أي٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م واًمالطم٘م٦م يمّٚمٝم٤م شمتحدت قمـ اًم٘مت٤مل، وم٤مٔي٦م 1

ُؽْؿ ﴿اًم٤ًمسم٘م٦م شم٘مقل:  ثِرًا َفَعؾه ـَ ُروا اَّللهَ  ـُ ـَ آَمـُقا إِذا َفِؼقُتْؿ ؾَِئًة َؾاْثُبُتقا واْذ ا افهِذي َ يا َأُّيه

ٟمٕمٚمؿ ـ ؾمقرة ضمٝم٤مدي٦م ىمت٤مًمٞم٦م أهمٚمٌٝم٤م وارٌد ذم  ، وؾمقرة إٟمٗم٤مل ـ يمام﴾ُتْػؾُِحقنَ 

ىمْم٤مي٤م اًم٘مت٤مل واحلرب، وقمٚمٞمف، ومال حيرز أّن اًمٜمٝمل قمـ اًمتٜم٤مزع ذم هذه أي٦م يتخّٓمك 

 جم٤مل اعم٘م٤مشمٚملم اعمًٚمٛملم.

: وم٢مّن اًمٗمِمؾ ﴾َؾَتْػَشُؾقا وَتْذَهَب ِرحُيُؽؿْ ﴿ـ ىمقًمف ذم داظمؾ أي٦م ٟمٗمًٝم٤م: 2

قى ووٕمػ اجلٞمش، وذه٤مب اًمّمقًم٦م وذه٤مب اًمريح شمٕمٌػٌم آظمر قمـ ذه٤مب اًم٘م

 واًمٜمٍمة واًمدوًم٦م..

ـ ُم٤م ضم٤مء ذم أؾم٤ٌمب ٟمزول هذه أي٦م ُمـ أن ظم٤ٌمب )طم٤ٌمب( سمـ اعمٜمذر أؿم٤مر قمغم  3

اًمٜمٌل أن يٜمت٘مؾ ُمـ ُمٙم٤مٟمف قمغم اعم٤مء، وجيٞمئٝمؿ ُمـ اخلٚمػ، ومرومض سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م، 

 .وشمٜم٤مزقمقا، صمؿ قمٛمؾ اًمرؾمقل سم٘مقل ظم٤ٌمب

                                           
 ،12: 1: وؾمٞمد ؾم٤مسمؼ، وم٘مف اًمًٜم٦ّم 196: 13، و421، 393: 11( اًمروطم٤مين، وم٘مف اًمّم٤مدق 1)

 .553: واًمٜمص وآضمتٝم٤مد: 9: وذف اًمديـ، اعمراضمٕم٤مت: 611: 2و

 .237: 2( راضمع: اًمٓمرحيل، جمٛمع اًمٌحريـ 2)

 .45( إٟمٗم٤مل: 3)

 .341ـ  341: 1: واًمراوٟمدي، وم٘مف اًم٘مرآن 133: 5: اًمتٌٞم٤من اٟمٔمر( 4)
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ُمـ أدرج أي٦م ذم ىمْم٤مي٤م آظمتالف داظمؾ  وًمٕمّٚمف هلذه اًمِمقاهد وضمدٟم٤م سمٕمض

سم٤مب ُم٤م »هـ( ضمٕمؾ أي٦م ذم ُمٓمٚمع اًم٤ٌمب اًمذي قمٜمقٟمف: 256اجلٞمش: وم٤مًمٌخ٤مري )

، يمام ضمٕمؾ شيٙمره ُمـ اًمتٜم٤مزع وآظمتالف ذم احلرب وقم٘مقسم٦م ُمـ قمَم إُم٤مُمف

هـ( هذه أي٦م وُم٤م طمقهل٤م، ُمـ أي٤مت اًمتل مجٕم٧م آداب اًم٘مت٤مل ذم 676اًمٜمقوي )

سمؾ سيح يمٚمامت اًمٓمؼمد أّن اًمتٜم٤مزع ذم أي٦م يراد سمف اًمتٜم٤مزع ذم ًم٘م٤مء  ،اإلؾمالم

 .اًمٕمدو، يمل ٓيْمٕمٗمقا قمـ ُم٘م٤مشمٚمتف

وٓ ٟمرشم٤مب ذم أّن ذًمؽ يمّٚمف صحٞمح، وأٟمف ُمـ اًمّمٕم٥م ضمدًا شمٕمٛمٞمؿ اًمٜمٝمل قمـ 

اًمتٜم٤مزع ًمٖمػم طم٤مل احلرب واًم٘مت٤مل، وم٤مخلٓم٤مب ظم٤مص: إٓ أٟمف يٛمٙمـ آؾمتٜم٤مد إمم 

: وم٢من اًمٗمِمؾ وذه٤مب ﴾َؾتَْػَشُؾقا وَتْذَهَب ِرحُيُؽؿْ ﴿أي٦م اًمٙمريٛم٦م:  اًمتٕمٚمٞمؾ اًمقارد ذم

اًمريح ؾمٞم٘م٤م هٜم٤م ُم٤ًمق اًمتٕمٚمٞمؾ، أي ٓ شمتٜم٤مزقمقا يمل ٓ شمٗمِمٚمقا.. وهذا ُمٕمٜم٤مه ـ طمٞم٨م 

إن اًمٕمّٚم٦م شمٕمّٛمؿ وختّّمص يمام ىمّرر ذم أصقل اًمٗم٘مف ـ أن اعمٝمؿ قمدم اًمقصقل إمم ُمرطمٚم٦م 

واًمدوًم٦م: وم٠مّي شمٜم٤مزع يٌٚمغ سم٤معمًٚمٛملم هذه اًمْمٕمػ واًمقهـ وذه٤مب اًم٘مّقة واعمٜمٕم٦م 

احل٤مل يٙمقن ُمِمٛمقًٓ ًمٚمتحريؿ، مت٤مُم٤ًم ُمثؾ: ٓ شم٠ميمؾ اًمرُم٤من وم٢مٟمف طم٤مُمض: ومٙمؾ شمٜم٤مزع 

يٗميض ًمذًمؽ يٙمقن طمراُم٤ًم، وإن مل يٙمـ شمٜم٤مزقم٤ًم سملم اعم٘م٤مشمٚملم ذم ضمٌٝم٦م احلرب، ومتٗمٞمد 

ٜم٤مزع اعم٘م٤مشمٚملم يمام أي٦م ُمٌدأ قمدم اًمتٜم٤مزع هبذا اعمٕمٜمك، واًمتٜم٤مزع اعمْمِٕمػ ٓ خيتّص سمت

 هق ضمكّم.

                                           
 .26: 4( صحٞمح اًمٌخ٤مري 1)

ًمٜمقوي، إذيم٤مر اًمٜمقوي٦م: ايْم٤ًم: حيٞمل سمـ ذف ا اٟمٔمر: و46: 12( اًمٜمقوي، ذح ُمًٚمؿ 2)

218. 

: 1: وًمٕمّٚمف يًتقطمك أيْم٤ًم ُمـ اًمٙم٤مؿم٤مين، اًمتٗمًػم إصٗمل 476:  4( اًمٓمؼمد، جمٛمع اًمٌٞم٤من 3)

: واسمـ 22ـ  21: 11: وُم٤م ٟم٘مٚمف قمـ اعمٗمّنيـ اًمٓمؼميُّ ذم ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من 317: 2: واًمّم٤مذم 441

 .36: 9: وشمٗمًػم اًمرازي 24: 2: وراضمع: شمٗمًػم اًمًٛمرىمٜمدي 1712:  5أيب طم٤مشمؿ ذم شمٗمًػمه 
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ُم٤م هق اعمراد ُمـ اًمتٜم٤مزع؟ هؾ هق اظمتالف اًمرأي أم رء آظمر أسمٕمد ُمـ  ثاكقًا:

 ذًمؽ؟

اًمذي يٌدو ُمـ سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء وإصقًمٞملم أهنؿ اؾمتٜمدوا إمم هذه أي٦م ًمتحريؿ 

، يمام اؾمتدًّمقا هب٤م أيْم٤ًم إلصم٤ٌمت اًمٕمٛمؾ سم٤مًم٘مٞم٤مس: ٕٟمف يٗميض إمم اظمتالف اًمرأي

ًمتخٓمئ٦م ذم أصقل اًمٗم٘مف ُم٘م٤مسمؾ اًمتّمقي٥م، وًمٕمّؾ أىمدم ُمـ ومٕمؾ ذًمؽ هق اسمـ ُمذه٥م ا

هـ( ذم 1114، ويمذًمؽ ومٕمؾ احلّر اًمٕم٤مُمكم )هـ( ذم اعمحغّم 456طمزم إٟمدًمز )

 .، يمام اؾمتدًّمقا هب٤م ًمتحريؿ اجلدالاًمٗمّمقل اعمٝمّٛم٦م

ـّ اًمّمحٞمح أّن اًمٜمٝمل قمـ اًمتٜم٤مزع ٓ قمالىم٦م ًمف سم٤مظمتالف أراء، وُمـ  صمؿ ًمٙم

وم٤مٓؾمتدٓل سمف قمغم ُم٠ًمًم٦م اًمتخٓمئ٦م أو ىمْمٞم٦م اًم٘مٞم٤مس وٟمحقمه٤م همػم صحٞمح: ّٕن ذم 

يمٚمٛم٦م اًمتٜم٤مزع ـ سمح٥ًم دًٓمتٝم٤م اًمٚمٖمقي٦م ـ ٟمقٌع ُمـ اًمتج٤مذب واًمتِم٤مضمر واًمتخ٤مصؿ، 

، ومٛمجّرد اظمتالف اًمرأي سمِمٙمؾ ه٤مدىء وهق ُم٤م يٗمٝمؿ أيْم٤ًم ُمـ يمٚمامت اًمٚمٖمقيلم

صؿ وطم٘مد ووٖمٞمٜم٦م وشمِمٜم٩ّم.. ٓ يِمٛمٚمف وقمٚمٛمل وأظمالىمل دون دم٤مذب وُمٜم٤مومرة وخت٤م

 ُمٗمٝمقم اًمتٜم٤مزع اًمقارد ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م.

يْم٤مف إمم ذًمؽ، أن أي٦م طمّرُم٧م اًمتٜم٤مزع ُمـ طمٞم٨م اإلومْم٤مء إمم اًمْمٕمػ 

 وؾمٞم٤مدة احلقار واجلدال سم٤مًمتل هل أطمًـ واًمقهـ: أُم٤م شمٕمّدد أراء وآضمتٝم٤مدات

ٛملم ويٜمْم٩م أومٙم٤مرهؿ ويٓمّقر داظمؾ اًمدائرة اإلؾمالُمٞم٦م: ومٝمذا يٛمٙمٜمف أن ي٘مّقي اعمًٚم

                                           
 .174: 8( شمٗمًػم اًمرازي 1)

 .71: 1( اسمـ طمزم، اعمحغّم 2)

 .543: 1( اًمٗمّمقل اعمٝمٛم٦م ذم أصقل إئٛم٦م 3)

 .183: 5: شمٗمًػم اًمٗمخر اًمرازي اٟمٔمر( 4)

: وخمت٤مر اًمّمح٤مح: 352: 8: وًم٤ًمن اًمٕمرب 1289: 3: واًمّمح٤مح 359: 1( راضمع: اًمٕملم 5)

 و.. 476: 11: وشم٤مج اًمٕمروس 295: 4: وجمٛمع اًمٌحريـ 88: 3: واًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط 335
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 قمٚمقُمٝمؿ. إذا أطمًٜم٤ّم شمٜمٔمٞمؿ هذا آظمتالف ووٌٓمف قمٚمٛمٞم٤ًم وأظمالىمٞم٤ًم وأدسمٞم٤ًم أيْم٤ًم.

وقمٚمٞمف، وم٤مٔي٦م ظم٤مّص٦م سم٤معمخ٤مصامت واعمّم٤مرقم٤مت، وٓ شمِمٛمؾ اظمتالف اًمرأي 

سمح٥ًم اًمٔم٤مهر، وٓ أىمّؾ ُمـ قمدم إطمراز هذا اًمِمٛمقل: ومٜم٠مظمذ سم٤مًم٘مدر اعم١ميّمد ُمـ 

 اًمدًٓم٦م.

٥ٌّم دوُم٤ًم ًمٚمْمٕمػ، ٓ أّن ًمف اًم ثافثًا: ٔم٤مهر ُمـ وم٘مف أي٦م اًمٙمريٛم٦م أن اًمتٜم٤مزع ُمً

طم٤مًمتلم: شم٤مرًة يٜمت٩م اًمْمٕمػ ومٞمٝمام وأظمرى ٓ يٜمتجف، وم٢مٟمت٤مج اًمْمٕمػ ُمـ 

ٚمَؼ إمم اًمٕمٌد يمل يٕمّٞمٜمٝم٤م، ومٝمذا مت٤مُم٤ًم يم٘مقل اخلّمقصٞم٤مت اًمتل شمٙمّٗمؾ هب٤م اعمقمم، ومل شمُ 

ػم: إذ ظمػمي٦م اًمزواج ُمـ إوص٤مف اعمقمم: شمزّوج ُمـ ومالٟم٦م وم٢مّن ذم اًمزواج ُمٜمٝم٤م اخل

ـّ اًمٕمٌد  اًمتل سمٞمد اعمقمم وىمد أظمؼم هق قمٜمٝم٤م، ومٞمٙمقن وضمقب اًمزواج ُمٓمٚم٘م٤ًم طمتك ًمق فم

أٟمف ٓ ظمػم ذم اًمزواج ُمـ هذه اعمرأة. وهذا سمخالف: شمزّوج ومالٟم٦م إذا يم٤من ذم اًمزواج 

 ُمٜمٝم٤م اخلػم، وم٢مّن حتديد اخلػمي٦م هٜم٤م يٛمٙمـ أن يٙمقن سمٞمد اًمٕمٌد.

ٟمحـ ومٞمٝم٤م ٟمّّم٧م قمغم طمرُم٦م اًمتٜم٤مزع، وأظمؼمت ـ سم٤مًمٕمٓمػ سمحرف  وأي٦م اًمتل

اًمٗم٤مء ـ أّن ومٞمف اًمٗمِمؾ ووٕمػ اًم٘مقى، أي أن اهلل اًمٕمٚمٞمؿ احلٙمٞمؿ خيؼم سم٠مّن ٟمتٞمج٦م 

اًمتٜم٤مزع هق اًمْمٕمػ، وُمٕمف ومٞمحرم اًمتٜم٤مزع ُمٓمٚم٘م٤ًم، طمتك ًمق رأيٜم٤م ـ سمٜمٔمرٟم٤م اًمِمخيص ـ 

ي٦م سمٛمثؾ آي٦م ُم٘م٤مشمٚم٦م أهؾ أّن سمٕمض ُمقارده ٓ شمٗميض إمم اًمْمٕمػ، ٟمٕمؿ شم٘مّٞمد هذه أ

اًمٌٖمل أيت احلدي٨م قمٜمٝم٤م: ّٕن اًمٜم٦ًٌم سمٞمٜمٝمام هل ٟم٦ًٌم اًمٕمٛمقم واخلّمقص اعمٓمٚمؼ، 

وٟم٦ًٌم احل٤مًم٦م اًمث٤مٟمقي٦م إمم احل٤مًم٦م إوًمٞم٦ّم، وذم هذيـ اعمقرديـ ي٘مّدم اخل٤مص واًمث٤مٟمقي 

ٜم٤مء قمغم قمغم اًمٕم٤مم وإّوزم: هذا يمّٚمف سمٜم٤مًء قمغم اؾمتٗم٤مدة اًمٕمٛمقم ُمـ دًٓم٦م أي٦م، ٓ اًمٌ

 ظمّمقص اًمتٕمٚمٞمؾ يمام شم٘مّدم.

اًمٔم٤مهر ُمـ اخلٓم٤مب اًمقارد ذم أي٦م، ويمذا ُمـ ـمٌٞمٕم٦م اًمتٕمٚمٞمؾ، أٟمف ُمقضّمف  رابعًا:
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إمم إُم٦م ٓ إمم إومراد، أي أٟمف ظمٓم٤مب جمتٛمٕمل: ومال شمدّل أي٦م قمغم حتريؿ شمٜم٤مزع 

 ؾمٞمامٓومرديـ اصمٜملم ُمـ اعمًٚمٛملم ذم ىمْمٞم٦م ؿمخّمٞم٦م: إذ هل ُمٜمٍموم٦م قمـ هذه احل٤مًم٦م، 

سم٘مريٜم٦م اًمًٞم٤مق وقمدم إومْم٤مء اًمٜمزاع اًمِمخيص اعمحدود ًمْمٕمػ اعمجتٛمع، إٓ إذا 

شمٜم٤مُم٧م اًمٜمزاقم٤مت اًمِمخّمٞم٦م واًمٕم٤مئٚمٞم٦م ذم اعمجتٛمع طمتك ص٤مرت هتّدد اؾمت٘مراره، وٓ 

 أىمّؾ ُمـ قمدم إطمراز ُمثؾ هذا آؾمتٞمٕم٤مب ذم دًٓمتٝم٤م.

قمدم اًمتٜم٤مزع،  إذا أضمريٜم٤م ُم٘م٤مرٟم٦م وُم٘م٤مرسم٦م سملم هذه أي٦م اًمتل شم١مؾّمس عمٌدأ خامسًا:

، ٟمجد أّن ﴾ؾنْن َتـَازْظُتْؿ ِِف َرء َؾُرّدوُه إَػ اَّللّ واُفَرُشقِل..﴿وسملم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ُمٗمت٤مح طمّؾ اًمٜمزاقم٤مت اًمداظمٚمٞم٦م ذم إُّم٦م ي٘مقم قمغم ُمرضمٕمّٞم٦م اًم٘مرآن واًمًٜم٦ّم، أي أّٟمٜم٤م ًمق 

ٖم٤ميرًا عمٗمٝمقم رضمٕمٜم٤م إمم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦ّم ؾمقف ٟمرومع هذا اًمتٜم٤مزع، وعم٤ّم يم٤من اًمتٜم٤مزع ُم

آظمتالف وشمٕمّدد آضمتٝم٤مدات، مل ي٘مّمد ُمـ اًمرضمقع ًمٚم٘مرآن شمقطمٞمد اًمرأي: وم٢مّن 

ذًمؽ ىمد ٓ حيّمؾ، سمؾ رومع طم٤مًم٦م اًمتخ٤مصؿ واًم٧ٌّم ومٞمٝم٤م، إٓ إذا طمّمؾ أن سمٖم٧م ومرىم٦ٌم 

قمغم ومرىم٦ٍم أظمرى أو ىمٍّم اعمًٚمقن ذم اًمٕمٛمؾ سمٙمت٤مب رهّبؿ وؾمٜم٦ّم ٟمٌّٞمٝمؿ، ومٞمٙمقن اعمقرد 

 قمتداء، ومتِمٛمٚمف آي٦م اًمٌٖمل اًم٘م٤مدُم٦م سم٢مذن اهلل ؾمٌح٤مٟمف.ُمـ ُمقارد اًمٌٖمل وآ

 

 ـ َبذأ االعتصاّ ايذٜين ٚعذّ ايتفّشم 2

 شمِمػم إمم هذا اعمٌدأ أي٤مت اًمٙمريٛم٦م اًمت٤مًمٞم٦م:

ـُْتْؿ ﴿ـ 1 ـُ ُروا كِْعَؿَت اَّللهِ َظَؾْقُؽْؿ إِْذ  ـُ ُؿقا واْذ َواْظَتِصُؿقا بَِحْبِؾ اَّللهِ ََجِقعًا وٓ َتَػره

ـَ افـهاِر َأْظداًء  ـْتُْؿ َظذ َصػا ُحْػَرةٍ ِم ـُ َؾَلفهَػ َبْغَ ُؿُؾقبُِؽْؿ َؾلَْصَبْحُتْؿ بِـِْعَؿتِِف إِْخقاكًا و

ٌة َيْدُظقَن  ـْ ِمـُْؽْؿ ُأمه َتُدوَن * وْفَتُؽ ُؽْؿ ََتْ ُ اَّللهُ َفُؽْؿ آياتِف فََعؾه ذفَِؽ ُيَبغن ـَ ْؿ ِمـْفا  ـُ َؾَلْكَؼَذ

ْرِ وَيلْ  ـِ ادُْـَْؽِر وُأوفئَِؽ ُهُؿ ادُْْػؾُِحقَن * وٓ َتُؽقُكقا إَِػ اْْلَ ُمُروَن بِادَْْعُروِف وَيـَْفْقَن َظ
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ْؿ َظذاٌب َظظِقؿٌ  ـْ َبْعِد ما جاَءُهُؿ اْفَبقنـاُت وُأوفئَِؽ ََلُ ُؿقا واْخَتَؾُػقا ِم ـَ َتَػره افهِذي  .﴾ـَ

ُؿقا ِديـَُفْؿ وـاُكقا﴿ـ 2 ـَ َؾره ٍء إِكهام َأْمُرُهْؿ إَِػ اَّللهِ  ِصَقعًا فَْسَت ِمـُْفْؿ ِِف َرْ  إِنه افهِذي

 .﴾ُثؿه ُيـَبنُئُفْؿ باِم ـاُكقا َيْػَعُؾقنَ 

ِت َأْرُجؾُِؽْؿ ﴿ـ 3 ـْ ََتْ ـْ َؾْقؿُِؽْؿ َأْو ِم ُؿْؾ ُهَق اْفؼاِدُر َظذ َأْن َيبَْعَث َظَؾقُْؽْؿ َظذابًا ِم

ُفْؿ َأْو َيْؾبَِسُؽْؿ ِصقَعًا ويُ  ُف أيات َفَعؾه قَْػ ُكََصن ـَ ِذيَؼ َبْعَضُؽْؿ َبْلَس َبْعٍض اْكُظْر 

 .﴾َيْػَؼُفقنَ 

ْؾِؼ ﴿ـ  4 ـِ َحـِقػًا ؾِْطَرَت اَّللهِ افهتِل َؾَطَر افـهاَس َظَؾْقفا ٓ َتبِْديَؾ ِْلَ ي َؾَلؿِْؿ َوْجَفَؽ فِؾدن

َثرَ  ـْ ـه َأ
ـُ اْفَؼقنُؿ وفؽِ ي ُؼقُه وَأؿِقُؿقا  اَّللهِ ذفَِؽ افدن افـهاِس ٓ َيْعَؾُؿقَن * ُمـِقبَِغ إَِفْقِف واته

ؾه ِحْزٍب  ـُ ُؿقا ِديـَُفْؿ وـاُكقا ِصَقعًا  ـَ َؾره ـَ افهِذي ـَِغ * ِم ـَ ادُْْؼِ الَة وٓ َتُؽقُكقا ِم افصه

 .﴾باِم َفَدُّْيِْؿ َؾِرُحقنَ 

ـِ ما َوَّصه بِفِ ﴿ـ 5 ي ـَ افدن َع َفُؽْؿ ِم قْـا بِِف  َذَ ُكقحًا وافهِذي َأْوَحْقـا إَِفقَْؽ وما َوصه

ـَِغ ما  ُزَ َظَذ ادُْْؼِ ـَ ُؿقا ؾِقِف  ـَ وٓ َتتََػره ي إِْبراِهقَؿ وُمقشك وِظقسك َأْن َأؿِقُؿقا افدن

ـْ ُيـِقُب * وم ـْ َيشاُء وَُّيِْدي إِفَْقِف َم َتبِل إَِفْقِف َم ـْ َبْعِد َتْدُظقُهْؿ إَِفْقِف اَّللهُ ََيْ ُؿقا إِٓه ِم ا َتَػره

ـْ َربنَؽ إِػ َأَجٍؾ ُمَسّؿك َفُؼِِضَ  ؾَِؿٌة َشَبَؼْت ِم ـَ ما جاَءُهُؿ اْفِعْؾُؿ َبْغقًا َبْقـَُفْؿ وَفْقٓ 

ـْ َبْعِدِهْؿ َفِػل َصؽٍّ ِمـُْف ُمِريٍب  ـَ ُأوِرُثقا اْفؽِتاَب ِم  .﴾َبْقـَُفْؿ وإِنه افهِذي

٦م واوح٦م ذم اًمٜمٝمل واًمٜمٙمػم قمغم اًمتٗمرىم٦م واًمتنمذم وهذه أي٤مت اًمٙمريٛم

                                           
 .115ـ  113ل قمٛمران: ٱ( 1)
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 واًمتِمٔمل وآٟم٘م٤ًمم، ويٛمٙمـ أن ٟمًتٗمٞمد ُمٜمٝم٤م مجٚم٦م ٟم٘م٤مط أؾم٤مؾمٞم٦م أسمرزه٤م:

 

 ـ بني ايتفّشم عٔ ايذٜٔ ٚايتفّشم داخٌ ايذٜٔ 2ـ  1

وقمدم اًمتٗمّرق،  شمٕم٤مممإذا أظمذٟم٤م أي٦م إومم دًّم٧م قمغم ًمزوم آقمتّم٤مم سمحٌؾ اهلل 

، وهذا ق هٜم٤م سمٕمدم اًمتٗمّرق قمـ احلٌؾ ٟمٗمًف أو قمـ رؾمقل اهللوىمد ومّن قمدم اًمتٗمرّ 

يقطمل سم٠مٟمف ًمٞمس اعمراد آٟم٘م٤ًمم داظمؾ اًمديـ، سمؾ اخلروج قمـ اًمديـ، شم٘مقل: شمٗمّرق 

اًم٘مقم قمـ ومالن، أي شمريمقه، وشم٘مدير أي٦م: اقمتّمٛمقا سمحٌؾ اهلل وٓ شمتٗمّرىمقا قمٜمف 

٤مل اًمقطمدة سملم اعمًٚمٛملم قمـ وشمذروه، وهذا خُيرج أي٦م اًمتل اؿمتٝمر شمقفمٞمٗمٝم٤م ذم جم

 دظم٤مًمتٝم٤م ذم هذا اعمقوقع.

ورسمام ي٘م٤مل سم٢مُمٙم٤من شمقفمٞمػ أي٦م اًمٙمريٛم٦م ذم اعمج٤مل اًمذي ٟمحـ ومٞمف، وم٢مهّن٤م مل شم٘مؾ: 

ٓ شمتٗمّرىمقا قمٜمف، سمؾ أـمٚم٘م٧م اًمٜمٝمل قمـ اًمتٗمّرق وأقم٘مٌتف ـ ُم٤ٌمذًة ـ سم٤محلدي٨م قمـ 

م، وأن اإلؾمالم أهنك اظمتالف اعمًٚمٛملم ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ ُمـ أوٍس وظمزرج و.. ىمٌؾ اإلؾمال

هذه آٟم٘م٤ًمُم٤مت، وهذا يمّٚمف ي١ميّمد أن اًمتٗمرىم٦م اعمرادة هٜم٤م هل ُمٓمٚمؼ اًمٗمرىم٦م، وهذا 

يرسمط سملم اًمقطمدة وسملم آًمتزام سم٤محلٌؾ اإلهلل، ومٙم٠مّن أي٦م شمريد أن شم٘مقل: اقمتّمٛمقا 

سمحٌؾ اهلل: وم٢من آقمتّم٤مم سم٤مإلؾمالم حيّقًمٙمؿ ُمـ أقمداء إمم إظمقان، ويدومع قمٜمٙمؿ 

 اًمٗمرىم٦م.

ذن، ومٝمذه أي٦م ـ سمٜم٤مء قمغم ُم٤م شم٘مّدم ـ يٛمٙمـ آؾمتٜم٤مد إًمٞمٝم٤م هٜم٤م سمال حمذور، وطمتك إ

ُروا كِْعَؿة...﴿ًمق شمريمٜم٤م اعم٘مٓمع إول ُمٜمٝم٤م، واؾمتٜمدٟم٤م ـ وم٘مط ـ إمم ىمقًمف:  ـُ ، يمٗمك ﴾َواْذ

ذًمؽ: ٕهّن٤م هبذا اعم٘مٓمع اًمث٤مين شم١ميّمد أن اإلؾمالم طمّقل اجلامقم٤مت اعمتٜم٤مطمرة ـ ٕؾم٤ٌمب 

قة ُمتقاّديـ: إذًا ومٝمق يٗمرض ُمٌدأ قمدم اًمٗمرىم٦م سم٤مًمتْمّٛمـ أو آؾمتٚمزام: قمّدة ـ إمم إظم
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ـّ اهلل هب٤م قمغم  إذ ًمق يم٤مٟم٧م اًمٗمرىم٦م ُمقضمقدًة ذم اإلؾمالم ًمٌٓمٚم٧م هذه اًمٜمٕمٛم٦م اًمتل يٛم

إوس واخلزرج وأُمث٤مهلؿ: إذ ؾمٞمٙمقن اإلؾمالم هق أظمر ُمدقم٤مًة أو همػم راومٍض 

 ُمٜمف يمام ي٘مقًمقن. ًمُٗمرىم٦ٍم ُمـ ٟمقٍع آظمر، ومٞمٚمزم اًمٙمّر إمم ُم٤م ومرّ 

 وسم٤مإلمج٤مل، يٛمٙمـ آؾمتٜم٤مد إمم هذه أي٦م ًمت٠مؾمٞمس ُمٌدأ قمدم اًمُٗمرىم٦م وآٟم٘م٤ًمم.

 

 ـ بني ايُفشق١ ايذ١ٜٝٓ ٚايُفشق١ غري ايذ١ٜٝٓ 2ـ  2

شمريّمز هذه أي٤مت قمغم ُمٗمٝمقم اًمُٗمرىم٦م اًمديٜمٞم٦م، أي أهن٤م ٓ شمتحّدث ـ وم٘مط ـ قمـ 

قمِم٤مئري٦م أو ىمقُمّٞم٦م أو قمرىمٞم٦م أو طمزسمٞم٦م  اًمتٛمزق آضمتامقمل اًمٜم٤مشم٩م قمـ أؾم٤ٌمٍب ىمٌٚمٞم٦م أو

 ﴾ؾّرؿقا ديـفؿ﴿أو... سمؾ شمًّٚمط اًمْمقء أيْم٤ًم قمغم اًمٕمٜمٍم اًمديٜمل ذم اًمتٛمّزق: ّٕن 

شمًتٌٓمـ طمّمقل آظمتالف اعمٗميض إمم آسمتٕم٤مد قمـ اًمديـ سم٥ًٌم قمٜمٍم ديٜمل، أو ٓ 

ؿقا ؾرّ ﴿أىمّؾ حت٧م ؿمٕم٤مر ديٜمل، ومٗمّرق اًمديـ أي ضمٕمٚمف ومرىم٤ًم وىمٓمٕم٤ًم، ومٕمٜمدُم٤م شم٘مقل: 

ومٝمذا ُمٕمٜم٤مه ىمّٓمٕمقا اًمديـ وضمّزؤوه وص٤مروا ومرىم٤ًم، ومتٛمّزىمٝمؿ قمغم  ﴾ديـفؿ وـاكقا صقعاً 

 أؾم٤مس اًمديـ هق شمٗمرىم٦م ًمٚمديـ.

ـْ َبْعِد ﴿وًمٕمّؾ هذا ُم٤م شمريده أي٦م إومم:  ـَ َتَػّرُؿقا واْخَتَؾُػْقا ِم وٓ تُؽْقُكقا ـاّفذْي

ُؿ افَبّقـَات  .﴾َمْا َجاَءَْتُ

ُمـ أي٤مت ـ واهلل اًمٕم٤ممل ـ أن يْمع ُمٕم٤مدًم٦م شم٘مقل: يمّؾ متزق  ورسمام يريد هذا اًمٜمقع

ذم إُم٦م يْم٤مرقمف شمِمّٔمل ذم اًمديـ ٟمٗمًف، وهذه اعمٕم٤مدًم٦م يم٠مّن هل٤م ـمروم٤ًم يٛمثؾ اًم٥ًٌم، 

وـمروم٤ًم آظمر يٛمثؾ اًمٜمتٞمج٦م، وشمّمقير هذيـ اًمٓمروملم ذم اعمٕم٤مدًم٦م يٛمٙمـ أن يٙمقن قمغم 

 ؿمٙمٚملم:

ّٕي ؾم٥ٌم يم٤من ـ ؾمٞم١مّدي إمم طم٤مًم٦م  إّن آظمتالف سملم اعمًٚمٛملم ـ افشؽؾ إول:

متّزق ذم اًمديـ ٟمٗمًف، سمٛمٕمٜمك أّن سمٕمض اًمديـ ؾمقف يٜمٗمّؽ قمـ سمٕمْمف أظمر، أؿمٌف 
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، أي يمؾ ومرىم٦م ﴾َأَؾُتْمِمـُقَن بَِبْعِض اْفؽِتاِب وَتْؽُػُروَن بَِبْعض﴿رء سم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

أضمزاء  ؾمقف شم٠مظمذ سمٌٕمض اًمديـ وشمؽمك سمٕمْمف، مم٤م ؾمٞمٕمدم آٟمًج٤مم واًمتالؤم سملم

اًمديـ ٟمٗمًف، ومٞم٘مرأ اًمديـ ىمراءة جمتزأة وشمٖمٞم٥م هٜم٤م سمٕمض ُم٘م٤مـمٕمف، ومٞمام شمٖمٞم٥م هٜم٤مك 

 ُم٘م٤مـمع أظمرى ُمٜمف.

وُمٕمٜمك هذا اًمٙمالم أن اًمٗمرىم٦م اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م شم١مدي إمم متّزق اًمديـ وشم٘مّٓمٕمف وشمٗمريؼ 

أضمزائف قمـ سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم٤ًم، ويٙمقن ُمٕمٜمك أي٦م: اًمذيـ ومّرىمقا ديٜمٝمؿ وىمّٓمٕمقه وسم٤مقمدوا 

وأظمٗمقا سمٕمْمٝم٤م وأفمٝمروا سمٕمْم٤ًم آظمر، سم٥ًٌم متّزىمٝمؿ هؿ ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ  سملم أضمزائف

 واظمتالومٝمؿ وشمٗمّرىمٝمؿ ذم طمٞم٤مهتؿ اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م.

وهق ي٘مع قمغم اًمٕمٙمس مت٤مُم٤ًم ُمـ اًمِمٙمؾ إّول، سمحٞم٨م يٙمقن  افشؽؾ افثاين:

شمٌٕمٞمض اًمّديـ وشمٗمريؼ أضمزائف قمـ سمٕمْمٝم٤م اًمٌٕمض، وىمراءشمف ىمراءة جمتزأة، وقمدم رسمط 

سمٌٕمْمٝم٤م، ؾمٞمٙمقن ذًمؽ سمٜمٗمًف ُم١مّدي٤ًم إمم أن ي٠مظمذ يمؾ ومريؼ  ُم٘مقٓشمف وُمٗم٤مهٞمٛمف

سمٛم٘مقًم٦ٍم ويؽمك أظمرى، أو يريّمز قمغم ُم٘مقًم٦م ويًتٌٕمد أظمرى، أو يًّٚمط اًمْمقء قمغم آي٦م 

ىمرآٟمٞم٦م أو طمدي٨م ٟمٌقي ويتٖم٤مومؾ قمـ آي٦م أظمرى أو طمدي٨م آظمر، وهق ُم٤م ؾمٞمٜمت٩م قمٜمف 

يـ ويذر أظمر: متّزٌق ديٜمل سمِمٙمؾ شمٚم٘م٤مئل، ّٕن يمّؾ ومريؼ ؾمٞم٘مرأ ضمزءًا ُمـ اًمد

وؾمٞم١مدي ذًمؽ إمم اٟم٘م٤ًمُمٝمؿ ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ وصػموهتؿ ؿمٞمٕم٤ًم حي٤مرب سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤ًم 

ويِم٤ميع سمٕمْمٝمؿ سمٕمض إؿمخ٤مص أو سمٕمض اعم٘مقٓت ويؽمك إظمرى، وم٤معمجؼمة 

شم٘مرأ آي٦م رسمط يمؾ رء سمٛمِمٞمئ٦م اهلل واعمٗمّقو٦م شم٘مرأ آي٤مت آظمتٞم٤مر اإلٟم٤ًمين، واعمٜمّزه 

ٌّف ي٘م رأ وم٘مط آي٤مت اًمتِمٌٞمف وهٙمذا، وٓ شمْمّؿ أسمٕم٤مض اًمديـ ي٘مرأ آي٤مت اًمتٜمزيف واعمِم

 وأضمزاؤه إمم سمٕمْمٝم٤م يمل شمٙمتٛمؾ اًمّمقرة ويّتحد اعمقىمػ.

وًمٕمّؾ اًمذي ي١ميمد ُم٘مقًمتٜم٤م ذم هذه اعمٕم٤مدًم٦م سمِمٓمرهي٤م وؿمٙمٚمٞمٝم٤م، ُم٤م أعمحٜم٤م إًمٞمف ُمـ 
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ـُ ﴿خم٤مـم٤ًٌم سمٜمل إهائٞمؾ:  شمٕم٤مممىمقًمف  ْؿ وٓ َوإِْذ َأَخْذكا ِمقثاَؿُؽْؿ ٓ َتْسِػُؽقَن ِدماَء

ْؿ ُثؿه َأْؿَرْرُتْؿ وَأْكُتْؿ َتْشَفُدوَن * ُثؿه َأْكُتْؿ هُمِٓء َتْؼُتُؾقَن  ـُ ـْ دِياِر ِرُجقَن َأْكُػَسُؽْؿ ِم ُُتْ

ـْ ِدياِرِهْؿ َتظاَهُروَن َظَؾْقِفْؿ بِاإلْثِؿ واْفُعْدواِن وإِْن  ِرُجقَن َؾِريؼًا ِمـُْؽْؿ ِم َأْكُػَسُؽْؿ وُُتْ

ْؿ ُأشارى ـُ ٌم َظَؾْقُؽْؿ إِْخراُجُفْؿ َأَؾُتْمِمـُقَن بَِبْعِض اْفؽِتاِب  َيْلُتق ُتػاُدوُهْؿ وُهَق ُُمَره

ـْ َيْػَعُؾ ذفَِؽ ِمـُْؽْؿ...  .﴾وَتْؽُػُروَن بَِبْعٍض َؾام َجزاُء َم

وم٢مذا أرضمٕمٜم٤م آظمر أي٦م إمم جمٛمؾ اًمٗم٘مرات اًم٤ًمسم٘م٦م، ٓ إمم ظمّمقص ُم٠ًمًم٦م 

واإليامن سمٌٕمض اًمٙمت٤مب أوم٣م سمٌٜمل إهائٞمؾ إمم إهى، يم٤من ُمٕمٜمك ذًمؽ أّن اًمٙمٗمر 

ىمتؾ سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤ًم، وأي٦م وإن مل شمٙمـ داًم٦ًم قمغم ُم٤م ٟمحـ ومٞمف ًمٙمـ ومٞمٝم٤م ٟمحٌق ُمـ 

 اإلؿم٤مرة واًمت٠ميٞمد.

 واًمٜمتٞمج٦م أن هذه أي٤مت شمرسمط سملم اًمٗمرىم٦م واًمديـ شم٠مصمػمًا وشم٠مصمرًا.

 

 ـ عالق١ ايذٜٔ بإْتاز االْظذاّ داخٌ ادتُاع١ ايذ١ٜٝٓ 2ـ  3

اؾمتت٤ٌمقم٤ًم ًمٚمٜم٘مٓم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م، شمٕمٓمل هذه أي٤مت دًٓم٦م قمغم أّن آرشم٤ٌمط سم٤مًمديـ يمّٚمام و

شمٙم٤مُمؾ يمّٚمام اىمؽمسم٧م إُّم٦م ُمـ اًمقطمدة: وأن اًمٗمرىم٦م شمقطمل سمقضمقد اسمتٕم٤مد قمـ اًمديـ، 

ُؿقا َو...﴿وًمٕمّؾ هذا ُم٤م شمقطمٞمف آي٦م:  وم٢من  ﴾َواْظَتِصُؿقا بَِحْبِؾ اَّللهِ ََجِقعًا وٓ َتَػره

جلٛمٞمٕمل سمحٌؾ اهلل هق اعمٗميض إمم اًمقطمدة، يمام أن صػمورة اًمٕمرب آقمتّم٤مم ا

ُمتقاًمٗملم سم٤مًمديـ سمٕمد اًمتٕم٤مدي ذم اجل٤مهٚمٞم٦م ُمٕمٜم٤مه أن اًمديـ ُمـ قمٜم٤مس اًمت٘م٤مرب 

واًمقطمدة: وم٢مذا أوم٣م إمم اًمُٗمرىم٦م يم٤من ذًمؽ ظمالف طم٘مٞم٘م٦م اًمت٘مري٥م اًمتل ومٞمف سملم 

 اًمٜم٤مس.

ّمػٍم ُمـ اًمٌنم أٟمٗمًٝمؿ ذم وهذا يٕمٜمل أن آظمتالف سمٕمد جملء اًمديـ ٟم٤مشم٩م قمـ شم٘م
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آًمتزام سمتٕم٤مًمٞمؿ اًمديـ وىمٞمؿ اًمًامء اًمرومٞمٕم٦م: هلذا ٟمّّم٧م أي٦م قمغم شمؼّمي رؾمقل اهلل 

ُؿقا ِديـَُفْؿ وـاُكقا ِصَقعًا َفْسَت ِمـُْفْؿ ِِف ﴿ُمـ اعمٗمّرىملم واعمٜمِمٕمٌلم وم٘م٤مًم٧م:  ـَ َؾره إِنه افهِذي

ٕمٜمك هلذا اًمتؼّمي إذا يم٤مٟم٧م اًمُٗمرىم٦م ٟمت٤مضم٤ًم ديٜمٞم٤ًم: ومٝمذا ، وٓ ُم﴾ٍء إِكهام َأْمُرُهْؿ إَِػ اَّللهِ َرْ 

ظمػم دًمٞمؾ قمغم أن اًمٗمرىم٦م ٟمتج٧م قمـ ؾمقء سمنمي ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمديـ وُمع همػمه، 

ـْ َبْعِد ما ﴿وهذا ُم٤م شم١ميّمده أي٤مت اًمٙمريٛم٦م:  ـَ ُأوُتقُه ِم َوَما اْخَتَؾَػ ؾِقِف إِٓه افهِذي

ُؿ اْفَبقنـاُت َبْغقًا َبْقـَ  ـَ ﴿، و ﴾ُفؿْ جاَءَْتُ ـَ ِظـَْد اَّللهِ اإلشالم وَما اْخَتَؾَػ افهِذي ي إِنه افدن

ـْ َبْعِد ما جاَءُهُؿ اْفِعْؾُؿ َبْغقًا َبْقـَُفؿْ  ـْ ﴿، و ﴾ُأوُتقا اْفؽِتاَب إِٓه ِم ُؿقا إِٓه ِم َوما َتَػره

ـْ َبْعِد ما َوما َتَػره ﴿، و ﴾َبْعِد ما جاَءُهُؿ اْفِعْؾُؿ َبْغقًا َبقْـَُفؿْ  ـَ ُأوُتقا اْفؽِتاَب إِٓه ِم َق افهِذي

ُؿ اْفَبقنـَةُ   .﴾جاَءَْتُ

وُمـ جمٛمؾ ُم٤م أؾمٚمٗمٜم٤مه ٟمٕمرف أّن طمّمقل آظمتالف وآٟم٘م٤ًمم يٙمقن ٟمتٞمج٦م ظمٓم٠م 

 إٟم٤ًمين أو ؾمقء سمنمي، وأّٟمف ٓ يقًّمد اًمديـ اًمُٗمرىم٦م داظمؾ مج٤مقمتف قمغم إىمّؾ.

 

 ال١َ ايٛسذ٠ ايذ١ٜٝٓـ أيٛإ تأثري ايبػٞ ع٢ً ط 2ـ  4

ٓ يٕمٜمل ُم٤م شم٘مّدم أّن اخلالف ذم إُم٦م يٕمٜمل اسمتٕم٤مد يمّؾ ُمذاهٌٝم٤م وومرىمٝم٤م ومج٤مقم٤مهت٤م 

وآطم٤مده٤م قمـ اًمديـ، سمؾ اًمذي شمريد أي٤مت أن شم١ميّمده هق وضمقد قمٜمٍم اًمٌٖمل اًمذي 

أّدى إمم طمّمقل هذا إُمر، وهذا يٕمٜمل أٟمف ُمـ اعمٛمٙمـ أن يٙمقن هٜم٤مك ومريٌؼ واطمد 

ٗمرىم٦م ٟمتٞمج٦م ذًمؽ، طمتك ًمق يم٤من اًم٤ٌمىمقن همػم سم٤مهملم، ورسمام يم٤من اًم٤ٌمىمقن سم٤مٍغ ومتحّمؾ اًم

هؿ إضمٞم٤مل اًمالطم٘م٦م اًمتل أشم٧م ومٞمام سمٕمد: وم٤مٔي٤مت شمريد شم٠ميمٞمد اعمٌدأ ٓ اًمدوم٤مع قمـ 

 ؿمٛمقًمٞمتف واؾمتٞمٕم٤مسمف.
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ويِمٝمد ًمذًمؽ أّن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ٟمٗمًف ذيمر ذم آي٦م اًمٌٖمل اًمتل ؾمت٠ميت إن ؿم٤مء اهلل 

٥م ذم اًمداظمؾ اإلؾمالُمل، ويتحّٛمؾ ُم١ًموًمٞمتٝم٤م ومريؼ واطمد، شمٕم٤ممم، أن طمرسم٤ًم ىمد شمٜمِم

سمؾ أي٦م شم٠مُمر سمٛم٘م٤مشمٚم٦م اًم٤ٌمهمل، ومال حت٨ّم أي٦م قمغم اًمٗمرىم٦م واًمتٜم٤مزع، سمؾ شم٠مُمر سم٘مٚمع 

ٌٌّٞمٝمام، وسم٤مجلٛمع سملم أي٤مت ئمٝمر أّن اعم٘مّمقد إدظم٤مل قمٜمٍم اًمٌٖمل ذم فم٤مهرة  ُمً

ومٞمف ٕهقائٝم٤م: وم٘مد يٌٖمل  اًمتٛمّزق، دون أن شم٘مقل: إن يمؾ متّزق شمٜم٤ًمق إـمراف يمّٚمٝم٤م

ومريؼ ذم سمداي٤مت اًمدقمقة اًمديٜمٞم٦م، ومٞمقىمع اًمتٜم٤مزع ذم إُم٦م، وشمٜم٘مًؿ إُم٦م إمم ومَِرق، 

٤ًٌٌِّم ًمٚمُٗمرىم٦م، ًمٙمـ ٓ يٕمٜمل اهت٤مم اجلٛمٞمع وٓ مت٤مم إضمٞم٤مل سم٠مّن  وم٤مًمٌٖمل هٜم٤م يم٤من ُمً

 .مجٞمٕم٤مً  اٟم٘م٤ًمُمٝم٤م يم٤من قمـ سمٖمٍل ُمٜمٝم٤م

َوإِنه ﴿ضمٞم٤مل قمغم سمٕمْمٝم٤م، ومٝمل شم٘مقل: وًمٕمّؾ ذيؾ أي٦م إظمػمة يقطمل سمت٠مصمػم إ

ـْ َبْعِدِهْؿ َفِػل َصؽٍّ ِمـُْف ُمِريٍب  ـَ ُأوِرُثقا اْفؽِتاَب ِم أي أّن إضمٞم٤مل إومم  ،﴾افهِذي

اظمتٚمٗم٧م ـ سمٕمد اًمٕمٚمؿ ـ قمـ سمٖمل وهقى، أُم٤م اًمذيـ أورصمقا اًمٙمت٤مب سمٕمد شمٚمؽ إضمٞم٤مل 

ره٤م اًمًٚمٌل قمغم وم٘مد قمّمػ هبؿ اًمِمؽ واًمّري٥م، وشمريم٧م ٟمزاقم٤مت اًم٤ًمسم٘ملم أصم

إضمٞم٤مل اًمالطم٘م٦م، ومٌٕمث٧م ومٞمٝم٤م اًمِمؽ، طمتك مل شمٕمد شم١مُمـ سمٙمت٤مهب٤م طمّؼ اإليامن، وهذا ـ 

ذم ٟم٘مٓم٦م اعمٌدأ ـ أطمد اًمتٗمًػمات اعمِم٤مر إًمٞمٝم٤م ذم هذه أي٦م، يمام ئمٝمر ُمـ سمٕمض 

 .اًمتٗم٤مؾمػم

إذن، وم٘مد جيٜمل اًمٌٖمل اعم٥ًٌّم ًمٚمٗمرىم٦م اًمديٜمٞم٦م قمغم إضمٞم٤مل اًمالطم٘م٦م: ومٞمقرصمٝم٤م 

واًمري٥م ذم اًمديـ، وًمٞمس ذٟمٌٝم٤م، سمؾ ىمد شمٙمقن ُمًتْمٕمٗم٦ًم طمتك ًمق يم٤مٟم٧م  اًمِمؽ

 شمٜم٤مس هذا اًمٗمريؼ أو ذاك.

                                           
: وشمٗمًػم ُم٘م٤مشمؾ سمـ 32: 18: واعمٞمزان 281: 3: وضمقاُمع اجل٤مُمع 464: 3: اًمٙمِم٤مف اٟمٔمر( 1)

: 5: وشمٗمًػم اًمٌٞمْم٤موي 158: 27: وشمٗمًػم اًمرازي 98: 4: وشمٗمًػم اًمٜمًٗمل 175: 3ؾمٚمٞمامن 

 .491: 7وشمٗمًػم اًمٌحر اعمحٞمط  :125
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 ـ إضفا٤ َفّٗٛ ايعزاب ع٢ً ايُفشق١ ٚايتٓاسش 2ـ  5

أٟمقاع اًمٕمذاب اإلهلل ُمتٕمّدد، وأن واطمدًا ُمٜمٝم٤م  أنّ  شمِمػم أي٦م اًمث٤مًمث٦م اعمت٘مّدُم٦م إمم

ْم٤ًم، ويٌٓمش سمٕمْمٝم٤م سمٌٕمض، وهذا ضمٕمؾ إُم٦م قمغم ؿمٞمع وأطمزاب ي٘م٤مشمؾ سمٕمْمٝم٤م سمٕم

ُمٕمٜم٤مه أّن اًمٗمرىم٦م وآومؽماق ٟمحٌق ُمـ اًمٕمذاب اإلهلل اًمذي يٜمزل سم٤مًمٜم٤مس، وـمٌٞمٕمّل أن 

أي٦م ٓ شمٕمٜمل أن يمؾ وُمرىم٦م يمذًمؽ، سمؾ أىمَم ُم٤م شمدّل قمٚمٞمف أن سمٕمض أٟمقاع اًمٕمذاب ىمد 

يٙمقن ذم وُمرىم٦م إُم٦م وحم٤مرسم٦م سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم٤ًم، وهذا ظمػم دًمٞمؾ قمغم أّن اًم٘مرآن يرى 

آظمتالف واًمت٘م٤مشمؾ واًمتّم٤مرع اًمداظمكم ُمٔمٝمرًا ُمـ اعمٔم٤مهر اًمتل ىمد شمٙمقن قمذاسم٤ًم 

 إهلّٞم٤ًم، ومام أؿمّد دًٓم٦م هذه أي٦م قمغم رومض اًمُٗمرىم٦م وٟمٌذ اًمتٜم٤مزع واًمتخ٤مصؿ.

واجلٛمٞمؾ ذم شمٕمٌػمات هذه أي٦م أهّن٤م عم٤ّم حتّدصم٧م قمـ اًمٕمذاب اًمٗمقىمل واًمًٗمكم، أي 

ًم٨م هق اًمُٗمرىم٦م واًمتّم٤مرع، ويم٠مّن ذم هذا ُمـ اًمٗمقق وُمـ حت٧م إرضمؾ، ضمٕمٚم٧م اًمث٤م

اًمتٕمٌػم إؿم٤مرة إمم أّن اًمٗمتٜم٦م اًمداظمٚمّٞم٦م سملم إُم٦م قمذاٌب يٙمقن سملم يدهي٤م، ويم٠مّن ُمؼّمراشمف 

وقمٜم٤مسه حت٧م ؾمٞمٓمرهت٤م، ومل ي٠مِت ُمـ إقمغم وٓ ضم٤مء ُمـ إؾمٗمؾ ُمـ طمٞم٨م ٓ 

اًمث٤مًم٨م  يدرك اًمٜم٤مس ذًمؽ، وهق ُم٤م ومٞمف إؿم٤مرة إمم اًمدور اًمٌنمي ذم إٟمت٤مج اًمٕمذاب

 اًمذي شمٕمٓمٞمف أي٦م.

 

 ـ ساي١ ايتؼٍعٞ ِٖٚٚ املهاطب ادتض١ٝ٥ 2ـ  6

ؾه ِحْزٍب باِم ﴿ُمـ أروع اًمتٕم٤مسمػم ذم هذه اعمجٛمققم٦م ُمـ أي٤مت، ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ـُ

ومٝمذه أي٦م شمِمػم إمم واىمع يٕمٞمِمف اعمجتٛمع ذم فمّؾ طم٤مًم٦م آٟم٘م٤ًمم ، ﴾َفَدُّْيِْؿ َؾِرُحقنَ 

طم٤مًم٦م همٗمٚم٦م وٟمِمقة سمام يراه ُمـ اٟمتّم٤مرات ًمف  قم٤مدًة، وهل أن يمؾ ومريؼ يٕمٞمش ذم

وُمٙم٤مؾم٥م حيّ٘م٘مٝم٤م قمغم اًمٗمريؼ أظمر أو ًمٜمٗمًف هٜم٤م أو هٜم٤مك، ومٞمٗمرح سمام يراه ُمٙم٤ًًٌم، 

ويٜمتٌم سمام حيّ٘م٘مف ُمـ ُمٕمٓمٞم٤مت ضمزئٞم٦م، وهق هم٤مومؾ قمـ اًم٘مْم٤مي٤م اًمٙمؼمى، وهم٤مومؾ قمـ 
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أّن سمٕمض ُمٙم٤مؾمٌف اجلزئٞم٦م هذه ُم٤م هل ؾمقى شمٙمريس ٟٓم٘م٤ًمم إُم٦م ومتزىمٝم٤م 

شمنمذُمٝم٤م، وأٟمف سم٤مؾمتٛمراره ذم ـمٚم٥م اعمٙم٤مؾم٥م اًمٗمرقمٞم٦م هذه واًمٗمرح هب٤م يٙمّرس واىمع و

اًمؽماضمع ذم إُم٦م: هلذا ٟم٧ًٌم أي٦م اًمٗمرح إمم إطمزاب ومل شمٜمًٌف ًمألُم٦م، وضمٕمٚم٧م 

، وهذا هق اًمٖمرور اعمٕمرذم ﴾بام فدُّيؿ﴿اًمٗمرح قمغم ُم٤م قمٜمده وًمٞمس قمغم ُم٤م قمٜمد إُم٦م 

 رح سمام قمٜمده، وٓيٗمرح سمام قمٜمد همػمه.اًمذي يٙمّرس اًم٘مٓمٞمٕم٦م ذم إُم٦م، ومٞمٗم

: ومٙم٠مٟمف ٓ يٗمرح ﴾ؾرحقن﴿قمغم  ﴾بام فدُّيؿ﴿وهذا احلٍم ُمًتٗم٤مد ُمـ شم٘مديؿ 

 إٓ سمام ًمديف، وأُم٤م ُم٤م قمٜمد همػمه ُمـ أُّم٦م اًمديـ واًمتديـ، ومٚمٞمس سمٛمقضم٥م ومرطم٤ًم قمٜمده.

ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م، ٟمجد أّن اًم٘مرآن ش ومرطمقن»وسمامرؾم٦م اًمت٠مُمؾ ذم اؾمتخدام يمٚمٛم٦م 

قمغم اًمنور اإلجي٤ميب، سمؾ أـمٚم٘مٝم٤م ذم ُمقىمع اًمذّم، وُمـ ذًمؽ هم٤مًم٤ًٌم مل يٓمٚم٘مٝم٤م  اًمٙمريؿ

: وم٤مًمٗمرح هٜم٤م ٓ ي٘مّمد ُمٜمف اًمنور: وهلذا ﴾إِنه اَّللهَ ٓ حُيِبه اْفَػِرِحغَ ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

يمر ذم اًمتٗمريؼ : ًمٚمجزم سمٕمدم طمرُم٦م اًمٗمرح ذم اإلؾمالم، وسمٜم٤مًء قمغم ُم٤م ذُ ومّن سم٤مًمٌٓمر

اًمنور، وم٢مّن اًمٗمرح ىمد يٙمقن سم٠مُمٍر ٓ ٟمٗمع ومٞمف وٓ ًمّذة، قمغم ظمالف سملم اًمٗمرح و

، ومٞمٗمٝمؿ أن اؾمتٕمامٓت اًمنور اًمذي ٓ يٙمقن إٓ ومٞمام ومٞمف ٟمٗمٌع أو ًمّذة قمغم احل٘مٞم٘م٦م

يم٤مٟم٧م ًمإلؿم٤مرة إمم رء يٗمرح سمف اإلٟم٤ًمن ًمٙمٜمف ىمد يٙمقن هم٤مًم٤ًٌم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ًمٚمٗمرح 

ُؿْؾ َهْؾ ﴿، ومٙم٠مّن ومرطمف سمف ُمّمداٌق ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم: ظم٤مًمٞم٤ًم ُمـ اًمٗم٤مئدة واعمٜمٗمٕم٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م

ـَ َأْظامًٓ  ي ُْؿ * ُكـَبنئُُؽْؿ بِإْ َْخََسِ ْكقا وُهْؿ حَيَْسُبقَن َأَّنه قاِة افده ـَ َضؾه َشْعُقُفْؿ ِِف اْْلَ افهِذي

، مت٤مُم٤ًم يمٗمرح ُمٚمٙم٦م ؾم٠ٌم هبديتٝم٤م اًمتل أرؾمٚمتٝم٤م إمم ؾمٚمٞمامن، وم٘مد ﴾حُيِْسـُقَن ُصـْعاً 

                                           
 .76( اًم٘مّمص: 1)

 .391: 1: اجلقهري، اًمّمح٤مح ٔمراٟم( 2)

 .277( اًمٗمروق اًمٚمٖمقي٦م: 3)

 .114ـ  113( اًمٙمٝمػ: 4)
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ـّ هوره٤م سمام ومٕمٚم٧م مل يٙمـ ؾمقى وهؿ، ىم٤مل اهلل  فمٜم٧ّم أهن٤م ؾمقف شمًتٛمٞمٚمف هب٤م، ًمٙم

ْؿ َبْؾ َأْكُتْؿ ﴿شمٕم٤ممم:  ـُ ها آتا ـِ باِمٍل َؾام آتايِنَ اَّللهُ َخْرٌ ِِم وَك َؾَؾامه جاَء ُشَؾْقامَن ؿاَل َأُُتِده

تُِؽْؿ َتْػَرُحقنَ  ِديه قا يتقمّهقن أهنؿ ، ومت٤مُم٤ًم يمام طمّمؾ ُمع اًمٙم٤مومريـ اًمذيـ يم٤مٟم﴾ِِبَ

يدقمقن ؿمٞمئ٤ًم وإذ سم٤مًمذي يم٤مٟمقا يدقمقٟمف ُمـ دون اهلل مل يٙمـ ؾمقى هاب، ىم٤مل 

ـْ ُدوِن اَّللهِ ؿاُفقا َضؾهقا َظـها َبْؾ ََلْ ﴿ؾمٌح٤مٟمف:  قَن * ِم ـُ ـُْتْؿ ُتْؼِ ـُ ـَ ما  ْؿ َأْي ُثؿه ؿِقَؾ ََلُ

ذفَِؽ ُيِضؾه اَّللهُ ـَ ـْ َؿْبُؾ َصْقئًا  ـْ َكْدُظقا ِم ـُْتْؿ َتْػَرُحقَن ِِف  َكُؽ ـُ ـَ * ذفُِؽْؿ باِم  اْفؽاؾِِري

ـُْتْؿ َُتَْرُحقنَ  ـُ ؼن وباِم   .﴾إْ َْرِض بَِغْرِ اْْلَ

وقمٚمٞمف، ومٗمرح إطمزاب شمٕمٌػٌم قمـ طم٤مًم٦م اًمقهؿ وشمّمّقر وضمقد ُمٜمٗمٕم٦م وُمّمٚمح٦م ذم 

ظمٓمقاهت٤م وأقمامهل٤م، ومٞمام هل شمٗمرح قمغم قمدٍم وقمٌثٞم٦م وهاب، وومٕماًل هذا هق طم٤مل 

ُٕم٦م طمٞمٜمام شمٜمِمٖمؾ سمًٗم٤مؾمػ إُمقر، وشمتّم٤مرع قمغم أؿمٞم٤مء صم٤مٟمقي٦م: ومٞمختّؾ ُمٞمزان ا

إوًمقي٤مت قمٜمده٤م، وُم٤م طم٤مل أُمتٜم٤م اإلؾمالُمٞم٦م اًمٞمقم ـ ذم أيمثر ُمـ ُمقىمع ـ قمـ ذًمؽ 

 سمٌٕمٞمد.

إّن آقمتّم٤مم اًمديٜمل واًمقطمدة أصٌؾ ُمـ أصقل اًمدي٤مٟم٦م ىمد شم٘مػ قمٜمده٤م أصقل 

ة قمـ ذًمؽ وقمـ ؾمّٚمؿ إوًمقي٤مت ذم ىمّّم٦م أظمرى، وًمٕمّٚمٜم٤م ٟمجد سمٕمض اًمدٓٓت اعمٕمؼّم 

إهائٞمؾ ًمٚمٕمجؾ، ورضمقع ه٤مرون ُمع ُمقؾمك ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ومٌٕمد قم٤ٌمدة سمٜمل 

ُمـ ًم٘م٤مء رسّمف، دار سمٞمٜمف وسملم أظمٞمف ه٤مرون طمقار، يم٤من ضمقاب ه٤مرون  ُمقؾمك همْم٤ٌمن

ـِ ؿاَل يا هاُروُن ما َمـََعَؽ إِْذ َرَأْيَتُفْؿ َضؾهقا ﴿ًمف ومٞمف دآً، ىم٤مل شمٕم٤ممم:  * َأٓه َتتهبَِع

ـَ ُأمه ٓ َتْلُخْذ بِؾِْحَقتِل وٓ بَِرْأِد إيِنن َخِشقُت َأْن َتُؼقَل  َأَؾَعَصْقَت َأْمِري * ؿاَل َيا ْب

                                           
 .36( اًمٜمٛمؾ: 1)

 .75ـ  73( هم٤مومر: 2)
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ْ َتْرُؿْب َؿْقِل  ْؿَت َبْغَ َبـِل إِْْسائِقَؾ وََل ، وم٢مّن هذا اجلقاب يٗمٞمد أن ُمقؾمك ٟمٗمًف ﴾َؾره

ق أُمر سمٜمل إهائٞمؾ، وأن ه٤مرون يم٤من يريد ُمقاضمٝمتٝمؿ يم٤من أُمر أظم٤مه ه٤مرون أن ٓ يٗمرّ 

ًمٙمٜمّف مل يٙمـ ىم٤مدرًا قمغم طمًؿ اعمقىمػ ًمّم٤محلف واىمتالع أؾم٤مس اًمٗمتٜم٦م، ويم٠مّن ُمقازيـ 

ؾمٞمام ٓاًم٘مقى سملم مج٤مقمتف ومج٤مقم٦م اًم٤ًمُمرّي يم٤مٟم٧م ُمتٕم٤مدًم٦م أو يم٤من أوٕمػ ُمٜمٝمؿ، 

 .﴾وـاُدوا َيْؼتُُؾقَكـِل.. إِنه اْفَؼْقَم اْشَتْضَعُػقيِن ﴿طمًٌام شمِمػم إًمٞمف أي٦م إظمرى: 

ُمـ هٜم٤م، ىمّدم ه٤مرون وطمدة سمٜمل إهائٞمؾ قمغم دقمقهتؿ ًمٚمحّؼ، ومل يِم٠م إي٘م٤مع 

اًمُٗمرىم٦م سمٞمٜمٝمؿ رهمؿ والهلؿ، وهذا شمٕمٌػم فمريػ قمـ شمرشمٞم٥م إوًمقي٤مت شمرشمٞم٤ًٌم دىمٞم٘م٤ًم. 

 .وهذا ذم اجلٛمٚم٦م ُم٤م أىمّر سمف همػم واطمد ُمـ اعمٗمّنيـ اعمًٚمٛملم

ٜم٤م هذا احلدث إمم أُمر ُمقؾمك هل٤مرون عم٤م اؾمتخٚمٗمف قمغم واًمٚمٓمٞمػ أٟمٜم٤م ًمق وٛمٛم

ِٕ َِخقِف هاُروَن اْخُؾْػـِل ِِف ﴿اًم٘مقم، ًمقضمدٟم٤م اًم٘مرآن يٕمؼّم قمٜمف سم٘مقًمف:  َوؿاَل ُمقشك 

ـَ  ... وًمٗمٝمٛمٜم٤م أّن قمدم شمٗمريؼ سمٜمل إهائٞمؾ ﴾َؿْقِمل وَأْصؾِْح وٓ َتتهبِْع َشبِقَؾ ادُْْػِسِدي

اشّم٤ٌمع ًمًٌٞمؾ اعمٗمًديـ، أو ٓ أىمّؾ يّمدق قمٚمٞمف هق طُمًـ ظمالوم٦م وإصالح وقمدم 

واطمٌد ُمٜمٝم٤م، مم٤م يٕمٜمل أّن احلٗم٤مظ قمغم وطمدة إُّم٦م إصالٌح ذم إرض وقمدم إوم٤ًمد، 

وهق طُمًـ إدارة ًمٚمٛمجتٛمع وًمٚمٛم١مُمٜملم: وهلذا يم٤من ُمـ إوًمقي٤مت اًمٙمؼمى ذم شمًٞمػم 

ٟمحراف ومٕمٚمٞمف أن أُمقر إُم٦م: وم٢مذا مل يتٛمّٙمـ اًمٗمريؼ اعمحّؼ ُمـ ىمٚمع أؾم٤مس اًمٗمتٜم٦م وآ

                                           
 .94ـ  92( ـمف: 1)

 .151( إقمراف: 2)
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يقاضمٝمف سمٓمري٘م٦م ٓ شم١مّدي إمم إطمداث اًمٗمرىم٦م وآٟم٘م٤ًمم، وهذا سم٤مًمْمٌط ُم٤م ومٕمٚمف 

 ه٤مرون ُمع ىمقم ُمقؾمك.

 

 ـ َبذأ ٚسذ٠ األ١َ 3

 وشمِمػم إمم هذا اعمٌدأ اًم٘مرآين أي٤مت اًمت٤مًمٞم٦م:

ُؽْؿ َؾاْظُبُدوِن * وَتَؼطه ﴿ـ 1 ًة واِحَدًة وَأَكا َربه ُتُؽْؿ ُأمه ؾٌّ إِنه هِذِه ُأمه ـُ ُعقا َأْمَرُهْؿ َبْقـَُفْؿ 

 .﴾إَِفْقـا راِجُعقنَ 

ُؼقِن * َؾتََؼطهُعقا َأْمَرُهْؿ َبْقـَُفْؿ ُزُبرًا ﴿ـ 2 ُؽْؿ َؾاته ًة واِحَدًة وَأَكا َربه ُتُؽْؿ ُأمه وإِنه هِذِه ُأمه

ؾه ِحْزٍب باِم َفَدُّْيِْؿ َؾِرُحقَن * َؾَذْرُهْؿ ِِف َؽْؿَرَِتِْؿ َحتهك حِ   .﴾غٍ ـُ

؟ وم٢مّن حتديده ذم شهذه»واًم١ًمال اًمرئٞمس هٜم٤م: ُم٤م هق اعمِم٤مر إًمٞمف سمحرف اإلؿم٤مرة 

هم٤مي٦م إمهٞم٦م عمٕمروم٦م ُمدى دًٓم٦م أيتلم قمغم ُمٌدأ وطمدة إُم٦م اعمًٚمٛم٦م سم٤معمٕمٜمك اًمٕم٤مم 

 ًمإلؾمالم.

ـ أّن اعمِم٤مر  أ ـ يٗمٝمؿ ُمـ يمٚمامت سمٕمض اًمٕمٚمامء ـ ُمثؾ اًمًٞمد حمّٛمد سم٤مىمر اًمّمدر

ُم٦م اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م يمّٚمٝم٤م، وأن اعمخ٤مـم٥م هبذا اخلٓم٤مب هؿ إٟمٌٞم٤مء، ومٙم٠مّن اهلل إًمٞمف هق أ

خي٤مـم٥م إٟمٌٞم٤مء سم٠مّن اًمٌنم يمّٚمٝمؿ أُّم٦م واطمدة، وـمٌ٘م٤ًم هلذا اعمٕمٜمك ىمد يّمٕم٥م اًمتقّصؾ 

ُمـ ُم٤ٌمدئ اًمٕمالىم٤مت اًمداظمٚمٞم٦م سملم  أً إمم اؾمتٗم٤مدة وطمدة إُم٦م اعم١مُمٜم٦م سمقصٗمف ُمٌد

سمٛمٕمٜمك ـ  ٌنم أُم٦م واطمدة وم٤مُٕم٦م اعمًٚمٛم٦م واطمدةاعمًٚمٛملم، إٓ ُمـ طمٞم٨م إٟمف إذا يم٤من اًم

 سمٓمريؼ أومم.ـ  ُمـ اعمٕم٤مين
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 فؽــا كالحظ ظذ هذا افتػسر أّكف:

خي٤مًمػ اًمًٞم٤مق اًمذي ضم٤مءت ومٞمف سمٕمض أي٤مت، وم٘مد ؾمٌ٘مٝم٤م طمدي٨م ذم  أوًٓ:

إٟمٌٞم٤مء وشمٕمريػ هبؿ يمؾ واطمد سمٕمد أظمر، صمؿ ظمتؿ احلدي٨م سمٛمريؿ ذم ؾمقرة 

 واًمرؾمؾ اعمذيمقر: مم٤م يٗمٞمد أن اعمِم٤مر إًمٞمف إٟمٌٞم٤مء إٟمٌٞم٤مء، صمؿ ضم٤مء اخلٓم٤مب

ورؾم٤مٓهتؿ، ويم٠من اعمٕمٜمك أن ُمقؾمك وقمٞمًك وُمريؿ وهمػمهؿ هؿ مجٞمٕم٤ًم أُم٦م واطمدة 

شمّمدر قمـ ُمّمدر واطمد وأن اًمُٗمرىم٦م واًمتٛمٞمٞمز سملم اعمقؾمقي٦م واعمًٞمحٞم٦م و.. ضم٤مءت ُمـ 

ٛمقا اًمديـ  اًمٜم٤مس اًمذيـ شم٘مّٓمٕمقا أُمرهؿ سمٞمٜمٝمؿ زسمرًا وص٤مروا أطمزاسم٤ًم ودي٤مٟم٤مت، ًّ وم٘م

 اًمقاطمد اًمذي ضم٤مء سمف إٟمٌٞم٤مء يمّٚمٝمؿ.

وًمٕمّؾ اًمذي أوضم٥م شمّمّقر شمقضّمف هذا اخلٓم٤مب إمم إٟمٌٞم٤مء هق ُم٤م ؾمٌؼ هذه 

ـْ ﴿أي٤مت ذم ؾمقرة اعم١مُمٜمقن: طمٞم٨م يم٤مٟم٧م أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م:  ُؾْقا ِم ـُ ُشُؾ  َا افره َيا أُّيه

ًا إيّنْ باَِم َتْعَؿُؾقْ  ، ومُتُّمّقر أّن اخلٓم٤مب اًمث٤مين ضم٤مء ﴾َن َظؾِْقؿافطهقنَبات واْظَؿُؾقا َصاِْلَ

اؾمتٛمرارًا ًمٚمخٓم٤مب إّول، ذم طملم أّن ُم٤م أذٟم٤م إًمٞمف وُم٤م ؾمٞم٠ميت يٛمٜمع قمـ شمقضّمف هذا 

 اخلٓم٤مب ًمألٟمٌٞم٤مء.

إن هذا اعمٕمٜمك يٚمزم ُمٜمف أن شمٙمقن أي٦م اًمالطم٘م٦م طمديث٤ًم قمـ إٟمٌٞم٤مء أٟمٗمًٝمؿ:  ثاكقًا:

ل هلؿ: إّن هذه أُمتٙمؿ أُّم٦م واطمدة واقمٌدوين، صمؿ وم٢مذا يم٤من اهلل خي٤مـم٥م إٟمٌٞم٤مء وي٘مق

ي٘مقًمقن: إهنؿ متّزىمقا وشمٗمّرىمقا، ومٝمذا يٕمٜمل أن إٟمٌٞم٤مء هؿ ؾم٥ٌم اًمتٗمريؼ، ومٚمٞمالطمظ 

 .قمراضاإل ٓ سميب ُمـإ وهق ُمٕمٜمك همػم حمتٛمؾ ىمرآٟمٞم٤ًم يمام هق واوحاًمًٞم٤مق ضمّٞمدًا، 

يم٤مٟمقا أُّم٦م واطمدة إّن هذا اًمتٗمًػم يٕم٤مرض آي٤مت أظمرى ٟمّّم٧م قمغم أّن اًمٌنم  ثافثًا:

 ومٝمذا اهلل،ًمقٓ آظمتالف اًمذي طمّمؾ سمٞمٜمٝمؿ، وأهنؿ ؾمٞمٔمّٚمقن خمتٚمٗملم إمم ُم٤م ؿم٤مء 

                                           
 .51( اعم١مُمٜمقن: 1)
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وطمدة اًمٌنمي٦م ـ ىمرآٟمٞم٤ًم ـ أُمٌر همػم ُمًت٘مر، وأن آظمتالف هق احل٤ميمؿ، ومٙمٞمػ  أنّ  يٕمٜمل

ًة ﴿خي٤مـم٥م إٟمٌٞم٤مء وي٘مقل هلؿ: إّن اًمٌنم أُم٦م واطمدة؟! ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ـاَن افـهاُس ُأمه

ؼن فَِقْحُؽَؿ َبْغَ واحِ  ـَ وَأْكَزَل َمَعُفُؿ اْفؽِتاَب بِاْْلَ ـَ وُمـِْذِري ي ِ َدًة َؾَبَعَث اَّللهُ افـهبِقنَغ ُمَبؼن

َظًة وِمـْفاجًا وَفْق صاَء ﴿، وىم٤مل: ﴾افـهاِس ؾِقاَم اْخَتَؾُػقا ؾِقِف.. فُِؽؾٍّ َجَعْؾـا ِمـُْؽْؿ ِذْ

ًة و َعَؾُؽْؿ ُأمه ؿ..اَّللهُ ََلَ ـُ ْؿ ِِف ما آتا ـُ ـْ فَِقبُْؾَق
َوما ـاَن افـهاُس ﴿، وىمقًمف: ﴾اِحَدًة وفؽِ

ًة واِحَدًة َؾاْخَتَؾُػقا... ًة واِحَدًة وٓ ﴿، وىم٤مل: ﴾إِٓه ُأمه َعَؾ افـهاَس ُأمه وَفْق صاَء َربهَؽ ََلَ

َعَؾُؽؿْ ﴿، وىم٤مل: ﴾َيزاُفقَن ُُمَْتؾِِػغَ  ـْ َيشاُء  َوَفْق صاَء اَّللهُ ََلَ ـْ ُيِضؾه َم
ًة واِحَدًة وفؽِ ُأمه

ـْ َيشاُء... ذا يم٤مٟم٧م إؿم٤مرة أي٦م اًمتل ٟمحـ ومٞمٝم٤م ُمتٕمّٚم٘م٦م إإٓ اًمٚمٝمؿ  .﴾وَُّيِْدي َم

 سمح٤مل إُّم٦م اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م ىمٌؾ آظمتالف.

ُمـ هٜم٤م، ٟمًتٕمٌد هذا آطمتامل ذم شمٗمًػم أي٦م اًمٙمريٛم٦م ُمـ طمٞم٨م ُمرضمع اإلؿم٤مرة 

 ومٞمٝم٤م.

ٗمّنيـ اًم٘مداُمك إمم أّن اعم٘مّمقد سم٤مُّٕم٦م هٜم٤م هق اًمّديـ، ب ـ وذه٥م سمٕمض اعم

 اًم٤ًمسم٘مقنومٞمٙمقن اعمٕمٜمك أّن ديٜمٙمؿ واطمد وأن هذه اًمدي٤مٟم٤مت اًمتل ضم٤مء هب٤م إٟمٌٞم٤مء 

 .ٝم٤م ديـ واطمد، وىمد ُٟم٥ًم هذا اًمتٗمًػم إمم اسمـ قم٤ٌمس وجم٤مهد واحلًـ و..يمٚمّ 

ٕن ُمٕمٜمك يمقن ه١مٓء ويٌدو أّن هذا اًمتٗمًػم ي٠مظمذ اعمْمٛمقن اًمتٗمًػمي ًممي٤مت، 

إٟمٌٞم٤مء مجٞمٕم٤ًم أُمتٜم٤م ـ وهل أُم٦م واطمدة ـ شمٕمٌػٌم آظمر قمـ وطمدة اًمديـ، وإٓ ومٙمٚمٛم٦م 
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إُم٦م ىمد ٓ شمٙمقن ُمٜمٍموم٦ًم ـ ًمٖم٦ًم وقمروم٤ًم ـ إمم اًمديـ واًمدي٤مٟم٦م، ُم٤م مل حتِمد إمم ضم٤مٟمٌٝم٤م 

 ؿمقاهد وىمرائـ.

ٌٞم٤مء وإوًمٞم٤مء ج ـ ُم٤م ٟمراه ُمـ أّن أي٦م سمٕمد أن اؾمتٕمرو٧م ـ ىمٌٚمٝم٤م ـ قمددًا ُمـ إٟم

اًمّم٤محللم وحتّدصم٧م قمٜمٝمؿ، اؾمت٠مٟمٗم٧م ظمٓم٤مسم٤ًم وضّمٝمتف ًمٚمٛم١مُمٜملم مجٞمٕم٤ًم ـ سم٤مظمتالف 

دي٤مٟم٤مهتؿ ـ سم٠مّن ه١مٓء إٟمٌٞم٤مء وإوًمٞم٤مء يمّٚمٝمؿ أُّم٦م واطمدة ومج٤مقم٦م واطمدة هل أُّمتٙمؿ، 

وأهنؿ يًػمون قمغم ظمّط واطمد ٓ شمٗمريؼ سمٞمٜمٝمؿ وٓ متٞمٞمز سملم ُمقؾمك وقمٞمًك و... 

وه، صمؿ شمتحّرك ًمتِمػم إمم ؾم٥ٌم اًمُٗمرىم٦م واخلالف، وم٘مد يٓمرأ ذم اًمذهـ وم٤مشم٘مقا اهلل واقمٌد

ؾم١مال: إذا يم٤من قمٞمًك وُمقؾمك قمغم ظمّط واطمد وديـ واطمد، ومٙمٞمػ ص٤مرت دي٤مٟمتٝمام 

خمتٚمٗم٦م وأٟمّم٤مرمه٤م ُمت٤ٌمقمديـ ُمتٜم٤مطمريـ أطمدمه٤م يًّٛمك اًمٞمٝمقدي٦م واًمث٤مين اعمًٞمحٞم٦م 

 وسمٞمٜمٝمام ؾمٞمػ ودُم٤مء وشمٙمٗمػم وًمٕمـ؟!

٦م ـ ومقرًا ـ إمم أّن أٟمّم٤مر ه١مٓء إٟمٌٞم٤مء هؿ اًم٥ًٌم: طمٞم٨م وم٠مؿم٤مرت أي٦م اًمالطم٘م

ىمّٓمٕمقا أُمرهؿ سمٞمٜمٝمؿ زسمرًا، أي ضمٕمٚمقه٤م يمُت٤ًٌم ذه٥م يمؾ واطمٍد ًمٙمت٤مب، أو ص٤مروا ىمٓمٕم٤ًم 

ـ يمام هق أطمد ُمٕم٤مين اًمزسمر ًمٖم٦ًم يمام ىمٞمؾ ـ وص٤مر يمؾ ومريٍؼ يٗمخر سمٛمّم٤محلف احلزسمٞم٦م 

٤مًمٞمؿ احل٘مٞم٘مٞم٦م ًمٚمرؾم٤مٓت اًمًاموي٦م واًمٗمئقي٦م، ومٞمام يم٤من اعمٓمٚمقب ُمٜمٝمؿ اًمتقطّمد حت٧م اًمتٕم

اًمٌٕمٞمدة قمـ يمؾ هذه اإلو٤موم٤مت واًمت٠مويالت واًمتحريٗم٤مت اًمتل اسمتدقمقه٤م ومٞمام سمٕمد. 

وسمٜم٤مًء قمٚمٞمف، شمدّل أي٦م اًمٙمريٛم٦م قمغم وطمدة أُّم٦م إٟمٌٞم٤مء وإوًمٞم٤مء واعمرؾمٚملم وأّٟمف ٓ 

 اظمتالوم٤مت سمٞمٜمٝمؿ.

وطمدة إُم٦م اعمًٚمٛم٦م،  ُمـ هٜم٤م، ىمد يّمٕم٥م آؾمتٜم٤مد إمم هذه أي٤مت ًمت٠مؾمٞمس ُمٌدأ

طمٞم٨م اعم٘مّمقد وطمدة اًمرؾمؾ ورؾم٤مٓهتؿ، ٓ وطمدة اعمًٚمٛملم واعم١مُمٜملم ُمع 

 اظمتالومٝمؿ.
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ًمٙمـ يٛمٙمـ أن ي٘م٤مل: إذا يم٤مٟم٧م أي٤مت حتّٛمؾ اعمتح٤مزسملم ُم١ًموًمٞم٦م شمٗمريؼ إٟمٌٞم٤مء 

قمـ سمٕمْمٝمؿ ذم ذهـ اًمٜم٤مس ووقمٞمٝمؿ، ومٛمـ اًمدًٓم٦م إووح طمٞمٜمئٍذ أن شمٜمٝمك قمـ 

ومٙمام يم٤من قمٞمًك وُمقؾمك وحمٛمد قمغم ظمّط واطمد وهؿ مج٤مقم٦م  شمٜم٤مطمر إُم٦م اعمًٚمٛم٦م،

هق ظمّط واطمد ٓ يٜمٌٖمل اًمتٗمريؼ ومٞمف ُم٤م دام يتٌع  لواطمدة، يمذا اًمداظمؾ اإلؾمالُم

ه١مٓء إٟمٌٞم٤مء مجٞمٕم٤ًم: وم٤مُّٕم٦م اعمتدّيٜم٦م أُم٦م واطمدة ُمـ طمٞم٨م وطمدة ُمٜمٓمٚم٘م٤مهت٤م اًمديٜمٞم٦م، 

 ومٌٝمذا اعم٘مدار ـ وم٘مط ـ شمدّل هذه أي٤مت ٓ أيمثر.

 

 َبذأ ايٛال١ٜ املتبادي١ـ  4

ٟم٘مّمد هبذا اعمٌدأ أّن اعمًٚمٛملم سمٕمْمٝمؿ أوًمٞم٤مء سمٕمض، يٛمثٚمقن يمٞم٤مٟم٤ًم واطمدًا، 

 ويٜمٍمون سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤ًم، ومٝمؿ أُّم٦م ُمـ دون اًمٜم٤مس.

 وشمدّل قمغم هذا اعمٌدأ أي٤مت اًمت٤مًمٞم٦م:

ْؿ َوَأكُػِسفِ ﴿ـ 1 ـَ آَمـُقْا َوَهاَجُروْا َوَجاَهُدوْا بَِلْمَقاَِلِ ـَ إِنه افهِذي ْؿ ِِف َشبِقِؾ اَّللِ َوافهِذي

ـ  ْ ُُّيَاِجُروْا َما َفُؽؿ من ـَ آَمـُقْا َوََل وْا ُأْوَفئَِؽ َبْعُضُفْؿ َأْوفَِقاء َبْعٍض َوافهِذي َكََصُ آَووْا وه

ـِ َؾَعَؾقُْؽُؿ افـهَْصُ إِٓ ي ْؿ ِِف افدن ـُ و ٍء َحتهك ُُّيَاِجُروْا َوإِِن اْشَتـََصُ ـ َرْ َظَذ  َوَٓيتِِفؿ من

قَثاٌق َواَّللُ باَِم َتْعَؿُؾقَن َبِصٌر  َػُروْا َبْعُضُفْؿ َأْوفَِقاء  *َؿْقٍم َبْقـَُؽْؿ َوَبْقـَُفؿ من ـَ ـَ  َوافهذي

بِرٌ  ـَ  .﴾َبْعٍض إِٓ َتْػَعُؾقُه َتُؽـ ؾِتْـٌَة ِِف إَْرِض َوَؾَساٌد 

ـُقَن َوادُْمِمـَاُت َبْعُضُفْؿ َأْوفِقَ ﴿ ـ2 ـِ َوادُْمِم اء َبْعٍض َيْلُمُروَن بِادَْعُروِف َوَيـَْفْقَن َظ

ُفُؿ اَّللُ إِنه  ََحُ اَة َوُيطِقُعقَن اَّللَ َوَرُشقَفُف ُأْوَفئَِؽ َشَرْ ـَ الَة َوُيْمُتقَن افزه ادُـَؽِر َوُيِؼقُؿقَن افصه

 .﴾اَّللَ َظِزيٌز َحؽِقؿٌ 

                                           
 .73ـ  72( إٟمٗم٤مل: 1)

 .71( اًمتقسم٦م: 2)



 31 ..................... مبادئ العالقات اإلسالمية ـ اإلسالمية، مطالعة يف الفقه القرآىي

تقى دائرة سمحثٜم٤م هٜم٤م واًمذي يٛمٙمـ أن ٟمًتٜمتجف ُمـ دراؾم٦م هذه أي٤مت ـ قمغم ُمً

 ـ ُم٤م يكم:

اًمقٓي٦م ذم أي٦م إومم هٜم٤م حتتٛمؾ قمدة ُمٕم٤مين، وىمد يٙمقن اجل٤مُمع سمٞمٜمٝم٤م ـ قمغم  أوًٓ:

 شم٘مدير وضمقد ضم٤مُمع قمرذم ـ هق اعمراد: وم٤مًمقٓي٦م:

أ ـ ىمد شمٙمقن سمٛمٕمٜمك اًمٜمٍمة واإلقم٤مٟم٦م: ومٞمٙمقن اعم٘مّمقد هبذه أي٤مت أّن اعم١مُمٜملم 

ٝمؿ عمّمٚمح٦م سمٕمْمٝمؿ أظمر، وىمد يتٕمّزز هذا يٜمٍم سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤ًم ويتداقمك سمٕمْم

 .آطمتامل سمقرود ُمٗمٝمقم اًمٜمٍم واإليقاء ذم أي٦م إومم

ب ـ وىمد شمٙمقن سمٛمٕمٜمك اعمح٦ٌم واعمقّدة، ومٞمٙمقن اعمٕمٜمك أّن سملم اعم١مُمٜملم طم٤ًٌّم ووّدًا 

ورمح٦م وأًمٗم٦م ذم اًم٘مٚمقب: ومتدّل أي٤مت قمغم ُمٌدأ إًمٗم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمذي ؾمٞم٠ميت 

 ىمري٤ًٌم إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم. اًمتٕمّرض ًمف

ج ـ وًمٕمّؾ اعمراد ُمـ أي٦م اًمتقارث، سمٛمٕمٜمك أّٟمف يرث سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤ًم، وٓ يرصمٝمؿ 

اًمٙمٗم٤مر، وىمد ٟم٘مؾ هذا اًمٙمالم قمـ مج٤مقم٦م يم٤مسمـ قم٤ٌمس وجم٤مهد واحلًـ وىمت٤مدة 

َوُأْوُفقْا ﴿وأهّنؿ يم٤مٟمقا يتقارصمقن قمغم أؾم٤مس اًمديـ: ومج٤مءت آي٦م:  واًمًدي و..

ومجٕمٚم٧م اًمتقارث سم٤مًمٜم٥ًم وُمثٚمف،  ﴾ُضُفْؿ َأْوَػ بَِبْعٍض ِِف ـَِتاِب اَّللِإَْرَحاِم َبعْ 

 .وٟمًخ٧م أي٦َم اًمتل ٟمحـ ومٞمٝم٤م

                                           
: واًمٜمح٤مس، 163ـ  162: 5يـ ُمثؾ: اًمتٌٞم٤من ( ئمٝمر اعمٞمؾ هلذا آطمتامل ُمـ سمٕمض اعمٗمّن 1)

 و..67: ٤11من ٞم: وضم٤مُمع اًم279ٌ: 1: وإصٗمك 174ـ  173: 3ُمٕم٤مين اًم٘مرآن 

 .6: وإطمزاب: ٤75مل: ( إٟمٗم2)

: 3: واًمٜمح٤مس، ُمٕم٤مين اًم٘مرآن 497: 4: وجمٛمع اًمٌٞم٤من 68ـ  67: 11: ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من اٟمٔمر( 3)

: واجلّم٤مص، أطمٙم٤مم 345ـ  344، 325: 2: واًم٘مٓم٥م اًمراوٟمدي، وم٘مف اًم٘مرآن 175ـ  173

: 316ـ  315: 2: واًمّم٤مذم 449: 1: وإصٗمك 261، 98ـ  96: 3، و99ـ  98: 2اًم٘مرآن 
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د ـ ورسمام يم٤من اعمراد اًمقٓي٦م سمٛمٕمٜمك أّن يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ ُمتٙمّٗمؾ وُمتقزّم ًمِم١مون 

همػمه: ومٝمق ُمقفّمػ أن يتٕمّٝمد ُمّم٤مًمح ؾم٤مئر اعمًٚمٛملم وطم٤مضم٤مهتؿ، ومتٙمقن أُمقر إُّم٦م 

 ٚمٛم٦م ذم رىم٦ٌم يمّؾ واطمد ُمـ اعمًٚمٛملم، قمٚمٞمف أن ي٘مقم سمام يٛمٙمٜمف اًم٘مٞم٤مم سمف دم٤مهٝم٤م.اعمً

هـ ـ وىمد يٙمقن اعمراد اإلؿم٤مرة إمم قمٜمٍم اًم٘مرب وآًمتح٤مم وآٟمديم٤مك طمتك أّن 

سمٕمْمٝمؿ ُمـ سمٕمض، ومتٙمقن ُمٕمؼّمًة قمـ وطمدة اعمّٚم٦م واًمتاميز قمـ ؾم٤مئر اعمٚمؾ، وهلذا 

ْم٤ًم سمٕمْمٝمؿ أوًمٞم٤مء سمٕمض، أي أهّنؿ ُمّٚم٦م قمؼّمت أي٤مت إظمرى سم٠مّن اًمٙم٤مومريـ أي

أظمرى، وم٤مٔي٤مت شمريد سمٞم٤من اًم٘مٓمٞمٕم٦م ـ هبذا اعمٕمٜمك ـ سملم اعمّٚم٦م اعمًٚمٛم٦م واعمّٚم٦م اًمٙم٤مومرة، ذم 

ُم٘م٤مسمؾ سمٞم٤من قمٜمٍم اًمقطمدة اجلٛمٕمٞم٦م داظمؾ اًمقؾمط اإلؾمالُمل، ومتٙمقن ُمـ آي٤مت ُمٌدأ 

 وطمدة إُّم٦م اًمذي شم٘مّدم احلدي٨م قمٜمف آٟمٗم٤ًم.

ذه آطمتامٓت ـ قمغم ُمًتقى أي٦م إومم ـ هق وىمد يٙمقن اعمرضّمح ُمـ ه

آطمتامل إّول: ّٕن اًمًٞم٤مق يمّٚمف طمدي٨ٌم قمـ اًمٜمٍم، وومرٌض ًمّمقر وطم٤مٓت 

اؾمتٜمّم٤مر ومريؼ ُمًٚمؿ وّد ومريؼ يم٤مومر، صمؿ اًمتٕمٚمٞمؼ أظمػمًا سم٠مّن قمدم ٟمٍم اعم١مُمٜملم 

 ؾمٞم١مدي إمم ومتٜم٦م، وم٠مىمرب آطمتامٓت ذم هذه أي٦م هق إّول طم٥ًم اًمٔم٤مهر، وهق

 اعم٘مدار اعمتٞمّ٘مـ ُمٜمٝم٤م.

إٓ أّن هٜم٤م ُمالطمٔم٦م، وهل أّن أي٦م ٟمٗمًٝم٤م ؾمٚم٧ٌم ؾمٚم٤ًٌم ؿمديدًا قمالىم٦م اًمقٓي٦م سملم 

اعمًٚمٛملم اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر ُمـ ضمٝم٦م وسملم اًمذيـ مل هي٤مضمروا، صمؿ أردوم٧م ذًمؽ 

ومقرًا سمقضمقب ٟمٍمهؿ ًمق اؾمتٜمٍموهؿ، ومٚمق يم٤من اعمراد سم٤مًمقٓي٦م اًمٜمٍمة ًمٙم٤من هٜم٤مك 

ي٦م اًمقاطمدة، وهذا ُم٤م يْمّٕمػ اطمتامل اًمٜمٍمة، إٓ إذا ىمٞمؾ ـ يمام هق شمٜم٤مىمض ذم أ

                                                                                                       
: 2: وشمٗمًػم اسمـ زُمٜملم 35ـ  34: 2: وشمٗمًػم اًمًٛمرىمٜمدي 451ـ  449: 1اًمقاطمدي  وشمٗمًػم

 و.. 375ـ  374: 4: وشمٗمًػم اًمثٕمٚمٌل 189
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فم٤مهر سمٕمْمٝمؿ ـ أّن اًمٜمٍم هٜم٤م خمتص ومٞمام إذا اؾمتٜمٍموهؿ ذم اًمديـ ٓ ُمٓمٚمؼ 

، يمام ذم ٟمزاع ىمٌكم أو همػمه، ومٞمٙمقن ؾمٚم٥م اًمقٓي٦م ؾمٚم٥م ُمٓمٚمؼ اإلقم٤مٟم٦م آؾمتٜمّم٤مر

ـّ  هذا اًمٙمالم همػم  واًمٜمٍم هلؿ صمؿ أظمرضم٧م أي٦م ظمّمقص آؾمتٜمّم٤مر ًمٚمديـ. ًمٙم

واوح ومٜمحـ ٟمًت٘مرب ضمدًا أن يٙمقن اعمراد سمٛم٠ًمًم٦م آؾمتٜمّم٤مر ذم اًمديـ ُم٘م٤مسمؾ 

آؾمتٜمّم٤مر ذم اًم٘مراسم٦م أو اًمٕمِمػمة، أي أّن ه١مٓء اؾمتٜمٍمويمؿ ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ وسمٞمٜمٙمؿ ُمـ 

دي٤مٟم٦م ٓ ُمـ سم٤مب ىمراسم٦م، ومٚمق اؾمتٜمٍمويمؿ ُمـ ضمٝم٦م ىمراسم٦م سمٞمٜمٙمؿ وسمٞمٜمٝمؿ أو ٓقمت٤ٌمرات 

ؿ اًمٜمٍم: ّٕن اعمًٚمٛملم ٓ يٜمٓمٚم٘مقن ذم ٟمٍم سمٕمْمٝمؿ ُمـ ُمٕم٤ميػم أظمرى ومال جي٥م قمٚمٞمٙم

ُمـ هذا اًمٜمقع ومٞمحِمدون ًمٌٕمْمٝمؿ قمغم أؾمس ىمٌٚمٞم٦م أو ىمقُمٞم٦م أو همػمه٤م يمام يم٤مٟم٧م 

قمٚمٞمف احل٤مل ذم اجل٤مهٚمٞم٦م، وهذا ٓ خيّؾ سمح٤مًم٦م اًمتٜم٤مىمض اًمداظمكم اًمذي ىمد شمٌتكم سمف أي٦م 

 قمغم شم٘مدير شمٗمًػمه٤م سم٤مًمٜمٍم.

واعمقّدة يٌدو سمٕمٞمدًا قمـ ؾمٞم٤مق أي٤مت، طمٞم٨م ٓ ؿم٤مهد قمٚمٞمف  يمام أّن اطمتامل اعمح٦ٌّم

ومٞمٝم٤م: ومٝمق اطمتامل سمال ؿم٤مهد، وٕضمؾ ذًمؽ اؾمتٌٕمدٟم٤م ذيمر هذه أي٤مت ذم ُمٌدأ إًمٗم٦م 

 اإلؾمالُمٞم٦م اًم٘م٤مدم سمٕمقن اهلل.

أُّم٤م اطمتامل اًمتقارث، ومرهمؿ اؿمتٝم٤مره سملم اًم٘مدُم٤مء ُمـ اعمٗمّنيـ، إٓ أّٟمٜم٤م مل ٟمجد ًمف 

ّؾ اًمذي دومٕمٝمؿ إمم ذًمؽ هق أي٦م اًمتل ذيمروا أهّن٤م ٟم٤مؾمخ٦م: وم٢من ؿم٤مهدًا يدقمٛمف، وًمٕم

ؾمٞمام وأّن آي٦م ؾمقرة ٓشمٕمٌػم )أومم( وشمٕمٌػم )أوًمٞم٤مء( أوطمك أّن اًمٗمٙمرة واطمدة، 

ـَ  ..﴿إطمزاب ىم٤مًم٧م سمٕمد ذًمؽ ُم٤ٌمذة:  ـَ اُدْمِمـَِغ َوادَُفاِجِري : ومٙم٠مهن٤م شمريد أن ﴾..ِم

١مُمٜملم واعمٝم٤مضمريـ، مم٤ّم يقطمل سمٜمًخٝم٤م ًمتٚمؽ شم٘مّدم إوًمقي٦م ًمّم٤مًمح إىم٤مرب قمغم اعم

 أي٤مت.

                                           
 .498: 4: جمٛمع اًمٌٞم٤من اٟمٔمر( 1)
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ـّ هذا ٓ ؿم٤مهد قمٚمٞمف، وجمرد اؾمتخدام ُم٤مّدة: )وزم( ٓ يٕمٜمل وطمدة اعمٕمٜمك وهق  ًمٙم

اًمتقارث، وم٘مد وردت هذه اعم٤مدة ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمرات يمثػمة واؾمتخدُم٧م ذم طمّؼ 

قرده٤م: ورسمام ورؾمقًمف مم٤م ٓ ُمٕمٜمك ًمٗمرض اإلرث اًمٗم٘مٝمل اًم٘م٤مٟمقين ذم ُم شمٕم٤ممماهلل 

ًمذًمؽ مل ٟمجد ذم آي٤مت اإلرث ُمـ ؾمقرة اًمٜم٤ًمء ـ وهل ُمـ اًمتل أؾّم٧ًم ُمٗمٝمقُمف 

وذيمرت شمٗم٤مصٞمٚمف ـ أيَّ رء ُمـ هذا اًمتٕمٌػم، ُمع أّٟمف يم٤من ُمـ اعمٜم٤مؾم٥م شم٘مرير هذا 

 اعمٌدأ هبذا اًمتٕمٌػم هٜم٤مك.

ُمـ هٜم٤م: ىمد يؽمضّمح آطمتامل اًمراسمع، سم٠من يٙمقن ُمٕمٜمك أي٦م أّن اعمًٚمٛملم أُّم٦م 

طمدة ويمٞم٤من واطمد، ًمٙمّؾ واطمد ُمٜمٝمؿ وٓي٦م وُم١ًموًمٞم٦م وىمرار ورأي وُمقىمػ ُمـ وا

ىمْم٤مي٤م إُّم٦م، ومٝمؿ ـ مجٞمٕم٤ًم ـ ي٘مّررون ُمّمػمهؿ وأهداومٝمؿ وىمْم٤مي٤مهؿ و.. ويِمؽميمقن 

َوَأْمُرُهْؿ ُصقَرى ﴿ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ ذم أُمقرهؿ، ومتٙمقن أي٦م ىمري٦ٌم ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

٤مضمروا ومل يدظمٚمقا ذم رطمؿ اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م : وهلذا مل يٙمـ اًمذيـ مل هي﴾َبْقـَُفؿْ 

اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم قمٜمٍم إرض ـ وهل اعمديٜم٦م اعمٜمّقرة ـ واًمِمٕم٥م ـ وهق مج٤مقم٦م اعمًٚمٛملم 

ذم اعمديٜم٦م اًمذيـ يِمّٙمٚمٝمؿ اعمٝم٤مضمرون وإٟمّم٤مر وشمٕمّرو٧م هلؿ أي٦م ٟمٗمًٝم٤م.. ـ ه١مٓء 

رـمقا ذم آضمتامع ًمٞمس هلؿ اعمِم٤مريم٦م ذم ىمرار اعمًٚمٛملم: ٕهّنؿ سمٕمدم هجرهتؿ مل يٜمخ

اإلؾمالُمل اًمًٞم٤مد سمح٥ًم طم٤مٓت شمٚمؽ اعمرطمٚم٦م، وهلذا مل يٙمـ هلؿ ُم٤م يم٤من ًمٖمػمهؿ، 

ٟمٕمؿ ًمق اؾمتٜمٍموا اعمًٚمٛملم وضم٥م ٟمٍمهؿ عمٙم٤من إؾمالُمٝمؿ: ومٝمذا اعمٕمٜمك ىمد يٙمقن 

أىمرب آطمتامٓت، وًمٕمّٚمف هق اعمراد ُمـ يمٚمامت سمٕمض اعمٗمّنيـ اًمذيـ أصم٤مروا هذا 

 .ٓي٦م اًمتل يٙمقن اعمًٚمٛمقن هب٤م يدًا واطمدة ذم احلّؾ واًمٕم٘مدآطمتامل حت٧م قمٜمقان اًمق

وىمد يتٕمّزز هذا آطمتامل سمام ذيمره سمٕمض أهؾ اًمٚمٖم٦م قمٜمدُم٤م سم٤مذوا شمٗمًػم يمٚمٛم٦م 

                                           
 .38( اًمِمقرى: 1)
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اًمقزم وم٘م٤مًمقا: إّٟمف ُمـ اعمقآة واخت٤مذ اعمقمم وقمالىم٦م اًمقٓي٦م، سمؾ سمٕمْمٝمؿ مل ي٠مت قمغم 

 .ذيمر ُمٕمٜمك اعمح٦ٌم واعمقّدة واًمٜمٍمة وأُمث٤مل ذًمؽ

وىمد يٜمتٍم ًمالطمتامل اخل٤مُمس، سمام ذيمره سمٕمض أهؾ اًمٚمٖم٦م ذم شمٗمًػم يمٚمٛم٦م اًمقزم 

 .ُم٤ٌمذة ُمـ أهّن٤م ُمـ اًم٘مرب واًمدٟمّق، سمؾ إصؾ اًمٚمٗمٔمل ومٞمٝم٤م ذًمؽ

وقمٚمٞمف، وم٢مذا ومّنت أي٦م سم٤مٓطمتامل إّول أو اًمراسمع، ومٝمل شم١مؾّمس ُمٌدأ ضمديدًا 

أو طمّؼ شم٘مرير اعمّمػم، أُّم٤م قمغم ُمـ ُم٤ٌمدئ اًمٕمالىم٦م سملم اعمًٚمٛملم، وهق ُمٌدأ اًمٜمٍم 

آطمتامل اًمث٤مين أو اخل٤مُمس ومؽمضمع إمم سمٕمض اعم٤ٌمدئ اًمتل شم٘مّدُم٧م هٜم٤م أو ؾمت٠ميت: 

وهلذا ومّمٚمٜم٤م ُمٌدأ اًمقٓي٦م اعمت٤ٌمدًم٦م قمـ ؾم٤مئر اعم٤ٌمدئ ًمقضمقد اطمتامل ىمقي ذم اٟمٗمٙم٤ميمف 

 قمٜمٝم٤م.

٤م حتذر أي٦م ُمـ قمدم طمّمقل اًمقٓي٦م اعمذيمقرة ومٞمٝم٤م، وشمرى أّن قمدُمٝم ثاكقًا:

ؾمٞم١مدي إمم وم٤ًمد يمٌػم وإمم ومتٜم٦م ذم إرض، وهذا اًمٕمٜمقان يٛمٙمـ شمٙمٞمٞمٗمف ُمع أيمثر 

آطمتامٓت اعمت٘مّدُم٦م ذم شمٗمًػم اًمقٓي٦م: وم٢مذا ومّنٟم٤مه٤م سم٤مًمٜمٍمة يم٤من اعمٕمٜمك أّن قمدم 

ٟمٍم اعم١مُمٜملم ًمٌٕمْمٝمؿ ؾمٞمخٚمؼ ومتٜم٦م وطمرسم٤ًم ووالًٓ ـ قمغم طم٥ًم شمٗمًػماهتؿ ًمٙمٚمٛم٦م 

دم يمقهنؿ ُمِمؽميملم ذم أُمقرهؿ وُمّٚم٦م واطمدة دون ـ ويمذًمؽ قم اًمٗمتٜم٦م ذم اًم٘مرآن

ؾمقاهؿ، أو قمدم وضمقد اًمتح٤مّب ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ، ٟمٕمؿ اطمتامل اعمػماث ىمد ٓ يٙمقن واوح٤ًم 

سم٤مًمدرضم٦م قمٞمٜمٝم٤م: وم٢مّٟمف إذا مل يتقارصمقا ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ ومٝمؾ ؾمتٙمقن اًمٜمت٤مئ٩م هبذا احلجؿ 

ُمْمّٕمٗم٤مت هذا اًمٙم٤مرصمل اًمذي شمٌّٞمٜمف أي٦م هبذه اًمٚمٖم٦م اًمّم٤مرُم٦م؟! وًمٕمّؾ هذا ُمـ 

 آطمتامل.
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اعمالطمظ ُمـ أي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م أهّن٤م ُمٗمتقطم٦م قمغم أيمثر ُمـ اطمتامل ذم شمٗمًػم  ثافثًا:

هـ( جلٛمع أيمثر ُمـ ُمٕمٜمك ومٞمٝم٤م يم٤مًمٜمٍمة 427اًمقٓي٦م، سمؾ ىمد ؾمٕمك ُمثؾ اًمثٕمٚمٌل )

، وإن يم٤من اطمتامل اًمتٕم٤مون واعمِم٤مريم٦م واًمٜمٍمة ودقمؿ يمؾ ومريؼ ٔظمر  واعمح٦ٌم و..

يمؼم هذه اعمّرًة، وذًمؽ أهّن٤م أقم٘م٧ٌم شم٠مؾمٞمس ُمٗمٝمقم اًمقٓي٦م اعمت٤ٌمدًم٦م واردًا سم٘مّقة أ

سمًٚمًٚم٦م ُمـ اًمقاضم٤ٌمت واًمٗمرائض اًمتل يِمؽميمقن ذم اًمٕمٛمؾ هب٤م، ومٙم٠مهنؿ يٕم٤موٟمقن 

سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤ًم ومٞمٝم٤م، وىمد يٌدو ُمـ يمٚمامت اعمٗمّنيـ اعمٞمؾ هٜم٤م إمم ُم٠ًمًم٦م اًمٜمٍمة 

٦ٌّمهـ( سم٤مًمرمح٦م و468، وىمد ومّنه٤م اًمقاطمدي )واًمتٕم٤مون  .اعمح
 

 ـ َبذأ األيف١ اإلطال١َٝ ٚايشمح١ اإلميا١ْٝ 5

 وشمِمػم إمم ُمٌدأ شم٠مًمٞمػ اًم٘مٚمقب وإطمالل اًمرمح٦م ذم اًمٕمالىم٤مت اًمديٜمٞم٦م آي٤مت:

ِه وبِادُْْمِمـَِغ ﴿ـ  1 َدَك بِـََْصِ َوإِْن ُيِريُدوا َأْن ََيَْدُظقَك َؾنِنه َحْسَبَؽ اَّللهُ ُهَق افهِذي َأيه

ـه اَّللهَ * وَأفهَػ َبْغَ 
 ُؿُؾقِِبِْؿ َفْق َأْكَػْؼَت ما ِِف إْ َْرِض ََجِقعاً ما َأفهْػَت َبْغَ ُؿُؾقِِبِْؿ وفؽِ

ُف َظِزيٌز َحؽِقؿٌ   .﴾َأفهَػ َبْقـَُفْؿ إِكه

ـُْتْؿ َأْظداًء َؾَلفهَػ َبْغَ ُؿُؾقبُِؽْؿ َؾَلْص ﴿ـ  2 ـُ ُروا كِْعَؿَت اَّللهِ َظَؾْقُؽْؿ إِْذ  ـُ َبْحُتْؿ َواْذ

 .﴾بِـِْعَؿتِِف إِْخقاكًا...

اِر ُرََحَاء َبْقـَُفؿْ ﴿ـ  3 اء َظَذ اْفُؽػه ـَ َمَعُف َأِصده ُشقُل اَّلل َوافهِذي ٌد ره َؿه  .﴾ُمه
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وم٤مٔيت٤من إوًمٞم٤من شمٓمرطم٤من ُمٌدأ ُمٝماًم ضمدًا، هق ُمٌدأ إًمٗم٦م سملم اعم١مُمٜملم، وشمِمػمان 

تٕم٤مدي واًمت٤ٌمهمض اًمذي يٙمقن سملم اًمٜم٤مس يزول إمم أّن اإلؾمالم ؾم٥ٌٌم ًمألًمٗم٦م، وأن اًم

سمدظمقهلؿ اإلؾمالم، واعمٞمزة هٜم٤م أهن٤م ٓ شمتحّدث قمـ احت٤مد اضمتامقمل ذم إُم٦م اعمًٚمٛم٦م أو 

ؾمٞم٤مد أو قمًٙمري أو اىمتّم٤مدي أو... وإٟمام شمٓمرح ُمٌدأ إًمٗم٦م اًم٘مٚمٌٞم٦م: ًمذًمؽ ورد ذم 

ر وإطم٤مؾمٞمس أيتلم احلدي٨م قمـ شم٠مًمٞمػ اًم٘مٚمقب، أي أٟمٜم٤م دظمٚمٜم٤م هٜم٤م ذم اعمِم٤مقم

واًمٕمقاـمػ اًمتل شمٜم٘مؾ اعمًٚمٛملم ـ سم٤مإلؾمالم ـ ُمـ ُمرطمٚم٦م اًمتٕم٤مدي واًمت٤ٌمهمض إمم 

ـ هل آضمتامع قمغم اعمقاوم٘م٦م ذم  ُمرطمٚم٦م اًمتقاًمػ واًمتح٤مّب: ّٕن إًمٗم٦م ـ يمام ىمٞمؾ

٦ٌّم، وىمد ضمٕمٚم٧م أي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م طم٤مًم٦م اًمتآًمػ اًم٘مٚمٌل هذه ؾم٤ًٌٌم أو ُمرطمٚم٦ًم أؾمٌؼ ُمـ  اعمح

إظمقاٟم٤ًم، وم٠مظمّقهتؿ ضم٤مءت ذم شمآًمػ ىمٚمٌل، وًمٞمس ُمـ قمالىم٦م ُمرطمٚم٦م صػمورهتؿ 

 ُمّم٤مًمح أو ىمراسم٦م أو ٟم٥ًم أو ىمقُمٞم٦م.

ويٛمٙمـ آؾمتئٜم٤مس سمآي٦م ىمرآٟمٞم٦م داًّم٦م هٜم٤م شمدقمؿ اًمٗمٙمرة اًمتل ٟم٘مقل، وهل ىمقًمف 

ـْ َوَراِء ُجُدٍر َبْلُشُفْؿ ﴿شمٕم٤ممم:  ـٍَة َأْو ِم َبْقـَُفْؿ َصِدْيٌد ٓ ُيَؼاتُِؾْقَكُؽْؿ ََجِقَْعًا إٓ ِْف ُؿَرًى ُُمَصه

ُؿ َؿْقٌم ٓ َيْعِؼُؾْقن َسُبُفْؿ ََجِقَْعًا َوُؿُؾقُِبُؿ َصّتك َذفَِؽ بَِلَّنه : ومٝمذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م ﴾ََتْ

شمٜمت٘مد طم٤مل إقمداء وشمّمٗمٝمؿ سم٠مهّنؿ يٌدون ًمٙمؿ قمغم يمٚمٛم٦م واطمدة، وصقرة وم٤مردة، 

، وهذا هق هّنؿ ُمتٗمّرىمقن ُمـ طمٞم٨م اًم٘مٚمقب واًم٤ٌمـمـأوضمًؿ واطمد ُمؽماّص، إٓ 

اًمذي أذٟم٤م إًمٞمف، ُمـ أّن اإلؾمالم ٓ يريد ٕسمٜم٤مئف جمّرد وضمقد حت٤مًمػ ؾمٞم٤مد أو 

قمًٙمري أو اىمتّم٤مدي سمٞمٜمٝمؿ، سمحٞم٨م يٌدون ذم اًمٔم٤مهر ُمّتحديـ ذم ُم١مؾّم٤ًمت أو 

احت٤مدات أو ُمٜمٔمامت أو.. ومٞمام هؿ ذم ىمٚمقهبؿ وومٞمام إذا ظمغم سمٕمْمٝمؿ إمم سمٕمض ٓ 

ويتٛمٜمك يمّؾ واطمدٍ ٍ ُمٜمٝمؿ أن ي٘ميض قمغم  يْمٛمرون ًمٌٕمْمٝمؿ ؾمقى احل٘مد واًمْمٖمٞمٜم٦م،

                                           
 .151: 5: اًمٓمقد، اًمتٌٞم٤من اٟمٔمر( 1)
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أظمر: ومٝمذه هل اًمًٚمٌٞم٦م قمٞمٜمٝم٤م اًمتل شمٕمّرو٧م هل٤م هذه أي٦م ذم وصػ اًمٙم٤مومريـ: ُمـ 

 هٜم٤م ريّمز اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمغم ُمٗمٝمقم إًمٗم٦م واعمح٦ٌم.

وووم٘م٤ًم عم٤م ىمٚمٜم٤مه، وم٢مذا أردٟم٤م أن ٟمًػم ُمع هذا اعمٌدأ اًم٘مرآين، ومال ٟمٓم٤مًم٥م داظمؾ 

ًمٗم٤مت أو اشمٗم٤مىم٤مت أو شمٗم٤مهؿ أو قم٘مقد أو... وإٟمام سمام هق أقمٛمؼ اعمجتٛمع اإلؾمالُمل سمتح٤م

ُمـ ذًمؽ وسمام هق ؾم٥ٌٌم هلذه إُمقر مجٞمٕمٝم٤م، أٓ وهق اًمتآًمػ اًم٘مٚمٌل اًمذي يدومع 

اعمًٚمؿ حل٥ّم أظمٞمف اعمًٚمؿ، ٓ ًمٙمرهف أو احل٘مد قمٚمٞمف أو اًمتِمٗمل ُمٜمف أو آٟمت٘م٤مم أو 

ه٥م أو اًم٘مقُمّٞم٦م أو اًمٕمِمػمة أو اًمٌٖمض أو اًمؽمسّمص أو... وم٘مط ّٕٟمف خمتٚمػ ُمٕمف ذم اعمذ

 اًمٚمٖم٦م أو...

وذم شم٘مديري، ومٛمٌدأ إًمٗم٦م ُمـ أهّؿ اعم٤ٌمدىء اًم٘مرآٟمٞم٦م ذم قمالىم٤مت اعمًٚمٛملم 

سمٌٕمْمٝمؿ: وًم٧ًم أدري ُم٤مذا ؾمٜمجٞم٥م ًمق ؾُمئٚمٜم٤م: ُم٤م دام اًم٘مرآن ي١مًّمػ ـ سمٜمٕمٛم٦م اهلداي٦م 

ٚمٛملم ـ اًم٘مٚمقَب، ومٙمٞمػ ص٤مر احل٘مد واًمْمٖمٞمٜم٦م واًمٙمره أؾم٤مؾم٤ًم اًمٞمقم ذم قمالىم٤مت اعمً

سمٌٕمْمٝمؿ؟! ويمٞمػ ص٤مرت ٟمٕمٛم٦م اًمتقاًمػ واًمتآًمػ ؾم٤ًٌٌم ًمٜم٘مٛم٦م اًمت٤ٌمهمض 

 واًمتٕم٤مدي؟!

ٌّ٘مت٤م شمٓمٌٞم٘م٤ًم سم٤مرزًا ـ قمغم ُم٤م ذم سمٕمض اًمتٗم٤مؾمػم ـ ذم  وىمد ٟمزًم٧م أيت٤من أو ـم

                                           
: 5، و546: 2: واًمتٌٞم٤من 279، 118: 1: وشمٗمًػم اًم٘مٛمل 186: شمٗمًػم أيب محزة اًمثامزم: اٟمٔمر( 1)

: وجمٛمع اًمٌٞم٤من 36ـ  35: 2: وضمقاُمع اجل٤مُمع 167ـ  166: 2، و451: 1: واًمٙمِم٤مف 151

: 5: وشمٗمًػم اسمـ أيب طم٤مشمؿ 47ـ  46: 11، و46ـ  45: 4: وضم٤مُمع اًمٌٞم٤من 489: 4، و357: 2

: واعمٞمزان 366: 1: واًمّم٤مذم 446: 1: وإصٗمك 91: 3: واجلّم٤مص، أطمٙم٤مم اًم٘مرآن 1727

)ُمع شمريمٞمزه قمغم اًمتٕمٛمٞمؿ سمٕمد ذًمؽ(: وشمٗمًػم  481: 5، و619ـ  618 :2: وإُمثؾ 118: 9

: وشمٗمًػم اًمٌٖمقي 447: 1: وشمٗمًػم اًمقاطمدي 371: 4: وشمٗمًػم اًمثٕمٚمٌل 31: 2اًمًٛمرىمٜمدي 

: 3: وزاد اعمًػم 72: 2: وشمٗمًػم اًمٜمًٗمل 455ـ  454: 1: واًمٜمح٤مس، ُمٕم٤مين اًم٘مرآن 261: 2

: واًمٖمرٟم٤مـمل اًمٙمٚمٌل، اًمتًٝمٞمؾ 42: 8٘مرـمٌل : وشمٗمًػم اًم189: 15: واًمتٗمًػم اًمٙمٌػم 256
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، ًمٙمٜمّٝمام ٓ شم٘مٗم٤من قمٜمدهؿ ـ إوس واخلزرج، سمؾ ىمٞمؾ: إّٟمف ُمذه٥م أيمثر اعمٗمنيـ

٦م ذم اًمرؾم٤مًم٦م اًمتل شمريد أيت٤من أن شمٕمٓمٞمٝم٤م، ُم٤م يمام هق واوح ـ ًمٕمدم وضمقد ظمّمقصٞم

ؾمٞمام سم٘مريٜم٦م ٓداُم٧م اًمٕمّٚم٦م واطمدة وهل اإلؾمالم سمح٥ًم ُمٕمٓمك أي٦م إومم ٟمٗمًٝم٤م 

وّٛمٝم٤م إمم أي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، وُم٤م دام قمٛمقم اعم١مُمٜملم يِمٛمؾ إٟمّم٤مر واعمٝم٤مضمريـ و.. وم٘مد 

اًمٕمرب  يم٤مٟم٧م سمٞمٜمٝمؿ قمداوات يمٌػمة ضمدًا ٓ ختٗمك قمغم أّي ُمٓمٚمع قمغم شم٤مريخ

ـّ اهلل ـ ُمع ذًمؽ ـ صػّمهؿ ىمٚم٤ًٌم واطمدًا سمٜمٕمٛم٦م اإليامن: واعمٚمٗم٧م أّن أي٦م  اجل٤مهٚمٞملم، ًمٙم

إومم اؾمتخّٗم٧م سم٤مًمدور اعم٤مدي ذم شمقًمٞمػ اًم٘مٚمقب ذم طملم أقمٓم٧م اًم٘مدرة ًمٚمدور 

اعمٕمٜمقي وهق اًمديـ، وم٢مذا يم٤مٟم٧م يمّؾ أُمقال اًمدٟمٞم٤م ٓ شمًتٓمٞمع أن شم١مًّمػ اًم٘مٚمقب: 

ٞمػ اًم٘مٚمٌل ٓ شم٘مػ قمٜمد طمدود اًمٕمالىم٦م اًمٓمٞم٦ٌم أو اًمتح٤مًمػ ومذًمؽ ّٕن قمٛمٚمٞم٦م اًمت٠مًم

اًمًٞم٤مد أو آؿمؽماك ذم اعمّم٤مًمح، سمؾ شمتٕمّداه إمم ُم٤م هق أسمٕمد ُمـ ذًمؽ، وهق أُمر ٓ 

يٛمٙمـ ًمٚمٕم٤مُمؾ اعم٤مدي قم٤مدًة أن يٗمٕمٚمف: هلذا ريّمزت أي٦م قمغم أّن اًمديـ ىم٤مدر قمغم قمٛمٚمٞم٦م 

قمغم ذًمؽ، وهذه ٟم٘مٓم٦م ُمٝمٛم٦م: سمؾ اًمتقطمٞمد واًمتقًمٞمػ أيمثر ُمـ ىمدرة اًمٕمٜم٤مس اعم٤مدي٦م 

هـ( ذم شمٗمًػمه ُمـ أّن ؾم٥ٌم قمداوة 616يٛمٙمـ أن ٟمْمٞمػ ُم٤م ذيمره اًمٗمخر اًمرازي )

اًمٕمرب ًمٌٕمْمٝمؿ يم٤من اعم٤مل واعمّم٤مًمح اعم٤مدي٦م وم٠مًّمػ اإلؾمالم سملم ىمٚمقهبؿ جلٕمٚمف اًم٘مٞمؿ 

ٌل اعمٕمٜمقي٦م هل اعمٕم٤ميػم ذم احلٞم٤مة، صمؿ عم٤ّم قم٤مدت هذه اعمّم٤مًمح إمم اعمًٚمٛملم سمٕمد ووم٤مة اًمٜم

، وهق ُم٤م شمِمػم إًمٞمف اًمتحٚمٞمالت اًمٕمروم٤مٟمٞم٦م ٓسمـ قمريب قم٤مدوا ًمٚمتّم٤مرع ُمّرًة ضمديدة

 .هـ( ذم شمٗمًػمه أيْم٤مً 638)

                                                                                                       
 و.. 151: 3: وشمٗمًػم اًمثٕم٤مًمٌل 68: 2ًمٕمٚمقم اًمتٜمزيؾ 

: وأسمق طمٞم٤من 548: 2: واسمـ قمٓمٞم٦م إٟمدًمز، اعمحرر اًمقضمٞمز 276: 2( شمٗمًػم اًمًٛمٕم٤مين 1)

 .322: 2: واًمِمقيم٤مين، ومتح اًم٘مدير 511: 4إٟمدًمز، شمٗمًػم اًمٌحر اعمحٞمط 

 .191: 15ػم اًمٙمٌػم ( اًمٗمخر اًمرازي، اًمتٗم2ً)

 .283ـ  282: 1( اسمـ قمريب، شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ 3)
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وًمٕمّؾ وىمقع مجٚم٦م شم٠مًمٞمػ اًم٘مٚمقب سم٤مإلؾمالم ذم ؾمٞم٤مق أي٤مت احل٤مصم٦م واعمتحّدصم٦م قمـ 

يٚمٕمٌف ٟمٍم اًمٜمٌل وشم٘مقيتف ىمٌؾ هذه أي٦م )إومم( وسمٕمده٤م، ومٞمف إؿم٤مرة إمم اًمدور اًمذي 

 شم٠مًمٞمػ اًم٘مٚمقب اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مإلؾمالم ذم حت٘مٞمؼ اًمٕمّزة واًمٜمٍم واعمٜمٕم٦م واًم٘مّقة.

وٓ شمٗمقشمٜم٤م اإلؿم٤مرة إمم أّن أي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ريّمزت ُمّرشملم قمغم وصػ اًمٜمٕمٛم٦م، وهل 

إؿم٤مرة داًّم٦م وُمٕمؼمة، ُمـ طمٞم٨م إن اإلؾمالم سمتقطمٞمده اًم٘مٚمقب وٟمنم صم٘م٤موم٦م إظمّقة ىمد 

وهذه اًمٜمٕمٛم٦م ؾمقاء ضمٕمٚمٜم٤مه٤م اإلؾمالم أم حمٛمدًا أم اًم٘مرآن أًم٘مك ٟمٕمٛم٦ًم إهلٞم٦ًم قمغم اًمٜم٤مس، 

أم أّي رء آظمر.. ومٝمل ذم هن٤مي٦م اعمٓم٤مف شمرضمع إمم اًمديـ اًمذي هق اًمٔم٤مهرة اًمتل 

اؾمتجّدت ذم احلٞم٤مة اًمٕمرسمٞم٦م آٟمذاك، سمحٞم٨م يتّمّقر ٟم٦ًٌم اًمتقاًمػ اعمًتجّد ـ سم٘مريٜم٦م 

 ـ إًمٞمٝم٤م. ﴾َؾلْصَبْحُتؿ﴿ىمقًمف: 

اًمت٠مًمٞمػ يم٤من ُم٘مّدُم٦ًم ًمألظمقة، وهذا ُمٕمٜم٤مه أّن إظمقة  وأي٦م أيْم٤ًم واوح٦م ذم أنّ 

ٓ شمٕمٜمل جمّرد اًمٕمالىم٤مت اًمٓمٞم٦ٌم أو اعمّم٤مًمح اعمِمؽميم٦م قمغم أؾم٤مس ىمٌكم أو وـمٜمل أو 

ىمقُمل أو قمِم٤مئري أو طمتك ديٜمل.. شمّم٤مطمٌٝم٤م طم٤مٓت شمٜم٤مومر ىمٚمٌل ذم واىمع إُمر ًمق 

سمؾ شمٜمت٩م ُمـ قمٛمٚمٞم٦م ظمكّم يمّؾ ومريؼ وٟمٗمًف، يمام هل طم٤مل أُّمتٜم٤م اًمٞمقم ذم همػم ُمقىمع، 

شمقًمٞمػ اًم٘مٚمقب ذم ُمرطمٚم٦م أومم: ًمٞمٕم٘مٌٝم٤م حتّ٘مؼ ُمٗمٝمقم إظمقة، ومٙم٠من اًمتالزم اًمًٌٌل 

 ﴾َؾلْصَبْحُتؿ﴿أو شمالزم اًم٤ًمسمؼ ُمع اًمالطمؼ يم٤من ؿمديدًا طمتك قمؼّمت أي٦م سمـ 

 ُمًتخدُم٦ًم اًمٗم٤مء اًمداًّم٦م قمغم اًمٕمٓمػ سمال شمراظمل.

ُروا﴿وسمتحٚمٞمؾ صٞمٖم٦م إُمر ذم ُمٓمٚمع اًمٜمص  ـُ ٗمٝمؿ أّن شمذيّمر هذه اًمٜمٕمٛم٦م ٟم، ﴾َواْذ

واضم٥ٌم ذقمل، سمٞمد أّٟمف ًمٞمس ُم٠مظمقذًا قمغم ٟمحق اعمقوققمٞم٦م اعمًت٘مّٚم٦م، سمٛمٕمٜمك أّن 

اًمتذيّمر هٜم٤م ٓ هيدف ُمٜمف جمّرد اًمتذيّمر، وإّٟمام اؾمتِمٕم٤مر اعمٜم٦ّم اإلهلٞم٦م: ّٕن أي٦م وردت ذم 

يمر ؾمٞم٤مق آُمتٜم٤من اًمذي أقم٘م٥م ـمٚم٥م اًمقطمدة وقمدم اًمٗمرىم٦م، وهذا ُمٕمٜم٤مه أن هذا اًمتذ

ًمتحّقل طم٤مهلؿ ُمـ اًمتٛمّزق إمم اًمتقاومؼ إّٟمام يراد ُمٜمف اًمًٕمل دوُم٤ًم إلسم٘م٤مئف وٛمـ اعمٜم٤مخ 
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اإلؾمالُمل، ومٕمٜمدُم٤م شم٘مقل ًمِمخص: أطمًـ اًمتٍّمف ذم ُم٤مًمؽ: وشمٕمٚمؾ ًمف ذًمؽ 

سم٘مقًمؽ: وشمذيّمر يمٞمػ يمٜم٧م وم٘مػمًا وم٠مقمٓمٞمٜم٤مك اعم٤مل: ومٝمذا ُمٕمٜم٤مه أّن اًمتذيّمر هٜم٤م أظمذ 

هق طمًـ اًمتٍّمف ذم اعم٤مل، وهٜم٤م إُمر يمذًمؽ، ًمٙمل يٙمقن ُم٘مّدُم٦ًم ًمألُمر إّول، و

يٙمقن اًمتذيّمر ُم٘مّدُم٦ًم ًمتح٘مٞمؼ آقمتّم٤مم سم٤محلٌؾ اإلهلل وقمدم اًمتٗمّرق، وم٤مجلٛمٚم٦م ظمؼمي٦م 

اًمروح قمـ واىمٕمٝمؿ اًمت٤مرخيل، إٟمِم٤مئٞم٦م اًمّمٞم٤مهم٦م ُمـ طمٞم٨م إرادهت٤م احلٗم٤مظ قمغم هذه 

 اًمٜمٕمٛم٦م.

ـَ ًمف شمٕم٤ممم: ويٛمٙمـ شمٕمزيز هذا اعمٌدأ سمآي٦م ىمرآٟمٞم٦م أظمرى ذات صٚم٦م، وهل ىمق َوافهِذي

َعْؾ  ياَمِن َوٓ ََتْ ـَ َشَبُؼقَكا بِاإْلِ ـَا اْؽِػْر َفـَا َوإلْخَقاكِـَا افهِذي َجاُؤوا ِمـ َبْعِدِهْؿ َيُؼقُفقَن َربه

ِحقؿٌ  ـَا إِكهَؽ َرُؤوٌف ره ـَ آَمـُقا َربه ِذي ، وم٢مّن رومع اًمٖمّؾ ـ وهق احل٘مد ِِف ُؿُؾقبِـَا ِؽاًل فنؾه

ٞمٜم٦م واًمٕمداوة ـ درضم٦م ُمـ اًمدرضم٤مت إومم ًمٌٚمقرة إًمٗم٦م واعمح٦ٌم، سمؾ هذا واًمْمٖم

اًمدقم٤مء سمٜمٗمًف شمٕمٌػم قمـ حم٦ٌم وقمٓمػ وصدق ُمع اعم١مُمٜملم، وًمٕمّٚمف ًمذًمؽ ظمتٛم٧م أي٦م 

 ؿم٠مٟمف. شمٕم٤مممسم٠موص٤مف اًمرأوم٦م واًمرمح٦م ذم اًم٤ٌمري 

ل شمِمّٞمد وهذا ُم٤م جيٕمٚمٜم٤م ٟمٓمّؾ قمغم أي٦م اًمث٤مًمث٦م ُمـ آي٤مت هذا اعمٌدأ، شمٚمؽ أي٦م اًمت

ُمٌدأ اًمرمح٦م اإليامٟمٞم٦م، وم٤معم١مُمٜمقن ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ رمح٤مء حتٙمؿ قمالىم٤مهتؿ اًمرمح٦م وًمٞمس 

اعمّم٤مًمح، ومٝمؿ خي٤مومقن قمغم سمٕمْمٝمؿ ويِمٗم٘مقن قمغم رضم٤مهلؿ وٟم٤ًمئٝمؿ، ويتحٜمّٜمقن قمغم 

سمٕمْمٝمؿ، ومٝمذا هق ُمٕمٜمك اًمرمح٦م اًمتل شمذيمره٤م أي٦م، وهل شمًتدقمل ُم٤ًمقمدة سمٕمْمٝمؿ 

، وشمٌدو هذه اًمرمح٦م سمٛمٔمٝمر اعمذًّم٦م ضم٤مٟم٥م سمٕمْمٝمؿسمٕمْم٤ًم ذم اًمِمدائد، واًمقىمقف إمم 

                                           
 .11( احلنم: 1)

: 2ُمقاىمػ اعمٗمّنيـ ُمـ أي٦م وهل شمقضمز سمٕمض ُم٤م ٟم٘مقل ذم: شمٗمًػم ُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن  اٟمٔمر( 2)

: وشمٗمًػم 336: 9: واًمتٌٞم٤من 142ـ  141: 26: وضم٤مُمع اًمٌٞم٤من 327، 254: 3، و79

: 9: وشمٗمًػم اًمثٕمٚمٌل 299: 18: واعمٞمزان 258: 4ٗمًػم اسمـ زُمٜملم : وشم314: 3اًمًٛمرىمٜمدي 
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أذّفًة ظذ ﴿أُم٤مم اعم١مُمـ واًمتقاوع وظمٗمض اجلٜم٤مح ُمٕمف ٓ اًمتٙمؼّم واًمتٕم٤مزم: ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

، وم٢مّن أيتلم شمتِم٤مهب٤من ذم اًمتٕمٌػم واًمؽميمٞم٥م واًمٖم٤مي٦م، ﴾ادمِمـَِغ أِظّزًة َظَذ افَؽْاؾِِرْيـ

 وشمت٘م٤مرسم٤من ذم اًمٗمٙمرة واعمْمٛمقن.

ٕمٜمٍم اًمٌالهمل ذم شمٕمٌػم أي٦م أهّن٤م ضمٕمٚم٧م اًمرمح٦م ذم ُم٘م٤مسمؾ اًمِمّدة ُمع أّن اًمِمدة واًم

ـ قمـ يمقن اًمرمح٦م  هـ(792ٓ شم٘م٤مسمٚمٝم٤م اًمرمح٦م، وهذا ٟم٤مشم٩ٌم ـ يمام ي٘مقل اًمتٗمت٤مزاين )

٦ًٌٌَّم قمـ اًمٚملم: ومٝمذا اًمٚملم وشمٚمؽ اًمٓمراوة اًم٘مٚمٌٞم٦م مه٤م اًمٚمذان يٜمت٩م قمٜمٝمام أو شمالزُمٝمام  ُمً

 إلؾمالُمل.اًمرمح٦م ذم اًمقؾمط ا

 

٠ّٛ اإلطال6١َٝ  ـ َبذأ األخ

 وهق ُمٌدأ ه٤مم، شمٕمٓمٞمف أي٤مت اًمت٤مًمٞم٦م:

ُؽْؿ ُتْرََحُقنَ ﴿ـ  1 ُؼقا اَّللهَ َفَعؾه ـُقَن إِْخَقٌة َؾَلْصؾُِحقا َبْغَ َأَخَقْيُؽْؿ واته اَم ادُْْمِم  .﴾إِكه

ـُْتْؿ َأْظدا﴿ـ  2 ـُ ُروا كِْعَؿَت اَّللهِ َظَؾْقُؽْؿ إِْذ  ـُ ًء َؾَلفهَػ َبْغَ ُؿُؾقبُِؽْؿ َؾَلْصَبْحُتْؿ ..واْذ

 .﴾بِـِْعَؿتِِف إِْخقاكًا...

ْؿ َخْرٌ وإِْن ُُتافُِطقُهْؿ َؾنِْخقاُكُؽْؿ واَّللهُ ﴿ـ  3 ـِ اْفَقتامك ُؿْؾ إِْصالٌح ََلُ وَيْسئَُؾقَكَؽ َظ

                                                                                                       
: 216: 4: وشمٗمًػم اًمٌٖمقي 219: 5: وشمٗمًػم اًمًٛمٕم٤مين 1114: 2: وشمٗمًػم اًمقاطمدي 64

: وشمٗمًػم اًم٘مرـمٌل 173: 7: وزاد اعمًػم 459: 1: وشمٗمًػم اًمٜمًٗمل 513، 495: 16وإُمثؾ 

: وروح اعمٕم٤مين 114: 8 أيب اًمًٕمقد : وشمٗمًػم219: 5: وشمٗمًػم اًمٌٞمْم٤موي 293ـ  292: 16

 و.. 123: 26

 .54( اعم٤مئدة: 1)

 . 266( ؾمٕمد اًمديـ اًمتٗمت٤مزاين، خمتٍم اعمٕم٤مين: 2)

 .11( احلجرات: 3)

 .113( آل قمٛمران: 4)
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ـَ ادُْْصؾِِح...  .﴾َيْعَؾُؿ ادُْْػِسَد ِم

ُؾ أيات َؾنِْن تاُبقا وَأؿامُ ﴿ـ 4 ـِ وُكَػصن ي ـاَة َؾنِْخقاُكُؽْؿ ِِف افدن الَة وآَتُقا افزه قا افصه

 .﴾فَِؼْقٍم َيْعَؾُؿقنَ 

ْ َتْعَؾُؿقا آباَءُهْؿ َؾنِْخقاُكُؽْؿ ِِف ﴿ـ 5 بائِِفْؿ ُهَق َأْؿَسُط ِظـَْد اَّللهِ َؾنِْن ََل ِٔ اْدُظقُهْؿ 

ـِ وَمقافِقُؽْؿ... ي  .﴾افدن

َ  ﴿ـ 6 تَِب َظَؾْقُؽُؿ افِؼَصاُص ِِف افَؼْتَذ اُْلره بِاُْلرن َوافَعْبُد َيا َأُّيه ـُ ـَ آَمـُقْا  ا افهِذي

َباٌع بِادَْعُروِف  ٌء َؾاتن ـْ َأِخقِف َرْ ـْ ُظِػَل َفُف ِم  .﴾..بِافَعْبِد َوإُكَثك بِإُكَثك َؾَؿ

ؿ أْن ي.. وٓ َيْغَتْب بْعَض ﴿ـ 7 ـُ َؿ أِخْقِف َمْقَتًا ؽؿ بعَضًا أحُيِبه أَحُد َؾ َْلْ ـُ ل

 .﴾َؾَؽِرْهُتُؿْقه..

وجمٝمقزم اًمقاًمد، وُمع يمّؾ ُمـ  كومٝمذه أي٤مت شم٘مّرر ُمٌدأ إظمقة اًمديٜمٞم٦م ُمع اًمٞمت٤مُم

واًمنمك، سمؾ أيت٤من إظمػمشم٤من شم٠مظمذان  اًمٙمٗمر ُمـ شمٕم٤مممدظمؾ اإلؾمالم وشم٤مب إمم اهلل 

ـ اًمٖمٞم٦ٌم وشمِمقيف ومٕمؾ هذا إُمر ُمٗمروهم٤ًم قمٜمف، وشمًتٜمد إظمػمة إًمٞمف ًمٚمردع قم

ص٤مطمٌٝم٤م. وُمٌدأ إظمّقة يٕمٜمل شم٤ًموي اعمًٚمٛملم ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ، ومٚمٞمس أطمدهؿ أسم٤ًم ٕطمد 

 واطمد وٓ أظمر اسمٜم٤ًم ًمألّول، سمؾ هؿ إظمقة ًمٙمّؾ واطمٍد ُمٜمٝمؿ ُم٤م ًممظمر، وقمغم يمّؾ 

وهذه هل ٟمٙمت٦م إظمّقة اًمتل شمًتٌٓمـ اًمت٤ًموي أيْم٤ًم ذم اعمقاىمع  أظمر، ُمٜمٝمؿ ُم٤م قمغم

 واًمقاضم٤ٌمت ُمـ طمٞم٨م اعمٌدأ. واحل٘مقق

                                           
 .221( اًمٌ٘مرة: 1)

 .11( اًمتقسم٦م: 2)

 .5( إطمزاب: 3)

 .178( اًمٌ٘مرة: 4)

 .12( احلجرات: 5)
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واًمدًٓم٦م إهؿ ذم هذه اعمجٛمققم٦م ُمـ أي٤مت أهن٤م شمٗمٞمد احلٍم سمح٥ًم أي٦م 

إومم ُمٜمٝم٤م، ومٙمٚمٛم٦م )إٟمام( شمٗمٞمد احلٍم قمٜمد اًمٙمثػم ُمـ اًمٚمٖمقيلم وقمٚمامء أصقل اًمٗم٘مف 

إظمقة، ويم٠مّٟمف  قااإلؾمالُمل، وم٘مد طمٍمت اعم١مُمٜملم ـ وًمق قمغم ٟمحق اعم٤ٌمًمٖم٦م ـ سم٠من يٙمقٟم

ة اعمجٕمقًم٦م وضمقب هلؿ ؾمقى أن يٙمقٟمقا إظمقة، وىمد رشّم٧ٌم قمغم هذه إظمقّ  ٓ ُمٕمٜمك

إصالح ذات سمٞمٜمٝمؿ قمٜمدُم٤م ي٘مع سمٞمٜمٝمؿ شمٜم٤مزع أو اظمتالف، ومٚمٞمس اًمًٕمل ًمإلصالح 

عمّم٤مًمح وىمتٞم٦م أو ٕهداف ُمرطمٚمٞم٦م، سمؾ ّٕن طم٤مًم٦م إظمّقة هل احل٤مًم٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اًمتل 

رآٟمٞم٦م، واًمٚمٓمٞمػ أهّن٤م قمؼّمت يٗمؽمض أن حتٙمؿ اعمجتٛمع اإلؾمالُمل سمح٥ًم اًمٜمٔمري٦م اًم٘م

سم٤مٕظمقيـ، وهذا يدّل قمغم أّن اعمّمٚمح أٌخ ًمٙمّؾ ـمرف ُمـ ـمرذم اًمتٜم٤مزع، وهق ُم٤م 

يِمػم إمم أظمقة ـمرذم اًمتٜم٤مزع أيْم٤ًم: ًم٘مْم٤مء اًمٕم٤مدة سم٠مّن ُمـ أيمقن أظم٤ًم هلام يٙمقٟم٤من 

أظمقيـ ًمٌٕمْمٝمام سمٕمْم٤ًم أيْم٤ًم، ومٝمق ُمـ أوضمز اًمٙمالم وأًمٓمٗمف يمام ي٘مقل اًمٕمالُم٦م 

، ويِمػم إمم شمّمقير سمٚمٞمغ ًمألُّم٦م اعمًٚمٛم٦م قمغم أهّن٤م أهة هـ(1412) اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل

 .واطمدة

واعمٕمٜمك هـ( ذم اًمٙمِم٤مف: طمٞم٨م ي٘مقل: 538وشمٕمجٌٜمل هٜم٤م قم٤ٌمرة اًمزخمنمي )

ًمٞمس اعم١مُمٜمقن إٓ إظمقة وهؿ ظمٚمص ًمذًمؽ ُمتٛمّحْمقن ىمد اٟمزاطم٧م قمٜمٝمؿ ؿمٌٝم٤مت 

ُمقا قمغم ُم٤م يتقًّمد ُمٜمف إضمٜمٌٞم٦م، وأسمك ًمٓمػ طم٤مهلؿ ذم اًمتامذج وآحت٤مد أن ي٘مد

 .اًمت٘م٤مـمع..

ٕمٓمك اعمذهٌل اخل٤مص يم٤مًمتِمٞمع واإليامن ذم هذه أي٦م ي٘مّمد سمف اإلؾمالم ٓ اعم

قمنمي: ّٕن إـمالق قمٜمقان اعم١مُمـ قمغم اعمًٚمؿ اإلُم٤مُمل، طمدث ومٞمام سمٕمد ٓ ذم  لآصمٜم

                                           
 .315: 18: اعمٞمزان اٟمٔمر( 1)

 .541: 16: اًمِمػمازي، إُمثؾ اٟمٔمر( 2)

 .565: 3( اًمٙمِم٤مف 3)
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 زُمـ اًمرؾمقل، ومٚمٞمس طم٘مٞم٘م٦ًم ذقمٞم٦ًّم ذم شمٚمؽ إزُمٜم٦م يمام هق واوح: ومتِمٛمؾ يمّؾ هذه

 أي٤مت ُمٓمٚمؼ ـمقائػ اعمًٚمٛملم واٟمتامءاهتؿ.

 

 ايتهفري ٚعًُٝات ايتفًٍت َٔ املبادئ ايٛسذ١ٜٚ ايكشآ١ْٝ

ـّ ُمِمٙمٚم٦م اعمًٚمٛملم  هذه اعم٤ٌمدئ اًمتل ذيمرٟم٤مه٤م، ٓ إؿمٙم٤مل ومٞمٝم٤م وهل واوح٦م: ًمٙم

قمؼم اًمزُمـ ـ رهمؿ قمٚمٛمٝمؿ هبذه اعم٤ٌمدئ سمِمٙمؾ أو سمآظمر ـ أهنؿ عم٤م يم٤مٟمقا يريدون اًمتٜم٤مزع 

ٚمؿ يم٤مٟمقا يًتٌ٘مقن ذًمؽ سمتٙمٗمػمه: وهبذه اًمٕمٛمٚمٞم٦م يم٤من يتّؿ اًمتٗمّٚم٧م ُمع ومريؼ ُمً

واًمتٛمّٚمص ُمـ يمؾ اخلٓم٤مسم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمداقمٞم٦م ًمقطمدة اًمّمّػ وأًمٗم٦م اًم٘مٚمقب: ّٕٟمؽ 

قمٜمدُم٤م خترج مج٤مقم٦ًم ُمـ اإلؾمالم وم٠مٟم٧م سمذًمؽ ٓ شمٕمقد خم٤مـم٤ًٌم سمح٘مقق اعمًٚمؿ ُمٕمٝمؿ: 

ّٕٟمف شم٘مري٥م سملم اعمًٚمٛملم سمؾ إٟمؽ ؾمقف شمرومض اًمت٘مري٥م واًمقطمدة ُمع هذه اجلامقم٦م: 

 واًمٙم٤مومريـ ٓ سملم اعمًٚمٛملم أٟمٗمًٝمؿ.

ؾمالم، واؿمتٝمرت هب٤م اإل شم٤مريخ قمرومٝم٤م اًمتل اًمتٙمٗمػم فم٤مهرة يم٤مٟم٧م ُمـ هٜم٤م،

مج٤مقم٤مت ُمٕمرووم٦م قمؼم اًمت٤مريخ اإلؾمالُمل يم٘مداُمك اخلقارج وهمػمهؿ، أيمؼم إوٕم٤مف 

اؾم٦م ضم٤مّدة عم٤ٌمدئ اًمقطمدة اإلؾمالُمٞم٦م، وهذا ُم٤م يًتدقمل ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء اعمًٚمٛملم در

ٕصقل اإلؾمالم واًمٙمٗمر: طمتك يتٛمٞمّز اًمٙم٤مومر ُمـ اعمًٚمؿ سمدىم٦م، وٓ ُيتّنع ذم قمٛمٚمٞم٦م 

 شمٙمٗمػم اعمًٚمٛملم سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤ًم، واًمٌح٨م ذم هذه اًمٜم٘مٓم٦م ظم٤مرج قمـ هذه اًمدراؾم٦م.

ًمٙمٜمّٜمل ـ ُمـ سم٤مب اإلؿم٤مرة ـ حيٚمق زم هٜم٤م أن أٟم٘مؾ يمالُملم ه٤مُّملم ـ سمٜمٔمري ـ 

رزشملم، شمّمّدرشم٤م أهؿ ُمقاىمع اعمرضمٕمٞم٦م واًمٗمٙمر ًمِمخّمٞمتلم إؾمالُمٞمتلم ؿمٞمٕمٞمتلم سم٤م

هـ(، 1411اًمِمٞمٕمل ذم اًم٘مرن اًمٕمنميـ، أٓ ومه٤م: اإلُم٤مم روح اهلل اخلٛمٞمٜمل )

هـ(، يمالُملم ُمدّوٟملم ذم ُمّم٤مدر سمحثٝمام 1411واًمِمٝمٞمد اًمًٕمٞمد حمٛمد سم٤مىمر اًمّمدر )

ػم، اًمٗم٘مٝمل اًمداظمكم، ٓ يمالُملم ؾمٞم٤مؾمٞملم، ىمد متٜمٕمٝمام ؾمٞم٤مؾمٞمّتٝمام قمـ اًمدًٓم٦م واًمتٕمٌ
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، وهق أيمؼم ُمٌدأ ذم اعمذه٥م اًمِمٞمٕمل أّن إٟمٙم٤مر ُمٌدأ إُم٤مُم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م^ يِمػمان إمم

سمٕمد اًمِمٝم٤مدشملم، ٓ خيرج اإلٟم٤ًمن قمـ اإلؾمالم، ومام فمٜمّؽ سمٕمد هذا سم٤ًمئر اعم٤ٌمدئ 

 وإومٙم٤مر، طمتك ًمق يم٤من اعمٜمٙمر خمٓمئ٤ًم وهمػم ُمّمٞم٥م.

اًمٗم٘مٝمٞم٦م ُم٤م ٟمّّمف:  ي٘مقل اإلُم٤مم اخلٛمٞمٜمل ذم يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ُمـ ُم٤ٌمطمثف افـص إول:

 أي [إن اإلُم٤مُم٦م سم٤معمٕمٜمك اًمذي قمٜمد اإلُم٤مُمٞم٦م، ًمٞم٧ًم ُمـ ضوري٤مت اًمديـ، وم٢مهّن٤م

قم٤ٌمرة قمـ أُمقر واوح٦م سمدهيٞم٦م قمٜمد مجٞمع ـمٌ٘م٤مت اعمًٚمٛملم، وًمٕمّؾ  ]اًميوري٤مت

اًميورة قمٜمد يمثػٍم قمغم ظمالومٝم٤م، ومْماًل قمـ يمقهن٤م ضورة، ٟمٕمؿ، هل ُمـ أصقل 

 .قمـ اإلؾمالم اعمذه٥م، وُمٜمٙمره٤م ظم٤مرج قمٜمف، ٓ

سمحقث ذم ذح اًمٕمروة ي٘مقل اًمِمٝمٞمد حمٛمد سم٤مىمر اًمّمدر ذم يمت٤مسمف  افـص افثاين:

، إن يم٤من هق ٟمٗمس ... إن اعمراد سم٤مًميوري اًمذي يٜمٙمره اعمخ٤مًمػُم٤م ًمٗمٔمف:  اًمقصم٘مك

، ومٛمـ اجلكّم أّن هذه اًم٘مْمّٞم٦م مل شمٌٚمغ ذم ووقطمٝم٤م إمم درضم٦م إُم٤مُم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م^

شمٚمؽ اًمدرضم٦م ومال ؿمؽ ذم قمدم اؾمتٛمرار  ـ طمدوصم٤ًم ـٝم٤م اًميورة، وًمق ؾمّٚمؿ سمٚمقهم

ووقطمٝم٤م سمتٚمؽ اعمث٤مسم٦م، عم٤م ايمتٜمٗمٝم٤م ُمـ قمقاُمؾ اًمٖمٛمقض، وإن يم٤من هق شمدسمػم اًمٜمٌل 

وطمٙمٛم٦م اًمنميٕم٦م قمغم أؾم٤مس اومؽماض إمه٤مل اًمٜمٌل واًمنميٕم٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم سمدون شمٕمٞملم 

طمٙمٛم٦م ىم٤مئد أو ؿمٙمؾ يتّؿ سمٛمقضمٌف شمٕمٞملم اًم٘م٤مئد ي٤ًموق قمدم شمدسمػم اًمرؾمقل وقمدم 

اًمنميٕم٦م، وم٢مّن هذه اعم٤ًموىم٦م، طمٞم٨م إهّن٤م شم٘مقم قمغم أؾم٤مس ومٝمؿ ُمٕمّٛمؼ ًمٚمٛمقىمػ، ومال 

يٛمٙمـ حتٛمٞمؾ إٟمٙم٤مر ُمثؾ هذا اًميوري قمغم اعمخ٤مًمػ، ًمٕمدم اًمتٗم٤مشمف إمم هذه اعم٤ًموىم٦م 

 .أو قمدم إيامٟمف هب٤م

وم٢مذن، إٟمٙم٤مر اًمًٜمّل ُمٌدأ اإلُم٤مُم٦م اًمِمٞمٕمل ٓ يّمػّمه يم٤مومرًا، أو ُمٜمٙمرًا ًمٚمٌدهيٞم٤مت 

                                           
 .441: 3( روح اهلل اخلٛمٞمٜمل، يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة 1)

 .315: 3( حمٛمد سم٤مىمر اًمّمدر، سمحقث ذم ذح اًمٕمروة اًمقصم٘مك 2)
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ًمقاوح٦م، وإن اقمت٘مد اًمِمٞمٕمل أنَّ اًمًٜمّل خمٓمئ ذم اقمت٘م٤مده، ومٝمذا طمّ٘مف، ًمٙمـ ذًمؽ ٓ ا

ُمالك اًمٙمٗمر واخلروج ُمـ اإلؾمالم هق يٕمٜمل شمٙمٗمػمه ٕظمٞمف واًم٘مٓمٞمٕم٦م ُمٕمف: ومـ 

اإلٟمٙم٤مر اًمٍميح، ٓ اإلٟمٙم٤مر سم٤معمالزُم٦م، واخلٚمط سملم اًمٕم٘مٞمدة اًمٍمحي٦م واًمٕم٘مٞمدة 

 .اه٥م، وُمـ قمقاُمؾ شمراؿمؼ اًمتٝمؿ سمٞمٜمٝم٤ماعمالزُم٦م ًمٚمٕم٘مٞمدة اًمٍمحي٦م ُمـ آوم٤مت اعمذ

وإذا ىمّدُم٧ُم ه٤مشملم اًمِمخّمٞمتلم اًم٤ٌمرزشملم ؿم٤مهدًا، ومٝمٜم٤مك اًمٙمثػم ُمـ رضم٤مٓت 

اًمٕمٚمؿ اًمِمٞمٕمل شمِمٝمد هبذه احل٘مٞم٘م٦م، وًمرسمام صّح ىمقل اًمٕمالُم٦م اًمًٞمد قمٌداحلًلم 

: ذم يًػم ُمـ ]ُمـ يمت٤مب اًمٗمّمقل اعمٝمٛم٦م[اًمٗمّمؾ اًمراسمع ذف اًمديـ طمٞمٜمام ىم٤مل: 

ذم احلٙمؿ سم٢مؾمالم أهؾ اًمًٜم٦ّم، وأهّنؿ يم٤مًمِمٞمٕم٦م ذم يمّؾ أصمٍر يؽمشّم٥م  ٛمتٜم٤م ٟمّمقص أئ

قمغم ُمٓمٚمؼ اعمًٚمٛملم، وهذا ذم هم٤مي٦م اًمقوقح ُمـ ُمذهٌٜم٤م، ٓ يرشم٤مب ومٞمف ذو اقمتدال 

ُمٜم٤ّم، وًمذا مل ٟمًت٘مص ُم٤م ورد ُمـ هذا اًم٤ٌمب، إذ ًمٞمس ُمـ احلٙمٛم٦م شمقوٞمح 

 .اًمقاوح٤مت...

سمٕمداًم٦م اًمّمح٤مسم٦م، أو زوضم٤مت  دم آقمت٘م٤مدوهٙمذا احل٤مل ذم اًمٓمرف أظمر، وم٢من قم

ٌّٝمؿ أو اًمٜمٌل|  أو سمٕمض اخلٚمٗم٤مء إوائؾ ٓ يٕمٜمل يمٗمرًا، سمؾ طمّتك ًمق ؾمّٚمٛمٜم٤م سمً

ًمٕمٜمٝمؿ، ومٝمق قمغم أىمَم شم٘مدير ـ ووم٘م٤ًم ًمٜمٔمري٤مت اًمٗمريؼ أظمر ـ ُمٕمّمٞم٦م يمٌػمة وضمرم 

ـّ ومرىم٤ًم واوح٤ًم سملم هذا اًمٕمٜمقان وقمٜمقان اًمٙمٗمر اعمقضم٥م ًمٚم٘مٓمٞمٕم٦م،  قمٔمٞمؿ، ًمٙم

ظمراج قمـ رسم٘م٦م اإلؾمالم: ذًمؽ أّن اطمتامل اخلٓم٠م ذم آضمتٝم٤مد وارٌد، ومٚمٕمّؾ ُمـ واإل

ومٕمؾ ذًمؽ أظمٓم٠م ذم اضمتٝم٤مده، وُم٤م أيمثر ُم٤م شم٠مّول اًمًٚمػ وأظمٓم٠موا دون طمرٍج قمٚمٞمٝمؿ 

ذم ذًمؽ، وم٠مُمر اًمتٙمٗمػم قمٔمٞمؿ وظمٓمره ضمًٞمؿ، يمام ي٘مقل ذًمؽ يمّٚمف اًمٕمالُم٦م ذف 

                                           
( حمٛمد واقمظ زاده اخلراؾم٤مين، اًمقطمدة اإلؾمالُمٞم٦م قمٜم٤مسه٤م وُمقاٟمٕمٝم٤م، جمٚم٦م رؾم٤مًم٦م اًمت٘مري٥م 1)

15 :11. 

 .18لم ذف اًمديـ، اًمٗمّمقل اعمٝمّٛم٦م ذم شم٠مًمٞمػ إُّم٦م: ( قمٌداحل2ً)
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 .اًمديـ أيْم٤مً 

 

 صال  ٚزتاٖذ٠ ايفشق١ ايباغ١ٝـ َبذأ دفع ايبػٞ، ٚدٛب اإل 7

شمٙم٤مد شمتٗمؼ يمٚمامت وم٘مٝم٤مء اعمًٚمٛملم أّن أهؾ اًمٌٖمل دم٥م ُمقاضمٝمتٝمؿ ًمتٗمتٞم٧م طمريم٦م 

ُمٕم٤مروتٝمؿ، وًمق يم٤من ذًمؽ ُمقضم٤ًٌم ًمٗمتح احلرب ُمٕمٝمؿ، وشمٕمّد هذه احلرب ضمٝم٤مدًا ذم 

 ؾمٌٞمؾ اهلل.

ـَ ﴿واًمدًمٞمؾ اًم٘مرآين اًمذي أؾّمس هذا اعمٌدأ هق ىمقًمف شمٕم٤ممم:   َوإِْن ضائَِػتاِن ِم

ادُْْمِمـَِغ اْؿَتَتُؾقا َؾَلْصؾُِحقا َبْقـَُفام َؾنِْن َبَغْت إِْحداُُها َظَذ إْ ُْخرى َؾؼاتُِؾقا افهتِل َتْبِغل 

َء إِػ َأْمِر اَّللهِ َؾنِْن ؾاَءْت َؾَلْصؾُِحقا َبْقـَُفام بِاْفَعْدِل وَأْؿِسُطقا إِنه اَّللهَ حُيِبه  َحتهك َتِػل

 .﴾ادُْْؼِسطِغَ 

وشم٘مري٥م آؾمتدٓل سم٤مٔي٦م أٟمف قمغم شم٘مدير وىمقع ُم٘م٤مشمٚم٦م سملم ـمروملم ُمًٚمٛملم 

وؿمج٤مر، جي٥م اًمًٕمل ذم اًمٌداي٦م حلّؾ اًمٜمزاع سم٤مًمّمٚمح واًمقوم٤مق، وم٢مذا ومِمٚم٧م أًمقان 

اعمّم٤محل٦م، وسمٖم٧م وفمٚمٛم٧م إطمدى اًمٓم٤مئٗمتلم إظمرى، وضم٥م ُم٘م٤مشمٚم٦م اًمٗمئ٦م اًم٤ٌمهمٞم٦م 

قمغم اًمتٛمّرد اعمًّٚمح وّد اًمٜمٔم٤مم  طمتك شمروخ ُٕمر اهلل وطمٙمٛمف، وهذا ُمٜمٓمٌؼ مت٤مُم٤مً 

 اًمنمقمل.

 

 املعطٝات ايفك١ٝٗ ٚايكا١ْْٝٛ ملبذأ زتاٖذ٠ ايبػا٠

 وهذه أي٦م:

ـ ٓيقضمد ومٞمٝم٤م ختّمٞمص سمزُم٤من احلْمقر طمتك ي٘م٤مل: إهن٤م ظم٤مص٦م سم٤مخلروج قمغم 1

                                           
أيْم٤ًم:  اٟمٔمر: وطمقل ُمقىمػ اًمًٚمػ ُمـ اًمتٙمٗمػم 131 ـ 44( راضمع طمقل ذًمؽ: اعمّمدر ٟمٗمًف: 1)

 .38ـ  26اعمّمدر ٟمٗمًف: 

 .9( احلجرات: 2)
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، سمؾ قم٤مُم٦م ؿم٤مُمٚم٦م ًمتامم إزُمٜم٦م اعمٕمّمقم، يمام يٗمٝمؿ ُمـ يمٚمامت اًمٗم٘مٝم٤مء ذم اًمٌٖمل

 امقم٤مت، ومٚمٞمس ومٞمٝم٤م أّي ىمٞمد هبذا اخلّمقص.وإُمٙمٜم٦م واجل

ـ سمؾ إّن هذه أي٦م وإن صّح آؾمتٜم٤مد إًمٞمٝم٤م ذم حم٤مرسم٦م اخل٤مرضملم قمـ اًمٜمٔم٤مم 2

اًمنمقمل، إٓ أهّن٤م همػم ظم٤مص٦م سمجٝم٤مد أهؾ اًمٌٖمل ذم اًمتٕمريػ اًمٗم٘مٝمل اًم٤ًمئد: ٕهن٤م ٓ 

ٕمّمقم أم شمٗمرض اًمٓم٤مئٗم٦م اًمتل سُمٖمل قمٚمٞمٝم٤م هل احل٤ميمؿ اًمنمقمل ـ ؾمقاء يم٤من اإلُم٤مَم اعم

همػمه ـ سمؾ شمٓمٚمؼ ًمٙمّؾ ـم٤مئٗمتلم ُمًٚمٛمتلم طمّمؾ اىمتت٤مل سمٞمٜمٝمام ؾمقاء يم٤من هٜم٤مك ٟمٔم٤مم 

ذقمل سملم اعمًٚمٛملم أم ٓ، وؾمقاء يم٤من أطمد اًمٓمروملم اعمت٘م٤مشمٚملم هق هذا اًمٜمٔم٤مم 

اًمنمقمل أم ٓ: وم٤محلروب اًمداظمٚمٞم٦م ذم اًمٌٚمدان اإلؾمالُمٞم٦م شمِمٛمٚمٝم٤م أي٦م، يمام شمِمٛمؾ 

دول اإلؾمالُمٞم٦م، طمتك ًمق يم٤مٟم٧م اًمدوًمت٤من همػم احلروب اًمتل شم٘مع اًمٞمقم سملم اًم

ذقمّٞمتلم ذم ٟمٗمًٞمٝمام ُمـ طمٞم٨م ذقمٞم٦م ٟمٔم٤مم اًمًٚمٓم٦م، سمؾ شمِمٛمؾ طمتك ُم٘م٤مشمٚم٦م 

إطمزاب واًم٘م٤ٌمئؾ واًمٕمِم٤مئر وأُمث٤مهل٤م ًمٌٕمْمٝم٤م، وهذا اعمٕمٜمك إوؾمع هق ُم٤م ئمٝمر ُمـ 

، وُمـ سمٕمض يمٚمامت اًمًٞمد اخلقئل هـ(481اسمـ اًمؼماج اًمٓمراسمٚمز )

 .ـ اًمِمٞمخ حمٛمد ُمٝمدي ؿمٛمس اًمديـ، وُمهـ(1413)

                                           
: 322: 21: وضمقاهر اًمٙمالم 91: 3: وُم٤ًمًمؽ إومٝم٤مم 985: 2: ُمٜمتٝمك اعمٓمٚم٥م اٟمٔمر( 1)

: 389: 1: واخلقئل، ُمٜمٝم٤مج اًمّم٤محللم 538: 16وشمٗمًػم إُمثؾ : 456: 7ؾ وري٤مض اعم٤ًمئ

 .417وومْمؾ اهلل، يمت٤مب اجلٝم٤مد: 

 .325: 1( اعمٝمذب 2)

: وإن يم٤من شمٕمريٗمف ٕهؾ اًمٌٖمل قمٜمد اًمٌح٨م 361: 1( وهق فم٤مهر يمالُمف ذم ُمٜمٝم٤مج اًمّم٤محللم 3)

: 1: اعمّمدر ٟمٗمًف ٤مٟمٔمرقمـ ُم٘م٤مشمٚمتٝمؿ يدّل قمغم طمٍمهؿ سم٤مخل٤مرضملم قمغم اإلُم٤مم اعمٕمّمقم، وم

ًمف:  ٤مٟمٔمر: وشم٤مسمع اًمِمٞمُخ اًمقطمٞمد اخلراؾم٤مين اًمًٞمَد اخلقئل ذم ذًمؽ ُمًتخدُم٤ًم شمٕمٌػمه قمٞمٜمف، وم389

 .417ـ  416: 2ُمٜمٝم٤مج اًمّم٤محللم 

 .68( ؿمٛمس اًمديـ، وم٘مف اًمٕمٜمػ اعمًّٚمح ذم اإلؾمالم: 4)
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وهذا ُم٤م ي٘مقد إمم ُمالطمٔم٦م، وهل أن أيمثر إسمح٤مث اًمٗم٘مٝمٞم٦م ريّمزت ذم احلروب 

ـ سم٤مٓصٓمالح اًمٗم٘مٝمل اخل٤مص ـ ُمًتٜمدًة إمم  اًمٌٖم٤مة ضمٝم٤مد اًمداظمٚمٞم٦م سملم اعمًٚمٛملم قمغم

 ـ هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م، دون أن شمٗمتح قمٜمقاٟم٤ًم أوؾمع، حت٧م ؿمٕم٤مر احلرب اإلؾمالُمٞم٦م

ُمٞم٦م، أو احلروب اًمداظمٚمٞم٦م سملم اعمًٚمٛملم، رسمام ٕن اًم٘مْمٞم٦م ذم احلروب اإلؾمال

اًمداظمٚمٞم٦م سملم اعمًٚمٛملم ذم اًم٘مرون إومم همٚم٥م قمٚمٞمٝم٤م صمٜم٤مئل: اًمًٚمٓم٦م واعمٕم٤مرو٦م، 

وهذا ُم٤م ي١ميّمد ُم٤م ىمٚمٜم٤مه ُمـ ضورة شمٕمٛمٞمؿ اًمٕمٜمقان: ٕن هذه أي٦م اًمٕمٛمدة هٜم٤م شمّمٚمح 

ؾمٞمام سم٘مريٜم٦م ٓسم٤معمٕمٜمك اًمٗم٘مٝمل اعمّمٓمٚمح: طمٙماًم عم٤م هق أسمٕمد ُمـ وم٘مف ضمٝم٤مد أهؾ اًمٌٖمل 

 أؾم٤ٌمب اًمٜمزول اًم٘م٤مدُم٦م اإلؿم٤مرة إًمٞمٝم٤م.

ـ إّن اًمٔم٤مهر ُمـ هذه أي٦م وضمقب ُم٘م٤مشمٚم٦م اًمٓم٤مئٗم٦م اًم٤ٌمهمٞم٦م: ًمٔمٝمقر صٞمٖم٦م إُمر  3

، يمام أن ُمٜمتٝمك ُم٘م٤مشمٚمٝمؿ هق ارشمداقمٝمؿ قمام يم٤مٟمقا ﴾َؾؼاتُِؾقا افهتِل َتْبِغل﴿ ومٞمٝم٤م ذم ذًمؽ:

، ومٚمٞمس ﴾َء إِػ َأْمِر اَّللهِ َحتهك َتِػل﴿ا ُم٤م يِمٝمد قمٚمٞمف شمٕمٌػم: قمٚمٞمف وإىمالقمٝمؿ قمٜمف، وهذ

اهلدف ىمتٚمٝمؿ، سمؾ قمقدهؿ إمم احلّؼ، وهذه ٟم٘مٓم٦م ُمٝمّٛم٦م، شمٚمٛمح إًمٞمٝم٤م سمٕمض اًمرواي٤مت 

 اًمقاردة ذم طمٙمؿ اًمٌٖم٤مة اًمذيـ ًمٞمس هلؿ ومئ٦م.

ـ إن أي٦م فم٤مهرة ذم وضمقب اًمٌدء سم٤مًمٓمرق اًمًٚمٛمٞم٦م ذم ُمقاضمٝم٦م اًمٓمرف اًم٤ٌمهمل، 4

جمّرد سمٖمٞمف ٓ يؼّمر ظمقض احلرب ُمٕمف، ومالسمّد ُمـ اؾمتٜمٗم٤مد مت٤مم اًمٓمرق اًمًٚمٛمٞم٦م وأن 

ًمقىمػ اًم٘مت٤مل، وإن ومِمٚم٧م اجلٝمقد، شمّؿ اًمٌدء سمٛمح٤مرسم٦م اًمٔم٤ممل ُمـ اًمٓمروملم، وىمريٜم٦م 

، وهق ﴾َؾَلْصؾُِحقا َبْقـَُفاَم ﴿ذًمؽ أن أّول إواُمر ذم أي٦م سمٕمد ومرض آىمتت٤مل هق: 

 قمٓم٤مء إوًمقي٦م عمٌدأ اإلصالح.فم٤مهر ذم اًمؽمشمٞم٥م واًمت٘مديؿ، وإ

ـ اًمٔم٤مهر ُمـ أي٦م ـ سم٘مريٜم٦م اًمتٕمٌػم سم٤مًمٓم٤مئٗم٦م ـ أهن٤م شمتحّدث قمـ ُمٕمريم٦م سملم 5

مج٤مقمتلم ٓ قمـ ُمٕمريم٦م ومرد ُمًٚمؿ ُمع آظمر ُمثٚمف، وإن ىمٞمؾ سم٤مًمتٕمٛمٞمؿ ًم٥ًٌم أو ٔظمر، 
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مم٤م جيٕمٚمٝم٤م ظم٤مّص٦م سمٛمقارد ساع اجلامقم٤مت ٓ إومراد، وهذا ُم٤م جيٕمٚمٝم٤م أيمثر اًمتّم٤مىم٤ًم 

ب اجلٝم٤مد ُمٜمٝم٤م سم٤ٌمب اًمٕم٘مقسم٤مت وُم٤م ؿم٤ميمؾ، ٟمٕمؿ روي قمـ جم٤مهد أن ٟمزول آي٦م سم٤ٌم

، ًمٙمٜمف ظمالف اًمٔم٤مهر ُمـ أي٦م، يمام هق واوح، وًمٕمّٚمف أراد اًمٌٖمل يم٤من ذم رضمٚملم

ـ  شمٕم٤مممأّن سمداي٦م آظمتالف يم٤مٟم٧م سملم رضمٚملم، يمام ؾمت٠ميت اإلؿم٤مرة ًمذًمؽ ـ إن ؿم٤مء اهلل 

 قمٜمد احلدي٨م قمـ أؾم٤ٌمب ٟمزوهل٤م.

ـُْقَن إْخَقٌة َؾلْصؾُِحْقا َبْغَ ﴿ :ٔي٦م اًمالطم٘م٦م اًمتل ؾمٌؼ احلدي٨م قمٜمٝم٤ما ،ٟمٕمؿ اَم ادُْمِم إكه

شمٗمٞمد ذم إقمٓم٤مء إـمالق ًمقضمقب اًمّمٚمح سملم ُمٓمٚمؼ إظمقيـ دون  ﴾أَخَقْيُؽؿ..

اظمتّم٤مص سم٤مجلامقمتلم اعمت٘م٤مشمٚمتلم، ومٗمٞمٝم٤م شمقؾمٕم٦م ُم٘م٤مرٟم٦ًم سمآي٦م اًمٌٖمل ٟمٗمًٝم٤م، وىمد أعمح 

 .هـ(٦616م ـ اًمٗمخر اًمرازي )إمم هذا إُمر ـ ذم اجلٛمٚم

ـ اًمٔم٤مهر أّن اعمراد سم٤معم١مُمٜملم ذم أي٦م ُمٓمٚمؼ اعمًٚمٛملم: ٕن فم٤مهره٤م ذم اًم٘مرآن 6

 أُمر قمنمي آصمٜمل اًمِمٞمٕمل ظمّمقص ذًمؽ، وإـمالق وصػ اإليامن واعم١مُمـ قمغم

ـ يمام ىمٚمٜم٤م ـ إذا شمّؿ، وهلذا ٓ ختتّص أي٦م سمٛمح٤مرسم٦م ـمقائػ ُمـ اعمذه٥م  ٓطمؼ

 مت٤مم ومرق اعمًٚمٛملم ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ.اخل٤مص، سمؾ شمٕمؿ 

وهذا ُم٤م ٟمراه ذم مت٤مم أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م، ُمثؾ آي٦م اًمٜمٝمل قمـ همٞم٦ٌم اعم١مُمـ سم٘مريٜم٦م ضمٕمؾ 

اعم١مُمٜملم إظمقًة ذم آي٤مت ٓطم٘م٦م، مم٤م جيٕمؾ إظمراج اعمخ٤مًمػ سمح٤مضم٦م إمم دًمٞمؾ أو إمم 

 اقمت٤ٌمره يم٤مومرًا ُمـ رأس.

قمـ اإلُم٤مم اعمٕمّمقم  وصمٛم٦م سمح٨م هٜم٤م وىمع سمٞمٜمٝمؿ، وهق أن اًمِمٞمٕم٦م شمٕمتؼم اخل٤مرج

يم٤مومرًا، ومٞمام شمذه٥م اًمٓمقائػ اًمًٜمّٞم٦م إمم اقمت٤ٌمره ُمًٚماًم خمٓمئ٤ًم ذم ومٝمٛمف واضمتٝم٤مده، وـمٌ٘م٤ًم 

ًمٚمتٗمًػم اًمًٜمّل ٓ ُمِمٙمٚم٦م ذم إـمالق وصػ اعم١مُمٜملم قمغم اًمٓم٤مئٗمتلم ُمٕم٤ًم، إلُمٙم٤من 
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يمقن اإلُم٤مم واخل٤مرضملم قمٚمٞمف ُم١مُمٜملم قمٜمدهؿ، أُم٤م قمٜمد ُمِمٝمقر اإلُم٤مُمٞم٦م ومالسمّد ُمـ 

ـ يمام طمّمؾ قمٜمد سمٕمْمٝمؿ ـ أن شمقصٞمٗمٝمؿ سم٤معم١مُمٜملم يم٤من سمٚمح٤مظ طم٤مًم٦م ُم٤م ىمٌؾ  اومؽماض

 .اًمٌٖمل ٓ ُم٤م سمٕمده، أو يم٤من سمٜم٤مًء قمغم فم٤مهرهؿ أو قمغم ُم٤م يٕمت٘مدون هؿ ذم أٟمٗمًٝمؿ

 وهذه افتلويالت ؽر صحقحة: وذفؽ:

إّن أي٦م ـ يمام ىمٚمٜم٤م ـ ٓ شمتحّدث قمـ اًمٌٖمل اعمّمٓمٚمح وم٘مط، سمؾ قمـ ُمٓمٚمؼ  أوًٓ:

عمًٚمٛملم ُمع سمٕمْمٝمؿ، وقمٚمٞمف وم٢مذا يم٤من اعمراد ُمـ اعم١مُمٜملم إـمالق اًمقصػ ساقم٤مت ا

سمٚمح٤مظ ُم٤م يم٤من، أو سمٚمح٤مظ اًمٔم٤مهر، أو سمٚمح٤مظ اقمت٘م٤مدهؿ، ومٞمام ًمق يم٤من اًمٓمروم٤من مه٤م: 

اًمًٚمٓم٦م اًمنمقمٞم٦م واعمٕم٤مرو٦م اعمتٛمّردة، وإـمالىمف قمغم ُمٕمٜم٤مه احل٘مٞم٘مل ذم ؾم٤مئر ُمقارد 

ة ُمٕمٜمٞملم، وهق ـ سم٘مٓمع اًمٜمٔمر قمـ اًمٌٖمل إظمرى، يٙمقن ُمـ اؾمتٕمامل اًمٚمٗمظ وإراد

 اؾمتح٤مًمتف ـمٌؼ ُم٤م سمحثقه ذم قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف ـ ظمالف اًمٔم٤مهر قمروم٤ًم وٓ ىمريٜم٦م قمٚمٞمف.

ٟمٕمؿ، أصؾ اإلـمالق سمٚمح٤مظ ُم٤م يم٤من ٓ ُم٤مٟمع ُمٜمف، يمام ي٘م٤مل: ًمق ارشمّد ُم١مُمـ وضم٥م 

 وإن يم٤من هٜم٤مك ومرق. ىمتٚمف يمام ي٘مقل اًمِمٞمخ اًمٓمقد

يالت سمرومض اًمتحديد اًمزُم٤مين ًممي٦م يمام ىمٚمٜم٤م، ٟمحـ ذم همٜمك قمـ هذه اًمت٠مو ثاكقًا:

ومحتك ًمق طمٍمٟم٤م أي٦م سم٤مًمٌٖمل قمغم اإلُم٤مم اًمنمقمل، إٓ أّن حتديده سمخّمقص 

اعمٕمّمقم ٓ إؿم٤مرة ذم أي٦م إًمٞمف، يمام ٓ إؿم٤مرة إمم زُم٤من احلْمقر، وُمٕمف يٛمٙمـ شمّمّقر 

اًمٌٖمل اعمّمٓمٚمح ـ وهق اعمٕم٤مرو٦م اعمًّٚمح٦م ـ دون طم٤مضم٦م إمم اومؽماض يمقن إُم٤مم 

اعمًٚمٛملم ُمٕمّمقُم٤ًم، يمام ذم ُمثؾ اًمٌٜم٤مء قمغم ٟمٔمري٦م اًمقٓي٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٗم٘مٞمف، وٓ ي٘م٤مل سمٙمٗمر 

 اخل٤مرج قمغم همػم اعمٕمّمقم، يمام هق واوح.
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، وُمـ صمؿ ديٜمٞم٦م وأهنؿ ومرىم٦م ىمد يتٌٜمّك هٜم٤م رأي اإلُم٤مم اخلٛمٞمٜمل ذم اًمٜمقاص٥م ثافثًا:

ًا، سمؾ ًمٞمس يمؾ ُمـ طم٤مرب وٟمّم٥م اًمٕمداء ـ وًمق ًم٥ًٌم دٟمٞمقي ـ يٙمقن يم٤مومر

ظمّمقص ُمـ ٟمّمٌف اقمت٘م٤مدًا وإيامٟم٤ًم، سمحٞم٨م يم٤من ٟمّمٌف اًمٕمداء ٕهؾ اًمٌٞم٧م ضمزءًا ُمـ 

قم٘مٞمدشمف اًمديٜمٞم٦م، ٓ عمّم٤مًمح ؾمٞم٤مؾمٞم٦م، ُمـ هٜم٤م ومٕم٤مئِم٦م أم اعم١مُمٜملم ويمذا ـمٚمح٦م واًمزسمػم 

وُمٕم٤موي٦م و... ٓ حيٙمؿ سمٙمٗمرهؿ ُمـ هذه اًمزاوي٦م، ٕهنؿ ُم٤م ضمٕمٚمقا ٟمّمٌٝمؿ اًمٕمداء قمـ 

اًمٕم٘مٞمدة اًمِمٞمٕمٞم٦م ـ قمـ ُمّم٤مًمح دٟمٞمقي٦م أو رهم٤ٌمت ُم٤مدي٦م أو قم٘مٞمدة ودي٤مٟم٦م، سمؾ ـ وومؼ 

ُمقاىمػ ؾمٞم٤مؾمٞم٦م، ومال حيٙمؿ سمٙمٗمر ُمثؾ هذا اًمِمخص. وشمٗمّمٞمؾ هذه اعم٤ٌمطم٨م ٟمؽميمف 

 إمم ُمقوٕمف.

إّن أي٦م اًمالطم٘م٦م ٟمٗمًٝم٤م طمٙمٛم٧م سم٠مظمّقة اجلٛمٞمع: ورشم٧ٌم قمٚمٞمٝم٤م ـ يمام شم٘مّدم ـ  رابعًا:

ؿ سمٕمد آىمتت٤مل، وحتٙمؿ وضمقب اإلصالح سمٞمٜمٝمؿ، وهذا ُمٕمٜم٤مه أهّن٤م شمالطمظ طم٤مهل

سم٤مٕظمّقة ذم هذه احل٤مل، وهق ظُمْٚمُػ ومرض يمٗمر هذا اًمٗمريؼ، إذ يم٤من اعمٜم٤مؾم٥م اًمتٕمٌػم 

 سم٤مٓرشمداد قمـ اًمديـ، وهذا ؿم٤مهد ىمقّي قمغم قمدم يمٗمر ُمٓمٚمؼ اًم٤ٌمهمل.

ـ طم٤مًم٦م ُمًّٚمح٦م،  ـ اًمٔم٤مهر ُمـ أي٦م أن طم٤مًم٦م اًمٌٖمل ـ يمام ي٘مقل اًمِمٞمخ أصٗمل7

سملم اجلامقمتلم اعم١مُمٜمتلم، واًمِم٤مهد قمغم ذًمؽ اًمتٕمٌػم  وًمٞم٧ًم ُمٓمٚمؼ طم٤مًم٦م اظمتالف

أو همػم ذًمؽ، وم٢مّٟمف ًمق مل شمٙمـ هٜم٤مك طم٤مًم٦م ُمٜمٕم٦م ًمدى ش وم٤مىمتٚمقا»ومل ىمؾ: ش وم٘م٤مشمٚمقا»سمـ

اًمٓمرف اًم٤ٌمهمل عم٤م صّح اًمتٕمٌػم سم٤معم٘م٤مشمٚم٦م، سمؾ ًمٕمؼّم قمٜمف سم٢مي٘م٤مع اجلزاء قمٚمٞمف يم٤مًم٘متؾ، مت٤مُم٤ًم 

وهذا ُم٤م يدظمؾ اًمٌح٨م هٜم٤م ذم إـم٤مر يم٤معمح٤مرسملم اًمذيـ طمٙمٛم٧م أي٤مت سمٚمزوم ىمتٚمٝمؿ، 

اعمٕم٤مرو٦م اعمًّٚمح٦م ًمٚمٜمٔم٤مم اًمنمقمل ـ قمٜمدُم٤م يٙمقن احلدي٨م قمـ اٟمٓم٤ٌمق ُمٗمٝمقم اًمٌٖمل 

 قمغم ُمقوقع اعمٕم٤مرو٦م ـ ٓ اعمٕم٤مرو٦م اًمًٚمٛمٞم٦م وُم٤م ؿم٤مهبٝم٤م.
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وهذا ُم٤م جيٕمؾ اًمنموط اًمثالصم٦م اًمتل ذيمره٤م سمٕمْمٝمؿ ُمٗمٝمقُم٦م: طمٞم٨م ذـمقا ذم 

ُمتٛمّردًا قمغم ؾمٚمٓم٦م اًمدوًم٦م، وىمد ٟم٤مىمِمٜم٤م هذا حت٘مؼ ُمٗمٝمقم اًمٌٖمل أن يٙمقن اًم٤ٌمهمل 

اًمٙمالم ُمـ طمٞم٨م ختّمٞمص اًمٌٖمل سمف، وأن يٙمقن ًمف ىمّقة متٜمٕمف ومتّٙمٜمف وحتٛمٞمف، وأن 

 .يامرس ظمروضم٤ًم ُمًٚمّح٤مً 

وقمٚمٞمف ومام ذيمره سمٕمض اًمٕمٚمامء ُمـ ؿمٛمقل أي٦م عمٓمٚمؼ اخلالوم٤مت طمتك همػم 

ـ طمٞم٨م ُم٠ًمًم٦م اإلصالح، همػم واوح، ورسمام ي٘مّمد ُم٤م يرضمع ًمروح أي٦م ُم اًم٘مت٤مًمٞم٦م

 يمام يٚمقح ُمـ يمالُمف.

 ـ ورد ذم أي٦م ومرو٤من مه٤م: 8

أن شم٘متتؾ ـم٤مئٗمت٤من ُمـ اعم١مُمٜملم، واحلٙمؿ هٜم٤م هق اعمّم٤محل٦م سمٞمٜمٝمام  افػرض إول:

 واًمقوم٤مق.

أن حيّمؾ سمٖمل ُمـ إطمدى اًمٓم٤مئٗمتلم قمغم إظمرى، ومٞمج٥م  افػرض افثاين:

ـ ذم ُمِم٤مريم٦م اًمٗمريؼ اعمح٤ميد  اعم٘م٤مشمٚم٦م، وهق فم٤مهر ـ يمام ي٘مقل اًمِمٞمخ أصٗمل

اعمّمٚمح ذم احلرب ًمّمّد اًمٌٖمل قمـ اًمٓم٤مئٗم٦م اًمتل ُمٕمٝم٤م احلؼ، وىمد ذيمر هٜم٤م أٟمف سمٕمد 

 اًمٗملء جي٥م اإلصالح أيْم٤ًم، ومٞمٙمقن اعمراد سم٤مًمٗملء اًمٙمّػ قمـ اًم٘مت٤مل واًمرضمقع قمٜمف،

ـّ  ط ذم أي٦م سم٤مًمٕمدل، وًمٕمّٚمف ًمٙمقن اًمٓمرف اعمّمٚمح ىمد ُذ  هذا اًمالطمؼ اإلصالح ًمٙم

ذم اًم٘مت٤مل هذه اعمّرة سمٜمٗمًف، ومٞمؽمىم٥م ُمٜمف اخلروج قمـ ضم٤مدة احلٞم٤مد واعمقوققمٞم٦م، ؿم٤مرك 

 وذم أي٦م ىمٞمؿ أظمالىمٞم٦م قم٤مًمٞم٦م ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٗمريؼ أظمر اعمًٚمؿ اًمذي ٟمختٚمػ ُمٕمف.

 ـ ذه٥م ذم ؾم٥ٌم ٟمزول أي٦م ُمذاه٥م أسمرزه٤م: 9

                                           
 .63: 1( حمٛمد ظمػم هٞمٙمؾ، اجلٝم٤مد واًم٘مت٤مل ذم اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م 1)

 .536: 16ٟم٤مس ُمٙم٤مرم اًمِمػمازي، إُمثؾ ( 2)

 .129( أصٗمل، اجلٝم٤مد: 3)
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ق أ ـ إن أي٦م ٟمزًم٧م ذم إوس واخلزرج، شم٘م٤مشمال سم٤مًمًٕمػ واًمٜمٕم٤مل، وهذا ه

، وأي٦م حتتٛمؾ هذا آومؽماض: ٕن إوس اعمروّي قمـ جم٤مهد وؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم

واخلزرج يم٤مٟمقا ُم١مُمٜملم ذم اعمديٜم٦م، واًمًقرة ـ أي احلجرات ـ ُمدٟمٞم٦م، وًمٕمّٚمف إًمٞمف يِمػم 

 .ُم٤م ىمٞمؾ ُمـ أهن٤م ٟمزًم٧م ذم ىمٌٞمٚمتلم ُمـ إٟمّم٤مر

ًمٕمٌد اهلل سمـ ب ـ إهن٤م ٟمزًم٧م ذم رهط قمٌداهلل سمـ أيب ؾمٚمقل ُمـ اخلزرج ورهط 

 ومراث أيّب، سمـ قمٌداهللوىمػ قمغم |رواطم٦م ُمـ إوس، وؾم٥ٌم ذًمؽ أن اًمٜمٌل

، وم٠مُمًؽ قمٌداهلل أٟمٗمف، وىم٤مل: إًمٞمؽ قمٜمل، وم٘م٤مل قمٌداهلل سمـ |اهلل رؾمقل مح٤مر

أـمٞم٥م رحي٤ًم ُمٜمؽ وُمـ أسمٞمؽ، ومٖمْم٥م ىمقُمف، وأقم٤من  |رواطم٦م: حلامر رؾمقل اهلل

واي٦م أظمرى شمِمٌٝمٝم٤م ُمع اظمتالوم٤مت ، وهٜم٤مك راسمـ رواطم٦م ىمقُمف، وشمْم٤مرب اًمٗمري٘م٤من

 .ظمٗمٞمٗم٦م ضم٤مءت ذم ُمّم٤مدر اًمًػمة واحلدي٨م واًمتٗمًػم

وىمد حتٗمظ اًمٕمالُم٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل ذم اعمٞمزان قمغم هذا اًم٥ًٌم، وىم٤مل سم٠من أي٦م ٓ 

، إٓ أن اًمِمٞمخ أصٗمل اًمذي واوم٘مف شمٜمًجؿ ُمٕمف دون أن يٌلّم ُمؼّمر قمدم آٟمًج٤مم

                                           
ـ  1182: 2: واًمٙم٤مؿم٤مين، إصٗمك 535: 16: وإُمثؾ 199: 9( اًمٓمؼمد، جمٛمع اًمٌٞم٤من 1)

 .616: 2: )ُم١مؾم٦ًم اهل٤مدي(، وشمٗمًػم جم٤مهد 519: 6، 51: 5: واًمّم٤مذم 1193

 .535ـ  534: 16: وإُمثؾ 372 :1: واًمرواٟمدي، وم٘مف اًم٘مرآن 346: 9: اًمتٌٞم٤من اٟمٔمر( 2)

 .413: 3: وضمقاُمع اجل٤مُمع 199: 9( اًمٓمؼمد، جمٛمع اًمٌٞم٤من 3)

: 3: وشمٗمًػم ُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن 563: 3( راضمع اًم٘مّم٦م وىمري٥م ُمٜمٝم٤م ذم: اًمزخمنمي، اًمٙمِم٤مف 4)

: 157: 3: وُمًٜمد اسمـ طمٜمٌؾ 54ـ  53: 22: وسمح٤مر إٟمقار 196: 19: واعمجٛمقع 261

: وشمٗمًػم 172: 8: واًمًٜمـ اًمٙمؼمى 183: 5: وصحٞمح ُمًٚمؿ 166: 3وصحٞمح اًمٌخ٤مري 

: 263: واًمقاطمدي، أؾم٤ٌمب اًمٜمزول: 78: 9: وشمٗمًػم اًمثٕمٚمٌل 311ـ  319: 3اًمًٛمرىمٜمدي 

: 419: 3: وؾمٌؾ اهلدى واًمرؿم٤مد 90: 6واًمًٞمقـمل، اًمدر اعمٜمثقر : 213: 4وشمٗمًػم اًمٌٖمقي 

 و..250: 2واًمًػمة احلٚمٌٞم٦م 

 .321:  18( اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل، اعمٞمزان 5)
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يامن قمغم اعم٘متتٚملم، ُمع أن قمٌداهلل سمـ أيّب ومج٤مقمتف سملّم ذًمؽ أّن أي٦م شمْمٗمل صٗم٦م اإل

يم٤مٟمقا ُمٜم٤موم٘ملم، ومال يّمّح إـمالق ًمٗمظ اإليامن قمٚمٞمٝمؿ، طمتك ـمٌؼ اعمج٤مزات اًمتل 

 .ؾمٚمػ احلدي٨م قمٜمٝم٤م

ـّ هذه اعمالطمٔم٦م همػم واوح٦م، وؾمٌٌٝم٤م دظمقل قمٌداهلل سمـ أيّب ذم اًم٘مّم٦م ـ وهق  ًمٙم

ن اجلامقم٦م اًمتل وىمٗم٧م ُمٕمف يم٤مٟمقا اعمٜم٤مومؼ اعمٕمروف ـ ًمٙمـ اًمرواي٦م ٓ حتٙمل قمـ أ

ُمٜم٤موم٘ملم أيْم٤ًم، إذ ًمٕمّٚمٝمؿ يم٤مٟمقا ُم١مُمٜملم طمّريمتٝمؿ اًمٕمّمٌٞم٦م اًم٘مٌٚمٞم٦م ُمٕمف ٓ همػم، ٓ سمٖمْم٤ًم 

سمرؾمقل اهلل، مت٤مُم٤ًم يمام شمقطمٞمف سمٕمض إظم٤ٌمر اعمت٘مّدُم٦م، وُمـ صمؿ وإن يم٤من ؾم٥ٌم احلرب 

 ؿمخّم٤ًم ُمٜم٤موم٘م٤ًم إٓ أّن أـمراف اًم٘مت٤مل يم٤مٟمقا ُمـ اعمًٚمٛملم.

ل ٟمخرج هب٤م ُمـ ُمٓم٤مًمٕم٦م أي٦م هل دًٓمتٝم٤م قمغم طمٙمؿ ضمٝم٤مد أهؾ واًمٜمتٞمج٦م اًمت

اًمٌٖمل سم٤معمٗمٝمقم اًمٕم٤مم ًمٚمٌٖمل، وذًمؽ وٛمـ ُمًٚمًؾ اخلٓمقات واًمٖم٤مي٤مت اًمتل 

ـمرطمتٝم٤م، وم٤مٓؾمتدٓل هبذه أي٦م قمغم ضمٝم٤مد أهؾ اًمٌٖمل شم٤مم، يمام هق شم٤مم قمغم ُمٌدأ 

 اإلصالح سملم اعمًٚمٛملم.

ًمٙمريؿ مل ي١مؾّمس ّٕي ساع ذم واٟمٓمالىم٤ًم ُمـ ذًمؽ يمّٚمف، ٟمٕمرف أّن اًم٘مرآن ا

اًمداظمؾ اإلؾمالُمل، إٓ إذا صدق قمٚمٞمف قمٜمقان اًمٌٖمل سم٤مًمِمٙمؾ اًمذي سمّٞمٜم٤مه، ه٤مدوم٤ًم ُمـ 

ذًمؽ مح٤مي٦م اًمٗمريؼ اعمٔمٚمقم ذم إُّم٦م، أّي ومريٍؼ يم٤من، ورهم٦ًٌم ُمٜمف ذم ىمٚمع ُم٤مّدة آٟم٘م٤ًمم 

ًم٤ًمسم٘م٦م واًمتٛمّزق واًمتٛمّرد واًمتٕمدي، وهذا اعمٌدأ قم٘ماليّن ٓ يتٕم٤مرض ُمع إصقل ا

اًمتل أّصٚمٝم٤م اًم٘مرآن ٟمٗمًف، سمؾ يٛمٙمـ اجلٛمع سمٞمٜمف وسمٞمٜمٝم٤م ذم ُمثؾ ُم٤ٌمدئ اًمرمح٦م اإليامٟمٞم٦م 

وإًمٗم٦م اًم٘مٚمٌٞم٦م: سم٠مّن آي٦م اًمٌٖمل ـمٚم٧ٌم ُم٘م٤مشمٚم٦م اًمٌٖم٤مة، ًمٙمٜمّٝم٤م مل شمٓمٚم٥م اًمٖمٚمٔم٦م واحل٘مد 

٦ٌّم، يم٤مًمٓمٌٞم٥م اعمجؼم ـ  واًمٙمره هلؿ، ومٞمٛمٙمـ أن يريد اًم٘مرآن حم٤مرسم٦م اًمٌٖم٤مة رأوم٦ًم هبؿ وحم

٤ٌّمً  سم٤معمريض وإرادة ظمػم سمف ـ أن خيْمٕمف ًمٕمٛمٚمٞم٦م ضمراطمٞم٦م، وًمٕمّؾ ذم ؾمػمة اإلُم٤مم  طم

                                           
 ، اهل٤مُمش.128( أصٗمل، اجلٝم٤مد: 1)
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ويمذًمؽ ذم  ذم طمرب اجلٛمؾ وأؾمٚمقسمف اًمرطمٞمؿ ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع أهؾ اًمٌٍمة،× قمكم

ذم يمرسمالء.. ُم٤م ي١ميّمد إطم٤ًمس اًمرمح٦م ُمع ه١مٓء  ×سمٕمض ظمٓم٥م اإلُم٤مم احلًلم

رء سمٙمالم اسمـ طمزم اًمذيـ يقاضمٝمٝمؿ رهمؿ ُم٤م ومٕمٚمقه سمف وسم٠مهؾ سمٞمتف، وهذا أؿمٌف 

وىمد أُمر قمٜمد طمديثف قمـ طمّد اًم٘مذف ـ:  ﴾ُرََحَاء َبْقـَُفؿ﴿إٟمدًمز ـ سمٕمد ذيمره آي٦م: 

 .ُمع ذًمؽ سم٢مىم٤مُم٦م احلّد قمغم ُمـ أُمرٟم٤م سمرمحتف

هذه ظمالص٦م ُمقضمزة وُمدظمؾ ُمتقاوع ًم٘مراءة أسمرز أصقل اًمٕمالىم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م ـ 

 اًم٘مرآن اًمٙمريؿ.وقء وم٘مف اإلؾمالُمٞم٦م ذم 

                                           
 .345، 295: 11( اسمـ طمزم، اعمحغّم 1)
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 متٗٝذ

ُم٤م شمزال اًمٙمثػم ُمـ اعمٕم٤مهد اًمديٜمٞم٦م واحلقزات اًمٕمٚمٛمٞم٦م قمٜمد اعمذاه٥م اإلؾمالُمٞم٦م 

اعمختٚمٗم٦م شمٜمٔمر سم٤مرشمٞم٤مب إمم اًمدرس اًمٗمٚمًٗمل أو سمال ُم٤ٌمٓة وحتّٗمظ، سمؾ ىمد قم٤مدت ٟمٖمٛم٦م 

ُمـ متٜمٓمؼ وم٘مد شمزٟمدق  إمم اًمقاضمٝم٦م ذم سمٕمض إوؾم٤مط اًمديٜمٞم٦م، طمتك أّن هذه

اعمٚمٗم٤مت شمّنسم٧م إمم سمٕمض اًمؼمعم٤مٟم٤مت ذم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل ـ سمت٠مصمػم ُمـ اعمّد اًمديٜمل 

اًمت٘مٚمٞمدي ـ ًمتٓم٤مًم٥م سمتٕمديالت أو إًمٖم٤مء ًمٙمت٥م اًمٗمٚمًٗم٦م اعمٕمتٛمدة ذم ُمٜم٤مه٩م اًمؽمسمٞم٦م 

٤مزًمٜم٤م ٟمِمٝمد ذم سمٕمض م، وُم2118واًمتٕمٚمٞمؿ ذم اًمث٤مٟمقي٤مت، يمام طمّمؾ ذم اًمٙمقي٧م قم٤مم 

دول اخلٚمٞم٩م ُمّدًا ه٤مئاًل حلٔمر اًمدرس اًمٗمٚمًٗمل سمحٞم٨م شمٖمٞم٥م قمـ هذه اًمٌٚمدان ذم 

إقمؿ إهمٚم٥م ٟمِم٤مـم٤مت اًمٕم٘مؾ اًمٗمٚمًٗمل إٓ شمٚمؽ اعمٜمٓمٚم٘م٦م ُمـ زاوي٦م ؿمخّمٞم٦م أو 

ٟمِم٤مط ُم١مؾّمز ذم اعمجتٛمع اعمدين هٜم٤م أو هٜم٤مك، رهمؿ وضمقد ٟمخ٥م ُمٝمتّٛم٦م ووم٤مقمٚم٦م ذم 

 هذا اعمج٤مل.

ظمرًا ذم هذا اًمًٞم٤مق ُمقاضمٝم٦م ضمديدة ـ ىمديٛم٦م ًمٚمدرس اًمٗمٚمًٗمل ذم وىمد ٓطمٔمٜم٤م ُم١م

سمٕمض احلقاض اًمٕمٚمٛمّٞم٦م اًمٙمؼمى اًمتل حتتْمـ طمقزات قمٚمٛمٞم٦م قمري٘م٦م، طمٞم٨م 

ووضمٝم٧م سمٕمض اعمِم٤مريع اًمٗمٚمًٗمٞم٦م سمروح اًمِمؽ واًمري٦ٌم ذم حم٤موًم٦م عمٜمع ٟمٗمقذ هذا 

خّمٞم٤مت ٓ اًمدرس إمم اعم١مؾّم٦ًم اًمديٜمٞم٦م ذم هذا اًمٌٚمد أو ذاك، إمم طمّد أّن سمٕمض اًمِم

يرى اًمٞمقم سمٍمف احل٘مقق اًمنمقمّٞم٦م قمغم اًمذيـ يِمتٖمٚمقن سم٤مًم٘مْم٤مي٤م اًمٗمٚمًٗمٞم٦م وٓ 
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يتٕم٤مـمقن اًمٌح٨م اًمٗم٘مٝمل وإصقزم ُمثاًل. وىمد شمٕم٤مًم٧م ُمـ ضمديد إصقات اًمتل 

شم٘مقل سم٠مّن اًمديـ يٕم٤مرض اًمٗمٚمًٗم٦م، وأّن أهؾ اًمٌٞم٧م اًمٜمٌقي واًمًٚمػ اًمّم٤مًمح ىمد 

 اًم٘مْم٤مي٤م اًمديٜمٞم٦م واًمٗمٙمري٦م. صدر ُمٜمٝمؿ ُم٤م يٕم٤مرض هذا اًمٜمٝم٩م ذم ُمٕم٤مجل٦م

وًمٞمس هذا اًمقوع سم٤مجلديد قمغم اعم١مؾّم٦ًم اًمديٜمٞم٦م: إذ ًمٓم٤معم٤م يم٤مٟم٧م هٜم٤مك قمالىم٦م همػم 

وّدي٦م سملم اًمٗم٘مٝم٤مء واًمٗمالؾمٗم٦م، إٓ أّن اًمذي يًؽمقمل آٟمت٤ٌمه واعمالطمٔم٦م ويدقمقٟم٤م 

ًمٚمحدي٨م جمّددًا طمقل هذا اعمقوقع ـ ُمـ سم٤مب اًمتذيمػم ٓ أيمثر ـ هق ُم٤م يالطمٔمف 

اعمؽمّصد ُمـ قمقدة هذا اًمٜمٛمط ُمـ اًمتٗمٙمػم وسمداي٦م شمٜمِمٓمف ذم داظمؾ اعم١مؾّم٦ًم  اعمت٤مسمع

اًمديٜمٞم٦م ُمـ ضمديد سمٕمد اًمٜمٝمْم٦م اًمٙمؼمى اًمتل ؿمٝمدٟم٤مه٤م ُمٜمذ اخلٛمًٞمٜمٞم٤مت ُمع 

ؿمخّمٞم٤مت أقم٤مدت اًمدرس اًمٗمٚمًٗمل إمم اًمقاضمٝم٦م وأوًمتف أمهٞمتف اًمتل يًتحّ٘مٝم٤م، ُمثؾ 

٤ٌمـم٤ٌمئل واًمِمٞمخ اعمٓمٝمري اإلُم٤مم اخلٛمٞمٜمل واًمًٞمد حمٛمد سم٤مىمر اًمّمدر واًمٕمالُم٦م اًمٓم

وهمػمهؿ، وأقمت٘مد أّن اعمقىمػ اجلديد ُمـ اًمٗمٚمًٗم٦م واًمٕمٚمقم اًمٕم٘مٚمّٞم٦م ذم اعم١مؾّم٦ًم اًمديٜمٞم٦م 

يٕمّد اٟمِمٕم٤مسم٤ًم ُمـ اًمٜمزقم٦م اًمٜمٙمقصٞم٦م آرشمٙم٤مؾمّٞم٦م احلرومٞم٦م اًمتل يِمٝمده٤م اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل 

ُمٜمذ أوائؾ اًمتًٕمٞمٜمٞم٤مت واًمتل رومٕم٧م إمم اًمقاضمٝم٦م اًمٕم٘مؾ اًمًٚمٗمل سمٛمٕمٜم٤مه اًمٕم٤مم 

أقم٤مدت شمٗمٕمٞمٚمف ُمـ ضمديد حت٧م ؿمٕم٤مر اخلقف قمغم اًمذات واخلّمقصّٞم٦م واًم٘مٚمؼ قمغم و

 اهلقّي٦م وإٟم٤م اجلامقمٞم٦م.

ُمـ هٜم٤م، أقمتؼم أّن خم٤مـمٌل ذم هذه اًمقري٘م٤مت اعمتقاوٕم٦م هق اعم١مؾّم٦ًم اًمديٜمٞم٦م 

وذائحٝم٤م قمغم اظمتالف ادم٤مه٤مهت٤م اعمذهٌّٞم٦م واًمٗمٙمري٦م، إذ اًمدرس اًمٗمٚمًٗمل ظم٤مرج هذا 

ع آظمر وهن٩م سمحثل خمتٚمػ. وأدقمق اعمٝمتٛملم سم٤مًمدرس اًمٗمٚمًٗمل اإلـم٤مر حمٙمقم ًمقو

ٌّف هلذا اًمقوع اًمذي ُم٤م يزال ذم سمداي٤مشمف: عمامرؾم٦م ُمٕم٤مجل٦م ه٤مدئ٦م وُمٜمٓم٘مٞم٦ّم ًمف،  إمم اًمتٜم

طمتك ًمق يم٤من سم٤مًمٜم٦ًٌم إًمٞمٝمؿ سمدهيٞم٤ًم ضمٚمّٞم٤ًم. يمام هيّٛمٜمل أن أؿمػم إمم أّن اًمدوم٤مع قمـ 

اًمتٌٜمّل احلرذم ًمٚمٛمِمٝمد اًمٗمٚمًٗمل احلْمقر اًمٗمٚمًٗمل ذم اعم١مؾّم٦ًم اًمديٜمٞم٦م ٓ يٕمٜمل 
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 احل٤مض، طمٞم٨م ؾمٞمالطمظ أّٟمٜم٤م ؾمجٚمٜم٤م سمٕمض اعمالطمٔم٤مت اًمٕم٤مسمرة قمغم هذا اعمِمٝمد.

 

١ّٝ، ضشٚسات ٚسادات 1 )َرّبسات  ـ ايذسغ ايفًظفٞ يف اذتٛصات ايعًُ

 ايؼشع١ٝ(

وُمـ اًميوري ـ سمداي٦ًم ـ أن أؿمػم إمم ُم٤م أقمٜمٞمف هٜم٤م ُمـ يمٚمٛم٦م )اًمٗمٚمًٗم٦م(، وم٢مّن 

ذم اعمٕم٤مهد واحلقزات اًمديٜمٞم٦م، يم٤من ًمف قمغم اًمدوام ؿمٙمؾ آظمر قمـ  اًمدرس اًمٗمٚمًٗمل

اًمٗمٚمًٗم٦م سمٛمٗمٝمقُمٝم٤م اًمٕم٤مم اعمٕم٤مس اًمذي ٟمخت٤مره هٜم٤م، وم٘مد همٚم٧ٌم ومٚمًٗم٦م اًمقضمقد قمغم 

اًمٗمٚمًٗم٦م اإلؾمالُمٞم٦م قمٛمقُم٤ًم، سمؾ ًم٘مد يم٤من آهتامم سم٤معمٜمٓم٘مٞم٤مت اًمتل متثؾ ضم٤مٟم٤ًٌم ُمـ 

ًمٕمّمقر اعمت٠مظمرة، وم٘مد ـمّقر اسمـ ؾمٞمٜم٤م اًمٌح٨م اعمٕمرذم أيمؼم ذم إزُمٜم٦م اعم٤موٞم٦م ُمٜمف ذم ا

ُمٜمٓمؼ أرؾمٓمق اًمّمٖمػم طمتك ظمّّمص ذم يمت٤مسمف اًمِمٗم٤مء أرسمٕم٦م جمٚمدات يم٤مُمٚم٦م ًمٚم٘مًؿ 

اعمٜمٓم٘مل سمام يزيد قمـ ُم٤ٌمطم٨م اإلهلٞم٤مت سم٤معمٕمٜمك إظمص، ومٞمام ٓ ٟمجد شمٓمقيرًا هبذا 

احلجؿ ًمٚمٌح٨م اعمٜمٓم٘مل ُمٜمذ شمٚمؽ اًمٕمّمقر إمم يقُمٜم٤م هذا، وإذا يم٤مٟم٧م سمٕمض ىمْم٤مي٤م 

وم٦م احلدي٨م ىمد ـمرطم٧م ذم اًمٌح٨م اًمٗمٚمًٗمل، يمام ذم طمديثٝمؿ قمـ اًمقضمقد قمٚمؿ اعمٕمر

اًمذهٜمل اًمذي خيّّمص قم٤مدًة ًمٚمٌح٨م ذم اجل٤مٟم٥م اعمٗمٝمقُمل واحلٙم٤مئل ًمٚمّمقر اًمذهٜمٞم٦م 

قمـ اًمقاىمع اخل٤مرضمل، أو ًمدى سمحثٝمؿ ذم سمٕمض اًم٘مْم٤مي٤م اعمتٗمرىم٦م ُمثؾ شمٙمّقن اًمٙمٚمٞم٤مت 

ذًمؽ، إٓ أّٟمٜم٤م مل ٟمِمٝمد فمٝمقر  وأٟمقاع اعمٕم٘مقٓت اعم٤مهقي٦م واًمٗمٚمًٗمٞم٦م واعمٜمٓم٘مٞم٦م وهمػم

ىمًؿ قمٚمؿ اعمٕمروم٦م ذم اًمدرس اًمٗمٚمًٗمل إٓ ُمع احلٙمامء اًمثالصم٦م: اًمّمدر واعمٓمٝمري 

واًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل )قمغم أّن إظمػم مل يٗمرد ذم يمت٤مسمٞمف: سمداي٦م احلٙمٛم٦م وهن٤مي٦م احلٙمٛم٦م، ومّماًل 

ًمٕمٚمؿ اعمٕمروم٦م رهمؿ دمرسمتف ذم هذا اعمقوقع ذم اعم٘م٤مٓت اًم٧ًم إومم ُمـ يمت٤مسمف: 

صقل اًمٗمٚمًٗم٦م واعمٜمٝم٩م اًمقاىمٕمل، ظمالوم٤ًم ًمٚمِمٞمخ حمٛمد شم٘مل ُمّم٤ٌمح اًمٞمزدي اًمذي أ

أومرد اًمدرس اعمٕمرذم سم٤مًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨م ُمـ يمت٤مسمف: اعمٜمٝم٩م اجلديد ذم شمٕمٚمٞمؿ اًمٗمٚمًٗم٦م، 
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ُم٤مم قمغم أؾمت٤مذه اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل(، وم٤مًمٗمٚمًٗم٦م سم٘مقل ُمٓمٚمؼ ٓ ُمت٘مّدُم٤ًم سمذًمؽ ظمٓمقًة إمم إ

ومٚمًٗم٦م اعمٕمروم٦م أيْم٤ًم. يْم٤مف إمم ذًمؽ فمٝمقر ٟمراه٤م ختتّص سمٗمٚمًٗم٦م اًمقضمقد، سمؾ شمٕمّؿ 

ُمِمٝمد اًمٗمٚمًٗم٤مت اعمْم٤موم٦م ذم اًم٘مرن اعم٤ميض اعمٞمالدي، وم٢مّن اًمٗمٚمًٗم٤مت اعمْم٤موم٦م )ومٚمًٗم٦م 

احل٘مقق، ومٚمًٗم٦م إظمالق، ومٚمًٗم٦م اًمٕمٚمؿ، ومٚمًٗم٦م اًمًٞم٤مؾم٦م وهمػم ذًمؽ( متثؾ ومرقم٤ًم 

ُمـ ؾمقى ُمٜمذ سمْمٕم٦م قم٘مقد  سمِمٙمؾ ضم٤مدّ  ضمديدًا ه٤مُّم٤ًم ُمـ اًمٌح٨م اًمٗمٚمًٗمل، مل ٟمٕمرومف

 اًمزُمـ.

وم٤معمراد ُمـ اًمٗمٚمًٗم٦م هٜم٤م ُم٤م يِمّٙمؾ ـ ُمـ ضمٝم٦م ـ ومٚمًٗم٦م اًمقضمقد وومٚمًٗم٦م  ،إذن

اعمٕمروم٦م، وُم٤م يًتققم٥م ـ ُمـ ضمٝم٦م صم٤مٟمٞم٦م ـ يماًل ُمـ اًمٗمٚمًٗم٦م اعمٓمٚم٘م٦م واًمٗمٚمًٗم٤مت 

 اعمْم٤موم٦م.

ُمـ هٜم٤م، يٛمٙمـ احلدي٨م قمـ جمٛمققم٦م ُمـ اًمٜمت٤مئ٩م اإلجي٤مسمٞم٦م اعمؽمشم٦ٌم قمغم اًمدرس 

وَُمَدي٤مت  وذقمّٞمتف واًمتل شمٙمِمػ ضورشمف وأمّهٞمتف اًمٗمٚمًٗمل ذم احلقزات اًمٕمٚمٛمّٞم٦م،

 احل٤مضم٦م إًمٞمف، أمّهٝم٤م:

 

 ـ ايٛعٞ ايعكالْٞ يًُعشف١ ٚايٛدٛد 1ـ  1

أّول اًمٜمت٤مئ٩م اإلجي٤مسمٞم٦م ًمٚمدرس اًمٗمٚمًٗمل هق اًمٗمٝمؿ اًمٕم٘مالين ًمٚمٛمٕمروم٦م واًمقضمقد، 

ٌّدي اًم٘م٤مئؿ قمغم  وم٢مّن اًمٗمٝمؿ ذم اعمٜم٤مخ اًمديٜمل ي٘مع قمغم ٟمحقيـ: أطمدمه٤م اًمٗمٝمؿ اًمتٕم

ًمتًٚمٞمؿ وصم٤مٟمٞمٝمام اًمٗمٝمؿ اًمٗمٚمًٗمل اًم٘م٤مئؿ قمغم اًمت٠مُّمؾ اًمٕم٘مكم واًمٕم٘مالين، وئمٝمر ٟمتٞمج٦م ا

ذًمؽ قم٘مٌؾ ومٚمًٗمل وآظمَر ٟميّص، ومٜمحـ ٟمجد أّن ًمٚمٗمٚمًٗم٦م واًمدراؾم٤مت اًمٕم٘مٚمٞم٦م قمٛمقُم٤ًم 

دور سملّم ذم شمٙمقيـ قم٘مؾ اإلٟم٤ًمن وـمري٘م٦م شمٗمٙمػمه، وٓ ٟمًتٓمٞمع إّٓ أن ٟمًّٛمل ذًمؽ: 

 شمف وآًمٞم٤مشمف ذم اًمتٕم٤مـمل ُمع اًمٕمٚمقم واًمٗمٜمقن.قم٘ماًل ومٚمًٗمٞم٤ًم، ًمف ظمّم٤مئّمف وؾمام

واٟمٓمالىم٤ًم ُمـ ذًمؽ، ٟمجد اًمدرس اًمٗمٚمًٗمّل ـ سم٤معمٕمٜمك اًمٕم٤مم ًمٚمٗمٚمًٗم٦م، أّي ومٚمًٗم٦م 
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يم٤مٟم٧م ـ ضورًة اؾمتثٜم٤مئٞم٦م ًمٚمٛمٕم٤مهد اًمديٜمٞم٦م واحلقزات اًمٕمٚمٛمٞم٦م: ّٕن هذا اًمدرس 

ن ي٤ًمقمد قمغم شمٜمِمٞمط اًمٗمٙمر، ويٜمْم٩م ُمـ شمّمّقرات اًمٕم٘مؾ اًمديٜمل قمـ اًمٕم٤ممل واإلٟم٤ًم

واحلٞم٤مة، وىمد ٓطمٔمٜم٤م ـ سم٤مًمتجرسم٦م اًمديٜمٞم٦م ـ يمٞمػ فمٝمرت سمٕمض اًمٜمت٤مئ٩م اًمًٚمٌٞم٦م ذم 

اًمٗمؽمات اًمتل هم٤مب ومٞمٝم٤م هذا اًمدرس قمـ احلقاض اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمديٜمٞم٦م، ًمٞمحّؾ ُمٙم٤مٟمف 

 أطمد درؾملم مه٤م: اًمدرس اًمّمقذم، واًمدرس اًمٜميّص.

ُم٤م وٟم٘مّمد سم٤مًمدرس اًمّمقذم اًمٜمزقم٤مت اًمّمقومٞم٦م همػم اعمرؿّمدة سمققمل ُمٜمٓم٘مل، ومٕمٜمد

طمٔمرت اًمٗمٚمًٗم٦م ذم اًمٕمٍم اًمّمٗمقي ُمثالً أو ذم سمٕمض ومؽماشمف قمغم إىمّؾ، ورطمؾ 

هـ( إمم ظم٤مرج اعمديٜم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ًمٞمٕمٞمش ومؽمًة ذم ىمري٦ٍم 1151صدر اعمت٠مهللم اًمِمػمازي )

ٟم٤مئٞم٦م، يم٤مٟم٧م اًمتٞم٤مرات اًمّمقومٞم٦م وطمريم٦م اًمدروؿم٦م شميب ذم اًمٕمٛمؼ اعمجتٛمَع اإليراين، 

 )إصٗمٝم٤من(، ًمتخٞمػ اًمٗم٘مٝم٤مء وهمػمهؿ. سمؾ وهتز اًمٕم٤مصٛم٦م اًمّمٗمقي٦م ٟمٗمًٝم٤م

إمم ضم٤مٟم٥م ذًمؽ، وم٢مّن همٞم٤مب اًمدرس اًمٗمٚمًٗمل ذم شمٚمؽ اًمٗمؽمة أوم٣م إمم ؿمٞمقع 

فم٤مهرة اًمدوران طمقل اعمقروث ذم قمٛمٚمٞم٦م اؾمتٝمالك ًمف، دون وّخف سمحٞم٤مة ضمديدة، 

ومتٙمثر اًمنموح واحلقار واًمتٕمٚمٞم٘م٤مت واعمختٍمات، وشمتّم٤مرع اعمدارس قمغم شمٗمًػم 

ًمٕم٤ممِل أو ذاك، وًمٞمس ذم شمّم٤مرقمٝم٤م هذا وػمًا، سمؾ اًمْمػم ذم اؾمتٝمالك هذه اًمٙمٚمٛم٦م هلذا ا

ـم٤مىم٤مهت٤م ذم هذا اًمتّم٤مرع طمتك اًمٜمٗمس إظمػم، ومٞمدظمؾ اًمٕم٘مؾ واًمٗمٙمر ُمدارات ُمٖمٚم٘م٦م 

 ويدور ذم طمٚم٘م٦م ُم٘مٗمٚم٦م.

وقمٜمدُم٤م ٟمتحدث قمـ شمٞم٤مر ٟميّص، وآظمر قم٘مالين ومال ٟمٕمٜمل سم٤مًمٕم٘مالين ؾمٚم٥م اًمٕم٘مؾ 

 تف قمٜمٝم٤م، وومرق يمٌػم سملم إُمريـ.قمـ اًمٜمّمٞم٦ّم اًمديٜمٞم٦م، سمؾ ؾمٚم٥م حمقري

يًٕمك اًمٕم٘مؾ اًمٗمٚمًٗمل ًمٗمٝمؿ اًمٕم٤ممل واعمٕمروم٦م و.. ومٝماًم ُم٤ٌمذًا، سمٛمٕمٜمك آٟمٓمالق 

ُمـ اعمٕمٓمٞم٤مت اًمتل يٙمّقهن٤م سمٜمٗمًف ًمٚمقصقل إمم هذا اًمٗمٝمؿ، وهلذا ٟمجده ـ ذم اًمٖم٤مًم٥م ـ 
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ٜميص ومال ُمٕمتزًا سمجٝمقده واصم٘م٤ًم ُمـ ٟمٗمًف وىمٜم٤مقم٤مشمف وم٤ممه٤ًم ُم٤م شمقّصؾ إًمٞمف، أُم٤م اًمٕم٘مؾ اًم

يًٕمك ًمٗمٝمؿ اًمٕم٤ممل قمغم هذه اًمٓمري٘م٦م سمؾ قمؼم وؾمٞمط، وهق اًمٜمّص ٟمٗمًف، ومٝمق جيٝمد 

أو اًمٜمٌل أو  شمٕم٤مممًمٗمٝمؿ رأي أظمر قمؼم حتٚمٞمؾ ٟمّمقص، أيم٤من هذا أظمر هق اهلل 

همػممه٤م، وم٤مًمث٘م٦م سمّم٤مطم٥م اًمٜمص )قمغم أؾم٤مس ُمٗمٝمقم اًمٕمّمٛم٦م ُمثاًل(، وًمٜمًّٛمف 

 ـ اًمٙمقن واحلٞم٤مة.)اًمٜم٤مّص( هل اًمتل متٜمحف اًمث٘م٦م سمتّمّقراشمف قم

واٟمٓمالىم٤ًم ُمـ ذًمؽ، شمٜمٗمتح أُم٤مم اًمٕم٘مؾ اًمٜميص ُم٤ًمطم٦م ضمديدة ُمـ اعمجٝمقل: ٕٟمؽ 

قمٜمدُم٤م شمٌٜمل شمّمّقراشمؽ قمـ اًمٕم٤ممل قمغم أؾم٤مس اًمث٘م٦م هذه، ومٝمذا يٕمٜمل أٟمؽ ُمًتٕمّد 

ًمتٌٜمّل شمّّمقرات قمـ اًمٕم٤ممل مل شمٗمٝمٛمٝم٤م سمٛمٕمٓمٞم٤مشمؽ اًمذهٜمٞم٦م وإٟمام طمّمٚم٧م قمٚمٞمٝم٤م 

٤مقمتؽ هبذا اًمٖمػم ـ وهل ىمٜم٤مقم٦م مل شمٜمِم٠م سم٤مًميورة سمٛمٕمٓمٞم٤مت همػمك، واٟمٓمالىم٤ًم ُمـ ىمٜم

ُمـ ومراغ سمؾ ٟمِم٠مت ُمـ سمراهلم أىمٛمَتٝم٤م شمؼّمر اًمقصمقق سمف ـ صّدىم٧م هذا اًمتّمّقر أو ذاك، 

 دون أن شمٜمتجف سمٜمٗمًؽ.

ُمـ هٜم٤م، يٖمدو اًمٕمٚمؿ سمٛمْمٛمقن اًمٜمص وحمتقاه، سمٛمٕمٜمك قمدم اًمقصقل اعم٤ٌمذ إًمٞمف، 

٤م اًمٕم٘مؾ اًمٗمٚمًٗمل ومٝمق قمغم اًمٜم٘مٞمض أؾم٤مؾم٤ًم ذم سمٕمض إطمٞم٤من ًمدى اًمٕم٘مؾ اًمٜميّص، أُم

ُمـ ذًمؽ، إذ سمًٕمٞمف ًمتٙمقيـ ىمٜم٤مقم٤مشمف ُمـ ٟمٗمًف ٓ يًٛمح سم٤معمج٤مل ًمٕمدم اًمٕمٚمؿ ًمّمٞم٤مهم٦م 

شمّمّقره قمـ اًمٕم٤ممل، سمؾ هذا اًمتّمّقر يٜمِم٠م قمٜمده ُمـ اعمٕمٚمقُم٤مت اًمتل قمرومٝم٤م قمـ اًمٕم٤ممل، 

 وٓ شم٤ًمهؿ اعمجٝمقٓت ًمديف ذم سمٜم٤مء اًمتّمّقر، سمؾ شم٤ًمهؿ ذم ٟم٘مّم٤مٟمف، وم٤مًمٕم٘مؾ اًمٜميّص 

، سمؾ يٙمٛمؾ سمٜم٤مء ُمٜمٔمقُمتف اعمٕمرومٞم٦م اقمتامدًا قمغم اًمٜم٤مّص، شاًمالقمٚمؿ»ٓ يٜمزقم٩م ُمـ هذا 

 ومٞمام ٓ يٛمٙمـ ًمٚمٕم٘مؾ اًمٗمٚمًٗمل إيمامل اًمٌٜم٤مء دون شمقّصؾ ُم٤ٌمذ ًمٚمٛمٕمروم٦م.

إذن، وم٤مًمٕم٘مؾ اًمٜميص يِمٞمد شمّمّقراشمف قمـ اًمٕم٤ممل ذم فمّؾ ُمٌدأيـ: أطمدمه٤م اًمث٘م٦م 

اعمٕم٘مٚمـ ُمـ اًمٕم٤ممل، وٓ شمْم٤مّد سملم هذيـ  سم٤مًمٜم٤مّص وصم٤مٟمٞمٝمام: اجل٤مٟم٥م همػم اعمٗمٝمقم وٓ

اعمٌدأيـ، أُم٤م اًمٕم٘مؾ اًمٗمٚمًٗمل ومٞمِمٞمد شمّمّقراشمف قمغم ُمٌدأ واطمد، هق اعمٕمٚمقم اًمذي 
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ٌّد واًمتٕمٌدي٤مت جم٤مل قمٜمده، قمغم ظمالف  شمقّصؾ إًمٞمف ٓ همػم، وُمـ هٜم٤م مل يٙمـ ًمٚمتٕم

ٌّد سم٘مقل اًمٖمػم طمتك ُمع ا جلٝمؾ اًمٕم٘مؾ اًمٜميص اًمذي يًتًٞمغ وسمدرضم٦م قم٤مًمٞم٦م ُم٘مقًم٦م اًمتٕم

 دون أن يرى ذم ذًمؽ أي٦م ُمٜم٘مّم٦م.

واؾمتت٤ٌمقم٤ًم عم٤م ؾمٌؼ، يٖمدو اٟمدوم٤مع اًمٕم٘مؾ اًمٜميص ىم٤مئاًم قمغم اًمث٘م٦م واًمالُمٕم٘مقل قمٜمده، 

قمغم ظمالف اًمٕم٘مؾ اًمٗمٚمًٗمل اًمذي يٜمدومع قمغم أؾم٤مس اعمٕم٘مقل واًمذات، وهلذا يؽماءى 

 ُمـ سمٕمٞمد أن اًمٗمٙمر اًمٜميّص ومٙمر همػم قم٘مالين، وٟمحـ ٓ ٟمحٙمؿ ذم هذا اعمقوقع هٜم٤م،

 ًمٙمٜمٜم٤م ٟمحّٚمؾ هذه اًمّمقرة، إذ ؾمٌٌٝم٤م ُم٤م أذٟم٤م إًمٞمف.

ُمـ هذا يمّٚمف ٟمٗمٝمؿ أّن اًمدرس اًمٗمٚمًٗمل يٜمِّمط قمٜمد اإلٟم٤ًمن اًمٌٜم٤مء اعمٕمرذم اجلكم، 

ويرومع ُمـ جم٤مل صم٘متف سمٛمٕمٚمقُم٤مشمف، ويٕم٘مٚمـ قمٜمده رؤيتف ًمٚمٕم٤ممل واًمقضمقد واحلٞم٤مة، 

 ويٕمٓمل ًمٚمٕم٘مؾ ُمرضمٕمّٞمتف اًمتل شمٙمقن ًمف أوًٓ وسم٤مًمذات.

ٍم اًمذي ٟمٕمٞمش، وهق قمٍم اًمٕم٘مؾ واًمٕم٘مالٟمٞم٦م، وًمق يم٤مٟم٧م قم٘مالٟمٞم٦ًم وذم هذا اًمٕم

ٟم٘مدّي٦م قمغم اًمٓمري٘م٦م اًمٙم٤مٟمٓمّٞم٦م، حيت٤مج اًمديـ إمم وقمل قم٘مالين سمف، وحيت٤مج إمم شمنميح 

قم٘مالين عمٗم٤مهٞمٛمف، يمام حيت٤مج إمم إقم٤مدة شمٙمقيٜمف ذم قم٘مقًمٜم٤م شمٙمقيٜم٤ًم قم٘مالٟمّٞم٤ًم ىم٤مدرًا ذم 

 ٤مص أن يٙمقن ًمف طمْمقره وشم٠مصمػمه وهٞمٛمٜمتف.اعمٜم٤مظم٤مت اًمتل ٓ شمٚمتزم اًمٜمّص اًمديٜمل اخل

إذن، وم٤مًمٗمٚمًٗم٦م سم٢مُمٙم٤مهن٤م أن شمقومر ًمٜم٤م ومٝماًم قم٘مالٟمٞم٤ًم، واًمٗمٝمؿ اًمٕم٘مالين ىم٤مدر قمغم أن 

يٛمٜمح اعمٜمٔمقُم٦م اًمديٜمٞم٦م اعمَُٕمْ٘مَٚمٜم٦َم ىمدرة اًمت٠مصمػم ذم اًمًٞم٤مىم٤مت اًمٗمٙمري٦م اعم٤ٌميٜم٦م، سمحٙمؿ 

 ُمٜمٓمؼ اًمٕم٘مؾ اعمِمؽمك سملم اًمٌنم.

جد سمٕمض ُمٔم٤مهر اًم٘مٚمؼ، وم٢مذا يم٤من اعمٗمؽمض ذم ًمٙمـ قمغم هذا اخلّط ٟمٗمًف، ٟم

اًمٌح٨م اًمٗمٚمًٗمل أن يٜمِّمط احلريم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م قمٜمد اإلٟم٤ًمن، ومٜمحـ ٟمجد أّن واىمع 

اًمدرس اًمٗمٚمًٗمل ذم سمٕمض إوؾم٤مط اًمديٜمٞم٦م ي٤ًمقمد قمغم فم٤مهرة اًمت٘مٚمٞمد أطمٞم٤مٟم٤ًم، ٟمٔمرًا 

عم٤م طمٞمؽ طمقل اًمِمخّمٞم٤مت اًمٗمٚمًٗمٞم٦م ُمـ ـم٤مسمع أؾمٓمقري، طمتك أّن اًم٤ٌمطم٨م 
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د ٟمٗمًف همػم واصمؼ سمٕم٘مٚمف ُمٝمام ىمرأ ذم اًمٗمٚمًٗم٦م ُم٤مداُم٧م ُمٜم٤مه٩م اًمؽمسمٞم٦م اًمٗمٚمًٗمل جي

واًمتٕمٚمٞمؿ ذم اعمج٤مل اًمٗمٚمًٗمل شم٘مقم قمغم شمرهمٞمٌف ذم اًمٗمٝمؿ سمدل شمرهمٞمٌف ذم اًمٜم٘مد 

واًمتحٚمٞمؾ، وإن يم٤من اًمٗمٝمؿ ضورة ُم٘مّدُمٞم٦م ًمٚمٜم٘مد واًمتحٚمٞمؾ، وذم هذا اًمًٞم٤مق ٟمجد 

ًمٞم٦م طمتك ص٤مر ٟم٘مده٤م قمٞم٤ًٌم أو طم٤مًم٦ًم ُمـ اًمّمٜمٛمٞم٦م اًمتل أطمٞمٓم٧م سمٗمٚمًٗم٦م احلٙمٛم٦م اعمتٕم٤م

ُم١ماظمذة، وص٤مر ظمّمقُمٝم٤م ؾمٓمحٞمقن سمٜمٔمر أٟمّم٤مره٤م. إّن شم٘مديؿ اًمٌح٨م اًمٗمٚمًٗمل 

ًمدارد اًمٗمٚمًٗم٦م قمغم أّٟمف ىمد أهنك ُمرطمٚم٦م اًمٕم٘مؾ اعمِم٤مئل وـمقى صٗمح٦م اًمٍماقم٤مت 

اًمٗمٙمري٦م اًم٤ًمسم٘م٦م، ومٞمف ىمدر ُمـ اعم٤ٌمًمٖم٦م ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمري اًمِمخّمٞم٦م، وهل ُم٤ٌمًمٖم٦م شمدومع 

ًٗمٞم٦م إمم اًمتّمديؼ سمٛمْمٛمقهن٤م سمقصٗمف طم٘مٞم٘م٦ًم هن٤مئٞم٦م، ورسمام شمٙمقن اًمٓم٤مًم٥م ًمٚمٕمٚمقم اًمٗمٚم

ىمد ؾمٞم٘م٧م أطمٞم٤مٟم٤ًم سمٓمري٘م٦م هتقيؾ إقمالُمل يًتٕم٤من ًمف سمْمّخ اًمٚمٖم٦م اًمٕمروم٤مٟمٞم٦م اعمٝمٞمٛمٜم٦م قمغم 

 اجل٤مٟم٥م اًمِمٕمقري ذم اإلٟم٤ًمن.

إمم ضم٤مٟم٥م ذًمؽ، ي١ماظمذ قمغم اًمٗمٚمًٗم٦م اًمّمدرائٞم٦م أهّن٤م أرادت ـ ُمِمٙمقرًة ـ أن 

ـّ اًمذي طمّمؾ قمغم ُمًتقى دمٛمع سملم احل٘مٞم٘م٦م واًمنم يٕم٦م وسملم اًمٕم٘مؾ واًم٘مٚم٥م، ًمٙم

اًمتدويـ أّن اعم٤ٌمطم٨م اًمٕمروم٤مٟمٞم٦م ىمد اظمتٚمٓم٧م سم٤معم٤ٌمطم٨م اًمٗمٚمًٗمٞم٦م، يمام يِم٤مهد ذًمؽ 

، وهذه اًمٔم٤مهرة شمثػم ىمٚم٘م٤ًم طم٘مٞم٘مّٞم٤ًم قمٜمدُم٤م يتؿ شٕؾمٗم٤مر إرسمٕم٦ما» سمقوقح ذم يمت٤مب

ٔمري دون أن يتؿ شم٘مديؿ اًم٘مْم٤مي٤م اًمٕمروم٤مٟمٞم٦م داظمؾ اًمٌح٨م اًمٗمٚمًٗمل سمّمٞمٖم٦م اًمٕمروم٤من اًمٜم

ٌّف ًمف اًمٕمالُم٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل سمجدارة،  شمٓمقيٕمٝم٤م ًمٚمٜم٘مد اًمٗمٚمًٗمل أطمٞم٤مٟم٤ًم، إُمر اًمذي شمٜم

 سمداي٦م احلٙمٛم٦مومًٕمك ًمٗمّمؾ اًمٕمروم٤من قمـ اًمٗمٚمًٗم٦م قمغم ُمًتقى اًمتدويـ، يمام ذم 

، وذم ـمري٘متف ذم ذح إؾمٗم٤مر، أصقل اًمٗمٚمًٗم٦م واعمٜمٝم٩م اًمقاىمٕملو هن٤مي٦م احلٙمٛم٦مو

 أؾمت٤مذٟم٤م اًمِمٞمخ ضمقادي آُمكم طمٗمٔمف اهلل.يمام يِمػم إمم ذًمؽ 

وذم اًمًٞم٤مق ٟمٗمًف، ٟمجد أّٟمف ُمـ اًميوري شمٜمِمٞمط سم٤مب آضمتٝم٤مد ذم اًمٌح٨م 

اًمٗمٚمًٗمل واخلروج ُمـ دائرة ذح اعمتقن اًمٗمٚمًٗمٞم٦م وًمق يم٤من ذطم٤ًم حمتقي٤ًم قمغم 
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شمٕمٚمٞم٘م٤مت شمٌدي وضمٝم٤مت ٟمٔمر ؿمخّمٞم٦ّم، وم٠مرومع دروس اًمٗمٚمًٗم٦م اًمٞمقم ذم اًمقؾمط 

ٟمدر شمتٜم٤مول يمت٤مب احلٙمٛم٦م اعمتٕم٤مًمٞم٦م سم٤مًمنمح واًمتٕمٚمٞمؼ، وىمّٚمام ٟمجد اًمديٜمل إٓ ُم٤م ؿمّذ و

ـمري٘م٦م اًمٌح٨م اخل٤مرج اعمتداوًم٦م ذم قمٚمؿ اًمٗم٘مف وإصقل ُمتداوًم٦ًم ذم قمٚمؿ اًمٗمٚمًٗم٦م، 

طمٞم٨م يًتٌّد إؾمت٤مذ سمتٙمقيـ اعمقوقع وقمروف ورسمام أطمٞم٤مٟم٤ًم شم٘مٚمٞم٥م شمّمٛمٞمٛمف اًمٕم٤مم. 

ٕمٜمك إمم اعمِم٤مريع اعمًت٘مّٚم٦م اًمتل إّن ظمروج اًمدرس اًمٗمٚمًٗمل ُمـ ٟمٓم٤مق اًمنموح هبذا اعم

شمٗمتح سمِمٙمؾ أيمؼم سم٤مب آضمتٝم٤مد ؾمٞمٛمّٙمـ اًمٗمٚمًٗم٦م ذم اًمٕمٍم اًمراهـ ُمـ أداء دوٍر 

إسمداقمل أيمؼم، سمدل اًمدوران طمقل اعمتقن وم٘مط، سمام يِمٌف ـمرائؼ اًمتٗمٙمػم اًمٜميّص سمِمٙمٚمف 

 اًمت٤مرخيل.

 

 ـ قذس٠ َٛاد١ٗ ايتٝاسات ادتُٛد١ٜ اذتشف١ٝ ٚارتشاف١ٝ 1ـ  2

ر يٛمثؾ ـ سمدرضم٦ٍم ُم٤م ـ ٟمتٞمج٤ًم شمٚم٘م٤مئّٞم٤ًم ًمٚمٕمٜمٍم إّول، وم٢مّن اًمتٞم٤مرات اجل٤مُمدة هذا إُم

واًمًٙمقٟمٞم٦م واحلرومٞم٦م وشمٞم٤مرات اخلراوم٦م واًمتٝمري٩م اًمٗمٙمري، يٛمٙمـ ُمقاضمٝمتٝم٤م شم٤مرًة ُمـ 

ظمالل اًمٜمّمقص ٟمٗمًٝم٤م سم٤مًم٘مٞم٤مم سمٕمٛمٚمٞم٤مت ٟم٘مد ؾمٜمدي ًمٚمٜمّمقص أو اًمٙمِمػ قمـ 

اذم، وأظمرى ُمـ ظمالل قمٛمٚمٞم٤مت اًمٜمّمقص ذات اًمٓم٤مسمع اًمٕم٘مالين اًمٓم٤مرد ًمٚمٕم٘مؾ اخلر

اًمٜم٘مد اعمْمٛمقين ًمٕمٜم٤مس اخلراوم٦م واحلرومٞم٦م، وهٜم٤م ىمد يٙمقن إُمر ُمتقومرًا أطمٞم٤مٟم٤ًم سمّمقرة 

أومْمؾ ُمـ اًمٜمّمقص ٟمٗمًٝم٤م: ّٕن اًمٜمّمقص اًمقاردة ذم اًمرواي٤مت قمـ اعمٕمّمقُملم ىمد 

اظمتٚمط ومٞمٝم٤م اًمٖم٨م واًمًٛملم، وُمٝمام اؾمتٓم٤مع ٟم٘م٤مد احلدي٨م واًمرضم٤مل أن يٌذًمقا ُمـ 

ر ذم حتٚمٞمؾ هذه اًمٜمّمقص ؾمٜمدًا وصدورًا أو همػم ذًمؽ، وم٢مّٟمف ًمـ يٛمٙمـ ضمٝمد ُمِمٙمق

شمٜم٘مٞمتٝم٤م سمِمٙمؾ هن٤مئل: ّٕن اعمٕم٤ميػم اًمرضم٤مًمّٞم٦م واًمًٜمدي٦م ًمٞم٧ًم ُمٕم٤ميػم طم٤مؾمٛم٦م ذم هذا 

اإلـم٤مر، ٓؾمٞمام إذا سمٜمل قمغم أّن ُمرضمٕمّٞم٦م ُمثؾ قمٚمؿ اًمرضم٤مل هل ُمرضمٕمٞم٦م شم٤مرخيٞم٦م أيْم٤ًم، 

يمرضم٤مل اًمٜمج٤مر واًمٓمقد، وومٝمرؾم٧م  قمٜمٞم٧م آقمتامد قمغم ُمّم٤مدر اًمرضم٤مل إومم
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اًمٓمقد، ورضم٤مل اًمٙمٌم، وهتذي٥م اعمزي، واجلرح واًمتٕمديؾ ًمٚمرازي وهمػمه٤م ُمـ 

ُمّم٤مدر اًمًٜم٦ّم واًمِمٞمٕم٦م، وم٢مّن هذه اعمّم٤مدر ُمٝمام ارشم٘م٧م ًمـ شمٙمقن ُمٕمّمقُم٦ًم قمـ اخلٓم٠م، 

يمام ًمـ شمٙمقن ي٘مٞمٜمٞم٦م وقمٚمٛمّٞم٦م طم٤مؾمٛم٦م سم٤مًميورة، إُمر اًمذي حيقضمٜم٤م إمم قمٛمٚمٞم٤مت ٟم٘مد 

واًمٗمٚمًٗم٦م شمقوّمر سمِمٙمؾ يمٌػم ضمدًا هذا اًمٜم٘مد ذم  .ومتحٞمّمف ُمـ زاوي٦م قم٘مالٟمٞم٦م ًمٚمٛمتـ

دائرة قمٛمٚمٝم٤م، وشمٜمجل ُمـ ُمٝمٚمٙم٦م اقمتامد ُمرضمٕمٞم٤مت ٟمّمّٞم٦م وم٤مؾمدة، وهذا ُم٤م ٓطمٔمٜم٤مه ذم 

دمرسم٦م اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد واًمًٞمد اعمرشم٣م ُمع سمٕمض اًمتٞم٤مرات احلديثٞم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م ؾم٤مئدًة 

سمٕمدم اًمدىّم٦م واًمققمل اًمٙم٤مذم ًمٚمٜمّمقص،  ىمٌٚمٝمام طمٞم٨م يم٤مٟم٤م يّمٗم٤من مج٤مقم٤مت احلدي٨م

ٌّدي٦م  وأهنؿ يًقىمقن ذم اعمج٤مل اًمٕم٘مدي واًمقضمقدي اًمٜمّمقص سمقصٗمٝم٤م ُمٕمٓمٞم٤مت شمٕم

 سوم٦م، ظم٤مًمٓملم سملم جم٤مٓت اًمنميٕم٦م واحل٘مٞم٘م٦م.

وذم هذا اًمًٞم٤مق، ٟمًّجؾ ىمٚم٘م٤ًم إزاء ُم٤م حيدث ذم سمٕمض إوؾم٤مط اعمِمتٖمٚم٦م سم٤مًمدرس 

ٜم٤مؿمط ذم اًمٗمؽمة اعمت٠مظمرة ذم اعمح٤مومؾ اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٗمٚمًٗمل أيْم٤ًم حت٧م شم٠مصمػم اعمّد اًمٜميّص اًم

اًمديٜمٞم٦م قمٜمد اًمًٜم٦ّم واًمِمٞمٕم٦م، وذًمؽ أّٟمف شمّؿ دم٤مهؾ قمٛمٚمٞم٤مت ٟم٘مد اًمٜمّمقص، طمتك أّٟمؽ 

دمد ؾم٤ٌمشم٤ًم ذم هذا اعمج٤مل رهمؿ ُم٤م يقومره اًمٕم٘مؾ اًمٗمٚمًٗمل اعمٜمٗمتح ُمـ إُمٙم٤مٟم٤مت 

 ُمٜمٝم٤م، عمامرؾم٤مت ٟم٘مدي٦م ُمْمٛمقٟمٞم٦م ًمٚمٜمّمقص اًمتل سملم أيديٜم٤م ًمتٛمٞمٞمز اًمٖم٨م قمـ اًمًٛملم

ؿم٤مهد قمغم هذه احل٤ًمؾمٞم٦ّم  سمح٤مر إٟمقارودمرسم٦م اًمٕمالُم٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل ذم شمٕمٚمٞم٘م٤مشمف قمغم 

 اعمْم٤مقمٗم٦م ذم هذا اعمج٤مل.

 

١ّٝ يف املعشف١ ٚايتػٝري 1ـ  3  ـ تٛفري اذتشن١ ايتهاًَ

ٟمحـ ٟمٕمٚمؿ أّن هذا اًمٜمص اًمذي شمدور طمقًمف طمريم٦م اًمٕم٘مؾ اًمٜميّص يم٤من ذم اًمزُم٤من 

٦م ومٞمف سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٜم٤م اًمٞمقم ُم٤موقي٦م، سمٛمٕمٜمك أن ٟمّص اًم٘مرآن ُمثاًل واعمٙم٤من، وهذه اًمزُمٙم٤مٟمٞم

 أو ٟمّص اًمتقراة ٟمّص ضم٤مء ذم اعم٤ميض، وحلٔم٦م صدوره شمٕمقد إمم زُمـ سمٕمٞمد.



 71 .. ، مطالعة يف املوقف الشرعي مً العلوو الفلشفيةالدرس الفلشفي وسؤال الشرعية 

إّن اًمدوران طمقل اًمٜمص اًمديٜمل اًمّم٤مدر ذم اعم٤ميض ؾمٞمٗميض شمٚم٘م٤مئٞم٤ًم إمم اٟمِمداد همػم 

ٕمرذم ذم اًمٕم٘مؾ قم٤مدي عم٤م ُم٣م، وطمٞم٨م يٛمثؾ اًمٜمص اًمديٜمل إصكم ىمّٛم٦م اًمتٓمّقر اعم

اًمٜميص، ومٝمذا يٕمٜمل ـ هم٤مًم٤ًٌم ـ أٟمف يمّٚمام حتّريمٜم٤م ٟمحق احل٤مض يمّٚمام اسمتٕمدٟم٤م قمـ اعمّمدر 

إصكم، وهذا ُم٤م يٗمًح اعمج٤مل ًمٌٜم٤مء صقرة اٟمحداري٦م قمـ اًمّمػمورة اًمت٤مرخيٞم٦م 

ًمإلٟم٤ًمٟمٞم٦م، وم٤مٕىمرب ًمٕمٍم اًمٜمص أىمرب إمم اعمث٤مل وإٟمٛمقذج، ومٞمام إسمٕمد قمغم 

قمغم ؿمٍؽ ُمـ أُمره، طمتك أٟمؽ ٓ شمٙم٤مد شمًتٓمٞمع اًم٘مقل: إن هذا ظمالومف، أو ٓ أىمّؾ 

اعمتديـ اعمٕم٤مس ظمػٌم ُمـ ذًمؽ اًمّمح٤ميب )اًمٕم٤مدي(، ويم٠من ذم هذا اًم٘مقل ظمٓم٠م أو 

 ضمريٛم٦م.

أُم٤م اًمٕم٘مؾ اًمٗمٚمًٗمل، ومػمى ـ قم٤مدًة وًمٞمس دائاًم ـ أن احل٤مل ذم شمٓمّقر: ّٕن سمٜم٤مءاشمف 

ٜم٤ًم ذم ىم٤مئٛم٦م قمغم اعمٕمروم٦م، وُمرور اًمزُم٤من ي٤ًمقمد ذم اًمؽما ًّ يمؿ اعمٕمرذم، مم٤م يٛمٜمح اًمٕم٘مؾ حت

 أُمقره.

ًمٙمـ قمغم أّي٦م طم٤مل، شمٖمدو اعمث٤مًمٞم٦م اعم٤موقي٦م ذم اًمٕم٘مؾ اًمٜميص ؾم٤ًٌٌم أطمٞم٤مٟم٤ًم ًمرهم٦ٌم 

ضم٤محم٦م ذم آؾمتٜم٤ًمخ احلرذم، هلذا ٟمجد ٟمحقًا ُمـ اًمتامهل ُمع اعم٤ميض طمتك ذم 

ذًمؽ ُم٘م٤مرسم٦م  ؿمٙمالٟمٞم٤مت إُمقر، وٟمٛمط احلٞم٤مة، وأؾمٚمقب اًمٕمٞمش، إيامٟم٤ًم ص٤مدىم٤ًم سم٠من ذم

ًمألٟمٛمقذج إقمغم، وُمـ هٜم٤م سم٤مًمْمٌط خترج سمٕمض فمقاهر اًمًٚمٗمٞم٦م واحلرومٞم٦م أطمٞم٤مٟم٤ًم، 

ومٜمجد ريمقدًا ذم احلٞم٤مة، ومجقدًا ذم صقرهت٤م، وظمقوم٤ًم ُمـ اًمتٖمٞمػم، وىمٚم٘م٤ًم ُمـ طمّمقل 

 شمٌّدٓت.

وقمغم اًمٕمٙمس ُمـ ذًمؽ اًمٕم٘مؾ اًمٗمٚمًٗمل اًمذي ٟمجده أطمٞم٤مٟم٤ًم ُمٜمدومٕم٤ًم سمنمه ًمٚمتٖمٞمػم، 

ػمورة وٟمحق ذًمؽ، طمتك يم٠مٟمف يٜمٙمر ـ أطمٞم٤مٟم٤ًم ـ اًم٘مديؿ ًمِ٘مَدُمف وي٠مظمذ واًمتحّقل، واًمّم

سم٤مجلديد جلدشمف، ويم٠من ىِمَدم ومٙمرٍة ُيٌٓمؾ ُمٗمٕمقهل٤م، أو يم٠من اعمٗم٤مهٞمؿ شمٌغم مجٞمٕمٝم٤م سمٛمرور 

 إي٤مم.
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 ـ تٛفري ايكذس٠ ايذفاع١ٝ يًذٜٔ 1ـ  4

ٞمت٤مومٞمزي٘مٞم٦م وم٤مًمديـ سمقصٗمف فم٤مهرًة ومٓمرّي٦م، وسمٕمد إيامن اًمٗمٞمٚمًقف سمف ـ حمّ٘م٘م٤ًم صقرًة ُم

قمـ اًمٕم٤ممل ـ ؾمقف يٙمقن سمٛم٘مدور اًمٗمٚمًٗم٦م أن حتّ٘مؼ دوم٤مقم٤ًم طمًٜم٤ًم قمٜمف وؾمط ؾم٤مطم٤مت 

ومٙمري٦م ٓ شم١مُمـ سمٛمرضمٕمٞم٦م اًمٜمص أو همػم ذًمؽ، وهذا ُم٤م ٓطمٔمٜم٤مه ُمع دمرسم٦م احلٙمامء 

اًمثالصم٦م اعمت٠مظمريـ وضمٞمؾ شمالُمذهتؿ اعمِمتٖمٚملم سم٤مًمدرس اًمٗمٚمًٗمل، قمٜمٞم٧م: اًمٕمالُم٦م 

 ٝمري واًمًٞمد اًمِمٝمٞمد حمٛمد سم٤مىمر اًمّمدر.اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل واًمِمٞمخ اًمِمٝمٞمد اعمٓم

ـّ هذا إُمر يٗميض إمم ٟمت٤مئ٩م همػم طمًٜم٦م ُمـ ضمٝم٦م صم٤مٟمٞم٦م ويٜمٌٖمل احلذر ُمٜمٝم٤م:  ًمٙم

ذًمؽ أّن اًم٘مدرة اًمدوم٤مقمٞم٦م اًمتل شمتٛمتع هب٤م اًمٗمٚمًٗم٦م اًمٞمقم، واًمًٞم٤مىم٤مت اًمت٤مرخيٞم٦م 

ًمٜمِم٤مـمٝم٤م اًمدوم٤مقمل هذا ذم اًم٘مرن اًمٕمنميـ سم٤مخلّمقص، خيِمك ُمـ حتّقهلام إمم ؾمٞم٤مج 

داظمٚمف اًمٕم٘مؾ اًمٗمٚمًٗمل اًمذي يٗمؽمض سمف ـ ُمـ طمٞم٨م يمقن هذا اًمٕمٚمؿ هق أب  حيٌس

اًمٕمٚمقم وأُّمٝم٤م وأؾمٌ٘مٝم٤م يمام ي٘مقًمقن ـ أن يٙمقن ؾم٤مسم٘م٤ًم قمغم آقمت٘م٤مد اًمديٜمل، وم٠من شمٙمقن 

ـّ اًمتديـ حيت٤مج اًمٞمقم دوم٤مقمٞم٤ًم إمم اًمٗمٚمًٗم٦م  ومٞمٚمًقوم٤ًم ًم٧ًم سمح٤مضم٦م إمم شمدّيـ ظم٤مّص، ًمٙم

ت٤مئ٩م ُمٗمٞمدة، ومال ٟم٘مّمد هٜم٤م ضمٕمؾ قمٚمؿ اًمٗمٚمًٗم٦م اًمتل يٛمٙمٜمف ُمـ ظمالهل٤م اًمقصقل إمم ٟم

يمالُمّٞم٤ًم: ّٕٟمٜم٤م ٟمٜمتٍم ًمٗمٚمًٗم٦م قمٚمؿ اًمٙمالم، وإّٟمام ٟمحٙمل قمـ إُمٙم٤مٟمٞم٦م ُمتقوّمرة ًمٚمديـ ذم 

 شمقفمٞمػ اًمٗمٚمًٗم٦م ذم اجلٛمٚم٦م ًم٘مٞمٛمف وُم٤ٌمدئف.

 

 ـ اَتالى قذس٠ فِٗ اآلخش 1ـ  5

ومٝمؿ اجلذور إّن اعمدارس اًمٗمٙمري٦م اًم٘م٤مئٛم٦م اًمٞمقم ذم اًمٕم٤ممل ٓ يٛمٙمـ ومٝمٛمٝم٤م سمدون 

اًمٗمٚمًٗمٞم٦م اًمتل ىم٤مُم٧م قمٚمٞمٝم٤م، ومحتك ًمق اختذ اإلٟم٤ًمن ُمقىمٗم٤ًم ؾمٚمٌّٞم٤ًم ُمـ اًمٗمٚمًٗم٦م ومالسمد 

ًمف ُمـ درؾمٝم٤م وومٝمٛمٝم٤م ُم٘مّدُم٦ًم ـ قمغم إىمّؾ ـ ًمٗمٝمؿ اعمِمٝمد اًمٗمٙمري اًم٘م٤مئؿ ذم اًمٕم٤ممل، 

وُمـ صمؿ يٖمدو اًمدرس اًمٗمٚمًٗمل طم٤مضم٦ًم أؾم٤مؾمٞم٦م ذم اًمٚمحٔم٦م اًمت٤مرخيٞم٦م، وذم حت٘مٞمؼ 
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ده٤م قم٤ممل اًمديـ واعمث٘مػ اعمًٚمؿ قمغم اًمًقاء، أؿمٌف رء سم٘مقًم٦م ُمـ اعمٕم٤مسة اًمتل يري

 ىم٤مل: إّن ٟم٘مد اًمٗمٚمًٗم٦م حيت٤مج إمم اًمٗمٚمًٗم٦م.

وًمٙمـ، وسمٛمٜم٤مؾم٦ٌم احلدي٨م قمـ أظمر اًمٗمٚمًٗمل، أضمد ُمـ اعمٜم٤مؾم٥م اًمتٜمقيف سم٠مّن 

اًمٗمٚمًٗم٦م عّم٤م يم٤مٟم٧م أؾمٌؼ اًمٕمٚمقم، سمؾ حتت٤مضمٝم٤م اًمٕمٚمقم ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر أٟمّم٤مره٤م قمغم 

٨م ٓ حتت٤مج اًمٕمٚمقَم، ومٝمذا ُمٕمٜم٤مه أّن ٟم٦ًٌم اًم٤ٌمطم٨م اًمٗمٚمًٗمل إمم مجٞمع دوهن٤م طمٞم ،إىمؾ

آدم٤مه٤مت اًمٗمٚمًٗمٞم٦م واًمديٜمٞم٦م ٟم٦ًٌم واطمدة: ّٕن هذه هل ُمٜمٓم٘مّٞم٦م ُمٙم٤مٟم٦م اًمٗمٚمًٗم٦م 

وُمقىمٕمٝم٤م اعمٕمرذم، وُم١مّدى هذا إُمر إمم ضورة شم٘مديؿ ُمٜم٤مه٩م ظم٤مّص٦م ذم اًمؽمسمٞم٦م 

٤مت مجٞمٕمٝم٤م حمؽمُم٦م ُمٜمٓم٘مّٞم٤ًم طمتك واًمتٕمٚمٞمؿ ذم اعمج٤مل اًمٗمٚمًٗمل: شمٗمؽمض أّن آدم٤مه

يث٧ٌم سمٓمالهن٤م، وُمـ صمؿ ٓ ُمٕمٜمك ًمٚمتٖمٞمٞم٥م ذم اًمدرس اًمٗمٚمًٗمل، ٓ اًمتٖمٞمٞم٥م قمغم 

أؾم٤مس طمْم٤مري يمتٖمٞمٞم٥م اًمٗمٚمًٗم٦م اًمٖمرسمٞم٦م هٜم٤م شم٤مرًة واًمنمىمٞم٦م هٜم٤مك أظمرى، وٓ 

اًمتٖمٞمٞم٥م قمغم أؾم٤مس ديٜمل يمتٖمٞمٞم٥م اًمٗمٚمًٗم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم اًمقؾمط اعمًٞمحل ُمثالً 

ؾم٤مس ُمذهٌل يمتٖمٞمٞم٥م اًمٗمٚمًٗم٦م اًمّمدرائٞم٦م ٟٓمتامء أسمرز رضم٤مهل٤م وسم٤مًمٕمٙمس، وٓ قمغم أ

إمم اعمذه٥م اإلُم٤مُمل، وٓ قمغم أؾم٤مس ىمقُمل يمتٖمٞمٞم٥م اًمٗمٚمًٗم٦م اًمًٞمٜمقي٦م هٜم٤مك أو 

اًمٗمٚمًٗم٦م اًمرؿمدي٦م ذم ذق اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل، وُمـ صمؿ ٓ شمٜمت٩م ُمٜم٤مه٩م اًمؽمسمٞم٦م واًمتٕمٚمٞمؿ 

قم٘ماًل ومٚمًٗمٞم٤ًم سم٘مدر ُم٤م اًمتل شم٘مقم قمغم شمدريس ُمدرؾم٦م ومٚمًٗمٞم٦م واطمدة وم٘مط.. ٓ شمٜمت٩م 

 شمٜمت٩م ٟمزقم٦م يمالُمّٞم٦م وومئقّي٦م ذم اًمدرس اًمٗمٚمًٗمل.

 

 ـ تٛفري فِٗ دذٜذ يًٓصٛص املكّذط١ 1ـ  6

وذًمؽ أّن هٜم٤مك شمٜم٤مؾم٤ًٌم ـمردي٤ًم ذم شمٙمقيـ صقر ضمديدة قمـ ُمٕم٤مين اًمٜمّمقص 

اًمديٜمٞم٦م سملم اخلٚمٗمٞم٤مت اعمٕمرومٞم٦م ًم٘م٤مرئ اًمٜمص وسملم شمٗمًػم اًمٜمّص سم٠مؾمٚمقب خمتٚمػ 

ا اٟمٗمتح اًمٕم٘مؾ اعمٗمّن ًمٚمٜمص اًمديٜمل قمغم أروٞم٤مت اعمٕمروم٦م اًمٗمٚمًٗمٞم٦م وهن٩م خمتٚمػ، وم٢مذ
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ومٝمذا ُمٕمٜم٤مه أّٟمف شمقومر قمغم ظمٚمٗمٞم٦م ُمٕمرومٞم٦م ضمديدة ذم ومٝمؿ اًمٕم٤ممل واًمقضمقد واعمٕمروم٦م 

واإلٟم٤ًمن، إُمر اًمذي يقومر ًمف ىمدرة ضمديدة قمغم ُم٘م٤مرسم٦م اًمٜمّمقص ُمـ زاوي٦م مل شمٙمـ 

قمـ ُمدى صقاسمٞم٦م اًمٗمٝمؿ اجلديد ُمتقومرة ًمف ُمـ ىمٌؾ، وهذا اًمٙمالم ي٘مع سمٍمف اًمٜمٔمر 

وقمدم صقاسمٞمتف، وم٢مّن اًمٙمالم ذم أّن اخلٚمٗمٞم٦م اًمٗمٚمًٗمٞم٦م شمقومر إُمٙم٤مٟمٞم٦م ظمٚمؼ ومٝمؿ ضمديد، 

أُّم٤م ُمدى صّح٦م هذا اًمٗمٝمؿ اجلديد ومٝمق أُمر شم٤مسمع ًم٘مقاقمده وؿمقاهده وُمٕمٓمٞم٤مشمف، وُمـ 

 صمؿ يٛمٙمـ عمـ يريد أن يٜمت٘مد أؾمٚمقسم٤ًم ظم٤مّص٤ًم ذم ومٝمؿ اًمٜمّمقص اًمديٜمٞم٦م يراه شم٠موياًل همػم

 ُمؼّمر.

وأيمتٗمل هبذه اعمّم٤مًمح اًمٜمققمٞم٦ّم اًمٕم٤مُّم٦م، ٕقمّرج قمغم اهلقاضمس واعمقاٟمع ُمـ اًمدرس 

 اًمٗمٚمًٗمل قمٜمد سمٕمض اًمتٞم٤مرات اًمديٜمٞم٦م اًمٞمقم ُمـ اًمتٗمٙمٞمٙمٞملم اخلراؾم٤مٟمٞملم وهمػمهؿ.

 

ـ َٛاقف ايتشفغ َٔ ايذسغ ايفًظفٞ يف ايٛطط ايذٜين، حتًٌٝ املٓطًكات  2

 ْٚكذٖا

ختٚمؼ  اًمٗمٚمًٗمل ذم اًمقؾمط اًمديٜمل ُمـ جمٛمققم٦م أؾم٤ٌمب يٜمٓمٚمؼ اعمتحٗمٔمقن ُمـ اًمدرس

 قمٜمدهؿ اهلقاضمس إزاء هذا احل٘مؾ اعمٕمرذم، وأىمػ هٜم٤م قمٜمد ُمؼّمريـ اصمٜملم أيمتٗمل هبام:

 

 ـ ايفًظف١ ٚاملخاطش ع٢ً اهل١ّٜٛ ايعكذ١ّٜ ٚايذ١ٜٝٓ، ٖادع االحنشاف ٚايطالي١ 2ـ  1

اًمْمالل أّول ُم٤م ٟمٓمّؾ هٜم٤م ٟمجد أطمدى أسمرز هذه اهلقاضمس، وهق ه٤مضمس 

واًمؽموي٩م ًمالٟمحراف اًمٕم٘مدي، طمٞم٨م يتٌٜمّك هذا اهل٤مضمس ذم اًمٖم٤مًم٥م اًمتٞم٤مر احلديثل 

واًمٗم٘مٝمل، أي شمٞم٤مر آؿمتٖم٤مل قمغم اًمٜمّمقص اًمديٜمٞم٦م، إذ يرى ه١مٓء أّن اًمدراؾم٤مت 

اًمٗمٚمًٗمٞم٦م حتقي اًمٙمثػم ُمـ إومٙم٤مر اًمتل شمتٜم٤مرم ُمع اًمٕم٘م٤مئد اًمديٜمٞم٦م، ُمـ ٟمقع احلدي٨م 

ًامين، ويمذًمؽ ُم٠ًمًم٦م اًمٕمٚمؿ اإلهلل سم٤مجلزئٞم٤مت، وىمْمّٞم٦م قمـ اعمٕم٤مد اًمروطم٤مين دون اجل
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ىِمَدم اًمٕم٤ممل سم٤مؾمتٌدال احلدوث اًمزُم٤مين سم٤محلدوث اًمذايت واإلُمٙم٤من اعم٤مهقي، أو 

سم٤مؾمتٌداهلام ُمٕم٤ًم سم٤مإلُمٙم٤من اًمقضمقدي اًمٗم٘مري، وىمد حيّمؾ أّن اًمٗم٘مٞمف أو اعمحّدث أو 

، ُمثؾ شمّمّقر اعمٗمّن حيٛمؾ صقرًة قمـ ُمقوقع ومٚمًٗمل ٓ يرى أصح٤مسمف أّٟمف يمذًمؽ

سمٕمْمٝمؿ اًميورة اًم٘م٤مئٛم٦م سملم اًمٕمّٚم٦م واعمٕمٚمقل واًمتل يتحّدث قمٜمٝم٤م اًمٗمالؾمٗم٦م، سمٛمٕمٜمك 

احلتٛمٞم٦م واجلؼم اًمذي يتٜمّزه قمٜمف اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم، أو آقمت٘م٤مد سم٠مّن ٟمٔمري٦م اًمتِمٙمٞمؽ 

اخل٤مّّص ذم اًمقضمقد واًمتل شمٌٜمّتٝم٤م احلٙمٛم٦م اعمتٕم٤مًمٞم٦م شمٕمٜمل قملم ٟمٔمري٦م وطمدة اًمقضمقد 

٤مة ُمـ فم٤مهر يمالم سمٕمض اعمتّمّقوم٦م واعم١مّدي٦م ـ ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمرهؿ ـ واعمقضمقد اعمًتقطم

 إمم اًمٙمٗمر: إلٟمٙم٤مره٤م اًمثٜم٤مئّٞم٦م سملم اخل٤مًمؼ واعمخٚمقق واًمٙمثرة احل٘مٞم٘مٞم٦م ذم اًمٕم٤ممل.

ويتخّٓمك هذا اًمٗمريؼ هذا اًمٜمقع ُمـ اهلقاضمس ًمػمى أّن حم٤موٓت سمٕمض اًمٗمالؾمٗم٦م 

سم٤مًمٜمّمقص اًمديٜمٞم٦م اًمتقومٞمؼ سملم اًمٕم٘مؾ واًمٜمص هل حم٤موٓت شمٓمقيٕمٞم٦م شمالقم٧ٌم 

وحتّٙمٛم٧م هب٤م، وأّن ُم٤م ىمّدُمتف ُمثؾ اًمٗمٚمًٗم٦م اًمّمدرائٞم٦م ُمـ شمقومٞمؼ سملم اًمنميٕم٦م 

واحل٘مٞم٘م٦م واًمٓمري٘م٦م مل يٙمـ ؾمقى شمالقم٥م سم٤مًمٜمّمقص وشم٠مويٚمٝم٤م سمٓمري٘م٦م ٓ ختْمع طمتك 

 ًم٘مقاقمد اعمج٤مز آقمتزاًمٞم٦م.

ت هذا إُمر ضمّر ىمٚم٘م٤ًم يمٌػمًا سملم اًمٗم٘مٝم٤مء واعمحّدصملم وظمِمٞم٦ًم ُمـ شمٜم٤مُمل اًمٜمزقم٤م

اًمٗمٚمًٗمٞم٦م اًمتل شمتحّرر ُمـ اًمٜمّمقص قمؼم ُمرضمٕمّٞم٦م اًمٕم٘مؾ ُمـ ضمٝم٦م وىمقاقمد اًمت٠مويؾ 

 اإلومراـمل ُمـ ضمٝم٦م صم٤مٟمٞم٦م، وُمـ صمؿ يّمٌح اًمديـ سم٠ممجٕمف قمرو٦ًم ًمٚمخٓمر.

وإذا أىمحٛمٜم٤م ادم٤مه٤مت اًمٗمٚمًٗم٦م اًمٖمرسمٞم٦م ذات اًمٓم٤مسمع اعمٕمرذم وهمػمه وأظمذٟم٤مه٤م سمٕملم 

ٟمزقم٤مت اًمِمؽ واًمًٗمًٓم٦م آقمت٤ٌمر ؾمٞمٙمقن اعمِمٝمد أيمثر ُم٠مؾم٤موي٦ًم: طمٞم٨م ؾمتٔمٝمر 

سم٠مؿمٙم٤مهل٤م احلديث٦م ذم اًمٖمرب، وؾمٞمتؿ شمٕمريض صم٘م٤مومتٜم٤م وؿم٤ٌمسمٜم٤م ًمت٠مصمػمات اًمٗمٙمر اًمٖمريب 

اًمذي سم٤مت يرى اعمٞمت٤مومٞمزي٘م٤م ٟمٗمًٝم٤م همػم ىم٤مسمٚم٦م ًمإلصم٤ٌمت ُمع قمامٟمقئٞمؾ يم٤مٟمط، أو يراه٤م 

ىمْم٤مي٤م همػم ذات ُمٕمٜمك وٓ شم٘مٌؾ اًمّمدق واًمٙمذب ُمع اعمٗمّٙمريـ اًمقوٕمٞملم، سمؾ 



 2ج /الفقه اإلسالمي املعاصر  دراسات يف ......................................... 76

ق اعمٜم٤مه٩م اعمٜمٓم٘مٞم٦م احلديث٦م اًمتل أـم٤مطم٧م سم٘مقاقمد اًمٞم٘ملم طمتك ذم إظمٓمر ُمـ ذًمؽ ه

اًمٕمٚمقم ٟمٗمًٝم٤م وطمّقًمتٝم٤م إُّم٤م إمم ىمقاقمد شمرضمٞمح ُمٕمرذم وم٘مط أو إمم جمّرد ؾمٞمٙمقًمقضمٞم٤مت 

ٓ حتٙمل قمـ اًمقاىمع سم٠مُم٤مٟم٦م يمام ىمّدُمٝم٤م ًمٜم٤م ديٗمٞمد هٞمقم، سمام ومٞمٝم٤م ُمٜم٤مه٩م اًمتجرسم٦م 

 وآؾمت٘مراء.

اًمتٞم٤مرات اًمٜمّمٞم٦ّم ذم إوؾم٤مط اًمديٜمٞم٦م إزاء ًمٕمّؾ هذه أظمٓمر إؿمٙم٤مًمّٞم٦م شمٕمت٘مد هب٤م 

 احل٘مؾ اًمٗمٚمًٗمل، وُمـ اًميوري ًمٜم٤م اًمتٗمٙمػم ومٞمٝم٤م سمت٠منٍّ وروي٦م وقمدم آؾمتٝم٤مٟم٦م هب٤م.

 

 ٚقفات َع دٚاعٞ ايكًل ايذٜين

أُم٤مم هذه اًمّمقرة ٟمجد أّٟمف سم٤مإلُمٙم٤من اًمت٠مُّمؾ ذم هذا إُمر وحتٚمٞمٚمف أيمثر قمؼم 

 جمٛمققم٦م ٟم٘م٤مط:

ؽمك شم٠مصمػمات ؾمٚمٌٞم٦م هٜم٤م أو هٜم٤مك، ٓؾمٞمام اًمٕمٚمقم ًمٞمس هٜم٤مك قمٚمؿ ٓ ي أوًٓ:

اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م اعمتّمٚم٦م ذم ُمقوققم٤مهت٤م سم٤معمج٤مل اًمديٜمل، وم٢مذا يمٜم٤ّم ٟمريد اًمتحّٗمظ قمغم يمؾ قمٚمؿ 

يؽمك أصمرًا ؾمٚمٌّٞم٤ًم هٜم٤م أو هٜم٤مك ومٝمذا يٕمٜمل اًمتحٗمظ قمغم جمٛمؾ اًمٕمٚمقم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م، ُمثؾ 

ًمت٤مريخ وهمػمه٤م، وم٢مّن هذا قمٚمقم اًمٜمٗمس )ومرويد أٟمٛمقذضم٤ًم( وآضمتامع واًمٚم٤ًمٟمٞم٤مت وا

صم٤مت  هق اًمقوم٤مء احل٘مٞم٘مل ًمٓمٌٞمٕم٦م اهل٤مضمس اعمِم٤مر إًمٞمف، واعمٗمؽمض اقمت٤ٌمر مجٞمٕمٝم٤م ُمٚمقِّ

قم٘مدي٦م أو ومٙمري٦م يٜمٌٖمل اًمتٜمّزه قمٜمٝم٤م، وٓ ٟمجد ذم اًمقؾمط اعمتحّٗمظ ُمثؾ هذا اعمقىمػ 

اعمتِمّدد إمم هذا احلّد ُمـ ؾم٤مئر اًمٕمٚمقم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م، ورسمام يٙمقن ذًمؽ سم٥ًٌم قمدم 

 هذه اًمٕمٚمقم هتديدًا ضمّدي٤ًم ًمٚمٗمٙمر اًمديٜمل اًمرؾمٛمل وًمق ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر أٟمّم٤مره. مم٤مرؾم٦م

إّن اًمتداقمٞم٤مت اًمًٚمٌٞم٦م ًمٕمٚمٍؿ ُمـ اًمٕمٚمقم ٓ شم٘مػ قمٜمد طمدود اًمٕمٚمقم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م 

اًمٕم٘مالٟمٞم٦م، سمؾ متتّد إمم اًمٕمٚمقم اًمديٜمٞم٦م ٟمٗمًٝم٤م واًم٘م٤مئٛم٦م قمغم اًمٜمّمقص أو ُم٤م هق ذم 

اًمٙمثػم ُمـ اًمتٞم٤مرات اًمٗم٘مٝمٞم٦م واحلديثٞم٦م  ىمّقهت٤م ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر اًمٜمّمٞملّم، ومٜمحـ ٟمجد



 77 .. ، مطالعة يف املوقف الشرعي مً العلوو الفلشفيةالدرس الفلشفي وسؤال الشرعية 

واًمتٗمًػمي٦م يتّؿ اًمتٕم٤مـمل ُمٕمٝم٤م ُمـ ُمقىمػ اًمتحّٗمظ واًمرومض وهتٛم٦م آسمتداع، ومٞمام ٓ 

ٟمجد اًمٗم٘مٝم٤مء ـ رهمؿ ذًمؽ ـ يتٕم٤مُمٚمقن سم٥ًٌم هذا إُمر ُمع جمٛمؾ قمٚمؿ اًمٗم٘مف سم٠مّٟمف قمٚمؿ 

تٕمٚمٞم٘م٤مت سمِْدقِمل و٤مّل، وهٙمذا احل٤مل ذم قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف، طمٞم٨م ضم٤مءت اًمٙمثػم ُمـ اًم

اًمٜم٘مدّي٦م قمٚمٞمف طمتك رأى سمٕمْمٝمؿ ًمف ضرًا يمٌػمًا قمغم اعمّم٤مدر اًمديٜمٞم٦م إصٞمٚم٦م، وُمع 

ذًمؽ فمّؾ هذا اًمٌٕمض ـ ُمثؾ اًمًٞمد قمٌد إقمغم اًمًٌزواري ـ ُم١مُمٜم٤ًم هبذا اًمٕمٚمؿ، هم٤مي٦م 

 إُمر ُمـ اًمّدقم٤مة إمم هتذيٌف وشمِمذيٌف ًمرومع اعمِمٙمالت اًمتل يقاضمٝمٝم٤م.

اًمدرس اًمٗمٚمًٗمل واًمتل أذٟم٤م إًمٞمٝم٤م آٟمٗم٤ًم ُمـ  إّن اجلٛمع سملم قمٜم٤مس اًميورة ذم

ضمٝم٦م، واعمخ٤مـمر اًمتل شمٜمجؿ أطمٞم٤مٟم٤ًم قمـ اًمِمٖمؾ اًمٗمٚمًٗمل ُمـ ضمٝم٦م صم٤مٟمٞم٦م، ٓ شمدومع إمم 

اًمِمٓم٥م قمغم هذا احل٘مؾ اعمٕمرذم وإصم٤مرة اًمزواسمع وّده واًمتحذير ُمٜمف واعمٜمع ُمـ 

درس شمدريًف ذم سمٕمض احلقزات واعمٕم٤مهد اًمديٜمٞم٦م، سم٘مدر ُم٤م يًتدقمل شمٌٜمّل ظمٞم٤مر اًم

اًمٗمٚمًٗمل ُمـ طمٞم٨م اعمٌدأ صمؿ اًم٘مٞم٤مم سمٛمح٤موٓت شمّمحٞمح شمدومع هذا اًمدرس ًمتّمقي٥م 

ُم٘مقٓشمف وشمّمحٞمح ُمٜمٝم٤مضمّٞم٤مشمف ذم اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل سمام يتقاومؼ ُمع اًمديـ، وُمع اًمٌٕمد 

 اًمٕمٚمٛمل ًمٚمٗمٚمًٗم٦م ُمٕم٤ًم.

يٌدو زم أّن اعمٜمٝم٩م اإلظم٤ٌمري وشمٞم٤مر اعمحّدصملم يم٤من أيمثر ووم٤مًء ٕومٙم٤مره ُمـ هذه  ثاكقًا:

، وم٘مد رومض قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف وإن مل يٙمـ رومْمف ًمف ُمٜمٓمٚم٘م٤ًم سم٤مًميورة ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م

ـّ آزدواضمٞم٦م اًمتل شمٌدو ًمٜم٤م شمًٞمٓمر قمغم اًمتٞم٤مر  اًمٌٕمد اًمٗمٚمًٗمل اًمذي ٟمتحدث قمٜمف، ًمٙم

إصقزم ذم اعمٕم٤مهد اًمديٜمٞم٦م اًمتل حتٙمؿ اعم١مؾّم٦ًم اًمديٜمٞم٦م ذم اًمقؾمط اًمِمٞمٕمل اًمٞمقم: 

شمتٛمتع سمف اًمٗمٚمًٗم٦م وُم٘مقٓهت٤م ذم قمٚمؿ  وذًمؽ أّن اجلٛمٞمع يٕمٚمؿ ُم٘مدار اًمٜمٗمقذ اًمذي

أصقل اًمٗم٘مف سمِمٙمؾ ُم٤ٌمذ أو همػم ُم٤ٌمذ، ُمثؾ ُم٤ٌمطم٨م اقمت٤ٌمرات اعم٤مهٞم٦م واعمِمتؼ 

واًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم، ويمٞمػ اؾمتٗم٤مدوا ُمـ ىمقاقمد اًمٗمٚمًٗم٦م وىمْم٤مي٤مه٤م ذم ُمثؾ ُم٤ٌمطم٨م 

ُم٘مّدُم٦م اًمقاضم٥م واعمٗم٤مهٞمؿ واضمتامع إُمر واًمٜمٝمل واًمقضمقب اًمتخٞمػمي وسمٕمض 
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هـ( ـ 1329ٓؾمتّمح٤مب، وىمد رأيٜم٤م أّن ُمثؾ اًمِمٞمخ اخلراؾم٤مين )شمٗمّمٞمالت ُم٤ٌمطم٨م ا

ص٤مطم٥م يمٗم٤مي٦م إصقل ـ ىمد اؾمت٘مدم ًمٚمدرس إصقزم جمٛمققم٦م ىمْم٤مي٤م ومٚمًٗمٞم٦م ّٕول 

. وُمـ يراضمع اًمدرس إصقزم ُمٜمذ ُمّرة، رسمام يٙمقن ُمٜمٝم٤م ىم٤مقمدة اًمقاطمد سمّمٞم٤مهم٤مهت٤م

ذهٜمٞم٦م اًمٗمٚمًٗمٞم٦م هـ( إمم يقُمٜم٤م هذا يرى يمؿ ؾمٞمٓمرت اًم1215اًمقطمٞمد اًمٌٝمٌٝم٤مين )

هـ( 1131واعمٜمٓم٘مٞم٦م قمغم آًمٞم٤مت اًمِمٖمؾ إصقزم، سمؾ ٟمحـ ٟمجد اًمِمٞمخ اًمٌٝم٤مئل )

، ُمت٤مسمٕم٤ًم ذم ذًمؽ يْمع ُم٘مّدُم٤مت ُمٜمٓم٘مٞم٦م وقم٘مٚمٞم٦م ذم سمداي٦م يمت٤مسمف: زسمدة إصقل

. واًم١ًمال: إذا يم٤مٟم٧م اًمٗمٚمًٗم٦م ًمٕمٜم٦ًم ُمـ هـ(515اًمِمٞمخ أيب طم٤مُمد اًمٖمزازم )

ٝم٤م، ومام هل هذه آزدواضمٞم٦م اًمتل وىمع ومٞمٝم٤م سمٕمض اًمٚمٕمٜم٤مت اًمتل جيدر آسمتٕم٤مد قمٜم

اًمٗم٘مٝم٤مء وإصقًمٞمقن؟! ومٝمؿ ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م يٕمٞمِمقن اًمٌح٨م اًمٗمٚمًٗمل ذم همػم ُمقىمع ُمـ 

ُمقاىمع درؾمٝمؿ إصقزم سمؾ واًمٗم٘مٝمل، وُمـ ضمٝم٦م صم٤مٟمٞم٦م يتحّٗمظ سمٕمْمٝمؿ ُمـ هذا اًمٕمٚمؿ 

عمٗمؽمو٦م ُمـ أؾم٤مؾم٤ًم، إّن هذا يٕمٜمل أّن سم٤مإلُمٙم٤من اجلٛمع سملم هذا اًمٕمٚمؿ ودمٜم٥ّم حم٤مذيره ا

 ضمٝم٦م أظمرى، وهبذا شمرشمٗمع طم٤مًم٦م آزدواضمٞم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م ذم هذا اعمج٤مل.

وًمق أردٟم٤م آؾمتٖمراق أيمثر ذم هذه اًمٜم٘مٓم٦م، ًمٙم٤من ُمـ اعمٜم٤مؾم٥م أن ٟمِمػم إمم أّن 

اعمِمتٖمٚملم سم٤مًمٌح٨م اًمٗمٚمًٗمل يٕمٞمٌقن قمغم سمٕمض إصقًمٞملم وىمققمٝمؿ ذم أظمٓم٤مء طم٤مّدة 

رس آضمتٝم٤مدي، إذ يرون أّن قمدم ذم ٟمٓم٤مق شمقفمٞمٗمٝمؿ اعمٗم٤مهٞمؿ اًمٗمٚمًٗمٞم٦م ذم اًمد

درؾمٝمؿ سمِمٙمؾ ُمٜمّٔمؿ ًمٚمٕمٚمقم اًمٗمٚمًٗمٞم٦م أوم٣م إمم وىمققمٝمؿ ذم أظمٓم٤مء ذم اًمٗمٝمؿ 

اٟمٕمٙم٧ًم ؾمٚم٤ًٌم قمغم ٟمت٤مئ٩م وُمٕمٓمٞم٤مت اًمٌح٨م إصقزم اًمذي اؾمتخدم هذه اًم٘مقاقمد 

                                           
 .211، 141ـ قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ـ: اخلراؾم٤مين، يمٗم٤مي٦م إصقل:  اٟمٔمر( 1)

، حت٘مٞمؼ: وم٤مرس طمًقن يمريؿ، ٟمنم ُمرص٤مد، اًمٓمٌٕمـ٦م 52ـ  39: اًمٌٝم٤مئل، زسمدة إصقل: اٟمٔمر( 2)

 هـ.1423إومم، 

، شم٘مـديؿ ووـٌط وشمٕمٚمٞمـؼ: حمٛمـد 131ـ  31: 1زم، اعمًتّمٗمك ُمـ قمٚمؿ إصقل : اًمٖمزااٟمٔمر( 3)

 إسمراهٞمؿ رُمْم٤من، دار إرىمؿ سمـ أيب إرىمؿ، ًمٌٜم٤من.
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اًمٗمٚمًٗمٞم٦م، ومٝمٜم٤مك ُمـ آظمذ اعمحّ٘مؼ اخلراؾم٤مين قمغم شمقفمٞمٗمف ىم٤مقمدة اًمقاطمد ذم ُم٤ٌمطم٨م 

رأى أّن هذه اًم٘م٤مقمدة إّٟمام شمّمدق ذم اًمقاطمد احل٘مٞم٘مل ٓ  ُمقوقع اًمٕمٚمؿ، طمٞم٨م

، وهذا يٕمٜمل أّن اًمدرس إصقزم ٟمٗمًف سم٤مت سمح٤مضم٦م اًمقاطمد اًمٕمٜمقاين همػم احل٘مٞم٘مل

إمم اعمزيد ُمـ اًمتٕمّٛمؼ ذم اًمدرس اًمٗمٚمًٗمل طمذرًا ُمـ اًمقىمقع ذم أظمٓم٤مء اضمتٝم٤مدّي٦م 

ق أظمذٟم٤م سمقضمٝم٦م ٟمٔمر سمٕمض ُم٤مدام قمٚمؿ إصقل ُمٌٜمّٞم٤ًم قمغم هذا اعمٜمٝم٩م ذم اًمتٗمٙمػم، وًم

اًمٗمالؾمٗم٦م اعمت٠مظمريـ ُمثؾ اًمٕمالُم٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل واعمح٘مؼ اإلصٗمٝم٤مين واًمِمٞمخ اعمٓمّٝمري 

واًمديمتقر قمٌد اًمٙمريؿ هوش، وم٢مّن سمٜمٞم٦م قمٚمؿ إصقل سمِمٙمٚمٝم٤م احل٤مزم قم٤مري٦م قمـ 

اًمّمّح٦م: ٕهّن٤م شم٘مقم قمغم اخلٚمط اخلٓمػم سملم اًم٘مْم٤مي٤م احل٘مٞم٘مٞم٦م واًم٘مْم٤مي٤م آقمت٤ٌمري٦م، 

ٓسمّد ُمـ ُمٕم٤مجلتف ذم اًمٌح٨م اًمٗمٚمًٗمل ذم اعمرطمٚم٦م إؾمٌؼ ًمتح٘مٞمؼ ىمٞم٤مُم٦م وهق أُمٌر 

 صحٞمح٦م ًمٕمٚمؿ إصقل وآضمتٝم٤مد ٟمٗمًف.

هـ( ـ ُمـ 1151يٌدو زم أّن فمٝمقر ضمٞمؾ ـ سمٕمد صدر اعمت٠مهّللم اًمِمػمازي ) ثافثًا:

اًمٗم٘مٝم٤مء وإصقًمٞملم اًمٗمالؾمٗم٦م، يٛمٙمٜمف أن ي٘مّدم ؿم٤مهدًا شم٤مرخيٞم٤ًم واىمٕمٞم٤ًم قمغم إُمٙم٤مٟمٞم٦م 

ومٞمؼ سملم اعم٤ًمريـ، ُمٝمام ىمّدُمٜم٤م ُمـ ُمالطمٔم٤مت قمغم هذا أو ذاك، وم٤معمحّ٘مؼ اًمتق

هـ( يم٤من واطمدًا ُمـ أسمرز ومالؾمٗم٦م إصقًمٞملم وأصقًمٞمل 1361اإلصٗمٝم٤مين )

اًمٗمالؾمٗم٦م ذم اًم٘مرن اًمٕمنميـ، وىمد ىمّدُم٧م دراؾم٤مشمف وٟمت٤مئ٩م أومٙم٤مره ُمث٤مًٓ ًمٚمٗم٘مٞمف 

ذم اًمتحٚمٞمؾ اًمٕم٘مكم اعمتحّٗمظ قمغم اًمٜمّمقص وُمٕمٓمٞم٤مهت٤م ُمـ ضمٝم٦م وًمٚمٗمٞمٚمًقف اًمٜم٤مؿمط 

 .ُمـ ضمٝم٦م صم٤مٟمٞم٦م

وعم٤مذا ٟمٌتٕمد أيمثر وم٤مًمٕمالُم٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل أيمؼم أقمالم اًمٗمٚمًٗم٦م ذم اًم٘مرن اًمٕمنميـ، 

                                           
: واًمّمـدر، 54: 1: واًمٌجٜمقردي، ُمٜمتٝمك إصقل 13: 1( راضمع: اإلصٗمٝم٤مين، هن٤مي٦م اًمدراي٦م 1)

٦م احلٙمٛمـ٦م سمتٕمٚمٞم٘مـ٦م : وراضمع أىم٤ًمم اًمقاطمـد: اًمٓم٤ٌمـمٌـ٤مئل، هن٤ميـ13: 2دروس ذم قمٚمؿ إصقل 

 .538ـ  533: 2اًمٗمٞم٤ميض 
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وُمٝمام اظمتٚمٗمٜم٤م ُمٕمف ذم شمٗمّمٞمؾ هذا اًمتٗمًػم هلذه أي٦م أو شمٚمؽ ومال ٟمًتٓمٞمع اًمِمؽ سم٠مّٟمف 

م ُمـ ظمالهل٤م ـ يمام يم٤من رضماًل ُمتدّيٜم٤ًم ُمٗمّنًا ىمرآٟمٞم٤ًم ومّذًا وىمّدم ومٚمًٗم٦م ُمتدّيٜم٦م ُم١مُمٜم٦م، ظمد

ـ اًمٗمٙمر اًمديٜمل سمام مل يًتٓمع  أصقل اًمٗمٚمًٗم٦م واعمٜمٝم٩م اًمقاىمٕملئمٝمر ُمـ يمت٤مسمف 

 .اًمٙمثػم ُمـ اًمٜمّمّٞملم ومٕمٚمف

وهٙمذا ًمق هٟم٤م ُمع ومٞمٚمًقف آظمر ُمثؾ اًمًٞمد حمٛمد سم٤مىمر اًمّمدر، طمٞم٨م وضمدٟم٤مه 

ـ ي٘مّدم ـ سمٕمد ومٚمًٗمتٜم٤م ـ أـمروطم٦م )إؾمس اعمٜمٓم٘مٞم٦م ًمالؾمت٘مراء( ُم٘مؽمسم٤ًم ومٞمٝم٤م طمتك ُم

إٟمٛمقذج اًمٖمريب ذم اًمتٗمٙمػم اعمٜمٓم٘مل، وُمع ذًمؽ مل خيرج قمـ ىمقاقمد اًمذهٜمٞم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م 

وإصقًمٞم٦م احل٤ميمٛم٦م قمغم اعم١مؾّم٦ًم اًمديٜمٞم٦م، وهذا يٕمٜمل اًمتٛمّٙمـ اًمت٤مرخيل ُمـ شمقومػم 

أٟمٛمقذج ًمٚمدرس اًمٗمٚمًٗمل ٓ خيٚمؼ ىمٚم٘م٤ًم قمغم اًم٘مٞمؿ واًمٕم٘م٤مئد اًمديٜمٞم٦م، ومٚمامذا ٓ شمٙمقن 

ًمٞماًل قمغم إُمٙم٤مٟمٞم٦م اجلٛمع سملم اًمدرس اًمٗمٚمًٗمل واًمٗمٙمر هذه اًمِمقاهد اًمت٤مرخيٞم٦م د

 اًمديٜمل؟!

يم٤مٟم٧م ُمالطمٔم٤مشمٜم٤م اًم٤ًمسم٘م٦م ىم٤مئٛم٦م قمغم اًمتًٚمٞمؿ سمٛمٜمٝم٩م اًمتٗمٙمػم اًمذي اقمتٛمدشمف  رابعًا:

هقاضمس اًمٕم٘مؾ اًمديٜمل، ًمٙمٜمّٜم٤م أن ٟمريد شمٗمٙمٞمؽ اعمِمٝمد أيمثر ُمـ زاوي٦م ُم٤ٌمدئف 

٤ميمٛم٦م ُمٕمرومٞم٦م قمٚمٛمّٞم٦م، إّن اًمٗمٙمري٦م ًمٜمح٤ميمؿ ُمٜمٓمؼ اًمتٗمٙمػم اًمراومض ًمٚمدرس اًمٗمٚمًٗمل حم

اًمٗمٚمًٗم٦م قمغم ىمًٛملم: ومٚمًٗم٦م وضمقد وومٚمًٗم٦م ُمٕمروم٦م، إذا اؾمتٌٕمدٟم٤م أن اًمٗمٚمًٗم٤مت 

اعمْم٤موم٦م، وومٚمًٗم٦م اعمٕمروم٦م ختقض ذم ُمٜم٤مه٩م اًمتٗمٙمػم وأصقًمف وُمٜمٓمٚم٘م٤مشمف، إهّن٤م شم٘مؽمب 

ُمـ اًمدرس اعمٜمٓم٘مل، وشمِمتٖمؾ قمغم أظمٓمر ىمْمٞم٦ّم ذم اًمتٗمٙمػم وهل حتٚمٞمؾ سمٜمٞم٦م اجلٝم٤مز 

هـ اًمٌنمي. وٟمحـ ٟمٕمرف أّن هذا اًمٜمقع ُمـ اًمٗمٚمًٗم٦م يًٌؼ يمّؾ شمٗمٙمػم اإلدرايمل ًمٚمذ

سمنمي، ومٝمق ُمتٕم٤مٍل قمـ إدي٤من واعمذاه٥م واًمٗمرق وإوـم٤من، وٓ يّمّح أي شمٗمٙمػم 

سمنمي ىمٌؾ أن ي٠مظمذ ذقمّٞمتف واقمت٤ٌمره اعمٜمٓم٘مل ُمـ هذا اًمدرس اعمٕمرذم. وأُّم٤م ومٚمًٗم٦م 
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ؾ ُمـ هذه اًمزاوي٦م إمم اإلهلٞم٤مت اًمقضمقد ومٝمل احل٤ميمٛم٦م ذم ىمقاقمد اًمقضمقد اًمٕم٤مُّم٦م ًمتدظم

 سم٤معمٕمٜمك إظمص وشمٌح٨م ذم أصؾ اًمقضمقد وُمٌدئف وهق اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم.

سمٜم٤مًء قمٚمٞمف، شمٔمٝمر أُم٤مُمٜم٤م أؾمئٚم٦م حتت٤مج ٕضمقسم٦م ُمٜمٓم٘مٞم٦م: يمٞمػ حيّؼ ًمٚمٗم٘مٞمف أو 

إصقزم أو اعمحّدث أو اعمٗمّن ـ ُمقوققمّٞم٤ًم ـ أن يتقّصؾ إمم ٟمت٤مئ٩م ذم جم٤مل قمٛمٚمف دون 

ٞم٤مراشمف ذم اًمًٌؾ اعمقصٚم٦م إمم اًمٜمت٤مئ٩م؟ وإذا يم٤من قمٚمؿ اًمٗم٘مف أن يٙمقن ىمد طمًؿ ظم

اإلؾمالُمل ىمد اطمت٤مج إمم ُمٜمٓم٘مف اخل٤مص اًمذي فمٝمر ومٞمام سمٕمد ُمدّوٟم٤ًم قمغم ؿمٙمؾ قمٚمؿ 

أصقل اًمٗم٘مف، وم٢مّن ذًمؽ ي١ميّمد أّن اًمٕمٚمقم اًمديٜمٞم٦م سمرُّمتٝم٤م حتت٤مج إمم ُمٜمٓم٘مٝم٤م اًمٕم٤مم اًمذي 

ّص اعمٜمٌثؼ ُمٜمٝم٤م. وإذا ىم٤مل ًمٜم٤م شمتقٓه ُم٤ٌمطم٨م ومٚمًٗم٦م اعمٕمروم٦م واًمدرس اعمٜمٓم٘مل اخل٤م

اًمٕم٤ممل اًمديٜمل سم٠مّن أصقًمف اعمٜمٓم٘مٞم٦م سمدهيٞم٦م وأراح ٟمٗمًف ُمـ اًمتٗمٙمػم هب٤م هبذه احلّج٦م 

اعمتداوًم٦م، وم٢مّٟمف ُمـ اًمالزم شمذيمػمه سم٠مّن هذا آومؽماض يتٕم٤مُمك قمـ اعمِمٝمد اًمّم٤مظم٥م ذم 

ذم  اًمٗمٙمر اًمٌنمي ُمٜمذ ىمرون، واًمذي أضمٝمد اعمٗمّٙمريـ واًمٕمٚمامء ذم اًمٖمرب واًمنمق

اًمتقّصؾ إمم ٟمت٤مئ٩م سمِم٠مٟمف، وم٘مْم٤مي٤م ومٚمًٗم٦م اعمٕمروم٦م شمٕمّ٘مدت أيمثر مم٤ّم ٟمتّمّقر مجٞمٕم٤ًم، 

ٓؾمٞمام سمٕمد أن دظمٚمتٝم٤م اًمٙمثػم ُمـ ٟمت٤مئ٩م دراؾم٤مت قمٚمؿ اًمٜمٗمس واًمٗمًٚمج٦م، ومٙمٞمػ حيّؼ 

ًمٜم٤م شمًٌٞمط يمّؾ هذا اعمِمٝمد اعمٕمّ٘مد سم٤مومؽماض اًمٌداه٦م وأّن أظمريـ ىمد وىمٕمقا ذم اًمِمٌٝم٦م 

 اعم٘م٤مسمٚم٦م ًمٚمٌدهي٦م؟!

وًمق ختّٓمٞمٜم٤م ومٚمًٗم٦م اعمٕمروم٦م إمم ومٚمًٗم٦م اًمقضمقد ومٚمـ يٙمقن إُمر أؾمٝمؾ: ذًمؽ أّٟمف مل 

يتْمح سمِمٙمؾ طم٤مؾمؿ يمٞمػ متّٙمـ اًمٕم٘مؾ اًمديٜمل ُمـ آطمتٗم٤مظ سمٕمٚمؿ اًمٙمالم سمقصٗمف 

ٟمِم٤مـم٤ًم قم٘مٚمّٞم٤ًم دوم٤مقمٞم٤ًم واقمتؼم ىمْم٤مي٤مه ؾم٤مسم٘م٦ًم ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اعمٜمٓم٘مٞم٦م قمغم اًمدرؾملم: 

اًمتٗمًػمي، وذم اًمقىم٧م قمٞمٜمف ه٤مضمؿ قمٚمؿ إصقزم واًمٗم٘مٝمل، ومْماًل قمـ احلديثل و

اًمٗمٚمًٗم٦م، ُمع أّن اًمٕمٚمٛملم يِمتٖمالن قمغم ُمٚمّػ ُمت٘م٤مرب ويٌحث٤من ذم ُمقوققم٤مت 

طمتك أّن مجٚم٦م ُمـ اًمٙمت٥م اًمٙمالُمٞم٦م يمتجريد آقمت٘م٤مد ًمٜمّمػم اًمديـ  ،ُمت٘م٤مرسم٦م ٟمًٌّٞم٤مً 
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اًمٓمقد وذوطمف شمٜم٤موًم٧م اعم٤ٌمطم٨م اًمٕم٤مُّم٦م ًمٚمقضمقد ذم ومّمقهل٤م إومم. وإذا يم٤من 

سمٞمٜمٝمام ُمع اقمتامدمه٤م اعمٜمٝم٩م اًمٕم٘مكم هق ذم اًمٖم٤مي٤مت اًمتل ي٘مّدُمٝم٤م اعمتٙمّٚمؿ ًمٕمٛمٚمف اًمتٛمٞمٞمز 

وأّٟمف شمٌٞملم اعمٕم٤مرف اًمديٜمٞم٦م وآؾمتدٓل قمٚمٞمٝم٤م واًمدوم٤مع قمٜمٝم٤م ومٞمام ي٘مّدم اًمٗمٞمٚمًقف 

ٟمٗمًف ُمتٕم٤مًمٞم٤ًم قمـ هذا احلّم٤مر اخل٤مّص ذم إهداف، وم٢مّن هذا ٓ جيٕمؾ اًمٗمٚمًٗم٦م قمٚماًم 

ٞمٝم٤م ىمٞمٛم٦ًم ُمٕمرومٞم٦م ُمْم٤موم٦م، ُمـ طمٞم٨م إّن ٟمت٤مئجٝم٤م شمًٕمك ُمٜمٌقذًا، سمؾ يٗمؽمض أن يٕمٓم

ًمالىمؽماب ُمـ اعمقوققمٞم٦م همػم اعمٜمح٤مزة وًمق قمغم ُمًتقى اًمِمٕم٤مر اعمٕمٚمـ، ومٞمام قمٚمؿ 

 اًمٙمالم هم٤مرق ذم اإلؾم٘م٤مـم٤مت واًمت٠مويالت اًمتل شمْمٕمف أُم٤مم ؾم١مال اًمنمقمٞم٦ّم اعمٕمرومّٞم٦م.

قمـ اًم٘مْم٤مي٤م  إذا يم٤من قمٚمؿ اًمٙمالم هق اًمٕمٚمؿ اعمتٙمّٗمؾ سم٤مًمرّد واًمدوم٤مع خامسًا:

اًمديٜمٞم٦م، وم٢مّن شمٓمّقراشمف سم٤مشم٧م قم٤مضمزة قمـ رّد اإلؿمٙم٤مًمٞم٤مت احلديث٦م واعمٕم٤مسة، ويمام 

اطمت٤مج اًمدرس اًمٙمالُمل ذم اًم٘مرون اًم٤ًمسم٘م٦م ـ ًمٙمل يِمٞمد هٞمٙمٚمف اًمٕمٔمٛمل اًمٕم٘مكم ـ إمم 

قمٚمؿ اًمٗمٚمًٗم٦م، ومحّمؾ اًمت٘م٤مرب ذم قمٍم اخلقاضم٦م ٟمّمػم اًمديـ اًمٓمقد واًمٗمخر 

ٚمؿ اًمٙمالم اًمٞمقم إمم هذا اًمت٘م٤مرب سمدرضم٦م أيمؼم، اًمرازي سمٞمٜمٝمام، يمذًمؽ حيت٤مج قم

واًم٥ًٌم ذم ذًمؽ أّن اًمٗمٚمًٗم٦م ؿمٝمدت ـ ذىم٤ًم وهمرسم٤ًم ـ ٟمٛمّقًا يمٌػمًا ذم اًم٘مرون إرسمٕم٦م 

إظمػمة، ومٞمام ؿمٝمدٟم٤م شمراضمٕم٤ًم يمٌػمًا ًمٚمدرس اًمٙمالُمل سم٢مىمرار اعمتٙمّٚمٛملم أٟمٗمًٝمؿ، إٓ 

، وهذا ُمٕمٜم٤مه أّٟمف سم٤مت ُمـ ذاك اعمٜمِمٖمؾ سم٤مخلالف اعمذهٌل ذم ىمْم٤مي٤م اإلُم٤مُم٦م واًمت٤مريخ

اًمّمٕم٥م قمغم قمٚمؿ اًمٙمالم أن يٙمقن ضم٤مهزًا ـ سمُٕمّدشمف اعمٕمرومٞم٦م واًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمتل شمٕمقد إمم 

طمدود ؾمت٦م ىمرون ُمْم٧م ـ ًمٚمدوم٤مع اًمٕم٘مكم قمـ اًمديـ ذم ُمقاضمٝم٦م اإلؿمٙم٤مًمٞم٤مت اًمٜم٘مدي٦م 

ويٕمٞمد  ،اجلديدة إذا مل يًتٕمـ ُمّرًة أظمرى سمٕمٚمؿ اًمٗمٚمًٗم٦م اًمذي ؾمٌ٘مف ذم هذا اعمقوقع

 ج دمرسم٦م ٟمّمػم اًمديـ اًمٓمقد ذم هذا اعمج٤مل.إٟمت٤م

وإذا يم٤من هذا هق واىمع احل٤مل، ومٙمٞمػ ٟمدقمق إمم ُمٗم٤مصٚم٦م سملم اًمٕمٚمٛملم وٟمروم٘مٝم٤م 

سمرومض أطمدمه٤م واًمتحذير ُمٜمف، ذم وىم٧م يٙمقن قمٚمؿ اًمٙمالم ٟمٗمًف ومٞمف أطمقج ُم٤م يٙمقن 
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ًمٚمدرس اًمٗمٚمًٗمل؟ ويمٞمػ يّمّح سمٕمد ذًمؽ أن ٟمٕمتؼم اًمديـ واًمرؾم٤مًم٦م اعمحّٛمدي٦م ىمد 

إلسمٓم٤مل اًمٗمٚمًٗم٦م سمٛمٕمٜم٤مه٤م اًمقاؾمع، يمام ُيٜم٘مؾ قمـ اعمحّ٘مؼ اًمٗم٘مٞمف اًمِمٞمخ حمٛمد ضم٤مءا 

 .طمًـ اًمٜمجٗمل

 

١ّٝ 2ـ  2  ـ املٓطًل ايّٓصٞ ذتعش ايفًظف١ ٚايذساطات ايعكً

اعمٜمٓمٚمؼ اًمث٤مين اًمذي ىمد يتحّرك ُمـ ظمالًمف سمٕمض اًمراومْملم اًمٞمقم ًمٚمدرس 

دّل قمغم أّن اًمٜمص ُمـ احلدي٨م اًمنميػ شمٟمّمقص اًمٗمٚمًٗمل، هق قم٤ٌمرة قمـ جمٛمققم٦م 

اًمث٤مين يم٤من ُمٕم٤مرو٤ًم ًمٚمحريم٦م اًمٗمٚمًٗمّٞم٦م، إّن سمٕمض إطم٤مدي٨م اعمٜم٘مقًم٦م قمـ أهؾ اًمٌٞم٧م 

اًمٜمٌقي واًمًٚمػ اًمّم٤مًمح شم٘مػ ُمـ اًمٗمٚمًٗم٦م ُمقىمٗم٤ًم راومْم٤ًم هل٤م وحمذرًا ُمـ اجلامقم٤مت 

 اعمٜمت٦ًٌم إًمٞمٝم٤م.

وُمـ اًميوري شمٗمٙمٞمؽ هذا اعمًتٜمد، ؾمقاء ًمٖمرض ٟم٘مدي ووم٘م٤ًم ٕؾمس اًمراومْملم 

أم ًمٖمرض شمقومٞم٘مل: ّٕن آدم٤مه اًمٗمٚمًٗمل اًمذي يّدقمل اًمتقومٞمؼ سملم اًمٕم٘مؾ  ًمٚمٗمٚمًٗم٦م

واًمٜم٘مؾ ُمٓم٤مًم٥ٌم ـ ُمـ طمٞم٨م شمدّيٜمف ـ سمت٘مديؿ أضمقسم٦م قمغم هذه اًمٜمّمقص احلديثّٞم٦م طمتك 

يٙمٛمؾ ظمٓمقشمف ذم قمٛمٚمٞم٦م اًمتقومٞمؼ واعمّم٤محل٦م، وإٓ ومًٞمٌ٘مك اًمٜمّص اًمث٤مين ُمٕم٤مرو٤ًم 

 ًمٚمدرس اًمٗمٚمًٗمل ُمٗمًدًا أّي حم٤موًم٦م صٚمح.

 ^وأهؾ سمٞمتف |ردت آسمتٕم٤مد قمـ ُمقاىمػ اًمًٚمػ ـ همػم اًمٜمٌلوإذا أ

وأصح٤مسمف ـ سم٤مقمت٤ٌمر ُمقاىمٗمٝمؿ اضمتٝم٤مدات ٓ ُُمٚمزم ومٞمٝم٤م، وم٢مّٟمٜم٤م ٟمٕمثر قمغم ُم١مَذيـ 

ًمرومض اًمٗمٚمًٗم٦م ذم اًمٜمّمقص ذات اًمٓم٤مسمع اًمديٜمل: أطمدمه٤م اعمٜم٘مقل قمـ سمٕمض أئّٛم٦م 

أًّمٗمٝم٤م أصح٤مب أهؾ اًمٌٞم٧م ذم هذا اعمج٤مل، وصم٤مٟمٞمٝمام ُم٤م ٟمجده ذم سمٕمض اًمٙمت٥م اًمتل 

                                           
إٓ  |( ٟم٥ًم ذًمؽ ًمف اًمِمٞمخ اًمٜمامزي، وأّن صـ٤مطم٥م اجلـقاهر ىمـ٤مل: ُمـ٤م سمٕمـ٨م رؾمـقل اهلل1)

: ٤مٟمٔمرإلسمٓم٤مل اًمٗمٚمًٗم٦م، ًمٙمٜمّٜم٤م مل ٟمٕمثر ومٞمام سم٠ميديٜم٤م ُمـ يمت٥م اًمِمٞمخ اًمٜمجٗمـل قمـغم هـذا اًمٙمـالم، ومـ

 .312، 299: 8ُمًتدريم٤مت ؾمٗمٞمٜم٦م اًمٌح٤مر 
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أهؾ اًمٌٞم٧م ذم اًمرّد قمغم اًمٗمٚمًٗم٦م، سمام يٕمٓمل إحي٤مًء سم٠مّن اعمٜم٤مخ اعمحٞمط سم٠مهؾ اًمٌٞم٧م 

اًمٜمٌقي يم٤من ُمٕم٤مرو٤ًم ًمٚمتٞم٤مر اًمٗمٚمًٗمل اًمذي قمرف سمداي٤مشمف ذم اًم٘مرن اًمث٤مين اهلجري. إذًا 

 ومٜمحـ أُم٤مم ُمِمٝمديـ ٟمحت٤مج ًمتٗمٙمٞمٙمٝمام:

، ذم هذا اعمج٤ملومٜمجد سمٕمض إطم٤مدي٨م  أّما ظذ مستقى افـصقص اْلديثّقة،

ورهمؿ دقمقى اعمدرؾم٦م اًمتٗمٙمٞمٙمٞم٦م اخلراؾم٤مٟمّٞم٦م، وُمٕمٝم٤م اًمِمٞمخ قمكم اًمٜمامزي اًمِم٤مهرودي 

هـ( أطمد أهؿ أقمالم اًمتٞم٤مر اإلظم٤ٌمري اعمٕم٤مس.. أّن اًمرواي٤مت ذم هذا اعمج٤مل 1415)

يمثػمة ضمّدًا، إٓ أّٟمٜم٤م مل ٟمجد ومٞمام يمتٌقه أو سمٕمد اًمٌح٨م واًمتٜم٘مٞم٥م ذم اعمّم٤مدر احلديثٞم٦م 

ه٤م، ؾمقى روايتلم وم٘مط ذم هذا اعمْمامر، إُمر اًمذي يًتدقمل اًمؽمّي٨م ذم ُمثؾ وهمػم

هذه اعم٤ٌمًمٖم٤مت واًمتزام اًمدىّم٦م اًمٕمٚمٛمّٞم٦م ذم هذا اعمج٤مل، وأهؿ اًمرواي٤مت ـ ورسمام يمّٚمٝم٤م ـ 

 هق ُم٤م يكم:

ومٞمام يٕمرف سمرواي٦م شمقطمٞمد اعمٗمْمؾ قمـ اإلُم٤مم  ـ ما جاء ِف خز ادػضؾ بـ ظؿر 1

ٔن ي٤م ُمٗمْمؾ اًمٗم١ماد.. اقمٚمؿ أّن ومٞمف صم٘م٤ًٌم ُمقضّمٝم٦م.. ومت٤ًٌّم ...أصػ ًمؽ ا: ×اًمّم٤مدق

وظمٞم٦ٌم وشمٕم٤ًًم عمٜمتحكم اًمٗمٚمًٗم٦م، يمٞمػ قمٛمٞم٧م ىمٚمقهبؿ قمـ هذه اخلٚم٘م٦م اًمٕمجٞم٦ٌم طمتك 

ـ ووم٘م٤ًم هلذا احلدي٨م  ×. طمٞم٨م ٟمجد اإلُم٤مم اًمّم٤مدقأٟمٙمروا اًمتدسمػم واًمٕمٛمد ومٞمٝم٤م

 ري يم٤من ُمرومقو٤ًم سم٤مًمٜم٦ًٌم إًمٞمف.ـ يذّم ُمٜمتحكم اًمٗمٚمًٗم٦م، مم٤م يٗمٞمد أّن هذا آٟمتامء اًمٗمٙم

ًمٙمـ يٛمٙمٜمٜم٤م اًمتقىمػ هٜم٤م ُمـ طمٞم٨م اًمتِمٙمٞمؽ ذم ٟم٦ًٌم هذا احلدي٨م ًمإلُم٤مم: وم٢مّن 

اخلؼم اعمٕمروف سمتقطمٞمد اعمٗمْمؾ مل يث٧ٌم ًمف ؾمٜمد سمؾ هق ُمرؾمؾ، وىمد ورد ومٞمف أيْم٤ًم 

                                           
ػم سم٠مّن اًمرواي٤مت اًمقاردة ذم ذّم اًمتّمّقف أو اعمراء ٓ قمالىم٦م هل٤م ( ُمـ اًميوري اًمتذيم1)

سمٛمقوققمٜم٤م، وًمذًمؽ مل ٟمتٕمّرض هل٤م هٜم٤م، وم٢مىمح٤مُمٝم٤م هٜم٤م يمام ومٕمؾ اًمِمٞمخ قمكم اًمٜمامزي اًمِم٤مهرودي 

هـ( ـ وهق أطمد أىمًك اًمٜم٘م٤مد اعمٕم٤مسيـ ًمٚمٗمٚمًٗم٦م ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر ديٜمٞم٦م ـ همػم صحٞمح: 1415)

 ٓدم٤مه اًمٗمٚمًٗمل شم٤مرخيٞم٤ًم ذم احل٘م٦ٌم اًمتل صدرت ومٞمٝم٤م اًمٜمّمقص.ّٕن آدم٤مه اًمّمقذم خيتٚمػ قمـ ا

 .31ـ  31( اعمٗمْمؾ سمـ قمٛمر اجلٕمٗمل، اًمتقطمٞمد: 2)
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حمٛمد سمـ ؾمٜم٤من وهق وٕمٞمػ قمغم ُم٤م هق اًمّمحٞمح، يمام مل شمٜم٘مٚمف اعمّم٤مدر إصٚمٞم٦م ذم 

ًٚمٛملم ىم٤مـم٦ًٌم. وأُّم٤م دقمقى أّن ُمثؾ هذا اًمٙمت٤مب ُمتٜمف يٕمؼّم قمـ ؾمٜمده احلدي٨م قمٜمد اعم

، ومٕمٝمدهت٤م قمغم ُمّدقمٞمٝم٤م، طمٞم٨م مل ٟمجد ومٞمف ُمثؾ يمام طم٤مول سمٕمْمٝمؿ أن يذيمر ومٞمف ذًمؽ

هذه إُمقر، قمغم أّن شمٕمٌػم اعمتـ إمج٤مًٓ قمـ صّح٦م اعمْمٛمقن ٓ يٗمٞمد شمّمحٞمح صدور 

اخلٛمٞمٜمل قمٜمد طمديثف قمـ اًمّمحٞمٗم٦م  مجٞمع وم٘مرات احلدي٨م، يمام أعمح إمم ذًمؽ اإلُم٤مم

... وإٓ وم٠مسمقاب اعمٜم٤مىمِم٦م ذم اإلؾمٜم٤مد واًمدًٓم٦م ذم يمثػم ُمٜمٝم٤م اًمًج٤مدي٦م، طمٞم٨م ي٘مقل: 

ُمٗمتقطم٦م، طمتك ذم اًمّمحٞمٗم٦م اعم٤ٌمريم٦م اًمًج٤مدي٦م وم٢مّن ؾمٜمده٤م وٕمٞمػ. وقمٚمّق ُمْمٛمقهن٤م 

وومّم٤مطمتٝم٤م وسمالهمتٝم٤م وإن شمقضم٥م ٟمحق وصمقق قمغم صدوره٤م ًمٙمـ ٓ شمقضمٌف ذم مجٞمع 

واطمدًة سمٕمد واطمدة طمتك شمٙمقن طمّج٦م يًتدل هب٤م ذم اًمٗم٘مف، وشمٚمّ٘مل أصح٤مسمٜم٤م  وم٘مراهت٤م

إي٤مه٤م سم٤مًم٘مٌقل يمتٚمّ٘مٞمٝمؿ هن٩م اًمٌالهم٦م سمف ًمق صم٧ٌم ذم اًمٗم٘مف أيْم٤ًم إٟمام هق قمغم ٟمحق اإلمج٤مل 

 .وهق همػم صم٤مسم٧م ذم مجٞمع اًمٗم٘مرات

وًمق همْمْمٜم٤م اًمٓمرف قمـ اًمًٜمد واًمتقصمٞمؼ اًمت٤مرخيل، وم٘مد يٛمٙمـ شمٌٜمّل ُم٤م ذيمره 

اًم٤ٌمطمثلم اعمٕم٤مسيـ ُمـ أّن اًمرواي٦م شمذّم ُمـ اٟمتحؾ اًمٗمٚمًٗم٦م، وآٟمتح٤مل ذم هذا سمٕمض 

اًمًٞم٤مق هق اًمٜم٦ًٌم إمم رء اّدقم٤مًء ويمذسم٤ًم، يمام ٟم٘مقل: اٟمتحؾ ومالن ؿمٕمر ومالن، وهق 

، ومال شمذّم اًمرواي٦م اًمٗمٚمًٗم٦م أو اًمٗمالؾمٗم٦م سم٘مدر ُم٤م شمذّم اعمقضمقد ذم ُمّم٤مدر اًمٚمٖم٦م أيْم٤مً 

 .اعمّدقملمسمٕمض ُمٜمتحٚمٞمٝم٤م ُمـ اًمٙمذسم٦م 

ٟمٕمؿ، ٓ يّمّح اجلقاب قمـ هذه اًمرواي٦م سمام ذيمره سمٕمْمٝمؿ، ُمـ أّن اًمرواي٦م شمذّم 

                                           
 .47: 1( اعم٤مزٟمدراين، ذح أصقل اًمٙم٤مذم 1)

 ، ـمٌٕم٦م ُم١مؾّم٦ًم إؾمامقمٞمٚمٞم٤من.321: 1( روح اهلل اخلٛمٞمٜمل، اعمٙم٤مؾم٥م اعمحرُم٦م 2)

 .413ـ  412: 5( اسمـ وم٤مرس، ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م 3)

، ُمريمـز 74: طمًلم ُمٔمٗمري، سمٜمٞم٤من ُمرصقص، ومٚمًٗم٦م اؾمالُمل از ٟمٙم٤مه ُمٙمت٥م شمٗمٙمٞمؽ: اٟمٔمر( 4)

 م.2116اٟمتِم٤مرات ُم١مؾم٦ًم آُمقزؿمك وسمزوهِمك إُم٤مم مخٞمٜمل، إيران، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 



 2ج /الفقه اإلسالمي املعاصر  دراسات يف ......................................... 86

: إذ ًم٤ًمن اًمرواي٦م ًم٤ًمن اًمتٜمديد هبذا آدم٤مه، آظمذًة إٟمٙم٤مر سمٕمْمٝمؿ ًمٚمتدسمػم وم٘مط

ذم  ×إٟمٙم٤مر اًمتدسمػم ُمًتٛمًٙم٤ًم إو٤مومّٞم٤ًم. يمام ٓ يّمّح اًم٘مقل سم٠مّن اإلُم٤مم اًمّم٤مدق

وىمد يم٤من أرؾمٓم٤م ح أرؾمٓمق وأصمٜمك قمٚمٞمف، قمغم أؾم٤مس أّٟمف ىم٤مل: شمقطمٞمد اعمٗمّْمؾ ىمد اُمتد

ـم٤مًمٞمس رّد قمٚمٞمٝمؿ، وم٘م٤مل: إّن اًمذي يٙمقن سم٤مًمٕمرض وآشمٗم٤مق إٟمام هق رء ي٠ميت ذم 

اًمٗمرط ُمرة ٕقمراض شمٕمرض ًمٚمٓمٌٞمٕم٦م ومتزيٚمٝم٤م قمـ ؾمٌٞمٚمٝم٤م، وًمٞمس سمٛمٜمزًم٦م إُمقر 

ؿم٤مهد قمغم أّن اًمذّم اًمذي ، وهذا  اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اجل٤مري٦م ؿمٙمؾ واطمد ضمري٤ًم دائاًم ُمتت٤مسمٕم٤ًم..

... ّٕن يمالم اإلُم٤مم ًمٞمس ُمدطم٤ًم سمؾ ىمد ضم٤مء ىمٌؾ ذًمؽ ًمٞمس ذُّم٤ًم ًمٚمٗمٚمًٗم٦م ٟمٗمًٝم٤م

يٙمقن إًمزاُم٤ًم ًمٚمخّمؿ سمام ي٘مقًمف رضم٤مًمف اًمٙم٤ٌمر ُمثؾ أرؾمٓم٤م ـم٤مًمٞمس، قمٚماًم أّن ذم 

اًمٗمٚمًٗم٦م ٓ يٕمٜمل سمٓمالن يمّؾ ُم٘مقٓهت٤م، سمؾ هق ذّم ًمٚمٜمٝم٩م اًمٗمٙمري ُمع إُمٙم٤من شمّمقي٥م 

 ت، ومال يٙمقن ذم يمالم اإلُم٤مم أّي ُمدٍح ٕرؾمٓم٤م ـم٤مًمٞمس.سمٕمض اعم٘مقٓ

وهق اًمذي أورده اًمٕمالُم٦م إردسمٞمكم ذم طمدي٘م٦م  ـ خز ُمؿد بـ ظبد اَلبار، 2

اًمِمٞمٕم٦م ـ يمام ىمٞمؾ ـ ٟم٘ماًل قمـ اًمًٞمد اعمرشم٣م اسمـ اًمداقمل احلًٞمٜمل اًمرازي، سم٢مؾمٜم٤مده قمـ 

ف حمٛمد سمـ احلًـ، قمـ اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد، قمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ احلًـ سمـ اًمقًمٞمد، قمـ أسمٞم

ؾمٕمد سمـ قمٌد اهلل، قمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل، قمـ حمٛمد سمـ قمٌد اجل٤ٌمر، قمـ اإلُم٤مم احلًـ 

ي٤م أسم٤م ه٤مؿمؿ، ؾمٞم٠ميت زُم٤من قمغم اًمٜم٤مس ، أٟمف ىم٤مل ٕيب ه٤مؿمؿ اجلٕمٗمري: ×اًمٕمًٙمري

وضمقهٝمؿ و٤مطمٙم٦م ُمًتٌنمة، وىمٚمقهبؿ ُمٔمٚمٛم٦م ُمتٙمّدرة، اًمًٜم٦ّم ومٞمٝمؿ سمدقم٦م، واًمٌدقم٦م 

ـ سمٞمٜمٝمؿ حم٘مر، واًمٗم٤مؾمؼ سمٞمٜمٝمؿ ُمقىمر، أُمراؤهؿ ضم٤مهٚمقن ضم٤مئرون، ومٞمٝمؿ ؾمٜم٦ّم، اعم١مُم

وقمٚمامؤهؿ ذم أسمقاب اًمٔمٚمٛم٦م ]ؾم٤مئرون[، أهمٜمٞم٤مؤهؿ ينىمقن زاد اًمٗم٘مراء، 

وأص٤مهمرهؿ يت٘مّدُمقن قمغم اًمٙمؼماء، ويمّؾ ضم٤مهؾ قمٜمدهؿ ظمٌػم، ويمّؾ حمٞمؾ قمٜمدهؿ 

                                           
 .75ـ  74( اعمّمدر ٟمٗمًف: 1)

 .121ـ  121( اعمٗمْمؾ سمـ قمٛمر اجلٕمٗمل، اًمتقطمٞمد: 2)

 .75( ُمٔمٗمري، سمٜمٞم٤من ُمرصقص: 3)
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امؤهؿ وم٘مػم، ٓ يٛمٞمزون سملم اعمخٚمص واعمرشم٤مب، ٓ يٕمرومقن اًمْم٠من ُمـ اًمذئ٤مب، قمٚم

ذار ظمٚمؼ اهلل قمغم وضمف إرض، ٕهنؿ يٛمٞمٚمقن إمم اًمٗمٚمًٗم٦م واًمتّمقف، وأيؿ اهلل 

إهنؿ ُمـ أهؾ اًمٕمدول واًمتحّرف، ي٤ٌمًمٖمقن ذم طم٥ّم خم٤مًمٗمٞمٜم٤م، ويْمّٚمقن ؿمٞمٕمتٜم٤م 

وُمقاًمٞمٜم٤م، إن ٟم٤مًمقا ُمٜمّم٤ًٌم مل يِمٌٕمقا قمـ اًمرؿم٤مء، وإن ظمذوا قمٌدوا اهلل قمغم اًمري٤مء، أٓ 

واًمدقم٤مة إمم ٟمحٚم٦م اعمٚمحديـ، ومٛمـ أدريمٝمؿ ومٚمٞمحذرهؿ،  إهنؿ ىمّٓم٤مع ـمريؼ اعم١مُمٜملم،

ي٤م أسم٤م ه٤مؿمؿ، هذا ُم٤م طمدصمٜمل أيب، قمـ آسم٤مئف ضمٕمٗمر سمـ ، صمؿ ىم٤مل: وًمٞمّمـ ديٜمف وإيامٟمف

 .، وهق ُمـ أهارٟم٤م، وم٤ميمتٛمف إٓ قمـ أهٚمف^حمٛمد

وهذا احلدي٨م واوح ؿمديد داٍع إمم دمٜم٥ّم ه١مٓء ورومْمٝمؿ، وُمٌلّمٌ عمذاُّمٝمؿ 

 ؿ، ودًٓمتف ىمقّي٦م قمغم اًمتحذير ُمـ هذا آدم٤مه.وٟمقاىمّمٝمؿ وقمٞمقهب

وٟمحـ ٟمِمّٙمؽ ذم هذا احلدي٨م أيْم٤ًم وٟمًٌتف إمم اإلُم٤مم اًمٕمًٙمري: وم٢مّن اًمًٜمد سملم 

إردسمٞمكم واًمًٞمد اعمرشم٣م اسمـ اًمداقمل احلًٞمٜمل همػم واوح، سمؾ هٜم٤مك ُمـ ٟم٤مىمش ذم 

ام أّن أمحد سمـ أصؾ ٟم٦ًٌم هذا اًمٙمت٤مب أو ذم ٟم٦ًٌم جمٛمقع ُم٤م ومٞمف ًمٚمٛمحّ٘مؼ إردسمٞمكم، يم

حمٛمد سمـ احلًـ سمـ اًمقًمٞمد مل شمث٧ٌم وصم٤مىمتف يمام سمحثٜم٤مه ذم حمّٚمف. يْم٤مف إمم ذًمؽ أّن 

حمٛمد سمـ قمٌد اهلل اًمذي يروي قمٜمف ؾمٕمد سمـ قمٌد اهلل إؿمٕمري ذم هذا اًمًٜمد هق ـ سمٕمد 

ُمراضمٕم٦م اًمراوي واعمروّي قمٜمف ـ حمٛمد سمـ أيب قمٌد اهلل اًمرازي، واعمٕمروف أيْم٤ًم 

اجل٤مُمقراين، وهق رضمؾ جمٝمقل احل٤مل، سمؾ هٜم٤مك ُمـ وّٕمٗمف: طمٞم٨م سمٛمحٛمد سمـ أمحد 

 .اؾمتثٜم٤مه اسمـ اًمقًمٞمد

قمـ هذه اًمرواي٤مت سم٠مهّن٤م واردة ذم ذّم  وؿد حاول افعالمة افطباضبائل اَلقاب

                                           
: 11: واعمحدث اًمٜمقري، ُمًـتدرك اًمقؾمـ٤مئؾ 34ـ  33ر اًمٕم٤مُمكم، اًمرؾم٤مًم٦م آصمٜم٤م قمنمي٦م: ( احل1)

381. 

: 386: 6( عمزيد ُمـ آـمالع طمقًمـف، راضمـع: اًمـٜمامزي، ُمًـتدريم٤مت قمٚمـؿ رضمـ٤مل احلـدي٨م 2)

 .271ـ  271: 17، و55: 16، و281: 15واخلقئل، ُمٕمجؿ رضم٤مل احلدي٨م 
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اًمٗمالؾمٗم٦م ٓ ذم ذّم اًمٗمٚمًٗم٦م، مت٤مُم٤ًم يمام وردت اًمٕمديد ُمـ اًمرواي٤مت ذم ذّم اعمتٙمّٚمٛملم 

 ذّم اًمٕمٚمؿ ٟمٗمًف، سمؾ ٓ يٛمٙمـ خلؼم فمٜمّل أن يقاضمف واًمٗم٘مٝم٤مء وهمػم ذًمؽ، وهذا همػم

 .اًمؼماهلم اًم٘مٓمٕمّٞم٦م اًمٞم٘مٞمٜمّٞم٦م اًمتل ىمّدُمتٝم٤م اًمٗمٚمًٗم٦م

 إٓ أّن ُماوفة افعالمة افطباضبائل ؿد تعاين مـ مشاـؾ، وذفؽ:

إّن اخلؼم اًمث٤مين هٜم٤م يذّم ه١مٓء اًم٘مقم، ويٕمّٚمؾ سم٠مهّنؿ يٛمٞمٚمقن إمم اًمٗمٚمًٗم٦م  أوًٓ:

ٜم٤مه أّن ذُّمٝمؿ ضم٤مء ُمتٗمّرقم٤ًم قمغم اٟمت٤ًمهبؿ ًمٚمٗمٚمًٗم٦م، ومٞمٙمقن اًمذّم واًمتّمّقف، وهذا ُمٕم

سم٤مٕصؾ هل٤م، وهلذا حل٘مٝمؿ اًمذّم ٓرشم٤ٌمـمٝمؿ وُمٞمٚمٝمؿ إًمٞمٝم٤م، ومال يّمّح اًم٘مقل سم٠مّن اًمذم 

 وم٘مط ضم٤مء ًمٚمٗمالؾمٗم٦م دون اًمٗمٚمًٗم٦م.

إّن اخلؼم اًمٔمٜمّل ٓ يٕم٤مرض اًمٞم٘ملم، وهذا واوح، إٓ أّن اًمٙمالم ًمٞمس ذم  ثاكقًا:

ل سمٕمد حتّ٘مؼ اًمٞم٘ملم، سمؾ ذم أّن هذا اخلؼم يٜمٝم٤مٟم٤م قمـ اًمقًمقج ذم هذا اًمٜمٝم٩م اخلؼم اًمٔمٜمّ 

ُمـ اًمتٗمٙمػم، ومٙم٠مّٟمف يريد أن ي٘مقل ًمٜم٤م: ٓ شمتٌٕمقا هذا اًمٓمريؼ اعمقصؾ ًمٙمؿ إمم اًمٗم٤ًمد 

طمتك ًمق ومروٜم٤م أّٟمف ؾمٞمقصؾ إمم اًمٞم٘ملم ومٞمام سمٕمد، وم٤مًمٜمٝمل ؾم٤مسمؼ قمغم طمّمقل اًمٞم٘ملم ذم 

ٕمؾ هذا اًمٞم٘ملم همػم ُمقوققمل سمؾ ذايت ٓ ي٘مقم اًمدرس اًمٗمٚمًٗمل، ويم٠مٟمف يريد أن جي

قمغم أؾم٤مس قمٚمٛمل صحٞمح وإن طمّمؾ ًمدى ص٤مطمٌف طم٤مًم٦م اجلزم سم٤مًمٜمتٞمج٦م، وم٘مد وىمع 

ظمٚمط ذم يمٚمامت اًمٕمالُم٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل ذم هذه اجلٝم٦م طمٞم٨م وىمع اًمٜمٝمل قمـ اًمٓمريؼ إمم 

 اًمٞم٘ملم ٓ قمـ اًمٌمء ٟمٗمًف سمٕمد طمّمقل اًمٞم٘ملم سمف.

، وهل آؾمتٜم٤مد إمم ٤م سمٕمض اًم٤ٌمطمثلم اعمٕم٤مسيـىم٤مم هب وثّؿة ُماوفة كؼدّية أخرى

سمٕمض اًمٜمّمقص اعمٜم٘مقًم٦م ذم إوم٤مدة أّن طمٙمامء اًمٞمقٟم٤من يم٤مٟمقا أٟمٌٞم٤مء أو ممدوطملم، وم٘مد 

                                           
 .86ـ  85: 2ُمل: ( حمٛمد طمًلم اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل، سمررؾمٞمٝم٤مى اؾمال1)

 .82ـ  81( ُمٔمٗمري، سمٜمٞم٤من ُمرصقص: 2)
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، وأّٟمف إّن أرؾمٓم٤م ـم٤مًمٞمس يم٤من ٟمٌٞم٤ًم ومجٝمٚمف ىمقُمفىمقًمف:  |ٟم٘مؾ قمـ رؾمقل اهلل

، س هذه إُّم٦مي٤م أرؾمٓم٤م ـم٤مًمٞمروي قمٜمف أّٟمف يم٤من إذا يمٛمؾ واطمٌد ُمـ أهٚمف ىم٤مل ًمف: 

..وىمد ُم٤مت أرؾمٓم٤م ـم٤مًمٞمس أّٟمف ىم٤مل:  ×يمام ضم٤مء ذم رواي٦م قمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مدق

ُمٕمّٚمؿ إـم٤ٌمء، وإومالـمقن رئٞمس احلٙمامء، وضم٤مًمٞمٜمقس ؿم٤مخ ودّق سمٍمه، وُم٤م دومع 

 . اعمقت طملم ٟمزل سم٤ًمطمتف، ومل ي٠مًمقا طمٗمظ أٟمٗمًٝمؿ، واًمٜمٔمر عم٤م يقاوم٘مٝم٤م..

ـّ هذه ادحاوفة ؽر مقّؾؼة  وم٢مّن هذه اًمٜمّمقص ًمٞمس هل٤م أّي  أيضًا ؾقام يبدو ل،فؽ

ىمٞمٛم٦م شم٤مرخيٞم٦م، ويمّؾ ُمّم٤مدره٤م ٓ شُمْٕمَتَٛمد ذم اًمٜم٘مؾ اًمت٤مرخيل واحلديثل، سمؾ هل جمٛمققم٦م 

ُمراؾمٞمؾ ىمٚمٞمٚم٦م اًمٕمدد ُمت٤ٌمقمدة اعمّدة قمـ قمٍم اًمّمدور، وُمـ صمؿ ٓ يٛمٙمـ اًمٌٜم٤مء 

ًمف، يمام أّن  قمٚمٞمٝم٤م. واحلدي٨م قمـ وىمقومٝم٤م ذم ُم٘م٤مسمؾ اًمٜمّمقص اًم٤ًمسم٘م٦م ٓ طم٤مضم٦م

هٜم٤م أصٌح٧م  احلٙمامءاًمتقصٞمػ سمرئٞمس احلٙمامء ٓ يًتٌٓمـ ُمدطم٤ًم: ّٕن يمٚمٛم٦م 

سمٛمث٤مسم٦م ُمّمٓمٚمح ًمٚمٗمالؾمٗم٦م، ٓ أّٟمف شمّؿ اؾمتخداُمٝم٤م سمدًٓمتٝم٤م اًمٚمٖمقي٦م إّوًمٞم٦م طمتك شمٙمقن 

 ُمدطم٤ًم.

ورؽؿ ظدم كجاح ادحاوفتغ افـؼدّيتغ افسابؼتغ، إٓ أّن افذي يبدو ل جقابًا 

 افروايات افؼؾقؾة افقاردة ِف ذّم افػؾسػة، أمران: ظامًا ظـ هذه

سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ إصم٤ٌمت أو ٟمٗمل صدور هذه اًمٜمّمقص قمـ أئّٛم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م،  أ ـ

وم٢مّٟمف جي٥م ومٝمٛمٝم٤م وٛمـ ؾمٞم٤مىمٝم٤م احل٤مّف، وذًمؽ أّن اًمٗمٚمًٗم٦م ذم اًم٘مرٟملم اًمث٤مين واًمث٤مًم٨م 

ٕم٤مرو٦م ًمٚمديـ، اهلجريلم يم٤مٟم٧م شمٕمٜمل ذم اًمٖم٤مًم٥م شمٚمؽ آدم٤مه٤مت اًمدهري٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م اعم

                                           
: آيٜمـف ُمـػماث: اٟمٔمـر( ٟم٘مؾ قمـ ىمٓم٥م اًمديـ اإلؿمٙمقري اًمديٚمٛمل ذم يمت٤مب حمٌـقب اًم٘مٚمـقب، 1)
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 .31( اًمِمٝمرزوري، ٟمزه٦م إرواح )ُمؽمضمؿ سمٕمٜمقان يمٜمـز احلٙمٛم٦م(: 2)

 .172: 11: واعمجٚمز، سمح٤مر إٟمقار 85: 2( اًمٓمؼمد، آطمتج٤مج 3)
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ومّم٤مر هذا اًمقصػ سمٛمث٤مسم٦م اًمَٕمَٚمؿ هلذه اًمتقضّمٝم٤مت واعمٞمقل، ومال يّمّح ضمٕمؾ هذه 

اًمٜمّمقص سمٛمث٤مسم٦م اًمرومض ًمٕمٚمٍؿ ُم٤م سم٘مدر ُم٤م هل شمٜمديٌد سمتقضّمف ُم٤م داظمؾ هذا اًمٕمٚمؿ، 

وإٓ ومٗمل سمٕمض ٟمّمقص أهؾ اًمٌٞم٧م ُم٤م يّمٜمّػ ذم طمّد ٟمٗمًف يمالُم٤ًم ومٚمًٗمّٞم٤ًم وًمق مل 

يٛمٙمـ شمّمٜمٞمػ أهؾ اًمٌٞم٧م ذم ظمّط ُمٕم٤مرو٦م اًمٜمِم٤مط يًّؿ هبذا آؾمؿ، وهلذا ٓ 

اًمٕم٘مكم، وإن يم٤مٟمقا ُمتِمّدديـ ذم ُمٕم٤مرو٦م إقمامل اًمٕم٘مؾ ذم اعمج٤مل اًمتنميٕمل: ّٕن 

اعمج٤مًملم خمتٚمٗم٤من مت٤مُم٤ًم وهلام فمروومٝمام اعمقوققمٞم٦ّم اعمتاميزة، يمٞمػ وهٜم٤مك اعمئ٤مت ُمـ 

قضمقد واحلٞم٤مة، وىمد اًمرواي٤مت اًمتل ُم٤مرس ومٞمٝم٤م أهؾ اًمٌٞم٧م ٟم٘م٤مؿم٤ًم قم٘مٚمّٞم٤ًم ذم ىمْم٤مي٤م اًم

 مجٕم٧م ذم يمت٥م خمتٚمٗم٦م ذم آطمتج٤مج واعمٜم٤مفمرة وهمػممه٤م.

إذا ومروٜم٤م أّن أهؾ اًمٌٞم٧م اًمٜمٌقي يم٤مٟمقا ُمٕم٤مرولم ًمدظمقل اًمٗمٚمًٗم٦م  ب ـ

ًقا ظمٓمرًا يمٌػمًا ُمـ هذه  ًّ واًمٕم٘مٚمٞم٤مت إمم اعمٜم٤مخ اإلؾمالُمل، ومٝمذا ُمٕمٜم٤مه أهّنؿ حت

قمٍم اًمؽممج٦م وُم٤م سمٕمده إومٙم٤مر اًمقاومدة سمؾ ُمـ اًمٜمٝم٩م اًمقاومد، وىمد قم٤مؿمقا ذم 

وفمٝمرت أّي٤مُمٝمؿ شمٞم٤مرات ومٚمًٗمٞم٦م صٖمػمة هٜم٤م وهٜم٤مك، وم٘مد قم٤مش اًمٗمٞمٚمًقف يٕم٘مقب 

هـ( ذم قمٍم إئّٛم٦م ذم اًمٕمراق 258أو  256أو  252ـ  185سمـ إؾمح٤مق اًمٙمٜمدي )

سملم سمٖمداد واًمٙمقوم٦م، يمام ؿمٝمدت اًمٗمؽمة اعمٕمرووم٦م ؿمٞمٕمّٞم٤ًم سم٤مًمٖمٞم٦ٌم اًمّمٖمرى وُم٤م شماله٤م 

ّول قم٘م٥م اٟمتٝم٤مء قمٍم اًمٜمّص، قمّدة ُمـ يم٤ٌمر اًمٗمالؾمٗم٦م سم٘مٚمٞمؾ، أي ذم اجلٞمؾ إ

هـ(، وأيب ٟمٍم 311ـ  251إوائؾ وأهؾ اعمٜمٓمؼ واحلٙمٛم٦م، ُمثؾ: أيب سمٙمر اًمرازي )

هـ( وهمػمهؿ، 4هـ(، وأيب ؾمٚمٞمامن اعمٜمٓم٘مل اًمًجًت٤مين )ق 339ـ  261اًمٗم٤مرايب )

الُمل ؾمقى ومٙمٞمػ مل ٟمٕمثر ٕهؾ اًمٌٞم٧م رهمؿ أمهّٞم٦م اعمقوقع وؿمٞمققمف ذم اًمٕم٤ممل اإلؾم

قمغم ٟمّّملم أو رسمام صمالصم٦م مل ٟمجدمه٤م ذم اعمّم٤مدر اًمت٤مرخيٞم٦م واحلديثٞم٦م إومم أو اعمِمٝمقرة 

قمغم إىمّؾ، وإّٟمام فمٝمرا ذم اًم٘مرن اًمٕم٤مذ اهلجري وُم٤م سمٕمده؟! ومٙمٞمػ يٛمٙمـ اًمتّمديؼ 

هبذه اًمٜمّمقص؟! وأيـ هل اعمقاىمػ اًمٍمحي٦م ُمـ أهؾ اًمٌٞم٧م ُمـ آؿمتٖم٤مل اًمٕم٘مكم 
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ًمديـ واًمذي ؿمٝمد رواضم٤ًم واٟمتِم٤مرًا ذم اًم٘مرون اهلجري٦م إومم واًمٗمٚمًٗمل سم٘مْم٤مي٤م ا

ًقا ظمٓمرًا ُمـ اًم٘مٞم٤مس احلٜمٗمل ومقصٚمتٜم٤م  ًّ أيْم٤ًم؟! وم٢مذا يم٤من أهؾ اًمٌٞم٧م ىمد حت

اًمٕمنمات، سمؾ ىمٞمؾ اعمئ٤مت، ُمـ اًمٜمّمقص ذم رومض اًم٘مٞم٤مس وم٢مّن ظمٓمر آؿمتٖم٤مل 

يمقٟمف اًمٕم٘مكم سم٘مْم٤مي٤م اًمديـ ؾمٞمٙمقن أقمٔمؿ ـ ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر اًمراومْملم ًمٚمٗمٚمًٗم٦م ـ 

يٛمّس أصقل آقمت٘م٤مد اًمديٜمل، ومٙمٞمػ مل ٟمِمٝمد ضمّقًا مم٤مصماًل ذم هذا اإلـم٤مر؟! إّن هذا 

يمّٚمف يٕمٓمٞمٜم٤م ؿم٤مهدًا طم٤مؾماًم قمغم قمدم مم٤مٟمٕم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م ُمـ اًمدراؾم٤مت اًمٕم٘مٚمٞم٦م 

واًمٗمٚمًٗمّٞم٦م وأهّنؿ يم٤مٟمقا خيتٚمٗمقن ُمع اًمٕم٘مٚمٞملم واًمٗمالؾمٗم٦م ذم سمٕمض اعم٘مقٓت ٓ ذم 

اض اإلؾمالُمّٞم٦م، وهذا اُمتٞم٤مز ُمٝمؿ يٗمتح قمغم اعمقىمػ أصؾ اًمقضمقد اًمٗمٚمًٗمل ذم احلق

ُمـ اًمٗمٙمر اًمٖمريب وأظمر ذم اًمٕمٍم احل٤مض ًمتِم٤مسمف اًمتجرسم٦م ومت٤مصمٚمٝم٤م ُمـ قمّدة 

 ضمٝم٤مت. هذا يمّٚمف قمغم ظمّط اًمٜمّمقص.

وم٘مد ورد ذم يمت٥م اًمرضم٤مل  ،^وأّما ظذ مستقى اَلّق ادحقط بلهؾ افبقت

ًّمٗمقا ذم اًمرّد قمغم اعمٜم٤مـم٘م٦م واًمٗمالؾمٗم٦م واًمؽماضمؿ أّن سمٕمض أصح٤مب إئّٛم٦م وُم٘مّرسمٞمٝمؿ أ

وأرؾمٓم٤مـم٤مًمٞمس وهمػمهؿ، ُمثؾ قمكم سمـ حمٛمد سمـ اًمٕم٤ٌمس اًمذي يم٤من ًمف يمت٤مب اًمرّد 

، ويمذًمؽ قمغم اعمٜمجٛملم، ويمت٤مب اًمرّد قمغم أهؾ اعمٜمٓمؼ، ويمت٤مب اًمرّد قمغم اًمٗمالؾمٗم٦م

ـ ، ويمذًمؽ قمكم سماًمٗمْمؾ سمـ ؿم٤مذان اًمذي ذيمروا أّن ًمف يمت٤مب اًمرّد قمغم اًمٗمالؾمٗم٦م

، وهِم٤مم سمـ أمحد أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًمٙمقذم اًمذي شمرك يمت٤مسم٤ًم ذم اًمرّد قمغم أرؾمٓم٤مـم٤مًمٞمس

، وهق ُم٤م ٟمجده ذم اًمٓمٌ٘م٦م اًمتل احلٙمؿ اًمذي ًمف رّد قمغم أرؾمٓم٤مـم٤مًمٞمس ذم اًمتقطمٞمد

                                           
 .269راضمع: رضم٤مل اًمٜمج٤مر:  (1)

 .317( راضمع: اعمّمدر ٟمٗمًف: 2)

 .266( راضمع: اعمّمدر ٟمٗمًف: 3)

: واسمـ ؿمٝمر آؿمقب، ُمٕم٤ممل اًمٕمٚمامء: 259: واًمٓمقد، اًمٗمٝمرؾم٧م: 433( راضمع: اعمّمدر ٟمٗمًف: 4)
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قم٤مؿم٧م سُمٕمٞمد اًمٖمٞم٦ٌم ويم٤مٟم٧م ىمري٦ٌم ضمّدًا ُمـ قمٍم اًمٜمّص وومؼ اًمٕم٘مٞمدة اًمِمٞمٕمّٞم٦م، ُمثؾ 

يب حمٛمد احلًـ سمـ ُمقؾمك اًمٜمقسمختل اعمتٙمّٚمؿ يمت٤مب اًمرّد قمغم أهؾ اعمٜمٓمؼ ٕ

، وىمد ضم٤مء ذم إطمدى اعمٜم٘مقٓت اًمت٤مرخيٞم٦م اًمتل يروهي٤م ًمٜم٤م اًمِمٞمخ اًمٙمٌم أّن اعمٕمروف

هِم٤مم سمـ احلٙمؿ يم٤من ي١مظمذ قمٚمٞمف ـمٕمٜمف قمغم اًمٗمالؾمٗم٦م، وأّٟمف أريد اًمقؿم٤مي٦م سمف ذم ذًمؽ 

اجلّق اعمحٞمط سم٤مٕئّٛم٦م ، ومٝمذا يمّٚمف يِمٝمد قمغم أّن إمم اخلٚمٞمٗم٦م اًمٕم٤ٌمد ه٤مرون اًمرؿمٞمد

يرّدون قمغم اًمٗمالؾمٗم٦م ومل ٟمجد هلؿ يمت٤ًٌم أو  ايم٤مٟمق أهنؿ وممّـ هؿ ُمـ ـمٌ٘م٦م شمالُمذهتؿ

رؾم٤مئؾ ذم اًمدوم٤مع قمـ اًمٗمٚمًٗم٦م واعمٜمٓمؼ وأُمث٤مل ذًمؽ، مم٤ّم يٙمّقن ًمٜم٤م صقرة شم٤مرخيٞم٦م 

 واوح٦م قمـ ُمقىمػ أهؾ اًمٌٞم٧م وأشم٤ٌمقمٝمؿ ُمـ اًمدرس اًمٗمٚمًٗمل واعمٜمٓم٘مل وأُمث٤مًمف.

سم٠مّن وضمقد مخ٦ًم أو قمنمة ردود قمغم اًمٗمٚمًٗم٦م واعمٜمٓمؼ سملم  ؾقؼ هـافؽـ يؿؽـ افتع

آٓف ُمـ أصح٤مب إئٛم٦م ٓ يٕمؼّم قمـ شمّٞم٤مر واؾمع يٛمٙمـ ايمتِم٤مف ُمٜمٓمٚم٘م٤مشمف ذم 

وضمٝم٤مت ٟمٔمر إئّٛم٦م أٟمٗمًٝمؿ، يمام أّن اًمرّد قمغم أرؾمٓم٤مـم٤مًمٞمس ذم اًمتقطمٞمد ٓ يٕمٜمل 

 ٟمٔمري٤مهتؿ هٜم٤م وهٜم٤مك، اًمرّد قمغم اًمٗمٚمًٗم٦م: وم٘مد رّد اًمٗمالؾمٗم٦م أٟمٗمًٝمؿ قمغم سمٕمْمٝمؿ ذم

وٓ رسمط هلذا إُمر سم٤معمقىمػ اًمٕم٤مم ُمـ اًمٗمٚمًٗم٦م اًمذي ٟمٌح٨م قمٜمف هٜم٤م، يمام ضم٤مء ذم 

اعم٘م٤مسمؾ وضمقد سمٕمض اًمِمخّمٞم٤مت اًمتل ٟم٧ًٌم إمم آؿمتٖم٤مل اًمٗمٚمًٗمل، ويم٤مٟمقا ُمـ 

، ُمثؾ ضم٤مسمر سمـ طمٞم٤من اًمتقطمٞمدي، ^اعم٘مّرسملم أو قمغم صٚم٦م سمٌٕمض أئٛم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م

 اعمالطمٔم٦م إومم اًمٕم٤مُّم٦م اعمت٘مّدُم٦م قمغم اًمٜمّمقص، ومٝمذه إو٤موم٦م إمم ُم٤م ؾمّجٚمٜم٤مه ذم

 اعمح٤موًم٦م ذم اًمٜم٘مد ًمٞم٧ًم ؾمٚمٞمٛم٦م وٓ ُمٕمؼّمة قمـ اعمِمٝمد اًمت٤مرخيل سم٠مُم٤مٟم٦م وُمقوققمٞم٦ّم.

 

١ّٝ  ن١ًُ ختاَ

أقمت٘مد أّٟمف جي٥م اًمتٗمٙمػم سمجدّي٦م ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اعمقوقع اًمٗمٚمًٗمل واإلىمدام قمٚمٞمف 

                                           
 .63( راضمع: رضم٤مل اًمٜمج٤مر: 1)

 .531: 2( راضمع: اظمتٞم٤مر ُمٕمروم٦م اًمرضم٤مل 2)
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غم اؾمتٞمٕم٤مب اًمتحّقٓت اًمٗمٙمري٦م اًمٙمؼمى ُمـ ُمٜمٓمٚمؼ اًمث٘م٦م سم٤مًمٗمٙمر اًمديٜمل واًم٘مدرة قم

ذم قم٤معمٜم٤م اًمٞمقم، ًمٞمتٛمّٙمـ اًمديـ ُمـ اًمٌ٘م٤مء ذم اًمّمدارة قمغم ُمًتقى وقمل اإلٟم٤ًمن 

وقم٘مٚمف وومٓمرشمف وُمِم٤مقمره إن ؿم٤مء اهلل، وأن ٓ يتحّقل اًمديـ ورُمقزه إمم جمّرد 

أؿمخ٤مص ىمٚم٘ملم يٕمٞمِمقن دائاًم هقاضمس اخلقف واًمري٦ٌم مم٤ّم طمقهلؿ، ومُٞمٕمجزهؿ ذًمؽ 

 ًمت٘مّدم وآرشم٘م٤مء سم٤مُّٕم٦م ٟمحق إطمًـ.قمـ ا

إّٟمٜم٤م ٟمدقمق احلقزات اًمديٜمٞم٦م واعمٕم٤مهد اًمٕمٚمٛمّٞم٦م ًمٕمدم اًم٘مٚمؼ ُمـ اًمدرس اًمٗمٚمًٗمل، 

سمؾ واطمتْم٤مٟمف واُمتالك اًم٘مدرة قمغم هْمٛمف ًمتقفمٞمٗمف ذم ظمدُم٦م ىمْم٤مي٤م اإلٟم٤ًمن واًم٘مٞمؿ 

قمل وإظمالق، وإذا يم٤مٟم٧م عمنموٍع ُم٤م ؾمٚمٌٞم٤مٌت هٜم٤م وهٜم٤مك ومٝمذا أُمٌر ـمٌٞمٕمل ٓ يًتد

قمٞمش اًمرومض اعمٓمٚمؼ ًمف، وُمـ صمّؿ ظم٤ًمرة إجي٤مسمٞم٤مشمف سمحّج٦م ىم٤مقمدة أّن دومع اعمٗمًدة 

اعمحتٛمٚم٦م أومم ُمـ ضمٚم٥م اعمّمٚمح٦م اعمحتٛمٚم٦م، وم٢مّن هذه اًم٘م٤مقمدة ـ يمٙم٘م٤مقمدة آطمتٞم٤مط 

قمغم اعمًتقى اعمجتٛمٕمل يمام ي٘مقل اًمًٞمد اًمّمدر ـ ٓ يٛمٙمـ شمٓمٌٞم٘مٝم٤م دوُم٤ًم ذم احلٞم٤مة 

 ري اًمٕم٤مم.آضمتامقمٞم٦م وقمغم اعمًتقى احلْم٤م

يمام ٟمدقمق أٟمّم٤مر اًمٗمٚمًٗم٦م إمم اًمؽموّمع قمـ شم٘مديًٝم٤م ورُمقزه٤م أو اًمتٝم٤مون 

سم٤مًمٜمّمقص اًمديٜمٞم٦م واًمتٕم٤مزم قمٚمٞمٝم٤م، أو آٟمجرار همػم اًمقاقمل ًمٙمّؾ ُم٤م ي٘م٤مل ذم 

اعمٜمتدي٤مت اًمٗمٚمًٗمٞم٦م ُمـ أومٙم٤مر، وأن يٛمٚمٙمقا اًمث٘م٦م سم٤مًمٜمٗمس اًمتل شم١مّهٚمٝمؿ ًمت٘مديؿ 

اًمٓمروطم٤مت اًم٘مديٛم٦م. واهلل اهل٤مدي إمم  اجلديد ذم اًمٗمٚمًٗم٦م وقمدم اًمٌ٘م٤مء ذم طمّم٤مر

 ؾمقاء اًمًٌٞمؾ.
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 املكّذ١َ

ٗم٘مٝمل قمٜمد ىمد يٙمقن ُمـ همػم اعم٠مًمقف أن يٙمت٥م اإلٟم٤ًمن قمـ اًمٜمت٤مج أو اعمٜمٝم٩م اًم

دراؾم٤مشمف اًمٗمٚمًٗمٞم٦م واًمٙمالُمّٞم٦م اًمٙمالؾمٞمٙمٞم٦م واعمٕم٤مسة، ومل ومم سمقم٤مملٍ اُمت٤مز سم٤مًمدرضم٦م إ

ُيٕمَرف قمٜمف سمروزه قمغم اًمّمٕمٞمديـ اًمٗم٘مٝمل وإصقزم. ًمٙمـ وُمـ ضمٝم٦ٍم صم٤مٟمٞم٦م، ىمد يٙمقن 

هلذه اًمقوٕمٞم٦م ُمٞمزٌة أظمرى، وهل شمتٌع هذا اًمٜمت٤مج اًمٗم٘مٝمل إصقزم اعمح٤مط سمًٚمًٚم٦م 

يد أُماله هذا اعمحٞمط حمٙمٛم٦م ُمـ اًمٕم٘مٚمٞم٤مت واًمٗمٚمًٗم٤مت احلديث٦م، عمٕمروم٦م هؾ صمٛم٦م ضمد

 اًمٕم٘مكم اجلديد أم ٓ؟

ُمرشم٣م ُمٓمٝمري اًمِمٞمخ وهذا هق سم٤مًمْمٌط، ُم٤م ٟمقاضمٝمف ُمع ُمٗمّٙمر يمٌػم يم٤مًمِمٝمٞمد 

ف اعمٓمٝمري سمٜمِم٤مـم٤مشمف اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمٗمٚمًٗمٞم٦م واًمٙمالُمٞم٦م اًم٘مديٛم٦م م(، وم٘مد قُمرِ 1979)

واحلديث٦م، وطمتك قمٜمدُم٤م دظمؾ اعمج٤مل اًمت٤مرخيل )اًمًػمة( واحل٘مقىمل، هم٤مًم٤ًٌم ُم٤م طمٙمٛمتف 

قم٦م ومٚمًٗمٞم٦م: أي أٟمف ـ ويمام ؾمٜمالطمظ ـ يم٤من ي٘مرأ دائاًم اًمٌٕمد اًمٗمٚمًٗمل ؾمقاء قمغم ٟمز

ٚمًػمة صٕمٞمد ومٚمًٗم٦م اًمت٤مريخ أم ومٚمًٗم٦م وحتٚمٞمؾ اًمقىم٤مئع اًمت٤مرخيٞم٦م، يمام ذم ىمراءشمف ًم

ريخ، أم قمغم صٕمٞمد ومٚمًٗم٦م إطمٙم٤مم يمام ذم دراؾمتف ٤ماحلًٞمٜمٞم٦م، أو ًمٚمٛمجتٛمع واًمت

 الم وهٙمذا...اعمِمٝمقرة طمقل ٟمٔم٤مم طم٘مقق اعمرأة ذم اإلؾم

ًمٙمـ اًمِمٝمٞمد ُمٓمٝمري قمغم ىمراءشمف اًمٗمٚمًٗمٞم٦م ًمٚمتنميٕم٤مت اًمديٜمٞم٦م دظمؾ ذم ىمراءات 

اؾمتٜمت٤مج وم٘مٝمل واؾمتٜم٤ٌمط قمٚمٛمل ًمألطمٙم٤مم، وىمد سمرزت قمغم هذا اًمّمٕمٞمد ىمراءشمف 
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اًمٗم٘مٝمٞم٦م عم٠ًمًم٦م احلج٤مب ذم اإلؾمالم وؾمؽم اًمقضمف واًمٙمٗملم، يمام سمرزت دراؾمتف طمقل 

يمذًمؽ اجلٝم٤مد، واًمرسم٤م واًمٗم٤مئدة اًمٌٜمٙمٞم٦م، وقم٘مد إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر، و

اًمت٠مُملم و...يمام أـمّٚم٧م دراؾم٤مت أظمرى قمغم سُمٕمٍد ُمٜمٝمجل ًمٚمٗم٘مف وأصقًمف، يمدراؾمتف 

طمقل آضمتٝم٤مد، وطمقل ؿمخّمٞم٦م يمؾٍّ ُمـ اًمًٞمد طمًلم اًمؼموضمردي واًمِمٞمخ حمٛمد 

 .سمـ احلًـ اًمٓمقد ُمْم٤موم٤ًم إمم دراؾم٤مت أظمرى ُمتٗمّرىم٦م

ٌّع ـ ويالطمظ اًمّدارس ًمٚمِمٝمٞمد ُمٓم ّٝمري، أٟمف ٟمدر إن مل ٟم٘مؾ اٟمٕمدم ـ ذم طمدود اًمتت

ٌُٕمد اًمٗم٘مٝمل وإصقزم قمٜمده، وسمّمقرة دمٛمع ُم٤م ًمف  وضمقد دراؾم٤مت حت٘مٞم٘مٞم٦م، شمٕم٤مًم٩م اًم

ٌُٕمد، وشمًّٚمط اًمْمقء قمٚمٞمف، ُمع آقمؽماف سم٠مّن سمٕمض ا جلقاٟم٥م اًمتل شم٘مع صٚم٦م هبذا اًم

ٕمد آضمتامقمل، اًمٗم٘مٝمل آضمتٝم٤مدي، ضمرى ىمراءهت٤م قمغم صٕمٞمد اًمٌ قمغم مت٤مس واًمٌٕمد

ُمع ـ أو اًمًٞم٤مد أو اًمثقري أو اًمٗمٙمري قمٜمده، إُمر اًمذي يالطمظ قمٚمٞمف اؾمتٌٕم٤مده 

 يمقصٚم٦ٍم وم٘مٝمٞم٦م.ـ  يم٤مُمؾ اًمت٘مدير ًمف

وسمٕم٤ٌمرة أظمرى، وُمع أن اعمٓمٝمري ـ يمام ؾمٜمالطمظ ـ مل شمٌُد قمٜمده آًمٞم٤مت وم٘مٝمٞم٦م 

ضمديدة داظمؾ قمٛمؼ قمٛمٚمٞم٦م آؾمتٜم٤ٌمط، ًمٙمـ إوُمؼ اًمٕم٘مالين اًمذي اؾمتحيه ذم 

                                           
ُمـ اعمجٛمققم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م ٕقمامل اًمِمـٝمٞمد اًمِمـٞمخ ُمرشم٣مـ  21ـ  21ـ  19ظمّّمّم٧م اعمجّٚمدات  (1)

ذم إيران، ًم٘مًؿ احل٘مقق واًمٗم٘مـف، وىمـد مجٕمـ٧م ومٞمٝمـ٤م ش صدرا ًمٚمٜمنم»ُمٓمٝمري، اًمّم٤مدرة قمـ دار 

ـ أضمقسمـ٦م آؾمـت٤مذ  3ـ ُم٠ًمًم٦م احلجـ٤مب  2ـ ٟمٔم٤مم طم٘مقق اعمرأة ذم اإلؾمالم  1اًمدراؾم٤مت اًمت٤مًمٞم٦م: 

ـ  6ـ أصقل اًمٗم٘مـف  5ًمٖمرب ق اجلٜمًٞم٦م ذم اإلؾمالم واـ إظمال 4قمغم اٟمت٘م٤مدات ُم٠ًمًم٦م احلج٤مب 

ـ ُمزايـ٤م وظمـدُم٤مت اًمًـٞمد حمٛمـد طمًـلم  8ــ إهل٤مُمـ٤مت ُمــ ؿمـٞمخ اًمٓم٤مئٗمـ٦م اًمٓمـقد 7اًمٗم٘مـف 

ـ اجلٝم٤مد 11ُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ـ ا11ٕـ ُمٌدأ آضمتٝم٤مد ذم اإلؾمالم  9اًمؼموضمردي 

ــ اإلؾمـالم وُمتٓمّٚمٌـ٤مت 15ؾمـالُمل آىمتّمـ٤مد اإل ـ طمقل 14ـ اًمْمامن 13ـ اًمرسم٤م واًمٗم٤مئدة 12

ـ اًم٘م٤مٟمقن اإلؾمـالُمل  17ـ اإلؾمالم وطم٤مضم٤مت اًمٕم٤ممل اعمٕم٤مس  16)طم٤مضم٤مت( اًمٕمٍم ذم ىمًٛملم 

 وأؿمٙم٤مل اًمتٜمٛمٞم٦م واًمتحّقل ذم اًمٕم٤ممل اعمٕم٤مس.
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اًمٕمٚمقم اًمٗم٘مٝمٞم٦م يم٤من يم٤مومٞم٤ًم ًمٙمل شمدرس ؿمخّمٞمتف ُمـ هذه اًمزاوي٦م أيْم٤ًم، وشُمًتدقمك 

سمٕمض اعمٕمٓمٞم٤مت اًمتل ضمرت ىمراءهت٤م ذم زاوي٦م أظمرى إمم اًمدائرة اًمٗم٘مٝمٞم٦م سمٖمٞم٦م شمثقيره٤م 

ومٕماًل وشم٠مصمػمًا ذم هذه اًمدائرة إُمر اًمذي خيدم سم٤مًمدرضم٦م إومم، اًمٗم٘مف ٟمٗمًف. وُمـ هٜم٤م، 

هذه اًمّمٗمح٤مت، سمٛمث٤مسم٦م سمداي٦م أّوًمٞم٦م ضمدًا، ٓؾمتحْم٤مر ؾمتٙمقن هذه اإلـمالًم٦م قمؼم 

 ضمٝمقد ُمٜمٝمجٞم٦م شمتّمؾ سم٤مًمٗم٘مف ظمدُم٦م ًمٚمٗم٘مف ٟمٗمًف.

وهذه اجلٝمقد شمٜمدرج ذم اًمًٞم٤مق اًمٕم٤مم احل٤ميمؿ قمغم اخلٓم٤مب اًمٗمٙمري واًمديٜمل 

ـ ؾمٞم٤مق اًمٜمزقم٦م اًمدوم٤مقمٞم٦م، ُمع اإلىمرار ًمٚمٛمٓمٝمري وهق ـ يمام يراه سمٕمض اًم٤ٌمطمثلم

 ومٞمام يتجغّم ذم دمديداشمف وشمٓمقيراشمف اًمٗمٙمري٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م. سمتج٤موزه هلذه اًمٜمزقم٦م أطمٞم٤مٟم٤مً 

ُمٕم٤ممل عمٜمٝم٩م سمقصٗمٝم٤م وُمـ ضمٝمتٜم٤م، ؾمٜمًٕمك ًمتٚمّٛمس أسمرز اخلٓمقط اًمتل شمٌدو 

اًمتٕم٤مـمل اًمذي ؾمٚمٙمف اًمِمٝمٞمد ُمٓمٝمري ذم قمٚمٛمل اًمٗم٘مف وأصقًمف، وذًمؽ وٛمـ ٟم٘م٤مط 

 حمددة وُمقضمزة، أسمرزه٤م:

 

 يالدتٗاد ايفكٗٞ ـ ايكشا٠٤ ايتاسخي١ٝ 1

اًمدراؾم٤مت اًمٗم٘مٝمٞم٦م وإصقًمٞم٦م يمثػمًا فم٤مهرة اًم٘مراءة اًمت٤مرخيٞم٦م، وم٘مد همٚم٥م مل شمٕمٝمد 

أن شمتٌع اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمض أىمقال ُمـ ؾمٌ٘مٝمؿ، وسمرز ومٞمٝمؿ ُمـ اُمت٤مز هبذا اًمتتٌع اًمت٤مرخيل 

، ًمٙمـ شُمٗمت٤مج اًمٙمراُم٦م»هـ( ص٤مطم٥م يمت٤مب 1226يم٤مًمًٞمد حمٛمد ضمقاد اًمٕم٤مُمكم )

آقمتامد قمٚمٞمٝم٤م ذم هذيـ اًمٕمٚمٛملم،  اًم٘مراءة اًمت٤مرخيٞم٦م اعمتًٚمًٚم٦م واعم٘م٤مـمٕمٞم٦م مل يتٕم٤مرف

 إٓ إؿم٤مرات هيٕم٦م وهم٤مي٦م ذم اإلجي٤مز.

هـ( قمغم صٕمٞمد قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف، 1411وىمد سمرز اًمًٞمد حمٛمد سم٤مىمر اًمّمدر )

                                           
م، اًمِمـٞمخ ُمرشم٣مـ اعمٓمٝمـري وإطمٞمـ٤مء 2111، ظمريػ 33زيمل اعمٞمالد، جمّٚم٦م اًمٙمٚمٛم٦م، اًمٕمدد:  (1)

 .17اًمٗمٙمر اًمديٜمل، ص 
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طمٞم٨م ىمرأه سمٛمجٛمٚم٦م ىمراءة شم٤مرخيٞم٦م، يمام ىمرأ سمٕمض ُم٤ًمئٚمف قمغم هذا اًمٜمحق أيْم٤ًم، ًمٙمـ 

َن ًمف طمقل اًمِمٝمٞمد ُمرشم٣م ُمٓمٝمري اُمت٤مز سمٛمٜمٝم٩م قم٤مم ؿمٛمؾ إمم ضم٤مٟم٥م سم ٕمض ُم٤م ُدوِّ

 لم ذم ٟمِم٤مـمف اًمٕمٚمٛمل.ٞمّ اًمٗم٘مف وإصقل، يمالًّ ُمـ اًمٗمٚمًٗم٦م واًمٙمالم، اًمٗمرقملم إؾم٤مؾم

ؾمٞمام ذم ٓومٕمغم اًمّمٕمٞمد اًمٗمٚمًٗمل، سمرز آهتامم اًمت٤مرخيل قمٜمد اعمٓمٝمري ضمٚمٞم٤ًم 

أؾمس »ذطمف اعمٓمّقل قمغم ُمٜمٔمقُم٦م اعمال ه٤مدي اًمًٌزواري، وذم شمٕمٚمٞم٘متف قمغم يمت٤مب 

ًمٚمٕمالُم٦م اًمًٞمد حمٛمد طمًلم اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل: وهلذا يٛمٙمـ ش اًمقاىمٕمل اًمٗمٚمًٗم٦م واعمذه٥م

اًم٘مقل: إن آهتامم اًمت٤مرخيل ًمٚمِمٝمٞمد ُمٓمٝمري مل يٙمـ خمتّم٤ًم سمدائرة اًمٗم٘مف واًمٗم٘مٝمٞم٤مت 

 سم٘مدر ُم٤م يم٤من أؾم٤مؾم٤ًم يٕمٜمٞمف ذم يمؾ ُمٕمروم٦ٍم أو ُمقوقع قم٤مجلف.

قمـ وىمد أسمرز اعمٓمٝمري رؤيتف هذه قمغم اًمّمٕمٞمد اًمٗم٘مٝمل سمدقمقشمف إمم شم٠مًمٞمػ يمت٤مب 

ؾمح٤مق اًمِمػمازي، وـمٌ٘م٤مت إٕيب ش ـمٌ٘م٤مت اًمٗم٘مٝم٤مء»ـمٌ٘م٤مت وم٘مٝم٤مء اًمِمٞمٕم٦م قمغم همرار 

ٕيب قمٌداًمرمحـ اًمًّٚمٛمل... ُمٌدي٤ًم ش ـمٌ٘م٤مت اًمّمقومٞم٦م»، وشٓسمـ أيب أصٞمٌٕم٦م»إـم٤ٌمء 

شم٠مؾمٗم٤ًم قمغم قمدم اًم٘مٞم٤مم ـ إمم زُم٤مٟمف ـ سمتدويـ قمٛمؾ ُمقؾمققمل يتٕمٚمؼ سمٓمٌ٘م٤مت وم٘مٝم٤مء 

زُمٜمف قمـ ـمٌ٘م٤مت اًمٗم٘مٝم٤مء يم٤من ٟمت٤مضم٤ًم ؾمٜمّٞم٤ًم مل يِمٛمؾ اًمِمٞمٕم٦م، ُمالطمٔم٤ًم أن ُم٤م دّون طمتك 

، وهذا إُمر يٗمرض ـ وومؼ شمّمّقر اًمِمٝمٞمد ـ احل٤مضم٦م اعم٤مؾّم٦م إمم اًمرضمقع اإلُم٤مُمٞم٦م

 ُم٤ٌمذة إمم يمت٥م اًمؽماضمؿ أو إمم اًمٙمت٥م اًمتل أدرضم٧م ومٞمٝم٤م اإلضم٤مزات.

                                           
، 21جمٛمققمف آصم٤مر اؾمت٤مد ؿمـٝمٞمد ُمٓمٝمـري )إقمـامل اًمٙم٤مُمٚمـ٦م ًمٚمِمـٝمٞمد ُمرشم٣مـ ُمٓمٝمـري(، ج (1)

م، ودمدر اإلؿمـ٤مرة إمم صـدور يمتـ٤مٍب 2111، اٟمتِم٤مرات صدرا، إيران، اًمٓمٌٕم٦م آومم، 69ص

، وىمـد شُمقؾمـققم٦م ـمٌ٘مـ٤مت اًمٗم٘مٝمـ٤مء»سمٕمد اؾمتِمٝم٤مد اعمٓمٝمري طمقل ـمٌ٘م٤مت اًمٗم٘مٝم٤مء وهق يمتـ٤مب 

ح٤مين، وشمـ٠مًمٞمػ اًمٚمجٜمـ٦م اًمٕمٚمٛمٞمـ٦م ذم ُم١مؾمًـ٦م اإلُمـ٤مم صدر حتـ٧م إذاف اًمِمـٞمخ ضمٕمٗمـر اًمًـٌ

ٗم٦م ُمـ جمّٚمديـ، وىمـد قمـ٤مًم٩م اًمٙمتـ٤مب ـ ، سمثامٟمٞم٦م جمٚمدات طمتك أن، ُمع ُم٘مّدُم٦م ُم١مًمّ ×اًمّم٤مدق

ومٞمام قم٤مًم٩م ـ وم٘مٝم٤مء اًمِمٞمٕم٦م ُمًتٕمرو٤ًم أؾمامءهؿ وسمٕمض ُم٤م يمت٥م قمٜمٝمؿ، وىمد وصؾ اًمٙمت٤مب طمتـك 

 أن إمم اًم٘مرن اًمث٤مُمـ اهلجري.
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واٟمًج٤مُم٤ًم ُمع هذه اًم٘مٜم٤مقم٦م، ؾمٕمك اعمٓمٝمري ًمت٘مديؿ ُمقضمٍز هيع هلذه اًمٓمٌ٘م٤مت 

ـ ظمالل اؾمتٕمراوف ـ وسم٤مًمتًٚمًؾ شم٘مري٤ًٌم ـ أؾمامء ؾمت٦م وصمالصملم وم٘مٞمٝم٤ًم ُمـ يم٤ٌمر وم٘مٝم٤مء ُم

هـ( وُمٜمتٝمٞم٤ًم سم٤معمػمزا حمٛمد طمًلم 329اًمِمٞمٕم٦م، ُمٌتدئ٤ًم سمٕمكم سمـ سم٤مسمقيف اًم٘مٛمل )

هـ(، ُمتج٤مهاًل ُمـ وصٗمف سمٓمٌ٘م٦م أؾم٤مشمذشمف ٕؾم٤ٌمب مل يٌده٤م، 1355)اًمٜم٤مئٞمٜمل

يِمػم إًمٞمف ذم دراؾمتف اعمخّّمّم٦م ًم٘مراءة ضمٝمقد وًمٕمٚمٝم٤م شمٕمقد إمم ُمٜمٝم٩م يم٤من يٕمتٛمده يمام 

، وهق أٟمف ٓ يتٕمّرض عمدح أطمد إذا يم٤من طمٞم٤ًم إّٓ اؾمتثٜم٤مًء، اًمًٞمد طمًلم اًمؼموضمردي

 احل٤مل ُمع اإلُم٤مم اخلٛمٞمٜمل. ليمام ه

وُمـ ظمالل اؾمتٕمراوف اًمت٤مرخيل هذا مل ينم اعمٓمٝمري ؾمقى إمم شمٕمريػ ُمقضمز 

ٝمقده، وهق ُم٤م يٜمًجؿ ُمع ـمٌٞمٕم٦م سمِمخّمٞم٦م يمؾ وم٘مٞمف وووم٤مشمف وأسمرز أؾم٤مشمذشمف وضم

يمٚمٞم٤مت طمقل اًمٕمٚمقم »اًمٙمت٤مب اًمذي دّون ومٞمف ـمٌ٘م٤مت اًمٗم٘مٝم٤مء هذه، وم٘مد يم٤من يمت٤مب 

ُمتٜم٤ًم دراؾمٞم٤ًم، أقمّده اًمِمٝمٞمد ًمٙمٚمٞم٦م اإلهلٞم٤مت واعمٕم٤مرف اإلؾمالُمٞم٦م اًمت٤مسمٕم٦م ش اإلؾمالُمٞم٦م

وهق ُم٤م يًتدقمل ُم٘مدارًا ُمـ اإلجي٤مز واإلقمراض، ًمٙمـ هذا اًمٕمرض جل٤مُمٕم٦م ـمٝمران

 رخيل مل خيؾ ُمـ شمدويـ اعمٓمٝمري سمٕمض اعمالطمٔم٤مت اخل٤مـمٗم٦م واًمتل يم٤من أسمرزه٤م:اًمت٤م

ـ  261أ ـ قمقدة سمداي٦م اًمت٤مريخ اًمٗم٘مٝم٤مئل اًمِمٞمٕمل إمم زُمـ اًمٖمٞم٦ٌم اًمّمٖمرى )

هـ( دون ُم٤م ىمٌٚمٝم٤م، واًمًـ٥ٌم ذم ذًمؽ يٕمـقد ـ وومؼ شمّمّقر اًمِمٝمٞمد ـ إمم أُمريـ: 329

وذوسم٤مهنؿ ذم  ^إئٛم٦م أطمدمه٤م: قمدم سمروز وم٘مٝم٤مء قمٍم احلْمقر ٟمٔمرًا حلْمقر

 ؿمخّمٞم٤مت إئٛم٦م اًمٙمؼمى.

وصم٤مٟمٞمٝمام: قمدم وضمقد وم٘مف ؿمٞمٕمل ُمدّون ورؾمٛمل ىمٌؾ زُمـ اًمٖمٞم٦ٌم اًمٙمؼمى، ُمـ 

                                           
 .88ـ  69ص.، 21جمٛمققمف آصم٤مر، ج (1)

 .159اعمّمدر ٟمٗمًف، ص  (2)

 .9اعمّمدر ٟمٗمًف، ُم٘مدُم٦م جلٜم٦م اإلذاف قمغم ٟمنم آصم٤مر اًمِمٝمٞمد ُمٓمٝمري، ص (3)
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ُمِمػمًا إمم ُم٤م ىم٤مم سمف اسمـ  ^دون أن يٜمٗمل اعمٓمٝمري وضمقد قمٚمامء يم٤ٌمر زُمـ إئٛم٦م

ٞمٕم٦م اًمٜمديؿ ذم اًمٗمـ اخل٤مُمس ُمـ اعم٘م٤مًم٦م اًم٤ًمدؾم٦م ُمـ ومٝمرؾمتف، سمتدويـ أؾمامء وم٘مٝم٤مء اًمِم

: ُمـ أُمث٤مل احلًلم سمـ ؾمٕمٞمد إهقازي، وقمكم سمـ ^ممـ قم٤مسوا طمْمقر إئٛم٦م

إسمراهٞمؿ اًم٘مٛمل، وحمٛمد سمـ احلًـ سمـ أمحد سمـ اًمقًمٞمد اًم٘مٛمل، ُمؼمرًا قمدم فمٝمقر هذه 

اًمٓمٌ٘م٦م سم٠من يمتٌٝم٤م اًمٗم٘مٝمٞم٦م مل شمٙمـ ؾمقى شمدويـ طمرذم ًمٚمرواي٤مت اًمتل وصٚمتٝمؿ أو 

 .رأي ص٤مطمٌٝم٤م سمحٞم٨م شمٕمؼم ٟمٗمًٝم٤م قمـ ^ؾمٛمٕمقه٤م قمـ اعمٕمّمقُملم

هـ( سمداي٦م اًمت٠مًمٞمٗم٤مت آؾمتدًٓمٞم٦م 461ب ـ قَمدُّ يمت٤مب اعمًٌقط ًمٚمِمٞمخ اًمٓمقد )

، واًمِمٞمَخ إٟمّم٤مري سمداي٦م ُمرطمٚم٦م ضمديدة ذم قمٚمٛمل اًمٗم٘مف وإصقل، قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م

 ؿوشمّمٜمٞمػ اعمح٘مؼ احلكم واًمٕمالُم٦م احلكم واًمِمٝمٞمد إول واًمِمٞمخ إٟمّم٤مري سمقصٗمٝم

 ...اًمتل اقمتٜمل سمٙمتٌٝم٤م ذطم٤ًم وشمٕمٚمٞم٘م٤ًم واظمتّم٤مراً  اًمِمخّمٞم٤مت اًمِمٞمٕمٞم٦م إسمرز

ش ضم٤مُمع قم٤ٌمد»دّوٟم٧م سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٗم٤مرؾمٞم٦م يم٤مٟم٧م يمت٤مب ج ـ إن أّول رؾم٤مًم٦م قمٛمٚمٞم٦َّم

هـ(، ومل شمٕمرف اًمٚمٖم٦م اًمٗم٤مرؾمٞم٦م رؾم٤مًم٦م 1131اًمذي يمتٌف اًمِمٞمخ هب٤مء اًمديـ اًمٕم٤مُمكم )

 .قمٛمٚمٞم٦َّم ىمٌؾ هذه احل٘م٦ٌم اًمتل قم٤مست اًمدوًم٦م اًمّمٗمقي٦م ذم إيران

د ـ اقمت٘مد اًمِمٝمٞمد ُمٓمٝمري أن اُمتٞم٤مز قمٚمؿ اًمٗم٘مف يٙمٛمـ ذم آؾمتٛمرار واًمديٛمقُم٦م 

اًمتل طمٔمل هب٤م قمغم اُمتداد ىمرون، وهق أُمٌر مل حيّمؾ ذم سم٘مٞم٦م اًمٕمٚمقم قمغم ؿمٙمؾ ُمٓمٚمؼ: 

ذًمؽ أن سم٘مٞم٦م اًمٕمٚمقم يم٤مٟم٧م متر سمح٤مًم٦م ُمـ اًمْمٛمقر واًمٗمتقر، وسمٛمراطمؾ ُمـ آٟم٘مٓم٤مع، 

                                           
 .71ـ  69اعمّمدر ٟمٗمًف، ص  (1)

 .74ـ  73اعمّمدر ٟمٗمًف، ص (2)

 .87و 78اعمّمدر ٟمٗمًف، ص (3)

ٜمف ٟمتـ٤مئ٩م أسمح٤مصمـف اًمٗم٘مٝمٞمـ٦م و (4) يٕمتٛمـده اعمٙمٚمـػ اًمرؾم٤مًم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م هل: يمت٤مب ي١مًمٗمف اًمٗم٘مٞمف ويْمٛمِّ

 يمٛمرضمع عمٕمروم٦م شمٙم٤مًمٞمٗمف اًمنمقمٞم٦م.

 .83اعمّمدر ٟمٗمًف، ص( 5)
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دًا، وهق ُم٤م يًتحؼ اًمدراؾم٦م قمغم صٕمٞمد إؾم٤ٌمب وهق ُم٤م مل حيّمؾ ذم قمٚمؿ اًمٗم٘مف أسم

 .واًمٕمقاُمؾ

هـ ـ ًم٘مد َوفمَّػ اعمٓمٝمري إـمالًمتف اًمت٤مرخيٞم٦م اعمقضمزة هذه، اًمتل أدرضمٝم٤م ذم يمت٤مسمف 

أيْم٤ًم، ًمٚمرد قمغم اعم٘مقًم٦م اًم٘م٤موٞم٦م سم٠من اًمٗم٘مف اًمِمٞمٕمل ٟمت٤مج إيراين ش اإلؾمالم وإيران»

ٕيمثر قمٛم٘م٤ًم وطم٤ًمؾمٞم٦م واًمتل وم٤مرّد سمح٧م، وهل ُم٘مقًم٦م شمٕمؼم قمـ اُمتداد ًمٚمٛم٘مقًم٦م ا

حتٙمل قمـ أن اًمتِمٞمع سم٤مٕؾم٤مس ٟمت٤مج إيراين يٕمقد إمم اًمتٕم٤مـمل اًمًٚمٌل اًمذي ُم٤مرؾمف 

قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ُمع اًمٗمرس، أو إمم إطم٤ًمس اًمٗمرس سم٤مُمتداد اًمًالًم٦م اًم٤ًمؾم٤مٟمٞم٦م ذم 

وهل  ×قمـ ـمريؼ أم اإلُم٤مم قمكم سمـ احلًلم زيـ اًمٕم٤مسمديـ ^أهؾ اًمٌٞم٧م

ذه٥م إًمٞمف سمٕمض اعمًتنمىملم ُمـ أُمث٤مل يم٤مٟم٧م همقسمٞمٜمق، ؿمٝمرسم٤مٟمق سمٜم٧م يزدضمرد، يمام 

وشمٌٕمف ذم ذًمؽ إدوارد سمراون، وشمٌٜم٤ّمه أيْم٤ًم سمٕمض اًم٘مقُمٞملم اإليراٟمٞملم ُمـ أُمث٤مل 

اًمديمتقر سمرويز ص٤مٟمٕمل ًمٞم١ميمد طمٗمظ اإليراٟمٞملم هقيتٝمؿ اًم٘مقُمٞم٦م، يمام يِمػم إًمٞمف اًمِمٝمٞمد 

 ُمٓمٝمري ٟمٗمًف.

ي أُمرًا ُمٕم٤ميم٤ًًم، وهق أن وقمغم أي٦م طم٤مل، وم٤مإلـمالًم٦م اًمت٤مرخيٞم٦م أصمٌت٧م ًمٚمٛمٓمٝمر

هم٤مًمٌٞم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء اًمِمٞمٕم٦م ُم٤م ىمٌؾ اًم٘مرن اًمٕم٤مذ اهلجري وفمٝمقر اًمدوًم٦م اًمّمٗمقي٦م يم٤مٟم٧م 

 .ُمـ همػم اًمٗمرس، ومل شمّمٌح اًمٖمٚم٦ٌم ًمإليراٟمٞملم إٓ ذم أواؾمط اعمرطمٚم٦م اًمّمٗمقي٦م

وُمـ ضمٝم٦م أظمرى، ريمز اعمٓمٝمري قمغم اعمدن واعمح٤مومؾ اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمرئٞمًٞم٦م ذم 

ؾمالُمل، ًمت٠ميمٞمد ُم٤م يريده هٜم٤م، ومرأى أن سمٖمداد ُمثٚم٧م اًمٌداي٦م، صمؿ شمٚمتٝم٤م اًمٕم٤ممل اإل

اًمٜمجػ زُمـ اًمٓمقد ًمتّمٌح اعمريمز إول ًمٚمِمٞمٕم٦م، صمؿ شمغم ذًمؽ ضمٌؾ قم٤مُمؾ، وم٤محلّٚم٦م، 

                                           
 89اعمّمدر ٟمٗمًف، ص( 1)

، ذم يمت٤مب: اإلؾمالم 115ـ  113، ص 16ايْم٤ًم ج اٟمٔمر، و91ـ  89اعمّمدر ٟمٗمًف، ص( 2)

 وإيران.
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وطمٚم٥م.. إمم أن وصؾ إُمر ُمع اًمدوًم٦م اًمّمٗمقي٦م إمم أصٗمٝم٤من رهمؿ حم٤مومٔم٦م اًمٜمجػ 

ـمٚم٥م اًمِم٤مه قمكم اًمّمٗمقي  قمغم ُمقىمٕمٝم٤م ذم ُم٘م٤مسمٚمٝم٤م إصمر رومض اعم٘مّدس إردسمٞمكم

ُمِمٝمد،  :اًمتقضمف إمم إيران، وُمـ صمؿ سم٘م٤مئف ذم اًمٜمجػ، وقم٘م٥م ذًمؽ ص٤مر عمدن

 وىمزويـ، وشمؼميز، وؿمػماز، ويزد ويم٤مؿم٤من ُمقىمٕمٝم٤م أيْم٤ًم.

وآؾمتثٜم٤مء اًمقطمٞمد، يم٤من ًمّم٤مًمح ُمديٜم٦م ىمؿ اًمتل يم٤مٟم٧م ُمٕم٘ماًل ًمٗم٘مٝم٤مء اًمِمٞمٕم٦م ذم 

دي٨م سمدءًا ُمـ اؾمت٘مرار اعمػمزا اًم٘مرون اهلجري٦م إومم، وص٤مرت يمذًمؽ ذم اًمٕمٍم احل

أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اًم٘مٛمل ومٞمٝم٤م وطمتك شم٠مؾمٞمس اًمِمٞمخ قمٌداًمٙمريؿ احل٤مئري احلقزة اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

، سمؾ يتٕمدى اعمٓمٝمري ذًمؽ ًمٚمت٠ميمٞمد قمغم دور وم٘مٝم٤مء ضمٌؾ قم٤مُمؾ ذم رؾمؿ ومٞمٝم٤م

ُمًت٘مٌؾ إيران زُمـ اًمّمٗمقيلم، ُمٕمت٘مدًا أن اهلجرة اًمٕم٤مُمٚمٞم٦م طم٤مًم٧م دون طمدوث أٟمامط 

ٚمقيلم ذم اًمِم٤مم وشمريمٞم٤م، ٟمٔمرًا ًمتٌٜمل اًمّمٗمقيلم ـمرق اًمدروؿم٦م قمغم ـمري٘م٦م اًمٕم

واًمتّمقف، وخيٚمص اعمٓمٝمري إمم اإلقمت٘م٤مد سم٠مؾمٌ٘مٞم٦م اًمتِمٞمع اًمٕم٤مُمكم قمغم اًمتِمٞمع 

 .رؾمالن يمردٍّ قمغم اًم٘مقل إن اًمتِمٞمع صٜمٞمٕم٦م وم٤مرؾمٞم٦مأاإليراين، ووم٤مىم٤ًم ًمِمٙمٞم٥م 

 

 تاسٜخ ظٗٛس َصطًح ايفك٘ ٚايفكٗا٤

إًمٞمف اًمِمٝمٞمد ُمٓمٝمري قمغم اًمّمٕمٞمد اًمت٤مرخيل اًمٗم٘مٝمل، يم٤من اعمقرد اًمث٤مين اًمذي أؿم٤مر 

 شم٤مريخ فمٝمقر ُمّمٓمٚمح اًمٗم٘مف واًمٗم٘مٝم٤مء:

أ ـ يٕمت٘مد اعمٓمٝمري سم٠من يمٚمٛم٦م اًمٗم٘مف ىمرآٟمٞم٤ًم وروائٞم٤ًم شمٕمٜمل اًمٗمٝمؿ اًمٕمٛمٞمؼ ذم خمتٚمػ 

ىمْم٤مي٤م اًمديـ ُمـ قم٘مدي٤مت وقمٛمٚمٞم٤مت وأظمالىمٞم٤مت... إٓ أن اًمتٓمقر اًمٕمٚمٛمل ومٞمام سمٕمد 

ث٤مين اهلجري ـ هق اًمذي ضمٕمؾ اًمٗم٘مٝم٤مء خيّّمّمقن يمٚمٛم٦م اًمٗم٘مف ـ وسم٤مًمتحديد ذم اًم٘مرن اًم

                                           
 91اعمّمدر ٟمٗمًف، ص( 1)

 .91ـ  91اعمّمدر ٟمٗمًف، ص (2)



 115 ...................................................... االجتهاد وجدل األصالة واملعاصرة

ًمٞمس سم٤مجلديد، سمؾ أصم٤مره اًمٕمٚمامء ُمٜمذ  قوقع، وهق ُمعم٤م خيص دائرة إطمٙم٤مم اًمٕمٛمٚمٞم٦م

 ىمديؿ إّي٤مم.

ب ـ يمٚمٛم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء ٓ يٕمٚمؿ ـ وومؼ رأي اعمٓمٝمري ـ أن هل٤م وضمقدًا زُمـ اًمّمح٤مسم٦م 

فمٝمقر ُم١ميمد ٓصٓمالح اًمٗم٘مٝم٤مء يم٤من  ، وأّولش(اًم٘مّراء»احل٤مل ذم ُمّمٓمٚمح  ل)يمام ه

قمغم مج٤مقم٦م ُمـ اًمت٤مسمٕملم، وهؿ ؾمٌٕم٦م أؿمخ٤مص قمرومقا سم٤مًمٗم٘مٝم٤مء اًمًٌٕم٦م. وُمـ هٜم٤م، 

اعمًّٞم٥م وقمروة سمـ  وؾمٕمٞمد سمـ ×ؾمٛمل اًمٕم٤مم اًمذي شمقذم ومٞمف اإلُم٤مم قمكم سمـ احلًلم

 .هـ94، وهق قم٤ممشؾمٜم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء»اًمزسمػم وؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم وآظمريـ سمـ

 

 أصٍٛ ايفك٘عًِ  تاسٜخ االدتٗاد، ٚبشٚص

وظمالوم٤ًم ًمٚمٌح٨م اعمقؾّمع ٟمًٌٞم٤ًم اًمذي ـمرطمف اًمًٞمد حمٛمد سم٤مىمر اًمّمدر طمقل ُم٘مقًم٦م 

آضمتٝم٤مد وشم٤مريخ قمٚمؿ إصقل، ىمّدم اًمِمٝمٞمد ُمٓمٝمري قمرو٤ًم ُمقضمزًا طمقل هذا 

واًمتل طم٤مول ُمـ ظمالهل٤م  اعمقوقع، وظمالوم٤ًم ًمٚمرؤي٦م اًمتل ُم٤مل إًمٞمٝم٤م اًمًٞمد اًمّمدر،

اًمقؾمط اًمِمٞمٕمل ذم اًم٘مرون اًمثالصم٦م إٓ سمذورًا أوًمٞم٦م  فم٤مهرة آضمتٝم٤مد ذمان شمؼمير وم٘مد

ىمٚمٞمٚم٦م يمرؾم٤مًم٦م هِم٤مم سمـ احلٙمؿ ذم ُم٤ٌمطم٨م إًمٗم٤مظ.. واًمتل ىم٤مُم٧م رؤي٦م اًمًٞمد 

اًمّمدرقمغم آقمت٘م٤مد سمٕمدم احل٤مضم٦م إمم آضمتٝم٤مد ذم اًمقؾمط اإلُم٤مُمل سمٕمد اومؽماض 

٦م ، وهل رؤيآؾمتٓم٤مًم٦م اًمزُمٜمٞم٦م ًمٕمٍم اًمٜمص وومؼ ُمٜمتج٤مت قمٚمؿ اًمٙمالم اًمِمٞمٕمل

                                           
 .64اعمّمدر ٟمٗمًف، ص (1)

 . 64ص اعمّمدر ٟمٗمًف،  (2)

طمقل هِم٤مم سمـ احلٙمؿ  اٟمٔمر، و52ـ  51دروس ذم قمٚمؿ إصقل، احلٚم٘م٦م إومم، ص اٟمٔمر (3)

، ُم١مؾم٦ًم اًمٜمنم اإلؾمالُمل، اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م 5ورؾم٤مًمتف ذم إًمٗم٤مظ، رضم٤مل اًمٜمج٤مر، ط

يمذًمؽ، اًمًٞمد اخلقئل:  اٟمٔمر، و1164، رىمؿ: 434ـ  433هـ، ص1416اعمدرؾملم، إيران، 
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... ظمالوم٤ًم هلذه اًمرؤي٦م، يم٤من اعمٓمٝمري ىمد ٟمًٌٝم٤م إمم سمٕمض اعمًتنمىملم سمقصٗمٝم٤م ومه٤مً 

ذه٥م اعمٓمٝمري ذم ضمقًمتف اًمت٤مرخيٞم٦م إمم اًم٘مقل: إن فم٤مهرة آضمتٝم٤مد يم٤مٟم٧م ُمقضمقدًة ذم 

 .اًمقؾمط اًمِمٞمٕمل زُمـ احلْمقر أيْم٤مً 

٤مد، وىمد اٟمٓمٚمؼ اعمٓمٝمري ذم رؤيتف هذه، ُمـ قمٛمٚمٞم٦م شمٗمٙمٞمؽ ًمٖمقي عمّمٓمٚمح آضمتٝم

، أي رد اًمٗمروع إمم إصقل، ـم٤مسمؼ ُمـ اجل٤مٟم٥م ششمٗمريع»ومٌٕمد أن اومؽمض أٟمف قمٛمٚمٞم٦م 

 ^أظمر، ًمٞم١ميمد أن فم٤مهرة اًمتٗمريع يم٤مٟم٧م ُمقضمقدة زُمـ اًمٜمص سمح٨مٍّ ُمـ إئٛم٦م

 .شقمٚمٞمٜم٤م إًم٘م٤مء إصقل وقمٚمٞمٙمؿ أن شمٗمّرقمقا»أٟمٗمًٝمؿ، يمام ورد ذم سمٕمض اًمٜمّمقص 

اعمًؽم ؿم٤مرًمز آدُمز ـ قمؼم أدًم٦م أرسمٕم٦م،  وىمد أيمد اعمٓمٝمري ٟمٔمريتف هذه ـ رّدًا قمغم

اقمتٛمد سمٕمْمٝم٤م اًمت٤مريخ أؾم٤مؾم٤ًم، ومٞمام ىم٤مم سمٕمْمٝم٤م أظمر قمغم حتٚمٞمؾ قمٛمٚمٞم٤مت آؾمتٜم٤ٌمط 

 ٟمٗمًٝم٤م:

، وم٘مد يم٤مٟمقا يٕمٞمِمقن ذم ظمراؾم٤من، ^ئٛم٦مـ قمدم آشمّم٤مل اعم٤ٌمذ ًمٚمِمٞمٕم٦م سم٤م1ٕ

ًم٦م ه احل٤مواإلُم٤مم ذم اعمديٜم٦م، أو ذم اًمٕمراق يمذًمؽ، وُمـ اًمٓمٌٞمٕمل أن شمّم٤مطم٥م هذ

ُمـ أُم٤ميمـ  ^، ورهمؿ أن إؾمئٚم٦م يم٤مٟم٧م دمٛمع وشمردهؿفم٤مهرة مم٤مرؾم٦ٍم اضمتٝم٤مدي٦م

 ٟم٤مئٞم٦م، سمٞمد أٟمف مل شمٙمـ هذه هل احل٤مًم٦م اًمٖم٤مًم٦ٌم.

سمحّؼ أيم٤مسمر أصح٤مهبؿ، يم٠مسم٤من سمـ  ^ئٛم٦مـ اًمؽمهمٞم٥م اًمذي يم٤من يامرؾمف ا2ٕ

 شمٖمٚم٥م ًمٚمٗمتٞم٤م واجلٚمقس ُٕمر اًمٗمتقى سملم اًمٜم٤مس.

                                                                                                       
 . 13329، رىمؿ: 296ـ  271، صص19ُمٕمجؿ رضم٤مل احلدي٨م، ج 

 ، يمٚمٞم٤مت قمٚمقم إؾمالُمل، أصقل وم٘مف.36، ص21جمٛمققمف آصم٤مر، ج (1)

، يمٚمٞم٤مت قمٚمقم إؾمالُمل، أصقل وم٘مف، واعمّمدر ٟمٗمًف ص ص 36، ص 21جمٛمققمف آصم٤مر،ج (2)

 ، إهل٤مُمل از ؿمٞمخ اًمٓم٤مئٗم٦م ـمقد.141ـ  138

 .36، ص 21جمٛمققمف آصم٤مر، ج ( 3)
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ام شم١ميمده ٟمّمقص يمت٤مب اًمتٕم٤مرض ـ وضمقد فم٤مهرة اًمتٕم٤مرض ذم اًمٜمّمقص، يم3

ٟمٗمًٝم٤م، وىمد يم٤مٟم٧م قمٛمٚمٞم٦م اجلٛمع سملم اًمٜمّمقص أو اًمؽمضمٞمح يمذًمؽ، قمٛمٚمٞم٦م يامرؾمٝم٤م 

 قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م ذم ذًمؽ اًمزُم٤من.

، ُمـ ششم٠مؾمٞمس اًمِمٞمٕم٦م ًمٕمٚمقم اإلؾمالم»ـ ُم٤م ٟم٘مٚمف اًمًٞمد طمًـ اًمّمدر ذم 4

 ئٛم٦م ذم قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف.اًمٜمت٤مضم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م ٕصح٤مب إ

ٞم٥م اعمٓمٝمري قمـ اًم٘مراءة آؾمتنماىمٞم٦م ًمٔم٤مهرة آضمتٝم٤مد، وقمـ هذا اًمٓمريؼ، جي

واًمتل شمرى ومٞمف جمرد قمٛمٚمٞم٦م سمنمي٦م ٟمجٛم٧م قمـ اطمتٞم٤مضم٤مت ومروٝم٤م اًمقاىمع، ضمرى ومٞمام 

سمٕمد إوٗم٤مء ـم٤مسمع ديٜمل قمٚمٞمٝم٤م، واٟمٓمالىم٤ًم ُمـ ذًمؽ يم٤من آضمتٝم٤مد اًمًٜمل ؾم٤مسم٘م٤ًم قمغم 

 .جتٛمعآضمتٝم٤مد اًمِمٞمٕمل، ٟمٔمرًا ًمتقزم أهؾ اًمًٜم٦ّم أُمر اًمدوًم٦م وإدارة اعم

 

 ٚاألخباس ـ ايعكٌ ٚتٝاس اذتذٜح 2

ذم اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل ـ يمام اعمًٞمحل ىمٌٚمف ـ اٟم٘مًؿ اًمٗمٙمر ُمـ زاوي٦م إيًٌتٛمٞم٦م إمم 

 ىمًٛملم:

 أطمدمه٤م: شمٞم٤مر اًمٕم٘مؾ اًمذي ٟم٤مومح قمـ ُمرضمٕمٞم٦م اًمٕم٘مؾ وشمٗمّقىمف قمغم اًمٜمص.

ٓ صم٤مٟمٞمٝمام: شمٞم٤مر ُمرضمٕمٞم٦م اًمٜمص اًمذي اؾمتامت ذم اًمدوم٤مع قمـ أص٤مًم٦م اًمٜمص ُمرضمٕمٞم٦ًم 

يٛمثؾ اًمٕم٘مؾ ؾمقى شم٤مسمع هل٤م إذا اقمؽُمف سمف شم٤مسمٕم٤ًم، وىمد متثؾ اًمتٞم٤مر إول ذم اًمتٙمتالت 

اًمٗمٚمًٗمٞم٦م واًمٙمالُمٞم٦م، ومٞمام ُمثّؾ اًمتٞم٤مر اًمث٤مين هم٤مًم٤ًٌم اًمٗم٘مٝم٤مء واعمحدصمقن وقمغم اًمّمٕمٞمد 

 اعمًٞمحل اًم٘م٤ًموؾم٦م.

ويٌدو ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمت٤مرخيٞم٦م اعمحض، أن ىمدر إدي٤من هق هذا اًمٍماع طمقل حتديد 

عمرضمٕمٞم٦م إومم، اًمٕم٘مؾ أو اًمٜمص؟ وىمد ىمّدم اعمٗمٙمرون واًمٕمٚمامء طمٚمقًٓ قمديدة، ا

                                           
 ، اهل٤مُمل از ؿمٞمخ اًمٓم٤مئٗم٦م.141ـ  138، ص ص21جمٛمققمف آصم٤مر،ج (1)
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وصٞم٤مهم٤مت ُمتٗم٤موشم٦م حلؾ أزُم٦م اًمٕمالىم٦م هذه ُمـ دون أن جيري اًمتقصؾ إمم إمج٤مع 

 .ُمًّٚمامً  ٤مً أؾم٤مؾمسمقصٗمف طم٤مؾمؿ يٗمرض اعمقوقع 

ومل ي٘مػ اًمٍماع اًمٕم٘مكم اًمٜميص قمٜمد طمدود اًمٕم٘مدي٤مت اًمديٜمٞم٦م، سمؾ شمٕمّداه إمم 

٤مت اًمديٜمٞم٦م ُمـ ىم٤مٟمقن وأظمالق، وقمغم اعم٘مدار اًمذي يم٤من اخلالف ومٞمف ؿمديدًا اًمٕمٛمٚمٞم

سملم اًمٕم٘مؾ واًمٜمص ذم اًمٕم٘مدي٤مت، يم٤من إمم طمد ُمٕملم ـ وأطمٞم٤مٟم٤ًم أىمقى وأؿمد ـ ذم 

 اًم٘مْم٤مي٤م اًمٕمٛمٚمٞم٦م، وهق أُمٌر ًمف أؾم٤ٌمسمف.

هـ( 151أيب طمٜمٞمٗم٦م )اإلُم٤مم وًمٕمؾ أّول شمٗمّجر ًمألزُم٦م سملم اًمٕم٘مكم واًمٜميص يم٤من ُمع 

ػ إول ُمـ اًم٘مرن اًمث٤مين، وم٘مد ريمز أسمق طمٜمٞمٗم٦م أقمٛمدة اًمٕم٘مؾ وطمن إمم طمد ذم اًمٜمّم

ؾ ذًمؽ سمداي٦م اٟم٘م٤ًمم وم٘مٝمل  سمٕمٞمد دور اًمٜمص وٟمِم٤مـمف ذم اًمٜمٓم٤مق اًمٗم٘مٝمل، وىمد ؿمٙمَّ

طم٤مد طمقل ُمرضمٕمٞم٦م اًمٕم٘مؾ متثٚم٧م ذم أهؾ احلدي٨م وأهؾ اًمرأي. يم٤مٟم٧م هن٤ميتف اٟمتّم٤مرًا 

ة ذروشمف ُمع اسمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراين ٕهؾ احلدي٨م سمٚمٖم٧م ذروشمف ُمع أمحد سمـ طمٜمٌؾ، وذرو

 ذم اًم٘مرن اًمث٤مُمـ اهلجري.

ًم٘مد اظمتّط أهؾ اًمًٜم٦ّم ٕٟمٗمًٝمؿ ُم٤ًمرًا ىمّٚمدوا زُم٤مُمف ًمتٞم٤مر احلدي٨م، اٟمٓمالىم٤ًم ُمـ 

ًا ُمع اًمًٞمقـمل ًمّم٤مًمح هذا اًمتٞم٤مر. أُم٤م اًمِمٞمٕم٦م ٜم٤مقم٤مت. ويم٤من اًم٘مرن اًمٕم٤مذ ُمًت٘مرىم

ذات دظمٚم٧م وم٘مٝمٞم٤مهتؿ خم٤مو٤ًم ومٙم٤من إُمر خمتٚمٗم٤ًم سم٤مًمٜم٦ًٌم إًمٞمٝمؿ، ومٗمل اًم٘مرن اًمٕم٤مذ سم٤مًم

ؾمؽمآسم٤مدي قمًػمًا، أؾمس ًمٜمّمٞم٦م ضمديدة وُمتٓمّقرة هذه اعمّرة، وم٘مد ىمّدم حمٛمد أُملم آ

، سمدأه ُمـ شمرؾمٞمؿ أّوزم ًم٘مدرات شاًمٗمقائد اعمدٟمٞم٦م»مُج٤مٟم٤ًم ُمٜمْمقدًا ُمـ اًمتّمقرات ذم 

ؾمٞمام ُمع أٟمّم٤مره ـ إمم إجي٤مد شم٘مٚمٞمص ضمديد هذه اعمّرة ختٓمك ٓاًمٕم٘مؾ واٟمتٝمك سمف ـ 

ٕم٤مد اًمٕم٘مؾ إمم شم٘مٚمٞمص اًمٜمص ٟمٗمًف ًمّم٤مًمح ٟمص آظمر، وم٘مد اؾمتٌٕمد اًمٜمص اًم٘مرآين اؾمتٌ

مج٤مع قمـ اًمًّدة اًمتل شمؽمسمع قمٚمٞمٝم٤م ُمّم٤مدر ؿمٙم٤مل، وأزيح اًمٕم٘مؾ واإلسمِمٙمؾ ُمـ إ

آؾمتٜم٤ٌمط اًمٗم٘مٝمل، ىم٤مسمٚمف شمقؾمٕم٦م ٓ ؾم٤مسمؼ هل٤م ًمٚمحدي٨م اًمنميػ إمم طمد احلدي٨م قمـ 
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ٚم٧م صقرة صقرة خمٗمٗم٦م، وهبذا شمِمٙمّ رسمٕم٦م أو اقمت٤ٌمره٤م وطمجّٞمتٝم٤م ذم ىمٓمٕمٞم٦م اًمٙمت٥م إ

 ضمديدة ًمٚمٜمّمّٞم٦م اًمديٜمٞم٦م اظمتٚمٗم٧م قمـ ُمثٞمٚمتٝم٤م ذم اًمقؾمط اًمًٜمل سم٠مؿمٙم٤مل قمديدة.

ويم٤من ُمـ اًمٓمٌٞمٕمل ًم٤ٌمطم٨م ومٚمًٗمل يم٤مًمِمٝمٞمد ُمٓمٝمري، أن يتخذ ُمقىمٗم٤ًم ؾمٚمٌٞم٤ًم ُمـ 

ظم٤ٌمري٦م هذه اٟمٓمالىم٤ًم ُمـ ُمقىمٗمف اعمًٌؼ ُمـ اًمٕم٘مؾ وىمدراشمف، وم٘مد شمرسّمك اًمٜمزقم٦م اإل

٦م اًمٕمالُم٦م اًمًٞمد حمٛمد طمًلم اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل، وهل ُمدرؾم٦م آُمٜم٧م اعمٓمٝمري ذم ُمدرؾم

، واقمت٘مدت ـ اٟمًج٤مُم٤ًم ُمع اًمًٞم٤مق سمٛمرضمٕمٞم٦م ممّٞمزة ًمٚمٕم٘مؾ ذم اًمٕم٘مدي٤مت وهمػمه٤م

ؾمٞمام ادم٤مه احلٙمٛم٦م اعمتٕم٤مًمٞم٦م ـ سمتٗمقق قم٘مكم ؿمٝمقدي قمغم اًمٜمص ٓاًمٗمٚمًٗمل اًمٕم٤مم 

 سمٛمٕمٜمك ُمـ اعمٕم٤مين.

ظم٤ٌمري٦م احلديثٞم٦م ًمٚمٜمزقم٦م اإل سمح٤مث اًمتل شمٕمّرض ومٞمٝم٤م اعمٓمٝمريًم٘مد يم٤مٟم٧م إ

ُمِمحقٟم٦م أطمٞم٤مٟم٤ًم سمٌمء ُمـ اًمتقشّمر، وىمد اشمًٛم٧م ذم أطمٞم٤من أظمرى سمٜمقع ُمـ احلٛمٚم٦م 

ي٦م ىمراءة سم٤مطم٨م ذم أصقل اًمٗم٘مف اإلظم٤ٌمر، ومٚمؿ ي٘مرأ اعمٓمٝمري اًمٕمٜمٞمٗم٦م قمغم هذا اًمتٞم٤مر

يالطمؼ ىم٤مٟمقن اعمالزُم٦م سملم طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ وطمٙمؿ اًمنمع، أو يت٤مسمع طمجٞم٦م فمقاهر 

ي٦م يمتٞم٤مر مجقدي ضمٚمٛمقدي ظمٓمػم، ودرؾمف ـ اإلظم٤ٌمر... سمؾ ٟمٔمر إمم أو اًم٘مرآن

                                           
طمقل ُمقىمػ اًمٕمالُم٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل ُمـ دور اًمٕم٘مؾ ذم اًمٕم٘مدي٤مت وهمػمه٤م، يمت٤مب رؾم٤مًم٦م  اٟمٔمر( 1)

٤مر، ٟمنم ُم١مؾم٦ًم أم اًم٘مرى ًمٚمتح٘مٞمؼ 1اًمتِمٞمع ذم اًمٕم٤ممل اعمٕم٤مس، ط ًّ ، شمرمج٦م ضمقاد قمكم يم

ة حت٧م ، وطمقاراشمف أيْم٤ًم ُمع يمقرسم٤من واعمٜمِمقر116ـ  114هـ، ص 1418واًمٜمنم، إيران، 

 ، وهمػمه٤م ُمـ اعمّم٤مدر.شاًمِمٞمٕم٦م»قمٜمقان 

، ويمٜمٛمقذج، وم٘مد 168، دراؾمتف طمقل ُمٌدأ آضمتٝم٤مد ذم اإلؾمالم، ص21جمٛمققمف آصم٤مر، ج (2)

ظم٤ٌمريلم سم٠مهنؿ شمٞم٤مر ظمٓمػم، يمام ىم٤مل: إٟمف ًمق مل ي٘مػ اًمٕمٚمامء ذم وضمف هذه اًمٔم٤مهرة، ومال قمؼم قمـ اإل

، اإلؾمالم وُمتٓمّٚم٤ٌمت 119ـ  117: 21أيْم٤ًم  اٟمٔمرٟمٕمٚمؿ ُم٤مذا ؾمٞمٙمقن قمٚمٞمف ووٕمٜم٤م اًمٞمقم، و

 اًمٕمٍم.

ٌّٚمقه، إٟمام ي٘مقًمقن: ٓ إّن اإل»ي٘مقل اعمٓمٝمري:  (3) ظم٤ٌمريلم ٓ ي٘مقًمقن ًمٜم٤م ٓ شم٘مرؤا اًم٘مرآن، أو ٓ شم٘م

حت٤موًمقا ومٝمٛمف، إهن٤م ضسم٦م ىم٤مصٛم٦م وؿمديدة ًمٚمٕم٤ممل اإلؾمالُمل قمٛمقُم٤ًم واًمٕم٤ممل اًمِمٞمٕمل ظمّمقص٤ًم، 
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ي اإلظم٤ٌمرسم٤مًمتحديد ـ ُمـ زاوي٦م ُمٕمرومٞم٦م طم٘مقىمٞم٦م ُمٕم٤ًم، وم٘مد اقمت٘مد ُمـ ضمٝم٦م، أن اًمٓمرح 

ـمرح يٕم٤مرض آضمتٝم٤مد، وي٘مدم شمّمقيرًا زائٗم٤ًم قمـ هذه اًمٕمٛمٚمٞم٦م ُمـ ظمالل إطم٤مًمتٝم٤م 

يقن قمٚمٞمٝم٤م اإلظم٤ٌمرٙمٚمٛم٦م أؾم٘مٓمف إمم ُمرطمٚم٦م زُمٜمٞم٦م ؾم٤مًمٗم٦م محٚم٧م ُمٗمٝمقُم٤ًم خمتٚمٗم٤ًم هلذه اًم

طمتك ذم اًمٕمّمقر اعمت٠مظمرة، ًمٞمح٤موًمقا ُمـ ضم٤مٟم٥ٍم آظمر اًم٘مٞم٤مم سمتجًػٍم ُم٤م، سملم واىمٕمٝمؿ 

وشمّمقرهؿ اًمذي يٕمت٘مده اعمٓمٝمري وًمٞمد أرسمٕم٦م ىمرون ؾم٤مًمٗم٦م ٓ أيمثر، وسملم اًمؽماث 

ٓ ؾمٞمام اًمِمٞمخ  ،اًمِمٞمٕمل اًم٤ًمسمؼ اًمذي يٕمقد سم٤مٕظمص إمم اعمحّدصملم اًم٘مدُم٤مء

 .اًمّمدوق

ي٦م واًمؽماث، ؿمّٙمؽ اعمٓمٝمري ذم اعم٘مّمقد ُمـ اإلظم٤ٌمرت٠ميمٞمد اًم٘مٓمٞمٕم٦م ُم٤م سملم وًم

، ُمٕمتؼمًا أٟمف شقمّدة إصقل»اًمذي أورده اًمِمٞمخ اًمٓمقد ذم يمت٤مسمف ش اعم٘مّٚمدة»شمٕمٌػم 

ن اًمِمٞمخ اًمٓمقد أجمرد قمٜمقان ًمتٞم٤مر مل يٙمـ ىمد اختذ يمٞمٜمقٟم٦م أو وضمقدًا ُمتٛمذه٤ًٌم، و

ٜمل هذه اعمجٛمققم٦م اًمرواي٤مت وإظم٤ٌمر ذم اعمج٤مل هدف ُمـ هذا اًمتٕمٌػم اإلؿم٤مرة إمم شمٌ

 .اًمٕم٘م٤مئدي أيْم٤مً 

 

 خباس١ٜ ٚثٓا١ٝ٥ االدتٗاد ٚايتكًٝذاإل

ظم٤ٌمري٦م ُمـ ُمٜمٔم٤مر صمٜم٤مئٞم٦م آضمتٝم٤مد اًمٜم٤مطمٞم٦م اعمٕمرومٞم٦م، ىمرأ اًمِمٝمٞمد اإلواؾمتٙمامًٓ هلذه 

ظم٤ٌمري رومْمف ُم٘مقًم٦م اًمت٘مٚمٞمد إمم ضم٤مٟم٥م رومْمف واًمت٘مٚمٞمد، وم٤معمٕمروف قمـ اعمذه٥م اإل

                                                                                                       
قمغم ُمٗمّني اًمِمٞمٕم٦م أٟمٗمًٝمؿ ومٞمام سمٕمد ًمتٛمألهؿ رقم٤ًٌم ؾمٞمٓمرت ومٞمف  ًم٘مد شمٗمِّم٧م هذه إومٙم٤مر طمّداً 

 .119: 21اعمجٛمققم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م  :اٟمٔمر، شُمـ شمٗمًػم اًم٘مرآن

 .169ـ  168اعمّمدر ٟمٗمًف، ص  (1)

، حت٘مٞمؼ حمٛمد رو٤م إٟمّم٤مري، 1اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ احلًـ اًمٓمقد، اًمٕمّدة ذم أصقل اًمٗم٘مف، ط (2)

 .132، ص 1هـ، ج1417ُمٓمٕم٦ٌم ؾمت٤مرة، ىمؿ، 

 .169، ص 21ف آصم٤مر،ج جمٛمققم (3)
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ٝم٤مد، وسم٤مًمت٤مزم وم٤معمٙمّٚمػ هق اعمٓم٤مًم٥م ُم٤ٌمذة سمتحديد وفمٞمٗمتف اًمنمقمٞم٦م قمـ ـمريؼ ًمالضمت

 .ٓ همػم ^شم٘مٚمٞمد اعمٕمّمقُملم

ظم٤ٌمري، صمٜم٤مئٞم٦م آضمتٝم٤مد واًمت٘مٚمٞمد قمٜمد اعمٓمٝمري سمٛمقىمٗمف ُمـ اًمتٞم٤مر اإل رنوطمتك ٟم٘م٤م

ٓسمد ُمـ اًمٕمٚمؿ سم٠من ًمٚمٛمٓمٝمري رؤي٦م أظمرى ذم هذا اعمقوقع، شمٜمٓمٚمؼ ُمـ اقمت٘م٤مده سم٠من 

ًمٞمس ُم٤م هق اعمتداول اًمٞمقم ُمـ شمٌديؾ آطمتٞم٤مـم٤مت سم٤مًمٗمت٤موى أو اًمٕمٙمس آضمتٝم٤مد 

، وإٟمام هق وقمل سم٤مًمقاىمع: ٕن قمٛمٚمٞم٦م آضمتٝم٤مد ًمٞم٧ًم ذم ٟمٔمره شمٕمٌػمه قمغم طمدّ 

قمٛمٚمٞم٦م شمٓمٌٞمؼ ًمٕمٛمقُم٤مت ويمٚمٞم٤مت قمغم طم٤مٓت وُمّم٤مديؼ، وهق ُم٤م ي١مدي إمم إًمزام 

ائف شمٗمًػمًا ًمٕمدم ضمقاز شم٘مٚمٞمد اعمجتٝمد سمققمل اًمقاىمع. وي١ميّمد اعمٓمٝمري ُم٘مقًمتف، سم٢مسمد

اعمٞم٧م يٜمًجؿ وهذا إُمر: إذ ٓ يرى ومرىم٤ًم سملم شم٘مٚمٞمد اعمٞم٧م وشم٘مٚمٞمد احلل ُم٤م داُم٧م 

اًم٘مْمٞم٦م ُمقوققم٤ًم ىمقاقمدي٤ًم شمٜمٔمػمي٤ًم حتٚمٞمٚمٞم٤ًم، وم٤مٓضمتٝم٤مد وقمل سم٤مًمقاىمع يمٛم٘مدُم٦م ًمققمل 

اًمقفمٞمٗم٦م إزاءه، وُمـ صمؿ ٓ يٙمقن ضمٝمدًا حت٘مٞم٘مٞم٤ًم سوم٤ًم ٓ يرشمٌط سم٤معمٕم٤مسة، سمؾ 

، وإذا يم٤من إُمر يمذًمؽ، ومال يٛمٙمـ عمٕم٤مسة ىمقام آضمتٝم٤مد ذم شمّمّقر اعمٓمٝمريا

                                           
 .169اعمّمدر ٟمٗمًف، ص ( 1)

 .181اعمّمدر ٟمٗمًف، ص ( 2)

ـ  329: 21، وُمـ أُمثٚم٦م اعمٓمٝمري ذم ُمقوع آظمر )ج181ـ  179ٟمٗمًف، ص ص اعمّمدر  (3)

( هلذا إُمر، ُم٠ًمًم٦م شمِمخٞمص إهؿ واعمٝمؿ، أو ُم٤م ٟمًٛمٞمف اًمٞمقم سم٤مٕوًمقي٤مت، إن واطمدًة ُمـ 333

ٙمٚم٦م سم٤مًمذات، ومٙمؿ ُمـ ُمًتح٥مِّ أوحك ـ يمام يراه اعمٓمٝمري ٟمٗمًف ـ ُمِم٤ميمؾ اجلٝم٤مز اًمٗم٘مٝمل هذه اعمِم

أيمثر أمهٞم٦ًم ُمـ اًمقاضم٥م، ويمؿ ُمـ ُمٙمروه ص٤مر اًمتِمديد قمٚمٞمف أسمٚمغ ُمـ اًمتِمديد قمغم احلرام، وىمد 

اعمًتح٦ٌم اًمتل يٌذل ذم ؾمٌٞمٚمٝم٤م طمتك دمٜم٥ّم احلرام × ُمّثؾ اعمٓمٝمري ًمذًمؽ سمزي٤مرة اإلُم٤مم احلًلم

اىمؽماف اًمٙمذب ُمّرات وُمّرات ًمٚمقصقل إمم هذا إُمر  يم٤مًمٙمذب، طمٞم٨م ي٘مدم اعمٙمٚمػ قمغم

اعمًتح٥م، طمّ٘م٤ًم إهن٤م ُمٕمريم٦م اعمّم٤مًمح آضمتامقمٞم٦م يمام يًّٛمٞمٝم٤م اعمٓمٝمري، واًمتل دمٕمؾ اًمٗم٘مٞمف همػم 

اًمٕم٤مرف سمزُم٤مٟمف، يتج٤مهؾ يمؼمي٤مت اهلٛمقم واعمِم٤ميمؾ واىمٗم٤ًم قمٜمد صٖمري٤مهت٤م ُمٕمٔماًم هل٤م أطمٞم٤مٟم٤ًم، إُمر 

 اًمِمٝمػمة أٟمٛمقذضم٤ًم(. ل ٟمٗمًف )طم٤مدصم٦م اخل٤مُمس قمنم ُمـ ؿمٕم٤ٌمناًمذي ـم٤معم٤م أىمٚمؼ اإلُم٤مم اخلٛمٞمٜم
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ظم٤ٌمري هلذه اًمٕمٛمٚمٞم٦م، يمام قم آضمتٝم٤مد أن يت٘مٌؾ اإلىمّم٤مء اإلهلذا آٟمت٤مج احلٞمقي عمٗمٝم

ٓ يٛمٙمٜمف أن يقاومؼ ـ ٓ أىمؾ قمٛمالٟمٞم٤ًم ـ قمغم اومؽماض اشمّم٤مل ُم٤ٌمذ ي٘مع اًمٗمرد أطمد 

٤مين: ٕن هذه اًمّمٞمٖم٦م صٞمٖم٦م شمِمتٛمؾ ٟمققم٤ًم ُمـ أـمراومف واعمٕمّمقم هق اًمٓمرف اًمث

 اًمتًٓمٞمح واًمتًٌٞمط اًمزائد ًمألُمقر.

ًمٙمـ، وطمتك يرومع اعمٓمٝمري اًمٜم٤مسمض سم٤مًمروح اًمٗمٚمًٗمٞم٦م ؿمٌح اعمجتٛمع اعمًّخر اعمُ٘م٤مد 

سمٞمد مج٤مقم٦م ُمـ اًمٜم٤مس، طم٤مول ـ وًمق سمّمٞمٖم٦م أوًمٞم٦م ـ إقم٤مدة صٞم٤مهم٦م ُمٗمٝمقم اًمت٘مٚمٞمد ُمـ 

، ومرأى أن اًمت٘مٚمٞمد وقمل وًمٞمس اشمٙم٤مًٓ، ظمالل ؾمٚم٥م اإلصم٘م٤مل اًمتجٝمٞمكم اًمذي ؾمّجٚمف

وٟمٔمر ًمٞمس إهمامو٤ًم، ورىم٤مسم٦م جمتٛمٕمٞم٦م قمغم اًمٗم٘مٞمف واعمرضمع ٓ ٟمٔمرة قمّمٛم٦م، وسمح٥ًم 

شمٕمٌػمه اقمتّم٤مم ويمّري٦م ًمٚمٕمٚمامء واعمجتٝمديـ، إن اًمِمٝمٞمد ُمٓمٝمري يٕمت٘مد سم٠من هذا اًمٜمقع 

 .ُمـ اًمت٘مٚمٞمد شم٘مٚمٞمد ممٜمقع، ويٜمص قمغم أٟمف يٜمجؿ قمٜمف يمثػم ُمـ اعمٗم٤مؾمد

ٜم٘مد اًمذي يقضّمٝمف اعمٓمٝمري ًمٔم٤مهرة اًمت٘مٚمٞمد إقمٛمك ًمٚمٕمٚمامء واًمٗم٘مٝم٤مء، هق إن اًم

حم٤موًم٦م ًمتح٘مٞمؼ إقم٤مدة اٟمتِم٤مر ًمٚمٕم٤ممل واًمٗم٘مٞمف ذم ُمقىمٕمف اعمحّدد اعمقوققمل، وقمدم 

آقمت٘م٤مد ـ وهق اقمت٘م٤مد قمـ وقمل أو ٓ قمـ وقمل يِمتٛمؾ اًمٙمثػم ضمدًا ُمـ قمقام اًمٜم٤مس 

زم صػمورهتؿ ومقق اًمٜم٘مد واعم٤ًمءًم٦م، وهق إن صح هذا اًمتٕمٌػم ـ سمٕمّمٛم٦م اًمٕمٚمامء، وسم٤مًمت٤م

اًم٤ٌمسمقي٦م »أُمٌر جير خم٤مـمر يمثػمة ضمدًا قمغم اعمجتٛمع اإلؾمالُمل يمٙمؾ، ويقًمِّد ُمٔم٤مهر ُمـ 

( يمام اُمت٤مز سمف ذم اًمقؾمط اعمًٞمحل يقؾمتٜمٞم٤مٟمس، - PapismeCesaroش )اًم٘مٞمٍمي٦م

 . ٧م طم٘مٌتف أـمقل طم٘م٤ٌمت هذه اًم٤ٌمسمقي٦مطمتك يم٤مٟم

سمتقوٞمحف ُمٗمٝمقُمل آضمتٝم٤مد واًمت٘مٚمٞمد، طمّؼ ًمف أن  وهبذا ٟمخٚمص إمم أن اعمٓمٝمري،

                                           
 .178ـ  173اعمّمدر ٟمٗمًف، ص ص  (1)

، دار اًم٤ًمىمل، 1اًمديمتقر ضمقرج ـمراسمٞمٌم، ُمّم٤مئر اًمٗمٚمًٗم٦م سملم اعمًٞمحٞم٦م واإلؾمالم، ط (2)

 .61ـ  59م، ص 1998سمػموت، 
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 ظم٤ٌمري هلذيـ اعمٗمٝمقُملم، وُمـ صمؿ اًمرومض هلام.ي٘مػ ُمقىمػ اًمٜم٤مىمد ًمٚمتّمّقر اإل

 

 صايكشا٠٤ ادتُٛد١ٜ يًٓ

ظم٤ٌمري٦م إذًا، يمام أذٟم٤م، اعمِمٙمٚم٦م إؾم٤مس اًمتل يم٤من يراه٤م اعمٓمٝمري ذم اًمٜمزقم٦م اإل

ٕمت٘مد اعمٓمٝمري سم٠مهن٤م ؾم٤مدت ًم٘مرٟملم احلديثٞم٦م يم٤مٟم٧م ُمِمٙمٚم٦م اجلٛمقد قمغم اًمٜمص، واًمتل ي

ُمـ اًمزُمـ وُم٤م يزال هل٤م شم٠مصمػم اًمٞمقم أيْم٤ًم، ومٝمق يرى أن هٜم٤مك ُمـ يٕمت٘مد اًمٞمقم سم٠من 

شمٗمًػم اًم٘مرآن طمرام إذا مل يٙمـ ُمروم٘م٤ًم سم٤مًمٜمص اًمروائل، وأن هٜم٤مك شمٗمٙمػمًا طمرومٞم٤ًم ًمدى 

ؾمٞمام قمغم اًمّمٕمٞمد إظمالىمل وآضمتامقمل، سمؾ طمتك ٓاًمٌٕمض ذم ومٝمٛمف ًمٚمٜمّمقص، 

، ويذيمر اعمٓمٝمري أُمثٚم٦ًم قمغم اجلٛمقد  صٕمٞمد سمٕمض اعم٤ًمئؾ اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمالؾمٞمٙمٞم٦مقمغم

ظم٤ٌمري ُمـ ضمٝم٦م، يمام يٕمٓمل ُم١مذًا ًم٘مراءة ظم٤ٌمري يٌلم ُمدى ٟم٘مده ًمالدم٤مه اإلاإل

اعمٓمٝمري ًمٌٕمض اًمٜمّمقص ىمراءة شم٤مرخيٞم٦م شمراقمل اًمٔمرف اًمت٤مرخيل اًمذي صدرت ومٞمف، 

 وهذه أهؿ إُمثٚم٦م:

ذم همػم  إًمٞمف اًمِمٝمٞمد ُمٓمٝمري طمقل طمٙمؿ اًمتحٜمؽُم٤م يِمػم ادثال إّول: 

، إذ يرى سم٠من هٜم٤مك طمٙمٛملم ذقمٞملم ُمٗمروهم٤ًم قمٜمٝمام أٓ ومه٤م: طمرُم٦م اًمّمالة

اًمدظمقل ذم ؿمٕم٤مر اعمنميملم، سمٛمٕمٜمك طمرُم٦م اًم٘مٞم٤مم سمٗمٕمؾ يٛمثؾ ؿمٕم٤مرًا قمٜمد اعمنميملم 

 ي١مدي إمم شمّمٜمٞمػ وم٤مقمٚمف ذم زُمرهتؿ: سمحٞم٨م ٓ يتٛمّٞمز قمٜمٝمؿ، وطمرُم٦م ًم٤ٌمس اًمِمٝمرة،

 وسم٤مًمت٤مزم ضورة قمدم اًمتقّرط ذم ًم٤ٌمس يمٝمذا.

وإذا ُم٤م وقمٞمٜم٤م هذيـ احلٙمٛملم، يٛمٙمٜمٜم٤م اإلـمالًم٦م ُمـ ضمديد قمغم طمٙمؿ اًمتحٜمّؽ 

                                           
 .171، ُمٌدأ آضمتٝم٤مد ذم اإلؾمالم، ص 21جمٛمققم٦م آصم٤مر، ج  (1)

 هق إرظم٤مء ىمٓمٕم٦م ُمـ اًمٕمامُم٦م وإدارهت٤م ُمـ حت٧م احلٜمؽ.اًمتحٜمؽ  (2)

 .164ـ  163: 21أيْم٤ًم  اٟمٔمر، و172اعمّمدر ٟمٗمًف،  (3)
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ُمًتٕمٞمٜملم سم٤مًمٜمٔمرة اًمت٤مرخيٞم٦م، وم٘مد يم٤من ؿمٕم٤مر اعمنميملم آٟمذاك رسمط احلٜمؽ وشمثٌٞمتف إمم 

ري ـ ، وووم٘م٤ًم ًمذًمؽ ـ ومٞمام يٗمٝمٛمف اعمٓمٝمشآىمتٕم٤مط»إقمغم، ويم٤مٟمقا يًّٛمقن ذًمؽ 

يتْمح ُمٕمٜمك ٟمّمقص اًمتحٜمّؽ، وأهن٤م إٟمام يم٤مٟم٧م شمٕمؼم قمـ اًمتٛمٞمز قمـ اعمنميملم 

ٟمْمامم حت٧م ؿمٕم٤مراهتؿ ورُمقزهؿ. وسم٤مًمت٤مزم، وم٢مذا أريد اًمٞمقم شمٓمٌٞمؼ واًمرهم٦ٌم ذم قمدم آ

هذا احلٙمؿ واًم٘مقل سم٤مؾمتح٤ٌمب ُمٓمٚمؼ اًمتحٜمؽ، ومٝمذا ُمٕمٜم٤مه ًمٞمس وم٘مط شمٗمريغ احلٙمؿ 

ُم٘م٤مسمٚم٦م هل طمرُم٦م ًمٌس ًم٤ٌمس  ذم طمرُم٦مٍ  ُمـ حمتقاه وفمرومف اًمت٤مرخيل، سمؾ اًمتقّرط

 دًم٦م ُمـ اؾمتح٤ٌمب اًمتحٜمؽ إمم طمرُمتف.٤ماًمِمٝمرة، وهٙمذا اٟم٘مٚم٧ٌم اعمٕم

اًمٜمّمقص اًمتل وردت ذم ـم٥ّم اًمٜمٌل وإئٛم٦م، وم٤مًمِمٝمٞمد ُمٓمٝمري  ادثال افثاين:

ظم٤ٌمريلم ذم شمٕم٤مُمٚمٝمؿ احلرذم ُمع هذه اًمٜمّمقص، ومٚمق أن ؿمخّم٤ًم ضم٤مء قمٜمد يٜمت٘مد اإل

ؿمده إمم ذب اعم٤مء اًم٤ٌمرد، وم٢من حيٙمٛمقن سم٠من ذب ويم٤من ُمريْم٤ًم، وم٠مر ^اإلُم٤مم

اعم٤مء اًم٤ٌمرد هق اًمدواء ًمٚمٛمرى يم٤موم٦م، واحل٤مل ـ يمام يٜم٘مؾ اًمِمٝمٞمد ُمٓمٝمري قمـ اًمقطمٞمد 

اًمٌٝمٌٝم٤مين ـ أن وصٗم٦م اًمدواء اًمقاردة ذم اًمٜمص ٓ حتٙمل ؾمقى قمـ قمالج هلذا اعمريض 

 .اًمذي حيٛمؾ ُمقاصٗم٤مت وفمروف ظم٤مص٦م، ٓ أي ُمريض وأي طم٤مًم٦م

اعمث٤مٓن اًمٚمذان ذيمرمه٤م اًمِمٝمٞمد، يمام يٕمؼّمان قمـ ُمقىمػ قم٘مالين ذم ىمراءة  وهذان

اًمٜمص وُمْمٛمقٟمف، يمذًمؽ يدّٓن قمغم ُمدى اًمٕمٜم٤مي٦م اًمتل يقًمٞمٝم٤م اًمِمٝمٞمد ًمٚمٌٕمد اًمت٤مرخيل 

 ذم اًمٜمّمقص، يمام ؾمٜمِمػم إًمٞمف ىمري٤ًٌم.

 

 خباسٟ َٚظأي١ ايكٝاغ عٓذ املطٗشٟادتُٛد اإل

يثػم اعمٓمٝمري إؿمٙم٤مًمٞم٦م اًم٘مٞم٤مس،  ظم٤ٌمري،وذم ؾمٞم٤مق احلدي٨م قمـ اجلٛمقد اإل

                                           
 .172اعمّمدر ٟمٗمًف، ص  (1)
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ُمٜمف، وم٘مد اٟمت٘مد اعمٓمٝمري  ^حم٤موًٓ شم٘مديؿ ىمراءة حتٚمٞمٚمٞم٦م شمٗمن ُمقىمػ إئٛم٦م

اؾمتخدام اًم٘مٞم٤مس يمذريٕم٦م ًمِمؾ حم٤موٓت ىمراءة اًمٜمّمقص ىمراءة ُمٜمٗمتح٦م، ورأى أن 

، ذًمؽ ٟم٤مؿمئ ُمـ قمدم دراؾم٦م إؾم٤ٌمب اًمتل دومٕم٧م إئٛم٦م إمم اًمٜمٝمل قمـ اًم٘مٞم٤مس

وُم٘مقًم٦م  شاًمًٜم٦ّم إذا ىمٞم٧ًم حمؼ اًمديـ»: ^سملم ُم٘مقًم٦م إئٛم٦م  وهق ُمـ هٜم٤م، يٗمّرق

أمحد سمـ طمٜمٌؾ اًم٘م٤موٞم٦م سم٠من ٓ طمّؼ ًمٚمٕم٘مؾ ذم إسمداء وضمٝم٦م ٟمٔمر إزاء اًم٘مْم٤مي٤م 

جي٥م أن ٓ شمٕمٜمل ـ وهل ُمٕم٤مرو٦م ذم حمّٚمٝم٤م ـ اًمتنميٕمٞم٦م، ويٕمت٘مد أن ُمٕم٤مرو٦م اًم٘مٞم٤مس 

يذه٥م اعمٓمٝمري إمم أن  ، واؾمتت٤ٌمقم٤ًم،ُمٕم٤مرو٦م اًمٕم٘مؾ يمّٚمف حت٧م ؿمٕم٤مر رومض اًم٘مٞم٤مس

اًمٜمٝمل قمـ اًم٘مٞم٤مس ٓ يؼمر اجلٛمقد قمغم اًمٜمص، وأن قمٛمٚمٞم٦م اًمتٕمّدي قمـ اًمٜمّمقص 

ٓؾمتخداُمٝم٤م ذم جم٤مٓت أوؾمع شمٌ٘مك قمٛمٚمٞم٦م ُمنموقم٦م ـ يمام ُم٤مرؾمف اًمٗم٘مٝم٤مء ـ اٟمٓمالىم٤ًم 

 ُمـ ومٚمًٗم٦م اًمٜمٝمل قمـ اًم٘مٞم٤مس ٟمٗمًف.

 إمم اًمٜمٝمل قمـ اًم٘مٞم٤مس: ^وي٘مّدم اعمٓمٝمري قم٤مُمٚملم دومٕم٤م إئٛم٦م

اًمِمؽ ذم قمٚمٛمّٞم٦م اعمٜمٝم٩م آؾمتدٓزم اعمقضمقد ذم اًم٘مٞم٤مس، إذ اًم٘مٞم٤مس  مؾ إول:افعا

، وهذا ُمٕمٜم٤مه أن درضم٦م اًمٞم٘ملم ـمريؼ فمٜمل ٓ ىمٓمٕمل، وسم٤مًمت٤مزم ومٝمق وم٤مىمد ًمٚمحجّٞم٦م

اعم٠مظمقذة ُمـ قمٜم٤مس ُمٜمٓم٘مٞم٦م شمّمٌح ُمنموقم٦م، اٟمٓمالىم٤ًم ُمـ قمدم ؿمٛمقل أدًم٦م اًمٜمٝمل 

ت ُمٕمدودة ذم اًمٗم٘مف شمٚمت٘مل طمقل ٟم٘مٓم٦م قمـ اًم٘مٞم٤مس هل٤م، يمام ًمق ىمٚمٜم٤م: إن دمٛمٞمع طم٤مٓ

                                           
 ، إهل٤مُمل از ؿمٞمخ اًمٓم٤مئٗم٦م.133، ص 21جمٛمققمف آصم٤مر، ج (1)

حمّٛمد سمـ يٕم٘مقب اًمٙمٚمٞمٜمل، اًمٙم٤مذم، حت٘مٞمؼ قمكم أيمؼم همٗم٤مري، ٟمنم دار اًمٙمت٥م اإلؾمالُمٞم٦م،  (2)

 .15، ح57: 1هـ، ج1388اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمث٦م، 

( ينمح 81ـ  81، اإلؾمالم وُمتٓمّٚم٤ٌمت اًمٕمٍم، وىمٌؾ ذًمؽ )83: 21اعمجٛمققم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م  (3)

 اعمٓمٝمري ُمقاىمػ أئٛم٦م اعمذاه٥م إرسمٕم٦م ُمـ اًم٘مٞم٤مس ُمِمػمًا إمم وؾمٓمٞم٦م اًمِم٤مومٕمل.

 .133: 21اعمجٛمققم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م  (4)
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واطمدة، يٗميض إمم اًمٞم٘ملم سم٤معمريمز يم٘م٤مقمدة، ومٝمذه اًمٓمري٘م٦م ٓ يّمح آؾمتدٓل 

سمٕمٛمقُم٤مت وُمٓمٚم٘م٤مت اًمٜمٝمل قمـ اًم٘مٞم٤مس ًمٚمردع قمٜمٝم٤م: ٕن قمٜمٍم اًمٞم٘ملم اعمٗمؽمض 

 وضمقده ومٞمٝم٤م يٕمٞمؼ قمٛمٚمٞم٦م ؿمٛمقل ٟمّمقص اًمٜمٝمل هل٤م.

شمٕمٌػم اعمٓمٝمري  ٤مؾمٞم٦م قمغم طمدّ وهق اًمٕم٤مُمؾ إيمثر أمهٞم٦م وأؾم افعامؾ افثاين:

، واًمذي يٚمت٘مل ُمع حتٚمٞمؾ شم٤مرخيل هيدف إمم ىمراءة اًمٜمّمقص اًمٜم٤مهٞم٦م وٛمـ ٟمٗمًف

اعمٜم٤مخ اًمذي صدرت ومٞمف: إذ يرى اعمٓمٝمري أن اًمٜمّمقص شمريد أن شمريّمز قمغم سمٓمالن 

ؾم٤مس يتجغّم ذم آقمت٘م٤مد سمٕمجز اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م إؾم٤مس اعمٕمرذم ًمٚم٘مٞم٤مس، وهذا إ

، واإلضم٤مسم٦م قمـ يم٤موم٦م اعمًتجّدات، إذ هبذا اًمٌٜم٤مء اًمتحتل ع إطمٙم٤ممقمـ اًمقوم٤مء سمجٛمٞم

ٛم٦م، ُم٤م دام أُمر اجلقاب قمـ يم٤موم٦م اًمقىم٤مئع صٕم٤ًٌم همػم  يّمٌح اًم٘مٞم٤مس ىمْمٞم٦م ُمتٗمٝمَّ

 ُمٞمًقر.

وهذا ُمٕمٜم٤مه أن اجلقاب قمـ إؿمٙم٤مًمٞم٦م اًم٘مٞم٤مس يٙمٛمـ ذم شم٘مديؿ ُمٜمٔمقُم٦م وم٘مٝمٞم٦م 

٤مسم٤مت ممٜمٝمج٦م قمـ يمؾ اًمقىم٤مئع، ُمتٙم٤مُمٚم٦م ختْمع ًم٘مقاقمد ي٘مٞمٜمٞم٦م، وىم٤مدرة قمغم شم٘مديؿ إضم

وُم٤م دُمٜم٤م همػم ىم٤مدريـ قمغم اًم٘مٞم٤مم سمذًمؽ ـ ُمثاًل ـ ومٝمذا يٕمٜمل أن ُمقوققم٤مت يم٤مًم٘مٞم٤مس 

 ؾمتٕمٞمد ـمرح ٟمٗمًٝم٤م يميورة يرى اًمٗم٘مٞمف اعمخَرج ومٞمٝم٤م ُمـ وٖمط ُمتٓمّٚم٤ٌمت اًمقاىمع.

 وهلذا وضمدٟم٤م أن اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل، سمدأ يِمٝمد ُمٓم٤مًم٤ٌمت شمٕمٞمد اًمٜمٔمر ذم أُمريـ:

اًمنميٕم٦م، وىمدرهت٤م قمغم اؾمتٞمٕم٤مب جمٛمؾ اًمقىم٤مئع، إُمر اًمذي  ُمٌدأ ؿمٛمقًمٞم٦م ـ1

 ص٤مر يٗمؽموف سمٕمض اًمٜم٤مس ىمْمٞم٦م ومهٞم٦م ُمتخٞمٚم٦م.

آٟمْم٤ٌمط اًم٘مقاقمدي سم٤معمٜم٤مه٩م اعمدرؾمٞم٦م آؾمتٜم٤ٌمـمٞم٦م اعم٘مررة ذم قمٚمؿ أصقل  ـ2

                                           
 .134ـ  133اعمّمدر ٟمٗمًف،  (1)

 ٗمًف،اعمّمدر ٟم (2)
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اًمٗم٘مف، وم٘مد سمدأت حم٤موٓت اظمؽماق هذا اًمًـقر اعمحٙمؿ اًمذي أؾمس ًمف قمٚمؿ 

ٕظمػمة دقمقات شمٓم٤مًم٥م سمآًمٞم٤مت ضمديدة ُمـ ٟمقع إصقل، وفمٝمرت ذم أوٟم٦م ا

 ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م و..

وهدومٜم٤م ُمـ آؾمتٕمراض اًمتحٚمٞمكم ًمٚمٛمرطمٚم٦م اًمراهٜم٦م، اًمت٠ميمٞمد قمغم آؾمتٜمت٤مج اًمذي 

ظمرج سمف اعمٓمٝمري، أي أن صمٛم٦م قمالىم٦م صمٜم٤مئٞم٦م سملم سمروز دقمقات شمٓم٤مًم٥م سمتٗمٙمٞمؽ اًمًقر 

٘مديؿ صٞمٖم٦م ؿم٤مُمٚم٦م اعمحٙمؿ ًم٘مقاقمد آؾمتٜم٤ٌمط وسملم قمجز أدوات آؾمتٜم٤ٌمط قمـ شم

ًمإلضم٤مسم٦م قمـ خمتٚمػ إطمداث سمِمٙمؾ ُمٜمٓم٘مل سمٕمد اومؽماض ؿمٛمقًمٞم٦م اًمنميٕم٦م، وهذه 

 .اًمٕمالىم٦م ذم هم٤مي٦م اًميورة وإمهٞم٦م، حتدوٟم٤م إمم شمٗمّٝمؿ ُم٤م جيري ذم اًمٔمرف اًمراهـ

 

ٍّٛ املعشيف  ايشؤ١ٜ ايه١ْٝٛ يًفكٝ٘، ٚقإْٛ ايتش

يثػم اعمٓمٝمري  ،تٝم٤مد وآًمٞم٤مشمفواؾمتت٤ٌمقم٤ًم ًمٚمٛمٜمحك اًمٕم٘مالين قمٜمده ذم ىمراءشمف ًمالضم

ىمْمٞم٦م ص٤مر هل٤م اًمٞمقم طم٤ًمؾمٞمتٝم٤م اخل٤مص٦م ذم إوؾم٤مط اًمث٘م٤مومٞم٦م، أٓ وهل شم٠مصمػم اًمرؤي٦م 

اًمٙمقٟمٞم٦م اًمتل حيٛمٚمٝم٤م اًمٗم٘مٞمف ذم اضمتٝم٤مده، سمؾ شم٠مصمػم ٟمٛمط طمٞم٤مشمف وفمرومف آضمتامقمل ـ 

ذي اًمًٞم٤مد... ذم مم٤مرؾم٤مشمف آؾمتٜم٤ٌمـمٞم٦م، وم٤معمٓمٝمري يالطمظ ومرىم٤ًم ذم مم٤مرؾم٦م اًمٗم٘مٞمف اًم

يٕمٞمش ذم همرومتف وُمدرؾمتف ًمالضمتٝم٤مد وآؾمتٜم٤ٌمط ـ يمام ي٘مقل ـ قمـ ذاك اًمذي يٕمٞمش 

احلٞم٤مة وجمري٤مهت٤م ويٖمقص ذم أقمامق إطمداث واًمقىم٤مئع اًمٞمقُمّٞم٦م اعمتحّريم٦م، ويٛمثؾ 

                                           
ظم٤ٌمري ُمـ اًمزاوي٦م ودمدر ُمالطمٔم٦م أٟمٜم٤م ٓ ٟمّدقمل شمٌٜمل رأي اًمِمٝمٞمد ُمٓمٝمري ذم اًمتٞم٤مر اإل (1)

ظم٤ٌمري٦م يم٤مٟم٧م وسمٙمؾ ادم٤مه٤مهت٤م، شمتخذ اعمٜمحك اًمذي اٟمت٘مده اًمت٤مرخيٞم٦م، ومٛمٕمروم٦م أّن اعمدرؾم٦م اإل

ُمٓمٝمري أُمٌر حيت٤مج إمم دراؾم٦م قمٚمٛمٞم٦م ـ شم٤مرخيٞم٦م، إٓ أّن ُمٌدأ وضمقد ٟمزقم٦م ُمـ هذا اًمٜمقع ُمـ 

اًمزاوي٦م اًمت٤مرخيٞم٦م )واحل٤مضة( ُم٠ًمًم٦م يٛمٙمـ اعمقاوم٘م٦م قمٚمٞمٝم٤م، طمتك ٓ ٟمحّٛمؾ مجٞمع أٟمّم٤مر آدم٤مه 

 ظم٤ٌمري ُم٤م ٓ يتحّٛمٚمقٟمف.اإل
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اعمٓمٝمري ًمذًمؽ سمٛمجتٝمد يٕمٞمش ذم ُمديٜم٦م ـمٝمران طمٞم٨م اعمٞم٤مه يمثػمة وُمتقومرة ذم 

إمم ُمّٙم٦م اعمٙمّرُم٦م طمٞم٨م ىمّٚم٦م اعم٤مء.. إن اًمٌٞمقت قمغم اًمٓمري٘م٦م احلديث٦م، ًمٙمٜمف يذه٥م 

ٟمّمقص اًمٓمٝم٤مرة واًمٜمج٤مؾم٦م ؾمقف ختتٚمػ ىمراءشمف هل٤م ذم ُمّٙم٦م اعمٙمّرُم٦م قمـ ىمراءشمف هل٤م ذم 

 .ُمديٜم٦م ـمٝمران

أؾم٤مؾمٞم٦م  وصمٞم٘م٦مً سمقصٗمف وإذا أردٟم٤م ـ اٟمٓمالىم٤ًم ُمـ هذا اًمٜمص اًمذي يٓمرطمف اعمٓمٝمري 

ؿ ذم اًم٤ًمطم٦م اًمٗمٙمري٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًم٘م٤مرئف ـ أن ٟمّمٜمّػ اعمٓمٝمري ووم٘م٤ًم ًمٚمجدال اًم٘م٤مئ

اعمٕم٤مسة طمقل ُمقوققم٦م اعمٕمروم٦م وإؿمٙم٤مًمٞم٤مهت٤م، ومٛمـ اعمٛمٙمـ أن ي٤ًمقمدٟم٤م هذا اًمٜمص 

يمثػمًا ًمقوع اعمٓمٝمري ذم قمداد اًمتٞم٤مر اًمتحّقزم ذم اعمٕمروم٦م، وًمق إمم طمد ُمٕملم طمتك ٓ 

ضمتامقمل ٟمحّٛمؾ هذه اًمقصمٞم٘م٦م أيمثر مم٤م شمتحّٛمؾ، وطمتك ٟمٕم٤مجلٝم٤م ذم ؾمٞم٤مىمٝم٤م اًمت٤مرخيل ـ آ

 ذم.واًمث٘م٤م

ًمٙمـ هذا اًمٙمالم ُمـ اعمٓمٝمري، ي٘مػ سم٤مًمت٠ميمٞمد قمغم اًمٜم٘مٞمض ُمـ اعمقىمػ اعمدرد 

اًمذي طم٤مول ـ وُم٤م يزال ـ أن يٗمؽمض صم٤ٌمشم٤ًم واؾمت٤مشمٞمٙمٞم٦ًم ذم آًمٞم٦م اًمٜمِم٤مط اًمٗم٘مٝمل 

آضمتٝم٤مدي، ويًتٕملم ًمثٌقشمٞمتف هذه سمٛمٗم٤مهٞمؿ أظمالىمٞم٦م ُمْمٗم٤مة قمغم اًمٕمٚمامء واًمٗم٘مٝم٤مء 

، سمام ذم ذًمؽ شمٚمؽ اًمتل شمٕمؼّم قمـ طم٤مًم٦م اقمتٞم٤مدي٦م حتِٞمؾ ـ قمغم إىمؾ ـ أي٦م دواومع ذاشمٞم٦م

قمٜمد اإلٟم٤ًمن وؾمٚمقك ُمتقىمع ُمٜمف، حم٤موًٓ سمذًمؽ اًمٗمّمؾ ُم٤م سملم اًمٗم٘مٞمف واًمِمخّمٞم٦م 

                                           
، واجلدير ذيمره أن ُمقوقع شم٠مصمػم اًمرؤي٦م اًمٙمقٟمٞم٦م قمغم آضمتٝم٤مد 181اعمّمدر ٟمٗمًف، ص  (1)

قمٚمؿ ومٚمًٗم٦م اًمٗم٘مف،  اًمٗم٘مٝمل ًمٚمٗم٘مٞمف دظمؾ اًمٞمقم ٟمٓم٤مق قمٚمؿ طمدي٨م اًمت٠مؾمٞمس أو ذم ـمقره، وهق

طمقل  اٟمٔمراًمذي أصمػم ذم اجلٛمٝمقري٦م اإلؾمالُمٞم٦م اإليراٟمٞم٦م ذم اًمٕم٘مد اًمتًٕمٞمٜمل ُمـ اًم٘مرن اعم٤ميض، 

هذا اًمٕمٚمؿ وطمقل ُمقوقع شم٠مصمػم اًمرؤي٦م اًمٙمقٟمٞم٦م، ُمٝمدي اعمٝمريزي، ُمدظمؾ إمم ومٚمًٗم٦م اًمٗم٘مف، 

قمراف، ، شمرمج٦م ظم٤مًمد شمقومٞمؼ، ٟمنم ُم١مؾم٦ًم ا5ٕؾمٚمًٚم٦م يمت٤مب ىمْم٤مي٤م إؾمالُمٞم٦م ُمٕم٤مسة، رىمؿ: 

 .37ـ  36و  5ـ  4م، ص 1998اًمٓمٌٕم٦م إومم، 
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آقمتٞم٤مدي٦م ًمإلٟم٤ًمن، ٓ ؿمخّمٞم٦م اإلٟم٤ًمن اًمٕم٤مدي، ويم٠من اًمٗم٘مٞمف ىمد هٌط ُمـ قم٤ممل 

 آظمر.

 

 تاسخي١ّٝ ايتؼشٜع ْٚعِ ايكإْٛ اإلطالَٞ

ذيمره٤م اعمٓمٝمري واؾمتٜمت٤مضم٤ًم ُمٜمٝم٤م، ُياَلطمظ أن اعمٓمّٝمري  واؾمتت٤ٌمقم٤ًم ًمٚمٜمامذج اًمتل

دًم٦م ٤مَهِدف إمم ظمٚمؼ ُمٕم٤مدًم٦م ىمد ٓ شمٙمقن هل اعم٘مّمقدة سم٤مًمدرضم٦م إومم ًمف، وهل ُمٕم

ظمٚمؼ ُمٜم٤مظم٤مت حتٙمٛمٝم٤م اًمت٤مرخي٤مٟمٞم٦م ًمدومع اًمٗم٘مٞمف ًمٚمدٟمق ُمـ ومْم٤مء اًمٜمّمقص، وُمٕمٜمك 

ل ـ همػم ىم٤مسمٚم٦م اًمروائاحلديثل وؾمٞمام اًمٜمص ٓذًمؽ أن هذه اًمٜمّمقص اًمتل سم٠ميديٜم٤م ـ 

د ُمٞمؾ ًمٚمٗمؽ قمـ اعمحٞمط اًمذي شمقًّمدت ومٞمف، وهذا اعمْمٛمقن ـ إذا اؾمتٓمٕمٜم٤م أن ٟم١ميمّ 

اعمٓمٝمري ًمف ـ ؾمٞمدومٕمٜم٤م ًمٕمٛمٚمٞم٦م شمّمٜمٞمػ شمْمع اعمٓمٝمري ذم طم٤ًمسم٤مت سمٕمض آدم٤مه٤مت 

اهلرُمٜمقـمٞم٘مٞم٦م احلديث٦م، شمٚمؽ آدم٤مه٤مت اًمتل حت٤مول ىمراءة اًمٜمص ُمـ دون ىمراءة 

ع واًمٔمرف ُمٕم٤ًم، ومٕمٜمدُم٤م ٟمْمع اًمٗم٘مٞمف ذم ٟمٛمط طمٞم٤مة ؿم٤مُمٚم٦م وُمًتققم٦ٌم ًمٚمٛمتٙمٚمؿ واًم٤ًمُم

قمرسمٞم٦م ىمديٛم٦م، وم٢مٟمٜم٤م ٟمجٕمٚمف يالُمس ُمٜم٤مظم٤مت اًمٜمّمقص اعمتّمٚم٦م سمٛمقوقع اًمٓمٝم٤مرة 

واًمٜمج٤مؾم٦م و... وسمذًمؽ ٟمجٕمٚمف أىمدر قمغم ومٝمؿ اًمٜمص، وحتديد ُمدى دٓٓشمف احل٤ميمٞم٦م 

حقل قمـ واىمٕمٜم٤م اًمراهـ، وُمٕمروم٦م ُم٤م إذا يم٤مٟم٧م شمٚمؽ اعمٜم٤مظم٤مت ىمد أهشمف واؾمتٜمزومتف ًمت

دون قمٛمٚمٞم٦م شمٓمٌٞم٘مف ذم ُمٜم٤مظم٤مت أظمرى، أو أهن٤م ؾمٛمح٧م ًمف سمدرضم٦م ُمـ اًمتٕمٛمٞمؿ 

 واًمناي٦م.

وذم هذا اعمج٤مل سم٤مخلّمقص، شمتٌّدى قمٛمٚمٞم٦م اًمتٛمٞمٞمز سملم اًم٘منم واًمٚم٥ّم ذم اعمج٤مل 

اًمٗم٘مٝمل، سملم روح احلٙمؿ وًم٤ٌمؾمف اًمذي يٛمٙمـ شمٌٜمّل شمٖمػّمه قمؼم اًمزُمـ، وشمٔمٝمر ٟمزقم٦م 

، ٤ٌمطم٨م اإليراين إؾمت٤مذ اًمًٞمد حمٛمد قمكم أي٤مزييمام يًّٛمٞمٝم٤م اًم شدمريد إطمٙم٤مم»

                                           
م، 2112اًمًٞمد حمٛمد قمكم أي٤مزي، شم٤مرخيٞم٦م اًمٜمّمقص اًمديٜمٞم٦م، )وم٤مرد( ٟمص دراد ضم٤مُمٕمل،  (1)

 .18ـ  17ص 
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وهٜم٤مك ُم١مذات ذم يمٚمامت اعمٓمٝمري دمٕمٚمٜم٤م ٟمٕمت٘مد ـ وًمق سمٕمض اًمٌمء ـ سم٠مّٟمف يم٤من 

ُمّٞم٤مًٓ ًمث٘م٤موم٦م ُمـ هذا اًمٜمقع ًمٙمـ ٓ قمغم إـمالىمٝم٤م، ومٝمق ُمـ ضمٝم٦م يٕمت٘مد إمم درضم٦ٍم 

ٚمف سمٖمٛمقض إهار اًمتنميٕمٞم٦م يمام ؾمٞمٔمٝمر، وُمـ ضمٝم٦م أظمرى يٕمتٛمد اًمٕم٘مؾ سمِمٙم

اعمٜمٗمتح أؾم٤مؾم٤ًم ذم آؾمتٜم٤ٌمط، يمام وُمـ ضمٝم٦م صم٤مًمث٦م يقاومؼ ـ وًمق ُمٌدئٞم٤ًم ـ قمغم شم٤مرخي٤مٟمٞم٦م 

 .أن سمٕمض اًمٜمّمقص اًمتنميٕمٞم٦م سمٛمٕمٜمك ُمـ اعمٕم٤مين، يمام أعمحٜم٤م ًمف وؾمٜمقوح

يتج٤موز اعمٓمٝمري ؿمٙمؾ احلٙمؿ اًم٘م٤مئؿ قمغم  شاًمًٌؼ واًمرُم٤مي٦م»ومٗمل ىمراءشمف عمقوقع 

و... مم٤م يٕمّد ُمـ أدوات احلرب آٟمذاك، ًمٞمٚمج٠م ضمقاز اًمٚمٕم٥م وًمق قمـ ره٤من ذم اًمًٝم٤مم 

ةٍ ﴿ ،إمم اعمٕمٓمك اًم٘مرآين اًمٕم٤مم ـ ُؿقه ا اْشَتَطْعُتؿ من ؿ مه وْا ََلُ ( ومٞمٚمٖمل 61)إٟمٗم٤مل:  ﴾َوَأِظده

اًمِمٙمؾ اًمزُمٜمل ًمإلقمداد وآؾمتٕمداد، ُمني٤ًم اًمًٌؼ واًمرُم٤مي٦م إمم قمٛمقم أدوات 

اخلػ أو اًمٜمّمؾ أو احل٤مومر يمام  لم دون مجقٍد قمغمٛماحلرب ووؾم٤مئؾ اًم٘مّقة قمٜمد اعمًٚم

 .ضم٤مء ذم سمٕمض اًمرواي٤مت

اٟمٓمالىم٤ًم  شهمػّموا اًمِمٞم٥م»: |وقمـ اًمٓمريؼ ٟمٗمًف يٗمٝمؿ اعمٓمٝمري ىمقل اًمٜمٌل

ينمح ومٞمف فمروف صدور اًمٜمص اعمذيمقر، وأن شمٖمٞمػم اًمِمٞم٥م يم٤من  ×ُمـ يمالٍم ًمٕمكمّ 

جمٛمققم٦م ُمـ يراد ُمٜمف ـ زُمـ ىمّٚم٦م اعمًٚمٛملم ـ احلٞمٚمقًم٦م دون إطم٤ًمس اعم٘م٤مشمٚملم سم٠مهنؿ 

اًمِمٞم٦ٌم اًمْمٕم٤مف، إُمر اًمذي يؽمك آصم٤مرًا ٟمٗمًٞم٦م ؾمٚمٌٞم٦م قمغم ضمٞمش اعمًٚمٛملم، وُمـ صمؿ 

 .ٓ يٕمقد طمٙمؿ شمٖمٞمػم اًمِمٞم٥م ؾم٤مري٤ًم زُمٜمٞم٤ًم ذم همػم فمروف يمٝمذه

وذم أٟمٛمقذج سم٤مًمغ إمهٞم٦م ُمـ اًمزاوي٦م آؾمتٜم٤ٌمـمٞم٦م، إدظم٤مل اعمٓمٝمري اًمٕمٜمٍم 

                                           
احلر اًمٕم٤مُمكم، وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م، حت٘مٞمؼ وٟمنم ُم١مؾم٦ًم آل اًمٌٞم٧م^ إلطمٞم٤مء اًمؽماث، إيران،  (1)

 (.15351) 2، ح493: 11هـ، ج 1414اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، 

 .75: 1، واعمٖمٜمل ًمٕمٌد اهلل سمـ ىمداُم٦م، ٟمنم دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب، سمػموت، ج84: 2اعمّمدر ٟمٗمًف، ج(2)

حم٤مضشمف حت٧م  اٟمٔمر، اإلؾمالم وُمتٓمٚم٤ٌمت اًمٕمٍم، و163ـ  162: 21اعمجٛمققم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م  (3)

 .487: 21، شاًم٘م٤مٟمقن اإلؾمالُمل وأؿمٙم٤مل اًمتٜمٛمٞم٦م واًمتحّقل ذم اًمٕم٤ممل اعمٕم٤مس»قمٜمقان 
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ذم ومٝمؿ آظمتالوم٤مت اعمقضمقدة سملم  اًمزُمٙم٤مين احل٤مّف سم٤مًمٜمّمقص أو سمٌٕمْمٝم٤م قمغم إىمؾ

إطم٤مدي٨م، طمٞم٨م يذه٥م إمم أن سمٕمض إطم٤مدي٨م يرضمع شمٕم٤مروف إمم جمرد اظمتالف 

هن٤م ُمتٕم٤مرو٦م، ومٜمّص يدل قمغم أاًمٔمروف، مم٤م يقطمل ًمٖمػم اعمٓمّٚمع قمغم اًمٔمرف اعمحٞمط 

ٓ يٕم٤مرض ٟمّم٤ًم سحي٤ًم ذم آؾمتح٤ٌمب قمٜمده،  ×وضمقب زي٤مرة اإلُم٤مم احلًلم

سم٤ًمت اًمتل ايمتٜمٗم٧م صدور ٟمّص اًمقضمقب يم٤مٟم٧م اؾمتثٜم٤مئٞم٦م )يمام قمٜمدُم٤م ٟمٕمل أن اعمال

طمّمؾ زُمـ اعمتقيّمؾ اًمٕم٤ٌمد(، وهذا يٕمٜمل أن اًمت٤مريخ ًمف دور واىمٕمل وُمٕمرذم ُمٕم٤ًم 

ًمّمدور إطمٙم٤مم اعمتٜمّققم٦م وومٝمٛمٝم٤م ومٝماًم ٓ حيٞمٚمٝم٤م إمم شمٜم٤مىمض ُمٗمّرغ هل٤م أطمٞم٤مٟم٤ًم ُمـ 

 .اًم٘مٞمٛم٦م وآقمت٤ٌمر

وىمِمقر إطمٙم٤مم اعمٓمٚمقب ىمراءهت٤م زُمٙم٤مٟمٞم٤ًم، وذم ؾمٞم٤مق اًمتحّقل اًمزُمٜمل وًم٤ٌمب 

ذم ىمقًمـف: سم٠من اًمٕمالىم٦م احل٘مقىمٞم٦م اعمًّجٚم٦م ذم اًمٜمٔمؿ  شيمتػمائل»يقاومؼ اعمٓمٝمري اعمٝمٜمدس 

اًمٕم٤مئٚمٞم٦م ذم اًم٘م٤مٟمقن اإلؾمالُمل وذم قمالىم٦م إسمٜم٤مء سم٤مٔسم٤مء )اًمقٓي٦م قمغم اًمذيمر وإٟمثك 

ل اٟمتٝم٧م سمٜمٝم٤مي٦م شم٤مرخيٝم٤م، أٟمٛمقذضم٤ًم(، إٟمام يم٤مٟم٧م شمٜم٤مؾم٥م اًمٜمٔمؿ احلٞم٤مشمٞم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م اًمت

طمٞمٜمام يم٤مٟم٧م اعم١ًموًمٞم٤مت اعمٚم٘م٤مة قمغم قم٤مشمؼ اًمقاًمديـ يمثػمة ٓ شمتحّٛمؾ أيَّ ضمزء ُمٜمٝم٤م 

٦ًم قم٤مُم٦م قمغم اًمٜم٘مٞمض مم٤م أوحك قمٚمٞمف اًمقوع ُم٤م سمٕمد فمٝمقر اًمدوًم٦م وٓ أي ُم١مؾّم 

 اًمدوًم٦م احلديث٦م.

يد واعمالطمٔم٦م اًمقطمٞمدة اًمتل يًّجٚمٝم٤م اعمٓمٝمري قمغم يمتػمائل إٟمام شمٙمٛمـ ذم اًمتحد

، واعمٝمؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٜم٤م هق اإلىمرار اعمٞمداين هلذا اعمقوقع، طمٞم٨م خيتٚمػ ُمٕمف ذم ذًمؽ

 اًمٙمكّم سم٤مًم٘م٤مقمدة، واًمذي يِمػم إمم اعمٜمحك اًمذي ذيمرٟم٤مه آٟمٗم٤ًم.

 ×اًمّم٤مدق وُمـ ٟمامذج هذا اعمٜمحك قمٜمد اعمٓمٝمري، احلقار اًمذي ضمرى سملم اإلُم٤مم

                                           
 .296: 21 ( اعمّمدر ٟمٗمًف1)

 .315ـ  313: 21 ( اعمّمدر ٟمٗمًف2)



 2ج /دراسات يف الفقه اإلسالمي املعاصر  ....................................... 122

اًمزُم٤من ىمد يٗمرض شمٜمققم٤ًم ذم وؾمٗمٞم٤من اًمثقري طمقل اًمٚم٤ٌمس، واإلؿم٤مرة إمم أّن شمٖمػم 

 .×ُم٘م٤مرٟم٤ًم سمثقرة اإلُم٤مم احلًلم× إًم٦ًٌم، ويمذًمؽ صٚمح اإلُم٤مم احلًـ

وهٙمذا ٟمًتٓمٞمع أن ٟمحّدد اعمٜم٤مخ احل٤ميمؿ قمغم اًمٗمٝمؿ اًم٘م٤مٟمقين عمٓمٝمري اٟمٓمالىم٤ًم ُمـ 

 ٟم٘م٤مط:

ـ إن اًم٘مقاٟملم اإلؾمالُمٞم٦م قمغم ٟمققملم: صم٤مسم٧م، وُمتحّقل، واحلٞمقي٦م اًمتنميٕمٞم٦م ذم 1

ّد ٟمٌْمٝم٤م ُمـ ُمزدوج صم٤ٌمت اًمتنميع اعمتّمؾ سم٤مًمقاىمع واحل٤مضم٦م اًمث٤مسمتلم، اإلؾمالم شمًتٛم

وطمريمٞم٦م اًمتنميع اًمراضمٕم٦م إمم اًمقاىمع همػم اًم٘م٤مّر واحل٤مضم٤مت اعمتزًمزًم٦م، وهق صمٜم٤مئل ىمّدُمف 

اًمٕمالُم٦م اًمًٞمد حمٛمد طمًلم اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل قم٤مـمٗم٤ًم قمٚمٞمف ٟمٔمريتف ذم صالطمٞم٤مت احل٤ميمؿ 

 .اًمنمقمل، وأظمذه قمٜمف اعمٓمٝمري

ٙم٤مم إؾمالُمٞم٦م هل٤م طمّؼ اًمْمٌط واًمٜم٘مض ُمثؾ ٓ ضر وٓ طمرج و... ـ صمٛم٦م أطم2

، ؿمٌَف اًمٕمالىم٦م )ُمع وهل أطمٙم٤مم قمٚمٞم٤م دمٜم٥م اًمتنميع فمقاهر اًمٔمٚمؿ واًمٗم٤ًمد

 اًمٗم٤مرق( سملم اًم٘مٞم٤مس واعمّم٤مًمح اعمرؾمٚم٦م ذم اًمٗم٘مف اًمًٜمّل.

، ـ إّن إهلٞم٦م اًم٘مقاٟملم ٓ شمٕمٜمل ؾمّد اعمج٤مل ًمت٘مٜملم سمنمي قمغم وقء اًمٙمّٚمٞم٤مت اإلهلٞم٦م3

وُمـ صمؿ وم٤مًم٘م٤مٟمقن اًمٌنمي يٛمٙمـ ُمٜمحف اًمنمقمٞم٦م قمٜمدُم٤م دمري شمٖمٓمٞمتف سمِمٛمقًمٞم٦م ُمـ 

 .وقاسمط قمٚمٞم٤م

                                           
 .156ـ  152: 21 اعمّمدر ٟمٗمًف (1)

اًمث٤مسم٧م واعمتحّقل اًم٘م٤مٟمقين، ُمقوقع اؾمتققم٥م اًمٙمثػم ُمـ اًمٙمٚمامت اًمتل أـمٚم٘مٝم٤م اعمٓمٝمري ذم  (2)

 156ـ  121و  51ـ  31: 21ومراضمع اعمجٛمققم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م ش اإلؾمالم وُمتٓمّٚم٤ٌمت اًمٕمٍم»دراؾمتف 

ـ  466و  458ـ  456حم٤مضشمف أٟمٗم٦م اًمذيمر ُمـ اعمّمدر ٟمٗمًف ص  اٟمٔمر، و332ـ  322و 

 ، وهمػمه٤م ُمـ اعمقاوع اعمتٙمّررة.469

 .337ـ  333: 21، ( اعمّمدر ٟمٗمًف3)

 :سم٤مخلّمقص اٟمٔمرذيمر ذًمؽ ًمدى طمديثف قمـ احلريم٦م اًمدؾمتقري٦م سمداي٦م اًم٘مرن اًمٕمنميـ،  (4)

 .127ـ  126و  119ـ  116: 21اعمجٛمققم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م 
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ـ إن اًمٜمّمقص ٓ شم٘مرأ ـ يمام أؾمٚمٗمٜم٤م ـ ىمراءة ضم٤مُمدة، سمؾ ُمتحّريم٦م زُمٙم٤مٟمٞم٤ًم، وهق 4

أُمر يٗميض ـ ومٞمام يٗميض ـ إمم ٟمقع ُمـ شم٤مرخيٞم٦م اًمٜمص ذم اًمٜمٓم٤مق اًمتنميٕمل، واًمٗم٘مٝم٤مء 

يمٌػم ُمـ شمٓمٌٞم٘م٤مهتؿ اًمراضمٕم٦م ذم روطمٝم٤م إمم اقمؽماف سمت٤مرخيٞم٦م وإن أُمٙمـ شم٘مّري قمدد 

سمٕمض اًمٜمّمقص، إٓ أهنؿ مل يٌحثقا هذا اعمقوقع سمحث٤ًم ٟمٔمري٤ًم يمام ومٕمٚمف ـ وًمق 

 يمٌداي٤مت أّوًمٞم٦م ؿمٞمٕمّٞم٤ًم ـ اًمِمٝمٞمد ُمٓمٝمري ٟمٗمًف.

ـ إن اًمٕم٘مؾ قمٜمد اعمٓمٝمري همػم ىم٤مدر ـ يمام ؾمٞم٠ميت ـ قمغم اًم٧ٌّم ذم إُمقر اًمتنميٕمٞم٦م  5

ُمٚم٦م، سمٞمد أٟمف ذا صالطمٞم٦م ًمٚمتدظّمؾ ذم اًمتنميٕم٤مت سمجٕمٚمٝم٤م قم٘مالٟمٞم٦م سمّمقرة ؿم٤م

 ُمٜمْمٌٓم٦م.

وهبذا اخلامد اعمتداظمؾ يّمٞمغ اعمٓمٝمري ىمراءشمف ًمٚم٘م٤مٟمقن اإلؾمالُمل اًمٕم٘مالين 

 اعمتحّرك.

 

 فًظف١ األسهاّ ٚحتّذٜات اذتذاث١ ـ3

ٌّد»شمٙمّقن ُمقوققم٦م   ، وهق اجلٝمؾ سمٛماليم٤مت سم٠مطمد ُمٕم٤مين اًمٙمٚمٛم٦م شاًمتٕم

ٍمًا أؾم٤مؾمٞم٤ًم ذم اًمٌٜمٞم٦م اًمتحتٞم٦م ًمٚمٕم٘مؾ اًمٗم٘مٝمل وإصقزم اًمِمٞمٕمل إطمٙم٤مم، قمٜم

سم٤مخلّمقص، وهل ُم٘مقًم٦م شمًتٛمد ضمذوره٤م ُمـ قمٚمؿ اًمٙمالم ٟمٗمًف، وم٘مد اؾمتٌٕمد اًمٕم٘مؾ 

إُمٙم٤مٟمٞم٦م ايمتِم٤مف ُماليم٤مت إطمٙم٤مم إّٓ ذم طمدود وٞم٘م٦م، يمام  اإلُم٤مُمل اًمٗم٘مٝمل اًمِمٞمٕمل

ٞمٕمل ٟمٗمًف )وسمِمٙمؾ ذم طم٤مٓت ُمٜمّمقص اًمٕمّٚم٦م أو...، وهل طم٤مٓت رأى اًمٗم٘مف اًمِم

قم٤مم( أهن٤م حمدودة احلْمقر ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اعمٞمداٟمٞم٦م، وىمد ضمرى اًمتٜمٔمػم هلذه اعم٘مقًم٦م ذم 

                                           
أؾمد اهلل ًمٓمٗمل، شمٕم٘مؾ وشمٕمٌد در أطمٙم٤مم ذقمل )اًمتٕم٘مؾ واًمتٕمٌد ذم  :سمّمدد اعمّمٓمٚمح اٟمٔمر (1)

سمٕمض ُمداًمٞمؾ  اٟمٔمر، و352ـ  326، ص 8ـ  7إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م(، جمٚم٦م وم٘مف )وم٤مرد(، اًمٕمدد 

 اعمّمٓمٚمح ذم يمت٥م أصقل اًمٗم٘مف، سمح٨م إواُمر، سم٤مب اًمتٕمٌدي واًمتقصكم.
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، وًمٕمؾ سمداي٤مت فمٝمقر أومٙم٤مر ُمـ هذا اًمٜمقع شمرضمع إمم ُمرطمٚم٦م قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف

طمقل ُم٠ًمًم٦م اًم٘مٞم٤مس، وم٘مد ـمرح اًمٗم٘مف  ^اخلالف اًمِمٞمٕمل اًمًٜمل زُمـ اعمٕمّمقُملم

ٟم٤ًم سمٕمٚمؿ اًمٙمالم ـ ـمرح اجلٝمؾ سم٤معمالك، ًمٞمثػم زوسمٕم٦ًم ُمـ اًمِمٞمٕمل هٜم٤مك ـ ممثاًل أطمٞم٤م

 آٟمت٘م٤مدات قمغم اًم٘مٞم٤مس احلٜمٗمل شمْمٕمف ذم ظم٤مٟم٦م اًمٔمـ همػم احلج٦م.

وٓ يٕمٜمٞمٜم٤م هٜم٤م، اخلقض ذم حم٤ميمٛم٦م هذا اعمقوقع، سمٞمد أن اًم٘مراءة اًمت٤مرخيٞم٦م ًمٚمٕمٍم 

 يٕمد احلدي٨م شمدومع إمم آقمت٘م٤مد اًمراؾمخ سم٠من اًمٕم٘مؾ احلداصمل اًمذي وًمد ذم اًمٖمرب مل

ًمٞم١مُمـ سم٢مدارة اعمجتٛمع إدارة همٞمٌٞم٦م: أي قمـ ـمريؼ أطمٙم٤مم وأدوات همػم ُمٗمٝمقُم٦م 

ًمٚمٕم٘مؾ اًمٌنمي، وإٟمام شم٘مع ذم ـمقر ومقق ـمقره قمغم طمد شمٕمٌػم سمٕمض اًمٕمروم٤مء 

 .واًمٗمالؾمٗم٦م، وهذا هق ُم٤م يمّقن اًمٕم٘مالٟمٞم٦م اًمٕمٚمامٟمٞم٦م ذم اًمٖمرب

ت يمثػمة، وىمد أصم٤مرت ُمقضم٦م احلداصم٦م اًمتل قمّمٗم٧م سم٤مًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل، شم٤ًمؤٓ

حُمِدصم٦م حتّقًٓ ذم ـمٌٞمٕم٦م اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمتنميع اإلؾمالُمل، إذ فمٝمرت شم٤ًمؤٓت شمًتٗمٝمؿ 

قمـ أطمٙم٤مم سمدت ُمـ ضمديد همػم ُمٗمٝمقُم٦م، يمام أصمرت اٟمت٘م٤مدات اعمًتنمىملم ًمإلؾمالم 

وشمنميٕم٤مشمف، ؾمقاء ُمٜمٝم٤م آٟمت٘م٤مدات اًمّم٤مومٞم٦م اًمٜمقاي٤م أم شمٚمؽ اعمِمٙمقيم٦م، أصمرت ذم 

ٗمًٝمؿ داومٕم٦ًم هبؿ ـ ُمٜمذ سمداي٤مت اًم٘مرن اًمٕمنميـ ـ ًمت٘مديؿ اعمًٚمٛملم وقمٚمامء اإلؾمالم أٟم

 ردود ختٚمع قمغم اًمتنميع اإلؾمالُمل ؾمٛم٦م اعمٜمٓم٘مٞم٦م واًمٕمداًم٦م.

                                           
، 2، ج2ذيمره٤م اًمِمٞمخ حمٛمد رو٤م اعمٔمّٗمر ذم: أصقل اًمٗم٘مف، ط صمٛم٦م صٞمٖم٦م ُمنموطم٦م هلذا إُمر، (1)

 هـ.1415، ٟمنم ُمٙمت٥م اإلقمالم اإلؾمالُمل، إيران، 174ـ  171ص ص

هبذا اًمّمدد اًمديمتقر قمٌداًمٙمريؿ هوش ذم يمت٤مسمف: سمًط دمرسمف ٟمٌقي )سمًط اًمتجرسم٦م  اٟمٔمر (2)

، شز وراز داينرا»م، ُم٘م٤مًم٦م  1999، 2، ٟمنم ُم١مؾم٦ًم ومرهٜمٙمل ساط، إيران، ط2اًمٜمٌقي٦م(، ط

، وىمد ضم٤مءت ظمالص٦م ُمؽممج٦م ًمرؤيتف هذه ذم يمت٤مب اًمدوًم٦م 374ـ  355ؾمٞمام اًمّمٗمح٤مت 

 2112، شمرمج٦م طمٞمدر طم٥م اهلل، ٟمنم دار اًمٖمدير، سمػموت، 1اًمديٜمٞم٦م، ًمٚمِمٞمخ أمحد اًمقاقمٔمل، ط

 .112ـ  111م، ص
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٤مت ٞمّ ؾمٞمام اًمٜمّمػ اًمث٤مين ُمٜمف، وسم٤مٕظمص ُمـ اخلٛمًٞمٜمٓوذم اًم٘مرن اًمٕمنميـ، 

٤مت، سُمذًم٧م ضمٝمقٌد ضم٤ٌمرة ُمـ ضم٤مٟم٥م اًمٕمٚمامء واعمٗمٙمريـ ٜمٞمّ وطمتك أواؾمط اًمثامٟمٞم

 قمغم ظمٓملم:اعمًٚمٛملم ؾم٤مرت 

متثؾ ذم إقم٤مدة صٞم٤مهم٦م ُمٜمٔمقُم٦م اًمتنميع اإلؾمالُمل صٞم٤مهم٦م طمديث٦م،  اْلط إول:

ىم٤مدرة قمغم اعمخ٤مـم٦ٌم واًمٗمٕمؾ ذم اًمٕم٘مقل اجلديدة اعمت٠مصمرة سمٛمٜمٓمؼ احلداصم٦م اعمٗمرط 

اًمٕم٘مالٟمٞم٦م، وم٘مد طم٤مول مج٤مقم٦م إقم٤مدة شم٘مديؿ اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل، ويمذًمؽ إصقل، 

ٟمف إ طمد سمٕمٞمد قمغم اعمْم٤مُملم اًم٤ًمسم٘م٦م، أي واًمٗمٚمًٗم٦م... سمّمقرة ضمديدة، حم٤مومٔملم إمم

، شاًمٗمت٤موى اًمقاوح٦م»ٟمٗمًٝم٤م ًمٙمـ سمٚمٖم٦ٍم ضمديدة ذم  شاًمٕمروة اًمقصم٘مك»أريد يمت٤مسم٦م 

وم٘مف اإلُم٤مم »قمٞمٜمٝم٤م ًمٙمـ سمٚمٖم٦م ُمٕم٤مسة ذم  شاًمنمائع واعمٙم٤مؾم٥م واًمروو٦م»وشمدويـ 

ًمٚمِمٞمخ حمٛمد ضمقاد ُمٖمٜمٞم٦م... ومل شمٙمـ اًمتٖمٞمػمات اعمْمٛمقٟمٞم٦م هدوم٤ًم  شضمٕمٗمر اًمّم٤مدق

ؾمٞم٤ًم، يمام مل شم٠مظمذ طمٞمزًا يمٌػمًا ُمـ اهتامُم٤مت اًم٤ٌمطمثلم أٟمٗمًٝمؿ ٟم٦ًًٌم ًمالهتامُم٤مت أؾم٤م

 اًمتل أوًمقه٤م إلقم٤مدة اٟمت٤مج ًمٖمقي ًمٚمٜمّمقص اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًم٘مديٛم٦م.

وٓ يٕمٜمل هذا اًمٙمالم، قمدم وضمقد اسمتٙم٤مرات قمغم ُمًتقى اعمحتقى ذم ضمٝمقد 

ًمٖمقي صٞم٤مهمل( يم٤من اًمٕمٚمامء واعمٗمٙمريـ اعمًٚمٛملم، سم٘مدر ُم٤م يٕمٜمل أن هذا )إقم٤مدة إٟمت٤مج 

طم٤مضم٦ًم أيمؼم سم٤مًمٜم٦ًٌم إًمٞمٝمؿ: ذًمؽ أن اعمقروث اهل٤مئؾ اًمذي طمجٌتف ًمٖمتف قمـ اًمقصقل 

إمم اًمٜم٤مس، يم٤من يراد إجي٤مد قمالىم٦م دمًػم متٜمحف ومرص٦م اًمٜمٗمقذ إمم اًم٤ًمطم٦م اعمٕم٤مسة، إذ 

مل خُيَؼم هذا اعمقروث سمٕمد قمغم أرض اًمقاىمع )احلدي٨م(، وم٘مد يم٤مٟم٧م احلريم٤مت 

هت٤م، يمام ومل شمٙمـ اًمثقرة اإلؾمالُمٞم٦م ذم إيران ىمد اٟمتٍمت سمٕمد، اإلؾمالُمٞم٦م ذم سمداي٤م

دقم٤مُم٦م سم٤مًمٖم٦م إمهٞم٦م إلٟمج٤مح ُمِم٤مريع اًمتٖمٞمػم سمقصٗمف وهٙمذا يم٤من يٜمٔمر هلذا اعمقروث 

 ويم٤مٟم٧م اًمٕم٘م٦ٌم هل اًمٚمٖم٦م. وُمـ هٜم٤م، يم٤من اًمٕمٜمٍم اًمٚمٖمقي أؾم٤مؾمٞم٤ًم وسم٤مًمغ إمهٞم٦م.
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يد هل٤م أن خُتَٚمع قمغم اعمقروث ومتّثؾ ذم اسمتٙم٤مر ُمٜمٔمقُم٤مت قم٘مالٟمٞم٦م، أر اْلط افثاين:

ومٚمًٗم٦م »اعمٕم٤مد صٞم٤مهمتف، ومل يٙمـ سم٤مإلُمٙم٤من حت٘مٞمؼ هدٍف يمٝمذا، دون اًمدظمقل ذم قم٤ممل 

ُمـ ضمٝم٦م، وذم ومٚمًٗم٦م اًمقضمقد واعمٕمروم٦م ُمـ ضمٝم٦م أظمرى، إُمر اًمذي  شإطمٙم٤مم

 شاىمتّم٤مدٟم٤م»و شومٚمًٗمتٜم٤م»و شأؾمس اًمٗمٚمًٗم٦م»ضمٕمٚمٜم٤م ٟمرى سمقوقح ٟمت٤مضم٤مت ُمـ ٟمقع 

 وهمػمه٤م. شذم فمالل اًم٘مرآن»و شذم اإلؾمالم ٟمٔم٤مم طم٘مقق اعمرأة»و

٦م ًمٗمٚمًٗم٦م اعمٕمٓمٞم٤مت اًمديٜمٞم٦م، ويم٤من ُمـ اًمٓمٌٞمٕمل أن شم٠مظمذ يم٤مٟم٧م هٜم٤مك طم٤مضم٦م ُم٤مؾّم 

 اًمٗمٚمًٗم٦م ومرصتٝم٤م ُمـ ضمديد، إذ سمدون اًمٗمٚمًٗم٦م ـ سمٛمٕمٜم٤مه٤م اًمقاؾمع ـ ٓ جم٤مل ًمٚمٜمٝمقض.

ن فمقاهر اًمٜمت٤مئ٩م اعمًتٜمٌٓم٦م وهٙمذا اوٓمر اًمٕمٚمامء، خلقض ومٚمًٗم٦م إطمٙم٤مم: ٕ

٤ًم مل شمٙمـ شمقطمل سم٤مٟٓمتٔم٤مم، ٕن اًمٗم٘مف يمام ىم٤مًمقا: ىم٤مئٌؿ قمغم شمٗمريؼ اعم١مشمٚمٗم٤مت وم٘مٝمٞم

، هلذا يم٤من ٓسمد ُمـ اًمدظمقل ذم قم٤ممل احِلَٙمؿ واًمٗمٚمًٗم٦م إلجي٤مد وشم٠مًمٞمػ اعمٗمؽمىم٤مت

شمراسمط يٛمٜمح اعمٕمٓمٞم٤مت اًمٗم٘مٝمٞم٦م ىمدرة شمٙمقيـ ٟمٔمري٦م طمٞم٤مة. وُمـ هٜم٤م، ٟمِم٠م وم٘مف اًمٜمٔمري٦م 

رت أرشم٤مٌل ُمـ اًمدراؾم٤مت اًمٕم٘مالٟمٞم٦م اًمتل هدوم٧م قمٜمد اًمًٞمد حمٛمد سم٤مىمر اًمّمدر، وفمٝم

 هذا إُمر.

وىمد يم٤من طمظ اًمِمٝمٞمد ُمرشم٣م اعمٓمٝمري واومرًا قمغم يمال اخلٓملم، وم٘مد ٟمجح سمام ٓ 

طم٤مضم٦م إمم إىم٤مُم٦م اًمدًمٞمؾ قمٚمٞمف، ذم شم٘مديؿ ًمٖم٦م ؿمديدة اًمروقم٦م واجلذاسمٞم٦م، سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم 

ٕمٚمقم يمثػمة ذم ضمٞمؾ اًمِم٤ٌمب ذم شمٚمؽ اًمٗمؽمة، وىمد ىمّدم صٞم٤مهم٦م ضمديدة وخمتٍمة ًم

اإلؾمالم ُمـ اًمٗمٚمًٗم٦م واًمٕمروم٤من إمم اًمٙمالم واًمٗم٘مف وإصقل و...، ورهمؿ أن أيمثر 

                                           
ُم١مؾم٦ًم ، حت٘مٞمؼ وٟمنم 416، ص 2يمٜمٛمقذج اًمًٞمد قمكم اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل: ري٤مض اعم٤ًمئؾ، ج اٟمٔمر (1)

أيْم٤ًم، يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة،  اٟمٔمرهـ، و1412اًمٜمنم اًمت٤مسمٕم٦م جلامقم٦م اعمدرؾملم، ىمؿ، اًمٓمٌٕم٦م إومم 

، ص 1، ٟمنم دار اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ىمؿ، وًمف أيْم٤ًم شم٘مريرات اًمٌٞمع، ج361ًمٚمًٞمد اًمگٚمٌٞمگ٤مين: 

 وهمػمه٤م ُمـ اًمٙمٚمامت. 192
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دراؾم٤مشمف يم٤مٟم٧م قم٤ٌمرًة قمـ حم٤مضات أًم٘م٤مه٤م ذم أُم٤ميمـ وُمٜم٤مؾم٤ٌمت خمتٚمٗم٦م إّٓ أن ٟمت٤مضمف 

 اشمًؿ )وًمق سمٕمْم٤ًم( سمٓم٤مسمع آيمتامل.

 اًمِمؼ وىمد سمدت فم٤مهرة اًمتجديد اًمٚمٖمقي قمٜمد اعمٓمٝمري سمِمٙمؾ سم٤مرٍز ضمدًا، ذم

اًمٗمٚمًٗمل ُمـ ٟمت٤مضم٤مشمف، ومٗمل ذطمٞمف اعمٓمّقل واعمقضمز قمغم ُمٜمٔمقُم٦م اعمال ه٤مدي 

اًمًٌزواري، يمام ذم شمٕمٚمٞم٘متف قمغم أؾمس اًمٗمٚمًٗم٦م ًمٚمٕمالُم٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل وهمػمه٤م يم٤من 

 ظمٓم٤مسمف اًمٗمٚمًٗمل قمٍمي٤ًم.

أُم٤م قمغم اخلط اًمث٤مين، وم٘مد سمدت ضمٝمقد اعمٓمٝمري واوح٦م، وم٘مد ٟمّٔمر ًمالىمتّم٤مد 

، يمام وعم٠ًمًم٦م اعمرأة ذم شىمتّم٤مدي اإلؾمالُملٟمٔمرة ذم اًمٜمٔم٤مم آ»اإلؾمالُمل ذم دراؾمتف 

، وُم٠ًمًم٦م اإلرث اًمتل قم٤مًم٩م ومٞمٝم٤م آدم٤مه٤مت شٟمٔم٤مم طم٘مقق اعمرأة ذم اإلؾمالم»يمت٤مسمف 

 اعم٤مريمًٞم٦م اعمٕم٤مرو٦م ًمف وآدم٤مه٤مت اعم٤ًمٟمدة ُمٜم٤مىمِم٦ًم قمٚمٛمٞم٦ًم ه٤مدئ٦م.

عمقضمقد ذم وىمد ؾمٕمك اعمٓمٝمري ذم يمتٌف هذه، إلسمداء اًمقضمف اًمٕم٘مالين اجلٛمٞمؾ ا

اًمٜمّمقص واًمتنميٕم٤مت اإلؾمالُمّٞم٦م، ُمًتٕمٞمٜم٤ًم سم٤مجلٝمقد اًمٕم٘مالٟمٞم٦م اًمتل شمقصٚم٧م إًمٞمٝم٤م 

احلْم٤مرة اًمٖمرسمٞم٦م ٟمٗمًٝم٤م، وهذه آؾمتٕم٤مٟم٦م مل شمٙمـ شمٕمٜمل ُمرضمٕمٞم٦م اًمٜمت٤مج اًمٖمريب قمٜمد 

اعمٓمٝمري طمتك يْمٕمف ؿم٤مهدًا قمغم ُمدقمٞم٤مشمف، سم٘مدر ُم٤م يم٤مٟم٧م شمٕمٜمل قمٜمده أظمذًا أطمٞم٤مٟم٤ًم 

٦م، وشمقفمٞمٗم٤ًم ًم٘مقاقمد اجلدل ُمـ ضمٝم٦م أظمرى، وإّٓ وم٤مٕومٙم٤مر سم٤مًم٘مقاؾمؿ اًمٗمٙمري٦م اًمٌنمي

اًمتل أصم٤مره٤م اعمٓمٝمري، يم٤مٟم٧م ذات ضم٤مٟم٥م شم٠مصٞمكم، همػم سمٕمٞمد قمـ اًمٖمرب يمؾ اًمٌٕمد، 

وهذا هق ُم٤م يٛمّٞمز اعمٓمٝمري قمـ اًمديمتقر قمكم ذيٕمتل، وم٤مٕؾم٤مس اعمٕمرذم اًمذي اٟمٓمٚمؼ 

همرسمٞم٦م، وهلذا يم٤من ُمٜمف ذيٕمتل يم٤من قمٚمؿ آضمتامع سمٛمٕمٓمٞم٤مشمف احلديث٦م، وهل ُمٕمٓمٞم٤مت 

آًمتح٤مم اًمٖمريب / اًمنمىمل قمٜمد ذيٕمتل ذم ىمراءشمف ًمٚمديـ اإلؾمالُمل، وُمٜمف شمنميٕمف، 

إًمتح٤مُم٤ًم سم٤مرزًا، أُم٤م اعمٓمٝمري، ىمد شم٠مؾم٧ًم ُمٜمٔمقُمتف اًمٗمٙمري٦م ُمـ داظمؾ آُمتداد 
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اًمت٤مرخيل اًمٗمٚمًٗمل، وُمـ ومٚمًٗم٦م اعمال صدرا سم٤مخلّمقص، ويم٤مٟم٧م اًمٌٜمٞم٦م اعمٕمرومٞم٦م سمٜمٞم٦م 

، وهذا اًمٗم٤مرق اًمٌٜمٞمقي قمغم شأؾمس اًمٗمٚمًٗم٦م»ذم شمٕمٚمٞم٘متف قمغم ـم٤ٌمـم٤ٌمئٞم٦م، دمّٚم٧م 

اًمّمٕمٞمد اعمٕمرذم، هق اًمذي ظمّقًمٜم٤م اًم٘مقل: إن اعمٓمٝمري اؾمتٕم٤من سمٛمٜمجزات اًمٖمرب 

ًمتقفمٞمٗمٝم٤م ذم ضمدل صم٘م٤مذم داظمكم دوم٤مقمل سم٤مًمدرضم٦م إومم. أُم٤م ذيٕمتل، وم٘مد اؾمتٕم٤من هب٤م 

 إلقم٤مدة ىمراءة اعمقروث اإلؾمالُمل.

أن اعمٓمٝمري مل يامرس إقم٤مدة ىمراءة ًمٚمٛمقروث  وطمٞمٜمام ٟم٘مقل ذًمؽ، ٓ ٟم٘مّمد

ُمًتٕمٞمٜم٤ًم سم٤مًمٜمت٤مج اًمٕم٘مالين اًمٖمريب، يمام ٓ ٟم٘مّمد أن ذيٕمتل مل يقفمػ اًمٜمت٤مج اًمٖمريب 

ًمتّمٗمٞم٦م طم٤ًمب داظمكم ُمع أوًمئؽ اًمذيـ هبرهؿ اًمٖمرب، وإٟمام ٟم٘مّمد أن اًمًٛم٦م 

 اًمٖم٤مًم٦ٌم واًمٓم٤مسمع اًمٕم٤مم يم٤من يمذًمؽ.

اعمرطمٚم٦م ُمـ ضم٤مٟم٥م اًمتٞم٤مر اعمدرد ورهمؿ أن اعمٓمٝمري شمٕمّرض ٟٓمت٘م٤مدات ذم شمٚمؽ 

اًمديٜمل، سم٥ًٌم شمقضمٝمف ٟمحق اًمٖمرب، وإدراضمف إومٙم٤مر اًمٖمرسمٞم٦م ذم يمتٌف يمام شمِمػم إمم 

، ًمٙمٜمف يم٤من صٚمدًا ضمدًا أُم٤مم شُم٠ًمًم٦م احلج٤مب»ذًمؽ اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت اعمدّوٟم٦م قمغم يمت٤مسمف 

شمٚمؽ احلٛمالت، وم٘مد رأى أن ذًمؽ يِمٌف ووع اًمرأس ذم اًمؽماب، واًمٗمرار ُمـ 

، ُمٍمًا قمغم أن شمقفمٞمػ اعمٜمجزات اًمٖمرسمٞم٦م ذم اًمٜمٓم٤مق اًمتنميٕمل ٦ماعم١ًموًمٞم

ٟمٛمقذضم٤ًم( ًمٞمس أُمرًا ؾمٚمٌٞم٤ًم قمٜمدُم٤م دمري شمٖمٓمٞمتف سم٘مراءة أاإلؾمالُمل )ُم٠ًمًم٦م احلج٤مب 

 ديٜمٞم٦م أصٞمٚم٦م.

وي٘مٞمؿ اعمٓمٝمري اٟمٗمت٤مطمف هذا وومٚمًٗمتف ًمألطمٙم٤مم قمغم ىم٤مقمدة ُمـ اًمداظمؾ شم٘ميض 

                                           
، شمرمج٦م جلٜم٦م اهلدى، 1ط ،شأضمقسم٦م آؾمت٤مذ ًمالؾمتٗم٤مدة قمغم يمت٤مب ُم٠ًمًم٦م احلج٤مب»يمت٤مب  اٟمٔمر (1)

، 19إصؾ اًمٗم٤مرد ًمٚمٙمت٤مب ذم جمٛمققم٦م آصم٤مر، ج  اٟمٔمرم، و1992ٟمنم دار اهل٤مدي، سمػموت، 

 .624ـ  567ص 

 .154و 74و 33و 12اعمّمدر ٟمٗمًف، ص  (2)
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طمٙم٤مم، وُمـ صمؿ شمٙمقن اًم٘مقاٟملم سمقضمقد ُمّم٤مًمح وُمٗم٤مؾمد واىمٕمٞم٦م ذم ُمتٕمّٚم٘م٤مت إ

 .اإلؾمالُمٞم٦م ـ يمام يٕمؼم اعمٓمٝمري ـ أروٞم٦م ؾماموي٦م ُمٕم٤مً 

هذا آٟمٗمت٤مح اإلؾمالُمل قمغم اًمٖمرب وُمٜمجزاشمف، وقمدم اخلقف واًم٘مٚمؼ ُمـ شمٚمؽ 

اعمٜمجزات يمام ُم٤مرؾمف اعمٓمّٝمري، اؾمتٛمر سمٕمده أيْم٤ًم، ًمٙمـ اًمذي طمّمؾ ـ ذم إوؾم٤مط 

ٝمْمقيلم اًمذيـ شمّمّدوا ًمت٘مديؿ صقرة اًمِمٞمٕمٞم٦م سم٤مخلّمقص ـ هق أن اًمٕمٚمامء اًمٜم

قم٘مالٟمٞم٦م ًمٚمتنميع اإلؾمالُمل، حم٤موًملم ومٚمًٗم٦م إطمٙم٤مم اإلؾمالُمٞم٦م، ؿمٕمروا سمّمدُم٦م 

 شمريم٧م آصم٤مرًا شمثػم اًمٞمقم ضمدًٓ وًمٖمٓم٤ًم.

وم٘مد حتّقًم٧م اًمتٗمًػمات اًمٕم٘مالٟمٞم٦م اًمتل ىمّدُمٝم٤م ه١مٓء ُم٤ًمري٤ًم ٟمحق اخلٚمػ، ومٌٕمد 

ختْمع ًمْمقاسمط يمالؾمٞمٙمٞم٦م  أن يم٤من آؾمتٜمت٤مج اًمٗم٘مٝمل ًمٚمحٙمؿ اًمنمقمل قمٛمٚمٞم٦مً 

ُمٕمرووم٦م، ويًتٜمت٩م احلٙمؿ اًمٗم٘مٝمل ـمٌ٘م٤ًم هلذه اًمْمقاسمط اًمتل ىمرر أهمٚمٌٝم٤م ذم قمٚمؿ أصقل 

اًمٗم٘مف، ًمٞمّم٤مر سمٕمد اخلروج سم٤مًمٜمتٞمج٦م إمم ومٚمًٗم٦م احلٙمؿ ٟمٗمًف، ذم قمٛمٚمٞم٦م ٓ هتدف إمم 

ايمتِم٤مف احلٙمؿ سم٘مدر ُم٤م هتدف إمم شمقفمٞمػ اجلٝمد اًمٗمٚمًٗمل هذا، خلدُم٦م شم٠ميمٞمد احلٙمؿ 

ن ُمنموع ومٚمًٗم٦م إطمٙم٤مم ـ يمام يم٤من يريده إط اًمٕمٚمٛمٞم٦م واجلامهػمي٦م: أي ذم إوؾم٤م

ُمٓمٝمري أيْم٤ًم ـ ُمنموع سَمٕمدي، يٗمؽمض ومٞمف اًمٗمراغ قمـ إصم٤ٌمت احلٙمؿ اًمنمقمل، 

وسم٤مًمت٤مزم ومال شم٤ًمهؿ قمٛمٚمٞم٦م اًمٗمٚمًٗم٦م هذه ذم إصم٤ٌمت احلٙمؿ ُمرة أظمرى أو ُمـ اًمٌداي٦م... 

ذه اًمٗمٚمًٗم٦م ذم اؾمتٜم٤ٌمط احلٙمؿ سمٕمد أن يم٤من إُمر يمذًمؽ، فمٝمر شمٞم٤مر يٜم٤مدي سم٢مؾمٝم٤مم ه

 اًمنمقمل ٟمٗمًف، وذًمؽ اٟمٓمالىم٤ًم ُمـ ٟمٔمري٤مت يم٤من أسمرزه٤م:

: وىمد اقمت٘مد هذا اًمتٞم٤مر اعمٕم٤مس، سم٠من اًمٗم٘مف اًمِمٞمٕمل كظرية ادستؼالت افعؼؾقة ـ1

                                           
 .294ـ  293: 21اعمجٛمققم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م  (1)

ـ  27د وٟمٔمر، اًمٕمدد يمٜمٛمقذج اًمدراؾم٦م اعمقؾمٕم٦م اًمتل ىم٤مم هب٤م حمٛمد شم٘مل يمرُمل ذم جمٚم٦م ٟم٘م اٟمٔمر (2)

اًمٜمص  اٟمٔمر، وشُم٤مهٞم٧م ووفمٞمٗم٦م قم٘مؾ در وم٘مف ؿمٞمٕم٦م»، واًمتل محٚم٧م قمٜمقان 334ـ  224: 28
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وأصقًمف، شمٕم٤مُمال ُمع اعمًت٘مالت اًمٕم٘مٚمٞم٦م )ُم٤م يًت٘مؾ سمف اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم( شمٕم٤مُماًل ٟمٔمري٤ًم، 

ريمتف ُمٞمداٟمٞم٤ًم قمدا ذم قمٛمقُمٞم٤مت ٓ شم٠مصمػم ُمٕمتد سمف هل٤م يم٘مٌح ومل ُيٛمٜمَح هذا اًمٕم٘مؾ طم

اًمٙمذب وطمًـ اًمّمدق، وىمٌح اًمٔمٚمؿ وطمًـ اًمٕمدل و...، وىمد ٟم٤مدى هذا اًمٗمريؼ 

سم٢مذاك اًمٕم٘مؾ ذم هذه اعم٤ًمطم٦م، وهق إذاك شمٌدو ىمْم٤مي٤م ومٚمًٗم٦م إطمٙم٤مم ذات دوٍر 

 ومٕم٤مل ومٞمف.

ٟمٜم٤م ىم٤مدرون قمغم وىمد رأى أصح٤مب هذه اًمٜمٔمري٦م، أ كظرية اـتشاف ادالك: ـ2

ايمتِم٤مف اعماليم٤مت اعمقضمقدة ذم إطمٙم٤مم إذا ُم٤م اؾمتثٜمٞمٜم٤م دائرة اًمٕم٤ٌمدي٤مت يم٤مًمّمالة 

، وأٟمف ٓسمد ُمـ ختٗمٞمػ شمٚمؽ اهل٤مًم٦م اًمٖم٤مُمْم٦م اًمتل طم٤مول اًمٕم٘مؾ واحل٩م وٟمحقمه٤م

اًمٗم٘مٝمل اإلهمراق ومٞمٝم٤م حمٞمٓم٤ًم إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م هب٤م ًمتٌدو اعماليم٤مت ُمـ ظمالهل٤م 

 ُمًتحٞمٚم٦م اًمرؤي٦م.

ـ ذم شمرك  ي اعمتقاوعؾمٝم٤مم ومٚمًٗم٦م إطمٙم٤مم ـ وومؼ شمّمّقرإّٚمف قمغم ظمط هذا يم

سمّمامت قمغم اؾمتٜم٤ٌمط احلٙمؿ اًمنمقمل سمّمقرة إجي٤مسمٞم٦م، أُم٤م اًمّمقرة اًمًٚمٌٞم٦م، ومٚمؿ شمٙمـ 

سمٕمٞمدة أيْم٤ًم، وم٘مد اؾمتخدُم٧م ومٚمًٗم٦م إطمٙم٤مم ٓ ؾمٞمام قمٜم٤مويـ اًمٕمدل واإلٟمّم٤مف 

 وهمػمه٤م] اًمٕمداًم٦م ًمروح ٤معمٕم٤مروتٝم اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٜمت٤مئ٩م ُمـ مجٚم٦م هلدم ىمقي٦م ُمٕم٤مول …و

وم٘مد اقمتؼم اًمٕماّلُم٦م اًمِمٞمخ حمٛمد ُمٝمدي ؿمٛمس اًمديـ أن ، ٦م[اعمتِم٤مهب اعمٗم٤مهٞمؿ ُمـ

اؾمتٜمت٤مج  اًمٕمدل أطمد ُم٤م ؾماّمه إدًم٦م اًمٕم٤مُم٦م ذم اًمتنميع، حم٤موًٓ سمذًمؽ اإلـم٤مطم٦م سم٠مّي 

                                                                                                       
اًمٕم٘مؾ ذم اًمٗم٘مف »، حت٧م قمٜمقان 28ـ  27اعمؽمضمؿ إمم اًمٕمرسمٞم٦م ذم جمٚم٦م اعمٜمٝم٤مج، سمػموت، اًمٕمدديـ 

 ، شمرمج٦م يمامل اًمًّٞمد.شاًمِمٞمٕمل اعم٤مهٞم٦م واًمقفم٤مئػ

ٛمد طمًلم ومْمؾ اهلل، واًمٕمالُم٦م اًمِمٞمخ حمٛمد ُمٝمدي ؿمٛمس يالطمظ رأي اًمٕمالُم٦م اًمًٞمد حم (1)

، اًمّم٤مدرة ذم سمػموت، ويالطمظ يمت٤مب آضمتٝم٤مد 111اًمديـ، واعمٜمِمقر ذم جمٚم٦م اعمٜمٓمؼ، اًمٕمدد 

واحلٞم٤مة، طمقار قمغم ورق، طمقار وإقمداد حمٛمد احلًٞمٜمل، ٟمنم ُمريمز اًمٖمدير، سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م 

 .48ـ  47و 45ـ  43و 25ـ  21م، ص1997اًمث٤مٟمٞم٦م، 
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 .وم٘مٝمل يّم٥م ذم ظم٤مٟم٦م اًمٔمٚمؿ آضمتامقمل

اًمنمقمٞم٦م إمم وؾم٤مئؾ اؾمتٜم٤ٌمـمٞم٦م وهٙمذا، حتّقًم٧م اعمٙمتِمٗم٤مت اًمٕم٘مالٟمٞم٦م ذم إطمٙم٤مم 

ضمديدة ًمدى سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء واًم٤ٌمطمثلم ٓ ؾمٞمام ومٞمام خيص ُمقوققم٦م اعمرأة واًمٗم٘مف 

اًمًٞم٤مد، ًمتدظمؾ ُمٗمردات ضمديدة إمم ؾم٤مطم٦م آؾمتٜم٤ٌمط مل يٕمؽمف هب٤م اجلٛمٞمع طمتك 

أن، وُم٤م شمزال ُمث٤مر ضمدل، وأظمٍذ ورّد سملم اًمٗم٘مٝم٤مء اعمًٚمٛملم، وىمد اضمت٤مطم٧م ٟمتٞمج٦م 

، ُمقضم٤مٌت احلدي٨م قمـ ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م، وحم٤موًم٦م احلدي٨م قمـ  ذًمؽ، اًمٕم٤مملَ  اًمِمٞمٕملَّ

ضمذور هلذه اًمٜمٔمري٦م ذم قمٛمؼ آُمتداد اًمٗم٘مٝمل اًمِمٞمٕمل ُمـ ظمالل شمٕم٤مسمػم راضم٧م سملم 

 …اًمٗم٘مٝم٤مء يمٛمذاق اًمِم٤مرع، وروح اًمنميٕم٦م وهمػم ذًمؽ

وًمٞمس همروٜم٤م ُمـ هذا آؾمتٕمراض شم٠ميٞمد ـمرف، سم٘مدر ُم٤م ٟمريد أن ٟم٘مقل: إٟمف ُمـ 

ت٘م٤مد سم٠من اعمٓمٝمري يم٤من يٜمتٛمل إمم شمٞم٤مر يزيد قمغم جمرد ومٚمًٗم٦م إطمٙم٤مم اًمّمٕم٥م آقم

سمٕمد إصم٤ٌمهت٤م، وأن شمقفمٞمٗمف هذه اًمٗمٚمًٗم٦م يم٤من )ٓ أىمؾ ذم طمدود اًمتتٌع( ذم اًمٖم٤مًم٥م ذم 

 درضم٦م ٓطم٘م٦م قمغم قمٛمٚمٞم٦م آؾمتٜم٤ٌمط ٟمٗمًٝم٤م.

إقم٤مدة شمٙمرار اعمٓمٝمري ـ ًمدى ُمٜم٤مىمِمتف  ،واًمذي ي١ميّمد إمم طمد ُمٕملم هذه اعم٘مقًم٦م

لم سميورة احلٙمؿ اًمٞمقم سمحّٚمٞم٦م أيمؾ حلؿ اخلٜمزير سمٕمد أن ايمتِمػ اًمٕمٚمؿ اعم٤مدة اًم٘م٤مئٚم

اعم٤ميٙمروسمٞم٦م ومٞمف )شمريِملم(، ومتّٙمـ ُمـ اًم٘مْم٤مء قمٚمٞمٝم٤م ـ إقم٤مدة شمٙمراره اجلقاب اًمٜمٛمٓمل 

ذم قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل، واًمذي ي٘مقل: سم٠من ايمتِم٤مف ضٍر ُم٤م أو قمٚم٦ٍم ُم٤م 

قمتامدًا قمغم ـ اعمٓمٝمري ذم اعمث٤مل اًم٤ًمسمؼ ًمٚمحٙمؿ ٓ يٜمٗمل وضمقد قمٚم٦ٍم أظمرى، وضمده٤م ا

، وم٢من هذا اجلقاب وهق قمدم اًمٖمػمة ،ذم قمٜمٍم ٟمٗمز ؾمٚمقيملـ سمٕمض اًمرواي٤مت 

                                           
 .25ـ  21آضمتٝم٤مد واحلٞم٤مة، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، ص ص  (1)

، اإلؾمالم وُمتٓمٚم٤ٌمت اًمٕمٍم، يمام يثػم اعمٓمٝمري هٜم٤م ُمث٤مل 73: 21اعمجٛمققم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م  (2)

 .77ـ  74اًمٕم٤ٌمدات وُم٠ًمًم٦م ضورة أدائٝم٤م سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ص
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)ُمع إظمذ سمف وسم٘مٓمع اًمٜمٔمر قمـ ُمدي٤مت صحتف( يٙمِمػ قمـ صٕمقسم٦م وصقل ومٚمًٗم٦م 

إطمٙم٤مم إٓ ىمٚمٞماًل إمم درضم٦م اًمتدظّمؾ ذم شمٙمقيـ اًمٗمتقى اًمنمقمٞم٦م، وًمذًمؽ ي٘مقل 

آضمتٝم٤مد همػم اعمختٛمر هق ذاك آضمتٝم٤مد اًمذي يٙمتِمػ قمٚم٦ًم ُم٤م ٟم٤مومٞم٤ًم  اعمٓمٝمري سم٠من

 .سمٛمجّرد ذًمؽ ُم٤م قمداه٤م

ُمـ ضم٤مٟم٥ٍم آظمر، واضمٝم٧م ضمٝمقد اًمٕمٚمامء ـ وُمٜمٝمؿ اعمٓمٝمري ـ قمغم صٕمٞمد ومٚمًٗم٦م 

إطمٙم٤مم إؿمٙم٤مًمٞم٦م صم٤مٟمٞم٦م، شمٌّدت ذم آظمت٤ٌمرات اعمٞمداٟمٞم٦م اًمتل واضمٝمتٝم٤م سمٕمض ٟمٔمري٤مهتؿ 

اًمالرسمقي واًمٜمٔمري٤مت اًمثّرة اًمتل قمِرو٧م قمغم هذا اًمّمٕمٞمد اًمٕم٘مالٟمٞم٦م، ومجٝمقد اًمٌٜمؽ 

ُمثاًل ًمتداومع قمـ اًمٌٜمؽ اإلؾمالُمل، واضمٝم٧م حتدي٤مت ُمٞمداٟمٞم٦م ذم أيمثر ُمـ سمٚمد، 

ُم٧م قمـ أطمٙم٤مم اًمرسم٤م واًمٌٜمقك )أي ومٚمًٗم٦م  ايمتِمٗم٧م ظمالهل٤م أن اًمّمٞمٖم٦م اًمتل ىُمدِّ

ٚم٧م سمداي٦م أّوًمٞم٦م وم٘مط، يمِمٗم٧م  قمـ أن إطمٙم٤مم وصقرهت٤م اًمٜمٔمري٦م اًمٕم٘مالٟمٞم٦م( ؿمٙمَّ

أصح٤مهب٤م أصم٤مروا أومٙم٤مرهؿ أطمٞم٤مٟم٤ًم يمثػمة، سمٕمٞمدًا قمـ دمرسم٦م طمّٞم٦م: ٕن دمرسم٦م شمٓمٌٞمؼ 

اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م يم٤مٟم٧م ُمٗم٘مقدًة شم٘مري٤ًٌم. وىمد أّدى ذًمؽ إمم رء ُمـ وٛمقر اًم٘مّقة 

اإلىمٜم٤مقمٞم٦م اعمقضمقدة ذم هذه اًمٗمٚمًٗم٤مت: ٕن إؿمٙم٤مًمٞم٤مت اًمقاىمع يم٤مٟم٧م أىمقى أطمٞم٤مٟم٤ًم 

 دُمتٝم٤م اًمٜمٔمري٤مت.ُمـ اًمّمقرة اجلٛمٞمٚم٦م اًمتل ىم

٤مع حتّدي٤مت اًمقاىمع، وحتّقٓت اًمث٘م٤موم٦م اًمتل أقم٘م٧ٌم اًمٙمالم، هق أّن مجوومحقى هذا 

٤مقم٤مت إلطم٤ٌمط اًمِمديد اًمتل ؾمٞمٓمرت قمغم ىمٓماهنٞم٤مر اعمٕمًٙمر آؿمؽمايمل، وطم٤مٓت ا

واؾمٕم٦م ُمـ اعمجتٛمع اإلؾمالُمل قم٘م٥م طمرب اخلٚمٞم٩م اًمث٤مٟمٞم٦م، َيْٗمِرض قمغم اًم٤ٌمطم٨م 

ومٚمًٗم٦م إطمٙم٤مم واًمتٜمٔمػم هل٤م ـ إقم٤مدة إٟمت٤مج  اعمٕم٤مس ـ اهل٤مدف خلقض ُمٕمؽمك

أروٞم٤مت سمحثف، وآًمٞم٤مشمف، وأدواشمف، وايمتِم٤مف خم٤مـمٌٞمف ُمـ ضمديد، وشمٗمّٝمؿ اعمِمٙمٚم٦م 

                                           
 .74: 21 اعمّمدر ٟمٗمًف (1)
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احل٘مٞم٘مٞم٦م ذم سمٕمده٤م اًمزُمٙم٤مين، وإٓ وم٢من ظمٓم٤مسم٤ًم ؿمٌٞمٝم٤ًم سمخٓم٤مب اعمٓمٝمري أو اًمّمدر أو 

ُمتٙم٤مُمؾ  ُمٖمٜمٞم٦م أو ىمٓم٥م، إذا ُم٤م شمّؿ اجلٛمقد قمٚمٞمف، ًمٞمس سم٢مُمٙم٤مٟمف اًمٞمقم، قمرض ُمنموع

ًمالؾمتح٘م٤مىم٤مت اجلديدة، إُمر اًمذي سم٤مت يٗمرض دم٤موز إـمر اعمٕمرومٞم٦م اًمتل اٟمٓمٚم٘مقا 

 ُمٜمٝم٤م: أي ضورة ىمراءهتؿ يمؽماث سمٖمٞم٦م دم٤موزهؿ ٓ إًمٖم٤مئٝمؿ.

واٟمٓمالىم٤ًم ُمـ ذًمؽ، قمغم ورصم٦م شمٞم٤مر اًمٕم٘مٚمٜم٦م ذم اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل اًمًػم ُمًػمًا 

ٓ آشم٤ٌمع ُمٜمٝمج٤ًم، طمتك شم٠مظمذ ُمًت٘مٌٚمٞم٤ًم ٓ اردم٤مقمٞم٤ًم، ُمٕمتٛمديـ آسمتداع أؾم٤مؾم٤ًم 

اخلٓمقات صػمورهت٤م اًمتٙم٤مُمٚمٞم٦م، وطمتك ٓ شمٙمقن اًمتجرسم٦م ذات اًمٌٕمد اًمزُمٙم٤مين 

يمتجرسم٦م اعمٓمٝمري )وهق سمٕمٌد ٓ يٚمٖمل ىمٞمٛمتٝم٤م سم٘مدر ُم٤م يٕمٓمٞمٝم٤م ُمداه٤م احل٘مٞم٘مل( ىم٤مٟمقٟم٤ًم 

 جيري شمًٜمٞمٜمف ًمٞمٌتٚمع ُمٜم٤مظم٤مت ٓ يًتققمٌٝم٤م.

طمٞمٜمام أىمّر ومراٟمًٞمس سمٞمٙمقن قمغم وإّن ُم٤م ٟمثػمه ُمٓمٚم٥ٌم داومع قمٜمف اعمٓمٝمري ٟمٗمًف، 

وصٗمف اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح واجلٞمؾ اًم٤ًمسمؼ سم٤مًمّمٜمؿ، طمٞم٨م رأى اعمٓمٝمري أّن ُم٤م يٕمٞمؼ 

 إٟمت٤مج اًمٕم٘مؾ وجيّره ٟمحق اًمْمالًم٦م ـ سمح٥ًم شمٕمٌػمه هق ـ أُمران:

حت٧م ؿمٕم٤مر رومض  سمف اًم٘مرآن دائاًم وقمٛمقم إٟمٌٞم٤مء^أ ـ اًمًٚمػ، وهق ُم٤م طم٤مر

 شم٘مٚمٞمد أسم٤مء.

اًمذيـ يًتِمٝمد اعمٓمٝمري ًمٚمٜمٝمل قمـ اًمرضمقع إًمٞمٝمؿ سمٜمحٍق ب ـ أيم٤مسمر اعمٕم٤مسيـ، 

 .ُمـ آشم٤ٌمع إقمٛمك سمٌٕمض اًمِمقاهد اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمتل ٓ داقمل ًمذيمره٤م

 

ّٛس ايؼٗٝذ َطّٗشٟ ـ4  االدتٗاد ٚاجملتٗذ يف تص

يَمُثر اًمٙمالم ـ ظمّمقص٤ًم ذم أوٟم٦م إظمػمة ـ قمـ آضمتٝم٤مد، شمٕمريٗمف، ذوط 

                                           
 ، اإلؾمالم وُمتٓمّٚم٤ٌمت اًمٕمٍم.85ـ  84: 21 اعمّمدر ٟمٗمًف (1)
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 طمقل اًمٌح٨م يم٤من وىمد ،…ضمتٝم٤مد واعمٕم٤مسة واعمجتٝمد، اًمٗمتقى واعمرضمٕمٞم٦م، آ

 آضمتٝم٤مد وشمٕمريػ اعمجتٝمد ذوط ويمذا ومٞمف، اًمدظمٞمٚم٦م واًمٕمٚمقم آضمتٝم٤مد ُم٘مّقُم٤مت

يمثػمًا ُمـ هذه  اًمٗم٘مٝم٤مء قم٤مًم٩م وم٘مد اًمٗمؽمة، هذه قمغم ؾم٤مسم٘م٤مً  …اعمرضمع وذوط

، ًمٙمـ حتّدي٤مت اًمقاىمع اعمٕم٤مس، اإلؿمٙم٤مًمٞم٤مت ذم دراؾم٤مهتؿ اًمٗم٘مٝمٞم٦م ُمٜمذ ىمرون سمٕمٞمدة

 مل ،شأسمح٤مث آضمتٝم٤مد واًمت٘مٚمٞمد»ومرو٧م إقم٤مدة اًمٜمٔمر ذم يمثػم ُمـ ُمٗم٤مهٞمؿ وُم٘مقٓت 

 ذم واوح٤مً  اخلٛمٞمٜمل اإلُم٤مم إؾمٝم٤مم يم٤من وىمد واُمتداداشمف، إقمٚمٛمٞم٦م ُمٗمٝمقم آظمره٤م يٙمـ

 شمٞم٤مراً  حمّريم٤مً  ،…و واعمرضمٕمٞم٦م آضمتٝم٤مد، ُمٗم٤مهٞمؿ ذم شمٖمٞمػمات أطمدث وم٘مد اعمج٤مل، هذا

 ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء اعمدرؾمٞملم.طمدٍّ ُم٤م ضمٞماًل  إمم أىمَم ىمقي٤مً 

وىمد أؾمٝمؿ اًمِمٝمٞمد ُمٓمٝمري ذم ىمراءات ضمديدة ـ ذم قمٍمه ـ عمٗمٝمقم آضمتٝم٤مد، 

يم٤مٟم٧م شمتًؿ طمٞمٜمٝم٤م سم٤مجلرأة، ًم٘مد متّثؾ اعمّٓمٝمري اعم٘مقًم٦م اًمتل يم٤من أـمٚم٘مٝم٤م إىم٤ٌمل 

اًمالهقري طملم قمّرف آضمتٝم٤مد سم٠مٟمف اًم٘مّقة اعمحّريم٦م ًمإلؾمالم، هلذا ٟمٔمر اعمٓمٝمري إًمٞمف 

، واًمذي ٟمالطمٔمف ُمـ مجٚم٦م ٗمؽمض هب٤م شمٖمٞمػم اًمقاىمع أيمثر ُمـ شمقصٞمٗمفيم٘مّقة حمّريم٦م ي

يمٚمامت ًمف ـ إذا أردٟم٤م ومٝمرؾمتٝم٤م وشمٜمٔمٞمٛمٝم٤م ـ أٟمف محؾ شمّمقرًا قمـ آضمتٝم٤مد واعمجتٝمد 

ظم٤ٌمري٦م وصمٜم٤مئٞم٦م آضمتٝم٤مد ُم٤م أذٟم٤م إًمٞمف قمٜمد احلدي٨م قمـ اإل اؾمتٌٓمـ ـ قمالوًة قمغم

 واًمت٘مٚمٞمد ـ اًمٜم٘م٤مط اًمت٤مًمٞم٦م:

ٔم٤مت اًمٜم٘مدي٦م اًمتل ؾمّجٚمٝم٤م اعمٓمٝمري قمغم آضمتٝم٤مد سمٛمٗمٝمقُمف ُمـ أهؿ اعمالطم ـ1

اًم٤ًمئد، هق اًمؽميمٞمز ذم إوؾم٤مط اًمٕمٚمٛمٞم٦م قمغم ُم٤مدة أصقل اًمٗم٘مف ويمذًمؽ اًمٗم٘مف أيْم٤ًم، 

                                           
قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل، يمت٤مب اًمروو٦م اًمٌٝمٞم٦م ًمٚمِمٝمٞمد اًمث٤مين، يمت٤مب اًم٘مْم٤مء، ويمذًمؽ ىمًؿ  اٟمٔمر (1)

سمح٤مث اًمٗم٘مٝمٞم٦م، يمٛمًتٛمًؽ احلٙمٞمؿ، وشمٜم٘مٞمح اخلقئل، وُمٝمذب ٤مد واًمت٘مٚمٞمد ُمـ إآضمتٝم

اًمًٌزواري و...، وُمٚمح٘م٤مت سمٕمض اًمٙمت٥م إصقًمٞم٦م ُمـ ىمٌٞمؾ يمٗم٤مي٦م إصقل ًمٚمٛمح٘مؼ حمٛمد 

 يم٤مفمؿ اخلراؾم٤مين و...

 ، اإلؾمالم وُمتٓمّٚم٤ٌمت اًمٕمٍم.158: 21اعمجٛمققم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م  (2)
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وىمد شمرك ذًمؽ أصمره ـ ومٞمام يراه اعمٓمٝمري ـ قمغم جمٛمؾ اًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م، وم٘مد 

 قمغم يدؿمد وٕمػ ًمٞمٔمٝمر ،…ُأقمرض قمـ قمٚمقم احلدي٨م واًمرضم٤مل واًمتٗمًػم و

 احلقزوي٦م، إوؾم٤مط إمم اًمٕمٚمقم هذه قمقدة إمم اعمٓمٝمري دقم٤م وىمد اًمٕمٚمقم، هذه صٕمٞمد

 .اعمٜم٤مؾم٥م ُمٙم٤مهن٤م شم٠مظمذ أن وإمم

وىمد ؾم٤مد اقمت٘م٤مد ـ وُم٤م يزال ًمف وضمقد ـ سم٠من قمٚمقُم٤ًم ُمـ ىمٌٞمؾ اًمت٤مريخ واحلدي٨م 

ومٞمٝم٤م واًمٕم٘مٞمدة واًمتٗمًػم واًم٘مرآٟمٞم٤مت وإظمالق و... ٓ طم٤مضم٦م ًمدراؾمتٝم٤م وإٟمام يٙمٗمل 

قمٜمٍم اعمٓم٤مًمٕم٦م، ويم٠من هذه اًمٕمٚمقم ؾمٝمٚم٦م يًػمة ٓ حتت٤مج إمم يمثػم ضمٝمد وٟمٔمٍر وسمح٨م 

وشم٠مُّمؾ، واُمتدت هذه اًمٜمٔمرة اًمدوٟمٞم٦م ٕوًمئؽ اًمذيـ اؿمتٖمٚمقا سمٛمثؾ هذه اًمٕمٚمقم، يمام 

يم٤مٟم٧م هٜم٤مك ٟمٔمرة دوٟمٞم٦م ُمِم٤مهب٦م ًمٚمٛمث٘مػ قمٛمقُم٤ًم، وعمـ يت٤مسمع إطمداث اًمث٘م٤مومٞم٦م 

يم٤من قمٜمقاٟم٤ًم دوٟمٞم٤ًم إمم طمد ُمٕملم، وُم٤م  شُمث٘مػ»قان اعمٕم٤مسة اعمتحّريم٦م، طمتك أن قمٜم

شمزال هذه اًمٕم٘مٚمٞم٦م ُمقضمقدة ـ ُمع إؾمػ ـ ذم سمٕمض إوؾم٤مط اًمٕمٚمٛمٞم٦م، شم٘م٤مسمٚمٝم٤م ذم 

ٟمٔمرة دوٟمٞم٦م ُمِم٤مهب٦م إمم اجلٝمقد اًمٗمٙمري٦م ـ يمام ذم اجل٤مُمٕم٤مت ـ أوؾم٤مط قمٚمٛمٞم٦م أظمرى 

ـ ٓ أىمؾ  ًمٚمحقزات اًمٕمٚمٛمٞم٦م وقمٚمامء اًمديـ، إُمر اًمذي يٜمًػ يمؾ ُمنموع هيدف إمم

 ـ شم٘مري٥م احلقزة واجل٤مُمٕم٦م، اًمؽماث واحلداصم٦م.

اقمت٘مد اعمٓمٝمري سم٠من اًمدظمقل ذم قم٤ممل اًمٗمروٞم٤مت يم٤من ٟمت٤مضم٤ًم ًمالؾمتٖمراق اًمذي  -2

طمّمؾ ذم دراؾم٦م قمٚمؿ إصقل، وم٘مد اسمتٕمد اعمجتٝمد قمـ اًمقاىمع، وأظمذ يِمٖمؾ ٟمٗمًف 

ه اعمٓمٝمري( سمٗمروض ىمد ٓ يقاضمٝمٝم٤م اعمٙمٚمػ إّٓ ٟم٤مدرًا ضمدًا يمٗمروض اًمِمؽ )يمام يذيمر

ومٞمام شمٌ٘مك ُمئ٤مت سمؾ آٓف اعمِمٙمالت اًمٗمٙمري٦م واًمٕمٛمٚمٞم٦م سمال طمّؾ، وىمد ُمثؾ اعمٓمٝمري 

٦ٌم هلذا إُمر سم٤معم٤ٌمطم٨م إصقًمٞم٦م اًمتل اقمتٜم٧م سمِمٙمؾ يمٌػم سمِمٌٝم٤مت أيب ضمٕمٗمر اسمـ ىم

ن هٜم٤مك أأواظمر اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م اهلجري، ُمٕمتؼمًا اعمتقرم  اًمرازي )حمٛمد سمـ قمٌد اًمرمحـ(

                                           
 .151، ص 21جمٛمققمف آصم٤مر، ج (1)
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يمثر اًمٞمقم، وُمالطمٔم٤ًم أن هذه اًمٔم٤مهرة ُمـ خمّٚمٗم٤مت ُمدرؾم٦م ؿمٌٝم٤مت أهؿ وأقمٔمؿ وأ

 .اًمرأي اًم٘مديٛم٦م ذم اًمٕمراق

وهذه اًمٗمٙمرة قمٛمقُم٤ًم محٚمٝم٤م ضمٞمؾ ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء اًمٜمٝمْمقيلم وأصم٤مروه٤م ذم يمتٌٝمؿ، وىمد 

اًمِمٝمٞمد  اًمًٞمدُ  قمغم يمت٤مب اًمٕمروة اًمقصم٘مك ًمٚمًٞمد يم٤مفمؿ اًمٞمزدي، ؾمّجٚمٝم٤م ُمالطمٔم٦مً 

ومٞمف ُمـ اًمٕم٤ٌمرات همػم اًمالئ٘م٦م، وُمـ »ٙمت٤مب ، طمٞم٨م ذه٥م إمم أن اًمُمّمٓمٗمك اخلٛمٞمٜمل

 .شاًمتٙمرار اعمٛمّؾ، وُمـ شمٙمثػم اًمٗمروع سمام ٓ طم٤مضم٦م إًمٞمف

وذم احل٘مٞم٘م٦م، ورهمؿ أن اعمِمٙمٚم٦م إومم اًمتل أصم٤مره٤م اعمٓمٝمري أظمذت سم٤مٟٓمح٤ًمر 

سمٕمد اٟمتّم٤مر اًمثقرة اإلؾمالُمٞم٦م ذم إيران: اذ ؿم٤مقم٧م دراؾم٤مت اًمٗمٚمًٗم٦م، واًمٕمروم٤من، 

 اعمِمٙمٚم٦م أنّ  همػم وواؾمع، يمٌػم سمِمٙمؾ …احلدي٨م، واًمت٤مريخ وواًمٙمالم، واًم٘مرآن، و

 ُم٤م اًمديٜمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م وم٤مٕوؾم٤مط ُمًتٗمحٚم٦م، شمزال ُم٤م ـ طمّمؾ اًمذي اًمت٘مّدم رهمؿ ـ اًمث٤مٟمٞم٦م

 اًمٕمٚمٛمٞم٦م احلقزات ذم اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمدراؾم٤مت قمغم هيٕم٦م ضمقًم٦مً  إن اذ ُمٜمٝم٤م: شمٕم٤مين شمزال

 اًمّمٕمٞمد اًمٗم٘مٝمل وإصقزم  أن اًم٤ٌمطمثلم اعمٕمٜمٞملم سم٤معمِمٙمالت اجلديدة قمغمقمغم شمدّل 

 قمٜم٤مي٦ًم ضم٤مدة هؿ ىمّٚم٦م ىمٚمٞمٚم٦م، وهذه إؿمٙم٤مًمٞم٦م طم٘مٞم٘مّٞم٦م يٓم٤مًم٥م اجلٛمٞمع سمتج٤موزه٤م.

طمًلم اًمؼموضمردي  ِمٝمٞمد ُمٓمٝمري إقمج٤مسمف سمِمخّمٞم٦م اًمًٞمدٓ خيٗمل اًمـ 3

م( اًمتل شم٠مصّمر ؿمديدًا سمٛمٜمٝمجٝم٤م اًمٗم٘مٝمل، ًمتٙمقن واطمدًة ُمـ ؿمخّمٞم٤مت صمالث 1961)

م( 1988ًمٚمٛمٓمٝمري إمم ضم٤مٟم٥م اإلُم٤مم اخلٛمٞمٜمل ) يمّقٟم٧م اًمِمخّمٞم٦م اعمٕمٜمقي٦م واًمٗمٙمري٦م

، ومٝمق ُمٕمج٥م سم٤مجلقٓن اًمرضم٤مزم ًمٚمًٞمد م(1983واًمٕمالُم٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل )

                                           
 .152ـ  151و 144، ص 21جمٛمققمف آصم٤مر، ج اٟمٔمر (1)

شمراث اًمِمٝمٞمد اخلٛمٞمٜمل، حترير اًمٕمروة اًمقصم٘مك، اًمًٞمد ُمّمٓمٗمك اخلٛمٞمٜمل، ٟمنم ُم١مؾم٦ًم شمٜمٔمٞمؿ ( 2)

 .7، صهـ 1418وٟمنم آصم٤مر اإلُم٤مم اخلٛمٞمٜمل، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 

 .9ـ  8زيمل اعمٞمالد، جمٚم٦م اًمٙمٚمٛم٦م، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، ص  (3)
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، وهذه ىمْمٞم٦م ه٤مُم٦م، يمام أهن٤م ؿم٤مُمٚم٦م، اًمؼموضمردي قمغم اًمّمٕمٞمد اًمِمٞمٕمل واًمًٜمل ُمٕم٤مً 

ق ومرسمام مل يٕمد ُمـ اعم٘مٌقل اًمٞمقم وؾمط إضمقاء اًمٗمٙمري٦م اعمٕم٤مسة، آضمتٝم٤مد ذم ٟمٓم٤م

ُمدرؾم٦م وم٘مٝمٞم٦م واطمدة، سمؾ ٓسمد ًمٚمٗم٘مٞمف أن خيؼم اعمدارس اًمٗم٘مٝمٞم٦م ويّمقل وجيقل ومٞمٝم٤م 

ؾمقاء يم٤مٟم٧م ؿمٞمٕمٞم٦م أم ؾمٜمٞم٦م، وإذا يم٤من اًمًٞمد اًمؼموضمردي يٜمٔمر إمم هذا إُمر ُمـ 

اًمًٜم٦ّم ورواي٤مهتؿ وؾمـٞمٚم٦ًم ًمٗمٝمؿ ٟمّمـقص أهؾ ُمٜمٔم٤مر أدايت: طمٞم٨م يرى ذم ُمٕمروم٦م وم٘مف 

ٌٜمٞمف سم٘مقة يٓم٤مًم٥م سم٘مراءة ٟمت٤مج أظمر سمٖمٞم٦م ، وم٢من ظمٓم٤مسم٤ًم ضمديدًا يٛمٙمـ شم^إئٛم٦م

اخلروج سم٤مؾمتٜم٤ٌمط ُمٕمتٛمٍد قمغم رؤي٦م ؿم٤مُمٚم٦م، وهل رؤي٦م شم٘مقم قمغم اًمٙمِمح قمـ 

اًمٜمٛمٓمٞم٤مت اًمتل همٓم٧م رؤيتٜم٤م ًممظمر وٟمت٤مضم٤مشمف ًمتحٞمٚمٝم٤م إمم ضمًؿ هزيؾ، واؾمتٌدال 

 هذه اًمٜمٛمٓمٞم٤مت سمٗمٝمؿ شمٕمددي سمٚمقرازم جيد ومٞمٝم٤م اًمٙمثػم ُمـ قمٜم٤مس اًمدومع واًم٘مّقة.

اًمذي أصم٤مره اعمٓمٝمري ـ وقمٚمامء همػمه أيْم٤ًم ـ ًم٘مراءة وم٘مف اًمًٜم٦م، وقمٚمؿ  إن اًمٓمرح

اًمرضم٤مل قمٜمدهؿ، وإن مل ٟمتٛمٙمـ ُمـ شمّمٜمٞمٗمف حل٤ًمب اًمرؤي٦م إظمػمة اًمتل احلدي٨م و

أذٟم٤م إًمٞمٝم٤م، سمٞمد أٟمف يِمٙمؾ ظمٓمقة ُمتٛمٞمزة ذم زُمـ يم٤مٟم٧م ىمد دظمٚم٧م ومٞمف اًمٗم٘مٝمٞم٤مت 

إطمٞم٤من اًم٘مدرة قمغم ىمراءة ؿمٛمقًمٞم٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م إـم٤مرًا ُمدرؾمٞم٤ًم حمددًا، أوم٘مده٤م ذم يمثػم ُمـ 

 ًمٚمؽماث اًمٗم٘مٝمل وُم٤م ظَمْٚمَٗمف ُمـ ٟمّمقص.

وُمـ هٜم٤م، ٟمٌدو اًمٞمقم ُمْمٓمريـ ًمٚمدقمقة إمم وم٘مف إؾمالُمل، دون أن شمٕمٜمل دقمقة 

، سم٘مدر ُم٤م اعمذهٌل اخل٤مص قمٜمد ُمـ ي١مُمـ سمفيمٝمذه اًمتٗمّٚم٧م ُمـ اًم٘مقاقمد اعم٘مررة ذم اًمٗم٘مف 

ٝم٤مم ذم شمرؿمٞمده٤م، إُمر اًمذي يم٤مٟم٧م شمٕمٜمل إصمراء هذه اًم٘مقاقمد واًمٕمٛمؾ قمغم ُمزيد اإلؾم

وحمٛمد ُمٝمدي ؿمٛمس وحمٛمد طمًلم ومْمؾ اهلل ًمٚمٛمٓمٝمري ـ يمام عمحٛمد سم٤مىمر اًمّمدر 

 ـ أدوار ُمِمٙمقرة ومٞمف. اًمديـ وحمٛمد ضمقاد ُمٖمٜمٞم٦م

                                           
 .153و 149، ص ص 21جمٛمققمف آصم٤مر، ج ( 1)

أيْم٤ًم ؾمٚمًٚم٦م: ُم٤ًمئؾ طمرضم٦م ذم وم٘مف اعمرأة، ًمٚمٕمالُم٦م  اٟمٔمر: اعمٕم٤ممل اجلديدة ًمألصقل، واٟمٔمر( 2)
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وذم ؾمٞم٤مق اًمؽمؿمٞمد اًمٗم٘مٝمل اًمٕم٤مم، شم٠ميت دقمقة اعمٓمٝمري، عمج٤مًمس وم٘مٝمٞم٦م شمٕمتٛمد  ـ4

إُمر اًمذي ي٤ًمهؿ ذم ختٗمٞمػ طمدة اًمِمقرى، وشمٕمٞمش قمغم اًمٜم٘م٤مش وشم٤ٌمدل أراء، 

 .آظمتالوم٤مت اًمٗمتقائٞم٦م سملم اًمٗم٘مٝم٤مء أٟمٗمًٝمؿ يمام يراه اعمٓمٝمري ٟمٗمًف

، ذم ٟمّمػ ىمرنوذم احل٘مٞم٘م٦م، هذه اًمدقمقة اًمتل أـمٚم٘مٝم٤م اعمٓمٝمري ىمٌؾ ُم٤م ي٘مرب ُمـ 

حم٤مضشمف طمقل آضمتٝم٤مد ذم اإلؾمالم، ًمتٌدو طمٞم٦ًم اًمٞمقم شمًتٍمخ قم٤مُمٚملم هب٤م، ومام شمزال 

ثر ذم اجلٝمقد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ُمقضمقدة، رهمؿ ظمٓمقات إجي٤مسمٞم٦م ٓ يٜمٌٖمل إٟمٙم٤مره٤م، فمقاهر اًمتٌٕم

وُم٤م شمزال طمريم٤مت اًمتقاصؾ اعمًتٛمر سملم اًمٗم٘مٝم٤مء واًم٤ٌمطمثلم ُمـ إضمٞم٤مل اعمتٕمددة 

ُمٗم٘مقدة و سمتٕمٌػم أدق ُمٜم٘مقص٦م، إُمر اًمذي جيٕمؾ ُمـ دقمقة يمٝمذه دقمقًة طمٞم٦م اًمٞمقم، 

 …ٞم٦م، أصقًمٞم٦م، رضم٤مًمٞم٦م، طمديثٞم٦م وعم١ممترات أو ٟمدوات، أو ُمٚمت٘مٞم٤مت أو ُمٜمتدي٤مت وم٘مٝم

 اًمٓمٚم٦ٌم وقمٛمقم …و واًمراسمٕم٦م اًمث٤مًمث٦م اًمدرضم٤مت وم٘مٝم٤مء ومح٥ًم ومٞمٝم٤م يِم٤مرك ٓ

 اعمج٤مُمالت ٟمحق قمغم ٓ ـ سمجدي٦م ومٞمٝم٤م ًمتث٤مر أظمرون اًمٗم٘مٝم٤مء طمتك سمؾ …وومْمالئٝمؿ

أيمثر اعمقوققم٤مت اعمٕم٤مسة طم٤ًمؾمٞم٦م وأمهٞم٦م: ًمٙمل ٓ  شمًتٝمدف وم٤مقمٚم٦م ٟم٘م٤مؿم٤مت ـ

ئؾ اًمتل ٟمٕم٤مجلٝم٤م اًمٞمقم هبذا اًمٕمٜمقان، ُمـ ىمديٛمٝم٤م، ومٞمام شمدظمؾ شمٙمقن ُمًتحدصم٤مت اعم٤ًم

 اعمًتحدصم٤مت احل٘مٞم٘مٞم٦م دائرة ُمًتحدصم٤مشمٜم٤م سمٕمد أن شمّمٌح ىمديٛم٦م.

 

 ـ ايفت٣ٛ، ٚثالث١ٝ املصًش١، ٚاالستٝاط، ٚايٛاقع 5

ذم أواظمر دراؾمتف اعمخّّمّم٦م عمٕم٤مجل٦م ُمقوقع احلج٤مب، وسمٕمد أن يتٕمّرض 

، يثػم ُمقوققم٤ًم ه٤مُم٤ًم وطم٤ًمؾم٤ًم، طمٙم٤مم اًمًؽماعمٓمٝمري ًمٌٕمض اًمٗمت٤موى اعمتٕمٚم٘م٦م سم٠م

                                                                                                       
 اًمِمٞمخ حمٛمد ُمٝمدي ؿمٛمس اًمديـ.

 .184، ص 21جمٛمققمف آصم٤مر، ج (1)

 .164ـ  158ص ُم٠ًمًم٦م احلج٤مب، ص  (2)
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ٟمٕمت٘مد سم٠مٟمف يتّمؾ ُمـ ضمٝم٦م سمٛم١ًموًمٞم٦م اعمرضمع، يمام يٚمت٘مل ُمـ اجلٝم٦م إظمرى ُمع 

 اًمقاىمع، إٟمف ُمقوقع إفمٝم٤مر اًمٗمت٤موى ويمتامهن٤م.

يرى اعمٓمٝمري، أن يمتامن اًمٗمتقى اًمتل شمقّصؾ إًمٞمٝم٤م اًمٗم٘مٞمف اعمتّمّدي عم٘م٤مم اعمرضمٕمٞم٦م 

َدى ﴿ مم:٤مشمٕمأُمٌر طمرام، ُمتٛمًٙم٤ًم سم٘مقًمف  ـَ اْفَبقنـَاِت َواَْلُ ـَ َيْؽُتُؿقَن َما َأكَزْفـَا ِم إِنه افهِذي

ِظـُقنَ  ، ىم٤مرئ٤ًم ذم ﴾ِمـ َبْعِد َما َبقهـهاُه فِؾـهاِس ِِف اْفؽَِتاِب ُأوَفئَِؽ َيؾَعـُُفُؿ اَّللُّ َوَيْؾَعـُُفُؿ افاله

 .رآن اًمٙمريؿأؾمٚمقب أي٦م حلٜم٤ًم ؿمديدًا ضمدًا ىمّؾ اؾمتخدام ُمثٚمف ذم اًم٘م

ًمٙمـ اعمٓمٝمري ي٘مّر ُمـ ضمٝم٦م أظمرى، سم٠من ُمقوقع إفمٝم٤مر احل٘مٞم٘م٦م )وُمٜمٝم٤م اًمٗمتقى( 

خيْمع سمدوره خلدُم٦م احل٘مٞم٘م٦م ٟمٗمًٝم٤م، وم٢مذا يم٤من اإلفمٝم٤مر خيدم احل٘مٞم٘م٦م )اًمٗمتقى( يم٤من 

ٓزُم٤ًم، وأُم٤م إذا يم٤مٟم٧م اًمٔمروف دمٕمؾ ُمـ اإلفمٝم٤مر إضارًا سم٤محل٘مٞم٘م٦م )اًمٗمتقى( ٟمٗمًٝم٤م، 

 .ٚمح٦م احل٘مٞم٘م٦م يّمٌح ُمنموقم٤مً وم٢من اًمٙمتامن ٕضمؾ ُمّم

ووؾمط ضمدًمٞم٦م ُمٕمٓمك أي٦م اعمت٘مدُم٦م، وُمٌدأ ظمدُم٦م احل٘مٞم٘م٦م، ي٘مػ اعمٓمٝمري ُمقىمٗم٤ًم 

يمِمػ اًمقضمف واًمٙمٗملم ضمقاز )ُمٞمداٟمٞم٤ًم )خيص سم٤مب اًمٗمت٤موى(، ًمٞم٘مرأ يمتامن اًمٗمتقى 

وذاء اًمراديق يمٛمث٤مل يثػمه اعمٓمٝمري( ُمـ زاوي٦م اعمّم٤مًمح واعمٗم٤مؾمد، ومٌٕمد اؾمتٕمراوف 

ٚملم سميورة يمتؿ ومت٤موى يمٝمذه )وهل طمج٦م ُم٤م شمزال ُمًتخدُم٦م(، واًم٘م٤مئٛم٦م طمج٦م اًم٘م٤مئ

قمغم أن قمٛمقم إومراد يًتٖمٚمقن ُمثؾ هذه اًمٗمت٤موى ًمٚمقصقل إمم ُم٤م هق أزيد، يمٙمِمػ 

سم٤مىمل اجلًد، أو اؾمتخدام اًمراديق ٕهمراض حمّرُم٦م، يذه٥م اعمٓمّٝمري إمم اًمتِمٙمٞمؽ ذم 

 .ٕمهٞم٦مدًم٦م، ًمٞم١ميمد ذم اًمٓمرف أظمر أُمرًا سم٤مًمغ ا٤مهذه اعمٕم

إٟمف ي٘مقل: سم٠من ختٞمؾ اًمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء حتريؿ يمِمػ اًمقضمف يٗميض هبؿ )وهذه 

                                           
 .165ـ  164اعمّمدر ٟمٗمًف،  (1)

 اعمّمدر ٟمٗمًف، (2)

 .167ـ  166اعمّمدر ٟمٗمًف،  (3)
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طم٘مٞم٘م٦م قمٛمٚمٞم٦م ُمٚمٛمقؾم٦م ىمد ٓ يِمٕمر هب٤م إّٓ أؿمخ٤مص ظمؼموا أوو٤مع اًمٜم٤مس 

يم٤معمٓمٝمري( طمٞم٨م يٙمِمٗمقن اًمقضمف أو يٜمٔمرون إًمٞمف، إمم يمِمػ سم٤مىمل اجلًد أو اًمٜمٔمر 

سم٤مإلطم٤ٌمط واًمٗمِمؾ طمٞمٜمام يٕمجز قمـ ًمؽ أن اًمٗمرد اًمٕم٤مدي، يِمٕمر ، ذ إمم اًمِمٕمر و...

ومالس أُم٤مم سم٘مٞم٦م إطمٙم٤مم، اًم٘مٞم٤مم سمتٙمٚمٞمػ ذقمل ُم٤م، وي١مدي سمف ومِمٚمف هذا إمم اإل

يمِمػ اًمقضمف ُمٗمْمٞم٤ًم ـ طمٞم٨م يٕمجز قمـ  ومٞمٙمقن إيـٝم٤مُمف سمٗمتقى حتريٛمٞم٦م ختّص 

طم٤ًمس سمٕمدم ضمدوى ؾمؽم سم٤مىمل اجلًد ُمع يمِمٗمف ًمٚمقضمف. آًمتزام سمذًمؽ ـ إمم اإل

ىمل اجلًد أُمرًا ُمتجرًأ قمٚمٞمف ٟمتٞمج٦م إطم٤ًمس اعمٙمٚمػ سم٠مّن وسم٤مًمت٤مزم، ؾمٞمّمٌح يمِمػ سم٤م

إُم٤م  :حمرُم٤ًم ؿمٌٞمٝم٤ًم شمؿ اًمتجرؤ قمٚمٞمف أيْم٤ًم، ويم٠من اعمٙمٚمػ اًمٕم٤مدي ي٘مٞمِّؿ أومٕم٤مًمف قمغم ىم٤مقمدة

ان اٟمجح سمٛمٕمدل اعمئ٦م ذم اعمئ٦م أو اؾمتحؼ اًمّمٗمر، ومٕمٜمدُم٤م جيد ٟمٗمًف ؿم٤مرسم٤ًم ًمٚمخٛمرة، 

ذب اخلٛمرة، وهٙمذا شمِمٕمر  يؽمك اًمّمالة: ذًمؽ أٟمف يِمٕمر سمٕمدم ضمدوى اًمّمالة ُمع

 اعمرأة سمٕمدم ضمدوى ؾمؽم اجلًد ُمع يمِمػ اًمقضمف طمٞمٜمام يتؿ إهي٤مُمٝم٤م سمحرُم٦م يمِمٗمف.

وذم احل٘مٞم٘م٦م، ُم٤م يثػمه اعمٓمٝمري واىمع ُم٤م يزال ىم٤مئاًم ذم إوؾم٤مط اًمٕمٚمٛمٞم٦م، يِم٤مرك ـ 

ـ ذم طم٤مًم٦م ُمـ اًمتْمخؿ ذم فم٤مهرة آطمتٞم٤مط ذم اًمٗمت٤موى،  إمم ضم٤مٟم٥م قمقاُمؾ أظمرى

                                           
 اعمّمدر ٟمٗمًف،( 1)

ُمـ أسمرز اًمٕمقاُمؾ إظمرى ذم شمٗمٌم فم٤مهرة آطمتٞم٤مط ذم اًمٗمتقى قم٤مُمالن، أطمدمه٤م: يمثرة ( 2)

ددة، دون اًمٜم٘م٤مؿم٤مت اًمٗم٘مٝمٞم٦م وشمرايمٛمٝم٤م: ذًمؽ أن ؾمٕم٦م اًمٜم٘م٤مش واُمتداده اًمزُمٜمل طمقل ٟم٘مٓم٦م حم

طمدوث حتّقل ُمٜمٝمجل، يٗميض قم٤مدًة إمم وٕمػ فمقاهر اجلزم سم٤مًمٜمت٤مئ٩م، إُمر اًمذي يتجغّم ذم 

 ؾمٚمقك اًمٗم٘مٞمف اعمرضمع ـ يم٢مٟم٤ًمن ُمتديـ ورع ـ ذم آطمتٞم٤مط ذم اًمٗمتقى.

واًمٕم٤مُمؾ اًمث٤مين هق: اًمٕمالىم٦م اخل٤مـمئ٦م ُم٤م سملم اعمرضمٕمٞم٦م )واعم١مؾّم٦ًم اًمديٜمٞم٦م قمٛمقُم٤ًم( وقم٤مُّم٦م اًمٜم٤مس، 

اعمِمٙمٚم٦م »رس اًمِمٝمٞمد ُمٓمٝمري ٟمٗمًف ٟم٘مدًا حمٙماًم هل٤م ذم دراؾمتف اًمتل محٚم٧م قمٜمقان وهل قمالىم٦م ُم٤م

، ومٓمٌٞمٕم٦م اًمٕمالىم٦م اعم٤مًمٞم٦م )مخس، زيمقات، يمٗم٤مرات...( اعم٤ٌمذة شإؾم٤مس ذم مج٤مقم٦م قمٚمامء اًمديـ

سملم قمٚمامء اًمديـ وقمٛمقم اًمٜم٤مس، شمْمع قم٤ممل اًمديـ ذم ُمقىمػ طمرج قمٜمدُم٤م حي٤مول إـمالق ومتقى 

، ذًمؽ أن اٟمح٤ًمر اًمت٠ميٞمد اًمِمٕمٌل ًمف، يٕم٘مٌف ؿمٚمؾ ذم اًمٜمِم٤مط آىمتّم٤مدي همػم ُمًت٤ًمهم٦م ًمٚمٕمٛمقم
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ؾمٞمام ذم احلٞم٤مة اًمديٜمٞم٦م، سمٞمد أن ُم٘مررات قمٚمامء ٓؾ سم٠من آطمتٞم٤مط ُمٌدأ أصٞم ع اإلىمرارومٛم

أصقل اًمٗم٘مف أٟمٗمًٝمؿ شم٘ميض سمتجٛمد طمًـ آطمتٞم٤مط طمٞمٜمام ي١مدي هذا آطمتٞم٤مط إمم 

، وطمٞمٜمام ٟمراضمع اًمرؾم٤مئؾ اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمٖم٤مّص٦م اظمتالل اًمٜمٔم٤مم وخم٤مًمٗم٦م آطمتٞم٤مط ٟمٗمًف

آطمتٞم٤مط سمٛمٜمٔم٤مر اضمتامقمل يمام يراه سمٛمئ٤مت آطمتٞم٤مـم٤مت ٟمٕمرف ـ طمٞمٜمام ٟمٜمٔمر إمم 

ـ يمؿ ي١مدي هذا آطمتٞم٤مط إمم خم٤مًمٗم٦م آطمتٞم٤مط ٟمٗمًف يمام  اًمًٞمد حمٛمد سم٤مىمر اًمّمدر

وأظمذًا سمٕملم آقمت٤ٌمر ُم٤م أصم٤مره اعمٓمٝمري،  .هق اعمٜم٘مقل قمـ اًمًٞمد ُمّمٓمٗمك اخلٛمٞمٜمل

سمٛمّم٤مًمح اًمٗمتقى أيمثر مم٤م ختدُمٝم٤م، وأن آطمتٞم٤مط  يتْمح أن هذه آطمتٞم٤مـم٤مت شمّي 

 .يٌ٘مك فم٤مهرة صحّٞم٦م طمٞمٜمام ٓ يتج٤موز احلد اعمٜمٓم٘مل واعمٕم٘مقل

إن يمتامن اًمٗمت٤موى، ًمُتٚمٌس ًم٤ٌمس آطمتٞم٤مط، يٗمؽمض أن يٜمٔمر إًمٞمف يمٔم٤مهرة 

ومت٤مء ًمٚمٜم٤مس اضمتامقمٞم٦م، ٓ يمتٍّمف ومرد حمت٤مط، يمام أن اًمتّمّدي عم٘م٤مم اعمرضمٕمٞم٦م واإل

إمم ضم٤مٟم٥م  ُمٜمّم٥ٌم يٗمؽمض ومّمٚمف قمـ ُمٜمّم٥م آضمتٝم٤مد ٟمٗمًف، وم٤معمرضمع ُمٓم٤مًم٥م ـ

اًمٜمِم٤مـم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمتل ي٘مقم هب٤م ـ سم٢مصدار ومت٤مواه سمٓمري٘م٦م شمرسمقي٦م، وهذا اجل٤مٟم٥م 

                                                                                                       
عم١مؾم٤ًمت اعمرضمٕمٞم٦م، إُمر اًمذي جيؼم اًمٗم٘مٞمف قمغم شمٖمٞمػم ُم٤ًمر ومت٤مواه ـ سمقاؾمٓم٦م آطمتٞم٤مط ـ دمٜم٤ًٌم 

 ٓهنٞم٤مر ُم١مؾم٦ًم اعمرضمٕمٞم٦م اًمتل ي٘مػ قمغم رأؾمٝم٤م، إُمر اًمذي يٚمًٌف اًمٗم٘مٞمف قمٜم٤مويـ صم٤مٟمقي٦م ٟم٤مضمزة.

، حت٘مٞمؼ وٟمنم مج٤مقم٦م اعمدرؾملم، 3ظمقٟمد حمٛمد يم٤مفمؿ اخلراؾم٤مين، يمٗم٤مي٦م إصقل، ط: أاٟمٔمر (1)

، سم٘مٚمؿ اًمًٞمد حمٛمد 2، واًمًٞمد اخلقئل ذم ُمّم٤ٌمح إصقل، ط413هـ، ص 1415إيران، 

 327ـ  326هـ ص  1412هور اًمقاقمظ احلًٞمٜمل اًمٌٝمًقدي، ُمٜمِمقرات اًمداوري، إيران، 

 وهمػمه٤م ُمـ اًمٙمت٥م إصقًمٞم٦م. 

قمٚمؿ إصقل، شم٘مريرات درس اًمًٞمد حمٛمد سم٤مىمر اًمّمدر، سم٘مٚمؿ اًمًٞمد حمٛمقد  سمحقث ذم (2)

 . 444، ص 4م، ج 1997اهل٤مؿمٛمل، ٟمنم ُمريمز اًمٖمدير، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، 

ُمـ مجٚم٦م ُمـ ٟم٘مد فم٤مهرة آطمتٞم٤مط ذم اًمٗمتقى اًمِمٞمخ حمٛمد ضمقاد ُمٖمٜمٞم٦م، يمام يٚمقح ذًمؽ ًمدى  (3)

، دار ×شف اإلُم٤مم ضمٕمٗمر اًمّم٤مدقوم٘م»شمٕمّروف عمقوقع احلٙمؿ سمٜمج٤مؾم٦م أهؾ اًمٙمت٤مب، ذم 

 ، وًمف يمالم ؿمديد هٜم٤مك ومٚمػماضمع.34ـ  31، ص1م، ج1982اجلقاد، سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م اًمراسمٕم٦م، 
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اًمؽمسمقي ذم ؿمخّمٞم٦م اعمرضمع / اعمٗمتل، ُيٚمِزُمف سم٤مظمت٤ٌمر اًمقاىمع ودراؾمتف سمٕمٛمؼ، طمتك 

دًم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م إهن٤م ًمٞم٧ًم ومتقى، ًمٙمـ اًمقاىمع اًمٕمٛمكم ٤مشم١مدي اطمتٞم٤مـم٤مشمف )اًمتل شم٘مقل اعمٕم

ٗملم ذم احلرج واًمير و... وظمٚمؼ ذهٜمٞم٦م يمثػمة( إمم إي٘م٤مع اعمٙمٚمّ  يّمػّمه٤م يمذًمؽ أطمٞم٤مٟم٤مً 

حتريؿ، شمدومع اعمجتٛمع يمٚمف إمم اًمٕمٞمش ذم فمؾ وٖمط ُمًتققم٥م، مت٤مُم٤ًم يمام هل 

اعم١ًموًمٞم٦م اًمتل يتحّٛمٚمٝم٤م اًمٗم٘مٞمف إزاء ُمقوقع اًمٓمالق اًم٘مْم٤مئل اًمذي طُمٙمؿ قمٚمٞمف 

ٞم٤مة إهي٦م سم٤معمقت اعمٞمداين ٟمتٞمج٦م حتّٗمٔم٤مت أودت إمم ظمٚمؼ إؿمٙم٤مًمٞم٤مت ذم احل

ـ  وآضمتامقمٞم٦م، إُمر اًمذي ٓ يٗمقت اعمٓمٝمري ـ ُمِم٤مريم٤ًم اًمِمٞمخ حمّٛمد ضمقاد ُمٖمٜمٞم٦م

 .اعمٓم٤مًم٦ٌم سمتحّٛمؾ ُم١ًموًمٞمتف يمقفمٞمٗم٦م ُمـ وفم٤مئػ اًمٗم٘مٞمف اًمقاقمل

إن اًمؽمظمٞمص ًمٚمٛمٙمٚمٗملم طمٞمٜمام شمٙمقن اًمٜمتٞمج٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م هل اًمؽمظمٞمص، هق سمٜمٗمًف 

٤مرؾم٤مت اإلسم٤مطم٦م أيْم٤ًم، طمتك ٓ يِمٕمر ُمٓمٚم٥م، وم٢من ذهٜمٞم٦م اًمتحريؿ جي٥م أن شمقازن ومم

 اًمٗمرد اعمتديـ سمحٞم٤مة ُمٖمٚم٘م٦م شم١مصمر قمغم ٟمِم٤مـم٤مشمف وطمٞمقيتف.

ـمالق، ظمٚمؼ صم٘م٤موم٦م ذم إوؾم٤مط اًمٕمٚمٛمٞم٦م ـ وهل وٓ يٕمٜمل يمالُمٜم٤م هذا قمغم اإل

صم٘م٤موم٦م سمدأت سم٤مًمرواج ُمع إؾمػ ـ شمٜمحق ُمٜمحك اًمرظمّم٦م، ًمت٘مع ذم اًمتٗمريط ذم اًمٓمرف 

 ٞمٜمام حت٘مؼ شمٜمحٞم٦ًم عمحّرم وم٘مٝمل أو واضم٥م يمذًمؽ.اعم٘م٤مسمؾ، ويم٠مهن٤م شمِمٕمر سم٤مًمٗمخر طم

ويالطمظ اًم٘م٤مرئ هلذه اًمٔم٤مهرة، أهن٤م ضم٤مءت يمرّد ومٕمٍؾ قمغم اإلومراط اعم٘م٤مسمؾ، هلذا 

يم٤من ُمـ اًميوري احلذر ُمٜمٝم٤م، واًمًٕمل ًمتحقيٚمٝم٤م ُمـ ُم٤ًمر رّد اًمٗمٕمؾ، إمم ُم٤ًمر 

ٌَٜمْٞمٜم٦َم، إظمراضم٤ًم هل٤م ُمـ فمقاهر اًمتداومع اًمًٚمٌل سملم اًمتٞم٤مرا ت، وشم٠ميمٞمدًا قمغم اًمت٠مؾمٞمس واًم

 اًمتقازن اًمتنميٕمل اعمِم٤مر إًمٞمف سملم اإلسم٤مطم٦م واحلرُم٦م.

إن اؾمتٌدال هذه إوو٤مع، سمقوع قمٚمٛمل ُمقزون، واإلومّم٤مح قمـ احل٘مٞم٘م٦م 

                                           
 .54و  51: 6 وم٘مف اإلُم٤مم ضمٕمٗمر اًمّم٤مدق، حمٛمد ضمقاد ُمٖمٜمٞم٦م اٟمٔمر (1)

 .316ـ  314: 21اعمجٛمققم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م  (2)
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اًمٗم٘مٝمٞم٦م دون جم٤مُمالت أو خم٤موف، اٟمٓمالىم٤ًم ُمـ وقمل دىمٞمؼ وُمًتققم٥م وقمٛمكم 

ُمـ يمّٚمف ذًمؽ ًمٚمقاىمع، وسمٕمٞمدًا قمـ شمرايمامت أو قم٤مدات أو... ضمرى اًمًػم قمٚمٞمٝم٤م... إن 

ؿم٠مٟمف شمّمحٞمح ُم٤ًمر اإلومت٤مء، وإقم٤مدة اًمث٘م٦م سم٤مًمٗمتقى ٟمٗمًٝم٤م، دون أن جيّر إمم اؾمتٝمت٤مٍر 

سم٤معمحّرُم٤مت، أو شمّنع ذم آؾمتٜم٤ٌمط، أو إرو٤مء ًمٚمِم٤مرع اًمٕم٤مم اعمًٚمؿ، وـمٌ٘م٤ًم ًمٙمؾ 

ذًمؽ، إقم٤مدة شمرشمٞم٥م اًمرؾم٤مئؾ اًمٕمٛمٚمٞم٦م، وٟمًؼ اإلضم٤مسم٦م قمـ آؾمتٗمت٤مءات سمّمقرة 

سمدل أن شمٌّٕمده، وختٚمؼ قمالىم٦م شمرسمقي٦م محٞمٛم٦م سملم اعمٗمتل  شم٘مّرب احلٙمؿ ُمـ اعمٙمّٚمػ

واعمًتٗمتل، سمدل قمالىم٦م ُمٗمرـم٦م ذم اًمتٗم٤موت ٓ يِمٕمر اعمًتٗمتل ومٞمٝم٤م أن اعمٗمتل محؾ مّهف 

 أو ؿمٕمر ُمٕمف ذم حمٜمتف أو دمرسمتف.

ويٌ٘مك آقمتدال ذم يمؾ هذه إُمقر هق اًمٓمريؼ إٟم٥ًم وإؾمٚمؿ، سمٕمٞمدًا قمـ 

 اًمقاىمع اًم٘م٤مئؿ. خمٚمٗم٤مت اعم٤ميض اعمقروث ووٖمط

 

 ْتٝذ١ ايبشح

وٟمخٚمص ُمـ جمٛمقع ُم٤م شم٘مّدم إمم أّن اعمح٤مور اًمتل قمٛمؾ اعمٓمّٝمري قمٚمٞمٝم٤م يم٤مٟم٧م 

ُمتٕمددة اجلقاٟم٥م، طمٞم٨م طم٤مول إجي٤مد إصالطم٤مت ذم اًمٌٜمل اعمٕمرومٞم٦م ًمٜمٔمؿ آضمتٝم٤مد 

اًمٗم٘مٝمل قمؼم إدظم٤مل جمٛمققم٦م قمٚمقم أظمرى ذم وقمل اًمٗم٘مٞمف إمم ضم٤مٟم٥م اًم٘مٜم٤مقم٦م سمدور 

 واًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم اًمٜمت٤مئ٩م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م إمم طمّد ُمٕملّم.اعمٕم٤مرف اًمٗمٚمًٗمٞم٦م 

وىمد اٟمٓمٚمؼ اعمٓمٝمري ُمـ هذا اعمحقر ًمٞم٤ًمهؿ ذم شمٜمِمٞمط اًمدراؾم٤مت اًمت٤مرخيٞم٦م 

اعمتّمٚم٦م سم٤مًمٗم٘مف اإلؾمالُمل، شمٚمؽ اًمدراؾم٤مت اًمٖم٤مئ٦ٌم أو اعمٖمٞم٦ٌم إمم زُمـ اعمٓمٝمري قمـ 

مل شمٙمـ ذم ؾم٤مطم٦م اًمدرس اًمٗم٘مٝمل ذم احلقزات اًمٕمٚمٛمٞم٦م، ورهمؿ أّن حم٤موًم٦م اعمٓمٝمري 

اًمدرس اًمت٤مرخيل سم٤مًمٖم٦م اًمٕمٛمؼ إٓ أهن٤م يم٤مٟم٧م سمداي٤مت ه٤مُّم٦م هقم٤من ُم٤م وضمدٟم٤مه٤م 

 ٟمِمٓم٧م ذم اًمٕم٘مد إظمػم ُمـ اًم٘مرن اًمٕمنميـ اعمٞمالدي.
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وقء إؾمس  ذموىمد طم٤مول اعمٓمٝمري إقم٤مدة صٞم٤مهم٦م ٟمٔمؿ آضمتٝم٤مد اًمٗم٘مٝمل 

 اإلُم٤مُمل ٞمٕملظم٤ٌمري٦م ذم اًمٗمٙمر اًمِماًمٗمٚمًٗمٞم٦م اًمتل ي١مُمـ هب٤م، وهلذا قم٤مرض اعمًػمة اإل

واقمتؼمه٤م سم٤مًمٖم٦م اخلٓمقرة قمغم ؾمالُم٦م اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل قمٛمقُم٤ًم، سمؾ قمغم ؾمالُم٦م اًمٕم٘مؾ 

 ظم٤ٌمري.اًمِمٞمٕمل سمرُّمتف، هلذا وضمدٟم٤مه ؿمديدًا ضمدًا قمغم اًمتّٞم٤مر اإل

ظم٤ٌمري، ؾم٤مهؿ اعمٓمٝمري ذم شمٙمقيـ اًم٘مراءة وذم ؾمٞم٤مق اًمٍماع ُمع اًمٕم٘مؾ اإل

^ درة قمـ اعمٕمّمقُملمرسمط اًمٜمّمقص اًمّم٤ماًمت٤مرخيٞم٦م ًمٚمٜمّص اًمديٜمل، طمٞم٨م 

 ذم حم٤موٓت أّوًمٞم٦م هقم٤من ُم٤م شمٗمِّمك أصمره٤م سمٕمد ذًمؽ. ،سم٤مًمقوع اًمت٤مرخيل

ومل يٌَؼ اعمٓمّٝمري ذم ؾمٞم٤مق اًمتٙمقيـ اًمٗم٘مٝمل اًمداظمكم سمؾ شمٕمّدى ذًمؽ إمم دور اًمٗم٘مف 

ذم احلٞم٤مة مم٤م ضمٕمٚمف يدظمؾ ذم ُمقوقع ومٚمًٗم٦م إطمٙم٤مم، طمٞم٨م وضمدٟم٤مه حي٤مومظ ُمـ ضمٝم٦م 

ىمدرة اًمٕم٤ٌمد قمغم ايمتِم٤مف ُماليم٤مت إطمٙم٤مم ًمٙمٜمف ذم  قمغم اًم٘مٜم٤مقم٦م إصقًمٞم٦م سمٕمدم

اًمقىم٧م ٟمٗمًف يًٕمك ًمٗمٚمًٗم٦م هذه إطمٙم٤مم، ذم حم٤موًم٦م إلوٗم٤مء ـم٤مسمع قم٘مالين قمٚمٞمٝم٤م، 

 وُمـ صمؿ اًمًٕمل ًمٌٚمقرة ٟمٔمؿ ُمـ إطمٙم٤مم وًمٞمس ُمٕمٓمٞم٤مت وم٘مٝمٞم٦م ُمتٗمّرىم٦م.

وهبذا اًمققمل ًمدور اًمٗم٘مف وُمٙمّقٟم٤مشمف شمٙمّقٟم٧م قمٜمد اعمٓمّٝمري صقرة اًمٗم٘مٞمف واعمجتٝمد 

ًمذي مل يٙمـ يره يمالؾمٞمٙمّٞم٤ًم سمؾ يم٤من يراه إٟم٤ًمٟم٤ًم طمٞم٤ًم ذم اعمجتٛمع، حمٞمٓم٤ًم سمٛمٕم٤مرف ا

 اًمٕمٍم، وواقمٞم٤ًم سمتحّدي٤مت احلٞم٤مة.

ؾمٕمك اعمٓمٝمري ًمت٘مٚمٞمص ُمٜمٓمؼ آطمتٞم٤مط ذم  ،يمام وُمـ ُمٜمٓمٚمؼ دور اًمٗم٘مف وشم٠مصمػماشمف

قمغم  اًمٗمت٤موى، ًمٚمحّد ُمـ اًمت٠مصمػمات اًمًٚمٌّٞم٦م قمغم اعمٙمّٚمٗملم، وهلذا أىم٤مم شمّمّقره ًمٚمٗمتقى

 صمالصمّٞم٦م اعمّمٚمح٦م واًمقاىمع وآطمتٞم٤مط ُمٕم٤ًم.

 



 

 
 
 
 
 

 

 

 َعامل اإلبذاع األصٛيٞ

   عٓذ ايؼٗٝذ ايظٝذ ستُذ باقش ايصذس
 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 متٗٝذ

دون إظمذ سمٕملم آقمت٤ٌمر  اًمٔمقاهر اًمٌنمي٦م ىمراءًة ُمًتققم٦ٌم ٓ يٛمٙمـ ىمراءة سمٕمض

اعمحٞمٓم٦م اًمتل اًمٕمٜمٍم اًمزُمٙم٤مين اًمذي شمقًّمدت وقم٤مؿم٧م ومٞمف، أي يمؾ إضمقاء 

قمٜمٝم٤م،  ك اًم٘مٞم٤مم سمٛم٘م٤مرٟم٤مٍت وُم٘م٤مرسم٤مت يم٤مؿمٗم٦مشمٕم٤مست ُمٕمٝم٤م هذه اًمٔم٤مهرة طمتك يتًٜمّ 

وإٓ وم٢من حم٤ميمٛمتٝم٤م ُمـ ُمٜمٔم٤مر زُمٙم٤مين آظمر ٓ يٛمٙمٜمف إٓ أن يقّرـمٜم٤م ذم إؾم٘م٤مـم٤مت ذاشمٞم٦م 

ؾمٞمام طمٞمٜمام شمٙمقن قم٤ٌمرًة قمـ ٓشم٤مرة أو دمريد اًمٔم٤مهرة ُمـ قمٜم٤مسه٤م اعمتٛمٞمزة ُاظمرى، 

أو  اًمؽمىمل اإلٟم٤ًمين، وم٢مّن ُمٓم٤مًمٕمتٝم٤م ُمـ ُمٜمٔم٤مر طمٚم٘م٦ٍم أيمثر شم٘مدُم٤مً  طمٚم٘م٦ٍم ُمـ طمٚم٘م٤مت

يٛمٙمٜمف أن يٗم٘مدٟم٤م اًمٕمديد ُمـ قمٜم٤مس وٟمت٤مئ٩م اًمت٘مٞمٞمؿ، يمام شم١ميمده ىمقاقمد اًم٘مراءة  شمٕمّ٘مداً 

 اًمت٤مرخيٞم٦م.

اًمًٞمد اًمِمٝمٞمد حمّٛمد سم٤مىمر اًمّمدر واطمدة ُمـ اًمٔمقاهر اًمٙمٌػمة ذم احلٞم٤مة آؾمالُمٞم٦م 

وىمد متّٞمز سمخّم٤مئص اومت٘مدهت٤م اًمٙمثػم ُمـ اًمِمخّمٞم٤مت واإلٟم٤ًمٟمٞم٦م ذم اًم٘مرن إظمػم، 

اًمتل فمٝمرت ذم هذا اًم٘مرن وؾمٕم٧م ٟمحق اًمتٖمٞمػم واًمتٓمقير، وىمراءة ُمثؾ هذه 

ظمٓم٤مء طمٞمٜمام حيّٛمٚمٝم٤م ُم٤م مل شمرده أو يًٚم٥م ء ذم سمٕمض إ اًمِمخّمٞم٦م ىمد يقىمع اًم٘م٤مرى

 زت سمف.قمٜمٝم٤م ُم٤م متٞمّ 

ّٟمف أدر، إّٓ ن شمًتنمف ممٞمزات ومٙمر اًمِمٝمٞمد اًمّمأوؾمقف حت٤مول هذه اًمّمٗمح٤مت 

ٟمٜم٤م ٓ أُمـ ضورة اًمِمٗم٤مومٞم٦م ذم حتديد وشمرؾمٞمؿ اًمٌح٨م ُمـ اًمالزم أن ٟمٕمرف  واٟمٓمالىم٤مً 
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اعمؼمرات اًمت٤مرخيٞم٦م واعمقوققمٞم٦م اًمتل وًّمدت فم٤مهرة اًمّمدر وضم٤مءت هب٤م،  هٜم٤مٟمٕم٤مًم٩م 

سمداع قمٜمده ُمع إظمذ صٞم٦م اإل٤مقمغم ظم وإّٟمام ٟم٘مرأ ٟمٗمس ٟمت٤مضم٤مشمف اًمتل شمّمٚمح ؿم٤مهداً 

 ومف وحمٞمٓمف اًمت٤مرخيل.سم٤مٓقمت٤ٌمر ومؽمشمف وفمر

ٟمٜم٤م ـ وُمع آقمؽماف سم٤مًمرواسمط اعمقضمقدة سملم اعمج٤مٓت اًمتل ؿمٙمٚم٧م ؾم٤مطم٦م أيمام 

ٞم٦م صقًمقمغم إسمداقم٤مشمف إ قءـ ؾمقف ٟمًّٚمط اًمْم اًمّمدر اإلسمداع واًمتجديد قمٜمد اًمِمٝمٞمد

اًمٗم٘مف آؾمالُمل، اًمذي يٕمتؼم ـ قمٜمد اًمٌٕمض ـ أهؿ ُمقاـمـ  أصقلأي قمغم ظمط 

ًمتف اإلؾمالُمٞم٦م شمٌٕم٤م ًمتقًّمده وقمٚمؿ اًمٙمالم ىمٌؾ قمٍم اإلسمداع اإلؾمالُمل ٟمٔمرا ٕص٤م

 .اًمؽممج٦م

 

 ٞصٛياإلبذاع األ

ٞم٦م أو سمداي٦م أصقًمقمـ اجلدل ذم اقمت٤ٌمر اًمِمٝمٞمد اًمّمدر ص٤مطم٥م ُمدرؾم٦م  سمٕمٞمداً 

، واًمذي يًٌ٘مف ضمدل ـمٌٞمٕمل ويمؼموي آظمر ذم شمٕمريػ اعمدرؾم٦م  ضمديدأصقزمّ قمٍٍم 

ن اًمذي يتٗمؼ قمٚمٞمف اًمدارؾمقن  وحتديد وقاسمٓمٝمام، وم٢مصقزمٞم٦م واًمٕمٍم إصقًمإ

، ؾمقاء ذم صقزمًمٚمّمدر هق أٟمف ص٤مطم٥م إسمداقم٤مت وٟمت٤مضم٤مت ُمتٛمٞمزة ذم اعمٞمدان إ

 ذًمؽ اًم٤ٌمطمثقن اًمِمٞمٕم٦م واًمًٜم٦م.

ُمرهتـ سمٛمدى ظمٓمقرة وأمهٞم٦م اًمتٖمٞمػمات  أصقًمٞم٤مً  سمٞمد أن اقمت٤ٌمر اًمِمٝمٞمد ُمٌدقم٤مً 

 ُم٠ًمًم٦ٍم ُم٤م ذم ، ومٛمجّرد اًمتقصؾ إمم رأٍي ُم٤م ذمصقلواعمٕمٓمٞم٤مت اًمتل ىمدُمٝم٤م ذم قمٚمؿ إ

                                           
، ُم٘م٤مل 115: 12و 11ُمٕم٤مسة، اًمٕمدد ، جمٚم٦م ىمْم٤مي٤م إؾمالُمٞم٦م 151: 17جمٚم٦م اعمٜمٝم٤مج اًمٕمدد  (1)

 ًمٚمديمتقر طمًـ طمٜمٗمل.

 ضمديد اًمًٞمد يم٤مفمؿ احل٤مئري ذم ُم٤ٌمطم٨م أصقزماقمت٤ٌمر اًمِمٝمٞمد اًمّمدر سمداي٦م قمٍم إمم ذه٥م  (2)

ًمٚمِمٞمخ حمًـ ش اعمٕم٤ممل اًمٕم٤مُم٦م عمدرؾم٦م اًمِمٝمٞمد اًمّمدر إصقًمٞم٦م» اٟمٔمر، و59و  57: 1إصقل 

 ، ًمٚمًٞمد يمامل احلٞمدري. 241و 213: 3اًمٕمدد  أيْم٤ًم جمٚم٦م ىمْم٤مي٤م إؾمالُمٞم٦م اٟمٔمر، و12إرايمل: 
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قمغم ظم٤مصٞم٦م  أطمد ـ ٓ يدًّمؾ وسمّمقرٍة ُمٓمردة هذا اًمٕمٚمؿ ـ طمتك ًمق مل يٚمتٗم٧م إًمٞمف

ؾ شمرهتـ هذه ، سماإلسمداع واًمتجديد، وم٤مًمتح٘مٞمؼ واًمٌح٨م رء ومٞمام اإلسمداع رء آظمر

اًمذي شمؿ إطمداصمف ذم ُمٜمٔمقُم٦م هذا اًمٕمٚمؿ،  اخل٤مصٞم٦م سمٓمٌٞمٕم٦م وُمقىمٕمٞم٦ّم وطم٤ًمؾمٞم٦م اًمتٖمٞمػم

 ٟمتٞمج٦م ضمديدة ومٞمام يرشمٌط سم٤مؾمتّمح٤مب اًمٕمدم إززم أو ُمٗمٝمقم  إممصقزمؾ إومتقّص 

 ٤مً ن يّمٜمّػ ُمٌدقمأاجلٛمٚم٦م اًمقصٗمٞم٦م... ٓ يٙمِمػ ـ سم٤مًميورة ـ قمـ اُمتٞم٤مٍز قمٜمده خيّقًمف 

ذم هذا اًمٕمٚمؿ، سمٞمد أن ٟمت٤مئ٩م ُمتٛمٞمزة ذم ىمْم٤مي٤م ُمـ ىمٌٞمؾ اًمٚمٖم٦م واخلٓم٤مب  اً وجمدد

ْم٤مي٤م ُمـ ىمٌٞمؾ اعمقوققم٤مت ... أو ىمصقزمصقًمٞم٦م، اًمٕم٘مؾ إ، اعمٜمٝمجٞم٦م إصقزمإ

اعمٗمّمٚمٞم٦م ذم هذا اًمٕمٚمؿ يمٜمٔمري٤مت اًمتزاطمؿ أو اجلٛمع سملم احلٙمؿ اًمٔم٤مهري واًمقاىمٕمل، 

 أو اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم أو...

  ٟمٔمراً صقزمذم اعمج٤مل إ ُمثؾ هذه اًمٜمت٤مئ٩م شمًٛمح ًمّم٤مطمٌٝم٤م سم٠من يٙمقن ُمٌدقم٤مً 

ًمذي ًمألصمر اًمٙمٌػم اًمذي شمؽميمف هذه آُُمقر ذم ُمًػمشمف، ومٛمًٚمؽ ضمٕمؾ اًمٓمري٘مٞم٦م ا

تف سمٛم٠ًمًم٦م دًٓم٦م إُمر قمغم اًمٗمقر أو رٟمـمرطمتف ُمدرؾم٦م اعمػمزا اًمٜم٤مئٞمٜمل ٓ يٛمٙمـ ُم٘م٤م

اًمؽماظمل، وم٘مد اؾمُتخدم هذا اعمًٚمؽ ذم طمّؾ ُمٕمْمالٍت قمديدة، يمام ُاضمري٧م ًمف 

، صقلُم٤مرات وإاهل٤مُم٦م يم٤مًمٕمالىم٦م سملم إ صقلشمٓمٌٞم٘م٤مت يمثػمة ذم أسمقاب إ

ري٘مل واعمقوققمل... وهٙمذا احل٤مل ذم ُم٤مرات ُم٘م٤مم اًم٘مٓمع اًمٓمُمثٌت٤مهتام، ىمٞم٤مم إ

 ٟمٔمري٦م احلٙمقُم٦م ًمٚمِمٞمخ إٟمّم٤مري.

تؿ قمغم شمن أصقزم قمٜمد اًمِمٝمٞمد اًمّمدر يٛمٙمـ سمداع إوم٢من ىمراءة اإل ،وُمـ هٜم٤م

 ظمٓملم:

 صقلًمأل اًمّمدر  ىمراءة اًمٜمًٞم٩م اًمٕم٤مم واخل٤مرـم٦م اًمٙمٚمٞم٦م اًمتل ىمدُمٝم٤م اْلط إول:

                                           
 . 41اًمِمٞمخ حمًـ إرايمل، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ:  (1)
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 واًمٜمٔمؿ واًمت٘مًٞمؿ و...مم٤م ًمف ارشم٤ٌمط سم٤مًمٕم٘مؾ واعمٜمٝمجٞم٦م واًمٚمٖم٦م واعمّمٓمٚمح 

ُمٓم٤مًمٕم٦م اعمقوققم٤مت اجلقهري٦م ذات اعمقىمٕمٞم٦م اًمٌٜمٞمقي٦م، واًمتل شمؿ  اْلط افثاين:

ن شمقًّمد أؾم٤مؾمٞم٦م ومٞمٝم٤م ُمـ ؿم٠مهن٤م ـ ًمق هٟم٤م ُمع شمداقمٞم٤مهت٤م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ـ أضمراء شمٕمديالت إ

ذم هذا اًمٕمٚمؿ، يمٛم٤ٌمطم٨م اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم قمٜمد اًمِمٝمٞمد أو ٟمٔمري٦م اًمتزاطمؿ  ُمٚمحقفم٤مً  شمٖمٞمػماً 

يمٞمد، أو اًمًػمشملم أو اًمٔمٝمقريـ اًمذايت واعمقوققمل، أو ٟمٔمري٦م اًم٘مرن إاحلٗمٔمل، 

 اًمٕم٘مالئٞم٦م واعمتنمقمٞم٦م وهمػم ذًمؽ.

ًمْمٞمؼ اعمج٤مل ؾمقف ٟم٘متٍم هٜم٤م قمغم اًمدراؾم٦م قمغم اخلط إّول أي  ٟمٔمراً ّٟمف وأإّٓ 

 ُّم٤م اخلط اًمث٤مين ومٞمحت٤مج إمم دراؾم٦م أوؾمع.أسمداقم٤مت اًمٕم٤مُم٦م واعمٜمٝمجٞم٦م، اإل

 

 ١ يًؼٗٝذ ايصذسبذاعات املٓٗذٝاإل

 ويٛمٙمـ هٜم٤م اًمؽميمٞمز قمغم جمٛمققم٦م حم٤مور ىمد شمٙمقن هل إهؿ وهل:

 

ّٚ  ٍ: ايًػ١ األصٛي١ٝاحملٛس األ

ـ وهل اعمرطمٚم٦م اًمتل  صقلؾم٤مؾمٞم٦م ذم شمٓمّقر قمٚمؿ إأردٟم٤م أن ٟمح٤ميمؿ اعمرطمٚم٦م إ اإذ

سمدأت سمٕمٍم اًمقطمٞمد اًمٌٝمٌٝم٤مين ـ وم٢مٟمٜم٤م ٟمالطمظ اشم٤ًمم هذه اعمرطمٚم٦م سم٤مًمتالىمح اًمِمديد 

اقمت٤ٌمر  ُمٕمف مم٤م ىمد يّمّح  ،صقلاًمدراؾم٤مت اًمٕم٘مٚمٞم٦م واًمٗمٚمًٗمٞم٦م وسملم قمٚمؿ إ سملم

سمٛمث٤مسم٦م اًمذروة هلذا اًمتٗم٤مقمؾ، وم٘مد شمؿ اؾمتػماد ش هن٤مي٦م اًمدراي٦م»صٗمٝم٤مين ذم اعمح٘مؼ اإل

قمدد يمٌػم ُمـ اًم٘مقاقمد واعمٕم٤مدٓت اًمٕم٘مٚمٞم٦م ُمـ اًمٗمٚمًٗم٦م اًمٙمالؾمٞمٙمٞم٦م، وشمٕمداد اًمٜمامذج 

مج٤مًٓ يمؾ ُمـ إة حيت٤مج إمم دراؾم٦م ظم٤مص٦م، ويت٠ميمده ًمت٠ميمٞمد هذه اًمٗمٙمر اعمقضمقدة طم٤مًمٞم٤مً 
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 .ٚمع قمغم هذيـ اًمٕمٚمٛملميراضمع أو يٓمّ 

صقل ـ واًمتّمدير ـ ُمـ اًمٕم٘مٚمٞم٤مت ـ وىمد أدى هذا اًمٜمقع ُمـ آؾمتػماد ـ ُمـ إ

، ومجرى اؾمتخدام ٟمٗمس اًمٜمًؼ اعمٜمٓم٘مل صقلإمم اٟمًٞم٤مب اًمٚمٖم٦م اًمٗمٚمًٗمٞم٦م إمم قمٚمؿ إ

ٚمزوُمٞم٦م، ُم٤مٟمٕمتل اجلٛمع واخلٚمق... يمام شمّؿ شمقفمٞمػ ًمؽميمٞم٥م اجلٛمؾ يمٜمًؼ آشمٗم٤مىمٞم٦م واًم

ُمٙم٤من واًميورة واًمٕمٚم٦م ٟمٗمس اعمّمٓمٚمح٤مت اًمٗمٚمًٗمٞم٦م واعمٜمٓم٘مٞم٦م يم٤مًمقضمقب واإل

واعمٕمٚمقل واًمقطمدة واًمٙمثرة واعم٘متيض واًمنمط واعم٤مٟمع واقمت٤ٌمرات اعم٤مهٞم٦م واجل٤مُمٕمٞم٦م 

واًمذايت  ززم واًمًٜمخٞم٦م واًم٘مقة واًمٗمٕمؾواعم٤مٟمٕمٞم٦م واًمٕمرض اًمذايت واًمٖمري٥م واًمٕمدم إ

 واًمٕمريض واًمٙمكم واجلزئل... 

عمٜمح اًمٗمٙمر اًمٗمٚمًٗمل  شمٌٕم٤مً  رة يٛمٙمـ اقمت٤ٌمره٤م فم٤مهرًة ـمٌٞمٕمٞم٦م وُمؽمىم٦ٌموهذه اًمٔم٤مه

وهذا ُمٕمٜم٤مه أٟمف ٓ ، ؾمالُملرؾمٓمٞملم اعمرضمٕمٞم٦م اًمٗمٙمري٦م ذم شم٤مريخ اًمٗمٙمر اإلواعمٜمٓم٘مل إ

ٛمٚمٞم٤مت شمٕمديٍؾ أو ٤م مل دمر قمـ ُم قمٛمٞم٘م٤مً و اًمٗمّمؾ ـ إذا ُاريد ًمٚمتٖمٞمػم أن يٙمقن صم٤مسمت٤مً  يّمّح 

ًمٚمٛمرضمٕمٞم٦م اعمٜمٓم٘مٞم٦م واًمٕم٘مٚمٞم٦م ًمتِمٛمؾ أٟمٔمٛم٦ًم ومٚمًٗمٞم٦ًم وُمٜمٓم٘مٞم٦ًم ُاظمرى، وقمٜمد  شمقؾمٞمع

صقًمٞم٦م ذًمؽ يتؿ شمٌّدل اًمٚمٖم٦م واخلٓم٤مب سمّمقرة شمٚم٘م٤مئٞم٦م، وإّٓ وم٢مّن شمٌديؾ اًمٚمٖم٦م إ

 .ؾمقف يٙمقن أىمؾ صم٤ٌمشم٤مً 

قًمٞم٦م صذم جم٤مل إصالح اًمٚمٖم٦م إ اًمّمدر يٛمٙمٜمٜم٤م ىمراءة دمرسم٦م اًمِمٝمٞمد ،ًمذًمؽ وووم٘م٤مً 

متٞمزت سمف يمت٤مسم٤مشمف، ومٝمق ىمد اؾمتٌؼ ُمرطمٚم٦م شمٕمديؾ اًمٚمٖم٦م  ٟمت٤مج ؾمٌؽ ضمديد شم٘مري٤ٌمً إو

ضمراء شمٕمديؾ ُمًت٘مر إسمتٕمديؾ اًمٌٜمك اعمٜمٓم٘مٞم٦م واًمٕم٘مٚمٞم٦م قمٜمده إُمر اًمذي ُمّٙمٜمف ُمـ 

 .وراؾمخ، و هق ُم٤م ؾمٜمِمػم إًمٞمف ٓطم٘م٤مً 

 ُاُمقر هل: اًمّمدر صقًمٞم٦م ًمٚمِمٝمٞمدوقمغم أي٦م طم٤مل، وم٠مسمرز ُم٤م متٞمزت سمف اًمٚمٖم٦م إ

                                           
د ٚم٤ٌمطم٨م اعمٕم٤مس أؾمت٤مذٟم٤م اًمًٞمّ ًمش آؾُمس اًمٕم٘مٚمٞم٦م » ُمـ اًمٙمت٥م اعمتتٌٕم٦م ذم هذا اعمج٤مل يمت٤مب  (1)

 قمامر أسمق رهمٞمػ.
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 ايٛضٛ ايؼفاف١ٝ ٚـ 1

، يمام اُمت٤مزت ومٙم٤مر سمٚمٖم٦م قمٚمٛمٞم٦م وُمًٌٓم٦م ٟمًٌٞم٤مً إمم شمٌٞملم إ ًٞمد اًمّمدروم٘مد قمٛمد اًم

ًمٖمتف سم٤مًمِمٗم٤مومٞم٦م، إذ ينمح اًمٗمٙمرة وم٤مصاًل سملم أقمٛمدهت٤م وُمّم٤مدراهت٤م ُمـ ضمٝم٦م وسملم 

إمم إسمراز اًمٗمقارق واعمِمؽميم٤مت سملم  سمٜم٤مه٤م اًمٗمقىمٞم٦م ُمـ ضمٝم٦م ُاظمرى، يمام يٕمٛمد يمثػماً 

ختٚمٗم٦م ًمٞمٌّدد سم٤مًمت٤مزم أي ُم٤ًمطم٦م وم٤مرهم٦م ذم اًمتّمّقر، وهذه اعمٞمزة ـ اًمٜمٔمري٤مت اعم

اعمٕم٤ممل »وش صقلدروس ذم قمٚمؿ إ»ذم يمت٤مسمٞمف  اًمقوقح واًمِمٗم٤مومٞم٦م ـ شمٔمٝمر ضمٚمٞم٤مً 

هّن٤م أُّم٤م شم٘مريرات درؾمف اًمٕم٤مزم وم٘مد اظمتٚمٗم٧م سملم شم٘مريٍر وآظمر ُمع أ، شصقلاجلديدة ًمأل

 اضمع اًمٙمثػم ُمـ اجلٝمد أطمٞم٤مٟم٤مً اشمًٛم٧م سمٌمء ُمـ اإلطمٙم٤مم اًمذي ىمد يٗمرض قمغم اعُمر

 ًمتحّمٞمؾ اًمٗمٙمرة.

 همػم أّٟمف ٓ سمد هٜم٤م ُمـ ُمالطمٔم٦م ُاُمقر:

 : إضمراء ُم٘م٤مرٟمتلم:أوًٓ 

ن أسمح٤مصمف طم٤مل طمٞم٤مشمف وُم٤م دّون سمٕمد ذًمؽ، وم٢مٟمف يالطمظ أطمدامه٤م: سملم ُم٤م دّون ُمـ إ

ُمـ  ُم٤م دّون طم٤مل طمٞم٤مشمف يم٤من أين قم٤ٌمرًة وأسمًط ًمٖم٦ًم وأيمثر ؿمٗم٤مومٞم٦ًم وأسمٕمد شمٕم٘مٞمداً 

، وهذا يدًّمؾ ـ سمح٤مصمف ذم اًمتٕم٤مرضأ٤م دّون سمٕمد اؾمتِمٝم٤مده يمام هق اعمالطمظ ذم سمٕمض ُم

ُمـ  صقزم ًمٗمٙمره ذا ًمٖم٦ٍم أيمثر يناً ن يٙمقن اًمتدويـ إأُمـ ضمٝم٦ٍم ـ قمغم ىمٜم٤مقمتف ذم 

اًمٚمٖم٦م اًمتل ضمرى اؾمتخداُمٝم٤م ذم يمٗم٤مي٦م أظمقٟمد وُم٘م٤مٓت اًمٕمراىمل ودراي٦م 

اًمٗم٤مرق سملم اًمٙمت٤مسم٦م وٟمٛمط اًمت٘مريرات ّٟمف ُمـ ضمٝم٦م ُاظمرى ي١ميمد قمغم أصٗمٝم٤مين، يمام اإل

ومٙم٤مر ن ؾمٌؽ إأاجل٤مري٦م ذم احلقزات اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمذي وإن طم٤مومظ قمغم اعمٕمٜمك همػم 

ذم اًمْمٌط، واًمِمٝمٞمد  وٟمٔمٛمٝم٤م ىمد ي٘مع ومٞمف رء ُمـ اعمد واجلزر ُمٝمام يم٤من اعم٘مّرر دىمٞم٘م٤مً 

 .ّٟمف شم٤مسمٕمٝم٤م قمـ ىمرٍب ؿمديدأإّٓ يمّٚمٝم٤م ن مل يٙمت٥م سمٜمٗمًف أسمح٤مث اًمتٕم٤مرض إو

                                           
 .7صقل جاًمًٞمد حمٛمقد اهل٤مؿمٛمل، سمحقث ذم قمٚمؿ إ (1)



 153 .........................معامل اإلبداع األصولي عيد الشهيد الشيد حمند باقر الصدر

٤مٟمٞمتٝمام: سملم اًمت٘مريرات ٟمٗمًٝم٤م واًمٗمروىم٤مت اعمقضمقدة سمٞمٜمٝم٤م ُمـ طمٞم٨م اًمًٌؽ وصم

 .واًمٚمٖم٦م، وهق أُمّر ي١ميمد قمغم ُم٤م شم٘مدم آٟمٗم٤م أيْم٤مً 

سم٢ميامٟمف سمٛمنموع اًمتٖمٞمػم اًمتدرجيل ذم اًمٚمٖم٦م  يٍّمح اًمّمدر : إن اًمِمٝمٞمدصم٤مٟمٞم٤مً 

يمد أن ّٟمف ي١مُمـ سمف ذم طم٤مٓت يمثػمة ُاظمرى، ومٝمق ي١مأصقًمٞم٦م وهق ُمنموع يٌدو ُمٜمف إ

اًمٚمٖم٦م اًمتل اؾمتخدُمٝم٤م مل شمٙمـ ًمتٕمؼّم قمـ اًم٘مٜم٤مقم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م اًمتل يم٤من حيٛمٚمٝم٤م ًمٚمٖم٦م 

واطمدًة دون اًم٘مٗمز وطمرق اعمراطمؾ  ٟمٛمقذضمٞم٦م، وإّٟمام ؾمٕمك ًمٚمت٘مدم ظمٓمقةصقل إإ

عمقىمٍػ  أيمثر طمداصم٦ًم ٟمٔمراً  صقًمٞم٦مأسمٖمٞم٦م اًم٘مٞم٤مم سمخٓمقات ٓطم٘م٦م قمغم ـمريؼ ًمٖم٦ٍم 

 ٖمقي قم٤مُم٦م.زاء اًمتٕمديؾ اًمٚمإطمقزوي قم٤مم وُمتحٗمظ 

 ن جيري قمغم أؾم٤مس ُم٘م٤مرٟمتٝم٤م أيْم٤مً أصقًمٞم٦م ٓسمد : إن شم٘مٞمٞمؿ ًمٖم٦م اًمّمدر إصم٤مًمث٤مً 

ن اًمٚمٖم٦م اًمتل اؾمتٕمٛمٚمٝم٤م أسم٤مًمقاىمع اعمحٞمط ٓ سمّمقرة جمردة ومح٥ًم، وُمـ اًمقاوح 

مم٤م يم٤من قمٚمٞمف احل٤مل ذم اًمدراؾم٤مت آظُمرى، ُمع  ضمغم سمٞم٤مٟم٤مً أو يم٤مٟم٧م أيمثر ووقطم٤مً 

ُمتٗم٤موشم٦ًم ذم درضم٦م اًمٖمٛمقض واًمتٕم٘مٞمد، ومٗمٞمام  آقمت٘م٤مد سم٠من شمٚمؽ اًمدراؾم٤مت يم٤مٟم٧م

صٗمٝم٤مين واحلٙمٞمؿ و... ذم ـمرف اًمٚمٖم٦م اعمٕمّ٘مدة شم٘مػ ٟمت٤مضم٤مت أظمقٟمد واًمٕمراىمل واإل

، أُم٤م اًمًٞمد واعمٌٝمٛم٦م واعمٖمٚم٘م٦م يم٤مٟم٧م مجٚم٦م ُمـ قمٓم٤مءات اعمػمزا اًمٜم٤مئٞمٜمل أىمؾ شمٕم٘مٞمداً 

 اخلقئل ومرسمام يم٤من أيمثر ووقطم٤ًم ذم سمٞم٤مٟمف ُمـ اًمًٞمد اًمّمدر ٟمٗمًف.

 

 سذاث١ املصطًح ٚايتعبري ـ 2

ُمـ اعمٗمردات  إصقًمٞم٦م اؾمتخداُمف عمجٛمققم٦م اًمّمدر يالطمظ ذم ٟمت٤مضم٤مت اًمِمٝمٞمد

 وُمٗمّرىم٤مً  صقل ُمـ ىمٌؾ أو يم٤من شمداوهل٤م ٟم٤مدراً اًمتل مل يٙمـ جيري شمداوهل٤م ذم قمٚمؿ إ

، واًمٕمثقر قمغم يمٛمٞم٦م يمٌػمة ُمـ هذه اعمٗمردات واعمّمٓمٚمح٤مت واًمّمٞم٤مهم٤مت وحمدوداً 

                                           
 .2ـ 1: 1سمحقث ذم ذح اًمٕمروة اًمقصم٘مك  :26احلٚم٘م٦م آُومم:  صقلدروس ذم قمٚمؿ إ (1)
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، يمام متٞمزت هذه اًمٚمٖم٦م سم٠مهن٤م ٞم٦م ضمديدةأصقًميم٤من حيٛمؾ ًمٖم٦ًم  قًم٦م أٟمفد ُم٘مواًمتٕم٤مسمػم ي١ميمّ 

وايم٧ٌم اًمٕمديد ُمـ اًمتٕم٤مسمػم واعمّمٓمٚمح٤مت اًمتل يم٤من جيري شمقفمٞمٗمٝم٤م ذم اًمٕمٚمقم 

 اعمٕم٤مسة.

ويمٜمامذج قمغم ذًمؽ ـ ُمع اًمٗم٤مرق ذم اًمدًٓم٦م سملم اعمّمٓمٚمح وجمرد اًمتٕمٌػم ـ يٛمٙمـ 

واًمٙمٞمٗمل، شمرايمؿ آطمتامٓت،  اعمقوققمٞم٦م واًمذاشمٞم٦م، اًمٕمٜمٍم اًمٙمٛمل :ذيمر ُمٗمردات

صم٤ٌمت اًمقضمداين واًمتٕمٌدي، اًمٕمٜمٍم اعمِمؽمك واخل٤مص، قمٛمٚمٞم٦م اًمتداقمل، وؾم٤مئؾ اإل

وقمٛمٚمٞم٤مت، آؾمتٜمت٤مج، اًمتقًّمد واًمتقاًمد، طمؼ اًمٓم٤مقم٦م، اًمروح اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م، وآًم٦م 

ؾمٌؼ، اًمتٕم٤مرض اعمًت٘مر وهمػم اعمًت٘مر، اًمتزاطمؿ آطمتامل، اعمرطمٚم٦م واعمرشم٦ٌم إ

سم٤معمٕمٜمك احلدي٨م ) اًمتٕمريػ اعمدرد، اعمًٚمؽ وآدم٤مه، اعمّم٤مدرات احلٗمٔمل،

اعمؼمرات، اًمٔمروف، ٟمٛمقذج وٟمامذج، اًمٞم٘ملم اًمذايت واعمقوققمل،  ،ًمٚمٙمٚمٛم٦م(

اًمتٙمٞمٞمػ، اًمتخري٩م اًمٗمٜمل واًمّمٜم٤مقمل، اعمقوققم٤مت اعمريم٦ٌم، اًمتٗم٤مقمؾ، اًمت٘مّٚمص، 

ص٤مًم٦م اًمث٤ٌمت هقم٦م طمّمقل اًمٞم٘ملم وسمٓم٠مه، اًمٔمٝمقر اًمذايت واعمقوققمل، اًمّمٞم٤مهم٦م، أ

ذم اًمٚمٖم٦م، فم٤مهرة وفمقاهر، اعمٕم٤مدٓت، اٟمًج٤مم وشمٜم٤مهمؿ، اًم٘مرن إيمٞمد، ُمدرؾم٦م، 

اًم٤ٌمطم٨م، اهلدف اًمٗمٜمل، آرشمٙم٤مز واعمرشمٙمزات، رىمؿ اًمٞم٘ملم، ىم٤مٟمقن وىمقاٟملم، اًمْم٤مسمط 

اًمٕم٤مم أو اعمقوققمل، اعمح٤موًم٦م واعمح٤موٓت، ٟمٔمري٦م، ومروٞم٦م، اًمٜمتٞمج٦م اعمًتحّمٚم٦م، 

نميٕم٤مت، احلؼ اًمذايت، اًمِمقاهد اًمت٤مرخيٞم٦م، اًمقفمٞمٗم٦م اعمقىمػ اًمٕمٛمكم، ـمٌٞمٕم٦م اًمت

اًمٕمٛمٚمٞم٦م، اًمٗمٙمر اًمٌنمي، آؾمت٘مراء، اًمٓمٌع اًمٕم٘مالئل، حتٚمٞمؾ، اعمْمّٕمػ اًمٙمّٛمل 

اعمٕم٤مجل٦م  ،سم٤معمٕمٜمك احلدي٨م ٓ اًمٗم٘مٝمل() واًمٙمٞمٗمل، دائرة ودوائر، ُمرضمٕمٞم٦م

 واعمٕم٤مجل٤مت... و همػمه٤م مم٤م ىمد يّمٕم٥م إطمّم٤مؤه هٜم٤م.

 ّمدرصقل اًمأعمّمٓمٚمح٤مت واًمّمٞم٤مهم٤مت اًمٜم٤مومذة ذم ن هذا اًمٙمؿ اًمٙمٌػم ُمـ اإ

قمغم ُمًتقى هذا اًمٕمٚمؿ ـ يِمّٙمؾ  أو هم٤مًم٤ٌمً  ـمالىم٤مً اُّم٤م إواًمتل مل شمًتخدم ذم اعم٤ميض ـ 
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 :صقلسمداع واًمتجديد ذم قمٚمؿ إيٛمثؾ ُمٔمٝمر اإل اًمّمدر يمؼم دًمٞمٍؾ قمغم يمقن اًمِمٝمٞمدأ

ٌَع وإومراز ًمتٖمٞمػمات يمٌػمة ذم اًمٕم٘مؾ  واًمٗمٙمر ذم ٕن فمٝمقر ًمٖم٦م ضمديدة أُمر ُمًتت

ُمرطمٚم٦م ُمت٘مدُم٦م يمام شم١ميمده اًمدراؾم٤مت احلديث٦م، طمتك ًمق يم٤مٟم٧م هٜم٤مك ُمّمٓمٚمح٤مت شمؿ 

ٕن جمرد اًم٘مدرة قمغم  :اؾمتػماده٤م ُمـ قمٚمقم ُاظمرى يم٤مًمٗمٚمًٗم٦م احلديث٦م أو اًمري٤موٞم٤مت

شمقفمٞمػ ُمّمٓمٚمٍح شمقًّمد ذم قمٚمؿ ُم٤م داظمؾ إـم٤مر قمٚمؿ آظمر وُمـ صمّؿ شمٌٞمئتف هق سمحد ذاشمف 

وهق ىمٗمزة  ،ؾ سم٤مًمٜمج٤مح ودون ُمْم٤مقمٗم٤مت ؾمٚمٌٞم٦مإٟمج٤مز يمٌػم وقمٛمؾ ؿم٤مق إذا شمٙمٚمّ 

 ُمٚمحقفم٦م سمقاؾمٓم٦م ىمقاٟملم اًمتٗم٤مقمؾ اًمٕمٚمٛمل سملم اًمٕمٚمقم.

 

 ـ ايٓعِ ٚايرتتٝب 3

 سمٜمٛمط قمرٍض ظم٤مص وسمٜمٔمؿ وشمرشمٞم٥م اًمّمدر صقًمٞم٦م ًمٚمِمٝمٞمدمتٞمزت اًمٚمٖم٦م إ

صقل ـ قمٜمدُم٤م يٕمُرض ممٞمزيـ، ومٝمق ـ واًمٙمالم هٜم٤م سم٘مٓمع اًمٜمٔمر قمـ اًمت٘مًٞمؿ اًمٕم٤مم ًمأل

ًمٌح٨م، ومٞمٗمّّمؾ ن ينمح ُمّم٥م اأ٤ًمئؾ يذيمر أوًٓ آدم٤مه٤مت ومٞمٝم٤م سمٕمد عم٠ًمًم٦م ُمـ اعم

سمِمٙمؾ ُمًت٘مؾ، وإذا يم٤مٟم٧م هٜم٤مك ٟم٘مٓم٦م همٛمقض ومٞمف ي٘مقم هق سمتٌٞمٞمٜمٝم٤م  ذم يمؾ ادم٤مٍه ادم٤مه

وهذا  ،صالطمف وشمرُمٞمٛمفوـمرح اعمزيد ُمـ اًمتٕمٛمٞمؼ هلذا آدم٤مه وحم٤موٓت قمديدة إل

ف ىم٤مسمٌؾ ٓومؽماض إؿمٙم٤مٍل ًمف يٓمرطمف ٟمّ أُم٤مٟم٦م، وإذا ٓطمظ ُم٤م يٛمثؾ ىمٛم٦م اعمقوققمٞم٦م وإ

يذيمر  ٞمٖم٦ٍم قمغم طمدة، صمّؿ و سمِمٙمٍؾ ُمٗمّّمؾقمغم ؿمٙمؾ صٞم٤مهم٤مت ُمتٕمددة ويٌلم يمؾ ص

صمّؿ يًّجؾ اعمٜم٤مىمِم٤مت  ،ن شمدرج ٓصم٤ٌمت هذا آدم٤مهأاًمقضمقه اعمدرضم٦م أو اًمتل يٛمٙمـ 

طمتك يّمؾ سمٕمد ذًمؽ إمم ُمرطمٚم٦م قمرض  ،ُمٗمروزًة قمـ سمٕمْمٝم٤م اًمٌٕمض وهمػم ُمتداظمٚم٦م

ُم٤م ٓ ٟمجده ذم  . وهذا اًمٜمٔمؿ واًمؽمشمٞم٥م اًمذهٜمل واًمّمٞم٤مهمل هم٤مًم٤ٌمً شمّمّقره اخل٤مص

، و سمِمٙمٍؾ ُمقضمزش وُمٜمف ئمٝمر: »صقًمٞم٦م: ومٌٕمْمٝمؿ يذيمر ُمقىمٗمف صمّؿ ي٘مقلسمح٤مث إإ

ن يٕمرف يمٞمػ فمٝمر ُم٤م شم٠مظمر مم٤م شم٘مدم وشمٌدأ اًمتحٚمٞمالت، أو أٟمٗمًف  وقمغم اًم٘م٤مرئ
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ن يٙمقن أيمثػمة  طمٞم٤مٟم٤مً أف ويذيمر ُم٤م ُمـ ؿم٠مٟمش سم٘مل رء أو ُاُمقر»ي٘مقل ذم هن٤مي٦م اًمٌح٨م: 

داظمؾ شمريمٞم٦ٌم اًمٌح٨م ٟمٗمًف، أو يٕمرض جمٛمققم٦م ُم٘مدُم٤مٍت ـ يمّم٤مطم٥م اًمٙمٗم٤مي٦م  ُمٜمدجم٤مً 

ٟمدراج وٛمـ اًمٌح٨م ٟمٗمًف، وىمد يّمٚمح أن يٙمقن ُم٘مّدُم٦ًم ُم٤م ـ وىمد يّمٚمح سمٕمْمٝم٤م ًمال

 هق ُمدرج داظمؾ اًمٌح٨م، أو يًت٠مٟمػ ُمٓم٤مًم٥م همػم ُمٕمٜمقٟم٦م وسمٕمْمٝم٤م اؾمتٓمرادي حت٧م

راده سم٠مدٟمك ُمٜم٤مؾم٦ٌم، أو يٕمرض ُمقىمػ اخلّمؿ دون اهتامٍم سمف ويؼمر اؾمتٓمش ...صمّؿ اّٟمف»

 أو سمِمـ محٚم٦م قمٜمٞمٗم٦م قمٚمٞمف، أو...

ـ سمِمٙمؾ يم٤مُمؾ أو ؿمٌف يم٤مُمؾ ـ  اًمّمدر وهذه اعمِمٙمالت مجٞمٕم٤م ىمد شمٗم٤مداه٤م اًمِمٝمٞمد

وُمـ صمّؿ سمٞم٤من  ،وٛمـ ـمري٘متف ذم شم٘مًٞمؿ اعم٠ًمًم٦م إمم جمٛمققم٦م ومّمقل وقمٜم٤مويـ

ضمقسم٦م ت ًمتٚمؽ اًمقضمقه واعمٜم٤مىمِم٤مت وإآدم٤مه٤مت واًمّمٞم٤مهم٤مت واًمقضمقه واًمت٘مري٤ٌم

..، يمؾ ذًمؽ سمِمٙمٍؾ ُمتًٚمًؾ وُمٗمروز وحمّدد واًمٗمروع اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م قمغم شم٘مديره.

 .أيْم٤مً  وُمٕمٜمقن

 

 ـ ادتُع بني ايًػ١ ايع١ًُٝ ٚايبٝا١ْٝ 4

قمغم ًمٖم٦م ُمٕم٘مدة  ـ قم٤مش ردطم٤م ـمقياًل ُمـ قمٛمره ُمتٖمذي٤مً  صقلذم قمٚمٍؿ يمٕمٚمؿ إ

ٞمد يم٤مجلزء اًمذي ٓ يتجزأ ُمـ يمٞمٜمقٟم٦م هذا يمطمتك ص٤مرت هذه اًمٚمٖم٦م سمحٙمؿ اًم٘مرن إ

اًمٕمٚمؿ ـ ذم قمٚمٍؿ يمٝمذا شمّمٌح حم٤موٓت اًمٗمّمؾ سمٞمٜمف وسملم ًمٖمتف ُم٦ًًٌٌم جلٛمٚم٦ٍم ُمـ 

سمرزه٤م ُم٤م طمّمؾ ومٕماًل ُمـ سمٕمض اعمح٤موٓت اًمتل أاعمِمٙمالت واًمٗمجقات، واًمتل 

صقًمٞم٦م وُمـ اًمًٓمح، واًمتل شمقّرـم٧م ذم اًمتًٌٞمط اًمذي ؾمٕم٧م إمم إصالح اًمٚمٖم٦م إ

ُمـ آؾمتٞمٕم٤مب واًمدىم٦م  ،اومت٘م٤مده ظمّم٤مئص اًمٕمرض اًمٕمٚمٛمل اعمٓمٚمقب وصؾ إمم طمد

ُمث٤مهل٤م ُمـ اًمٚمٖم٤مت اًمتل أاخلٓم٤مسمٞم٦م وإدسمٞم٦م وقمـ اًمٚمٖم٦م  سمٕمٞمداً  ،واًمٜمٔمؿ واًمتخّمّمّٞم٦م

ضمراء اعمّم٤محل٦م سملم اًمٚمٖم٦م إ، وُمـ هٜم٤م شمؼمز احل٤مضم٦م إمم اًمتقومٞمؼ وصقزمشمًّٓمح اًمٜمت٤مج إ
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طمدامه٤م قمغم إًمِمٗم٤موم٦م، ومال شمتٕمدى اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمدىمٞم٘م٦م واًمٚمٖم٦م اًمٌٞم٤مٟمٞم٦م اًمقاوح٦م وا

 واًمًج٤مٓت اًمٞمقُمٞم٦م. اًمٖمٛمقض واإلىمٗم٤مل أو اًمْم٤ٌمسمٞم٦م وًمٖم٦م اخلٓم٤مسم٦م آظُمرى ومٞمحّؾ 

ل ُم٤ًموم٦م ُمٝمّٛم٦م ذم ٞم٦م اًمتل ٟمجح٧م ذم ختٓمّ صقًموهٜم٤م شمٔمٝمر اًم٘مقة ذم ًمٖم٦م اًمّمدر إ

 ،ن شمٗمت٘مد قمٚمٛمٞمتٝم٤م اًمٗم٤مئ٘م٦م واًم٘م٤مدرة قمغم آؾمتٞمٕم٤مب واًمدىم٦مأاإليْم٤مح واًمٌٞم٤من دون 

 ٓ خيٗمك قمغم ُمـ راضمٕمٝم٤م وؾم٤مر ذم صمٜم٤مي٤مه٤م.يمام 

 

 ـ ايًػ١ ايع١ًُٝ، ايتع١ًُٝٝ، ايتعشٜف١ٝ 5

ٞم٦م ًمٚمِمٝمٞمد اًمّمدر سمٕمٜمٍم اًمتٜمقع اعمٜمٝمجل اًمٜم٤مشم٩م قمـ صقًماُمت٤مزت اًمٕمٓم٤مءات إ

، ويٛمٙمـ شم٘مًٞمؿ ٟمت٤مضم٤مشمف قمغم هذا شمٕمدد اعمخ٤مـم٥م اًمذي يم٤من يٚمحٔمف اًمِمٝمٞمد دائامً 

 ؾم٤مس إمم أىم٤ًمم صمالصم٦م:إ

احل٤مل ذم  لاًمتل اشمًٛم٧م سمٓم٤مسمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمتخّمّمٞم٦م، يمام هـ اًمٜمت٤مضم٤مت 1

أو اًمٜمت٤مضم٤مت اعمدّوٟم٦م ش هم٤مي٦م اًمٗمٙمر»ذه اًمٙمت٤مسم٤مت يمٙمت٤مسمف دراؾم٤مشمف اًمٕمٚمٞم٤م، وـمٌٞمٕم٦م ه

شمتٓمٚم٥م اظمتزال اعم٘مدُم٤مت إّوًمٞم٦م ًمٚمٌح٨م وشمتج٤موز شمقوٞمح  ،يمت٘مريرات درؾمف

اعمراضمع هل٤م سمٚمقهمف ، ٕن اعمٗمؽمض ذم قمٜمٝم٤م هم٤مًم٤ٌمً  اعمّمٓمٚمح٤مت واقمت٤ٌمره٤م ُمٗمروهم٤مً 

إُمر اًمذي جيٕمؾ ُمـ سمًط  ،ُمـ اًمٌح٨م واًمتح٘مٞمؼ واًمدراؾم٦م درضم٦م قم٤مًمٞم٦م ٟمًٌٞم٤مً 

قمغم شمدين ُمًتقى اًمٌح٨م  ، وسم٤مقمث٤مً ٟمًٌٞم٤مً  اعم٘مدُم٤مت واعمّمٓمٚمح٤مت أُمرا ًَمٖمقّي٤مً 

ىمد اُمت٤مز سم٤مًمٕمٛمؼ  اًمّمدر واًمتح٘مٞمؼ، وُمـ هٜم٤م ٟمجد أن هذا اًمٜمقع ُمـ ٟمت٤مضم٤مت اًمِمٝمٞمد

ًمٕمرض همػم آضمؽماري ُمـ دون أن ي١مدي سمف ذًمؽ إمم واًمًٌؽ اعمحٙمؿ ًمٚمٕم٤ٌمرة وا

 همالق واًمتٕم٘مٞمد قمغم ُم٤م شم٘مدم.اإل

ـ اًمٜمت٤مضم٤مت اًمتل اختذت ـم٤مسمع اًمٙمت٤مسم٦م واًمٚمٖم٦م اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م اعمٜم٤مهجٞم٦م، أي شمٚمؽ اًمتل 2

ٓطمٔم٧م ذم اعمخ٤مـم٥م ظمّمقصٞم٦م اًمتدرج واًمؽماشمٌٞم٦م، وهل ًمٖم٦م ٟمجده٤م واوح٦م ذم 

در وضمقد ًمٖم٦ٍم ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ ذم وىمد ىمؾ أو ٟم، شصقلدروس ذم قمٚمؿ إ» يمت٤مسمف
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ؾمقى ُم٤م ىمّدُمف اًمِمٞمخ حمّٛمد رو٤م اعمٔمٗمر ذم  ،صقزم آٟمذاكاًمقؾمط احلقزوي إ

و قمٓم٤مءاٍت ضمزئٞم٦ٍم ُاظمرى إّٓ أن أهؿ ُم٤م متٞمزت سمف احلٚم٘م٤مت ُمـ ش اًمٗم٘مف أصقل»

 قمٜم٤مس شمٗمّقق أُمران ٟمقضمزمه٤م:

، ٞم٦م حمّددةضم٤مء ًمٞمًد ظمأًل ذم ُم٤ًمطم٦ٍم دراؾم إٟمامش صقل اًمٗم٘مفأ»ن ُمثؾ إ إول:

وسم٤مًمت٤مزم ومٝمق  ،شاًمٙمٗم٤مي٦م»و ش اًمرؾم٤مئؾ»و يمت٤ميب ش اعمٕم٤ممل»سملم  يم٤مخلأل اًمذي يم٤من ُمقضمقداً 

يٛمّثؾ جمّرد ضمٍن خيتٚمػ ذم ـمٌٞمٕمتف قمـ يمٚمت٤م ٟم٤مطمٞمتٞمف، ومٚمؿ يٙمـ ًمٞمحّؾ اعمِمٙمٚم٦م ُمـ 

آظمر قمـ ُمنموع ؿم٤مُمؾ ي٘مػ سمدياًل قمـ اعمٕم٤ممل  شمٕمٌػماً ش احلٚم٘م٤مت» ضمذوره٤م، ومٞمام يم٤مٟم٧م

 .ُمٕم٤مً  قاٟملم واًمرؾم٤مئؾ واًمٙمٗم٤مي٦مواًمٗمّمقل واًم٘م

اًمِمٞمخ  أصقلّٟمف سمٕمد دراؾم٦م أومٛمِمٙمٚم٦م اًمٓم٤مًم٥م ـ يمام ي٘مقل اًمًٞمد اًمِمٝمٞمد ٟمٗمًف ـ 

شمٕمقد عمرطمٚم٦م  أؾمٌؼ شم٤مرخيٞم٤مً  اعمٔمٗمر يْمٓمر ًمٚمرضمقع ظمٓمقًة إمم اًمقراء ًمٞم٘مرأ اومٙم٤مراً 

 .إٟمّم٤مري واخلراؾم٤مين

ًمٞم٦م ذم ، وًمٕمٚمف ٟم٤مضمؿ قمـ اًمِمٛمقشاحلٚم٘م٤مت» هؿ ظمّم٤مئصأوهق ُمـ  افثاين:

ؾمقاء ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اًمٚمٖم٦م اًمتل شمتاميز ذم  ،ُمنموع اًمًٞمد هٜم٤م، أٓ وهق اًمتدرج ذم اًمٕمرض

أو ذم اًمث٤مًمث٦م ٟمٗمًٝم٤م سم٘مًٛمٞمٝم٤م إّول  ،ومم أو ومٞمٝمام ُمع اًمث٤مًمث٦ماحلٚم٘م٦م اًمث٤مٟمٞم٦م قمـ إ

ُمٙم٤من ًمٕمرض اًمٗمٙمرة واًمث٤مين، أو ُمـ طمٞم٨م شمرشمٞم٥م إومٙم٤مر ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اًمًٕمل ىمدر اإل

، أو سمٞم٤من اًمٗمٙمرة اًمتل يمثر شمٕم٘مٞمداً ٚم٦م ُمت٘مدُم٦م قمغم اًمٗمٙمرة إإىمؾ شمٕم٘مٞمدا ذم ُمرطم

شمتحقل داظمؾ ومٙمرة ُاظمرى إمم ُمّمٓمٚمٍح أو ُمٕمٓمك ُمٗمروغ قمٜمف سمّمقرٍة ُمًٌ٘م٦م، 

وهٙمذا ظمّمقصٞم٦م اًمتقازن اًمٙمٛمل واًمٙمٞمٗمل قمغم ُمًتقى ُمرطمٚم٦م واطمدة ومال شمٗمّّمؾ 

ع، وُمـ ذم واطمدٍة وشمقضمز ذم آظُمرى ؾمقى ذم اًمتاميز اًمذي شمتٓمٚمٌف طم٤ًمؾمٞم٦م اعمقوق

 هٜم٤م ريّمزت احلٚم٘م٤مت قمغم اعم٤ٌمطم٨م اًمٙمؼموي٦م ذم إصؾ وإُم٤مرة.

                                           
 .19دروس ذم قمٚمؿ إصقل، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ:  (1)
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ن ٟمِمػم إمم قمدم اعمقاوم٘م٦م أٟمٜم٤م ٟمريد أإّٓ ش احلٚم٘م٤مت» وٓ ٟمريد أن ٟمٓمٞمؾ ذم ممٞمزات

ًمٗم٤مظ، وم٢من ؾمٞمام ذم ُم٤ٌمطم٨م إٓ قمغم اعم٘مقًم٦م اًم٘م٤موٞم٦م سم٠من هذا اًمٙمت٤مب يم٤من ُمٜم٘مقص٤مً 

سمح٤مث وومرزه اًمدًمٞمؾ اًمٕم٘مكم اًمِمٝمٞمد ًمأل هذه اعم٘مقًم٦م مل شمالطمظ ـمٌٞمٕم٦م شم٘مًٞمؿ اًمًٞمد

ُمـ ُم٤ٌمطم٨م اًمٕم٤مم واخل٤مص واعمٓمٚمؼ  دراضمف يمثػماً إو ،قمـ اعم٤ٌمطم٨م اًمٚمٗمٔمٞم٦م ُمـ ضمٝم٦م

أُم٤م شمٖمٞمٞم٥م اًمًٞمد اًمّمدر ، واعم٘مٞمد واعمٗم٤مهٞمؿ و.. ذم سمح٨م اًمتٕم٤مرض ُمـ ضمٝم٦ٍم ُاظمرى

قمؿ واحل٘مٞم٘م٦م اًمنمقمٞم٦م قمـ يمت٤مسمف أو آؿم٤مرة ٕسمح٤مث ُمـ ىمٌٞمؾ اعمِمتؼ واًمّمحٞمح وإ

ّٟمف ُمـ ؾمٝمق اًم٘مٚمؿ يمام ذه٥م إًمٞمف أومال أفمـ  ،مج٤مًمٞم٦م عم٤ٌمطم٨م ُمـ ىمٌٞمؾ دًمٞمؾ آٟمًداداإل

، وإّٟمام هق أُمر ُمتٕمّٛمد. ـ سم٤مطمتامٍل ىمقيٍّ ـ وإن مل يؼمره اًمِمٝمٞمد سمٕمض اعمٕم٤مسيـ

ٟمٗمًف ذم ُم٘مّدُمتف اعمٓمّقًم٦م قمغم اًمٙمت٤مب ورسمام ًمٜمدرة اًمٗم٤مئدة أو عمقىمٍػ ُم٤م ؾمٞم٠ميت إن ؿم٤مء 

 شمٕم٤ممم. اهلل

اهلدف هق اؾمتٞمٕم٤مب ُمٞمزات أو ٟم٘م٤مئص هذا اعمٜمٝم٤مج اًمدراد اًمذي ووٕمف  وًمٞمس

ٞم٦م ًمٞمس صقًماًمِمٝمٞمد، إذ هذا حيت٤مج إمم إومراد سمح٨م ُمًت٘مؾ طمقل اًمٙمت٥م اًمدراؾمٞم٦م إ

 هٜم٤م حمّٚمف.

 ، وهل ًمٖم٦م ُمٝمٛم٦م ضمداً صقلـ اًمٜمت٤مضم٤مت اًمتل اختذت ًمٖم٦م اًمتٕمريػ سمٕمٚمؿ ا3ٕ

اعمٕم٤ممل اجلديدة » قمؼّم قمٜمٝم٤م اًمِمٝمٞمد سمٙمت٤مسمفًمٕمٚمٜم٤م ٟمٗمت٘مد ذم شمٚمؽ اعمرطمٚم٦م ُمثٞماًل هل٤م، وىمد 

دظمؾ ذم طم٤ًمسمف طملم شم٠مًمٞمٗمف طمّتك اهلقاة اًمذيـ أاًمذي ّسح ذم ُم٘مّدُمتف أٟمف ش صقلًمأل

 دون أن يٜمخرـمقا ذم اًمًٚمؽ احلقزوي. ـمالع قمغم هذا اًمٕمٚمؿيريدون آ

                                           
، ويمالُمف خمتّص سم٤معمِمتؼ 219: 1ؾمٚمقهب٤م اًمث٤مين أاًمِمٞمخ سم٤مىمر اإليرواين، احلٚم٘م٦م اًمث٤مًمث٦م ذم  (1)

 واحل٘مٞم٘م٦م اًمنمقمٞم٦م واًمّمحٞمح وإقمؿ.

، 7: 3اًمٙم٤مُمٚم٦م عم١مًمٗم٤مت اًمًٞمد حمّٛمد سم٤مىمر اًمّمدر  ، وٛمـ اعمجٛمققم٦مصقلاعمٕم٤ممل اجلديدة ًمأل (2)

 ط ـ دار اًمتٕم٤مرف ًمٚمٛمٓمٌققم٤مت.
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وأهمٚم٥م اًمٔمـ أن هذه ىمٗمزة ُمٝمٛم٦م ُمـ اًمًٞمد اًمِمٝمٞمد ًمٙمن اًمٓمقق قمـ قمٚمؿ 

ؾمٞمام إذا ٓ، وسم٤مًمت٤مزم ـ اإلُم٤مُمٞم٦م ٤مق آًمٞم٦م اًمتٗمٙمػم احلقزوي٦م قمٜمد اًمِمٞمٕم٦مصقل ذم ٟمٓمإ

ذم اإلؾمٝم٤مم ذم شمٜمٛمٞم٦م هذا اًمٕمٚمؿ، صح ُم٤م ٟم٥ًم إًمٞمف ـ إذاك اًمنمائح اعمث٘مٗم٦م آظُمرى 

 يمٕمٚمقم اًمٚمٖم٦م وومٚمًٗمتٝم٤م صقزمشمٚمؽ اًمتل شمٚمت٘مل ختّّمّم٤مهت٤م ُمع اًمٌح٨م إ ظم٤مّص٦م

اًمِمٞمٕمل  صقلي١مُّمـ اًمٓمريؼ ًمألوسمٕمض ومروع قمٚمؿ اًمٗمٚمًٗم٦م واعمٕمروم٦م، وهق أُمٌر 

صقل واًمنميٕم٦م اًمًٜمٞملم، ًمٚمدظمقل إمم اجل٤مُمٕم٤مت واعمرايمز اًمٌحثٞم٦م قمغم همرار قمٚمؿ إ

صقل اًمِمٞمٕمل إمم اجل٤مُمٕم٤مت ًمف أصمره اًمٙمٌػم ذم اًمتٕمريػ هبذا اًمٕمٚمؿ ودظمقل قمٚمؿ إ

ومٞمٝم٤م ًمّم٤مًمح ُمدرؾم٦م ُمٕمٞمٜم٦م، يمام يثري ُمـ ٟمت٤مج هذا اًمٕمٚمؿ  صقلويمن اطمتٙم٤مر إ

 عمدى اًمٌٕمٞمد. ٟمٗمًف قمغم ا

وهذه اخلٓمقة ُمـ اًمًٞمد اًمِمٝمٞمد ـ إذا ضمرى رومده٤م سمخٓمقات ُاظمرى ـ يٛمٙمٜمٝم٤م 

صقل اًمِمٞمٕمل ٕن ًمٖم٦م إ :صقًملم اًمِمٞمٕمل واًمًٜملسملم إ ن حُتدث شم٘م٤مرسم٤مً أ يْم٤مً أ

دون اًمتٗم٤مقمؾ  ، وهق ُم٤م يِمٙمؾ طم٤مضمزاً ذم اًمقؾمط اًمًٜمل هل ًمٖم٦م جمٝمقًم٦م مت٤مُم٤مً 

صقل ٟمف ذم اعمحّمٚم٦م اًمٜمٝم٤مئٞم٦م شمرؿمٞمد قمٚمؿ إصقًملم واًمذي ُمـ ؿم٠ماعمٓمٚمقب سملم إ

 ؾمالُمٞم٦م.يمٚمف قمغم ُمًتقى اًمدائرة اإل

 

 املؼه١ً املٝذا١ْٝ يًػ١ ايصذس األصٛي١ٝ

همػم أن هٜم٤مك ُمِمٙمٚم٦ًم ُمٞمداٟمٞم٦ًم قم٤مؿمتٝم٤م قمٓم٤مءات اًمًٞمد اًمِمٝمٞمد ذم اًمقؾمط 

ٟمف ىمد قمٛمؾ وٛمـ ٟمٔم٤مم اعمراطمؾ ـ يمام شم٘مدم ـ قمغم حتدي٨م اًمٚمٖم٦م أاحلقزوي، وهل 

وهذا اًمتحدي٨م اٟمٓمٚمؼ ُمـ ـمٌٞمٕم٦م اًمتحديث٤مت اًمتل ـم٤مًم٧م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم صقًمٞم٦م، إ

                                           
، وُم٘م٤مل طمٜمٗمل هذا ؿم٤مهد قمغم ُمدى قمجز طمتك 153: 17طمًـ طمٜمٗمل، جمٚم٦م اعمٜمٝم٤مج، اًمٕمدد  (1)

 ٞم٦م قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م.صقًميم٤ٌمر اعمتخّمّملم اًمًٜم٦م قمـ ومٝمؿ اعمّمٓمٚمح٤مت واًمؽمايمٞم٥م إ
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صقل ذم صقزم ؾمقف جيٕمؾ قمٚمؿ إاًم٘مرن إظمػم، وسم٤مًمت٤مزم وم٢من هذا اًمتحدي٨م إ

همٚم٥م اًمنمائح احلقزوي٦م اًمٚمٖم٦م أهمرسم٦م داظمؾ اًمقؾمط احلقزوي ٟمتٞمج٦م قمدم شمٕم٤مـمل 

ذم اًمٖم٤مًم٥م دراؾم٤مت ٟمٔمري٦م اًمٕمرسمٞم٦م احلديث٦م، ودراؾم٤مت اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم احلقزات هل 

ّٓ وًمٞم٧ًم قمٛمٚمٞم٦م، وم٤محلقزوي همػم اًمٕمريب ٓ يّمؾ ذم مم اًم٘مدرة إ  هن٤مي٦م اعمٓم٤مف هم٤مًم٤ًٌم إ

ن يتج٤موز ذًمؽ إمم أقمغم ومٝمؿ اعمتقن اًمديٜمٞم٦م اًم٘مديٛم٦م أو ذات اًمٚمٖم٦م اخل٤مص٦م دون 

ظمرى أو طمتك اعمٙم٤معم٦م واحلقار اعمٞمداين، ظمرى ذم اًمٕمٚمقم إُمرطمٚم٦م ومٝمؿ اعمتقن إ

صقزم ًمٚمِمٝمٞمد ذم اًمقؾمط احلقزوي همػم اًمٕمريب شمٕمقد ن همرسم٦م اًمٜمت٤مج إأاًمٔمـ وأهمٚم٥م 

 ومم، ومٚمٖمتف صٕم٦ٌم ُمـ هذه اًمٜم٤مطمٞم٦م.مم هذه اًمٜم٘مٓم٦م سم٤مًمدرضم٦م إإ

وهذه اعمالطمٔم٦م ص٤مئ٦ٌم، وهل إن دًّم٧م وم٢مٟمام شمدل قمغم ُمِمٙمالٍت ذم ٟمٔم٤مم اًمتٕمٚمٞمؿ 

مم ُمٌّٙمرًا إٚم٘م٤مت اًمٚمٖمقي ٟمٗمًف يمام يم٤من يراه اًمِمٝمٞمد ٟمٗمًف أو ذم قمدم شمرمج٦م ُمتـ احل

 ن يٕمٙمس ٟمٗمس اًمدور اًمذي يٚمٕمٌف هذا اًمٙمت٤مب.أظمرى سمام يٛمٙمٜمف اًمٚمٖم٤مت إ

 

 صٍٛاحملٛس ايجاْٞ: تكظِٝ عًِ األ

مم إيٛمتٚمؽ اًمٕمٚمؿ يمٞمٜمقٟمتف طمٞمٜمام يتحّقل ُمـ جمٛمققم٦م ُم٤ًمئؾ ُمت٤ٌمقمدة ُمتٗمرىم٦م 

جمٛمققم٦م ُم٤ٌمطم٨م ُمٜمتٔمٛم٦م وُمرشم٦ٌم، وحيتؾ شمرشمٞم٥م وـمرز اًمٗمرز ًمٚمٛمقوققم٤مت 

٤مٟم٦ًم ه٤مُم٦ًم ذم دومع قمجٚم٦م شمٜم٤مُمل هذا اًمٕمٚمؿ أو اًمٕمٙمس، وُمرب ٟمًٍؼ سمح٤مث ُمٙموإ

شمٌقيٌٍل ُمٕملٍم ي١مصمر ذم ؿمّؾ طمريمتف يمٚمٞم٤ًم أو ضمزئٞم٤ًم، ورّب شم٘مًٞمؿ ُمٕملم عم٤ًمئٚمف يٌٕمده قمـ 

همػم ُمٜمتٔمؿ اخلٓمك،  قمٚمٍؿ ىمٚمؼإمم ف إقم٤مىم٦ًم ُم٤م حتّقًمف همروف أو اًمٕمٙمس أو حيدث ومٞم

 ٥م ووٕمف هق أُمر ضوري ُمٜمٝمجٞم٤ًم.ن هذا اًمٌح٨م أو ذاك أيـ جيأوسم٤مًمت٤مزم ومتحديد 

صقًمٞم٦م ذم ـمٚمٞمٕم٦م اهتامُم٤مت وُمـ هٜم٤م ي٠ميت دور اعمٜمٝمج٦م وشمٜمقيع إسمح٤مث إ

 ٟمت٤مج واإلصمامر.مم ُمزيد ُمـ اإلإضمراء شمٖمٞمػمات سمٜمٞمقي٦م ومٞمف شمدومٕمف إمم إاًم٤ًمقملم 
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 صٍٛـ ايتكظِٝ املعشٚف يعًِ األ 1

ؿ قمٚمؿ إ ًّ  ُمدرؾمٞم٤ًم شم٘مًٞماًم رسم٤مقمٞم٤ًم ُمِمٝمقرًا هق: صقلىم

 مم احلٙمؿ اًمنمقمل سمٕمٚمؿ وضمداين يم٤مًمٕم٘مٚمٞم٤مت.إُم٤م يرشمٌط سمام يقصؾ  ـ 1

 ًمٞمف سمٕمٚمؿ شمٕمٌدي ضمٕمكم، وهذا قمغم ىمًٛملم:إـ ُم٤م يقصؾ  2

 ًمٗم٤مظ وُم٤م يتٕمٚمؼ هب٤م.أ ـ اًمٌح٨م اًمّمٖمروي، وهق يِمٛمؾ ُم٤ٌمطم٨م إ

 ُم٤مرات.ب ـ اًمٌح٨م اًمٙمؼموي، وهق يِمٛمؾ ُم٤ٌمطم٨م احلج٩م وإ

 صقل اًمنمقمٞم٦م.ويِمتٛمؾ ُم٤ٌمطم٨م إـ ُم٤م يرشمٌط سم٤مًمقفمٞمٗم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م،  3

 . اًمٕم٘م٤مب صقل اًمٕم٘مٚمٞم٦م يم٘م٤مقمدة ىمٌحـ ُم٤م يرشمٌط سم٤مًمقفمٞمٗم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م، ويِمٛمؾ ا4ٕ

مم حم٤موًم٦م إطمداث صمٖمرات إٞم٦م قمٛمد اًمِمٝمٞمد صقًموأُم٤مم هذا اًمتٜمقيع ًمٚمٛم٤ٌمطم٨م إ

هذا اًمت٘مًٞمؿ ًمٕمٚمؿ  ت٤ًمؤل اًمت٤مزم: ُم٤مذا يراد ُمـ وراءصم٤مرشمف اًمإُمٕمٞمٜم٦م ومٞمف ُمـ ظمالل 

يمثر، أرسمع دوائر يمٌػمة أو أمم جمرد قمٛمٚمٞم٦م دمٛمٞمٕمٞم٦م ًمٚمٛم٤ًمئؾ ذم إهؾ هندف صقل؟ إ

ؾم٤مس أأو أن وراء شم٘مًٞمٛمٜم٤م هذا ومروٞم٦م وُمّم٤مدرة ُم٤م دمٕمؾ ُمـ هذا اًمت٘مًٞمؿ ىم٤مئاًم قمغم 

يمام يتٓمٚم٥م شمرشمٞم٤ًٌم ُمٕمٞمٜم٤ًم ًمٚمٛم٤ًمئؾ ُمـ طمٞم٨م اًمت٘مديؿ  ،ُمٜمٝم٩ٍم حمدد يٗمرض رسم٤مقمٞمتف شم٤مرةً 

 .٦م قمغم هذا اًمت٘مًٞمؿًمِمٝمٞمد اٟمت٘م٤مداشمف اخل٤مّص واًمت٠مظمػم ُاظمرى؟ وووم٘م٤ًم ًمذًمؽ ؾمجؾ ا

ٕن إضمراء شمٕمديالٍت  :وهذه اًمٜم٘مٓم٦م ُمـ اًمًٞمد اًمِمٝمٞمد ذم هم٤مي٦م إمهٞم٦م واًمدًٓم٦م

ذم ضمًؿ قمٚمٍؿ ُمـ اًمٕمٚمقم رهلم ًمتٖمػّمات سمٜمٞمقي٦م ذم هذا اًمٕمٚمؿ، إُم٤م ـمرأت قمٚمٞمف ُمـ 

ظمرى داظمٚمف ٟمتٞمج٦م اًمٜمٛمق اًمتّم٤مقمدي اًمٙمٌػم أو ُمـ ظم٤مرضمف ٟمتٞمج٦م فمٝمقر قمٚمقٍم اُ 

شمٕمٝمدت سمّمقرٍة أيمثر ختّمّمٞم٦م سمٛمٕم٤مجل٦م سمٕمض ُم٤م يم٤من يٕم٤مجلف هذا اًمٕمٚمؿ، أو وٛمقر 

                                           
، اًمِمٞمخ طمًـ شد ذم ُم٤ٌمطم٨م اًمدًمٞمؾ اًمٚمٗمٔملمتٝمٞم. »55: 1 صقلسمحقث ذم قمٚمؿ إ (1)

 .116ـ 115: 1قمٌداًم٤ًمشمر 

 .57، 56، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: صقلسمحقث ذم قمٚمؿ إ (2)
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قمٚمقٍم ُاظمرى ؾم٥ٌم اٟمًح٤مهب٤م ُمـ اعمٞمدان اعمٕمرذم ـ ًم٥ًٌم أو ٔظمر ـ اًمتزام اًمٕمٚمقم 

اعمتٌ٘مٞم٦م سمٛمٕم٤مجل٦م شمِريمتٝم٤م، وٓ يٓمرؤ قمغم قمٚمٍؿ ُمـ اًمٕمٚمقم شمٕمديؾ ذم اًمت٘مًٞمؿ واًمتٌقي٥م 

ُمٕمٞمٜم٦م ذم هذا اًمٕمٚمؿ مل شمالطمظ سمٜمٗمس اًمدرضم٦م ُمـ  ٤متظمّمقصٞمذا ٓطمظ اًمٕمٚمامء إإّٓ 

 ىمٌؾ.

، وم٢من شمِمٞمٞمد اًمٌٝمٌٝم٤مين وُمـ حل٘مف ًمٜمٔمري٤مت يمؼمى صقلوهٙمذا احل٤مل ذم قمٚمؿ إ

ُم٤مرة، أدى ذم ظم٤ممت٦م اعمٓم٤مف ذم ُم٠ًمًم٦م إصؾ اًمٕمٛمكم وحتٚمٞمٚمف واًمٕمالىم٦م سمٞمٜمف وسملم إ

ُم٤ًم ُمع ُم٤م ص٤مرت إمم فمٝمقر ومرٍز ضمديٍد هلذا اًمٕمٚمؿ قمغم يد اًمِمٞمخ إٟمّم٤مري اٟمًج٤م

اًمِمٝمٞمد شمًتدقمٞمف ـمٌٞمٕم٦م وُمًتقى اعمقوققم٤مت.. وهٙمذا، وهٜم٤م يالطمظ ذم ُاـمروطم٦م 

صقل يمام ؾمٜمالطمظ شمًتجٞم٥م هلذا اًمقاىمع اعمقضمقد ذم قمٚمؿ إ اؿمتامهل٤م قمغم ُمٞمزاٍت ومٜمٞم٦م

 شمٕم٤ممم.  إن ؿم٤مء اهلل

 

 ـ ايتكظِٝ املكرت  2

اصمٜملم ًمٙمؾٍّ ُمٜمٝمام  اىمؽماطملم اًمّمدر وذم إـم٤مر ووٕمف ًمٚمّمٞمٖم٦م إٟم٥ًم ىمّدم اًمِمٝمٞمد

اٟمًج٤مُم٤ًم ُمع  ،، إّٓ أٟمف ٓطمظ وضمقد صمٖمرشملم ذم يمال اًمت٘مًٞمٛملم اعم٘مؽمطملمُمٞمزاشمف

ٞم٦م اخل٤مص٦م، ومٝمق ُمـ ضمٝم٦ٍم يرى أن ُم٤ٌمطم٨م اًم٘مٓمع ًمٞم٧ًم ُم٤ٌمطم٨م صقًمٟمت٤مئجف إ

ٞم٦م ٟمٗمًٝم٤م شمٕمتٛمد هل آظُمرى قمغم طمجٞم٦م اًم٘مٓمع ومال صقًمٕن اعم٤ًمئؾ إ :ٞم٦مأصقًم

صقل اعمقوققمٞم٦م ػ طمجٞم٦م اًم٘مٓمع يم٠مطمد إ، وهلذا صٜمّ يٛمٙمـ ان شمٙمقن ُمٜمٝم٤م ـمٌٞمٕم٦مً 

ي٤مه٤م وٛمـ ُم٘مدُم٦ٍم أو ُمدظمٍؾ ًمٕمٚمؿ إهلذا اًمٕمٚمؿ، وٕضمؾ ذًمؽ اؾمتٌٕمده٤م قمٜمف ضم٤مقماًل 

 .صقلإ

                                           
، متٝمٞمد ذم ُم٤ٌمطم٨م اًمدًمٞمؾ 62ـ 55: 1صقل سمحقث ذم قمٚمؿ إ :يراضمع طمقل شم٘مًٞمٛمف يمّؾ ُمـ (1)

 إّول يمثر قمغمأوىمد اقمتٛمدٟم٤م  ،، ُمع سمٕمض آظمتالوم٤مت سملم اًمت٘مريريـ125ـ 115: 1اًمٚمٗمٔمل 

 ُمٜمٝمام.



 2ج /دراسات يف الفقه اإلسالمي املعاصر  ....................................... 164

صقل ـ سمح٥ًم ُم٤م رؾمؿ ًمف ذم شمٕمريٗمف ـ شمتجف ن طمريم٦م إأوقمغم ظمط آظمر ٓطمظ 

دٍف ن احلٙمؿ اًمنمقمل ُمٗمروض يمٝمأٟم٤مطمٞم٦م اؾمتٜم٤ٌمط احلٙمؿ اًمنمقمل، وهذا يٕمٜمل 

وُوضمٝم٦ٍم هلذا اًمٕمٚمؿ، وسم٤مًمت٤مزم ًمٞمس داظماًل وٛمـ ُم٤ًمئٚمف، وهذا ُمٕمٜم٤مه أٟمف ُمـ 

طمٙم٤مُمف ذم أاًميوري إدراج ُم٤ٌمطم٨م احلٙمؿ اًمنمقمل وشمٕمريٗمف وشم٘مًٞمٛمف وطم٘مٞم٘متف و

ؾمٞمام ٓ ،صقلن شمٌ٘مك هذه اًمتّمقرات ُمٌٕمثرة ذم صمٜم٤مي٤م قمٚمؿ إأاعم٘مدُم٦م ٟمٗمًٝم٤م، سمدل 

 ذم ُم٤ٌمطم٨م آؾمتّمح٤مب.

 ر صٞمٖمتلم مه٤م سم٤مظمتّم٤مر:وقمغم أي٦م طم٤مل وم٘مد ذيم

 ىمًٛملم:إمم  صقلي٘مًؿ قمٚمؿ إ افصقغة آُوػ:

 ول: إدًم٦م، وشمدرس قمغم اًمِمٙمؾ اًمت٤مزم:إ

 دًم٦م اًمنمقمٞم٦م، وشم٘مرأ ومٞمٝم٤م ُم٤ٌمطم٨م:ـ ا1ٕ

 أ ـ اًمدٓٓت.

 ب ـ اًمّمدور.

 ج ـ احلجٞم٦م.

 ـ آدًم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م، وشم٘مرأ ومٞمٝم٤م: 2

 أ ـ اًم٘مْم٤مي٤م اًمٕم٘مٚمٞم٦م وحتديده٤م صٖمروي٤ًم.

 ٦م اًمدًمٞمؾ اًمٕم٘مكم يمٌح٨م يمؼموي.ب ـ طمجٞم

 اًمٕمٛمٚمٞم٦م، وشمدرس يمام يكم: صقلإ افثاين: 

 سمح٤مث اًمٕم٤مُم٦م ذم إصؾ، طم٘مٞم٘متف، أىم٤ًمُمف، قمالىم٤مشمف...ـ إ 1

 سمح٤مث اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمِمٌٝم٦م اًمٌدوي٦م يم٤مًمؼماءة وآؾمتّمح٤مب.ـ إ 2

يمثر، صمؿ ىمؾ وإؿمتٖم٤مل وإسمح٤مث اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمِمٌٝم٦م اعم٘مروٟم٦م سم٤مًمٕمٚمؿ يم٤مٓـ إ 3
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 وذم اخل٤ممت٦م شمٕم٤مًم٩م ُم٤ٌمطم٨م اًمتٕم٤مرض.

 شم٘مًٞماًم مخ٤مؾمٞم٤ًم يم٤مًمت٤مزم: صقلي٘مًؿ إافصقغة افثاكقة: 

 ًمٗم٤مظ وُم٤م يرشمٌط سم٤مًمٔمٝمقرات اًمٚمٗمٔمٞم٦م واًمًٞم٤مىمٞم٦م واحل٤مًمٞم٦م.ُم٤ٌمطم٨م إ ـ1

 ـ ُم٤ٌمطم٨م آؾمتٚمزام اًمٕم٘مكم ؾمقاء اعمًت٘مالت وهمػم اعمًت٘مالت. 2

شمر وؾمػمة، وشُم٘مدم هل٤م ـ ُم٤ٌمطم٨م اًمدًمٞمؾ آؾمت٘مرائل ُمـ إمج٤مع وؿمٝمرة وشمقا 3

 ُم٘مدُم٦ٌم طمقل آؾمت٘مراء وظمّم٤مئّمف.

ُمع ُم٘مّدُم٦ٍم طمقل طم٘مٞم٘متٝمام  صقلُم٤مرات وإـ ُم٤ٌمطم٨م احلج٩م، وشمٕم٤مًم٩م ومٞمٝم٤م إ 4

 طمٙم٤مُمٝمام وقمالىم٤مهتام.أو

 صقل اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م.ـ ُم٤ٌمطم٨م إ 5

  صمؿ ظم٤ممت٦م ذم اًمتٕم٤مرض.

 

 يف تكظِٝ ايظٝذ ايصذس سٍٛ ايصٝاغتني املكرتستني

ًمّمٞمٖم٦م آُومم سمٛمراقم٤مة ـمٌٞمٕم٦م طمريم٦م اًمٗم٘مٞمف ُمٞمداٟمٞم٤ًم، ومٝمق يتٕم٤مُمؾ أوًٓ ُمع متت٤مز ا أـ

ؾم٤مس هذا اًمت٘مًٞمؿ أصؾ قمٜمد قمدم اًمدًمٞمؾ، وهذا آُمتٞم٤مز هق اًمدًمٞمؾ وصم٤مٟمٞم٤ًم ُمع إ

 ز يمؾ ُم٤م يٚمت٘مل ذم ُمٜمٝم٩م سمح٨ٍم واطمدُم٤م اًمّمٞمٖم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ومٝمل متت٤مز سمٗمرأقمٜمد اًمِمٝمٞمد، 

 ؾم٤مؾمف هذا اًمت٘مًٞمؿ.أـ اًمذي ـمرح قمغم ًمٗم٤مظ واًمٕم٘مؾ وآؾمت٘مراء، وهق اًمريميم٤مٕ

ب ـ شمتٗمؼ اًمّمٞم٤مهمت٤من ذم ُم٘مّدُمٞم٦م ُم٤ٌمطم٨م اًم٘مٓمع واحلٙمؿ اًمنمقمل، وظم٤ممتٞم٦م 

 ُم٤ٌمطم٨م اًمتٕم٤مرض.

ومٞمام شمٗمّمٚمٝمام اًمّمٞمٖم٦م  ،صقل اًمنمقمٞم٦مُم٤مرات وإج ـ شمدُم٩م اًمّمٞمٖم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م سملم إ

ًمٞمؾ ومم سملم اًمدإذ شمدُم٩م اًمّمٞمٖم٦م إ :ومم ومّمالً واوح٤ًم، واًمٕمٙمس هق اًمّمحٞمحإ

اًمٕم٘مكم وآؾمت٘مرائل ومٞمام متٞمزمه٤م اًمّمٞمٖم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، وهذا اًمتٛمٞمٞمز ؾمٌٌف ُمالطمٔم٦م شمٓمقرات 
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 صقل قمٜمد اًمِمٝمٞمد اًمّمدر يمام ؾمٜمالطمظ ومٞمام سمٕمد.ٟمٔمري٦م آطمتامل ذم إ

 صقل، وىمد اىمؽمب ُمٜمٝم٤م اًمًٞمدمم اعمٜمٝم٩م اًم٘مديؿ ذم إإومم أىمرب ـ اًمّمٞمٖم٦م إ د

ِمػ سمدرضم٦م ُمٕمٞمٜم٦م قمـ ُمٞمٚمف قمغم شمرسمٞم٦م ذم اعمٕم٤ممل واحلٚم٘م٤مت، وهق ُم٤م يٙم اًمّمدر

مم اعمٜمٝم٩م احلدي٨م ذم إىمرب أُم٤م اًمّمٞمٖم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ومٝمل أاًمٓم٤مًم٥م وومؼ اًمّمٞمٖم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م، 

 صقل واًمتل اقمتٛمده٤م اًمِمٝمٞمد ذم دراؾم٤مشمف اًمٕمٚمٞم٤م.إ

ًمتٕمريػ إصؾ اًمٕمٛمكم  صومم قمغم ومتح ىمًٍؿ ظم٤مهـ ـ ريمّزت اًمّمٞمٖم٦م إ

صقًمٞم٦م قمغم هذا اخلط، ومٞمام ٓمقرات إطمٙم٤مُمف مت٤مؿمٞم٤ًم ُمع اًمتأوطم٘مٞم٘متف وُمٞمزاشمف و

 صقل.ُم٤مرات سم٤مًٕمٚم٘مًؿ اًمراسمع اًمذي شمتالىمك ومٞمف إ ُم٘مدُم٦مً ضمٕمٚمتف اًمّمٞمٖم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م 

 مم همػم ذًمؽ ُمـ ظمّم٤مئص قم٤مُم٦م أوضمزئٞم٦م ذم هذيـ آىمؽماطملم.إ

وم٢من ُم٤م يٙمِمػ قمٜمف ووُع اىمؽماطملم ًمٚمت٘مًٞمؿ هق أن  ،وسم٘مٓمع اًمٜمٔمر قمام شم٘مدم

ؿ ُمقىمٗمف ُمـ اعمقوقع ٟمتٞمج٦م اعمٞمزات اهل٤مُم٦م ًمٙمؾ شم٘مًٞمؿ ٟمف مل حيًأإُم٤م  اًمّمدر اًمِمٝمٞمد

مم٤م ٓ جم٤مل ًمٚمجٛمع سمٞمٜمٝم٤م ذم شم٘مًٞمؿ واطمد سمٜمٔمره، أو أٟمف طمًؿ اعمقىمػ ًمّم٤مًمح شم٘مًٞمؿ 

ًمٙمٜمف يم٤من يتحلم اًمٗمرص٦م ًمٚمتٓمٌٞمؼ اعمٞمداين اًمِم٤مُمؾ ًمف، واًمٙم٤مشم٥م يرضمح ـ  ،دون آظمر

ج٤مُم٤ًم ُمع ٟمٔمري٦م اعمراطمؾ يمثر ٟمحق اًمّمٞمٖم٦م آُومم، اٟمًأن يٙمقن ُمٞمؾ اًمِمٝمٞمد أختٛمٞمٜم٤ًم ـ 

طمدٍّ ُمٕملٍم عمرطمٚم٦م ُم٤م ىمٌؾ إمم قمٜمده، ٕٟمف ُمـ اعمًتٌٕمد أن يتٌٜمك اًمِمٝمٞمد صٞمٖم٦ًم شمٕمقد 

هلذا  ٟمٛمٍط خمتٚمػإمم صمؿ ي٘مٗمز سم٤مًمٓم٤مًم٥م  اًمدراؾمٞم٦م آُومم، ٟمّم٤مري ًمّم٤مًمح اعمراطمؾإ

سمٕمد ن اًمّمٞمٖم٦م آُومم هل إأؾمٞمام وٓاًمٕمٚمؿ ذم ُمرطمٚم٦م اًمتح٘مٞمؼ واًمٌح٨م اخل٤مرج، 

ٌّؼ آىمؽماح إأاًمقاىمع اًمٕمٚمٛمل ذم زُم٤مٟمف، وهذا يٕمٜمل قمـ  يمثر ُمٞماًل ًمف ذم اعمراطمؾ ٟمف ـم

ٟمًٌٞم٤ًم، وًمٕمٚمف يم٤من ي٠مُمؾ ذم أن جيري شمٓمٌٞم٘مٝم٤م  ٞم٦م آُومم يمخٓمقٍة أوًمٞم٦م ُم٘مدورةاًمدراؾم

ٓطم٘م٤ًم وشمدرجيٞم٤ًم ذم ُمراطمؾ أقمغم، وإّٓ ومتٕمدد اًمّمٞمغ سملم اًمًٓمقح واخل٤مرج قمٜمد 

 ُمِمٙمٚم٦م ُمٜمٝمجٞم٦م وومٜمٞم٦م.سمٜمٗمًف ٦م ًمديف ؾمقف يِمّٙمؾ اًمِمٝمٞمد إذا يم٤من صٞمٖم٦م هن٤مئٞم
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 ٞصٛياحملٛس ايجايح: عًِ ايتاسٜخ األ

دراؾم٦م شم٤مريخ اًمٕمٚمقم واطمدة ُمـ ومروع اًمٕمٚمؿ اهل٤مُّم٦م واًمتل ضمرى اًمؽميمٞمز قمٚمٞمٝم٤م 

هتامم سمدراؾم٦م اًمت٤مريخ اًمٕمٚمٛمل سمِمٙمؾ ُمٚمٗم٧م ذم اًم٘مرون إظمػمة، وىمد شمقًّمد قمـ آ

٦م، وص٤مرت شم٘مرأ إومٙم٤مر واًمٜمٔمري٤مت ىمراءة ٟمزقم٦م ظم٤مص٦م سمٜم٧م ًمٜمٗمًٝم٤م أريم٤مٟم٤ًم ومٚمًٗمٞم

شم٤مرخيٞم٦م، وهل ىمراءة ختتٚمػ ُمـ طمٞم٨م ـمٌٞمٕمتٝم٤م وسمٜمٞمتٝم٤م وىمقاقمده٤م وُمّم٤مدراهت٤م قمـ 

 اًم٘مراءة اعمٕمرووم٦م ًمألومٙم٤مر.

وشم١مصمر ىمراءة اًمت٤مريخ اًمٕمٚمٛمل ذم ومٝمؿ اًم٤ٌمطم٨م ًمٜمٔمري٤مت وأومٙم٤مر هذا اًمٕمٚمؿ، يمام 

رات اًمٗمٙمري٦م اًمتل وًّمدت هذا اعم١مصم ٤مزمحتدد ؾمػم شمٓمقر هذه اًمٜمٔمري٤مت وُمراطمٚمف، وسم٤مًمت

ىم٤مدرة قمغم ذح اًمٕمالىم٤مت وآرشم٤ٌمـم٤مت اًم٘م٤مئٛم٦م يمّٚمف اًمتقضّمف أو ذاك، وهل ُمع ذًمؽ 

سملم إومٙم٤مر اعمختٚمٗم٦م داظمؾ هذا اًمٕمٚمؿ ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م، واًمٕمالىم٤مت واًمتٗم٤مقمالت اعمقضمقدة 

 سملم هذا اًمٕمٚمؿ ٟمٗمًف وسم٘مٞم٦م اًمٕمٚمقم آظُمرى ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م صم٤مٟمٞم٦م.

صقل اًمِمٞمٕمل ىمٌؾ اًمّمدر ٟمدر أو ًمٕمّٚمف اٟمٕمدم ؿ إوُمـ اًمالوم٧م ًمٚمٜمٔمر أن قمٚم

مم إمم ومالن وذاك إوضمقد حم٤موًم٦م ضم٤مّدٍة ًم٘مراءشمف شم٤مرخيٞم٤ًم سمٕمٞمدًا قمـ جمرد ٟم٦ًٌم هذا اًم٘مقل 

آظمر، واؾمتنماف ُمراطمؾ ٟمٛمّقه إمم ُم٤م وصؾ إًمٞمف ومٕماًل، سم٤مًمرهمؿ ُمـ أن هذا اجل٤مٟم٥م 

يتٕمٚمؼ سم٤مًمدراؾم٤مت اعم٘م٤مرٟم٦م ؾمٞمام ومٞمام ُٓمـ اعمٓم٤مًمٕم٦م هلذا اًمٕمٚمؿ هق ضم٤مٟم٥م ُمٝمؿ ضمّدًا، 

ٟمّم٤مري واًمٌٝمٌٝم٤مين اًمِمٞمٕمٞم٦م يم٤مٕ ٞم٦مصقًمواعم٘م٤مِرسم٦م ؾمقاٌء سملم آدم٤مه٤مت واعمدارس إ

صٗمٝم٤مين واًم٘مٛمل و... أو ؿمخّمٞم٤مٍت ُمـ ىمٌٞمؾ اًمٕمراىمل واخلقئل واًمٓمقد واإل مأ

ؾمٞمام سمٕمد قمٍم ، ٓصقل اًمِمٞمٕمل واًمًٜمّلظم٤ٌمري٦م، أو سملم إصقًمٞم٦م واإلطمتك سملم إ

 أصقلصقل اعم٘م٤مرن أو ن يقًّمد ًمٜم٤م قمٚمؿ إأآٟمٗمّم٤مل، وهق ُم٤م يٛمٙمٜمف ٟمٗمراد وآ

 اخلالف قمغم همرار اًمٗم٘مف اعم٘م٤مرن.
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وٓ ختتص اًمدراؾم٦م اًمت٤مرخيٞم٦م سمتٚمؽ اًمتل شمًتققم٥م طمريم٦م اًمٕمٚمؿ يمّٚمف، سمؾ شمِمٛمؾ 

ٟمًداد أو طمجٞم٦م ظمؼم اًمث٘م٦م او آىمتْم٤مء طمتك ىمراءة شم٤مريخ ٟمٔمري٦م ُمٕمٞمٜم٦م يمٜمٔمري٦م آ

مج٤مزم أو احلٙمقُم٦م واًمقرود... يمام شمِمٛمؾ دراؾمتف شم٤مرخيٞم٤ًم شمٗم٤مقمالشمف واًمٕمٚمٞم٦م ذم اًمٕمٚمؿ اإل

 الم، وهق ُم٤م ُأـمٚم٘م٧م يمٚمامٌت يمثػمةؾمٞمام اًمٗمٚمًٗم٦م واًمٚمٖم٦م واًمٙم، ٓظمرىُمع اًمٕمٚمقم إ

 ومٞمف شمٗمت٘مر ـ طمتك ًمق أص٤مسم٧م ـ إمم دراؾم٤مت وأرىم٤مم ُمٗمّّمٚم٦م.

يخ قمٚمؿ اًمت٤مر ُم١مؾّمزأطمد اًمِمٝمٞمد اًمّمدر وم٢مٟمف يٛمٙمـ اقمت٤ٌمره إمم وسم٤مًمٕمقدة 

قمٚمؿ ش اعمٕم٤ممل اجلديدة» مم طمد يمٌػم ذم اًمٜمٓم٤مق اًمِمٞمٕمل، وم٘مد درس ذمإصقزم إ

ظمرى جمٛمققم٦م ُمٓم٤مًم٥م سمح٤مصمف إأصقل سمٛمجٛمٚمف دراؾم٦م شم٤مرخيٞم٦م، يمام ىمرأ ذم إ

ؾم٤ٌمهب٤م أيْم٤ًم، يمدراؾمتف ًمٔم٤مهرة اًمتٕم٤مرض وأطم٤ًمؾم٦م ذم هذا اًمٕمٚمؿ ُمـ هذه اًمٜم٤مطمٞم٦م 

، أو ًمتٓمقر ومٙمرة ح اًمٕم٘م٤مب سمال سمٞم٤منو ًمٗمٙمرة إصؾ اًمٕمٛمكم، أو ىمٌأ، اًمت٤مرخيٞم٦م

 .واًمدروس آضمتٝم٤مد واًمتل قم٤مجلٝم٤م ذم اعمٕم٤ممل

سمٜم٤مء ُمدرؾمتف ـ ىم٤مُمقا سمجٛمٚم٦م أوىمد شمغم اًمّمدر جمٛمققم٦م ُمـ اًم٤ٌمطمثلم ـ سمٕمْمٝمؿ ُمـ 

صقل ُمـ قمدة ضمقاٟم٥م، وُمع ذًمؽ ومام يزال هذا اجل٤مٟم٥م دراؾم٤مٍت ًمت٤مريخ قمٚمؿ إ

 وٕمٞمٗم٤ًم ٟمًٌٞم٤ًم ذم اًمقؾمط اًمٕمٚمٛمل.

٠مظمذ هٜم٤م ـ سم٤مظمتّم٤مر ـ ٟمامذج صمالصم٦م وم٘مط شمنمح سمٕمض إٟمج٤مزات اًمّمدر قمغم هذا وٟم

 وهل: ،اًمّمٕمٞمد

، واًمتل قمروٝم٤م صقلوهق اًمدراؾم٦م اًمت٤مرخيٞم٦م اعمًتققم٦ٌم ًمٕمٚمؿ إ افـؿقذج إّول:

                                           
 .41ـ 28: 7 صقلسمحقث ذم قمٚمؿ إ (1)

 .71ـ 64: 3، اعم٤ٌمطم٨م 26ـ 25: 5اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ  (2)

 .35ـ 28اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ:  (3)

 .255ـ 249اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ:  (4)
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ّٓ ، وٓ جم٤مل عمالشاعمٕم٤ممل» اًمِمٝمٞمد ذم ٟمٜم٤م ٟمقضمزه٤م ـ أ طم٘م٦م هذه اًمدراؾم٦م ُمٗمّماًل هٜم٤م، إ

 اؿمتٛمٚم٧م قمغم اخلٓمقات اًمت٤مًمٞم٦م:سم٤مظمتّم٤مر ؿمديد ـ طمٞم٨م 

صقل قمـ اًمٗم٘مف اٟمٗمّم٤مل إ اًمّمدر طمٞم٨م ٓطمظ صقلأ ـ حتديد ُمقًمد قمٚمؿ إ

شمدرجيٞم٤ًم سمٕمد سمروز اًمٕمٜم٤مس اعمِمؽميم٦م اُم٤مم اًمٗم٘مٝم٤مء، ومتّٞمزه٤م قمـ مجٚم٦م اعم٤ًمئؾ اًمٗم٘مٝمٞم٦م 

 .^مم قمٍم إئٛم٦مإصقل قمٜمده اعمتحريم٦م، وشمٕمقد سمذور إ

 زُمـ اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد واًمًٞمد اعمرشم٣م و...صقل قمٍم اًمت٠مًمٞمػ ب ـ دظمقل قمٚمؿ إ

ٟمت٤مج اًمٙمٛمل ج ـ طمدوث اًم٘مٗمزة اًمٙمؼمى قمغم يد اًمِمٞمخ اًمٓمقد قمغم صٕمٞمد اإل

 صقل ٟمًٌٞم٤ًم قم٘مٞم٥م ووم٤مشمف.واًمٙمٞمٗمل، ومجقد إ

 دريس احلكم سمٕمد ُميض ىمرٍن ُمـ اًمزُمـ.إد ـ يمن هذا اجلٛمقد قمغم يد اسمـ 

 ًمٚمٕم٘مؾ.ظم٤ٌمري٦م وآدم٤مه٤مت اعمٕم٤مرو٦م هـ ـ فمٝمقر احلريم٦م اإل

صقًمٞم٦م سمٕمد ذًمؽ قمغم يد اًمقطمٞمد اًمٌٝمٌٝم٤مين، واًمذي ُم٤م شمزال ٟمتّم٤مر اعمدرؾم٦م إاو ـ 

 شمداقمٞم٤مشمف ُمًتٛمرة طمتك اًمٞمقم.

 

 ايتاسخي١ٝ ايصذس َٝضات قشا٠٤ ايؼٗٝذ

 وىمد اُمت٤مزت هذه اًمدراؾم٦م سمجٛمٚم٦م قمٜم٤مس أمهٝم٤م:

إمم اعمّم٤مدر اًمرضم٤مًمٞم٦م اًمٜم٤مّص٦م قمغم ُم١مًمٗم٤مت أصح٤مب  اًمّمدر ـ رضمقع اًمِمٝمٞمد1

ًمٞمتٙمِّمػ ُمٜمٝم٤م ـمٌٞمٕم٦م اًمت٠مًمٞمٗم٤مت اعمتداوًم٦م ذم شمٚمؽ اًمٗمؽمة، ًمٞم١ميمد ُمـ  ^ئٛم٦مإ

صقل ـ يمٌذور ـ آٟمذاك، وهذه ـمري٘م٦م ُمٝمٛم٦م ًمتٙمِمػ ظمالهل٤م قمغم وضمقد قمٚمؿ إ

 ـمٌٞمٕم٦م اًمٔمروف وآهتامُم٤مت واإلؿمٙم٤مًمٞم٤مت اعمث٤مرة ذم طم٘م٦ٌم زُمٜمٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م.

دًم٦م اًمتحٚمٞمٚمٞم٦م  إإمم صقلـ دم٤موز ُمرطمٚم٦م إدًم٦م اًمت٤مرخيٞم٦م قمغم فمٝمقر قمٚمؿ إ 2

                                           
 .94ـ 52اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ:  (1)
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قمغم اًمٕم٤مُمؾ اًمت٤مرخيل ذم اطمداث  اًمّمدر اًمتل شمٗمٚمًػ هذا اًمتٙمّقن، طمٞم٨م ي١ميمد

مم فمٝمقر هذا اًمٕمٚمؿ، وم٤مًمٌٕمد قمـ قمٍم اًمٜمص ودمدد إشمداقمٞم٤مت شمٗميض سمّمقرة شمٚم٘م٤مئٞم٦م 

 وٓدةمم إاًمقىم٤مئع، وصٕمقسم٦م احلّمقل قمغم أضمقسم٦م ُم٤ٌمذة ًمٚمتٓمقرات احل٤مصٚم٦م أدت 

شم٤مرخيٞم٦م، واًميورة اًمت٤مرخيٞم٦م هذه هل٤م مجٚم٦م ُمًتٚمزُم٤مت ضورة  اً هذا اًمٕمٚمؿ، ومٝمق إذ

مم سمٕمْمٝم٤م اًمِمٝمٞمد ٟمٗمًف ذم ُمٓم٤موي سمحثف. وسمّمقرٍة قم٤مُم٦م يالطمظ ذم دراؾمتف إؿم٤مر أ

اًمت٤مرخيٞم٦م اًمؽميمٞمز قمغم اجل٤مٟم٥م اًمتحٚمٞمكم ًمٚمت٤مريخ زائدًا قمغم اًمقصم٤مئؼ اًمت٤مرخيٞم٦م ٟمٗمًٝم٤م، 

ًمٞمس وم٘مط ُمقصّمٍؼ، أي و  ُمدروسأصقزمٍّ ٤ٌمب أُم٤مم شم٤مريٍخ وهل ُمٞمزة ضمديدة ًمٗمتح اًم

 ًمت٤مريخ حتٚمٞمكم شمقصٞمٗمل ُمٕم٤ًم.

 سمٕمد اًمِمٞمخ اًمٓمقد ىمراءة ٟمٗمًٞم٦م ـ اضمتامقمٞم٦م ُمـ ضمٝم٦م، صقزمـ ىمراءة اجلٛمقد إ 3

وفمرومٞم٦م ظم٤مرضمٞم٦م ُمـ ضمٝم٦م ُاظمرى، إذ ىمرأ اًمِمٝمٞمد ـمٌٞمٕم٦م ؿمخّمٞم٦م اًمِمٞمخ اًمٓمقد، 

وؾم٤مط اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمػمضّمح أن اًم٘مداؾم٦م اًمتل متتٕم٧م هب٤م هذه وُمدى طمْمقره٤م ذم إ

مم مجقٍد ٟمًٌّل سمٕمد إدى أ٤م ممّ  ،ًمِمخّمٞم٦م شمريم٧م آصم٤مرًا ٟمٗمًٞم٦ًم قمغم اجلٞمؾ اًمٕمٚمٛمل اًمت٤مزما

 ووم٤مهت٤م.

هجرة اًمِمٞمخ اًمٓمقد إمم اًمٜمجػ ىمٌؾ طمقازم اصمٜمل قمنمة ؾمٜم٦م  ،وقمغم ظمط آظمر

ُمـ ووم٤مشمف، وشم٠ميمٞمد اعمراضمٕم٦م ًمٚمقصم٤مئؼ اًمت٤مرخيٞم٦م قمغم قمدم اًمتح٤مق شمالُمٞمذه سمف، يدل قمغم 

سمٖمداد ٓومت٘م٤مده٤م ؿمخّمٞم٦م اًمٓمقد، ذم طملم يم٤مٟم٧م مم وٕمػ طمقزة إن ذًمؽ أدى أ

ُمر اًمذي اؾمتدقمك قمٞمقسم٤ًم ًمٗمؽمة مم ووم٤مشمف ذم دور اًمٓمٗمقًم٦م، إإطمقزة اًمٜمجػ ُم٤م شمزال 

دت ذم اًمْمٛمقر اًمٜمًٌل هلذا اًمٕمٚمؿآ ًّ وهمػمه(. وهذا اًمٜمقع ) ٟمت٘م٤مل هذه متّثٚم٧م ودم

ـ حتٚمٞمؾ هذا اًمٕمٚمؿ ُمـ اًم٘مراءة ًمٚمتٗم٤مقمالت اعمحٞمٓم٦م ذم اًمت٠مصمػم قمغم قمٚمٍؿ ُم٤م، واخلروج ُم

حتٚمٞماًل داظمٚمٞم٤ًم وم٘مط ويم٠مٟمف ًمٞمس يمٞم٤مٟم٤ًم ٟم٤مُمٞم٤ًم ذم حمٞمط، هذا اًمٜمقع ُمٝمؿ ضمدًا، وًمٕمٚمف ٓ 

 .ذم اًمقؾمط احلقزوي ؾم٤مسمؼ ًمف قمغم ُمًتقى اًمدراؾم٤مت اًمديٜمٞم٦م ذم هذا اًمٕمٚمؿ
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ـ اًمدظمقل ذم ُم٘م٤مرٟم٤مٍت شم٤مرخيٞم٦م ًمتٗمًػم قمدم شمِم٤مسمف سمٕمض اًمٔمقاهر اعمت٘م٤مرسم٦م، وهق 4

ٌّ٘مف اًمِمٝمٞمد   ذم ُمقارد أسمرزه٤م:ُم٤م ـم

صقل اًمِمٞمٕمل واًمًٜمل، طمٞم٨م أًم٘مك اًمِمٝمٞمد سمٕمٜمٍم إ قٓدةـ ومٞمام يتٕمٚمؼ سم أ

لم اًمِمٞمٕمل واًمًٜمل صقًم، قمغم يمؾ ُمـ إصقلاًميورة اًمت٤مرخيٞم٦م ًمتقًمد إ

اًمِمٞمٕمل قمـ اًمًٜمّل،  صقلواؾمتٓم٤مع أن يٗمن اًم٥ًٌم اًمٓمٌٞمٕمل ًمت٠مظمر فمٝمقر إ

مم إ٦ٌم ٕهؾ اًمًٜم٦م، وهلذا عم٤ّم وصٚمقا واًمذي اقمتؼمه اٟم٘مٓم٤مع قمٍم اًمٜمص ُمٌّٙمرًا سم٤مًمٜمً

اًمٜمّمػ اًمث٤مين ُمـ اًم٘مرن اًمث٤مين اهلجري اظمتٛمرت قمٜمدهؿ اًمدواومع اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ًمقٓدة 

ذم شمٚمؽ اًمٗمؽمة ٓ يزاًمقن يٕمٞمِمقن قمٍم اًمٜمص  اإلُم٤مُمٞم٦م هذا اًمٕمٚمؿ، ومٞمام يم٤من اًمِمٞمٕم٦م

 اًمذي ُي٘ميص اًميورة اًمت٤مرخيٞم٦م اعمت٘مدُم٦م.

قمٛمٚمّٞم٦م اجلٛمقد قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م سمٕمد ىمرٍن ُمـ ب ـ ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مًم٥ًٌم اًمذي أوىمػ 

، اًمًٜمّل ًم٘مروٍن قمديدة صقلقمـ إ ووم٤مة اًمِمٞمخ اًمٓمقد، ومٞمام مل يرشمٗمع هذا اجلٛمقد

 مه٤م: إمم ؾمٌٌلم اًمّمدر وىمد أرضمٕمف

مم ُمرطمٚم٦م اًمِمٞمخقظم٦م ومٞمام إصقل اًمًٜمّل ضم٤مء قم٘مٞم٥م وصقًمف ن مجقد إإإّول: 

ن يٗمّن أالق، وهق ُم٤م يٛمٙمٜمف ٟمٓمصقل اًمِمٞمٕمل ٟمتٞمج٦م خم٤مو٤مت آيم٤من مجقد إ

 اًمٗم٤مرق سمٞمٜمٝمام.

اًمث٤مين: وهق ؾم٥ٌم يٙمِمػ قمـ قمٛمٍؼ ًمدى اًمًٞمد اًمِمٝمٞمد، إذ رسمط ذم قمٛمٚمٞم٦ٍم 

حتٚمٞمٚمٞم٦ٍم سملم اعمث٘مػ واًمٗم٘مٞمف اًمًٜمل وسملم اًمًٚمٓم٦م، واقمتؼم أن ظمقار اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م 

ًٚمٓم٦م، سملم اًمٗم٘مٞمف واًم وظم٤مـمئ٦م اًمٗمٙمري ٟمٔمرًا ًمٜمٛمط قمالىم٦ٍم ظم٤مص٦م أدى إمم مجقد اعم٤ًمر

صقل اًمِمٞمٕمل ٟمٔمرًا ًمٚمٛمقىمػ اًمٙمالُمل احلذر ُمـ ُمقوققم٦م وهق ُم٤م مل حيّمؾ ذم إ

 اًمًٚمٓم٦م ذم اًمٗمٙمر اًمِمٞمٕمل قمٛمقُم٤ًم.

                                           
 ُمع ومتحف اعمج٤مل ٕؾم٤ٌمب ُاظمرى. (1)
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ظم٤ٌمري٦م سمام ٓ جم٤مل ـ اًمت٠ميمٞمد قمغم اًمٕم٤مُمؾ اًمًٞمٙمقًمقضمل ذم فمٝمقر احلريم٦م اإل 5

شمٗمًػماٍت ُاظمرى  إدظم٤مًمف هذا اًمٕم٤مُمؾ ذمإمم ًمتٗمّمٞمٚمف هٜم٤م، وهق اًمتٗم٤مٌت ه٤مم سمْمّٛمف 

ي١مُمـ سمت٠مصمػمات اًمٕمقاُمؾ اًمٜمٗمًٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م ذم فمٝمقر  اًمّمدر ن اًمِمٝمٞمدأؾ قمغم يدًمّ 

ن يٕمٜمل أُمـ دون  ،ن اًمٜمٔمري٤مت ًمٞم٧ًم دائاًم وًمٞمدة ُم٘مّدُم٤مت قمٚمٛمٞم٦م حمْم٦مأإومٙم٤مر، و

ؾم٤مؾمٞم٦م ذم قمٚمؿ اعمٕمروم٦م وومٚمًٗمتٝم٤م أث٘م٦م سمتٚمؽ اًمٜمٔمري٤مت، وهذه ُمٕم٤مدًم٦م ذًمؽ ؾمٚم٥م اًم

 اعمٕم٤مسيـ.

ٛمف إمم ُمراطمؾ صمالث وومؼ إـمالًم٦ٍم  صقلٚمؿ إـ شم٘مديؿ شمّمّقٍر ُم٘م٤مـمٕمٍل ًمٕم6 ًّ ي٘م

 ؿم٤مُمٚم٦ٍم:

اعمرطمٚم٦م آُومم: اًمٕمٍم اًمتٛمٝمٞمدي اًمذي يٌدأ ُمـ زُمـ اسمـ قم٘مٞمؾ واسمـ اجلٜمٞمد 

 وطمتك اًمِمٞمخ اًمٓمقد.

اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: قمٍم اًمٕمٚمؿ، وهق قمٍم آظمتامر، ويٌدأ ُمـ اًمِمٞمخ اًمٓمقد 

 .&وطمتك اًمقطمٞمد اًمٌٝمٌٝم٤مين

صقًمٞم٦م قمغم ٚمٛمل اًمذي سمدء سم٤مٟمتّم٤مر اعمدرؾم٦م إٙمامل اًمٕماعمرطمٚم٦م اًمث٤مًمث٦م: قمٍم اًم

 يد اًمقطمٞمد وُم٤م يزال طمتك يقُمٜم٤م هذا.

وىمد سمّرر اًمِمٝمٞمد ضمٕمؾ اًمِمٞمخ اٟمٓمالىم٦ًم ًمٕمٍم ضمديد سم٤مًمٕمٓم٤مء اًمٙمٛمل واًمٙمٞمٗمل ًمف 

، يمام أن اًم٥ًٌم ذم ضمٕمؾ اًمقطمٞمد ُمٜمٓمٚمؼ اًمٕمٍم شاًمٗم٘مف أصقلاًمٕمدة ذم »ذم يمت٤مسمف 

ذم إصؾ اًمٕمٛمكم وطم٘مٞم٘متف وووع  صقلؿ إإظمػم هق شمِمٞمٞمده أيمؼم ٟمٔمري٤مت قمٚم

 ُم٤مرات.د اًمٗم٤مصٚم٦م سمٞمٜمف وسملم إاحلدو

وومتح٤ًم ًمٚم٤ٌمب أُم٤مم شم٘مًٞمامٍت ضمزئٞم٦ٍم أوٞمؼ دائرًة مل ُيٚمغ اًمِمٝمٞمد اُمٙم٤مٟمٞم٦م إضمراء 

مم صمالصم٦م أضمٞم٤مل إشم٘مًٞمامٍت ُاظمرى ًمٙمّؾ قمٍٍم ُمـ اًمٕمّمقر اًمثالصم٦م، طمٞم٨م ىمًؿ إظمػم 

وسمحر اًمٕمٚمقم واًمًٞمد اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل، ُمرورًا  سمتالُمذة اًمقطمٞمد يمٙم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء اً سمدء
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 .وصقًٓ ًمٚمِمٞمخ إٟمّم٤مري ،سمتالُمٞمذهؿ يمنميػ اًمٕمٚمامء واعمقمم اًمٜمراىمل

صقل إ نأدراؾمتف ًمت٤مريخ ومٙمرة إصؾ اًمٕمٛمكم، طمٞم٨م ٓطمظ  افـؿقذج افثاين:

ٟمقاقمٝم٤م ومٞمام مل يٙمـ احل٤مل أُمـ اًمؽميمٞمز قمغم ُم٤ٌمطم٨م إدًم٦م اعمحرزة و اًمًٜمل ىمد أيم٨َم 

صقل اًمِمٞمٕمل مل شمٙمـ سمذًمؽ اًمقوقح صؾ ذم إن ومٙمرة إأاًمِمٞمٕم٦م، إّٓ  يمذًمؽ قمٜمد

يمام  دريس واسمـ زهرة،إقمٜمد اعمت٘مدُملم، إذ ُأدرضم٧م اًمؼماءة ذم دًمٞمؾ اًمٕم٘مؾ زُمـ اسمـ 

اًمٕم٘مؾ سمٕمد ذًمؽ، وُاحل٘م٧م اًمؼماءة سم٤مٓؾمتّمح٤مب، ذم ُأدرج دًمٞمؾ آؾمتّمح٤مب ٟمٗمًف 

صم٤ٌمت تخداُمٝمام ٟمً٘م٤ًم سمره٤مٟمٞم٤ًم إلول اؾمواًمِمٝمٞمد إاحلكم ؼ يمام يالطمظ ًمدى اعمح٘مّ 

اًمؼماءة يمٕمدم اًمدًمٞمؾ دًمٞمؾ اًمٕمدم، وذم ظمْمؿ هذا اًمتِمقيش شمؼمز ٟمّمقص قمٜمد اًمًٞمد 

مم إُم٤مرة، ويًتٛمر احل٤مل صؾ وإمج٤مل اًمديـ ؿم٤مرح اًمقاومٞم٦م شمٌدأ سمرؾمؿ طمدوٍد سملم إ

 ٞم٦م طمٞم٨م ٟمجح٤م ذم إضمراء شمرؾمٞمٍؿ ه٤ممزُمـ اًمقطمٞمد واًمِمٞمخ حمٛمد شم٘مل ص٤مطم٥م احل٤مؿم

صقل قمٛمقُم٤ًم قمغم يد اًمِمٞمخ مم شمٌدل صٞم٤مهم٦م قمٚمؿ إإدى أعمّمٓمٚمحلم هلذيـ ا

ُم٤مرات يمٚمٝم٤م صقل اًمٕمٛمٚمٞم٦م ُمـ دًمٞمؾ اًمٕم٘مؾ ًمتتقاضمف وإٟمّم٤مري، وظمرضم٧م إإ

. وىمد وفّمػ اًمِمٝمٞمد اًمّمدر هذه اًمدراؾم٦م اًمت٤مرخيٞم٦م ويمذًمؽ دراؾمتف ومٞمام سمٕمد

٦م: إذ سمتحٚمٞمٚمف ، ذم دقمؿ ُم٤م ؿمّٞمده ُمـ ُمًٚمؽ طمؼ اًمٓم٤مقمظمرى ًمٚمؼماءة اًمٕم٘مٚمٞم٦مإ

ذم ؾمٚم٥م اًم٘مداؾم٦م اًمٕم٘مالئٞم٦م قمـ ـ ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمره قمغم إىمّؾ ـ اًمت٤مرخيل هذا ٟمجح 

صقزم ًمٚمؼماءة مل يٙمـ ُمتٓم٤مسم٘م٤ًم ذم ن اًمٗمٝمؿ إأىم٤مقمدة ىمٌح اًمٕم٘م٤مب سمال سمٞم٤من طمٞمٜمام أيمد 

ؼماءة شمٕمٌػمًا آظمر قمـ ٟمام يم٤مٟم٧م اًمإسمٜمٞمتف وُمٗم٤مد اًم٘م٤مقمدة يمام شم١ميّمد اعمٓم٤مًمٕم٦م اًمت٤مرخيٞم٦م، و

قمغم احلٙمؿ اًمنمقمل ٓ ىم٤مٟمقٟم٤ًم يٗمؽمض وم٘مدان هذا اًمدًمٞمؾ، وهذا  قم٘مكم ُمًت٘مؾ دًمٞمؾٍ 

                                           
 .23ـ 19: 3 صقل، ُم٤ٌمطم٨م ا11ٕـ  9: 5اًمٌحقث  (1)

 .71ـ 64: 3، صقل، ُم٤ٌمطم٨م ا26ٕـ 25اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ:  (2)
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ٞم٦م داظمٚمٞم٦م، رسمام ًمق أصقًم ذم شمدقمٞمؿ وضمٝم٤مت ٟمٔمر صقزمشمقفمٞمػ ُمٝمؿ ًمٚمت٤مريخ إ

 ُم٤مُمٜم٤م طم٘م٤مئؼ ضمديدة.أوؾمٕمٜم٤م ُمـ ٟمٓم٤مق اؾمتخداُمف ًمتٙمِمٗم٧م 

ٙمرة دراؾمتف ًمٚمٛمٙمّقٟم٤مت اًمت٤مرخيٞم٦م، اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٜمٗمًٞم٦م ًمتٌٚمقر وم افـؿقذج افثافث:

طمٞم٤مٟم٤ًم سم٠مدًم٦ٍم ىمد أ، وم٘مد ٓطمظ أن اًمٗم٘مٝم٤مء سم٤مصٓمداُمٝمؿ صقلاًمًػمة ذم قمٚمؿ إ

و ًمزوم أآًمتزام سمٜمت٤مئ٩م ُمًتٖمرسم٦م يتٛمًٙمقن سمام يًّٛمقٟمف سم٤معمًّٚمامت إمم شم١مدي هبؿ 

دًم٦م اًمتل إ شم٠مؾمٞمس وم٘مف ضمديد وهمػم ذًمؽ ُمـ اًمٕم٤ٌمرات، وذم احل٘مٞم٘م٦م وم٢من هذه

قمـ طم٤مًم٦م ٟمٗمًٞم٦م ًمدى اًمٗم٘مٞمف متٜمٕمف ُمـ اخلروج  ومت٤مءاٍت ُمٕمٞمٜم٦ٍم ٟم٤ممج٦مإيًتٌٕمدون هب٤م 

صقًمٞم٤ًم ًمتٖمٓمٞم٦م هذه احل٤مًم٦م أسمٜمت٤مئ٩م ُمًتٝمجٜم٦م ذم اًمقؾمط اًمٗم٘مٝمل، وىمد شمؿ اًمتٜمٔمػم 

ؾمّٞمام اعمٜم٘مقل وضمؼم ٓٞم٦م يمٛمٌٜمك اًمِمٝمرة اًمٗمتقائٞم٦م واإلمج٤مع أصقًمسمٛمجٛمققم٦م ُم٤ٌمين 

 اخلؼم اًمْمٕمٞمػ سمٕمٛمؾ إصح٤مب أو وهٜمف صحٞمح٤ًم سم٢مقمراوٝمؿ... وم٘مد يم٤من اًمٗم٘مٞمف

ء اعمت٠مظمريـ ـ ن جملأحمتٛمٞم٤ًم سمٛمثؾ هذه اعم٤ٌمين ًمًّد هذه اًمثٖمرة اًمٜمٗمًٞم٦م اعم٘مٚم٘م٦م، إّٓ 

ُمـ هذه اعم٤ٌمين  اعمٕم٤مدًم٦م، إذ ُأـمٞمح سمجٛمٚم٦ٍم ه٤مُم٦م ٟمّم٤مري ـ ىمٚم٥موقمغم رأؾمٝمؿ اًمِمٞمخ إ

ن ضم٤مء اًمًٞمد اخلقئل ومٗمٜمّد ٟمٔمريتل أمم إؾمٞمام اإلمج٤مع اعمٜم٘مقل، واؾمتٛمر اًمقوع ٓ

 آٟمج٤ٌمر واًمقهـ.

، ومٔمٝمرت ُمٗم٤مرىم٤مت قمدة سملم صقزماًمٗم٘مف مل يت٠مصّمر ذم اًمٌداي٦م هبذا اًمتٕمديؾ إ ًمٙمـ

ٌّده ذم  صقل، ومٝمق يٜمٙمر ؿمٞمئ٤ًم ذم ا٠ٕمصقزمؾمٚمقك اًمٗم٘مٞمف يمٗم٘مٞمٍف وؾمٚمقيمف يم همػم أٟمف يتٕم

اًمٗم٘مف وُم٤م ذًمؽ إّٓ حل٤مًم٦م اًمتحّرج اًمٜمٗمًٞم٦م هذه، واًمتل يؼمره٤م اًمِمٝمٞمد سمجٛمٚم٦م 

ًمًٞمد اخلقئل ٟم٤مطمٞم٦م إًمٖم٤مء هذه آزدواضمٞم٦م ن ادمف اأإمم ُمؼمرات، وشمّم٤مقمد إُمر 

 .صقلومٓمٌؼ ذم اًمٗم٘مف يمثػمًا مم٤م آُمـ سمف ذم إ

احل٤مًم٦م اًمٜمٗمًٞم٦م ًمٚمٗم٘مٞمف إًم٘م٤مء  ن اٟمًح٤مب هذه اعم٤ٌمين وشمراضمٕمٝم٤م مل حُيؾ دونأسمٞمد 

                                           
 .134ـ 131و 97ـ 93: 2، صقلُم٤ٌمطم٨م إ (1)
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ٟم٘م٤مض ٟمٔمري٦م اًمًػمة اًمتل ٓطمظ وسمّمقرة ُمتقاصٚم٦م، ومخرضم٧م ُمـ سملم إسمث٘مٚمٝم٤م 

ٟمّم٤مري مل ن وم٘مٝم٤مء ُمرطمٚم٦م ُم٤م ىمٌؾ إأامم ـ اًمِمٝمٞمد ـ وهل ُمالطمٔم٦م ضمديرة سم٤مٓهت

يٙمقٟمقا ًمٞمًتٕمٞمٜمقا سمٛمٗمٝمقٍم يمٛمٗمٝمقم اًمًػمة ذم طملم ص٤مرت اًمًػمة ذم اًمقوٕمٞم٤مت 

ؾمٞمام همػم ، ٓسمح٤مث اًمٗم٘مٝمٞم٦مإ أيمثر ؾم٤مؾمٞم٤ًم ُمـأاًمٗم٘مٝمٞم٦م ُم٤م سمٕمد إٟمّم٤مري شمِمٖمر طمٞمزًا 

 اًمٕم٤ٌمدات.

ء ذم ؾمٚمقيمٝمؿ هذا اٟمت٘م٤مد اًمٗم٘مٝم٤مإمم واًمًٞمد اًمِمٝمٞمد ذم دراؾمتف هذه وإن مل هيدف 

، ومٙم٤مر ىمراءًة طمديث٦مقمغم ُم٤ٌمٟمٞمف اعمٕمرومٞم٦م، همػم أٟمف ىمرأ إ ظم٤مّص٦مسمؾ ىمدم ًمف قمدة ُمؼمراٍت 

 ٞم٦م.صقًمرسمام مل يٙمـ هل٤م قملم وٓ أصمر هبذه اًمّمقرة ذم إسمح٤مث إ

 

 صٍٛاحملٛس ايشابع: تٛظٝف١ٝ عًِ األ

شم٠مصمر  صقلوإ سملم اًمٗمٚمًٗم٦ماًمٌٝمٌٝم٤مين سُمٕمٞمد اعمزاوضم٦م اًمتل سمدأت ُمٜمذ قمٍم اًمقطمٞمد 

قمٚمؿ  إظمػم سمام يٛمٙمـ شمًٛمٞمتف سم٤مهل٤مدومٞم٦م اًمٗمٚمًٗمٞم٦م، ومٕمٚمؿ اًمٗمٚمًٗم٦م اًمٙمالؾمٞمٙمٞم٦م

 ُمـ اًمٕمٚمقم آؾمتٓمراىمٞم٦م ؾمقى ُمـ طمٞم٨م ـمٌٞمٕم٦م 
ٍ
ُمًت٘مؾ صم٤مسم٧م سمذاشمف ٓ يّّمٜمػ يمجزء

اًمٕمالىم٦م سملم اًمٕمٚمقم اًمتل دمٕمؾ ُمـ سمٕمْمٝم٤م ُمًتٝمٚمٙم٤ًم عمٕمٓمٞم٤مت اًمٌٕمض أظمر 

ن أوُمّم٤مدرات ىمٌٚمٞم٦م ًمف، ومل شمًتٓمع اًمٗمٚمًٗم٦م ُمقوققم٦م  أصقلء شمّمدي٘مٞم٦م و يمٛم٤ٌمدى

ظمرى ين إّٓ ُمـ ظمالل شمقفمٞمػ اًمٕمٚمقم إدمد دمًٞمدًا قمٛمٚمٞم٤ًم ًمذاهت٤م ذم اًمقاىمع اإلٟم٤ًم

ًمٜمت٤مئجٝم٤م، وهلذا سم٘مٞم٧م ُمـ طمٞم٨م ذاهت٤م قمٚماًم ٟمٔمري٤ًم دمريدّي٤ًم ٓ يرى ٟمٗمًف ُم١ًموًٓ قمـ 

ار اًمقضمقد طمّؾ ُمِمٙمٚم٦ٍم ذم اًمقاىمع ُم٤ٌمذًة أو سم٤مًمقاؾمٓم٦م ؾمقى ُمِمٙمٚم٦م يمِمػ أه

وهم٤ميتٝم٤م جمرد ُمٕمرومتف ش قضمقد سمام هق ُمقضمقداعم»ًمٕم٤مم، وهلذا يم٤من ُمقوقع اًمٗمٚمًٗم٦م ا

يمذًمؽ، ٓ سمام هق ُم١مصمر ووم٤مقمؾ وُمٜمت٩م، وىمد أوٗم٧م هذه اًمٓمٌٞمٕم٦م اخل٤مص٦م قمغم 

                                           
 سم٤مًمٗمٚمًٗم٦م، وم٤معم٘مّمقد اًمٗمٚمًٗم٦م اإلؾمالُمٞم٦م. صقلطمٞمٜمام ٟمتحدث هٜم٤م قمـ قمالىم٦م إ (1)
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قمـ أي ُم١ًموًمٞم٦م  ذم اًمٖم٤مًم٥م ؾمالُمٞم٦م ـم٤مسمٕم٤ًم اٟمٗمرادي٤ًم وأىمّم٧م اًمٗمٞمٚمًقفاًمٗمٚمًٗم٦م اإل

 ُمٞمداٟمٞم٦م.

ؾمّٞمام ذم سمداي٤مت اًمتٗم٤مقمؾ ـ ٓـ  صقلاًمٗمٚمًٗم٦م وإ وٟمٔمرًا ًمٙمقن اًمٕمالىم٦م سملم

أطم٤مدي٦م اجل٤مٟم٥م هم٤مًم٤ًٌم ٓ ضمدًمٞم٦م شمٗم٤مقمٚمٞم٦م، يم٤من ُمـ اعمتقىّمع ان شُمٚم٘مل سمث٘مٚمٝم٤م وٟمٛمٓمٝم٤م 

 ذم صقزم، وهق ُم٤م شمرك أصمره ذم حتّقل اجلٝمد إصقلهداومٝم٤م قمغم إأؾم٤مًمٞمٌٝم٤م وأو

 حت٘مٞمؼ احلؼ ذم زمصقضمٝمٍد ٟمٔمري، ومّم٤مر َهؿُّ إإمم طمٞم٤من ُمـ ضمٝمٍد قمٛمالين سمٕمض إ

اعم٠ًمًم٦م اًمٗمالٟمٞم٦م، ومل يُٕمد ُمرُم٤مه ُمٕمروم٦م ُمدى أصم٤مر اًمٜم٤ممج٦م قمـ هذه اًمٜمتٞمج٦م، وُم٤م هق 

٥ٌّم اًمذي هتدف ًمف قمغم اعمًتقى اًمٗم٘مٝمل، وهق أُمر ـ ًمف أؾم٤ٌمسمف إ ظمرى أيْم٤ًم ـ ؾم

طمؾ هُيدف ُمٜمف شمّمحٞمح اعم٤ًمر اًمٗم٘مٝمل و ظمدُم٤ميت ُمـ قمٚمؿ صقلٟمت٤مٍج ًمألإقم٤مدة إ

ُيٓمٚم٥م ُمٜمف أطمٞم٤مٟم٤ًم جمرد ؿمحذ اًمذهـ وشمٜمٛمٞم٦م اعمٕمروم٦م  ٍؿ اؾمت٘مالزمُمِم٤ميمٚمف وم٘مط إمم قمٚم

 ًمٖمروٝم٤م وم٘مط.

ظمرى، أٓ وهل أن هذا يم٤من واطمدًا ُمـ أؾم٤ٌمب فمٝمقر ُمِمٙمٚم٦ٍم أهمٚم٥م اًمٔمـ أو

ظمرى اًمٗمٚمًٗمٞم٦م ُمِمٙمٚم٦م قمدم اًمتاميز اًمٓمٌٞمٕمل هلذا اًمٕمٚمؿ قمـ جمٛمققم٦م اًمٕمٚمقم إ

٤مسمٚم٦م ًمٚمٌح٨م ـ دظمقل ُم٤ًمئؾ ُمثٚم٦م ىمواًمٙمالُمٞم٦م واًمٗم٘مٝمٞم٦م و...، وًمٕمّؾ ُمـ ذًمؽ ـ وإ

اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم واًمتحًلم واًمت٘مٌٞمح واجلؼم وآظمتٞم٤مر وسمٕمض ُمٓم٤مًم٥م اًمتجري مم٤م هق 

سمح٤مث اًمٙمالُمٞم٦م اًمٗمٚمًٗمٞم٦م، وهٙمذا ىم٤مقمدة ٓ ضر وٓ طمرج واعمٞمًقر ٓ ُمـ إ

يً٘مط سم٤معمٕمًقر وىم٤مقمدة اًمٗمراغ واًمتج٤موز وأص٤مًم٦م قمدم اًمتذيمٞم٦م واًم٘مرقم٦م وُم٤ٌمطم٨م 

رادة همٚم٥م ضمقاٟمٌف، ويمذًمؽ ُم٤ًمئؾ اًمٓمٚم٥م واإلأ٤م هق وم٘مٝمل ذم آضمتٝم٤مد واًمت٘مٚمٞمد مم

ؾم٤مؾمف أواًمٕمرض اًمذايت واًمٖمري٥م وُمقوقع اًمٕمٚمؿ واقمت٤ٌمرات اعم٤مهٞم٦م مم٤م هق ذم 

 ومٚمًٗمل ُمٜمٓم٘مل...
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ن أٞم٦م اعم٘مّررة ٟمّم٥م قمٞمٜمٞمف ُمـ ؿم٠مٟمف صقًم اًمٖم٤مي٦م إصقزموًمٕمؾ قمدم ووع إ

اًمتل ىمد ٓ هتّٛمف ُمـ  ظمرىُم٤مم صٜمقف اعمٓم٤مًم٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م إأيت٥ًٌم ذم ومتح اًم٤ٌمب 

ن يٙمقن أيْم٤ًم أٟمام شمِمٌع رهمٌتف ذم اًمتحٚمٞمؾ واًمتٕمٛمؼ، ويٛمٙمـ إ، وأصقزمطمٞم٨م هق 

ؾمٞمام اًمٗمٚمًٗم٦م واًمٙمالم يمٕمٚمقم ُمًت٘مٚم٦م.. ذم ٓ ظمرىٟٓمح٤ًمر طمْمقر اًمٕمٚمقم إ

إمم  صقزمإ قءذم جل ظمػمة دوراً رسمٕم٦م إآوؾم٤مط اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ذم اًم٘مرون إ

ذ ٓ ُمٙم٤من آظمر إ صقلاًمتل شمٜمدرج حتتٝم٤م ـ داظمؾ قمٚمؿ إ ُمٕم٤مجل٦م سمٕمض اعمٓم٤مًم٥م ـ

 ُمتقومر همػمه.

ؿمٙم٤مًمٞمتل إُم٤مذا ومٕمؾ اًمِمٝمٞمد اًمّمدر إزاء  :وم٤مًم١ًمال اعمٓمروح هق ،وقمغم أي٦م طم٤مل

 وُم٤مذا يم٤من ُمقىمٗمف؟ ؟صقلٟمْم٤ٌمـمٞم٦م ذم إاًمٕمٛمالٟمٞم٦م وآ

شمقطمل ٟمت٤مضم٤مت اًمِمٝمٞمد اًمّمدر سم٠مٟمف مل ي٘مّدم ؿمٞمئ٤ًم ذم هذا اعمج٤مل، وهق إحي٤مء ىمد 

محؾ شمّمّقٍر إمم طمد ُمٕملم، همػم أن ُمالطمٔم٦م قمدة ُاُمقر ىمد شمدومٕمٜم٤م إمم يٙمقن ُمؼمرًا 

 خمتٚمٍػ سمٕمض اًمٌمء:

 وُمٓم٤مًم٥م ٓ صقزمن هٜم٤مك ُمٓم٤مًم٥م شمٕمٜمل إأأ ـ إٟمف ي٘مرر ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٜمٔمري٦م، 

 سمدراؾمتف ُم٤ممل ٟمت٠ميمد صقزمًمزام إإٓ يؼمر  صقلشمٕمٜمٞمف، وجمّرد إدراج ُمٌح٨ٍم ُم٤م ذم إ

 صقلذا ُم٤م ّسح سمف ٟمٗمًف ذم ُمٜم٤مىمِمتف ًمتٕمريػ اعمِمٝمقر ًمٕمٚمؿ إٞمتف، وهأصقًمُمـ 

ٞم٦م صقًمأن هذا اًمقصػ ُمتٗمّرع قمغم أدرضمقا وصػ اًمتٛمٝمٞمد ومٞمف، طمٞم٨م ٓطمظ أطمٞمٜمام 

ٞم٦م، وسم٤مًمت٤مزم شمدّون ومتّٝمد، ٓ أن جمرد شمدويٜمٝم٤م يٗمرض أصقًمهن٤م شمٙمقن أي أاعم٠ًمًم٦م، 

ؾم٤مؾمٞم٤ًم ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٜمٔمري٦م أ ، وهذا اًمذي ذيمره يِمٙمؾ قمامداً ٞم٦مأصقًمقمٚمٞمٜم٤م اقمت٤ٌمره٤م 

 .صقلذم قمٚمؿ إ ٟمٞم٦مُمْمٛمق ي٦م شمٖمٞمػمات ُمقوققمٞم٦مٕ

                                           
ومتٝمٞمد ذم ُم٤ٌمطم٨م اًمدًمٞمؾ 21: 1، اًمٌحقث 8ـ  7، احلٚم٘م٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: صقلدروس ذم قمٚمؿ إ (1)

 .21: 1ل اًمٚمٗمٔم
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ٟمف ي١مُمـ أ صقلومم اعمت٘مدُم٦م ًمت٘مًٞمؿ قمٚمؿ إب ـ يًتقطمك ُمـ اًمّمٞمٖم٦م إ

صٞم٤مهم٦ًم ُمٞمداٟمٞم٦ًم شمتٌع  صقلراد صٞم٤مهم٦م إأواًمٗم٘مف، طمٞم٨م  صقلسمٛم٘م٤مرسم٦ٍم ُم٤م سملم إ

إمم ه ىمٞم٤مُمف سم٤مظمتٞم٤مر هذا اًمت٘مًٞمؿ ُمر ىمد يٕمززطمريم٦م اًمٗم٘مٞمف ذم قمٛمٚمف اًمٗم٘مٝمل، وهذا إ

وسمِمٙمؾ  قءطمد يمٌػم ذم يمتٌف اًمدراؾمٞم٦م وهق أُمر ًمف دٓٓشمف، يمام يالطمظ شمًٚمٞمٓمف اًمْم

ن هٜم٤مك أ، يمام  ذم اعمٕم٤ممل واًمدروسصقزمُمريّمز قمغم ُم٠ًمًم٦م اًمتٗم٤مقمؾ اًمٗم٘مٝمل إ

ذ إٟم٤ًمن قمٜمد ىمراءة يمت٤مب احلٚم٘م٤مت ظمٓمقة ُمٚمٗمت٦م ًمٚمٜمٔمر ىم٤مم هب٤م اًمِمٝمٞمد يراه٤م اإل

٥َم قمـ هذا اًمٙمت٤مب يمثػٌم ُمـ اعم٤ًمئؾ اًمتل ىمد شمقطمل ًمدى ُمٓم٤مًمٕمتٝم٤م إُّم٤م سمٕمدم طُمجِ 

، وهذه شمّم٤مدوم٤مت ُمثػمة ومٞمٝم٤م اًمثٛمرة اًمٕمٛمٚمٞم٦م أو ٟمدرة اًمٗم٤مئدة أو اخلٚمط اعمقوققمل

قمؿ واعمِمتؼ وٓ ضر واعمٞمًقر ًمٚمت٤ًمؤل، ومٛم٤ٌمطم٨م احل٘مٞم٘م٦م اًمنمقمٞم٦م واًمّمحٞمح وإ

طم٨م اجلؼم وآظمتٞم٤مر واًمٓمٚم٥م ص٤مًم٦م قمدم اًمتذيمٞم٦م وُم٤ٌمأٓ يً٘مط سم٤معمٕمًقر و

واإلرادة واًمٕمرض اًمذايت واًمٖمري٥م وحتٚمٞمالت طم٘مٞم٘م٦م ُمقوقع اًمٕمٚمؿ ومْماًل قمـ 

ُم٤ٌمطم٨م آضمتٝم٤مد واًمت٘مٚمٞمد وىم٤مقمدة اًمٗمراغ واًمتج٤موز واًم٘مرقم٦م وهمػمه٤م مم٤م دم٤مهٚمف ذم 

 يْم٤ًم.أاًمٌح٨م اخل٤مرج 

ومالطمظ ُم٤م  ،يمام يالطمظ اعمد واجلزر ذم اهتامُم٤مشمف ذم هذا اًمٙمت٤مب وطمتك ذم شم٘مريراشمف

، وٓطمظ اهتامُمف اًمزائد سمحثف ومٞمف ـ أي احلٚم٘م٤مت ـ طمقل آٟمًداد يمؿ يم٤من ىمٚمٞمالً 

واهتامُمف اًمٙمٌػم ضمدًا سم٠مسمح٤مث اًمتٕم٤مرض... وهٜم٤مك  صقلسمٛم٤ٌمطم٨م احلج٩م وإ

ؿمقاهد اظمرى ُمٚمٗمت٦م ًمٚمٜمٔمر يمٚمٝم٤م شمّم٥م ذم شمٕمزيز اطمتامل اًمتٕمّٛمد ُمـ اًمًٞمد اًمِمٝمٞمد 

 ؾم٤ٌمب اعمت٘مدُم٦م.ًمأل

سمام يراه ُمـ ظمروج  صقلُمًتقى أـمروطمتف ذم شم٘مًٞمؿ قمٚمؿ إ ج ـ اًمتزاُمف قمغم

                                           
 . 52ـ 43: 2، اًمدروس 24اعمٕم٤ممل، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ:  (1)

 .252ـ 249: 2 صقلدروس ذم قمٚمؿ إ (2)
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 ؿ، وطمٞم٨م مل يٙمـ هٜم٤مك جم٤مٌل ُمٜمٔمقرُم٤ٌمطم٨م اًم٘مٓمع واحلٙمؿ اًمنمقمل قمـ هذا اًمٕمٚم

 وؾمٓم٤ًم جيٕمٚمٝمام ذم ُمدظمٍؾ أو ُم٘مدُم٦م، وهذا يدًّمؾ سمدرضم٦ٍم ُمٕمٞمٜم٦محلذومٝمام يمٚمٞم٤ًم ىمّدم طمالًّ 

 قمغم ىمٜم٤مقمتف سميورة دمٜم٥ّم اخلٚمط اعمقوققمل.

ٓؾمت٤ٌمق قمغم اًمِمٝمٞمد اًمّمدر ومٞمام ًمق طمّددٟم٤م ٟمحـ ظمروج ُم٠ًمًم٦م د ـ ٓ يٛمٙمـ ا

ن أٟمف ٓسمد أًمزاُمف سمٜمت٤مئجٜم٤م، وهذا يٕمٜمل إأو قمدم وم٤مئدهت٤م و صقلُمٕمٞمٜم٦م قمـ قمٚمؿ إ

طمظ ُمقىمٗمف ُمٜمٝم٤م، ومٛمثالً ُم٤ٌمطم٨م اعمٕمٜمك احلرذم واًمتل يقضمد ضمدل ذم ىمٞمٛمتٝم٤م ٟمال

اخلٓم٠م ذم إمم ؿم٤مر أاًمٌح٨م  ٟمف وذم ظم٤ممت٦م هذاأاًمٕمٛمٚمٞم٦م، ومّّمؾ ومٞمٝم٤م اًمًّٞمد اًمِمٝمٞمد، إّٓ 

وهل قمغم  اقمت٤ٌمره٤م ُمٓم٤مًم٥م سمال وم٤مئدة، واؾمت٠مٟمػ سمحث٤ًم ُمريّمزًا ذم اًمثٛمرة اًمٕمٛمٚمٞم٦م هل٤م

اًمٜمت٤مئ٩م اًمٕمٛمٚمٞم٦م ٕي سمح٨م ؾمٛم٦ٌم اصٓمٌٖم٧م إمم ؿم٤مرة واإل .ُمٌٜم٤مه وشمّمقراشمف صحٞمح٦م

ٞم٦م. سمؾ ّسح ذم ُم٘مّدُمتف قمغم احلٚم٘م٤مت سمٛمدى ضورة اًمٕمٜمٍم صقًمهب٤م دراؾم٤مشمف إ

وآسمتٕم٤مد سم٤مًمت٤مزم قمـ  ٞم٦م واًمٙمِمػ قمٜمف وشمقوٞمحفأصقًمي ُم٠ًمًم٦م ٕ اعمٞمداين

 ٞم٦م ًمٕمدم اعمٕمروم٦م سمف.صقًمُمٙم٤من شمقفمٞمػ اعم٤ًمئؾ إإاًمتجريدي٦م أو قمدم 

وهل أن وم٤مئدة ، ٟم٘مٓم٦ٍم ُمٝمٛم٦م ذم ُم٘مّدُمتف قمغم احلٚم٘م٤متإمم اًمّمدر ؿم٤مر أهـ ـ ًم٘مد 

ن سمٕمض إف ٟمٗمًف سمؾ ٞم٦م، ىمد ٓ شمٙمقن ُمتّمٚم٦ًم أطمٞم٤مٟم٤ًم وُم٤ٌمذة سم٤مًمٗم٘مصقًماعم٠ًمًم٦م إ

و ًمتحدد أٞم٦م ُاظمرى ًمتِمّٙمؾ ومٞمٝم٤م ُمٕم٤مدًم٦ًم ُمٕمٞمٜم٦ًم أصقًماعم٤ٌمطم٨م شمثٛمر ذم داظمؾ ُم٤ٌمطم٨م 

ُم٤م داُم٧م همػم  صقل إدراج هذه اعم٠ًمًم٦م ذم إصقزمُمّمٓمٚمح٤ًم ُم٤م، وهذا أُمٌر يؼمر ًمأل

ٟمدراج ذم قمٚمؿ آظمر طمتك ًمق مل شمٙمـ ذات ٟمت٤مئ٩م ُم٤ٌمذة ذم اًمٗم٘مف، ويٛمٙمـ ًمٜم٤م ىم٤مسمٚم٦م ًمال

يمام قمؼم قمٜمف سمٕمض  ،سم٠مٟمف قمٚمؿ ٟمٔمري قمٛمكم ُمٕم٤مً  صقلؽ قمغم قمٚمؿ إأن ٟمٓمٚمؼ ًمذًم
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 .اًم٤ٌمطمثلم

 

 ٞصٛياحملٛس ارتاَع: ايعكٌ األ

ذم ٟمٔمريتف  ُيٕمد ـ ذم ٟمٔمر اًمٙم٤مشم٥م ـ اًمتٕمديؾ اعمٜمٓم٘مل اًمذي ىم٤مم سمف اًمِمٝمٞمد اًمّمدر

يمؼم إٟمج٤مز ىمدُمف اًمِمٝمٞمد هلذا اًمٕمٚمؿ ـ وًمٖمػمه أأهؿ و صقلاعمٕمرومٞم٦م اعمقفمٗم٦م ذم قمٚمؿ إ

 اًمقراء وشمٌديؾ اًمٌٜمك اًمتحتٞم٦م اعمٜمٓم٘مٞم٦م هقإمم اًمٕمٚمقم أيْم٤ًم ـ، ذًمؽ أن اًمرضمقع  ُمـ

 صقزم، واًمتٍمف ذم اًمٕم٘مؾ إصقزمذم اًمٕم٘مؾ إ إطمداٌث ًمتٖمٞمػماٍت ضم٤مّدٍة وأصٞمٚم٦م

وووٕمف قمغم ـم٤موًم٦م اًمتنميح حت٧م اعمجٝمر اًمٜم٘مدي هق قمٛمؾ ظمٓمر وطم٤ًمس ضمدًا يمام 

ٚمٞمٍؾ ًمٚمٕم٘مؾ وُمـ صمؿ ٟم٘مٌد ًمف وومٞمام سمٕمد أٟمف وم٤مئؼ اًمّدىم٦م واًمّمٕمقسم٦م، إهن٤م قمٛمٚمٞم٦م حت

اؾمتٌداًمف، وهذه اًمٕمٛمٚمٞم٦م هل ُمـ اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمٗمٙمري٦م اًمتل يّمٕم٥م ُمالطمٔم٦م شمداقمٞم٤مهت٤م 

ُمّدة يم٤مومٞم٦م إلقم٤مدة سمٚمقرة إؾمس وُمـ صمؿ إمم ٟمج٤مزه٤م سمؾ حتت٤مج ومم إلوٛمـ اًمٗمؽمة إ

 اًمنموع ذم شمقفمٞمٗم٤مٍت ضمديدٍة، أي هل ذم روطمٝم٤م اؾمتٌدال ًمٚمقوع اًم٘م٤مئؿ ٟمحق ووع

 ضمديد.

إن دّق آؾمٗملم ذم ضمذر اعمٜمٓمؼ إرؾمٓمل اًمذي شم٘مقم قمٚمٞمف يمؾ اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمٕم٘مٚمٞم٦م 

وٟمحـ هٜم٤م  ـيٛمٙمٜمف  ،ٞم٦م واؾمتٌداًمف سم٤معمٜمٓمؼ اًمذايت اًم٘م٤مئؿ قمغم ٟمٔمري٦م آطمتاملصقًمإ

و يمثػم أٞم٤مت يمٚمٝم٤م صقًمن يٕمٞمد شمِمٙمٞمؾ ٟمٛمط ومٝمٛمٜم٤م وشمّمقرٟم٤م ًمألأ ـطمٞم٤مديقن ٟمًٌٞم٤ًم 

ن أُمٜمٓم٘مف هذا ذم اإلمج٤مع واًمِمٝمرة و... ومٝمذا ٓ يٕمٜمل  ذا يم٤من اًمّمدر ىمد ـمٌؼإُمٜمٝم٤م، و

ُاظمرى، إذ هم٤مًم٤ًٌم ُم٤م ٓ يدرك  ٞم٦مأصقًمهذا اعمٜمٓمؼ ٓ يًتققم٥م اإلضمراء ذم ومروٍع 

ن شمّمٚمف ٟمٔمري٤مهتؿ ًمٞم٠ميت أاصح٤مب اًمٜمٔمري٤مت واعمِم٤مريع اًمٙمؼمى اعمدى اًمذي يٛمٙمـ 

د هل ذم قمدم سمداقمٞم٦م ذم هذه اخلٓمقة ُمـ اًمِمٝمٞمأظمرون وحيددوا ذًمؽ. واعمٞمزة اإل
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ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ ذم  شمّمقٍر أو ـمرحقمغم شمقًّمد  ُم٤ًمقمدة ٞمٍط أو شمرايمامٍت ُمٕمرومٞم٦موضمقد حم

، وهق يٕمٜمل اًمقؾمط اًمٕمٚمٛمل آٟمذاك طمتك همػم احلقزوي قمغم رأي سمٕمض اًم٤ٌمطمثلم

ىمؾ شمٓمٌٞم٘مف هلذا أو ٓ أىمٞم٤مم اًمِمٝمٞمد سمقوع اًمٌديؾ عم٤م ٓ حم٤مذي ًمف ذم وؾمٓمف اًمٕمٚمٛمل 

ُمٌر يدًمٜم٤م سم٠مُم٤مٟم٦م قمغم ُمدى أف ُمثؾ هذا اًمتٓمٌٞمؼ ُمـ ىمٌؾ، وهق اًمٌديؾ ذم قمٚمقم مل شمٕمر

 اخلاّلىمٞم٦م واًمث٘م٦م اًمتل متّتع هبام.

 

 ستُاٍاملٓطل ايزاتٞ يًُعشف١ ـ ْعش١ٜ اال

ـ ُمـ ن اعمٜمٓمؼ إرؾمٓمل ـ يم٤معمٜمٓمؼ اًمتجريٌل ـ مل يتٛمٙمّ أ اًمّمدر اقمتؼم اًمِمٝمٞمد

ؾمس إ» ٦م ذم يمت٤مسمفـمروطم٦م سمديٚمأشمٗمًػم فم٤مهرة اعمٕمروم٦م اًمٌنمي٦م وشم٘مٞمٞمٛمٝم٤م، وم٘مّدم 

أـمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م اؾمؿ: اعمٜمٓمؼ اًمذايت ًمٚمٛمٕمروم٦م، وهق ُمٜمٓمؼ يٕمتٛمد ش ؾمت٘مراءًمالاعمٜمٓم٘مٞم٦م 

متر سمٛمرطمٚمتلم ذم ؾمػمورة  طمتامل اًمري٤موٞم٦م، ويرى أن اعمٕمروم٦م اًمٌنمي٦مٟمٔمري٦م آ

ومم ُمٜمٝمام ُمرطمٚم٦م اًمتقاًمد اعمقوققمل اًمذي حيّمؾ ٟمتٞمج٦م شمرايمؿ إ :شمٙمّقهن٤م

إمم ارشمٗم٤مع ـ قمغم أصمر قمٛمٚمٞم٦م ري٤موٞم٦م  ـ مم٤م ي١مدي يمٍز واطمدطمتامٓت اعمٜمّم٦ٌم قمغم ُمرآ

درضم٦م آطمتامل إمم طمد يمٌػم ضمدًا ًمتٌدء قم٘م٥م ذًمؽ ُمرطمٚم٦م اًمتقاًمد اًمذايت، واًمتل 

ًمٚمذهـ اًمٌنمي سمحٞم٨م يٙمقن ُمٕمّدًا سمٜمحٍق ٓ حيتٗمظ  ؾم٤مس شمريمٞم٦ٌٍم ظم٤مص٦مأشم٘مقم قمغم 

٤مس هذه اًم٘مٗمزة ؾمأسم٤مٓطمتامٓت اًمِمديدة اًمْمآًم٦م، إُمر اًمذي يقًمد اًمٞم٘ملم قمغم 

 اًمذاشمٞم٦م ًمٚمذهـ.

وأرضمٕمٝم٤م  ،ؾم٤مس ىم٤مٟمقن آطمتامل هذاأوىمد ومن اًمِمٝمٞمد اًمٞم٘مٞمٜمٞم٤مت اعمٜمٓم٘مٞم٦م قمغم 

ًمٞمف، ُمًتٌٕمدًا ُمـ اعمٞمدان اومؽماوٝم٤م ىمٌٚمٞم٤مت قم٘مٚمٞم٦م، وظمرج قم٘م٥م يمؾ ذًمؽ سمتّمقٍر إ

ًمٞمتٜم٤مزل ذم ُمنموقمف هذا قمـ ٟمٔمري٦م  ،حيّٙمؿ هذا اعمٜمٓمؼ ذم أيمثر ُمراومؼ احلٞم٤مة واعمٕمروم٦م
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 .شومٚمًٗمتٜم٤م» زاع اًمتل شمٌٜم٤مه٤م ذمٟمتآ

اقمت٤ٌمر هذا اًمٓمرح اًمٗمٚمًٗمل اعمٜمٓم٘مل هق إهؿ ذم إمم إن اًمٌمء اًمذي يدومٕمٜم٤م 

سمؾ واًمِم٤مُمؾ أيْم٤ًم[ هق أٟمف اٟمٓمٚمؼ ذم قمٛمٚمٞم٦م حتدي٨م قمٚمؿ ] صقزمُمنموع اًمّمدر إ

ُمـ اًمٌٜمٞم٦م واجلذر ٓ ُمـ اًمٗمقق واًمًٓمح، وىم٤مم سمٛمح٤ميمٛم٦م ٟمٛمط اًمتٗمٙمػم  صقلإ

رؾمٓمل إمم ٟمٛمٍط اؾمت٘مرائل اطمتامزم، وسملم اًمٜمٛمٓملم ومرٌق أٚمف ُمـ ٟمٛمٍط  وحتقيصقزمإ

ؿم٤مؾمع ًمٞمس هٜم٤م حمٚمف. وهذا يٕمٜمل أٟمف ىم٤مم أوًٓ سم٢مضمراء شمٌديالت ذم اعمخزون اعمٜمٓم٘مل 

ًمٞم٘مرأه ُمـ ُمٜمٔم٤مر اًمٜمت٤مئ٩م اعمٜمٓم٘مٞم٦م اجلديدة،  صقلقمٚمؿ إإمم واجلٝم٤مز اعمٕمرذم صمؿ أشمك 

ت وإطمداث اًمتل شم٘مػ ظمٚمػ اًم٘مْم٤مي٤م وهل ـمري٘م٦ٌم شمٗمًح اعمج٤مل ًم٘مراءة اعمِمٙمال

اًمٕمّم٥م اعمتداظمؾ واعمتحّٙمؿ اًمذي  ، أي ذاكصقلواعمٕم٤مدٓت اعم٘مرؤة ذم إ

 ام قم٤ميِمتف وم٘مط.إٟمطمٞم٤مٟم٤ًم يمثػمًة وأن شمِمٕمر سمف أٞم٦م دون صقًمارشمٙمزت قمٚمٞمف أًمٞم٦م إ

ن شمقؾمٕم٦م اعمخزون اعمٜمٓم٘مل ًمٞمِمٛمؾ أضمٝمزًة وسمٜمك ُمٜمٓم٘مٞم٦م ُمتٜمققم٦م زائدًا قمغم اعمٜمٓمؼ إ

ل، ويمن اطمتٙم٤مر هذا اعمٜمٓمؼ ًمٓمرائؼ اًمتٗمٙمػم ـ طمتك ًمق يم٤من ذم ٟمٗمًف طم٘م٤ًم، إرؾمٓم

ن يٙمقن يم٤مومٞم٤ًم ـ هل اًمٓمري٘م٦م إيمثر وامٟم٤ًم ذم شمٜمٛمٞم٦م أن يٙمقن ٓزُم٤ًم وأومٝمٜم٤مك ومرٌق سملم 

اًمتٕم٤مـمل سمٜمٗمس اًمٓمري٘م٦م اًمتل ؾم٤مر إمم ، وهذا ُم٤م ي١ميّمد طم٤مضمتٜم٤م اًمٞمقم صقلقمٚمؿ إ

اًمٕم٘مؾ ٟمٗمًف، طمتك ٓ ٟمالطمؼ ُمٔم٤مهر اعمِمٙمٚم٦م قمٚمٞمٝم٤م اًمّمدر ذم اًمتٖمٞمػم، أي حتٚمٞمؾ 

 ن ٟمتٚمّٛمًٝم٤م سمٕمٞمٜمٝم٤م ومٜمًتٜمزف ذاشمٜم٤م سمذًمؽ.أدون 

 

 ستُاٍَٚٓطل اال صٍٛعًِ األ

ًم٘مد أضمرى اًمِمٝمٞمد اًمّمدر شمٓمٌٞم٘م٤مت قمديدة عمٜمٓمؼ آؾمت٘مراء هذا ذم قمٚمؿ 

، يمام وفّمٗمف ذم قمٚمؿ اًمٙمالم واًمرضم٤مل واحلدي٨م واًمٗم٘مف أيْم٤ًم، وأهؿ ُم٤م ىمّدُمف صقلإ
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  هق قمغم اًمِمٙمؾ اًمت٤مزم:صقزم اإلـم٤مر إاًمِمٝمٞمد ذم

ؿ اًمِمٝمٞمد اًمّمدر ُم٤م أؾمامه سم٤مًمدًمٞمؾ آؾمت٘مرائل  ًّ  ىمًٛملم مه٤م:إمم ىم

ؾمت٘مرائل اعم٤ٌمذ، وهق اًمدًمٞمؾ اًمذي شمٕمرض ًمف ذم اًم٘مًؿ إّول: اًمدًمٞمؾ آ

 صقل، وىمد سم٘مل ـ ُمع إؾمػ ـ ُمٖمٞم٤ًٌم قمـ قمٚمؿ إُمقضمزًا اًمٙمالم طمقًمفش اعمٕم٤ممل»

دًة قمـ قمٚمؿ اًمٗم٘مف، سمؾ هق يمٛمنموع اعمٜمٓمؼ اًمذايت ًمٚمٛمٕمروم٦م يمٚمف اًمذي يمام هق ُمٖمٞم٥م قم٤م

 يمثر ُيتاًم قمٜمد اًمِمٝمٞمد اًمّمدر.يمثر شمٖمٞمٞم٤ًٌم وإيٛمثؾ اإلٟمج٤مز إ

 [واًمٜمّمقص]يٕمتٛمد هذا اًمدًمٞمؾ قمغم قمٛمٚمٞم٦م اًم٘مٞم٤مم سمتجٛمٞمٕم٤مت ُمريّمزة ًمألطمٙم٤مم 

ائـ آطمتامًمٞم٦م اًمتل شمٚمت٘مل ذم حمقٍر حمّدٍد، ًمٞمتِمٙمؾ ُمـ دمٛمٞمٕمٝم٤م ُم٘مداٌر يمٌػم ُمـ اًم٘مر

قمغم اعمريمز اًمذي شمالىم٧م ومٞمف، مم٤م يدومع سم٤مًمت٤مزم ـ وٟمتٞمج٦م اًمتقاًمد اعمقوققمل واًمذايت ـ 

 حتّمٞمؾ اًمٞم٘ملم سمٛمٗم٤مد هذا اعمريمز واعمّم٥م.إمم 

ٟمٛمقذضم٤ًم ًمذًمؽ ُمـ يمٚمامت اعمحّدث اًمٌحراين ذم  اًمّمدر وىمد ىمدم اًمِمٝمٞمد

قم٦م إدًم٦م ، طمٞم٨م اؾمتخرضمٝم٤م ُمـ جمٛمقشيمؾ ضم٤مهؾ ُمٕمذور»قمغم ىم٤مقمدة  اؾمتدًٓمف

اًمتل قمذرت اجل٤مهؾ ذم ُمقاىمػ ُمتٕمددة وُمت٤ٌميٜم٦م يم٤محل٩م واًمٜمٙم٤مح ذم اًمٕمدة واحلدود 

 .وصالة اعم٤ًمومر وٟمّمقص ُاظمرى أيْم٤مً 

، طمٞم٨م ٓطمظ شاىمتّم٤مدٟم٤م»سمتٓمٌٞمؼ هذا اعمٜمٝم٩م سمٜمٗمًف ذم يمت٤مسمف  اًمّمدر يمام ىم٤مم

ذم اًمٕمٛمؾ ذم  وضمقد ُمقارد ُمتٕمددة وُمت٤ٌميٜم٦م ذم اًمٗم٘مف حتٙمؿ سمًٌٌٞم٦م اًمٕمٛمؾ ًمٚمٛمٚمٙمٞم٦م، يمام

اؾمتخراج إمم رض واعمٕمدن وطمٞم٤مزة اعم٤مء وصٞمد اًمٓمٞمقر و... وم٠مدى سمف ذًمؽ إطمٞم٤مء إ

                                           
ؿم٤مرات همػم شم٠مؾمٞمًٞم٦م، راضمع ٢مسمح٤مصمف طمقل اًمتقاشمر اعمٕمٜمقي سمأؿم٤مر ًمف ذم أ، و171ـ 171اعمٕم٤ممل:  (1)

 .337: 5اًمٌحقث 

 .81ـ 77: 1اًمِمٞمخ يقؾمػ اًمٌحراين، احلدائؼ اًمٜم٤مضة  (2)
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 ش. ؾم٤مس اعمٚمٙمٞم٦م ذم اإلؾمالمأاًمٕمٛمؾ » ىم٤مٟمقن

 وأُم٤مم هذا اًمٓمرح شمًتقىمٗمٜم٤م ٟم٘م٤مط أمهٝم٤م:

شمٍميح اًمِمٝمٞمد قم٘م٥م ـمرطمف هلذا اًمدًمٞمؾ سم٠مٟمف ٓ قمالىم٦م ًمف سم٤مًم٘مٞم٤مس  آُوػ:

إمم فم٤مهرٍة ُاظمرى  ٤مس احلٜمٗمل يٜمت٘مؾ ُمـ فم٤مهرٍة وم٘مٝمٞم٦من اًم٘مٞماحلٜمٗمل اعمرومقض، ٕ

ُمِم٤مهب٦ٍم عمجرد اًمتِم٤مسمف، أُم٤م آؾمت٘مراء اعم٤ٌمذ هٜم٤م ومٝمق يِمؽمط وضمقد فمقاهر ٟمّمقصٞم٦م 

ووم٘مٝمٞم٦م قمديدة ُمتِم٤مهب٦م ذم ُمريمز واطمد ًمٚمخروج سم٘م٤مقمدة قم٤مُم٦م وٛمـ ذوط حمددة، 

 .راء اعم٤ٌمذومام يٗمٕمٚمف اًم٘مٞم٤مس احلٜمٗمل إٟمام هق ظمٓمقة ٟم٤مىمّم٦م مم٤م ي٘مقم سمف آؾمت٘م

٦م ؿمٙم٤مًمٞم٦م اًمٔمـ همػم احلجّ إذ حي٤مول اًمِمٝمٞمد سمذًمؽ ختٓمل إ ،وهذه ٟم٘مٓم٦م ُمٝمٛم٦م

ًمٞم١ميمد ي٘مٞمٜمٞم٦م هذا اًمٓمريؼ ًمق مت٧م ذوـمف وايمتٛمٚم٧م قمٜم٤مسه قمغم ـمري٘م٦م اًمٞم٘ملم 

آؾمت٘مرائل ٓ اًمؼمه٤مين، وهق هبذا اًمدًمٞمؾ يٜمّٔمر ًم٘مٗمزة وم٘مٝمٞم٦م يٛمٙمٜمٝم٤م أن شم١مُّمـ ًمٚمٗم٘مف 

 أُمران:

ٞم٦م اًم٘مقاقمدي٦م سمقاؾمٓم٦م دمٛمٞمٕم٤مٍت قمديدة شمًتققم٥م اًمٗم٘مف يمٚمف أو شمقؾمٞمع اًمٌٜم أحدُها:

ُمٜمف يم٤مًمٕم٤ٌمدات، إُمر اًمذي يقوّمر ُم٘مدارًا أيمؼم ُمـ  ائرٍة ُمٕمٞمٜم٦مختتّص وشمتّحدد سمد

 اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ويٜمّٛمل سم٤مًمت٤مزم شم٘مٕمٞمدات اًمٗم٘مف، وهق ُم٤م ؾمٜمرى ُمدى ضورشمف.

 حتتل ًمتّمّقر ثاكقفام:
ٍ
د شمّمٚمح هذه اًمٓمري٘م٦م ُم٘م٤مصديٍّ ًمٚمنميٕم٦م، إذ ىم شم٠مُملم سمٜم٤مء

ذم ٟمٔمري٦م يمثػم ُمـ اعم٘م٤مصديلم إطمٞم٤من قمـ اًمّمٞمغ اعمٕمّدة ًمدى  أيمثر ؾم٤مؾمٞم٤ًم ذمأسمدياًل 

ىم٤مُم٦م اًمدًمٞمؾ اًمٕمٚمٛمل قمغم ىمقاقمد متثؾ اخلٓمقط اًمٕمريْم٦م إهن٤م ىم٤مدرة قمغم إذ إاعم٘م٤مصد، 

أو احلٛمراء أو اًمْمقاسمط اًمٙمٚمٞم٦م أو إهداف احل٤ميمٛم٦م واًمٕم٤مُم٦م ًمٚمِم٤مرع واًمنميٕم٦م، 

٤م مل ٟمٕمد ُٟمٕمٛمؾ اًمٕم٘مؾ اعمجّرد ًمت٠مصٞمؾ ُم٘مّمٍد ُمـ ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م، أو اًمذوق ومٜمحـ هٜم

طم٤ًمؾم٤مشمف اًم٤ًمذضم٦م اعمتٚمّ٘م٤مة ُمـ ظمؼمشمف اًمٗم٘مٝمٞم٦م، أو اًمتٗمتٞمش قمغم إاًمِمخيص ًمٚمٗم٘مٞمف، أو 

                                           
 .172ـ 171اعمٕم٤ممل:  (1)
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ٟمصٍّ قم٤مٍم ىمد يٙمقن شم٤مُم٤ًم ؾمٜمدًا وىمد ٓ يٙمقن ومْماًل قمـ ُمدى اًم٘مّقة واًمِمٛمقًمٞم٦م ذم 

ػمة ُمـ اًمٜمّمقص ًمٜمالطمظ اًمت٘م٤مءه٤م ذم ٟم٘مٓم٦ٍم ـ ٟمام ٟمنمف قمغم جم٤مُمٞمع يمٌإدًٓمتف... و

قمغم ُمًتقى اعمدًمقل اعمٓم٤مسم٘مل أو اًمتْمٛمٜمل أو آًمتزاُمل ـ ٟمًتقطمل ُمٜمٝم٤م ىم٤مقمدًة 

قم٤مُم٦ًم، وهذه اًم٘م٤مقمدة هٜم٤م هم٤مًم٤ًٌم ُم٤م شمٙمقن ذات ـم٤مسمع ضمقهري وسمٜمٞمقي ذم ٟمٔم٤مم 

يمٌػمة هن٤م ىمد شمقًمدت قمٜمٝم٤م أو اًمت٘م٧م ُمٕمٝم٤م أو راقمتٝم٤م جمٛمققم٦م اًمنميٕم٦م يماًل أو سمٕمْم٤ًم، ٕ

ُمـ اًمٜمّمقص وإطمٙم٤مم، وهذا يدًّمؾ قمغم أن هذا اعمٜمٝم٩م اإلؾمتدٓزم يتٛمّٞمز قم٤مدًة 

 سمٜمققمٞم٦م اًمٜمت٤مئ٩م اعمٜمٌث٘م٦م قمٜمف إمم ضم٤مٟم٥م يمٛمٞمتٝم٤م.

 يمٌػٍم وشمتٌع واؾمعن حيت٤مج هأوُمـ اًمٓمٌٞمٕمل 
ٍ
ؾمٞمام ًمٚم٘مرائـ ٓ ،ذا اعمٜمٝم٩م إمم هدوء

ٗمقٌف سمٛمخ٤مـمر اًمٕمٙمًٞم٦م اًمتل شمْمٕمػ ُمـ ىمّقة آطمتامل ذم اعمريمز، وهق ُمٜمٝم٩م حم

ذا مل حيًـ اًمٗم٘مٞمف اؾمتخداُمف وهلذا ومٝمق حيت٤مج إمم شم٘مٕمٞمٍد إؾمٞمام ٓاًمتّنع يمثػمًا، 

اًمقاىمع إمم ىمرب أُمٞمداين، أي إمم ظمقض اًمتجرسم٦م عمالطمٔم٦م ٟم٘م٤مط اؿمؽماك طم٤مصٚم٦م 

آؾمتدٓزم ُمـ جمرد اًمّمٞمٖم٦م اًمٕم٤مُم٦م هلذا اعمٜمٝم٩م مم٤م ُمـ ؿم٠مٟمف أن هيديٜم٤م إمم جمٛمققم٦م 

حتّد ُمـ اخلٓم٠م أو اًمتّنع اًمٚمذيـ ىمد يتقرط ومٞمٝمام اًمٗم٘مٞمف  وقاسمط وذوط شمٗمّمٞمٚمٞم٦م

س أمهٞم٦م هذا اًمٓمرح وم٢مٟمام يٙمقن ذًمؽ سمٕمد اًمٗمراغ قمـ اجلدل  ًّ هٜم٤م. وٟمحـ طمٞمٜمام ٟمتح

ريد اؾمتخداُمف وٛمـ آـُمر اعمٜمٓم٘مٞم٦م أف اعمٜمٓم٘مٞم٦م واًمري٤موٞم٦م، وإّٓ وم٢مذا أصقًمذم 

 شمِمّقؿم٤مت قمديدة.إمم ي ؾمٞمام ومٞمام يتٕمٚمؼ سمتٕمريػ اًمٞم٘ملم ـ وم٢مٟمف ؾمٞم١مدٓآظُمرى ـ 

ن يٙمقن شمٕمٌػمًا ُمٞمداٟمٞم٤ًم قمـ أٓ يٜمٌٖمل إٟمٙم٤مر أن ذم اًمؽماث اًمٗم٘مٝمل ُم٤م يٛمٙمـ افثاكقة: 

ؾم٤مس ًمف، ٕن حتديد هذا اعمٜمٝم٩م، إّٓ أن ذًمؽ ٓ يٜمٗمل أن يٙمقن اًمّمدر هق اعمٜمّٔمر إ

ن يتٕمّ٘مٚمٝم٤م شمٕمّ٘ماًل أُمـ هق ص٤مطم٥م اًمٜمٔمري٦م أُمٌر ٓ يرشمٌط سمٛمـ قم٤ميش حمتقاه٤م دون 

ذم اًمٕملم  قءٞم٤ًم ُمتٙم٤مُماًل، وإّٓ يم٤مٟم٧م ٟمٔمري٦م اٟمٕم٤ميمس اًمّمقرة ُمـ ظمالل اًمْمقمٚمٛم

ٟم٤ًمن سمؾ احلٞمقان ٟمٗمًف، ومٚمرسمام اؾمتقطمك اًمٗم٘مٝم٤مء أطمٞم٤مٟم٤ًم هذا اعمٜمٝم٩م ىمديٛم٦م ضمدًا ىِمَدم اإل
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وإٟمام ُم٤مرؾمقه  ، أي مل يٕمروقه يمٜمٔمري٦ٍم وُاـمروطم٦مذم شمٕم٤مـمٞمٝمؿ، إّٓ أهنؿ مل يٜمّٔمروا ًمف

، وًمق ٟمّٔمر ًمف صقلراضمف طمتك زُمـ اًمِمٝمٞمد ذم قمٚمؿ إدإسمٕمٗمقي٦م، ويِمٝمد ًمذًمؽ قمدم 

  هذا اًمتٜمٔمػم ويًتققمٌف سم٤مًم٘مراءة.صقزمن يٚمت٘مط اًمٌح٨ُم إأًمٙم٤من ُمـ اًم٘مري٥م ضمدًا 

ن ٟمًتقطمل ُمـ حتٚمٞمٚمٝم٤م أإن هٜم٤مك صمالث ٟمٔمري٤مت ًمٚمًٞمد اًمِمٝمٞمد يٛمٙمـ  افثافثة:

قم٘مؾ وهق  ، ًمٚمِمٝمٞمد هق قم٘مؾ ؿمٛمقزم اؾمتٞمٕم٤ميب ُمـ ضمٝم٦مصقزمن اًمٕم٘مؾ إأجمتٛمٕم٦ًم 

شمٙمثٞمٗمل ُمـ ضمٝم٦ٍم ُاظمرى، وهذه اًمٜمٔمري٤مت اًمثالث هل: ٟمٔمري٦م اعمٜمٝم٩م آؾمت٘مرائل 

اعم٤ٌمذ ذم آؾمتٜم٤ٌمط، وٟمٔمري٦م اًمروح اًم٘مرآٟمٞم٦م واًمتنميٕمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م، واًمث٤مًمث٦م وم٘مف 

 اًمٜمٔمري٦م.

ـٍ ًمّمقرة يمٌػمةـ إذا طمّٚمٚمٜم٤مه وسم ي٘مقم وم٘مف اًمٜمٔمري٦م  ٤مظمتّم٤مر ـ قمغم قمٛمٚمٞم٦م شمٙمقي

ّؿ هذه اعم٘م٤مـمع إمم سمٕمْمٝم٤م اًمٌٕمض شمتِمٙمؾ ًمديٜم٤م هذه اًمّمقرة ُم٘مّٓمٕم٦ٍم إمم ُم٘م٤مـمع، وسمْم

 طمٔمف ُمـ ىمٌؾ.واوح٦ًم، ويتٙمِّمػ يمٞم٤مٌن ضمديد مل ٟمٙمـ ٟمال

ن مجع اعم٤ًمئؾ واًمٜمّمقص وإطمٙم٤مم اًمٙمثػمة ضمدًا واعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٗم٘مف اًمًٞم٤مد إ

و ؿمٌف ُمتٙم٤مُمٚم٦م قمـ هذا اًمٜمٔم٤مم، سمدل ُم٤ًمئؾ أي٘مدم ًمٜم٤م صقرة ُمتٙم٤مُمٚم٦م  أن ُمثاًل يٛمٙمٜمف

هق ُم٘م٤مرسم٤مٌت  أو وم٘مف اًمٜمُُّٔمؿ شم٘م٤مرب، ومٗم٘مف اًمٜمٔمري٤مت ىمد ٓ ُيرى ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م أّي  ُمٌٕمثرة

 هُيدف ُمٜمٝم٤م إمم شمِمٙمٞمؾ شمّمقرات يمٚمٞم٦م وأطمٙم٤مم قم٤مُم٦م.

ظم٤ٌمر اًمٓمرح أطمقل  أُم٤م اًمروح اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م، وم٘مد ىمّدم اًمِمٝمٞمد شمّمّقرًا ظم٤مص٤مً 

ٞمقن، صقًمإ ٝم٤ماًمقاردة ذم سم٤مب اًمتٕم٤مرض، ٕٟمف رومض يمؾ احلٚمقل واًمّمٞمغ اًمتل ىمدُم

ذم شمٗمًػمه عمٕمٜمك اعمخ٤مًمٗم٦م ًمٚمٙمت٤مب  ٘مك أهمٚمٌٝم٤م شم٘مري٤ًٌم سمآًمٞم٦ٍم هٜمدؾمٞم٦م أرؾمٓمٞم٦مواًمتل اًمت

ًمٚمحؾ اعمرشم٘م٥م، وهق ُم٤م  ٜم٥ًم اعمٜمٓم٘مٞم٦م إرسمع يم٢مـم٤مٍر حمدداًمٕمزيز، طمٞم٨م ُأدظمٚم٧م اًم

                                           
 وُم٤مسمٕمده٤م. 395ىمتّم٤مدٟم٤م: ات اًمِمٝمٞمد هٜم٤م يمت٤مب راضمع ُمـ يمٚمام (1)

 .335ـ 333: 7راضمع اًمٌحقث  (2)



 187 .........................معامل اإلبداع األصولي عيد الشهيد الشيد حمند باقر الصدر

ؾمامه اًمروح اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م، وُمٕمٜمك ذًمؽ ان أْم٤ًم قمٜمف سمام ًتٕمٞمرومْمف اًمًٞمد اًمِمٝمٞمد ُم

سملم ُمٗمٝمقٍم  وطمٞم٦ًم ُمٗمٝمقُمٞم٦ًم ٓ ضمًدي٦ًم ًمٗمٔمٞم٦مٞم٤مس اعمٕم٤مرو٦م جُيري ُم٘م٤مي٦ًًم راًمٗم٘مٞمف ذم ىم

ن صح إُم٤م اؾمتقطم٤مه ُمـ اًمرواي٦م ُمثاًل وسملم اًمدم اًم٘مرآين اجل٤مري ذم اًم٘مرآن يمٚمف ـ 

ذم اًمتٕمٌػم ـ ومٞمجد أن ـمٌٞمٕم٦م هذا اعمٗمٝمقم ٓ شمٜمًجؿ ُمع شمٚمؽ اًمروح اًم٘مرآٟمٞم٦م ومٞم٘مقم 

ـ  هذه اًمٜمٔمري٦م ـ يمام ي٘مقل سمٕمض اًم٤ٌمطمثلمذًمؽ سمٓمرح اًمرواي٦م اًمداًم٦م قمٚمٞمف، و وقء

شمٗمؽمض ـ وسم٤مًمت٤مزم شمتٓمٚم٥م ـ اًمٗم٘مٞمف حمٞمٓم٤ًم سم٤مًمث٘م٤موم٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م وُمتنمسم٤ًم هب٤م، وهل هبذا ىمد 

 شمْمٞمػ ىمٞمدًا ضمديدًا قمغم ُمتٓمٚم٤ٌمت آضمتٝم٤مد ٟمٗمًف.

وٟمحـ هٜم٤م ًمـ ٟمٗمّّمؾ ذم ذح ه٤مشملم اًمٜمٔمريتلم، وٓ ذم ُاـمروطم٦م اًمِمٝمٞمد 

عمقوققمل اًمتل متٜمحٜم٤م ُم١مذًا هٜم٤م، ًمٙمـ ُم٤م هيٛمٜم٤م هق أن هذه اًمتٗمًػمي٦م طمقل اًمتٗمًػم ا

 .ّمدرٞم٦م قمٜمد اًمأصقًماًمٜمٔمري٤مت ُم٤م هل إّٓ اٟمٕمٙم٤مؾم٤مت ًمٜمٛمط قم٘مٚمٞم٦م 

 وأبرز ما تتؿقز بف هذه افعؼؾقة هق:

 اهن٤م شمٕمؼم قمـ قم٘مؾ ؿمٛمقزم اؾمتٞمٕم٤ميب ُمـ ٟم٤مطمٞمتلم: أوًٓ:

 ٓمٚم٥م رؤي٦ًم ؿمٛمقًمٞم٦مًمٜمٔمري٦م وهمػمه يتن وم٘مف اإذ إـمرز آؾمتدٓل،  افـاحقة آُوػ:

ًمٚمتنميع وُمّم٤مدره وُمٗمرداشمف، طمٞم٨م مل شمُٕمد شمٌدأ طمريم٦م اًمٗم٘مٞمف ُمـ ُم٠ًمًم٦م اًمٓمٝم٤مرة 

ضم٤مٟم٥م إمم ٟمام ص٤مرت ـ إاًمدي٤مت، وإمم وشمٕمريٗمٝم٤م ًمتٛمر شمدرجيٞم٤ًم سم٤مًمٗم٘مف يمٚمف وصقًٓ 

اًمٓمري٘م٦م آُومم ـ شمٌدأ ُمـ ٟم٘مٓم٦م ُمنموم٦م قمٚمٞم٤م شمٗمؽمض اًمٗم٘مف يمٚمف طم٤مضًا حتتٝم٤م وشم٘مرؤه 

ٌف... وم٤مًمٗم٘مٞمف يتٕمثر هٜم٤م سمٛم٠ًمًم٦ٍم ذم اًمّمالة يمام يتقاضمف ذم ٟمٗمس سمٛمجٛمققمف أو أهمٚم

اعمقىمػ ُمع ُاظمرى ذم احلدود، ومٝمق يريد ُمثاًل أن يٌح٨م طمقل ٟمٔمري٦م احلٞمؾ اًمنمقمٞم٦م 

ن ي٘مرأ وم٘مٝمٝم٤م داظمؾ إـم٤مر سم٤مب حمدود، سمؾ هق شم٤مرًة يّمٓمدم سمٕمّٞمٜم٤مٍت ذم أاًمتل ٓ يٛمٙمٜمف 

٦م سمٛم٤ٌمطم٨م اًمرو٤مع ذم يمت٤مب سمٛم٤ٌمطم٨م اًمرسم٤م وصم٤مًمث ظمرىأسم٤مب اًمِمؽ ذم اًمّمالة و

                                           
 .244ؾمالُمٞم٦م، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: إجمٚم٦م ىمْم٤مي٤م ( 1)
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 قمٛمٚمف قمغم قمٛمٚمٞم٦م اؾمتٞمٕم٤مٍب وطمْمقر اًمٜمٙم٤مح وهٙمذا... ومٝمق إذن حيت٤مج أو يِمتٛمؾ

ٟمج٤مز قمٛمٚمف، وهذا اًمٕم٘مؾ اعمًتققم٥م اًمِمٛمقزم مل إيم٤مُمٍؾ ًمٚمٗم٘مف أُم٤مُمف طمتك يتٛمّٙمـ ُمـ 

ًمٖم٤مء دور هذا اعم٤ًمر اًمٗم٘مٝمل إـ ُمـ دون  رق ذم ُمٗمردات اًمٗم٘مف ُمٗمردًة ُمٗمردةيٕمد يٖم

 ْم٤ًم ـ وإّٟمام يًتٌدل ذًمؽ سمتٚمؽ اًمرؤي٦م اًمِمٛمقًمٞم٦م واعمنموم٦م واعمٓمّٚم٦م.اإلؾمتدٓزم أي

إمم هدف آؾمتدٓل، أي هذا اًمٕم٘مؾ طمٞمٜمام يتحرك وم٢مٟمف هيدف  افـاحقة افثاكقة:

اًمتقصؾ ًمٜمت٤مئ٩م همػم ُم١مـّمرة سمحدود وٞم٘م٦م، ومٝمق يريد أن يتٚمّٛمس اًمٜمت٤مئ٩م اًمٕم٤مُم٦م اًمتل 

حلٞم٤مة اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م، وهذا ُم٤م ٟمجده ُمـ واىمع ا ٞمع سمتٓمٌٞم٘مٝم٤م مم٤مه٤مة ُم٤ًمطم٦ٍم يمٌػمةشمًتٓم

حمدد ذم  ٚمؿ يٕمد يريد وم٘مط حتديد طمٙمٍؿ ذقملواوح٤ًم ذم ـمرطمف ًمٗم٘مف اًمٜمٔمري٦م، وم

ٟمام يتج٤موز ذًمؽ ًمٞمْمع إؾمامك ُمثاًل، ووفمٞمٗم٦م اعمٙمٚمػ ًمدى صٞمده اًمٓمٞمقر وإ

 يمٌػماخلٓمقط اًمٕم٤مُم٦م وآؾمؽماشمٞمجٞم٦م اًمتل شم
ٍ
ُمـ واىمع  ًتٓمٞمع سمٓمٌٞمٕمتٝم٤م اؿمتامل ضمزء

 ؾم٤مس اعمٚمٙمٞم٦م.أ: اًمٕمٛمؾ احلٞم٤مة أي ىم٤مٟمقن

ضمقسم٦م عم٤ًمئؾ ضمديدة ًمٞمس وهذا اًمٜمقع ُمـ اًمٜمت٤مئ٩م يتٛمٞمز سم٘مدرشمف قمغم شم٘مديؿ إ

هٜم٤مك ُم٤م حي٤ميمٞمٝم٤م ذم اًمٜمّمقص ٟمٔمرًا ًمٚمٗمقارق اًمزُمٜمٞم٦م... وسم٤مًمت٤مزم خيّٗمػ ُمـ وـم٠مة هذه 

 ؾمالُمل.ؾمئٚم٦م قمغم اًمٗم٘مف اإلإ

 شمذي٥م صقزمػم إٕن هذه اًمٓمري٘م٦م ُمـ اًمتٗمٙم :إهن٤م شمدًمؾ قمغم قم٘مؾ شمٙمثٞمٗمل ثاكقًا:

ذاسم٦م متٜمح ّمٞم٦م اًمّمٖمػمة داظمؾ سمقشم٘م٦م يمتٚم٦ٍم أيمؼم طمجاًم، وهذه اإلاجلزيئ٤مت اًمٗم٘مٝمٞم٦م واًمٜم

اًم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم، ومٜمحـ إمم اًمٕم٘مؾ ىمدرًة أيمؼم قمغم دم٤موز اعمٗمردة واجلزيئ٦م ًمٚمقصقل 

قمٜمدُم٤م ٟمقاضمف ٟمّم٤ًم ُم٤م وٟمريد قمروف قمغم اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز مل ٟمالطمؼ ُمٗمردات أي٤مت 

سمٞمٜمٝم٤م وسملم ذاك اًمٜمص اًمروائل، سمؾ واضمٝمٜم٤م اًم٘مرآن يمّٚمف  ُم٘م٤مرٟم٦مؾ اًمٙمريٛم٦م ًمٜمُٕمٛم

ذن ٟمحـ هٜم٤م ٟمذي٥م ُمٗمردات إواؾمتخرضمٜم٤م ُمٜمف ُمٗمٝمقُم٤ًم ُم٤م قُمرض ذاك اًمٜمص قمٚمٞمف، 

همػمه داظمؾ اًمٙمٞم٤من إمم أي٤مت ذم ُمٗمٝمقٍم أوؾمع، ًمتِمّٙمؾ يمؾُّ آي٦ٍم ضمزيئ٤ًم صٖمػمًا ُمٜمْماًم 
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اعم٤ٌمذ ٟمذي٥م اًمٙمٞم٤مٟم٤مت اًمّمٖمػمة إيمؼم، وهٙمذا قمٜمدُم٤م ٟمًتخدم اعمٜمٝم٩م آؾمت٘مرائل 

ًمٜمحّمؾ سم٤مًمت٤مزم قمغم يمتٚم٦م أؿمّد  ،اعمٌٕمثرة وٟمّمٝمره٤م وٟمٕمدم اًمٗمقاصؾ اًمٗم٤مرهم٦م ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م

 ضمزائٝم٤م.أشمٙمثٗم٤ًم وأىمؾ شم٤ٌمقمدًا ومٞمام سملم 

 اًمذي محٚمف اًمّمدر وقمؼّم قمٜمف ُمـ ظمالل صقزمن ذاك اًمٕم٘مؾ إأوهٙمذا ٟمالطمظ 

ذاشمف ذم اعمٗمردات، وشمٙمثٞمٗمل  هذه اًمٜمٔمري٤مت اًمثالث هق قم٘مؾ ؿمٛمقزم ٓ يًتٜمزف

ُمدى اًمٜمزقم٦م اًمٕم٘مالٟمٞم٦م إمم ًمت٘م٤مء. وهذا ُم٤م يرؿمدٟم٤م ٟم٘م٤مط آإمم يتج٤موز اًمت٤ٌمقمدات 

 اًمتل متتع هب٤م.

اًمدًمٞمؾ آؾمت٘مرائل همػم اعم٤ٌمذ، وهق اًمدًمٞمؾ اًمذي ٓ يقاضمف  افؼسؿ افثاين:

ٟمام يقاضمف فمقاهر حيّمؾ ُمـ إاًمٜمّمقص وآطمٙم٤مم ُم٤ٌمذًة وي٘مقم سم٤مؾمت٘مرائٝم٤م، و

. وأسمرز ُمّم٤مديؼ هذا اًمدًمٞمؾ قمٜمد ٘مرائٝم٤م ايمتِم٤مٌف حلٙمٍؿ ذقمل ُمٕملمظمالل اؾمت

 مج٤مع، اًمِمٝمرة، اًمًػمة سم٘مًٛمٞمٝم٤م.هق اخلؼم اعمتقاشمر، اإل اًمّمدر اًمِمٝمٞمد

ـ قمغم  سمح٤مصمف اعمقؾّمٕم٦م طمقًمفأويٕمتٛمد هذا اًمدًمٞمؾ ـ يمام يقوحف اًمِمٝمٞمد ذم 

، وظمؼم راٍو ُم٤م ذم اًمتقاشمر، ُمالطم٘م٦م ىمرائـ اطمتامًمٞم٦م يمٗمتقى اًمٗم٘مٞمف ذم اإلمج٤مع واًمِمٝمرة

وؾمٚمقك ُمتنّمٍع ذم اًمًػمة اعمتنمقمٞم٦م، وسم٤مزدي٤مد هذه اًم٘مرائـ اعمتٗم٘م٦م ي٘مقى اطمتامل 

مج٤مع واًمِمٝمرة اؾمتدقم٤ممه٤م، يمام ي٘مقى صدور اًمرواي٦م وضمقد طمٙمٍؿ ُمٕملم ذم ُمقارد اإل

ؾم٤مس اًمنمقمل ًمًٚمقك هذا اعمتنّمع، اًمتل يٜم٘مٚمٝم٤م اًمراوي إول، وهٙمذا يت٘مّقى إ

دة حيّمؾ ًمٚمٗم٘مٞمف ىمٓمٌع سمٛمْمٛمقن اعمجٛمع د اًم٘مرائـ يمثػمًا وٛمـ ذوط حمدّ وسم٤مزدي٤م

 قمٚمٞمف واعمِمٝمقر واخلؼم اعمتقاشمر وسمنمقمٞم٦م ؾمٚمقك اعمتنمقم٦م وصدوره قمـ اعمنّمع ٟمٗمًف.

يمؼمي٤مت ىمٌٚمٞم٦م يمام ومٕمٚمف إمم وهبذا اًمٓمريؼ اٟمٕمٙمس إُمر، ومٚمؿ ٟمٕمد ٟمحت٤مج 

                                           
ـ 315و 248ـ 233: 4، واًمٌحقث 184ـ 166دروس ذم قمٚمؿ إصقل، احلٚم٘م٦م اًمث٤مٟمٞم٦م:  (1)
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اًمٜمتٞمج٦م إمم ديٜم٤م ًمٜمّمؾ ٞمقن هٜم٤م، سمؾ اٟمٓمٚم٘مٜم٤م ُمـ ٟمٗمس اعمٗمردات اًمتل سم٠ميصقًمإ

ذم شم٤مريخ شم٘مري٤ًٌم ول ُمـ ٟمققمف اعمٓمٚمقسم٦م، وسمذًمؽ ىمدم اًمًٞمد اًمِمٝمٞمد شمٗمًػمًا ـ هق إ

صم٤ٌمت، وأقم٤مد صٞم٤مهمتٝم٤م وٛمـ آًمٞم٤مٍت رسمع اهل٤مُم٦م ذم اإلـ هلذه اًمٔمقاهر إ صقلقمٚمؿ إ

 ُمٜمٓم٘مٞم٦ٍم ضمديدٍة.

ًف وطمٞم٨م ٓ جم٤مل ًمٚمتٗمّمٞمؾ يمثػمًا ذم هذا اًمدًمٞمؾ ًمًٕمتف طمتك قمٜمد اًمًٞمد ٟمٗم

 ظمّم٤مئص ومٞمف أو ومٞمام يًتدقمٞمف أسمرزه٤م:إمم ؿم٤مرة ٟمف متٙمـ اإلأويمذًمؽ دارؾمٞمف، همػم 

ُم٤مم أإن رسمط ي٘مٞمٜمٞم٦م اخلؼم اعمتقاشمر هبذه أًمٞم٦م اعمٜمٓم٘مٞم٦م يٗمتح اًم٤ٌمب  ادقزة آُوػ:

 ؿم٤مر ًمٌٕمْمٝم٤م اًمِمٝمٞمد ٟمٗمًف أمهٝم٤م:أقمٜم٤مس ضمديدة شمدظمؾ ذم قمٛمٚمٞم٦م شم٘مٞمٞمؿ اًمٜمص 

ن أاًمٕم٤مُمؾ اًمٙمٞمٗمل، أي إمم ذم قمدد اعمخؼميـ دم٤موز اًمٕم٤مُمؾ اًمٙمٛمل اعمقضمقد ـ 1

ن هذا اًمٕمٜمٍم إاعم٠ًمًم٦م ًمٞم٧ًم ُم٠ًمًم٦م رىمؿ ُمٕملم أو همػم ُمٕملم ًمٚمرواة اًمٜم٤مىمٚملم سمحٞم٨م 

ن إُمر يتٕمدى إحيًؿ اعمقىمػ ًمقطمده ًمّم٤مًمح ي٘مٞمٜمٞم٦م اخلؼم يمام هق اعمتداول هم٤مًم٤ًٌم، سمؾ 

واًمًٞم٤مؾمٞم٦م  قضمٝم٤مشمف اًمٕم٘م٤مئدي٦ماًمٕم٤مُمؾ اًمٙمٞمٗمل، ومِمخّمٞم٦م اًمراوي وـمٌٞمٕم٦م شمإمم ذًمؽ 

تٝم٤م ُمع ُمْمٛمقن اخلؼم، ويمذًمؽ ؿمخّمٞمتف اًمٕمٚمٛمٞم٦م وُمدى وٌٓمف ًمٚمٜمص رٟموُم٘م٤م

قمدم إمم ... يمؾ ذًمؽ ي١مدي سمٜم٤م شمٗم٤مق اًمٜم٤مىمٚملم قمغم شمقضّمٍف صم٘م٤مذم واطمدوُمْم٤مُمٞمٜمف، ا

قمدده اًمٚمذيـ ىمد ٓ يِمٕمر اًمٗم٘مٞمف  ماجلٛمقد قمغم جمرد قمٜمٍم اًمقصم٤مىم٦م ذم اًمراوي أ

همػم ُمتقاشمر،  مل هلذا اخلؼم ُمتقاشمرًا يم٤من أسمٖمػممه٤م ُم١مصمرًا ذم ىمٞم٤مس درضم٦م آطمتام

ظم٤ٌمر قمدم طمجٞم٦م فمقاهر اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يمٚمٝم٤م قمغم رواٍة أصح٤مب ٟمزقم٤مٍت أوم٤مؿمتامل 

دم٤مهؾ إمم سم٤مـمٜمٞم٦ٍم وهمٞم٤مب يم٤ٌمر إصح٤مب قمـ ؾمٚمًٚم٦م إؾم٤مٟمٞمد أّدى سم٤مًمًٞمد اًمِمٝمٞمد 

 ٟم٘مٓم٦م صٖمروي٦مإمم ، يمام يِمػم يمؾ شمٚمؽ اًمرواي٤مت وووع قمالُم٦م اؾمتٗمٝم٤مم طمقهل٤م

                                           
 .168احلٚم٘م٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: ( 1)

 .219احلٚم٘م٦م اًمث٤مٟمٞم٦م:  2: صقل، دروس ذم قمٚمؿ ا231ٕـ 229: 2 صقلُم٤ٌمطم٨م إ (2)
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ن وضمقد ُمّمٚمح٦م ًمٚمراوي ذم اًمرواي٦م أه٤مُم٦م ذم سمحثف طمقل طمجٞم٦م ظمؼم اًمث٘م٦م وهل: 

ذا يم٤من اًمراوي إويٛمثؾ ًمذًمؽ سمام  ،طمتامليزيؾ آـمٛمٞمٜم٤من هب٤م أو يْمّٕمػ ُمـ ىمّقة آ

ن هذا اًمٜم٘مؾ جيٕمؾ ُمـ إٟمخ٤مؾم٤ًم أو ساوم٤ًم ويٜم٘مؾ ًمٜم٤م طمٙماًم ذم ُمٝمٜمتف يدّر قمٚمٞمف ٟمٗمٕم٤ًم... 

صم٤مره اًمِمٝمٞمد هق سم٤مب واؾمع ذم قم٤ممل أوهذا اًم٤ٌمب اًمذي ، اًم٘مٞمٛم٦م آطمتامًمٞم٦م وٕمٞمٗم٦م

ؾم٤مٟمٞمد، ومٜمحـ ًمق مجٕمٜم٤م ُمثاًل يمؾ ٟمّمقص اًمٖمالة أو اًمقاىمٗمٞم٦م أو اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م... شم٘مٞمٞمؿ إ

وم٘مد ٟمالطمظ ُمٞمزات ذم رواي٦م رضم٤مٓت يمؾ ومرىم٦ٍم مم٤م يدومٕمٜم٤م ًمٚمتقىمػ طمٞمٜمام ٓ ٟمجد هذه 

قم٤مدة ب قمغم ُمٍماقمٞمف إلذا يٕمٜمل ومتح اًم٤ٌموه، ٞمزات ُمتقومرًة ًمدى اًمٗمرق آظُمرىاعم

ـم٤مر اًمٕم٤مم اًمذي حيٙمٛمف وجمٛمققم٦م إل٦م شمتخٓمك احلدي٨م ٟمٗمًف إمم اىمراءٍة ًمٚمٛمتقن احلديثٞم

أطم٤مدي٨م أظمرى قمغم همرار ُم٤م ومٕمٚمف سمٕمض اًمٕمٚمامء ذم دراؾمتف ًمِمخّمٞم٦م اًمراوي٦م أيب 

 .هريرة

ن ـمٌٞمٕم٦م أ، أي اًمرواي٦م ٟمٗمًٝم٤م يمام ـمرطمف اًمًٞمد اًمِمٝمٞمدإمم ـ دم٤موز اًمراوي  2

قن ىمد شمّنع أو ختّٗمػ ُمـ اًمٞم٘ملم سم٤مًمرواي٦م اًمتل ٟم٘مٚمتف ومٖمراسم٦م اًمرواي٦م، اظمتالف اعمْمٛم

، صدوره٤م ذم ومؽمة زُمٜمٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م... ^ًم٤ًمهن٤م قمـ اًمٚم٤ًمن اعمتٕم٤مرف ًمدى اعمٕمّمقُملم

يمؾ هذه ُم١مصمرات شمدظمؾ ذم شم٘مٞمٞمؿ اخلؼم، وهذا ُم٤م ص٤مر يٕمرف أن سمٜم٘مد اًمًٜمد ُمـ 

 ظمالل ٟم٘مد اعمتـ.

، وهذا قمٜمٍم ه٤مم يٚمت٘مل ٟمٗمس اًم٤ًمُمع واًمٗم٘مٞمفإمم ي٦م ـ دم٤موز اًمراوي واًمروا 3

ومٞمف اًمًٞمد اًمِمٝمٞمد ُمع أطمدث ٟمٔمري٤مت قمٚمؿ اعمٕمروم٦م، ومٝمق ي٘مرء اعمٓم٤مًمع ًمٚمٜمص ٟمٗمًف 

ن احل٤مًم٦م اًمٕم٤مـمٗمٞم٦م ًمٚم٤ًمُمع أ اًمّمدر اًمٜمص، وم٘مد اقمتؼمإمم وحيٚمٚمف ويرؿّمده صمؿ يتحّقل 

                                           
 . 423: 5اًمٌحقث  (1)

 راضمع ُم٤م يمتٌف اًمًٞمد قمٌداحلًلم ذف اًمديـ وحمٛمقد أسمق ري٦م طمقًمف. (2)

 .171ـ 169: 2، احلٚم٘م٦م اًمث٤مٟمٞم٦م صقلدروس ذم قمٚمؿ إ (3)

 .334ـ 332: 5اًمٌحقث  (4)
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طمج٤مسم٤ًم قمـ  هن٤م ىمد شمٙمقنأٟمٗمًف شمٚمٕم٥م دورًا ذم حتديد ُم٘مٞم٤مس آطمتامل، يمام 

آـمٛمئٜم٤من سم٤مًمرواي٦م اعمتقاشمرة، وهٙمذا ُم٠ًمًم٦م اعمٕمت٘مدات اًم٘مٌٚمٞم٦م اًمتل حيٛمٚمٝم٤م اًمٗم٘مٞمف 

حلٔم٦م وروده اًمٜمص، وم٢من هل٤م شم٠مصمػمًا ذم درضم٦م شمٗم٤مقمٚمف اًمٕمٚمٛمل ُمع هذا اًمٜمص، وهذا 

 اعمقوققمٞم٦م.إمم ء ٟمٗمًف ىمدر اإلُمٙم٤من طمتك يتجٜم٥م اًمذاشمٞم٦م  يًتدقمل إصالح اًم٘م٤مرى

مجٚم٦ٌم ُمـ قمٚمامء  يمثػمًا ُمٜمٝم٤ماًمِمٝمٞمد ذم ىمراءشمف ًمٚمخؼم وإن ذيمر وهذه اعمٞمزة ُمـ اًمًٞمد 

 ، إّٓ أن جمٛمققمٝم٤م هبذا اًمِمٙمؾ مل يٙمـ ُمٓمروطم٤ًم قمٜمدهؿ.احلدي٨م

ن هذا اًمٜمقع ُمـ حتٚمٞمؾ اًمًػمة اعمتنمقمٞم٦م، يٛمٞمز سملم ٟمققملم ُمٜمٝم٤م، إ ادقزة افثاكقة:

، إذ وومؼ حتٚمٞمٚمف وهق متٞمٞمز ه٤مم يؽمك أصمره ذم احلد ُمـ شمٌٜمل ادم٤مه٤مت ذات ـم٤مسمع ؾمٚمٗمل

ؾم٤ٌمب أن شمٙمقن يمؾ ؾمػمة ضمرى قمٚمٞمٝم٤م اعمتنمقم٦م ديٜمٞم٦ًم، ٕن ُمٜمٓمٚم٘م٤مت وأٓ جي٥م 

ديٜمٞم٦ًم، أي ٟم٤مدم٦ًم قمـ اًمٕم٤مدات واعم٤ًمرات آضمتامقمٞم٦م وطمتك اًمٕم٘مٚمٞم٦م ًمٞم٧ًم دائاًم  قءٟمِم

ذم  ٙمـ اًمتّنع وٟم٦ًٌم فم٤مهرٍة ُمقضمقدةُمـ اعمنّمع ٟمٗمًف، وهلذا ٓ يٛم ُمقىمٍػ ُمًٌؼ

طمتك اعمت٘مدُملم ـ إمم اًمديـ ٟمٗمًف سمؾ ٓسمد ـ وومؼ ـمٌٞمٕم٦م ـمرح اًمِمٝمٞمد جمتٛمع اعمتديٜملم ـ 

ء اعمحتٛمٚم٦م آظُمرى ذم  ـ ُمـ حتّمٞمؾ اًمٞم٘ملم سم٤مؾمتٌٕم٤مد يم٤موم٦م اعمٜم٤مؿمك هلذه اًمًػمة

شمِمّٙمؾ هذه اًمٔم٤مهرة آضمتامقمٞم٦م، وهق أُمر حيت٤مج أطمٞم٤مٟم٤ًم إمم ظمؼمٍة سمدراؾم٤مت قمٚمؿ 

ُمقر شمٚم٘مٞم٤ًم أوًمٞم٤ًم همػم  يتّؿ شمٚم٘مل إضمتامع سم٤مًمدرضم٦م آُومم، طمّتك ٓاًمٜمٗمس وقمٚمؿ آ

ؾم٤ٌمب يمثػمة ضمدًا ًمتٙمّقن اًمٔمقاهر أُمٕمّٛمؼ، وم٘مد يمِمٗم٧م دراؾم٤مت هذيـ اًمٕمٚمٛملم قمـ 

واًمٕم٤مدات واًمت٘م٤مًمٞمد واًمًٜمـ آضمتامقمٞم٦م وهق ُم٤م ٓسمد ُمـ اؾمتٌٕم٤مده ًمت٠ميمٞمد اعمرضمٕمٞم٦م 

 .ٞم٦م ًمًػمة اعمتنمقم٦م ذم جم٤مٍل ُمٕملماًمديٜم

ُم٠ًمًم٦م ٟمٗمل آطمتامٓت إظمرى ذم إمم ٞمد ؿم٤مرة اًمًٞمد اًمِمٝمإن سم٠موُمـ هٜم٤م ىمٚمٜم٤م 

                                           
 ، ط ـ ُمٓمٌٕم٦م اًمٜمٕمامن، اًمٜمجػ.14ـ  13اًمدراي٦م: اًمِمٝمٞمد اًمث٤مين،  (1)

 .176، احلٚم٘م٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: صقلدروس ذم قمٚمؿ إ (2)
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قمٚمٛمٞم٦م اًمًػمة اعمتنمقمٞم٦م حتقل دون فمٝمقر ٟمزقم٦م شم٘مٚمٞمدي٦م فم٤مهري٦م ؾمٚمٗمٞم٦م سم٤معمٕمٜمك 

اًمًٚمٌل ًمٚمٙمٚمٛم٦م، وحتّرك ومٞمٜم٤م دواومع اًمتٛمٞمٞمز سملم اًمٔمقاهر اًمتل قم٤مؿمقه٤م ُمًتٛمّديـ 

ي٤مه٤م ُمـ اًمنميٕم٦م ٟمٗمًٝم٤م وسملم اًمٔمقاهر اًمتل قم٤مؿمقه٤م وأومرزهت٤م ـم٤ٌمئٕمٝمؿ وفمروومٝمؿ إ

 اًمزُم٤مٟمٞم٦م اخل٤مص٦م اًمتل طمٙمٛم٧م ٟمٛمط قمٞمِمٝمؿ.

مهٞم٦م سمٛمٙم٤من، وواطمدٌة ُمـ أقم٘مد تٛمٞمٞمز وهذا اًمؽمؾمٞمؿ هق ُمـ إؾم٤مس هذا اًمأن إ

اعمِمٙمالت اعمٕم٤مسة ذات اجلدل سملم اًمتٞم٤مرات اًمًٚمٗمٞم٦م وهمػم اًمًٚمٗمٞم٦م قمٜمد اعمًٚمٛملم 

 هل هذه اعمِمٙمٚم٦م سم٤مًمذات.

ٞمٞمزه سملم اًمتقاشمر واإلمج٤مع ي١ميّمد ن اًمًٞمد اًمِمٝمٞمد يِمػم إمم ٟمٙمت٦ٍم ذم متإ ادقزة افثافثة:

ومٞمٝم٤م قمغم أن أطمد اًمرواة ذم اًمتقاشمر ٓ ي٘مع حت٧م شم٠مصمػم راٍو آظمر، وهذا سمخالف اإلمج٤مع 

ن يٙمقن ىمقل أطمد اعمجٛمٕملم ُمت٠مصمرًا سم٘مقل جمتٝمٍد آظمر، وهذا أوم٢مٟمف ُمـ اعمٛمٙمـ ضمدًا 

ؾ وم٘مٞمٍف ذم ًمْمٕمػ اًم٘مٞمٛم٦م اإلطمتامًمٞم٦م ًمٙم :مج٤معء ذم طمّمقل اًمٞم٘ملم ذم اإل اًمٌطإمم ي١مدي 

 .اًمدًٓم٦م قمغم احلٙمؿ اعمجٛمع قمٚمٞمف ٟمتٞمج٦م هذه اخلّمقصٞم٦م

هن٤م شم١ميمد إن هذه اًمٗمٙمرة ُمـ ؿم٠مهن٤م أن شمٕمٞمد رؾمؿ ىمٞمٛم٦م اإلمج٤مع سمّمقرة قمٚمٛمٞم٦م، ٕ

آٟمدراج ذم صّػ إمم قمغم أن هٜم٤مك قم٤مُماًل شمٙمراري٤ًم يدومع سمٙمؾ وم٘مٞمف سمدرضم٦م ُمٕمٞمٜم٦م 

ؿ، وهذا يٕمٜمل أٟمف ٓ جيقز اًمٖمٗمٚم٦م وهق اًمرؤي٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمٚمٗم٘مٝم٤مء أٟمٗمًٝم أٓاعمجٛمٕملم، 

ٟمف ٓسمد ُمـ اًمتٗمتٞمش داظمؾ أقمـ اًمت٠مصمػم اًمٗم٘مٝمل ذم ومتقى اًمٗم٘مٞمف ٟمٗمًف، وٟمتٞمج٦م ذًمؽ 

اعم٤ًمر اًمٗم٘مٝمل قمـ ُمقًّمدات هذه اًمٗمتقى، ومٛمـ اعمٛمٙمـ أن يٙمقن ًمٜمٔمر اًمِمٞمخ 

ن يٕمٜمل أاًمٓمقد دوٌر ذم اؾمت٘مرار طمٙمؿ ذقمل ًمدى اًمٗم٘مٝم٤مء ًمٗمؽمة ـمقيٚم٦م ُمـ دون 

، سمؾ هل ذم احل٘مٞم٘م٦م خم٤مًمٗم٦م حلٙمؿ شمِمّٙمؾ خم٤مًمٗم٦ًم ٓشمٗم٤مٍق يم٤مؿمػٗم٦م هذا ان خم٤مًمأذًمؽ 

 ُم٤م اًمت٤مسمٕمقن ًمف وم٢من درضم٦م يم٤مؿمٗمٞمتٝمؿ وٕمٞمٗم٦م.أًمٗمتقى وم٘مٞمف واطمد 

                                           
 .298ـ 297: 2، اعم٤ٌمطم٨م 311ـ 311: 5اًمٌحقث  (1)
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ن جيري اظمتزاًمف ُمـ قمنميـ أن قم٤مُمؾ اًمٙمؿ ذم اعمجٛمٕملم يٛمٙمـ أوُمـ هٜم٤م ئمٝمر 

قمـ ُم١مرخ ًمػ ُم١مرخ أيمام ٟمختزل ٟمّم٤ًم شم٤مرخيٞم٤ًم ٟم٘مٚمف  ؿمخّملم وم٘مط، مت٤مُم٤مً إمم  ؿمخّم٤مً 

ًمػ وواطمد ؾمقف جيري أقمدد وهق اًمقطمٞمد اًمذي ٟم٘مٚمف، وم٢من  ،واطمٍد قم٤مس احلدث

ن شمّمّقب وشمرؿّمد اًمتقفمٞمٗم٤مت اًمتل أواطمٍد وم٘مط، وهذه اًمٗمٙمرة يٛمٙمٜمٝم٤م إمم اظمتزاًمف 

ر شمّمقي٥م ومٙمرة جيري ومٞمٝم٤م اؾمتخدام اإلمج٤مقم٤مت واًمِمٝمرات وأُمث٤مهل٤م قمغم همرا

هّن٤م ـ ومٙمرة آظمتزال ـ حتٙمل قمـ ؾمتدٓل سم٤مإلمج٤مع ٟمٗمًف، ُٕمدريمّٞم٦م اإلمج٤مع ًمال

دًم٦م اعم٠ًمًم٦م اعمٌحقث أطمٔمٝم٤م ٟمحـ ًمدى اؾمتٕمراوٜم٤م ُمدريمٞم٦م خمتٗمٞم٦م وٟمٗمًٞم٦م ىمد ٓ ٟمال

 قمٜمٝم٤م وم٘مٝمٞم٤ًم.

 

 ١خامت

 ،دم٤مُوز اًمٕمٔمامء دون آؾمتزادة اًمٙم٤مومٞم٦م ُمـ ٟمت٤مضم٤مهتؿ، واًمث٤ٌمت ذم ُمراطمٚمٝمؿ

ؾم٦م ُمٗمّٙمٍر ُمِمٙمٚمت٤من شمٕمٞم٘م٤من طمريم٦م اًمٗمٙمر وٟمٛمقه اًمًٚمٞمؿ، وم٢مذا يم٤من ٓسمد ُمـ درا

ؾمٞمام ُمـ ٓذا يم٤من هٜم٤مك شم٘مّمػم ذم ىمراءشمف إيم٤مًمِمٝمٞمد اًمّمدر ـ وهق ُم٤م ٓسمد ُمٜمف ـ، و

ٞم٦م واًمٗم٘مٝمٞم٦م، أو شم٘مّمػم ذم شمٕمٛمٞمؿ ومٙمره أيمثر قمغم هذا اًمّمٕمٞمد، وم٢من صقًماًمٜم٤مطمٞمتلم إ

اًمتٛمؽمس داظمؾ آـُمر اًمتل صٜمٕمٝم٤م هذا اًمرضمؾ اًمٙمٌػم هق ظمروج قمـ ومٙمره ٟمٗمًف، 

در قمغم هذا اعمًتقى اًمذي ٟمتٙمٚمؿ قمٜمف ٓ يٛمٙمٜمٜم٤م أن ٟمٗمٕمٚمف ٕن اًمذي ومٕمٚمف اًمِمٝمٞمد اًمّم

إذا متريمزٟم٤م ذم دائرة شمٗمًػمه وحتٚمٞمٚمف وشمٓمٌٞم٘مف وم٘مط ُم٤م مل يٕمٛمؾ اًمٗم٘مٝم٤مء واعمٜمٔمّرون 

و٤موم٦م واًمت٘مديؿ هلذا اًمٗمٙمر، وإّٓ اًمٙمٗمقؤن قمغم اعمزيد ُمـ اًمتٕمٛمٞمؼ واًمتقؾمٞمع واإل

يمٚمف ويتج٤موزه ٟمحق أومٍؼ ٟمٗمس اًمٜمٛمط اًمذي ضم٤مء اًمِمٝمٞمد اًمّمدر ًمٞمحؾ ُمِم٤مإمم رضمٕمٜم٤م 

 أرطم٥م.

ذا يم٤من اًمِمٝمٞمد اًمّمدر ىمد ظمٓمك ظمٓمقات وظمٓمقات وم٢مٟمف ٟمٗمًف يٍمح سم٠مٟمف إو
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ن أن قمغم ؾم٤مًمٙمل ـمري٘مف أؼ يم٤موم٦م ُم٤م يم٤من يرشمئٞمف، وهذا يٕمٜمل اشمٌع ٟمٔم٤مم اعمراطمؾ ومل حي٘مِّ 

ذا إُمـ اؾمتٙمامًمف، و اًمّمدر يًٕمقا وٛمـ اًمٔمروف اعمالئٛم٦م ٓؾمتٙمامل ُم٤م مل يتٛمٙمـ

هل ومٞمام قمروتف هذه  اًمّمدر ٛمؾ اًمتل قمٛمؾ قمٚمٞمٝم٤م اًمِمٝمٞمديم٤مٟم٧م حم٤مور اًمٕم

ـ وم٢من حم٤مور يمثػمة ـمرأت واؾمتجدت يٜمٌٖمل  أيمثر اًمّمٗمح٤مت ـ وُم٤م مل شمٕمروف

ور اًمتل قم٤مجلٝم٤م اًمّمدر ٟمٗمًف ن ٟمٗمس اعمح٤مأُمت٤مسمٕمتٝم٤م وؾمّد اًمٗمراهم٤مت اعمتٕمٚم٘م٦م هب٤م، يمام 

ًمٚمٖم٦م ؾمٞمام قمغم ظمط آ ظمرى ص٤مرت شمتٓمٚم٥م ُمزيدًا ُمـ اجلٝمد واعمت٤مسمٕم٦م هل إ

اعم٘م٤مرن وُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م وومٚمًٗم٦م  صقل وإصقزمٞم٦م وقمٚمؿ اًمت٤مريخ إصقًمإ

اًمٗم٘مف وشم٤مرخيٞم٦م اًمٜمص و... واذا يم٤من اًمّمدر ىمد ظَمؼُم اًمٗمٚمًٗم٦م واًمث٘م٤موم٦م اًمٖمرسمٞم٦م 

ن يٙمقن ُم٘مّٚمدًا أدون  صقلواعم٤مريمًٞم٦م ذم زُم٤مٟمف ووفّمػ ظمؼمشمف هذه ذم ظمدُم٦م قمٚمؿ إ

يمٞمد واعمٜمٝم٩م آؾمت٘مرائل و... ؾمٞم٦م يم٤مًم٘مرن إؾم٤مأهلذيـ آدم٤مهلم، وىمّدم ٟمٔمري٤مٍت 

 شمٜمتٔمرهؿ ُم١ًموًمٞم٤مت صقزمشمّم٥م ذم هذا اإلـم٤مر، وم٢من اعمت٤مسمٕملم خلط اًمّمدر إ

ًمًٜمٞم٦م يٛمٙمٜمٝم٤م اًمٞمقم يمثػمة قمغم هذا اًمّمٕمٞمد ومدراؾم٤مت قمٚمؿ اًمٚمٖم٦م واهلرُمٜمقـمٞم٘مٞم٤م وإ

يمٚمف، ودراؾم٤مت قمٚمؿ اعمٕمروم٦م اعمٕم٤مس سمام يِمٛمؾ اعمٕمروم٦م  صقلن شمثري طمريم٦م إأ

 سم٤مًمٙمثػم ُمـ صقزمن شمرومد اًمٕم٘مؾ إأظمرى يٛمٙمٜمٝم٤م هل إ آوًمٞم٦م واعمٕمروم٦م اًمث٤مٟمقي٦م

ن يٕمٜمل ذًمؽ شمٚم٘مل هذه اًمدراؾم٤مت ُمًّٚمامٍت همػم ىم٤مسمٚم٦م أاعمٕمٓمٞم٤مت و... ُمـ دون 

 ًمٚمجدل وي٘مٞمٜمٞم٤مٍت شمِم٤مسمف ي٘مٞمٜمٞم٦م اعمٕم٤مدٓت اًمري٤موٞم٦م إوًمٞم٦ّم يمام يتّمقره اًمٌٕمض.

هذه اًميورات ومٚمٞمس ذًمؽ ؾمقى إمم  ذا يم٤مٟم٧م هذه اًمّمٗمح٤مت شمِمػم هٜم٤مإهذا، و

 قمرض عم٤م شمٜمٌف ًمف شمٞم٤مر يمٌػم ُمـ شمالُمذة هذه اعمدرؾم٦م ٓ شمقضمٞمٝم٤ًم ًمف أو وص٤مي٦ًم قمٚمٞمف.
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 متٗٝذ يف املؼٗذ ايفكٗٞ

٤مر واضم٤ًٌم سم٤مًمٗمٕمؾ اعمٕمروف ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل أّن احل٩ّم إذا حتّ٘م٘م٧م ذوـمف وص

قمغم اعمٙمّٚمػ يم٤من ومقري٤ًم، سمٛمٕمٜمك وضمقب اعم٤ٌمدرة إًمٞمف ذم ؾمٜم٦م آؾمتٓم٤مقم٦م ٟمٗمًٝم٤م، 

وقمدم ضمقاز شم٠مظمػمه إمم اًمًٜم٦م اًمالطم٘م٦م، ومْماًل قماّم سمٕمده٤م، ًمٙمـ ًمق ومرض أّٟمف شمريمف ذم 

ؾمٜم٦م آؾمتٓم٤مقم٦م وضم٥م قمٚمٞمف ذم اًمًٜم٦م اًمالطم٘م٦م ُم٤ٌمذًة أيْم٤ًم، وٓ جيقز شم٠مظمػمه ُمّرًة 

. سمؾ ىمد اّدقمل ذم يمٚمامت سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء اإلمج٤مع ًٜم٦م اًمتل شمٚمٞمٝم٤م وهٙمذاأظمرى إمم اًم

وآشمٗم٤مق وأُمث٤مل ذًمؽ قمٚمٞمف، وهق إمج٤مع واوح اعمدريمّٞم٦م ٓ يٕمتّد سمف. وذه٥م اًمًٞمد 

اًمًٞمًت٤مين إمم أّن وضمقب اًمٗمقري٦م قم٘مكمٌّ ُمـ سم٤مب آطمتٞم٤مط ًمئال يٚمزم اإلظمالل 

ك قمغم ذًمؽ أٟمف إذا مل ي٤ٌمدر إمم احل٩م سم٤مًمقاضم٥م، وًمٞمس ذقمٞم٤ًم يمام ًمٕمّٚمف اعمِمٝمقر، وسمٜم

ُمـ دون اًمقصمقق سم٢مشمٞم٤مٟمف سمٕمد ذًمؽ يم٤من ُمتجّري٤ًم ًمق أُمٙمٜمف وأشمك سمف سمٕمد ذًمؽ، أُم٤م ًمق مل 

 .يقوّمؼ ومٞمٙمقن ُمرشمٙم٤ًٌم ًمٚمٙمٌػمة

                                           
: 643ـ  642: 2: وُمٜمتٝمك اعمٓمٚم٥م 17: 7: وشمذيمرة اًمٗم٘مٝم٤مء 181( اٟمٔمر: إص٤ٌمح اًمِمٞمٕم٦م: 1)

: 223: 17: وضمقاهر اًمٙمالم 18، 16: 7: وُمدراك إطمٙم٤مم 122: 2وُم٤ًمًمؽ إومٝم٤مم 

: واخلٛمٞمٜمل واخل٤مُمٜمئل، ُمٜم٤مؾمؽ 8: وحمٛمد اًمروطم٤مين، ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م: 343: 4واًمٕمروة اًمقصم٘مك 

: وحمٛمد ص٤مدق اًمروطم٤مين، 27: وٟم٤مس ُمٙم٤مرم اًمِمػمازي، ُمٜم٤مؾمؽ ضم٤مُمع طم٩م: 16طم٩م: 

 : وومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م ًمٚمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م6: واًمتؼميزي، ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م: 8ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م: 

 .14: 11واإلومت٤مء 

 .7ـ  6( اًمًٞمًت٤مين، ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م: 2)



 2ج /دراسات يف الفقه اإلسالمي املعاصر  ....................................... 211

وىمد ظم٤مًمػ ذم أصؾ هذا احلٙمؿ سمٕمٌض ىمٚمٞمؾ، ومٛمٜمٕمقا ُمـ اًمتًقيػ واًمتٝم٤مون أو 

، وٟم٥ًم اًم٘مقل سم٤مًمؽماظمل إمم ي٦ماًمت٠مظمػم ًمٖمػم قمذر قم٘مالئل ومل ُيٚمزُمقا سم٤مًمٗمقر

، وٟم٥ًم إمم ؾمحٜمقن إقمٓم٤مء ُمٝمٚم٦م إمم سمٚمقغ ؾمتلم ؾمٜم٦م، وإٓ اًمِمٞم٤ٌمين أو اًمِم٤مومٕمل

، يمام ٟم٥ًم اًمؽماظمل ـ يمام ىمٞمؾ ـ إمم اًمٙمثػم ُمـ ُم٤مًمٙمٞم٦م اعمٖمرب وسمٕمض ومٌٜمحق اًمٗمقر

اًمٕمراىمٞملم، وٟم٘مٚم٧م يمٚمامت خمتٚمٗم٦م ومٞمام ٟم٥ًم إمم يمثػم ُمـ وم٘مٝم٤مء أهؾ اًمًٜم٦ّم 

 .، ومٞمام ذه٥م اًمٜمقوي إمم اؾمتح٤ٌمب اًمٗمقر وقمدم اًمقضمقبُملماعمت٘مدّ 

 

 اجتاٙ ايكٍٛ بايفٛس١ٜ، األدٍي١ ٚاملٓاقؼات

وسمٍمف اًمٜمٔمر قمـ ـمٌٞمٕم٦م آٟم٘م٤ًمم اًمٗم٘مٝمل ذم اعم٠ًمًم٦م، وم٘مد اؾمتدّل قمغم اًمٗمقرّي٦م 

 هٜم٤م سمٕمّدة أدًّم٦م أمّهٝم٤م:

 

١ّٝ سهِ ايعكٌ بتفشٜؼ ايز١َّ 1  ـ َشدع

٤م ذيمره همػم واطمٍد ُمـ آؾمتٜم٤مد حلٙمؿ اًمٕم٘مؾ، طمٞم٨م إّن اًمدًمٞمؾ إول هٜم٤م هق ُم

اًمٕم٘مؾ ىم٤مٍض ـ قمٜمدُم٤م شمتحّ٘مؼ ذوط اًمتٙمٚمٞمػ قمغم اًمٕمٌد ـ سم٠من يٗمّرغ ذُّمتف سم٤مإلشمٞم٤من سمام 

                                           
: 1: وُمٜمػم اخل٤ٌمز، سمحقث ذم وم٘مف احل٩م 77ـ  72: 1( اٟمٔمر: حمٛمد طمًلم ومْمؾ اهلل، وم٘مف احل٩م 1)

 .31ـ  29

: وًمٗم٘مٝم٤مء أهؾ اًمًٜم٦م وسمٕمض 421: 3: وُمقاه٥م اجلٚمٞمؾ 643: 2( اٟمٔمر: ُمٜمتٝمك اعمٓمٚم٥م 2)

ٕدًّم٦م سمام سم٤مت أُمره واوح٤ًم اًمٞمقم، وم٤مٟمٔمر: ُمٜمتٝمك اعمٓمٚم٥م ىمدُم٤مء اإلُم٤مُمٞم٦م شمٓمقيؾ ذم إىمقال وا

 .422ـ  421: 3: وُمقاه٥م اجلٚمٞمؾ 643ـ  642: 2

 .421: 3( اٟمٔمر: ُمقاه٥م اجلٚمٞمؾ 3)

ـ  477: 1: وإٟمدًمز، اعمحّرر اًمقضمٞمز 164ـ  163: 16( اٟمٔمر: اسمـ قمٌد اًمؼم، اًمتٛمٝمٞمد 4)

 .114ـ  113: 7: واعمجٛمقع 478

 .112: 7( اعمجٛمقع 5)
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أُمره اعمقمم سمف: هبدف إُمـ ُمـ اًمٕم٘م٤مب ودومٕم٤ًم ًمٚمير اعمحتٛمؾ، وُمـ صمؿ ومال يٙمقن 

 ُمٕمذورًا ذم اًمت٠مظمػم.

ًمٌ٘م٤مء وأّٟمف يتٛمّٙمـ ُمـ إشمٞم٤من اًمقاضم٥م وًمق أظّمره ٟمٕمؿ، ذم سمٕمض اعمقارد ًمق اـمٛم٠مّن سم٤م

سمٕمض اًمقىم٧م، ومال دم٥م قمٚمٞمف اعم٤ٌمدرة، وهذا هق اًمذي يؼّمر ضمقاز شم٠مظمػم اًمّمٚمقات 

قمـ أّول وىمتٝم٤م، طمٞم٨م حيّمؾ ًمإلٟم٤ًمن اـمٛمئٜم٤مٌن ووصمقٌق سمٌ٘م٤مئف سمام يٛمّٙمٜمف ُمـ اإلشمٞم٤من 

قمغم ظمالومف ذم سم٤مًمقاضم٥م ذم وىمتف، واًم٥ًٌم ذم ذًمؽ هق ىمٍم اعمّدة ذم أوىم٤مت اًمّمالة، 

ُمثؾ احل٩ّم، وم٢مٟمف ًمق مل حي٩ّم أن ًمت٠مظّمر احل٩م إمم قم٤مٍم ىم٤مدم، وهذا اًمٗم٤مصؾ اًمزُمٜمل 

ـمقيٌؾ، يمام أّن اًمٓمقارئ واعمقاٟمع ذم ؾمٗمر احل٩م يمثػمة، قمغم ظمالومٝم٤م ذم اًمّمالة اًمتل ىمد 

 .ٟمٚمتزم ومٞمٝم٤م سم٤مًمٗمقري٦م ًمق مل حيّمؾ ذم ُمقرده٤م اـمٛمئٜم٤مٌن سم٤مًمٓمري٘م٦م اعمذيمقرة

خ حمٛمد إؾمح٤مق اًمٗمٞم٤مض شمٌٜمّٞمف ًمقضمٝم٦م اًمٜمٔمر هذه، ًمٙمٜمّف يرى أّن وئمٝمر ُمـ اًمِمٞم

ـٌ أطمٞم٤مٟم٤ًم طمتك ذم احل٩م، وُمـ صمؿ أُمٙمـ اًمت٠مظمػم ومٞمف ًمق حتّ٘مؼ  طمّمقل آـمٛمئٜم٤من ممٙم

هذا آـمٛمئٜم٤من، وهذا يٕمٜمل أّن ُمقوقع طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ سم٤مؾمتح٘م٤مق اًمٕم٘مقسم٦م إٟمام هق 

أيمثر سمٜمٗمل اًمٌٕمد قمـ اطمتامل اًمٗمقت قمغم شم٘مدير اًمت٠مظمػم، سمؾ شمرىمك اًمِمٞمخ اًمٗمٞم٤مض 

ضمري٤من اؾمتّمح٤مب سم٘م٤مء آؾمتٓم٤مقم٦م سمقصٗمف دًمٞماًل ذقمّٞم٤ًم راومٕم٤ًم عمقوقع طمٙمؿ 

. وًمٕمّٚمف ُمـ هٜم٤م أورد اًمِمٞمخ اًمٚمٜمٙمراين وهمػمه سم٠مّن اًمدًمٞمؾ هذا أظمّص ُمـ اًمٕم٘مؾ

 .اعمدقمك: ًمٕمدم ضمري٤مٟمف ذم طم٤مل اًمقصمقق سم٤مًمٌ٘م٤مء

قاه اعمت٘مّدُم٦م: طمٞم٨م ىمّقى ـ شمٌٕم٤ًم وًمٕمّؾ هذا اًمدًمٞمؾ هق ُمًتٜمد اًمًّٞمد اًمًٞمًت٤مين ذم ومت

                                           
: وإٟمّم٤مري، يمت٤مب 13: 1: واٟمٔمر: سمراهلم احل٩م 14ـ  13: 3( اعمٕمتٛمد ذم ذح اعمٜم٤مؾمؽ 1)

 .9(: 13احل٩ّم )جمٛمققم٦م إقمامل 

 .6: 11، و35: 8( شمٕم٤مًمٞمؼ ُمًٌقـم٦م 2)

 .11: وإٟمّم٤مري، احل٩م: 22: 1( اًمٚمٜمٙمراين، شمٗمّمٞمؾ اًمنميٕم٦م )احل٩م( 3)
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ـ اًمٕم٘مٚمٞم٦م ذم اعم٠ًمًم٦م دون اًمنمقمٞم٦م، وأّٟمف ظم٤مًمػ طمٙمؿ  عمثؾ اًمِمٞمخ إٟمّم٤مري وهمػمه

اًمٕم٘مؾ، وُمـ صمؿ ومحّمقل اًمت٠مظمػم ـ سمٜمٔمره ـ اٟمٓمالىم٤ًم ُمـ هذا اًمدًمٞمؾ يٙمقن دمّري٤ًم ًمق 

ػم أُمٙمٜمف اإلشمٞم٤من سم٤مًمقاضم٥م سمٕمد ذًمؽ: ٕٟمف ًمٞمس هٜم٤مك دًمٞمؾ ذقمل آظمر ذم اًمٌلم هم

وضمقب احل٩م. ووضمقب اًمٗمقري٦م ُمٜمِم١مه اًمتحّٗمظ قمغم اًمقاضم٥م إصؾ، وُمـ صمّؿ 

 وم٤مًمٜمّمقص ٓسمد ُمـ ومروٝم٤م ُمرؿمدًة حلٙمؿ اًمٕم٘مؾ، يمام هق فم٤مهر اًمِمٞمخ إٟمّم٤مري.

 

١ّٝ اإليضاّ بتفشٜؼ ايز١َّ  ٚقفات َع َشدع

 ويٛمٙمـ ذيمر سمٕمض اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت قمغم جمٛمؾ ُم٤م شم٘مّدم، ومٞمام يكم:

ع قمغم قمدم اًمٌٞم٤من ُمـ اًمِم٤مرع، واعمٗمروض أّن ظمٓم٤مب إّن طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ ُمتٗمرّ  أوًٓ:

اًمِم٤مرع سمقضمقب احل٩ّم ُمٓمٚمٌؼ، ومٞمٗمٞمد اًمؽماظمل، وُمـ صمؿ يٙمقن راومٕم٤ًم عمقوقع طمٙمؿ 

 اًمٕم٘مؾ.

 وأجقب ظـ هذا افتعؾقؼ بجقابغ:

إّن إـمالق اًمٜمّمقص ٓ يٗمٞمد ضمقاز اًمت٠مظمػم يمل يت٘مّدم سم٤مًمقرود قمغم  حدُها:أ

ف اًمٜمّمقص هق ُمٓمٚمقسمٞم٦م آُمتث٤مل وًمق يم٤من طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ، وإّٟمام هم٤مي٦م ُم٤م شمدّل قمٚمٞم

ُمت٠مظمرًا، ومٛمع اًمِمؽ ذم حتّ٘مؼ آُمتث٤مل ذم اعمًت٘مٌؾ ٟمتٞمج٦َم اًمِمؽ ذم اًمٌ٘م٤مء يتحّ٘مؼ 

 ُمقوقع طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ اعمت٘مّدم.

إّن اطمتٗم٤مف اًمٜمّمقص سمحٙمؿ اًمٕم٘مؾ اًمٌدهيّل هذا سمٚمزوم اعم٤ٌمدرة قمٜمد  وثاكقفام:

ض: ّٕن ُمثؾ هذه إطمٙم٤مم اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمِمؽ ذم اًمٌ٘م٤مء ُم٤مٟمٌع قمـ إـمالىمٝم٤م عمثؾ هذا اًمٗمر

 .شمٙمقن سمٛمث٤مسم٦م اًم٘مريٜم٦م اعمتّمٚم٦م

                                           
 .11ـ  9( إٟمّم٤مري، احل٩م: 1)

 .29ـ  28: 1قث ذم وم٘مف احل٩م ( ُمٜمػم اخل٤ٌمز، سمح2)



 213 ......................................... الفورية يف وجوب احلج، حماولة قراءة جديدة

 وشقليت افتعؾقؼ ِف مـاؿشتـا اْلاّصة ظذ هذا افتعؾقؼ إّول ومـاؿشَتقف.

ُم٤م ذيمره اًمٕمالُم٦م حمٛمد طمًلم ومْمؾ اهلل ُمـ اإلىمرار سمٙمؼمى طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ  ثاكقًا:

هٜم٤مك ومرىم٤ًم سملم اإلٟم٤ًمن  اعمذيمقر ذم اًمدًمٞمؾ، إٓ أّن اًمٜم٘م٤مش ذم اًمّمٖمرى، وذًمؽ أنّ 

سمٛمالطمٔم٦م ـمٌٞمٕم٦م طمريمتف ذم احلٞم٤مة وسمٞمٜمف سمٛمالطمٔم٦م إُمقر اًمقاىمٕمٞم٦م، وإّول حمٙمقم 

ًمٓمقل إُمؾ قمٜمد اإلٟم٤ًمن، سمخالف اًمث٤مين ومٝمق حمٙمقٌم ًمٕمٜم٤مس اًمقاىمع، وُمـ هٜم٤م ومال 

يٌٜمل اإلٟم٤ًمن ُمِم٤مريٕمف قمغم اًمقاىمع واطمتامٓشمف سمؾ قمغم قمٜمٍم ـمقل إُمؾ هذا، وهلذا 

يًت٘مرض أو ُي٘مرض سم٘مروض متتّد ًمًٜمقات، وًمق ٓطمظ اإلٟم٤ًمن وىم٤مئع ٟمجده 

 إُمقر عم٤م أىمدم قمغم قمٛمٍؾ ىمّط ذم طمٞم٤مشمف.

وهذا يٕمٜمل أّن اًمقصمقق اًمٜمققمل طم٤مصٌؾ هٜم٤م أيْم٤ًم سم٤مًمٌ٘م٤مء إمم اًمٕم٤مم اًم٘م٤مدم، وطمٞم٨م 

إّن اًمٜمّمقص ٓ شمدّل قمغم اًمٗمقري٦م وإٟمام قمغم اًمٓمٌٞمٕم٦م سمال شمقىمٞم٧م، يم٤من سم٤مإلُمٙم٤من 

 .غم هذا اًمقصمقق اًمٜمققملآقمتامد قم

ـّ هل٤م اُمتداده٤م اخل٤مص، سمٛمٕمٜمك أهن٤م ٓ دمري ٟمققم٤ًم ذم  وهذه اعمٜم٤مىمِم٦م صحٞمح٦م، ًمٙم

ـّ أو شم٘مّٚم٥م اًمٔمروف اعم٤مًمٞم٦م وإُمٜمٞم٦م، طمٞم٨م يٗم٘مد  سمٕمض اعمقارد يمح٤مًم٦م يمؼم اًمً

اإلٟم٤ًمن ٟمققم٤ًم ُمثؾ هذا اًمقصمقق سمٕمد ـمقل اعمّدة ًمٕم٤مم ُمـ اًمزُمـ، وؾمٞم٠ميت ذم ُمٜم٤مىمِمتٜم٤م 

 ٕصؾ هذا اًمدًمٞمؾ ُمزيد إيْم٤مح.اخل٤مّص٦م 

ُم٤م ٟمراه هق اًمّمحٞمح ذم ُمٜم٤مىمِم٦م هذا اًمدًمٞمؾ، وهق إٟمٙم٤مر أصؾ وضمقد طمٙمؿ  ثافثًا:

قم٘مكم هبذه اًمٓمري٘م٦م هٜم٤م، ومْماًل قمـ أن يٙمقن سمدهيٞم٤ًم: وم٢مّن اًمٕم٘مؾ ذم سم٤مب قمالىم٦م اًمٕمٌٞمد 

 سم٤معمقازم أو اعم٠مُمقريـ سم٤مُٔمريـ قمٜمدُم٤م ٓ يٜمّص أُمر قمغم اًمٗمقري٦م اعمًتٕمجٚم٦م، إٟمام

ي٘ميض سمقضمقب حت٘مٞمؼ اعم٠مُمقر سمف وم٘مط، وقمٚم٘م٦م اًمٕمٌقدي٦م ٓ شمًتدقمل أيمثر ُمـ ذًمؽ ُم٤م 

                                           
 ، سم٘مٚمؿ ضمٝم٤مد ومرطم٤مت.73ـ  72: 1( ومْمؾ اهلل، وم٘مف احل٩م 1)
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مل حيرز مم٤مٟمٕم٦م اعمقمم ُمـ اًمت٠مظمػم، ظمالوم٤ًم عم٤م ىمٞمؾ ذم هذا اعمج٤مل ُمـ ىمٌؾ سمٕمض 

، وأُم٤م همػم ذًمؽ ومٚمٞمس سمقاضم٥م ُم٤م مل يٛمّس أصؾ آُمتث٤مل، وُمٕمٜمك ذًمؽ أٟمف اًمٗم٘مٝم٤مء

اًمٜمّص قمغم اًمٗمقري٦م أو ُم٤م هق ذم ىمّقة اًمٜمص ًمق ـمٚم٥م ؿمخٌص ُمـ آظمر ؿمٞمئ٤ًم ُمع قمدم 

وم٤معمٓمٚمقب ُمـ اعم٠مُمقر سمف هق آُمتث٤مل، ويمّؾ ُم٤م يّمدق قمٚمٞمف قمروم٤ًم وقم٘مالئٞم٤ًم أٟمف متّرد 

قمغم ىم٤مٟمقن آُمتث٤مل أو هت٤مون أو قمدم اٟمّمٞم٤مع ومٝمق ممٜمقع، إُمر اًمذي خيتٚمػ 

 سم٤مظمتالف أٟمقاع اعم٠مُمقر سمف أيْم٤ًم وـمٌٞمٕمتف.

ـمٚم٥م زيد ُمـ قمٛمرو أن ي٠مشمٞمف سمامء ًمٞمنمب يمل  وًمٙمل ٟمقوح اعم٠ًمًم٦م ٟم٘مقل: ًمق

يرومع قمٓمِمف وم٢مّن شمرك قمٛمرو ًمٚمتحّرك سمٕمد صدور إُمر يٙمقن هت٤موٟم٤ًم سم٤مُٕمر وأُمر، 

أُم٤م ًمق ـمٚم٥م زيٌد ُمـ قمٛمرو ذم فمروف ـمٌٞمٕمٞم٦م أن يِمؽمي ًمف ؾم٤مقم٦ًم يدوّي٦ًم ومٚمؿ يِمؽم 

اًمٕم٘مؾ سم٠مٟمف قمٛمرو اًم٤ًمقم٦م ذم اًمٞمقم إول وإٟمام اؿمؽماه٤م ذم اًمٞمقم اًمث٤مين، ومال ي٘مقل 

ارشمٙم٥م ُمٕمّمٞم٦ًم أو طمتك دمّرأ قمغم أُمر طمتك ًمق مل يٙمـ ُمٓمٛمئٜم٤ًّم ُمـ سم٘م٤مئف طمّٞم٤ًم إمم يقم 

اًمٖمد: ّٕن اًمٓمٚم٥م اًمث٤مين مل يتحّ٘مؼ ومٞمف قمٜمقان اًمتٛمّرد قمغم آُمتث٤مل، ومٚمق ُم٤مت قمٛمرو 

ىمٌؾ ذاء اًم٤ًمقم٦م ومال ي٘مقل زيٌد سم٠مٟمف ىمد قمَم أُمري أو حيّؼ ًمف شمقضمٞمف اًمٚمقم إًمٞمف 

ٕمدم صدق اًمتٛمّرد قمغم إُمر ذم هذه احل٤مل واإلسم٤مء قمـ آُمتث٤مل اًمذي هق أؾم٤مؾم٤ًم: ًم

 ُم٤م حيٙمؿ اًمٕم٘مؾ سم٘مٌحف هٜم٤م.

وم٤معمٓمٚمقب قم٘ماًل حتّ٘مؼ اًمًػم ذم ساط آُمتث٤مل وقمدم صدق اًمتٛمّرد أو اًمتٝم٤مون 

أو آؾمتخٗم٤مف، وهٜم٤م ٟم٘مقل سم٠مّن قمدم اًمّمالة ذم أّول اًمقىم٧م ٓ يٕمّد هت٤موٟم٤ًم سم٤مًمتٙمٚمٞمػ 

ًمق شمقذّم ىمٌؾ اٟمتٝم٤مء اًمقىم٧م ٓ يٕمّد قم٤مصٞم٤ًم وٓ ُمتجرئ٤ًم قمغم اعمقمم، ًمٞمس  وأُمر، وهلذا

ٕضمؾ اًمقصمقق سم٤مًمٌ٘م٤مء وقمدُمف، سمؾ ىمٌؾ ذًمؽ ٕضمؾ أّن اعم٠مظمقذ قم٘ماًل هق اًمتٝم٤مون 

                                           
 .17: 1( ًمٓمػ اهلل اًمّم٤مذم اًمٙمٚم٤ٌميٙم٤مين، وم٘مف احل٩م 1)
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وآؾمتخٗم٤مف وهق همػم ص٤مدق هٜم٤م قمروم٤ًم وقم٘مالئّٞم٤ًم ُم٤م دام اعمقمم ٟمٗمًف مل يٚمزم 

صمقق أطمٞم٤مٟم٤ًم، ٓ أّن طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ هق سم٤مًمٗمقرّي٦م، وقمدم صدىمف يٛمٙمـ حتّ٘م٘مف ٟمتٞمجف اًمق

 اعم٤ٌمدرة وضم٤مء اًمقصمقق قم٤مرو٤ًم وـم٤مرئ٤ًم.

ورسمام ًمذًمؽ قمؼّم اًمًٞمد اًمِم٤مهرودي سم٠مّن أطمدًا مل ي٘مؾ هبذا اًمدًمٞمؾ اًمٕم٘مكم ذم همػم 

 .، ورسّمام هلذا رومْمف سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء اعمٕم٤مسيـاًمٌح٨م

 مـ هـا كعّؾؼ:

ٌّٞم٦م أؾم٤مؾم٤ًم ًمٙمل ٟمٛمٜمع سمف ٓ يقضمد طمٙمؿ قم٘مكم سمدهيل يِمّٙمؾ ىمريٜم٦ًم ُمتّم أ ـ ٚم٦م ًم

 إـمالق اًمٜمّمقص قمغم ومرض وضمقد إـمالق ومٞمٝم٤م.

إّٟمف وإن مل شمدّل اًمٜمّمقص قمغم اًمؽماظمل، ًمٙمـ يٙمٗمل قمدم دًٓمتٝم٤م قمغم  ب ـ

اًمٗمقري٦م إُمر اًمذي جيٕمؾ اعمٓمٚمقب ومٞمٝم٤م هق آُمتث٤مل. واًمِمّؽ ذم حتّ٘مؼ آُمتث٤مل ذم 

ؾ سمٚمزوم اعم٤ٌمدرة، وإٓ دًّم٧م يمّؾ اعمًت٘مٌؾ ٟمتٞمج٦م اًمِمؽ ذم اًمٌ٘م٤مء ٓ يٗمرض طمٙمؿ اًمٕم٘م

اًمٜمّمقص قمغم اًمٗمقر طمٞمٜمئٍذ سمحٙمؿ اًم٘مريٜم٦م اعمتّمٚم٦م هذه، وهذا ظمالف ُم٤م ذه٥م إًمٞمف 

ص٤مطم٥م هذا اًمٙمالم ُمـ أّن اًمٜمّمقص ٓ شمدّل إٓ قمغم ُمٓمٚمقسمّٞم٦م آُمتث٤مل وًمق ُمت٠مظمرًا: 

ٚمزم ّٕن اًم٘مرائـ اعمتّمٚم٦م اًمٚمٌّٞم٦م ـ يم٤مًمٌدهٞم٤مت اًمٕم٘مٚمٞم٦م ـ شمّمٌح ضمزءًا ُمـ اًمٙمالم، ومٞم

اٟم٘مالب مجٚم٦م ُمـ ٟمّمقص اًمقاضم٤ٌمت واًمٗمرائض ُمـ اًمؽموّمع قمـ اًمٗمقري٦م واًمؽماظمل 

 إمم اًم٘مقل سم٤مًمٗمقري٦م.

وم٤مًمّمحٞمح أّن اًمِمؽ ذم اًمٌ٘م٤مء ٓ يامٟمع قمدم آٟمٌٕم٤مث اًمٗمقري إذا مل يّمدق قمٜمقان 

اًمتٝم٤مون وآؾمتخٗم٤مف واًمتٛمّرد ٓ ُمٓمٚم٘م٤ًم. وٓ ٟم٘مّمد ُمـ ذًمؽ إًمزام هذا اًم٘م٤مئؾ 

                                           
 .11: 1( اًمِم٤مهرودي، يمت٤مب احل٩م 1)

 .17: 1( اًمّم٤مذم اًمٙمٚم٤ٌميٙم٤مين، وم٘مف احل٩م 2)
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اًمٗمقر: إذ ُمـ اًمقاوح أّٟمف ٓ يٚمتزم سمدًٓمتٝم٤م طمتك سمٜم٤مًء قمغم ُم٤م  سمدًٓم٦م اًمّمٞمٖم٦م قمغم

ّٕن أطمٙم٤مم اًمٕم٘مؾ اًمٌدهيل وإن ؿمّٙمٚم٧م ىمريٜم٦ًم  :ىمٚمٜم٤مه، وإٟمام ٟم٘مّمد ىمقًمف سمٜمتٞمج٦م اًمٗمقر

ُمتّمٚم٦م ًمٌٞم٦ّم طم٤موّم٦م سم٤مًمٙمالم مم٤م يرومع ارشم٤ٌمط اًمٗمقر سم٠مصؾ اًمّمٞمٖم٦م ـ صٞمٖم٦م إُمر ـ إٓ أّن 

ق سم٠مصؾ اًمٜمّص، وُم٤م مل يؼمز اعمقمم إرادة اًمؽماظمل هذا اًمٜمقع ُمـ اًم٘مرائـ دائؿ آًمتّم٤م

 ومًٞمٙمقن اًمٜمّص ـ سمحٙمؿ هذه اًم٘مريٜم٦م اًمتل ٓ شمٙم٤مد شمٜمٗمّؽ ـ ُمٗمٞمدًا ًمٚمٗمقري٦م.

أُم٤م قمغم ُم٤م ذهٌٜم٤م إًمٞمف، وم٢مّن اًمّمٞمٖم٦م وإن مل شمدّل أو شمقوع ًمٚمٗمقر أو اًمؽماظمل وإٟمام 

ـّ ضمقاز اًمؽماظمل يٛمت٤مز قمـ اًمٗمقر سم٠مّٟمف ُم٘م ت٣م اإلـمالق: ًمٜمٗمس اًمٜم٦ًٌم اًمٓمٚمٌٞم٦م: ًمٙم

ّٕن اًمقاضم٥م ُم٤م دام همػم حمّدد سم٠مّول أزُمٜم٦م اإلُمٙم٤من دًّم٧م اًمّمٞمٖم٦م قمغم أصؾ اعمٓمٚمقسمٞم٦م، 

أُم٤م زُم٤مهن٤م وم٢من مل شمؼمز ىمريٜم٦م اًمٗمقر اًمتل شُم٘مّدم ُمٕمٓمك إًمزاُمٞم٤ًم أزيد يم٤من اإلـمالق 

وىمرائـ احلٙمٛم٦م ًمّم٤مًمح ضمقاز اًمؽماظمل: وهلذا ٟم٘مقل سمجقاز اًمؽماظمل ًمإلـمالق 

ُم٤م مل يٌٚمغ اًمؽماظمل طمّد صدق  ،ٓ ًمدًٓم٦م اًمّمٞمٖم٦مادة اًمٓمٌٞمٕم٦م، اعمًتٗم٤مد ُمـ أصؾ إر

قمٜمقان اًمتٛمّرد واًمتٝم٤مون سم٠مصؾ اعمٓمٚمقسمٞم٦م، وهذا ُمٜم٤ّم همػم اًم٘مقل سم٤مًمؽماظمل: ٕٟمٜم٤م 

 ٟمتحدث ذم ضمقاز اًمؽماظمل ٓ أظمذ اًمؽماظمل ىمٞمدًا ذم اعمٙمّٚمػ سمف.

ظمل سمؾ ًمٕمّؾ اًمت٠مُّمؾ قمغم ُمًتقى اًمٌح٨م إصقزم ي٘ميض سم٠مّن اًم٘م٤مئٚملم سم٤مًمؽما

ىمّمدوا ضمقازه ٓ ُمٓمٚمقسمٞمّتف وٓ يمقٟمف ضمزءًا ُمـ اعم٠مُمقر سمف سمٜمحق شمٕمّدد اعمٓمٚمقب أو 

وطمدشمف، وُمٕمف ومال يّمّح اًم٘مقل سمٜمٗمل ضمقاز اًمؽماظمل سم٤مإلـمالق سمحّج٦م أّن اًمّمٞمٖم٦م ٓ 

شمدّل إٓ قمغم ُمٓمٚمقسمٞم٦م آُمتث٤مل، وم٢مّن هذيـ ٓ يتٜم٤مومٞم٤من، وُمـ صمّؿ ومٛم٘مت٣م اإلـمالق 

 .سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء اعمٕم٤مسيـ اًمٗمقر، ووم٤مىم٤ًم عم٤م ذه٥م إًمٞمف

إّن ُم٤م ذيمره اًمٕمالُم٦م ومْمؾ اهلل شم٤مّم ضمدًا ذم طمّد ٟمٗمًف، ًمٙمٜمّف يٕم٤مين ُمـ ُمِمٙمٚم٦م  ج ـ

                                           
 .31: 1( ضمٕمٗمر اًمًٌح٤مين، احل٩م ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمٖمراء 1)
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شمًٚمٞمٛمف سم٤مًمٙمؼمى وىمد ٟم٤مىمِمٜم٤مه٤م، وطمديثف قمـ اًمقصمقق اًمٜمققمل ًمق طمّٚمٚمٜم٤مه ًمٙم٤من 

يٗمؽمض أن يًقىمف إمم إٟمٙم٤مر اًمٙمؼمى: ّٕن اًمقصمقق اًمٜمققمل هذا يث٧ٌم أّن اعمٓمٚمقب هق 

ل، وأّن اًمٕم٘مؾ ٓ يريد ؾمقى قمدم اًمتٛمّرد، ٓ أٟمف يريد اعم٤ٌمدرة إمم إومراغ اًمذُّم٦م، آُمتث٤م

وًمٙمـ ٕضمؾ اًمقصمقق يرشمٗمع هذا إُمر: وم٢مّن اًمقصمقق اعمذيمقر ي٘مػ ذم ُم٘م٤مسمؾ إًمزام 

اًمٕم٘مؾ سم٤مُٓمتث٤مل وقمدم اًمتٝم٤مون سمف ومٞم٠ميت اًمقصمقق أطمٞم٤مٟم٤ًم ًمٞمث٧ٌم قمدم اًمتٝم٤مون، وٓ 

اًمٌدار قمٜمد اًمِمؽ ذم اًمٌ٘م٤مء، وم٢مٟمف ًمق صدر هذا ي٘مػ ذم ُم٘م٤مسمؾ طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ سمٚمزوم 

احلٙمؿ عم٤م أوم٤مد اًمقصمقق اًمٜمققمل ؿمٞمئ٤ًم: ّٕن قمدم اًمٌدار ىمد حتّ٘مؼ ُمٕمف أيْم٤ًم إذا مل حيّمؾ 

 اًمقصمقق اًمِمخيص، يمام هق واوح.

وهذا اًمٙمالم سمٕمٞمٜمف يرد قمغم اًمًٞمد اخلقئل ٟمٗمًف ذم متٞمٞمزه سملم احل٩ّم واًمّمالة، وم٢مٟمف 

م اًمٌدار ومال ومرق سملم احل٩ّم واًمّمالة: ّٕن ُمقوقع ًمق يم٤من اًمٕم٘مؾ ىمد طمٙمؿ سمٚمزو

طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ ُمتحّ٘مؼ، وًمق طمٙمؿ سمٚمزوم اًمٌدار قمٜمد ظمقف اًمٗمقات ظمقوم٤ًم قم٘مالئٞم٤ًم 

ُمٕمتّدًا سمف، وم٢مّن هذا احلٙمؿ اًمٕم٘مكم ًمٞمس ؾمقى طمٙمٛمف سمٚمزوم آُمتث٤مل: ّٕن قمدم اُمتث٤مًمف 

 يراع ًمٚمتٙمٚمٞمػ طمرُم٦ًم صمؿ ُمقشمف ىمد يّمدق قمٚمٞمف قمروم٤ًم أطمٞم٤مٟم٤ًم ـ ُمع ظمقومف اعمذيمقر ـ أٟمف مل

وأّٟمف هت٤مون سمف، ومٚمٞمس ذم اًمٌلم إٓ طمٙمؿ قم٘مكم واطمد ًمف ضم٤مٟم٥م إجي٤ميب وهق ضورة 

آٟمّمٞم٤مع واًمتًٚمٞمؿ ًمألُمر، وضم٤مٟم٥م ؾمٚمٌل وهق اعمٜمع قمـ اًمتٛمّرد واًمتٝم٤مون 

 وآؾمتخٗم٤مف.

إّن ُم٤م ذيمره اًمِمٞمخ اًمٗمٞم٤مض ُمـ إضمراء آؾمتّمح٤مب آؾمت٘م٤ٌمزم ـ سمٍمف  د ـ

ٟمٗمًف قمغم ٟم٘م٤مش سملم إصقًمٞملم ومٞمف يراضمع ذم حمّٚمف ـ ٓ يٜمٗمع إٓ اًمٜمٔمر قمـ صّحتف ذم 

سمٜمحق إصؾ اعمث٧ٌم: ّٕن اؾمتّمح٤مب سم٘م٤مء آؾمتٓم٤مقم٦م إمم اًمٕم٤مم اًم٘م٤مدم يمام ذيمره 

طمٗمٔمف اهلل ٓزُمف اًمٕم٘مكم اإلشمٞم٤من سم٤معمٙمّٚمػ سمف أو واىمع اُمتث٤مل اًمتٙمٚمٞمػ، وهذا اًمالزم 

ٖمل ظمقف ومقات آُمتث٤مل، اًمٕم٘مكم هق اًمذي يرومع ُمقوقع طمٙمؿ اًمٕم٘مؾ، طمٞم٨م يٚم
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 وإصؾ اعمث٧ٌم ٓ يث٧ٌم.

ٟمٕمؿ، سمٜم٤مًء قمغم ُم٤م ىمّقيٜم٤مه ذم آؾمتّمح٤مب ُمـ ضمري٤مٟمف طمتك ذم إصؾ اعمث٧ٌم ذم 

همػم ُمقارده اًمٖمري٦ٌم قمـ اًمٕمرف ىمد يٙمقن هذا آؾمتّمح٤مب شم٤مُم٤ًم هٜم٤م، سمٍمف اًمٜمٔمر 

 قمـ إؿمٙم٤مًمّٞم٦م آؾمتّمح٤مب آؾمت٘م٤ٌمزم ذم قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف.

ٓ هٜم٤م وٓ ذم ؾم٤مئر اًمقاضم٤ٌمت، إُّم٤م ُمٓمٚم٘م٤ًم  فقؾ إّول ؽر صحقح،وظؾقف، ؾفذا افد

سم٤مًمٓمري٘م٦م اًمتل سمّٞمٜم٤مه٤م، أو قمغم إىمّؾ سمٛمالطمٔم٦م ُم٤م ذيمره اًمًٞمد ومْمؾ اهلل واًمِمٞمخ 

 اًمٗمٞم٤مض.

 

 ـ َظتٓذ ايظري٠ املتؼّشع١ّٝ 2

صم٤مين إدًّم٦م هٜم٤م هق ؾمػمة اعمتنّمقم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم اخلروج إمم احل٩ّم أّول أزُمٜم٦م 

ن، طمٞم٨م ٟمجدهؿ قمٜمدُم٤م شمتحّ٘مؼ قمٜمدهؿ آؾمتٓم٤مقم٦م ي٤ٌمدرون إمم هتٞمئ٦م اإلُمٙم٤م

اعم٘مّدُم٤مت ًمٚمتقضّمف إمم ُمّٙم٦م ذم ُمقؾمؿ احل٩ّم إّول، وهذا اإلسار ُمٜمٝمؿ ؿم٤مهٌد قمغم 

 ارشمٙم٤مز اًمٗمقرّي٦م ذم هذا اعمج٤مل.

سم٠مٟمف مل شمّؿ إصم٤ٌمت وضمقد هذه اًمًػمة ذم قمٍم اًمٜمّص، ىمد يٙمقن ُمٜمِم١مه٤م  ويـاؿش

خلػم ذم طمّد ذاشمف، وٓ ؿم٤مهد يث٧ٌم ذُّمٝمؿ ذم شمٚمؽ اًمٕمّمقر ُمـ ٓ طمًـ اعم٤ًمرقم٦م إمم ا

 خيرج ذم أّول إزُمٜم٦م ُمع قمدم اًمتًقيػ وآؾمتخٗم٤مف.

 

 ـ َظتٓذ دالي١ صٝػ١ األَش ع٢ً ايفٛس 3

، طمٞم٨م إّن اًمٜمّمقص اؾمتٜمد سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء هٜم٤م إمم دًٓم٦م صٞمٖم٦م إُمر قمغم اًمٗمقر

د ورد ومٞمٝم٤م اؾمتخدام صٞمٖم٦م إُمر، اًم٘مرآٟمٞم٦م واحلديثٞم٦م أُمرة سمٗمريْم٦م احل٩ّم ىم

                                           
 .643: 2( ُمٜمتٝمك اعمٓمٚم٥م 1)
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واعمٗمروض دًٓمتٝم٤م قمغم اًمٗمقر، ومٞمث٧ٌم وضمقب احل٩ّم ومقرًا، وطمٞم٨م مل يرد شمرظمٞمص 

 ُمـ اًمِم٤مرع يرومع هذه اًمٗمقرّي٦م ٟمٌ٘مك قمغم آًمتزام هب٤م.

سمام صم٧ٌم ذم قمٚمؿ إصقل ُمـ قمدم دًٓم٦م إُمر ـ ُم٤مّدًة وهٞمئ٦ًم ـ ٓ قمغم  واَلقاب

 اإلـمالق هق ضمقاز اًمؽماظمل. ٟمتٞمج٦مّٞمٜم٤م آٟمٗم٤ًم أّن اًمٗمقر وٓ قمغم اًمؽماظمل، سمؾ ىمد سم

 

 ـ دالي١ ػشع١ّٝ االطتٓاب١ ع٢ً ايفٛس١ّٜ 4

اًمدًمٞمؾ اًمراسمع اًمذي يذيمر إلصم٤ٌمت وضمقب اًمٗمقرّي٦م ذم احل٩م أّن شمنميع آؾمتٜم٤مسم٦م 

ُمع اًمٕمذر ؿم٤مهد اًمٗمقري٦م: إذ ًمق مل يٙمـ إُمر سمٜمحق اًمٗمقري٦م ُٕمٙمٜمف اًمت٠مظمػم ومل يٙمـ 

٦م، إذ اعمٗمروض أّٟمف ٓ جي٥م قمٚمٞمف احل٩ّم ذم اًمٕم٤مم إّول، ومام هق هٜم٤مك ُمٕمٜمك ًمالؾمتٜم٤مسم

 اعمًتدقمل ٓؾمتٜم٤مسمتف ذم هذا اًمٕم٤مم سمٕمد إُمٙم٤من ذه٤مسمف ذم اًمٕم٤مم اًمالطمؼ سمٜمٗمًف؟!

سم٠مّٟمف ُمتلم ًمق يم٤مٟم٧م آؾمتٜم٤مسم٦م واضم٦ًٌم طمتك ُمع اًمٕمٚمؿ سمزوال اًمٕمذر: إذ  وكقؿش

ـّ احلّؼ  أّن آؾمتٜم٤مسم٦م شمٙمقن ذم صقرة يٛمٙمٜمف اًمت٠مظمػم طمٞمٜمئٍذ ومال ُمٕمٜمك ًمالؾمتٜم٤مسم٦م، ًمٙم

، سمؾ اًمرواي٤مت ُمٜمٍموم٦م قمـ وضمقب اؾمتٛمرار اًمٕمذر دون اًمٕمٚمؿ سمزواًمف ٓطم٘م٤مً 

 .آؾمتٜم٤مسم٦م ذم اًمٕم٤مم إول

وسمٍمف اًمٜمٔمر قمـ هذه إضمقسم٦م، يٛمٙمـ اجلقاب أيْم٤ًم سم٠مٟمٜم٤م ٟمٚمتزم سمحرُم٦م 

ٞمف يٛمٙمـ اًمتًقيػ وآؾمتخٗم٤مف، يمام ٟمٕمٚمؿ سم٠مّن اًمٜمٞم٤مسم٦م ضمٕمٚم٧م سمدياًل ذم احل٩ّم، وقمٚم

اًم٘مقل سم٠مّن شم٠مظمػمه احل٩ّم ـ سم٤مٕص٤مًم٦م واًمٜمٞم٤مسم٦م ُمٕم٤ًم ـ سمٜمحق يّمدق قمٚمٞمف اًمتًقيػ طمراٌم، 

ومٞمج٥م قمٚمٞمف اإلشمٞم٤من سمف، وطمٞم٨م ٓ ي٘مدر سمٜمٗمًف، وىمد ىم٤مم اًمٜم٤مئ٥م ُم٘م٤مُمف ًمزُمتف 

 آؾمتٜم٤مسم٦م.

                                           
 .177: 9( اًمروطم٤مين، وم٘مف اًمّم٤مدق 1)

 .27: 1( اًمٚمٜمٙمراين، شمٗمّمٞمؾ اًمنميٕم٦م 2)
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 ـ سعش ايٓٝاب١ عٔ ايػري َع ػػٌ ايز١َّ 5

قب قمـ اًمٖمػم ُمـ اؿمتٖمٚم٧م اؾمتدّل هٜم٤م ـ ظم٤مُم٤ًًم ـ سمام دّل قمغم قمدم ضمقاز أن يٜم

، وذًمؽ أّن هذا إُمر يم٤مؿمٌػ قمـ ومقرّي٦م احل٩م قمٚمٞمف وإٓ ذُّمتف سمحّج٦م اإلؾمالم

 أُمٙمـ أن حي٩ّم هذا اًمٕم٤مم ٟمٞم٤مسم٦ًم قمـ همػمه، صمؿ حي٩ّم قمـ ٟمٗمًف ذم اًمٕم٤مم اًم٘م٤مدم.

وجي٤مب قمٜمف سمام ذيمره سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء اعمٕم٤مسيـ ُمـ أّن هذا ٓ يالزم اًمٗمقري٦م: إذ 

وىمد أومتك سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمدم ضمقاز اًمتٓمّقع ذم وىم٧م اًمٗمريْم٦م  ًمٕمّٚمف طمٙمٌؿ ظم٤مص،

، وُمـ صمّؿ وم٠مّي ُم٤مٟمع ُمـ أّٟمف إذا شمزامح٧م اًمٜمٞم٤مسم٦م ُمع إص٤مًم٦م طمتك ُمع ؾمٕم٦م اًمقىم٧م

 ُمٜمع ُمـ اًمٜمٞم٤مسم٦م ىمٌؾ اإلشمٞم٤من سم٤مٕصؾ؟!

 

6 ١ّٝ ١ّٝ حتًًٝ ١ّٝ ايٓصٛص ايذ١ٜٝٓ ارتاّص١، َطايع١ جتض٦ٜ  ـ َشدع

ص احلديثٞم٦م اخل٤مّص٦م سمٕمد قمدم وضمقد ُمٕمٓمك ىمرآين اًمدًمٞمؾ اًم٤ًمدس هٜم٤م هق اًمٜمّمق

 يٗمٞمد ذًمؽ، واإلمج٤مع واوح اعمدريمٞم٦م، وٓ أىمّؾ ُمـ اطمتامهل٤م: ومال يٙمقن طمّج٦ًم.

وٓبّد فـا مـ اشتعراض هذه افـصقص وَتؾقؾفا، فؾـظر ِف مدى وؾائفا بافؼقل 

 بافػقرية وظدمف، وهل:

َوَّلِل ﴿ل اهلل قمز وضمؾ: ىم٤م، ىم٤مل: ×قمـ أيب قمٌد اهلل ـ خز معاوية بـ ظامر، 1

ـِ اْشَتَطاَع إَِفْقِف َشبِقالً  ، ىم٤مل: هذه عمـ يم٤من قمٜمده ُم٤مل ﴾َظَذ افـهاِس ِحجه افَبْقِت َم

وصّح٦م، وإن يم٤من ؾمّقومف ًمٚمتج٤مرة ٓ )ومال( يًٕمف، وم٢من ُم٤مت قمغم ذًمؽ وم٘مد شمرك 

ع قمـ . وم٢مهّن٤م فم٤مهرة ذم اعمٜمذيٕم٦ًم ُمـ ذائع اإلؾمالم إذا هق جيد ُم٤م حي٩ّم سمف..

                                           
 .31: 1: واًمًٌح٤مين، احل٩م 223: 17( اٟمٔمر: ضمقاهر اًمٙمالم 1)

: واًمٚمٜمٙمراين، شمٗمّمٞمؾ 15: 1: واًمِم٤مهرودي، يمت٤مب احل٩م 11ـ  11( إٟمّم٤مري، احل٩م: 2)

 .178ـ  177: 9ف اًمّم٤مدق : واًمروطم٤مين، وم٘م25: 1اًمنميٕم٦م 

 .191: 1: واٟمٔمر: شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 18: 5( هتذي٥م إطمٙم٤مم 3)
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 شم٠مظمػم احل٩ّم ُمع وضمقد آؾمتٓم٤مقم٦م، ومتدّل قمغم اًمٗمقرّي٦م.

 وؿد يـاؿش آشتدٓل ِبذه افرواية:

إهن٤م وإن يم٤مٟم٧م شم٤مُّم٦م اًمًٜمد قمغم اعمِمٝمقر، ًمٙمٜمّٜم٤م ذم ُمقوٕمف مل ٟم٘مٌؾ سمتّمحٞمح  أوًٓ:

ـمرق اًمِمٞمخ اًمٓمقد إمم احلًلم سمـ ؾمٕمٞمد إهقازي رهمؿ شمٕمّدده٤م، وهذه اًمرواي٦م 

 ومْم٤مًم٦م سمـ أيقب، قمـ ُمٕم٤موي٦م سمـ قمامر، ومتٙمقن وٕمٞمٗم٦م اًمًٜمد. يٜم٘مٚمٝم٤م إهقازي قمـ

وإن يم٤من ؾمّقومف ًمٚمتج٤مرة ومال ُم٤م ذيمره اًمًٞمد حمٛمد اًمروطم٤مين ُمـ أّن وم٘مرة:  ثاكقًا:

، وإن ُم٤مت قمغم ذًمؽ وم٘مد شمرك ذيٕم٦م ُمـ ذائع اإلؾمالمُمٚمحقىم٦م سمٗم٘مرة:  يًٕمف

قيػ اعم١مّدي إمم شمرك وقمٓمػ اًمث٤مٟمٞم٦م قمغم إومم ىمريٜم٦م قمغم أّن ُمقرد اًمٜمٝمل هق اًمتً

احل٩م طمتك اعمقت، ٓ ُمٓمٚمؼ اًمتًقيػ، وذًمؽ سمْمٛمٞمٛم٦م أّن قمدم اًمتًقيػ ًمٞمس ذم 

ٟمٗمًف ذيٕم٦ًم ُمـ ذائع اإلؾمالم، ومٞمٙمقن طمدي٨م اًمرواي٦م قمـ طم٤مًم٦م شمرك احل٩م، وُمـ 

 .صمّؿ ٓ رسمط هل٤م سمقضمقب اًمٗمقري٦م

ؾ اًمؽمىمل سمام طم٤مصٚمف: إّن اجلٛمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ضم٤مءت قمغم ؾمٌٞم وأجقب ظـ هذه ادـاؿشة

سمٕمد اجلٛمٚم٦م إومم، ومتدٓن قمغم ُمٓمٚمٌلم، ٓ قمغم ُمٓمٚم٥م واطمد، وٓ ئمٝمر ُمـ اًمرواي٦م 

، أو وم٘مؾ: إّن اجلٛمٚم٦م ىمريٜمٞم٦م أو شمٕمٚمٞمٚمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ًمألومم طمتك يتؿ ُم٤م ذيمره اعمٜم٤مىمش هٜم٤م

 .اًمث٤مٟمٞم٦م سمٜم٤مٌء قمغم أطمد اًمٗمرولم ذم اجلٛمٚم٦م إومم وهق قمدم سم٘م٤مئف

 وم٢من ُم٤مت قمغم ذًمؽٝمؿ ُمـ اًمٗم٤مء ذم سمداي٦م اجلٛمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م وًمٕمّؾ اًمًٞمد اًمروطم٤مين وم

ُم٤م يدّل قمغم اًمتٕمٚمٞمؾ، ومٞمٙمقن اعمٕمٜمك: ٓ يًٕمف اًمتًقيػ ًمٚمتج٤مرة وم٢مٟمف إن ُم٤مت يم٤من 

يمذا ويمذا، واعمجٞم٥م قمغم ُمٜم٤مىمِم٦م اًمروطم٤مين مل يالطمظ وضمقد طمرف اًمٗم٤مء ذم اجلٛمٚم٦م 

                                           
 .21ـ  19: 1( اعمرشم٘مك إمم اًمٗم٘مف إرىمك 1)

 .25: 1( اخل٤ٌمز، سمحقث ذم وم٘مف احل٩م 2)

 .24ـ  23: 1( اًمٚمٜمٙمراين، شمٗمّمٞمؾ اًمنميٕم٦م )احل٩م( 3)
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، واًمذي قُمٓمٗم٧م ِمٞمٕم٦مشمٗمّمٞمؾ وؾم٤مئؾ اًماًمث٤مٟمٞم٦م: ٕٟمف اقمتٛمد قمغم اًمرواي٦م ذم يمت٤مب 

ومٞمف اجلٛمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م قمغم إومم سمحرف اًمقاو، ومٞمام اًمٕمٓمػ سملم اجلٛمٚمتلم ضم٤مء ذم اعمّمدر 

 ـ وهق يمت٤مب هتذي٥م إطمٙم٤مم ـ سمحرف اًمٗم٤مء، مم٤م يًٛمح سمٗمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞمؾ.

ـّ اإلكصاف أٟمف طمتك ًمق ومروٜم٤م طمرف اًمٗم٤مء ُمقضمقدًا يّمٕم٥م ومٝمؿ اًمتٕمٚمٞمؾ ُمٜمف  فؽ

ٕمؾ اطمتامل اًمتٕمٚمٞمؾ سمحدٍّ يقضم٥م اإلمج٤مل ذم دًٓم٦م اًمرواي٦م، وإن يم٤من حمتٛماًل، ُم٤م مل جُي 

واًمّمحٞمح أّٟمف ٓ يقضمٌف: وم٢مّن اجلٛمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م وإن يم٤مٟم٧م شمٕمٚمٞماًل ًمألومم، ًمٙمٜمٝم٤م حت٤مومظ 

قمغم دًٓم٦م اجلٛمٚم٦م إومم: ّٕن ُمٕمٜمك اًمرواي٦م ؾمقف يٙمقن طمٞمٜمئٍذ: ٓ يًٕمف اًمتًقيػ 

ٙمؿ اًمث٤مين ىم٤مئاًم سمٜمٗمًف ومٞمام احلٙمؿ ٕٟمف إن ؾمّقف ومامت وم٘مد شمرك اًمٗمريْم٦م، ومٞمٙمقن احل

إّول وهق اًمتًقيػ ضم٤مء اطمتٞم٤مـم٤ًم ًمٕمدم طمّمقل اًمث٤مين، ومٞمٙمقن اعمقمم ىمد طمّرم 

اًمتًقيػ ـمري٘مّٞم٤ًم طمذرًا ُمـ ومقات اًمٗمريْم٦م، وهذا هق اعم٤مئز سملم ٟمققمٞم٦م احلٙمؿ ذم 

اجلٛمٚم٦م إومم واًمث٤مٟمٞم٦م: وهق ٓ يّي سم٠مصؾ طمرُم٦م اًمتًقيػ ذقم٤ًم وإن يم٤من سمٜمحق 

ري٘مٞم٦م حلٗمظ اعمالك وقمدم ومقاشمف، ومٌٝمذا اعم٘مدار شمدّل اًمرواي٦م ٓ أزيد، ومٚمق ؾمّقف اًمٓم

ومٚمؿ يٛم٧م ومح٩ّم ذم اًمٕم٤مم اًم٘م٤مدم وم٘مد ظم٤مًمػ اعمقمم ذم اًمقضمقب اًمٓمري٘مل دمرؤًا، وًمٕمّؾ 

 اعمًتِمٙمؾ يرى هبذا اعم٘مدار. ٟمٕمؿ ؾمقف ي٠ميت ُم٤م يرشمٌط سمخؼم احلٚمٌل وم٤مٟمتٔمر.

شمٗمًػم آي٦م آؾمتٓم٤مقم٦م يمام هق واوح، وهذه  إّن اًمرواي٦م واردٌة ذم ؾمٞم٤مق ثافثًا:

اًم٘مريٜم٦م اًمًٞم٤مىمٞم٦م دمٕمؾ اًمرواي٦م فم٤مهرًة ذم اًمٜمٝمل قمـ شمرك اُمتث٤مل ُم٤م أوم٤مدشمف أي٦م، أي 

 شمرك احل٩م ٓ ومٕمؾ اًمتًقيػ.

سم٠مّن جملء اجلٛمٚم٦م إومم ذم اًمرواي٦م ذم ُم٘م٤مم ذح أي٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م ٓ يٕمٜمل  وأجقب

صؾ ومريْم٦م احل٩م قمغم اعمًتٓمٞمع، سمؾ اًمذي أّن ؾم٤مئر وم٘مرات اًمرواي٦م ُمتٛمريمزة قمغم أ

يٌدو أهن٤م شمٗمريع قمغم اعمٗمٝمقم ُمـ أي٦م، سمحٞم٨م أووح اإلُم٤مم وضمقب اًمٗمقري٦م سمٕمد 
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 .أظمذ ُمٌدأ اًمقضمقب ُمـ أي٦م اًمٙمريٛم٦م

ـّ هذا اَلقاب ؽر واضح: وم٢مٟمٜم٤م ًمق ٓطمٔمٜم٤م وم٘مرات اًمرواي٦م ؾمٜمجد أهن٤م ىمّررت  فؽ

ل، صمؿ ومّرقم٧م سمح٤مًم٦م اًمتًقيػ ًمٚمتج٤مرة أّن أي٦م اًمٙمريٛم٦م ضم٤مءت ومٞمٛمـ ًمف صّح٦م وُم٤م

وأّن ذًمؽ ٓ يًع اًمٕمٌد، ُمردوم٦ًم ذًمؽ سم٠مٟمف ًمق ُم٤مت قمغم طم٤مًم٦م اًمتًقيػ شمٚمؽ وم٘مد شمرك 

ذيٕم٦ًم ُمـ ذائع اإلؾمالم، راسمٓم٦ًم شمرك هذه اًمنميٕم٦م سم٠مٟمف جيد ُم٤م حي٩ّم سمف، وهذا اًمذي 

ٗمٞمد أّن جيده هق قملم ُم٤م ذطمتف اًمرواي٦م ذم سمداي٦م طمديثٝم٤م ُمـ اًمّمّح٦م واعم٤مل، مم٤م ي

 اًمرواي٦م ومّرقم٧م شمٗمريٕم٤ًم ـمٌٞمٕمٞم٤ًم ُمـ أي٦م ٓ أهن٤م أو٤موم٧م ُمٓمٚم٤ًٌم ضمديدًا.

وسمٕم٤ٌمرٍة أظمرى: يم٠مّن اًمرواي٦م شمريد أن شم٘مقل: إّن آؾمتٓم٤مقم٦م هل اًمّمّح٦م واعم٤مل 

ومٛمـ وضمدمه٤م ًمزُمف احل٩م وٓ حيّؼ ًمف اًمتًقيػ: إذ ًمق ُم٤مت وم٘مد شمرك اًمٗمريْم٦م: ّٕن 

قم٦م ومٞمام ىمٌؾ اًمتٗمريع وسمٕمده سمٜمحق اًمتٕمٚمٞمؾ ًمف آؾمتٓم٤مقم٦م ُمقضمقدة. ومٛمريمزي٦م آؾمتٓم٤م

ؿم٤مهٌد قمغم أّن اإلُم٤مم ٓ يريد سمٞم٤من ُمٓمٚم٥م ضمديد، وإٟمام يرى أّن ُم٤م يذيمره هق ٟمتٞم٩ٌم 

ـمٌٞمٕمل عم٠ًمًم٦م آؾمتٓم٤مقم٦م، ومحٞم٨م هل ُمتقومرة طمرم اًمتًقيػ، وهذا ُم٤م حي٤مومظ قمغم 

ىمٗم٧م ىمٌؾ اًمًٞم٤مق اًمتٗمًػمي ٓ أٟمف شمٗمريٌع ضمديد قمغم أصؾ ُم٤م شمٗمٞمده أي٦م ويم٠مهن٤م شمق

اًمتٗمريع صمؿ ضم٤مء اإلُم٤مم ًمٞمٌٜمل قمغم ُم٤م ىمّدُمتف، وم٤مإلُم٤مم يرصد ٟمت٤مئ٩م أي٦م ٓ أٟمف يٌٜمل قمغم 

 ُمٗم٤مده٤م ُمٓمٚم٤ًٌم إو٤مومٞم٤ًم ومالطمظ.

ٟمٕمؿ، يٛمٙمـ طمٞمٜمئٍذ ُمٜم٤مىمِم٦م ص٤مطم٥م اإلؿمٙم٤مل سم٠مّن وىمقع اًمرواي٦م ذم ؾمٞم٤مق ذح 

أي٦م اًمٙمريٛم٦م ٓ يٌٓمؾ ومٝمؿ طمرُم٦م اًمتًقيػ ُمـ احلدي٨م: إذ سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ 

عمالطمٔم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م، شمٙمقن اًمرواي٦م داًّم٦م قمغم أّن أي٦م اًمٙمريٛم٦م سمٗمروٝم٤م احل٩م أوم٤مدت ا

اًمٗمقري٦م، وقمدم ومٝمٛمٜم٤م ٟمحـ ًمٚمٗمقري٦م ُمـ أي٦م ٓ يٕمٜمل قمدم يمقن اًمرواي٦م ذم ؾمٞم٤مق 

                                           
 .26: 1( اخل٤ٌمز، سمحقث ذم وم٘مف احل٩م 1)
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اًمتٗمًػم وأّن اإلُم٤مم ومٝمؿ ُمٜمٝم٤م ذًمؽ، ومًٞم٤مق اًمتٗمًػم ٓ يٌٓمؾ ومٝمؿ اإلُم٤مم ُمـ أي٦م 

٤م سمٕمد قمدم ومٝمؿ اًمٕمرف عمٕمٜمك ُم٤ٌميـ ًمٚمٗمقري٦م ُمـ اًمٙمريٛم٦م إذا مل ٟمٗمٝمؿ ٟمحـ ذًمؽ ُمٜمٝم

 أي٦م اًمٙمريٛم٦م طمتك شم٘مع اعمٕم٤مرو٦م اعمقضم٦ٌم ًمً٘مقط اًمرواي٦م قمـ احلجٞم٦ّم.

ُم٤م ذيمره اًمٕمالُم٦م ومْمؾ اهلل، ورسمام يٙمقن هق اعمراد اجلّدي ًمٚمًٞمد اًمروطم٤مين،  رابعًا:

وطم٤مصٚمف: إّن اًمرواي٦م فم٤مهرة ذم طمّّم٦م ظم٤مّص٦م ُمـ اًمتًقيػ، وهق ذاك اًمتًقيػ 

ٛمتّد طمتك يٛمقت اإلٟم٤ًمن وهق شم٤مرٌك ًمٚمح٩م، وُم٤م أؿمػم إًمٞمف ُمـ أّٟمف يٛمقت وهق اعم

شم٤مرٌك ذيٕم٦ًم ُمـ ذائع اإلؾمالم ٓ يٜمًجؿ ُمع اًمٗمقري٦م: إذ ًمق ومرض أّن احل٩م يم٤من 

ومقري٤ًم وم٢مّن شم٠مظمػمه ًمًٜم٦م واطمدة يّمدق ُمٕمف شمرك ذيٕم٦م ُمـ ذائع اإلؾمالم دون 

ًمٚمٔمٝمقر ذم إرادة اًمت٠مظمػم ُمـ طم٤مضم٦م ًمٗمرض اعمقت، وُمٕمف ومٞمٙمقن اًمذيؾ ُمٕمّٓماًل 

 .اًمتًقيػ

وُمرضمع هذه اعمٜم٤مىمِم٦م إمم أظمذ ُمٗمٝمقم اجلٛمٚم٦م اًمنمـمٞم٦م ُمـ اًمذيؾ: ّٕن ُمٗمٝمقُمٝم٤م 

ىم٤مٍض سم٠مٟمف ًمق مل يٛم٧م قمغم ذًمؽ ُم٤م صدق قمٚمٞمف أٟمف شمرك ذيٕم٦ًم ُمـ ذائع اإلؾمالم 

 رهمؿ شمًقيٗمف، مم٤م يدّل قمغم أّن اًمٗمقري٦م ًمٞم٧ًم ُمـ ذائع اإلؾمالم.

ٗمل اًمقضمقب اًمنمقمل وٓ يٕم٤مرض اًمقضمقب اًمٕم٘مكم يمام هق وهذا اًمٙمالم يٜم

 واوح قمغم سمٕمض اًمٜمٔمري٤مت قمغم إىمّؾ.

وروح هذه اعمٜم٤مىمِم٦م ـ ٓؾمٞمام ُمع وّٛمٝم٤م عمجٛمؾ ُم٤م أوم٤مده اًمًٞمد اًمروطم٤مين ـ ضمّٞمد، 

هٜم٤م ُمٕمٜمك أزيد ُمـ ُمٓمٚمؼ رء ّذقمف اهلل، أُم٤م إذا ومٝمؿ  ذيٕم٦مإذا مل ٟمٗمٝمؿ ُمـ يمٚمٛم٦م 

٤مؾمّٞم٤مت اًمٗمرائض يم٤مًمّمالة واًمّمقم و... أؿمٙمؾ إُمر أصقل ذائع اإلؾمالم وأؾم

 طمٞمٜمئٍذ.

سم٠مّن  وظذ أّية حال، ؾؼد َياب ظـ هذه ادـاؿشة افتل ذـرها افعالمة ؾضؾ اَّلل

                                           
 .74: 1احل٩م ( ومْمؾ اهلل، وم٘مف 1)
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ذم اًمٜمٝمل قمـ اًمتًقيػ فمٝمقٌر ُمٜمٓمقىمل، سمخالف اًمٌٞم٤من اًمذي  ومال يًٕمففمٝمقر مجٚم٦م 

ٕمف ٓ حيرز اٟمٕم٘م٤مد ُمٗمٝمقم ذيمره طمٞم٨م ي٘مقم ـ يمام سمّٞمٜم٤م ـ قمغم ُمٗمٝمقم اجلٛمٚم٦م اًمنمـمٞم٦م، وُم

 هلذه اجلٛمٚم٦م سمٕمد ووقح دًٓم٦م اعمٜمٓمقق اعمتّمؾ.

ُم٤م ذيمره سمٕمض اعمٕم٤مسيـ ُمـ أّن هم٤مي٦م ُم٤م شمٗمٞمده هذه اًمرواي٦م هق طمرُم٦م  خامسًا:

وإن يم٤من ؾمّقومف قمذر قم٘مالئل ٓ ُمٓمٚم٘م٤ًم: إذ هق اًمٔم٤مهر ُمـ ىمقًمف:  ُمـ دوناًمتًقيػ 

 .ًمٚمتج٤مرة ومال يًٕمف

اًمتج٤مرة ضم٤مءت ذم ؾمٞم٤مق سمٞم٤من ُمّمداق ُمـ ُمّم٤مديؼ قمدم  وىمد ومٝمؿ اعمٜم٤مىمش هٜم٤م أنّ 

وضمقد قمذر قم٘مالئل، ُمع أّن قمٜمقان اًمتج٤مرة ىمد يٙمقن قمذرًا قم٘مالئٞم٤ًم سمٜمٗمًف، يمام ًمق 

يم٤مٟم٧م طمٞم٤مشمف ىم٤مئٛم٦ًم قمغم اًمتج٤مرة، اًمٚمٝمؿ إٓ إذا ىمٞمؾ سم٠مّن اًمتج٤مرة شمٜمٍمف إمم طم٤مٓت 

ٌؾ ومٌٝم٤م وإٓ يم٤من هم٤مي٦م اًمٖمٜمك اًمتل ٓ يّي ُمٕمٝم٤م شمرك اًمتج٤مرة ذم ُمقؾمؿ احل٩م، وم٢من ىمُ 

 ُم٤م شمدّل قمٚمٞمف اًمرواي٦م طمرُم٦م اًمتًقيػ ًمٚمتج٤مرة ظم٤مّص٦م.

إن هذا احلدي٨م وٕمٞمػ اًمًٜمد، وًمق صّح ومٖم٤مي٦م ُم٤م يٗمٞمد طمرُم٦م اًمتًقيػ  وافـتقجة

ٕضمؾ اًمتج٤مرة، إذا مل ٟمٗمٝمؿ اًمتًقيػ قمروم٤ًم قمغم أٟمف طم٤مًم٦م اعمامـمٚم٦م اعمتٙمّررة ٓ ُمٓمٚمؼ 

احلدي٨م فم٤مهرًا ذم طمرُم٦م آؾمتخٗم٤مف واًمتٝم٤مون اًمت٠مظمػم وًمق عمّرة واطمدة، وإٓ يم٤من 

 سم٤مًمت٠مظمػم قم٤مُم٤ًم سمٕمد قم٤مم.

إذا ىمدر اًمرضمؾ قمغم ُم٤م حي٩ّم سمف، ىم٤مل:  ×قمـ أيب قمٌد اهلل ـ صحقحة اْلؾبل، 2

، صمؿ دومع ذًمؽ قمٜمف وًمٞمس ًمف ؿمٖمؾ يٕمذره سمف، وم٘مد شمرك ذيٕم٦ًم ُمـ ذائع اإلؾمالم

 .سمدقمقى صدق اًمدومع سم٤مًمت٠مظمػم ذم اًمٕم٤مم إّول

                                           
 .26: 1( اخل٤ٌمز، سمحقث ذم وم٘مف احل٩م 1)
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ٓ أّن آؾمتدٓل هبذه اًمرواي٦م ُمِمٙمؾ: ّٕن فم٤مهره٤م أٟمف شمرك احل٩م ٓ أظّمره وم٘مد أ

يم٤من ُمًتٓمٞمٕم٤ًم ُمٓم٤مًم٤ًٌم سم٤محل٩م ًمٙمٜمف دومٕمف قمٜمف سمال قمذر، وهلذا ضم٤مء اًمتٕمٌػم سمؽمك ذيٕم٦م 

وهل ومريْم٦م احل٩م، ومال يٙمقن هلذه اًمرواي٦م ارشم٤ٌمط سمٌحثٜم٤م، وإن أورده٤م سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء 

اطمتامل ذًمؽ اطمتامًٓ ُمقضم٤ًٌم ًمً٘مقط اؾمتٔمٝم٤مر اعمٕمٜمك  واعمحّدصملم هٜم٤م، وٓ أىمّؾ ُمـ

 اعمّدقمك ُمٜمٝم٤م.

، ىم٤مل: ىمٚم٧م ×قمـ أيب قمٌد اهلل ـ صحقحة اْلؾبل وخز أيب افصباح افؽـاين، 3

ًمف: أرأي٧م اًمرضمؾ اًمت٤مضمر ذا ُم٤مل طملم يًّقف احل٩م يمّؾ قم٤مم وًمٞمس يِمٖمٚمف قمٚمٞمف إٓ 

٤مت وىمد شمرك احل٩م وم٘مد شمرك ٓ قمذر ًمف يًّقف احل٩م، إن ُماًمتج٤مرة أو اًمديـ، وم٘م٤مل: 

 .ذيٕم٦ًم ُمـ ذائع اإلؾمالم

فم٤مهر أيْم٤ًم ذم اًمتًقيػ واعمامـمٚم٦م واًمتٝم٤مون قم٤مُم٤ًم سمٕمد قم٤مم،  إٓ أّن هذا اْلز

، واجلقاب شم٤مسمٌع ًمٚم١ًمال هٜم٤م، ويم٤مؿمػ قمـ أّن اعمالك إؾم٤مس هق يمؾ قم٤ممسم٘مريٜم٦م 

ٓ ذم ٟمٗمًف ومٞمٙمقن  ٟمٗمس احل٩م، وأّن اعمٜمع ُمـ اًمتًقيػ يم٤من حلٗمظ ُمّمٚمح٦م أداء احل٩م

اًمقضمقب ـ قمغم شم٘مديره ـ ـمري٘مٞم٤ًم. هذا ومْماًل قمـ اعمٜم٤مىمِم٦م ذم ضمٕمٚمٝم٤م اًمتًقيػ سم٥ًٌم 

 اًمتج٤مرة واًمّديـ ممٜمققم٤ًم ٓ ُمٓمٚم٘م٤ًم، قمغم شم٠مُّمؾ ذم ُم٠ًمًم٦م اًمديـ.

َوَمـ ﴿قمـ ىمقل اهلل قمز وضمّؾ:  ×ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م أسم٤م قمٌد اهلل ـ خز أيب بصر، 4

اَن ِِف َهِذِه َأْظَؿك َؾُفَق  ذًمؽ اًمذي يًّقف ؟ وم٘م٤مل: ﴾ِِف أِخَرِة َأْظَؿك َوَأَضؾه َشبِقالً ـَ

 .ٟمٗمًف احل٩ّم ـ يٕمٜمل طمّج٦م اإلؾمالم ـ طمتك ي٠مشمٞمف اعمقت

وهذا اخلؼم فم٤مهر ذم اًمؽمك: ٕٟمف يًّقف طمتك ي٠مشمٞمف اعمقت، إٓ إذا ىمٞمؾ سم٠مّن 

                                           
 .269: 4( اًمٙم٤مذم 1)
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، وطمٞم٨م إّن اًمتًقيػ ُمّرًة واطمدة سمال هت٤مون صمؿ ي٠مشمٞمف اعمقت يٙمقن ُمّمداىم٤ًم ًمٚمحرُم٦م

اعمقت همػم اظمتٞم٤مري ذم اًمٕم٤مدة مل يٙمـ ُمٕمٜمك ًمرسمط احلٙمؿ سمف مم٤ّم يٙمِمػ قمروم٤ًم قمـ أّن 

ُمٓمٚمؼ اًمتًقيػ طمرام، ٓ أٟمف طمالل ًمٙمـ إن ص٤مدف ذم هذا اًمٕم٤مم ُمقشمف ص٤مر 

شمًقيٗمف طمراُم٤ًم، وم٢مّن هذا همػم ُمٕم٘مقل هٜم٤م. وإٟمام أوردت اًمرواي٦م اعمقت ًمٚمٙمِمػ قمـ 

٧ًم ذم ٟمٗمًف، وإٟمام ذم يمقٟمف يٕمّرض اإلٟم٤ًمن ًمٗمقات أّن ٟمٙمت٦م اًمٜمٝمل قمـ اًمتًقيػ ًمٞم

اًمٗمريْم٦م اعم٠مُمقر هب٤م، ومٚمٙمِمػ ـمري٘مّٞم٦م هذا احلٙمؿ ضم٤مء احلدي٨م ذم سمٕمض اًمرواي٤مت 

قمـ ُم٠ًمًم٦م ومقات أصؾ احل٩م، ٓ أّن ذًمؽ يم٤مؿمػ قمـ قمدم طمرُم٦م اًمتًقيػ، وُمٕمف 

 ومٞمٙمقن احلٙمؿ ـمري٘مّٞم٤ًم.

اًمٓمري٘مل، ُمـ ظمالل  ىمد يًتٗم٤مد اًمقضمقب اًمٜمٗمز هٜم٤م ًمٚمٗمقري٦م دون فؽـ مع ذفؽ

أّن اًمققمٞمد قمغم شمرك احل٩م سم٘مقٍل ُمٓمٚمؼ يم٤مؿمٌػ قمـ اًمقضمقب اًمٗمقري، إذ ًمق يم٤من 

 .احل٩ّم واضم٤ًٌم ُمقؾّمٕم٤ًم مل يٙمـ ذم شم٠مظمػمه طمتك اعمقت وقمٞمد وقم٘م٤مب يمام هق واوح

سم٠مّن اًمٕم٘م٤مب يم٤مؿمٌػ قمـ اعمٜمجز وهق ُمقضمقد ذم سم٤مب احل٩م، وشمٗمل سمف  وكقؿش

إمم اًمقضمقب اًمٜمٗمز، واًمقضمقب اًمٓمري٘مل  طمٞمثٞم٦م اًمقضمقب اًمٓمري٘مل سمال طم٤مضم٦م

 .ُمقوققمف اًمِمؽ ذم اًمٌ٘م٤مء ومٚمق قمٚمؿ أو اـمٛم٠مّن سم٤مًمٌ٘م٤مء ومال ُمقوقع ًمف

سم٠مّن ذًمؽ ٓ يتؿ ذم ومرض إـمالق اًمٜمّمقص هٜم٤م حل٤مًم٦م آـمٛمئٜم٤من سم٤مًمٌ٘م٤مء،  وأجقب

وم٢مّن ؿمٛمقل اًمققمٞمد سم٤مإلـمالق هلذه احل٤مل يم٤مؿمػ قمـ اًمقضمقب اًمٜمٗمز دون 

ُمتلم ٓؾمٞمام سمْمّٛمف إمم ُم٤م شم٘مّدم ُمـ اًمقصمقق اًمٜمققمل سم٤مًمٌ٘م٤مء،  . وهق إؿمٙم٤ملاًمٓمري٘مل
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ـّ  ويٙمقن ذيمر اعمقت ذم اًمرواي٦م ًمرسمط اعمقوقع سم٤مٔي٦م وإٓ ومٝمق ذم ٟمٗمًف طمرام، ًمٙم

 صدق أي٦م قمٚمٞمف طم٤مًم٦م ظم٤مّص٦م ُمـ اًمتًقيػ.

إٓ أٟمف ُمع ذًمؽ ذم اًمٜمٗمس رء ُمـ صدق اًمرواي٦م قمغم اًمتًقيػ عمرة واطمدة هٜم٤م: 

ف احل٩م طمتك ي٠مشمٞمف اعمقت يٗمٝمؿ ُمٜمف قمروم٤ًم اًمؽماظمل ذم اًمت٠مظمػم، وٓ أىمّؾ ّٕن شمٕمٌػم ؾمقّ 

 ُمـ اإلمج٤مل، ومٝمق ُمٖم٤مير ًم٘مقًمٜم٤م: ؾمّقف احل٩م ومٗم٤مضم٠مه اعمقت، ومالطمظ.

 هذا، واخلؼم وٕمٞمػ اًمًٜمد سم٤مًمٌٓم٤مئٜمل.

: اًمت٤مضمر يًّقف ٟمٗمًف احل٩م؟ ×ىم٤مل: ىمٚم٧م ٕيب قمٌد اهلل ـ خز زيد افشحام، 5

 .وم٘مد شمرك ذيٕم٦ًم ُمـ ذائع اإلؾمالم ًمٞمس ًمف قمذر، وإن ُم٤متىم٤مل: 

وهذا احلدي٨م وٕمٞمػ اًمًٜمد سم٠ميب مجٞمٚم٦م، يمام شمتٕمّٚمؼ سمف مجٚم٦م ُمـ اعمالطمٔم٤مت 

 اًم٤ًمسم٘م٦م، ومال ٟمٕمٞمد.

قمـ رضمؾ ًمف ُم٤مل  ×ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م أسم٤م قمٌد اهلل ـ صحقحة معاوية بـ ظامر، 7ـ  6

ُه َيْقَم ﴿هق ممّـ ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ومل حي٩ّم ىمط، ىم٤مل:  ، ىم٤مل:  ﴾افِؼَقاَمِة َأْظَؿكَوَكْحُؼُ

، وٟمحقه٤م أقمامه اهلل ُمـ )قمـ( ـمريؼ اجلٜم٦ّمىمٚم٧م: ؾمٌح٤من اهلل، أقمٛمك؟! ىم٤مل: 

 .صحٞمح٦م أيب سمّمػم

وهمػم ذًمؽ، ىمد  وُمٜم٤مىمِمتٝم٤م سم٠مهن٤م واردة ذم اًمؽمك ومتٙمقن ظم٤مرضم٦ًم قمـ حمّؾ اًمٌح٨م

 شم٘مّدم ومال ٟمٕمٞمد.

قمـ ىمقل اهلل قمّز  ×ًـىم٤مل: ؾم٠مًم٧م أسم٤م احل ـ خز ُمؿد بـ افػضقؾ، 9ـ  8

                                           
 .18ـ  17: 5: وهتذي٥م إطمٙم٤مم 269: 4( اًمٙم٤مذم 1)

 .18: 5( هتذي٥م إطمٙم٤مم 2)

 .18: 5: وهتذي٥م إطمٙم٤مم 269: 4( اًمٙم٤مذم 3)

 .74: 1( وم٘مف احل٩م 4)
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اَن ِِف َهِذِه َأْظَؿك َؾُفَق ِِف أِخَرِة َأْظَؿك َوَأَضؾه َشبِقالً ﴿وضمؾ:  ـَ ، وم٘م٤مل: ﴾َوَمـ 

 ،ٟمزًم٧م ومٞمٛمـ ؾمّقف احل٩م ـ طمج٦م اإلؾمالم ـ وقمٜمده ُم٤م حي٩ّم سمف، وم٘م٤مل: اًمٕم٤مم أطم٩ّم

 .، وٟمحق هذا اخلؼم اعمرؾمؾ قمـ يمٚمٞم٥ماًمٕم٤مم أطم٩ّم، طمتك يٛمقت ىمٌؾ أن حي٩ّم 

سمٕمدم ؿمٛمقل هذيـ اخلؼميـ عمـ أظّمر احل٩م ٓ سمٓمري٘م٦م ُمتٙمّررة طمتك  ويـاؿش أوًٓ:

يٛمقت، وًمٕمّٚمٝم٤م شمٕمّزز ُم٤م اطمتٛمٚمٜم٤مه ُمـ ُمٕمٜمك اًمتًقيػ طمٞم٨م ٓ شمِمٛمؾ اًمت٠مظمػم ُمرة أو 

ُمرشملم ُمع اًمقصمقق اًمٜمققمل سم٤مًمٌ٘م٤مء، ُمْم٤موم٤ًم إمم أّن هذا اًمٜمقع ُمـ اًمتًقيػ اعمذيمقر ذم 

 ٝم٤مون وآؾمتخٗم٤مف.أي٦م اًمٙمريٛم٦م يّمدق قمٚمٞمف اًمت

إّن اخلؼم وٕمٞمػ اًمًٜمد سمٛمحٛمد سمـ اًمٗمْمٞمؾ إزدي اعمْمّٕمػ، قمٚماًم أّن  وثاكقًا:

اًمّمدوق مل يذيمر ـمري٘مف ذم ُمِمٞمخ٦م اًمٗم٘مٞمف إمم حمٛمد سمـ اًمٗمْمٞمؾ ومٞمٙمقن اخلؼم ُمرؾمالً 

أيْم٤ًم، ويمذا احل٤مل ذم ظمؼم يمٚمٞم٥م طمٞم٨م رواه اًمٕمٞم٤مر، وهق ُمرؾمؾ ذم ٟمًخ٦م شمٗمًػم 

ومْماًل قمـ قمدم صمٌقت وصم٤مىم٦م يمٚمٞم٥م سمـ ُمٕم٤موي٦م إؾمدي اًمٕمٞم٤مر اًمتل وصٚمتٜم٤م، 

 اًمّمٞمداوي، يمام سمحثٜم٤مه ذم حمّٚمف.

ُمـ ىمدر قمغم ُم٤م حي٩ّم سمف، ، أٟمف ىم٤مل: ×قمٜمف ـ خز ظع بـ أيب َحزة افبطائـل، 11

وضمٕمؾ يدومع ذًمؽ وًمٞمس ًمف قمٜمف ؿمٖمؾ يٕمذره اهلل ومٞمف طمتك ضم٤مء اعمقت وم٘مد وّٞمع 

 .ذيٕم٦ًم ُمـ ذائع اإلؾمالم

 إّن اخلؼم وٕمٞمػ اًمًٜمد سمٕمكم سمـ أيب محزة اًمٌٓم٤مئٜمل. ف أوًٓ:ويرد ظؾق

ومال شمدّل قمغم  ضمٕمؾ يدومع... طمتك...إّٟمف داّل قمغم طم٤مًم٦م اًمدومع اعمتٙمّرر  ثاكقًا:

 اًمٗمقري٦م، يمام سمّٞمٜم٤م آٟمٗم٤ًم.

                                           
 .447: 2حييه اًمٗم٘مٞمف ( يمت٤مب ُمـ ٓ 1)

 .316: 2( شمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 2)

 .448: 2( يمت٤مب ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف 3)
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إّن احلدي٨م اؾمتثٜمك ؿمٖماًل يٕمذره اهلل ومٞمف، مم٤م يقطمل أّن هٜم٤مك سمٕمض إؿمٖم٤مل  ثافثًا:

٤مب إمم احل٩م رهمؿ آؾمتٓم٤مقم٦م، وًمٞمس فم٤مهره طم٤مًم٦م آوٓمرار اًمتل شمؼّمر قمدم اًمذه

وٟمحقه٤م، سمؾ طم٤مًم٦م اًمٕمذر اًمٕمرذم واًمٕم٘مالئل، ومال يٙمقن ذم احلدي٨م ًمق شمّؿ إـمالق 

 حلرُم٦م اًمت٠مظمػم.

ُمـ ُم٤مت ومل حي٩ّم ، ىم٤مل: ×قمـ أيب قمٌد اهلل ـ صحقحة ذريح ادحاريب، 11

يٓمٞمؼ ومٞمف احل٩م أو طمج٦م اإلؾمالم مل يٛمٜمٕمف ُمـ ذًمؽ طم٤مضم٦م دمحػ سمف أو ُمرض ٓ 

 .ؾمٚمٓم٤من يٛمٜمٕمف ومٚمٞمٛم٧م هيقدي٤ًم أو ٟمٍماٟمٞم٤مً 

 واحلدي٨م طم٤مًمف طم٤مل ُم٤م شم٘مّدم، ومال ٟمٕمٞمد.

شمٕمّجٚمقا إمم احل٩م ـ يٕمٜمل اًمٗمريْم٦م : |قمـ اًمٜمٌل ـ خز ابـ ظباس، 13ـ  12

ُمـ أراد احل٩ّم ومٚمٞمتٕمّجؾ، ، وذم ظمؼم آظمر: ـ وم٢مّن أطمديمؿ ٓ يدري ُم٤م يٕمرض ًمف

 .ريض، وشمْمّؾ اًمراطمٚم٦م، وشمٕمرض احل٤مضم٦موم٢مٟمف ىمد يٛمرض اعم

سمْمٕمػ ؾمٜمدمه٤م ُمٕم٤ًم سم٢مؾمامقمٞمؾ سمـ ظمٚمٞمٗم٦م اًمٕمٌز، وأّن طمديثف  ويـاؿش أوًٓ:

، وٓ أىمّؾ ُمـ خي٤مًمػ أطم٤مدي٨م اًمث٘م٤مت، وأّٟمف وٕمٞمػ احلٗمظ، واعمقاىمػ ومٞمف خمتٚمٗم٦م

قمدم وضمقد دًمٞمؾ طم٤مؾمؿ قمغم وصم٤مىمتف، يمام ويقضمد ذم اًمًٜمد أيْم٤ًم ُمٝمران أسم٤م صٗمقان 

                                           
: وصمقاب 289ـ  288: 1: ودقم٤مئؿ اإلؾمالم 88: 1: واعمح٤مؾمـ 269، 268: 4( اًمٙم٤مذم 1)

، 17: 5: وهتذي٥م إطمٙم٤مم 447: 2: ويمت٤مب ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف 237ـ  236إقمامل: 

 .151: 3، وقمقازم اًمٚمئ٤مزم 361: وروو٦م اًمقاقمٔملم: 426

 .24: 5: ويمٜمز اًمٕمامل 519: 1: واجل٤مُمع اًمّمٖمػم 314: 1( ُمًٜمد أمحد 2)

، 225، 214: 1: وُمًٜمد أمحد 181، 86: 1: وقمقازم اًمٚمئ٤مزم61، 17: 8( ُمًتدرك اًمقؾم٤مئؾ 3)

 .391: 1: وؾمٜمـ أيب داوود 962: 2: وؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضم٦م 355، 323

: 4: واًمِمٜم٘مٞمٓمل، أوقاء اًمٌٞم٤من 8: 5: وٟمٞمؾ إوـم٤مر 82ـ  77: 3( اٟمٔمر: هتذي٥م اًمٙمامل 4)

ـّ إظمػم قمّٚمؾ اًمْمٕمػ سمقضمقه سمٕمْمٝم٤م همػم ؾمديد: واٟمٔمر: ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضم٦م 335  . 962: 2: ًمٙم
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، وذم سمٕمض اعمقاوع ضم٤مءت رواي٦م ُمٝمران اعمِم٤مر صٗمقان( وهق جمٝمقل احل٤مل )سمـ

إًمٞمف قمـ اسمـ قم٤ٌمس، ومٞمٙمقن اًمًٜمد وٕمٞمٗم٤ًم سمف يمام أذٟم٤م، وذم سمٕمْمٝم٤م أظمر ضم٤مءت 

رواي٦م صٗمقان اجلامل قمـ اسمـ قم٤ٌمس، وم٢من أريد سمّمٗمقان واًمد ُمٝمران، ومٞمٙمقن ضمّد 

احل٤مل، سمؾ إّن ضمّد صٗمقان  صٗمقان سمـ ُمٝمران اجلامل اًمث٘م٦م اعمٕمروف، ومٝمق جمٝمقل

اعمٕمروف اؾمٛمف اعمٖمػمة وًمٞمس صٗمقاٟم٤ًم، وإن أريد صٗمقان سمـ ُمٝمران ٟمٗمًف اًمث٘م٦م 

اعمٕمروف ومال يٛمٙمـ أن يروي قمـ اسمـ قم٤ٌمس: إذ صٗمقان ذم ـمٌ٘م٦م اإلُم٤مم اًمّم٤مدق 

هـ( وٓ ُذيمر ذم ـمٌ٘متف، ومٙمٞمػ 114هـ( وُمـ سمٕمده، ومل يرو قمـ اإلُم٤مم اًم٤ٌمىمر )148)

هـ، أي ذم ـمٌ٘م٦م اإلُم٤مم زيـ 71أو  69أو  68اعمتقرّم قم٤مم يروي قمـ اسمـ قم٤ٌمس 

اًمٕم٤مسمديـ قمغم أسمٕمد شم٘مدير، ومالسمّد أن يٗمرض وضمقد ؾم٘مط ذم اًمًٜمد وهق ُمٝمران ُمّرًة 

 أظمرى ومٞمٕمقد اًمًٜمد وٕمٞمٗم٤ًم، وم٤محلديث٤من وٕمٞمٗم٤م اًمًٜمد.

إّن احلدي٨م إّول وإن يم٤من واوح اًمدًٓم٦م ضمٚمّٞم٤ًم، إٓ أّن احلدي٨م اًمث٤مين  ثاكقًا:

ؼ قمغم إرادة احل٩ّم ٓ قمغم وضمقسمف، ومٙم٠مٟمف ىم٤مل: إذا اؾمت٘مّرت اًمٜمٞم٦م وقمزُمتؿ ومٕمّجٚمقا، يٕمٚمّ 

، اًمٚمٝمؿ إٓ أن يراد أصؾ اًمٜمٞم٦م ٟمتٞمج٦م حتّ٘مؼ ومال يٙمقن دآً قمغم وضمقب اًمٗمقري٦م

اًمقضمقب يمام ًمٞمس سم٤مًمٌٕمٞمد، سمٛمٕمٜمك أٟمف سمٕمد اًمقضمقب اًمٗمٕمكم حتّمؾ إرادة اًمٗمٕمؾ ٟمققم٤ًم 

 .ىمد ذيمروا وضمقد ُمثٚمف ذم اًمٜمّمقصقمٜمد اعمتنّمع ومٞمٙمقن ُمريدًا، و

هذا، وهٜم٤مك مجٚم٦م ُمـ إطم٤مدي٨م قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م واًمًٜم٦ّم شمتٙمّٚمؿ قمـ شمرك احل٩ّم ٓ 

ٟمتٕمّرض هل٤م: ٕٟمٜم٤م ٓ ٟمراه٤م ُمتّمٚم٦ًم سمٛمقوقع سمحثٜم٤م، وىمد اشمْمح طم٤مهل٤م سمام أؾمٚمٗمٜم٤مه 

                                           
: 335: 4: وأوقاء اًمٌٞم٤من 168: 4: وإرواء اًمٖمٚمٞمؾ 218: 2( اٟمٔمر: شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م 1)

 .112: 7واعمجٛمقع 

 .29: ٦1م اإلؾمالُمٞم٦م اًمٖمراء ( اٟمٔمر: اًمًٌح٤مين، احل٩م ذم اًمنميٕم2)

 .452: 2( اٟمٔمر: يمِمػ اًم٘مٜم٤مع 3)
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 وؾمٞم٠ميت، ومال ٟمٓمٞمؾ.

 

١ّٝ ١ّٝ يًٓصٛص اذتذٜج  َكاسب١ إمجاي

ادسلفة، وفق رصدكاها جمتؿعًة ٕخذ مقؿػ َّنائّل  هذا هق مفؿ إحاديث ِف هذه

 مـفا، يؿؽـ ذـر بعض افتعؾقؼات:

ـ حتّدصم٧م قمـ  9، 8، 7، 6، 4إن سمٕمض اًمرواي٤مت ـ وهل اًمرواي٤مت رىمؿ  أوًٓ:

اَن ِِف َهِذِه َأْظَؿك﴿آي٦م:  ـَ ، واقمتؼمت شم٤مرك احل٩ّم أو ُمًّقومف ُمّمداىم٤ًم هل٤م، ﴾..َوَمـ 

ن 9ـ  8سمٜمحق سمٞم٤من اعمّمداق، إٓ أّن اخلؼميـ رىمؿ  وهذا مم٤ّم ٓ وػم ومٞمف إذا يم٤من ّٓ ، دا

قمغم ٟمزول هذه أي٦م ذم ُمًّقف احل٩م، وهق سمٕمٞمد: ّٕن ؾمقرة اإلهاء ُمٙمٞم٦م، وُمـ 

اًمٌٕمٞمد ٟمزوهل٤م سمّمدد احلدي٨م قمـ ُمقوقع احل٩ّم هبذه اًمٓمري٘م٦م، قمٚماًم أّن ؾمٞم٤مق أي٤مت 

ُمع اًمذيـ أوشمقا يمت٤مهبؿ  ٓ يرسمط اعمٕمٜمك سم٠مّي رء يتّمؾ سم٤محل٩م، طمٞم٨م وىمٕم٧م اعم٘م٤مسمٚم٦م

 سمٞمٛمٞمٜمٝمؿ. واًمذي يًّٝمؾ إُمر أّن ه٤مشملم اًمروايتلم وٕمٞمٗمت٤م اًمًٜمد.

. 11، 7، 6، 3، 2إّن ُم٤م صّح ؾمٜمدًا ُمـ هذه إظم٤ٌمر قم٤ٌمرة قمـ اخلؼم رىمؿ :  ثاكقًا:

وأُم٤م ُم٤م دّل قمغم ًمزوم اًمٗمقري٦م سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ اًمًٜمد ومٝمق قمغم أسمٕمد شم٘مدير، اخلؼم 

، سمٜم٤مًء قمغم دم٤موز سمٕمض اعمالطمٔم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م، 13، 12، 11، 7، 6، 5، 4، 3، 1رىمؿ: 

، سمٜم٤مًء قمغم ختّٓمل سمٕمض 11، 7، 6، 3ومٞمٙمقن اًمت٤مم دًٓم٦ًم وؾمٜمدًا هق احلدي٨م رىمؿ: 

 اعمِمٙمالت اًمدًٓمٞم٦م.

وأُّم٤م سمٜم٤مء قمغم ُم٤م شمقّصٚمٜم٤م إًمٞمف ذم اعمِمٙمالت اًمدًٓمٞم٦ّم، ومال يٙمقن هٜم٤مك أّي طمدي٨م 

 قرّي٦م ُمٓمٚم٘م٤ًم.شم٤مم اًمدًٓم٦م واًمًٜمد يث٧ٌم وضمقب اًمٗم

إّن هم٤مي٦م ُم٤م شمدّل قمٚمٞمف اًمٜمّمقص هق اًمقضمقب اًمٓمري٘مل ٓ اًمٜمٗمز،  ثافثًا:

واًمقضمقب اًمٕم٘مكم مل يث٧ٌم. واًمقضمقب اًمٓمري٘مل ُمقوققمف اًمِمؽ ذم اًمٌ٘م٤مء 
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 وآُمتث٤مل، وم٢مذا طمّمؾ اًمقصمقق سم٤مًمٌ٘م٤مء ومال يٙمقن هٜم٤مك وضمقب.

اًمتًقيػ سمٛمٕمٜمك إّن اعم٘مدار اعمتٞمّ٘مـ مم٤ّم شمدّل قمٚمٞمف اًمٜمّمقص هق طمرُم٦م  رابعًا:

اعمامـمٚم٦م اعمتٙمررة اًمٙم٤مؿمٗم٦م قمـ ىمدٍر ُمـ اًمتٝم٤مون، أُم٤م ُم٤م هق أزيد ُمـ ذًمؽ ومٙم٤مٟم٧م 

ًمديٜم٤م سمٕمض اعمالطمٔم٤مت ومٞمف: طمٞم٨م إّن اًمٜمّمقص اًمقاردة ومٞمف ٓ شمٌٚمغ ـ قمددًا وىمريٜم٦ًم 

 ذم طمجّٞم٦م إظم٤ٌمر. قمٜمدٟم٤م سم٤مًمّمدور اًمذي هق اعمٕمٞم٤مر وآـمٛمئٜم٤من طم٤موّم٦ًم ـ طمّد اًمقصمقق

، 3، 1طمظ ذم سمٕمض إظم٤ٌمر اًمتل شمٜمزًمٜم٤م وىمٌٚمٜم٤م دٓهت٤م، وهل رىمؿ: اعمال خامسًا:

، أهن٤م واردة ذم اًمت٤مضمر، وًمٞمس سمٌٕمٞمٍد أن يٙمقن اعم٘مّمقد شم٠مظمػم احل٩م سمٛمالطمٔم٦م 5

ُمّم٤مًمح دٟمٞمقي٦م سوم٦م، طمٞم٨م ٓ شمدّل قمغم اًمٜمٝمل قمـ اًمت٠مظمػم ذم ُمقرد اعمؼّمر همػم 

ء وُم٤ًميملم أو ٟمِم٤مـم٤مت اًمدٟمٞمقي، ُمثؾ آهتامم سمٛمريض أو ذي رطمؿ، أو أُمقال وم٘مرا

ديٜمٞم٦م وإؾمالُمٞم٦م وُمٜمٝم٤م اًمٜمِم٤مـم٤مت اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م وهمػم ذًمؽ، 

ومٞمّمٕم٥م ومٝمؿ اإلـمالق ُمٜمٝم٤م عمثؾ ذًمؽ سمٕمد أن يم٤من ُمقرده٤م ٓ يٜمٓمٌؼ قمٚمٞمف، إُمر 

اًمذي يٕمّزز ومروٞم٦م أّن اًمتًقيػ اعمحرم هق ذاك اًمذي خيتزن اًمتٝم٤مون ذم احل٩م ُمـ 

ي٦م سوم٦م ـ يم٤معم٤مل ُمـ اًمت٤مضمر ـ ٓ اعم٤مل عمثؾ اًمٕم٤مُمؾ ومالطمظ ظمالل شم٘مديؿ ُمّم٤مًمح دٟمٞمق

ـ ٓ ُمٓمٚمؼ اًمتًقيػ، ومٞم٤ًمقمد قمغم ُم٤م اؾمت٘مرسمٜم٤مه ُمـ طمرُم٦م اًمتًقيػ اًمٙم٤مؿمػ قمـ 

اؾمتخٗم٤مف أو هت٤مون. وًمٕمّٚمف هلذا ىمٞمد اًمًٞمد حمٛمد سم٤مىمر اًمّمدر وهمػمه طمرُم٦م اًمت٠مظمػم 

 .سمٙمقٟمف شمٙم٤مؾماًل أو مم٤مـمٚم٦ًم أو ًمٚمدٟمٞم٤م

مل حي٩ّم سمٕمد  |دٓل قمغم قمدم وضمقب اًمٗمقري٦م سم٠مّن اًمرؾمقلإّن آؾمت شادشًا:

ٟمزول آي٦م وضمقب احل٩ّم ومقرًا، سمؾ طمتك سمٕمد ومتح ُمّٙم٦م مل حي٩م ومقرًا مم٤م يدّل قمغم قمدم 

همػم دىمٞمؼ: ّٕن اًمٗمٕمؾ دًمٞمؾ ًمٌّل ٓ حترز فمروومف اعمقوققمٞم٦م دائاًم: ٓؾمٞمام  اًمقضمقب

                                           
 .9: وحمٛمقد اهل٤مؿمٛمل، ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م: 11( حمٛمد سم٤مىمر اًمّمدر: ُمقضمز ُمٜم٤مؾمؽ احل٩م: 1)

 .423: 3: واٟمٔمر: ُمقاه٥م اجلٚمٞمؾ 643: 2( ٟمًٌف إمم اًمِم٤مومٕمل ذم ُمٜمتٝمك اعمٓمٚم٥م 2)
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 ٤مُم٦م آٟمذاك.يم٤مٟم٧م ًمف وىم٤مئٕمّٞمتف اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واًمٕم |وأّن طم٩ّم اًمرؾمقل

يمام ىمٞمؾ سم٠مّن  .ـ وهق همػم فم٤مهر ورسمام يٙمقن اًمت٠مظمػم ٕضمؾ اًمٜمزء ـ يمام ىمٞمؾ

 ، وهق همػم دىمٞمؼ أيْم٤ًم.وضمقب احل٩م ٟمزل ؾمٜم٦م شمًع

 

 ْتٝذ١ ايبشح ٚايشأٟ املختاس

وسمٕمد هذه اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت سمٛمجٛمٚمٝم٤م، وسم٢مو٤موم٦م اطمتامل أّن يمٚمٛم٦م اًمتًقيػ ُمٜمٍموم٦م 

أو ٓ أىمّؾ ُمـ قمدم إطمراز ؿمٛمقهل٤م  ؿمػ قمـ اًمتٝم٤مونقمروم٤ًم إمم اًمت٠مظمػم اعمتٙمّرر اًمٙم٤م

ٟمخرج سم٤مًمٜمتٞمج٦م اًمت٤مًمٞم٦م: إّن اعم٘مدار اًمذي يٛمٙمـ حتّمٞمؾ اًمقصمقق سمف ؾمٜمدًا  ًمٖمػم ذًمؽ،

ودًٓم٦ًم سمٜمٔمرٍة جمٛمققمٞم٦م ًمألظم٤ٌمر ًمٞمس وضمقب اًمٗمقري٦م، سمؾ طمرُم٦م اًمتًقيػ اًمٙم٤مؿمػ 

ٜمّف قمدم قمـ اًمتٝم٤مون وآؾمتخٗم٤مف، وهق حيّمؾ شم٤مرًة سم٤مًمت٠مظمػم ُمرًة واطمدة ُمع فم

اًم٘مدرة ذم اعمًت٘مٌؾ، أي اًمٕم٤مم اًم٘م٤مدم، وأظمرى سم٤مًمت٠مظمػم عمّم٤مًمح دٟمٞمقي٦م سمحت٦م يرى 

اًمذهـ اعمتنّمقمل أّن شم٘مديٛمٝم٤م ومٞمف اؾمتخٗم٤مف سم٤محل٩م، وصم٤مًمث٦م سمٙمقن اًمت٠مظمػم ُمٙمّررًا سمحّد 

اعمامـمٚم٦م اًمتل يٗمٝمؿ ُمٜمٝم٤م اًمٕمرف اًمتٝم٤مون سم٤مُٕمر سمال قمذر ُمٜمٓم٘مل ُمٕم٘مقل، أُم٤م ذم همػم 

 شمف. ٟمٕمؿ، ٓ ؿمؽ ذم أّن اًمٗمقري٦م طمًٜم٦م ًمق مل يٙمـ هٜم٤مك ُمزاطمٌؿ أهؿ.ذًمؽ ومال حيرز صمٌق

وًمٕمّٚمف ُمـ هٜم٤م يٛمٙمٜمٜم٤م أن ٟمرسمط سملم هذه اًمٜمّمقص وٟمّمقص آؾمتخٗم٤مف 

، ًمتٙمقن اعمجٛمققمت٤من ه٤مدوم٦ًم إمم أُمٍر واطمد، وًمٞمس آؾمتخٗم٤مف سمداّل قمغم سم٤محل٩م

اًمٕم٘مالئل  ، إذ ُمـ اًمقاوح أّن اًمذهـوضمقب اًمٗمقري٦م يمام ذيمره سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء

                                           
 .181: 9: ووم٘مف اًمّم٤مدق 643: 2( ُمٜمتٝمك اعمٓمٚم٥م 1)

 .439: 2: واًمٌٝمقيت، يمِمػ اًم٘مٜم٤مع 9: 5: وٟمٞمؾ إوـم٤مر 423: 3ُمقاه٥م اجلٚمٞمؾ ( اٟمٔمر: 2)

 .611( اٟمٔمر ـ قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ـ : اخلّم٤مل: 3)

: وطمًـ 18ـ  17: 1: واًمِم٤مهرودي، يمت٤مب احل٩م 179: 9( اٟمٔمر: اًمروطم٤مين، وم٘مف اًمّم٤مدق 4)
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يٛمٙمٜمف شمّمّقر طم٤مٓت ُمتٕمّددة ًمت٠مظمػم احل٩ّم قم٤مُم٤ًم واطمدًا دون صدق قمٜمقان 

 آؾمتخٗم٤مف يمام ٓطمٔمٜم٤م.

 وُمٜمف ئمٝمر أّن اًم٘مقل سمحرُم٦م اًمتًقيػ ذم ومرض قمدم وضمقد اًمٕمذر اًمٕم٘مالئل

همػم دىمٞمؼ يمام ٓطمٔمٜم٤م: وم٢مّٟمف وإن يم٤من ذم ٟمٗمًف صحٞمح٤ًم يمام أذٟم٤م، إٓ أّٟمف أظمّص ُمـ 

 شمقّصٚمٜم٤م إًمٞمٝم٤م، وُمٖم٤ميٌر هل٤م ذم اجلٝم٦م أيْم٤ًم. واهلل اًمٕم٤ممل. اًمٜمتٞمج٦م اًمتل

                                                                                                       
 .21: 1اًم٘مٛمل، يمت٤مب احل٩م 

 .31ـ  29: 1( اخل٤ٌمز، سمحقث ذم وم٘مف احل٩م 1)



 

 



 

 

 
 

 
 

 

 

 عٌُ املشأ٠
 دساط١ يف ض٤ٛ َعطٝات ايفك٘ اإلطالَٞ

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 متٗٝذ

يٕمّد ُمقوقع قمٛمؾ اعمرأة ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م اعمٕم٤مسة اعمٝمّٛم٦م اًمٞمقم ذم وم٘مف اعمرأة، إّٟمف 

احلّؼ ذم اًمٕمٛمؾ أم ٓ؟  ُمقوقع حي٤مول اإلضم٤مسم٦م قمـ أؾمئٚم٦م رئٞم٦ًم: هؾ متٚمؽ اعمرأة

وهؾ أّن قمٛمؾ اعمرأة ُم٘مّٞمد سم٘مٞمقد أو ذوط ظم٤مّص٦م ٓ ٟمجد ٟمٔمػمه٤م قمٜمد اًمرضمؾ؟ وهؾ 

ٌّذ اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م أو شمِمّجع قمغم قمٛمؾ اعمرأة؟ وهؾ هٜم٤مك شمٗمّمٞمؾ ذم ٟمٔمر  حت

اًمنميٕم٦م سملم طم٤مٓت قمٛمؾ اعمرأة اعمًٚمٛم٦م وهمػمه٤م؟ وًمق ؾمٛمح٧م اًمنميٕم٦م سمٕمٛمؾ اعمرأة 

ٝم٤مت إًمزاُمٞم٦م ظم٤مّص٦م هب٤م وسمٖمػمه٤م حتٙمؿ قمٛمٚمٝم٤م اعمذيمقر؟ وُم٤م هل هذه ومٝمؾ ًمدهي٤م شمقضمٞم

اإلًمزاُم٤مت اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م وإظمالىمّٞم٦م؟ إمم همػم ذًمؽ ُمـ اعمقوققم٤مت اًمتل ٓسمّد ُمـ 

 رصده٤م ًمٚمخروج سمٛمقىمػ ذقمل ُمـ قمٛمؾ اعمرأة، إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.

ور ذقمل وُمـ اًمقاوح ذم سمداي٦م اًمٓمريؼ أّن قمٛمؾ اعمرأة سمام هق قمٛمٌؾ ًمٞمس ومٞمف حمذ

ظم٤مّص، ومٚمق قمٛمٚم٧م اعمرأة ذم ُمٜمزهل٤م ذم اخلٞم٤مـم٦م ُمثاًل، ومل يّم٤مطم٥م قمٛمٚمٝم٤م هذا أّي 

حمذور ذقمل ومال ُمِمٙمٚم٦م ذم هذا اًمٕمٛمؾ: ٕصؾ اًمؼماءة، طمٞم٨م مل ٟمجد ذم ٟمّمقص 

٥ٌم أو قمٛمؾ،  ًّ ٥م هل٤م أو اًمٕمٛمؾ ُمـ طمٞم٨م هق شمٙم ًّ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦ّم ُمٜمٕم٤ًم قمـ طمّؼ اًمتٙم

 وذًمؽ ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اعمٌدأ.

أّن طمّؼ اًمٕمٛمؾ اًمذي هق أطمد احل٘مقق اًمٕم٤مُّم٦م ًمإلٟم٤ًمن ذم اعمج٤مًملم: وهذا يٕمٜمل 

آضمتامقمل وآىمتّم٤مدي، ٓ يٛمّٞمز ومٞمف ـ ُمـ طمٞم٨م ذاشمف ـ سملم اًمرضمؾ واعمرأة ذم ذيٕم٦م 
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اإلؾمالم، وإٟمام شمٜمِم٠م ُمقاىمػ اًمتحّٗمظ اًمٕم٤مُّم٦م أو اخل٤مّص٦م ذم ُمقوقع قمٛمؾ اعمرأة ُمـ 

قمٛمٚمٝم٤م، طمٞم٨م ىمد شمًّجؾ سمٕمض اعمح٤مذير اًمٚمقازم وأصم٤مر أو اعم٘م٤مرٟم٤مت اًمتل شمّم٤مطم٥م 

اًمنمقمٞم٦م اًمتل شمّم٤مطم٥م قمٛمؾ اعمرأة، وُمـ صمؿ شمؽمك أصمره٤م ذم اعمٜمع قمـ هذا اًمٕمٛمؾ 

 ٟمٗمًف.

َوإِن ﴿وىمد حتّدث اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمـ اؾمتئج٤مر اعمرأة ًمإلرو٤مع، وم٘م٤مل شمٕم٤ممم: 

ِضُع َفُف ُأْخَرى ُتْؿ َؾَسُسْ ر ُمـ ذًمؽ، سمؾ (، سمٜم٤مًء قمغم ومٝمؿ آؾمتئج٤م6)اًمٓمالق:  ﴾َتَعاَْسْ

ـ قمغم اؾمتئج٤مر اعمروٕم٤مت، واًمٗم٘مف  ىمد ىم٤مُم٧م ؾمػمة اعمًٚمٛملم ـ يمام يذيمر سمٕمْمٝمؿ

 اإلؾمالُمل حتّدث قمـ ُمٞمزات اعمروٕم٦م وأطمٙم٤مم اؾمتئج٤مره٤م.

٥م ٓ شمٗمّرق ذم هم٤مًمٌٝم٤م سملم  ًّ يمام أّن قمٛمقُم٤مت وُمٓمٚم٘م٤مت احل٨ّم قمغم اًمتج٤مرة واًمتٙم

٤مّص٦م هٜم٤م وهٜم٤مك واًمتل شمِمػم . يْم٤مف إمم ذًمؽ سمٕمض اًمرواي٤مت اخلاًمرضمؾ واعمرأة

إمم قمٛمؾ اعمرأة سمقصٗمف فم٤مهرًة ُمٗمروهم٤ًم قمـ طمّٚمٞمتٝم٤م، ُمثؾ ُم٤م ضم٤مء ذم ظمؼم اًمًٙمقين: 

قمـ يم٥ًم اإلُم٤مء، وم٢مهّن٤م إن مل دمد زٟم٧م، إٓ أُم٦ًم قمروم٧م سمّمٜمٕم٦م  |هنك رؾمقل اهلل

، ويمذا اًمٜمّمقص اًمقاردة ذم يم٥ًم اعم٤مؿمٓم٦م وقمٛمٚمٝم٤م، وُم٤م ورد ُمـ ايمت٤ًمب يد..

قح قمغم اعمٞم٧م وهمػم ذًمؽ ُمـ إطم٤مدي٨م اًمتل اؾمتٜمد إًمٞمٝم٤م سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء اعمرأة سم٤مًمٜم

 .إلصم٤ٌمت اعمٌدأ هٜم٤م

وًمق شم٠مُّمٚمٜم٤م ذم اعمح٤مذير اًمتل شمِمّٙمؾ ُمؼّمرات اًمٗمريؼ اعمتحّٗمظ ُمـ قمٛمؾ اعمرأة 

ؾمٜمجده٤م حم٤مذير ُمالزُم٦م أطمٞم٤مٟم٤ًم أو قم٤مدًة ًمٕمٛمؾ اعمرأة، ًمق ؾمّٚمٛم٧م سمٙمقهن٤م حمذورًا، 

                                           
 . :197طم٘مقق اًمزوضمّٞم٦م»حمٛمد ُمٝمدي ؿمٛمس اًمديـ، ُم٤ًمئؾ طمرضم٦م ذم وم٘مف اعمرأة  (1)

 .198اعمّمدر ٟمٗمًف:  (2)

 .128: 5اًمٙمٚمٞمٜمل، اًمٙم٤مذم  (3)

 .211ـ   :198طم٘مقق اًمزوضمّٞم٦م»ًمديـ، ُم٤ًمئؾ طمرضم٦م ذم وم٘مف اعمرأة ؿمٛمس ا (4)
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٤مذير دائٛمٞم٦م، مم٤م يٗمرض إُمٙم٤مٟمٞم٦م شمقوّمر اعمرأة قمغم قمٛمؾ ظم٤مٍل وهذا يٕمٜمل أهن٤م ًمٞم٧ًم حم

ُمـ مجٞمع اعمح٤مذير اعمٗمؽمو٦م، إُمر اًمذي جيٕمٚمف ضم٤مئزًا ٓ ُمِمٙمٚم٦م ومٞمف، وُمـ صمؿ ٓ 

يًتٓمٞمع اًمٗم٘مٞمف أن يٗمتل سم٘مقٍل ُمٓمٚمؼ سمحرُم٦م قمٛمؾ اعمرأة ذم اإلؾمالم: ًمٕمدم وضمقد 

 ًمٚمٕمٛمؾ ُمالزُم٦ًم ًمف دائاًم. طمٔمر ذايت ُمتٕمّٚمؼ سمذات اًمٕمٛمؾ، وٓ يمقن اعمح٤مذير اعمّم٤مطم٦ٌم

ومٚمق أظمذٟم٤م ُمث٤مل شمقاومؼ اًمٕمٛمؾ واًمٓمٌٞمٕم٦م إٟمثقي٦م، سمقصػ قمدم اًمتقاومؼ حمذورًا 

ذقمٞم٤ًم، وم٢مّٟمٜم٤م ٟمجد أّن هذا اعمحذور ًمٞمس دائٛمٞم٤ًم، سمؾ يٛمٙمـ أن شمتقوّمر اعمرأة قمغم قمٛمؾ 

يتقاومؼ وـمٌٞمٕمتٝم٤م إٟمثقي٦م، ومٌدل أن شمٕمٛمؾ ذم اجلٞمش أو ىمقات اًمنمـم٦م سم٢مُمٙم٤مهن٤م 

 ذم اخلٞم٤مـم٦م أو اإلدارة أو اًمٓم٤ٌمسم٦م أو اًمتٕمٚمٞمؿ.اًمٕمٛمؾ 

وهٙمذا ًمق أظمذٟم٤م حمذور ظمروضمٝم٤م ُمـ ُمٜمزهل٤م سمٖمػم إذن زوضمٝم٤م، وم٢مّٟمف يٛمٙمـ ومرض 

 حتّمٞمٚمٝم٤م اإلذن ُمـ زوضمٝم٤م أو ومرض قمدم يمقهن٤م ُمتزّوضم٦ًم أؾم٤مؾم٤ًم..

وقمٚمٞمف، وم٤مًمٌح٨م يدور طمقل هذه اعمح٤مذير اعمّم٤مطم٦ٌم، ًمٚمٜمٔمر شم٤مرًة ذم أصؾ احلٔمر 

ده٤م، وأظمرى ذم ُمدي٤مت شم٠مصمػمه٤م قمغم اعمقىمػ اًمنمقمل ُمـ قمٛمؾ اًمنمقمل ذم ُمقر

 اعمرأة.

 

 اإلػهايٝات ايؼشع١ٝ املفرتض١ يف عٌُ املشأ٠

ويٛمٙمـ رصد هذه اًمتحٗمٔم٤مت اًمنمقمٞم٦م اًمتل يٛمٙمـ شمّمّقره٤م ذم قمٛمؾ اعمرأة قمغم 

 اًمِمٙمؾ اًمت٤مزم:

 ـ إصؽافقة تقاؾؼ افعؿؾ مع افطبقعة إكثقية. 1

 ظذ اْلقاة افعائؾقة. ـ إصؽافقة افتلثر افسؾبل 2

 ـ إصؽافقة آختالط بإجاكب وَتّؼؼ اْلؾقة. 3

ـ إصؽافقة افتلثر افسؾبل فعؿؾ ادرأة ظذ ؾرص ظؿؾ افرجؾ خاّصة أو ظذ  4
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 افتـؿقة ظاّمًة.

 ـ إصؽافقة اْلروج مـ ادـزل بغر إذن افزوج أو افقل. 5

 ـ إصؽافقة شػر ادرأة بدون ُمرم. 6

٤م ُمـ سمح٨م هذه اإلؿمٙم٤مًمٞم٤مت اًمتل يٛمٙمـ اًمٕمثقر قمٚمٞمٝم٤م ذم صمٜم٤مي٤م ُمـ هٜم٤م، ٓسمد ًمٜم

يمٚمامت سمٕمض اًمتٞم٤مرات اإلؾمالُمّٞم٦م اًمتل شمتحّٗمظ قمغم قمٛمؾ اعمرأة، واًمتل ؾمٕم٧م ظمالل 

اًمٕم٘مقد إظمػمة عمقاضمٝم٦م هذه اًمٔم٤مهرة سمٓمرق خمتٚمٗم٦م، وؾمقف ٟم٘مقم سمتحٚمٞمؾ هذه 

ـ قمغم اعمًتقى اإلؿمٙم٤مًمّٞم٤مت اًمقاطمدة شمٚمق إظمرى: ًمٚمٜمٔمر ومٞمٝم٤م ـ يماًل قمغم طمدة 

 اًمٗم٘مٝمل واًم٘مٞمٛمل، صمؿ ًم٘مراءهت٤م جمتٛمٕم٦ًم ُمّرة أظمرى، إن ؿم٤مء اهلل ؾمٌح٤مٟمف.

 

 ـ إػهاي١ٝ تٛافل ايعٌُ َع ايطبٝع١ األْج١ٜٛ 1

ىمد يٓمرح اعمٕم٤مروقن ًمٕمٛمؾ اعمرأة إؿمٙم٤مًمٞم٦ًم شمٗمٞمد أّن إقمامل اعمتداوًم٦م اًمٞمقم ٓ شمتٗمؼ 

ـّ قمغم  مجٞمٕمٝم٤م ُمع اًمٓمٌٞمٕم٦م إٟمثقي٦م ًمٚمٛمرأة، وُمـ صمّؿ وم٤مًمًامح ًمٚمٜم٤ًمء أو شمِمجٞمٕمٝم

 ، ـّ اًمٕمٛمؾ سم٘مقٍل ُمٓمٚمؼ يٕمٜمل ٟم٘مْم٤ًم ًمالؾمتدقم٤مءات اًمٗمٓمري٦م واًمتٙمقيٜمٞم٦م اعمقضمقدة قمٜمده

سمؾ ىمد يؽمىّمك هذا اًمٗمريؼ ًمػمى أّن شمٙمقيـ ضمًد اعمرأة وطم٤مًمتٝم٤م اًمٜمٗمًٞم٦م جمّٝمزان 

سمقفمٞمٗم٦م إُمقُم٦م واًمرقم٤مي٦م، وُمـ هٜم٤م يرى ه١مٓء أّن إصؾ ذم ُمٙم٤من قمٛمؾ اعمرأة 

ٙمقن ذم اًمٌٞم٧م ومٞمام يٙمقن قمٛمؾ اًمرضمؾ وٟمققمف ظم٤مرج اًمٌٞم٧م: ّٕن اعمٜمزل وٟمققمف أن ي

هق اعمٙم٤من اًمذي شمتقاومر ومٞمف مت٤مم ُم٘مّقُم٤مت إٟمقصم٦م قمٜمد اعمرأة، يمام أّن اعمٜمزل يقوّمر اٟمٕمدام 

آظمتالط اعمتزايد سم٤مًمرضم٤مل، إُمر اًمذي يٕمّٛمؼ ُمـ أٟمقصمتٝم٤م اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم اخلّمقصٞم٦م 

 واًمّني٦م.

 ادقؿػ افؼظل هـا إػ أمقر:وربام ُيستـد فتلـقد 

ـه ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  إول: (: وم٢مّن هذه أي٦م 33)إطمزاب:  ﴾َوَؿْرَن ِِف ُبُققتُِؽ
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اًمٙمريٛم٦م دمٕمؾ إصؾ ذم اعمرأة وُمٙم٤مهن٤م أن يٙمقن هق اعمٜمزل طمٞم٨م إهة وإوٓد 

ومح٤مي٦م أٟمقصمتٝم٤م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م، وُمٕمٜمك ذًمؽ طمرُم٦م ظمروضمٝم٤م ُمـ اًمٌٞم٧م إٓ حل٤مضم٦م، وإذا مل 

ٗمٝمؿ ُمـ أي٦م اًمتحريَؿ هبذا اعمٕمٜمك اًمذي يٗمرض إىم٤مُم٦ًم ضمؼمي٦م قمغم اعمرأة، ومال ؿمؽ ذم ٟم

 دًٓم٦م أي٦م قمغم شم٠مؾمٞمس إصؾ ذم طمٞم٤مة اعمرأة، وهق أن شمٙمقن ذم اًمٌٞم٧م.

وىمد يتٕمّزز هذا إُمر ُمـ ظمالل ُمالطمٔم٦م اؾمتخدام اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وٛمػم اًمٜمًقة 

ي٤مت ىمرآٟمٞم٦م، ُمع أّن اًمٌٞمقت ذم اًمٖم٤مًم٥م وأُمث٤مًمف ُمْم٤موم٤ًم إمم اًمٌٞمقت، وذًمؽ ذم أرسمع آ

َوَؿْرَن ِِف ﴿شمٙمقن ُمٚمؽ إزواج أو أسم٤مء ٓ ُمٚمؽ اًمٜم٤ًمء أو اًمٌٜم٤مت: وم٘مد ىم٤مل شمٕم٤ممم: 

ـه  ـه ﴿(، و33)إطمزاب:  ﴾ُبُققتُِؽ ـه ِمـ ُبُققَِتِ ِرُجقُه (، 1)اًمٓمالق:  ﴾ٓ ُُتْ

ـْ آَياِت اَّللِ﴿و ـه ِم ْرَن َما ُيْتَذ ِِف ُبُققتُِؽ ـُ َراَوَدْتُف ﴿(، و34)إطمزاب:  ﴾َواِْلْؽَؿةِ  َواْذ

ْػِسفِ   (.23)يقؾمػ:  ﴾افهتِل ُهَق ِِف َبْقتَِفا َظـ كه

ضمٕمؾ اًمنميٕم٦م اًمٜمٗم٘م٦َم قمغم اًمزوج وإب، مم٤م ي٘مّدم إحي٤مًء سم٠مّن اجل٤مٟم٥م اعم٤مزم  افثاين:

ذم إهة هق وفمٞمٗم٦م اًمرضمؾ اًمذي يتٜم٤مؾم٥م ُمٕمف اخلروج وحتّٛمؾ ُمِم٤مّق اًمٕمٛمؾ، ومٞمام 

ن اًمٌٞم٧م هق اعمٙم٤من اًمٓمٌٞمٕمل اًمداومئ ٕٟمقصم٦م اعمرأة. وًمٕمّؾ ُم٤م يٕمّزز هذا اعمٗمٝمقم يٙمق

َوَدها َوَرَد َماء  ﴿ُمع سمٜم٤مت ؿمٕمٞم٥م، طمٞم٨م ىم٤مل شمٕم٤ممم:  ×أيْم٤ًم ُم٤م ضم٤مء ذم ىمّّم٦م ُمقؾمك

ـهاِس َيْسُؼقَن َوَوَجَد ِمـ ُدوَِّنُِؿ اْمَرأَتْغِ َتُذوَدا ـَ اف ًة من ـَ َوَجَد َظَؾْقِف ُأمه ِن َؿاَل َما َمْدَي

بِرٌ  ـَ َظاء َوَأُبقَكا َصْقٌخ  (، وم٢مّن 23)اًم٘مّمص:  ﴾ َخْطُبُؽاَم َؿاَفَتا ٓ َكْسِؼل َحتهك ُيْصِدَر افرن

اإلؿم٤مرة إظمػمة ذم أي٦م شمٕمٓمل دًٓم٦ًم واوح٦م قمغم إرادة اًمٜمّص اًم٘مرآين سمٞم٤من أّن هذا 

ٚمٝمام اًمذيمقرّي اًمٕمٛمؾ ًمٞمس ُمـ ؿم٠مٟمٜم٤م يمٜم٤ًمء، سمؾ هق ؿم٠من اًمرضم٤مل، وهلذا قمّٚمٚمت٤م قمٛم

ـّ واًمدمه٤م، وإٓ ومال ُمٕمٜمك هلذا اًمذيؾ ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م.  هذا سمٙمؼم ؾم

إؾم٘م٤مط اًمنميٕم٦م سمٕمض قمّٞمٜم٤مت اًمقفم٤مئػ اًمذيمقرّي٦م قمـ اعمرأة يم٤مجلٝم٤مد  افثافث:
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وشمقزّم اعمٜم٤مص٥م اًمٕم٤مُم٦م وهمػم ذًمؽ، مم٤م يٕمٓمل إؿم٤مرًة إو٤مومٞم٦م أّن اًمنمع يرى ذًمؽ 

 اجلًدي٦م واًمٜمٗمًٞم٦م. شمٙمٚمٞمٗم٤ًم هل٤م سمام ٓ يتٜم٤مؾم٥م ُمع ـم٤مىمتٝم٤م

وُمـ ظمالل ُم٤م شم٘مّدم، ٟمتقّصؾ إمم أّن إصؾ ذم قمٛمؾ اعمرأة هق اًمٕمٛمؾ إٟمثقي، 

وأّن إصؾ ذم اًمٕمٛمؾ إٟمثقي هق إقمامل اعمٜمزًمٞم٦م اعمتٕم٤مروم٦م، وهذا ٓ يّي سم٘مٞمٛم٦م 

اعمرأة، وم٢مّن اعمِمٙمٚم٦م هٜم٤م شمٙمٛمـ ذم شمٕمريػ اًمٕمٛمؾ، طمٞم٨م ومّن سمام يٙمقن ُم٘م٤مسمؾ أضمٍر 

ٙمقن اًمٕمالىم٦م قمالىم٦م ُم٤مدي٦م سملم اًمٕم٤مُمؾ واعم٤مًمؽ، ذم طملم يٛمٙمٜمٜم٤م ومٝمؿ ُمدومقع سمحٞم٨م شم

اًمٕمٛمؾ سمٓمري٘م٦ٍم أوؾمع سمحٞم٨م شمٙمقن أقمامل اعمرأة ذم سمٞمتٝم٤م ضمزءًا ُمـ ُمٗمٝمقم اًمٕمٛمؾ ذم 

اعمجتٛمع، وؾمقف يتٌلّم أّن اعمرأة ُمـ أهّؿ اًمٕم٤مُمالت ذم اعمجتٛمع، ومال يّمّح وصػ 

ؾ هل قم٤مُمٚم٦م سمٕمٛمؾ ُمتٜم٤مؾم٥م ُمع ـمٌٞمٕمتٝم٤م اعمرأة اعمرسّمٞم٦م ذم سمٞمتٝم٤م سم٤مًمٕم٤مـمٚم٦م قمـ اًمٕمٛمؾ، سم

ذم ُم٘م٤مسمؾ إقمامل اًمتل شمِمّٙمؾ فمٚماًم قمغم ـمٌٞمٕمتٝم٤م يم٤مًمٕمٛمؾ ذم اؾمتخراج اًمٜمٗمط 

 واعمٜم٤مضمؿ وأقمامل اًمٌٜم٤مء وؿمّؼ اًمٓمرىم٤مت واحلٛمؾ واًمٜم٘مؾ وهمػم ذًمؽ.

 

١ّٝ ايتٛافل  َطايعات ْكذ١ّٜ يف إػهاي

رأة، يٛمٙمـ وأُم٤مم هذه اًمّمقرة اًمتل ىمد يٓمرطمٝم٤م اعمٕم٤مروقن عم٠ًمًم٦م قمٛمؾ اعم

 اًمتٕمٚمٞمؼ سمٌٕمض اًمٙمٚمامت:

يٛمٙمـ أن ٟمقاومؼ ـ ُمـ طمٞم٨م اعمٌدأ ـ قمغم شمرضمٞمح ٟمقٍع ُمٕملّم أو أٟمقاع ُمٕمٞمٜم٦م  أّوًٓ:

ُمـ إقمامل ًمٚمٛمرأة ٓ شمّي هب٤م وسم٠مظمالىمٝم٤م وإُمٙم٤مٟم٤مهت٤م إٟمثقي٦م، وم٢مّن اًم٘مقل سمٕمٛمؾ اعمرأة 

٤ًم أو ٟمٗمًٞم٤ًم، ٓ يٕمٜمل طمٍم اًمٜمِم٤مط اًمٜمًقي سمذًمؽ اًمٜمقع ُمـ إقمامل اعمّية هب٤م ضمًدي

ـّ اًمٙمالم ذم ضمٕمؾ إصؾ ذم قمٛمؾ اعمرأة هق ُم٤م يٜمجًؿ ُمع ـمٌٞمٕمتٝم٤م إٟمثقي٦م، صمؿ  ًمٙم

ٌّؼ إُمر قمٞمٜمف قمغم  حم٤موًم٦م ومرض أّن ذًمؽ خمتّص سم٤مٕقمامل اعمٜمزًمٞم٦م، دون أن يٓم

اًمرضمؾ، ومٚمق يم٤مٟم٧م سمٕمض إقمامل شمّي سم٠مٟمقصم٦م اعمرأة، ومٚمامذا ٓ جيري احلدي٨م قمـ 
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 سمرضمقًم٦م اًمرضمؾ؟ ويمٞمػ مل ي٘مّدم ُمٕم٤مروق قمٛمؾ اعمرأة سمٕمض إقمامل اًمتل ىمد شمّي 

صقرًة واىمٕمٞم٦م قمـ اعمِمٝمد ُم٤م دام اعمرضمع هق احلٗم٤مظ قمغم اجل٤مٟم٥م اًمٓمٌٞمٕمل واًمٗمٓمري 

ذم ظمٚم٘م٦م اعمرأة؟! وإذا يم٤مٟم٧م يمّؾ إقمامل ٓ شمّي سمرضمقًم٦م اًمرضمؾ ـ سمام ومٞمٝم٤م اًمتٜمٔمٞمػ 

اجلًؿ وهمػم ذًمؽ ـ واًمٓمٌخ واخلٞم٤مـم٦م وشمٕمٚمٞمؿ إـمٗم٤مل واًمتجٛمٞمؾ وشمزيلم اًمِمٕمر و

ومٙمٞمػ ٟمِم٠م هذا اًمٗمرق؟! طمٞم٨م ٓسمد ُمـ شم٘مديؿ شمٗمًػم قم٘مالين طمٞمٜمئٍذ ًمٚمتٛمٞمٞمز اعمذيمقر 

 همػم جمّرد اًمٕم٤مدة اجل٤مري٦م اًمتل ىمد يٙمقن ؾمٌٌٝم٤م آؾمتئٜم٤مس سم٤مُٕمر اًمقاىمع؟!

إّن آؾمتئٜم٤مس سم٤مُٕمر اًمقاىمع وسم٤مًمتجرسم٦م اًمت٤مرخيٞم٦م اعمقروصم٦م اضمتامقمٞم٤ًم ىمد يٙمقن ؾم٤ًٌٌم 

ؾ ظم٤مّص ًمٚمٛمرأة، ٓؾمّٞمام ُمع اّدقم٤مء أّن إصؾ ومٞمف هق داظمؾ اعمٜمزل. وراء شمّمّقر قمٛم

شم٘مقم هب٤م اعمرأة سمام ٓ يّي سمتٙمقيٜمٝم٤م  أن وإٓ ومٝمٜم٤مك اًمٕمنمات ُمـ إقمامل اًمتل يٛمٙمـ

يم٤مًمٓم٤ٌمسم٦م واًمّمٞمدًم٦م واًمؽمسمٞم٦م واًمتٕمٚمٞمؿ وإقمامل اإلداري٦م واًمٗمٜمّٞم٦م واًمٌحثٞم٦ّم سم٠مٟمقاقمٝم٤م 

 ُمـ اًمٕمٛمؾ واًمقفم٤مئػ ذم قمٍمٟم٤م احل٤مض. وهمػم ذًمؽ مم٤م يٖمّٓمل ُم٤ًمطم٤مت يمٌػمة

ُمـ ؾمقرة إطمزاب، وأُمرة سم٤مًمٌ٘م٤مء ذم اًمٌٞمقت  33إّن آؾمتٜم٤مد إمم أي٦م  ثاكقًا:

همػم صحٞمح: وم٢مّن اخلٓم٤مب ذم هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م هق ًمٜم٤ًمء اًمٜمٌل، مت٤مُم٤ًم يمٛمجٛمؾ 

حيت٤مج اًمًٞم٤مق اعمحٞمط هب٤م أيْم٤ًم ُمـ آي٤مت، واًم٘مقل سمٕمٛمقُمٞم٦م احلٙمؿ اًمقارد ذم أي٤مت 

ُمـ اجلزم سم٠مّن احلٙمؿ قم٤مم، وأّن اًمؽميمٞمز قمغم  سمٕمْمٝمؿ هإمم دًمٞمؾ، ومال يّمّح ُم٤م ذيمر

ٟم٤ًمء اًمٜمٌل يم٤من ُمـ سم٤مب اًمت٠ميمٞمد إؿمّد، مت٤مُم٤ًم يمام ٟم٘مقل ًمٕم٤مملٍ: أٟم٧م قم٤مملٌ ومال شمٙمذب، 

 مم٤م ٓ يٕمٜمل ضمقاز اًمٙمذب ًممظمريـ وصػمورشمف ُم٤ٌمطم٤ًم هلؿ.

٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م يمّٚمٝم٤م شم٘مري٤ًٌم ئمٝمر ومٞمف أّن واًمذي ي١ميّمد ُم٤م ٟم٘مقل أّن جمٛمؾ ؾمٞم٤مق أي

ـّ ُمـ اًمٜم٤ًمء، وأّن اهلل |اخلٓم٤مب ًمٜم٤ًمء اًمٜمٌل ـّ يتٛمّٞمزن قمـ همػمه يم٤من  شمٕم٤ممم، وأهن
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، ومتني٦م أطمٙم٤مُمٝم٤م  ـّ ، وهذا ُمٕمٜم٤مه أّن أي٤مت ضم٤مءت طمديث٤ًم ُمٕمٝم ـّ سمّمدد اًمؽميمٞمز قمٚمٞمٝم

ـّ حيت٤مج إُم٤م إمم دًمٞمؾ ُمـ اخل٤مرج يث٧ٌم أّن طمٙماًم ُم٤م صم٧ٌم ُمً ـّ إمم همػمه ت٘ماًل ًمٖمػمه

أيْم٤ًم، يمام ذم إىم٤مُم٦م اًمّمالة وإيت٤مء اًمزيم٤مة، أو إمم ؿم٤مهد شمٕمٚمٞمكم ذم داظمؾ أي٤مت يٗمٞمد 

، وإٓ ومٛمـ همػم اعمٕمٚمقم أّن هذه |أّن ٟمٙمت٦م احلٙمؿ ٓ ختتّص سمزوضم٤مت اًمٜمٌل

ـَ افـنَساء﴿أي٤مت ـ ٓؾمّٞمام سمٕمد شمٍمحيٝم٤م سمــ  َلَحٍد من ـَ ـه  ـ شمًتققم٥م ذم طمّد  ﴾..َفْسُت

 همػم زوضم٤مت اًمٜمٌل إٓ سمِم٤مهد وىمريٜم٦م. ذاهت٤م

سمؾ اًمِم٤مهد قمغم قمٙمس ذًمؽ ذم ٟم٘مٓم٦م سمحثٜم٤م: وم٢مّٟمف إذا يم٤من اعمراد ُمـ أي٦م هق ُمٓمٚمؼ 

اخلروج إٓ حل٤مضم٦م وضورة أو ًم٘مْم٤مء واضم٥ٍم ذقمل يم٤محل٩م، ويم٤مٟم٧م أي٦م قم٤مُّم٦ًم 

ؿم٤مُمٚم٦م، ًمٙم٤من ُمٕمٜمك ذًمؽ أّن ؾمػمة اعمًٚمٛملم ذم اًمٕمٍم اًمٜمٌقي وُمـ سمٕمده ٓسمد أن 

ىم٤مئٛم٦ًم قمغم ذًمؽ، وإٓ ًمّمدر اًمٜمٝمل ُمـ اًمٜمٌل أو اًمّمح٤مسم٦م أو أهؾ اًمٌٞم٧م، وعم٤ّم  شمٙمقن

يم٤مٟم٧م هذه فم٤مهرًة قم٤مُم٦م ومالسمد أن يٙمقن اًمؽميمٞمز قمٚمٞمٝم٤م يمٌػمًا سمحٞم٨م يّمٚمٜم٤م اقمؽماض 

قم٤مم طمقل فم٤مهرة ظمروج اًمٜم٤ًمء ُمـ اًمٌٞمقت، يمٞمػ وىمد يم٤مٟم٧م اًمٜمًقة خترضمـ 

ًمٜمٌّل وأهؾ اًمٌٞم٧م واًمّمح٤مسم٦م ىمد ًمٚمتًّقق وهمػمه دون اقمؽماض، ومل ٟمًٛمع يقُم٤ًم أّن ا

، قمغم ظمالف  ـّ اؾمتٜمدوا إمم هذه أي٦م عمقاضمٝم٦م فم٤مهرة ظمروج اًمٜم٤ًمء ُمـ سمٞمقهت

ذم  ×آؾمتٜم٤مد إمم هذه أي٦م ٟمٗمًٝم٤م ذم ىمْمٞم٦م ظمروج اًمًٞمدة قم٤مئِم٦م قمغم اإلُم٤مم قمكم

طمرب اجلٛمؾ، ومٝمذا اًمِم٤مهد يٕمّزز آظمتّم٤مص دون وضمقد ؿم٤مهد قمٙمز ًمّم٤مًمح 

 اًمتٕمٛمٞمؿ.

ا مل ٟمذه٥م إمم أّن اًم٘مرار ذم اًمٌٞمقت هٜم٤م سمٛمٕمٜمك اًمقىم٤مر واًمًٙمٞمٜم٦م ٓ هذا يمّٚمف، إذ

ـّ أن سمٛمٕمٜمك آؾمت٘مرار يمام ـمرطمف سمٕمض : إذ يّمٌح ُمٕمٜمك أي٦م اًمٙمريٛم٦م سم٠مّن قمٚمٞمٙم
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، ومتٖمدو أضمٜمٌٞم٦ًّم قمـ حمؾ اًمٌح٨م، وإن يم٤من هذا  ـّ ـّ قمغم ؾمٙمٞمٜم٦م ووىم٤مر ذم سمٞمقشمٙم شمٙم

 آطمتامل اًمتٗمًػمي ـ ومٞمام يٌدو زم ـ سمٕمٞمدًا.

يمام يٜمٌٖمل أيْم٤ًم ـ ًمٙمل يّّمح اؾمتدٓل ُمٕم٤مريض قمٛمؾ اعمرأة هٜم٤م ـ أن يٙمقن اعمراد 

ُمـ اًم٘مرار ذم اًمٌٞمقت هق اًمٌ٘م٤مء ومٞمٝم٤م ُم٘م٤مسمؾ اخلروج، وإٓ ومٚمق وُمٝمؿ ُمـ اًم٘مرار ذم 

اًمٌٞمقت آطمتِم٤مم واًمٕمّٗم٦م ذم ُم٘م٤مسمؾ شمؼّمج اجل٤مهٚمٞم٦م إومم، ومٞمٙمقن اعمٕمٜمك طمٞمٜمئٍذ: 

ـّ ُمتؼّمضم٤مت يمح٤مل اجل٤مهٚمٞم٦م  واًمتزُمـ اًمٕمّٗم٦م واحلِمٛم٦م واًمًؽم واحلج٤مب وٓ شمٙم

 إومم، طمٞم٨م يم٤مٟم٧م اعمرأة خترج سملم اًمرضم٤مل ؾم٤مومرًة وختتٚمط هبؿ سمال إـم٤مر ذقمل.

ـّ ذم  ثافثًا: إّن اؾمتخدام اًم٘مرآن اًمٙمريؿ إو٤موم٦م اًمٌٞمقت إمم اًمٜم٤ًمء ُمع قمدم ُمٚمٙمٞمتٝم

ًمٌٞم٧م ُمٓمٚم٘م٤ًم، سمؾ اًمٕم٤مدة ًمٚمٌٞمقت، ٓ يٕمٜمل سم٤مًميورة إجي٤مد رسمط سملم اعمرأة واًم٘مرار ذم ا

قمغم اًمٕمٙمس ُمـ ذًمؽ، ىمد شمٗمٝمؿ اإلو٤موم٦م ذم ؾمٞم٤مق شمٙمريؿ اًمزوضم٦م، سمٛمٕمٜمك ضمٕمؾ هذه 

ـّ ومٞمٝم٤م ُمـ طمّؼ اًمًٙمٜمك  ـّ هل٤م ـ ٟمتٞمج٦م ُم٤م هل ـّ ـ ُمع قمدم ُمٚمٙمٞمتٝم اًمٌٞمقت ُمٜمًقسم٦ًم إًمٞمٝم

وآؾمتٗم٤مدة وآظمتّم٤مص سم٤معمٕمٜمك اًمٕم٤مم ًمٚمٙمٚمٛم٦م، وُمـ هٜم٤م ٟم٘مقل سم٠مّن هذا اًمٌٞم٧م هق 

ٚمؽ زوضمٝم٤م وهل شمٕمٞمش ُمٕمف ومٞمف، ٓ ٕٟمف ٓ حيّؼ هل٤م اخلروج أو ٓ سمٞم٧م ومالٟم٦م: ٕٟمف ُم

يرضمح هل٤م ذًمؽ، سمؾ ّٕن صػمورشمف ؾمٙمٜم٤ًم هل٤م وطم٘م٤ًم ذم اًمًٙمـ جيٕمؾ هل٤م ٟمحق قمالىم٦م سمف 

 شمؼّمر إو٤موم٦م اًمٌٞمقت إًمٞمٝم٤م.

إّن إؾم٘م٤مط اًمنمع اًمٜمٗم٘م٦َم قمغم اًمزوضم٦م وضمٕمٚمٝم٤م قمغم اًمزوج وإن دّل قمغم  رابعًا:

اعم٤مًمٞم٦م ًمٚمٛمٜمزل، ًمٙمٜمّف ٓ يدّل قمغم ُمرضمقطمٞم٦م قمٛمؾ اعمرأة ومْمالً  حتٛمٞمؾ اًمزوج اعم١ًموًمٞم٦م

قمـ اًمتحريؿ: ّٕن اًمٜمٗم٘م٦م قمغم اًمزوضم٦م طمّؼ هل٤م ٓ واضم٥م قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م إظمذ، 

وهذا ُمٕمٜم٤مه أّن اًمنميٕم٦م قمٜمدُم٤م ضمٕمٚم٧م ًمٚمٛمرأة قمغم اًمرضمؾ طمّؼ اًمٜمٗم٘م٦م طمتك ًمق يم٤مٟم٧م 

ٓ شُمٚمزم اعمرأة سم٠مظمذ هذا احلّؼ، ذات ي٤ًمر ىمد أًمزُم٧م اًمرضمؾ سم٠مداء احلّؼ إًمٞمٝم٤م، ًمٙمٜمٝم٤م 

وم٢ٌمُمٙم٤مهن٤م إؾم٘م٤مـمف إُم٤م ُمٓمٚم٘م٤ًم وإمم إسمد يمام هق أطمد إىمقال ذم اعم٠ًمًم٦م أو يمّؾ يقم 
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سمٞمقم أو يمّؾ ُمدة سمٛمّدة، وهذا يمّٚمف يٕمٜمل أّن اإلؾمالم سم٢مًمزاُمف اًمزوج سم٤مًمٜمٗم٘م٦م ٓ يٚمزم 

ّؼ ذم ذًمؽ، اعمرأة سم٤مًمٌ٘م٤مء أو قمدم اًمٕمٛمؾ، سمؾ وٓ يرضّمح ذًمؽ، وإّٟمام يٕمٓمٞمٝم٤م احل

٥م. ويِمٝمد ًمذًمؽ أّن  ًّ وإقمٓم٤مؤه٤م هذا احلّؼ ٓ يٕمٜمل ؾمٚمٌٝم٤م طمّؼ اعمٚمٙمٞم٦م أو اًمتٙم

اًمٜمٗم٘م٦م واضم٦ٌم قمغم اًمزوج قمغم اعمٕمروف طمتك ًمق يم٤مٟم٧م اعمرأة ذات ي٤ًمر، وم٢ٌمُمٙم٤مهن٤م 

٥م وحتّمٞمؾ اعم٤مل وُمع ذًمؽ جي٥م قمغم اًمزوج اًمٜمٗم٘م٦م، وهذا هم٤مي٦م ُم٤م يدّل قمٚمٞمف  ًّ اًمتٙم

٥م إلقم٤مًم٦م اعمٜمزل، وىمد يٙمقن ذًمؽ إوم٤ًمطم٤ًم أّن اإلؾمالم مل يٚمزم اعمرأ ًّ ة سم٤مًمٕمٛمؾ واًمتٙم

ذم اعمج٤مل ًمٚمج٤مٟم٥م اًمؽمسمقي وإهي اعمقيمقل إًمٞمٝم٤م، ٓ أٟمف أًمزُمٝم٤م سمٕمدم اًمٕمٛمؾ أو 

 ضمٕمٚمف ُمرضمقطم٤ًم سم٤مًمٜم٦ًٌم إًمٞمٝم٤م، ومالطمظ ضمّٞمدًا.

، ٓ شمرشمٌط ×ُمقؾمكإّن آي٦م ؾمقرة اًم٘مّمص ذم طمديثٝم٤م قمـ اعمرأشملم ُمع  خامسًا:

٠مًم٦م قمدم ؿم٠مٟمٞم٦م اعمرأة أن شمٕمٛمؾ ُمثؾ هذا اًمٕمٛمؾ، سمؾ إرضمح أن ـ سم٤مًميورة ـ سمٛمً

ـّ ًمٕمٛمٍؾ ومٞمف هذا آظمتالط، وم٢مهّنام عم٤م ؾم٠مهلام ُمقؾمك  يٙمقن ذًمؽ ُمرشمٌٓم٤ًم سمٛم٠ًمًم٦م شمّمّدهي

قمـ طم٤مهلام مل دمٞم٤ٌم سم٠مّٟمٜم٤م ٟمً٘مل، واًم٥ًٌم هق أّن أسم٤مٟم٤م ؿمٞمخ يمٌػم، سمؾ أضم٤مسمت٤م سمام يتّمؾ 

ـّ طم٤مًم٦م  ، وم٘مد يم٤مٟمت٤م ﴾وَِّنُِؿ اْمَرأَتْغِ َتُذوَدانِ ِمـ دُ ﴿سم٤مٓظمتالط اًمذي ومرض قمٚمٞمٝم

متٜمٕم٤من ُمقاؿمٞمٝمام قمـ اًمت٘مّدم إمم ُمٙم٤من اعم٤مء ًمٚمنمب ىمٌؾ أن يٜمٍمف اًمٜم٤مس يمل ٓ 

خيتٚمط إُمر وشمْمٓمّران ًمالظمتالط سم٤مًمرضم٤مل، وم٤معمِمٙمٚم٦م يم٤مٟم٧م ُمِمٙمٚم٦م آظمتالط ذم 

أٟمٜم٤م عم٤م رأى ُمـ طم٤مهلام، ومل شمٙمـ اعمِمٙمٚم٦م  ×هذا اًمقوع، وهلذا ؾم٘مك هلام ُمقؾمك

ٟمً٘مل ـ سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ آظمتالط ـ ُم٘م٤مسمؾ قمدم اًمً٘مل، ًمتٙمقن أي٦م قمغم صٚم٦م 

سم٤مًمٕمٛمؾ سمقصٗمف ومٕماًل ُم٘مٌقًٓ وأٟمثقي٤ًم أو ٓ، ومالسمّد ُمـ إدراج هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م ذم 

 ُمقوقع آظمتالط، ٓ ذم ُمقوقع أصؾ اًمٕمٛمؾ إٟمثقي.

ٓؾمتٗم٤مدة ُمٜمٝم٤م، سمؾ ُيِم٤مر إمم أٟمف ًمٞمس ذم أي٦م ضمٝم٦م إًمزام ذقمل طمتك ًمق مت٧ّم ا

 ومٞمٝم٤م شمرضمٞمح قمغم أسمٕمد شم٘مدير.
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إّن احلدي٨م قمـ إقمٗم٤مء اعمرأة ُمـ سمٕمض إقمامل ذات اًمٓم٤مسمع اًمذيمقري  شادشًا:

يم٤مجلٝم٤مد واعمٜم٤مص٥م اًمٕم٤مُّم٦م، سمؾ ُمٜمٕمٝم٤م ـ ووٕم٤ًم ـ ُمـ سمٕمْمٝم٤م، هق دقمقى ُمِمٝمقرة، 

ـّ حت٘مٞم٘مٝم٤م ُمِمٙمؾ: وم٘مد طمّ٘م٘مٜم٤م ذم حمّٚمف أّن اعمرأة يٛمٙمٜمٝم٤م أن شمٙمقن ُمرضمع شم ، ٘مٚمٞمدًمٙم

يمام أٟمٜم٤م ٟمِمّٙمؽ ذم ُمٜمٕمٝم٤م ُمـ طمّؼ اًم٘مْم٤مء واًمقٓي٦م قمغم شمٗمّمٞمؾ ٟمقيمٚمف إمم حمّٚمف، ومٚمؿ 

يٌؼ ؾمقى سمٕمض أٟمقاع اًمِمٝم٤مدات ويمذًمؽ إُم٤مُمتٝم٤م ًمّمالة اجلٛمٕم٦م واجلامقم٦م. وُم٠ًمًم٦م 

اًمِمٝم٤مدة ٓ قمالىم٦م هل٤م سم٤مًمٕمٛمؾ: ٕهن٤م ًمٞم٧ًم قمٛماًل سم٤معمٗمٝمقم آىمتّم٤مدي واًمتٜمٛمقي، 

ريؿ ىمد يمِمػ قمـ اًمقضمف ذم سمٕمض ىمْم٤مي٤م اًمِمٝم٤مدة سم٘مقًمف ومْماًل قمـ أّن اًم٘مرآن اًمٙم

ا إُْخَرى﴿شمٕم٤ممم:  َر إِْحَداُُهَ ـن ا َؾُتَذ (، ومٚمٕمّؾ اًمقضمف 282)اًمٌ٘مرة:  ﴾َأن َتِضؾه ْإْحَداُُهَ

 ذم دىّم٦م اًمِمٝم٤مدات، ٓ ذم ُم٠ًمًم٦م اًمٕمٛمؾ واخلروج أو ُمٜم٤موم٤مة ذًمؽ ٕٟمثقي٦م اعمرأة.

ٌّذ شمّمّدي اعمرأة ًمٚم٘مْم٤مي٤م  يْم٤مف إمم ذًمؽ يمّٚمف، أٟمف طمتك ًمق ؾمّٚمٛمٜم٤م أنّ  اًمنميٕم٦م مل حت

اًمٕم٤مُّم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وهمػمه٤م، ومٝمذا ٓ يٙمِمػ سم٤مًميورة قمـ قمالىم٦م هذا اعمقوقع 

سمٛم٠ًمًم٦م اًمٕمٛمؾ اًمذيمقري وإٟمثقي سم٘مدر ُم٤م يتّمؾ سمٛمقوقع إُمٙم٤مٟم٤مت اعمرأة ُمـ ضمٝم٦م 

)وهق ُمقوقع أظمّص ُمـ ُمقوقع اًمذيمقري٦م وإٟمقصمٞم٦م ذم اًمٕمٛمؾ( وآظمتالط ُمـ 

 .ضمٝم٦م صم٤مٟمٞم٦م

ومال يٌ٘مك هٜم٤م إٓ ُم٤م ٟمراه قمغم صٚم٦م واوح٦م سم٘مْمٞم٦ّم اًمٌُٕمد اًمذيمقري وإٟمثقي، 

وهق ُمقوقع اجلٝم٤مد: وم٢مّن اًمٗمٝمؿ اًمٕم٘مالئل يًت٘مرب أّن إؾم٘م٤مط اجلٝم٤مد قمـ اعمرأة يم٤من 

عم٤م ذم اجلٝم٤مد ُمـ ـم٤مسمع اخلِمقٟم٦م وُم٤م حيت٤مضمف ُمـ ىمّقٍة وؿمّدة ٓ شمتٜم٤مؾم٤ٌمن ُمع ٟمٕمقُم٦م اعمرأة 

ا ُم٤م يٗمتح قمغم ىمْمّٞم٦م قم٤مُم٦م ذم قمٛمؾ اعمرأة، وهق أّن اًمنميٕم٦م مل ورىّمتٝم٤م وأٟمثقّيتٝم٤م، وهذ

شمٙمـ ُمتحّٛم٦ًم هلذا اًمٜمقع ُمـ إقمامل اعمِم٤مهب٦م أو اًم٘مري٦ٌم ُمـ اجلٝم٤مد، ُمثؾ اٟمت٤ًمب 

                                           
، صٞمػ 18راضمع: طمٞمدر طم٥م اهلل، اعمرأة وُمرضمٕمّٞم٦م اإلومت٤مء، جمّٚم٦م احلٞم٤مة اًمٓمٞم٦ٌم، اًمٕمدد  (1)

 م.2115وظمريػ قم٤مم 
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اعمرأة إمم قمٛمؾ اًمنمـم٦م سم٠مٟمقاقمٝم٤م أو اًم٘مقات إُمٜمٞم٦م، مم٤ّم سمتٜم٤م ٟمِمٝمد فمقاهره ذم سمٕمض 

 اًمٌٚمدان اإلؾمالُمٞم٦م.

٘مع قمغم صٚم٦م هبذا اعمقوقع هل ُم٠ًمًم٦م اجلٝم٤مد اًمتل يٗمؽمض واعم٠ًمًم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمتل شم

ومٞمٝم٤م أن شمٙمِمػ قمـ رهم٦ٌم اإلؾمالم وقمدم رهمٌتف ذم شمّمّدي اعمرأة هلذا اًمٜمقع ُمـ 

إقمامل اًم٘م٤مؾمٞم٦م، وشمٓمّؾ سمٜم٤م سمحّؼ قمغم ىمْمٞم٦م اًمٕمٛمؾ إٟمثقي ُمـ طمٞم٨م اعمٌدأ: ُمـ هٜم٤م 

قمغم ُمقوقع  ٓ سم٠مس سمٛمٕم٤مجل٦م ُم٠ًمًم٦م ؾم٘مقط اجلٝم٤مد قمـ اعمرأة ًمٜمٓمّؾ ُمـ ظمالهل٤م

 اًمٌح٨م هٜم٤م.

وٟم٘مقل: ُمـ اًمنموط اًمتل ذيمره٤م اًمٗم٘مٝم٤مء ذم وضمقب اجلٝم٤مد اًمذيمقرة، طمٞم٨م 

ذـمقه٤م ذم اجلٝم٤مد آسمتدائل ؾمٜم٦ًّم وؿمٞمٕم٦م، واًمٔم٤مهر أّن إدًّم٦م اًمٕم٤مُّم٦م ذم اجلٝم٤مد ُمـ 

، إذ  ـّ أي٤مت واًمرواي٤مت شمِمٛمؾ اًمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء قمغم اًمًقاء، وًمٞم٧ًم ُمٜمٍموم٦ًم قمٜمٝم

ٟمٍماف سمٕمد أن يم٤مٟم٧م ٟمّمقص اجلٝم٤مد يم٤ًمئر اًمٜمّمقص اًمقاردة ٓ ُمقضم٥م هلذا آ

ذم اًمتنميٕم٤مت اعمختٚمٗم٦م شمٓم٤مل سمٓمٌٞمٕمتٝم٤م اًمرضمؾ واعمرأة. ٟمٕمؿ، قمدم ُمِم٤مريم٦م اعمرأة ذم 

شمٚمؽ اًمٕمّمقر ذم احلرب يم٤من طم٘مٞم٘م٦ًم ىم٤مئٛم٦م ذم احل٤مًم٦م اًمٖم٤مًم٦ٌم، ويٌدو أّن ؾمٌٌف يم٤من 

صم٤مٟمٞم٦م، ُمع أّٟمف ُمـ  ىم٤ًموة احلرب ُمـ ضمٝم٦م ووٕمػ إُمٙم٤مٟم٤مت اعمرأة اجلًدي٦م ُمـ ضمٝم٦م

همػم اعمٕمٚمقم ذم سمٕمض صقر اجلٝم٤مد اًمدوم٤مقمل ـ يمح٤مًم٦م هجقم إقمداء قمغم سمالد 

ـّ  ـّ يِم٤مريمـ ذم اًم٘مت٤مل أو ذم اإلقمداد ًمف، قمغم أّن ظمروضمٝم ـّ مل يٙم اعمًٚمٛملم ـ أهن

ًمٚمحرب يم٤من أُمرًا قمًػمًا ُمع وضمقد أـمٗم٤مل صٖم٤مر يرشمٌؽ طم٤مهلؿ ُمع وم٘مدان آسم٤مئٝمؿ 

شمٙمـ احلٞم٤مة سم٤مًمتل شمًٛمح سمتٗم٤مدي ُمثؾ هذه اًمٜمت٤مئ٩م اًمّمٕم٦ٌم  وأُمٝم٤مهتؿ وًمق عمّدة، ومل

 خلروج اعمرأة ًمٚمجٝم٤مد.

، ومال وطمٞم٨م إٟمٜم٤م ٟمذه٥م إمم قمدم صمٌقت اجلٝم٤مد آسمتدائل ذم اًمتنميع اإلؾمالُمل

                                           
ًمٕمالىم٤مت راضمع: طمٞمدر طم٥م اهلل، اجلٝم٤مد آسمتدائل اًمدقمقي.. ىمراءة اؾمتدًٓمّٞم٦م ذم ُم٤ٌمدئ ا (1)
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يٌ٘مك إٓ اجلٝم٤مد اًمدوم٤مقمل، وُمٕمف سم٢مُمٙم٤مٟمٜم٤م اًم٘مقل سم٠مّن اعمالك اًمث٤مسم٧م ذم اجلٝم٤مد اًمدوم٤مقمل 

ىمّقشمف ًمِمٛمقل احلٙمؿ، ومال يٜمٌٖمل اًمِمؽ ذم إـمالق ُمالك ه٤مّم وأؾم٤مد ضمدًا شمّمٚمح 

أدًّم٦م اجلٝم٤مد وقمٛمقُمٝم٤م ًمٚمرضمؾ واعمرأة، سمؾ ًمق ىمٚمٜم٤م سم٤مٓسمتدائل مل يٙمـ هٜم٤مك ُم٤مٟمع ذم 

اًمٜمّمقص: ّٕن آٟمٍماف سمٕمد هذا اًمتقوٞمح اًمذي ذيمرٟم٤مه ًمـ يٙمقن ىم٤مئاًم ؾمقى 

 قمغم ىمّٚم٦م اًمقضمقد ٓ قمغم ُم٤م يقضم٥م شم٘مٞمٞمدًا ذم إدًّم٦م.

صمّٛم٦م أدًّم٦م ـمرطمٝم٤م ُمِمٝمقر وم٘مٝم٤مء اإلؾمالم إلؾم٘م٤مط وضمقب اجلٝم٤مد  ًمٙمـ ذم اعم٘م٤مسمؾ،

 قمـ اعمرأة، ٓسمد ُمـ اًمتٕمّرض هل٤م هٜم٤م.

 

 أدٍي١ عذّ ٚدٛب ادتٗاد ع٢ً املشأ٠، ٚقفات ْكذ١ٜ

 أسمرز ُم٤م ىمّدُمف اعمِمٝمقر هٜم٤م إلؾم٘م٤مط وضمقب اجلٝم٤مد قمـ اعمرأة ُم٤م يكم:

 .اإلمج٤مع قمغم ؾم٘مقط اجلٝم٤مد قمـ اعمرأة أوًٓ:

مج٤مع ًمق ؾمّٚمٛمٜم٤م سمف صٖمروي٤ًم وشم٤مرخيّٞم٤ًم وىمٌٚمٜم٤م يم٤مؿمٗمٞم٦م اإلمج٤مع ذم قمٚمؿ وهذا اإل

أصقل اًمٗم٘مف سم٤مًمٓمري٘م٦م اًمتل يٓمرطمقهن٤م، ٟمجده هٜم٤م واوح اعمدريمّٞم٦م: ًمألدًّم٦م اًم٘م٤مدُم٦م، 

أو ٓ أىمّؾ ُمـ أّن وٕمػ اًمٜم٤ًمء قمـ هذا إُمر ىمد يٙمقن أوطمك هلؿ سم٤مٟمٍماف إدًّم٦م، 

 ُمْم٤موم٤ًم إمم قمدم اعمٕمٝمقدي٦م.

ّمقص اخل٤مّص٦م، وم٢مّٟمٜم٤م سمٕمد ُمراضمٕم٦م اعمّم٤مدر احلديثٞم٦م ـ طمٞم٨م ظمغم اًم٘مرآن اًمٜم ثاكقًا:

اًمٙمريؿ ُمـ اإلؿم٤مرة إمم هذا اعمقوقع ـ مل ٟمجد هذه اًمٜمّمقص اعمٕمتٛمدة هٜم٤م متثؾ إٓ 

 قمددًا حمدودًا ُمـ اًمرواي٤مت اًم٘مٚمٞمٚم٦م ضمدًا، وهل:

ٝم٤مد اعمرأة وضم ـ اْلديث ادتعّدد افسـد ظـ افـبل أو اإلمام ظع أو اإلمام افباؿر: 1

                                                                                                       
 م.2118ـ  2117، 12ـ  8اًمدوًمّٞم٦م، جمٚم٦م آضمتٝم٤مد واًمتجديد، إقمداد: 

 .7: 21حمٛمد طمًـ اًمٜمجٗمل، ضمقاهر اًمٙمالم  (1)
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 .طمًـ اًمتٌّٕمؾ..

وىمد ورد هذا احلدي٨م ذم سمٕمض اعمّم٤مدر ـ يمٜمٝم٩م اًمٌالهم٦م وحتػ اًمٕم٘مقل 

وظمّم٤مئص إئٛم٦م، ويمذا ُم٤م ذم ُمقوٍع ُمـ اًمٙم٤مذم وآظمر ُمـ اًمٗم٘مٞمف ـ ُمرؾماًل، ومٞمام 

 ورد ُمًٜمدًا ذم ؾم٤مئر اعمّم٤مدر، وأؾم٤مٟمٞمده هل:

ّول وٕمٞمػ ضمدًا أ ـ ؾمٜمداه اًمقاردان ذم يمت٤مب اخلّم٤مل ًمٚمِمٞمخ اًمّمدوق، وإ

سمٙمؾٍّ ُمـ: أمحد سمـ احلًـ اًم٘مّٓم٤من: ٕٟمف ُمٝمٛمؾ، واحلًـ سمـ قمكم اًمٕمًٙمري 

هـ(: ٕٟمف 298)اًمًٙمري(: ٕٟمف ُمٝمٛمؾ أيْم٤ًم، وحمٛمد سمـ زيمري٤م اجلقهري اًمٌٍمي )

جمٝمقل، وضمٕمٗمر سمـ حمٛمد سمـ قمامرة: ٕٟمف ُمٝمٛمؾ، وحمٛمد سمـ قمامرة أيْم٤ًم: ٕٟمف ُمٝمٛمؾ 

ّم٤مل ذم طمدي٨م إرسمٕمامئ٦م وٕمٞمٌػ سم٤محلًـ سمـ يمذًمؽ. يمام أّن ؾمٜمده أظمر ذم اخل

 راؿمد، طمٞم٨م مل شمث٧ٌم وصم٤مىمتف.

ب ـ ؾمٜمد اجلٕمٗمري٤مت، وىمد طمّ٘م٘مٜم٤م ذم حمّٚمف أّن يمت٤مب اجلٕمٗمري٤مت مل يث٧ٌم، ووم٤مىم٤ًم 

 عمثؾ اًمًٞمد اخلقئل.

ج ـ ؾمٜمد اًمٙمٚمٞمٜمل ذم اًمٙم٤مذم، وهق وٕمٞمٌػ سمًٝمؾ سمـ زي٤مد، وقمكم سمـ طم٤ًمن اًمذي 

 وّٕمٗمف قمٚمامء اًمرضم٤مل.

ًمّمدوق ذم يمت٤مب ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف، وذم اًمٓمريؼ ُمقؾمك سمـ سمٙمر د ـ ؾمٜمد ا

                                           
: واًمريض، ظمّم٤مئص 621، 587ـ  586: واًمّمدوق، اخلّم٤مل: 34: 4هن٩م اًمٌالهم٦م  (1)

: 517: 5، و9: 5: واًمٙم٤مذم 61: واهلداي٦م: 8: 8: واًمٜمقري، ُمًتدرك اًمقؾم٤مئؾ 113إئٛم٦م: 

: 61: واحلراين، حتػ اًمٕم٘مقل: 416: 4، و439: 3واًمّمدوق، يمت٤مب ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف 

: واحلّر 292: واًمراوٟمدي، ىمّمص إٟمٌٞم٤مء: 652ـ  651: 2واإلصٌٝم٤مين، دٓئؾ اًمٜمٌّقة 

، 2، ح4، يمت٤مب اجلٝم٤مد، أسمقاب ضمٝم٤مد اًمٕمدو، اًم٤ٌمب 23: 15اًمٕم٤مُمكم، شمٗمّمٞمؾ وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م 

: واسمـ قمٌد اًمؼم، 1، ح123اًمٜمٙم٤مح، أسمقاب ُم٘مّدُم٤مت اًمٜمٙم٤مح وآداسمف، اًم٤ٌمب ، يمت٤مب 221: 21و

 .141: 16، و917: 15: واعمت٘مل اهلٜمدي، يمٜمز اًمٕمامل 21، 21: 21اًمتٛمٝمٞمد 
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 اًمذي مل يث٧ٌم شمقصمٞم٘مف.

هـ ـ ؾمٜمدا اسمـ قمٌد اًمؼّم ذم اًمتٛمٝمٞمد، وإّول ومٞمف قمثامن سمـ قمثامن سمـ ظم٤مًمد سمـ 

اًمزسمػم، وه٤مرون سمـ حيٞمك احل٤مـمٌل ومه٤م ُمٝمٛمالن جمٝمقٓن ضمدًا، يمام ّسح اسمـ طمجر 

، ومٝمق وٕمٞمػ أيْم٤ًم سم٠ممحد سمـ داوود احلراين ، وأُم٤م ؾمٜمده أظمرسمٛمْمٛمقن ذًمؽ

 .اعمْمّٕمػ

و ـ ؾمٜمد اإلصٌٝم٤مين ذم دٓئؾ اًمٜمٌّقة إمم اخلٚمٞمٗم٦م اًمث٤مين قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب، وهق 

 وٕمٞمٌػ سمٕمٌد اًمرمحـ سمـ زيد سمـ أؾمٚمؿ اعمْمّٕمػ قمٜمد قمٚمامء اًمرضم٤مل اعمًٚمٛملم.

وىمد اظمتٚمٗمقا ز ـ ؾمٜمد اًمراوٟمدي إمم أيب هريرة، وذم اًمًٜمد قمٌد اًمرمحـ سمـ طمرُمٚم٦م، 

ٍػ وُمقصمؼ  .، واحلًلم سمـ إؾمح٤مق اًمدىم٤مق، وهق ُمٝمٛمؾومٞمف سملم ُمْمٕمِّ

وهبذا ئمٝمر أّن مجٞمع أؾم٤مٟمٞمد هذا احلدي٨م وٕمٞمٗم٦م، إُم٤م سم٠مؿمخ٤مص ُمّتٝمٛملم 

سم٤مًمٙمذب واًمقوع، أو سمٛمٝمٛمٚملم أو جم٤مهٞمؾ، قمغم أّن سمٕمض إؾم٤مٟمٞمد ُمِمؽميم٦م ذم 

 .سمٕمض اًمرواة، ُمثؾ اًمًٜمد اًمث٤مًم٨م واًمراسمع ومٚمٞمالطمظ ذًمؽ

وأُّم٤م دًٓم٦م هذا احلدي٨م ومجّٞمدة: ّٕن احلدي٨م يم٠مٟمام يريد أن جيٕمؾ ضمٝم٤مد اعمرأة ذم 

 اًمتٌّٕمؾ احلًـ ويٍمومف قمـ ُمٕمٜم٤مه اًمٕم٤مم.

يمت٥م اهلل اجلٝم٤مد قمغم : ×، ىم٤مل: ىم٤مل أُمػم اعم١مُمٜملمـ خز إصبغ بـ كباتة 2

ٝم٤مد اًمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء، ومجٝم٤مد اًمرضمؾ سمذل ُم٤مًمف وٟمٗمًف طمتك ي٘م٤مشمؾ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، وضم

 .اعمرأة أن شمّمؼم قمغم ُم٤م شمرى ُمـ أذى زوضمٝم٤م وهمػمشمف

                                           
 .169: 1اسمـ طمجر، ًم٤ًمن اعمٞمزان  (1)

 .153: 2: واسمـ اجلقزي، اعمقوققم٤مت 169ـ  168: 1اٟمٔمر: اعمّمدر ٟمٗمًف  (2)

 .551: 2ن آقمتدال اٟمٔمر: اًمذهٌل، ُمٞمزا (3)

 .97: 3اٟمٔمر: اًمٜمامزي، ُمًتدريم٤مت قمٚمؿ رضم٤مل احلدي٨م  (4)

 .126: 6: واًمٓمقد، هتذي٥م إطمٙم٤مم 9: 5اًمٙم٤مذم  (5)
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أدًّم٦م اجلٝم٤مد قمـ اًمِمٛمقل ًمٚمٛمرأة، ومال  َف وشم٘مري٥م آؾمتدٓل سمف أّٟمف سمت٘مًٞمٛمف َسَ 

 .جي٥م قمٚمٞمٝم٤م، ومٝمق ىم٤مـمٌع ًمالؿمؽماك وؿم٤مرح ًمٚمجٝم٤مد اًمقاضم٥م قمغم اعمرأة

ر قمـ وىمد روي هذا احلدي٨م أيْم٤ًم سمٕم٤ٌمرات ىمري٦ٌم قمـ ذيس اًمقاسمٌم قمـ ضم٤مسم

، واًمًٜمد وٕمٞمٌػ سمجٝم٤مًم٦م اًمقاسمٌم، وأُم٤م ذم يمت٤مب ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف ×اًم٤ٌمىمر

، أٓ أّن اًمّمحٞمح أّٟمف همػم ُمٕمتؼم ؾمٜمده إمم إصٌغ ومرهمؿ شمّمحٞمح سمٕمْمٝمؿ ًمف

 سم٤محلًلم سمـ قمٚمقان، ومٝمق جمٝمقل قمٜمدٟم٤م.

ـّ ىم٤مًم٧م: اؾمت٠مذٟم٧م اًمٜمٌّل ذم اجلٝم٤مد، وم٘م٤مل:  ـ خز ظائشة وؽرها، 3 ضمٝم٤مديم

 ، واًمرواي٦م شمٗمٞمد سف ُمٗمٝمقم اجلٝم٤مد قمـ اًمٜم٤ًمء إمم رء آظمر.احل٩ّم 

 واًمٔم٤مهر أّن ؾمٜمد احلدي٨م صحٞمح وومؼ ىمقاقمد اًمٜم٘مد احلديثل اًمًٜمّل.

ىم٤مل: ىم٤مًم٧م أم ؾمٚمٞمؿ: ي٤م رؾمقل اهلل، أظمرج ُمٕمؽ إمم  ـ خز أكس بـ مافؽ، 4

ي اجلرطمك، ، ىم٤مًم٧م: أداوي٤م أّم ؾمٚمٞمؿ، إٟمف مل يٙمت٥م قمغم اًمٜم٤ًمء اجلٝم٤مداًمٖمزو؟ ىم٤مل: 

. ودًٓمتف سحي٦م قمغم قمدم وضمقب ومٜمٕمؿ، إذاً وأقم٤مًم٩م اًمٕملم، وأؾم٘مل اعم٤مء، ىم٤مل: 

ـّ اخلؼم وٕمٞمػ اًمًٜمد سمجٕمٗمر سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ طم٤مضم٥م إٟمٓم٤ميمل،  ، ًمٙم ـّ اجلٝم٤مد قمٚمٞمٝم

 طمٞم٨م مل يرد ومٞمف ُم٤م يقصم٘مف.

                                           
 .7: 21: وضمقاهر اًمٙمالم 899: 2اٟمٔمر: اًمٕمالُم٦م احلكم، ُمٜمتٝمك اعمٓمٚم٥م (1)

وؾم٤مئؾ  : وشمٗمّمٞمؾ215: واًمٓمؼمد، ُمٙم٤مرم إظمالق: 439: 3يمت٤مب ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف  (2)

 .6، ح78، يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح، أسمقاب ُم٘مّدُم٤مت اًمٜمٙم٤مح وآداسمف، اًم٤ٌمب 157: 21اًمِمٞمٕم٦م 

 .362: 1اٟمٔمر: اخلقئل، ُمٜمٝم٤مج اًمّم٤محللم  (3)

: وُمًٜمد سمـ 326: 4: واًمٌٞمٝم٘مل، اًمًٜمـ اًمٙمؼمى 166، 165، 71: 6اسمـ طمٜمٌؾ، اعمًٜمد  (4)

: 3وصحٞمح اًمٌخ٤مري : 181: 8: واسمـ طمجر، اإلص٤مسم٦م ذم متٞمٞمز اًمّمح٤مسم٦م 447: 2زاهقيف 

221. 

 .348ـ  347: 3: واًمٓمؼماين، اعمٕمجؿ إوؾمط 324: 5اهلٞمثٛمل، جمٛمع اًمزوائد  (5)
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أٟمف: ؾم٠مًمف ٟم٤ًمؤه قمـ اجلٝم٤مد، وم٘م٤مل:  ،|ـ ما روتف ظائشة زوج افـبل، ظـف 5

 َاجلٝم٤مد احل٩ّم  ٟمِْٕمؿ. 

وهذا اخلؼم يٛمٙمـ شمّمحٞمح ؾمٜمده وومؼ أصقل قمٚمؿ اًمرضم٤مل اًمًٜمّل، وًمٕمّٚمف قملم 

اخلؼم اًمث٤مًم٨م اعمت٘مّدم، ًمٙمٜمّف ٓ يٗمٞمد ؾم٘مقط وضمقب اجلٝم٤مد قمـ اعمرأة: ّٕن اًم١ًمال ـ 

يمام اجلقاب ـ ٓ حيتقي٤من إؿم٤مرًة إمم أّن اعمقوقع هق ضمٝم٤مد اعمرأة، وإن يم٤مٟم٧م 

 شمٕمّزز ضمدًا هذا آومؽماض. |وأّن اًم٤ًمئٚملم هؿ ٟم٤ًمء اًمٜمٌلاعمٜم٤مؾم٤ٌمت اًمًٞم٤مىمٞم٦م 

، أهن٤م ىم٤مًم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل، ٟمرى اجلٝم٤مد أومْمؾ اًمٕمٛمؾ، أومال ـ خز ظائشة 6

ـّ أومْمؾ اجلٝم٤مد طم٩ّم ُمؼمورٟمج٤مهد؟ ىم٤مل:   .ٓ، ًمٙم

، يمام أّن دًٓمتف واوح٦م، واًمٔم٤مهر أّن احلدي٨م صحٞمح اإلؾمٜم٤مد قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦ّم

ـمالىمف أومْمٚمّٞم٦م احل٩ّم ُمـ اًم٘مت٤مل ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ذم صدق قمٜمقان اجلٝم٤مد وإن يم٤من ذم إ

ٌّط قمـ اجلٝم٤مد ويرهّم٥م ذم احل٩م، وهق حمّؾ اؾمتٗمٝم٤مم، اًمٚمٝمؿ إٓ  شم٠مُّمٌؾ: إذ احلدي٨م يث

إذا أريد ُمـ ذًمؽ أّن احل٩ّم هق أومْمؾ اجلٝم٤مد ًمٚمٜم٤ًمء ظم٤مّص٦م، ُمع اومؽماض ؾم٘مقط 

( ُمـ اًمرواي٦م أو شم٘مديره٤م. َـّ  يمٚمٛم٦م )ًَمُٙم

، ىم٤مًم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل، أشم٠مذن أن أظمرج ذم ضمٞمش يمذا ويمذا؟ أم ـبشة ـ خز 7

، ىم٤مًم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل، إٟمف ًمٞمس أريد أن أىم٤مشمؾ، إين أريد أن أداوي اجلرطمك ٓىم٤مل: 

ًمقٓ أن شمٙمقن ؾمٜم٦ّم، وي٘م٤مل: ومالٟم٦م ظمرضم٧م، واعمرى أو أؾم٘مل اعمرى. ىم٤مل: 

 .ٕذٟم٧م ًمؽ، وًمٙمـ اضمٚمز

                                           
 .675: 2: واًمًٞمقـمل، اجل٤مُمع اًمّمٖمػم 221: 3صحٞمح اًمٌخ٤مري  (1)

 .211: 3، و141: 2صحٞمح اًمٌخ٤مري  (2)

 .7: 5اٟمٔمر: إًم٤ٌمين، إرواء اًمٖمٚمٞمؾ  (3)

: 6: واًمْمح٤مك، أطم٤مد واعمث٤مين 728: 7اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم  : وُمّمٜمّػ323: 5جمٛمع اًمزوائد  (4)
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ـّ هذا احلدي٨م يٕم٤مرض ـّ  وًمٙم ُم٤م صم٧ٌم صحٞمح٤ًم وشم٤مرخيٞم٤ًم ُمـ أّن سمٕمض اًمٜم٤ًمء يم

خيرضمـ إمم اجلٝم٤مد عمثؾ اعمداواة، يمام ذم اخلؼم اًمّمحٞمح قمـ أّم ؾمٚمٞمؿ ىم٤مًم٧م: يم٤من 

. ُمـ هٜم٤م يٖمزو ُمٕمف ٟمًقٌة ُمـ إٟمّم٤مر ومتً٘مل اعم٤مء وشمداوي اجلرطمك |اًمٜمٌل

ذم  يؽمضّمح أن يٙمقن ذم إُمر ظمّمقصٞم٦م دومٕم٧م اًمٜمٌل ًمٚمتحّٗمظ، وًمٕمّؾ اخلّمقصٞم٦م

 ٟمٗمس شمٚمؽ اعمرأة ـ أم يمٌِم٦م ـ إذ رسمام يٙمقن ظمروضمٝم٤م ًمف ووٕمف اخل٤مّص.

هذا، وأم يمٌِم٦م ٓ ُمقضم٥م ًمتقصمٞم٘مٝم٤م، ؾمقى أهن٤م ُمـ اًمّمح٤مسمٞم٤مت، ويٌدو أٟمف ًمٞمس 

، وٓ هل٤م إٓ هذا احلدي٨م، وٓ ُمٕمٚمقُم٤مت إو٤مومٞم٦م طمقهل٤م ؾمقى أهن٤م ُمـ ىمْم٤مقم٦م

 ٕمٞمػ اًمًٜمد.ٟم٘مقل سمٜمٔمري٦م قمداًم٦م اًمّمح٤مسم٦م سمٕمروٝم٤م اًمٕمريض، وم٤مخلؼم و

ٟمٕمؿ، ىم٤مًم٧م: ىمٚم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل، هؾ قمغم اًمٜم٤ًمء ضمٝم٤مد؟ ىم٤مل:  ـ خز ظائشة، 8

ـّ ضمٝم٤مد ٓ ىمت٤مل ومٞمف، احل٩ّم واًمٕمٛمرة  .قمٚمٞمٝم

، واًمدًٓم٦م فم٤مهرة، وهٜم٤مك واًمٔم٤مهر شمّمحٞمح اًمًٜمد وومؼ أصقل أهؾ اًمًٜم٦ّم

 .ٟمّمقص أظَمر وٕمٞمٗم٦م اًمًٜمد ضمداً 

قمٜمد اإلُم٤مُمٞم٦م ذم إؾم٘م٤مط وضمقب اجلٝم٤مد قمغم وهبذا ٟمًتٜمت٩م أٟمف مل يّمّح أّي ظمؼم 

                                                                                                       
 .176: 25: واًمٓمؼماين، اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم 242

 .324: 5جمٛمع اًمزوائد  (1)

: واسمـ ُم٤ميمقٓ، اإليمامل ذم رومع آرشمٞم٤مب قمـ 318: 8اٟمٔمر: اسمـ ؾمٕمد، اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى  (2)

صمػم، أؾمد اًمٖم٤مسم٦م ذم ُمٕمروم٦م : واسمـ ا157ٕ: 7اعم١مشمٚمػ واعمختٚمػ ذم إؾمامء واًمٙمٜمك وإًم٘م٤مب 

 .611: 5اًمّمح٤مسم٦م 

: وؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضم٦م 165: 6: وُمًٜمد أمحد 213: 1اسمـ أيب مجٝمقر إطم٤ًمئل، قمقازم اًممزم  (3)

 .359: 4: وصحٞمح اسمـ ظمزيٛم٦م 968: 2

 .151: 4اٟمٔمر: إرواء اًمٖمٚمٞمؾ  (4)

 .26: 13اٟمٔمر: حمٛمد ص٤مدق اًمروطم٤مين، وم٘مف اًمّم٤مدق  (5)
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اعمرأة، أُم٤م قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦ّم وم٤مًمٔم٤مهر وضمقد صمالصم٦م أظم٤ٌمر صحٞمح٦م قمغم إىمّؾ، وجمٛمقع 

ـّ مجٚم٦م ُمـ رواي٤مت أهؾ اًمًٜم٦م شمرضمع إمم ؾمٜمد واطمد أو  اًمٜمّمقص يٌٚمغ صمامٟمٞم٦م، ًمٙم

٦ٌم ُمت٘م٤مرب، يٜمتٝمل إمم قم٤مئِم٦م سمٜم٧م ـمٚمح٦م قمـ قم٤مئِم٦م زوضم٦م اًمٜمٌل، مم٤ّم ي٘مّٚمؾ ُمـ ٟمً

هقم٦م طمّمقل اًمٞم٘ملم سمّمدور احلدي٨م، وُمثؾ هذا اًمٕمدد اًم٘مٚمٞمؾ ُمـ إظم٤ٌمر ـ سمٕمد 

طمذف ُم٤م ٓ دًٓم٦م ًمف ـ ٓ يقرث اـمٛمئٜم٤مٟم٤ًم سم٤مًمّمدور، وىمد سمحثٜم٤م سم٤مًمتٗمّمٞمؾ ذم يمت٤مسمٜم٤م 

طمجٞم٦م احلدي٨م  سم٠مّن طمجٞم٦م اخلؼم ظم٤مّص٦م سم٤مخلؼم آـمٛمئٜم٤مين. سمؾ ًمق صّح٧م هذه

عم٤م دّل سمٕمْمٝم٤م إٓ قمغم إؾم٘م٤مط اًمقضمقب، إظم٤ٌمر وأورصم٧م اًمٕمٚمؿ اًمٕم٤مدي سم٤مًمّمدور 

ٓ قمغم ُمرضمقطمّٞم٦م ضمٝم٤مد اعمرأة، سمؾ ًمق دّل قمغم اعمرضمقطمّٞم٦م يّمٕم٥م شمٕمٛمٞمٛمف ًمٙمّؾ قمٛمٍؾ 

 ؿم٤مق، طمٞم٨م خيتّص سمام يم٤من ومٞمف ُمٔمٜم٦ّم سمذل اعمٝم٩م.

، طمٞم٨م مل يٙمـ يٕمٝمد أٟمف خيرج |ُم٤م ذيمره اًمًٞمد اخلقئل ُمـ ؾمػمة اًمٜمٌل ثافثًا:

، وًمق يم٤من اجل ـّ ـّ ًمٙم٤من ُمـ اًمٓمٌٞمٕمل أن يتٕم٤مُمؾ اًمٜم٤ًمء أو يٓم٤مًمٌٝم ٝم٤مد واضم٤ًٌم قمٚمٞمٝم

ـّ شمٕم٤مُمٚمف ُمع اًمرضم٤مل  .ُمٕمٝم

وهذا اًمقضمف ضمّٞمد ًمقٓ حمذور أّن ـمٌٞمٕم٦م احلرب ذم شمٚمؽ إي٤مم وـمٌٞمٕم٦م احلٞم٤مة 

قمٛمقُم٤ًم مل شمٙمـ دمد قمٔمٞمؿ وم٤مئدة ذم ُمِم٤مريم٦م اًمٜم٤ًمء ذم اًم٘مت٤مل: ًمّمٕمقسم٦م احلرب 

دٟم٤م أّن ظمروج اًمٜم٤ًمء ُمع ووٕمػ اًمٜمًقة ضمًدي٤ًم قم٤مدًة قمـ ُمثٚمٝم٤م، وهلذا وضم

ـّ مل يِم٤مريمـ  |اًمٜمٌل إمم اًمٖمزوات يم٤من عمثؾ ُمداواة اجلرطمك وصٜمع اًمٓمٕم٤مم، وأهن

ذم اًم٘مت٤مل، إٓ ُم٤م روي ذم سمٕمض اعمّم٤مدر اًمًٜمّٞم٦م قمـ أّم قمامرة إٟمّم٤مري٦م، وأهن٤م يم٤مٟم٧م 

ـّ |شم٘م٤مشمؾ يقم أطُمد ذسّم٤ًم قمـ اًمٜمٌل ـّ ًمٙم ، ومٚمٕمّؾ اجلٝم٤مد يم٤من واضم٤ًٌم قمٚمٞمٝم

                                           
 .25: 13: واٟمٔمر: وم٘مف اًمّم٤مدق 362: ٤1محللم اخلقئل، ُمٜمٝم٤مج اًمّم (1)

: وراضمع مجٚم٦م اًمٜمّمقص قمٜمد: حمٛمد ظمػم هٞمٙمؾ، اجلٝم٤مد 372: 35اٟمٔمر: هتذي٥م اًمٙمامل  (2)

 .1117ـ  1113: 2واًم٘مت٤مل ذم اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمّٞم٦م 
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ير ومٞمف ُمّمٚمح٦ًم آٟمذاك ذم همػم دائرة اعم٤ًمقمدة دون اًم٘مت٤مل، واًمًػمة مل  |اًمٜمٌل

واًمٗمٕمؾ دًمٞمالن ًمٌّٞم٤من ي٘متٍم ومٞمٝمام قمغم اًم٘مدر اعمتٞم٘مـ، يمام ٓ يٜمٌٖمل اًمٖمٗمٚم٦م قمـ أّن 

اجلٝم٤مد ٓ خيتّص سم٤مًم٘مت٤مل اًمٗمٕمكم اعم٤ٌمذ، ومٛمـ يداوي اجلرطمك ذم ؾم٤مطم٦م اعمٕمريم٦م أو 

 |ذا اعم٘مدار هق ُم٤م يم٤من يٓمٚمٌف اًمٜمٌلي٘مقم سم٤مًمدقمؿ اًمٚمقضمًتل ومٝمق جي٤مهد، وًمٕمّؾ ه

، ومل يٙمـ اجلٞمش سمح٤مضم٦م إمم أيمثر ُمـ ذًمؽ، سمؾ رسمام يم٤من ذم إُمر  ـّ ـّ إلُمٙم٤مٟمف هل ُمٜمٝم

 ُمّية.

وقمٚمٞمف، يالطمظ قمغم اًمٗم٘مٝم٤مء أهنؿ ومّّمٚمقا ذم ذط اًمذيمقرة سملم اجلٝم٤مد آسمتدائل 

قمـ اعمرأة ذم واًمدوم٤مقمل، ومل ٟمٗمٝمؿ هذا اًمتٗمّمٞمؾ أيْم٤ًم، وم٢مذا يم٤من ُمدرك ؾم٘مقط اجلٝم٤مد 

آسمتدائل اٟمٍماف أدًّم٦م اجلٝم٤مد، ومٝمذا ُمت٤ًموي اًمٜم٦ًٌم إًمٞمٝمام، وإذا يم٤من هق اًمرواي٤مت 

ومجٝم٤مد اًمرؾمقل ذم أهمٚمٌف دوم٤مقمل سم٤معمٕمٜمك  |ومٙمذًمؽ، وإذا يم٤مٟم٧م ؾمػمة اًمرؾمقل

اًمٕم٤مم: ّٕن اًمٜمٌل يم٤من ي٘م٤مشمؾ ُمـ يٙمٞمدون سم٤مإلؾمالم وخيّٓمٓمقن إلؾم٘م٤مـمف، وىمد 

إًمٞمٝم٤م وهٙمذا، ومًػمشمف داًّم٦م قمغم ؾم٘مقط اًمقضمقب ذم  أظمرضمقه ُمـ دي٤مره، وم٠مراد اًمٕمقدة

اًمدوم٤مقمل أيمثر ُمـ آسمتدائل، ومل ٟمٕمثر قمغم أّي دًمٞمؾ يّمّحح هذا اًمتٛمٞمٞمز، إٓ اًمٕمٜمقان 

اًمث٤مٟمقي اًم٘م٤مئؾ سم٠مّن اًمدوم٤مع دوم٤مٌع قمـ سمالد اعمًٚمٛملم، واعمّمٚمح٦م اًمٕمٚمٞم٤م شم٘متيض ُمِم٤مريم٦م 

ـّ هذا ًمٞمس يمالُم٤ًم ذم اًمٕمٜمقان إوزم، وإـم الق وضمقب اًمدومع قمغم اًم٘م٤مدر اجلٛمٞمع، ًمٙم

مل ٟمجد ًمف دًمٞماًل، أومٝمؾ يِمٛمؾ همػم اًم٤ٌمًمغ ُمع ؾم٘مقط اًمتٙم٤مًمٞمػ قمٜمف؟! اًمٚمٝمؿ إٓ 

 سم٤مًمٕمٜمقان اًمث٤مٟمقي.

هل اًم٘مقل سم٤مؿمؽماط اًمذيمقرة ذم اجلٝم٤مد ُمٓمٚم٘م٤ًم ـ قمدا اًمدوم٤مع اًمِمخيص أو  وافـتقجة

٤مد، أو اًمٕمٜمقان اًمث٤مٟمقي ـ إذ ىمٌٚمٜم٤م ختّمٞمص اًمٙمت٤مب سم٤مٔطم٤مد، وىمٚمٜم٤م سمحجّٞم٦م أطم

اقمتؼمٟم٤م أّن جمٛمقع هذه اًمٜمّمقص اعمت٘مّدُم٦م يٗمٞمد آـمٛمئٜم٤من سم٤مًمّمدور، أو ىمٚمٜم٤م سم٠مّن 

آي٤مت اجلٝم٤مد ومٝمٛمٝم٤م اعمًٚمٛمقن إوائؾ ظم٤مّص٦ًم سم٤مًمرضم٤مل: ًمذا مل يٙمـ هٜم٤مك ؾم١مال ه٤مم 
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قمـ اعمقوقع، سمال ومرق ذم ذًمؽ سملم اًمدوم٤مقمل وآسمتدائل. ويمال إؾم٤مؾملم سم٤مـمؾ: 

ـّ ُمِمٛمقٓت ًمٕمدم اًمتخّمٞمص ُمـ ضمٝم٦م، وقمدم  اًم١ًمال يم٤من ًمْمٕمػ اًمٜم٤ًمء ومٞمٙم

 عمالك اًمْمٕمػ اًمٕم٤مم احل٤ميمؿ ذم يمت٤مب اجلٝم٤مد قم٤مُّم٦م.

وم٤مًمٔم٤مهر ؿمٛمقل طمٙمؿ اجلٝم٤مد ُمٓمٚم٘م٤ًم ًمٚمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء ذم آسمتدائل واًمدوم٤مقمل، 

ٟمٕمؿ، وٛمـ ُمالك ُم٤م شمتحّ٘مؼ سمف اًمٙمٗم٤مي٦م، وُم٤م يراه طم٤ميمؿ اعمًٚمٛملم، وُم٤م ٓ يٙمقن ومٞمف 

ِم٤مريم٦م، يمام ذم أهمٚم٥م احل٤مٓت ذم إزُمٜم٦م اعم٤موٞم٦م، طم٤مل اعمرأة طم٤مل اًمْمٕمػ قمـ اعم

ـّ  ومل ختّؾ ُمِم٤مريمتٝم٤م سم٠مّي قمٜمقان آظمر، اًمٚمٝمؿ إٓ إذا ىمٞمؾ سم٠مّن اًمْمٕمػ اًمٜمققمل ومٞمٝم

 أؾم٘مط اًمتٙمٚمٞمػ ٟمققم٤ًم طمتك ذم طم٤مل اًم٘مدرة.

وسمٜم٤مًء قمغم ذًمؽ يمّٚمف، يتٌلّم أّن اإلؾمالم وإن أوضم٧ٌم إـمالىم٤مت اًمٙمت٤مب اًمٙمريؿ ومٞمف 

د ًمٚمرضمؾ واعمرأة، إٓ أٟمف طمٞم٨م يم٤من اجلٝم٤مد قمٜمدٟم٤م دوم٤مقمٞم٤ًم وم٘مط ؿمٛمقل احلٙمؿ ذم اجلٝم٤م

أُمٙمـ ومٝمؿ هذه اعمنموقمٞم٦م ذم ؾمٞم٤مق طم٤مضم٦م اعمجتٛمع اإلؾمالُمل إمم ُمِم٤مريم٦م اعمرأة ذم 

هذا اعمقوقع، وُمٕمف ومال ٟمٗمٝمؿ وضمقد رهم٦ٌم أو شمقضّمف قم٤مم عمِم٤مريم٦م اعمرأة ذم ُمثؾ هذا 

ٙمـ هٜم٤مك ُمٜمع سمٛمالطمٔم٦م اًمٜمقع ُمـ إقمامل إٓ طمٞم٨م شمًتدقمل اًميورة وإن مل ي

ًمٚمٜم٤ًمء إمم احلرب ٕقمامل دقمؿ  |اًمٕمٜم٤مويـ إوًمٞم٦م، سمؾ إّن إظمراج اًمرؾمقل

وإؾمٕم٤مف رهمؿ إُمٙم٤مٟمٞم٦م اقمتامد اًمرضم٤مل هلذا اًمٕمٛمؾ ٓ أىمّؾ ذم سمٕمض احلروب، ؿم٤مهٌد 

قمغم أّن اًمٓمٌٞمٕم٦م إٟمثقي٦م ٓ شمتٜم٤مرم ُمع هذا اًمٜمقع ُمـ إقمامل، مم٤ّم يٜمت٩م أّن ىمْمٞم٦م اًمتٜم٤مذم 

٦م إٟمثقي٦م ًمٞم٧ًم أُمرًا ديٜمٞم٤ًم سم٘مدر ُم٤م هل قمٜمقان واىمٕمل، ومٚمق صم٧ٌم أّن قمٛماًل ُمع اًمٓمٌٞمٕم

ُم٤م يٜمت٩م آصم٤مرًا ؾمٚمٌٞم٦م قمغم ؿمخّمٞم٦م اعمرأة ـ ومردًا أو ٟمققم٤ًم ـ وم٢مٟمف يٛمٙمـ اعمًػم إمم 

ـّ ذًمؽ يٙمقن سم٤مًمٕمٜمقان اًمث٤مٟمقي ٓ إّوزم.  ُمرضمقطمٞمتف ٟمٔمرًا عم٤م ُيٜمتجف، ًمٙم

ومًٞم٠ميت احلدي٨م قمٜمف يمام ىمٚمٜم٤م، وهق أُم٤م ُمقوقع اخلروج ُمـ اعمٜمزل وآظمتالط 



 2ج /دراسات يف الفقه اإلسالمي املعاصر  ....................................... 251

سمح٨ٌم آظمر ٓ يرشمٌط سمجٝم٦م اًمٌح٨م ذم اإلؿمٙم٤مًمٞم٦م إومم واًمتل متريمزت طمقل اًمٓمٌٞمٕم٦م 

 إٟمثقي٦م ًمٚمٕمٛمؾ اًمذي مت٤مرؾمف اعمرأة.

وهبذا ئمٝمر أّن اإلؿمٙم٤مًمٞم٦م إومم ٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمٝم٤م إٓ سم٤معم٘مدار اًمذي شمٗمروف 

ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل قمٛمقُم٤ًم يمت٘مديؿ  اًمٕمٜم٤مويـ اًمث٤مٟمقي٦م احل٤موّم٦م أو اًم٘مقاقمد اعم٤ًمقمدة

 إهّؿ قمغم اعمٝمؿ أو ؾمّد اًمذرائع أو همػم ذًمؽ.

وُمـ ذًمؽ ٟمٕمٚمؿ أّن اًمٓمٌٞمٕم٦م اًمذيمقري٦م ًمٕمٛمؾ اًمرضمؾ ختْمع ًمالقمت٤ٌمر ٟمٗمًف، ومٚمق 

ُم٤مرس أقمامًٓ يٜمجؿ قمٜمٝم٤م شم٠مصمػمات ؾمٚمٌٞم٦م ُمـ زاوي٦م ٟمققمٝم٤م أُمٙمـ احلدي٨م قمـ ُمٌدأ 

 اعمرضمقطمّٞم٦م سم٤مًمٓمري٘م٦م اًمتل سمّٞمٜم٤مه٤م.

 

 إػهاي١ٝ ايتأثري ايظًيب ع٢ً اذتٝا٠ ايعا١ًٝ٥ ـ 2

يٜمٓمٚمؼ اًمراومْمقن ًمٕمٛمؾ اعمرأة ُمـ أّن قمٛمٚمٝم٤م ي١مّدي إمم شم٘مّمػمه٤م اًم٘مٝمري ذم طمّؼ 

أوٓده٤م وزوضمٝم٤م، وُمـ صمّؿ ومٝمق يٗميض إمم شمٗمّٙمؽ إهة ُمـ ظمالل اؾمتٌدال إُمقُم٦م 

ذا إُمر سم٤محل٤موٜم٤مت أو ُمرايمز احلْم٤مٟم٦م. إّن اًمتجرسم٦م اًمتل وىمٕم٧م طمتك أن شم١ميّمد ه

وشمث٧ٌم أن شمقضّمف اعمرأة إمم اًمٕمٛمؾ ظم٤مرج ُمٜمزهل٤م يم٤مٟم٧م ًمف آصم٤مر وظمٞمٛم٦م قمغم اًمقوع 

 إهي وقمغم اًمؽمسمٞم٦م وطمّس إُمقُم٦م واًمرقم٤مي٦م واحلْم٤مٟم٦م.

وًمٙمل ٟمدرس هذه اإلؿمٙم٤مًمٞم٦م ٓسمد أن ٟمٜمٔمر إًمٞمٝم٤م شم٤مرًة سمٛمٜمٔم٤مر ذقمل ووم٘م٤ًم 

مم شمٓمٌٞمؼ اًم٘مقاقمد ًمألطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمٞم٦م واًمنمقمٞم٦م، وأظمرى ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م قم٘مالٟمٞم٦م شمٗميض إ

 اًمنمقمٞم٦م اًمٕم٤مُّم٦م.

ومٚمق رضمٕمٜم٤م إمم اعمج٤مل اًمتنميٕمل اعمٜمٓمٚمؼ ُمـ اًمٜمّمقص، ومًقف ٟمالطمظ أّن  أ ـ

هذا اًمٙمالم همػم واوح ُمـ زاوي٦م اّدقم٤مئف أّن اعمرأة ُمٓم٤مًم٦ٌم سم٤مجل٤مٟم٥م اًمداظمكم ُمـ 

إهة، وم٤مًمٗم٘مٝم٤مء اعمًٚمٛمقن مل يقضمٌقا قمغم اعمرأة شمرسمٞم٦م إـمٗم٤مل وٓ طمْم٤مٟمتٝمؿ وٓ 
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إرو٤مقمٝمؿ ُم٤م مل شمتقىمػ طمٞم٤مهتؿ قمٚمٞمف، وأضم٤مزوا هل٤م أن شم٠مظمذ إضمرة ًمق ومٕمٚم٧م  طمتك

ذًمؽ وًمق يم٤من واضم٤ًٌم قمٚمٞمٝم٤م، مت٤مُم٤ًم يمٙم٤موم٦م ُم٤م يرشمٌط سم٘مْم٤مي٤م اًمٕمٛمؾ اعمٜمززم، ومل شمدرج 

اًمٙمت٥م اًمٗم٘مٝمٞم٦م وٛمـ واضم٤ٌمت اًمزوضم٦م أو إّم إقمامل اعمٜمزًمٞم٦م سم٘مدر ُم٤م ريّمزت قمغم 

أن ٓ خترج ُمـ ُمٜمزًمف إٓ سم٢مذٟمف وُم٤م ؿم٤مسمف وضمقب أن متّٙمـ زوضمٝم٤م ُمـ ٟمٗمًٝم٤م أو 

ذًمؽ، وُمع ُمثؾ هذه اعمجٛمققم٦م ُمـ اعمقاىمػ اًمٗم٘مٝمٞم٦م.. يمٞمػ ٟمًتٓمٞمع احلدي٨م قمـ 

 ُمٗمٝمقم إؾمالُمل إًمزاُمل يتٕمّٚمؼ سم٤معمٚمّػ اًمٕم٤مئكم؟

وًمق يم٤مٟم٧م اًمنميٕم٦م شمرى وفم٤مئػ اًمؽمسمٞم٦م واًمٕمٛمؾ اعمٜمززم و.. ىم٤مئٛم٦ًم قمغم اعمرأة، 

ؽ سمٜمحق إًمزاُمل ًمدى ُمِمٝمقر اًمٗم٘مٝم٤مء؟! ومٚمؿ ومٙمٞمػ مل ٟمجد دًمٞماًل ُم٘مٜمٕم٤ًم قمغم ذًم

يتحّدث اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سمّمقرة وفمٞمٗمٞم٦م ظم٤مّص٦م سم٤معمرأة قمـ ُمقوقع اًمؽمسمٞم٦م واحلْم٤مٟم٦م 

واًمتٕمٚمٞمؿ واًمٕمٛمؾ اعمٜمززم، يمام ٓ يقضمد ذم اًمٜمّمقص اًمّمحٞمح٦م ُم٤م ي٤ًمقمد قمغم ومرض 

ٝم٤م ُمـ هذا اًمٜمقع، وًمٕمّؾ اًمنميٕم٦م اقمتٛمدت قمغم اعمٕمٝمقدي٦م ذم ذًمؽ اًمزُم٤من، ًمٙمـ ًمٕمٚمّ 

أيْم٤ًم اقمتٛمدت قمغم قمٜمٍم اعمقاوٕم٦م اًمتل شم٘مع قمغم اعمًتقى آضمتامقمل أو اًمٗمردي ذم 

وفمٞمٗم٦م اًمزوج أو اًمزوضم٦م ذم همػم ُم٤م ٟمّّم٧م هل قمغم إًمزاُمّٞمتف، ومٌدل اخلروج 

سم٤مؾمتح٤ًمٟم٤مت واؾمتٜم٤ًمسم٤مت وسمٜم٤مء اًمذهـ اًمنمقمل قمٚمٞمٝم٤م يٗمؽمض سمٜم٤م اًمرضمقع إمم 

ٓم٦م سمٕمٛمؾ اعمرأة وُم١ًموًمّٞم٤مهت٤م داظمؾ اًمٜمّمقص وإمم ُمٙمّقٟم٤مت اعمٜمٔمقُم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمرشمٌ

 اعمٜمزل.

أُم٤م ًمق قمدٟم٤م إمم اعمٕمٓمٞم٤مت اًمٕم٘مالٟمٞم٦م اًمٌنمي٦م ذم هذا اعمْمامر، ومٝمٜم٤م ٓسمّد ُمـ  ب ـ

رصد اًمت٠مصمػمات اًمًٚمٌٞم٦م واإلجي٤مسمٞم٦م ذم يمّؾ قمٍم قمغم طمدة، ًمٜمرى هؾ اًمت٠مصمػمات 

اًمًٚمٌٞم٦م  اًمًٚمٌٞم٦م قمغم إهة أُمٌر واىمع أم ٓ؟ وُمـ صمؿ حتديد درضم٦م هذه اًمت٠مصمػمات

سم٤مًمدىّم٦م، ًمٜمٜمت٘مؾ سمٕمد ذًمؽ إمم دراؾم٦م اًمٌدائؾ اعمتقوّمرة اًمتل يٛمٙمٜمٝم٤م أو ٓ يٛمٙمٜمٝم٤م أن 

 شمًّد اًمٗمجقات اًمٜم٤ممج٦م قمـ وم٘مدان إهة حلْمقر اعمرأة ذم اًمٌٞم٧م سمِمٙمؾ يمٌػم.
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إّن هذا اًمٜمقع ُمـ اًمدراؾم٤مت همػم اعمٜمح٤مزة ُمًٌ٘م٤ًم يٛمٙمٜمف أن يًٛمح سم٤مؾمتخدام 

الُمل إلصم٤ٌمت ُمرضمقطمٞم٦م ظمروج اعمرأة أو رضمح٤مٟمف أو اًم٘مقاقمد اًمٕم٤مُم٦م ذم اًمٗم٘مف اإلؾم

طمتك طمرُمتف اًمنمقمٞم٦م سمٜمحق إًمزاُمل، إُم٤م سمٜمحق اًم٘م٤مٟمقن اًمٕم٤مم اًمِم٤مُمؾ ٕومراد اًمٜم٤ًمء ذم 

اعمجتٛمع حتّٗمٔم٤ًم قمغم ُم٤م هق إهؿ أو سمٜمحق ومردي وُمتٗمّرق ذم ظمّمقص هذه إهة 

 أو شمٚمؽ.

اًمٙمالم قمٜمد طمدود وقمٜمدُم٤م ٟمجٕمؾ اعمرضمٕمٞم٦م هٜم٤م سمنمي٦ًم هبذا اعمٕمٜمك، ومٚمـ ي٘مػ 

اعمرأة، سمؾ ؾمٞمٓم٤مل اًمرضمؾ أيْم٤ًم، ومٙمثرة همٞم٤مب اًمرضمؾ قمـ اعمٜمزل ـ طمٞم٨م ٓ ضورة ـ 

هل٤م آصم٤مره٤م اًمًٚمٌٞم٦م ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر ه١مٓء اخلؼماء، وُمـ صمؿ ومٝمذا اعمٜمٓمؼ ؾمٞمخ٤مـم٥م 

اًمرضمؾ مت٤مُم٤ًم يمام خي٤مـم٥م اعمرأة: إذ يمام يٙمقن قمٛمٚمٝم٤م ظم٤مرج اعمٜمزل ُمّيًا ذم سمٕمض 

ن يٙمقن قمٛمٚمف يمذًمؽ وًمق قمغم ُمًتقى سمٕمض آُمتدادات إطمٞم٤من، يمذا يٛمٙمـ أ

 ًمٚمٕمٛمؾ.

وإذا أردٟم٤م أن ٟمحّدد وضمٝم٦م ٟمٔمرٟم٤م ُمـ ظمالل ُم٤م شمٕمٓمٞمف همػم واطمدة ُمـ اًمٙمت٤مسم٤مت 

ذم هذا اعمج٤مل، ومٜمحـ ٟمجد أّن أمهٞم٦م احلٗم٤مظ قمغم إهة قمغم ُمًتقى ضمّقه٤م اًمروطمل 

شمف شمٗمّٙمؽ واًمٕم٤مـمٗمل واًمؽمسمقي سم٤مشم٧م ُمْم٤مقمٗم٦ًم اًمٞمقم ذم قمٍم شمٕمّد إطمدى ُمٞمزا

إهة، وُمـ صمؿ ومٛمراقم٤مة اًمرضمؾ واعمرأة اًمٕم٤مُمٚملم هلذه إمهٞم٦م اًم٘مّمقى ًمتجٜمٞم٥م 

اعمجتٛمع خم٤مـمر شمٗمّٙمؽ إهة اًمذي ٟمِم٤مهد سمٕمض آصم٤مره اًمًٚمٌٞم٦م ذم اعمجتٛمع اًمٖمريب 

وظمٚم٘مف ًمٚمٗمرداٟمٞم٦م واًمٖمرسم٦م ذم ٟمٗمس اًمٓمٗمؾ.. يٕمّد واضم٤ًٌم ذقم٤ًم ُمـ طمٞم٨م هذا اًمٕمٜمقان 

قي٦م. وذم وقء هذه اعمراقم٤مة ختتٚمػ اًمٜمت٤مئ٩م ُمـ ؿمخص ٔظمر سمام ًمف ُمـ آصم٤مر ؾمٚمٌٞم٦م صم٤مٟم

وُمـ أهة ٕظمرى ُمـ طمٞم٨م فمروومٝم٤م اعم٤مدي٦م واعمٕمٜمقي٦م، وُمـ طمٞم٨م قمدد إـمٗم٤مل، 

وُمـ طمٞم٨م اجلّق اعمحٞمط، وُمـ طمٞم٨م اًمٌدائؾ اعمتقوّمرة، وُمـ طمٞم٨م إومْم٤مئف إمم شمرك 

اًمٕمٛمؾ واظمتٞم٤مر قمٛمؾ ُمٜم٤مؾم٥م يٛمٙمـ اجلٛمع ُمٕمف سملم احل٤مضم٤مت واًميورات 
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وٟمِمػم أظمػمًا إمم أّن هذه اإلؿمٙم٤مًمٞم٦م شمٓم٤مل سم٤مًمدرضم٦م إومم اًمزوضم٤مت وإُّمٝم٤مت، 

ـّ ذم احل٤مل اًمٕم٤مدي٦م يمام هق واوح، وقمٚمٞمف وم٤مٕومْمؾ ذم هذه  وٓ شمًتققم٥م همػمه

اعم٠ًمًم٦م ُمٕم٤مجلتٝم٤م سمذهٜمٞم٦م سمنمي٦م شمٕم٤مًم٩م إهّؿ واعمٝمؿ وشمٜمٔمر ذم أصم٤مر اإلجي٤مسمٞم٦م 

واعمجتٛمع واحل٤مل، وقمدم إقمٓم٤مء ُمقاىمػ ُمًتٕمجٚم٦م واًمًٚمٌٞم٦م سمح٥ًم اعمٙم٤من واًمزُم٤من 

 ذم ُمقىمػ إؾمالُمل هن٤مئل ذم هذا إُمر، يمام ومٕمٚمف ُمٕم٤مروق قمٛمؾ اعمرأة.

 

 ـ إػهاي١ٝ االختالط باألداْب ٚحتكل ارت٠ًٛ 3

يٕمّد ُمقوقع آظمتالط أطمد أهؿ قمٜم٤مس اًمتحّٗمظ ًمدى اعمٕم٤مرولم ًمٕمٛمؾ اعمرأة: 

الـمٝم٤م سم٤مًمرضم٤مل وطمديثٝم٤م ُمٕمٝمؿ وسمٜم٤مء ذًمؽ أّن قمٛمؾ اعمرأة يٗميض هم٤مًم٤ًٌم إمم اظمت

قمالىم٤مت ُمٕمٝمؿ أيْم٤ًم، سمؾ يتٕمّدى إُمر يمثػمًا إمم طم٤مًم٦م حتّ٘مؼ اخلٚمقة ذم ُمٙم٤من قمٛمؾ 

واطمد وٓ صم٤مًم٨م ُمٕمٝمام، وىمد أو٤مء اعمٕم٤مروقن ًمٕمٛمؾ اعمرأة قمغم هذا اعمقوقع أيْم٤ًم 

َؽ َذفِ ﴿ُمـ زاوي٦م فم٤مهرة اًمتحّرش اجلٜمز اًمذي يٕمّد ؿمٙماًل ُمـ أؿمٙم٤مل أذي٦م اعمرأة: 

ـَ  ـَ َؾال ُيْمَذْي (، وهل فم٤مهرة سم٤مًمٖم٦م اخلٓمقرة وشمٕمّزز 59)إطمزاب:  ﴾َأْدَكك َأن ُيْعَرْؾ

اًمتٗمّٙمؽ إظمالىمل ذم اعمجتٛمع، طمتك أّن قمّدة دول وجمتٛمٕم٤مت همرسمٞم٦م وذىمٞم٦م 

 شمِمّٙمٚم٧م ومٞمٝم٤م مجٕمٞم٤مت وُم١مؾّم٤ًمت عمٕم٤مجل٦م هذا اعمِمٙمٚم٦م.

٤م ذم اًمٕمٛمؾ رسمام شمْمٓمّر إّن قمٛمؾ اعمرأة ىمد يٕمّروٝم٤م ًمتحّرش ضمٜمز ُمـ ىمٌؾ رئٞمًٝم

ُمٕمف ًمالؾمتٛمرار ذم اًمٕمٛمؾ واًمًٙمقت: ّٕن اقمؽماوٝم٤م ىمد يٗم٘مده٤م وفمٞمٗمتٝم٤م يمام طمّمؾ 

يمثػمًا. وىمد يمِمٗم٧م اًمدراؾم٤مت اًمٕمديدة قمـ اًمت٠مصمػمات اًمًٚمٌٞم٦م ًمٚمتحّرش اجلٜمز قمغم 

اعمرأة واًمٗمت٤مة ُمـ اًم٘مٚمؼ وآوٓمراب وقمدم اًمٜمقم واًمؽمهٞم٥م اًمٜمٗمز وهمػم ذًمؽ، سمؾ 

ٕمف قمرو٦ًم ذم سمٕمض إطمٞم٤من ًمالقمتداء وآهمتّم٤مب يمام ذم سمٕمض ؾمتّمٌح اعمرأة ُم
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 وفم٤مئػ اجلٞمش واًم٘مقات اعمًّٚمح٦م.

ٌٌّف آظمتالط ذم اًمٕمٛمؾ  وًمٞمس صحٞمح٤ًم أّن فم٤مهرة اًمتحّرش اجلٜمز اًمذي يً

فم٤مهرة ظم٤مّص٦م سم٤معمجتٛمٕم٤مت اعمح٤مومٔم٦م يم٤معمجتٛمٕم٤مت اعمًٚمٛم٦م، سمؾ إّن أهمٚم٥م اًمٌٞم٤مٟم٤مت 

ؿ اعمتحدة وهمػمه٤م شمِمػم إمم ارشمٗم٤مع هذا اعمٕمّدل واًمت٘م٤مرير واًمٜم٥ًم اًمّم٤مدرة قمـ إُم

 سمِمٙمؾ يمٌػم ذم اًمٖمرب ٟمٗمًف أيْم٤ًم.

وًمق ختٓمٞمٜم٤م هذا إُمر اًمًٚمٌل ًمالظمتالط، ًمقضمدٟم٤م يمٞمػ يٗميض إمم سمٜم٤مء قمالىم٤مت 

همػم ذقمٞم٦م وطمّمقل اًمزٟم٤م سمًٌٌف ووٕمػ اًمٕمالىم٦م اخل٤مص٦م سملم اًمرضمؾ وزوضمتف 

ظم٤مرج اعمٜمزل وذم ُمٙم٤من اًمٕمٛمؾ،  ٟمتٞمج٦م شم٠مصمػم آظمتالط ذم اهتامُمٝم٤م سم٤مجلٜمس أظمر

إُمر اًمذي ي٤ًمقمد سمدوره أيْم٤ًم قمغم شمٗمّٙمؽ إهة. وهذا ُم٤م يدومع ـ ؾمّدًا ًمٚمذرائع ـ 

 إمم اًم٘مقل سمتحريؿ قمٛمؾ اعمرأة ظم٤مرج اعمٜمزل إٓ ًميورة.

وسم٤مٟٓمت٘م٤مل ُمـ اجل٤مٟم٥م اًمتحٚمٞمكم اًمٕم٤مم إمم اجل٤مٟم٥م اًمٗم٘مٝمل، يٛمٙمـ أيْم٤ًم ـمرح 

اًمتل حتٔمر آظمتالط وُم٤م ي١مّدي إًمٞمف، ُمثؾ اًمٕمٛمؾ  جمٛمققم٦م ُمـ اعمًتٜمدات اًمٗم٘مٝمٞم٦م

 ظم٤مرج اعمٜمزل، وذًمؽ قمغم اًمِمٙمؾ اًمت٤مزم:

ـه ِمـ َوَراء ِحَجاٍب َذفُِؽْؿ .. ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ـ 1 ـه َمَتاظًا َؾاْشَلُفقُه َوإَِذا َشافُتُؿقُه

ـه  ًمٙمريٛم٦م شمٓم٤مًم٥م (، ومٝمذه أي٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م ا53)إطمزاب:  ﴾...َأْضَفُر فُِؼُؾقبُِؽْؿ َوُؿُؾقِِبِ

سم٤محلدي٨م ُمع اًمٜم٤ًمء ُمـ وراء طمج٤مب وؾم٤مشمر، وشمٕمّٚمؾ ذًمؽ سم٠مّٟمف أـمٝمر ًم٘مٚمقب 

اًمٓمروملم، وهذا يٕمٜمل أّن اًمٗمّمؾ سملم اجلٜمًلم هق إصؾ ذم اًمٕمالىم٦م سمٞمٜمٝمام، إذ ًمٞمس 

اعمراد ُمـ احلج٤مب ذم أي٦م ُم٤م يًّٛمك ذم قمرومٜم٤م اًمٞمقم سمف: ّٕن ُم٤م ٟمًّٛمٞمف ٟمحـ طمج٤مسم٤ًم 

، وإٟمام اعمراد ُمـ احلج٤مب هق اعم٤مٟمع اًمذي يٙمقن سملم اًمٓمروملم ًمٞمس ذم اًمٗم٘مف إٓ اًمًؽم

، ومٝمٜم٤مك طمٙمامن خمتٚمٗم٤من يٙمّٛمؾ أطمدمه٤م سمام يٕمٜمل رومع طم٤مًم٦م آظمتالط واعمٙم٤مؿمٗم٦م

                                           
 .329: 13اٟمٔمر: إُمثؾ ذم شمٗمًػم يمت٤مب اهلل اعمٜمزل  (1)
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أظمر: إول هق اًمًؽم وهق اعمٕمؼّم قمٜمف ذم اًمٕمرف اًمٞمقم سم٤محلج٤مب، واًمث٤مين هق 

ؿمٗم٦م، وهذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م احلج٤مب، وهق اعم٤مٟمع ُمـ حتّ٘مؼ اخلٚمقة وآظمتالط واعمٙم٤م

 هل اعمتٙمّٗمٚم٦م ًمٌٞم٤من اًمٜمقع اًمث٤مين ُمـ احلٙمؿ ٓ إّول.

: ّٕن |وُمـ اعمٛمٙمـ أن ي٘م٤مل: إّن هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م ظم٤مّص٦م سمٜم٤ًمء اًمٜمٌل

، ومال ُمٕمٜمك جلٕمٚمٝم٤م طمٙماًم قم٤مُم٤ًم ًمٕم٤مُّم٦م ٟم٤ًمء اعمًٚمٛملم. وىمد جي٤مب قمـ  ـّ احلدي٨م قمٜمٝم

تٕمٚمٞمؾ اًمقارد ذم هذا اعم٘مٓمع ُمـ أي٦م ذًمؽ ُمـ ىمٌؾ أٟمّم٤مر طمٔمر آظمتالط سم٠مّن اًم

ـه ﴿يًٛمح سم٤مًمتٕمٛمٞمؿ وهق:  : وم٢مّن هذه إـمٝمري٦م ًمٞم٧ًم ﴾َذفُِؽْؿ َأْضَفُر فُِؼُؾقبُِؽْؿ َوُؿُؾقِِبِ

ُمـ خمتّّم٤مت اًمرضم٤مل وٟم٤ًمء اًمٜمٌل وم٘مط سمؾ هل طم٤مًم٦م قم٤مُم٦م، ومٞمٙمقن ذًمؽ ؿم٤مهدًا قمغم 

ت اخل٤مّص٦م سمٜم٤ًمء اًمٜمٌل اًمتٕمٛمٞمؿ ذم هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م، وىمد ىمٚمٜم٤م ؾم٤مسم٘م٤ًم سم٠مّن أي٤م

ـّ ًمق اؿمتٛمٚم٧م قمغم شمٕمٚمٞمؾ أو ظمّمقصٞم٦م شمًٛمح سمذًمؽ،  يٛمٙمـ شمٕمٛمٞمؿ طمٙمٛمٝم٤م ًمٖمػمه

 وهذا ُمٜمٝم٤م.

َج اََلاِهؾِقهِة إُوَػ ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ـ 2 ـَ َتَزه ْج ـه َوٓ َتَزه  ﴾َوَؿْرَن ِِف ُبُققتُِؽ

ي٘مع ذم ُم٘م٤مسمؾ (، ومٝمذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م يٛمٙمـ شمٗمًػم اًمتؼّمج ومٞمٝم٤م سمام 33)إطمزاب: 

اًم٘مرار ذم اًمٌٞمقت: إذ اًمتؼّمج ُمـ اًمٔمٝمقر واًمؼموز ٟم٦ًًٌم إمم اًمؼمج وهق اعمٙم٤من اًمٕم٤مزم 

اًمٔم٤مهر، وىمد يم٤مٟم٧م اًمٜم٤ًمء ىمٌؾ اإلؾمالم خترضمـ وٓ حتتجٌـ أو شمتًؽمن وم٠مُمرت هذه 

أي٦م اًمٙمريٛم٦م أن ٓ ئمٝمرن ظم٤مرج اعمٜمزل وٓ ئمٝمرن ًمٚمرضم٤مل، ومتٙمقن داًّم٦ًم قمغم 

 .اًمزائد قمـ ُمٕمٜمك اًمًؽم اعمقضمقد ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل آطمتج٤مب سمٛمٗمٝمقُمف

ـه ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ـ 3 َْزَواِجَؽ َوَبـَاتَِؽ َوكَِساء ادُْمِمـَِغ ُيْدكَِغ َظَؾْقِف ٕن ا افـهبِله ُؿؾ  َ َيا َأُّيه

اَن اَّللُ َؽُػقراً  ـَ ـَ َو ـَ َؾال ُيْمَذْي ـه َذفَِؽ َأْدَكك َأن ُيْعَرْؾ ِحقامً  ِمـ َجالبِقبِِف )إطمزاب:  ﴾ره

                                           
: 14: واًم٘مرـمٌل، اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن 569 ـ 568: 3اٟمٔمر: اسمـ اًمٕمريب، أطمٙم٤مم اًم٘مرآن  (1)

179. 
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(، وم٢مّن هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م وإن يم٤مٟم٧م واردًة ذم ًمٌس اجلٚم٤ٌمب، إٓ أّن اًمتٕمٚمٞمؾ 59

اًمقارد ومٞمٝم٤م ـ وهق قمدم حتّ٘مؼ إذي٦م ًمٚمٛمرأة ـ يٛمٙمٜمف أن يٓم٤مل ُم٠ًمًم٦م آظمتالط، وم٘مد 

ذطمٜم٤م ؾم٤مسم٘م٤ًم إذى اًمذي ُيٚمح٘مف آظمتالط سم٤معمرأة، ُمـ اًمتحّرش اجلٜمز إمم اًمزٟم٤م 

همتّم٤مب، وم٢مذا أُمرت أي٦م هٜم٤م سم٢مدٟم٤مء اجلٚم٤ٌمب حلامي٦م اعمرأة ومٛمـ إومم أن شم٠مُمر وآ

سمتجٜم٥ّم آظمتالط اًمٞمقُمل ذم اًمٕمٛمؾ واعمدرؾم٦م واجل٤مُمٕم٦م: ٕٟمف يقومر ُمٜم٤مخ إذي٦م 

 سمٓمري٘م٦م أيمؼم.

وىمد ُم٤مل اعمٗمّنون هٜم٤م إمم أّن ارشم٤ٌمط إدٟم٤مء اجلٚم٤ٌمب سم٤معمٕمروم٦م، وارشم٤ٌمط اعمٕمروم٦م 

، وم٠مُمرت أي٦م  سم٤مٕذي٦م، يم٤من ٕنّ  ـّ ـّ يزامَحْـ وُيتحّرش هب ـّ يتجٚمٌٌـ، ومٙم اإلُم٤مء ُم٤م يم

، سم٢مدٟم٤مء اجلٚم٤ٌمب يمل شُمٕمَرف اعمرأة أهن٤م طمّرة، وُيٛمتٜمع سم٥ًٌم ذًمؽ قمـ اًمتٕمّرض هل٤م

ـّ ُمـ  إٓ أّن اًمٕمالُم٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل ذه٥م إمم أّن إدٟم٤مء اجلالسمٞم٥م يم٤من حيّ٘مؼ اعمٕمروم٦م سم٠مهن

ـّ اًمٗم٤ًمق سم٤مٕذي٦م أهؾ اًمّمالح واحلِمٛم٦م واًمًؽم، ومال  .يتٕمّرض هل

ُم٤م ورد ذم اًمٜمّمقص احلديثٞم٦م واًمٗم٘مٝمّٞم٦م مم٤م يدّل قمغم ُمرضمقطمٞم٦م طمْمقر اًمٜم٤ًمء  ـ 4

ذم صالة اجلٛمٕم٦م واًمٕمٞمديـ إٓ اًمٕمجقز واعمرأة اعمًٜم٦ّم، ومٗمل ظمؼم حمٛمد سمـ ذيح ىم٤مل: 

ٓ، إٓ قمجقز قمٚمٞمٝم٤م قمـ ظمروج اًمٜم٤ًمء ذم اًمٕمٞمديـ، وم٘م٤مل:  ×ؾم٠مًم٧م أسم٤م قمٌد اهلل

قمـ ظمروج  ×، وذم ظمؼم يقٟمس سمـ يٕم٘مقب ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م أسم٤م قمٌد اهللٜم٘ماله٤مُم

 .ٓ، إٓ اُمرأة ُمًٜم٦ّماًمٜم٤ًمء ذم اًمٕمٞمديـ واجلٛمٕم٦م، وم٘م٤مل: 

وىمد أًمٖمك اًمًٞمد اخلقئل اخلّمقصٞم٦م قمـ صاليت اًمٕمٞمديـ، وأهنام إٟمام ذيمرشم٤م ُمـ 

                                           
 .98: 5: واًمزخمنمي، اًمٙمِم٤مف 139: 8راضمع: اًمٓمؼمد، جمٛمع اًمٌٞم٤من  (1)

 .341ـ  339: 16راضمع: اعمٞمزان ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن  (2)

 .155: واًمّمدوق، ُمٕم٤مين إظم٤ٌمر: 538: 5اًمٙم٤مذم  (3)

 .486ـ  485: 7: وهتذي٥م إطمٙم٤مم 538: 5اًمٙم٤مذم  (4)
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ٜمٝمام عمٓمٚمؼ سم٤مب اعمث٤مل: ٟمٔمرًا ًمٙمقن اًمزطم٤مم ومٞمٝمام أيمثر، وُمٕمف يٛمٙمـ اًمتٕمّدي قم

، وُم٘مت٣م يمالُمف أّٟمف ذم يمّؾ ُمقوع يٙمقن ومٞمف زطم٤مٌم واظمتالط سملم اًمرضم٤مل اجلامقم٦م

 واًمٜم٤ًمء وم٢مّن ذًمؽ ُمرومقض سمدرضم٦ٍم ُم٤م ويتحّٗمظ ذم ُمقرده.

إّن إؾم٘م٤مط اًمنميٕم٦م ومرائض يمؼمى يمّمالة اجلٛمٕم٦م واًمٕمٞمديـ قمـ اًمٜم٤ًمء ؿم٤مهٌد 

ـّ إمم طمٞم٨م يٙمقن اًمرضم٤مل ُمرضمقٌح ضمدًا، ومٙم ٞمػ ٓ يٙمقن إُمر قمغم أّن ظمروضمٝم

 يمذًمؽ ذم ُم٠ًمًم٦م قمٛمؾ اعمرأة واطمتٙم٤ميمٝم٤م سم٤مًمرضم٤مل يقُمٞم٤ًم وشمٕم٤مُمٚمٝم٤م ُمٕمٝمؿ؟!

اًمٜمّمقص اعمتٗمّرىم٦م اًمقاردة ذم طمٔمر اخلٚمقة سم٤مٕضمٜمٌٞم٦م وُمزامح٦م اعمرأة ًمٚمرضم٤مل،  ـ 5

ٓ خيٚمقّن رضمؾ سم٤مُمرأة، وٓ ي٘مقل:  |ومٗمل ظمؼم اسمـ قم٤ٌمس أٟمف ؾمٛمع اًمٜمٌل

 .شم٤ًمومرّن اُمرأة إٓ وُمٕمٝم٤م حمرم...

وهل سحي٦م ذم اًمٜمٝمل اعمٓمٚمؼ قمـ ظمٚمقة أّي رضمؾ سم٠مّي إُمرأة، ظمرج ُمـ ذًمؽ 

اًمزوضم٦م واعمح٤مرم، وسم٘مل اًم٤ٌمىمل قمغم طم٤مًمف، وُمـ اعمٕمٚمقم أّن اًمٙمثػم ُمـ إقمامل اًمتل 

شم٘مقم هب٤م اعمرأة يّم٤مطمٌٝم٤م ظمٚمقٌة وقمدم وضمقد صم٤مًم٨م همػممه٤م، ُمع زُمٞمٚمٝم٤م أو رئٞمًٝم٤م أو 

 ُمرؤوؾمٝم٤م ذم اًمٕمٛمؾ.

ظمػٌم ًمٚمٜم٤ًمء أن ٓ يريـ أهن٤م ىم٤مًم٧م:  ÷ذم طمدي٨م ـ قمـ وم٤مـمٛم٦موذم ظمؼم قمكم ـ 

                                           
 .115: 1اخلقئل، ُم٤ٌمين اًمٕمروة، يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح  (1)

: وذم دقم٤مئؿ 159: 6، ووردت سمّمٞمٖم٦م ىمري٦ٌم ذم اعمّمدر ٟمٗمًف 18: 4صحٞمح اًمٌخ٤مري  (2)

، 441: 3، و222، 26: 1، وُمًٜمد أمحد 266: 14: وُمًتدرك اًمقؾم٤مئؾ 214: 2اإلؾمالم 

: 1ًتدرك : واحل٤ميمؿ اًمٜمٞم٤ًمسمقري، اعم315: 3: وؾمٜمـ اًمؽمُمذي 114: 4وصحٞمح ُمًٚمؿ 

: وصحٞمح 225، 223: 5: وجمٛمع اًمزوائد 226: 5، و139: 3: وؾمٜمـ اًمٌٞمٝم٘مل 115، 114

: 12، و72: 9، و441: 6: وصحٞمح اسمـ طم٤ٌمن 242: وأُم٤مزم اعمح٤مُمكم: 137: 4اسمـ ظمزيٛم٦م 

 و.. 412، 411
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ـّ اًمرضم٤مل.. ، ومٝمذا اخلؼم إذا سمٚمغ سمف أن رضّمح اٟم٘مٓم٤مع اًمرؤي٦م اًمرضم٤مل وٓ يراه

اعمت٤ٌمدًم٦م ومٝمق أومم ذم اًمدًٓم٦م قمغم ُمرضمقطمٞم٦م آظمتالط اًمذي شمالزُمف هذه اًمرؤي٦م 

 قم٤مدًة، وًمق ُمـ أطمد اًمٓمروملم.

إّن اعمرأة ظمٚم٘م٧م ُمـ ىم٤مل:  ×قمـ أيب قمٌد اهلل وذم ظمؼم همٞم٤مث سمـ إسمراهٞمؿ،

، وٟم٘مؾ ُمثؾ هذا اعمْمٛمقن قمـ اًمرضمؾ، وإٟمام مّهتٝم٤م ذم اًمرضمؾ، وم٤مطمًٌقا ٟم٤ًمءيمؿ..

ىم٤مل أُمػم ىم٤مل:  ×، وذم ظمؼم وه٥م، قمـ أيب قمٌد اهللاسمـ قم٤ٌمس أيْم٤مً 

 ، وم٢مّن شمقضمٞمف اخلٓم٤مب ًمٚمرضم٤مل: .. اطمًٌقا ٟم٤ًمءيمؿ ي٤م ُمٕم٤مذ اًمرضم٤مل×اعم١مُمٜملم

سمحٌس اًمٜم٤ًمء ذم اًمٌٞمقت دًمٞمٌؾ قمغم ُمرهمقسمٞم٦م ؾمؽم اعمرأة ٟمٗمًٝم٤م ودمٜمٌّٝم٤م آظمتالط 

 سم٤مٕضم٤مٟم٥م، إذ ٓ ُمٕمٜمك ًمٚمحٌس ذم اًمٌٞمقت إٓ هذا، يمام هق واوح.

ىم٤مل أُمػم ىم٤مل:  ×وُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ، ظمؼم قمٌد اًمرمحـ سمـ يمثػم، قمـ أيب قمٌد اهلل

ـّ : ×ذم رؾم٤مًمتف إمم احلًـ ×اعم١مُمٜملم ُمـ أسمّم٤مرهـ  ... وايمٗمػ قمٚمٞمٝم

ـّ  ـّ ُمـ آرشمٞم٤مب، وًمٞمس ظمروضمٝم ، وم٢مّن ؿمّدة احلج٤مب ظمػٌم ًمؽ وهل ـّ سمحج٤مسمؽ إي٤مه

، وم٢من اؾمتٓمٕم٧م أن ٓ يٕمرومـ همػمك ُمـ اًمرضم٤مل  ـّ سم٠مؿمّد ُمـ دظمقل ُمـ ٓ شمثؼ سمف قمٚمٞمٝم

، وهل ُمـ اًمرواي٤مت اًمِمديدة ذم قمزل اعمرأة قمـ قم٤ممل اًمرضم٤مل قمزًٓ شم٤مُم٤ًم، وم٤مومٕمؾ

 عمٗمٝمقم اًم٤ًمئد ًمٕمٛمؾ اعمرأة.إُمر اًمذي يتٜم٤مىمض ُمع ا

                                           
 .67: 21شمٗمّمٞمؾ وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (1)

 .391: 3ل أيب ـم٤مًم٥م : واسمـ ؿمٝمر آؿمقب، ُمٜم٤مىم٥م آ498: 2اًمّمدوق، قمٚمؾ اًمنمائع  (2)

: 458: 1: وشمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ 1631: 5، و853: 3اٟمٔمر: شمٗمًػم اسمـ أيب طم٤مشمؿ اًمرازي  (3)

 .116: 2واًمًٞمقـمل، اًمدّر اعمٜمثقر 

 .337: 5اًمٙم٤مذم  (4)

 .87: وحتػ اًمٕم٘مقل: 56: 3: وهن٩م اًمٌالهم٦م 338: 5اعمّمدر ٟمٗمًف  (5)
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ىم٤مل:  ×وضم٤مء ذم ظمؼم ُمًٕمدة سمـ صدىم٦م )وهِم٤مم سمـ ؾم٤ممل(، قمـ أيب قمٌد اهلل

ـّ إمم اًمٓمٕم٤مم: وم٢مّن ×ىم٤مل أُمػم اعم١مُمٜملم : ٓ شمٌدؤوا اًمٜم٤ًمء سم٤مًمًالم، وٓ شمدقمقه

ـّ  |اًمٜمٌل ـّ سم٤مًمًٙمقت واؾمؽموا قمقراهت ىم٤مل: اًمٜم٤ًمء قمّل وقمقرة، وم٤مؾمؽموا قمّٞمٝم

ـّ قمّل وقمقرات، وذم سمسم٤مًمٌٞمقت . وىمد ورد هذا اجلزء أيْم٤ًم قمـ ٕمض صٞمٖمف أهن

، وهق ٟمّص ي١مؾّمس سمٕم٤ٌمرات ختتٚمػ ـمٗمٞمٗم٤مً  |أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ قمـ رؾمقل اهلل

 ًم٘مٓمٞمٕم٦م سملم اعمجتٛمع اًمذيمقري واعمجتٛمع إٟمثقي.

ىم٤مل ىم٤مل:  ×وُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ، اًمرواي٦م قمـ همٞم٤مث سمـ إسمراهٞمؿ، قمـ أيب قمٌد اهلل

أهؾ اًمٕمراق، ٟمٌئ٧م أّن ٟم٤ًمءيمؿ يداومٕمـ اًمرضم٤مل ذم اًمٓمريؼ، أُم٤م : ي٤م ×أُمػم اعم١مُمٜملم

أُم٤م شمًتحٞمقن وٓ شمٖم٤مرون، ٟم٤ًمؤيمؿ خيرضمـ إمم ، وذم طمدي٨م آظمر: شمًتحٞمقن؟

 .يقاوم٘مـ اًمرضم٤مل. وذم صٞمٖم٦م أظمرى ًمٚمحدي٨م: إؾمقاق ويزامحـ اًمٕمٚمقج

ٞمد طمٔمر وجمٛمقع هذه اًمٜمّمقص اًمقاردة شم٤مرًة قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م وأظمرى قمٜمد اًمًٜم٦ّم يٗم

، ُمع وّٛمٝم٤م إمم أطم٤مدي٨م اًمٜمٝمل قمـ اًمدظمقل  ـّ اظمتالط اًمرضم٤مل سم٤مًمٜم٤ًمء واخلٚمقة هب

 قمغم اعمٖمٞم٤ٌّمت.

 

١ّٝ االختالط، ٚقفات ٚتعًٝكات  إػهاي

يم٤من هذا ُم٤م يٛمٙمـ طمِمده ُمـ ُمٝمّؿ اعمٕمٓمٞم٤مت اًمتل شمقوّمر اعمٜم٤مخ حلٔمر آظمتالط 

                                           
 .391: 3: ويمت٤مب ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف 214 :2: ودقم٤مئؿ اإلؾمالم 535: 5اٟمٔمر: اًمٙم٤مذم  (1)

: 143: 1: واإلُم٤مم حيٞمك سمـ احلًلم، يمت٤مب إطمٙم٤مم 662، 585اٟمٔمر: اًمٓمقد، إُم٤مزم:  (2)

 .11: 2واًمِمقيم٤مين، ٟمٞمؾ إوـم٤مر 

٤ٌّمن، يمت٤مب اعمجروطملم 85: 1اٟمٔمر: وٕمٗم٤مء اًمٕم٘مٞمكم  (3)  .123: 1: واسمـ طم

 .537: 5اًمٙم٤مذم  (4)

 .115: 1اًمؼمىمل، اعمح٤مؾمـ  (5)
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 واخلٚمقة، ويٛمٙمٜمٜم٤م اًمتٕمٚمٞمؼ هٜم٤م سمجٛمٚم٦م أُمقر هل:

ٟم٘مّر سم٠مّن فم٤مهرة آظمتالط سملم اجلٜمًلم شمؽمك مجٚم٦ًم ُمـ أصم٤مر اًمًٚمٌٞم٦م، إّٟمٜم٤م  أوًٓ:

وٓ ٟمختٚمػ ُمع أٟمّم٤مر اًمرأي أظمر هٜم٤م ذم أّن اإلؾمالم مل يِمّجع هذا آظمتالط إٓ 

طمٞم٨م شمدقمق اًميورة، إٓ أّن شمٓمٌٞمؼ ىم٤مقمدة ؾمّد اًمذرائع هٜم٤م أو ىم٤مقمدة ُم٤م أوم٣م إمم 

ىمٞمؼ، وذًمؽ أّن شمٓمٌٞمؼ ه٤مشملم اًم٘م٤مقمدشملم احلرام ومٝمق طمرام حيت٤مج إمم ُمزيد ُمـ اًمتد

وأُمث٤مهلام ُمثؾ ىمٚمع ُم٤مّدة اًمٗم٤ًمد وهمػم ذًمؽ، يٗمؽمض ُمًٌ٘م٤ًم أّن آظمتالط ذم طمّد ٟمٗمًف 

ضم٤مئز وأّن احلرُم٦م اًمٕم٤مرو٦م قمٚمٞمف ضم٤مءت ُمـ ٟمت٤مئجف، وأّن ٟمت٤مئجف اًمًٚمٌٞم٦م هذه ٓ شم٘مػ 

 إمم ضم٤مٟمٌٝم٤م ٟمت٤مئ٩م إجي٤مسمٞم٦م يٗمؽمض ُم٘م٤مرٟمتٝم٤م هب٤م..

اعمرأة ُمـ احلرام ذم اظمتالـمٝم٤م ذم اًمٕمٛمؾ، وأن شمراقمل احلدود وم٢مذا أُمٙمـ أن شم٠مُمـ 

اًمنمقمٞم٦م.. ومال ُمقضم٥م ًمٚم٘مقل سم٤محلرُم٦م طمٞمٜمئٍذ: وهلذا أومتك سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء سمجقاز طمتك 

، ويمام شم٘مع ذم مجٚم٦م ُمـ اعمقارد طم٤مٓت طمرُم٦م وذّم اخلٚمقة سم٤مٕضمٜمٌٞم٦م ُمع أُمـ اًمٗم٤ًمد

ذي ٓ دًمٞمؾ قمغم إحل٤مىمف اًمير يمذًمؽ شم٘مع ذم اعمجتٛمع اًمٙمثػم ُمـ أؿمٙم٤مل آظمتالط اًم

 سم٤معمٕمٜمك اًمذي يٗميض إمم احلرام، وإـمالق اًم٘مقل سمذًمؽ ُم٤ٌمًمٖم٦م واوح٦م.

وهذا ُمٕمٜم٤مه أٟمف إذا يم٤من آظمتالط ُمٗمْمٞم٤ًم إمم احلرام أطمٞم٤مٟم٤ًم أو ذم اجلٛمٚم٦م ومال يٕمٜمل 

ذًمؽ حتريٛمف سم٤معمٓمٚمؼ، سمؾ يٛمٙمـ وٌٓمف، ويمّٚمام يم٤مٟم٧م اعمرأة اعمًٚمٛم٦م أؿمّد شمدّيٜم٤ًم 

 واًمٜمٔمر وىمقاقمد اًمٕمالىم٦م ُمع إضمٜمٌل يم٤من اطمتامل شمٕمّروٝم٤م ًمٚمتحّرش وُمراقم٤مة ًمٚمًؽم

اجلٜمز أو ٟمحقه أىمّؾ، يمام يالطمظ ذًمؽ ذم اًمٕم٤مدة اجل٤مري٦م، سمؾ هق ُم٘مت٣م آي٦م إدٟم٤مء 

 اجلالسمٞم٥م ووم٘م٤ًم ًمتٗمًػم اًمٕمالُم٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل اعمت٘مّدم.

مم وهذا ُم٤م يٜمت٩م ضمقاز قمٛمؾ اعمرأة اًمذي ًمٞمس ومٞمف اظمتالط، وأُم٤م اًمذي ي١مّدي إ

                                           
: 416: واًمًٞمًت٤مين، اعم٤ًمئؾ اعمٜمتخ٦ٌم: 333اٟمٔمر: حمٛمد اًمروطم٤مين، اعم٤ًمئؾ اعمٜمتخ٦ٌم:  (1)

 )ُمتحّدصم٤ًم قمـ آظمتالط دون اخلٚمقة(. 484: 4واًمٜمقوي، اعمجٛمقع 
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آظمتالط ومٞمٙمقن ضم٤مئزًا إٓ ُمع اطمتٗم٤مومف سمام ٓ ي١مُمـ ُمٕمف اًمٗم٤ًمد، وًمٞمس هذا اًمٗم٤ًمد 

اًمذي ٟمراه ذم اعمجتٛمع راضمٕم٤ًم سم٤مًميورة إمم أصؾ فم٤مهرة آظمتالط، سمؾ يرضمع يمثػٌم 

ُمٜمف إمم اًمٕمٜم٤مس اإلو٤مومٞم٦م اًمتل مت٤مرس سمٕمد حتّ٘مؼ آظمتالط، واًمتل شمٙمقن ذم هم٤مًمٌٝم٤م 

عمرأة وزيٜمتٝم٤م وٟمقع اًمٙمالم ُمٜمٝم٤م وُمٕمٝم٤م وقمدم ُمراقم٤مة حمّرُم٦ًم ذم ٟمٗمًٝم٤م يمٚم٤ٌمس ا

 اًمْمقاسمط اًمنمقمٞم٦م ذم ذًمؽ.

 إذن، ومتٓمٌٞمؼ ىمقاقمد ؾمّد اًمذرائع وهمػم ذًمؽ ومٞمف ىمدٌر ُمـ اعم٤ٌمًمٖم٦م.

ـه ﴿ىمد شم٘مّدم اًمٙمالم ذم آي٦م:  ثاكقًا: ، وىمٚمٜم٤م سم٠مّٟمف ٓ دًمٞمؾ قمغم ﴾َوَؿْرَن ِِف ُبُققتُِؽ

ٙمـ ومٝمؿ إـمالىمٝم٤م يمام شم٘مّدم ُمع اومؽماض أّن ؿمٛمقهل٤م ًمٖمػم زوضم٤مت اًمٜمٌل، سمؾ إٟمف ٓ يٛم

اًمٜمٝمل قمـ اًمتؼّمج هق هنل قمـ ُمٓمٚمؼ اًمٔمٝمقر، وم٢مّن ذًمؽ ًمق وىمع ٓؾمتدقمك احلدي٨م 

، ُمع أٟمٜم٤م مل ٟمًٛمع سم٠مؾمئٚم٦م طمقل هذا اعمقوقع ذم  ـّ اعمتٙمّرر قمـ ظمروج اًمٜم٤ًمء ُمـ سمٞمقهت

ن إذٟمف، اًم٘مرون اهلجري٦م إومم، وهلذا حتّدث اًمٗم٘مٝم٤مء قمـ ظمروضمٝم٤م سم٢مذن اًمقزم وسمدو

ومل يتٕمّروقا أؾم٤مؾم٤ًم عمٌدأ اخلروج ُم٘م٤مسمؾ اًم٘مرار ذم اًمٌٞمقت، هذا ُمْم٤موم٤ًم إمم خم٤مًمٗم٦م 

 ذًمؽ ًمٚمًػمة سمِمٙمؾ ىم٤مـمع يمام يالطمظ سم٠مدٟمك ُمراضمٕم٦م.

إّن آي٦م اجلٚم٤ٌمب ُمٝمام دًّم٧م، ومٝمل شمدّل قمغم ضورة ُم٤ٌمًمٖم٦م اعمرأة ذم اًمتحّٗمظ  ثافثًا:

يم٤مٟم٧م خترج ُمـ سمٞمتٝم٤م ظمالوم٤ًم  ذم ًمًٌٝم٤م يمل ٓ شمٕمرف ومال شم١مذى، وهذا ُمٕمٜم٤مه أهن٤م

ًمٗمرض ؿمٛمقل آي٦م اًم٘مرار ذم اًمٌٞمقت ًمٕم٤مُّم٦م ٟم٤ًمء اعمًٚمٛملم، وًمق همْمْمٜم٤م اًمٓمرف وم٢مّن 

هم٤مي٦م ُم٤م شمٗمٞمد هق مم٤مرؾم٦م يمّؾ ُم٤م ُمـ ؿم٠مٟمف مح٤مي٦م اعمرأة ُمـ إذى، وم٢مذا متٙمٜم٤ّم ُمـ شمقومػم 

 اًمٕمٛمؾ ًمٚمٛمرأة واؾمتٓم٤مقم٧م هذه اعمرأة ذم قمالىم٤مهت٤م أن حتٛمل ٟمٗمًٝم٤م ُمـ إذي٦م ـ يمام

ذطمٜم٤م ذم اًمتٕمٚمٞمؼ إّول آٟمٗم٤ًم ـ إذًا ومام هق اعمقضم٥م ٕصؾ حتريؿ اًمٕمٛمؾ قمٚمٞمٝم٤م 

وآظمتالط ُمـ رأس؟! ومٚمٜم٘مؾ سمجقازه ُمنموـم٤ًم سمنموط ٟمًتٓمٞمع ُمـ ظمالهل٤م وامن 

قمدم شمٕمّروٝم٤م ًمألذي٦م وامٟم٤ًم قم٘مالٟمٞم٤ًم ٓ قم٘مٚمٞم٤ًم، ومٚمٞمس ُمـ اعمٜمٓم٘مل ـ ًمق أُمٙمـ شمقومػم 
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رم ُمع ُمٌدأ آظمتالط ـ أن ٟمٛمٜمع ُمـ أصؾ اًمْمامن سمٌٕمض اإلضمراءات اًمتل ٓ شمتٜم٤م

 آظمتالط، طمٞم٨م حيت٤مج إُمر إمم دًمٞمؾ، وإٓ يم٤من حترياًم عم٤م مل يرد ومٞمف هنل.

إٟمٜمل أقمت٘مد سم٠مّن حتٛمٞمؾ آظمتالط ُم١ًموًمٞم٦م يمّؾ إذى اًمالطمؼ قمغم اعمرأة ومٞمف 

ُم٤ٌمًمٖم٦م وهتقيؾ إقمالُمل، رسمام يٜمًجؿ ُمع طم٤مًم٦م اضمتامقمٞم٦م ظم٤مّص٦م ًمٌٕمض اعمجتٛمٕم٤مت 

سمٞم٦م اعمح٤مومٔم٦م ضمّدًا: هلذا ومٜمحـ سمح٤مضم٦م إمم شمٗمٙمٞمؽ إُمقر سمدىّم٦م أيمؼم، وٟمحـ اًمٕمر

ٟمٕمرف أّن اعمرأة اعمًٚمٛم٦م اعمح٤مومٔم٦م اعمٚمتزُم٦م ذقم٤ًم سمًؽمه٤م وقمٗم٤مومٝم٤م وأظمالىمٝم٤م 

وطمّم٤مٟمتٝم٤م وُمٜمٕمتٝم٤م ىم٤مدرة قمغم اًمٕمٛمؾ دون شمٕمّرض ٕذى ُمـ هذا اًمٜمقع، ومًٚمقك 

 اعمرأة ُمٝمؿ ضمدًا هٜم٤م، وًمٞمس وم٘مط أصؾ آظمتالط.

ـْ َحْقُث َشَؽـُتؿ﴿ِمػم هٜم٤م إمم أّن آي٦م: وٟم ـه ِم ٓ ﴿(، وآي٦م: 6اًمٓمالق: ) ﴾َأْشؽِـُقُه

ـَ  ُرْج ـه َوٓ ََيْ ـه ِمـ ُبُققَِتِ ِرُجقُه (، ٓ رسمط هلام سم٤معم٘م٤مم، ظمالوم٤ًم عم٤م 1)اًمٓمالق:  ﴾ُُتْ

 ، ومٝمام ظم٤مّصت٤من سم٤معمٓمّٚم٘م٦م، وؾمٞم٠ميت سمٕمض اًمتٕمٚمٞمؼ إن ؿم٤مء اهلل.شمقطمٞمف سمٕمض اًمٙمٚمامت

إّن آؾمتٜم٤مد إمم ٟمّمقص صالة اجلٛمٕم٦م واًمٕمٞمديـ ٓ يتّؿ إٓ إذا ومٝمؿ ُمـ  بعًا:را

ٓ اًمٜمٝمل، وإٓ ومٖم٤مي٦م ُم٤م شمدّل قمٚمٞمف قمدم اًمقضمقب،  ×اًمقاردة ذم ضمقاب اإلُم٤مم

واعم٘مدار اعمتٞمّ٘مـ أّن هذه اًمٜمّمقص شمٗمٞمد قمدم اًمقضمقب: ّٕن طمٞمثٞم٦م اًم١ًمال يمام يٛمٙمـ 

اخلروج هلذه اًمّمٚمقات يٛمٙمـ أن شمدور  أن شمٙمقن طمقل ضمقاز هذه اًمّمٚمقات هل٤م أو

طمقل وضمقهب٤م قمٚمٞمٝم٤م، وإىمرب أّن اًم١ًمال طمقل اًمقضمقب: ّٕن قمٛمقُم٤مت 

وُمٓمٚم٘م٤مت صاليت اجلٛمٕم٦م واًمٕمٞمديـ شمًتدقمل سمٓمٌٕمٝم٤م اًمِمٛمقل ًمٚمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء، 

ومٙم٤من إىمرب أن يٙمقن اًم١ًمال قمـ هذا اًمقضمقب اعمًتدقمك سمٓمٌٞمٕمتف ُمـ اًمٜمّمقص، 

أّن ذًمؽ هيدم أّي فمٝمقر ذم إوم٤مدة اجلقاب ًمٚمٜمٝمل  ٓ قمـ اجلقاز، وٓ أىمّؾ ُمـ

 اًمتحريٛمل أو اًمٙمراهتل.

                                           
 .215: 3اٟمٔمر: اًمٙم٤مؾم٤مين، سمدائع اًمّمٜم٤مئع ذم شمرشمٞم٥م اًمنمائع  (1)
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وهذا ٓ يٕمٜمل ُمرضمقطمّٞم٦م آظمتالط: إذ ىمد ٓ يٙمقن ذًمؽ ٟمتٞمج٦م آظمتالط 

، وطمتك ًمق  ـّ ـّ وأوٓده ـّ سمؽمك ُمٜم٤مزهل ومح٥ًم، سمؾ ٕؾم٤ٌمب أظمر ُمٕمف، يمٕمنه٤م قمٚمٞمٝم

ًة ذم طمٞمثٞم٦م قمدم وضمقد قمٜمٍم ؾمّٚمٛمٜم٤م ـ وًمق ًم٘مريٜم٦م اؾمتثٜم٤مء اعمرأة اًمٕمجقز اًمٔم٤مهر قم٤مد

إصم٤مرة ضمٜمًّٞم٦م ومٞمٝم٤م ـ ومٝمق ٓ يدّل قمغم طمرُم٦م آظمتالط: ّٕن اعمٗمًدة اًم٘مٚمٞمٚم٦م ىمد شُمً٘مط 

اًمقضمقب: ًمٙمٗم٤مي٦م ُمٕم٤مرو٦م اجل٤مٟم٥م اعمّمٚمحل ذم اإلًمزام سم٤مًمقضمقب ُمع اجل٤مٟم٥م 

اعمٗمًدي ذم اعمٙمروه، مم٤ّم يً٘مط اعم٘مدار اًمزائد ذم اعمّمٚمح٦م اًمقضمقسمّٞم٦م ُمع سم٘م٤مء أصؾ 

٤من. وإّٟمام ٟمثػم هذا آطمتامل ٟمتٞمج٦م وضمقد سمٕمض اًمرواي٤مت اًمتل شمٜمٝمك طمتك أن اًمرضمح

 ي١مّم اًمرضمؾ أهٚمف ذم صالة اًمٕمٞمديـ، يمام ذم ُمقصم٘م٦م قمامر.

ًمقهمْمْمٜم٤م اًمٓمرف قمـ ُم٤م ىمّدُمٜم٤مه، وم٢مّن اعمٗمًدة هٜم٤م ٓ يٕمٚمؿ أهن٤م ُمـ ضمٝم٦م  خامسًا:

أن يٙمقن  ُمٓمٚمؼ آظمتالط: ّٕن آظمتالط اعمٕمٝمقد ذم اًمّمٚمقات اًمٕم٤مُّم٦م يٛمٙمـ

سمٛمٕمٜمك آزدطم٤مم اعمقضم٥م ٓطمتٙم٤مك اًمرضم٤مل سم٤مًمٜم٤ًمء، سمؾ هذا ُم٤م ئمٝمر ُمـ اًمًٞمد 

اخلقئل طمٞم٨م قمّٛمؿ إمم يمؾ ُم٤م ومٞمف زطم٤مم أيمثر يمّمالة اجلامقم٦م، ومٚمٕمّؾ اعمِمٙمٚم٦م ذم هذا 

اًمزطم٤مم اًمذي ي٘مع ُمع ـمرىم٤مت صٖمػمة ضمدًا وحمدودة آٟمذاك، وُمـ همػم اعمٕمٚمقم أّٟمف ًمق 

هذا اًمزطم٤مم واًمتداّك ذم اًمٓمرىم٤مت ًمٙم٤من احلٙمؿ  أُمٙمـ ظمروج اًمٜم٤ًمء سمدون طمّمقل

هق قمٞمٜمف، وٓ ٟمريد سمذًمؽ إؾم٘م٤مط إـمالق اًمدًمٞمؾ هٜم٤م، سمؾ ٟمريد إؾم٘م٤مط شمٕمٚمٞمٚمٜم٤م ًمف 

 سم٠مصؾ ُم٠ًمًم٦م آظمتالط، وم٤محتلم إُمر قمغم أيمثر ُمـ ُمؼّمر.

إّن ظمؼم حمٛمد سمـ ذيح وإن يم٤من شم٤مّم اًمًٜمد، إٓ أّن هٜم٤مك أظم٤ٌمرًا شمدّل  شادشًا:

وضمقب اجلٛمٕم٦م واًمٕمٞمديـ قمغم اعمرأة، ومٗمل ظمؼم قمكم سمـ ضمٕمٗمر قمـ  سمِمٙمؾ واوح قمغم

ـّ صالة اًمٕمٞمديـ  ×أظمٞمف ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر ىم٤مل: ؾم٠مًمتف قمـ اًمٜم٤ًمء هؾ قمٚمٞمٝم

، وهذه إظم٤ٌمر اًمداًّم٦م قمغم اًمقضمقب ٟمٕمؿواجلٛمٕم٦م ُم٤م قمغم اًمرضم٤مل؟ ىم٤مل: 

                                           
 .٤224مد: : واحلٛمػمي، ىمرب اإلؾمٜم246ُم٤ًمئؾ قمكم سمـ ضمٕمٗمر:  (1)
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ٗمرائض ُمدقمقُم٦م سم٤مًمٕمٛمقُم٤مت واعمٓمٚم٘م٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م وهمػمه٤م اًمداًّم٦م قمغم وضمقب هذه اًم

سمال شم٘مٞمٞمد سم٤مًمرضم٤مل، ًمٙمٜمّٝم٤م وٕمٞمٗم٦م اًمًٜمد، وم٢مذا سمٜمل قمغم طمجٞم٦م ظمؼم اًمث٘م٦م يم٤من اعمرضّمح 

هق ظمؼم حمٛمد سمـ ذيح، وإٓ أؿمٙمؾ إُمر: ًمٕمدم حتّمٞمؾ اًمقصمقق سمً٘مقط اًمقضمقب 

وختّمٞمص اًمٕمٛمقُم٤مت وشم٘مٞمٞمد اعمٓمٚم٘م٤مت ٓؾمٞمام ُمع ىمرآٟمٞم٦م سمٕمْمٝم٤م ووضمقد اعمٕم٤مرض: 

ذم  ًمًٜمد خيّٗمػ ُمـ طمّمقل اًمٞم٘ملم سم٤مًمّمدورّٕن وضمقد اعمٕم٤مرض وًمق يم٤من وٕمٞمػ ا

 .اخلؼم اعم٘مّٞمد ًمإلـمالىم٤مت

 

١ّٝ ١ّٝ حتًًٝ  ْصٛص االختالط، َتابع١ تفصًٝ

إّن اًمٜمّمقص اًمتل اؾمتٜمد إًمٞمٝم٤م ذم رومض آظمتالط قمغم ُمًتقى احلدي٨م  شابعًا:

اًمنميػ شمٕم٤مين ُمـ ُمِم٤ميمؾ ؾمٜمدي٦م طم٤مّدة أطمٞم٤مٟم٤ًم، إو٤موم٦م إمم ُمِم٤ميمؾ ذم اًمدًٓم٦م أطمٞم٤مٟم٤ًم 

 أظمرى.

ومخؼم اإلُم٤مم قمكم قمـ اًمًٞمدة اًمزهراء ذم أّن إومْمؾ أن ٓ شمرى اعمرأة اًمرضم٤مل  أ ـ

وٓ يراه٤م اًمرضم٤مل، ُمرؾمٌؾ مل ئمٝمر ًمف ؾمٜمد، وهم٤مي٦م ُم٤م يدّل قمٚمٞمف هق ُمرضمقطمٞم٦م 

 آظمتالط ٓ حتريٛمف، طمتك يتخذ ذريٕم٦ًم حلٔمر قمٛمؾ اعمرأة ٟمتٞمج٦م آظمتالط.

ّم٤مدر اًمًٜمّٞم٦م ُمقىمقٌف قمغم اسمـ أُم٤م طمدي٨م طمٌس اعمرأة، وم٤مًمقارد ُمٜمف ذم اعم ب ـ

، ومال يٙمقن طمج٦ًم قمٚمٞمٜم٤م: ٓطمتامل يمقٟمف قمـ |قم٤ٌمس اًمذي ٓ يٜمًٌف إمم رؾمقل اهلل

اضمتٝم٤مٍد ُمٜمف. وأُم٤م اًمقارد ذم اعمّم٤مدر اًمِمٞمٕم٦م، ومخؼم همٞم٤مث سمـ إسمراهٞمؿ ُمٕمتؼم اًمًٜمد، 

ـّ ومٞمف ُمِمٙمٚم٦ًم ُمتٜمٞم٦م ُمـ طمٞم٨م إٟمف ُم٤م هق اًمرسمط  وىمد شمٗمّرد سمٜم٘مٚمف اًمّمدوق ذم اًمٕمٚمؾ، ًمٙم

ـّ ذم اًمٌٞمقت، وم٢مّن هذا  سملم يمقن مّه٦م اعمرأة ذم اًمرضم٤مل وسملم اًمتٗمريع قمغم ذًمؽ سمحًٌٝم

يدّل قمغم أّن اعمرأة ٓ يقصمؼ هب٤م ُمـ طمٞم٨م إّن قمٛمٚمٝم٤م ذم اًمرضم٤مل وم٢مذا ظمرضم٧م ُمـ اعمٜمزل 

ـّ ؿمديد سم٤مًمٜم٤ًمء، ُمع أّن اًمرضمؾ  مل ي١مُمـ ُمٜمٝم٤م، ٓ أٟمف مل ي١مُمـ قمٚمٞمٝم٤م، وهذا ومٞمف ؾمقء فم
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ـّ ٓ اًمٕمٙمس، اًمٚمٝمؿ إٓ إذا  ذم اًمٕم٤مدة هق اًمذي إذا اظمتٚمط سم٤مًمٜم٤ًمء مل ي١مُمـ ُمٜمف قمٚمٞمٝم

سمٜمل اًمتٗمريع قمغم أّن مّه٦م اعمرأة ذم اًمرضمؾ هلذا ومحًٌٝم٤م ذم اًمٌٞم٧م حتريؽ هل٤م ومٞمام هق ُمـ 

مّهتٝم٤م ومٞمٙمقن اعمراد ُمـ اًمرضمؾ هٜم٤م اًمزوج ٓ اخل٤مرج، إٓ إذا ضمٕمؾ مجع اًمرضم٤مل ىمريٜم٦م 

حلدي٨م جيٕمؾ اعمرأة خمٚمقىم٦ًم ُمـ اًمرضمؾ ومٞم٤ًمٟمد قمغم اعمٕمٜمك إّول. يمام أّن هذا ا

اًمٜمّمقص اًمداًّم٦م قمغم أهن٤م ظمٚم٘م٧م ُمـ وٚمٕمف ٓ ُمـ سم٘م٤مي٤م ـمٞمٜمتف، وهل ٟمّمقص ضمرى 

 اًمتٕمٚمٞمؼ قمٚمٞمٝم٤م ذم حمّٚمف.

قمغم أّٟمف مل ٟمٗمٝمؿ ُمدى واىمٕمٞم٦م رسمط اًمرضمؾ سم٤مٕرض، ومٝمؾ صحٞمح سم٠مّن مّه٦م اًمرضمؾ 

اًمزراقمل؟! ُمع أّن اًم٘مرآن  ذم إرض أو أّن هذا اًمٙمالم يتٜم٤مؾم٥م ُمع صم٘م٤موم٦م اعمجتٛمع

اًمٙمريؿ ي٘مّدم ًمٜم٤م مّه٦م اًمٜم٤مس ذم همػم إرض ُمـ ُمٚمذات احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م يم٤مًمٜم٤ًمء واًمٌٜملم 

واًم٘مٜم٤مـمػم اعم٘مٜمٓمرة ُمـ اًمذه٥م واًمٗمْم٦م واخلٞمؾ اعمًّقُم٦م وإٟمٕم٤مم واحلرث، ومٝمذه 

أداة اًمّمقرة ٓ شمٌدو ُمتٓم٤مسم٘م٦ًم ُمع اجلّق اًم٘مرآين ذم هذا اعمج٤مل، ٓؾمّٞمام سمٕمد اؾمتخداُمٝم٤م 

 حلٍم مّه٦م اعمرأة ذم اًمرضم٤مل ومّه٦م اًمرضم٤مل ذم إرض. إٟماماحلٍم 

وىمد اقمتؼم اًمٕمالُم٦م ؿمٛمس اًمديـ هذا احلدي٨م مم٤م ومٞمف رائح٦م اإلهائٞمٚمٞم٤مت وأٟمف 

 .خم٤مًمٌػ ًمٚمقاىمع: ٕن اعمرأة هتتؿ سم٤مٕرض واًمرضمؾ هيتّؿ سم٤معمرأة

ٟمحق اًمقضمقب دّل  يْم٤مف إمم ذًمؽ أّن إُمر سمحٌس اعمرأة ذم اًمٌٞم٧م إن يم٤من قمغم

قمغم طمرُم٦م ُمٓمٚمؼ آظمتالط، وإٓ دّل قمغم ُمرضمقطمٞمتف ٓ طمرُمتف، ودًٓمتف قمغم 

اًمقضمقب ُمِمٙمٚم٦م: ٕهّن٤م شمٕمٜمل ًمزوم طمٌس اًمرضم٤مل ًمٚمٜم٤ًمء ُمٜمذ اًمٕمٍم اًمٜمٌقي، وهل 

فم٤مهرة ًمق يم٤مٟم٧م ًمٗمرو٧م ووٕم٤ًم ضمديدًا ذم ٟمًؼ احلٞم٤مة آضمتامقمٞم٦م قمٜمد اًمٕمرب 

عمنميمقن وّد اعمًٚمٛملم ذم دي٤مٟمتٝمؿ، ومٚمؿ يٙمـ قمٜمد وًمٓمرح طمقهل٤م أُمٌر ُم٤م، سمؾ ٕصم٤مره٤م ا

 اًمٕمرب فم٤مهرة احلٌس هذه، سمؾ يم٤مٟم٧م اًمٜم٤ًمء خترج ًمألؾمقاق وهمػمه٤م.

                                           
 .87ـ  86: شطم٘مقق اًمزوضمٞم٦م»حمٛمد ُمٝمدي ؿمٛمس اًمديـ، ُم٤ًمئؾ طمرضم٦م ذم وم٘مف اعمرأة  (1)
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ـّ واحلٞمٚمقًم٦م  ويٛمٙمـ هٜم٤م إصم٤مرة اطمتامل ذم أن يٙمقن اعمراد ُمـ احلٌس هق ُمٜمٕمٝم

ـّ وسملم اًمرضم٤مل ُمـ أن يٜمدومٕمـ ٟمحقهؿ ٓ احلٌس ذم اًمٌٞمقت واًمًجـ ومٞمٝم٤م.  سمٞمٜمٝم

 وه٥م أظمر ومٝمق وٕمٞمػ سمف: ومٝمق ُمْمّٕمػ ضمدًا وُمتٝمؿ سم٤مًمٙمذب هذا، وأُم٤م ظمؼم

 واًمقوع.

وأُم٤م ظمؼم قمٌد اًمرمحـ سمـ يمثػم ذم رؾم٤مًم٦م اإلُم٤مم قمكم إمم اسمٜمف احلًـ، ومٝمق ظمؼم  ج ـ

ورد ذم سمٕمض اعمّم٤مدر سمال ؾمٜمد أؾم٤مؾم٤ًم، وذم سمٕمْمٝم٤م أظمر سمًٜمد ومٞمف إرؾم٤مل: طمٞم٨م 

اعم٘مدام ومٞمف أيْم٤ًم وهق  رواه إؿمٕمري قمـ سمٕمض أصح٤مسمٜم٤م، ُمع وضمقد قمٛمرو سمـ أيب

جمٝمقل احل٤مل، وذم سمٕمٍض صم٤مًم٨م ضم٤مء ؾمٜمده سم٤مًمغ اًمْمٕمػ، طمٞم٨م ورد ومٞمف ـ ُمْم٤موم٤ًم إمم 

اإلرؾم٤مل ـ يمّؾ ُمـ: قمكم سمـ طم٤ًمن سمـ يمثػم اهل٤مؿمٛمل وقمٌد اًمرمحـ سمـ يمثػم، ومه٤م 

 ُمْمّٕمٗم٤من ضمدًا ذم يمٚمامت قمٚمامء اًمرضم٤مل.

، ـّ ُمـ آرشمٞم٤مب..ظمػم ًمؽ وهلوىمد ومٝمؿ اًمٕمالُم٦م ؿمٛمس اًمديـ ُمـ اخلؼم سم٘مريٜم٦م 

ـّ قمـ آظمتالط اعم١مّدي إمم اًمٗم٤ًمد واًمٗمتٜم٦م ٓ ُمٓمٚم٘م٤مً  ، وإن مل يٙمـ أٟمف يريد طمجٌٝم

ومٝمٛمف واوح٤ًم: ّٕن ُمالك احلٙمؿ ىمد يٙمقن أوٞمؼ دائرًة ُمـ ُم٤ًمطم٦م آقمت٤ٌمر ذم 

 احلٙمؿ ٟمٗمًف، حتّٗمٔم٤ًم قمغم اعمالك، يمام طمّ٘مؼ ذم قمٚمؿ إصقل.

د ورد قمـ ُمًٕمدة سمـ صدىم٦م وهق جمٝمقل احل٤مل وأُم٤م ظمؼم اًمٕمّل واًمٕمقرة، وم٘م د ـ

قمٜمدٟم٤م، وورد قمـ هِم٤مم سمـ ؾم٤ممل وهق صحٞمح اًمًٜمد قمغم اعمِمٝمقر، وومٞمف إسمراهٞمؿ سمـ 

ـّ هذا احلدي٨م ومٞمف ٟمٔمر، وم٢مٟمف إذا أريد أن يٌلّم أّن اعمرأة ٓ شمتٙمّٚمؿ ُمع  ه٤مؿمؿ، وًمٙم

ًمٚمٛمًٚمٛملم  اًمرضمؾ ومٝمذا خم٤مًمػ ًمٔم٤مهر ُم٤م ي٘مّدُمف ًمٜم٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمًػمة اًمٕمٛمٚمٞم٦م

اعمٕم٤مسيـ ًمزُمـ اًمٜمّص، ٓ أىمّؾ أّن ذًمؽ يم٤من ؾمػمة سمٕمض ٟم٤ًمء اًمٜمٌل ُمثؾ قم٤مئِم٦م 

ـّ ظمّمقُم٤مت، وم٤مًم٘مرآن  دون أن ٟمًٛمع ٟم٘مدًا قمٚمٞمٝم٤م طمتك ممّـ وىمٕم٧م سمٞمٜمف وسملم سمٕمْمٝم

                                           
 .88ـ  87اٟمٔمر: اعمّمدر ٟمٗمًف:  (1)
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ـّ اًم٘مقل اعمٕمروف وهذا ظمػم ؿم٤مهد قمغم  هنك ٟم٤ًمء اًمٜمٌل أن خيْمٕمـ سم٤مًم٘مقل وأضم٤مز هل

أة ُمع اًمرضمؾ ذم ٟم٤ًمء اًمٜمٌل اًمٚمقايت حيٛمٚمـ ظمّمقصٞم٦م أّن اًم٘مرآن ٓ يامٟمع طمدي٨م اعمر

ـّ ذم اًمتجقيز، يمام ىمّدم ًمٜم٤م  اؾمتثٜم٤مئٞم٦م، ومٌٓمريؼ أومم أن يٙمقن احل٤مل يمذًمؽ ذم همػمه

اًم٘مرآن اًمٙمريؿ طمدي٨م اعمرأة اًمتل دم٤مدل ذم زوضمٝم٤م وطمدي٨م ُمقؾمك ُمع اعمرأشملم، 

اًمٙمالم وًمزوم  وهذا يمّٚمف يٗمٞمد أّن اعمٓمٚمقب هق اًمٙمالم اعمتقازن ٓ اًمٜمٝمل قمـ ُمٓمٚمؼ

ـّ سم٤مًمًٙمقت، وأّن اعم٠ًمًم٦م ًمٞم٧ًم شمنميٕمٞم٦ًم.  ؾمؽم قمٞمٝم

هذا، وىمد ورد هذا احلدي٨م ُمًٜمدًا إمم أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ ذم ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜم٦ّم، وذم 

ـُ  اًمًٜمد إؾمامقمٞمؾ سمـ قم٤ٌمد اًمٌٍمي، وهق جمٝمقل احل٤مل، سمؾ ىمد وّٕمػ طمديَثف اسم

 اعمٕمروف سم٤مًمتقصمٞمؼ. طم٤ٌمن اًمًٌتل

، ومقردت ذم إطمٙم٤مم ًمإلُم٤مم حيٞمك سمـ احلًلم تقمّل وقمقراوأُم٤م صٞمٖم٦م 

ُمٍّمطم٤ًم سم٤مًمرومع ومٞمٝم٤م، يمام وردت ذم أُم٤مزم اًمٓمقد، وذم اًمًٜمد سمٕمض اعمٝمٛمٚملم 

واعمج٤مهٞمؾ ُمثؾ ُمقؾمك سمـ قمٌد اهلل سمـ ُمقؾمك احلًٜمل شم٤مرة، واحلًلم سمـ إسمراهٞمؿ 

اًم٘مزويٜمل، واحلًـ سمـ قمكم سمـ قمٌد اًمٙمريؿ اًمزقمٗمراين أظمرى، وُمٕمف ٓ يّمّح 

 ٜم٤مد إًمٞمف، ٓؾمٞمام وأٟمف مل يرد ذم ُمّم٤مدر احلدي٨م إومم قمٜمد اعمًٚمٛملم.آؾمت

وأُم٤م ظمؼم همٞم٤مث سمـ إسمراهٞمؿ ذم ُمداومٕم٦م اًمرضم٤مل، ومٝمق صحٞمح اًمًٜمد سم٤مًمّمٞمٖم٦م  هـ ـ

إومم، وُمرؾمؾ ذم صٞمٖمتف اًمث٤مٟمٞم٦م، ًمٙمٜمف ٓ يدّل سمٓمري٘مف اًمّمحٞمح إٓ قمغم ُمرضمقطمٞم٦م 

ف ُمٙم٤مٟم٦م اعمرأة، واعمداومٕم٦ُم ٓ ُمداومٕم٦م اًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل ذم اًمٓمرىم٤مت، وأّن ذًمؽ ظمال

شمٕمٜمل ُمٓمٚمؼ آظمتالط، سمؾ طمّّم٦م ظم٤مّص٦م ُمٜمف، وهل اًمتل شم٘مع ومٞمٝم٤م قمٛمٚمٞم٤مت دومع 

ودومع ُمت٤ٌمدل سمحٞم٨م يدومع أطمدمه٤م أظمر ُمـ ؿمّدة اًمزطم٤مم، يمام أّن هذا هق ُمٕمٜمك 

أيْم٤ًم، اًمقاردة ذم اًمّمٞمٖم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، ومتٙمقن داًّم٦ًم قمغم ُمٌٖمقوٞم٦م هذا  يزامحـاعمزامح٦م و

                                           
 .85: 1: ووٕمٗم٤مء اًمٕم٘مٞمكم 123: 1راضمع: اسمـ طم٤ٌمن، يمت٤مب اعمجروطملم  (1)
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 ر ُمـ طمٞم٨م آشمّم٤مل وآطمتٙم٤مك اعمثػميـ ًمٚمٖمرائز ٟمققم٤ًم واعمٜم٤مومٞملم ًمٚمٕمّٗم٦م.إُم

 ُمرؾمٌؾ. يقاوم٘مـ اًمرضم٤ملهذا، وظمؼم همٞم٤مث سمٓمريؼ اًمؼمىمل ذم اعمح٤مؾمـ سمّمٞمٖم٦م 

، ومٚمؿ يرد ذم ُمّم٤مدر اإلُم٤مُمٞم٦م وأُم٤م طمدي٨م اًمٜمٝمل قمـ اًمدظمقل قمغم اعمٖمّٞم٤ٌمت و ـ

راد أيمثر ُمـ أّن اًمٜم٤ًمء اعمٖمّٞم٤ٌمت يٜمٝمك وإٟمام ضم٤مء ذم يمت٥م أهؾ اًمًٜم٦ّم، وٓ يٕمٚمؿ أّن اعم

، قمٚماًم أّن اعمراد  ـّ اًمدظمقل قمغم اعمرأة ذم سمٞمتٝم٤م دون أن يٙمقن ومٞمف هق قمـ اًمدظمقل قمٚمٞمٝم

رضمٌؾ، ومٞمٙمقن ذًمؽ ُمٔمٜم٦ّم احلرام، يمام ىمد ئمٝمر ُمـ صٞمٖم٦م هذا احلدي٨م اًمقاردة ذم 

، وىمد سمٕمض ؾمٜمـ اًمدارُمل. واعمٖمٞم٦ٌُم هل اعمرأة اًمتل يٙمقن زوضمٝم٤ًم هم٤مئ٤ًٌم يمام ذيمره

ورد ذم سمٕمض اًمرواي٤مت إؾم٘م٤مط اًمرضمؿ قمـ اعمٖمٞم٥م واعمٖمٞم٦ٌم: ّٕٟمف اًمرضمؾ ًمٞمس ُمٕمف 

: وقمٚمٞمف ومال يدّل طمدي٨م اًمٜمٝمل قمـ اًمدظمقل قمغم اُمرأشمف واعمرأة ًمٞم٧ًم ُمٕمٝم٤م زوضمٝم٤م

اعمٖمٞم٤ٌمت قمغم طمرُم٦م آظمتالط وٓ يمراهتف، وإّٟمام هق طم٤مًم٦م ظم٤مّص٦م ذم اًمدظمقل قمغم 

 ُم٤ًمومر. اعمرأة ذم سمٞمتٝم٤م وزوضمٝم٤م

وُمـ ذًمؽ ٟمٗمٝمؿ أّن جمٛمؾ اًمٜمّمقص اًم٤ًمسم٘م٦م شمريد اًمتحذير مم٤ّم ي١مّدي إًمٞمف 

 آظمتالط، ٓ حتريؿ آظمتالط ذم ٟمٗمًف.

 

١ّٝ  ٚقف١ َع ْصٛص ايٓٗٞ عٔ ارت٠ًٛ باألدٓب

شمٕمّددت اًمرواي٤مت اًمٜم٤مهٞم٦م قمـ اخلٚمقة سم٤مٕضمٜمٌٞم٦م، ويٛمٙمـ رصده٤م قمغم اًمِمٙمؾ 

 اًمت٤مزم:

خذ افبقعة ظذ افـساء جاء ؾقف أن ٓ يؼعدن مع افرجال ـ ما جاء ِف أّن افـبل دا أ 1

                                           
 : وؾمٜمـ اًمؽمُمذي321: 2: وؾمٜمـ اًمدارُمل 215، 197: 4، و397: 3اٟمٔمر: ُمًٜمد أمحد  (1)

2 :319. 

 .261: 9: واسمـ طمجر، ومتح اًم٤ٌمري 319: 2اٟمٔمر: ؾمٜمـ اًمؽمُمذي  (2)

 .178: 7اٟمٔمر: اًمٙم٤مذم  (3)
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 .ِف اْلالء

إّن هذا احلدي٨م وٕمٞمػ اًمًٜمد سمًٝمؾ سمـ زي٤مد وحمٛمد سمـ احلًـ  ويـاؿش أوًٓ:

ٟمف مل شمرد هذه اًمٗم٘مرة ذم أسمـ ؿمّٛمقن، وسم٤مإلرؾم٤مل ذم اعمّم٤مدر إظمرى، ُمْم٤موم٤ًم إمم 

يْمّٕمػ درضم٦م اًمقصمقق سم٤مًمّمدور اًمٜمّمقص اًمت٤مرخيٞم٦م اعمِمٝمقرة طمقل سمٞمٕم٦م اًمٜم٤ًمء، مم٤ّم 

 هٜم٤م.

يٛمٙمـ أن يٙمقن اعمراد ُمـ اًم٘مٕمقد هٜم٤م أُمرًا آظمر همػم اخلٚمقة، وهق اًمٙمقن ُمٕم٤ًم  ثاكقًا:

ذم ُمقوع اخلالء، وهذا اعمٕمٜمك أظمّص سمٙمثػم ُمـ طمرُم٦م ُمٓمٚمؼ آظمتالط واخلٚمقة، 

قمٜمٝم٤م، وأٟمف  |وىمد ٟم٘مؾ أّن قمرب اجل٤مهٚمٞم٦م يم٤مٟم٧م هذه قم٤مدهتؿ أيْم٤ًم ومٜمٝمك اًمرؾمقل

 .ال هذه اًمٕم٤مدة ُمقضمقدة قمٜمد سمٕمض أهؾ اًم٤ٌمدي٦م إمم اًمٞمقمُم٤م شمز

إّن اًمرضمؾ واعمرأة إذا ظمٚمٞم٤م ذم سمٞم٧م : ×قمـ أيب قمٌد اهلل ـ خز ُمؿد افطقار، 2

 .يم٤من صم٤مًمثٝمام اًمِمٞمٓم٤من

 سم٠مّٟمف وٕمٞمػ اًمًٜمد سم٤مإلرؾم٤مل. ويـاؿش أوًٓ:

ًمتحريؿ، وومرٌق إّن ًم٤ًمٟمف ًم٤ًمن اًمتحذير قمـ اًمقىمقع ذم احلرام ٓ ًم٤ًمن ا وثاكقًا:

 سمٞمٜمٝمام، وهق ًم٤ًمٌن ُمتٙمّرر يمثػمًا ذم اًمرواي٤مت.

ـّ يم٤من ُمٕمّمقُم٤ًم ُمـ ىم٤مل:  ×قمـ قمكم ـ خز اَلعػريات، 3 صمالصم٦م ُمـ طمٗمٔمٝم

اًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿ، وُمـ يمؾ سمٚمّٞم٦م: ُمـ مل خيؾ سم٤مُمرأٍة ٓ يٛمٚمؽ ُمٜمٝم٤م ؿمٞمئ٤ًم، ومل يدظمؾ 

 .قمغم ؾمٚمٓم٤من، ومل ُيِٕمـ ص٤مطم٥م سمدقم٦م سمٌدقمتف

                                           
 .233: واًمٓمؼمد، ُمٙم٤مرم إظمالق: 226: 1: ودقم٤مئؿ اإلؾمالم 519: 5اعمّمدر ٟمٗمًف  (1)
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 إّٟمف وٕمٞمػ اًمًٜمد: ًمٕمدم صمٌقت ؾمٜمٍد صحٞمح ًمٙمت٤مب اجلٕمٗمري٤مت. ويـاؿش أوًٓ:

إّٟمف ٓ يدّل إٓ قمغم أّن حت٘مٞمؼ هذه إُمقر حيٗمظ اإلٟم٤ًمن ويٕمّمٛمف، وًمٕمّؾ  ثاكقًا:

ـّ طمٗمٔمف حيٛمل اإلٟم٤ًمن ُمـ اعمحّرم، يمام أذٟم٤م إمم  هذه أو سمٕمْمٝم٤م ًمٞمس حمّرُم٤ًم، ًمٙم

 آرشم٤ٌمط سملم اخلٚمقة واًمزٟم٤م.

عم٤م دقم٤م ٟمقح رسّمف قمّز وضمؾ قمغم ىمقُمف، ، ىم٤مل: ×ضمٕمٗمرقمـ أيب  ـ خز جابر، 4

أشم٤مه إسمٚمٞمس وم٘م٤مل: ي٤م ٟمقح، إن ًمؽ قمٜمدي يدًا أريد أن أيم٤مومئؽ قمٚمٞمٝم٤م ـ إمم أن ىم٤مل ـ 

: اذيمرين  ـّ اذيمرين ذم صمالث ُمقاـمـ، وم٢مين أىمرب ُم٤م أيمقن إمم اًمٕمٌد إذا يم٤من ذم إطمداه

ُمع اُمرأة ظم٤مًمٞم٤ًم وًمٞمس إذا همْم٧ٌم، واذيمرين إذا طمٙمٛم٧م سملم اصمٜملم، واذيمرين إذا يمٜم٧م 

، وؿمٌٞمف سمف ظمؼٌم آظمر ُمرؾمؾ ذم حم٤مدصم٦ٍم وىمٕم٧م سملم إسمٚمٞمس واًمٜمٌل ُمٕمٙمام أطمد

ـ ذيمره اعمٗمٞمد، يمام ضم٤مء هذا  ، وظمؼم صم٤مًم٨م سمٞمٜمٝمام أيْم٤ًم ـ أي إسمٚمٞمس وُمقؾمكُمقؾمك

اعمْمٛمقن ذم ظمؼم ذيمره اسمـ قم٤ًميمر، وضم٤مء أيْم٤ًم ذم يمت٤ميب ىمّمص إٟمٌٞم٤مء ًمٙمّؾ ُمـ 

 زائري.اًمراوٟمدي واجل

إّٟمف وٕمٞمػ اًمًٜمد ضمدًا سمٕمٛمرو سمـ ؿمٛمر اًمقو٤مع اًمٙمذاب، ُمْم٤موم٤ًم  ويـاؿش أوًٓ:

إمم ؾمٕمدان سمـ ُمًٚمؿ ـ وهق جمٝمقل احل٤مل ـ ذم ـمريؼ اعمٗمٞمد، وأُّم٤م ؾمٜمد اسمـ قم٤ًميمر، 

وم٤مخلؼم ومٞمف مل يٜم٘مؾ أؾم٤مؾم٤ًم قمـ ُمٕمّمقم، وإٟمام اٟمتٝمك إمم قمٌد اًمرمحـ سمـ زي٤مد سمـ أٟمٕمؿ، 

 ت٤ميب ىمّمص إٟمٌٞم٤مء وهمػممه٤م ومٝمق ُمرؾمؾ.وأُّم٤م ذم ؾم٤مئر اعمّم٤مدر يمٙم

ًمٕمّؾ قمالُم٤مت اًمٙمذب شمٚمقح ُمـ هذا اخلؼم: وم٠مّي ُمٕمٜمك ٕن يٙمقن ًمٚمٜمٌل  ثاكقًا:
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ظمدُم٤مت قمٜمد اًمِمٞمٓم٤من ّهشمف ومج٤مء اًمِمٞمٓم٤من ًمػمّد ًمف مجٞمٚمف؟! وُم٤م ُمٕمٜمك أن  ×ٟمقح

يٓمٚم٥م اًمِمٞمٓم٤من ُمٜمف أن يذيمره ذم ُمقاوع صمالث، ُمع أّن ذيمره قمٜمده٤م يقضم٥م شمٜمٌٞمٝمف ٓ 

ف؟! سمؾ يمٞمػ ي٘مقل ًمف ُمققمٔم٦ًم يٙمِمػ ًمف ومٞمٝم٤م قمـ ٟمٗمًف، واًمدًمٞمؾ أّن اإلُم٤مم إهمٗم٤مًم

اًم٤ٌمىمر أظمؼمٟم٤م هذه اًم٘مّّم٦م ومتٜمٌّٝمٜم٤م أن ومٙمٞمػ يٙمقن ذًمؽ وؾمقاؾم٤ًم ؿمٞمٓم٤مٟمٞم٤ًم؟! اًمٚمٝمؿ 

إٓ إذا ىمّمد اًمِمٞمٓم٤من هٜم٤م طم٘م٤ًم ومٕمؾ اخلػم ُمع ٟمقح! وًم٧ًم أدري يمٞمػ وصػ سمٕمض 

 .اًمٕمٚمامء هذا احلدي٨م سم٤مًمرائع

هذا اخلؼم همػم واوح اًمدًٓم٦م: إذ هم٤ميتف أّن هذه اعمقارد مم٤م ومٞمف ُمٔمٜم٦ّم  : إنّ ثافثاً 

اًمقىمقع ذم اعمٕمّمٞم٦م وم٘مط، ٓ أهن٤م ُمٕمّمٞم٦م، وإٓ يم٤من احلٙمؿ سملم اًمٜم٤مس طمراُم٤ًم ويم٤من 

 اًمٖمْم٥م ذم ٟمٗمًف طمراُم٤ًم أيْم٤ًم!!

، أّٟمف روي أّن أسمٚمٞمس ىم٤مل: ٓ أهمٞم٥م قمـ اًمٕمٌد ذم صمالث ـ خز افؼطب افراوكدي 5

 .هّؿ سمّمدىم٦م، وإذا ظمال سم٢مُمرأة، وقمٜمد اعمقتُمقاوع: إذا 

وهذا احلدي٨م ـ ُمْم٤موم٤ًم إمم قمدم وضمقد ؾمٜمٍد ًمف أؾم٤مؾم٤ًم ـ طم٤مًمف طم٤مل ؾم٤مسم٘مف، وإٓ 

 ًمزم اًم٘مقل سمحرُم٦م اًمّمدىم٦م، وهذا واوح.

أرسمٕم٦م ُمٗمًدة : |، ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهللـ خز أيب اْلر )أيب ادجر( 6

، وجم٤مًم٦ًم ًمٚم٘مٚمقب: اخلٚمقة سم٤مًمٜم٤ًمء، وآؾمتٛمت٤مع )آؾمت ـّ ، وإظمذ سمرأهي ـّ امع( ُمٜمٝم

 .اعمقشمك..

 إّٟمف وٕمٞمػ ؾمٜمدًا: وم٠مهمٚم٥م رواشمف جم٤مهٞمؾ. ويـاؿش أوًٓ:

                                           
 .13: 5اٟمٔمر: إُمثؾ  (1)

 .265: 14ؾم٤مئؾ ُمًتدرك اًمق (2)

: وآًمقد، روح 326: 6: واًمدر اعمٜمثقر 83: واًمٓمقد، إُم٤مزم: 315اعمٗمٞمد، إُم٤مزم:  (3)

 .291: 5: وأؾمد اًمٖم٤مسم٦م 73: 31اعمٕم٤مين 
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إّن ذًمؽ ُمٕمٜم٤مه أّن هذه إرسمع شمقضم٥م وم٤ًمد اًم٘مٚم٥م، وًمٞمس ُمـ اًميوري  ثاكقًا:

ـّ وجم٤مًم٦ًم اعمقشمك طمٞم٨م مل يٗم٧ِم أطمٌد  أن شمٙمقن ذم طمّد ٟمٗمًٝم٤م حمّرُم٦ًم، يم٤مٕظمذ سمرأهي

 .سمحرُمتٝمام

وسمٛمالطمٔم٦م جمٛمقع هذه اًمٜمّمقص اًمقاردة ذم اخلٚمقة سم٤معمرأة إضمٜمٌٞم٦م ٟمجده٤م 

شمِمؽمك ذم أهمٚمٌٝم٤م ذم وروده٤م ذم ُمّم٤مدر ٓ شمرىمك إمم ُمًتقى اًمدرضم٦م إومم قمٜمد 

اعمًٚمٛملم، ُمع اؿمؽمايمٝم٤م ذم اًمْمٕمػ اًمًٜمدي اًمِمديد، ُمع أهن٤م ٓ شمريد إٓ إيّم٤مل 

ُم٦م، وهل اًمتحذير ُمـ اخلٚمقة عم٤م رؾم٤مًم٦م واطمدة شمِمٌف رؾم٤مًم٦م ٟمّمقص آظمتالط اعمت٘مدّ 

دمّره ُمـ اًمزٟم٤م، ٓ أهن٤م فم٤مهرة ذم حتريؿ اخلٚمقة ٟمٗمًٝم٤م، ُمـ هٜم٤م ٓ يٌدو أّن ُم٤م ذيمره 

اًمِمٞمخ اعمٜمتٔمري ـ ُمـ أّن رواي٤مت اخلٚمقة سمٚمٖم٧م قمٜمد اًمٗمري٘ملم ُمـ اًمٙمثرة ُم٤م يقضم٥م 

ـ دىمٞم٘م٤ًم: وم٢مّن جمّرد أّي شمرايمؿ قمددي ًمٕمنمة  اـمٛمئٜم٤من اًمٜمٗمس سمّمدور سمٕمْمٝم٤م

واي٤مت ٓ يٕمٜمل آـمٛمئٜم٤من سم٤مًمّمدور، ىمٌؾ رصد طم٤مهل٤م وأوو٤مقمٝم٤م اًمًٜمدي٦م واعمتٜمٞم٦م ر

 واًمدًٓمٞم٦م.

ـ مـ هـا كجد أّن أهؿ رواية ِف ؿضقة اْلؾقة هل افرواية افتل كؼؾـاها شابؼًا ظـ  7

، إذ قمٚمٞمٝم٤م شمّؿ اقمتامد سمٕمض وم٘مٝم٤مء أهؾ ٓ َيؾقّن رجؾ بامرأة :مصادر أهؾ افسـّة

٦م اخلٚمقة ُمٓمٚم٘م٤ًم، وهل فم٤مهرة ذم ُم٘مٓمٕمٝم٤م هذا ذم اًمٜمٝمل اعمٓمٚمؼ قمـ اًمًٜم٦م ًمإلومت٤مء سمحرُم

ظمٚمقة أّي رضمؾ سم٠مّي اُمرأة، وذم سمٕمض صٞمٖمٝم٤م اؾمتثٜم٤مء اعمحرم، وطمتك ًمق مل يتّؿ 

اؾمتثٜم٤مؤه سحي٤ًم إٓ أٟمف ـ ُمع اًمزوج ـ ُمًتثٜمٞم٤من وٛمٜم٤ًم سم٤مٓرشمٙم٤مز اعمتنّمقمل اعمًتٛمّد 

 ُمـ ٟمّمقص اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦ّم.

ي٨م صحٞمح اًمًٜمد وومؼ أصقل أهؾ اًمًٜم٦ّم ذم اجلرح واًمٔم٤مهر أّن هذا احلد

                                           
 .533: 2اعمٜمتٔمري، دراؾم٤مت ذم اعمٙم٤مؾم٥م اعمحّرُم٦م  (1)



 273 ................................... عنل املرأة، دراسة يف ضوء معطيات الفقه اإلسالمي

واًمتٕمديؾ، وُمـ صمؿ يٙمقن طمج٦ًم وُمٕمتؼمًا ذم حتريؿ اخلٚمقة سم٤مٕضمٜمٌٞم٦م، وًمٞمس ومٞمف شم٘مٞمٞمد 

 ُمٍّمح سمف سمخقف اًمٗمتٜم٦م.

إٓ أٟمف جي٥م حتديد ُمٕمٜمك اخلٚمقة سم٤مٕضمٜمٌٞم٦م، وم٢مّن فم٤مهر احلدي٨م هق اًمقطمدة ذم 

هٜم٤مك رضمٌؾ ُمع ٟم٤ًمء، أو يم٤مٟمقا ذم ُمٙم٤من  اًمرضمؾ واعمرأة مم٤م هق ُمٔمٜم٦ّم اًمٗم٤ًمد، ومٚمق يم٤من

ٓ همػم ُمٖمٚمؼ، أو ذم زواي٦ٍم ُمـ اًمٓمريؼ، أو همػم ذًمؽ، ومال حيرز أٟمف ُمِمٛمقل ًمٕمٜمقان 

: ّٕن هذا اًمتٕمٌػم يراد سمف ـ يمام ئمٝمر أيْم٤ًم ُمـ شمرشمٞم٥م أطمٙم٤مم خيٚمقن رضمؾ سم٤مُمرأة

ًمق أراده٤م متّٙمٜم٤ًم  اًمٜمٙم٤مح عمـ ظمغم سم٤معمٕم٘مقد قمٚمٞمٝم٤م ـ اخلٚمقة اًمتل يتٛمّٙمـ ُمٕمٝم٤م ُمـ اعم٘م٤مرسم٦م

قمرومٞم٤ًم وقم٘مٚمٞم٤ًم وقم٤مدي٤ًم، ومٚمق أًم٘مك رضمؾ حم٤مضًة قمغم مجع يمٌػم ُمـ اًمٜم٤ًمء، ومال ي٘م٤مل 

سم٠مّٟمف طمّمٚم٧م ظمٚمقٌة هٜم٤م، ومٞمام هق اعمٜمٍمف ُمـ هذا اًمٚمٗمظ ذم اًمٜمّمقص، وإن صدق 

ـّ هبذه اًمٓمري٘م٦م طمتك ًمق يم٤مٟم٧م ُمٕمف  ذًمؽ سمٛمحض اًمٚمٖم٦م، وإٓ ًمزم حتريؿ اخلٚمقة هب

سمٕمْمٝمؿ ضمٕمؾ اخلٚمقة سم٤مٕضمٜمٌٞم٦م همػم ُمرشمٗمٕم٦ٍم ًمق ضم٤مءت اُمرأة  زوضمتف. واًمٖمري٥م أنّ 

، ُمع أّٟمف ٓ ومرق سملم آصمٜملم ذم أظمرى ُمٕمٝم٤م، وًمٙمٜمٝم٤م شمرشمٗمع ًمق ضم٤مء رضمٌؾ آظمر

إُمر، إن مل يٙمـ اًمث٤مين أىمرب إمم اخلٚمقة ُمـ إّول، وهذا يٙمِمػ أهّنؿ ومٝمٛمقا ُمـ 

قم٤مدًة ُمع وضمقد رضمٍؾ آظمر إٓ اخلٚمقة ُم٤م يم٤من ومٞمف جم٤مل حتّ٘مؼ اًمٗم٤مطمِم٦م طمٞم٨م ٓ يتقوّمر 

 سمٜمّٞم٦ٍم ُمًٌ٘م٦م ٓرشمٙم٤مب اًمٗم٤مطمِم٦م ُمٜمٝمام.

ُمـ هٜم٤م، وم٤مًمٕمؼمة سم٤مخلٚمقة ُم٤م يم٤من ُمٗمْمٞم٤ًم ـ سم٤مإلُمٙم٤من اًمٕمرذم ـ إمم احلرام، ٓ ُمٓمٚمؼ 

اخلٚمقة ًمٖم٦ًم، وٓ أىمّؾ ُمـ قمدم اٟمٕم٘م٤مد فمٝمقر ذم ُم٤م هق أزيد ُمـ ذًمؽ، وهلذا يم٤من 

ُمٓمٚمؼ آظمتالط طمراٌم عم٤م وصٚم٧م  احلرام هق اخلٚمقة ٓ ُمٓمٚمؼ آظمتالط، ومٚمق أنّ 

 اًمٜمقسم٦م إمم حتريؿ اخلٚمقة سم٤مٕضمٜمٌٞم٦م.

                                           
 .611: 1اسمـ قم٤مسمديـ، طم٤مؿمٞم٦م رّد اعمحت٤مر  (1)
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وقمغم أي٦م طم٤مل، وم٢مذا مل حيّمؾ وصمقٌق سمّمدور هذا اخلؼم مل يٙمـ ًمف اقمت٤ٌمر وإن صّح 

ؾمٜمدًا، سمٜم٤مًء قمغم طمجٞم٦م ظمّمقص اخلؼم اعمٓمٛم٠مّن اًمّمدور، وإٓ أُمٙمـ احلٙمؿ سمحرُم٦م 

اًمٗم٤مطمِم٦م واحلرام، وُمـ صمؿ ومٜم٘مّٞمد  اخلٚمقة سملم اًمرضمؾ واعمرأة سمام يقوّمر إُمٙم٤من وىمقع

قمٛمؾ اعمرأة سمام ٓ ي٘مع ومٞمف ُمثؾ هذه اخلٚمقة، وُمـ اًمقاوح أّن ذًمؽ أظمّص يمثػمًا ُمـ 

 آظمتالط أو ُمٓمٚمؼ اًمٕمٛمؾ وًمق اعمختٚمط.

إّن ٟمّمقص اخلٚمقة وآظمتالط مل يّمّح ُمٜمٝم٤م ؾمٜمدًا ودًٓم٦ًم قمغم أسمٕمد  وافـتقجة:

، وطمدي٨م طمٌس اعمرأة ذم اًمٌٞم٧م، شم٘مدير ؾمقى طمدي٨م اًمٜمٝمل قمـ اخلٚمقة سم٤مٕضمٜمٌٞم٦م

سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ اعمالطمٔم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م، وأّن هذيـ احلديثلم ُمدقمقُم٤من ُمـ طمقازم 

ؾمٌٕم٦م ٟمّمقص أظمرى طم٤موّم٦م، ًمٙمـ ومٞمٝم٤م ضمٝم٤مت وٕمػ ذم اًمدًٓم٦م واًمًٜمد، وسمٜم٤مًء قمغم 

ُم٤م أؾمٚمٗمٜم٤مه وقمغم ُم٤م سمٜمٞمٜم٤م قمٚمٞمف ُمـ طمجٞم٦م ظمّمقص اخلؼم اعمقصمقق ذم قمٚمؿ إصقل ٓ 

سمّمدور ظمؼم يٜمٝمك ُمٓمٚم٘م٤ًم هنٞم٤ًم حتريٛمّٞم٤ًم قمـ اخلٚمقة ذم همػم ُمٔمٜم٦ّم احلرام  ٟمٛمٚمؽ اـمٛمئٜم٤مٟم٤مً 

اًم٘مري٥م، أو قمـ ُمٓمٚمؼ آظمتالط سم٤مٕضمٜمٌٞم٦م يمذًمؽ، ُمـ هٜم٤م ٓ ٟم٘مقل سمحرُم٦م 

 ووم٤مىم٤ًم ًمٌٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء، وٟمٗمٝمؿ اعم٘مدار اعمتٞمّ٘مـ ُمـ امآظمتالط أو اخلٚمقة ذم طمّد ٟمٗمًٞمٝم

ظمتالط سمٛمالك ضمّره ًمٚمحرام ٓ أٟمف هذه اًمٜمّمقص سمرُّمتٝم٤م قمغم أّٟمف اًمتحذير ُمـ آ

 حمّرم سمٜمٗمًف.

 

 آ١ٜ اذتذاب، سصذ ملذٜات ايذالي١

، واًمًٞم٤مق |إّن آي٦م اًم١ًمال ُمـ وراء طمج٤مب واردٌة ذم زوضم٤مت اًمٜمٌل ثامـًا:

ومٞمٝم٤م سمرُّمتٝم٤م ؾمٞم٤مق اًمٌٞم٧م اًمٜمٌقي وطمٗمظ ظمّمقصٞمتف، وطمرُم٦م اًمٜمٙم٤مح سمزوضم٤مت اًمٜمٌل 

حق ذًمؽ، وأّن ؿمخص اًمٜمٌل يم٤من ويمٞمٗمٞم٦م اًمتٕم٤مُمؾ قمٜمد إيمؾ ُمـ سمٞم٧م اًمٜمٌل وٟم

يت٠مذى ُمًتحٞمٞم٤ًم ُمـ شمٍّموم٤مت سمٕمض اعمًٚمٛملم ذم سمٞمتف، وُمـ هٜم٤م يّمٕم٥م شمني٦م ُم٤م ذم 
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 هذه أي٦م إمم همػم ظمّمقصّٞم٦م اًمٌٞم٧م اًمٜمٌقي، إٓ ُم٤م أطمرز ومٞمف وطمدة اعمالك واعمٜم٤مط.

 وبتحؾقؾ هذه أية افؽريؿة، كجد ؾقفا َجؾتان:

ـه َمَتا﴿ إوػ: ـه ِمـ َوَراء ِحَجاٍب إَِذا َشافُتُؿقُه ، وهل فم٤مهرة ذم ﴾ظًا َؾاْشَلُفقُه

إُمر سم٤محلج٤مب سملم اًمرضم٤مل وٟم٤ًمء اًمٜمٌل، ويّمٕم٥م ومٝمؿ اًمتٕمٛمٞمؿ ُمٜمٝم٤م وإظمراضمٝم٤م 

قمـ ظمّمقصٞم٦م إهة اًمٜمٌقي٦م، ومٚمٕمّٚمف أريد هلذه إهة احلٗمظ آؾمتثٜم٤مئل، ومٞمٛمٙمـ 

 ٜمٌل.قمغم أؾم٤مس هذا اعم٘مٓمع اًم٘مقل سمقضمقب احلج٤مب سملم اًمرضم٤مل وٟم٤ًمء اًم

ـه ﴿ افثاكقة: ، وهل شمٕمٚمٞمٚمٞم٦م قم٤مُّم٦م: ٕٟمف ٓ يٗمٝمؿ ﴾َذفُِؽْؿ َأْضَفُر فُِؼُؾقبُِؽْؿ َوُؿُؾقِِبِ

وضمقد ظمّمقصٞم٦م ذم ٟم٤ًمء اًمٜمٌل ورضم٤مل اعمًٚمٛملم آٟمذاك جيٕمؾ احلج٤مب سملم اًمٓمروملم 

 ُمقضم٤ًٌم ٕـمٝمرّي٦م اًم٘مٚمقب، أُم٤م سملم ؾم٤مئر اًمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء ومال.

ُمـ طمٞم٨م دًٓمتف قمغم أّن احلج٤مب وقمدم ُمـ هٜم٤م، يٛمٙمـ إظمذ هبذا اًمتٕمٚمٞمؾ 

آظمتالط حيّ٘مؼ إـمٝمرّي٦م ومٞمٙمقن راضمح٤ًم طمتك ظم٤مرج إهة اًمٜمٌقي٦م، ًمٙمـ رضمح٤مٟم٤ًم 

همػم إًمزاُمل، واًم٥ًٌم ذم ذًمؽ أّن صدر أي٦م ـ اجلٛمٚم٦م إومم ـ ٓ يِمٛمؾ همػم ٟم٤ًمء 

ـّ اًمتٕمٚمٞمؾ ـ اجلٛمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ـ ؿم٤مُمؾ، وطمٞم٨م إّن اًمتٕمٚمٞمؾ ذم طمّد ٟمٗمً ف ٓ يٗمٞمد اًمٜمٌل، ًمٙم

، واًمتل يٕمٚمؿ قمدم وضمقهب٤م: ًمٕمدم أـمٝمراًمٚمزوم: ّٕٟمف اؾمتخدم صٞمٖم٦م اًمتٗمْمٞمؾ 

٤ٌّمت طمٞمٜمئٍذ، يم٤من ُمٕمٜمك  وضمقب حت٘مٞمؼ إـمٝمري٦م، وإٓ وضم٧ٌم اًمٙمثػم ُمـ اعمًتح

ذًمؽ أظمذ قمٜمٍم اًمرضمح٤من اًمٕم٤مم ُمٜمف، وهذا ٓ يٜم٤مذم يمقٟمف شمٕمٚمٞماًل ُٕمر واضم٥م قمغم 

ـّ ٟم٤ًمء اًمٜمٌل سم٤مخلّمقص، إذ يٛمٙمـ يمقن حت ـّ وسمٚمح٤مفمٝم ٘مٞمؼ إـمٝمري٦م واضم٤ًٌم قمٚمٞمٝم

، دون ؾم٤مئر اعمًٚمٛملم، رقم٤مي٦ًم حلرُم٦م اًمٜمٌل ـّ  |وًمق ُمـ ـمرف اًمرضم٤مل إزاءه

 وُم٘م٤مُمف وطمٗمٔم٤ًم ٕهؾ سمٞمتف وأهشمف.

وسمٕم٤ٌمرة صم٤مٟمٞم٦م: ٓ ُم٤مٟمع ذم اًمٕمّٚم٦م اعمٗمٞمدة ذم ٟمٗمًٝم٤م ًمٚمرضمح٤من اًمٕم٤مم أن شمٗمٞمد هل 
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ٞم٦م اعمقرد شمًتدقمل ًمزوُمٝم٤م سمٕمٞمٜمٝم٤م ذم ُمقرد ظم٤مّص اًمرضمح٤من اًمٚمزوُمل: ّٕن ظمّمقص

خلّمقصٞم٦م إو٤مومٞم٦م ٓ ذم ٟمٗمًٝم٤م. ُمـ هٜم٤م ىمد يًتٜمت٩م رضمح٤من احلج٤مب ُمٓمٚم٘م٤ًم 

 وُمرضمقطمّٞم٦م آظمتالط.

ويٛمٙمـ أن ٟمٜم٤مىمش ُم٤م ىمٚمٜم٤مه سم٠مٟمف أّي ُم٤مٟمع أن يٙمقن هذا اًمتٕمٚمٞمؾ أيْم٤ًم ظم٤مّص٤ًم سمٜم٤ًمء 

ـّ قمـ أن خيتٚمٓمـ سم٤مًمرضم٤مل وشمتٚمقّث  شمٕم٤ممم، سمٛمٕمٜمك أّن اهلل |اًمٜمٌل  أراد شمٜمزهي

ـّ ذم ُمقوع ٟمٔمٍر همػم  ـّ ـ أن ٓ يٙم ـّ سمذًمؽ وًمق ىمٚمٞماًل، مت٤مُم٤ًم يمام أراد ـ طمرُم٦ًم هل ىمٚمقهب

سمريء ُمـ اًمرضم٤مل إضم٤مٟم٥م، وم٠مـمٝمري٦م ىمٚمقب اًمرضم٤مل هٜم٤م يم٤مٟم٧م عمراقم٤مة طمرُم٦م اًمٌٞم٧م 

 اًمٜمٌقي، ٓ قمٜمقاٟم٤ًم ىم٤مئاًم سمٜمٗمًف.

، وًمق ٕضمؾ ًمٙمـ جي٤مب سم٠مّٟمف إىمرار سم٠مّن ذًمؽ أـمٝمر، وأّن ذم قمدُمف ُم٤م هق أىمّؾ ـمٝم٤مرةً 

اًمٌٞم٧م اًمٜمٌقي، ومٜم٠مظمذ هذا اًمٕمٜمقان ًمٜمٗمٝمؿ ُمٜمف رضمح٤من احلج٤مب سملم اًمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء 

 ُم٤م أُمٙمـ.

إّن قمٛمؾ اعمرأة إذا مل يٙمـ ُمِمتٛماًل  وكتقجة افبحث ِف إصؽافقة آختالط أن يؼال:

قمغم آظمتالط سم٤مًمرضم٤مل يم٤من ضم٤مئزًا طمتاًم، أُم٤م إذا اؿمتٛمؾ قمغم آظمتالط وم٢مّن إرضمح 

ظمتالط ُم٤م أُمٙمـ، ًمٙمٜمّف ًمٞمس سمحرام، ويمذًمؽ احل٤مل ذم اخلٚمقة، ومٞمًتحًـ دمٜم٥ّم آ

دمٜمٌّٝم٤م طمٞم٨م أُمٙمـ أصمٜم٤مء اًمٕمٛمؾ وظم٤مرضمف، ًمٙمٜمّٝم٤م ًمٞم٧ًم حمرُم٦م ذم طمّد ٟمٗمًٝم٤م. وهذا 

يمّٚمف يًتدقمل ُمـ اًمدول اإلؾمالُمٞم٦م وهٞمئ٤مت وُم١مؾّم٤ًمت اعمجتٛمع اعمدين واهلٞمئ٤مت 

شم١مُّمـ هل٤م وفم٤مئػ ذيٗم٦م  اًمديٜمٞم٦م اًمٕمٛمَؾ قمغم شمقومػم ُمٜم٤مظم٤مت قمٛمؾ ًمٚمٛمرأة وومرصٍ 

شمًتٓمٞمع ىمدر اإلُمٙم٤من ُمٕمٝم٤م دمٜم٥ّم آظمتالط سم٤مًمرضم٤مل، وُمـ صمؿ ٓ يّمّح اًم٘مقل 

 سمتحريؿ قمٛمؾ اعمرأة إٓ ًميورة ىم٤مهرة.

وُمـ اًميوري أن ٟمِمػم إمم أّن قمٛمؾ اعمرأة وشمٕمّٚمٛمٝم٤م وإن ٓزم آظمتالط 
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ُمـ صمّؿ ؾم٘مقط اعمرضمقح، ًمٙمٜمف ٓ ُم٤مٟمع ـ قمٜمد شمزاطمؿ اعمّم٤مًمح ـ ُمـ اًمدقمقة إًمٞمف، و

طمتك اعمرضمقطمّٞم٦م اعمت٘مّدُم٦م: طمٗم٤مفم٤ًم قمغم اًمٕمّٗم٦م اًمٕم٤مُم٦م، وم٠من شمتٕمّٚمؿ اعمرأة اًمٓم٤ٌمسم٦م ذم ـم٥ّم 

اًمٜم٤ًمء وإن يم٤من يالزم آظمتالط ذم ُمرطمٚم٦م اًمتٕمٚمٞمؿ وهمػمه٤م، ًمٙمٜمّف يزامحف ص٤مًمٌح قم٤مم 

٤ٌّمء  أهّؿ، وهق ؾمؽم اًمٜم٤ًمء ذم اعمجتٛمع قمـ أن يذهٌـ ـ طمٞم٨م ٓ ضورة ـ إمم إـم

وهٙمذا قمٛمؾ اعمرأة ذم اًمٜم٘مؾ طمٞم٨م شمٙمقن ؾم٤مئ٘م٦ًم، وم٢مّن ذًمؽ يًّٝمؾ قمغم  اًمرضم٤مل،

اًمٜم٤ًمء، وىمد يٌٕم٨م قمغم اًمٕمٗم٦م ورومع آظمتالط، ومالسمد أن شمٚمحظ ُمثؾ هذه إُمقر 

أيْم٤ًم، طمٞم٨م ىمد يّمٌح سمٕمض آظمتالط راضمح٤ًم عمّم٤مًمح أهّؿ شمٕمقد ًمرومع ُمٗم٤مؾمد 

 آظمتالط اًمٜمققمل ذم اعمجتٛمع ُمـ ضمٝم٦م أظمرى.

 

 ثري عٌُ املشأ٠ ع٢ً ايت١ُٝٓ ٚعٌُ ايشدٌـ إػهاي١ٝ تأ 4

ي٘مّدم اعمٕم٤مروقن ًمٕمٛمؾ اعمرأة ُمؼّمرًا ضمديدًا ًمرومْمٝمؿ قمٛمٚمٝم٤م أو ًمت٘مٞمٞمده، ُمـ ظمالل 

اًم٘مقل سم٠مّن اعمرأة شمٕمٛمؾ قم٤مدًة سم٠مضمٍر أىمّؾ ُمـ إضمر اًمذي يت٘م٤مو٤مه اًمرضم٤مل، إُمر اًمذي 

 اًمتٜمٛمٞم٦م قمٛمقُم٤ًم. ي١مّدي إمم اٟمتِم٤مر اًمٌٓم٤مًم٦م سملم اًمرضم٤مل وُم٤م ًمذًمؽ ُمـ آصم٤مر ؾمٚمٌٞم٦م قمغم

وطمتك ًمق همْمْمٜم٤م اًمٓمرف قمـ ُم٠ًمًم٦م إضمقر، وم٢مّن ٟمٗمس دظمقل اعمرأة ُمٞمدان اًمٕمٛمؾ 

واًمقفمٞمٗم٦م ؾمقف جيٕمؾ ومرص اًمٕمٛمؾ هذه شمذه٥م ُمـ أيدي اًمرضم٤مل، مم٤م يٚمحؼ اًمير 

 هبؿ، وُمـ اًمقاوح أّن اًمنميٕم٦م شمٜمٝمك قمـ اًمير وإذي٦م.

يؿؽـ افتقّؿػ  وهذا إشؾقب ِف ضرح افؼضقة يؼقم ظذ جمؿقظة ؾرضقات

 ظـدها ظذ افشؽؾ افتال:

إٟمف يٗمؽمض أّن اًمرضمؾ هق اًمذي يٕمقل إهة يماًل ٓ ضمزءًا، وُمـ صمؿ  أوًٓ:

ومخروج اعمرأة ًمٚمٕمٛمؾ حمض شمرٍف زائد ٓ طم٤مضم٦م إًمٞمف، ُمع أّن هذه اًمذهٜمٞم٦م همػم 

ـّ إمم  صحٞمح٦م قمغم إـمالىمٝم٤م، وم٤مًمٜم٤ًمء اًمٕم٤مُمالت حيتجـ ذم يمثػم ُمـ احل٤مٓت وأهه
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ٕمٛمؾ، وم٤معمرأة اًمٕم٤مُمٚم٦م ذم جم٤مل اًمزراقم٦م وإرز أو ذم جم٤مل اًمًج٤مد ذم إيران ُمثالً هذا اًم

ًمٞمس قمٛمٚمٝم٤م شمروم٤ًم، وإٟمام شمِمّٙمؾ ريمٜم٤ًم أؾم٤مؾمٞم٤ًم شمتّؿ احل٤مضم٦م إًمٞمف ذم هذا اًمٜمقع ُمـ 

إقمامل، وهٙمذا ذم جم٤مل شمرسمٞم٦م إـمٗم٤مل وشمٕمٚمٞمٛمٝمؿ، وم٢مّن ىمدرهت٤م دمٕمؾ أُمر ُمِم٤مريمتٝم٤م 

قمغم اًمرضم٤مل اًمتٙمٞمّػ سمٚمٞمقٟم٦م ُمع هذا اًمٜمقع ُمـ  ضوري٤ًم، طمٞم٨م يٙمقن ُمـ اًمّمٕم٥م

 إقمامل، وقمٚمٞمف وم٢مـمالق هذا اًمٙمالم ومٞمف ىمدٌر يمٌػم ُمـ اعم٤ٌمًمٖم٦م واًمتٝمقيؾ.

ٓ شم٘مػ ُم٠ًمًم٦م احل٤مضم٦م قمٜمد طم٤مضم٦م هذا اًمٜمقع ُمـ إقمامل أو ذاك إمم اعمرأة  ثاكقًا:

٤مضمتلم إمم سمقصٗمٝم٤م يدًا قم٤مُمٚم٦م أومْمؾ، سمؾ شمتٕمّدى ذًمؽ إمم ٟمٗمس يمقن اعمرأة وأههت٤م حمت

اًمٕمٛمؾ، ومٗمل اًمٙمثػم ُمـ اعمجتٛمٕم٤مت اًمٞمقم ـ وُمٜمٝم٤م جمتٛمٕم٤مشمٜم٤م اًمٕمرسمٞم٦م واإلؾمالُمٞم٦م ـ 

حيت٤مج اًمزوج ٟمٗمًف أو إب ًمٕمٛمؾ اًمزوضم٦م أو اًمٌٜم٧م ًمًّد اًمٕمجز اعم٤مزم اًمذي شمٕم٤مٟمٞمف 

إهة أو ًمت٠مُملم سمٕمض اًمروم٤مه اعمٓمٚمقب هل٤م، وم٘مد يٙمقن ذم اًمٕمٛمؾ هٜم٤م ختٗمٞمٌػ قمـ 

يٕم٤مين ذم شم٠مُملم ُمٞمزاٟمٞم٦م إهة، ومٚمق قمٛمٚم٧م اًمٌٜم٧م وأُّمٜم٧م  يم٤مهؾ اًمرضمؾ سمدل أن ئمّؾ 

ىمًٓم٤ًم ُمـ ٟمٗم٘م٤مهت٤م خلّٗمٗم٧م قمـ واًمده٤م، وهذا دقمٌؿ ًمٚمرضمؾ ٟمٗمًٞم٤ًم وُم٤مدي٤ًم، ومٚمٞمس دىمٞم٘م٤ًم 

 ضمٕمؾ قمٛمؾ اعمرأة ـ إٓ ُم٤م ؿمّذ وٟمدر ـ شمروم٤ًم وُمزامح٦م.

ىم٤مت ـ اؾمتثامرًا ًمٚمٓم٤م إّن قمٛمؾ اعمرأة يٛمٙمـ اًمٜمٔمر إًمٞمف سمقصٗمف ـ يمام ذيمر سمٕمْمٝمؿ

سمدل سف وىمتٝم٤م ذم اًمؽماظمل واًمٙمًؾ، وهق شمٚمٌٞم٦م ًمٌٕمض طم٤مضم٤مت اعمجتٛمع طمٞم٨م 

ٓ يتقوّمر اًمٕمدد اًمٙم٤مذم ُمـ اًمرضم٤مل أو يٙمقن هذا اًمٕمٛمؾ أًمٞمؼ سم٤معمرأة يم٤مًمتٕمٚمٞمؿ 

واًمتٛمريض واًمٓم٥ّم اًمٜم٤ًمئل واجلراطم٦م اًمٜم٤ًمئٞم٦م، وهق شمٕمقيض قمـ ٟم٘مص اًمٞمد 

ُمر طمِمدهؿ قمغم اجلٌٝم٤مت، اًمٕم٤مُمٚم٦م قمٜمد اًمرضم٤مل ٟمتٞمج٦م احلروب أو قمٜمدُم٤م يٗمرض إ

وهق يٛمّٙمـ اعمرأة ُمـ اعم٤ًممه٦م ذم ٟمٗم٘م٤مت أههت٤م قمٜمد احل٤مضم٦م أو ًمٚمتقؾمٕم٦م قمٚمٞمٝمؿ، 

وهق يمذًمؽ متٙملٌم هل٤م ُمـ اعمِم٤مريم٦م ذم أقمامل وُم١مؾّم٤ًمت اًمٕمٛمؾ اًمٓمققمل خلدُم٦م 

                                           
 .187ـ  183: شطم٘مقق اًمزوضمٞم٦م»ذم وم٘مف اعمرأة  اٟمٔمر: ؿمٛمس اًمديـ، ُم٤ًمئؾ طمرضم٦م (1)
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اعمجتٛمع ذم جم٤مٓت اًمّمّح٦م واًمث٘م٤موم٦م واًمؽمسمٞم٦م واًمتٕمٚمٞمؿ. وىمد أّدى شمٓمّقر آضمتامع 

ّمقر إظمػمة إمم فمٝمقر وفم٤مئػ ضمديدة وأقمامل ُمًتحدصم٦م وطم٤مضم٤مت اًمٌنمي ذم اًمٕم

ـم٤مرئ٦م يم٤من ٓسمد ومٞمٝم٤م ًمٚمٛمرأة ُمـ اعم٤ًممه٦م، وقمدم شمٕمّرض اًمٗم٘مٝم٤مء ؾم٤مسم٘م٤ًم ذم يمتٌٝمؿ 

عم٠ًمًم٦م قمٛمؾ اعمرأة مل يٙمـ ًمٕمدم ذقمٞمتف، سمؾ ًمٕمدم شمداول احل٤مضم٦م إًمٞمف: ٟمٔمرًا ًم٤ًٌمـم٦م 

 .وٟمٛمط اًمٕمٞمش اعمجتٛمع

وذًمؽ أٟمٜم٤م ًمق  ؟!اعمِمٙمٚم٦م اًمٗم٘مٝمّٞم٦م ذم هذا اعمقوقعمل يتْمح ضمٚمٞم٤ًم ُم٤م هل  ثافثًا:

أردٟم٤م أن ٟمٙمقن أوومٞم٤مء هلذه اًمذهٜمٞم٦م ذم شمؼمير احلٙمؿ سم٤محلرُم٦م أو ٟمحقه٤م ًمٙم٤من ُمٕمٜمك 

ذًمؽ احلٙمؿ سمحرُم٦م قمٛمؾ أّي رضمؾ أراد أن يٕمٛمؾ ومل يٙمـ ذم طم٤مضم٦م إمم ذًمؽ اًمٕمٛمؾ، 

شم٘مٞمٞمد ُمنموقمٞم٦م  إذ يٚمزم ُمٜمف اإلضار سمٖمػمه، ومٝمؾ حيٙمؿ ه١مٓء سمحرُم٦م اًمٕمٛمؾ قمٚمٞمف أو

 قمٛمٚمف سمٖمػم هذه احل٤مل؟!

إّن صدق قمٜمقان اإلضار هٜم٤م ُمِمٙمؾ: ّٕن إصم٤ٌمشمف أُمر ُمتحّرك خيتٚمػ ُمـ جمتٛمع 

ٔظمر وُمـ دوًم٦م ٕظمرى، وحيت٤مج ًمٚمٙمثػم ُمـ اعم٘مدُم٤مت اًمتٛمٝمٞمدي٦م اًمتل شمقوّمر هٜم٤م أو 

هٜم٤مك ُمٕمٚمقُم٤مت يم٤مومٞم٦م قمـ أّن دظمقل يد قم٤مُمٚم٦م ذم جم٤مل قمٛمؾ ُم٤م هؾ ًمف أضار وُم٤م 

 وُمـ صمؿ يٖمدو هذا إُمر طمراُم٤ًم أو واضم٤ًٌم سمٕمٜمقان صم٤مٟمقي ٓ أّوزم. هل؟

وًمق صّح٧م هذه اًمذهٜمٞم٦م، ًمٙم٤من ُمـ اعمِمٙمؾ ذقم٤ًم قمٜمد قمدم احل٤مضم٦م اًمت٘مّدم 

 ًمقفمٞمٗم٦م: ّٕن ذًمؽ ؾمٞمٗمّقت اًمٗمرص٦م قمغم ؿمخص آظمر!!

أُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًم٘مْمٞم٦م إضمقر، ومٌٍمف اًمٜمٔمر قمـ يمقن اًمتٛمٞمٞمز ذم إضمر ىمد  رابعًا:

ف فمٚماًم ًمٚمٛمرأة وسمخ٤ًًم حلّ٘مٝم٤م ُم٤م دام أداؤه٤م ُم٤ًموي٤ًم ٕداء اًمرضمؾ هٜم٤م أو يٙمقن سمٜمٗمً

هٜم٤مك، إُمر اًمذي يًتدقمل ذم اعمرطمٚم٦م إومم اًمتٜمديد سم٠مرسم٤مب إقمامل أٟمٗمًٝمؿ ذم 

ظمٚمؼ هذا اًمتٛمٞمٞمز، ىمٌؾ اًمتٜمديد سم٤معمرأة ذم إىمداُمٝم٤م قمغم اًمٕمٛمؾ... سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ 

رأة أضمره٤م أو شمٕمٛمؾ خمّٗمْم٦م إضمر؟! ُمع أّن ذًمؽ يمّٚمف، سم٠مّي وضمف ٟمحّرم أن ختّٗمػ اعم
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ذًمؽ أُمٌر ممدوح ذم طمّد ٟمٗمًف ُمـ طمٞم٨م قمرض سمْم٤مقم٦م ُمٕمٞمّٜم٦م ـ وهل هٜم٤م اعمٜمٗمٕم٦م 

اًمِمخّمٞم٦م ـ سمًٕمٍر ُمٜمخٗمض، أومٝمؾ قمرض ؾمٚمٕم٦م قمٞمٜمٞم٦م أو ُمٜمٗمٕم٦م ذم اًمًقق سمًٕمٍر 

أرظمص أُمٌر طمرام سم٤مًمٕمٜمقان إّوزم طمتك ٟمحّرم قمٛمؾ اعمرأة ٕضمؾ ذًمؽ أو ٟم٘مّٞمده 

! يمٞمػ وىمد ذيمر اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل طمرُم٦م أو يمراه٦م ـ قمغم ظمالف سملم وٟمنمـمف؟

اًمٗم٘مٝم٤مء اعمًٚمٛملم ـ سمٞمع احل٤مض ًمٚم٤ٌمدي، وقُمّٚمؾ ذًمؽ ذم يمٚمامهتؿ سم٠مّن ذًمؽ حيقل دون 

اؾمتٗم٤مدة ؾمقق اًمٌٚمد ُمـ اًمًٕمر اعمٜمخٗمض اًمذي يٛمٙمـ أن ي٘مّدُمف اًم٤ٌمدي ًمق سم٤مذ اًمٌٞمع 

ٕم٤مُّم٦م. يمذًمؽ احل٤مل ذم حتًلم ؿمخّمٞم٤ًم، ومٌٞمع احل٤مض ًمف شمٗمقي٧م هلذه اعمّمٚمح٦م اًم

أو اًمٗم٘مٝم٤مء ـ ومْماًل قمـ دمقيزهؿ ـ سمٞمع اعمح٤مسم٤مة اًمذي ي٘مقم قمغم شم٤ًمهؾ اًم٤ٌمئع 

ذم اًمًٕمر سمام جيٕمؾ هذا اًمٌٞمع سمٛمث٤مسم٦م احل٤موي ًمٕم٘مد اًمٌٞمع واهل٦ٌم، ويمذا إُمر  اعمِمؽمي

ذم اًمٜمٝمل قمـ اًمرسمح قمغم اعم١مُمـ وقمدم اًمزي٤مدة ذم اًمرسمح قمٚمٞمف وهمػم ذًمؽ. أًمٞم٧ًم 

ّمقص اًمديٜمٞم٦م واًمٗم٘مٝمٞم٦م طم٤مصم٦ًم قمغم اًمزهد ذم اًمرسمح وقمدم اًمًٕمل ًمرومع إؾمٕم٤مر سمام اًمٜم

 يّي سم٤مًمٖمػم، وُمٜمف ضمرى حتريؿ آطمتٙم٤مر يمام سمحثٜم٤مه ذم حمّٚمف؟!

هذا يمّٚمف يٕمٜمل أّن ختٗمٞمػ اعمرأة أضمره٤م قمغم قمٛمٚمٝم٤م ًمٞمس أُمرًا ُمرومقو٤ًم ُمـ طمٞم٨م 

وقمغم ُمًتقى وضمقد شم٠مصمػم ًمف  اعمٌدأ، ومٚمٙمل ٟمتحّٗمظ قمٚمٞمف جي٥م دراؾمتف ُمـ زاوي٦م صم٤مٟمقي٦م

هٜم٤م أو هٜم٤مك ؾمٚم٤ًٌم ذم هذا اًمٌٚمد أو ذاك شمٌٕم٤ًم ٓظمتالف اًمٔمروف متٝمٞمدًا إلصدار 

 أطمٙم٤مم اؾمتثٜم٤مئٞم٦م حمدودة اًمزُم٤من واعمٙم٤من ووم٘م٤ًم خل٤مّصٞم٦م احلٙمؿ اًمث٤مٟمقي قم٤مُّم٦م.

إّن اعمِمٙمٚم٦م إؾم٤مؾمٞم٦ّم شمٙمٛمـ ذم اًمٜمٔمرة اعمًٌ٘م٦م ًمٕمٛمؾ اعمرأة وأٟمف أُمٌر ُمرومقض ٓ 

ٞمف، هلذا يٜمٔمر إًمٞمف ُمـ طمٞم٨م مجع يمّؾ قمٜم٤مس اًمٗم٤ًمد ومٞمف دون ٟمٔمٍر إمم طم٤مضم٦م إًم

 اًمٕمٜم٤مس اإلجي٤مسمٞم٦م اعمتقوّمرة.

 

 ـ إػهاي١ٝ ارتشٚز َٔ املٓضٍ 5

يرى اًمراومْمقن ًمٕمٛمؾ اعمرأة أّن قمٛمٚمٝم٤م حمٔمقٌر أو ُمرضمقح: ّٕن ومٞمف ظمروضم٤ًم هل٤م ُمـ 
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سم٢مذن زوضمٝم٤م أو وًمّٞمٝم٤م، وُمـ اعمٜمزل، واعمرأة ٓسمّد وأن شمٌ٘مك ذم اعمٜمزل وٓ خترج ُمٜمف إٓ 

 صمؿ ومٕمٛمؾ اعمرأة يٕم٤مرض ـ ُمـ إطمدى اجلٝم٤مت ـ طمٙماًم ذقمٞم٤ًم آظمر.

وهذه اًمدقمقى يٛمٙمـ طمّٚمٝم٤م إمم دقمقيلم: إطمدامه٤م ُمٓمٚم٘م٦م وذم ذاهت٤م وهل احلٙمؿ 

سمحرُم٦م أو ُمرضمقطمٞم٦م ظمروج اعمرأة ُمـ اعمٜمزل ذم طمّد ذاشمف، ؾمقاء أذن اًمرضمؾ أم مل 

ٙمؿ سمحرُم٦م ظمروضمٝم٤م دون إذن زوضمٝم٤م أو وًمّٞمٝم٤م، ومٚمق ي٠مذن، وصم٤مٟمٞمٝمام ُم٘مّٞمدة، وهل احل

 أذن مل يٙمـ ظمروضمٝم٤م طمراُم٤ًم.

أما افدظقى إوػ ـ وهل حرمة اْلروج أو مرجقحّقتف ِف ذاتف وفق مع إذن افقل 

 وظدم وؿقع ُمذور آخر وفق مثؾ آختالط ـ ؾؼد يستدّل َلا بعّدة أمقر:

وم٢مّن اخلروج ٓزُمف  ت آكػًا،ـ كصقص افـفل ظـ آختالط واْلؾقة افتل تؼّدم 1

 ذًمؽ.

: إّن سملم آظمتالط واخلروج ُمـ اعمٜمزل ٟم٦ًٌم اًمٕمٛمقم واخلّمقص ُمـ واَلقاب

وضمف، وم٘مد جيتٛمٕم٤من ـ وهق يمثػم ـ وىمد يٙمقن اظمتالٌط ذم اعمٜمزل سمال ظمروج، يمام ًمق 

ضم٤مء إضمٜمٌل إمم اًمٌٞم٧م، وىمد يٙمقن ظمروٌج وٓ اظمتالط، يمام هق واوح، وجمّرد أّن 

ٕم٧م سملم اًمرضمؾ واعمرأة ٓ يٕمٚمؿ يمقٟمف ُمِمٛمقًٓ ٕدًّم٦م ُمرضمقطمٞم٦م آظمتالط: اًمٓمريؼ مج

ّٕن ُم٤م دّل قمغم ُمقوقع صالة اجلٛمٕم٦م واًمٕمٞمديـ أظمّص ُمٓمٚم٘م٤ًم سمٜمٗمًف ويمام شم٘مّدم. 

ويمذا رواي٤مت اعمزامح٦م واعمداومٕم٦م ذم اًمٓمريؼ، وسمٓمريؼ أووح رواي٤مت اخلٚمقة 

اًمتٕم٤مُمؾ يٗمؽمض ضب احلج٤مب  سم٤مٕضمٜمٌٞم٦م، أُم٤م آي٦م احلج٤مب ومتدّل قمغم أّٟمف ذم ُم٘م٤مم

وهذا ُمٖم٤مير عم٘م٤مم قمدم اًمتٕم٤مُمؾ، يم٠من جيٛمٕمٝمام اًمٓمريؼ ُمثالً، قمغم أٟمف ًمق يم٤من آظمتالط 

يتحّ٘مؼ يمثػمًا ُمع اخلروج ومال يٕمٜمل ذًمؽ ُمرضمقطمّٞم٦م اخلروج ذم ذاشمف، سمؾ اعمرضمقح هق 

 آظمتالط، ومال يّمّح ضمٕمؾ اخلروج ُمـ اعمٜمزل إؿمٙم٤مًمٞم٦ًم إو٤مومٞم٦م ذم سمحثٜم٤م هٜم٤م.

وهل أىمرب دًٓم٦ًم إمم رومض أصؾ  كصقص حبس ادرأة وأَّنا ظّل وظقرة،ـ  2



 2ج /دراسات يف الفقه اإلسالمي املعاصر  ....................................... 282

اخلروج ُمـ اعمٜمزل واحل٨ّم قمغم اًمٌ٘م٤مء ومٞمف، ًمٙمٜمّٜم٤م أؾمٚمٗمٜم٤م اًمٌح٨م ومٞمٝم٤م، وشمقّصٚمٜم٤م ومٞمام 

 شم٘مّدم إمم أهّن٤م همػم شم٤مُّم٦م ومٞمام يٌدو ًمٜم٤م.

سمؾ ًمق يم٤من أصؾ ظمروج اعمرأة ُمـ اعمٜمزل طمراُم٤ًم ّٕدى ذًمؽ إمم ؾمامقمٜم٤م أظم٤ٌمرًا 

ـّ ـمٞمٚم٦م اًمٗمؽمة اًمٜمٌقي٦م واًم٘مرون اًمثالصم٦م اهلجري٦م إومم، ُمع يمث ػمة ذم اًمتٜمديد سمخروضمٝم

يمام  |أٟمٜم٤م ٓ ٟمجد ؿمٞمئ٤ًم ُيذيمر حيٙمل قمـ هذا اعمقوقع طمتك ذم طمّؼ ٟم٤ًمء اًمٜمٌل

 شم٘مّدم، وم٤مًمٕمٛمؾ اعمتنّمقمل ُمع قمدم اًمٜمٝمل اعمتٜم٤مؾم٥م ؿم٤مهٌد قمغم قمدم احلرُم٦م.

٤م ذم اعمقوقع، وىمد أؾمٚمٗمٜم٤م اًمتٕمٚمٞمؼ ُمـ طمٞم٨م ساطمتٝم ـ آية افؼرن ِف افبققت، 3

ويم٤مٟم٧م  |قمغم آؾمتدٓل هبذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م، سمؾ ًمق ؿمٛمٚم٧م همػم ٟم٤ًمء اًمٜمٌل

سمٛمٕمٜمك أصؾ اخلروج واعمٗمروض دًٓمتٝم٤م قمغم اإلًمزام، ًمٜم٤موم٧م اًمًػمة اإلؾمالُمٞم٦م، 

وٓىمت٣م ذًمؽ طمدي٨م اًمٜمٌل وأهؾ سمٞمتف وصح٤مسمتف ووم٘مٝم٤مء اعمًٚمٛملم إوائؾ، ُمع أّٟمٜم٤م 

ّمقص شمتحّدث قمـ هذا إُمر إٓ ٟم٤مدرًا، سمؾ ًم٘مد ٓطمٔمٜم٤م أّن سمٕمض ٓ ٟمجد اًمٜم

اًمٜمّمقص يرسمط اعمقوقع سم٠مُمر آظمر، ُمثؾ ُمداومٕم٦م اًمرضم٤مل ُمع أّن أصؾ اخلروج ًمق 

 يم٤من طمراُم٤ًم ًمٜم٤مؾم٥م اًمتٕمٚمٞمؾ سم٠مُمر ذايت ٓ قمريض.

يمام أّٟمف ًمق يم٤من هٜم٤مك طمٙمؿ حتريٛمل سمخروج اعمرأة ًمقىمع اسمتالء قمٔمٞمؿ: ّٕٟمف ي١مّدي 

ٟمٔم٤مم احلٞم٤مة آضمتامقمّٞم٦م ذم اعمجتٛمع اعمدين ذم اًمٕمٍم اًمٜمٌقي، وًم٠ًمًم٧م اًمٜم٤ًمء إمم شمٖمػّم 

.. ُمع أّٟمف مل  ـّ قمـ هذا إُمر، وًمقىمٕمـ ذم سمٕمض اإلطمراضم٤مت مم٤م ي٘متيض ـمرح ُمِم٤ميمٚمٝم

يّمٚمٜم٤م رء طمقل ذًمؽ، وهذا يمّٚمف ؿم٤مهد قمغم أّٟمف ٓ يقضمد ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦ّم دًمٞمٌؾ 

ذم ذاشمف، وًمق وضمد ًمٙم٤مٟم٧م جمّرد أظم٤ٌمر آطم٤مدي٦م ُمٕمتٛمد حيّرم ظمروج اعمرأة ُمـ اعمٜمزل 

 ىمٚمٞمٚم٦م ضمدًا، إُمر اًمذي ٓ يٕمٓمل اـمٛمئٜم٤مٟم٤ًم سمّمدوره٤م.

وسمٜم٤مًء قمٚمٞمف، وم٤مًم٘مقل سم٠مصؾ طمرُم٦م ظمروج اعمرأة ُمـ ُمٜمزهل٤م وٕمٞمػ ضمدًا، وهلذا ٓ 

 ٟمجد ًمف أّي صدى ُيذيمر ذم ومت٤موى اًمٗم٘مٝم٤مء اعمًٚمٛملم.
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زوج أو افقّل ـ ؾفل ٓ تػقد وأما افدظقى افثاكقة ـ وهل ذط خروجفا بنذن اف

إذ ًمق ريض اًمزوج وأِذن يم٤من قمٛمٚمٝم٤م ضم٤مئزًا، ومٝمل مت٤مُم٤ًم يمٜمّمقص  حرمة ظؿؾ ادرأة،

اًمًؽم واًمٕمٗم٤مف، ٓ شمٗمٞمد طمرُم٦م قمٛمؾ اعمرأة سم٘مدر ُم٤م شمٗمٞمد وضمقب ؾمؽم ضمًده٤م ذم 

اًمٕمٛمؾ وظم٤مرضمف، وم٤مخلروج هٜم٤م ـ ًمٚمٕمٛمؾ وهمػمه ـ يٖمدو ُمنموـم٤ًم سم٢مذن اًمزوج، ومٛمع 

٤مل ومٞمف، ومٚمق ص٤مرت صم٘م٤موم٦م اعمجتٛمع قمغم رو٤م إزواج سم٤مخلروج ًمٚمٕمٛمؾ حتّ٘م٘مف ٓ إؿمٙم

مل يٙمـ ذم اًمٕمٛمؾ سم٠مس، واخلٓم٤مسم٤مت ذم هذا اعمقوقع ًمٞم٧ًم ُمقضّمٝم٦ًم ًمٚمرضمؾ ذم أن ٓ 

 ي٠مذن وإٟمام ذم أظمذ إذٟمف ذـم٤ًم يمام هق واوح.

سمؾ ًمق أردٟم٤م اًمتدىمٞمؼ هٜم٤م ُم٤م أُمٙمـ اًم٘مقل سمحرُم٦م اًمٕمٛمؾ وًمق مل ي٠مذن اًمزوج: إذ 

إمم إُمٙم٤من إٟمج٤مز سمٕمض إقمامل ذم اعمٜمزل، وُمْم٤موم٤ًم إمم إُمٙم٤مٟمٞم٦م أن ٓ يٙمقن ُمْم٤موم٤ًم 

ًمٚمٛمرأة وزّم ُمـ زوج أو أب أو ضمّد )وٓ دًمٞمؾ قمغم أّن طم٤مهل٤م طم٤مل اًم٘م٤مسيـ طمتك 

دُمٕمؾ اًمقٓي٦م سمٕمد ووم٤مة ه١مٓء اًمثالصم٦م عمثؾ احل٤ميمؿ اًمنمقمل أو قمدول اعم١مُمٜملم(، ٓ 

رياًم ًمٕمٛمٚمٝم٤م سمام هق قمٛمؾ يمام هق واوح، يٕمٜمل حتريؿ ظمروضمٝم٤م سمدون إذن اًمزوج حت

ومحٞمثٞم٦ّم اًمتحريؿ هل اخلروج واًمٙمقن ظم٤مرج اعمٜمزل طمٞم٨م ٓ إذن، ٓ ـمٌٞمٕم٦م اًمٕمٛمؾ 

اًمذي شمٗمٕمٚمف طم٤مل اخلروج، وم٢مّن احلرُم٦م ٓ شمني إًمٞمف سمٕمٜمقاٟمف، ومٚمق ذسم٧م اعم٤مء طم٤مل 

ًمٜمٗمس  اخلروج ومال ي٘م٤مل سمحرُم٦م ذب اعم٤مء سمٕمٜمقان يمقٟمف ذسم٤ًم ًمٚمامء، سمؾ احلرُم٦م شمٙمقن

اخلروج يمام هق واوح، وُمـ صمؿ ٓ ُمٕمٜمك ًمّم٥ّم ومتقى اًمتحريؿ قمغم اًمٕمٛمؾ سمؾ قمغم 

اخلروج، ومْماًل قمـ أن ٟم٘مقل سمٗم٤ًمد اعمٕم٤مُمٚم٦م اًمتل دمرهي٤م، وشمٗمّمٞمٚمف ُمٌٜملٌّ قمغم ُم٤ٌمطم٨م 

 أصقًمٞم٦م شمتّمؾ سم٤مضمتامع إُمر واًمٜمٝمل وُم٠ًمًم٦م اًمْمّد، ومٚمػماضمع ذم حمّٚمف.

 

 ٌٖ خشٚز املشأ٠ َؼشٌٚط باإلرٕ سٍكًا؟

ًمق دم٤موزٟم٤م ُم٤م شم٘مّدم يمّٚمف، ومالسمّد أن ٟمٜمٔمر: هؾ طم٘م٤ًم ظمروج اعمرأة ُمـ ُمٜمزل زوضمٝم٤م 
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أو واًمده٤م ُمنموٌط سم٤مإلذن أم ٓ ُمع ومرض يمقهن٤م سم٤مًمٖم٦ًم قم٤مىمٚم٦ًم راؿمدة؟ وُم٤م هل طمدود 

طمّؼ اعم٤ًميمٜم٦م وطم٘مٞم٘متف؟ هؾ يٕمٜمل اًمٌ٘م٤مء ذم اًمٌٞم٧م ُم٤م مل ي٠مذن اًمرضمؾ سم٤مخلروج أم أّن 

قهن٤م ُم٘مٞمٛم٦ًم ذم اًمٌٞم٧م ٓ شم٤مريم٦ًم ًمف وٓ ُمٕمرو٦ًم قمٜمف، اعمٓمٚمقب ومٞمف هق صدق قمٜمقان يم

 سمحٞم٨م ي٘م٤مل قمروم٤ًم: إٟمف حمؾ إىم٤مُمتٝم٤م وؾمٙمٜمٝم٤م، إُمر اًمذي ٓ يٜم٤مذم ظمروضمٝم٤م؟

وًمٚمجقاب قمـ هذه إؾمئٚم٦م، ٓسمّد ُمـ اًمٌح٨م هٜم٤م ذم ُمرطمٚمتلم: إطمدامه٤م ذم إذن 

٦م ًمٚمٌٜم٧م أو اًمزوج سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمزوضم٦م، وصم٤مٟمٞمٝم٤م ذم إذن إب أو اجلّد وأُمث٤مهلام سم٤مًمٜمًٌ

 إظم٧م أو..

 

 املشس١ً األٚىل: يف اػرتاط خشٚز ايضٚد١ بإرٕ ايضٚز

ٓ إؿمٙم٤مل سملم اًمٗم٘مٝم٤مء اعمًٚمٛملم ومٞمام يٌدو أّٟمف ًمق يم٤من ظمروج اعمرأة ُمـ ُمٜمزل 

زوضمٝم٤م ُمٜم٤مومٞم٤ًم حلّ٘مف ذم آؾمتٛمت٤مع مل جيز هل٤م ذًمؽ ويم٤من ظمروضمٝم٤م طمراُم٤ًم، طمتك قمؼّم 

سمحٞم٨م ٓ حيت٤مج إمم حلٙمؿ سم٘مقًمف: سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء اعمٕم٤مسيـ قمـ ووقح هذا ا

إمم ظمروج ـ ُمع إؾمػ ـ ، ومل ينم اًمٗم٘مٝم٤مء قم٤مدًة آؾمتدٓل واًم٘مٞمؾ واًم٘م٤مل

اًمزوج اعمٜم٤مذم حل٘مقق اًمزوضمٞم٦م سمقصٗمف أُمرًا حمّرُم٤ًم، سمؾ قمرف سمٞمٜمٝمؿ أّن ؾمٗمره أيمثر ُمـ 

ٌُٕمده ضمٜمًٞم٤ًم قمـ زوضمتف ـ ضم٤مئز وًمق مل يٙمـ  أرسمٕم٦م أؿمٝمر ـ وهل اعمّدة اًم٘مّمقى ًم

ًمًٗمر ضوري٤ًم أو واضم٤ًٌم، مم٤م يٕمٜمل أّن طمّ٘مٝم٤م اجلٜمز ُمرسمقط سمٕمدم ؾمٗمره، ومٚمق ؾم٤مومر ا

 ومال طمّؼ هل٤م.

وسمٍمف اًمٜمٔمر قمـ اًمٜمّمقص اخل٤مّص٦م أشمٞم٦م، يّمٕم٥م اًم٘مقل سمحرُم٦م اخلروج 

طمتك ًمق ٟم٤مرم طمّؼ آؾمتٛمت٤مع أو همػمه: ّٕن ُم٤م وىمٕم٧م ومٞمف ُمـ احلرام ًمٞمس هق 

روج قمغم أرض اًمقاىمع، ومٝمذا يمام ًمق اخلروج، سمؾ قمدم اًمتٛمٙملم اًمذي ٓزُمف اخل

                                           
 .317: 11اًم٘مّٛمل، ُم٤ٌمين ُمٜمٝم٤مج اًمّم٤محللم  (1)
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اُمتٜمٕم٧م ُمـ اًمتٛمٙملم ٟٓمِمٖم٤مهل٤م سم٘مراءة اًم٘مرآن وم٢مٟمف ٓ شمٙمقن ىمراءة اًم٘مرآن هٜم٤م حمّرُم٦م، 

سمؾ اعمحّرم هق قمدم اًمتٛمٙملم واًمتٛمّرد قمغم اًمزوج ذم ذًمؽ، وإن ٓزم هذا آُمتٜم٤مع 

 قمغم أرض اًمقاىمع ومٕماًل آظمر يمخروضمٝم٤م أو همػمه، وم٢مذا سمٜمل ذم قمٚمؿ إصقل قمغم

 طمرُم٦م ذًمؽ يم٤من سمف وإٓ ومال.

، أُم٤م ًمق مل يٜم٤مِف طمّ٘مف ذم آؾمتٛمت٤مع، وم٤معمٕمروف سمٞمٜمٝمؿ هق طمرُم٦م اخلروج أيْم٤مً 

ـّ سمٕمْمٝمؿ ؿم٤مد هذا احلٙمؿ قمغم آطمتٞم٤مط اًمقضمقيب  .ًمٙم

وظذ أية حال، ؾحاصؾ ما اشتدّل بف افػؼفاء ادسؾؿقن هـا مـ كصقص خاّصة ـ 

 فقضقح مدرـّقتف ـ هق ما يع:بعد ؽّض افطرف ظـ اإلَجاع ادّدظك: 

إذا اؾمت٠مذٟمٙمؿ ٟم٤ًمؤيمؿ إمم : |ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل ـ خز ابـ ظؿر، 1

ـّ  سمٕمد يمٚمٛم٦م  سم٤مًمٚمٞمؾ، وذم سمٕمض صٞمغ هذا احلدي٨م إو٤موم٦م اعم٤ًمضمد وم٠مذٟمقا هل

اعم٤ًمضمد وذًمؽ أّن إُمر هٜم٤م ُمتقضّمف إمم إزواج سم٤مإلذن واخلٓم٤مب هلؿ ومٞمٙمقن .

 .ٗمروغ ُمٜمف ذم اعمرطمٚم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م، أٓ وهق إذن اًمزوج ذم ظمروج اعمرأةُمٌٜمٞم٤ًم قمغم أُمر ُم

ًمٙمـ وسمٍمف اًمٜمٔمر قمـ ُمدى صّح٦م هذا احلدي٨م ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمّمدوري٦م، ٓ 

ـّ خيرضمـ  يٛمٙمـ أن ٟم٠مظمذ ُمٜمف ُمثؾ هذا آؾمتٜمت٤مج: ّٕن هم٤مي٦م ُم٤م يٗمٞمد أّن اًمٜم٤ًمء ُم٤م يم

ضم٤مل، وًمٙمـ ًمٕمّؾ ذًمؽ يم٤من ىم٤مئاًم إٓ سم٢مذن، وهذا يم٤مٍف ذم شمؼمير شمقضمٞمف اخلٓم٤مب إمم اًمر

                                           
: 151ـ  151: 7: وزيـ اًمديـ، يمٚمٛم٦م اًمت٘مقى 115اٟمٔمر: اًمٙمٚم٤ٌميٙم٤مين، إرؿم٤مد اًم٤ًمئؾ:  (1)

 .247واخل٤مُمٜمئل، ُمٜمتخ٥م إطمٙم٤مم: 

 .536: 2ج٤مة : واًمتؼميزي، ساط اًمٜم289: 2راضمع: اخلقئل:، ُمٜمٝم٤مج اًمّم٤محللم  (2)

: 3: واًمٌٞمٝم٘مل، اًمًٜمـ اًمٙمؼمى 33: 2: وصحٞمح ُمًٚمؿ 156، 143، 57: 2ُمًٜمد أمحد  (3)

132. 

 .211: 1اٟمٔمر: صحٞمح اًمٌخ٤مري  (4)

 .288: 2: واسمـ طمجر، ومتح اًم٤ٌمري 161: 3راضمع: اًمِمقيم٤مين، ٟمٞمؾ إوـم٤مر  (5)
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قمغم اًمٕمرف، أو يم٤من ىم٤مئاًم قمغم اًمنمط اًمْمٛمٜمل، وم٘مد يم٤من ُمتٕم٤مروم٤ًم ـ ٓ أُمرًا ديٜمٞم٤ًم 

سم٤مًميورة ـ أن ٓ خترج اًمٜم٤ًمء إٓ سم٢مذن إزواج، وهذا اًمٕمرف مت٧ّم اعمقاوٕم٦م قمٚمٞمف 

ورو٧م سمف اًمزوضم٤مت وٛمٜم٤ًم، وًمٞمس ُمٜمًقسم٤ًم سم٤مًميورة إمم اًمديـ، وم٠مراد 

ن ُيٗمٝمؿ اًمرضم٤مل أّن قمٚمٞمٝمؿ اإلذن ًمزوضم٤مهتؿ ذم اخلروج إمم اعم٤ًمضمد، أ |اًمرؾمقل

ومال ضورة شمٗمرض ديٜمٞم٦م هذا اًمٕمرف ذم اعمرطمٚم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م طمتك جيٕمؾ دًمٞماًل هٜم٤م، أو ًمق 

يم٤من ديٜمّٞم٤ًم ومٛمرضمٕمّٞمتف هل اًمنمط اًمْمٛمٜمل اًمذي مل حيت٩م اًمٜمٌل إلسمرازه ًمٙمقٟمف ُمـ 

 ومّٞم٦م.اًم٘مريٜم٦م اعمتّمٚم٦م اًمٚمٌٞم٦ّم سمٕمد ُمريمقزّيتف اًمٕمر

يْم٤مف إمم ذًمؽ أّٟمف ًمق ؾمّٚمٛمٜم٤م ومٝمذا يدّل قمغم قمدم ضمقاز ظمروج اعمرأة إمم إُم٤ميمـ 

اًمتل هل ذم ُمٕمرض آظمتالط ٓ ُمٓمٚم٘م٤ًم، ومٚمٕمّؾ هذا هق احلٙمؿ اعمًٌؼ اًمذي اٟمٌٜمك 

 متٜمحٜم٤م اعمزيد ُمـ اًمت٘مٞمٞمد هٜم٤م. اًمٚمٞمؾقمٚمٞمف هذا احلدي٨م اًمٜمٌقي، سمؾ إو٤موم٦م يمٚمٛم٦م 

٨م داّل قمغم ضمقاز ظمروج اعمرأة إمم اعم٤ًمضمد، سمؾ واجلدير ذيمره أّن هذا احلدي

اًمؽمهمٞم٥م ذم ذًمؽ سمح٨ّم اًمزوج قمغم اإلذن، وُمـ صمّؿ ومٝمق يٜم٤مىمض سمٜمٗمًف اًم٘مقَل سمحرُم٦م 

 آظمتالط ذم اًمٓمرىم٤مت وإُم٤ميمـ اًمٕم٤مُّم٦م. ُمٓمٚمؼ اخلروج ذم ٟمٗمًف أو طمرُم٦م

 

 ٚقف١ َع اذتذٜح ايٓبٟٛ ايٓاٖٞ عٔ صٜاس٠ املشأ٠ ٚايذٖا ٚيٛ َات

 ظـ اْلروج مـ بقتفا رؽؿ وؾاة وافدها، |رأة افتل َّناها افرشقلـ خز اد 2

وىمد ورد هذا اخلؼم ذم ُمّم٤مدر اًمِمٞمٕم٦م واًمًٜم٦ّم، ومٗمل ظمؼم قمٌد اهلل سمـ ؾمٜم٤من، قمـ أيب 

ظمرج ذم سمٕمض  |إّن رضماًل ُمـ إٟمّم٤مر قمغم قمٝمد رؾمقل اهللىم٤مل:  ×قمٌد اهلل

م. ىم٤مل: وإّن أسم٤مه٤م ُمرض، طمقائجف ومٕمٝمد إمم اُمرأشمف قمٝمدًا أٓ خترج ُمـ سمٞمتٝم٤م طمتك ي٘مد

وم٘م٤مًم٧م: إّن زوضمل ظمرج وقمٝمد إزّم أن ٓ أظمرج ُمـ سمٞمتل  |ومٌٕمث٧م اعمرأة إمم اًمٜمٌل

: ٓ، |طمتك ي٘مدم، وإّن أيب ىمد ُمرض، ومت٠مُمرين أن أقمقده؟ وم٘م٤مل رؾمقل اهلل
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اضمٚمز ذم سمٞمتؽ وأـمٞمٕمل زوضمؽ، ىم٤مل: ومث٘مؾ، وم٠مرؾمٚم٧م إًمٞمف صم٤مٟمٞم٤ًم سمذًمؽ، وم٘م٤مًم٧م: 

اضمٚمز ذم سمٞمتؽ وأـمٞمٕمل زوضمؽ، ىم٤مل: ومامت أسمقه٤م،  ومت٠مُمرين أن أقمقده؟ وم٘م٤مل:

ومٌٕمث٧م إًمٞمف: إن أيب ىمد ُم٤مت، ومت٠مُمرين أن أصكّم قمٚمٞمف؟ وم٘م٤مل: ٓ، اضمٚمز ذم سمٞمتؽ 

: إّن اهلل ىمد همٗمر |وأـمٞمٕمل زوضمؽ. ىم٤مل: ومدومـ اًمرضمؾ، ومٌٕم٨م إًمٞمٝم٤م رؾمقل اهلل

 .ًمؽ وٕسمٞمؽ سمٓم٤مقمتؽ ًمزوضمؽ

، ػمه قمـ اسمـ سمّٓم٦م ذم أطمٙم٤مم اًمٜم٤ًمءوىمد ٟم٘مؾ هذا اخلؼم اسمـ ىمداُم٦م ذم اعمٖمٜمل وهم

ًمٙمـ مل يرد ذيمر ؾمٜمٍد صحٞمح ًمف ومٞمام ٟمٕمٚمؿ ذم ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜم٦ّم، وىمد ُٟم٘مؾ ذم زوائد 

، يمام سمًٜمد وٕمٞمػ ضمدًا سمٞمقؾمػ سمـ قمٓمٞم٦م اعمجٛمع قمغم وٕمٗمف اسمـ احل٤مرث وهمػمه

، أُم٤م ذم ُمّم٤مدر اإلُم٤مُمٞم٦م وم٢مّن ـمريؼ اًمٙمٚمٞمٜمل ضم٤مء ذم سمٕمض اعمّم٤مدر إظمرى

ـّ اًمٔم٤مهر  وٕمٞمػ سمٕمٌد اهلل سمـ اًم٘م٤مؾمؿ احليُمل، طمٞم٨م هق رضمؾ وٕمٞمػ ُمتٝمؿ، ًمٙم

ًمٚمّمدوق، ُمـ هٜم٤م يٛمٙمـ اقمت٤ٌمر هذا  اًمٗم٘مٞمفصّح٦م اًمٓمريؼ اًمث٤مين ًمٚمحدي٨م ٟمٗمًف ذم 

احلدي٨م صحٞمح اًمًٜمد، ظمالوم٤ًم ًمٚمٕمالُم٦م ومْمؾ اهلل اًمذي رهمؿ إؿم٤مرشمف إمم وضمقد 

 سمْمٕمػ احليُمل، دون ـمريٍؼ ًمٚمّمدوق، ريّمز قمغم وٕمػ احلدي٨م ؾمٜمدًا، ُمًتدًٓ 

 .شمٕمٚمٞمؼ قمغم ؾمٜمد اًمّمدوق

                                           
ـ  441: 3ه اًمٗم٘مٞمف : ويمت٤مب ُمـ ٓ حيي216ـ  215: 2: ودقم٤مئؿ اإلؾمالم 513: 5اًمٙم٤مذم  (1)

 .211: واًمراوٟمدي، اًمٜمقادر: 442

 .224: 5: واًمٌٝمقيت، يمِمػ اًم٘مٜم٤مع قمـ ُمتـ اإلىمٜم٤مع 129: 8اسمـ ىمداُم٦م، اعمٖمٜمل  (2)

: واسمـ قمدي، اًمٙم٤مُمؾ 161ـ  161اٟمٔمر: اهلٞمثٛمل، سمٖمٞم٦م اًم٤ٌمطم٨م قمـ زوائد ُمًٜمد احل٤مرث:  (3)

 .414: وُمٜمتخ٥م ُمًٜمد قمٌد سمـ محٞمد: 153: 7

 .471ـ  468: 4ل، ُمٞمزان آقمتدال راضمع: اًمذهٌ (4)

 .154: 2اٟمٔمر: اًمًٞمقـمل، اًمدّر اعمٜمثقر  (5)

، سم٘مٚمؿ: ضمٕمٗمر 41(، 2)اهل٤مُمش رىمؿ:  39: 1اٟمٔمر: حمٛمد طمًلم ومْمؾ اهلل، يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح  (6)
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وهذا احلدي٨م ـ يمام هق واوح ـ ُمٓمٚمٌؼ ٓ رسمط ًمف سمخّمقص طم٤مًم٦م ُمٜم٤موم٤مة طمّؼ 

 .اًمرضمؾ ذم آؾمتٛمت٤مع، ومٞم١مظمذ سم٢مـمالىمف يمام ذيمره سمٕمْمٝمؿ

 وفؽـ ربام يؿؽـ أن يـاؿش ِف آشتدٓل ِبذا اْلديث ادعروف:

هلل، ُمـ أّن هذا اخلؼم ُم٘مّٞمد سمح٤مًم٦م وضمقد قمٝمد ُم٤م أؿم٤مر إًمٞمف اًمٕمالُم٦م ومْمؾ ا أوًٓ:

ُمًٌؼ قمٝمده اًمزوج إمم زوضمتف، ورسمام يٙمقن هذا اًمٕمٝمد حل٤مضم٦م ظم٤مّص٦م حلراؾم٦م ُم٤مًمف أو 

رقم٤مي٦م أوٓده، أو رسمام شمٙمقن احل٤مضم٦م اًمتل ظمرج اًمزوج إًمٞمٝم٤م ًمٞم٧ًم ـمقيٚم٦ًم ومٞمٙمقن 

وىم٧م ومال  ظمروج اًمزوضم٦م ذم هذه احل٤مل ُمٜم٤مومٞم٤ًم حلّ٘مف اجلٜمز، طمٞم٨م ىمد يرضمع ذم أّي 

جيد زوضمتف ذم اًمٌٞم٧م، واعمرأة جي٥م قمٚمٞمٝم٤م أن شمٙمقن ضم٤مهزًة قمٜمدُم٤م يٙمقن إُمر ذم 

ُمٕمرض طم٤مضم٦م اًمزوج ٓ ذم ظمّمقص طم٤مًم٦م اًمٕمٚمؿ سمح٤مضمتف. هذا يمّٚمف ومْماًل قمـ أّن 

 .احلدي٨م يٗمٞمد ـم٤مقم٦م اًمزوضم٦م ًمزوضمٝم٤م ٓ اؾمتح٤ٌمب طمٌس اًمزوضم٦م ُمـ ضمٝم٦م اًمزوج

يٗمرض ُمًٌ٘م٤ًم وضمقد قمٝمد، ظمالوم٤ًم عم٤م ذيمره  وهذه اعمالطمٔم٦م ذم حمّٚمٝم٤م، وم٢مّن احلدي٨م

، وم٢مّن هذا اًمِمٞمخ ؿمٛمس اًمديـ ُمـ أّن اًمٜمٝمل هٜم٤م ضم٤مء ُمـ اًمٜمٌل ٓ ُمـ اًمزوج

ظمالف ومرض إـمالق اًمٕمٝمد سملم اًمزوضملم سمٕمدم اخلروج واعمٍّمح سمف ذم احلدي٨م، ُمـ 

هٜم٤م يٛمٙمـ اًم٘مقل سم٠مّن هذا احلدي٨م دًمٞمٌؾ قمغم قمدم ضمقاز اخلروج سمٕمد اعمٜمع ٓ قمدم 

قازه إٓ سم٢مذن، يمام هق ُم٘مت٣م اًمٗمرض اًمذي ٟمحـ ومٞمف، ومْماًل قمـ قمدم دًٓم٦م ضم

ـّ هذا قمغم أي٦م طم٤مل يٗمٞمد ذم دائرة ُمٕمّٞمٜم٦م، أُم٤م  احلدي٨م قمغم طمٙمؿ ُمقضّمف إمم اًمزوج: ًمٙم

رسمط اًم٘مْمٞم٦م سم٤محلّؼ اجلٜمز ومٝمق جمّرد اطمتامل، ومٚمق يم٤من إُمر ُمرشمٌٓم٤ًم سمذًمؽ ًمٙم٤من ُمـ 

                                                                                                       
 اًمِم٤مظمقري.

 .184: 31راضمع: اًمٌحراين، احلدائؼ اًمٜم٤مضة  (1)

 .41: 1اٟمٔمر: ومْمؾ اهلل، يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح  (2)

 .93: شطم٘مقق اًمزوضمٞم٦م»طمرضم٦م ذم وم٘مف اعمرأة  ُم٤ًمئؾ (3)
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واًمده٤م واعمّدة اًمتل ؾمت٘مْمٞمٝم٤م وقمـ ؾمٗمر قمـ ُمٙم٤من  |اعمٜم٤مؾم٥م أن ي٠ًمل اًمرؾمقل

زوضمٝم٤م وُمتك وىمع وُمتك يتقىمع جمٞمئف؟ إمم همػم ذًمؽ ُمـ احل٤مٓت، ُمع ذًمؽ مل ٟمٚمحظ 

ذم اًمرواي٦م رهمؿ شمٙمّرر اًم١ًمال واجلقاب أّي أصمر عمثؾ هذه اًمتٗم٤مصٞمؾ مم٤ّم يقطمل 

سم٤مإلـمالق، اًمٚمٝمؿ إٓ إذا ىمٞمؾ سم٠مّن شمرك آؾمتٗمّم٤مل ٓ يٗمٞمد اإلـمالق قمٜمد اطمتامل 

 روم٦م اًم٤ًمئؾ سم٤مًم٘مٞمد، وٟمٗمرض اطمتامًمف هٜم٤م، وإن يم٤من سمٕمٞمدًا.ُمٕم

ُم٤م ذيمره اًمٕمالُم٦م ومْمؾ اهلل واًمِمٞمخ ؿمٛمس اًمديـ أيْم٤ًم، وظمالصتف أّن ُمثؾ  ثاكقًا:

هذا احلدي٨م يٜم٤مذم اًمروح اًم٘مرآٟمٞم٦م، وم٢مّن اًم٘مرآن ىمد أُمر سمٛمٕم٤مذة اعمرأة سم٤معمٕمروف 

ح أّن طمٌس اًمرضمؾ وإُم٤ًميمٝم٤م سم٤معمٕمروف وقمدم إُم٤ًميمٝم٤م ًمإلضار هب٤م، وُمـ اًمقاو

ًمزوضمتف سمٓمري٘م٦م صٚمٗم٦م وُمٜمٕمٝم٤م طمتك قمـ اخلروج ًمزي٤مرة أرطم٤مُمٝم٤م فمٚمٌؿ وًمٞمس 

سمٛمٕمروف، ومٚمق طمٌس اعمرأة يمذًمؽ وم٘مد ُمٜمٕمٝم٤م ُمـ طم٘مٝم٤م اًمٓمٌٞمٕمل ذم احلٞم٤مة أن شمٕمٞمش 

ذم قمالىم٤مهت٤م إهي٦م طمٞم٤مًة ؾمٚمٞمٛم٦م، ويّمدق قمروم٤ًم أّٟمف ىمد أّض هب٤م، واًمٕمٜم٤مويـ اًم٘مرآٟمٞم٦م 

خّمٞمص يمام هق واوح، واًم٘مقل سم٠مّن اعمرأة ىمد أىمدُم٧م سم٤مًمزواج اعمت٘مّدُم٦م آسمٞم٦م قمـ اًمت

قمغم هذا اًمقوع همػم صحٞمح: وم٢مّن اًمزواج ذم اًمٕمرف اًمٕم٘مالئل اًمٕم٤مم إىمدام قمغم طمّؼ 

آؾمتٛمت٤مع وشم٠مُملم طم٘مقق اًمزوج وإهة، أُم٤م احلٌس ذم اًمٌٞم٧م ُمـ حلٔم٦م دظمقهل٤م 

 .اعمٜمزل وطمتك اعمقت ومٝمذا ُم٤م ٓ يٗمٝمٛمف قمرٌف وٓ ؾمػمة

ـ شمتٛمٞمؿ هذا اًمٙمالم، ًمٙمٜمّف ٓ يٗمٞمد ُم٤م يريده اًمٕمالُم٦م ومْمؾ اهلل: إذ أىمَم ُم٤م ويٛمٙم

ومٞمف أّٟمف يٛمٜمع قمـ طمٌس اعمرأة سمام يٙمقن إضارًا هب٤م أو ىمتاًل ًمِمخّمّٞمتٝم٤م يم٤محلٌس اعم١مسّمد 

أو ؿمٌٝمٝمف، ومٝمق يٛمٜمع قمـ اعمٔم٤مهر همػم اًمٕم٘مالٟمٞم٦م ذم احلٌس ٓ قمـ ُمٓمٚمؼ اًمؽمظمٞمص 

اًم٘مرآٟمٞم٦م ُم٘مّٞمدًة ـ قمغم أسمٕمد شم٘مدير ـ إلـمالىم٤مت ًمٚمزوج ذم احلٌس، ومتٙمقن اًمٜمّمقص 

                                           
: وؿمٛمس اًمديـ، ُم٤ًمئؾ طمرضم٦م ذم وم٘مف اعمرأة )طم٘مقق 45ـ  42: 1ومْمؾ اهلل، يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح  (1)

 .93اًمزوضمّٞم٦م(: 
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ٟمّمقص احلٌس أو ُمٜمٕمٝم٤م ُمـ اخلروج سمٖمػم إذن زوضمٝم٤م أو ُمع ُمٜمٕمف، ٓ أهن٤م ٟم٤مومٞم٦م هل٤م 

 ُمـ إؾم٤مس سمحّج٦م ُمٕم٤مروتٝم٤م ًمٚمٙمت٤مب اًمٙمريؿ.

ٟمٕمؿ، ورهمؿ أّن إؿمٙم٤مل اًمٕمالُم٦م ومْمؾ اهلل يم٤من قم٤مُم٤ًم هٜم٤م، إٓ أٟمف يٛمٙمـ شمقضمٞمٝمف إمم 

ومٞمف: وم٢مّن ُم٘مت٣م هذا احلدي٨م أّن ُمٜمع اًمرضمؾ يم٤من  ظمّمقص احلدي٨م اًمذي ٟمحـ

ؿم٤مُماًل ًمٚمح٤مًم٦م اًمتل قمرو٧م اعمرأة، وهل ُمرض واًمده٤م، ُمع أّن اعمٜمع ذم هذه احل٤مل 

إضاٌر قمروم٤ًم، ٓؾمٞمّام سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمرأة اًمتل شمٕمٞمش اًمٕم٤مـمٗم٦م دم٤مه واًمدهي٤م، ومٝمؾ يٕم٘مؾ أن 

ف اعمقت؟ متٜمع سمٜم٧ٌم ُمـ قمٞم٤مدة واًمده٤م رهمؿ أّن اعمرض ىمد صم٘مؾ قمٚمٞمف وضمٕم ٚمف قمغم ُذُ

سمؾ متٜمع طمتك ُمـ اعمِم٤مريم٦م ذم ُمراؾمؿ دومٜمف سمٕمد ووم٤مشمف؟ وهؾ هذا ُمـ اعمٕم٤مذة 

وم٢مّن اًمٜمٌل هق  زوائد احل٤مرثسم٤معمٕمروف وقمدم اإلضار؟! ٓؾمّٞمام وأٟمف قمغم رواي٦م 

اًمذي صغّم قمغم واًمده٤م مم٤م يقطمل سم٠مٟمف يم٤من ذم ُمٙم٤من ىمري٥م إًمٞمف، إٓ إذا يم٤مٟم٧م هل 

ّقرة، سمؾ ذم سمٕمض اًمٜمّمقص ذم اعمّم٤مدر اًمًٜمّٞم٦م أّن واًمده٤م يم٤من ذم ظم٤مرج اعمديٜم٦م اعمٜم

 ٟمٗمس اًمدار ذم إؾمٗمؾ.

وقمٚمٞمف، ومٚمق ىمٌؾ ؿمخص هبذه اعم٘م٤مرسم٦م أُمٙمٜمف اًمدهمدهم٦م ذم صدىمٞم٦م احلدي٨م اعمذيمقر 

أو شم٠مويٚمف سم٠مٟمف طم٤مًم٦م ظم٤مص٦م، وإٓ يم٤من إؿمٙم٤مل اًمٕمالُمتلم ومْمؾ اهلل وؿمٛمس اًمديـ 

 اًمٜمّمقص.ُم٘مّٞمدًا ًمإلـمالىم٤مت ٓ ٟم٤مومٞم٤ًم ٕصؾ 

إّن هم٤مي٦م ُم٤م يدّل قمٚمٞمف هذا احلدي٨م أّن هذه اعمرأة ىمد وضّمٝم٧م ًمٚمرؾمقل ؾم١مآً  ثافثًا:

طمقل أٟمف هؾ ي٠مُمره٤م سمٕمٞم٤مدة واًمده٤م أو اًمّمالة قمٚمٞمف أم ٓ؟ وأّن اًمرؾمقل أظمؼمه٤م سم٠مٟمف 

ٓ ي٠مُمره٤م، وذم اعم٘م٤مسمؾ يٓمٚم٥م ُمٜمٝم٤م اًمٌ٘م٤مء ذم اًمٌٞم٧م وـم٤مقم٦م اًمزوج، وهذا اًمًٞم٤مق يٗمٝمؿ 

اًمٌ٘م٤مء ذم اًمٌٞم٧م قمغم اخلروج ٓ اًمٚمزوم: ّٕن اعمٗمروض أّن اخلروج يم٤من ُمٜمف أرضمحٞم٦ّم 

واضم٤ًٌم سم٤مٕصؾ صٚم٦ًم ًمٚمرطمؿ، ومٚمام ذيمرت ًمف أهن٤م هؾ شمٔمّؾ ُمٓم٤مًم٦ًٌم سمف أضم٤مهب٤م سم٤مًمٕمدم، 

وأٟمف يٛمٙمٜمٝم٤م اًمٌ٘م٤مء وإـم٤مقم٦م اًمزوج، سمؾ يٙمقن أُمرًا راضمح٤ًم، ومال يدّل احلدي٨م قمغم 
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 حل٤مل ًمقضمقب صٚم٦م اًمرطمؿ.وضمقب اًمٌ٘م٤مء، سمؾ قمغم طمًٜمف وإؾم٘م٤مط هذه ا

وهذا اًمٙمالم ٓ سم٠مس سمف إذا ومٝمٛمٜم٤م أهن٤م مل شمٙمـ سمّمدد اًم١ًمال قمـ ضمقاز اخلروج، 

سمؾ سمّمدد اًم١ًمال قمـ وضمقب اخلروج: ّٕن فم٤مهر ؾم١ماهل٤م ذم اًمرواي٦م اعمٕمتؼمة اًمًٜمد 

، أي هؾ جي٥م قمكّم اخلروج، أُم٤م إذا ومّنٟم٤م احلدي٨م سم٠مهن٤م شمٓمٚم٥م إضم٤مزة شم٠مُمرينهؾ: 

ىمد أُمره٤م، وم٢مّن احلدي٨م ٓ  |هل٤م قمذٌر قمٜمد زوضمٝم٤م سم٠مّن رؾمقل اهلل اخلروج ًمٞمٙمقن

 يٗمٝمؿ طمٞمٜمئٍذ سم٤مًمًٞم٤مق اعمت٘مّدم.

إّن هذا احلدي٨م ُمٕم٤مرٌض سمخؼم صحٞمح اًمًٜمد، وهق صحٞمح٦م قمٌد اهلل سمـ  رابعًا:

ًمٞمس ًمٚمٛمرأة أُمٌر ُمع زوضمٝم٤م ذم قمتؼ، وٓ صدىم٦م، ، ىم٤مل: ×ؾمٜم٤من، قمـ أيب قمٌد اهلل

ٟمذر ذم ُم٤مهل٤م إٓ سم٢مذن زوضمٝم٤م، إٓ ذم زيم٤مة أو سمّر واًمدهي٤م أو  وٓ شمدسمػم، وٓ ه٦ٌم، وٓ

 .صٚم٦م ىمراسمتٝم٤م

وم٢مّن فم٤مهر هذا احلدي٨م أّن ىمْم٤مي٤م اًمزيم٤مة وصٚم٦م اًمرطمؿ واًمؼّم سم٤مًمقاًمديـ يٙمقن 

ًمٚمٛمرأة ومٞمٝم٤م أُمٌر، ومال حتت٤مج إمم إذن اًمزوج، سم٘مريٜم٦م اعم٘م٤مسمٚم٦م ُمع اًمٜمذر ذم ُم٤مهل٤م، ومٙمٞمػ 

ُمع احلدي٨م اعمت٘مّدم اًمذي مل جيٕمؾ هل٤م أُمرًا ذم صٚم٦م  يٛمٙمـ أن شمٜمًجؿ هذه اًمرواي٦م

واًمده٤م اًمذي شمقذم؟! وسمٕمد وىمقع اعمٕم٤مرو٦م قمروم٤ًم سملم هذيـ اخلؼميـ يرضمع إمم أص٤مًم٦م 

 قمدم اؿمؽماط اإلذن يمام هق واوح.

ويٛمٙمـ اجلقاب سم٠مّن اخلؼميـ همػم ُمتٕم٤مرولم: ّٕن هذا ذم اإلذن وذاك ذم اعمٜمع يمام 

شمٕمٓمػ اًمزيم٤مة وُم٤م سمٕمده٤م قمغم  احلدي٨م ذم هتذي٥م إطمٙم٤ممشم٘مّدم، يمام أّن صٞمٖم٦م هذا 

ـّ اًمتٝمذي٥م ٓ يٕمتٛمد قمٚمٞمف ُمـ هذه  اًمٜمذر ذم ُم٤مهل٤م ومتٙمقن ُمنموـم٦ًم سم٤مإلذن، ًمٙم

اًمٜمقاطمل: ٟمٔمرًا ًمٙمثرة اًمتّمحٞمػ اًمذي ومٞمف، ومٜمٔمؾ ُمع اًمٙم٤مذم واًمٗم٘مٞمف اًمذي روى 

                                           
 .438، 177: 3: ويمت٤مب ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف 514: 5اًمٙم٤مذم  (1)

 .462: 7هتذي٥م إطمٙم٤مم  (2)
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همػمه ُمـ  احلدي٨م ُمرشملم أيْم٤ًم، سمؾ اًمٓمقد ذم اًمتٝمذي٥م ذم ُمقوع آظمر رواه ُمثؾ

. ٟمٕمؿ، هذا اخلؼم همري٥م ُمـ طمٞم٨م ُمٜمٕمف اعمرأة ُمـ اًمتٍّمف سمامهل٤م إٓ سم٢مذن اًمٙمت٥م

 .زوضمٝم٤م، إٓ إذا اًمتزم اًمتٗمٙمٞمؽ ذم ُم٘م٤مـمع اخلؼم

ًمٕمّؾ اجلقاب إومْمؾ قمغم هذا احلدي٨م ـ ًمق همْمْمٜم٤م اًمٓمرف قمـ  خامسًا:

٤م ُمٚمزُم٦م هبذا اًمٕمٝمد، ُمٜم٤مىمِمتف سمٛمخ٤مًمٗم٦م روح اًم٘مرآن ـ هق أّٟمف ىمد قمٝمد إًمٞمٝم٤م قمٝمدًا وأهّن 

ًمٙمـ ٓ يٗمٞمد أّن اًمٚمزوم اعمذيمقر صم٤مسم٧م سم٤مًمٕمٜمقان إّوزم: إذ ًمٕمّٚمف ُمـ وٛمـ إقمراف 

اًمتل ختٚمؼ ذـم٤ًم وٛمٜمّٞم٤ًم ذم اًمٕم٘مد آٟمذاك، وُمٕمف ومال حيرز ُمـ هذه احل٤مًم٦م اخل٤مّص٦م 

 شم٘مٕمٞمد قم٤مم.

وأُم٤م ُم٤م ذيمره اًمِمٞمخ ؿمٛمس اًمديـ ُمـ أّن اًمٜمٝمل اًمٜمٌقي ضم٤مء خلّمقصٞم٤مت يٕمرومٝم٤م 

، ومٝمذا ٓ ؿم٤مهد ًمف ُمـ احلدي٨م وإٓ أدظمٚمٜم٤م طمقل ووع هذه اعمرأة |رؾمقلاًم

 اخلّمقصٞم٤مت ذم يمّؾ ٟمص، ُم٤م مل ي٘مّمد ؿمٞمئ٤ًم مم٤ّم ذيمرٟم٤مه ؾم٤مسم٘م٤ًم.

 وافـتقجة أّن هذا اْلديث يصعب آظتامد ظؾقف ِف اْلروج بحؽؿ ؾؼفل ظام.

قمـ طمّؼ اًمرضمؾ قمغم  |أٟمف ؾمئؾ رؾمقل اهلل ـ خز ظبد اَّلل بـ ظؿر، 3

ٓ خترج ُمـ سمٞمتٝم٤م إٓ سم٢مذٟمف، وم٢من ومٕمٚم٧م ًمٕمٜمتٝم٤م ُمالئٙم٦م ضمتف؟ وم٘م٤مل يمالُم٤ًم ُمٜمف أن زو

، ىمٞمؾ: ي٤م رؾمقل اهلل وُمالئٙم٦م اًمرمح٦م وُمالئٙم٦م اًمٕمذاب طمتك شمرضمع إمم سمٞمتٝم٤م أو شمتقب

 .وإن فمٚمٛمٝم٤م..اهلل، وإن فمٚمٛمٝم٤م؟ ىم٤مل: 

                                           
 .257: 8اعمّمدر ٟمٗمًف  (1)

: 266: 8: وحمٛمد إؾمح٤مق اًمٗمّٞم٤مض، شمٕم٤مًمٞمؼ ُمًٌقـم٦م 492: 4زدي، اًمٕمروة اًمقصم٘مك اٟمٔمر: اًمٞم (2)

 .281: 9واًمروطم٤مين، وم٘مف اًمّم٤مدق 

 .93: شطم٘مقق اًمزوضمٞم٦م»ؿمٛمس اًمديـ، ُم٤ًمئؾ طمرضم٦م ذم وم٘مف اعمرأة  (3)

٤ٌّمن، يمت٤مب 231: 1: واسمـ قمٌد اًمؼم، اًمتٛمٝمٞمد 332: 11اسمـ طمزم، اعمحغّم  (4) : واسمـ طم
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 وهذا احلدي٨م فم٤مهر ذم هد احل٘مقق، وهق ينمط اإلذن ذم اخلروج، ومتٙمقن

دًٓمتف ضمّٞمدة، وُمـ صمّؿ ٓ يّمّح ُم٤م أورده قمٚمٞمف اسمـ طمزم إٟمدًمز ُمـ أّن ومٞمف إسم٤مطم٦ًم 

: ّٕن احلدي٨م ٓ يٌٞمح فمٚمؿ اًمرضمؾ ًمزوضمتف وإٟمام ُيٚمزُمٝم٤م سم٤مًمٓم٤مقم٦م وًمق ُمع ًمٚمٔمٚمؿ

فمٚمٛمف. ٟمٕمؿ، إذا ىمّمد أّن ـم٤مقمتف وهق فم٤ممل إىمرار ًمف قمغم اًمٔمٚمؿ أُمٙمـ، ًمٙمٜمف همػم 

 واوح ذم ُمثؾ طم٤مًمٜم٤م.

 ُمٜم٤مىمِم٦م هذا احلدي٨م أّٟمف وٕمٞمػ اًمًٜمد سمٚمٞم٨م سمـ أيب ؾمٚمٞمؿ اعمْمّٕمػ وم٤مًمّمحٞمح ذم

٤ٌّمن اعمٕمروف سمتقصمٞم٘م٤مشمف ذيمره ذم يمت٤مب اعمجروطملم  .اعمتٝمؿ، طمتك أّن اسمـ طم

أّي اُمرأة : |ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل ×قمـ أيب قمٌد اهلل ـ خز افسؽقين، 4

 .ظمرضم٧م ُمـ سمٞمتٝم٤م سمٖمػم إذن زوضمٝم٤م ومال ٟمٗم٘م٦م هل٤م طمتك شمرضمع

 ذا احلدي٨م يٗمٞمد حتّ٘مؼ قمٜمقان اًمٜمِمقز اعمقضم٥م ذم اًمٗم٘مف ًمً٘مقط طمّؼ اًمٜمٗم٘م٦م.وه

إٟمف ـ سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ اعمالطمٔم٦م اًمٕم٤مُّم٦م اًم٘م٤مدُم٦م ـ وٕمٞمػ اًمًٜمد  ويـاؿش أوًٓ:

سم٤مًمًٙمقين اًمذي مل شمث٧ٌم وصم٤مىمتف قمٜمدي، وسم٤مًمٜمقومكم أيْم٤ًم ذم سمٕمض اًمٓمرق، ومْماًل قمـ 

 اإلرؾم٤مل ذم سمٕمض اعمّم٤مدر.

ْم٤ًم سم٠مّن هم٤مي٦م ُم٤م يدّل قمٚمٞمف هق احلٙمؿ اًمقوٕمل، أي ؾم٘مقط اًمٜمٗم٘م٦م ىمد ي٘م٤مل أي ثاكقًا:

قمٜمٝم٤م سمذًمؽ، وهذا ٓ يث٧ٌم طمٙماًم شمٙمٚمٞمٗمٞم٤ًم إٓ سمْمّؿ دقمقى اإلمج٤مع قمغم اعمالزُم٦م سملم 

ؾم٘مقط اًمٜمٗم٘م٦م وشمْمٞمٞمع طمّؼ واضم٥م، أو دقمقى أّن اًمٗمٝمؿ اًمٕم٘مالئل يٗمرض هٜم٤م وضمقد 

                                                                                                       
 .232: 2اعمجروطملم 

 .332: 11اعمحغّم  (1)

 .288ـ  279: 24: واعمزي، هتذي٥م اًمٙمامل 232ـ  231: 2راضمع: يمت٤مب اعمجروطملم  (2)

: 353: 7: واٟمٔمر: هتذي٥م إطمٙم٤مم 439: 3: ويمت٤مب ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف 514: 5اًمٙم٤مذم  (3)

 .455: 1واًمًٞمقـمل اجل٤مُمع اًمّمٖمػم 
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ر طم٤مًم٦ًم شمً٘مط ومٞمٝم٤م اًمٜمٗم٘م٦م ٟمِمقز طمٞم٨م ٓ ُمٕمٜمك ًمذًمؽ إٓ شمْمٞمٞمع احل٘مقق، وٓ ٟمتّمقّ 

 ُمع أدائٝم٤م يم٤مُمؾ احل٘مقق.

إّن ؾم٘مقط اًمٜمٗم٘م٦م فم٤مهر ذم ظمروضمٝم٤م ُمّدة ـمقيٚم٦م، وإٓ وم٤مخلروج ًم٤ًمقمتلم  ثافثًا:

 ُمثاًل ًمٞمس ومٞمف ُمٓم٤مًم٦ٌم سم٤مًمٜمٗم٘م٦م طمتك شمً٘مط.

وىمد جي٤مب سم٠مّٟمف ًمٕمّؾ قم٘مقسمتٝم٤م أّٟمف شمً٘مط ٟمٗم٘متٝم٤م طمتك شمٕمٚمـ آٟم٘مٞم٤مد ًم٘مقاٟملم 

اًمٔم٤مهر ذم أّن  طمتك شمرضمعٜمع هذا اجلقاب هق ىمٞمد اًمزوضمٞم٦م جمّددًا، ًمٙمـ ُم٤م يٛم

 .الً ُمثًم٤ًمقم٤مت ىمٚمٞمٚم٦م  اًمً٘مقط ُمٖمّل سم٤مًمرضمقع، ومٞمٜمٍمف قمـ طم٤مًم٦م اخلروج اجلزئل

، ىم٤مل: وؾم٠مًمتف قمـ اعمرأة، أهل٤م أن خترج سمٖمػم إذن زوضمٝم٤م؟ ـ خز ظّع بـ جعػر 5

 .ٓىم٤مل: 

وٕمٞمػ اًمًٜمد: ّٕن  وهق فم٤مهر ذم ذط إذن اًمزوج ذم اخلروج ُمـ اعمٜمزل، ًمٙمٜمّف

اًمٓمريؼ إمم يمت٤مب قمكم سمـ ضمٕمٗمر هق ـمريؼ ص٤مطم٥م اًمقؾم٤مئؾ، وـمرق اعمت٠مظّمريـ ـ يمام 

طمّ٘م٘مٜم٤مه ذم قمٚمؿ اًمرضم٤مل ـ ًمٞم٧ًم طم٘مٞم٘مٞم٦م، هلذا مل يّمّح اًمًٜمد إمم هذا اًمٙمت٤مب، ومال 

اًمذي يم٤من يٕمتٛمد ذم شمّمحٞمح  شمٙمقن هذه اًمرواي٦م صحٞمح٦ًم، ظمالوم٤ًم ًمٚمًٞمد اخلقئل

 غم ـمريؼ احلّر اًمٕم٤مُمكم.يمت٤مب قمكم سمـ ضمٕمٗمر قم

ضم٤مءت اُمرأٌة إمم ، ىم٤مل: ×قمـ أيب ضمٕمٗمر ـ صحقحة ُمؿد بـ مسؾؿ، 6

، وم٘م٤مًم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل، ُم٤م طمّؼ اًمزوج قمغم اعمرأة؟ وم٘م٤مل هل٤م: أن شمٓمٞمٕمف وٓ |اًمٜمٌل

شمٕمّمٞمف، وٓ شمّمّدق ُمـ سمٞمتف إٓ سم٢مذٟمف، وٓ شمّمقم شمٓمّققم٤ًم إٓ سم٢مذٟمف، وٓ متٜمٕمف ٟمٗمًٝم٤م 

ىمت٥م، وٓ خترج ُمـ سمٞمتٝم٤م إٓ سم٢مذٟمف، وإن ظمرضم٧م ُمـ سمٞمتٝم٤م سمٖمػم  وإن يم٤مٟم٧م قمغم فمٝمر

إذٟمف ًمٕمٜمتٝم٤م ُمالئٙم٦م اًمًامء وُمالئٙم٦م إرض وُمالئٙم٦م اًمٖمْم٥م وُمالئٙم٦م اًمرمح٦م طمتك 

                                           
 .226: وىمرب اإلؾمٜم٤مد: 179ُم٤ًمئؾ قمكم سمـ ضمٕمٗمر:  (1)

 .96: 3اٟمٔمر: اخلقئل، اعمٕمتٛمد ذم ذح اعمٜم٤مؾمؽ  (2)
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شمرضمع إمم سمٞمتٝم٤م، وم٘م٤مًم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل، ُمـ أقمٔمؿ اًمٜم٤مس طم٘م٤ًم قمغم اًمرضمؾ؟ ىم٤مل: 

اًمده، وم٘م٤مًم٧م: ي٤م رؾمقل اهلل، ُمـ أقمٔمؿ اًمٜم٤مس طم٘م٤ًم قمغم اعمرأة؟ ىم٤مل: زوضمٝم٤م، ىم٤مًم٧م: و

ومام زم قمٚمٞمف ُمـ احلّؼ ُمثؾ ُم٤م ًمف قمكّم؟ ىم٤مل: ٓ، وٓ ُمـ يمّؾ ُم٤مئ٦ٍم واطمدة، ىم٤مل: وم٘م٤مًم٧م: 

. وىمري٥م ُمـ هذه اًمرواي٦م ظمؼم واًمذي سمٕمثؽ سم٤محلّؼ ٟمٌٞم٤ًم ٓ يٛمٚمؽ رىمٌتل رضمؾ أسمداً 

ذم حمّؾ اًمِم٤مهد، وىمد ورد ُمْمٛمقن هذا اخلؼم ذم ُمّم٤مدر  قمٛمرو سمـ ضمٌػم اًمٕمزرُمل

 .أهؾ اًمًٜم٦ّم أيْم٤ًم ُمروي٤ًم قمـ اسمـ قم٤ٌمس

واحلدي٨م واوح اًمدًٓم٦م قمغم ذط اإلذن، ٓ ُم٤مٟمٕمٞم٦م اعمٜمع ومح٥ًم، وأّن طمّؼ 

، وهذا اًمتِمديد  ـّ اًمزوج قمٔمٞمٌؿ ذم هذا اعمج٤مل سمحٞم٨م ٓ شمتحّٛمٚمف ُمـ اًمٜم٤ًمء إٓ سمٕمْمٝم

 ُمدى ؿمّدة اًمتحريؿ ذم ُم٠ًمًم٦م اخلروج ُمـ اًمٌٞم٧م.ذم اًمٚمٕمـ ؿم٤مهٌد قمغم 

ـّ هذا احلدي٨م وٕمٞمػ اًمًٜمد سمٓمريؼ أهؾ اًمًٜم٦ّم سمحًلم سمـ ىمٞمس اعمٕمروف  ًمٙم

، يمام أٟمف وٕمٞمػ سمرواي٦م اًمٕمزرُمل سمف ٟمٗمًف ومٝمق جمٝمقل سمحٜمش، وىمد وّٕمٗمف ىمقم

 احل٤مل، ًمٙمٜمّف صحٞمح اًمًٜمد سم٤مًمٓمريؼ إمم حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ اًمٓم٤مئٗمل.

ٚم٘مرآن اًمٙمريؿ: وم٢مّن فم٤مهره وضمقد اًمٗمرق اًمٕمٔمٞمؿ سملم ُم٤م وىمد يٜم٤مىمش سمٛمٕم٤مروتف ًم

ـه ِمْثُؾ افهِذي ﴿قمغم اعمرأة وُم٤م هل٤م، وهذا خم٤مًمػ ًمٙمت٤مب اهلل اًمٕمزيز اًمذي ي٘مقل:  َوََلُ

ـه َدَرَجةٌ  َجاِل َظَؾْقِف ـه بِادَْعُروِف َوفِؾرن (، وم٢مّن ُمٗمٝمقم اًمدرضم٦م ٓ 228)اًمٌ٘مرة:  ﴾َظَؾْقِف

  هذا احلدي٨م.يتٜم٤مؾم٥م ُمع حلـ اًمٙمالم ذم

أّن آؾمتدٓل هبذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م قمغم شم٘مٕمٞمد  إٓ أٟمٜم٤م ذطمٜم٤م ذم سمح٨م آظمر

                                           
 .438: 3: ويمت٤مب ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف 517: 5اًمٙم٤مذم  (1)

 .518: 5اًمٙم٤مذم  (2)

 .153ـ  152: 2: واًمدّر اعمٜمثقر 317ـ  316: 4اهلٞمثٛمل، جمٛمع اًمزوائد  (3)

 .317: 4اهلٞمثٛمل، جمٛمع اًمزوائد  (4)

 م.2111، ٦21م اجلٜمًٞم٦م، جمٚم٦م وم٘مف أهؾ اًمٌٞم٧م، اًمٕمدد طمٞمدر طم٥م اهلل، ُم٘م٤مل: طم٘مقق اًمزوضمٞم (5)
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ـه ﴿طمٙمؿ قم٤مم ذم ىمْم٤مي٤م اًمزوج واًمزوضم٦م همػم صحٞمح: ّٕن وٛمػم  اًمقارد  ﴾َظَؾْقِف

ومٞمٝم٤م راضمع ًمٚمٛمٓمّٚم٘م٤مت اعمذيمقرات ُمٓمٚمع أي٦م اًمٙمريٛم٦م، ومٙم٠مّن أي٦م شمٗمٞمد أّن 

ـّ و ، اعمٓمٚم٘م٤مت شمت٤ًموى واضم٤ٌمهت ـّ ـّ ُم٤م دُمـ ذم ومؽمة اًمٕمّدة وىمٌؾ رّد اًمزوج هل طم٘مقىمٝم

 هم٤مي٦م إُمر أّن ًمٚمرضمؾ درضم٦م، وهل طمّؼ اًمرد أو اًمؽمك ٟٓم٘مْم٤مء اًمٕمّدة.

وىمد ىمٚمٜم٤م هٜم٤مك سم٠مّن يمٚمامت اعمٗمّنيـ ـ سم٤مؾمتثٜم٤مء إؿم٤مرة هيٕم٦م ُمـ اًمٕمالُم٦م 

اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل ـ شمٗمٞمد إرضم٤مع اًمْمٛمػم إمم اًمٜم٤ًمء، ٓ إمم ظمّمقص اعمٓمٚم٘م٤مت، وًمٕمّؾ 

اعمِمٝمقر ومٝمٛمقا ُمٓمٚمؼ اًمزوضم٦م سمٛمالطمٔم٦م اًمرّد اًم٤ًمسمؼ قمغم هذا اعم٘مٓمع ُمـ أي٦م، إذ 

سمٕمد اًمرّد يّمٌحـ زوضم٤مت همػم ُمٓمّٚم٘م٤مت، ًمٙمٜمّف جمرد اطمتامل، وهبذا يّمٕم٥م اؾمتٔمٝم٤مر 

ىم٤مٟمقن قم٤مم ًمٚمزوضمٞم٦م ُمـ هذه أي٦م طمتك يٕم٤مرض ُم٤م ضم٤مء ذم صحٞمح حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ، 

ٓمّٚم٘م٦م اًمرضمٕمٞم٦م أومْمؾ طم٤مًٓ ُمـ ٟمٗمس اًمزوضم٦م اًمٚمٝمؿ إٓ إذا ىمٞمؾ سمٕمدم ُمٕم٘مقًمٞم٦م يمقن اعم

 ذم احل٘مقق.

وأُم٤م اًم٘مقل سم٠مّن طمؼ ؿمخٍص قمغم ؿمخص ٓ ي٤ًموق اًمقضمقب، ومٝمق ظمالف 

اًمٔم٤مهر قمروم٤ًم، سمؾ ظمالف دًٓم٦م هذه اًمرواي٦م اًمتل أقم٘م٧ٌم سمًٚمًٚم٦م اًمٚمٕمٜم٤مت قمغم هذه 

 اعمرأة سمام هق فم٤مهر ذم اًمٖمْم٥م اإلهلل اًمٕم٤مم.

افسـد، إٓ مع اشتبعاد أؾضؾّقة ادطّؾؼة ظذ وظؾقف، ؾفذا اْلديث تام افدٓفة و

 افزوجة.

أرسمٕم٦م ٓ شم٘مٌؾ هلؿ قمـ أيب قمٌد اهلل، ىم٤مل:  ـ خز ظبد ادؾؽ بـ ]أيب[ ظؿر، 7

صالة: اإلُم٤مم اجل٤مئر، واًمرضمؾ ي١مّم اًم٘مقم وهؿ ًمف يم٤مرهقن، واًمٕمٌد أسمؼ ُمـ ُمقاًمٞمف 

طمٞم٨م ىمد يٗمٝمؿ ُمـ  ،ُمـ همػم ضورة، واعمرأة خترج ُمـ سمٞم٧م زوضمٝم٤م سمٖمػم إذٟمف

                                           
: وىمري٥م ُمٜمف ظمؼم 73: واًمقاؾمٓمل، قمٞمقن احلٙمؿ واعمقاقمظ: 242اًمّمدوق، اخلّم٤مل:  (1)
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قمدم ىمٌقل صالهتؿ أّن ذًمؽ يم٤من عمٕمّمٞم٦ٍم ارشمٙمٌقه٤م، وإٓ ومال ُمقضم٥م ًمٕمدم ىمٌقل 

 اًمّمالة.

إٓ أّن ؾمٜمد هذا احلدي٨م وٕمٞمٌػ سمٙمّؾ ُمـ: حمٛمد سمـ قمكم ُم٤مضمٞمٚمقيف، وحمٛمد سمـ 

قمكم اًمٙمقذم، سمؾ ىمد ي٘مقل ؿمخٌص سم٠مّن ٟمٗمل اًم٘مٌقل ًمٞمس إٓ ٟمٗمٞم٤ًم عمرشم٦ٌم قمٚمٞم٤م ومال يالزم 

٤م، إذ ٓ يت٘مٌّؾ اهلل إٓ ُمـ اعمت٘ملم، وقمدم اًم٘مٌقل همػم قمدم اإلضمزاء ومٕمؾ احلرام هٜم

ومٞمٛمٙمـ شمّّمقر حت٘مؼ اًمٕمدم إول سمٗمٕمؾ ُمٙمروٍه صمٌقشم٤ًم، وإن يم٤من ظمالف فم٤مهر 

 احلدي٨م قمروم٤ًم.

قمـ ـ خز أكس بـ ُمؿد أبق مافؽ وَحاد بـ ظؿرو وأكس بـ ُمؿد ظـ أبقف،  8

أّٟمف  |، قمـ اًمٜمٌل^أيب ـم٤مًم٥مضمٕمٗمر سمـ حمٛمد، قمـ أسمٞمف، قمـ ضمّده، قمـ قمكم سمـ 

ي٤م قمكم، ًمٞمس قمغم اًمٜم٤ًمء مجٕم٦م، وٓ مج٤مقم٦م.. وٓ شمتقمّم اًمتزوي٩م، ىم٤مل ذم وصٞمتف ًمف: 

وٓ خترج ُمـ سمٞم٧م زوضمٝم٤م إٓ سم٢مذٟمف، وم٢من ظمرضم٧م سمٖمػم إذٟمف ًمٕمٜمٝم٤م اهلل وضمؼمئٞمؾ 

وُمٞمٙم٤مئٞمؾ، وٓ شمٕمٓمل ُمـ سمٞم٧م زوضمٝم٤م ؿمٞمئ٤ًم إٓ سم٢مذٟمف، وٓ شمٌٞم٧م وزوضمٝم٤م قمٚمٞمٝم٤م 

 .يم٤من فم٤معم٤ًم هل٤م..ؾم٤مظمط وإن 

ودًٓم٦م احلدي٨م واوح٦م ذم اعمٓمٚمقب، إٓ أّن اعمِمٙمٚم٦م ذم ؾمٜمده، وم٢مّن أٟمس سمـ حمٛمد 

جمٝمقل، ويمذًمؽ احل٤مل ذم مّح٤مد سمـ قمٛمرو، ويمذا ذم واًمد أٟمس سمـ حمٛمد، سمؾ ـمريؼ 

اًمّمدوق إمم هذيـ اًمرضمٚملم يمّٚمف جم٤مهٞمؾ ٓ يٙم٤مد يًٚمؿ أطمٌد ُمٜمٝمؿ، وُمٕمف ومٞمّمٕم٥م 

 ذا احلدي٨م.آقمتامد قمغم ُمثؾ ه

، وم٘م٤مل: ي٤م رؾمقل اهلل، ُم٤م طمّؼ |ىم٤مل: ؾم٠مل رضمؾ اًمٜمٌل ـ خز أيب أمامة، 9

                                                                                                       
، اًمْمٕمٞمػ ؾمٜمدًا سمٕمٌد اًمرمحـ سمـ 399: 3اًم٘م٤مؾمؿ سمـ خمٞمٛمرة اًمقارد ذم ُمّمٜمّػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم 

 .شاسمـ متٞمؿ»يزيد سمـ ضم٤مسمر 

 .439: وُمٙم٤مرم إظمالق: 364: 4 حييه اًمٗم٘مٞمف : ويمت٤مب ُمـ 511ٓاخلّم٤مل:  (1)
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ًمق أّن اُمرأًة ظمرضم٧م ُمـ سمٞمتٝم٤م، صمؿ رضمٕم٧م إًمٞمف ومقضمدت اًمزوج قمغم اعمرأة؟ وم٘م٤مل: 

زوضمٝم٤م ىمد شم٘مّٓمع ضمذاُم٤ًم يًٞمؾ أٟمٗمف، ومٚمحًتف سمٚم٤ًمهن٤م ُم٤م أّدت طم٘مف، وُم٤م ُٓمرأة أن 

 .سمٞم٧م زوضمٝم٤م إٓ سم٢مذٟمف خترج ُمـ سمٞم٧م زوضمٝم٤م، وٓ شمٕمٓمل ُمـ

ـّ اعمِمٙمٚم٦م ذم  واًمرواي٦م ؿمديدة ذم اعمقوقع وذم جمٛمؾ طمّؼ اًمزوج قمغم زوضمتف، ًمٙم

ؾمٜمده٤م، وم٢مّن ومٞمف قمٌد اًمٜمقر سمـ قمٌد اهلل اعمقصقف سم٠مٟمف يمذاب، وٓ أىمّؾ ُمـ قمدم 

إٓ ، إمم ضم٤مٟم٥م أّن فم٤مهره٤م طمرُم٦م اخلروج ُمٓمٚم٘م٤ًم سمٜم٤مًء قمغم رضمقع ىمٞمد صمٌقت وصم٤مىمتف

 إمم اجلٛمٚم٦م إظمػمة وم٘مط، وىمد قمّٚم٘مٜم٤م قمٚمٞمف ؾم٤مسم٘م٤ًم. سم٢مذٟمف

هذا هق مفؿ إحاديث ِف مصادر ادسؾؿغ ِف مسلفة مـع ادرأة مـ اْلروج دون 

 وىمد فمٝمر: إذن زوجفا،

أ ـ أّن اًمت٤مم ُمٜمٝم٤م ؾمٜمدًا هق اخلؼم اًمث٤مين، ًمق همْمْمٜم٤م اًمٓمرف قمـ إؿمٙم٤مًمٞم٦م ُمٕم٤مروتف 

د سمـ ُمًٚمؿ(، ومٝمٜم٤مك ظمؼمان ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ، واخلؼم اًم٤ًمدس )صحٞمح٦م حمٛم

 صحٞمح٤من ؾمٜمدًا.

ب ـ وأُم٤م اًمت٤مم دًٓم٦ًم، ومٝمق ـ قمغم أسمٕمد شم٘مدير ـ اخلؼم اًمث٤مًم٨م )ظمؼم قمٌد اهلل سمـ 

قمٛمر(، واخل٤مُمس )ظمؼم قمكم سمـ ضمٕمٗمر(، واًم٤ًمدس )صحٞمح٦م حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ(، 

واًم٤ًمسمع )ظمؼم قمٌد اعمٚمؽ سمـ أيب قمٛمػم(، واًمث٤مُمـ )ظمؼم أٟمس سمـ حمٛمد( واًمت٤مؾمع 

 أُم٤مُم٦م(. )ظمؼم أيب

ج ـ وأُم٤م اًمت٤مم دًٓم٦ًم وؾمٜمدًا، ومٚمٞمس ؾمقى ظمؼم واطمد هق صحٞمح حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ 

                                           
: واعمت٘مل اهلٜمدي، يمٜمز اًمٕمامل 259: 8: واًمٓمؼماين، اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم 317: 4جمٛمع اًمزوائد  (1)

16 :338. 

: وُمًتدريم٤مت قمٚمؿ رضم٤مل احلدي٨م 114: 3: ووٕمٗم٤مء اًمٕم٘مٞمكم 317: 4اٟمٔمر: جمٛمع اًمزوائد  (2)

 .671: 2: وُمٞمزان آقمتدال 39: 12: واخلقئل، ُمٕمجؿ رضم٤مل احلدي٨م 151: 5
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(، ي١ميده مخ٦ًم أظم٤ٌمر وٕمٞمٗم٦م اًمًٜمد، وم٢مذا سمٜمل قمغم طمجٞم٦م ظمؼم اًمث٘م٦م 6اًمٓم٤مئٗمل )رىمؿ 

يم٤من اعمتٕملّم هق احلٙمؿ سمحرُم٦م ظمروضمٝم٤م سمٖمػم إذن زوضمٝم٤م، وإن سمٜمل قمغم طمجٞم٦ّم اخلؼم 

ـ أؿمٙمؾ  طمجّٞم٦م احلدي٨مه ذم حمّٚمف سم٤مًمتٗمّمٞمؾ ذم يمت٤مسمٜم٤م اعمٓمٛم٠مّن سمّمدوره ـ يمام طمّ٘م٘مٜم٤م

حتّمٞمؾ آـمٛمئٜم٤من هبذا اًم٘مدر اًم٘مٚمٞمؾ ُمـ إظم٤ٌمر، ٓؾمّٞمام وأّن إظم٤ٌمر اًمْمٕمٞمٗم٦م 

ؾمٜمدًا واعم١ميِّدة خلؼم حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ مل شمرد ذم ُمّم٤مدر احلدي٨م إومم قمٜمد اعمًٚمٛملم، 

ٕم٦م قمٜمد اإلُم٤مُمٞم٦م، وهق يمت٤مب سم٤مؾمتثٜم٤مء ظمؼم أٟمس سمـ حمٛمد اًمقارد ذم أطمد اًمٙمت٥م إرسم

 )اًمٗم٘مٞمف(، وٓؾمّٞمام ُمع قمدم وضمقد أّي إؿم٤مرة ىمرآٟمٞم٦م ًمٚمٛمقوقع.

يْم٤مف إمم ذًمؽ يمّٚمف، إؿمٙم٤مًمّٞم٦م إو٤مومّٞم٦م شمٌٓم١م قم٤مدًة ُمـ هقم٦م اًمٞم٘ملم سم٤مًمّمدور ذم 

ُمثؾ هذه اًمٜمّمقص، سمٜم٤مء قمغم اقمت٤ٌمر اًمٞم٘ملم اًمٕم٤مدي ذم طمجّٞمتٝم٤م، وهق أّن رواهت٤م 

ات طمْمقر ذم احلٞم٤مة اًمٞمقُمٞم٦م دم٤مه اًمٜم٤ًمء، وهذه رضم٤مل، ومتجٛمٕمٝمؿ ُمّمٚمح٦م واطمدة ذ

 ومٚمؽماضمع. ، دراؾم٦م أظمرى شمتّمؾ سمت٘مٚمٞمد اعمرأةٟم٘مٓم٦م ؾمٌؼ أن شمٕمّروٜم٤م إًمٞمٝم٤م ذم

 

١ّٝ يف فك٘ ايعالقات ايضٚد١ّٝ، ٚقف١ تأٌَّ ٚحتًٌٝ ١ّٝ أسهاّ املطًك١ ايشدع  َشدع

ْؼُتؿُ ﴿ىمد ي٘م٤مل: إّن ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ا افـهبِله إَِذا َضؾه َ ـه  َيا َأُّيه َِتِ ـه فِِعده ُؼقُه افـنَساء َؾَطؾن

ـَ إِٓ َأن َيْلتَِغ  ُرْج ـه َوٓ ََيْ ـه ِمـ ُبُققَِتِ ِرُجقُه ُؽْؿ ٓ ُُتْ ُؼقا اَّلَل َربه َة َواته َوَأْحُصقا افِعده

َبقنـٍَة َوتِْؾَؽ ُحُدوُد اَّللِ َوَمـ َيَتَعده ُحُدوَد اَّللِ َؾَؼْد َطَؾَؿ َكػْ  َسُف ٓ َتْدِري َفَعؾه اَّللَ بَِػاِحَشٍة مه

(، داّل قمغم أّن اًمزوضم٦م ٓ خترج ُمـ اًمٌٞم٧م، سمؾ ٓ 1)اًمٓمالق:  ﴾حُيِْدُث َبْعَد َذفَِؽ َأْمراً 

جيقز ًمٚمزوج إظمراضمٝم٤م ُمـ اًمٌٞم٧م، وأّن اًمؽميمٞمز قمغم اعمٓمّٚم٘م٦م هٜم٤م ًمدومع وهؿ أّٟمف ىمد 

، وم٠مراد اعمنّمع أن ـمّٚم٘مٝم٤م إذًا ومال دمري ذم طمّ٘مٝم٤م أطمٙم٤مم اًمزوضمٞم٦م، ومٞمجقز هل٤م اخلروج

يٌلّم أّن اعمٓمٚم٘م٦م اًمرضمٕمٞم٦م هل ذم اًمٕمّدة زوضم٦ٌم شمؽمشّم٥م قمٚمٞمٝم٤م أطمٙم٤مُمٝم٤م، ومٌلّم طمٙمؿ 

 ظمروج اًمزوضم٦م ُمٓمٚم٘م٤ًم وًمق ذم ؾمٞم٤مق سمٞم٤مٟمف طمٙمَؿ ظمروج اعمٓمّٚم٘م٦م.
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وهذا اًمٙمالم ًمق شمّؿ أوضم٥م قمغم اًمزوج طمٌس اًمزوضم٦م، وطمّرم قمغم اًمزوضم٦م 

 اخلروج ُمـ ُمٜمزل زوضمٝم٤م أسمدًا.

ـّ آشتدٓ ل بلحؽام ادطّؾؼة هـا بعقٌد جدًا، ؾال تمخذ ِف ذاَتا وٓ بقصػفا فؽ

 مصّححًا فؾـصقص ادتؼّدمة: وذفؽ:

إٟمف ُمـ اعمحتٛمؾ ضمّدًا أّن احلٙمؿ ظم٤مصٌّ سم٤معمٓمّٚم٘م٦م: وذًمؽ أّن اهلدف هق  أوًٓ:

سم٘م٤مءه٤م ذم اًمٌٞم٧م ًمٕمّٚمف حيّمؾ سمذًمؽ شمآًمُػ اًم٘مٚمقب قمٜمدُم٤م شمٔمّؾ حت٧م ٟم٤مفمري زوضمٝم٤م 

اًمزوضمٞم٦م، وٓ حيرز أّن اخلّمقصٞم٦م هٜم٤م ُمٜمتٗمٞم٦م سمٕمد شمٕمّٚمؼ جمٛمؾ ومٞمٕمٞمده٤م إمم قمش 

إطمٙم٤مم واخلٓم٤مسم٤مت ذم أي٦م وُم٤م سمٕمده٤م ُمـ ؾمقرة اًمٓمالق سم٠مطمٙم٤مم اعمٓمٚم٘م٤مت، سمؾ 

ٓ َتْدِري فََعؾه اَّللَ حُيِْدُث ﴿ًمٕمّؾ ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م ؿم٤مهدًا قمغم ُم٤م ٟمّدقمل، وهق ذيٚمٝم٤م: 

ؿم٤مهدًا قمغم أّن هذا اًمذي طمٙمٛمٜم٤مه ُمـ شمنميع  ، إذ ىمد يٙمقن ذًمؽ﴾َبْعَد َذفَِؽ َأْمراً 

اًمٕمّدة وقمدم اخلروج واإلظمراج ُمٜمٗمتٌح قمغم اطمتامل أّن اهلل حيدث سمٕمد ذًمؽ أُمرًا 

ومتٕمقد اًمٕمالىم٦م اًمزوضمٞم٦م إمم جم٤مرهي٤م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م، وهذا اًمٗمٝمؿ ًمذيؾ أي٦م وضمدٟم٤م اًمٙمثػم 

 د.، سمام يِمٝمد قمغم ُم٤م ٟم٘مقل وي١ميّ ممّـ ُم٤مل إًمٞمف أيْم٤ًم ُمـ اعمٗمنيـ

ًمق يم٤مٟم٧م هذه أي٦م داًّم٦ًم قمغم هذا إُمر، حلدث حتّقل ضمذري ذم ٟمٔم٤مم احلٞم٤مة  ثاكقًا:

آضمتامقمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م ذم اعمجتٛمع اإلؾمالُمل ذم اًمٕمٍم اًمٜمٌقي: ّٕن هذا ُمٕمٜم٤مه طمٌس 

ـّ ذم اًمٌٞمقت، ومٙمٞمػ شمٗمّن فم٤مهرة ظمروج اًمٜم٤ًمء ذم اًمٕمٍم  اًمزوضم٤مت واٟمح٤ٌمؾمٝم

سمٙمثرة دون أن ٟمًٛمع أؾمئٚم٦م واؾمتٗمٝم٤مُم٤مت طمقل اًمٜمٌقي، سمؾ ُمع اًمٜمٌل ٟمٗمًف أيْم٤ًم و

 هذا اعمقوقع طمتك ذم اًمٕمّمقر اًمالطم٘م٦م ذم زُمـ اًمّمح٤مسم٦م وأهؾ اًمٌٞم٧م؟!

ٓ رسمط هلذه أي٦م وأطمٙم٤مم اعمٓمّٚم٘م٦م سمٛم٠ًمًم٦م إذن اًمزوج اًمتل ٟمتٕمّرض هل٤م هٜم٤م:  ثافثًا:

                                           
: 19: واًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل، اعمٞمزان 41: 11راضمع ـ قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ـ: اًمٓمؼمد، جمٛمع اًمٌٞم٤من  (1)
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 ّٕن اًمٜمّمقص هٜم٤م دمٞمز هل٤م اخلروج سم٢مذن اًمزوج، وفم٤مهره ضمقاز أن ي٠مذن اًمزوج، ومٞمام

أطمٙم٤مم اعمٓمّٚم٘م٦م حتّرم اخلروج واإلظمراج، ومجٝمت٤م اًمٌح٨م ذم اعم٠ًمًمتلم خمتٚمٗم٦م 

 ومٚمٞمالطمظ، ودقمقى شم٘مٞمٞمد اًمرواي٤مت ًممي٦م اًمنميٗم٦م سمٕمٞمدة هٜم٤م.

 وقمٚمٞمف وم٤مًمٜمّمقص اًمقاردة هٜم٤م يّمٕم٥م آيمتٗم٤مء هب٤م ذم ُم٠ًمًم٦م إذن اخلروج. 

 

١ّٝ عا١َّ يف فِٗ ْصٛص ارتشٚز َٔ ايبٝت، حتٍفغ ايظٝذ ارت٥ٛٞ  إػهاي

ويقضمد هٜم٤م إؿمٙم٤مل قم٤مم يتّمؾ سمٛمجٛمؾ ٟمّمقص اؿمؽماط اإلذن ذم اخلروج، وهق 

ُم٤م ومٝمٛمف اًمًٞمد اخلقئل ُمٜمٝم٤م، إذ ذه٥م إمم أّن اعمراد ُمٜمٝم٤م هق ظمروج اعمرأة ُمـ ُمٜمزل 

زوضمٝم٤م ظمروضم٤ًم ٓ رضمقع ومٞمف سمٜمحق يّمدق قمٚمٞمٝم٤م قمٜمقان اًمٜمِمقز، أُم٤م اخلروج سمام ٓ 

، مت٤مُم٤ًم يمًٗمره٤م سمال إذن اًمزوجيٜم٤مذم طمّؼ اًمزوج ومٚمٞمس ُمِمٛمقًٓ ًمٜمّمقص اًم٤ٌمب، 

وُمـ هٜم٤م سمٜمك اًمًٞمد اخلقئل ذم رأيف اًمٕمٚمٛمل قمغم قمدم اؿمؽماط اإلذن ذم اخلروج، وإن 

. وىمد شم٤مسمٕمف ذم اطمتٞم٤مـمف اطمت٤مط وضمقسم٤ًم قمغم ُمًتقى اًمٗمتقى وذم رؾم٤مًمتف اًمٕمٛمٚمٞم٦م

ذم ، وئمٝمر ُمـ سمٕمْمٝمؿ اإلومت٤مء سمجقاز اخلروج همػم اعمٜم٤ماًمقضمقيب هٜم٤م سمٕمُض اًمٗم٘مٝم٤مء

 .حلّؼ اًمرضمؾ، وأّن ذًمؽ جمّرد اطمتٞم٤مٍط اؾمتح٤ٌميب

وًمق قمدٟم٤م إمم اًمٜمّمقص اعمت٘مّدُم٦م اًمتل ىمٌٚمٜم٤م دًٓمتٝم٤م أو اطمتٛمٚمٜم٤مه٤م، ومٜمحـ ٟمجد 

اخلؼم اًمث٤مين همػم فم٤مهر ذم ىمْمّٞم٦م احلّؼ اجلٜمز يمام قمّٚم٘مٜم٤م هٜم٤مك، وأُم٤م اخلؼم اًمث٤مًم٨م ومٝمق 

وُمثٚمف اخلؼم اخل٤مُمس، ُمٓمٚمؼ وًمٞم٧ًم ومٞمف ىمريٜم٦م قمغم هذا اعمٕمٜمك اخل٤مص ًمٚمٜمِمقز، 

                                           
 .116ـ  115: 8اٟمٔمر: اخلقئل، ُمًتٜمد اًمٕمروة اًمقصم٘مك )يمت٤مب اًمّمالة(  (1)

 .289: 2: وُمٜمٝم٤مج اًمّم٤محللم 216: 2)يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح( اخلقئل، ُم٤ٌمين اًمٕمروة اًمقصم٘مك اضمع: ر (2)
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 واًم٤ًمدس، واًم٤ًمسمع، واًمث٤مُمـ، واًمت٤مؾمع.

ـ أن يٙمقن اعمراد هق اخلروج  طمتك شمرضمعأُّم٤م اخلؼم اًمراسمع، وم٘مد رضّمحٜم٤م ـ سم٘مريٜم٦م 

 اًمتٛمّردي ٓ اخلروج اجلزئل.

وسمٜم٤مًء قمٚمٞمف، ومٚمٞمس ذم أهمٚم٥م هذه إظم٤ٌمر ـ ٓؾمّٞمام صحٞمح٦م حمٛمد سمـ ُمًٚمؿ ـ أّي 

ّردي أو اًمذي ٓ رضمقع ومٞمف، سمؾ ىمد ي٘م٤مل سم٠مّن هٜم٤مك ىمريٜم٦م شم٘مٞمٞمد سمح٤مًم٦م اخلروج اًمتٛم

قمغم قمٙمس هذا اًمٗمٝمؿ اًمذي ـمرطمف اًمًٞمد اخلقئل ًمٚمرواي٤مت، وهق آؾمتثٜم٤مء سمجٛمٚم٦م: 

ُمـ همػم إذٟمف ،وم٢مّن هذا آؾمتثٜم٤مء يٛمٙمـ شمٕمّ٘مٚمف ًمق أظمذٟم٤م ُمٓمٚمؼ اخلروج ذم احلٙمؿ ،

جد أو زي٤مرة إطمدى طمٞم٨م ٟمنمط قمغم اًمزوضم٦م إذا أرادت اًمذه٤مب إمم اًمًقق أو اعمً

ىمري٤ٌمهت٤م ُمثالً أن شم٠مظمذ إذن اًمزوج، أُم٤م ًمق ومٝمٛمٜم٤م اخلروج اًمتٛمّردي ومامذا يٙمقن ُمٕمٜمك 

هذا آؾمتئذان؟ ومٝمؾ يٛمٙمـ أن يراد إٟمف ٓ جيقز ًمٚمٛمرأة اخلروج اًمتٛمّردي أو اخلروج 

اًمذي ٓ قمقدة ومٞمف إٓ سم٢مذن اًمزوج؟ وهؾ هذا إُمر قمرذمٌّ وقم٘مالئل قمغم ُمًتقى 

تامقمٞم٦م؟ ومٙمٞمػ يٙمقن ظمروضمٝم٤م متّردًا وشمريم٤ًم ًمٌٞم٧م اًمزوضمٞم٦م وٟمجٞمزه هل٤م ًمق احلٞم٤مة آضم

أذن اًمزوج؟ ومام ُمٕمٜمك إذن اًمزوج هٜم٤م همػم طم٤مًم٦م اهلجران اًمت٤مم واًم٘مٓمٞمٕم٦م اًمت٤مُّم٦م سملم 

اًمرضمؾ وزوضمتف سمال ـمالق، وشمٙمقن هذه اًمرواي٤مت ذم اؾمتثٜم٤مئٝم٤م ُمتٕمّرو٦ًم حل٤مًم٦م ٟم٤مدرة 

اإلسار قمغم يمٚمٛم٦م اخلروج دون اؾمتخدام قمغم اعمًتقى آضمتامقمل؟! وعم٤مذا هذا 

يمٚمامت أىمرب إمم ُمٗمٝمقم اًمتٛمّرد ُمثؾ: شمرك ُمٜمزل زوضمٝم٤م، أو ُم٤م ؿم٤مسمف؟ ُم٤م يٌدو زم أّن 

ومٝمؿ هذه اًمٜمّمقص ذم ؾمٞم٤مق ىمْمٞم٦ّم اخلروج اًمٙمكّم أو اًمتٛمّرد همػم فم٤مهر قمروم٤ًم وإن 

 يم٤من حمتٛماًل ذم ٟمٗمًف.

روج ُمع ُمٜم٤موم٤مشمف طمّؼ ويٛمٙمـ اًمتٕمٚمٞمؼ هٜم٤م أيْم٤ًم قمغم فم٤مهر اًمٗمتقى سمحرُم٦م اخل

آؾمتٛمت٤مع دون همػمه، سم٠مّٟمف يقطمل سم٠مّن طمؼ اًمرضمؾ قمغم اعمرأة هق ذم آؾمتٛمت٤مع وم٘مط، 

وهذا حمّؾ ٟمٔمر ذم ومٝمؿ ىمْمّٞم٦م احل٘مقق اًمزوضمٞم٦م إُم٤م قمغم إؾم٤مس اجلٜمز ومح٥ًم ُمـ 
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ـمرف اًمزوج أو قمغم إؾم٤مس اعم٤مزم ومح٥ًم يمام ذم ـمرف اًمزوضم٦م ذم ُمقوقع 

ٞم٤من اًمٗمتقى احلدي٨ُم قمـ ُمٜم٤موم٤مة طم٘مقق اًمزوضمّٞم٦م واًمتٛمثٞمؾ اإلٟمٗم٤مق، هلذا يًتحًـ ذم سم

ًمذًمؽ سم٤مٓؾمتٛمت٤مع، إذ هذا اًمٜمًؼ ُمـ اًمٌٞم٤مٟم٤مت اًمٗم٘مٝمّٞم٦م يقطمل سم٠مّن اإلؾمالم مل يَر ذم 

اًمزوضم٦م إٓ ُمٙم٤مٟم٤ًم ًمتٗمريغ اًمٖمريزة اجلٜمًّٞم٦م وأّن اًمرضمؾ ٓ يٛمثؾ ًمٚمزوضم٦م ؾمقى ُمّمدرًا 

 اًمرواسمط اًمٕم٤مئٚمّٞم٦م رهمؿ أمهٞمتٝم٤م ذم ُم٤مًمٞم٤ًم! وهذه ٟمٔمرة شمٗمت٘مد قمٜم٤مس اًمٜمٌؾ واًمت٤ًمُمل ذم

ٟمٗمًٝم٤م. يمام أٟمف يم٤من ُمـ اعمٜم٤مؾم٥م هٜم٤م احلدي٨م قمـ ظمروضمٝم٤م ُمع ُمٜمٕمف أيْم٤ًم، وًمٞمس 

 وم٘مط اخلروج سمال إذن: إلُمٙم٤من اًمتٗمٙمٞمؽ سمٞمٜمٝمام.

وظذ أّية حال، ؾؾؿ يؼؿ دفقؾ معتز ـ ؾقام كرى ـ ظذ اصساط خروج ادرأة مـ 

اة ذفؽ ْلؼقؿف افزوجّقة، واْلؽؿ بعقـف َيري ِف مـزَلا بنذن زوجفا ِف ؽر حافة مـاؾ

خروج افرجؾ ـام أذكا شابؼًا، وفق ؿؾـا ِبذا افؼط ؾال يالزم َتريؿ ظؿؾ ادرأة ـام 

سمؾ ًمق ىمٚمٜم٤م هبذا اًمنمط أُمٙمـ ًمٚمٛمرأة أن شمنمط ذم قم٘مد اًمزواج أن يٛمٜمحٝم٤م  بّقـا شابؼًا،

ظمالًٓ سم٢مًمزام ذقمل، ويٙمقن اًمرضمؾ طمّؼ اًمٕمٛمؾ ظم٤مرج اعمٜمزل إذا مل حيِق هذا اًمنمط إ

 اًمزوج ُمٚمزُم٤ًم ُمٕمف سم٤مًمقوم٤مء ـمٌ٘م٤ًم ًمٕمٛمقُم٤مت اًمقوم٤مء سم٤مًمنموط واًمٕم٘مقد.

 

 املشس١ً ايجا١ْٝ: يف اػرتاط إرٕ األب ٚحنٛٙ يف خشٚز ايبٓت

اًمذي ئمٝمر ُمـ ُمراضمٕم٦م اًمٙمت٥م اًمٗم٘مٝمٞم٦م أّن هم٤مًم٥م اًمٗم٘مٝم٤مء اعمًٚمٛملم مل يٓمرطمقا 

ج اًمٌٜم٧م اًم٤ٌمًمٖم٦م اًمرؿمٞمدة همػم اعمتزّوضم٦م، ُم٠ًمًم٦م إذن إب أو اجلّد أو همػممه٤م ذم ظمرو

ؾمقاء يم٤مٟم٧م سمٙمرًا أم صمٞم٤ًٌم، ُمٓمٚم٘م٦ًم أم أرُمٚم٦ًم ُمتقرم قمٜمٝم٤م زوضمٝم٤م، رهمؿ أهنؿ حتّدصمقا 

سم٢مؾمٝم٤مب قمـ ُم٠ًمًم٦م ذط إذن اًمقزم ذم ٟمٙم٤مح اًمٌٙمر اًم٤ٌمًمٖم٦م اًمرؿمٞمدة، وأُم٤م طمدي٨م 

رة قمـ ومٝمذا ًمٞمس يم٤مؿمٗم٤ًم سم٤مًميو سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء قمـ ُمٜمع اًمٌٜم٧م ُمـ اًمًٗمر إمم احل٩م

                                           
 .128: 2يمت٤مب إم  اٟمٔمر: اًمِم٤مومٕمل، (1)
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ُمقىمػ قم٤مم: ّٕن هذا اًمًٗمر ًمف طم٤مًم٦م ظم٤مّص٦م ُمـ طمٞم٨م ـمقل ُمّدشمف ذم ذًمؽ اًمزُم٤من 

 وىمْم٤مي٤م أظمرى يمثػمة ىمد شمٙمقن هل ُمٕمٝم٤م ذم ظمٓمٍر وُمٗمًدة.

وًمٕمّٚمف يٛمٙمـ أن يٗمٝمؿ ُمـ ذًمؽ أّٟمف ٓ وٓي٦م ًمٚمجّد وإب ـ ومْماًل قمـ اًمٕمؿ 

ًمديٜمٞم٦م ذم واخل٤مل وإخ ـ قمغم اًمٌٜم٧م ذم ظمروضمٝم٤م وقمدُمف، ومل ٟمجد ذم اًمٜمّمقص ا

اًمٙمت٤مب أو اًمًٜم٦ّم ُم٤م يٗمرض أظمذ إذهنؿ أو طمتك شم٠مصمػم ُمٜمٕمٝمؿ، سمؾ ٓ حيّؼ هلؿ ُمٜمٕمٝم٤م إٓ 

سمٕمٜمقان صم٤مٟمقي يتّمؾ سمحٗمٔمٝم٤م ُمـ ظمٓمر اعمقت أو اًمير أو أن يٙمقن ذم ومٕمٚمٝم٤م طمراٌم 

ُمـ اعمحّرُم٤مت، وٓ دًمٞمؾ ـ يمام سمحثٜم٤مه ُمٗمّّماًل ذم وم٘مف اجلٝم٤مد ـ قمغم ًمزوم ـم٤مقم٦م 

 ًمٞمؾ قمغم طمرُم٦م قم٘مقىمٝمام وم٘مط.اًمقاًمديـ، وإٟمام اًمد

وأُم٤م اًمًػمة ومال اقمت٤ٌمر هب٤م: ًمٕمدم اًمٕمٚمؿ سمٜمِمقئٝم٤م قمـ اعمقىمػ اًمديٜمل: إذ ُمـ 

اعمحتٛمؾ ىمقي٤ًم أن يٙمقن ذًمؽ ًمٚمٕمرف، أو ًمٕمٜمقان صم٤مٟمقي ُمـ ٟمقع اخلٓمر اعمؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م 

 ـ ٓؾمٞمام ىمدياًم ـ ُمـ اخلروج ًمقطمده٤م وهٙمذا.

وهق اعمقاومؼ عم٘مت٣م  افبـت، ؾافصحقح ظدم اصساط إذن إب وؽره ِف خروج

إصؾ، وًمق اؿمؽمـمٜم٤م اإلذن ُم٤م دّل ذًمؽ قمغم طمرُم٦م اًمٕمٛمؾ أو اًمتٕمّٚمؿ ُمع إُمٙم٤من رو٤م 

 اًمٙمثػم ُمـ أوًمٞم٤مء إُمقر سم٤مخلروج وٛمـ ذوط ظم٤مّص٦م.

وافـتقجة أّكف َل يؼؿ دفقؾ ظذ ذط إذن افزوج أو إب وؽرُها ِف خروج افبـت 

هذا اْلؽؿ ِف حظر ظؿؾ ادرأة، بؾ فق ؿؾـا  أو افزوجة، ؾال مقجب فالظتامد ظذ

بآصساط أو ؿؾـا بحّؼ ادـع دا دّل ذفؽ ظذ حظر ظؿؾ ادرأة: إذ يؿؽـ فألزواج 

وأباء افرضا بال ُمذور، ؾقؽقن افعؿؾ حالًٓ مـ هذه افـاحقة، ودظقى ؽافبقة ظدم 

 افرضا ِمـقظٌة ٓشقام ِف افعَص اْلارض.

 

 بال ستشّـ إػهاي١ٝ طفش املشأ٠ 6

شمٕمّرض اًمٗم٘مٝم٤مء اعمًٚمٛمقن ُمـ أهؾ اًمًٜم٦ّم عم٠ًمًم٦م ؾمٗمر اعمرأة ُمـ دون حمرم، وىمد 
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، أُم٤م اًمِمٞمٕم٦م ومٙم٤من ُمـ اًمٜم٤مدر شمٕمّروٝمؿ هلذا أومتك مجٌع ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء سمحرُم٦م ذًمؽ

اعمقوقع، وهلذا وم٢مّن اعمٕمروف سمٞمٜمٝمؿ هق اجلقاز. وُمـ اًمذيـ شمٕمّروقا ًمف سمِمٙمؾ ُمٓمٚمؼ 

. ٟمٕمؿ، وىمع ًمٞمس ًمٚمٛمرأة أن شم٤ًمومر إٓ ُمع ذي حمرم هل٤مواًمِمٞمُخ اعمٗمٞمد طمٞم٨م ىم٤مل: 

، احلدي٨م قمٜمدهؿ قمـ طم٩ّم اعمرأة سمال حمرم، واعمٕمروف سمٞمٜمٝمؿ قمدم اؿمؽماط اعمحرم

ـّ ُمٜمٕمٝم٤م قمـ ؾمٗمر احل٩م سمال حمرم ٓ يالزم سمؾ قمٜمد يمثػم ُمـ أهؾ اًمًٜم٦ّم أيْم٤مً  ، ًمٙم

ٌّديُمٜمٕمٝم٤م ُمـ اًمًٗمر يمذًمؽ ُمٓمٚم٘م٤ًم: إذ ًمٕمّؾ ًمٚمح٩ّم ظم٤مصّٞمتف وطم ، أو ًمٙمقٟمف ٙمٛمف اًمتٕم

 .ـمقياًل ضمدًا وحمٗمقوم٤ًم سم٤معمخ٤مـمر

وىمد طم٤مول أٟمّم٤مر رومض قمٛمؾ اعمرأة أن يًتٕمٞمٜمقا هبذا احلٙمؿ وٟمّمقصف اًمديٜمٞم٦م 

يمل ي١ميّمدوا طمرُم٦م قمٛمؾ اعمرأة: وذًمؽ ُمـ ظمالل اًم٘مقل سم٠مّن قمٛمؾ اعمرأة ذم اًمٕم٤مدة 

حمّرُم٤ًم ومالسمد ُمـ يًتدقمل ُمٜمٝم٤م اًمًٗمر اًمٙمثػم سمال حمرم أو زوج، وطمٞم٨م يم٤من هذا إُمر 

 حتريؿ قمٛمٚمٝم٤م هذا.

وًمٙمل ٟمدرس هذا اعمقوقع، ٓسمد ُمـ رصد أؾم٤مس احلٙمؿ سمحرُم٦م ؾمٗمر اعمرأة سمال 

حمرم، إذ هق ُمـ اعمقوققم٤مت اهل٤مُّم٦م ذم ٟمٗمًٝم٤م، ًمٙمـ ىمٌؾ ذًمؽ يٛمٙمـ اًم٘مقل سم٠مّٟمف طمتك 

ٝمؿ ًمق طمّرُمٜم٤م ؾمٗمره٤م سمال حمرم، وم٢مّن اًمٙمثػم ُمـ أقمامل اًمٜم٤ًمء ٓ دم٤مُمع اًمًٗمر، إٓ إذا وم

 ، وهق سمٕمٞمد ضمدًا.اًمتٜمّ٘مؾ داظمؾ اعمدن واًم٘مرى ؾمٗمراً 

وسم٤مًمٕمقدة إمم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ٓ ٟمجد أّي إؿم٤مرة هلذا اعمقوقع، وًمذا يم٤من اعمًتٜمد 

                                           
 .412: 4: واًمٜمقوي، اعمجٛمقع 222: وخمتٍم اعمزين: 244: 5اعمّمدر ٟمٗمًف  (1)

 .29اعمٗمٞمد، أطمٙم٤مم اًمٜم٤ًمء:  (2)
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 .331: 17: واًمٜمجٗمل، ضمقاهر اًمٙمالم 89: 7إطمٙم٤مم 
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ًمدهيؿ إُم٤م دًمٞمؾ اًمٕم٘مؾ وآقمت٤ٌمر أو دًمٞمؾ اًمًٜم٦ّم اًمنميٗم٦م، ومالسمّد ُمـ رصد ُمٕمٓمٞم٤مت 

ق ضمقاز ؾمٗمر اعمرأة سمال هذيـ اًمدًمٞمٚملم وُم٤ًمطمتٝمام، وإٓ ومٛم٘مت٣م أص٤مًم٦م اًمؼماءة، ه

حمرم ًمٚمح٩ّم وهمػمه، يمام أّن ُم٘مت٣م اًمٕمٛمقُم٤مت واعمٓمٚم٘م٤مت هق وضمقب اًمٗمرائض 

٤ٌّمت إظمرى ذم طمّ٘مٝم٤م وًمق اؾمتٚمزُم٧م اًمًٗمر سمال حمرم، طمٞم٨م مل  واؾمتح٤ٌمب اعمًتح

 ي١مظمذ ذط اعمحرم ذم ؾمٗمره٤م هل٤م.

ف ُمٔمٜم٦ّم اًمٗم٤ًمد وم٘مد يٌلّم سم٠مّن ؾمٗمره٤م ًمقطمده٤م سمال حمرم ومٞم أّما دفقؾ آظتبار افعؼع،

 واًمير وإذّي٦م اًمالطم٘م٦م هب٤م، ُمـ هٜم٤م يم٤من حمّرُم٤ًم قم٘ماًل واقمت٤ٌمرًا.

إٓ أّن ُمـ اًمًٝمؾ اجلقاب قمـ ُمثؾ هذا اًمٜمًؼ ُمـ إدًّم٦م: ٓؾمٞمام ذم دم٤مرب 

قمٍمٟم٤م احل٤مض، وم٢مّن ؾمٗمر اعمرأة سمال حمرم ًمف طم٤مٓت: وم٘مد يٙمقن ُمع جمٛمققم٦ٍم ُمـ 

، ـّ ـّ ُمٕمٝم ـّ يٙمقن حم٤مرُمٝم ومٝمذه اًمروم٘م٦م شمرومع طمٞمٜمئٍذ إؿمٙم٤مًمّٞم٦م اًمٗم٤ًمد  اًمٜم٤ًمء وسمٕمْمٝم

واًمير، وىمد يٙمقن ُمع جمٛمققم٦م أُمٞمٜم٦م ُمـ اًمرضم٤مل ُمـ همػم اعمح٤مرم، وىمد شمٙمقن ذم 

فمروف ٓ شمًٛمح سمٚمحقق اًمير واًمٗم٤ًمد ُمٕمٝم٤م إذا أرادت اعمرأة ذًمؽ، يمام ذم اًمٙمثػم 

ر ضمّدًا ُمـ أؾمٗم٤مر قمٍمٟم٤م احل٤مض قمؼم اًمٓم٤مئرات وهمػمه٤م، وم٢مهّن٤م ختتٚمػ قمـ اًمٕمّمق

اًم٤ًمسم٘م٦م طمٞم٨م يم٤مٟم٧م اًمٜم٤ًمء شمٌ٘ملم أي٤مُم٤ًم ـمقيٚم٦م ُمع روم٘م٦م اًمًٗمر ًمٞماًل وهن٤مرًا ذم وؾمط 

اًمّمحراء اًمّم٤مُمت٦م، ُمـ هٜم٤م ٓ يٛمٙمـ اًم٘مقل سم٠مّن اًمٕم٘مؾ وآقمت٤ٌمر ىم٤موٞم٤من سمٗم٤ًمد 

ؾمٗمره٤م سمال حمرم، سمؾ ًمٕمّؾ ذم قمٍمٟم٤م احل٤مض اًمٙمثػم ُمـ اعمح٤مرم اًمذيـ ٓ يامٟمٕمقن ُمـ 

ـّ ُمع ا ًمرضم٤مل ذم إؾمٗم٤مر: ٟمٔمرًا ًمٕمدم وضمقد قم٘مٞمدة ديٜمٞم٦م شمقاصؾ أظمقاهتؿ وهمػمه

 وٓ طمّس ذيمقرّي ُمرشمٗمع قمغم اًمٓمري٘م٦م اًمٕمرسمٞم٦م قمٜمدهؿ.

وأما دفقؾ افسـّة افؼيػة، ؾؿجؿقظة مـ إحاديث افتل كستعرضفا ظذ افشؽؾ 

 افتال:

ٓ حيّؾ ُٓمرأٍة شم١مُمـ سم٤مهلل واًمٞمقم : |ىم٤مل: ىم٤مل اًمٜمٌل ـ خز أيب هريرة، 1
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ذم  وًمٞمٚم٦م. ُمع طمذف يمٚمٛم٦م ر ُمًػمة يقم وًمٞمٚم٦م ًمٞمس ُمٕمٝم٤م حمرمأظمر أن شم٤ًموم

 سمٕمض اعمّم٤مدر، وذم سمٕمْمٝم٤م: ًمٞمس هل٤م ذو طمرُم٦م.

واحلدي٨م واوح اًمدًٓم٦م ضمكمٌّ ذم حتريؿ ؾمٗمره٤م سمدون حمرم، ويٕمّد هذا احلدي٨م 

 ُمـ إطم٤مدي٨م إؾم٤مؾمٞم٦م قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦ّم ذم حتريؿ اًمًٗمر سمال حمرم.

ع مـ افصحابة ـ مثؾ ابـ ظؿر وأيب شعقد اْلدري ـ افـبقّي ادـؼقل ظـ َج 2

 يٚمت٘مل ذم صٞمٖم٦م وخيتٚمػ ذم سمٕمض اإلو٤موم٤مت وابـ ظباس وأيب هريرة وضاووس ـ

ٓ حيّؾ ُٓمرأٍة شم١مُمـ سم٤مهلل  ،ٓ شم٤ًمومر اعمرأة صمالصم٤ًم إٓ وُمٕمٝم٤م ذو حمرموهذه شمٕم٤مسمػمه: 

ٓ شم٤ًمومر اعمرأة يقُملم  ،واًمٞمقم أظمر شم٤ًمومر ُمًػمة صمالث ًمٞم٤مل إٓ وُمٕمٝم٤م ذو حمرم

ٓ شم٤ًمومر اعمرأة صمالصم٤ًم إٓ ُمع ذي  ،ُمـ اًمدهر إٓ وُمٕمٝم٤م ذو حمرم ُمٜمٝم٤م أو زوضمٝم٤م

ٓ حيّؾ ُٓمرأٍة ُمًٚمٛم٦م شم٤ًمومر ُمًػمة ًمٞمٚم٦م  ،ٓ شم٤ًمومر اعمرأة إٓ ُمع ذي حمرم ،حمرم

٤مومر ٓ حيّؾ ُٓمرأة شم١مُمـ سم٤مهلل واًمٞمقم أظمر أن شم ،ًإٓ وُمٕمٝم٤م رضمؾ ذو طمرُم٦ٍم ُمٜمٝم٤م

ؾمٗمرًا ومقق صمالصم٦م أي٤مم ومّم٤مقمدًا إٓ وُمٕمٝم٤م أسمقه٤م أو أظمقه٤م، أو زوضمٝم٤م، أو اسمٜمٝم٤م، أو ذو 

ٓ شم٤ًمومر اعمرأة  ،ٓ شم٤ًمومر اعمرأة ُمًػمة يقم وًمٞمٚم٦م إٓ وُمٕمٝم٤م ذو حمرم ،حمرٍم ُمٜمٝم٤م

ٓ شم٤ًمومر  ،ٓ شم٤ًمومر اعمرأة )صمالصم٦م أي٤مم( إٓ ُمع ذي حمرم ،سمريدًا إٓ وُمٕمٝم٤م ذو حمرم

ٓ شم٤ًمومر اعمرأة ُمًػمة يقُملم وًمٞمٚمتلم إٓ  ،أة يقُملم إٓ ُمع زوضمٝم٤م أو ذو حمرماعمر

وسمٕمض اًمّمٞمغ إظَمر، ويمّٚمٝم٤م شمٚمت٘مل ذم اًمٜمٝمل، وىمد  وُمٕمٝم٤م زوضمٝم٤م أو ذو حمرم ُمٜمٝم٤م

، ومٝمذه اًمٜمّمقص شمتقاصؾ ُمع اخلؼم وردت ذم ُمّم٤مدر ُمتٗمّرىم٦م ُمـ يمت٥م احلدي٨م
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 اًمٗمٙمرة ويدقمؿ سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم٤ًم.إؾم٤مس إّول اعمت٘مّدم وشمٚمت٘مل ذم أصؾ 

 فؽـ ؿد تتعّرض هذه إحاديث ـ ٓشقام إّول مـفا ـ فبعض ادـاؿشات: وذفؽ:

يدّل قمغم  ُمًػمة يقم وًمٞمٚم٦مُم٤م ذيمره سمٕمض اًمٕمٚمامء اعمٕم٤مسيـ ُمـ أّن قمٜمقان  أوًٓ:

اؿمؽماط اعمحرم ذم ؾمٗمر اعمرأة اًمذي يٙمقن ُمًػمة يقم وًمٞمٚم٦م، أُم٤م إؾمٗم٤مر اًمتل ٓ 

ٓ ي١مظمذ  ُمًػمة يقم وًمٞمٚم٦مذًمؽ سمؾ أىمّؾ ومٝمذا اخلؼم ٓ حيّرُمٝم٤م، وقمٜمقان شمٙمقن يم

 44طمقازم سمٛمالطمٔم٦م ذًمؽ اًمٕمٍم سم٤مخلّمقص، طمٞم٨م يٌٚمغ ذم اًمٕم٤مدة صمامٟمٞم٦م ومراؾمخ 

ـٍ إمم زُمـ، وُمٕمف ٓ يٌ٘مك هٜم٤مك يمٚمؿ ، سمؾ ي١مظمذ سمقصٗمف قمٜمقاٟم٤ًم طم٘مٞم٘مٞم٤ًم خيتٚمػ ُمـ زُم

قم وًمٞمٚم٦م: ّٕن ُمًػمة اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م ؾمٗمٌر ذم قمٍمٟم٤م احل٤مض يّمدق قمٚمٞمف أٟمف ُمًػمة ي

 .سم٤مًمٓم٤مئرة شمٕمٜمل اًمدوران طمقل إرض شم٘مري٤ٌمً 

 وذم احل٘مٞم٘م٦م، ومٝمذه اإلؿمٙم٤مًمٞم٦م شمٗمتح قمغم ُم٠ًمًمتلم ذم ومٝمؿ هذا احلدي٨م وأُمث٤مًمف:

قمٜمقاٌن ُمٙم٤مين أم هق قمٜمقان زُمٜمل؟ سمٛمٕمٜمك  ُمًػمة يقم وًمٞمٚم٦مهؾ قمٜمقان  إوػ:

ٕمٜمقان إمم اعمّدة اًمزُمٜمٞم٦م اًمتل شم٘مْمٞمٝم٤م اعمرأة يِمػم ُمـ ظمالل هذا اًم |هؾ يم٤من اًمٜمٌل

 ذم اًمًٗمر واًمًػم أم إمم اعم٤ًموم٦م اًمتل شم٘مٓمٕمٝم٤م؟

وم٢من ىمّمد اعمّدة اًمزُمٜمٞم٦م ومٝمذا ُمٕمٜم٤مه أٟمف حيّرم قمغم اعمرأة قمٜمدُم٤م ٓ يٙمقن ُمٕمٝم٤م  أ ـ

حمرم أن شم٤ًمومر ؾمٗمرًا يٙمقن ـمقل اًمًػم ومٞمف زُمٜم٤ًم ُم٘مداره يقم وًمٞمٚم٦م، وم٤مًمٕمؼمة سمزُم٤من 

٤ًموم٦م اًمتل ىمٓمٕم٧م، وهٜم٤م وإن يم٤من ُمّمداق هذا اًمًٗمر ذم قمٍمٟم٤م احل٤مض اًمًػم ٓ سم٤معم
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ـّ ُمّمداىمف يمثػم قمٜمدُم٤م ٟمالطمظ اًمًٗمر  ٟم٤مدرًا قمٜمدُم٤م ٟمالطمظ اًمًٗمر سم٤مًمٓم٤مئرة، وًمٙم

سم٤مًمقؾم٤مئط اًمٜم٘مٚمٞم٦م إظمرى، يم٤مًمًٞم٤مرات واحل٤مومالت واًم٘مٓم٤مرات وهمػم ذًمؽ، ومال 

، سمؾ ٓسمّد ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ يٙمقن احلدي٨م ٟم٤مدر اًمتحّ٘مؼ طمتك ذم زُم٤مٟمٜم٤م يمام ذيمر اعمًتِمٙمؾ

 ذم اعمقوقع.

اعم٤ًموم٦م اعمٙم٤مٟمٞم٦م، ومٝمذا ُمٕمٜم٤مه أّن احلدي٨م  ُمًػمة يقم وًمٞمٚم٦موأُم٤م إذا ىمّمد ُمـ  ب ـ

يِمػم إمم ُم٤ًموم٦م ُمٕمّٞمٜم٦م سم٠مؾمٚمقٍب يٗمٝمٛمف اًم٤ًمُمع، ومٕمٜمدُم٤م ي٘مقل ذم ذًمؽ اًمٕمٍم: ُمًػمة 

ُمٜمل سمقصٗمف يقم وًمٞمٚم٦م، ومٝمذا ُمٕمٜم٤مه أٟمف يريد صمامٟمٞم٦م ومراؾمخ، ومٚمؿ يٕمد ي٘مّمد اًمٕمٜمٍم اًمز

قمٜمٍمًا ُم١مصمرًا ذم احلٙمؿ، سمؾ ىمّمد اًمٕمٜمٍم اعمٙم٤مين، ومٙم٠مٟمف ىم٤مل: صمامٟمٞم٦م ومراؾمخ، وهٜم٤م 

 44ؾمتٙمقن اًمٜمتٞمج٦م طمرُم٦م اًمًٗمر اًمٌٕمٞمد قمغم اعمرأة سمال حمرم إذا زادت ُم٤ًمومتف قمـ 

 يمٚمؿ.

يٕمٜمل اعم٤ًموم٦م اًمتل ي٘مع ومٞمٝم٤م  ُمًػمةسم٠مّن اًمذي ئمٝمر ًمٖم٦ًم وقمروم٤ًم أّن قمٜمقان  ؾنذا ؿقؾ

واًمٚمٞمٚم٦م، ومٝمذه اعم٤ًموم٦م هل اعم٘مّمقدة، وم٤محلدي٨م ٓ يريد أن يتٙمّٚمؿ قمـ ُمّدة  ؾمػم اًمٞمقم

اًمًػم واحلريم٦م، وإٟمام قمـ ُم٤ًمومتف، وم٠مؿم٤مر إمم قمٜمقان يقوح هذه اعم٤ًموم٦م، وهل ؾمػم 

اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م سمح٥ًم وؾم٤مئط اًمٜم٘مؾ آٟمذاك، ومٙم٠مّن اًمٜمٌل يريد أن ي٘مقل: إّن ظمروج 

ذًمؽ ُمـ إُم٤ميمـ اًم٘مري٦ٌم ٓ حيت٤مج إمم  اعمرأة ظم٤مرج اعمديٜم٦م أو إمم أـمراومٝم٤م وٟمحق

اعمحرم أُم٤م إذا ىمّمد اًمًٗمر اًمٌٕمٞمد اًمذي ينمع ُمـ ُم٤ًموم٦م صمامٟمٞم٦م ومراؾمخ ومام ومقق ويٕمّد 

 ص٤مطمٌف ُم٤ًمومرًا طمٞمٜمئٍذ ومالسمّد هل٤م ُمـ حمرم.

وإذا أردٟم٤م شمٓمٌٞمؼ هذه اًمٜمتٞمج٦م هٜم٤م اًمٞمقم سمٕمد اًمتجريد قمـ اخلّمقصٞم٤مت اًمزُمٙم٤مٟمٞم٦م 

قمٜمقان اًمًٗمر قمروم٤ًم، وإٟمام يٕمؼّم قمٜمف سم٤مخلروج اًمًٌٞمط ٟم٘مقل: إّن ُم٤م ٓ يّمدق قمٚمٞمف 

يم٤مًمتٜمّ٘مؾ سملم ُمديٜمتل صقر وسمػموت أو سملم اًم٘مٓمٞمػ وإطم٤ًمء أو سملم اًمٜمجػ 

ويمرسمالء أو سملم ىمؿ وـمٝمران ٓ حيت٤مج إمم حمرم، أُم٤م ُم٤م يٕمّد قمروم٤ًم ؾمٗمرًا ُمـ طمٞم٨م سمٕمده 
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همػم ذًمؽ ومالسمّد ًمف اعمٙم٤مين يم٤مًمًٗمر ُمـ ُمٍم إمم اعمٖمرب، وُمـ سم٤ميمًت٤من إمم اًمّملم أو 

ُمـ حمرم، وإذا مل ي٘مٌؾ أطمٌد هذا اًمتجريد ومٕمٚمٞمف آًمتزام سمحرُم٦م ؾمٗمره٤م سمال حمرم عم٤م 

 زاد قمـ صمامٟمٞم٦م ومراؾمخ.

فم٤مهر قمروم٤ًم وًمٖم٦ًم ذم اًمٕمٜمٍم اًمزُمٜمل، أّي ُمّدة  ُمًػمةسم٠مّن قمٜمقان  وأّما إذا ؿقؾ

أذٟم٤م إمم أّٟمف ٓ  اًمًػم يقُم٤ًم وًمٞمٚم٦م، ومًقف يٙمقن احلٙمؿ هق اًمًٗمر اًمٓمقيؾ زُمٜم٤ًم، وىمد

يٜمت٩م ُم٤م ىم٤مًمف اعمًتِمٙمؾ، وًمٕمّؾ إىمرب ـ قمروم٤ًم ـ هق أظمذ اًمٕمٜمٍم اعمٙم٤مين ٓ اًمزُم٤مين 

 إمم اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م أي إمم زُم٤من. ُمًػمةقمٜمدُم٤م شمْم٤مف يمٚمٛم٦م 

سمٍمف اًمٜمٔمر قماّم شم٘مّدم، هؾ يراد هٜم٤م ُمـ ؾمٗمره٤م يقُم٤ًم وًمٞمٚم٦م ؾمػمه٤م هذه  افثاكقة:

اًمزُم٤مين أو سم٘م٤مؤه٤م ُم٤ًمومرًة هذه اعمّدة؟ ومٕمغم إول ًمق اعمّدة سمٜم٤مًء قمغم أظمذ اًمٕمٜمٍم 

ؾم٤مومرت سم٤مًمٓم٤مئرة ًم٤ًمقمتلم وم٢مّٟمف ٓ يّمدق هٜم٤م أّن ؾمٗمره٤م يم٤من ًمٞمقم وًمٞمٚم٦م طمتك ًمق 

ٌّس  سم٘مٞم٧م ذم اعمٙم٤من اًمذي ؾم٤مومرت إًمٞمف ُمّدة ؾمٜم٦م: ّٕن اًمٕمؼمة سمزُمـ اًمًػم ٓ سمزُمـ اًمتٚم

ري ذم طم٤مًمتٝم٤م اًمرواي٦م اعمت٘مّدُم٦م ، وأُّم٤م قمغم آطمتامل اًمث٤مين وم٢مهن٤م دماعم٤ًمومرسمٕمٜمقان 

 ضمزُم٤ًم.

واًمذي ٟمًت٘مرسمف ذم ومٝمؿ احلدي٨م أّٟمف ي٘مّمد اًمًػم هلذه اعمّدة سمٜم٤مًء قمغم أظمذ اًمٕمٜمٍم 

اًمزُم٤مين ٓ يمقهن٤م ُم٤ًمومرًة ـمٞمٚم٦م هذه اعمّدة، إٓ أّن ُمالطمٔم٦م ُمٜم٤مؾم٤ٌمت احلٙمؿ واعمقوقع 

هل اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م ُم٘مّٞمدًة شم٘متيض أّن اًمٕمؼمة سمٙمقهن٤م سمال حمرم، ٓ أّن اعمدة ُمـ دون حمرٍم 

ٌّدي٦م، سمؾ اًمٕمؼمة  سمحريم٦م اًمًػم ذم وؾم٤مئط اًمٜم٘مؾ، وم٢مّن احلريم٦م هٜم٤م ًمٞمس هل٤م ظمّمقصٞم٦م شمٕم

سم٤مًمٙمقن ظم٤مرج ُمٜمزهل٤م ُم٤ًمومرًة سمال حمرم. اًمٚمٝمؿ إٓ سمٜم٤مًء قمغم اطمتامل ؾمٞم٠ميت جيٕمؾ طمريم٦م 

 اًمًػم هل اعم٠مظمقذة هٜم٤م ذم ُمالك احلٙمؿ.

ُمٕمٜمك احلدي٨م أٟمف ٓ حيّؾ ًمٚمٛمرأة اًمًٗمر  أُم٤م إذا أظمذٟم٤م اًمٕمٜمٍم اعمٙم٤مين، ومًٞمٙمقن

سمال حمرم، وهٜم٤م إىمرب هق يمقهن٤م سمال حمرم ظم٤مرج ُمٜمزهل٤م،  صمامٟمٞم٦م ومراؾمخ ُمثالً اًمٌٕمٞمد 
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 وهذا أٟم٥ًم سمٓمٌٞمٕم٦م اعمقرد، إٓ إذا ىمّمد آطمتامل اًم٘م٤مدم.

وسمٜم٤مًء قمٚمٞمف، ومٝمذا اإلؿمٙم٤مل اًمذي ذيمره سمٕمْمٝمؿ همػم دىمٞمؼ، سمؾ اعم٠ًمًم٦م ُمٌٜمّٞم٦م قمغم 

ل قمروٜم٤مه٤م ذم حتٚمٞمؾ اًمٜمّص، وًمٕمّٚمٜم٤م ٟمجد سمٕمض اإلؿم٤مرات ذم يمٚمامت اًمّمقر اًمت

 اعمًتِمٙمؾ ٟمٗمًف.

إّن اعمٗمٝمقم ُمـ هذه إطم٤مدي٨م ـ سمٛمٜم٤مؾم٤ٌمت احلٙمؿ واعمقوقع ـ هق أّن  ثاكقًا:

اًمٜمٝمل قمـ ؾمٗمر اعمرأة ًمٞمقٍم وًمٞمٚم٦م يم٤من عم٤م ذم هذا اًمًٗمر ُمـ اعم١موٟم٦م واًمُٙمٚمٗم٦م اًمتل 

ٞمػ ـ ُمثؾ اعمرأة ـ قمغم أقم٤ٌمء اًمًٗمر، وُمـ هٜم٤م مل شمًتدقمل رومٞم٘م٤ًم ُمٜم٤مؾم٤ًٌم ي٤ًمقمد اًمْمٕم

يِمؽمط اعمحرم ذم اًمًٗمر اًم٘مّمػم، ُمثؾ ُمًػمة ؾم٤مقم٦م: ّٕن هذا اًمًٗمر اًم٘مّمػم ٓ 

يًتٚمزم ؾمقى إقم٤مٟمتٝم٤م ذم اًمريمقب واًمٜمزول ذم اعمٌدأ واعم٘مّمد دون وؾمط اًمٓمريؼ. 

ـ وهذا يمّٚمف يرؿمدٟم٤م إمم أّن ٟمٙمت٦م اًمٜمٝمل هل ُمالزُم٤مت هذا اًمًٗمر سمدون حمرم ُم

آشمّم٤مل سم٤مٕضم٤مٟم٥م. وُمـ هٜم٤م يٛمٙمـ اًم٘مقل سم٠مّن أؾمٗم٤مر ذًمؽ اًمزُم٤من يم٤مٟم٧م شمالزُمٝم٤م 

ُمثؾ هذه إُمقر سمخالف احل٤مل ذم ُمثؾ قمٍمٟم٤م، طمٞم٨م إّن ؾمٗمر اعمرأة ٓ يًتدقمل ُمـ 

 .ُيريمٌٝم٤م وُيٜمزهل٤م أو همػم ذًمؽ ُمـ أؿمٙم٤مل اإلقم٤مٟم٦م

د ُمـ قمٜم٤مس وهذه اعمالطمٔم٦م ومٞمٝم٤م طمٌس شم٤مرخيل ضمّٞمد، سمٞمد أهن٤م شمٗمت٘مر إمم اعمزي

اإلصم٤ٌمت اًمت٤مرخيل: وذًمؽ أّن صقرة اًمًٗمر اًمتل ىمّدُم٧م ٓ شمًتدقمل حترياًم ًمٚمًٗمر سمال 

حمرم آٟمذاك، وم٢مّن صٕمقد اعمرأة وريمقهب٤م قمغم اإلسمؾ يم٤من أُمرًا ممٙمٜم٤ًم طمتك ُمـ دون 

طم٤مضم٦م إمم ُم٤ًمقمدة اًمرضمؾ سمام يٗميض إمم اًمٚمٛمس، وم٘مد ذيمر اإلُم٤مم إوزاقمل ومٞمام ٟم٘مؾ 

خترج ُمع ىمقٍم قمدول شمتخذ ؾمّٚماًم شمّمٕمد ًٗمر سمال حمرم وىم٤مل: قمٜمف أٟمف رظّمص ذم اًم

قمٚمٞمف وشمٜمزل، وٓ ي٘مرهب٤م رضمٌؾ، إٓ أٟمف ي٠مظمذ رأس اًمٌٕمػم وشمْمع رضمٚمٝم٤م قمغم 
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، وهذا ُمٕمٜم٤مه أّن إُمٙم٤مٟمٞم٦م ٟمزوهل٤م وصٕمقده٤م ُمتقوّمرة سمال طم٤مضم٦م إمم اعمٕملم وإن ذراقمف

ؾم٤مئر احل٤مضم٤مت وم٢مّٟمف يم٤من اعمتٕم٤مرف أن يريمٌٝم٤م أطمد طمٞم٨م يٛمٙمـ سمال حمذور. وأُم٤م 

ـّ ذات حمرم ذم اًمًٗمر، وم٢مّن  يٛمٙمـ شمّمّقر اًمًٗمر ُمع روم٘م٦م ُمـ اًمٜم٤ًمء وشمٙمقن إطمداه

جمٛمؾ احل٤مضم٤مت يٛمٙمـ شمقومػمه٤م ذم هذه احل٤مل، وُمٕمف ومٛمـ همػم اًمقاوح أّن ٟمٙمت٦م 

اًمٜمٝمل ذم هذا احلدي٨م اًمٜمٌقي هق ُم٤م ذيمره اعمًتِمٙمؾ طمتك يذه٥م إمم قمدم وضمقده٤م 

 ذم قمٍمٟم٤م.

أّٟمف إذا يم٤مٟم٧م اعمِمٙمٚم٦م آٟمذاك ذم اًمٚمٛمس وًمق ُمـ وراء اًمثٞم٤مب، يْم٤مف إمم ذًمؽ، 

ومٝمق أيْم٤ًم ىمد يٙمقن ذم قمٍمٟم٤م يم٤مًمّمٕمقد ذم اًمًٞم٤مرات ضمٜم٤ًٌم إمم ضمٜم٥م اًمرضم٤مل، ومٚمق 

سمّرر ذًمؽ طمرُم٦م اًمًٗمر أؾم٤مؾم٤ًم ًمؼّمر هٜم٤م طمرُم٦م اًمريمقب أؾم٤مؾم٤ًم ذم اًمًّٞم٤مرة، اًمٚمٝمؿ إٓ 

 إذا ىمٞمؾ سم٢مُمٙم٤من آضمتٜم٤مب ذم ُمقرٍد دون آظمر.

إّن هذه إطم٤مدي٨م ُمٕم٤مرو٦م ًمٚمٜمّمقص اًمداًّم٦م قمغم اجلقاز واًمقاردة قمـ أهؾ  :ثافثاً 

 .اًمٌٞم٧م اًمٜمٌقي، وهؿ أدرى سمام ذم اًمٌٞم٧م

ـ سمٕمد آٟمتٝم٤مء ُمـ ٟمّمقص  شمٕم٤ممموهذه اعمٜم٤مىمِم٦م ؾمقف ٟمتٕمّرض هل٤م ـ سمحقل اهلل 

٢مُم٤مُم٦م اعمٜمع: ًمٜمٜمٔمر ذم اًمٜم٦ًٌم سملم جمٛمققمتل اًمرواي٤مت هٜم٤م، قمٚماًم أٟمٜم٤م ًمق مل ٟمٙمـ ٟمٕمت٘مد سم

أهؾ اًمٌٞم٧م يمام هل احل٤مل ُمع اًمٗم٘مٞمف اًمًٜمّل اًمذي يًتٜمد إمم ٟمّص أيب هريرة ُمثاًل هٜم٤م، 

وم٢مٟمف يٛمٙمـ اًم٘مقل سم٠مّٟمف ٓ ُمٕم٤مرو٦م سملم هذا احلدي٨م وأُمث٤مًمف وسملم رواي٤مت أهؾ اًمٌٞم٧م 

طمتك ٟم٘مّدم اعمجٛمققم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: إذ رواي٤مت أهؾ اًمٌٞم٧م ـ يمام ؾمٞم٠ميت إن ؿم٤مء اهلل ـ ًمٞمس 

طمتك ٟم٘مقل سم٠مهنؿ أدرى سمام ذم اًمٌٞم٧م، وُمٕمف ومٞمحتٛمؾ ُمـ  |ًمٜمٌلومٞمٝم٤م رواي٦م قمـ ا

وضمٝم٦م ٟمٔمر اًمٗم٘مٞمف اًمًٜمّل أن يٙمقن ذًمؽ اضمتٝم٤مدًا ُمٜمٝمؿ ذم إُمر، ومٝمؾ يٛمٙمـ ضمٕمؾ 
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؟! |اضمتٝم٤مدهؿ ُمٕم٤مرو٤ًم ًمٜمّمقص ٟمٌقّي٦م واوح٦م ُمٜم٘مقًم٦م قمـ ؿمخص اًمرؾمقل

ث٧ٌم ًمٚمٗم٘مٞمف ومٝمذه اًمٓمري٘م٦م ذم اعمٜم٤مىمِم٦م إٟمام شمّمّح قمغم أصقل آقمت٘م٤مد اإلُم٤مُمل، ُم٤م مل ٟم

 سمٜمحق ٟم٘مؾ اًمرواي٦م سمال اضمتٝم٤مد. |ُمٜمف اًمًٜمّل ُمـ اخل٤مرج أّن يمؾ ُم٤م قمٜمدهؿ

ًمق راضمٕمٜم٤م جمٛمؾ اًمٜمّمقص اعمت٘مّدُم٦م ؾمٜمجد اظمتالوم٤ًم ؿمديدًا ضمدًا ذم احلّد رابعًا: 

اًمذي ووٕمتف سملم يقم، ويقم وًمٞمٚم٦م، ويقُملم، ويقُملم وًمٞمٚمتلم، وصمالصم٦م أي٤مم، يمام ٟمجد 

ذيمر اًمزوج، وُمّرة ذيمر اعمحرم، وصم٤مًمث٦م ي٠ميت ذيمر آصمٜملم ُمٕم٤ًم،  اظمتالوم٤ًم آظمر إذ ُمّرة ي٠ميت

يمام وسمٕمْمٝم٤م طمّدد سم٤مًمزُم٤من وسمٕمْمٝم٤م قمؼّم سم٤معم٤ًموم٦م، وهل اًمؼميد اًمذي هق ٟمّمػ يقم، 

 .وهذا يمّٚمف يْمّٕمػ اًمقصمقق هبذه إظم٤ٌمر

ـّ هذا اإلؿمٙم٤مل يٛمٙمـ اجلقاب قمٜمف، سم٠من يٙمقن هذا اًمتٕمّدد ؿم٤مهدًا قمغم أّن  ًمٙم

ـ ذم ُم٘م٤مم اًمتحديد يمام يرهمٌف وي٠مٟمس سمف اًمذهـ اًمٗم٘مٝمل، وإٟمام يم٤من ذم مل يٙم |اًمٜمٌل

ُم٘م٤مم سمٞم٤من أصؾ اعمقوقع، وهق ظمروضمٝم٤م اًمٌٕمٞمد أو ؾمٗمره٤م اًمٓمقيؾ، وذيمر اًمزوج أو 

اعمحرم إؿم٤مرة عمـ حيّؾ هل٤م ٓ همػم، ومٞمٙمقن ذًمؽ دًمٞماًل قمغم قمدم صّح٦م اًمقىمقف قمٜمد 

 طمرومّٞم٦م احلّد.

ّؾ اًمتٕم٤مرض، سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ ىمٜم٤مقمتٜم٤م هبذا قمٚماًم أٟمف ًمق أريد شمٓمٌٞمؼ ىمقاقمد طم

اًمتٓمٌٞمؼ، ُٕمٙمـ اًم٘مقل سم٤مٕظمذ سمام حيّدد اعم٤ًموم٦م إىمرب: ّٕن ُمٜمٓمقىمف يٕم٤مرض 

 ُمٗمٝمقم ؾم٤مئر اًمرواي٤مت ًمق يم٤من هل٤م ُمٗمٝمقم، ومٞم٘مّدم قمٚمٞمٝم٤م سمٛمالك إفمٝمري٦م.

ُم٤م يٛمٙمـ أن يٓمرح ذم اعم٘م٤مم ـ سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ ؾمٜمد هذه إطم٤مدي٨م  خامسًا:

اًمًٜمد إٟمّم٤موم٤ًم وومؼ أصقل آضمتٝم٤مد اًمًٜمّل ـ وهق أن شمٙمقن اًمٜمٙمت٦م ذم  وسمٕمْمٝم٤م شم٤ممّ 

اعمٜمع ُمـ اًمًٗمر هل قمدم إُمـ: وم٢مّن هذه إؾمٗم٤مر اًمٌٕمٞمدة ىمد دمٕمؾ ُمـ ظمروضمٝم٤م 

ًمقطمده٤م ُمقردًا ًمٚمخقف قمٚمٞمٝم٤م ُمـ آقمتداء أو اًمٗمتٜم٦م أو همػم ذًمؽ، ُمـ هٜم٤م ضم٤مءت 
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ؿمٞمئ٤ًم ُمـ هذا اًمٜمقع، وإّٟمام ذيمر اعمحرم ومٙمرة اعمحرم ًمتٕمؼّم قمـ مح٤مي٦ٍم هل٤م شمًتٓمٞمع أن متٜمع 

هٜم٤م ذم هم٤مًم٥م هذه اًمٜمّمقص ُمـ سم٤مب اعمث٤مل عمٓمٚمؼ ُم٤م حيّّمؾ هل٤م إُمـ ذم اًمٓمريؼ وذم 

 اعم٘مّمد، وإٓ وم٢مّن اًمزوج يٙمٗمل ىمٓمٕم٤ًم ُمع أٟمف ًمٞمس ُمـ اعمح٤مرم.

وهذا اًمتٗمًػم هق إٟم٥ًم سم٤مًمٗمٝمؿ اًمت٤مرخيل أيْم٤ًم: إذ ُمِمٙمٚم٦م اعمرأة ذم ُمثؾ هذه 

ٕمٞمدة أهن٤م حتت٤مج إمم مح٤مي٦ٍم آٟمذاك، ًمٞمس قمغم اعمًتقى اجلٜمز ومح٥ًم، سمؾ إؾمٗم٤مر اًمٌ

قمغم ؾم٤مئر اعمًتقي٤مت أيْم٤ًم، وًمٞمس إٓ ُمثؾ زوضمٝم٤م وحم٤مرُمٝم٤م ُمـ يداومٕمقن قمٜمٝم٤م ذم 

اًمٕم٤مدة وشمٙمقن ذم مح٤مي٦ٍم ُمٕمٝمؿ. ٓطمظ ذًمؽ ُمـ ٟمٗمًؽ أّٟمؽ ٓ شمرى سمذه٤مب اسمٜمتؽ 

ٞمس ٕضمؾ عمًٝم٤م ُمـ ىمٌؾ رضمؾ هٜم٤م أو اًمِم٤مسّم٦م ذم أّول ؾمٜمّل اعمراه٘م٦م ذم رطمٚم٦ٍم ـمقيٚم٦م ًم

آظمر هٜم٤مك سمام حتت٤مضمف قمٛمٚمّٞم٦م اًمًٗمر، سمؾ ّٕن ُمثؾ هذا اًمٜمقع ُمـ إؾمٗم٤مر ومٞمف ُمٔمٜم٦ّم 

 اخلٓمر قمٚمٞمٝم٤م.

وإذا صّح هذا اًمتٗمًػم ؾمٞمٙمقن يمّؾ ُم٤م حيّ٘مؼ هذا إُمـ هل٤م يم٤مومٞم٤ًم ذم دمقيز ؾمٗمره٤م، 

ٞمع أن ٟمدقمؿ ىمقًمٜم٤م ُمثؾ ظمروضمٝم٤م ُمع روم٘م٦ٍم يمثػمة ُمـ اًمٜم٤ًمء أو ُمع ىمقم صم٘م٤مت. وٟمًتٓم

هذا سمرواي٤مت أهؾ اًمٌٞم٧م أشمٞم٦م، طمٞم٨م أضم٤مزت اًمًٗمر ُمع إُمـ، مم٤م يٗمٝمؿ ُمٜمف أّن 

اعم٠ًمًم٦م هل ُم٠ًمًم٦م إُمـ، وهذا هق ُم٤م ومٝمٛمف ـ قمغم ُم٤م يٌدو ـ همػم واطمٍد ُمـ وم٘مٝم٤مء 

أهؾ اًمًٜم٦ّم، ُمثؾ ىمقل سمٕمْمٝمؿ سم٠مّٟمف ًمق يم٤من اخلروج سمٓمري٘م٦م ٓ حتّمؾ ومٞمٝم٤م ظمٚمقة وإٟمام 

ٌّدي سمتحريؿ ؾمٗمره٤م هل ُمٙمِمقوم٦م ومال  سم٠مس وهٙمذا.. وٓ ئمٝمر ًمٜم٤م أّن هذا احلٙمؿ شمٕم

سمال حمرم، وٟمجد أّن اًمٕمرف واًمٕم٘مالء واًمققمل اًمت٤مرخيل يمّؾ هذه شم٤ًمقمد قمغم ومٝمؿ هذه 

 اًمٜمّمقص هٜم٤م هبذه اًمٓمري٘م٦م.

وهذا اًمذي ىمٚمٜم٤مه، إن مل ي٘مٌؾ سمقصٗمف ومٝماًم قمرومٞم٤ًم وقم٘مالٟمٞم٤ًم هلذه اًمٜمّمقص، إٓ أّٟمف 

حمتٛماًل اطمتامًٓ قم٘مالٟمٞم٤ًم ُمٕمتّدًا سمف، وهق يمذًمؽ، وم٤مًمٞمقم ىمد يرومض يٙمٗمل ومٞمف أن يٙمقن 

إب ظمروج اسمٜمتف ذم رطمٚم٦م شمرومٞمٝمٞم٦م خمتٚمٓم٦م، وي٘مّٞمد ذًمؽ سم٠من يذه٥م أظمقه٤م ُمٕمٝم٤م، ٓ 
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ٌّد وإٟمام ًمألُمـ وآـمٛمئٜم٤من قمٚمٞمٝم٤م يمام ىمٚمٜم٤م، ومال يٗمٝمؿ يمالُمف إـمالىم٤ًم هٜم٤م، وهذا ُم٤م  ًمٚمتٕم

ضمع إمم اًم٘مدر اعمتٞم٘مـ، وهق طمرُم٦م اًمًٗمر ذم ٟمراه حمتٛماًل ذم اًمٜمّمقص هذه، وُمٕمف ٟمر

ُمقرد قمدم آـمٛمئٜم٤من قمٚمٞمٝم٤م، يمام هق ُم٘مت٣م ُمذه٥م أهؾ اًمٌٞم٧م وقمدد ُمـ وم٘مٝم٤مء 

اجلٛمٝمقر: ّٕٟمٜم٤م ىمٚمٜم٤م ذم ُم٤ٌمطم٨م طمجّٞم٦م اًمًٜم٦ّم سمٕمدم صّح٦م أص٤مًمتل اعمقوققمّٞم٦م واًمت٠مسمٞمد 

 .قمٜمد اًمِمّؽ احل٘مٞم٘مل ذم اخلّمقصّٞم٦م أو آُمتداد اًمزُمٜمل

 

 ت ايٓبٟٛ يف ايظفش بال ستشّ، َكاسب١ َٚكاس١ْْصٛص أٌٖ ايبٝ

وهبذا ئمٝمر أٟمف ٓ يقضمد دًمٞمؾ طم٤مؾمؿ ُمـ إطم٤مدي٨م قمغم طمرُم٦م ؾمٗمر اعمرأة سمال 

قمغم اًمٕمٙمس ُمـ ذًمؽ، طمٞم٨م ضم٤مء  ^حمرم ُمٓمٚم٘م٤ًم، سمؾ ٟمّمقص أهؾ اًمٌٞم٧م اًمٜمٌقي

ومٞمٝم٤م اًمؽمظمٞمص سحي٤ًم ذم هذا اعمقوقع، وذًمؽ ُمثؾ ظمؼم أيب سمّمػم، قمـ أيب قمٌد 

ٟمٕمؿ، إذا يم٤مٟم٧م اُمرأًة ُم٠مُمقٟم٦م : ؾم٠مًمتف قمـ اعمرأة أحت٩ّم سمٖمػم وًمّٞمٝم٤م؟ ىم٤مل: ىم٤مل ×اهلل

 .حت٩ّم ُمع أظمٞمٝم٤م اعمًٚمؿ

، ذم اعمرأة شمريد احل٩ّم ًمٞمس ُمٕمٝم٤م حمرم ×وظمؼم ؾمٚمٞمامن سمـ ظم٤مًمد، قمـ أيب قمٌد اهلل

، وذم ظمؼم ُمٕم٤موي٦م سمـ قمامر، ىم٤مل: إذا يم٤مٟم٧م ُم٠مُمقٟم٦مهؾ يّمٚمح هل٤م احل٩ّم؟ وم٘م٤مل: 

ٓ قمـ اعمرأة )احلّرة( حت٩ّم )خترج( إمم ُمّٙم٦م سمٖمػم وزّم، وم٘م٤مل:  ×قمٌد اهللؾم٠مًم٧م أسم٤م 

، وذم ظمؼٍم آظمر عمٕم٤موي٦م سمـ قمامر، ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م أسم٤م قمٌد سم٠مس، خترج ُمع ىمقٍم صم٘م٤مت

ٓ سم٠مس، وإن يم٤من هل٤م زوج أو أخ أو اسمـ أخ قمـ اعمرأة حت٩ّم سمٖمػم وزّم، ىم٤مل:  ×اهلل

                                           
، 741ـ  661راضمع: طمٞمدر طم٥م اهلل، طمجٞم٦م اًمًٜم٦ّم ذم اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل، ىمراءة وشم٘مقيؿ:  (1)

 م.2111وت، اًمٓمٌٕم٦م إومم، ُم١مؾّم٦ًم آٟمتِم٤مر اًمٕمريب، سمػم

 .411: 5هتذي٥م إطمٙم٤مم  (2)

 .439: 2: ويمت٤مب ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف 282: 4اًمٙم٤مذم  (3)

 .438: 2: ويمت٤مب ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف 282: 4اًمٙم٤مذم  (4)
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٦م، ومال يٜمٌٖمل هل٤م أن شم٘مٕمد قمـ احل٩م، وًمٞمس هلؿ أن وم٠مسمقا أن حيّجقا هب٤م وًمٞمس هلؿ ؾمٕم

 .يٛمٜمٕمقه٤م

: ىمد قمرومتٜمل سمٕمٛمكم، ×وذم صحٞمح٦م صٗمقان اجلاّمل، ىم٤مل: ىمٚم٧م ٕيب قمٌد اهلل

ٌّٝم٤م إي٤ميمؿ ووٓيتٝم٤م ًمٙمؿ ًمٞمس هل٤م حمرم؟ ىم٤مل:  إذا شم٠مشمٞمٜمل اعمرأة أقمرومٝم٤م سم٢مؾمالُمٝم٤م وطم

َوادُْمِمـُقَن ﴿شمال هذه أي٦م:  صمؿ ضم٤مءت اعمًٚمٛم٦م وم٤ممحٚمٝم٤م: وم٢مّن اعم١مُمـ حمرم اعم١مُمٜم٦م

 .﴾َوادُْمِمـَاُت َبْعُضُفْؿ َأْوفَِقاء َبْعضٍ 

ومٝمذه إظم٤ٌمر شمدّل قمغم قمدم احل٤مضم٦م إمم اعمحرم، واًمتٕمٌػم سم٠مّن اعم١مُمـ حمرم اعم١مُمٜم٦م 

داّل قمغم ىمدر ُمـ اخلّمقصٞم٦م ًمٚمٛمًٚمؿ: ويم٠مٟمف ُمـ أههت٤م ويم٠مّن اعمًٚمٛملم أهٌة 

 واطمدة.

 اشقة ِف هذه افـصقص تؽؿـ ِف كقاٍح:كعؿ، ادشؽؾة إش

إهّن٤م واردة ذم احل٩ّم ٓ ذم ُمٓمٚمؼ اًمًٗمر، وًمٕمّؾ هٜم٤مك ظمّمقصٞم٦م ذم  افـاحقة إوػ:

احل٩ّم شمٗمرض اًمًٗمر وًمق ُمـ دون حمرم: طمٞم٨م هق ومريْم٦م قمٔمٞمٛم٦م، ومٞمام يٙمقن همػم 

 احل٩ّم قمغم ُم٘مت٣م ىم٤مٟمقن اًمتحريؿ.

حمّؾ سمحثٜم٤م: ّٕن هم٤ميتٝم٤م ُمـ هٜم٤م ٓ ٟمجد ذم يمثػم ُمـ هذه اًمرواي٤مت وم٤مئدة ذم 

ختّمٞمص إظم٤ٌمر اعمت٘مّدُم٦م سمٖمػم احل٩ّم، ٟمٕمؿ، ظمؼم صٗمقان اجلامل همػم ُم٘مّٞمد سمح٤مل 

احل٩ّم ومٞمٛمٙمـ إظمذ سمف، وهق ُمٕمتؼم ؾمٜمدًا، وهق يٙمِمػ قمـ أّن ُم٤م ذم ؾم٤مئر اًمٜمّمقص 

ًمٞمس خلّمقصّٞم٦م احل٩م سمؾ هق قم٤مّم، اًمٚمٝمؿ إٓ أن ي٘م٤مل سم٠مّن ُمٕمتؼمة صٗمقان شمٌلّم وفمٞمٗم٦م 

اعمرأة، ومٞمجقز ًمف محٚمٝم٤م ًمٙمـ ُم٤م يم٤من ًمٞمجقز هل٤م اًمًٗمر سمال حمرم، إٓ أّن هذا  اًمرضمؾ ٓ

اًمٙمالم همػم قمرذم، وم٢مّن شمٕمٚمٞمؾ اإلُم٤مم سم٠مّن اعم١مُمـ حمرم اعم١مُمٜم٦م يمام يّمٚمح ًمٚمرضمؾ 

                                           
 .411: 5هتذي٥م إطمٙم٤مم  (1)
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يّمٚمح ًمٚمٛمرأة أيْم٤ًم، ومٞمٙمقن طم٤ميماًم قمغم ُم٤م دّل قمغم ًمزوم اعمحرم وُمقؾّمٕم٤ًم ًمٜمٓم٤مق 

ىمّؾ، يمام أّن أي٦م اًمٙمريٛم٦م ُمت٤ًموي٦م اًمٜم٦ًٌم إمم اعمحرُمٞم٦م إمم يمّؾ ُم١مُمـ أُملم قمغم إ

اًمرضمؾ واعمرأة، ٟمٕمؿ هذه اًمرواي٦م ٓ شمٕم٤مرض اًمرواي٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م ُمـ طمٞم٨م قمدم وضمقد 

ىمٞمد إُمـ واًمروم٘م٦م ومٞمٝم٤م: ٕهن٤م ٟم٤مفمرة إمم وفمٞمٗم٦م اًمرضمؾ، واعمٗمروض أّن صٗمقان حمرٌم 

وض ؾم١مال اًم٤ًمئؾ ومح٤مي٦م هلذه اعمرأة، ومٞمٙمقن ُمقوقع شمٚمؽ اًمرواي٦م ُمتحّ٘م٘م٤ًم ذم ُمٗمر

 ذم ُمٕمتؼمة صٗمقان.

إّن ُمثؾ ظمؼم ُمٕم٤موي٦م سمـ قمامر يدّل قمغم اقمت٤ٌمر اًمروم٘م٦م اًمث٘م٤مت، ومٞمام  افـاحقة افثاكقة:

 ظمؼم ؾمٚمٞمامن سمـ ظم٤مًمد ي٠مظمذ ذط إُمـ، وهذا يقىمع اًمتٕم٤مرض سملم اًمٜمّمقص.

إٓ أّن اإلٟمّم٤مف أّن ُمٗمٝمقم اًمروم٘م٦م ًمٞمس ؾمقى ُمث٤مل وإؿم٤مرة إمم حت٘مٞمؼ طم٤مًم٦م 

ًمتل هل اًمٕمؼمة هٜم٤م، ومال داقمل ًمتٙمّٚمػ ضمٕمؾ ه٤مشملم اًمروايتلم سمٛمث٤مسم٦م ـم٤مئٗمتلم اعم٠مُمقٟمٞم٦م ا

هٜم٤م، يمام ومٕمٚمف سمٕمض اًمٕمٚمامء اعمٕم٤مسيـ ذم ُم٤ٌمطمثف ذم احل٩م، ُم٘مّرًا سمٕمد ذًمؽ سمٕمقد 

 .إومم إمم اًمث٤مٟمٞم٦م

وضمقد رواي٤مت ُمٕم٤مِرو٦م هلذه اًمٜمّمقص قمـ أهؾ اًمٌٞم٧م أيْم٤ًم،  افـاحقة افثافثة:

 وهل ظمؼمان:

، ىم٤مل: ؾم٠مًمتف قمـ اعمرأة ×قمـ أيب قمٌد اهلل ة ظبد افرَحـ بـ اْلّجاج،ـ معتز 1

 .إذا يم٤مٟم٧م ُم٠مُمقٟم٦ًم ومل شم٘مدر قمغم حمرم ومال سم٠مس سمذًمؽحت٩ّم سمٖمػم حمرم؟ وم٘م٤مل: 

أّن قمٚمٞم٤ًم يم٤من ي٘مقل: ٓ سم٠مس أن حت٩ّم ، قمـ ضمٕمٗمر، قمـ أسمٞمف: ـ خز ؿرب اإلشـاد 2

 .هل٤م حمرم وٓ زوجاعمرأة اًمٍمورة ُمع ىمقم ص٤محللم إذا مل يٙمـ 

                                           
 )سم٘مٚمؿ: قمٌد اهل٤مدي اًمِمٞمخ حمٛمد اًمٚمقيؿ(. 531ـ  531: 1ز، سمحقث ذم وم٘مف احل٩م ُمٜمػم اخل٤ٌم (1)

 .411: 5هتذي٥م إطمٙم٤مم  (2)

 .119ىمرب اإلؾمٜم٤مد:  (3)
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ومٝمذان اخلؼمان دآن قمغم أّن اًمًٗمر ُمع إُمـ يتقىّمػ ضمقازه قمغم اًمٕمجز قمـ 

شم٠مُملم اعمحرم اًمذي ي٤ًمومر ُمٕمٝم٤م، وهذا ُمٕمٜم٤مه أّن ومروٞم٦م اًمًٗمر سمال حمرم شمٔمّؾ حمّرُم٦ًم 

إٓ قمٜمد ُمثؾ ؾمٗمر احل٩م طمٞم٨م شمْمٓمّر ًمٗمٕمؾ اًمقاضم٥م ومٞمّم٤مر إمم اعمرطمٚم٦م اًمالطم٘م٦م، 

ع سمٕمض اعمٕم٤مسيـ سملم اًمٜمّمقص وم٤مقمتؼم أّن اعمٜم٤مط ـ ذم ؾمٗمر احل٩م وهبذه اًمٓمري٘م٦م مج

 .ـ هق اعمحرم وم٢من شمٕمّذر يم٤من هق إُمـ، ٓ أّن إُمـ هق اعمٕمٞم٤مر

ويٛمٙمـ شم٠ميٞمد هذا اًمٙمالم سم٠مّن سمٕمض اًمرواي٤مت اعمت٘مّدُم٦م ىمد شم٤ًمقمد قمغم أّن 

ة صٗمقان ذم ُمٕمتؼم ًمٞمس هل٤م حمرمُمٗمروض ؾم١مال اًم٤ًمئؾ هق قمدم شمقوّمر اعمحرم ُمثؾ: 

 اجلامل، واعمٖم٤مير ًم٘مقًمٜم٤م: ًمٞمس ُمٕمٝم٤م حمرم.

إٓ أّن اإلٟمّم٤مف أّن شمٚمؽ اًمرواي٤مت هل اعمت٘مّدُم٦م: وذًمؽ أن صحٞمح٦م صٗمقان ًمق 

فم٤مهرة ذم ٟمٗمٞمف ُمٓمٚم٘م٤ًم، وم٢مّن اجلقاب ومٞمٝم٤م يّمٚمح طم٤ميماًم  ًمٞمس هل٤م حمرمؾمّٚمؿ أّن مجٚم٦م 

ي٦م سملم اعم١مُمـ واعم١مُمٜم٦م قمغم ُمثؾ ُمٕمتؼمة اسمـ احلج٤مج: ٕٟمف يٗمٞمد صمٌقت اعمحرُمٞم٦م واًمقٓ

ومٜم٠مظمذ هبذه احلٙمقُم٦م، إٓ ومٞمام قمٚمؿ ُمـ اًمنمع قمدُمٝم٤م ومٞمف يمٛم٤ًمئؾ سم٤مب اًمٜمٙم٤مح، إن مل 

 ٟم٘مؾ سم٠مّن إصم٤ٌمت اعمحرُمّٞم٦م هٜم٤م يم٤من سمٚمح٤مظ إسمراز قمٜمٍم إُمـ ٟمٗمًف ُمـ اعم١مُمـ.

يْم٤مف إمم ذًمؽ أّن فم٤مهر إؾمئٚم٦م ذم شمٚمؽ اًمٜمّمقص مل يٕمط ُم١مذًا قمغم اًمٕمجز 

د هذه اًمٜمّمقص يٌّٕمد اطمتامل أّن اعمرشمٙمز ذم ذهـ اًم٤ًمئؾ هق طمرُم٦م قمـ اعمحرم، وشمٕمدّ 

اًمًٗمر سمال حمرم، وأٟمف أشمك ًمٞم٠ًمل قمـ احلٙمؿ ذم طم٤مل اًمٕمجز وم٘مط، وم٢مّن هذا ٓ يًتِمؿ 

ُمـ اًمٜمّمقص، وُمـ صمؿ ومٚمؿ يتٕمّرض اإلُم٤مم ًمّمقرشملم ذم اعم٠ًمًمتلم ومل يٗمّّمؾ سملم 

اًمتٕمٛمٞمؿ، سمؾ ي٘مّرب هذه طم٤مل اًم٘مدرة قمغم اعمحرم وقمدُمف، إُمر اًمذي يِمٝمد قمغم 

اًمٜمّمقص ُمـ إسم٤مء محٚمٝم٤م قمغم ىم٤مسمٚمٞم٦م اًمتخّمٞمص سمٛمٕمتؼمة اسمـ احلج٤مج، سمؾ إّن ظمؼم 
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ُمٕم٤موي٦م سمـ قمامر أظمر يم٠مٟمف واوح ذم ذًمؽ: طمٞم٨م أضم٤مسمف اإلُم٤مم سمٜمٗمل اًم٠ٌمس قمـ 

احل٩ّم سمال وزم، صمؿ أقم٘م٥م سم٠مٟمف ًمق يم٤من هل٤م وزّم وم٠مسمك اًمذه٤مب ُم٤م قمذره٤م ذًمؽ، وٓ طمّؼ 

رشّم٥م قمغم صقرة إسم٤مئٝمؿ ـ وهل صقرة قمجزه٤م قمـ حتّمٞمؾ اًمقزم  هلؿ ُمٜمٕمٝم٤م، وم٢مٟمف

واعمحرم ـ قمدم ؾم٘مقط احل٩ّم قمٜمٝم٤م وقمدم ضمقاز ُمٜمٕمٝمؿ هل٤م، ٓ ضمقاز ؾمٗمره٤م ًمق يم٤مٟم٧م 

 آُمٜم٦م، مم٤ّم ومرض ذم أصؾ اًم١ًمال.

سمؾ يٛمٙمـ اًم٘مقل سم٠مّن اًمذهـ اًمٕم٘مالئل ٓ يرى اؿمؽماط اعمحرم أُمرًا شمٕمٌدي٤ًم سوم٤ًم 

رم وُمرشم٦ٌم اعم٠مُمقٟمٞم٦م هبذه اًمٓمري٘م٦م، سمؾ اًمٕمرف واًمٕم٘مالء طمتك ٟمتٕم٤مُمؾ ُمع ُمرشم٦ٌم اعمح

يٗمٝمٛمقن ُمـ وّؿ ٟمّمقص اعمحرم إمم ٟمّمقص اعم٠مُمقٟمٞم٦م أّن اعمحرم هق أسمرز أومراد 

اعم٠مُمقٟمٞم٦م، ودقمقى اًمتٛمٞمٞمز سملم ُمراشم٥م اعم٠مُمقٟمّٞم٦م وإن يم٤مٟم٧م حمتٛمٚم٦م إٓ أّٟمف يٛمٙمـ اًم٘مقل 

ذًمؽ وإٓ ومام دوهن٤م طمٞمٜمئٍذ سم٠مّن قمٚمٞمٝم٤م حتّمٞمؾ أقمغم ُمراشم٥م إُمـ طمٞم٨م يٛمٙمٜمٝم٤م 

سمحٞم٨م يٙمقن إُمـ ُمتحّ٘م٘م٤ًم ُمٕمٝم٤م أيْم٤ًم، وهذا همػم شم٘مديؿ اعمحرم قمغم همػمه سمٕمٜمقاٟمف: 

 إذ سمام ىمٚمٜم٤مه يٌ٘مك إُمـ هق اعمٕمٞم٤مر ومالطمظ.

سمؾ إّن اجلٛمع سملم ُمٕمتؼمة صٗمقان وُمٕمتؼمة اسمـ احلج٤مج يٗميض ذم هم٤ميتف إمم ذط 

إؾمٗم٤مر حت٧م إـمالق ُمٕمتؼمة  اعمحرم ُمع اإلُمٙم٤من ذم ؾمٗمر احل٩ّم ظم٤مص٦م، ومتٌ٘مك ؾم٤مئر

 صٗمقان اجلاّمل، وهذا هق ُمٓمٚمقسمٜم٤م هٜم٤م.

داًّم٦م قمغم يمٗم٤مي٦م اعم٠مُمقٟمٞم٦م ذم ؾمٗمر  ^وقمٚمٞمف، وم٤مًمّمحٞمح أّن ٟمّمقص أهؾ اًمٌٞم٧م

اعمرأة سمال طم٤مضم٦م إمم اعمحرم، وًمق يم٤من ومٝمق أومْمؾ ـ ورسمام ُمتٕملّم ـ ُمع يمقٟمف يرومع 

حل٩م، وطمٞم٨م سمٜمل قمغم ُمًتقى إُمـ ٓ ُمٓمٚم٘م٤ًم، هم٤ميتف ىمد ي٘م٤مل سمنمـمف ذم ؾمٗمر ا

طمجٞم٦م اخلؼم اعمقصمقق وم٢مّن إظمذ سمخؼم اسمـ احلج٤مج اعمدقمقم سمخؼم ىمرب اإلؾمٜم٤مد 

اًمْمٕمٞمػ اًمًٜمد ٓ يٗمٞمد اًمقصمقق سم٤مًمّمدور، ٓ أىمّؾ سمٕمد وضمقد ؾم٤مئر إدًّم٦م إظمرى 

ذم اعم٘م٤مم، وهبذا يث٧ٌم ضمقاز ؾمٗمر اعمرأة سمال حمرم ُمع إُمـ وقمدم ـمروء اًمٕمٜمقان 
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 اًمث٤مٟمقي.

 

 شحْتا٥ر ايب

ُمـ هٜم٤م يتٌلّم أّن اإلؿمٙم٤مًمٞم٤مت اًم٧ًم اًمتل ـمرطمٝم٤م اًمراومْمقن ًمٕمٛمؾ اعمرأة ٓ شمتّؿ 

إلصدار طمٔمٍر قمغم هذا اعمقوقع ٓ ُمٓمٚم٘م٤ًم وٓ هم٤مًمٌٞم٤ًم، وٓ سمٜمحق أٟمف إصؾ اًمنمقمل 

 ذم هذا اعمقوقع.

إٓ أّن هذه اإلؿمٙم٤مًمٞم٤مت ٓ ختٚمق ُمـ وم٤مئدة ذم إضمالء اعمقوقع سم٤مًمٜم٦ًٌم إًمٞمٜم٤م، ٕهن٤م 

ّرم قمٛمؾ اعمرأة إٓ أّن هل٤م دورًا ذم ووع وقاسمط ًمٕمٛمٚمٝم٤م سمام حيّ٘مؼ اعم٘م٤مصد وإن مل حت

 اًمنمقمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م.

ويٛمٙمٜمٜم٤م اخلروج هٜم٤م سم٤مًمٜمتٞمج٦م اًمت٤مًمٞم٦م: إّن قمٛمؾ اعمرأة داظمؾ اعمٜمزل وظم٤مرضمف ُم٤ٌمح 

ُمـ طمٞم٨م اعمٌدأ، ًمٙمـ ٓ يٛمٜمع ذًمؽ ُمـ ووع سمٕمض اًمنموط واًمْمقاسمط ذم هذا 

واًمْمقاسمط ذم قمٛمؾ اًمرضمؾ، وأسمرز هذه اًمنموط اعمقوقع، يمام هل سمٕمض اًمنموط 

 واًمْمقاسمط هق:

أن ٓ يٙمقن ذم قمٛمؾ اعمرأة ضٌر قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اجلًدي٦م أو همػمه٤م، أو  أوًٓ:

ضر يٚمحؼ ٟمقع اعمرأة، واعم٠ًمًم٦م شمتٌع طمجؿ اًمير ُمـ طمٞم٨م يمقن اًم٘مٚمٞمؾ ُمٜمف ىمد 

اًمٗم٘مٝم٤مء سمام هؿ وم٘مٝم٤مء ـ يٗميض إمم اعمرضمقطمٞم٦م وم٘مط ٓ احلرُم٦م. وهٜم٤م ُيرضمع ًمٚمخؼماء ـ ٓ 

ذم حتديد هذه إُمقر سمذهٜمٞم٦م واىمٕمٞم٦م. وهذا إُمر ٓ خيتّص سم٤معمرأة ومٚمق طمّمؾ ُمع 

اًمرضمؾ يم٤من احلٙمؿ يمذًمؽ: ّٕن ُمٗم٤مهٞمؿ اًمير وٟمحقه قم٤مُّم٦م، وًمٞمس هٜم٤مك ُمـ ُم٤مٟمع 

يٗمرض أن شمٙمقن ٟمت٤مئ٩م هذه اًم٘مراءات اًمقاىمٕمٞم٦ّم ُمقطّمدة قمغم اُمتداد اًمزُم٤من واعمٙم٤من 

، وم٘مد خيٚمؼ قمٛمؾ اعمرأة ذم سمٚمد أضارًا قمٚمٞمٝم٤م دون سمٚمٍد آظمر شمٌٕم٤ًم طمتك واًمٔمرف واحل٤مل

 ًمٚمٌٜمٞم٤مت اجلًدي٦م اعمختٚمٗم٦م.
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ٌّذ ومٞمام ٟمراه ُمـ ذوق اًمِم٤مرع أن مت٤مرس اعمرأة إقمامل ذات  وسم٘مقٍل قم٤مم: ٓ ٟمح

اًمٓم٤مسمع اًم٘م٤مد ضمدًا وشمًٕمك ًمٚمتقضّمف ٟمحق إقمامل اهل٤مدئ٦م اًمتل ٓ شمرهؼ ضمًده٤م أو 

ًٞم٦م، ُمثؾ اًمٓم٤ٌمسم٦م واًمؽمسمٞم٦م واًمتٕمٚمٞمؿ واًمِم١مون اعمٙمتٌٞم٦م واعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م شمث٘مؾ طم٤مًمتٝم٤م اًمٜمٗم

 وٟمحق ذًمؽ.

أن ٓ يٚمحؼ قمٛمٚمٝم٤م ـ ومردًا أو ٟمققم٤ًم ـ ضٌر قمغم أظمريـ، وشمتٌع درضم٦م  ثاكقًا:

احلٙمؿ هٜم٤م طمجؿ اًمير، ُمـ هٜم٤م وطمٞم٨م قمٚمؿ ُمـ ذوق اًمِم٤مرع إمهٞم٦م اًم٘مّمقى 

٦ًٌم ًمألهؾ ُمٕم٤ًم، وصم٧ٌم ذًمؽ هم٤مي٦م اًمثٌقت ًمِم٠من اعمٜمزل واًمؽمسمٞم٦م واًمرقم٤مي٦م ًمألـمٗم٤مل سم٤مًمٜم

ذم اًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م احلديث٦م، ومٜمحـ ٟمجد أٟمف يٗمؽمض إيالء إـمٗم٤مل وإهة أمهٞم٦ًم 

سمحٞم٨م ٓ يّمًح اًمتْمحٞم٦م سم٤مًمًالُم٦م اًمٜمٗمًٞم٦م وآؾمت٘مرار اًمروطمل ًمألهة ًمّم٤مًمح 

٤مت جمّرد اًمٕمٛمؾ ظم٤مرج اعمٜمزل، سمؾ قمغم اعمرأة ـ مت٤مُم٤ًم يم٤مًمرضمؾ ـ أن شمقازن سملم طم٤مضم

إهة وُمتٓمّٚم٤ٌمت اًمٕمٛمؾ، ومال شم٘مع ذم إومراٍط أو شمٗمريط، وأن ٓ شمٜمٔمر إمم وفمٞمٗم٦م 

إُمقُم٦م واًمرقم٤مي٦م سمٜمٔمرة دوٟمٞم٦م اطمت٘م٤مري٦م، سمؾ قمغم اعمجتٛمع أن ي٤ًمهؿ ذم شمقضمٞمف اًمٜم٤ًمء 

إمم ُمدي٤مت اًميورة واًم٘مٞمٛم٦م اعمقضمقدة ذم إُمقُم٦م، ويمٞمػ أّن ضب هذه اًم٘مٞمٛم٦م ىمد 

 آضمتامع يمّٚمف.يرشمّد ؾمٚم٤ًٌم سمِمٙمؾ ظمٓمػم قمغم 

ٓ ٟمريد هٜم٤م طمٌس اعمرأة ذم اًمٌٞم٧م سم٘مدر ُم٤م ٟمريد شمٕمديؾ اًمّمقرة ًمدى سمٕمض 

احلريم٤مت اًمٜمًقي٦م اعمتٓمّروم٦م ذم ـمروطم٤مهت٤م، واًمتل شمًٕمك خلٚمؼ وقمل جمروح سم٘مْم٤مي٤م 

إُمقُم٦م واعمٜمزل، وإؿمٕم٤مر اعمرأة سم٤محل٘م٤مرة ٕدائٝم٤م وفمٞمٗم٦م ؾم٤مُمٞم٦م ُمـ هذا اًمٜمقع. إّن ىمٞم٤مم 

ٕهٚمٞم٦م واحلٙمقُمٞم٦م سمؼماُم٩م شمٙمريؿ دور اعمرأة ذم إهة اعمجتٛمع واعم١مؾّم٤ًمت ا

ؾمٞم٤ًمهؿ ذم ُمقاضمٝم٦م هذه احل٤مًم٦م اًمٜمًقي٦م اعمٗمرـم٦م، واًمرضمؾ هٜم٤م سمقصٗمف زوضم٤ًم وأسم٤ًم هق 

اًمالقم٥م اًمرئٞمس ذم قمٛمٚمٞم٦م سمٕم٨م آـمٛمئٜم٤من اًمروطمل ًمٚمزوضم٦م أو آسمٜم٦م سمت٘مديره 

ظمؾ إهة سمام ىمد ًمدوره٤م اعمٜمززم، ورومع خمتٚمػ أؿمٙم٤مل آؾمتٕم٤ٌمد اعمامرس وّده٤م دا
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 خيٚمؼ ذم روطمٝم٤م ٟمٗمرًة ُمـ هذا اًمٜمقع ُمـ إقمامل.

ٓ ٟمجد آظمتالط حمٔمقرًا ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ُمـ طمٞم٨م اعمٌدأ: هلذا ٓ  ثافثًا:

ـّ اعمالطمظ ُمـ اًمٜمّمقص اًمديٜمٞم٦م ذم  ُم٤مٟمع ُمـ قمٛمؾ اعمرأة وًمق أّدى إمم آظمتالط، ًمٙم

٤مًم٦ًم اؾمتثٜم٤مئٞم٦م، سمحٞم٨م ُمٝمام أُمٙمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦ّم هق اًمرهم٦ٌم ذم ضمٕمؾ آظمتالط طم

 دمٜمٌّف.

وٓ سم٠مس سمٙمٚمٛم٦ٍم يًػمة هٜم٤م، وهل أّن اًمتحٗمظ اعمٞمداين ذم أُمر آظمتالط ئمّؾ 

ٌّ٘مف ذم سمٕمض فمقاهر آظمتالط اًمتل شمروج ذم جمتٛمٕم٤مشمٜم٤م ذم  طم٤مضم٦ًم أطمٞم٤مٟم٤ًم قمٜمدُم٤م ٟمٓم

٠مظمذ اًمٗمؽمة إظمػمة طمتك داظمؾ اًمقؾمط اًمديٜمل، طمٞم٨م سمتٜم٤م ٟمالطمظ أّن آظمتالط سمدأ ي

ؿمٙماًل ؾمٚمٌٞم٤ًم: إذ شمّم٤مطمٌف فمقاهر ذم اًمٕمالىم٤مت آضمتامقمٞم٦م شمتخّٓمك اًمٙمثػم ُمـ اًمذوق 

اًمنمقمل، ودمّر ـ سمؾ ضمّرت ُمرارًا ـ ًمٚمرذيٚم٦م وارشمٙم٤مب اًمٗم٤مطمِم٦م اًمتل سمٚمٖم٧م أطمٞم٤مٟم٤ًم 

طمّد اخلٞم٤مٟم٦م اًمزوضمٞم٦م اعمحّرُم٦م، ومٛمـ اًميوري احلذر ضمٞمدًا ُمـ أّن آظمتالط ٓ يٕمٜمل 

ت سملم اًمرضم٤مل واًمٜم٤ًمء واًمتزام ُمٕم٤ميػم احلٞم٤مء واًمٕمٗم٤مف اخلروج قمـ وقاسمط اًمٕمالىم٤م

واًمتحّّمـ واعمٜمٕم٦م، يمام أّن ـمري٘م٦م اًمٙمالم وأؾمٚمقب احلدي٨م وُمْم٤مُمٞمٜمف طم٤مضم٦ٌم 

أؾم٤مؾمٞم٦م ًمْمٌط اإلي٘م٤مع اًمًٚمٌل ًمٌٕمض فمقاهر آظمتالط. إّن ىمّّم٦م ُمقؾمك واسمٜمتل 

ـّ ًمتجٜمّ  ٥م ؿمٕمٞم٥م شمٕمٓمل إحي٤مءات سمْمقاسمط ومٕمؾ اًمٕمالىم٦م سملم اًمرضمؾ واعمرأة، ومًٕمٞمٝم

ـّ سمٛمِمٞم٦م اؾمتحٞم٤مء، صمؿ ىمقهل٤م سم٠مّن واًمده٤م  ـّ وؾمط اًمرقم٤مة، صمؿ جملء إطمداه زّج أٟمٗمًٝم

يدقمقه ـ ومل شم٘مؾ: أٟم٤م أدقمقك، أو ٟمحـ إظمت٤من ٟمدقمقك، أو ٟمحـ ُمٕم٤ًم ُمع واًمدٟم٤م 

ٟمدقمقك ـ ذم إؿم٤مرة ًمٓمٞمٗم٦م ًمرىّم٦م هذا احلٞم٤مء... صقرة ضمٚمّٞم٦م ُٓمرأة شمٗمتح قمالىم٦م ُمع 

واحلٞم٤مء وُمراقم٤مة ىمقاقمد إدب، سمدل إٟمٛمقذج رضمؾ ُمٚم١مه٤م إظمالىمٞم٦م وآٟمْم٤ٌمط 

اًمذي سمتٜم٤م ٟمجده يروج ذم إوؾم٤مط اعمتدّيٜم٦م ُم١مظمرًا، ويٕمؼّم قمـ ومّؽ هذه اًم٘مقاقمد 

 وشمٗمتٞمتٝم٤م.
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ٓ ٟمٕم٤مرض آظمتالط، وٓ ٟمرى طمرُمتف، ًمٙمٜمٜم٤م ٟمتِمّدد ذم ٟمامذضمف وآًمٞم٤مشمف 

حلٞم٤مة دون وُمالزُم٤مشمف، وٟمدقمق ًمت٘مديؿ أٟمٛمقذج يًٛمح ًمٚمٛمرأة سم٤مًمٕمٛمؾ وآٟمٓمالق ذم ا

يمن ىمقاقمد احلٞم٤مء وإظمالىمٞم٦م قمغم اًمّمٕمٞمد اًمٕم٤مم. وهذا ُم٤م ٟمٓم٤مًم٥م سمف اًمرضمؾ أيْم٤ًم 

 مت٤مُم٤ًم سمال زي٤مدة وٓ ٟم٘مٞمّم٦م، ُمع اظمتالف ذم ـمٌٞمٕم٦م اعمقىمع وٟمٛمط اًمت٠مصمػم واًمت٠مصمر.

إٟمٜم٤م وُمـ ُمقىمع إرادشمٜم٤م ًمٔم٤مهرة حتّملم اعمرأة وقمٗم٤مومٝم٤م وطمرُمتٝم٤م، ٟمجد أّن سمٕمض 

ٓ أُمرًا ُم٤ٌمطم٤ًم يمام أذٟم٤م ُمـ ىمٌؾ، ومتخّّمص سمٕمض اًمٜمًقة إقمامل ئمّؾ ضورًة هل٤م 

ـّ ذم ـم٥ّم  ذم ىمْم٤مي٤م اًمٓم٤ٌمسم٦م اًمٜم٤ًمئٞم٦م يٕمّزز فم٤مهرة احلٞم٤مء اًمٕم٤مم، مت٤مُم٤ًم يمتخّّمّمٝم

ـّ ذم ىمٞم٤مدة ؾمٞم٤مرات إضمرة  سمِمٙمؾ ظم٤مّص سم٤مًمٜم٤ًمء  شم٤ميمزإـمٗم٤مل، ويمذًمؽ قمٛمٚمٝم

 وٟمحق ذًمؽ.

سم٤مًمرضم٤مل ُمراقم٤مة أطمٙم٤مم اًمًؽم يِمؽمط ذم قمٛمؾ اعمرأة سمؾ ذم ُمٓمٚمؼ قمالىمتٝم٤م  رابعًا:

واًمٜمٔمر ُمراقم٤مًة دىمٞم٘م٦م، يمام يٓمٚم٥م ُمـ اًمرضمؾ ذًمؽ أيْم٤ًم. وٓسمّد أن ٟمِمػم هٜم٤م إمم 

ضورة آٟمْم٤ٌمط ذم شمٓمٌٞمؼ اًمنمع ذم هذا اعمج٤مل وقمدم اؾمتخدام أؾمٚمقب اًمتح٤ميؾ 

قمغم اًمديـ سمحٞم٨م ٟمٚمٌس ًم٤ٌمؾم٤ًم يًؽم اجلًد ًمٙمٜمف ىمد يٙمقن ُمّمداىم٤ًم ًمٚمتؼّمج أؿمّد ُمـ 

٦ٌّم إمم وٌط إي٘م٤مع أؿمٙم٤مل ُمّمداىمٞم٦م ا ًمٙمِمػ ذم سمٕمض إطمٞم٤من، وُمـ هٜم٤م ٟمدقمق سمٛمح

اعمقو٦م اًمًّٞم٤مًم٦م ذم هذا اًمزُمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٜم٤ًمء اعمحّج٤ٌمت، سمحٞم٨م ٓ يٙمقن ذم هذه 

اعمقو٦م اًمتٗم٤مٌف قمغم اعم٘م٤مصد اًمنمقمّٞم٦م ُمـ وراء اًمًؽم واًمٕمٗم٤مف، ُمع شم٠ميمٞمدٟم٤م قمغم طمّؼ 

 يٚمٞمؼ همػم ُم٤م جيذب أو يٗمرط ذم اإلصم٤مرة. اعمرأة ذم أن شمٔمٝمر سمٛمٔمٝمٍر يٚمٞمؼ هب٤م، وم٢مّن ُم٤م

إّن ومرص اًمٕمٛمؾ ذم اعمجتٛمع طمّؼ ًمٚمرضمؾ واعمرأة ُمٕم٤ًم، وًمٞم٧ًم طمٙمرًا قمغم  خامسًا:

اًمرضم٤مل، ومٚمٚمٛمرأة اًمٕمٛمؾ وٓ يّمّح اًمٜمٔمر إًمٞمٝم٤م قمغم أهن٤م ُمتٓمّٗمٚم٦م قمغم طمّؼ همػمه٤م. ٟمٕمؿ، 

 ٓ يٛمٜمع اًمٕمٜمقان اًمث٤مٟمقي ُمـ طمٙمؿ هٜم٤م أو هٜم٤مك سمحّؼ اًمرضمؾ واعمرأة.

مل يث٧ٌم طمرُم٦م ظمروج اعمرأة ُمـ ُمٜمزهل٤م سمٕمٜمقاٟمف، يمام أّن ظمروضمٝم٤م ُمٜمف ٓ  دشًا:شا
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حيت٤مج إمم إذن أطمد ُم٤م مل يٜم٤مف طمّؼ أطمد ذم اًمٌٞم٧م، ُمثؾ طمّؼ اًمزوج، وهذا احلٙمؿ 

 جيري سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمزوج أيْم٤ًم ذم ظمروضمف ُمـ اعمٜمزل ُم٤م مل شمتزاطمؿ اًمٕمٜم٤مويـ.

ٙم٤مٟم٦م أسم٤مء وإُمٝم٤مت ذم ًمٙمـ ذًمؽ ٓ يٛمٜمع ُمـ حتًلم قمدم ختّٓمل اًمٗمتٞم٤مت عم

ـّ ُمـ اعمٜمزل، وُمراقم٤مة ًمٞم٤مىم٤مت إدب ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع ؾم٤مئر أومراد إهة،  ظمروضمٝم

 وإن مل يٙمـ أظمذ اإلذن واضم٤ًٌم.

مل ي٘مؿ دًمٞمؾ ُم٘مٜمع قمغم طمرُم٦م ؾمٗمر اعمرأة سمال حمرم ؾمقاء ًمٚمح٩ّم أم ًمٖمػمه،  شابعًا:

قن ؾمٗمره٤م شمٕمريْم٤ًم ٟمٕمؿ يِمؽمط أن شمٙمقن ُم٠مُمقٟم٦ًم قمغم ٟمٗمًٝم٤م وُم٤مهل٤م، سمحٞم٨م ٓ يٙم

 ًمٜمٗمًٝم٤م ًمٚمير وإذي٦م، وهق طمٙمؿ جيري ذم طمّؼ اًمرضمؾ أيْم٤ًم.

إّن ىمٞم٤مدة اعمرأة ًمٚمًٞم٤مرات ًمٞمس حمرُم٤ًم، طمٞم٨م مل ٟمجد ًمف قمٞمٜم٤ًم وٓ أصمرًا ذم  ثامـًا:

اًم٘مْم٤مي٤م اعمتّمٚم٦م سمْمقاسمط قمالىم٤مت اعمرأة. ٟمٕمؿ، ٓ ُم٤مٟمع ُمـ احل٨ّم قمغم ُمراقم٤مة 

 اعمج٤مل ًمٚمرضمؾ واعمرأة قمغم اًمًقاء.اًم٘مقاقمد اًمنمقمٞم٦م وإظمالىمٞم٦م ذم هذا 

 



 

 

 

 
 

 
 

 

 

  ايعشب١ٝ ٠إخشاز غري املظًِ َٔ ادتضٜش
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 متٗٝذ

هق احلٙمؿ سمٕمدم  اًمذي يٌدو ًمٚم٤ٌمطم٨م أّن اعمٕمروف سملم اًمٗم٘مٝم٤مء اعمًٚمٛملم

ًمٕمرب اؾمتٞمٓم٤من اعمنميملم ظم٤مّص٦م أو ُمع أهؾ اًمٙمت٤مب ـ وًمق يم٤مٟمقا أهؾ ذُّم٦م ـ ضمزيرَة ا

قمغم ٟم٘م٤مش ذم اًمتحديد اجلٖمراذم هلذه اعمٜمٓم٘م٦م، ًمتِمٛمؾ ضمزيرة اًمٕمرب يمّٚمٝم٤م، ووٞم٘م٤ًم 

 ًمت٘متٍم قمغم ُمّٙم٦م اعمٙمرُم٦م واعمديٜم٦م اعمٜمّقرة أو سمالد احلج٤مز.

وهذه اًمّمٞمٖم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ًمٚمٛم٠ًمًم٦م شمقطمل سم٤مًمدرضم٦م إومم ـ ُمـ طمٞم٨م اعم٘مدار 

شمٚمؽ اعمٜمٓم٘م٦م، سمٞمد أّن اًمٌح٨م  اًمقاوح ُمٜمٝم٤م ـ سمٚمزوم إًمٖم٤مء فم٤مهرة شمقـّمـ همػم اعمًٚمؿ ذم

اًمٗم٘مٝمل ـ وقمغم ُم٤م هق ُمًّجؾ ذم مجٚم٦م ُمـ اًمٙمت٥م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ـ ىمد شمٓمّرق إمم ُم٤م هق أسمٕمد 

ُمـ ذًمؽ، إذ ـُمرح قمغم سم٤ًمط اًمٌح٨م ُمقوقع دظمقهلؿ إمم هذه اًمٌ٘مٕم٦م وًمق عمجّرد 

، ًمتٕمقد ًمإلىمالع سمٕمد شمراٟمزي٧ماعمرور، يمام ًمق هٌٓم٧م اًمٓم٤مئرة ذم ُمٓم٤مر ضمّدة يمٛمحٓم٦م 

ىمّمػمة ُمـ اًمزُمـ، ُمٙمٛمٚم٦ًم ُمًػمه٤م إمم طمٞم٨م ُم٘مّمده٤م إصكم، يمام أّن ُم٠ًمًم٦م ُمّدة 

زي٤مرهتؿ هذه إرايض وًمق جمّردًة قمـ همرض آؾمتٞمٓم٤من، سمؾ ًمٚمًٞم٤مطم٦م أو اًمتج٤مرة 

أو.. يم٤من هق أظمر يمٖمػمه ـ رسمام ـ ُمقردًا ًمتحٗمظ سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء اعمًٚمٛملم، وٓ أىمّؾ 

 .ؿ اإلُم٤مم سم٤مًمٌ٘م٤مء صمالصم٦م أي٤مم وم٘مط، وذيمر سمٕمْمٝمؿ ضمقاز أن ي٠مذن هلحمّؾ ضمدل..

                                           
: واًمٕمالُم٦م احلكم، 253: 1: واعمح٘مؼ احلكم، ذائع اإلؾمالم 47: 2اٟمٔمر: اًمٓمقد، اعمًٌقط  (1)

: واعمح٘مؼ اًمٙمريمل، ضم٤مُمع 39: 2: واًمِمٝمٞمد إّول، اًمدروس اًمنمقمٞم٦م 334: 9شمذيمرة اًمٗم٘مٝم٤مء 

 .464: 3اعم٘م٤مصد 

 .253: 1راضمع: اعمح٘مؼ احلكم، ذائع اإلؾمالم  (2)
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سمؾ وصؾ آًمتزام اًمٗم٘مٝمل هبذا احلٙمؿ إمم درضم٦م احلٙمؿ سمٜمٌش ىمؼمه ًمق دومـ ومٞمف قمغم 

 .طمّد شمٕمٌػم سمٕمض اًمٜمّمقص اًمٗم٘مٝمٞم٦م

ومل خي٤مًمػ ذم أصؾ اعم٠ًمًم٦م إٓ سمٕمٌض ىمٚمٞمؾ ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء اؾمتِمٙمؾ ومٞمٝم٤م، ُمثؾ اًمًٞمد 

 .أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اخلقئل

سمّد ًمٜم٤م ُمـ دراؾم٦م اعم٠ًمًم٦م ُمـ طمٞم٨م إؾم٤مس، وأٟمف هؾ هٜم٤مك ُم٤م وقمغم أي٦م طم٤مل، ومال

ي١ميّمد صمٌقت هذا اًمتنميع أو ُم٤م يم٤من ُمـ ىمٌٞمٚمف ذم اعمتقوّمر ًمديٜم٤م ُمـ اعمّم٤مدر اًمديٜمٞم٦م أم 

ٓ؟ يمام أٟمف ٓسمّد ًمٜم٤م ـ وذم إـم٤مر اؾمتٕمراض وُمالطمٔم٦م اًمٜمّمقص وإدًّم٦م اعمتقومرة ذم 

إدًّم٦م ُمـ طمٞم٨م اًمًٕم٦م واًمْمٞمؼ قمغم اعمقوقع ـ ُمـ ُمالطم٘م٦م اعمدى اًمذي شمٕمٓمٞمف هذه 

 شم٘مدير صمٌقت اجلذر واًمٌٜمٞم٦م إومم ًمف.

 

 ْعش١ٜ اإلخشاز َٔ اذتذاص ٚدضٜش٠ ايعشب، األدي١ ٚايؼٛاٖذ ٚاملٓاقؼات

اًمذي ئمٝمر ُمـ يمٚمامت اًمٗم٘مٝم٤مء ذم هذا اإلـم٤مر هق آقمتامد قمغم جمٛمققم٦م أدًّم٦م 

 ًمتثٌٞم٧م هذا احلٙمؿ، وأمّهٝم٤م:

 

 ١ٜ اإلخشاز َٔ ادتضٜش٠ ايعشب١ٝـ املظتٓذ ايكشآْٞ يٓعش 1

َواْؿُتُؾقُهْؿ َحْقُث َثِؼْػُتُؿقُهْؿ ﴿اقمتٛمد سمٕمض اًمٕمٚمامء هٜم٤م قمغم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ـَ افَؼتِْؾ َوٓ ُتَؼاتُِؾقُهْؿ ِظـَد ادَْسِجِد  ْؿ َوافِػْتـَُة َأَصده ِم ـُ ـْ َحْقُث َأْخَرُجق َوَأْخِرُجقُهؿ من

ْؿ ؾِق ـُ ـَ اَْلَراِم َحتهك ُيَؼاتُِؾق َذفَِؽ َجَزاء افَؽاؾِِري ـَ ْؿ َؾاْؿُتُؾقُهْؿ  ـُ )اًمٌ٘مرة:  ﴾ِف َؾنِن َؿاَتُؾق

                                                                                                       
 .515: 1: وىمقاقمد إطمٙم٤مم 213ـ  212: 2اًمٕمالُم٦م احلكم، حترير إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م  (1)

 .465: 3عمح٘مؼ اًمٙمريمل، ضم٤مُمع اعم٘م٤مصد : وا337: 9ٓطمظ: اًمٕمالُم٦م احلكم، شمذيمرة اًمٗم٘مٝم٤مء  (2)

: 452: 2: واًمقطمٞمد اخلراؾم٤مين، ُمٜمٝم٤مج اًمّم٤محللم 411: 1اٟمٔمر: اخلقئل، ُمٜمٝم٤مج اًمّم٤محللم  (3)

 .414: 1وحمٛمقد اهل٤مؿمٛمل، ُمٜمٝم٤مج اًمّم٤محللم 
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(، طمٞم٨م ذه٥م اعمحّ٘مؼ إردسمٞمكم إمم أّن هذه أي٦م فم٤مهرة ذم وضمقب إظمراج 191

 .اعمنميملم ُمـ ُمّٙم٦م، ووم٤مىم٤ًم عم٤م ىم٤مًمف اًمٗم٘مٝم٤مء ذم أسمح٤مصمٝمؿ اًمٗم٘مٝمّٞم٦م

ؿْ ﴿ػم: وآؾمتٜم٤مد إمم هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م ي٘مقم قمغم شمٗمً ـُ ـْ َحْقُث َأْخَرُجق  ﴾من

سمٛمٕمٜمك: ُمـ اعمٙم٤من اًمذي أظمرضمقيمؿ ُمٜمف، أُّم٤م إذا ومّنٟم٤مه٤م سم٠مهّن٤م ذم ُم٘م٤مم اًمتٕمٚمٞمؾ، 

سمٛمٕمٜمك: أظمرضمقهؿ ٕهّنؿ أظمرضمقيمؿ، وم٢مهّن٤م ؾمتخرج قمـ جم٤مل آؾمتدٓل: ّٕن هم٤مي٦م 

ُمٜمٝم٤م، ُم٤م شمدّل قمٚمٞمف طمٞمٜمئٍذ أّٟمف جي٥م قمٚمٞمٙمؿ إظمراضمٝمؿ ُمـ ُمّٙم٦م رّدًا قمغم إظمراضمٝمؿ ًمٙمؿ 

ومٞمتحّدد احلٙمؿ وٛمـ إـم٤مر هذه اعمٕم٤مدًم٦م، وم٢مذا اٟمتٝمك اًمزُمـ إّول اًمذي قم٤مش ومٞمف ُمـ 

ومٕمؾ ذًمؽ ـ أي إظمراج اعمًٚمٛملم ُمـ سمٚمدهؿ ـ مل يٕمد هٜم٤مك ُمٕمٜمك إلظمراج إضمٞم٤مل 

 اًمالطم٘م٦م: ًمٕمدم صدق احلٞمثٞم٦م اإلصم٤ٌمشمٞم٦م ًمٚمحٙمؿ ذم ُمقردهؿ، يمام هق واوح.

ـْ َحْقُث ﴿سمؾ طمتك ًمق ومٝمٛمٜم٤م دًٓم٦م:  ؿْ  من ـُ قمغم سمٞم٤من اعمٙم٤من، وم٢مّن ىمريٜم٦م  ﴾َأْخَرُجق

ؿْ ﴿ ـُ ؿم٤مهدة قمغم احلٞمثٞم٦م اًمتٕمٚمٞمٚمٞم٦م هلذا احلٙمؿ، سمقصٗمف طمٙماًم قم٘م٤مسمٞم٤ًم هلؿ قمغم  ﴾َأْخَرُجق

ومٕمٚمٝمؿ ذًمؽ سمٙمؿ، وإٓ مل يٙمـ هٜم٤مك ُمٕمٜمك ًمٌٞم٤من حمّؾ اإلظمراج هبذه اًمٓمري٘م٦م 

 واًمٚم٤ًمن.

شمٗمًػم )طمٞم٨م( ذم أي٦م  واحلٞمثٞم٦م اًمتٕمٚمٞمٚمٞم٦م اًمتل أذٟم٤م إًمٞمٝم٤م، سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ

 .اًمٙمريٛم٦م شمٚمقح ُمـ فم٤مهر يمٚمامت سمٕمض اعمٗمّنيـ أيْم٤مً 

يْم٤مف إمم ذًمؽ أّن أي٦م ـ ًمق ؾمّٚمٛمٜم٤م هب٤م ـ ظم٤مّص٦م سمٛمّٙم٦م: ٕهّن٤م هل اًمتل شمّؿ إظمراج 

اعمًٚمٛملم ُمٜمٝم٤م، يمام أهّن٤م ظم٤مّص٦م سم٤معمنميملم ُمـ قمٌدة إوصم٤من: ٕهّنؿ هؿ اًم٘مدر اعم١ميّمد: 

                                           
 .318راضمع: إردسمٞمكم، زسمدة اًمٌٞم٤من:  (1)

واًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مين، : 31: 2: وجمٛمع اًمٌٞم٤من 189: 1اٟمٔمر: اًمٓمؼمد، ضمقاُمع اجل٤مُمع  (2)

: 192: 1: وشمٗمًػم اًمًٛمٕم٤مين 261: 2: واًمٓمؼمي، ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من 228: 1اًمتٗمًػم اًمّم٤مذم 

: واسمـ يمثػم، شمٗمًػم 73: 1: واًمٖمرٟم٤مـمل، اًمتًٝمٞمؾ ًمٕمٚمقم اًمتٜمـزيؾ 162: 1وشمٗمًػم اًمٌٖمقي 

 .233: 1اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ 
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٤مب ذم إظمراج اعمًٚمٛملم ُمـ ُمّٙم٦م، وٓ أهؾ ؾم٤مئر اًمدي٤مٟم٤مت طمٞم٨م مل يِم٤مرك أهؾ اًمٙمت

 إظمرى.

هـ( ـ 774إّن اًمٔم٤مهر ُمـ أي٦م يمقهن٤م وردت ـ قمغم طمّد شمٕمٌػم اسمـ يمثػم ) وافـتقجة:

ُمقرد اًم٘مّم٤مص واًمرّد سم٤معمثؾ: وم٢مّن ه١مٓء اًم٘مقم أظمرضمقيمؿ حلقازم قم٘مد ُمـ اًمزُمـ ُمـ 

، وًمٞمس هذا اًمٚم٤ًمن ًم٤ًمن ىم٤مٟمقن سمٚمديمؿ فمٚماًم وقمدواٟم٤ًم ومٞمج٥م أن يٕم٤مىمٌقا سم٤مإلظمراج

 يٛمٜمع دظمقل أّي ُمنمك ُمٓمٚم٘م٤ًم أرض احلج٤مز إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.

ُمـ هذا يمّٚمف، ئمٝمر أّن ُم٤م ذيمره سمٕمض اًم٤ٌمطمثلم ُمـ أّن اعمنمك ٓ شم١مظمذ ُمٜمف 

اجلزي٦م، وٓ ي٘مٌؾ ُمٜمف همػم اإلؾمالم، وهذا يٕمٜمل قمدم ضمقاز اؾمتٞمٓم٤مٟمف سمالد 

ًمٕمرب، همػم صحٞمح: ّٕٟمف ُمـ أظمذ اًمٚمقازم ، ومْماًل قمـ اؾمتٞمٓم٤مٟمف ضمزيرة ااإلؾمالم

سمٓمري٘م٦م همػم قمرومٞم٦م وٓ ىم٤مٟمقٟمٞم٦م، ومٚمق يم٤من هذا احلٙمؿ يتْمّٛمـ قمدم اؾمتٞمٓم٤مهنؿ سمقصٗمف 

طمٙماًم صم٤مسمت٤ًم، يم٤من ُمٕمٜمك ذًمؽ أّٟمف ًمق ارشمٗمع طمٙمؿ اًم٘متؾ ـ وًمق ًمٕمٜمقان صم٤مٟمقي يم٤مًمٕمٝمد 

ٙمٌؿ وإُم٤من و.. ـ ُمٜمٕمقا ُمـ اؾمتٞمٓم٤من اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل!! سمؾ إّن طمٙمؿ اًم٘متؾ طم

ُمًت٘مّؾ ىم٤مئؿ سمٜمٗمًف قمغم شم٘مدير إظمذ سم٢مـمالىمف، ٟمٕمؿ قمدم آؾمتٞمٓم٤من ٓزم ظم٤مرضمل 

ًمقاىمع اًم٘متؾ: ًمٗمرض ُمقشمف، ُمع أّٟمف ٓ يِمٛمؾ ضمثتف يمل ٓ جيقز دومٜمٝم٤م ذم سمالد 

اإلؾمالم، أو ذم ضمزيرة اًمٕمرب يمام ذيمره سمٕمْمٝمؿ: ًمٕمدم وضمقد ُمٕمٜمك ًمِمٛمقل دًمٞمؾ 

 اًم٘متؾ ًم٘متؾ اجلث٦م ُمثاًل.

قمغم ُمًتٜمد ىمرآين ُمٗمؽَمض: إلصم٤ٌمت وضمقب إظمراج اًمٙمٗم٤مر ُمـ وقمٚمٞمف، وم٤مٓقمتامد 

 اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م، همػم دىمٞمؼ.
 

 ـ اطتذعا٤ات ػشاف١ املٛضع 2

اًمدًمٞمؾ اًمث٤مين اًمذي ذيمروه هٜم٤م هق أّن ضمزيرة اًمٕمرب شمٕمّد ُمـ اعمقاىمع اًمنميٗم٦م ُمـ 
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، وطمٞمثٞم٦م اًمنمف |ضمٝم٦م يمقهن٤م ُمٜمزًٓ وُمريمزًا ًمٚمٕمرب اًمذيـ يم٤من ُمٜمٝمؿ رؾمقل اهلل

تْمّٛمٜم٦م ومٞمٝم٤م شمًتدقمل قمدم اًمًامح سمدظمقل همػم اعمًٚمؿ إًمٞمٝم٤م، مم٤م يٗمرض طمرُم٤مٟمف ُمـ اعم

 .ذًمؽ

همػم أن هذا اًمٙمالم ٓ يٕمدو أن يٙمقن حم٤موًم٦م ًمت٘مري٥م احلٙمؿ إمم اًمذهـ ُمـ طمٞم٨م 

طمٙمٛمتف، وإٓ وم٢مٟمف ٓ يٛمّثؾ ذم طمّد ذاشمف أي٦م ىم٤مـمٕمٞم٦م: إذ إّن حمض اًمنمومٞم٦م ًمق اؾمتدقمك 

ٟمامذج ُمِم٤مهب٦م ٓ يّمح آًمتزام هب٤م. ومٛمثاًل: هؾ يٚمتزم  هذا احلٙمؿ هٜم٤م ًمٙم٤من يًتدقمل

اًم٘م٤مئؾ سمف سمحرُم٦م إدظم٤مهلؿ أو دظمقهلؿ اًمٙمقوم٦م واًمٜمجػ واًم٘مدس وُمِمٝمد وسم٤مىمل 

اعمٜم٤مـمؼ سمام ي١مّدي إمم شمقؾمٕم٦م احلٙمؿ ٕيمثر ُمـ ذًمؽ، مم٤م هق همػم صم٤مسم٧م ذم اًمنميٕم٦م 

 سمٛمالطمٔم٦م أّٟمف ًمق يم٤من ًم٤ٌمن، سمؾ ىمد سم٤من قمدُمف؟!

ُمٕمٞمٜم٦م يمٞمػ قمرومٜم٤م أٟمف يقضم٥م طمرُم٦م دظمقل اًمٙم٤مومريـ إًمٞمٝم٤م؟  قمغم أّن شمنّمف سم٘مٕم٦مٍ 

وُم٤م هق اعمؼّمر اعمٜمٓم٘مل اًمذي ضمٕمٚمٜم٤م ٟم٘مٗمز إمم هذا احلٙمؿ قمغم أؾم٤مؾمف؟! يمام أّن اًم٘مْمٞم٦م 

ُمـ ضمٝم٦م أظمرى ىم٤مسمٚم٦م وومؼ ُمٜمٓمؼ هذا آؾمتدٓل ًمٚمتقؾمٕم٦م، ُمـ ىمٌٞمؾ طمرُم٦م دظمقل 

ـّ سم٤مًٓمتزام سمف: اًمٗم٤مؾم٘ملم اعمتٝمتٙملم وًمق يم٤مٟمقا ُمـ اعمًٚمٛملم وؿمٌف ذًمؽ، مم٤م ٓ  ئم

 ًم٘مٞم٤مم اًمِمقاهد اًمت٤مرخيٞم٦م قمغم قمٙمًف.

واًمذي يٌدو أّن اعمًتدل يم٠مّٟمف اؾمتقطمك ُمـ اؾمتٞمٓم٤مهنؿ شمٚمؽ اًمٌالد ُم٤م يٗمٞمد هتؽ 

طمرُمتٝم٤م أو إوٕم٤مف قمّزهت٤م أو أص٤مًمتٝم٤م وأؿم٤ٌمه ذًمؽ، مم٤م يٚم٘مل سمٔمالًمف قمغم ٟمٗمس 

ضمٖمراومٞم٤م احلج٤مز ُمـ اًمٔم٤مهرة اإلؾمالُمٞم٦م واعمجتٛمع اإلؾمالُمل سمّمقرة ؾمٚمٌٞم٦م، عم٤م متثٚمف 

ارشم٤ٌمط وصمٞمؼ سم٤مًمؽماث اإلؾمالُمل، وُمـ هذه اجلٝم٦م ىمد يتّؿ اًمتقاومؼ ُمٕمف ُمتك أطمرزٟم٤م 

صٖمرى هذه اعمٕم٤مدًم٦م وُمّمداىمٝم٤م، إُمر اًمذي ٓ يٛمٚمؽ وضمٝم٤ًم واوح٤ًم إٓ ذم سمٕمض 

 احل٤مٓت اًمتل رسمام ٟمّمٜمّٗمٝم٤م ذم طم٤ًمب احل٤مل اًمٜم٤مدر.
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 ـ َظتٓذ اإلمجاع يف ْعش١ٜ ايتششِٜ 3

، ومْماًل قمـ اًمِمٝمرة اعم١ميّمدة ذم قمّدة يمٚمامٍت اًمٗم٘مٝم٤مء هٜم٤م إمم اإلمج٤مع اؾمتٜمد سمٕمض

 .هلؿ

وهذا اإلمج٤مع يٛمٙمـ إصم٤ٌمشمف أيْم٤ًم ُمـ ـمريؼ آظمر، همػم ُمالطمٔم٦م يمٚمامت اًمٗم٘مٝم٤مء ذم 

، وذًمؽ سم٤مًمرضمقع إمم ٟمٗمس اًمًػمة اعم٠ًمًم٦م قمغم ُم٤م أوم٤مده اًمِمٞمخ حمٛمد طمًـ اًمٜمجٗمل

 اإلؾمالُمٞم٦م اجل٤مري٦م قمغم ذًمؽ.

 حتّ٘مؼ ذًمؽ اإلمج٤مع وشمٚمؽ اًمِمٝمرة يم٤مٟم٤م سمٜمٗمًٞمٝمام دًمٞماًل قمغم احلٙمؿ اًمنمقمل.وُمتك 

 وهذا آشتدٓل يؿؽـ تسجقؾ مالحظتغ ظؾقف، ُها:

ُم٤م ص٤مر ُمٙمّررًا ضمدًا ُمـ اطمتامل اعمدريمٞم٦م قمغم أىمّؾ شم٘مدير ذم هذا  ادالحظة إوػ:

ل شمداول اإلمج٤مع، إذا مل ٟم٘مؾ سمحّمقل آـمٛمئٜم٤من اًمٕمرذم هبذه اعمدريمٞم٦م، ُمـ ظمال

اعم٠ًمًم٦م قمغم ُمًتقى اعمًتٜمد احلديثل ذم اعمّم٤مدر اًمِمٞمٕمٞم٦م واًمًٜمٞم٦م، يمام ؾمقف ٟمالطمٔمف 

 إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.

إّن ىمٞم٤مم اًمًػمة اإلؾمالُمٞم٦م قمغم فم٤مهرة ُمٜمع دظمقل همػم اعمًٚمٛملم  ادالحظة افثاكقة:

٤مم إمج٤مع أرايض احلج٤مز، ًمق شم٠ميّمدٟم٤م ُمٜمف ذم خمتٚمػ اعمراطمؾ اًمت٤مرخيٞم٦م، ٓ يٗمٞمد ي٘مٞمٜم٤ًم سم٘مٞم

وم٘مٝمل: ّٕن اعمالطمظ ذم شمِمّٙمؾ هٙمذا فمقاهر اضمتامقمٞم٦م ؾمٞم٤مؾمٞم٦م قم٤مُم٦م قمغم أؾم٤مٍس ديٜمل 

أٟمف يٕمتٛمد سم٤مًمدرضم٦م إومم قمغم ُمزاوضم٦م سملم اعمقىمػ اًمًٞم٤مد اإلؾمالُمل اًمت٘مٚمٞمدي 

واعمرضمٕمٞم٦م اًمديٜمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م، وُمـ اعمٛمٙمـ ضمدًا قمدم شم٠مصمػم اعمقىمػ اعمخ٤مًمػ ذم إًمٖم٤مء أو 

                                           
: واًمِمٝمٞمد اًمث٤مين، ُم٤ًمًمؽ 334: 9: وشمذيمرة اًمٗم٘مٝم٤مء 47: 2راضمع: اًمٓمقد، اعمًٌقط  (1)

 .289: 21: واعمح٘مؼ اًمٜمجٗمل، ضمقاهر اًمٙمالم 81: 3إومٝم٤مم 
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ر، وم٤معمقىمػ اًمرؾمٛمل اًمديٜمل واًمًٞم٤مد يم٤مٍف ذم طمّد ٟمٗمًف شم٘مٚمٞمص ُمثؾ هذه اًمٔمقاه

ذم شمِمٙمٞمؾ ؾمػمة وشمٕم٤مىمد اضمتامقمل قم٤مم ذم ُمثؾ هذه اعم٠ًمًم٦م، مت٤مُم٤ًم يمام حيّمؾ ذم قمٍمٟم٤م 

ذم سمٕمض اًمدي٤مر اإلؾمالُمٞم٦م، طمٞم٨م يٙمٗمل إصدار ُمٗمتل شمٚمؽ اًمدي٤مر ومتقى صمؿ ىمٞم٤مم 

قن هٜم٤مك اًمٙمثػم ُمـ اًمدوًم٦م سمتٓمٌٞمؼ شمٚمؽ اًمٗمتقى ًمتٙمقن طم٤مًم٦ًم قم٤مُّم٦م، رهمؿ أّٟمف ىمد يٙم

 اعمٕم٤مرولم هلذه اًمٗمتقى ذم إروىم٦م واعمح٤مومؾ اًمٕمٚمٛمٞم٦م.

وُمـ هٜم٤م ٓ شمٙمقن اًمًػمة ؿم٤مهدًة قمغم شمقاومؼ وم٘مٝمل ختّّميص ًمدى قمٚمامء اًمٗم٘مف قمغم 

 ُمًتقى اًمدراؾم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمٚمٛم٠ًمًم٦م.

 

 ـ َظتٓذ ايظري٠ اإلطال١َٝ ايعا١َّ 4

ؽ ُم٤ٌمذ ذيمر اعمح٘مؼ اًمٜمجٗمل ًّ ًة سم٤مًمًػمة اإلؾمالُمٞم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م هٜم٤م أّٟمف يٛمٙمـ اًمتٛم

قمغم ذًمؽ، سمٛمٕمٜمك ضمٕمٚمٝم٤م يم٤مؿمٗم٤ًم ُم٤ٌمذًا قمـ اعمقىمػ اًمنمقمل اإلؾمالُمل، سمال ضورة 

 ًمتقؾّمط اإلمج٤مع اًمٗم٘مٝمل ذم قمٛمٚمٞم٦م اًمٙمِمػ هذه.

ٙمف سم٤مًمًػمة هٜم٤م وذم اًمدًمٞمؾ اعمت٘مّدم، طمٞم٨م  ًّ وهذا هق اًمٗم٤مرق ذم يمالُمف سملم مت

 ٜم٤م ومجٕمٚمٝم٤م دًمٞماًل ُمًت٘ماًل.ضمٕمٚمٝم٤م هٜم٤مك وؾمٞمٓم٤ًم ٓيمتِم٤مف اإلمج٤مع، أُم٤م ه

وهذا اًمدًمٞمؾ يٛمٙمـ أن يالطمظ قمٚمٞمف أُمٌر قم٤مم، وهق أّن اًمًػمة اعمتنّمقمٞم٦م يٛمٙمـ أن 

ختْمع ًم٘م٤مٟمقن اعمدريمّٞم٦م يمام خيْمع هل٤م اإلمج٤مع: طمٞم٨م ٓسمّد ذم اًمًػمة ُمـ رومع مت٤مم 

 آطمتامٓت اًمتل شمدقمؿ ٟمِمقءه٤م ُمـ قمٜم٤مس همػم اًمٗم٘مف واحلٙمؿ اإلؾمالُمل.

اًمٗمؽمة اًمالطم٘م٦م ًمٕمٍم اًمٜمص حيتٛمؾ ومٞمٝم٤م ذم طم٤مٍٓت يمثػمة ـ يمام ذم وهذه اًمًػمة ذم 

حمّؾ سمحثٜم٤م ـ اقمتامده٤م قمغم اًمٗمت٤موى وأراء اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمٚمٗم٘مٝم٤مء وأئٛم٦م اعمذاه٥م و.. وُمع 

 هذا آطمتامل ٓ شمٕمقد هلذه اًمًػمة يم٤مؿمٗمّٞم٦م شم٤مُم٦م قمـ إؾمالُمٞم٦م احلٙمؿ اًمذي ختتزٟمف.
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زُمـ اًمٜمص حيتٛمؾ ومٞمٝم٤م ذم يمثػم ُمـ يمام أّن هذه اًمًػمة ذم اًمٗمؽمة اعمٕم٤مسة ًم

إطمٞم٤من اقمتامده٤م قمغم قمٜم٤مس همػم جمّرد اعمقىمػ اإلؾمالُمل، يمام ًمق اقمتٛمدت اًمًػمة 

قمغم ومٝمؿ ظم٤مّص ًمٚمٜمص، يمام ذم ُمقردٟم٤م اًمذي يقضمد ومٞمف ـ يمام ؾمٞم٠ميت ـ ٟمّص وصٞم٦م 

ذم هذا اعمْمامر، إُمر اًمذي حيتٛمؾ ُمٕمف أهنؿ اقمتٛمدوا ـ سمقصٗمٝمؿ  |اًمرؾمقل

ديـ ُمٕم٤مسيـ ًمٚم٘مرون اإلؾمالُمٞم٦م إومم ـ قمغم هذا اًمٜمص، يمام أّن وم٘مٝم٤مء وقمٚمامء 

آؾمتدٓل سمٛم٠ًمًم٦م ذومٞم٦م اعمٙم٤من رسمام يم٤من قم٤مُماًل ُم٤ًمقمدًا ذم ٟمِمقء هذه اعمٗم٤مهٞمؿ 

اعمرشمٌٓم٦م سمٛم٠ًمًمتٜم٤م. ورسمام يم٤مٟم٧م اًمٕمقاُمؾ اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ىمد ًمٕم٧ٌم دورًا ذم شمٗمريغ اجلزيرة 

 د قمغم أٟمف أُمٌر ديٜمل صم٤مسم٧م.ُمـ همػم اعمًٚمٛملم، إُمر اًمذي شُمُٚمّ٘مل ومٞمام سمٕم

قمغم أٟمف ُمـ همػم اعمٕمٚمقم شمٙمّقن ُمٗمٝمقم اًمًػمة هٜم٤م ذم اًم٘مرون اًمثالصم٦م إومم: ّٕن 

هذا اًمٜمقع ُمـ إطمٙم٤مم ًمف ذم اًمٖم٤مًم٥م ضم٤مٟم٥م ؾمٞم٤مد إضمرائل يٕمٜمل اًمدوًم٦م وأضمٝمزهت٤م، 

وًمٞمس ىمْمٞم٦ًّم قم٤ٌمدي٦م أو ُمٕم٤مُمٚم٦م ُم٤مًمٞم٦م ؿم٤مئٕم٦م طمتك شمٕمٞمش ذم وقمل اًمٜم٤مس سمِمٙمؾ 

٤مرس سمِمٙمؾ ُمتقاصؾ، وُمٕمف يٙمٗمل ذم شمّمّقر اٟمٕم٘م٤مد ؾمػمة اخت٤مذ ُمقىمػ ُمًتٛمّر أو مت

وم٘مٝمل رؾمٛمل ُمـ ضم٤مٟم٥م سمٕمض وم٘مٝم٤مء اًمدوًم٦م ُمدقمقُم٤ًم سم٘مرار ؾمٞم٤مد ذم شمٚمؽ اعمٜمٓم٘م٦م، 

 وأيـ هذا ُمـ شمٙمّقن ُمٗمٝمقم اًمًػمة؟!

يمام أّن اعم٠ًمًم٦م ذم دائرة أسمٜم٤مء اًمٓم٤مئٗم٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م ٓ خترج قمام ىمٚمٜم٤مه آٟمٗم٤ًم، اٟمٓمالىم٤ًم ُمـ 

رس ورؤى ُمتٕمّددة ذم اًمقؾمط اًمِمٞمٕمل، طمتك ذم فمّؾ وضمقد اإلُم٤مم، ٟمٔمرًا وضمقد ُمدا

سم٤مإلذاف × ًم٘مّٚم٦م ووٕمػ قمٛمٚمّٞم٦م اًمتقاصؾ اعمجتٛمٕمل اًمٕم٤مم اًمذي يًٛمح ًمإلُم٤مم

قمؾ يمّؾ اعمجتٛمع اًمِمٞمٕمل، ٓؾمّٞمام ُمع اًمٔمٚمؿ اًمذي ُمقرس قمغم أئٛم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م 

امهػمي وقمالىم٦م اًمٜمٌقي ذم اًمٕمٍميـ إُمقي واًمٕم٤ٌمد، إذ مل يٙمـ اًمتقاصؾ اجل

سم٤مًم٘م٤مقمدة يمام هل احل٤مل قمٚمٞمف اًمٞمقم. وهذه اعمالطمٔم٦م اًمٕم٤مُّم٦م ـ ويمام أذٟم٤م ـ × اإلُم٤مم

 وإن مل يٙمـ جم٤مل شمٗمّمٞمٚمٝم٤م هٜم٤م إٓ أٟمف اشمْمح أهن٤م شمٕمٞمؼ قمٛمٚمٞم٦م اًمٙمِمػ ذم اًمًػمة.



 335 .................... إخراج غري املشله مً اجلزيرة العربية، دراسة فقهية استداللّية

 ـ َظتٓذ األسادٜح ايؼشٜف١ 5

ؽ سم٤مٕظم٤ٌمر اًمقا ًّ ردة ذم يٛمٙمـ اقمت٤ٌمر هذا اًمدًمٞمؾ هق إؾم٤مس هٜم٤م، أي اًمتٛم

اعم٠ًمًم٦م ُمـ يمت٥م اًمٗمري٘ملم: اًمًٜمّل واًمِمٞمٕمل، وإن ذيمر اًمِمٝمٞمد اًمث٤مين وهمػمه قمدم 

 ، وُم٤م قمثرٟم٤م قمٚمٞمف ٟمحـ هق:اًمٕمثقر قمغم ظمؼم ذم اعم٠ًمًم٦م ُمـ ـمرق اإلُم٤مُمٞم٦ّم

سم٢مظمراج اًمٞمٝمقد ُمـ ضمزيرة  |اًمرواي٦م اعمتْمّٛمٜم٦م ًمقصٞم٦م اًمٜمٌل اْلديث إول:

 ٘مٞم٘م٦م ظمؼم اًمقصٞم٦م يِمتٛمؾ قمغم ٟمّّملم:اًمٕمرب، أو إظمراج اعمنميملم ُمٜمٝم٤م، ومٗمل احل

 أطمدمه٤م: ُم٤م يدّل قمغم إظمراج اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى أو اًمٞمٝمقد وم٘مط.

وصم٤مٟمٞمٝمام: ُم٤م ورد ذم اعمّم٤مدر احلديثٞم٦م اًمًٜمّٞم٦م، ويِمتٛمؾ قمغم إظمراج اعمنميملم، وًمف 

 وضمقٌد ُم٤م ذم ُمّم٤مدر اًمِمٞمٕم٦م.

ٜمّص ، يمام ٟم٘مؾ اًم|وىمد ٟم٘مؾ اًمٜمص إول ذم اًمٖم٤مًم٥م قمـ أّم ؾمٚمٛم٦م زوج اًمٜمٌل

 اًمث٤مين قمـ اسمـ قم٤ٌمس، واًمٜمّملم مه٤م:

أٟمف: أوص قمٜمد ووم٤مشمف: خُيرج اًمٞمٝمقد  |اعمروي قمـ رؾمقل اهلل أ ـ خز أم شؾؿة

 .ُمـ ضمزيرة اًمٕمرب..

وسمح٥ًم ٟم٘مؾ احلّر اًمٕم٤مُمكم قمـ أُم٤مزم اًمٓمقد، ضم٤مءت إو٤موم٦م اًمٜمّم٤مرى إمم 

٠مرض : وورد ذم ُمرؾمؾ اسمـ ضمري٩م سم٠من ٓ يؽمك هيقدي وٓ ٟمٍماين سماًمٞمٝمقد

 .احلج٤مز

...أظمرضمقا اعمنميملم ُمـ ضمزيرة اًمذي ضم٤مء سمّمٞمٖم٦م:  ب ـ خز ابـ ظباس،

                                           
 .521: 7: وجمٛمع اًمٗم٤مئدة واًمؼمه٤من 81: 3ُم٤ًمًمؽ إومٝم٤مم  (1)

، وذيمر أّن رضم٤مًمف رضم٤مل 325: 5: واٟمٔمر: اهلٞمثٛمل، جمٛمع اًمزوائد 414اًمٓمقد، إُم٤مزم:  (2)

 .265: 23ػم اًمّمحٞمح: واًمٓمؼماين، اعمٕمجؿ اًمٙمٌ

 .132: 15شمٗمّمٞمؾ وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م  (3)

 .227: 3: واًمدر اعمٜمثقر 361: 11، و58ـ  57: 6اًمّمٜمٕم٤مين، اعمّمٜمّػ  (4)
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 .اًمٕمرب..

وىمد ضم٤مء ُمْمٛمقن اًمقصّٞم٦م قمـ اسمـ قم٤ٌمس سمٜم٘مؾ اًمٗمْمؾ سمـ ؿم٤مذان ذم وىم٤مئع 

..وقمٚمٞمٙمؿ هبذه اًمثالصم٦م أؿمٞم٤مء ىم٤مل ومٞمام ىم٤مل:  |طم٤مدصم٦م يقم اخلٛمٞمس، وأّن اًمٜمٌل

٦م، وأضمٞمزوا اًمقومد يمام يمٜم٧م أضمٞمزهؿ، واٟمٗمقا أٟمٗمذوه٤م سمٕمدي: أٟمٗمذوا ضمٞمش أؾم٤مُم

 .اعمنميملم ُمـ ضمزيرة اًمٕمرب، طمتك ٓ يٙمقن ذم ضمزيرة اًمٕمرب إٓ ديـ واطمد..

وهذه اًمقصٞم٦م واوح٦م ومٞمام شم٘مّرره قمغم ُمًتقى سمحثٜم٤م: ٕهن٤م شم٘مّرر إظمراج اًمٙم٤مومريـ 

ىمد ُمـ ضمزيرة اًمٕمرب، سمٛمٕمٜمك قمدم اًمًامح هلؿ سم٤مٓؾمت٘مرار ومٞمٝم٤م، وهق اعمٓمٚمقب، سمؾ 

 شمِمٛمؾ ُمٓمٚمؼ اًمزي٤مرة واًمؽمّدد، دون ُمثؾ اًمدومـ وٟمحقه.

واًمٌح٨م ذم هذه اًمقصٞم٦م ي٘مع شم٤مرًة قمغم اعمًتقى اًمًٜمدي اًمّمدوري وأظمرى قمغم 

 اعمًتقى اًمدٓزم:

ومٝمل وٕمٞمٗم٦م ذم رواي٦م أّم ؾمٚمٛم٦م، طمٞم٨م ورد ذم ـمري٘مٝم٤م وه٥م  أما افـاحقة افسـدية:

اًمًٜم٦م، همػم ُمرؾمؾ اسمـ  سمـ طمزم وهق ُمٝمٛمؾ ضمدًا، ٟمٕمؿ صّحح اًمًٜمد ذم ـمرق أهؾ

ضمري٩م، وأُم٤م ظمؼم اسمـ قم٤ٌمس ومٗمل ـمريؼ اسمـ ؿم٤مذان ُمِمٙمٚم٦م إصم٤ٌمت صّح٦م ٟم٦ًٌم 

اًمٙمت٤مب اعمقضمقد سملم أيديٜم٤م اًمٞمقم إًمٞمف، وم٢مّن ٟمًخ هذا اًمٙمت٤مب )يمت٤مب اإليْم٤مح( ىمٚمٞمٚم٦م 

خف، وهلذا أىمّر حمّ٘م٘مق  ًَ ضمدًا، ويٌدو أّن اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز واحلّر اًمٕم٤مُمكم مل شمّمٚمٝمام ُٟم

، وأىمدم ٟمًخف اعمتقومرة ٜمدرة اًمٜمًخ، وأهن٤م سم٠ممجٕمٝم٤م همػم يم٤مُمٚم٦م وومٞمٝم٤م همٚمطاًمٙمت٤مب سم

ٓ حيرز قمقده٤م إمم ىمٌؾ اًم٘مرن احل٤مدي قمنم اهلجري، وم٤مٓقمتامد قمغم يمت٤مب ُمـ هذا 

                                           
: وؾمـ أيب 75: 5: وصحٞمح ُمًٚمؿ 222: 1: وُمًٜمد اسمـ طمٜمٌؾ 137: 5صحٞمح اًمٌخ٤مري  (1)

 311: 11، و57: 6: واًمّمٜمٕم٤مين، اعمّمٜمػ 217: 9: واًمٌٞمٝم٘مل، اًمًٜمـ اًمٙمؼمى 41: 2داوود 

 و..

 .361ـ  359اسمـ ؿم٤مذان، اإليْم٤مح:  (2)

 . )ُمػم ضمالل اًمديـ إرُمقي(.61اٟمٔمر ُم٘مّدُم٦م اعمّمّحح ًمإليْم٤مح:  (3)
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 اًمٜمقع ُمِمٙمؾ ضمدًا.

وأُم٤م ؾمٜمد اعمّم٤مدر اًمًٜمٞم٦م سمرواي٦م اسمـ قم٤ٌمس ومٝمق شم٤مم ووم٘م٤ًم ٕصقل قمٚمؿ اجلرح 

ٕمٞمدًا قمـ اًمتحّٗمظ ُمـ ُمقوقع اسمـ قم٤ٌمس طمٞم٨م يم٤من واًمتٕمديؾ قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦ّم: سم

. ـّ  صٖمػم اًمً

 وم٘مد شمؼمز قمّدة ُمالطمٔم٤مت، هل: وأما افـاحقة افدٓفقة:

إّن اًمٜمّّملم ُمتٜم٤مىمْم٤من: وم٢مّن أطمدمه٤م جيٕمؾ ُمقرد اًمقصٞم٦م أهَؾ  ادالحظة إوػ:

اًمٙمت٤مب، وأظمر جيٕمٚمٝم٤م واردًة ذم اعمنميملم اًمذيـ ص٤مروا قمٚماًم ًمٕمٌدة إوصم٤من: 

إّن اًمقصٞم٦م واطمدة ومال حم٤مًم٦م ي٘مع اًمؽمّدد ذم ُمقرده٤م، ومٞمٕمقد احلدي٨م ُمِمقسم٤ًم  وطمٞم٨م

 سم٤مًمٖمٛمقض ُمـ هذه اًمٜم٤مطمٞم٦م.

وىمد ي٘م٤مل سم٠مّن هذه اعمالطمٔم٦م ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمٛمٜم٤مىمِم٦م: ّٕن اًمٜمّملم مل يتّمّدي٤م إلسمراز وصّٞم٦م 

سمام هل ٟمصٌّ يم٤مُمؾ ُمتٙم٤مُمؾ، وإٟمام أظمؼم يمّؾ ٟمّص ُمٜمٝمام قمـ رء  |رؾمقل اهلل

يمّؾ ٟمص ُمٜمٝمام خيؼم قمـ ُم٘مٓمع آظمر، طمتك ًمق ومروٜم٤م أّن  ، وًمٕمّؾ |أوص سمف

سم٤مإليّم٤مء ُمّرشملم  |اًمقصٞم٦م اعمخؼم قمٜمٝم٤م يم٤مٟم٧م واطمدة، وأٟمف مل ي٘مؿ اًمرؾمقل

 ُمت٤ٌمقمدشملم زُم٤مٟم٤ًم، يمام هق همػم سمٕمٞمد.

إٓ أّن فم٤مهر اًمرواي٤مت ـ ٓؾمٞمام سمٓمريؼ اسمـ قم٤ٌمس ـ اإلظم٤ٌمر قمـ مت٤مم اًمقصٞم٦م: 

أؿمٞم٤مء ذم وصّٞمتف صمؿ ذيمرهت٤م، وذم سمٕمض اعمّم٤مدر  وم٢مهن٤م ذيمرت أّن اًمرؾمقل سملّم صمالصم٦م

ضم٤مء ٟمًٞم٤من اًمث٤مًمث٦م ُمـ ـمرف اًمراوي، وهق فم٤مهر ذم سمٞم٤من أطمداث اًمقصٞم٦م يمّٚمٝم٤م، 

ٓؾمّٞمام وأّن سمٕمض رواي٤مت إظمراج اًمٞمٝمقد قمؼّم ومٞمٝم٤م سمآظمر ُم٤م شمٙمّٚمؿ سمف اًمرؾمقل طمٞم٨م 

وذم ، أظمرضمقا اًمٞمٝمقد ُمـ احلج٤مز، وأهؾ ٟمجران ُمـ ضمزيرة اًمٕمربضم٤مء ىمقًمف: 

وأطمًٌف ىم٤مل: أظمرضمقا اًمٞمٝمقد ُمـ ظمؼم آظمر إمم أيب قمٌٞمدة سمـ اجلراح أيْم٤ًم أٟمف: 

                                           
 .57: 4: واًمٌخ٤مري، اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم 635: 7: واًمٙمقذم، اعمّمٜمّػ 233: 2ؾمٜمـ اًمدارُمل  (1)



 2ج /دراسات يف الفقه اإلسالمي املعاصر  ....................................... 338

 ، طمٞم٨م ٓ يٌدو ُمـ اًمراوي اًمت٠ميّمد ُمـ صدور هذه اجلٛمٚم٦م.أرض احلج٤مز

وهذا ُم٤م يٗمتح اًم٤ٌمب قمغم شمرّدد آظمر ذم إو٤موم٦م أهؾ ٟمجران قمغم صٕمٞمد اجلزيرة 

 اًمتٛمٞمٞمز سملم اجلزيرة واحلج٤مز. اًمٕمرسمٞم٦م، وختّمٞمص اًمٞمٝمقد سم٠مرض احلج٤مز، سمٜم٤مًء قمغم

قمٜمد ووم٤مشمف، ذم سمٕمْمٝم٤م يذيمر  |إٓ إذا ضمرى اإلسار قمغم وضمقد قمّدة وص٤مي٤م ًمف

اعمنميملم وذم سمٕمْمٝم٤م أظمر اًمٞمٝمقد، سمؾ ًم٘مد شمٕمّددت اًمرواي٤مت ذم آظمر ُم٤م ٟمٓمؼ سمف 

اًمرؾمقل، ُمـ اًمّمالة وهمػمه٤م، وًمٕمّؾ اًمتٕمٌػم سمآظمر ُم٤م شمٙمّٚمؿ سمف ىم٤مئٌؿ قمغم اعم٤ًمحم٦م 

 ٦م.اًمٕمرومٞمّ 

طمتك ٓ إّن فم٤مهر رواي٦م يمت٤مب اإليْم٤مح سمٞم٤من ًمٚمٖم٤مي٦م سم٘مقًمف:  ادالحظة افثاكقة:

، وهذا ُمٕمٜم٤مه أّن اإلظمراج يم٤من ًمٖم٤مي٦م قمدم يٙمقن ذم ضمزيرة اًمٕمرب إٓ ديـ واطمد

وضمقد ديٜملم ذم ضمزيرة اًمٕمرب، وؾمت٠ميت رواي٦م ُمًت٘مّٚم٦م هبذا اًمّمدد. وقمدم وضمقد 

ذم احلج٤مز أو ضمزيرة اًمٕمرب: ًمٕمدم صدق  ديٜملم ٓ ي٘متيض ُمٜمع اًمٙم٤مومر ُمـ آؾمتٞمٓم٤من

وضمقد ديٜملم سمذًمؽ، سمؾ إٟمام يّمدق سمقضمقد مج٤مقم٤مت يمٌػمة هل٤م ُمٕم٤مسمده٤م وأُم٤ميمـ 

صالهت٤م وُمٔم٤مهره٤م اًمديٜمٞم٦م، ومٝمذا اًمٕمٜمقان أظمّص ُمـ قمٜمقان ُمٓمٚمؼ اعمٜمع ُمـ 

 آؾمتٞمٓم٤من أو اًمزي٤مرة أو اًمدومـ أو ٟمحق ذًمؽ.

عمذيمقرة ذم ُمّمدر همػم ُمٕمتؼم ؾمٜمدًا مل إٓ أّن هذه اعمالطمٔم٦م عم٤ّم وردت قمغم اًمرواي٦م ا

يٙمـ يٛمٙمـ اًمتٕمقيؾ قمٚمٞمٝم٤م ذم ُمقاضمٝم٦م ؾم٤مئر اًمرواي٤مت ىمٌؾ اًمٜمٔمر ذم اًمرواي٤مت 

 اًم٘م٤مدُم٦م.

 |إّن هذا اًمٜمص ـ اًمقصٞم٦م، ىمد صدر ىمٌٞمؾ ووم٤مة اًمرؾمقل ادالحظة افثافثة:

وسمٕمد ٟمزول ؾمقرة اعم٤مئدة ورضمقع اًمٜمٌل ُمـ طمّج٦م اًمقداع، وىمد شمٕمّروٜم٤م ذم ُمٜم٤مؾم٦ٌٍم 

ى عم٤م يّمدر قمـ اًمٜمٌل سمٕمد ه٤مشملم احل٤مدصمتلم، وىمٚمٜم٤م سم٠مّن ُم٘مت٣م آي٦م إيمامل اًمديـ أٟمف أظمر
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مل يٕمد هٜم٤مك رء ٟم٤مىمص ذم اًمديـ، وأّن طمّج٦م اًمقداع ىمد أقمٚمـ ومٞمٝم٤م اًمٜمٌل أٟمف ُم٤م ُمـ 

رء ي٘مّرب إمم اجلٜم٦م ويٌّٕمد قمـ اًمٜم٤مر إٓ وىم٤مًمف، إذًا ومٚمؿ شمٕمد هٜم٤مك أؿمٞم٤مء ٟم٤مىمّم٦م ذم 

ؾ اًمٜمّمقص اًمٜمٌقي٦م اًمتل أقم٘م٧ٌم هذا إُمر، إُم٤م قمغم شمٙمرار أصؾ اًمديـ، ُمـ هٜم٤م حتٛم

ُم٤م يم٤من ىم٤مًمف اًمٜمٌل ُمـ ىمٌؾ، أو قمغم سمٞم٤من طمٙمؿ طمٙمقُمل وٓئل همػم إطمٙم٤مم اإلهلٞم٦م 

 اًمث٤مسمت٦م.

وهٜم٤م ي٘م٤مل: إذا صم٧ٌم أّن ُم٠ًمًم٦م إظمراج اعمنميملم ُمـ ضمزيرة اًمٕمرب ىمد صدرت 

ويتّؿ آؾمتدٓل، أُم٤م إذا مل  ُمـ اًمٜمٌل ىمٌؾ ذًمؽ، يم٤من سمٞم٤مٟمف هٜم٤م شمٙمرارًا ًمٚمحٙمؿ اإلهلل،

يث٧ٌم ذًمؽ، ومٞمحتٛمؾ ضمدًا أن يٙمقن سمٞم٤مٟم٤ًم حلٙمؿ طمٙمقُمل سمّٞمٜمف اًمٜمٌل ًمٞمٗمٕمٚمقه عمّم٤مًمح 

زُمٜمٞم٦م شمًتدقمل شمٓمٝمػم اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م مت٤مُم٤ًم ُمـ اًمنمك ًمتٙمقن ظم٤مًمٞم٦ًم مت٤مُم٤ًم ُمـ اًمقضمقد 

أو همػم اإلؾمالُمل، ريام مح٤مي٦ًم ٟٓمٓمالىم٦م اًمقضمقد اإلؾمالُمل سمٕمد ذًمؽ ذم اًمٗمتقطم٤مت 

 همػمه٤م.

وًمٕمّؾ ُم٤م يٕمزز هذا إُمر أّن اعمقرديـ أظمريـ اًمٚمذيـ ذيمرمه٤م اًمٜمٌل ومٞمٝمام روح 

احلٙمؿ اًمت٤مرخيل: وم٢مّن إٟمٗم٤مذ ضمٞمش أؾم٤مُم٦م ًمٞمس طمٙماًم إهلٞم٤ًم صم٤مسمت٤ًم وإٟمام هق طمٙمؿ ُمرطمكم 

ظم٤مّص سمزُمـ اًمٜمٌل، وإضم٤مزة اًمقومد يمام يم٤من جيٞمزهؿ ـ سمٛمٕمٜمك إيمراُمٝمؿ وإٟمزاهلؿ ـ ًمٞمس 

قومقد أشمٞم٦م: ّٕن قمٜمقاٟمف قم٤مم، وإٟمام هق ُمّمداق ًمقضمقب اإليمرام أو طمٙماًم ظم٤مص٤ًم سم٤مًم

ًمٜمٝم٩م اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اعم١مًّمٗم٦م ىمٚمقهبؿ أو ٟمحق ذًمؽ، ومٚمٞمس هٜم٤مك شم٠مؾمٞمس طمٙمؿ ضمديد هٜم٤م 

 أيْم٤ًم.

ُمـ ىمٌؾ وشمقّصٚمٜم٤م إمم أّن ُمقارد اًمِمؽ ذم شم٤مرخيٞم٦م احلٙمؿ ٓ  وىمد سمحثٜم٤م ذم حمّٚمف

ضمع إمم اًم٘مدر اعمتٞم٘مـ، وٓ ي٘ملم هٜم٤م سمِمٛمقل أصؾ ومٞمٝم٤م يث٧ٌم اًمت٤مرخيٞم٦م أو قمدُمٝم٤م، ومػم

 احلٙمؿ ًمٖمػم ذًمؽ اًمزُم٤من.
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ٓ جيتٛمع ديٜم٤من ذم ىم٤مل:  |ظمؼم اسمـ قم٤ٌمس أّن رؾمقل اهلل اْلديث افثاين:

 .ٓ يٌ٘ملّم ديٜم٤من سم٠مرض اًمٕمربوذم ُمرؾمؾ قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز: ، ضمزيرة اًمٕمرب

ٓ يؽمك ن ىم٤مل: أ |وذم ظمؼم قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م: يم٤من آظمر ُم٤م قمٝمد رؾمقل اهلل

 .ٓ ديٜم٤من سم٠مرض اًمٕمرب، وذم طمدي٨م آظمر: سمجزيرة اًمٕمرب ديٜم٤من

وىمد ذيمر أّن هذا احلدي٨م ضم٤مء ذم ؾمٞم٤مق إضمالء قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب أهؾ ظمٞمؼم شم٤مرًة، 

وأهؾ ٟمجران أظمرى، وهلذا ٓطمظ اًمٓمؼمي اًمِمٞمٕمل أّن ُم٤م ومٕمٚمف قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ُمع 

 .ٕمٝمؿ وصٚمحف وإىمرارهؿ قمغم ُم٤م هؿ قمٚمٞمفأهؾ ٟمجران وظمٞمؼم خي٤مًمػ قمٝمقد اًمٜمٌل ُم

وًمٕمّؾ اًمقؾمط اًمًٜمّل يم٤من يًتِمٕمر إؿمٙم٤مًمٞم٦م ىمديٛم٦م ُمـ هذا اًمٜمقع، طمٞم٨م ٟمجد 

ومٗمحص قمـ ذًمؽ قمٛمر سمـ قمٜمد اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ذم اعمقـم٠م، ٟم٘ماًل قمـ اسمـ ؿمٝم٤مب ىمقًمف: 

ىم٤مل.. وم٠مضمغم هيقد ظمٞمؼم.. وىمد  |اخلٓم٤مب طمتك أشم٤مه اًمثٚم٩م واًمٞم٘ملم أّن رؾمقل اهلل

سمـ اخلٓم٤مب هيقد ٟمجران وومدك، وم٠مُم٤م هيقد ظمٞمؼم ومخرضمقا ُمٜمٝم٤م ًمٞمس هلؿ  أضمغم قمٛمر

ُمـ اًمثٛمر وٓ ُمـ إرض رء، وأُم٤م هيقد ومدك ومٙم٤من هلؿ ٟمّمػ اًمثٛمر وٟمّمػ 

يم٤من ص٤محلٝمؿ قمغم ٟمّمػ اًمثٛمر وٟمّمػ إرض،  |إرض: ّٕن رؾمقل اهلل

وم٠مىم٤مم هلؿ قمٛمر ٟمّمػ اًمثٛمر وٟمّمػ إرض، ىمٞمٛم٦ًم ُمـ ذه٥م وورق وإسمؾ وطم٤ٌمل 

 .ت٤مب، صمؿ أقمٓم٤مهؿ اًم٘مٞمٛم٦م وأضمالهؿ ُمٜمٝم٤موأىم
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ذم  |ويالطمظ هٜم٤م شمٕمّرض سمٕمض قمٚمامء أهؾ اًمًٜم٦ّم ًمإلضمالء اًمذي ىم٤مم سمف اًمٜمٌل

 .طمّؼ هيقد اعمديٜم٦م ُمـ سمٜمل ىمٞمٜم٘م٤مع وسمٜمل اًمٜمْمػم وسمٜمل ىمرئم٦م

وهذا اًمقوع يٗمتح قمغم ومروّٞم٦م أؾم٤مؾمٞم٦م، وهل أّن اخلٚمٞمٗم٦م اًمث٤مين قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

ىمرار إضمالء أهؾ إدي٤من إظمرى قمـ اجلزيرة اًمٕمرسمٞم٦م، ٟمتٞمج٦م  ًمٕمّٚمف هق اًمذي اختذ

اضمتٝم٤مٍد ُمٜمف أو ىمراءة ُمٞمداٟمٞم٦م أو همػم ذًمؽ، صمؿ عّم٤م ضم٤مءت إضمٞم٤مل اًمالطم٘م٦م، ؾمٕم٧م 

ًمتؼمير هذا إُمر قمٜمد فمٝمقر إؿمٙم٤مًمٞم٦م قمدم اًمتٜم٤مؾم٥م سملم ومٕمٚمف وُم٤م يم٤مٟم٧م احل٤مل قمٚمٞمف 

ٜمٌل، وُٟم٥ًم إُمر ، ومٜم٧ًٌم ُم٘مقًم٦م قمدم اضمتامع ديٜملم إمم اًم|أي٤مم اًمرؾمقل

 سم٢مظمراج اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى إًمٞمف أيْم٤ًم.

ويٕمّزز ُم٤م ٟم٘مقل ُم٤م رواه اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم اًمٙمقذم سمًٜمده إمم اسمـ قمٛمر، قمـ أسمٞمف قمٛمر سمـ 

ٓ يؽميمقا اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى سم٤معمديٜم٦م ومقق صمالث ىمدر ُم٤م يٌٞمٕمقا اخلٓم٤مب أٟمف ىم٤مل: 

 .ؾمٚمٕمتٝمؿ، وىم٤مل: ٓ جيتٛمع ديٜم٤من ذم ضمزيرة اًمٕمرب

يٕمٜمل أن ىمرار إظمراج أهؾ اًمٙمت٤مب يم٤من ىمرارًا ُمـ اخلٚمٞمٗم٦م اًمث٤مين، وه٤م هق  هذا

سمٕمد ذًمؽ رسمام إضم٤مسم٦ًم قمـ  |اًمٜمّص قمٞمٜمف ُيٜم٘مؾ قمٜمف، وإٟمام ٟم٥ًم إمم اًمرؾمقل

اقمؽماض ُمٕمؽمض هٜم٤م أو هٜم٤مك، وٓ هيّٛمٜم٤م هٜم٤م شمّمقي٥م ومٕمؾ اخلٚمٞمٗم٦م أو ختٓمئتف، سم٘مدر 

وإٟمام هق طمٙمؿ طمٙمقُمل ُمـ ظمٚمٞمٗم٦م ُم٤م يٕمٜمٞمٜم٤م ايمتِم٤مف أّن احلٙمؿ ًمٞمس إهلٞم٤ًم صم٤مسمت٤ًم، 

 اعمًٚمٛملم عمّم٤مًمح وىمتٞم٦م رآه٤م.

واًمذي ي١ميّمد ُم٤م ٟم٘مقل أيْم٤ًم، ـمري٘م٦م شمٕمٌػم اًمراوي سم٠مّن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ومحص 

طمتك أشم٤مه اًمثٚم٩م واًمٞم٘ملم، ومٝمذا اًمٜمقع ُمـ اًمتٕمٌػم يًتٌٓمـ ـ ومٞمام أفمـ ـ رهم٦ًٌم ُمـ 

ٚمٞمٗم٦م اًمث٤مين، وإٓ ومٚمامذا اًمراوي ذم إوٗم٤مء ـم٤مسمع اًمًٙمٞمٜم٦م قمغم اخلٓمقة اًمتل ىم٤مم هب٤م اخل
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 |هذا اًمتٕمٌػم ويم٠مّٟمف ي١مّرىمف رء؟! صمؿ ُم٤م ُمٕمٜمك اًمٗمحص؟ ومٚمق يم٤من اًمرؾمقل

أوص سمذًمؽ قمٜمد ووم٤مشمف، يمام شم٘مقل اًمرواي٤مت اعمت٘مّدُم٦م، ًمٕمرومٝم٤م يمّؾ اًمٜم٤مس، سمؾ ًم٘مد 

يم٤من اخلٚمٞمٗم٦م اًمث٤مين طم٤مضًا ذم شمٚمؽ اعمقاىمع، ومٙمٞمػ مل يّٓمٚمع، سمؾ ومحص ومل شم٘مؾ 

 اًمرواي٦م: ؾم٠مل؟!

أّٟمٜمل أؾمتٖمرب أٟمف ًمق يم٤من هذا اًمٜمّص ُمقضمقدًا قمـ اًمٜمٌل، ومٚمامذا مل يتداول ىمٌؾ  قمغم

ظمالوم٦م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب؟! وعم٤مذا ؾمٙم٧م اًمّمح٤مسم٦م ـ ؾمقاء يم٤مٟمقا ُمـ اعمقآة أم ُمـ 

اعمٕم٤مرو٦م ـ اًمذيـ ؾمٛمٕمقه قمٜمف، وهق طمٙمؿ إهلل، ومل خيؼموا سمف اخلٚمٞمٗم٦م إّول أسم٤م سمٙمر، 

اًمٜمٌل، سمؾ أوص سمف، خيتٗمل إمم طمّد أّن قمٛمر سمـ  طمتك يم٤مد هذا احلٙمؿ اًمذي أظمؼم سمف

اخلٓم٤مب ٟمٗمًف ومحص وسمح٨م طمتك قمٚمؿ سم٤معمقوقع؟! إّن هذا يمّٚمف يثػم آؾمتٖمراب ذم 

 هذه اًم٘مْمّٞم٦م.

إّن ىمرار اخلٚمٞمٗم٦م اًمث٤مين يرضمع ـ يمام ىمٞمؾ ـ إُم٤م إمم شمٙم٤مصمر أهؾ ٟمجران طمتك ظم٤مف 

ٝمؿ سم٤مًمٕمٝمد ُمع اعمًٚمٛمقن ُمـ هجقم ىم٤مدم ُمـ ـمرف اجلٜمقب، أو إمم قمدم اًمتزاُم

. أو يمام ذم رواي٦م اخلٚمٞمٗم٦م، أو إمم أّن سمٕمْمٝمؿ )ؾمٙم٤من دقمش( أؾمٚمٛمقا صمؿ ارشمّدوا

اًمٌخ٤مري اقمتداء أهؾ ظمٞمؼم قمغم قمٌد اهلل سمـ قمٛمر: وؾمقف ٟمنمح سمٕمض ذًمؽ ىمري٤ًٌم 

 سمٕمقن اهلل شمٕم٤ممم.

وقمغم أي٦م طم٤مل، ومرواي٦م قمدم اضمتامع ديٜملم ذم ضمزيرة اًمٕمرب وٕمٞمٗم٦م اًمًٜمد 

ٌٝم٤م اسمـ ؿمٝم٤مب اًمزهري إمم اًمٜمٌل سمال ؾمٜمد، وُمراؾمٞمٚمف ٓ شمٚمحؼ سم٤مإلرؾم٤مل: طمٞم٨م ٟمً

سم٤معم٤ًمٟمٞمد قمٜمدٟم٤م، وظمؼم قم٤مئِم٦م ومٞمف اسمـ إؾمح٤مق، واخلؼم إظمػم يم٤مًمث٤مين ُمرؾمٌؾ ٓ حيت٩ّم 

 سمف، يمام ورد اخلؼم إّول قمـ اسمـ اعمًٞم٥م ُمرؾماًل.

                                           
: وضمٕمٗمر ُمرشم٣م، 17اٟمٔمر: شم٤مُمر سم٤مضمـ أوهمٚمق، طم٘مقق أهؾ اًمذُم٦م ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل:  (1)

 .163ـ  149 :8اًمّمحٞمح ُمـ ؾمػمة اًمٜمٌل إقمٔمؿ 



 343 .................... إخراج غري املشله مً اجلزيرة العربية، دراسة فقهية استداللّية

 ُم٤م ورد ذم ؾمٞم٤مق إٟم٤ٌمء اًمٜمٌل سمٜمٗمًف أّٟمف ؾمقف خيرج اعمنميملم أو اْلديث افثافث:

 همػمهؿ ُمـ ضمزيرة اًمٕمرب.

ـّ : |وم٘مد ضم٤مء ذم ظمؼم ضم٤مسمر، أٟمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل ًمئـ سم٘مٞم٧م ٕظمرضم

 .، ومٚمام وزم قمٛمر أظمرضمٝمؿاعمنميملم ُمـ ضمزيرة اًمٕمرب

ـّ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل إٟمّم٤مري خيؼمٟم٤م ذم رواي٦م أظمرى أٟمف ؾمٛمع هذا اخلؼم ُمـ  ًمٙم

ـّ اًمٞمٝمقد ، إّٟمام هبذا اًمٜمص: |قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب قمـ رؾمقل اهلل ٕظمرضم

 .واًمٜمّم٤مرى ُمـ ضمزيرة اًمٕمرب طمتك ٓ أدع إٓ ُمًٚمامً 

هذا اًمٜمص اًمث٤مين اًمذي يٜم٘مؾ قمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب يٜم٤مذم اًمٜمّص اًم٤ًمسمؼ اًمذي 

حتّدصمٜم٤م قمٜمف، واًمذي يذيمر أّن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ومحص طمتك أشم٤مه اًمثَٚم٩م واًمٞم٘ملم سم٠مٟمف ٓ 

ٛمع هذا احلدي٨م هٜم٤م ُمـ اًمرؾمقل جيتٛمع ديٜم٤من ذم ضمزيرة اًمٕمرب، ومٚمق يم٤من قمٛمر ىمد ؾم

ومام اعمقضم٥م ًمٚمِمؽ أي٤مم ظمالومتف؟! وُم٤م اعمقضم٥م ًمٚمٗمحص ُم٤م دام هق ُم٤ٌمذة قمغم قمٚمؿ 

 ؟!|سم٤معمقوقع ُمـ ؿمخص اًمرؾمقل

إّن هذا ي١ميّمد ُم٤م ىمٚمٜم٤مه ُمـ أّن ىمرار إظمراج اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى يم٤من ىمرارًا طمٙمقُمٞم٤ًم 

د ـ ًمتدقمؿ ُم٤م يم٤من اختذه ُمـ ضم٤مٟم٥م اخلٚمٞمٗم٦م اًمث٤مين، وأّن هذه اًمٜمّمقص ضم٤مءت ـ ومٞمام سمٕم

 اخلٚمٞمٗم٦م ُمـ ىمرار اضمتٝم٤مدي ُمـ ىمٌؾ.

 إّن اًمٜمص اًمٜمٌقي اعمٜمًقب إمم قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب هٜم٤م، يقاضمف قمّدة إؿمٙم٤مًمٞم٤مت:

ـ ًم٘مد ورد ذم سمٕمض اعمّم٤مدر احلديثٞم٦م أّن هيقد ظمٞمؼم اقمتدوا قمغم قمٌد اهلل سمـ قمٛمر  1

وم٘م٤مل: أهي٤م اًمٜم٤مس، إّن ىم٤مم ذم اًمٜم٤مس ظمٓمٞم٤ًٌم، سمـ اخلٓم٤مب، وعم٤م وصؾ اخلؼم إمم قمٛمر 

                                           
 .635: 7اًمٙمقذم، اعمّمٜمّػ  (1)

: 41: 2: وؾمٜمـ أيب داوود 161: 5: وصحٞمح ُمًٚمؿ 345: 3، و32، 29: 1ُمًٜمد أمحد  (2)

 .274: 4: واحل٤ميمؿ، اعمًتدرك 81: 3وؾمٜمـ اًمؽمُمذي 
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يم٤من قم٤مُمؾ هيقد ظمٞمؼم قمغم أّٟم٤م ٟمخرضمٝمؿ إذا ؿمئٜم٤م، وىمد قمدوا قمغم  |رؾمقل اهلل

قمٌد اهلل سمـ قمٛمر ومٗمرقمقا يديف يمام سمٚمٖمٙمؿ، ُمع قمدوهتؿ قمغم إٟمّم٤مر ىمٌٚمف، ٓ ٟمِمؽ 

أهنؿ أصح٤مهبؿ، ًمٞمس ًمٜم٤م هٜم٤مك قمدوٌّ همػمهؿ، ومٛمـ يم٤من ًمف ُم٤مل سمخٞمؼم ومٚمٞمٚمحؼ سمف، وم٢مين 

 .ظمرضمٝمؿخمرٌج هيقد، وم٠م

ومٝمذا اًمٜمّص ُمـ رؾمقل اهلل جيٕمؾ حل٤ميمؿ اعمًٚمٛملم اخلٞم٤مر ذم اإلظمراج واإلسم٘م٤مء، 

ومٙمٞمػ يٛمٙمـ اًمتّمديؼ سم٠مّن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ىمد ؾمٛمع اًمٜمٌل ذم ٟمّّمف آؾمؽماشمٞمجل 

اعمت٘مّدم قمغم قمدم إسم٘م٤مء همػم اعمًٚمؿ ذم ضمزيرة اًمٕمرب، صمؿ يًتٜمد ًمتؼمير إظمراج اًمٞمٝمقد 

راج ًمٚمح٤ميمؿ دون أن ي٠مُمر سم٤مإلظمراج، ُمع أّن إول أهؿ إمم ٟمّص يٛمٜمح صالطمٞم٦م اإلظم

وأوضم٥م، ومٚمق يم٤من ىمد ؾمٛمع هذا اخلؼم ذم اخلّٓم٦م اًمٜمٌقي٦م عم٤م اؾمتٜمد إمم ظمؼم ظمٞم٤مر 

 احل٤ميمؿ.

ـ ُم٤م ضم٤مء ذم ظمؼم قم٤مُمر سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ ٟمًٓم٤مس، أّن اًمرؾمقل ص٤مًمح اًمٞمٝمقد  2

٤م سمدا هلل ورؾمقًمف.. ومٚمؿ قمغم أّٟمٙمؿ شمٙمٗمقٟم٤م اًمٕمٛمؾ وًمٙمؿ ؿمٓمر اًمثٛمر، قمغم أن أىمّريمؿ ُم

طمتك يم٤من قمٛمر وم٠مظمرضمٝمؿ، وم٘م٤مًم٧م  |يزل ظمٞمؼم سمٞمد اًمٞمٝمقد قمغم صٚمح اًمٜمٌل

قمغم يمذا ويمذا؟ ىم٤مل: سمغم! قمغم أن ٟم٘مّريمؿ ُم٤م سمدا هلل  |اًمٞمٝمقد: مل يّم٤محلٜم٤م اًمٜمٌل

 .وًمرؾمقًمف، ومٝمذا طملم سمدا زم إظمراضمٙمؿ، وم٠مظمرضمٝمؿ..

ُمع اًمٞمٝمقد يم٤من ُمع سم٘م٤مء اخلٞم٤مر  ومٝمذا اخلؼم يًٜمد ومٞمف قمٛمر اإلظمراج إمم أّن آشمٗم٤مق

سمٞمد اعمًٚمٛملم، وأّن قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ىمد ُم٤مرس طمّ٘مف هذا ذم إُمر، وًمٞمس هٜم٤مك 

                                           
: واسمـ 56: 9: واًمٌٞمٝم٘مل، اًمًٜمـ اًمٙمؼمى 35: 2: واٟمٔمر: ؾمٜمـ أيب داوود 15: 1ُمًٜمد أمحد  (1)

ـ  177: 3: وصحٞمح اًمٌخ٤مري 772: 2: واًمًػمة احلٚمٌٞم٦م 817: 3ة اًمٜمٌقي٦م هِم٤مم، اًمًػم

 .425: 2: واًمذهٌل، شم٤مريخ اإلؾمالم 178

 .178: 1: واٟمٔمر: اسمـ ؿم٦ٌم، شم٤مريخ اعمديٜم٦م 125: 4اًمّمٜمٕم٤مين، اعمّمٜمػ  (2)
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 ُم١مذ قمغم إًمزام ذقمل.

ًمٙمـ اًمرواي٦م وٕمٞمٗم٦م اًمًٜمد سم٤مسمـ ٟمًٓم٤مس، ومْماًل قمـ أهن٤م ٓ شمٜمٗمل وضمقد أُمر 

إمم ظمٞم٤مر  ذقمل حيت٤مج ًمتٝمّٞم١م فمروومف اًمتل شمقاومرت ذم قمٍم اخلٚمٞمٗم٦م اًمث٤مين، وآؾمتٜم٤مد

 اعمًٚمٛملم ُمٜمٓم٘مل ًمتؼمير إُمر أُم٤مم اًمٞمٝمقد.

ـ ظمؼم حيٞمك سمـ ؾمٝمؾ، ذم ىمّّم٦م حتريض اًمٞمٝمقد قمغم ىمتؾ ُمٔمٝمر سمـ راومع  3

إين ظم٤مرج احل٤مرصمل، صمؿ ُم٘متٚمف سمٕمد ذًمؽ، وأّٟمف عم٤ّم وصؾ اخلؼم، ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب: 

، وجمٍؾ هيقد إمم ظمٞمؼم، وم٘م٤مؾمٌؿ ُم٤م يم٤من هب٤م ُمـ إُمقال، طم٤مّد طمدوده٤م، وُمقرف أرومٝم٤م

ىم٤مل: هٚمّؿ، أىمّريمؿ اهلل، وىمد أذن اهلل ذم إضمالئٝمؿ ومٗمٕمؾ  |قمٜمٝم٤م، وم٢مّن رؾمقل اهلل

 .ذًمؽ هبؿ

هذا اًمٜمص اًمذي يٜم٤مىمش ذم صمٌقشمف شم٤مرخيٞم٤ًم يٕمٓمل دقماًم ًمٗمٙمرة أّن ُمقوقع اإلضمالء 

يم٤من ُمقيمقًٓ ًمٜمٔمر اعمًٚمٛملم، وأٟمف يم٤من يٛمٙمٜمٝمؿ قمٜمد أّي ظمٓم٠م أن يٜمٓمٚم٘مقا إلضمالئٝمؿ، 

ـ هٜم٤مك أُمٌر ىم٤مـمع سم٤مإلضمالء، وإٓ ٓؾمتٜمد قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب إمم اًمٜمّص اًمٜمٌقي ومل يٙم

أُمر أو اًمراؾمؿ ًمًٞم٤مؾم٦م اإلضمالء، ُمع أٟمف مل يٗمٕمؾ، مم٤ّم يدّل قمغم قمدم وضمقد أُمر ٟمٌقي 

 ذم هذا اًمّمدد.

ـ ُم٤م ورد قمـ اسمـ قمٛمر ُمـ أّن واًمده أضمغم اًمٞمٝمقد ُمـ اعمديٜم٦م، وم٘م٤مًمقا: أىمّرٟم٤م  4

وأٟم٤م أرى أن أظمرضمٙمؿ ُمـ  |أىمّريمؿ اًمٜمٌل؟! ىم٤مل: وأٟم٧م خترضمٜم٤م |اًمٜمٌل

 .اعمديٜم٦م

واًمٜمص هٜم٤م واوح ـ سمٕمد سف اًمٜمٔمر قمـ ُم٠ًمًم٦م إصم٤ٌمشمف اًمت٤مرخيل اًمذي يٌدو 

ُمِمٙماًل ـ ذم أّن اًم٘مْمٞم٦م يم٤مٟم٧م اضمتٝم٤مدًا، إذا أردٟم٤م أن ٟمًتٌٕمد اعمقاضمٝم٦م اًمٍمحي٦م ًم٘مرار 

                                           
 .519: 4اعمت٘مل اهلٜمدي، يمٜمـز اًمٕمامل  (1)

 ، ٟم٘ماًل قمـ اًمٖمٞمالٟمٞم٤مت.517: 4اعمّمدر ٟمٗمًف  (2)
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عمًٚمٛملم أىمّرهؿ، وقمٛمر اًمٞمقم اًمٜمٌل سم٤مإلىمرار هلؿ سم٤مًمٌ٘م٤مء، وأّن اًمٜمٌل سمقصٗمف إُم٤مم ا

سمقصٗمف إُم٤مم اعمًٚمٛملم خيرضمٝمؿ، ومٚمق يم٤من هٜم٤مك شمنميع ديٜمل سم٤مإلظمراج ًمٙم٤من هق 

إومم سم٤مًمٔمٝمقر، اًمٚمٝمؿ إٓ أن ي٘م٤مل سم٠مّن يمالم قمٛمر هٜم٤م ضم٤مء ضمدًٓ ُمٕمٝمؿ، ومل يٙمـ ذم 

 ؾمٞم٤مق اًمٙمِمػ قمـ اًمدواومع احل٘مٞم٘مٞم٦م واًمٜمٝم٤مئٞم٦م ًم٘مراره.

ن أهؾ ٟمجران ىمد سمٚمٖمقا أرسمٕملم أًمٗم٤ًم، ىم٤مل: ـ ظمؼم إقمٛمش، قمـ ؾم٤ممل، ىم٤مل: يم٤م 5

ويم٤من قمٛمر خي٤مومٝمؿ أن يٛمٞمٚمقا قمغم اعمًٚمٛملم، ومتح٤مؾمدوا سمٞمٜمٝمؿ. ىم٤مل: وم٠مشمقا قمٛمر، 

ىمد يمت٥م هلؿ يمت٤مسم٤ًم  |وم٘م٤مًمقا: إّٟم٤م ىمد حت٤مؾمدٟم٤م سمٞمٜمٜم٤م وم٠مضمٚمٜم٤م، وىم٤مل: ويم٤من رؾمقل اهلل

ٚمٜم٤م، وم٠مسمك أن أن ٓ جيٚمقا، وىم٤مل: وم٤مهمتٜمٛمٝم٤م قمٛمر وم٠مضمالهؿ، ومٜمدُمقا، وم٠مشمقه، وم٘م٤مًمقا: أىم

ي٘مٞمٚمٝمؿ، ومٚمام ىمدم قمكّم أشمقه، وم٘م٤مًمقا: إٟم٤م ٟم٠ًمًمؽ سمخّط يٛمٞمٜمؽ وؿمٗم٤مقمتؽ قمٜمد ٟمٌٞمؽ إٓ 

أىمٚمتٜم٤م، وم٠مسمك، وم٘م٤مل: وحيٙمؿ، إّن قمٛمر يم٤من رؿمٞمد إُمر. ىم٤مل ؾم٤ممل: ومٙم٤مٟمقا يرون أّن 

 .قمٚمٞم٤ًم ًمق يم٤من ـم٤مقمٜم٤ًم قمغم قمٛمر ذم رء ُمـ أُمره، ـمٕمـ قمٚمٞمف ذم أهؾ ٟمجران

ٓ يٛمٙمـ شمّمدي٘مف، ومٝمؾ يٕم٘مؾ أن شم٠ميت أُّم٦ٌم ُمـ اًمٜم٤مس شمٓمٚم٥م يٌدو زم هذا اًمٜمص 

إضمالءه٤م قمـ ُمقـمٜمٝم٤م؟! ُمٝمام حت٤مؾمدوا وشمِم٤مضمروا... هذا اًمٜمص قمغم شم٘مدير صّحتف 

يدّل قمغم أّن ىمرار اإلضمالء مل يٙمـ ًمٜمّص ديٜمل، وإٟمام ًمتقاومؼ شم٘مّدم سمٓمٚمٌف اًمٓمرف 

 أظمر.

ـّ هذا اخلؼم طمتك ًمق يم٤من ُمقوققم٤ًم ي١ميّمد ُم٤م ىمٚمٜم٤مه ؾم٤م سم٘م٤ًم، ُمـ أّن اًمت٤ٌمؾم٤ًم أطم٤مط ًمٙم

ظمٓمقة قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب، وأّن هٜم٤مك اٟمت٘م٤مدات أقمت٘مد أّٟمف ؾمّجٚمٝم٤م ظمّمقم اخلٚمٗم٤مء 

إوائؾ ُمـ اًمٕمٚمقيلم، ُمـ سمٞمٜمٝم٤م خم٤مًمٗم٦م ؾمٜم٦ّم قمٛمر ًمًٜم٦ّم اًمٜمٌل ذم ُمقوقع أهؾ 

اًمٙمت٤مب، وهلذا ٟمجد اًمراوي يِمػم ذم اًمٜمٝم٤مي٦م إمم اإلُم٤مم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م وأّٟمف مل يٙمـ 

قمٛمر ؿمٞمئ٤ًم، مم٤ّم يٕمٓمل ُم١مذًا واوح٤ًم قمغم أّن سمٕمض أٟمّم٤مر ظمّط اإلُم٤مم قمكم  يٓمٕمـ ذم

                                           
 .517ـ  516: 4: ويمٜمـز اًمٕمامل 564: 8اًمٙمقذم، اعمّمٜمّػ  (1)
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يم٤مٟمقا سمّمدد اًمٜم٘مد ًمًٞم٤مؾم٤مت قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب، وأّن اًمراوي اظمؽمع هذه اًم٘مّّم٦م ًمٞمؼّمأ 

 ؾم٤مطم٦م اخلٚمٞمٗم٦م اًمث٤مين أُم٤مم اًمٕمٚمقيلم.

ـ إّن جمٛمققم٦م اًمٜمّمقص اًمت٤مرخيٞم٦م واحلديثٞم٦م هذه شمتحّدث قمـ ُمالسم٤ًمت ظم٤مّص٦م  6

إضمالء قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ًمٚمٞمٝمقد ُمـ سمٕمض اعمٜم٤مـمؼ، وًمٞمس ومٞمٝم٤م قملم وٓ أصمر راوم٘م٧م 

ًمٗمٙمرة وضمقد أُمر إهلل ٟمٌقي أسمدي سمذًمؽ ىم٤مم قمٛمر سمتٜمٗمٞمذه، ومٚمق يم٤من هذا إُمر 

ُمقضمقدًا ًمٔمٝمر أصمٜم٤مء هذه إطمداث وىمٌٞمؾ اخت٤مذ اخلٚمٞمٗم٦م ىمرار اإلضمالء ُمـ هٜم٤م أو 

دًٓ أطم٤مط ظمٓمقة هٜم٤مك. سمؾ هذه اًمٜمّمقص شمقطمل ـ طمتك ًمق ووٕم٧م ـ سم٠مّن ضم

اخلٚمٞمٗم٦م، وأّن قمٛمٚمٞم٦م اًمقوع هذه ضم٤مءت ًمتؼّمر ىمرار اخلٚمٞمٗم٦م اًمث٤مين، ومٚمق يم٤من اًمٜمّص 

اإلهلل ُمٕمرووم٤ًم ذم شمٚمؽ اًمٗمؽمة ًمتٜم٤موًمف اًمقّو٤مع وأىمحٛمقه ذم هذه اًمٜمّمقص اًمت٤مرخيٞم٦م 

 اًمتل حتّدصم٧م قمـ اإلضمالء، وداومٕمقا سمف قمـ اخلٚمٞمٗم٦م اًمث٤مين.

م يم٤من سمٛمالطمٔم٦م اًمرواي٦م سمّمٞمٖم٦م )اًمٞمٝمقد وجي٥م أن ٓ ٟمٖمٗمؾ قمـ أّن يمّؾ ُم٤م شم٘مدّ 

واًمٜمّم٤مرى(، ٓ سم٤مًمّمٞمٖم٦م إومم اًمتل ورد ومٞمٝم٤م احلدي٨م قمـ )اعمنميملم(، وم٢مهن٤م ؾمٚمٞمٛم٦م 

 قمـ هذه اإلؿمٙم٤مٓت يمّٚمٝم٤م.

وإذا همْمْمٜم٤م اًمٓمرف قمام شم٘مّدم، وم٢مّن هذه اًمرواي٦م ـ ؾمقاء وردت سمٚمٗمظ 

إذ هم٤مي٦م ُم٤م ومٞمٝم٤م أّن  )اعمنميملم( أم )اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى( ـ ٓ شمٌلّم طمٙماًم إهلٞم٤ًم:

ؾ اًمٙمت٤مب خيؼمٟم٤م أّٟمف إذا ؾمٜمح٧م ًمف اًمٔمروف ؾمقف خُيرج اعمنميملم وأه |اًمٜمٌل

أقمّؿ ُمـ أن يٙمقن ىمرارًا إهلٞم٤ًم إًمزاُمٞم٤ًم أو يٙمقن ىمرارًا ٟمٌقي٤ًم  كُمـ اجلزيرة، وهذا اعمٕمٓم

زُمٜمٞم٤ًم سمذًمؽ اؾمتدقمتف ُمالسم٤ًمت وفمروف شمٚمؽ اًمٗمؽمة، ومٚمق شمٕم٤مـمٞمٜم٤م ُمع اًمٜمٌل قمغم أّن 

ققملم ُمـ اًم٘مرارات، ومٝمذا اًمٜمّص هبذه اًمّمٞمٖم٦م ًمـ ي١ميّمد أّي٤ًم ُمـ اًمٜمققملم: وهلذا ًمديف ٟم

 ي١مظمذ سم٤مًم٘مدر اعمتٞم٘مـ، وهق شم٤مرخيٞم٦م احلٙمؿ.

وٟمِمػم هٜم٤م أيْم٤ًم إمم أّن ىمرار إضمالء اًمٜمٌل هيقَد اعمديٜم٦م إمم ظم٤مرضمٝم٤م ـ وًمٞمس إمم 
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شمٕمٌػم سمٕمض ظم٤مرج اجلزيرة ـ ٓ يدّل قمغم وضمقد ىمرار إهلل أسمدي سم٤مإلضمالء، رهمؿ أّن 

: ّٕن أطمداث اعمديٜم٦م قمروم٧م ُمالسم٤ًمت ظم٤مّص٦م، وسم٘م٤مء اًمرواي٤مت ورد ومٞمف اإلضمالء

اًمٞمٝمقد يم٤من هيّدد أُمـ اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م إُمر اًمذي أيّمدشمف سمِمٙمؾ ىم٤مـمع أطمداث 

ُمٕمريم٦م إطمزاب، اًمتل دومٕم٧م اًمٜمٌل ٓخت٤مذ ىمراره سمٖمزوة سمٜمل ىمرئم٦م، صمؿ سمخٞمؼم، وهلذا 

ضمالء هذا قمـ اعمديٜم٦م ُم٤م يٗمٞمد اؾمتٜم٤مد احلٙمؿ إمم ىمرار ٟمجد ذم سمٕمض ٟمّمقص ىمرار اإل

ٟمٌقي سمقصٗمف طم٤ميمؿ اعمًٚمٛملم ٓ إمم ىمرار ذقمل أسمدي يٜمّٗمذه اًمٜمٌل، ومٗمل ظمؼم أيب 

ذم طمقار اًمٜمٌل ُمع اًمٞمٝمقد ذم ؾمٞم٤مق إره٤مص٤مت ىمرار اإلضمالء  |هريرة قمـ اًمٜمٌل

إرض، ومٛمـ اقمٚمٛمقا أٟمام إرض هلل ورؾمقًمف، وإين أريد أن أضمٚمٞمٙمؿ ُمـ هذه ضم٤مء: 

 .وضمد ُمٜمٙمؿ سمامًمف ؿمٞمئ٤ًم ومٚمٞمٌٕمف، وإٓ وم٤مقمٚمٛمقا إٟمام إرض هلل ورؾمقًمف

وم٢مّن آؾمتٜم٤مد إمم ؾمٚمٓمٜم٦م اًمٜمٌل قمغم إرض اؾمتٜم٤مد إمم ُمٕمٞم٤مر ُم٤مًمٙمل ٓ إمم ُمٕمٞم٤مر 

ذقمل ىم٤مٟمقين إهلل صم٤مسم٧م، ومٙم٠مٟمف ي٘مقل ًمِمخص: هذه اًمدار داري وأٟم٤م ىمّررت 

٤ًمن شمنميع إهلل ٟم٤مزل سم٠مُمره سمذًمؽ إمم يقم إظمراضمؽ ُمٜمٝم٤م، وم٢مّن هذا اًمٚم٤ًمن ًمٞمس ًم

 اًم٘مٞم٤مُم٦م، وإٟمام هق ًم٤ًمن طمٙمقُمل زُمٜمل يمام هق واوح.

وهبذا ٓ يّمّح آؾمتٜم٤مد إمم اًمتجرسم٦م اًمٜمٌقي٦م ذم اعمديٜم٦م ًمتٕمٛمٞمٛمٝم٤م إمم ُم٤م ٟمحـ ومٞمف، 

 ٓؾمٞمام وأّن اًمٗمٕمؾ دًمٞمؾ ص٤مُم٧م ٓ إـمالق ومٞمف، يمام هق ُم٘مّرر ذم قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف.

ي٤م : |أٟمف ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل× قمـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ُم٤م اْلديث افرابع:

 .قمكّم، إن أٟم٧م وًّمٞم٧م إُمر سمٕمدي وم٠مظمرج أهؾ ٟمجران ُمـ ضمزيرة اًمٕمرب

 إّن هذا إُمر دًمٞمٌؾ قمغم شمنميع إظمراج أهؾ ٟمجران. 

                                           
 .451: 2: وُمًٜمد أمحد 156، 57: 8، و65: 4اٟمٔمر: صحٞمح اًمٌخ٤مري  (1)

 .33: 2: وؾمٜمـ أيب داوود 159: 5: وصحٞمح ُمًٚمؿ 156: 8صحٞمح اًمٌخ٤مري  (2)

٦م: : وقمٛمر سمـ أيب قم٤مصؿ، يمت٤مب اًمًٜم361ّ: 11: واًمّمٜمٕم٤مين، اعمّمٜمّػ 87: 1ُمًٜمد أمحد  (3)
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 واَلقاب:

إّن اًمرواي٦م وردت وذم ـمري٘مٝم٤م ىمٞمس، وهق ىمٞمس سمـ اًمرسمٞمع، سم٘مريٜم٦م ُم٤م ضم٤مء  أوًٓ:

، وقمٚمٞمف ومٞمٙمقن اخلؼم ، وىمد رضّمح اهلٞمثٛمل يمقٟمف اسمـ اًمرسمٞمععمح٤مُمكمذم أُم٤مزم ا

 وٕمٞمٗم٤ًم سمْمٕمػ ىمٞمس سمـ اًمرسمٞمع.

ٟمٕمؿ ورد اخلؼم سمٖمػم ـمريؼ ىمٞمس سمـ اًمرسمٞمع ذم ُمّمٜمّػ اًمّمٜمٕم٤مين، ًمٙمـ ذم اًمٓمريؼ 

يقضمد احلًـ سمـ قمامرة، وهق رضمؾ ُمؽموك ُمّتٝمؿ سم٤مًمٙمذب، يمام ٟمّص قمغم ذًمؽ أئٛم٦م 

 أىمّؾ ُمـ أٟمف يمثػم اًمقهؿ واخلٓم٠م، وأٟمف وٕمٞمػ ذم اًمرواي٦م، ، وٓاجلرح واًمتٕمديؾ

 وم٤مخلؼم ٓ ىمٞمٛم٦م ًمف قمغم اعمًتقى اًمًٜمدي.

إّن اخلؼم أظمّص ُمـ اعمدقمك: ّٕٟمف ظم٤مّص سمٜمجران وأهٚمٝم٤م وٓ يِمٛمؾ همػم  ثاكقًا:

ذًمؽ، ومال يٛمٙمـ ُمـ ظمالًمف إصم٤ٌمت طمرُم٦م شمقـّمـ ُمٓمٚمؼ اعمنمك أو اًمٙم٤مومر سمالد احلج٤مز 

 أو ضمزيرة اًمٕمرب.

ٓ يقضمد ذم هذا احلدي٨م أّي ُم١مذ قمغم ـمٌٞمٕم٦م اًم٘مرار اًمذي أوص سمف اًمٜمٌل،  افثًا:ث

وم٘مد شم٘متيض اعمّمٚمح٦م اًمزُمٜمٞم٦م هذا اإلظمراج، واًمٜمٌل مل شمٙمـ اًمٔمروف ُم١ماشمٞم٦م ًمف ومٓمٚم٥م 

ُمـ اخلٚمٞمٗم٦م سمٕمده أن ي٘مقم هبذه اعمٝمّٛم٦م، وهذا أُمر ٓ شُمٕمرف طمٞمثٞم٤مشمف، وًمٞمس اخلٓم٤مب 

سمٞم٤من احلٙمؿ ُمثؾ: جي٥م إظمراج أهؾ ٟمجران، أو إّن  ومٞمف ُمقضّمٝم٤ًم ًمٚمٛمًٚمٛملم، أو سمٜمحق

اهلل ومرض قمٚمٞمٙمؿ إظمراج أهؾ ٟمجران، ومٝمذه إًمًٜم٦م اًمتل وردت هب٤م هذه اًمرواي٦م هٜم٤م 

 ٓ شمث٧ٌم طمٙماًم إهلٞم٤ًم دائاًم إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م.

ٓ أٟمف ىم٤مل: × ظمؼم دقم٤مئؿ اإلؾمالم، قمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مدق اْلديث اْلامس:

                                           
 .157أُم٤مزم اعمح٤مُمكم:  (1)

 .185: 5جمٛمع اًمزوائد  (2)

 .277ـ  265: 6اعمزي، هتذي٥م اًمٙمامل  (3)
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 .دار اهلجرة، وخيرضمقن ُمٜمٝمام يدظمؾ أهؾ اًمذُّم٦م احلرم، وٓ

ومٝمذا احلدي٨م يٛمٜمع دظمقل أهؾ اًمذُّم٦م دار اهلجرة، وم٢مذا ُمٜمع ُمـ ذًمؽ أهؾ اًمذُم٦م، 

ومٌٓمريؼ أومم أن يٛمٜمع ؾم٤مئر اًمٙمٗم٤مر ٓؾمٞمام اعمنميملم، واًمٔم٤مهر أّن اعمراد سمدار اهلجرة 

وًمق  اعمديٜم٦م اعمٜمّقرة أو ُمٓمٚمؼ احلج٤مز قمغم أسمٕمد شم٘مدير. وفم٤مهر احلدي٨م ُمٓمٚمؼ دظمقهلؿ

، وهق ؿم٤مُمؾ ًمذًمؽ ٓ يدظمؾًمٚمزي٤مرة أو اًمتج٤مرة أو ٟمحق ذًمؽ: ّٕن اًمتٕمٌػم ضم٤مء 

 يمّٚمف.

 واخلؼم ضمّٞمد دًٓم٦ًم، ًمٙمٜمّف وٕمٞمػ اًمًٜمد ضمدًا: وم٢مٟمف ورد ُمرؾماًل سمال ؾمٜمد أصاًل.

، ىم٤مل: ×ظمؼم قمكم سمـ ضمٕمٗمر، قمـ أظمٞمف ُمقؾمك سمـ ضمٕمٗمر اْلديث افسادس:

هؾ يّمٚمح أن يًٙمٜمقا ذم دار اهلجرة؟ وؾم٠مًمتف قمـ اًمٞمٝمقدي واًمٜمٍماين واعمجقد، 

إن ٟمزًمقا هن٤مرًا وخيرضمقا ُمٜمٝم٤م سم٤مًمٚمٞمؾ ومال ، وىم٤مل: أُم٤م أن يٚمٌثقا ومٞمٝم٤م ومال يّمٚمحىم٤مل: 

 .سم٠مس

ودًٓمتٝم٤م قمغم ُمٜمٕمٝمؿ ُمـ آؾمت٘مرار واوح٦م، ًمٙمٜمٝم٤م دمٞمز اًمزي٤مرة سمٛم٘مدار سمًٞمط: 

 هلذا ومٝمل ختّّمص إـمالق ظمؼم اًمدقم٤مئؿ اعمت٘مّدم ُمـ هذه اًمٜم٤مطمٞم٦م.

ـّ هذا اخلؼم ورد ذم ىمرب اإلؾمٜم٤مد ًمٚمحٛمػمي وهتذي٥م إطمٙم٤مم ًمٚمٓمقد سمًٜمد ًمٙم

ومٞمف قمٌد اهلل سمـ احلًـ، وهٜم٤مك ذم اًمًٜمد أيْم٤ًم أمحد سمـ حمٛمد سمـ حيٞمك اًمٕمٓم٤مر، ومه٤م 

جمٝمقٓن، ومل يٜم٘مؾ هذه اًمرواي٦م احلّر اًمٕم٤مُمكم قمـ ُم٤ًمئؾ قمكم سمـ ضمٕمٗمر ُم٤ٌمذًة طمتك 

ٞمد اخلقئل، وًمٕمّؾ ٟمًخ٦م ُم٤ًمئؾ قمكم سمـ يّمّحح اًمٓمريؼ وًمق قمغم ُمثؾ ٟمٔمري٦م اًمً

ضمٕمٗمر اًمتل وصٚم٧م ًمٚمحّر اًمٕم٤مُمكم ًمٞمس ومٞمٝم٤م هذا احلدي٨م، وإٟمام هق ُمقضمقد ذم 

                                           
 .381: 1اًم٘م٤ميض اًمٜمٕمامن، دقم٤مئؿ اإلؾمالم  (1)

: واحلٛمػمي، ىمرب 296: وُم٤ًمئؾ قمكم سمـ ضمٕمٗمر: 277: 8اًمٓمقد، هتذي٥م إطمٙم٤مم  (2)

 .261اإلؾمٜم٤مد: 
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 اًمٜمًخ٦م اعمٓمٌققم٦م اًمٞمقم، واًمتل ٓ حيرز صّحتٝم٤م، وم٤مخلؼم ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمًٜمدي٦م وٕمٞمػ.

وُمـ هذا يمّٚمف، ئمٝمر أن اًمرواي٦م اًمقطمٞمدة اًمت٤مُّم٦م ؾمٜمدًا هل اًمقصٞم٦م اًمٜمٌقي٦م سمح٥ًم 

٤م ٟم٘مٚمٝم٤م ًمٜم٤م اسمـ قم٤ٌمس ُمـ ـمريؼ أهؾ اًمًٜم٦ّم، إذا همْمْمٜم٤م اًمٓمرف قمـ إؿمٙم٤مًمٞم٦م اسمـ ُم

قم٤ٌمس ٟمٗمًف، وهل ظم٤مّص٦م سم٤معمنميملم وٓ شمِمٛمؾ ؾم٤مئر اًمدي٤مٟم٤مت، يمام أّن فم٤مهره٤م 

إظمراج اجلامقم٤مت ُم٘م٤مسمؾ اؾمتٞمٓم٤مهن٤م، ٓ إظمراج إومراد أو اعمٜمع ُمـ اًمزي٤مرة واًمتج٤مرة، 

ٞمٝم٤م، يمام هل احل٤مل ذم إٟمٗم٤مذ ضمٞمش أؾم٤مُم٦م اًمذي ومْماًل قمـ إؿمٙم٤مًمٞم٦م اطمتامل اًمت٤مرخيٞم٦م وم

وإٟمام  |ضم٤مء ذم وٛمـ اًمقصٞم٦م أيْم٤ًم، ٓؾمٞمام وأٟمٜم٤م ٓ ٟمٛمٚمؽ ٟمّص يمالم اًمٜمٌل

ُمْمٛمقٟمف اًمٙمكّم سمح٥ًم ٟم٘مؾ اًمرواة، هذا وٓ شمًٚمؿ هذه اًمرواي٦م ؿمٞمٕمّٞم٤ًم ـ يمام هق 

 اعمٕمروف ـ ؾمٜمدًا: ًمٕمدم وروده٤م سمٓمريؼ صحٞمح ُمـ ـمرق اإلُم٤مُمٞم٦م.

اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى ومٜمِمّؽ ومٞمٝم٤م ضمدًا ُمـ طمٞم٨م يمقهن٤م طمٙماًم  أُم٤م رواي٤مت إظمراج

 إهلٞم٤ًم، عمجٛمؾ اعمالطمٔم٤مت اًمتل شم٘مّدُم٧م.

وآطمتامل اًمراضمح قمٜمدي أّن اًمٜمٌل أوص وصٞم٦ًم ؾمٞم٤مؾمٞم٦م أُمٜمٞم٦م سم٢مظمراج اعمنميملم 

ُمـ اجلزيرة سمقصٗمٝم٤م اًمٌٚمد اإلؾمالُمل اًمقطمٞمد قمٜمد ووم٤مشمف، مح٤مي٦ًم ًمقوع اًمدوًم٦م 

 ٓء ؿمٞمئ٤ًم، وأّن هذا اًمٜمص شمّؿ ومٝمٛمف ومٝماًم أسمدي٤ًم ُمـ ضمٝم٦م، واؾمت٘مراره٤م ُمـ أن خيّٓمط ه١م

صمؿ شمّؿ شمقفمٞمٗمف سمتٕمديؾ اعمنميملم إمم ُم٤م يِمٛمؾ رهمؿ أّن اًمٜمٌل مل يٜمًٌف إمم اهلل شمٕم٤ممم، 

اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى، ًمتٗمًػم اخلٓمقة اًمتل ىم٤مم هب٤م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ومٞمام سمٕمد شمٗمًػمًا 

اًم٘م٤مدر قمغم أن يٕمذره، وم٤مشمًع اعمٗمٝمقم  ديٜمٞم٤ًم، سم٤مقمت٘م٤مد أّن اًمتٗمًػم اًمديٜمل هق اًمقطمٞمد

 وحتّقل إمم طمٙمؿ ذقمل قم٤مم وراؾمخ.

 

 َظاس١ اذتهِ: دضٜش٠ ايعشب أّ اذتذاص أّ..؟

وىمع سمح٨م سملم اًمٕمٚمامء ذم اعمٜمٓم٘م٦م اًمتل يٗمؽمض إظمراج اعمنميملم ُمٜمٝم٤م، وىمد 
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ٓطمٔمٜم٤م أّن اًمرواي٤مت ٟمٗمًٝم٤م ـمرطم٧م قمّدة قمٜم٤مويـ ذم هذا اإلـم٤مر ُمثؾ: ضمزيرة 

 هلجرة، احلج٤مز، ٟمجران.اًمٕمرب، دار ا

وىمد شمٕمّددت اًمٙمٚمامت ذم حتديد ضمزيرة اًمٕمرب )أرض اًمٕمرب( وسمالد احلج٤مز، 

 وهذه سمٕمض اًمٙمٚمامت:

ذيمر سمٕمْمٝمؿ ـ وٟم٘مؾ قمـ إصٛمٕمل ـ أّن ضمزيرة اًمٕمرب هل ُمـ أىمَم قمدن إمم 

ريػ اًمٕمراق ذم اًمٓمقل، وُمـ ضمّدة وُم٤م وآه٤م ُمـ ؾم٤مطمؾ اًمٌحر إمم أـمراف اًمِم٤مم ذم 

 .اًمٕمرض

ىم٤مًمقا: ضمزيرة اًمٕمرب أرسمٕم٦م أىم٤ًمم: اًمٞمٛمـ، وٟمجد، واحلج٤مز، واًمٖمقر، وهل و

هت٤مُم٦م، ومٛمـ ضمزيرة اًمٕمرب احلج٤مز وُم٤م مجٕمف، وهت٤مُم٦م واًمٞمٛمـ وؾم٠ٌم وإطم٘م٤مف 

واًمٞمامُم٦م واًمِمحر وهجر وقمامن واًمٓم٤مئػ وٟمجران واحلجر ودي٤مر صمٛمقد واًمٌئر 

ي٤مر يمٜمدة ـملء وُم٤م اعمٕمٓمٚم٦م واًم٘مٍم اعمِمٞمد وإرم ذات اًمٕمامد وأصح٤مب إظمدود ود

 .سملم ذًمؽ

شمٕمريٌػ آظمر جلزيرة اًمٕمرب سم٠مهّن٤م ـ ومٞمام ئمٝمر  ـ ويٜم٘مؾ قمـ اإلُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ

، وًمٕمّٚمف ًمٞمس سمّمدد شمٕمريٗمٝم٤م سم٘مدر ُم٤م هق سمّمدد سمٞم٤من طمدود اعمديٜم٦م وُم٤م وآه٤م

ُم٤ًمطم٦م احلٙمؿ سم٤مإلضمالء، أي سمّمدد شمٗمًػم اعمراد مم٤م ضم٤مء ذم إطم٤مدي٨م، قمغم أؾم٤مس 

اعمٕمٚمقم شم٤مرخيٞم٤ًم أٟمف مل يتؿ إضمالء أطمد ُمـ ؿمٞمامء وٓ ُمـ اًمٞمٛمـ. وهذا ُم٤م ئمٝمر أٟمف ُمـ 

                                           
: 134ـ  133: 4: واسمـ ُمٜمٔمقر، ًم٤ًمن اًمٕمرب 429: 19اٟمٔمر: اًمٜمقوي، اعمجٛمقع  (1)

: 1: واًمٗم٤مئؼ ذم همري٥م احلدي٨م 643: وشمٜمقير احلقاًمؽ: 246: 4واًمنمسمٞمٜمل، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج 

. هذا وطمّددت قمرو٤ًم ُمـ ضمّدة 6: 1: وُمٕمجؿ ُم٤م اؾمتٕمجؿ 566: واسمـ ىمتٞم٦ٌم، اعمٕم٤مرف: 182

 .6: 1إمم ريػ اًمٕمراق أو أٟمػ اًمٕمراق، وم٤مٟمٔمر: ُمٕمجؿ ُم٤م اؾمتٕمجؿ 

 .138: 2احلٛمقي، ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان  (2)

 .614: 11اٟمٔمر: اسمـ ىمداُم٦م، اعمٖمٜمل  (3)
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سمقوقح ُمـ ُم٘م٤مرسم٦م همػم واطمد ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء ًمٚمٛم٠ًمًم٦م، ُمًتدًّملم سم٠مّن أطمدًا ُمـ اخلٚمٗم٤مء 

 .مل جُيؾ أو يٛمٜمع اًمٙمٗم٤مر ُمـ اًمٞمٛمـ وؿمٞمامء

ًمٙمٜمّف ذم  ،ىمد شمٓمٚمؼ قمغم احلج٤مز ضمزيرة اًمٕمربوئمٝمر ُمـ اًمٕمالُم٦م احلكم أّن 

، ُمع أٟمف يمت٤مب آظمر ذيمر قمدم اؾمتٞمٓم٤مهنؿ احلج٤مز، وومّنه سمخّمقص ُمّٙم٦م واعمديٜم٦م

ومّن أرض احلج٤مز ذم ُمقوع صم٤مًم٨م سم٠مهن٤م ُمّٙم٦م واعمديٜم٦م واًمٞمامُم٦م وظمٞمؼم ويٜمٌع وومدك 

 .وخم٤مًمٞمٗمٝم٤م

ُم٤م سملم طمٗمر أيب ُمقؾمك إؿمٕمري إمم وذيمر سمٕمْمٝمؿ أّن ضمزيرة اًمٕمرب هل: 

 .وذم اًمٕمرض ُم٤م سملم رُمؾ يؼميـ إمم ُمٜم٘مٓمع اًمًاموة أىمَم اًمٞمٛمـ ذم اًمٓمقل،

وهبذا يرضّمح سمٛمراضمٕم٦م يمٚمامت اًمٚمٖمقيلم وأُمث٤مهلؿ أّن ضمزيرة اًمٕمرب شمدظمؾ ومٞمٝم٤م 

اًمٞمٛمـ واحلج٤مز ووؾمط اجلزيرة اًمٞمقم، سمؾ ٟمحـ ٟمرضّمح ذًمؽ سمتًٛمٞمتٝم٤م ضمزيرة: ّٕن 

ؿ يرون طمدوده٤م ُمـ هذا ُمٕمٜم٤مه أهنؿ ومٝمٛمقا ُمٜمٝم٤م أهن٤م حم٤مـم٦م سم٤معمٞم٤مه، وهذا ُم٤م ي١ميّمد أهن

اجلٜمقب قمٜمد اًمٞمٛمـ وقمامن هق اًمٌحر، وُمـ اًمنمق سمحر اهلٜمد وسمحر قمامن، وُمـ 

اًمِمامل اًمنمىمل اخلٚمٞم٩م، وُمـ اًمٖمرب اًمٌحر إمحر، وُمـ اًمِمامل أـمراف اًمِم٤مم 

، وًمق يم٤مٟم٧م وسمالد اًمٕمراق، سمؾ هنري دضمٚم٦م واًمٗمرات يمام يِمػم اًمٓمرحيل إًمٞمٝمام

                                           
: 47: 2: واًمٓمقد، اعمًٌقط 155: 3اٟمٔمر: اًمٌٝمقيت، يمِمػ اًم٘مٜم٤مع قمـ ُمتـ اإلىمٜم٤مع  (1)

: وُمٜمتٝمك 335: 9: واًمٕمالُم٦م احلكم، شمذيمرة اًمٗم٘مٝم٤مء 253: 1واعمح٘مؼ احلكم، ذائع اإلؾمالم 

 .971: 2اعمٓمٚم٥م )طمجري( 

 .212: 2ٟمٔمر: حترير إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ا (2)

 .515: 1راضمع: ىمقاقمد إطمٙم٤مم  (3)

 .212: 2: وحترير إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م 971: 2ُمٜمتٝمك اعمٓمٚم٥م  (4)

: 1: واًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م 6: 1: وُمٕمجؿ اؾمتٕمجؿ 613: 2اجلقهري، اًمّمح٤مح  (5)

 .134: 4: وًم٤ًمن اًمٕمرب 268

 .371: 1اٟمٔمر: جمٛمع اًمٌحريـ  (6)
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وٓ وؾمط اجلزيرة ومٚمامذا أـمٚم٘مقا قمٚمٞمٝم٤م هذه  ظم٤مّص٦م سم٤محلج٤مز أو ٓ شمِمٛمؾ اًمٞمٛمـ

اًمتًٛمٞم٦م؟! ويمذًمؽ سمِم٤مهد ضمٕمٚمٝم٤م ضمزيرة اًمٕمرب: ّٕن اًمٕمرب يم٤مٟمقا يًٙمٜمقن هذه 

 اعمٜمٓم٘م٦م يمّٚمٝم٤م.

أُم٤م اًمٗم٘مٝم٤مء، وم٘مد اوٓمّروا ًمٓمرح شمٗم٤مؾمػم أظمرى هل٤م يمحٍمه٤م سم٤محلج٤مز: ًمٚمخروج 

ٛمـ، سمؾ هذا ُمـ شمٕم٤مرض اًمرواي٤مت شم٤مرًة، وشمٗمًػم قمدم إظمراج أطمد ُمـ اًمٙمٗم٤مر ُمـ اًمٞم

هق اعمٗمٝمقم ُمـ يمٚمامهتؿ، وُم٤م ذيمره اًمٕمالُم٦م احلكم ُمـ أهّنؿ يٓمٚم٘مقن اجلزيرة قمغم 

 ظمّمقص احلج٤مز مل أقمثر قمٚمٞمف.

وهذا ُم٤م يْمٕمٜم٤م أُم٤مم إؿمٙم٤مًمٞم٦م اًمتِمٙمٞمؽ ذم صدور اًمرواي٤مت اًمتل ورد ومٞمٝم٤م 

اًمتٕمٌػم سمجزيرة اًمٕمرب، ومٚمق صدر هذا اًمٜمص ومٚمامذا مل يٓم٤مًم٥م أطمٌد ُمـ اخلٚمٗم٤مء 

وعم٤مذا مل يٓم٤مًم٥م اخلٚمٞمٗم٦م اًمث٤مين قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب سمذًمؽ قمٜمدُم٤م ىمّرر إضمالء  سم٢مضمرائف؟

هيقد ظمٞمؼم وهمػمهؿ ومل يذيّمره أطمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦م؟! هذا إُمر يْمٕمػ اًمقصمقق جمّددًا 

سمّمدور هذه اًمرواي٤مت أو قمغم إىمّؾ يٗمرض إظمذ سم٤مًم٘مدر اعمتٞم٘مـ، وهق سمالد احلج٤مز 

 ظم٤مّص٦م.

 

 ْتا٥ر ايبشح

 افـؼاط وادداخالت افتل تؼّدمت ما يع:كستـتج مـ جمؿقظة 

إّٟمٜم٤م ٟمِمّٙمؽ ذم أصؾ احلٙمؿ سم٢مظمراج اًمٙمٗم٤مر ُمـ ضمزيرة اًمٕمرب أو سمالد  أوًٓ:

احلج٤مز، ووم٤مىم٤ًم ًمٚمًٞمد اخلقئل وٕؾمت٤مذٟم٤م اًمًٞمد حمٛمقد اهل٤مؿمٛمل، ٟمٕمؿ ُمّٙم٦م اعمٙمرُم٦م 

ْؼَرُبقا ..َؾال يَ ﴿أُمٌر يٛمٙمـ اًم٘مٌقل سمف ذم دائرة اعمنميملم: اٟمٓمالىم٤ًم ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

َراَم َبْعَد َظاِمِفْؿ َهَذا..  (.28)اًمتقسم٦م:  ﴾ادَْْسِجَد اْْلَ

وم٢مّن اًمٜمٝمل قمـ آىمؽماب إذا ومٝمؿ ُمٜمف اًمدظمقل اظمتّّم٧م احلرُم٦م سمف دون ؾم٤مئر 
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أطمٞم٤مء ُمٙم٦م، وأُم٤م إذا ومٝمؿ ُمٜمف أن يٙمقٟمقا قمغم ُم٘مرسم٦م ُمٜمف، ومٝمذا يٕمٜمل قمدم آىمؽماب ٓ 

ٜمٓم٘م٦م اعمحٞمٓم٦م سم٤معمًجد احلرام أيْم٤ًم، ُم٤م مل قمدم اًمدظمقل، ومٞمٚمزم اعمٜمع ُمـ دظمقهلؿ اعم

 ٟمٗمّن اعمًجد احلرام سمٛمٓمٚمؼ احلرم، ومٞمٙمقن احلٙمؿ ؿم٤مُماًل عمّٙم٦م وأزيد سم٘مٚمٞمؾ.

 ًمق ؾمّٚمؿ احلٙمؿ، ومٝمق ظم٤مّص سم٤معمنميملم، وًمٞمس ؿم٤مُماًل ٕهؾ اًمٙمت٤مب. ثاكقًا:

همػمه٤م اعم٘مدار اعمتٞمّ٘مـ ُمـ اعم٤ًمطم٦م اجلٖمراومٞم٦م اعمحٔمقرة هق سمالد احلج٤مز، أُّم٤م  ثافثًا:

 ومٛمِمٙمقك، وُم٘مت٣م إصؾ قمدم احلٔمر.

اعم٘مدار اعمتٞمّ٘مـ هق اؾمتٞمٓم٤مهنؿ سمالد اجلزيرة، وأُم٤م ُمٓمٚمؼ اًمزي٤مرة أو اعمرور أو  رابعًا:

 اًمدومـ ومال دًمٞمؾ قمٚمٞمف، ٟمٕمؿ دظمقل اعمنميملم إمم اعمًجد احلرام ممٜمقع ُمٓمٚم٘م٤ًم.

ٌر آظمر إذا ًمزم ُمـ دظمقهلؿ هذه إرض، سمؾ ُمٓمٚمؼ سمالد اعمًٚمٛملم، حمذو خامسًا:

 أو قمٜمقان صم٤مٟمقي، طمُرم دظمقهلؿ وُمٜمٕمقا ُمـ ذًمؽ، وهذا أُمٌر آظمر واوح.

 



 



 

 

 

 
 

 
 

 

 

  فك٘ ايب١٦ٝ ٚأطًش١ ايذَاس ايؼاٌَ
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 متٗٝذ يف ًَتك٢ فك٘ اذتشب ٚايب١٦ٝ

ًمٞمس هٜم٤مك ؿمّؽ ذم أّن وؾم٤مئؾ اًم٘مت٤مل شمتجف قمٜمد اًمٌنمي٦م إمم ُمزيد ُمـ اًمتٓمّقر 

واًمتٕم٘مٞمد سمٛمرور اًمزُم٤من، ومٌٕمد أن يم٤مٟم٧م اًمًٝم٤مم واًمرُم٤مح واًمٜم٤ٌمل واًمًٞمقف 

واخلٜم٤مضمر، وطمتك اعمٜمجٜمٞمؼ، هل أدوات احلرب، يم٤من إؿمٕم٤مل اًمٜم٤مر ذم اعمزروقم٤مت 

ـّ إُمر شمٖمػّم ذم اًمٕمٍم احلدي٨م ومدظمٚم٧م  واًمٌٞمقت وإرزاق ُمـ وؾم٤مئٚمٝم٤م، ًمٙم

ت و.. ذم جم٤مل اخلدُم٦م اعمداومع واًمدسم٤مسم٤مت واًمٓم٤مئرات واًمًٗمـ احلرسمٞم٦م واًمٖمقاص٤م

اًمٕمًٙمري٦م، وص٤مرت ومٜمقن احلرب وقمّدهت٤م وُمٕمّداهت٤م خمتٚمٗم٦ًم مت٤مُم٤ًم قمـ ُم٤م يم٤من ؾم٤مئدًا 

 ذم إزُمٜم٦م اًمٖم٤مسمرة.

وىمد ٓطمظ اًمٗم٘مٝم٤مء اعمًٚمٛمقن دظمقل هذه اًم٘مْم٤مي٤م اعمًتجّدة، وم٠مضم٤مزوا 

اؾمتخداُمٝم٤م ذم احلرب، سمؾ ضمٕمٚمقا ذًمؽ ُمـ اًمقاضم٤ٌمت اعمِمٛمقًم٦م ًمدًمٞمؾ ًمزوم إقمداد 

، اًمًٌؼ واًمرُم٤مي٦مة، يمام ٓطمٔمقا هذا اًمتّٓمقر ذم آٓت احلرب ذم ُم٤ٌمطمثٝمؿ ذم اًم٘مقّ 

طمٞم٨م قمّٛمٛمقا ذًمؽ إمم اًمًٌؼ واًمرُم٤مي٦م سمٛمختٚمػ اًمقؾم٤مئؾ احلرسمٞم٦م: ٕهنؿ ومٝمٛمقا 

ُمقوقع اًمًٌؼ واًمرُم٤مي٦م قمغم أٟمف مم٤م يتّمؾ سم٤مإلقمداد وآؾمتٕمداد ًمٚمحروب، ومٕمّٛمٛمقا 

 ًمٙمّؾ وؾمٞمٚم٦م طمرسمٞم٦م ُمًتجّدة.

يـ، فمٝمرت أٟمقاع أظمر ُمـ إؾمٚمح٦م، أيمثر شمٓمّقرًا وشمٕم٘مٞمدًا ُمـ وذم اًم٘مرن اًمٕمنم

ؾم٤مسم٘م٤مهت٤م، ًمٙمـ هذه اعمرة مل ٟمجد سمحث٤ًم وم٘مٝمٞم٤ًم ومٞمٝم٤م أو ٓ أىمّؾ ُمقىمٗم٤ًم وم٘مٝمٞم٤ًم، إٓ ىمٚمٞماًل 
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وُم١مظمرًا ضمّدًا، ذم يمٚمامت سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء واًمِمخّمٞم٤مت ُمثؾ: اًمًٞمد حمٛمد اًمِمػمازي، 

ٞمد، وإؾمت٤مذ قمٌد اًمرمحـ واًمِمٞمخ حمّٛمدي اًمري ؿمٝمري، واًمديمتقر ضمقدت ؾمٕم

احل٤مج، واًمِمٞمخ طمًلم اخلِمـ، واًمديمتقر حمٛمد ظمػم هٞمٙمؾ، واًمًٞمد حمٛمد طمًلم 

ومْمؾ اهلل، واًمديمتقر قمٌد اعمجٞمد حمٛمقد اًمّمالطملم، واًمًٞمد حمٛمد شم٘مل اعمدرد، 

واًمديمتقر ظمػم اًمديـ ُم٤ٌمرك قمقير، واًمديمتقر قمكم احلٚمٌل، واًمديمتقر إؾمامقمٞمؾ أسمق 

ُمٜمئل، واًمديمتقر أسمق أؾمٞمد اًمِم٤مُمل، واًمديمتقر قمٌد اهلل سمـ ؿم٤مُم٦م، واًمًٞمد قمكم اخل٤م

قمٛمر اًمًحٞم٤ٌمين، واًمديمتقر اًمِمٞمخ قمكم مجٕم٦م، واًمِمٞمخ قمٌد اهلل ضمقادي آُمكم، واًمِمٞمخ 

يقؾمػ اًم٘مرو٤موي، واًمِمٞمخ حمٛمد قمكم اًمتًخػمي، وإؾمت٤مذ حمًـ قمٛمٞمؼ، 

 وأُمث٤مهلؿ ممـ ـمرق اعمقوقع، ويمثػم ُمٜمٝمؿ ـمرىمقه قمغم ُمًتقى اإلومت٤مء وم٘مط أو

اإلؿم٤مرة، وًمٞمس اًمٌح٨م اًمٗم٘مٝمل، وسمٕمض ُمـ سمحثف أـم٤مل ضمّدًا ذم ضمقاٟمٌف همػم 

اًمٗم٘مٝمّٞم٦م، سمحٞم٨م ٓ شمّمؾ اعمٕم٤مجل٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م إٓ إمم ىمدر يًػم ضمدًا ُمـ اًمٙمٚمامت، رهمؿ أّن 

 اًمت٠مًمٞمػ يمت٤مٌب وًمٞمس ُم٘م٤مًم٦ًم أطمٞم٤مٟم٤ًم.

وًمٕمّؾ اًم٥ًٌم ذم ذًمؽ يرضمع إمم قمدم اؾمتخدام هذه إؾمٚمح٦م ذم اًمٌٚمدان 

وقمدم وصقل أهمٚم٥م هذه اًمٌٚمدان إمم شم٘مٜمّٞم٦م هذه إؾمٚمح٦م اإلؾمالُمٞم٦م 

وشمٙمٜمقًمقضمّٞم٤مهت٤م، ًمٙمـ رهمؿ ذًمؽ مل يٙمـ ُمـ اًمّمحٞمح إهمٗم٤مل هذا اعمقوقع ٟمٔمرًا 

 خلٓمقرشمف.

وهذه إؾمٚمح٦م هل ُم٤م يًّٛمك سم٠مؾمٚمح٦م اًمدُم٤مر اًمِم٤مُمؾ، وي٘مّمد سم٤مًمدُم٤مر ومٞمٝم٤م 

 ٟمققم٤من ُمٜمف:

ًم٘مٜم٤مسمؾ اًمٜمقوي٦م آٟمِمٓم٤مري٦م اًمدُم٤مر اًمِم٤مُمؾ ًمتامم أًمقان احلٞم٤مة واجلامد، ُمثؾ ا ـ 1

وآٟمدُم٤مضمٞم٦م واهلٞمدروضمٞمٜمٞم٦م، اًمتل شمدُّمر يمّؾ رء أُم٤مُمٝم٤م، سمت٠مصمػمه٤م قمغم اًمْمٖمط 

 واإلؿمٕم٤مع واحلرارة.
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اًمدُم٤مر اًمِم٤مُمؾ ًمتامم أًمقان احلٞم٤مة وم٘مط، أي ُم٤م ي٘متؾ احلٞم٤مة اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م واحلٞمقاٟمٞم٦م  ـ 2

هم٤مزي٦م ؾم٤مئٚم٦م أو  واًمٜم٤ٌمشمٞم٦م، ُمثؾ إؾمٚمح٦م اًمٙمٞمٛمٞم٤مئٞم٦م، ُمـ هم٤مزات وُمقاّد طم٤مرىم٦م،

صٚم٦ٌم، ويمذًمؽ اًمٌٞمقًمقضمٞم٦م ـ ُمـ ومػموؾم٤مت وضمراصمٞمؿ ـ واجلرصمقُمٞم٦م واًمٌٙمؽميقًمقضمٞم٦م 

 ويمذًمؽ اًمٜمٞمؽموٟمٞم٦م و..

وهٜم٤م يٓمرح اًمت٤ًمؤل اًمت٤مزم: هؾ دمٞمز اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ذم احلرب اؾمتخدام 

أؾمٚمح٦م اًمدُم٤مر اًمِم٤مُمؾ سمٙمال ٟمققمٞمٝم٤م، قمغم أؾم٤مس أّن احلرب شمً٘مط يمّؾ طم٤مضمز: ٕهّن٤م 

قمغم يمّؾ اعمٕم٤ميػم اًم٘مٞمٛمٞم٦م اًمٕم٤مدي٦م ذم احلٞم٤مة  تٕم٤مممطمرُم٦م اًمٜمٗمقس وإرواح وشم شمً٘مط

اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م، أّم أّن ًمٚمحرب وقاسمٓمٝم٤م إظمالىمّٞم٦م، وُمـ صمؿ ٓ جيقز اؾمتخدام ُمثؾ هذا 

اًمٜمقع ُمـ إؾمٚمح٦م اٟمٓمالىم٤ًم ُمـ أّن أدًّم٦م احلرب واجلٝم٤مد ذم اإلؾمالم شمٗمرض ىمٞمقدًا 

ٝم٤م، وأّن هٜم٤مك حمذورات أظمر شم٘مػ ذم هذا قمغم آًمّٞم٤مت احلرب وأؾم٤مًمٞم٥م مم٤مرؾمت

 اعمج٤مل؟

ٓ ي٘مػ اًمت٤ًمءل اعمت٘مّدم قمٜمد هذا احلّد، سمؾ يتّمؾ سم٢مؿمٙم٤مًمّٞم٦م رئٞم٦ًم ذم اًمث٘م٤موم٦م 

اًمٗم٘مٝمٞم٦م واًم٘م٤مٟمقٟمّٞم٦م واحل٘مقىمٞم٦ّم، وهل ىمْمٞم٦ّم اًمٌٞمئ٦م، ومٝمؾ حيؽمم اإلؾمالم اًمٌٞمئ٦م واًمتٜمّقع 

٘م٤موم٦م اًمتل ىمد يٕمت٘مد سمٕمْمٜم٤م أهّن٤م إطمٞم٤مئل أم أّٟمف ٓ يقزم أّي اهتامم هلذا اًمٜمقع ُمـ اًمث

 طم٤مدصم٦م وٓ وضمقد هل٤م ذم اًمٕم٘مؾ اًمديٜمل اعمقروث؟

ـ ذم هذه اًمقري٘م٤مت اعمتقاوٕم٦م اًمتل  شمٕم٤مممهذا ُم٤م ؾمٜمتحّدث قمٜمف ـ سمحقل اهلل 

ؾمتٓمّؾ قمغم اعمقوقع إـمالًم٦م أّوًمّٞم٦م، وهق ُمقوقع ؾمٞمٙمقن ُمٚمت٘مك ُمقوققملم 

 أؾم٤مؾمّٞملم، مه٤م: احلرب واًمٌٞمئ٦م.

 

١ّٝ ايكاعذ٠ ٚاملٓاخ اذتاّفَٓٗر ايبشح ايفكٗ  ٞ، أٚ ثٓا٥

وقمٜمدُم٤م ٟمريد احلدي٨م قمـ ٟم٘مٓم٦م اشمّم٤مل ُم٠ًمًم٦م وم٘مف احلرب ذم أؾمٚمح٦م اًمدُم٤مر 
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اًمِم٤مُمؾ ُمع وم٘مف اًمٌٞمئ٦م واًمتٜمّقع إطمٞم٤مئل، ومٞمج٥م رصد ُمٜمٝم٩م اًمٌح٨م اًمٗم٘مٝمل هٜم٤م، 

وذًمؽ أّن هدومٜم٤م ُمـ ومتح هذا اًمٌح٨م ًمٞمس اًمتٗمتٞمش قمـ آي٦م أو رواي٦م حتّدصمٜم٤م ُم٤ٌمذًة 

هذه إؾمٚمح٦م ُمـ طمٞم٨م ذاهت٤م وُمـ طمٞم٨م شم٠مصمػمه٤م قمغم اًمٌٞمئ٦م: ّٕن ُمـ  قمـ طمٙمؿ

اًمّمٕم٥م اإلُم٤ًمك سمٜمّص ُم٤ٌمذ ُمتّمؾ هبذه اًمٔم٤مهرة اًمٜم٤مدم٦م قمـ شمٓمّقر اًمٕمٚمقم 

واًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م اًمٌنمي٦م، وُمـ صمؿ وم٤معمٜمٝم٩م اًمّمحٞمح ذم دراؾم٦م ُمثؾ هذه اًمٔمقاهر 

 أيـ اعمٜمٝمجّٞملم اًمت٤مًمٞملم:احل٤مدصم٦م واعم٤ًمئؾ اعمًتحدصم٦م واًمٜمقازل اًمقاىمٕم٦م، يٙمٛمـ ذم اعمٌد

اًم٘مقاقمد واعم٘م٤مصد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ذم أيمثر ُمـ جم٤مل ًمتحديد اإلـم٤مر اًم٘م٤مٟمقين، ومٝمؾ  أ ـ

شمقضمد ىمقاقمد وم٘مٝمّٞم٦م قم٤مُّم٦م ىم٤مدرة قمغم اًمتدظمّؾ ذم هذا اعمج٤مل ـ اعمٚمت٘مك )ُمٚمت٘مك احلرب 

 واًمٌٞمئ٦م(، ًمتْمٌط إي٘م٤مقمف اًم٘م٤مٟمقين أم ٓ؟

٘مري٦ٌم ُمـ هذا اعمقوقع واعمتح٤مصّم٦م ُمٕمف، اعمقارد اجلزئّٞم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اعمٌٕمثرة اًم ب ـ

واًمتل شمًٛمح سم٠من ٟمٓمّؾ ُمـ ظمالهل٤م قمٚمٞمف ُمـ هذه اًمزاوي٦م أو شمٚمؽ، ُمثؾ ُم٠ًمًم٦م إًم٘م٤مء 

اًمًّؿ ذم اعمٞم٤مه اًمتل سمحثٝم٤م اًمٗم٘مٝم٤مء اعمًٚمٛمقن، أو ُمثؾ ُم٠ًمًم٦م ىمٓمع اعمٞم٤مه أو اًمتٖمريؼ أو 

و شمًٛمٞمٛمف ىمد اًمتحريؼ، وهق أُمر ىمد يتّمؾ سم٢مومٜم٤مء ُمٔم٤مهر احلٞم٤مة: ّٕن ىمٓمع اعم٤مء أ

 ي١مّدي إمم ُمقت اًمٌنم واحلٞمقاٟم٤مت واًمٜم٤ٌمشم٤مت، أي احلٞم٤مة قمغم وضمف إرض.

وًمٙمل أىمّرب ومٙمرة اًمتقفمٞمػ اًم٘مقاقمدي، أُمّثؾ سم٤مًم٘م٤مقمدة اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمتل ذيمره٤م 

اًمٗم٘مٝم٤مء اعمًٚمٛمقن، وهل ىم٤مقمدة ضمقاز اؾمتخدام يمّؾ ُم٤م يرضمك ُمٜمف اًمٗمتح، طمٞم٨م 

ز ىمت٤مل اًمٙمٗم٤مر اعمح٤مرسملم سمٙمؾ وؾمٞمٚم٦م جيق»ص٤مهمٝم٤م اًمًٞمد اخلقئل قمغم اًمِمٙمؾ اًمت٤مزم: 

ممٙمٜم٦م ُمـ اًمقؾم٤مئؾ وإدوات احلرسمٞم٦م ذم يمؾ قمٍم طم٥ًم ُمتٓمّٚم٤ٌمت ذًمؽ اًمٕمٍم، 

. وم٢مّن هذه اًم٘م٤مقمدة اًمتل شوٓ خيتّص اجلٝم٤مد ُمٕمٝمؿ سم٤مٕدوات اًم٘مت٤مًمٞم٦م اعمخّمقص٦م

                                           
 .371: 1اخلقئل، ُمٜمٝم٤مج اًمّم٤محللم  (1)
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أّصٚمٝم٤م اًمٗم٘مٝم٤مء شمًٛمح سم٤مخلروج سمتٕمٛمٞمؿ قمغم ُمًتقى آًمٞم٤مت احلرب وأدواهت٤م، وهل 

حٞمح٦م، إٓ أهن٤م ًمٞم٧ًم قمغم إـمالىمٝم٤م طمتك قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤مء أٟمٗمًٝمؿ: ّٕن ىم٤مقمدة ص

اعمٗمروض سم٤مًمًالح أن ٓ ي١مدي إمم ظمرق واضم٥م آظمر أو طمرام آظمر، وهٜم٤م هل 

 اًمٜم٘مٓم٦م اعمريمزي٦م اًمتل ؾمٞم٠ميت احلدي٨م قمٜمٝم٤م، إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم.

وقمٚمٞمف، ومٜمحـ أُم٤مم آًمّٞمتلم ًمالضمتٝم٤مد اًمٗم٘مٝمل ذم هذا اعمقوقع: آًمٞم٦ُم ُمرضمٕمٞم٦م 

ًم٘م٤مقمدة اًمٗم٘مٝمٞم٦م أو اعم٘مّمد اًمٗم٘مٝمل، وآًمٞم٦م شمٙمقيـ صقرة قم٤مُّم٦م ُمـ ظمالل ُمٕمٓمٞم٤مت ا

ضمزئٞم٦م ُمٌٕمثرة ىمد ي١مّدي اًمت٘م٤مؤه٤م إمم شمٙمقيـ صقرة قمـ ظمٚمٗمّٞمتٝم٤م مجٞمٕم٤ًم شمٙمقن هل 

 اًم٘م٤مقمدة اًمتل اٟمٌث٘م٧م اجلزئٞم٤مت قمٜمٝم٤م.

وهيّٛمٜمل أن أؿمػم هٜم٤م إمم ٟم٘مٓم٦م أؾم٤مؾمّٞم٦م ذم شم٘مديري، وهل أن ٓ ي٘مع اًم٤ٌمطم٨م 

ك ضورة إٟمت٤مج ُمٗم٤مهٞمؿ شمقّصؾ إًمٞمٝم٤م  اإلؾمالُمل ـ يمام طمّمؾ ذم همػم ُمقىمع ـ ذم َذَ

اًمٕم٘مؾ اًمٖمريب، أو ضورة ظمٚمؼ أّي رء إلصم٤ٌمت ُمقايم٦ٌم اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل ًم٘مْم٤مي٤م 

اًمٕمٍم ومهقم اإلٟم٤ًمن، أو اًمتٓمقيؾ ذم ىمراءة هذه اعمقوققم٤مت سمام جيٕمؾ آؾمتٓمراد 

د يٗمرض قمغم اًمٗم٘مٞمف شم٠مويؾ اًمٜمّمقص هق إصؾ واحل٤ميمؿ ذم ُمٕم٤مجل٤مشمٜم٤م اًمٌحثّٞم٦م: مم٤ّم ىم

وشمٓمقيٕمٝم٤م وزّم قمٜم٘مٝم٤م أو قمٍمه٤م ٓؾمتخراج رء ُمٜمٝم٤م وًمق سم٤مًم٘مّقة واًم٘مٝمر، وهذا ُم٤م 

ٓطمٔمٜم٤مه قمغم همػم سم٤مطم٨م هٜم٤م، طمٞم٨م طم٤مول أن يٗمٝمؿ ُمـ أّي ٟمص أو ىم٤مقمدة ؿمٞمئ٤ًم 

يتّمؾ سمٗم٘مف اًمٌٞمئ٦م أو أؾمٚمح٦م اًمدُم٤مر اًمِم٤مُمؾ، ومٞمام ٓ يتحّٛمؾ هذا اًمٜمّص أو شمٚمؽ 

ت٤مئ٩م ُمـ هذا اًمٜمقع، إُمر اًمذي ىمد خيٚمؼ سمٕمض آرشم٤ٌمك ذم إدارة اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًم٘م٤مقمدة ٟم

آضمتٝم٤مدي٦م اهل٤مدئ٦م واًمرصٞمٜم٦م، وم٘مد ٓطمٔمٜم٤م قمغم سمٕمْمٝمؿ اؾمتخدام ُمثؾ ىم٤مقمدة اخلراج 

سم٤مًمْمامن، وُمـ ًمف اًمٖمٜمؿ ومٕمٚمٞمف اًمٖمرم، وىم٤مقمدة طمٗمظ شمقازن اًمٓمٌٞمٕم٦م، وىم٤مقمدة شمْم٤ميػ 

دات، ومْماًل قمـ ٟمّمقص ومرقمٞم٦م ضمزئٞم٦م احلّؼ واًمتٙمٚمٞمػ، وىم٤مقمدة اًمٜمٔم٤موم٦م ذم اًمٕم٤ٌم

يمثػمة مّحٚم٧م أيمثر مم٤ّم شمتحّٛمؾ، وٓ يٌدو ُمٜمٝم٤م أهّن٤م سمّمدد اًمت٠مؾمٞمس ـ وًمق اًمْمٛمٜمل ـ 
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 عمٗم٤مهٞمؿ اًمٌٞمئ٦م سمام هل٤م ُمـ وقمل ُمٕم٤مس.

 

 َشاسٌ ايبشح يف ايب١٦ٝ ٚأطًش١ ايذَاس ايؼاٌَ

ي٦م وقمغم أّي٦م طم٤مل، وم٤محلدي٨م قمـ ُمقوقع أؾمٚمح٦م اًمدُم٤مر اًمِم٤مُمؾ، ٓؾمٞمام ُمـ زاو

 قمالىمتف سم٢مؿمٙم٤مًمّٞم٦م اًمٌٞمئ٦م، ي٘مع ذم ُمرطمٚمتلم:

 

 أٚاًل: اَتالى أطًش١ ايذَاس ايؼاٌَ

ٟم٘مّمد هبذه اعمرطمٚم٦م اًمٌح٨م قمـ أٟمف هؾ جيقز ًمٚمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م أن شمًٕمك 

ُٓمتالك أؾمٚمح٦م اًمدُم٤مر اًمِم٤مُمؾ أم ٓ؟ وذًمؽ سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ اؾمتخداُمف، أي أٟمٜم٤م 

، وإٟمام ٟمالطمظ حمض احلّمقل قمٚمٞمٝم٤م، ٓ ٟمٜمٔمر هٜم٤م إمم ُم٠ًمًم٦م اؾمتخدام هذه إؾمٚمح٦م

 ومٝمؾ هذا ضم٤مئز أم ٓ؟

 شمتج٤مذب اجلقاب قمـ هذا اًمت٤ًمؤل جمٛمققم٦م ىمقاقمد وم٘مٝمّٞم٦م، أمّهٝم٤م:

 

 ايكاعذ٠ األٚىل: َبذأ سش١َ اإلضشاس باإلْظإ ـ ايب١٦ٝ

ُمـ اًمٓمٌٞمٕمل أّن اُمتالك أؾمٚمح٦م اًمدُم٤مر اًمِم٤مُمؾ أو اًمٓم٤مىم٦م اًمٜمقوي٦م قمٛمقُم٤ًم ُمِمٛمقل 

ـّ ىم٤مقمدًة ُم١مصمرة ًم٘م٤مٟمقن اًمؼماءة اًمنمقم ّٞم٦م، طمٞم٨م ٓ يقضمد دًمٞمؾ يٛمٜمع قمـ ذًمؽ، ًمٙم

شمتدظّمؾ هٜم٤م وشمنمط أن ٓ يٙمقن اًمًٕمل ُٓمتالك هذه إؾمٚمح٦م ُمّيًا سم٤مًمٌٞمئ٦م سمٛمٕمٜمك 

ُم٤م يٚمحؼ اًمير سم٤مإلٟم٤ًمن، طمتك قمغم ُمًتقى إضمٞم٤مل إظمرى، أو سمام يتٕمّٚمؼ 

٦م اإلضار سم٤مإلٟم٤ًمن سمام يّمدق قمٚمٞمف قمٜمقان اإلضار سمف، وهذه اًم٘م٤مقمدة هل طمرُم

سم٤مًمٖمػم، وم٢مّن اإلضار سم٤مًمٖمػم طمرام قم٘ماًل وٟم٘ماًل يمام هق ُمدًّمؾ ذم حمّٚمف، وهٜم٤م إذا يم٤مٟم٧م 

أؾمٚمح٦م اًمدُم٤مر اًمِم٤مُمؾ ـ قمغم ُمًتقى احلّمقل قمٚمٞمٝم٤م أو طمٗمٔمٝم٤م ـ ُمقضم٤ًٌم ًمذًمؽ 

 يٙمقن طمراُم٤ًم، وإُمر ذم هذه اًم٘مْمٞم٦م يرضمع ومٞمف إمم أهؾ اخلؼمة.
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ُمٚمٙم٤ًم ؿمخّمٞم٤ًم إذا ٟمٔمرٟم٤مه٤م سمٛمجٛمٚمٝم٤م، سمؾ  واعم٘مّمقد هبذا اًم٘مٞمد أّن اًمٓمٌٞمٕم٦م ًمٞم٧ًم

هل ُمٚمؽ اإلٟم٤ًمن سمام ذم ذًمؽ إضمٞم٤مل اًمالطم٘م٦م، وقمٜمقان اًمير ٓ خيتّص سم٢محل٤مىمف 

سمٛمـ هؿ أطمٞم٤مء اًمٞمقم، سمؾ يّمدق قمروم٤ًم أيْم٤ًم قمغم إضمٞم٤مل اًمالطم٘م٦م، وٓ أىمّؾ ذم سمٕمض 

ذه إؾمٚمح٦م اعمقارد اعمٚمحقفم٦م ًمٚمٕمرف وًمق قمؼم شمٜمٌٞمٝمف إًمٞمٝم٤م، وهٜم٤م إذا يم٤من ذم إٟمت٤مج ه

ضرًا يٚمحؼ سم٤مًمٌٞمئ٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمألرض ٟمتٞمج٦م ـ ٓ أىمّؾ ـ ُمِمٙمٚم٦م اًمٜمٗم٤مي٤مت اًم٤ًمُم٦م اًمتل 

شمٜمتجٝم٤م ُمٕم٤مُمؾ هذه إؾمٚمح٦م يقُمٞم٤ًم، إُمر اًمذي ي١مّدي ـ وًمق شمدرجيٞم٤ًم ـ إمم إحل٤مق 

اًمير سم٤مًمٜم٤مس وًمق قمغم ُمًتقى إضمٞم٤مل اًم٘م٤مدُم٦م، أؿمٙمؾ إُمر إن مل شمٙمـ هٜم٤مك 

 ُمّمٚمح٦م أهؿ.

ي طمقل إوم٤ًمد اًمٖمرب ًمٚمٌٞمئ٦م، داًمّمقرة ٟمًتخدم ُمث٤مل روضمٞمف هم٤مرو وًمٙمل ٟم٘مّرب

وم٢مّن ىمٓمع أؿمج٤مر هم٤مسم٤مت اهلٜمد ًمق ًمقطمظ سمٜمٔمرة ومردي٦م سمحت٦م مل يٙمـ ومٞمف أّي طمرج، 

إٟمٗم٤مل ًمٚمِمٞمٕم٦م،  ٓؾمٞمام قمغم ُمًتقى اًمٗم٘مف اًمٗمردي اًم٘م٤مئؿ قمغم ٟمٔمري٦م حتٚمٞمؾ اإلُم٤مم

٤مٟمٞم٤ًم ًمٗمٝمٛمٜم٤م أّن اًمٙمثػم ُمـ أُم٤م ًمق ًمقطمظ اعمِمٝمد ُمـ زاوي٦م قم٤مُم٦م ممتّدة زُمٜمٞم٤ًم وُمٙم

ومٞمْم٤مٟم٤مت اهلٜمد اًمتل شمقدي سمحٞم٤مة أٓف سمِمٙمؾ ُمتٙمّرر يم٤من ؾمٌٌف إومٜم٤مء اًمٖم٤مسم٤مت اًمتل 

يٕمّد وضمقده٤م ضوري٤ًم ًمتقازن اًمٓمٌٞمٕم٦م، وهٙمذا احل٤مل ذم قمدم وٌط طمريم٦م احلرارة 

قمغم وضمف إرض وأزُم٤مت آٟمح٤ٌمس احلراري، وقمدم وضمقد ىمقاٟملم خمتّّم٦م سمذًمؽ، 

ا إُمر إمم ظمقف طم٘مٞم٘مل ًمذوسم٤من ضم٤ٌمل اجلٚمٞمد اًمٕمٛمالىم٦م ُمثاًل ذم اعمحٞمط وم٘مد أّدى هذ

اعمتجّٛمد اًمِمامزم، إُمر اًمذي يٜمذر سمٙم٤مرصم٦م قمغم اًمٕم٤ممل ٟمتٞمج٦م ارشمٗم٤مع ُمٜمًقب ُمٞم٤مه 

 اًمٌح٤مر وارشمٗم٤مع درضم٦م احلرارة، وأُمثٚم٦م ذًمؽ يمثػمة ضمدًا.

شمٕمٚمٞم٘مف قمغم  ذم ويٛمٙمـ ذيمر ُمث٤مل داّل هٜم٤م أيْم٤ًم، وهق ُم٤م ـمرطمف اًمًٞمد اخلٛمٞمٜمل

                                           
 .151: 21( روح اهلل اخلٛمٞمٜمل، صحٞمٗمف إُم٤مم )سم٤مًمٗم٤مرؾمٞم٦م( 1)
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ُم٤م ىمٞمؾ ًمف ُمـ اٟمت٘م٤مد سمٕمض اًمٕمٚمامء ًمٌٕمض اًمٗمت٤موى واعمقاىمػ اًمّم٤مدرة قمٜمف مم٤م خي٤مًمػ 

اًمٗم٘مف اًمِمٞمٕمل، ُمثؾ ىمْمٞم٦م حتٚمٞمؾ إٟمٗم٤مل ًمٚمِمٞمٕم٦م يم٤مًمٖم٤مسم٤مت وؿمٓمقط اًمٌح٤مر و.. وم٘مد 

أضم٤مب رمحف اهلل سم٠مٟمف ًمق هٟم٤م قمغم هذا اًمٗم٘مف حلّمٚم٧م يمقارث سمٞمئٞم٦م وعم٤م أُمٙمـ ـم٤ٌمقم٦م 

ٙمت٥م سمٕمد ذًمؽ، سمؾ ًمت٘مّدُم٧م ُمٞم٤مه اًمٌح٤مر داظمؾ اًمٞم٤مسم٦ًم وهق اعمجالت واًمّمحػ واًم

 أُمر ًمف ُمٗم٤مقمٞمؾ ؾمٚمٌٞم٦م يمٌػمة.

إّن ُمالطمٔم٦م ىم٤مقمدة طمرُم٦م اإلضار سم٤مًمٖمػم قمغم اعمًتقى اًمٗمردي واجلامقمل، وقمغم 

ُمًتقى اجلٞمؾ احل٤مض وإضمٞم٤مل اًمالطم٘م٦م، يٛمٙمٜمف أن ي٤ًمقمد ذم اخلروج سمٛمقاىمػ 

اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ًمألرض، وسمٗم٘مف اًمٌٞمئ٦م، ُمـ هٜم٤م ىمٚمٜم٤م وم٘مٝمٞم٦م قمديدة شمتٕمّٚمؼ سم٤مؾمتثامر اًمثروات 

سم٠مٟمف إذا يم٤من اًمًٕمل ُٓمتالك هذه إؾمٚمح٦م يٚمحؼ اًمير سمٛمـ حيرم اإلضار سمف مل جيز 

 هذا اًمتّمٜمٞمع أو اًمتخزيـ، شمٌٕم٤ًم ًممصم٤مر اًمٜم٤ممج٦م.

وُمـ هذا اًمٜمقع ُم٤م يتٕمّٚمؼ سم٤مطمتامل قمدم إُمٙم٤مٟمٞم٦م طمٗمٔمٝم٤م ُمـ اًمتٚمػ، أو شمّنب 

ريـ قمٚمٞمٝم٤م، وم٢مّن ظمٓمقرة اعمحتٛمؾ هٜم٤م شمٚمزم سم٤مٓطمتٞم٤مط اإلؿمٕم٤مقم٤مت أو طمّمقل أظم

 ذم ذًمؽ: شمٌٕم٤ًم ًمٚمٔمروف اعمقوققمّٞم٦م.

وقمٜمدُم٤م ٟمتحّدث قمـ اإلٟم٤ًمن اًمذي حيرم اإلضار سمف، وم٢مّن اعم٘مدار اعمًّٚمؿ وم٘مٝمٞم٤ًم 

هق اعمًٚمؿ واًمذُّمل وأُمث٤مهلام ممّـ طمٙمٛم٧م اًمنميٕم٦م سم٤مطمؽماُمف ذم اًمٜمٗمس واعم٤مل 

شمٖمدو ىم٤مئٛم٦ًم قمغم اًمٜمٔمري٦م اًمتل خيت٤مره٤م اًمٗم٘مٞمف ذم طمرُم٦م  واًمٕمرض، أُّم٤م همػممه٤م وم٤مًم٘مْمّٞم٦م

همػمهؿ، وىمد شمقّصٚمٜم٤م ذم أسمح٤مصمٜم٤م اعمٗمّّمٚم٦م ذم وم٘مف اجلٝم٤مد إمم أّن إصؾ ذم اإلٟم٤ًمن أّٟمف 

حمؽمم ُم٤م مل يٕمتد قمغم اعمًٚمٛملم أو اًمدوًم٦م واعمجتٛمع اإلؾمالُمٞملم، أو يٙمقن ذم ؾمٞم٤مق 

٥م قمٚمٞمف أطمٙم٤مم احلرسمٞم٦م، أي اعمتٚمٌّس آقمتداء واًمٕمدوان، ومٝمذا هق احلريب اًمذي شمؽمشمّ 

سم٤محلرب سم٤مًمٗمٕمؾ أو اًم٘مّقة اًم٘مري٦ٌم ُمـ اًمٗمٕمؾ، سمحٞم٨م يّمدق قمروم٤ًم أّٟمف حم٤مرب 

ًمٚمٛمًٚمٛملم، وًمٞمس يمؾ همػم ُمٕم٤مهد أو ذُّمل حيٙمؿ سم٤محلرسمٞم٦م وشمً٘مط طمرُمتف وم٘مٝمٞم٤ًم، وإن 
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يم٤من يٛمٙمـ شمٕمٛمٞمؿ ُمٗمٝمقم اعمٕم٤مهدة قمغم ُمـ اقمتؼمٟم٤مه همػم طمريب، قمغم سمٞم٤من ومّّمٚمٜم٤مه ذم 

 ّٚمف، ومٚمػماضمع.حم

ُمـ هذا يمّٚمف، ٟمًتٓمٞمع أن ٟمدرج أيْم٤ًم ُم٠ًمًم٦م اإلهاف ذم اؾمتخدام اًمٓمٌٞمٕم٦م ذم 

ىمْمّٞم٦م اإلضار سم٤مًمٖمػم: ّٕٟمف ىمد يٜم٤مىمش ؿمخٌص ُم٤م ذم يمقهن٤م قمٜمقاٟم٤ًم ُمًت٘ماًل هٜم٤م ـ 

ـ ُمـ طمٞم٨م إّن اإلهاف يرضمع إمم آؾمتخدام اًمزائد قمـ  ظمالوم٤ًم ًمٌٕمض اًم٤ٌمطمثلم

يثػم اعمتحّدصمقن قمـ اؾمتثامر اًمٓمٌٞمٕم٦م هٜم٤م أّن طم٤مضم٤مت اإلٟم٤ًمن  اعم٘مدار اعمٕم٘مقل، ورسمام

اعمٕم٤مس شمٕم٤مفمٛم٧م وُم٤م يدظمؾ ذم وٛمـ احلّد اعمٕم٘مقل ًمالؾمتٝمالك ىمد ازداد ُم٤ًمطم٦ًم 

ـّ زي٤مدة  وجم٤مًٓ، وم٤مُمتالك اًمًالح اًمٜمقوي أو اًمٓم٤مىم٦م اًمٜمقوي٦م ًمف ومقائد يمثػمة، ًمٙم

يٕمّد إهاوم٤ًم ذم اعمّمٓمٚمح  اؾمتٝمالك اإلٟم٤ًمن عمقارد اًمٓمٌٞمٕم٦م وإُمٙم٤مٟم٤مهت٤م طمتك ًمق مل

اًمٗم٘مٝمل ـ وهق إهاف ذم سمٕمض اعمقارد قمغم إىمّؾ ـ ًمٙمٜمّف ٓ ؿمؽ يٕمّد إضارًا 

سم٤مإلٟم٤ًمن اًمٜمققمل اًمِم٤مُمؾ ًمألضمٞم٤مل اًمالطم٘م٦م، ُمـ طمٞم٨م إّن هذا آؾمتٝمالك ىمد يّي 

هبذه إضمٞم٤مل ويٗمّقت قمٚمٞمٝم٤م إُمٙم٤مٟم٤مت آؾمتٗم٤مدة ُمـ ـم٤مىم٤مت اًمٓمٌٞمٕم٦م مم٤ّم ىمد يْمٕمٝم٤م 

 ضم٦م: ٟمٔمرًا ٓؾمتٝمالك إضمٞم٤مل اًم٤ًمسم٘م٦م ُمٕمٔمؿ اعمقارد واإلُمٙم٤مٟم٤مت.ذم ُمقاىمػ طمر

وم٢مذا مل ٟم٘مؾ سم٠مّن اًمٓمٌٞمٕم٦م ُمٚمٌؽ ًمٚمٜمقع اإلٟم٤ًمين اعمٛمتّد ذم اًمزُم٤من واعمٙم٤من سمحٞم٨م ىمٚمٜم٤م 

اًمذي أطمّؾ اًمتٍّمف ذم قمٍم اًمٖمٞم٦ٌم ووم٘م٤ًم ٕصقل اعمذه٥م  سمٛمٚمٙمٞم٦م اإلُم٤مم

ت سمٕمُد، وُمـ صمؿ مل يٕمد اإلُم٤مُمل، أو أؿمٙمؾ ؿمخٌص ذم ُمٚمٙمٞم٦م اعمٕمدوم اًمذي مل ي٠م

يٛمٙمـ سم٥ًٌم ذًمؽ ـ أوًٓ ـ إضمراء ىم٤مٟمقن طمٔمر اًمتٍّمف ذم اعم٤مل اعمِمؽمك سمدون إذن 

ذم همػم اعم٘مدار اعم٘مٓمقع اًمؽمظمٞمص سمف، ومل يٕمد يٛمٙمـ يمذًمؽ ـ صم٤مٟمٞم٤ًم ـ حتديد وشمْمٞمٞمؼ 

ىم٤مٟمقن اًمًٚمٓمٜم٦م )اًمٜم٤مس ُمًّٚمٓمقن قمغم أُمقاهلؿ( ذم طمّؼ إطمٞم٤مء اعمٕم٤مسيـ، ومل يٕمد 

                                           
، دار اهل٤مدي، سمػموت، 58ـ  55( طمًلم اخلِمـ، اإلؾمالم واًمٌٞمئ٦م، ظمٓمقات ٟمحق وم٘مف سمٞمئل: 1)

 م.2114اًمٓمٌٕم٦م إومم، 
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وهمػممه٤م: ًمٕمدم  ُمـ أشمٚمػو  قمغم اًمٞمدصم٤مًمث٤ًم ـ إضمراء ىمقاقمد اًمْمامن، ُمثؾ: يٛمٙمـ ـ 

صدق هذه اًم٘مقاقمد ذم همػم ُم٤مل اًمٖمػم... إذا مل يٙمـ هذا يمّٚمف يم٤مومٞم٤ًم وٟمقىمش ومٞمف، ومال 

أىمّؾ ُمـ صدق قمٜمقان اإلضار سمٛمـ ؾمٞم٠ميت قمغم يمثػم ُمـ طم٤مٓت شمدُمػم اًمٌٞمئ٦م. 

ٔم٦م صدور اًمٗمٕمؾ ُمـ اًمْم٤مّر، سمؾ يٙمٗمل واإلضاُر ٓ يِمؽمط ومٞمف وضمقد اعمتّير حل

صدق صدوره ُمـ اًمْم٤مّر ذم أن سمحٞم٨م ُيٕمٚمؿ سمٚمحقق اًمير ذم اعمًت٘مٌؾ سم٤معمتّير، 

وًمق ُمـ ظمالل صدق اًمتًٌٞم٥م أو همػم ذًمؽ ُمـ اًمٕمٜم٤مويـ اعمٌحقصم٦م ذم اًمٗم٘مف 

 اإلؾمالُمل.

إذن، وم٤مجلقاز هق اًم٘م٤مقمدة اعمحّٙمٛم٦م هٜم٤م ُم٤م مل يٓمرأ قمٜمقان حمّرم يم٤مإلضار 

 ريـ.سم٤مٔظم

 

٠ّٛ يفشض ايشٖب١ )َبذأ تٛاصٕ ايشدع(  ايكاعذ٠ ايجا١ْٝ: قاعذ٠ إعذاد ايك

يٛمٙمـ هٜم٤م اًمؽمىمل قماّم أؾمٚمٗمٜم٤مه ُمـ ىمٌؾ، قمؼم اًم٘مقل سم٠مّن أدًّم٦م آؾمتٕمداد ًمٚمجٝم٤مد، 

َباِط اَْلْقِؾ ُتْرِهُبقَن بِ ٓؾمٞمام ىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿ ٍة َوِمـ رن ـ ُؿقه ا اْشَتطَْعُتؿ من ؿ مه وْا ََلُ ِف َوَأِظده

ؿْ  ـُ (، ىمد ذيمرٟم٤م ذم حمّٚمف أهن٤م فم٤مهرة ذم آؾمتٕمداد 61﴾ )إٟمٗم٤مل: ..َظْدوه اَّللِ َوَظُدوه

اعمقضم٥م ًمره٦ٌم اًمٕمدو وًمق مل شم٘مع طمرب، وهذا ُم٤م ىمد يٜمٓمٌؼ قمغم اًمًٕمل ُٓمتالك 

أؾمٚمح٦م اًمدُم٤مر اًمِم٤مُمؾ أو سمٕمْمٝم٤م قمغم إىمّؾ، طمٞم٨م حيّمؾ اًمٌٚمد اًمذي يٛمٚمٙمٝم٤م قمغم 

ٟم٦م ؾمٞم٤مؾمٞم٦م ُمرُمقىم٦م شمٕمٞمؼ إىمدام أظمريـ قمغم آقمتداء طمّم٤مٟم٦م وىمّقة وُمٜمٕم٦م وُمٙم٤م

قمٚمٞمف، ومٝمذا اًمتقازن ذم اًم٘مقى ُمـ أسمرز ُمّم٤مديؼ أي٦م اًمٙمريٛم٦م طمٞمٜمئذ، ومٞمٙمقن حتّمٞمؾ 

ـّ حت٘مٞمؼ احلامي٦م إٓ سمذًمؽ، وهٜم٤م ي٘مع  هذه إؾمٚمح٦م واضم٤ًٌم هبذا اعم٘مدار، إذا مل يتً

ضمٝم٦م وطمرُم٦م اإلضار اًمتزاطمؿ سملم وضمقب اإلقمداد اعمٗميض إمم إي٘م٤مع اًمره٦ٌم ُمـ 

ٌّؼ ىمقاقمد اًمتزاطمؿ طمٞمٜمئذ سمت٘مديؿ إهّؿ قمغم اعمٝمؿ.  سم٤مًمٖمػم ُمـ ضمٝم٦م صم٤مٟمٞم٦م، وشمٓم



 369 ...................... قاربة فقهّية أّولّيةفقه البيئة وأسلخة الدمار الشامل، مدخل مل

وٓ ُمٕمٜمك ًمٚم٘مقل هٜم٤م سم٠مّن آي٦م اًمره٦ٌم دمٞمز اًم٘مّقة وٓ دمٞمز اًمٕمٜمػ، وأّن اُمتالك 

أؾمٚمح٦م اًمدُم٤مر اًمِم٤مُمؾ يٕمّد ؾم٤ًٌٌم ًمؽموي٩م اًمٕمٜمػ وصم٘م٤مومتف ذم احلٞم٤مة اإلٟم٤ًمٟمّٞم٦م، يمام هل 

اًم٤ٌمطمثلم اعمٕم٤مسيـ ُمثؾ اًمديمتقر ضمقدت ؾمٕمٞمد: ّٕن شمقازن اًم٘مقى  ٟمٔمري٦م سمٕمض

حيقل دون حتّ٘مؼ اًمٕمٜمػ أيْم٤ًم، يمام أّٟمف ٓ ُمٕمٜمك ًمتقازن اًم٘مقى ُمع إسمٕم٤مد ومروّٞم٦م 

اًمٕمٜمػ إُمٙم٤مٟم٤ًم، ومٚمؿ ٟمٗمٝمؿ اًمقضمف اعمٜمٓم٘مل اًمًٚمٞمؿ ذم هذا اعمقوقع! أًمٞمس اإلقمداد 

يٛمٙمٜمف أيْم٤ًم أن يِمّٙمؾ ُم٤مّدًة ظمّم٦ٌم ًمرسم٤مط اخلٞم٤مل اعمٍّمح سمف ُمث٤مًٓ ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م 

ًمٚمتٜم٤مومس ذم هذا اعمج٤مل، سمام ىمد خيٚمؼ صم٘م٤موم٦م قمٜمػ ُمْم٤مّدة؟! وأًمٞمس اًمًٕمل ُٓمتالك 

اًمًٞمقف واًمرُم٤مح واًمٜم٤ٌمل ُمقضم٤ًٌم أيْم٤ًم خلٚمؼ داومع ُمْم٤مّد قمٜمد اًمٓمرف أظمر قمغم 

 اعمًتقى اإلُمٙم٤مين؟!

زع أؾمٚمح٦م اًمدُم٤مر واٟمٓمالىم٤ًم ُمـ جمٛمؾ ُم٤م شم٘مّدم، ئمٝمر أٟمف ًمق ؾمٕم٧م دول اًمٕم٤ممل ًمٜمـ

اًمِم٤مُمؾ ًمتجٜمٞم٥م اًمٌنمي٦م خم٤مـمره٤م ووٛمٜم٧م اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م قمدم ظمرق اًمدول 

إظمرى هلذا آشمٗم٤مق سمحٞم٨م أظمرج هذا اًمًالح سم٤معمّرة ُمـ طمّٞمز اخلدُم٦م اًمٕمًٙمري٦م 

واًمتقفمٞمػ اًمًٞم٤مد، يم٤من ُمـ اًمقاضم٥م قمغم دوًم٦م اعمًٚمٛملم اعمِم٤مريم٦م ذم هذا آشمٗم٤مق 

ُمتالك هذه إؾمٚمح٦م، وإن يم٤من ُم٘مت٣م إـمالق آي٦م دومٕم٤ًم ًمٚمير سمحٞم٨م ٓ شمًٕمك ٓ

آؾمتٕمداد هق اًمقضمقب، إٓ أٟمٜم٤م ىمٚمٜم٤م ذم حمّٚمف: إّن آي٦م آؾمتٕمداد ٓ يراد ُمٜمٝم٤م حتّمٞمؾ 

مت٤مم اإلُمٙم٤مٟم٤مت طمتك ًمق حتّ٘م٘م٧م اًمره٦ٌم، وإٟمام اعم٘مّمقد إجي٤مد هذه اًمره٦ٌم اعمٕمؼّم قمٜمٝم٤م 

قمغم ًمزوم حتّمٞمؾ اعمزيد ُمـ  اًمٞمقم سم٤مًمردع، وم٢مذا طمّمؾ اًمردع وهق اًمٖم٤مي٦م، ومال دًمٞمؾ

 إؾمٚمح٦م و..

 

 ثاًْٝا: اطتخذاّ أطًش١ ايذَاس ايؼاٌَ

ىمد ي٘م٤مل سم٠مّن ُم٘مت٣م إـمالىم٤مت أي٤مت واًمرواي٤مت اًمقاردة ذم سم٤مب اجلٝم٤مد، أو 
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ُم٘مت٣م قمدم سمٞم٤من اًمتحريؿ هق ضمقاز اؾمتخدام هذه إؾمٚمح٦م وهمػمه٤م سمال أّي حمذور، 

اًمِم٤مُمؾ، اٟمٓمالىم٤ًم ُمـ ُمٕمٓمٞم٤مت  ًمٙمـ ىمد ي٘م٤مل سمحرُم٦م اؾمتخدام أؾمٚمح٦م اًمدُم٤مر

اؾمتدًٓمّٞم٦م شمٗمرض ذًمؽ، وهٜم٤م جي٥م قمٚمٞمٜم٤م ُمت٤مسمٕم٦م ُمٕمٓمٞم٤مت اًم٘مقاقمد واعم٘م٤مصد 

اًمٗم٘مٝمّٞم٦م، إمم ضم٤مٟم٥م اجلزئٞم٤مت اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمتل ىمد شمتّمؾ سم٤معمقوقع ًمتِمّٙمؾ صقرًة ُم٤م 

 قمٜمف، وذًمؽ قمغم اًمِمٙمؾ اًمت٤مزم:

 

 ـ قاعذ٠ سش١َ إٖالى اذتشخ ٚايٓظٌ )َبذأ سعش تذَري ايب١٦ٝ( 1

ىمد يًتٜمد هٜم٤م إلصم٤ٌمت حتريؿ اؾمتٕمامل هذه إؾمٚمح٦م إمم أّن اؾمتخداُمٝم٤م يٕمّد ُمـ 

ُمّم٤مديؼ إهالك احلرث واًمٜمًؾ، وهق ُمـ أسمِمع أٟمقاع شمدُمػم اًمٌٞمئ٦م احلٞم٦ّم، وىمد حتّدصمٜم٤م 

ـَ ﴿قمٜمد دراؾم٦م وم٘مف احلٞم٤مة اعمدٟمٞم٦م ذم احلرب، وىمٚمٜم٤م: إّن فم٤مهر أي٦م اًمٙمريٛم٦م:  َوِم

ْكَقا َوُيْشِفُد اَّللَ َظَذ َما ِِف َؿْؾبِِف َوُهَق َأَفده اِْلَصاِم افـهاِس َمـ ُيْعِجُبَؽ َؿقْ   *ُفُف ِِف اَْلَقاِة افده

 *َوإَِذا َتَقػه َشَعك ِِف إَْرِض فِقُْػِسَد ؾِقَِفا َوُُّيْؾَِؽ اَْلْرَث َوافـهْسَؾ َواَّللُ ٓ حُيِبه افَػَساَد 

ُة بِاإِلْثِؿ َؾَحْسُبُف َجَفـهُؿ َوَفبِئَْس ادَِفادُ  َوإَِذا ؿِقَؾ َفُف اتهِؼ اَّللَ َأَخَذْتفُ  ـ  214)اًمٌ٘مرة:  ﴾افِعزه

(، هق طمرُم٦م ُم٤م يّمدق قمٚمٞمف قمروم٤ًم إهالك احلٞم٤مة احلٞمقاٟمٞم٦م واًمٜم٤ٌمشمٞم٦م، سمحٞم٨م 216

شمٙمقن ُم٤ًمطم٦م اإلهالك وؾمٞمٕم٦م، وهلذا ذه٥م سمٕمض اًمٕمٚمامء إمم يمقن إهالك احلرث 

، وإذا يم٤من ذم قمٍم ٟمزول أي٦م ُمّمداق سم٤مرز واًمٜمًؾ ُمـ أؿمّد اعمحّرُم٤مت اًمنمقمّٞم٦م

إلهالك احلرث واًمٜمًؾ، وم٢مٟمف سمال ؿمؽ ًمـ يٙمقن طمجٛمف أيمؼم ُمـ طمجؿ اإلهالك 

اعمقضمقد ذم أؾمٚمح٦م اًمدُم٤مر اًمِم٤مُمؾ، وم٤مؾمتخدام هذه إؾمٚمح٦م ُمـ أسمرز ُمّم٤مديؼ 

إهالك احلرث واًمٜمًؾ، ومٞمٙمقن طمراُم٤ًم، وهذا ُم٤م يرضمع إمم ُم٘مّمد طمٗمظ اًمٜمقع 

                                           
ت، اًمٓمٌٕم٦م إومم، ، ُم١مؾّم٦ًم اًمققمل اإلؾمالُمل، سمػمو229( حمٛمد احلًٞمٜمل اًمِمػمازي، اًمٌٞمئ٦م: 1)

 م.2111
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 اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمّٞم٦م. واًمٜمًؾ ُمـ ُم٘م٤مصد

وىمد ٟمزًم٧م هذه أي٦م ذم إظمٜمس سمـ ذيػ اًمذي شمٔم٤مهر سم٤مإلؾمالم، صمؿ همدر 

سم٤معمًٚمٛملم، وم٠مطمرق زرقمٝمؿ وقم٘مر محػمًا هلؿ، وأومًد ذم إرض، ومٜمـزًم٧م هذه أي٦م 

 ومٞمف.

وٟمحـ ٟمالطمظ أهّن٤م شمذّم اإلٟم٤ًمن اًمذي إذا أقمٓمل ؾمٚمٓم٦ًم ذم إرض أومًد ومٞمٝم٤م 

 ؾ روح احلٞم٤مة ذم اًمٜم٤مس واعمجتٛمع.وأهٚمؽ احلرث واًمٜمًؾ، وم٘مت

وىمد يٜم٤مىمش آؾمتدٓل سم٤مٔي٦م أهن٤م همػم واردة ذم احلرب اعمنموقم٦م سملم اعمًٚمٛملم 

شمالف ًمألُمقال سمٖمػم طمّؼ وقمغم وضمف اًمٔمٚمؿ وأقمدائٝمؿ، وإٟمام شمٜمٝمك قمـ هذا اإل

 .شمالف وٟمحقهواًمٕمدوان هبدف اًمتخري٥م ٓ همػم، ٓ ُمـ ُمّمٚمح٦م شم٘مع ذم هذا اإل

اإلؿمٙم٤مل يقاضمف ُمِمٙمٚم٦م أّن أي٦م اًمٙمريٛم٦م وإن مل شمٜمـزل ذم احلرب، إٓ إٓ أّن هذا 

أّن ومٞمٝم٤م ًم٤ًمٟم٤ًم إـمالىمٞم٤ًم، طمٞم٨م شمتحّدث قمـ فم٤مهرة ٓ قمـ ومرد، وهل فم٤مهرة ؾمٚمقك 

ُمـ يٛمٚمؽ اًمًٚمٓم٦م ذم إرض ؾمٌٞمالً إوم٤ًمدي٤ًم، سمحٞم٨م هيٚمؽ احلرث واًمٜمًؾ، أي 

هلل ٓ حي٥ّم اًمٗم٤ًمد، وهذا يتٕمّرض ًمٚمخٚمؼ واًمزرع ومٞمتٚمٗمٝم٤م، وىمد قمّٚمٚم٧م أي٦م سم٠مّن ا

ُمٕمٜم٤مه أّن إهالك احلرث واًمٜمًؾ سمٜمٗمًف فم٤مهرة إوم٤ًمدي٦م، إٓ إذا ىم٤مم دًمٞمؾ قمغم ضمقازه٤م 

ذم هذا اعمقرد أو ذاك، ومتٙمقن ظم٤مرضم٦ًم ًمٚمٕمٜمقان اًمٓم٤مرئ أو ًمٚمدًمٞمؾ اعمخّّمص، 

ُؽْؿ أَ ُمتحّدصم٤ًم قمـ سمٜمل إهائٞمؾ: ﴿.. شمٕم٤ممموشمٙمقن أي٦م قمغم وزان ىمقًمف  ْن َؿاَل َظَسك َربه

ْقَػ َتْعَؿُؾقنَ  ـَ َْرِض َؾَقـُْظَر  ْٕ ْؿ َوَيْسَتْخؾَِػُؽْؿ ِِف ا ـُ  (.129﴾ )إقمراف: ُُّيْؾَِؽ َظُدوه

وقمٚمٞمف، ومٝمذه أي٦م ُمٌدأ ُمـ ُم٤ٌمدئ مم٤مرؾم٦م اًمًٚمٓم٦م ذم اإلؾمالم، أن ٓ يّمػم 

احل٤ميمؿ ُمٝمٚمٙم٤ًم ًمٚمحرث واًمٜمًؾ، ُم٤م مل ي٘مؿ دًمٞمؾ قمغم آؾمتثٜم٤مء، وقمٚمٞمف، ومٝمذه أي٦م ُمـ 

                                           
 .29( طمًـ أسمق همدة، ىمْم٤مي٤م وم٘مٝمٞم٦م ذم اًمٕمالىم٤مت اًمدوًمّٞم٦م ـ طم٤مل احلرب: 1)
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 أي٤مت اًمتل يٛمٙمـ آؾمتدٓل هب٤م قمغم ُم٠ًمًم٦م اؾمتخدام أؾمٚمح٦م اًمدُم٤مر اًمِم٤مُمؾ.أهؿ 

وإذا ىمٞمؾ: إّن اؾمتخدام أؾمٚمح٦م اًمدُم٤مر اًمِم٤مُمؾ إٟمام هق عمّمٚمح٦م احلرب ٓ عمحض 

شمالف واًمتخري٥م، وم٢مّن اجلقاب هق أّن ُمّمٚمح٦م احلرب قمٜمقان ؿم٤مُمؾ عمٓمٚمؼ اإل

اًمتل ؾمٜمتحّدث قمٜمٝم٤م اعمّمٚمح٦م ًمٚمجٞمش، وهق همػم قمٜمقان اًميورة وطم٤مضم٦م احلرب 

ٓطم٘م٤ًم، وم٤معمّمٚمح٦م همػم احل٤مضم٦م، وُم٤م ٟمجٞمز ومٞمف هق احل٤مضم٦م ٓ اعمّمٚمح٦م، وم٢مّن اًمٙمامل 

اًمزائد ُمـ اعمّم٤مًمح ٓ ُمـ احل٤مضم٤مت، وم٤مًمتٛمٞمٞمز ذم وم٘مف احلرب سملم اعمّمٚمح٦م واحل٤مضم٦م 

 قمٜمٍم أؾم٤مس ذم ومٝمؿ وم٘مف احلٞم٤مة واًمٌٞمئ٦م ذم سم٤مب اجلٝم٤مد.

ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م ي١مؾّمس أيْم٤ًم ًمٗم٘مف سمٞمئل  ُمـ هٜم٤م، ومٝمذا اًمٕمٜمقان اعمحّرم اعم٠مظمقذ

سمدرضم٦م ُم٤م: ّٕٟمف يٛمٜمع ُمـ شمدُمػم اًمٌٞمئ٦م احلٞم٦م وإومٜم٤مئٝم٤م، وإن مل يدّل قمغم وضمقب 

 طمٗمٔمٝم٤م: ّٕن اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٌٞمئ٦م ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م يٛمٙمـ شمّمّقر ُمراشم٥م صمالث ًمف:

اعمت٘مّدُم٦م ًمق  شمدُمػم اًمٌٞمئ٦م وختريٌٝم٤م، وهق ُم٤م يٛمٙمـ أن يًتٗم٤مد حتريٛمف ُمـ أي٦م أوًٓ:

 يم٤مٟم٧م اًمٌٞمئ٦م طمٞمقاٟمٞم٦ًم وأطمٞم٤مئّٞم٦م.

طمٗمظ اًمٌٞمئ٦م، سمحٞم٨م ٓ يٙمقن ًمٜم٤م دور ذم اًمتخري٥م، ًمٙمٜمّٜم٤م ٟم٘مػ ُمٙمتقذم  ثاكقًا:

ظمراهب٤م، ومٝمؾ إمم شم١مّدي  أو همػم ـمٌٞمٕمٞم٦م ص٤مدرة ُمـ اًمٖمػم إيدي إزاء قمقاُمؾ ـمٌٞمٕمٞم٦م

 جي٥م قمٚمٞمٜم٤م طمٗمٔمٝم٤م أم ٓ؟ وهذه ُمرشم٦ٌم أقمغم ُمـ اعمرشم٦ٌم اعمت٘مّدُم٦م.

اًمتٜمٛمٞم٦م اًمٌٞمئٞم٦ّم، سمحٞم٨م ٟم٠ًمل: هؾ جي٥م شمقؾمٕم٦م اًمٌٞمئ٦م سمحٞم٨م ٟم٘مقم سمتٜمٛمٞمتٝم٤م  فثًا:ثا

قمؼم اًمتِمجػم وشمٙمثػم احلٞمقاٟم٤مت واًمٜم٤ٌمشم٤مت وحم٤موًم٦م ٟمنمه٤م وزي٤مدهت٤م ذم احلٞم٤مة 

 إروّٞم٦م أم ٓ؟ وهذا أُمٌر أزيد ُمـ إُمريـ إوًملم، يمام هق واوح.

رطمٚم٦م إومم وحتٙمؿ سمحرُمتٝم٤م وأي٦م اًمٙمريٛم٦م اًمتل ٟمحـ سمّمدده٤م شمِمػم وم٘مط إمم اعم

سم٤معمٕمٜمك اًمذي أؾمٚمٗمٜم٤مه، ًمٙمٜمّٝم٤م ٓ شمدّل قمغم اعمرطمٚمتلم اًمالطم٘متلم، وٓ يقضمد دًمٞمؾ ُمٚمزم 

ـ سمٕمٞمدًا قمـ طمٗمظ طمٞم٤مة اإلٟم٤ًمن وىم٤مٟمقن اًمير ـ يٗمرض إُمر اًمث٤مين واًمث٤مًم٨م قمدا ُم٤م 
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ؾمٞم٠ميت، ٟمٕمؿ هٜم٤مك ٟمّمقص ذم احل٨م قمغم اًمتِمجػم واًمزراقم٦م وهمػم ذًمؽ ٓ سمٜمحق 

 قب اًمنمقمل.اًمقضم

وسمٜم٤مء قمغم ُم٤م شم٘مّدم، وم٢مّن هذا اًمدًمٞمؾ ٓ خيتّص سم٤مٕؾمٚمح٦م اعمدُّمرة ًمٚمجامدات، سمؾ 

يِمٛمؾ إؾمٚمح٦م اعمدُّمرة خلّمقص اًمٜم٤ٌمت واحلٞمقان طمتك ًمق فمّٚم٧م اًمٌٞمقت 

واجلامدات قمغم طم٤مهل٤م: ًمّمدق قمٜمقان اإلهالك قمٚمٞمٝم٤م مجٞمٕم٤ًم، وطمٞم٨م شمٌٜمّٞمٜم٤م ذم دراؾم٤مشمٜم٤م 

 ه أي٦م اًمٙمريٛم٦م هٜم٤مك يم٤مٟم٧م دًٓمتٝم٤م هٜم٤م شم٤مُم٦ًم أيْم٤ًم.ذم وم٘مف اجلٝم٤مد آؾمتدٓل هبذ

ٟمٕمؿ، ىمد ٓ يّمدق قمغم سمٕمض أؿمٙم٤مل اؾمتخدام هذه إؾمٚمح٦م ذم سمٕمض اعمقارد 

اخل٤مّص٦م قمٜمقان اإلهالك اعمذيمقر، يمام ًمق أًم٘مٞم٧م ىمٜمٌٚم٦م صٖمػمة ذم طمرب سملم ضمٞمِملم ذم 

ض، إٓ وؾمط اًمّمحراء، سمحٞم٨م قمٚمؿ قمدم شم٠مصمػمه٤م اًمًٚمٌل قمغم احلٞم٤مة قمغم وضمف إر

 أّن هذه اعمقارد ىمٚمٞمٚم٦م، ومٞمٌ٘مك اًمٖم٤مًم٥م هق ذاك، ومتٙمقن طمراُم٤ًم إٓ ذم طم٤مٓت ىمٚمٞمٚم٦م.

 

 ـ قاعذ٠ اطتعُاس األسض )َبذأ ايعُاس٠ ٚايت١ُٝٓ( 2

ٟم٘مّمد هبذه اًم٘م٤مقمدة أّن اإلؾمالم يرهّم٥م ًمٞمس ذم قمدم شمدُمػم اًمٌٞمئ٦م واحلٞم٤مة قمغم 

وطمٞم٤مهت٤م احلٞمقاٟمٞم٦م وضمف إرض، سمؾ ذم قمامرهت٤م وشمٜمٛمٞمتٝم٤م واؾمتّمالح أراوٞمٝم٤م 

 واًمٜم٤ٌمشمٞم٦م، سمحٞم٨م ٓ هتٛمؾ ومتٛمقت.

.. وذم قمامرة إرض إظمراٌج هل٤م ُمـ هـ(: 1181ي٘مقل اًمًٞمد قمٌد اهلل اجلزائري )

٦م اًمٕمٓمٚم٦م اعمت٤ممخ٦م ًمٚمٕمدم اعمٓمٚمؼ، وُمـ صمّؿ شمًّٛمك ُمقشم٤ًم، إمم يمامهل٤م اعمٛمٙمـ، وحت٘مٞمٌؼ  ًّ ظم

ًء، ُمْم٤موم٤ًم إمم ُم٤م ومٞمف ُمـ حلٙمٛم٦م ظمٚم٘مٝم٤م وشمًخػمه٤م وهل آٟمتٗم٤مع، وُمـ صمؿ ؾمّٛمل إطمٞم٤م

 .ُمّمٚمح٦م اإلٟم٤ًمن واحلٞمقان واًمٜم٤ٌمت

واعمًتٜمد ذم ذًمؽ سمٕمض اًمٜمّمقص اًمتل ىمد يًتقطمك ُمـ وّٛمٝم٤م إمم سمٕمْمٝم٤م 

                                           
 )اعمخٓمقط(. 224( اجلزائري، اًمتحٗم٦م اًمًٜمّٞم٦م: 1)
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 ُمرهمقسمٞم٦م ُمثؾ هذا اًمٌمء، وُمـ سم٤مب اعمث٤مل ٟمذيمر:

ـْ إَِفٍف َوإَِػ َثُؿقَد َأَخاُهْؿ َصاِْلًا َؿاَل َيا َؿْقِم اْظُبُدوْا اَّللَ َما ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  أ ـ َفُؽؿ من

ْؿ ؾِقَفا َؾاْشتَْغِػُروُه ُثؿه ُتقُبقْا إَِفْقِف إِنه َريبن  ـُ ـَ إَْرِض َواْشَتْعَؿَر ؿ من ـُ ُه ُهَق َأكَشَل َؽْرُ

قٌب  ِ (، وم٢مّن ُمٕمٜمك أي٦م اًمٙمريٛم٦م ـ ووم٘م٤ًم عم٤م ذه٥م إًمٞمف سمٕمض 61)هقد:  ﴾َؿِريٌب جمه

ض سم٤مؾمتّمالطمٝم٤م وشمٜمٛمٞمتٝم٤م واإلوم٤مدة ُمٜمٝم٤م، أراد قمامرشمٙمؿ ًمألر شمٕم٤ممماعمٗمّنيـ ـ أّٟمف 

ًمٞمٙمقن ذًمؽ اؾمتج٤مسم٦ًم ـمٌٞمٕمٞم٦م ًمتًخػمه٤م ًمٙمؿ قمؼم اؾمتٖمالهل٤م اؾمتٖمالًٓ صحٞمح٤ًم 

ُهَق ﴿واؾمتثامره٤م وقمدم إمه٤مهل٤م وإشمالومٝم٤م وشمريمٝم٤م ًمتٛمقت، يدقمؿ ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ُؾقا  ـُ ْزؿِِف َوإَِفْقِف افـهُشقرُ افهِذي َجَعَؾ َفُؽُؿ إَْرَض َذفُقٓ َؾاْمُشقا ِِف َمـَاـِبَِفا َو  ﴾ِمـ رن

ـ ذم طمدي٨م  (، وىمد ضم٤مء ذم شمٗمًػم هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م قمـ اإلُم٤مم قمكم15)اعمٚمؽ: 

إّن ُمٕم٤ميش اخلٚمؼ مخ٦ًم: اإلُم٤مرة، واًمٕمامرة، واًمتج٤مرة، واإلضم٤مرة، ـ أّٟمف ىم٤مل: 

ـُؿ﴿:  شمٕم٤مممواًمّمدىم٤مت ـ إمم أن ىم٤مل ـ: وأُم٤م وضمف اًمٕمامرة وم٘مقًمف  ـَ  ُهَق َأكَشَل من

ْؿ ؾِقَفا ـُ ، وم٠مقمٚمٛمٜم٤م ؾمٌح٤مٟمف أٟمف ىمد أُمرهؿ سم٤مًمٕمامرة ًمٞمٙمقن ذًمؽ ﴾إَْرِض َواْشَتْعَؿَر

ؾم٤ًٌٌم عمٕم٤ميِمٝمؿ سمام خيرج ُمـ إرض ُمـ احل٥ّم واًمثٛمرات وُم٤م ؿم٤ميمؾ مم٤م ضمٕمٚمف اهلل 

 .ُمٕم٤ميش ًمٚمخٚمؼ

عم٤مًمؽ إؿمؽم عم٤ّم وٓه ُمٍم  ×ُم٤م ضم٤مء ذم قمٝمد اإلُم٤مم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ب ـ

هذا ُم٤م أُمر سمف قمٌد اهلل قمكم أُمػم اعم١مُمٜملم ُم٤مًمؽ سمـ احل٤مرث إؿمؽم ذم ل: طمٞم٨م ىم٤م

قمٝمده إًمٞمف طملم وٓه ُمٍم: ضم٤ٌمي٦م ظمراضمٝم٤م، وضمٝم٤مد قمدّوه٤م، واؾمتّمالح أهٚمٝم٤م، 

وًمٞمٙمـ ٟمٔمرك ذم قمامرة إرض أسمٚمغ ومٞمف:  ×، ويمذًمؽ ىمقًمفوقمامرة سمالده٤م..

                                           
: 11، ح3، يمت٤مب اعمزارقم٦م واعم٤ًمىم٤مة، سم٤مب35: 19( احلّر اًمٕم٤مُمكم، شمٗمّمٞمؾ وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م 1)

 .47: 91واعمجٚمز، سمح٤مر إٟمقار 

 .83ـ  82: ٩3م اًمٌالهم٦م ( هن2)
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سم٤مًمٕمامرة. وُمـ ـمٚم٥م اخلراج ُمـ ٟمٔمرك ذم اؾمتجالب اخلراج: ّٕن ذًمؽ ٓ يدرك إٓ 

، وم٢مّن قمامرة سمٖمػم قمامرة أظمرب اًمٌالد وأهٚمؽ اًمٕم٤ٌمد، ومل يًت٘مؿ أُمره إٓ ىمٚمٞمالً 

 اًمٌٚمد شمٙمقن سم٤مًمثقرة اًمزراقمٞم٦م واحلٞمقاٟمٞم٦م، سمؾ سمثقرة أطمٞم٤مئٞم٦م قم٤مُّم٦م.

أيْم٤ًم ذم يمالم يّمػ ومٞمف اًمٜم٤مس سمٕمد ُم٘متؾ اخلٚمٞمٗم٦م اًمث٤مًم٨م  ×ُم٤م ورد قمٜمف ج ـ

ا اهلل ذم قم٤ٌمده وسمالده، وم٢مّٟمٙمؿ ُم١ًموًمقن طمتك قمـ اًمٌ٘م٤مع اشم٘مققمثامن سمـ قمٗم٤من: 

واًمٌٝم٤مئؿ، أـمٞمٕمقا اهلل وٓ شمٕمّمقه، وإذا رأيتؿ اخلػم ومخذوا سمف، وإذا رأيتؿ اًمنّم 

. طمٞم٨م ىمد يّدقمك سم٠مّن إـمالق اعم١ًموًمّٞم٦م قمـ اًمٌ٘م٤مع واًمٌٝم٤مئؿ سمال وم٠مقمروقا قمٜمف

صمٌقت ُم١ًموًمٞم٦م سمٞمئٞم٦م قمغم شم٘مٞمٞمد سمٙمقهن٤م ممٚمقيم٦ًم سم٤معمٚمٙمٞم٦م اخل٤مّص٦م ًمإلٟم٤ًمن يقضم٥م 

 يم٤مهؾ اًمٗمرد اعمًٚمؿ.

وإذا صّح٧م هذه اًم٘م٤مقمدة ـ أقمٜمل ىم٤مقمدة اًمٕمامرة واًمتٜمٛمٞم٦م ـ ومًقف شمٗمٞمد ذم احل٨ّم 

قمغم طمٗمظ اًمٌٞمئ٦م وشمٜمٛمٞمتٝم٤م أيْم٤ًم، وُمـ صمؿ ومٞمٙمقن اؾمتخدام إؾمٚمح٦م اًمٗمّت٤ميم٦م اعمّية 

وجم٤مٟم٦ًٌم ـ ُمـ سم٤مًمٌٞمئ٦م خم٤مًمٗم٦ًم ـ ُمـ ضمٝم٦م أومم ـ ًم٘م٤مقمدة طمرُم٦م إهالك احلرث واًمٜمًؾ، 

ضمٝم٦م صم٤مٟمٞم٦م ـ ًم٘م٤مقمدة اًمٕمامرة واًمتٜمٛمٞم٦م، وم٤مًم٘م٤مقمدة إومم ؾمٚمٌٞم٦م ومٞمام اًم٘م٤مقمدة اًمث٤مٟمٞم٦م 

 إجي٤مسمٞم٦م، وإن يم٤مٟم٧م اًم٘م٤مقمدة اًمث٤مٟمٞم٦م ذم ىمّقة اعم١مّيد سم٤مًمٜم٦ًٌم إًمٞمٜم٤م هٜم٤م.

 

 ـ قاعذ٠ ايٛفا٤ بايعكٛد ٚااليتضاَات 3

طمٔمر  هذه اًم٘م٤مقمدة شمتّمؾ سمٛمقوقع سمحثٜم٤م ُمـ ظمالل احلدي٨م قمـ ُمٕم٤مهدات

اٟمتِم٤مر إؾمٚمح٦م اًمٜمقوي٦م وأُمث٤مهل٤م، وم٢مذا اٟمْمّٛم٧م اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م إمم هذه اعمٕم٤مهدات 

مل يٕمد ضم٤مئزًا هل٤م اًمًٕمل ُٓمتالك هذه إؾمٚمح٦م أو ٓؾمتخداُمٝم٤م شمٌٕم٤ًم ًمٓمٌٞمٕم٦م اًمٌٜمقد 

                                           
 .96: 3( اعمّمدر ٟمٗمًف 1)

 .457: 3: واًمٓمؼمي، شم٤مريخ إُمؿ واعمٚمقك 81: 2( اعمّمدر ٟمٗمًف 2)
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اًمقاردة ذم اشمٗم٤مىمّٞم٤مت احلٔمر، إٓ إذا شمّؿ ظمرق هذه آشمٗم٤مىمٞم٦م ُمـ ـمرف آظمر، ومٞمٛمٙمـ 

ذًمؽ ٟمتٞمج٦ًم ـمٌٞمٕمّٞم٦م ًمٕمدم ووم٤مء اًمٓمرف أظمر سمتٕمّٝمداشمف  ًمٚمدوًم٦م اًمٗمًخ سمقصػ

اعمٜمّمقص قمٚمٞمٝم٤م وٛمـ اًمٕم٘مد وآشمٗم٤مق واًمٕمٝمد، يمام هل اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمّٞم٦م اًمٕم٤مُّم٦م ذم 

 جم٤مل اًمٕم٘مقد واعمٕم٤مهدات.

ٟمٕمؿ، ٓ جي٥م قمغم اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م آٟمْمامم عمثؾ هذه آشمٗم٤مىمٞم٤مت واعمٕم٤مهدات 

زم: ًمٕمدم وضمقد دًمٞمؾ ُمٚمزم قمغم ذًمؽ، ٟمٕمؿ ًمق ُمـ طمٞم٨م اًمٕمٜمقان إوّ  وٓ طمرج

يم٤من ذم اٟمْمامُمٝم٤م ُمّمٚمح٦م قمٚمٞم٤م ًمإلٟم٤ًمن واًمٌٞمئ٦م، وىمٚمٜم٤م سمقضمقب طمٗمظ هذه اعمّم٤مًمح 

، وشمِمخٞمص هذه احل٤مٓت ُمقيمقل يمام أذٟم٤م ؾم٤مسم٘م٤مً  اًمٕمٚمٞم٤م وضم٥م آٟمْمامم طمٞمٜمئذٍ ٍ

ذم ذقم٤ًم إمم ٟمٔمر ُمـ ًمف اًمٜمٔمر ذم ُمثؾ هذه اًم٘مْم٤مي٤م اًمٕم٤مُّم٦م سمح٥ًم ُم٤م يراه اًمٗم٘مٞمف 

 اًمٜمٔمري٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م.

ًمٙمـ ٓ جيقز ًمٚمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمتقىمٞمع قمغم اشمٗم٤مىمٞم٤مت ُمـ هذا اًمٜمقع متٜمع 

اعمًٚمٛملم ُمـ اُمتالك أو اؾمتخدام هذه اًم٘مّقة ُمع ؾمامح هذه آشمٗم٤مىمٞم٤مت أو ؾمامح 

اًمقاىمع اًمًٞم٤مد اًمٕم٤معمل واإلىمٚمٞمٛمل ًمدول أظمرى ُمٕم٤مدي٦م سم٤مُمتالك هذه إؾمٚمح٦م: وم٢مّن 

غم هذا اًمٜمقع ُمـ اًمتقىمٞمع ٓ يٜمت٩م ؾمقى شمْمٕمٞمػ اًم٘مّقة اإلؾمالُمٞم٦م، سمٛمٜمح اإلىمدام قم

أظمر قمٜمٍم ىمّقة ذم شمقازن اًمرقم٥م ومٞمام يٚم٘مل اعمًٚمٛمقن هذا اًمٕمٜمٍم ُمـ أيدهيؿ، وهق 

 أُمر ي٘مع ـ ذم همػم طم٤مٓت آؾمتثٜم٤مء ـ قمغم ظمالف اعمّمٚمح٦م اإلؾمالُمٞم٦م اًمٕمٚمٞم٤م اًمقاضم٦ٌم.

 

١ّٝ يف ا 4  ذتشبـ قاعذ٠ حتٝٝذ اذتٝا٠ املذْ

ًم٘مد سمحثٜم٤م ذم حمّٚمف سم٤مًمتٗمّمٞمؾ، وأصمٌتٜم٤م ذم وم٘مف احلٞم٤مة اعمدٟمٞم٦م ذم احلرب أّن هٜم٤مك مجٚم٦م 

                                           
، دار اسمـ 331( اٟمٔمر: قمٌد اهلل سمـ قمٛمر سمـ حمٛمد اًمًحٞم٤ٌمين، أطمٙم٤مم اًمٌٞمئ٦م ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل: 1)

 هـ.1429اجلقزي، اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 
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ممّـ ٓ جيقز اؾمتٝمداومٝمؿ ذم احلرب ُمـ اًمٙم٤مومريـ، يم٤مًمٜم٤ًمء وإـمٗم٤مل واًمِمٞمقخ و.. 

سمؾ ىمٚمٜم٤م: إٟمف قمغم ُم٘مت٣م اًم٘م٤مقمدة اًمتل سمٜمٞمٜم٤م قمٚمٞمٝم٤م، ٓ جيقز اؾمتٝمداف ُمٓمٚمؼ ُم٤م هق 

حلرب، ؾمقاء يم٤من إٟم٤ًمٟم٤ًم أم أُمقآً، وأّن ذًمؽ يرضمع إمم ُم٘مّمد ُمدين همػم ُمِم٤مرك ذم ا

طمٗمظ اًمٜمٗمس ُمـ ُم٘م٤مصد اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، وقمٚمٞمف وم٤مؾمتخدام أؾمٚمح٦م اًمدُم٤مر 

اًمِم٤مُمؾ ؾمقف ي١مّدي إمم ىمتؾ اعمدٟمٞملم وشمدُمػم أُمقال ُمدٟمّٞم٦م حيرم اؾمتٝمداومٝم٤م: ومٞمٙمقن 

 هذا آؾمتخدام طمراُم٤ًم شمٌٕم٤ًم ًمذًمؽ.

د اًمٗم٘مٝم٤مء أظمذيـ سم٘مقل اعمِمٝمقر هٜم٤م: وم٢مّن اًمٜم٤ًمء وهذا اًمٙمالم جيري طمتك قمٜم

وإـمٗم٤مل ىمد طمّمؾ إمج٤مٌع قمغم اؾمتثٜم٤مئٝمؿ ُمـ آؾمتٝمداف احلريب، ومٞمٙمقن 

 آؾمتخدام اًمذي يٚمحؼ اًمير هبؿ سم٤معمقت وٟمحقه طمراُم٤ًم.

وهذا اًمدًمٞمؾ شم٤مم ٓ هم٤ٌمر قمٚمٞمف ووم٘م٤ًم ًمٚمٛم٤ٌمطم٨م اعمخّّمّم٦م سمٗم٘مف احلٞم٤مة اعمدٟمٞم٦م ذم 

ج قمٜمف سمٕمض اعمقارد اًمتل ٓ يٙمقن اؾمتخدام هذا اًمًالح ومٞمٝم٤م احلرب: إٓ أٟمف خير

ُمٚمح٘م٤ًم أّي ضر سمٛمـ اؾمتثٜمتٝمؿ اًمنميٕم٦م ُمـ اًمٙمٗم٤مر ذم احلرب، يم٢مـمالق أؾمٚمح٦م 

يمٞمٛمٞم٤مئٞم٦م قمغم ضمٞمش اًمٕمدو اًمٌٕمٞمد قمـ اعمدن واًم٘مرى وقمـ اعمزروقم٤مت وٟمحقه٤م، وم٢مّن 

 هذا اًمدًمٞمؾ ٓ يِمٛمؾ ـ يمام هق واوح ـ ُمثؾ هذه احل٤مل.

ٔمٝمر أّن اؾمتخدام هذه إؾمٚمح٦م إذا يم٤من يّي سم٤معمًٚمٛملم أٟمٗمًٝمؿ، يمام ًمق ُمـ هٜم٤م، ي

 يم٤مٟم٧م احلرب ذم سمٚمداهنؿ وقمغم أراوٞمٝمؿ، يّمٌح طمراُم٤ًم سمِمٙمؾ أووح.

 

١ّٝ سفع َظت٣ٛ اإلضشاس باملظًُني 5  ـ إػهاي

ىمد ي٘م٤مل هٜم٤م سم٠مّن اؾمتخدام هذا اًمٜمقع ُمـ إؾمٚمح٦م اًمٗمت٤ميم٦م إُم٤م أن يٙمقن ٟمتٞمج٦م 

 طمؿ واًميورات اًم٘مّمقى أو ٓ يٙمقن يمذًمؽ:إقمامل ىم٤مٟمقن اًمتزا

ـ وم٢مذا يم٤من ٟمتٞمج٦ًم إلقمامل ىمقاقمد سم٤مب اًمتزاطمؿ، ومال إؿمٙم٤مل ومٞمف، وهذا واوح  1
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 يمّررٟم٤مه ذم همػم ُمقوع، وًمٞمس هق حمّؾ سمحثٜم٤م.

ـ وأُم٤م إذا يم٤من اؾمتخداُمٝم٤م ُمع قمدم اًميورة، وم٘مد يِمٙمؾ سم٠مّن شمقفمٞمػ هذا  2

دظمؾ احلروب ذم ُمرطمٚم٦م ضمديدة، إُمر وي ىمد جيّر اًمٗمريؼ أظمر ٓؾمتخداُمف اًمًالح

اًمذي خيِمك أن يٚمحؼ ضرًا يمٌػمًا سم٤معمًٚمٛملم قمغم اعمدى اًمٌٕمٞمد، سمؾ وسم٤محلٞم٤مة اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م 

قمغم وضمف إرض، وذم طم٤مًم٦م ُمـ هذا اًمٜمقع اًمذي يٙمقن ومٞمف اًمير واخلٓمر ه٤مئاًل ٓ 

يٌٕمد أن يتحّٗمظ اًمٕم٘مالء قمـ ومٕمؾ ذًمؽ، ويروٟمف قمٛماًل همػم طمٙمٞمؿ إذا اضمتٛمٕم٧م 

فمروف هذه احل٤مًم٦م، وهذا ُم٤م جيٕمؾ هذا آؾمتخدام طمراُم٤ًم ُمـ هذه اًمٜم٤مطمٞم٦م وم٘مط، أو 

ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م ضورة شمرك اًمٗمٕمؾ دمٜمٞم٤ًٌم ًمٚمٖمػم قمـ ومٕمؾ احلرام إذا شمقىّمػ شمريمف هلذا احلرام 

ـ وهق اؾمتخدام أؾمٚمح٦م اًمدُم٤مر اًمِم٤مُمؾ سمحّؼ اعمًٚمٛملم ـ قمغم قمدم ومٕمٚمٜم٤م هلذا 

ُمـ سم٤مب إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر،  آؾمتخدام ذم اعمرطمٚم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م، وًمق

وىمد سمحثٜم٤م ذم حمّٚمف قمـ شمراسمط أومٕم٤مل اعمٙمّٚمٗملم ُمـ زاوي٦م آضمتٝم٤مد إصقزم، ومل 

ٟمًتٌٕمد هذه اًمٜمتٞمج٦م ذم اعم٤ٌمطم٤مت اًمتل شمؽمك رّد ومٕمؾ ؾمٚمٌل قمغم اًمٖمػم سمحٞم٨م يٗمٕمؾ 

احلرام، ومٛمع شمقىّمػ شمريمف ًمٚمحرام قمغم ذًمؽ ىمد جي٥م وًمق ُمـ سم٤مب اًمٜمٝمل قمـ 

 .عمٜمٙمرا

وهذا ُم٤م جيّرٟم٤م إمم أّن اعمٓمٚمقب ذم اجلٝم٤مد ذم اإلؾمالم ـ يمام سمحثٜم٤مه ذم حمّٚمف ـ ًمٞمس 

ىمتؾ اًمٙم٤مومريـ وًمق يم٤مٟمقا ُمٕمتديـ، سمؾ هزيٛمتٝمؿ وصّد قمدواهنؿ ذم اجلٝم٤مد اًمدوم٤مقمل، 

وهزيٛمتٝمؿ واهلٞمٛمٜم٦م قمٚمٞمٝمؿ ذم اجلٝم٤مد آسمتدائل ُمع أهؾ اًمٙمت٤مب ٓ همػم قمغم اعمِمٝمقر 

أصؾ ذقمٞم٦م اجلٝم٤مد آسمتدائل، وـمٌ٘م٤ًم هلذه اًم٘م٤مقمدة ًمٞمس ُمـ اًمٌٕمٞمد  اًمذي ظم٤مًمٗمٜم٤مه ذم

اًم٘مقل سم٠مٟمف حيرم قمغم اعمًٚمٛملم اًم٘مٞم٤مم سمٕمٛمؾ ذم احلرب ٓ طم٤مضم٦م إًمٞمف ذم حت٘مٞمؼ اهلزيٛم٦م 

                                           
، ُم١مؾّم٦ًم آٟمتِم٤مر اًمٕمريب، ًمٌٜم٤من، اًمٓمٌٕم٦م 226اٟمٔمر: طمٞمدر طم٥م اهلل، سمحقث ذم وم٘مف احل٩م: ( 1)

 م.2111إومم، 
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إذا يم٤من حيتٛمؾ اطمتامًٓ ُمٕمتّدًا سمف أن يٗمتح قمغم اًمٌنمي٦م أوم٘م٤ًم جمٝمقًٓ ُمـ اعمخ٤مـمر شمٓم٤مل 

خلٓمر ىمد ضم٤مء ُمـ ضمٞمش اعمًٚمٛملم، وهذه ٓ يٌٕمد أن اعمًٚمٛملم أٟمٗمًٝمؿ، وًمق مل يٙمـ ا

شمٙمقن ىم٤مقمدة ذم وم٘مف اجلٝم٤مد، يٛمٙمـ شم٘مريٌٝم٤م سم٠من ٟمحٗمر طمٗمرًة ذم اًمٓمريؼ ٟمٕمٚمؿ أٟمف 

سمحٗمرٟم٤م هل٤م ؾمقف ي٘مقم آظمرون سمحٗمر طمٗمر ذم اًمٓمريؼ ٟمحتٛمؾ ضمدًا أن شمٚمؽ احلٗمر 

 ؾمقف شمقضم٥م أذي٦م اعمًٚمٛملم، وم٢مّن اًمٕم٘مالء ذم هذه احل٤مل طمتك ًمق يم٤مٟمقا يًٜمدون

إذي٦م ًمٚمٓمرف أظمر، إٓ أهنؿ يتحّرزون قمـ اًمٗمٕمؾ إول ُم٤م دام هٜم٤مك شمرىّم٥م 

قمّمٞم٤من ُمٗميض إمم اًمير ُمـ آظمريـ، ُم٤م مل يٙمـ اًمٗمٕمؾ إول ىمد حل٘مف طمٙمؿ إًمزاُمل 

ُمًٌؼ وًمق سمٕمٜمقان صم٤مٟمقي سمٕمٞمد قمـ ومرض اعم٠ًمًم٦م، ومٝمٜم٤م يمٚمام اؿمتّد ظمٓمر اعمحتٛمؾ مّحؾ 

ٗم٧م إمم ذًمؽ، ىمس ذًمؽ قمغم طمٞم٤مشمؽ اًمٞمقُمٞم٦م، اًمٕم٘مالء اعم١ًموًمٞم٦م ًمٚمٗم٤مقمؾ إول اعمٚمت

وم٢مٟمؽ شمٚمقم ُمـ يٗمٕمؾ ومٕماًل طمالًٓ ُمٚمتٗمت٤ًم إمم أّن هذا اًمٗمٕمؾ ؾمٞمحّرض آظمريـ قمغم رّدة 

ومٕمؾ شمٚمحؼ اًمير سمٛمـ ٓ جيقز اإلضار سمف، طمتك ًمق شمقؾّمط سملم ومٕمؾ اًمٗم٤مقمؾ إول 

ًمف، ًمٙمـ ُمع وومٕمؾ اًمٗم٤مقمؾ اًمث٤مين إرادة اًمث٤مين وٟمّٞمتف، ومٛمع قمدم اًمٕمٚمؿ سم٤مًمير واطمتام

ظمٓمقرة اعمحتٛمؾ، يٚمحؼ اًمذّم اًمٕم٘مالئل ومٕمؾ اًمٗم٤مقمؾ إول، ٟمٕمؿ ٓ يرشمٌقن أطمٙم٤مُم٤ًم 

ووٕمٞم٦م قمٚمٞمف، سمؾ جيٕمٚمقهن٤م قمغم اًمث٤مين، ًمٙمٜمٝمؿ يذُّمقن إول قمغم ُمًتقى احلٙمؿ 

 اًمتٙمٚمٞمٗمل.

وقمٚمٞمف، ٓ يٌٕمد ُمع قمدم اًميورة حتريؿ هذا آؾمتٕمامل هلذه إؾمٚمح٦م إذا قمٚمؿ 

إدظم٤مل اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م ذم ظمٓمر ٟمتٞمج٦م اٟمدوم٤مع أظمريـ ٟمحق ؾم٤ٌمق  أهن٤م ؾمقف شمٗميض إمم

 اًمتًّٚمح وقمدم وضمقد وامن ًمٕمدم آؾمتخدام ُمـ ـمرومٝمؿ.

 

١ّٝ ايٓصٛص ايذ١ٜٝٓ ارتاّص١ املاْع١ 6  ـ َشدع

ىمد يًتٜمد هٜم٤م، ًمتحريؿ اؾمتٕمامل أؾمٚمح٦م اًمدُم٤مر اًمِم٤مُمؾ، إمم سمٕمض اًمرواي٤مت اًمتل 

 اًمِمٙمؾ اًمت٤مزم:ىمد شمٓمّؾ قمغم اعمقوقع، وٟمذيمر أمّهٝم٤م قمغم 
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ِّ 1ـ  6  ـ سعش ايتظُِٝ ٚإيكا٤ ايظ

: هنك رؾمقل ×ىم٤مل أُمػم اعم١مُمٜملم»، ىم٤مل: قمـ أيب قمٌد اهلل ـ خز افسؽقين، 1

 .شأن ُيٚم٘مك اًمًّؿ ذم سمالد اعمنميملم |اهلل

ومٝمذه اًمرواي٦م فم٤مهرة ذم حتريؿ إًم٘م٤مء اًمًّؿ، يمام ذه٥م إًمٞمف مج٤مقم٦م ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء، وٓ 

قمغم اًمٙمراه٦م، طمٞم٨م ٓ ؿم٤مهد وٓ ىمريٜم٦م قمغم ذًمؽ، وم٢مذا يم٤من ُمٕمٜمك حلٛمؾ اًمٜمٝمل هٜم٤م 

إًم٘م٤مء اًمًّؿ ذم شمٚمؽ اًمٌالد طمراُم٤ًم وم٢مّن سمٕمض أؾمٚمح٦م اًمدُم٤مر اًمِم٤مُمؾ مم٤ّم يّمدق قمٚمٞمف 

أٟمف ؾمٛمقم، وسمٕمْمٝم٤م أظمر إن مل يّمدق قمٚمٞمف قمٜمقان اًمًّؿ ًمٖم٦ًم وقمروم٤ًم، ومال ؿمؽ ذم 

سم٢مًم٘م٤مء ُمثؾ هذه إؾمٚمح٦م اًمتل  أٟمف حيرم سم٤مٕوًمقي٦م: وم٢مذا يم٤من إًم٘م٤مء اًمًّؿ طمراُم٤ًم ومٙمٞمػ

 حتدث ذم اًمٌالد واًمٕم٤ٌمد أيمثر مم٤م حيدث اًمًّؿ ومٞمٝم٤م سمٛمئ٤مت اعمرات؟!

يم٠مٟمف إؿم٤مرة إمم قمدم رُمل اًمًّؿ ذم ؾم٤مطم٦م اعمٕمريم٦م  شسمالد اعمنميملم»وشمٕمٌػم 

وظم٤مرضمٝم٤م: أّي يم٠مٟمف ُمـ ضمٝم٦م أّن ذم إًم٘م٤مء اًمًّؿ ىمتاًل عمـ حيرم ىمتٚمف ُمثؾ إـمٗم٤مل 

ن يٜمدرج وٛمـ أرُمل اًمًؿ قمٜمقاٟم٤ًم طمراُم٤ًم سمٜمٗمًف، سمؾ يٛمٙمـ  واًمٜم٤ًمء و.. ومال يٙمقن

قمٜمقان اعمًتثٜمٞم٤مت ذم احلرب )احلٞم٤مة اعمدٟمٞم٦م وُمٕم٤معمٝم٤م( أو يٜمدرج وٛمـ قمٜمقان إهالك 

 احلرث واًمٜمًؾ: ّٕن ومٞمف ىمتالً ًمٚمحٞمقاٟم٤مت أيْم٤ًم قم٤مدًة، ومٞمت٘مٞمّد احلٙمؿ سمذًمؽ.

همػم ظم٤مّص٦م سمٛمقوقع  يمام أّن ـمٌٞمٕم٦م اإلـمالق اعمقضمقد ذم اًمرواي٦م يِمػم إمم أهن٤م

اجلٝم٤مد، سمؾ حتّرم هذا اًمرُمل ًمٚمًّؿ ُمٓمٚم٘م٤ًم طم٤مل احلروب وهمػمه٤م، وإن يم٤مٟم٧م 

ُمٜم٤مؾم٤ٌمت احلٙمؿ واعمقوقع دمٕمؾ اًم٘مْمٞم٦م ذم ؾمٞم٤مق طمرب وُمٜم٤مزقم٦م: ًمٕمدم وضمقد 

فم٤مهرة إًم٘م٤مء اًمًؿ آٟمذاك ذم همػم احلروب إٓ ٟم٤مدرًا، وقمغم أي٦م طم٤مل، وم٤مًمرواي٦م وٕمٞمٗم٦م 

 ًٓمتٝم٤م.اًمًٜمد سم٤مًمٜمقومكم، وٓ سم٠مس سمد

                                           
، يمت٤مب 62: 15: وشمٗمّمٞمؾ وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م 143: 6: وهتذي٥م إطمٙم٤مم 28: 5( اًمٙم٤مذم 1)

 .1، ح16اجلٝم٤مد، أسمقاب ضمٝم٤مد اًمٕمدو، سم٤مب
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 ـ سعش ايتششٜل ٚاطتخذاّ ايٓاس 2ـ  6

إن ًم٘مٞمتؿ »ذم سمٕم٨م، وىم٤مل ًمٜم٤م:  |ىم٤مل: سمٕمثٜم٤م رؾمقل اهلل ـ خز أيب هريرة، 2

ومالٟم٤ًم وومالٟم٤ًم ـ ومرضمٚملم ُمـ ىمريش ؾماّممه٤م )إن وضمدشمؿ ومالٟم٤ًم )وومالٟم٤ًم( ـ ًمرضمٚملم ـ( 

روج، وم٘م٤مل: )صمؿ ىم٤مل: صمؿ أشمٞمٜم٤مه ٟمقّدقمف طملم أردٟم٤م سم٤مخل شوم٠مطمرىمقمه٤م )ومحّرىمقمه٤م( سم٤مًمٜم٤مر

إين يمٜم٧م أُمرشمٙمؿ أن حترىمقا ومالٟم٤ًم وومالٟم٤ًم سم٤مًمٜم٤مر، وإّن اًمٜم٤مر »ىم٤مل طملم أردٟم٤م اخلروج(: 

 .شٓ يٕمذب هب٤م إٓ اهلل، وم٢من أظمذمتقمه٤م )وضمدمتقمه٤م( وم٤مىمتٚمقمه٤م

ومٝمذا احلدي٨م حيّرم اؾمتٕمامل اإلطمراق وؾمٞمٚم٦ًم ُمـ وؾم٤مئؾ اًم٘متؾ، رهمؿ أّن اًمرضمٚملم 

ؾ: ّٕن احلدي٨م أؿم٤مر ذم ظم٤ممتتف إمم إُمر سم٘متٚمٝمام، يمام أّن اًمتٕمٚمٞمؾ يم٤مٟم٤م ممّـ يًتحّؼ اًم٘مت

اًمقارد ذم اًمرواي٦م يِمػم إمم ىم٤مقمدة قم٤مُم٦م، وهل أّن اًمٜم٤مر ٓ يٕمّذب هب٤م إٓ اهلل، ومٗمل هذه 

اًم٘م٤مقمدة ُمٜمع اًمتٕمذي٥م سم٤مًمٜم٤مر ُمٓمٚم٘م٤ًم ذم اجلٝم٤مد واحلدود وهمػممه٤م، وُمـ اًمقاوح أّن 

 ٟمقع اإلطمراق سم٤مًمٜم٤مر سمؾ أؿمّد.اؾمتخدام أؾمٚمح٦م اًمدُم٤مر اًمِم٤مُمؾ ُمـ 

 هذا، وٟمٕمّٚمؼ قمغم هذا احلدي٨م سمٕمد ذيمر احلدي٨م اًمث٤مًم٨م، إن ؿم٤مء اهلل.

ـ وهق احلدي٨م اًمذي ضم٤مء ذم ؾمٜمـ ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر وُمّمٜمّػ قمٌد اًمرزاق،  3

وًمٕمّٚمف واحلدي٨م اًمث٤مين يتحّدصم٤من قمـ ىمّّم٦م واطمدة، وطم٤مصؾ اًمرواي٦م: أّن ه٤ٌمر سمـ 

سمٌمء وهل ذم ظمدره٤م وم٠مؾم٘مٓم٧م، ومٌٕم٨م  |إؾمقد أص٤مب زيٜم٥م سمٜم٧م رؾمقل اهلل

إن وضمدمتقه وم٤مضمٕمٚمقه سملم طمزُمتل طمٓم٥م، صمؿ هي٦ًم، وم٘م٤مل:  |رؾمقل اهلل

إين ٕؾمتحٞمل ُمـ اهلل، ٓ يٜمٌٖمل ٕطمد أن يٕمّذب سمٕمذاب ، صمؿ ىم٤مل: أؿمٕمٚمقا ومٞمف اًمٜم٤مر

 .شاهلل..

                                           
: 3: وؾمٜمـ اًمؽمُمذي 494: 3، و453، 317: 2: وُمًٜمد اسمـ طمٜمٌؾ 7: 4( صحٞمح اًمٌخ٤مري 1)

: ويمٜمز اًمٕماّمل 183: 5: واًمٜم٤ًمئل، اًمًٜمـ اًمٙمؼمى 72، 71: 9: واًمٌٞمٝم٘مل، اًمًٜمـ اًمٙمؼمى 67

 و.. 214: 15: وشم٤مريخ ُمديٜم٦م دُمِمؼ 392: 5

 .115ـ  114: 6: وومتح اًم٤ٌمري 214: 5( اًمّمٜمٕم٤مين، اعمّمٜمّػ 2)
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 ومٝمذه اًمرواي٦م شمٕمٓمل اعمْمٛمقن ٟمٗمًف، ُمع ٟم٘م٤مط اظمتالف هل:

رضمؾ واطمد، ومٞمام حتّدصم٧م اًم٤ًمسم٘م٦م قمـ رضمٚملم، ٟمٕمؿ وردت  إهن٤م شمتحّدث قمـ أ ـ

 شمتحّدث قمـ رضمؾ واطمد. اًمرواي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م ذم ُمقوع ُمـ ؾمٜمـ أيب داوود

إّن دًٓم٦م اًمرواي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م أىمقى ذم إوم٤مدة اًمتحريؿ ُمـ دًٓم٦م اًمرواي٦م اًمث٤مًمث٦م: ّٕن  ب ـ

 يٕمذب هب٤م إٓ اًمٜم٤مر ٓ»همػم واوح ذم اًمتحريؿ، سمخالف شمٕمٌػم  شٓ يٜمٌٖمل»شمٕمٌػم: 

 وم٤مهن٤م مجٚم٦م ظمؼمي٦م أدّل قمغم اًمتحريؿ. شاهلل..

 هذا، ويٛمٙمـ أن شمًّجؾ سمٕمض اعمالطمٔم٤مت قمغم آؾمتدٓل هب٤مشملم اًمروايتلم:

ُمـ أّن اًمرواي٦م شمٜمٝمك قمـ اإلطمراق  ُم٤م ذيمره سمٕمض اعمٕم٤مسيـ ادالحظة إوػ:

ء اعمٕمريم٦م، ًمألؾمػم واعمٕمت٘مؾ، ٓ قمـ اؾمتخدام أؾمٚمقب اًمتحريؼ ذم احلرب وأصمٜم٤م

وم٤مضمٕمٚمقه »اًمقارد ذم اًمرواي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، وشمٕمٌػم:  شأظمذمتقمه٤م»واًمِم٤مهد قمغم ذًمؽ شمٕمٌػم 

اعمقضمقد ذم اًمرواي٦م اًمث٤مًمث٦م، وم٢مّن اعم٠مظمقذ واعمجٕمقل سملم احلٓم٥م  سملم طمزُمتل طمٓم٥م

ُمٕمت٘مٌؾ أو أؾمػم، وُمـ اًمّمٕم٥م شمٕمٛمٞمؿ احلٙمؿ ُمـ سم٤مب إه إمم ُمٓمٚمؼ اجلٝم٤مد، ُمع 

 ًمقضمقد اطمتامل ُمٕم٘مقل ذم أّن ذًمؽ ُمـ أطمٙم٤مم إهى.قمدم اًمِم٤مهد واًم٘مريٜم٦م: 

وهذه اعمالطمٔم٦م ىمد جي٤مب قمٜمٝم٤م سم٠مّن اًمتٕمٚمٞمؾ اًمذي اؾمتخدُمتف اًمروايت٤من، ٓؾمٞمام 

إومم ُمٜمٝمام، يٗمٞمد أّٟمف ٓ يٕمّذب سم٤مًمٜم٤مر إٓ ص٤مطم٥م اًمٜم٤مر، وهق اهلل شمٕم٤ممم، وُمع هذا 

وهمػمه: ٟٓمٓم٤ٌمق اًمتٕمٚمٞمؾ يٗمؽمض احلٙمؿ سمحرُم٦م اًمتٕمذي٥م ذم اًمٜم٤مر ُمٓمٚم٘م٤ًم ًمألؾمػم 

ُمٗمٝمقم اًمتٕمٚمٞمؾ قمغم مت٤مم اعمقارد، وشمٕمٌػم اًمتٕمذي٥م ذم اًمروايتلم ٓ يراد ُمٜمف أن حيرق 

                                           
 .613: 1( ؾمٜمـ أيب داوود 1)

: وقمٌد اعمجٞمد 1352ـ  1351: 2اًم٘مت٤مل ذم اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمّٞم٦م ( حمٛمد ظمػم هٞمٙمؾ، اجلٝم٤مد و2)

حمٛمقد اًمّمالطملم، أؾمٚمح٦م اًمدُم٤مر اًمِم٤مُمؾ وأطمٙم٤مُمٝم٤م ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل، جمّٚم٦م اًمنميٕم٦م 

 م.2115، قم٤مم 141: 23واًم٘م٤مٟمقن، اًمٕمدد 
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ـّ اإلطمراق قمذاٌب طمتك ًمق ضم٤مء ذم ؾمٞم٤مق  سمٖمرض أن يٕمّذب، سمؾ حيرق ًمٞمٛمقت، ًمٙم

 اًم٘متؾ، ومٝمذه اعمالطمٔم٦م همػم واردة.

: ٕٟمٜم٤م ٟمٕمٚمؿ أّن إّن ه٤مشملم اًمروايتلم يٜمٌٖمل ـمرطمٝمام أو شم٠مويٚمٝمام ادالحظة افثاكقة:

ىمد اؾمتخدم أؾمٚمقب اًمتحريؼ ذم اًمٌقيرة وهمػمه٤م، ومٝمذه اًمرواي٤مت  |رؾمقل اهلل

 .شمٕم٤مرض ُم٤م ضم٤مء هٜم٤م

قمـ ُمديٜم٦ٍم ُمـ ُمدائـ  ×يمام أّن ظمؼم طمٗمص سمـ همٞم٤مث، ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م أسم٤م قمٌد اهلل

احلرب، هؾ جيقز أن يرؾمؾ قمٚمٞمٝم٤م اعم٤مء أو حترق سم٤مًمٜم٤مر أو شمرُمك سم٤معمٜمجٜمٞمؼ طمتك 

ُمٜمٝمؿ اًمٜم٤ًمء واًمّمٌٞم٤من واًمِمٞمخ اًمٙمٌػم وإؾم٤مرى ُمـ اعمًٚمٛملم واًمتّج٤مر؟ ي٘متٚمقا، و

يٗمٕمؾ ذًمؽ هبؿ، وٓ يٛمًؽ قمٜمٝمؿ هل١مٓء، وٓ دي٦م قمٚمٞمٝمؿ ًمٚمٛمًٚمٛملم وٓ وم٘م٤مل: 

، ومٝمذا اخلؼم ىمد أضم٤مز إرؾم٤مل اًمٜم٤مر قمغم اعمديٜم٦م طمتك ًمق يم٤من ومٞمٝم٤م إـمٗم٤مل شيمٗم٤مرة..

 ـ اعمذيمقريـ.واًمٜم٤ًمء، ومٝمذا يمّٚمف يْمّٕمػ ُمـ دًٓم٦م اخلؼمي

وهذه اعمالطمٔم٦م همػم واردة: وم٢مّن ظمؼم طمٗمص سمـ همٞم٤مث وٕمٞمػ اًمًٜمد سم٤مًم٘م٤مؾمؿ سمـ 

ذا إحمّٛمد، وأُم٤م إومٕم٤مل اًمٜمٌقي٦م ومٞمٛمٙمـ اخلروج قمـ قمٝمدهت٤م سم٠مهن٤م ذات دًٓم٦م ص٤مُمت٦م ـ 

صّح٧م ؾمٜمدًا ـ ومٞمٛمٙمـ أن يٙمقن ُمقرده٤م اًميورة، ومٞمام ٓ ضورة هٜم٤م ذم ىمتؾ 

ُم٤م دام يٛمٙمـ ىمتٚمٝمام ُمـ دون ذًمؽ، إٓ إذا ىمٞمؾ: إّن  اًمرضمؾ أو اًمرضمٚملم قمؼم اإلطمراق

 اًمتٕمٚمٞمؾ ي٠مسمك قمـ اًمتخّمٞمص، وم٤مإلؿمٙم٤مل همػم وارد.

إّن ؾمػمة اعمًٚمٛملم إوائؾ ذم قمٝمد اًمّمح٤مسم٦م يم٤مٟم٧م ىم٤مئٛم٦ًم ذم  ادالحظة افثافثة:

احلرب قمغم اؾمتخدام اًمٜم٤مر وّد اًمٕمدو، وم٘مد ورد أّن ضمٜم٤مدة سمـ )أيب( أُمٞم٦م إزدي، 

                                           
 .1352: 2( هٞمٙمؾ، اجلٝم٤مد واًم٘مت٤مل ذم اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمّٞم٦م 1)

، يمت٤مب 62: 15: وشمٗمّمٞمؾ وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م 142: 6طمٙم٤مم : وهتذي٥م ا29ٕـ  28: 5( اًمٙم٤مذم 2)

 .2، ح16اجلٝم٤مد، أسمقاب ضمٝم٤مد اًمٕمدو، سم٤مب
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ٞمس اًمٗمزاري وهمػممه٤م ُمـ وٓة اًمٌحريـ وُمـ سمٕمدهؿ، يم٤مٟمقا يرُمقن وقمٌد اهلل سمـ ىم

، وأيْم٤ًم اًمٕمدو ُمـ اًمروم وهمػمهؿ سم٤مًمٜم٤مر وحيّرىمقهنؿ ه١مٓء هل١مٓء، وه١مٓء هل١مٓء

قمـ قمٌد اهلل سمـ ىمٞمس اًمٗمزاري أٟمف يم٤من يٖمزو قمغم اًمٜم٤مس ذم اًمٌحر قمغم قمٝمد )ُمٕم٤موي٦م(، 

وحيّرىمقٟمف، وىم٤مل: مل يزل أُمر اعمًٚمٛملم ويم٤من يرُمل اًمٕمدو سم٤مًمٜم٤مر، ويرُمقٟمف، وحيّرىمٝمؿ 

 قمغم ذًمؽ.

وسمٜم٤مًء قمٚمٞمف، ومٙمٞمػ يٙمقن اًمتحريؼ حمّرُم٤ًم صمؿ شم٘مقم قمٚمٞمف ؾمػمة احلرب قمٜمد 

 .! اعمًٚمٛملم إوائؾ؟

إّن هذه اًمًػمة ـ يمام ئمٝمر ُمـ هذه اًمٜمّمقص ـ يم٤مٟم٧م ذم قمٝمد ُمٕم٤موي٦م،  واَلقاب:

ذم ذًمؽ اًمٕمٝمد، وم٢من مل  ، ٓؾمٞمام|وٓ طمجّٞم٦م ٕومٕم٤مل اعمًٚمٛملم سمٕمد رؾمقل اهلل

، يمام قمّمٞم٧م أواُمر أظمر، ومال أىمّؾ ُمـ |ٟمٗمّن ذًمؽ قمّمٞم٤مٟم٤ًم ٕواُمر اًمرؾمقل

اطمتامل اخلٓم٠م وآضمتٝم٤مد وقمدم وصقل اًمٜمٝمل إًمٞمٝمؿ، وهذه احلروب ـ طمًٌام ئمٝمر ـ 

يم٤مٟم٧م شم٘مع ذم اًمٌحر وُمع اًمروم، مم٤م ىمد ٓ يّٓمٚمع قمٚمٞمف وضمقه اًمّمح٤مسم٦م طمتك 

ٌت٧م هذه اًم٘مّمص ومال ىمٞمٛم٦م هل٤م، ُمْم٤موم٤ًم إمم إُمٙم٤من يًتٜمٙمروٟمف، واخلالص٦م طمتك ًمق صم

 محٚمٝم٤م قمغم طم٤مل ضورات احلرب.

إّن ىمّّم٦م حتريؼ اًمرضمٚملم ٓ شمٗمٞمد هٜم٤م يمثػمًا، وذًمؽ أٟمف ًمق اًمتزُمٜم٤م  ادالحظة افرابعة:

سمحرُم٦م اؾمتخدام أؾمٚمقب اًمتحريؼ ومال يالزم ذًمؽ طمرُم٦م اؾمتخدام أؾمٚمح٦م اًمدُم٤مر 

ومٞمف حتريؼ وسمٕمْمٝم٤م أظمر ًمٞمس ومٞمف ذًمؽ،  اًمِم٤مُمؾ اعمّية سم٤مًمٌٞمئ٦م: ّٕن سمٕمْمٝم٤م

يم٤مٕؾمٚمح٦م اجلرصمقُمٞم٦م وهمػمه٤م، وم٤معمٗمؽمض أن ٓ يٜمت٩م هذا اًمدًمٞمؾ حتريؿ هذه 

إؾمٚمح٦م سمؾ اًمتٗمّمٞمؾ ذم أُمره٤م. يمام أٟمف ًمق طمّرم سمٕمْمٝم٤م ومال خيتّص هب٤م، سمؾ يِمٛمؾ 

                                           
 .396: 11: واًمنمح اًمٙمٌػم 512: 11( اٟمٔمر: اعمٖمٜمل 1)

 .1352: 2( اٟمٔمر: هٞمٙمؾ، اجلٝم٤مد واًم٘مت٤مل 2)
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همػمه٤م ُمـ إؾمٚمح٦م اًمتدُمػمي٦م اعمحدودة اًم٘مدرة اًمتل حتّرق أيْم٤ًم يمٌٕمض اًم٘مٜم٤مسمؾ 

ه٤م، طمٞم٨م يٗمؽمض أن حيٙمؿ سمحرُمتٝم٤م أيْم٤ًم، وم٤مًمٜم٦ًٌم سملم اًمروايتلم وُم٤م ٟمحـ ومٞمف وهمػم

هل اًمٕمٛمقم واخلّمقص ُمـ وضمف، ومٞم٘متٍم قمغم ُم٘مدار ٟم٘مٓم٦م آؿمؽماك. وهذه 

 ُمالطمٔم٦م ٓ شمٜمًػ اًمدًمٞمؾ سمؾ حتّدد دائرشمف.

ًم٘مد وصػ طمدي٨م أيب هريرة هٜم٤م سم٠مٟمف طمدي٨م طمًـ  ادالحظة اْلامسة:

هذا اخلؼم: ّٕن رضماًل ُمثؾ أيب هريرة ٟمحت٤مط ذم ، وٟمحـ ٟمتقىّمػ ذم صحٞمح

رواي٤مشمف، ٓ أىمّؾ ًمقىمقع اظمتالف سملم اعمًٚمٛملم ذم أُمره، وم٢مذا يم٤من ُمـ وّٕمٗمف ىمد وّٕمٗمف 

ٕؾم٤ٌمب ُمذهٌٞم٦م، وم٢مّن ُمـ وصم٘مف ًمٞمس سمٕمٞمدًا قمـ هذا آومؽماض، ٓؾمٞمام وأهنؿ ي٘مقًمقن 

يم٤مًمذيـ أؾمٚمٛمقا سمٕمد  سمٜمٔمري٦م قمداًم٦م اًمّمح٤مسم٦م، وٟمحـ ٓ ٟمراه٤م شمِمٛمؾ اعمت٠مظّمريـ ُمٜمٝمؿ

 اهلجرة اًمٜمٌقي٦م اًمنميٗم٦م، قمغم شمٗمّمٞمؾ سمحثٜم٤مه ذم حمّٚمف.

هذا سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمًٜمد أيب هريرة، أُم٤م إؾم٤مٟمٞمد إظمر، ومٗمل ؾمٜمد ؾمٜمـ أيب داوود حمٛمد 

 سمـ محزة إؾمٚمٛمل، وهق جمٝمقٌل ؾمٜمٞم٤ًم وؿمٞمٕمٞم٤ًم.

آظمر وأُم٤م اخلؼم اًمث٤مًم٨م، ومٝمق ُمرؾمؾ: إذ يرويف اسمـ أيب ٟمجٞمح ُمرؾماًل، وذم ُمقوع 

اسمـ ضمري٩م قمـ جم٤مهد، وهق أيْم٤ًم ُمرؾمؾ: ومال ىمٞمٛم٦م هلذيـ اخلؼميـ ؾمٜمدي٤ًم، ومال يًتدّل 

 هبام قمغم طمرُم٦م اؾمتخدام أؾمٚمح٦م اًمدُم٤مر اًمِم٤مُمؾ اعمّية سم٤مًمٌٞمئ٦م.

ُم٤م دّل قمغم اًمٜمٝمل قمـ اًمتٕمذي٥م سم٤مًمٜم٤مر، ومٗمل ظمؼم اسمـ ُمًٕمقد، أٟمف ىم٤مل: ىم٤مل  ـ 4

٤مٓ شمٕمّذسمقا سم٤مًمٜم٤مر، وم٢مٟمف ٓ يٕمذّ »: |رؾمقل اهلل  .شب سم٤مًمٜم٤مر إٓ رهبُّ

ـّ اًمرواي٦م ومٞمٝم٤م  وهذا احلدي٨م هبذه اًمّمٞمٖم٦م ىمد يٗمٞمد اًمتٕمذي٥م اعمجّرد قمـ اًم٘متؾ، ًمٙم

إؿمٙم٤مل ؾمٜمدي ُمـ طمٞم٨م إٟمف رواه٤م قمٌد اًمرمحـ سمـ قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد، وهذا اًمرضمؾ 

                                           
 .67: 3( اٟمٔمر: اًمؽمُمذي، اًمًٜمـ 1)

 .658: 7( اًمٙمقذم، اعمّمٜمّػ 2)
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وصمؼ ذم سمٕمض ُمّم٤مدر اًمرضم٤مل اًمًٜمٞم٦م، ًمٙمٜمّف ُمع ذًمؽ وىمع اًمؽمّدد ومٞمف، سمؾ سمٕمْمٝمؿ 

، إو٤موم٦م إمم ـ واًمده: ًمّمٖمر ؾمٜمّف قمٜمد ووم٤مة واًمده أو ُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽٟمٗمك روايتف قم

 يمقٟمف ُمٝمٛماًل ذم ُمّم٤مدر اًمرضم٤مل واجلرح واًمتٕمديؾ قمٜمد اإلُم٤مُمّٞم٦م.

وم٤مًمرواي٦م وٕمٞمٗم٦م اًمًٜمد ُمؽمّدٌد ذم أُمر صدوره٤م، ُمْم٤موم٤ًم إمم حلقق اعمالطمٔم٦م اًمراسمٕم٦م 

 اعمت٘مّدُم٦م هٜم٤م أيْم٤ًم.

 

 ـ سعش املج١ً ٚمماسط١ ايتٓهٌٝ 3ـ  6

ىمد يًتٜمد هٜم٤م ـ يمام ومٕمؾ سمٕمْمٝمؿ ـ إمم حتريؿ اعمثٚم٦م، قمغم أؾم٤مس أّن هذا اًمٜمقع ُمـ 

همري٥م: ّٕن اعمثٚم٦م ومٕمٌؾ  ًمٙمٜمّفإؾمٚمح٦م يقضم٥م فمقاهر قمغم اجلث٨م شمٕمتؼم ُمـ اعمثٚم٦م، 

يامرس وّد ضمث٦م اعمّٞم٧م أو احلل سم٘مّمد اًمتٕمذي٥م أو آٟمت٘م٤مم أو اًمتالقم٥م سمف، سمحٞم٨م 

ـ ومٕماًل إو٤مومّٞم٤ًم قمغم اًم٘متؾ ٟمٗمًف  ٛمد ص٤مدق اًمّمدرشمٙمقن ـ يمام يٕمؼّم اًمًٞمد اًمِمٝمٞمد حم

ومٞمام حتت٤مضمف قمٛمٚمّٞم٦م اًم٘متؾ هذه، ٓ أّن يمٞمٗمٞم٦م اًم٘متؾ ًمق اؾمتٚمزُم٧م اعمثٚم٦م يم٤من طمراُم٤ًم 

ُمٓمٚم٘م٤ًم، وإٓ ومٙمٞمػ جيقز اًم٘متؾ سم٘مٓمع اًمرأس ذم احلروب وضب إيمّػ وهمػم ذًمؽ 

شمردع قمٜمف اًمنميٕم٦م سمؾ مم٤ّم يم٤من ُمتٕم٤مروم٤ًم ذم ؾم٤مطم٤مت احلرب ذم اًمٕمٝمقد اًم٤ًمًمٗم٦م دون أن 

أُمْمتف ذم ـمرائؼ احلروب اًم٘مديٛم٦م؟! ومال يّمّح آؾمتٜم٤مد إمم ُمثؾ هذه اًمٜمّمقص 

 ًمت٠مؾمٞمس ُمٗم٤مهٞمؿ قمغم صٚم٦م سمٛمقوقع سمحثٜم٤م.

                                           
: واًمٕمجكم، ُمٕمروم٦م 99: 1: واًمٌخ٤مري، اًمت٤مريخ اًمّمٖمػم 261: 1 ( اٟمٔمر: شم٤مريخ اسمـ ُمٕملم1)

: واًمرازي، اجلرح واًمتٕمديؾ 299: 5: وًمٙمـ ٓطمظ: اًمٌخ٤مري، اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم 81: 2اًمث٘م٤مت 

 و.. 248: 5

، دار إوقاء، سمػموت، اًمٓمٌٕم٦م إومم، 237: 2، ق2( حمٛمد ص٤مدق اًمّمدر، ُم٤م وراء اًمٗم٘مف ج2)

 م.2119
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 سعش ايػذس ٚاملباغت١ ٚايفتو ـ 4ـ  6

دًّم٧م ٟمّمقص قمّدة ذم اعمقروث احلديثل اإلؾمالُمل ـ ٓ طم٤مضم٦م ًمإلـم٤مًم٦م سمٕمروٝم٤م ـ 

واعم٤ٌمهمت٦م ذم احلرب، وىمد حي٤مول سمٕمْمٜم٤م هٜم٤م أن يًتٜمد قمغم اًمٜمٝمل قمـ اًمٖمدر واًمٗمتؽ 

إمم ُمثؾ هذه اًمٜمّمقص ًمٚمٛمٜمع قمـ اؾمتخدام أؾمٚمح٦م اًمدُم٤مر اًمِم٤مُمؾ، يمقهن٤م شمِمتٛمؾ 

 قمغم هذه اخلّم٤مل اعمذُمقُم٦م ذم اًمث٘م٤موم٦م إظمالىمٞم٦م ًمٚمحرب.

إٓ أّٟمٜم٤م ٟمٕمّٚمؼ شمٕمٚمٞم٘م٤ًم إمج٤مًمّٞم٤ًم، رهمؿ حتّٗمٔمٜم٤م ـ يمام سمحثٜم٤مه ذم حمّٚمف ـ قمغم حتريؿ سمٕمض 

ذه اًمٕمٜم٤مويـ، سم٠مّن هذا ُمٕمٜم٤مه حتريؿ اعمٜمجٜمٞمؼ ويمّؾ اعمداومع واًمٓم٤مئرات ويمثػم ُمـ ه

ـّ أن اًم٘م٤مئؾ هبذا اًم٘مقل يٚمتزم هب٤م، سمؾ اًمٜمّمقص دًّم٧م  إؾمٚمح٦م اعمٕم٤مسة اًمتل ٓ ٟمٔم

وأصمٌتٜم٤م ذم حمّٚمف أّن احلرب ظمدقم٦م وأّٟمف دمقز اعم٤ٌمهمت٦م واًمتٌٞمٞم٧م وهمػم ذًمؽ، ٟمٕمؿ ًمديٜم٤م 

ورسمام ُمٜمف ُم٤م يٕمرف اًمٞمقم سم٤مٓهمتٞم٤مل، ٓ ٟمتٓمّرق إًمٞمف هٜم٤م، حتّٗمظ قمغم أؾمٚمقب اًمٗمتؽ، 

 وم٢مّن هٜم٤مك سمٕمض إدًّم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمتل ىمد حتّرُمف سم٤مًمٕمٜمقان إّوزم.

وهبذا يتٌلّم ًمٜم٤م أّن آؾمتٜم٤مد إمم سمٕمض اًمٜمّمقص اخل٤مّص٦م اعمتح٤مصم٦م ُمع ُمقوقع 

اًمدًٓمٞم٦م سمحثٜم٤م يٌدو همػم ُمقوّمؼ: ٟمٔمرًا جلٝم٤مت ُمـ اًمْمٕمػ ذم اًمٜم٤مطمٞمتلم: اًمّمدوري٦م و

 ذم هذه اًمٜمّمقص واًمقىم٤مئع اًمت٤مرخيٞم٦م.

 

 ـ قاعذ٠ ايشّد باملجٌ 7

إمم ضم٤مٟم٥م اًم٘مقاقمد واًمٜمّمقص اجلزئّٞم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م، واًمتل شمرايمٛم٧م ًمّم٤مًمح طمٔمر 

اؾمتخدام أؾمٚمح٦م اًمدُم٤مر اًمِم٤مُمؾ، يٛمٙمـ أن ٟمالطمظ ىم٤مقمدًة إو٤مومّٞم٦م شمتدظّمؾ هٜم٤م، وهل 

ْفُر اَْلَراُم ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم: ىم٤مقمدة اًمرّد سم٤معمثؾ، وُمًتٜمد هذه اًم٘م٤مقمدة اًمرئٞمس هق  افشه

ـِ اْظَتَدى َظَؾْقُؽْؿ َؾاْظَتُدوْا َظَؾْقِف بِِؿْثِؾ َما اْظَتَدى  ْفِر اَْلَراِم َواُْلُرَماُت ؿَِصاٌص َؾَؿ بِافشه

ُؼقْا اَّللَ َواْظَؾُؿقْا َأنه اَّللَ َمَع ادُتهِؼغَ  (، وىمقًمف ؾمٌح٤مٟمف: 194)اًمٌ٘مرة:  ﴾َظَؾْقُؽْؿ َواته
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ُف ٓ حُيِبه افظهادِِغَ َوَجزَ ﴿ ـْ َظَػا َوَأْصَؾَح َؾَلْجُرُه َظَذ اَّللِ إِكه ْثُؾَفا َؾَؿ  ﴾اء َشقنَئٍة َشقنَئٌة من

(، ومٝمذه اًم٘م٤مقمدة دمٞمز اعمٕم٤مُمٚم٦م سم٤معمثؾ طمتك ذم اعمقرد اعمحّرم ذقم٤ًم ذم 41)اًمِمقرى: 

ًمِم٤مرع قمدم طمّد ذاشمف ُمـ طمٞم٨م ظمرىمف ًم٘مقاقمد احلرب إظمالىمٞم٦ّم، ُم٤م مل يٕمٚمؿ ُمـ ا

رو٤مه سمٗمٕمٚمف ُمٓمٚم٘م٤ًم، وهٜم٤م إذا اؾمتخدم اًمٕمدّو هذه إؾمٚمح٦م ومل يٕمٛمؾ ووم٘م٤ًم ًم٘مقاقمد 

احلرب إظمالىمّٞم٦م اعمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م، جيقز ًمٚمٛمًٚمٛملم ـ سمٕمد رقم٤مي٦م اعمّمٚمح٦م ـ اؾمتخداُمٝم٤م 

 ُمع شمقىمػ اًمٜمٍم قمٚمٞمٝم٤م، قمٛماًل سم٘م٤مٟمقن اعمٕم٤مُمٚم٦م سم٤معمثؾ.

ذم شمّمٜمٞمع هذه إؾمٚمح٦م قمٜمدُم٤م  وىم٤مٟمقن اعمٕم٤مُمٚم٦م سم٤معمثؾ يٛمٙمـ أن يتّمّقر أيْم٤مً 

ي٘مقم اًمٕمدّو سمذًمؽ ظم٤مرىم٤ًم اًم٘مقاقمد اعمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م، وقمغم اًمت٘مديريـ جي٥م قمغم اًمدوًم٦م 

اإلؾمالُمٞم٦م ُمالطمٔم٦م اعمّم٤مًمح واعمٗم٤مؾمد ذم هذا إُمر سملم ضورات احلرب اًم٘م٤مهرة 

اًمتل شمٗمرض اًمرّد سم٤معمثؾ وسملم ؾم٤مئر اعمّم٤مًمح اًمنمقمّٞم٦م، وهذه ٟم٘مٓم٦م ُمٝمّٛم٦م ضمدًا: وم٢مّن 

ٓمٌٞمؼ ىم٤مٟمقن اعمٕم٤مُمٚم٦م سم٤معمثؾ إّٟمام خيرق ىمقاقمد اًمتحريؿ ذم اًمٕمالىم٦م ُمع أظمر اعمح٤مرب، شم

سمحٞم٨م يٙمقن اًمرّد سم٤معمثؾ ؿمٙماًل ُمـ أؿمٙم٤مل اًم٘مّم٤مص، وهلذا قمؼّمت أي٦م سم٠مّن 

احلرُم٤مت ىمّم٤مص، ومٛمـ خيرق طمرُم٦م همػمه خترق طمرُمتف ومٞمام يراه طمرُم٦ًم، وًمٙمٜمّف ٓ 

٨م ىمد ي٘مع قمٚمٞمف اًمٔمٚمؿ ُمـ اًمرّد سم٤معمثؾ، إٓ خيرق ىمقاقمد اًمتحريؿ اعمتّمٚم٦م سمٓمرف صم٤مًم

سم٢مضمراء ىم٤مٟمقن اًمتزاطمؿ، ومٚمق يم٤من ذم اؾمتخدام اًمٕمدّو ًمٚمًالح اًمٙمٞمٛمٞم٤مئل أو 

اًمٌٞمقًمقضمل ظمرىم٤ًم ضم٤مز اًمرّد سم٤معمثؾ قمٚمٞمف، ًمٙمـ ٓ جيقز اًمرّد سمحٞم٨م يٚمحؼ اًمير 

سمٓمرف صم٤مًم٨م حيرم إحل٤مق اًمير سمف، يمٛمًٚمؿ صم٤مًم٨م أو ُمٕم٤مهد يتّير سم٤مؾمتخدام هذه 

ؾمٚمح٦م، ومٞمٜمٌٖمل ُمالطمٔم٦م هذه اًمٜم٘مٓم٦م ذم شمٓمٌٞمؼ ىم٤مٟمقن اعمٕم٤مُمٚم٦م سم٤معمثؾ، وهلذا حيٙمؿ إ

اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل قمغم ُمـ ؾُم٥ّم أو ُٟمٕم٧م أهٚمف سم٤مًمزٟم٤م، حيٙمؿ سمحرُم٦م ٟمٕم٧م أهؾ اًمٓمرف 

ٌّؼ ًمٚمزم شمٕمّرض ـمرف صم٤مًم٨م ًمالقمتداء  أظمر سم٤مًمزٟم٤م: ّٕن ىم٤مٟمقن اًمرّد سم٤معمثؾ هٜم٤م ًمق ـم

٤مل زيد ًمٕمٛمرو: أُمؽ زاٟمٞم٦م، مل جيز ًمٕمٛمرو أن ي٘مقل وهق واًمدة اًمٗم٤مقمؾ إّول، ومٚمق ىم
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ًمف: أُّمؽ زاٟمٞم٦م: ّٕن ىمقًمف هذا ُيدظمؾ فمٚماًم قمغم ـمرف صم٤مًم٨م وهق أّم زيد، اًمتل مل 

 شمِم٤مرك ذم آقمتداء قمغم قمٛمرو طمتك يِمٛمٚمٝم٤م ىم٤مٟمقن اًمرّد سم٤معمثؾ.

 

 ـ قاعذ٠ ايطشٚس٠، ٚقإْٛ تضاسِ املصاحل ايؼشع١ّٝ 8

يالطمظ هٜم٤م دظمقل ىم٤مقمدة وم٘مٝمّٞم٦م أظمرى قمغم اخلّط، وإمم ضم٤مٟم٥م ُم٤م شم٘مّدم أيْم٤ًم، 

وهل ىم٤مقمدة اًميورة أو سمٕم٤ٌمرة أوؾمع: ىم٤مٟمقن اًمتزاطمؿ، وم٢مّن احلٙمؿ سمتحريؿ 

اؾمتخدام أو شمّمٜمٞمع أو اُمتالك اًمٓم٤مىم٦م اًمٜمقوي٦م أو اًمٙمٞمٛمٞم٤مئٞم٦م أو همػم ذًمؽ ئمّؾ حت٧م 

ٚمزُم٦م ؾمٚمٓم٤من ىم٤مقمدة اًمتزاطمؿ ذم اعمّم٤مًمح واعمٗم٤مؾمد، ومٚمق ومروٜم٤م أّن ُمّمٚمح٦ًم ـم٤مرئ٦م ُم

ىم٤مهرة شمٗمرض اؾمتخدام هذا اًمًالح، وًمق مل يٙمـ اعمقرد ُمـ ُمقارد اًمرّد سم٤معمثؾ، يم٤من 

إُمر ضم٤مئزًا شمٌٕم٤ًم جلقاز أّي حمّرم قمٜمدُم٤م ي٘مع اًمتزاطمؿ سمٞمٜمف وسملم شمٙمٚمٞمػ ذقمل آظمر 

 أىمّؾ أمهٞم٦ًّم ُمٜمف.

وحتديد قمٜمٍم إمهٞم٦م هٜم٤م وطم٤مًم٦م اًميورة اًم٘م٤مهرة أُمٌر ٓ يٛمٙمـ شمٗمقيْمف إمم 

ّٚمٗملم، سمؾ ٓسمد ُمـ ُمرضمٕمّٞم٦م حيتٙمؿ إًمٞمٝم٤م، وهل اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اعمٙمّٚمٗم٦م آطم٤مد اعمٙم

ذقم٤ًم سم٤مًمِم٠من اًمٕم٤مم وقمغم رأؾمف ىمْم٤مي٤م اًمًٚمؿ واحلرب، أو اجلٝم٦م اًمنمقمّٞم٦م ذم هذا 

اعمج٤مل ووم٘م٤ًم ًمٚمٜمٔمري٦م اًمٗم٘مٝمّٞم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمتل يتّؿ اظمتٞم٤مره٤م ذم اًمٗم٘مف اًمًٞم٤مد 

 اإلؾمالُمل.

 

 ْتٝذ١ ايبشح

 تـتج ِمّا تؼّدم مـ ؿقاظد وكصقص ومؼاربات:افذي يؿؽـ أن يس

ـ إّن اؾمتخدام أؾمٚمح٦م اًمدُم٤مر اًمِم٤مُمؾ طمرام: ُمع إومْم٤مئف إمم إهالك احلرث 1

واًمٜمًؾ وشمدُمػم اًمٌٞمئ٦م، أو ىمتؾ ُمـ ٓ جيقز ىمتٚمف وأذي٦م ُمـ ٓ دمقز أذّيتف ُمـ اعمًٚمٛملم 
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 آؾمتخدام.واًمٙم٤مومريـ اعمدٟمٞملم، أو ُمع شمقىمٞمع اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م قمغم اشمٗم٤مىمّٞم٤مت قمدم 

أُم٤م ذم همػم ذًمؽ أو آؾمتٜم٤مد إمم اًمرواي٤مت اخل٤مّص٦م هٜم٤م ومٖمػم صحٞمح: ًمْمٕمٗمٝم٤م 

 وصٕمقسم٦م اًمقصمقق سمّمدوره٤م.

إّن هذا احلٙمؿ سم٤مًمتحريؿ ًمٞمس ُمٓمٚم٘م٤ًم، سمؾ حمدود ذم اًمدائرة اًمتل سمٞمّٜم٤مه٤م، ومٚمق  ـ2

شمْمّٞم٘م٧م ُم٤ًمطم٦م اًمتدُمػم ًمتِمٛمؾ ُمٕمًٙمرًا ذم وؾمط اًمّمحراء، وًمق ذم ُمرسمع ُمـ 

طمد أو اصمٜملم، أو ؾمٗمٞمٜم٦م طمرسمٞم٦م ذم أقمامق اعمٞم٤مه اًمٌٕمٞمدة، ُمع قمدم إضاره يمٞمٚمقُمؽم وا

سم٤مًمٌٞمئ٦م سمٛمًتقى صدق قمٜمقان إهالك احلرث واًمٜمًؾ ومال ُمِمٙمٚم٦م ذم ذًمؽ ُمـ طمٞم٨م 

احلرب ُمٕمٝمؿ، يمام أٟمف ًمٞمس سمٕمٜمقان أهن٤م أؾمٚمح٦م دُم٤مر ؿم٤مُمؾ، سمؾ ًمٚمٛمح٤مذير اعمراوم٘م٦م 

 عمدٟمٞم٦م ًمٚمخٓمر أو همػم ذًمؽ.ٓؾمتٕمامهل٤م ُمـ اإلضار سم٤مًمٌٞمئ٦م أو شمٕمريض احلٞم٤مة ا

يًتثٜمك ُمـ هذا احلٙمؿ أقماله يمّؾ ُمـ طم٤مًم٦م اًمتٕم٤مُمؾ سم٤معمثؾ، وطم٤مًم٦م اًمّمقرة  ـ 3

 اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم ىم٤مٟمقن اًمتزاطمؿ سملم اعمّم٤مًمح واعمٗم٤مؾمد.

إّن ومرص اًمتحريؿ ـ ـمٌ٘م٤ًم ًمٚمٛمٕم٤ميػم اعمذيمقرة أقماله ـ شمّمٌح أيمؼم قمٜمدُم٤م شمٙمقن  ـ 4

 ؿ وسملم فمٝمراٟمٞمٝمؿ.احلرب سملم اعمًٚمٛملم أٟمٗمًٝمؿ أو ذم سمالده

إّن اُمتالك اًمٓم٤مىم٦م اًمٜمقوي٦م وأُمث٤مهل٤م وأؾمٚمح٦م اًمدُم٤مر اًمِم٤مُمؾ أُمٌر ضم٤مئز ذقم٤ًم ُم٤م  ـ 5

مل ي١مّد إمم اإلضار سمٛمـ ٓ جيقز اإلضار سمف، ُمع شمقؾمٕم٦م ُمٞمدان اًمير إمم إضمٞم٤مل 

 اًمالطم٘م٦م اًمتل هل٤م طمّؼ ذم اًمٌٞمئ٦م، سمؾ ىمد يٌٚمغ إُمر أن يّمٌح هذا آُمتالك طمًٜم٤مً 

سمف ُمـ سم٤مب اًمتٓمّقر اًمٕمٚمٛمل واًمتٙمٜمقًمقضمل أو ُمـ سم٤مب ىم٤مٟمقن شمقازن اًمردع  وُمرهمقسم٤مً 

وإجي٤مد اًمره٦ٌم ذم ٟمٗمقس اًمٙم٤مومريـ اعم٤مٟمٕم٦م هلؿ قمـ آقمتداء قمغم سمالد اعمًٚمٛملم، ُمع 

 ُمالطمٔم٦م ضمقاٟم٥م اًمير أو شمٗم٤مدهي٤م.

إّن اعمخّقل اًم٧ٌّم ذم اعمّم٤مًمح واعمٗم٤مؾمد ذم هذا اعمقوقع ًمٞمس آطم٤مد اعمٙمّٚمٗملم،  ـ 6

جيقز عمجٛمققم٤مت صٖمػمة ٓ شمٜمٓمٚمؼ ُمـ ُمرضمٕمّٞم٦م ديٜمٞم٦م ُمتقًّمٞم٦م ًمٚمِم٠من اًمٕم٤مم أو ومال 
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طمٙمقُمٞم٦م ذقمّٞم٦م أن شم٘مقم سم٤مُٓمتالك أو آؾمتخدام دون ُمراضمٕم٦م ٟمٔمر احل٤ميمؿ 

 اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م.أو  اًمنمقمل

إّن اعمٜمٝم٩م إومْمؾ ذم دراؾم٦م وم٘مف ٟمقازل اًمٌٞمئ٦م وأؾمٚمح٦م اًمدُم٤مر اًمِم٤مُمؾ هق  ـ 7

اعم٘م٤مصد اًمنمقمّٞم٦م ذم طمٗمظ اًمٜمٗمس واًمٕم٘مؾ واعم٤مل واًمٕمرض  اًمٕمقدة ـ أوًٓ ـ إمم

واًمديـ وٟمحق ذًمؽ، إمم ضم٤مٟم٥م اًمٕمقدة ـ صم٤مٟمٞم٤ًم ـ إمم اًم٘مقاقمد اًمنمقمّٞم٦م اعم٠مّصٚم٦م ذم اًمٗم٘مف 

اإلؾمالُمل ًمتٙمقن ُم١مذًا قمغم اعمقىمػ اًمنمقمل ذم اًمٜم٤مزًم٦م أو اًم٘مْمّٞم٦م اعمًتحدصم٦م، إمم 

ة ذم اًمٜمّمقص احل٤موّم٦م ًمتٙمّقن ُم١مذًا ضم٤مٟم٥م ـ صم٤مًمث٤ًم ـ رصد اعمٜم٤مظم٤مت اجلزئٞم٦م اعمقضمقد

ُمْمٞمئ٤ًم قمغم اعمقوقع ُم٤مّدة اًمٌح٨م، ذط صمٌقت اًمٜمّمقص ؾمٜمدًا ودًٓم٦ًم ُمـ ضمٝم٦م، 

وقمدم اًمتقّرط ذم ىمٞم٤مؾم٤مت فمٜمّٞم٦م اؾمتح٤ًمٟمٞم٦م أو قمٛمٚمٞم٤مت شمٓمقيع وحتٛمٞمؾ ًمٚمٜمّمقص 

 واًم٘مقاقمد أيمثر مم٤ّم شمتحّٛمؾ، سمام ٓ يٛمثؾ ُمٜمٓمٚم٘م٤ًم اضمتٝم٤مدي٤ًم أصقًمّٞم٤ًم صحٞمح٤ًم. هذا واهلل

 اًمٕم٤ممل سم٠مطمٙم٤مُمف.

 



 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

  ايصشاعات اإلطال١َٝ ـ اإلطال١َٝ 
 دساط١ يف فك٘ أٌٖ ايبػٞ

 

 





 

 

 

 

 

 

١ّٝ املٛضٛع ٚتفهٝو َصطًشات٘  متٗٝذ يف أُٖ

حتّدث اًمٗم٘مٝم٤مء قمـ اًمٕمالىم٦م ُمع أهؾ اًمٌٖمل واخلالف ذم احلٞم٤مة اإلؾمالُمٞم٦م، وأوًمقا 

اًمتٗم٤مصٞمؾ، سمؾ يٛمٙمـ هذا اًمٌح٨م أمهٞم٦ًم ظم٤مّص٦م ُمـ طمٞم٨م إطمٙم٤مم واًمنموط و

اًم٘مقل سم٠مّن ُمقوقع أهؾ اًمٌٖمل ـ سم٤معمٕمٜمك اًمٕم٤مم ًمٚمٙمٚمٛم٦م ـ مل ي٘مػ قمٜمد طمدود 

اًمدراؾم٤مت اًمٗم٘مٝمٞم٦م سمؾ أظمذ جم٤مًمف ذم اًمدراؾم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م إظمرى، طمٞم٨م شمٜم٤مُمك ذم 

اًمذات اإلؾمالُمل احلدي٨م قمـ أهؾ اًمٌٖمل، ومريّمز اعمتٙمّٚمٛمقن اعمًٚمٛمقن قمغم اًمٗمرق 

قم ضمٝم٤مد أهؾ اًمٌدع أيمثر ُمـ ضمٝم٤مد اًمٙمٗم٤مر، سمؾ ذه٥م ُمـ اًمْم٤مًّم٦م اعمٜمحروم٦م، قمؼم ُمٗمٝم

 .ذه٥م إمم قمدم وضمقد طمدي٨م هلؿ قمـ اًمٜمقع اًمث٤مين

وٟمحـ ٟمجد ذم سمٕمض اًمٙمٚمامت اًمٗم٘مٝمّٞم٦م ُم٤م يقطمل سم٠مّن ىمت٤مل أهؾ اًمٌٖمل أومْمؾ ُمـ 

هـ( أّن سمٕمض احلٜم٤مسمٚم٦م ّسح سمذًمؽ حمتّج٤ًم 1271جم٤مهدة اًمٙمٗم٤مر، سمؾ ذيمر أًمقد )

ىمد اؿمتٖمؾ ذم ُمّدة ظمالومتف سم٘مت٤مل اًمٌٖم٤مة دون ضمٝم٤مد اًمٙمٗم٤مر، وإن مل  سم٠مّن اإلُم٤مم قمٚمّٞم٤مً 

، واحلّؼ ُمٕمف: وم٢مّن اًم٘مْمّٞم٦م شم٤مسمٕم٦م حلجؿ يقاومؼ أًمقد قمغم إـمالق هذا اًمٙمالم

اعمّم٤مًمح واعمٗم٤مؾمد اًمتل يٜمٌٖمل ًمٚمٛمًٚمٛملم وإُم٤مُمٝمؿ أن يالطمٔمقه٤م ذم شم٘مديؿ ضمٝم٤مد قمغم 

٦م، وُم٤م صدر قمـ أُمػم آظمر، وٓ يقضمد ٟمّص ذقمل يث٧ٌم إومْمٚمٞم٦ّم اعمٓمٚم٘م

                                           
 .111ـ  118، اجلٝم٤مد ُمـ اهلجرة إمم اًمدقمقة إمم اًمدوًم٦م: ( ٓطمظ: اًمرمحقين1)

 .151: 26( أًمقد، روح اعمٕم٤مين 2)
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ٓ يث٧ٌم ذًمؽ: ّٕٟمف ومٕمؾ ص٤مُم٧م ويٛمٙمـ أن يٙمقن سمٛمالك أّن اًمٔمرف مل  ×١مُمٜملماعم

يٙمـ يًٛمح سمٖمػم ذًمؽ، سمحٞم٨م يم٤من اظمتٞم٤مر ذًمؽ سمٛمث٤مسم٦م شمرضمٞمح ًمألوًمقي٤مت اًمزُمٜمٞم٦م ٓ 

قمٛماًل سمٛم٘مت٣م اًم٘م٤مقمدة اًمنمقمٞم٦م إّوًمٞم٦ّم ذم اعمقوقع، قمٚماًم أّٟمٜم٤م سمحثٜم٤م ُمٗمّّماًل ذم حمّٚمف 

ـ  ٦م اجلٝم٤مد آسمتدائل وأٟمٙمرٟم٤م وضمقد هذا اجلٝم٤مد ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦مقمـ ذقمٞم

ظمالوم٤ًم عمِمٝمقر اًمٗم٘مٝم٤مء ـ وم٢مذا أريد ًمإلُم٤مم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م أن ي٘مّدم ضمٝم٤مد اًمٌٖم٤مة قمغم 

همػمهؿ، ومالسمّد ُمـ إصم٤ٌمت وضمقد اقمتداء ُمـ ـمرف اًمٙمٗم٤مر ذم زُم٤من ظمالومتف قمغم 

ة، وهق أُمر ُمٗمّْماًل ضمٝم٤مد اًمٌٖم٤م قمـ ذًمؽ ×أـمراف سمالد اعمًٚمٛملم، ُمع ؾمٙمقشمف

ٙمـ اؾمتٌٕم٤مد اًمؽمضمٞمح اًمزُمٜمل عمالك اعمّم٤مًمح يٛم، وًمق أيّمدٟم٤مه مل يّمٕم٥م شم٠ميمٞمده شم٤مرخيٞم٤مً 

 .اًمقىمتٞم٦م

وطمتك ًمق مل ٟمث٧ٌم أومْمٚمّٞم٦م ضمٝم٤مد اًمٌٖم٤مة قمغم ضمٝم٤مد اًمٙمٗم٤مر، ُمع ذًمؽ ئمّؾ ضمٝم٤مد 

ّدًا ذم أهؾ اًمٌٖمل ـ وٛمـ اًمتٕمريػ اًمٕم٤مم عمٗمٝمقم اًمٌٖمل ـ ُمقوققم٤ًم سم٤مًمغ إمهّٞم٦م ضم

ؾمٞم٤مق قمالىم٤مت اعمًٚمٛملم سمٌٕمْمٝمؿ: ّٕن ُم٤م ؾمٜمرضّمحف ٓطم٘م٤ًم ـ إن ؿم٤مء اهلل ؾمٌح٤مٟمف ـ 

هق أّن اعمراد سم٤مًمٌٖمل ُمٓمٚمؼ آقمتداء اعمًّٚمح أو ٟمحقه ُمـ ـمرف مج٤مقم٦ٍم ُمًٚمٛم٦م قمغم 

أظمرى، وٓ ي٘مػ قمٜمد طمدود اخلالف سملم اًمًٚمٓم٦م واعمٕم٤مرو٦م، وهذا يٕمٜمل أّن ىمْمٞم٦ّم 

اًمداظمؾ ـ إؾمالُمٞم٦م، وُمـ صمّؿ ومٝمذا اعمقوقع حيّدد  اًمٌٖمل شمًتققم٥م مت٤مم اًمٜمزاقم٤مت

اعمٕم٤ميػم اًمٗم٘مٝمٞم٦م وإظمالىمٞم٦م ذم قمالىم٤مت اًمدول اإلؾمالُمٞم٦م سمٌٕمْمٝم٤م، ويمذًمؽ 

اجلامقم٤مت وإطمزاب واًم٘مقى واًمتٞم٤مرات اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م واًمث٘م٤مومٞم٦م، سمؾ 

يد ُمـ واًمٕمِم٤مئر واًم٘م٤ٌمئؾ أيْم٤ًم، وهق ُم٤م يٛمٜمحف ضورشمف اخل٤مّص٦م اًمتل حتت٤مج إمم اعمز

 اًمت٠مصٞمؾ اًمٗم٘مٝمل اإلؾمالُمل.

                                           
( اٟمٔمر: طمٞمدر طم٥م اهلل، اجلٝم٤مد آسمتدائل اًمدقمقي، دراؾم٦م اؾمتدًٓمٞم٦م ذم ُم٤ٌمدئ اًمٕمالىم٤مت 1)

 م.2118ـ  2117، قم٤مم 12ـ  8اًمدوًمٞم٦م ذم اإلؾمالم، جمٚم٦م آضمتٝم٤مد واًمتجديد، إقمداد 



 397 ........................... الصراعات اإلسالمية ـ اإلسالمية، دراسة يف فقه أهل البػي

ي٘مّمد سم٤مًمٌٖمل ذم اًمٚمٖم٦م اًمٓمٚم٥م شم٤مرًة طمٞم٨م ي٘م٤مل: سمٖمٞم٧م اًمٌمء أي ـمٚمٌتف، وُمـ 

ذًمؽ اًمٌٖمٞم٦م أي احل٤مضم٦م، وشم٤مرًة أظمرى اًمٔمٚمؿ واًمٗمجقر واًمتٕمّدي واًمٗم٤ًمد، طمٞم٨م 

ي٘م٤مل: سمٖمك ؿمخص قمغم آظمر إذا شمٕمّدى قمٚمٞمف أو شمٍّمف ُمٕمف سمٌمء ُمـ اًمٗم٤ًمد ذم 

ق وصػ اًمٌٖمّل قمغم اعمرأة اًمزاٟمٞم٦م ُمـ طمٞم٨م وم٤ًمده٤م ودم٤موزه٤م ، وُمٜمف إـمالاًمٗمٕمؾ

 احلد.

ٟمجد أّٟمف ىمد قمّرومف اإلُم٤مُمل أُم٤م ذم آصٓمالح اًمٗم٘مٝمل، ومٕمغم اعمًتقى اًمِمٞمٕمل 

اخلروج قمـ ـم٤مقم٦م اإلُم٤مم »هـ( سم٠مّٟمف: 1266اًمِمٞمخ حمٛمد طمًـ اًمٜمجٗمل )

رج قمغم وهؿ اخلقا»هـ(: 1413، وي٘مقل اًمًٞمد أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اخلقئل )شاًمٕم٤مدل..

، وهٙمذا ؾم٤مئر يمٚمامت وم٘مٝم٤مء شاًمقاضم٥م إـم٤مقمتف ذقم٤مً × اإلُم٤مم اعمٕمّمقم

 .اإلُم٤مُمّٞم٦م

اًمث٤مئرون قمغم اًمدوًم٦م ٟمٕمؿ، ذيمر اًمًٞمد حمٛمد اًمِمػمازي ذم شمٕمريٗمٝمؿ أهنؿ 

. اإلؾمالُمٞم٦م اعمنموقم٦م، ويمذًمؽ اعمٜمحرومقن قمـ اًمنميٕم٦م ممّـ ئمٝمرون اإلؾمالم

ـّ اإلو٤موم٦م إظمػمة مل ٟمجد هل٤م  وضمقدًا ذم اًمٗم٘مف اإلُم٤مُمل، يمام أهّن٤م همػم واوح٦م وًمٙم

وم٘مٝمّٞم٤ًم: وم٢مّن آٟمحراف قمـ اإلؾمالم ُمع إفمٝم٤مره إُّم٤م هق اًمٗمًؼ اًمٕمٛمكم أو اًمٜمٗم٤مق 

اعمّمٓمٚمح وم٘مٝمّٞم٤ًم، ويمالمه٤م ٓ يٜمٓمٌؼ قمٚمٞمف قمٜمقان اًمٌٖمل اعم٠مظمقذ ذم أي٤مت واًمرواي٤مت 

ُمٜمع اإلُم٤مم ُمـ طم٘مقىمف  هٜم٤م، وإن يم٤من سمٖمٞم٤ًم ًمٖم٦ًم. وذم اًمٗم٘مف اًمًٜمّل ُم٤م يِمػم إمم أنّ 

                                           
: واًمّمح٤مح 454ـ  453: 4: ويمت٤مب اًمٕملم 272ـ  271: 1: ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م ( راضمع1)

 .2282ـ  2281: 6

 .322: 21( اًمٜمجٗمل، ضمقاهر اًمٙمالم 2)

 .389: 1( اخلقئل، ُمٜمٝم٤مج اًمّم٤محللم 3)

: 299: 1: واسمـ اًمؼماج، اعمٝمذب 244: واجلٛمؾ واًمٕم٘مقد: 296( اٟمٔمر: اًمٓمقد، اًمٜمٝم٤مي٦م: 4)

 .538: 16: وٟم٤مس ُمٙم٤مرم اًمِمػمازي، اًمتٗمًػم إُمثؾ 417: وومْمؾ اهلل، يمت٤مب اجلٝم٤مد

 .19: 47( حمٛمد اًمِمػمازي، اًمٗم٘مف 5)
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، وذم سمٕمض اًمٙمٚمامت اًمِمٞمٕمّٞم٦م ُم٤م يقطمل يم٤مًمزيم٤مة قمـ شم٠مويؾ واضمتٝم٤مد حمٙمقم سم٤مًمٌٖمل

، ًمٙمـ ذًمؽ ٓ يًتققم٥م مت٤مم أًمقان سم٤معمٖم٤ميرة سملم أهؾ اًمٌٖمل وُم٤مٟمٕمل اًمزيم٤مة

آٟمحراف قمـ اًمنميٕم٦م، يمام قمؼّم اًمًٞمد اًمِمػمازي، وإٟماّم هق ظم٤مّص سم٤مًمتٛمّرد احل٘مقىمل 

 قمغم احل٤ميمؿ.

هـ( قمٜمدُم٤م 621أُّم٤م قمغم اعمًتقى اًمًٜمّل، ومٜمجد ُمقومؼ اًمديـ اسمـ ىمداُم٦م احلٜمٌكم )

ػَم ىم٤مل:  ًِّ ىمقم ُمـ أهؾ احلؼ خيرضمقن حتّدث قمـ أهؾ اًمٌٖمل ذم ُم٤ٌمطم٨م اجلٝم٤مد واًم

قمـ ىمٌْم٦م اإلُم٤مم ويروُمقن ظمٚمٕمف ًمت٠مويؾ ؾم٤مئغ وومٞمٝمؿ ُمٜمٕم٦م حيت٤مج ذم يمٗمٝمؿ إمم مجع 

هذا اًم٤ٌمب طمٙمٛمٝمؿ، وواضم٥م قمغم اًمٜم٤مس اجلٞمش، ومٝم١مٓء اًمٌٖم٤مة اًمذيـ ٟمذيمر ذم 

 .ُمٕمقٟم٦م إُم٤مُمٝمؿ ذم ىمت٤مل اًمٌٖم٤مة

هـ( ذم شمٕمريػ اًمٌٖم٤مة سم٠مهّنؿ اًمذيـ: 587وىم٤مل أسمق سمٙمر اًم٘م٤مؾم٤مين احلٜمٗمل )

 ،خيرضمقن قمغم إُم٤مم أهؾ اًمٕمدل، ويًتحّٚمقن اًم٘مت٤مل واًمدُم٤مء وإُمقال هبذا اًمت٠مويؾ

 .وهلؿ ُمٜمٕم٦م وىمّقة

طمٍم ُمٗمٝمقم اًمٌٖمل سم٤مًمثقرة اعمًّٚمح٦م وّد اًمٜمٔم٤مم  وهذه اًمتٕمريٗم٤مت وهمػمه٤م شمٗمٞمد

اًمنمقمل احل٤ميمؿ، أو ُم٤م ٟمًّٛمٞمف اًمٞمقم سمحريم٤مت اًمتٛمّرد اعمًّٚمح٦م، وٛمـ ذوط 

ـمرطمٝم٤م سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء ًمتٌٚمقر ُمٕمٜمك اًمٌٖمل ذقم٤ًم، يمل شمؽمشم٥م قمٚمٞمف أطمٙم٤مُمف. وُمـ صمؿ 

٤مت يٗمؽمض ذم هذه اًمتٕم٤مريػ وأُمث٤مهل٤م أن ٓ شمِمٛمؾ ـ ًمٚمقهٚم٦م إومم ـ ُمٓمٚمؼ اًمٜمزاقم

                                           
: وُمٖمٜمل 213: 2: واإلىمٜم٤مع 265: 2: وومتح اًمقه٤مب 198، 195: 19( اٟمٔمر: اعمجٛمقع 1)

 .299: 4: وطم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل قمغم اًمنمح اًمٙمٌػم 211: 6: ويمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع 123: 4اعمحت٤مج 

 .416: 1حترير إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م  ( اًمٕمالُم٦م احلكم،2)

: 49: 11: واٟمٔمر: قمٌد اًمرمحـ سمـ ىمداُم٦م، اًمنمح اًمٙمٌػم 52: 11( قمٌد اهلل سمـ ىمداُم٦م، اعمٖمٜمل 3)

 .215: 6واًمٌٝمقيت، يمِم٤مف اًم٘مٜم٤مع قمـ ُمتـ اإلىمٜم٤مع 

 .141: 7( اًم٘م٤مؾم٤مين )اًمٙم٤مؾم٤مين، اًمٙم٤مؿم٤مين(، سمدائع اًمّمٜم٤مئع ذم شمرشمٞم٥م اًمنمائع 4)
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اعمًّٚمح٦م سملم اعمًٚمٛملم، سمؾ حتٍم ضمٝم٤مد أهؾ اًمٌٖمل سمٛمٕمٜمك ظم٤مص، وهؿ اعمٕم٤مروقن 

 ًمٚمًٚمٓم٦م، وًمٞمس أّي ؾمٚمٓم٦م، سمؾ اًمًٚمٓم٦م اًمنمقمٞم٦م.

وؾمقف ي٠ميت ـ سمٕمقن اهلل ؾمٌح٤مٟمف ـ أّن ُمًتٜمدات احلدي٨م قمـ ىمت٤مل أهؾ اًمٌٖمل ذم 

ٝمر سملم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦ّم ًمٞمس ومٞمٝم٤م ُم٤م يِمػم إمم هذا احلٍم ذم اًمتٕمريػ، وأّن ُم٤م اؿمت

اًمٗم٘مٝم٤مء ذم هذا اعمج٤مل يٛمٙمـ اًمتقىّمػ قمٜمده وشمًجٞمؾ ُمالطمٔم٤مت قمٚمٞمف، سمؾ ؾمقف 

ٟمرى أّن اًمٌٖمل ًمف اصٓمالطم٤من ذم اًمٗم٘مف: أطمدمه٤م اًمٌٖمل قمغم اإلُم٤مم، وهق اًمذي ؿمٖمؾ 

اًمٗم٘مٝم٤مء سم٤مًمدرضم٦م إومم طمتك همٚم٧ٌم قمغم يمٚمامهتؿ هذا اًمٜمقع ُمـ اًمٌٖمل، وضمٕمٚمقا 

إًمٞمف، وصم٤مٟمٞمٝمام اًمٌٖمل قمغم اعم١مُمٜملم، وهق  اًمٙمثػم ُمـ أطمٙم٤مم اًمٌٖمل اخل٤مّص٦م راضمٕم٦مً 

اعمٕمٜمك إوؾمع اًمذي يٜمدرج وٛمٜمف اًمٜمقع إّول ُمـ اًمٌٖمل، وىمد وضمدٟم٤م شمٕمّرو٤ًم هلذا 

 اًمٜمقع سمِمٙمؾ أىمّؾ.

وقمغم أي٦م طم٤مل، وم٤مًمذي ٟمراه أن اًمٌح٨م ذم طمٙمؿ ضمٝم٤مد أهؾ اًمٌٖمل ـ وي٘م٤مسمٚمٝمؿ أهؾ 

اًمذي هق اعمرضمع  اًمٕمدل ـ يًتدقمل ومرز ٟم٘م٤مط، شمٜمٓمٚمؼ ُمـ حتٚمٞمؾ اًمٜمص اًم٘مرآين

اًمرئٞمس هٜم٤م، صمؿ اًمتٕمّرض ًمٜمّمقص اًمًٜم٦ّم اًمنميٗم٦م، صمؿ سمٕمد ذًمؽ دراؾم٦م اعمقاىمػ 

اًمٗم٘مٝمّٞم٦م واًمنموط اعمٓمروطم٦م ذم ُمقاضمٝم٦م أهؾ اًمٌٖمل، ذم وقء اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل شمّؿ 

اًمتقّصؾ إًمٞمٝم٤م ذم اعمرطمٚم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م قمٜمد اًمٌح٨م قمـ ُمٕمٓمٞم٤مت اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦ّم وإن ًمزم 

ٕملم آقمت٤ٌمر أّن أطمٙم٤مم وىم٤مئع احلرب وُم٤م يًتتٌٕمٝم٤م ُمـ سمٕمض اًمتٙمرار، ُمع إظمذ سم

 اًمتٕم٤مُمؾ ُمع إهى واجلرطمك واًمٖمٜم٤مئؿ واعمدسمريـ ٟمؽميمف عم٤ٌمطمثف اخل٤مّص٦م.

 واًمٜم٘م٤مط اًمتل يدور اًمٌح٨م هٜم٤م طمقهل٤م هل:

 

ـ ايتأصٌٝ ايكشآْٞ يًعالقات َع أٌٖ ايبػٞ، تأطٝع َبذأ املٛاد١ٗ  1

 ادتٗاد١ّٜ يف ايذاخٌ اإلطالَٞ

اوح أّن اًمٌٖمل طمرام ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمتٙمٚمٞمٗمّٞم٦م، عم٤م يتْمّٛمٜمف ُمـ اًمٔمٚمؿ ُمـ اًمق
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واًمٕمدوان قمغم أظمريـ سمٖمػم طمّؼ، وهق ـ أي اًمٔمٚمؿ واًمٕمدوان ـ ُمـ اعمحّرُم٤مت 

اًم٘مٓمٕمٞم٦م ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سم٤مٕدًّم٦م اعمٕمتؼمة ذم آضمتٝم٤مد اًمٗم٘مٝمل، يمام أّن اًمٌٖمل 

ظمر: ًمألدًّم٦م قمٞمٜمٝم٤م، وعم٤م دّل أيْم٤ًم قمغم سمٛمٕمٜمك اخلروج قمغم اإلُم٤مم اًمٕم٤مدل طمرام هق أ

وضمقب إـم٤مقم٦م احل٤ميمؿ اًمنمقمل، وطمرُم٦م ؿمّؼ قمّم٤م اعمًٚمٛملم، وإصم٤ٌمت اًمقٓي٦م ًمٚمدوًم٦م 

اإلؾمالُمٞم٦م، وطمرُم٦م ٟم٘مض اًمٌٞمٕم٦م، وٟمحق ذًمؽ، سمٕمد ُمالطمٔم٦م أّن اًم٤ٌمهمل يِمؽمط ومٞمف 

 ىمٌؾ اًمٌٖمل أن يٙمقن ُمًٚماًم: ومٚمق ظمرج اًمذُمل قمغم اًمًٚمٓم٦م اًمٕم٤مدًم٦م ٓ ي٘م٤مل قمـ ومٕمٚمف:

 سمٖمل، سمؾ ي٘م٤مل: إّٟمف ص٤مر طمرسمّٞم٤ًم سمذًمؽ.

أّن أهؾ اًمٌٖمل دم٥م ُمقاضمٝمتٝمؿ ًمتٗمتٞم٧م  وشمٙم٤مد شمتٗمؼ يمٚمامت وم٘مٝم٤مء اعمًٚمٛملم

طمريم٦م ُمٕم٤مروتٝمؿ، وًمق يم٤من ذًمؽ ُمقضم٤ًٌم ًمٗمتح احلرب ُمٕمٝمؿ، وشمٙمقن هذه احلرب 

 .هـ( أّن ضمٝم٤مد اًمٌٖم٤مة ُمـ طم٘مقق اهلل شمٕم٤ممم676ضمٝم٤مدًا، سمؾ ذيمر اًمٜمقوي اًمِم٤مومٕمل )

ـ اًمقاوح أّن هذا آشمٗم٤مق اإلؾمالُمل قمغم جم٤مهدة أهؾ اًمٌٖمل ٓ ىمٞمٛم٦م ًمف ًمٙمـ ُم

ذم طمّد ٟمٗمًف: ّٕن إدًّم٦م إظمرى ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦ّم اًمٕمٛمٚمٞم٦م واًم٘مقًمٞم٦م ُمقضمقدة ذم 

هذا اعمج٤مل، ومٛمـ اعمٛمٙمـ ضمدًا، سمؾ ُمـ اعمٓمٛم٠مّن سمف، أهّنؿ اقمتٛمدوا قمغم هذه إدًّم٦م ذم 

ذم هذه احل٤مل ٓ يٙمقن ًمإلمج٤مع ـ ُمٝمام ىَمقي ـ أّي ؾمٞم٤مق اإلومت٤مء سمجٝم٤مد أهؾ اًمٌٖمل، و

 ىمٞمٛم٦م يمام سُملّم ذًمؽ ضمٚمّٞم٤ًم ذم قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف اإلُم٤مُمل سم٤مخلّمقص.

وإدًّم٦م اًمتل ذيمرت إلصم٤ٌمت طمٙمؿ ضمٝم٤مد أهؾ اًمٌٖمل ـ سمٕمد اؾمتٌٕم٤مد اإلمج٤مع: عم٤م 

                                           
: واجل٤مُمع 211: 2: وهمٜمٞم٦م اًمٜمـزوع 296: واًمٜمٝم٤مي٦م: 264ـ  263: 7( اٟمٔمر: اعمًٌقط 1)

: 256: 1: وذائع اإلؾمالم 191: 19: واعمجٛمقع 142: وإؿم٤مرة اًمًٌؼ: 241ًمٚمنمائع: 

: 417: 2: واًمروو٦م اًمٌٝمٞم٦م 229: 2: وحترير إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م 111وشمٌٍمة اعمتٕمٚمٛملم: 

: واخلقئل، 324: 21قاهر اًمٙمالم : وضم456: 7: وري٤مض اعم٤ًمئؾ 369: 1ويمٗم٤مي٦م إطمٙم٤مم 

 .132: وأصٗمل، اجلٝم٤مد: 389: 1ُمٜمٝم٤مج اًمّم٤محللم 

 .473: 7( اًمٜمقوي، اعمجٛمقع 2)
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صم٤مًمث٦م ىمٚمٜم٤مه ـ ُمتٜمّققم٦م شمتحّرك شم٤مرًة ذم اًمٜمص اًم٘مرآين، وأظمرى ذم ٟمّص اًمًٜم٦ّم اًمنميٗم٦م، و

 ذم اًمًػمة اًمٕمٛمٚمّٞم٦م ًمٚمٛمٕمّمقُملم^ ذم هذه اًم٘مْمّٞم٦م.

أُّم٤م قمغم اعمًتقى اًم٘مرآين، ومٜمحـ ٓ ٟمجد ظمروضم٤ًم قمـ ىم٤مقمدة اًمٕمالىم٤مت اًمًٚمٛمٞم٦م 

ذم اًمداظمؾ اإلؾمالُمل إٓ ذم طم٤مًم٦م واطمدة وهل اًمٌٖمل، ويًتٜمد ذم ذًمؽ إمم ىمقًمف 

ـَ ادُْْمِمـَِغ اْؿَتَتُؾقا َؾلَ ﴿ شمٕم٤ممم: ْصؾُِحقا َبْقـَُفام َؾنِْن َبَغْت إِْحداُُها َظَذ َوإِْن ضائَِػتاِن ِم

َؾنِْن ؾاَءْت َؾَلْصؾُِحقا َبْقـَُفام بِاْفَعْدِل  َء إِػ َأْمِر اَّلل إْ ُْخرى َؾؼاتُِؾقا افهتِل َتْبِغل َحتهك َتِػل

 (.9)احلجرات:  ﴾وَأْؿِسُطقا إِنه اَّللهَ حُيِبه ادُْْؼِسطِغَ 

ي٦م أٟمف قمغم شم٘مدير وىمقع ُم٘م٤مشمٚم٦م سملم ـمروملم ُمًٚمٛملم وشم٘مري٥م آؾمتدٓل سم٤مٔ

وؿمج٤مر، جي٥م اًمًٕمل ذم اًمٌداي٦م حلّؾ اًمٜمزاع سم٤مًمّمٚمح واًمقوم٤مق، وم٢مذا ومِمٚم٧م أًمقان 

اعمّم٤محل٦م، وسمٖم٧م وفمٚمٛم٧م إطمدى اًمٓم٤مئٗمتلم إظمرى، وضم٥م ُم٘م٤مشمٚم٦م اًمٗمئ٦م اًم٤ٌمهمٞم٦م 

ًمٜمٔم٤مم طمتك شمروخ ُٕمر اهلل وطمٙمٛمف، وهذا ُمٜمٓمٌؼ مت٤مُم٤ًم قمغم اًمتٛمّرد اعمًّٚمح وّد ا

 اًمنمقمل أيْم٤ًم.

وِف شقاق َتؾقؾ ادعطقات افػؼفقة وافؼاكقكقة افتل تؼّدمفا هذه أية افؽريؿة، 

 افتل هل إصؾ ِف ؾؼف أهؾ افبغل، كجد ما يع:

 

 ـ ختٍطٞ َفّٗٛ ايبػٞ َكٛي١َ ارتشٚز ع٢ً ايكٝاد٠ املعص١َٛ 1ـ  1

ي٘م٤مل: إهن٤م  ٓ يقضمد ذم هذه أي٦م ختّمٞمص سمزُم٤من طمْمقر أطمد اعمٕمّمقُملم طمتك

، وم٢مّن ظم٤مص٦م سم٤مخلروج قمغم اعمٕمّمقم، يمام يٗمٝمؿ ُمـ يمٚمامت سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء ذم اًمٌٖمل

                                           
: 322: 21: وضمقاهر اًمٙمالم 91: 3: وُم٤ًمًمؽ إومٝم٤مم 985: 2( اٟمٔمر: ُمٜمتٝمك اعمٓمٚم٥م 1)

: 389: 1: واخلقئل، ُمٜمٝم٤مج اًمّم٤محللم 538: 16: وشمٗمًػم إُمثؾ 456: 7وري٤مض اعم٤ًمئؾ 

 .417وومْمؾ اهلل، يمت٤مب اجلٝم٤مد: 
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وم٘مٝم٤مء اإلُم٤مُمٞم٦م يٗمٝمؿ ُمٜمٝمؿ طمٍم اًم٤ٌمهمل سم٤مخل٤مرج قمغم اإلُم٤مم اعمٕمّمقم سمحٞم٨م ًمق أريد 

شمٕمدي٦م اًمٕمٜمقان وُم٤م يٚمح٘مف ُمـ أطمٙم٤مم طمتك إمم اًمًٚمٓم٦م اًمنمقمٞم٦م همػم اعمٕمّمقُم٦م يم٤من 

هذه أي٦م ٓ إؿم٤مرة ومٞمٝم٤م ٓ ُمـ ىمري٥م وٓ ُمـ سمٕمٞمد إمم قمٜمٍم  ٓسمّد ُمـ دًمٞمؾ، ُمع أنّ 

اًمٕمّمٛم٦م ذم اًمذي سمٖمل قمٚمٞمف، وإّٟمام هل قم٤مُم٦م ؿم٤مُمٚم٦م ًمتامم إزُمٜم٦م وإُمٙمٜم٦م 

واجلامقم٤مت، ومٚمٞمس ومٞمٝم٤م أّي ىمٞمد هبذا اخلّمقص، وهذا ُمٕمٜم٤مه أّٟمف ًمق أريد شم٘مٞمٞمده٤م 

 ومالسمد ُمـ شم٘مديؿ دًمٞمؾ قمغم ذًمؽ.

 

 ثٓا١َٝ٥ ايظًط١ ٚاملعاسض١ يف اذتٝا٠ اإلطال١َٝـ ختٍطٞ َفّٗٛ ايبػٞ  1ـ  2

إّن هذه أي٦م وإن صّح آؾمتٜم٤مد إًمٞمٝم٤م ذم حم٤مرسم٦م اخل٤مرضملم قمغم اًمٜمٔم٤مم اًمنمقمل، 

إٓ أهّن٤م همػم ظم٤مص٦م سمجٝم٤مد أهؾ اًمٌٖمل ذم اًمتٕمريػ اًمٗم٘مٝمل اًم٤ًمئد: ٕهن٤م ٓ شمٗمرض 

عمٕمّمقم أم همػمه ـ اًمٓم٤مئٗم٦م اًمتل سُمٖمل قمٚمٞمٝم٤م هل احل٤ميمؿ اًمنمقمل ـ ؾمقاء يم٤من اإلُم٤مَم ا

سمؾ شمٓمٚمؼ ًمٙمّؾ ـم٤مئٗمتلم ُمًٚمٛمتلم طمّمؾ اىمتت٤مل سمٞمٜمٝمام ؾمقاء يم٤من هٜم٤مك ٟمٔم٤مم ذقمل 

سملم اعمًٚمٛملم أم ٓ، وؾمقاء يم٤من أطمد اًمٓمروملم اعمت٘م٤مشمٚملم هق هذا اًمٜمٔم٤مم اًمنمقمل أم 

ٓ: وم٤محلروب اًمداظمٚمٞم٦م ذم اًمٌٚمدان اإلؾمالُمٞم٦م شمِمٛمٚمٝم٤م أي٦م، يمام شمِمٛمؾ احلروب اًمتل 

اًمدول اإلؾمالُمٞم٦م، طمتك ًمق يم٤مٟم٧م اًمدوًمت٤من همػم ذقمٞمّتلم ذم ٟمٗمًٞمٝمام شم٘مع اًمٞمقم سملم 

ُمـ طمٞم٨م ذقمٞم٦م ٟمٔم٤مم اًمًٚمٓم٦م، سمؾ شمِمٛمؾ طمتك ُم٘م٤مشمٚم٦م إطمزاب واًم٘م٤ٌمئؾ واًمٕمِم٤مئر 

وأُمث٤مهل٤م ًمٌٕمْمٝم٤م، وهذا اعمٕمٜمك إوؾمع هق ُم٤م ئمٝمر ُمـ اسمـ اًمؼماج اًمٓمراسمٚمز 

وُمـ اًمِمٞمخ حمٛمد ، هـ(1413، وُمـ سمٕمض يمٚمامت اًمًٞمد اخلقئل )هـ(481)

                                           
 .325: 1( اعمٝمذب 1)

: وإن يم٤من شمٕمريٗمف ٕهؾ اًمٌٖمل قمٜمد اًمٌح٨م 361: 1( وهق فم٤مهر يمالُمف ذم ُمٜمٝم٤مج اًمّم٤محللم 2)

: 1قمـ ُم٘م٤مشمٚمتٝمؿ يدّل قمغم طمٍمهؿ سم٤مخل٤مرضملم قمغم اإلُم٤مم اعمٕمّمقم، وم٤مٟمٔمر: اعمّمدر ٟمٗمًف 
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 .ُمٝمدي ؿمٛمس اًمديـ

وهذا ُم٤م ي٘مقد إمم ُمالطمٔم٦م أذٟم٤م إًمٞمٝم٤م ومٞمام شم٘مّدم، وهل أن سمٕمض إسمح٤مث 

ضمٝم٤مد اًمٌٖم٤مة ـ سم٤مٓصٓمالح  اًمٗم٘مٝمٞم٦م ريّمزت ذم احلروب اًمداظمٚمٞم٦م سملم اعمًٚمٛملم قمغم

اًمٗم٘مٝمل اخل٤مص ـ ُمًتٜمدًة إمم هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م، دون أن شمٗمتح قمٜمقاٟم٤ًم أوؾمع، حت٧م 

احلرب اإلؾمالُمٞم٦م ـ اإلؾمالُمٞم٦م، أو احلروب اًمداظمٚمٞم٦م سملم اعمًٚمٛملم، رسمام ٕن  ؿمٕم٤مر

اًم٘مْمٞم٦م ذم احلروب اًمداظمٚمٞم٦م سملم اعمًٚمٛملم ذم اًم٘مرون إومم همٚم٥م قمٚمٞمٝم٤م صمٜم٤مئل: 

اًمًٚمٓم٦م واعمٕم٤مرو٦م، وهذا ُم٤م ي١ميّمد ُم٤م ىمٚمٜم٤مه ُمـ ضورة شمٕمٛمٞمؿ اًمٕمٜمقان: ّٕن هذه 

ٕمد ُمـ وم٘مف ضمٝم٤مد أهؾ اًمٌٖمل سم٤معمٕمٜمك اًمٗم٘مٝمل أي٦م اًمٕمٛمدة هٜم٤م شمّمٚمح طمٙماًم عم٤م هق أسم

 اعمّمٓمٚمح: ٓؾمٞمام سم٘مريٜم٦م أؾم٤ٌمب اًمٜمزول اًم٘م٤مدُم٦م اإلؿم٤مرة إًمٞمٝم٤م سمحقل اهلل شمٕم٤ممم.

 

 ـ َكصذ١ّٜ ايف٤ٞ إىل اذتل يف زتاٖذ٠ أٌٖ ايبػٞ 1ـ  3

اًمٔم٤مهر ُمـ هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م وضمقب ُم٘م٤مشمٚم٦م اًمٓم٤مئٗم٦م اًم٤ٌمهمٞم٦م: ًمٔمٝمقر صٞمٖم٦م 

﴾، يمام أن ُمٜمتٝمك ُم٘م٤مشمٚمتٝمؿ هق ارشمداقمٝمؿ قمام ؼاتُِؾقا افهتِل َتْبِغلؾَ إُمر ومٞمٝم٤م ذم ذًمؽ: ﴿

 ﴾،َء إِػ َأْمِر اَّلل ك َتِػلَحته يم٤مٟمقا قمٚمٞمف وإىمالقمٝمؿ قمٜمف، وهذا ُم٤م يِمٝمد ًمف شمٕمٌػم: ﴿

اهلدف ىمتٚمٝمؿ، سمؾ قمقدهؿ إمم احلّؼ، وهذه ٟم٘مٓم٦م ُمٝمّٛم٦م، شمٚمٛمح إًمٞمٝم٤م سمٕمض  ومٚمٞمس

ًمٞمس هلؿ ومئ٦م يمام ؾمٜمِمػم إًمٞمٝم٤م ىمري٤ًٌم سم٢مذن اهلل  اًمرواي٤مت اًمقاردة ذم طمٙمؿ اًمٌٖم٤مة اًمذيـ

ؾمٌح٤مٟمف، وأمهّٞم٦م هذه اًمٜم٘مٓم٦م شمٙمٛمـ ذم أّن اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٌٖم٤مة يٖمٚم٥م قمٚمٞمف ذم صم٘م٤مومتٜم٤م 

اًمٕم٤مُّم٦م ومم٤مرؾم٤مشمٜم٤م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م اؾمتٝمداف اًم٘مْم٤مء قمٚمٞمٝمؿ وإسم٤مدهتؿ طمتك أن 

                                                                                                       
ذم ذًمؽ ُمًتخدُم٤ًم شمٕمٌػمه قمٞمٜمف، وم٤مٟمٔمر ًمف:  : وشم٤مسمع اًمِمٞمُخ اًمقطمٞمد اخلراؾم٤مين اًمًٞمَد اخلقئل389

 .417ـ  416: 2ُمٜمٝم٤مج اًمّم٤محللم 

 .68( ؿمٛمس اًمديـ، وم٘مف اًمٕمٜمػ اعمًّٚمح ذم اإلؾمالم: 1)
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تٝمؿ قمغم اخلّمقُم٦م شمٙم٤مد شمٙمقن ُمع أؿمخ٤مصٝمؿ، ومٞمام يٗمؽمض أن شمٙمقن ُمع طمريم

 ُمًتقى إوٕم٤مومٝم٤م أو شم٘مقيتٝم٤م.

ُمـ هٜم٤م، طمٙمؿ اًمٕمديد ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء سمحرُم٦م اًمتٕمّرض ًمٚمٌٖم٤مة قمغم شم٘مدير ومٞمئٝمؿ، ؾمقاء 

 .ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ أم ذم همػمه٤م

 

ٌّ ايظًُٞ ع٢ً َبذأ املٛاد١ٗ ٚاذتظِ ايعظهشٟ 1ـ  4  ـ تكّذّ َبذأ املصاذت١ ٚاذت

ُمقاضمٝم٦م اًمٓمرف اًم٤ٌمهمل، إن أي٦م فم٤مهرة ذم وضمقب اًمٌدء سم٤مًمٓمرق اًمًٚمٛمٞم٦م ذم 

وأن جمّرد سمٖمٞمف ـ ُمع يمقن اًمٌٖمل فمٚماًم وقمدواٟم٤ًم ـ ٓ يؼّمر ظمقض احلرب ُمٕمف، ومالسمّد 

ُمـ اؾمتٜمٗم٤مد مت٤مم اًمٓمرق اًمًٚمٛمٞم٦م ًمقىمػ اًم٘مت٤مل، وإن ومِمٚم٧م اجلٝمقد، شمّؿ اًمٌدء 

سمٛمح٤مرسم٦م اًمٔم٤ممل ُمـ اًمٓمروملم، وىمريٜم٦م ذًمؽ أن أّول إواُمر ذم أي٦م سمٕمد ومرض 

فم٤مهر ذم اًمؽمشمٞم٥م واًمت٘مديؿ، وإقمٓم٤مء  ﴾، وهقَلْصؾُِحقا َبْقـَُفاَم ؾَ آىمتت٤مل هق: ﴿

 إوًمقي٦م عمٌدأ اإلصالح.

وهذا ُم٤م ي١ميّمد أيمثر وم٠ميمثر أّن إصؾ ذم اًمٕمالىم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م ـ اإلؾمالُمٞم٦م هق 

اعم٤ًمعم٦م واًمّمٚمح واعمقّدة واًمقئ٤مم ُمٝمام اظمتٚمػ اعمًٚمٛمقن، سمؾ طمتك ذم طم٤مٓت اًمٔمٚمؿ 

ُمٌدأ اعمّم٤محل٦م قمغم همػمه ُمـ ُم٤ٌمدى ومّض اًمٜمزاقم٤مت، وهذا ُم٤م وآقمتداء يٜمٌٖمل شم٘مديؿ 

ـِ اْظَتَدى َظَؾْقُؽْؿ يْمع ؿمٙماًل ُمـ أؿمٙم٤مل اًمت٘مٞمٞمد ذم إـمالق ُمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿ َؾَؿ

(، قمغم اعمًتقى آضمتامقمل 194)اًمٌ٘مرة:  َؾاْظَتُدوْا َظَؾْقِف بِِؿْثِؾ َما اْظَتَدى َظَؾْقُؽْؿ...﴾

                                           
: واعمح٘مؼ 215: واسمـ محزة، اًمقؾمٞمٚم٦م: 297: واًمٜمٝم٤مي٦م: 339: 5( راضمع: اًمٓمقد، اخلالف 1)

: واسمـ طمزم، 256اعمزين:  : وخمتٍم111: واعمختٍم اًمٜم٤مومع: 256: 1احلكم، ذائع اإلؾمالم 

: 2: وحترير إطمٙم٤مم اًمنمقمّٞم٦م 413: 9: واًمٕمالُم٦م احلكم، شمذيمرة اًمٗم٘مٝم٤مء 111: 11اعمحغّم 

: واخلقئل، ُمٜمٝم٤مج 326: 21: واًمٜمجٗمل، ضمقاهر اًمٙمالم 984: 2: وُمٜمتٝمك اعمٓمٚم٥م 231

 .389، 361: 1اًمّم٤محللم 
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رّد آقمتداء اًمًٕمل ًمٚمّمٚمح، وظمٓم٤مب اًمًٕمل  اًمذي ٟمحـ ومٞمف، طمٞم٨م يٚمزم ىمٌؾ

ًمٚمّمٚمح وإن مل يٙمـ ُمقضّمٝم٤ًم ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م ًمٚمٛمٕمتدى قمٚمٞمف، وإٟمام ًمٚمٓمرف اًمث٤مًم٨م 

اعمح٤ميد همػم اًمداظمؾ ذم اعمٜم٤مزقم٦م، إٓ أّٟمف ىمد ي٘م٤مل سم٠مّن روح هذا اخلٓم٤مب وُماليمف 

ٍماقم٤مت يِمٛمالٟمف: ّٕن ُماليمف شم٘مديؿ اًمّمٚمح قمغم همػمه ُمـ اًمقؾم٤مئؾ وأًمٞم٤مت ذم اًم

اًمداظمؾ ـ إؾمالُمٞم٦م، وم٢مذا ظم٤مـم٥م اًمٓمرف اًمث٤مًم٨م ومٝمق سمٓمريؼ أومم خي٤مـم٥م اًمٓمروملم 

 اعمتٜم٤مزقملم.

ورسمام ي١مّيد ُم٤م ٟم٘مقل سم٠مّن أي٦م مل شمنم إمم اًمٌٖمل ذم اًمت٘م٤مشمؾ إول اًم٤ًمسمؼ قمغم 

طمتك قمـ حتديد اًمٔم٤ممل ُمـ  تٕم٤ممماًمّمٚمح، وًمٕمّٚمٝم٤م هبذا شمريد أن حتّ٘مؼ اًمّمٚمح اًمذي ي

 اعمٔمٚمقم.

يٗمٝمؿ ُم٤م ذيمره سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ ًمزوم إرؿم٤مد اًمٌٖم٤مة ىمٌؾ إقمالن احلرب  ُمـ هٜم٤م،

قمٚمٞمٝمؿ، وشمذيمػمهؿ وأُمرهؿ سم٤معمٕمروف وهنٞمٝمؿ قمـ اعمٜمٙمر، ووقمٔمٝمؿ وشمققمٞمتٝمؿ 

وُمٜم٤مفمرهتؿ، واؾمتٜمٗم٤مد يم٤موم٦م اًمًٌؾ اعمذيمقرة ُمٕمٝمؿ، وُمٕمروم٦م وضمٝم٦م ٟمٔمرهؿ ومٚمق يم٤من 

دهيؿ ومٙمرة ُم٤م احل٤ميمؿ ُم٘مٍّمًا ذم رء ُمٕمٝمؿ أو ُمع همػمهؿ ومٕمٚمف، وًمق يم٤مٟم٧م ًم

× . وؾمػمة اإلُم٤مم قمكمطم٤مورهؿ ومٞمٝم٤م، وًمق يم٤مٟم٧م قمٜمدهؿ ؿمٌٝم٦م طم٤مول رومٕمٝم٤م هلؿ

ُمع اخلقارج يم٤مٟم٧م قمغم ذًمؽ: ومال يّمّح ُم٤م ذيمره سمٕمض وم٘مٝم٤مء أهؾ اًمًٜم٦ّم ُمـ أّن 

، اًمققمظ واًمتذيمػم ويمِمػ اًمِمٌٝم٦م أُمر اؾمتح٤ٌميب، ومٚمق ىم٤مشمٚمٝمؿ اإلُم٤مم سمال دقمقة ضم٤مز

                                           
: 231: 2إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م  : واًمٕمالُم٦م احلكم، حترير266ـ  265: 7( اًمٓمقد، اعمًٌقط 1)

ـ  53: 11: واسمـ ىمداُم٦م، اعمٖمٜمل 984: 2: وُمٜمتٝمك اعمٓمٚم٥م 411ـ  411: 9وشمذيمرة اًمٗم٘مٝم٤مء 

: 198، 195: 19: واًمٜمقوي، اعمجٛمقع 334: 21: واًمٜمجٗمل، ضمقاهر اًمٙمالم 54

: وإًمقد، روح اعمٕم٤مين 111: 8: وإٟمدًمز، اًمٌحر اعمحٞمط 564: 3واًمزخمنمي، اًمٙمِم٤مف 

26 :151. 

 .451: 4( طم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ 2)
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 رآٟمٞم٦م اًمٙمريٛم٦م.وم٢مّن ذًمؽ ظمالف روح أي٦م اًم٘م

ٟمٕمؿ، إذا ٓطمٔم٧م اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م أّن أهؾ اًمٌٖمل يتجّٝمزون ًمٚم٘مت٤مل وإن مل 

خيرضمقا سمٕمُد، واؾمتٜمٗمدت اًمًٌؾ اإلىمٜم٤مقمٞم٦م ًمٚمحٞمٚمقًم٦م سمٞمٜمٝمؿ وسملم ذًمؽ، ضم٤مزت 

ُم٘م٤مشمٚمتٝمؿ، ٓ أن يٜمتٔمر طمتك ي٘مع اًم٘مت٤مل ُمٜمٝمؿ، صمؿ اًمّمٚمح، صمؿ ي٠ميت دور اًم٘مت٤مل 

ضم٤مٟم٥م اًمٓمرف اعمح٤ميد يمام هق ُمٗمروض أي٦م،  اًمنمقمل، وم٢مّن هذا اًمؽمشمٞم٥م ي١مظمذ ُمـ

وإٓ وم٢مّن قمٜم٤مويـ طمٗمظ اًمٜمٔم٤مم واًمدوم٤مع قمـ دوًم٦م احلؼ ورّد اًمٕمدوان اعمحتٛمؾ وهمػم 

ذًمؽ دمري هٜم٤م أيْم٤ًم، ٓؾمٞمام سمٕمدُم٤م ـمرطمٜم٤مه ؾم٤مسم٘م٤ًم ذم سمح٨م اجلٝم٤مد آسمتدائل ُمـ أّن 

ٞم٦م قمٜمد اًمٕمٚمؿ ُمٗمٝمقم اجلٝم٤مد اًمدوم٤مقمل حيقي طم٤مًم٦م ُم٤م يًّٛمك اًمٞمقم سم٤مًميسم٤مت آؾمت٤ٌمىم

سمتٝمّٞم١م اًمٕمدّو ًمٚمٕمدوان، ٓ أن يٜمتٔمر ًمٙمل يٖمزو اعمًٚمٛملم ذم قم٘مر دارهؿ وهٜم٤مك يٌدأ 

ن اًمٙمريؿ أؿم٤مر إمم هذا آاًمدوم٤مع، وؾمّٛمٞمٜم٤م ذًمؽ سم٤مًمدوم٤مع سمٛمٕمٜم٤مه اًمٕم٤مم، وىمٚمٜم٤م سم٠مّن اًم٘مر

ـه ِمـ َؿْقٍم ِخَقاكَ إُمر ُمـ طمٞم٨م اًمروح واعمْمٛمقن ذم ُمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم: ﴿ اَؾ ا َُتَ ًة َوإِمه

َٓ حُيِبه اَْلائِـِغَ  (، وشمٗمّمٞمٚمف ذم حمّٚمف. 58﴾ )إٟمٗم٤مل: َؾاكبِْذ إَِفْقِفْؿ َظَذ َشَقاء إِنه اَّلَل 

وًمٕمّٚمف عم٤م ىمٚمٜم٤مه ذيمر سمٕمض وم٘مٝم٤مء اعم٤مًمٙمّٞم٦م أّٟمف ٓ دم٥م اًمدقمقة إذا قم٤مضمؾ أهُؾ اًمٌٖمل 

 .أهَؾ اًمٕمدل

ق أن ٓ يٙمقن ىمقًمف: ًمٙمـ ذم ُم٘م٤مسمؾ ذًمؽ يمّٚمف، ىمد يٓمرح ذم أي٦م اطمتامل آظمر، وه

)وم٢من سمٖم٧م( واىمٕم٤ًم سمٜمحق اًمؽمشّم٥م قمغم ىمقًمف )وم٠مصٚمحقا(، سمؾ سمٜمحق سمٞم٤من احل٤مًم٦م اعمٖم٤ميرة، 

سم٠من يٙمقن اعمراد أّٟمف إذا شم٘م٤مشمٚم٧م ـم٤مئٗمت٤من ُمـ اعمًٚمٛملم وم٤محلٙمؿ هق اإلصالح، إٓ ذم 

 طم٤مل ُم٤م إذا يم٤مٟم٧م إطمدى اًمٓم٤مئٗمتلم ىمد سمٖم٧م قمغم إظمرى ومٞمج٥م ُم٘م٤مشمٚمتٝم٤م طمٞمٜمئٍذ.

 اإلٟمّم٤مف أّن هذا اعمٕمٜمك همػم فم٤مهر ُمـ أي٦م، وًمق سم٘مريٜم٦م اًمتٗمريع سم٤مًمٗم٤مء.إٓ أّن 

                                           
 .299: 4: وطم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل قمغم اًمنمح اًمٙمٌػم 299: 4( أسمق اًمؼميم٤مت، اًمنمح اًمٙمٌػم 1)
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 ـ اختصاص آ١ٜ ايبػٞ بٓضاع ادتُاعات دٕٚ األفشاد 1ـ  5

اًمذي يٌدو ُمـ فم٤مهر أي٦م اًمٙمريٛم٦م، اٟمٓمالىم٤ًم ُمـ شمٕمٌػمه٤م قمـ اًمٓمروملم اعمتٜم٤مزقملم 

رد ُمًٚمؿ ُمع آظمر سمـ )اًمٓم٤مئٗم٦م(، أهن٤م شمتحّدث قمـ ُمٕمريم٦م سملم مج٤مقمتلم ٓ قمـ ُمٕمريم٦م وم

ُمثٚمف، سمحٞم٨م شمِمٛمؾ ُمٓمٚمؼ طم٤مٓت اخلالف وًمق اًمِمخيص سملم ومرديـ اصمٜملم ُمـ 

اعمًٚمٛملم، وإن ىمٞمؾ سم٤مًمتٕمٛمٞمؿ ًم٥ًٌم أو ٔظمر، وهذا ُم٤م جيٕمٚمٝم٤م ظم٤مّص٦م سمح٤مٓت 

ساع اجلامقم٤مت ـ ُمـ دول وأطمزاب وىمقى وقمِم٤مئر وىم٤ٌمئؾ وٟمحق ذًمؽ ـ ٓ 

اجلٝم٤مد وإُمـ ُمٜمٝم٤م سم٤ٌمب اًمٕم٘مقسم٤مت  إومراد، إُمر اًمذي جيٕمٚمٝم٤م أيمثر اًمتّم٤مىم٤ًم سم٤ٌمب

 اجلزائٞم٦م واجلٜم٤مئٞم٦م وأُمث٤مهل٤م.

، وهق ظمالف اًمٔم٤مهر ًمٙمـ، روي قمـ جم٤مهد أن ٟمزول آي٦م اًمٌٖمل يم٤من ذم رضمٚملم

ُمـ أي٦م، يمام هق واوح، وًمٕمّٚمف أراد أّن سمداي٦م آظمتالف يم٤مٟم٧م سملم رضمٚملم، يمام 

 ٨م قمـ أؾم٤ٌمب ٟمزوهل٤م.ـ قمٜمد احلدي شمٕم٤مممؾمت٠ميت اإلؿم٤مرة ًمذًمؽ ـ إن ؿم٤مء اهلل 

ـُْقَن إْخَقٌة َؾلْصؾُِحْقا َبْغَ أَخَقْيُؽؿ...﴾ٟمٕمؿ، أي٦م اًمالطم٘م٦م:  اَم ادُْمِم ، شمٗمٞمد ﴿إكه

إـمالق وضمقب اًمّمٚمح سملم ُمٓمٚمؼ إظمقيـ دون اظمتّم٤مص سم٤مجلامقمتلم اعمت٘م٤مشمٚمتلم، 

اًمٗمخر ومٗمٞمٝم٤م شمقؾمٕم٦م ُم٘م٤مرٟم٦ًم سمآي٦م اًمٌٖمل ٟمٗمًٝم٤م، وىمد أعمح إمم هذا إُمر ـ ذم اجلٛمٚم٦م ـ 

 .هـ(616اًمرازي )

 

 ـ عذّ إْتاز ايبػٞ يًهفش، ٚمشٍٛ اآل١ٜ ملطًل املظًُني 1ـ  6

اًمٔم٤مهر أّن اعمراد سم٤معم١مُمٜملم ذم أي٦م ُمٓمٚمؼ اعمًٚمٛملم: ٕن فم٤مهر هذا اًمقصػ ذم 

ظمّمقص اًمِمٞمٕمل آصمٜمل قمنمي  اًم٘مرآن ذًمؽ، وإـمالق وصػ اإليامن واعم١مُمـ قمغم

                                           
 .93ـ  92:  18: واًمٓمؼمي، ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من 232، 231: 3( اًمّمٜمٕم٤مين، شمٗمًػم اًم٘مرآن 1)

 .129: 28( اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم 2)
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ّص أي٦م سمٛمح٤مرسم٦م ـمقائػ ُمـ اعمذه٥م اخل٤مص، سمؾ أُمر ٓطمؼ إذا شمّؿ: وهلذا ٓ ختت

 شمٕمؿ مت٤مم ومرق اعمًٚمٛملم ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ.

وهذا ُم٤م ٟمراه ذم مت٤مم أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م، ُمثؾ آي٦م اًمٜمٝمل قمـ همٞم٦ٌم اعم١مُمـ سم٘مريٜم٦م ضمٕمؾ 

اعم١مُمٜملم إظمقًة ذم آي٤مت ٓطم٘م٦م، مم٤م جيٕمؾ إظمراج اعمخ٤مًمػ سمح٤مضم٦م إمم دًمٞمؾ أو إمم 

 اقمت٤ٌمره يم٤مومرًا ُمـ رأس.

٦م سمح٨م هٜم٤م وىمع سمٞمٜمٝمؿ، وهق أّن همػم واطمٍد ُمـ وم٘مٝم٤مء اًمِمٞمٕم٦م اقمتؼم اخل٤مرج وصمٛم

، ومٞمام شمذه٥م اًمٓمقائػ اًمًٜمّٞم٦م إمم اقمت٤ٌمره ُمًٚماًم وم٤مؾم٘م٤ًم قمـ اإلُم٤مم اعمٕمّمقم يم٤مومراً 

، سمؾ رأى سمٕمض اًمِم٤مومٕمّٞم٦م أّٟمف ٓ يٜمدرج سم٤مًميورة ذم همػم ظم٤مرج قمـ طمّد اإليامن

، ومال يٙمقن اًمٌٖمل قمٜمدهؿ اؾمؿ ذّم ُمـ قمٜمقان اًمٗمًؼ ومْماًل قمـ قمٜمقان اًمٙمٗمر

، وًمٙمل يٙمقن اًم٤ٌمهمل وم٤مؾم٘م٤ًم قمٜمدهؿ إؾم٤مس، إذ ىمد يٙمقن اؾماًم عمـ اضمتٝمد وم٠مظمٓم٠م

جي٥م أن شمْم٤مف إًمٞمف ظمّمقصّٞم٦م يم٠من يٙمقن ُمـ اخلقارج أو ُمـ أهؾ اًمٌدع، ي٘مقل اسمـ 

اًمٌٖم٤مة إذا مل يٙمقٟمقا ُمـ أهؾ اًمٌدع ًمٞمًقا سمٗم٤مؾم٘ملم، وإٟمام هؿ خيٓمئقن ذم ىمداُم٦م: 

شم٠مويٚمٝمؿ، واإلُم٤مم وأهؾ اًمٕمدل ُمّمٞمٌقن ذم ىمت٤مهلؿ، ومٝمؿ مجٞمٕم٤ًم يم٤معمجتٝمديـ ُمـ 

اًمٗم٘مٝم٤مء ذم إطمٙم٤مم، ُمـ ؿمٝمد ُمٜمٝمؿ ىمٌٚم٧م ؿمٝم٤مدشمف إذا يم٤من قمدًٓ، وهذا ىمقل 

اًمِم٤مومٕمل، وٓ أقمٚمؿ ذم ىمٌقل ؿمٝم٤مدهتؿ ظمالوم٤ًم، وم٠مُم٤م اخلقارج وأهؾ اًمٌدع إذا ظمرضمقا 

وىم٤مل أسمق طمٜمٞمٗم٦م يٗمً٘مقن سم٤مًمٌٖمل قمغم اإلُم٤مم ومال شم٘مٌؾ ؿمٝم٤مدهتؿ: ٕهنؿ وم٤ًمق. 

                                           
: 336ـ  335: 5: واخلالف 264: 7ًٌقط : واعم227ـ  226( راضمع: اًمٓمقد، آىمتّم٤مد: 1)

 .2957: 524: 7وإردسمٞمكم، جمٛمع اًمٗم٤مئدة واًمؼمه٤من 

 .131: 8( اٟمٔمر: اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمّٞم٦م )اًمٙمقيتٞم٦م( 2)

: واًمنظمز، 63: 11: واًمنمح اًمٙمٌػم 67، 66ـ  65: 11( اٟمٔمر: اسمـ ىمداُم٦م، اعمٖمٜمل 3)
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وظمروضمٝمؿ قمغم اإلُم٤مم، وًمٙمـ شم٘مٌؾ ؿمٝم٤مدهتؿ: ّٕن ومً٘مٝمؿ ُمـ ضمٝم٦م اًمديـ ومال شمرّد 

 .سمف اًمِمٝم٤مدة، وىمد ىمٌؾ ؿمٝم٤مدة اًمٙمٗم٤مر سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض

وـمٌ٘م٤ًم ًمٚمتٗمًػم اًمًٜمّل، ٓ ُمِمٙمٚم٦م ذم إـمالق وصػ اعم١مُمٜملم قمغم اًمٓم٤مئٗمتلم ُمٕم٤ًم، 

ٚمٞمف ُم١مُمٜملم قمٜمدهؿ، أُم٤م قمٜمد سمٕمض وم٘مٝم٤مء اإلُم٤مُمٞم٦م إلُمٙم٤من يمقن اإلُم٤مم واخل٤مرضملم قم

ومالسمّد ُمـ شم٘مديؿ اومؽماض إو٤مذم ًمتٗمًػم اعمقىمػ، وذم هذا اًمّمدد ذيمرت طمٚمقل 

 صمالصم٦م هل:

ـ اومؽماض أن شمقصٞمٗمٝمؿ سم٤معم١مُمٜملم يم٤من سمٚمح٤مظ طم٤مًم٦م ُم٤م ىمٌؾ اًمٌٖمل ٓ ُم٤م سمٕمده،  1

ر ُم٤م ؾمٌؼ وهذا ضم٤مئز سمٜمٔم٤مم اعمج٤مز ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م طمٞم٨م يقصػ اًمٌمء سم٤مقمت٤ٌم

 سمقصػ ٓ يّمدق قمٚمٞمف ذم اعمرطمٚم٦م اًمالطم٘م٦م صدىم٤ًم طم٘مٞم٘مّٞم٤ًم.

ـ إّن هذا اًمتقصٞمػ يم٤من سمٜم٤مًء قمغم فم٤مهرهؿ: إذ فم٤مهر طم٤مهلؿ أهّنؿ ُم١مُمٜمقن ومتّؿ  2

 اًمتٕم٤مُمؾ ُمع فم٤مهر احل٤مل هذا وأـمٚمؼ اًمقصػ سمٚمح٤مفمف.

ـ إّن هذا اًمتقصٞمػ يم٤من قمغم أؾم٤مس ُم٤م يٕمت٘مده اًمٌٖم٤مة ذم أٟمٗمًٝمؿ، طمٞم٨م  3

 .٠مهّنؿ ُم١مُمٜمقن، ومتؿ إـمالق اًمقصػ قمٚمٞمٝمؿ شمٜمـّزًٓ قمغم ُم٤م يٕمت٘مدونيٕمت٘مدون سم

ًمت٠مويالت همػم صحٞمح٦م، وًمٕمّٚمف ًمٕمدم صّحتٝم٤م مل يدرج اعم٘مداد اًمًٞمقري وهذه ا

، هذه أي٦م ذم أطمٙم٤مم أهؾ اًمٌٖمل قمغم اإلُم٤مم، سمؾ ضمٕمٚمٝم٤م ظم٤مّص٦م سم٤مًمٌٖمل سملم اعم١مُمٜملم

يمام ؾمٞمٔمٝمر، وطم٤مصؾ اًمقضمف ذم  وهق همػم صحٞمح: عمخ٤مًمٗمتف إـمالق أي٦م سمال ُمقضم٥م

 قمدم صّح٦م هذه اًمت٠مويالت:

إّن أي٦م ـ يمام ىمٚمٜم٤م ـ ٓ شمتحّدث قمـ اًمٌٖمل اعمّمٓمٚمح وم٘مط، سمؾ قمـ ُمٓمٚمؼ  أوًٓ:

                                           
 . 67: 11( اعمٖمٜمل 1)
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ساقم٤مت اعمًٚمٛملم ُمع سمٕمْمٝمؿ سمام ذم ذًمؽ اًمٍماع ُمع اإلُم٤مم اًمٕم٤مدل همػم اعمٕمّمقم، 

أو سمٚمح٤مظ  وقمٚمٞمف وم٢مذا يم٤من اعمراد ُمـ اعم١مُمٜملم إـمالق اًمقصػ سمٚمح٤مظ ُم٤م يم٤من،

اًمٔم٤مهر، أو سمٚمح٤مظ اقمت٘م٤مدهؿ، ومٞمام ًمق يم٤من اًمٓمروم٤من مه٤م: اًمًٚمٓم٦م اًمنمقمٞم٦م اعمٕمّمقُم٦م 

واعمٕم٤مرو٦م اعمتٛمّردة، وإـمالىمف قمغم ُمٕمٜم٤مه احل٘مٞم٘مل ذم ؾم٤مئر ُمقارد اًمٌٖمل إظمرى، وم٢مّن 

هذا يٙمقن ُمـ اؾمتٕمامل اًمٚمٗمظ وإرادة ُمٕمٜمٞملم، وهق ـ سم٘مٓمع اًمٜمٔمر قمـ اؾمتح٤مًمتف ـمٌؼ 

 أصقل اًمٗم٘مف ـ ظمالف اًمٔم٤مهر قمروم٤ًم.ُم٤م سمحثقه ذم قمٚمؿ 

ٟمٕمؿ، أصؾ اإلـمالق سمٚمح٤مظ ُم٤م يم٤من ٓ ُم٤مٟمع ُمٜمف، يمام ي٘م٤مل: ًمق ارشمّد ُم١مُمـ وضم٥م 

 ، وإن يم٤من هٜم٤مك سمٕمض اًمٗمرق.ىمتٚمف يمام ي٘مقل اًمِمٞمخ اًمٓمقد

هـ( ُمـ أّن اعمج٤مزات 1231ُمـ هٜم٤م، ئمٝمر أّن ُم٤م ذيمره اًمًٞمد قمكم اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل )

قمغم ظمالف إصؾ، قمٛماًل سمٌٕمض اًمرواي٤مت اًمْمٕمٞمٗم٦م اعمِم٤مر إًمٞمٝم٤م ضمٞمدة وًمق يم٤مٟم٧م 

، همػم وضمٞمف: ّٕن ذًمؽ يًتدقمل هدر اًمٌٞم٤من اًم٘مرآين اًمًٜمد ًمٙمٜمٝم٤م ُمدقمقُم٦م سم٤مًمِمٝمرة

سمرواي٦م وٕمٞمٗم٦م اًمًٜمد ـ وهل رواي٦م إؾمٞم٤مف اًم٘م٤مدُم٦م سمٕمقن اهلل ـ سمال ُمقضم٥م، سمؾ 

سمٕمض  إومم ضمٕمؾ سمالهم٦م أي٦م دًمٞماًل قمغم شمْمٕمٞمػ شمٚمؽ اًمرواي٦م، وؾمقف ٟمرى أنّ 

اًمرواي٤مت ضمٕمٚم٧م اعمًتٜمد ذم وم٘مف أهؾ اًمٌٖمل هق هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م، ومٞمٗمؽمض شم٘مٞمٞمد 

اًمرواي٤مت سمٛمٗم٤مد أي٦م ٓ اًمٕمٙمس قمغم شم٘مدير شم٤ًموي اًمٜم٦ًٌم، وذًمؽ سم٠من ٟم٘مقل: إّٟمف ٓ 

شمقضمد سم٠ميديٜم٤م رواي٦م صحٞمح٦م اًمًٜمد شمدّل قمغم يمٗمر اًم٤ٌمهمل سمٕمٜمقاٟمف، وُمٕمف ومتٙمقن 

اًم٦م قمغم يمٗمر اًمٜم٤مص٥م سمدقمقى ؿمٛمقهل٤م ًمٚم٤ٌمهمل اعمتحّ٘مؼ اًمرواي٤مت اعمٕمتٛمدة هٜم٤م هل اًمد

ومٞمف اًمٜمّم٥م، ومٞم٘مع اًمتٕم٤مرض سملم رواي٤مت اًمٜم٤مص٥م وأي٦م اًمٙمريٛم٦م اًمداًّم٦م سم٢مـمالىمٝم٤م 

قمغم إيامن اًم٤ٌمهمل، وٓ ُمٕمٜمك ًمت٘مديؿ رواي٤مت اًمٜمّم٥م: ّٕن اًمتٕم٤مرض طمٞمٜمئٍذ سم٤مًمٕمٛمقم 

                                           
 .346: 9( اًمٓمقد، اًمتٌٞم٤من 1)

 .459: 7( اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل، ري٤مض اعم٤ًمئؾ 2)



 411 ........................... الصراعات اإلسالمية ـ اإلسالمية، دراسة يف فقه أهل البػي

اء ًمإلُم٤مم: واخلّمقص ُمـ وضمف، ومٚمٞمس يمّؾ ٟم٤مص٥م سم٤مٍغ، وًمٞمس يمؾ سم٤مغ سمٜم٤مص٥م اًمٕمد

ًمّمدق اًمٌٖمل سملم اعم١مُمٜملم دون دظمقل اإلُم٤مم ـمروم٤ًم ومٞمف، وُمع يمقن اًمتٕم٤مرض 

سم٤مًمٕمٛمقم واخلّمقص ُمـ وضمف يٚمتزم سمت٘مديؿ اًمدًٓم٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م: ّٕٟمف ُمـ اًمتٕم٤مرض 

اعمًت٘مّر اًمذي شمِمٛمٚمف أظم٤ٌمر اًمٕمرض قمغم اًمٙمت٤مب، وطمٞم٨م إّن فم٤مهره٤م قمدم شمٗمّقه أهؾ 

إرادة اًمٌٖمل ُمـ اًمٜمّم٥م، وهذا ُم٤م يرضّمح  اًمٌٞم٧م سمام يٕم٤مرض اًمٙمت٤مب يٚمتزم سمٕمدم

وضمٝم٦م ٟمٔمر أُمث٤مل اًمًٞمد اخلٛمٞمٜمل أشمٞم٦م، وطمتك ًمق مل ٟمٚمتزم سمت٘مديؿ اًمٜمّص اًمٙمت٤ميب هٜم٤م 

قمغم قمٛمقم رواي٤مت اًمٜم٤مص٥م، ومالسمد ُمـ آًمتزام سم٤مًمت٤ًمىمط ذم ُم٤مّدة آضمتامع وومؼ 

اًم٘م٤مقمدة ذم سم٤مب اًمتٕم٤مرض، وسمت٤ًمىمط دًٓم٦م أي٦م وأظم٤ٌمر اًمٜمّم٥م يرضمع إمم 

ًمٕمٛمقُم٤مت اًمٗمقىم٤مٟمٞم٦م ذم حتديد اإلؾمالم سم٤مًمٜمٓمؼ سم٤مًمِمٝم٤مدشملم، أو يرضمع قمغم شم٘مدير قمدم ا

وضمقد قم٤مم ومقىم٤مين إمم اؾمتّمح٤مب إؾمالم اًم٤ٌمهمل اًمذي يم٤من صم٤مسمت٤ًم ًمف ىمٌؾ اًمٌٖمل، ُم٤م مل 

 يٚمتزم سمقضمقد قم٤مم ومقىم٤مين آظمر وهق يمٗمر ُمٓمٚمؼ اعمخ٤مًمػ، وشمٗمّمٞمٚمف ذم حمّٚمف.

ديٜمٞم٦م، وُمـ صمؿ  وأهنؿ ومرىم٦م ء ذم اًمٜمقاص٥مىمد يتٌٜمّك هٜم٤م رأي سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤م ثاكقًا:

ًمٞمس يمؾ ُمـ طم٤مرب وٟمّم٥م اًمٕمداء ـ وًمق ًم٥ًٌم دٟمٞمقي ـ يٙمقن يم٤مومرًا، سمؾ 

ظمّمقص ُمـ ٟمّمٌف اقمت٘م٤مدًا وإيامٟم٤ًم، سمحٞم٨م يم٤من ٟمّمٌف اًمٕمداء ٕهؾ اًمٌٞم٧م ضمزءًا ُمـ 

قم٘مٞمدشمف اًمديٜمٞم٦م، ٓ عمّم٤مًمح ؾمٞم٤مؾمٞم٦م، ُمـ هٜم٤م ومٕم٤مئِم٦م أم اعم١مُمٜملم ويمذا ـمٚمح٦م واًمزسمػم 

ُمٕم٤موي٦م و... ٓ حيٙمؿ سمٙمٗمرهؿ ُمـ هذه اًمزاوي٦م، ٕهنؿ ُم٤م ضمٕمٚمقا ٟمّمٌٝمؿ اًمٕمداء قمـ و

قم٘مٞمدة ودي٤مٟم٦م، سمؾ ـ وومؼ اًمٕم٘مٞمدة اًمِمٞمٕمٞم٦م ـ قمـ ُمّم٤مًمح دٟمٞمقي٦م أو رهم٤ٌمت ُم٤مدي٦م أو 

 ُمقاىمػ ؾمٞم٤مؾمٞم٦م، ومال حيٙمؿ سمٙمٗمر ُمثؾ هذا اًمِمخص، ووم٘م٤ًم هلذه اًمٜمٔمري٦م.

سمٙمٗمر اًم٤ٌمهمل وًمق ذم اجلٛمٚم٦م: وم٘مد ويٌدو أّن اعمقىمػ اًمِمٞمٕمل ومٞمف ىمقٌل سمٕمدم احلٙمؿ 

اًم٤ٌمهمل: ُمـ ظمرج قمغم إُم٤مم قم٤مدل، وىم٤مشمٚمف، أؿم٤مر اًمِمٞمخ اًمٓمقد إمم ذًمؽ سم٘مقًمف: 

                                           
 .458ـ  457: 3( اٟمٔمر ـ قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ـ: روح اهلل اخلٛمٞمٜمل، يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة 1)
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، وىم٤مل وُمٜمع شمًٚمٞمؿ احلّؼ إًمٞمف، وهق اؾمؿ ذم. وذم أصح٤مسمٜم٤م ُمـ ي٘مقل: إٟمف يم٤مومر

أهؾ اًمٌٖمل وم٤ًمق، وسمٕمْمٝمؿ يمٗم٤مر، ومال شم٘مٌؾ ؿمٝم٤مدهتؿ وإن يم٤من اًمٕمالُم٦م احلكم: 

ُمذهٌف، ؾمقاء ؿمٝمد هلؿ أو قمٚمٞمٝمؿ، وؾمقاء يم٤من قمغم ـمريؼ اًمتديـ أو ٓ قمغم  قمدًٓ ذم

 ، إٓ إذا أراد إظمػم اعمٗمٝمقم اًمٕم٤مم ًمٚمٌٖمل.وضمف اًمتدّيـ

واعمرضمع ذم اخلالف هٜم٤م يٙمٛمـ ذم شمٕمريػ ُمٗمٝمقم اًمٜمّم٥م، ومٛمـ أظمذ ُمٓمٚمؼ 

ذم اًمٕمداوة ذم اًمٜمّم٥م أدظمؾ اًم٤ٌمهمل قمغم اإلُم٤مم ذم هذا اًمٕمٜمقان اًمذي صم٧ٌم قمٜمده 

اعمرطمٚم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م أّٟمف يم٤مومر، وشمٙمقن اًمٜم٦ًٌم طمٞمٜمئٍذ سملم اًمٕمٜمقاٟملم هل اًمٕمٛمقم 

واخلّمقص اعمٓمٚمؼ، وأُّم٤م ُمـ أظمذ ذم اًمٜمّم٥م آقمت٘م٤مد سم٤مًمٕمداوة شمدّيٜم٤ًم يم٤من ُمـ 

اًمٓمٌٞمٕمل أن شمٙمقن اًمٜم٦ًٌم قمٜمده سملم اًم٤ٌمهمل قمغم اإلُم٤مم واًمٜم٤مص٥م ًمف اًمٕمداء هل 

 قان اًمٌٖمل سمٜمٗمًف ُمقضم٤ًٌم ًمٚمٙمٗمر.اًمٕمٛمقم واخلّمقص ُمـ وضمف، وُمـ صمؿ ٓ يٙمقن قمٜم

وىمد ذيمر اًمًٞمد احلٙمٞمؿ أّن اعم٘مدار اعمتٞم٘مـ ُمـ ُمٕم٘مد اإلمج٤مع اًمِمٞمٕمل ذم اًمٜمّم٥م 

، يمام شمٕمّ٘مؾ اًمًٞمد حمٛمد سم٤مىمر اًمّمدر وضمقد ُمع شمدّيـ سمذًمؽ× هق اًمٜمّم٥م ًمٕمكم

 ، وشمٗمّمٞمؾ هذا اًمٌح٨م ذم حمّٚمف ومال ٟمٓمٞمؾ.اخل٤مرج قمغم اإلُم٤مم سمدون سمٖمض

٦م اًمالطم٘م٦م ٟمٗمًٝم٤م طمٙمٛم٧م سم٠مظمّقة اجلٛمٞمع: ورشم٧ٌم قمٚمٞمٝم٤م وضمقب إّن أي ثافثًا:

اإلصالح سمٞمٜمٝمؿ، وهذا ُمٕمٜم٤مه أهّن٤م شمالطمظ طم٤مهلؿ سمٕمد آىمتت٤مل، وحتٙمؿ سم٤مٕظمّقة ذم 

هذه احل٤مل، وهق ظُمْٚمُػ ومرض يمٗمر هذا اًمٗمريؼ، إذ يم٤من اعمٜم٤مؾم٥م اًمتٕمٌػم سم٤مٓرشمداد 

 قمـ اًمديـ، وهذا ؿم٤مهد ىمقّي قمغم قمدم يمٗمر ُمٓمٚمؼ اًم٤ٌمهمل.

                                           
 .335: 5( اًمٓمقد، اخلالف 1)

 .236: 2( اًمٕمالُم٦م احلكم، حترير إطمٙم٤مم اًمنمقمّٞم٦م 2)

 .397: 1( حمًـ احلٙمٞمؿ، ُمًتٛمًؽ اًمٕمروة اًمقصم٘مك 3)

 .311: 3ذح اًمٕمروة اًمقصم٘مك ( اًمّمدر، سمحقث ذم 4)
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 ـ اختصاص ايبػٞ بارتالف املظًٍح دٕٚ ارتالف ايظًُٞ 1ـ  7

ـ طم٤مًم٦م  اًمٔم٤مهر ُمـ أي٦م اًمنميٗم٦م أّن طم٤مًم٦م اًمٌٖمل ـ يمام ي٘مقل اًمِمٞمخ أصٗمل

ُمًّٚمح٦م، وًمٞم٧ًم ُمٓمٚمؼ طم٤مًم٦م اظمتالف سملم اجلامقمتلم اعم١مُمٜمتلم، واًمِم٤مهد قمغم ذًمؽ 

ق مل شمٙمـ هٜم٤مك طم٤مًم٦م ُمٜمٕم٦م أو همػم ذًمؽ، وم٢مّٟمف ًمش وم٤مىمتٚمقا»ومل ي٘مؾ: ش وم٘م٤مشمٚمقا»اًمتٕمٌػم سمـ

ًمدى اًمٓمرف اًم٤ٌمهمل عم٤م صّح اًمتٕمٌػم سم٤معم٘م٤مشمٚم٦م، سمؾ ًمٕمؼّم قمٜمف سم٢مي٘م٤مع اجلزاء قمٚمٞمف يم٤مًم٘متؾ، 

مت٤مُم٤ًم يم٤معمح٤مرسملم اًمذيـ طمٙمٛم٧م أي٤مت سمٚمزوم ىمتٚمٝمؿ، وهذا ُم٤م يدظمؾ اًمٌح٨م هٜم٤م ذم 

إـم٤مر اعمٕم٤مرو٦م اعمًّٚمح٦م ًمٚمٜمٔم٤مم اًمنمقمل ـ قمٜمدُم٤م يٙمقن احلدي٨م قمـ اٟمٓم٤ٌمق ُمٗمٝمقم 

اًمٌٖمل قمغم ُمقوقع اعمٕم٤مرو٦م ـ ٓ اعمٕم٤مرو٦م اًمًٚمٛمٞم٦م وُم٤م ؿم٤مهبٝم٤م. وهذا ُمٕمٜم٤مه أّن 

جمرد قمدم اقمت٘م٤مد سمٕمض اعمًٚمٛملم سم٢مُم٤مُم٦م هذا احل٤ميمؿ اًمنمقمل أو ذاك، وقمدم 

اٟمّمٞم٤مقمٝم٤م ًمف سمٛم٤ٌميٕمتف ـ طمتك ًمق مل يٙمـ طمالًٓ ـ ٓ يٜمدرج ذم اًمٌٖمل ُم٤م مل شمٕمٚمـ هذه 

يمام ّسح سمذًمؽ سمٕمْمٝمؿ، ُمٕمززًا ذًمؽ سم٘مقًمف:  اجلامقم٦م اخلروج اعمًّٚمح قمٚمٞمف ًمتقاضمٝمف،

 ويدّل ًمف ُم٤م صم٧ٌم ُمـ ىمقل قمكم ـ ريض اهلل قمٜمف ـ ًمٚمخقارج: يمقٟمقا طمٞم٨م ؿمئتؿ وسمٞمٜمٜم٤م

وسمٞمٜمٙمؿ أن ٓ شمًٗمٙمقا دُم٤ًم طمراُم٤ًم، وٓ شم٘مٓمٕمقا ؾمٌٞماًل، وٓ شمٔمٚمٛمقا أطمدًا، وم٢من ومٕمٚمتؿ 

اًمٓمؼماين ٟمٗمذت إًمٞمٙمؿ سم٤محلرب. وهذا صم٤مسم٧م قمٜمف سم٠مًمٗم٤مظ خمتٚمٗم٦م. أظمرضمف أمحد و

واحل٤ميمؿ ُمـ ـمريؼ قمٌد اهلل سمـ ؿمداد. ىم٤مل قمٌد اهلل سمـ ؿمداد: ومقاهلل ُم٤م ىمتٚمٝمؿ طمتك 

 .ىمٓمٕمقا اًمًٌٞمؾ وؾمٗمٙمقا اًمدم احلرام

وهذا ُم٤م جيٕمؾ اًمنموط اًمثالصم٦م اًمتل ذيمره٤م سمٕمْمٝمؿ ـ وؾمت٠ميت ـ ُمٗمٝمقُم٦م: طمٞم٨م 

وىمد  ذـمقا ذم حت٘مؼ ُمٗمٝمقم اًمٌٖمل أن يٙمقن اًم٤ٌمهمل ُمتٛمّردًا قمغم ؾمٚمٓم٦م اًمدوًم٦م،

ٟم٤مىمِمٜم٤م هذا اًمٙمالم ُمـ طمٞم٨م ختّمٞمص اًمٌٖمل سمف، وأن يٙمقن ًمف ىمّقة متٜمٕمف ومتّٙمٜمف 

                                           
 .129ـ  128( أصٗمل، اجلٝم٤مد: 1)
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 .وحتٛمٞمف، وأن يامرس ظمروضم٤ًم ُمًٚمّح٤مً 

وقمٚمٞمف، ومام ذيمره سمٕمض اًمٕمٚمامء ُمـ ؿمٛمقل أي٦م عمٓمٚمؼ اخلالوم٤مت طمتك همػم 

همػم واوح، ورسمام ي٘مّمد ُم٤م يرضمع ًمروح أي٦م ُمـ طمٞم٨م ُم٠ًمًم٦م اإلصالح،  اًم٘مت٤مًمٞم٦م

ُمٜمف سمؾ ُمٓمٚمؼ  ٤مً ظم٤مّص  ٤مً يٚمقح ُمـ يمالُمف. وُمـ اًمٓمٌٞمٕمل أّٟمف ٓ ي٘مّمد سم٤مًمًالح ٟمققم يمام

 طم٤مًم٦م اًمت٘مّقي واعمقاضمٝم٦م سمٛمختٚمػ أؿمٙم٤مهل٤م.

 

 ـ اإلصال  املتعٍكب يكتاٍ ايف١٦ ايباغ١ٝ 1ـ  8

 ًم٘مد ورد ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م ومرو٤من مه٤م:

 ٞمٜمٝمام واًمقوم٤مق.أن شم٘متتؾ ـم٤مئٗمت٤من ُمـ اعم١مُمٜملم، واحلٙمؿ هٜم٤م هق اعمّم٤محل٦م سم إول:

أن حيّمؾ سمٖمل ُمـ إطمدى اًمٓم٤مئٗمتلم قمغم إظمرى، ومٞمج٥م اعم٘م٤مشمٚم٦م، وهق  افثاين:

ـ ذم ُمِم٤مريم٦م اًمٗمريؼ اعمح٤ميد اعمّمٚمح ذم احلرب  فم٤مهر ـ يمام ي٘مقل اًمِمٞمخ أصٗمل

ًمّمّد اًمٌٖمل قمـ اًمٓم٤مئٗم٦م اًمتل ُمٕمٝم٤م احلؼ، وىمد ذيمر هٜم٤م أٟمف سمٕمد اًمٗملء جي٥م اإلصالح 

ـّ اإلصالح اًمالطمؼ  ٤مًمٗملء اًمٙمّػ قمـ اًم٘مت٤مل واًمرضمقع قمٜمف،أيْم٤ًم، ومٞمٙمقن اعمراد سم ًمٙم

هذا ُذط ذم أي٦م سم٤مًمٕمدل، وًمٕمّٚمف ًمٙمقن اًمٓمرف اعمّمٚمح ىمد ؿم٤مرك ذم اًم٘مت٤مل هذه 

اعمّرة سمٜمٗمًف، ومٞمؽمىم٥م ُمٜمف اخلروج قمـ ضم٤مدة احلٞم٤مد واعمقوققمٞم٦م، وذم أي٦م ىمٞمؿ 

 ختٚمػ ُمٕمف.أظمالىمٞم٦م قم٤مًمٞم٦م ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٗمريؼ أظمر اعمًٚمؿ اًمذي ٟم

 

 ـ دساط١ يف أطباب ْضٍٚ آ١ٜ ايبػٞ، َعطٝات ٚاطتٓتادات 1ـ  9

 ذه٥م اًمٕمٚمامء اعمًٚمٛمقن ذم ؾم٥ٌم ٟمزول آي٦م اًمٌٖمل ُمذاه٥م، أسمرزه٤م:

                                           
 .63: 1( حمٛمد ظمػم هٞمٙمؾ، اجلٝم٤مد واًم٘مت٤مل ذم اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م 1)

 .536: 16( ٟم٤مس ُمٙم٤مرم اًمِمػمازي، إُمثؾ 2)

 .129( أصٗمل، اجلٝم٤مد: 3)
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أ ـ إّن أي٦م ٟمزًم٧م ذم إوس واخلزرج، شم٘م٤مشمال سم٤مًمًٕمػ واًمٜمٕم٤مل، وهذا هق 

ّٕن إوس ، وأي٦م حتتٛمؾ هذا آومؽماض: اعمروّي قمـ جم٤مهد وؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم

واخلزرج يم٤مٟمقا ُم١مُمٜملم ذم اعمديٜم٦م، واًمًقرة ـ أي احلجرات ـ ُمدٟمٞم٦م، وًمٕمّٚمف إًمٞمف يِمػم 

 .ُم٤م ىمٞمؾ ُمـ أهن٤م ٟمزًم٧م ذم ىمٌٞمٚمتلم ُمـ إٟمّم٤مر

ب ـ إهن٤م ٟمزًم٧م ذم رهط قمٌداهلل سمـ أيب ؾمٚمقل ُمـ اخلزرج ورهٍط ًمٕمٌد اهلل سمـ 

 سمـ أيّب، ومراث قمٌداهللوىمػ قمغم  |رواطم٦م ُمـ إوس، وؾم٥ٌم ذًمؽ أن اًمٜمٌل

مح٤مر رؾمقل اهلل، وم٠مُمًؽ قمٌداهلل أٟمٗمف، وىم٤مل: إًمٞمؽ قمٜمل، وم٘م٤مل قمٌداهلل سمـ رواطم٦م: 

حلامر رؾمقل اهلل أـمٞم٥م رحي٤ًم ُمٜمؽ وُمـ أسمٞمؽ، ومٖمْم٥م ىمقُمف، وأقم٤من اسمـ رواطم٦م 

، وهٜم٤مك رواي٦م أظمرى شمِمٌٝمٝم٤م ُمع اظمتالوم٤مت ظمٗمٞمٗم٦م ىمقُمف، وشمْم٤مرب اًمٗمري٘م٤من

 .واًمتٗمًػم ضم٤مءت ذم ُمّم٤مدر اًمًػمة واحلدي٨م

وهذه اًمرواي٦م ذم ؾم٥ٌم اًمٜمزول ٓ ختتٚمػ ُمع اًمرواي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م، هم٤مي٦م إُمر أهّن٤م 

شمدظمؾ أيمثر ُمٜمٝم٤م ذم شمٗم٤مصٞمؾ إطمداث اًمتل وىمٕم٧م، وذًمؽ أّن اًمرواي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م شمرضمع 

 إمم شم٘م٤مشمؾ إوس واخلزرج أيْم٤ًم.

                                           
ـ  1182: 2: واًمٙم٤مؿم٤مين، إصٗمك 535: 16 : وإُمثؾ199: 9( اًمٓمؼمد، جمٛمع اًمٌٞم٤من 1)

 .616: 2: )ُم١مؾم٦ًم اهل٤مدي(، وشمٗمًػم جم٤مهد 519: 6، 51: 5: واًمّم٤مذم 1193

 .535ـ  534: 16: وإُمثؾ 372: 1: واًمرواٟمدي، وم٘مف اًم٘مرآن 346: 9( اٟمٔمر: اًمتٌٞم٤من 2)

 .413: 3: وضمقاُمع اجل٤مُمع 199: 9( اًمٓمؼمد، جمٛمع اًمٌٞم٤من 3)

: 3: وشمٗمًػم ُم٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن 563: 3ي٥م ُمٜمٝم٤م ذم: اًمزخمنمي، اًمٙمِم٤مف ( راضمع اًم٘مّم٦م وىمر4)

: 157: 3: وُمًٜمد اسمـ طمٜمٌؾ 54ـ  53: 22: وسمح٤مر إٟمقار 196: 19: واعمجٛمقع 261

: وشمٗمًػم 172: 8: واًمًٜمـ اًمٙمؼمى 183: 5: وصحٞمح ُمًٚمؿ 166: 3وصحٞمح اًمٌخ٤مري 

: 263اطمدي، أؾم٤ٌمب اًمٜمـزول: : واًمق78: 9: وشمٗمًػم اًمثٕمٚمٌل 311ـ  319: 3اًمًٛمرىمٜمدي 

: 419: 3: وؾمٌؾ اهلدى واًمرؿم٤مد 91: 6: واًمًٞمقـمل، اًمدر اعمٜمثقر 213: 4وشمٗمًػم اًمٌٖمقي 

 و.. 251: 2واًمًػمة احلٚمٌٞم٦م 



 2ج /دراسات يف الفقه اإلسالمي املعاصر  ....................................... 416

سم٠من أي٦م  وىمد حتٗمظ اًمٕمالُم٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل ذم شمٗمًػم اعمٞمزان قمغم هذا اًم٥ًٌم، وىم٤مل

، إٓ أن اًمِمٞمخ أصٗمل اًمذي ٓ شمٜمًجؿ ُمٕمف دون أن يٌلّم ُمؼّمر قمدم آٟمًج٤مم

واوم٘مف سملّم ذًمؽ، ُمـ ظمالل أّن أي٦م شمْمٗمل صٗم٦م اإليامن قمغم اعم٘متتٚملم، ُمع أّن قمٌداهلل 

سمـ أيّب ومج٤مقمتف يم٤مٟمقا ُمٜم٤موم٘ملم، ومال يّمّح إـمالق ًمٗمظ اإليامن قمٚمٞمٝمؿ، طمتك ـمٌؼ 

 .احلدي٨م قمٜمٝم٤م اعمج٤مزات اًمتل ؾمٚمػ

ـّ هذه اعمالطمٔم٦م همػم واوح٦م: وم٢مّن اًمرواي٦م ٓ حتٙمل قمـ أّن اجلامقم٦م اًمتل  ًمٙم

وىمٗم٧م ُمٕمف يم٤مٟمقا ُمٜم٤موم٘ملم أيْم٤ًم، إذ ًمٕمّٚمٝمؿ يم٤مٟمقا ُم١مُمٜملم طمّريمتٝمؿ اًمٕمّمٌٞم٦م اًم٘مٌٚمٞم٦م 

ُمٕمف ٓ همػم، ٓ سمٖمْم٤ًم سمرؾمقل اهلل، مت٤مُم٤ًم يمام شمقطمٞمف سمٕمض إظم٤ٌمر اعمت٘مّدُم٦م، وُمـ صمؿ 

 احلرب ؿمخّم٤ًم ُمٜم٤موم٘م٤ًم إٓ أّن أـمراف اًم٘مت٤مل يم٤مٟمقا ُمـ اعمًٚمٛملم.وإن يم٤من ؾم٥ٌم 

وُمـ اًمقاوح أّن رواي٤مت أؾم٤ٌمب اًمٜمزول هٜم٤م ٓ حتٙمل أيٌّ ُمٜمٝم٤م قمـ ُمٕم٤مرو٦م 

ُمًّٚمح٦م ُمع اًمًٚمٓم٦م اًمنمقمٞم٦م ًمٚمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، وهذا ُم٤م يٕمّزز أيمثر وم٠ميمثر اعمٗمٝمقم 

 اًمقاؾمع ًمٚمٌٖمل يمام ـمرطمٜم٤مه ومٞمام شم٘مّدم.

ج هب٤م ُمـ ُمٓم٤مًمٕم٦م أي٦م اًمٙمريٛم٦م هل دًٓمتٝم٤م قمغم طمٙمؿ ضمٝم٤مد واًمٜمتٞمج٦م اًمتل ٟمخر

أهؾ اًمٌٖمل سم٤معمٗمٝمقم اًمٕم٤مم ًمٚمٌٖمل، وذًمؽ وٛمـ ُمًٚمًؾ اخلٓمقات واًمٖم٤مي٤مت اًمتل 

ـمرطمتٝم٤م، وم٤مٓؾمتدٓل هبذه أي٦م قمغم ضمٝم٤مد أهؾ اًمٌٖمل شم٤مم، يمام هق شم٤مم قمغم ُمٌدأ 

 اإلصالح سملم اعمًٚمٛملم.

 

 بػٞـ ايظ١ّٓ ايؼشٜف١ ٚاملٛقف َٔ أٌٖ اي 2

حتّدصم٧م ٟمّمقص اًمًٜم٦ّم اًمنميٗم٦م قمـ اعمقىمػ ُمـ أهؾ اًمٌٖمل، مت٤مُم٤ًم يمام ضم٤مء ذم 

                                           
 .321:  18( اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل، اعمٞمزان 1)

 ، اهل٤مُمش.128( أصٗمل، اجلٝم٤مد: 2)
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 اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ووردت ذم هذا اًمّمدد رواي٤مت قمديدة ٟمِمػم إمم أمّهٝم٤م ومٞمام يكم:

 ×ذيمرت احلروري٦م قمٜمد قمكمـ ظمؼم اًمًٙمقين، قمـ ضمٕمٗمر، قمـ أسمٞمف ىم٤مل: 1

وإن ظمرضمقا قمغم إُم٤مم ضم٤مئر وم٘م٤مل: إن ظمرضمقا قمغم إُم٤مم قم٤مدل أو مج٤مقم٦م وم٘م٤مشمٚمقهؿ، 

 .شومال شم٘م٤مشمٚمقهؿ: وم٢مّن هلؿ ذم ذًمؽ ُم٘م٤مًٓ 

واًمرواي٦م متّٞمز ذم اخلروج سملم اخلروج قمغم إُم٤مم قم٤مدل ـ أي اًمًٚمٓم٦م اًمنمقمٞم٦م ـ 

وإُم٤مم ضم٤مئر همػم ذقمل، ومت٠مُمر سمٛم٘م٤مشمٚم٦م اخل٤مرج قمغم اإلُم٤مم اًمٕم٤مدل وشمٜمٝمك قمـ ُم٘م٤مشمٚم٦م 

٤مة. يمام أّن ذم اًمرواي٦م إو٤موم٦م همػمه، وهل واوح٦م اًمدًٓم٦م قمغم وضمقب ىمت٤مل اًمٌٖم

، وهذا حيتٛمؾ اخلروج قمغم مج٤مقم٦م قم٤مدًم٦م وًمق مل يٙمـ اإلُم٤مم شاخلروج قمغم مج٤مقم٦م»

ُمٜمٝمؿ، أو يٙمقن اعمراد ؿمّؼ قمّم٤م اعمًٚمٛملم واخلروج قمغم يمٚمٛمتٝمؿ سم٘مٓمع اًمٜمٔمر قمـ 

اإلُم٤مم، قمغم أؾم٤مس اومؽماض أّن هٜم٤مك ؾم٘مٓم٤ًم ًمألًمػ واًمالم ُمـ يمٚمٛم٦م )مج٤مقم٦م( سمحٞم٨م 

إن ظمرضمقا ُمع مج٤مقم٦م قمغم مج٤مقم٦م اعمًٚمٛملم. ٟمٕمؿ ذم قمٚمؾ اًمنمائع شمٕمٌػم:  ًمقٓه ًمدًّم٧م

، وًمٙمـ يٌدو أن ذم اًمٜمص شمّمحٞمٗم٤ًم سم٤مًمت٘مديؿ واًمت٠مظمػم: ّٕن أو قمغم إُم٤مم قم٤مدل..

اخلروج ُمع مج٤مقم٦م ٓ ظمّمقصّٞم٦م ومٞمف هٜم٤م، إٓ أن يٙمقن اعمراد أّن قمٜمدهؿ ُمـ يرضمٕمقن 

 وط أهؾ اًمٌٖمل.إًمٞمف سمٕمد احلرب، يمام ؾمٞم٠ميت احلدي٨م قمٜمف ذم ذ

وٓ إؿم٤مرة ذم اًمرواي٦م إمم ًمزوم أظمذ اًمٕمّمٛم٦م ذم اإلُم٤مم اًمذي خيرج قمٚمٞمف اًم٤ٌمهمل، 

وم٢مهن٤م ذـم٧م اًمٕمداًم٦م، أي أن ٓ ئمٚمؿ، وىمد أذٟم٤م ذم ُم٤ٌمطم٨م أظمرى إمم أّن اعمٜمٍمف 

قمٜمد وصػ اإلُم٤مم سم٤مًمٕم٤مدل هق أن يٙمقن ذقمّٞم٤ًم همػم فم٤ممل وٓ ضم٤مئر، وم٤مخلروج قمغم 

ل ـ ؾمقاء يم٤من وم٘مٞمٝم٤ًم أم همػمه شمٌٕم٤ًم ًمٜمٔمري٦م اًم٤ٌمطم٨م ذم اًمٗم٘مف احل٤ميمؿ اًمنمقمل اًمٕم٤مد

 اًمًٞم٤مد اإلؾمالُمل ـ يِمٛمٚمف إـمالق هذه اًمرواي٦م.

                                           
، يمت٤مب 81ـ  81: 15ٞمٕم٦م : ووؾم٤مئؾ اًمِم145: 6: وهتذي٥م إطمٙم٤مم 613: 2( قمٚمؾ اًمنمائع 1)

 .3، ح26اجلٝم٤مد، أسمقاب ضمٝم٤مد اًمٕمدو، سم٤مب 
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واًمٜم٘مٓم٦م اإلو٤مومّٞم٦م ذم اًمرواي٦م أهّن٤م طم٤مًم٧م دون ُم٘م٤مشمٚم٦م اًمٌٖم٤مة قمٜمدُم٤م خيرضمقن قمغم 

إُم٤مم ضم٤مئر، ُمٕمّٚمٚم٦ًم ذًمؽ سم٠مّن هلؿ ذم ذًمؽ ُم٘م٤مًٓ، وهذا اًمتٕمٚمٞمؾ إُم٤م أن يراد سمف أّن 

٘م٤مًمتٝمؿ صحٞمح٦م ومال حيّؼ ىمت٤مهلؿ عم٘م٤مشمٚمتٝمؿ ُمـ جيقز ىمت٤مًمف، ُمع أّٟمف ٓ إؿم٤مرة ذم اًمرواي٦م ُم

إمم صّح٦م ُم٘م٤مًمتٝمؿ، وإُّم٤م أّن ُم٘م٤مشمٚم٦م اًمٔم٤ممل وًمق قمـ ظمٓمئ واؿمت٤ٌمه ًمٙمـ قمـ ٟمٔمري٦م 

واضمتٝم٤مد، ٓ يؼّمر عمـ ًمٞم٧ًم ًمديف ٟمٔمرّي٦م دمّقز ُم٘م٤مشمٚم٦م هذا اًمٔم٤ممل أن ي٘م٤مشمؾ اًمث٤مئريـ 

شمريد أن متٜمع قمـ ُم٘م٤مشمٚم٦م اخل٤مرضملم قمغم اًمٔم٤ممل قمـ اضمتٝم٤مد وُم٘م٤مًم٦م،  قمٚمٞمف، ومٙم٠مّن اًمرواي٦م

طمتك ًمق يم٤من ظمروضمٝمؿ هذا ذم ٟمٗمًف همػم صحٞمح، سمؾ احلٞم٤مد طمٞمٜمئِذ هق اعمٓمٚمقب أو 

 اًمًٕمل ًمٚمّمٚمح، ٓ اًمقىمقف ُمع اًمٔم٤ممل وّدهؿ.

ويٌ٘مك أُمٌر واطمد ذم هذه اًمرواي٦م، وهق اطمتامل اظمتّم٤مص احلٙمؿ اًمقارد ومٞمٝم٤م 

رج: ّٕن احلدي٨م يم٤من قمٜمٝمؿ: ومٙمٞمػ ًمٜم٤م اًمتٕمٛمٞمؿ عمٓمٚمؼ ظم٤مرج أو سم٤مٍغ سم٤محلروري٦م اخلقا

وًمق يم٤من ُمـ همػمهؿ؟! وم٢من متّٙمـ اًمٗم٘مٞمف هٜم٤م ُمـ إًمٖم٤مء اخلّمقصّٞم٦م شمّؿ آؾمتٜم٤مد إمم 

 هذه اًمرواي٦م، وإٓ أؿمٙمؾ ذًمؽ ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م آؾمتدًٓمٞم٦ّم.

ًمٜم٤م  هذا، واًمرواي٦م ُمـ طمٞم٨م اًمًٜمد شم٤مُم٦م قمغم اعمٕمروف، ٓ ٟم٘م٤مش ومٞمٝم٤م، وإن يم٤من

 حتّٗمظ اؾمتٕمروٜم٤مه ذم ُمقوٕمف ذم وصم٤مىم٦م اًمًٙمقيّن ٟمٗمًف.

ُم٤م ومرغ أُمػم »ـ ظمؼم اًمًٙمقين، قمـ ضمٕمٗمر، قمـ أسمٞمف، قمـ آسم٤مئف^، ىم٤مل:  2

ُمـ أهؾ اًمٜمٝمروان، وم٘م٤مل: ٓ ي٘م٤مشمٚمٝمؿ سمٕمدي إٓ ُمـ هؿ أومم سم٤محلؼ ُمٜمف × اعم١مُمٜملم

 .ش)ُمـ هق أومم سم٤محلؼ ُمٜمٝمؿ(

شمٗمّمٞمؾ وؾم٤مئؾ ُمش خمٓمقط يمت٤مب واًمٜمًخ٦م اًمّمحٞمح٦م هل اًمتل ضمٕمٚم٧م قمغم ه٤م

، وووٕمٜم٤مه٤م سملم اًم٘مقؾملم: ٕهن٤م اعمٜمًجٛم٦م ُمع اعمٕمٜمك، وهل شمٜمٝمك قمـ أن اًمِمٞمٕم٦م

                                           
، يمت٤مب اجلٝم٤مد، أسمقاب ضمٝم٤مد اًمٕمدو، 81: 15: ووؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م 144: 6( هتذي٥م إطمٙم٤مم 1)

 .4، ح26سم٤مب 
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ي٘م٤مشمؾ اخلقارج إّٓ ُمـ هق أىمرب إمم احلّؼ ُمٜمٝمؿ، أي اعم١مُمٜملم، ذم إؿم٤مرة إمم أٟمف ًمٞمس 

 اعمٓمٚمقب ىمت٤مهلؿ يمٞمػ يم٤من، سمؾ أن ي٘م٤مشمٚمٝمؿ أصح٤مب احلّؼ.

قمغم وضمقب ىمت٤مل اًمٌٖم٤مة، يمام أّٟمف ُمـ اعمحتٛمؾ أن شمٙمقن ًمٙمـ اًمرواي٦م ٓ دًٓم٦م ومٞمٝم٤م 

، ٓؾمٞمام ُمع وضمقد رواي٤مت أظمرى هبذا ×ظم٤مّص٦م سمقوع اخلقارج أي٤مم قمكم

اعمْمٛمقن ذم اخلقارج، ًمٙمل ٓ شمًٛمح ًمٚمٛمًٚمٛملم أن ي٘م٤مشمٚمقهؿ دون أن شمٙمقن اًمٗمئ٦م 

يقاصؾ  إىمرب إمم احلّؼ هل اعمتقًّمٞم٦م هلذا إُمر، يمل ٓ يٗمًح ذم اعمج٤مل عمـ ؿم٤مء أن

احلرب اًمداظمٚمٞم٦م سملم اعمًٚمٛملم، ُمْم٤موم٤ًم إمم قمدم اؿمؽماـمٝم٤م ذم اًمٌٖمل ُمٕم٤مرو٦م اعمٕمّمقم 

 وٓ ؾم٤مئر اًمنموط اًمتل ذيمروه٤م ذم أطمٙم٤مم اًمٌٖم٤مة.

 هذا، واًمرواي٦م ُمـ طمٞم٨م اًمًٜمد وٕمٞمٗم٦م قمٜمدٟم٤م سم٤مًمٜمقومكم.

ٓ »أّٟمف ىم٤مل:  ×وذم ؾمٞم٤مق هذه اًمرواي٦م، ي٠ميت اخلؼم اعمرؾمؾ قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم

اخلقارج سمٕمدي: ومٚمٞمس ُمـ ـمٚم٥م احلّؼ وم٠مظمٓم٠مه يمٛمـ ـمٚم٥م اًم٤ٌمـمؾ  شم٘متٚمقا

 .شوم٠مدريمف

، ٓ شم٘متٚمقا، وٟم٥ًم إمم هن٩م ششم٘م٤مشمٚمقا اخلقارج سمٕمدي»وىمد شمرّدد هذا اخلؼم سمتٕمٌػم 

 .اًمٌالهم٦م

 وهذه اًمرواي٦م:

وٕمٞمٗم٦م اًمًٜمد سم٤مإلرؾم٤مل، سمٙمؾ صٞمٖمٝم٤م: ومال حيت٩ّم هب٤م ُمًت٘ماًل، وجمّرد  أوًٓ:

                                           
 .13، ح26، يمت٤مب اجلٝم٤مد، أسمقاب ضمٝم٤مد اًمٕمدو، سم٤مب 84ـ  83: 15( وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م 1)

: وأويس يمريؿ حمٛمد، اعمٕمجؿ اعمقوققمل ًمٜمٝم٩م 589: 1ًمٗم٘مٞمف ( اعمٜمتٔمري، دراؾم٤مت ذم وٓي٦م ا2)

: واسمـ أيب 381: 3: واًمِمٞمخ ه٤مدي اًمٜمجٗمل، ُمقؾمققم٦م أطم٤مدي٨م أهؾ اًمٌٞم٧م 437اًمٌالهم٦م: 

: 6، و524: 1: وحمًـ إُملم، أقمٞم٤من اًمِمٞمٕم٦م 131، 98، 78: 5احلديد: ذح هن٩م اًمٌالهم٦م 

 و.. 459
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 هم٦م ٓ يّمّححٝم٤م ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمّمدورّي٦م.وروده٤م ذم هن٩م اًمٌال

إهن٤م خم٤مًمٗم٦م ًمدًٓم٦م اًم٘مرآن اإلـمالىمٞم٦م ذم آي٦م اًمٌٖمل، إذ ًمق طمرم ُم٘م٤مشمٚم٦م اخلقارج  ثاكقًا:

سمٕمده، وهؿ سمٖم٤مة ًمٙم٤من ذًمؽ ُمٜم٤مومٞم٤ًم ًممي٦م اًمٙمريٛم٦م أُمرة سم٘مت٤مل اًمٌٖم٤مة ذم يمؾ قمٍم 

 اًمتخّمٞمص، ومٝمؾ وزُم٤من يمام ذيمرٟم٤م ًمدى اًمٌح٨م قمٜمٝم٤م، وٓ يٌدو أّن هٜم٤مك اطمتامًٓ ذم

جيقز شمرك اًمٗمئ٦م اًمتل يم٤مٟم٧م مت٤مرس اًم٘متؾ واًمٌٓمش، ٓؾمٞمام ُم٤م هق ُمٕمروف قمـ سمٕمض 

 اخلقارج ذم هذا اعمج٤مل شم٤مرخيٞم٤ًم؟!

وىمد طم٤مول اًمِمٞمخ اًمٜمجٗمل شمٗمًػم اًمرواي٦م اسمتداًء سم٠مّن ُمٕمٜم٤مه٤م شمٜم٘مٞمح ُمقوقع اًمٌٖم٤مة 

ُمـ سم٤مب  يمل دمري قمٚمٞمٝمؿ إطمٙم٤مم واًمتث٧ٌم ذم هذا إُمر، وإٓ وم٘مد جي٥م ىمتٚمٝمؿ

. وذيمر اًمًٞمد اًمٙمٚم٤ٌميٙم٤مين أّن هذه اًمرواي٦م وأُمث٤مهل٤م واردة يمقهنؿ حم٤مرسملم أو ُم٤م ؿم٤مسمف

قمغم ُمًتقى اًمٕمٜمقان اًمث٤مٟمقي، يمخقف وىمقع اًمٗمتـ وُمثؾ ذًمؽ، ٓ اًمٕمٜمقان 

. أُم٤م اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز وم٘مد ـمرح اطمتامًٓ ذم اعم٘م٤مم رأى ومٞمف أّن اًمٜمٝمل قمـ ىمتؾ إوزم

دف إقمٓم٤مء إوًمقي٦م عمح٤مرسم٦م ُمٕم٤موي٦م اًمذي مل يٙمـ ىمت٤مًمف ًمٕمكم قمـ اخلقارج إٟمام يم٤من هب

، وهذا ؿمٌٝم٦م وإٟمام قمٜم٤مد، وم٠موًمقي٦م اجلٝم٤مد يم٤مٟم٧م قمغم ظمّط ُمٕم٤موي٦م ٓ اخلقارج

 اًمتٗمًػم يٛمٙمـ أن جيٕمؾ شمٓمٌٞم٘م٤ًم ًمٚم٘م٤مقمدة اًمتل وفمٗمٝم٤م اًمًٞمد اًمٙمٚم٤ٌميٙم٤مين هٜم٤م.

ٕهنؿ يم٤مٟمقا أقمداءه،  وىمد ٟمجد سمٕمض ُمـ ي٘مقل: إّن ُم٘م٤مشمٚم٦م اخلقارج ٟمٌٍم عمٕم٤موي٦م:

 ومتٙمقن جم٤مهدهتؿ ذم ُمّمٚمحتف.

 واًمذي ٟمحتٛمٚمف هق:

، ومال قمالىم٦م هل٤م سم٤ٌمب ىمت٤مل اًمٌٖم٤مة، ومٝمل ششم٘متٚمقا»أ ـ إذا يم٤مٟم٧م صٞمٖم٦م اًمرواي٦م 

                                           
 .333: 21( اًمٜمجٗمل، ضمقاهر اًمٙمالم 1)

 .256: ٤ٌ2ميٙم٤مين، اًمدّر اعمٜمْمقد ( اًمٙمٚم2)

 .434: 33( اعمجٚمز، سمح٤مر إٟمقار 3)
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شمتحّدث قمـ ىمتؾ اخلقارج أيٜمام وضمدوا، إُم٤م ٟٓمحراومٝمؿ، أو يمرّد ومٕمؾ قمغم ُم٘متؾ أُمػم 

ْم٤مئل قمٜمٝمؿ سمٜمّٞمتٝمؿ اًمّم٤مدىم٦م وإرادهتؿ اعم١مُمٜملم، أو همػم ذًمؽ، وم٤مإلُم٤مم قمّٚمؾ اًمٕمٗمق اًم٘م

احلّؼ، هم٤مي٦م إُمر أهنؿ أظمٓم١موه، وشمٕمٌػم اًم٘متؾ خيتٚمػ قمـ شمٕمٌػم اعم٘م٤مشمٚم٦م، ومال شمٙمقن 

اًمرواي٦م يمثػمة آرشم٤ٌمط سمٌحثٜم٤م، يمام ٓ ئمٝمر ُمٜمٝم٤م ُم٤م يٜم٤مذم اًمدًٓم٦م اإلـمالىمٞم٦م ذم أي٦م 

 اًمٙمريٛم٦م.

 آطمتامل أن يٙمقن ، وم٤مٕرضمح ذمششم٘م٤مشمٚمقا»ب ـ أُم٤م إذا يم٤مٟم٧م صٞمٖم٦م اًمرواي٦م 

احلٙمؿ زُمٜمٞم٤ًم شم٤مرخيٞم٤ًم عمّم٤مًمح واقمت٤ٌمرات آٟمٞم٦م، ىمد شمٙمقن سمٕمض ُم٤م ٟم٘مٚمٜم٤مه قمـ سمٕمْمٝمؿ، 

وىمد شمٙمقن همػم ذًمؽ، وٓ ٟمدري: وذًمؽ أن اًمتٕمٚمٞمؾ اًمذي ذيمره اإلُم٤مم ًمٚمٜمٝمل قمـ 

ُم٘م٤مشمٚمتٝمؿ يِمٛمؾ زُم٤من طمٞم٤مشمف أيْم٤ًم، ومٚمامذا ىم٤مشمٚمٝمؿ ُمع أّن اعمٗمروض هق اًمٕمدم؟! وإذا 

× صّٞم٦م ًمف ُمـ طمٞم٨م يمقٟمف ُمٕمّمقُم٤ًم وم٤معمٗمروض أّن اإلُم٤مم احلًـيم٤مٟم٧م هٜم٤مك ظمّمق

يم٤من هق اخلٚمٞمٗم٦م سمٕمده، ومام اًمٗمرق سملم إُمريـ؟! إّن هذا ُم٤م يٙمِمػ قمـ وضمقد قمٜمقان 

 ُم٤م ذم شمٚمؽ اًمٔمروف ٟمحتٛمٚمف وٓ ٟمجزم سمتٕمٞمٞمٜمف.

واعمًتٜمت٩م ُمـ هذا اًمٜمقع ُمـ اعمروي٤مت أّٟمف ذو ـم٤مسمع شم٤مرخيل ًمق صم٧ٌم صدوره قمـ 

 ُمـ صمؿ يّمٕم٥م اخلروج سمٜمتٞمج٦م يمٚمّٞم٦م ُمٜمف.أهؾ اًمٌٞم٧م^، و

ُم٤مل اًمٜم٤مص٥م ويمؾ رء ×: »ـ ظمؼم إؾمح٤مق سمـ قمامر ىم٤مل: ىم٤مل أسمق قمٌد اهلل 3

 |يٛمٚمٙمف طمالل إٓ اُمرأشمف، وم٢من ٟمٙم٤مح أهؾ اًمنمك ضم٤مئز، وذًمؽ أّن رؾمقل اهلل

ىم٤مل: ٓ شمًٌّقا أهؾ اًمنمك: وم٢من ًمٙمّؾ ىمقم ٟمٙم٤مطم٤ًم، وًمقٓ أّٟم٤م ٟمخ٤مف قمٚمٞمٙمؿ أن ي٘متؾ 

سمرضمؾ ُمٜمٝمؿ، واًمرضمؾ ُمٜمٙمؿ ظمػم ُمـ أًمػ )رضمؾ( ُمٜمٝمؿ، )وُم٤مئ٦م أًمػ رضمؾ ُمٜمٙمؿ 

ـّ ذًمؽ إمم اإلُم٤مم  .شُمٜمٝمؿ(، ُٕمرٟم٤ميمؿ سم٤مًم٘متؾ هلؿ، وًمٙم

                                           
، يمت٤مب اجلٝم٤مد، أسمقاب ضمٝم٤مد اًمٕمدو، 81: 15: ووؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م 387: 6( هتذي٥م إطمٙم٤مم 1)

 .2، ح26سم٤مب 
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واًمرواي٦م ـ ُمـ ضمٝم٦م سمحثٜم٤م ـ شمِمػم إمم ٟم٘مٓمتلم: إطمدامه٤م ُمِمٙمٚم٦م طمجؿ اخل٤ًمئر ذم 

 ىمت٤مل اًمٜمقاص٥م طمٞم٨م شم٠مظمذ هذا احلجؿ سمٕملم آقمت٤ٌمر، واًمث٤مٟمٞم٦م: إطم٤مًم٦م اعمقوقع إمم

 اإلُم٤مم ـ إُم٤مم اعمًٚمٛملم ـ ٓ إمم آطم٤مدهؿ، ًمٙمل ي٧ٌّم ذم ذًمؽ.

إٓ أّٟمف يًّجؾ قمغم آؾمتدٓل هبذه اًمرواي٦م اًمتل أورده٤م احلّر اًمٕم٤مُمكم ذم سم٤مب 

أٟمف ًمٞمس ومٞمٝم٤م إؿم٤مرة إمم اًمٌٖم٤مة، سمؾ طمديثٝم٤م قمـ اًمٜمقاص٥م، ش طمٙمؿ ىمت٤مل اًمٌٖم٤مة»

ٞمد طمتك خيرج ، ومل يٙمـ ُمًٌقط اًم×وصدوره٤م يم٤من ذم قمٍم اإلُم٤مم اًمّم٤مدق

ذم اعمقىمػ واًمٕم٘مٞمدة × اًمٜمقاص٥م قمٚمٞمف ظمروضم٤ًم ُمًّٚمح٤ًم، وًمٞمس يمؾ قمداء ًمإلُم٤مم

ُمٕمٜم٤مه صدق قمٜمقان اًمٌٖم٤مة، سمؾ ًمٕمّؾ إُمر سم٘متٚمٝمؿ يم٤من ًمٙمٗمرهؿ سملم اعمًٚمٛملم، ٓ 

خلروضمٝمؿ قمـ اإلُم٤مم اًمٕم٤مدل، واًمذي ي١ميّمد ًمٜم٤م أن اعمقوقع همػم شم٤مسمع عم٠ًمًم٦م اجلٝم٤مد 

، ومل ي٘مؾ: سم٘مت٤مهلؿ أو ُم٘م٤مشمٚمتٝمؿ، أي شُٕمرٟم٤ميمؿ سم٤مًم٘متؾ هلؿ»واعم٘م٤مشمٚم٦م أّن اإلُم٤مم ىم٤مل: 

ًمقٓ اخلقف ُمـ اًمت٠مصمػم اًمًٚمٌل ًمتّمٗمٞمتٝمؿ ُٕمرٟم٤ميمؿ سمتّمٗمٞمتٝمؿ وىمتٚمٝمؿ، وًمق ومردًا 

ومردًا، ٓ طمرسم٤ًم وٓ همزاة. وهذا يمّٚمف يِمّٙمٙمٜم٤م ذم رسمط اًمرواي٦م سم٤ٌمب ضمٝم٤مد أهؾ اًمٌٖمل، 

ٓ اٟمٍماف ومٞمٝم٤م ًمٚمٛمٕمّمقم، سمؾ  وٓ اؿمؽماط ًمٚمٕمّمٛم٦م ومٞمٝم٤م أيْم٤ًم: ّٕن يمٚمٛم٦م اإلُم٤مم

هل سمح٤مضم٦م إمم ىمريٜم٦م يمام طمّ٘م٘مٜم٤مه ذم حمّٚمف، ووم٤مىم٤ًم ًمٌٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء اعمٕم٤مسيـ ُمـ أُمث٤مل 

 اًمًٞمد يم٤مفمؿ احل٤مئري.

هذا، واًمرواي٦م وٕمٞمٗم٦م اًمًٜمد سم٤مإلرؾم٤مل: وم٢مّن أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٞمًك رواه٤م قمـ 

هب٤م، وُمراؾمٞمؾ اسمـ  ، قمـ حمٛمد سمـ قمٌد اهلل، ومتٙمقن ُمرؾمٚم٦ًم ٓ حيت٩ّم شسمٕمض أصح٤مسمٜم٤م»

 قمٞمًك ٓ ي١مظمذ هب٤م، إذ مل شمّمّح قمٜمدٟم٤م ٟمٔمري٦م وصم٤مىم٦م يمّؾ ُمِم٤مخيف.

ي٤م »ىم٤مل ًمف:  |ـ ظمؼم حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ قمكم، قمـ أسمٞمف، قمـ ضمّده، أّن اًمٜمٌل 4

ىمد يمت٥م قمغم اعم١مُمٜملم اجلٝم٤مد ذم اًمٗمتٜم٦م ُمـ سمٕمدي، يمام يمت٥م قمٚمٞمٝمؿ  شمٕم٤مممقمكم! إّن اهلل 

قل اهلل، وُم٤م اًمٗمتٜم٦م اًمتل يمت٥م قمٚمٞمٜم٤م ومٞمٝم٤م اجلٝم٤مد؟ ضمٝم٤مد اعمنميملم ُمٕمل، وم٘مٚم٧م: ي٤م رؾم



 423 ........................... الصراعات اإلسالمية ـ اإلسالمية، دراسة يف فقه أهل البػي

ىم٤مل: ومتٜم٦م ىمقم يِمٝمدون أن ٓ إًمف إّٓ اهلل، وأين رؾمقل اهلل، وهؿ خم٤مًمٗمقن ًمًٜمّتل 

وـم٤مقمٜمقن ذم ديٜمل، وم٘مٚم٧م: ومٕمالم ٟم٘م٤مشمٚمٝمؿ ي٤م رؾمقل اهلل، وهؿ يِمٝمدون أن ٓ إًمف إّٓ 

ىمٝمؿ ُٕمري، اهلل وأٟمؽ رؾمقل اهلل؟! وم٘م٤مل: قمغم إطمداصمٝمؿ ذم ديٜمٝمؿ، وومرا

 .شواؾمتحالهلؿ دُم٤مء قمؽميت..

أسمق سمٙمر اسمـ ُمردويف اإلصٗمٝم٤مين × وذيمر ىمري٥م هذه اًمرواي٦م قمـ اإلُم٤مم قمكم

)إذا  |عم٤م ٟمزًم٧م هذه اًمًقرة قمغم اًمٜمٌلهـ(، وم٘م٤مل: قمـ قمكم، ىم٤مل: 411احل٤مومظ )

ـ إمم قمكم وم٘م٤مل: ي٤م قمكم! إٟمف ىمد ضم٤مء ٟمٍم  |ضم٤مء ٟمٍم اهلل واًمٗمتح( أرؾمؾ اًمٜمٌل ـ 

 واًمٗمتح، ورأي٧م اًمٜم٤مس يدظمٚمقن ذم ديـ اهلل أومقاضم٤ًم ومًٌح٧م ريّب سمحٛمده اهلل

واؾمتٖمٗمرت ريب إٟمف يم٤من شمقاسم٤ًم، إّن اهلل ىمد يمت٥م قمغم اعم١مُمٜملم اجلٝم٤مد ذم اًمٗمتٜم٦م ُمـ 

سمٕمدي، ىم٤مًمقا: ي٤م رؾمقل اهلل! ويمٞمػ ٟم٘م٤مشمٚمٝمؿ وهؿ ي٘مقًمقن ىمد آُمٜم٤ّم؟ ىم٤مل: قمغم 

 .إطمداصمٝمؿ ذم ديٜمٝمؿ، وهٚمؽ اعمحدصمقن ذم ديـ اهلل

واعم٘م٤مرٟم٦م ُمع ضمٝم٤مد اعمنميملم، سمقضمقب ضمٝم٤مد هذه  يمت٥م»وهل سحي٦م سم٘مريٜم٦م 

ـّ اًمرواي٦م ٓ شمِمػم إمم اًمٌٖمل سمٛمٕمٜمك  اًمٓم٤مئٗم٦م اًمتل شمٍّمح اًمرواي٦م سم٢مؾمالُمٝم٤م، ًمٙم

اخلروج قمغم اإلُم٤مم، إّٓ ُمـ طمٞم٨م احلدي٨م قمـ اؾمتحالل دُم٤مء اًمٕمؽمة، وهق ًمقطمده 

اًمٌدع اًمذيـ ي٘متٚمقن اعمًٚمٛملم وحيّٚمٚمقن ًمٞمس سمداّل، ومٚمٕمّؾ اًمٖمرض ُمٜمٝم٤م ىمت٤مل أهؾ 

ىمتٚمٝمؿ ـ قمغم ـمري٘م٦م سمٕمض اخلقارج ـ ومال يرقمقن هلؿ طمرُم٦ًم، ومٞمج٥م جم٤مهدهتؿ 

 خلروضمٝمؿ قمغم مج٤مقم٦م اعمًٚمٛملم طمٞمٜمئٍذ واقمتدائٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ.

                                           
ـ  81: 15: ووؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م 66ـ  65: واًمٓمقد، إُم٤مزم: 289ـ  288( اعمٗمٞمد، إُم٤مزم: 1)

 .7، ح26أسمقاب ضمٝم٤مد اًمٕمدو، سم٤مب ، يمت٤مب اجلٝم٤مد، 82

: 2: واعمت٘مل اهلٜمدي، يمٜمـز اًمٕمامل 352ـ  351( اسمـ ُمردويف، ُمٜم٤مىم٥م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م: 2)

561. 



 2ج /دراسات يف الفقه اإلسالمي املعاصر  ....................................... 424

وقمدم اظمتّم٤مص هذا اخلؼم سم٤مًم٤ٌمهمل قمغم اإلُم٤مم ىم٤مل سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء اعمٕم٤مسيـ: 

هذا اًمزُم٤من، اًمذيـ يٌدقمقن ذم اًمديـ وخي٤مًمٗمقن  ُمًت٘مٞماًم، وؿمٛمقًمف حلّٙم٤مم اجلقر ذم

 .اعمجتٝمديـ ويٖمػّمون أطمٙم٤مم اهلل، واوٌح ٓ ؾمؽمة قمٚمٞمف

وطمتك ًمق مت٧ّم اًمرواي٦م ذم احلٍم سمٛمقاضمٝم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م ومٝمل ٓ شمٜمٗمل اعمٕمٜمك 

اًمقاؾمع ًمٚمٌٖمل وٓ شم٘مّٞمد إـمالق أي٦م اًمٙمريٛم٦م وسمٕمض اًمٜمّمقص، ًمٙمقهنام ُمثٌتلم وٓ 

 ٝمام.وضمف ًمٚمت٘مٞمٞمد سمٞمٜم

، وقمغم أي٦م طم٤مل، وم٤مًمرواي٦م وٕمٞمٗم٦م اًمًٜمد، ٓ أىمّؾ سمٕمكم سمـ ص٤مًمح اعمّٙمل اعمجٝمقل

يمام أّن ؾمٜمده٤م ذم ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜم٦ّم وٕمٞمػ أيْم٤ًم: وم٢مّن ُمّمدر احلدي٨م هق اسمـ 

هـ( وىمد ذيمر هذا احلدي٨م سمال ؾمٜمد، يمام شمّؿ اًمتٍميح 411ُمردويف اإلصٗمٝم٤مين )

 .سمْمٕمػ اًمًٜمد ذم يمت٥م أهؾ اًمًٜم٦ّم أيْم٤مً 

مل يٙمـ يٜم٥ًم × أن قمٚمٞم٤مً »ـ رواي٦م ُمًٕمدة سمـ زي٤مد، قمـ ضمٕمٗمر، قمـ أسمٞمف:  5

أطمدًا ُمـ أهؾ طمرسمف إمم اًمنمك، وٓ إمم اًمٜمٗم٤مق، وًمٙمٜمّف يم٤من ي٘مقل: هؿ إظمقاٟمٜم٤م سمٖمقا 

 .شقمٚمٞمٜم٤م

سمٖم٤مًة، سمٖمقا قمغم اًمٗمريؼ اعمًٚمؿ ومٙم٤مٟمقا × واًمرواي٦م سحي٦م ذم اقمت٤ٌمر ُمـ طم٤مرهبؿ

تٞم٤مز، ًمقرود اًمتٕمٌػم سم٤مًمٌٖمل ومٞمٝم٤م، ُمْم٤موم٤ًم إمم شمٜمزهيٝمؿ قمـ ُمّمداىم٤ًم ًممي٦م اًمنميٗم٦م سم٤مُم

 اًمنمك واًمٜمٗم٤مق، مم٤م ي١ميّمد أن ىمتٚمٝمؿ يم٤من ًمٌٖمٞمٝمؿ ٓ ًمٙمٗمرهؿ أو ارشمدادهؿ.

                                           
 .111: 13( اًمروطم٤مين، وم٘مف اًمّم٤مدق 1)

 .8218، رىمؿ: 63: 12( راضمع: ُمٕمجؿ رضم٤مل احلدي٨م 2)

 .561: 2( اٟمٔمر: يمٜمـز اًمٕمامل 3)

، يمت٤مب اجلٝم٤مد، أسمقاب ضمٝم٤مد 83ـ  82: 15ووؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م : 94( احلٛمػمي، ىمرب اإلؾمٜم٤مد: 4)

 .11، ح26اًمٕمدو، سم٤مب 
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ومج٤مقم٦م هذه اًمرواي٦م قمغم اًمت٘مٞم٦م: ًمٕمدم ضمٕمٚمٝم٤م اًمٌٖم٤مة قمغم  وىمد محؾ احلّر اًمٕم٤مُمكم

ُمثؾ ُم٤م ىمٚمٜم٤مه  ُمنميملم أو ُمٜم٤موم٘ملم، وىمد ٓ شمٙمقن هٜم٤مك ضورة ًمذًمؽ قمغم× قمكم

هـ( شمرشّم٥م أطمٙم٤مم اعمًٚمٛملم قمغم اًمٌٖم٤مة ذم 1266ؾم٤مسم٘م٤ًم، وىمد ذيمر اعمح٘مؼ اًمٜمجٗمل )

، ُمثٚمٝمؿ ُمثؾ ؾم٤مئر اعمًٚمٛملم ُمـ همػم اإلُم٤مُمٞم٦م قمغم رأي سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء زُمـ اهلدٟم٦م

هـ( احلٛمؾ قمغم 1431، وهبذه اًمٓمري٘م٦م أٟمٙمر اًمِمٞمخ اعمٜمتٔمري )ُمثؾ اًمًٞمد اخلقئل

 .ُمٕمٝمؿ ُمٕم٤مُمٚم٦م اعمًٚمٛملم ٕم٤مُمؾ اإلُم٤مم قمكم اًمت٘مّٞم٦م هٜم٤م: ٕضمؾ شم

صم٤مره٤م اًمدٟمٞمقي٦م ـ ًمٚميورة ـ ُمع آوفم٤مهر اًمرواي٦م إصم٤ٌمت إظمّقة هلؿ، ٓ إصم٤ٌمت 

 قمدم صمٌقهت٤م طم٘مٞم٘م٦ًم: ومٚم٤ًمهن٤م ٓ يًٛمح سمٛمثؾ هذا اًمت٠مويؾ.

واًمرواي٦م ُمـ طمٞم٨م اًمًٜمد شم٤مُم٦م: طمٞم٨م رواه٤م احلٛمػمي، قمـ ه٤مرون سمـ ُمًٚمؿ، 

ٝمؿ صم٘م٤مت، وىمد وردت سمٕمض اًمرواي٤مت اعمت٘م٤مرسم٦م ذم قمـ ُمًٕمدة سمـ زي٤مد، ويمٚمّ 

 .اعمْمٛمقن ُمع هذه اًمرواي٦م ذم ُمّم٤مدر قمّدة ًمٚمٛمذاه٥م اعمختٚمٗم٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم

ـّ اًمِمٞمخ اعمٗمٞمد رومض هذه اًمرواي٦م وىم٤مل:  هذا ظمؼم ؿم٤مذ، مل ي٠مت سمف اًمتقاشمر ُمـ ًمٙم

 .إظم٤ٌمر، وٓ أمجع قمغم صّحتف رواة أصم٤مر، وىمد ىم٤مسمٚمف ُم٤م هق أؿمٝمر ُمٜمف

                                           
 .83: 15( احلر اًمٕم٤مُمكم، وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م 1)

 .338: 21( اٟمٔمر: ضمقاهر اًمٙمالم 2)

 .516ـ  513: 1( اٟمٔمر: أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اخلقئل، ُمّم٤ٌمح اًمٗم٘م٤مه٦م 3)

 .816: 2إلؾمالُمٞم٦م ( طمًلم قمكم ُمٜمتٔمري، دراؾم٤مت ذم وٓي٦م اًمٗم٘مٞمف ووم٘مف اًمدوًم٦م ا4)

: 118: واعمٗمٞمد، اإلومّم٤مح: 399: 1( راضمع: اًم٘م٤ميض اًمٜمٕمامن اعمٖمريب، ذح إظم٤ٌمر 5)

، 173: 8: واًمٌٞمٝم٘مل، اًمًٜمـ اًمٙمؼمى 411: وُمًٜمد زيد سمـ قمكم: 68: 11وُمًتدرك اًمقؾم٤مئؾ 

: 9: وشمٗمًػم اًمثٕمٚمٌل 339، 335: 11: ويمٜمـز اًمٕماّمل 717: 8: واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم، اعمّمٜمّػ 182

: وشمٗمًػم 148: 5: واسمـ قمٓمٞم٦م إٟمدًمز، اعمحّرر اًمقضمٞمز 213: 4: وشمٗمًػم اًمٌٖمقي 79

 .321: 7: واسمـ يمثػم، اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م 324ـ  323: 16اًم٘مرـمٌل 

 .125( اعمٗمٞمد، اإلومّم٤مح: 6)
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ًمٙمٜمّٜم٤م مل ٟمجد ُم٤م ي٘م٤مسمٚمف سمٕمد دًٓم٦م أي٦م واًمرواي٦م، وىمْمّٞم٦م اًمٜم٤مص٥م همػم فم٤مهرة يمام 

 ىمٚمٜم٤م ومٞمام ؾمٌؼ.

، أٟمف ىم٤مل: ×ـ ظمؼم أيب اًمٌخؽمي، قمـ ضمٕمٗمر سمـ حمٛمد، قمـ أسمٞمف، قمـ قمكم 6

واًم٘مت٤مل ىمت٤مٓن: ىمت٤مل اًمٗمئ٦م اًم٤ٌمهمٞم٦م طمتك يٗمٞمئقا، وىمت٤مل اًمٗمئ٦م اًمٙم٤مومرة طمتك »

 .شيًٚمٛمقا

٦م ذم ضمٕمؾ ىمت٤مل اًمٌٖم٤مة إمم ضم٤مٟم٥م ىمت٤مل اًمٙمٗم٤مر، وٓ إؿم٤مرة ومٞمٝم٤م إمم واًمرواي٦م واوح

ذط اخلروج قمغم اعمٕمّمقم أو طمتك ُمٓمٚمؼ اًمًٚمٓم٦م اًمنمقمّٞم٦م، سمؾ هل ُمٓمٚم٘م٦م يم٤مٔي٦م 

اًمٙمريٛم٦م، يمام ضمٕمٚم٧م ُمٜمتٝمك احلرب اًمٗملء ومٞمٝم٤م، يمام ذم أي٦م، وُم٘م٤مسمٚمتٝم٤م ضمٝم٤مد اًمٌٖم٤مة 

ـّ  اًمرواي٦م وٕمٞمٗم٦م اًمًٜمد سم٠ميب  ُمع ضمٝم٤مد اًمٙمٗم٤مر رسمام يقطمل سمٕمدم يمٗمر اًمٌٖم٤مة. ًمٙم

 اًمٌخؽمي.

× ـ ظمؼم طمٗمص سمـ همٞم٤مث ـ اعمٕمروف سمرواي٦م إؾمٞم٤مف ـ قمـ أيب قمٌد اهلل 7

ٌّٞمٜم٤م، ×قمـ طمروب أُمػم اعم١مُمٜملم× ؾم٠مل رضمؾ أيبىم٤مل:  ، ويم٤من اًم٤ًمئؾ ُمـ حم

سمخٛم٦ًم أؾمٞم٤مف: صمالصم٦م ُمٜمٝم٤م ؿم٤مهرة..  |سمٕم٨م اهلل حمٛمداً ×: وم٘م٤مل ًمف أسمق ضمٕمٗمر

ف(، وؾمٞمػ ُمٜمٝم٤م ُمٖمٛمقد، ؾمّٚمف إمم همػمٟم٤م، وطمٙمٛمف وؾمٞمػ ُمٜمٝم٤م ُمٙمٗمقف )ُمٚمٗمق

إًمٞمٜم٤م... وأُم٤م اًمًٞمػ اعمٙمٗمقف، ومًٞمػ قمغم أهؾ اًمٌٖمل واًمت٠مويؾ، ىم٤مل اهلل قمز وضمؾ: 

ـَ ادُْْمِمـَِغ اْؿَتَتُؾقا﴿ : إّن | ٟمزًم٧م هذه أي٦م ىم٤مل رؾمقل اهللاّم ﴾ ومٚمَوإِْن َضائَِػَتاِن ِم

: |قمغم اًمتٜمزيؾ، ومًئؾ اًمٜمٌل ُمٜمٙمؿ ُمـ ي٘م٤مشمؾ ُمـ سمٕمدي قمغم اًمت٠مويؾ يمام ىم٤مشمٚم٧م

ـ ... وأُم٤م اًمًٞمػ اعمٖمٛمقد، × ُمـ هق؟ وم٘م٤مل: ظم٤مصػ اًمٜمٕمؾ ـ يٕمٜمل أُمػم اعم١مُمٜملم

 .شوم٤مًمًٞمػ اًمذي ي٘مقم )ي٘م٤مم( سمف اًم٘مّم٤مص..

                                           
 .11، ح26، يمت٤مب اجلٝم٤مد، أسمقاب ضمٝم٤مد اًمٕمدو، سم٤مب 83: 15( وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م 1)

: وهتذي٥م 291ـ  288: وحتػ اًمٕم٘مقل: 276ـ  ٤274مل: : واخلّم12ـ  11: 5( اًمٙم٤مذم 2)
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ومٝمذه اًمرواي٦م سحي٦م ذم أّن ؾمٞمػ اًمٌٖمل ُمـ اًمًٞمقف اًمتل سمٕم٨م هب٤م رؾمقل 

ٙم٧م اًمر|اهلل ًّ ٌّ٘متٝم٤م، ومٚمؿ ، وأٟمف ضمزء ُمـ اًمدي٤مٟم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، يمام مت واي٦م سم٤مٔي٦م وـم

 يٙمـ ومٞمٝم٤م ُم٤م يزيد قمٚمٞمٝم٤م.

إٓ أن ُمِمٙمٚم٦م هذا اخلؼم هق وٕمٗمف اًمًٜمدي، وم٘مد ورد ُمرؾماًل ذم حتػ اًمٕم٘مقل 

وشمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر، وذم سم٤مىمل اعمّم٤مدر ورد ُمًٜمدًا سم٠مؾم٤مٟمٞمد شمرضمع مجٞمٕمٝم٤م إمم اًم٘م٤مؾمؿ سمـ 

حتٚمٞمؾ اًمراوي حمٛمد، وهق اؾمؿ ُمِمؽمك ـ سمدوًا ـ سملم قمنميـ ؿمخّم٤ًم، إّٓ أٟمف سمٕمد 

واعمروي قمٜمف، ٓطمٔمٜم٤م أّن اًمذي روى قمٜمف قمكم سمـ حمٛمد اًم٘م٤مؾم٤مين وإسمراهٞمؿ سمـ 

ه٤مؿمؿ، اًمقارديـ ذم ؾمٜمد هذه اًمرواي٦م، ُمرّدد سملم اصمٜملم، مه٤م: اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد 

اإلصٗمٝم٤مين اًم٘مٛمل، واًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد اجلقهري، سمؾ إن ؾمٕمد سمـ قمٌد اهلل اًمذي روى 

د مل ٟمجد ًمف رواي٦م قمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد اجلقهري، مم٤م هذه اًمرواي٦م قمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛم

ي٘مّقي اطمتامل 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 

ف، ومل يرد ذم أؾم٤مٟمٞمد سم٤معمريض، يمام وّٕمٗمف اسمـ داوود واًمٖمْم٤مئري، ومل يرد شمقصمٞمؼ ًم

ُمثؾ: يم٤مُمؾ اًمزي٤مرة، وشمٗمًػم اًم٘مٛمل، و.. ومٞمٙمقن وٕمٞمٗم٤ًم. وأُم٤م اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد 

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

                                                                                                       
، 385، 325ـ  324، 48: 1: وشمٗمًػم اًمٕمٞم٤مر 137ـ  136: 6، و116ـ  114: 4إطمٙم٤مم: 

، يمت٤مب 27ــ  25: 15: ووؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م 321ـ  321: 2: وشمٗمًػم اًم٘مٛمل 85، 77: 2و

 .2، ح5اجلٝم٤مد، أسمقاب ضمٝم٤مد اًمٕمدو وُم٤م يٜم٤مؾمٌف، سم٤مب 

 .9574ـ  9553، رىمؿ: 62ـ  41: 15رضم٤مل احلدي٨م  ( راضمع: ُمٕمجؿ1)
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٦م هذه إؾمس اًمرضم٤مًمٞم٦م ـ واعمٗمؽمض قمغم اًمرأي إظمػم ًمٚمًٞمد وًمق ؾمّٚمٛمٜم٤م سمّمحّ 

اخلقئل قمدم شمقصمٞم٘مف ـ ي٘مع آؿمؽماك: وم٢مذا مل ٟم٘مؾ سم٠مّن إرضمح ذم هذه اًمرواي٦م أن 

يٙمقن اإلصٗمٝم٤مين اعمْمّٕمػ: ٕٟمف روى قمٜمف هٜم٤م ؾمٕمد سمـ قمٌد اهلل، ومل يٕمثر قمغم رواي٦م 

اًمؽمّدد اًمِمديد، ُمع قمدم ًمف قمـ اجلقهري، ومتٙمقن اًمرواي٦م وٕمٞمٗم٦م، ومال أىمّؾ ُمـ 

 إُمٙم٤من اًمتٛمٞمٞمز: مم٤ّم يً٘مط اًمرواي٦م أيْم٤ًم قمـ آقمت٤ٌمر.

إن اًمرواي٦م واردة ذم شمٗمًػم اًم٘مٛمل ومٞمٙمقن اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد ـ أي٤ًم يٙمـ ـ  ؿد يؼال:

 صم٘م٦ًم قمغم ٟمٔمري٦م شمقصمٞمؼ رضم٤مل شمٗمًػم اًم٘مٛمل.

ف سم٠مّن هذا يتؿ ًمقٓ شمْمٕمٞمػ اًمٜمج٤مر ًمإلصٗمٝم٤مين، ومٞمتٕم٤مرض شمْمٕمٞمٗم وَياب ظـف:

ُمع شمقصمٞمؼ اًم٘مٛمل ـ قمغم شم٘مدير صّح٦م ٟمٔمري٦م شمقصمٞمؼ اًم٘مٛمل، وًمٞمس اًمراوي هٜم٤م ُمـ 

اعمِم٤ميخ اعم٤ٌمذيـ ـ، ومٞمت٤ًمىمٓم٤من ذم احلّد إدٟمك، ومٞمٕمقد جمٝمقًٓ، ومٞمؽمّدد اًمًٜمد سملم 

 جمٝمقل وُمقصمؼ، ومٞمً٘مط قمـ آقمت٤ٌمر أيْم٤ًم.

جٝمقل، وقمغم أّي٦م طم٤مل، وم٘مد ورد ذم سمٕمض اًمٓمرق أيْم٤ًم قمكم سمـ حمٛمد اًم٘م٤مؾم٤مين اعم

ه٤م ُمتقاشمرة، ًمرضمققمٝم٤م سم٠ميمٛمٚمٝم٤م إمم ه اًمرواي٦م، وشمٕمّدد ـمرىمٝم٤م ٓ يّمػّم ومال ُيًتٜمد إمم هذ

اًم٘م٤مؾمؿ سمـ حمٛمد، قمـ ؾمٚمٞمامن سمـ داوود اعمٜم٘مري، قمـ طمٗمص، وم٤مخلؼم آطم٤مدي ضمزُم٤ًم، 

 وٕمٞمػ ؾمٜمدًا.

، ×ـ صحٞمح٦م أمحد سمـ حمٛمد سمـ أيب ٟمٍم اًمٌزٟمٓمل، قمـ أيب احلًـ اًمرو٤م 8

ٜمل ومالن، وم٘م٤مل: إٟمام ٟمخ٤مًمٗمٝمؿ إذا يمٜم٤ّم ُمع ه١مٓء اًمذيـ ىم٤مل: ذيمر ًمف رضمؾ ُمـ سم

ىم٤مشمٚمٝمؿ، وم٢مٟمام وًمد ومالن ُمثؾ اًمؽمك واًمروم، وإٟمام هؿ صمٖمر ُمـ ظمرضمقا سم٤مًمٙمقوم٦م وم٘م٤مل: 

 .شصمٖمقر اًمٕمدو وم٘م٤مشمٚمٝمؿ

                                           
، يمت٤مب اجلٝم٤مد، أسمقاب ضمٝم٤مد اًمٕمدو، 81: 15: ووؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م 144: 6( هتذي٥م إطمٙم٤مم 1)

 .1، ح26سم٤مب 
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واًمرواي٦م ـ سمٕمد مت٤مُمٞم٦م ؾمٜمده٤م ـ شمٗمٞمد وضمقد ومريؼ حتّؾ ُم٘م٤مشمٚمتف وجم٤مهدشمف يمٛمج٤مهدة 

 ٤مهدة أهؾ اًمٌٖمل، وإٓ يم٤من اخلؼم جمٛماًل.اًمٙمٗم٤مر، وٓ ُمٕمٜمك هلذا ؾمقى جم

، وم٘م٤مل: ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم! ×ـ ظمؼم إصٌغ سمـ ٟم٤ٌمشم٦م، ىم٤مل: ضم٤مء رضمؾ إمم قمكم 9

الة واطمدة، واحل٩م ه١مٓء اًمذيـ ٟم٘م٤مشمٚمٝمؿ، اًمدقمقة واطمدة، واًمرؾمقل واطمد، واًمّم

ف( ذم )سم شمٕم٤مممؾمّٛمٝمؿ سمام ؾماّمهؿ اهلل »×: ٝمؿ؟ وم٘م٤مل ًمف أُمػم اعم١مُمٜملمٞمواطمد، ومٌؿ ٟمًٛمّ 

يمت٤مسمف، وم٘م٤مل: ُم٤م يمّؾ ُم٤م ذم يمت٤مب اهلل أقمٚمٛمف، وم٘م٤مل: أُم٤م ؾمٛمٕم٧م )ؾمٛمٕمتف شمٕم٤ممم( اهلل 

ـْ ي٘مقل ذم يمت٤مسمف: ﴿ ـَ َوِمـُْفْؿ َم ـْ آَم ـِ اْخَتَؾُػقا َؾِؿـُْفْؿ َم ْؾـَا ... َوَفؽِ ُشُؾ َؾضه تِْؾَؽ افره

َػرَ  ، |ٌل﴾. ومٚمام وىمع آظمتالف يمٜم٤م ٟمحـ أومم سم٤مهلل قمز وضمؾ وسمديٜمف، وسم٤مًمٜمـَ

وسم٤مًمٙمت٤مب، وسم٤محلّؼ، ومٜمحـ اًمذيـ آُمٜمقا وهؿ اًمذيـ يمٗمروا، وؿم٤مء اهلل ُمٜم٤ّم ىمتٚمٝمؿ 

 .شوم٘متٚمٜم٤مهؿ )ىمت٤مهلؿ وم٘م٤مشمٚمٜم٤مهؿ( سمٛمِمٞمئتف )وأُمره( وإرادشمف

ٌّؼ ُمٗمٝمقم اًمٙمٗمر قمغم اًمٌٖم٤مة، وًمٕمّٚمف خلّمقصّٞم٦م ظمروضمٝمؿ قمغم  وهذه اًمرواي٦م شمٓم

ٙمٗمرهؿ، وٓ يٛمٙمـ ومتقاومؼ ىمقل مج٤مقم٦م ُمـ وم٘مٝم٤مء اًمِمٞمٕم٦م سم× اإلُم٤مم اعمٕمّمقم

شمٕمٛمٞمؿ هذه اًمرواي٦م قمغم همػم ُمـ ظمرج قمـ اعمٕمّمقم، وهل شمدّل قمغم أُمر اهلل 

 سمٛم٘م٤مشمٚمتٝمؿ وإرادشمف ذًمؽ.

، وهق ؿمٞمٕمل إٓ أن اًمرواي٦م وٕمٞمٗم٦م اًمًٜمد سمٕمكم سمـ احلزور اعمٝمٛمؾ قمٜمد اإلُم٤مُمٞم٦م

                                           
: واًمٓمقد، 112ـ  111: واعمٗمٞمد، إُم٤مزم: 323ـ  322( ٟمٍم سمـ ُمزاطمؿ، وىمٕم٦م صٗملم: 1)

: واإلرسمكم، 171ـ  ٤169مرة اعمّمٓمٗمك: : وحمٛمد سمـ قمكم اًمٓمؼمي، سمِم198ـ  197إُم٤مزم: 

: واًمٜمقري، ُمًتدرك 19: 3: واسمـ ؿمٝمر آؿمقب، ُمٜم٤مىم٥م آل أيب ـم٤مًم٥م 18: 2يمِمػ اًمٖمّٛم٦م 

: 5: واسمـ أيب احلديد، ذح هن٩م اًمٌالهم٦م 1، ح24، يمت٤مب اجلٝم٤مد، سم٤مب 62: 11اًمقؾم٤مئؾ 

 .95: 1: وذف اًمديـ احلًٞمٜمل، شم٠مويؾ أي٤مت 258

ـ  7995، رىمؿ: 336ـ  335: 12، و285: 7ل احلدي٨م ( اٟمٔمر: اخلقئل، ُمٕمجؿ رضم٤م2)

 .326ـ  325، 285: 5: واًمٜمامزي، ُمًتدريم٤مت قمٚمؿ رضم٤مل احلدي٨م 7996
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ُمـ ُمتِمّٞمٕم٦م اًمٙمقوم٦م ؿمديدي اًمتِمٞمع ُمؽموك وٕمٞمػ قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦ّم، يمام يذيمر ذًمؽ 

، ويمذًمؽ سمٞمحٞمك سمـ يٕمغم إؾمٚمٛمل اًمذي واطمٍد ُمٜمٝمؿ يم٤مسمـ قمدي واسمـ طمجرهمػم 

، ، سمؾ وصٗمف اًمٌخ٤مري سمٛمْمٓمرب احلدي٨مٟمّص قمغم قمدم اًمٕمٚمؿ سمف أمحد سمـ طمٜمٌؾ

ُمع يمقٟمف جمٝمقًٓ مت٤مُم٤ًم ذم ُمّم٤مدر اًمرضم٤مل اًمِمٞمٕمٞم٦م، وم٤مًمرواي٦م ٓ يٕمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م، وإن 

ّٕن مت٤مم ـمرىمٝم٤م شمٜمتٝمل إمم هذيـ  رواه٤م اسمـ ُمزاطمؿ واًمٓمقد واعمٗمٞمد وأُمث٤مهلؿ:

 اًمرضمٚملم.

ـ ظمؼم ومرات سمـ إسمراهٞمؿ اًمٙمقذم، قمـ احلًـ سمـ قمكم سمـ سمزيع، ُمٕمٜمٕمٜم٤ًم قمـ أيب  11

ي٤م ُمٕمنم اعمًٚمٛملم! ىم٤مشمٚمقا أئٛم٦م اًمٙمٗمر إهنؿ ×: ىم٤مل أُمػم اعم١مُمٜملم، ىم٤مل: ×ضمٕمٗمر

، يٕمٜمل أهؾ ٓ أيامن هلؿ ًمٕمّٚمٝمؿ يٜمتٝمقن، صمؿ ىم٤مل: ه١مٓء اًم٘مقم صمّؿ )هؿ( ورّب اًمٙمٕم٦ٌم

 .شصٗملم واًمٌٍمة واخلقارج

وطم٤مل هذه اًمرواي٦م يمح٤مل ؾم٤مسم٘متٝم٤م ذم اًمدًٓم٦م، يمام أن ؾمٜمده٤م وٕمٞمػ سم٤مإلرؾم٤مل، 

. وٟمحق هذه اًمرواي٦م ُمرؾمٚمتل اًمٕمٞم٤مر قمـ وسمجٝم٤مًم٦م احلًـ سمـ قمكم سمـ سمزيع أيْم٤مً 

ّن ، إمم همػمه٤م ُمـ اًمرواي٤مت اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٜمد. قمٚماًم سم٠مطمٜم٤من سمـ ؾمدير وأيب اًمٓمٗمٞمؾ

                                           
: وحمٛمد 691: 1: واسمـ طمجر، شم٘مري٥م اًمتٝمذي٥م 187ـ  186: 5( اٟمٔمر: اسمـ قمدي، اًمٙم٤مُمؾ 1)

 .285ضمٕمٗمر اًمٓمٌز، رضم٤مل اًمِمٞمٕم٦م ذم أؾم٤مٟمٞمد اًمًٜم٦ّم: 

 .56: 3( أمحد سمـ طمٜمٌؾ، اًمٕمٚمؾ 2)

: واًمرازي، اجلرح 435: 4: واٟمٔمر: وٕمٗم٤مء اًمٕم٘مٞمكم 232: 2( اًمٌخ٤مري، اًمت٤مريخ اًمّمٖمػم 3)

 .233: 7: واسمـ قمدي، اًمٙم٤مُمؾ 196: 9واًمتٕمديؾ 

، يمت٤مب اجلٝم٤مد، أسمقاب ضمٝم٤مد 63: 11: وُمًتدرك اًمقؾم٤مئؾ 163( ومرات اًمٙمقذم، اًمتٗمًػم: 4)

 .3، ح24اًمٕمدو، سم٤مب 

 .258: 17، و2949، رىمؿ: 29: 6( اٟمٔمر: ُمٕمجؿ رضم٤مل احلدي٨م 5)

. 63: 11: وُمًتدرك اًمقؾم٤مئؾ 78ـ  77: 2( راضمع: حمٛمد سمـ ُمًٕمقد اًمٕمٞم٤مر، اًمتٗمًػم 6)
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رواي٤مت أطمٙم٤مُمٝمؿ اًمتٗمّمٞمٚمّٞم٦م ُمـ اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اجلرطمك وإهى واعمدسمريـ وهمػم 

 ذًمؽ يمّٚمٝم٤م شمّمٚمح ًمت٠مؾمٞمس ُمٌدأ اعمقاضمٝم٦م ُمع أهؾ اًمٌٖمل.

 وافـتقجة افتل كخرج ِبا مـ هذه افروايات:

 أ ـ أهمٚمٌٝم٤م وٕمٞمػ اًمًٜمد.

أؾّم٧ًم ب ـ إن ُمٕمٓمٞم٤مهت٤م ـ ومٞمام ٟمحـ ومٞمف ـ ٓ شمزيد قمغم دًٓم٦م أي٦م اًمٙمريٛم٦م ومٞمام 

 ًمف، ومٝمل إُم٤م أقمٓم٧م ٟمٗمس اعمْمٛمقن أو ـمٌ٘م٧م ُمْمٛمقهن٤م قمغم هذه احلرب أو شمٚمؽ.

ـّ  غمج ـ إن سمٕمض هذه اًمرواي٤مت يّمٕم٥م شمٕمٛمٞمٛمف ًمٖمػم اخلروج قم اإلُم٤مم، ًمٙم

اًمرواي٤مت إظمرى ـ يمام أي٦م اًمنميٗم٦م ـ شمِمٛمؾ اخلروج قمغم اإلُم٤مم اعمٕمّمقم وهمػمه، 

ّمٛم٦م ذم اإلُم٤مم اًمذي خيرج اًمٌٖم٤مة ومل شمث٧ٌم رواي٦م شم٤مُم٦م اًمًٜمد شمدّل قمغم ذط اًمٕم

قمٚمٞمف، وإذا يم٤مٟم٧م سمٕمض اًمرواي٤مت ٓ إـمالق ومٞمٝم٤م، ومٝمذا ىمّمقر ذم دًٓم٦م اًمتٕمٛمٞمؿ 

 ومٞمٝم٤م، ٓ أهن٤م ختّّمص ؾم٤مئر إدًّم٦م.

د ـ إن ظمؼم ُمًٕمدة سمـ زي٤مد )اًمرواي٦م اخل٤مُم٦ًم(، وهق صحٞمح اًمًٜمد، ي١مّيد ُم٤م 

 قمـ اإليامن وإظمّقة سمٜمٗمًف، دًّم٧م قمٚمٞمف أي٦م اًمٙمريٛم٦م ُمـ أّن اًمٌٖمل ٓ خيرج اًمٓمروملم

ُم٤م مل يٓمرأ قمٜمقان آظمر، وهذا ُم٤م يدقمؿ اًمتٗمًػم اًمذي ذيمره أهؾ اًمًٜم٦ّم ًممي٦م اًمٙمريٛم٦م، 

 يمام ُمّر ؾم٤مسم٘م٤ًم.

 

 ، ٚتهٜٛٔ املظتٓذ ايش٥ٝع يفك٘ أٌٖ ايبػٞ’ـ طري٠ اإلَاَني عًٞ ٚاذتظٔ 3

ذم  ×يًتٜمد إلصم٤ٌمت أطمٙم٤مم ضمٝم٤مد اًمٌٖم٤مة إمم ؾمػمة اإلُم٤مم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

ذم طمرسمف ُمع  ×طمروسمف اًمداظمٚمٞم٦م اًمثالصم٦م، ويمذًمؽ إمم ؾمػمة اإلُم٤مم احلًـ سمـ قمكم

ُمٕم٤موي٦م وًمق ًمٗمؽمة ىمّمػمة، وم٢مّن هذه احلروب شمِمّٙمؾ دًمٞماًل ىم٤مـمٕم٤ًم قمغم وضمقب جم٤مهدة 

                                                                                                       
 .5، 4، ح24يمت٤مب اجلٝم٤مد، أسمقاب ضمٝم٤مد اًمٕمدو، سم٤مب 
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اًمٌٖم٤مة، وإٓ ومٝمؾ جيقز زّج اعمًٚمٛملم ذم دُم٤مء إٓ إذا يم٤من هٜم٤مك واضم٥م أقمٔمؿ ُمـ 

 طمرُم٦م ؾمٗمؽ دُم٤مء اعمًٚمٛملم؟!

يٌدو ُمـ شمْم٤مقمٞمػ اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل وُمّم٤مدره اًم٘مديٛم٦م أّن اًمتجرسم٦م  سمؾ اًمذي

: وم٘مد اقمت٘مد سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء أّن اًمٕمٚمقي٦م ؿمّٙمٚم٧م اعمّمدر اًمرئٞمس ٕطمٙم٤مم وم٘مف اًمٌٖم٤مة

وم٘مف أهؾ اًمٌٖمل ٓ ي١مظمذ ُمـ أي٦م اًمٙمريٛم٦م وٓ ُمـ أيمثر اًمٜمّمقص احلديثّٞم٦م اعمت٘مّدُم٦م، 

ذم هذا اعمج٤مل، سمؾ ىمد ٟم٘مؾ قمـ اإلُم٤مم  وإّٟمام يٕمرف ُمـ ؾمػمة اإلُم٤مم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م

هـ( أّٟمف يم٤من يرى أّن وم٘مف أهؾ اًمٌٖمل مل ٟمٕمرومف إٓ ُمـ 214حمٛمد سمـ إدريس اًمِم٤مومٕمل )

ظمالل ؾمػمة اإلُم٤مم قمكم، وهذا اًمتٗمٙمٞمؽ يْمٕمٜم٤م أُم٤مم صقرة وم٘مٝمٞم٦م شمٙم٤مد شمتْمح أيمثر 

 وم٠ميمثر، وهل أّن ًمٌٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء ـ ُمثؾ اًمًٞمد اخلقئل ـ اصٓمالطملم ذم أهؾ اًمٌٖمل:

أطمدمه٤م اعمٗمٝمقم اًمٕم٤مم ًمٚمت٘م٤مشمؾ اًمداظمؾ ـ إؾمالُمل واعم٠مظمقذة أطمٙم٤مُمف ُمـ أي٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م 

اًمٙمريٛم٦م، وصم٤مٟمٞمٝمام اعمٗمٝمقم اخل٤مص ًمٚمٌٖمل وهق اخلروج قمغم اإلُم٤مم، وأّن إطمٙم٤مم 

اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م اًمتل ذيمرت ًمٚمحرب ُمع اًمٌٖم٤مة ُمثؾ اًمتٕم٤مُمؾ ُمع ضمرطم٤مهؿ وأهاهؿ 

اًمٌٖمل سم٤معمٕمٜمك اًمث٤مين ٓ إّول، وهذا ُم٤م  وأُمقاهلؿ وهمٜم٤مئٛمٝمؿ وٟمحق ذًمؽ راضمع إمم

 اعمًتٜمد اًمرئٞمس ذم اًمٗم٘مف اعمدرد ٕظمذ أطمٙم٤مم اًمٌٖم٤مة.× ضمٕمؾ ؾمػمة اإلُم٤مم قمكم

اؾمتٜم٤مد ضمٞمّد، ًمٙمـ سمحٙمؿ يمقهن٤م ومٕماًل شمٔمّؾ × وآؾمتٜم٤مد إمم ؾمػمة اإلُم٤مم قمكم

ٞم٘مـ، حمٙمقُم٦ًم ًم٘مقاٟملم آؾمتدٓل سم٤مًمٗمٕمؾ اعمٕمّمقم، وُمٜمٝم٤م أّٟمف ي١مظمذ ُمٜمف سم٤مًم٘مدر اعمت

 وهق:

أ ـ أن يٙمقن اًمٓمرف اًم٤ٌمهمل ىمد ظمرج قمغم إُم٤مم اًمزُم٤من سم٤محلّؼ، ومال شمِمٛمؾ هذه 

اًمًػمة وىمقع اًمتٜم٤مزع سملم ومئتلم، دون أن يٙمقن ًمف ارشم٤ٌمط سمٛمٗمٝمقُمل: اًمًٚمٓم٦م 

                                           
 .392: 9( اٟمٔمر: شمذيمرة اًمٗم٘مٝم٤مء 1)
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 واعمٕم٤مرو٦م.

ب ـ أن هيدف اًمٓمرف اعم٘م٤مسمؾ اإلُم٤ًمك سم٤مًمًٚمٓم٦م سمقصٗمف إُم٤مُم٤ًم ًمٚمٛمًٚمٛملم وظمٚمٞمٗم٦ًم 

ّدقمل اًمزقم٤مُم٦م اًمديٜمٞم٦م، وهذا اًمتٗمريؼ ذم ىمْمٞم٦م اًمتٜم٤مزع قمغم هلؿ، ٓ سمقصٗمف زقمٞماًم ٓ ي

اًمًٚمٓم٦م ؾمٌٌف أن اًمٍماقم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م ـ اإلؾمالُمٞم٦م اًم٘مديٛم٦م يم٤مٟم٧م ذم أهمٚمٌٝم٤م 

ساقم٤مت قمغم ظمالوم٦م اعمًٚمٛملم ديٜمٞم٤ًم، أي احلٙمؿ سم٤مؾمؿ اًمديـ، ٓ ُمٓمٚمؼ احلٙمؿ، 

سمٕمض وًمٕمّؾ ّٓدقم٤مء ُمٜمّم٥م اإلُم٤مُم٦م اًمديٜمٞم٦م ظمّمقصٞم٦م ٟمحتٛمؾ دظمٚمٝم٤م ذم شمرشم٥م 

 ، ومٞم١مظمذ سم٤مًم٘مدر اعمتٞمّ٘مـ.×إطمٙم٤مم اًمتل أضمراه٤م اإلُم٤مم قمكم

ج ـ إذا أظمذٟم٤م سم٤مًمٜمٔمري٦م اًمتل شمرى أّن اًمٌٖمل قمغم اعمٕمّمقم وحم٤مرسمتف شمقضم٥م اًمٙمٗمر 

اًمقاىمٕمل، ومٝمذا ُم٤م ىمد خيٚمؼ ظمّمقصّٞم٦م إو٤مومٞم٦ّم شمٕمّٓمؾ جمٛمؾ قمٜم٤مس آؾمتدٓل 

ة رشّم٧ٌم إطمٙم٤مم هبذا سم٤مًمًػمة اًمٕمٚمقّي٦م واحلًٜمّٞم٦م: إذ ُمـ اعمحتٛمؾ أّن هذه اًمًػم

اًمٚمح٤مظ: وم٢مذا وىمع ظمالف سملم اًمًٚمٓم٦م اًمنمقمّٞم٦م واعمٕم٤مرو٦م ذم فمّؾ قمدم طمْمقر 

اعمٕمّمقم، ومٛمـ همػم اعمٕمٚمقم طمٞمٜمئٍذ إُمٙم٤من إضمراء هذه إطمٙم٤مم اًمتل أضمراه٤م هذان 

اإلُم٤مُم٤من: ًمٕمدم يمٗمر اعمخ٤مًمػ ًمٚمًٚمٓم٦م اًمنمقمٞم٦م همػم اعمٕمّمقُم٦م سم٤مٓشمٗم٤مق، وهذا ُم٤م 

وحيٞمجٜم٤م إمم آؾمتٕم٤مٟم٦م سمٌٕمض اًمٜمّمقص اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م اًمتل  ؾمٞمٕمّ٘مد آؾمتدٓل هٜم٤م

 شم٤ًمقمد قمغم ىمدٍر ُمـ اًمتٕمٛمٞمؿ.

وًمٕمّٚمف ٕضمؾ ُم٤م ىمٚمٜم٤مه ـ إمم ضم٤مٟم٥م اقمت٤ٌمر ؾمػمة اإلُم٤مم قمكم اعمدرك اًمقطمٞمد ًمًٞم٤مؾم٦م 

اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٌٖم٤مة ـ ذه٥م اًمٗم٘مٝم٤مء إمم اًمتٕمريػ اعم٘مّٞمد ًمٚمٌٖمل يمل يرشّمٌقا أصم٤مر اًمٗم٘مٝمٞم٦م 

ـّ سم٢مُمٙم٤مٟمٜم٤م إظمذ اخل٤مّص٦م، يمام شمٚمؽ اًم قاردة ذم جم٤مل إهى واجلرطمك، ًمٙم

سم٢مـمالىم٤مت أي٤مت واًمرواي٤مت ًمؽمشمٞم٥م أطمٙم٤مم قم٤مُّم٦م قمغم اًمٌٖمل، هم٤ميتف ُمع شم٘مٞمٞمد سمٕمض 

إطمٙم٤مم اخل٤مّص٦م اًمتل مل ٟمجد هل٤م ُمدريم٤ًم ؾمقى ؾمػمة اإلُم٤مم قمكم، هبذه اًم٘مٞمقد 

 ومٕمؾ مجٝمقر اًمٗم٘مٝم٤مء.اعمت٘مّدُم٦م، وهذا همػم ضمٕمؾ اًمٌٖمل ُمٗمٝمقُم٤ًم ظم٤مّص٤ًم ُمـ إّول يمام 
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هذا يمّٚمف، ومْماًل قمـ إُمٙم٤مٟمٞم٦م اًمتِمٙمٞمؽ ذم وضمقد أطمٙم٤مم ظم٤مّص٦م سمجرطمك اًمٌٖم٤مة 

وأهاهؿ وُمدسمرهيؿ، شمزيد قماّم شم٘متْمٞمف اًم٘مقاقمد اًمٕم٤مُّم٦م ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع ُمٓمٚمؼ اعمًٚمؿ: 

 ×ًمْمٕمػ ُمًتٜمد اًمٜمّمقص اخل٤مّص٦م اًمٚمٗمٔمٞم٦م ؾمٜمدًا، وقمغم شم٘مدير متٞمٞمز اإلُم٤مم قمكم

ؿ يمقٟمف ُمـ سم٤مب احلٙمؿ اإلهلل: ٓطمتامل اٟمٓمالىمف ُمـ وٓيتف ذم هذا اعمج٤مل ومال يٕمٚم

قمغم اًمٜمٗمقس وإُمقال، اٟمٓمالىم٤ًم ُمـ طم٤مًم٦م اًمّمٛم٧م ذم أومٕم٤مل اعمٕمّمقم يمام ىمّرر ذم قمٚمؿ 

إصقل، وم٤محلّؼ قمدم إظمذ هبذا احلٙمؿ اخل٤مّص سم٤مجلرطمك وإهى واعمدسمريـ، 

 .ووم٤مىم٤ًم ذم ذًمؽ ًمٚمًٞمد اخلقئل

هذا اعمج٤مل، وهق أّٟمف ًمق يم٤من اًمٌٖمل خمتّّم٤ًم سم٤مخلروج قمغم سمؾ ًمٜم٤م أن ٟمْمٞمػ أُمرًا ذم 

اإلُم٤مم اعمٕمّمقم، ويم٤مٟم٧م يمّؾ أطمٙم٤مُمف اًمتل سمحثٝم٤م اًمٗم٘مٝم٤مء ـ ُمـ اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اجلرطمك 

واعمدسمريـ وإهى واًمٖمٜم٤مئؿ اعمٜم٘مقًم٦م وهمػمه٤م ـ ُمرشمٌٓم٦ًم هبذه احل٤مًم٦م اخل٤مّص٦م، ومٚمامذا 

روض أّن اعمٕمّمقم طمٞمٜمٝم٤م يٌح٨م اًمٗم٘مٝم٤مء قمٜمٝم٤م؟ وُم٤م هل اًمٗم٤مئدة ُمـ ذًمؽ واعمٗم

 ؾمٞمٙمقن طم٤مضًا طمتك يّمدق اخلروج قمٚمٞمف وهق أدرى سمتٙمٚمٞمٗمف ومٞمٝمؿ؟!

واًمٜمتٞمج٦م اًمتل ٟمخرج هب٤م ُمـ ُمٓم٤مًمٕم٦م ُمٗمٝمقم اًمٌٖمل وأدًّم٦م اعمقاضمٝم٦م ُمع اًمٌٖم٤مة هق 

أّن اًمٌٖمل طمرام ُمٓمٚم٘م٤ًم، وجي٥م قمغم اعمًٚمٛملم ذم طم٤مل طمّمقًمف اًمًٕمل إلجي٤مد اًمّمٚمح 

تٜم٤مزقم٦م، وم٢مّن مل يٜمٗمع ذًمؽ وفمّؾ اًمٌٖمل ىم٤مئاًم حيٙمؿ واًمًٚمؿ واًمقئ٤مم سملم إـمراف اعم

سمقضمقب جم٤مهدة اًمٌٖم٤مة، سمال ومرق سملم ظمروضمٝمؿ قمغم اًمًٚمٓم٦م اًمنمقمٞم٦م أو همػمه٤م ُمـ 

ؾم٤مئر اعم١مُمٜملم، وٓ سملم يمقن اًمًٚمٓم٦م اًمنمقمٞم٦م هل اإلُم٤مم اعمٕمّمقم أو همػمه، وهذا 

ة إقم٤مدة ، وضورشاًم٤ٌمهمل»ُمٕمٜم٤مه سمٓمالن أؾم٤مس اعمٗمٝمقم اعمّمٓمٚمح اًمٗم٘مٝمل عمٗمردة 

شمِمٙمٞمؾ هذا اعمّمٓمٚمح ُمـ ضمديد، سمٕمٞمدًا قمـ طمٍمه سمثٜم٤مئل: اًمًٚمٓم٦م واعمٕم٤مرو٦م، يمام 

 شمقارصمتف إضمٞم٤مل اإلؾمالُمٞم٦م.

                                           
 .391ـ  389: 1( أسمق اًم٘م٤مؾمؿ اخلقئل، ُمٜمٝم٤مج اًمّم٤محللم 1)
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 ـ دٗاد ايبػا٠، ايؼشٚط ٚاالعتباسات 4

ذيمر سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء ـ سحي٤ًم أو اؾمتٌٓم٤مٟم٤ًم ـ قمّدة ذوط جلٝم٤مد أهؾ اًمٌٖمل، 

اًمنموط اًمتل ذيمروه٤م: أطمدمه٤م وصػمورشمف واضم٤ًٌم، وهٜم٤مك اطمتامٓن سمدوي٤من ذم هذه 

أن شمٙمقن هذه اًمنموط ذوـم٤ًم ًمتحّ٘مؼ اعمقوقع واًمٕمٜمقان اًمذي هق اًمٌٖمل، ومال 

يٙمقن هٜم٤مك سمٖمل ُمـ دوهن٤م، وصم٤مٟمٞمٝمام أن شمٙمقن هذه ذوـم٤ًم ًمؽمشّم٥م احلٙمؿ سمقضمقب 

اجلٝم٤مد، سمحٞم٨م يٗمّّمؾ سملم أٟمقاع اًمٌٖمل ومٌٕمْمٝم٤م حيٙمؿ سمقضمقب ضمٝم٤مده وسمٕمْمٝم٤م ٓ 

ٟمدرس هذه اًمنموط ووم٘م٤ًم ًمٚمٜمت٤مئ٩م اًمتل شمقّصٚمٜم٤م إًمٞمٝم٤م حيٙمؿ ومٞمف سمذًمؽ، وؾمقف 

سمدراؾم٦م اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦ّم، وسمف يتٌلّم طم٤مهل٤م ُمـ أّي اًمٜمققملم اعمذيمقريـ، إن ؿم٤مء اهلل، 

 وهذه اًمنموط هل:

 

١ّٝ 4ـ  1  ـ عص١ُ ايظًط١ ايؼشع

ذط اًمٙمثػم ُمـ وم٘مٝم٤مء اإلُم٤مُمّٞم٦م ذم إضمراء أطمٙم٤مم اًمٌٖمل أن يٙمقن اإلُم٤مم اًمذي 

ًمٌٖم٤مة ُمٕمّمقُم٤ًم، ومٚمق مل يٙمـ يمذًمؽ ٓ شمؽمشّم٥م أطمٙم٤مم اًمٌٖمل سمٛمٗمٝمقُمف خيرج قمٚمٞمف ا

 اًمٗم٘مٝمل اخل٤مص.

ًمٙمٜمٜم٤م أؾمٚمٗمٜم٤م قمدم صّح٦م هذا اًمنمط، طمٞم٨م ىمٚمٜم٤م سم٠مّٟمف يٙمٗمل ذم اًمًٚمٓم٦م اًمتل 

يقاضمٝمٝم٤م اًمٌٖم٤مة أن شمٙمقن ؾمٚمٓم٦ًم ذقمّٞم٦م ووم٘م٤ًم ًمٚمٜمٔمرّي٦م اعمٕمتٛمدة ًمنمقمّٞم٦م اًمًٚمٓم٦م ذم 

 سملم قمٍم احلْمقر أو اًمٖمٞم٦ٌم. ـ ؿمٞمٕمٞم٤ًم ـ ًمؽاًمٗم٘مف اًمًٞم٤مد اإلؾمالُمل، ٓ ومرق ذم ذ

 

 ـ ايتُّشد ع٢ً ايظًط١ ايؼشع١ّٝ، طٝام ثٓا٥ٞ ايظًط١ ٚاملعاسض١ 4ـ  2

اؿمؽمط اًمٕمٚمامء ذم اًمٌٖمل وشمرشمٞم٥م آصم٤مره اًمنمقمٞم٦م أن شمٙمقن اًمٗمئ٦م اًم٤ٌمهمٞم٦م ظم٤مرضم٦ًم 

قمغم اًمًٚمٓم٦م اًمنمقمٞم٦م سمحٞم٨م شمِمّٙمؾ ُمٕم٤مرو٦ًم هل٤م، وهذا اًمنمط أظمذ ذم ُمٗمٝمقم اًمٌٖمل 
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 ٕمٜمك آصٓمالطمل يمام أؾمٚمٗمٜم٤م.سم٤معم

ًمٙمـ ىمد شمٌلّم مم٤ّم ؾمٌؼ قمٜمد ذيمر اعمًتٜمدات اًمنمقمّٞم٦م ًمٗم٘مف أهؾ اًمٌٖمل أّن هذا 

ٜم٦م هق صدق قمٜمقان اًمٌٖمل قمغم  ًّ اًمنمط همػم صحٞمح، وأّن اًمث٤مسم٧م ُمـ اًمٙمت٤مب واًم

هذا اًمٜمقع، وصدىمف أيْم٤ًم قمغم ُمٓمٚمؼ آقمتداء واًمتٕمّدي قمغم اعم١مُمٜملم، ومال ىمٞمد 

 وٓ ذقمٞمّتٝم٤م وٓ قمّمٛمتٝم٤م يمذًمؽ.اًمًٚمٓم٦م ُم٠مظمقذ هٜم٤م 

 

 ـ ػشط املُاْع١ ايعظهش١ّٜ 4ـ  3

ذيمر اًمٕمديد ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء اعمًٚمٛملم ذم شمرشمٞم٥م آصم٤مر اًمٌٖمل وأطمٙم٤مُمف قمغم اًمٌٖم٤مة أن 

يٙمقٟمقا ذم ُمٜمٕم٦م وىمّقة، سمحٞم٨م حيت٤مج شمٗمري٘مٝمؿ إمم دمٝمٞمز اجلٞمقش وإقمداد اًمٕم٤ًميمر، أُم٤م 

ٝمؿ وشمٗمتٞم٧م أُمرهؿ سم٤مًم٘مّقة وًمق إذا مل يٙمقٟمقا يمذًمؽ، سمحٞم٨م يم٤من يٛمٙمـ طمّؾ ُمِمٙمٚمت

ُمـ دون ذًمؽ ومال يّمدق قمٚمٞمٝمؿ قمٜمقان اًمٌٖمل أو ٓ شمؽمشم٥م أطمٙم٤مم اًمٌٖمل اجلٝم٤مدي٦م 

 .قمٚمٞمٝمؿ

ًمٙمـ سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء شمقىمػ ذم هذا اًمنمط، وًمٞمس ُمـ اًمٌٕمٞمد أن يٙمقن ٟمٔمره إمم 

 .اًمنمط اًم٘م٤مدم اًمذي ي٠مظمذ قمٜمٍم اًمٕمدد، يمام ؾمقف ٟمِمػم

ٔمرٟم٤م إذا ومّن سم٠من يٙمقٟمقا ذم طم٤مًم٦م شمًتدقمل وهذا اًمنمط سمدهيلٌّ ُمـ وضمٝم٦م ٟم

اعم٘م٤مشمٚم٦م ُمٕمٝمؿ: ٕٟمف إذا يم٤من يٛمٙمـ طمّؾ ىمْمٞم٦م اًمٌٖم٤مة سمال طم٤مضم٦م إمم ضمٞمقش وطمرب، 

ومل يٙمقٟمقا ذم طمّم٤مٟم٦م وُمٜمٕم٦م ُمـ أُمرهؿ، ومال ُمقوقع ًمٚمجٝم٤مد، ٟمٕمؿ ىمد دمري قمٚمٞمٝمؿ 

 أطمٙم٤مم ىمْم٤مئٞم٦م أو ىمّم٤مصٞم٦م، وهذا همػم ُمقوقع اجلٝم٤مد اًمذي ٟمحـ ومٞمف.

                                           
: واًمنمسمٞمٜمل، 15: 2: واسمـ إدريس، اًمنائر 268، 264: 7ط ( راضمع: اًمٓمقد، اعمًٌق1)

 .212: 2اإلىمٜم٤مع 

 .983: 2: وُمٜمتٝمك اعمٓمٚم٥م 229: 2( اٟمٔمر: اًمٕمالُم٦م احلكم، حترير إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م 2)
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ّن ُم٠ًمًم٦م اًم٘مت٤مل ـ يمام شمٌّٞمٜمف أي٦م اًمٙمريٛم٦م وهق اعم٘مدار اعمتٞم٘مـ ُمـ وُمٕمٜمك ذًمؽ أ

ؾمػمة اعمٕمّمقم ـ شمٗمؽمض وضمقد مج٤مقمتلم شمتٕم٤مريم٤من، وإٓ ًمق يم٤من اًم٤ٌمهمل همػم ىم٤مدر 

قمغم أن يٛمٜمع قمـ ٟمٗمًف ومال يّمّح أن ي٘م٤مل ذم طم٘مف: إٟمف ي٘م٤مشمؾ وٟمحـ ٟم٘م٤مشمٚمف، وم٤معمٗمٝمقم 

د وضمقد ُمالطم٘م٤مت ىم٤مٟمقٟمٞم٦م أو ُم٤م ؿم٤مسمف قمروم٤ًم ُمـ اعم٘م٤مشمٚم٦م طمّمقل طم٤مًم٦م احلرب، ٓ جمرّ 

 ذًمؽ.

ُمـ هٜم٤م، ومٚمٞمس ُمٓمٚمؼ ُمٕم٤مرو٦م احل٤ميمؿ شمًّٛمك سمٖمٞم٤ًم، سمؾ ٓسمّد ومٞمٝم٤م ُمـ ُمٕم٤مرو٦م 

ُمًّٚمح٦م سمحٞم٨م حيت٤مج إمم ُم٘م٤مشمٚم٦م إلهن٤مء أُمرهؿ، وُمٕمٜمك ذًمؽ أّن ُم٤م ذيمره سمٕمض وم٘مٝم٤مء 

 أهؾ اًمًٜم٦ّم ُمـ يمٗم٤مي٦م ظمروج اًم٤ٌمهمل قمـ ـم٤مقم٦م اإلُم٤مم ـ وًمق سمٕمدم إقمٓم٤مئف طمّ٘مف ُمـ

إُمقال ـ ذم صدق قمٜمقان اًمٌٖمل قمٚمٞمف، ويٚمقح ُمـ يمالم سمٕمض اإلُم٤مُمٞم٦م ذًمؽ أيْم٤ًم، 

همػم دىمٞمؼ: وم٢من اًمٕمّمٞم٤من ٕواُمره ٓ شمِمٛمٚمف أي٦م اًمٙمريٛم٦م ُم٤م دام ٓ شمًّٚمح ذم اًمٌلم 

وٓ إسمداء مم٤مٟمٕم٦م قمًٙمري٦م، يمل يّمدق ُمٗمٝمقم )وم٘م٤مشمٚمقا اًمتل شمٌٖمل( ويتحّ٘مؼ اعم٘مدار 

ام أّن اًمٖمرض اًمذي شمٓمرطمف أي٦م هق رضمققمٝمؿ إمم اعمتٞم٘مـ ُمـ اًمًػمة اعمٕمّمقُم٦م، يم

أُمر اهلل، وهذا جيٕمؾ ـ وًمق سم٤مإلضم٤ٌمر قمغم اًمٓم٤مقم٦م ـ قمٜمدُم٤م ٓ يٌدون مم٤مٟمٕم٦م ُمًّٚمح٦م، 

ومٚمامذا يٚمتزم سمقضمقب اعم٘م٤مشمٚم٦م ُمع أّن همروٝم٤م يٛمٙمـ حت٘مٞم٘مف سمدوهن٤م؟! واعمٝمؿ هق 

ٞمام ذم فمّؾ إهمراض ٓ إومٕم٤مل، ومٝمل اعماليم٤مت اًمتل شمدور ُمداره٤م إطمٙم٤مم، ٓؾم

 قمٛمقُم٤مت اًمتٕم٤مُمؾ اًمًٚمٛمل ُمع أظمر اعمًٚمؿ.

وقمٚمٞمف، ٓ جيقز ًمٚمح٤ميمؿ ـ وًمق يم٤مٟم٧م طمٙمقُمتف ذقمّٞم٦ًم ـ مم٤مرؾم٦م اًم٘مت٤مل واًمٖم٤مرة 

وشمٓمٌٞمؼ أطمٙم٤مم اًمٌٖمل واجلٝم٤مد قمغم اًمتٞم٤مرات اعمٕم٤مرو٦م، ُمٝمام يم٤من ًمقن ُمٕم٤مروتٝم٤م، 

، طمتك ًمق قمٜمدُم٤م ٓ شمًتخدم اًمٕمٜمػ واًمتٛمّرد اًمٕمًٙمري وأؾم٤مًمٞم٥م اًمٕمّمٞم٤من اًمدُمقي

صدق ـ ًمٖم٦ًم ـ قمٜمقان اًمٌٖمل سمٛمٕمٜمك ُمـ اعمٕم٤مين: وم٤مٔي٦م اًمٙمريٛم٦م ويمذًمؽ اًمرواي٤مت 

اعمت٘مّدُم٦م، وؾمػمة اإلُم٤مُملم: قمكم واحلًـ، ُمع اعم٘مدار اعمتٞم٘مـ ُمـ ُمٕم٘مد اإلمج٤مع اًمذي 
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ٌّل ي١مظمذ ومٞمف سم٤مًم٘مدر اعمتٞم٘مـ.. ذًمؽ يمّٚمف ٓ يًٛمح سم٢مضمراء هذه  هق ذم إصؾ دًمٞمؾ ًم

تك ًمق مل شمٙمـ ُمٕم٤مروتٝمؿ ذقمّٞم٦ًم ُمـ إؾم٤مس، وإّٟمام شمالطمظ إطمٙم٤مم قمغم ه١مٓء طم

 إسمٕم٤مد اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م إظمرى ذم ذًمؽ.

 

 ـ ػشط ايهجش٠ ايعذد١ٜ 4ـ  4

اًمذي ئمٝمر ُمـ أي٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمٙمريٛم٦م أّن اًم٤ٌمهمل يٗمؽمض أن يٙمقن مج٤مقم٦ًم ٓ 

: ×، وهذا هق اًمٔم٤مهر ُمـ اًمرواي٤مت اعمت٘مّدُم٦م وُمـ دًمٞمؾ ؾمػمة اعمٕمّمقمأومراداً 

وذًمؽ أّن اًمتٕمٌػم سم٤مًمٓم٤مئٗم٦م يرؿمد إمم ذًمؽ، ُمـ هٜم٤م ًمق ظمرج ؿمخٌص ًمقطمده أو 

اقمتدى ُمًٚمٌؿ قمغم آظمر، ومال يٜمٓمٌؼ قمٜمقان اًمٌٖمل سمام ًمف ُمـ أطمٙم٤مم وم٘مٝمّٞم٦م، سمؾ شمؽمشم٥م 

قمٚمٞمف أطمٙم٤مم اًمدوم٤مع اًمِمخيص واًم٘مقاٟملم اجلزائّٞم٦م واجلٜم٤مئٞم٦م: ٟٓمٍماف اًمٙمت٤مب 

 واًمًٜم٦ّم قمـ ُمثٚمف.

ت اًمٗم٘مٝم٤مء ذم ُم٠ًمًم٦م اعمٜمٕم٦م، أهّنؿ أظمذوا اًمٕمٜمٍم واًمذي ئمٝمر ُمـ سمٕمض يمٚمام

اًمٙمّٛمل ومٞمٝم٤م، ُمع أّن اًمٕمٜمٍم اًمٙمّٛمل يٛمثؾ أطمد اًمٕمٜم٤مس اًمتل حت٘مؼ اعمٜمٕم٦م، ومٞمٜمٌٖمل 

اًمٗمّمؾ سملم اًمٕمٜمقاٟملم يمام ومٕمٚمٜم٤م، وىمد ّسح سمٕمْمٝمؿ سمٕمدم اًمٗمرق سملم اًمقاطمد واًمٙمثػم 

 .ذم حت٘مؼ اًمٌٖمل

سم٘متؾ قمٌد × ُمر اإلُم٤مم قمكموهذا ُم٤م جيٞم٥م قمـ شم٤ًمؤل اًمِمٞمخ اًمٓمقد قمـ أ

: وم٢من ىمتٚمف مل يٙمـ ٕضمؾ اًمٌٖمل، ٓؾمٞمام سمٕمد متزق اخلقارج اًمرمحـ سمـ ُمٚمجؿ

وشمالر مجٕمٝمؿ اًمٕمًٙمري، ويمقٟمف ومردًا، سمؾ ٕضمؾ ىمتٚمف ًمٚمٛمًٚمؿ، وهذا ُمـ سم٤مب 

                                           
: وحمٛمقد اهل٤مؿمٛمل، ىمراءات وم٘مٝمٞم٦م ُمٕم٤مسة ذم 459: 7( اٟمٔمر: اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل، ري٤مض اعم٤ًمئؾ 1)

 .373ـ  372ُمقوقع طمّد اعمح٤مرب(:  احل٘مقق واًم٘مْم٤مء )سمح٨م ذم حتديد

 .91: 3: وُم٤ًمًمؽ إومٝم٤مم 417: 2( اًمروو٦م اًمٌٝمٞم٦م 2)

 .268، 264: 7( اًمٓمقد، اعمًٌقط 3)
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 اعم٘م٤مّص٦م واجلزاء، ٓ ُمـ سم٤مب حم٤مرسم٦م أهؾ اًمٌٖمل.

ُمٜمدرج ومٞمٛمـ ًمٞمس ًمف ومئ٦م: ويِمٝمد ًمذًمؽ أّٟمف ًمق أًم٘مل اًم٘مٌض قمغم اسمـ ُمٚمجؿ ومٝمق 

ّٕن اخلقارج يم٤مٟمقا ىمد شمٗمّرق ؿمٛمٚمٝمؿ ذم شمٚمؽ اًمٗمؽمة، وم٤معمٗمروض قمدم ىمتؾ أؾمػمهؿ 

وٓ اإلضمٝم٤مز قمغم ضمرحيٝمؿ سمٛم٘مت٣م اًمٗمتقى اعمِمٝمقرة، ومٙمٞمػ أضم٤مز إُمػم ىمتٚمف 

 سمٛمالك اًمٌٖمل؟!

وهبذا ئمٝمر أن ضمقاب اًمِمٞمخ اًمٓمقد هٜم٤م ًمٞمس دىمٞم٘م٤ًم، وم٘مد قمّٚمؾ احلٙمؿ سم٘متٚمف أّٟمف 

، وم٢مّن ٥م يمٗمره أو أّن اًم٤ًمّب ًمإلُم٤مم حمٙمقم سمٙمٗمره ومٙمٞمػ سمٛمـ يريد ىمتٚمف؟!سمًٌ

ٌّف، يمام أٟمف ٓ ؿم٤مهد قمغم أُمره سم٘متٚمف  اًم٤ًمّب ًمإلُم٤مم ٓ دًمٞمؾ قمغم يمٗمره سمٛمحض ؾم

× سمٛمالك يمٗمره، وم٢مّن ُمٜم٤مؾم٤ٌمت احلٙمؿ واعمقوقع سمٕمد إىمداُمف قمغم ىمتؾ أُمػم اعم١مُمٜملم

اًمنمقمل، ومٞمٙمقن ذًمؽ قم٘م٤مسم٤ًم عمـ ي٘متؾ إُم٤مم  أن يٙمقن إُمر سم٘متٚمف ًم٘متٚمف إُم٤مم اعمًٚمٛملم

اعمًٚمٛملم، وم٢مّن اإلُم٤مم وإن يم٤من ذم ىمتٚمف ضم٤مٟم٥م ؿمخيص حيٛمٚمف أوًمٞم٤مء اًمدم وهلذا ٟمجد 

ذم سمٕمض اًمٜمّمقص شمٕمٚمٞمؼ اإلُم٤مم ذًمؽ قمغم إرادهتؿ اًم٘متؾ، إٓ أّن ومٞمف ضم٤مٟم٥م قم٤مم: 

اًمدوًم٦م  ّٓن اإلُم٤مم يدظمؾ ـ إذا ضم٤مز اًمتٕمٌػم ـ ذم احلؼ اًمٕم٤مم وآقمتداء قمغم أصؾ

سم٤ٌمب اًم٘مّم٤مص واحل٘مقق  وم٘مط اإلؾمالُمٞم٦م، ومٞمٛمٙمـ شمّمّقر قم٘مقسم٦م ذقمٞم٦ّم همػم ُمرسمقـم٦م

 اجلٜم٤مئٞم٦م، وإٟمام سم٤ٌمب احلدود واحل٘مقق اجلزائٞم٦م.

وي١مّيد يمقن احلٙمؿ ُمرسمقـم٤ًم سمجقاٟم٥م قم٘م٤مسمٞم٦م ضمٜم٤مئٞم٦م أو ضمزائٞم٦م، ُم٤م ذيمره سمٕمض 

وم٠مٟم٤م أومم سمام  إن قمِم٧ُم ×: ُمـ آؾمتٜم٤مد إمم ىمقل اإلُم٤مم قمكم اًمٗم٘مٝم٤مء اعمٕم٤مسيـ

صٜمع يب، إن ؿمئ٧م اؾمت٘مدت، وإن ؿمئ٧م قمٗمقت، وإن ؿمئ٧م ص٤محل٧م، وإن ُم٧ّم 

. إٓ أّن اعمِمٙمٚم٦م ذم هذه اًمرواي٦م ومذًمؽ إًمٞمٙمؿ، وم٢من سمدا ًمٙمؿ أن شم٘متٚمقه ومال متثٚمقا سمف

                                           
 .271ـ  269( اعمّمدر ٟمٗمًف: 1)

 .116: 13( اًمروطم٤مين، وم٘مف اًمّم٤مدق 2)

 .143( احلٛمػمي، ىمرب اإلؾمٜم٤مد: 3)
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 أهّن٤م وٕمٞمٗم٦م اًمًٜمدي ضمّدًا سم٠ميب اًمٌخؽمي وه٥م سمـ وه٥م اًمٙمذاب اًمقو٤مع.

ظمػمشملم، ئمٝمر أّن ُم٤م ذه٥م إًمٞمف سمٕمض وُمـ ظمالل ُم٤م شم٘مّدم ذم اًمٜم٘مٓمتلم إ

اًمِم٤مومٕمٞم٦م ُمـ ًمزوم أن يٙمقن ًمٚمٌٖم٤مة إُم٤مم ُمٓم٤مع ومٞمٝمؿ، ٓ وضمف ًمف: ًمٕمدم اًمدًمٞمؾ قمٚمٞمف، 

يمام أّن احلدي٨م قمـ ضورة اٟمٗمّم٤مهلؿ سمٌ٘مٕم٦م ضمٖمراومٞم٦م ُمـ اًمٌٚمد اإلؾمالُمل هق أظمر 

 .ٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمف

 

 ٞ، اػرتاط ايتأٌٜٚـ ايبػٞ بني ايٓعش١ٜ ايظٝاط١ٝ َٚطًل ارتالف ايكتاي 4ـ  5

ذيمر سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء ضورة أن يٙمقن اًمٌٖم٤مة ىمد سم٤ميٜمقا واٟمِمّ٘مقا قمغم أؾم٤مس شم٠مويؾ 

، وُمٕمٜمك ذًمؽ أن شمٙمقن طمريمتٝمؿ طمريم٦ًم ؾمٞم٤مؾمٞم٦م ىم٤مُم٧م قمغم شمّمّقر قمٜمدهؿ غ٤مئؾم

ؾمٞم٤مد ُمٜم٤مهض ًمٚمًٚمٓم٦م، وشم٠مّوًم٧م واضمتٝمدت إُمقر وم٠مظمٓم٠مهت٤م، وٟمتٞمج٦م ذًمؽ أّٟمف ًمق 

اًمدوًم٦م، ومال حت٥ًم سم٤مهمٞم٦ًم سمؾ حُت٥ًم حم٤مرسم٦ًم أو ُمـ  ؾمٓم٧م جمٛمققم٦م ُمًّٚمح٦م قمغم أُمالك

ىمّٓم٤مع اًمٓمرق، ومحريم٦م اًمٌٖمل قم٤ٌمرة قمـ طمريم٦م ؾمٞم٤مؾمٞم٦م ذات ٟمٔمري٦م شمٜمٓمٚمؼ ُمٜمٝم٤م ذم 

 ظمروضمٝم٤م قمغم اًمًٚمٓم٦م احل٤ميمٛم٦م.

وهذا اًمنمط ىم٤مئؿ قمغم شمّمّقر اًمٌٖمل ضمزءًا ُمـ صمٜم٤مئل: اًمًٚمٓم٦م واعمٕم٤مرو٦م، وُمـ 

اًم٘م٤مئؿ إٓ ذم فمؾ شمّمّقر ؾمٞم٤مد اًمٓمٌٞمٕمل طمٞمٜمئذ أن ٓ شمّمدق اعمٕم٤مرو٦م ًمٚمٜمٔم٤مم 

ظم٤مّص خمتٚمػ قمـ شمّمّقر اًمدوًم٦م احل٤ميمٛم٦م، ًمٙمٜمّٜم٤م ذيمرٟم٤م ؾم٤مسم٘م٤ًم أّن أي٦م اًمٙمريٛم٦م ـ اًمتل 

ٟمراه٤م اعمدرك إؾم٤مس هٜم٤م ـ قم٤مُم٦م ٓ ختتص سمّمقرة احلروب اًمًٞم٤مؾمٞم٦م، وٓ صمٜم٤مئل 

ع اًمًٚمٓم٦م واعمٕم٤مرو٦م، ٟمٕمؿ، اعمتٞمّ٘مـ ُمـ سمٕمض اًمرواي٤مت ويمذًمؽ دًمٞمال اًمًػمة واإلمج٤م

                                           
: 4: وطم٤مؿمٞم٦م اسمـ قم٤مسمديـ 133: 8تٞم٦م( ( اٟمٔمر ذم هذيـ اًم٘مقًملم: اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمّٞم٦م )اًمٙمقي1)

451. 

: وُم٤ًمًمؽ 229: 2: وحترير إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م 15: 2: واًمنائر 265: 7( اٟمٔمر: اعمًٌقط 2)

 .141، 136: وأصٗمل، اجلٝم٤مد: 49: 11: واسمـ ىمداُم٦م، اعمٖمٜمل 92: 3آومٝم٤مم 
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هق اعمقوقع اًمًٞم٤مد، ومٞمّمّح أظمذ هذا اًمنمط ذم ُمْمٛمقهن٤م، أُم٤م أي٦م اًمٙمريٛم٦م ومال 

يقضمد ومٞمٝم٤م ًمّمدق اًمٌٖمل وضمقد شمّمّقر ؾمٞم٤مد ًمٚمٗمئ٦م اًم٤ٌمهمٞم٦م، وؾم٤مئر إدًّم٦م ٓ شم٘مّٞمد 

 أي٦م ًمٙمقهن٤م ُمثٌت٦م ُمثٚمٝم٤م.

واًمذي ٟمراه صدق اًمٌٖمل سمدون ذًمؽ، وأُم٤م ُم٠ًمًم٦م آقمتداء قمغم ظمزائـ اًمدوًم٦م أو 

، ومٝمذا اًمٜمقع خيرج قمـ اًمٌٖمل ٓ ُمـ سم٤مب اًمتّمّقر اًمًٞم٤مد وضمقدًا وقمدُم٤ًم، همػم ذًمؽ

سمؾ ُمـ سم٤مب أّن أي٦م اًمٙمريٛم٦م فم٤مهرة ذم وضمقد اىمتت٤مل سملم ـم٤مئٗمتلم سمحٞم٨م حيّمؾ سمٕمد 

اؾمتخدام وؾم٤مئؾ اًمّمٚمح سمٞمٜمٝمام سمٖمٌل ُمـ ومئ٦م قمغم أظمرى، وهٜم٤م ٓ وضمقد ًمذًمؽ هم٤مًم٤ًٌم، 

ن، وأن إطمدامه٤م رهمؿ ُم٤ًمقمل اًمّمٚمح ومال يّمدق قمروم٤ًم أّن هٜم٤مك ـم٤مئٗمتلم شم٘متتال

أضمحٗم٧م وفمٚمٛم٧م ومل شمٕمد إمم أُمر اهلل، ًمذًمؽ ُمثؾ هذه اعمقارد ٓ شمٜمدرج ذم ُمٗمٝمقم 

 اًمٌٖمل، ٓ خلّمقصٞم٦ّم اًمت٠مّول اًمًٞم٤مد اعمٕم٤مرض.

وُمـ شمّمّقراشمٜم٤م اعمت٘مّدُم٦م ًمتحٚمٞمؾ ُمٗمٝمقم اًمٌٖمل، ئمٝمر أّن اًمت٠مّول اًمًٞم٤مد ٓ 

آضمتٝم٤مد يمام هق فم٤مهر يمٚمامهتؿ، سمؾ طمتك  يِمؽمط ومٞمف اًمٕمذر أو أن يٙمقن قمـ ظمٓم٠م ذم

ًمق ظمرج قمغم اًمًٚمٓم٦م احل٤ميمٛم٦م اًمنمقمٞم٦م ىمقم يٕمٚمٛمقن أهّنؿ قمغم همػم طمّؼ، ومْماًل قمـ 

أن يٙمقٟمقا ُمِمتٌٝملم أو ذم ؿمّؽ ُمـ أُمرهؿ، يّمدق قمٚمٞمٝمؿ أيْم٤ًم قمٜمقان اًمٌٖمل ًمٖم٦ًم 

وقمروم٤ًم ومتِمٛمٚمٝمؿ أي٦م اًمٙمريٛم٦م وؾم٤مئر اًمٕمٛمقُم٤مت واعمٓمٚم٘م٤مت، ُمـ هٜم٤م ًمًٜم٤م سمح٤مضم٦م 

إمم إٟمٙم٤مر ذط اًمت٠مّول اًم٤ًمئغ سم٤مًم٘مقل ـ يمام ذه٥م إًمٞمف اًمِمٞمخ اًمٜمجٗمل ـ سم٠مّٟمف ًمق يم٤من 

اًمت٠مّول ُمٕمٞم٤مرًا عم٤م صدق قمغم اخلقارج وأهؾ اجلٛمؾ وصٗملم أهّنؿ سمٖم٤مة: ٕهّنؿ مل 

 .جيتٝمدوا ومٞمخٓم١موا سمؾ يم٤مٟمقا قمغم قمٚمؿ سمخٓمئٝمؿ

 

 ـ اذتانِ ايؼشعٞ ٚدٚسٙ ايكاْْٛٞ يف دٗاد ايبػا٠ 4ـ  6

ٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء أّن ضمٝم٤مد أهؾ اًمٌٖمل ي١مظمذ ومٞمف أُمر إُم٤مم اعمًٚمٛملم ـ وىمد يٙمقن ذيمر سم

                                           
 .334ـ  333: 21( ضمقاهر اًمٙمالم 1)
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ظمّمقص اعمٕمّمقم يمام يٗمٝمؿ ُمـ سمٕمْمٝمؿ ـ واًمًٚمٓم٦م اًمنمقمٞم٦م سمٛم٘م٤مشمٚمتٝمؿ، وهذا ُمٕمٜم٤مه 

أّٟمف إذا مل حيٙمؿ ىم٤مئد اعمًٚمٛملم سمٛمقاضمٝم٦م أهؾ اًمٌٖمل حترم ُمقاضمٝمتٝمؿ، أُّم٤م إذا أصدر 

ًمقضمقب اًمٙمٗم٤مئل اًمذي حيٙمؿ وضمقسمٞم٦م اجلٝم٤مد أُمرًا سمذًمؽ، ومٞمٙمقن أُمره إًمزاُمّٞم٤ًم سمٜمحق ا

قمٛمقُم٤ًم، وقمٚمٞمف وم٢مذا ىم٤مم سم٤مجلٝم٤مد ُمـ سمف اًمٙمٗم٤مي٦م ؾم٘مط اًمتٙمٚمٞمػ قمـ ؾم٤مئر اعمًٚمٛملم، 

 .وإٓ قمقىمٌقا مجٞمٕم٤مً 

ُمـ اًمٗم٘مف اًمزيدي أّن احلرب قمغم اًمٌٖم٤مة ُمـ  اعمٜمتزع اعمخت٤مروىمد ضم٤مء ذم يمت٤مب 

ًمٜم٤مس ومال دمقز ًمٖمػم اإلُم٤مم، وأّن إُمقر اًمتل شمقيمؾ إمم إئٛم٦م ٓ إمم أطم٤مد ُمـ ا

هٜم٤مك شمٗمّمٞماًل ذم اًمٗم٘مف اًمزيدي سملم ُمـ ي٘مقل سمجقاز ىمّمدهؿ سمدون اإلُم٤مم، وُمـ يرى 

 .طمٍمه سم٤مإلُم٤مم، وُمـ يرى طمرُم٦م ىمّمدهؿ أؾم٤مؾم٤ًم سمؾ يٜمتٔمر طمتك ي٠مشمقا إًمٞمٜم٤م

وىمد أضمريٜم٤م ذم ُمٜم٤مؾم٦ٌم أظمرى دراؾم٦م ُمًت٘مّٚم٦م طمقل دور احل٤ميمؿ ذم إدارة قمٛمٚمّٞم٦م 

قاقمف، وشمقّصٚمٜم٤م هٜم٤مك إمم أّٟمف ذم فمّؾ وضمقد طم٤ميمؿ ذقمل وم٢مّن خمتٚمػ أٟمقاع اجلٝم٤مد سم٠مٟم

اجلٝم٤مد ـ سمام ومٞمف اجلٝم٤مد اًمدوم٤مقمل سمٖمػم ُمٕمٜمك اًمدوم٤مع اًمِمخيص ـ يّمٌح ُمنموـم٤ًم سم٢مذٟمف، 

اًم٘مقل سم٠مّن ضمٝم٤مد أهؾ اًمٌٖمل إمم وشمٓمٌٞمؼ هذه اًمٜمتٞمج٦م قمغم احل٤مًم٦م اًمتل ٟمحـ ومٞمٝم٤م ي١مّدي 

قمٜمد وضمقده: ٕن سم٤مب اجلٝم٤مد ُمـ إسمقاب ينمط سم٢مذن احل٤ميمؿ اًمنمقمل أيْم٤ًم 

احلٙمقُمٞم٦م واعمجتٛمٕمٞم٦م ومال شُمٜم٤مط ـ وومؼ اًم٘م٤مقمدة ـ سمآطم٤مد اًمٜم٤مس، سمؾ شمقيمؾ إمم اًمقضمف 

                                           
: وُم٘مت٣م 244: واجلٛمؾ واًمٕم٘مقد: 297ٝم٤مي٦م: : واًمٜم854( اًمٓمقد، ُمّم٤ٌمح اعمتٝمجد: 1)

ُمٗمٝمقم اًمنمط ُمـ ٟمحق ىمقهلؿ: )جي٥م ضمٝم٤مدهؿ إذا ٟمدب إًمٞمف اإلُم٤مم(، أّن اجلٝم٤مد ٓ جي٥م ُمع 

: واًمدروس 417: 2: واًمروو٦م اًمٌٝمٞم٦م 256: 1قمدم دقمقة اإلُم٤مم، ومٚمٞمالطمظ: ذائع آؾمالم 

: واٟمٔمر: 389: 1حللم : واخلقئل، ُمٜمٝم٤مج اًمّم٤م324: 21: وضمقاهر اًمٙمالم 41: 2اًمنمقمٞم٦م 

 .412: 9: وشمذيمرة اًمٗم٘مٝم٤مء 231: 2حترير إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م 

ـ  529: 4( اعمٜمتزع اعمخت٤مر ُمـ اًمٖمٞم٨م اعمدرار اعمٗمتح ًمٙمامئؿ إزه٤مر ذم وم٘مف إئٛم٦م إـمٝم٤مر 2)

531. 
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اجلٛمٕمل ًمألُّم٦م، أٓ وهق احل٤ميمؿ اًمنمقمل أو اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، وُمع وم٘مده ُيرضمع إمم 

 همػمه قمغم اًمؽمشمٞم٥م اعمٌحقث ذم ٟمٔمرّي٦م اًمقٓي٦م ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل.

ذه اًمّمٞم٤مهم٦م اًمتل قمروٜم٤مه٤م يتٌلّم أّن هذا اًمنمط ًمٞمس ظم٤مص٤ًم سمجٝم٤مد أهؾ وهب

اًمٌٖمل، سمؾ هق ُمـ ؿم١مون ىمْمّٞم٦م اجلٝم٤مد سمِمٙمؾ قم٤مم، ٓ ُمـ ؿم١مون ضمٝم٤مد أهؾ اًمٌٖمل 

سمٕمٜمقاٟمف اخل٤مص، وسمف ئمٝمر قمدم صّح٦م اًمتٗمّمٞمؾ اًمقارد ذم اًمٗم٘مف اًمزيدي، وم٢مّن 

اعمقرد ذم اًمدوم٤مع اًمِمخيص،  اًمذه٤مب إًمٞمٝمؿ أو همػمه يمٚمف ُمرسمقط سم٤محل٤ميمؿ، إٓ إذا دظمؾ

 ومٞمخرج قمـ سم٤مب اجلٝم٤مد.

 

 ٌٖ قتاٍ أٌٖ ايبػٞ دٗاٌد ػشعٞ؟

واًمديمتقر حمٛمد ظمػم هٞمٙمؾ  ذه٥م اًمٕمالُم٦م اًمِمٞمخ حمٛمد ُمٝمدي ؿمٛمس اًمديـ

إمم ٟمٔمرّي٦م شم٘مقل: إّن ُم٘م٤مشمٚم٦م أهؾ اًمٌٖمل ًمٞم٧ًم  ،اًم٤ٌمطم٨م اعمتخّّمص سمٗم٘مف اجلٝم٤مد

غم ذًمؽ سم٠مّن اجلٝم٤مد هق إقمالء يمٚمٛم٦م اهلل، أُم٤م ضمٝم٤مدًا ذم ؾمٌٞمؾ اهلل إّٓ جم٤مزًا، واؾمتدّل قم

ىمت٤مل اًمٌٖم٤مة ومٝمق ُمقاضمٝم٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم اًمذيـ ظمرضمقا قمـ اًمٓم٤مقم٦م سمٖمٞم٦م شم٠مديٌٝمؿ، يمام أّن 

أطمٙم٤مم اًمِمٝمداء ٓ دمري قمغم اًمذي يً٘مط ذم طمرب اًمٌٖم٤مة، وإن يم٤من ذم طمٙمؿ 

 .اًمِمٝمٞمد ذم أظمرة

 وهذه اًمٜمٔمري٦م مل ٟمٗمٝمٛمٝم٤م ضمٞمدًا، وذًمؽ:

ّن اًمِمٝمٞمد اًمذي يً٘مط ذم ىمت٤مل أهؾ اًمٌٖمل ٓ شمؽمشّم٥م قمٚمٞمف أطمٙم٤مم ًمٜمٗمرض أ أوًٓ:

اًمِمٝمٞمد اًمدٟمٞمقي٦م ـ ُمع أهن٤م شمؽمشم٥م طم٥ًم اعمٕمروف ذم اًمٗم٘مف اإلُم٤مُمل، وهق سيح 

، ويمذا قمغم رأي مج٤مقم٦م ذم اًمٗم٘مف اًمًٜمّل طمًٌام ٟم٘مؾ هٞمٙمؾ يمٚمامت سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء

                                           
 .51ـ  49( ؿمٛمس اًمديـ، وم٘مف اًمٕمٜمػ اعمًّٚمح ذم اإلؾمالم: 1)

 .67ـ  66: ٦1م اًمنمقمٞم٦م ( هٞمٙمؾ، اجلٝم٤مد واًم٘مت٤مل ذم اًمًٞم٤مؾم2)

: وحترير إطمٙم٤مم 417: 9: واحلكم، شمذيمرة اًمٗم٘مٝم٤مء 344: 5( راضمع: اًمٓمقد، اخلالف 3)
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ـ ًمٙمـ ُم٤م رسمط  هؿٟمٗمًف ذًمؽ قمـ اعم٤موردي واًمٗمراء واسمـ ىمداُم٦م واًم٘م٤مؾم٤مين وهمػم

ذًمؽ سمّمدق قمٜمقان اجلٝم٤مد؟! أٓ يٛمٙمـ اًمتٗمٙمٞمؽ ذم أطمٙم٤مم اجلٝم٤مد سملم أٟمقاقمف؟ سمؾ 

أمل يٗمّٙمؽ اًمٗم٘مٝم٤مء أٟمٗمًٝمؿ ذم إطمٙم٤مم واًمنمائط سملم اجلٝم٤مد آسمتدائل اًمدقمقي 

واجلٝم٤مد اًمدوم٤مقمل؟ إّن آظمتالف واًمتٛمٞمٞمز ذم إطمٙم٤مم اخل٤مّص٦م سم٤مًمِمٝمٞمد ًمٞمس دًمٞمالً 

 هؾ اًمٌٖمل قمـ اجلٝم٤مد سم٤معمٕمٜمك اًمنمقمل.قمغم ظمروج ىمت٤مل أ

إّن شمٕمريػ اجلٝم٤مد سم٠مّٟمف اًم٘مت٤مل إلقمالء يمٚمٛم٦م اهلل شمٕمريٌػ وم٘مٝمل اؾمتخدُمف  ثاكقًا:

سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء، أُم٤م ًمق سم٘مٞمٜم٤م واًم٘مرآن اًمٙمريؿ وم٢مّن اجلٝم٤مد ي٤ًموي اًم٘مت٤مل ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، 

٠مهن٤م ىمت٤مل ىمد وُمـ اًمقاوح أن ُم٘م٤مشمٚم٦م أهؾ اًمٌٖمل هل ىمت٤مٌل ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، وم٢مّن وصٗمٝم٤م سم

﴾، وأُّم٤م أّٟمف ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ومٝمذا يًتّؾ ُمـ َؾَؼاتُِؾقا افهتِل َتْبِغلاؾمتخدم ذم أي٦م ٟمٗمًٝم٤م: ﴿

، وهذا يٕمٜمل أّن َحتهك َتِػلَء إَِػ َأْمِر اَّللِ﴾ؾمٞم٤مق أي٦م ذم سمٞم٤مهن٤م ًمٚمٖم٤مي٦م: وم٢مهّن٤م ىم٤مًم٧م: ﴿

هق ؾمٌٞمؾ اهلل دون  وًمٞمس ؿم٠مٟم٤ًم آظمر، وهذا شمٕم٤ممماًمٖمرض ُمـ هذا اًم٘مت٤مل هق أُمر اهلل 

ؾمٌٞمؾ اًمِمٞمٓم٤من، وهذا يٕمٜمل صدق قمٜمقان اًم٘مت٤مل ذم ؾمٌٞمؾ اهلل قمٚمٞمف، وهق اًمٕمٜمقان 

 إيمثر ؿمٞمققم٤ًم ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ شمٕمٌػمًا قمـ اجلٝم٤مد.

هذا، إو٤موم٦ًم إمم شمٍميح اًمٕمديد ُمـ وم٘مٝم٤مء اإلؾمالم سم٠مّٟمف ُمـ اجلٝم٤مد اًمنمقمل، 

 ًّ ٛمقه إمم ضمٝم٤مد طمٞم٨م أدرضمقه ذم ُم٤ٌمطم٨م اجلٝم٤مد ويمثػم ُمٜمٝمؿ قمٜمدُم٤م ىم ًّ ٛمقا اجلٝم٤مد ىم

اًمٙمٗم٤مر وضمٝم٤مد أهؾ اًمٌٖمل، وهذا يمّٚمف يٌم سم٤مرشمٙم٤مز اٟمت٤ًمب هذا اًم٘مت٤مل إمم ُمٗمٝمقم 

 اجلٝم٤مد اًمنمقمل.

ـ وهق اًمرُمز اًمت٤مرخيل ذم طمرب اًمٌٖم٤مة × إّن ُمراضمٕم٦م ٟمّمقص اإلُم٤مم قمكم ثافثًا:

                                                                                                       
: 43: 2: واًمدروس اًمنمقمٞم٦م 323: 1: واًمِمٝمٞمد إول، ذيمرى اًمِمٞمٕم٦م 236: 2اًمنمقمٞم٦م 

 .389: 1: واخلقئل، ُمٜمٝم٤مج اًمّم٤محللم 328: 21واًمٜمجٗمل، ضمقاهر اًمٙمالم 

: 8: واعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمّٞم٦م )اًمٙمقيتٞم٦م( 67: 1ًم٘مت٤مل ذم اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م ( هٞمٙمؾ، اجلٝم٤مد وا1)

131. 
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٤مد: ومٝمذه ظمٓم٦ٌم ، إمم اجلٝمقمٜمد اعمًٚمٛملم يمام شم٘مّدم ـ شمِمػم يمّٚمٝم٤م، يمام ي٘مّر هٞمٙمؾ ٟمٗمًف

اجلٝم٤مد اعمٕمرووم٦م إٟمام ىم٤مهل٤م أُمػم اعم١مُمٜملم حل٨م اعم١مُمٜملم ُمٕمف قمغم ُمقاضمٝم٦م أهؾ اًمٌٖمل، 

عمٗمردة اجلٝم٤مد ذم طمروسمف يمثػم يالطمٔمف يمؾ ُمـ يراضمع يمٚمامشمف، وقمدم × واؾمتخداُمف

اؾمتٖمراب اعمًٚمٛملم ًمتقفمٞمػ هذه اعمٗمردة ؿم٤مهد ُم١ميّمد آظمر قمغم أّن ُمّمٓمٚمح اجلٝم٤مد 

 قمل حم٤مرسم٦م أهؾ اًمٌٖمل.يِمٛمؾ ذم اًمذهـ اعمتنّم 

ؾمٌؼ أن اؾمتٕمروٜم٤م ذم ُمقىمػ اًمًٜم٦ّم اًمنميٗم٦م ُمـ طمرب اًمٌٖم٤مة قمددًا ُمـ  رابعًا:

اًمرواي٤مت ـ وًمق اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٜمد ـ شمًتخدم ُمٗمردة اجلٝم٤مد ذم وصػ هذه احلرب، 

وشمْمع جم٤مهدهتؿ إمم ضم٤مٟم٥م جم٤مهدة اًمٙمٗم٤مر، سمؾ ذم سمٕمض اًمرواي٤مت اًمِمٞمٕمٞم٦م ـ وًمق 

إمم أومْمٚمٞم٦م جم٤مهدة اًمٌٖم٤مة قمغم جم٤مهدة اعمنميملم. وهذا يمّٚمف  اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٜمد ـ ُم٤م يِمػم

ؿم٤مهد ُم١ميّمد قمغم اٟمدراج هذه احلرب ذم أٟمقاع اجلٝم٤مد ذم اًمنميٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، وإن 

 يم٤مٟم٧م هل٤م ـ قمغم شم٘مديره ـ سمٕمض أطمٙم٤مُمٝم٤م اخل٤مّص٦م.

 

 دشٜإ ايؼشٚط ايعا١َّ يف ادتٗاد ع٢ً دٗاد أٌٖ ايبػٞ

شمٕمروٜم٤م هل٤م ئمٝمر أّن اًمنموط اًمتل شم١مظمذ ذم ُمـ جمٛمققم٦م اًمٜم٘م٤مط اًمتل ؾمٌؼ أن 

اجلٝم٤مد سمٛمٗمٝمقُمف اًمٕم٤مم شمقظمذ ذم ضمٝم٤مد أهؾ اًمٌٖمل، ومت٤مم ُم٤م يٚمحؼ اجلٝم٤مد سمٕمٜمقاٟمف 

اًمٙمكّم يٚمحؼ هذا اًمٜمقع ُمـ اجلٝم٤مد، ؾمقاء ُمـ اًمنموط اًمٗمردي٦م يم٤مًمٌٚمقغ واًمٕم٘مؾ و.. 

ؿ، أو ُمـ أو اعمجتٛمٕمٞم٦م يم٤معمُٙمٜم٦م وطمْمقر اعمٕمّمقم ـ قمغم اًم٘مقل سمف ـ وُمرضمٕمّٞم٦م احل٤ميم

إطمٙم٤مم يمحرُم٦م اًمٗمرار وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ، إّٓ ُم٤م ظمرج سم٤مًمدًمٞمؾ، يمام ذم اًمٕمديد ُمـ 

أطمٙم٤مم اًمٖمٜم٤مئؿ وإهى واجلرطمك اًمتل وردت ٟمّمقص ظم٤مّص٦م ومٞمٝم٤م شمٕمٓمل طمٙماًم 

اؾمتثٜم٤مئًٞم٤م ُمتٕمّٚم٘م٤م سمجٝم٤مد اًمٌٖم٤مة وم٘مط، سمٜم٤مًء قمغم إظمذ هب٤م، يمام أّن إطمٙم٤مم اخل٤مّص٦م 

                                           
 .68: 1( اجلٝم٤مد واًم٘مت٤مل ذم اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م 1)
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 ٓ شمِمٛمؾ هذا اًمٜمقع ُمـ اجلٝم٤مد.سمجٝم٤مد اًمٙمٗم٤مر سمام هؿ يمٗم٤مر 

 

 ايبػٞ، ٚايطُإ يف ايٓفٛغ ٚاألَٛاٍ

ُمـ اًمقاوح أّن احلرب شمًتدقمل سمٓمٌٞمٕمتٝم٤م إشمالوم٤ًم ًمٚمٜمٗمقس وإُمقال اًمث٤مسمت٦م 

واعمٜم٘مقًم٦م، ُمـ هٜم٤م قمٜمدُم٤م ينّمع اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦ّم ُم٘م٤مشمٚم٦م أهؾ اًمٌٖمل ومٝمذا ُمٕمٜم٤مه أّن 

اًمذي شمْمٕمف، إٓ أّن  اًمنميٕم٦م شمًٛمح سم٢مشمالف اًمٜمٗمقس وإُمقال وٛمـ اًم٘م٤مٟمقن

اًم١ًمال ذم أّٟمف هؾ يث٧ٌم وامن قمغم اعمتٚمػ ذم هذه احل٤مل سمحٞم٨م جي٥م قمٚمٞمف دومع 

 اًمٕمقض أو اًمٌدل إمم ص٤مطم٥م اعم٤مل إصكم أو جي٥م قمغم سمٞم٧م اعم٤مل ذًمؽ أم ٓ؟

اعمًتٗم٤مد ُمـ إـمالق اًمٜمّمقص قمدم اًمْمامن: سمؾ هق اًمٔم٤مهر ُمـ اًمًامح سم٤مًم٘متؾ 

ن سم٤مًم٘متؾ دون أن يٌلّم وضمقد وامن ًمٚمٜمٗمقس قمٜمدُم٤م شمًتدقمٞمف احلرب، وم٤مًمذي ي٠مذ

وإُمقال ومٝمق هيدر ـ وٛمٜم٤ًم ـ سمح٥ًم اًمٗمٝمؿ اًمٕمرذم طمرُم٦م هذه اًمٜمٗمقس وإُمقال ذم 

 .اًمٜمٓم٤مق اًمذي أذن ومٞمف، وهلذا طمٙمؿ سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمدم اًمْمامن هٜم٤م

ٟمٕمؿ، ًمق ضم٤مء إشمالف اًمٜمٗمقس وإُمقال سمٛمٕمزل قمـ ىمرار احلرب ُمٕمٝمؿ واًم٘مت٤مل، 

أظمرى، يمام ًمق اقمتدى ُمًٚمٌؿ ُمـ أهؾ احلؼ قمغم واطمد ُمـ اًمٌٖم٤مة ذم سمؾ ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م 

ظمالٍف ؿمخيص وم٘متٚمف أو أشمٚمػ ًمف ُم٤مًٓ وٛمـ طمٞمٜمئذ: اؾمتٜم٤مدًا إمم قمٛمقُم٤مت اًمْمامن 

اًمنمقمٞم٦م واًمٕم٘مالئٞم٦م، طمٞم٨م ٓ إذن سم٤مإلشمالف ذم هذا اعمقرد، وهق ُمِمٛمقل حلرُم٦م 

 آقمتداء قمغم أُمقال وٟمٗمقس اعمًٚمٛملم وًمق طمٙماًم.

 جي٥م قمغم اًمٗمئ٦م اًمتل سمٖمل قمٚمٞمٝم٤م وىم٤مشمٚم٧م وٓ قمغم اًمدوًم٦م اًمٕم٤مدًم٦م اًمتل وقمٚمٞمف، ومال

متّرد قمٚمٞمٝم٤م سمٕمض اعمقاـمٜملم سمٖمػم طمّؼ، أن شمْمٛمـ اعمتٚمٗم٤مت ُمـ أُمقال اعمٕمتديـ أو 

                                           
: 43: 2: واًمِمٝمٞمد إّول، اًمدروس اًمنمقمٞم٦م 416: 9( اٟمٔمر: احلكم، شمذيمرة اًمٗم٘مٝم٤مء 1)
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شمدومع دي٦م ٟمٗمقؾمٝمؿ أو أـمراومٝمؿ وضمقارطمٝمؿ، يمام ٓ يمٗم٤مرة ذم اًمٌلم ذم ُمقارده٤م اعم٘مّررة 

. ًمٙمـ ًمٞمس هل٤م احلّؼ ذم ُمّم٤مدرة أُمقاهلؿ ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل، يمام ذم اًم٘متؾ وهمػمه

اعمٜم٘مقًم٦م وهمػمه٤م أو اطمتج٤مزهؿ واقمت٘م٤مهلؿ سمام ٓ يتّمؾ سم٤مًمٖمٜم٤مئؿ اًمتل طمقاه٤م اًمٕمًٙمر 

أو سميورات احلرب واعمقاضمٝم٦م، ومٚمؿ شمً٘مط طمرُم٦م ٟمٗمقؾمٝمؿ وأُمقاهلؿ اًمِمخّمّٞم٦م 

ٛم٘مدار سم٤مًمٌٖمل، سمؾ هل سم٤مىمٞم٦م قمغم اًمٕمٛمقُم٤مت اًمداًّم٦م قمغم اطمؽماُمٝم٤م، ٓ خُيرج قمٜمٝم٤م إٓ سم

اًمتٙمٚمٞمػ اًمث٤مسم٧م سمقضمقب اًم٘مت٤مل ٓ همػم. ٟمٕمؿ، متّٚمؽ همٜم٤مئٛمٝمؿ، وؾمٌل ٟم٤ًمئٝمؿ 

وذرارهيؿ، وىمتؾ ضمرحيٝمؿ واإلضمٝم٤مز قمٚمٞمف، واشّم٤ٌمع ُمدسمرهؿ، وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ.. ًمف 

 سمح٨م آظمر ٓ ٟمتٕمّرض ًمف اًم٤ًمقم٦م، وىمد سمحثٜم٤مه ذم حمّٚمف سم٤مًمتٗمّمٞمؾ.

٤مت اًمٕم٤مُّم٦م أو اخل٤مّص٦م ومال هذا قمغم اخلّط إّول، أُم٤م ُم٤م يتٚمٗمف اًمٌٖم٤مة ُمـ اعمٛمتٚمٙم

ؿمّؽ ذم وامهنؿ ًمف، يمْمامهنؿ اًمٜمٗمقس وإـمراف واجلقارح: اؾمتٜم٤مدًا إمم قمٛمقُم٤مت 

اًمدي٤مت واًمْمامن قمغم اعمًتقيلم: اًمنمقمل واًمٕم٘مالئل، إذ ٓ ُمقضم٥م ًمٚمخروج قمـ 

اًم٘مقاٟملم اًمٕم٤مُّم٦م ذم سم٤مب اًمْمامن واًمدي٤مت، سمال ومرق ذم ذًمؽ سملم ُم٤م يتٚمٗمف اًم٤ٌمهمل طم٤مل 

٤مرضمٝم٤م، وم٢مّن طم٤مل احلرب سم٤مًمٜم٦ًٌم إًمٞمف ٓ ظمّمقصٞم٦م ومٞمف شمً٘مط قمٜمف احلرب أو ظم

اًمْمامن، سمؾ هق أووح ذم اًمْمامن سمٕمد احلرُم٦م اًمنمقمٞم٦م وصدق قمٜمقان اًمٕمدوان ومٞمف، 

 .وىمد أىمّر سمذًمؽ مجٚم٦م ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء

ٟمٕمؿ، ذه٥م سمٕمض وم٘مٝم٤مء أهؾ اًمًٜم٦ّم ـ وهق اعمٜمًقب إمم اسمـ اجلٜمٞمد ُمـ اإلُم٤مُمّٞم٦م ذم 

ـ إمم قمدم صمٌقت اًمْمامن ًمق يم٤من اًمتٚمػ  د إؾمػم اًم٘م٤مشمؾظمّمقص اًم٘مقد ذم ُمقر
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طم٤مل احلرب، ُمًتٜمديـ ذم ذًمؽ إمم ومٕمؾ اإلُم٤مم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م، طمٞم٨م ذيمروا سم٠مّٟمف 

مل يرد أّٟمف يم٤من يْمّٛمـ اًمٌٖم٤مة ُمتٚمٗم٤مت اًمٜمٗمقس وإُمقال، ومٚمق يم٤من هٜم٤مك رء ُمـ 

 ×.ذًمؽ ًمٗمٕمٚمف

ـّ هذا آؾمتدٓل ىمد يٜم٤مىمش ذم صّحتف، ٓ سمام  ىم٤مًمف اًمٕمالُم٦م احلكم ُمـ أّٟمف ىمد ًمٙم

، إذ ًمق طمّمؾ ذًمؽ ذم يٙمقن اإلُم٤مم قمكم ىمد أًمزُمٝمؿ اًمْمامن واًمدي٦م وًمٙمـ مل يّمٚمٜم٤م

صمالصم٦م طمروب ُمتت٤مًمٞم٦م ـ ُمع يمثرة اًمٜمٗمقس اًمتل أزه٘م٧م وإُمقال اًمتل أشمٚمٗم٧م ـ 

ًمقصؾ إًمٞمٜم٤م وًمق قمؼم ظمؼم واطمد وٕمٞمػ اإلؾمٜم٤مد، واعمٗمروض قمدم وصقًمف، 

 اعمٜمٓمؼ اًمٓمٌٞمٕمل ًمألؿمٞم٤مء.. وإّٟمام ّٕن ومٕمؾ أُمػم اعم١مُمٜملم ومٞمًتٙمِمػ قمدُمف سمٛم٘مت٣م

ئمّؾ دًمٞماًل ًمٌّٞم٤ًم ص٤مُمت٤ًم، ومٚمٕمّٚمف قمٗم٤م قمٜمٝمؿ سمحٙمؿ وٓيتف قمغم اعمًٚمٛملم سمٜمٗمقؾمٝمؿ 

وأُمقاهلؿ، ومل ير ُمّمٚمح٦ًم ذم ذًمؽ آٟمذاك، وُمٕمف يّمٕم٥م آؾمتٜم٤مد إًمٞمف ًمٚمخروج 

 سم٘م٤مقمدة قم٤مُّم٦م ذم هذا اعمْمامر.

ٚمّٞم٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم، ورسمام ًمٚمٕم٘مالء قم٤مُّم٦ًم، ىم٤مئٛم٦م قمغم قمدم وىمد ي٘م٤مل سم٠مّن اًمًػمة اًمٕمٛم

ذم يمّؾ طمروسمف ـم٤مًم٥م أطمدًا  |اًمتْمٛملم ذم ُمتٚمٗم٤مت احلروب، ومٚمؿ ٟمٕمٝمد أّن اًمٜمٌل

سمْمامن ُم٤مل أو ٟمٗمس، أو أّن أهؾ اًم٘متٞمؾ أو أصح٤مب إُمقال اعمتٚمٗم٦م ـم٤مًمٌقا اًمٜمٌل 

أن ظمّّمص  سمْمامن هذه إُمقال اًمتل أشمٚمٗم٧م طم٤مل احلرب ـ ٓ ظم٤مرضمٝم٤م ـ ومل جيرِ 

اًمٜمٌّل ٕصح٤مب إُمقال أو اًمٜمٗمقس اًمت٤مًمٗم٦م ُم٤مًٓ قمقض أُمقاهلؿ أو ٟمٗمقؾمٝمؿ ُمـ 

اًمٖمٜم٤مئؿ ىمٌؾ شمقزيع اًمٖمٜم٤مئؿ قمغم اعم٘م٤مشمٚملم، يمام مل ٟمًٛمع سم٠مّٟمف يم٤من جيري ـ دوُم٤ًم ـ ُمٕمروم٦م 

أطمقال إؾمػم اًمٙم٤مومر، وأّٟمف هؾ ىمتؾ ذم احلرب أطمدًا ُمـ اعمًٚمٛملم طمتك ي٘متؾ سمف 

ًمٜمٔمر قمـ ضمري٤من ىم٤مقمدة اجل٥ّم ذم ُمثؾ ذًمؽ قمغم شم٘مدير سمٜمحق اًم٘مّم٤مص، سمٍمف ا

إؾمالم إؾمػم.. واًمنميٕم٦م مل شم٠مت سمخالف هذه اًمًػمة اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م سملم اًمٜم٤مس، 
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يمّؾ ُم٤م ذم إُمر أهّن٤م ضمٕمٚم٧م ذم أُمقاهلؿ همٜم٤مئؿ ًمٚمٛمًٚمٛملم، وهذا ٓ حيرز يمقٟمف سمٚمح٤مظ 

ٖمٜمٞمٛم٦م قمٜمد أطمد ُمـ وامن اعمتٚمٗم٤مت: ًمٕمدم اؿمؽماط ُمراقم٤مة اًمتٜم٤مؾم٥م سملم اعمتٚمػ واًم

اعمًٚمٛملم، ومال يٌٕمد اًم٘مقل سم٠مّن اإلشمالف طم٤مل احلرب ٓ وامن ومٞمف وإن يم٤من طمراُم٤ًم 

 قمغم اعمًتقى اًمتٙمٚمٞمٗمل.

ًمٙمٜمّف ُمردود سم٤مطمتامل قمدم شمٕملّم اًم٘م٤مشمؾ أو اعمتٚمػ هلذا اعم٤مل أو ذاك هم٤مًم٤ًٌم ذم 

ؾم٤مسم٘م٤ًم،  احلروب طمتك يٚمتزم سمتْمٛمٞمٜمف، وهلذا مل يٙمـ هٜم٤مك ُمّم٤مديؼ يمثػمة هلذا إُمر

وأُّم٤م دقمقى أّٟمف سمٜم٤مء قم٘مالئل ومٖمػم ُمٕمٚمقم، واًمٕم٘مالء ذم قمٍمٟم٤م يْمّٛمٜمقن اًمدوًم٦م 

اعمٕمتدي٦م ًمٕمدم إُمٙم٤من اًمقصقل قم٤مدًة إمم إومراد وصٕمقسم٦م حتّمٞمؾ احلؼ قمؼم هذا 

اًمًٌٞمؾ، ومت٠مظمذ اًمدوًم٦م اعمٕمتدى قمٚمٞمٝم٤م شمٕمقيْم٤مت احلرب ُمـ اًمدوًم٦م اعمٕمتدي٦م، ومال 

 ىمقاقمد اًمْمامن اًمٕم٘مالئٞم٦م واًمنمقمّٞم٦م.يقضمد ُم٤م يرومع ٟمٙمت٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م ذم 

ٟمٕمؿ صمّٛم٦م طم٤مًم٦م ىمد شمٓمرح هٜم٤م، طمتك قمغم شم٘مدير اًم٘مقل سمْمامن أهؾ اًمٌٖمل ًمٚمٛمتٚمٗم٤مت 

ُمٓمٚم٘م٤ًم أو ذم اجلٛمٚم٦م، وهل وىمقع اًمّمٚمح سملم اًمٗمئ٦م اًم٤ٌمهمٞم٦م واًمٕم٤مدًم٦م، وم٘مد ذيمر سمٕمض 

 اًمٗم٘مٝم٤مء أّٟمف ًمق وىمع اًمّمٚمح ارشمٗمٕم٧م اًمتٌٕم٤مت قمغم أهؾ اًمٌٖمل ذم اًمدُم٤مء وإُمقال،

واؾمتدّل ًمذًمؽ سم٤مٔي٦م اًمٙمريٛم٦م: إذ قمٜمدُم٤م حتّدصم٧م قمـ اًمّمٚمح اًمث٤مين مل شمردومف سم٠مّي شمٌٕم٦م 

ُمـ اًمتٌٕم٤مت اعمؽمىم٦ٌم ذم هذه احل٤مل: ّٕٟمف صٚمح وىمع سمٕمد احلرب يمام ىمٚمٜم٤م ؾم٤مسم٘م٤ًم، 

 .وم٢مـمالق أي٦م وؾمٙمقهت٤م قمـ ذًمؽ دًمٞمؾ قمدم اًمْمامن

 ويٛمٙمـ ُمٜم٤مىمِم٦م ذًمؽ:

ذم ُم٘م٤مم اًمٌٞم٤من ُمـ مت٤مم اًمٜمقاطمل اعمتٕمّٚم٘م٦م سم٠مطمٙم٤مم  أ ـ إّٟمف ٓ حيرز أّن أي٦م اًمٙمريٛم٦م

أهؾ اًمٌٖمل، وإّٟمام هل ذم صدد سمٞم٤من أصؾ ُمقوقع ُم٘م٤مشمٚمتٝمؿ وُم٤م يتّمؾ سمنمقمّٞم٦م هذا 

اًم٘مت٤مل، وهلذا ٓ طمدي٨م ومٞمٝم٤م قمـ اًمْمامن ُمٓمٚم٘م٤ًم، وٓ قمـ اًمٖمٜم٤مئؿ، وٓ قمـ اجلرطمك، 
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رؾم٦م احلرب، وُمٕمف وٓ قمـ إهى، وٓ قمـ شمٗم٤مصٞمؾ إطمٙم٤مم اًمٗم٘مٝمّٞم٦م اعمتّمٚم٦م سمٛمام

ومًٙمقهت٤م ًمٞمس دًمٞمؾ رومع اًمْمامن واًمتٌٕم٦م، وًمٕمّٚمف ًمذًمؽ ذيمر اًمِمٞمخ اًمٓمقد هٜم٤م أّن 

 .اًمْمامن ُمٕمٚمقم سمدًمٞمؾ آظمر ٓ سم٤مٔي٦م

َؾنِن َؾاءْت ﴿ب ـ ىمد يٛمٙمـ آؾمتٜم٤مد هٜم٤م إمم ذيؾ أي٦م اًمٙمريٛم٦م طمٞم٨م ضم٤مء ومٞمف: 

، ومٙم٠مهّن٤م شم١مؾّمس ًمٚمٕمٜمقان ﴾اَّللَ حُيِبه ادُْؼِسطِغَ َؾَلْصؾُِحقا َبْقـَُفاَم بِافَعْدِل َوَأْؿِسُطقا إِنه 

اًمٕم٤مم اعمٗمروض حتٙمٞمٛمف ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٌٖم٤مة سمٕمد اًمٗملء، وهق اًم٘مًط واًمٕمدل، 

ومػمضمع إمم ؾم٤مئر إدًّم٦م ذم حتديد ُمٕم٤ميػم اًم٘مًط واًمٕمدل، وُمـ اًمقاوح أّن ُمـ 

إسمقاب اًم٘مًط واًمٕمدل وامن اعمتٚمٗم٤مت وقمقض اجلٜم٤مي٤مت وهمػم ذًمؽ يمام يٕمرف ُمـ 

 اخل٤مّص٦م هبذه اعمقارد.

هذا ُم٤م أردٟم٤م ذيمره ُمـ ُم٤ٌمطم٨م وم٘مف ضمٝم٤مد اًمٌٖم٤مة، ويٌ٘مك طمٙمؿ ضمرحيٝمؿ، 

وأهاهؿ، وهمٜم٤مئٛمٝمؿ، شمٌح٨م ذم حمّٚمٝم٤م ُمـ ُم٤ٌمطم٨م إهى واًمٖمٜم٤مئؿ إن ؿم٤مء اهلل 

 شمٕم٤ممم.

 

 ْتٝذ١ ايبشح

 ُمـ جمٛمؾ ُم٤م شم٘مّدم، ٟمخرج سمجٛمٚم٦م ٟمت٤مئ٩م، أمّهٝم٤م:

ومٙمرة آرشم٤ٌمط سمنمـمل: اًمٕمّمٛم٦م وُمٕم٤مرو٦م  ـ ُمٗمٝمقم اًمٌٖمل يٛمٙمـ حتريره ُمـ1

اًمًٚمٓم٦م اًمنمقمّٞم٦م، إو٤موم٦م إمم اًمتحرير ُمـ ذط اًمٜمٔمري٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م )اؿمؽماط اًمت٠مويؾ 

اًم٤ًمئغ( وهبذا يتٙمّقن ًمف شمّمّقر قم٤مم ُمـ إّول، وٓ يٙمقن ًمف اصٓمالطم٤من قم٤مم 

 وظم٤مص.

ُم٤م سمحٙمٛمف ـ ي٘مقم ُمٗمٝمقم اًمٌٖمل قمغم اعمامٟمٕم٦م واًمٙمثرة اًمٕمددي٦م وآقمتداء اعمًّٚمح و2

                                           
 ( اعمّمدر ٟمٗمًف.1)
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ُمـ ضم٤مٟم٥م مج٤مقم٦م ُمًٚمٛم٦م قمغم أظمرى، وٓ يٗميض إٓ إمم احلرُم٦م اًمتٙمٚمٞمٗمٞم٦م ذم اًمٌٖمل 

ووضمقب اجلٝم٤مد ذم ُمقاضمٝمتف، إو٤موم٦ًم إمم ومًؼ اًمٌٖم٤مة قمغم شم٘مدير قمدم وضمقد شم٠مويؾ 

ُمؼّمر هلؿ يٛمٙمـ أن يٕمذرهؿ سم٤مًمٕمذر إظمروي، وٓ دًمٞمؾ قمغم يمٗمر اًمٌٖم٤مة سمٕمٜمقاهنؿ 

 اعمٕمّمقم، ٟمٕمؿ يمٗمر اًمٜمقاص٥م قمٜمقان آظمر. طمتك ًمق يم٤من ظمروضمٝمؿ قمغم اإلُم٤مم

ـ شم٘مقم اًمٕمالىم٦م ُمع اًمٌٖم٤مة قمغم ُمٌدأ اًمًٕمل ًمٚمّمٚمح، وم٢من حتّ٘مؼ يم٤من سمف، وإن  3

اؾمتٛمّر اًمٌٖمل وآقمتداء ًمزُم٧م اعمقاضمٝم٦م اًمٕمًٙمري٦م أو ُم٤م سمحٙمٛمٝم٤م، واهلدف واعم٘مّمد 

 ُمـ ذًمؽ ىمت٤مهلؿ إلرضم٤مقمٝمؿ إمم احلؼ، ٓ ىمتٚمٝمؿ سمقصٗمف قم٘مقسم٦ًم هلؿ.

ذم وم٘مف أهؾ اًمٌٖمل هق أي٦م اًمٙمريٛم٦م، وأُّم٤م اًمًٜم٦ّم اًم٘مقًمّٞم٦م ومٚمؿ شم٘مّدم  ـ إّن إصؾ 4

أزيد مم٤ّم ىمّدُمتف أي٦م، وأُّم٤م إطمٙم٤مم اخل٤مّص٦م سمآصم٤مر احلرب يم٤مجلرطمك وإهى 

واًمٖمٜم٤مئؿ ومتجري ومٞمٝم٤م اًم٘مقاقمد اًمٕم٤مُّم٦م ذم احلرب وذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اعمًٚمؿ، ودًمٞمؾ 

٤مُم٧م ي١مظمذ ومٞمف سم٤مًم٘مدر اعمتٞم٘ملم، وُمع اًمًػمة اًمٕمٛمٚمٞم٦م ًمٚمٛمٕمّمقم ُمٗمٞمٌد، همػم أّٟمف ص

وضمقد اطمتامل احلٙمؿ اًمقٓئل اًمزُمٜمل يٗم٘مد هذا اًمدًمٞمؾ سمٕمض طمٞمثٞم٤مت اإلـمالق اًمتل 

 ومٞمف.

ـ ي٘مػ اًمٌٖمل قمٜمد طمدود اًمٕمدوان اعمًّٚمح قمغم اعمًٚمٛملم، وٓ يتٜم٤مول ُمٗمٝمقم 5

اخلالف اًمًٚمٛمل طمتك ًمق يم٤من همػم أظمالىمل ذم سمٕمض أؿمٙم٤مًمف، ومٝمٜم٤مك حتٙمٛمف ُمثؾ 

 ٕم٘مقسم٤مت اجلزائٞم٦م ٓ وم٘مف اجلٝم٤مد.ىمقاقمد اًم

 



 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

   سكٛم ايّضٚد١ ادتٓظ١ّٝ
 دساط١ فك١ٝٗ اطتذالي١ٝ

 

 





 

 

 

 

 

 

 متٗٝذ

، اؾمتٝمدوم٧م إقم٤مدة اًمٜمٔمر ذم خمتٚمػ ىمْم٤مي٤م ؿمٝمد اًم٘مرن احل٤مزم طمريم٦ًم ٟمِمٓم٦م وواؾمٕم٦م

اعمرأة، وىمد أًم٘مك هذا إُمر سمٔمالًمف قمغم اًم٤ًمطم٦م اًمٗمٙمري٦م اإلؾمالُمٞم٦م ُمقًمدًا طمريم٦ًم 

ي٦ًم إؾمالُمٞم٦ًم أظمذت قمغم قم٤مشم٘مٝم٤م إقم٤مدة سمرجم٦م اًمرؤي٦م اًمتل ٟمحٛمٚمٝم٤م يمٛمًٚمٛملم طمقل ومٙمر

 اعمرأة.

قمغم ظمط آظمر، أظمذ ُمقوقع اجلٜمس طمٞمزًا يمٌػمًا ُمـ ضمٝمقد واهتامُم٤مت قمٚمامء 

اًم٘مرن اعمٞمالدي اًمٕمنميـ ؾمقاء ُمٜمٝمؿ قمٚمامء اًمٜمٗمس أو آضمتامع أو إظمالق أو اًمّديـ 

 أو...

ُمٚمت٘مك هذيـ اعمحقريـ ـ أي اعمرأة واجلٜمس ـ هق ويمٜمتٞمج٦م ـمٌٞمٕمٞم٦م وُمٜمٓم٘مٞم٦م يم٤من 

أظمر قمغم درضم٦م قم٤مًمٞم٦م ُمـ اًمًخقٟم٦م، شمٌٕم٤ًم ًمٚمح٤ًمؾمّٞم٦م اًمتل يٚمٕمٌٝم٤م ُمقوققم٤م اعمرأة 

 واجلٜمس سمّمقرة ُمٜمٗمردة.

وُمـ هٜم٤م، شمؼمز احل٤مضم٦م ًمتحديد اعمقىمػ سمدىّم٦م إزاء ُم٠ًمًم٦م اًمٕمالىم٦م سملم اعمرأة 

ئؾ اهل٤مُّم٦م ذم حتديد ُمٗمردة ُمـ واجلٜمس، وشمتٙمِّمػ قمغم هذا إؾم٤مس واطمدة ُمـ اعم٤ًم

 ُمٗمردات هذه اًمٕمالىم٦م وضم٤مٟم٥م ُمـ ضمقاٟمٌٝم٤م، أٓ وهل ُم٠ًمًم٦م احلؼ اجلٜمز ًمٚمزوضم٦م.

وطمٞم٨م إن قمٚمؿ اًمٗم٘مف ـ إؾمالُمٞم٤ًم ـ هق اًمٕمٚمؿ اعمٕمٜمّل سمتحديد ُمقوقع احل٘مقق 

واًمقاضم٤ٌمت وُمٗمرداهتام، يم٤من ُمقوقع احلؼ اجلٜمز ًمٚمزوضم٦م ُمقوققم٤ًم وم٘مٝمٞم٤ًم ىم٤مٟمقٟمٞم٤ًم 
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، وإن يم٤من يٜمٌٜمل ويرشمٙمز قمغم ظمٚمٗمٞم٦م ومٙمري٦م ورؤي٦م ومٚمًٗمٞم٦م ًمإلٟم٤ًمن، سم٤مًمدرضم٦م إومم

وُمـ هٜم٤م شمؼمز احل٤مضم٦م إمم حم٤موًم٦م شم٠مصٞمؾ ُمقىمػ ىم٤مٟمقيّن إؾمالُمل ُمـ هذا اعمقوقع، 

 وهق ُم٤م ؾمقف حت٤مول هذه اًمّمٗمح٤مت ومٕمٚمف.

 

 ايتاسٜخ ايفكٗٞ يًُظأي١ 

ؾمالُمل وىمد أصم٤مرت هذه اعم٠ًمًم٦م ذم ُم٤ًمره٤م اًمت٤مرخيل ُمقاىمػ قمغم اعمًتقى اإل

 اشمًٛم٧م سمٌمء ُمـ اًمت٤ٌميـ:

 وم٘مد ذيمرت قمدة آراء وم٘مٝمٞم٦م ًمٕمؾ أسمرزه٤م: ـ أما ظذ مستقى ؾؼف افسـّة،1

ـ وضمٝم٦م ٟمٔمر شمرى أن طمؼ اعمرأة يتٛمّثؾ ذم ُم٘م٤مرسم٦م واطمدة وم٘مط ـمقال ومؽمة اًمزوضمٞم٦م أ

 وإن يم٤من إومْمؾ ًمٚمرضمؾ أن يٕمّٗمٝم٤م، وىمد ٟم٘مؾ هذا اًمرأي قمـ أيب طمٜمٞمٗم٦م اًمٜمّٕمامن.

، وهق اعمقىمػ اًمذي شمٌٜمّتف ُمدرؾم٦م هل٤م أؾم٤مؾم٤ًم وسمّمقرة ُمٓمٚم٘م٦مف ٓ طمؼ ب ـ إٟم

 اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل.

ج ـ إن طمّ٘مٝم٤م يتٛمثؾ ذم ُم٘م٤مرسم٦م واطمدة يمؾ أرسمع ًمٞم٤مل، وهق رأي ُمًتٔمٝمر ُمـ 

 يمٚمامت اًمٖمزازم، وىمد ذه٧ٌم إًمٞمف اعم٤مًمٙمٞم٦م.

 د ـ إن هل٤م احلؼ ُمرًة واطمدًة ذم يمؾ ـمٝمر، يمام هق رأي اسمـ طمزم اًمٔم٤مهري.

 حلؼ ُمرة واطمدة يمؾ أرسمٕم٦م أؿمٝمر، يمام هق رأي احلٜم٤مسمٚم٦م.هـ ـ إن هل٤م ا

و ـ إٟمف ٓ شم٘مدير زُمٜمّل هلذا احلؼ، وإٟمام ُمٜم٤مط اعم٠ًمًم٦م هق حتّ٘مؼ اًمتحّملم هل٤م 

وايمتٗم٤مئٝم٤م، وهق رأي اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، وًمف ُم١مّيدون ذم وؾمط اًم٤ٌمطمثلم اعمٕم٤مسيـ ذم اًمٗم٘مف 

 .اًمًٜمّل أُمث٤مل اًمديمتقر قمٌد اًمٙمريؿ زيدان

                                           
ـ 311، 9: 4وُمذه٥م أهؾ اًمٌٞم٧م قمٌد اًمرمحـ اجلزيري ش اًمٗم٘مف قمغم اعمذاه٥م إرسمٕم٦م»( يراضمع 1)

: 357ـ356زيمل اًمديـ ؿمٕم٤ٌمن ش إطمٙم٤مم اًمنّمقمٞم٦م ًمألطمقال اًمِمخّمّٞم٦م»: ويمذًمؽ 313
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ف اًمِمٞمٕمل، ومقومؼ ُم٤م هق ُمٓمروح ىمد اختذ ـ وسمّمقرة قم٤مُّم٦م ـ ُمقىمٗم٤ًم ـ وأُم٤م اًمٗم٘م 2

ؿمٌف ُمقطّمد ـ شم٤مرخيٞم٤ًم ـ إزاء ُم٠ًمًم٦م احلّؼ اجلٜمز ًمٚمزوضم٦م، طمٞم٨م ذه٥م إمم أن هل٤م طمؼ 

اإلشمّم٤مل اجلٜمز قمغم زوضمٝم٤م ُمرة واطمدة يمؾ أرسمٕم٦م أؿمٝمر هجري٦م ىمٛمري٦م، وًمٞمس هل٤م 

 طمؼ ذم اعم٘م٤مرسم٦م زائدًا قمغم ذًمؽ.

ء إمم إًمزام اًمرضمؾ سمٛم٘م٤مرسم٦م زوضمتف أزيد ُمـ هذا اعم٘مدار وىمد ذه٥م سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤م

طمًٌام شم٘متْمٞمف اًمٔمروف ومٞمام ًمق يم٤من اىمتّم٤مره قمغم جم٤مُمٕمتٝم٤م ُمرة واطمدة ذم هذه اعمدة 

، طمٞم٨م يٙمقن ُمٓم٤مًم٤ًٌم سمتجٜمٞمٌٝم٤م ُمـ اًمقىمقع ذم ُمقضم٤ًٌم ًمقىمققمٝم٤م ذم احلرام يم٤مًمزٟم٤م

ٜم٤مر، يمام دًّم٧م قمٚمٞمف أي٦م اعمٕمّمٞم٦م، اؾمتٜم٤مدًا إمم يمقٟمف ُم٠مُمقرًا سم٠من ي٘مل أهٚمف ُمـ اًم

ـَ آَمـُقا ُؿقا َأكُػَسُؽْؿ َوَأْهؾِقُؽْؿ َكاًرا َوُؿقُدَها افـهاُس : ﴿اًمٙمريٛم٦م َا افهِذي َيا َأُّيه

 (.6﴾ )اًمتحريؿ: َواِْلَجاَرةُ 

أقمٚمٜمٝم٤م همػم أٟمف ىمد فمٝمرت ذم اًمٗمؽمة إظمػمة وضمٝم٦م ٟمٔمر راومْم٦م هلذه اًمرؤي٦م وم٘مٝمٞم٤ًم، 

وىمد طم٤موًم٧م وضمٝم٦م اًمٜمٔمر هذه أن شمقؾّمع ُمـ ومْمؾ اهلل، اًمٕمالُم٦م اًمًٞمد حمٛمد طمًلم 

هذا احلؼ اجلٜمز ًمٚمزوضم٦م إمم اًمدرضم٦م اًمتل مت٤مصمؾ ومٞمٝم٤م طمؼ اًمرضمؾ ـ يمزوج ـ ضمٜمًٞم٤ًم، 

 .وذًمؽ ُمـ دون إقمٓم٤مء أّي اقمت٤ٌمر ًمٗمٙمرة ووع حتديد زُمٜمل ُم٤م ًمٚمٛم٘م٤مرسم٦م اجلٜمًٞم٦م

ي يٌدو ُمـ واًمذي ٓ سمد ُمـ اًمؽميمٞمز قمٚمٞمف هٜم٤م ـ يم٤مٟمٓمالق ًمٚمٌح٨م ـ هق أن اًمذ

                                                                                                       
 .241: 7ٙمريؿ زيدان اًمديمتقر قمٌد اًمش اعمٗمّّمؾ ذم أطمٙم٤مم اعمرأة واًمٌٞم٧م اعمًٚمؿ ذم اًمنّميٕم٦م»و

، خمػمًا سمٞمٜمف وسملم اًمّٓمالق اطمتٞم٤مـم٤ًم وضمقسمٞم٤ًم ومل 81: 2( ذيمره اًمًٞمد اًمٞمزدي ذم اًمٕمروة اًمقصم٘مك 1)

 يٕمّٚمؼ قمٚمٞمف اًم٤ًمدة: اخلٛمٞمٜمل واخلقئل واًمٙمٚمٌٞمٙم٤مين واًمنميٕمتٛمداري واًم٘مٛمل.

أسمق اًم٘م٤مؾمؿ حمٛمد شم٘مل اخلقئل، شم٘مريرات اًمًٞمد  149: 1( ُم٤ٌمين اًمٕمروة اًمقصم٘مك، يمت٤مب اًمّٜمٙم٤مح 2)

 اخلقئل.

، سم٘مٚمؿ: ضمٕمٗمر 174ـ  164، 38ـ  33: 1( اًمًٞمد حمٛمد طمًلم ومْمؾ اهلل، يمت٤مب اًمٜمّٙم٤مح 3)

 .94ـ93اًمِّم٤مظمقري: ويراضمع ًمف أيْم٤ًم دٟمٞم٤م اعمرأة: 
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اًمدراؾم٤مت اًمٗم٘مٝمّٞم٦م أن اعمٌدأ إّوزم ذم ُمقوقع احلؼ اجلٜمز ًمٚمٛمرأة هق قمدم صمٌقت 

طمؼ هل٤م ذم ذًمؽ ُم٤م مل شمّمؾ إمم درضم٦م أن يّمدق قمٚمٞمٝم٤م أهن٤م ُمٕمّٚم٘م٦م، وأن ومٙمرة إؿمٝمر 

إرسمٕم٦م ضم٤مءت ذم ُم٘م٤مم اإلًمزام ًمتْمع طمدًا ًمتٚمؽ اًمرظمّم٦م اًمٕم٤مُّم٦م اًمث٤مسمت٦م قمغم اًمرضمؾ 

وضمتف اجلٜمز قمٚمٞمف، ٓ ًمتجّٛمد ُمـ إـمالق أو قمٛمقم دًمٞمؾ ُمٚمزم صم٧ٌم ومٞمام يتٕمّٚمؼ سمحؼ ز

ذم اعمرطمٚم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م، واًمذي يِمٝمد قمغم هذا إُمر هق أّن اًمٗم٘مٝم٤مء مل يتٕمّروقا ذم ؾمٞم٤مق 

سمحثٝمؿ إمم دًمٞمؾ إًمزاُمل ومقىم٤مين طمتك ي٘مقُمقا سمٕمرض أدًّم٦م اًمتحديد اًمزُم٤مين قمٚمٞمف 

ُمٜم٤مىمِم٤مت ٕدًم٦م اًمّتحديد اًمزُم٤مين سم٠مرسمٕم٦م  وي٘م٤ميًقا ٟمًٌتٝم٤م إًمٞمف، يمام أهّنؿ ىمد ىم٤مُمقا سمٕمدة

أؿمٝمر شم١ميّمد هذه اعم٘مقًم٦م: وم٘مد ٟم٤مىمِمقا ؿمٛمقهل٤م ًمٚمزوضم٦م همػم اًمِّم٤مسم٦م أو اظمتّم٤مصٝم٤م 

وهٜم٤مك ذم ُم٘م٤مم  سم٤مًمِّم٤مسم٦م أو ؿمٛمقهل٤م ًمٚمزوضم٦م اعمٜم٘مٓمٕم٦م أو عمـ ؾم٤مومر قمٜمٝم٤م زوضمٝم٤م أو...

اعمحّدد اؾمتٕمراوٝمؿ هذا اعمقوقع اىمتٍموا قمغم دراؾم٦م اعم٘مدار اًمذي يثٌتف اًمدًمٞمؾ 

ًمألرسمٕم٦م أؿمٝمر ُمـ دون أن حي٤موًمقا إدظم٤مل أي دًمٞمؾ إًمزاُمل قم٤مم، أو همػم قم٤مم، مم٤م 

يٕمّزز أهنؿ ًمق يم٤مٟمقا يٕمت٘مدون سم٠مص٤مًم٦م اإلًمزام هٜم٤م ًمرضمٕمقا إًمٞمٝم٤م ومل يؽميمقا إُمر 

 ًمألصقل اًمٕمٛمٚمٞم٦م اعم١مُّمٜم٦م.

حديد ًمٜمٔمرّي٦م اعمٕمرووم٦م ـ أي ٟمٔمري٦م اًمتوقمغم أي طم٤مل، ٓ سمد ُمـ اؾمتٕمراض ا

 ـ وُم٤م يٛمٙمـ أن يثٌتٝم٤م ُمـ إدًم٦م، صمؿ ٟمٓمّؾ قمغم اًمٜمٔمري٦م إظمرى عمح٤ميمٛمتٝم٤م اًمزُم٤مين

 أيْم٤ًم إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم. 

 

 ْعش١ّٜ ايتشذٜذ ايضَاْٞـ 1

وهل اًمتل حتّرم قمغم اًمرضمؾ شمرك آشمّم٤مل اجلٜمز سمزوضمتف ـ سم٤معمٕمٜمك اًمٙم٤مُمؾ 

ٝم٤مء يم٤مًمِمٞمخ ، وىمد ذه٥م إًمٞمٝم٤م مجع ُمـ اًمٗم٘مًمٚمٙمٚمٛم٦م ـ أيمثر ُمـ أرسمٕم٦م أؿمٝمر ىمٛمرّي٦م

                                           
ٜم٦م ومال سمد ُمـ 1) ًّ ٥ٌم ذم يمقهن٤م ىمٛمري٦ًم هق أن اًمٜمّمقص طمٞمٜمام شمًتخدم يمٚمٛم٦م اًمِّمٝمر واًم ًّ ( واًم

ديد اًم٘مٛمري: ٕٟمف هق اعمٕمروف آٟمذاك، إذ مل يٙمـ اًمت٠مريخ شمٗمًػمه٤م قمغم أؾم٤مس إرادهت٤م اًمتح
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، واًمٕمالُم٦م ، واعمح٘مؼ احلكّم ، واسمـ إدريس، واًم٘م٤ميض اسمـ اًمؼّماجاًمٓمقد

، ، واًمث٤مين، واًمِمٝمٞمديـ إول، وىمٓم٥م اًمّديـ اًمٌٞمٝم٘مّل اًمٙمٞمدرياحلكّم 

، ، واعمح٘مؼ اًمٜمّراىمل، واًمٗمٞمض اًمٙم٤مؿم٤مينواًمًّٞمد اًمٕم٤مُمكم ص٤مطم٥م اعمدارك

، ، واًمًٞمد احلٙمٞمؿ، واعمحّ٘مؼ اًمٕمراىمل، واًمًٞمد اًمٞمزديواحلّر اًمٕم٤مُمكم

 .، واإلُم٤مم اخلٛمٞمٜملواًمًٞمد اخلقئل

                                                                                                       
اًمِمٛمز ُمتداوًٓ سملم اًمٕمرب ًمًػمهؿ ذم اًمّمحراء وقمدم ُمٕمرومتٝمؿ سم٤محل٤ًمب، ومٙم٤مٟم٧م هذه 

 اًمتٕم٤مسمػم شمدل قمغم اعمٕمٜمك اعمت٘مّدم.

 .482( اًمٜمّٝم٤مي٦م ذم جمرد اًمٗم٘مف واًمٗمت٤موى: 1)

 .223: 2( اعمٝمّذب 2)

 .616: ٤2موي ( اًمّنائر احل٤موي ًمتحرير اًمٗمت3)

 .172: واعمختٍم اًمٜم٤مومع: 496: 2( ذائع اإلؾمالم ذم ُم٤ًمئؾ احلالل واحلرام 4)

 .5: 3( ىمقاقمد إطمٙم٤مم 5)

 .431( إص٤ٌمح اًمِّمٞمٕم٦م: 6)

 .16( اًّمٚمٛمٕم٦م اًمّدُمِم٘مٞم٦م: 7)

 .67ـ  66: 7: وُم٤ًمًمؽ إومٝم٤مم 14: 5( اًمّروو٦م اًمٌٝمّٞم٦م 8)

 .61: 1( هن٤مي٦م اعمرام 9)

 .29: 2 ( ُمٗم٤مشمٞمح اًمنّمائع11)

 .77: 16( ُمًتٜمد اًمِّمٞمٕم٦م 11)

 .14: 21( فم٤مهر قمٜمقان شمٗمّمٞمؾ وؾم٤مئؾ اًمِّمٞمٕم٦م إمم حتّمٞمؾ ُم٤ًمئؾ اًمنميٕم٦م 12)

٤مدة: اخلقئل واخلٛمٞمٜمل واًمٙمٚمٌٞمٙم٤مين واًم٘مٛمل 811: 2( اًمٕمروة اًمقصم٘مك 13) ًّ . ومل يٕمٚمؼ اًم

 واًمنميٕمتٛمداري.

 .312( ئمٝمر ُمـ اعمح٘مؼ اًمٕمراىمل ذم شمٕمٚمٞم٘متف قمغم اًمٕمروة: 14)

 .73: 14تٛمًؽ اًمٕمروة اًمقصم٘مك ( ُم15ً)

 .149ـ 142: 1: وُم٤ٌمين اًمٕمروة اًمقصم٘مك ـ يمت٤مب اًمٜمّٙم٤مح 261: 2( ُمٜمٝم٤مج اًمّّم٤محللم 16)

 .216: 2حترير اًمقؾمٞمٚم٦م  (17)
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، واعمٕمروف ُمـ ُمذه٥م وىمد وصػ هذا اًم٘مقل ذم يمٚمامت اًمٗم٘مٝم٤مء سم٠مٟمف اعمِمٝمقر

 .، وأن قمٚمٞمف اإلمج٤مع، وأٟمف ُمقوع ووم٤مقإصح٤مب

 

 أدٍي١ ْعش١ٜ ايتشذٜذ ايضَاْٞ

طم٤مل، وم٠مسمرز ُم٤م شمٕمروقا ًمف أو ُم٤م يٛمٙمـ ذيمره ُمـ أدًّم٦م ًمتدقمٞمؿ هذا اًم٘مقل وقمغم أي٦م 

 وضمقه هل:

ؽ سم٤مإلمج٤مع، وقمدم اخلالف، وٟمحق ذًمؽ ُمـ اًمتٕم٤مسمػم اًمتل  افقجف إول: ًّ اًمتٛم

 .شم٘مّدم ذيمره٤م: وم٢مٟمف يم٤مؿمػ قمـ احلٙمؿ اًمنمقمل

 سم٠من هذا اإلمج٤مع همػم واوح وٓ يقضمد وومؼ ُم٤م سم٠ميديٜم٤م ُم٤م وؿد يـاؿش أوًٓ:

ي١ميّمده: وذًمؽ أن اعمٝمّؿ ذم شمٙمقيـ يم٤مؿمٗمّٞم٦م اإلمج٤مع هق اًمٓمٌ٘م٦م اعمت٘مّدُم٦م ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء، 

وه١مٓء ٓ ئمٝمر ُمٜمٝمؿ ـ طم٥ًم شمتٌٕمل ـ أّي ُمقىمػ أو شمٕمّرض ًمٗمٙمرة ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ، 

وم٤مًمِمٞمخ اعمٗمٞمد واًمًٞمد اعمرشم٣م واسمـ محزة وأسمق اًمّّمالح احلٚمٌل واًمِمٞمخ اًمّّمدوق ذم 

ة احلٚمٌل وؾماّلر اًمديٚمٛمل واسمـ اجلٜمٞمد آؾمٙم٤مذم واحلًـ وإسمـ زهر يمتٌف اًمٗم٘مٝمّٞم٦م

اسمـ أيب قم٘مٞمؾ اًمٕمامين واجلٕمٗمل، وأيْم٤ًم ُمـ اعمت٠مظمريـ اعمحّ٘مؼ إردسمٞمكم واًمِمٞمخ 

اهلٛمداين واًمًٞمد اًمٕم٤مُمكم ص٤مطم٥م ُمٗمت٤مح اًمٙمراُم٦م ورسمام همػمهؿ، مل أقمثر هلؿ قمغم يمالم 

 ٤مع قمغم هذا اًم٘مقل؟!ذم أصؾ اعم٠ًمًم٦م، وُمٕمف يمٞمػ ٟمٓمٛمئـ أو ٟمجزم سم٤مٟمٕم٘م٤مد اإلمج

                                           
 .77: 16( ُمًتٜمد اًمِّمٞمٕم٦م 1)

 .61: 1( اعمّمدر ٟمٗمًف: و هن٤مي٦م اعمرام 2)

 .66: 7: وُم٤ًمًمؽ إومٝم٤مم 77: 16( ُمًتٜمد اًمِّمٞمٕم٦م 3)

 .115: 29: واجلقاهر 78: 16: وُمًتٜمد اًمِّمٞمٕم٦م 291: 2نّمائع ( ُمٗم٤مشمٞمح اًم4)

 .291: 2( ّسح سمف ذم ُمٗم٤مشمٞمح اًمنمائع 5)

 ( وٟم٘مّمد هب٤م اعم٘مٜمع واهلداي٦م.6)
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واًمذي ئمٝمر أن أّول ُمـ ـمرح هذه اًمٗمتقى ذم يمتٌف اًمٗم٘مٝمّٞم٦م هق اًمِمٞمخ أسمق ضمٕمٗمر 

، وٓ ئمٝمر أّي أصمر هل٤م ىمٌٚمف، ؾمقى اًمّرواي٦م اًمتل رواه٤م اًمِمٞمخ هـ( 461اًمّٓمقد )

، وًمق ؾمّٚمٛمٜم٤م أّن ُم٤م يذيمره شيمت٤مب ُمـ ٓ حييه اًمٗم٘مٞمف»اًمّّمدوق ذم يمت٤مسمف احلديثّل 

ًمّّمدوق ذم هذا اًمٙمت٤مب يٛمّثؾ ُمقىمٗمف اًمٗم٘مٝمل وومؼ ُم٤م شمقطمل سمف ُم٘مدُم٦م اًمِمٞمخ ا

اًمٙمت٤مب وم٢من هذا ٓ ي١ميّمد ًمٜم٤م أٟمف اظمت٤مر هذا اًم٘مقل هٜم٤م: ٕن اًمرواي٦م اًمتل ٟم٘مٚمٝم٤م ىم٤مسمٚم٦م 

وسمّمقرة ُمٚمٗمت٦م ًمتٗمًػم آظمر يمام ؾمٞم٠ميت، وُمٕمف يمٞمػ ٟمت٠ميّمد أٟمف ىمد ومٝمؿ ُمـ هذا اًمٜمص 

 شمٚمؽ اًمرؤي٦م اعمٕمرووم٦م؟

يقضمد ُم٤م ي١ميّمد وضمقد ُم٘مقًم٦م هبذا اعمٕمٜمك سملم ُمت٘مّدُمل اًمٗم٘مٝم٤مء  وسمٜم٤مًء قمغم ذًمؽ، ٓ

ُم٤م ىمٌؾ اًمِمٞمخ اًمٓمقد، ومٙمٞمػ ٟمت٠ميّمد ُمـ اشمٗم٤مىمٝمؿ قمٚمٞمٝم٤م؟! يمام أن اًمذيـ اّدقمقا 

ص٤مطم٥م اعم٤ًمًمؽ اًمِمٝمٞمد اًمث٤مين اإلمج٤مع ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء مل يٙمـ أىمدم واطمد ومٞمٝمؿ ؾمقى 

وًمٞمس ؿمخّم٤ًم  قد،شمٗمّمٚمف ُم٤ًموم٦م يمٌػمة قمـ اًمِمٞمخ اًمٓم هـ( واًمذي965ـ  911)

ىمري٤ًٌم ضمدًا ُمـ اًمٕمٍم اًمٗم٘مٝمل إول طمتك يٙمقن يمالُمف سمحٙمؿ اعم١مّذ اًم٘مقّي قمغم 

وضمقد هذه اًمٜمٔمري٦م ذم شمٚمؽ احل٘م٦ٌم: ٕٟمف ىمد يٙمقن اومؽماوف اإلمج٤مع ٟم٤مؿمئ٤ًم ُمـ قمدم 

اطمتامًمف خم٤مًمٗم٦م اًمٓمٌ٘م٤مت اًمالطم٘م٦م ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء حلٙمؿ يم٤من ُمقضمقدًا ًمدى اًمٓمٌ٘م٦م إومم، 

ػموا إمم رؤي٦م أظمرى هٜم٤م، مم٤م يٕمزز ُمـ اطمتامل أن يٙمقن اعمقىمػ ٓؾمٞمام وأهنؿ مل يِم

ٝمٞمد ًمٗم٘مٝم٤مء اًمالطم٘مقن، واومؽماض أن اًمِماًمٗم٘مٝمل اًم٘مديؿ ُمتالئاًم ُمع ُم٤م ذه٥م إًمٞمف ا

ومؽماض اًمٌٕمٞمد عمـ ظمؼم اًمث٤مين ىمد اقمتٛمد قمغم ُمٕمٓمٞم٤مت ٓ شمّتًؿ يمٚمٝم٤م سم٤محلًّٞم٦م ًمٞمس سم٤مٓ

ح٘مٞمؼ اًمت٤مرخيل ًمٚمٗمت٤موى وإومٙم٤مر ٟمٛمط شمٕم٤مُمؾ اًمٗم٘مٝم٤مء ـ ٓؾمٞمام اعمت٠مظمريـ ـ ُمع اًمت

                                           
وٓ جيقز ًمٚمرضمؾ أن يؽمك اعمرأة وٓ ي٘مرهب٤م أيمثر ُمـ أرسمٕم٦م : »482( ضم٤مء ذم يمت٤مسمف اًمٜمّٝم٤مي٦م: 1)

 ش.أؿمٝمر، وم٢من شمريمٝم٤م أيمثر ُمـ ذًمؽ يم٤من ُم٠مصمقُم٤مً 

 ( وؾمت٠ميت اًمرواي٦م وهل صحٞمح٦م صٗمقان سمـ حيٞمك.2)
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 . اًمٗم٘مٝمّٞم٦م

وهذا اًمتحٚمٞمؾ احلدد ـ ًمق شمّؿ ـ ومٝمق ىمد يقطمل سمقضمقد هذه اًمٗمٙمرة ُم٤م ىمٌؾ اًمِمٞمخ 

ـّ ُم٠ًمًم٦م اإلمج٤مع أو اًمِمٝمرة شمٌ٘مك همػم ُم١ميّمدة.  اًمٓمقد، ًمٙم

إن اإلمج٤مع هٜم٤م قمغم شم٘مدير واىمٕمّٞمتف حمتٛمؾ اعمدريمٞم٦ّم، ٓؾمٞمام وأّن اًمرواي٦م  وثاكقًا:

دة اًمتل اؾمتٜمد إًمٞمٝم٤م اًمٗم٘مٝم٤مء ذم إصم٤ٌمت احلٙمؿ ومٞمام سمٕمد يم٤مٟم٧م ُمروّي٦م ذم يمت٥م اًمٕمٛم

احلدي٨م اعمت٘مّدُم٦م يمٙمت٥م اًمّمدوق واًمٓمقد، مم٤م يٕمٜمل يمقهن٤م ُمتداوًم٦م ذم اًمقؾمط 

اًمٗم٘مٝمل شمٌٕم٤ًم ًمتداول اًمؽماث احلديثل يمٙمؾ ذم هذا اًمقؾمط، إُمر اًمذي ي٘مّقي ُمـ 

ح سمٕمْمٝمؿ سمذًمؽ مم٤م يٕمٜمل ُمدريمٞم٦ّم )أو اطمتامل اقمتامد اًمٗم٘مٝم٤مء قمٚمٞمٝم٤م، ومْمالً قمـ شمٍمي

 ٓ أىمؾ آطمتامل( هذا اإلمج٤مع وسم٤مًمت٤مزم ؾم٘مقـمف قمـ احلجّٞم٦م. 

اقمتامد أدًّم٦م ٟمٗمل اًمٕمن واحلرج ُمـ ضمٝم٦م أو ٟمٗمل اًمّير ُمـ ضمٝم٦م  افقجف افّثاين:

، أظمرى: وذًمؽ أن قمدم ُم٘م٤مرسم٦م اًمرضمؾ زوضمتف ُمٓمٚم٘م٤ًم ُمقضم٥م ًمقىمققمٝم٤م ذم اًمّير

يد، وشمٌٕم٤ًم ًمذًمؽ يتحتؿ قمغم اًمرضمؾ ُم٘م٤مرسم٦م زوضمتف ُمرة يمّؾ دوٓ أىمؾ ُمـ احلرج اًمِم

 أرسمٕم٦م أؿمٝمر رومٕم٤ًم هلذيـ اًمٕمٜمقاٟملم.

 وهذا افقجف ربام يـاؿش:

سمام أوم٤مده اًمًٞمد اخلقئل ُمـ أن ىم٤مقمدة احلرج أو اًمّير إٟمام شمدور ُمدار احلرج  أوًٓ:

 ققملٙمقن هٜم٤مك ُمٕمٜمك إلسمراز حتديد ٟمأو اًمّير اًمِّمخيص ٓ اًمٜمّققمل، وُمٕمف ٓ ي

سم٤مٕرسمٕم٦م أؿمٝمر، إذ ىمد شم٘مع اُمرأة ذم احلرج أو اًمّير ُمـ شم٠مظمػم اعم٘م٤مرسم٦م ؿمٝمرًا واطمدًا 

                                           
وإٟمام ٟمريد اًم٘مقل سم٠مٟمف ٓ يقضمد سم٠ميديٜم٤م ُم٤م  ،( ٓ ٟمريد هٜم٤م ٟمٗمل هذه اًمٜمٔمري٦م ذم شمٚمؽ احل٘م٦ٌم اًمزُمٜمّٞم٦م1)

 ي١ميّمده٤م.

( ىمد يٜم٤مىمش ذم أصؾ ضمري٤من ىم٤مقمدة اًمّير هٜم٤م سم٤مقمت٤ٌمر قمدم حتّ٘مؼ ُمقوققمٝم٤م: إذ اًمير هق 2)

 ـمراف وٟمحقه٤م، واًمٗم٘مٝم٤مء يمثػمًا ُم٤م يتحّٗمٔمقن قمـ اًمتقؾمٕم٦م أيمثر.اًمٜم٘مص ذم اًمٜمٗمس واعم٤مل وإ
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وىمد ٓ شم٘مع أظمرى ومٞمٝمام وًمق سمًّت٦م أؿمٝمر، وٓزم ذًمؽ إصم٤ٌمت احلٙمؿ سمٓمري٘م٦م يدور 

ُمٕمٝم٤م ُمدار صدق هذيـ اًمٕمٜمقاٟملم ذم اخل٤مرج قمغم اًمِمخص ٟمٗمًف، يمام هق اعمٕمٝمقد 

 .اًمٜمقع ُمـ إدًم٦مواعمتداول ذم اًمّتٕم٤مُمؾ ُمع هذا 

واًمذي حيتٛمؾ هٜم٤م أن ص٤مطم٥م هذا اًمقضمف اعمًتدل سمف هٜم٤م ـ وهق اًمِمٞمخ اًمٜمّجٗمل 

ص٤مطم٥م اجلقاهر ـ رسمام اقمتٛمد أو اؾمت٠مٟمس سمام هق ُمدّون ذم ُمّم٤مدر أهؾ اًمًٜم٦ّم 

احلديثّٞم٦م ُمـ حتديد اخلٚمٞمٗم٦م قمٛمر سمـ اخلّٓم٤مب اعمدة سم٠مرسمٕم٦م أؿمٝمر سمٕمد ؾم١ماًمف اًمٜم٤ًمء قمـ 

 ُم٤م أضمراه ذم قمٍمه وًمق سمٓمري٘م٦م ةأيمثر ُم٤م شمّمؼم اعمرأ
ٍ
، يمام ًمٕمّٚمف اقمتٛمد قمغم اؾمت٘مراء

قمٗمقّي٦م أو ٓطمٔمف ذم ُمدّوٟم٤مت قمٍمه أو قمّمقر ؾم٤مسم٘م٦م أقمٓم٤مه شمّمقرًا ٟمققمٞم٤ًم هم٤مًمٌٞم٤ًم 

 يًٛمح سمقوع و٤مسمط قم٤مّم يرضمع إًمٞمف.

وُمـ هٜم٤م، يٛمٙمـ أن يٕمّزز يمالم اًمًٞمد اخلقئل سم٢مقم٤مدة صٞم٤مهمتف، وذًمؽ أن ووع 

عمقرد يٕمد أُمرًا صٕم٤ًٌم طمتك ًمق ىمٌٚمٜم٤م ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م يمؼموّي٦م سمٛمٌٜمك و٤مسمٓم٦م قم٤مُّم٦م ذم هذا ا

خيص: قمٚمٞمٝمام يمقضمقد ٟمققمل ومْماًل قمـ اًمِم ر ذم أدًّمتٝماماحلرج واًمي دوران قمٜم٤مويـ

ذًمؽ أن اومؽماض و٤مسمٓم٦م ٟمققمّٞم٦م هم٤مًم٦ٌم يتٓمّٚم٥م دم٤مهؾ اًمٕمقاُمؾ واعم١مصّمرات اخل٤مرضمّٞم٦م 

جتٛمع ومْماًل قمـ آطم٤مد إومراد، اًمتل شمٚمٕم٥م دورًا سم٤مرزًا ذم رومع اًمتقشّمر اجلٜمز ذم اعم

                                           
 .143( ُم٤ٌمين اًمٕمروة اًمقصم٘مك، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 1)

 اًمِمٞمخ حمٛمد طمًـ اًمٜمّجٗمل. 115: 29( ضمقاهر اًمٙمالم ذم ذح ذائع اإلؾمالم 2)

شمٗمًػم ُمـ وطمل »، يمام ٟم٘مؾ ُمثٚمٝم٤م ذم 116ـ  115: 29وىمد ٟم٘مٚمٝم٤م ص٤مطم٥م اجلقاهر ذم اعمجّٚمد 

، ط: دار اعمالك، وطم٤مصٚمٝم٤م أّٟمف ظمرج قمٛمر سمـ 275: 4ٟم٘ماًل قمـ ُمقـّم٠م ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس ش اًم٘مرآن

 اخلٓم٤مب ذم اًمٚمٞمؾ ومًٛمع اُمرأة شم٘مقل:

شمٓمــ٤مول هــذا اًمٚمٞمــؾ واؾمــقّد ضم٤مٟمٌــف 

 ومـــــقاهلل ًمـــــقٓ اهلل أيّن أراىمٌـــــف
 

ـــــف  ـــــؾ أٓقمٌ ـــــل أن ٓ ظمٚمٞم  وأّرىمٜم

 حيــّرك ُمـــ هــذا اًمًـــّرير ضمقاٟمٌـــف 
 

٤م شمّمؼم اعمرأة قمـ زوضمٝم٤م؟ وم٘م٤مًم٧م: ؾمت٦م أؿمٝمر أو أرسمٕم٦م أؿمٝمر، وم٠ًمل قمٛمر اسمٜمتف طمٗمّم٦م يمؿ أيمثر ُم

 وم٘م٤مل قمٛمر: ٓ أطم٥ّم أطمدًا ُمـ اجلٞمقش أيمثر ُمـ ذًمؽ.
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ومرّب جمتٛمع ذم قمٍم واطمد وٟمتٞمج٦م وضمقد وشمقوّمر خمتٚمػ وؾم٤مئؾ اإلصم٤مرة ذم اًمّمحػ 

أو همػمه٤م ُمـ وؾم٤مئؾ اإلشمّم٤مل يم٤مًمتٚمٗمزيقن واًمٙمٛمٌٞمقشمر واإلٟمؽمٟم٧م و... ومْماًل قمـ 

ٗمقر اًمٗم٤مطمش واًمتديّن إظمالىمل و.. يٙمقن اًمتقشّمر اجلٜمز ومٞمف قم٤مًمٞم٤ًم وم٘مد يٌٚمغ  ًّ اًم

احلٚمؿ سم٤ميمرًا ٟمًٌٞم٤ًم، وشمٚمٕم٥م اعم١مصّمرات اخل٤مرضمّٞم٦م ذم إصم٤مرة طم٤مًم٦م هتٞمٞم٩م وحتريؽ أـمٗم٤مًمف 

همرائزّي قم٤مّم ذم وؾمٓمف.. هذا اعمجتٛمع ٓ يٛمٙمـ ُم٘م٤مرٟم٦م احل٤مًم٦م اًمٜمٗمًّٞم٦م واًمٖمريزّي٦م ومٞمف 

ًمٚمٛمرأة سمٛمجتٛمع حم٤مومظ ىمد اٟمٕمدُم٧م ومٞمف أو شمْم٤مءًم٧م ومّٕم٤مًمٞم٦م اًمٙمثػم ُمـ هذه اعم١مصمرات 

مم أّن هذا اعمث٤مل اًمذي ذيمرٟم٤مه ًمٞمس ُمّٓمردًا: ٕن هٜم٤مك )وُمـ اًميوري هٜم٤م اإلؿم٤مرة إ

ذم وؾمط سمٕمض اًم٤ٌمطمثلم اًمٜمٗمًّٞملم وآضمتامقمٞملم ُمـ يٛمٚمؽ رؤي٦ًم ىمد شمٙمقن قمٙمًٞم٦ّم(، 

هذا ومْماًل قمـ أن آظمتالف اًمزُمٜمّل ًمف دور أيْم٤ًم ذم هذا إُمر ومام حيّدد اًمٞمقم ىمد ٓ 

ووع و٤مسمٓم٦م قم٤مُّم٦م ذم شمتحّٛمٚمف فمروف وأوو٤مع اًمٖمد أو إُمس.. وُمـ هٜم٤م يّمٕم٥م 

 يمثػم ُمـ إطمٞم٤من، وهذا ُم٤م شم١ميّمده اًمدراؾم٤مت اًمٜمٗمًّٞم٦م وآضمتامقمٞم٦ّم... 

وقمٚمٞمف، ومجٕمؾ اعمدار قمغم قمٜمقان احلرج أو اًمّير ومح٥ًم ٓ يث٧ٌم هذه اًمرؤي٦م 

اًمٗم٘مٝمٞم٦م سمِمٙمٚمٝم٤م اعمتداول، سمٞمد أٟمف يٜمٗمع ذم رومع اًمٞمد قمغم ٟمحق اعمٌدأ أو اًم٘مْمّٞم٦م اعمٝمٛمٚم٦م ـ 

 أص٤مًم٦م اًمؼماءة واًمّرظمّم٦م.قمغم إىمؾ ـ قمـ 

ُم٤م ذيمره اًمًٞمد اخلقئل أيْم٤ًم ُمـ أن ىم٤مقمديت ٟمٗمل احلرج واًمير شمرومٕم٤من  ثاكقًا:

احلٙمؿ اًمث٤مسم٧م وٓ شمثٌت٤من طمٙماًم قمغم ُم٤م هق اعم٘مّرر ومٞمٝمام، وذم ُمقرد سمحثٜم٤م وم٘مد مت٧ّم 

آؾمتٗم٤مدة ُمـ اًم٘م٤مقمدشملم إلصم٤ٌمت طمؼ ًمٚمزوضم٦م وإًمزام قمغم اًمزوج وهق ُم٤م ٓ شمِمٛمٚمف 

 .ناًم٘م٤مقمدشم٤م

ويالطمظ أن فم٤مهر اًم٘م٤مقمدشملم وروطمٝمام يًتدقمٞم٤من إصم٤ٌمت إطمٙم٤مم يمام يًتدقمٞم٤من 

ٟمٗمٞمٝم٤م، وم٤من فم٤مهر ٓ ضر أٟمف ٓ طمٙمؿ ضري طمتك ًمق يم٤من هذا احلٙمؿ شمرظمٞمّم٤ًم يٚمزم 

                                           
 .143( ُم٤ٌمين اًمٕمروة اًمقصم٘مك، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 1)
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ُمٜمف اًمير، واًم٘مقل سم٠من اجلقاز ًمٞمس ومٞمف ضمٜم٦ٌم إًمزاُمٞم٦م طمتك يٙمقن ذم رومٕمف ُمٜم٦ّم قمغم 

ذم يمثػم ُمـ اعمقارد، يمام ذم ُمقردٟم٤م ـ ُمع ىمٓمع اًمٜمّٔمر اًمٕم٤ٌمد يِمٝمد اًمذهـ اًمٕمرذم سمخالومف 

قمـ اعمٜم٤مىمِم٤مت اعمقردي٦م إظمرى ـ مت٤مُم٤ًم يمام يرى اًمٕمرف أن ؾمٚم٥م اعمرأة طمؼ اًمّٓمالق 

ذم طم٤مل اًمير واحلرج اًمِمديديـ قمٚمٞمٝم٤م يٛمثؾ خم٤مًمٗم٦م ًمٚمٛم٘مقًم٦م اًمنمقمٞم٦م احل٤ميمٛم٦م 

ًم٦م ُمٌٜم٤مئٞم٦م طمٙمؿ ضري أو طمرضمل ذم اإلؾمالم، وقمغم أي٦م طم٤مل وم٤معم٠ًم وضمقد سمٕمدم

 شم٘مرأ ذم قمٚمؿ إصقل، وؾمقف ي٠ميت هٜم٤م ُم٤م يرشمٌط هبذا اعمحقر.

إن اًم٘م٤مقمدشملم اذا أصمٌتت٤م طمٙماًم وم٢مٟمام شمثٌت٤مٟمف ذم ُمقرد اًمِمخص اًمذي يم٤من  ثافثًا:

ُمٕمرو٤ًم ًمٚمحرج واًمير، وإٓ ومال يٕم٘مؾ أن يٙمقن وىمقع زيد ذم احلرج سم٥ًٌم أُمر ُم٤م 

 ل احلرج.ُمقضم٤ًٌم ًمثٌقت طمٙمؿ إًمزاُمل قمغم قمٛمرو سمدًمٞمؾ ٟمٗم

وىمد اؾمتخدم اًمًٞمد اخلقئل& هذه اًمّمٞمٖم٦م ذم إـم٤مر ُمٕملّم، طملم اقمتؼم أن ٓزم 

يت ي٘مٕمـ ذم احلرج أو اًمير وهذا مم٤م ٓ ٞمؼ اًم٘م٤مقمدشملم هق وضمقب شمزوي٩م اًمالشمٓمٌ

 .ىم٤مئؾ سمف

ويٜم٤مىمش سم٠من احلّمٞمٚم٦م اعمراد اؾمتٗم٤مدهت٤م ُمـ اًم٘م٤مقمدشملم هل إصم٤ٌمت احلّؼ ًمٚمزوضم٦م: 

قاضمٝم٦م هق طمرُم٤مهن٤م ُمـ هذا احلؼ، وم٤مًمذي شمًتٚمزُمف ٕن اًمذي ي٘مع ذم ـمرف اعم

اًم٘م٤مقمدشم٤من هق إقمٓم٤مؤه٤م هذا احلؼ، وإقمٓم٤مؤه٤م احلؼ سمٛم٘مت٣م اًم٘م٤مقمدشملم هق إصم٤ٌمت 

حلٙمؿ ذم ٟمٗمس اعمقرد اًمذي قمرض قمٚمٞمف احلرج، وهذا ٓ يٛمٜمع ُمـ يمقن صمٌقت هذا 

ن يٕم٦م أاًمٓمرف أظمر ُم٤م دام ٓ يٛمٙمـ ًمٚمنم احلؼ ىمد اؾمتدقمك أطمٙم٤مُم٤ًم إًمزاُمٞم٦م قمغم

ّٓ سمذًمؽ.  شمرومع احلرج اًمذي وىمٕم٧م ومٞمف اعمرأة إ

واًمذي يدومٕمٜم٤م إمم اقمت٤ٌمر اعم٠ًمًم٦م ُمرشمٌٓم٦ًم أوًمٞم٤ًم سمٛمقوقع احلؼ هق أن ُم٘م٤مرسم٦م 

                                           
 ( اعمّمدر ٟمٗمًف.1)
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اًمزوضم٦م ًمٞمس طمٙماًم شمٙمٚمٞمٗمٞم٤ًم سمحت٤ًم سمحٞم٨م ًمق ختّٚمػ قمٜمف اًمرضمؾ ي١مصمؿ طمتك ًمق روٞم٧م 

ٞمٜم٤م أوًٓ أن اًمزوضم٦م، وإّٟمام ي٠ميت هذا اإلًمزام ًمٚمرضمؾ سمتٌع احلؼ اًمث٤مسم٧م ًمٚمٛمرأة، ومٕمٚم

 ٟمجري اًم٘م٤مقمدة قمغم هذا احلؼ وومؼ اًم٘مقاقمد.

وسمٕم٤ٌمرة أظمرى: إن اًمت٠مُّمؾ ذم اًمنميٕم٦م وأطمٙم٤مُمٝم٤م اعمرشمٌٓم٦م سم٤مًمزوضمّٞم٦م ومٞمام خيّص 

اعمرأة يقضم٥م أن ٟمٜمٔمر إمم اًم٘م٤مقمدشملم ذم ُمقرد اًمزوضمٞم٦م سمٓمري٘م٦م ُمٖم٤ميرة ًمٜمٔمرشمٜم٤م إًمٞمٝمام ذم 

وىمع ومالن ُمـ اًمٜم٤مس ذم طمرج اعمقارد إظمرى، وًمٚمتقوٞمح ٟم٠مظمذ اعمث٤مل اًمت٤مزم: ًمق 

ر ُمثاًل ًمزوم ُم٤ًمقمدشمف قمغم ؿمخص آظمر قمٛماًل ؿمديد سم٥ًٌم وم٘مره اعم٤مدي ومال يتّمقّ 

سم٘م٤مقمدة ٟمٗمل احلرج: وذًمؽ ٕن اًمنميٕم٦م ىمد ومتح٧م اعمج٤مل ًمرومع طمرج إول ُمٜمٝمام 

سمٖمػم اًمث٤مين ومؽمضمع ُمؼّمرات احلرج إمم أؾم٤ٌمب واىمٕمٞم٦م ٓ ذقمٞم٦م، وُمـ صمؿ ٓ شمِمٛمٚمٝم٤م 

ج ٕهن٤م شمٜمٗمل احلٙمؿ احلرضمل ـ سمٛمٕمٜمك إو٤موم٦م اًمٌمء إمم ُمٕمٚمقًمف ـ ٓ ىم٤مقمدة ٟمٗمل احلر

ُمٓمٚمؼ احلرج طمتك اًمذي ٓ ُم١ًموًمٞم٦م ًمٚمِّم٤مرع سمام هق ؿم٤مرع قمٜمف، أُم٤م ذم ُمقردٟم٤م وم٢من 

رومع احلرج ًمدى اعمرأة ٓ يٙمقن وومؼ اعم٘مّررات اًمنمقمٞم٦م إٓ سمزوضمٝم٤م: ٕن اعمرأة ىم٤مدرة 

ٜمع اًمنمقمل اًمذي يٚمزُمٝم٤م هل ُمـ ضمٝم٦م قمغم رومع طمرضمٝم٤م ظم٤مرضم٤ًم سمٖمػم زوضمٝم٤م ًمقٓ اعم

ويٙمقن ُم١ًموًٓ قمـ إًمزام اعمجتٛمع هل٤م ُمـ ضمٝم٦م أظمرى، وهبذا صّح أن ي٘م٤مل: إن 

اًمنميٕم٦م اًمتل طمرُم٧م اعمرأة ُمـ رومع طمرضمٝم٤م سمٖمػم زوضمٝم٤م يٜمحٍم ـمريؼ رومٕمٝم٤م 

ظمّم٦م سم٤مًمّزٟم٤م ه ُمع اؾمتٌٕم٤مد أن شمرومٕمف سمٓمريؼ اًمرًمٚمحرج سم٢مًمزام اًمزوج سمٙمٗم٤ميتٝم٤م وٟمحق

ٕمرف ُمـ ُمذاق اًمِم٤مرع ودرضم٦م شمِمّدده ذم ذًمؽ، وٓ إؿمٙم٤مل ذم ذًمؽ وٟمحقه طمًٌام ي

ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اًم٘م٤مقمدشملم، واًمِم٤مهد قمغم ذًمؽ أّٟمؽ ًمق أًم٘مٞم٧م إمم اًمٕمرف أطمٙم٤مم اًمزواج 

اعمتٕمّٚم٘م٦م سم٤معمرأة وأـمٚمٕمتف قمغم طم٤مًم٦م احلرج اًمتل وىمٕم٧م ومٞمٝم٤م، صمؿ ىمٚم٧م ًمف: إن هذا اًمديـ 

إذ يمٞمػ ٓ يقضمد طمٙمؿ  ٓ طمٙمؿ طمرضمّل ومٞمف، ًم٘م٤مل ًمؽ: إن هذا شمٜم٤مىمض واوح،
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طمرضمل قمغم اعمرأة هٜم٤م واحل٤مل أّٟمٜم٤م مل ٟمث٧ٌم هل٤م طم٘م٤ًم ضمٜمًٞم٤ًم يذيمر داظمؾ اًمٕمٚم٘م٦م اًمزوضمٞم٦م 

يمام طمرُمٜم٤مه٤م شمنميٕم٤ًم ُمـ أّي طمؼ إلؿم٤ٌمع رهمٌتٝم٤م اجلٜمًٞم٦م ظم٤مرج إـم٤مر ُم١مؾّم٦ًم 

 اًمزواج؟!

 ووومؼ ُم٤م شم٘مدم فمٝمر أّن هٜم٤مك ُم٘مدارًا شمثٌتف أدًّم٦م احلرج، وهق احلٙمؿ سمثٌقت طمّؼ هل٤م

ضمؾ سم٤مٓؾمتج٤مسم٦م هل٤م طمٞمثام شمّدقمٞمف وحيتٛمؾ ذم د احلرج اًمِمديد، وُمـ صمؿ يٚمزم اًمرذم ُمقر

 طم٘مٝم٤م، وٟمحق هذه اعمقارد.

اًمتٛمًؽ سم٠مدًم٦م اإليالء، وذًمؽ سمت٘مري٥م أن ُمٜمح احلرّي٦م ًمٚمرضمؾ  افقجف افّثافث:

اعم١مزم إمم أرسمٕم٦م أؿمٝمر ؿم٤مهد قمغم أٟمف ًمٞمس ًمٚمٛمرأة احلؼ ذم اعمقاىمٕم٦م ىمٌؾ ذًمؽ، وإٓ ًمزم 

ويٕمّزز ذًمؽ  الن يٛمٞمٜمف ًمٙمقٟمف قمغم أُمر حمرم أو قمغم إىمؾ همػم راضمح أو ُم٤م ؿم٤مسمف.سمٓم

سمّمحٞمح٦م قمٛمرو سمـ أذيٜم٦م قمـ سمٙمػم سمـ أقملم وسمريد سمـ ُمٕم٤موي٦م قمـ أيب ضمٕمٗمر وأيب 

إذا آمم اًمرضمؾ أن ٓ ي٘مرب اُمرأشمف ومٚمٞمس هل٤م ىمقل وٓ طمؼ ذم »أهنام ىم٤مٓ:  ’قمٌد اهلل

 .شقمٜمٝم٤م ذم إرسمٕم٦م أؿمٝمر.. فإرسمٕم٦م أؿمٝمر، وٓ إصمؿ قمٚمٞمف ُمـ يمٗمّ 

ٕن إول  :إن اإليالء وطمؼ اًمزوضم٦م اجلٜمز ومٙمرشم٤من ُمتٖم٤ميرشم٤من ويـاؿش أوًٓ:

ٌّدي صم٧ٌم ذم حمّٚمف اخل٤مص ومال يٛمٙمـ اًمتٕمّدي قمٜمف إمم همػمه، ويٕمّززه أن  طمٙمؿ شمٕم

إرسمٕم٦م أؿمٝمر ذم اإليالء إّٟمام شمٙمقن ُمـ طملم اعمراومٕم٦م ٓ وىم٧م احلٚمػ، وهذا ُم٤م ذيمره 

 .اخلقئل اًمًّٞمد

وسمّمٞمٖم٦م أظمرى ذيمره٤م سمٕمض اعمٕم٤مسيـ أّن ُم٠ًمًم٦م اإليالء شمرضمع إمم أٟمف يم٤من 

يٛمثؾ ذم اًمٕمرف اجل٤مهكم ؿمٙماًل ُمـ أؿمٙم٤مل اًمّٓمالق، وم٤مًمنميٕم٦م أٟمٔمرت اعم١مزم إمم 

أرسمٕم٦م أؿمٝمر ورشّم٧ٌم قمٚمٞمف أطمٙم٤مُم٤ًم، وأيـ هذا مم٤م ٟمحـ ومٞمف مم٤م ٓ قمالىم٦م ًمف سمذًمؽ 

                                           
 .1ـ ح 2يمت٤مب اإليالء واًمٙمّٗم٤مرات ـ أسمقاب اإليالء ـ سم٤مب  342: 22( وؾم٤مئؾ اًمِّمٞمٕم٦م 1)

 .142ـ ُمّمدر ؾم٤مسمؼ:  ( ُم٤ٌمين اًمٕمروة2)
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 .اعمقوقع اخل٤مص ذم ُمقرده

إن ُم٘مت٣م أدًّم٦م اإليالء قمغم أىمَم شم٘مدير هق ضمري٤من أطمٙم٤مُمف سمٕمد احلٚمػ  ًا:ثاكق

قمغم أىمرب شم٘مدير، وهق زُم٤من ىمد يٙمقن ُمٗمّمقًٓ قمـ آظمر وىم٤مع ؿمٝمرًا أو أيمثر سم٘مٚمٞمؾ 

أو يمثػم أو أىمؾ يمذًمؽ، وُمٕمف ومتٙمقن ُمّدة اعمج٤مُمٕم٦م اعمرظّمص هب٤م أزيد ُمـ مخ٦ًم 

 يٗمٞمد ذم إصم٤ٌمت اًمٜمٔمري٦م أؿمٝمر، وهق ُم٘مٓمقع اًمٌٓمالن قمٜمدهؿ، ومٝمذا اًمدًمٞمؾ ٓ

 اعمٕمرووم٦م.

همػم أّٟمف سمٕمٞمدًا قمـ ُم٠ًمًم٦م اًم٘مٗمز قمـ ومٙمرة اإليالء إمم ومٙمرة احلؼ اجلٜمز واًمتل 

ّٓ أّٟمف ىمد يًتقطمك ُمـ ُمٗمٝمقم صحٞمح٦م قمٛمر سمـ أذيٜم٦م أّن  جي٤مب قمٜمٝم٤م سمام شم٘مدم، إ

ة قمٚمٞمف ذم إرسمٕم٦م أؿمٝمر، وهق ُم٤م ىمد يٕمزز ومٙمر اًمرضمؾ إذا مل يقىمع إيالء ومٚمٚمٛمرأة طمّؼ 

 اًمتحديد اًمزُم٤مين ُمـ ظمالل إدظم٤مل قمٜمٍم إؿمٝمر إرسمٕم٦م.

ّٓ أّن هذا آؾمتٞمح٤مء ُمـ ُمٗمٝمقم اًمرواي٦م همػم واوح: ٕن أىمّم٤مه صمٌقت طمّؼ هل٤م  إ

ذم إرسمٕم٦م أؿمٝمر ُمـ دون حتديده أو وم٘مؾ: هل ًمٞم٧ًم ذم ُم٘م٤مم سمٞم٤من هذا احلؼ، وم٘مد 

زُم٤مين، وأُّم٤م أظمذ يٙمقن ُمرة واطمدة وىمد يٙمقن أيمثر وُمٕمف ومال شمتؿ ومٙمرة اًمتحديد اًم

قمٜمٍم إرسمٕم٦م أؿمٝمر وم٢مّٟمام هق خلّمقصٞم٦م اإليالء اًمذي ومٞمف ُمثؾ هذا اًمٕمٜمٍم وٓ يٗمٞمد 

 دظم٤مًم٦م قمٜمٍم ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ ذم احلؼ اجلٜمز.

وهق جمٛمققم٦م رواي٤مت ىمد شمٓمّؾ قمغم اعمقىمػ هٜم٤م سمّمقرة ُم٤ٌمذة  افقجف افّرابع:

 وهل:

ُمـ مجع ُمـ »ىم٤مل: × قُم٤م رواه اًمِمٞمخ اًمٙمٚمٞمٜمل قمـ اًمّّم٤مد افرواية إوػ:

ـّ رء وم٤مإلصمؿ قمٚمٞمف  .شاًمٜم٤ًمء ُم٤م ٓ يٜمٙمح ومزٟم٤م ُمٜمٝم

                                           
: وّسح سمٙمقن اإليالء ـمالىم٤ًم ذم اجل٤مهٚمٞم٦م سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء 166: 1( ومْمؾ اهلل، يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح 1)

 .179:  23: واًمروطم٤مين، وم٘مف اًمّم٤مدق 297: 33ُمثؾ اًمٜمجٗمل، ضمقاهر اًمٙمالم 

 .2ح ،71يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح ـ أسمقاب ُم٘مّدُم٤مت اًمٜمٙم٤مح وآداسمف ـ سم٤مب  141: 21شمٗمّمٞمؾ وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م ( 2)
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 وهذه افرواية ؿابؾة فؾؿـاؿشة:

ٜمدي سم٤مإلرؾم٤مل: وم٢من حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر أو ضمٕمٗمر سمـ ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م  أوًٓ: ًّ اًمْمٕمػ اًم

 ومال يٌٜمك قمٚمٞمٝم٤م طمٙمؿ ذقمل. ×حمٛمد رواه٤م قمـ سمٕمض رضم٤مًمف قمـ اًمّم٤مدق

زوج ذم اعمقرد اًمذي يٗميض ومٞمف قمدم اعم٘م٤مرسم٦م إمم وىمقع إهن٤م شمث٧ٌم اإلصمؿ قمغم اًم ثاكقًا:

اًمزوضم٦م ذم احلرام، وهق أظمّص ُمـ اعمدقمك: ٕن ُمـ اعمٛمٙمـ أن ٓ شم٘مع اًمزوضم٦م ذم 

اًمزٟم٤م ًمتدّيٜمٝم٤م أو همػمه، وُمـ صمؿ ومٗمل هذه احل٤مًم٦م ٓ يٓم٤مًم٥م اًمزوج سمٛم٘م٤مرسمتٝم٤م أصاًل 

 ؾمقاء سمٚمٖم٧م إؿمٝمر إرسمٕم٦م أم أيمثر.

اخلقئل ُمـ فمٝمقره٤م ذم اًمتزّوج ُمـ اعمرأة سمحٞم٨م ٓ ي٘مرهب٤م ُم٤م أوم٤مده اًمًٞمد  ثافثًا:

 .أسمدًا، ٓ أٟمف ي٘مرهب٤م عمّدة حمدودة، وسم٤مًمت٤مزم ومتٙمقن اًمرواي٦م أضمٜمٌٞم٦م قمـ ُمقردٟم٤م

إذا »ىم٤مل:  ×صحٞمح٦م طمٗمص سمـ اًمٌخؽمي قمـ أيب قمٌد اهلل افرواية افثاكقة:

قمٚمٞمف، وم٢مُّم٤م أن هم٤مو٥م اًمرضمؾ اُمرأشمف ومٚمؿ ي٘مرهب٤م ُمـ همػم يٛملم أرسمٕم٦م أؿمٝمر اؾمتٕمدت 

 .شيٗملء وإُّم٤م أن يٓمّٚمؼ وم٢من شمريمٝم٤م ُمـ همػم ُمٖم٤مو٦ٌم أو يٛملم ومٚمٞمس سمٛم١مول

ومٝمذه اًمرواي٦م أقمٓم٧م طمٙماًم سم٤مٕرسمٕم٦م أؿمٝمر طمتك ًمق مل حيٚمػ اًمزوج، سمحٞم٨م إٟمف 

 ًمٞمس هل٤م أُمر ىمٌؾ مت٤مم إرسمٕم٦م أؿمٝمر.

ٝم٤م إن اًمرواي٦م قمغم أىمَم شم٘مدير ظم٤مّص٦م سمٛمقارد اعمٖم٤مو٦ٌم ومٚمٞمس ومٞم ويـاؿش أوًٓ:

 شم٘مٜملم قم٤مم ًمٙم٤موّم٦م احل٤مٓت، وظمّمقصّٞم٦م اعمٖم٤مو٦ٌم ُمتٕمّ٘مٚم٦م.

إن اًمرواي٦م هتدف إمم اإلؿم٤مرة إمم أن ىمٓمع اًمٕمالىم٤مت اجلٜمًٞم٦م ُمـ ىمٌؾ اًمزوج  ثاكقًا:

قمـ ُمٖم٤مو٦ٌم شمؽمشّم٥م قمٚمٞمف أطمٙم٤مم شمِمٛمؾ إًمزاُمف سم٤مًمّٓمالق قمغم شم٘مدير قمدم اًمٗملء، وهذا 

ؼ اجلٜمز هل٤م وًمزوم اعم٘م٤مرسم٦م أضمٜمٌل قمـ اعمقرد هٜم٤م: وذًمؽ ٕٟمف ُمـ اعمٛمٙمـ صمٌقت احل

                                           
 .143( ُم٤ٌمين اًمٕمروة ـ ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: 1)

 .2، يمت٤مب اإليالء، ح1، ب 341: 22( شمٗمّمٞمؾ وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م 2)
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قمٚمٞمف قمٜمد ُمٓم٤مًمٌتٝم٤م ًمٙمـ ٓ سمحٞم٨م أٟمف ًمق مل يٗمٕمؾ أضمؼم قمغم أطمد إُمريـ: ومتٙمقن 

اًمرواي٦م سمّمدد احلدي٨م قمـ طم٤مٓت اعمٖم٤مو٦ٌم اعمؽماوم٘م٦م ُمع قمدم أدائف طم٘مٝم٤م، ٓ قمـ 

 وج احلؼ عمٓمٚمؼ ؾم٥ٌم وذم يم٤موم٦م اًمٔمروف.أ احلؼ اجلٜمز هل٤م وقمدم أداء اًمزُمٌد

عمٗمٝمقم ُمـ اًمرواي٦م ـ سمٚمح٤مظ ذيٚمٝم٤م ـ هق أن اعمٖم٤مو٦ٌم وًمق سمدون وىمقع إن ا ثافثًا:

وم٢من شمريمٝم٤م ُمـ همػم ُمٖم٤مو٦ٌم أو يٛملم »اًمٞمٛملم شمٕمّد حمٙمقُم٦م سمحٙمؿ اإليالء: ٕٟمف ىم٤مل: 

، وٓ ُمٕمٜمك هلذا اًمٜمٗمل إّٓ أن شمٙمقن اعمٖم٤مو٦ٌم ـ وسم٘مريٜم٦م ضمري٤من ٟمٗمس شومٚمٞمس سمٛم١مول

الء وًمق طمٙماًم قمغم أىمؾ شم٘مدير، وُمـ هٜم٤م أطمٙم٤مم اإليالء قمٚمٞمٝم٤م سمٜمّص اًمرواي٦م ـ ُمـ اإلي

 يٛمٙمـ شمًجٞمؾ سمٕمض اعمالطمٔم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م قمغم ُم٠ًمًم٦م آؾمتدٓل سم٤مإليالء هٜم٤م.

وهل قمٛمدة آؾمتدٓل هٜم٤م، وهل صحٞمح٦م صٗمقان سمـ حيٞمك قمـ  افرواية افثافثة:

ف قمـ اًمرضمؾ يٙمقن قمٜمده اعمرأة اًمِم٤مسم٦م ومٞمٛمًؽ قمٜمٝم٤م أّٟمف ؾم٠مًم× أيب احلًـ اًمرو٤م

ٓ ي٘مرهب٤م ًمٞمس يريد اإلضار هب٤م يٙمقن هلؿ ُمّمٞم٦ٌم يٙمقن ذم ذًمؽ  ٜم٦مإؿمٝمر واًمً

 .شإذا شمريمٝم٤م أرسمٕم٦م أؿمٝمر يم٤من آصماًم سمٕمد ذًمؽ»آصماًم؟ ىم٤مل: 

وهذه اًمرواي٦م شمدل قمغم شمرشّم٥م اإلصمؿ سمٕمد حت٘مؼ شمرك اًمزوضم٦م أرسمٕم٦م أؿمٝمر ومٚمق مل 

د ُمـ يمقن يؽميمٝم٤م أرسمٕم٦م سمؾ شمريمٝم٤م صمالصم٦م ومال إصمؿ قمٚمٞمف سمٛم٘مت٣م ُمٗمٝمقم اًمرواي٦م اعمًتٗم٤م

 ذم ُم٘م٤مم ذيمر حتديد ًمٚمٛم٠ًمًم٦م. ×اإلُم٤مم

فؽـ افرواية ِف إضار آشتدٓل ِبا هـا واجفت أو تقاجف بعض ادـاؿشات 

 وهل:

ٜمدي ومال يٕمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م ادـاؿشة إوػ: ًّ  .اًمْمٕمػ اًم

                                           
. وىمد اقمتٛمده ذم اعمٗم٤مشمٞمح 1، يمت٤مب اإليالء، ح1، ب341: 22( شمٗمّمٞمؾ وؾم٤مئؾ اًمِمٞمٕم٦م 1)

 واعمًتٜمد واعمًتٛمًؽ وهن٤مي٦م اعمرام ومراضمع اعمّم٤مدر اًم٤ًمسم٘م٦م.

 .66: 7( ُم٤ًمًمؽ إومٝم٤مم 2)
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همػم واوح٦م: وم٢من اًمرواي٦م ىمد رواه٤م اًمِمٝمٞمد اًمث٤مين وًمٙمـ هذه اعمٜم٤مىمِم٦م اًمتل ذيمره٤م 

ٓمري٘ملم: أطمدمه٤م إؾمٜم٤مده إمم صٗمقان ٟمٗمًف، وهق ُمذيمقر ذم اًمِمٞمخ اًمٓمقد سم

، وصم٤مٟمٞمٝمام إؾمٜم٤مده إمم اًمٗمٝمرؾم٧م وإن مل يتٕمرض ًمف ذم ُمِمٞمخ٦م اًمتٝمذي٥م وآؾمتٌّم٤مر

أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمٞمًك قمـ قمكم سمـ أمحد سمـ أؿمٞمؿ قمٜمف، يمام رواه٤م اًمّّمدوق ذم 

ٜمد اًمث٤مًم٨م قمغم أىمؾاًمٗم٘مٞمف سم٢مؾمٜم٤مده إمم صٗمقان سمـ حيٞمك ًّ شم٘مدير شم٤مم ـ أي ؾمٜمد  . واًم

ـ ويٛمٙمـ شمتٛمٞمؿ اإلؾمٜم٤مديـ أظمريـ اًمّّمدوق سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ إسمراهٞمؿ سمـ ه٤مؿمؿ

 أيْم٤ًم وومؼ سمٕمض اًمٜمٔمري٤مت اًمرضم٤مًمٞم٦م إظمرى.

ٝمذي٥م: ٕٟمف ذيمر ذيؾ ٤مًمؽ يم٤من ي٘مرأ اًمرواي٦م ذم اًمتواًمذي يٌدو أن ص٤مطم٥م اعمً

ي٦م اًمتل ؾمٜمده٤م هق اًمًٜمد ، وهذا اًمذيؾ همػم ُمقضمقد إٓ ذم اًمرواشإٓ أن يٙمقن سم٢مذهن٤م»

اًمث٤مين هٜم٤م، وهذا اًمًٜمد وٕمٞمػ وومؼ اًمٜمٔمري٤مت اًمرضم٤مًمٞم٦م اعمٕمٛمقل هب٤م آٟمذاك: ٕن قمكم 

، وٓ ـمريؼ ًمتقصمٞم٘مف سمـ أمحد سمـ أؿمٞمؿ وصٗمف اًمِمٞمخ اًمٓمقد ذم رضم٤مًمف سم٠مٟمف جمٝمقل

إٓ سمٜم٤مء قمغم وروده ذم أؾم٤مٟمٞمد يم٤مُمؾ اًمزي٤مرات وومؼ اًمرأي اعمٕمروف ومٞمٝم٤م، وهق رأي 

ٝمٞمد اًمث٤مين، سمؾ يم٤من قمغم ُم٤م ويٌدو أٟمف مل يٙمـ ًمف أصمر زُمـ اًمِمًمٔمٝمقر ٟمًٌٞم٤ًم، طمدي٨م ا

ئمٝمر واطمدًا ُمـ ٟمت٤مضم٤مت اًمٗمٙمر اإلظم٤ٌمرّي احلدي٨م، وُمٕمف يٛمٙمـ شمؼمير طمٙمؿ اًمِمٝمٞمد 

اًمث٤مين سم٤مًمْمٕمػ اًمًٜمدي ًمٚمرواي٦م ُمـ دون إظمذ هبذا اًم٘مقل وم٤مًمرواي٦م صحٞمح٦م 

 ؾمٜمدًا، سمٍمف اًمٜمٔمر قمـ ُمقوقع إسمراهٞمؿ سمـ ه٤مؿمؿ.

                                           
: 9وأيْم٤ًم ُمٕمجؿ رضم٤مل احلدي٨م ًمٚمًٞمد اخلقئل  144ـ129: 31اعمِمٞمخ٦م ذم اًمقؾم٤مئؾ  ( راضمع1)

 .5922، رىمؿ: 125

 ( وإؾم٤مٟمٞمد اًمثالصم٦م ُمذيمقرة ذم اًمقؾم٤مئؾ ـ ُمّمدر ؾم٤مسمؼ.2)

( واًمًٜمد هق قمـ أسمٞمف قمـ قمكّم سمـ إسمراهٞمؿ سمـ ه٤مؿمؿ قمـ أسمٞمف قمـ صٗمقان يمام ورد ذم اًمقؾم٤مئؾ ـ 3)

 اًمّمدوق. ُمِمٞمخ٦م 156رىمؿ  61: 31 اخل٤ممت٦م

 .788رىمؿ  248: 11( ُمٕمجؿ رضم٤مل احلدي٨م 4)
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يٙمقن هلّؿ »إهن٤م ظم٤مّص٦م سمح٤مٓت وضمقد هّؿ وُمّمٞم٦ٌم قمٜمد اًمرضمؾ  ادـاؿشة افثاكقة:

، وُمٕمٜمك ذًمؽ أّن اًمرضمؾ ٓ يريد اإلضار سمزوضمتف وٓ اًمتخّٚمػ قمـ شُمّمٞم٦ٌم

ُم٘متْمٞم٤مت طمّ٘مٝم٤م، وإٟمام ىمد ـمرأ قمٚمٞمف ـم٤مرىء أحلؼ سمف اهلّؿ واحلزن يمقوم٤مة واًمده 

رؾم٦م اجلٜمس ُمع زوضمتف همػم وأؿم٤ٌمه ذًمؽ مم٤م ىمد يٙمقن شمٙمٚمٞمػ اًمرضمؾ أصمٜم٤مءه سمٛمام

ٗمًٞم٦م، وهذا اًمزوج ىمد رظّمص ًمف اًمنمع ذم قمدم ُم٘م٤مرسم٦م ُمٜمًجؿ ُمع فمروومف اًمٜم

وضم٦م ومؽمة أرسمٕم٦م أؿمٝمر سمقصٗمٝم٤م ُمّدة يم٤مومٞم٦م ًمذًمؽ دون ُم٤م هق أزيد، ذط أن ٓ اًمز

ؼم شم٘مديرًا ًمٔمروومف، وأُّم٤م ُم٤م قمدا إذّي٦م ًمٚمزوضم٦م، وقمغم اًمزوضم٦م اًمّميٙمقن ًمديف ٟمٞم٦م 

 ُمـ شمٚمّٛمس دًمٞمؾ هل٤م همػم هذه اًمرواي٦م. هذه احل٤مًم٦م ومال سمد

ويٛمٙمـ شم٘مري٥م ظمّمقصّٞم٦م احل٤مًم٦م اعمٗمروو٦م ذم اًمرواي٦م ُمـ ظمالل وّؿ قم٤ٌمرة 

ٜم٦م ٓ ي٘مرهب٤م»إمم قم٤ٌمرة ش ًمٞمس يريد اإلضار هب٤م» ًّ : وذًمؽ شومٞمٛمًؽ قمٜمٝم٤م إؿمٝمر واًم

أٟمف ٓ حيتٛمؾ أن ؿمخّم٤ًم ٓ يريد اإلضار سمزوضمتف ومل يٓمرأ قمٚمٞمف ـم٤مرىء ُمـ ؾمٗمر أو 

٤مسم٦م: إذ إّن هذه ومروّٞم٦م ذًمؽ، وُمع ذًمؽ ٓ ي٘مرب زوضمتف اًمِم أو هّؿ أو ُم٤م ؿم٤مسمف ُمرض

ٟم٤مدرة ضمدًا طمٞم٨م مل يٗمرض ؾم٥ٌم يؼّمره٤م ذم اًمرواي٦م ُمـ ؾمٗمر أو ُمرض أو ٟمحق 

ذًمؽ... وهذا يّمٚمح ؿم٤مهدًا قمغم ظمّمقصّٞم٦م اعم٠ًمًم٦م ويِمٙمؾ ُم٤مٟمٕم٤ًم قمـ اٟمٕم٘م٤مد دًٓم٦م 

 ؿمٛمقًمّٞم٦م ذم اًمٜمّص.

ـ وم٘مد شمٌلم أّٟمف ٓ يقضمد دًمٞمؾ واوح يٛمٙمـ اقمتامده ووومؼ ُم٤م شم٘مّدم ـ وطمتك أن 

سمقصٗمف ُمرضمٕم٤ًم ًمٚمحٙمؿ سم٤مًمٜمٔمري٦م اًمتل ذه٧ٌم ًمٗمٙمرة اًمتحديد اًمزُمٜمل، وأّن هم٤مي٦م ُم٤م 

شم١ميّمده إدًّم٦م اعمت٘مّدُم٦م هق ضورة قمدم وىمقع اًمزوضم٦م ذم احلرج أو احلرام ُمـ قمدم 

ة اًمتحديد اًمزُم٤مين ٓ سمد ُمقاىمٕمتٝم٤م، يمام أٟمف قمغم شم٘مدير مت٤مُمّٞم٦م هذه إدًم٦م سمام ي١ميّمد ومٙمر

ـ ًمٜمجد  شمٕم٤مممُمـ ُم٘م٤مرٟمتٝم٤م سم٤مٕدًم٦م اًمتل شم٘م٤مم قمغم اًمٗمٙمرة اعم٘م٤مسمٚم٦م ـ وؾمت٠ميت إن ؿم٤مء اهلل 

 يمٞمػ ؾمتٙمقن اعمحّّمٚم٦م اًمٜمٝم٤مئٞم٦م ُمـ ُم٘م٤مرسم٦م ه٤مشملم اعمجٛمققمتلم ُمـ إدًم٦م؟
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٘مٝمٞم٤ًم وم٢من ًمٚمّرضمؾ احلؼ ذم أي سملم اًمرضمؾ واعمرأة يمزوضملم، إذ يمام هق ُمٕمروف وم

إؿم٤ٌمع رهم٤ٌمشمف اًمٖمريزّي٦م ُمـ زوضمتف سمّمقرة ٓ طمدود هل٤م إٓ احلٞمض أو اًمٜمّٗم٤مس أو 

اعمرض أو سمٕمض اًمٕمٜم٤مويـ اًمٓم٤مرئ٦م، وأّن قمغم اًمزوضم٦م شمٚمٌٞم٦م يم٤موّم٦م رهم٤ٌمشمف ُمٜمٝم٤م دون 

ورسمام ـ شمٚمّٙم١م، وسمٛمجّرد أن متتٜمع وًمق عمّرة واطمدة شمٙمقن قم٤مصٞم٦م، وقمغم رأي اًمٌٕمض 

ٟم٤مؿمزة أيْم٤ًم شمؽمشّم٥م قمٚمٞمٝم٤م أطمٙم٤مُمٝم٤م اعمٕمرووم٦م مم٤م يرشمٌط سم٤مًمٜمٗم٘م٦م ـ ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء اًمٙمثػم 

 وهمػمه٤م.

وهذه اًمرؤي٦م اعمخ٤مًمٗم٦م هٜم٤م شم١ميمد احلؼ ًمٚمّزوضم٦م قمغم زوضمٝم٤م، مت٤مُم٤ًم يمذاك احلؼ اًمذي 

 ًمف قمٚمٞمٝم٤م مم٤م يٕمٜمل اًمتِم٤مسمف واًمتامصمؾ ذم احلؼ اجلٜمز سمٞمٜمٝمام.

٤م شم٘مديؿ أدًمتٝمؿ، وإٓ وم٢من أص٤مًم٦م اًمؼماءة وأُم٤مم اًم٘م٤مئٚملم هبذه اًمّمقرة حلّؼ اعمرأة هٜم

قمـ إًمزام اًمزوج سمٛمقاوم٘م٦م زوضمتف يم٠مصؾ طمٙمٛمل أو قمدم طمؼ هل٤م سمذًمؽ يٛمّثالن 

ُمرضمٕم٤ًم يٕمتٛمد قمٚمٞمف، وٓ يٕمدل قمٜمف إٓ إمم اًمٜمتٞمج٦م اًمتل شمقّصٚمٜم٤م إًمٞمٝم٤م ذم اًمٌح٨م 

 اعمت٘مدم طمقل ُم٘مقًم٦م اًمتحديد اًمزُمٜمل سمٜم٤مًء قمغم صّح٦م ُم٤م شم٘مدم.

مم أٟمٜم٤م هٜم٤م ؾمقف ٟمٗمؽمض أن طمؼ اًمزوج اجلٜمز هق ُم٤م ذيمرٟم٤مه يمام دمدر اإلؿم٤مرة إ

آٟمٗم٤ًم، وًمـ ٟمٌح٨م ذم هذا احلؼ وُمدى صحتف ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اًمتقؾمٕم٦م واًمتْمٞمٞمؼ، وسم٤مًمت٤مزم 

ؾمقف ٟمح٤ميمؿ ُم٘مقًم٦م اًمتامصمؾ قمغم أهن٤م شمٓم٤مسمؼ هذا اًمٜمقع وهذه اًمدرضم٦م ُمـ احلؼ، وإٓ 

ديـ ًمٜمٔمري٦م اًمتامصمؾ ٓ ًمق قمّدًمٜم٤م ُمـ شمّمقرٟم٤م قمـ طمؼ اًمرضمؾ هٜم٤م أو شمٌلّم أن اعم١ميّ 

ي٘مقًمقن سمثٌقت طمؼ ًمٚمرضمؾ هبذا اعمًتقى ومٚمرسمام ختتٚمػ ٟمت٤مئ٩م أو آًمٞم٦م اًمٌح٨م، وىمد 

 شمً٘مط سمٕمض اعمٜم٤مىمِم٤مت أشمٞم٦م قمـ ُمًتقى اًمّمح٦م.

 وظذ أّية حال ؾحاصؾ ما يذـر هـا فتلـقد هذا افرأي وجقه هل:

اعمرأة ُمـ إن اًمٕمٚم٘م٦م اًمزوضمٞم٦م إٟمام ّذقم٧م هبدف حتّملم اًمرضمؾ و افقجف إول:
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ٟمحراف إظمالىمل، وهذا سمٜمٗمًف يًتدقمل صمٌقت احلؼ هل٤م مت٤مُم٤ًم يمام هق صم٤مسم٧م ًمف: آ

حتّمٞماًل ًمٖمرض اًمزواج ـ أو سمٕمض اًمٖمرض ُمٜمف ـ إذ يمٞمػ يتّمقر اًمتحّملم ًمٚمٛمرأة 

وم٢من  ؟!ُمع قمدم إصم٤ٌمت طمّؼ هل٤م ذم اًمٕمالىم٦م اجلٜمًٞم٦م أو إصم٤ٌمت طمؼ هل٤م يم٠مٟمف سمحٙمؿ اًمٕمدم

٢مدظم٤مل ُم٘مدار احلِمٗم٦م يٓمرطمٝم٤م اًمٗم٘مٝم٤مء ٓ شمٚمزم اًمرضمؾ إٓ سمُم٘مقًم٦م اًمتحديد اًمزُمٜمل يمام 

ٓ همػم، سمؾ ايمتٗمك سمٕمْمٝمؿ سمذًمؽ ذم اًمدسمر ُمـ  آٟم٤ًم ُم٤م يمري ذم ومرج اعمرأةُمـ اًمٕمْمق اًمذ

دون أن يٚمزم اًمرضمؾ سمٛمٜمحٝم٤م إطم٤ًمؾم٤ًم سم٤مًّمٚمذة، سمؾ يٙمٗمل اإلدظم٤مل وًمق سمٛم٘مدار اًمث٤مٟمٞم٦م 

 شمِمٕمر أصاًل، ومْماًل قمـ اًمقاطمدة أٟمزل هق أم مل يٜمزل، ؿمٕمرت هل سم٤مًّمٚمذة أم مل

 .اًمقصقل إمم ُمرطمٚم٦م اًمٙمامل...

وح اًمٕم٤مُّم٦م ًمٚمتنميع ذم ًمٜم٤مطمٞم٦م اعمٌدئّٞم٦م وُمًتٗم٤مد ُمـ اًمروهذا آؾمتدٓل ضمّٞمد ُمـ ا

ُم٠ًمًم٦م اًمٕمالىم٦م اًمزوضمٞم٦م وحيتقي قمغم ٟمزقم٦م ُم٘م٤مصدّي٦م ُمت٘مٜم٦م إمم طمّد سمٕمٞمد، همػم أٟمف ٓ 

لم ىمد حيّمؾ وًمق سمٛمرشم٦ٌم أىمؾ ُمـ يث٧ٌم اًمٜمتٞمج٦م اعمٓمٚمقسم٦م واعمٗمؽمو٦م: وذًمؽ أن اًمّتحّم

ُمٓمٚمؼ آؾمتج٤مسم٦م ًمٚمزوضم٦م قمٜمد ُمٓم٤مًمٌتٝم٤م سم٤معم٘م٤مرسم٦م، وم٢من اُمتٜم٤مع اًمرضمؾ أو اعمرأة أطمٞم٤مٟم٤ًم 

ضم٥م قمـ آؾمتج٤مسم٦م ًمرهم٦ٌم أظمر ُمٜمٝمام ـ ٓ سمّمقرة دائٛم٦م أو هم٤مًم٦ٌم أو يمثػمة ـ ٓ يق

ه ًمٕمدم إومْم٤مء هذ :٤مرع إٓ ذم طم٤مٓت ٟم٤مدرة ضمداً رومع احلٙمٛم٦م ُمـ اًمزواج قمٜمد اًمِم

ًمٞمؾ أىمَم ُم٤م يثٌتف إمم وىمقع اإلٟمحراف إظمالىمل سم٤مًمزٟم٤م أو همػمه... ومٝمذا اًمداحل٤مًم٦م 

ًمزوم يمقن يمؾ ـمرف سمحؼ أظمر إجي٤مسمٞم٤ًم ذم اإلـم٤مر اًمٕم٤مم، ٓ أن يمؾ ومرد ومرد ُمـ 

 اعمٓم٤مًم٦ٌم جي٥م آؾمتج٤مسم٦م ًمف يمام هق احل٤مل ذم طمؼ اًمرضمؾ وم٘مٝمٞم٤ًم وومؼ ُم٤م هق ُمٕمروف.

اًمتل شم١ميّمد ُم٘مقًم٦م أن اًمٖمريزة اجلٜمًّٞم٦م ًمٚمٛمرأة اًمٜمّمقص اًمٕمديدة  اين:افقجف افث

 شمٗمقق همريزة اًمرضمؾ وأهّن٤م إن مل شمزّوج شم٘مع ذم اعمٗم٤مؾمد، وهذه اًمٜمّمقص هل:

                                           
 ( يمت٤مب اًمٜمّٙم٤مح ًمٚمِّم٤مظمقري ـ ُمّمدر ؾم٤مسمؼ.1)
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ذم طمدي٨م..ىم٤مل ـ أي  ×قمـ أيب قمٌد اهلل، ُم٤م رواه اًمٙمٚمٞمٜمل افرواية إوػ:

أهّي٤م اًمٜم٤مس، إن ضمؼمئٞمؾ أشم٤مين قمـ اًمٚمٓمٞمػ اخلٌػم وم٘م٤مل: إن »ـ:  |رؾمقل اهلل

ر سمٛمٜمزًم٦م اًمثٛمر قمغم اًمِمجر إذا أدرك صمامره٤م ومٚمؿ دمتـ أومًدشمف اًمِمٛمس وٟمثرشمف إسمٙم٤م

ـّ دواء إٓ اًمٌٕمقًم٦م، وإٓ  اًمري٤مح، ويمذًمؽ إسمٙم٤مر إذا أدريمـ ُم٤م يدرك اًمٜم٤ًمء ومٚمٞمس هل

ـّ اًمٗم٤ًمد: ٕهّنـ سمنم  .ش…مل ي١مُمـ قمٚمٞمٝم

إن اهلل »ىم٤مل:  ×قمـ أيب قمٌد اهلل، ظمؼم قمٌد اًمرمحـ سمـ ؾمّٞم٤مسم٦مافرواية افثاكقة: 

، وٟمحقه٤م ظمؼم آظمر رواه اًمقاؾمٓمل شظمٚمؼ طمّقاء ُمـ آدم ومٝمّٛم٦م اًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل...

، وظم٤مُمس رواه همٞم٤مث ، وراسمع رواه وه٥مسمـ مجٝمقر قمـ أسمٞمف رومٕمفاوصم٤مًم٨م رواه 

 .سمـ إسمراهٞمؿ

ظمٚمؼ اهلل »: ×ُم٤م رواه إصٌغ سمـ ٟم٤ٌمشم٦م ىم٤مل: ىم٤مل أُمػم اعم١مُمٜملم افّرواية افثافثة:

٤ًمء وضمزءًا واطمدًا ذم ة أضمزاء، ومجٕمؾ شمًٕم٦م أضمزاء ذم اًمٜماًمِمٝمقة قمنم قمّز وضمؾ

ـّ ُمـ احلٞم٤مء قمغم ىمدر أضمزاء اًمِمٝمقة ًمٙم٤من  اًمرضم٤مل، وًمقٓ ُم٤م ضمٕمؾ اهلل قمّز وضمّؾ ومٞمٝم

، وٟمحقه٤م ـ ُمع اظمتالوم٤مت ـ ظمؼم ضيس شًمٙمؾ رضمؾ شمًٕم٦م ٟمًقة ُمتٕمّٚم٘م٤مت سمف

 .وإؾمح٤مق سمـ قماّمر وأيب سمّمػم وُمًٕمدة سمـ صدىم٦م

                                           
 .2ح 23، يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح ـ أسمقاب ُم٘مّدُم٤مت اًمٜمٙم٤مح وآداسمف ـ سم٤مب 61: 21( اًمقؾم٤مئؾ 1)

 .4( اًمقؾم٤مئؾ، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، ح2)

 .5( اًمقؾم٤مئؾ، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، ح3)

 .6( اًمقؾم٤مئؾ، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، ح4)

 .1، ح24ؾ، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، سم٤مب ( اًمقؾم٤مئ5)

 .5، ح24( اًمقؾم٤مئؾ، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، سم٤مب 6)

 .7، ح23( اًمقؾم٤مئؾ، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، ب7)

 .11، ح23( اًمقؾم٤مئؾ، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ، سم٤مب 8)
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اًمرواي٤مت شمِمٝمد قمغم اعمقوقع اًمذي ٟمٕم٤مجلف ًمت١ميّمد ـ وًمق سمٓمري٘م٦م همػم شم٘مٜمٞمٜمٞم٦ّم  وهذه

 ـ ضورة إؿم٤ٌمع همريزة اًمزوضم٦م داظمؾ ُم١مؾّم٦ًم اًمزواج.

 ؽر أكف ؿد يـاؿش ِف هذه افروايات بؿـاؿشتغ ُها:

ٜمد  ادـاؿشة إوػ: ًّ وهل ُمٜم٤مىمِم٦م ؾمٜمدّي٦م طم٤مصٚمٝم٤م: إّن هذه اًمٜمّمقص وٕمٞمٗم٦م اًم

 .هذه اعمٜم٤مىمِم٦م ىمد شمًتقطمك ُمـ ص٤مطم٥م هذا اًمقضمف ٟمٗمًفومال يٕمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م، و

ٕن سمٕمض هذه اًمٜمّمقص وإن يم٤من وٕمٞمػ  ؽر أن هذه ادـاؿشة ؽر وجقفة:

اًمًٜمد يمام ذيمر، يم٤مخلؼم إول سم٠مطمد ـمرىمف، وظمؼم اسمـ مجٝمقر، وظمؼم إؾمح٤مق سمـ 

قماّمر، وظمؼم أيب سمّمػم: وم٢من هذه إظم٤ٌمر مجٞمٕمٝم٤م ُمرؾمٚم٦م، يمام أن ظمؼم اًمقاؾمٓمل 

ػ سمف، ويمذا ظمؼم وه٥م، همػم أن ظمؼم همٞم٤مث سمـ إسمراهٞمؿ شم٤مّم ؾمٜمدًا: ٕٟمف ُمروّي وٕمٞم

ذم اًمٕمٚمؾ قمـ أسمٞمف قمـ ؾمٕمد قمـ حمٛمد سمـ احلًلم قمـ حمٛمد سمـ حيٞمك قمـ همٞم٤مث، سمٕمد 

دم٤موز ُمِمٙمٚم٦م أٟمف اسمـ أيب إسمراهٞمؿ أو اسمـ إسمراهٞمؿ يمام هق إرضمح، ويمذا احل٤مل ذم 

 .ظمؼم إصٌغ سمـ ٟم٤ٌمشم٦م

 هذه إظم٤ٌمر صحٞمح ؾمٜمدًا.وم٢مذن، هٜم٤مك سمٕمض ُمـ 

وهل ُمٜم٤مىمِم٦م دًٓمّٞم٦م يٗمٝمؿ أيْم٤ًم ُمـ ص٤مطم٥م هذا اًمقضمف ُمٞمٚمف  ادـاؿشة افثاكقة:

إًمٞمٝم٤م، وهلذا ضمٕمؾ هذا اًمقضمف ذم ىمّقة اعم١ميد ُمـ دون أن يٛمٜمحف رشم٦ٌم اًمدًمٞمؾ، 

وطم٤مصٚمٝم٤م أّٟمف ٓ شمقضمد دًٓم٦م واوح٦م ذم هذه اًمٜمّمقص: ٕن ُمريمز يمالُمٝم٤م خمتٚمػ 

 .يم٤من ُمْمٛمقهن٤م ىم٤مسماًل ٕن يًّٚمط اًمْمقء قمغم ُم٤م ٟمحـ ومٞمفقمـ ُمريمز ُم٠ًمًمتٜم٤م وإن 

وىمد ي٘م٤مل: إن هذه اعمٜم٤مىمِم٦م شم٤مُّم٦م ُمـ طمٞم٨م اعمٌدأ سمٛمٕمٜمك أهن٤م ـ أي اًمرواي٤مت ـ ٓ 

شمًتٓمٞمع أن شم١ميّمد صّح٦م هذه اًمرؤي٦م اًمٗم٘مٝمّٞم٦م، ًمٙمٜمٝم٤م ىم٤مدرة قمغم أن شم٘مّدُمٜم٤م ظمٓمقة ٟمحق 

                                           
 .34( ومْمؾ اهلل، يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح: 1)

 ( اعمّمدر ٟمٗمًف.2)
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ؼم اًمذي اؿمتٛمؾ قمغم ُم٠ًمًم٦م أن مّه٦م إُم٤مم سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٜمٔمري٦م إومم اعمت٘مّدُم٦م: ٕن اخل

اعمرأة ذم اًمرضمؾ ىمد اؿمتٛمؾ قم٘مٞم٥م هذه اًمٗم٘مرة قمغم مجٚم٦م إُمر سم٤محلٌس ذم اًمٌٞم٧م، 

وُمٕمٜمك ذًمؽ أّن  ،وهذا اعم٘مٓمع وارد ذم ظمؼم شم٤مّم صحٞمح اًمًٜمد أيْم٤ًم وهق ظمؼم همٞم٤مث

 ُمـ اًمّيوري ؾمّد طم٤مضم٤مت اعمرأة ختقوم٤ًم ُمـ وم٤ًمده٤م: ٟمٔمرًا إمم أن إُمر سم٤محلٌس يٛمثؾ

 ٟمٛمقذضم٤ًم شمنميٕمٞم٤ًم ًمٚمحٞمٚمقًم٦م سملم اعمرأة واعمٕمّمٞم٦م.أ

همػم أن هذه اعمح٤موًم٦م همػم واوح٦م: ٕهن٤م شمٕمتٛمد قمغم ُم٘مّدُم٦م ظم٤مرضمٞم٦م مل يٙمتٜمٗمٝم٤م 

اًمٜمّص، سمؾ إن ٟمٗمس إُمر سم٤محلٌس دون شمٕمّرض ًمًّد طم٤مضم٤مت اعمرأة اًمٖمريزي٦م ُمـ 

وج سم٘مْم٤مء ؿم٠مٟمف أن يْمّٕمػ ُمـ أّي٦م حم٤موًم٦م ًمالؾمتٗم٤مدة ُمـ هذه اًمٜمّمقص: ٕن أُمر اًمز

طم٤مضم٤مت زوضمتف اًمٖمريزي٦م أو قمغم إىمؾ سم٠مظمذه٤م سمٕملم آقمت٤ٌمر وآهتامم ُمـ اًمّمٕم٥م 

دم٤موزه ذم ُمثؾ اعم٘م٤مم واًمتٕمقيض سمدًٓ قمٜمف سم٤مُٕمر سم٤محلٌس، هذا يمّٚمف سم٤مؾمتثٜم٤مء اًمرواي٦م 

إومم اًمتل دمٕمؾ اًمزواج طمّم٤مٟم٤ًم ًمٚمٛمرأة، سمْمٛمٞمٛم٦م ُم٤م شم٘مدم ذيمره ذم اًمقضمف إول 

 هٜم٤م.

وهل ُمٜم٤مىمِم٦م رسمام شم١مصّمر قمغم ىمّقة اًمقضمف إول ٟمٗمًف هٜم٤م،  فثة:ادـاؿشة افثا

وطم٤مصٚمٝم٤م أن هٝمٜم٤م طمٚم٘م٦م ُمٗمرهم٦م مل جير ُمٚم١مه٤م: وهل أن اعمنّمع ذم هذه اًمٜمّمقص 

طمٞم٨م اقمؽمف سم٘مّقة احل٤مضم٦م اجلٜمًٞم٦م ًمٚمٛمرأة ومال سمد ًمف أن يٗمرض سمّمقرة إًمزاُمٞم٦م قمغم 

هذه احل٤مضم٦م ـمري٘م٤ًم اًمرضمؾ ُم٘م٤مرسم٦م زوضمتف قمٜمد ُمٓم٤مًمٌتٝم٤م وٟمحق ذًمؽ، طمتك ٓ شم٠مظمذ 

وُمٜمٗمذًا آظمر ُمٗمْمٞم٤ًم إمم اًمٗم٤ًمد، ذم طملم أن هذه اًمٜمّمقص شمٜمًجؿ ُمع رومع اإلًمزام 

اإلًمزام  قمـ اًمرضمؾ إٓ إذا ظم٤مف وىمققمٝم٤م ذم احلرام: ٕن اعمًتدل يم٠مٟمف يتّمقر أن رومع

نميٕمل سم٤معمقاىمٕم٦م ي٤ًموق رومع اعمقاىمٕم٦م سمقضمقده٤م اخل٤مرضمل ُمٓمٚم٘م٤ًم، ويم٠مّن اًمٕمالىم٤مت اًمت

وضمٞم٦م هل٤م داومع واطمد وهق اًمنميٕم٦م ٟمٗمًٝم٤م، وهذا ظمٓم٠م: ومٛمـ اعمٛمٙمـ أن اجلٜمًٞم٦م اًمز

شمٙمقن اًمنميٕم٦م ذم اإلـم٤مر اًمٜمققمل ىمد ايمتٗم٧م سم٤مًمدواومع اًمٓمٌٞمٕمّٞم٦م اًمٖم٤مًم٦ٌم قمٜمد اًمرضمؾ 
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ُمـ طمٞم٨م اعمٌدأ، وسم٤مًمت٤مزم ٓ شمٙمقن هذه اًمٜمّمقص ُم١مذة وسمِمٙمؾ شم٤مّم قمغم اإلًمزام 

اًم٘مقل، وهذه اًمٗمٙمرة ُمٌٜمٞم٦م  اًمِم٤مُمؾ ًمٚمرضمؾ سمحٞم٨م شمٙمقن اعم٠ًمًم٦م ذقمٞم٤ًم سمحجؿ هذا

قمغم ٟمٔمري٦م يمالُمٞم٦م أصقًمٞم٦م ذم شمدظّمؾ اًمنميٕم٦م ذم يم٤موّم٦م ُمراومؼ احلٞم٤مة، طمٞم٨م شمٗمؽمض 

أن ُم٤م ًمف دواومع ـمٌٞمٕمّٞم٦م ٓ طم٤مضم٦م ًمتدظّمؾ اًمنميٕم٦م ذم أُمره، وإن يم٤مٟم٧م اًمنميٕم٦م ذات 

 ُمقىمػ ذم إُمر ُمـ طمٞم٨م ُمالك احلٙمؿ وإرادشمف، وهذا سمح٨م ًمٞمس هٜم٤م جم٤مل حت٘مٞم٘مف.

ؽ سم٘مقًمف شمٕم٤ممم: ﴿ افث:افقجف افث ًّ ؾه ادَْقِؾ َؾَتَذُروَها اًمتٛم ـُ َؾاَل َُتِقُؾقْا 

َؼةِ  ادَُعؾه : ذًمؽ أن هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م شمٗمٞمد اًمٜمٝمل قمـ صػمورة اعمرأة يم٤معمٕمّٚم٘م٦م مم٤م ﴾ـَ

يٗمٞمد طمرُم٦م ؾمٚم٥م اعمرأة طم٘مقىمٝم٤م ُمـ اًمٜمٗم٘م٦م وهمػمه٤م، وشمرك اًمرضمؾ ُم٘م٤مرسم٦م زوضمتف قمٜمد 

 .ذا اًمٕمٜمقانـمٚمٌٝم٤م وطم٤مضمتٝم٤م حمّ٘مؼ هل

ًمٖمػم ُمقرد اًمٜمٗم٘م٦م وؾمٚمٛمٜم٤م  إن فم٤مهر هذا اًمٕمٜمقان وإن يم٤من ؿم٤مُمالً  واَلقاب أوًٓ:

سمحٙمقُم٦م أي٦م قمغم يم٤موّم٦م إدًم٦م إظمرى، إٓ أن قمٜمقان اعمٕمّٚم٘م٦م ٓ يٕمٜمل ُمٓمٚمؼ طم٤مٓت 

طمرُم٤من اًمزوضم٦م طمّ٘مٝم٤م، سمؾ خيتّص سمّمقرة احلرُم٤من اًمذي ي٠مظمذ ؿمٙماًل ظم٤مص٤ًم ي٘مرب 

أو هق ٟمٗمًف، وأُم٤م ختّٚمػ اًمزوج أطمٞم٤مٟم٤ًم أو يمثػمًا قمـ سمٕمض ُمـ اهلجران اًمٙم٤مُمؾ 

احل٘مقق سمٓمري٘م٦م أو سم٠مظمرى ومال يقضم٥م صدق هذا اًمٕمٜمقان هٜم٤م، واًمذي يِمٝمد عم٤م شم٘مّدم 

وم٢من اعمٞمؾ يمّؾ اعمٞمؾ ىمد وىمع ذم ؾمٞم٤مق احلدي٨م قمـ ُم٠ًمًم٦م  :اًمًٞم٤مق اًمقارد ذم أي٦م

اًمٙم٤مُمؾ أو ؿمٌف اًمٙم٤مُمؾ اًمٕمدل سملم اًمٜم٤ًمء واًمذي ىمد يٖمٚم٥م ومٞمف سملم اًمٜم٤مس اإلقمراض 

 قمـ إطمدى اًمزوضمتلم أو اًمزوضم٤مت. 

                                           
 .129( اًمٜم٤ًّمء: 1)

ن اعمراد سم٤معمٞمؾ يمّؾ اعمٞمؾ هق هذا وذيمر ذم سمٕمض اًمتٗم٤مؾمػم أ 168( ومْمؾ اهلل، يمت٤مب اًمٜمّٙم٤مح: 2)

: واًمٜمقوي ذم 68: 11إفمٝم٤مر شمٗم٤موت اعمٞمؾ اًم٘مٚمٌل ذم اًمٗمٕمؾ واًم٘مقل يمام ذيمره اًمّرازي ذم شمٗمًػمه 

 .177: 1شمٗمًػمه أيْم٤ًم 
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إن ُم٘مت٣م فمٝمقر أي٦م اًمٙمريٛم٦م هق طمرُم٦م ضمٕمؾ اعمرأة ذم طم٤مًم٦م وؾمٓمك سم٥ًٌم 

شم٘مّمػم اًمزوج ذم طم٘مقىمٝم٤م سمحٞم٨م سمٚمٖم٧م طم٤مًم٦م أهن٤م ٓ شمدري أهل ذم زوضمّٞم٦م أو أهن٤م 

 ُمٓمّٚم٘م٦م؟ وهذا اعم٘مدار ٓ يٗمٞمد إلصم٤ٌمت هذا اًمرأي هٜم٤م.

ص٤مطم٥م هذا اًمقضمف ىمد ذيمر مجٚم٦م وضمقه هدف ُمـ ظمالهل٤م  واًمذي حيتٛمؾ هق أن

ًمٚمخروج ُمـ دائرة اًمٜمٔمري٦م اعمٕمرووم٦م، وًمٕمؾ ُم٤م ذيمره حيّ٘مؼ ًمف ذًمؽ، ًمٙمٜمّف ٓ يث٧ٌم 

اًمٌديؾ اًمذي ـمرطمف قمـ شمٚمؽ اًمرؤي٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م، ومٝمذا اًمقضمف اعمًتٗم٤مد ُمـ هذه أي٦م إذا 

٤مت ـ يٛمٙمـ أن يّمدق ىم٤مرّٟم٤مه سم٤مًمّّمقرة اًمٗم٘مٝمٞم٦م ـ سم٘مٓمع اًمٜمٔمر قمـ ؾمٞم٤مق شمٕمّدد اًمزوضم

ُمٕمف أن اًمرضمؾ ضمٜمًٞم٤ًم يٛمٞمؾ يمّؾ اعمٞمؾ وأن زوضمتف سمحٙمؿ اعمٕمّٚم٘م٦م ُمـ هذه اًمٜم٤مطمٞم٦م، 

حالًمٞم٦م اًمدًٓم٦م إمم يمّؾ طمّؼ طمّؼ شمّؿ اعمٓمٚمقب هٜم٤م هبذا اعم٘مدار، اٟموم٢مذا ىمٌٚمٜم٤م أن أي٦م 

وإٓ يمام هق اًمٔم٤مهر: ٕهن٤م سمّمدد احلدي٨م قمـ اإلـم٤مر اًمٕم٤مم احل٤ميمؿ قمغم احلٞم٤مة 

قمٛمقُم٤ًم، ومال شمٙمقن أي٦م طمٞمٜمئذ ُمِمتٛمٚم٦م قمغم يمثػم دًٓم٦م ه٤مُم٦م قمغم ُم٤م ٟمحـ اًمزوضمٞم٦م 

 ومٞمف.

ؽ سم٘مقًمف شمٕم٤ممم: ﴿ افقجف افرابع: ًّ ـه بِاَدْعُروِف اًمتٛم وُه ، طمٞم٨م إن ﴾َوَظاِذُ

 اًمٕمنمة سم٤معمٕمروف ٓ شمٙم٤مد شمّمدق إٓ ُمع صمٌقت احلؼ هل٤م ضمٜمًٞم٤ًم مت٤مُم٤ًم يمام هق ًمف.

٧م أطم٤مدّي٦م اًمِمٙمؾ واًمرشم٦ٌم، وُمـ اًمٓمٌٞمٕمل أٟمف إن اًمٕمنمة سم٤معمٕمروف ًمٞمً واَلقاب:

ٓ يراد ُمـ إُمر سم٤مًمٕمنمة سم٤معمٕمروف ذم أي٦م ضورة اًمت٘مٞمّد سمتامم ُمراشمٌٝم٤م، طمٞم٨م يٕمٚمؿ 

اؾمتح٤ٌمب يمثػم ُمٜمٝم٤م وقمدم وضمقسمف، وهذا يٕمٜمل أن إُمر هٜم٤م ُمتقضّمف قمغم ُم٤م يٕمّد ذم 

                                           
 ، واؾمتدل هب٤م اًمًٞمد ومْمؾ اهلل ذم يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ: هذا وذم شمٗمًػم19( اًمٜم٤ًّمء: 1)

ٜمك أي٦م اًمنّميٗم٦م هق اًمٜمّّمٗم٦م ذم اعمٌٞم٧م واًمٜمٗم٘م٦م أن ُمٕم 144: 1: واًمٜمقوي 45: 2اًمٙمِّم٤مف 

اإلمج٤مل ذم اًم٘مقل واعمٌٞم٧م واًمٜمّٗم٘م٦م، وىمٞمؾ: »أّٟمف  49: 1واإلمج٤مل ذم اًم٘مقل، وذم شمٗمًػم اًمٌٖمقي 

  ش.أن يّمٜمع هل٤م ُم٤م شمّمٜمع ًمف
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نمة سمال اًمٕمرف اًمٕم٘مالئل ُمٕمرووم٤ًم سمحٞم٨م يٙمقن قمدُمف ُمقضم٤ًٌم ًمّمدق قمٜمقان اًمٕم

ُمٕمروف أو اًمٕمنمة سم٤مًمًقء، وهذا اعمٕمٜمك اعمًتٗم٤مد ُمـ أي٦م اًمٙمريٛم٦م ٓ يٗمٞمد مم٤مصمٚم٦م 

احلؼ اجلٜمز سملم اًمرضمؾ واعمرأة: ٕن قمدم اؾمتج٤مسم٦م اًمرضمؾ أطمٞم٤مٟم٤ًم ورسمام يمثػمًا ذم 

ٛمرد اًمٙم٤مُمؾ ٜمقان قمنمة اًمًقء، سمخالف صقرة اًمتسمٕمض اًمّّمقر ٓ يقضم٥م صدق قم

حق ٘مٚمٞمؾ، وُمـ هٜم٤م ومٝمذه أي٦م شمدومٕمٜم٤م ظمٓمقًة يمٌػمة ٟمأو اًمٙمثػم اًمالوم٧م وأطمٞم٤مٟم٤ًم اًم

حديد اًمزُم٤مين اعمت٘مّدم، وىمد شم٘مؽمب ُمـ اًمرأي أظمر إُم٤مم سم٤مًم٘مٞم٤مس إمم ٟمٔمري٦م اًمت

 ىم٦م وسمتامم اُمتداداشمف.سم٤مًمداًم٘م٤مئؾ سم٤معمِم٤مهب٦م، ًمٙمٜمٝم٤م ٓ شمثٌتف 

ؽ سمٛمٗمٝمقم يمّؾ ُمـ صحٞمح٦م قمٛمرو سمـ أذيٜم٦م وصٗمقان سمـ  افقجف اْلامس: ًّ اًمتٛم

ت٘مّدُمتلم: ٕن إومم يٗمٞمد ُمٗمٝمقُمٝم٤م أٟمف ًمق مل حيّمؾ إيالء ُمـ ىمٌؾ اًمرضمؾ وم٢من حيٞمك اعم

ًمٚمّزوضم٦م طمؼ وىمقل ذم إرسمٕم٦م أؿمٝمر، وسم٤مًمت٤مزم قمٚمٞمف إصمؿ ُمـ يمّٗمف قمٜمٝم٤م هذه اعمدة، وأُم٤م 

اًمث٤مٟمٞم٦م وم٢من ُمٗمٝمقُمٝم٤م يٕمٓمل أٟمف ًمق شمريمٝم٤م أىمؾ ُمـ أرسمٕم٦م أؿمٝمر يم٤من آصماًم ذم صقرة قمدم 

 نمح اعمذيمقر هلذه اًمرواي٦م ؾم٤مسم٘م٤ًم.وضمقد اعمّمٞم٦ٌم واهلّؿ وومؼ اًم

، ٤مهرًا: ٕهن٤م سمّمدد ذيمر طمٙمؿ حمّددواًمرواي٦م إومم ُمٗمٝمقُمٝم٤م هبذا اًمِمٙمؾ شم٤مّم فم

ـ وهق  ، وم٢من ذط اعمٜمٓمققٗمٝمقم ومٞمٝم٤مهمػم أّن اًمرواي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ىمد يْمّٕمػ ُمـ ىمّقة هذا اعم

يٕمٜمل  ، وهذا×وضمقد اهلّؿ واعمّمٞم٦ٌم ـ ىمد ورد ذم يمالم اًم٤ًمئؾ ٓ ذم ضمقاب اإلُم٤مم

ىمد شمقضّمف قمغم اًمٗمروّٞم٦م اًمتل اؿمتٛمٚمٝم٤م اًم١ًمال، وهذا اعم٘مدار ٓ  ×أن ضمقاب اإلُم٤مم

ىمد حلظ ذم ضمقاسمف اًمّمقرة اًمٕمٙمًّٞم٦م عمٗمروض × يٕمٓمل فمٝمقرًا ذم أن اإلُم٤مم

طمتامل سمٕمٞمد قمروم٤ًم: ٕن اعمجٞم٥م ي٠مظمذ قم٤مدة ُمٗمروض اًم١ًمال اًم٤ًمئؾ، وم٢من هذا آ

هٜم٤م صقرة قمدم اهلّؿ واعمّمٞم٦ٌم ومال سمٕملم آقمت٤ٌمر وٓ ئمٝمر ُمـ ُمٗمروض اًم١ًمال 

 ُمٕمٜمك أو ٓ ضورة ُمٚمزُم٦م ًمتقضّمف اجلقاب قمغم ُم٤م ٓ دًٓم٦م ذم اًم١ًمال قمٚمٞمف.

إٓ أّن هٜم٤م شمٕمٚمٞم٘م٤ًم، وهق أن هذيـ اعمٗمٝمقُملم يٗمٞمدان ـ قمغم أىمَم شم٘مدير ـ أن ًمٚمٛمرأة 
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احلؼ ذم إرسمٕم٦م أؿمٝمر، ًمٙمٜمّٝمام ٓ يدّٓن قمغم أن هذا احلؼ هق سمحٞم٨م جي٥م قمغم 

ج آؾمتج٤مسم٦م ًمزوضمتف دائاًم، وسم٤مًمت٤مزم ومٝمام يٜمًجامن ُمع ُم٤م شم٘مدم ُمـ ُمدًمقل آي٦م اًمزو

اًمٕمنمة سم٤معمٕمروف وٟمحقه٤م مم٤م شم٘مّدم، سمؾ ىمد حيتٛمالن ٟمٔمري٦م اًمتحديد اًمزُم٤مين ٟمٗمًف ُمـ 

 دون ُمرضّمح ٕطمد اًمتّمّقريـ قمغم إىمّؾ.

ؽ سم٘مقًمف شمٕم٤ممم: ﴿ افقجف افسادس: ًّ ـه ِمْثُؾ افهِذي َظَؾْقفِ اًمتٛم ، ﴾ـه بِادَْعُروِف َوََلُ

ـّ ُمع إُمر اعمٗمروض  وذًمؽ سمت٘مري٥م أن أي٦م اًمٙمريٛم٦م شمٗمٞمد شمِم٤مسمف احلؼ اًمذي يث٧ٌم هل

، وطمٞم٨م إن اعمرأة ُمٚمزُم٦م سمتٛمٙملم ٟمٗمًٝم٤م ًمٚمزوج قمٜمد رهمٌتف ذم ذًمؽ، وم٢مٟمف ـ  ـّ قمٚمٞمٝم

وسمٛم٘مت٣م أي٦م ـ يٙمقن هل٤م احلؼ ذم اؾمتج٤مسم٦م اًمزوج هل٤م قمٜمد رهمٌتٝم٤م أيْم٤ًم، وإٓ وم٢من 

 ل أي٦م ٓ يٙمقن حم٘م٘م٤ًم.ُمدًمق

 ؽر أن هذا افقجف يستدظل تساؤفغ ُها:

ضمؾ اعمرأة يمام ورد ذم أي٦م رضم٦م اًمقاطمدة اًمتل يٗم٤مرق ومٞمٝم٤م اًمرإٟمف ُم٤م هل اًمدّ  إّول:

ـّ درجةاًمٙمريٛم٦م قم٘مٞم٥م هذا اعم٘مٓمع اًمذي ٟم٘مٚمٜم٤مه آٟمٗم٤ًم ُم٤ٌمذًة ﴿ ﴾؟ وفؾّرجال ظؾقف

ـّ  ـّ هق اًمتّامصمؾ ذم اجلٜمس وومٝمٛمٜم٤م ُمـ وم٢مٟمف إذا يم٤من اعمراد ُمـ اًمتامصمؾ ومٞمام هل وومٞمام قمٚمٞمٝم

اًمدرضم٦م اًمقاطمدة اًمقطمدة اًمت٤مُّم٦م أي ظمّمقصٞم٦ّم واطمدة متٞمّز وشم٘مّدم اًمرضمؾ قمغم اعمرأة، 

وم٢من هذا ؾمقف يٗميض سمٜم٤م إمم ضورة إسمراز حم٤موٓت ًمتٗمًػم اًمٙمثػم ُمـ ومقارق احلؼ 

ذًمؽ، سمٕمد  سملم اًمرضمؾ واعمرأة يمٛمقوقع اًمٓمالق واحلْم٤مٟم٦م واًمتٕمّدد اًمزوضمل وهمػم

اومؽماض أّن هذه اًمدرضم٦م هل اًم٘مٞمٛمقُم٦م ًمتٍميح اًمٜمّص اًم٘مرآين هب٤م ذم ُمقوع آظمر: 

اُمقَن َظَذ افـنَساء﴿ َجاُل َؿقه وهذا شم٤ًمؤل ٟم٘ميض قمغم اًمٓمرف أظمر شمٗمًػمه  ﴾افرن

 وطمّٚمف. 

                                           
 ، واؾمتدل هب٤م اًمًٞمد ومْمؾ اهلل ذم يمت٤مب اًمٜمٙم٤مح، ُمّمدر ؾم٤مسمؼ.228( اًمٌ٘مرة: 1)

 .34( اًمٜم٤ًّمء: 2)
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ـّ هذا اإلؿمٙم٤مل اًمٜم٘ميض اعمث٤مر ىم٤مسمؾ ًمٚمحؾ: وذًمؽ سم٢مرضم٤مع أيمثر أو يمؾ  ًمٙم

اًم٘مٞمٛمقُم٦م، وم٤مًمّٓمالق وٟمحقه يٗمّن قمغم هذا إؾم٤مس، وإن يم٤مٟم٧م  اًمٕمٜم٤مويـ إمم قمٜمقان

سمٕمض اًمٕمٜم٤مويـ همػم واوح٦م ذم اٟمٓم٤ٌمق هذا اًمتٗمًػم قمٚمٞمٝم٤م، وقمغم أي٦م طم٤مل، ومٝمذا 

 سمح٨م آظمر ُمتٕمّٚمؼ سمذيؾ أي٦م ًمٞمس هٜم٤م حمّٚمف.

ـّ إن اًمّْمٛمػم ﴿ افثاين: ﴾ ذم أي٦م يٗمؽمض رضمققمف ـ يمام يٗمٝمؿ ُمـ ؾمٞم٤مق أي٦م ـ َل

ـَ اًمرضمٕمّٞم٤مت، وم٤مٔي٦م وردت قمغم اًمِّمٙمؾ اًمت٤مزم: ﴿ إمم اعمٓمّٚم٘م٤مت ْص به َؼاُت َيَسَ َوادَُطؾه

ـه  ـه ُيْمِم ـُ ـه إِن  ـَ َما َخَؾَؼ اَّللُ ِِف َأْرَحاِمِف ـه َأن َيْؽُتْؿ َٓ حَيِؾه ََلُ ـه َثاَلَثَة ُؿُرَوٍء َو  بَِلكُػِسِف

ـه َأَحؼه بِ  ـه ِمْثُؾ افهِذي بِاَّللِ َوافَقْقِم أِخِر َوُبُعقَفُتُف ـه ِِف َذفَِؽ إِْن َأَراُدوْا إِْصاَلًحا َوََلُ ِه َردن

ـه َدَرَجٌة..﴾ َجاِل َظَؾْقِف ـه بِادَْعُروِف َوفِؾرن وُمـ اًمقاوح أن اًمّْمامئر شمرضمع إمم  َظَؾْقِف

َؼاُت ﴿  ﴾ اًمقاردة ذم صدر أي٦م.َوادَُطؾه

هذا اعم٘مٓمع يٛمّثؾ ىم٤مقمدة قم٤مُّم٦م ذم  وووم٘م٤ًم ًمذًمؽ، ومٚمامذا اومؽمض ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م أن

قسم٤مًمت٤مزم يٙمقن       اًمٕمالىم٦م اًمزوضمٞم٦م ُمع أٟمف طمٙمؿ ُمرشمٌط سم٤مًمٕمالىم٦م ُمع اعمٓمّٚم٘م٦م اًمرضمٕمّٞم٦م؟

ُمٕمٜم٤مه أن ُم٤م يٗمرض قمغم اعمٓمّٚم٘م٦م اًمرضمٕمّٞم٦م ُمـ واضم٤ٌمت يٙمقن سم٤معم٘م٤مسمؾ هل٤م طمّؼ سم٢مزائٝم٤م 

ووضمقب أن يم٤معمٌٞم٧م ذم ُمٜمزل زوضمٝم٤م، واًمذي ّسح اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سمقضمقسمف قمٚمٞمٝم٤م 

 .ٓ خيرضمٝم٤م اًمرضمؾ ُمـ سمٞمتٝم٤م ومؽمة اًمٕمّدة إٓ ذم طم٤مًم٦م ارشمٙم٤مهب٤م اًمٗم٤مطمِم٦م اعمٌٞمٜم٦م

ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م أهن٤م اقمتؼمت هذا اعم٘مٓمع  واًمذي ئمٝمر سمٛمراضمٕم٦م اًمّتٗم٤مؾمػم

                                           
 .1الق: ( اًمٓم1)

: 1: وجمٛمع اًمٌٞم٤من ًمٚمّٓمؼمد 747ًمألردسمٞمكم: ش زسمدة اًمٌٞم٤من ذم سمراهلم أطمٙم٤مم اًم٘مرآن»( يراضمع 2)

: 94: 6: واًمتٗمًػم اًمٙمٌػم ًمٚمٗمخر اًمرازي 258: 2: ويمٜمز اًمٕمروم٤من ًمٚمٛم٘مداد اًمًٞمقري 575

: 1ش اًمٜمٙم٧م واًمٕمٞمقن»: وشمٗمًػم اعم٤موردي 25: 1: وشمٗمًػم اًمٌٖمقي 82: 3وشمٗمًػم اًم٘مرـمٌل 

: واًمتٗمًػم اعمٜمػم ًمٚمديمتقر وه٦ٌم 261: 1ط دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمّٞم٦م: وشمٗمًػم إسمـ اجلقزي  ،292
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ُمتٕمٚم٘م٤ًم سم٤مًمٕمالىم٦م سملم اًمّزوضملم، ٓ أٟمف ظم٤مّص سم٤معمٓمّٚم٘م٦م اًمرضمٕمّٞم٦م يمام هق واوح ُمـ 

نيـ، واًمذي يٗمٝمؿ ُمـ سمٕمض يمٚمامهتؿ ذم ذًمؽ ـ وإن مل يمٚمامت اًمٙمثػم ُمـ اعمٗم

يٓمرطمقا اًم٘مْمّٞم٦م يم٤مطمتامًملم سمؾ أرؾمٚمقا ُم٤م ذيمروه إرؾم٤مل اعمًّٚمامت ـ أن اعم٘مٓمع اًمذي 

يًٌؼ ُمقوع اًمِّم٤مهد ىمد ذيمر طمؼ اًمرضمؾ سم٢مرضم٤مع زوضمتف اعمٓمّٚم٘م٦م رضمٕمٞم٤ًم ذم اًمٕمّدة، 

ـّ إذا أردشمؿ اإلصوُمٕمٜمك ذًمؽ  ، وقمغم الح ذم ذًمؽ ٓ اإلأّن ًمٙمؿ إرضم٤مقمٝم ـّ ضار هب

ـّ  شم٘مديره ـ أي اإلرضم٤مع ـ ـّ درضم٦م... وهبذا ُمثؾ ومٞمٙمقن هل ـّ ٟمٕمؿ ًمٙمؿ قمٚمٞمٝم ُم٤م قمٚمٞمٝم

 يٕمّٛمؿ ُمدًمقل اعم٘مٓمع حمّؾ اًمِم٤مهد.

ٓمّٚم٘م٤مت ومل أقمثر ُمـ سملم يمٚمامت اعمٗمّنيـ قمغم ُمـ اطمتٛمؾ رضمقع اًمّْمٛمػم إمم اعم

ٛمٞمع ُمٕمٜمك واطمد وم٤معمراد سم٤مجل»ُم٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل طمٞم٨م ىم٤مل: ؾمقى إؿم٤مرة قم٤مسمرة ُمـ اًمٕمال

ـّ وسملم اًمرضم٤مل ُمع طمٗمظ ُم٤م ًمٚمرضم٤مل  وهق : أن اًمٜم٤ًمء أو اعمٓمّٚم٘م٤مت ىمد ؾمقى اهلل سمٞمٜمٝم

ـّ  ـّ ُمثؾ ُم٤م قمٚمٞمٝم ، ومجٕمؾ هل ـّ  .شُمـ اًمدرضم٦م قمٚمٞمٝم

واًمّمٞمٖم٦م اًمتل وردت ذم اًمتٗم٤مؾمػم ًمتؼمير شمٕمٛمٞمؿ اعم٘مٓمع ٓ يقصمؼ هب٤م قمغم ُمًتقى 

ؽمض رضمقع اًمْمٛمػم إمم اعمٓمّٚم٘م٤مت اًمٔمٝمقر اًمٕمرذم: ٕهن٤م جمّرد حم٤موًم٦م، وإٓ وم٤معمٗم

 ويٙمقن ُمٕمٜمك اًمدرضم٦م هق أّن ىمرار هذه اعمرأة ذم اإلُم٤ًمك أو اإلرؾم٤مل هق سمٞمد اًمرضمؾ.

وٟمحـ وإن يمٜم٤ّم ٓ ٟمجزم سمرضمققمف إمم اعمٓمّٚم٘م٤مت سمحٞم٨م ٓ يٜمٗمع ذم آؾمتدٓل هٜم٤م، 

ًمٙمـ قمغم إىمؾ ٓ ئمٝمر سمّمقرة يٛمٙمـ اإلشمٙم٤مء قمٚمٞمٝم٤م رضمققمف إمم اًمزوضم٤مت ًمٞمٛمثّؾ 

                                                                                                       
: وشمٗمًػم 661: 1: واًمدر اعمٜمثقر ًمٚمًٞمقـمل 271: 1: وشمٗمًػم اسمـ يمثػم 321: 2اًمّزطمٞمكم 

م: 1998، ط اًمٕمٌٞمٙم٤من، اًمّري٤مض 442: 1: واًمٙمِّم٤مف ًمٚمّزخمنمي 115ـ114: 1اًمٜمًّٗمل 

ٌزواري : و241: 2واًمتٌٞم٤من ًمٚمّٓمقد  ًّ : واًمٙم٤مؿمػ ًمٚمِمٞمخ 19ـ 18: 4ُمقاه٥م اًمرمح٤من ًمٚم

: 98: 2: وإُمثؾ 187: 1: واًمقضمٞمز ٓسمـ أيب ضم٤مُمع اًمٕم٤مُمكم 343: 1حمٛمد ضمقاد ُمٖمٜمّٞم٦م 

 .344: 2: ويمٜمز اًمدىم٤مئؼ ًمٚمٛمِمٝمدي 375: 2وشمٗمًػم اعمٜم٤مر 

 .232: 2( اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل، اعمٞمزان ذم شمٗمًػم اًم٘مرآن 1)
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 .دًة زوضمٞم٦ًم قم٤مُّم٦مىم٤مقم

٤مين أن ًمٚمٛمرأة احلؼ ذم إىمؾ ُمـ ًتٜمت٩م ُمـ جمٛمقع أدًّم٦م اًمرأي اًمثوقمٚمٞمف، وم٤معم

ذم اًمٕمرف اًمٕم٘مالئل  إؿمٝمر إرسمٕم٦م سمام حيقل دون اٟمحراومٝم٤م إظمالىمل ويٕمدّ 

ُمٕمرووم٤ًم، أُم٤م آؾمتج٤مسم٦م اًمتٗمّمٞمٚمّٞم٦م سمام ٓ يٗمًح اعمج٤مل وًمق سمٛمخ٤مًمٗم٦م واطمدة ومٝمذا همػم 

 اًمرأي اًمث٤مين يذه٥م إمم ُم٤م شمقّصٚمٜم٤م إًمٞمف.واوح، وًمٕمؾ ص٤مطم٥م 

وًمٙمـ يٌ٘مك هٜم٤م أٟمف قمغم شم٘مدير مت٤مُمّٞم٦م يم٤موّم٦م أدًم٦م اًم٘مقل إول واًمث٤مين ومام هق ـمريؼ 

 اجلٛمع سمٞمٜمٝمام؟ 

إٟمف ودون اًمدظمقل ذم ُم٘م٤مرٟم٦م يمّؾ دًمٞمؾ وُم٤م ي٘م٤مسمٚمف، وم٢من اعمرضّمح هق أدًم٦م اًم٘مقل 

يٌٕمد قمٜمف إُمٙم٤من اًمتخّمٞمص، وهل  اًمث٤مين ٕهن٤م أدًّم٦م ىمرآٟمٞم٦م قم٤مُّم٦م وُمتٕمّددة، وومٞمٝم٤م ُم٤م

 أىمقى ُمـ أدًم٦م اًم٘مقل إول طم٥ًم اًمٔم٤مهر.

 

 ْتٝذ١ ايبشح

واًمٜمتٞمج٦م اعمتحّمٚم٦م ُمـ جمٛمقع ُم٤م مت٧م اعمقاوم٘م٦م قمٚمٞمف ـ يمالً أو ُمْمٛمقٟم٤ًم ـ مم٤م شم٘مدم 

هق أّن ًمٚمٛمرأة طمؼ اعم٘م٤مرسم٦م سمام يزيؾ ُمؼمرات آٟمحراف إظمالىمل قمٜمده٤م أّوًٓ، وسمام 

ُمٕمرووم٤ًم سمحٞم٨م يٙمقن شمريمف ُمّمداىم٤ًم ًمٚمٕمنمة اًمًٞمئ٦م صم٤مٟمٞم٤ًم،  يٕمد ذم اًمٕمرف اًمٕم٘مالئل

 وهذه اًمٜمتٞمج٦م شمؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م جمٛمققم٦م ٟمت٤مئ٩م أسمرزه٤م: 

إّن اًم٘مْمٞم٦م ُمتحريم٦م وٓ يقضمد أي حتديد زُم٤مين ومٞمٝم٤م، سمؾ ختتٚمػ سم٤مظمتالف  أّوًٓ ـ

 إزُمٜم٦م وإُمٙمٜم٦م واًمٔمروف وـم٤ٌمئع اًمٜم٤ًمء و...

ي صٞمٖم٦م إـمالىمٞم٦م ؿم٤مُمٚم٦م سمحٞم٨م يمٚمام أرادت ٓ يٕمٜمل احلؼ اجلٜمز ًمٚمزوضم٦م أ ثاكقًا ـ

وضم٥م قمغم اًمزوج آؾمتج٤مسم٦م سمؾ شمتحرك اًم٘مْمٞم٦م، وم٘مد يٙمقن اُمتٜم٤مع ُم٤م حمرُم٤ًم وىمد 

يٙمقن أيمثر ُمـ اُمتٜم٤مع همػم حمرم شمٌٕم٤ًم عمدى صدق اًمٕمنمة اًمًٞمئ٦م واًمٔمٚمؿ اًمٕم٘مالئل 
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 وٛمـ إـم٤مر ُم١مؾم٦ًم اًمزواج. 

همػم ؿم٤مسم٦م، يم٤من اًمزوج ٓ ختتٚمػ اًم٘مْمٞم٦م ؾمقاء يم٤مٟم٧م اًمزوضم٦م ؿم٤مسم٦م أم  ثافثًا ـ

ُم٤ًمومرًا أم طم٤مضًا وُم٤م ؿم٤مسمف هذه اًمٕمٜم٤مويـ، سمؾ اًم٘مْمٞم٦م شمتٌع ُم٤م شم٘مدم ُمـ قمٜم٤مويـ، 

 ٟمٕمؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمٜم٘مٓمٕم٦م هٜم٤مك جم٤مل ًمٚمت٠مُمؾ ًمٞمس هٜم٤م سمحثف. 

دظم٤مل ًمٚمحِمٗم٦م، سمؾ يٛمتد اعم٘م٤مرسم٦م وآشمّم٤مل اجلٜمز هٜم٤م ٓ يٕمٜمل حمض اإل رابعًا ـ

ورومع آٟمحراف اًمذي ُمٜمف ُم٤م هق حمرم همػم  ًمٙمؾ ُم٤م شم٘متْمٞمف طمٞمثٞم٤مت اًمٕمنمة احلًٜم٦م

اًمزٟم٤م أيْم٤ًم، وم٘مد يٕمؼّم قمـ اشمّم٤مل ضمٜمز ُمٙمتٛمؾ، وُمـ هٜم٤م شمتحّدد أيْم٤ًم ُم٠ًمًم٦م أّن 

ٌُؾ أو أّٟمف يٙمٗمل اًمدسمر، وم٤مًم٘مْمٞم٦م ُمتحريم٦م وختتٚمػ  اعم٘م٤مرسم٦م ٓسمّد أن شمٙمقن ُمـ ىُم

ٟمحق سم٤مظمتالف اًمٓم٤ٌمئع واحل٤مٓت اًمٜمٗمًٞم٦م، وٓ يٛمٙمـ ووع صٞمٖم٦م حمددة ُمٚمزُم٦م قمغم 

إـمالىمل، سمؾ ىمد شمٙمقن آُُمقر جُمْزئ٦م طمتك وًمق سمدون اعم٘م٤مرسم٦م ـ أي ُم٤م يًتٌٓمـ 

 اإلدظم٤مل ـ أطمٞم٤مٟم٤ًم. 

إّن احلٙمؿ هٜم٤م دمري قمٚمٞمف يم٤موّم٦م اًمٕمٜم٤مويـ احل٤ميمٛم٦م يمٕمٜم٤مويـ احلرج  خامسًا ـ

واًمير وآوٓمرار و... وًمٞمس ذم اعم٠ًمًم٦م ىمْم٤مء أو أداء أيْم٤ًم: ًمٕمدم وضمقد إـم٤مر 

 زُم٤مين يمام شم٘مدم. 

إّن ٟمًؼ إدًم٦م اعمت٘مدُم٦م هق يمقن اعم٠ًمًم٦م ُمٜمدرضم٦م أّوًٓ ذم احل٘مقق، وُمـ  شادشًا ـ

ّٓ سمتٌع ُمٓم٤مًم٦ٌم ذي احلؼ سمح٘مف، ومٛمع اًمتٜم٤مزل ًمٙمٗم٤ميتف  صمّؿ ومٚمٞمس إُمر طمٙماًم شمٙمٚمٞمٗمٞم٤ًم إ

 وقمدم احل٤مضم٦م يً٘مط، هذا واهلل اًمٕم٤ممل سم٠مطمٙم٤مُمف.

 



 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

  ايظ١ّٓ ايٓب١ّٜٛ 
 تٗاد اإلطالَٞدٚسٖا َٚهاْتٗا يف االد

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 َذخٌ

وقء ُمٜم٤مه٩م اًمٜم٘مد اًمت٤مرخيل  ذميٌدو ُمقوقع شمدويـ اًمًٜم٦ّم اًمٞمقم سم٤مًمغ إمهّٞم٦م 

ضم٤مسم٤مت ٟمٛمٓمّٞم٦م ٟم٤مضمزة إاعمٕم٤مسة، يمام ويٌدو ختّٓمل اًم٘مرن إول ًمٚمٝمجرة سمقاؾمٓم٦م 

شمقطمل سمردم اهلقة اًمتل ظمٚم٘متٝم٤م اًمًٜم٦ّم اًمِمٗمقّي٦م ًم٘مرن يم٤مُمؾ، يٌدو هق أظمر ضسم٤ًم ُمـ 

ُمل أو اًمتٕمٛمٞم٦م حل٘م٤مئؼ سم٤مشم٧م اًمٞمقم أؾم٤مؾم٤ًم ه٤مُم٤ًم ًمٚمدقمقة إلقم٤مدة ىمراءة اًمًٜم٦ّم اًمتٕم٤م

 اًمٜمٌقي٦م قمٛمقُم٤ًم.

وذم هذا اًمًٞم٤مق، يتّؿ يمن اًمٓمقق اعميوب قمغم اًمًٜم٦ّم اعمٜم٘مقًم٦م، وحتٓمٞمؿ 

احلقاضمز اًمٜمٗمًٞم٦م اعمّمٓمٜمٕم٦م طمقهل٤م، وي١مؾّمس ًمٜم٘مد ُمْمٛمقين ًمٚمحدي٨م شمؼّمره اًمٗمؽمة 

دي٨م، قمٜمٞم٧م اًم٘مرن إول ًمٚمٝمجرة، وهذا اًمًٞم٤مق اعمٔمٚمٛم٦م اعمجٝمقًم٦م ُمـ شم٤مريخ احل

ٟمٗمًف ؾم٤مهؿ إمم طمّد يمٌػم ذم فمٝمقر ٟمزقم٤مت طم٤مّدة وسمٜمٞمقي٦م ذم اًمٕم٤ممل اًمٕمريب 

واإلؾمالُمل، أسمدت احلدي٨م أيمثر وٕمٗم٤ًم وأؿمّد هزاًم٦م ذم واىمٕمف اًمت٤مرخيل وحمتقاه 

اًمٕمٚمٛمل، ومٛمـ اًمِمٞمخ حمٛمد رؿمٞمد رو٤م وأؾمت٤مذه ـ وُمٕمٝمام حمّٛمد شمقومٞمؼ صدىمل ـ 

وصقًٓ إمم طمٜمٗمل  ،آٟمٞمقن ذم اهلٜمد وسم٤ميمًت٤من( ُمرورًا سم٠ميب رّي٦م وأمحد أُملم)واًم٘مر

وىم٤مؾمؿ أمحد وآظمريـ، سمدأت طمريم٤مت اًمٜم٘مد اًمداظمكم واخل٤مرضمل ًمٚمًٜم٦ّم اعمٜم٘مقًم٦م ذم 

 قمٛمٚمٞم٦م شمٕمري٦م ؿمديدة وُمٙمّثٗم٦م مل يًٚمؿ ُمٜمٝم٤م أطمٞم٤مٟم٤ًم اًمٜمص اًم٘مرآين ٟمٗمًف.
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ظمػم هٞمؿ ومقزي ذم اًمٕم٘مد إإلسمرا شتدويـ افسـّة»وذم هذا اإلـم٤مر، ضم٤مء يمت٤مب 

ـٍ ًمٚمٕمالىم٦م ُمع  ُمـ اًم٘مرن اًمٕمنميـ، ًمٞمٓمرق هذه اإلؿمٙم٤مًمٞم٦م، اًمتل شمٜم٤مدي سم٢مقم٤مدة شمٙمقي

 وقء ىمٞمٛمتٝم٤م اعمٕمرومٞم٦م واًمٕمٛمالٟمٞم٦م اًمٞمقم. ذماًمًٜم٦ّم، وحتديد دوره٤م 

ُمًّجٚملم ذم اخلت٤مم شم٘مٞمٞماًم ، وسم٢مجي٤مز ـ اؾمتٕمراض ٟمٔمري٦م اًمٙمت٤مب وؾمقف ٟمح٤مول ـ

 إمج٤مًمٞم٤ًم هل٤م.

 

 عش١ّٜ ايهتاب يف ق١ُٝ ايظ١ّٓ ٚدٚسٖاْأٚاًل: 

حي٤مول اًمٙمت٤مب شمٙمقيـ ُمقىمػ قمٚمٛمل ـ قمٛمكم ُمـ اًمًٜم٦ّم اعمٜم٘مقًم٦م، وهذا ُم٤م جيٕمٚمف 

يمت٤مسم٤ًم ه٤مدوم٤ًم ٓ حيّدد ووٕم٤ًم شم٤مرخيٞم٤ًم ومح٥ًم سم٘مدر ُم٤م حي٤مول اخت٤مذ ُمقاىمػ ىم٤مئٛم٦م قمغم 

ٜم٤مي٤م ُمٕم٤ميػم، وشمٕمتٛمد اعمقاىمػ اعمتخذة إزاء اًمًٜم٦ّم اًمٜمٌقي٦م قمغم أريم٤من شمقّزقم٧م ذم صم

 اًمٙمت٤مب، وٓطم٧م أهن٤م إؾم٤مس اًمذي ىم٤مم قمٚمٞمف.

                                           
صٗمح٦م ُمـ احلجؿ اًمرىمٕمل اعمتقؾّمـط، يِمـتٛمؾ  412ٌب ُم١مًّمػ ُمـ ، يمت٤مششمدويـ اًمًٜم٦ّم»يمت٤مب  ( 1)

شمٕمريـػ اًمًـٜم٦ّم واخلالومـ٤مت قمـغم »ىم٤ًمم صمالصم٦م، يٕم٤مًم٩م إول ُمٜمٝم٤م واًمذي حيٛمـؾ قمٜمـقان: أقمغم 

ُمًـ٤مك اًمّمـح٤مسم٦م إـ  3ـ اًمٜمٝمل قمـ شمدويـ اًمًٜم٦م  2ـ شمٕمريػ اًمًٜم٦م 1ؾمت٦م ومّمقل هل:  ششمدويٜمٝم٤م

ـ آضمتٝم٤مد ذم اًمٗم٘مـف  6أؾم٤ٌمسمف ٙمذب قمغم اًمٜمٌل وـ اًم 5سم٤مطم٦م شمدويـ اًمًٜم٦م إـ  4قمـ شمدويـ اًمًٜم٦م 

 ؾمالُمل.اإل

ـ أٟمـقاع احلـدي٨م  2ـ قمٚمـقم احلـدي٨م وأٟمقاقمٝمـ٤م  1ُم٤م اًم٘مًؿ اًمثـ٤مين )قمٚمـقم احلـدي٨م( ومٞمـدرس أ

ــ 5ـ اخلالف قمغم شمٕمريـػ اًمّمـح٤مسم٦م  4ـ اخلالوم٤مت طمقل صح٦م احلدي٨م  3واخلالوم٤مت طمقهل٤م 

 ٟم٘مد احلدي٨م ُمـ ضمٝم٦م اعمتـ.

طمٙم٤مم اًمٕم٘مـقد أـ  2طمٙم٤مم اجلٜم٤مئٞم٦م ذم اًمًٜم٦ّم ـ إ ٦1م سمٕمد اًمتدويـ(، ومٞمٕم٤مًم٩م أُم٤م اًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨م )اًمًٜمّ

 ـ أطمٙم٤مم اًمقصٞم٦م واإلرث. 4طمٙم٤مم اًمزواج واًمٓمالق ذم اًمًٜم٦ّم أـ  3ذم اًمًٜم٦ّم 

 قمالم.صمؿ خيتتؿ سمخ٤ممت٦م وومٝمرٍس ًمأل

سمراهٞمؿ ومقزي، وٟمنم دار ري٤مض اًمرّيس ًمٚمٙمت٥م واًمٜمنمـ، سمـػموت، اًمٓمٌٕمـ٦م إواًمٙمت٤مب ُمـ شم٠مًمٞمػ 

 م.2112ث٤مًمث٦م، اًم



 491 ................................. الشّية اليبوّية، دورها ومكاىتها يف االجتهاد اإلسالمي

وي١ميّمد اًمٙم٤مشم٥م ذم جمٛمؾ اًمٙمت٤مب قمغم أّن ًمٚمًٜم٦م دورًا وُمٙم٤مٟم٦م خمتٚمٗملم قماّم هق هل٤م 

أن، ومٛمٙم٤مٟمتٝم٤م أىمؾ، ودوره٤م أيمثر حمدودي٦م، وذًمؽ ًمٕمقاُمؾ داظمٚمٞم٦م وظم٤مرضمٞم٦م 

وًمف اؾمتٌٓمٜمتٝم٤م ذم شمٙمقيٜمٝم٤م وقمرو٧م قمٚمٞمٝم٤م قمؼم اًمت٤مريخ ُمِمّٙمٚم٦ًم ـ وومؼ ُم٤م ؾمٞمح٤م

 اًمٙمت٤مب ـ شمقًمٞمٗم٦ًم حمٙمٛم٦ًم أطم٤مـم٧م هب٤م خمْمٕم٦ًم إّي٤مه٤م ًمت٠مصمػماهت٤م، يم٤من أمّهٝم٤م:

 

 تعشٜف ايظ١ّٓـ 1

صمٛم٦م ضورة ذم اًمٌداي٦م ًمتٕمريػ اًمًٜم٦ّم، ذًمؽ أّن اًمٌمء اعمٗمٝمقم ذم اًمققمل اًمٕم٤مم 

ُمـ ىمقل أو ومٕمؾ أو شم٘مرير، وهذا هق ُم٤م  |هلذه اعمٗمردة، هق يمّؾ ُم٤م ضم٤مء قمـ اًمٜمٌل

قمٚمامء اًمٗم٘مف وأصقًمف قمدا اعمذه٥م اًمٔم٤مهري اًمذي ايمتٗمك ضمرت قمٚمٞمف شمّمّقرات 

 . سم٤مًمًٜم٦ّم اًم٘مقًمٞم٦م، يمام هق احل٤مل ُمع اًم٘مرآن اًمذي ٓ يتِمٙمؾ ؾمقى ُمـ ٟمصٍّ ُم٘مقل

وشمٌدو حم٤موًم٦م اًمٙمت٤مب ًمّم٤مًمح اؾمتٌٕم٤مد اًمًٜمتلم اًمٗمٕمٚمٞم٦م واًمت٘مريري٦م، وهق ُم٤م ٟمراه 

ل ؾم٤مر اعمًٚمٛمقن واوح اهلدف، ذًمؽ أّن هذه اعم٘مقًم٦م شمٗمرغ اعمجري٤مت اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمت

قمٚمٞمٝم٤م صدر اإلؾمالم ويم٤مٟم٧م ُمقاوم٘م٦م ًمألقمراف اجل٤مهٚمٞم٦م ... شمٗمرهمٝم٤م ُمـ اًم٘مٞمٛم٦م 

، أُم٤م ومٕمٚمف أو شم٘مريره ومال يٕمدو أن |اًمتنميٕمٞم٦م، ومام هق ؾمٜم٦م ًمٞمس إٓ ىمقل اًمٜمٌل

 .يٙمقن أُمرًا ُم٤ٌمطم٤ًم ًمٚمٛمًٚمٛملم آٟمذاك دون أن يتخذ صٗم٦م اًمتنميع اًمديٜمل

ّمقًمف إومم اعم٤ًمر اًمٕم٤مم ًمف ذم اًمٗمّمؾ إظمػم وهبذه اًمٓمري٘م٦م، يرؾمؿ اًمٙمت٤مب ذم وم

ي أهؿ ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ شمنميٕم٤مت اًمذي قم٘مده عمالطمٔم٦م اًمًٜم٦ّم سمٕمد شمدويٜمٝم٤م، حم٤موًٓ شم٘مرّ 

ضمٜم٤مئٞم٦م وقم٘مدي٦م وأهي٦م وهمػمه٤م، وطمٞمٜمام ٟمٕمٚمؿ ُمدى اًمؽميمٞمز اًمذي قمٜمك سمف هذا 

                                           
م،  2112شمدويـ اًمًٜم٦ّم، إسمراهٞمؿ ومقزي، ٟمنم ري٤مض اًمريس ًمٚمٙمت٥م واًمٜمنم، اًمٓمٌٕم٦م اًمث٤مًمثـ٦م،  (1)

 .36ـ  35ص

 .37: اعمّمدر ٟمٗمًف (2)
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ٕمٍم ؾمالُمٞم٦م وُمقروصم٤مت اًمإاًمٗمّمؾ إظمػم ذم اًمت٠ميمٞمد قمغم اشمّم٤مل ُم٤م سملم شمنميٕم٤مت 

اجل٤مهكم، وم٢من اًمّمقرة اعمتٙم٤مُمٚم٦م ؾمتٌدو ضمٚمّٞم٦م، ذًمؽ أّن اًمًػم اًمٕمٛمكم ًمٚمٛمًٚمٛملم قمغم 

ؾمالُمٞم٤ًم ُم٤م داُم٧م اًمًٜم٦ّم ـ طمتك أن ـ هل إوومؼ أقمراف اجل٤مهٚمٞم٦م ٓ ي٤ًموق شم٘مٜمٞمٜم٤ًم 

 اًم٘مقل اًمٜمٌقي ٓ همػم.

 

 ايظ١ّٓ املًض١َـ 2

ا اًمت٤ًمؤل: ُم٤م وشمتٚمق ضورة شمٕمريػ اًمًٜم٦ّم، طم٤مضم٦ٌم أظمرى ُم٤مؾّم٦م أيْم٤ًم، يثػمه٤م هذ

 هل اًمًٜم٦ّم )اًم٘مقًمٞم٦م( اعمٚمزُم٦م؟

وذم هذا اًمًٞم٤مق، حي٤مول اًمٙمت٤مب إدظم٤مل قمٜمٍم ضمديد يٗمؽمض أٟمف هق اًمذي خيٚمؼ 

أو ي٤ًمهؿ ُم٤ًممه٦م ضم٤مدة ذم ظمٚمؼ قمٜمٍم اإلًمزام ذم اًمًٜم٦ّم، وهذا اًمٕمٜمٍم هق اإلقمالن 

إُمر أُمرًا شمنميٕمٞم٤ًم ُم٤م قمغم اعمأل، ومًٞمٖمدو هذا  |قمغم اعمأل، ومٕمٜمدُم٤م يٕمٚمـ اًمٜمٌل

ىم٤مٟمقٟم٤ًم ُمٚمزُم٤ًم، أُّم٤م قمٜمدُم٤م يٙمقن اعمقىمػ اًمٜمٌقي ضمقاسم٤ًم قمـ شم٤ًمؤل ؿمخيص ٕطمد 

، وهذا هق اًمٓمٌع اًمّمح٤مسم٦م همػم ُمٕمٚمـ سمّمقرة رؾمٛمٞم٦م، ومًٞمٗم٘مد طمٞمٜمئٍذ صٗم٦م اإلًمزام

ـّ اًم٘مقاٟملم، وسم٤مًمت٤مزم ؾمتٌدو أُم٤مُمٜم٤م أرشم٤مل يمٌػمة ُمـ أظم٤ٌمر  اًمٕم٘مالئل آٟم٤ًمين ذم ؾم

 ام طمتك ًمق يم٤مٟم٧م ؾمٜم٦ّم ىمقًمٞم٦ّم.أطم٤مد همػم ذات ُمٕمٜمك أو إًمز

 

 ٠ ارتًط بني ايعبادات ٚاملعاَالتظاٖشـ 3

وذم ؾمٞم٤مق اًمًٜم٦ّم اعمٚمزُم٦م وجم٤مهل٤م اًمت٘مٜمٞمٜمل، صمّٛم٦م ظمٚمط أؾم٤مد ؾم٤مهؿ ذم ظمٚمؼ إرسم٤مك 

ذم اًمٕمالىم٦م ُمع اًمًٜم٦ّم ٟمٗمًٝم٤م، وهق اخلٚمط سملم اًمٕم٤ٌمدات واعمٕم٤مُمالت، إذ يذه٥م 

ٓ ٟم٤مدرًا، وًمذًمؽ إمل ي٘مع ظمالٌف ومٞمٝم٤م اًمٙمت٤مب إمم أن اًمٕم٤ٌمدات صمٌت٧م سم٤مًمتقاشمر وأٟمف 

                                           
 ...213ـ  212و 26و 23ـ  22: اعمّمدر ٟمٗمًف (1)
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أُمٙمـ آظمذ سم٤مًمًٜم٦ّم ومٞمٝم٤م، أُم٤م اعمٕم٤مُمالت ومٚمؿ شمٙمـ ؾمقى أظم٤ٌمر آطم٤مد همػم ُمٕمٚمٜم٦م ٓ 

 .إًمزام ومٞمٝم٤م

ويتّمؾ هذا اخلٚمط سملم اًمٕم٤ٌمدات وهمػمه٤م، سمآظمر سمٞمٜمٝمام، ذًمؽ أن اًمٕم٤ٌمدات 

ئٛم٦م قمغم اًمتحّقل ؾمٚمقيمٞم٤مت صم٤مسمت٦م زُمٙم٤مٟمٞم٤ًم، إُمر اًمذي ختتٚمػ قمٜمٝم٤م ومٞمف اعمٕم٤مُمالت اًم٘م٤م

شمِمقش يمٌػم ٟمتٞمج٦م ؾمقق اًمٓمروملم ُم٤ًمىم٤ًم واطمدًا ُمـ إمم واًمّمػمورة، وهذا ُم٤م أوم٣م 

 .ضم٤مٟم٥م رضم٤مٓت اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل

 

 ظاٖش٠ ايٓصٛص عذمي١ ايفا٥ذ٠ـ 4

دراج إوُمـ جمٛمقع إومٙم٤مر اعمت٘مّدُم٦م يٌدو ُمقىمػ اًمٙمت٤مب واوح٤ًم وُمٜمٓم٘مٞم٤ًم إزاء 

ٓ قمالىم٦م هل٤م سمٕم٘مٞمدة وٓ سمٕم٤ٌمدة وٓ يمت٥م احلدي٨م اًمٙمثػم ُمـ اًمٜمّمقص اًمتل 

، وشمٌدو هذه اًمٗمٙمرة ه٤مُم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٙم٤مشم٥م، إذ قمغم ُمٕم٤مُمٚم٦م... مم٤م يٗمٞمد اعمًٚمٛملم

طم٤مدي٨م اٟمٓمالىم٤ًم ُمـ قمدم ضمدواه٤م أؾم٤مؾمٝم٤م ؾمقف يتؿ اًمتٜم٤مزل قمـ قمدد يمٌػم ُمـ إ

 اًمٕمٛمكم اًمٞمقم ذم طمٞم٤مة اعمًٚمٛملم، ؾمقاء صح٧م ؾمٜمدي٤ًم أم مل شمّمح.

 

 ٚتذاعٝات ايظ١ّٓ ايؼف١ّٜٛيتذٜٚٔ سعش اـ 5

إٓ أّن فم٤مهرًة ه٤مُّم٦ًم ذم شم٤مريخ احلدي٨م ٓ يٛمٙمـ دم٤مهٚمٝم٤م قمغم اإلـمالق، طمٞم٨م 

اُمتّدت ىمراسم٦م اًم٘مرن ُمـ اًمزُمـ، أٓ وهل ُمٜمع شمدويـ اًمًٜم٦ّم اًمٜمٌقي٦م، وشمٌدي 

اًمتحٚمٞمالت اًمتل ظمرج هب٤م اًمٕمٚمامء اعمًٚمٛمقن قمؼم اًمزُمـ طمقل فم٤مهرة اًمٜمٝمل قمـ 

يمثر ُمـ رأي وشمّمّقر، سمٕمٞمدًا قمـ اجلدل أ، |مم اًمٜمٌلإ اًمتدويـ هذه واًمتل ٟم٧ًٌم

                                           
 .211و 149ـ  148و 143و 23ـ  21: اعمّمدر ٟمٗمًف (1)

 .13ـ  11: اعمّمدر ٟمٗمًف (2)

 .28: ٟمٗمًف اعمّمدر (3)
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طمقل حتديد شم٤مريخ اًمٜمٝمل اًمٜمٌقي، هؾ سمداي٦م ٟمزول اًمقطمل يمام ي٘مقل اًمديمتقر صٌحل 

اًمّم٤مًمح أو سمٕمد اًمًٜم٦م اًم٤ًمسمٕم٦م ًمٚمٝمجرة طمٞم٨م زاد اهتامم اًمٜم٤مس سم٤محلدي٨م يمام يرضمحف 

 .اًمٙمت٤مب ٟمٗمًف

ًمتحٚمٞمؾ اعمقروث قمـ اًمّمح٤مسم٦م وخيت٤مر اًمٙم٤مشم٥م ُمـ سملم اًمتحٚمٞمالت ُم٤م يّمٗمف أّٟمف ا

واًمت٤مسمٕملم، وهق ـ اؾمتٜم٤مدًا إمم ٟمّمقص ٕيب هريرة واسمـ ُمًٕمقد و... ـ احلذر ُمـ 

، وُمٞمزة مم ضم٤مٟم٥م يمت٤مب اهلل، ذم إؿم٤مرة ُمٕمّرو٦م سم٤مًمتقراة واإلٟمجٞمؾإفمٝمقر يمت٤مب 

هذا اًمتٗمًػم شم٤مرخيٞم٦م، ذًمؽ أن سم٘مٞم٦م اًمتٗم٤مؾمػم ًمٔم٤مهرة اًمٜمٝمل مل حتظ سم٤مًمٕمٛمؼ اًمت٤مرخيل إذ 

، واًمٜمتٞمج٦م رت سمٕمد قمٍم قمٛمر سمـ قمٌداًمٕمزيز وإقمالٟمف اًمرظمّم٦م ذم شمدويـ اًمًٜم٦ّمفمٝم

اعمٜمٓم٘مٞم٦م إصمر اؾمتٌ٘م٤مء هذا اًمتٗمًػم اًمقطمٞمد ًمـ شمٙمقن ـ سمٕمد اؾمتٕمراض ٟمّمقص دمقيز 

مم ضم٤مٟم٥م يمّؾ إاًمٙمت٤مسم٦م اًمتل وصٗم٧م سم٤مًمٜم٤مؾمخ٦م، واؾمتٕمراض سمٕمض ُم٤م يمتٌف اًمّمح٤مسم٦م 

اًمتحريؿ ـ ؾمقى اًمت٠مؾمٞمس ًمرومض  شمِمّددهؿ إزاء فم٤مهرة اًمٙمت٤مسم٦م طمّدًا سمٚمغ درضم٦م

ُمرضمٕمٞم٦م اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م، ُمرضمٕمٞم٦ًم مت٤مصمؾ ُم٤م طمّمؾ هل٤م سمداي٦م اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م اهلجري وُم٤م 

سمٕمد ُمع اًمّمح٤مح وهمػمه٤م، وم٤مهلدف ُمـ اعمٜمع يم٤من إومراد اًم٘مرآن سم٤معمرضمٕمٞم٦م، واهلدف 

ؾمٞمام وأٟمٜم٤م ٟمٕمرف أٟمف مل يٌؼ أصمر عمدّوٟم٤مت قمٍم ُٓمـ اًمتجقيز يم٤من احلٗمظ ٓ همػم، 

 .ح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم إّوًملم سمٕمد إشمالومٝمؿ أٟمٗمًٝمؿ هل٤ماًمّم

وُمـ هذا يمّٚمف، يٛمٙمـ ومٝمؿ اخلٓمقة اًمت٤مرخيٞم٦م اًمتل ىم٤مم هب٤م قمٛمر سمـ قمٌداًمٕمزيز، ومٚمؿ 

يرد هذا اخلٚمٞمٗم٦م إُمقي إقم٤مدة شمِمٙمٞمؾ ُمرضمٕمٞم٦م اًمًٜم٦ّم سم٘مدر ُم٤م اؾمتٝمدف وىمػ شمٞم٤مر 

                                           
 .45ـ  44: اعمّمدر ٟمٗمًف (1)
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وىمػ  ، ذم ظمٓمقة إصالطمٞم٦م شمراوم٘م٧م وظمٓمقشمف إظمرى ذم|اًمٙمذب قمغم اًمٜمٌل

)وإن ٟم٤مىمض هذا اًمتٗمًػم اًمذي خيت٤مره اًمٙم٤مشم٥م اًمٜمصَّ قمغم اعمٜم٤مسمر ×ؾم٥ّم قمكم

رؾمٚمف إمم واًمٞمف قمغم اعمديٜم٦م ُمٕمٚماًل ظمٓمقشمف أعمِمٝمقر ًمٕمٛمر سمـ قمٌداًمٕمزيز واًمذي ا

 (.69وهق ٟمص ذيمره اعم١مًمػ ٟمٗمًف ص شظمٗم٧م دروس اًمٕمٚمؿ وذه٤مب اًمٕمٚمامء»سمـ

 

 ظاٖش٠ ايهزب ٚاالختالمـ 6

قمـ فم٤مهرة ُمٜمع اًمتدويـ، يم٤مٟم٧م فم٤مهرة اًمٙمذب هل إظمرى  ودون أن شم٘مّؾ أمهٞم٦مً 

 ُمقهمٚم٦ًم ذم اًمت٠مصمػم قمغم ووع اًمًٜم٦ّم وُمٙم٤مٟمتٝم٤م اعمٕمرومٞم٦م و...

يمثر قمٛم٘م٤ًم وضمدي٦م ًمٔم٤مهرة اًمٙمذب، ودوره٤م وشم٠مصمػمه٤م ذم أصمّٛم٦م ُم٤م يدقمق ًمدراؾم٦م 

اخت٤مذ ُمقاىمػ ُمـ اًمًٜم٦ّم اعمٜم٘مقًم٦م، وىمد ضمرت دراؾم٤مت قمغم هذا اًمّمٕمٞمد، ؾم٤مهؿ 

اطمدٍة ُمٜمٝم٤م ذم اإلدٓء سمدًمقه، ُمٕمّٚماًل فمقاهر اًمٙمذب قمغم اًمٜمٌل سم٠مؾم٤ٌمب اعم١مًمػ ذم و

، ُمٕمت٘مدًا قمدم وضمقد ٟمّص ذم هذا |مم ؾمٚمٌٞم٤مت ٟمٔم٤مم احلٙمؿ سمٕمدهإقمدة شمرضمع 

فم٤مهرة شمدويـ اًمًٜم٦ّم وقمدم وضمقد ؾمٚمٓم٦م شمنميٕمٞم٦م إمم اعمقوقع، يمام يْمّؿ هذا اًمٕم٤مُمؾ 

 .ىمّم٤مئٝم٤م ًمّم٤مًمح ُم٘مقًم٦م آضمتٝم٤مدإُمٜمت٘مدًا 

طم٤مدي٨م ًمّم٤مًمح هذا اًمًٞم٤مق شم٠ميت فم٤مهرة اعمٜم٤مىم٥م واعمث٤مًم٥م، إذ ختتٚمػ إوذم هذا 

اًمّمح٤ميب أو ذاك إمم أن يٌٚمغ احل٤مل درضم٦م شم٘مديس اًمّمح٤مسم٦م، وشم٘مع ُمٕمريم٦م طم٤مّدة سملم 

، وذم إـم٤مر اؾمتٕمراوف ٟمامذج ُمـ هذه اًمٜمّمقص طمقل اخلٚمٗم٤مء ُمقيلم واًمِمٞمٕم٦مإ

، يًّجؾ اعم١مًمػ ٟم٘مدًا ىمقي٤ًم اًمراؿمديـ ووم٤مـمٛم٦م وقم٤مئِم٦م واحلًٜملم واًمٕم٤ٌمس وُمٕم٤موي٦م

                                           
 .69ـ  68: اعمّمدر ٟمٗمًف (1)
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، ويمذًمؽ يٜمت٘مد إيراده قمغم اًمٌخ٤مري ُمتٝماًم إّي٤مه سمٕمدم احلٞم٤مدي٦م إزاء قمكم وأهؾ سمٞمتف

ٟمّمقص٤ًم ذم ُمدح احلًـ دون احلًلم ذم ظمٓمقة شمتٜم٤مؾم٥م وقمالىمتٝمام سم٤مًمًٚمٓم٦م 

، وقمغم ٟمٗمس اًمًٞم٤مق إيراد اًمٌخ٤مري ، قمغم ظمالف سم٘مٞم٦م اًمٙمت٥م احلديثٞم٦مإُمقي٦م

ُمٜم٤مىم٥م ُمٕم٤موي٦م، ُمتج٤مهاًل قم٤مُمر سمـ وائٚم٦م اًمٙمٜم٤مين سمٕمدم روايتف قمٜمف ٓهت٤مُمف  طم٤مدي٨مأ

 .سم٤مًمتِمّٞمع ًمٕمكم

وذم ؾمٞم٤مق حتٚمٞمٚمف ًمٔم٤مهرة اًمدّس واًمتزوير، طم٤مول اًمٙمت٤مب اؾمتٙمِم٤مف اًمدواومع 

 اًمتل أدت إمم ٟمِمقئٝم٤م وؿمٞمققمٝم٤م، آشمٞم٤ًم قمغم ذيمر صمالصم٦م ُمٜمٝم٤م سمِمٙمؾ رئٞمز:

طم٤مدي٨م اًمٓم٤مقم٦م ًمٚمًٚمٓم٤من، وهل ـ دقمؿ اًمًٚمٓم٤مت، وهق ُم٤م يٗمّن فمٝمقر أ1

أطم٤مدي٨م شمٜم٤مىمض شمٍموم٤مت أُمث٤مل قم٤مئِم٦م وـمٚمح٦م واًمزسمػم وُمٕم٤موي٦م واسمـ اًمزسمػم 

 .ُمر اًمذي يٕمن شمٗمًػمهواحلًلم سمـ قمكم وزيد سمـ قمكم، إ

 .ـ اًمؽمهمٞم٥م ذم اًمزهد واًمٕم٤ٌمدة2

ـ اًمٞمٝمقد اعمت٠مؾمٚمٛمقن، اًمذيـ اظمتٚم٘مقا ىمّمّم٤ًم شمٜم٤مؾم٥م ُم٤م ذم اًمتقراة وشمٕمّٔمؿ 3

ُمر ه١مٓء إٓ سمٕمد شمرمج٦م أيمرواي٦م رد اًمِمٛمس ًمٞمقؿمع سمـ ٟمقن، ومل يتٙمِّمػ  قمٔمامءهؿ

اًمتقراة إمم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم قمٝمد ه٤مرون اًمرؿمٞمد، وهٙمذا دظمٚم٧م اإلؾمالم ُم٘مقٓت 

 . اًمٞمٝمقدي٦م واًمٜمٍماٟمٞم٦م ذم اًمتِمٌٞمف واًمتجًٞمؿ واًمٕمٚمؿ اإلهلل و...
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 ُمرضمٕمّٞمتٝم٤م.وهبذا ؾم٤ممه٧م فم٤مهرة اًمٙمذب ذم اعمزيد ُمـ اومراغ اًمًٜم٦ّم ُمـ 

 

 ايعالق١ بني ايكشإٓ ٚايظ١ّٓـ 7

اًمٕمٜمٍم أظمر اًمذي ؾم٤مهؿ ذم إوٕم٤مف ُمٙم٤مٟم٦م اًمًٜم٦ّم ذم اًمٜمٔم٤مم اعمٕمرذم اإلؾمالُمل، 

يم٤من وىمقع احلدي٨م ذم اًمرشم٦ٌم اًمت٤مًمٞم٦م ًمٚم٘مرآن، وُمـ هٜم٤م شمت٠مؾّمس اعمٕم٤مدًم٦م اًم٘م٤موٞم٦م سمت٘مّدم 

ٕمٜمك ذم احلدي٨م، اًم٘مرآين قمغم احلديثل، وهذا اًمت٘مّدم يٛمثؾ أطمد أهؿ ٟمامذج ٟم٘مد اعم

وشمتٕم٤مود هٜم٤م ُم٘مقًمت٤من: إطمدامه٤م: إن اًمٜمٝمل قمـ شمدويـ اًمًٜم٦م يم٤من يراد ُمٜمف اًمت٠مؾمٞمس 

ذا قمٚمٛمٜم٤م إؾمٞمام ٓعمرضمٕمٞم٦م ىمرآٟمٞم٦م ُمت٘مّدُم٦م إُمر اًمذي حيٞمؾ جم٤مل ٟمًخ اًم٘مرآن سم٤مًمًٜم٦ّم، 

هـ( سمٕمد شمدويـ 318ن قمٚمؿ اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ ذم هذا اعمج٤مل فمٝمر ُمع اًمديٜم٤مري)أ

، وصم٤مٟمٞمتٝمام: آظمتالف اعمقضمقد سملم إطم٤مدي٨م وؿمٞمقع فم٤مهرة اًمًٜم٦ّم سم٘مرٟملم

اًمتٕم٤مرض، إُمر اًمذي يٗمًح اعمج٤مل ًمٚمٜمص اًم٘مرآين ًمتٙمقيـ ُمرضمٕمٞم٦م ًمف ذم هذا 

 .اعمْمامر

 

 يًظ١ّٓ األثش االدتُاعٞ ايظًيبـ 8

طم٤مول اًمٙمت٤مب ـ وذم أيمثر ُمـ ومرص٦م وُمٜم٤مؾم٦ٌم ـ اًمت٠ميمٞمد قمغم اًمدور اًمتٗمري٘مل 

ظمػم ُمٜمف سم٠من اًمٖمرض ُمـ اإلؾمالُمل، وىمد أوطمك اًمٗمّمؾ إ ًمٚمحدي٨م ذم اًمت٤مريخ

ن آظمتالوم٤مت أمم إهي٦م ... هق ًمٗم٧م اًمٜمٔمر طمٙم٤مم اعم٤مًمٞم٦م واجلٜم٤مئٞم٦م وإاؾمتٕمراض إ

اًمتل وىمٕم٧م سملم اًمٗم٘مٝم٤مء واعمدارس اًمٗم٘مٝمٞم٦م يم٤من ُمرّده٤م إمم فم٤مهرة اًمتٕم٤مرض ذم 

قمراف واًمت٘م٤مًمٞمد ، وذم هذا اًمًٞم٤مق يًتٕمرض اعم١مًمػ ؾمٚمًٚم٦م ُمـ إ احلدي٨م و...

                                           
 .181ـ  173: اعمّمدر ٟمٗمًف (1)

 .173ـ  167: عمّمدر ٟمٗمًف (2)

 .419ـ  293و 64: ّمدر ٟمٗمًفاعم (3)



 2ج /دراسات يف الفقه اإلسالمي املعاصر  ....................................... 498

اجل٤مهٚمٞم٦م اًمتل سم٘مٞم٧م ذم اإلؾمالم، وطمّمؾ ظمالف ومٞمٝم٤م سملم اًمٗم٘مٝم٤مء ٟمتٞمج٦م اظمتالف 

احلدي٨م )وًمق أهنؿ شمريمقا احلدي٨م وأدريمقا أن اعمٝمؿ ذم اإلؾمالم همػم اًمٕم٤ٌمدي وٌط 

و أو احلرج أطم٤ًمن وقمدم اًمير ٟمّم٤مف واإلاًمًٚمقك واًمتٕم٤مُمؾ سم٘مقاٟملم اًمٕمدل واإل

قمراف أ(، ٕقمروقا قمـ 347ُمالشمٞم٦م وم٘مٝمٞم٦م )ص... دون اظمتالق أٟمٔمٛم٦م ُمٕم٤م

اجل٤مهٚمٞم٦م اًمتل ٓ ٟمص ذم إىمراره٤م وإٟمام ؾمػمة قمٛمٚمٞم٦م(، وأُمثٚم٦م هذا اًمٜمقع يمثػمة ًمٞمس 

، وآٟم٘م٤ًمم ن دي٦م اعمرأة ٟمّمػ دي٦م اًمرضمؾ اًمذي يم٤من ُمٕمٛمقًٓ سمف ذم اجل٤مهٚمٞم٦مأأىمّٚمٝم٤م 

وأٟمف ٓ مجع سملم ، طمرار وقمٌٞمد سمحٞم٨م ٓ ي٘م٤مد طمرٌّ سمٕمٌدأآضمتامقمل اًمٓمٌ٘مل إمم 

، وأن اًمنىم٦م أظمذ ُم٤مل اًمٖمػم هًا ُمـ طمرز يمام يم٤مٟم٧م شمٗمٝمٛمف ىمّم٤مص ودي٦م

ن ٓ أ، و، واًمرظمّم٦م ذم شمزوي٩م همػم اًم٤ٌمًمٖملمن ًمٚمزواج طمٗمٚم٦م قمٚمٜمٞم٦مأ، واًمٕمرب

 و... رث وقم٤مُمؾ ىمّقة اًم٘مراسم٦م، وـمٌ٘م٤مت اإلوٓي٦م ًمألم قمغم سمٜم٤مهت٤م

 

 َٔ ْكذ ايظٓذ إىل ْكذ املنتـ 9

وسمٛمالطمٔم٦م فم٤مهرة اًمتٕم٤مرض سملم إطم٤مدي٨م، إمم ضم٤مٟم٥م ُمٕم٤مروتٝم٤م أطمٞم٤مٟم٤ًم ًمٚم٘مرآن 

اًمٙمريؿ، يٜمٗمتح احلدي٨م واؾمٕم٤ًم أُم٤مم ادم٤مه ٟم٘مد اًمٜمص دون آؾمتٖمراق ذم ٟم٘مد اًمًٜمد 

اًم احلدي٨م وطمده، وهل ٟم٘مٓم٦م اًمْمٕمػ اًمتل وىمع ومٞمٝم٤م اًمٗمٙمر اإل ًّ ؾمالُمل قمٛمقُم٤ًم ُم٘م

                                           
 .316: اعمّمدر ٟمٗمًف (1)

 .318ـ  317: اعمّمدر ٟمٗمًف (2)

 .311: اعمّمدر ٟمٗمًف (3)

 .313: اعمّمدر ٟمٗمًف (4)

 .358: اعمّمدر ٟمٗمًف (5)

 .359: اعمّمدر ٟمٗمًف (6)

 .365ـ  364: اعمّمدر ٟمٗمًف (7)

 .397: اعمّمدر ٟمٗمًف (8)
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، يمام ومٕمٚمف اًمؽمُمذي شحلًـا»مم صحٞمح ووٕمٞمػ، أو سم٢مو٤موم٦م إسمٚمح٤مظ ؾمٜمده 

وأوم٣م اًمٜمحق ُمٜمحك إؾم٤مٟمٞمد ُمع اًمتٖم٤مومؾ قمـ اعمْمٛمقن إمم ؾمٞمقل ُمـ اًمدراؾم٤مت 

اًمًٜمدي٦م طمقل صٗم٤مت اًمراوي واًمتل شمريّمز اًمٌح٨م ومٞمٝم٤م قمغم صٗم٤مت متس قمٜمٍم 

دون شمٚمؽ اًمتل متّس قم٘مؾ اًمٜم٤مىمؾ   اًمٜم٘مؾ ومح٥ًم، يم٤مًمقصم٤مىم٦م واًمٕمداًم٦م واًمْمٌط و...

دراك قمٜمده، مم٤م أىمَم رضم٤مل اًمٕمٚمؿ ُمًتقى اًمققمل واإلوومٙمره وأوم٘مف اًمذهٜمل و

فمٝمقر ُمًتقى ُمتدنٍّ ُمـ اًمرواي٤مت ذم اًمٙمت٥م إمم واًمٗمٙمر قمـ اًمرواي٦م وأّدى ذم اًمٜمٝم٤مي٦م 

 .احلديثٞم٦م

وذم إـم٤مر اًمًٜمد ودم٤مهؾ اعمتـ، شمٌدو ُمٗم٤مرىم٤مت قمّدة وُم٤ًمرات ضمرى قمٚمٞمٝم٤م 

 اًمًٚمػ:

اًمت٤مسمٕملم طمقل اًمٜم٘مؾ سم٤مًمٚمٗمظ أ ـ اخلالف اًم٘مديؿ واًمذي يٕمقد إمم قمٍم اًمّمح٤مسم٦م و

أو سم٤معمٕمٜمك، واًمذي اُمت٤مز قمٌداهلل سمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب وُمـ سمٕمده اًمِم٤مومٕمل سم٤مًمتِمّدد ذم 

 .اًمٜم٘مؾ سم٤مًمٚمٗمظ ومٞمف

يمٞمػ يٛمٙمـ اإلىمرار سمٜم٘مؾ ًمٗمٔمل، سمٕمد ىمرن ُمـ ُمٜمع اًمتدويـ؟ أًمٞمس ُمـ اعمٜمٓم٘مل 

ؾمتٜمتجقه وومٝمٛمقه إظمذ سم٤مًمٜمٔمري٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، واًم٘مقل سم٠من ٟم٘مقٓهتؿ يم٤مٟم٧م سم٤معمٕمٜمك، وُم٤م ا

 ؟ُمـ اعمْمٛمقن

ـ ُم٤م هل إؾم٤ٌمب اًمتل دقم٧م سم٤مًمٌخ٤مري وأُمث٤مًمف ًمٚمرواي٦م قمـ اخلقارج  ب

؟ هؾ هذا وُمٜم٤مصٌل قمكم اًمٕمداء، دون اًمِمٞمٕم٦م أو اعمتٝمٛملم سمٛمِم٤ميٕم٦م قمكم يم٤مسمـ ـمٗمٞمؾ

                                           
 .192ـ  191: اعمّمدر ٟمٗمًف (1)

 .212ـ  219: اعمّمدر ٟمٗمًف (2)

 .213ـ  212: اعمّمدر ٟمٗمًف (3)

 .183ـ  182: اعمّمدر ٟمٗمًف (4)

 .184: اعمّمدر ٟمٗمًف (5)

 .222ـ  219: اعمّمدر ٟمٗمًف (6)
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 اًمًٜمد سمّمٚم٦م؟إمم شمرضمٞمح ؾمٜمدي أو إىمّم٤مء قمغم أؾم٤مس ٓ يٛم٧م 

تل خت٤مًمػ وىم٤مئع اًمت٤مريخ، وٓ شمدقمٛمٝم٤م ج ـ اًمت٠مؾمٞمس ًمٜمٔمري٦م قمداًم٦م اًمّمح٤مسم٦م اًم

، قمالوًة وممّول ذم اعمراطمؾ إىمٕم٦م ذم ؾمٞم٤مق اًمثٜم٤مء قمغم اجلٞمؾ إأي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمقا

قمغم آؿمت٤ٌمه اًمٙمٌػم ذم شمٕمريػ اًمّمح٤مسم٦م شمٕمريٗم٤ًم يٜم٤مىمض اعمدًمقل اًمٚمٖمقي ًمٚمٙمٚمٛم٦م، وٓ 

 . يٜمًجؿ ُمع محالت اًم٘مرآن قمغم اعمٜم٤موم٘ملم..

وىمػ طمريم٦م ٟم٘مد اعمتـ يمٚمٞم٤ًم رهمؿ ُم٤م ٟم٘مٚمف إمم داًم٦م اًمّمح٤مسم٦م وىمد أدت ٟمٔمري٦م قم

سمق هريرة ُمـ ٟمّمقص ي٠مسم٤مه٤م اًمٕم٘مؾ واعمٜمٓمؼ أطم٤ٌمر( ًمٚمٛمًٚمٛملم )قمـ يمٕم٥م إ

 و.... ٟمٌٞم٤مء وُمٙم٤مٟمتٝمؿواًمت٤مريخ ذم اًمتجًٞمؿ وظُمُٚمؼ إ

ىمرار وهبذا شمٌدو ىمْمٞم٦م ٟم٘مد اعمتـ ُمٚمّح٦م ضمدًا، ويقاومؼ اعم١مًمػ أمحد أُملم ذم اإل

وؾم٤مط اًمٕمٚمٛمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ىمٞم٤مؾم٤ًم سمٜم٘مد اًمًٜمد، حم٤موًٓ ًمٔم٤مهرة ذم إسمْمٕمػ هذه ا

جي٤مد قمٛمؼ شم٤مرخيل ًمٔم٤مهرة ٟم٘مد اعمتـ ُمع اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م وهمػمه طمتك ذم إ)اعم١مًمػ( 

 .ُمقاضمٝم٦م رواي٤مت ٟم٘مٚمٝم٤م اًمٌخ٤مري ٟمٗمًف

                                           
 .228ـ  227: اعمّمدر ٟمٗمًف (1)

 .261ـ  232: اعمّمدر ٟمٗمًف (2)

 .285ـ  274: اعمّمدر ٟمٗمًف (3)

 ١مًّمـػ، احلـدي٨م اًمـذي رواه اًمٌخـ٤مري، ومم٤م يٜم٘مٚمف اعم271ـ  271ـ  269و 267: اعمّمدر ٟمٗمًف (4)

عمـ٤م سمٚمٖمـف أّن اًمٗمـرس وًّمـقا إسمٜمـ٦م ش يٗمٚمح ىمقم وًّمقا أُمـرهؿ إُمـرأةًمـ »: |قمـ أيب سمٙمرة قمـ اًمٜمٌل

يمنى قمٚمٞمٝمؿ، ويٜم٘مـد اعم١مًمـػ هـذا احلـدي٨م سمّمـدوره ُمــ أيب سمٙمـرة سمٕمـد هزيٛمـ٦م قم٤مئِمـ٦م زوج 

ٜم٘مـؾ قمـغم اإلـمـالق أّن ن اًمتـ٤مريخ مل يأذم ُمٕمريم٦م اجلٛمؾ، مم٤م يثػم اًمِمٙمقك، قمالوة قمـغم  |اًمٜمٌل

شم٤ًمؤل اًم٤ٌمطمثـ٦م وم٤مـمٛمـ٦م اعمرٟمٞمزـ:  اًمٗمرس ومٕمٚمقا ذًمؽ وٓ ذم أّي طم٘م٦ٌم زُمٜمٞم٦م ؾم٤مسم٘م٦م، وسمٕمد شمًجٞمٚمف

ينمح إصمر اًمذي شمريمف هـذا احلـدي٨م ذم اًمٗم٘مـف اإلؾمـالُمل ًمٞمحـّد ُمــ ، شهؾ يم٤من حمٛمد وّد اعمرأة؟»

ٓ » طم٤مدي٨م قمــ اًمٜمٌـل:إ ، ويمذا ُمـ مجٚم٦م274ـ  273طم٘مقق اعمرأة اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م، اٟمٔمر ص

 .269 ـ 267ٟمٔمر صا، اًمذي يٜم٤مىمض اًمت٤مريخ، شرض سمٕمد ُمئ٦م ؾمٜم٦م ٟمٗمس ُمٜمٗمقؾم٦ميٌ٘مك قمغم فمٝمر إ
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طم٤مول اعم١مًّمػ شمٙمقيـ ُمقىمػ ضمديد ُمـ اًمًٜم٦ّم  ،وسمجامع هذه اًمٕمٜم٤مس اًمتًٕم٦م

احل٘مٞم٘مٞم٦م همػم اعم٤ٌمًمغ ومٞمٝم٤م، وي١مؾّمس ًمٗم٘مف إؾمالُمل ٓ يًتٖمرق ذم يٕمٓمٞمٝم٤م ُمٙم٤مٟمتٝم٤م 

 اًم٘مْم٤مي٤م اجلزئٞم٦م سم٘مدر ُم٤م يًٕمك ًمتٖمٓمٞمتٝم٤م سمْمقاسمٓمف ويمّٚمٞم٤مشمف.

دواشمف ُمـ أؾمالم قم٤مًم٩م ومٞمف اإلهذا، وىمد قم٘مد اعم١مًمػ ومّماًل طمقل آضمتٝم٤مد ذم 

يمام ؾمجؾ ذم اًمٗمّمؾ إظمػم مجٚم٦م  اًم٘مٞم٤مس وآؾمتح٤ًمن واعمّم٤مًمح اعمرؾمٚم٦م و...

 .ُمالطمٔم٤مت قمغم سمٕمض اًم٘مقاٟملم اإلؾمالُمٞم٦م سمّمقرة ُمتٗمّرىم٦م

                                           
، شىمٗمؾ سمـ٤مب آضمتٝمـ٤مد»يْم٤ًم ذم هذا اًمٗمّمؾ فم٤مهرة أ، وىمد درس 158ـ  131: اعمّمدر ٟمٗمًف (1)

 وطمّمٞمٚم٦م ُم٤م يثػمه اًمٙم٤مشم٥م ذم هذا اًمٗمّمؾ:

 (.134ـ  131٘مقًم٦م ومهٞم٦م ٓ يٛمٙمـ حت٘م٘مٝم٤م )صمج٤مع واقمت٤ٌمره٤م ُمـ رومْمف ُم٘مقًم٦م اإل1

ـ اًم٘مٞم٤مس أؾمٚمقب ىم٤مٟمقين اؾمتخدُمف اًمٗم٘مٝم٤مء اًمٗمرٟمًٞمقن قمٜمد وم٘مدان اًمـٜمص، صمـؿ اؾمـتٌدًمقه ـ ُمـع 2

 (.136ـ  135ٟمٔمري٦م ضمٞمٜمل ـ سم٤مًمٕمقدة إمم ضمقهر اًم٘م٤مٟمقن وهق اًمٕمداًم٦م )ص

ٙمـقن اًمٜمتٞمجـ٦م ن آؾمتح٤ًمن ـمري٘م٦م إلصالح اعمٗم٤مؾمد اًمٜم٤ممج٦م قمـ اؾمتخدام اًم٘مٞمـ٤مس طمٞمـٜمام شمإـ 3

 (.136فم٤معم٦م )

ن اًم٥ًٌم ذم ُمٕم٤مرو٦م اعمّم٤مًمح اعمرؾمٚم٦م )اًمتل ىم٤مل هب٤م ُم٤مًمؽ( ُمـ ضم٤مٟم٥م أظمريـ سمٛمــ ومـٞمٝمؿ إـ  4

اًمِم٤مومٕمل واًمٖمزازم هق اخلٚمط سملم اًمٕم٤ٌمدات واعمٕم٤مُمالت، سمدقمقى أٟمف طمٞم٨م ٓ شمٕمـرف اعمّمـٚمح٦م 

 (.137ُمر يمذًمؽ ذم اعمٕم٤مُمالت )ُمـ اًمٕم٤ٌمدات وم٤مٕ

اعمتقاصؾ قمؼم اًمـزُمـ  ^وهق يٕمٜمل اضمتٝم٤مد أئٛم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م آضمتٝم٤مد، ن اًمِمٞمٕم٦م ومتحقا سم٤مبإـ 5

(، ويٌدو أن اعم١مًمػ ظمٚمط ذم ومٝمؿ ُمّمٓمٚمح آضمتٝم٤مد هٜم٤م سمـلم ُمٕمٜمٞمـلم ًمـف، وإٓ ومـ٢من ُمـ٤م 146)

وقمـدم طم٤مضمـ٦م  ^ئٛمـ٦مشمّدقمٞمف اًمِمٞمٕم٦م هق ومتح سم٤مب آضمتٝم٤مد ـ سم٠مطمد ُمٕم٤مٟمٞمـف ـ ذم طمـؼ همـػم إ

 .سمٞمٜمٝمؿ يمام هق اعمِمٝمقر ئٛم٦م ًمف طمتك يامرؾمقهإ

 ُمـ مجٚم٦م ُم٤م ؾمّجٚمف يمٛمث٤مل: (2)

ـ قمدم ُمقاوم٘متف قمغم إضمراء ُمٌدأ اعمامصمٚم٦م ذم اًمٕم٘مقسم٦م قمغم إـمراف ذم قمٍمٟم٤م سمٕمـد حتـريؿ اإلقمـالن 1

ؾمالُمل، ودون أن يْمـع طمـاّل مج٤مع اإلاًمٕم٤معمل حل٘مقق اإلٟم٤ًمن اًمٕم٘مقسم٤مت اجلًدي٦م، ُمٕمؽموم٤ًم سم٤مإل

ـّ بافسـ﴿ٔي٦م   (.313ـ  312)ص ﴾افس

ـٙم٤ًم سم٤مٔيـ٦م اًمٙمريٛمـ٦م، دون ـ رومْمف خمتٚمػ 2 ًّ اٟمقاع اًمٕم٘مقسم٤مت قمغم اًمزٟم٤م قمدا اجلٚمد ُمئـ٦م ضمٚمـدة، مت

 (.325شمٗمريؼ سملم اعمحّمـ وهمػمه و... )ص
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 ت حت١ًًٝٝ ْكذ١ٜٚقفاثاًْٝا: 

قم٤مدة ىمراءة اًمًٜم٦ّم ـ إلًمٞمٝم٤م إذٟم٤م إٔريم٤من اًمتًٕم٦م اًمتل ؾمٕمك اًمٙم٤مشم٥م ـ اشمٙم٤مًء قمغم ا

ؿمٙم٤مًمٞم٤مت شمقاضمف ظمٓمقشمف إطمٞم٤من يمثػمة، ًمٙمـ أودوره٤م، ُمثػمًا ُمالطمٔم٤مت ىمقي٦م ذم 

 سمٕمْمٝم٤م أظمر ضمقهري ٟمِمػم إمم ىمًٍؿ ُمٜمٝم٤م سم٢مجي٤مز:حتت٤مج إمم شمٙمٛمٞمؾ سمٕمْمٝم٤م ؿمٙمكم و

                                                                                                       
، راومْم٤ًم ٟمٔم٤مم اًمتٕمزير اًمذي خيْمع ٓؾمتٜم٤ًمسم٤مت اًم٘م٤ميض شٓ قم٘مقسم٦م إٓ سم٘م٤مٟمقن»ـ ي١ميّمد قمغم ُمٌدأ 3

 (.338ـ  334واحل٤ميمؿ )ص

( دون أن 358ـ  357ن آؾمـالم مل يٚمـزم سمـ٤معمٝمر )أ شوًمق سمخ٤مشمؿ ُمـ طمديد»ـ يٗمٝمؿ ُمـ ٟمّمقص4

اًمتل ذيمره٤م أيْمـ٤ًم، ومل يٗمّنـ اعمخـرج ُمــ اإلًمـزام  ﴾وآتقا افـساء صدؿاَتـ كحؾة﴿ينمح آي٦م 

 اًمقارد ومٞمٝم٤م.

ـ يرى أن اًمرو٤مع شم٤مرخيٞم٤ًم ُمّثؾ فم٤مهرة يٗمّمؾ اًمقًمد ومٞمٝم٤م قمـ أهٚمف، ًمٞمٕمٞمش ذم يمٜمػ قم٤مئٚمـ٦م صم٤مٟمٞمـ٦م، 5

ٞمٛم٦م اًمًٕمدي٦م، وُمـ صمؿ وم٤مًمرو٤مع ًمٞمس جمّرد روٕم٤مت حمّددة وطمٚم يمام طمّمؾ سملم اًمٜمٌل حمٛمد 

ٟم٤ٌمت حلؿ واؿمتداد قمٔمؿ و... وووم٘م٤ًم ًمـذًمؽ ُمــ اًميـوري إقمـ٤مدة اًمٜمٔمـر ذم يمـؾ أطمٙمـ٤مم إأو 

اًمرو٤مع ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل، ًمٜمٙمتِمػ أٟمف مل يٕمد هٜم٤مك اًمٞمقم ُمــ ٟمـامذج قمٛمٚمٞمـ٦م هلـذه اًمٔمـ٤مهرة 

 (.375ـ  374و 372ـ  371)

ك قمغم ذيمره٤م، يدرج اعم١مًّمػ ٟمت٤مضمف ذم قمـداد ٟمت٤مضمـ٤مت آدمـ٤مه اًمت٤مرخيـ٤مين ذم وهبذه اًمٜمامذج اًمتل أشم

ومٝمؿ إطمٙم٤مم، وهق ُم٤م ىمّدُم٧م ٟمامذج يمثػمة ًمٚمٖم٤ميـ٦م ومٞمـف ذم أوؾمـ٤مط شمٞمـ٤مر اًمتحـدي٨م اإلؾمـالُمل 

سم٤مخلّمقص: ُمـ ٟمقع طمٍم اًمٔمٝمـ٤مر واإليـالء سم٤مًمٕمـ٤مدات اًمٕمرسمٞمـ٦م، وإؿمـٝمر احلـرم سم٤مًمقوـع 

 ُمٙم٦ًم آٟمذاك واؾمتت٤ٌمقم٤ًم ُمقوقع اًمٜمًٞمئ٦م وشمٖمٚمٞمظ اًمٕم٘مقسم٦م اخل٤مص اًمذي يم٤من حيٙمؿ طمريم٦م احل٩م إمم

ذم هذه إؿمٝمر مح٤مي٦م حلريم٦م احلـ٩م وُمـ٤م يًـتتٌٕمٝم٤م ُمــ أووـ٤مع اىمتّمـ٤مدي٦م ذم ُمّٙمـ٦م وضمقارهـ٤م، 

ــ حتـ٧م  ويمذًمؽ ُمقوقع اًمرىّمٞم٦م اًمذي ذه٥م سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء أيْم٤ًم إمم رسمٓمف سم٤مًمقوـع اًمًـٞم٤مد

وُم٤م ذيمره اًمٌٕمض أيْم٤ًم ذم ىمْمٞم٦م اظمتّمـ٤مص قمٜمقان اًمتٕم٤مُمؾ سم٤معمثؾ ـ ودمريده ُمـ ؾمامت اخلٚمقد، 

ومم ُمـ شم٤مريخ اعمًٚمٛملم ٟمٔمرًا ًمٚمح٤مضم٦م إمم متّٞمـز ًمٚمحٞم٦م ويمذًمؽ اًمتحٜمّؽ سم٤معمراطمؾ إطمرُم٦م طمٚمؼ ا

إمم شمريمٞمٌـ٦م اعمجتٛمـع  ٝمؿسمٕمْمـ وقع اًمٕم٤مىمٚم٦م ذم اًمديـ٦م اًمـذي أطمـ٤ملاجلامقم٦م اجلديدة، وهٙمذا ُمق

ّٞمٜم٤مت اًمتل وىمع ـ وُم٤م يزال ـ سمح٨م ومٞمٝمـ٤م اًمزراقمل واًم٘مٌكم آٟمذاك... وهمػمه٤م اًمٙمثػم اًمٙمثػم ُمـ اًمٕم

 طمتك داظمؾ اًمتٞم٤مر اًمٗم٘مٝمل اعمدرد ُمـ زاوي٦م حمدوديتٝم٤م اًمت٤مرخيّٞم٦م.
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 إػهاي١ٝ ايعٓٛإـ 1

رهمؿ أن ُمقوقع اًمتدويـ  ششمدويـ اًمًٜم٦م»مل ٟمٕمرف عم٤مذا اظمت٤مر اًمٙم٤مشم٥م قمٜمقان 

ؿمٖمؾ طمٞمزًا حمدودًا ٟمًٌٞم٤ًم ُمـ اًمٙمت٤مب، طمتك ًمق قمؼّم قمـ اًم٘مًؿ إظمػم سمٕمٜمقان طم٤مول 

ّن هذا اًمٗمّمؾ إٟمام يٛمثؾ ٟم٘مدًا ، ذًمؽ أشاًمًٜم٦ّم سمٕمد اًمتدويـ»ومٞمف اؾمتحداث وصٚم٦م وهق 

 وم٘مٝمٞم٤ًم اؾمتحي ومٞمف اًمٜمّمقص ًمتًجٞمؾ ُمالطمٔم٤مت قمٚمٞمٝم٤م.

، ٓ يتّمؾ سمٛم٘مقًم٦م اًمتدويـ سم٘مدر ُم٤م يتّمؾ شقمٚمقم احلدي٨م»وطمتك اًم٘مًؿ اًمث٤مين 

سم٤مًمًٜم٦م واحلدي٨م قمٛمقُم٤ًم، وقمغم ٟمٗمس اًمًٞم٤مق ضم٤مء اًمٗمّمؾ اًم٤ًمدس ُمـ اًم٘مًؿ إّول 

 طمقل آضمتٝم٤مد.

( وم٘مط طمقل ُمقوقع 412ٙمت٤مب )ُمـ أصؾ صٗمح٦م ُمـ اًم 131وهبذا شمٙمقن 

اًمتدويـ وُم٤م يتّمؾ سمف، وقمٚمٞمف يم٤من ُمـ إٟم٥ًم قمٜمقٟم٦م اًمٙمت٤مب سمٕمٜمقان آظمر يدور 

 طمقل اًمًٜم٦ّم وُمٙم٤مٟمتٝم٤م اعمٕمرومٞم٦م واًمٕمٛمٚمٞم٦م.

 

 دات ٚاملعاَالتحنٛ ْعش١ٜ فًظف١ٝ فك١ٝٗ يفِٗ ايعباـ 2

مل ٟمٗمٝمؿ سمِمٙمؾ واوح ومٚمًٗم٦م اًمتٛمٞمٞمز اًمتل ووٕمٝم٤م اًمٙم٤مشم٥م سملم اًمٕم٤ٌمدات 

واعمٕم٤مُمالت، وهق متٞمٞمز راج ذم اًمٕم٘مقد إظمػمة وقمغم ٟمٓم٤مق واؾمع، ومٝمٜم٤مك ُمـ ي٘مقل 

سم٠من اًمٕم٤ٌمدات صم٤مسمت٦م ؾمٙمقٟمٞم٦م أُم٤م اعمٕم٤مُمالت ومٛمتحريم٦م، ورهمؿ اىمتٜم٤مقمٜم٤م سم٤مًمِمؼ اًمث٤مين ُمـ 

ُم٤م هق  ؟اًمٗمٙمرة ُمـ طمٞم٨م اعمٌدأ إٓ أٟمٜم٤م مل ٟمٗمٝمؿ ؾم٥ٌم اإلسار قمغم ؾمٙمقٟمٞم٦م اًمٕم٤ٌمدات

ٌنمي طمتك قمغم صٕمٞمد قمٚمؿ اًمٜمٗمس ر اًمٕم٘مؾ اًماًمدًمٞمؾ اًمذي حيٞمؾ ـ رهمؿ شمٓمقّ 

ن صمٌقهت٤م اًمتنميٕمل ٓ يزيد قمغم صمٌقت أظمالق ـ إضمراء شمٕمديالت ذم اًمٕم٤ٌمدة رهمؿ وإ

اعمٕم٤مُمالت؟ وم٘مد صمٌت٧م اًمٕم٤ٌمدات سم٤مًمًٜم٦ّم اًمٗمٕمٚمٞم٦م يمام يم٤من احل٤مل ُمع اعمٕم٤مُمالت اًمتل 

واخلٓمقط   ضم٤مٟمٌٝم٤م ؾمٜم٦ّم اًمت٘مرير، يمام اىمتٍم اًم٘مرآن قمغم اًمْمقاسمط اًمٕم٤مُم٦مإممضم٤مء 
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اًمٕمريْم٦م ـ يمام ي٘م٤مل ـ ذم اعمج٤مل اًمٕم٤ٌمدي يمام يم٤من احل٤مل مت٤مُم٤ًم ذم جم٤مل اعمٕم٤مُمالت 

طمٙم٤مم اًمّمالة وٓ اًمّمٞم٤مم وٓ اخلٛمس وٓ اًمزيم٤مة وٓ احل٩م يمام أوهمػمه٤م، ومٚمؿ شمرد 

ٟمامرؾمٝم٤م اًمٞمقم ذم أّي ٟمص ىمرآين، وُم٤م ورد ٓ يٕمدو أن يٙمقن قمٛمقُمٞم٤مت شمِم٤مسمف 

اَرًة َظـ َتَراضٍ ﴿، ﴾ْوُؾقْا بِافُعُؼقدِ أَ ﴿اًمٙمٚمٞم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م ُمـ ٟمقع  ، ﴾إِٓ َأن َتُؽقَن َِتَ

ْل ٓ َيُؽقَن ُدوَفًة َبْغَ إَْؽـَِقاِء ِمـُؽؿْ ﴿ ْؾُح َخْرٌ ﴿، ﴾ـَ ـٍ إَِػ ﴿، ﴾َوافصه إَِذا َتَداَيـتُؿ بَِدْي

ُتُبقهُ  ـْ ك َؾا َسؿًّ ـه ﴿ ،﴾...َأَجٍؾ مه ُؼقُه ْؼتُُؿ افـنَساء َؾَطؾن ـه  إَِذا َضؾه َِتِ ...، ٓ سمؾ يٛمٙمـ ﴾فِِعده

اًم٘مقل سم٠من اًمٜمّمقص اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمقاردة ذم ىمْم٤مي٤م احلرب واًمًٚمؿ واًمدوًم٦م واجلزاء 

هة واعم٤مل واًمثروة واًمٕمالىم٤مت آضمتامقمٞم٦م ـ اًمًٞم٤مؾمٞم٦م أيمثر طمٙم٤مم اجلٜم٤مي٦م وإأو

شمٗمّمٞماًل مم٤م ورد طمقل اًمّمالة )وهل أهؿ قم٤ٌمدة( واًمّمقم )وهق ُمـ اًمٕم٤ٌمدات إيمثر 

 ٤مزًا ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ( واحل٩م و... .إجي

٦م ّمٞمّ ٨م قمـ صم٤ٌمت قم٤ٌمدي هق اعمٗم٤موٚم٦م اًمٜمؾم٤مس ذم احلديأـ وم٢مذا اومؽموٜم٤م أّن إ

يمثر ُمـ أقر همػم اًمٕم٤ٌمدي٦م ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ُمُمر ًمٞمس يمذًمؽ، ومٜمّمقص إوم٤مٕ

 ُمقر اًمٕم٤ٌمدي٦م.إ

ة ؿ قمؼم اًمزُمـ ويمذًمؽ ؾمػمؾم٤مس هق ؾمػمة اعمًٚمٛملم وقمٚمامئٝمب ـ وإذا يم٤من إ

دي٤من ُمع ـم٘مقؾمٝمؿ اًمديٜمٞم٦م، ومٝمذا سمره٤من ىمد ي٘مٜمع همػم شمٞم٤مر اًمتحدي٨م ذم صح٤مب إأ

سمقصٗمٝم٤م اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل، ذًمؽ أن هذا اًمتٞم٤مر ٓ يقزم ـ حم٘م٤ًم ـ أمهٞم٦م ًمٚمتجرسم٦م اًمت٤مرخيٞم٦م 

يٚمزم أظمرون سم٤مشم٤ٌمقمف، يمٞمػ وىمد ضمرت اًمًػم ٟمٗمًٝم٤م أيْم٤ًم ذم همػم اًم٘مْم٤مي٤م  ٤مً ُم٘مّدؾم

 اًمٕم٤ٌمدي٦م.

همٞم٤مب اًمرؤي٦م إزاء أهار اًمتنميع اًمٕم٤ٌمدي إُمر اًمذي يٛمٞمزه قمـ  ج ـ أن ٟمٗمؽمض

ذا يمٜم٤ّم ٟمدظمؾ ذم احل٤ًمب إاعمٕم٤مُمالت، وذم هذا اًمًٞم٤مق شمٌدو ُمالطمٔم٦م ٟم٤مىمدة، 

)وأهؾ سمٞمتف قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م(، وم٢من مجٚم٦م  |طم٤مدي٨م اعمٜم٘مقًم٦م قمـ اًمٜمٌلاًمرواي٤مت وإ
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حق اًم٘مٓمع واًمٞم٘ملم، ُمـ اًمتنميٕم٤مت اعمٕم٤مُمالشمٞم٦م شمٌدو هل إظمرى همػم ُمٗمٝمقُم٦م قمغم ٟم

وإذا ُم٤م يم٤مٟم٧م ىم٤مسمٚم٦ًم ًمتٗمًػم حمتٛمؾ ضمدًا وم٢من اًمٕم٤ٌمدات ًمٞم٧ًم سم٠مىمؾ ُمـ ذًمؽ، وم٘مد 

يمت٥م اًمٕمٚمامء واعمتّمّقوم٦م يمالُم٤ًم يمثػمًا طمقل ومٚمًٗم٦م اًمٕم٤ٌمدات طمتك سم٠مدق اًمتٗم٤مصٞمؾ، 

سمحٞم٨م ٓ يٌدو اًمّمقم أُمرًا همري٤ًٌم همػم ُمٗمٝمقم ُمثاًل، واذا مل شمٙمـ قمٜمدٟم٤م دمرسم٦م ًمٗمٝمؿ 

ٟمامط أهر ومذًمؽ ٕن ُم٘مقًم٦م اًمرُمز ذم اًمٕم٤ٌمدات يم٤مٟم٧م طم٤ميمٛم٦ًم قمغم وشمٗمًػم اًمٔمقا

شمٗمٙمػمٟم٤م إمم ضم٤مٟم٥م وم٘مدان ٟمت٤مج همريب قمغم هذا اًمّمٕمٞمد قمغم اًمٜم٘مٞمض مم٤م طمّمؾ ذم سم٘مٞم٦م 

 اًم٘مْم٤مي٤م.

ُمقر اًمٕم٤ٌمدي٦م ىم٤مسمٚم٦م ذا ُم٤م اىمتٍمٟم٤م قمغم اًم٘مْم٤مي٤م اًمث٤مسمت٦م سم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ وم٢من إإوأُم٤م 

  هل٤م ذم اًمٜمص اًم٘مرآين.ًمٚمتٗمًػم سمِمٙمؾ واؾمع سم٤معم٘مدار اعمٌلّم 

ُمقر اًمٕم٤ٌمدي٦م ـ يمام فمٝمر ُمـ يمالم اعم١مًّمػ وومؼ ُم٤م شم٘مّدم ـ أن إن ٟمٗمؽمض أد ـ 

صم٤مسمت٦م سم٤مًمتقاشمر وأن اخلالف ومٞمٝم٤م ٟم٤مدر ضمدًا، قمغم اًمٜم٘مٞمض ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م همػم اًمٕم٤ٌمدي٦م اًمتل 

 وىمع ظمالف واؾمع ومٞمٝم٤م ىمّدم ٟمامذج ًمف اًمٙم٤مشم٥م ٟمٗمًف ذم اًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨م ُمـ يمت٤مسمف.

هذا اًمٕمٜمٍم ٓ يًتٓمٞمع اًمقوم٤مء سمدقمقى اًمث٤ٌمت اًمٕم٤ٌمدي واًمتزًمزل همػم همػم أن 

 اًمٕم٤ٌمدي ذًمؽ:

ُمٍر ُم٤م قمغم ٟمحق اًمٞم٘ملم ٓ يرشمٌط ُمٜمٓم٘مٞم٤ًم سمًٙمقٟمٞمتف، إذ إن اًمتقاشمر أإن إصم٤ٌمت  أوًٓ:

ُم٤م صم٤ٌمت ذًمؽ أأو اًمٞم٘ملم يٕمؼمان قمـ وؾم٤مئؾ صمٌقت اًمٌمء ًمدى اًمٕم٘مؾ اإلٟم٤ًمين، 

ّر اًمزُمـ وم٢مٟمف أُمٌر يتّمؾ سم٤مًمقاىمع اخل٤مرضمل ٟمٗمًف اًمٌمء وقمدم ىم٤مسمٚمٞمتف ًمٚمتٖمػم قمغم ُم

)وًمق آقمت٤ٌمري(، وُمـ صمؿ وم٤محلدي٨م قمـ اًمتقاشمر أو اًمٞم٘ملم يٗميض إمم اخلٚمط اعمٜمٝمجل 

 سملم ُم٘م٤مم اًمقضمقد اًمٕمٞمٜمل واًمقضمقد اعمٕمرذم، أي ظمٚمط سملم اًمذهـ واخل٤مرج.

الت قم٤مء اًمٞم٘ملم واًمقوقح ذم اًمٕم٤ٌمدات قمغم اًمٜم٘مٞمض ُمـ اعمٕم٤مُمإن ٟمٗمس ادّ  ثاكقًا:

، اًمِمقاهد قمغم اًمٕمٙمس ُمـ ذًمؽ مت٤مُم٤مً يمام ذه٥م إًمٞمف اًمٙم٤مشم٥م، ٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمف، سمؾ 
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ؾمالُمل سم٠ممجٕمٝم٤م وٓ ٟمامرس ؾمٞمام إذا أردٟم٤م أن ٟمدظمؾ ذم احل٤ًٌمن ُمدارس اًمٗم٘مف اإلٓ

اٟمت٘م٤مء ـم٤مئٗمٞم٤ًم زائٗم٤ًم، ومحّتك أن ٓ يقضمد اشمٗم٤مق وم٘مٝمل قمغم ؿمٙمؾ اًمقوقء ويمٞمٗمٞمتف 

ُم٤مُمٝمؿ ًمًٜملم ـمقيٚم٦م، ومٝمؾ يم٤من أقُمٞم٤ًم وُمرارًا يتقو٠م ن اعمًٚمٛملم ؿم٤مهدوا اًمٜمٌل يأرهمؿ 

يٛمًح اًمرأس قمغم اًمٓمري٘م٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م أو اًمًٜمٞم٦م، وهؾ جي٥م همًؾ اًمرضمٚملم أو 

ُمًحٝمام؟ هؾ يم٤من اًمتٙمتػ ُمًتح٤ًٌم أو سمدقم٦م؟ هؾ صالة اًمْمحك أو اًمؽماويح سمدقم٦م 

ُمر اًمذي وىمع ٟم٤ًمن ذم اًمّمالة وُم٤م هل ـمري٘م٦م اًمتًٚمٞمؿ إأو ؾمٜم٦م؟ يمٞمػ يتِمٝمد اإل

ـم٤مًم٦م ًمٕمروٜم٤م ُمئ٤مت اًمٜمامذج ٞمف ظمالف ـمقيؾ سملم اعمذاه٥م؟ ... وًمقٓ اإلوم

اًمٗم٘مف قمغم »ُمث٤مل أًمالظمتالوم٤مت اًمٗم٘مٝمٞم٦م سملم اعمذاه٥م يمٚمٝم٤م، وُمـ أراد ومٚمػماضمع 

ًمٕمٌد  شرسمٕم٦ماًمٗم٘مف قمغم اعمذاه٥م إ»ًمٚمِمٞمخ حمٛمد ضمقاد ُمٖمٜمٞم٦م، و شاعمذاه٥م اخلٛم٦ًم

(، وُمقؾمققم٦م مج٤مل اًمرمحـ اجلزيري، وُمقؾمققم٦م اًمٗم٘مف آؾمالُمل )اًمٙمقيتٞم٦م

يب ضمٕمٗمر أًمٚمِمٞمخ  شاخلالف»ًمٚمٕمالُم٦م احلكم، و شاًمتذيمرة»قمٌداًمٜم٤مس، ويمت٤مب 

ؾمالُمٞم٦م قمغم مجٞمع اًمٓمقد... وهمػمه٤م ُمـ اعم١مًمٗم٤مت اعمٝمتّٛم٦م سم٤معمدارس اًمٗم٘مٝمٞم٦م اإل

يـ هق أآٟمتامءات اعمذهٌٞم٦م، وم٠ميـ هق اًمقوقح اًمٕم٤ٌمدي واخلالف همػم اًمٕم٤ٌمدي؟ و

 ٤مدات قمـ همػمه٤م؟اًمتقاشمر اًمذي متٞمزت سمف اًمٕمٌ

وهمروٜم٤م ُمـ يمؾ هذه اعمالطمٔم٤مت اًمت٠ميمٞمد قمغم أّٟمف مل شم٘مّدم دراؾم٦م ضم٤مّدة شم١مؾّمس 

ًمتاميز واوح قمغم صٕمٞمد ادم٤مه اًمتٓمقير اًمٗم٘مٝمل سملم اًمٕم٤ٌمدات واعمٕم٤مُمالت، وهذا 

يٕمٜمل ـ ودون أن ٟمرضّمح اطمتامًٓ ـ إُمٙم٤مٟمٞم٦م احت٤مد اًم٘مًٛملم ذم هذه اعمقائز اًمتل 

اًمٕم٤ٌمدات أو ىم٤مسمٚمٞمتٝم٤م ًمٚمتٓمقير اًمزُمٜمل )وهق ادقم٤مء  اومؽمو٧م ًمٜمّدقمل يمِمػ ُماليم٤مت

ٓ يٜمٌٖمل رومْمف سمرد ومٕمؾ ٟمٗمز( أو ٟمّدقمل ذم اعم٘م٤مسمؾ وطمدة اًم٘مًٛملم سمٛمٕمٜمك ُمرضمٕمّٞم٦م 

همٚم٥م اًمتٞم٤مرات اعمدرؾمٞم٦م ذم أيمؼم طمتك ذم اعمٕم٤مُمالت يمام متٞمؾ إمم ذًمؽ أاًمٜمص سمدرضم٦م 
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ٛمٙمـ ادقم٤مء مت٤ميز شمقطمل ؾمالُمل، ومام مل دمر دراؾم٦م ومٚمًٗمٞم٦م وم٘مٝمٞم٦م ُمٕمّٛم٘م٦م ٓ ياًمٗم٘مف اإل

 وًمٞم٦م اجل٤مُمدة ًمٚمٕم٤ٌمدات.سمف اًمّمقرة إ

 

 ١ّٝ ايكشا٠٤ املؤددت١يايرتاخ ٚإػهاـ 3

ـ يم٤مًمٙمثػم همػمه ُمـ اًمٙمت٥م ـ ظمْمققمف ًمٚمْمٖمط  شتدويـ افسـّة»يالطمظ قمغم يمت٤مب 

٥ٌّم قمـ رّدة اًمٗمٕمؾ قمغم اًمتٞم٤مر إصقزم ذم اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل، ومٛمٜمذ إ يديقًمقضمل اعمً

( ي٘مّدم اًمٙم٤مشم٥م صمٜم٤مئٞم٦م اًمٕم٤ممل اًمٕمريب اعمخٞمٛم٦م قمٚمٞمف 9حتٝم٤م إومم )صاعم٘مّدُم٦م وذم صٗم

ظمقان اعمًٚمٛملم و...( وهل صمٜم٤مئٞم٦م يّمٌغ قمٚمٞمٝم٤م اًمٙم٤مشم٥م شمًٛمٞم٦م ُمٜمذ قم٘مقد )اإل

ُم١مدجل٦م: اًمتٞم٤مر اًمٕمٚمٛمل اًمت٘مّدُمل ـ اًمتٞم٤مر اًمديٜمل إصقزم، ويٌدو اًمٙمت٤مب ه٤مدوم٤ًم 

 ؼم ٟم٘مد اًمًٜم٦ّم اعمٜم٘مقًم٦م.ومراهمٝم٤م قمإًمًٚم٥م ذقمٞم٦م دقمقى شمٓمٌٞمؼ اًمنميٕم٦م، سمٛمح٤موًم٦م 

ن ٓ يٜمٕمزل اعمث٘مػ اًمديٜمل قمـ احلٞم٤مة أورهمؿ أٟمٜم٤م ٟمٛمٞمؾ إمم آقمت٘م٤مد سميورة 

اًمًٞم٤مؾمٞم٦م آضمتامقمٞم٦م، إّٓ أن هذا ٓ يٕمٜمل اخلْمقع أو اًمت٠مصمر سم٤معمحٞمط اًمٕم٤مم إلؾم٘م٤مط 

أومٙم٤مر أو رؤى قمغم اًمؽماث، وهلذا يم٤من ُمـ إومْمؾ دم٤موز هذا اعمٜمحك ًمت٘مديؿ ىمراءة 

إزاء ُمقوقع يٌدو ُمـ اعمقاوٞمع اًمِم٤مئٙم٦م ًمٚمٖم٤مي٦م، واًمتل شمزيد أدجلتٝم٤م ُمـ حم٤ميدة 

 شمٕم٘مٞمده٤م وهمٛمقوٝم٤م.

 

 ٌٖ املؼه١ً يف ايظ١ّٓ أّ يف املٓٗر؟ـ 4

ُم١ًموًمٞم٦م  رحتٛمٞمٚمف اعمٙمرّ  شتدويـ افسـّة»ًمٕمؾ ُم٤م يًتقىمػ اًم٘م٤مرئ ًمٙمت٤مب 

آظمتالف ذم اعمدارس اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمٚمحدي٨م اًمنميػ، وهل ُم١ًموًمٞم٦م ٓ يٛمٙمـ إٟمٙم٤مر 

حتّٛمؾ اًمًٜم٦ّم اعمٜم٘مقًم٦م هل٤م سمدرضم٦م أو سم٠مظمرى، إّٓ أن آحي٤مء سم٠من ُمِمٙمٚم٦م ُمِم٤ميمؾ 

 ومراط وجم٤مٟم٦ٌم آقمتدال.طم٤مديثٝم٤م اعمتٕم٤مرو٦م احي٤مء يتًؿ سم٤مإلأاعمًٚمٛملم هل اًمًٜم٦ّم و

وًمٕمؾ اًمٙم٤مشم٥م مل يٚمتٗم٧م إمم أّن ُمِمٙمٚم٦م ُمِم٤ميمؾ اعمًٚمٛملم هل اعمٜمٝم٩م سم٤مًمدرضم٦م 
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الطم٤مت قمٛمٞم٘م٦م ضمرت ذم اًمٕم٘مؾ اإلؾمالُمل ومم ٓ اًمًٜم٦ّم وٓ همػمه٤م، وًمق أن إصإ

ؿمٙم٤مًمٞم٦م اًمتخّٚمػ اًمذي يٕمٞمِمف اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل إًمرسمام ٟمجح هذا اًمٕم٘مؾ ذم ختٓمل 

اًمٞمقم، وُمـ صمؿ سم٢مُمٙم٤مٟمٜم٤م شمًجٞمؾ هذه اعمالطمٔم٦م قمغم اًمٙمت٤مب، وهل اقمت٘م٤مده اعمًتقطمك 

ؾمالُمل، واًم١ًمال هق هؾ أن ُمـ جمٛمققمف سمقطمدة قم٤مُمؾ اًمتخّٚمػ وآٟمحٓم٤مط اإل

درد ذم ىمراءة اًمٜمص ـ طمتك ًمق أىمّمٞمٜم٤م اًمًٜم٦ّم قمـ اعمرضمٕمٞم٦م اعمٕمرومٞم٦م اعمٜمٝم٩م اعم

مم ٟمت٤مئ٩م ُمِم٤مهب٦م قمغم صٕمٞمد اًمقاىمع اإلؾمالُمل؟ أًمـ يتحّقل إواًمتنميٕمٞم٦م ـ ًمـ يٗميض 

اًمٜمص اًم٘مرآين ٟمٗمًف إمم قم٘م٦ٌم ىمد دمري اعمٓم٤مًم٦ٌم ـ يمام طمّمؾ ـ سم٤مؾمتٌٕم٤مده٤م واًمرضمقع 

 ظمرى قمغم اًمّمٕمٞمد اًمتنميٕمل وهمػمه؟أمم ُمرضمٕمٞم٦م إ

يمثر مم٤م يتحّٛمؾ، يٛمٙمٜمٜم٤م صٞم٤مهم٦م ٟم٘مدٟم٤م قمغم صقرة أوطمتك ٓ ٟمحّٛمؾ اًمٙمت٤مب 

 ُمنموـم٦م:

إذا ىُمّمد طمٍم اعمِمٙمالت اعمٕمرومٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م سمٔم٤مهرة اًمًٜم٦ّم وآقمت٘م٤مد ـ أ

ؿمٙم٤مًمٞم٤مت إمم إسمٛمرضمٕمٞمتٝم٤م ومٝمذا احلٍم ذم همػم حمّٚمف، ذًمؽ أّن ُمِم٤ميمؾ اعمٜمٝم٩م ىمد شم١مدي 

 رآين.ُمِم٤مهب٦م طمتك ًمق ضمرى اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٜمص اًم٘م

وم٢من هذا اًمٙمالم هق  ،وًمقي٦م قمغم همػمه٤مؿمٙم٤مًمٞم٦م اًمًٜم٦ّم إإذا ىمّمد ُمٜمح إوـ ب 

يمثر قمٛم٘م٤ًم وطم٤ًمؾمٞم٦م ُمـ أؾمالُمل ن ُمِم٤ميمؾ اعمٜمٝم٩م واًمٕم٘مؾ اإلٕ :أظمر همػم واوح

ؿمٙم٤مًمٞم٤مشمٜم٤م ٟم٤مسمٕم٦م ُمـ قمدم ُمٜمح اًمٕم٘مؾ ُمرضمٕمٞم٦ًم وم٢من إُمر يت٤ًموى إذا يم٤مٟم٧م إاًمًٜم٦ّم، و

روائل، وهق ُم٤م أدى سمجامقم٦م ُمـ اًمٜم٤مىمديـ ومٞمف إمم طمد ُم٤م اًمٜمّم٤من اًم٘مرآين واًم

 اعمٕم٤مسيـ إمم احلدي٨م قمـ شم٤مرخيٞم٦م اًمٜمص اًم٘مرآين وهمػمه.

ؿمٙم٤مًمٞم٤مت ؿمٙم٤مًمٞم٦م اًمًٜم٦ّم ذم ُمّم٤مف سم٘مٞم٦م اإلإذا يم٤من اعم٘مّمقد ووع إُم٤م أوـ ج 

وم٤مُٕمر صحٞمح، ًمٙمـ هذا ُم٤م يًتدقمل حتديد اًمٕمالىم٦م ُمع اًمًٜم٦ّم سمِمٙمؾ واوح وضمكم، 

إذ مل حيّدد سمِمٙمؾ ضمكم اعمقىمػ  شتدويـ افسـة»٤مب ُمر اًمذي مل يٌد يمذًمؽ ذم يمتإ
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اًمٜمٝم٤مئل ُمـ اًمًٜم٦ّم، ومٝمؾ يراد شمٜمحٞم٦م اًمًٜم٦م اًمٗمٕمٚمٞم٦م واًمت٘مريري٦م وم٘مط ًمّم٤مًمح اًمًٜم٦م 

يمثر ُمـ ذًمؽ، شمٜمحٞم٦م اًمًٜم٦م اًم٘مقًمٞم٦م همػم اعمٕمٚمٜم٦م قمغم اعمأل ٟمٔمرًا أو يراد أاًم٘مقًمٞم٦م؟ 

ـ اًم٘مقًمٞم٦م اعمٕمٚمٜم٦م أم ذا يم٤من يمذًمؽ ومٝمؾ ٟم٠مظمذ سم٤مًمًٜمإٓومت٘م٤مده٤م ؾمٛم٦م اإلًمزام طمٞمٜمئٍذ؟ و

هن٤م و ٟمٓمرطمٝم٤م ٕأسمروز اظمتالف سملم اًمٗم٘مٝم٤مء؟ إمم ٟمٓمرطمٝم٤م ًمقضمقد شمٕم٤مرض ومٞمٝم٤م أدى 

ُمر اًمذي ٟم٤ًمن إ)يمام ذم اًمٕم٘مقسم٤مت اجلًدي٦م( شمٕم٤مرض اإلقمالن اًمٕم٤معمل حل٘مقق اإل

 آُمتداد ًمٚمٜمص اًم٘مرآين ٟمٗمًف )اجلٚمد، اًم٘مٓمع(؟...إمم يدومع طمتك 

ــ أٟمف شمٜمحٞم٦م ىمػ اًمٜمٝم٤مئل، اًمذي يٚمقح ــ ختٛمٞمٜم٤ًم مل حيّدد ذم اًمٙمت٤مب سم٤مًمدىم٦م اعمق

ن ٟمجزم( وآؾمتٕم٤مو٦م قمـ هذه اعمرضمٕمٞم٦م سمٛمرضمٕمٞم٦م اًمٕم٘مؾ وُمٜمح أاًمًٜم٦م يمّٚمٞم٤ًم )دون 

 قمالن اًمٕم٤معمل دورًا أيمؼم.اإل

هؿ ُمـ يمثر سمتحديد ُمقىمػ هن٤مئل ُمـ اًمًٜم٦ّم، وإأن اًمٙمت٤مب ُمٓم٤مًم٥م إواخلالص٦م: 

اًم٘مرآن ٟمٗمًف.

 

 ملٛسٚخ ايعشبَٞٞ ٚابني ايرتاخ اإلطالـ 5

طمٙم٤مم اإلؾمالُمٞم٦م اًمتل دظم٤مل قمٜمٍم اًمتِم٤مسمف ُم٤م سملم سمٕمض إإطم٤مول اًمٙمت٤مب 

ضمرى شمداوهل٤م ذم اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل، واًمقوع اًمًٞم٤مد ـ آضمتامقمل اًمذي يم٤من ؾم٤مئدًا 

ذم اًمٕمٍم اجل٤مهكم، وذم هذا اًمًٞم٤مق مل يتحّدد سمِمٙمؾ واوح ُم٤مذا يم٤من يريد ُمـ 

ُٕمر اًمذي يني إمم اًم٘مرآن ٟمٗمًف سمٕمد أن ذًمؽ؟ هؾ شمًجٞمؾ ُمالطمٔم٦م قمغم اًمًٜم٦ّم ا

 أىمّر اًمٙم٤مشم٥م سم٤مؿمتامًمف قمغم ىمْم٤مي٤م يم٤مٟم٧م دارضم٦ًم ذم اًمٕمٍم اجل٤مهكم؟

ذا مل شمٙمـ ُمالطمٔم٦م قمغم اًمًٜم٦ّم وم٘مط سمؾ أريد ُمٜمٝم٤م احلدي٨م سمّمقرة يمّٚمٞم٦م حت٤مول إو

ؾمالُمٞم٦م ُم٠مظمذًا شم٤مرخيٞم٤ًم يْمع أُم٤مُمٝم٤م اًمٕمراىمٞمؾ قمغم آؾمتٓم٤مًم٦م أظمذ اًمتنميٕم٤مت اإل

ذم اًمٗم٘مف  ؿم٤مُمؾ  اًمراهـ، وم٢من هذه اعمح٤موًم٦م سمٜمٗمًٝم٤م اٟم٘مالبًمٚمِمٛمقل ًمٚمٕمٍم
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اإلؾمالُمل ىمد شُمٌّدد أمهٞم٦م اًمٌح٨م قمـ شمدويـ اًمًٜم٦ّم، ومال شمّمح أن شمقوع ذم ؾمٞم٤مق 

احلدي٨م قمـ شمدويـ اًمًٜم٦م إُمر اًمذي يقطمل أهن٤م ُمِمٙمٚم٦م شمتّمؾ سم٤مًمًٜم٦ّم وإطم٤مدي٨م، 

ٞم٦م ُمقوققم٤مت اًمًٜم٦ّم ظمذه٤م قمٜمٍمًا ُمٜمٝمجٞم٤ًم ُمًت٘ماًل همػم خمتٚمط سمٌ٘مأسم٘مدر ُم٤م يٗمؽمض 

 وإؿمٙم٤مًمٞم٤مهت٤م.

ورهمؿ أٟمٜم٤م ًمًٜم٤م ذم صدد احلدي٨م قمـ هذا اًمٜمٛمط ُمـ ُمٕم٤مجل٦م اًمٗم٘مف اإلؾمالُمل 

ودوائر صحتف واؾمت٘م٤مُمتف، إّٓ أن شمًجٞمؾ شمذيمػم قم٤مم ٓ يٌدو ؾمٚمٌٞم٤ًم، ومٛمجّرد اؿمؽماك 

طمٙم٤مم اإلؾمالُمٞم٦م سمٕم٤مدات وشم٘م٤مًمٞمد قمرسمٞم٦م ؾم٤مسم٘م٦م هق مت٤مُم٤ًم يم٤مؿمؽمايمٝم٤م سمام قمٜمد اًمٞمٝمقد إ

اًمٜمّم٤مرى ذم اًمتقراة واًمتٚمٛمقد واإلٟمجٞمؾ، ٓ يدًّمؾ ـ يمام طم٤موًمـف دائاًم اعمًتنمىمقن و

م( ـ قمغم طم٤مٓت اؾمت٘م٤مء شُمٗمرغ هذه 1921ـ  1851سمرزهؿ ضمقًمدشمًٞمٝمر )أويم٤من ُمـ 

اًمتنميٕم٤مت ُمـ ىمٞمٛمتٝم٤م، ذًمؽ أّن هذا آؿمؽماك حيتٛمؾ اًمتٗمًػم آؾمتنماىمل يمام 

دي٤من ًػم اًمديٜمل اًمذي ي١مُمـ سمقطمدة إحيتٛمؾ شمٗمًػمات ُاظمرى ًمٞمس آظمره٤م ذاك اًمتٗم

ومٙم٤مر وقم٤مدات وشمنميٕم٤مت ُمـ أصقهل٤م، وُمـ صمؿ ومٚمٞمس ُمـ اًمٌٕمٞمد أيْم٤ًم شمّنب أذم 

دي٤من اًمًاموي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م إمم اًمِمٕمقب اعمختٚمٗم٦م قمؼم اًمزُمـ، وُمٜمٝم٤م اعمٜم٤مسمع اًمّمحٞمح٦م ًمأل

 قمرب ؿمٌف اجلزيرة اًمذيـ اظمتٚمٓمقا ـ وشم٠مصمروا ـ سم٤مًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى اًمذيـ قم٤مؿمقا ذم

اعمديٜم٦م وهمػمه٤م، سمؾ وأطم٤مـمقا سمٛمريمز احلج٤مز ؿمامًٓ ذم اًمِم٤مم وضمٜمقسم٤ًم ذم اًمٞمٛمـ و... 

وهذا ُمٕمٜم٤مه أٟمف ًمٞمس ُمـ طم٘مٜم٤م طمٍم اًمتٗمًػمات سمتٗمًػم ؾمٚمٌل واطمد، يمام ًمٞمس ُمـ 

جي٤ميب دون مم٤مرؾم٦م قمٛمٚمٞم٤مت ٟم٘مد داظمكم إؾم٤مس أطم٘مٜم٤م شمٗمًػم يمؾ هذه اًمٔمقاهر قمغم 

ّرات ٓ شمّتًؿ سمٓم٤مسمع يمّٚمٞم٤مين شم٤ًمهؿ وومؼ ُمٜمٝمجٞم٤مت ُمٗمتقطم٦م ذم شمٙمقيـ شمّمق

 ودوهمامئل.

ذم  ًم٘مد أومرط يمّت٤مب قمرب ُمـ أسمرزهؿ شمريمل قمكم اًمرسمٞمٕمق وؾمٞمد حمٛمقد اًم٘مٛمٜمل

                                           
اإلؾمـالم وُمٚمحٛمـ٦م اخلٚمـؼ وإؾمـٓمقرة، واًمٕمٜمـػ واعم٘مـّدس واجلـٜمس ذم اعمٞمثقًمقضمٞمـ٤م  اٟمٔمر (1)
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صقل ديٜمٞم٦م أهن٤م ذات أقمٛمٚمٞم٤مت اًمرسمط هذه، وسمدل شمٗمًػم اقمت٘م٤مدات ظمراومٞم٦م قمغم 

إذ ذه٥م هذا اًمتٞم٤مر  ،صحٞمح٦م ضمرى حتريٗمٝم٤م ؾم٤مسم٘م٤ًم وًمق اطمتامًٓ، ضمرى اًمٕمٙمس مت٤مُم٤مً 

ؿمقري٦م آمم قم٘م٤مئد همػم ديٜمٞم٦م يمٚمداٟمٞم٦م وإإرضم٤مع يم٤موم٦م اعمٕمت٘مدات اًمديٜمٞم٦م اًمالطم٘م٦م إمم 

و... ويم٤من ُمـ إضمدى قمدم اؾمتخدام ُمٜمٓمؼ ُمقطّمد ىم٤مئؿ قمغم ومروٞم٦م ذات ضمٝم٦م 

ؾمٓمقرة ُمثاًل( يّمٕم٥م ومٞمٝم٤م احلّمقل ن قمٚمقُم٤ًم ُمـ هذا اًمٜمقع )إأؾمٞمام وٓواطمدة، 

 قمغم ي٘ملم هن٤مئل.

 

١ًّٝظ١ّٓ تتذاٚص احنٛ قشا٠٤ يـ 6  ملٓاخات املزٖب

يٌدو أّن اًمٙمت٤مب يم٤من يًّٚمط اًمْمقء ذم ؾمٞم٤مق ُمٕم٤مجل٤مشمف اًمِم٤مُمٚم٦م قمغم اًمٗم٘مف اًمًٜمل 

ضمديرة، ًمٙمـ اًمٌٕمض اًم٘مٚمٞمؾ ُمـ اعمالطمٔم٤مت  ٤مً وُمّم٤مدر احلدي٨م اًمًٜمّٞم٦م، ُمثػمًا ٟم٘م٤مـم

اًمتل أسمداه٤م ٓ شمٙم٤مد شمٕمٜمل ومري٘م٤ًم آظمر ُمـ اعمًٚمٛملم، ومٛمثاًل احلدي٨م قمـ قمٜمٍم 

يم٤مٟم٧م ٜم٦ّم اعمٚمزُم٦م ىمد يٙمقن ُمٗمٝمقُم٤ًم سم٤مًمٜم٦ًٌم عمدرؾم٦م اخلالوم٦م اًمتل قمالن اًمٕم٤مم ذم اًمًاإل

ُمّمدرًا ًمٚمتنميع، أُّم٤م ُمدرؾم٦م اإلُم٤مُم٦م ومٞمٛمٙمـ إًمزاُمٝم٤م سمٕمٍم اًمٜمٌل  |شمرى اًمٜمٌل

ومٞمٌدو أن احلدي٨م  ^ُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم سم٘مٞم٦م إئٛم٦مأُم٤مم احلًـ، ُم٤مم قمكم وومؽمة اإلواإل

مل يٙمقٟمقا ىم٤مدريـ قمغم  ^ٌٞم٧مقمالن شمنميٕم٤مت همػم ُمٜمٓم٘مل شم٤مرخيٞم٤ًم، ٕن أهؾ اًمإقمـ 

إقمالن أومٙم٤مرهؿ سمٕمدُم٤م شمٕمّروقا ًمف ُمـ فمٚمؿ واوٓمٝم٤مد )ٓ أىمؾ يمثػٌم ُمٜمٝمؿ(، وهذا 

ؾمالُمٞم٦م وومؼ اعمٕمت٘مد اًمِمٞمٕمل ُمٕمٜم٤مه أن اًمٗمرص٦م اًم٤ًمٟمح٦م هلؿ إلقمالن اًمتنميٕم٤مت اإل

و أؾمٚمقب اًم١ًمال واجلقاب، أُمر اًمذي يْمٓمرهؿ ٓؾمتخدام شمٌدو وّٞم٘م٦م، إ

يّم٤مل أومٙم٤مرهؿ إمم أو سمٕمض اًمٜمّمقص اًمتدريًٞم٦م أو.... إلاعمراؾمالت واًمرؾم٤مئؾ، 

ُمٙم٤مٟمف، أُم٤م ذم همػم إؾم٤مؾمٞم٤ًم ومٝمق يمذًمؽ ذم صقرة أقمالن ذـم٤ًم ذا ُم٤م يم٤من اإلإاًمٜم٤مس، و

                                                                                                       
 ؾمٓمقرة واًمؽماث وهمػمه٤م...اإلؾمالُمٞم٦م، وإ
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هذه اًمّمقرة ومًقف شمٙمقن اًمقؾم٤مئؾ اعمتخٗمّٞم٦م هل اًمٌديؾ دون أن ٟمًٚم٥م ٟمٔمري٦م 

 اإلقمالن جم٤مل اًمتٓمٌٞمؼ ذم قمدد ُمـ احل٤مٓت ٓ جم٤مل ًمتٗمّمٞمٚمٝم٤م.

ٟمٛمقذج، اًمت٠ميمٞمد قمغم أّن ىمراءة اًمًٜم٦ّم وُمقىمٕمٝم٤م ودوره٤م، ٓ يتؿ دف هبذا إوٟمًتٝم

دون دم٤موز ًمألـمر اعمذهٌٞم٦م واًمٓم٤مئٗمٞم٦م، ّٕن اًمًٜم٦ّم ًمٞم٧ًم صحٞمح اًمٌخ٤مري وٓ يمت٤مب 

اًمٙم٤مذم وإٟمام هل مج٤مع اًمؽماث اًمذي ؾم٤مهؿ اجلٛمٞمع ذم احلٗم٤مظ قمٚمٞمف، وإذا ُم٤م أردٟم٤م 

يمثر أيمؾ هذا اًمٜمت٤مج ٓؾمتّمدار أطمٙم٤مم  حتديد شم٘مٞمٞمؿ ًمٚمًٜم٦م، ومٛمـ اًميوري ىمراءة

 يمثر دىم٦م وإٟمّم٤موم٤ًم.أقمٛمقُمٞم٦م، وُمـ صمؿ 

 

 اٌَ يف ْؼ٤ٛ ظاٖش٠ اختالف اذتذٜحْكذ ْعش١ٜ ٚسذ٠ ايعـ 7

طمٍم اًمٙمت٤مب فم٤مهرة آظمتالف سملم احلدي٨م سمٛمقىمػ ؾمٚمٌل أقم٤مده إمم قمدم 

ؾمٕم٦م يمثر قمٛم٘م٤ًم هلذه اًمٔم٤مهرة اًمقاأ٦م اًمرواي٤مت، ويم٤من ُمـ إٟم٥ًم مم٤مرؾم٦م حتٚمٞمؾ صحّ 

واًمِم٤مُمٚم٦م ذم ُمّم٤مدر احلدي٨م اًمًٜمّٞم٦م واًمِمٞمٕمٞم٦م، ومٕمغم اًمّمٕمٞمد اًمِمٞمٕمل ُمثاًل ـ وذم 

م( ذم دراؾم٤مشمف ذم قمٚمؿ أصقل 1981سم٤مدرة ه٤مُّم٦م ـ طم٤مول اًمًٞمد حمٛمد سم٤مىمر اًمّمدر )

جمٛمققم٦م ُمـ اًمٕمقاُمؾ ُمـ  طم٤مدي٨م واظمتالومٝم٤م، ذايمراً اًمٗم٘مف حتٚمٞمؾ فم٤مهرة شمٕم٤مرض إ

ققمل واًم٘م٤مئؿ قمغم شمّمّقر ُمٕم٤مرو٦م ٓ واىمع هل٤م، ـ اًمتٕم٤مرض اًمذايت همػم اعمقو1سمٞمٜمٝم٤م: 

فم٤مهرة اًمت٘مٞم٦م قمٜمد أئٛم٦م أهؾ ـ 2ش( شمدويـ اًمًٜم٦م»ُمٌر طمّمؾ ىمٚمٞماًل ذم يمت٤مب أ)وهق 

ـ وٞم٤مع اًم٘مرائـ 5ـ اًمٜم٘مؾ سم٤معمٕمٜمك 4طمٙم٤مم فم٤مهرة اًمتدّرج ذم سمٞم٤من إـ 3اًمٌٞم٧م^ 

 .واًمتزوير ـ ُمالطمٔم٦م فمروف اًمراوي... ُمْمٞمٗم٤ًم إًمٞمٝم٤م فم٤مهرة اًمدّس 6

يمثر ُمـ قمٜمٍم ًمؼموز ٠مُم٤ًمك سماًمٓمري٘م٦م اًمتل اشمٌٕمٝم٤م اًمًٞمد اًمّمدر حت٤مول اإلوهذه 

                                           
درس اًمِمـٝمٞمد حمٛمـد سمـ٤مىمر اًمّمـدر، ؿمٛمل، شم٘مرير صقل، اًمًٞمد حمٛمقد اهل٤مسمحقث ذم قمٚمؿ إ )1(

 .41ـ  28: 7م، ج1997ُمريمز اًمٖمدير ًمٚمدراؾم٤مت اإلؾمالُمّٞم٦م، إيران، اًمٓمٌٕم٦م اخل٤مُم٦ًم، ٟمنم 
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فم٤مهرة اًمتٕم٤مرض دوٟمام مجقد قمغم اًمٙمذب واًمدّس واًمتزوير، أي أهن٤م ىمراءة ُمٕمتدًم٦م 

ىمرار زاء شم٤مريخ احلدي٨م، وهبذه اًمٓمري٘م٦م جيري اًمؽمّوي ذم اإلإؾمٞمئتف،  اًمٔمـ ٓ

ط اًمْمٕمػ ذم احلدي٨م دون سمحدي٨م يمام ذم اإلـم٤مطم٦م سمف ورومْمف، وجمّرد طمِمد ٟم٘م٤م

 ذح ًمٜم٘م٤مط ُمٕم٤ميم٦ًم ىمد يٌدي اعمقىمػ ُم١مدجل٤ًم أو ُمتّنقم٤ًم.

ٟمام ٟم٘مقل ذًمؽ ٓ رومْم٤ًم ًمٚمٜمتٞمج٦م اًمتل ظمرج هب٤م اًمٙم٤مشم٥م، سم٘مدر ُم٤م هق سمٞم٤من حل٤مضم٦م إو

آؾمت٘مّم٤مء ذم ُمٕم٤مجل٦م يمؾ ُم٤م يٛمس احلدي٨م سمّمٚم٦م، ٓ اًمتّنع سم٤مخت٤مذ ُمقاىمػ حمٞمٚملم 

 اي٤مه٤م إمم أؾم٤ٌمب ٟمٛمٓمّٞم٦م ٟم٤مضمزة.

شمقاصؾ هذه  وٟمرى أنّ  ،ٜم٤م ٟم٘مّدر اخلٓمقات اًمتحٚمٞمٚمٞم٦م اًمتل ىم٤مم هب٤م اًمٙم٤مشم٥م اعمحؽممإٟم

تٓمّقر دراؾم٤مشمٜم٤م اًمٗمٙمري٦م وآضمتٝم٤مدي٦م ذم اًمٗم٘مف ًمشمرؿمٞمده٤م ئمؾ طم٤مضم٦م واعمًػمة 
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 21 ................................. اًمديٜمٞم٦م اًمقطمدة ؾمالُم٦م غمقم اًمٌٖمل شم٠مصمػم أًمقان ـ 2 ـ 4

 22 .................................. واًمتٜم٤مطمر اًمُٗمرىم٦م قمغم اًمٕمذاب ُمٗمٝمقم إوٗم٤مء ـ 2 ـ 5

 22 ........................................ اجلزئٞم٦م اعمٙم٤مؾم٥م ووهؿ اًمتِمّٔمل طم٤مًم٦م ـ 2 ـ 6

 26 ........................................................................ إمة وحدة مبدأ ـ 3
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 354 ......................................... ؟..أم اْلجاز أم افعرب جزيرة: اْلؽؿ مساحة

 357 ............................................................................... افبحث كتائج


 الشامل الدمار وأسلخة البيئة فقه

 أّولّية فقهّية ملقاربة مدخل

 361 ........................................................ وافبقئة اْلرب ؾؼف مؾتؼك ِف ُتفقد



 2ج /دراسات يف الفقه اإلسالمي املعاصر  ....................................... 521

 363 ................................. اْلاّف  وادـاخ افؼاظدة ثـائّقة أو افػؼفل، افبحث مـفج

 366 ........................................ افشامؾ افدمار وأشؾحة افبقئة ِف افبحث مراحؾ

 366 ...................................................... افشامؾ افدمار أشؾحة امتالك: أوًٓ 

 366 .............................. اًمٌٞمئ٦م ـ سم٤مإلٟم٤ًمن اإلضار طمرُم٦م ُمٌدأ: إومم ٤مقمدةاًم٘م
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 416 ....................................... اًم٤ٌمهمٞم٦م اًمٗمئ٦م ًم٘مت٤مل اعمتٕمّ٘م٥م اإلصالح ـ 1 ـ 8

 416 ................. واؾمتٜمت٤مضم٤مت ُمٕمٓمٞم٤مت اًمٌٖمل، آي٦م ٟمزول أؾم٤ٌمب ذم دراؾم٦م ـ 1 ـ 9

 418 .............................................. افبغل أهؾ مـ وادقؿػ افؼيػة افسـّة ـ 2

 433 ....... افبغل أهؾ فػؼف افرئقس ادستـد وتؽقيـ ،’واْلسـ ظع اإلمامغ شرة ـ 3

 437 .................................................. وآظتبارات افؼوط افبغاة، جفاد ـ 4

 437 ...................................................... اًمنمقمٞم٦ّم اًمًٚمٓم٦م قمّمٛم٦م ـ 4 ـ 1

 437 ............. واعمٕم٤مرو٦م اًمًٚمٓم٦م صمٜم٤مئل ؾمٞم٤مق اًمنمقمّٞم٦م، اًمًٚمٓم٦م قمغم اًمتٛمّرد ـ 4 ـ 2

 438 ...................................................... اًمٕمًٙمرّي٦م اعمامٟمٕم٦م ذط ـ 4 ـ 3

 441 ......................................................... اًمٕمددي٦م اًمٙمثرة ذط ـ 4 ـ 4

 442 .... ت٠مويؾاًم اؿمؽماط اًم٘مت٤مزم، اخلالف وُمٓمٚمؼ اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمٜمٔمري٦م سملم اًمٌٖمل ـ 4 ـ 5

 443 ............................ اًمٌٖم٤مة ضمٝم٤مد ذم اًم٘م٤مٟمقين ودوره اًمنمقمل احل٤ميمؿ ـ 4 ـ 6

 445 .......................................................ذظل؟ جفادٌ  افبغل أهؾ ؿتال هؾ

 447 .................................. افبغل أهؾ جفاد ظذ اَلفاد ِف افعاّمة افؼوط جريان

 448 .................................................... وإمقال افـػقس ِف وافضامن افبغل،

 452 .............................................................................. افبحث كتقجة



 اجليشّية الّزوجة حقوق

 استداللية فقهية دراسة

 457 ........................................................................................ ُتفقد

 458 ................................................................... فؾؿسلفة افػؼفل افتاريخ



 2ج /دراسات يف الفقه اإلسالمي املعاصر  ....................................... 522

 461 ................................................................. افزماين افتحديد كظرّية ـ1

 462 ............................................................... افزماين افتحديد كظرية أدّفة

 475 ........................................................ اْلؼ ِف وادشاِبة ادامثؾة كظرية ـ2

 486 .............................................................................. افبحث كتقجة



 اليبوّية الشّية

 اإلسالمي االجتهاد يف ومكاىتها دورها

 493 ...................................................................................... مدخؾ

 494 .............................................. ودورها افسـّة ؿقؿة ِف افؽتاب كظرّية: أوًٓ 

 495 ..................................................................... :اًمًٜم٦ّم شمٕمريػ ـ1

 496 ........................................................................ اعمٚمزُم٦م اًمًٜم٦ّم ـ2

 496 ......................................... واعمٕم٤مُمالت اًمٕم٤ٌمدات سملم اخلٚمط فم٤مهرة ـ3

 497 .................................................. اًمٗم٤مئدة قمديٛم٦م اًمٜمّمقص فم٤مهرة ـ4

 497 ......................................... اًمِمٗمقّي٦م اًمًٜم٦ّم وشمداقمٞم٤مت اًمتدويـ طمٔمر ـ5

 499 ....................................................... وآظمتالق اًمٙمذب فم٤مهرة ـ6

 511 ......................................................... واًمًٜم٦ّم اًم٘مرآن سملم اًمٕمالىم٦م ـ7

 511 ................................................... ًمٚمًٜم٦ّم اًمًٚمٌل آضمتامقمل إصمر ـ8

 512 ....................................................... :اعمتـ ٟم٘مد إمم اًمًٜمد ٟم٘مد ُمـ ـ9

 516 ................................................................ كؼدية َتؾقؾقة وؿػات: ثاكقاً 

 517 .................................................................. :اًمٕمٜمقان إؿمٙم٤مًمٞم٦م ـ1

 517 ........................... واعمٕم٤مُمالت اًمٕم٤ٌمدات ًمٗمٝمؿ وم٘مٝمٞم٦م ومٚمًٗمٞم٦م ٟمٔمري٦م ٟمحق ـ2

 511 ................................................ اعم١مدجل٦م اًم٘مراءة وإؿمٙم٤مًمّٞم٦م اًمؽماث ـ3

 511 ............................................... اعمٜمٝم٩م؟ ذم أم اًمًٜم٦ّم ذم اعمِمٙمٚم٦م هؾ ـ4

 513 ......................................... اًمٕمريب واعمقروث اإلؾمالُمل اًمؽماث سملم ـ5

 515 ...................................... اعمذهٌّٞم٦م اعمٜم٤مظم٤مت شمتج٤موز ًمٚمًٜم٦ّم ىمراءة ٟمحق ـ6

516 ..................... احلدي٨م اظمتالف فم٤مهرة ٟمِمقء ذم اًمٕم٤مُمؾ وطمدة ٟمٔمري٦م ٟم٘مد ـ7
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