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 البخث ملخص

 ٚايلـ٠٬ ٚايػـ٬ّ  ًـ٢ غـٝس املطغـً       اؿُس هلل ايٛاصس املارس ضب ايعـامل  
ٚخامت ايٓب  ٚ ٢ً آي٘ ٚصضب٘ ايطٝب  ايطاٖطٜٔ ٚ ٢ً َٔ ةـبعِٗ بحصػـإ  ي ٜـّٛ    

 ايسٜٔ

ؾحٕ عخٞ بعٓـٛإ َؿٗـّٛ ايتزسٜـس يف اـطـاب ايـسٜين بـ  اإلؾـطا          ;أَا بعس
َطاز يهْٛ٘ ٜعـا  قيـ١ٝ أؾـػًث فـط٣ ايؿهـط اإلغـ٬َٞ املعاصـط  ًـ٢         ،ٚايتؿطٜط

َؿٗـّٛ ايتزسٜـس    ٚهلصا صاٚيث رـاز٠ إٔ أبـطظ   ،ف َؿاضب٘ َٚٓاٖس املٓتُ   يٝ٘اخت٬
ايلضٝظ ايصٟ ْٖٛث بؿأْ٘ ةباؾري ايس ٠ٛ ايػًؿ١ٝ  ًـ٢ َـط ا٭ظَٓـ١ اإلغـ١َٝ٬ َـع      
ايهؿـ  ٔ قا٫ٚج ٜا٥ػ١ َٔ ايٓزاح اغرتغـًث يف كايؿـ١ املـٓٗس ٭رـٌ اي ٗـٛض      

 .ب٘ فا٫ج ايتؿهري ا٫غ٬َٞبس ٛاج كايؿ١ مث َٓض٢ ا٫بتساع ايصٟ ظمخث 

ٚ٭رٌ شيـو زاض َٛوـٛع عخـٞ يف قـٛضٜٔ احـٓ  ا٭ٍٚ / َعطؾـ١ ايتزسٜـس        
ايلضٝظ ايصٟ بؿطج ب٘ ا٭صازٜـد ايلـضٝض١ ٚايـصٟ  ٗـط قككـا َيـاَ  ز ـ٠ٛ        
امللطؿ٢ ص٢ً اهلل  ًٝ٘ ٚغًِ  ٢ً َط أظ١َٓ ايتاضٜذ اإلغ٬َٞ ٚايهؿــ  ـٔ أٖـِ    

 .قٛا سٙ ٚبٛا خ٘ مبا

ايتزسٜس املكلٛز٠ ٖٓا  طوث أَخ١ً يـس ٛاج غـًؿ١ٝ    ةتز٢ً صكٝك١ٚ٭رٌ إٔ 
ٚشيـو يف ز ـ٠ٛ اإلَـاّ ابـٔ ةُٝٝـ١ ٚز ـ٠ٛ        ،أص١ًٝ َخًث أمنٛشش ايتزسٜس املؿاض  يٝ٘

 .اإلَاّ قُس بٔ  بس ايٖٛاب
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ؾًُدل٘ ايٛقٛف  ٢ً أصـٍٛ ا٫مـطاف َٚ ـاٖطٙ يف فـاٍ      ،أَا احملٛض ايخاْٞ
ؿطٜط عٝد ةتز٢ً َعا ِ املٓضطؾ  يف ػسٜس ايـسٜٔ  ايس ٛاج ايتزسٜس١ٜ ب   ؾطا  ٚة

ؾاغتس ٢ ؼكٝل ايبضد يف ٖصا احملٛض  طض أبـطظ  .ؾ٬ خيؿ٢ ظٜؿٗا  ٢ً  اقٌ َٓلـ
املدايؿاج ايعكس١ٜ اييت زاخًث َؿّٗٛ ايتزسٜس  ٓس ٖ٪٤٫ املدايؿ  َٔ خ٬ٍ  طض 

 .قٛا س َٚباز٤٣ ايتزسٜس املعتُس٠  ٓسِٖ

تزسٜس قـ٬ يًدـطٚش  ًـ٢ قٛا ـس ايـسٜٔ ٚنـ ٣       ٚنإ ايتؿطٜط يف َؿّٗٛ اي
نُا إٔ ا٫ؾـطا  يف   .َػا٥ٌ ا٫ تكاز صٝد ا٫خ٬ٍ يف ؼكٝل اإلميإ ٚا٫ةباع ٚايطا ١

قياٜا ايتزسٜس ْأج بٗا  ٔ أصاي١ ايٛغط١ٝ  ي ضزٖاج ايبسع ٚاملؿاضقـاج ا٫ تكازٜـ١   
 اٚ ايػًٛنٞ.
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Research Summarization 

Praise to be Allah,Lord of the worlds per Al Majed.peace and 

blessings on the messengers ring of the prophets.After,reseach 

entitled the concept of renewal in the religious discourse between 

the excessive and negligence.intented for being an issue occupied 

the course of Islamic thought of contemporay on the different 

thoughts and methods of belonging to it.so I tried hard to the most 

prominent the concept of renewal which noted on it heralds the call 

of the salafi over the Islamic times with the disclosure of desperate 

attempts of success explained in violation of the curriculum for 

appearing with calls for violation under oriented innovation which 

filled by the areas of Islamic thinking.so my research topic was in 

two axes, first knowledge of the renewal which heralded by the 

correct conversation which is the back of achieving the contents of 

the prophet invitation peace be upon him to see the times of Islamic 

history disclosure of the most important rules in order to reflect the 

fact of renewal hres I presented examples of calls for salafi authenic 

represented yhe model of renewal referred to in the invitation of 

Imam Ibn Taymiah and Imam mohammad bin AbdulWahab 

The second axis stand on the reasons for deviation and 

manifestation in the areas of referrals renewal between the 

excessive and inattentive so that it reflected allegations of 

deliquents in the renewal of religion it does not hide its false on 

wise.fair summoned to achieve this axis the most prominent 

irregularities.streptococcus which joined the concept of renewal 

when these offenders through the view principles and rules renewal 

they have approved  

It was to alienate in the concept of renewal a situation to get 

out for the concept of the rules of religion and major issues of the 

belief where prejudice to the achievments of faith, followers and 

obedience as that over in cases of renewal took it away out 

authenticity of moderation to the red hat fads believe and 

behavioural paradoxes  
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 املقدمة:

 ٕ اؿُس هلل مُسٙ ْٚػتعٝٓ٘ ْٚػتػؿطٙ ْٚػتٗسٜ٘; ْٚعٛش ب٘ َٔ ؾـطٚض أْؿػـٓا   
َٚٔ غ٦ٝاج أ ُايٓا َٔ ٜٗسٙ اهلل ؾ٬ َيٌ ي٘ َٚٔ ٜيًٌ ؾ٬ ٖازٟ ي٘ ٚأؾـٗس إٔ ٫  

ٚأؾٗس إٔ قُسا  بسٙ ٚضغٛي٘ صـ٢ً اهلل  ًٝـ٘ ٚ ًـ٢    ، ي٘  ٫ اهلل ٚصسٙ ٫ ؾطٜو ي٘
 آي٘ ٚصضب٘ ٚغًِ أَا بعس

ةطاٍٚ ايعٗس ٚ ٗٛض ايهخري َٔ املتػرياج ٚاملػتزساج اييت أحطج يف فـط٣  َع 
ــطٟ      ــس َؿه ــاز  ٓ ــس ٚا٫رتٗ ــاج ايتكعٝ ــ٢ ةبع ــ٘ ةًك ــصٟ  ًٝ ــٞ ٚاي ــتؿهري املٓٗز اي

اييت ةطَٞ  ي ةلضٝظ ايعٛز٠ يؿِٗ  باةث اييطٚض٠ ًَض١ يتُضٝص ايس ا٣ٚ;اإلغ٬ّ
ايـصٟ ةـٓعهؼ  ًـ٢ أضوـ٘      كٝس٠ اإلغ٬ّ َلسضا َٚٓٗزا ٚةطبٝكا; يف و٤ٛ ايٛاقع 

 .ض٣٩ ايتضسٜد ٚاملعاصط٠

ٚنإ َٔ ب  ٖصٙ ايس ا٣ٚ ز ٣ٛ ايتزسٜس يف اـطاب اإلغـ٬َٞ، ةًـو ايـيت    
ةب٢ٓ ةٓ ريٖا ؾطقا٤ َتعسزٕٚ محًٛا يف طٝاج َٛاقؿِٗ املتبا١ٜٓ ض٣٩ كتًؿ١ اغتٓسج  ي 

ٌ َـا  أٚيٜٛاج َٚػًُاج بصٍ نٌ َِٓٗ قا٫ٚج ٚرٗٛزا يف ةكطٜطٖـا ٚقاٚيـ١ ضز نـ   
  .ٜؿهٌ  كب١ يف غبٌ ايتػًِٝ هلا

ؾايتزسٜس ايصٟ بؿطج ب٘ ا٭صازٜد ايٓب١ٜٛ ٜعين ايعٛز٠ ظٌٝ ا٭َـ١  ي َٛاؾكـ١   
ٖسٟ ايكطٕٚ املؿي١ً يف اةباع ايٓيب صـ٢ً اهلل  ًٝـ٘ ٚغـًِ،  كٝـس٠ ٚؾـطٜع١ َٓٗزـا       
ٚغًٛنا، أَا َؿّٗٛ ايتزسٜس نُلطًظ َعاصط ؾكس زاخً٘ امطاؾـاج ؾهطٜـ١ َتبا ـس٠    

زــث  ــٔ اخــت٬  يف  زضاى ايخٛابــث ايعكسٜــ١ ايــيت ٫ ةكبــٌ ايتؿــهٌٝ ٚايتٓــاظٍ  ْت
 .ٚاملتػرياج اييت ٖٞ َٓا  املط١ْٚ ٚايتهٝٝـ

٫ٚؾو إٔ ٖصا اـًط يف ايخٛابث ٚ منا ٖٛ ةعبري  ٔ صاي١ ا٫وططاب ايعكسٟ 
ايصٟ ؾهٌ بسٚضٙ خططا نبريا  ٢ً صكٝك١ ايسٜٔ ايـصٟ ًٜـعّ املػـًُ  ايتُػـو بـ٘      
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ٚأ ين بصيو إٔ ايتزسٜس  منـا ٜػـتُس ْكـا٤ٙ     .ت٘ اييت بٗا  طف ايٓيب أَت٘ ٚ طفٚنْٝٓٛ
َٔ صؿا٤  كٝس٠ اجملسز ْٚكا٤ٖـا ٚ ٕ  ٗـط َتعـسز ا٫ػاٖـاج َتػـاٜط اهلٜٛـاج  ٫ إٔ       
ايخباج  ٢ً ايعكٝس٠ ايلضٝض١ ميخٌ لاصا  اٖطا ٚةؿٛقا يف ػسٜس ايسٜٔ ٖٚٛ اغت٬ٍٗ 

 .اصٝ٘ ايعكس١ٜ ٚايتؿطٜع١ٝ ٚنصيو ايػًٛن١ٝبايخباج  ٢ً أصٍٛ ايسٜٔ يف نٌ َٓ

َٚٔ ٖٓا ؾحٕ اؿسٜد  ٔ ايتزسٜس َٔ َٓطًل  كسٟ َٚٛقـ غًؿٞ ٜعـين ْبـص   
ٚاؿؿا   ٢ً أصٌ ايسٜٔ ٖٚٛ ايتٛصٝس بعٝـسا  ـٔ املدايؿـاج     ،ايبسع ٚقُع املبتس  

اييت ة ظ نٓتا٥س خاط١٦  ٔ قلٛض يف  زضاى ايتزسٜس ايصٟ ٖـٛ صكٝكـ١ ايخبـاج  ًـ٢     
  .١ ايػًـ ضوٛإ اهلل  ًِٝٗططٜك

ٚاختٝاض املٓٗس املعتسٍ ٚاملػًو ايٛغط يف ؼطٜط اؿل  ٓس  طض ٖصٙ ايكيـ١ٝ  
ؾـحٕ َؿٗـّٛ    ،ؾ٦ٝا َٔ ايتعطٜس  ي بٝإ املػـايو املٓضطؾـ١ يف قيـ١ٝ ايتزسٜـس     ٜػتًعّ

 )ػسٜس اـطاب ايسٜين( ةتٓاظ ٘ ؾ٦تإ ُٖا  ٢ً ططيف ْكٝض:

زسٜس يف اـطاب ايسٜين ٚيهٓٗا ة ٔ أْـ٘ ٫ ػسٜـس   ا٭ٚي: ؾ١٦ ةعتكس بأ١ُٖٝ ايت
 ٫ بتُٝٝع ايخٛابث ايعكس١ٜ اييت ميخًٗا صل ايٓيب ص٢ً اهلل  ًٝ٘ ٚغًِ يف اةبا ٘ ٚطا ت٘ 
ٚؼطٜـ ايهًِ ٚةبسٜس صكا٥ل ايسٜٔ بتطًعاج ؾطز١ٜ ةٗسف  ي َٛانب١ ايعلط َٚٓاظ ١ 

٬ يتؿطب املـصاٖا ايؿهطٜـ١   اؿياض٠ ايػطب١ٝ قُٝٗا ٚأخ٬قٗا. ٖٚصٙ بسٚضٖا ناْث ق
ايٛاؾس٠ املٓضطؾ١ ٚاييت محًث ايهخري َٔ املدايؿاج ايعكا٥س١ٜ ب  نؿط ٚابتـساع املدايؿـ١   

  .يعكٝس٠ اإلغ٬ّ نُا ٚضح٘  ًُا٤ املػًُ   ٔ رٌٝ ايلضاب١ ٚايتابع 

ايخا١ْٝ: مجا اج  غ١َٝ٬ ة ٔ يف َؿّٗٛ ايتزسٜس  طاص١ غطاب ايـسٜٔ ْٚـعٚع   
 .1ٔ َباز٥٘ ٚأغػ٘مٛ ايتضطض َ
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ٚاؿل إٔ ايتزسٜس يف اـطاب ايسٜين وطٚض٠ ةكتيٝٗا أ١ُٖٝ اؿؿا   ًـ٢ ْكـا٤   
ؾ٬ بس يػ١َ٬ ايعكٝس٠ إٔ ةبك٢ ْك١ٝ  ،ٚصض١ املٓٗس ايتؿطٜعٞ ،ايعكٝس٠ اإلغ١َٝ٬ أ٫ٚ

 َػتُس٠ َٔ َلازض ايتًكٞ ايهتاب ٚايػ١ٓ.

 ٟ بعـد بـ٘ امللـطؿ٢     ٚ شا نإ صؿا٤ ايعكٝس٠ أصٌ ا٫غتكا١َ  ٢ً ايسٜٔ ايـص
ٚصطظ   ِٝ ٜكٞ َـٔ ا٫مـطاف    ،ص٢ً اهلل  ًٝ٘ ٚغًِ بأغػ٘ َٚباز٥٘ ٚةعايُٝ٘ نًٗا

يف اةباع ا٫صهاّ َٚػا٥ٌ ايسٜٔ ؾحٕ اؿطص  ٢ً ػسٜس ايسٜٔ بتلضٝظ ايعكٝس٠ ٜعـس  
صطصا ؾاكا يف رٗٛز ايعًُا٤ ايصٜٔ بسزج طاقاةِٗ بسع املدايؿ  ٚقُعث َ٪يؿـاةِٗ  

 ا٫مطاؾاج.ايٛإ اـطاؾاج ٚ
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 )املبخث األول(

 حقًقة التجديد يف اخلطاب الديين

 )املطلب األول(

 تعريف التجديد و اخلطاب الديين 

"ايؿـ٤ٞ "ٜجَزـس "   :ايتزسٜس يف ايًػ١ ةلري ا٭َط رسٜسا بعس اْسضاغـ٘، ٚيف امللـباح  
ُٙ"  شا  بايهػط "َرس ٠ً" ؾٗٛ "رجَسٌٜس" ٖٚٛ خ٬ف ايكسِٜ ٚ"رجس زج" ؾ٬ٕ ا٭َـط ٚ"أجرجـ   ُٙ" ٚ"اْغـتجزجس  س 

 2.أصسح٘ "ؾجتجزجس زج"

 .3"ٚػس ز ايؿ٤ُٞ صاض رسٜسًا ٚأجرجس ٙ ٚرجس زٙ ٚاْغتجزجس ٙ أجٟ صجٝ طجُٙ رسٜسًا"

 .4"٫ٚ ٜهٕٛ ايتزسٜس  ٫ّ بعس اغتٗساّ"

ؾٗٛ احملاٚض٠ ٚاحملازح١ ب  ططؾ ، ٜكاٍ: خاطب٘ بايه٬ّ كاطب١  أَا يؿ ١ اـطاب
ِ      ،5ٚخطابا  ،ٖٚٞ َٔ املؿطزاج ايعطبٝـ١ ايـيت اغـتعًُٗا  ًُـا٤ ا٭صـٍٛ يف ةعطٜؿـاةٗ

اقتيـا٤ أٚ ؽـٝريا أٚ    ،" خطاب اهلل ةعاي املتعًل بأؾعاٍ املهًؿ :نتعطٜؿِٗ يًضهِ بأْ٘
 .6ٚوعا"

ٚقـس ٜهـٕٛ    ،ٚيف اغتعُاي٘ ٖٓا ٜٓلطف  ي َع٢ٓ أٚغع مما  ٗسٙ ا٭قسَٕٛ َٓ٘
ٔ ايلعٛب١ مبهإ ٭ٕ اغتعُاي٘ َـٔ اإلغـ٬َٝ   ًـ٢    ؼسٜس املطاز ب٘ بعباض٠ كتلط٠ َ

ةعسز َٓاٖزِٗ أوؿث  ٢ً َؿطزاة٘ أبعاز ب١ٜٛٝٓ ٜلعا َعٗـا صـب٘ يف قايـا يػـٟٛ     
ؾاـطـاب ٖٓـا ٜعـين اغـتدساّ      ،ٚيهٔ ٫ ميٓع ٖصا َـٔ ةكطٜـا املـطاز بـ٘ ٖٓـا      ،َع 

يـس ٟٛ يبٓـا٤   املؿطزاج ايس١ٜٝٓ املعطؾ١ٝ عػا ايتٛرٗاج املدتًؿ١ يف  ١ًُٝ ايتٛاصٌ ا
 .ضنا٥ع َع١ٓٝ أٚ بعد صكا٥ل غا٥ب١ ٜٗسف صاصا اـطاب ةطغٝدٗا يف ٚ ٞ ا٭١َ
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ــ٢ َلــازض ايتًكــٞ يف    ــ٘  ي ا تُــازٙ  ً ــس ٜػــتٓس يف صزٝت ٚاؿــل إٔ ايتزسٜ
َُٓٗـا ٜػـتُس أُٖٝتـ٘ َٚهاْتـ٘ يف ةطؾـٝس       ;ايكطإٓ ايهطِٜ ٚايػـ١ٓ املطٗـط٠   ،اإلغ٬ّ

ةعايُٝ٘ املتعًكـ١ با٫ تكـاز ٚايتؿـطٜع; ايٓابعـ١     ايس ٠ٛ ٚ ي ايتُػو بأصهاّ اإلغ٬ّ ٚ
قهّٛ بارتٗـاز ايبؿـط ٚقسٚزٜـ١     ،ؾاـطاب ايسٜين ،َُٓٗا ْلا أٚ اغتٓباطا أٚ َٛاؾك١

قسضاةِٗ ٚيهٔ صازق٘ ْابع َٔ صـُِٝ ا٫ تكـاز بهؿاٜـ١ َلـازض ايتًكـٞ يف اإلغـ٬ّ       
 .هلسا١ٜ ايٓاؽ ٚ قا١َ صٝاةِٗ  ٢ً أغؼ اؿل ٚاـري

ّ  ايعكٌ  ي ٜػتٓس ايصٟ ايٛوعٞ يًدطاب َكاب٬ً ايسٜين اـطاب ٜٚعت   احملهـٛ
ٌ   ي ايٓ ط يف مبلازضٙ ٚاحملسٚز بكسضاة٘ ٍ  ايٛرـٛز  َػـا٥  ٚاؿٝـا٠،   ًٝٗـا،  ٚا٫غـتس٫

 . شيو غري  ي َٚلريٙ ٚاإلْػإ

ٚبٗصا ؾحْ٘ ٜعِ ايهخري ممـا ٜططصـ٘ ايعًُـا٤ ٚايـس ا٠ ٚاملٓتُـٕٛ  ي امل٪غػـاج       
اإلغ٬ّ ٚايؿطٜع١، غٛا٤ نإ شيو َٔ خ٬ٍ اـطا أٚ احملاوطاج اإلغ١َٝ٬ يف بٝإ 

أٚ ايتأيٝـ أٚ اي اَس اإل ١َٝ٬ ا٭خط٣، ٚقس ٜسخٌ يف شيو املٓاٖس ايسضاغ١ٝ ايس١ٜٝٓ 
يف املساضؽ ٚاؾاَعاج ايؿط ١ٝ، بٌ ميهٔ إٔ ٜٛغع َؿٗـّٛ اـطـاب ايـسٜين يٝؿـٌُ     

اإلغــ١َٝ٬ ٚامل٪غػــاج ايٓؿــا  اإلغــ٬َٞ ٚايٓؿــا  ايــس ٟٛ ٚ ُــٌ اؾُا ــاج  
 اإلغ١َٝ٬ بؿهٌ  اّ ايؿكٗٞ َٓٗا ٚايعًُٞ ٚايس ٟٛ ٚايرتبٟٛ

ٛ  ٖٓـا;  ا٭ٍٚ املكلٛز نإ ٚ شا  ٚططٜكـ١  ايلـضٝظ  ايـسٜين  اـطـاب  َعطؾـ١  ٖـ
ـ  َٓٗس  ي ا٭١َ ةلري عٝد ؾٝ٘ ايتزسٜس ٌ  ايػـً ِ  يف ا٭ٚا٥ـ ٞ  ؼهـٝ ٘  ايـٛص  َٚؿُٗـ

  ي ايـس ٠ٛ  ;ايسٜين اـطاب َػع٣ إٔ ىْسض ؾكس ٚاـطاؾاج ايبسع  ٔ بعٝسا ْكٝا ؾُٗا
ٔ  ايٛغـع  يف َـا  نٌ ٚبصٍ بأْٛا ٘ ايؿطى ٚقاضب١ ٚةٛصٝسٙ ةعاي باهلل اإلميإ ٌ  َـ  أرـ
  يٝٗا ٖاز١ٜ ٚايػ٬ّ ايل٠٬  ًِٝٗ ا٭ْبٝا٤ ز ٠ٛ أةث اييت ايع ١ُٝ املكاصس ٖصٙ ؼكٝل

 .ٚةطبٝكٗا ؼكٝكٗا غبٌ  ٢ً زاي١
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ا  ِ ايٓعِ  ٢ً َٔ اضاز اهلل ب٘ خـريا إ اصٝـاٙ   " إ َٔ :ٜكٍٛ اإلَاّ ابٔ ة١ُٝٝ
 ي ٖصا ايٛقث ايصٟ جيسز اهلل ؾٝ٘ ايسٜٔ ٚحي٢ٝ ؾٝ٘ ؾعاض املػـًُ  ٚاصـٛاٍ املـ٪َٓ     
ٚاجملاٖسٜٔ صت٢ ٜهٕٛ ؾبٝٗا بايػابك  ا٭ٚي  َٔ املٗارطٜٔ ٚا٭ْلـاض ؾُـٔ قـاّ يف    

  ـِٓٗ ٚضوـٛا  ٓـ٘    ٖصا ايٛقث بصيو نإ َٔ ايتابع  هلِ بحصػإ ايصٜٔ ضوـ٢ اهلل 
 .7ٚا س هلِ رٓاج ػط٣ َٔ ؼتٗا ا٭ْٗاض خايسٜٔ ؾٝٗا ابسا شيو ايؿٛظ ايع ِٝ"

ِ  ةلسٜكا ايطغٌ ب٘ را٤ مبا اإلميإ ؼكٝل ٜكلس ايسٜين اـطاب ؾتزسٜس  مبهـاْتٗ
ٌ   ي ز ـٛا  َـا  بهٌ ٜكٝٓٝا أمياْا ،ٚةػًُٝا ٚاةبا ا ٚةع ُٝا صبا ٔ  ايعُـ ٘  َـ  ضرـا٤  أرًـ

 .ٚايعكاب ٚاؾعا٤ ٚايٛ ٝس ايٛ س صكا٥ل َٔ ٚخٛؾا

ٞ  ؾايعكٝـس٠  ايـسٜين  اـطـاب  رٖٛط ٖٛ ٖٚصا ٌ  ضٚح ٖـ ٞ  ايعُـ ٘  اإلميـاْ  ٚأصـً
 .ٚأغاغ٘

ِ  ؾكـس  ايع ١ُٝ ا٭صٍٛ ٖصٙ  ي بايس ٠ٛ ايسٜين اـطاب ةعًل ٚنُا ّ   ـ  يعُـٛ
ٌ  ا٭صهاّ  ٢ً ةطبٝكاةٗا  ي ؾاػ٘ ،اإلغ٬ّ ؾطٜع١ ٞ  ٚا٭َـط  ايتؿـطٜع  َٚػـا٥  ٚايٓٗـ

 .ٚاجملتُع ايؿطز ْطام  ٢ً املٓؿٛز ايهُاٍ ؼكٝل  ي ٚايػعٞ

ِ  ٚاضةيـاٙ  يعبـازٙ،  اهلل ؾـط ٘  مما ٜٓطًل ايصٟ ايسٜين اـطاب ٖٛ ٖصا ٔ  هلـ   ـ
 ٖٚساٜــ١ ٭بلــاضِٖ، ْٚــٛضًا أْؿػــِٗ، ؾٗــِ  ًــ٢  ْٛــًا هلــِ يٝهــٕٛ ايطغــٌ ططٜــل

 : ةعاي يكٛي٘ َلساقًا ؿٝاةِٗ، ٚضؾع١ ٭خ٬قِٗ، ٚمسًٛا يعكٛهلِ ٚةٛرًٝٗا يبلا٥طِٖ،
ٔ  اهلل ب٘ ٜٗسٟ* َب  ٚنتاب ْٛض اهلل َٔ را٤نِ قس) ٘  اةبـع  َـ ٌ  ضوـٛاْ ّ  غـب  ايػـ٬

ِ  بحشْ٘ ايٓٛض  ي اي ًُاج َٔ ٚخيطرِٗ ِ  صـطا    ي ٜٚٗـسٜٗ -15: املا٥ـس٠ ( )َػـتكٝ
 ـٔ أبـٞ    :املطٗـط٠  ايػـ١ٓ  بٗـا  بؿـطج  ايتزسٜـس  أ١ُٖٝ يف ايع ١ُٝ اؿكٝك١ ٖٚصٙ (16

 ٕ اهلل ٜبعد $  :أْ٘ قاٍ -ص٢ً اهلل  ًٝ٘ ٚغًِ-اهلل ضوٞ اهلل  ٓ٘  ٔ ضغٍٛ  ،ٖطٜط٠
 .8# هلصٙ ا٭١َ  ٢ً ضأؽ نٌ َا١٥ غ١ٓ َٔ جيسز هلا زٜٓٗا 
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١ٍَ  أ١َ اإلراب١ بكط١ٜٓ  واؾ١ ايسٜٔ  يِٝٗ. ،ٚرا٤ يف ؾطح اؿسٜد إٔ املطاز با٭

ٚػسٜس ايسٜٔ  منا ٜتِ بتعاٖـس ٖـصٙ ايططٜكـ١ اإلغـ١َٝ٬ ٚاملبايػـ١ يف ا٫صتٝـا        
 ٚةبٝٝٓٗا يًٓاؽ ،ٚةأٜٝس غٓٓٗا ،بح ٤٬ أ ٬َٗا ٚ صهاّ أصهاَٗا ٚضؾع َٓاضٖا ; ٗاؿؿ

 .9أٟ ٜب  ايػ١ٓ َٔ ايبس ١ ٜٚصٍ أًٖٗا ؾاجملسز جيٍسز هلا زٜٓٗا

٫ٚ ٜتُٝع ايتزسٜس  ٫ َع ا٫خت٬ف ٚايتبا س  ـٔ صكـا٥ل ايـسٜٔ ٚ منـا ةتـب       
ٜكـٍٛ ؾـٝذ اإلغـ٬ّ ابـٔ      10صكا٥ل ايتزسٜس بعس ايسضٚؽ; ٚشاى ٖٛ غطب١ اإلغـ٬ّ. 

" ؾٗهصا ٜتػطب يف نخري َٔ ا٭َه١ٓ ٚا٭ظ١َٓ حِ ٜ ٗط صت٢ ٜكُٝ٘ اهلل  ع ٚرـٌ   :ة١ُٝٝ
نُا نإ  ُط بٔ  بس ايععٜع ملا ٚي قس ةػطب نخري َٔ اإلغ٬ّ  ٢ً نخري َـٔ ايٓـاؽ   

 11صت٢ نإ َِٓٗ َٔ ٫ ٜعطف ؼطِٜ اـُط; ؾا ٗط اهلل ب٘ يف اإلغ٬ّ َا نإ غطٜبا ".

ٚقس ارتٗس ايهخري َٔ ايعًُا٤ يف ؼسٜـس فـسز نـٌ قـطٕ ٚاملٗـِ ٖٓـا إٔ قـٛض        
ارتٗازِٖ يف اختٝاض اجملسز زاض  ٢ً صكٝك١ ٚاصس٠ ٖٚٞ أحـطٙ يف ايعـٛز٠ باملػـًُ   ي    

بتضكٝل ايتٛصٝس ٚاإلميإ ٚهلصا نإ أنـ  آحـاض اجملـسزٜٔ قُـع ايبـسع       ،صكٝك١ اإلغ٬ّ
 .تعاّ َٓٗس ا٭ْبٝا٤ يف اإلميإ بـاهلل ةعـاي ٚةٛصٝـسٙ   ٚأيٛإ ايؿطى ٚز ٠ٛ ايٓاؽ  ي اي

يصا ضأ٣ اٌٖ ايعًِ  سّ صلطٙ يف ؾدص َع  ٚأْ٘ ٜلسم  ٢ً نٌ َٔ ْؿـع ا٭َـ١   
 12 .بايس ٠ٛ  ي صؿظ ايػ١ٓ ٚقُع ايبس ١

"جيسز هلا زٜٓٗا"; أٟ "ٜب  ايػ١ٓ َٔ ايبس ١ ٜٚهخط ايعًِ ٜٚٓلـط أًٖـ٘ ٜٚهػـط     ؾـ
٫ٚ ٜهٕٛ  ٫  املا بايعًّٛ ايس١ٜٝٓ اي اٖط٠ ٚايباط١ٓ قاٍ ابـٔ  أٌٖ ايبس ١ ٜٚصهلِ قايٛا 

قس از ٢ نٌ قّٛ يف  َاَِٗ أْ٘ املطاز بٗصا اؿسٜد ٚاي اٖط أْـ٘ ٜعـِ مجًـ١ َـٔ      :نخري
ٝــ٘ ٚمــٟٛ ٚيػــٟٛ ايعًُــا٤ َــٔ نــٌ طا٥ؿــ١ ٚنــٌ صــٓـ َــٔ َؿػــط ٚقــسذ ٚؾك

 13".ٚغريِٖ
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  )املطلب الثانٌ(

 طاب الديينمناذج مو التجديد السلفٌ يف اخل

نأمنٛشش ي٬رتٗاز يف  ،ٚأوطب يصيو َخا٫ بس ٠ٛ اإلَاّ ابٔ ة١ُٝٝ ضمح٘ اهلل
ػسٜس ايسٜٔ اإلغ٬َٞ ٚايعٛز٠ با٭١َ  ي ؼكٝل ايعكٝس٠ ايلاؾ١ٝ ؾكس نإ فسزا َ ظا 
ؾتظ اهلل  ٢ً ٜسٙ بابا مل ٜهٔ َعٗٛز ايٛيٛش يف ةبًٝؼ ايسٜٔ ٚايصب  ٔ  كٝسة٘ َٔ 

 .قبً٘

ضمسـث َٓٗزـا غـًؿٝا     زسٜس ايؿص٠ اييت أة٢ بٗـا اإلَـاّ ضمحـ٘ اهلل;   ٚصكٝك١ ايت
 ُٝكا َػتٓريا عكا٥ل ايتػًِٝ يهـٌ َـٔ خطـ٢ خطـٛٙ يف ؼطٜـط ايعكٝـس٠ ٚضز ايبـسع        

ؾكس اغتُسج ْكا٤ٖا َٔ صسم املتابع١ ٚا٫رتٗاز اي اٖط يف ايتعاَٗا .ٚاملدايؿاج  ٓٗا
اةبـا ِٗ يًـٓيب  ًٝـ٘ ايلـ٠٬      ؾ ٗطج َٛاؾكتٗا ملٓٗس ايػًـ ضوـٛإ اهلل  ًـِٝٗ يف  

 .ٚايػ٬ّ يف ايباطٔ ٚاي اٖط

َٚعامل ايٓزاح يف ػسٜس اـطاب  ٓس اإلَاّ ٜٓعث َـٔ ؼكٝكـ٘ ملـٓٗس ايتأصـٌٝ     
ايصٟ ايتعَ٘ يتضطٜـط َػـا٥ٌ ا٫ تكـاز ؾـ٬ ٜهـاز ٜـصنط اصـ٬ أٚ َػـأي١  ٫ بأزيتٗـا          

ا ٚرس قب٫ٛ  زٝبا  ٓس مب .ايلضٝض١ ايخابت١ ايلطحي١ َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚايػ١ٓ املطٗط٠
  ا١َ ايػًؿٝ  املع ُ  يٮحط ٚايػ١ٓ

ٚصٝد  ٗط ا٫بساع يف ؽسِٜ ايعكٌ ؿكا٥ل ايٛصٞ، متٝع ػسٜس اإلَاّ ضمح٘ اهلل 
  ٔ ؾـايؿهط ا٭صـٌٝ ايـصٟ ؽطـ٢ زٜـسٕ       ;مبا مل ٜهٔ َعٗٛزا َٔ قبٌ يف رٗـٛز اجملـسزٜ

 .عكٝس٠ ٚايصب  ٓٗاا٭ٚا٥ٌ يف ايتأيٝـ أصسذ ةػٝريا ؾصا يف َٓٗس ؼطٜط اي

ؾتُث  ٢ً ٜسٜ٘ قٛيب١ املٓٗس ايػًؿٞ مبٓطل َ٪صٌ رسٜـس ٜعـتين أؾـس ايعٓاٜـ١     
 باغتٓبا  ايكٛا س ٚا٭صٍٛ املٓٗز١ٝ يًػري  ًٝٗا يف ةأصٌٝ اؿل ٚضز ايباطٌ ٚؾبٗ٘.



 ٖـ1436ضبٝع ايخاْٞ  2ش( 65ف١ً راَع١ أّ ايكط٣ يعًّٛ ايؿطٜع١ ٚايسضاغاج اإلغ١َٝ٬، ايعسز )  256

ٚناْث ططٜكت٘ خاز١َ ملكاّ ا٫ةباع صٝد ايتػًِٝ ؿكا٥ل َا را٤ج ب٘ ايٓب٠ٛ 
يعك١ًٝ آْصاى، ٚ ٗط َ٪يؿ٘ ايعُِٝ ايٓؿع " زؾع ةعاضض ايعكٌ يٝكاّٚ بسع املدايؿ  ا

ٚب  أٖٛا٤  ،ٚايٓكٌ "، يٝهٕٛ ؾل٬ ب  ٖٛاةـ ايتزسٜس ايعكًٞ ايؿط ٞ ايلضٝظ
 ايعكٍٛ ٚؾبٗاةٗا اييت ةس ٞ ػسٜس ايسٜٔ بحصساذ ايبسع بأغايٝا غري َعتاز٠

ايعٛز٠  ي ؾاملكٝاؽ ايلضٝظ ايصٟ ب٘ متضص اٯضا٤ يٝضكل َكاّ ايتزسٜس ٖٛ 
صٝد ايتٛا٩ّ ايبسٜع ب  ايعكٌ ايلضٝظ ٚايٓكٌ ايلطٜظ يٝتِ ايتػًِٝ  ،ططٜك١ ا٭ْبٝا٤

بأَط اهلل ةعاي ٚأَط ْبٝ٘ ايهطِٜ ص٢ً اهلل  ًٝ٘ ٚغًِ، ٚبٗصا صطح َٖٓٛا بؿإٔ 
نٌ َا نإ" َٛاؾكا ملا را٤ج ب٘ ايطغٌ ٚايهتاب ٚايػ١ٓ َٔ ْؿٞ   ايططٜك١ ايػًؿ١ٝ، بإٔ

ا ب٘، ٚ ٕ نإ باط٬ كايؿا ملا را٤ ب٘ ايهتاب ٚايػ١ٓ َٔ ْؿٞ أٚ  حباج أٚ  حباج قًٓ
َٓعٓا ايكٍٛ ب٘، ٚضأٚا إٔ ايططٜك١ اييت را٤ بٗا ايكطإٓ ايهطِٜ; ٖٞ ايططٜك١ املٛاؾك١ 

  .14يلطٜظ املعكٍٛ ٚصضٝظ املٓكٍٛ، ٢ٖٚ ططٜك١ ا٭ْبٝا٤ ٚاملطغً "

هلازٟ ايصٟ ٜػًِ ملارا٤ج ب٘ يكس أضغ٢ اإلَاّ قٛا س ايتؿهري ايٓبٟٛ ايػًِٝ ا
" اهلس٣ اؿاصٌ ٭ٌٖ ا٭ضض  منا ٖٛ  :ايطغٌ ٚا٭ْبٝا٤  ٔ ايطب ةباضى ٚةعاي، ؾحٕ

َٔ ْٛض ايٓب٠ٛ، ٚأٌٖ اهلسٟ ٚايؿ٬ح ِٖ املتبعٕٛ يٮْبٝا٤، ِٖٚ املػًُٕٛ امل٪َٕٓٛ يف 
 . 15نٌ ظَإ َٚهإ، ٚأٌٖ ايعصاب ٚايي٬ٍ ِٖ املهصبٕٛ يٮْبٝا٤ "

ٜكطع َػاَع ايتاضٜذ يف ةٓك١ٝ ايؿهط ٚايعٛز٠ ب٘ يٓٛض ايعكٝس٠ ايلاؾ١ٝ   ْ٘ يتزسٜس
َٔ قٛاْ  ايبسع ايعك١ًٝ اييت ةػًػًث يف َٓاٖس ا٫غ٬َ  آْصاى ٚصهُث ؾٝٗا 

 .16مبٓا٠٤ٚ َػايو ا٫ةباع ٚاخت٬م ايؿٛاضم ب  ايعباز٠ ٚايؿهط ايسٜين ا٫ تكازٟ

٘ ظٜـ ايـطأٟ بلـسم ايتعكـٌ    ؾأبطظ رٗسا   ُٝا يٝزسز خطاب ايؿهط ؾريز  ٓ
ايؿهطٟ املتبع قككا بصيو َكـاّ املتابعـ١ يف ؼطٜـط أصـٍٛ اإلميـإ ٚايتٛصٝـس ٚايكـسض        

   .ْاؾٝا  ٓٗا أْٛاع ايبسع ٚايي٫٬ج َٔ ؾت٢ املصاٖا املٛرٛز٠ آْصاى ،ٚايؿطع
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َٚٔ َ اٖطٙ ايتعاّ أيؿا  ايؿاضع ٚ سّ اؿٝـس٠  ٓٗـا أ٫ٚ ٚيف ؾُٗٗـا ٚنٝؿٝـ١     
َطبكا بـصيو قا ـس٠ ا٫ تلـاّ ايـيت  ًٝٗـا بٓٝـث صكـا٥ل ايـسٜٔ مجًـ١           ،اةطبٝكٗا حاْٝ

ٜكٍٛ اإلَاّ:" ؾحٕ نإ اإلْػإ يف َكاّ زؾع َٔ ًٜعَ٘ ٜٚأَطٙ ببس ١ ٜٚـس ٛٙ   ٚةؿل٬ٝ
 يٝٗا; أَهٓ٘ ا٫ تلاّ بايهتاب ٚايػ١ٓ، ٚإٔ ٜكٍٛ ٫ أرٝبو  ٫  ي نتـاب اهلل ٚغـ١ٓ   

ٔ ز ا  ي ؾ٤ٞ َٔ ايـسٜٔ بـ٬ أصـٌ َـٔ     ضغٛي٘، بٌ ٖصا ٖٛ ايٛارا َطًكا، ٚنٌ َ
نتاب اهلل ٚغ١ٓ ضغٛي٘; ؾكس ز ـا  ي بس ـ١ ٚوـ٬ي١، ٚاإلْػـإ يف ْ ـطٙ َـع ْؿػـ٘        
َٚٓا طة٘ يػـريٙ;  شا ا تلـِ بايهتـاب ٚايػـ١ٓ ٖـساٙ اهلل  ي صـطاط٘ املػـتكِٝ، ؾـحٕ         

 17ايؿطٜع١ َخٌ غؿ١ٓٝ ْٛح  ًٝ٘ ايػ٬ّ; َٔ ضنبٗا لا َٚٔ ؽًـ  ٓٗا غطم". 

اشش ايتزسٜس ايػًؿٞ املباضى; َاصكك٘ اإلَاّ قُس بٔ  بس ايٖٛاب ضمح٘ َٚٔ من
ؾكس غعث  ،َٔ زؾاع  ٔ ايعكٝس٠ ٚ َاط١ َاؿكٗا َٔ كًؿاج اؾٌٗ ٚا٫بتساع ،اهلل

رٗٛزٙ املباضن١  ي ؼكٝل اإلغ٬ّ، نُا ميهٔ إٔ ٜؿِٗ َٔ ةعايِٝ ٚغري٠ ضراٍ ايػًـ 
 .ايلاحل

ايتزسٜس١ٜ ٚاييت ٜعٛز اغتٝضا٩ٖا يف صكٝك١  ٚةيُٓث رٗٛزٙ  سزا َٔ ايعٓاصط
  .ا٭َط  ي أصاي١ املٓٗس ايػًؿٞ ايصٟ اغتكث َٔ ٖصٙ اؿطن١ َباز٥ٗا ٚأغػٗا

َتأحطا َتأغٝا  ،ؾكس قسّ منٛشرا صٝا ٭١َ َػ١ًُ ؼهِ ؾطٜع١ اهلل ٚضغٛي٘
ظج املباضن١ بط ٚرٗٛز اإلَاّ ،مبػًو ايػًـ ايلاحل ناإلَاّ أمحس ٚاإلَاّ ابٔ ة١ُٝٝ

ؾًِ ة ظ يف  ،يف ؼكٝل ايتٛصٝس ْٚؿٞ َا ًل باملعتكساج َٔ ؾطى ٚبسع يف ايٛاقع اؿٞ
  .امل٪يؿاج نُا بطظج ص١ٝ َؿطق١  اؾٗا ايٓاؽ ٚاقعا ٜعٝس ا٭١َ  ي ؼكٝل فسٖا ايتًٝس

أٟ يف ايكطإٓ  ،ؾهإ رٗسٙ قكا يف صلط ايػًط١ ايتؿطٜع١ٝ يف ٜس اهلل ٚضغٛي٘
ؾُٝا ٜتعًل بتضهِٝ ايؿطٜع١ ٖٚصا َٔ أ ُل  ٓاصط  ٚضؾض أٟ ةػاٌٖ ،ٚايػ١ٓ

ؾكس  ،ايتزسٜس يف ايٓٛاصٞ ايعكس١ٜ صٝد أ از أصاي١ ايتػًِٝ ؿكٝك١ اإلميإ باهلل ةعاي
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ٚايصٟ  ،ا رت٣ ؾُٗٗا يف ةًو اٯ١ْٚ وعـ ٚقلٛض هل١ُٓٝ ايؿهط اإلضرا٥ٞ آْصاى
 .18َا يف ايكًا ٜط٣  ضرا٤ ايعٌُ  ٔ َػ٢ُ اإلميإ بس ٣ٛ إٔ اإلميإ ٖٛ فطز 

 املطلب الثالث

 ضىابط التجديد يف اخلطاب الديين

اختًؿث ايط٣٩ يف ؼسٜس اجملسزٜٔ ٚةٓـاحطج أقـٛاهلِ يف ةٛرٝـ٘ أقـٛاٍ ايعًُـا٤      
ؾ٬بس َٔ ٚرـٛز وـٛابط ٚاوـض١ ةـٛظٕ بٗـا ا تبـاضاج        ،ايػابك١ ٚاي٬صك١ يف شيو

 ،ث قـٛضٜٔ أغاغـ   ٚميهٔ  مجاهلا ؼـ  ،ايباصخ  يف ةطرٝظ أصاي١ اـطاب ايتزسٜسٟ
 :ُٖٚا

 ـ ايخٛابث ٚاملتػرياج يف اـطاب ايسٜين

 ـ ؾطٚ  اجملسز ايسٜين

ٚايخاْٞ مبٔ ٜتلس٣ ٫ختٝاض َؿطزاج اـطـاب   ،ؾا٭ٍٚ َتعًل باـطاب ايسٜين
 ايسٜين.

 )املسألةاألوىل( 

 الثىابت واملتغريات يف اخلطاب الديين 

ٕ  َـثحط   ي باملػـًُ   ايعـٛز٠  أمثـطج  املؿـطٚع  ايتزسٜس صكٝك١ إٔ ةب   ايكـطٚ
 َباز٨  ٢ً ٜكّٛ ا٭صٌٝ اإلغ٬َٞ ؾاـطاب ،ٚةطبٝكا َٓٗزا ٚؾطٜع١  كٝس٠ املؿي١ً
ٌ   يٝٗا ٜتططم إٔ ميهٔ ٫، َٚٓاٖس ٞ  ٖٚـصٙ  ةلـضٝظ  أٚ ةعـسٜ   ًٝٗـا  ٜطًـل  ايـيت  ٖـ
 يًدطـاب  اإلغ١َٝ٬ اهل١ٜٛ أصاي١  ٢ً بطٖإ ٚصؿا٤ٖا بكا٤ٖا ٭ٕ ،ايخٛابث َلطًظ

 .ايسٜين
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ٞ  ةبًٝػٗا يف ايبؿطٟ اؾٗس ٜتسخٌ إٔ ميٓع ؾ٬ شيو َٚع  ايػـاَع  أًٖٝـ١  ؾريا ـ
 ةتسخٌ ٖٚٓا ،امللًض١ ةطرٝظ نكا س٠ ،املٓٗزٞ ايتلضٝظ ٚقٛا س ا٭ٚيٜٛاج ٚةكسِٜ

 يعـٛاضض  ٚ خيـا ٗا  ايخٛابث  ٢ً امللازض٠ أرٌ َٔ ٫ ايسٜين اـطاب يف املتػرياج
 ٜكٍٛ ،َٓٗا املطاز٠ امللًض١ َٔ زضر١ أ ٢ً ؼكٝل أرٌ َٔ ٚيهٔ ايٓػب١ٝ ا٫رتٗازاج

 ػا ٚقس ا٫ تكاز ٚارب١ ةهٕٛ قس ايع١ًُٝ اـ ١ٜ املػا٥ٌ  ٕ" :اهلل ضمح٘ اإلغ٬ّ ؾٝذ
 ةػـتضا  ٚقـس  ٚاربـ١  غري َػتضب١ ةهٕٛ ٚقس قّٛ زٕٚ قّٛ ٚ ٢ً صاٍ زٕٚ صاٍ يف

 ٛظجيـ  ؾـ٬  ايٓاؽ يبعض َيط٠ َعطؾتٗا ةهٕٛ ٚقس غٛا٤ نا٭ ُاٍ صاٍ يف أٚ يطا٥ؿ١
ٕ  مبا ايٓاؽ صسحٛا  ٓ٘ اهلل ضوٞ  ٢ً قاٍ نُا بٗا ةعطٜؿ٘ ٕ  َـا  ٚز ـٛا  ٜعطؾـٛ  ٜٓهـطٚ
٘  اهلل ضوٞ َػعٛز ابٔ ٚقاٍ ٚضغٛي٘ اهلل ٜهصب إٔ أؼبٕٛ ٔ  َـا   ٓـ ٌ  َـ  حيـسذ  ضرـ

  .19" يبعيِٗ ؾت١ٓ نإ  ٫  كٛهلِ ةبًػ٘ ٫ صسٜخا قَٛا

 ةـطةبط  ايبكـا٤  ١ٜٛأٚي َٓاظ تٗا ٚ سّ ايخٛابث  بكا٤ ٖٚٞ ايع ١ُٝ اؿكٝك١ ٖٚصٙ
ٕ  صـسٚز  ٜتزاٚظ ٫ غطاب  يٝٗا ايس ٠ٛ يف ٚةتُخٌ ،أ١ُٖٝ  ٓٗا ةكٌ ٫ صكٝك١ ب٘  ايبٝـا

٘  ايؿب٘ ْٚؿٞ ٚبٝاْ٘ ةكطٜطٙ غبٌ يف ةتُضٛض ؾٝ٘ اجملسز  ٌُ ؾػا١ٜ ،ٚاإلؾٗاّ ٍ  ، ٓـ  ٜكـٛ
ّ   ٢ً ايتأٌٜٚ ٜػًط ؾهٝـ" :ايكِٝ ابٔ اإلَاّ ٔ  نـ٬ ٘  جيـٛظ  ٫ َـ  ٚايػًـط  اـطـأ   ًٝـ

 أْـٛاع  أ ًـ٢   ٢ً قسضة٘ ٚنُاٍ  ًُ٘ نُاٍ َع ٖصا ٚاإلضؾاز ايبٝإ ٚوس اقضٚايتٓ
 ...ٚاإليػاظ ايتع١ُٝ ٫ ٚايبٝإ اإلؾٗاّ ٚقلسٙ ٚ صػاْ٘ ٖٚساٙ ْلض٘ ٚنُاٍ ايبٝإ

ٔ  ؾػـس  ايؿـطع  ْلـٛص   ًـ٢  ايباطًـ١  ايتأ٬ٜٚج احملطؾٕٛ غًط ملا ٚهلصا  ايـسٜ
٘  ٚأقاّ عؿ ٘ ةهؿٌ غبضاْ٘ اهلل إٔ ي٫ٛ ؾػازا ِ  صطغـا  يـ ٘  ٚنًـٗ ٔ  عُاٜتـ ٌ  َـ  ةأٜٚـ

٘  اهلل ٚيهٔ ايػايؿ١ ا٭زٜإ  ٢ً رط٣ َا  ًٝ٘ ؾط٣ املبطً  ٚاْتضاٍ اؾاًٖ   بطمحتـ
 ٫ٚ  زٜٓٗـا  هلـا  جيسز َٔ ايبس ١ ٚ ٗٛض ايػ١ٓ زضٚؽ  ٓس هلا ٜبعد ا٭١َ بٗصٙ ٚ ٓاٜت٘

  ٢ً ًطغ  ٕ ايتأٌٜٚ إٔ ٚنُا ،ٚ ٬ُ  ًُا ؾٝ٘ ٜػتعًُِٗ غطغا زٜٓ٘ يف ٜػطؽ ٜعاٍ
ٌ   شا ؾهصيو أؾػسٖا اـ٥٬ل  ًّٛ ِ  يف اغـتعُ ّ  أؾػـس  كاطبـاةٗ ِ  ا٭ؾٗـا  ٚمل ٚايؿٗـ
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ٕ  اهلل  ًُ٘ ايصٟ ايبٝإ وس ؾحْ٘ أبسا  ًٝ٘ ةعٝـ إٔ ٭١َ ميهٔ ّ  اإلْػـا  َلـاؿ٘  يكٝـا
 20ايهؿا١ٜ ؾٝ٘ مبا شيو ةكطٜط ةكسّ ٚقس َٚعازٙ َعاؾ٘ يف

 اؿارـ١  ٜ ٗـط  اـ ٜـ١  ا٥ٌاملػـ   ـطض  يف املتػرياج يٛرٛز اؿار١ ة ٗط ٚنُا
 اـطـاب  ػسٜـس   ي ايس ٠ٛ ؾحٕ ٚيصيو ،با٭صهاّ املتعًك١ ايتؿطٜع١ٝ ايٓٛاصٞ يف  يٝٗا

  ًٝٗا خ٬ف ٫ اييت;ايؿطٜع١ ٚأصٍٛ ايعكٝس٠ بخٛابث املػاؽ صاٍ بأٟ ٜعين ٫ ايسٜين
ٕ  ايتزسٜـس  ٚ منا ةعس٬ٜج أٚ ةػرياج ةكبٌ ٫ ٚاييت  يتايـ  ٚاملـتػرياج  ايؿـطٚع  يف ٜهـٛ
ٞ  ايٛاقع  ٢ً ةططأ ٌ  يف َٚعاصـط٠  رسٜـس٠  ض٩ٜـ١   ي ٚؼتـاش  اإلغـ٬َ  َعٗـا،  ايتعاَـ

ٌ  ٚاغـتٝعاب  يًتزسٜـس  ٚقابًٝـ١  َطْٚـ١  ايػُا١ٜٚ ايؿطا٥ع أنخط اإلغ٬ّ إٔ ٚغاص١  نـ
 َؿـطٚ ١  نثيٝـ١  ا٫رتٗـاز  اإلغ٬ّ أقط يصيو ٚا٫ْػ٬م، اؾُٛز ٜٚطؾض املػتزساج

 .ايعلٛض نٌ َٚٛانب١ ٚاإلبساع اضي٬بته نا١ًَ ايؿطص١ املػًُ  يٝعطٞ
 )املسألة الثانًة(

 شروط اجملدد يف اخلطاب الديين

ايتزسٜس ٖٛ ١َُٗ ايعًُا٤ ايعاًَ  ايصٜٔ اغتضكٛا ؾـطف َتابعـ١ ايـٓيب صـ٢ً     
ؾحٕ يف بؿط٣ ايٓيب ص٢ً اهلل  ًٝ٘  ،اهلل  ًٝ٘ ٚغًِ يف ةلضٝظ ايعكا٥س ٚ قا١َ ايؿطا٥ع

اي ب٘  ٢ً أٌٖ اإلغ٬ّ َٔ ا٭١ُ٥ اهلسا٠ يٮْاّ  ًـِٝٗ  ٚغًِ "  ؾاض٠  ي َا َٔ اهلل ةع
جيسز بِٗ َـٔ اٯحـاض ٜٚٛوـظ     ;ايػ٬ّ َٚٔ غا٥ط ايعًُا٤ ا٭ ٬ّ ٚايلاؿ  ايهطاّ

بِٗ َٔ املؿه٬ج ٜٚب  بِٗ َٔ ايس٫٫ج ٜٚطز بعًَِٛٗ َٔ اؾٗا٫ج ٜٚ٪ٜـس بٗـِ   
    ِ اٯٜـاج ٚصـضٝظ    َٔ ايهطاَاج ٚصازم املبؿطاج َٔ ض٩ٜـا اؿـل ايـٛاضز٠ يف قهـ

: ٖٚـِ )أٖـٌ ايػـ١ٓ ٚاؾُا ـ١(     ،ؾايتزسٜس ٖـٛ  ُـٌ )ايؿطقـ١ ايٓارٝـ١(     21ايطٚاٜاج "
يف ا٫ تكاز  - ًِٝٗ ايل٠٬ ٚايػ٬ّ  -ٚايؿطق١ ايٓار١ٝ ٖٞ ايػا٥ط٠  ٢ً ْٗس ايطغٌ 

، اغـتضكث ايٓزـا٠ باةبا ٗـا غـبٌٝ     22ٖٚٞ ؾطق١ َٔ ح٬ذ ٚغـبع  ؾطقـ١    ،ٚيف غريٙ
ٖٚصا ٜعين َٛاؾكـ١   ،23ؿسٜد يف بٝاْٗا:)َا أْا  ًٝ٘ ٚأصضابٞ(ؾكس ٚضز يؿظ ا،امل٪َٓ 
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  ٍ  ،غ١ٓ ضغٍٛ اهلل ص٢ً اهلل  ًٝ٘ ٚغًِ ٚغ١ٓ أصضاب٘ املٛاؾك١ هلا يف ا٭قـٛاٍ ٚا٭ؾعـا
 ؾٗٛ َٓٗس َعًّٛ  اٖط ايتعاَ٘ َٓا  اهلسا١ٜ ٚايٓزا٠.

      ٘ ڦ   ڦ  ٹ ٹ چ  ،ٚقـس ةعًـل ايٛ ٝـس مبدايؿــ١ ٖـصا املـٓٗس ٚايبعـس  ٓــ

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ    ڦ  ڦ  ڄ  ڄ

 (115)ايٓػا٤:چڇ   ڍ

َٚـٔ   :"ؾٗهصا َؿاقا٠ ايطغٍٛ ٚاةبـاع غـري غـبٌ املـ٪َٓ      ٜكٍٛ ؾٝذ اإلغ٬ّ:
ؾحْـ٘   ،َٚٔ اةبع غري غبًِٝٗ ؾكس ؾـاق٘ أٜيـا  ، ٖٚصا  اٖط ،ؾاق٘ ؾكس اةبع غري غبًِٗ

ؾُـٔ خـطش  ـٔ     ،صّؾسٍ  ٢ً أْ٘ ٚصـ َـ٪حط يف ايـ   ،قس رعٌ ي٘ َسخ٬ يف ايٛ ٝس
 2425 مجا ِٗ ؾكس اةبع غري غبًِٝٗ قطعا"

ٕ  :"  ٕ ايتزسٜس ٫بٍس إٔ ٜٓطًل َٔ ٚوـٛح يف ا٫ تكـاز    ٚيف ةٛصٝـس   ،يف اإلميـا
عٝـد ٜهـٕٛ َـصٖا أٖـٌ      ،ٚايتؿطٜع ،ٚايعباز٠ ،ٚاي٤٫ٛ ٚاي ا٤ ،ا٭مسا٤ ٚايلؿاج

 .26ايػ١ٓ ٚاؾُا ١ يف مجٝع شيو ٖٛ املٓطًل ا٭غاغٞ يًتزسٜس "

هٔ اإلؾاض٠  ي أِٖ َا جيـا إٔ ٜتلــ بـ٘ اجملـسز يف وـ٤ٛ ايبٝـإ املػـبل        ٚمي
 :ؿكٝك١ ايتزسٜس املؿطٚع يف اـطاب ايسٜين

ؾكس شنط ايعًُا٤ إٔ ٖصا ٖٛ أِٖ َا ٜتُٝع ب٘ اجملسز صٝـد   ،ايعًِ ايؿط ٞ ايلضٝظ ـ1
ٛ :ٚرا٤ يف  ٕٛ املعبٛز ،اإلملاّ ايٛاغع بأصٍٛ ايؿطٜع١ ٚؾطٚ ٗا ٕ  ٫ "اجملسز ٫ ٜهـ

 َٔ نإ  املا بايعًّٛ ايس١ٜٝٓ"

" ايعامل بهتاب اهلل ٚغ١ٓ ضغٛي٘ ٚأقـٛاٍ ايلـضاب١ ؾٗـٛ     :ٜكٍٛ اإلَاّ ابٔ ايكِٝ
اجملتٗس يف أصهاّ ايٓٛاظٍ ٜكلس ؾٝٗا َٛاؾكـ٘ ا٫زيـ١ ايؿـط ١ٝ صٝـد ناْـث ٫ٚ ٜٓـايف       

 27ارتٗازٙ ةكًٝسٙ يػريٙ أصٝاْا ".
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ػـًُ  عٝـد ٜؿطـٔ  ي َـٛاطٔ اـًـٌ يف      ـ اـ ٠ بٛاقع ا٭١َ ٚايعًـِ بـأصٛاٍ امل  2
ٜكـٍٛ ؾـاضح   ،ٜٚعٌُ بارتٗاز إلص٬ح َا ؾػس يف نـٌ شيـو   ;ا٫ تكاز أٚ ايػًٛى

" َٔ نإ  عَ٘ ُٖٚت٘ آْا٤ ايًٌٝ ٚايٓٗاض  صٝا٤ :غٓٔ أبٞ زاٚز يف بٝإ صؿاج اجملسز
ٚ َاة١ ايبسع ٚقسحاج ا٭َٛض ٚقٖٛا ٚنػط أًٖـٗا   ،ايػٓٔ ْٚؿطٖا ْٚلط صاصبٗا

 ،َٚٔ ٫ ٜهٕٛ نصيو ٫ ٜهٕٛ فسزا ايبت١ ،أٚ ةلٓٝـ ايهتا ٚايتسضٜؼ ،ًػإباي
 .28ٚ ٕ نإ  املا بايعًّٛ َؿٗٛضا ب  ايٓاؽ "

 )املبخث الثانٌ( 

 االجتاهات املخالفة يف حقًقة التجديد للخطاب الديين

 )املطلب األول(

 مفهىم جتديد اخلطاب يف االجتاه الغالٌ 

أٟ ةػـٝري اـطـاب    ،س  ًـ٢ أْـ٘ ايتػـٝري أٚ ايتطـٜٛط    ٖٚصا ا٫ػاٙ ٜؿِٗ ايتزسٜـ 
عٝد ةلـري َُٗـ١ اـطـاب     ،ٚيٝؼ ايططٜك١ أٚ ا٭غًٛب ،احملت٣ٛ ٚامليُٕٛ :ايسٜين
ٚشيـو   ، قطاض ايٛاقع أٚ  جياز امل ضاج ي٘ مبضاٚي١  وؿا٤ ايلبػ١ ايؿط ١ٝ  ًٝ٘ :ايسٜين

ؾٗٛ ٜلـطح أ٫ٚ بٓبـص    ،طبس ٣ٛ  سّ ايكسض٠  ٢ً َٛار١ٗ ةٝاض ايعٛمل١ ايتطبٝعٞ ايكاٖ
ةكسٜؼ ا٫ةباع ٚططح ايتعاّ َٓٗس ايعبٛز١ٜ املؿطع َٔ اهلل ةعاي ٚاملبًؼ َٔ رٗـ١ ْبٝـ٘   

ٜكٍٛ  ابس اؾابطٟ "يكس ناْث ايػًؿ١ٝ ناؾٝـ١ ٚؾعايـ١ ٚ رطا٥ٝـ١     ،ص٢ً اهلل  ًٝ٘ ٚغًِ
 أَا ٚقـس أصـبضٓا رـع٤ا يف    ،ّٜٛ نٓا ٚصسْا يف بٝث ٖٛ بٝتٓا ٚبٝث يٓا يف ْؿؼ ايٛقث

نٌ ؾحٕ ايططٜل ايٛصٝس إلحباج ٚرٛزْا ٚاؿؿا   ٢ً خلٛصٝتٓا زاخٌ ٖصا ايهٌ ٖٛ 
 .29َٓطك٘ ٖٛ " ،ططٜل ايتعاٌَ َع٘ باملٓطل ايصٟ ٜ٪حط ؾٝ٘

نٓٛع َٔ ؼسٜد ا٭يؿا  ايًػ١ٜٛ ٚؼسٜخٗا  ،ٚ ٔ اغتدساَِٗ مللطًظ ايتزسٜس
اـطري اييت ةعٌُ  يٝهٕٛ زا٫  ٢ً َباز٥ِٗ املع١ًٓ أٚ اـؿ١ٝ ؾٗصا َٔ أِٖ املساخٌ

 ، ٢ً ةًيب اؿل بايباطٌ ٚ وؿا٤ ْٛع َٔ اؾُاٍ املطرعٞ  ي أغايٝا ايتعٜٚط املٓٗزٞ
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نٞ ٜع   ٔ ْؿػ٘  ،"  ٕ فطز ػسٜس ايًؿظ بح طا٤ ؾطص١ يًؿهط:ٜكٍٛ صػٔ صٓؿٞ
ٚقس ٫ ٜهٕٛ املع٢ٓ  ،بًؿظ رسٜس ٜهؿـ  ٔ َٛاطٔ يف ايؿهط أخطأٖا ايؿظ ايكسِٜ

بٌ قس ٜهٕٛ  غكاطا َٔ ايطٚح  ،َٛرٛزا بايؿعٌ يف ايؿهط ايكسِٜ املهتؿـ يف ايًؿظ
ٚ شا مل ػس ؾٝ٘ أٟ قطا٠٤ رسٜس٠ هلصا ايًؿظ ايكسِٜ، ؾًٛ  ،املعاصط٠  ٢ً ايًؿظ ايكسِٜ

ٚبتطٛض ا٭ؾهاض ٚػسزٖا  ،صسذ شيو يهإ ؾ٦ٝا طبٝعٝا ؾايًػ١ ناؿياض٠ َتطٛض٠
بٌ ٖٛ  ٌُ ميؼ  ،يٝؼ  ٬ُ ؾهًٝاؾايتزسٜس  ٔ ططٜل ايًػ١ ،ةتطٛض ا٭يؿا  ٚةتزسز

  .30امليُٕٛ "

قطا٠٤ ايعلط بًػ١ قسح١ ةٓؿط َٔ َٛاؾك١  :ؾايتزسٜس  ٓس ٖصٙ ايطا٥ؿ١ ٜعين
بس ٣ٛ ايتٛا٤ّ َع ةطًعاج  ٚؼهُٝٗا يف نٌ صػري٠ ٚنبري٠، ،ايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬

ايط٣٩  أٚ ،ايعلط ملٛانب١ اؿياض٠ ايػطب١ٝ ٚ سّ اـطٚش  ًٝٗا يف املياَ  اؿياض١ٜ
 ايؿهط١ٜ ٚا٫رتُا ١ٝ املتعًك١ بٗا.

ٚبايتايٞ ؾٗٞ ةٓؿـٞ  َهاْٝـ١ ةطبٝـل َيـُٕٛ اـطـاب اإلغـ٬َٞ نُـا ؾُٗـ٘         
ٚةس ٛ  ي  ميإ  لطاْٞ حياٍٚ اصساذ ةٛا٩ّ  ،ايػًـ غابكا ٚطبكٛٙ يف ٚاقع صٝاةِٗ

 ر١ٝإلصساذ اةؿاق١ٝ  ٜسًٜٛ ب  صسٜد ايؿطط٠ يف ايه١ْٛٓٝ ايبؿط١ٜ ٚب  ةطًعاج ايعامل
ٚةطَٞ  ي ةطبٝع ايع٬قـاج بـ  ا٭َـِ مبـا خيـسّ       ،)ؾهط١ٜٚ( ةطا ٞ امللاحل املؿرتن١

 .امللاحل ايػطب١ٝ

ٖٚصٙ َباضظ٠  اٖط٠ ملٓٗس ا٫ةباع ٚايتضهِٝ يؿطع اهلل ةعـاي ايكـا٥ِ  ًـ٢ متـاّ     
ؾؿٝ٘ كايؿ١  اٖط٠ ؿكا٥ل  كس١ٜ ن ٣ ةـ ظ يف  ـسّ    ،ايتػًِٝ ٭َط اهلل ةعاي ٚضغٛي٘

ايصٟ ٜكّٛ  ٢ً َٓٗس ا٫غتػ٬ّ ايتاّ ملا بًؼ  ٠ صكٝك١ ايتٛصٝس ايعًُٞ ٚايعًَُٞطا ا
   ٘ ؾـ٬ ٚضبـو ٫ ٜ٪َٓـٕٛ صتـ٢     ) :قـاٍ ةعـاي   ،ب٘ ايٓيب ص٢ً اهلل  ًٝ٘ ٚغـًِ  ـٔ ضبـ

 قيٝث ٜٚػًُٛا ةػًُٝا(  حيهُٛى ؾٝا ؾزط بِٝٓٗ حِ ٫ جيسٚ يف أْؿػِٗ صطرا مما
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ملٓاٖض ؿكا٥ل اإلميإ مبٓٗس َبتسع ًٜتعّ ٚنُا أْٗا قٛيب١ يتٝاض ايعٛمل١ ايؿهطٟ ا
أَا كايؿت٘  ،أيؿ ا  غ١َٝ٬، خيايـ يف أصً٘ َعتكس ا٫ميإ باهلل ةعاي ْٚبٝ٘ املبًؼ  ٓ٘

ؾٮٕ اإلميإ بهْٛ٘ ةعاي خايكا ٫ ٜلظ  ٫ باإلميإ بأْ٘  ;ؿكٝك١ اإلميإ باهلل ةعاي
أَا كايؿت٘ ؿكٝك١ اإلميإ بايٓيب ص٢ً ٚ ،أ٫ ي٘ اـًل ٚا٭َط()قاٍ ةعاي  ،ايطب املؿطع

ؾٮٕ اإلميإ ب٘ ص٢ً اهلل  ًٝ٘ ٚغًِ قا٥ِ  ٢ً متاّ ا٫ةباع ٫ تكاز  ،اهلل  ًٝ٘ ٚغًِ
 . ٚٚؾل قٛيبتِٗ ٖصٙ مل ٜبل ملؿّٗٛ ا٫ةباع َهاْا ،نؿاٜت٘ يف ايتبًٝؼ

   ٘  ؾحٕ املتابع١ شاج ايعٌُ ايصٟ ٜٓاصـ ايتلسٜل يف صكٝك١ اإلميإ; ؾـ٬ قٝـاّ يـ

  ٘ ڇ  ڇ    ٹ ٹ چ ، ٫ بٗا، ؾايعٌُ  شا مل ٜطاع ؾٝ٘ ؾط  اإلةباع اْتؿ٢ صهـِ قبٛيـ

 ط33عقُس:  چڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ   ڈ  

ٚاْتؿا٤ ٖصا اؿهِ ؾٝ٘ ٜكيـٞ ببس ٝتـ٘، ٭ٕ ايبس ـ١ َـطزٚز٠; هلـصا ٚرـس َـٔ        
ايعًُا٤ َٔ صطص  ٢ً  واؾ١ ايػ١ٓ يف ةعطٜـ اإلميـإ; يعٜـاز٠ ايتأنٝـس  ًـ٢ أُٖٝـ١      

إلةباع يف ؼكٝل اإلميإ َٔ ا٭ ُاٍ، ؾض " غـ٦ٌ غـٌٗ بـٔ  بـس اهلل ايتػـرتٟ  ـٔ       ا
  ٛ  اإلميإ َا ٖٛ؟ ؾكاٍ: قٍٛ ٚ ٌُ ١ْٝٚ ٚغ١ٓ، ٭ٕ اإلميإ  شا نإ ق٫ٛ ب٬  ُـٌ ؾٗـ

نؿط، ٚ شا نإ ق٫ٛ ٚ ٬ُ ب٬ ١ْٝ ؾٗٛ ْؿام، ٚ شا نإ ق٫ٛ ٚ ٬ُ ١ْٝٚ ب٬ غ١ٓ ؾٗـٛ  
 31بس ١ ".

جيا ايتٓب٘  ي إٔ ؼكٝكِٗ هلصٙ ا٭ٖساف أٚ بعيٗا يف ايٛاقـع   ٚبٓ ط٠ راز٠ ؾحْ٘
ٚيهٓ٘ مل ٜتعٗس عؿـظ   ،ؾاهلل  ع ٚرٌ ةعٗس عؿظ ايصنط ;يٝؼ َػتض٬ًٝ ؾطً ا أٚ  ك٬ً

َٚػـري٠ ا٫مـطاف يف ؾٗـِ ايهتـاب ٚايػـ١ٓ       ،َعاْٝ٘ يف ناؾ١  كٍٛ املػًُ  ٚقًٛبِٗ
َٚـٔ ٖٓـا    ،ّ لاصاج ٫ ٜػتٗإ بٗـا صكل ؾٝٗا أ سا٤ اإلغ٬ ،ٚةطبٝكُٗا َػري٠ قسمي١

ٛ ٍ  ًٝـ٘ يف اؿؿـا   ًـ٢ ٖـصٙ املعـاْٞ َـٔ ايتضطٜــ ٚايتبـسٌٜ          :ميهٔ ايكٍٛ  ٕ املع
ٖٛ َا ٜكّٛ ب٘ أٌٖ اؿل أْؿػـِٗ   :ٚةطبٝكٗا يف ٚاقع املػًُ  يف أٟ ٚقث ٚأٟ َهإ
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ْٞ ٚيٝؼ ٚؾل ا٭َا ،عػا رٗسِٖ ٚٚؾل غٓٔ ايتػٝري اييت ةػري بٗا صطن١ اجملتُعاج
 .32ٚايٓٝاج

٫  ،)٫ةـعاٍ طا٥ؿـ١ َـٔ أَـيت  ـاٖطٜٔ  ًـ٢ اؿـل       :قاٍ ص٢ً اهلل  ًٝ٘ ٚغًِ
"ٚاؿـل حيتـاش يف َعطؾتـ٘  ي     ،33 ِٖٚ نـصيو(  ،ٜيطِٖ َٔ خصهلِ صت٢ ٜأةٞ أَط اهلل

ؾايؿـٗاز٠ هلـصٙ   ،نُا حيتاش ملعطؾ١ َٛاظٜٔ ا٫رتٗاز ٚقٛا سٙ ايلضٝض١ ،ؾك٘ ايٓلٛص
ٍ    ؾٗاز٠  ،ايطا٥ؿ١ أْٗا  ٢ً اؿل ٚطـطم   ،هلا مبعطؾ١ َٝـعإ اؿـل يف ايعكا٥ـس ٚا٭صـٛ

ٚشيو ؾٗاز٠  ٢ً ٚرٛز املٝعإ يف  ،صت٢ ٚقث ايػا ١ ،ا٫رتٗاز يف ا٭َٛض املػتزس٠
 34ٖصٙ ا٭١َ ٚبكا٥٘" 

 )املسألة األوىل( 

 أبرز قىاعد االجتاه الغالٌ

ػس  ٕ ٖصٙ ا٫ػاٖاج ايؿهط١ٜ اؾسٜس٠ َٔ أرٌ إٔ ؼكل َا ٜطْٛ  يٝ٘ أصضابٗا 
يف ططٜكٗا  كباج ن٪ٚز ةػتًِٗ بكا٤ٖا َٔ  ُل ايتـاضٜذ ٚأصـاي١ ايـرتاذ ٚوـدا١َ     

ؾًٝؼ َٔ ايٝػري  ٢ً ٖ٪٤٫ إٔ ٜصبصبٛا قٓا اج ضاغـد١ يف وـُري    ،ايطصٝس املٛضٚذ
ايعكٌ ايٛا ٞ بسٜٔ اهلل، هلصا  ُسٚا  ي صٓع أيػاّ ٜٓا  بٗا أصساذ حكٛب يف قا ـس٠  

 ٕ صظ اؾُع بُٝٓٗـا أضازٚا بـ٘    ،سحٛا ةٓ ِٝ  بخٞؾأص ،35ايبٓا٤ صت٢ ٜػٌٗ ا٫خرتام
   ِ ؾاَتـسج  كـٛهلِ يتٓـاٍ َـٔ ضنـا٥ع       ،اإلغكا   ٢ً ن ٣ ايكيـاٜا ٚأ ُـل املؿـاٖٝ

اـطاب ايسٜين املػتكِٝ يتعبد بكٛا سٙ غًـل أٚوـاع  بخٝـ١ ةٗـسز ايخٛابـث ٚةطَـٞ       
 ٚاـيـٛع يًتبعٝـ١   ،املػًُاج بس ٣ٛ ايتثيا  ٢ً صـٝاغ١ اـطـاب ٚؾـل ا٭ٖـساف    

ؾتثَطج  ٢ً خًع َطرع١ٝ ؾط ١ٝ  ًـ٢ ةًـو ا٭ٚوـاع     ايؿهط١ٜ امل١ُٓٝٗ يف ٚغط َا،
ؾًـِ   ،َُٓك١ بس ٣ٛ ا٫ٖتُاّ بامللاحل ٚايعٌُ َـٔ أرـٌ املكاصـس    ،ايؿهط١ٜ اؾسٜس٠

ةكٓع بايتػًِٝ هلٝب١ ايٓص ايؿط ٞ بٌ نًؿث ايعكٍٛ إٔ ةؿـتظ بابـا يًتأٜٚـٌ ةًـس َٓـ٘      
يتلٗط  كباج اـ٬ف املٛضٚذ َع ايػطب  ;ػتٓري٠عزس ا٫رتٗاز املؿتٛح ٚايكطا٠٤ امل
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ٚيعًٞ أؾري  ي أِٖ ةًـو   ،ؾ٬ ةبك٢ حٛابث ةلس ٫ٚ َػًُاج ةطز ،يف بٛةك١ ايتزسٜس
 :ايكٛا س َع بٝإ خططٖا  ٢ً ايسٜٔ ٚايعكٝس٠ ٖٓا

صٝد جيس ايعكٌ  ٓس ٖ٪٤٫ اجملسزٜٔ  ،قطا٠٤ ايٓص ايؿط ٞ بكٛا س  ك١ًٝ شاة١ٝـ 1
ٜؿػظ ي٘ اجملاٍ يف ةأٌٜٚ ايٓص ةأ٬ٜٚ ًٜػٞ َكَٛاج ايبٝإ  ةكسٜطا نبريا قس

ؾتؿػري ايلضاب١ ضوٛإ اهلل  ًِٝٗ ٚايتابع  ٚرٗٛز ايعًُا٤  ،ايؿط ٞ ؾٝ٘
املكطٛع بحَاَتِٗ  ٢ً َط ايعَٔ َا ٖٞ  ٫ قطا٤اج بؿط١ٜ ٜلظ  ًٝٗا ايعٜاز٠ 

إٔ ٜهٕٛ  ؾ٬ ٜعسٚ ايٓص بعس شيو  ٫ ،ٚاؿصف بٌ ٚايٓكض أٜيا  شا رس ا٭َط
ْاؾص٠ ًٜس َٓٗا ملا ٜطٜس ةكطٜطٙ  ٢ً ايططٜك١ ايتزسٜس١ٜ ايعلط١ٜ، ٖٚ٪٤٫ اجملسزٕٚ 
 ٢ً ةؿاٚج يف   ُاٍ ٖصا املبسأ ايعك٬ْٞ يف ةكعٝس ايٓص ايسٜين ٚؾل ةٛرٗاج 

 .ةٜٓٛط١ٜ  ًُا١ْٝ

"ٖٛ  " ٜتؿل َع ِ املػتٓرئٜ يف ٖصا اؿٛاض  ٢ً إٔ"اـطاب ايسٜين :ٜكٍٛ أصسِٖ
 "ايـٓص املكـسؽ"، أَـا    ؾايسٜٔ ٖٛ شيو ايتٓعٌٜ اإلهلٞ ايػُاٟٚ املتزًـٞ يف  سٜٔ""اي غري

َـٔ ةؿػـرياج    -ٚصٛيـ٘   -"ايـٓص املكـسؽ"    ؾٗٛ َا ةطانِ  ٢ً ٖـصا  " "اـطاب ايسٜين
ٚةــأ٬ٜٚج ٚؾــطٚصاج، أْتزٗــا ؾكٗــا٤ َٚؿػــطٕٚ َٚؿهــطٕٚ،  لــطا ٚضا٤  لــط، 

 َٚطص١ً ٚضا٤ َطص١ً.

ط٣، َٔ صٝد ٖٛ قطا٠٤ بؿط يًٓص ا٭صًٞ، اـطاب ايسٜين،  شٕ، ٖٛ ؾعٌ بؿ
ٚةأٌٜٚ بؿط يًُنت املكسؽ، ٖٚـٛ بـصيو قابـٌ يًدطـأ ٚايلـٛاب، ٚ طوـ١ يتـسخٌ        

"ايػٝاغ١ٝ أٚ ا٫رتُا ١ٝ أٚ ا٭زب١ٝ"، نُا أْ٘  طوـ١ يػـ٤ٛ ايؿٗـِ أٚ ييـٝك٘،      امللًض١
 "ؾي٬  ٔ أْ٘ ْػب٢، ٚيصيو نً٘: ٜػط٣  ًٝ٘ ايتعسٌٜ ٚايتطٜٛط ٚايتزسٜس"بٌ ٚايٓكض

 36ايصٟ ٜػطٟ  ٢ً نٌ ؾعٌ بؿطٟ"
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ِ  ،ٚقس ٜػتسٍ هلصا املػًو به٬ّ ابٔ  طبٞ ايياٍ " ٚمبـا إٔ يػـ١   :ٜكٍٛ أصـسٖ
ٍ  :ٚأٚ نُا ٜكٍٛ ابٔ  طبٞ ،ايٓص  طو١ يًتأٌٜٚ .ؾُـٔ  ." ؾُا يف ايهٕٛ ن٬ّ ٫ ٜتـأٚ

ٚ ٕ نإ ايتأٜٚـٌ  صـاب١ يف نـٌ ٚرـ٘ غـٛا٤       ،ايتأٌٜٚ َا ٜهٕٛ خطأ  ٔ َطاز املتهًِ
ٌ  ،از املتهًِ أٚ أصابأخطأ َط  ،ؾُا َٔ أَط  ٫ ٜٚكبٌ ايتعبري  ٓ٘ " ـ ٜٚٛ ـ ٖصا ايٓك

يٝكٍٛ:" ٖٚٓا ةهُٔ ا٭ظ١َ ؾٗـٌ حبـاج ايـٓص ايـسٜين ايـصٟ ٜتبٓـاٙ ايػـًؿٕٝٛ ايـصٜٔ         
ٜبضخٕٛ  ٔ ايٓص ٚططٜك١ ةطبٝك٘ ٖٛ ا٭صٌ أّ قابًٝـ١ ايـٓص يًتأٜٚـٌ ٚةػـري طـطم      

تعاقب١ "ٚبٗصا ٜلٌ  ي َا ٜطٜـس اإلؾـاز٠ بـ٘:"يف    ةطبٝك٘ ٚيٝؼ حباةٗا يف ؾرتاج ايتاضٜذ امل
صٝد أصبظ ايـتؿهري ايػـًؿٞ صبـٝؼ     ،ايٛاقع إٔ اـٝاض ا٭ٍٚ ٖٛ ايصٟ غبا ا٭ظ١َ

ايؿهط ايعكا٥سٟ اييٝل مما ودِ اؿػاغ١ٝ ايعكس١ٜ يبعض ايػًؿٝ  ؾزعًـِٗ أغـط٣   
 .37يؿهًٝاج ايتسٜٔ ٚقياٜا ايػٝا "

نخري َٔ ا٭صٍٛ ا٫ تكاز١ٜ; َ٪زاٖا ٚبٗصا خيطش ٖ٪٤٫  ٔ َٓٗس ايػًـ يف 
طعٔ يف ؾٗاز٠ اإلغ٬ّ ؾحٕ ؾٗاز٠ اإلغ٬ّ ةكّٛ  ٢ً أصً  ةٛصٝس اهلل ةعاي 

 ٚاإلميإ بطغاي١ ْبٝ٘ ص٢ً اهلل  ًٝ٘ ٚغًِ.

صٝد ضزٚا صكٝك١ ا٫ةباع ايٓبٟٛ اي اٖط٠ يف َٓٗس ايتًكٞ  ٓس أٌٖ ايػ١ٓ 
عاٜري املعتُس٠  ٓس ا٭ةباع نثي١ٝ ٚقاَٛا ٭رٌ شيو بهػط ايكٛاْ  ٚامل ،ٚاؾُا ١

َطرع١ٝ يؿِٗ ايٓلٛص ايؿط ١ٝ يف ايكطإٓ ٚايػ١ٓ، ٜٚعزاز بعيِٗ يف ةكطٜط ٖصٙ 
ا٭غؼ صت٢ ٜعطٟ اجملسز  ٔ أٟ َػ٪ٚي١ٝ َٓٗز١ٝ يف ا تباض ؾُٗ٘ ٚاغتٓباط٘ َٔ 

 ايٓص املكسؽ.

د ايب٬ؽ ايٓبٟٛ ايؿطٜـ، صٝـ  ٫ٚ خيؿ٢ َا يف ططٜكتِٗ ٖصٙ َٔ طعٔ يف َها١ْ
ؾًـٝؼ ٖٓـاى خطـاب     ،أؾػسٚا ز٫ي١ أخباضٙ ص٢ً اهلل  ًٝ٘ ٚغًِ بإٔ رعًٖٛـا  ٓٝـ١  

ٚبايتايٞ ؾكس  ُسٚا  ي ا٫غتػٓا٤  ،صكٝكٞ ؾط ٞ ٜطرع  يٝ٘ يؿِٗ املطاز ايلضٝظ َٓٗا
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بأزيتِٗ ايعك١ًٝ امل١َٖٛٛ، ٖٚصا بصاة٘ طعٔ يف اإلميإ بطغاي١ امللطؿ٢ صٝد ايكسح يف 
ؾايٓيب  ًٝ٘ ايل٠٬ ٚايػـ٬ّ بًـؼ ايـسٜٔ ب٬غـا ةاَـا       ،املب أِٖ َكَٛاةٗا ٖٚٛ ايب٬ؽ 

)ايّٝٛ :ٚهلصا ؾٗس بايب٬ؽ ٚأؾٗس  ًٝ٘ ٚؾٗس ي٘ ايطب ةعاي بٗصٙ اؿكٝك١ ايه ٣ ؾكاٍ
ؾهُـاٍ ايـسٜٔ   (أنًُث يهِ زٜٓهِ ٚأمتُث  ًٝهِ ْعُيت ٚضوٝث يهِ اإلغ٬ّ زٜٓـا 

ين صلٍٛ اهلساٜـ١ بـ٘ ٫ٚميهـٔ    ٜكيٞ ب١ُٓٝٗ أغباب بكا٥٘ ٭ْ٘ ايسٜٔ احملؿٛ  ٖٚصا ٜع
  َط ا٭ظَإ إٔ ٜتضكل ٖصا ا٭صٌ  ٫ بهُاٍ ؾِٗ صكا٥ك٘ ٚحباةٗا  ٢ً

" ؾ٬ ػس أصسا ممٔ ٜكسّ املعكٍٛ َطًكا  ٢ً خ  ايطغٍٛ :ٜكٍٛ اإلَاّ ضمح٘ اهلل
 ٫ ٚيف قًب٘ َطض يف  مياْ٘ بايطغٍٛ; ؾٗصا قتاش أ٫ٚ  ي إٔ ٜعًـِ إٔ قُـسا ضغـٍٛ    

امللسٚم; ايصٟ ٫ ٜكٍٛ  ٢ً اهلل  ٫ اؿل، ٚأْ٘ بًؼ ايب٬ؽ املـب ، ٚأْـ٘   اهلل ايلازم 
 .38َعلّٛ  ٔ إٔ ٜكطٙ اهلل  ٢ً خطأ ؾُٝا بًػ٘ "

ٚأْٗا ؽتًـ باخت٬ف ا٭ظ١َٓ ٚا٭َه١ٓ  ي غري ٚايتأنٝس  ًٝٗا;  ا٫ٖتُاّ بامللاحلـ 2
َـٔ صٝـد   شيو َٔ مساج امللاحل، صت٢ ٜتأة٢ هلِ بتكطٜـط ا تبـاض ايؿـاضع هلـا     

اؾ١ًُ; َعاضو١ ايسيٌٝ ايؿـط ٞ ايتؿلـًٝٞ " ؾٝزعًـٕٛ َطًـل امللـًض١ أصـ٬       
 39ٜؿط ٕٛ  ًٝ٘ "

ٚبٗصا جيسٕٚ املػٛؽ هلِ يف ةطٜٚس ايهخري َٔ ا٭غايٝا ٚايكـِٝ ايعلـط١ٜ ايـيت    
" ؾحشا اْطًكٓا َٔ إٔ  :ٜكٍٛ قُس  ابس اؾابطٟ.ؽايـ أصهاّ ايؿطٜع١ املع١ًَٛ وطٚض٠

ٍ يف ْٗاٜـ١ ايتضًٝـٌ  ي ا تبـاض امللـًض١ ايعاَـ١ ٚإٔ ايٓلـٛص       َكاصس ايؿطٜع١ ة٪ٚ
ايؿط ١ٝ شاةٗا  منا ةٗسف  ي ض اٜتٗا صاضج امللًض١ ايعا١َ ٖٞ املبسأ ايـصٟ جيـا إٔ   

َُٚٗا ٜهٔ ؾحْـ٘ ٫ رـساٍ ؾٝـ٘ إٔ امللـًض١ ايعاَـ١ ةتًـٕٛ بًـٕٛ         ،ٜػٛز نٌ َا  ساٙ
يـصٟ ٜعتُـسٖا ٜٚٓطًـل َٓٗـا     اي طٚف ٚاملعطٝاج اؿياض١ٜ ٚبايتايٞ ؾـحٕ ا٫رتٗـاز ا  

 . 40غٝؿكس َعٓاٙ ٚرسٚاٙ  شا مل ٜهٔ ارتٗازا َتضطنا َتزسزا " 
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ٚأوطب يصيو َخا٫ مبٛقـ  ابس اؾابطٟ َٔ قاضب١ ؾطْػا ؿزاب املػـًُاج  
يف املساضؽ، ؾحْ٘ ٜكط قاضب١ اؿزاب ٚحيتس بإٔ ايتعلا يٓٛع خاص َٔ اؿزـاب ٫  

ٔ ايػرت ٚيـٛ نـإ بػـٝطا ٜلـظ إٔ ٜػـ٢ُ      أصٌ ي٘ ٚإٔ أٟ يباؽ حيلٌ َٓ٘ ؾ٤ٞ َ
   ٫ٚ ؾو إ ٖـصٙ َهـابط٠ ٚقاٚيـ١ يتُٝٝـع صكـا٥ل ايـسٜٔ بـس ٣ٛ ايتزسٜـس         ،صزابا
"  ْ٘ َٔ اؾا٥ع ٭ٟ فتٗس ٚيف أٟ  لط ايكٍٛ يف ٖصٙ املػأي١ نُا يف غريٖا َـٔ   :ٜكٍٛ

٬قـ١ بايـسٜٔ   يهٔ ا٫رتٗاز يف َػأي١ هلـا    .مبا ٜعتكس أْ٘ ٜلًظ يعَاْ٘ املػا٥ٌ املُا١ً٥
 41بٌ ٖٛ ارتٗاز يف ؾِٗ ايٓص ٚاْط٬قا َٓ٘ ".  ،يٝؼ ق٫ٛ بايطأٟ املطًل

ٖٚــصا ميخــٌ خطٚرــا ٚاوــضا  ًــ٢ املعٗــٛز َــٔ صكٝكــ١ اؿزــاب يف ايعــطف 
ؾكس  ،ٚقاٚي١ يف ةأصٌٝ ٖصا اـطٚش  ٢ً قٛا س ؼاٍٚ ا٫قرتاب َٔ ايؿطع ،ايؿط ٞ

قسص٘  ، ي ٖصا ايططح ايتزسٜسٟ ٚأٍٚ ْكس ٜٛر٘.از ٢ صلط ا٫رتٗاز يف ؾِٗ ايٓص
ملكاّ املتابع١ ؾحٕ ةع ِٝ ؾإٔ املكاصس ٚايعٓا١ٜ بٗا ٚةؿدِٝ ايه٬ّ يف امللًض١ ٫ بس إٔ 
ٜأةٞ َتؿكا َع َكاّ املتابع١ ْابعا َٓٗا قككا ملكتياٖا ٚ ٫ نإ َٓاظ ١ يًتؿطٜع ٚقـسصا  

مللطؿ٢ ص٢ً اهلل  ًٝـ٘  ؾحٕ َتابع١ ا ،يف صكٝك١ اإلميإ بايطغٍٛ  ًٝ٘ ايل٠٬ ٚايػ٬ّ
)قٌ  ٕ نٓتِ ؼبٕٛ اهلل ؾـاةبعْٛٞ حيبـبهِ اهلل   :قاٍ ةعاي ،ٚغًِ قٛاّ اإلميإ املأَٛض ب٘

املٓاط١ بػٓت٘ ةعين;" ؾعٌ َخٌ َا ؾعـٌ،  ًـ٢    َٚتابع١ امللطؿ٢ ( ٜٚػؿط يهِ شْٛبهِ
 .ايٛر٘ ايصٟ ؾعٌ"

ٔ مل ٜعتكس املٓٗس ٚايتطبٝل، ؾُ ٫بس إٔ ةؿٌُ ٚشيو إٔ َتابع١ امللطؿ٢ 
مل ٜهٔ يف  ساز امل٪َٓ ، َٚٔ مل حيككٗا يف  ًُ٘ مل ٜأج باإلميإ  بٛرٛب َتابعت٘ 

  .ايصٟ ب٘ ٜؿاضم أٌٖ ايهؿط ٚايي٬ٍ

عآٍ  ُطإ:  چڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈٹ ٹ چ 
 .ط32
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 ؾُٔ صكا٥ل اإلميإ باهلل ٚضغٛي٘;" اإلميإ بأْ٘ ايٛاغط١ ب  اهلل ٚب  خًك٘ يف
ةبًٝؼ أَطٙ ْٚٗٝ٘، ٚٚ سٙ ٚٚ ٝسٙ، ٚص٬ي٘ ٚصطاَ٘، ؾاؿ٬ٍ َا أصً٘ اهلل ٚضغٛي٘، 
ٚاؿطاّ َا صطَ٘ اهلل ٚضغٛي٘، ٚايسٜٔ َا ؾط ٘ اهلل ٚضغٛي٘، ؾُٔ ا تكس إٔ ٭صس َٔ 

 42ا٭ٚيٝا٤ ططٜكا  ي اهلل َٔ غري َتابع١ قُس; ؾٗٛ ناؾط َٔ أٚيٝا٤ ايؿٝطإ".

﮳  ﮴   ﮵  ﮶    ھ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲ٹ ٹ چ 

 ط 15ا٭١ٜ:  -عغٛض٠: اؿزطاج  چ﮷  ﮸  ﮹  ﮺﮻  ﮼  ﮽   ﮾  ﮿  

خلٛصا اـًؿا٤  ٚ منا ةسضى ٖصٙ اؿكا٥ل َٔ ر١ٗ ةطبٝل ايلضاب١ ايهطاّ 
 با٫قتسا٤ بِٗ; يهُاٍ َتابعتِٗ امللطؿ٢  ا٭ضبع١ ايطاؾسٜٔ ايصٜٔ أَط امللطؿ٢ 
ايكطٕٚ ايكطٕ ايصٟ بعخث ؾِٝٗ، حِ  : )خري اٖطا ٚباطٓا ؾِٗ خري ايكطٕٚ; قاٍ 

  43(.ايصٜٔ ًِْٜٛٗ، حِ ايصٜٔ ًِْٜٛٗ

: ؾيًٛا بايطا ١ ٚصػٔ ايتأغـٞ، اَتـسصِٗ ايبـاضٟ ٚأحٓـ٢  ًـِٝٗ، ؾكـاٍ       

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  چ

ط; ؾطوٞ  ٔ ايػابك  ا٭ٚي  ضوـا َطًكـا ٚضوـٞ  ـٔ     100عايتٛب١:  چڀ  ڀ
: )َٔ نإ َٓهِ َػتٓا ؾًٝػـنت مبـٔ   س اهلل بٔ َػعٛز قاٍ  ب ايتابع  هلِ بحصػإ.

قس َاج; ؾحٕ اؿٞ ٫ ة٪َٔ  ًٝ٘ ايؿت١ٓ، أٚي٦و أصضاب ضغـٍٛ اهلل أبـط ٖـصٙ ا٭َـ١     
قًٛبا ٚأ ُكٗا  ًُا ٚأقًٗا ةهًؿا، قّٛ اختاضِٖ اهلل يلضب١ ْبٝ٘ ٚ قا١َ زٜٓ٘; ؾـا طؾٛا  

 44.ػتكِٝ(هلِ صكِٗ، ٚمتػهٛا بٗسِٜٗ، ؾحِْٗ ناْٛا  ٢ً اهلس٣ امل

 ،ٚبٗصا ؾ٬ مجع ب  ا٫ةباع ٚا٫رتٗاز بس ٣ٛ اؼازُٖا يف ايس٫ي١  ٢ً اؿهِ
ٚبٗصا ٜعكٌ نٝـ إٔ ٖصٙ  ،ؾ٬بس إٔ ٜهٕٛ ا٫رتٗاز خازَا ي٬ةباع ْابعا َٔ أصً٘

ٚقس  ،45 ٫ ارتٗاز َع ايٓصٖٚٞ  ،املكٛي١ ؾٝٗا َلازض٠  ٢ً قا س٠ أصٛي١ٝ   ١ُٝ
٭خري٠ عز١ إٔ ايكا س٠ ا٭صٛي١ٝ ٖصٙ ةلازض صل ٖصٙ ايس ٣ٛ يف اٯ١ْٚ ا  ٗطج
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ٚإٔ َٔ صل ايعكٌ إٔ جيتٗس ٜٚط٣ ضأٜ٘ صت٢ َع ٚرٛز  ،ايعكٌ يف ايعٌُ ٚا٫رتٗاز
 46ايٓص.

ؾحٕ فاٍ ا٫رتٗاز يف ايؿطٜع١ قلٛض يف نٌ َا مل ٜطز ؾٝ٘ ْص قـاطع أٚ  مجـاع   
٥ط٠ ٖـٞ ايـيت ٜتـِٖٛ    ٖٚصٙ َٔ اجملا٫ج املط١ْ يف ؾطٜع١ اإلغ٬ّ " ٖٚصٙ ايسا 47صطٜظ 

ؾـحٕ   ،ايعًُإْٝٛ أْٗا ايسا٥ط٠ اـًؿ١ٝ يًٛيٛش  ي ةبسٌٜ ايؿطع، يهٔ املٓـاٚض٠ َهؿـٛؾ١  
ا٫رتٗاز ٫ ٜهٕٛ َكب٫ٛ صت٢ ةتضكل ؾٝ٘ ؾطٚ  ا٫رتٗاز َٔ ايعًِ ٚايٛضع ٚايعساي١ 

 48ٚا٫بتعاز  ٔ اٯضا٤ ايؿاش٠

أ٥ُـ١ ايػـًـ يف ةؿػـري    ٖٚٓا ػسض اإلؾاض٠  ي ايططٜك١ املخ٢ً اييت غـاض  ًٝٗـا   
ايتؿػري  َـا   : ش ا٭صٌ املعتُس ايصٟ ةكّٛ  ًٝ٘ ايططٜك١ ايلضٝض١ ٖٛ ،ايكطإٓ ايهطِٜ

 َٚا غٛاُٖا ؾباطٌ. ،أٚ ضأٟ صا٥ا ،بٓكٌ حابث

ٜٚطرع ٖصا ا٭صٌ َٔ صٝد املػتٓس  ي َا ةٛاةط َـٔ ز٥٫ـٌ ايهتـاب ٚايػـ١ٓ     
   .ٚأقٛاٍ ايػًـ

 ـس املتعًكـ١ بـأْٛاع ايٓكـٌ ٚةطةٝبٗـا      ٜٚٓسضش ؼث شيو ا٭صٌ  سز َـٔ ايكٛا 
٘  ،صػا ا٭١ُٖٝ نُـا   ،ؾ٬ ةلظ فاٚظ٠ قٍٛ ايٓيب  ي قٍٛ غريٙ َع ايتٝكٔ َٔ صـضت

ٚ شا اختًـ يف املػأي١  ٢ً  ،٫ ٜعسٍ  ٔ ايكٍٛ ايلضابٞ  ي َٔ ٖٛ زْٚ٘ َع ٚرٛزٙ
 . ي غري شيو ،قٛي  ٜٓ ط يف أزي١ نٌ َُٓٗا ٚحبٛةٗا َٔ صٝد ايػٓس

ؾحْـ٘ ٜطرـع  ي    ;رٛز ةؿػري يًٓص َٔ ا٭صازٜد ٚا٭خباض ٚاٯحاضَٚع  سّ ٚ
صٝد ٜعُـٌ   ;َٚٔ ٖٓا ٜهٕٛ َسخٌ ايطأٟ ايلا٥ا ،ةؿػري ايكطإٓ بايًػ١ اييت ْعٍ بٗا

ٚأؾلض٘ َٔ َعاْٞ ايًػـ١ ايعطبٝـ١ يف وـ٤ٛ َـا      ،ٚأصض٘ ،ز٫ي١ ايًػ١  ي أقطب َع٢ٓ
َعٗٛز ايؿاضع يف َـطازٙ   ؾ٬ خيطش  ٔ .ٜطةبط ب٘ َٔ ْلٛص ؾػطج بايٓكٌ ايلضٝظ

   .49َٔ ايٓلٛص يف ايػايا
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أَا اؾرتا  ايعًِ باملكاصس ؾًِ ٜهٔ مما  ٗس  ٓس ايعًُا٤ اؾـرتاط٘ ٭ٕ ايتعًـل   
ٜكـٍٛ  ـٔ نتابـ٘     بعًِ املكاصس ١َُٗ ايعًُا٤ ايطاغد ، ؾايؿاطيب ٖٚٛ  َاّ املكاصـس 

ٓا ط يف ٖـصا ايهتـاب   املٛاؾكاج ايصٟ مل ٜػبك٘  يٝ٘ أصس يف  ًِ املكاصس: "٫ٚ ٜػُظ يً
إٔ ٜٓ ط ؾٝ٘ ْ ط َؿٝس أٚ َػتؿٝس صت٢ ٜهٕٛ ضٜإ َٔ  ًِ ايؿطٜع١ أصـٛهلا ٚؾطٚ ٗـا   

 50َٓكٛهلا َٚعكٛهلا غري كًس  ي ايتكًٝس ٚايتعلا يًُصٖا" 

ٚاييت حيتهِ  يٝٗا نٌ َػًِ ٜـ٪َٔ بـاهلل ضبـا     اـطٚش  ٢ً َلازض ايتًكٞ املعتُس٠ـ 3
ٖٚصا ٚاوظ َٔ خ٬ٍ َا غبل ؾحِْٗ بيطب  ،ايل٠٬ ٚايػ٬ّٚمبضُس ْبٝا  ًٝ٘ 

ْلٛص ايؿطع بػ١ٝ ةكـسِٜ امللـًض١ ٚ  ُـاٍ املكلـس ايـصٟ ٜطرضْٛـ٘ َٓاغـبا        
يًٛقث ٚايعَإ ٜعُسٕٚ  ي  يػا٤ ايهـخري َـٔ اؿكـا٥ل ايؿـط ١ٝ ايتؿلـ١ًٝٝ ايـيت       
 ًُث بيطٚض٠ ايتسٜٔ ايلضٝظ ؾتًكاٖا املػـًُٕٛ رـ٬ٝ بعـس رٝـٌ َـٔ َعـ        

ّ    ايٛص ؾـأخًؿِٗ  ًـ٢    ;ٞ بأٜسٟ بطض٠ أطٗاض خًؿٛا ايـٓيب  ًٝـ٘ ايلـ٠٬ ٚايػـ٬
 .َػايو اهلس٣ ٚايطؾاز

ٚبٗصا ةتيظ كايؿتِٗ يًُٓٗس ايػًؿٞ ايٛوا٤ ايصٟ صسز ططٜك١ ايتًكٞ ٚبٝٓٗـا  
ٚايٓٗس اؿل ايـصٟ بـ٘    ؾكس أر٢ً اإلَاّ صكٝك١ اإلميإ بطغاي١ امللطؿ٢  ،نُا جيا

ٜكٍٛ: " ٚبٗصا ٜتب  إٔ أصل ايٓاؽ بإٔ ةهٕٛ ٖـٞ ايؿطقـ١    ،اغتضل امل٪َٕٓٛ بٗا ايٓزا٠
ايٓار١ٝ; أٌٖ اؿسٜد ٚايػ١ٓ ايصٜٔ يٝؼ هلِ َتبٛع ٜتعلبٕٛ ي٘  ٫ ضغٍٛ اهلل، ٖٚـِ  
أ ًِ ايٓاؽ بأقٛاي٘ ٚأصٛاي٘، ٚأ  ُِٗ متٝٝعا ب  صضٝضٗا ٚغكُٝٗا، ٚأ٥ُتِٗ ؾكٗـا٤  

ُـ٬ ٚصبـا َٚـٛا٠٫ ملـٔ ٚا٫ٖـا      ؾٝٗا، ٚأٌٖ َعطؾ١ مبعاْٝٗا ٚاةبا ـا هلـا; ةلـسٜكا ٚ    
  51َٚعازا٠ ملٔ  ازاٖا ". 

َٚٔ خ٬ٍ ٖصا ايٓص ةتب  صكٝك١ ايتػًِٝ يف َٓٗس ٖصٙ ايطا٥ؿ١ ايٓار١ٝ، ؾكـس  
، ٖٚـصا يف صكٝكتـ٘ ايتـعاّ    أمجً٘ اإلَاّ يف نُاٍ ايتًكٞ ٚا٭خص مبا را٤ ب٘ ايطغـٍٛ  
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اي. ؾبًـؼ  ـٔ اهلل بٓـٛض اهلل     منا ؾطع ايسٜٔ مبا ةًكاٙ  ٔ اهلل ةعـ  زٜٔ اإلغ٬ّ، ؾٗٛ 
يف ةًكـٞ  ًـّٛ ايـسٜٔ     ةعاي، ٚ بس اهلل ةعاي بٓٛض اهلل، ؾؿٞ ايتعاّ ططٜك١ امللطؿ٢ 

ٚأصٛي٘ ٚؾطٚ ٘ ايكا٥ِ  ٢ً نُاٍ ايتػًِٝ يف نٌ صـػري٠ ٚنـبري٠; ٜتضكـل ايتلـسٜل     
 بطغايت٘ ٚاإلميإ بٗا

ٻ  ٻ    ٻ           ٱ  ٻچ  :ٚهلصا قاٍ ةعاي يف صكٝك١  ميإ ايلضاب١ ايهطاّ 

پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     

 ط36عا٭صعاب:  چٹ

ؾض  ْؿ٢ ا٫ختٝاض أحبث نُاٍ ايتػًِٝ بطغاي١ امللطؿ٢ ٚص   ًك٘ باإلميإ 
 زٍ  ٢ً إٔ اإلميإ ٖٛ نُاٍ ايتػًِٝ مبا را٤ ب٘  ٔ اهلل ةعاي.

يف ةًكٞ ايٛصٞ ٚب٬غ٘; ٖٚصا َٔ أصٍٛ َعلّٛ  ٚأصٌ شيو إٔ امللطؿ٢ 
اإلميإ بأْ٘ ضغٍٛ اهلل ةعاي،  ًِ صسق٘ با٭زي١ ايٝك١ٝٓٝ ايهاؾ١ٝ، ةابع أَط اهلل ةعاي ي٘ 

ڇ  ڇ     ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ٹ ٹ چ بهُاٍ ايتًكٞ  ٓ٘ ٚصػٔ ايب٬ؽ، 

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک  گ  گ  گ   گ  

 ط48عاملا٥س٠:  چ ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں  
 (املسألة الثانًة)

 مقاصد االجتاه الغالٌ

ؾٝعُسٕٚ  ي ايتكًٌٝ َٔ ؾطٚ  ا٫رتٗاز  ،ةطبٝع ا٫رتٗاز مبا ٥٬ِٜ ايعلطـ 1
ٚقس  ًِ اؿل يف َاشٖا  يٝ٘ ايعًُا٤  ،ٚايتأنٝس  ٢ً راْا ايعكٌ ٚأُٖٝت٘

ملخابط٠ ايػابكٕٛ يف باب ا٫رتٗاز ٚايتأنٝس  ٢ً راْا ايعًِ ٚايتضلٌٝ ٚا
٬َٚظ١َ ايطاغد  يف شيو، َٚعطؾ١ ايكٝاؽ بأضناْ٘ ٚؾطٚط٘ ٚأقػاَ٘، ٚ ًٌ 
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 ،ٚأصٍٛ ايؿطع ايه١ًٝ ،ا٭صهاّ ٚططم اغتٓباطٗا َٔ ايٓلٛص َٚلاحل ايعباز
ٚقس قطض ايؿاؾعٞ ضمح٘ اهلل إٔ  ،ؾحٕ ايكٝاؽ َٓا  ا٫رتٗاز  ش ٜتؿعا ايؿك٘ َٓ٘

 .١52 ا٫رتٗازا٫رتٗاز ٖٛ ايكٝاؽ صت٢ ٜٓاٍ ايعامل زضر

أَا ةعطٜـ اجملتٗس  ٓس ٖ٪٤٫ ؾحْ٘:"ايؿدص املػتٓري ايعك٬ْٞ ايصٟ ٜتعاٌَ َع 
٫ٚ  ،ايٓلٛص بٓ ط٠ صياض١ٜ بعٝسا  ٔ ايتعَث ٚا٫ْػ٬م ايصٟ ٜٓ ط  ي املكاصس

ٚايصٟ ٜػبظ يف ؾيا٤ ايعكٌ ايٛاغع بعٝسا  ٔ ا٫يتعاّ مبٓاٖس  ،ٜكٝس ْؿػ٘ بايٓلٛص
  ١ُ53 ايسٜٔ"ايلضاب١ ٚايتابع  ٚأ٥

"َٚٔ ٖٓا ٜبسٚ ٚاوضا إٔ املٓازا٠ با٫رتٗاز :ٜكٍٛ قُس  ابس يف صها١ٜ َٓٗز٘  
ٚؾتظ باب ا٫رتٗاز غت ٌ ن٬َا يف اهلٛا٤ َامل ٜؿتظ ايعكٌ ايصٟ ةكع  ًٝ٘ ١َُٗ 

شيو ٭ٕ باب ا٫رتٗاز مل ٜػًل ٚ منا اْػًل  ٓسَا اْػًل ايعكٌ ايصٟ نإ  ،ا٫رتٗاز
 54مياضغ٘"

٢ َا ؼًُ٘ ٖصٙ ايهًُاج َٔ َعإ خطري٠ ةٓايف صكـا٥ل اإلميـإ بـاهلل    ٫ٚ خيؿ  
ضبا َؿط ا ٚبٓبٝ٘ ضغ٫ٛ َبًػـا، ؾاإلميـإ بـاهلل ةعـاي ٫ ٜـتِ  ٫ َـع اإلقـطاض بأصكٝـ١         
ةؿطٜع٘ ٚنصيو اإلميإ بطغٍٛ اهلل ص٢ً اهلل  ًٝ٘ ٚغًِ ٫ ميهـٔ إٔ ٜتضكـل  ٫ َـع    

ــ٘ املبًــؼ  ــٔ اهلل ةعــاي ٚؾــط   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ٹ ٹ چ  ،ت٘ايتلــسٜل بأْ

 ط.18عاؾاح١ٝ:  چڱ

ؾ٬ بس يف ايؿطع ايصٟ ٖٛ صكٝك١ اإلميـإ ٚأصـً٘ ايخابـث ؾٝـ٘ ؾعـ٬ ٚةطنـا إٔ       
ايصٟ بًػ٘  ٔ اهلل ةعاي  ي أَت٘ ٚاغـتكط أَـط    ٜهٕٛ ٖٛ ايؿطع املٓعٍ  ٢ً ايطغٍٛ 

ًؿـ  بـ    هلل بطا ١ ايطغٍٛ  ٢ً صكا٥ك٘، ٚبٗصا ؾطم اإلَـاّ ابـٔ ةُٝٝـ١ يف صـل امله    
ايؿطع املٓـعٍ، ٚايؿـطع املـ٪ٍٚ، ٚايؿـطع املبـسٍ، ٚبـ  إٔ َٓـا  ايتهًٝــ بايطا ـ١          

يـٝؼ ايؿـطع املبـسٍ نتبـسٌٜ ايٓلـاض٣       ٚا٫ةباع ٖٛ ايؿطع املٓـعٍ  ًـ٢ ايطغـٍٛ    
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ٚايٝٗٛز يؿطٜعتِٗ ٫ٚ ايؿطع امل٪ٍٚ با٫رتٗاز ايلضٝظ أٚ اـاط٧، ؾـحٕ اجملتٗـس ٚ ٕ   
" ايؿطٜع١  منـا ٖـٞ نتـاب    :ٕ اإلةباع ٫ ٜٓا  ب٘. ٜكٍٛ اإلَاّْاي٘ ايعؿٛ حملٌ خط٦٘  ٫ أ

اهلل ٚغ١ٓ ضغٛي٘ َٚا نإ  ًٝ٘ غًـ ا٭١َ يف ايعكا٥س ٚا٭صٛاٍ ٚايعبازاج ٚا٭ ُاٍ 
ٚايػٝاغاج ٚا٭صهاّ ٚاي٫ٜٛاج ٚايعطٝاج حِ ٖٞ َػـتع١ًُ يف نـ٬ّ ايٓـاؽ  ًـ٢     

َتـأٍٚ ٖٚـٛ َـا غـاؽ ؾٝـ٘       ح٬ح١ أما٤; ؾطع َٓعٍ ٖٚٛ َا ؾط ٘ اهلل ٚضغٛي٘، ٚؾطع
ا٫رتٗاز، ٚؾطع َبسٍ ٖٚٛ َا نإ َٔ ايهصب ٚايؿزٛض ايصٟ ٜؿعً٘ املبطًٕٛ ب ـاٖط  

 .55َٔ ايؿطع أٚ ايبسع أٚ ايي٬ٍ "

ؾُٔ ةٛي  ٔ ايؿطع املٓعٍ ةٛي  ٔ صل ايطا ١ اييت ٖٞ َٓا  اإلميـإ بطغـاي١   

ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  ٹ ٹ چ  ايٓيب ص٢ً اهلل  ًٝ٘ ٚغـًِ، 

 ط47عايٓٛض:  چگ  ڳ  ڳ   ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ   

ٚيٛ ةأٌَ املٓلـ يٛرس نٌ  باضاج اجملسزٜٔ املٓؿـتض  قاٚيـ١ يًـتًُص َـٔ     
صل ايطا ١ بتعٜٝـ ايؿهط ٚةًٜٛٓ٘ بايؿـب٘ ايؿاغـس٠،  ْٗـا ز ـ٠ٛ يًتؿًـث َـٔ صكـا٥ل        

 ب١ُُٗٗ ايعك١ْٝ٬ ٚا٫ْؿتاح ;اإلميإ باهلل ةعاي ٚغٛي٘ ٚنتاب٘ ٚغ١ٓ ْبٝ٘

ه٬ّ َٔ اؾابطٟ ٚأَخاي٘ قاٚي١ يتُٝٝع اؿكا٥ل ٚأصٍٛ ايسٜٔ بحصساذ ٖٚصا اي
ايبسع ايؿهط١ٜ صٝد ا٫غتدساّ ايؿاغس يًكٝاؽ ايعكًٞ; ٚنصيو أصٍٛ غايـا ايبـسع   
ايعك١ًٝ يصيو صصض ايعًُا٤ َٓ٘ ٚبٝٓٛا إٔ َٔ طًا ايعًِ ؾٝٗا ؾحْ٘ ئ خيطش  ٔ زا٥ـط٠  

ٚضمبـا طًـا ططٜـل آخـط يف      ،ايٓبٜٛـ١  اؾٌٗ ٚغٝهٕٛ غببا يلسٙ  ٔ ايػ١ٓ ٚايططٜك١
"ٚهلـصا نـإ نـخري ايـصّ هلـصٙ       :ٜكٍٛ ا٫َاّ ابٔ ة١ُٝٝ ،غريٖا ظازٙ بعسا  ٔ ططٜل اؿل

اؿٛا٥ٌ ٚيططٜك١ ايعًِ; ٚ منا شاى يعًُ٘ ايصٟ غًه٘ ٚايـصٟ صزـا بـ٘  ـٔ صكٝكـ١      
ـ نُـا قـاٍ ايػـً    ،املتابع١ يًطغاي١ ٚيٝؼ ٖٛ بعًِ; ٚ منا ٖٛ  كا٥س ؾًػـؿ١ٝ ٚن٬َٝـ١  

 .56ايعًِ بايه٬ّ ٖٛ اؾٌٗ، ٚنُا قاٍ أبٛ ٜٛغـ َٔ طًا ايعًِ بايه٬ّ ةعْسم"
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 :ٚضبطٗا مبعاٜري أخط٣ ،ايكٍٛ بٓػب١ٝ ايخٛابثـ  2

ٖٚٓا ٜخري أصضاب ٖصا ا٫ػاٙ ٖا٫ج َٔ ايصبصب١ صٍٛ ا٭غؼ املعتُس٠ 
  ؾٝضتزٕٛ بعسّ ايتعاّ َٓٗس َٛصس يف ةعطٜـ ايخٛابث يس٣ املعٓٝ ،يلض١ ايتزسٜس

 . ش خيتًـ َؿّٗٛ ايخٛابث باخت٬ف َٓٗس صاصا اـطاب ،بتٛرٝ٘ اـطاب ايسٜين

صٝد ةتسخٌ ٚرٗاج ايٓ ط ٚا٫رتٗازاج ايؿطز١ٜ ٚاـًؿٝاج املٓٗز١ٝ يف ؼسٜس 
ؾ٬ ميهٔ ؼسٜـس صكٝكـ١ حابتـ١ ةعتُـس يف بٝـإ       ،ايخٛابث ٚضبطٗا با٭صهاّ املب١ٝٓ  ًٝٗا

ٛ اهلسف املٓؿٛز َٔ اـطاب ٚبٗصا ةؿكس حبٛةٗا ٚةبك٢  ش املٓطًل يف  زضانٗا ٖ ،َاٖٝتٗا
يف مج١ً اؿكا٥ل ايٓػب١ٝ اييت ةتبـع املٓـاٖس املتػـاٜط٠ ٚا٭ؾهـاض املًْٛـ١ بًـٕٛ املـ٪حطاج        

 . 57املدتًؿ١ 

ٚبٗصٙ املعار١ً ايؿهط١ٜ ٜطؾض ٖـ٪٤٫ َبـسأ ا٫صتزـاش بايخٛابـث عزـ١  ـسّ       
ممـا ٜـسؾع َؿهـطِٖٚ  ي     ،٨ َٛصـس٠ اةؿام ايتٝاضاج املٛرٛز٠ يف أٟ فتُع  ٢ً َبـاز 

 58.اغتعُاٍ اإلٜٗاّ بإ َا ٜكطضْٚ٘ ٜعس َٓطًكا ضاغدا ٫ رساٍ ؾٝ٘

ٜٚ٪نس ٖ٪٤٫  ٢ً إٔ ٖصٙ اـًؿ١ٝ املٓٗزٝـ١ ايٓػـب١ٝ يف  زضاى َؿٗـّٛ ايخٛابـث     
ٚ  ُاهلــا ؼــٍٛ زٕٚ ةطبٝــل ا٫رتٗــاز مبعٓــاٙ ايؿيــؿاض ايــصٟ ٜعتُسْٚــ٘ يف ة ٜــط 

نُا ضأٜٓا َٔ َٛقـ  ابس اؾابطٟ  ظا٤  ،كِٝ ايس١ٜٝٓ املٛضٚح١أصهاَِٗ ٚاـطٚش  ٢ً اي
ٚبصيو ايتعُِٝ يف زؾع ْكا٤ َؿّٗٛ ايخٛابث يس٣ ا٭١َ ٜتؿًث أصضاب  ،اؿزاب َخ٬

ٖصا ا٫ػاٙ َٔ ايتعاّ ايتأصٌٝ املٓطًل َٔ ا٫ٖتُاّ بايخٛابث ٚا٫ تُـاز  ًٝٗـا نثيٝـ١    
 .  59ايصٟ ٖٛ َٓا   ٌُ اجملسز اؿلَطرع١ٝ ٜعتُس  ًٝٗا يف ايتعاّ َػًو اإلةباع 

ٚاملطاز ٖٓا ايهؿـ  ٔ أغايٝا ٖ٪٤٫ يف وطب أ  ِ ضنٝع٠ ٜكّٛ  ًٝٗا َٓٗس 
      ّ  ،ايتلضٝظ ٚايتكعٝس ٚبعد َؿّٗٛ ايتزسٜـس يف َٝـازٜٔ ايـس ٠ٛ اــاص َٓٗـا ٚايعـا

ؾٛرٛز ايخٛابث ٚاملػـًُاج يف اـطـاب ايـسٜين مبخابـ١ ايطنـا٥ع ٚايكٛا ـس ايـيت  ًـ٢         
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ٚاييت ةؿٝس يف بٓا٤ املٓٗس ٚةـٓ ري املكـسَاج   ،ين َؿطزاج اـطاب ايتزسٜسٟأغاغٗا ةٓب
ؾاؿارـ١  ، أٚ يف نًُٝٗا َعا،أٚ يف فا٫ج ايتطبٝل ايتٛ ٟٛ املؿرتى ب  ايعًِ ٚايعٌُ

٭ٕ اإلؾهاي١ٝ  ٓس ٖـ٪٤٫ ٫ ةتُخـٌ يف صارـ١     ; ي َعطؾ١ ايخٛابث ٫ٚ أقٍٛ ٚرٛزٖا
انٗا نضكٝك١ حابت١ ةهٝــ اـطـاب ٫ٚ ةتهٝــ    اـطاب يٛرٛز ايخٛابث ٚيهٔ يف  زض

ؾهٌ احملاٚض ايـيت زاض صـسٜد ٖـ٪٤٫    ،أقٍٛ اؿار١  ي بٝاْٗا َٔ ا٭١ُٖٝ مبهإ .عػب٘
ػٍٛ يف ؾًو ٚاصس ٖٚـٛ خسَـ١ ايؿهـط     ،صٛهلا يتؿتٝث ٚصس٠ ايخٛابث َٓٗزا ٚةطبٝكا

١ َـٔ خًـل   ايًٝ ايٞ يف ةعُٝل َؿّٗٛ ايٓػب١ٝ يٝتُهٔ ب٘ أصـضاب اؿطٜـاج املع َٛـ   
ٖا٫ج وباب١ٝ ةعٌُ  ٢ً شبصب١ ؾهط املتًكٞ ؾتضٍٛ زٕٚ ايكبٍٛ املٓطكٞ ايصٟ ٜؿطو٘ 

ؾهطٜـ١ أٚ  ،ةتابع املكسَاج ايعا١َ ٚاييت ٜطًل  ًٝٗا بايخٛابث يتعسٌٜ اغـتزاب١ غـًٛن١ٝ  
١ًُٝ . 

ٚاملِٗ ٖٓا إٔ ْ٪نس  ٢ً صكٝك١ ايخٛابث يف ب١ٝٓ اـطاب ايتزسٜسٟ ٚأْ٘ ٫ 
ة٘ يتضكٝل َكاصس ايؿاضع  ٫ بخباج ٖصٙ اؿكٝك١ يف َٓٗس صاْع ميهٔ ةعسٌٜ َؿطزا

ٚ ٕ ةؿاٚةا َٔ صٝد ايكاب١ًٝ  ،اـطاب َٚتًكٝ٘ ؾهًُٝٗا ٜؿرتى يف أ١ُٖٝ ٖصٙ املعطؾ١
أَا اـًٌ ايعاظٍ ايصٟ ٜسضن٘ صاْع اـطاب  ،ةبعا يًتؿاٚج يف َٓاصٞ ايعًِ ٚايتٓ ري

ساضن٘ مبٓٗز١ٝ  ١ًُٝ بٓا٠٤ ةتؿل َع َبازضاة٘ يف ؾهط املتًكٞ مٛ ٖصٙ اؿكٝك١ ؾ٬بس إٔ ٜت
 ايتزسٜس١ٜ يف ؼكٝل أصهاّ ايؿاضع َٚكاصسٙ.

ٚ ٕ نـإ َلــطًظ ايخٛابــث َــٔ امللـطًضاج املػــتزس٠ يف  ــطض َيــاَ    
بٌ ٖٞ أص١ًٝ يف صسٜد ايعًُـا٤   ،اـطاب ايسٜين ؾ٬ ٜعين إٔ ز٫يت٘ َػتضسح١ عسٚح٘

 ّ ٗ    ;َٓص ايكـس ٚيـٛ ةأًَٓـا َٓـاٖس     ،ِ يف ايتعـبري  ٓٗـا  ٚ ٕ ةعـسزج  بـاضاةِٗ ٚأيؿـا 
ايػابك  يف ؼًٌٝ ايٓٛاظٍ ايؿهط١ٜ ٚايع١ًُٝ يًضهِ  ًٝٗـا يف  لـطِٖ يٛرـسْا ٖـصٙ     
اؿكٝك١ َٓٗزا ضاغدا ميتس  طوا يف رٗٛز املػبك  َٔ أنابط ايعًُا٤ ايـصٜٔ ضغـدث   

  .   ُُِٖٗ يف ايس ٠ٛ هلصا ايسٜٔ ٚايعٌُ َٔ أرٌ  قا١َ ؾط ت٘
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بتػُٝتٗا حٛابث ٜتٓعٍ اؿهِ بٓا٤  ًٝٗـا ٫ ٜعـين عـاٍ  غؿاهلـا      ٚ سّ ايتلطٜظ
ؾًٛ غًُٓا  ،ٚايتكًٌٝ َٔ ؾأْٗا ؾاملِٗ ٖٛ ةٛرٝ٘ ايتٓاظع يلاحل ا٫ةؿام ٚيٝؼ ايعهؼ

عسٚذ امللطًضاج ؾ٬ ْػًِ عسٚذ َسي٫ٛةٗا  ش املتؿل  ًٝ٘ َعٓـ٢ ٚأٟ َلـطًظ   
ط ٜـطز  ًـ٢ ْؿـؼ املعٓـ٢     يؿ ٞ ٜٓطبل  ًٝ٘ ٫ ٜلظ إٔ ٜهٕٛ َلازض٠ مللـطًظ آخـ  

 .ٜٚلظ ايتعبري ب٘  ًٝ٘

ٚقس ناْث َٛا٥س ايعًُا٤ ةتػع ٫غتٝعاب اـ٬ؾاج ايًؿ ١ٝ بػ١ٝ ةطبٝل اؿهـِ  
  ٢ً اؾع٥ٝاج املتُاح١ً.

 )املطلب الثانٌ(

 مفهىم التجديد عهد االجتاه اجلايف

س١ٜٝٓ  ٕ ايتزسٜس يف اـطاب ايسٜين ةتٛصس يف اإلقطاض بأُٖٝت٘ مجٝع اجملا٫ج اي
صٝد ةتٛا٤ّ غبًٗا َع َكتيٝاج ايتزسٜس ايصٟ ٜؿطو٘ ١ُٖٓٝ ايسٜٔ  ٢ً كتًـ 

ؾ٬ ميهٔ عاٍ إٔ ٜبك٢ َُٗٝٓا  ٫ َع حباج َؿّٗٛ ايتزسٜس يف  ،ا٭ظ١َٓ ٚا٭َه١ٓ
ٖٚصا َكتي٢ َا بؿط  ،َٓٗس ايعاًَ  ب٘ ٚايسا    يٝ٘  ٢ً ر١ٗ ا٫ تساٍ ٚايتٛغط

 .اؿسٜد ايؿطٜـ ب٘ ايٓيب ص٢ً اهلل  ًٝ٘ ٚغًِ يف

ٚصت٢ ةتؿل قاٚض ٖصا ايبضد يف ةعُٝل ٖصٙ اؿكٝك١ ٚضز ايؿبٗاج اييت أحـريج  
صٛهلا بس ٣ٛ ةطبٝل املؿّٗٛ َٔ أرٌ متٝٝع املباز٨ ٚايتزسٜـ مٖٛـا، غـأيكٞ بعـض    
ايي٤ٛ  ٢ً ٚاقع ؾهطٟ َعاٜـ يًس ٠ٛ اإلغ١َٝ٬ ٜ٪َٔ بايتزسٜس ٚيهٔ َـٔ َٓطًـل   

ٞ  ٜيٝل ب٘ صت٢ ٫ ٜهاز ٜٓب٧    ،ٔ قبٍٛ َٓٗزٞ يبٛا د ايتزسٜس يف ايؿهـط اإلغـ٬َ
 ٕ ٖصٙ ايٓ ط٠ احملسٚز٠ ا٭ؾل ةعٌُ  ٢ً ةٓؿري ؾطحي١ ٚاغـع١   نضكٝك١ ةٓطًل َٔ ٚ ٞ

َٔ املتـسٜٓ  ايـصٜٔ ٜ٪َٓـٕٛ بايخٛابـث ٜٚتطًعـٕٛ  ٫ اؿؿـا   ًٝٗـا يف  ـٌ   ُـاٍ          
  ٕ ٚايخبـاج  ًـ٢    ايكٛا س املػتٓري٠ مبٓٗس ةلضٝضٞ جيسز اـطاب ٚؾل ٖٛاةــ اإلميـا

ؾا٭َط نُـا أؾـطج  ي    ،ايعكٝس٠ يف  ٌ اإلةباع ٚايتعاّ احملز١ ٚضغٛر ايكسّ يف اؿز١
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شيو غابكا ٫ ٜػتكٞ ةبعاة٘ َٔ ارتٗازاج ؾطز١ٜ رع١ٝ٥ بٌ َـٔ صكـا٥ل نًٝـ١ حابتـ١ يف     
وُري ايٛ ٞ ايسٜين املتُخٌ عطناج اإلص٬ح اييت قسَٗا ايعًُـا٤ ايعـاًَ   ًـ٢ َـط     

 ١ًُ.ا٭ظ١َٓ املػ

 ،ٖٚصا ا٫ػاٙ اؾاَس يف ؾِٗ ايتزسٜس ةتبٓاٙ طٛا٥ـ َتعسز٠ ا٫ْتُا٤اج املصٖبٝـ١ 
ٚاملٗـِ ٖٓـا إٔ ْعـٞ َهُـٔ ايكلـٛض يف       ،ب  َٛاؾك١ يطٚح املصٖا اؿل أٚ َا١ً٥  ٓ٘

ؾطمبا ٜكطب بعيِٗ َٔ اؿل يف ايهخري َٔ اؾٛاْا ٚيهٔ  ،َؿّٗٛ ايتزسٜس  ٓس ٖ٪٤٫
ؿ١ ْٗس ايتٛغط ؾٝدطش مبدايؿاج  كس١ٜ ٚأخط٣ غـًٛن١ٝ  وٝل ا٭ؾل حيًُ٘  ٢ً كاي

قس ٜٓتس  ٓٗا َعايل خطري٠ يف صعٝس ايعٌُ ايتزسٜـسٟ يًدطـاب ايـسٜين ٚايـصٟ بـ٘      
   ،ؼؿظ ايعكٝس٠ ٚةطبل ايؿطٜع١ يف ٚاقع ا٭١َ املػ١ًُ

ؾطًب١ ايعًِ ايصٜٔ ٫ ًٜتؿتٕٛ  ي ٚاقع أَتِٗ ؾٝعًُٕٛ  ٢ً ْؿط َا  ًُٛٙ بًػ١ 
أٚ ٜكبعٕٛ يف غطف ايسضاغ١ ٚايتضلٌٝ بعٝسا  ٔ ٚاقع أَتِٗ َٚعطؾ١ َـا   ،ةؿٝس ايعا١َ

ٜٚٓؿػًٕٛ بايتعلـا  ،ٜهٝس هلا أ سا٩ٖا ٚايعٌُ يف غبٌٝ َٛار١ٗ ٖصا ايهٝس ٚايعس٠ ي٘
ملػا٥ٌ ؾط ١ٝ ارتٗاز١ٜ َٚٔ أرًٗا ٜٛ ؿٕٛ َؿا طِٖ صبا ٚبػيا ٤٫ٚ ٚبـطا٤، ٚضمبـا   

سضرٕٛ يف ٖـصا ا٫ػـاٙ اؾـايف ٜكـٍٛ     ٜكط ٕٛ ٭رٌ شيو أبٛاب ايتهؿري ٚايتبـسٜع ٜـ  
" ؾتضٍٛ ايط٬ب  ي صؿ ١ ٫ َؿهطٜٔ ٜتعامل ايٛاصس َِٓٗ مبكساض َـا حيؿـظ   :صؿ ٘ اهلل

 ،ٚيهٓ٘ ٫ ٜؿهط يٓؿػ٘ ٫ٚ ٜؿهط بٓؿػ٘،َٔ املتٕٛ ٚايؿطٚح ٚاؿٛاؾٞ

بٌ ٚأوٝـ  ي شيو  ،ؾؿكس ايعًُا٤ أصاي١ ايعًِ ٚأصبضٛا فطز ْك١ً َكًسٜٔ
ٚجيعٌ  ،ايصٟ  ِ ايساضغ  نٌ ٜتعلا ملصٖب٘ ايصٟ ْؿأ  ًٝ٘ ايتعلا املصٖيب

قلاض٣ رٗازٙ َٔ أرٌ زٜٓ٘ إٔ ٜخبث ةؿٛم َصٖب٘ ٚؾٝٛخ٘  ٢ً املصاٖا ا٭خط٣ 
ٚإٔ ٜسخٌ يف َعاضى َٔ أرٌ املصٖا ةتزاٚظ يف نخري َٔ ا٭صٝإ صس ،ٚؾٝٛخٗا

تهؿري ٚايطَٞ بايؿػل بٌ ضمبا  ي  ١ًُ اي ،اؾسٍ بايًػإ  ي ايتساؾع با٭ٜسٟ ٚا٭بسإ
ٚا٫بتساع ؾؿؿث ايؿطق١ ٚايتٓابص ب  أصضاب املصاٖا املدتًؿ١ صت٢  ٕ أصسِٖ قس 
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ٜطؾض إٔ ٜلًٞ خًـ  َاّ َٔ غري َصٖب٘ بٌ قس ٜكاةٌ أخاٙ يف ايل٠٬ ٭ْ٘ ضآٙ  ي 
  60رٛاضٙ ٜطؾع ٜسٜ٘ أٚ ٜيعُٗا  ٢ً صسضٙ مبا خيايـ َصٖب٘ 

زضاى ايؿطم ب  ايخٛابث اييت ٫ ةكبـٌ   ٕ َهُٔ ٖصا ايكلٛض ٖٛ ايععٚف  ٔ  
ايتٓاظٍ ٚب  املتػرياج اييت ٚغع ايؿاضع يف ؾأْٗا ؾًٝػث ٖٞ ايعط٠ٚ ايٛحك٢ اييت ةكاّ 

ٚقس أؾاض ايٓيب ص٢ً اهلل  ًٝ٘ ٚغًِ  ي خطط ٖصا املعيـل   . ًٝٗا  كٝس٠ اي٤٫ٛ ٚاي ا٤
      ِ ٝـد صـصض َـٔ    ص ،ْٚب٘  ي خطٛض٠ ؾـأْ٘  ًـ٢ أٚغـا  املـ٪َٓ  املتُػـه  بـسٜٓٗ

 ،اـٛاضش ْٚب٘  ي صؿاةِٗ اييت   ج  ٔ امطاؾِٗ َع ا٭غـباب ايـيت أزج  ي شيـو   
خيـطش يف ٖـصٙ   )قاٍ ضغٍٛ اهلل ص٢ً اهلل  ًٝ٘ ٚغـًِ:   ،ٜكٍٛ ، ٔ أبٞ غعٝس اـسضٟ

ا٭َــ١ قــّٛ ؼكــطٕٚ صــ٬ةهِ َــع صــ٬ةِٗ ٜكــط٩ٕٚ ايكــطإٓ ٫ جيــاٚظ صًــٛقِٗ أٚ 
ػِٗ َٔ ايط١َٝ ؾٝٓ ط ايطاَٞ  ي غُٗ٘  ي ْلـً٘  صٓارطِٖ ميطقٕٛ َٔ ايسٜٔ َطٚم اي

  61 ( ي ضصاؾ٘ ؾٝتُاض٣ يف ايؿٛق١ ٌٖ  ًل بٗا َٔ ايسّ ؾ٤ٞ

ٚ ٕ   ج ٖصٙ ايلٛض٠  ٔ غًٛ َكٝث  ٗط ببس ١ ا تكاز١ٜ أْبأج  ٔ خًٌ يف 
ٖـصا املٓضـطف َـع قًـ١      ؾًطمبا ٜتزاٚظ ،ؾِٗ أصٍٛ ايسٜٔ ٚصكا٥ل ايخباج ٚاملط١ْٚ ؾٝ٘

ايس ا٠ اجملسزٜٔ  ٢ً َط ايعلٛض ايصٜٔ  ًُـٛا ؾعًُـٛا َـٔ أرـٌ  قاَـ١      اـ ٠ بٛاقع 
ؾًِ ةهـٔ ُٖـتِٗ َٓلـطؾ١  ي ايتضلـٌٝ بعٝـسا  ـٔ اإلزضاى        ،ايؿطٜع١ يف فتُعاةِٗ

ٚايتطبٝل بتٓعٌٜ قت٣ٛ ا٫ تكاز ٚاإلميإ يف قايـا َـطٕ ٜٗٝـ٧ اجملتُـع يًعُـٌ بٓاػـ٘       
 .املعطيف ايػًِٝ

ٝك١ ايتزسٜس مبٓٗز١ٝ ةٓضطف مٛ اؾُٛز ٖٚصا أمنٛشش ْاةس  ٔ  زضاى صك
َٚٔ ٖٓا ميهٔ إٔ ْكـ ٚقؿاج َع ٖصا املػًو نُا غبل  ٓس بٝإ املٓٗس  ،ٚا٫ْػ٬م

 املؿط  ايػابل.
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 )املسألة األوىل( 

 أسبابه ومظاهره

 ٓس َطايع١ بٛا د ٖـصا ايؿهـط  ًـ٢ كتًــ اػاٖاةـ٘ ايتطبٝكٝـ١ غـٛا٤  ًـ٢         
غايبٗا ْاةس  ٔ خًؿٝاج ةكًٝس١ٜ َٛضٚح١ أٚ رٗـٌ   ايلعٝس ايعًُٞ أٚ ايس ٟٛ لس إٔ

  :ٚقس أؾري  ي أُٖٗا ٖٓا ،عكا٥ل ؾط ١ٝ حابت١  َا يف َٓٗس اؿهِ أٚ ايعٌُ

 اوططاب يف َٓٗس ايتًكٞ ٚا٫رتٗاز:  ـ1

غبل ٚإٔ ؼسحث يف بعض ايٛقؿـاج ايػـابك١  ـٔ أُٖٝـ١ ا٫رتٗـاز ٚأْـ٘ َـٔ        
عٛز٠ بايٓـاؽ  ي صكٝكـ١ ايتـسٜٔ املـأَٛض بـ٘      ا٭غؼ اييت ٜػتكٞ َٓٗا اجملسز  ًُ٘ يف اي

 قا١َ ؾطع اهلل ةعاي ٚةطبٝك٘ ٚإٔ ٖصا ا٫رتٗاز صت٢ ٜلظ ا تُازٙ ٫بس إٔ  املتُخٌ يف
ةتضكل ؾٝ٘ ؾط  َٓٗا َا ٜتعًل بأ١ًٖٝ اجملتٗس َٚٓٗا َا ٜتعًل باملػـا٥ٌ ايـيت أْـٝط بٗـا     

صٙ ايؿطٚ  أز٣  ي ؾػـاز  َٚٔ خ٬ٍ َا ةكسّ ةب  إٔ اـًٌ يف  زضاى ٖ ، ٌُ اجملتٗس
ٚضمبا أز٣ شيو اــطم يف ايتٛغـع ٚ ؾػـاح     ، طٜض  ٢ً ايلعٝس ايؿهطٟ ٚايتطبٝكٞ

اجملاٍ  ي ضز٠ ؾعٌ يف ا٫ػاٙ املكابٌ صٝد ٚرس بعض اإلغ٬َٝ  إٔ ايكٍٛ با٫رتٗـاز  
أز٣  ي خًٌ يف املٓـاٖس صٝـد ضز  يٝـ٘ نـٌ َبتـسع أٚ َتـثَط  ًـ٢ َبـاْٞ ايؿـطٜع١          

ؾٛرـسٚا يف اؿهـِ بحغ٬قـ٘ أٚ     ،٘ شيـو  ي بـاب ايتٛغـع يف ا٫رتٗـاز    ٚؾطٚ ٗا ؾعً
ايتكًٌٝ َٔ ؾأْ٘ َا ٜعتُس  ًٝ٘ يف زصط ةًو ايس ٣ٛ ؾطمبا خًط بعيِٗ بـ  أخطـا٤   

ؾا تُس ٖصا ايططٜل يف اؿهِ  ٢ً نٌ ةلطف خيايـ املـٛضٚذ   ،اجملتٗس ٚب  ا٫بتساع
ٝٗا اؿؿا   ٢ً شيو املٛضٚذ َٔ ايتؿلًٝٞ ٚيٛ نإ َٔ أِٖ ا٭غباب اييت ٜرتةا  ً

 .صٝد اؾ١ًُ

ؾطعٓٛا يف بعض اؾٗٛز ايتزسٜسٜـ١ املخُـط٠ عزـ١ ٚرـٛز بعـض ا٫رتٗـازاج       
     ؾطٚط٘. ٚاؿل إٔ ا٫رتٗاز ٫ ٜعين باييطٚض٠ إٔ ٜلظ اؿهِ ايٓاةس  ٔ   ُاٍ ،اـاط١٦



 ٖـ1436ضبٝع ايخاْٞ  2ش( 65ف١ً راَع١ أّ ايكط٣ يعًّٛ ايؿطٜع١ ٚايسضاغاج اإلغ١َٝ٬، ايعسز )  282

عـٓ   ٫ٚؾو إٔ ايٓٛاظٍ اييت ؼسذ يف ٚاقع ا٭١َ املػ١ًُ ةٛرا  ٓا١ٜ َـٔ امل 
بحقا١َ ايعًِ ايؿط ٞ ٖٚ٪٤٫ قس ٜيططِٖ رس٠ ا٭َـط ٚصسٚحـ٘  ي ا٫يتزـا٤ يطـطم     
ا٫رتٗاز املتؿعب١ ٚاييت ةًزأ أصٝاْـا  ي ا تُـاز امللـاحل ٚاملكاصـس يف ةٓعٜـٌ اؿهـِ       
املتعًل بٗا  ٢ً أزي١ ايؿطع ايتؿل١ًٝٝ، زٕٚ ْعٚع يتعطٌٝ أٟ صهِ  ًُـٞ أٚ  ًُـٞ   

 .  ب أٚ ايػ١ٓ أٚ اإلمجاعاغتكطج ز٫يت٘ َٔ ٚصٞ ايهتا

ٖٚصا ٜكٛزْا  ي اؿسٜد  ٔ ةعطٜـ امللاحل املطغ١ً اييت ضمبا نإ اإلؾـهاٍ يف  
ؾامللًض١ املطغ١ً ٖٞ ا٭ٚصـاف ايـيت ة٥٬ـِ     ،َعطؾتٗا قٛض ايٓعاع اؿاصٌ يف املػأي١

ٚيهٔ مل ٜؿٗس هلـا زيٝـٌ َعـ  َـٔ ايؿـطع با٫ تبـاض أٚ        ،ةلطؾاج ايؿاضع َٚكاصسٙ
 ٚحيلٌ َٔ ضبط اؿهِ بٗا رًا َلًض١ أٚ زؾع َؿػس٠  ٔ ايٓاؽ " ،اإليػا٤

ٚقـاٍ  .ٚاملطاز بامللًض١ ٖٓا "احملاؾ ١  ٢ً َكلٛز ايؿطع بسؾع املؿاغس  ٔ اـًل"
"ٖٞ إٔ ٜٛرس َع٢ٓ ٜؿعط باؿهِ َٓاغـا يـ٘  كـ٬ ٫ٚ ٜٛرـس أصـٌ َتؿـل       :ايػعايٞ

"ً٘ٝ 62.   

ٖٚٓا ٫بس َٔ  ،يؿٗا يف ايؿطعٚقس مسٝث باملطغ١ً يعسّ ٚرٛز َا ٜٛاؾكٗا أٚ خيا
ٖٚصا َا بٝٓـ٘ ؾـٝذ اإلغـ٬ّ     ، زضاى اييابط ايصٟ ةتُٝع ب٘ امللًض١  ٔ  ُّٛ ايبسع

صٝد ا تُس ايٓ ط  ي ايػبا املٛرا يإلصساذ نسيٌٝ ٜػتٓس  يٝـ٘ يف   ،ضمح٘ اهلل ةعاي
٘ ؾُا نإ ايسا ٞ  يٝ٘ ٫ ٜكتيٞ قسصا يف ب٬ؽ ايطغٍٛ صـ٢ً اهلل  ًٝـ   ،ايؿلٌ بُٝٓٗا

حِ اغتزسج اؿار١ ي٘ بعس شيـو ؾـ٬ ٜعـس غـسٖا َـٔ قبٝـٌ        ،ٚغًِ يعسّ اؿار١ ي٘
ٍ    :ٜكٍٛ ضمح٘ اهلل ،ايبسع  ٕ ايٓـاؽ ٫ حيـسحٕٛ    :" ٚاييابط يف ٖـصا ٚاهلل أ ًـِ إٔ ٜكـا

 ش يٛ ا تكسٚٙ َؿػس٠ مل حيسحٛٙ ؾحْ٘ ٫ ٜس ٛ  يٝـ٘  كـٌ    ،ؾ٦ٝا  ٫ ٭ِْٗ ٜطْٚ٘ َلًض١
 .٫ٚ زٜٔ
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ٛش  يٝ٘ أَطا صسذ بعس ايٓيب ص٢ً اهلل  ًٝ٘ ٚغًِ يهٔ َٔ ؾحٕ نإ ايػبا احمل
 .غري ةؿطٜط َٓ٘ ؾٗٓا قس جيٛظ  صساذ َا ةس ٛ اؿار١  يٝ٘

ٚنصيو  شا نإ املكتيٞ يؿعً٘ قا٥ُا  ٢ً  ٗس ضغٍٛ اهلل ص٢ً اهلل  ًٝ٘ 
 يهٔ ةطن٘ ايٓيب ص٢ً اهلل  ًٝ٘ ٚغًِ ملعاضض ظاٍ مبٛة٘. ،ٚغًِ

أٚ نإ ايػبا احملٛش  ًٝ٘ بعض شْٛب ،ش  يٝ٘ٚأَا َا مل حيسذ غبا حيٛ
 ؾٗٓا ٫جيٛظ اإلصساذ. ،ايعباز

ؾهٌ أَط ٜهٕٛ املكتيٞ يؿعً٘  ٢ً  ٗس ضغٍٛ اهلل ص٢ً اهلل  ًٝ٘ ٚغًِ 
 .َٛرٛزا يٛ نإ َلًض١ ٚمل ٜؿعٌ ٜعًِ أْ٘ يٝؼ مبلًض١

ٚأَا َا صـسذ املكتيـٞ يـ٘ بعـس َٛةـ٘ َـٔ غـري َعلـ١ٝ اــايل ؾكـس ٜهـٕٛ            
 .63َلًض١"

ـ      ٫ٚ  ، ٜهٕٛ ٖصا  ٫ يف باب املعا٬َج أَـا ايعبـازاج ؾـحٕ َبٓـاٙ  ًـ٢ ايتٛقـ
ؾايتلطف يف ايعبازاج َٔ ططٜل امللاحل املطغ١ً ٜؿتظ باب ايبسع ٜٚسخٌ بايٓـاؽ يف  

 .64و٬ٍ بعٝس 

  ي اٯةٞ: ،ٚضمبا قاز ا٫وططاب يف اؿكا٥ل ايػابك١ املتعًك١ با٫رتٗاز ٚا٫ةباع

 ةباع ـ اوططاب يف َؿاِٖٝ ا2٫

ٚاملكلٛز يف ٖصا ايبـاب إٔ ٖـ٪٤٫ ملـا مسعـٛا أصازٜـد ايٓٗـٞ  ـٔ ا٫بتـساع         
ٚايتضصٜط َٓٗا ٚبٝإ وطضٖا  ٢ً ايسٜٔ مج١ً ٚةؿل٬ٝ  ٓـٛا إٔ نـٌ أَـط َػـتزس يف     
  ُاٍ قٛا س ايسٜٔ أٚ ةؿل٬ٝة٘ ؾحْ٘ ٜٓلطف  يٝ٘ صهـِ ا٫بتـساع املٓٗـٞ  ٓـ٘ يعـسّ      

ايتزسٜس يف اـطـاب ايـسٜين صتـ٢ ؼـٛظ     خًٛص٘ َٔ بعض ا٭خطا٤، ؾٝتكاصط َؿّٗٛ 
 .َؿطزاة٘ ٚة٪يـ بٝٓٗا نًُا ز ث اؿار١ ظا١ٜٚ ايتكًٝس ٚايتبع١ٝ
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ٖٚصا اؾاْا قس ٜتػع  ٓسِٖ يف ةلٓٝـ َٓاٖس ايٓاؽ ٚؾل ةًـو املعـاٜط ايـيت    
 ٢ً ضزٖا  ي ا٭صازٜد ايٓب١ٜٛ أٚ أقٛاٍ  أخصج  ٔ َٛرِٗٝٗ، ؾ٬ ٜػتكط ا٭َط ؾكط

ٚبصيو ٜتعا ِ َٓٗس ا٫ةباع  ٓس ٖ٪٤٫ صت٢ ٜؿٌُ رٛاْا قس ٫  ،ايلضاب١ ٚأؾعاهلِ
ؾاإلةباع اؿـل ٫ ٜهـٕٛ  ٫ يًُـٓٗس ايٓبـٟٛ      ،ةتؿل ٚأصٍٛ يًططٜك١ ايػًؿ١ٝ َٚباز٥ٗا
ؾ٬ ةكسٜط ٭صس  ٫ َٔ  ()َا أْا  ًٝ٘ ٚأصضابٞ:ايصٟ زٍ  ًٝ٘ َٓطٛم ايٓص ايؿطٜـ

٤ يًُـصٖا أٚ ايؿـٝذ ؾـ٬ خيـطش     ٚبٗصا ةٗصب َؿا ط اي٫ٛ ،َٓطًل َٛاؾك١ ٖصا املبسأ
اؿهِ  ٢ً ا٫رتٗـازاج املدايؿـ١ يف بعـض ايؿـطٚع ايعًُٝـ١  ي ايطَـٞ بايتبـسٜع أٚ        
ايتهؿري أصٝاْا ـ نُا ٜلسض َٔ ايبعض ـ  شا مل ةعاضض َطًل ا٫ةباع يًُـٓٗس ايٓبـٟٛ     

 .ٖٚصا ٖٛ َعتُس أٌٖ ايػ١ٓ يف اؿهِ  ٢ً املٓاٖس بايكبٍٛ أٚ ايطز ،يف آصاز ايعٌُ

)َٔ  ٌُ  ٬ُ :اؿسٜد ايؿطٜـ ايصٟ قاٍ ؾٝ٘ ايٓيب ص٢ً اهلل  ًٝ٘ ٚغًِؾ
ٜسٍ  ٢ً إٔ" َٔ نإ  ًُ٘ خاضرا  ٔ ايؿطع يٝؼ َتكٝسا  65يٝؼ  ًٝ٘ أَطْا ؾٗٛ ضز(

أَا َٔ ةكٝس ب٘ ؾلاض َٓٗزا ي٘ ؾ٬ ٜعٌُ  ٫ مبا ٜٛاؾل أضناْ٘ 66بايؿطع ؾٗٛ َطزٚز " 
اييت ٫ خيًٛ َٓٗا رٗس بؿطٟ ٫َتٓاع ٚصـ ٚحٛابت٘ ؾ٬ ةبس ٘ بعض ا٭خطا٤ ايع١ًُٝ 

 .ايعل١ُ يف صك٘

َٚٔ ر١ٗ أخط٣ ؾكس ٜتؿا٢ْ ٖ٪٤٫ يف ايتُػـو باإلةبـاع املطًـل يًُـصٖا أٚ     
ٚقـس   ،ؾـ٬ ٜهـاز ٜؿـطم بُٝٓٗـا     ،ايؿٝذ ٚايصٟ خيًط ب  اؿل ٚب  املـصٖا ٚايؿـٝذ  

املطًـل  ي  ؾٝػـٛقِٗ ايـ٤٫ٛ    ،أؾطج  ي شيو غابكا  ٓس بسأ صسٜخٞ  ٔ ٖـصا ا٫ػـاٙ  
 .ا٫ْتلاض يًططٜك١ ٚاملٓٗس أنخط َٔ ا٫ْتلاض يًضكٝك١

 ـ وعـ املٛاظ١ْ ب  امللاحل ٚاملؿاغس 3

ٖٚصا ٜتز٢ً يف ايتكًٌٝ َٔ ؾإٔ بعض امللاحل املطةبط١ بتضسٜد ايٛغا٥ٌ ٚؾل 
 ٚيٛ ناْث َٔ ا٭١ُٖٝ مبهإ ٫ ٜؿو يف ةكسمي٘ ٚأٚيٜٛت٘.،ايتزسٜس قٛا س
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 )املسألة الثانًة(

 طره على اإلسالمخ 

 :ـ وُٛض يف فاٍ ايتطبٝل ٚايع1ٌُ

 ٕ ٖصا اؾُـٛز ٚوـٝل ا٭ؾـل يف  زضاى صكٝكـ١ ايتزسٜـس ايـيت ٜٓطـٟٛ  ًٝٗـا         
َؿطزاج اـطاب ايسٜين نإ غببا يف ةػٝا ايهخري َـٔ اؿكـا٥ل ايؿـط ١ٝ  ـٔ ايٛاقـع      

ْـٛاصٞ   ؾأْتس وعؿا  اٖطا يف َػـاٜط٠ املػـتزساج ايٓاظيـ١ يف    ،ايعًُٞ يف صٝا٠ ا٭١َ
ايؿهط ٚايتطبٝل مبا ٜعسهلا ٜٚكَٛٗا أٚ ٜؿطض بس٫  ٓٗا أٚ ٜعاضوٗا مبا ٥٬ٜـِ ٖٛاةــ   

 .ايتزسٜس اييت ٜؿطوٗا ةٝاض ايعلط ٚؾل قٛا س ايؿطٜع١ ٚحٛابتٗا

ٚيٓيطب يصيو َخ٬ مبا أْتز٘ اؾُٛز ٚا٫ْػـ٬م يف اةبـاع املـصٖا ؾكـس شنـط      
٭ن   ٔ  قلا٤ ايؿطٜع١ اإلغـ١َٝ٬  بعض ايباصخ  إٔ ايتعلا املصٖيب ٖٛ املػ٪ٍٚ ا

يف َٝسإ ايكيا٤ ٚايكإْٛ ٚاؿهـِ يف نـخري َـٔ ايـب٬ز اإلغـ١َٝ٬ ٚ صـ٬ٍ ايكـإْٛ        
ا٭رٓيب قً٘ نُا ٜعطف شيو َ٪ضخـٛ ا ايكـإْٛ املعاصـط نا٭غـتاش َلـطؿ٢ ايعضقـا       
ايصٟ بـ  يف نتابـ٘ )املـسخٌ ايؿكٗـٞ ايعـاّ(،" نٝــ نـإ مجـٛز املؿـاٜذ ٚةعلـبِٗ           

ا اؿٓؿٞ ايصٟ نإ ٜعُـٌ بـ٘ يف ايعٗـس ايعخُـاْٞ غـببا يف اغـتبساٍ ايكـإْٛ        يًُصٖ
ؾكس ضأ٣ غ٬ط  ايسٚي١ ايعخُاْٝـ١ ٚاملػـ٦ٛيٕٛ ؾٝٗـا يف     ،ا٭رٓيب بايؿطٜع١ اإلغ١َٝ٬

ايكطْ  ا٭خرئٜ إٔ َا يف ف١ً ا٭صهاّ ايع١ًٝ ٫ ٜؿٞ مبػتًعَاج اؿٝـا٠ اؾسٜـس٠ ٚيف   
١ٝ ؾعطوٛا  ٢ً ايكيـا٠ ٚاملؿـت  آْـصاى إٔ ٜأخـصٚا     ايعٌُ ب٘ َؿك١ ٚوطض  ٢ً ايط 

ؾطأ٣  ،بعض ا٭صهاّ َٔ املصاٖا ا٭خط٣ ؾطؾض ٖ٪٤٫ ضؾيا باةا ٚةؿبخٛا مبصٖبِٗ
 . 67اؿهاّ إٔ ٜٓلطؾٛا ؾ٦ٝا ؾؿ٦ٝا ٜٚأخصٚا بايكٛاْ  ا٭رٓب١ٝ "

ٖٚصا محٌ بعض املدًل  يف ايبًسإ ا٭خط٣ نايؿٝذ  ًٞ ايطٓطاٟٚ إٔ 
املصاٖا اإلغ١َٝ٬ ؾأخصٚا بطأٟ ؾٝذ اإلغ٬ّ ابٔ ة١ُٝٝ يف َػاي١  ٜأخصٚا َٔ ؾت٢
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ايط٬م ٚغريٖا خٛؾا َٔ  قلا٤ ايؿطٜع١  ٔ آخط َٝسإ هلا يف ايتطبٝل ٖٚٛ قإْٛ 
  .ا٭صٛاٍ ايؿدل١ٝ

ٖٚصا اييُٛض ايعًُٞ يف أزا٤ اـطاب ايـسٜين  ٓـس ٖـ٪٤٫ ٫ ٜكــ  ٓـس صـس       
بٌ ةعـساٙ  ي فـا٫ج    ،طٜع١ ٚةطبٝل أصهاَٗااإلخ٬ٍ مبؿطزاج ايتطبٝل يف َٝازٜٔ ايؿ

ــٛاظٍ      ــل ايٓ ــاب ٚؾ ــس اـط ــ٪٤٫ بتزسٜ ــٝل ٖ ــ  ٜي ــ١ ؾض ــبًٗا املدتًؿ ــس ٠ٛ ٚغ اي
ٚاملػتزساج ؾامل٪غػاج اإل ١َٝ٬  ٢ً كتًـ ْٛاصٝٗا ػس َٔ ٖـصا ا٫ػـاٙ قلـٛضا    

يتطبٝعٗـا ٚؾـل    ،ٚاوضا  ٔ َٛانب١ اؿار١  ي اغتع٤٬ َٓاٖزٗـا ٚغـبًٗا َٚطاصًـٗا   
٫ٚ خيؿ٢ َا ةػسٜ٘ ٖصٙ املٓاؾـص   ،كاٜٝؼ اإلغ١َٝ٬ ايلضٝض١ املٛظ١ْٚ بايؿطع املطٗطامل

َٔ خسَاج ر١ًًٝ يف ْؿط ايتٛصٝس ٚايـس ٠ٛ  يـٞ ٚةبلـري ايٓـاؽ مبـٛاطٔ ايعيـٌ يف       
ؾًٝؼ َٔ ايعسٍ إٔ ةػؿٌ ٖصٙ املٓاؾع ملدايؿاج ْػب١ٝ ٫ خيًـٛ َٓٗـا    ،ا٭ؾهاض ٚاملٓاٖس

ٔ قبٌٝ ا٫رتٗازاج ايؿطز١ٜ اييت ٜػٛؽ ؾٝٗا اــ٬ف   ٌُ بؿطٟ ؾ٬ ةعسٚ إٔ ةهٕٛ َ
 .ؾ٬ ٜس ٛ  ي ايتؿطم ٚاملٓابص٠

ٚ منـا  ،ؾًٝؼ اؿٌ ٖٛ ايتكًٌٝ َٔ أ١ُٖٝ ٖصٙ ايػـبٌ يف ػسٜـس اـطـاب ايـسٜين    
ايلٛاب إٔ ٜعٌُ املٓلؿٕٛ  ٢ً ايٓلظ ٚاحملاٚي١ اؾاز٠ يف ةكطٜا ٚرٗاج ايٓ ـط يف  

تزسٜس املعتسٍ اهلازف ايبٓا٤ ايصٟ ةبًـٛضٙ َعـامل   صٝاغ١ َؿطزاج اـطاب ايسٜين مٛ اي
 ا٫غتكا١َ  ٢ً زٜٔ اهلل ٚايطز  ي رٓاب٘ ايع ِٝ يف نٌ صػري٠ ٚنبري٠.

 ةٛغٝع زا٥ط٠ ايتؿطم ٚا٫خت٬ف:ـ 2

ؾض  ةسٚض  كس اي٤٫ٛ ٚاي ا٤ َع ا٫ْتُا٤ يًُصٖا ٚاؿعب ٚة ٗـط ايعلـب١ٝ   
ٚؼتـٌ املػـُٝاج    ،٢ صػاب ايًبابؾتتعا ِ ايكؿٛض  ً ،يس٣ صاْعٞ اـطاب ايسٜين

   ٍ ةػـٛز صـؿضاج اـطـاب عـ  ايتُـعم       ،ٚامللطًضاج أٚيٜٛـ١ ايخٛابـث ٚا٭صـٛ
 .ٚا٫خت٬ف ٭ةؿ٘ ا٭غباب ٚأبعسٖا  ٔ املٛوٛ ١ٝ ٚاإلْلاف
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ٜ٪زٟ  ي ةؿههٗا ٚةلاضع املٓـتُ    ،ٖٚصا خًٌ نبري يف ةطابط ا٭١َ ٚارتُا ٗا
ْتُــا٤  ي ايلـــ اإلغــ٬َٞ ٚاؾُا ــ١ ؾتضزــا ٖــصٙ ايعلــبٝاج صكٝكــ١ ا٫ ، يٝٗــا

ؾٝ ٗـط   ،ؾ٬ ٜلظ  ٌُ ٫ٚ ٜتٛر٘ ؾهط أٚ ْ ط  ٫ باْتُا٤ يًضعب ٚاملـصٖا  ،ايه ٣
ايؿكام ٚايتٓاظع ٚةٓلٗط َ اٖطٙ يف بٛةك١ آ٫ّ ا٭َـ١ بـس٫ َـٔ إٔ ٜهـٕٛ َاصٝـا هلـا       

 .كؿؿا  ٓٗا

ايؿ١ َػُٝاةٗا ؾتلبظ بطاقاج ا٫ْتُا٤  ي ا٭صعاب ٖٞ قٌ ا٫ةؿام املخُط ٚك 
بحبطاظ ةًو ايبطاق١  ٓس َعاٚي١ ايس ٠ٛ  ٢ً ايسٜٔ ةٓع٢  ي أصضابٗا رٗـٛزِٖ َُٗـا   

 .أرازج ٚأمثطج يف صكٌ ايتزسٜس ٚايتلضٝظ

ؾهِ ناْث اؿعب١ٝ صزابا  ٔ َعطؾ١ اؿـل يـسا٤ ايتعلـا هلـا ٚزاؾـع ايهؿـاح       
 تكاٍ ايؿهطٟ ٖٚصا ا٫ ،ٚنِ ناْث غببا إلوعاف ايػري٠  ٢ً ايتٛصٝس اـايص ، ٓٗا

ايصٟ أصسح٘ قٛيب١ املباز٨ مبخٌ ٖصٙ ايعلبٝاج أؾطظ يف َكابً٘ اإلضٖـاب ايؿهـطٟ  ـٔ    
ٚضمبـا رـط  ي    ،َعطؾ١ َا يس٣ اٯخـطٜٔ ي٬غـتؿاز٠ َـٔ ايتزـاضب ٚةلـضٝظ املػـاض      

ٚأ  ـِ َٛيـساج ٖـصا اإلضٖـاب     .بـٌ ٚبـايتهؿري أصٝاْـا    ايتٓكص بايتبـسٜع ٚاــطٚش  
 .١ ٚايتُضٛض يف ؾهط١ٜ اؾُا ١ ٚا٫ْػ٬م يف قايبٗاا٫ْكطاع  ٔ ٖسٟ ايهتاب ٚايػٓ

 ش ٜطػ٢ ا٫ٖتُاّ بايكٝـاز٠ ٚايع اَـ١  ًـ٢ ايؿهـط٠ ٚاملـٓٗس ٚا٭صـٍٛ ٖٚـٞ        
ايخٛابث اييت متخٌ ضنٝع٠ ايتزسٜس يف اـطاب ايسٜين ٚ ًٝٗا ٜسٚض لاح ايس ٠ٛ  ي  قا١َ 

ع١ٝ َاغـد١ ـطـٛاج   ٖٚصا ٜ٪ٍٚ يف ْٗا١ٜ املطاف  ي  صساذ ةب ،ايسٜٔ مج١ً ٚةؿل٬ٝ
اـطاب ايسٜين، صٝد جيٓس ا٭ؾطاز ـسَـ١ اؿعبٝـاج ٚا٭ؾـداص ٫ اهلـسف      صاْعٞ

  68. ٚايػا١ٜ ٚاملٓٗس املأصٌ بخٛابث اإلغ٬ّ

ٚيف  ٌ ةعايِٝ اإلغ٬ّ ْسضى أْ٘ ٫ اؾرتام يف ٚصس٠ اؾُا ١ ؾٗٞ املع١ٝٓ 
ػاق٘ َع كايؿ١ ا٭ٖٛا٤ بايٓزا٠ َٔ غا٥ط ايؿطم ؾا٫رتُاع ؾٝٗا َطاز يصاة٘ َتضكل باة
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ؾأٟ َؿاق١ يٛصس٠ ٖصٙ اؾُا ١ ٜعس َتابع١  ،ٚايؿطم ايياي١ املٛ ٛز٠ بايٓبص ٚاهل٬ى
 .يػري غبٌٝ امل٪َٓ  ٚةػطري يًدطاب ايسٜين ع  ايتُعم ٚا٫خت٬ف

٫ٚ ٜعين  غؿاٍ باب ايطز ٚايس ٠ٛ  ي اؿل ؾُٔ اؿؿا   ٢ً ٚصس٠ ايلـ 
ؿظ ايسٜٔ َٚٓ٘  ْهاض املدايؿاج ايػًٛن١ٝ ٚايعكس١ٜ صت٢ ٚمجع ايه١ًُ ةٜٓٛط ايػبٌ ع

 .٫ ٜتؿاقِ ا٭َط ٜٚه  اـطم  ٢ً ايطبإ ؾ٬ ٜٓؿع ْلظ ٚ ضؾاز

 ـ ا٫ْؿػاٍ  ٔ َٛار١ٗ ايعسٚ اؿكٝكٞ َٔ خاضش ا٭١َ ٚزاخًٗا:3

 ش غا١ٜ َا ٜتُٓاٙ ا٭ سا٤  ،ٖٚصٙ صكٝك١ ن ٣ ْب٘  يٝٗا أٌٖ ايعًِ َٓص ايكسّ
غ٬َٞ بتٖٛ  صؿٛف املػًُ  صت٢ ًٜس أٚي٦و َٔ أٟ ايخػطاج وطب ايعٌُ اإل

غع١  ي صُاّ ا٭َٔ ٚايٛصس٠ ؾٝعبخٕٛ ب٘ مبا ٜخري أ اصري ايؿنت اهلٛرا٤ اييت ةكتضِ 
 69نٝإ ا٭١َ مبا ٜلطؾٗا  ٔ َٛار١ٗ ا٭خطاض احملسق١ بٗا َٔ نٝس ا٭ سا٤ املرتبل .
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 ةــاماخل

ٚبعس ٖصا اؾٗس  ، ٢ً َٔ ٫ ْيب بعسٙاؿُس هلل ٚصسٙ ٚايل٠٬ ٚايػ٬ّ 
املتٛاوع يف  طض قي١ٝ َعاصط٠ ةعس َٔ أخطط ايكياٜا  ُكا يتعًكٗا مبلازض ايتًكٞ 

ؾحْٞ ; ٓس املػًُ ، ٚ٭ٕ اؿسٜد ؾٝٗا ٜطةبط َباؾط٠ أصٍٛ ا٫ تكاز ٚضنا٥ع ايؿطٜع١
 :سز٠غا١ً٥ املٛي ةعاي ايتٛؾٝل ٚايػساز ٚؾل ْكا  ق ;أ طض بعض َا اغتدًلت٘

ايـيت باةـث متخـٌ  غـكاطا َكلـٛزا َـٔ        ،ـ أ١ُٖٝ ايهؿـ  ٔ امللطًضاج املعاصـط٠ 
ؾكس اغتُايث غًط غـٛابل ؾهطٜـ١    ،ايلـ ايساخًٞ املُاي٧ يًعسٚ مج١ً أٚ ةؿل٬ٝ

َٚػًُاج َٓٗز١ٝ يف رٛاْبٗا ايهخري َٔ ايعكـٍٛ املؿهـط٠ ايـيت اقتٓعـث مبـا ٜكسَـ٘       
ٚةبػٞ اإلص٬ح َا اغتطا ث يف  طاض َطٚرٖٛا َٔ َساخ٬ج غ١ًُٝ ةٓسز بايعبد 

 .ا٫ْؿتاح ايعٛملٞ املسبًس بأخ٬قٝاج ايػطب َٚٓاٖزِٗ ايتضطٜط١ٜ

ـ  ٢ً ايطغِ َٔ أغبك١ٝ ايتزسٜس يف  ُـل ايهٝـإ ايػـًؿٞ املُتـس  ـ  ايكـطٕٚ َـٔ        
 ٫ إٔ َا أصسح٘ ا٫وططاب ايؿهـطٟ ايٓـارِ    ،ا٭ظ١َٓ املؿي١ً ٚصت٢ ٚقتٓا اؿاوط

املتعًل بايؿهط ايسٜين بايتٛر٘ ايعًُاْٞ امل٪غًِ ٚؾل ايتطًعـاج    ٔ اصطساّ ايتطًع
أٚرا   از٠ ايٓ ط يف ايكي١ٝ ببٝـإ اؿـل يف  ـطض ايكيـ١ٝ َـٔ َٓ ـٛض        ،ايػطب١ٝ

يًهؿـ  ٔ ا٫مطاؾـاج ايٓاة٦ـ١ بـساؾع ا٫غـتزاب١ يتًـو ايـس ٛاج        ،غًؿٞ أصٌٝ
 .ايٓا١ٝ٥

ا٠٤ ايٛا ٝـ١ ٭ ُـاٍ اجملـسزٜٔ يف    املؿّٗٛ ايػًِٝ يتزسٜس اـطاب ايسٜين ةلٓع٘ ايكـط  ـ
 .صٝا٠ غًـ ا٭١َ

ـ  ٕ َؿّٗٛ ايتزسٜس يف اـطاب ايسٜين أ از ي٘ ايؿهط خط امطاف آخط يف َكابٌ خـط  
 .ا٫مطاف ايٓاؾ٧  ٔ ايتبع١ٝ يًػطب ٚا٫لطاف يف غًِ ايتطبٝع ٚايعٛمل١



 ٖـ1436ضبٝع ايخاْٞ  2ش( 65ف١ً راَع١ أّ ايكط٣ يعًّٛ ايؿطٜع١ ٚايسضاغاج اإلغ١َٝ٬، ايعسز )  290

١ ايخٛابـث يف  ـ  ٕ نٌ َا ٜس ٝ٘ املدايؿٕٛ يف ايتزسٜس ميهٔ زصي٘ بايرتنٝع  ٢ً صكٝك
 طبٝع١ اـطاب ايسٜين  

ـ  سّ ايتكًٌٝ َٔ ؾإٔ ضزٚز ا٭ؾعاٍ اػاٙ املخرياج ايؿهط١ٜ ايـيت ةبعـد ايػـري٠  ًـ٢     
ؾكـسميا ْؿـأج ؾطقـ١ َـٔ أ ٗـط ايؿـطم        ،ممتًهاج ا٭١َ املتُخ١ً بعكٝسةٗا َٚٓٗزٗـا 

اإلغ١َٝ٬  ٢ً صعٝس ايؿهط اإلغ٬َٞ ٖٚٞ ؾطق١ املطر١٦ يف َكابـٌ غًـٛ اــٛاضش    
 .ٚةعَتِٗ
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 نتائج البخث

ؾٝعس ا٫ْتٗا٤ َٔ ٖصا ايبضد أٚز يؿث  ،اؿُس هلل ايصٟ بٓعُت٘ ةتِ ايلاؿاج
 ا٫ْتباٙ  ي أِٖ ايٓتا٥س ؾٝ٘ ٖٚٞ نايتايٞ:

ـ ا٫ تساٍ ٚايتٛغط ايصٟ ٖٛ َٓٗس أٌٖ ايػ١ٓ ٚاؾُا ١ ٜعطٞ ْتا٥س غ١ًُٝ ْٚاؾع١ 
 . َُٛايف فاٍ ايتزسٜس ايعكسٟ خلٛصا ٚايسٜين ايتؿطٜعٞ 

ـ ز ٛاج ا٫ص٬ح ايػًؿ١ٝ املُخ١ً بس ٠ٛ اإلَاّ ابٔ ة١ُٝٝ ضمح٘ اهلل ٚز ٠ٛ اإلَاّ 
 قُس بٔ  بس ايٖٛاب ةعطٞ أمنٛشرا ؾطٜسا يف فاٍ ايتزسٜس َٚٓاؾع٘ ٚمثاضٙ.

ـ ايتٓضٞ  ٔ َلازض ايتًكٞ املعتُس٠ ٖٚٞ ايكطإٓ ٚايػ١ٓ َٚٓٗس ايلضاب١ ٚايػًـ 
َٚػايو اجملسزٜٔ َُٚٗا صاٚيٛا بًٛؽ ٖصٙ املٓعي١  ٜٓؿٞ ايلض١ ٚايػ١َ٬  ٔ َٓاٖس

ايع١ًٝ ؾحٕ و٬ٍ املبسأ حيتِ غٛا١ٜ ايٓتٝز١ ٚ ٕ  ٗطج رٗٛزِٖ نبري٠ ؾحٕ قلًتٗا 
 غطاب حيػب٘ اي ُثٕ َا٤.

ـ غ١َ٬ اي١ٝٓ ٚصض١ املكلس غري ناؾ١ٝ يف ايٛصٍٛ  ي  ٌُ  غ٬َٞ جيسز أَط ايعكٝس٠ 
اييت نإ  ًٝٗا غًـ ا٭١َ َٔ أ  ِ َا حيطظ ب٘  يف ْؿٛؽ ا٫ةباع  ش  يتعاّ احملز١

 ايٓزاح.

ـ إٔ ايتاضٜذ اإلغ٬َٞ ؾٗس قا٫ٚج نخري٠ يٌٓٝ ؾطف ايتزسٜس َٔ  ًُا٤ َٚٓتػب  
يًعًِ َٚٔ غًؿ  أصًٝٞ املٓٗس َٚٔ غريِٖ ممٔ ؾابت٘ ؾا٥ب١ ايه٬ّ ٚايبسع َٚع 

َٔ ايتعّ َػًو ا٭ٚي   شيو ؾحٕ نخط٠ املس   ٫ ٜكيٞ بخبٛج ايب١ٓٝ ؾحٕ ايب١ٓٝ َع
 َٔ  ًُا٤ ايػًـ ايلاحل.
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ـ إٔ ايتزسٜس يف ايسٜٔ  كٝس٠ ٚؾطٜع١ صل بؿطج ب٘ ا٭زي١ ايلضٝض١ ٚؾٗسج ب٘ 
ٚإٔ قاٚي١ خًط اؿكا٥ل ٚمتٜٛ٘ امللطًضاج ٫  .أ ُاٍ ايعًُا٤ ايعاًَ  امل ظ٠

  .ٜبطٌ اؿل ٫ٚ حيل ايباطٌ

غع١ يؿـُٛي١ٝ ايـسٜٔ ٚ َُٛٝتـ٘ ٚصـ٬ص١ٝ     ـ إٔ فا٫ج ايتزسٜس ايسٜين اإلغ٬َٞ ٚا
ايتسٜٔ ب٘  ٢ً َط ا٭ظَـإ َٚـع شيـو ٫بـس َـٔ  زضاى أُٖٝـ١ ايتزسٜـس يف اجملـاٍ         

      ِ ؾـحٕ   ،ا٫ تكازٟ ئ ٖصٙ ٖٞ َُٗـ١ ا٭ْبٝـا٤ ٚايطغـٌ ا٭صـ١ًٝ يف ز ـٛةِٗ يٮَـ
 اْسضاؽ اؿل يف املعتكس أغاؽ ايي٬ٍ يف ايعباز٠ ٚايتؿطٜع.
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