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بسه اهلل الرمحن الرحيه

اط ُل ِمنْ َب ْي ِن
" َو ِإنَّهُ لَ ِكت ٌ
َاب َع ِزي ٌز (ََ )14ل يَأْ ِتي ِه ا ْلبَ ِ
يَ َد ْي ِه َو ََل ِمنْ َخ ْل ِف ِه تَ ْن ِزي ٌل ِمنْ َح ِك ٍيم َح ِمي ٍد (" )12
م(صصؾً:م41م )42،م
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مـكــدمــــة

ايؿّٓ مٓ مرب ماظعوٌني م،مواظصالة مواظلالم مسؾ ّ٧مخومتم
أغؾقوئ ّ٥موردؾ ّ٥مدقّٓغو مربؿّٓ مب ّ٤مسؾّٓ مآ م ،موسؾ ّ٧مآظ ّ٥موصقؾّ٥م
وعّ٤متؾّٝمػّٓاهمإظبمؼّ٦مماظّٓؼّ٤م .م
وبعّٓمم :م
صقؼّ٦ل ماي ّ٠مدؾقوغ ّ٥مؼب مذلن ماظؼّٕآن ماظؽّٕؼّ٣مزبورؾـبوم
غؾقّ٥مربؿّٓـبام(صؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣م:م"موؽبإكبغمبّ٥ؾبمظَِّٔطّْٕفبمظََّّ١موؽبظِؼَّ٦ؿبعَِّ١م
وؽبدؽبّ٦ؿبفؽبمتؾبلؿبلَظُّ٦نؽبم" .م
واظؼّٕآن ماظؽّٕؼ ّ٣مػ ّ٦مطالم مآ مسّٖ موج ّ٢ماٌـّٖل مسؾّ٧م
سؾّٓه مربـؿّٓ م(صؾ ّ٧مآ مسؾق ّ٥مودؾ )ّ٣م ،ماٌؿعؾّٓ مبؿالوت ّ٥م،م
اٌؿقّٓىمبلضصّٕمدّ٦رةمعـّ٥م،معّ٤مضولمبّ٥مصّٓقم،موعّ٤محؽّ٣مبّ٥م
سّٓل م ،موػ ّ٦ماظػص ّ٢مظقّٗ مبوهلّٖل م ،مال مؼشؾ ّٝمعـ ّ٥ماظعؾؿوء م ،موالم
تـؼض ّ٨مسفوئؾ ّ٥م ،موال مطبؾ ّ٠مع ّ٤مطـّٕة ماظّٕد م ،مٕ متؾؾٌ ماى ّ٤مإذم
مسعؿ ّ٥مأن مضوظً م:م"مإكبغمبو مدؽبؿِعؿبـؽبو مضُّٕؿبآغـبو مسؽبفؽبؾـبو م*مؼؽبفؿبِّٓي مإكبظَ ّ٧ماظّٕنبذؿبِّٓم
صَكعؽبـمبو م ِب ِّ٥موؽبظَ ّ٤مغنبشؿبّٕكبكَ مبِّٕؽببىبـؽبو مأَحؽبّٓـبا م" م ،مودسّ٦ا مإظب ماإلميون مب ّ٥م:ممممممم
"مضَوظُّ٦امؼؽبومضَّ٦ؿبعؽبـؽبومإكبغمبومدؽبؿِعؿبـؽبومطِؿؽبوبـبومأُغّٖكبلؽبمعِّ٤مبؽبعؿبِّٓمعؾبّ٦دؽبّ٧معؾبصؽبّٓىبضًومظخملؿؽبوم
ِق ّ٣م* مؼؽبو مضَّ٦ؿبعؽبـؽبوم
كبؼ ّ٠معنبلؿبؿؽبؼ لب
ؽبؼ ِّ٥مؼؽبفؿبِّٓي مإكبظَ ّ٧ماظْقؽبّ٠ىب موؽبإكبظَ ّ٧مرَّٕ لب
بؽبقؿبّ٤ؽب مؼؽبّٓ ؿب
اظؾ ِّ٥موؽبآعِـؾبّ٦ا م ِب ِّ٥مؼؽبغؿبػِّٕؿب مظَؽُ ّ٣معىب ّ٤مذؾبغؾبّ٦بِؽُّ٣ؿب موؽبؼؾبفِّٕؿبطُّ٣م
أَجِقؾؾبّ٦ا مدؽباسِّ٨ؽب م َّ
عىبّ٤ؿبمسؽبّٔؽبابٍمأَظِقّ٣لبم"م.م م
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وعو مأن ممس ّٝمأحّٓ ماِّسّٕاب مضّ٦ل مآ متعوظب م:م"موؽبضِقّ٢ؽبم
ؼؽبومأَرؿبضؾبمابؿبؾَعِّ٨معؽبوءؽبكِموؽبؼؽبومدؽبؿؽبوءؾبمأَضْؾِعِّ٨موؽبشِقّٚؽبماظْؿؽبوءؾبموؽبضُضِّ٨ؽبماْظلَعؿبّٕؾبم
وؽبادؿبؿؽبّ٦ؽبتؿب مسؽبؾَ ّ٧ماظْفؾبّ٦دِيىب موؽبضِقّ٢ؽب مبؾبعؿبّٓـبا مظِؾْؼَّ٦ؿبمكب ماظظَّوظِؿِنيؽب م" محؿّ٧م
اغطؾ ّ٠مضوئالً م :مإن مػّٔا مطالم مرب ماظعوٌني مال مؼشؾ ّ٥مطالمم
اٌكؾّ٦ضني م ،موإال مصؿ ّ٤مذا ماظّٔي مؼلعّٕ ماِّرض مأن متؾؾ ّٝمعوءػوم
صؿؾؾّٝم؟!م،موؼلعّٕماظلؿوءمأنممتلّ١معوءػومصؿؼؾّٝم؟!م،موؼلعّٕماٌوءم
أنمؼغقّٚمصقطقّٝموؼلؿّٝم؟!م،مإغقبّ٥مربماظعوٌنيموالمإظّ٥مدّ٦اه .م
وعو مأن ممس ّٝماظّ٦ظقّٓ مب ّ٤ماٌغرية مبع ّٚمآؼوت ماظؼّٕآنم
حؿ ّ٧ماغطؾ ّ٠مضوئالً م :موآ معو مػ ّ٦مبوظلقّٕ م ،موال مبوظشعّٕ م ،موالم
بوظؽفوغي م ،موآ مإن مظ ّ٥ميالوة م ،موإن مسؾق ّ٥مظطالوة م ،موإن مأسالهم
ٌـؿّٕم،موإنمأدػؾّ٥مٌغّٓقم،موإغّ٥مظقعؾّ٦موالمؼؾبعؾَّ٧مسؾقّ٥م.م م
وػ ّ٦مأحل ّ٤مايّٓؼٌ موأبؾغ ّ٥م ،موأصّٓق ماظؼصّٙم
وأعبؾّ٥مم،موخريماظؽالمموأسّٔبّ٥م،مؼؼّ٦لمايّ٠مدؾقوغّ٥موتعوظبم:م
" ماظؾَّّ٥ؾب مغؽبّٖمبلؽب مأَحؿبلؽبّ٤ؽب ماظْقؽبِّٓؼٌِ مطِؿؽبوبـبو معؾبؿؽبشؽبوبِفـبو معؽبـؽبوغِّ٨ؽب متؽبؼْشؽبعِّٕنب معِـؿبّ٥ؾبم
جؾبؾُّ٦دؾب ماظَِّّٔؼّ٤ؽب مؼؽبكؿبشؽبّ٦ؿبنؽب مرؽببمبفؾبّ٣ؿب مثؾبّ٣مب متؽبؾِنيؾب مجؾبؾُّ٦دؾبػؾبّ٣ؿب موؽبضُؾُّ٦بؾبفؾبّ٣ؿب مإكبظَّ٧م
اظؾ ِّ٥ممذؽبظِ َّ١مػؾبّٓؽبىماظؾَّ ِّ٥مؼؽبفؿبِّٓي م ِب ِّ٥معؽبّ٤ؿب مؼؽبشؽبوءؾب موؽبعؽبّ٤ؿب مؼؾبضؿبؾِّ٢كب ماظؾَّّ٥ؾبم
ذِطّْٕكب م َّ
صَؿؽبومظَّ٥ؾبمعِّ٤ؿبمػؽبودٍ"م(اظّٖعّٕم:م23م)م.مممممممممممممممممممممممممممممم م
واظؼّٕآن ماظؽّٕؼ ّ٣مؼّٕص ّٝمع ّ٤مذلن مصوحؾ ّ٥مؼب ماظّٓغقوم
واآلخّٕةم،مصعّ٤مسؾّٓمآمبّ٤مسؿّٕم(رضّ٨مآمسـفؿوم)مضولم:مضولم
ردّ٦لمآم(صؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ":)ّ٣مؼؼولمظصوحىماظؼّٕآنماضّٕأم
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وارتّ٠مورتّ٢مطؿومطـًمتّٕتّ٢مؼبماظّٓغقوم،مصننمعـّٖظؿّ١مسـّٓمآخّٕم
ظؾ ِّ٥مسؽبّٖمبم
آؼي متؼّٕؤػو مم"م ،مومؼؼّ٦ل م(سؾقّ٥ماظصالةمواظلالمم) م:م"مإكبنمب م َّ
اظؾِّ٥م؟مضَولؽب:مممممممممم
وؽبجؽبّ٢مبمأَػؿبؾَقؿبّ٤كبمعِّ٤ؽبماظـمبوسكبم"م،مضِقّ٢ؽبم:معؽبّ٤ؿبمػؾبّ٣ؿبمؼؽبومرؽبدؾبّ٦لؽبم َّ
" مأَػؿبّ٢ؾب ماظْؼُّٕؿبآنكب مػ ّ٣مأػ ّ٢مآ موخوصؿ ّ٥م" م ،موؼؼّ٦ل م(صؾ ّ٧مآم
سؾقّ٥مودؾّ٣م)م"مخريطّ٣معّ٤متعؾّ٣ماظؼّٕآنموسؾؿّ٥م" .م
وممومؼمطّٓمسؾّ٦معـّٖظيمحوعّ٢ماظؼّٕآنماظؽّٕؼّ٣معومطونمعّ٤م
اظـيبقب م(صؾ ّ٧مآ مسؾق ّ٥مودؾ )ّ٣مع ّٝمدقّٓغو مأُبّ٨قب مب ّ٤مطعى م(رضّ٨م
ِّبّ٨قب مؼّ٦عـبو م:مممممممم
آ مسـ )ّ٥م ،محقٌ مضول م(صؾ ّ٧مآ مسؾق ّ٥مودؾ )ّ٣م ُ
ؼو مأُبّ٨قب مإغ ّ٨مأعّٕتؾب مأن مأسّٕض مسؾق ّ١ماظؼّٕآن م -مأي مأن مأضّٕأهم
سؾق ّ١م -مصؼول مأُبّ٨قب م :مسؾّ٨مب مأغو مؼو مردّ٦ل مآ م؟! مصؼول مسؾقّ٥م
اظصالةمواظلالم :مسؾق ّ١مأغً مؼو مأبّ٨قب م،موؼؽّٕرػومأُبّ٨قبم:مسؾّ٨مب مأغوم
ؼومردّ٦لمآم؟!ممصقؼّ٦لماظـيب:م(صؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ:)ّ٣م"مغعّ٣م،م
سؾق ّ١مأغً مؼو مأبّ٨قب م" م ،موأُبّ٨قب مؼعؾ ّ٣مأن ماظـيب م(صؾ ّ٧مآ مسؾقّ٥م
ودؾ)ّ٣مال مؼؽبـطِّ٠ؾب مسؽبّ٤كب ماظْفؽبّ٦ؽبى م"مإكبنؿب مػؾبّ٦ؽب مإكبظَّو موؽبحؿبّ٨فب مؼؾبّ٦حؽب ّ٧م" مصؼولم
أُبّ٨قب م :م" مأذطّٕتؾب مظ ّ١مبومس ّ٨مؼو مردّ٦ل مآ م؟! م مصؼول ماظـيبقبم
(صؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣م:م"مغعّ٣مظؼّٓمذؾبطّٕتؽبمظّ٨مبومسّ١موغلؾّ١م
ؼبماٌألمماِّسؾّ٧مؼومأُبّ٨قبم.مممممممم م
وسؾ ّ٧ماىؿؾي مصوظؼّٕآن ماظؽّٕؼ ّ٣مػ ّ٦مأسؾ ّ٧مدرجوتم
اظؾالشيمواظؾقونم،مؼؼّ٦لماإلعوممسؾّٓماظؼوػّٕماىّٕجوغّ٨مؼبمطؿوبّ٥مم
دالئ ّ٢ماإلسفوز م :ماظؼّٕآن ماظؽّٕؼ ّ٣مػ ّ٦ماظّٔي مؼفف ّ٣مسؾقّ١م
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ايلّ٤معـّ٥مدصعيمواحّٓةم،مصالمتّٓريمأجوءكمايلّ٤معّ٤مجفيم
ظػظ ّ٥مأم مع ّ٤مجفي مععـوه م ،مإذ مال متؽود ماِّظػوز متص ّ٢مإظب ماآلذانم
حؿ ّ٧متؽّ٦ن ماٌعوغ ّ٨مضّٓ موصؾً مإظب ماظؼؾّ٦ب م ،مصؽ ّ٢مظػظي مأوم
طؾؿيمؼبماظؼّٕآنماظؽّٕؼّ٣مضّٓموضعًمعّ٦ضعفومحقٌمػّ٨معؼصّ٦دةم
ظّٔاتفوم،مالمؼلّٓمعلّٓػومدّ٦اػومالمعّ٤ماٌرتادصوتمسـّٓماظؼّٓعوء،م
والمعّ٤محؼّ٦لماالدؿؾّٓالماظّٕأدّ٨مأوماِّصؼّ٨مسـّٓماحملّٓثنيم،م
وعو مذـبطّٕ مؼب ماظؼّٕآن ماظؽّٕؼ ّ٣مطون معؼصّ٦دـبا مظّٔات ّ٥مال مؼؼّ٦مم
ائّف معؼوع ّ٥م ،موعو محؾبّٔف مطون محّٔص ّ٥مؼب معّ٦ضع ّ٥مأبؾ ّٞمعّ٤م
اظّٔطّٕم.م م
وػّٔه مخّ٦ارّٕ مبقوغقي محّ٦ل مبالشي مبع ّٚماٌػّٕداتم
واظرتاطقى ماظؼّٕآغقي متؽش ّٟمس ّ٤مبع ّٚمأدّٕار مػّٔا ماظؽؿوبم
ايؽقّ٣م،ماظّٔيمالمؼلتقّ٥ماظؾورّ٢معّ٤مبنيمؼّٓؼّ٥موالمعّ٤مخؾػّ٥م .م
موإغ ّ٨مِّضّٕع مإظب مآ مسّٖ موج ّ٢مأن مؼؿؼؾ ّ٢مػّٔا ماظعؿ ّ٢موأنم
صبعؾّ٥مخوظصـبومظّ٦جفّ٥ماظؽّٕؼّ٣م .م
ممممممممممممممممممممممموآمعّ٤موراءماظؼصّٓموػّ٦محلؾـوموغعّ٣ماظّ٦طقّ٢م م
م
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممأ.دم/مربؿّٓمزبؿورمعبعي م
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممموزؼّٕماِّوضوف م
وسضّ٦مذبؿّٝماظؾقّ٦ثمبوِّزػّٕماظشّٕؼ ّٟم
م
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اٌػـّٕدةماظؼـّٕآغقــي م
تؿؿقّٖ مظغي ماظؼّٕآن ماظؽّٕؼ ّ٣مبلن مط ّ٢مظػظي مأو معػّٕدة معّ٤م
عػّٕداتفو مضّٓ موضعً معّ٦ضعفو م ،محقٌ مؼؼؿض ّ٨ماٌؼوم مذطّٕػو مدونم
دّ٦اػو مأو معّٕادصفو م ،مصنذا مجوءت ماظؽؾؿي مععّٕصي مأو مغؽّٕة مطونم
الضؿضوء ماٌؼوم مذظ ّ١م ،موإذا مجوءت معػّٕدة مأو معبعـبو مطون مذظّ١م
ظغّٕض مؼؼؿضق ّ٥ماظلقوق م ،موضّٓ مؼمثِّٕ ماظـ ّٙماظؼّٕآغ ّ٨مطؾؿي مسؾّ٧م
أخّٕى موػؿو ممبعـ ّ٧مواحّٓ م ،موطبؿور مطؾؿي موؼفؿ ّ٢معّٕادصفوم
اظّٔي مؼشرتك مععفو مؼب مأص ّ٢ماظّٓالظي م ،موعو مطون مظؾؿرتوك مأنم
ؼؼّ٦م معؼوم مأٌّطّ٦ر مأو مؼّٓاغق ّ٥مبالشي مظ ّ٦مذطّٕ معؽوغ ّ٥م ،موعّ٤م
منوذجمذظّ١م :م م
ؽبللَظُّ٦غؽبَّ١مسؽبّ٤كبم
-1طؾؿيم"مإصالحم"مؼبمضّ٦ظّ٥متعوظبم:م"موؽبؼ ؿب
اظْقؽبؿؽبوعؽب ّ٧مضُّ٢ؿب مإكبصؿبؾَوحفب مظَفؾبّ٣ؿب مخؽبقؿبّٕفب موؽبإكبنؿب متؾبكؽبوظِطُّ٦ػؾبّ٣ؿب مصَنكبخؿبّ٦ؽباغؾبؽُّ٣ؿب موؽباظؾَّّ٥ؾبم
ؼؽبعؿبؾَّ٣ؾب ماظْؿؾبػْلِّٓؽب معِّ٤ؽب ماظْؿؾبصؿبؾِّّكب موؽبظَّ٦ؿب مذؽبوءؽب ماظؾَّّ٥ؾب مَظلَسؿبـؽبؿؽبؽُّ٣ؿب مإكبنمب ماظؾَّّ٥ؽب مسؽبّٖكبؼّٖفبم
حؽبؽِقّ٣فب"م(ماظؾؼّٕةم:م220م) .م
صؾ ّ٦متلعؾـو مػّٔه ماآلؼي مجقّٓـبا م ،موغظّٕغو م– مسؾ ّ٧موجّ٥م
اظؿقّٓؼّٓم–مؼب معّ٦ض ّٝمطؾؿي م"مإكبصؿبؾَوحفب م"م ،ممث ّ٣مصؽّٕغومؼب مبّٓائؾفوم
اظؾغّ٦ؼي موعشؿؼوتفو موعو مؼّٕادصفو م ،موحووظـو مأن مغض ّٝمأي مبّٓؼّ٢م
ظغّ٦ي م– مرأدقـبو مأو مأصؼقـبو م– مؼب معّ٦ضعفو مظّ٦جّٓغو مأن ماظعّٕبقي مسؾّ٧م
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سؿؼفو مواتلوسفو مسوجّٖة مس ّ٤مأن متّ٦اصقـو مأو ممتّٓغو مبؽؾؿي مميؽّ٤م
أنمتؼّ٦ممعؼوممطؾؿيم"مإكبصؿبؾَوحفبم"مؼبمػّٔاماٌّ٦ضّٝم .م
صوإلصالح مأعّٕ مجوع ّٝمٌو مضبؿوج مإظق ّ٥ماظقؿق ّ٣م ،مصؼّٓم
ضبؿوج مإظب ماٌول مصقؽّ٦ن ماإلصالح مبّٕـبا موسطوءـب معودؼـبو م ،موضّٓم
ضبؿوج مإظب مع ّ٤مؼؿوجّٕ مظ ّ٥مؼب معوظ ّ٥مأو مع ّ٤مؼؼّ٦م مسؾ ّ٧مزراسؿّ٥مأوم
صـوسؿ ّ٥مصقؽّ٦ن ماإلصالح مػ ّ٦ماظؼقوم مبّٔظ ّ١م ،موضّٓ مال مضبؿوجم
اظقؿق ّ٣مإظب ماٌول م ،مإمنو مضبؿوج مإظب ماظؿؼّ٦ؼ ّ٣مواظرتبقي م ،مصقؽّ٦نم
اإلصالح مػـو مرسوؼي موتّٕبقيم ،موضّٓ مال مؼـؼص ّ٥مػّٔا موال مذظ ّ١م ،مإمنوم
تؽّ٦ن محوجؿ ّ٥مأذّٓ معو متؽّ٦ن مإظب ماظعط ّٟموايـ ّ٦مواإلحلوسم
بوِّبّ٦ةم،مصقؽّ٦نماإلصالحمإذؾوعمذظّ١مسـّٓه .م
وضّٓمؼؽّ٦نماإلصالحمؼبمتؼّ٦ؼّ٣مزؼغّ٥مأوماسّ٦جوجّ٥م،مصؼّٓم
جوء مأحّٓ ماظـوس مؼللل ماظـيب م( مصؾ ّ٧مآ مسؾق ّ٥مودؾ )ّ٣م :معّ٣قبم
أضّٕب مؼؿقؿ ّ٨م؟ مصؼول م(مصؾ ّ٧مآ مسؾق ّ٥مودؾ ّ٣م)م:م"مممو مطـًم
ضوربو معـ ّ٥موظّٓك م" ،مصوظـيبم(مصؾ ّ٧مآ مسؾق ّ٥مودؾ ّ٣م)مؼطؾى معّ٤م
اظلوئ ّ٢مأن مؼعوع ّ٢ماظقؿق ّ٣مععوعؾي موظّٓه م ،مصقـظّٕ مإظب معو مؼصؾقّ٥م
وؼؼّ٦قبع ّ٥موؼشّٓ مسضّٓه م ،موع ّ٤مػـو متؾؿؼ ّ٨ماظؾالشي ماظـؾّ٦ؼيممممممممممم
ؼب مإصبوزػو مووصوئفو مبوٌّٕاد مع ّٝماظـ ّٙماظؼّٕآغ ّ٨م ،موإن مطونم
ايّٓؼٌ ماظـؾّ٦ي مضّٓ مرطّٖ مسؾ ّ٧مجوغى مواحّٓ مع ّ٤مجّ٦اغىم
اإلصالح م ،موػ ّ٦ماظؿلدؼى مواظؿؼّ٦ؼ ّ٣م ،مصنن ماإلصالح مؼب ماظـّٙم
اظؼّٕآغّ٨مػّ٦ماظؽؾؿيماىوععيمٌومضبؿوجمإظقّ٥ماظقؿقّ٣موعومؼصؾق .ّ٥م
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-2طؾؿي م"مبِقؽبّٕؿببٍ م"مؼب مضّ٦ظ ّ٥متعوظب م:م"مؼؽبو مأَؼنبفؽبو ماظَِّّٔؼّ٤ؽبم
آعؽبـؾبّ٦ا ماتمبؼُّ٦ا ماظؾَّّ٥ؽب موؽبذؽبرؾبوا معؽبو مبؽبؼِّ٨ؽب معِّ٤ؽب ماظّٕىببؽبو مإكبنؿب مطُـؿبؿؾبّ٣ؿب معؾبمؿبعِـِنيؽب ممم*ممم
اظؾ ِّ٥موؽبرؽبدؾبِّ٦ظ ِّ٥موؽبإكبنؿب متؾبؾؿبؿؾبّ٣ؿب مصَؾَؽُّ٣ؿبم
صَنكبنؿب مظَّ٣ؿب متؽبػْعؽبؾُّ٦ا م َصلْذؽبغؾبّ٦ا مبِقؽبّٕؿببٍ معِّ٤ؽب م َّ
رؾبءؾبوسؾبمأَعؿبّ٦ؽباظِؽُّ٣ؿبمظَومتؽبظْؾِؿؾبّ٦نؽبموؽبظَومتؾبظْؾَؿؾبّ٦نؽب"(اظؾؼّٕة:م .)279-278م
صؽؾؿي م"حبّٕب" مػـو موضعً معّ٦ضعو مال مميؽ ّ٤مِّي مبّٓؼّ٢م
ظغّ٦ي مأن مؼؼّ٦م معؼوعفو مصق ّ٥م ،مصف ّ٨ماٌعودل ماظؾغّ٦ي ماِّغلىم
واِّدق م ،ماظؼودر مسؾ ّ٧مردع ماظـػّ٦س ماٌؿعؾؼي مبوٌول م ،ماظؼوبؾيم
ظؾّٕبو مأو ماٌؿقوؼؾي مسؾق ّ٥م ،مصؿعؾ ّ٠مبع ّٚماظـوس مبوٌول م ،موخبوصيم
اظؽلىماظلفّ٢ماظلّٕؼّٝمسّ٤مرّٕؼّ٠ماظّٕبومالمؼّٕدسّ٥مإالمسؾّ٣مػمالءم
بلغفّ٣مإمنومضبوربّ٦نمآموردّ٦ظّ٥م،موػّ٨محّٕبمععؾّ٦عيماظـؿوئٍ،م
عّٓعّٕة مٌ ّ٤مؼؿعّٓى محّٓود مآ مأو مطبّٕج مسؾ ّ٧مذّٕؼعؿ ّ٥م ،موضّٓم
دؽّ٢مدقّٓغومسؾّٓمآمبّ٤مسؾوس:م"مأيمآؼيمؼبمطؿوبمآمأذّٓم؟م
صؼول م:م مظؼّٓ مضّٕأت معو مبني ماظّٓصؿني مصؿو موجّٓت مآؼي مؼب مطؿوبم
آ متعوظب مأذّٓ مع ّ٤مآؼي ماظّٕبو م;مظؼّ٦ظ ّ٥متعوظب م:م"مؽبإكبنؿب مظَّ٣ؿب متؽبػْعؽبؾُّ٦ام
اظؾِّ٥موؽبرؽبدؾبِّ٦ظِّ٥م"،موؼؼّ٦لمغؾقـوم(مصؾّ٧مآمسؾقّ٥م
َصلْذؽبغؾبّ٦امبِقؽبّٕؿببٍمعِّ٤ؽبم َّ
ودؾ:)ّ٣م"معومزفّٕمؼبمضّ٦مماظّٖغومواظّٕبومإالمأحؾّ٦امبلغػلفّ٣مسّٔابم
آ" .م
-3طؾؿيم"متّٓاؼـؿّ٣م"مؼبمضّ٦ظّ٥متعوظبم:م"مؼؽبومأَؼنبفؽبـومماظَّـِّٔؼّ٤ؽبمم
آعؽبـؾبـــّ٦اممإكبذؽبامتؽبـــّٓؽباؼؽبـؿؾبّ٣ممبِـــّٓؽبؼؿبّ٤لبممإكبظَــــّ٧مأَجؽبـــّ٢لبممعنبلؽبـــؿهبّ٧ممصَــــوطْؿؾبؾؾبّ٦هؾبم"م
(اظؾؼّٕة .)282:م
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صػ ّ٨مضّ٦ظ ّ٥متعوظب م" متّٓاؼـؿ ّ٣م" مصقغي معؾوظغي م ،متػقّٓم
اٌشورطي مووضّ٦ع ماظػع ّ٢مع ّ٤مطال ماظطّٕصني م ،موػؿو مػـو ماظّٓائّ٤م
وآٌّؼ ّ٤م ،مممو مؼػقّٓ مأن ماِّعّٕ مبؽؿوبي ماظّٓؼ ّ٤معّ٦ج ّ٥مإظقفؿو مععـبو م،م
ال مإظب ماظّٓائ ّ٤مصؼ ّٛم ،مممو مصبع ّ٢محّٕص مآٌّؼ ّ٤مسؾ ّ٧مطؿوبيم
دؼـ ّ٥موادؿفوبؿ ّ٥مِّعّٕ مآ متعوظب مؼب مذظ ّ١مطقّٕص ماظّٓائّ٤م
سؾ ّ٧مذظ ّ١مدّ٦اءـب مبلّ٦اء م ،مال مطؿو مغّٕاه مؼب مبع ّٚممنوذج مسصّٕغوم
ايوضّٕ مع ّ٤مأغػي مآٌّؼ ّ٤مع ّ٤مطؿوبي ماظّٓؼ ّ٤م ،مواسؿؾور مذظّ١م
خّٓذـبو مظؽّٕاعؿ ّ٥موغقالً مع ّ٤ماظـؼي مصق ّ٥م ،موإن مٕ مؼؼ ّ٣مأحّٓم
بوالسرتاف مب ّ٥موضضوئ ّ٥مسـ ّ٥موض ّٝمهً مروئؾي مضّ٦ظ ّ٥م(صؾ ّ٧مآم
سؾق ّ٥مودؾ ّ٣م)م:م"مواظّٔي مغػل ّ٨مبقّٓه مظ ّ٦مضؿّ٢مأحّٓطّ٣مؼب مدؾقّ٢م
آ مث ّ٣مسوش م ،مث ّ٣مضؿ ّ٢م ،مث ّ٣مسوش م ،مث ّ٣مضؿ ّ٢موسؾق ّ٥مدؼّ٤مممممممممممممم
عومدخّ٢مماىـيمحؿّ٧مؼؼضّ٧مدؼـّ٥م"م(علـّٓمأغبّٓم)م .م
وؼب مضّ٦ظ ّ٥متعوظب م :م"مإظب مأج ّ٢معلؿ"ّ٧معو مؼػقّٓ معّ٦سّٓم
اظلّٓاد مبوظلـني مواِّؼوم مواظشفّ٦ر م ،موال مبلس مأؼضـبو مبنضوصي معؽونم
اظلّٓاد موربؾ ّ٥م ،مصؽ ّ٢معو مؼؽػ ّ٢مدّٓاد ماظّٓؼ ّ٤موأداءه مبال مظؾّٗم
وال مممورؾي مؼعّٓ معطؾؾـبو مذّٕسقـبو م ،موال مؼـؾغ ّ٨مأن مؼؽّ٦ن مأجّ٢م
اظلّٓادمعؾؾلـبومشريمععؾّ٦مماظّٖعّ٤م،مطلنمؼؼّ٦لمظّ٥م:مدلدّٓدمدؼـّ١م
إذا مبعً مداري مأو مسود موظّٓي مع ّ٤ماظلػّٕ موسبّ٦ه مممو مال مؼضؾّٛم
بعوممععنيموذفّٕمععنيموؼّ٦ممععنيم.م م
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-4طؾؿي م" موال مؼؾبضورقب م" مؼب مضّ٦ظ ّ٥متعوظب م :م" موؽبظَو مؼؾبضؽبورمبم
طَوتِىفب موؽبظَو مذؽبفكبقّٓفب موؽبإكبن متؽبػْعؽبؾُّ٦ا مصَنكبغمبّ٥ؾب مصُلؾبّ٦قفب مبِؽُّ٣ؿب موؽباتمبؼُّ٦ا ماظؾَّـّ٥ؽبم
وؽبؼؾبعؽبؾِقبؿؾبؽُّ٣ؾبماظؾَّـّ٥ؾبمموؽباظؾَّـّ٥ؾبمبِؽُّ٢كبقبمذؽبّ٨ؿبءٍمسؽبؾِقّ٣فب"م(ماظؾؼّٕة:م)282م.م م
صف ّ٨م -مػـو م -مطؿو مؼّٔطّٕ مطـري مع ّ٤ماٌػلّٕؼ ّ٤معؾـقيم
ظؾػوس ّ٢مواٌػعّ٦ل مععـبو م ،موؼػلّٕ مذظ ّ١مضّٕاءة مع ّ٤مضّٕأ مبوظػّ١م
واظؽلّٕ م" موال مؼضور م" موضّٕاءة مع ّ٤مضّٕأ مبوظػ ّ١مواظػؿّّ م ،مصعؾّ٧م
اظؼّٕاءة ماِّوظب مؼؽّ٦ن ماٌعـ ّ٧م:موال مؼضورر مطوتى موال مذفقّٓ مأوم
آٌّؼ ّ٤مصعؾ ّ٧ماظؽوتى مأن مؼؽؿى مبوظعّٓل م ،موسؾ ّ٧ماظشوػّٓ مأنم
ؼشفّٓمبويّ٠م .م
وسؾ ّ٧ماظؼّٕاءة ماِّخّٕى مؼؽّ٦ن م :موال مؼضور مطوتى موالم
ذفقّٓ م ،مأي موال مؼؾبضّٕقب مطوتى موال مذفقّٓ م ،مذظ ّ١مأنقب مبعضف ّ٣مطونم
ؼّٔػى مإظب ماظؽوتى مصقفعؾ ّ٥مس ّ٤مأعّٕه مؼؼّ٦ل مظ ّ٥م:ماطؿى ماآلنم
ِّن مآ متعوظب مؼؼّ٦ل م :م" موؽبظَو مؽبؼلْبؽب مطَوتِىفب مأَن مؼؽبؽْؿؾبىؽب" مطؿو مأنقبم
بعضف ّ٣مضّٓ مال مؼّ٦ؼب ماظؽوتى محؼّ ّ٥م ،موذظ ّ١مبلن مؼؽّ٦ن ماظؽوتىم
ربرتصًو ماظؽؿوبي معـؼطعـبو مهلو مطؿو مػ ّ٦ماظشلن مؼب معفـي ماحملوعوةم
اآلنمصالمؼّ٦صقّ٥ماٌلؿؽؿىمحؼّّ٥موأجّٕمطؿوبؿّ٥م،مصفوءماظـفّ٨مسّ٤م
عضوره ماظؽوتى مبنسفوظ ّ٥مس ّ٤مأدودقوت محقوت ّ٥مأو مسّٓم متّ٦صقؿّ٥م
حؼّّ٥مسؾّ٧مطؿوبؿّ٥مإنمطونمعـؼطعـبومهلومربرتصًومإؼوػوم .م
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وال مؼـؾغ ّ٨مأؼضـبو مأن مؼضور ماظشوػّٓ مأو ماظشفقّٓ مطلن متؽؾػّ٥م
عمغيماالغؿؼولمعّ٤مربوصظيمإظبمأخّٕىمأومعّ٤مدوظيمإظبمأخّٕىم
ظقشفّٓ معع ّ١مأو مظ ّ١م ،موضّٓ مال متلوسّٓه مإعؽوغوت ّ٥ماٌودؼي مسؾّ٧م
ػّٔا ماالغؿؼول م ،مصال مهؿقبؾ ّ٥مصّ٦ق مروضؿ ّ٥م ،مب ّ٢مسؾ ّ٧مصوحىم
اٌصؾقي مؼب ماظشفودة مأن مؼؿقؿ ّ٢معمغي مغؼ ّ٢ماظشوػّٓ مإظبم
عؽون ماظشفودة م ،موخبوصي مإذا مطون ماظشوػّٓ مرضق ّ٠مايولمممممممممم
المؼؼّ٦ىمسؾّ٧معمغيماظـؼّ٢م،مبّ٢مأضّ٦لمإنقبماظشوػّٓمإذامطونمممّ٤م
ؼؽلى مضّ٦ت ّ٥موضّ٦ت مأبـوئ ّ٥مؼّ٦عـبو مبقّ٦م م ،موطون متػّٕش ّ٥موذػوبّ٥م
ظؾشفودة مؼب مػّٔا ماظقّ٦م مدقضّٕ مبؼّ٦ت ّ٥موضّ٦ت مأبـوئ ّ٥مصننقب مسؾّ٧م
صوحى ماٌصؾقي مؼب ماظشفودة مأن مؼعّ٦ض ّ٥مسؿو مؼؾقؼ ّ٥مع ّ٤مضّٕرم
بلن مؼّٓص ّٝمظ ّ٥معو مؼّ٦ازي مأجّٕ مػّٔا ماظقّ٦م ماظّٔي مؼؿعط ّ٢مصق ّ٥مسّ٤م
طلىمضّ٦تّ٥موضّ٦تمأبـوئ.ّ٥م م
-5طؾؿي م"حـقّٔ"مص ّ٧مضّ٦ظ ّ٥متعوظب م:م(صَؿؽبو مظَؾٌِؽب مأَن مجؽبوءؽبم
بِعِفؿبّ٢لبمحؽبـِقٍّٔ)م(ػّ٦د:م69م)م .م
ضّ٦ظ ّ٥متعوظب :م« مصؿو مظؾٌ م» مؼػقّٓ ماسؿـوء مإبّٕاػق ّ٣م(سؾقّ٥م
اظلالم) مبضقّ٦ص ّ٥موإدّٕاس ّ٥مص ّ٧مإسّٓاد ماظطعوم موتؼّٓمي ّ٥مهل،ّ٣م
وضّ٦ظ ّ٥متعوظب م:م«جوء مبعف »ّ٢مع ّٝمأن مضقّ٦ص ّ٥مطوغّ٦ا مسؾ ّ٧معو مضولم
اب ّ٤مسؾوس مواب ّ٤مجؾري مثالثي مصؼ ّٛم ،مأو مطوغّ٦ا ماثـ ّ٧مسشّٕ مسؾّ٧م
أضص ّ٧مسّٓد مذطّٕه ماٌػلّٕون م ،مصفوء مإبّٕاػق ّ٣م(سؾق ّ٥ماظلالم)م
هل ّ٣مبعف ّ٢مع ّٝمسؾؿ ّ٥مأغف ّ٣مال مؼلطؾّ٦ن مربع ّ٥مأو مسشّٕه مزؼودةًمممممم
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ص ّ٧مإطّٕام ماظضق ّٟم ،مإذ مؼلؿقى مأن مؼؼّٓم مظؾضق ّٟمصّ٦قممممممممممم
عو مؼلط ّ٢مسودة محؿ ّ٧مال مؼؽّ٦ن مص ّ٧محّٕج مع ّ٤مغػود معو مؼؼّٓم مظّ٥م
عّ٤مرعوم .م
ووص ّٟماظعف ّ٢مػـو مبلغ ّ٥م«حـقّٔ» موص ّ٧مدّ٦رة ماظّٔارؼوتم
بلغ ّ٥م«مسني» مع ّ٤مبوب ماظؿـّ٦ؼ ّٝماِّدؾّ٦ب ّ٨مواىؿ ّٝمبنيم
اظّ٦ص ّٟماظعوم مواظّ٦ص ّٟماًوص م ،مصؾني مطؾؿيت م«مسني»م
و«حـقّٔ» مسؿّ٦م موخصّ٦ص معطؾ ّ٠م ،مصؽ ّ٢محـقّٔ ممسني م ،موظقّٗم
ط ّ٢ممسني محـقّٔـبا م ،مصويـقّٔ م:مػ ّ٦ماظلؿني ماظّٔى مؼؼطّٕ مودطّ٥م
أي مذقؿ ّ٥مودػـ ّ٥م ،موضق :ّ٢ماظلؿني ماٌشّ٦ى مبوظّٕض ّٟمأى م:م
ايفورةماحملؿوةمصّ٧مأخّٓودمأومسبّ٦هم،موطّ٢مذظّ١مإمنومؼّٓلم
سؾّ٧مذّٓةمطّٕممأبّ٧ماِّغؾقوءمإبّٕاػقّ٣م(سؾقّ٥ماظلالم) .م
 -6مطؾؿي م" مضوئؿي م" مص ّ٧مضّ٦ظ ّ٥متعوظب(:وؽباعؿبّٕؽبأَتؾبّ٥ؾب مضَوئِؿؽبيٌم
صَضؽبقِؽًَ مصَؾؽبشمبّٕؿبغؽبوػؽبو مبِنكبدؿبقؽبّ٠ؽب موؽبعِ ّ٤موؽبرؽباءِ مإكبدؿبقؽبّ٠ؽب مؼؽبعؿبؼُّ٦بؽب)م
(ػّ٦د71:م)م .م
وإٌّاد مبؼّ٦ظ ّ٥متعوظب م :م« مضوئؿي م» مطؿو مذطّٕه مأطـّٕم
اٌػلّٕؼ ّ٤موأخّٕج ّ٥ماب ّ٤مأب ّ٧محومت مس ّ٤مذبوػّٓ م« مأغفو مطوغًم
ضوئؿي مص ّ٧مآًّعي م ،مأي مص ّ٧مخّٓعي مضقّ٦ف مإبّٕاػق ّ٣م(سؾقّ٥م
اظلالم)م،موذظّ١معّٝمتؼّٓممدـفوم،مصؼّٓمذطّٕمبعّٚماٌػلّٕؼّ٤مأغفوم
طوغً مؼب ماظؿودعي مواظؿلعني م ،موذظ ّ١مؼّٓل مسؾ ّ٧مسؾ ّ٦مػؿي مآلم
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بقً مإبّٕاػق ّ٣م(سؾق ّ٥ماظلالم)معبقعـبو مص ّ٧مطّٕم ماظضقوصي مواالسؿـوءم
بلعّٕماظضقّ٦فم،موغّٔطّٕمػـومضّ٦لمحومتماظطوئّ٨م:ممم م
ممموإغّ٧مظعؾّٓماظضقّٟمعومداممثووؼومم م
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممموعومصّ٧قبمإالمتؾّ١معّ٤مذقّ٣ماظعؾّٓ م
وذطّٕ مبع ّٚماٌػلّٕؼ ّ٤مأن مضقوعفو مطون مع ّ٤موراء مدؿور م،م
وذطّٕمبعضفّ٣مأنمغلوءػّ٣مطوغًمالمهؿفىموالمدقؿوماظعفوئّٖم،م
وضّٓ مطوغً م(رض ّ٨مآ مسـفو) مسفّ٦زـبا م ،موشـ ّ٧مس ّ٤ماظّٔطّٕ مأغفوم
طوغًمصّ٧مزيماٌمعـوتماظصويوت .م
أعو مضقؽفو مصؼق:ّ٢مإغ ّ٥مطون مدّٕورا مبنػالك مأػ ّ٢ماظػلودم
ع ّ٤مضّ٦م مظّ٦ط م ،موضق:ّ٢مع ّ٤مشػؾي مضّ٦م مظّ٦ط مع ّٝمضّٕب مسّٔابف ّ٣م،م
وضق:ّ٢متعفؾـبو مع ّ٤مإعلوك ماِّضقوف مس ّ٤ماِّط ّ٢م ،محقٌ مضوظً م:م
سفؾومِّضقوصـومشبّٓعفّ٣مبلغػلـوموالمؼلطؾّ٦نمرعوعـو.م م
-7مطؾؿيم"ماظْكؽبورِؽِنيؽبم"مؼبمضّ٦ظّ٥متعوظبم:م"مؼؾبّ٦دؾبّٟؾبمأَسؿبّٕكبضؿبمسؽبّ٤ؿبم
ػؽبّٔؽبا موؽبادؿبؿؽبغؿبػِّٕكبي مظِّٔؽبغؿبؾِ ِّ١مإكبغمب ِّ١مطُـؿبًِ معِّ٤ؽب ماظْكؽبورِؽِنيؽب"م(ؼّ٦د ّٟم:م
)29م .م
ؼؼّ٦ل ماظـقّ٦ؼّ٦ن م :مإن معب ّٝمأٌّطّٕ مضّٓ مؼطؾ ّ٠مسؾّ٧م
عب ّٝماٌمغٌ مسؾ ّ٧مدؾق ّ٢ماظؿغؾقى م ،مظؽ ّ٤ماظـقّ٦ؼنيم
واِّصّ٦ظقني مؼؿػؼّ٦ن مسؾ ّ٧مأن معو مجوء مسؾ ّ٧مأصؾ ّ٥مال مؼللل مسّ٤م
سؾؿ ّ٥م،موعو مجوء مسؾ ّ٧مخالف ماِّص ّ٢مصالبّٓ مًّٕوج ّ٥مسؾ ّ٧مػّٔام
اِّصّ٢معّ٤مسؾيم .م
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ػـو مغؼطيمػوعيمؼبماظعّٓولمسّ٤مصقغيمعبّٝماٌمغٌم:مممممممممممممم
"ماًورؽوتم"مإظبمصقغيمعبّٝمأٌّطّٕم:م"ماًورؽنيم"م،مذظّ١م
أن ماِّص ّ٢مؼب مإٌّأة مأن متؽّ٦ن معطؾّ٦بي موأن متؽّ٦ن مععّٖزة م،مم
وأنمتؽّ٦نمممـعيم،موأنمتؽّ٦نمعؿلبقيم،موإٌّأةماظعّٕبقيماِّصقؾيم
متؿّٓحمبوإلبوءمواظؿؿـّٝم،مواِّصّ٢مؼبماظّٕجّ٢مأنمؼؽّ٦نمخورؾوم
وروظؾو موعؿّ٦ددا م -موص ّ٠مذّٕسي مآ موعـفف ّ٥م -م ،مصؾؿو مسؽلًم
اعّٕأة ماظعّٖؼّٖ ماظػطّٕة ماإلغلوغقي ماظلؾقؿي ماظلّ٦ؼي م ،موتؼؿصًم
ذكصقي ماظّٕجول م -مصف ّ٨ماظيت مرؾؾً م ،موػ ّ٨ماظيت مراودت م،م
وػّ٨ماظيتمػقلتم-مصؾؿومصعؾًمذظّ١مجوءماظؿعؾريماظؾغّ٦يمسؾّ٧م
خالفماِّصّ٢مظقـودىمحوهلوماٌعؽّ٦سم،موطلنماظـّٙماظؼّٕآغّ٨م
ؼؾػً مأغظورغو مإظب مأن معو مطون مع ّ٤ماعّٕاة ماظعّٖؼّٖ مػ ّ٦مخالفممممممم
عو متؼؿضق ّ٥ماظػطّٕة ماإلغلوغقي ماظـؼقي م ،مصؽون ماظؿعؾري مبؾػّٜم
اًورؽني مػ ّ٦ماٌعودل ماظؾغّ٦ي ماِّغلى مواِّدق مٌو مطون معّ٤م
اعّٕاةماظعّٖؼّٖ .م
-8طؾؿي م"مصَودؿبؿؽبعؿبصؽبّ٣ؽب م"مؼب مضّ٦ظ ّ٥متعوظب:م"موؽبظَؼَّٓؿب مرؽباوؽبدؿبتؾبّ٥ؾبم
ّ٤مغؽبػْ ِلِّ٥مصَودؿبؿؽبعؿبصؽبّ٣ؽبم"(مؼّ٦د:ّٟم)32م .م
سؽب ؿب
صؽؾؿي م(ادؿعص )ّ٣مػ ّ٨ماٌعودل ماظؾغّ٦ي ماِّدق مظؿصّ٦ؼّٕم
سػي مؼّ٦د ّٟم(سؾق ّ٥ماظلالم م) م ،مووضّ٦ص ّ٥مطوىؾ ّ٢ماظشوعّْ ماِّذّ٣ممم
ؼب معّ٦اجفي مإشّٕاء ماعّٕأة ماظعّٖؼّٖ مظ ّ٥م ،مصف ّ٦مٕ مؼعؿص ّ٣محبؾ ّ٢مآم
صقلىم،مظؽـّ٥مادؿعصّ٣م.م م
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وإذا مطوغً مزؼودة ماٌؾـ ّ٧مزؼودة مؼب ماٌعـ ّ٧مصنغ ّ٥مضّٓم
ضوب ّ٢مزؼودة مإشّٕائفو متورة موتفّٓؼّٓػو مأخّٕى ممبّٖؼّٓ معّ٤م
االدؿعصوممحبؾّ٢مآماٌؿنيم .م
ؼؼّ٦ل ماظّٖزبشّٕي :مإن ماالدؿعصوم مبـوء معؾوظغي متّٓلم
سؾ ّ٧ماالعؿـوع ماظؾؾق ّٞمواظؿقػ ّٜماظشّٓؼّٓ مطلغ ّ٥مؼب مسصؿي موػّ٦م
ذبؿفّٓ مؼب ماالدؿّٖادة معـفو م،مب ّ٢مإن مؼّ٦د ّٟم(مسؾق ّ٥ماظلالم م)مضّٓم
ضوب ّ٢متفّٓؼّٓػو مظ ّ٥مبوظلف ّ٤مبّٓسوئ ّ٥مرب ّ٥م(مسّٖ موج)ّ٢مأن مؼصّٕفم
سـ ّ٥مطقّٓػ ّ٤محؿ ّ٧مظ ّ٦مطون مذظ ّ١مبنظؼوئ ّ٥مؼب ماظلف ّ٤م ،محقٌم
ضول م -مطؿو مهّٓث ماظؼّٕآن ماظؽّٕؼ ّ٣مسؾ ّ٧مظلوغ ّ٥م -م :م" مرؽببىبم
اظلىبفؿبّ٤ؾبمأَحؽبىنبمإكبظَّ٨مبمعِؿمبومؼؽبّٓؿبسؾبّ٦غؽبـِّ٨مإكبظ ؿبَقِّ٥م"(مؼّ٦دّٟم:م33م)م .م
صؼّٓ مرؾى مؼّ٦د ّٟم(مسؾق ّ٥ماظلالم م)ماظعصؿي موادؿؿلّ١م
بفو مؼب مصالبي موربوري مجلش محؿ ّ٧مادؿفوب مظ ّ٥مرب ّ٥م ،موػّ٦ممممممم
عو مؼصّ٦ره مضّ٦ل ماي ّ٠مدؾقوغ ّ٥موتعوظب م :م" مصَودؿبؿؽبفؽبوبؽب مظَّ٥ؾب مرؽببنبّ٥ؾبم
صَصؽبّٕؽبفؽبمسؽبـؿبّ٥ؾبمطَقؿبّٓؽبػؾبّ٤مبمإكبغمبّ٥ؾبمػؾبّ٦ؽبماظلمبؿِقّٝؾبماظْعؽبؾِقّ٣ؾبم"م(مؼّ٦دّٟم:م34م)م .م
-9طؾؿي م" مصوغؿؾّٔت م" موطؾؿي م" مصلجوءػو م" مؼب مضّ٦ظّ٥م
تعوظبممممؼبمدّ٦رةمعّٕؼّ٣م(سؾقفوماظلالم)م:م"مصَقؽبؿؽبؾَؿؿبّ٥ؾبمصَوغؿؽبؾؽبّٔؽبتؿبم ِبِّ٥م
ِقوً م* م َصلَجؽبوءػؽبو ماظْؿؽبكؽبوضؾب مإكبظَ ّ٧مجِّٔؿبعكب ماظـمبكؿب َؾيِ مضَوظًَؿب مؼؽبوم
عؽبؽَوغوً مضَص قب
ِقوً م*مصَـؽبودؽباػؽبو معِ ّ٤متؽبقؿبؿِفؽبو مأَظَّوم
ظَقؿبؿؽبـِ ّ٨معًِنبمضَؾؿبّ٢ؽب مػؽبّٔؽبا موؽبطُـًؾب مغؽبلؿبقوً معمبـل قب
كبؼوً م* موؽبػؾبّٖىبي مإكبظَقؿب ِّ١مبِفِّٔؿبعكبم
تؽبقؿبّٖؽبغِ ّ٨مضَّٓؿب مجؽبعؽبّ٢ؽب مرؽببنب ِّ١متؽبقؿبؿؽب ِّ١مدؽبّٕ قب
ِقوً م*مصَؽُؾِ ّ٨موؽباذؿبّٕؽببِ ّ٨موؽبضَّٕىبي مسؽبقؿبـوًم
اظـمبكؿب َؾيِ متؾبلؽبوضِ ّْٛمسؽبؾَقؿب ِّ١مرؾبرَؾوً مجؽبـ قب
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صَنكبعمبو متؽبّٕؽبؼِّ٤مب معِّ٤ؽب ماظْؾؽبشؽبّٕكب مأَحؽبّٓاً مصَؼُّ٦ظِ ّ٨مإكبغىب ّ٨مغؽبّٔؽبرؿبتؾب مظِؾّٕمبحؿبؿؽبّ٤كب مصؽبّ٦ؿبعوًم
ِقوًم"(عّٕؼّ٣م:م)26-22م.م م
صَؾَّ٤ؿبمأُطَؾخملّ٣ؽبماظْقؽبّ٦ؿبمؽبمإكبغل قب
ؼب مػّٔه ماآلؼوت مصّ٦ائّٓ موغـؽوت مسؾؿقي موبالشقي مطـرية م،م
عـفوم:م م
م

مأ-اظؿعؾري مبؾػ ّٜم م" ماغؿؽبؾؽبّٔؽبتؿب م" ،موٕ مؼؼ ّ٢مضصّٓت مأوم
رؾؾً م ،موإمنو ماخؿور ماظـ ّٙماظؼّٕآغ ّ٨مظػظًو مؼؾبعودل مايوظي ماظيتم
طوغً مبقـفو موبني مضّ٦عفو م ،موػ ّ٨محوظي ماظـؾّٔ مهلو م،مواظّٕص ّٚمٌوم
بّٓا مسؾقفو مع ّ٤مسالعوت مايؿ ّ٢م ،موػ ّ٦معو موؾّ ّ٧مؼب مضّ٦هل ّ٣مهلو م:م
ِقوًم"م
ؽبّ٦ءٍموؽبعؽبومطَوغؽبًؿبمأُعنبِّ١مبؽبغ قب
"مؼؽبومأُخؿبًؽبمػؽبورؾبونؽبمعؽبومطَونؽبمأَبؾبّ٦كِماعؿبّٕؽبأَمد ؿب
(معّٕؼّ٣م:م)28م .م

م

ؿبعماظـمبكؿب َؾيِم"م .م
مب-م"م َصلَجؽبوءػؽبوماظْؿؽبكؽبوضؾبمإكبظَّ٧مجِّٔ كب
جوء ماظؿعؾري مبؾػ ّٜم" مصلجوءػو م" ممبعـ ّ٧مأىلػو مإىوءـبم
واضطّٕػو ماضطّٕارـبا م ،محقٌ مطوغً متّٕؼّٓ مأن متؿّ٦ارى مس ّ٤مأسنيم
اظؼّ٦م م ،مث ّ٣مإن ماٌكوض موػ ّ٦مإرػوصوت ماظّ٦الدة مؼؽّ٦ن معّ٤م
أصعى ميظوتفو م ،مصؽلغفو متؿقّٕك محّٕطي مسػّ٦ؼي مال مإرادؼي معّ٤م

إِّ ماظـػل ّ٨مع ّ٤مجوغى م،موإِّ ماىلّٓي مع ّ٤مجوغى مآخّٕ م،م
وطون ماإلىوء مأو ماظؾفّ٦ء مإظب مجّٔع ماظـكؾي محقٌ مطوغًم
وحقّٓة مصّٕؼّٓة مهؿوج مإظب مذّ٨ء مضوئ ّ٣مصؾبؾى ممتل ّ١مب ّ٥مأوم
تلؿـّٓ مإظق ّ٥م ،محقٌ مصؼّٓت مع ّ٤متلؿـّٓ مإظق ّ٥مأو مع ّ٤مضبـ ّ٦مسؾقفومم
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ؼب مسوٕ ماظؾشّٕ م ،مصؼوظً م:م"مؼؽبو مظَقؿبؿؽبـِ ّ٨معًِنب مضَؾؿبّ٢ؽب مػؽبّٔؽبا موؽبطُـًؾب مغؽبلؿبقوًم
ِقوًم".م م
عمبـل قب
-10طؾؿي م" مؼلؿعّ٦غؽ ّ٣م" مؼب مضّ٦ظ ّ٥متعوظب مسؾ ّ٧مظلونم
إبّٕاػق ّ٣م ممم(سؾق ّ٥ماظلالم م)":مضَولؽب مػؽبّ٢ؿب مؼؽبلؿبؿؽبعؾبّ٦غؽبؽُّ٣ؿب مإكبذؿب متؽبّٓؿبسؾبّ٦نؽب م*م
أَوؿبمؼؽبـػَعؾبّ٦غؽبؽُّ٣ؿبممأَوؿبمؼؽبضؾبّٕنبونؽبم"م(مػّ٦د)73،72:م،مصػّ٨مضّ٦ظّ٥متعوظبم:م"م
ضَولؽبمػؽبّ٢ؿبمؼؽبلؿبؿؽبعؾبّ٦غؽبؽُّ٣ؿبمإكبذؿبمتؽبّٓؿبسؾبّ٦نؽبم"مادؿكّٓمماظـّٙماظؼّٕآغّ٨مظػّٜم
ؼلؿعّ٦ن مع ّٝمأنقب ماظّٓسوء مؼـودؾ ّ٥ماإلجوبي م -مغؼّ٦ل م :معـو ماظّٓسوءم
وعـ ّ١ماإلجوبي م ،مؼؼّ٦ل ماي ّ٠مدؾقوغ ّ٥م:م" موؽبضَولؽب مرؽببنبؽُّ٣ؾب مادؿبسؾبّ٦غِّ٨م
أَدؿبؿؽبفِىؿب مظَؽُّ٣ؿب مإكبنمب ماظَِّّٔؼّ٤ؽب مؼؽبلؿبؿؽبؽْؾِّٕؾبونؽب مسؽبّ٤ؿب مسِؾؽبودؽبتِ ّ٨مدؽبقؽبّٓؿبخؾبؾُّ٦نؽبم
جؽبفؽبـمبّ٣ؽب مدؽباخِّٕكبؼّ٤ؽب م" م(شوصّٕ م)60:م،موؼؼّ٦ل مجّ٢قب مؼب مسؾباله م:م"موؽبإكبذؽبام
دلَظََّ١مسِؾؽبودِيمسؽبـىبّ٨مصَنكبغىبّ٨مضَّٕكبؼىفبمأُجِقىؾبمدؽبسؿبّ٦ؽبةَماظّٓمباعكبمإكبذؽبامدؽبسؽبونكبمم
ؽب
صَؾْقؽبلؿبؿؽبفِقؾؾبّ٦امظِّ٨موؽبظْقؾبمؿبعِـؾبّ٦امبِّ٨مظَعؽبؾَّفؾبّ٣ؿبمؼؽبّٕؿبذؾبّٓؾبونؽبم"(اظؾؼّٕةم:م)186م-م
وذظ ّ١مِّن مػّٔه ماِّصـوم ماظعوئّٓ مإظقفو ماظضؿري مؼب مضّ٦ظ ّ٥متعوظب م:م
" مػ ّ٢مؼلؿعّ٦غؽ ّ٣م" مال متلؿ ّٝمأصالً م ،موإذا ماغؿػ ّ٧ماظلؿوع معّ٤م
أدودّ٥مصالمأعّ٢موالمتػؽريمؼبماإلجوبيمسؾّ٧ماإلرالقم،مصنذامضقّ٢م
ظ ّ١مػ ّ٢مأجوب ّ١مصالن م؟ مصؼؾً مإغ ّ٥مال مؼلؿعين مأصالً مأو مال مؼّٕؼّٓم
أن مؼلؿعين م ،مطون مذظ ّ١مضطعـبو معـ ّ١مظألع ّ٢مؼب مإجوبؿ ّ٥مإؼوك م،م
وػّٔامػّ٦محولماِّصـومماظيتمالمتلؿّٝم،مصؽقّٟموقىم؟ .م
-11طؾؿــيم"مضــقّٖىم"ممؼبمضّ٦ظــّ٥متعــوظب:م"متؾــّ١مضلــؿيم
ضقّٖى"مممم(اظـفّ٣م:م)22م.ممم م
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واظؼلؿي ماظضقّٖى م :مػ ّ٨ماظؼلؿي ماظظوٌي مأو ماىوئّٕةم
اٌوئؾي مس ّ٤ماي ّ٠م ،مؼؼول :مضوز مؼب مايؽ ّ٣مأي مجور م ،موسؾقّ٥م
ضّ٦لماظشوسّٕ :م
ممضوزتمبـّ٦مأدّٓمحبؽؿفّ٣ممم م
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممإذمصبعؾّ٦نماظّٕأسمطوظّٔغىم م
صؾؿــوذامآثــّٕماظـــّٙماظؼّٕآغــّ٨ماظؿعــؾريمبؽؾؿــيم"مضــقّٖىم"م
دونمدــّ٦اػومم؟ممؼـظــّٕمبعــّٚماظؽؿــوبمإظبماىوغــىماإلؼؼــوسّ٨م،م
صقؼـــّ٦لم:مإنمطؾؿـــيم"ضـــقّٖى"موضعـــًمػـــّٔاماٌّ٦ضـــّٝمعّٕاســـوةم
ظؾػوصــؾي،مواغلــفوعـبومعــّٝمطؾؿــوتم:م"ماظؽــ ىم"م،م"ماظعــّٖىم"م،ممممممم
"ماِّخّٕى"م،م"ماِّغـّ٧م"مؼبماظػّ٦اصّ٢ماظيتمضؾؾفومموم"ماهلّٓى"مم
"ممتـّ٧م"،م"ماِّوظب"مؼبماظػّ٦اصّ٢ماظيتمبعّٓػومم.مممممممم م
وأرى مأنقب مذبّٕد ماإلؼؼوع ماظصّ٦ت ّ٨موعّٕاسوة ماظػّ٦اصّ٢ممممم
المميؽّ٤مأنمؼؽّ٦نمأدودـبومظؿػلريماظـّٙماظؼّٕآغّ٨موصفّ٣مأدّٕارهم،م
صوظػوصؾي مؼب ماظؼّٕآن ماظؽّٕؼ ّ٣مجّٖء مع ّ٤مصؾى ماٌعـ ّ٧م ،مصنغفوم
تـؾـ ّ٠مع ّ٤مروح ماٌعـ ّ٧موال متلت ّ٨مإال مإذا ماضؿضوػو ماٌؼومم
وتطؾؾفوماظلقبقوقمحبقٌمالمؼصؾّّمؼبمعؽوغفومشريػوم.مم م
صوظلقوق ماظّٔي موردت مصق ّ٥مطؾؿي م"مضقّٖى م"مصق ّ٥مشّٕابيم
عّ٦ضّ٦سقيمػّ٨متؾّ١ماظؼلؿيماىوئّٕةماظيتمأغؽّٕتفوماآلؼيماظلوبؼيم
هلّٔهماآلؼيم(أظؽّ٣ماظّٔطّٕموظّ٥ماِّغـ)ّ٧؟م،موظػّٜم"مضقّٖىم"جبّٕدّ٥م
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وإؼؼوس ّ٥موععـوه مإمنو مػ ّ٦مأدق مععودل مظغّ٦ي مظغّٕابي مضلؿؿفّ٣م
اىوئّٕة ماظيت مجعؾّ٦ا مصقفو مٓ ماظؾـوت م -مدؾقوغ ّ٥م -مواخؿصّ٦ام
أغػلفّ٣مصقفومبوظؾـنيم،متعوظبمآمسؿومؼؼّ٦ظّ٦نمسؾّ٦ـبامطؾريـبام .م
سؾّ٧مأغقبّ٨مأؤطّٓمسؾّ٧مأعّٕؼ :ّ٤م
أحّٓػؿو :مأن ماظغّٕابي مأعّٕ مغليب م ،مصّٕمبو مطون ماظؾػّٜم
شّٕؼؾـبومبوظـلؾيمظـومظؾعّٓغومسّ٤مسصّٕمغّٖولماظؼّٕآنماظؽّٕؼّ٣م،موضعّٟم
ثؼوصؿـو ماظؾغّ٦ؼي م ،مظؽـقب ّ٥مٕ مؼؽ ّ٤مشّٕؼؾـبو مسؾ ّ٧مع ّ٤مغّٖل مسؾقف ّ٣مػّٔام
اظؼّٕآنم .م
اآلخّٕ :مأنقب مط ّ٢مطؾؿي مؼب ماظؼّٕآن ماظؽّٕؼ ّ٣مضّٓ موضعًم
عّ٦ضعفوماظّٔيمؼؿطؾؾّ٥ماٌؼوممأوماظلقبقوقم،محبقٌمالمميؽّ٤مظغريػوم
أو مغظريػو مأو معّٕادصفو مأن مؼؼّ٦م معؼوعفو مصق ّ٥م ،موأن مال مذّ٨ءممممممم
ؼب ماظؼّٕآن مضّٓ مورد مجملّٕد معّٕاسوة ماظػّ٦اص ّ٢مأو ماظؿقلنيم
اظؾػظ ّ٨م ،مأو معّٕاسوة مظالغلفوم ماظصّ٦ت ّ٨م ،مإمنو مطون مظؽ ّ٢مطؾؿيم
أومعّ٦ضّٝمأثّٕهمؼبماٌعـّ٧مإٌّادم .م
-12طؾؿي م"ماظؼوغؿني"مؼب مضّ٦ظ ّ٥متعوظب مؼب مضصي معّٕؼ ّ٣م(م
سؾقفوماظلالم)م:م"موؽبطَوغؽبًؿبمعِّ٤ؽبماظْؼَوغِؿِنيؽبم"مػاظؿقّٕؼّ٣م12:ؼ.مم م
ؼؼّ٦ل ماظـقبقّ٦ؼّ٦ن م:مإنقب معب ّٝمأٌّطّٕ ماظلوٕ مضّٓ مؼطؾّ٠م
سؾ ّ٧معب ّٝماٌمغٌ مسؾ ّ٧مدؾق ّ٢ماظؿغؾقى م ،مظؽّ٤قب ماظـقّ٦ؼنيم
واِّصّ٦ظقني مؼؿػؼّ٦ن مسؾ ّ٧مأنقب معو مجوء مسؾ ّ٧مأصؾ ّ٥مال مؼؾبللل مسّ٤م
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سؾّؿ ّ٥م ،موعو مجوء مسؾ ّ٧مخالف ماِّص ّ٢مصال مبّٓ مًّٕوج ّ٥مسؾ ّ٧مػّٔام
اِّصّ٢معّ٤مسؾّيم.مم م
وغمطّٓ مأن مػّٔه ماآلؼي مواخؿقور مػّٔا ماظؾػ ّٜمغؽؿي مسؾؿقيم
بالشقي مؼب ماظعّٓول مس ّ٤مصقغي ماٌمغٌ م"ماظؼوغؿوت م"مإظب مصقغيم
أٌُّطّّٕ م" ماظؼوغؿني م" ،موذظ ّ١مأنقب مخّٓعي مدور ماظعؾودة مٕ متؽّ٤م
تعفّٓ مإظب ماظـلوء مض ّٛم ،موظّٔا مسـّٓعو موضعً ماعّٕأة مسؿّٕان مابـؿفوم
عّٕؼ ّ٣م(سؾقفو ماظلالم) مضوظً م :م" مرؽببِقب مإكبغِقب ّ٨موؽبضؽبعؿبؿؾبفؽبو مأُغـؽب ّ٧موؽباظؾَّـّ٥ؾبم
أَسؿبؾَّ٣ؾب مبِؿؽبو موؽبضؽبعؽبًؿب موؽبظَقؿبّٗؽب ماظّٔمبطَّٕؾب مطَوْظلُغـؽب ّ٧موؽبإكبغِقب ّ٨مدؽبؿمبقؿبؿؾبفؽبو معؽبّٕؿبؼؽبّ٣ؽبم
َونماظّٕمبجِقّ٣كبم"مػآلمسؿّٕان:م
وؽبإكبغِقبّ٨مأُسِقّٔؾبػؽبومبَِّ١موؽبذؾبركبقبؼمبؿؽبفؽبومعِّ٤ؽبماظشمبقؿبط كب
36ؼم ،مصؾؿقبو مضوعً معّٕؼ ّ٣م(سؾقفو ماظلالم)مخبّٓعي مبقً ماظّٕب مخريم
ضقوم م ،موضوعً معؼوم مخرية ماظّٕجول مؼب مػّٔه مآًّعي مراسّ٧م
اظـ ّٙماظؼّٕآغ ّ٨ماظؾعّٓ ماظّٓالظ ّ٨ماٌعـّ٦ي مظؾؽؾؿي م ،مظؾؿلطقّٓ مسؾّ٧م
أغفو مأدت مدورـبا مػوعـبو مال مؼؼّ٦م مب ّ٥مإال ماظّٕجول ماِّضّ٦ؼوءم
اٌكؾصّ٦ن م ،مب ّ٢مضّٓ مال مؼؼّ٦ى مسؾق ّ٥مطـري مع ّ٤ماظّٕجول م ،محقٌم
ؼؼّ٦ل ماي ّ٠مدؾقوغ :ّ٥م" موؽبظَقؿبّٗؽب ماظّٔمبطَّٕؾب مطَوْظلُغـؽب "ّ٧مأي موظقّٗم
اظّٔطّٕ ماظّٔي مطـً متؿؿـني مطوِّغـ ّ٧ماظيت مرزض ّ١مآ م(تعوظب)م
بفو م ،مصف ّ٨مخريفب مع ّ٤مطـري مع ّ٤ماظّٕجول مؼب مبّٕقبػو موتؼّ٦اػوم
وخّٓعؿفو مظؾقً مآ م ،موع ّ٤مػـو مادؿقؼً مأن متؽّ٦ن مؼب مسّٓادممم
" ماظؼوغؿني م" مِّغفو مضوعً ممبو مؼؼّ٦م مب ّ٥ماظّٕجول م ،موٕ مؼعفّٓممممممم
ؼبمزعوغفّ٣مأنمتؼّ٦ممبّ٥ماظـلوءم .م
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ؽبللَعؾبّ٦ا مأَنؿب متؽبؽْؿؾبؾؾبّ٦هؾب مصؽبغِريـبا مأَوؿبم
 -1مؼب مضّ٦ظ ّ٥متعوظب م:م"موؽبظَو مت ؿب
اظؾ ِّ٥موؽبأَضّْ٦ؽبمؾب مظِؾشمبفؽبودؽبةِ موؽبأَدؿبغؽبّ٧م
طَؾِريـبا مإكبظَ ّ٧مأَجؽب ِؾ ِّ٥مذؽبظِؽُّ٣ؿب مأَضْلؽب ُّٛمسِـؿبّٓؽب م َّ
أَظَّومتؽبّٕؿبتؽبوبؾبّ٦ام"م(ماظؾؼّٕةم:م282م)م .م
ؽبللَعؾبّ٦ا مأَنؿب متؽبؽْؿؾبؾؾبّ٦هؾب مصؽبغِريـبا مأَوؿبم
صػ ّ٨مضّ٦ظ ّ٥متعوظب م :م" موؽبظَو مت ؿب
طَؾِريـبا مإكبظَ ّ٧مأَجؽب ِؾ ِّ٥م" مضّٓم ماظصغري مسؾ ّ٧ماظؽؾري مظالػؿؿوم مب ّ٥م،م
وظؿلوعّّ ماظـوس مصق ّ٥مشوظؾـبو م ،موسّٓم ماغشغوهل ّ٣مبؽؿوبؿ ّ٥م ،مصنذا مجوءم
اِّعّٕ مبؽؿوبي ماظّٓؼ ّ٤ماظؼؾق ّ٢مأو ماظصغري مواظـف ّ٨مس ّ٤ماظلكعي معّ٤م
طؿوبؿ ّ٥مأوال مطوغً ماظعـوؼي مبؽؿوبي ماظؽـري مأوظب م ،موذظ ّ١محؿّ٧ممممم
ال مؼضفّٕ مأحّٓ مأو مؼضق ّ٠مبؽؿوبي ماظّٓؼ ّ٤مدائــبو مطون مأم معّٓؼــبو م،م
صغريـبامطونمػّٔاماظّٓؼّ٤مأممطؾريـبام .م
" مذؽبظِؽُّ٣ؿب مأَضْلؽب ُّٛم" مأي مأسّٓل موأضّ٦م مظؾشفودة م ،موأدسّ٧م
إظب مسّٓم ماظش ّ١مواظّٕؼؾي مؼب مضقؿي ماظّٓؼ ّ٤م ،مأو مؼب مغقي مآٌّؼّ٤م
ظؾلّٓاد م ،مأو مؼب ماِّج ّ٢ماحملّٓد مظلّٓاد ماظّٓؼ ّ٤م ،مصف ّ٦مأضطّٝم
ظؽّ٢مأوجّ٥ماًالفم،موأدسّ٧مظطؿلغقـيماظؼؾىمظّٓىماظطّٕصنيم،م
وضّٓمغبؾًماإلذورةمبـم"مذؽبظِؽُّ٣ؿبم"مطّ٢مػّٔهماٌعوغ .ّ٨م

24

واظعوض ّ٢مع ّ٤مؼؿفـى ماظّٓؼ ّ٤مإال مظؾضّٕورة ماظؼصّ٦ى م،م
ؼؼّ٦ل مغؾقـو م(مصؾ ّ٧مآ مسؾق ّ٥مودؾ ّ٣م)م:م"موؽباظَِّّٔي مغؽبػّْٗؾب معؾبقؽبؿمبٍّٓم
اظؾ ِّ٥م ،مثؾبّ٣مب مسؽبوشؽب م ،مثؾبّ٣مب مضُؿِّ٢ؽبممم
بِقؽبِّٓهِ م ،مظَّ٦ؿب مأَنمب مرؽبجؾبؾًو مضُؿِّ٢ؽب مصِ ّ٨مدؽبؾِقّ٢كب م َّ
ؽبـيَ محؽبؿمبّ٧م
اظؾ ِّ٥م ،مثؾبّ٣مب مسؽبوشؽب م ،موؽبسؽبؾ ؿبَق ِّ٥مدؽبؼؿبّ٤فب م ،معؽبو مدؽبخؽبّ٢ؽب ماظْف مب
صِ ّ٨مدؽبؾِقّ٢كب م َّ
ؼؽبؼْضِّ٨ؽبمدؽبؼؿبـؽبّ٥ؾبم"م(علـّٓمأغبّٓم)م.م م
 -2مضّ٦ظ ّ٥متعوظب مسؾ ّ٧مظلون مزطّٕؼو م( مسؾق ّ٥ماظلالم م) م :م"مم
َوثيَمأَؼمبوملبمإكبظَّوم
آؼيًمضَولؽبمآؼؽبؿؾبَّ١مأَظَّومتؾبؽَؾخملّ٣ؽبماظـمبوسؽبمثؽبؾ ؽب
ضَولؽبمرؽببىبماجؿبعؽبّ٢ؿبمظِّ٨م ؽب
رؽبعؿبّٖـبام"م(آلمسؿّٕان41:م)م،موؼبماآلؼيماظعوذّٕةممعّ٤مدّ٦رةمعّٕؼّ٣م:م
آؼيًمضَولؽبمآؼؽبؿؾبَّ١مأَظَّومتؾبؽَؾخملّ٣ؽبماظـمبوسؽبمثؽبؾَوثؽبمظَقؽبوللبم
"مضَولؽبمرؽببىبماجؿبعؽبّ٢مظخملّ٨م ؽب
كبؼوً".مم م
دؽب ّ٦قب
ذظّ١مأنمأؼومماظعّٕبموذفّ٦رػّ٣مودـقفّ٣مضؿّٕؼيم،مصوظؾقّ٢م
ؼب محلوبف ّ٣مؼلؾ ّ٠ماظـفور م ،مصػ ّ٨ماظؿود ّٝمواظعشّٕؼ ّ٤مع ّ٤مذعؾونم
غرتضى مػالل مرعضون م ،مصنذا مزفّٕ مػالل مرعضون مطوغً مأولم
ظقؾي مع ّ٤مظقوظ ّ٨مرعضون مث ّ٣مؼعؼؾفو مأول مؼّ٦م معـ ّ٥م ،موػؽّٔاممممممممم
ؼبمػاللمذّ٦المودوئّٕماظشفّ٦رم .م
ودّ٦رةمعّٕؼّ٣ماظيتمجوءمصقفومذطّٕماظؾقوظّ٨معؽقيم،مودّ٦رةم
(مآل مسؿّٕان) معّٓغقيم،مودّ٦رةمعّٕؼّ٣مدوبؼيمؼب مغّٖوهلو مظلّ٦رة مآلم
سؿّٕانم،مصفعّ٢ماظلوبّ٠مظؾلوبّ٠مواظالحّ٠مظالحّ٠م .م
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ِؾ ِّ٥مذؾبّٕؽبطَوءؽب ماظْفِّ٤مب موؽبخؽبؾَؼَفؾبّ٣ؿبم
 -3مضّ٦ظ ّ٥متعوظب م:م" موؽبجؽبعؽبؾُّ٦ا مظ َّ
وؽبخؽبّٕؽبضُّ٦امظَّ٥ؾبمبؽبـِنيؽبموؽببؽبـؽبوتٍمبِغؽبقؿبّٕكبمسِؾّْ٣لبمدؾبؾؿبقؽبوغؽبّ٥ؾبموؽبتؽبعؽبوظَّ٧مسؽبؿمبومؼؽبصِػُّ٦نؽبم"ممممم
(اِّغعومم:م)100م .م
صػ ّ٨متؼّٓؼ ّ٣مطؾؿي م" مذّٕطوء م" مسؾ ّ٧مطؾؿي م" ماى ّ٤م"مممم
ؼبمػّٔهماآلؼيمصوئّٓةمجؾقؾيموععـّ٧معؼصّ٦دمظّٔاتّ٥مال مدؾقّ٢مإظقّ٥م
ع ّٝماظؿلخري م ،مؼؼّ٦ل ماإلعوم مسؾّٓ ماظؼوػّٕ م:موبقون مذظ ّ١مأغـو موإنم
طُـو مغّٕى معبؾي ماٌعـ ّ٧موربصّ٦ظ ّ٥مأغف ّ٣مجعؾّ٦ا ماى ّ٤مذّٕطوءم
وسؾّٓوػ ّ٣مع ّٝمآ متعوظب م ،موطون مػّٔا ماٌعـ ّ٧مضبص ّ٢معّٝم
اظؿلخري محصّ٦ظ ّ٥مع ّٝماظؿؼّٓؼ ّ٣م ،مصنن متؼّٓؼ ّ٣ماظشّٕطوء مؼػقّٓ مػّٔام
اٌعـّ٧موؼػقّٓمععـّ٧مآخّٕم،موػّ٦مأغّ٥معومطونمؼـؾغّ٨مأنمؼؽّ٦نمٓم
ذّٕؼ ّ١مال مع ّ٤ماى ّ٤موال مع ّ٤مشري ماى ّ٤م ،موإذا مأخّٕ مصؼق ّ٢م:م
جعؾّ٦ا ماى ّ٤مذّٕطوء مٓ مٕ مؼػّٓؿب مذظ ّ١موٕ مؼؽُ ّ٤مصق ّ٥مذّ٨ء مأطـّٕم
ع ّ٤ماإلخؾور مسـف ّ٣مبلغف ّ٣مسؾّٓوا ماى ّ٤مع ّٝمآ متعوظب م ،موأعوم
إغؽور مأن مؼعؾّٓ مع ّٝمآ مشريه م ،موأن مؼؽّ٦ن مظ ّ٥مذّٕؼ ّ١مع ّ٤ماىّ٤م
وشريماىّ٤مصالمؼؽّ٦نمؼبماظؾػّٜمعّٝمتلخريماظشّٕطوءمدظقّ٢مسؾق .ّ٥م
صػ ّ٨محوظي متؼّٓؼ ّ٣ماى ّ٤مسؾ ّ٧مذّٕطوء مؼؿّ٦ج ّ٥ماإلغؽورم
إظب مطّ٦ن ماى ّ٤مذّٕطوء مٓ م ،مصقؽّ٦ن مخوصهبو مبّٔظ ّ١م ،مدونم
اظؿعّٕض مإظب موجّ٦د مذّٕطوء مشري ماى ّ٤مال مبوإلثؾوت موال مبوظـػ ّ٨م،م
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أعو مؼب محوظي متؼّٓؼ ّ٣مذّٕطوء مسؾ ّ٧ماى ّ٤مصقؽّ٦ن ماإلغؽور معؿّ٦جفـبوم
إظب معطؾ ّ٠مادبوذ مذّٕؼ ّ١مٓ مدّ٦اء مع ّ٤ماى ّ٤مأم مع ّ٤مشريػ ّ٣م،م
وؼّٓخ ّ٢مادبوذ مذّٕؼ ّ١مٓ مدّ٦اء مع ّ٤ماى ّ٤مأم مع ّ٤مشريػّ٣ممممم
ؼب مػّٔا ماإلغؽور م ،مث ّ٣مؼلت ّ٨مذطّٕ ماى ّ٤مبعّٓ مطؾؿي م" مذّٕطوء"م
ظقؿّ٦ج ّ٥مإظق ّ٥ماإلغؽور معّٕةً مأُخّٕى مسؾ ّ٧مدؾق ّ٢ماًصّ٦ص م،م
صقؽّ٦ن ماظـ ّٙماظؼّٕآغّ٨مضّٓمأغؽّٕ مسؾقف ّ٣مادبوذػ ّ٣مٓ م(سّٖ موج)ّ٢م
ذّٕطوء مع ّ٤مدوغ ّ٥مدّ٦اء مع ّ٤ماى ّ٤مأم مع ّ٤مشريػ ّ٣مث ّ٣مزادػّ٣م
إغؽورـبا مأو متّ٦بقكـبو مسؾ ّ٧مخصّ٦صقي مادبوذػ ّ٣ماى ّ٤مذّٕطًو مٓ م،م
تعوظبمآمسّ٤مإصؽفّ٣موذّٕطفّ٣مسؾّ٦ـبامطؾريـبا .م
وؼب مػّٔا مطؾ ّ٥متلطقّٓ مسؾ ّ٧متـّٖؼ ّ٥مآ م(مسّٖ موج ّ٢م)مسّ٤م
أن مؼؽّ٦ن مظ ّ٥مأي مذّٕؼ ّ١م ،موتلطقّٓ مسؾ ّ٧ماالسؿؿود مسؾق ّ٥موحّٓه م،م
وحل ّ٤ماظؿّ٦ط ّ٢مسؾق ّ٥م ،مواالدؿعوغي مب ّ٥موحّٓه مدون مأحّٓ معّ٤م
اًؾ .ّ٠م
ِؾ ِّ٥مذؾبّٕؽبطَوءؽب ماظْفِّ٤مب م"م
وؼب مضّ٦ظ ّ٥متعوظب :م" موؽبجؽبعؽبؾُّ٦ا مظ َّ
(اِّغعوم :م )100مظقّٗ مخبوفٍ مأن مظؿؼّٓؼ ّ٣ماظشّٕطوء محؾبلــبو موروسيًم
وعلخّٔـبا مع ّ٤ماظؼؾّ٦ب مال موّٓ مذقؽـبو معـ ّ٥مإن مأخقبّٕت مصؼؾً م:م
وجعؾّ٦ا ماىّ٤مب مذّٕطوء مٓ م ،موذظ ّ١مِّغ ّ١مظ ّ٦مضّٓعً مصؼؾً م:م
وجعؾّ٦ا ماىّ٤مب مذّٕطوء مٓ م ،مظؽون ماإلغؽور معـصؾـبو مسؾ ّ٧مأن مؼؽّ٦نم
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اى ّ٤مذّٕطوء مٓ م ،مأعقبو مظ ّ٦مضؾً م :موجعؾّ٦ا مذّٕطوء مٓ ماى ّ٤م،م
ظؽونماإلغؽورمعمطّٓـبامعّٕتنيم:م م
اِّوظب:مإغؽورمادبوذمأيمذّٕؼّ١معّٝمآم(سّٖموج)ّ٢معّ٤م
اىّ٤مأومعّ٤مشريػّ٣م .م
واِّخّٕى م:مإغؽور مأن مؼؽّ٦ن ماىّ٤نب مذّٕطوء مٓ مع ّ٤مبوبم
ذطّٕماًوصمبعّٓماظعومم،مظشّٓةمتعؾؼفّ٣مبوىّ٤قبىبمورػؾؿفّ٣معـّ٥م .م
وػّٔاماٌعـّ٧مأضّ٦ىموأبؾّٞموأضطّٝمؼبمغػّ٨مأيمذّٕؼّ١م
ٓم(مسّٖموجّ٢م)مدّ٦اءمعّ٤ماىّ٤مأممعّ٤مشريػّ٣م .م
وإذامتقؼّ٤ماإلغلونمأغّ٥مالمذّٕؼّ١مٓم(مسّٖموجّ٢م)مالمعّ٤م
اىّ٤قبىب موال مع ّ٤مشريه ماو ّ٥مضؾؾ ّ٥موسؼؾ ّ٥مإظب مآ موحّٓه م ،مصالم
طبوفمإالمعّ٤مآم(مسّٖموجّ٢م)م،موالمؼعؿؿّٓمإالمسؾقّ٥م،مصالمؼغّ٘م،م
والمؼؽّٔبم،موالمطبودعم،مظـؼؿّ٥مأنماِّعّ٦رمطؾفومبقّٓمآموحّٓه،م
وأن معو مأصوب ّ٥مٕ مؼؽ ّ٤مظقكطؽ ّ٥م ،موأن معو مأخطله مٕ مؼؽّ٤م
ظقصقؾ ،ّ٥مؼؼّ٦ل ماي ّ٠مدؾقوغ ّ٥م:م"مإكبغمبؿؽبو مأَعؿبّٕؾبهؾب مإكبذؽبا مأَرؽبادؽب مذؽبقؿبؽـبو مأَنؿبم
ؼؽبؼُّ٦لؽبمظَّ٥ؾبمطُّ٤ؿبمصَقؽبؽُّ٦نؾبمم"م(ؼّٗم:م)82م .م
-4مضّ٦ظّ٥متعوظبمؼبمدّ٦رةماِّغعومم:م"موؽبظَومتؽبؼْؿؾبؾُّ٦امأَوؿبظَودؽبطُّ٣م
عىبّ٤ؿبمإكبعؿبؾَوقلبمغمبقؿبّ٤ؾبمغؽبّٕؿبزؾبضُؽُّ٣ؿبموؽبإكبؼمبوػؾبّ٣ؿبم"م(ماِّغعومم:م)151م .م

28

صؼّٓ مضّٓم مضؿري ماٌكورؾني مؼب مضّ٦ظ ّ٥متعوظب م:م
"غّٕزضؽ "ّ٣مسؾ ّ٧مضؿري ماظغوئؾني مؼب مضّ٦ظ ّ٥متعوظب م" مغّٕزضف ّ٣م" م،م
وؼبمدّ٦رةماإلدّٕاءمجوءماظرتتقىمسؽّٗمذظّ١مؼبمضّ٦ظّ٥متعوظبم:م
" موؽبظَو متؽبؼْؿؾبؾُّ٦ا مأَوؿبظَودؽبطُّ٣ؿب مخؽبشؽبؿبقيَ مإكبعؿبؾَوقلب مغمبقؿبّ٤ؾب مغؽبّٕؿبزؾبضُفؾبّ٣ؿب موؽبإكبؼمبوطُّ٣ؿب م"م
(اإلدّٕاء م)31:م،موط ّ٢مضّٓ موض ّٝمعّ٦ضع ّ٥م ،مصػ ّ٨ماآلؼي ماِّوظب مؼؼّ٦لم
َوق م"م ،مصــ"مع ّ٤م"م
اي ّ٠مدؾقوغ ّ٥م:م"موؽبظَو متؽبؼْؿؾبؾُّ٦ا مأَوؿبظَودؽبطُّ٣ؿب معِّ٤ؿب مإكبعؿبؾ لب
ػـو مظؾقون مايول م ،مأي مال متؼؿؾّ٦ا مأوالدط ّ٣مبلؾى ماظػؼّٕ ماظّ٦اضّٝم
بؽ ّ٣مخشقي مأن مؼّٖؼّٓط ّ٣مػمالء ماِّوالد مصؼّٕـبا مسؾ ّ٧مصؼّٕط ّ٣م ،موٌوم
طون ماظػؼري معشغّ٦ال مدائؿـبو محبوظ ّ٥موواضع ّ٥مورزق مؼّ٦ع ّ٥مرؿلغّ٥م
اي ّ٠م(سّٖ موج )ّ٢مسؾ ّ٧مذظ ّ١مبؼّ٦ظ ّ٥متعوظب م :م" مغؽبقؿبّ٤ؾب مغؽبّٕؿبزؾبضُؽُّ٣ؿب"م
صؾّٓأ ممبو مؼـودى محول ماٌكورؾني م ،مث ّ٣مثـ ّ٧مبؼّ٦ظ ّ٥متعوظب م:ممممممم
"موؽبإكبؼمبوػؾبّ٣ؿبم"مظقطؿؽـفّ٣مأؼضـبومسؾّ٧مأبـوئفّ٣معّ٤مبعّٓػّ٣م .م
أعو مؼب مآؼي مدّ٦رة ماإلدّٕاء مصقؼّ٦ل مدؾقوغ ّ٥م":موؽبظَو متؽبؼْؿؾبؾُّ٦ام
أَوؿبظَودؽبطُّ٣ؿبمخؽبشؽبؿبقيَمإكبعؿبؾَوقلبم"موأعّٕمعـطؼّ٨مأنماظّٔيمطبشّ٧ماإلعالقم
واظػؼّٕمػّ٦ماظغينمالماظػؼريم،مؼؼّ٦لماظشوسّٕم :م
إٔمتّٕمأنماظػؼّٕمؼّٕجّ٧مظّ٥ماظغـّ٧مم م
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممموأنماظغينمطبشّ٧مسؾقّ٥معّ٤ماظػؼّٕ م
واظغين م -مشوظؾـبو -معشغّ٦ل محبول مأبـوئ ّ٥موتّٕبقؿف ّ٣موتّٓبريم
أعّ٦رػّ٣مأطـّٕمعّ٤ماغشغوظّ٥محبولمغػلّ٥م،مصؽونماِّغلىميوظّ٥مأنم
ؼطؿؽ ّ٤ماي ّ٠مدؾقوغ ّ٥ماٌكورؾني مػـو مسؾ ّ٧معوؼشغؾف ّ٣موػّ٦م
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رزق مأبـوئف ّ٣م ،مصؾّٓأ مبؼّ٦ظ ّ٥مدؾقوغ ّ٥م:م"مغؽبقؿبّ٤ؾب مغؽبّٕؿبزؾبضُفؾبّ٣ؿب م"مث ّ٣مثـّ٧م
بويّٓؼٌ مس ّ٤مرزضف ّ٣مػ ّ٣مبؼّ٦ظ ّ٥م :م" موؽبإكبؼمبوطُّ٣ؿب م" موطلغ ّ٥مدؾقوغّ٥م
وتعوظب مؼؼّ٦ل مهل ّ٣م:مطؿو مرزضـوط ّ٣مصـق ّ٤مبؼّٓرتـو موعشقؽؿـو مغّٕزقم
أبـوءطّ٣مأؼضـبوم .م
وبفوتني ماآلؼؿني مععـبو مؼؼط ّٝماظـ ّٙماظؼّٕآغ ّ٨مايفي مسؾّ٧م
اظػؼري مواظغين مععـبو م ،موؼّٖؼ ّ٢ماظعؾي ماظيت مع ّ٤مأجؾفو مضّٓ مؼؼّٓم مػّٔام
أو مذاك مسؾ ّ٧مطؾرية مضؿ ّ٢ماِّوالد مع ّ٤ماظػؼّٕ مأو مخشقي ماظػؼّٕ م ،مصالم
سّٔر مبعّٓ مذظ ّ١مظػؼري موال مظغين م ،مِّن مآ م(سّٖ موج )ّ٢مػّ٦م
اٌؿؽػ ّ٢مبّٕزق مػّٔا مأو مذاك م; مب ّ٢مإغ ّ٥متؽػ ّ٢مبّٕزق مط ّ٢مدابيم
اظؾ ِّ٥مركبزؿبضُفؽبوم
ؽبابيٍ مصِ ّ٨ماْظلَرؿبضكب مإكبظَّو مسؽبؾَ ّ٧م َّ
ؼؼّ٦ل مدؾقوغ ّ٥م:م"موؽبعؽبو معِ ّ٤مد مب
وؽبؼؽبعؿبؾَّ٣ؾبمعؾبلؿبؿؽبؼَّٕمبػؽبوموؽبعؾبلؿبؿؽبّ٦ؿبدؽبسؽبفؽبوممطُّ٢وبمصِّ٨مطِؿؽبوبٍمعنبؾِنيلبم"م(ػّ٦دم:م6م)م .م
م م

أ-موصّ٧مضّ٦ظّ٥متعوظب:م(مأَالَّمتؽبعؿبؾؾبّٓؾبوامإكبالَّماظؾَّّ٥ؽبمإكبغمبـِّ٧مظَؽُّ٣معِـؿبّ٥ؾبم
غؽبِّٔؼّٕفب موؽببؽبشِريفب م* موؽبأَنكب مادؿبؿؽبغؿبػِّٕؾبوا مرؽببمبؽُ ّ٣مثؾبّ٣مب متؾبّ٦بؾبّ٦ا مإكبظ ؿبَق )ِّ٥م(ػّ٦د)3،2:م
تؼّٓؼّ٣ماإلغّٔارسؾّ٧ماظؾشورةمػـومتـودىمواتلوقمعّٝمعوماذؿؿؾًم
سؾق ّ٥ماظلّ٦رة مع ّ٤مإػالك ماِّع ّ٣ماظظوٌي م ،موهّٔؼّٕ مظؽ ّ٢معّ٤م
طبوظ ّٟمعـفٍ مآ موذّٕسؿ ّ٥م،محقٌ مؼعؼى مدؾقوغ ّ٥مسؾ ّ٧مإردولم
حفورةمعّ٤مدفقّ٢معـضّ٦دمسؾّ٧مضّ٦ممظّ٦طمبؼّ٦ظّ٥مدؾقوغ:ّ٥م(موؽبعؽبوم
ػِّ٨ؽب معِ ّ٤ماظظَّوظِؿِنيؽب مبِؾؽبعِقٍّٓ م) م(ػّ٦د )83:مصفّٔا مهّٔؼّٕ مظؽ ّ٢معّ٤م
تلّ٦ل مظ ّ٥مغػل ّ٥مإًّوج مس ّ٤معـفٍ مآ مواالسبّٕاف مسـ ّ٥مص ّ٧مأىم
زعونمأومعؽون .م
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ب -موص ّ٧مضّ٦ظ ّ٥متعوظب :م(وؽبأَنكب مادؿبؿؽبغؿبػِّٕؾبوا مرؽببمبؽُ ّ٣مثؾبّ٣مب متؾبّ٦بؾبّ٦ام
إكبظ ؿبَق)ِّ٥م(ػّ٦د)3:متلطقّٓمسؾّ٧مأنماالدؿغػورماظّٔىمؼـػّٝمصوحؾّ٥مػّ٦مممممم
عو مصوحؾ ّ٥مأو متؾع ّ٥مإضالع مس ّ٤ماظّٔغى م،موسّٖم مأطقّٓ مسؾ ّ٧مسّٓمم
اظعّ٦دة مإظق ّ٥م ،مأعو مذبّٕد ماالدؿغػور مبوظؾلون مدون مادؿقضورم
ٌعـوه مص ّ٧ماظؼؾى مأو مزفّ٦ر مِّثّٕه مسؾ ّ٧ماىّ٦ارح مصف ّ٦مطؿو مضولم
بع ّٚماظلؾ ّٟماظصوحل م :ماالدؿغػور مبال مإضالع مس ّ٤ماظّٔغى متّ٦بيم
اظؽّٔابنيم،مؼؼّ٦لماظشوسّٕمم:م م
ممممممأدؿغػّٕمآمعّ٤مأدؿغػّٕمآممممم م
مممممممممممممممممممممممممممممممممضّ٦لمخالمظػظّ٥معّ٤مأصّ٢مععـوه م
ؽبابيٍ مصِ ّ٧ماَِّرؿبضكب مإكبالَّم
 -5موص ّ٧مضّ٦ظ ّ٥متعوظب م:م( موؽبعؽبو معِ ّ٤مد مب
اظؾ ِّ٥م مركبزؿبضُفؽبو موؽبؼؽبعؿبؾَّ٣ؾب معؾبلؿبؿؽبؼَّٕمبػؽبو موؽبعؾبلؿبؿؽبّ٦ؿبدؽبسؽبفؽبو مطُّ٢وب مصِ ّ٧مطِؿؽبوبٍم
سؽبؾَ ّ٧م َّ
عؾبؾِنيلبم)م(ػّ٦دم:م)6متلطـقّٓمسؾّ٧مأنمعللظيماظّٕزقمعّٕدػـومإظبمآم
(سـّٖ موجـ )ّ٢موحـّٓه م ،مال موـــّٕى مسؾ ّ٧مضـّٓر ماظعؼــّ٦لم
واِّصفـــــــومم،مؼؼّ٦لمأبّ٦ممتومم:مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم م
ممظّ٦مطوغًماِّرزاقموّٕيمسؾّ٧مايفوممممم
ممػؾؽّ٤مإذنمعّ٤مجفؾفّ٤ماظؾفوئّ٣
وؼؼّ٦لماإلعومماظشوصعّ٨مرغبّ٥مآم:م م
ممممموعّ٤ماظّٓظقّ٢مسؾّ٧ماظؼضوءموحؽؿّ٥مم م
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممبمسماظؾؾقىمورقىمسقّ٘ماِّغب ّ٠م
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وع ّٝمأن ماظلع ّ٧مواِّخّٔ مبوِّدؾوب معطؾّ٦ب موعشّٕوعم
صننماِّعّٕمطؾّ٥مصّ٧مضؿوغيمربماظعوٌنيموحّٓهم.م م
وجوء مظػ ّٜم«دابي» مغؽّٕة مإلصودة ماظعؿّ٦م م ،مواظـؽّٕةممممم
ص ّ٧مدقوق ماظـػ ّ٧متع ّ٣م ،موادؿكّٓم ماظـ ّٙماظؼّٕآغ ّ٨مأدؾّ٦بم
اظؿّ٦طقّٓ مبطّٕؼ ّ٠ماظـػ ّ٨مواالدؿــوء موػ ّ٦مأسؾ ّ٧مرّٕق ماظؼصّٕممممم
اظؾِّ٥م
ؽبابيٍ مصِ ّ٧ماَِّرؿبضكب مإكبالَّ مسؽبؾَ ّ٧م َّ
ؼب مضّ٦ظ ّ٥متعوظب م :م" موؽبعؽبو معِ ّ٤مد مب
ركبزؿبضُفؽبو"متلطقّٓاً مسؾ ّ٧مأغ ّ٥معو مع ّ٤مدابي مص ّ٧ماظ موال مص ّ٧ماظؾقّٕ موالم
صّ٧ماِّرضموالمصّ٧ماظلؿوءمصقؿومغعؾّ٣موصقؿومالمغعؾّ٣مإالمسؾّ٧مآم
رزضفو م ،موػّٔا مؼطؿؽــو مإظق ّ٥مأؼضو مغؾقـو مربؿّٓ م(صؾ ّ٧مآ مسؾقّ٥م
ودؾ )ّ٣محقٌ مؼؼّ٦ل م :م" مظ ّ٤ممتّ٦ت مغػّٗ محؿ ّ٧متلؿّ٦ص ّ٧مرزضفوم
وأجؾفو م ،مصوتؼّ٦ا مآ موأعبؾّ٦ا مص ّ٧ماظطؾى" م ،موص ّ٧ماظؿؿؿقّ٣م
بؼّ٦ظ ّ٥متعوظب م :م(وؽبؼؽبعؿبؾَّ٣ؾب معؾبلؿبؿؽبؼَّٕمبػؽبو موؽبعؾبلؿبؿؽبّ٦ؿبدؽبسؽبفؽبو) م(ػّ٦د )6:مصوئّٓةم
أخّٕى م ،مؼؼّ٦ل مدقّٓغو مسؾّٓ مآ مب ّ٤مسؾوس م(رضّ٨مآمسـفؿو)م:م
إن معلؿؼّٕػو محقٌ متلوى موعلؿّ٦دسفو محقٌ ممتّ٦ت م ،موسؾقّ٥م
ؼؽّ٦ن ماٌعـ ّ٧مؼعؾ ّ٣معلؿؼّٕػو محقٌ متؽّ٦ن مظقلّ٦ق مإظقفو مرزضفوم
حقٌ مطوغً مص ّ٧ماظ مأم مص ّ٧ماظؾقّٕ مأم مص ّ٧ماى ّ٦م ،موؼعؾّ٣م
علؿّ٦دسفو مأى معؽون معّ٦تفو م ،مصوٌّ٦ت معؼّٓر مزعوغو موعؽوغو م ،موظّ٤م
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متّ٦ت مغػّٗ محؿ ّ٧متلؿّ٦ص ّ٧مأجؾفو م ،موؼؽّ٦ن مذظ ّ١مص ّ٧ماٌؽونم
واظّٖعونماظّٔىمسؾؿّ٥موحّٓدهمربماًالئّ٠مطؾفوم .م
وضّٓمأخّٕجمابّ٤مجّٕؼّٕموايوطّ٣مسّ٤مابّ٤معلعّ٦دم(مرضّ٨م
آمسـ)ّ٥مأغّ٥مضول:معلؿؼّٕػوماِّرحومموعلؿّ٦دسفوممحقٌممتّ٦ت،م
أىمأنمآمسّٖموجّ٢مؼعؾّ٣معؽوغفوموعلؿؼّٕػومأولمعومهؿوجمإظبم
اظّٕزق موػ ّ٧مال متّٖال مص ّ٧ماظّٕح ّ٣م ،موعلؿّ٦دسفو محقٌ ممتّ٦ت م،م
حقٌمؼلوقمإظقفومضؾّ٢معّ٦تفومآخّٕمعومهؿوجمإظقّ٥معّ٤ماظّٕزق .م
ِني)م
وتـّ٦ؼ ّ٤م«ط »ّ٢مص ّ٧مضّ٦ظ ّ٥متعوظب:م(طُّ٢وب مصِ ّ٧مطِؿؽبوبٍ معؾبؾ لب
(ػّ٦د)6:مظؾعّ٦ض م ،مواظؿؼّٓؼّٕ م:مط ّ٢مذظ ّ١مع ّ٤مرزق مط ّ٢مدابي م،م
وسؾّ٣معلؿؼّٕػوم،مودّ٦قمرزضفومإظقفومصقّ٥م،موسؾّ٣معلؿّ٦دسفومحقٌم
متّ٦ت مط ّ٢مذظ ّ١ممص ّ٧مطؿوب معؾني م ،م(ال مؼؽبضِّ٢نب مرؽببىب ّ٧موؽبال مؼؽبـلؽب)ّ٧م
(ر .)52:ّ٥م
ؿبؿيًمثؾبّ٣مبم
-6مؼبمضّ٦ظّ٥متعوظب:م"وؽبظَؽِّ٤ؿبمأَذؽبضْـؽبوماإلكبغؿبلؽبونؽبمعِـمبومرؽبح ؽب
غؽبّٖؽبسؿبـؽبوػؽبو معِـؿبّ٥ؾب مإكبغمبّ٥ؾب مظَقؽبمؾبوسفب مطَػُّ٦رفب م*موؽبظَؽِّ٤ؿب مأَذؽبضْـؽبوهؾب مغؽبعؿبؿؽبوء ممبؽبعؿبّٓؽب مضؽبّٕمباءم
عؽبلمبؿؿبّ٥ؾب مظَقؽبؼُّ٦ظَّ٤مب مذؽبػؽبىؽب ماظلمبقىبؽؽبوتؾب مسؽبـىب ّ٨مإكبغمبّ٥ؾب مظَػَّٕكبحفب مصَكؾبّ٦رفب م*مإكبالَّ ماظَِّّٔؼّ٤ؽبم
صؽبؾؽبّٕؾبواْ موؽبسؽبؿِؾُّ٦اْ ماظصمبوظِقؽبوتِ مأُوؿبظَـؽِ َّ١مظَفؾب ّ٣معمبغؿبػِّٕؽبةٌ موؽبأَجؿبّٕفب مطَؾِريفب م"ممم
(ػّ٦دم9م-مم .)11م
أ -مسؾقبّٕ ماظـقب ّٙماظؼّٕآغ ّ٨مؼب مجوغى ماظّٕغبي مواظـعؿوءم
بؾػّٜماإلذاضيمظؾؿلطقّٓمسؾّ٧مأنقبماظـعؿيمضّٓموصؾًمإظبماإلغلونم،م
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وذاقمحالوتفوم،موادؿؿؿّٝمبفوم،مرولماظّٖعّ٤مؼبمذظّ١مأممضصّٕم،م
أعو مؼب مجوغى ماظضّٕاء مصؼّٓ مس ماي ّ٠مدؾقوغ ّ٥مبؽؾؿي م"علقبؿ ّ٥م"م
ظإلذعور مبلنقب ماظضّٕقباء مطوغً مؼب مأدغ ّ٧مدرجوتفو م ،مصؼّٓ معلقبؿّ٥م
ذبّٕد معّٗ م ،موػ ّ٦مأدغ ّ٧مدرجوت ماالظؿؼوء مأو ماٌالضوة م ،موؼبم
ذظ ّ١مع ّ٤ماظؾط ّٟماإلهل ّ٨معو مال مطبػ ّ٧م ،موتلطقّٓ مسؾ ّ٧مأنقبم
اإلغلون مخؾ ّ٠مضعقػًو م ،موأغ ّ٥م"مإكبذؽبا معؽبلؽبقبّ٥ؾب ماظشؽبقبّٕؾبقب مجؽبّٖؾبوسـبو م*موؽبإكبذؽبا معؽبلؽبقبّ٥ؾبم
اظْكؽبقؿبّٕؾب معؽبـؾبّ٦سـبو م* مإكبظَقبو ماظْؿؾبصؽبؾِقبنيؽب م* ماظَقبِّٔؼّ٤ؽب مػؾبّ٣ؿب مسؽبؾَ ّ٧مصؽبؾَوتِفكبّ٣ؿبم
دؽبائِؿؾبّ٦نؽب"م(اٌعورج-20:م)23م .م
ب -مؼب مإدـود ماإلذاضي مإظب مآ م( مسّٖ قبموج ّ٢م) متلطقّٓم
سؾ ّ٧مأغفو مصض ّ٢مغعؿي معلوضي مع ّ٤مآ مإظب مسؾوده موخؾؼ ّ٥م ،مأعوم
اٌّٗ مصؼّٓ مأدـّٓ مإظب ماإلغلون م ،مِّن ماظعؼوب مبنزاظي ماظـعّ٣م
وايّٕعون معـفو مإمنو مؼؽّ٦ن مظؿؼصري ماإلغلون مؼب مذؽّٕػو م ،مؼؼّ٦لم
اي ّ٠مدؾقوغ ّ٥م:م"وؽبإكبذؿب متؽبلَذمبنؽب مرؽببنبؽُّ٣ؿب مظَؽِّ٤ؿب مذؽبؽَّٕؿبتؾبّ٣ؿب مظَلَزكبؼّٓؽبغمبؽُّ٣ؿب موؽبظَؽِّ٤ؿبم
طَػَّٕؿبتؾبّ٣ؿب مإكبنمب مسؽبّٔؽبابِ ّ٨مظَشؽبِّٓؼّٓفب م"(إبّٕاػق )7:ّ٣م ،موضّٓ مؼؽّ٦ن مذظّ١م
ابؿالءـب مواخؿؾوراً م ،مصؿ ّ٤مرض ّ٧مصؾ ّ٥ماظّٕضو موع ّ٤مدك ّٛمصؾّ٥م
اظلك ،ّٛموػّٔا معو مؼشري مإظق ّ٥محّٓؼٌ مغؾقـو م(صؾ ّ٧مآ مسؾقّ٥م
ودؾ)ّ٣م:م" مسفؾـبو مِّعّٕمظؾؿمع ّ٤مإنقب مأعّٕه مطؾ ّ٥مخري م ،موظقّٗ مذاكم
ِّحّٓ مإال مظؾؿمع ّ٤م ،مإن مأصوبؿ ّ٥مدّٕقباء مذؽّٕ مصؽون مخريـبا مظ ّ٥م ،موإنم
أصوبؿّ٥مضّٕاءمص ممصؽونمخريـبامظّ٥م"م(مصققّّمعلؾّ٣م) .م
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ج -مؼب ماظؿعؾري مبؼّ٦ظ ّ٥متعوظب:م"مغّٖسـوػو م"مدون مشريه م،م
طـق ّ٦م :مدؾؾـوػو مأو مأزظـوػو مأو مأخّٔغوػو م ،معو مؼّٓل مسؾ ّ٧مذّٓقبةم
تعؾ ّ٠ماإلغلون مبوظـعؿي موحّٕص ّ٥مسؾقفو مطؿو مػ ّ٦مايول مؼب مذلنم
ُ ّ٢ماظؾَّفؾبّ٣مب معؽبوظِ َّ١ماظْؿؾبؾِّْ١م
اٌؾ ّ١م ،موػ ّ٦معو مؼؾقـ ّ٥مضّ٦ظ ّ٥متعوظب م:م" مض كب
تؾبمؿبتِ ّ٨ماظْؿؾبؾْ َّ١معؽبّ٤ؿب متؽبشؽبوءؾب موؽبتؽبـؿبّٖكبعؾب ماظْؿؾبؾْ َّ١معِؿمبّ٤ؿب متؽبشؽبوءؾب موؽبتؾبعِّٖنب معؽبّ٤ؿب متؽبشؽبوءؾبم
وؽبتؾبِّٔلنب معؽبّ٤ؿب متؽبشؽبوءؾب مبِقؽبِّٓكَ ماظْكؽبقؿبّٕؾب مإكبغمب َّ١مسؽبؾَ ّ٧مطُّ٢ىب مذؽبّ٨ؿبءٍ مضَِّٓؼّٕفب م"م(مآلم
سؿّٕانم:م)26مصوإلتقونمصقّ٥مدفّ٦ظيموؼلّٕم،موؼبماظـّٖعمدالظيمسؾّ٧م
ذّٓةمتعؾّ٠ماٌـّٖوعمعـّ٥مبوٌـّٖوعم .م
د -مادؿكّٓم ماظـ ّٙماظؼّٕآغ ّ٨مصق ّٞماٌؾوظغي":ؼؽّ٦س"م،مم
" مطػّ٦ر" ،م" مصّٕكبح م" م ،م" مصكّ٦ر م" مظؾّٓالظي مسؾ ّ٧مذّٓة ماظقلسم
وطػّٕان ماظـعؿي مسـّٓ مػّٔا ماظـّ٦ع مع ّ٤ماظؾشّٕ مؼب مايوظي ماِّوظبم
اظيت مػ ّ٨مزوال ماظـعؿي مسـ ّ٥م ،موذّٓقبة ماظػّٕح موػ ّ٦مػـو ممبعـّ٧م
اظؾطّٕ مواِّذّٕ ممواالدؿعالء مسؾ ّ٧ماظـوس مؼب مايوظي ماظـوغقي ماظيتم
ػ ّ٨مدّ٦ق ماظـعؿي مإظق ّ٥م ،مإال مع ّ٤مادؿــوه مآ م(سّٖقب موج )ّ٢موػّ٣م
اظّٔؼّ٤مص وامؼبماظضّٕاءموذؽّٕوامؼبماظـعؿوء.م م
م -7مص ّ٧مضّ٦ظ ّ٥متعوظب م :م( موؽبغؽبودؽبى مغؾبّ٦حفب مابؿبـؽبّ٥ؾب موؽبطَونؽبممممممممم
صِّ٧معؽبعؿبّٖكبللبمؼؽبومبؾبـؽبّ٨مبمارؿبطَىمعؽبعؽبـؽبوموؽبالمتؽبؽُّ٤معؽبّٝؽبماظْؽَوصِّٕكبؼّ٤ؽبمضَولؽبمدؽبكوكبىم
ؿبّٕ ماظؾَِّّ٥م
إكبظَ ّ٧مجؽبؾؽبّ٢لب مؼؽبعؿبصِؿؾبـِ ّ٧معِ ّ٤ماظْؿؽبوءِ مضَولؽب مال مسؽبوصِّ٣ؽب ماظْقؽبّ٦ؿبمؽب معِ ّ٤مأَع كب
إكبالَّ معؽب ّ٤مرؽبحِّ٣ؽب موؽبحؽبولؽب مبؽبقؿبـؽبفؾبؿؽبو ماظْؿؽبّ٦ؿبجؾب مصَؽَونؽب معِ ّ٤ماظْؿؾبغؿبّٕؽبضِنيؽب)م
(ػّ٦د42:م،م)43م.م م
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ضول مدؾقوغ ّ٥موتعوظب مسؾ ّ٧مظلون مغّ٦ح م(سؾق ّ٥ماظلالم) م:م
«ال مسوص ّ٣ماظقّ٦م مع ّ٤مأعّٕ مآ مإال مع ّ٤مرح »ّ٣موٕ مؼؼ ّ٢مال مسوصّ٣م
اظقّ٦ممعّ٤ماٌوءم،متلطقّٓاًمسؾّ٧مأنمآم(سّٖموج)ّ٢مإذامأرادمأعّٕـبام
أي مأعّٕ مصال مععؼى ميؽؿ ّ٥موال مراد مِّعّٕه مأو مضضوئ ّ٥م( مإكبغمبؿؽبو مأَعؿبّٕؾبهؾبم
إكبذؽبا مأَرؽبادؽب مذؽبقؿبؽوً مأَن مؼؽبؼُّ٦لؽب مظَّ٥ؾب مطُ ّ٤مصَقؽبؽُّ٦نؾب م)م(ؼّٗ)82:مصؾقّٗ ماِّعّٕم
أعّٕ ماٌوء مواىؾ ّ٢مصؼ ّٛم ،مإمنو مػ ّ٦معشقؽي مآ مبنػالك ماظظوٌنيم
واًورجني مسؾ ّ٧معـفف ّ٥موذّٕسؿ ّ٥م ،مصلراد مغّ٦ح م(سؾق ّ٥ماظلالمم)مم
أن مؼـؾ ّ٥مابـ ّ٥مسؾ ّ٧مخطؽ ّ٥مص ّ٧متلؿقؿ ّ٥معوء موتّ٦ػؿ ّ٥مأغ ّ٥مطلوئّٕم
اٌقوهماظؿّ٧مميؽّ٤مأنمؼؿكؾّٙماإلغلونمعـفومبوهلّٕبمأوماظؾفّ٦ءم
إظب مضؿي مجؾ ّ٢مأو مسبّ٦ه م ،موذطّٕ مطؾؿي م«اظقّ٦م» مظؾؿـؾق ّ٥مسؾ ّ٧مأغّ٥م
ظقّٗ مطلوئّٕ ماِّؼوم ماظؿ ّ٧متؼ ّٝمصقفو ماظّ٦ضوئ ّٝموتؾ ّ٣ماٌؾؿوتم
اٌعؿودة ماظؿ ّ٧مرمبو مؼؿكؾ ّٙمعـفو مبوالظؿفوء مإظب ماِّدؾوبم
اظعودؼي مأو ماظؾشّٕؼي م ،مإمنو مػ ّ٦مؼّ٦م مخوص مصق ّ٥مسّٔاب مشري معّٕدودم
س ّ٤ماظؽوصّٕؼ ّ٤مواظظوٌني م ،موال منوة مصق ّ٥مبلى مدؾى مإال مبلؾىم
واحّٓ مػ ّ٦ماظؿعؾ ّ٠محبؾ ّ٢مآ ماٌؿني مواالسؿصوم مبّٕغبؿ ّ٥م( مسّٖم
وجّ٢م)مووسّٓهمظعؾودهماٌمعـني .م
 -8مضّ٦ظ ّ٥متعوظب م:م(وؽبضِقّ٢ؽب مؼؽبو مأَرؿبضؾب مابؿبؾَعِ ّ٧معؽبوءؽبكِ موؽبؼؽبودؽبؿؽبوءؾبم
أَضْؾِعِ ّ٧موؽبشِقّٚؽب ماظْؿؽبوءؾب موؽبضُضِّ٨ؽب ماَِّعؿبّٕؾب موؽبادؿبؿؽبّ٦ؽبت مسؽبؾَ ّ٧ماظْفؾبّ٦دِيىبم
وؽبضِقّ٢ؽبمبؾبعؿبّٓاًمظِؾْؼَّ٦ؿبمكبماظظَّوظِؿِنيؽب)م(ػّ٦د)44:م .م
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 ّ٨مػّٔه ماآلؼي مصؼول م :مأذفّٓ مأن مػّٔا مطالمم
مس ّٝمأسّٕاب وب
رب ماظعوٌني مال مؼشؾ ّ٥مطالم ماٌكؾّ٦ضني م ،موإال مصؿ ّ٤مذا ماظّٔىم
ؼـوديماِّرضمأنمتؾؾّٝمعوءػومصؿؾؾّٝم؟موؼـوديماظلؿوءمأنمتؼؾّٝم
سّ٤مإغّٖالماٌوءمصؿؼؾّٝم؟موؼلعّٕماٌوءمأنمؼغقّٚمصقطقّٝموؼلؿّٝم؟م
وؼلعّٕ ماظلػقـي مأن متّٕد ّ٦مسؾ ّ٧معؽوغفو ماظّٔى مأراده مصؿػعّ٢؟ مإغّ٥م
رب ماظعوٌني ماظّٔى متلؾّّ مظ ّ٥ماظلؿووات مواِّرض موع ّ٤مصقف ّ٤م،م
وؼلفّٓمظّ٥ماظؽّ٦نمطؾ .ّ٥م
وص ّ٧مػّٔه ماآلؼي مع ّ٤موجّ٦ه ماظؾالشي ماظؽـري م ،معـفو م:م
عّٕاسوة ماظـظري موػ ّ٦ماىؿ ّٝمبني ماظش ّ٨موعو مؼـودؾ ّ٥م ،مصوِّرضم
ؼـودؾفو مبؾ ّٝماٌوء م«ؼو مأرض مابؾع »ّ٨مواظلؿوء مؼـودؾفو ماإلضالعم
س ّ٤مإغّٖال ماٌوء مم«وؼو ممسوء مأضؾع »ّ٨مواٌوء مؼـودؾ ّ٥مأن مؼغق،ّٚم
واظلػقـي مؼـودؾفو مأن متلؿّ٦ي م ،موشق ّٚماٌوء موضض ّ٧ماِّعّٕم
وادؿّ٦ت مسؾ ّ٧ماىّ٦دي مث ّ٣مجوء ماظؿّٔؼق ّ٢مواظؿؿؿق ّ٣مبؼّ٦ظّ٥م
تعوظب:م«موضقّ٢مبعّٓـبامظؾؼّ٦مماظظوٌنيم»ماحرتادـبومظؽالمؼؿّ٦ػّ٣مأنم
اظغّٕقمظعؿّ٦عّ٥ممشّ٢معّ٤مالمؼلؿقّ٠ماهلالكم،مطؿومأنمصّ٧ماخؿقورم
ظػ ّٜم«اظظوٌني» مدون مدّ٦اه مإبّٕازـبا مظلؾى ماهلالك موسؾؿ ّ٥م،م
وأغف ّ٣مأػؾؽّ٦ا مبلؾى مرغقوغف ّ٣موزؾؿف ّ٣مأغػلف ّ٣م(وؽبعؽبو مطَونؽب مرؽببنبَّ١م
ظِقؾبفؿبؾَِّ١ماظْؼُّٕؽبىمبِظُؾّْ٣لبموؽبأَػؿبؾُفؽبومعؾبصؿبؾِقؾبّ٦نؽب)م(ػّ٦د)117:م .م
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 -9مص ّ٧مضّ٦ظ ّ٥متعوظب :م(وؽبظَؼَّٓ مجؽبوءؽبت مرؾبدؾبؾُـؽبو مإكببؿبّٕؽباػِقّ٣ؽبم
بِوظْؾؾبشؿبّٕؽبىمضَوظُّ٦امدؽبالعوًمضَولؽبمدؽبالمفبمصَؿؽبومظَؾٌِؽبمأَنمجؽبوءؽبمبِعِفؿبّ٢لبمحؽبـِقٍّٔ)م
(ػّ٦د)69:م .م
ممممممممصّ٧مضّ٦ظّ٥متعوظبم:م«مضوظّ٦امدالعوم»متعؾريمبوىؿؾيماظػعؾقيمأيم
دؾؿـو مدالعو مأو مغلؾ ّ٣مدالعو م ،مأعو مضّ٦ظ ّ٥متعوظب :م« مضول مدالم م»م
صؿؼّ٦ل ماظؼّ٦ل معبؾي مامسقي م ،مواظؿؼّٓؼّٕ مدالم مسؾقؽ ّ٣مأو مسؾقؽّ٣م
دالمم،مواظؿعؾريمبوىؿؾيماالمسقيمؼػقّٓماظـؾوتمواالدؿؼّٕارم،مصنذام
ضؾً :مضوم مربؿّٓ م ،مصؼّٓ مؼؽّ٦ن مضوم مث ّ٣مجؾّٗ م،مأعو مإذا مضؾً م:م
ربؿّٓ مضوئ ّ٣مصفّٔا مؼعين مأغ ّ٥مضوئ ّ٣موعلؿؼّٕ مص ّ٧مضقوع ّ٥معلؿؿّٕ مصق،ّ٥م
صّٕد مإبّٕاػق ّ٣م(سؾق ّ٥ماظلالم) مبوىؿؾي ماالمسقي مؼػقّٓ مأغ ّ٥محققبوػّ٣م
بؿققيمأحلّ٤معّ٤مهقؿفّ٣مٌومصّ٧مذظّ١معّ٤ماظـؾوتم،موػّ٦محّ٠م
ِقيٍ مصَقؽبقنبّ٦ام
ظؾضق ّٟم ،موادؿفوبي مظؼّ٦ظ ّ٥متعوظب :م(وؽبإكبذؽبا محؾبقىبقؿؾب ّ٣مبِؿؽبق مب
ِبلَحؿبلؽبّ٤ؽب معِـؿبفؽبو مأَو مرؾبدنبوػؽبو مإكبنمب ماظؾَّّ٥ؽب مطَونؽب مسؽبؾَ ّ٧مطُّ٢ىب مذؽبّ٨ؿبءٍ محؽبلِقؾوً)م
(اظـلوء)86:م .م
 -10م مضّ٦ظ ّ٥متعوظب مسؾ ّ٧مظلون مإبّٕاػق ّ٣م(مسؾق ّ٥ماظلالم):مممم
"مرؽببِقب ماجؿبعؽبّ٢ؿب مػؽبـؽبّٔؽبا مبؽبؾَّٓـبا مءاعِـوً م"م(اظؾؼّٕة م:م)126م ،مو"رؽببِقب ماجؿبعؽبّ٢ؿبم
ػؽبـؽبّٔؽباماظؾؽبؾَّٓؽبمءاعِـوًمم"م(إبّٕاػقّ٣م:م)35م .م
ؼب ماآلؼي ماِّوظب ماظؽالم مس ّ٤مواض ّٝمععني محني مزارمم
إبّٕاػق ّ٣م(سؾق ّ٥ماظلالم) ماٌؽون مضؾ ّ٢مأن مؼصؾّّ مبؾّٓـبا م ،مصّٓسوم
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(سؾق ّ٥ماظلالم)مهلّٔا ماٌؽون مأن مؼؽّ٦ن مبؾّٓـبا موأن مؼؽّ٦ن مآعــبو م ،مصــم
"بؾّٓـبام"معػعّ٦لمثونمظــــم"ماجع"ّ٢م،ممموم"آعــبوم"مصػيمظــم"بؾّٓـبا" .م
أعو مؼب ماآلؼي ماظـوغقي مصؼّٓ مدسو مإبّٕػق ّ٣م(سؾق ّ٥ماظلالم)م
ظؾؾؾّٓمأنمؼؽّ٦نمآعــبوم،موذظّ١مبعّٓمأنمصورمبؾّٓـبام،مصؽؾؿيم"ماظؾؾّٓ"مم
بوِّظّٟمواظالممبّٓلمعّ٤مادّ٣ماإلذورةم،موم"مآعــبوم"مػّ٨ماٌػعّ٦لم
اظـوغّ٨مظــم"ماجعّ٢م".م م
صػ ّ٨مدّ٦رة ماظؾؼّٕة مدسو مإبّٕاػق ّ٣م(مسؾق ّ٥ماظلالم م)مظؾؿؽونم
بّٓسّ٦تني:ماِّوظب:مأنمؼؽّ٦نمبؾّٓـبام،مواِّخّٕى:مأنمؼؽّ٦نمأعــبوم،ممم
أعومؼبمدّ٦رةمإبّٕاػقّ٣م(مسؾقّ٥ماظلالمم)مصؼّٓمدسومظؾؿؽونمبعّٓمأنم
صورمبؾّٓـبامأنمؼؽّ٦نمآعــبوم،متلطقّٓـبامعـّ٥مسؾّ٧معطؾىماِّعّ٤مِّػّ٢م
ػّٔا ماظؾؾّٓ م ،موػ ّ٦معو مادؿفوب مظ ّ٥مرب ماظعّٖة مصؼول مدؾقوغّ٥م
وتعوظبم:م"...مأَوؽبظَّ٣ؿبمغؾبؿؽبؽخملّ٤ؿبمظَفؾبّ٣ؿبمحؽبّٕؽبعـبومآعِــبومؼؾبفؿبؾؽبّ٧م كبإظ ؿبَقِّ٥مثؽبؿؽبّٕؽباتؾبمطُّ٢ىبم
ذؽبّ٨ؿبءٍم...م"م(اظؼصّٙم:م)57م .م
 -11مضّ٦ظ ّ٥متعوظب مسؾ ّ٧مظلون مإبّٕاػق ّ٣م( مسؾق ّ٥ماظلالم):مممم
" مصَؿؽبّ٤ؿب متؽبؾِعؽبـِ ّ٨مصَنكبغمبّ٥ؾب معِـىب ّ٨موؽبعؽبّ٤ؿب مسؽبصؽبوغِ ّ٨مصَنكبغمب َّ١مشَػُّ٦رفب مرؽبحِقّ٣فب م"ممممممممم
(مإبّٕاػقّ٣م)36:م .م
ٕ مؼلؿكّٓم ماظـ ّٙماظؼّٕآغ ّ٨مرؾوق ماظلؾى مصؾ ّ٣مؼؼوبّ٢مممم
" مصؿ ّ٤متؾعين" ممب ّ٤مٕ مؼؿؾعين م ،موادؿكّٓم مرؾوق ماإلصبوبمم
ؼبمضّ٦ظّ٥م:م"موعّ٤مسصوغ"ّ٨م;مِّغّ٥مظّ٦مضولموعّ٤مٕمؼؿؾعينمظشؿّ٢م
ايؽ ّ٣مع ّ٤مبؾغؿ ّ٥مدسّ٦ت ّ٥م(سؾق ّ٥ماظلالم) موع ّ٤مٕ متؾؾغ ّ٥مػّٔهم
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اظّٓسّ٦ة م ،مأعو محني مضول م :م" موع ّ٤مسصوغ ّ٨م" مصؼّٓ ماضؿصّٕ ماِّعّٕم
سؾ ّ٧مع ّ٤مبؾغؿ ّ٥ماظّٓسّ٦ة موسص ّ٧م ،موػّٔا مع ّ٤مرغبي مآ مبعؾوده م،م
حقٌ مؼؼّ٦ل مدؾقوغ ّ٥م:م"موؽبعؽبو مطُـمبو معؾبعؽبّٔىببِنيؽب محؽبؿمب ّ٧مغؽبؾؿبعؽبٌؽب مرؽبدؾبّ٦ال م"ممم
( ماإلدّٕاء م :م )15م ،مشري مأغ ّ٥متؾؼ ّ٧معلؽّ٦ظقي مطؾرية مسؾ ّ٧ماظّٓسوةممم
ؼبماظؾالغماٌؾنيموتّ٦صقّ٢مردوظيمخومتماِّغؾقوءمربؿّٓم(مصؾّ٧م
آمسؾقّ٥مودؾّ٣م)مإظبماظعوٌني .م
 -12مواظعط ّٟمبوظػوء مؼب مضّ٦ظ ّ٥متعوظب م :م" مصَـؽبودؽباػؽبو معِّ٤م
كبؼوً م م"مظؾؿلطقّٓ مسؾّ٧م
تؽبقؿبؿِفؽبو مأَالّ متؽبقؿبّٖؽبغِ ّ٨مضَّٓؿب مجؽبعؽبّ٢ؽب مرؽببقب ِّ١متؽبقؿبؿؽب ِّ١مدؽبّٕ قب
ظُطْ ّٟمآ م( مسّٖ موج )ّ٢مورغبؿ ّ٥مبعؾوده م ،مصػ ّ٨ماظؾقظي ماظيتم
وص ّ٢مصقفو ماِّد ّ٧مسـّٓػو مإظب معّٓاه م ،موضوضً مسؾقفو ماِّرضمم
مبو مرحؾً م ،مطون ماظؾط ّٟمواظّٕغبي م" مضَّٓؿب مجؽبعؽبّ٢ؽب مرؽببنب ِّ١متؽبقؿبؿؽبِّ١م
كبؼوً م" ،موػؾبّٖقبي مػّٔه ماظـكؾي ماظيت مطوغً مجوصي مؼوبلي متلوضّٛم
دؽبّٕ قب
سؾقّ١مررؾـبومجـقـبوم .م
م

موؼب مايّٓؼٌ مس ّ٤موجّ٦د ماٌوء مواظؿؿّٕ مجوء مذطّٕ ماٌوءم
كبؼوًم"مأيمغفّٕـبامأومجّٓوالممسّٖبـبوم،م
أوالم:م"مضَّٓؿبمجؽبعؽبّ٢ؽبمرؽببنبِّ١متؽبقؿبؿؽبِّ١مدؽبّٕ قب
ثّ٣مجوءمذطّٕماظؿؿّٕمثوغقـبومؼبمضّ٦ظّ٥متعوظبم:م"موؽبػؾبّٖىبيمإكبظَقؿبِّ١مبِفِّٔؿبعكبم
ِقوً م ،مأعو مؼب مايّٓؼٌ مس ّ٤متّٕتقىم
اظـمبكؿب َؾيِ متؾبلؽبوضِ ّْٛمسؽبؾَقؿب ِّ١مرؾبرَؾوً مجؽبـ قب
تـوول ماظطعوم مواظشّٕاب م ،مصؼّٓ مجوء مذطّٕ ماظطعوم مأوالً مواظشّٕابم
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ثوغقـبو م :م" مصَؽُؾِ ّ٨موؽباذؿبّٕؽببِ ّ٨موؽبضَّٕكبقبي مسؽبقؿبــبو م" مصؿو مدّٕ متؼّٓؼ ّ٣ماٌوءمممممم
ؼبماِّوظبموتلخريهمؼبماظـوغقيم؟م .م
جوءمذطّٕماٌوءمأوالًمؼبماِّوظبمِّنقبمحوجيماظـػلوءمإظقّ٥م
أسّ٣موأػّ٣م،مصفّ٨مهؿوجّ٥مظؾؿطفريمواظغؾبلؿبّ٢مواظشّٕابم،موحوجؿفوم
إظق ّ٥مظؾؿطفري مأذّٓ م ،مطؿو مأن مع ّ٤مؼلط ّ٢ماظّٕؾبرَى مضبؿوجمممممممممممم
ؼب ماظغوظى مإظب ماٌوء مجوغؾ ّ٥م ،مصؽون موجّ٦د ماٌوء مأوالً مظؿلطّ٢م
وػّ٨معطؿؽـيمإظبموجّ٦دمحوجؿفومعّ٤ماٌوءم .م
أعو ماظـوغقي مصؼّٓم ماِّط ّ٢مجّٕؼـبو مسؾ ّ٧ماظـل ّ٠ماظعّٕبّ٨ممممممم
ؼب مسب ّ٦مضّ٦هل ّ٣م:مط ّ٢مواذّٕب م ،مؼؼّ٦ل ماي ّ٠مدؾقوغ ّ٥موتعوظب م:ممم
" موطُؾُّ٦اْ موؽباذؿبّٕؽببؾبّ٦اْ موؽبالَ متؾبلؿبّٕكبصُّ٦اْ م" م(اِّسّٕاف م )31:م ،موصق ّ٥مأؼضـبوم
تلطقّٓ مسؾ ّ٧مأػؿقي ماظؿؿّٕ مبوظـلؾي مظؾـػلوء مظلفّ٦ظؿ ّ٥مسؾ ّ٧ماٌعّٓةم
ؼبماهلضّ٣موصّ٦ائّٓمأخّٕىمسّٓؼّٓةم .م
موذطّٕمبعّٚمأػّ٢ماظعؾّ٣مغؽؿيمسؾؿقيمؼبمظػًماظـظّٕمإظبم
اِّخّٔ مبوِّدؾوب مؼب مضصي معّٕؼ ّ٣م(سؾقفو ماظلالم) م ،مصؼوظّ٦ا م :مإنم
ع ّ٤مأوجّٓ مهلو مجّٓول ماٌوء موإّٔٔ مهلو مجّٔع ماظـكؾي مبوظّٕؾبرَىم
اىين مطون مضودرـبا مسؾ ّ٧مأن مؼؾبّٕد ّ٢مإظقفو ماظؿؿّٕ مسؾ ّ٧مرؾ ّ٠معّ٤م
ذػى مأو مصضي م ،مظؽـ ّ٥مدؾقوغ ّ٥موتعوظب مضول مهلو م:م"موؽبػؾبّٖىبي مإكبظَقؿبِّ١م
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ِقوًم"م،متلطقّٓـباممسؾّ٧مأػؿقيم
بِفِّٔؿبعكبماظـمبكؿب َؾيِمتؾبلؽبوضِّْٛمسؽبؾَقؿبِّ١مرؾبرَؾوًمجؽبـ قب
اظعؿّ٢موضّٕورةماِّخّٔمبوِّدؾوبم،مصؼولماظشوسّٕم:ممممممم م
مممممأظــّ٣متـّٕؽبمأنقبمآمضـــولمٌـّٕؼـــــّ٣ؽبممممم م
مممممممممممممموػّٖيمإظقِّ١ماىّٔعؽبمتلوضّٛماظّٕرىؾب م
ممممممموظـــّ٦مذـوءؽبمأنؿبموـقـّ٥ؾبمعّ٤مشقـّٕمػـّٖقبةٍمم م
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممجــؿــّ٥موظؽــّ٤مطّ٢مذهلبمظّ٥ؾبمدؾــــىؾب م
طؿو مسؾّ ّ٠مبع ّٚمأػ ّ٢ماظعؾ ّ٣مسؾ ّ٧محّٓؼٌ مردّ٦ل مآم
اظؾ ِّ٥محؽبّ٠مبم
(صؾ ّ٧مآ مسؾق ّ٥مودؾ )ّ٣م :م" مظَّ٦ؿب مأَغمبؽُّ٣ؿب متؽبّ٦ؽبطَّؾْؿؾبّ٣ؿب مسؽبؾَ ّ٧م َّ
تؽبّ٦ؽبطُّ ِؾ ِّ٥مظَّٕؽبزؽبضَؽُّ٣ؿب مطَؿؽبو مؼؽبّٕؿبزؾبقؾب ماظطَّقؿبّٕؽب متؽبغؿبّٓؾبو مخِؿؽبوصـبو موؽبتؽبّٕؾبوحؾب مبِطَوغـبو"م
(علـّٓ مأغبّٓ) م ،مصؼوظّ٦ا م :مإنقب ماظطري متلخّٔ مبوِّدؾوب مصؿغّٓوم
جّ٦س ّ٧موتّٕوح موضّٓ مرزضً مظلعقفو م ،موٕ ممتؽٌ موتؾّ٠ؽبممممممممممممم
ؼب مأوطورػو مأو مأسشوذفو م ،مصؾقؿـو مغؿعؾ ّ٣مع ّ٤ماظطري مدعقفوم
وتؾؽريػو م ،مصوظغّٓو مػ ّ٦ماظلري مؼب مأول ماظـفور م ،مواظّٕواح مػّ٦م
اظعّ٦دة مؼب مآخّٕه م ،موضّٓ محــو ماإلدالم مطؿوبـبو مودـيً مسؾ ّ٧ماظلعّ٨م
واظعؿّ٢م،مصؼولمايّ٠مدؾقوغّ٥م:م"مصَوعؿبشؾبّ٦امصِّ٨معؽبـؽبوطِؾِفؽبوموؽبطُؾُّ٦امعِّ٤ؿبم
ركبزؿب ِض ِّ٥مموؽبإكبظ ؿبَق ِّ٥ماظـنبشؾبّ٦رؾب م"م(ماٌؾ ّ١م:م 15م)م ،موضول م(مصؾ ّ٧مآ مسؾقّ٥م
ودؾّ٣م)م:م"مخريطّ٣معّ٤مؼلطّ٢معّ٤مسؿّ٢مؼّٓهموإنمغيبمآمداودم
(سؾقّ٥ماظلالمم)مطونمؼلطّ٢معّ٤مسؿّ٢مؼّٓهم"م(اظؾكوري)م .م
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 -12مص ّ٧مضّ٦ظ ّ٥متعوظب :م(ضَولؽب مبؽب ّ٢مصَعؽبؾَّ٥ؾب مطَؾِريؾبػؾب ّ٣مػؽبّٔؽبام
َودلَظُّ٦ػؾبّ٣مإكبنمطَوغؾبّ٦امؼؽبـطِؼُّ٦نؽب)م(اِّغؾقوء .)63:م
ص ؿب
َودلَظُّ٦ػؾب ّ٣مإكبن مطَوغؾبّ٦ا مؼؽبـطِؼُّ٦نؽب) موٕ مؼؼ:ّ٢مم
أ -مضول :م(ص ؿب
صودلظّ٦ػ ّ٣مإن مطوغّ٦ا مؼلؿعّ٦ن م ،مِّن ماٌعوغّٓ مػـو مميؽ ّ٤مأنم
صبودل مص ّ٧مضضقي ماظلؿوع م ،مصقؼّ٦ل مظ ّ١مإن مػّٔه ماآلهلي متلؿّٝم
ب ّ٢متّٕى مظؽـفو مال متّٕؼّٓ مأن موقى ماآلن م ،مظؽـ ّ٥مال مؼلؿطق ّٝمأنم
ضبوج ّ١مصقؼّ٦ل مإغفو متـط ّ٠م ،موع ّ٤مػـو مرؾى معـف ّ٣مإبّٕاػقّ٣م
دظقالً مال مدؾق ّ٢مإظب موصّ٦هل ّ٣مإظق ّ٥م ،موػ ّ٦مغط ّ٠مػّٔه ماآلهلي مإنم
طوغً متـػ ّٝمأو متضّٕ م ،مومبو مأغفو مال متلؿطق ّٝمأن متـط ّ٠م ،موالم
ؼلؿطقّٝمأحّٓمأنمميورىمصّ٧مذظّ١م،مصننمسفّٖػومصورمبقـوموصورم
غبؼفّ٣مصّ٧مسؾودتفومأبنيمعـ .ّ٥م
ب -مص ّ٧مضّ٦ظ ّ٥متعوظب :م(ضَولؽب مبؽب ّ٢مصَعؽبؾَّ٥ؾب مطَؾِريؾبػؾب )ّ٣مؼؼّٟم
اظؽلوئّ٧مسؾّ٧م(صَعؽبؾَّ٥ؾب)،موصبعّ٢ماظػوسّ٢معؼّٓرـبامأىمصعؾّ٥معّ٤مصعؾ،ّ٥م
وسؾق ّ٥مؼؽّ٦ن ماٌعـ :ّ٧مصعؾ ّ٥مع ّ٤مصعؾ ّ٥مصال متـشغؾّ٦ا مبوظػوس ّ٢مإمنوم
سؾقؽّ٣مأنمتػؽّٕوامصّ٧مسفّٖمأصـوعؽّ٣ماظيتمٕمتلؿطّٝمأنمتّٓصّٝم
س ّ٤مغػلفو م ،مث ّ٣مادؿلغ ّٟمصؼول :م(طَؾِريؾبػؾب ّ٣مػؽبّٔؽبا مصَودؿبلَظُّ٦ػؾب ّ٣مإكبنم
طَوغؾبّ٦ا مؼؽبـطِؼُّ٦نؽب) م ،موضول مبع ّٚماٌػلّٕؼ :ّ٤مإمنو مسؾّ ّ٠ماظـّٙم
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اظؼّٕآغّ٧مصعّ٢مطؾريػّ٣مسؾّ٧مغطؼفّ٣م،مأىمصعؾّ٥مطؾريػّ٣مإنمطوغّ٦ام
َودلَظُّ٦ػؾب)ّ٣عبؾيماسرتاضقي .م
ؼـطؼّ٦نمصودلظّ٦ػّ٣م،موجعّ٢معبؾيم(ص ؿب
وضول مبع ّٚماٌػلّٕؼ :ّ٤مإن مإبّٕاػق ّ٣م(سؾق ّ٥ماظلالم)م
دؾ ّ١مص ّ٧مػّٔه ماآلؼي معلؾؽوً متعّٕؼػقـبو مؼمدى مإظب معؼصّٓه ماظّٔىم
ػ ّ٦مإظّٖاعف ّ٣مايفي مسؾ ّ٧مأظط ّٟموج ّ٥موأحلـ ّ٥م ،مبندـود ماظػعّ٢م
إظب مطؾريػ ّ٣مإن مطون مؼـط ّ٠م ،مظقـؿف ّ٨مع ّ٤مػّٔه ماحملوجي مإظبم
تلؾقؿف ّ٣مبعفّٖ مآهلؿف ّ٣م(ظَؼَّٓ مسؽبؾِؿؿبًؽب معؽبو مػؽبمؾبالءِ مؼؽبـطِؼُّ٦نؽب)م
(اِّغؾقوء)65:م .م
-13ضّ٦ظ ّ٥متعوظب م:م"موؽبزؽبطَّٕكبؼمبو مإكبذؿب مغؽبودؽبى مرؽببمبّ٥ؾب مرؽببىب مظَو متؽبّٔؽبرؿبغِّ٨م
صَّٕؿبدـبا موؽبأَغؿبًؽب مخؽبقؿبّٕؾب ماظّْ٦ؽباركبثِنيؽب م* مصَودؿبؿؽبفؽبؾؿبـؽبو مظَّ٥ؾب موؽبوؽبػؽبؾؿبـؽبو مظَّ٥ؾب مؼؽبقؿبقؽبّ٧م
وؽبأَصؿبؾَقؿبـؽبو مظَّ٥ؾب مزؽبوؿبجؽبّ٥ؾب م مإكبغمبفؾبّ٣ؿب مطَوغؾبّ٦ا مؼؾبلؽبوركبسؾبّ٦نؽب مصِ ّ٨ماظْكؽبقؿبّٕؽباتِم
وؽبؼؽبّٓؿبسؾبّ٦غؽبـؽبومرؽبشَؾـبوموؽبرؽبػؽبؾـبومموؽبطَوغؾبّ٦امظَـؽبومخؽبوذِعِنيؽب"م(اِّغؾقوء89:م)90-م.م م
ؼب مضّ٦ظ ّ٥م:م"مصَودؿبؿؽبفؽبؾؿبـؽبو مظَّ٥ؾب موؽبوؽبػؽبؾؿبـؽبو مظَّ٥ؾب مؼؽبقؿبقؽب ّ٧م....م"مضّٓمم
ػؾي ماظّ٦ظّٓ مظّٖطّٕؼو م(سؾق ّ٥ماظلالم)مسؾ ّ٧مإصالح مزوج ّ٥م ،مسؾ ّ٧مأنممم
اظـظّٕ مؼب متّٕتقى ماِّدؾوب مواٌلؾؾوت ماظعودؼي مؼؼؿض ّ٨مأنم
ؼؿؼّٓم مإصالح ماظّٖوج مسؾ ّ٧مإنوب ماظّ٦ظّٓ م ،مظؽ ّ٤ماظـ ّٙماظؼّٕآغّ٨م
جوء مسؾ ّ٧مخالف مذظ ّ١م ،مِّن مضّٓرة مآ م(سّٖ موج )ّ٢موعشقؽؿّ٥مممم
ال مهّٓػؿو مأدؾوب موال معلؾؾوت مصنمنو مأعّٕه مدؾقوغ ّ٥موتعوظب م:ممممم
"مإكبغمبؿؽبومأَعؿبّٕؾبهؾبمإكبذؽبامأَرؽبادؽبمذؽبقؿبؽـبومأَنؿبمؼؽبؼُّ٦لؽبمظَّ٥ؾبمطُّ٤ؿبمصَقؽبؽُّ٦نؾبم"(ؼّٗ:م،)82م
صؽلغّ٥م(سّٖموج)ّ٢مؼؼّ٦لم:مسبّ٤مضودرونمسؾّ٧مأنمغفىمظّٖطّٕؼومأوم
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شريه ماظّ٦ظّٓ مدّ٦اء مأصؾقـو مظ ّ٥ماظّٖوج مأم مٕ مغصؾقفو م ،مصؿو مػّ٦م
سفقى معلؿغّٕب مسـّٓط ّ٣مإمنو مػ ّ٦مدف ّ٢مؼلري مؼب مجوغى مضّٓرةم
آ م(سّٖ موج )ّ٢م ،موػ ّ٦معو مأجوبً مب ّ٥ماٌالئؽي مزوج مإبّٕاػقّ٣م
(سؾق ّ٥ماظلالم) مسـّٓعو مأبّٓت مدػشؿفو موتعفؾفو مؼب معـ ّ٢مػّٔام
اٌّ٦ض .ّٟم
وػ ّ٦معو مؼصّ٦ره ماظؼّٕآن ماظؽّٕؼ ّ٣مؼب مضّ٦ظ ّ٥متعوظب م:م
ِؿيٌمصَضؽبقِؽًَؿبمصَؾؽبشمبّٕؿبغؽبوػؽبومبِنكبدؿبقؽبوقؽبموؽبعِّ٤موؽبرؽباءِمإكبدؿبقؽبوقؽبم
"وؽباعؿبّٕؽبأَتؾبّ٥ؾبمضَوئ ؽب
ؼؽبعؿبؼُّ٦بؽبم*مضَوظًَؿبمؼؽبوموؽبؼؿبؾَؿؽبّ٧ممأَأَظِّٓؾبموؽبأَغؽبومسؽبفؾبّ٦زفبموؽبػؽبّٔؽبامبؽبعؿبؾِّ٨مذؽبقؿبكـبومإكبنمبم
اظؾ ِّ٥مرؽبحؿبؿؽبًؾب ماظؾَِّّ٥م
ػؽبّٔؽبا مظَشؽبّ٨ؿبءفب مسؽبفِقىفب م*مضَوظُّ٦ا مأَتؽبعؿبفؽبؾِنيؽب معِّ٤ؿب مأَعؿبّٕكب م َّ
وؽببؽبّٕؽبطَوتؾبّ٥ؾب مسؽبؾَقؿبؽُّ٣ؿب مأَػؿبّ٢ؽب ماظْؾؽبقؿبًِ مإكبغمبّ٥ؾب محؽبؿِقّٓفب معمبفِقّٓفب م"(ػّ٦د 71:م-م
 .)73م
إضوصي مإظب مأن متؼّٓؼ ّ٣ماهلؾي مسؾ ّ٧ماإلصالح متؼّٓؼّ٣م
ظؾؾشّٕى م ،موػ ّ٨ماِّػ ّ٣مؼب معـ ّ٢مػّٔا ماٌّ٦ض ّٟم ،مإذ متلتّ٨م
اظؾشّٕى مأوال مظؾؿؿؾف ّٟمهلو م ،مث ّ٣مؼلت ّ٨مبعّٓ مذظ ّ١متػصق ّ٢ماظؽالمم
أو مذطّٕ ماِّدؾوب موبقون مايول م ،موضّٓ مأعّٕغو مدؼــو مايـقّٟم
بوظؾشّٕى م ،موإدخول ماظلّٕور مسؾ ّ٧ماظـػّٗ ماظؾشّٕؼي م ،مؼؼّ٦ل مغؾقـوم
(صؾّ٧مآمسؾقّ٥مودؾ)ّ٣م:م"ؼلىبّٕواموالمتعلىبّٕوا،موبشىبّٕواموالمتـػخملّٕوا"م
(عؿػّ٠مسؾق .)ّ٥م
وؼب مضّ٦ظ ":ّ٥مإكبغمبفؾبّ٣ؿب مطَوغؾبّ٦ا مؼؾبلؽبوركبسؾبّ٦نؽب مصِ ّ٨ماظْكؽبقؿبّٕؽباتِم
وؽبؼؽبّٓؿبسؾبّ٦غؽبـؽبو مرؽبشَؾـبو موؽبرؽبػؽبؾـبو موؽبطَوغؾبّ٦ا مظَـؽبو مخؽبوذِعِنيؽب م"م(اِّغؾقوء م:م)90مبقونم
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وتعؾق ّ٢مظلّٕسي مادؿفوبي ماظّٓسوء م ،موٌو مؼـؾغ ّ٨مأن مؼؽّ٦ن مسؾقّ٥م
حول مع ّ٤مؼّٕج ّ٦مإجوبي مدسوئ ّ٥مع ّ٤محل ّ٤ماظصؾي مبوٓ م(سّٖ موج)ّ٢م
واٌلورسي مؼب ماًريات م ،مواظّٓسوء مدّٕـبا موسؾــبو م ،مرشؾـبو مورػؾـبو م،مم
ؼبمضـّ٦تموخشّ٦عموتضّٕعموادؿؽوغيمٓمربماظعوٌنيم،مصّٖطّٕؼوم
وآظّ٥مٕمؼؽّ٦غّ٦امؼػعؾّ٦نماًرياتمصقلىم،مإمنومطوغّ٦امؼلورسّ٦نم
صقفو مع ّٝمعالزعؿف ّ٣ماظّٓسوء مدّٕـبا موسالغقي مرشؾـبو مورػؾـبو م ،موطوغّ٦ا مٓم
اِّحّٓمخوذعنيم.م م
 -14مضّ٦ظ ّ٥متعوظب م :م" مصِ ّ٨مبؾبقؾبّ٦تٍ مأَذِنؽب ماظؾَّّ٥ؾب مأَنؿب متؾبّٕؿبصَّٝؽبم
وؽبؼؾبّٔؿبطَّٕؽب مصِقفؽبو مادؿبؿؾبّ٥ؾب مؼؾبلؽبؾىبّّؾب مظَّ٥ؾب مصِقفؽبو مبِوظْغؾبّٓؾب ىبو موؽباظْكصؽبولكب* مركبجؽبولفب مظَوم
اظؾ ِّ٥موؽبإكبضَومكب ماظصمبؾَوةِ موؽبإكبؼؿؽبوءِ ماظّٖمبطَوةِم
تؾبؾْفكبقفكبّ٣ؿب متِفؽبورؽبةٌ موؽبظَو مبؽبقؿبّٝفب مسؽبّ٤ؿب مذِطّْٕكب م َّ
ؼؽبكؽبوصُّ٦نؽب مؼؽبّ٦ؿبعـبو متؽبؿؽبؼَؾَّىؾب مصِق ِّ٥ماظْؼُؾُّ٦بؾب موؽباْظلَبؿبصؽبورؾب م* مظِقؽبفؿبّٖكبؼؽبفؾبّ٣ؾب ماظؾَّّ٥ؾبم
أَحؿبلؽبّ٤ؽب معؽبو مسؽبؿِؾُّ٦ا موؽبؼؽبّٖكبؼّٓؽبػؾبّ٣ؿب معِّ٤ؿب مصَضؿب ِؾ ِّ٥موؽباظؾَّّ٥ؾب مؼؽبّٕؿبزؾبقؾب معؽبّ٤ؿب مؼؽبشؽبوءؾب مبِغؽبقؿبّٕكبم
حِلؽبوبٍم"م(دّ٦رةماظـّ٦رم)38-36:م .م
أوظًوم:مؼبمضّ٦ظّ٥متعوظبم:م"مظَومتؾبؾْفكبقفكبّ٣ؿبمتِفؽبورؽبةٌموؽبظَومبؽبقؿبّٝفبم"مجوءم
ذطّٕ ماظؾق ّٝمبعّٓ ممذطّٕ ماظؿفورة مع ّ٤مبوب مذطّٕماًوص مبعّٓ ماظعوم م،م
صؿومضقؿيمػّٔاماظؿكصقّٙم؟ م
ال مذ ّ١مؼب مأن ماظؿفورة مبق ّٝموذّٕاء م ،موأن ماظّٕبّّ مسـّٓم
اظؾق ّٝمعؿقؼ ّ٠مغوجّٖ م ،موسـّٓ ماظشّٕاء معؿّ٦ض ّٝمأو معظـّ٦ن مال مؼؿ ّ٣موالم
ؼؿقؼ ّ٠مإال مسـّٓ ماظؾق ّٝم ،موضّٓ مؼعّٕض مظؾلؾعي متؾ ّٟمأو مطلود مدّ٦قم
أو متغري مأحّ٦ال موسب ّ٦مذظ ّ١م ،مصال مؼؾّٖم مع ّ٤مغػ ّ٨مإهلوء ماظشّٕاءم
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اظّٔي مػ ّ٦مضلق ّ٣ماظؾق ّٝمغػ ّ٨مإهلوء ماظؾق ّٝم ،مؼب محني مأن مع ّ٤متّٕكم
اٌؽلى ماٌؿقؼ ّ٤مطون متّٕك ماٌظـّ٦ن مسؾق ّ٥مأؼلّٕ م ،مصوظؿعؾريم
اظؼّٕآغ ّ٨مبّٔطّٕ ماظؾق ّٝمبعّٓ ماظؿفورة مؼػقّٓ مذّٓة مإضؾوهل ّ٣مسؾ ّ٧مآم
حبقٌمالمؼشغؾفّ٣مسـّ٥مذّ٨ءموظّ٦مطونمرحبًومعؿقؼؼًومؼبمأؼّٓؼفّ٣م .م
ثوغقـبو م :مؼب مضّ٦ظ ّ٥متعوظب م :م" موؽبإكبضَومكب ماظصمبؾَوةِ م" مآثّٕ ماظـّٙم
اظؼّٕآغّ٨ماظؿعؾريمبؾػّٜماظؼقوممدونماظّ٦ضّ٦فمِّعّٕؼّ٤م :م
أحّٓػؿو م :مأن ماظؼقوم مؼؼؿض ّ٨ماظـؾوت مواظؿؿف ّ٢م ،مأو ماإلضوعيم
وسبّ٦ػو م ،مؼؼول م :مأضوم مصالن مبوٌؽون مإذا مظؾٌ مصق ّ٥موادبّٔهم
ورــبو م ،موػّٔا مؼعين مأن ماظؼوئ ّ٣مظؾصالة مأو ماٌؼق ّ٣مهلو مؼـؾغ ّ٨مأنم
ؼعطقفومحؼفومعّ٤ماظلؽقـيمواظطؿلغقـيم .م
اآلخّٕ م:مأن ماظؼقوم مع ّ٤مععوغق ّ٥ماظعّٖم م ،مواحملوصظي م ،مواالػؿؿومم
بوِّعّٕ م ،مؼؼول م:مضوم مصالن مظألعّٕ مإذا متفقل مظ ّ٥موادؿعّٓ م ،مومشّٕ مسّ٤م
دوسّٓ ماىّٓ مظؼضوئ ّ٥م ،مواإلدالم مال مؼّٕؼّٓػو مذبّٕد مرطعوتم
خورػي،ممإمنو مؼّٕؼّٓػو مسؾودة متـؾ ّٝمع ّ٤مسؼقّٓة مصودضي م ،مصؿمتّ٨م
ّٕٔتفو مؼب مإصالح مصوحؾفو م ،مصؿؼّ٦قبم مدؾّ٦ط ّ٥م ،موتـفوه مسّ٤م
اظػقشوء مواٌـؽّٕ م ،موػّٔا مال مؼؿلتقب ّ٧مإال ممم ّ٤متفقل موادؿعّٓ موأخّٔم
اِّعّٕمجبّٓموسّٖمييم .م
وػـو مؼؿّ٦اص ّ٠مدقوق ماظـ ّٙمع ّٝمدقوض ّ٥ماظؼّٕآغ ّ٨ماظّٔي مآثّٕم
ظػّٜماظؼقومموعشؿؼوتّ٥مدونمظػّٜماظّ٦ضّ٦فمؼبمعبقّٝماٌّ٦اضّٝمأوم
اآلؼوت ماظيت مهّٓثً مس ّ٤ماظصالة موإضوعؿفو م ،مصؼول مدؾقوغ ّ٥م:مممممم
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"موؽبأَضَوعؾبّ٦ا ماظصمبؾَوةَ("...اظؾؼّٕة م:م 277م) م ،م"موؽبؼؾبؼِقؿؾبّ٦نؽب ماظصمبؾَوةَ م...م"م
(اظؾؼّٕة م:م)3م"،مظِقؾبؼِقؿؾبّ٦ا ماظصمبؾَوةَ"...م(إبّٕاػق ّ٣م:م )37م ،م"موؽبأَضِقؿؾبّ٦ام
اظصمبؾَوةَ م...م"م(اظؾؼّٕة م:م)43م ،م"مضُّ٣كب ماظؾَّقؿبّ٢ؽب م...م"م(اٌّٖع ّ٢م:م)2م،ممممم
" مدؾبفمبّٓـبا موؽبضِقؽبوعـبو م "...م(اظػّٕضون م :م )64م"،وؽباظْؿؾبؼِقؿِنيؽب ماظصمبؾَوةَ م"..م
(اظـلوءم:م)162م،ممإظبمشريمذظّ١معّ٤ماٌّ٦اضّٝم .م
ثوظــبو م:مأطّٓت مػّٔه ماآلؼي مأن ماظّٔؼ ّ٤مؼعؿّٕون مبقّ٦ت مآم
ؼّٔطّٕوغ ّ٥موؼلؾقّ٦غ ّ٥مػ ّ٣مرجول مال متؾفقف ّ٣موورة موال مبق ّٝمسّ٤م
ذطّٕ مآ موإضوم ماظصالة موإؼؿوء ماظّٖطوة م ،موػ ّ٦معو مأطّٓت ّ٥م– مأؼضـبو م–م
ؾبّٕ معؽبلؽبوجِّٓؽب ماظؾَّ ِّ٥معؽبّ٤ؿب مآعؽبّ٤ؽبم
آؼي ماظؿّ٦بي مبلدؾّ٦ب ماظؼصّٕ م" مإكبغمبؿؽبو مؼؽبعؿبؿ ؾب
ِوظؾِّ٥موؽباظْقؽبّ٦ؿبمكبماظْكخِّٕكبموؽبأَضَومؽبماظصمبؾَوةَموؽبآتؽبّ٧ماظّٖمبطَوةَموؽبظَّ٣ؿبمؼؽبكؿبّ٘ؽبمإكبظَّوماظؾَّّ٥ؽبم
ب َّ
صَعؽبلؽب ّ٧مأُوظَؽِ َّ١مأَنؿب مؼؽبؽُّ٦غؾبّ٦ا معِّ٤ؽب ماظْؿؾبفؿبؿؽبِّٓؼّ٤ؽب م" م(اظؿّ٦بي م:م)18م،موػّ٦م
عو مؼمطّٓ ماظؿؽوم ماظـل ّ٠ماظؼّٕآغ ّ٨م ،مواغلفوم مبعض ّ٥مع ّٝمبع،ّٚم
وتػلريه مبعض ّ٥مظؾع ّٚم ،موتؼّ٦ؼي مػّٔا ماٌعـ ّ٧مظّٔظ ّ١م ،موارتؾورّ٥م
بّ٥م،موإنمتؾوسّٓتمعّ٦اضّٝماظلّ٦رمأوماآلؼوتم .م
رابعـبو :مٌو مطون مصع ّ٢مػمالء ماظّٕجول معؿؿقّٖـبا مؼبم
إخالصف ّ٣مٓ م ،موتّٕطف ّ٣ماٌؽودى ماظّٓغقّ٦ؼي مابؿغوء مرضّ٦اغ ّ٥م،م
طون مسطوء مآ مهل ّ٣مخوصـبو موعؿؿقّٖـبا م ،مصنغ ّ٥مدقفّٖؼف ّ٣مأحلّ٤مممممم
عو مسؿؾّ٦ا م ،موؼّٖؼّٓػ ّ٣مع ّ٤مصضؾ ّ٥م ،موؼب ماظؿّٔؼق ّ٢مبؼّ٦ظ ّ٥متعوظب م:مممم
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" موؽباظؾَّّ٥ؾب مؼؽبّٕؿبزؾبقؾب معؽبّ٤ؿب مؼؽبشؽبوءؾب مبِغؽبقؿبّٕكب محِلؽبوبٍ" معو مؼّ٦ح ّ٨مبلن مآم
دقعطقف ّ٣مسطوء مال محّٓود مظ ّ٥م ،مأو مدريزضف ّ٣ممبو مٕ مؼؽّ٤مممممممممم
ؼب محلوبف ّ٣م ،معو مال مسني مرأت م ،موال مأذن ممسعً م ،موال مخطّٕم
سؾّ٧مضؾىمبشّٕم .م
ممممممممم-15مؼبمضّ٦ظّ٥متعوظبمسؾّ٧مظلونمإبّٕاػقّ٣م(مسؾقّ٥ماظلالمم)م:م م
"ماظَِّّٔي مخؽبؾَؼَـِ ّ٨مصَفؾبّ٦ؽب مؼؽبفؿبِّٓؼّ٤كب م*موؽباظَِّّٔي مػؾبّ٦ؽب مؼؾبطْعِؿؾبـِ ّ٨موؽبؼؽبلؿبؼِنيكب م*م
ِنيم*موؽباظَِّّٔيم
وؽبإكبذؽبامعؽبّٕكبضؿبًؾبمصَفؾبّ٦ؽبمؼؽبشؿبػِنيكبم*موؽباظَِّّٔيمؼؾبؿِقؿؾبـِّ٨مثؾبّ٣مبمؼؾبقؿبق كب
أَرْؿؽبّٝؾبمأَنؿبمؼؽبغؿبػِّٕؽبمظِّ٨مخؽبطِقؽؽبؿِّ٨مؼؽبّ٦ؿبمؽبماظّٓىبؼّ٤كب"م(اظشعّٕاءم:م82-78م)م .م
ممممجوءت ماظرتاطقى م"ماظَِّّٔي مخؽبؾَؼَـِ ّ٨م"م ،م"موؽباظَِّّٔي مؼؾبؿِقؿؾبـِ ّ٨م"،م
"وؽباظَِّّٔي مأَرْؿؽبّٝؾب مأَنؿب مؼؽبغؿبػِّٕؽب مظِ "ّ٨م مبّٓون مضؿري ماظػص ّ٢م" مػؾبّ٦ؽب م" م،مم
ؼب محني مجوءت ماظرتاطقى م:م"مصَفؾبّ٦ؽب مؼؽبفؿبِّٓؼّ٤كب م"م ،م"ػؾبّ٦ؽب مؼؾبطْعِؿؾبـِّ٨م
وؽبؼؽبلؿبؼِنيكبم"م،م"مصَفؾبّ٦ؽبمؼؽبشؿبػِنيكبم"م،معشؿؿؾيمسؾّ٧مضؿريماظػصّ٢م"مػؾبّ٦ؽب"،م
وذظ ّ١مِّن ماِّصعول ماِّوظب ماٌؿؿـؾي مؼب ماًؾ ّ٠مواإلعوتيم
واإلحقوء موعغػّٕة ماظّٔغّ٦ب مال مصبودل مصقفو مأحّٓ م ،مب ّ٢مإن مأطـّٕم
اظـوس مسؾ ّ٧ماظؿلؾق ّ٣ماٌطؾ ّ٠مصقفو مٓ م(مسّٖ موج ّ٢م)م ،مأعو مجوغىم
اظّٕزق ماٌع مسـ ّ٥مبوإلرعوم مواظلؼقو م ،موجوغى ماظشػوء م ،موجوغىم
اهلّٓاؼي مإظب ماظصّٕاط ماٌلؿؼق ّ٣مصف ّ٦مممو مؼغػ ّ٢مطـري مع ّ٤ماًؾّ٠م
س ّ٤ماالسؿؿود مسؾ ّ٧مخوظؼف ّ٣مصق ّ٥م ،موتفؿّٖ مسـّٓ مبعضف ّ٣مصق ّ٥مضضقيم
اظؿلؾق ّ٣ماٌطؾ ّ٠م ،مصؿفّٓ معـف ّ٣مع ّ٤مطبودع مأو مؼـوص ّ٠مأو مؼغّ٘م
زــبو معـ ّ٥مأن مذظ ّ١مضّٓ مصبؾى مظ ّ٥مغػعـبو مؼب ماظّٕزق مأو مؼّٓص ّٝمسـّ٥م
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ضّٕرـبام،مغودقـبومأغّ٥مظّ٤ممتّ٦تمغػّٗمحؿّ٧متلؿّ٦ؼبمأجؾفومورزضفوم،م
طؿو مأنمبع ّٚماظـوس مضّٓ مؼّٔػى مؼب معللظي ماظؿّٓاويمإظب مبعّٚم
اظّٓجوظني مواظعّٕاصني مواٌشعّ٦ذؼ ّ٤م ،مصؾؿو مطون مايول مسـّٓم
بع ّٚماظـوس مؼب مػّٔه ماِّعّ٦ر مؼـؼص ّ٥ماظقؼني ماٌطؾ ّ٠مؼب مآممممممممممم
( مسّٖ موج )ّ٢مجوءت مػّٔه ماِّصعول معمطّٓة مبضؿري ماظػص ّ٢م،م
ظقمطّٓماظـّٙماظؼّٕآغّ٨مأنمربماًؾّ٠موربماإلحقوءمواإلعوتيمػّ٦م
رب ماهلّٓاؼي م ،مػ ّ٦مرب ماإلرعوم م ،مورب ماظلؼقو م ،مورب ماظشػوء م،م
صؽؿو مأغ ّ٥مظ ّ٤ممتّ٦ت مغػّٗمحؿ ّ٧متلؿّ٦ؼب مأجؾفو مورزضفو م ،مصؾقّٗم
عّ٤ماإلميونمواظقؼنيمأنمغػّ٦ضماِّعّٕمٓم(سّٖموج)ّ٢مؼبماِّعّ٦رم
اِّوظب موال مغػّ٦ض ّ٥مإظق ّ٥مؼب ماِّعّ٦ر ماِّخّٕى م ،مصف ّ٦موحّٓه ماظؼودرم
سؾ ّ٧مػّٔا مو مذاك م ،مواِّعّٕ مطؾ ّ٥مظ ّ٥م"مإكبغمبؿؽبو مأَعؿبّٕؾبهؾب مإكبذؽبا مأَرؽبادؽب مذؽبقؿبؽـبو مأَنؿبم
ؼؽبؼُّ٦لؽب مظَّ٥ؾب مطُّ٤ؿب مصَقؽبؽُّ٦نؾب م"م(مؼّٗم:م 82م) م ،موطون مغؾقـو م م(صؾ ّ٧مآم
سؾق ّ٥مودؾ)ّ٣مؼؼّ٦ل م:م"مارؾؾّ٦ا محّ٦ائفؽ ّ٣مبعّٖة ماِّغػّٗ مصنن مبقّٓم
آم(مسّٖموجّ٢م)مضضوءػوم" .م
ؽبؾلَ مإكببؿبّٕؽباػِقّ٣ؽب مإكبذ مضَولؽبم
 -16مضّ٦ظ ّ٥متعوظب :م(وؽباتؿبّ٢ؾب مسؽبؾَقؿبفكبّ٣ؿب مغؽب
َِّبِق ِّ٥موؽبضَّ٦ؿب ِع ِّ٥معؽبو متؽبعؿبؾؾبّٓؾبونؽب مضَوظُّ٦ا مغؽبعؿبؾؾبّٓؾب مأَصؿبـؽبوعوً مصَـؽبظَّ٢ؾبقب مظَفؽبو مسؽبوطِػِنيؽب)م
(اظشعّٕاء-69:م)71م.م م
ص ّ٧مجّ٦ابف ّ٣مسؾ ّ٧مضّ٦ظ :ّ٥م(عؽبو متؽبعؿبؾؾبّٓؾبونؽب) مطون مؼؽػ ّ٧مأنم
ؼؼّ٦ظّ٦ا :م(غؽبعؿبؾؾبّٓؾب مأَصؿبـؽبوعوً) مظؽـف ّ٣مأرـؾّ٦ا مص ّ٧مايّٓؼٌ مصّٖادوام
(صَـؽبظَّ٢ؾبقب مظَفؽبو مسؽبوطِػِنيؽب)موػّٔا مدظق ّ٢مسؾ ّ٧متؾفقف ّ٣مص ّ٧مضالهل ّ٣م،م
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صف ّ٣مال مؼعؾّٓون مصؼ ّٛمػّٔه ماِّصـوم م ،مإمنو مؼعؽػّ٦ن مسؾّ٧م
سؾودتفو ،موطون مذظ ّ١مإععوغو معـف ّ٣مص ّ٧ماظؿعـً موإذعورامإلبّٕاػقّ٣م
(سؾق ّ٥ماظلالم) مبعّٓم مغقؿف ّ٣ماالدؿفوبي مظ ّ٥مأو ماالغصّٕاف مسّ٤م
سؾودةمػّٔهماِّصـوم.م م
 -17مؼب مضّ٦ظ ّ٥متعوظب م :م" موؽبدِقّ٠ؽب ماظَقبِّٔؼّ٤ؽب مطَػَّٕؾبوا م كبإظَّ٧م
جؽبفؽبـؽبقبّ٣ؽب مزؾبعؽبّٕـبا محؽبؿؽبقب ّ٧مإكبذؽبا مجؽبوءؾبوػؽبو مصُؿِقؽبًؿب مأَبؿبّ٦ؽبابؾبفؽبو" م(اظّٖعّٕ م)71:مم
حقٌ مجوءت مطؾؿي م"مصؿقً"مشري معلؾّ٦ضي موال معؼّٕوغي ممبوظّ٦او م،م
ؽبـؽبيِمزؾبعؽبّٕـبا محؽبؿؽبقبّ٧م
وضّ٦ظ ّ٥متعوظب م:م"وؽبدِقّ٠ؽب ماظَقبِّٔؼّ٤ؽب ماتؽبقبؼَّ٦ؿبا مرؽببؽبقبفؾبّ٣ؿب مإكبظَ ّ٧ماظْف قب
إكبذؽبا مجؽبوءؾبوػؽبو موؽبصُؿِقؽبًؿب مأَبؿبّ٦ؽبابؾبفؽبو م" م( ماظّٖعّٕ م :م 73م) محقٌ مجوءتم
طؾؿي مم"موؽبصُؿِقؽبًؿب م" معلؾّ٦ضي مبوظّ٦او م م ،مصفّٔه ماظّ٦او ماظيت مجوءتم
ؼب مضّ٦ظ ّ٥متعوظب م:م"موؽبصُؿِقؽبًؿب م"ممؼب مايّٓؼٌ مس ّ٤مأػ ّ٢ماىـيم
ضول مبع ّٚماظعؾؿوء مواٌػلّٕؼ :ّ٤مإغفو مواو مايول م ،مواٌعـ:ّ٧م
جوءوػو موايول مأغفو معػؿّ٦حي م ،موذظ ّ١مع ّ٤مزؼودة مإطّٕام مآم
(سّٖ موج )ّ٢مظعؾوده ماٌمعـني مأن مجع ّ٢ماىـي معػؿقي ماِّبّ٦ابم
عفقلة مالدؿؼؾوهل ّ٣مضؾ ّ٢مضّٓوعف ّ٣مإظقفو م ،موايول مظقّٗ مطّٔظ ّ١معّٝم
أػّ٢ماظـورم،مبّ٢مإنماظـورمتلخّٔػّ٣مبغؿيم .م

مموضول مبع ّٚماٌػلّٕؼ ّ٤مواظؾغّ٦ؼني :مإن مػّٔه ماظّ٦او م مواوم
اظـؿوغقي ،مذظ ّ١مأن مبع ّٚماظؼؾوئ ّ٢ماظعّٕبقي مطوغً متعّٓ م ،مصؿؼّ٦ل م:م
واحّٓ م ،ماثـون م ،مثالثي م ،مأربعي م ،مػبلي م ،مدؿي م ،مدؾعي م ،مؤوغقي م،م
صؿلت ّ٨مبوظّ٦او مع ّٝماظعّٓد ماظـوع ّ٤م ،موذطّٕوا مظّٔظ ّ١مذّ٦اػّٓ معـفوم
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َوثيٌ مرؽبابِعؾبفؾبّ٣ؿب مطَؾْؾؾبفؾبّ٣ؿب موؽبؼؽبؼُّ٦ظُّ٦نؽب مخؽبؿؿبلؽبيٌم
ضّ٦ظ ّ٥متعوظب م:م"مدؽبقؽبؼُّ٦ظُّ٦نؽب مثؽبؾ ؽب
ؿبعيٌ موؽبثؽبوعِـؾبفؾبّ٣ؿب مطَؾْؾؾبفؾبّ٣ؿب م"م
دؽبودِدؾبفؾبّ٣ؿب مطَؾْؾؾبفؾبّ٣ؿب مرؽبجؿبؿـبو مبِوظْغؽبقؿبىِ موؽبؼؽبؼُّ٦ظُّ٦نؽب مدؽبؾ ؽب
(اظؽف ّٟم )22:محقٌ مذطّٕت ماظّ٦او مع ّٝماظعّٓد ماظـوع ّ٤م ،موضّ٦ظّ٥م
تعوظب :م" ماظؿؽبقبوئِؾؾبّ٦نؽب ماظْعؽبوبِّٓؾبونؽب ماظْقؽبوعِّٓؾبونؽب ماظلؽبقبوئِقؾبّ٦نؽب ماظّٕؽبقباطِعؾبّ٦نؽبم
ؽب ّ٤ماظْؿؾبـؿبؽَّٕكب"م
اظلؽبقبوجِّٓؾبونؽب ماظْكعِّٕؾبونؽب مبِوظْؿؽبعؿبّٕؾبوفِ موؽباظـؽبقبوػؾبّ٦نؽب مس كب
(اظؿّ٦بي )112:محقٌ مذطّٕت ماظّ٦او مع ّٝماظعّٓد ماظـوع ّ٤م ،موضّ٦ظّ٥م
تعوظب م:م"مسؽبلؽب ّ٧مرؽببؾبقبّ٥ؾب مإكبنؿب مرَؾَقبؼَؽُّ٤ؽبقب مأَنؿب مؼؾبؾؿبِّٓظَّ٥ؾب مأَزؿبوؽباجـبو مخؽبقؿبّٕـبا معِـؿبؽُّ٤ؽبقبم
عؾبلؿبؾِؿؽبوتٍ معؾبمؿبعِـؽبوتٍ مضَوغِؿؽبوتٍ متؽبوئِؾؽبوتٍ مسؽبوبِّٓؽباتٍ مدؽبوئِقؽبوتٍ مثؽبقِقبؾؽبوتٍم
وؽبأَبؿبؽَورـبا م" م(اظؿقّٕؼ ّ٣م )5:محقٌ مذطّٕت ماظّ٦او مأؼضـبو مع ّٝماظعّٓدم
اظـوع ّ٤م ،مع ّٝمأن ماظّ٦او مؼب مػّٔه ماآلؼي مهلو مععـ ّ٧مآخّٕ موػ ّ٦مإصودةم
اظؿـّ٦ؼّٝم،موالمعوغّٝمأنمؼؿضؿّ٤مايّٕفمأطـّٕمعّ٤مععـ.ّ٧مم م
وضّٓ مذطّٕت مواو ماظـؿوغقي مؼب مضّ٦ظ ّ٥متعوظب م:م"موؽبصُؿِقؽبًؿب م"م
ؼب مايّٓؼٌ مس ّ٤مأػ ّ٢ماىـي مدون مضّ٦ظ ّ٥متعوظب م:م" مصُؿِقؽبًؿب م"م
ؼب مايّٓؼٌ مس ّ٤مأػ ّ٢ماظـور م ،مِّنقب مأبّ٦اب ماظـور مدؾعي مظؼّ٦ظّ٥م
تعوظب مؼب مايّٓؼٌ مسـفو م:م"مظَفؽبو مدؽبؾؿبعؽبي مأَبؿبّ٦ؽباب مظِؽُّ٢كبقب مبؽبوب معِـؿبفؾبّ٣ؿبم
جؾبّٖؿبء معؽبؼْلؾبّ٦م م"(مايفّٕ م:م 44م)م ،مأعو مأبّ٦اب ماىـي مصـؿوغقي مظؼّ٦لم
غؾقـو م(صؾ ّ٧مآ مسؾق ّ٥مودؾ)ّ٣م:م"مع ّ٤متّ٦ضل مصلحل ّ٤ماظّ٦ضّ٦ء مثّ٣م
ضول :مأذفّٓ مأن مال مإظ ّ٥مإال مآ موحّٓه مال مذّٕؼ ّ١مظ ّ٥موأذفّٓ مأنم
ربؿّٓـبا مسؾّٓه موردّ٦ظ ّ٥ماظؾف ّ٣ماجعؾين مع ّ٤ماظؿّ٦ابني مواجعؾينم
عّ٤ماٌؿطفّٕؼّ٤مصؿقًمظّ٥مٔوغقيمأبّ٦ابمؼّٓخّ٢معّ٤مأؼفومذوءم"ممممممممممممممم
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(ماظرتعّٔي)م،مصؾؿومطوغًمأبّ٦ابماىـيمٔوغقيمأُتّ٨مععفومبوظّ٦اوم،م
وٌومطوغًمأبّ٦ابمجفـّ٣مدؾعيمٕمؼمتمععفومبوظّ٦اوم،موؼبمطّ٦نم
أبّ٦اب ماىـي مٔوغقي موأبّ٦اب مجفـ ّ٣مدؾعي معو مؼّٓل مسؾ ّ٧مأنم
رغبي مآ م(سّٖ موج)ّ٢مأود ّٝمع ّ٤مشضؾ ّ٥م ،مؼؼّ٦ل ماي ّ٠مدؾقوغّ٥م
وتعوظبم:م"مضُّ٢ؿبمؼؽبومسِؾؽبودِيؽبماظَِّّٔؼّ٤ؽبمأَدؿبّٕؽبصُّ٦امسؽبؾَّ٧مأَغػُلِفكبّ٣ؿبمظَومتؽبؼْـؽبطُّ٦ام
اظؾ ِّ٥مإكبنمب ماظؾَّّ٥ؽب مؼؽبغؿبػِّٕؾب ماظّٔنبغؾبّ٦بؽب مجؽبؿِقعـبو مإكبغمبّ٥ؾب مػؾبّ٦ؽب ماظْغؽبػُّ٦رؾبم
ؿبؿيِ م َّ
عِ ّ٤مرمبح ؽب
اظّٕمبحِقّ٣ؾبم"م(اظّٖعّٕ)53:م.
م
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فهرس املوضوعات
م م

اٌّ٦ضّ٦ع م

 1م اٌـؼــّٓعــــي م
 2م

اظصػقي م
 3م

اٌؾقـٌماِّولم :م

 7م

عّ٤مبالشيماٌػّٕدةماظؼّٕآغقي م
 3م اٌػـّٕدةماظؼـّٕآغقــي م
 4م

اٌؾقٌماظـوغّ٨م :م

 8م
 23م

عّ٤مبالشيماظرتاطقىماظؼّٕآغقي م
 5م عّ٤مبالشيماظرتاطقى م

 24م

 6م اظػفّٕسماظعومم م

 53م
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