
 

 

 

 

  

 تأليف:

فضيلة الشيخ عبد الكريم مطيع الحمداوي 
  
 الحسن 

 يرشرعية الوجود وآلية التأسيس والتشريع والتسي

 عىل هدي الكتاب والسنة ومعالم صحيفة المدينة

ذ هه  وِسذإنههإذإ كذنههإلسذكُ هه َنذَّههدذنقَههؤ ذ َّ هه ق
كلفهههها ذوكلة إلجهههههذو ف فقمههههإل ذ هههه ذ   هههه ذ

كلعبهههههإل مذوكل هههههإل ذوك َّ  هههههإل ذمةهههههإل  ذ
وكلع َّههههههههإل ذك    إلجاههههههههه ذن   ههههههههإلذ
ذو طههه   ذ وك هههاطبإلمإلذمهههوذكلط ههه  ذوَّ كجهههدق
ط قهه ذقسذ  هه سذَّههدذ ذا ههاذكل ق ور لفق كجههد ذ ق ههِ
ذِلاههههذلِةطهههإلاِذك،مهههِهذكل هههإلهدم ذ ذقرر هههاق قهر هههأق
قنمههههههإلذ وكلعبههههههإل ِمذكل  ناههههههِهذكل ههههههإلمفه ذو قا

ِهذوك ج ةههإل ذذقوذل َّ بههإلِأذمههوذقمهه ذلفرذ ِ يههؤ فر عق
 ذ ق ؤةإذ ق رِبذَّةف إ. 
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  اجاِهذكل    ذوِلاِهذكل أ يِسذوكل  ا ِ ذوكل سي ا

ذ ح فهذكل د طههديذكل  إلبذوكلسطهذومعإلل ذذجفىذذ

 
ذ ه وِسذكلفا ذوكلة إلجهذو ف فقمإل ذ إنإذإ كذنإلسذكُ ه َنذَّدذنقَؤ ذ َّ  ق

ذوكله ههإل ذ ذوكلهعه َّههإل ذذ ه ذ ه ه ه ذمهةههإل  ذكلهعهبههإل م وك َّه  ههههإل 
ذو ط   ذك    إلجاه ذن هه  ههإلذوك ههاطبإلمإلذموذكلط  هه  ذوَّ كجدق

ط ق ذقسذ   ذا اذكل ق ذِلاههذلِةطهإلاِذلفق كجهد ذ قِ ور ذقرر اق  سذَّهدذقهر هأق
ِهذ ِ يهؤ فر ذلفرعق ذكل  ناهِهذكل ههههإلمفهه ذو قاقنمهإل ذوكلعبهإل ِم ذكل ههههإلههدم  ك،مهِه

ذذَّةف إ.وك ج ةإل ذذقوذل َّ بإلِأذموذقم ذ ذ ق ؤةإذ ق رِبذ

 

ذ أل ف:ذ

ذكلحسط ذذ ض فهذكل  خذجةدذكل ا  ذم   ذكلح دكوي

ذ

 2019,ذلطدس
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ذ

ذ.ر  مذإلىذك،مإلنذ:كل قدمه ▪

ذ ههإل ا ذذذب وذك ههاةدك  ذذكلطَإلنذكلسههاإل هه ذلدمذكل سههف  و ▪
ذ. إلئبذذ ةا اي ذذقج ىذوك  مإل  ذذونقأ ذ

 ههاجاهذ ولهذكل هه جم:ذذذذ:كلطَإلنذكلسههاإل هه ذ  ذكُ هه ن ▪
ذ.كل    ذوِلاهذكل أ يسذوكل  ا  ذوكل سي ا

ذ.اهكل  ا  ذ  ذكلدولهذكُ  م ▪

ذ ▪ :ذ ولهذإ ه ماهذ إلمعهذقنذ ولهذ  ذمط قهذكل  ها  ذكلط ه 
ذ.مذهةاهذَّإلمعه؟

ذ.مط قهذكلفاكغذكل  ا ع  ▪

ذ.كلفاكغذكل  ا ع ذوكلساإل هذكل اجاه ▪

ذ.  ذكلفقإذذه ذثقذحدقذس قذمَذذذ:ذنَايه ذكل ع  اذ اإل ه ذ ▪

ذ.وكلعف إلناهذكل  ا ع كلفاكغذ ▪

ذ.وكل ضع  ذذوذكلفقم  ذ كلفاكغذكل  ا ع ذب وذك   مإل  ▪
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ذذاكغكلف ▪ ذ.ي ذوِذكل  جقذذكل  ا ع ذوكلحأ 

ذ.كلحأذكل  جويذوكلح  ذبغ اذمإلذقن  ذكلفإ ▪

ذ.كلحأذكل  جويذوم إل جه ▪

ذ.كلحأذكل  جويذوض كب إذكل اجاه ▪

ذ.لف  ا  ذهِذكلعإلمؤذذهَذكلحأذكل  جويذوقهفاؤذ ▪

ذ.كل قإل دي ذذَكذفقذيذوكلفقذوذكل  جذكلحأذ ▪

ذ.رإل  ه ▪

ذ

ذ
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اهذ ذونع  ذإسذكلح هدذلفهإذنح هدهذونسههه ع طهإذونسههه غف
.ذموذ مدهذكلفإذ م ذذوذ هاوجذقنفسهطإلذوموذ هي إل ذقج إللطإلبإللفإذم

ذ.وموذ ضفأذ فوذ ةدذلإذولّاإلذما دككل م ديذ

ق همدذقسذ ذووق همدذقسذ ذإلإذإ ذكلفإ ذوددهذ ذ ها كذلإ
 ذ هفىذكلفإذجفاإذوِلإذو هحبإذجةدهذوج ه لإذو هفاإمح دكذذ

ذو ف ذ سف  إل.ذوبعدذ:

ُ ه ماهذكل عإل هامذ مذككل هحذاموذج َذذذكن هانذَّانإلسِذ
ذقماذك،مه ذمَذذذوه ذ حإلو ذمعإللةهقذ ذذيه ذا ذ حق كلطم ضذبمإل ذذذو ههإلئأق

ذذذمف  سهههه ذ ذةهَذ هههَ ذذبإراك مهإلذلفطهإلأذ هههإلهدم ذذج دقذإجإل  مهإلذإلىذمإلذقَذذأق
قماكذبإلل عاوفذونماإلذجوذذ إلىذكلخ اذذبإللقسه، ذو كجاه ذذوَّإلئ ه ذ
ذكل ط ا.

ذ وذ ذ   ك ذإ ذ ه اكذوك ه ضهعإل إلذوجة كذجذا اذقسذكلحإل ق
ذمَذ ذأقذ إلذك هههاارذفؤذ ذونَذكنددإلجك خففإلذو م ذوذكلع كئ ِذذمِذ قذطإل ق ذذوجثهَذذأق

ك،نةاهإلاذموذكلعف هإلاذوكلهدجهإلمذكل اكب  وذكل ههههإل َّ و ذو ط كذ
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ذ ذ  مقذذ ذقنم ذنههَ ذب ك  ذحههق ذذتر ذكُ  ههإلسذإ ههههإلجك   ذ  ذَّف بم ذموذن ج
ذ ذ ِذ رذ قذو َذذكلف ك قذذَتذبّذثقذ َذذوإ عإلجإل   ذطإلسذبذناذموذجبم :وذكلةق

برذ﴿ ذ- سهههِ ذدق نر
ذققسذ هقذقق ذذ َ ر ِذ وق ذكلهؤ َأ ثهق ِ َ  ذمؤ أر إلذيهق لق هؤ ذوق هق طهؤ ذكلرةق َرفَ كر در

َْلرِ لَ كرذدق ؤىذ اؤكاذوق كلضهههؤ إلاذوق أر هههق َمَ ذكلربهق سهههؤ ر ِفَ  ذمؤ كرذِموذَّقةر فق ر رق
ذ ذكلفّهِإذقق ذِإسؤ َا َإذمق قىذنق هههر عهق طَ كرذمق ذِمق ِذ وق كلهؤ ذكلاؤ هههَ َ ذوق  قَق  ق

ذكلّفِإذَّقذ اق ذنق ر ذذ.[1]ذ﴾ِا ب 

إلذ﴿ ذ- ذََّفَ بََ  ذبِهِإذوقمهق ِ وؤ لِ ق ر ق ذوق اقمذلقَ  ر َإذكلفّهَإذِإ ؤذبَ هههر فهق عق إلذ ق وقمهق
ِ   ِذ ِ  ِ ذكلرحق ذِجطِدذكلّفِإذكلرعق َاذِإ ؤذِمور  .[2]ذ﴾كلطؤ ر

ذ ذَحذقسذ قذذكلة هاي ذذعَفذونف إلذنإل ذكلضهؤ م ذمذجب ذ هاقذب طم ذوب وذبَذذ  ق
 ذوه ذذجفاهإذو هههف ذلمم ذ هههفىذكلفهإذذنة  ذذذم ذ طباهإَذق ههه هإلجقذذعقذاقذَّقذ

ذذ[3]فىذ  ذِراذجمهدهذبهإللهدناهإلذَّهإلئ : ة  ذباودهإذإلىذكلا   ذك،ج
ذذ): ذقدر ذكلَوؤذطَذسهههِ ذذوؤذ ذ    َذ) ذ(بهإللفهإذ ك ذَدذقدهق ذذوه ذ َذن ذإ ؤ ذحر وذسهههِ

ذ ذذذ[4](ذبهإللفهإذكلَوؤذ ذلهإذ هههإلبقههَذذ  هدكجهتذ  ذَّف بم ذبهذلهكذقَّ ك  
ذ:وكلس نَّ لإذجفاإذكل  مذمطمإلذ

 
 214البقرة   -  1

 126آل عمران   -  2
 عرابيمعجم ابن األ - 3
 صحيح ابن حبان - 4



 
 

- 6 - 

 

ذذ[5]ذ(...هذكذك،ماقذذذكلفإَذذوؤذ ؤذ ِذ َذلقذذوكلفإِذ)ذذ-ذذذذذذذذ

ْقذذوج   هه ذذ    ك ذكل كثق سذبابم ذثبهإل هإلذو ههه بهه ذ ذو ذ قذرر
ذطرذ ذو قذو سهد د ذذكند إلع ذ ذذ م ذوَّف بم ذبحثإلذجوذكل ا  ق هإلنَذذذَذِحذ هق
ذ ذ ِذوك هههر ذفِذةإلهِذ قذلِذذ ا ةر ب طم ذجفىذذذَصذفؤذققذ قذإ ذو قذبِذإلهِذاقذغقذلِذذاإلنإل ذةرذاِذإذوك هههر
ذسهإل إلَ ذىذكل غقذفرذو َذذه ذكلف كجَقذ بإلجدِذ ذج ه د ذذذ هإلا قرذ ِذ ذ  ذك هر ذذنق  هههها 

ذارذِحذ  ذ لهكذبِذذذ رذهَذلف  ههههإلئهأذوكلغهإليهإل .ذوقذ م ذجفىذكلح ذ ذ هههِ
ذمَذلؤذل وذ قذذقه اهه ذذ اوسقذعِذ َذ اؤفذبهإذذذ ذجفاهإ ذ،نهإذد     ذنفسهههإ ذجق

ذ إلل  مط سذ   إل أَذم  ذذم ذقوذَّ   ذضهههع فَذذذ ه نة اَه ذقوذ هههغ َاذ
ذ.ذ رذ كهَذِ ذذذورذجفىذمقذذذد ذ قذذ رذهَذق نإله ذوقذذ رذمِذ ِذمؤذذِذىذبِذه ذو سعقذ مإلَؤذ

ذََّذ ذوَّهد ذكل ضههه هإلج ذك،  ذذ هَتذ  ذههذك ذموذو كلة ا
نقهديههذلف هأ ههه هأذمحهإلولههذذك،د هإلنذكلسهههف هإلناههذذ قهإذ]ذذن هإلب

وذَّد  إلذذب اك عهذكلفقإذكلسهاإل ه ذلدمذكل سهف  ذ[6][وكل    ا
ذذوقذ ؤذةقذودهد ثهإل ذو قذ ذكلفقهإقذذذل ذمهإلذ هههإلبق ذةقذموذاقذذذههذك ذورفرذذش  ب وذذ، 

ذق قطههتذبضهههاوجمذذ  ذعِذفرذوكلطؤذذ  ذوكلههذك ِذذ وكل ضهههع  ذذج  ذكل هههارذ  
ذذكُ هههاكِعذ ذبههإلله هفه ه هاذ ه ذدههق ذلههدمذذنهَههإلنِذذمهعضهههفهههِذذأ  كلهحه ه 

 
 مسلم - 5
م 2001م بالواليات المتحدة األمريكية، ثم ثاني مرة سنة 2000طبع أول مرة سنة ثم  -  6

يديَّ لمراجعته وتنقيحه، تخريج أحاديثه بمطابع أنس يف استانبول/ تركيا. وهو حاليا بين 
وتطورات سياسية، وما آل  تبعا لما توفر لدي من مراجع يف هذه الفترة، ولما جد من أحداث 

 إليه فكرُ الحركات اإلسالمية المعاصرة ووالءاتُها وصراعاتُها ومصارُعها.
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ذذ ِذكل سههف  وذب إلذهَذ إلىذذع دَذ  ذكل  إلبذوكلسههطه ذوب إلذ َذذذق هه أ 
ذقِذ قذطرذكل َذذاكهَذجَذ ذقوؤذذهِذضهق ذذ قإلِضذ ِذك نرذذاِدرذبقذذ ق ذمإلذوَّ  قذ قذ  إل هَ هإلذذاقذ رذمإلذو هق
ذقهقذفِذكلهذيذَرذذلىذكل ق هههدِذإ ذذَرذلهإذوذتر تر ذمِذفقهق  ذوَّ هتذ  ذق فهإذور

ذكلثههإلن ذب ههها  ذلفطَههإلنذذكلة ا كل بههإل اذكلف ايهههذوكلعقههديههه
ذكلسهاإل ه ذكُ ه م  ذذ ذذذ إل ضهحتر ذوقذذَأذةَذ هَ  ذكل  ه جذكُ ه م ذضهر

مذهذكلدجك هَهذبذذوج كئ ذَّاإلمإذكلطَإلنذكُ ه م كلع ف ذل ه أذ
هكل  ذذذ.ذفاؤيهلذ    ق

إل ذذ ههه فمهذبذمِذل هههغ اذكذههذهذرففاهَهذن هإلبهِهذههذهذكلهدجك ههههِذ
ذومهإلذجقذإلمهذمهإل ِذو    ذذإلمهذمضههه  نِذذذهِذاهؤذبهإلَّ حهإلمِذذةا  ههِذوكل موذذذإَذ هرذ ههه  

ذ بسههه  هههذ  ايههه ذذ  ذنههأذك،د ك ذمسههههإله ههه ذذوه ذ معههإلل قذ
ذذ ذوههديهه ذ  ذفهإلئِذموذ ةعهإل ذههذكذكل ك هبذكل ِذذذِصذلف خف ذذذومحهإلولهه ذ

كلهدج مذموذذ جِبذذذثههِذجقذوقذكل ا  ذموذكل بهإلج ذوقذذم  كضهههعههذلا قهإلاِ
ذذبهإللعمهدذَّهإلئ هه ذذه ذاهقذم   ذذذمهإلذ هههإل َّهه ذكلطهإل ههه ههذكلطهإلماههذجفىذج وذجب

ذوكلح دذلفإذجبذكلعإلل  وذ.ذبإللقس، 

 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

 

ذجةدذكل ا  ذم   ذكلح دكويذكلحسط ذكل  خذذذذذ
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 النظام السياسي لدى املسلمني

 سائٍب تربيريٍّ أعمى واجتهاٍد ونقٍل سافٍر بني استبداٍد

ذ

ةهإل ذ هدب اذ هههأنمهإلذ عهإلن ذك،مههذكُ ههه ماههذ  ذم
ذِ ههه ذنهمضههه هِذذوذ هعه َّههإلسذمسههه هامقذكلهعههإلنذِ ه ه هذ ذ ه هايههه ذذمههإل 

ذذمهإلذب وذك  مهإل ذ ةا ايذ هههإلئهبذونقهأذقج ى ذوِ ههقذِحذَ ذ هأجربِذ
ذ قذ ذ هإل جقذذذد   ذذذقنَ هِذذِ،ذف ذسهق و هأنمإلذكلعإلن ذذذهإلذكلةإلم قذاقذقمرذذذ ر

ذ مهإلذذ ِذجوذ    اذكلع شذكل ا  ذلمهإلذ كرفاهإل ذود هإل قذذذوجة  ر
ذموذكلغ وذك، طة ذرإلج اإل.

ذهذكبمذذ ذلحإللهذكل اضهههاهذ هههق ذةؤ ذذذقنةاقذذك،مهَذذفتر لمإلذذذااإلب 
ذ كذم يطإل ذب طمإلذوب طإذقمدكذبع دكذو هّدذذجوذج هاهإل ذو عفتر

وكله هخهفهفذذ مهوذكلضهههعهفذوكلهعهةه ذ ههههإل هههعههه ذذو هةه م ذ
دق َّهإلذذذذوكلثقهإل  ذ  ذ    ذمةهإل  ذكلحاهإلمذكلحضههههإلجي
ذ ذذوجهدكلهه ذذووك بهإل   لغ اههإلذموذذه ذيهؤذد ذونِهذذومطعهه ذذ ودايهإل  

ذك،م ذوكل ع ب.
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حذإ ذب هإلذ هههفَذ ذ قذذك،مههذكلةهإلم َذذاَذول وذنهإلسذقمرذ
ذ ذفَذ هههق َهإلنَذلَذبهإذقوؤذذحق ذذمهإل ذونهإلسذن ذكنرذذذكلح  ذقو ق ذققذ قذمهإل موذذذضق
 ذن إلذق هإلجذإلىذ لكذج ه  ذكلفإذ هفىذكلفإذذمذكُ ه نِذاقذجَذ

ذ طةغ ذقسذ   سذمعهإللةههقذذاِكلةهدرذذق ههقذجفاهإذو هههف  ذ هإسذنَذ
ذذكل هأسِذ مطذذذذ  اكذو طَ اكذو  ة قإلذذكلسهاإل ه ذكلذيذكر أؤ

ذإلذ قذك دمذول ؤذ ق طذكلخ  هذكلاذ ذهإل.ج َ ذذذدؤذ قذ ر

معق  كذجفىذمف ايذكل هههح مذذذذول وذنهإلسذك،مهَأذ
كنةثإلَّإلذذ لمذكذك،ماذ هاجاه ذذذ هاإلاه ذذذكل عإل هامذ  ذ    اِذ

ذ ذك،مهأق َّهدذرهإلبذبفة اذذموذكل  هإلبذوكلسهههطهه ذ هإسذههذك
ذذذنث ا ذ ذ هههف هإلن  ذذذ  هههاةهدك  ذذ طَ ايهه ذذمطم ذإلىذ فف قهإل  
 ذم ذ قذجقذ رذبد  قاكماهذااباهذمس قذذج خ ذم  هه ذكل إلموذذذع ذ قذ قذطرذمَذ

ذ ديهإلذو ذقهقذعهإلذجقذِ ذارذمقذذذِضذارذ ذل ذ َذجهإل  م ذذذه ذة طهقذدف  ذهقذذذقنةةهتر
ذمقذ ذدجكذق طباإل. ر

ذ إسذك، طة ؤذذذكل  دكناهِذذ هع دذكل  إلج ههِذقمإلذجفىذذ
ذذكله ه هحه ه قذ ذإ ذقسذنهقذذله ذ ه ها ر ذمهِذ هقذطهرذلهطههإل جهفهىذذذ  ه هقهاكمهاههه ذذجق
اإل هاهذوكلعسه ايه ذذإذك َّ  هإل يهذوكلسهذم هإللِحذذذمقإلِأذ
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 هذلقذ رذجقذذذوكلثقإل اهذوكلعقديه ذ حتذا إلاِذإذكلف ايهِذوقج إللِذ
ذ ِذ ذكلذئإلبذوكلخا إلس.ذ ِذ  عقذققذلِذذه ذةؤ

هذهذذذذ ذو حتذمَفهِذاهِذ  ذ أذهذهذكلَاوفذكلقإل هذ
ذكلفقذ هذهذك،نَ هذذذكل هههإل هههعه ذوجفىذ دِذذكلحضهههإلجيهِذذ مِذةر

لد طإلذد إلمإلذومح  م و ذذكلح ك  َذذِ ذ ذكنمإلجقذك  هاةدك يهِذ
 ذوب وذكلح  ذوكلةاكاِذ ذوب وذكل  اِوكلخاهإلنههِذذب وذكل  هإلاِ

ذكلهه ذب وذكل ههههدقذم ذكلطفسذذوكلطهؤذذوكلحاكن ذوكل اكمههِذ
ذ كمذوكلَف هذوكل ح ف و.بإللغَذذ ِذف ذوكل عقذوكل موذوك،مه ذ

ذقهقذلهِذذ سهههاهطهةههدوسذبههإللهعههدو ذذده ههإلن ذ مه ذ هههعه بهِذذِ ذ هر
ذ مإلذجفىذذ ِذ هاقذلطَذذبإل، طة  ذذ سه غ َ ذذمإل ذو هع ب ذو او ضهِ
ذذقول هكذبهإللخاهإلنهه ذوك ههه ق كاِذذمهإل ذوب وذك هههاط هههإلجِذد هإلمِذ

ذطرذو قذذ  ذ قذَِّذذمهإلجَذطرذه  اذبهإللغهدج ذ قذ ذذذحهأ  ذفقذ قذو قذذمة  عهإل   ذَخذسهههؤ
ذ أ ذذةهذبهإلل هإلضههه ذوكلحهإلضهههاذوكل سههه قذَ ذةهقذعرذ ذو َذقر ق 

ذ قذو َذ ذو قذذبههإللث كبههِتذذَبذ جههق ع هه ذ سههههإل كذ  ذوكل  غ اك  
ذك  ع إلجذمَذذو وكئاَذذم اب ه ذذذو ذ رذاقذذذقومإلنطإلذماكن َذ ذ.  ذف ذ حق
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ذذ همههأذمهوذ هههبه ههأ ذ ذكله هقذذإلهىذنهمه ض  ذذ مِذةهرذمهوذهههذه
كل  ذذكلاه بههِذذلمهذهذكلفة مِذذن ذ رذجقذقهإل ههه مهإل ذوقذكل  ذنَذذمطههِذ رذكل َذ
ذجوذج انإل؟طإلذذفَذِ ذفرذ قذ

ذ ذوكله هامه ه قذ ه  هقذذنهعه هقههدذقسذكلهةه ه  ق ذىذمهوذقبه كبهمههإل 
ذوَّههدذنههإلسذكلح  َذ ذكنمههدنذموذكلةطههإلا  ذذ   سذل ههإل مههإلذذقو ق

ذاقذفقذكنرذ ذدذوكنمهدنذموذقهرذموذكلعِذذذطق ذ َذ قذفرذ  ذ قذارذكل هههؤ مهإلذذذمقهدمههقذذذور
ذ َذ ذذَحذ حؤ ذمإلذ َذذذوقو ق ذه. ي دَذ قذذعإل َذمإلذ َذذذ ذو إل حهقذَحذفقذ ر

ذذكُ  نذكلساإل   ذذإسذنَإلنقذ إسذَّإلنذ  ذقم إ ذذكلح ؤ
ذكنرذ ذجقذمإل ذو حاؤذ هع بِذذذدَذققذجَذذذحفتر جف إلئمإلذو قمإلئمإل ذذذذمإلَّإلَ ذذذ ر

ذومَهذمَهذذمههإلذجهةهقهايهههَذقههإللهِذوكنه هفهقههتذمهوذجِهذ طه هةه همههإل ذةههدجه همههإل
ذ ذ قذوك هر  ذذ إلذنح ذكُ ه دإل ذكل ةامذكل ط ه  مِذكلَخذذِتذثؤذحق
ذ ذلهقذ قذ قذوكرر ذذذتر ذطرذوكل قذذنح ذكلع مِذذكل ا  ِذذماكدهأق ذود هإليههِذذهِذعهق

ذكلحاإلم.ذكلذك ذو    اِذ

نح ذههذكذذكل عهإل هههامِذذكل هههح مِذذإ ذقسذمسههه امقذ
ذذكلهمههدِفذ ذذلههدمذنهثه ها ذذ هاضهههمههإلذجه كئهَ ذ هعهر ا همههإلذذمهوذمهفه ه 

َهإلنذذذكج بهإلجَذذههذهذكلع كئ ِذذذمهإل.ذ  ذمقهدمههِذوكلعهإلمف وذلقذ كلط
ذكلسهههاإل ههه ذ  ذكُ ههه نذمَذ ذد ذعقذ َذذه ذاؤذَِّذ رذ قذذذ  ذ وله ذذذ هههإل ذخؤذ هههق
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 ذذط وِذقرذكل ؤذذو هه داهِذذكُلم  ذذجفاإلذلمإلذموذكل ف  ِضذذذ ههف ه ذ
ذ ذجفىذكل     ِذذذمِذجقذدرذكلقَذذوكد  إلجِذذبإللح  ِذذك  ههها ثإلجِذذاهِذق ذوقدق

ذذبه هوذكله ك ههِبذ ذوكله هَ ذذنِذاؤذحهق ذذ  ذمِهذوكله هَ ذو ها ه ههِبذ  ذوك،ههق ذذ 
ذوكُنةإلْذوكل ؤذذاِكلةطإلذقول يإلِ ذ ذذهِذعقذدك قذكل َذذاإلِ ذقِذةقذ هي د ذوق هر

ذوكُل كنِذذك ه ع إل ذكلق مِذذ ذوم هاوجاهِذه ذلقذ هإلوقذومَذذله ذ إلوقذمَذ
ذ هةهعهفهمههإلذمهَذ ذوك مه هثههإل  ذمههإل ذفهقذ هرذبههإلله ه هةه ه ذوكله هطهفه ههذ ذهقذقههق

ذله مههه ذذكله سههه ولهاهههِذ ذك  ه ه ههإلجهاههه ذكلهحهاههإلم جهوذ ههدبه ها
ذذو ههههإلدهبهههقذ ذوكده ه ههإلجِذذكلهحه   ذك،جهفهىذ ه ذكلهمه ه هطههه
ذ فبإلذو  ْ عإل.ذذطإل ِ ذل وككلخ اك ذِ

ْكويههِذذذك نفاكِجذذموذهطهإلذنهإلنهتذبهدكيههَذ ذك نحاكِفذذ  ذ
كلا هه د ذوموذهطإلذق ضههإلذ طةغ ذقسذذكُ هه م  ذذجوذكلطمِجذ

ذبِذذكُ ههه ِ ذذمحههإلولهههَذذةههدققذ قذ مذمههإلذاقذجَذذث  ِذ رذ قذوكل ا ههه ههد 
ذققذ قذكنرذ جوذج هه  ذكلفإذ ههفىذكلفإذجفاإذو ههف ذ ذن إلذوج ذذضق

ذققذطرذ  ذكلحد  ذكل هههح ح:)ل َذ ذذذذوؤذضهههق َجاقمذكُ ههه ِنذَجاوم 
إلذذ جاوم ذ ذكلطإلَأذبإلل  ذ قف مق بؤ ق ذجاوم ذ  ههق تر ذذ   فؤ إلذكنر قققضههق

ذكل  م( َ ذوِِراََهوؤ ضإل ذكلَح ر ذنققر لََموؤ وؤ أق ذ.[7] ق
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ذ إلنرذذذقمإلذكلعإلئ ذكلثإلن ذلمذهذكل سه امِذ ذف  اِذ قذذ هإلجَذحق
ذَه ذطهقذمَهذ ذبه هوذمهق ذا همههإل ذو ذ هقذ ذ هَذذوِذ هرذطهمهةهق اده سذذةهرذغههإل جونهمه ههإل

َذكلهطه ذذإل ذمهطهمهِجذ ههذمهذ ههههإلده هقذ ذومهطهمهِجذذ ِذَه ذ هِذذكلههد ه هقهاكمهاههه إذقههر
ذكلسهههفه ههإلنهاههه ذو ك ذمههإلذجهقذ[8]لهفه ههإلوج يذذك،ده ههإلن َّههأذارذ 

ذذذ،ذكلم  قذةؤذوثقذذك   مإل قذ ذذ ك ههفهِذمَذذذجور ذذج ذ  هه  ذذلةطإلاِذ ِذعرذكلسههؤ
ذلطَإلنذكلح  ذ  ذكُ  ن.ذ ف   ذ

ذِ ذذذإسؤذ ذكلساإل  ذ  ذ كئامذمَذذك   مإل ِذذوقذةر  فح وذ ر
كلد  قاكماهذذذم ه فِحذذذإ  نذونمِةذوذجوذجو ذكُ هذ رذ ةقذاِذاقذ

ك،د إلنذكلسهههف إلناه ذل سذموذ هههأنإذإ ذقسذذوم ههه فِحذ
ذَحذ قذ ذفرذلِذذكلسههف  ِذذ وسذكلطَاِذذذ  ق ذحق ذذأِذثقذك،مرذذأ  ذذكلق   ِذذ ِذ رذوكلخق
ذنقذ ذكلمدف.ذ قذحر

ذذكلد  قاكم ؤذذ لكذقسذكلطَإلنقذ ذكلغاَبذذإَذ قذبقذطرذاقذومإلذك ههر
سهههف  سذذبإذكلحدكث  سذكل ذَفذاِذمرذاكثذكل  نإلس ذم إلذ قذموذ َذ

ذ ذذايذكل هههح مِذَ ذطقذمَذذذوبعَضذ كُ ههه ماهههذكل عههإل هههام 
ذذسه    َذ قذ ذذل مهذكل سهف هذجق دم ذذكلعإلن ذذكل هأسِذذك ها عإلبق

 
هـ(، له أول تصنيف  450  –  364بن محمد بن حبيب البصري الماوردي )أبو الحسن علي   هو  -  8
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ذل قذداههإلم ذذونَههإلنقذذو ههها عههه ذ ذ ذنَاك ذمقذذدو يهههِذحههر  ذذإِذضههه  نههِ
ذذكلههدنه ه ي ذذهذجهفهىذكل ههههأسِذوكَّه  ههههإلجِذ ف ذذارذكله ههإل يذكل ههه 
وذجوذنَإلنذكلدولهذوكل ة   .ذول ذذكلد وِذذهذقماقذوك ههاةعإل ِذ

ذكلهغهابذكله سههه هحهاهههِذذ هعههإلجَضذ ذ هقذذنههإلسقذ كله ه ذذذمه ذ يههإلنههه
ذكنه هفههأقذ ذواه هبهاههإل هِذ ه ذنهطهيسههه هِذذ ر ذذجِذ هعههذ ذمهوذكله هَذذمههإل ذ ههإسؤذمههإل

ذ ذكلههذيذنقذكنسهههةههإلمههق ذذ قذَؤذإذم ذكُ ههه ن ذذكلحاههإلمِذذقم جِذذ َّ  ق
ذمإل.و ف فقذذوكلاوداه ذذكل إل يهِذ

إذجقذ دقذكلذيذكبرذ"ذك،د إلنذكلسههف إلناه"قمإلذم هه فَحذ
ذُضهههفهإلاِذو   هههف م  ذكل سهههف  وذوم  ف  ه ذ قمهإلاَ

َّهإلمهتذبعهدذ هههق طذكلخ  ههذذ ا يهه ذذذ  ذََذجفىذنَذذذكل هههاجاههِذ
جوذذذمإل ذ إنإذنذلكذَّإل ها ذد إلمِذذذ  ها إلِ ذذكلاك هدمذو ةا اِذ

ذمَذذذك ا عإلِبذ ذ قذسر كلع اذ  ذ    ذمةإل  ذكلط إلطذذذكِ ذدؤذةق
ذكلا ذذامِذجوذمسإل قذذذ ذوجإل   ذكُنسإلن ّذ  ايهذذكلذيذبفغ إذكلةذدِذ ر

ذكل عإل ام.

ذكل ةهإل ذذكلفقمهإلاَذإسذقَّ هههىذمهإلذبحثهإ ل ذ  ذههذك
ْرذ قنم  هإلذ ههادإلذوبحثإل ذذإذم كضهه  قذ ك ِذاقذفرذمَذذذ  ذقه  ذذذ  ةإلو

َْذ ذا وذبأ له ذسه َمِذ ذمَذمسهاةد ذذذ ا ي ذذذد   ذذذنَإلنقذذذب إلذ ذ  ةإلو
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ذعقذ قذمذن ههه  هههإلذمَذدؤذعقذ قذ ذ قذ ة  ذقوذكلث ذذهقذاؤذط ذ ذ قذكل أو أِذذهقذفقذسههه 
ذذكلد له ذقوذقمإلجكِ ذ  ذقوذوك ههه  هههحإلبذاة  ذذ إل هههد ذذذَّاإلأ 

ذقم ا.ذذذذذذذذم كِجذذذ ع  اِذذ  طهِذذذائ س ذقوذك قإلاقلذه م ذذذم فحهقذ

ذكلفقهإقذذذ ذذإسذههذك ذمطهذذق هههؤ م هدكناهإل ذذذذإذمعهإلويههَذسههههق
ْرذذوكل هإلوج ي ذ ذل ذ  ةهإلو ذو ةا اك    ذقه ذمبهإلدثهإذذ طَ اك

كلعمهدذذذك ر اهإلجذوو يههِذذبهإلُمهإلمههذوقههأِذذَّضهههإليهإلذم عفقهه ذ
ذذكل ْجكاذوك،ماكاذوو مِذذو قف هدِذ إلاذوك  ههها  ا ذفهقذ رذ ِذك  هههر

كل ههف ك ذكلخ سذوكلحجذوكلقضههإلاذذذوإمإلمهِذذوكل َإلل ِذ
ذوكلهغهطه ه هههذوكلهةه يهههذوكلهخهاكجذذ وكل ههههدَّههإل ذوكلهفه ا
ْك ذذ ذوجنههإل ذوإَّ ههإلجههإل ذود ىذووَّفههإل ومف اهههذك،جضذم ك ههإل

سبهذقماكذوقد إلنذكلعق بإل ذددو كذو ع  اك ذوقد إلنذكلح
ذبإلل عاوفذونماإلذجوذكل ط ا.

ذكل بهإلدهَ ذ ذكلسهههفَفذذههذه كلفقمهإلاذذوذمذقو هههعمهإل
ذكُ ههه مه ذ جك ههههه ذ ذكله ههإلج هخ ذذوكله ه ه هفه ه هوذجهفهىذمههدكج

ذ ذكلخفَفذلف    ا ذوقنم قذذ هإل هههفهه ذذذو حف  ذومحهإلو    ذذمهإل
فق حإلذبإللف اذكلغاب ذ وسذ دوم.ذ لكذقسذكل عإل ههاوسذ قذ

ذذمإلذلفطَإلنذكلسههاإل هه ذكُ هه م ذكلحّ ذ ِذ امقذمَذذذجدنِذذذهقذبقذفقذثرذمقذ
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ذذك،رامذ ق ههه جَذذبههَذفقذثرذ ذقمهإلذكل قذإ ذقه ذفقذ قذم هإلذ ذ ةهإل  ذ اهإذمَذ
ذمَذذذهذكذكلفقإذجوذ غ اهِذذذقد إلنِذ ذ قذسهر هذذوجةَ ذذكلع هاِذذكِ ذّدذةق
كل طإل هبهذذذكلحف  ِذذجوذ م مإلذوك ها عإلبمإلذووضهِ ذذذكل  فَ ذ

ذلمإل.

ذذ لكذقسذكلة هايهقذ ذهِذَقذققذْمططإل ذب قذذوِذ  ذجكهِذذذَّدذبفغتر
ههإلذذدك ِذ هِذمهإلذوكجرذمهإلذبثقهإل  ِذ ِذققذمهإلذوثِذ اكم ِذمهإلذبِذ ِذجرذوقذذ   ِذمهإلذوجقذا ِذ رذ ِذ
ذعإل َذجكذ قذ هههةحذبإذم عذ ذققذذغإل ذفقذةرذمإل ذمقذفِذجقرذذذضهههِجذبطَذ ذ هههَ ذذمإلذم ذنأ 

ذ ذكلفها ي ذذ  ِذكلحَهذذاوِبذضهههَ ذ ذ قههإلمههق بههذلههكذ  ذنثه هاذموذذتر
ذذ  ذََذك،َّ ههإلجذنَذ ذولقذذك  هههاةههدك ِذذ حههإلو ذ او ضق ذذاِذمرذكلققذذ قذةر

ذ ذمةقهإلِ ذذذهِذل هإل هؤذذكل ا  ِذذكلع ِشذذ هإلسقذوك  ههه غ   ذوضهههق
َْذ ذلقذ ِذلرذكل ة   ؛ذن إلذ ذذذتر ذ قذجقذذجاوش  ذذذامقذسههإل قذمَذذذضههتر هإلذذاِذج ههر
ذ  ذقَّ هإلجذقرامذبِذ ذذث جك   ذقهإلم ذسههه قذمَذذذ هههعةاهه ذذذوكن فهإلضهههإل  

ك،د إلنذذإِذقرذ ِذموذذذذمإلذموذ فسهههفهذكلد  قاكماهذقو هههعإلجك َذ
موذذذوَذ  ذ قذمإلذكل ؤذاإليإل ِذذذنإلسذ  هاقذذ ذوإسرذاكثاهِذكلسههف إلناهذكل  ذ

ذدقذ ذقوذ قذذه ذ إليقذمإلذ وسذوِذبطفِسذذمإلذكلعإلن ذ أنِذذذ دب اِذذ   ذ.  ذ  ذحق

ذ ِذولقذ موذذذهذومف اوهَذجف هإلَؤذذذ قذو ِذب هإلذقَذذَبذارذنهإلسذكلغذور
ذ ذ هههَ ذ ذ قذجكَّاهِذذثقإل اه ذذف ناإل   كلةح ذذذه ذإلىذم ك هههفهِذَ ذفِذحر
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ذبقذ ذو قذفقذوكل طق ههب ذمم ههإل ذغ س ذ وسذنقذفَذةرذغ ك ذذأ ذفههق قوذذأ ذقوذمفههق
ذذ  ذ قذهِذذذ ه جِذََّذ ذإذكل  نإلن  ذاكثِذ َذذ  ذ    اِذذذ قذ ذَّدذ هإلهقذوم    

ذمَذذذضهه وَذب إلذ قذذكلسههاإل هه  ذ  دب اذذموذكل  ههإلجنهذ  ذذ م ذ قذسههر
م ذم ذومحهإل هههب ِذوماكَّة ِذذكلح هإلنِذذعهإلن ذبهإلر اهإلجِذكل هههأسذكل

ذاكجِذ ذقوذإَّرذمِذلِذوج رذ ذذكلسهههاهإل ههه ؤذذ ذ هإسذكلفقهإقذهِذه ذجطهدذكلحهإل هق
ذلهدمذكل سهههف  وذ هقذ موذذذاهه ذاقذفرذمَذذذقهه ذفقذإذ  ذدقذم هإلنهقذذذَ ذاكوِذ َذذأؤ

ذبِذذه ذ ؤذ قذ هههف هإلن ذمَذذذ قهإ ذ ذذبهإلغ ذ هههِ قوذذموذكل ههها عههذبهإلههت 
ذ ذهقذذذااباه ذذذموذثقإل ه ذذذ فف قإل   . ؤ ذه 

ذ ذلههق ذكلسهههفه ههإلنهاههه ذك،ده ههإلن ذدقذإسذ هقههإ ىذذدكمهقذمذكلهقههَ
ذوكل َذ ذذغهإل جمِذجوذمَذذ قذةقذ وذجقذثِذدقذحهر ذنقذارذ هههق هذ هدِذبِذذ  ذارذ قذذدهإلن  ذذهِذقهق
مإلذذ  ذ  طِذذذ مإل  ذمإلذونَاِذمإلذج ف  ذطِذ  ذمإلذوهقذجَ  ِذذذ كلسهف إلِ ذذ    َذ
ْ ذوذكل سهه ول وذقوذ ع لَذمإل ذ ع  ذ  ذو ن  ِذ ذذكلعقإلجكِ ذذعَذم  ذو  

ذو هَذقوذ هحه ه هَاذ ذذ َذقه هذهههإل  ذو هَذفه ذمهِذعهرذقوذ هَذذدؤذكلهحههق جذجهفهىذذ  ذعهقذطههإ 
ذ ذكلهةهَ ذطهر ذعه  هاقذ هقذذهِذحههق ذو هَذطههإليهههِذهذجهفهىذكلهةهِ ذْو ههإلِ ذذَ ذ هفه ذ 

ذو قرذذ موؤذكل خههإللف وذو  و ذ قوذذكلعف ههإلاق ههأذل وذ  ههههإلا 
ذطَذ سَةذ ذ.و ذوكلَؤذذمهِذةرذه ذلف  ذدَذفِذم ذقوذ ةر
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كلذيذذذكلا ههدقذذإ ذن فذ سهه  جَبذنَذهذكذ ههأرذذذ ههف إلن  ذذذ قإ ذ
ذ اإل اه ذذذ  ذََذإلىذنَذذذه ذكَّقذ ؤذإل ذو إلج ذبإذ قذبفغ إذكلة ايهذدإللا

ذومحإل هبه ذذو طف ذكذوماكَّبه ذذهإلذ أ هيسهإل ذدِذ قذهإلذبِذ ةعأذَّاكجقذ
ذنا  ههذ قذذ ةط ذبمهإلذداهإلم ذذ  ذََذو    اك ذنَذ ذذيهإلِ ذكلحا ذذوَذ قذضهههر

ذ   ذ ذو عف  هإلذو  هإل َذجقيهإلذو عة اكذوك   هإلجهإلذو طق ذذهقذكلعهإلمهؤ
ق م مذذجك مِذكلة هإلجههذجفىذإذ  مهإلذإجك مَذذ سههه  َذذجفىذَّ كجهدقذ

ذكل سي اذوكل طف ذذوكل او ض؟

ذمإلذبطإلاَوم   جم ذاإل  َذذن فذ س  جبذنَ إلذدد ثه ذ
ذ ْكجك   ذكلعهإلمههذو ذذكلهدولههذكلخهإل مههذل مههذ ذب   هههسهههإل مهإل

ذ ذوَّه كجههدِذوهه ه ههإل   ذكله هعهقههدمِذ  لهفه ه  ه هفذوكله هاَّهاهههذذهههإل
ذوإ كجك ِذ ذكل ان يههِذوكل حهإل هههبهه  ذذمهإل ذوكل حفاههذمط هههه   

ذ  ذذوجف اه ذذو ههطإلجاه ذذ يه ذوكَّ  ههإلذذ ةإلجيه ذذوماكن قذذوماك  ق
ذكل    جمِذو  ههها عإل ِذ ذذم  كناه ذذذمإل ذذوضهههاكئبق ذذومسههه حقإل  

ذهإلذكل  خ ه ههِذ ذوماكن ِذوق طباه ذذإلذومطاه ذو   نإلذوَّاوضهذ
  ذ    اذكلعف نذوكل هههطهإلجههذوك َّ  ههههإل ذوكلةي ههذب هإلذ

بمإلذب وذذمإلذكل ئقهقذمإلذوم إلن قذمإلذو هاإل  قذ   اذلفدولهذكد اكمقذ
ذكلدو ؟
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ذن فذ سه  جبذمقذ ذطإل هِ ذذلفحاإلمذم   جم ذذ،ق ذذوم هإلنأق
ذ إ ذذ اكثهِذذاكَبذجطمهإلذِ ذذذضههه َ ذ قذذذمسههه ةهدمد ك ثذوقدهدكث 

ذك سههعقذذَّضههإلئ  ذذبطَإلن ذ ذذذتر ذبَذإذوماك ِذبَذعقذ ههَ ذذكلقضههإلاقذذإ ذ عافق
ذ وك  ههها طإل  ذذك ب دكئ ؤذذوكل كَّف ذوكل قإلضههه قذذكلةإللسق

ذوكُبهاكن؟ذوك ه ذذكلهطهقهِضذذومهاك هعههإلِ ذ ذخههِ ذكلهقه كجههدَذذذ ر ذذلههإ
ذكل َذ ذطرذكل    بههه ذ هههِ ذذسههههإلماِذل قذذ هههَذَ ذطقذنذوكل َذل د ههإلذهَذ ههق

ذ ذوك هههر ذ هَذكُ هاكاك   ذدِذحههر ك ره  ههههإل ذ ه ذذ هاههإذنهَههإلنَذذثق
ْجهإلِ ذ ذكلةطهإلئاههذوكل هإللاههذوكل ةهإلجيههذوك،َذذكل طهإل يهه ذذاِذ هههق

ذض إلنإلذلفعد ذوكل سإلوكمذوكلحايهذوك،موذوكلحق ق.

ذكلة هههايههَذذههذهذكل ةهإل َ ذ ذذَ ذحهإلوِذو َذذكل  ذجا  مهإل
ذ ذَِّذمهإلذو    اقذمهإلذو طَ  قذضهههة قذ ذةهقذههإل   هإلنذك،دذلفقهإذأق

ذمسإلدإل مذذمإلذقوذ غ اهِذبإل ا عإلبِذذكلسف إلناهذكل اكثاهِذ ذإلذودأ 
لإذذ ذ هفهقذذب هاي ذذ قإ ذذذقنإذمةا َذذمإل ذو ك ذمإلذ  ندَذإ ه إل  ِذ
بإللطَإلنذكلسهاإل ه ذكلذيذوضهعإذجبذكلعبإل  ذو ذذ  هايه ذ

ذبهإذمِذذهقذ  ذب هإلذمَذذةامقذجِذ ذذور ذذكن قهإلئاهه ذذ ةا اك   ذذ هههاج  ذذذبهإلغ ذو هههِ
ذ ذ.بإلهت 
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ذَؤذَّهدذنقذذ ههه نَذإنهإذإ كذنهإلسذكُ كلفا ذذ ههه وسِذذذ ذ َّ  ق
مهإل ذ  ذ    ذمةهإل  ذكلعبهإل مذوكل هإل ذذوكلة هإلجههذو ف فقذ

وك َّ  هإل ذوكلع َّإل ذك    إلجاه ذن ه  هإلذوك هاطبإلمإلذ
ذلهفهقه كجههد ذ هقذذمهوذكلهط ههه  ذوَّه كجههدقذ ذو هطه  ه  ذ هِ اه هاذذور

ذط ق ذقسذ   سذَّههدذقهرذكل قذ ذذ ههأق ذلِذذ اقذقرر ذك،مهههِذذةطههإلاِِلاههه
ذذهِذيهؤذ ِذفرذعقذنمهإلذلفرذاقذكل هههإلمفهه ذو قذذاههِذكل  نذكل هههإلههدم ذوكلعبهإل مِذ

ةإذذ ؤذموذقم ذ ذ د وذبد طإذو ذ قذذذوك ج ةإل ذقوذل َّ بإلِأذ
ذ َّةف هإ ذوههذكذ  ههه اذإلىذجهدوكناههذكلةهإلدهد و ذذذِبذ رذ هههق

ذو ق  اذكل  كل و.

ذو ك ذق هههةحذلِذ ذل هأذههذك ذ هإلذقسذ قذ رذ كمهإلذودق ذ هدكج ق
ذكلهةهمه  قذذك،مهاقذ ذو هةههذله ك ذكله هعههإل هههام  ذكل هههحه م ذذمهفه هاو

َهإلن ذذجمِذ قذفرذةقذكل هإل اههذل ذ  ذثِذبقذطرذل مههذكل سهههف هه ذمَذذ هدب اي ذذن
ذكنةثهإلَّهإلذمة عاهإلذق ههه  ذموذكل  هإلبذوكلسهههطهه ذومهإلذ َذ أذذ هقذحر

ذإ.كنِذّاذقِذ َذجف م إلذوقذ

ذقسذنَذذ مأذِسقذ ذكلعقبهقذذدذونق ح قذاذجوذ هإلجدذكلِةذ  ذ هق
ذ  هههاهإل هههاههذذذ  ذََذكلعبهإل ذموذنَذذ ن  ههههإلفذمهإلذوضهههعهإذجب 

ذإل؟ومط فقذو دب ايهذ   سذلطإلذما عإلذوَّإلجدم ذ
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ذ ذذإسذكل ا  ق وم  هأ ذوإسذذإلىذههذهذكلغهإليههذ ههههإلق 
ذذذموذكلعف ذوكل ةابهِذذذكل ك قذ ذمإلذذجفىذكلة هاِذذذكسقذ ذوَّدذجقذضهي أ 

ذ ذقمههإلذمهعضههه َ ذشذوكلهغِذةهقذجكسذمهوذكلهغهق كلسههه هاذذ ههههإلوم 
ذذذ هذكَ ذذذوكل سههه اِذ ذ هههَ ذعهق ذسههههإلجِذ ذومقذ اكماهه ذمَذذذب  ذ قذ  ذجقذذذبق ذهِذ هق
 ذمطمإلذمإلذ  عف ذبإلل أ ههيسذوكلةطإلا ذومطمإلذإلجبه ذكل اكثذضههذ

بإلل    اذذإلذ  عف ذبإلل فسههه اذوكل تةيت ذومطمإلذمإلذ  عف ذم
ذوكل سي اذوكلح إليه.

ذكلهةهحهه ذإ ذقسذنقذ ذوله هسذلهطههإلذ ه ذهههذك ذمِهذ هقذسههههر إذفههؤ
ذث ذ قذ إلْيهذكل  ذ َذك ج ِذذبإل َّ  ههإلجذجفىذكل فا كِ ذ مذذدقذأذ ههَ

ذكلسههاإل هه ذكُ هه م ذولَذذكلطَإلنِذ إ ذ إلجن وذمإلذ هه مذذ قذ قذحر
ذم.كلةإل ؤذذكاِوك   ذكلطمِجذذضإلِ ذك  ذذ لكذإلىذمإلذبعدقذ

َهإلنقذ ذكلط إسذنهإلسذمةياهإلذجفىذكل ههه جمذذذ لهكذقسذههذك
و ذ خاجذجوذذلفة هإلجههِذذكل  ذ ع هدذك ج بهإلجقذذكلة هإلجاههِذ

"ذ قإذه ذن إلذه ذم هاو ذ  ذن إلب ذكلسهإلب ذكل  إلبذوكلسهط
" ذذهذمحإلولهذنقديهذلف أ ه أذوكل    اكلسهف إلناك،د إلنذ

ذ إذكلقهإل هههدمذكل   يههذلقاهإلنذكلخ  ههذ هههب فهِذذذ هإسذك ضهههإل ق
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وذضههاوج   وذ رذاقذ قذإ ذب لِذذلاك ههدمذكلثإلناهذكل ط َام ذ ذ    ذك
ذإ:ح  قذدكهذولَذ  ث سذَ ذ

ذكلطَههإلنذجفىذ هههع ههدذكلطَاذذبطههإلاِذِلاهههِذذ–ذ1 هههذك
  هإلجاههذم سهههإلويههذجهإل لهه ذذذذم هدكناهه ذذذوكل  ة   ذم هإلج هههه ذ

م  إل هه ه ذو ثب  إلذ،جنإلنإذذذَّ يهقذذإذم يطه ذفِذاإلنِذو  ههي دكذلمقذ
ذ.عه ذدك ومذو    اكذومطإلضفه ذذد إليه ذ

ذذك  هه ههمههإل ِذذِلههاهههِذذ–ذ2 ذكلههخههإل ذبهه ههق ذذكلههفههاكِغذذاِأر
ذ ذذج ه دذ ه جوي ذذكل  ها ع  ذب ك ه هذمطمج  ذذ ضه ذكلحف  ق
ذلِذ ذكلطهإل عهه ذكل طهإل هههبهه ذل رذ هق   ذكل  هإلبذذذبهإذد   ذذ رذاِذ قذذإل

ذو ذ هقذ ذوكلسهههطههه  ذحهر إل همه ههإلذب هخه هفهفذضهههاوبذذ ؤذأذكلاؤذ  ههِ
 ك  اطبإلطذك،  لاهذَّاإل إلذوك  إلجإل.ذ
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ذ

و ذجفىذذنَا  إذ  ذن هه اذكلد ذذذرفدوسذجطدمإلذ ههإلغقذذذإسذكبوقذ
ذَبذفقذ ذوكلغقذِبذفقذإسذكلائإل ههذ ذ   سذإ ذبإللغقذ"[9]بق لإ:ذذكلع هباهِذ

ْقذ ذ ه ه سذإ ذبههإللهع هههبهاههه ذو كلههدو ذنههأجه ههإلجذذ ذقسذقجه ههإلجقذجهقذ 
ذكلا  ِعذذإلىذ هههوذكل َّ فذث ذإلىذ هههو ذذدِذ  ذ قذك، هههخإل ذ  ذكل ؤذ

ذ ذنهإلسذَّهدذ مقذ[10]ذوكنقاكضهههإل ذذمهإل ذاقذهقذ ذب ث اذموذكل ضههه   ذقه ؤذذسق
ذمَذ ذذذفه ذعضهِ ذ هاإل هاهذ عإلن مإلذكلف اذكلسهاإل ه ذلدمذكل سهف  وذوإسر

 أ ههيسههمإلذذذكلدولهذو ههاجاهِذذن هه اِذذعضههفهقذل ذ ضهه ذلمإلذد  ذمَذ
ذوكندثإلجهإل.

ذإذ قذول وذنهإلنهتذنَا  هَذ ذ هههَ ه ذاهؤذَِّذ رذكلفقذذأمِذكلط هههذذةهإلهِذ  ذك  ذذذب 
ذ ذم ذْقذإذمع ؤذلديرذذكلقةفاهقذذهقذ ذ،سذكلع ههباؤذك  ههاةدك ذجإل م ذذ ِذَقذنَذذذسقذأرذ ههق

 ذوم ح  هه ذذجفاهإلذمم  طهه ذذذإ ذ هههف هه ذذَجذ ِذطرذكلهد طاهه ذ ذ َذذبهإللهدج مِذ
ذ ذذكلف اذكلسههاإل هه ذكلذيذجا  إذكلسههإلدهَذذق ههطإلِفذذ إسذمخ ففق
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ذذِجذكُ هه ماهذمطذذ ههق طذكلخ  هذكلاك ههدمذنإلسذجفىذهذكذكلطمرذ
ذقوذمإلذ قإلجبإ.

كل  ذذضههه ِضذكلعقذكل فهكذيذواِذةرذ ذكل فهكذكلةقذََذ لهكذقسذنَذ
ذ ذسهههمإلذك،م   سذوك ههه  ا ذإلىذج هههانإلذهذك ذل ذ  وذ قإَذق هههؤ

ذوب هأث اههإلذإ ذ ةا اك ذ ذكلسهههف هإلناههذكلهذيذن ههههأذجطمهإل ذذك،د هإلن
ذلمإل.ذق د  ل  اه ذذود إليه ذذهِذاؤذَِّذ رذكلفقذذلسف  مإلذكلغإل  هِذ

ذك  هذذ و ِذذلهقههدذن ههههأ ذ ه ه ه َذ ذ–"كله ههإلوج يذذةههإلهِذهههذك
ذذ"كلخفدون  ذ ذاقذغقذإ ذث ذكنرذَّقذ رذكل ة   ذكل سههف ذو قذذرإلججق ذ ههق   ذذذتر

كلسههه هإلاذذههإلذ  ذ ذ هذوَجذمقف بهه ذذذهبهقذفقذكلقماذوكلغقذذمِذق ؤذقجضذكل كَّ ذبِذ
كل  ذ ههإل  ذذكل ضههعاهِذذكلطَ ِذذمإلذ  ذكل إلا.ذن إلذه ذ ههأسَذو اوجَذ
ذ ذذك،جضق ذه إل.كلةعثهذكلطة يهذوكلخ  هذكلاك دمذوبعدقذذَّةأق

كلهد  قاكماهههذذذن ههههأ ذكلطَ َذذإلر  فذ سههه ا ذكذبهذنهذلهذ
 ا يههذذذذ   هإلا   ذوَّاهإل م ذذذ حهتذا هإلا ذد ب ذعهد يهه ذ ق نذكل ؤذ
ذذ  ذجرذو قذ ْ ذذذ  ذفِذفرذرق ذذذج ه  ذقو  إلجهِذذموذ مإل  ك ذم هفحه ذذذذضهغ، 

ذطهقذ هقذ هرذههقذذبهةسهههِ،ذ ذوك نهرذ ههِ ذكلههدولههه  مهقهفه بههإلذ ه ذقجضذذاكِأذغهِذإذجهفهى
ذكل كَّ .
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م ذذذه ذ  ذ  هاههإلذم عهإلجضههههذذول وذنهإلنهتذكلهد  قاكماههَذ
كل ههعبذذذمة عهذكل ة  عإل ذكل سههف هذل  نمإلذ عط ذ ههاإل مقذ

ذإذجفىذدسهههإلبذ هههاهإل مِذب هدذكلح بذكلحهإلن ذوَّاهإل  هِذذكل ح  امقذ
ذ مطِذإ ذ هإنمهإلذ  ذمقذودهإلن   هِذذكل هههاِعذ موذذذمهإلذجفىذك،َّهأذو هههفهتر
ذذذكل   جِذ ذذكل  ج  ذذن عذموذكل دكو ِذذذددكذ عفمإلذ سهه    ذ حق  ق

ذ.جفىذكلسف هذب وذَّإل مذك،د كبذوكل طَ إل 

 ذ إنمإلذل ذ س   ذوجة اه ذذقمإلذ  ذكلدو ذكُ  ماهذجاباه ذ
ذذ  ذجقأذكلسهف هِذذذقسذ  ثاقذ محإل هامذ  ذذذإ ةإلبإلذقوذ هفبإل ذوبق تر
ذذ كئامِذ ذبال ههإلنههإل   ذو هههحفههإلذذمعههإلج ذم كد وذكلم كا  وقد كبههإل

ذ.م عثام ذذذرة له ذ

جهإل مهإلذ  ذقومهإلنطهإل ذمطهذذلهدَذذكلف ايّذذنهذلهكذنهإلسذكلط هههإلَطذ
ذك  ةههإلهِذ كل ههإل ههه ذج هههاذجفىذ ههدذهذكلقاسذ  ذبههدكيههذذباوْذهههذك

وموذجفىذذذجضهههإلج ههه هدذجةهدهذوك، غهإلن ذوذمح هدذذكل م هإلويذوذ
ْرذ[11]نمةم  ذ ِذذذم كو هه ذذذلحهدذكنسذمحهإلولههقذذ ذإ ذل ذ  ةهإلو ب وذذه ذةهؤ

ب وذوذ ك  هههاةهدك ذكلسهههإل اذ  ذك،د هإلنذكلسهههف هإلناههذكل اكثاهه
ذ ذ  ذ   قاكماهذبفدذكل ط أ.كل قطؤذذك  اةدك ِذ
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ذفقذمقذ ذحهق ذوم هإلج ههههذنهذلهكذ  ذمة  عهإلذتر ذذه ذ طهإلذ  اك ذ و  
ذوذذك ههه اكناه ذ ذك  هههاةدك  ذومبإلئ قذذمإلجنسهههاهذ ح أذر هههإلئصق
ذأذ  ذكلفضهههإلاذمقف بهه ذاقذغرذكلغا بههذكل  ذ َذذك، سهههإلنِذ   ذذذ ذقنف 

ذ. إلج ذلمإلذنِذذ ؤذ ِذ قذذ رذفقذ  ذكلس إلا ذ قذذذكل إلاذوَّإلجدم ذ

ذَّ ماهذل ذ قذذكلحإل ذنذلكذجفىذ و  ذذ ط ةَ ذ ذذموذجإلههِذذذ رذفقذسههر
ذجوذك،جضذوذذك ا اكِبذ ذكل ة    ذق هؤ مإلذمغإلماوسذ سهفف كذإلىذسهق

ذ"ذ هإل قذ د إلنذ هف إلناهلذقنَ هذ"كلسهف هذمسهاث ا وذ سهإل قذ ذذ ر
ذ  ذج اه  ذن إلذ  ذكلحإللهذكل اناهذِراذقيإلنذكلعث إلن  و.

كل سههف هذذذهذهذكلط إل جذكلسههاإل ههاهذكل  ذجا  مإلذكلسههإلدهَذ
ذ إَّإلمهذك،مهذن إلذقرفقتذ  ذذذ مإلذ  ذإ ههعإل ذ ههع بمإلنف ذذ  ههفتر

قفذقمهإلنذا اههإلذموذكلهدو ذذكلهدولههذكلاكئهدمذكل  ذ كل هههإلههدمذو
ذ.دامه ذذذو  إلنِذذ اإل م ذذذونإلمأِذذونفإليه ذذه ذيؤذد ذطِذبِذ

ذ ذذذموذق هأذ لهكذ ما ر َهإلن ذذاَذَ ذطقذ َذذ هد هدم ذذذدهإللاهإلذ ج ك   ذلط
ذذ هفهفه هقه  ذ ذونههأنه ههإلذ هق ذكله هةههإلجبذكلهفههإل هههفههه  ذذ َذ هرذمهوذ ه ه ه ذهههذه
ذ ذ.ذذاِذكل فرذذا اقذذذَجذ ِذطرذمإلذ َذإلىذبعِضذذفإلجِذك، ر

َهإلن ذذذ  ِذفف ذإسذمحهإلولههقذ ذإ ههه ماهه ذذإذكلثقهإل اههَذ   هَذ هد هدذهَذذذن
ذذذَّ ماه ذذإذكلذك اهَذف س ذوه   َذن إلذ  خ ؤذ إذذ ههه س ذوه   َذَاذن إلذ خر
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 ذلةاكلاه ذذإذكلساإل اهَذ ذوه   َذمإلجنساه ذذذوك َّ  إل يهَذذك    إلجاهَذ
ذذجذناإلنإل ذ ِذطرذبمف كناإلذ َذذل سههتذإ ذ هه حإل ذ َّإلبأذلفحاإلم ذذذا اقذذذهقذ قذق ههر

ذم ضههإلجبهذومطإلهَجذذذم عإلجضههه ذذذإلئدَذم  ههإلنسهه سذوجقذذ اإذ ههانإلاَ
َْذم طهإلَّضههههه ذ جفىذجا ذذ– ذ  ذكلم كاذذ  ذكل ابههِذذذعقذجِذ ذد ىذل ذ

ذإ.ََذفِذفرذو قذذإَذة ذ َذ إسذكل ابهذ قذذذ-ك  حإللهذ لكذ

ذكلسههههإلدهههَذ ذكلطَ ذكل  ذجا  مههإل ذ–كل سهههف هههذذنههأذهههذه
ذذذ–ذ فف قاه ذوذوك هه اكناه ذذوَّ ماه ذذو   قاكماه ذذ ههف إلناه ذ ذن ههأ ر

ذذذقو  ذ سههف،ذموذَّةأذم  ههسهه مإلذ ذث ذلف ؤذذم ههاوع ذذذا اِذذذجوذم    
ذل بطهإلاذموذبعهدِذ أذوكلقماذذكل حهإل هَذذه ذب خ ففذضهههاوِبذَوج ثهقتر

ذ ذذوكلق   ذمف اإل   ذذنإلنتذقوذ  م جيإل   ذذقوذم ه خإل    ذذقوذإمإلجك  
ذاِذواَذ ذ ههق مإلذ  ذقج هإلذ  ذكل إلاذوق ههففَذذثإلناإلذ  ذك،جضذمقف به ذذتر

هإلذضه  اقذذذَأذث ذك،مهذو ذ  ذب هع جِذذكلسه إلا ذوه ذلذلكذ ذ  هعاَذ
ذإلاإ.ذ  َقذمإلذومإلذ قذمإلذوِ مقذوِمإللقذ

ذ ذفهِذمهوذثه ذ هةههدوذ هق ذاههإلذرهق كلهحهانههإل ذذبهعهِضذذمه ههإللهبهههِذذَأذ ههق
  ذ أذهذهذذذذكل ها عهِذذكُ ه ماهذكل عإل هامذومف ا مإلذب  ة  ِذ

ذ،سذمة عهههقذ ذك،نذن ههههأمِذذذكلطَ   َّ ذطمةمههإلبذَ هههِذهههذه  ذذكلفق ر
إل ذذ   طمإلذم ضه جاإلذموذ  ة  ذكل ها عهذوكلقاإلنذب سه ف مإل م
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ذل هههاجاههِذن هإلذقسذك  قهإل قذ ذكل    ذ ةعفمهإلذ  ذدهإللههذ قذذههإل م ذذذطهإلف 
ذ ذذنفسمإلذإ كذمإلذدإلولتر ذكل ا عه.ذ  ة  ق

كل سهههف  وذذذكل  ذ عهإلن مهإلذ هههع َبذذعضهههفههَذههذهذه ذكل َذ
ذعرذ ذ مههأذ َذكل ف ا وذوكلههدجههإلمِذذمههإلذ ج كَ ذفَذفِذغرذو َذ  ة ذذأذقسذ َذقههق

ذمقذذذوذ ذ  موذبمإلذقومقذذذكل ها عهقذ إذ ِذن هأإذوذ  ذق هإلأذناإلنِذذذ ف قدَذذور
ذكل اجاه؟ذجط اقذ

ذكلطَإلنِذذكلةداذ  ذنأذإ ه   ذ أ هيَسذذلذلكذنإلنتذنق هقذ
ذقماِذذهذوكل هها عه ذوإَّإلمهِذجفىذ  ة  ذكل ههاجاؤذذذكل ههاج ذكلقإل جِذ

ذاإلذوكَّ  إل يإل...كُ  نذكلةإلم ذ اإل اإلذوك   إلج

ذ هقذذقي ذذإسذ هههاجهاهههقذ ذنهَههإلنذ  ذأ هؤذ ههق ذذىذمهوذجهبههإلجك    ه ذذَجذبهؤذدقذ ههَ
ضذاقذعرذ ذكلخ بذوكل  ها حإل  ذقوذ َذإلذ بمذوَذمقذارذكلد هإل  ا ذقوذ َذ

 ذموذحقؤذ قذ  ذكل ة  ذوكل ههحف ذول طمإلذ قذذذكل يسهه  ِذذ  دمقذ
ذ ذنه ه  ذذهذومهاكدههأِذقمهاِذذإذوبههدكيهههِذمهةه هعهههذن ههههأ ههِ ذو هفههإلجهفههِ إذمه ذه

ذإ.جب ذذإذم ذمطمِجذو عإلمفِذمة  عإ ذ

ذكلهطهَههإلنقذ ذك،رهامذذ-ذكُ ههه مه ؤذذإس َه  ذ–جهفهىذجه هسذكلهطه
إذ  ذكل اكبذقو  ذ،سذج َذذرذبقذذوَذ قذدرذكلطبإل  ذ َذذإذن ههأمقذن ههأ َذذذَأذ إلثِذ َذ

ذ ذقسذ هطهغهاأذبههق ذكلهحهاههإلمذ كئه ههإل  ههإذ ه ذجه ه ذك،جضذذَجذمهةههدق
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ذةهقذوك،جدهإلن ذومهإلذنقذ ذد قذإلذل ذ هَذ هؤذمِذذذتق ذنِذذذ  ذ ِذ ذ قذذور  اهإذذذةعهَ ذطرذ قذإذو ذقذ هإل هَ
ذهذو َذام ذ ذوجقذ ذث ذ قذداإلم ذ ذذذَجذاِذخر إذ  ذكلفضإلاذذ اوجقذذذد ذ َذ ذو قذهَذأقذ رذ ق
ذ ذقذجفىذكل إلئطإل ذكلحاهِذدِذغرذ   ذو َذوكلَ ذذاق رذكلفقذذط ههاَذ ذ قذِبذكلادر
ذذكلفهإذلف  س ذممهدكم ذذ   ذ م ذبهذلهكذمهإلئهدمَذوكلغِذذوكلث هإلجقذذكلخ اقذ

ذذا ذبخ اذج    ذو عهإل شذَدذ و ذذو ذ ف قذذوقذةرذو ذاقذذنا   ذ ذر فق
ذاقذ ذ ههههر ذلف  موذوا اذكل  مو ذل  ههه  ذوك،ب ضذوك،د اذبق  

ذجفىذكلس كا.

ذ ذهذقسذ ط هههأقذر  ك ذكل هأ هههيسذكل هههاج ذلفهدولهذذإسذقو ق
ذكلعق هدمذو  فهإلجهقذذجمِذذرذكل سهههف ههذ)ذك،مهه(ذد  ذبهقذذكلة هإلجههَذ مهإلذبِذذأق
ذكلعهإلنؤذ ههههأنقذذذ قذَ ذطقذق فمهإل ذو َذذورذومعمهإلذومِذ ب ك ههه ههذكل ههه جمذذمهإل
ذومحههإل هههبههه ذذكلة ههإلجاهههِذ ذو طف ههذك ذبِذوماكَّبههه ذذَّاكجك ذ قذ  جوذذأم ذطههر

ذاهؤذةِذاك َذكل ؤذ ذكُ ةهإلب ؤذذ قذكل عهإلِمذذ ذب هإلذ حقَ ذماههِذكلماقذذف  يههِذهذكلسههه 
 ذ وسذكد  هإلجذكل طف هذيههِذذ ذب وذك،مههذوَّاهإل  مهإلذكلخهدماههِذإلاقكلةطهؤذ

ذذلفخ اك  ذقوذم ههإل جم ذ ذذذلفاقيذوكلحايإل  ذقوذ ههق ط  ذذاك   ذ ههِ
ذكله هةهقهاهههذقوذذكله ههإلئهفهاهههِذذكلهفه هوِذ ذكلهعهاَّهاهههذقو ذكله ههذههةهاهههذقو قو

قمإلنذذذ ه ك هاه ذذذكلح باه ذ،سذنإل هذكل  كمط وذ  ذ ولهذكل هاجاهِذ
ذفرذه ذمِذذذنَإلن ذجإل لهذوذذذ  حهذو ا عه ذذذجق دم ذ ذلم ذ   عإل.ذك 
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ذ ذ لهكذمهإلذن ههههؤ ذإنسههههإلناهه ذذوث قهه ذذفهتذبهإذقوَ ذجفاهإذوج ِذذذتر
كل هد طههذكل  ذن ةمهإلذذذكلطهإلأذ  ذك،جض ذوث قههَذذ هتذداهإلمقذنَؤذ

اب ذذثرذج هه  ذكلفإذ ههفىذكلفإذجفاإذو ههف ذ  ذقو ذهةا إذإلىذ قذ
ذلقذذ طَ  هإل ذ ذلسههههإلنط مهإلذموذكل سهههف  وذوا اذكل سهههف  و  ذذ هإل ذةر
ل ةهدقذذجفىذبعضهههمهإل ذوإَّاكجك ذذذع هههباهإلِ ذكلوذكل  كئِفذذل غاهإلسِذ

ل ذذوجهدكلهه ذذكل سهههإلوكمذ  ذكلحق قذوكل ك بهإل  ذ  ذ ههه هإلدهه ذ
ذول ذ قذذكل عهإل هههامِذذكلق كن وذكل ضهههعاههِذذا م هإلذقدهدَثذ ع ذذق ابر

ذمطمإل.

ذل ذ َذذإسذههذهذكل ث قههقذ ذموذَّا هبذقوذبع هدذإلىذد  مهه ذذذارذ هههِ
ذذذقهأِذذقوذجئإل هههذقوذمةإللِسذ ذقوذمسهه ول وذجفىذ ههع دذد ذقرذوجقذذدأ 
ذذلة  شذوكلهدوكو و ذبهأذقج هههتذَّ كجهدقذكل طهإلم ذوكلقبهإلئهأذوك

ذكله هَذ ذكله ه ه ههإلمههأ ذك،مهاههإلفذمهمههإل ها هوذ  ذ هقذكله هةه ه ه  ذلهةه ه ه  س
ذ ذومقذوقن هإلجك ذِحذلقذذور م ذذطقذه ذقوذ هإلنقذ ذقوذ إلوجقذ طم بم ذوكج ط ذ ذ ق

ذوم هههانه هو ذ ه ذ ههأذ مهوذ ويذكلههديههإلنههإل ذكله هخههإللهفهههذ همه  ك
ذذ ذك  قا اكذو طفذنإلذو طإل هاك  ذو عإلَوذكل هإللحهذ  إل َذذهِذطقذكل  كمقذ

ذ ذ هقذ هرذمهوذاه هاذ هفه ذقوذدهق ذ هخههإل  ذقو  ذمه ذوك ههه ه هبههإلج ذذعههإل  ذفذقو
ِْذ َههذجفىذنق ههذك ج  هإل ذكلعقهديذب هإلذ حفلذل مههذمةهدققذذكل حهإل 

ذوكلذوبإلس.ذأِذحف ذمإلذموذكل ؤذ َذِ ذو ئمإلذوباكئمإل ذو عرذ
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ذذلقهدذنهإلنهتذههذهذكل ث قههذكل هدونههَذ  عهإلَّهدذ هههاهإل ههه ذذقو ق
ذ ذج ههه  ذق هههؤ ذمهإلذوَّ كجهدقذجنهإلنقذلفهدولههذ  ذكُ ههه نذقذسق ذههإلذومطمجق

َّإل ذمح دذبوذإ حإلقذ   إلذقوج هذكبوذنث اذ  ذ إلج خإذذذ  اهإل.
ذ:[12]

ف ذن هإلبهإلذب وذ)ذن هبذج ههه  ذكلفهإذ هههفىذكلفهإذجفاهإذو هههذ
ه ذجفىذذه ذوقَّاؤذوجإلهدقذذ اإذكل م  قذذذعقذ ذوك قذكل مإل ا وذوك،ن ههإلج

ذ  طم ذوقم كلِذ ذذذم ذوك  اطق ذاقذجف م ذو ق ذذلم ذ(.ذطق

كلعا ضههذكل  ذج ه  مإلذذذ َطذمذوكلخ كل    ذذقمإلذكل بإل اَذ
ذمإلذ  ذكلطق،ذكل إللاه:هذهذكل ث قهذ    وذ فخ َ ذ

َذذذ–ذ1 ذذكل  ههه انههذ  ذكلهدولههذكُ ههه ماهه:ذكل  كمطههِذذمةهدق
ذ ق  ذ فىذكلفإذجفاإذو ف ذإنمإلذب و:

كل  مط وذوكل سهههف  وذموذَّا ش)ذقيذكل مههإل ا و( ذذذ-
إلمههذ ذبم )ذقيذموذجهذعم ذولِحذةِذو ثاب)ذقيذك،ن ههههإلج( ذوموذ قذ

ذدذمعم ذ)ذبإللد إلعذجوذكُ  نذوكل سف  و(. ذو إلهقذكلطإلأ(

ذا اقذذذوك، ههه مَذذطهإلذموذ م  ذ هإسذلهإذكلط هههاَذعقذةِذوقسذموذ قذذ-
ذ قذمَف م وذو ذمَذ ذجف م .ذذذا ذطإل ق
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بمذهذكلط هه  ذكل كضههحهذكل هها حهذ ةف ج ذ،و ذمامذ
ذ ذكلحضههههإلجي ذدقهه  إلذ  ذ  ذكل ههإلج خذ  امذكل  كمطهههذب عطههإلهههإل

إلبإلذلةطسههي مإل ذو   عإلذذ  ههه ذوكن سههذكَُّإلمهذجفىذقجضذمخ ههذ
بهإللعضههه يههذكل هإلمفههذ  ذكل ة    ذجفىذق ههههإلأذكل سههههإلوكمذذ
وكله هعههإلوسذكله  ههه ها  ذمهوذاه هاذ ه ه ه ه ذبه هوذك،له كسذوك،جهاكقذ

إ ذكل  نهإلناههذك ههها عهإلبهقذذوك، يهإلس ذم هإلذل ذ سههه   ذكلهد  قاكماههَذ
 ذذكلحد ثهذإ ذ  ذكلقاسذكلع هها وذ اإذكلد  قاكماهَذذذارذول ذ ف  ذ

ذذكلمة طهَذذاكماإلَ ذكلد  ققمإلذ ذطرذاقذكل سهههر   ذكلعإلل ذكلثإلل ذذذذخهَذسهههق
 إذلحدذكنس. ف ذ س  جبرذ

ذمةدقذكل  إل أذك    إلج  ذ ق  ذكل ح فه:ذذ–ذ2

ذم .م ذوجفىذكل سف  وذنفق قذجفىذكل م  ذنفق قذذذوقسؤذذ-

ذذ- ذذوقسذب طم ذ)ذقيذكل سههف  وذوا اذكل سههف  وذ(ذكلط ههحق
ذ وسذكُث .ذذوكلةاؤذذوكلط  حهقذ

ذا اَذذذِسذقيذمسف إلذنإلسذقوذا اذمسف ذ(ذنإللطفرذذذ)ذةإلجقذوقسذكلذ-
ذو ذِث .ذمضإلج ذ

)ذقيذمثق ذبههإللههد  سذذذدههإل ذاقذفرذوقسذكل  مط وذ ذ  ان سذمَذذ-
ذ.أ ذقرذقوذجقذذدكا ع  هذبإلل عاوفذ  ذ ِذنث اذكلعاإل ذ(ذب طم ذقسذ َذ
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ذذةهههه اَوقسذكل  مط وذ َذذ- م ذبعضهإلذب إلذ)ذقيذ سهإلويذ(ذبعضهَ
ذكلفإ.ه ذ  ذ ب أذنإل ذ مإلاق

ذكلطؤذوقسذذ- ذاذلف َف ن. ر

َههذجفىذقموذكلهدولههذوكل ة    ذ ق  ذذذذ–ذ3 مةهدقذكل حهإل 
ذكل ح فه:ذذ

ذإ.بحف فِذذؤ ذكمَاذذ رذيأثقذذوقنإذل رذذ-

ذجف م ذق نإله .ذذة اَذ َذذكلفإذوكددم ذذوقسذ مهقذذ-

ذكله ه هقه هوذجهفهىذمهقذذ- ذوقسذكله ه مهطه هو ذكبهرذغهىذمهِذبهقذذور ىذ هغهقذطهمه ذقو
ذط و ذوقسؤذب وذكل  مذقوذ سهههإل  ذذقوذجهدوكس ذذقوذإث  ذذ ف  ذذذ  هههيسههههقذ

ذه .قددِذذم ذجفاإذ   عم ذول ذنإلسذولدقذق د قذ

ذذ- ذب هإلذ  ذههذهذكل هههح فههذوِموقذذل  موذقَّاؤذذوقنهإذ ذ حهأ 
هذوذن هاقذمقذذذ ذوقسؤذإَذيقذوِذ رذثإلذقوذ َذحدِذمَذذذقسذ ط هاقذذ بإللفإذوكل  نذكنرا

ذذ إسذجفاإذلعطهقذذذقوذِوكهَذ  رذذمطإذبإذ  نذكلقاإلمه ذو ذ َذكلفإذواضهق
ذ ذ ق ذو ذجد .ذاف 

ذ.قوذِث  ذذ وسذ إلل  ذذذهذكذكل  إلَبذذذح َ ذ قذإذ ذوقنذ-
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مةدقذكل سهههإلوكمذوكل سهههي اذكلذك  ذلف ة    ذ ق  ذذذذ–ذ4
ذكلا   ذ فىذكلفإذجفاإذو ف :

ذةه اذ)ذقيذ سإلوي(ذبعضم ذبعضإل.وقسذكل  مط وذ َذذ-

)قيذ ه ههإلجه همه ذذمه  هِذعهقذبهرذكله همههإل هاوسذمهوذَّها هشذجهفهىذجِذذ-
ذ  عهإلمف سذب طم  ذوه ذ قذذودهإللم ذكلهذيذه ذ اهإ( م ذ قذجهإلنِذذسقذوذدذفهر

ذوبهطه ذجه فذجهفهىذجِذبههإلله هعهاوفذوكلهقِذ بهعه همه ذ ه هعههإلَّهفه سذسههه، 
ذ هفههديذجههإلنه هقذ ذونههأذمههإلئهفههه ذك،ولهى  ذبههإلله هعهاوفذذمهعههإلَّهفهمه  مههإل

اذنأذب وذموذب  سذك،ن ههإلجذنقذ.ذث ذ قذوكلقسهه،ذب وذكل  مط و
ذ ذذوقهأق وبط ذكلطةإلجذوبط ذج اوذبط ذ هإلجدمذوبط ذ  ه ذذ  كج ذذذنأ 

ذبوذج فذوبط ذكلطيةت.

كل  سههههإلنط وذ ذذذكل  ههه ا ذب وذ    مةهدقذكلهد هإلعذذذ–ذ5
ذ ق  ذكل ح فه:

ذكله ههد هطهههذمسهههفه ه هوذواه هاذذوقسؤذذ- به هطهمه ذ)ذقيذ ههه ههإلس
ذذ قذهقذجفىذموذ قذذذ(ذكلط اقذمسف  و ذ. ثابق

جفىذذذذوقسذب طم ذ)ذقيذمسههف  وذوا اذمسههف  و(ذكلط ههاقذذ-
ذ ذهذهذكل ح فه.ذذموذدإلجبذقهأق
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مةهدقذدايههذك ر اهإلجذو قا اذكل  ههه اذلف خهإللف و ذذذذ–ذ6
ذ فه: ق  ذكل ح

ذا اقذذذوكُ ههه مقذذ ذكلط هههاقذعطهإلذموذ م  ذ هإسذلمَذوقسذموذ ةِذذ-
ذمَف م وذو ذمَذ ذجف م .ذذا ذ طإل ق

عهدذِموذبهإلل هد طههذإ ذموذوموذَّقذذ وقنهإذموذراجذِمو ذذ-
ذ . ف ذقوذقثِذ

ا عهذودإلن اهذكل  إلبذوكلسهههطه ذذمةدقذ هههاإل مذكل هههذذذ–ذ7
ذ ق  ذكل ح فه:

ذذذورذوقسذمإلذنإلسذموذقهأذكل هههح فههذمِذذ- ذدقذدهق ذذذث  ذذةإلج ذ ِذقوذك هههر
هذإلىذكلفإذوإلىذمح دذج ه  ذكلفإذ هفىذما ؤذذذهذ إسؤذ سهإلَ ذذذخإلَفذ َذ

ذكلفإذجفاإذو ف .

هذإلىذكلفهإذذ  ذمم هإلذكر فف  ذ اهإذموذ ههه اذ هإسذما ؤذوقنؤذذ-
ذو ف .ج ذو أذوإلىذمح دذ فىذكلفإذجفاإذ

بعضذقجنهإلسذكلةطهإلاذكل هههاج ذلفهدولههذن هإلذوج  ذ  ذ ههذه
ذث ذ  كلهتذبعهدههإلذدانههَذ هههح فههذكل هد  ج  ذذذذكل  هههي هدذطهه 
  . ؤذطقذ قذووداإلذ قذذنة يه ذذذم دكناإلذوَّدوم ذ
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ذذِجذمقذوإ ذقج ىذ فىذكلفإذجفاإذو ف ذ  ذك،  إلعذوكلقف بذوكل َذ
سذِراقذ ذذ﴿ذمهإلذن  ذموذكلقِا َتذلقَ  ر فهر ذققنر ق نق َتذكلر ق ر قق ر ق هر ذوق ِ  طقَ  ر

إل ذِ  طه  ُِ هههر قنق ذك يهَتذلقَ َ  ِ  ذوقجقضهههِ ذِنعر ق فق رَ  ر اذ ذقَّهإلنذِرذ[13]ذ﴾جق
ةةهأذدب اذكل ههههأسذكلعهإلنذل مههذ  ذر ة هإذكلغاكاذبِذقج هدمذ هذ

ذكلعههإل هههامذذذكلاد هههذ  نقذ ذكلسهههطههه ذكل  كعذ) جا ههإل ذ  ذدةههه
( ذمة هههاكذب  هإل ذكلهد وذو  هإلنذكلطع هه ذدا  هههإلذجفىذذلفمةام

ذهذجب عهقذوضهه  ذَّ لإذو هه إلعذ هه  إ ذو ةف تذج ههإلل إ ذبإل خإل ِذ
ذذبوِذذقماههقذذبوقذ  ذإل هذي ذرففذكلة ح ذمسههه عهإلذلخ ة هإذونهإلسذ هههق
ذ" ذمَذإلئ ذلإذب وذكلف طهذوكلف طهذ:ذ"ك هها َّ دكذ ههإلمعاإذجفىذذمِذ ههر

ج ههه  ذذتقذغهت؟ذ  ق ل س:ذبفؤذههأذبفؤذإ ذ ق  ذلم :ذ)ذوب اهِذذنفسهههإ
ذلِذ مط  ذذتذكل ههههإلههدَذف ذةقذ َذكلفهإذ هههفىذكلفهإذجفاهإذو هههف  ذ  ق  :

ذ ذكلهفها هههههذذكلهغههإلئههبق ذكله سهههفه ه هوذمهوذإهههدكجذهههذه (ذ ذمهحههذجك
ذوَذ  ذمهإلذقبقذذذأذك ههه ع كذمط  ذوكل طهإل هههبههذَّهإلئ :ذ)قمهإلذبعهد:ذق مهإلذكلطهإلذ

جهإلم ذههذكذ  ذم َّف ذذذدقذ ذ ذقلقهإلن ذبعهذفّذعقذ هإن ذ ذق جيذلقذذذ ل  
ذكلطههإلأذإسذ مههإلاق ذق مههإل إلىذقسذذ  ذجف   ذداكن ذن ذوقم كلقذهههذك 

ذ  ...(.ذكذجبؤذ رذققذ فرذ
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    مإل ذكلا هه  ذك،نانذ ههفىذكلفإذجفاإذذنإلنتذمعَ َذ
 مهه ذإلنذلكلعهذذك،ماِذذب هدب اِذذو هههف ذ  ذههذهذكلخ بههذم عفقهه ذ

ل هإلذوج ذ  ذكل هههح فههذكل هأ هههيسهههاههذذذ     هإلذو هذن اكذوبف جم ذ
ْهذ   إلذ ف : ذك،ولىذ)ذوث قهذكل د طه(.ذم إلذ   وذإ ةإل

م ذبق لإذوددمذقجضههإلاذكل ة   ذكل سههف ذومسههإلوك َذذ–ذ1
ذ فىذكلفإذجفاإذو ف ذ  ذر ة إ:

نف  ذن نذذ ق مإلذكلطإلأذإسذجب  ذوكددذوإسذقبإلن ذوكددذ-
م  ذجطهدذكلفهإذق قهإلن  ذول سذلعاب ذجفىذذناذقذ بوِ نذموذ اكذ

 ذَّإلل ك:ذذجة  ذ ضأذإ ذبإلل ق م ذق ذهأذبفغت....كلفم ذ إل مدرذ
ذ .نع ذ ذَّإل :ذ ف ةفتذكل إلهدذكلغإلئب

ذذ﴿ذ ق  ذكلفهإذإسذ- ا  ذ قنق ذِمور إلَن ر طهق فققر إلذرق إلَأذإِنهؤ ذكلطهؤ إل   مهق
ذقق إل يهق

ذلِ قذ إلِئأق َّقبق َع ب إلذوق ذ هَ فرطقإلَن ر عق ثقىذوق ق قَنر ذكلفؤِإذذوق دق ذِجطر َ  ر اقمق ذققنر إلجق َ كذِإسؤ عق
ةِ ا ذ ذرق ِف    ذجق ذكلفهؤإق ذِإسؤ إلَن ر ذذذجة  ذذجفىذذلعاب ذ ف سذذ﴾قق رقهق ذذ ضهههأ 

ذ ذو ذ، هه  ذجفذو ذلعة  ذجفىذجاب ذ ضههأ  و ذذىذقب ضذ ضههأ 
ذ ذ.إ ذبإلل ق مذ،ب ضذجفىذق   ذ ضأ 
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ذ ح ف نمههإلذجفىذذذيههإلذمع هههاقذذ- ذبههإللههدناههإل َّا شذ ذ ة   ك
ذكلطهإلأذبهإلنرام ذ هإن ذ ذقاط ذجط  ذموذكلفهإذذجَّهإلب  ذو  ة ا

ذ.ي إل ذ 

ذ  ا سذكلعد ذونةذذكلَف :ذ–ذ2

ك ه ع كذمط ذ ع  ه ك ذق ذ ذ َف  ك ذق ذ ذ َف  ك ذق ذذ-
ذذذكمااذمسهههف ذإ ذب  هِبذذإنهإذ ذ حهأذمهإلَ ذ ذ َف  ك ذ مطهإ ذذذنفس 
ذوذ نذذذق ذوإسذنهأ ذ ؤذ حهتذَّهدمقذذموذمه ثاذكلةهإلهفاههذ هإنمهإلذذم ذاقذثقذأرذمهق

ذإلىذ  نذكلقاإلمه.ذإل  وه

ذذ- ذكل  مط سذإر مذو ذ حهأ  ذكلطهإلأ ذإن هإل ذذق مهإل ذ مااذمهإل  
ذذذ،راإذإ ذجوذم ِبذ ذكلفم ذ إل مد.ذذ؟مطإ ذق ذهأذبفغتذذنفس 

ذذعديبذذوؤذعَذِ ذارذ  ذ قذذذ- ذنفإلجك ذ ضهابذبعضهَ بعض ذذ  ذجَّإلبق
ذبهإذلوذ قذذ رذ هإن ذَّهدذ انهتذ    ذمهإلذإسذقرهذ َذ ذ كذبعهدقذف ذضهههِ ذه ذن هإلبق

ذ...ذكلفم ذ إل مد.ذ؟نةاإ ذق ذهأذبفغتذذكلفإذو طهقذ

ذ.دّ ذذذوؤذجف مِذذذ رذ  ذجف   ذدقإل ذول َذطسإلئِذإسذلِذذ-

ذذدههاكن ذذ هه ن ذذهههذكذ- ذوقمهه كلهَهذ ذ ههدمههإلاَدههاكن ذذد ذوبههفههق  ه ذنهه 
ذ ذكل  نذذجف   ذداكن ذ  ذذوقجاكضهههَ ذكل  نَذذ مثهأذههذك إلىذ  نذذذوههذك

ذ رذإ ذود ىذ قذنهقذ رذ فققذ مسهههف هإل ذ ا هدذبمهإلذ ههه اك  ذذذذمهإلذمسهههف  ذ  عقذذذه ذعهق
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ذذذموذذكل سههف ذ رةان ذموذكل سههف و ههأ  ذكلطإلأذموذلسههإلنإذفِذ ههق
ذوكله ه مهوذمهوذقمِهذ ذو ههده  ذجهفهىذقمه كلهمه ذوقنهفَذذإذكلهطههإلَأذطههق مه  ذذسهههِ

ذذاقذةقذموذهقذذذمهإل اَذوكل َذ ذوكلهذن بق ذذموذ هإلههدقذذذ ذوكل ةهإلههدَذكلخ هإليهإل
ذ ذ.إذ  ذمإلجهذكلفإنفسق

َذذ- ذوق ذهقذذذموذذ؟كل مإل اَذذوِذث  ذمقذد ذدق  ذوكل  موذذاذكلسهههي إلِ ذةق
ذلقذذامههِذ موذنَحذجفىذكل ذداكن ذ ذكل  ن  ذههذك ذحر قسذذإذجفاهإذداكن ذ هَ

ذارذإ ذوجِذ بهذ غ إلبَذيأنفإذبإللغِذ إذذإ ذوو مَذ خاَّقذقسذذإذجفاإذداكن ذضهههَ
ذقسذ سهههفِذذ هإ ذو مهإذجفاهإذداكن ذِ ذقسذ فرذذجفاهإذداكن ذ إ ذومهإللهإذ هق

ذ .عإل ذ رذإذ قذقسذ د عقذذجفاإذداكن ذذذ إ ذوق كهَذ َفِذذجفاإذداكنذقس

ذ .إ َذطِذعرذ َذذإذ  عه ذعقذجفاإذقسذ د قذذذداكن ذوذذ- 

ذ هإسؤذذ:َّهإل ذ!كلفهإذج ههه  ذيهإلذبفىذ:َّهإلل كذ ؟داكنذذكل  نذههذكذ-
َذذ.  ذهههذك  مِذمهههذارذ  ذب ط  ذنَحذ قذمقذارذَدذ ذذ؟كل سهههف ذوِذ  ذمقذة َذنرذق

ذموذذقنة   ذ.و هدهذلسهههإلنهإذموذذكل سهههف  سذ هههف ذذموذذكل سهههف 
ذ.وقم كلم ذإذكل سهف  سذجفىذقنفسهم طقذقمِذذذموذذكل  موذ؟كل  مو
ذدانذذم هإلذكلسهههي هإل ذهةاذذموذكل مهإل اذ؟كل مهإل اذموذذقنة   
ذكل  ن ذذنَحذذداكنذكل  موذجفىذوكل  موذ.جفاههإذكلفههإ امهههذهههذك
و غ هإلبهإ ذوجاضهههإذجفاهإذ إذجفاهإذداكنذقسذيهأنفهإذبهإللغ هبلح َهذ



 
 

- 40 - 

 

ذوق كهذجفاهإذذ ذوو مهإذجفاهإذداكنذقسذ ف  هإ  داكنذقسذ خاَّهإ 
ذ." د عإذ  عإل ذ عطه إذداكنذقسذ   يإ ذوجفاإذداكنذقس

ذكلطهإلأذموذنهإلنهتذجطهدهذو  عهه ذذ- وذههإلذإلىذمقذ   ذ ف َذذذيهإلذق مهإل
ذ .إذجف مإلطقذ قذ قذكئرذ

ذذ- ذ هبههإلج ذو هعههإللهىذدهانذ مههإلاق ههإس نه ذوقمه كله ه ذكلهفههإ
ذكلةفهد ذق ذ ذكل هههماذوههذك ذكل  نذوههذك وقجاكضههه  ذنحامههذههذك

ذذج  ذث ذ.بعهدن ذبعهديذو ذقمههقذذنة ؤذذذ ذ   ن ذاهإلئةقذل ةفتذ هههإلههَدذ
ذ."ك مدذكلفم "ذ: قإل ذذ ديإ

ذ ذكلهدولههذكُ ههه ماههذمِذذإسذ هأ هههيسق ذ  ذمسههه امِذذذنهإل ج ذذذثهإل  
كلدو ذذذلط ه اِذذ ذ قذذذج ذمإلذكلسهاإل ه  ذون   قذعِذ ة  ذذكُنسهإلناهذونَإلنِذ

ل ذ سه   ذذذومبإل اذونَ  ذذَّ   ذذلةطإلِ ذذوكل ة  عإل  ذ قدذوضه قذ
ْقذذقجاَقذ ذهذددو قذهإل ذب قا اذكلدو ذكلد ههه  جيهذكل عإل هههامذ ةإلو

ذ كل هإللحهذ  مإل ذذذكل  كمطهِذذ هإلنط مإل ذو هفإلِ ذذذكلدولهذوق هطإلفق
كل ك بهإل ذكلفا يههذوكلة هإلجاهه ذذلفحق قذوذإذكلهدَّ  ِذو ف ههه فهِذ
ذكلقاكجك ذكلة هإلجاههذكل ههه جويهه ذوبطهإلاِذإذنلاههذك خهإل ِذوإ هههإلج هِذ

ذك، م مذكلخدماهذكل طف ذيه.
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ذ كُ هه م ذلطَإلنذكل دب اذكلعإلن ذنإلسذذذكل  هه جِذذإسذ  إلمأق
ذداإلمَذذذكلة هههايذجفىذك،جض ذن ذ ع  قذذكلا هههدِذذمسههه امِذذذ هقذرإل 

ذاقذِ ذكلطهإلأذإلىذمهإلذ َذ ذذ جفاهإذ  نذرف ذكلفهإذكلسههه  ك ذوك،جضذذ ر
ذذ إذجفىذقدسههوذ ق   و ج  قذذِ نقذذذققذاقذوبقذ ذوَّةأذقسذ ةر ذذ إل ق م ذبعضههق

ذ  ذاقذ  َذذذكل اإلم وَذ ذ إل ف و.ذذوكذق فأق

ذواههإليهههَذذكلهطهةه مِذذهههذهذنههإلنههتذمهمه هههَذ كله هطه  ههأذذكلهخههإل ه ههه 
إذج هه  ذكلفإذ ههفىذكلفإذجفاإذو ههف ذوه ذمإلذق ههإلجذإلاذكلح    

َّدذذذإسذكل مإلسقذذ   كع:)ذق مإلذكلطإلأكلذبق لإذ  ذقو ذر بهذدةهِذ
ذذ رف ذكلفإذكلسه إلوك ذوك،جضذنم ي إذ  نقذذ م ذكل  نقذذذ ك ه دكج
ذ ناَذكل هههم جذجطدذكلفإذكثطإلذج هههاذ هههماكذمطمإلذقجبعهذَدذذمقذدؤذجِذذذوإس
ذذ مو وكلهقهعههدذ ولهمهوذج ههبذمضهههاذبه هوذ ه ههإل يذو هههعهبههإلسق

ذ(ذو وكلحةهذوكل حان

دكجذنم ي هإذ  ذدةههذكل  كعذَّهدذك ههه هذذون هإلذقسذكل مهإلسقذ
ذكلهفههإ ذرهفهقههإ ذكله هغه ه هاذبههإللهطؤذك،ولهىذنه ههإل ذبهعههدذقسذنههإللههإ ذ  ذ اِسهههِ

ذكلةههإلهفاهههذذذوكل قههد  ذوكل ههأر اِذذوكل غ  اِذذوكل ةههد ههأِذ جفىذ ههد
ذكلعاباه.
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ذقسذجههإلَّبهههقذ ذكلحههإلج ذذون ههإل ذذكلحجذقسذ ا   ذإذنقاههإل ذإلىذقهفههِ
ذفِذإ ذون هإلذَرذإذقمه ذولهد هرذذكلهذنهبذن  نِذذمغف جقذ ذذ ق   ذذذ ههه يهإل ذذذمام ذذذقو ق

ذقدسوذ ق   .

كل ههأسذكلعإلنذلدمذكل سههف  و ذ طةغ ذذ دب اِذذنذلكذنَإلنَذ
ذذقسذ ع  قذ ذذإذك،و ِذإلىذوضهههعهِ ذو قذي ذ ِذكلسهههؤ ذذذقذطةَهذ  ذضههه  ِ ذذنهأؤ

ذوكل ح  ذوكلقماذوكل ؤذذك  هههاةهدك ِذ اذذكل ح  ِذذ  ذمِذاقذكلمقذذأِذفهإلضههههَ
ك،مهذكل هإلهدمذذذ م جِذذذو لكذ هب َأذ  لخ اك .لفسهف هذوكلةإلهذوك

ذكل طرذ ذك،ولى.ذم ذ  ا مإلذكلس يهِذذذ هِذةِذضق

َهإلنقذإسذقباْذمهإلذ    ذ ذكلط ذذكل  ف ف ؤذذكلابهإلن ذقسذك،ماقذذ ذههذك
ناهإلذد   هإل ذذ اهإ ذر هإلبهإلذَِّا إلىذذم  هإ ذذذنا  هه ذذنة يهه ذذذو    مهإل  

 ذم هه انه ذذذهإلذمسهه ولاه ذجوذقماِذذذ    ذك،مهذب ههف مإلذمسهه وله ذ
ذ ؤذإذل ذ  ضهذن إلذقن ذإلىذجئإل ههذقوذَّاإل م ذذضهاه ذول ذجاقذإ هإلجمذذذقيؤذذور

 ذبأذل سذ اإذمإلذقوذجسههه ايه ذذنإلنتذقوذإ كجيه ذذ ا يهذ هههاإل هههاه ذ
ذ هَذ ذ ه ه ههأ ذمهَذذكلسهههفه هههذ ه ذق هاك  ذذةه هحذكره ه ك ق ذذعه هيه هوذقو ذرههإل  

ذ ذكلههحههأ  ذك،جههاههإلسِذذلههف هههه جمذقو ذقو ذكلهه هه كئههفذذوكلههعههقههد  قو
ذكُ ههه م ذ ذ َذ ذ  نههدذقسذكلطَههإلن ذكلطَ قذذا ذقِذوكل ههذكهههب.م ههإل

ذذكلطإلأذم سهف، ذذ  مإلذجفىذجؤوِأذذذ َذةقذكل  ذ قرذذ هاهقذقرذكلسهاإل هاهذكلاؤذ
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ذإلذ درذقوذم سف  س.ذم ؤذ كلسف إلن ذكلسإل اذذذكلقماِذذ جإلمِذذذم كج قذذذَضذدق
ذ .طقذققذكلد  قاكم ذكل َذذوك  اةدك ِذ

ذكلهطهَههإلنقذ ذكلهذذكُ ههه مه ؤذذإس ذ ه ذهههذك ذله هسذجق هههِ ذ ؤذ هةههإل 
ْؤذ َذذو ذ كلسهف هِذ ذك،ذب وذكلطف  َذذعذ اإ  مإلذذَّ يإلا ذ  ذمةقإل ذبعضهَ

سذكل ا   ذذا ذقِذ ذ َذذكلعهدوكن ؤذذههذكذكلط وعقذذذ،سذ  قذبعض  هذكلقِا
ذكلطة يهذ َحذذوكل عإلل  َذ ذجفىذنةذهذ.ذذض 

َهإلنقذ كل  ذذإذكل هأ هههيسهههاههَذج هَذذرذكُ ههه م ذكلح  ذبهقذذإسذكلط
ذ قذ ذ قذحر ذذك ن  قذ اهإذه ذكلعق هدمَذذوذب جمقذضهههِ ذومهإلذق هق بهإذموذذتر

  ذذذذوكل ا ههدمذوكلحإلن ه.مهَذل    ذ  هها عإل  ذكلعق دمذه ذك
ذوموذنقذذكلةهداِ ذةرذنهإلنهتذكلعق هدم  ذ   ؤذضهههِ ذنهقذمهإل ذكلحفرذد لقذذتر ذقههَذمهإل
ذث ذمِذرهإل  هه ذذك،ولىذنة م ذذهَذيهؤذ ِذكلهدجقذ ذ  ذذكلطة مِذذ ِذ رذ قذذذور مهإلذذحطهإل ِذو هههَ
ذذإلناههِذكلابهؤذ  ذلإل ههه ن ذذك،وؤذذك ن  هههإلجِذذم  هإلِ ذذذقهإلَ ذدفقذذذكن فقهتر

ذه ذإلىذ  نذكلد و.عدِذوذبممإل ا وذوقن إلجكذوكلذ وذ إلؤوكذمِذ

ذثهقذإسذمقذ   ذكل ة   ذذذذ  ذمِذاقذكلمقذذا اِذذذ  ذقِذ َذك،َذذكلعهإلن ذذكل هدب اِذذأق
ذذذأِذثقذ قذ ه جويإل ذنقذذذ ذوإ اكا ج يإل ذكُ ه م  ذكن  هإلجكذ قذ ن  ذموذذذا ذةقذدق
ذ ذ    ؤذكلسههه ههإلاذ  ذكل ههإلاِ ذنههق ِْذمِذذتر ذةرذقوذنقذذكل ههإل ي ذذهِذوذكه  ك إذضههههِ

ذ رذمقذكل إلا ذذذكلذيذه ذ ذ  ذكلةس ذكلطإلَّأِذ  ذبِذاقذمرذكل قذ ذذه ذاؤذِ ذضإلاَذ قذذ إل  
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ذه ذبهقذ عهإلَِّذومَذذنث ام ذذه ذقاهؤذق َذ مهإلذذم  هإل َذذذسههه َذ  ؤذذ ذجفىذ ههه هأذدفقهإل  
ذذجفىذجقِأذذذ ههههأَذ يرذ قذ ذذكل هإلَّههِذذ فهإلجهأِذذةهإلَ ذه ذمقذذذضههههإلا مطمهإلذ قذذذنهأ 

ذذِ ذ  ذ قذوكل ؤذذلفحانهِذذدمِذ ل ذكل َذ ذ.  ذقِذفقذكلحق

ذكل ه ذقن لههتذموذذ ههإللحهةهاَذ ذكلعهقه ههدم   ذمثههإللطههإلذهههذكذه 
ذوبثهؤذكلسههه هإلا ذ ذذذتر ذك،ولىذ  ذمةهإللِذحطهإل ِذ هههَ  ذكلهذيذه ذذمهإلذك،وّذمهإل

ذكلخههإل  هههِذذ كلطة مَذ ذكن فقههتذموذكلطة م ذكلابههإلن ذذث  مههإل ونةضهههِ
ذك، هاههإل ذكله ه هعههإلَّهبههه ذذدهفهقههإلَ ذ اق ةهر ذكُ ههه مه ذجهق ك نه  ههههإلج

ذَّاكجكذذ ذوكل هدب ايهِهذجفىذَّهدنذكل سههههإلوكِم ذكلهدج يهِه بِفضههههإلاكِ مهإل
 (:ذ1ل  أذو طف ذك ذن إلذ  ضحذموذكلا  ذكلةاإلن ذكل إلل )ك



 
 

- 45 - 

 

 
ذ

 ( 1شكل  قضاءات االنتشار الدعوي يف دولة اإلسالم ) 

عقيدة، ي هي الركز التطة المة إىل الخارج منطلقة من نقهئر المتجتمثل الدوا

ــطــة جميع المواطنين   ــالم ودعوتــه إىل الكــافــة، يواســـ ــار اإلســـ حركــة انتشــــ

ــاء النرة األوىل المســـــلمين، وقد كانا الدائ بوة الخاتمة المنبعثة من  هي فضـــ

ــحـناتـها الرـبانـية، ثم تلتـها دائرة )فضـــــاء( الســـــابقين من   نبض العقـيدة وشـــ

ــاء أـهل المـهاجرين ــار، ثم انببيـعة العق، ثم فضـــ ــاءات ـبة من األنصـــ ثـقا فضـــ

االنتشــــــار الـدعوي، الواحـدة تلو االري من الـذين جـاهوا من بعـدهم إىل يوم 

 لقيامة.ا
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ذموذدفقهإل ذك ن  ههههإلجذ فههق إسذههذهذكلفضههههإلاكِ ذكلَ  هههق ؤ
 ذذ- مإلذن إلذ   وذقسذ  ف ذجفذ-كُ ه م ذقوذ ضهإلاكِ ذكلدج مذذ

   سذلمإلذ  ذكل ةإل ذكلسهاإل ه ذوكلد إلج ذ وج ذِرَاذجفىذَّإلجدِمذذ
ذذِخذ ؤذ ذإ ذ قذود إليِهذك،مهذ دب اذكل ههأسذكلعإلن ذ ضههإلاك   َذذ هه أق

ذكلقاكجك ذ ذول ع  وذج هإل ذرهدمِ مهإلذقرامذ  خهإلِ  و طف هِذههإل 
ِ م ذومحهإل هههبِ م  ذب ك ههه ههذكل ههه جمذكلة هإلجاهه ذوه ذوماكَّة

ذ ههه جويه ذ َذ فربذنَإلنذكلدولهذبذلكذد ي ذذ ضهههإلاك   َأذ هههَ  هههق  
َأذ  ذنفسذكل َّهتذ َاو ههههإلذذ ذ  ثه  ذكلح  يههذ اهإ ذن هإل وجط هههاق
ذكل  هإل ههههكذذ ْم ذو ا ههه هِد ذكلح  لفهد هإلِعذجوذكلة ضهههِه ذود هإليهِه

 ِأذوكل ج ذ كرأذك،مه ذن إلذ  ضهحذموذكلا ه ذذوكل  ْجذوكل  إلذ
ذ:(2كلةاإلن ذكل إلل ذ)كل  أذ

ذ
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 ( 2شكل  يف دولة اإلسالم )   الشوروية قضاءات  

من الحواشــي إىل المنطقة المركزية التي هي العقيدة، ة هئر المتجتمثل الدوا

ــور ــبأجـل تالـل األـمة، من وـية دحرـكة الفضـــــاءات الشـــ رهـا  جميع ااراء وســـ

ســطة الشــوري  ر الشــأن العام وتقنينها وتنفيذها بواواســتخاللق قرارات تدبي

دولة يف اإلسـالم الذي يتيح المشـاركة الحقيقية يد للالعامة، وهي النهج الرشـ 

 رهم الجامع.نين يف التسلط عىل آملكل المواط

ذ
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َهإلَنذكلفضهههإلاك ذ َهإلن ذن ذكلط ذ اهإذكل ههه جويههِذههذك  ذ ذمةهإل ق
اقماهِهذ ذلهإذبهإللطَ ذكلمق لف سهههف،ذوكد  هإلجذكل ةهد ذن هإلذ ذكل قهإلاق

ذ ح قمإل.ذ ور   كِ ذكل ةقإل ذكلَ خر قِ لقِهذقوذكلَ فرِغاقِهذل ق

ذَّهدوم ذذكلطة مذكلخهإل  ههِذذجا هإذج هههاَذذيذذكلهذذ ك ذه ذكلطمَجذ
كلخ  هذكلاك ههدمذكلذيذ حفبذ اإذقب ذذو عف  إل ذث ذجإل ههإذجمدَذ

كلفهإذجطهإذ ههه  مهإل ذك،جاكباهإل  ذو طهإلنذ اهإذكُمهإلنذب اذجضههه ذ
جف ذنانذكلفإذو مإذجفىذك،جضذبدوسذومإلاذقوذا إلا ذو   ف ذ

ذ اإذج اذجض ذكلفإذجطإذبإللخة ذكلاإلبسذوكل إلا.

ذكلطَهإلنَذ ذبخ ههههذذههذك ذإلئ ههههِ ذ قذإذوَِّذإذومبهإل ئهِ ذإذكلابهإلناههِذ هِ
ذذكلخ إلنِذذونق هَذذ اإذكلعق دمَذذذكلةداِذ ذنق هَذإذكل ه جويهِذو ضهإلاك ِذ

ودهدهذذذإ ذقسذ   سقذذكلهدناهإلذوكنرام ذلهذلهكذ ذ قةهَأذذ هههعهإل مَذذذ اهإ
ذ ذبهإ ذ م ذاط  ذَّؤذاقذوضهههعاههذو ذ َذذبهأنَ هه ذذ َذَّؤذاقذإ ذ ذ َذ  ذمسهههإلد هِذ
ض   ذوكلذ وذ ف  س سذذةرذ ؤذوكلذجوذكل او ِضذذذ  ذِ ذجوذكل اَّ   ذجقذ

قسذ  ة ذكل ههها عه ذإن إلذ سهههع سذ  ذذموذقنَ هذك هههاةدك يه ذ
مإلذوك ه غ لمإلذو حا فمإل.ذومإلذدق قهذك،ماذل  ه  ممإلذقوذ    فِذ

َهإلن ذذذارذ  ؤذ قذل ذ قذ مطمةهإلذنة يهإلذجك هههدك ذ  ذذذكل    ِذذإلذجفىذ هههاجاههِذمهقذذذن
ذ إ ذون إلذقسذكل هههدَّهذذإذب إلذه ذرإلججذجوذمة ع ِذل  إللة ِذذمةإل ق
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َْذ  ذذذذ ة  مإل ذذ ِذف ذ قذ قذذ هههاجاهِذذذفإلاِ ِذهذ نرذبقذموذث إلجذك،جضذكل غ  هههق
َهإلنذكُ ههه م ذموذ هإلَّهدِذذجذ  ة َ ذنهذلهكذ  عهذؤذ ذذ هههاجاههِذذكلط

ذ.كل    ِذ

ذكُ ههه م ذما   ذجفىذقجب ذ جههإلئ قذ ذكلطَههإلن بههدونمههإلذذإس
ذ قذ ذذف قدذكل  ث أق ذلإل  ن:ذكل ح حق

 ههاجاهذكل    ذقو  ذوم ههدجهإلذدةاذك، ههإلأذكلذيذذذذ–ذ1
ذكلعق دم.ه ذ

ذ اجاهذكل    . اجاهذكل  ا  ذكل طبثقهذموذذذذ–ذ2

 هههاجاههذكل سهههي اذوكل طف هذذكل طبثقههذموذ هههاجاههذذ–ذ3
ذكل  ا  .

ذكله  ه  ذذذ–ذ4 ذكلهمههدفذكله هطهبهثهقهههذمهوذ هههاجهاههه  هههاجهاههه
سذكل ا  ذبق لإذ وكل  ها  ذوكل سهي ا ذوه ذكل  ذجةاذجطمإلذكلقِا

ذكلؤِذيذققجرذذ﴿موذ هه جمذكلف ح:ذذ28عإللىذ  ذكنيهذ  ذجق ههَ لقَإذَه ق أق  ههق
إل ذبههِ ذكلهرحهق دقمذوقِ  هِو ِإذلهرمههَ إللهفههؤ ىذبههِ فهق ذوقنهق ِإ ذنَهفهه  فهقىذكلههد  هِو َهرمِهاقهَذجهق ذلِه هَ   

ك ِم د  ىذ[14]ذذ ذوكلا ه  ذ هفىذكلفإذجفاإذو هف ذبق لإذ﴾ هق قق ذ قةر :ذ)ذ ق
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ذذ هق فِه ههق ذنهق َإ ذكلهفههؤ َإ فههق رهق ذقق ر ذِإ ؤ ا  بهق ذوق ذوق ق ج  دق َتذمههق قجرِضذبهق ههر ذك،ر ِا فهقىذ هقمهر جهق
ذ ِ ر ق ُر ذ.(نِذك

ذ  ذذجطمهإلذذَ ذبثِذطرذ هدمذومهإلذ قذجفىذكلعقذذههذهذكلهدجهإلئ ذما   م ذذذونهأ 
ذوجفىذكل  جمذكلعإلمهذكل  ذه ذقماذلف سف  وذنإل ه.

ذمطذذ هق طذكلخ  هذلقدذجا تذكلدولهذ طَ اكذوم إلج هه ذ
 ذق هه إل ذنث امذل ذ    اذلمإلذهذهذكلانإلئ  ذوه ذبذلكذكلاك ههدم

ذ هإل هههدمذ ذ َذذذنَ  ذ ذمهإلذجفىذكُ ههه بذ  ههها هإل َذحسهههق ذن ذ،سذقو ق
ذ.إلناإل ذجبؤذذإل ذاّذمِذنَإلنذقسذ   سذإلقذذذقي ذذ اوطذ اجاهِذ

 هههاجهإلذوجق ذودق قههذن ناههذ ذذذ-ذإسذك،ل هاههذوكلاب باهه
ذ ذ قذَجذذ–مطهإل ذموذك ج اكفذبمهإلذ ذذإ  هإلَسذذ  ذ ِذنطهإلسذموذكلعق هدم

ذكمااذبدوسذ  د ده إلذَّفبإلذوَّ  ذوج  .

 ذذكلخهإللذك،ل هاههذ سههه   هبذودهدكناههقذذول وذنهإلسذ  د هدَذ
ذوكر   ذ هإسذ  د هدذكلاب باههذموذإذبهإللعبهإل مذوكل   هإ ههههإل ههههق

ذ ذ،سذكلذيذرف ذ بدذقسذ   سذه ذكل دباَذمق ضههىذ لكذبدكهه ذ
ذ هذ دب اِذذ ذو هه  لاهذإبدكجإذلف  سذ  ضهه وذ هه  لاهقذل إلذرف ق

ة اكذ هإل َّإلذكلاب باه(ذ عكُلم ذ)ذلف إلئطإل .ذلذلكذنإلسذكل دب اَذ
ذجوذك،ل هاهذكل  فقه:



 
 

- 51 - 

 

بؤ َذ﴿ذذ- ذجق ذِ  ذ ههِ ؤِهذلؤِذيذَ ذكلّفَإذكِإسؤ ك،قجرضق كِ ذوق إلوق ذكلسههؤ ق فق ق رق
ا ب َاذك،قمر ارِشذ َدق فقىذكلرعق ذك ر ق قمذجق ذثَ ؤ يؤإلن 

ذ[15]﴾قق

ِإذ﴿ذذ-ذ ذِإلهقاههر َاَج ذ هقعهر ذثَه ؤ قجرِض ذك،ر ذِإلهقى إلا ذكلسهههؤ ههق ذمِهوق اق قمهر ذك،ر َا به  دق  ههَ
ذ[16]﴾...

ذمقذ﴿ذذ-ذ ةر ق ذ هههق َّقَ  ر إلذ ق ر طهق فققر ذرق در لققهق ذوق إلذَنطهؤ ذوقمهق ِ ذذاقكِئ ق فر ذكلرخق ِو إلذجق
إلِ ِف وقذ ذ[17]﴾اق

ذ﴿ذذ-ذ لق ر كذوق لقد  ذوق ذ ق ؤِخذر لق ر قجرِضذوق ك،ر كِ ذوق إلوق كلؤِذيذلقَإذَمفرَكذكلسهههؤ ق
جقهَذ دؤ قههق ا ذ هق ذ هههق ر أؤ ذنههَ فهق ق رهق ذوق ِك ذ ِه ذكلهر َهفههر ِا ههك  َإذ هههق  هق َهوذلههؤ

ِد ا ك ذ.[18]﴾ ققر

ذسهههف  سذقسذمهإلذجا هإذكل ذدقذموذههذهذكل كويههذ هأنهؤذ موذنَ  
ذجقِذ ذ ث ذ كلاك هههدم ذ ذذ هههق طذكلخ  هذذبق كلابإلن ذ  ذذأذكل طمجق
كلعهإلنذلفحاهإلم ذ،سذذكلسههه اِذذإلناههِذإذكنسهههةهإلمهإلذم ذجبهؤذ هههفهإل هِذذذِْذاقذقبرذ

ذ طرذذذكلابهإلناههِذذ هههفههِذذكن فهإلاق ذكن فهإلا ذذع َسذ  مهإل مهإلذذ ن سههههإلبِذذجف مهإل
ذلفحاإلم.ذلإل  نذنَإلمإل ذ
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ذإلناهِذجبؤذذكلسهههاإل هههاهذجوذ  هههخ ِصذذهذهذك،نَ هِذذذإسذجة قذ
ذ كلهذيذكر هإلجهذذذجوذكلطمِجذذمهإلاوَِّذمَذذجفىذذو ذ  ذبقذذكل هدب اذكلعهإلنذ ل هأ 
ذكلفإذج ذو أذلعبإل ه.ذ

ذكلفسههه َقذ كل هإلجثههذجفىذذذنهإلسذلهإذوَّ َذذإلناههِذجوذكلابهؤذذههذك
ذكلة اذ ذمإلذجفىذبعض.بعَضذذ  مإلذو عإللى،نإلنِذذيه ذمطذذك اسف تر

ذذإسذك  ههاةدك قذ ذِ ذارذ عإللاإلذونقذذك،ماِذذ ط ههأذقو ق ذم ذبإل وجذه ذاؤذسههِ
ذذذلفهذك  ذوم  دهإلذا اقذ ذ قذح  ذلف ؤذذم هههاوع  ذ ؤذ ذ  ذكلغ ا ذد ىذإ ك
ذذذلف سهههاةهدذكلسههه  امَذ ذمهإل ذ اقذذذجفىذ هههعهب  إ ذذو ةاو هقذذإَذمهقذ هأل ذذضق

ذوك  قذ ذخق ذإ ذبإل  ذك، امذقوذكلقة فهذقوذكل ةقهذقوذكلح ب.َّ مقذذفؤ

ذِحذفرذو س قذذك  اةدك َذذه ذكذ ط أَذ جفىذكل ع دذذذذ َذأذو  ضخؤ
ذكلهعههإلله ه ...ذكل هههعه ههدذثه ذجهفهىذي ذاِذ هرذكلهقهَذ ولهطههإلذ ه ذكله هطه هقهههذذ؛

ذذقنَ هه ذذكلعاباههذن هإل َجذ ذجفىذ هههع بِذذك هههاةهد ر ذث ذكن قفهتر ذذمهإل 
ذذمهإل ذقمهإلذجفىذكل هههع هدِذج  م ِذذذمهإلذوقبطهإلاِجفىذ  اكنِذذل  هههاةهدك ِذ
ذذذكلعهإلل   ذ كلهذيذبهدقذم  دهإلذ ا يهإلذذذكلطهإلْي ذذِ،ذف ذ فطهإلذن   جذكل سهههق

ذوكلاإلذجإلل  ا وذقداَّ إلذك،رضاقذذذوِذ رذوكن مىذبحابقذ ذ.ذبسق

ذ ذذإمهإلذقسذ   سذجبهإلناهإل ذذكل هدب اذكلعهإلنؤذذإسذمطمجق ذاذكلخ اقذ ط هههَ
ذ كل طاسهبهذإلىذذمقذ ؤذَرذوكلارإلاذوكلعدكلهذوك،َذذف قذوكلفضه فهذوكلسه 
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ذقبذوكدهدذوقنذوكدهدمذَرذ ذوكدهدمذبهقذذفقهإلذموذنفس  كلفهإذج ذو هأذذ ؤ
ذ ههذمطم ذوإمههإلذقسذ   سذب هههايههإلذ هههِ ذونسههههإلا  ذج ههإل ذنث اك إذ هَهذ قذإل

ذكل ذوث هإلَجذكلعهدوكناههَذ ْقذوقذذ هههقهإلاَه َ ذ قر ذجر هههق كل َف م وذذذ مهإلاَذإِذجهِ
ذىذوكل حاوم و. إللقذكلثؤذذو م عَذ

ذك،ل هاهههقذ ذذكل  فقهههقذذإس مههإلذذفقذكلعبههإل ذ طةغ ذقسذ قههإلبِذذلاب 
ذ هقذكله هَذذ  ذ جهِذكله هؤذذي ذكُجك ِذذكله ه ده ههدَذ ذذكله ه هفه ِذذ ه ذكلهخضههه ِعذذ فه ذةهق

ذب طهإلهِةذذلفا هههإللههذكلسههه هإلويههِذ ه ذذ هإلجاهؤذمهإلذلفحاهإلمذكلفا يههذوكلةق
  ذداهإلمذكل  مط و ذذذذكلعهإلن ذذكل هدب اِذذإلناههقذجفاهإذجبهؤذذذَ ذفِذ رذو لهكذمهإلذنَذ
 .ل ط   لفطَإلنذكُ  م ذكذكل    ِذذقوذ اجاهقذ

 

ذ
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 التشريع يف الدولة اإلسالمية
ذ

ذ ولهذكل ه جمذذإ كذنإلسذ ه أذذ ذا اق ذق قاه  ذ ه جويه   ضهإلاك  
ذكلعقهديذود لهإ ذ هإسذ  هاذههذكذذ ذموذمان ههإل هاماهه ذمطةعثهه 

ذَّ لهإذ عهإللىذكلطَهإلن موذ ههه جمذِ ذج اكسذذذ104  ذكنيههذذه 
َاوِفذ﴿ عر إللر ق ذبههِ َمَاوسق

أر يههق ذوق ِا ذِإلقىذكلرخق ر َج سق در ذ ههق ه  ذقَمههؤ طَ  ر لر قَ وذم  وق
ِوذ ذجق مق رسق ِفَح سقذوق قطر ذَهَ ذكلرَ فر لقهههِ كق قَور ِاذوق  ذقمإلذهد إذ ق لإذ﴾كلرَ ط ق

ذكلؤِذيذققذ﴿ذموذ ه جمذكلف ح:ذذ28ذج ذو أذ  ذكنيه ذجق هَ لقذَه ق أق َإذجر هق
ِإذ إللهفههؤ ىذبههِ فهق ذوقنهق ِإ ذنَهفهه  فهقىذكلههد  هِو َهرمِهاقهَذجهق ذلِه هَ ذكلهرحهق   دقمذوقِ  هِو إللهرمههَ بههِ

ك ِم د  ذ.﴾ ق

ذذدولهذكل ه جمكلسهاإل ه ذلذهإل إلسذكن  إلسذ خ   سذكل اإلسقذ
 ذقو ذكلهدولههذوه ذك،مههذكل ههههإلههدمذ  ذث ثههذقَّهإلن   ذ ههه هأِذ

عمإلذموذقماذسهها ةج ههإلل مإلذوه ذكلدج مذإلىذكلخ اذومإلذ ذو  هاِذ
ذه ذكلَم جَذثإللثإلذوذ ه اهإلذذذواإليهِذذ ثإلناإلذب عاوفذونم ذجوذمط ا
 و   سذكلد وذنفإذلفإ.ذ  طه ذذذكلخ ايذد ىذ ذ   سقذ
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ذذمهإلذبطهإلا نفؤذذ  نهدذههذهذكل عهإلن قذ ذلغ يهإل ذقسذدافق "ذ  ذ"ِمور
ذ هعههإللهى ذَّه لههإ طه َه رذ﴿: لهر هق َهوذمه  وإنه ههإلذهه ذذله هسذلهفه هةهعه هضذذ﴾وق

قيذقسذ    ذذ" موذقو  هذ طهدسذذلف لف ب  و ذنهأسذ قهإل ذمث :"
ذقو  هذ ط  ذلإ ذن إلذ  ضهَحذ إلىذذكلدج مقذذمإلذ هاجإلذقسذكلفإذقو بق

إ ذذه ذههذهذكلهدج مذ هإلمهذ  حقَ ذكلخ اذجفىذنهأذق اك ذك،مهه ذو ذ
هذم عهإلونهه ذولهذلهكذجقهبذم حهإلبهؤذذذحهدم ذم ؤذذذمهإلذم ه لفهه ذإ كذنهإلنهتذقم َذ
ذك،ماذبق لههإ: عههإللىذجفىذ ذ﴿هههذك إللههؤ ذنههق ذ قَ  نَ كر اؤََّ كرذذوق ق ذ قفق ِذ وق

ذ كب  ذق ذجهق ذلقَم ر لقههههههه ِهكق قَور إلَ ذوق طهق ذكلرةقي  إلاَهَ  إلذ هق ِدذمهق كرر قفقَف كرذِموذبقعهر وق
َِ   ذ ذ.ذ[19]﴾جق

بإللسطهذكلطة يهذذذذو ؤذةقذب أ يسذهذهذك،مهذمَذكُلم ذذإسذك،ماقذ
ذذ َّ  ذوج   اإلذب ث قهذكل د طهذور بهذدةهذكل  كعذومإلذو أ هه 

سذذذذه ذثهؤذبقذطرذنث امذمَذذْكذبهإ هههإلجك ب طم هإل ذومع ؤذ   ذثطهإليهإلذ ههه جذكلقِا
ذكل ا   ذمثأذَّ لإذ عإللى:

إلِأذ﴿ - ذلِفطههؤ تر ِا ههق ذقَرر ه  ذقَمههؤ اق ذرق ر َاوِفذَنط َ ر عر إللر ق ذبههِ َمَاوسق
أر  ههق

ذبِإللّفإِذ ِمطَ سق ِاذوق َ ر ِوذكلرَ ط ق ذجق مق رسق ذ.[20]ذ﴾وق قطر
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دِذ﴿ - بِِإذ قعر ذوق ذبِإللرحق   َدوسق ه ذ قمر طقإلذقَمؤ فققر ذرق ور  .[21]ذ﴾لَ سقذوقِم ؤ

ةََدوسِذ﴿ - ذ قإلجر ب َ  ر ققنقإلذجق ذوق م  كِددق ذوق ه  ذقَمؤ ِذِهذقَمؤ ََ  ر ذهق  .[22]ذ﴾ِإسؤ

إَذ﴿ - ذكلهفههؤ دق إلِ ذذذوقجههق إللِهحههق ذكل ههههؤ ذوقجهق ِهفَه ك طَه كذمِهطه َه ر ذِمهق ِذ هوق كلههؤ
ذ ِفِم ر ذِموذَّقةر ذكلؤِذ وق فقفق إلذك هر قخر قجرِضذنق ق طؤَم ذِ  ذك،ر ِففق لق قسهر قخر

ذلقذ طقوؤ لق َ ق   وذوق لقطؤَم ذم  د  لق َةهق ذوق ىذلقَم ر ِذيذكجر قضهههق ذكلهؤ ذِ  طقَمَ  َم ر
ذ ةََدونقِط ذ ق إلذ قعر ط  ذققمر ِ ِم ر ِدذرق ر ذبقعر اق فق وذنق ير  إلذوقمق ذبِ ذ هق اَِن سق ذ َ هر

إلِ َق سقذ ذَهَ ذكلرفق لقِ كق أَور ذ ق لِكق ذ ق دق  .[23]﴾بقعر

ذ"ذ  ذههذهذكلسهههاهإلَّهإلِ ذضهههف ذجفىذلفلذ"ك،مههنهأذ لهكذ َذ
ذ ذمَذذذمعطإلهذك، ه أق وكددذذذ  ذط فقذمَذذذوكددمذ كِ ذذ  ذ  إلجه ذذذ هإل ذخؤذ هق

ذووِذذوكدهد ذذداهإلم ذذذومطمِجذ ذذكل ههه جمذ ولههَذ ذه ذذوكدهدم ذذ ههه ا ذذذمههِذ ر
ن ذذَ ِذمإلذونَذمإلذومبإل ئِذ ِذ قذقِذكل ههإلهدمذبِذ مإل ذو طف ذجوذكل عة اذكلقِا

ذ"  ذ ههه كاذنهإلسذدق قاهإلذقوذ  ذهؤذ قذ قذمَذذلفَ  ذذك ههه اك  ذذك،مهه"ذنهأؤ
ذمةإلْيإلذقوذ اجاإل.

ذ ذذههذهذك،مههِذذذنِذاهإلَّذإسذو  بق ذذلهإذمهدل    ذ اههَذ رذوكدهدذه ذدق
ذ هافذجفىذ طف ذذمإلذنِذكل  ذ َذذكل ه جويهذ ول مإلذذنم ِضذ بمإلذموذذذ ،ق
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ناهذ ذ  حق ذإ ذب أ هيسذذ هذكذذممإلن؛ذوإ كذنإلنتذك،هدكفذكلقِا
ذكل ههه جويذكلطَإلنذ جفىذذذذاإلس ذ  ذنِذذذإكلسهههاإل ههه  ذ إسذ  هههخ  هههق

ذ ذ ذومإلذ ذ   ذكل ك بذإ ذبإذ م ذوك ب.ك،جضذوك ب 

إسذكُ هه نذبإلج بإلجهذمطمةإلذم  إلم ذلفحاإلم ذوناإلنإلذجقديإلذذ
مطإذ ذ سههه ق  ذلإذذذ  اك ذذذكل ههه جمذ ولهذذب ايإلذلمإل ذ عأذَّاإلنقذدرذ قذ

إذإ ذب    ذنَإلمإذىذب ضهه َذح قذلإذكلد وذو َذذ  ذ ِذ ذو ذ قذإلإ ذبمذذقما ذ
ذ إلهاكذجفىذ  حذك،جضذ   ذومض  نإل ذومَذكل  جويذذ  إلذذخؤذ ق
ذمَذذذجهد  ذذذ  ذقمههِذ   هههإلج ذقجضهههإلؤههإلذ   عهإلذ  ذكل قا اذذ ذدم ده 

وكل سههي اذوكل طف ذذوكل اكَّبهذوكل حإل ههبه ذوهذكذ  عإلجضذم ذ
َهذ ذاؤذعقذجوذ هههعبهإ ذمَذذذمع و  ذذذَّ  ذ رذ قذذذإلنذوضهههع  ذقيذن لففسهههإل ذذض 

ذوممهدؤذ ذب هإلذ َذذ  ذوكل حفهأ  ذ قذحر ذذَأذ هق موذذذجئ سههههإذإلاهإذقماَذذقسذ  و ق
ذ ذقوذمإلجا  ذق هه أ  ذط قذمَذذذ كنحاكف  قوذذذطإل ذ ؤذعقذمَذذذوقهذكذكلائ سذبإلذنإلسذذخق

ذ.وكجثإل

ذ ِذولقذ إذ  ذ اَدذذذ ؤذَّدذ قذذوبطإلا ذه ذفقذ قذ رذهذهذكلدولهذهقذذذنَإلنَذذذنإلسقذذذور
ذ  اإ ذوه ذكلدج مذإلىذذذكلة هايؤذذكل ةح ذكلسهإلب  ذ إسذكلةإلنبق

و طَ  هإلذذذومعهإلمفهه ذذلة   ذكلة هههاذجبهإل م ذذ ذكلعهإلن ذكل  فقذذكلخ اِذ
ذَّهدومسههههإلوكم ذذوجهدكلهه ذذودايهه ذذو قطيطهإلذو    اكذو ط اهه ذ ذ هقذذذ  ذأؤ
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ذ ذذذمهذهة ذو قم ذم فههقذذذن كع ذذذمحهأؤ   هتذجم  ذك  هههاةهدك ذكل  ذرق
كلخ  ههذكلاك هههدم.ذبهأذه ذدهإللاهإلذثغامذجفىذك،مههذمطهذذ هههق طذ

ذ ذكل هإلجَّ سذنح قذذذَذ طفهَ ذوكلط ذذكل فهأِذذضههه  ِ ذذمطمهإل ذاهه ذحف ذأذمقذحهق
ذومَذ ذذذئَذ إللِذ ذو َذ م ذ  جقذسههر كلق مذذذماكن قذذذ ِذ قذوكلمِذذكلطف ِأذذهَذفقذعقذمطمإلذضههق

ذج اإل. كرفاإلذورإل

موذكلةح ذوكلطقدذذذذإَذن يبقذذذهذكذكلةإلنِبذذذلذلكذو بذإ فإلاَ
ذ ذةقذموذاقذذذإَذا ذُدقإلقذمإلذبإذموذد  ذوك هاةعإل ذمإلذ هإلبقذةرذوكلسهؤ قوذذش 
ذ درذ ذفرذل سذقوذرق ذذ،  ذ.و فةيس 

ذ حذب ههها حذذإسذِيهذك،ماذبإَّإلمهذ"ذك،مه/ذكلدولهذ"ذ  ضههه 
ذكل اهإلسِذذكلعبهإلجمذمم ههقذ ذوه ذر اَذذههذك ذكلسهههاهإل ههه ذكل  دهد 

ذذوكَّ  ههإل كذو ةإلجم ذذك   إلجإلذكلة ههايه ذذوج َّإل   ذذذو ضؤ ْجإل   ذذمطإل
ذ ذو لهكذمهإلذقههؤذيهه ذد ذونهِذذومسهههإلوكم ذذعهه ذطرذ ذومقذ ك اهإل ذذذوكن فهإلا  ذك،مههقذذأق

ذكل  ذ هههاؤذذل ا بههذكل هههمهإل مِذذكل ح هديههقذ ذكلفهإذذجفىذكلطهإلأ   مهإل
ذذ﴿موذ ههه جمذكلةقام:ذذ143إذ  ذكنيههذ عهإللىذبمهإلذبق لهذ لِهكق ذق وقنهق

ذ ذوق هههق ه  ذقَمههؤ إلَن ر فرطههق عق ذ ق فقىذكلطههؤ كاذجق دق مههق ذل  قَ  نَ كرذ هههَ إل ذ هه  إلِأذوق قَ  سق
ك ِم د  ذ هق فق رَ  ر ذ ؤذاقذ ذ قذ﴾كلاؤ هَ َ ذجق ذذذمإلذ هإلهدم ذنقذ رذنقذذبق مإلذ"ذ ِذ اوجقذجفىذ هق
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ذوقذ ذ قذ  ذدرذ هإلذ" ذقيذجهقذ هههق ذ  ذذذكلة كاِذا  هبق ذ،سذَِّطذارذجفىذكل هههؤ مهإلذذاهإلمقذ 
ذذه ذقسذ   سذجإل لقذذَبذِ ذ رذس قذبإلل مإل مذ قذ ذهإل.اِذ رذغقذمإلذول  ذنفِسذذذم ذاقذ  ذورق

ذذإسذ ج ههقذ ذ   هِ ذك،مههذبذقسذ   سذنَهإلنَذكل هههمهإل مذههذه
ذكلةإلم ذ  ذمسه  مذهذكذكل  ا  ذكُلم  ذ ذ ه  إلذوَّدذَوذ ذعقذضهِ ذتر

ذكنرام ذوه :ذ م  ِذذذبإذجكب قذ

َهذذ﴿كل  ئ ههذ  ذَّ لهإذ عهإللى: - ِِئ هق كلر ق ِإذوق َإذبِِعفر هِ ن قلهق
قق

ك مِه ههد  ِإذ ههههق إللهفههّ ىذبههِ فهق ذوقنهق َدوسق مههق ذوَّه لههإ[24]ذ﴾ ق ههههر جه ذذ 
ِم د ذ﴿: أوذ ذوق ق إلِئ   إلذ ق مق عق ذمؤ س  ذنقفر ذَنأ  إلا ر ذ [25]ذ﴾وق ق

ذذ﴿:لق لإذ عإللىذك،نةاإلاذجف م ذكل ههه مذوكلسههه ن - نق وق ق ر
كذذ ِم د  ذ ههق ه  ذقَمؤ َ ذِ  ذَنأ  عق ذنقةر طقإلذبِكق ذوقِ  ر ِم ر نرَفسههِ

ذقق ذِمور فق رِم ر جق
اِ َ  ق فقىذهق كذجق ِم د   .[26]ذ﴾ ق

ذذ﴿:إلنإلق لإذ هههةحذ هههمإل مذكلة كج ذجفىذ هههإلدةمإل - نق  ق ر
إلنَ كذ إلذنهق ققجرَ فََم ذبِ هق ذوق ِد ِم ر قق هر ذوق يق ََم ر لرسهههِ

ذقق فق رِم ر َدذجق مهق  ق هههر
فَ سقذ  .[27]ذ﴾ قعر ق
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  ذَّ لهإذذذ هههمهإل مذقمههذمح هدذ هههفىذكلفهإذجفاهإذو هههف  -
كاذذ﴿ذ: عإللى دق مق ذوق هههق  إلذل  قَ  نَ كرذ هههَ ه  ذقَمؤ فرطقإلَن ر عق ذ ق لِكق ذق وقنق

ذكلاؤَ  َ ذ فقىذكلطؤإلِأذوق قَ  سق كذذجق ِم د  ذ ق فق رَ  ر  .[28]ذ﴾جق

ذذكل ههههإلههدمذجفىذجنهإلئ ذكلعهد ِذكل ههه جمذ ولههذذذإسذإَّهإلمههقذ
إلىذذ  ذق هههدذكلحإل هذكل  نقذذذ كُ  إلسذوكلفضههه فهِذذوَّ  ِذذوكلح ِذ
ذذماك عهه ذذذإجهإل مِذ ذذقط وِذوكل ؤذذ هههي ِفذقهدذوكل ؤذاذوكلطؤذةرذلففم ذوكلسهههؤ
ذوكل ؤذ ذ ذب هإلذ طهإل ههههبذمَذ وِذ ِذحر ذومهإلذذكِ ذةهدؤذ قذسهههر كل مهإلسذوكل  هإلس 
ذ ذ َذك ر ذدِذحر كُنسإلس ذذذكل ة   ذو قإلل دِذذموذنَ ذكلحاإلمذوجإل كِ ذذذثق

ذ اكذجوذكل ههأسذذ  ذةقذكُ هه م ذمَذذكل  هها  َذذدقذعِذةرذاَذ ذ هه  إلذوَّدذك ههر
ذقِهذكلسهههاهإل ههه ذجقذ ذكلةحهِ ذذذه وقذاقذ رذإذمَذجف هإلئهِذذذفهإلاِ ِذكنرذذبق ذذ  ذْوكيهإل

ذذكلفقم  ذ ذذومعهإلمفهه ذذبهإلل ههههأسذكلفا يذجبهإل م ذذكلخهإل   ذذوج َّهإل  
ذ.وقر َّإل ذ

ذكله  ذ ذ هعهطه له هوذهههذك كُ ههه مه ذقوذذكلهفهقههإِذذإلهغههإلاقذكَّه 
ذك،باكجذم فههقذبةم  ذجف هإلئِذذك  ههه مهإلنههقذ ك،جبعههذج هههاذَّانهإلذذذطهإل

ذ ذطرذقوذمَذذكل إلضهاه ذ ذ ق  ذبمذكذجإلَّأ  ذ هِ جفىذذذذطإلذكلفقم  ذ ذ  اكثَذف 
ذَّهدذ َذ ذ قذجا ذمهإل ذلهإذموذنقذذإَذ هؤ ذفرذد ذمقذقهر ذخق مهإلذب وذجذمث فَذدقذنهقذذذام ذأثَذامذومهق
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ذومههإلذقنرذ ذك،م ذوكل هههع ب  ل  ههههإلئههأذكلةحهه ذذذ    ا ذذموهذ قذةق
ذوكل طق هبذوك  هههاطبهإلطذوكل هدو وذ َذ   ذمةهإل ذذذ عهإللهه ذذذق كم ذذد ذعهق

هذب خ ففذك،د هإلنذذ طَ  ذكل ههههأسذكلعهإلنذوكلخهإل  ذو  و هدِذ
ذو ف  حهإل ذذ كل هههاجاههذكل سهههاطهدمذإلىذكلط ههه  ذ  ههها حهإل

ذذك هه د  ذوَّاإل ههإلذوَّ كجدقذ كل حد  ذذذ؛ذإ ذقسذجإل ههفهقذوقمإلجك  
ذوكل غ  اذوكل    اذكل  ذنهإل ذإلذبقذطهقذْمهإلنقذذلهتر َ هإل ذَّهدذذونَذذاكذوب  هه ذ هههق

ذقدهدثهقذ ذعقذموذكل  ههه   ذكل َذذتر ذكد هإلجذإلىذقَّرذذدمذمهإلقهؤ هذاهقذضهههِ
ذ هأقذ د دم ذوقنرذ ذاقذموذك،وضهإلعذمإلذ قذذذ ر ذذذكج اإل قذذضق ل ذ  وذذ هإلدإل  

ذ قذقوذمَذذذه ذعهقذَّؤذ قذ قذمَذ ذه ذفهقذ ؤذخق ذإلذنِذ هقذلِذذَأذهه ذ  قذذج هههد ذذمحهإلو ِ ذذذ ذوكل  هإلأق ذ ،ق
ذذمإلنؤذوذمقذبطإلذمِذ ذَد  ذذذ ذومإلواإليإل   ذذفرطإلذموذ  إلل فق ذ.ووك بإل  

ذح فِذ قذذكُ ههه م ؤذذإسذكلفقهإقذ كل ههههأسذذذ هدب اِذذلذ  ذمةهإل ق
ك  ههاةدك  ذب إلذ ذذد إلنِذذذأِذةقذإذموذَِّذك هه ضههعإل ِذذ ِذارذكلعإلن ذجفىذجقذ

َْذ ه ذموذ هإلجِذجوذك هههاثرذذذأذكُجاكَضذة هَذغهإلضههه ذجطهإذو ذ قذكل ؤذذ ة 
ذذك،د هإلنِذ وذموذكل  هإلبذوكلسهههطههذقذذ ههِذةقذطرذاقذوكل  ههها عهإل ذكل سهههر

ذقوذكل  ذ ذ  عهإلجَضذذكل ح  لههِذ ذذجف م هإل ذذمعم هإل ذإ ذقسذ ط  هأق
ْمإلنإل ذج هاِذذذمطمإلذجفىذوكَِّ ذذذنث ا ذ  ذذطإل ِذكل قذذَبذ هعرذذذودإل  ذذوم إلنإل ذذنإلذ
ذإل .عؤذ ذكلفقذأن ذ قذموذكلةمدذكل َذذذإلىذنث ا ذذح إلج ذومَذ
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ذ ذذذن هإلذقسؤ ذذقرامذ هد هدم ذذدهإل    ذ قذومسهههر ذه ذثهقذدقذحهر موذذذ ذون هإل جق
  مإلذقوذذذلفقضههإلاِذكل ااَذدَذِةذ ذ ذ  إل ذ قذه ذجقذدقذ قذةرذكلحاإلمذكلع ههايهذمَذ

ذو ا  هِبذمهإلذقوذ  هههي فِذ طَ  ِذ ذذ  ذكلفقهإِذذذعهإل ذِ ذارذمهإلذمقذقوضههههإلجِذذمهإل
ذ إ ذوإسذإذوك ههاطبإلِمذضههةِ ذذذإذوَّ كجدِذإذو اوجِذإذوق هه لِذن هه  ههِ
ذَّهدذك  مهدقذنف ذذكل هذكههِبذذنهإلسذ قهإَذ مطمهإلذذنث ا ذذ  ذ جك هههههِذذمهإل

ذ ذاقذ قذإلذكجرذم ؤذذذة،ذلفعد دِذطرذاقذوك ههر ذِهإلذ ههاجاه ذإلمإلذجقذقد هإلذذاِذإذ  ذقمرذضههق
ذذذو كرفه ذ ذذكلخ ِفذذمِذ  اقذوقذذورذ ذمِذ قذ إلذجقذك،د إلنذكلخ سهه ذمقذذوقذ رذضهِ
ذمإل.د لقذذذطإل امِذوكل َذذكلةد ِذذوك  دك ِذذكل ذهة  ذذكلفقم  ذ

ذ ْك ذ هههَ ذكلخ ِفذذذهقذقهؤذو ذذك،نطهإلِفذذوك ههه قذذإَذن نهَذذك سهههإلجهإل ذذههذك
ذ ذ قذمههَ ذ ههههق ذعهه  ذذلههإذ ههههفههه ذذك،مههاكفذبق ذنههعههفهه نذذدؤذبههعههِ مذجههفهه ن 

س  ذكلفقماهههذذذ وك، ههه  ذوكلفقههإذ  وكلحههد ههذذكلقِا وكلق كجههد
 ذن هإلذقسذذوكلةحه ذوكل طهإل امذ ذوكل ط  ذوكل عهإلجضذوكل ا  ح

ذ.ذ اإل اإل ذوك   إلجاإل ذوكَّ  إل يإل ذذذك،مهِذذلإذكج بإلمإلذب كَِّ ذ

ذذلقدذن ههأذهذكذكلخ َفذذذذذذ  ههفىذمإلذن ههأذبعدذو إلمذكلا هه  ذذذذقو ق
إلذذَّضهإليذكل سهف  وذ  هاطبإلطذقد إلنِذذوكضه اكجِذكلفإذجفاإذو هف ذ

ذم ذذ َذ  هِذذوذن هه    ذذذ ذقوذقد إلنِذمإلذبإلل عإلجضبعضههَ  ذذ  هِذذد ك ثق
.ذ هإللخ فذ  ذذمع ؤو   ذسذلمهإلذ  ذكل  هإلبذوكلسهههطههذَدذل رذذبهأسرذ
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جف مإلذد   ذذذهذكذكلعمدذنإلسذمةياإلذجفىذ م ذكلط هه  ذوكلح أِذ
ذ فقإلئاإل ذ دذذكل هحإلبهذكل سهاطِذذ ذث ذقضه فذإلىذ لكذإ  إلعَذذجف يإل 
ذ.ذإلىذكلط   

ذث ذبعدذ  أذذذذذذ ذ ِذذق وكجَذذكل هههحإلبهذ  إلبعتر  ذذفرذكل  ههها  ذوكددك
ذكلفقإذوك ؤذذجف َذذذ ذ ط ههأقذذكنرا كلح ك ث ذذذب ثامِذذ ذك  ههاطبإلَطذسههق

ذ ذذم طههإلهاههه ذذ،سذكلط ههه  ق ؛ذذذه ذم طههإلهاههذذا اَذذ م ذم ةههد ذذوكلح ك ثق
موذكل إلبع وذجفىذكلف  مذنسهع دذبوذكل سهيبذذذذفذمإلئفه ذ قذوجقذ

مع  هد وذذذ وجفق ههذوإباكه  ذكلطخع ذبهإللعاكق  ذكل هد طههذ
كل هههحهإلبههذذذم ذجفىذكل  هإلبذوكلسهههطههذوإ  هإلِعذ  ذك هههاطبهإلمهإل ِذ

ذ هقذو ه ههإلوكهه  ذبهعضههههمه ذنهقذذمهَجذطهرذ  ذو هطهمهجذِرهاوسذذكلهقهاههإلأذمهجق  
ذمرذنقذ ذذكل  فحهذإسذل رذذذجق ذذذ  ور ذ.ذنص 

ذذ هإل ضهههحهتذق ههههإلل هَبذذث ذب غذج هههاذك،ئ ههذكل ة مهد وذذذذذ
ذ ذو     ر ذكلخ َفذذ ك  ههه ههد  ذماَقذذك   مههإل  ب وذذوك سههه 

ب ذدط فهذث ذمإللكذجضههه ذكلفإذذ  إلسذقذذذ ل طإلهةم ك،ئ هذ ةعإل ذ
كلعف ذذ ة  ذمقإل هدقذث ذ إلاذكل هإل ع ذجضه ذكلفإذجطإ ذذجطم إل ذ
ذ ذ ذونهإلسذبهذلهكذقو ذموذ هههطفذَّ كجهدقذذإذ  ذكلا هههإللههومطهإلهةهق

ذك  هههاطبهإلطذوج ةقذ ذوج هههق ذذمهإلمعهإلل قذذذ قذمهإل ذ قذ ذو ق  ذ ذ  مهإلذب وذمطمةق
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ذل سذبغا ههبذمطههإذومههإللههك ذذكلطع ههإلسِذ ذوهههذك ذ ف؛ ذذ  ههذه ههإل ذ م 
ذل إلذكر ففذ اإذك، بإلعَذذ ذو ذكج بإلجقذ اه إلذوكبطم إلذكلةاذذووكجث
ذ ذذاقذةقذو ق ذجقذذذا ذ  ذ قذو قذذه  ةإلوْذددؤذذب طم ذبعطف  ذ ق ذ. ّذكلَ ذذبأ بإلِبذذفق

ذكلعف ذموذَّةهأذمهدج ههه قذذث ذ  هإلب ذ   جَذذذذذذ  ذكل   ف  وذذههذك
 اهإذإلىذذذوكل  هههي َفذذوكل هأل َفذذ ذوكج قىذكلح كجَذذ و  ذاوجِذوكلفَذ

ذكلهخه ِفذذد ههدذ ههذجهفه  ذذن ههه اِ ذكله هةهطهِذهه ذ"جهفهَ  ذكله هطه ه ذذذ  ذ" جهفهى
ذذكل هههاجاههِذذكلحةِجذذإ اك ِذذفذبإذن فاههَذاقذعرذ َذذ  ذوكل طهإل امذ ذوه ذجفرذ

ذذِ ذ رذو قذ ذهِذاهؤذعِذكلق رذذكلةاكه وِذذبهإ اك ِذذذك، لههِذذِ ذ ك ِذوَّقذذإِذبهقذكل ههه  ذذ.ذ هدكج ر
ذب وذكلفقمإلاذكلِخذ ذذكل سهههإلئأذكلفقماهِذذ  ذقجاإلسِذذذ    وذمطإل اك  

ذ  م ذإلىذقئكل طسههه بههِذ ذ ذم هإلذ هههق ذحهق ذووقذذذذكلعق  ق ذ هههؤ ذذ ذكل هدكج ق
َه هاِذ ذوكله هطه ذلهفه  ههها هِ  ذو همه ِذو ه هحذِ ههإلَّههإل  كله  ههههإلنههأذذذ َّههإلئه ِذذ 

ذيقذ قذ م إل ذل ذ قذك    إلجاهذوك َّ  هههإل يهذوكلسهههاإل هههاهذذ اذلغ اذسهههؤ
ذ.ذكلفقإذكُ  م ذجفىذمدكجذ إلج خذكُنسإلناه

ذذول رذ ذذل ذ ع اضر ذذكلح  ِذذ ِذََذنَذذكنماههإلجِذذمحطهههَذذذك،مهههما  ق
ذو  َّ ذ وكل ة   ذوك   مههإل ذدانهههِذذَفذ  ذل ههإلسذذكلعف ذوكلف ا  
جفىذذذذ  ذداهإلمذكلة هههايههذكل عهإل هههامِذذذكُ ههه م ذ هههأس ذذلففقهإِذ

ذومِذ ذونِذفِذفقذكر  فذق يهإلنمهإلذوك ةهإلههإل مهإل ذمهإل بهأ نىذذوم ذ لهكذمهإل فِذحق
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ذمإلَّ كن طِذذذقسذَمعَ قذذكلغابذكلحإللاهذ  ضَحذذل  ا عإلِ ذذماك عه ذ
و اوجإل ذذ م ذق هه   ذبإللفقإذكُ ههذذذم أثا ذذذ اكئاهكُذهإلومسههإلماِذ
ذذوَّ كجدقذ ذ.ومطإلهجق

ذك ههه عاضهههطهإلذمةهإل ِ ذذذذذذ كلخ فذ  ذك،د هإلنذذونحوذإ كذمهإل
فىذمهدكجذماكدهِأذجذذإوق هههبهإلبهِذذ ههِذةقذطرذكل سهههاقذذكل هههاجاههذكلع فاههِذ
ذ  إل ذ خاجذجوذ ههطف وذموذطإلذقنمإلذ  رذ ذقلفقذكل  هها  ذكل  عإلَّبهِذ

ذ:ذك،د إلن

ذ - ذذجك   ذذ هههطف  بهإل ذ هإلنذكلطقفاههَذذه ذك، لههَذذذإلىذن ههه   
ذوإ  إلجإل ذ ذ.ذبإللقاإلأقوذد   ذجف مإلذذذو طه 

ذ - ذذ ههطف  كل  إلبذوكلسههطهذذه ذمإلذ هه مذذجك  ذإلىذقمإلجك  
ذ ذمثأذك  ه حسهإلسذوك  ه  هحإلِبذوكُ  إلعذوكلقاإلأ

ذ ذارذكل َذذمإلذوكل  ههفحهِذكلذجكئ ذو  ِحذذد ذو ههق ف ذذارذوكلعَذذهِذفقذ ههق
ذذجوذكلقاهإلِأذذذدو ِذوكلعهَذ ذذكلضهههع فذإلىذكلقاهإلِأذذ  ذفِذكلةق
ذ   هههأذذ ذومهإلذ ههه مذ لهكذموذقمهإلجك ذ  هإل ذ يّذكلقذ  ذفِذكلخق

ذ.ذكلخ س و

ذ:ذك،و ذ  وذقه ذق بإلبذكلخ فذ اإذقمإلذكل طفذذذذذ
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يق َمهإلكلط ههه  ذوذذهِذ لهقذ قذذذعاههَذ رذَّقذذ-ذذذذذ ذكلهد لههِذذع  ذ رذ.ذ هإللطصذَّقذ قط 
ذ م َهإذمطهإه ذَم قعق و  ذجفىذمعطى   ذو ذأذ هأو   ذح  هِذ ذو ذ قذ ذمهإلذ  ؤ

ذوكلهطهذذاه هاهذمهطههإ ذمهةههإل ذلهفهمه ِذ ذ ه ه سذذ  ذطه ذ هقذذص  كلههد لهههذهه ذمههإل
ذمِذذذاقذثقذنرذ  ذِ،ذ ِذمح قذ ذ.ذمعطىذوكددذذور

كلا ههه  ذذذبهإلل عهإلجضذمثهأذقسذ ح  قذذهَذ هقذكل  هِذذكلط ههه َ ذذ-ذذذذذ
طسههبهذ ذود  إل ذِراذبإللفىذكلفإذجفاإذو ههف ذد  إل ذ  ذدإلله ههذ

ذكل عهإلجض  ذذلف سهههألههذ ك مهإلذ  ذدهإللههذقرام.ذ  ق  قهؤ ذكل ة مهَد
ذعإلَجذو ذ قذ ذ.ذبإلر  فذكلحإلل  و  وذ رذلَحذ ر  فذكذضق

ذذقربإلجذكندإل ِذذة  ِذكلفقاإذ  ذَّقذذطمَجذمقذذذ-ذذذذذ ذ.ذ إلبوَذهإلدِذقرذهإلذونقذاِذةرذو ههق
دهإل ذول ذضهههع فهإل ذجوذكلقاهإلأذدطةهأذمث  ذ سههه غط ذبخةاذكن

ذكل ح حذلع ِأذقهأذكل د طهذذ ذومإللكذ   اطوكلاقي  ذذم ك قهق
َهإلهايههَذ ذذَّ عاهه ذذع ةاوسذكندهإل قذ قذذوكل   ذق وذذكل ذكلعف قذذب   هِ

ذ.عق دمذوكلع أكل

ذلةعِضذذوِذ رذما ق قذذكل هههاعَذذوَذ  ذةقذَّهدذ َذذ-ذذذذذ ذكل  ههها هإل ذقوذماَّهإل 
كل ة مهد وذذذبعَضذذ َذ    هؤذذذ مطمهإلذ هإلئ  ذذذذبهأي ذ ذوك،رهذَذكل هههاجاهه

ذ.ذضإل ذب وذهذهذكل اقعإلَجذ قذ

ذنقذذذوَّ ِعذذبسبِبذذَّدذ   سذكلخ َفذذ-ذذذذذ ذ.ذبإذكلفقاإذل ذ عف رذذخ ذسر
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ذ ذوِراَذبإذكلع  نَذذذاك َذ َذذذجإلن ذذذل ذإلبذوكلسطهذلفرذكل    ذذذ َذاِذ قذذذدرذَّقذذ-ذذذذذ
  ةدوذموذذذكلخ ه ِ ذذب ه غهِذذ َذاِذ ذوَّدذ قذكلخ ه َ ذذبإذاك َذ َذذجإلن ذ
ذو ذ عإلَجذذك،لفإلظذكل عإلجَضذذ إلهاِذ ذ.ضق

ذذمهإل ذو هأو فَذن هإلبهإل ذو هههطهه ذذكلط ههه ِ ذذقلفهإلِظذذ ِذطهإلوَذ قذذن فاههَذذ-ذذذذذ
ذنقذذذو     َذ ذهإلذومَذمإلذموذ إلهاِذ ه  ذفقذمَذمإلذموذذ ِذ قذحر ذذهإلاِذسهؤ مإلذموذ  ذفِذ ذورق

ذمَذ ذ ومَذذمإلفِذ ِذ ر ذ.ذمإلطِذيؤذةقذمإلذموذمَذفِذ قذةر

ذذوههأذه ذبهإ ههههإلجمِذذك،لفهإلِظذذ  ِ ذ ِذذذ  ذ ع  وِذذذك ر  َفذذ-ذذذذذ
ذ  ذذضإلا ذقوذكل خإللفه ِذىذقوذك َّرذلقذورذكل  ك قهذقوذك،قذذقوذمفم نِذذذكلطص 

فقهقذقوذمفم نذكلفؤذ  ذقوذموذط ذقوذكلغهإليهه ذقوذكل هههارذب ذقوذكل  هههر
ذد  ذ    ذم فقإلذومق دك ذذ   ذ  ذكلففلذجإلمإلذورإل ههإللهذكل هه 
ْكذدق قهه ذ قوذكندهإل ذذذكلعهإلنذبهإلل   ك اِذذ خ ههه ِصذذون فاههِذذ ومةهإل

ذقوذكل  فحه.ذقوذكلقاإلأذ

ذذ  ذم ضه عذكلففَهِذذذموذ مهذك  ه اك ِذذذكلخ فذكلعإلجَضذذ-
ذكل  ذ عاِذ لمهإلذموذإجاكبذوا اه ذقوذذَضذكل كدهدمذقوذ  ذقد كلمهإل

ذفىذبعض.وبطإلاذبعضمإلذجذ ان بذك،لفإلظذموذد َ ذ

 فذل سههتذج بإلذ  ذكلفقإذذ  ذمةإل ذك ر ذذوهذهذكل هه  لاهَذذذذذذ
إذإذو ههه د  هِذ هِذإذوماونقذن هإللهِذذبهأذه ذموذم   كِ ذذكُ ههه م  



 
 

- 68 - 

 

ْمهإلسذوم هإلسذودهإل    ههها ع هإذكلابهإلناههذذذوموذر هههإلئِصذذل هأذ
إذكلهذيذر  هتذبهإذ ذونةاه ذسإذكلهذيذنسهههخذمهإلذ هههةقهإذموذق يهإلو  طهِذ
ذكلهطهةه م ذوقده ههإلمههِ ذذإذكله ه   لهفهطههإلأذقوذجهفه همه ذإلهىذ ه نذذذه ذهه ذدهةههؤ
ذ.ذكلقاإلمه

ك عهذإلىذكلاذذموذك  ههاطبإلمإل ذكلفقماهِذذكلثإلن ذقمإلذكل ههطَفذذذذذذ
ذوإ  إلجإل ذوَّاإل إل ذذمإلذ  مذك، لهذك، فاه  ذ  بدذ  ذن إلبإل ذو طه 

ك  اطبإلطذذماقِذذذ ر  ِفذذذقو ذإلىذن     وقماهذموذقسذن  اقذ
مطهإ ذوه هإلذمطمةهإلذكل هذهة وذذذذق هههدؤذذوِراقذذ  ذم  هههد ذذذ اهإ ذن   ج ذ

ذكلحطةف ذوكلَإلهاي.

ذ لهكذقسذكل هذههبذكلحطةف ذ َذذذذذذذ كل هذكههبذك،جبعههذذدذق ههههدؤذعهق
ذ  ذو اكجك ذموذكلاقيذ  ذ طإلو ذكل  إلبذوكلسههطهذوكُ  إلعذذه ذاؤذ ِذارذدق

هذ ذ ق سه سذذمإلاق؛ذد ىذإسذ قحسهإلسأذكل هاجاهذوك  ه  قذوكلِحذ
ذو فضهههف سذجفىذكلقاهإلأذرةاقذذإ ذجطهدذكلضهههاوجم كندهإل ذقوذذ 

:ذق هأ ذذكل هاعذجطده ذث ثهذقضهاب.ذوق لهَذذكلضهع فكلخةاقذ
.ذوك، ههأذجطده ذث ثه :ذذذومفم َنذق ههأ  ذوك هه  ههحإلَبذدإل  

:ذذذكل  إلبذجطده ذضهههابإلس.ذوكل  إلب ذوكلسهههطه ذوإ  إلعذك،مه
 هفىذذوذكلطة :ذمسه  جهذمهذضهابإلسوكلسهطذ مة أذومف هأ
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جفاإذذذكلفإ هفىذ.ذوكل طق  ذجطإذذ ذومطق لهذجطإكلفإذجفاإذو هف 
ذ.م  ك اذوِدإل  ذَّ  ذو عأذذو ف 

إلبفهذ  ذهذكذذقمإلذكل ذهبذكلَإلهايذ م ذقنثاذ  هد ك ذموذكلحطذذذذذ
ذبإلل  إلبذوكلسههطهذذ،نإذ ذ ع افذإ ذكل ههطفذموذك  هه د   

ذط ِذ ذو َذوإ  إلعذكل هههحإلبه ذذوكل قف دذوك  ههه حسهههإلسقذذاذكلقاإلأق
ذذذكلذجكئ و ههدؤذ مإلذ ذوذوكل  ههإللحذكل ا ههفهذذكل د طهقهأِذذوج أق

  ذد  ذ لكذموذك،مإلجك ذ ذ؛ذو قمإلؤهذ سهاطدوسذ  ذج ضهم ذذ
ذك، لهههذجفىذمههإلذ م  هذموذكل  ههإلبذوكلسهههطهههذ وإ  ههإلعذلمههذه

َفذمإلذ(:ذذ  وذكل  إلبذَّ لإذ عإللىذذ.كل حإلبهذوكل عق   وق ذ ققر
ِكذبِهِإذِجفرذ ذلهق ذلق رسق طَ كذ ذذ):وَّ لهإذ عهإللىذ )[ذ29]ذ   ذِمق يهإلذقق  مهإلذكلهؤِذ روق
َم كذبق روقذ د  لهِإِذ َقهق ذكلفهِإذوقجق ههَه ر ير ذ)ذ[30]ذذ هقدق ذذ(ذ:وَّ لهإذ عهإللى  ققسر وق

فقَ  رسقذ إلذ ذ قعر فقىذكلفِإذمق  هههفىذذذ:ذَّ لإ.ذوموذكلسهههطهذ)ذ[ذ31]ذذ قَق لَ كذجق
 ض ع هإل ذوددذإسذكلفإذ اضذ اكئضذ  ذذ:)[32]ذكلفإذجفاإذو ف 

 ذو ه تذجوذددو ك ذ  ذ ع دوهإل ذونمىذجوذق هاإلاذ  ذ ط م  هإل
 ذ( اذنساإلسذ  ذ ةحث كذجطمإلق اإلاذجد هذب  ذا 

 
 36اإلسراء  - 29
 1الحجرات  - 30
 33األعراف  - 31
 13/454جامع المسانيد والسنن  -ني عن أبي ثعلبة الخش -  32



 
 

- 70 - 

 

 ذ إن إلذهفكذ جون ذمإلذ ان   )ذ:ذ[33] هفىذكلفإذجفاإذو هف وَّ لإذذ
مإلذذذقنةاإلئم  كلذ وذموذَّةف  ذب ثامذمسهههإلئفم ذوكر   م ذجفىذ

ذ.ذ(بإذ إل  كذمطإذمإلذك   ع  ذنم    ذجطإذ إل  ية هذومإلذقما   

ل ههحإلبهذَّدذ نذكلاقيذو هه تذوموذكُ  إلعذقسذنث اك ذموذكذذذذذ
َّدذنقأذجوذقب ذب اذجضههه ذكلفإذذإلَّ س ذ إلج ةاذهذكذإ  إلجإل .ذوكلب

ذ َذذذقي ذ:ذ)جطهإذَّ لهإ ذَّفهتذ  ذف ذقِذقجضذ َذذط ذوقي ذف ذَِذ ههه هإلا ط ذإ ك
ذإيههإلنه ذ)(.ذوَّههإل ذجه هاذجضههه ذكلهفههإذجهطههإ:ق ه نه ههإلبذكلهفههإذبها

 ذك،دهإل  ه ذقسذمَذ رذ قذ ذقجرذوق هههحهإلبذكلاقيذ هإنم ذقجهدكاذكلسهههطو
ذ.ذ(ذ ذ قإلل كذبإللاقيذ ضف كذوقضف ك حفَ هإل

ْجهقذكلذنؤذوموذكل عق  ذجطده ذقسذكلفإذ عإللىذ قذذذذذذ ذذ طإل ذذوكلخ فق
سذكل ا   :ذذ قإل ذج ذو أذِتذاَّهذوكل  ا ذإلذجوذكلفَذ ذونمإلن  ذكلقِا

ذوق ذ ق قفقذذ( ذكلهد  روق ذققَِّ رَ  ك إِذققسر ذل ذذ.ذ)[ذ34]ذذاؤََّ كذِ اهر س و ههها حذكلقِا
ذنهثه هاك ذذنههإلسذمهوذجهطههدذاه ها ذكره ه  ههإل ذله  ههدوكذ هاههإ ذ،سذكلهفههإ  

عف ذ نعهدكنذكلذ م جه ذكلح ذوجهدنَذذإذك هههابهإلهَذر  فذ هههببهَذك 
ذذوكلقاهإلأذ  ضههه وذك هههابهإلهقذذكلهذيذ فاقذب وذكلح ذوكلبهإلمهأ 
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 ذذذ ذ م ذ  ههها  ذب هههايذ م جهذ،نهإذموذا اذكلفهإذكلح ذوجهدنقذ
ذذذذ(ذَّهإل ذ عهإللى:ذذبغ اذمهإلذقن  ذكلفهإإلاهإذ  ههها   ذذوكل حهإلن َذ ذلقَم ر ققنر

ذكلههد  هرذ ذمِهوق مَه ر ذلهق اقجَه ك اقنههإلَاذ هههق ذكلهفههإَذ هههَ ِإ ذبههِ  قسر
أر ذيههق ذلهق ر ذذ ذ)ذ[ذ35]ذذِوذمههإل

ذذذ(وَّإل :ذ بإلبإل ذِمور ذققجر بإلنقَم ر ذوقجَهر بإلجقَه ر َذوكذققدر ِسذكلفإِذِك ؤخق .ذوَّدذذ)[ذ36]ذذَ ور
ذكلَههإلهاي ذةرذن فذ َذ:ذ)ذ ههه ههأذ كو  ذ ههِ ذوَّهدذقرهذذبهإذأذكلقاههإلأق
 ذكل ههههإل هعه ذ ه ذإبه ههإلذقرههذ ذق لهههقذذ)كل ههههإل هعه ؟(ذ هقههإل :

ذ.ذ(ك   حسإلسذ   د مإلذ ة أذكلقاإلأ

ذك  ه همههإل قذهههذذإس كله سهههاهطهةه،ذمهوذذذ هوذكل هههطهفه هوذمهعههإل 
ذذكلط ه  ذمبإل هام ذقوذبإل  هاطإل ذإل مإلذإ  إلجإلذوَّاإل هإل ذوك   مإل قذ

  مإل ذ ذ ه  إلذذذذِفذكلاك  ذإلىذمإلذ ه مذ لكذموذك،مإلجك ذكل خ فقذ
ذمعضههفه ذذذ  ذكلقضههإليإلذكل سهه ةدمذكل عإل ههام ذ  ث سذقنةاقذ

لة ذذو ق ضه ذ هاجهذككل ه جمذ ولهذذذ  ك إذم هاوعقذذ  ها عاه ذ
ذمإل.وكلحس ذ  

ذ وِذقو ه إلذبضههاوجمذ ح ِذذف إلس ذكل  عفقهَذهإل إلسذكل عضههذ
 ههه   ذوه ذمهإلذ   وذقسذكلفقهإذكُ ههه م ذكل ةط ذجفىذكلط
م هإلذذثهإلن  َذذ( ذوكل  عفقههَذكلط ههه  ن ف ذجفاهإذ)مط قههذكل  ههها  ذ
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ذ كلفا يههذذذكلط ههه  ذ  ذمةهإل ذكل  ههها هإلِ ذذبهإل   مهإل ذرهإلججق
ذذوكله ههدبه هاِذ ذ سههه ه ه ههَ كلهفهاكغذذذمهطه هقهههقذ)ذإذكلهعههإلنذقوذمههإلذ ه ه هو

ذكل  ههها ع ذ( ذه إلذمإلذ طةغ ذ ان  ذكلةمدذجف م إلذ  ههه ق هههإلاِ
ذو هةهفهاهههِذقمهاِذ ذو لههكذ هقذذكلهغه ه ِضذذهه ههإل  ذوكلهفهةهسذجهطهمه ههإل  مذذ قذحهر

 كل ةحث وذكل إلل  وذبإ سذكلفإذ عإللى.ذ
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 :يصِّمنطقة التشريع النَّ

 جامعة أم دولة مذهبية قامعة؟شورى دولة 
ذ

كل ه ذ سهههاهطهةه،ذموذذك،د ههإلنقذذ  ذكلط هههذذ عهطه ذكل  ههها  َذ
ذكلط ههه  ذقوذ َذ ذحر  ذقوذبهإل ج  هإل ذذ  هإلعجف مهإلذبهإللقاهإلأذوكُذذَأذ هق

كلساإلَّإل ذذذجفىذمخ ففذك،مإلجك ذوكلق كجدذكلفقماه ذوضاوِبذ
ذكل  ك قهذوكل خإللفهذوا اهإل...ذكلففَاهذومفإله  ِذ

ذ َذجذمثفَذدقذكل  ههها عاههذكل  ذنهقذذههذهذكلثاومَذ  ذ  ذإمهإلجذَ ذطقذمهإل 
ذذ-ذذ ةهإلبهإلذو حا  هإلذوناكهههذونهدبهإلذوإبهإلدههإذ-ذك،د هإلنذكلخ سهههه

ذ موذكلعبهإل ك ذوكل عهإلم  ذوكلع َّهإل ذذذ هههإل هههعهه ذذذمسهههإلدهإل  
كل ةإلجمذوك َّ  إل ذذذوكلسف ناإل ذكلفا يهذوكلة إلجاه ذوَّ كن وِذ

ذكُ ههه م ذقنثاقذذوكلقضههههإلاذوكلحاوب ذوه ذمهإلذ ةعهأذكلفقهإقذ
ذكلِحذذاقذةرذجقذذ مِذلفحاهإلمذكل  ةهد ذذَّهإلبفاهه ذ ذ  ةع هرذقهق  اذبهإلل   إذب ذإ ك

ذوكل ذوق  دمذ إل َّهذمخف ه.ذام ذن  ذذذ  ذ بذوكل مذ بذجق   

ذكل  ههها  قذذإ ذقسؤذ ذم عفقههه ذذهذدههإللاههإلذ ههه كئههَبذَجذ ِذ قذعرذ قذذهههذك
ذذبهإللخ فذب وذكل هذكههبذقو  ذوك ر  َفذ ذذكل هذهههِبذذ كرهأق
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ذ ذهذ  ذ ههه رذط  ِذبةعضذبَذذكل كدههدذثههإلناههإل ذم ههإلذ ةعههأذكلع ههأق إذفههِ
ذكلحههإلل ذمقذ ذحههق ذقَذذنَا ذذأؤ ذذج ههدقذإ كذمههإل ذإ ههه ماههه ذذ ولههه ذذ  إذ  ة قههَ
ذذمهذهةاهه ذذه ذيهؤذ ِذ عهد ذذ ذ كِ ذ هإلمعهه ذ مخ ففهه؛ذذذ  طاهه ذذذوما عاهإل  
موذذذهذهذكلدولهذوكلغإليهِذذذ يهِذبمَذذ ه ك ذم عف  ذذذقر اَذذثإلجَذد ي ذذ َذ

ذكل  ها  ذ  مإل ذوهأذ َذ ذذمذهةاهذن إلذنإلسذكل هأَسذذذ  مإلذلدوله ذذذعَذاؤذ هق
ذه؟ إلمعذذإ  ماه ذذقنذلدوله ذاه ذفِذ  ذكلخ  هذكلعث إلناهذكلحطقذ

ذإسذكل    ذ كل هذهة ذوكل هإلئف ذكلحهإلل ذب وذكل سهههف  وذذذقق
ذذاهإل ذ ههه لِذ  يذقَذ ذ َذ مهذهةاههذقوذذذذإلىذ ولهه ذو قماهإلذو  ههها عاهإلذإ ؤ

ذ.إ  ماهذنث امذ ذوه ذمإلذناكهذدإللاإلذجفىذ ع دذقَّ إلج ذمإلئفاه ذ

ذهذهذكل َذ ذ قذطرذ قذذفهَذعضهِ ذذكل  ها ِ ذذجإلئقإلذ  ذقافبذدإل ِ ذذذَبذ هِ
ذكلطؤذ وم دكسذكلقضهإلاذو هإلدهذك   مإل ذ  ذمةإل ذذذ ذ ط  هَبذ  ذ ه 

مهإلذجطهدذذنَذارذجذَّقذذِذكل هههأسذكلعهإلن ذن هإلذ هقذذ هدب اِذذضهههإلاكِ ذكلف  م ذو قذ
ذوقد ههإلنِذذومطههإلهِجذذوكلفاوِعذذع ههدذل  ههه  ِذقرذكل ؤذ ذك  هههاطبههإلط 

ذكلعبإل ك ذوكل عإلم  .

ذذذهذهذكُ ه إللاهَذ ذفقذ قذه ذكل  ذدق  إلمإلذقَّدم و)م إلل كذَدذذذتر
ذم هههاذوكل ههههإلنذمث  ذل هأذمهذذ(ذجفىذك خهإل ذَّهإلض    ذنهأذذذذذههب 

ذذو يه ذومطةا ذ ذذ   ذكل قذذب أذمإلئفه ذ  إلسذكلحانَذذلف ه مذرإل  
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ذذ اهإذكل ههه مَذذذعهإل َذد ي هذذ َذ ذذكل ك هدمِذذكل هذكههِبذذ ِذدقذكل كدهدمذبعهق
ذ....إبإلضاه ذوذوإمإلماه ذذودطةفاه ذذو إل عاه ذذودطةفاه ذذإلاإ ذمإلل اهقذ

ذبحدمذ  ذمةإل ذكل  هها  ذكلطؤذذَْذ ةَاذذكُ هه إل ِذذنفَسذ  ذذ هه 
ذذ ذإ ذ  عهذجذك  فهإلَقذكل هذكههِبذذمِذ قذم عهد ذذذلةهإلمعههِذلهدمذكلهدولههذك

ذله هثه ها ذ ذذجهفهىذده ه ذوكدههد ذكلهخهِ ذاك َذكله ه ذ هَذذ  هاهههِذمهوذكلهقضههههإليههإل
ذ قذكلخ فذوك ر  فذ قذذلمإل ذ،سذم هإل جقذذكل  ها  َذ ذىذ  ذنإل هِذفؤذةق
ذكل  ا  ذكل ذهة :ذمفإل أِذ

سذكله ها ه ذذىذقو ذ ه ذمهطههإلههجذكله هعههإلمههأِذ ه هةهفهؤذ ذكلهقهِا مه 
ذك ؤذذ ذ ه  إلذوَّدذه و فسه اِذ ذخق ذذذذذنأ  سذق كم ذموذ م ِذذذمذهب  ذإذلفقِا

ْذإذو ع  ذكل  ذ   دذجقيقذذ ذمف  سهإلذكلحةهقذذا اهك  مإل كِ ذذِضذقرذلطقذ
ذه ذ إل ؤذك  مإل قذ ذعقذسههق  ههأذب وذكل  هها عإل  ذونقذذطإل  ذب وقذكل ؤذذهَذ ههقؤذذذتر

ذ فِذمهإلذ   وذقسذنَذذذكُ ههه ماههِذذكل هدكجأذكل  ههها عاههِذ جفاهإذذذ ق
ذ ذ"؛ذو ههإلجذلذ"كل مإل نذكل  هها ع م هه فحق هذذمذهبذ فسهه َاذذذ أ 
ذذكل  ا ع  ذ ذا  ذمعإذإلىذا اه:بإذ ذ قذذكلخإل  

سذ"ذ،ب ذ لفحطفاهذموذ فإل  اهإلذكل  ا عاهذ"ذقد إلنذكلقِا
ذكلاكْيذكلة إل .ذجف ب اذقد دذبوذذ
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سو "ذ،ب ذب اذمح دذبوذجةدذكلفإذذلف إلل اه"ذقد إلنذكلقِا
ذبوذكلعاب ذكل عإل ايذكُ ب ف .

ذوكل ط  أ"ذ،د دذبوذكُنف أذ  ذكل   هههإلبإولفحطإلبفهذ"
ذ   اه.

س "ذ،ب ذكلحسهههوذكل ةايذ)ذولف ههههإل عاههذ"ذقد هإلنذكلقِا
ذكل اإلذكلماك  (ذ.

ولهفه  ههديهههذ"مهطه همهىذكله هاكنذ ه ذ ههها ذِيههإل ذك،ده ههإلن"ذذ
ذكلحس وذبوذكلقإل  .ل ح دذبوذ

ذلهفه هقههدك ذذ س" ذكلهقهِا ذكلهفهاَّههإلسذ ه ذ هقههإ ولهفهةهعهفهايهههذ"نهطه 
ذكلس  جي.

بوذه  ذذذلف هه خ"ذ فسهه اذن إلبذكلفإذكلع   "ولإلبإلضههاهذذ
ذكل ح  ذكلم كجي

موذقسذذذقمهإلذمةهإل ذكلحهد ه ذكلطة يذ هإل ر  فذ اهإذقنثاَذ
ذ َذ موذكلعف إلاذَّدذداجوكذا كمضهإذذذمإلبذم ذا ذوجفىذجا ذقسذ قذح هق

ث وذ  ذنهأذج هههاذَّهدذبهذل كذموذكذموذكل حهد ذو َّهإلئقهإ ذوق هذك 
ذ ذق هإلن دقذبإذلإل مإلنذوم ؤذكلةم  ذكل ضهياهذمإلذَّاؤذ مإلذموذهذ هح حق

ْكلهتذ هههق هَذموذ هههق  ِذذذإلمهذجف فمهإل ذوَّ  ؤذ إذمهإل ذ هإسذكلخ فذ اهإذمهإلذ



 
 

- 77 - 

 

ذوك،د هإلنَذم ؤذ ذكل سهههاطهدمذإلىذنث ا ذذسهههعهه  موذذكل  ههها عاهه
ذ أ   ذو فا عإل.ذم مإل مه ذذذن   إذلدمذكل ذكهبذمخ ففه ذ

ذ ْجههَ ذ ذق ذقنههإل ذلههطههفسهههه ذدهه ؤ ذك  هه ههمههإل ك ذذنههقههِضذذ  هههذه
ذذذوكلةاقمقذذ ذو ذكلقهدجمقذكل  عهإلجضههههِذ مة مهدذإسذذذجفىذ لهك ذ  هأ 
 إل ذن إلذوج ذجوذكل ع  نذذلإذق اهذم يبإلذقوذمخ  دَّتذن  إذ

ذذ هههفىذكلفهإذجفاهإذو هههف  ذل وؤذ موذكُ هههإلجمذإلىذههذهذذذذكلمهدفق
َهإلنذكلهدولههذإلىذذكلحهإللههذكل  ههها عاههذه ذكل يةاهإَذ  هأث اههإلذ  ذن

ذكُ  ماهذكلةإلمعه.

ْك قذ ذموذن ه  ذكل  إلبذذك  هاطبإلِطذذقِذمَاذذذكر  َفذذنذلكذ
ذعق دك.كلط  ذإ  إل ذو ذكل  ا ِ ذذقماقذذوكلسطه

ذ رإل ذبإذ  ذك،رذذذذ قدذنإلسذكُمإلنذمإللكذ سه اذجفىذنمج 
قهههأذكل ههد طهههذذموذكل  ههإلبذوكلسهههطهههذبههإل  هههاطههإل ذإلىذج ههأِذ

ذ ذذكلحد  ذموذضهههاوجمِذذ  ذجوكيهِذذذإَذمقذاقذ قذوكُ  إلع ذوجفىذمإلذك هههر
ذقسذ قذ ذجقذذإَذبهقذحقذ هههر ذ هق ذأ  ذذ ذوق ذ خهإللفق ذوجفىذذقههأِذذج هأق كل هد طهه 
ذذإِذَّة لِذ ذكل ا أق ذو إل ذما أق ذكل إلبع ذبإم ق.ذب ذكل إلبع  

إذكل  إلبذوكلسهههطهذومإلذق   ذقمإلذكُمإلنذقب ذدط فهذ  طمَةذ
ذ قذجفاهإذكل هههحهإلبهه ذ هإسذل ذ َذ  خاجذذاذموذِجكئم ذ ذ ؤذخقذة ع ك
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ذج هإل  ذذ رذكل هإلبع ذ،نهإذ اكهَذذمهإل ذو ذيهأرهذذباقيذكل هإلبع ذو هإلب جط
ذبإللقاإلأذوك  هه حسههإلسِذذإذ  ذك،رذِذإ ذن إلذنإلسذلإذق ههف بَذمثفقذ

ذخقذ ذ َذذَّ عاإل ذذعإلن ذكلذوكج بإلجِذ ذ هه  م ههم ج ذذذقوذرةا ذذذإذإ ذَّ ع  ذ ههَ
ذ هإسذَرذ   هإلسذذذكندهإل ِذذ طاهإل ذقمهإلذقدهإل  هَ ذذذه هإلذ هههإلجقذصذبهأدهدِذ ههه 

ذققذذإِذ هِذبهإللاكويذوجهدكلقذذكلثقههِذذلىذ هإلنهِبذ  مهإلذإذ  ههه اَطذ ذخهإللِذذ َذ ؤ ذذفق
تذلقذإ كذوقذذقب ذها امذ  ذكل فهِبذذجوكيههقذذهِذ ؤذجقذذإ ذن هههأسِذ هقذ قذإذجوك فهَذجقذ

ذذإذ هةعإل ذقسذ غسهفقذذذد ذدقذ  ذإنإلاذققذ قبإلذذبإلل اكب ذ،سذكلاكويقذذوؤذدكهَذإدر
ذذذبإ ذقمإلذكل ا ههَأذذَأذ قذعرذها امذنإلسذ ذ قذ جطدهذ هه كاذنإلسذذذذ  قة   

ذمَذ ذكل إلبع .ذ ذقوذ إلب  ذلف إلبعِذا ق

ذكُمهإلنَذ كل ههههإل ع ذكلهذيذه ذقو ذموذ هههطفذَّ كجهدذذذقمهإل
ذذك  هه حسههإلسقذذ  ذَاذك  ههاطبإلطذوج ةمإلذوج هه ذمعإلل مإل ذ قدذنإلسذ قذ

ذذذبهإلل  هههإلو ذيهأرهذ ذذد ذعهَذفهه ذو قذلحذكل ا هههق بم هإلذ  ههها عهإلذذذكلع هأق
ىذذ قذ رذموذقربهإلجذكندهإل ذإ ذمهإلذك ههه قذذذبغ اذمهإلذقن  ذكلفهإ ذو ذيهأرهذَذ

ذ ا ههأذقسذ   سذذطذ  ذكل َذاِذكل ههح حه ذو  هه قذذكلاوكيهِذذ ههاوطق
 ذنث اكذموذكل ههحإلبهذنسههع دذبوذكل سههيبذ  ذقِذَّدذلقذذإَذا ذعِذ إلبِذ

ذذكل هد طههذوكلحسهههوذكلة هههايذ  ذكلعاكق ذو  ذذيهأرهذذما هههأق
ذ إلبع ذكل إلبع .
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ذكل هذههذ ذذَبذقمهإل ذوكلحق هذ  ذا اهؤذكلحطةف ذ      ذبهإلل  ههههد 
ذذأِذ قذموذكلاقيذوكلِحذذذ طإلو ذكل  إلبذوكلسهههطهذوكُ  إلع ذوكلفاكجِذ

إل  طإلبذكلقاإلأذإ ذجطدذكلضههاوجمذذبكل ههاجاهذوك  هه حسههإلس ذو
ذكلقَذ ذجفىذكلقاإلأ.ذذقربإلجذكندإل ذول ذضع فه ذذم ذو فض أِذ قذ ر

َهذ كل هذكههبذ  ههههد كذ  ذذإلهايذ م ذقنثاَذقمهإلذكل هذههبذكل
ذ،نهإذ ذ ع  هدذإ ذجفىذكل  هإلبذوكلسهههطههذذ مطمجذك  ههه هد   
وإ  إلعذكل هههحإلبه ذو ط اذكلقاإلأذوكل قف دذوك  ههه حسهههإلسذذ

ذذو هدؤذ ذذكلذجكئ ذوج أق ذاَذثِذ رذكل ا هفه ذو َذذقهأذكل د طهذوكل  هإللحق
ذموذك  هه ِذ ذذ رذاِذكل هه اذجفىذمإلذنإلسذجفاإذمإلذل ذ قذذوإبقإلاِذحإلِبذ ههر

ذنقذ ذ.ذص 

ذكل عضهههفهه ذقرامذه ذكر  َفذ هإ كذقضهههفطهذ ذإلذإلىذههذه
ذ كل كدهدذمهإلذب وذقَّ ك ذذكل هذههِبذذك،د هإلنذكل  ههها عاههذ كرهأق

ذ ذم  ه  جوذذذك ب عإل ِذذ قمإلئإذومة مديإ ذكْ ك  ذ هقهَذذذإذوقَّ ك ِذسهِ
ذسإلجإل.ك  ذذكل  ا عاهِذذكل ددمِذ

ذ ذعقذول وذ هههق ذذمهذههبذإلىذمحهإلولههِذذىذنهأ  ذوضههه ذمقهإل  سق
ذ قذقِذجفىذجقيذوكدهدذبقذذذإ ذ هإسذذكُ  هإلعقذرفهقذب وذكنجكاذ كذلف ا  ِحذ
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ذم عهذ ذ ذكل  ههها عاههذم فقهإل ذول ذجفىذذذ ذقماقذجكذ ذ حسهههِ كل دهدم
ذكل ذهبذكل كدد.ذ ع دِذ

وذ رذوإ كذمهإلذك خهذنهإلذموذكل هذهة وذكل هإلل  ذوكلحطف ذمثهإللقذ
ذ ذ أندذلد طإلذمإلذنذهبذإلاإذ  ذهذكذك،ما.لمذكذكل  ض ع

ذ  كرههأذذذ ذوكنجكِاَّ ك ذوكلاوكيههإلذب وذك،ذ لههكذقسذكل ا  حق
ذدذو ذ َذقهؤذعقذكل هذههبذكل هإلل  ذمَذ ذحر جفىذَّ  ذذذذك ج  هإل ِذذ ذب ةا ِذسهههق

إذذول ومِذذذكل ف  ذِذذ ذ ضهأِذ ذباارذذهذ ف  ذِذذكلقإل ه ذذكبوِذهذقوذمإللكذوددقذ
إذإيإلهذمفإلجَّ ِذذذ ذوجدنِذ ذكلفإذجطإذمإلذ   دذجوذج ا وذ طهذمإلل إل ذجضذ
ذ ذوجف ِهذإذد ىذو هإل هِذ قسذذذدؤذإ ذ بهَذ.ذنذموذقَّ كلهإذوكل  قهد ذاذإذبهإلل  هأر 

ذ  ؤذ َذ حذكل ا  ذدهإل ذدذوذحذكل قفه ذ ذ  ذكلقضهههاههذب وذدهإل ذكل ا  
ذوذكل ة مهدذ ذب وذذ  ذذ َذفقذعرذو ذ َذذَّ  سذقوذث ثهه ذذجوذمهإللهك ذذ قذجقذوقذذمهإلذإسر
ذكل  قهد ذ .ذذذكلخذذ…اذذبهإللطَاذقوذبهإل،ثقذذ ذوههأذكل ا  َحذاذمطمهإلذنذوكل  هأر 

قسذكل سهههألههذإسذذذ ههه   ذكل هذههِبذ ذ هإسذمهإلذ هههإلجذجفاهإذذوجفىذنهأذ
ذ ذذقَّ ك  ذذذنإلنتذ ك ق  ذذكلفإذجطإذذ ذمإللكذجضههذذذ ذ إللف  مذبق  ِذوجوكيإل  
ذ ذكلقهإل ههه .ذإ ذقسذذمهإلذَّهإللهإذكبوَذذذ  ذمهإللهكذ هإللق َ ذذذكلطهإلَأذذ هإسذكر ففق

ذذوذَّ  ِذىذمِذلقذمهإللهكذ  ذكل هدونههذقورذذذ ذ ق َ ذههذكذل سذجفىذكُم قذ
ىذذقولقذذذ  ذكل دونهِذذذكلقإل ه ِذذكبوِذذ.ذوَّ َ ذإذإذإمإلمَذ  مإلذ،نؤذذذكلقإل ه ِذذكبوِذ
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ذ،نههإذقجف َذا اِذذذ ِذموذَّ  ذذب ههذهههِبذذهذ  مههإل هذ  ذذا اِذذ.ذوَّ َ ذإذإمههإلمههِ
ذذىذموذَّ  ذكبوِذكل هدونههذقولقذ ذكلقهإل ههه ذ  ذا اههإلذنَاك ذل هههِ  ذذ مهإلحؤ
ذ ةدرذذذل ذذذ إسذذذ ذ عإللىذذذكلفإذذذن إلَبذذذجطدهذ  ذكلقضههإلاذ َذةقذكل  ؤذذوكل طمَجذ

ذنإلسذذ إسذذ ذكلع َأذذذمإلذةقذ هِحذذذكل  ذ هفىذكلفإذجفاإذو هف ذذذذكلطة ذذذ سهطهَذ

ذ هحةقذذذرةاك ذ ذذونذلكذذذ.ذك،ج إلَ ذذذإذ رذةقذ هِحذذذب إلذذذَّضهىذذك،ج إلَ ذذذهذا اقذذذتر

ذذكلسهههطههذذ  ذذ ةهدرذذل ذذ هإسذذ ذكندهإل ذذقربهإلجذذجفىذذن ذمقهدؤذذجطهدهذذكلقاهإلأذ

ذذكل هههحهإلبههذذقَّ ك ِذذ  ذذذنَاذذ هههي هإل ذ ذذ هإسذذ ذجفاهإذذفق كذك ؤذذب هإلذذىذ قضهههق

ذَّقذذكر فف كذ ذذذل ذذذ إسذذذ ذ لكذذذموذذك،ج إلَ ذذذإذ رذةقذ هِحذذذب إلذذذىذضهق ذجطدهذذ  هحؤ

ذذذسذق ذك ؤذذكلع أق ذ ههق ذذذ ِذبق رذذأق ذ قذذذم ذبعضههِ ذذ خإللفم ذذذول ذذذقَّ كلم ذذذموذذذاذ ؤذخق

ذذكل هإلبع وذذإ  هإلِعذذ  ذذ َذ رذكلَحذذونهذلهكذذ.ذ   عهإل ذ ذذونهأ  ذذ طعقهدذذإ  هإلع 

ذذذل ذذذ إسذذذ.ذج هههاذذنأذذذ  ذ ذإسذذهذبإل  مإل ِذذذكلقإلضههه ذذذضهههىذَّقذذذإ  إلع ذذذ  ور
ذذ  لاهقذذذ امذذذموذذذمذهِبذذذجفىذذذدك ذمقف ذذذنإلسذذذ إسذذذ ذك   مإل ذذذقهأذذذموذذذنإلسذ

ذ ف قذذكلقضهههإلاقذدذكل قفه ذ ذذإلذمهذذوذقذ ذكل  هههم جذذإلىذذكل  ههه اَذذإذمهَ ذذبهإذذمذاقذ ق
ذذجفىذذكل ذهب ذذذ  ذذ اإلذوكلفَذذكلقضهإلَا ذذل  هم ج كذذ عا ِفذذذ  ذذذكر  ف 

ذذ ذإذَّإلئفَذذذاقذَثذنقذذذمإلذذذه ذذذقورذذذإذ ل فَذذذيقذ ِذَّقذذذمإلذذذه ذذذوهأذذذ ذا اهذذذقوذذذك، ماذذذه ذذذوهأذ
ذذذمإلذذه ذذذوهأذ ذذذمإلذذذقوذذذ ذوكل  ا  سذذذكل غإلجبهَذذذهذاقذمقذ ق ذ.ذذكلعاكَّ  سذذذَهذاقذمقذ ق

ذقمهإلذذ ذ  ذكل هذههبذكلحطف ذ قهدذَّسهههؤ ذقماههقذكلفذذ  كذكل سهههإلئهأق
كل عهإلجضذمهإلذه ذموذذذجطهدذذذ ذ خ هإلجذمطمهإلذكلفقاهإَذذإلىذث ثذمةقهإل ذ
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ذاقذ ذو ذ َذإلذكلدج هذكلعفاذ ذ:ذذكلدناإلذذَحذ  

ذذاِذ ذوه ذمسهههإلئأذ إلهِذذمسهههإلئأذك، ههه  ذذذ:ذكل ةقهذك،ولى
إذقب ذ   ههفذومح دذذارذجوذقب ذدط فهذو ههإلدةقذذذيهِذوِذكل ارذذكلاوكيهِذ

ذ:ذمح ههدذذهىذن ههبذذ ههإلهاذكلاوكيهههذ ههه ههه ذذَبذ.ذون ههَذوذبوذكلحسهههذ
 ذكلةهإلم ذكل هههغ ا ذكلةهإلم ذكل ة ا ذكلسههه اذكل ة ا ذذذطذكل ةسههه ذ

ذكلسههه اذكل هههغ ا ذكل يهإل ك ذ ذذذكل هههم هدذ  ذن هإلبهإِذ َذعمهإلذكلحهإلنذ قذ.ذ ق
ذ"كل إل  ذ ذاقذ"ذكلذيذ ادإذكلسؤ ذ.ذذذس ذ  ذ"ذكل ةس طذ"ذرر

 ذكل  ذذذكلاوكيههذذ هإلهاِذذذا اِذذذهىذمسهههإلئهَأذ:ذذوذكل ةقههذكلثهإلناهه
ذ هقذوِذَج  ههه  ذ)ن هبذ هإلهاذذك،ذبذن هَذذ  ذا اِذذذذجوذك،ئ ههذكلث ثههذتر

"ذكل ىذ  عمهإلذلا هأذكل اهإلنهإل ذ":ذذمح هدذِبذ.ذمثهأذن هَذذكلاوكيهه(ذ
ذذ ه ذ ها ههإلس ذكله هىذ ه هعهمههإلذذ"ذوكلهةها ههإلنهاههإل ذ"ذ سههه هىذنهاههإلس ذ

كل  ذ  عمهإلذذ"ذإل ذاهقذَّ ذكلاؤذ"وذذ"ذكل ىذ  عمهإلذلمهإلجوس ذكلمهإلجوناهإل ذ"وذ
"ذكل ةا ذمثهأذ"ذذ ذمح هدذذذا اِذذذ.ذقوذن هِبذهذَّهؤذد وذنهإلسذَّهإلضهههاهإل ذبهإللاؤذ

ه ههإلنذوج هه  ذذذذ"ذن ك جذ"ذوذذ ذكبوذ هه إلجهذذ"ذ جذن كذ"ذوذذلفحسههوذبوذْيإل  ذ
ذ.ذذذوا اه ذ

ذ ذقوذكل كَِّذذمذو سههه ىذكلف هإلوقذذ:ذكل ةقههذكلثهإللثهه وه ذذذإل  ذعهق
 ذ   هفذومح دذذمإلذكل  أراوسذموذق هحإلبذقبذمسهإلئأذك هاطة قذ
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"ذذكل كَّعإل ذ"ذ،ب ذكلف   ذو"كلط كْ ذ":ذذوق هحإلبذق هحإلبم ذمثأذ
ذ.ذذوا اهإلذ…َّإلضىذرإلسذذذ"ذ  إلومذ"ذ ذوذلفطإلمف ذ

ذوكل ع قذ ذث ذَّ  ذ َ ذ هذههبذَّ  ذكلذدَذ هق ذقب ذدط فههذقو   
ْ ا ذث ذكلحسهوذبوذْيإل  .ذقب ذ   هف ذث ذَّ  ذمح د ذث ذَّ  ذ

وَّ أذكل ا  حذذذذ هههإلدبإلهذ إللخاإلجذلف ة مد  إسذرإللفذكُمإلنقذ
ذ.ذبق مذكلدل أ

)قب ذدط فههذذو  ذمةهإل ذكلقضهههإلاذجطهده ذإسذك ف ذكلث ثههَذ
ذ،سذم ومح هدذوقب ذ   هههف(ذ ذ طةغ ذلفقهإلضههه ذقسذ خهإللفقذ  

ذك ذَّهإل ذجةهدذكلفهإذبوذكل بهإلج :ذذلح ؤ ذ ذ عهدوه  ذوإسذكر فف ك 
ذ،نهإذنهإلس  رهذذبق  ذقب ذدط فههذجد هإذكلفهإ موذكل هإلبع وذذ 

ذ ْكدهق ذكله ه ههأرهاوسذمهذذمه ذ ه ذكلهفه ه م  هقذو ذإ كذذوذكل ههه ه  وَّههإل  :
ذذبق لم هإلك    ذكثطهإلسذمطم ذو  م هإلذقب ذذ رهق  ذوإسذنهإلسذذدط فههذ َ ر

  ذ إلنبذذ   ف(قب ذدط فهذ  ذ إلنبذوكنراكسذ)مح دذوقب ذذ
 هإسذل ذ  وذموذقههأذذاذ  ذ لهك  هإللقهإلضههه ذكل ة مهدذ  خ ؤذ

ذ  .ذهذموذكل ة مد و ذا اقذ ف ِذك   مإل ذ سر

مذهبذذذذكلقإلضه ذا اقذذ عق دكذإ كذنإلسذمذهَبذذك،ماَذذو   ك َذ
إ ذقد هإلمهِذذلقهإلضههه ذو هههاجاههِذكذ هههاجاههِذذذ ذَّضهههاههَذاقذ رذكُمهإلن ذ  َذ
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ذ ذذذول هأ  ذاقذ  ذ لهك ذ  ههه  هإلذإ كذك ههه قذذذجقي ذذمهذههب  جفىذذذكُمهإلنَذذطق
ذذ قذكلقهإلضههه ذقسذ ح َذ ذذدَذقهرذو ذ    سذكلعقذمع ؤذذذب هذههب  ذذَطذارذوكل هههؤ

ذدقذلقذذبإلمف وِذ ذ قذقرذطإل  ذمَذ َذذمذ ه   ذكل إلل اه ذ،سذهذكذكل هاطق ىذضهق
ذذ  َذكلهذيذه ذكلَحذذدِذقهرذكلعقذ ذكلقهإلضههه  ذوجطهدذقههأِذذن هإلذ اكهَذذبهإللح  

ذذَأذ َذةرذو قذذكل  يهَذذكلعاكقذ  ح ذ ذ.َطذارذكل ؤ

ذ ذك ج هبههإل ق ذكلههدولهههذذا هعه ؤذكله  هههذذإسذهههذك كلههذيذ ه ك همههإ
ذِثهإلَجذذاَذمقذَرذكُ ههه ماههذكلةهإلمعههذ قذ   ذنث اذموذذذاهه ذفِذهذكلخ  امذ ق

بمإلذ ذ  ه  إلذذنقذ ِذفرذمإلذو َذك،د إلنذكل هاجاهذكل  ذ   وذقسذ  ه اقذ
ذكل  عفقهذمطمإلذبإللدمإلاذوك،م ك ذوكلحق ق.

ذ ذكلقهإلضههه ذمث ذ قذجقذج ؤذذ  ور ذه ذ  ذ ع  اِذذ هإل ق إذهذ   سذ مهَ
ذ ذو ه ه سَذطه هفهههجكذجهطههدذقبه ذدهذدقذهههق ذذ  جهفهىذكُمههإلنذجهطههدذذذ ههإلسَذكلضهههؤ

ذكل إل ع .

ذَّهقذذوكلها ههَأذ ذإ ك ذ ههق ذ قذذأق ذلهقه ه ههإل مهوذَّههإل هفههإذذذ ه ذكُمههإلنَذ رذ هقذسهههر
ذ ذىذمطإذجطدذكل إل ع . ِذ رذجطدذقب ذدط فه ذو ذ س قذذذكلق إل ق

ْقذ ذنهقذوكل اقمذإ كذ جف مهإلذجطهدذقب ذذذقوذمةط سذ ذدهدؤذذ هههة  ذبِذذتر
ذجف مإلذكلحدذجطدذا اه.ذذقإلنَذدط فهذو َذ
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ْنهإلم ذ،كذوقم كَ ذ ذ ىذنؤذ قذجطهدذقب ذدط فهه ذو َذذذ  هإلنذل سذجف مهإل
ذجطدذا اه.

ذ ذذلإلمإلنذكلَإلهامِذذك،م ك ِذذْنإلمِذذذِضذَّةرذذود   ذدق ذقب ذجطدذاك ذ هههر

ذنهإلسذكلفقاكاذإلىذبهإج هإلئمهإلذكل هإل ذ ههههإلدهَبذذجقذبهإل قذذ هإسذدط فهه 

ذ لك.ذلإلمإلنذل سذكل إل ع ذوجطدذثإلناه ذمطإذهإلقرذَذذلإلمإلن

تذمهإللهكذلفغهإلئهبذَّه ذ قذ هإذ َذجوذْو ذذكل وِجذذهِذبهقذ رذو  ذدهإل ذاقذ
ذَقذا ذفقذ.ذقمإلذقب ذدط فهذ  ذ َذذجفاإذكل و هذذَ ذفؤذ قذبأجب ذ ط ك  ذث ذ َذ

  ذذذفإذجفاإذو هههف  ذلق لإذ هههفىذكلهبقذ رذب وذكل وجذوْو  إذبإللغقذ
ولق  ذجف ذذذ( كلةاهإلسذيهأ  مهإلذد ىذكماق هإذإنمهإل:)ذقجمفههذكل فق  
ذ قذفِذ َذ)ه ذكماقمذكبرذجضه ذكلفإذجطإ: ذ قذ فرذذذتر ذذذسهاة وقذىذ د ذذارذةِذ هر ذم   

ذجفىذكلغإلئبذولفغإلئبذ ذ ة ْ.ذذ ذو،سذكلقضإلاق(قوذم ق

ذ  ذَأذةهقذقرذ َذذو ذ وكلق هأذكلةاك ذ  ذَأذةهقذقرذ َذذك،مفهإل ذو هههمهإل مَذ
ذقهرذ هَذذو ذكلهةهعهض ذلههدمذك،مه ك  ذذ كلهةه ه ه ذ ه ذاه هاهه ذجهطههدذأةههق

ذوكل ط ذل هإللهك ذكلة كْذ:قَّ ك ذثههث ذجفىذ لهكذ  ذوكل هإلل اههَذ

ذ ، هههمههبذكلق ههأذ وسذلةاك كذ  ذلة كْوكذ كلح  ذجةههدذ بو
ذكل  ذكلثاهإلبذو     ذذكلةاكدهإل ذ  ذ ة ْذل فىذقب ذكبوذوجطهد

طهر َذذ ك.َّهذ ه هفهاذذله ذمههإلذكله ه جههبذ ه ذك،مهفههإل ذبه هوذ ه ه س ذذوكله هق
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ذلعفهإذوكلة كْذ.دط فههذوقب ذكل ههههإل ع ذ ههبذوإلاهإذك، ههههَأ 

ذةقذقرذ َذذذل ذل ذإ ذذل ضه اكج  ذذذجِذدرذهقذذإلىذ لكذذم، ؤذذم  همإل ك َذذأر ذ طإليإل  

ذذد ذمق ؤذذبإللة كْذوكلق َ ذذذ  امنث ذ  ذمف هههفهذ هههامإل ذذج هههاذذدقذبأدق
ذقنمهإلذوجوكيههذ قةهأ َذذ ذقنمهإلذجوكيهه ذذقد هدذوجوذ.كل هإلل اههذ قهإذن هب

ذقسذوَّةأذذمبإل ذذ،ماذذك   ع كذك،مفإل ذنإلسذإِ كذكلةاك ذذ  ذأقة َذ
ذ  ا.ذنأذ  ذقةأ َذذقنمإلذثإللثهذوجوكيهذ  فاَّ ك 

ذوذ ذ ه ذكل هههمههإل مذجهفهىذكلهخهق ذذ،   ذذكله ههإلله هذذكله ههذهههبذذ كرههأق
ذ َْههإلذنة اذذر ف  يذجطهإذقنمهإلذ ذذوِذ ذن هإلذَج ذ قهدذَجِويذجوذمهإللهكذ  ك
ذذ َذوكله هطهرذذكلهةه كْذهه ذكله هعه ه  ذبههإذ ه ذكله ههذهههب ذوذ هةه ْ ذ ذذره فق

كل هههمهإل مذجفىذكلخ،ذإل ذكبوذجك هههد:"َّهذذ ذب وذكلخ  طذذذك  هههابهإلهِذ
ذ ذدق ذ ههق ر إل ذذذذجقمذذ ذ إللة ههاَذذكلعقأذودإل هههَذذكلة ههاِذذ  مإلذدإل هههَذذذأق

ذذ ذوكلعقَأذهذ إلن ة ذ  ذكلحإل ههذكلخاإللاذ إذب ه جمذ لكذذ ه ج قذذذَّإلبأق
هذ ه ه ههبذاه هاذمهامذده هىذذكلهخه،ذ  ذ هعهطه ذره،ذكلها ههأذكلههذيذِج

ذ.ذذذ.ذ.ذ.ذكلخذ"ذذر إذ  ذمِا إذذذكن ةعتذ  جَمذ

 ْذ اإذكل هههمإل َمذجفىذكر ففذجف إلاذكل ذهبذ   إلذ ةذن إلذ
بعضهههم ذإلىذقنمهإلذ ذ ة ْذ  ذم قذو ذج هإلقذو ذذ ذ ههبذكلخ،ذ

كلقهإلضههه ذإلىذكلقهإلضههه ذذذ هإلبذ ذنذ ذو ذ ذن هإل ذو ذدهدذموذكلحهدو ذ
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ذذ.ذود  ذ ذ ة ْذ مإل َمذبإللح   ذو ذ ة ْذإ ذ  ذك،م ك ذرإل هذ
.ذ ة ْذكل هههمهإل مذجفىذكلخ،ذكل هههإلههدذ ذم ذذذكلطسهههإلاذو ذكل   وَذ

:"وههذهذكل فاَّههذ ذذَّهإل ذكبوذجك هههدذْذههذكذ ة ْذههذك.ذود ه ذ ة ذ
َْذذ ذوكل  كَبذمعطىذلمإلذ ذ.ذذ  ذكلة   "ذكلة ك

ذ كيههذ هإلنذل ذ  وذ  ذبهد  ذك هههاطبهإلطذك،دذذذإسذك ر  فق
ذذاَّههذوك نقسههههإلن ذبهأذنهإلسذجبهإل م ذقوذكلفَذذهذ هههببهإلذ  ذكلط كِعذ م جِذ

م ذذذإلىذكلةحه ذجوذكلح  ذث ذ هههإلجذذوو ههه فهه ذ  طع سذجف مهإلذذذمِا
ذكلحايهِذذوَّ كجدقذذأذكلسه إلدهذوكل اونهقذا ذ قذكُ ه نذكل  ذ َذذمبإل َاذ

ذكل ط ِجذذكلف ايههذوكلح كجِذ كل ة   ذذذإلاهإذقماَذذ ذإ ذقنهإذم ذمهإلذِ ق
ذقضهحقذذفذف ذخقذموذ قذكُ ه م ذذ ذىذإ هر ذف طإلذل هق ذوبقذذكل ددمِذذ   كلفاَّهذذذ  

ذوكل طهإلْع ذوبهدققذ جفىذكلحاهإلمذكلف ايههذذذوَذم  ِذ َذذهذكلسهههفةاههَذِثهإلَجذذ ر
ك،مههذجفىذذ  د هدِذذ قذج فاههقذعَذ ذو قذوك    هإلجاههذذوكل  ههها عاههذ

ذ  مإلذكلةإلمعه.ذ ول ِذذذوَّاإلنقذذوكدد ذذج  د ذذمطمج 

 ا يإلذبطإلا ذث ذ هههإلجذذذلقدذنإلسذكلخ فذقو ذك،ماذك  مإل ك
م  هإلمفههذم ه لفههذيهأرهذذبعضهههمهإلذجوذبعض ذث ذمهدكجأذ قماههذذ

هذوقرامذم طإل ام ذن هأذجوذهذهذكل دكجأذمإلذ ج ذمذكهبذم  لف
ث ذب أث اذكل ههاكعذجفىذكلسههف هذومحإلولهذك  هها ثإلجذبإللح  ذ
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 جذَّاسذكل إلئفاهذكل   ذهبهذ أَلةِسهتذك،مَهذ ه عإل ذوك ه أثا ذذ
 ههه ن ذق هههسهههتذجف مهإلذ ولههذنهأذ ههه عههذبةقعههذموذقجضذكُ

مذهةاهذَّ عتذمخإللف مإلذودإلولتذ  ههف  م ذوك هها  ههإللم ذ
ذلهكذنهإلسذَّاهإلنذقيذوك هههابهإلدههذقم كلم ذوقجاكضهههم ذو مهإلئم  ذلهذ

ذل ذهبذوكددذ  ذ هعبذم عد  ذكل ذكهب ذذ نَإلنذ هاإل ه ذمط   
لهإذموذكل خهإلمِاذكلسهههاهإل هههاههذوك    هإلجاههذوك َّ  هههإل يههذمهإلذ

اَهذوإد إلؤَهذوج َجذدق ر ذؤ ذ  إذو ق ِ اإ. ق قعق

إسذ  ههه ذكل ذهةاهذكل إلئفاهذجق دمذو هههاإل ههههذوك   إلجإلذذ
ِ ذ ذمه هعههد  ذوهه ذ كَ ذ هههعههب  وَّهاههإلنذ و ذجهفهىذمههذهههبذوكدههد

ذجإل أذذكل ذكهب ذ ذل سهتذبإللم  طه  ذوج  مإلذمق رفقبذإنرقإل   َّضهاه 
ذ،ماهإلذكلةإلم  ذ  ههه  إلذوهذكذكلدكاذذ ذَّاإلن  ل إلِمِأذك،مه ذوجن  قمَ

ْذ ِاْذ  ذنهأذ ذكلعضهههإل ذ َفر ذلف ؤف يهتذذذذمهإلسذوم هإلسذج كمهأق م مطهه 
َعد: ذوكل قس  ذوكل ؤطإلدِاذجفىذ    ذكل  

وك    إلجاهذذكلسههفةاهذكلطفسههاهِذذكل  ههإلجاِذذجفىذ ههع دِذذذ-
ذ قذكل  ذ قذ ذ ؤذحق جوذكل ة    ذذذذ  ذمطع ِذذاهإلس ذإلىذنِذذمهإلئفهه ذذ ذبمهإلذنهأ 
ذ ذلإ ذمَذذجك ض  ذا ذخق ذإذكُنسإلناه.إذوج َّإل ِذِةذو إلئِذذلة  ِ ذذب 



 
 

- 89 - 

 

ذعقذ قذ ذكل َذطهإل ِذكل ؤذذوجفىذ هههع هدِذذ-   ذمةهإل ذقد هإلنذذِفذسههه 
ذ ذل َذوكل  ها عإلِ ذذكلعبإل ك ذوكل عإلم ِ ذ ذةِذ هر ذذحق ذذذنأ  ذذ  طإل ذذذمذهب 

ذجوذبقاهذكل ذكهبذك،رام.ذذمس ق  ذ

ذكلط ذذوقذ رذبقذذكلسهاإل ه  ذذاِذوجفىذ هع دذكل طإلَدذذ- ذذجإلمإلِ ذوكل ؤذذِبذخق
ذكل  ذ قذذكل ذهةاهِذ ذذ ؤذكلفقمذوكل طإل  قذذكلسههفةاهقذذاذكل  ههإلجاقذ ِذثرذاقذسههر
ذمه كَّهِذذله ه ها هِسذ ذعهِ ذو هههَ ذو ه  ه هِفذ هِذفه هقذمههإل ذذ لههكذله هههدكِفذذمههإل 

ذكل هههخ هههاهه ذولِذ جوذذذكلهد هإلِعذذ حهتذا هإلاِذك،مههِذذودهدمِذذا هِبذ خر
ذ.إِذكل ذهبذومإلئف ِذ

ذاذك    إلج ذكلطإلئ ِذكل    ذذج كمأِذذذمِذثإلجقذوجفىذ ههع دذك ههاِذذ-
ذ  َّقذذ  ذكل ة  ِ ذذذوكل هإلموِذ ذذقدقهإل  ذَلذإ ر ذ  ح  ذك،مههَذذوثهأجك  

َهإليهذذبمهإل ذ ذجابذ هههطههنفسهههمهإلذإلىذجاَّاهإل ذذههَبذإل ذوكل هذكذإلىذ ههه
باباذ ههطهذوباباذإبإلضههاه ذوقناك ذ ههطهذوقناك ذووجابذ هه عه ذ

وق غهإلسذذ ههه عههجاب ذق غهإلسذذذذ ذو ههه عههذ اأذو ههه عهه ههه عهه
ذ... طه

 ط هههأذإ ذمهإلذكلةهإلمعهه ذل مههذو ول ِذذوجفىذ هههع هدذكل  اِذ-
ذك ذبعضذكل ذكهبذج ّذذة اَإددمذدإلل  و:ذقو ه إلذلَذذجوذكل ضههِ ذ

ذإللَذمإلذ طجفىذذ ذذوإَّ هههإلا ذمإلذموذ ف ذو م  ش  جفىذذذذق كاِ ِذإلىذك  هههر
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ذمذك، طباهه ذن هإلذدهدقذ قذكلهدولههذكلةهإلمعههذبهإللقَذ ذثذ  ذدهإل   
بعضذذق كاِثذدهإللاهإلذموذك ههه ِذحهدَذ هإلج خاههذ ههههإلبقهه ذون هإلذ قذ

مإلذذبإل، طة ذجفىذ ولِذذوكلسهاإل هاهذوكل ذهةاهذكلد طاهِذذكلحانإلِ ذ
ذ.كلَإلل هذوكلق ماهِذذكلعف إلناهِذوذكلسف إلناهِذ

ذحهإلوِذوثهإلن ذكلحهإلل  وذقسذ َذ ذذكلحهإلن ههَذذكل هذهةاههَذذكلهدولههَذذ ق
ذعقذكل هذهةاههذقوذَّ رذذك،َّفاهإلِ ذذ  هههفاههقذ مهإلذذم َذ ؤذمهإل ذ  قذمهإلذو او ضهههق

ذك، طة  ذوضهههعِفذذوم إل،مِذذكل  ماِذبةا  هذام مإلذبإللخاإلنهذو قذ
لد و ذوهذكذمإلذلإذ ههه كهدذموذكل هإلج خذذكل  اذل مهذوكل موذوك

ذكل إلض ذوكل كَّ ذكلحإلل .

ذذع دذقماِذفىذ هذوجذ- مإلذذذإ ذإ ذب ةا ِذكلد وذكُ ه م ذنفسهِ
ذَّه مه ه هوذولهةهاكله ه هوذذ ذكله هعههإل هههاوسذ كنه  هههفذكلهعهفه ههإلنه ه س

  ذوكَّ ذكل سهههف  و ذ ههههإلجج كذإلىذذذومهإلجنسهههي وذههذهذكلثغامقذ
 ذه ذ ئ اؤذذَ  ذنَذذذ    فمإلذلفسه  امذجفىذكلدو ذكُ ه ماه ذو اِضذ

ذدقذجوذكلهدولهه ذوممهؤذذذكلهد وقذذعهدِ ذك هههاةرذ ذ قذلِذذ ر ذيه ذسهههق ر  اذذدي ذقهقذجقذذذب 
ذ.يه ذ ِذارذمَذذذجَ  ه ذذذم ذ ؤذجِذوقذ

ذكل ةحه ذإلىذمخهإلماذكل هذهةاههذذإسذكُ ههههإلجمقذ   ذههذك
ذمهإلذو ههه مههِذ ِذعقذطرذمهإلذومقذمهإلذوَّ  ِذههإلذجفىذودهدمذك،مههذوثقهإل  ِذوقثاِذ
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إ ذقجضهمإل ذل سهتذه ذ هفبذكل  ضه عذكلذيذنحوذب هد ذبحثِذ
 مهذهذكل خهإلماذقنةاذموذقسذ ح ،ذبمهإلذإ هههإلجمذك ههه  اك يههذ  ذ

ذذج كئ ِذذذِضذارذعقذجف مإلذدإللاإلذإ ذلِذذذا َجذعرذ ههاإلَّمإل؛ذومإلذكل ؤذذذا اِذذذ ههاإلق ذ
ذذكلهدولههِذذَّاهإلنِذ ذذِ ذكُ ههه ماههذكلةهإلمعهه ذوكلةحهر نهإل  ذذذجوذج ج 
ذارذ َذ ذإلاإذلِذذ َذ ق ذحق ذكلطؤذذإ  إللاإل ذكل  ا ِ ذذأ  كل ذهة  ذذذاإِذطإل ِذ ذو قذ  

ذ فِذوه ذمإلذ   وذقسذنَذ " طإلْعذك،د إلنذكل ههاجاهذ كرأذ:جفاإذذ ق
 ".ذكهبمذكل كلدولهذم عد 

ذ ذذذولعهأؤ بهأنهإذل ذ  وذلهد طهإلذذذموذكل   هههفذدقهإلذقسذنع افق
ذذكلخ  ههذكلاك ههههدمذإ ذن   ج ذذمطهذذ هههق ِطذ ههذهذذذوكدهدذلحهأ 

ذعقذ قذكلدولهذكل َذذكل عضهفه ذن   َجذ مإلذجفىذذفهذكل  ذ فاضذمذهةقذسه 
  ذوكلسهه ف ذو ذ  ا ذلمإلذإ ذكل ذكهبذك،رامذب ك هه هذكلط ذ

ذذكلخض عقذ ذ.كلدم يهذقوذكلث جمقذذكل ذ ؤ

ذلسهههطهإلذب ههههد ذمحهإلن ههِذ ذكلهدو ذههذذذمطهإلهِجذذنحوذهطهإل ه
ذكلقسهههايؤذذمهإلومحهإلو  ِذ ذذكل عهد يههِذذ  هههفاههقذل مهه ذوذكل  د هدق

ذ مإلذ فك ذذ  ههها إل ِذذكل ذهةاهذ  ذمح  مإلذو هههإلدإل مإل ذ،سذن إلئجق
ْكِ ذ ذذذوإ اك ذِ ذ قذ ههق لمإلذذذوَذ  ذةقذمإلذدإللاإلذو َذحإلن َذمإل ذه ذمإلذ َذفِذمإلذو عسهه 

ذ قذ ِذمإلذجقذ ذغإلبقذجطإذقوذ قذذذتر   إ. ِذجوذ مذذتر
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ذذولهعههأذمهوذنههإل هفهههِذ ذك،َّهفهاههإلِ ذذنه ذكلهقه  ذقسذنههَ ذذاذبههأسذهههذه
ذذ  ذكل موذكُ هه م ذدإللاإل ذه ذكلسهه َ ذذذوكل إلئفاهقذذكل ذهةاهقذ
ذكلهذيذ  سههههَكذذك، ههههد ذذكل هدم اي ذ بهإذَّ مذكلعهدوكسذذذر  جم 
ذذ.نأذب  ذكل سههف  وكلغ وذ  ذذذإذ حإل َأذ ذو سهه خدمَذك، طة 

جوذكلحإللاهذذكلسههاإل ههاهذذإلطمطإلهِةذذذموذك ج اكفذب ههذو ِذذذاؤذفقذمقذذذو 
ذذكلعدكلهِذذكُنسهههإلناهذكلا ههه دم ذوَّ  ِذذَّ كجدذكُ ههه ن ذومبإل اِذ

ذوكلحايهذوكل سهإلوكم ذوهذكذ ةعفطإلذب وذِرذ لم إل ذذذاإلج وذ ذثإلل ق
كلحهإلل ذ  ذههإلويههذكل خففذذ"ذا ذكلَحذذكلسهههق ِطذ"م ك هههفههِذذذراهإلجِذ
ل دكج ههههذكل  إلبذوكلسهههطهذذذكلطم ِضذذلمإل ذقوذراإلجِذذ ذَّاكجقذكل  ذ

ذذذو هاإلاهِذذدموذ د  إذ هاإل ه ذل دب اذكل هأسذكلعإلن ذ بإلجنَذذذمطمج 
ذ ذك،جض.ذإذ إلنوَذطرذوجقذذإِذىذبِذكلفإذج ذو أذو اضق

ه هإلذقدهدَذذ إ ذمطمةهإلسذ–دسهههبذجق  ذذذ-ول سذلطهإلذدهإللاهإلذ
مإلذإلىذكَّ حإلمَذذاَذف قِذ قذذو دو  ذذود ك  َذذ ونإذج كئَ ذذذ َ ذَحذ قذذذجي ذِ ذ
ذ ذمذمِذدؤذ ههِ   ذكلعف ذذذم   طه ذذذوإ ههاكجذجفىذكلطةإل  ذومإلئفه ذذاكأ 

ذذجفىذ حهديذكل هههعهإلب.ذوثهإلن م هإلذمادف  ذذذَّهإل جم ذ ذذ ق نذبهإذج هإل  
ذم .مذقنفِسذ قذمقذاوسذلِذ ط  ذاوسذلحَ ظذ ناإله ذمَذط ِذمَذ
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 كنى ذ قذ ذ قذذام ذمثهإلبِذذذجف اهه ذذذبحانهه ذذقمهإلذكلةهذجيذ هإلل بهإل جمَذ •
ذكلههذ هوذ هةه هعه سذبه هوذذ هقه نذبهمههإلذنهخهبههه ذ مهوذكلهعهفه ههإلا

ذكلع هههاذ هههاهإل هههههذذذكل  هإلبذوكلسهههطههذومخ فِفذ جف ن
ذ ط وك ذوك   هإلجهإل  كل هذكهههبذذذ  سذإلىذ   ِ ذَّ  ههههإل ك

ودطةفاهذودطفاهذو هإل عاهذوإمإلماهذذكُ ه ماه ذمإلل اه ذ
ذ ذ هإلمهإلذل م ههذذذغ ذجف  ذم فا ذذذوإبهإلضهههاهه ذ  ذمةفس   فااهإل

ن ذذ  د دذكل  ا  ذكل ذهة ذكلخإل ذب دب اذكل أسذكلعإل
ذجفىذق إلأ:

ذنيههإل ذذكله ههذكهههِبذذمهفههإلهه ه ِذذ هحههد هه ذو ه ده ههدَذ • نهفهمههإل
ذك،د إلن.

ذ،دهإل  ه ذذذو  د هدذمفهإله  ِذذ حهد هَ ذ • كل هذكههبذنفمهإل
 ك،د إلن.

ك،د هإلنذكل هههاجاههذذك هههاطبهإلِطذذماقِذذذ حهد ه ذو  د هدَذ •
ذذمدمذك ج  إل ذجفىذك، لهِذذذو حد دَذ    مإل.ذذِفذفقذ قذكل خر

ذذن ههه  ذكلسهههطهذكلطة يهذكل هههح حهِذذذ  هههي ِفذذإجإل مَذ •
 هههطدكذوم طإل ذلدمذ    ذكل ذكهبذدسهههبذذذذوكلحسهههطهِذ

 ما بهذإ  إلجم ذجف مإل:
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ذك،ذ- ةه ه ذجهفهىذ ههههحه همههإلذ ذ هَذدههإل  هه ذكله هذمها هبههه
ذكل ذكهبذكلس ه.

ة  ذجفىذ هههح مإلذمذكهبذذما بهذك،دإل   ذكل  ذ َذذذ-
ذر سه.

ة  ذجفىذ هههح مإلذمذكهبذذما بهذك،دإل   ذكل  ذ َذذذ-
ذقجبعه.

دإل   ذكل  ذ ة  ذجفىذ هههح مإلذمذكهبذذما بهذك،ذذ-
ذث ثه.

ذما بهذك،دإل   ذكل  ذ ة  ذجفىذ ح مإلذمذهبإلس.ذذ-

ذوكدد.كل ح حهذلدمذمذهبذما بهذك،دإل   ذذذ-

موذذذو ةقىذ  ذنمهإليههذكل  هإلفذبعهدذ حق  ذههذهذكل ادفههِذ
ذ ذمِذذذكل حهد ه ذوكل  د هدذكل  ههها ع  ذ ههه ك   ذور  ا ذذمم  ذذذي ذجِذ قذحر

ذمَذذب  ة  ِذ  عف ذبههإللههدولهههذكل  ذ بههإل جذ ذحق ذكلةمههد ذذذفهههِذ هههؤ هههذك
ذ.ذبإكلةإلمِ ذذكُ  نِذذقماِذإَّإلمِهذو
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كل ااذ كئ إلذذكلعقأذكل  موذ كئ إلذه ذقسذجفىذل وذ ههعإلجقذ
ذذ﴿ ذل هإلذ ا هدذإل ذ هأ ذوكلفهإذج ذو هأذ عهؤذقسذ ع اَثَ سق إلذ قحر قق ر َ ذمهؤ اق قق ق

َوذكل ؤكِجَج سقذ ذنقحر جقَج نقَإذققنر ذ ق ر ذ.64ذ-63كل كَّعهذذ﴾ققققن َ ر

ذ ذكلحههأ  كلثههإلن ذكل ادف  ذ  ق نذبههإذ ولهههذإ ههه ماهههذذقمههإل
ذ طهذَذ ذ ههههإل َّههذول ذنهإلنهتذمهذهةاهه  ذل م ههذ ةهإلوْذذجذنفسهههق مهإل

ذ مذوم أناه:كل  ا عاهذجفىذماكدأذ إلذذكل ذهةاه

ذ • ذكل ههذهةاهههذ كرههأق كل ة   ذذذ ع افذقو ذبههإلل عههد يههه
ذذبذلكذج فاإلذ    قذذوكَّعاه ذو  هه سَذذكُ هه م ذنحإلله ذ

  ذذذو  ههها عإلذو قمإلذوم هههإلجنه ذذ ذكهبذدايه ذدق قذكل
ك خإل ذكلقاكجذكلسههاإل هه ذضهه وذكلفضههإلاك ذكل هه جويهذ

ذدم.كُ  ماهذكل ع  قذ

ذذا ذقِذ َذ • ذذ يهه ذوِذذنهأؤ ذو ع  مهإلذد ؤ كل  ههها  ذذذجفىذمهذهةمهإل 
مإلذكلعإلنذذكلدولهذوقمطِذذكل ذهة ذب إلذ ذ  عإلجضذم ذوددمِذ

 مة  عمإل.ذذكِذو  إلَ ذ

كل مط ذمةفسهههإلذجف اهإلذذ   هههسذجفىذمسههه  مذكل اكبذ •
ذ  هثههأذ  ه ه قذ ذكل  ههها عهاههه  ذلفهاَّههإلبههه و يههإل ذذمان يههإل

ذ كله  ههها هعههإل ذكله ههذههةهاهههذذذإذمهاك هعهههَذكلههدولههه ذمهمه ه ههَ
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ذ ن  مإل ذوكلف ههَأذذذكل حفاهذكل ههإل جم ذوكلة   ذذ  ذمدمذَِّا
ذ قذ َْذ  ذَّضههههإليهإل ذومهإلذ سهههاقذجِذطهإل  ذ لهكذموذر  هإل ذذةِذ رذمهإل 

  اإل اهذوكَّ  إل يهذوك   إلجاهذو طإلئاه...

اهإلذموذ    ذكل هذكههبذم كْيهإلذ   هههسذمةفسههههإلذجف  •
جف اهإلذذذإذكُجهدك َذل ةفسذكلاَّهإلبههذكل  ههها عاهه ذمم  هَذ

ذل ادفهههِذ ذ  ذمةههإل ذ ههدب اِذذكل ههذهةاهههِذذِْذةههإلَوذ قذذوج فاههإل
َذذكل م هَذعإلن ذوه ذكل ههأسذكل إل مإلذِنفإلذ حتذذذذ هه اقذكل  ذق

 ".جط كسذ"كلحأذكلةذجي

 

 

 

 

 



 
 

- 97 - 

 

 منطقة الفراغ التشريعي
ذ

ذك،ماذنضهههابذك،مثفههقذل  ضههه حذمهإلذنهذههبذ ذإلاهإذ  ذههذك
ذك،جبعهذكل إللاه:

لفف هههأذ  مإل ذ إسذذعتذإلىذكل ح  هذَّضهههاه ذ ِذإ كذمإلذَجذذ-
ذ بإللط  ذبإللح   ذذ نذكلقإلضهه قذفرذ َذذكل ههاعذكل هها حهقذذن هه  ق

ذكلحق قذل َذذإذجوذك ها فإلاِإذبذلكذقوذكم طإلجَذَّاإلمِذذنَذدقذوجقذ  مإلذذحق ذ قذسهر
 إذذلفعد  ذ حا  َذذن  إلس ذ

ذ قذذوكلسطهذوكُ  إلعذ بإلل  إلبذ ذ.ن ذإذرإلجِذمَذاِذخر

ذذل وذإ كذنإلنتذكلقضههاهَذ ذكل عاوضهههذجفىذكلقإلضهه ذ ك ق
ذو ههإ ذ ذذ ذ هحه ه قذ هةههإلجي ذذوِرهاقذذ هطههإلئه  ذذو همه هوذمهثه   ذدِذ ه ذقدههق

ذ ذد ذعهقذ ذ  ذكل  هإذكلثهإلن ذبعهدنذك ر  هههإل  ذههأذ َذمهإل ذو  قذ رذمو ر
ذكلفعهَأذ ون  هإلنهإلذلفح ذوجضههه رهإلذذذ هههاجاهه ذذذمطهإذمخهإللفهه ذذههذك

ذلفقإلن سذكل ضعى؟

ذإ اكئاهه ذذمسههه ام ذذذبهإلِعذكلهدولههذم كمط مهإلذبهإل  ذذنهذلهكذإل كنَذذ-
ذذق ذجقذكل ههه  مذ  ذوقذذ حا اِذذلف قإلضههه ذ  ذكل حإلن  ذنضهههاوجمِذ
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ذمإلذلدقذ سهة فمإل ذوإ دكجِذذمإللاهذنَ اقذذذج ه ن ذذج ه  ذوق كاِ ذمذم  ب 
ذ ْلههِذَّهإلضههه ذكلطهؤذذم  هِبذذذا اِذذرهإل   ذإل ذ    ذم هههذذذ لهكذا اَذذ ذونهأ 

إ كجيذذذقوذ هأو   ذول طهإذ طَ   ذذبط ههه  ذكل هههاعذ هههاكدهه ذ
ذ ك م ثهإل ذلمهذهذذذد ذعهقذكل قهإلضههه  ذ مهأذ َذذضذل ههه هأذم هإلج ههههِذمحر

ذإلىذَّ كن وذوضهههعاهه ذذكل سههه امِذ ذمَذذذ حهإلن هإل ذاؤذحق ثهإل ذقوذكم ِذذه ذمهق
ذذده ذذمهوذل هههاع ذ ذكلههدولهههذوضهههر ذو هقذعههَ ذإ  ذكله ه كمهطه هوذذذنَذاَذحهر جهفهى
ذإ؟مخإللف َذ

كلةاذوكلةحاذذ  دِذذذِ ذطرذب قذذذمث  ذقماك ذجذكلدولهذذ دِذوجطدمإلذ َذذ-
هذكذك،ماذمخهإللفهإلذلف هههاعذكلذيذذذذد ذعهقذ  ذ  ههه  ذكل  كلد ذهأذ َذ

ذ قإل هر قإلَ وكرذ﴿ذبق لإذ عإللىذقبإل ذكل ه دقذ فقفر َ ر كذدق إِ ق  ذوَّ لإذ[37]ذذ﴾وق
ذ﴿ ذ هههق ذلقَ  ر ِاذقَِدأؤ َدذكلرةقحر ذ ر إلذلؤَ  ر إلَمَإذمق قإلج  ذوقمقعق نق إلجقِمذوقَدا  اؤ لِفسهههؤ وق

ِإذذ ذِإلهقاههر ِذيق ذكلههؤ إق ذكلهفههّ ك هؤقَه كر ذوق إل ذدَهاَمهه  إلذَ مهر َه ر ذمههق ا  ةهق ذكلهر َد ذ هههق ههر فهق هر َه ر جهق
َاوسقذ كلهدولههذذ،ماِذذ.ذوههأذ ةهبذجفىذكل ااذك م ثهإلَ ذ[38]ذ﴾ َحر هههق

ذب إلذقبإلدإذكل اع؟ذقنذ ة ْذلإذكل    َذ

بهإللسهههاهإلجمذجطهدذكُ هههإلجمذكل اوجيههذكلح اكاذذذَّ َفذل وكذ-
كل َّ فذجطهدههإلذذذ  ذإمهإلجذكل طَ  ذكل هدن ذلفحاهإلم ذوجهدنَذذذد    ذ
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قماكذ  طاهإلذإ ذذد ذعهقذ ذإ ذقسذههذكذكُل كنذ هههفبهإلذوإ ةهإلبهإلذ ذ َذمخهإللفهه ذ
ذ قذب هأو هأ ذ هإسذنقذ ذذذا اَذذذج ذجوذكل خهإللفههذضهههاقذذذجق فهتذمق ههه  ذ هدرؤ

ذكل ا حهذلا  ذكلضاج.ذكلط  َ ذ

ذمثفهذك،جبعهذ  ضحذمإلذنحوذب د ه:ذك،ذهذه

ضههه ذذكلقإلذذن  ِذذذة ع سذجفىذ ههه كِبذ  ذكل ثإل ذك،و ذ َذ
ذ ذوجفىذ قذبإللح  ذ  ذكل  إذك،و ذلفقضاه   ذك م طإلعذذذإِذ ِذ قذِ ذخر

بعهدنذك ر  هههإل ذ  ذكل  هإذكلثهإلن  ذإ ذمهإلذنهإلسذموذكل هإلل  ذذ
ذذفحههِذف  هههذكَُّاكجذلب وذوذل م طهإلعذذب وذكل هأث  ِذذ َذ ؤذاقذ قذَّدذ قذذكلذي
ذ عذكلقإلض ذجوذكلح  ذلعدنذكم طإلذذفه.ذول وذنإلسذ عإلجَضذكل ا ق

ذذم ذقد إلنذكل هاعذمةا قذذذك ر  هإل   ه ف  ذ،نإذ  ذذذ عإلجض 
ذذذِراقذذلفقضهههاهذإلىذَّضهههإلا ذإدإلله ذذكلة هاِذ  ذ إسذهذكذذم خ هههص 

ذذإ ههه هإللاههقذذكل ثهإل ذ ث اَذ لَ كهاذكلط ههه  ذم ذذ  ذهؤذ قذ قذمَذذذ عهإلجض 
ذبعضذكلطَ ذكُ اكئاه.

ب سههه امذكل قهإلضههه ذ امذذذإلن ذكل  عف ِذو  ذكل ثهإل ذكلثهذ
ذوقن ذ،م ك ذكلطهإلأذذكلحطةف ذ لهكذبهدجهه ذ وْيهإل مذ  ذكلهد و 

ذكلحطف ذدقهإلذموذدق قِذ ذو قةقذذبهإللبهإلمهأ ذو اكه فهإذول ذك،ما 
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ذكل إلل  ذلف  هههفحهذكل ا هههفه ذقمإلذكل هههإل ع ذ م ذلديإذبدجه ذ
ذوقنرذ ذم اوجه.ذذلفد وذا اَذذتذوإضإل ه ذلفسحذأ 

ذ ب عههإلجضذكُبههإلدهههذبطصذذو  ذكل ثههإل ذكلثههإللهه ذكلخههإل  
كل  هإلبذم ذقوكماذكلهدولههذبهإلل ط  ذ ذ امذكلحطةف ذوكل هههإل ع ذذ

ذله هوذكله ههإلله ه ذ ذ هَذ طه هاهذق ههه ذ،مهاذكلههدولهههذ ه ذكل هههاع 
ذة  هذك  حسإلنإل.ك    دإلذوكلحطف ذ َذ

ذذ سههه  هههحههبذإ بههإلجيذ،ما ذذو  ذكل ثههإل ذكلاكب ذ طَ   ذ
َهإلهايذذذكُبهإلدههقذ ك، هههفاههذوه ذكلسههه اذ  ذكل اَّهإل  ذ اكهذكل

ذل هإلذقبهإلدهإ ذو  اكهذكل هإلل  ذذد  هإلذبغ اذمهإلذقن  ذكلفهإ ذو حا  هإل
وك بهإلذلف  هههفحههذكل ا هههفههذو هههدكذلفهذج عهه ذو اكهذكلحطف ذذ

ذك  حسإلنإلذمقة  .

ْذ  ذنث اذههذهذك،مثفههذوا اههإلذم هإلذ ذ  هإل ذ ح هههى ذ ةَاذ
ذ ذ   هدذلهإذموذقو هإذكلط ههههإلطذكُنسههههإلن ذكل عهإلذ  ههها ذم هإل

ح أذذقوذ   إلذ َذن ههه  ذ هههاجاهذدإلن هذ  ذكل  إلبذوكلسهههطهذ
ذ ذ ههدرفههتر ذإ ذإ ك ذبههإللقاههإلأذوكُ  ههإلع  مث ذبط عذموذذجف م ههإل

ذل  هههاطبهإلطذمخ فقذذكل هأو هأذق وك  ذ   مهإل ذنهإل  ههه  ههه  ذذذف 
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كل إلل  ذوك  ه حسهإلسذكلحطف ذوك  ه  هحإلبذكلَإلهاي.ذبأذ
ذ ف ذكلغف أ.َّدذ ذنةدذلمإلذموذق وك ذك،  ل  وذمإلذ 

ذكل ةهإلَ ذ ه ذمهإلذاك ذذك، كل هدب ايذ  ذداهإلمذكلهدولههذوذههذك
ذنَذ " ذوه ذمإلذنحوذ"مط قهذكلفاكغذكل  ها ع ذ ف ذجفاإذم ه فحق

ذب د ذ  ض حذقماه.

ذذول وذنهإلنهتذ    َذ ههذكذذذكلق كن وذكل ضهههعاههذَّهدذجا هتر
ذذكل  هدكسقذ ُ ههه هإل  هإذدف  ذوقد هإلمهإل ذذكل  ههها ع ذووضهههعهتر

ذ ذل ذ   هدذ  ذكلقهإلن سذكلةطهإلئ ذمث ذنص    ههها ع ذذذبح ه ذإ ك
ذ ذكل سههه ِحذنعهدكىذبهإلذإذد  ذكلقهإلضهههذ   وذ  ة قهَ  ذذنذكلةان

 ذ ا  ههذو ذجقهإلبذإ ذبطص"ذ ذوإ كذلفعق بهه ذبطهإلاذجفىذمةهدقذ"
ذكل ههدن ذنههذلههكذنصذدقذ ذكلقههإلضههه ذذ قذل ذ   ههدذ  ذكلقههإلن س  

 د  ذث ذب ق ضهىذكلعافذإسذذب ق ضهىذمبإل اذكل ها عهذإسذَوذ
جهدذكلعهدكلههذذ هد ذث ذب ق ضهههىذمبهإل اذكلقهإلن سذكل ة ع ذوَّ كذَوذ

ذإسذَوذ   ذذذث ذسهه حدقذ هها ع "ذمَذغذكل كلفاكذ"ذ د  ذ إسذم هه فحق
ذذكُ ههه م ذكل عهإل ههها ذوإسذنهإلسذكلع هَأذذ ههههإلدههذك   مهإل ِذ

ذقهِذجضههه ذكلفهإذجطم ذجقذذب ق ضهههإلهذَّهدذجا هإذكل هههحهإلبههَذ ذذو هإلمِذذبق
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ذذكلا هه  ذ ههفىذكلفإذجفاإذو ههف   موذبعده ذذذإذكلفقمإلاَوجإللةق
ذ ذمخ ففه.ذذجفىذماذكلع  جذ حتذمس اإل  

ذ هه ذكُ ههه ماههذَّهدذدهد  ذقد هإلمهإلذثهإلبذ لهكذقسذكل ههها عههقذ
ذذمسهههاطهدم ذ ذإلىذن ههه  ذكل  هإلبذوكلسهههطهه ذ  ذوَّهإلئ ذوقدهدكث 

ذذ رذل ذ حد ذذودإل  ذوَّضإليإلذمع طه ذو انتذقد ك ذقرامذ إلاام ذ
ذنقذلمإلذقد إلمإل ذوق ِذ مإلذلمإلذب إلذ طإل ههبذ او قذذل مهذ  ذكل  هها ِ ذذتر

ذوم فح قذ م ذث كبتذذذىذقوذ  عإلجَضذ  اهإل ذوب إلذ ذ  طإل قذذذمإلذور،ؤ
داإلم ذن إلذه ذكل ههأسذ  ذَّضههإليإلذذذذونَإلنقذذو هها عه ذذكلد وذجق دم ذ
وك َّ  هههإل يذوكلسهههاهإل ههه ذذذموذكلط هههإلطذكل ةهإلجيذذمعهإل هههام ذ

ذذوكُ كجيذوكل طإلج ذوك    إلج ذوكل جكج ذوكل ة ذوكلثقإل   
ذ ذذ ههاإل ههاه ذذذ عإلم ذم هها اإلذو أم طإلذ ةإلجيإلذو ههخ ههاإلذوج َّإل  

إ كجيههذونقهإلباههذود باههذوضهههة هإلذذ كرفاههذورهإلج اههذوَّ كن وقذ
هذكل هههطهإلجاههذوكل قطاههذا هههطهقذكلققذ ايههذواههذكلف ِذفرذل ههه وسذكل ِذ
ذوكلة اناه...

ذذك،د هإلنذكلط هههاههِذذول وذنهإلسذك   مهإل ذ  ذمةهإل ذث كبهِتذ
ْنهههذب هوذك،َّ ك ِذ ذكل ه ك ذوكل ها  هِحذوك، لهههِذذمةهيهاههإلذجفهى ب هطهمههإلذذ 

ذقَّ مذدةهه ذذ  مهإل ذب هإلذ اكهذكل ة مهدَذذذمطمهإلذوك ر اهإلجِذذذوك ن قهإلاِ
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ذد ذعهقذكل  ههها ع ذ َذذد  هإل ذ هإسذك   مهإل ذ  ذمط قههذكلفاكغذذوقَّ نقذ
اإ ذقيذلف هههاعذ ذ قذ رذج  ذإن هههإلئاإلذإبدكجاإل ذ،نإذوج ذ  ذمإلذ ذَدذ

:)ذ[39]ذموذَّ لهإجوذكبوذجبهإلأذذذذ قذجقذوقذل هإلذ ذمةقهإلذ ِذفرذ  ذمط قههذكلعقذ
 ذ ةع ذجك ذذ ذققذ قذذو  ان سذق هاإلاقذنإلسذقهأذكلةإلهفاهذيأنف سذق هاإلاق

ذكلفهإذ عهإللىذنةاهإذ هههفىذكلفهإذجفاهإذو هههف  ذوقن  ذن هإلبهقذ ذإ ذوقدهق ذأؤ
ذذذنقذإ ذوداؤذد لهقذ ذداكمهق ذإ ذ  هإلذقدهق ذذذأؤ  م ذداكن ذذذنقذومهإلذداؤذذ م ذد   

ذ﴿ذ(ذو  ذ  ذفرذومهإلذ ههه هتذجطهإذ م ذجقذ ذِإلق ؤ إلذقَورِد ق َدذِ  ذمهق  هِ
ََّهأذ ؤذقق

ذ َف دإل ذققور سههر ذ قمإل ذمؤ ذققور ذمق ر قه  َ َإذِإ ؤذققسذ قَ  سق ذ ق رعق فقىذمقإلِج   اؤمإل ذجق َمحق
إِنؤذ ذ ق ذِرطِ  ا  وِذلقحر ق ِاذكلّفِإذبِِإذ ق ق ذلِغق ر قإل ذقَِهأؤ ذِ سهر ور

ذقق س  ذذَإذِج ر كضهر َاؤ
َف ج ذجؤِد   ذ ذاق بؤكق ذجق ِإسؤ ذ ق إل   ذوق قذجق ذبقإلغ  اق  ر

ذ.ذذ[40]ذ﴾اق

لإذذكلقضاهذموذهذكذكل طفذَّدذقن أقذذنإلسذم ض عَذذو  كا 
ذاِذكلقهدمهإلاذد  هإل ذقوذمَذذبعَضذ ذ،وؤذذذ ق ذمامذجفىذمهإلئهدمِذذذ ِذدهد ثهإل
ذذذاطبهإلط وك  هههذذكلةحهِ ذ ذ قذمَذذذك  مهإل  ذذ هإنهإذ كئ هإلذمحهأ  ذا ذوم غ  ذذ  ذد ذةهق

َهاوفذذاِذ ه ذغهقذ هقذبهِذ ذكلهفهقهمهاهههذ"كله ذلهفهقههإلجههدم ذاَذ قذطهرذ ذ هَذوك،ده ك ذ هةهعههإل
ْمإلساِذ  ذغقذ قذبِذذك،د إلنِذذاَذ  ذغقذ قذ ذ".ذك،
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  ذذ هد هدم ذذذقد هإلن ذذم عفقهإلذبهإن ههههإلاِذذنهإلسذك،ماَذذو ههه كا 
ذم  ذقوذب إلذ َذكل بإلدإل ذموذقن ه هذكلطإلأذو  ها إل ِذ ذ قذسهر م إلذذذد ذةق

ذاقذعرذل ذ َذ ذن إلبإلذو ههطهذجطإذجد ه ذذكل د َذذ  ههِفذموذَّةأذول ذ قذذذفر
ذو  رذ ذ هههِ ذذك ر اهإلجذ   هإلذ ق ضههه ذكلحاهإلمَذذوإ سههههإلدهإلذلحايههِذذهقذعهق

ذمط قههِذذذإذموذمةهإل ِ ذه ذ هإسذ لهكذنفهؤذإذو    اقذإذو طَ  هقذ    فهقذ
ذكل  ا ع .ذذذكلفاكِغذ

ذذبمذكذكل هطفذموذك  هاطبإلِطذذإسذهذهذكلقضهإليإلذكل  عفقهقذذ
ذذ  ذكل ة   ذذوكَّعه ذذدق قه ذذذذك، هههفاه لهِذ اذك،موذا ذثقذدقذ ذدق ذذتر
ذو قذ ذومَذذ هههباهإ ذذ ذو  ةهد َذذَثذدَذحهر ذخهإللِذلمهإل .ذذلمهإلذ  ذنهأذج هههاف 

ذ ذموذق ههأ ذةَذ طرذذذإ   ذهد إذوم كضهه عِذذذكُ هه م ذوكدد ذذوكلفقإَذ
كل  ذ ع هأذذذهِذي هقذإ ذقنهإذ  هأثاذبهإللةِذذوكدهدذه ذكل  هإلبذوكلسهههطهه 

.ذو ذبدذذدابإل ذ ذ ههف إل ذقوذذذ  إلجاه ذقوذك ذقوذ ههاإل ههاه ذذ ذ ةإلجيه ذذ  مإل
ذكل ةهإل ذموذ طَ  ذداهإلمِذ ذ ذوك ههه ِذذكلطهإلأذ  ذههذك ذدف   ذذذدكِثذحهر

ذذ سههههإل اَذ ذلفعهد ذذكلط ههههإلطق َهإلل ذو حق قهإل  ذلف  ذكلة هههايذ  عهإل 
ذذ ذوكلسهههف  .ذذمهإلك،مههذونمضههه ِذذ  ذَِّذ سهههإله ذ  ذَجذذو    اك ذلَاوف 

َهإلهايهه ذذولهذلهكذجقمذكلفقمهإلاذموذنهأذكل هذكههب  ذبهإل هههاثطهإلاذكل
ذلمذهذكلقضإليإل.ذاه ذ اجذذك اطبإلطذقد إلن ذذضاوجمقذ
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ذكله ه َّهَفذذذذذذذ ذ هقذجهقذذهههذك ذكُ ههه مه ذذمهاونهههقذذسق كله  ههها ه 
ْقذذهجِذ رذاقذذذدقذعرذإذوبَذو ه ب قذ .ذإذل أذ افذودإل هذو ه د  قذ ذوإجةإل

ذ ذكله ههذكهههبذوبه هوذ ه ذكلهخه فذبه هوذذِأذاقذكلهفهقذذله هوذمهابه،ق هههذه
َهإلهاي ِْذمهدمذذ ذه ذذكل هذههبذكل ذههذهذك  هههاطبهإلمهإلِ ذذذكج بهإلجِذذ  ك

ذإ ههه ماإل ذذ  ههها عإل ذ ذضهههعقذ.ذ إ كذكج ةانإلهإلذ  ههها عإل ذإ ههه ماإل ذرق ذتر
كل ههاجاهذكلخ سهههذو رفتذ حتذمإلئفهذذل د إلنذكل  ف فاهِذ

ة ذذ ذومهإلذ سههها ل حا  ذوكلطهدبذوكل اكهههذوكُبهإلدههكُ ةهإلبذوك
ذلهإذمخهإللف ِذذذ ذبهإلج بهإلجِذ لهكذموذ  كاك ذ ن  يههذوقراويهه مهإلذ نبهإل 

ذ.ذهَجذْرذوِذ

ذذذ فقمإلاذكل ذكهبذكلذ وذذذذذذ ذقنذ  ك  هؤ  ذذذك  هاطبإلطم ذم هقهقذفسهق
ذ ذذجقوكذقسذل هأ  ذلفهإذ  مهإلذ ةهِ ذبذجفىذكل ة مهدِذَّضهههاههذد  هإل 

 ذقمهإلذنفهإليهه ذذ.ذ،سذك   مهإل ذ اَضذمهإلتذك،مههذنف ذ هقذإ ذقثِذذ ذوهإ مهإلَجذ
ذذسقذورذاقذ قذ كلَإلهايذذذكل ذهِبذذ قمإلاَ موذكلقضههإليإلذذذذقسذهذكذكل ههطفق
ذ مهإلذذذذمهإلذنهإلسذجفى اهإذبقهإلاَذذ ذوكلح  َذكلةاكامِذذجفىذق هههأِذذذم او  
ذ،سذكلفإذ عإللىذل ذ َذذنإلس  ذ.ه ذعقذِ ذ رذو قذذإذ اإذجد ه ذنإلذبح  ِذارذةِذخر

ذذ مهإلذذكلطهإلأذ  ذداهإلمِذذذ طَ  ِذذههذهذكلقضهههإليهإلذوجهدنقذذذإ ذقسذإه هإل ق
 ذذذكلَف   ذكن  هإلجِذذذ ذو سهإله َذم إلذ   يذإلىذكلف ضهىذوكل طإلَّض
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ذك،ماذب وذكل ة   ذكُ ةهإلباههقذذو ع قذدانههقذ .ذونحوذ  ذههذك
َهإلهايههذكلهذ وذ  هذ  ذوب وذاوسذكل ة مهد وذ اهإ ف ذإل وسذ َذجقيذكل

 ا ذك   مهإل ذ اهإذإث هإل ذذ قمهإلاذكل هذكههبذك،رامذكلهذ وذ اوسذ
ذوله ههأذ ها ه  ذو هفها ه ههإل ذ ذذو هاههإ ذذذجقي ذذ. ذذ قذا ذإسذ هَ جذذطه ذمهوذكله  ههههق
ذ .ذ   فذن   ذب وذكل  َّف وذ؟ذن فذنطَ ذداهإلمذذبوكل ع هههه 

 ذ وسذقسذكل  ةهد محهدثههذكلطهإلأذ  ذههذهذكل ةهإل  ذكل سههه 
ل  ههها  ذكُلم  ذود  طهإلذبغ اذمهإلذقن  ذرفطهإلذ  ذك  سذَّهدذ هدن

 ذو وسذقسذنأث ذبإلل  َّفذجوذك   مإل ذوكل سهإله هذ  ذدأذذكلفإ
ذم إلنأذكل سف  وذ؟

َهإلهايذَّهدذج ِهذذول وذنهإلسذكل هذههَبذ ذكل ذذذأق ذذإ ههه هإل ِذذجفىذدهأ 
ذك  ه  هحإلِبذذ ل أِذذذ  ذك ه ع إل ِذذذغإل مِذكلفاكغذكل  ها ع ذبإلل َذ

ذذذكل َّ ِعذذإلىذدد ذ ذ   ذ إسذلِذقةمذذا اِذذذ  ذ طإلَّض  موذكل ذكهبذذذذ أ 
ذذطمةهإل ذك،رامذمقذ   مهإلذذبهإل   مهإل ذ  ذههذهذكل ط قههذجفاهإذذذإل ذرهإل هههّ
ذذم رذَذ  ذ ه كاذ عف ذك،ماذبإلل  ها إل ذكلفا يهذقوذولإذ هفةاإل  

ذبقضإليإلذكل دب اذكلعإلنذلفدوله.

ذ ذ هإل  ةهإلهذكلسهههّ ذذط ذمهإلل اهإلذودطفاهإلذو هههإل عاهإلذودطةفاهإلذجهإللجق
ذ ذمأ  ج ذذذه ذقسذكل ة مدقذذذ ههاجاه ذذذ حتذمَفه ذذكلفا يؤذذكل  ههافق
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ذ ذكل ا هههفهههذذذجطههإلو وِذ حههتذم هههيبههإلذقوذمخ  ههإل  كل  هههفحههه
ذ إلذطإل ذومفقذةرذموذَّقذذذِعذارذوك  هه حسههإلسذوكلعافذوك  هه  ههحإلبذو ههق

ذذ هه مذ لكذموذك،مإلجك ذوكلقاكئو  ذلف ههأِسذكلعإلنذوك هه حدثق
كج ةاذمإلذكلسهاإل ههذكل هاجاه" ذذومإلذ جإلهذ"ذذذكلسهف إلناهك،د إلنِذو

بإل،د إلنذكلخ سههههذإ ةإلبإلذذ إلذذطضهههةك هههاطة إذ  ذهذكذكلبإلبذمَذ
ذ هعه هاضذجهفهاههإذ ذوهه ذمههإل ذوإبههإلدههه  ذونهاكههههذونههدبههإل و هحها ه ههإل

ذكلَإلها  س.

قمهإلذك  ةهإلهذكل ههه ع ذ هإسذمطهإذموذقَّاذم ههه فحذ"ذكلفاكغذذ
ذك،مهه ذ ةهَذذهذرهإل ههههإلذب ل  ذكل  ههها ع "ذو عهأذقماقذ  اهإذب هإلذذذ  

 ج قإل ذبأسذلفا هه  ذ ق ضههاإذكل  ههفحه ذك ههاطإل كذمطإذجفىذك
نة يهذبإلج بإلجهذمةفغإلذجوذذذف ذ هف  و ذ هفه ذ هفىذكلفإذجفاإذو هذ

ذب ههف إذدإلن إلذوولاإل ذوك،د إلنَذذَّاإل يه ذذكلفإذج ذو أ ذو ههفه ذ
كلط ههاهذكل كج مذجطإذب ههف إذج هه  ذثإلب هذ ذ  غ اذ،نمإلذود ذ

ذ لف ةد أذذذإلم  ذقمإلذمإلذ  دجذجطإذب ف إذَّإلئدكذ اإل اإلذ م ذَّإلبأ 
ْمهإلنمهإلذوم هإلن مهإل.ذوكل غ  اذدسهههبذكل  هههفحههذكل  ذ قهدجذ  ذ

ذكل هإلل   ذكلفقاهإ ذكلطَاذ  هإل ذ ف ق ذم ذمهإلذ ههبذإلاهإ ذذوههذك
كلقاك  ذب قسهه  إذ  هها إل ذكلا هه  ذ ههفىذكلفإذجفاإذو ههف ذ
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إلىذقجبعهذقن كع ذ  هها إل ذب ق ضههىذكلا ههإلله ذو  هها إل ذذ
ذب ق ضىذكلف  م ذوثإللثهذبإللقضإلا ذوجكبعهذبإلُمإلمه.

ذ ذذمخإللفإل ذذذإذنَاكذِراقذن إلذقسذ  ذهذكذك  ةإلهذكل ههه ع ذنفسهههِ
بإلل د  ذذذ  ذ ذ،نإذمسههدؤذذ  ذكل  هها  ذكُ هه م امذقسذ ذ اكغقذ قذ

ذ ذمإلذ  هدجذجطإذ هفىذكلفإذجفاإذو هف ذوه ذكل ع ه نذود  ذذذونأ 
ذوقدر  ذ﴿ ذلق لهإذ عهإللى:ذموذجبهإ ذِإ ؤ ذَه ق ِوذكلرمق قمذِإسر إلذ قطِ َ ذجق وقمهق
ى إلذقق ؤةِ َذ﴿لإ:ذذَّ .ذو[41]ذ﴾ َ دق ذإِنؤ ق إلذ َذذذََّأر ذِموذجؤذمق ىذِإلق ؤ كذذ دق هههذق ب  ذهق

ِمطَ سقذبق هههق ِئاَذ ذ َ ر ن  ذل قق ر ه  ذوقهَهد مذوقجقدر هق ب َ  ر ذ[42]ذ﴾ذِموذجؤ ذ.ذقمهإلذدهق ذذأ 
ذذوذ  ذث ِثذكلفاكغذكل  ههها ع ذلهديهإذ    َذذإ ههه هإل ِذ ذماك هبق

ذل   مإل ذه :

،ذذسههاطةقذكل  هها عإل ذكل  ذ ضهه طمإلذكل  إلبذوكلسههطهذومإلذ َذ
ذمطم إل.

ذ مإلذقد إلنذمذكل  ذل ذ   دذلدؤذ  هها عإل ذكلقضههإليإلذكل سهه ةق
كل هها عهذذذ  مإلِ ذكل ة مدذ  مإلذإلىذجَذذو ا  ذكلفقاإَذذ وكضههحه

ذمإلذكلثإلن يه. ِذوق لؤذ

 
 4 - 3النجم  - 41
 203األعراف  - 42



 
 

- 109 - 

 

ذ ذ قذاِذ ذقسذجَذسههةِذ  ذَّضههإليإلذل ذ قذذذ  هها عإل    ذمثأذمإلذ  عف ذذتر
بإل ن  هإل إل ذوكل هطإلجإل ذوك، هفحهذكلحد ثهذوك  هاطسهإل ذذ

ذ طإلج  ذوه ذموذكر  إل ذكلفقاإذكل ة مد.ذذوكل فق حذكل

َهإلنذكذقمهإلذمةهإلَ ذ ه ذذذذكلفقاهإقذذمههذ هإسذكل ل ؤذلسهههاهإل ههه ذل كلط
ذطرذكلذيذ َذ    سذذذإذ  إل َذلدمذكلفا ق و ذ،سذ هههف  قذذإَذقد إلمقذذئَذ هههِ

ذ  ذك   مإل ذكل  ا ع .ذذقه ذ فقذمَذ

ذ ك  اطبإلطذ  ذم دكسذكلفاكغذذذمإلذ  رذذجفىذمطإلهِجذذذإسذقو ق
إذكل  ههها ع ذلدمذهذهذكل ذكهبذ هههياهذو ههه عاهذه ذمإلذ دَقذ

ذ  ذقماِذذذأِذر ذدقذجفىذكل هههاعذبإلل ؤذذذاإلِ ذ ِذ رذ ِذموذ هههةمهذكذذكلَإلها  سقذ
ذ ذم إلذ  عإلجَضذإبإذوج  لَذذذكل حا  ذوكل حف أذكلذيذك  أثاذكلفإَذ

 ذَّإل ذ عإللىذ  ذوكلد لهِذذكلثة ِ ذذَّ عاهِذذ ه ذم ذن هه  ذمح قذ
ذح  ذكل ط  أ:م

ذ﴿ • ِاذجِهفهر   ذبِهغهق هر إل مهه  فهق ذ هههق ذققور ق قهَه ر ذَّهق هقفَه كر ِذ هوق ذكلههؤ اق سهههِ ذرق در َّههق
ْقذ إلذجق اؤَم كرذمهق إلذوقدق ذوقمهق ف  كر ذضهههق در ذَّهق فقىذكلفّهِإ ِ اقكاذجق ذك ر ذكلفّهَإ َّقَمَ 
إلنَ كرذَممر قِد وقذ ذ.[43]ذ﴾نق
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ا َم كرذ﴿ • ذ َحق ذ ق طَ كر ذِمق ِذ وق ذكلهؤ إل إلذقق  مهق ذكلفّهَإذذيهق أؤ إلذققدهق إلِ ذمهق مق  بهق
ذكلرَ عر قِد وقذ ذ قذ َِحب  ذكلّفإق ذوق قذ قعر قَدوكرذِإسؤ ذ.[44]﴾لقَ  ر

ذقق ؤذ﴿ • إلذلقَ  ر إلذَ ذوقمق ذذ قأرَنفَ كرذِم ؤ أق ذ ق هؤ َّقدر ِإذوق فقار َ ذكلّفِإذجق ذك هر ِناق
ذ ِإسؤ ذوق ِإ ذِإلقاهر ذكضهههر َِاجر َ ر إل ذِإ ؤذمهق فق رَ  ر ذجق نق اؤ إلذدق ِث ا كذلقَ  ذمهؤ نق

َ ذ فهق ذققجهر ذهَه ق كق بههؤ ذجق ذِإسؤ فهر   ِاذجهِ كئِهمِه ذبِهغهق هر ههر ق
أق ذبههِ فه  سق لهؤ َضههههِ
إللرَ عر قِد وقذ  ذذ.[45]ذ﴾بِ

َفذوق قذ قَق لَ ﴿ • إلذ ق هِ ذلِ ق ذكر كذدق ق   هههههذق ذهق ِذبق يق ََ َ ذكلر ق لرسهِ
ذقق

ذ قفر قَاذ ذكلؤِذ وق ذِإسؤ ِذبق فقىذكلّفِإذكلر ق ذل  قفر قَاوكرذجق اقكن  كذدق هذق ذذوقهق وسق
ِفَح سقذ ذ قذ َفر ِذبق فقىذكلّفِإذكلر ق ذذ.[46]ذ﴾جق

فر َ ذم ذ﴿ • عق ذ قةق ْرق  وذج  ذلقَ  ذم  َإ ذكلفهّ ن ق ق
إلذقق قق ر َ ذمهؤ ذققجق َإذََّهأر طهر

فقىذكلفّهِإذ ذجق ذققنر ذلقَ  ر ذِلفّهَإذققِ سق إلذوقدق ق  ذََّهأر اقكمه  ذ﴾ قفر قَاوسقذدق
[47]. 

ههذهذذا ذذإذَّهدذ قذإذوَّ  م  هِذول وذنهإلسذكلفهإذ عهإللىذبح   هِذ
ذكل ؤذذكلسهإلدهقذ جفىذكلخف ذو    اكذذذذ   هعه ذذبدوسذ  ها   ذذهقذاؤذ ِذا ذ هق
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ذلف َذ ذ  ذج َّإل م ذومقذذذاِذسههر ذقولىذق ذ َذذم ذ إسذموذبإلِبذعإل ههِ مإلذذققذ  ذضههق
ذجف م ذبهإ رهإللِذذذكلفقمهإلاَ ذوكل ك هبذبهإلج بهإلجِذذكلحاكنِذذهِذفهؤذَقذمِذذذمهإلذ حهتق

ذجكذمس و ذجطإذ  ذكلدناإلذوكنرام.ْرذ  مإلذوِذذذكل خإللفهِذ

ذكل طهإلهِجذوثهإلن ذمهإلذ َذ كلفقمهإلاذذذقسذكد  هإلجقذذ رهذذجفىذههذه
ذ ك،مه ذذ  نِذعَذمإلذكلفإذ عإللىذلِذكل  هها  ذ  ذَّضههإليإلذ عفقذذف هِذلسههَ
ذ قذذ ههأقذقنرذ كلسههاإل هه ذذه ذوب وذك  ههاةدك ِذك  مإل ِذذكذب ور  اذذإل ذ إل ههّ

ذ ذبعَضذذ إلذكَّ سهه قذكلفا يذجفىذكل ههأسذكلعإلن ذول إللقذذِ،ذف ذوكل سههق
ذكلطف  قذ ذك،مههقذذم ذكلسههه م وذوكل ف  ِذذكلفقمهإلا ذذ ههه اقذذذوق كَّ ك
ذذذمذ إلل ه ذكلعذكب ذبف إلوقذ ذمَذذذموذه  اذو   ف  ذمِذذذه ذ قذفقذ ر ذقول ك.ذذور

ذقِذقرامذ ذ قذذذك،ثإل  ذَّضاهَذذوثإللثهَذ جوذ إلبقإل مإل ذذذذجم ذ  ذرذأ 
ذذه ذموذ ههه   ِذذذجوذقما ذذذك،مهِذذبإَّ هههإلاِذم عفقه ذ مإلذذكر  هههإل هههِ
ذ. ا حه ذذذون   إل ذذجقفاه ذذذدكهه ذمإل ذبقذو أنِذ

ذ لهكذقسذجِذ ذوَّاهإلمِذك،مههذ  ذك   هإلجِذذ ههقذ هههر مهإلذ ههه جويهإلذمهإل
ذ قذجقذوقذذههإلبهأماِذ ذذكل   ك امَذذكل ط  هأذكلح   ذوك،ربهإلجَذذبم هإلذِيهإلَ ذذ ر
ذوج فاهه ذذَّ لاهه ذذ هههطهه ذ ذذك،مههَذذِتذ هقذف ذ ذوَّهدذ هههَ جفىذذذذجهإل ذارذبهذلهكذ هههق

ذكلهدن  يههِذ ذقهقذفِذههإلذ   هإلذَرذل سهههخ اِذذَّضههههإليهإلههإل ذلهإذومِذذتر ق فهإ ذذور
ذ ذإلغهإلا ذكل هذكههبذبمهذكذكل هههطفذموذكل  ههها ِ ذذ قمهإلاِذذثهإلجَذ رذاِذوك هههر



 
 

- 112 - 

 

ذهإلذ   إلذه ذموذ    ذج فمإل ذونمج ذ   مإل ِذذمإلذو سفاإ ذل ا ع  ِذ
ذذ  هه ذذذإلىذكد  هإلجِذذ-وَّهدذق مذ–   يذد  هإلذ ذ    ِذكل ذَّف فههذلح  

ذذ ذوإلىذَّاهإلنِذوكل فسهههدمِذذوكلخ هأذوكل  هههفحههِذذب وذكل ههه كِبذ
ذكلَإلل ه.ذكلساإل اهذك  اةدك يهِذذ ِذََذكلط ذ

ذ ذأرذومهق ذكلطمجذه ذمهإلذ َذذذجكب  ذذذ ذرهق هذ قمهإلاذكل هذكههبذذث َاذجفىذههذك
ذ ذموذ   ههه   ذوكل  عهإلجضههههِذذكل  طهإل اههِذذم ذكل خ ففههِذبهإل  مهإل ك ِذ
سهف  وذم إلذف ذب وذكل طإلداذكل إلئوكل ؤذذ  قِذوكل ؤذذفاقِذكل ؤذذل هقهِذ
ذ ذ خفقذ مإلذمضهههى ذذذاقذةرذجقذذذهذكلانبإلسَذبذناِذذىذجفىذقدد ذوَّدذ هههإلج ر

ذقرذو قذ وكل سه  جهذوكل    بهذذكُج نذكل ائاهَذذو هإلئَأذإلذبإذطقذفَذ هِ
ْمإلنطإلذهذك.ذذذذ    ذ

كل  هها ع ذذذكلَإلهايذموذَّضههإليإلذكلفاكِغذذكل ذهِبذذقمإلذم ََّفذذذذذ
ذاِذإذ، هأذكلةاكامذ   إلذ َذ إسذمفم مقذ ل سذذجد ه ذذل  ها  َذ اإذكذذ ق

ذلِذمةا ذ ذذذإذ  ضهىنِذارذ قذجك  إلذموذطقذعقذطقذ ذقوذقنإذمقذإطرذي ذةقذل ذ َذذبدج مذقسذكلطصؤ
َهإلنذوكل طَذإ إذو قطيطهِذ طَ  هِذ  ذ  ،سذكلاد ههذ ذ عط ذ ا ذكلط

ذم هإلذ ةعهأذذذذك،َراويههذ اهإ كل سهههإلالههِذذول وذ عط ذجهدنقذ و مههق
ذمِذاهإلدذذ طَ  ِذذموذد ه ذو  َبذذذنَِاذكل هذكههِبذك،رامذمقة لهه ذ

ذكل هههطهفذمهوذكلهقضههههإليههإل ذإ ذقسؤذكلهطههإلأذ ه ذهههذك ذذ؛ ذ هق ذعههر مههإلذذأق
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.ذو ذ ههكذقسذإذنَا ذ اذذذإذ ههاجإل ذإ هه ماإل ذ هها إل ذ سههاطة  نإذ ا
 ذاههموذ ههه   ذكل ههها عههذكُ ههه مذذم ذههذهذنهإلبعهه ذك هههاطبهإلمهإل ِذ
ذكلعهإلمههذوِدذذذونهإل ههه هه ذ ههإلذذمهإلذومقهإل هههدِذ   ِذ  ذ فمهإلذوب    مهإل مهإل
ذ س ذأذ  ا  ذقوذَّإلنسذ ط أذ  ذ أذنإ ذموذكل ة ع ذقذمإل وجد  ِذ

ذ ذَّ كن وَذذ  ههها عههإل   ذ.ذ ههإللق كن وَذذموذجودههإنههإلبعههه ذذ  ئاههه ذذقو
ذموذجوِ ذذذنهإل ههه هه ذذذكلة  ذكُ ههه ماههذمث  ذ  ذقافهبذكل ضهههعاههذذ

ذكلحههإللاهههذذكلقه كن هوذك،وجباهههذو  ذ فهمههإل ذوكلقه كن هوذك،وجباههه  
 هإ كذذذ.كن وذكلاومهإلناههذكل ثطاههذو  ذ فمهإلنهإل ههه ههذموذجو ذكلق 

ذموذذكلفقماهذ  ذهذكذكل  دكسذنإل ههه ه ذذنإلنتذهذهذك  هههاطبإلمإلَ ذ
ذ ذونإلسذلفدولهذكُ هه ماهجو ذكل هها عهذكُ هه ماهذو  ذ فمإل

ذذ ذو قاجقذمإلذإلىذمسههه  مذَّ كن وذمف مهقسذ  بطىذبعضهههمإلذو ا عقذ
ذ  ذموذا اذقسذو ع  ايهه ذوإ كجيههذ ذذ طَ  اهه ذذل خهإللف مهإلذ  كاك  

ذ َذ طإلذقرذ ذن  سذَّدذو ؤذذوكل خإللفهذكلد طاهمإلئفهذكُث ِذذذدرفمإلذ حتق
ذوَّاؤذب وذكل هذكههب ذذكلخ فبطهإلذ هههقههقذ  ذ ذو  حر ذكل دهدمذذطهإلذبهإلبق

ذ ذو كل  ها عاهذب وذكل سهف  و ل   جذكل ة   ذذذسهحطإلذكل ةإل ق
ذ.ذ اإ ِذدانهذكل ةد ذذذو سا ِ ذ

ههذهذكلخ  مذك َّ حهإلماههذكلةا  ههذ  ذمةهإل ذ  د هدذقماذ
ذكل سف  وذ ق ض ذمطإلذ   عإلذم َّف وذ ةإلج وذه إل:
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ذذمهدكجأذجف اهه ذذذمهإلذمةا قذكُ ههه ماههذنف ذكج بهإلجذكل هذكههبذذ-ذذذذ
ذ قماهذ ذا ا ر أ ذذ   إلذق اإذو  طإل َحذذذ ذ   إلمأذ   إلذق إلبتر

ذذ   مإل ذكلة ههاِذذ ذو  عإلوسذل طَ  ذ هه وسذكلطإلأذكل  اونهِذ اإ
سذوكلسهههطهههجد هههذموذجبذكلعههإلل  و ذكلقِا ذ حههتذجكيههه .ذإ ذذذ 

فا ،ذ   إلذوكل ذذ مإلذ ضهاذبإلل  ها  ذكُ ه م ذنفسهإكل فا ،ذ 
ىذ ع هههفذد   َههَذبهإللِح ىذكلِح ق جفىذكل طهدوبذذذ ذوكل حهإل 

ذ ذوكلههذج عهههَذذ حفلذكل ك ههبق ذذإلىذكُر  ذبههإلل اوامِذذ  ذذإر   
ذ.ذبإلل اوامذ  ذوكَّ ذك،ما

  مهإل ك ذكلفقماههذ  ذماك عههذ ههههإلمفههذو َّ قههذل هأذك ذذذ-
.ذو ه فذن   هفذقسذي فمإلذوك  ه فإل مذمطمإل ذو  هذهذكذكل  دكس

َها هِذذيهههِذدههإل ِذقَذذمهةها قذ ذنه ذو  هههطهةهِ ذكلهحههإلئههَأذذإلطههذطههإل ذوبه هوذهه  ذبه هيهطههإل
بسهه  هذذ ذَّضههاهذ قماهك  هه فإل مذمطمإل.ذولطضههابذمث  ذلذلك

ْكلهذكلطةإل هذب إلذ  مذكل إلا ذنإللخأذمث   ه ذمإلذج وه ذذافذبإ
انإلذ.ذل ططإلذإ كذنَقب ذدط فهذو ذ ة ْذجطدذكل ههإل ع ذ إلئ مذجطد

ذكل عههإل ههها ذو ههدنههإلذقسذ قمههإلاقإلىذوكَّعطههإل كل ههذكهههبذذذ   ِ ذذ 
؛ذذ،نم ذذباقيذقب ذدط فهمطم ذو هف قه ذذذبد مه ذق هةح كذ ع ف سذ

لاهذكلعإلمهذكل  ذ طَفذذكن ا ههف سذم بسههم ذإلىذكل غإل ههأذ
كل هذهبذكلحطف ذمث  ذ  ذبغ اذكل هإلا ذقيذبإلل  ك ذكل  اهإلئاهه.ذو
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ذكل  ضههه عذم قهدن ذ ذذ هدك ذجفىذا اهههذك ذذ.ذونهذلهكذنةهدذقسذنهأؤ
ذ.ذجفىذا اهذ  ذمةإل ذِراذذمذهبذِراذم قدنَذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

 

 



 
 

- 116 - 

 

 الفراغ التشريعي والسياسة الشرعية
ذ

ذله ذ هقذ ذاِذعهر ذكُ ههه مه ذ ه ذقو ذجهمههدهذم ههه هفهحقذفذكلهفهقههإ
"ذذ"د  ذكلفإ"ذقوذ"كل ها عه" ذونإلسذلفَلذكل هاجاهذ"كلسهاإل ههِذ

ذذ َذَِذ قذطرذ قذ كلفا يهذذذكل  هها إلِ ذذجفىذ ههع دِذذذك،د إلنِذذمفا كِ ذذذنأؤ
سذذك ههههدوذكلاذذل مهه.ذوكلخففهإلاَذكلعهإلن ذذكل ههههأسِذذ هدب اِذذو هههع هدِذ
ذ ذم ذنإلن كذإسذو دوكذنقذقنفسهههَ ْلهذد   كذبإ ذ إسذقجرذذإل ذ هههّ ْقذلفطإل ه ذ 
ذ ذ  مإلذ  جويإل.ذذخإل ذكلقاكجِذ  ع كذكل سف  وذ   ذذذكلطص 

ذذث ذل هإلذَّهإلمهتذكل ف ناههَذ  ذبهإللسهههف ههِذذ وك ههه هأثاقذذايههَذةرذكلةق
ذذذ هإلج  ذذوكل إلجهذوكل أ  دَذذه ذكلسه  َذذذوكدد ذذك هاةدك ي ذذجفىذنمج 
ذل هأذمهإلذ قذذوكَُّاكجَذ ذوك قذذجوجذذدَذ ههههر ذكلسهههف هإلس  قوذذكل ههها عههقذذ ق

ذمإل.فقذرإللقذ

ذذذكلسهاإل ه  ذذهذكذك نحاكَفذ دذجفىذذكلدولهذ هإلجقذذ ه اِذذذ  ذر، 
ذوذموذكلفقمإلا: رذ اقذلدمذ ِذذا اي ذ ةرذذإ ذ قرذذذ م جِذ

ذك ن فإلجاه.ذكل س ف دمذوكلحإل اهِذذكلة إلنهِذذ  هِذ
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ذ  ذقرامذ قذذو  هه ذ ذسههههق ذذكلسهههف ههِذذموذإم هإلناههذ هأ هههيِسذذتر
ذذذنذكلعإل لهِذ ههه كُذكلسهههاإل هههاهذجفىذمبإل اِذ ذإلىذمحإلولهِذذ فةأ ر

وذوكلقما ذمِذذك  هههاةهدك ِذذكل هههاجاههذم ذوكَِّ ذذك،د هإلنِذذ    ِفذ
ذه.مإلذ   وذإنقإلَ ذذذإنقإل ِذذق أِذ

ذ َذذذمعهإلل َذذذد ي هذذقرهذ ر ذفِذمرذمهإلذق ذجفاهإذ   هإلذبعهدذم ههه فَحذذذ ق
ذو  ؤذذجَذ قذفرذةقذ قذ"ذ قذ"كلسههاإل هههذكل ههاجاه ذذَسذةقذفرذجذو قذحذو    ؤذضههِ ذذل أ 

ذدإللهذلقذ ذمإل.ة  ق

ذ ْقذذولعههأؤ ذفقذعرذمقذذقبا ذكل  ههه فِحذذجِذ    ذذ  ذمسههه امِذذه ذ ههق ذذهههذك
ذوِذذكلةهد هدذو حهد هدِذ إ ذه ذمهإلذَّهإلنذبهإذج اوذبوذكلعهإل ذموذ هِذمقذ ر

ذ كل  م جم ذذذكل ح   ِذذ،ب ذم  ىذك، عايذ  ذَّضاهِذذفإل  ذغرذ ِذك ر
بوذقب ذ ههفاإلس ذذذنانذكلفإذو مإ ذوب وذمعإلويهقذذ جفذذب وذكُمإلنِذ

ذ ذ ِذََذكلسهههاهإل هههاههذلطَذذكلقةفههِذذك،ثاذ  ذ حهد هدِذذإلذنهإلسذلهإذقبفتَذم هؤ
ذكلح  ذلدمذكل سف  وذ   إلذبعد.

ذكل دب اِذذ"ذ  ذمةإل ِذق ذمسه امذَ"كلسهاإل ههذكل هاجاهلقدذبد
ذذل بإل اذكُ ه ن ذ  ها إل ذذ ذمطإل اه ذلفسهق طذذِ فه ذكلعإلنذمطحا ه ذ

ذذذَضذجهإلذ فاِذك هههاةهدك يهإلذ هإلل هإلذمخهإل ِذ  فذذنفسهههإذجفىذك،مههذبهإللسهههؤ
ذ ههه غهقذذذه ذ ةا ايهؤذذ قماهه ذذذلهه ذإلجذوكلهدجه ذوكلهد طهإلج ذث ذمحهإلوكلة هؤذ ذتر
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ذذ ا  َذذكُمإلنِذذموذمثأذ"ذقماَذذذ هههإلئبه ذذذ قماه ذذذلمإلذَّ كجدَذ "ذوذكلخ فق
ذقسذ َذذلفسههف إلسِذ"قماذكُمإلنذنإلِ ذ "ذوذ" ذدِذحر ذجِذبقدرذذضههاهِذموذك،َّرذذذثق

ذوذمَذمِذذذمإلذ حدَثذ  ذذ ِذفرذمإلذكلعِذل   فِحذذإل ذج  اّذذاإل ذي ذةقذ" ذث ذ قذ     
إلىذذنإلذهذكذ ج م ذ ذ  ذج ههاِذإ ذثل ةإل  ِذذلإذو   هه عإل ذذو    اك ذ

ذ ذذمسههه ق ذجوذكل بهإلدهِ ذذذف هإل ذجِذذذ"كل هههاجاههَذذ"كلسهههاهإل ههههَذدؤذعهقذ َذذقسر
ذ ذ ؤذمإلذ  ذكل  إلبذوكلسهطه ذوقسذ َذكلفقماهذون ه  هِ ما عإلذ  ذذذذقذخق

ذ أ يِسذذكلدولهذوِلاإلِ ذذماك  ِذذذ   ِ ذ ذهإل.ي اِذمإلذو سر

ذبأسذذذإسذكل ج قذ لدمذكل سههف  وذبعدذ ههق طذذذكلدولهِذنَإلنق
ذذكلخ  هذكلاك هدم  هذنث اذموذكل ها عهذكُ ه ماه ذ ع  َجذذذكنةث ق

ذه ذوك، هاويهقذذكلقةفاهقذذمإلذقسذكلع هباهقذ ذ  ذمقدم ِذذِذكل  ِرذذموقذ
ذ دق ر ذكلسب أ.ذلإذوممد ذكلق كجدقذذلإذكل  ذق س رإذوقن أ إذوَّقعؤ

ذفذبإللسهههاإل ههههذكل هههاجاهذكنةِذاِذبأسذمإلذجَذذنذلكذكلق َ ذ ذثإلق 
ذل سذلهإذمهإلذ  ذذ هههف   ذ هذقوذ هدَذموذن ههه  ذكل  هإلبذوكلسهههطهه 
ذ ذفإلِ ذكل ههاجاهذكل  ذجا طإلهإلذ  ذم ههطؤذذإ ذ،سذكلسههاإل هههقذَحذ ا  
ذذكلق نِذ ذكلَف  ذومحإلولهقذذم ذوكَِّ ذذذِفذ  ذ قذكل ؤذذإِذقرذلفِذذ إل إل ذإ ذنِذذل سهتر

ذ ذلِذذ إل هههفه ذذذ ف  ف  كلدولهذذجوذإَّإلمهِذذذك  هههاةدك  ذبعدذكلعة ِذذ  ذةق
ذ ذجفىذق هههَ لد م ذذذكل هههاجاهقذذ هههف  ه.ذإسذكلسهههاإل ههههقذذذ هههاجاه ذذذس 
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ذ ذذذ،د هإلنِذذ  ذلقذف ههها عههذكلغاكاذوقذلذ او ض  ذكلثهإلبثهه ذن ههه  هههِ مهإل
 كلح إلنذوكلَإلل  و.ذلمإلذ،ه كاِذذوإرضإلع ذ

ذذكلسههاإل هههِذذإقذقرذإسذ ِذ ذبِذطرذاَذكل ههاجاهذكلذيذك ههر ذ  ذكلسههإلدهذذتق
م  ذذ ِذ إللِذمقذذذِ،ذ  ذضهههةرذذذإلنِذ ّذكلَحذذِجذمرذطقذل سذإ ذول دكذلِذذكُ ههه ماه
ذ ذمإل ذوإرضهإلجِذو او ضهِ ذذذَّضهإليإلذك،موِذذأِذمإل ذو  هر ذ هِذفرذ  مإلذجوذ هَ
ذبه هقذذكلهقضههههإلاِ كلهفهاكغذكله  ههها هعه ذذذمهةههإل ِذذ  ه هِفذكل هههاجه  

ذذوك ههه هحههدكِثذ ذ هاههإ ذمَهذذ ههإلئهام ذذجهقه بههإل   ذبهةهعهضذذهههإل ذ ؤذ هق جهفه همههإل
ذذقماَذذكل  او ِذذكل خهإللفهإلِ ذذكلفقماهه ذوبةعِضذذكل هأو  ِ ذ ذكلةه  
ذمإلذل مه.  مإلذوج جِذ

ع وذكلاك ههدوسذجضهه ذكلفإذجطم  ذمة ِذذكلخففإلاَلقدذنإلسذ
إذكل  إلبذوكلسههطه ذذلم ذما عَذذاَضذعرذ قذ  ذنأذمإلذذذجفىذقسذكلطَاقذ

 ذب هإلذ  ذ لهكذم هدكسذكلقضههههإلاذذّصذ ذكلطؤذهَذْقذ قذث ذكل ههه جمذإسذقجرذ
 ذارذإ ذنثَذذج اقذذذج فم  ذإ ذمإلذنإلسذموذقماِذذذكلذيذنإلسذموذ ههه   ِذ

ذإذوك سهعقذق هغإللَذ إلىذذضذكلقضهإلاق ؤذكلةمإل ذ  ذجمده ذ فقذذداوَبذذذتر
بإللة هام ذا اه ذوك ه عإلسذ اإذبأب ذكلدج كاذبإلل د طه ذو ها حذ

ذوقب ذم  ىذك، عايذبإلل   ه.
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ذ قذ ذعفؤذقمهإلذمهإل ذكلعهإلمهؤ ذهِذ ذموذقماذكل سهههف  وذبقضههههإليهإله 
كلسهاإل ههذكلعإلمهذلفدوله(ذ إسذكلاك هد وذنإلن كذ  ها  سذجفاإذ)

ذبإلل سإل د.ذكل  جمذكلعإلمهِذذم ذب ك  هِذبأنفِسذ

ذ قذ  ذجمدذك،م   وذبقِذذذوجطدمإلذَّإلمتذكل ف ناهَذ ذك،د إلنَذذتر
ذ ْجههإل   ذ هةههإلجيههه ذذا يههه ذ هذذكل هههاجهاهههذمهطههإل ذوك ه ه ههإلجهاههه ذذوجهقه  ك

ذ ب هدذكلقضههههإلا؛ذومهإلذ عف ذذودهدو كذ هههاجاهه ذذمهإللاهه ذذذومعهإلم   
ذذف سقذإذبأنفسهم ذقوذ  ن ذ بإل هاونقذذبإللسهاإل ههذكلعإلمهذنإلسذكل ف َ ذ

ذ ذذقمإلذكل َإلل َذذ.وكل  اِذوكل  ههإلهامِذسههبذم ذبإللطؤذج ههب  ِذذذبإذقهأق
ذذ إللكذكل وِذمطمإلذم عفقإلذبأمرذذذونإلسذ  ا ذ-كل ط هه  ذجف مإلذذا اَذ

ذونقذذكلسهف طهِذذ مِذومح إل إلذن إلذ ق  ذكبوذرفدوسذإلىذ ه رذ ذهِذفقذ هق
 ه ههإلنه كذ ه ذنههأذمهوذ وله ه ذك،مه  ه هوذبههدم ههه ذذذ-ذكلهقضههههإلاِ

وك،نهدلس ذو ولههذكلعبهإل هههي وذبةغهدك  ذوكلعة هد  وذبهإ ا قاهه ذذ
ل  ذ سذجف مإلذمبإل ههام ذ هها  َذ ذب ك هه هذ ههإلدبذكل ههامهذ)قوذَم ق ق

ج .ذ أ مذ لكذإلىذكلقضههإلاذكل ههاذذ ذبع دكذجوذ ههف هِذكل َإلل (
ذ ذ قذ ههق ذذوج فاإلِ ذذ ِذمقذكل  ذذومعإللةهِذذ ههد دذ  ذك هه ع إل ذكلطف  ِذذذ، 

جفىذكلط كيهإلذوكل هههةمهإل ذذذذوكلعق بههِذذعوكل هأ  هبذوكلا رذذكل ع  اِذ
ذوكلَط سذوك د  إل  .
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ذ هقهفهؤذذنههذلههكذك،مهاَذ ذجهطههدمههإل ذذصق ذذكله هفه نهاهههِذذكلهخه  هههِذذ ههأ 
ذ ذفرذه  ذوك ههه قذبهأَّ هإلجِذذكلسههه م وَذذكل ان يهه ذوك ههه قهأؤ ذحهق ذقماَذذأق

ذوََّذذاِذَقذكلطؤذ ذِ ذ  ذكل َههإلل   ذوب وذك،د ههإلنذذتذكل هههفهههَذعههق ب طمههإل
ذ  إل ذ   سذم فقه.ذكل اجاهذب فه ذ

ذ و ذذ  ذكل ههها عههذكُ ههه ماههذقنهإذ ذ ا  ههقذذذإسذك، هههأق
ذإ ذبِذذجق بههقذ إ ذوقنهإذ ذتذإ كن هَذد ىذ ثبهَذذذبايا ذكل  م قذ ذوقسذطص 

 طبط ذجفىذذذوإ  هإلا ذا َّضههههإلذك   مهإل قذذوقسؤذذه ا اِذذذجِذْرذ ِذبِذذؤ ذكمَاذذ َذأثقذيهقذ
ذث ذجف  ذوم بسههههإل ِذ مهإلودهإللِذذكل سههههألههِذذب كَّعههِذذوذجف  ذ رذف قذجِذ ذذمهإل 

ذث ذ  ة ذثفِذكلفهإذ  مهإلذقوذ  ذمِذذبح  ِذ ذذ ذكلفقاهإَذمهإل  ذإذبح  ِذجف هق
ذ ذوقسذقماقذ  ذفرذكل سهههألههذومهإلذ ههه مذ لهكذجقذذب كَِّ ذ إكلفهإذجفىذجف هِذ
 ذ)كلهفهاكغذكلهعهفهرذذ(ذ ه ذمهطه هقهههِذكُ ههه مهاهههذ)ك،مهههذكلهةه ههإلجهههِذ

ذكل  ذ ها ع (ذ ذدق بإ ذمف إلذنإلسذذذهذوك  ها ثإلجِذ  ذكد  إلجِذذذ،دد ذذ ؤ
ذ ذكلةقذل ذ قذ قذقوذ كذ أس ذوقسذمَذذقوذجئ سإلذقوذرف فه ذ ذ اإذه ذمة  عَذذذ  
كلعإلمه ن إلذ ا هههدذإلاإذِيإل ذذمإلذكل ههه جويهِذك،مهذ  ذ ضهههإلاك ِذ

سذكلح   ذوكلسهطهذكلطة يهذَّ  ذوج  ؛ذإ ذقسذك هاةعإل قذ هإلذذكلقِا
ذ مِذقوذب ك هه هذوَذذذهذب دذكلح إلنذمبإل ههام ذوكد  إلجقذذلمإلذ قذهَذذذجوذقما ذ
ذ    هههم ذموذ ويذكل  اِذم ذوقماكاِ هههام ِذذم ذوَّههإل مِذمَههإلل ِذ

ههإلذكنثهإلجذوقر َاذذ فهإلج  ذنهإلسذلهإذقبفتَذك، هههايذقوذكلقةف ذقوذك ن
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 ذذ ذوكل ددمذمإلضهاإلذودإلضهاكذومسه قة  وكل ة  ذجفىذكلد وِذ
ذ ذذجوذ ههف هذكلقضههإلاِذق ضههإلذد ىذذذذهذكذك،ماَذذذدقذعِذةرذاَذ هه  إلذوَّدذك ههر
ذكل هههاج ذوج لِذ ذذذهِذفهؤذَقذ حهتذمِذذجق ذمطضهههةِذذذا اِذذم ههه فح  ذ قذجِذَ ذذ، 
ذوك ههه َذ ذ ع  اك  ذثهقذدِذحهر ذْقذذلهإذقد هإلن ذذتر مهإلذجفىذذإ قهإلجَذنذهذ حاَذيهؤذاِذ ر
ذذبط ذكُنسههإلس ذقد إلن ذذذإقذفرذكلح  كس ذبقذ وكلق أذذذدِذفرذ  اكو ذب وذكلةق

ذ ذفبذوكل ؤذوكل هههؤ ذا  ذوكلعقذحر اذبَذد ذموذكلذذفِخذوكلطؤذذ ههه ِ،ذ رذوكل ؤذذاِذ هههر
 ذ  إلذه ذذ هههاإل هههه ذذذ ع  اكذ هههاجاإلذو ع  اقذذدؤذد ىذكل    ذم إلذجَذ
ذكله ههذهههَبذ َهايهههَذذهههذك ذوكلهطه ذذكلهةههد ههد ذ هقذكله سههههر ذِعذ رذاقذلهِذذثهههَذدقذحههر

ذطرذكل َذذو ق   ِذذكل خإللفإلِ ذ ذجوذكلدولهذو  مإل؟ذذ  وقذاِذحق

ذ

ذ

ذ

ذ
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 التعزير سياسًة: نظريٌة ُمسَتحَدَثٌة يف الفقه
 

كل سهههف  سذ   هإلذبعهدذكلخ  ههذنهإلسذكلح هإلنذذ  ذكلةهدكيههِذ
ذ ذ قذة كذموذقددذبقذكلاك هدم ذإ كذاضهِ ذوإسذكج  بذمخإللفه ذذ  كذبإ هَ

ذمَذ ذاوكذ  ذإضهفإلاِقسذ حإلول كذقوذ ف  ذذموذا اِذ ذذة هَذ قذم ذنقذطِذبأمرذذم ذاؤذضهِ
ْجِذذكلعإلمهِذذكل ههاجاهذجفىذ  هها م .ذإ ذقسذإن إلجقذ م ذكلد ط ذذب ك

ذ َّ وذل هإلذكلعف هإلاذكل هههإل ذبعِضذذم ذكُنسهههإلن  ذو طهد هدقذودسههه 
ذك ههه هَذ ذق مذإلهىذ هةهطه ههدِذفهِذحهر ذذبهعهضذ هقهمههإلاِذذَه كذمهوذنه ههإلبذكلهفههإ 

ذ هه ذمهه  ههإلِ ذ ذ هه هه يههإ ذذ ههةهها هها ذذكلسهههههفهه ههه  ذذودهه هه  
ذلفَف ِذ هههاجطههه ذومحههإلو  "ذ ذذوكلقههإلئ  وذبههإ ذ  ههإلسذمةحههَ ذذ"

ذكُ هه ماهذق رذذكل ع  ا"ذ  ذكل هها عهِذ" ذطقذنقذذذأقذمقذوقورذذدرأ ذمقذذذاقذسههق ذذف 
ذ  ذهذكذكل ض إلج.

ذك،ضههههدذلهغههه ذذوكله هعه  هاَذ ذ هَذمهوذق ههه ههإلا َه  قذك   ذكله هعه ذفه ههد
ذ ِإذ﴿ن هإلذ  ذَّ لهإذ عهإللى:ذذوكلط هههامقذذوكل ةة هأق ذبِهإللفهؤ ِمطَ ك لِ َ ر
ذ ذوقجق هههَ لِهِإ  هههِ   

قق ذوق اقم  ذبَ ر ة َح هَ ذوق َسهههق َاوهَ  َّ ذوق َ ق َجوهَ  ذذ[48]ذ﴾وق َعق  
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ذذوكلا ؤذذف هدذكلا عقذ َذو ن هإلذ  ذكل بهإلده ذكلفقماههذكل  ذذوكل هأ  هبق
ذ  هرذجاؤذ ذذإذبهأنهإذ هأ  هب  ذوا اِذذبضهههاب  مطهإ ذ  ذذذقوذقنثاقذذد ذهذ وسذكلحهق

ذ إلمقذ قذكلحدو ذكل  ذل ذ قذ ن إلذذمإلذما  ةِذذذمإلذو ق ض ذمعإلَّبهقذقجنإلنَذذأر
 ذذ[49] قذ َذ رذ  ذ كجهذوقماذْو  هإذقسذ قذذذقبهإلذب امقذذدقذإ ذ فهقذذ عهأذج اَذ

ذبهأد هإلن ذذ ذكلط ههه َ ذاِذوكلةطهإليهإل ذكل  ذل ذ قذذو  ذكل خهإللفهإلِ ذ
ِْذذ  مإل ذو  ذكلةاكئ ِذ هإل ذو  ذنأذمإلذكلسهاإل هاهذضهدذكلدولهذوجم 

ذإ. ق ض ذإ قإلجقذذم فحه ذذذامذ اإذكلحإلن َذ قذ

ب وذذل     قذموذمخ ففذكل هذكههبذكذذولقهدذدهإلو ذكلفقمهإلاَ
ذ ذموذقه مإل:ذذ ذو ناوكذ اوَّإلذب طم إلذنث ام ذوب وذكل ع  اِذذد ذكلحق

ذمَذذقسذكلحههدؤذ - ذوكل ع  اقذذج ذدؤذقههق  هههاجههإلذذذج ذمقههدؤذذا اَذذ هههاجههإل
ذ ؤذفقذومَذ ذكلحإلن .ذيِذقرذ اإذإلىذجقذذذض 

َذجقذدرذ َذذقسذكلحدؤذ - ذذق  .هِذمقذةرذبإلل  ذذَبذِةذ قذذوكل ع  اقذذمإلِ ذةَذبإلل  
ذعرذ َذذ  ذكَُّاكجِذذذ  عَذكلّاذ - ذعرذو ذ َذذبهإذ  ذكلحهد ذذَأذ هق بهإذذَأذ هق

   ذكل ع  ا.
  ة ْذ اإ.ذوكل ع  اَذذ ذ ة ْذ اإذكل فإلجهَذذكلحد ذ -
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ذذكلهحههد ذ - ذ هانههَ ذلهإلمههإلن  هاههإذذذلهإلمههإلنِذإذوكله هعه  هاَذ ذ هةه ْ
 .كل اَ ذ

ذكلحدذ قذ - ذ ذ قذذنذوكل ع  اَذقإل َذبإلل ؤذذَ،ذقَذسر  ،.قَذسر
ذكلطؤذذوك بهَذذكلحدو َذ - ذفِذ َذفإل ذوكرر  .كل ع  اِذذ  ذو  ِبذذذفق

ذاذ قدذكر ففذ  مإلذك،ئ هذك،جبعه:كل ع  ذم هههاوجاهَذقمإلذذ
ذذوإ ذ امذكل ههههإل ع ذقسذكل ع  اقذ ذذل سذب ك هب  ذوقسذلإلمهإلنذد ؤ

مط ه  هإلذذذقسذمإلذنإلسذموذكل ع  اِذذإ ذ امذكلحطإلبفهَذإذو انِذإ قإلجِذ
ذ ذذ جفاإذوك ب  كُمإلنذذاِذَقذطقذلِذذاَذمط هه  ههإلذجفاإذ إل،مرذذذومإلذل ذ  ور

مإللكذوقب ذدط فهذإلىذقنإذذذهَبذ  ذو ذذاقذوإسذ ههإلاذ قذذجقذج ؤذذذإسذ ههإلاق
ذ ذذ وك هب  يذجوذجف ذنانذوِذ اهإ ذمثهأذمهإلذَجذذم َّ  هه ذذذل جو ذقدهإل  ه ق

مسهههطدهذجوذجةدذكل فكذذكلفإذو مإذ   إلذقرا إذكبوذكلةعدذ  ذذ
ذذذبوذج  اذَّهإل : ا هأذلفا هأ:"ذيهإلذ هإل اذيهإلذذجوذَّ  ذكلذذأذجف  ذ هِذ هههَ
ول سذ  موذذ ع  ا ذذوؤذ  كدشذ  مِذذذوؤذهَذإل ههه " ذَّهإل :"ذرةيه ذيهإلذ هذ

ْكقذ  ذم هههطفهإذجوذجةهدذكلفهإذبوذدهدّذ " ذومهإلذقرا هإذجةهدذكلا
ذتَذفقذةرذ"و ذ َذذ: ههه ف ذقسذج اذن هبذإلىذقب ذم  هههىذك، هههعاي

ذ  قذج ا وذ  مإلذ".ذذ إل  ذطقذبِذ
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 إلذ  فؤذول وذنإلسذكلحد  ذكلطة يذكل كج ذ  ذقماذكل ع  اذم
 اهإ ذجفىذجا ذك فهإلقذكلةخهإلجيذومسهههف ذجفىذ خا ةهإذجوذقب ذ

دذ  قذةفقذ ذ َذَّ  ذكلا ه  ذ هفىذكلفإذجفاإذو هف :)با م ذوه ذ
ذتذك ر  َفذ( ذ قدذبفقذامذق ههه كطذإ ذ  ذددذموذددو ذكلفإج هههذ
ذذ هه  ذو ههقههد ههاِذ ههأو ههفههِ ذذكلههعههد ِذذإ ذمههق ذبههعهه ههدك.ذذدم ذ ههاههإ

ذكلعق بههِذذكل ع  اذ   سذجفىذَّهدجِذذَّهدجِذذجقمذمهإللهكذقسذ حهد هدقذ
ذمهإل ذو َذو هههإلدةِذ ب وذكلع هههامذوب وذمهإلذ  قذكلحهدو ذذذكُمهإلنَذذاَذ ؤذخق

كل هههاجاهذ فدكذوَّ عإلذوَّ  ذو هههفبإل ذو هبذبعضذكل إلل اهذذ
ْموذكلطة ذ ههفىذكلفإذجفاإذذذكلع ههامذمق هه ج ذذإلىذقسذجد قذ جفىذ

و ف ذوهذكذكلاقيذ  ذاإليهذكلضعف ذو هبذق مبذإلىذكلع أذذ
ذ  .بَإلهاذكلحد

  ذكلحدو  ذذذذج ذقدؤذتذبإلل ع  اذمإلذه ذمَذةفقذ َذوجقمذكل ههإل ع ذق ذذ
جفىذ سهه ذوث ث وذضههابه ذقيذقَّأذموذك،جبع وذكل  ذذذ ك قذ  ذ َذ
كل هإل عاهذإلىذذعَضذ ذجطإذ هفىذكلفإذجفاإذو هف  ذو هبذبوج ذ

ذ بفعأذكل هحإلبه ذوهذكذضهع فذذكلع هام"ذمطسه   ذ"قسذدد  ق
 هدكذ،نهإذل ذ ثبهتذإ  هإلعذموذكل هههحهإلبههذجفىذنسهههخهإ ذوجقمذ
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ذذكلع هامِذذِْذ ةإلَوذذبوذكلقفإل ذكل هإل ه ذموذكل هإل عاهذجدنقذذكلقإل ه َذ
ذبَإلهاذكلحد  .ذذذذج   ذ

ذ هذذإذو قد اِذإذو انِذكلحإلن ذ  ذإ قإلجِذذن إلذ سهها ههمدوسذجفىذد  
امهذيذحهد ه ذضهههع فذوج ذ  ذ هإلم ذكل اهإذبق ذمسههه ِحذذذو ع  وِذ

كل  مو ذ إنإذ طَاذبط جذكلفإذذذق كذ اك ههقذمسهطدذكل همإلبذه ذ)ك ؤذوذ
ذذ:كلع إل ذجوذجاومذما ههه ذنط ِذذذج ذو أ(ذو  ذجوكيه ذذ)إسذل أ 

 اإذذذ  ذفؤذوإن إلذ عا مإلذك، ههاكف(ذوبحد  ذِراذم  قذذَّ نذ اك ههه ذ
"ذلفح   ذكل امذيذوكل عة ذك،و ه،ذذ  "ن ك جذك، ه  وج ذذ

إسذلفهإذجبهإل ك ذذ)ذ:ذقنهإذَّهإل ذف جوذكلا ههه  ذ هههفىذكلفهإذجفاهإذو هههذ
ذذ(. ِذ  ذ قذ عا  سذكلطإلأذبإلل ؤذ

بق لهإذ  ذن هإلبهإذذ  ذكلة ْيههَّذههبذإلاهإذكبوَذو لهكذمهإلذ قذ
ذضههاهذ  ذقد إلنذكلسههاإل هههذكل ههاجاه"ذ:]وَّ َ ذارذ"كلفاك هههذكل َذ

ذو ذمقذذ ذ  قهإلَ ذقب ذكل  هإلاذكبوذجق هأذل سذههذكذ اك هههه ذ   ذذذذوجقذحهر
 ههةحإلنإذذذ ذوَّدذمد ذكلفإَذ ههإل َّه ذذذ ذ م ذ اك ههه ذإذ اك ههه ذ سهه   ِذ

ذِ  ذ﴿:ذمهإلذ  ذم كضههه ذموذن هإلبهإذ قهإل ذ عهإللىوقهفقذذكلفاك ههههقذ ِإسؤ
ذ لههِ ِ  وقذ ق ذل فرَ  ق ق ههه  إل   ذنيههق ذوه ذكل  فا ذذ[50]ذ﴾كق ذذذوسقذ ههه سذكنرههِ
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ذ ذوه ذكلع مههَذبهإللسههه  ذاؤذ قهإل ذ فقذذ   هإل تذ  هكذن هتذون هتذذ ههههر
ذ قذو قذ ذ﴿:وَّهإل ذ عهإللىذ إ َهذ رذ هههؤ إلا ذنق ههههق لق ر اق ر قَم ذوق ذ قفقعق َم ر إلنق طهق قجق ر ،ق

إلَه رذ إلاذمِذ﴿:وَّهإل ذ عهإللىذ [51]ذ﴾بِسهههِ  هق ِطاهق إلهِهَأذققار ذكلرةهق ةََمَ  سهههق ذ قحر وق
إلَه رذ ِا ََم ذبِسهههِ  ق ف ِفذ قعر ذذ:و  ذ إلم ذكل امذيذما  جإلذ [52]﴾ذكل ؤعق

ذث ذَّاقذ هإنهإذ طَاَذذذكل  موِذذ)ك ق كذ اك ههههقذ ذِ  ذ﴿:بط جذكلفهإ(ذ ِإسؤ
ذ لِكق ِ  وقذ ق ذل فرَ  ق ق   ذ.ذ[53]ذ﴾نيقإل  

ون ذكلحهد ث وذ ذ ط ة ذمعطهإله هإلذول ذنهإلنهإلذ هههح ح وذذ
ذكلح إلنذكلَف ه ذ  إلذمِذذأِذةقذموذَِّذذذجفىذدإل  ذكل ع  اذ هاإل هه ذ ذور

ذ ذومإلذمِذلإذ فكذكلفاك ههَذذكلفإذل   سقذذاذبط جِذطََذمطم ذنإلسذ قذذذقدد ذ ذور
ذذذقدد ذ ذ .  ذ قذبإلل ؤذذمطم ذنإلسذموذج إل ذكلفإذكلذ وذ عا  سذكلطإلأق

موذ ههه جمذذذذ75إللىذ  ذكنيههذقمهإلذك  ههها هههمهإل ذبق لهإذ عهذ
ِ  وقذ﴿كلحةا:ذ ذل فرَ  ق ق ههه  ذنيهقإل   لِهكق ذِ  ذ ق ذ هههةحهإلنهإذذإق لهِذبوذ﴾ِإسؤ

موذ ه جمذذذذ30و هف ذ  ذكنيهذذمخإلمبإلذكلا ه  ذ هفىذكلفإذجفاإ
طقإل﴿مح دذ قجق ر إلاذ،ق ذنق ههق لق ر ذوق طؤَم ر ِا ق لق قعر ذوق إلَه ر اق ر قَم ذبِسههِ  ق ذ قفقعق َم ر نق

إللقَ  رذ فقَ ذققجر هق َإذ قعر كلفهؤ ِ ذوق ذكلرقق ر ِو ذ273لهإذ  ذكنيههذ ذوَّ ﴾ِ  ذلقحر
ذكلةقام ةَمَذ﴿ذ:موذ ههه جم سهههق ِفذذ قحر ف  ذكل ؤعق إلاذِموق ِطاهق ذققار َأ إلههِ ذكلرةهق  َ
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إلَه رذ ِا ََم ذبِسههِ  ق ذدقذعرذبَذذإل ههه ذ ههاذذجوذم ضهه عذكل ع  اِذذذدَذعقذ أبرذذذ﴾ قعر
ذك ج بإلجِذذبضاوجمِذذذك،ولىذم عفقه ذذ،سذكنيهقذذك،جضذجوذكلس إلا 

إذ ن مإل ذإذوا ا ِذكلفإذو ةاو ِذذَّ مِذذمعا هِذل طذوذذب إلذوَّ ذلق نِذ
ذكن قإلمإلذلم ذول سذكلح إلَنذم ؤذذدامإل إ  َفذكلفإذك،جضق ذ خسهِ ور

ذب قذذقه ذم عف ذذذوكلثإلناهَذذموذَج ههإلِ ِم ر  إذ  ذموذكلفإذ عإللىذلطبا ذذذ  ذدر
ول سذذ م فقإلذذ ههأسذكل طإل ق و ذول سههتذهذهذكلخإل ههاهذلغ اه
ىذإل م ذ  ذ هههأِسذقجهدكئم  ذ ذ  دق ور ذ  ذقماِذذذوكلثهإللثههَذكلح هإلنذِم ؤ

ذ.كلةإلهف سم ذ عا َذذ ذ  إل َذكل دَّإل ذوكلفقاكاذكلذ وذ

ذذوكلَو ذذ ِذوكل    ذذكلعق بهذجفىذكلفاك هِذذإسذبطإلاق ذذ  وِذوكل خر
ذ اكهذومإلذ قذذإِذ كِ ذكلحإلن ذومِذذاِذَقذوكج  إل كذجفىذنقذذم هِذوكل  ذذةمهِذوكل هه 

ذبإلبإلذمَذذد ذعقذ َذذم فحه ذ ذ.وك  اةدك ِذذوكلة جِذذوكلَف ِذذ وِذلففِذذجإل ذاقذ ر

ذفِذوَّدذاقذ اضاهذكلة ْيهذ  ذن إلبإذ"كلفاك هذكل َذَّ  ذذكبوَذذ،ق
ذكل هههاجاههه"ذإ ذ ك  ذ  ههإلعقذ ذذكل ةههإل  ِذذ  ذقد ههإلنذكلسهههاههإل ههههه

ذذجفىذنَايههذكلفاك هههههِذذكل سههه   هِتذ ذجِذحهإلوِذمقذذمهإلذموذقه  ذفقذعقذو ق
ذوقذ  ذكل  ضههه عذوقذذذكلحةههِذ ذجَ  ههَذذذنة ام ذذمسهههأله ذمإلذبأنمهإلذ)ذفقذ هههق
ذكلحهإلن َذذكلقهدجِذذ ف فههَذذكلطفِ ذ ذذإل ذدقّهذذذقوذكل كل ذقضههههإلعقذذإسذقه فمهإل

ذ.(.بإلم ذنث اكذ..ذنث اكذوقَّإلنقذ
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وإلىذ لكذ هبذكبَوذ   اهذق ضهههإلذبق لإذ  ذن إلبإ"كلسهههاإل ههههذ
ذو ذ ج  ذمقهدؤ ذكل عهإل ههه ذكل  ذل سذ  مهإلذدهد  كل هههاجاهه":)وقمهإل
ِجذمهإلذ اكهذ نفهإلجم .... م  اذ عهإلَّقة سذ ع  اكذو ط   ذو هأ  بهإلذبقهدر

بهإلُ  نذَّ  ذقوذ ع  ذكل كل ( ذوبعهدذقسذبق ؤوذقسذكل ع  اذ   سذ
 سهههر  هِدذكل  هإذوإجنهإلِبذكل عهإلَّهقِبذجفىذذن هإلذ   سذبهإللحةسذقوذ

ذ ذكلةف غق ذكلحطههإلبفهههذ ق ؤْوك ذوبعضق ذمقف بههإل  ذ ناذقسذمههإلل ههإل  كبههه 
م  ذن هإلذ  ذدهإللههذ ذلإل سههههإل ذول ذبهدوسذِج ؤ بهإلل ع  اذإلىذكلق هِأ

ِجيؤِهذمث . دق  كلقق

 لكذذذفىذ اجاهِذجذذَّدذدإلول كذك  ا مإل قذذول وذنإلسذكلفقمإلاَ
مهإلذذذذوك ههه اهإل ِذذ ضههه جههِذبةعضذك،دهإل  ه ذكلضهههع فههذقوذكل 

ذ جفىذبعضذدهإل  ذذذإذك،ربهإلج  سذموذجوكيهإل  ذقوذكلقاهإلِأذفهقذكن حق
ذذذكلحابذكل  ذلمإلذقد إلن ذ  ههفىذكلفإذجفاإذذذرإل ههه ذ إسذكلا هه  ق

ذو هف ذل ذ ثبَذ ذذجقذج ؤذذذقنإذتر عف ذذكلحدو ذكل هاجاه ذبأذنإلسذ قذذرإلججق
إلامذإلاإ ذوَّدذقراجذمسههف ذ  ذحذد ىذ  ذدإل  ذكُ ههذو  ههفقذ

وذك،ن هإلجذرإل ه ذكل ب اذجطدذج ه  ذكلفإذذ هح حإذقسذج  ذم
ذ ذذ[54]اكِجذ هههفىذكلفإذجفاإذو هههف ذ  ذ هههِ كل  ذ سهههق سذبمإلذذمِذاؤذكلحق
 

، وكذلك َشرْج :  ِشرَاج  بِتَْسِكيِن الرَّاِء، َشرْجُ الَْماِء: هو َمِسيل ماء مَِن الْحَرَِّة، َوجَْمُعُه شرْج  - 54
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ذك ذكله به هاكلهطهخههأذ هقههإل  ذكله ههإلاذ ههأبهىذجهفهاههإ ذ،ن ههههإلجي ذ ههها  
 قهإل ذذذ  هإلر  ههه  كذجطهدذج ههه  ذكلفهإذ هههفىذكلفهإذجفاهإذو هههف 

ذلفإذ هههفىذكلفإذجفاإذو هههف ذلف ب ا:"ج ههه  ذك يإلذْب اذث ذذ ِذك هههر
ذ  غضههبذك،ن ههإلجيذ قإل :ذيإلذج هه  ذذذذ اذإلىذ إلج "أذكل إلقج ههِ

لفهإذ هههفىذكلفهإذجفاهإذسذو هإذنة ذكج  هك ذ  ف ؤذذذكلفهإذقسذنهإلسذكبوقذ
ا  ذإلىذيإلذْب اذك ههه ذث ذكدةسذكل إلاذد ىذ و هههف ذث ذَّإل :"

ذ ن لهتذ  ذذذدج"ذ قهإل ذكل ب ا:ذوكلفهإذإن ذ،دسهههبذههذهذكنيههقذكلةهق
ذ َحقذ لكذ)ذ ذدق ؤىق ِمطَ سق ذ قذ َ ر ب كق جق ذ ق قذوق ذثَ ؤ طقَم ر ذبق ر اق ةق إلذ ههق ذِ   ق َ   ق   

ِف  إل ذ ذ قسهر ف َ  كر ذوق َسهق يرتق إلذَّقضهق اق إل ذم  ؤ ذدق ِم ر نَفسهِ
ذذ(.[55] قذ قِةَدوكرذِ  ذقق

َّسهه ذج هه  ذكلفإذ ههفىذكلفإذذذوقراجذق ضههإلذجوذجةدذكلفإذَّإل :
جفاإذو هههف ذَّسههه إل ذ قإل ذج أ:ذإنمإلذلقسههه هذمإلذقج دذبمإلذو إذ

ذَّهإل ذ هأ  هتذكلطة ذ هههفىذ إ ذذ هَذجركلفهإذجفاهإذو هههف ذ سههههإلجقذكلفهإ 
  طيتذقن ذ غضهبذموذ لكذاضهبإلذ هد دكذوكد اذو مإذد ىذ

ذموذهذكذذذذم  هههىذبأنثاقذذذيقذَّدذقو ِذل ذق ناهذلإ ذث ذَّإل :) ذ (اقذةقذ  هههق
و  ذكل سههه دج ذجفىذكل هههح ح و:ذجوذقنسذجضههه ذكلفإذجطإذ
َّهإل :ذ هإلاذج هأذإلىذكلطة ذ هههفىذكلفهإذجفاهإذو هههف ذ قهإل :ذيهإلذذ

ذَّهإلذذج ههه  ذكلفهإذق هههبهَتذ  :ذ ف ذ سههههألهإذجطهإ ذوقَّ  هتذدهدك 
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كل ههه مذ  هههفىذكلطة ذ هههفىذكلفإذجفاإذو هههف ذ ف إلذ اغذموذ
ذذ ؤذ هه  إذَّإل :ذيإلذج هه  ذكلفإذق ههبتذددكذ أَّ ذ ِذ لفإ ذذكذن إلبق

ذ رذق هههفؤذ)ذَّإل : َّإل :ذنع ذَّإل :)َّدذافاذلك(ذذ( كل ههه م؟معطإلذذذتق
ذهذكذدد  ذ ح حذجفىذ اطذكل  خ وذول ذ خا إله.وذ

كبوذمسهع  ذَّإل :ذ إلاذج أذذوقراجذكبوذدبإلسذ  ذ هح حإذجوذ
إلىذكلطة ذ هههفىذكلفإذجفاإذو هههف ذ قإل :ذذإن ذقرذ ذكماقمذ  ذ

قن حمإلذ إل عأذب ذمإلذكلةسه إلسذ أ هبتذمطمإلذنأذ ه اذإ ذقن ذل ذ
ذ ققَِِّ ذ﴿ هإلذث ذ جهإلهذ قاقذجفاهإذههذهذكنيههذذ ذ ف ذ قهأذلهإذ هههي هههيهتق وق

ذ ِأذِإسؤ ذكلفؤ هر وق َْلقفهإل ذم  إلِجذوق ِ ذكلطؤمهق ذذكل هههؤ قمقذمقاق ق وق ِهةر إلِ ذ َهذر طهق سهههق كلرحق
كِنِا وقذ اقمذلِفذؤ ذ ِنر لِكق ه   قإلِ ذ ق ذ.﴾ذ[56]كلسؤ

ذذلقدذن ههأ ذنَايهَذ  ذكل ههاجاهذذإمإلجذكلحدوذذكلعقإلبذرإلججق
ذ  ذدضهههوذمسههه  ذ ذفقذ قماههذمخ قذذذاهإل   ذ  مهإل ذول طمهإلذقرهذقذذذف    ذذذ ر

ذ ذجَّعههذكلسهههف هه ذو َذكل   جذم ذماوجذكل موذو اكمِذ كلفقهإذذذ  ذ هههَ
ذذذوك سهإلِعذ مح ه جكذ  ذذذفذ اإ ذوبعدذقسذنإلسذكل ع  اَذهذكلخ ذقؤذ هَ

كل ههاجاهذا اذكل ط هه  ذجفىذد  ذ  مإلذنإللغشذذذكل خإللفإلِ ذ
ذ ذكل  ذل ذ    ههأر ذاِذمههإل ذجَذقجنههإلنَذذوكل ههذبذوكلحههدو  ذذكل ع  هاَذذفق
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ذ ذذلف م ِذذكلحإلن  ذوكل ع  اَذذاِذَقذطقذبِذذجمِذقدؤذكل َذذهِذفقذلف  هههفحهذكل ا هههق
ذذوِذوقمرذذلفدولهِذذبإلُ ههإلامِذ ذذاَذ ذوكل ع  هِذطقذ قذفرذكلسههؤ ذةمهذوكلَو ذبإلل هه 
ذذوكلفاك هههِذ  إلم ذه ذذذذك هه  ذذل أذهذهذكل عإلْ اِذذذقذِخذ ذوك  ذ ِذوكل   هه 
ذ. اإل ه ذذذكل ع  اَذ

ذذفذكلفقإَذاقذموذث ذجقذ "كلسهاإل هه"ذكلذيذذذكُ ه م ذم ه فحق
مإلذذ  هها َذذكلحإلن ِذذدِذ قذ ههاإل هههذ ههاجاه"ذبِذذم ذكل موذ  ههإلج"ذجقذ   ؤذ

ذ  إلا.ذذورذىذ  إلاذو  ذمقذوقنؤذذن فذ إلاق

 ذذك ذ ذ   سذإ ذدّدذذ  ذكل هها عهذقسذكلعق بهقذذذنإلسذك، ههَأذ
 ذذ هاجاه ذذذث ذ هإلج ذددكذو ع  اك ذث ذددكذو هاإل هه ذث ذ هاإل هه ذ

ذوجاقذ ذكلةفههدقذذكلفقههإَذذفق ذكل   ج ذوكلةفههدقذذكُ ههه م ذبمههذك ذذدههدك
ذ ههاإل ههه ذذذددكذوكلق  قذذذ ذوكلق  قذ ههاإل ههه ذ ذذذ ذوكلق أق ذذددكذوكلق أق
ذعقذفِذ ذَرذ ذثمإلذ هاإل هه ذك،م ك ذدقإلذوم هإل ج قذذ ذوم هإل جمقذ هاإل هه ذ ذتر
ذذجفىذك،مهذبإلل هفِبذذذتذكل َإلل َذو  كلقذذدذبإللط ه ِ ذكل ق  ذذجبقهَذ

ذذوكلق أِذذك،ماكفذ ههاإل ههه ذذو ق  ِ ذذ ههاإل هههقذ ذذ ههاإل ههه ذذذاِذبإللع ههر
و  ذذموذكلدباذد ىذكل   ذ هههاإل هههه  ذذبطفخذكلضهههحاهِذذوكلق أِذ

ذاِذج هههانهإلذههذكذجَذ كلضهههحهإليهإلذ  ذدهإلمضذ"ك، ههه هد"ذذذ هذو هَبذذفق
 . اإل ه ذ
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"ذإلىذ هاجإلكل ع  اذذموذم ه فحذ"ذذجاهقذكلط ذذهقذفقذقرذإسذهذهذكلطؤذ
ذاقذ"ذَّهدذج عهتذكلحقذم ههه فحذ"كلعقهإلبذ هههاهإل هههه ذ كلهد ط ذجوذذجق

ذ ذكلح إلن ذوو هؤ ضهبإلب  ذ ة فعإذذذاإلئ  ذذذعتذجف م ذبإل ه ع إل ذلفل 
جوذذذو سههاسهه غ نإذمإلذ كنذكلفقمإلاذ سهه ع ف نإذلف عة اِذذهَذكلعإلمؤذ
ذقيذ  اف.ذ اجاهِذ

ذهذكلفغ يذم ههه اقذ"ذ هذَجذ ففلذ" هههاهإل هههه ِ أق ذ  ذمطهإ" هههق
ِ  ذذ-"ذ اَكل هذ ذذ-نسهق  أ ذوكلسه  أذق ضهإلذمعطإلهذإ كذوَّ ذ اإذكلسه 
ذ ذفَذاهذوكلَخذِةذكلسؤ ذأ. ذوك، ر

ذضمإل.وكلدوكبذإ كذججإلهإلذوجوؤذذو إلأذكلةمإلئ قذ

ذوجوؤذذو ههههإلأذكلاجاههقذ ذونمهإلههإل ضهههمهإلذجفىذكلسههه  ذذقماههإل
ذوكل إلجه.

ذ ذقيذ عف هذ س  م .ذإذكلق نَذوموذكل ةإلْذَّ لم ذ ق ؤ ق

ذىذذومطإذ قسه  م ذكلطإلأذإل  سه قذذ ذ هإل هه ذه ذ َّقذ هإل ههذو هَ
ذ.سإلَقذ َذذوجإلمه ذ

ذومطإذَّ  ذكل إلجا:
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ذ  َّههههههههذ ةيطهإلذنسههه قذكلطهإلأذوك،ماذقمانهإلذذذذذذذذإ كذنحوذ هههَ
ذنقذ ذف ط ؤ

ذ ذ قفبذ إلجمذبطهإلذو  افهإلذذذذذذذه منع ذذدونَذإلذ ذ لدناذ أف 

ذ ذكل  ههه فحق ذذإسذههذك ذموذق هأ"ذذكل سههه حهدثق "ذهِذطهقذجقذارذ هههق
إذ ههه  ذكُ ههه نذو عهإلل  هَذمبهإل اذهذذا ذقِذكلح هإلنذ ذ َذذ  ههها هإلِ ذ

جفىذ  هه ذومهإلذذذ  هه ذذذإلذ ح فهإذموذمعهإلن ذك ههه ع اِ هقذومضههه  نهإل ذلِذ
ذ كل  ههافذ  ذكل ههأسذكلعإلنذك ههاةدك كذذذ ع اإذلفحإلن ذموذد  

ذقه ذعقذ ذمَذذإل ذ هإلمّهذ ذذبق َهإلل ذجفىذذلهإ ذومهإلذ ف حهإذموذقب كب  لفف وذوكل 
ذ    ذكل عد:

ذ ؤذإ ذ قذذجفىذكل هع دذكلسهاإل ه  ذ ذمَذكلسه  اذإذ حتذا إلئِذذتر
ذ ذجفىذقماذك،مهه ذو هههَ ذوكل  ههههإللحذكلفا يههذونقذذل ه كاِذاقذخ  ذِبذمهر
ذقمههإلنقذ ذكلعههإلن  ذكلخههإلئفهههِذذوِذج رذذكل ههإل  ذكلعق بهههذذذك،مههه موذهههذه

ذذذجمِذدؤذققذكل َذذا اِذذذهِذثقذكل سهه حدقذ ذ كِجذإلىذمِذذهِذن لقذ رذجإل ذوكل قذارذجق ذقوذ ههق
ذذذجذجطهإذ  ذدهإل ِ ذمهإلذ  هههدَذذذهِذيهذ ِذفرذكلحهإلن ذوجقذ ذ هههق ذذهِذ ِذحر ه ذاِذ رذو هههَ

ْقذاضبِذ ذبإلذقوذ فدكذقوذمَذاكذقوذ فرذ رذ ذذَّ  ذقوذبقذهِذ ِذهرذإذو ذ.جم ذإل قذ ق
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ذاِذك  ه ه ههإلجه ذ هَذذوجهفهىذكل هههعه ههدِذ ذذجهفهىذك،مهههذكلهفهقهاَذذضق
كل هههامهذذذكلح إلنذوقماكاِذ  ذقج إلِبذذذكلذل فهَذذوكلخدمهَذذوكلفإلَّهَذ
ذكلط ذذو  ذَّ  جِذذوكلة ِشذ ذكلطف  ذوكلةإله.ذكلفإل دمذ كِ ذذِبذخق

ذ ِذكل مطاهههذ َذذكلسهههاههإل مِذذوجفىذ هههع ههدِذ ذلفغ وِذذلة  َذتذكحههق
ذك، طة ذجس ايإلذوثقإل اإلذوجقديإل.

ذكل ؤذذوجفىذ هع دِذ ط ا ذذطإله ذجوذكل َذوكل ؤذذ ذبإلل عاوِفذ ك هِ
ذقَذ ذذ ونِذجفىذلَذذذكلهدجهإلمَذذاقذةِذ ر ْمههِذومَذذ هِتذكل هههؤ َه ذذ  ذكل ذذأ  ذفههِذمهإلئِذذذ حهتق
ذذجذجطإذموذَّ أ ذ َذومإلذ طرذذ اإل ه ذذذع  اِذكل ؤذ ذو ق ذذوكن مإل ِذذأ ذحر ذ.ذقجاكض 

ذه ذ ِذذذكلسهههاهإل هههههَذكلاكئ :ذ)ذ ذكبوذنة  ذ  ذكلةحاَّهإل ذَأذعهر
ذذبهذلهكذكلفعهأِذذ رذاِذ قذذ اكههإلذوإسذل رذذموذكلحهإلن ذل  هههفحهه ذذذ ههه ا 
ذ ذ(.  ذئِذ رذَ ذذذ ل أ 

ذ)ذوَّههإل جوذكبوذجق ههأذ ذكبوذكلق  ذ  ذكل اقذكلح  اههه:
ذ إلىذكل ههه  ذذذَّهإل :ذكلسهههاهإل ههههذمهإلذنهإلسذ ع ذم ذكلطهإلأذقَّابق

ذ قذذ رذجوذكلفسههإل  ذوإسذلقذذذوقبعدقذ إذ ههفىذكلفإذجفاذذكلا هه َ ذذإَذعرذضههق
ذ قذو هههف ذو ذنقذ ذبإذكل د َذذذ ق ذ قذإ ذمإلذنقذذَّإل ذ ذ هههاإل ههههقذذ ذومور بإذذ ق

ذفِذ قدذاقذذذعَذكل ارذ ذ(.،ق
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جد إذذاذكل عإل ههها وذ ق  ذكل ههه خذكلة م وموذكلفقمإل
ذوك هههعهه ذذمإلئفهه ذذذع  ذكلحهإلن قذ َذذ إسذكل هههإلجعقذذذقمإلذكل طف هذَذ:)كلفهإ

ذ َذذموذك،د إلنِذ قسذذَكذفِذ رذ ذ قذكل هههاجاهِذذكلسهههاإل ههههِذذىذقد إلنقذ ؤذسهههق
ذ قذ قذ ذاؤذحق ذذ ق ذهذهذك،د إلنذ...(ذذهِذفؤذَقذمِذذذ حتق

مهإلذذذكلسهههاهإل ههههَذ ذكل اكبفسههه ذ  ذ"مع وذكلح هإلن":ذ)وَّهإل
ذ ذكلح ههإلنَذ ح ههإل ههَ ذجههإل ذكلعق بههإل ذج رذذبعِضذذموذإ قههإلِعذذ مَذوكل َذذإ

ْقذ ذو ذاكذل َذ ر ذو(. قذكلفِذذقب كَبذذدقذ  ق

 هطهاهبههإذذ[57]ذ"نهفهسذكله ه ههإلبذ"مهعه هوذكلهحه ههإلنإ ذقنههإذ ه ذ
ذو َذذل خهإلماِذ كذبق لهإذ  ذكلح  ذذجذإل مهإلذمحهذ ذذطبهإَذكلسهههاهإل ههههه

ذذوكل خ  وِذذبإللَو ذذكلح  ِذذمثَأذذذبإللفاك هههِذذ َذ رذ إللَحذبإللفاك ههه:ذ)ذ
ذو لكذ ِذ ذسهههر ذذ   ذذجفىذ لكذب ف ههه أِذذذَبذ(ذث ذ عق ذموذكلحإلن ذذج ذ رذو ق

َهإلل ذكل  ذ قذ ذ هههاع ذذذقسذكلسهههاهإل ههههقذذكجف رذجطمهإلذَّهإلئ :ذ)ذذ هههأَذطرذكل 
ممإلذذحا ذ َذذهَذ إلل هذ إلل ههاجاؤذذذن جإلسذ ههاإل ههه ذذذ ذوكلسههاإل هههَذل ذفؤذغقذمَذ
ذجهإل لههذ َذذذ هههاهإل هههه ذوذ ذاِذخر ذذذجذكلح ؤ َهإلل ...وه ذبهإلب  وك ههه ذذموذكل
ذ قذ ذضهِ ذ ِذو قذذ اإذك، مإلنَذذذأ  ذذضه  َذإذ َذوإه إللَذذ  اإذك،َّدكنَذذذ   ذذكلحق قق
ذو َذذكلحهدو قذذَأذ ه ذعقذو َذ ذذاَذا ذةق ذو َذذقههأق ذذع وَذكلفسههههإل  ذذ كلعطهإل ِذذقههأق

 
 168ص  - 57



 
 

- 138 - 

 

ذ ذذف َحذ اإذ قذذذ َذوكل   ههه  ذذذَبذو  ِ ذذكل هههي عهِذذكل َإلل ِذذقب كبق ذفرذ هههق ذذكق
ذذكلدمإلاِ ذكل اجاه....(ذا اِذذذك،م ك ِذذذقذوقرر

ذ ذكلفقاكِ ذذول ور ذطرذمقذذ ا ذكل اكبفسههه ذ  ذههذه ذا اِذ رذل قذذذك ذفهق
ذبهإ هههإلج هِذذكلحهإلن ِذذ  ههها هإلِ ذذبعِضذ ذكلسهههاهإل ههههقذذإلهَذ هؤذإذإلىذمهإلذ هههق

ذ وسذقسذ قذذذكل هاجاهقذ ذ َّ قه ذذذوكضهحه ذذقوذِلاه ذذلمإلذ عا فإلذ َّ قإل ذذ قذضهق
إلنذكلقامة ذ  ذكل إلل  ذكُمذبإ ذ إسذكلفقاإقذذَفذعاقذقاإل ههإلذ َذقوذمِذ

ذَّدذوقذذذ[58] فسه اهذ ذد ذ ذدقذضهق   ذهذكذكل هأسذ قإل ذجوذذذ أو أ ذذكذل أ 
ذكلساإل ه:ذذقد إلنِذذكل  ذهىذجن  مَذذاك هِذكلفِذ

ذكلعاب :"َّإل ذكلقإلضهه ذقب ذب اذبوذ) ذ قذإ كذثةتذقسذكل   هه 
ذا ذفقذوكل ؤذ ذذذأق ذجفاهإذد   ذذذَبذ هؤذاقذ قذ ذكل عهإلن ذ هإسذ لهكذ ذ قذدكجِذموذمهق
ذ رذو ذ َذ ذفقذ قذو ذمَذذ ههه ن ذ رذبهإذمقذذذَذرهق  ذوَّهدذنهإلسذَّهإلضههه ذكلقضهههإلمذذاؤأ 

ذ ذبإلل ههإلنذ قذنِذ رذنقذذكل ههإلم ذكل إلل  ذبةغدك ذقيإلنقذ ذاك هههِذ ذبإللفِذ َذحر
نههإلسذذذإيههإلأذبوذمعههإلويهههذقيههإلنقذذ  ذك،د ههإلن ذ ايههإلذجفىذما  ِذ

ذذطإلذ خاَذَّإلضههاإل ذونإلسذ هه َخذ ذطؤذكُ هه نذقب ذب اذكل ههإل هه ذ ههق ذفق
ذإذبِذبقذ قذجفاإ ذنقذذذ  ذ  اكذ  ذكلاؤذ  ذ إسذاإ ذو لكذ هح ح ذإلنِذ إذوقجرذ  ذخق
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ذ ذذعإلذول سهتذكلفاك ههَذ رذَّقذذه ذنقذجقذدرذجإلذمَذ هارذذذك،د إلنذمعف مه ذذمدكج ق
ذمطمإلذ(.

كلسهههاهإل ههههه"ذ  ذمةهإل ذذ"قد هإلنقذذ قذجِذمهإلذَ ذذَضذقَذطرذإنطهإلذإ ذنقذ
  مهإل ذذذذموذكل هههاعذد   ذذ رذاِذكل خهإللفهإل ذوكلةطهإليهإل ذكل  ذل ذ قذ

ذ  ذمط قهذكلفاكغذكل  ههها ع  ذ ذنقذ ذقرذوَجدؤ ر ذدذ ارذ هههِ ذذإلِ ذج َّذذ ق
ذ ذكل ؤذذكلطإلأذ  ضههى ذو ذإه إل ق ذب طم ذ   إلذ َذذِفذطإل ههَ إذموذ نقذثَذدِذحر

َْذذذ اجاه ذذذدذدق قه ذن ذ قذلطَذذمَإلل  ذول ورذ ذذاقذقسذ س أثِذذه ذقنإذ ذ ة 
 ذذجهإلن ذذذا ذ ذ،نمهإلذقمرذوكدهدذمة مهدذذقوذ قاهإ ذذ  ذارذ قذذذبمهذهذكلقضهههإليهإلذدهإلن  ذ

ذ ذذل سق ذذد ذقدهق ذذذبهإلُ هههاكِفذذبهأد ؤ ذذجفاهإذمور ذم هههفحههقذذذ ذو،سؤذد ذقدهق
ذ  ذمةهإل ذكلفاكغذكل  ههها ع ذ قذذذهِذلعهإلمهؤذك ذقسذ َذذح هَأذ قذسهههر بمهإلذذح ،ق

ذو،سؤذد   ذذقوذمةفَسذذقوذدهإلن  ذذ قاهإ ذذذ هإلمعهه ذذإدهإلمهه ذ ذكلفا قذذ 
ذفغهقذمم هإلذبقذ ذذكلعف ِذذإِذ َهذإذبهأورذوإدهإلم هَذذق كهَذ قذذتر ذذ ذ سههه    ذ حق  ق

ذوكل ؤذذكل  ضههه جاهِذ لمإلذذذمإلذوكل  ههها ِ ذ طَ  ِذذو،سذِلاهقذذ  مإل ذذ ِذا ذةق
ذكل  جمذكلة إلجاه.ذذذإلذو طهذه قذمإلذن إلبوضةِ ذ

ذ
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 والعلمانية الفراغ التشريعي
ذ

ذج ذ"جف هإلناههمهإلذ ذذذقسذم  ههقذ ذ ههههكذ  ذ طهإلذجهإلل قذذذ هإلَ ذ"ذ ةر
ذذكُ ههه م ؤذ ذدقذمههَ ذ ؤ ذكلف ايذب خ ففذكلعف نذذذه ذةههق   ذكل ةههإل 

ذذذوك   هإلجهإلذوجف قذذكُنسهههإلناههذكل عهإل هههامذ فسهههفهه ذ ومط قهإلذذنفس 
ذ ذو  ذمةهإل ذكلو   هإلا  اهه ذ ذعف نذكل  ة قاههذبهأ قذمهإلذو هههفهتر

ذكلعف اه ذو  ذمةإل ِذذوك ن  ههإل إلَ ذذكلحد ثهَذذإلاإذك ر اكجإلَ ذ
ذذكل عط يذب أذو ههإلئأِذذكلطفسهه ذوك    إلج ذوكل   اإِذذكل أث اِذ

ذو  ذكل ةهإل ذذ ك   ههههإل ذكل سههه  جههذوكل ائاههذوكل قاوام 
ذوكلغ وِذذوكل مهد هدِذذق ههههإلل هبذكلضهههغِ،ذذكلعسههه ايذبهأدهدِثذ

ذ قذكل َذذ  اِوكلةقذذكل بإل اِذذِ ذكلسا ذأِذدر ذوكل ؤذ ذأ.ف ذسق

كلعهإلل ذكُ ههه م ذجف هإلناههذ  ذذذول وذنهإلسذ هأ هههيسذ و  ذ
ذ هَذ ذك  ه هاههإلِ ذذد ذعههق ذ ذك،مهةهايههإللهاهههِذ ذ ههإسذ ههإلهها هقذمهوذجنههإلئه ذهههذك

ذذ ههِذلقذ رذكلحهد ثههذوكلعقذ ذاِذكلاق ههه هإللاههذكل هههؤ  هإلذجفىذذمَذ قذطقذوه  قذذهِذ هههق
ذوِ هههقذذمهاكنه ِذ ذكلسهههاههإل ههه ذوك َّه  ههههإل ي  كلهفهفسهههفهههذذذكلهقهاكج
ذكلف ايههِذ طاههذبهإ هههقهإلمهإل ِذكلهدكجو  ذكلعف  ذذق ذفقذ  ذماهإل  وذكل ؤذذذمهإل
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د وذموذكل ةطهؤذذهقذوإج مهإل ذوجهإلههقذذو هإلمعهه ذذمهدج ههههه ذذوكل اب ي ذ
كلهطهخههبذكلهعهابهاهههذذوكله سههه هغهابه هوذوبهعهِضذذكله سههها هههاَّه هو

ذك، ه  ذكُ ه ماهذوكل سه حاه ذموذقر اِذذ كِ ذذذوكل هع باهِذ
ذك   اهإلِ ذذذق وكِ ذ قجضههههإلذكلعف هإلن ذلفعق هدمذكُ ههه ماههذذههذك

ذ ذداإلم.ذذوب اكذومطمإلجق

ب ههأذمههإلذه ذق طة  ذذذكل ههد ةهههِذذكلعف ههإلناهههِذذإسذ ههإلهامقذ
ذمإلذ قذومحإلو  ِذ ذومحإلولهِذذه ذاؤذبإلئِذارذِحذكُ  م ذبِذذمإلذ  ذكل أسِذقنفِذذأؤ

 ضهه ذذقرذقرام ذ قذذ إلجم ذذنإل ههحه ذذهة ماه ذذذله ذ ههإلوقذ ذومَذ إلجم ذذ  ذفَذَّرذأقذ قذ
إلجاههذكلف ايههذوكلسهههاهإل هههاههذوك    هذذكلهد هإلِعذذو هههإلئهأِذذهقذ هقذةِذعرذ قذ

ذ قذذذ ؤذ ِذ قذوكلعقديهذلِذ   ذث بإذذذهذكذكلغ وذك  ههه ع إلجيذكلةد دِذذذاَذدر
ذكلحد  .

ذ ذا ذعقذموذكلةهد م ذقسذنَذذذولعهأؤ ذكل قذذذجق ذطرذ  ذههذك طىذىذجفىذمعحق
هذذمإلذوجكاقذذلطإلذمعا هَذذ ؤذ ِذ قذ ذلِذهذكذكل  هه فحذ  ذق هه لإذكلفغ يه

ذموذن  ذوقهههدكف  ذ.ذ لههكذقسذوجقههإلئههدقذذكيههإل "ذه ذذ"كلعف ههإلناهههذلفلق
ذ ذلِذذ عا ب  ذ َذ إلذك ههر ذومعطإلهذ "ECULAR":إذكل   ط موذق ههفِذذذ ؤ

ذث ذجَذ  ذمَذذ"ذن هإلذوج "كل   طاهه ذا ذعة ذقنسهههف ج   ذ:بهألفهإلظذبق
ذ"ذ قذكلعف إلناهويه ذكل إل  ذويه ذ ِذ قذنرذ"كلد ذ   طاهذذذدسههإل ههاه ذذذ،ي ذذبإل ذط ذةق
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ذ َذ ذذثههإلجَذَّههد ذكلمههق ذكلههذيذه  ذكل سهههف  ك، ههه ههأذذدَفذ  ذكل ة   
ذ ذ هِذله  هر ذكَّه ها ق ذإل هِذجههذبهعهضذَ ذذاههإل .ذنه ههإل ذك هههه هعه ههإل ق ذقره هاك ذذمههإل
 ذهذهذكل  ه فحإل ذكل  ذدقذكلد  قاكماهذكلعق ناه"ذبقذ" رذلفَقذ
ذ ذثهإلجقذاقذك هههر قسذذ ذجفىذكج بهإلجِذلهدمذك،مههذكلهذك  ذَّ مذكلهد هإلِعذذ ر

ذذعدَذةرذمإلذ سههاقذ  ذ هه   ِذذذكلعق ناهقذ  هه وسذذق ههاإذجوذذو َذذكلغ بق
ذكلدناإل.

ذكله هعهطهىذكلهفهغه يذلهفه  ههه هفهحذ هةههدوذقسذهههذهذذ ومهوذهههذك
ذب وذكُ  هإلسذوكل فا ذوكل هدك ِ ذذكل هههاكِعذذنقذدقذَّهِذذَّهد  هه ذذكلهدج مقذ

مذ طق مهإلذ ذ  مط سذإ ذبعهإلل ذكل هإل ؤذعرذب وذكلح ذوكلبهإلمهأ ذ،سذمَذ
ذذ رذمَذمَذ ِذفرذو ذ ف  م سذإ ذب هإلذ َذ ذوه ذبهذلهكذذذمة   َذذإلهَذإيهؤ كلهدناهإل 

ذكلغ رذذاوسقذ ِذطرذ َذ ذذذكل  ِ ذذدقذعرذمإلذبقذذذ قذوجإللقذذوك،ل هاهقذذبق .ذ كا دسهإلبإلذو ق
ذ هِذولهقذ ذكلهذذور ذدههإلوله ك ذدرذ ههؤ ذ هقذبهِذذله هسق ذقَذذد ههِ ذحههر ذفهِذمهرذمههإل َّههد ه ههإل ذذذجهفه همه رذذ ق
  كذم فههذاِذم ذجَذ" ذ هإنؤذكلةهد هد"جف هإلناههم ذم ههه فِحذذذحهإل ِذ ِذوكنرذ

بأنإلذا  و" ذوه ذكلذ وذقنرذهرذكل إلج خذكُ ه م ذ حتذجط كسذ"كلدؤذ
ذكلةهإلثاههذذ24لهإذ  ذكنيههذكلفهإذ عهإللىذرةاه ذبق  موذ ههه جم

ذكلهذ﴿ إل إل َطهق اهق ذدق ذِإ ؤ إلذِه ق إللَ كذمهق َّهق ذوق إلذِإ ؤ ِفَ طهق إلذ َمر إلذوقمهق اهق إلذنقَ  َ ذوقنقحر اهق نر د 
ذِجفرذ ذِمور لِكق إلذلقَم ذبِذق َاذوقمق هر ذ قََط  سقذكلدؤ ذِإ ؤ ذَه ر ذِإسر ذ.﴾  
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ذكله هؤذ كرههأذ وكئهاِذذَفذوله هوذنههإلسذك ره ه ذ َه هايهههذده  ذطهرذهه 
ذذ ههاإلاهِذ لدمذكل سههف  و ذذذمقة له ذبإذذ  سذ قذذلفعف إلناهِذذ عا ف 

ذولِذك  اههإلِدذذهِذج فاههذذ  ههإلذ لههكذإ ذ ضههه اكِبذ ذم ذلف ط قههه  إلذ ههق
ذ إذموذإلذجة وكذجوذ م ِذ قذ ذولِذو ههدو  ذذم ذموذد ك  قذ ههب فقذذذكج اضق

ذكله سهههفه ذ يذكله ه جوِثذذ ذمه ذكله هةه ه هِ ذعههإلمِهذكله هؤذذإ ههه ههإللهاههإلِ ذ
ذموذق ههههأذكلعق ههدم ذمِذذ ِذثِذبقذطرذكل َذذكلثقههإل   ذ ذق ؤذ ههؤ ذإل ذذ ههإلمِذجَذذدِذمذبههأدههق

لىذقسذ(ذإقجن س)كل هدج ذ وذكلعف هإلن  وذكل عهإل ههها وذا  ذهرذكلهدؤذ
ذ هههاَذ قذ ذهه ههذكذنهقذجك:)ذ ضههه  ذمهَذذ ق ذ ه ذمهَذذسههه سقذطههإلذاههإلِمذقنهؤذذدَذةههِ ذحه ه، 

ذذنهإلمهأإ هد  ل    ذ ذ  ذمثهأِذذذقوذ هههف   ذذ هإل  ذذذ ف  ا ذذقي ذذدَذ ذو ذ   هق
ذكلة  ذ ذم  ِذكل َذذهههذك ذوبههإلل ههؤ ذكلعههإلل ذكُ ههه م . إلل ذ ههإسذوذجفى

ذ  إلمإلذ  ذمثأِذذ ةدوذمسهه ح فه ذذهقذطقذ قذفرذكلعقذ ذذَأذهذكذكلة .ذبأذو  ههِ
ذذذبطإلذك،ماَذ ذَّدذ قذذكلطة يهقذذكل   فهقذذبأسؤذذكلق  ِذذد ذإلىذدق ذطقذ قذ رذ ق ..( ذذتر

ذول وؤذذكُ ههه ماههذبق لهإ:)كلهدج مِذذ وذ لهكذإلىذدانهإلِ ذعرذث ذ قذ
ذنة اذد ىذ  ذقو هإلِطذذ أث ا ذذ كَ ذذذكلحإللاهقذذاهقذكُ ه مذكلحانإلِ ذ

ذذكلاكاة وذقو ذ  ذ هأن هدِذذه  اذكل هههبهإلِبذ م ذ هههاهإل هههاهإل ذذقنفسهههِ
ذكلغف ام(.ذ  ذقو إلطذكلة إله اِذذذله ذغأذبسم فرذمإلذ  غقذ إلبَذوِرذ

ذكل هههع بههإلَ ذ ذذهههذه ذكل  ذكج اضههههق ذذتر  وذذكلههدها  ذذ هههب ههأق
إلذ مهقذ  ِذ قذلِذذلمهإلذوو ههه فهه ذذن  ةهه ذذذماقذكلعف هإلن  و( ذ قذ)ذكل عهإل ههها و
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ذمقذذذةهإلسِذمرذنقذ ذوقذ قذذف نهإلسِذسهههر ذذوكدهدذه ذن هههاَذذكذههدف   حهتذذذ  طاههِذكل ؤ
ذ هرذجهطه كنهقذ ذكله هَ ذمههإل ذنهمهج ذذ"كلهعهفه ههإلنهاهههذوكلههد ه هقهاكمهاههه":وِذ هرذطهقذفهقذعهر
ذ هإلوِذمَذذذ ههههإلل  ذ رذك هههاِذ ذارذمقذذذ   ذ ههههإلوِذ  ههههإلل ذمَذك هههاِذذ ذونمج ذ  ذفِذدق ذ  
ذعقذ قذمَذ ذة  ذ.أ 

ذذج ذكلطمَجذ درذ ذذجوذكلدوله ذوكلسف هِذذذأذكلد وِذك،و ذإلىذ  ر
ذذنذكلعف إلناهقذقد ذ ذو َذكلد طاهِذذجوذكلسههف هِذذذكل  هها عاهِذ ذبأ ههف ب 

ذمهإلذمَذ هههف ِذبِذذ   ذقهإلئِذ ِذكنرذ ذ هإلجقذومَذذق  هإلج ذذ قذاؤذةق ذل    اِذذج فاهه ذذذ ههههإل  
ذ ف ذو  ذكلحهإللههذكل غاباههذإذموذ كئامذكل خفكل ة   ذوإراك هِ

ذكله هةه ه هِ ذ"   هطهاهههذ ههدجه ذإلهى ذوإ هههه مهاهههِذوكلهحه ه مهههِذذ" ذ 
ذكل  ذ قذذكل ف اههذسههههِذكل   هههذ ذقسذ قذذَبذةهِ مهإلذ ِذةؤذ  ذَ ذذذكلهد وقذذ ِذ ِذ قذخر
ذ مهإلذإلىذ هههفهؤذةؤذىذبمهإلذوب هإلذ  ذَ ذمقذارذج ث هإلذ َذ ذهذكل هإلج خ.ذوَّهدذ ما ر
ذكلهطهمهِجذذِثههإلجَذ ذوكُجه نذذذ ه ذوكضههههحههه ذذهههذك مهةههإل  ذكلهعهفه ن

وك،ر قذوكلع َّإل ذك    إلجاهذوك َّ  هإل يهذوكلسهاإل هاه ذذ
وكلطف   ذذذموذ ويذكل إل ذوكلةإلهِذذذكلفإل ههدمِذذِبذخقذ  هه  إلذلدمذكلط ذ

ذكلهذ وذَدذ ذغ قذم ذكل َذ هههف  ِذذذاوكذ  ذماكن ِذ  هههِ ذدقذبههذمَهذ هههق ة وذ ؤ
ذبههإللههدبههإلبههإل ذكله هقذ ذك، هطهةه .ذقمههإلذ ه همه جَذذكلههدجه ِذذوقج ههإل ِذذهِذحهفهاههؤ

ههذهذكلمة ههذذذذم ذ  ذم ك مههِذ ههه كذبعق هد ِذاؤذ قذ قذذ وذ قهدرذكل سهههف 
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م ذكلد طاههذبعهدذقسذجة وكذذع كذ  ذمة  عهإل ِذَّقذ رذققذكل ههها هههه ذو قذ
ذم .ةَذ اإل اهذ طإلِ ذذذ  ذََذنَذذذجوذإَّإلمهِذ

ذجفىذك،و ِذذذ اأرذَذذذَ ذ ههإلوِذك  هها  ههإلل ذكل َذذةإلهَذقمإلذك   ذ
ذوبَذذهَذ قذ  ذاقذ قذ ذك، ههه فهقذذف هإلناههقذإ ذ،سذكلعجؤ  هِذذِشذةقذإذواقذق هههإلل بهِذذاق،ر

ذط ذ قذعرذ  ذنَاهذ قذ ذ هههر جوذكلحاهإلمذذذذوكلهد طاههِذذكُنسهههإلناههِذذ ِذ قذكلقِذذأق
ذذكلفا يههِذ ذُلغهإلئِذذاههِذ هإلجِذوكلةق ذ  م هدك مهإلذل مههذ  ههه ذم فقهإل 
ذوكل ؤذكلطهإلأذموذإ ههههإلجِذذو حا اِذ ذذلفعف هإلناههذكل   طاههِذذ   وِذههإل 
كج قإل كذذذكل ة  ِ ذذبمإلذإلىذقج إلقِذذف  ِذكل هها حه ذوكلط ذذكل فحدمِذ
َهإلنقذذوم هإلج ههههه ذذإ   ل  اهه ذو  اكذو داهإلم.ذوه ذمهإلذ هإلهاذبهإذذذون

ذجؤيهه ذذ"ذبق لهإ:ذ)ذإسذكلعف هإلناههقذ"نالسههه   كلق هبذكلعف هإلن 
مهإلذجوذكلحاهإلمذكُنسههههإلناههذدهإلضهههاكذ  طاههذ ههههإلمفههذلمهإلذمق   َذ

ذو هأث َاذ ذكلفعهإلَ ذومسههه قة   ذكلهد طاههِذذههإل كل  ذل ذذ  ذكلعقهإلئهد
 ذ لكذكل   ط ذذ(.ذوق دهذ عف إلن ذ  ذهذكذكلع هاذكلبعدَذذارذثِذدقذطرذ قذ

كلفا ذوكل ة   ذذذكلسهه جيذهإل هه ذ ههإللحذكلذيذ جإلذإلىذ حا اِذ
  ذ)ذكلد وذ(.ةِذ رذوكلغقذذ ِذفقذ رذكل َذذموذَّ   ِذ

 ههد دمذذذذم ذَّضههإليإلذكلد وذب ههاكمه ذذذهذكذك  ةإلهذ  عإلمَأذ
ذم فقه ذذذه ذيؤذد ذودقذ ذذلديإذجوذك ها  هإل ِذذ ذو ذبد أق ذمإلذلإذج َّه ذذذنأ 
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ذذذوق هطإلِفذ ذو هف   ذذ ف  ا ذذموذقن إلِطذذذبإللغ ِبذ ذوِذذج َّإل   ذدكناه ذ ر
ذ  ذوإنسإلناه ذق ايه ذذوو إلئجق

 هاههإذذك،ره قِذذ ههد ههدذم ههههدجَذذمهةه ه ه  ذذطههإلاِمهوذق ههأِذبهِذ
ذكل عا هههَذذوكل  ههإلج ههههإلِ ذ ذذكل ههإل يهههَذذكلخههإل هههههذوكلعههإلمهههذه 

ذكل   طاه.

ذذ َذةقذقرذكل  ههإلو ذوكل  ههههإلو (ذ قذوب وذك  ةههإله وذهههذ و)
ذذك ةهإله ذ وإسذنإلسذذ ذ ِذوكل  هههد ذذإذب وذكل اونهِذ  ههها حهإل هَذذَحذ  هأج ق

ذطرذ  هايهإلذمَذ ذةِذضهههق ذذكلعف هإلناههِذذكلعهإلنذل سههه امِذذاهإلقِذ هإلذ  ذكلسههه 
ذذكل   طاهذك  ا  إللاهِذ ذومطمِةذذهِذيؤذد ذكلحق ذ.  ذاإلِدذ ِذمإلذك  ر

ذك  هةههإلهقذ مهوذ ويذك، ههه  ذكلهعهابهاهههذذْمهام ذذ ه هثههأذهههذك
ذوكل ع باه ذجفىذجق مإلذنأذموذدسوذدطف ذومح دذقجن س.

ذذ  ههههأ ذذذمةا َذذذطههقذ قذفرذ م جهذقسذكلعقذذذ  ذبهداِذذوإ ذ امذك،وَ ذ
ذ قذلفهد وذجوذكلهدولهه ذ قذ نهإلم ذلهإذذةهإل ذطمقذإلىذكج بهإلجههإلذمقذذ ذ ةهأم ذ ؤذحق

ذَّ قذذذَ ذلف  سذ طبثِذذ هههإلمفهه ذذذجؤيهه ذ جفىذنهأذذذذمم  طهه ذذذومبهإل اَذذ َذجطمهإل
ذلمإل ذم ؤذذ هإلمفه ذذذما عاه ذذذد ذعقذ  ذكلحاإلم ذو َذمةإل ذذإلذ  طإل ىذم ذنأ 

ذ.اه ذجكئِذمإلوقذذذا باه ذذذما عاه ذ
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ذذجا ِذىذفقذعقذقمهإلذقجن سذ قذ ذذك ن  هإلاِذذإذجفىذَّاكئهإذبهإل جهإلاِ هدل سهههِ
كل هدج ههههذذذرا ِجذذإلىذكلثقهإل ههذكلعاباههذكُ ههه ماهه ذوه ذمةا َذ

إ ذذكلعاب ؤذذكلفانسهههاهه ذل ذ  عف ذكلفسهههإلسقذذكل ئ اههِذذكلعف هإلناههِذ
مسههف هذل سذذذكلعاَّ ذإلىذق ههام ذذ  ذ هه خ ر إ ذوك ن سههإلَبذ

ىذم ذطهإل قذ قذجفىذكج طهإلقذكلهد وذكُ ههه م ذكلهذيذ قذذذ ل  ذقوذدةهه ذ
ذوجهفهىذجاه ِذاهههذو ه هفَهذكلهعهفه ههإلنهِذ ذكله ه ه  همه ذذ هطههد ههدِذذاذبهمههإل  ه

إذم َّفِذذذ ذ إنإذ  ذ  هاِذ"ذن إلذ جإلهَذبإلل اإلج"كلعف إلن يذكل ههاكج 
ف ذ ةهدوذ لهكذ ا ذ   ط ذوك ههها  ههههإلل ذم قذذكلعقهديذجف هإلن  ذ

ذ ذذجف مهإلذموذكل سهههإلد  ِذذذوكضهههحهإلذموذر  ذن هإلبهإل هإذكل  ذقههإل ق
ذذِشذةقذوكلغقذذوكلضهههبههإلباهههِذ ذلف ههدل سذوكل فةيس ذنههإل ذإَذمههإلذ طههؤ اههإل
ذم َِّذبهإللطسهههبههذإلاهإذ)ذذ هإللعف هإلناههَذ و ؟!ذوه ذ طهإلضهههأذموذلفا ذذف 

ذوه ذذ)ذ إل مهإل(ذقوذكل   ههههأِذذق هأذكلحق قههِذ ذج هق  ذ ط م ذو ذذأ 
ذذْذ ذةإلَوذ قذ(ذوذه )َ ذفقذغرذ َذ ذذكلخ هه  ههاإل ذكلثقإل اهِذذموذكلبإلد ذنأؤ

ذكل  ذوَذ ذوكل ههإلج خاهههذود ىذكلههد طاههه ذكل ااَذدقذلههِ وه ذ)ذ (جف مههإل
ذضذاِذفرذ قذ  وسذذذجفىذكلة  ِ ذذوإ بهإلجي ذذسههههإلو ذ قذمهإلذب ههه هأذمَذنفسهههق

ذذوكلد وِذذب وذكلعف طهِذذذق ضإلذ كئ ه ذذذَّإلئ ه ذذ  مهَذوكلَخذك اثطإلا(ذ)
ذ هههإلذ  ذبفدكسذكلغارذن إلذم جِذ إ كذنإلسذكل سهههف  سذذإ(ذوذ)بذنفسهههِ
ذذم ذبق ؤذذكل  نقذذق سقذ  عفؤذ سذ هإسؤذذوجطف  ذذإلىذو   ِذذ لهكذجهإلئهد ذذذبهإللقِا
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ذ ذمقذذاَذَِذ قذطرذ قذذ هإلج خ  ذذ اكغ 
ق ذبِذذوكُ ههه نَذه(ذوذ) ر ذذد ذحهق ذ عط ذ-ذإ ك هِ
ذذذ-ن نذقجن سذذ ههاإلقموذذذذ َذمقذفرذكل ة   ذكُ هه م ذن إلذ َذ ذل سق

ذذ رذ  ذو هإذكلعف هإلناهه ذول قذذذقهإل ذفقذغرذمَذ أذكل سهههف  سذإلىذ    ههههؤ
ذذ ههه كذمهوذكُنهاكهههإلِ ذ ههإسذجهفه همه ذقسذ ه هخهفؤذذكلهعهفه هطهههِذذقبه كِبذ
ذذَ،ذ ضهههغقذ؟!ذكل  ذذكلطفسهههاهذوكلفغ يه؟!ذوكُ   ل  اهذوكلق   ِذ
هذموذقهؤذوكلق كن وذكل  ههه قذذوكلعقهإلئهدَذ(ذوذ)م فقذنهإلهِذذَأذقهِذثرذجف م ذو َذ

ذكل قذ ذذ ِذدر ذذأذد  هإل ذ  ههه ه  ذذ–ذقهإل ذفقذغرذاهإلذمَذ هإلئِذ وارذذذاهإل هإل ذ هههِ ديهإلذقيذجقهق
ذ ذ قذذ-بهإلم ع ههه   كرفهإ(ذذح هههاقذطرذكلة هههايذ  ذقسذ قذذكلعقهَأذذَأذقةهق

ذ لعبإل ك ذ ههه مذو هههاإلمإلذودةإلذكذ  كْجهإلذ  ذهذكذكل طحىذنأ 
بذ وجكذذكل  ذ فعقذذوكل ق َأذذكل هعإلئاَذ)ذبق لإ:ذذن إلذجةؤاذجوذ لك

ذ َذكلعف هإلن ذ    ؤذذوكل  ََّفذ(ذوذ)ذو هههطهدكجهإلمهه ذمهإلذ ِذههإلمهإلذب هههف ِذ
ذ م ذنأذمإلذ  هاطذكل  َّفذكلد ط ذذذذذجيهِذكلِةذذكلق  عهِذذدكِثذبإدر

كلفإذل سهتذذذكلفإذقوذو   قذذو  ح  ذبإ ذوه ذ ف اضذقسذ اضهاهقذ
ذذ  ذمة    ذذوك، يهإلسَذشذ(ذوذ)ضهههاوجيههذموذق هأذكلع رذ إلذه ذمهؤ

ذ ذكله هفهاَّهههَذذوج ذجهبههإلجمذجهوذ ههَ ذو ذ هطهةهغه  ذكله ثهطهاهههِذذ  ذذبه هوذك، يههإلس
ذب طمإلذ قذذكل د  ذ،سذكل فاَّهقذذوق يإلسِذ ذعسهه  كلعف إلناهذذ ذوكلطَامَذف 

ذذوذقنمهإلذ هذههَبذفِذعرذ َذ ذموذق هأِذذذذوجِذإلىذقج هإلقذك، هههاهإلا ذإلىذكلةهَ
ذ  ماهه ذذج فاهه ذذذمم هه ذذذكلعف هإلناههَذ)ذ(ذو هههحهه ذذذقنثاقذذذجؤيهه ذذ  ههه  هأِذ
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ذ ذذمهإل  هإلج هههَ ذج مهدقذذذنهأ  ذذ ةهدَذذأ  ْقذقمهإلمهق هذقوذإذجق  ذمهإل  هه؟!ذذ هههإلبهؤ
ه ذ ذه ذمَذجوذكلد إلعذجوذنفسهههمإل؟!!(ذوذ)ذذذجإل  م ذ ذول وذذبإللِغق ذه ذعإل هههق

ذموذق أذك ندمإلجذ  ذكلعإلل ذكل كَّع ذونقذذذمسهه  ا ذذذا ذ  ذ قذ قذنقذ مإلذذذاِذ ههر
 ذ-قيذكل ة   ذذ-  ذكلفضهههإلاذك    هإلج ذذذقنهإذكلحق قههَذذنع قهدَذ
ذدكذ  ذ عف  ِذمحإل ِذذذ  سقذأذ ذ  ف ذقسذ وكل دج  ذذإذل  ذ    هأق

ذ   جقذكلعف إلناهذ طةغ ذقسذ قذوذ)ذإ(ققذ ذو عإلنِذكلعف إلنِذذإلىذذكل ثإل ِذ
ذ قذوذومَذ ؤذعقذمَذذذجوذإ د  ل  اإلذإ  ن ذذذأم ذطرذ قذ   جكذمة عاإلذبِذ جفىذذذج ذ ؤذ ق
ع هإلجيهه(ذوذلف قهإلومههذضههههدذكُمةايهإللاههذك  ههه ذقنهإذ جهإلمهه ذ

إذذفضإلاذك    إلج ذو إلدإل ِذجفىذكلذذوقذ ِذ رذمقذقسذ َذذ ةَبذذذكلعف إلناهَذ)
وك َّ  ههههإل يههذوكلثقهإل اهه(ذف ايههذوكلسهههاهإل هههاههذوكلذكلهد طاههِذ

ذَّ ه عههه ذ)ذ:لفهعهقههأذ بههدذموذهِذاههذكل هفه ذذ ههه هقه لاهههِذل هحهقه ه ذك ذو
ذ(.م ذكل د ذذو ذجيه ذذق إل اه ذ

ذذ قذفِذ ؤذإسذكل َذ ذكل  عةه  جفىذههذهذك  ةهإلههإل ذكلعف هإلناههذذأق
ذ قذ ذ قذومهإل ذذَفذقهإل هههق ذبهإذموذنقهر ب طمهإلذذ َذهؤذ قذ قذ قذذو  رذلقذم بهإل قذذدذو ةا ح 

ذذذ ههاجإلسقذذذكلفإلد هههقذذكلطَامقذ ذول وذاإل ذ عإلجضههإلذو طإل ِذ فذذمإلذ   ههِ
ذقسذكر   قذ م ذكلسهههإلدههذكل  ذ ع هأذذذذ  ذفَذَّرذمهإلذ هأقذجقذ ذو ط  ذمهإلذ  هإلمهأ 

ذجهقذ  مهإل.ذ م ذإ كذمهإلذ قذ ذإلىذمَذذتر ذكلهد وذجوذكلسهههاهإل ههههِذذ  هههأِذذذ ِذاؤذةق
ذذكل ة  ِ ذذسِذ رذ قذفِذوكلدولهذ قذ ذا اقذذذوِذ  ذدقذكل ؤذذ اإذ ههد دقذذذَ،ذكلذيذ ط ههق
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ذذَّهإلبهأ ذ ذذذكل ة  ِ ذ ههها طهإلِأذقمهإلذ  ذدهإللهِهذكذ.ذ مذههذكذكلمهدِفذل هإلذ هههِ
قمثهإل ذدسهههوذذدِذمهإلذجفىذ هقذ ِذبهإللعف هإلناههذ  هدج ذإلىذكَّ حهإلنذب كبقذ

ذ ذدطفىذوقجن س ذوإ كذمإلذ أ ههؤ ذسههق ذدقذهإلذك،ولىذ قذجنإلئَ ذذتر ذرؤ ذكل اإلجَذذأق
ذ ذ ِذفرذطقذموذكل اكدهأ ذبِذذ قذمهإلذبقِذذُن هإل ِذذي ذد ذك  ههها  ههههإلل ذكلحهق

ذ  ذ لهكذإلىذمادفههِذذذجوذك،مههذق اك كذومة  عهإل ذوكلةف ِغذكلهد وذذ
 موذكلقف ب.ذذذذذذذذ ذوجذكُ  إلسِذذذ   ثإلِثذذكلق ِ ذ

ذذقسذكلقهإل ههه قذذىذب ضههه  ذ هإلن ذه هذكذ  ةفؤذ لهدمذذذكل  ههه ا ق
ذذهايههِذكلهدؤذ)ذكلعف هإلناههذكل   طاههِذ ذقماهإلِ مهإل(ذبة   ذامكل عهإل هههِ

ذو ذوكلهقه مهاهههذوكله  ه  يههه اهههذتهِذةهقذكلهعهقذكلهفه هةهاكلهاهههذوكله ههإلجنسهههاههه
ذ ذذدكثاههِذوكلحهق كل د ذذذ ف ق ذ  ذمةهدقذإن هإلجِذذدكثاههِذومهإلذبعهدذكلحهق

ذه ذ ؤذبقذطرذمَذذذومبإل اذ د دم ذذ  ذ قذو  امذكلد و ذوذ سهعىذإلىذ أ هيسذَِّذ
ذومقذذجوذق هههأذكلغ هبذقل هاهه ذذذمق  جهه ذ ذكل هإل مَذعهإل ك ذق هههإل هههَ ذمهإل

ذاِذإذ   إلذجَذ لكذنف ذذذجطمإل ذوكر  كَ ذذذهَذققذثِذبقذطرذكل َذذوكل  فحهَذ دإللاإلذذذذفق
كلههدولهاهههذذكلهثهقههإل هاهههِذذإلهىذ هاضذكلهمه ه هطهههِذذكلهاكمهاهههِذبههإللهعه له هههذ

ذوِ كبمهإلذ بهأر َّمهإلذونَ مهإلذوَّ كن طمهإلذو ةهإلج مهإلذوكَّ  ههههإل ههإل
مإل ذلف  ه  ذمإلذو هحقِذكلد طاهذوإلغإلئِذذ يهِذكلمَذذو ط نمإل ذوإ هقإلِطذ
ذذذإلىذمة   ذ   ط  ذ ذض.محر
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ذذإسذكلق  عههقذ سهههتذ  ذب وذكلعف هإلناههذوب وذكلهد وذ هأ هههؤ
ذ ذحاإلمذكلة هههايه ذو كلذمسههه مأ  ذذنف ه ذذسذكلد وَذلكذجطدمإلذ أ هههؤ

ذذذجبهإلناههذموذكلفهإذج ذو هأذن نقذ مهإلذو  ذبِذذجفاهإذكلسههه ن ذن هههأ ر
كلاكَّاهذكل  ذذهَذ قذكلق  ذذكلا  عهذوكل بإل اَذذكُنسههإلناهَذذمإلذكلق  َذفِذطقذنقذ
ذذدقذ ذ قذ ذذذ وقذ  ذلف إل  ذذو ذ ضهأق ذاقذمقذبمإل ذذث ذ قذذمإلذوكل ب ه اِذ  ذ أ هيسهِ

لعبإل ه ذ  إلسذذجبإذوإا كا ذاِذمِذقوكذذل   إلسذجفىموذك كذذ  ا ذذكل فاَذ
لف إل   وذكلعف إلن  وذذلف  مط و ذوكل هه  إلسذَّةفه ذذَّةفه ذذكل د َذ

ذبة   ذمَذ ذدقذكنققذذم ذ  ذ    ذكلع ه ج.ذومطذئذ ذاإل ِذ ؤذسهق ذكل هاكعَذذ ق
ذ ذوكلهحه ذوكلهبههإلمههأذوكله ههؤ ذذوِذ ه ذدقذوكله ههدك ه ذبه هوذكُ ه ههإلسذوكله هفها

ذ ذبقذذ﴿و  ذدقذ هقذوكل ؤ َ ذكلفّهِإذكلطهؤإلأق لق ر قذ ق ر ِ ذذوق دق سهههق ذلؤفق ض  ذبِةقعر َم ر ضهههق عر
إللقِ  وقذ فقىذكلرعق ذجق أ  ذَ وذ قضر ذكلّفإق لقهِ وؤ ذ.[59]ذ﴾ك،قجرَضذوق

ذ قذ ذكل هإلج خذكلة هههاي ذنف هإل كلهد وذذذصذ وجَذقفؤذوجفىذمهدكج
ذطَذو َذ ذيقذ  هههِ ذذكلعف إلناهِذذَّاسَذذجؤذ قذذذو هههاكئ قذذجقإلئدقذذذكلطة كِ ذذ عإلل  َذذتر

طحا هإلذضهههإل  ذقوذ حانهإلذ  هإله ايهإلذمذدهإلن هه ذذذك هههاةهدك يهه ذذ ا يهه ذ
مهإلذه ذجفاهإذذذمهإلذ  ذكل ةهإل ذكُ ههه م ذا اقذول وذنهإلنهتذمسههه ا َذ

ذ ف ق ذلهدمذ   ذكلمهدفذذذكلةهإلنة ولهدمذكلهدو ذكلغاباهه ذ هإنمهإل

 
 251البقرة  - 59



 
 

- 152 - 

 

ذذموذنأذكلق  ِذذذَأذ ههأسذكُلحإل ذوكل حف ذذذكل  هه ا ذكلذيذه ذإج اَ
ذكل  ذبقذ ذاقذ ؤ ذبمإلذك، يإلس.ذ ر

إسذ    ذكل ة  عإل ذكلة ههايهذ  ذ  امذكلضهه  ذكلذيذذ
ذ ة هإلذ ذذبعهدذمامذ  ط اذمامكُلحهإل ذذدمهإل ن هإلذذك،ل هاههذوكلغ هبق

ذ ذكلهعهفه ههإلنهاهههذدههإللهاههإل  ذكله ه اهفهههذ ه ذ هطه هاه ذكله هقه لههه  هةه هعهمههإل
 ذومهإلذب وذههذكذو ك ذهطهإل ذإ ذقجدهإلنذ هد  ذوقجضذ ةفذذمهإلكلقهدن:"ذ

مفعبذوما  " ذومإلذكلدها  سذك، ه فذإ ذق ه  ذلفعف إلن  وذ
ذك،ر ِفذكل عإل ا و 

ذإسذكل ة   ذكلعاب ذكُ ه ذ إذنإلسذَّدذجافذقو ذم ذنفسهق
مطَ هذومسههفحهذ  ذكلط ههفذكلثإلن ذموذذذجف إلناه ذذذإلحإل  ذذذدانهِذ

ذكل هدذ  ذد هدكسذبوذَّام، ذذجَذكلقاسذكلثهإلله ذكلمةاي ذق هههسهههمهإل
 ذ  ذ ج  إذنؤذكلمةام ذوجقذذوك خذذلمإلذمان كذ  ذكل   هذ هه إلهذ كجقذ

ذجهفهىذكله سههه ضهههعهفه هوذوكلهحههإلَّههد هوذوكلهطههإلَّه ه هوذمهوذك،َذ اكاذ هق
ذمهذهبهإلذوجق هدم ذمط اك ذذذهايههِذوك خهذذموذكلهدؤذ كل ذوكلعة هد ذوكل قذ

ذ ذمإلذ وكل هاكئ ذمسهاة حإل ذذكلا هأق ذكلغاكئ   أذإلاإذذنأؤ  ذ ذم   ه 
ذذوكلق هأِذذِشذقههدك هإذبهإللة رذإلىذ ذكذ  ههه  جكذذو هههفهكذكلهدمهإلا ذم خهِ

اوكن ذذوَّإلم  ههإلذ، بإلجإذموذج ههإللهذجةدذكلفإذبوذكلحسهه وذكلق 
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ب ههإلذ   ف سذذكلطههإلأذبههأسذ  قابذإل م ذذعَذك رذكل  ذ ق  ذ  مههإل:ذ)
ذوقورذ ذذ رذهِذإلاهإ  ذمَذطرذكذمِذوكدهدذمطم ذبهأنهؤذذنهأؤ مطم ذذ  ذ  وذِنسههههتق

ذ ذذذ  ذبإللففسهههفِذ ذارذ ذوإ كذ فِذكلغ إلاقذِفذج هههدكذ إلن هههِ ذ بإذ إلد فلر
ذن كم ِسذذذ  ذع سذجفىذجقذة ِذ ذمَذإلهرذإلذوإيؤذطإل ذوإنؤذلَذ ؤذعقذمَذذذىذكلف  هفهِذ عفقذ

ذ(.ذذذك،نةاإلا

ذ ذ ه كلههتر ذكلهطهةه مذجهفهذذ ه ها  ذذإلهىذ ه مهطههإلذهههذكذدهانههإلَ ذذثه  ى
َْذ ذ ةا كلعف هإلناههذذذ  مهإلذكلهدهايههَذذذكلخهإل  ههذبعق هد مهإلذو ههها ع مهإل 

ذذتذكلهدولههَذفهقذنف هإلذضهههعَذ مهإل ذموذ ذ  ذدهإل ذَّ  ِذةَذكل ان يههذو خر
ذذإلىذكل ع  لهِذذكلقاكم هِذ ذكلعاباهِذذإل هه وذإلىذكلق ماهِذإلىذكلح ههؤ

ذكل عإل هامذكل  ذك ؤذ ذذقذخق إ   ل  اإل ذإلىذذ م ذح قذموذكلعف إلناهذمَذذذ ر
ذفذدهإللاهإلذبهإللحهدكثههِذاِذكُلحهإل  ذإلىذمهإلذجَذذا حههِذ هههذذذكل هإلجنسهههاههِذ
 .وكلع ل هِذذوكلعف إلناهِذ

كلسهههاهإل ههه ذو هدب اذكل هههأسذكلعهإلنذ ما ذو  ذكل ةهإل ذ
ذك  هههاةهدك يذكلفا يذمف ناههذ ةايهه ذ كلعف هإلناههذ  ذ ههه فمهإل

ذاقذكد  قذ ذذكلسهاإل ههقذذ ر ن إلقذكل ها عه ذك هاطإل كذإلىذذذكلعإلمهذرإلججق
ذاقذكلةيتذكلحإلن  ذوك ه أثذمإلذ ق ضهاإذم هفحهَذ لذلكذبة   ذذ ر

ذوكَّ  هإل كذو  ها إلذ  ذكل إل ذكلعإلنذ بإليه ذذكلدولهذإ كجم ذذماك  ِذ
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ذذإل جم ذوم هذ ذكلة  شذمدك عه ذذ ذومإلج هتذ سهي اقذوإنفإلَّإلذوقج اإل  
ذذكلعق بهإلِ ذذوكب هدكعقذذ وممهإل  هه ذاِذكلسهههف هإلناههذكل هههؤ كل  ذ ذذهِذ هههق

ذذههإلذ  و ذا ذقِذ َذ ذو   اهإقذو ذ قف هد ذذو ذجاف  كلثقهإل ههذق بهإلذوجف هإلذذذ 
ذوَّه هرذوبهحهثههذ ذكله هخههإللهفهههذذذ قذإل  ذوكلهعهقههديههه كله ه  همههإل ذكلهفه هايههه

ذوكل عإلجضه.ذ

كلدو ذوكلدو   ذكل  ذذوك هه  اذهذكذكلحإل ذجفىذ ههع دِذ
َّإلمتذ  ذكل ط قهذكُ هه ماهذإلىذج ههانإلذكلحإلضهها ذموذا اذ

ذكلعف هإلناههَذ مهإلذجا  هإذ  ذكلسههههإلدههذذكل ف ناههَذذقسذ عافذههذه
 وذقرذوكذج ذ،سذ قمإلاذكلسههف هذلدمذكل سههف   ذ قذكلغاباهذموذ قذ
ذ هةها هاقذجهفهىذجههإل هقهِذ ذو سههه  هقهقذمه  ذهههإل ذلهفهعههإلمههؤ موذذهذجهفهىذقمهبههإلق ذمههإل
ذ َهايههإل   ذوكله هقههإل ههههدذذذنه له  هههه  هههه  ذوك  هههه هحسههههإلس

ذوك    حإلب...

ذكلهغهاِبذ ك  ههه هقه ههإلبذذكلهةهعه ههدمذجهوذ كئهامِذذقمههإلذ ه ذ يههإلج
كلطة ك ذوكلا هإل   ذذذدِذمرذكلد ط ذكلسه إلويذ  ذكل هاقذكلعاب ذمقذ

ذ ذ ذجبهإل م ذأذق هههطهإل مهإلكل ثطاههذكل هإل يههذب هذذكلط جهإلَ ذذ قهدذ هههإل  ر
ذوكجه هقههإل كذ ه ذك، ههههإلمه هاذ له  ه  ذوكله ه كنههبذوكلهطهةه ن

ْقذ ذوكلخاك إل ذوك،وهإلن ذوق ا ذ اكجإل َذذذ ر ذ ةابه ذذمإلذ   إلذب طمإلذقو ق
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ذ قذ قذذجف هإلناههذ  ذكل  نهإلس ذ كِ ذذذمهإل يهه ذذذ هههاهإل هههاهه ذ    قاكم ذذذإ ذ ه 
ذمَذ ذب وذم كئفذقجبإلبذكل إل ذوكلسف هذوكلق م.ذا ذ قذ قذحر

َذذث ذبعههدذقسذ ما ذكلههديههإلنهههَذ ذوق ذاِذ رذكل سههه حاههه ذاههق موذذتر
ذمح  كهإلذكل دب ايذلفحاإلم ذوقذ ذيةقذ ههِ بةعضذكل ق أذكل ثطاه ذذتر

 ذموذق أذكل  ههإلجنهذ  ذكلسههف هذإلىذكل حإللفذم ذوكضهه اؤذ
ذكَُّ إلج  وذوك،بإلمام ذ ههإلهقذ ذذبف إلوكهإلذو    مإل مإلذ  ذَّ ِ ذذ تر

ذكلعف هإلاذوكل ف ا وذذكلحايهذ إل ذونمهبذك،م ك ذو هههفهكذ مهإلا
ذكلفق امذكل  ذل ذ قذذكل ةقهإل ذوك ههه هذ  ِذ ذذذجِذلف حا ذذك ذّدذبهَذذدرذةهِ ذذمور ذقسر

ذ ذذ خ ضق  دج ذ  مإلذإلىذكلعف إلناه ذجفىذكل ه أذذذم عإلَّبه ذذذث جك  
إ ذذهذو حد ثِذكل  نإلن ذبعدذقسذَّإلنذمف اوذج هاذكلطمضههذب    اِذ

مسهه  مذمقة  ذموذكلعدكلهذودايهذكلف اذذذذَأذإذمإلذ  فَذو ضهه  طِذ
ذكلهغه هبهاههإلِ ذ ذطقذكله هقذذوكلهاقيذوكُبههدكع ذرههإلجج ذذوك هههاهةههدك ِذذاهههِذسهههِ

ذ و..ف ذكَُّ إلج  وذوكل س غِذ

كُن هإلج ذو  ذذكل   جذكل هههطهإلج ذوج كمهأِذذوب هأث اِذذد ي هذ ذ
ذ ذجا هقذذك  ههه ع هإلجيذذِ ذ هأذكل   ههه  و ذقو ه هإلذ رذاقذ قذقجوبهإلذجف هإلنِذذتر

ذدقققذذذلةاكلاه ذ إلجك مإلذ  ذقوكراذكلقاسذكلثإلموذج ههاذذكن  ههذذقنةاقذذتر
ذ ذبهإللث جمذكلفانسهههاههذكل  ذدق ذةؤ   ذا مهإلذذودهإل هههذتذكل طيسهههههذ هق
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ذطهقذمعهإلبهدههإل ذوم ؤذ لف هإل يههذكلهد  قاكماههذكلاق ههه هإللاههذجفىذذتر
ذف ه.جقأذكلس ذ

ذ ؤذكُلحإل  ذ قذذمإلجنسههاهذ هها حهَذذذم إلذك هه اكناه ذوثإلن  َذ ذ ق ذذتر
ذبث جمِذكن  ههههإلجقذ ذوَّاهإلنِذ1917قن  باذذههإل ذكلسههه   ي  ذذذن  ك  حهإل 

ذكل   ج .ذعس اِذوكل َذ

ذ ذ ِذ َذك  ههه ع هإلجيذكلغاب ذكل  ذك رذذد ذو  ذمادفههذكل هق ذحهق ذذتر
ذ ههدؤذبهحه هفهههذنههإلبهفه ه سذجهفهىذم هههاذوكمهرذ ذكله هطههإلمه ذذ ر إلهىذنههإل ههه

ذ ذقرههق ذوِ هههاههإل  ذذوِذ هرذكلهعهفه ههإلنه هاهقذذ ههأثه هاَذذذقذكُ ههه مهاهههذ ه ذإ ها هقهاههه
ذذوكل ههه ه جهاهههِذذكلهفه هةهاكلهاهههِذ ذك  ه ه ههإلجهاهههذإلهىذكذَأذ ه سهههفههؤ لهحهاههإلم

ذوكلثقهإل اههذوكلسهههاهإل هههاهه ذو  لؤذ ذذىذكل او جق ذذلم هإلذمف اوسذجاب 
 م  يهذومسه حاهذذهِذكلد طاذوِ ه    س ذموذمخ ففذك ن  إلاكِ ذ

ذوكل خففذذذومسهههف هه ذ  ذمحهإلولهه ذ لف خفصذموذك  هههاةهدك 
ذذموذ هههإلجذ  ذههذكذكلانهبذجف هإلاَذذذوكلضهههعف ذونهإلسذ  ذمقهدمههِذ

ذفقذو قمهإلاذكنةماوكذب هإلذبقذ جفىذدسهههإلبذذذموذ قهدنذمهإل ي ذذذإذكلغاَبذغهق
كل طيسهههه ذمطم ذ  هإل ذكلهد وذك، غهإلن ذوكل م هإلويذومح هدذ

ذ  لؤذ ذ  رذجةهدهذوج ههه هدذجضههههإلذوا اه   ذك كلهد  قاكماههذذذسههه   ق
ذوكل     ِذق هههف  ِذذكلغاباهههذومحههإلولهههقذ ذكلههد وذذذمههإل ب وذمفههإله  
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تذتقذاه؛ذث ذمإلذلةِذكُ ه م ذوب وذكلعف إلناهذكلف ةاكلاهذكلاق ه إلل
ذق ضهإلذقسذك ؤذذكل إلجنسهاهَذ ذخق   ذمخ ففذذذذهإلمه ذذذمإلذم كَّ قذذ ذلطفسهِ

ذوجة اههه ذذكلح كضهههاذكُ ههه ماهههذجاباههه ذ ذو ههأ هههؤ ذ  ذسههههق لمههإلذذتر
ذوك،د كبذكلة عاإلَ ذ ذذ ذوَّإلمتر مإلذذذك ههه اكناهذ هههاجإلسقذذبمإلذ و  

ذكنمإلجقذ ذكل عس اذكل   ج .ذبإلنماإلجِذذ ر

ذكلحهإلل ذبفتقذ ذذث ذ  ذج هههانهإل كلعف هإلن ذ  ذقَّ هإلجذذد ذكل هق
ذورذكل سهههف  وذققذ   ذكل  هإلبذوكلسهههطههذإذجفىذن هههذةاكا هِذبِذذإَذ هق

ذو ةهد   ذذذ ذوجفىذث كبهِتذ  ههه   هإلذو هأو   كلهد وذ او ضههههإل
ذوبِذ ذعرذسهههق كلسهههف ههذكل ان يههذذذِأذإلىذجقذذلف  ههه  ِذذإذكلهدؤوِبذاهِ

ذبمإل.ذوك  اةدك ِذ

ذ ذ هةهر ذ ه ذايذدههإللهاههإلذمهوذ ه قذومههإل  هههاههإل هههاهههذ ه ذكلههدو ذذذاك  
جههإلذب وذكلح  ذكلعف ههإلن ذكلفا يذذكُ ههه ماهههذل سذإ ذ هههاكذ

ذذذك  هاةدك يذكل  جوِثذ موذذذضه   ذذذجوذكل ف ناهذكلعاباهذبمإلمش 
دايههذكلعبهإل مذكلفا يههذوكلع َّهإل ذكل و اههذوك، هههايهه ذوب وذ

ذ ذح  مذكلد  قاكم  ذ قذكل َذذ كِ ذذذ  لاهِذكلعف إلناهذكل هه  هذكذذذذد ذ قذ ههر
ذِخذو ذو قذ رذ قذاقذ هإلذر ذكلة ذلف ؤذكل هههاكعذنفؤذ ذو قذذف  إلىذدهدذذذَتذفهِذخر
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ذكله هاههإلجَذ ذكلهغهطه ه هههذنهفه ههإلذ همها ذكله هطه  هاي ذذكله هحههإللهفذوكَّه سههههإلن
ذكُ  م ذ وذكل َذ ذ مذكلاك دي. قذحر

كل سهههفه ه هوذكلحههإلل ه هوذَّههدذ ههه هحه كذذول هوذنههإلسذد ههإلنَذ
م ذكل ههخ ههاهذجفىذذم ذوقد كلِذجبإل ك ِذل ههع بم ذبحايهذ طَ  ذذ

ذ    إلذ هه مذذذكل  هها ِ ذذَّ كجدذكل هها عه ذو ان كذلفعف إلن  وذد ؤ
ذ لهك ذ هإنم ذ ذ لهكذوجقهِ ذبق ذكلط ذذضهههغِ،ذذ حهتق ذ قذفرذعقذبذكل َذخهق ذهِذطهق

ذ ذدقذكل هَ ذ ؤ ذذذلفعف هإلناههذَّهدذ ههه ح كبهإللق مذك، طباههذذهِذةهق مقهإلبهأق
مذكلح    ذلم ذجفىذكلةقهإلاذ  ذ هههدؤ مةهإل ذذذبهإلَّ حهإلنِذذمسهههإلجهدِ مهإل

ذذلعبهإل ك ذوإجهإل مذ طَ  ذكل سهههإل هدذوكلسههه  امذجف مهإل ذوإلغهإلاِذك
ذوبهذلهكذذذمهإل  ِذطقذ قذفرذك،د ك ذكل هههخ هههاههذوجقذذ  ههها عهإلِ ذ ذذدققهتر
ذلمهإلذذقه ؤذكلعف هإلناههذ داهإلمذكل سهههف  وذذذذه ذكج بهإلجَذوذذههدفذمادف  

 طةغ ذذذ اكغ ذذذمط قهقذذذجقديإلذو  ها عاإلذوقر َّاإلذوقجاك إلذو قإلل دقذ
ذ رذقسذ َذ إ كذنإلسذكل سف  سذذبق لإ:"ذذ(سإذ)قجن ذوه ذمإلذ هبذإلا ذ ق

سذ هإسذ لهكذجهإلئهدذإلىذو   ذذ   عفق سذكل  نذبق مذوجطفذبهإللقِا
   .ذذذ"م هذذاَذَِذ قذطرذ إلج خ ذ قذذ اكغ ذ

 

ذ



 
 

- 159 - 

 

 الفراغ التشريعي

 بني االجتهادين الفقهي والوضعي
 

ذذكلق كجدِذذإن هههإلاِذ"ذجفىذج فاهِذ  ف ذم ههه فَحذ"كل  ههها  
ذلفط هههذذكل طَ ههِذذوكلضههه كبِ،ذ ذه ذإلطذكلة هههايذجهإلمهؤ ذ ذوه ذماك ف 

ذكلههذيذه ذوضههه َذلففلذ"كل قط و لف عههإلم   ذذذنفاههه ذذَّ كن وقذذ"
ذمإلذمطمإل.قد إلمقذذَفذاؤذمإلذكل  ذ  عقذ  ئاإل ِذذذجفىذ   ِ ذذذ ط ةَ ذ

ذلهفهلذ"كلهقههإلنه س ذكلهعهابهاهههذمهوذوله هوذنههإلس "ذ ره ه ذجهفهى
 فحذق  ذ قمهإلاذكلفغهه ذ هإسذم هههذكلفهإلج هههاههذقوذكلاوماههذن هإلذ 

ذكلهذك" ذلههإذ ههذجه ذودهاوفذله  ههها ه " عهابه ذ ه ذنهفه ههه" هههاع" 
ذ"كل هه وذوكلاكاذوكلع و ذ"ذن إلذ  ذمعة ذمقإل  سذكلفغهذق ههأ 

عذ  ذ اهإ ذومطهإذ هههاقذذذ   سَذذحذ  ذكم هدك  ذف قذ َذذ ههه ا ذ:وكدهدذه 
ذجقذك،ماذإ كذرإلضهإ ذو هاقذ جإلذو هاوجإلذإ كذ  ذكل إلاذ هارذذذتذكلدوكب 

ذ جذكل هإلا ذذطحهدقذ  هههابهتذكل هإلا ذومطهإذ"كل ههها عهه"ذقيذم ذذذ رفهتر
ذكل  ذ  هاجَذذجبهِذكل هإلذ َذوم جِذ ق س ذذ قذمإلذكلطإلأذ   هاب سذمطمإلذو سهر
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 ذذ[60]د ىذ   سذِجّدك ذذذكل إلاذ هها عه ذذجقذطحدقذ ذمَذسهه  ذوكلعابذ ذ َذ
ذلإذو إلهاكذ ذ َذذكنق إلعقذ ذىذبإللا ذققذ قذسر ذ.إلاِ ق

وؤذذلفَلذذ: ع إللإذكل ةإلْيوموذك هذ "ذب عطىذ" هق " ذوذ" هاقعق
ذذكل ها عهَذ ذبإ ذَّإل ذذاقذقمقذإذكلفإذ عإللىذموذكلد وذوجهذمإلذ هطؤذارذوكل ه 

ذكلاكابذ  ذمفا ك إ:)ذ   هب مإلذب ها عهذكل إلاذذذتذكل ها عهَذ قذ  ذ هَ
ذوكل قذذ  مهإلذجفىذكلحق قههِذذذعقذبح ه ذقسذموذ هههاقذ ذيقذوِذجقذذاههِذدوَِّذ ههههر

ذ(.اقذمؤذ قذو قذ

ذذوكل ها عهَذ ذذ  ذوكلسهب َأذكل سه قذاجهذق ضهإلذكل ا َ ذوكل ه 
ذذَبذهقذذرذكلَإلهاذوكل قذ ذذعقذاقذكل كضههح ذ قإل :ذق ههر ذذلإذكل ا  ق ذإَذجقذاقذو ههق

ذ قذ  ههها عهإلذقيذ قذذلهإ :ذذذإ ذَّهإل ذ عهإللىطهقذ ؤذهذوقوضهههحهإذوبقذذقذفهقذإذوقنرذحهق
ذذ﴿ذ إلذِإلق هركق طهق كلهؤِذيذققوردق ر إلذوق ىذبِهِإذنَ ده  إلذوق هههؤ ذكلهد  ِوذمهق وق ذلقَ  ذم  اقعق  هههق

ذ ذوق ق ذققَِّ َ  كذكلد  وق ىذققسر ىذوقِج سهههق ذوقَم  هههق اقكِه  ق طقإلذبِِإذإِبر ير إلذوق هههؤ وقمق
اؤََّ كذِ اِإذ كاب:)ذ  ذكنيهذإ هههإلجمذإلىذك، ههه  ذ ذَّإل ذكلاذ﴾61 ق قفق
ن عا هذكلفإذذذجف مإلذكلطسهَخذذذ هح ذذ قذأذو فقذمذ  مإلذكل ِذكل  ذ  سهإلوقذ
ذ لك...(.ذذ عإللىذونح ِذ
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(ذلدمذول وذنإلسذكل  هها  ذكل ضههع ذ)كلق كن وذكل ضههعاه
إذب إلذ هه مذفِذة قذ  ذمَذذذد ذ ؤذققذمَذذذكُ هه ماهذإن ههإلئاإلذوذا اقذذا اِذذذك،م ِذ
 ذ إسذوكل  ههإللِحذذعدكلهذوك،جاكِفذكلذكل ة ع ذومبإل اِذذكلقإلن سِذ
كل  إلبذذذ  ذذمهَذف ِذكل َذذهذكل كضهحهَذكُ ه م ذلإذم هإل َجذذكل  ها  قذ

ذوكلسهههطهه ذومهإلذ َذ ذحر ذو قذذجف م هإلذذَأذ هق لهإذ  ذذدذإل م هإل ذن هإلذقسؤذطهِذاقذسهههر
ذكل  ههها عه  قيذكلةه كنههبذكل ه ذ ذ حه ه همههإلذذ -مطه هقهههذكلفهاكغ

ذذذ-كلط ه  ذمبإل هام  َّإلذكن ذإذكُن هإلئاهِذ  ِذلحانِذذه ذطقذب  ذذذضه كب،ق
ذو قذ ذواههإليههه ذ  ذ قذو ههه اك ذإ ذقسذمههإل ْهذمبههإل هههام ذذجههدنقذ  جفىذذذكج  ههإل

ذ كلقهإلن سذذذجوذمةهإل ِذذذبع هد ذذإذا اقذ هإلجف  هِذذذكلط ههه  ذ ةعهأذمةهإل ق
ذكل ضهههع  ذو َذ ذوكضههه اكِبذذاههِذإذموذكلع  مِذبهإلدثهِذ ذجفىذمقذفِذضهههر

ذذذب مإل ذذو  اَ ذارذ َذذمإلذ  إل َذذذكل فإله  ِذ ذذ فسهههفاه ذذذ  ذثطإليإلهإلذ  كنبق
ذوكل فهأِذب وذمخذم ههه انهه ذذذومعا اهه ذ ذ ففذكل هههع بذوك،م  
ذكلطؤذذر  إلذلف  هها ِ ذوك، يإلس ذ ذذكل     مَذذهَذ ذكلذيذلإذم ههإل َجذ هه 

ذذ إذك   مإل يه.ذكلضإلب هذ،د إلمِذ

بعهدذو هإلمذذذ  ذكل  ههها عِذذكلفاكِغذذمط قههِذذول وذنهإلسذمةهإلَ ذ
ذ كلحاإلمذد ي ذذذهِذةسههإلمقذقإلذلِذ  ذكلا هه  ذ ههفىذكلفإذجفاإذو ههف ذضههق

هذذ عق دكذب إلذ  هههمدَذذسهههإلجإلذوقنثاَذك  ذذد ذمإل ذ إنمإلذكل  نذق هههذدكئ  ِذوبِذ
ذذِعذ  ذ ذو طقذمع  هههه ذذذموذق هههطهإلِفذذذكلة هههايههَذ ومعهإلجفذذكر اكجهإل  
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ذومه ه قذ ذونهثههإل هههِذ هههق لهفه هطههإل ه ذذذ  ذو هبههإل َذذك ه ه ههإلجه  ذذ هفههإلجههأ ذذفههإل  
طيطهإلذمإلذ  ههها عهإلذو قرذ  ذ غ   ِذذذوكلحهإل إل  ذم هإلذ ةعهأذكل ف  اقذ

ذفِذمَذذذضاوجم ذ ذجطمإل.ذذطى ذ ذاِذذه ذحؤ

ذكل  هها ع وذكُ هه م  ذذب وقذذقهَذأذهذهذكل ط  هه  ذلذلكذ َذ
ذ قذذ ذنق هقذوكل ضهع  ذ ذ ذوِ ذكلحسهإل هاهِذذ هد دمقذذذ إلأ  ذذ  ك هأ ذذاقذسهر

ذو رذ بإل لقذمَذذذة ج ذوجَذ َْذذوكلسههفةاهَذذإذكُ ةإلباهَذ إل َذ ذلإذ ههِ ذذكل  ذ ذ ة 
ذمإل.مإلذقوذإافإللَذ ةإلهفَذ

ذون إلذقسذلِذ ذإذكل  ذ قذم   قذذذموذكل  ا ع وِذذذ أ  ذ قذخر ذذبمإلذ وسقذذص 
ذكنرا ذ هإسذب طم هإلذ هههذ ذ  هأجرذم ههه انهه ذذذفهإل   ذذَحذ ق ذِبذفهرذب وذكلسهههؤ

وجف إلذذذ إلذثقإل ه ذمِذفِذ إلذقوذضهههعرذمِذ رذلق مذمعسههه اقذذعإلقذةقذوكُ ةإلب ذ قذ
ذ.ه ذعقذطرذومقذ

ذ ْقذذولعهأؤ وذ  ذب طم هإلذ   َذذنههِذكل  ههه اقذذههذهذكلسههه هإلِ ذذذقبا
م هإلذ ِذ قذعِذلهد م هإلذقو  ذو  ذماِ ذذوكل هههاهإلاههِذذكل قط وِذذهِذاهؤذإن ههههإلئِذ

ذكلهفها يهههِذمهِذ َهذبههأورذذكله  هههفهحهاهههِذ ذو ه ذذ  ه ه ههإلجهاهههِذوكذمههإل ثههإلنهاههإل 
 إلذذمِذقمإلئِذك،هدكفذوكلغإليإل ذلدمذ َذذضهه كبِ،ذذذ حد دِذذكضهه اكِبذ

 ثإللثإل.ذ
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ذنههذب طم هإلذ هإسذكل قذكل  ههه اقذذقمهإلذكُن هههإلئاههَذذذذ ونمهإلذد ذعهَذ قذذ وقذ  ذعِذضهههر
 ذكل  ذل سذلمهإلذموذكل هإل يههِذذم ذكلهدن  يههِذمة عاههذلعق هد ِذذذن  ةهه ذ
ذ ذذ ههه مذكل  هههفحههِذذذههدف  ؛ذذذهِذ   قاهؤذ هإلجاههذقوذكل كلفا يههذقوذكلةق

ه ذ  ذههذكذكل ةهإل ذذك  مهإل قذذط سقذكل سهههف  وذ ةرذذول وذنهإلسذ قمهإلاَ
ذكل ارذذجفىذكل  هإللِحذ كلضهاوجك ذكلخ سذذذدفِلذذذومقإل هدِذذفهِذ هق

ذمهإلذ هإنم ذ َذمهإلذو حسهههيطهإل ِذاهإل ِذبحهإلِ ذ م ذف سذ  مهإلذجفىذقد هإلمِذضهههر
ذ ذذكل عةهديههقذذهقذفهقذكل ههه  بذوكل حا  ذوكلث كبذكُ ةهإلذذمهإلئفههِذذذ حهتق

ذوكل أث   ذجفىذجا ذقسذه ذذذذكذكل  َّفق  ههها حذبإللاقيذذذمطم ذَّ   
كل  ههها  ذذذ ههها حههذلة هاِذذجطهإ ذومخهإللفهه ذذذ  ذمِذطرذكل قذذكل هذم نِذ

ذكلهاكمه ذإلهىذكله َذ ذكُ ههه مه   ذو هقهفه هِصذذاِذسهههر ذ كئهامِذذوكله هخهفه هف 
ذو ههههد ذ ذذكل  ذ ةعهأذكلحاهإلمقذذكلهذجكئِ ذذكل حامهإل ذوكل ك بهإل  

ْكج ذذذا اِذذذكه ذ قذونقذذقوكماقذذ قذةاؤذمَذ ذاَذ ع  ذذضهههة هه ذطرذمَذذذا اِذذذمحهدو م ذوقو
.ذوهذكذمإلذ  ه اذإلاإذإذك    إلجاهقذج َّإل ِذذذاَذ  ذ قذو َذذكل ااِذمع  ههقذ

سذكل ا  ذوكلسههطهذكلطة يهذوإ  إلعَذ  ههحإلبهذج هه  ذكلفإذذذذكلقِا
ذ فىذكلفإذجفاإذو ف :

سذكل ا  ذَّ لإذ عإللى: ذ  وذكلقِا

ذلقِكذبِِإذِجفر  ذَفذمإلذوق ذ ققرذ( ذ.ذ36كُ اكاذذ)لق رسق
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ِذ( ذ وق ِذ ههر ذكلههؤ مههإل ذقق هه  ذيههإل ذبههق ههر مههَ ك د  قههق ذ ههَ ذ  طههَ ك ذكلههفههِإذذمههق دقير ذ ههق وق
لِإِذ جقَ  ر ذ.ذذ1كلحةاك ذ)وق

ذ قَق لَ كذذ( ققسر فقَ  رسقذوق إلذ ذ قعر فقىذكلفِإذمق ذ.ذ33ك،جاكفذذ)جق

إلذكضهههر َذ(ذ ذِإ ؤذمهق فق رَ  ر ذجق نق اؤ إلذدق ذلقَ  ذمهؤ أق ذ ق هههؤ در َّهق ِإذوق ذِإلقاهر ِاجر َ ر
كئِهمهِذ أقههر ق ذبههِ فه  سق ذلهؤ َضهههِ ثِه ها ك ذنهق ِإسؤ َ ذذوق فهق ذققجهر ذهَه ق كق بههؤ ذجق ذِإسؤ ِاذجِهفهر    ذبِهغهق هر

إللرَ عر قِد وقذ ذ.119ك،نعإلنذذ)بِ

اؤَم كرذ( ذوقدق ِاذِجفر   إلذبِغق ر م  فق ذ ههق ذَّق قفَ كرذققور ق قَه ر ذكلؤِذ وق اق سههِ ذرق َّقدر
اقكاذ ذك هر هِ َإ ذكلهفههّ  َ مهَ ْقَّهق ذجق إل إلنَه كرذمههق ذنههق إل ذوقمههق فه  كر ذضههههق در ذَّههق ِإ ذكلهفههّ ى فهق جهق

ذ.140نذذك،نعإلذذ)َممر قِد وقذ

ذ( ذلقَ  ر ذكلفّهَإ أؤ إلذققدهق إلِ ذمهق ا َم كرذمق  بهق ذ قذ َحق طَ كر ذِمق ِذ وق إلذكلهؤ إلذقق  مهق يهق
ذكلرَ عر قِد وقذ ذ قذ َِحب  ذكلّفإق ذ.87كل إلئدمذذ)وق قذ قعر قَدوكرذِإسؤ

إلذققن قذ( قق ر َ ذمهؤ ذققجق إلذََّهأر اقكمه  َإذدق طهر فر َ ذم  عق ذ قةق ْرق  وذج  ذلقَ  ذم  ذكلفّهَإ  ق
ذ فقىذكلّفِإذ قفر قَاوسقذوقدق ذجق ذققنر ذلقَ  ر ذِلّفَإذققِ سق ذ.59  نسذذذ) ق  ذََّأر

ذ( كذدق ق   ههههههذق ذهق ِذبق يق ََ َ ذكلر ق لرسهههِ
َفذقق إلذ ق هههِ ذلِ ق وق قذ قَق لَ كر

فقىذكلّفِإذكلر قذ ذل  قفر قَاوكرذجق اقكن  كذدق ههههههذق فقىذذوقهق ذجق ذ قفر قَاوسق ذكلؤِذ وق ذِإسؤ ِذبق
ذ قذ َذ ِذبق ِفَح سقذكلّفِإذكلر ق ذ.116كلطحأذذذ)فر
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)إسذكلفإذ[62]: هفىذكلفإذجفاإذو هف ذ:ذَّ لإذوموذكلسهطهذذذذذ
ونمىذ ذ اضذ اكئضذ  ذ ضههه ع ههإل ذودهدذدهدو ك ذ  ذ ع هدوههإل

 ذو ههه هتذجوذق هههاهإلاذجد ههذب  ذا اذجوذق هههاهإلاذ  ذ ط م  ههإل
ذ.( ةحث كذجطمإلنساإلسذ  ذ

   إلذجوكهذج اذجضه ذكلفإذوَّ لإذ هفىذكلفإذجفاإذو هف ذذذذذذذ
:"ذَّإل :ذَّإل ذج هه  ذكلفإذ ههفىذكلفإذ[63]ذقثطإلاذإددمذر بإذجطإ

جفاإذو ف ذ:)ذإسذكلفإذقن  ذن إلبإلذوك  اضذ اكئضذ  ذ طق  هإلذذ
وددذددو كذ  ذ غ اوهإلذودانذمحإلجنذ  ذ قاب هإلذو ه تذجوذ

ذ(.ذجد هذموذكلفإذ إلَّةف هإلذاإلنإلذنإلنتق اإلاذل ذ س تذنسذ

 ذ إن هإلذذ:) جون ذمإلذ ان    هههفىذكلفهإذجفاهإذو هههف وَّ لإذذ
مسههههإلئهفهمه ذوكره ه  همه ذجهفهىذذههفههكذكلههذ هوذمهوذَّهةهفه ه ذبه هثهامذ

مهإلذنم    ذجطهإذ هإل  ية هذومهإلذقما   ذبهإذ هإل  كذمطهإذمهإلذذذقنةاهإلئم  
ذ.[64](ذك   ع  
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إن إلذذ)   إلذجوكهذقب ذها ام:وَّ لإذ هههفىذكلفإذجفاإذو هههف ذذ
دوسذقبطهإلاذ هههبهإليهإلذذبط ذإ هههاكئ هأذد وذدهدثذ  م ذكل  لهؤذهف هتذ

ذ.[65]ذ(ف كك،م ذ  ضع كذذكلاقيذذ ض

ذوموذإ  إلعذكل حإلبهذجض ذكلفإذجطم ذجفىذ نذكلاقي:

َّهإل ذكُمهإلنذجف ذنانذكلفهإذو مهإ:"ذث ثههذ ذ قةهأذمعموذ
ذكل  مط وذمههإلذذذ ج ههأ ذقم ا ذيههإل ذَّههإلل ك ذوكلاقي  كل ههها ذوكل فا
ذ".فإذو طهذج  لإذو ع أذبإللاقين إلبذكلذعَذدقذَّإل ذ قذذ كلاقي؟

ولىذل ذنهإلسذكلهد وذبهإللاقيذل هإلسذق هههفهأذكلخفذقوَّهإل :"
بهإلل سهههحذموذقج ه ذوَّهدذجق هتذج ههه  ذكلفهإذ هههفىذكلفهإذجفاهإذ

ذ[.66]و ف ذ  سحذجفىذ إلهاذرفاإ"

بذجضههه ذكلهفههإذجهطههإذوهه ذجهفهىذذوَّههإل ذجه هاذبهوذكلهخه ههإلذ
يإلذق مإلذكلطإلأذإسذذكلاقيذذإن إلذنإلسذموذج   ذكلفإذ فىذكل طةا:"

 ايإذوإن إلذه ذمطإلذكلَوذذكلفإذجفاإذو ههف ذم ههيبإلذ،سذكلفإذنإلس
ذ.-و قب ذ كذ-"ذوكل  فف
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ذقج  م ذ ذكلسهههطو  وَّهإل ذق ضههههإل:ذق هههحهإلبذكلاقيذقجهدكا
ك،دهإل  ه ذقسذ حفَ ههإلذو فف هتذمطم ذقسذ ع ههإلذوك ههه ح  كذ
د وذ  ف كذقسذ ق ل كذ ذنعف  ذ عإلجض كذكلسطوذباق م  ذ إيإلن ذ

ذ[67]"وإيهإله   ذ هدرهأذ   هإلذإسذكلعهإللِذكل ط هدجذَّهإل :"وجوذكبوذ 
ج إلاذبوذوجوذذ ذ"وب وذجبإل هذ ف  فبذلطفسهإذكل خاجذب وذكلفإ
قسذمعإلويهذبوذقب ذ ههفاإلسذبإلعذ ههقإليهذموذ هبذقوذوجقذذ سههإلج

ْنمإل ذ قإل ذقب ذكلدج كا:ذ هه عتذج هه  ذكلفإذ ههفىذ بأنثاذموذو
كلفهإذجفاهإذو هههف ذ طمىذجوذمثهأذههذكذإ ذمث ذب ثهأ ذ قهإل ذلهإذ

إلذقجمذب ثأذهذكذبأ ههإل ذ قإل ذقب ذكلدج كا:ذموذ عذجن ذمعإلويه:ذم
فإذ ههفىذكلفإذجفاإذو ههف ذذموذمعإلويه ذقنإلذقرةاهذجوذج هه  ذكل

و خةان ذجوذجقيهإ ذ ذق ههههإلنطهكذبهأجضذقنهتذبمهإل ذث ذَّهدنذقب ذ
كلهدج كاذجفىذج اذبوذكلخ هإلبذ هذناذ لهكذلهإ ذ   هبذج اذبوذ

ْنهإل ذب ْس.ذذكلخ هإلبذإلىذمعهإلويههذقسذ ذ ة  ذ لهكذإ ذمث ذب ثهأذو
 ههألتذَّ إل مذجوذمسههألهذ قإل :ذ ذق جي ذَّإل :ذذوَّإل ذقب ذه  ذ:"ذ

:ذمإلذَّفتذباق  ذمطذذقجبع وذ هههطه ذَّفت:ذذَّفتذَّأذباق ك ذَّإل 
؟ذَّهإل :ذنهإلسذكبوذنح ذموذر سههه وذ هههطهه ذنهإلسذ  م هذذ رذكبوذنقذ
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ذو ههه أذجةدذكلفإذجوذ ههه اذ قإل :ذإن ذ،ناهذقسذقِدذ لكذ هههي إلذذذأؤ
ذلك.دامإذكلفإذجف كذوقدانذمإلذقدفإذكلفإذ

وجوذكل ههعة ذَّإل :ذ إلاهذج أذ سههألإذجوذ هه ا ذ قإل :ذذ
قرةان ذقنتذباق ك ذذ:َّإل ذبوذمسع  ذ ق  ذ اإذنذكذونذك نإلسذ

 قإل :ذق ذ عةة سذموذهذكذ؟ذقرةا إذجوذبوذمسههع  ذو سههألط ذ
جوذجق   ذو  ط ذجطهديذِثاذموذ لهك ذوكلفهإذ،سذق غطىذقاطاههذ
ذبهههههاق ههههه .ذ ذقرهههههةههههها  ذقس ذمهههههو ذإلههههه  ذقدهههههب

قيذ ه إلاذ َفط ذذ:ذ)ذَّ لإذ-جضه ذكلفإذجطإذذ-ونقأذجوذقب ذب اذذ
ذَّفهتذ  ذن هإلبذكلفهإذباق  ذ( وَّهإل ذكبوذ ذوقيذقجضذ قفط ذإ ك

ذ ذدقذجبإلأذجضه ذكلفإذجطإ:ذموذقدر جقيإلذل سذ  ذن إلبذكلفإذول ذذثق
جفىذمإلذه ذمطإذإ كذلق ذكلفإذذذذجِذج هه  ذكلفإذل ذ درذذ  ضذبإذ ههطهَذ

ذذ.[68]ج ذو أ

وموذكل عق  ذقسذك،د إلنذكل هههاجاهذإ ةإلبإلذو حا  إلذذذذذذذ
ذههإلذكلغ هبذب ك ههه ههذكلطة مذكلخهإل  هه ذوكلطة مَذم هههدَجذذذوإبهإلدهه ذ

ذذ﴿َّهإل ذ عهإللى:ذغهتذ وسذ ةهد هأذقوذ غ  ااهإلبهتذبعهدذقسذبفؤذ لق ر وق
إلذ طهق ذلققق قعر ذثَ ؤ َإذبِهإللر قِ  ِو إلذِمطهر نهق ذر قرهق ذ،ق إلِو هِأ قَّهق ذك،ر ضق إلذبقعر طهق فق ر ذجق  ققق ؤ ق
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إلِ ِ  وقذِمطهرذ َإذدهق طهر ذجق د  دهق
ذقق ور إلذِمطَ  ذم  ذ ق هق ِ  وق ذكلر ق ذ-ذ44كلحهإلَّههذذ﴾َإ

ذ ذ  ِذ47 ذهذذىذكل ة هدج سذبهإللاقيذههذقيذم هههدجذ هههاج ذك ههه ققذذور
ذك،د إلن؟ ذومِذ ْوكذ،نفسههم ذك هه  ج وهإل؟ ذون فذ  ؤذذوذقيذا ب 

ذ ذ هعههإللهى:ذ هههفهههِذذكنه هحههإل ق ذَّههإل  ذَذ(ك،دهبههإلجذوكلهاههبههإلس؟ وكذِك هؤخههق
ذ بهإلجقَه ر ذكلفهإِذققدر ِس ذَ ور بهإلبهإل ذِمور ذققجر بهإلنقَم ر ذ( ذوَّهإل :ذ31كل  بههذذ)ذوقجَهر ققنر

ذ ذيقأر قسر ذكلد  رِوذمإلذلق ر ذِموق اقَج كذلقَم ر اقنإلاَذ هق ذ هَ .ذكل ه جمذذذ)ذذبِِإذكلفإَذلقَم ر
ذ.ذ21

ذكلاقيقذ ذذإس ذوكل ا  ضق ذه ذمههإلذ قذذكل ههذم ن ذرههق ب وذكل ااذذأق
جفىذذذذدَذ سهههاطهِذإ ذمضههه فهإلذد  ذقوذوك بهإلذقوذداكمهإل ذب هإلذ ذوجبه ذ

ذكلط   ذقوذ َذ ذ،سذهذكذموذكل ة مدذبإللاقيذإضإل ه ذذ ذجف مإلَأذ قذحر
جهذ  ذكلد وذوَّدذَّإل ذج ه  ذكلفإذ هفىذكلفإذجفاإذو هف ذمة دقذ
موذقددثذ  ذقمانإلذهذكذمإلذجو إذجإلئ ههذجضه ذكلفإذجطمإل:ذ)ذ  إلذ 

ذ.[69]ذ(  ذل سذمطإذ م ذجقذ

ذذلقهدذدهإلو ذق هههحهإلَبذ بهأدهإل  ه ذ ة  ذذكلاقيذك د ةهإلجق
ذ دكذبهإلل  هإلبذوكلسهههطهه ذول سذلم ذ  مهإلذدةهه ذذكلاقيذمق هؤذذإج هإل ق

ذجرهذوقَذمةدَؤذذذاؤذَِّذكلعقف ذقَذذ،سذك   مإل قذ ذيقذ ههِ ذذذتر
َ ذق ذ ههَ ذإذوك ؤذسههَ ذذضههحتر
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ذطهقذيؤذةقذإذو قذ ههه ج هَذ ْموذكلا ههه  ذ هههفىذكلفهإذجفاهإذدهدوَ ذذذتر هذ  ذ
دكذذ كذبإلل د ذمسههاطِذنإلسذمع هه مإلذموذكلخ أذمسههدؤذذوَّدو ههف  ذ
ول سذبعدذكلا هه  ذجفاإذكل هه مذوكلسهه نذموذلإذهذهذذإلاإ ذ
ذ ذفقذطرذبإللط   ذ ذ قذذكدمق ؤذنإلسذذ لكذذذذ.ذث ذه ذبعدقذاهَذكلخإل   ذذجطمإل.ك 

ق  ذموذذ ذ   وذقسذ   سذكل ةا قذذإسذكل ف  اذكلعقف ؤذذ
  مإلذذذذ رذاِذإذ  ذكلقضهإليإلذكلدن  يهذكل  ذل ذ قذق ه  ذكل ها عه ذول طؤذ

ذ ذقرذو ذ قذذن     ذموذق وك ذ طَ  ِذذذجف مإل ذق كم ذذذةأذكلح أق ذمإلذودأ 
ك،مههذ  ذ ضهههإلاك مهإلذذذإ ههه هإل  مهإلذوضهههة،ذمسهههإلئفمهإلذجفىذ هدِذ

ث كبإلذذكلد طاهِذذ،ذبإللة كاكِ ذبقذارذكل ههه جويهذكلعإلمه ذموذا اذقسذ َذ
ذلف قذذ ج عه ذذذسقذوجقإلبإل ذقوذ   ذ كلد وذومقإل ههدهذدذ إلذذذبث كبِتذذس 

ذوإن هإلذ اب،ذب عهإل  اذكل ههه كبذكلهدن  يذوكلخ هأذ.إضههههإل ههقذو
ذ.كلدن  ي

ذ ذ هقهطه هوذمهطه هقهههذكلهفهاكغذكله  ههها هعه ذوَّههدذرهق ذإس ذفههق مهوذذتر
ذك   مههإل ذذذكلط ههه  ذكل  ذ   وذك  هههاطههإل َذ إل مههإلذ  ذج فاههه

ذقرذ طةغ ذقسذ ذ َذذ وك  هههاطبإلط ذذك،د إلنذكل هههاجاهذ ذ  ذ كئامحق
ذذكل طَ  ذكلعإلنذكلذيذ ق نَذذ ذوقسذ ةقىذمةإلَ ذكلع فاهذكلخ سههه

ذذذبهإذكل ة   َذ كلهدن  يههذذمهإلئفههذكل خهإللفهإلِ ذذذمطعهإلذوإل كمهإلذ حهتق
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 ذذاإل ههاجد  إلذذهذذكل  عفقهذب دب اذكل ههأسذكلعإلن.ذ،سذ  ذكج بإلجِذ
و لكذذل ها حذكل  إلبذوكلسهطه ذجفىذكل هإلجعذومخإللفه ذذذك  اإل إل ذ

ىذكلفإذجفاإذو هف ذ   إلذمإلذق هإلج ذإلاإذو هاهذج ه  ذكلفإذ هف
)وإ كذذذ:مجوكهذكلة إلجهذإ ذكلةخإلجيذموذدد  ذ ههف  إلسذبوذبا 

ذ ذذذدإل ها ق د هوذ أجك و ذقسذ طههههه لم ذجفىذد  ذكلفإذ  ذذذقهأق
قن لم ذجفىذد  كذ إنكذ ذ دجيذذ  ط لم ذجفىذد  ذكلفإذول و

ومهإلذ ةاقذمطهإذدهإل ذو هإل هإذذ [70]كلفهإذ  م ذقنذ (ذق  هههيهبذد  قذ
نذبق لإذمخإلمبإلذق هحإلبإ:ذ)ذإن ذوكلفإذمإلذجفاإذكل ه مذوكلسه 

ذ َذ ذذ  سذجف ؤذ سهههِ ذب ههه ا ذإن ذل ذقدهِ ذذأؤ ذإ ذمهإلذقدهق س ذول ذذأؤ كلقِا
سإ ذمهإلذداؤذذنرذقدا ذ    َّفذلف   جذذ ة  هد ذذن هإلذقنهإذ ذ[71]ذ(نذكلقِا

ذو َذذذبهإذكل مهإلسَذ ذ قذعرذجوذكلسههه ا    ذكل هإلضههه ذذذأذبهإذكلحهإلضهههاَذقهق
ذو َذ بهإذذو  خفَفذوذبهإذكلخففذ  ذ كئامذك  مهإل ذكلسهههفف ذةقذسهههر

 ذو طق  ذبإذحضههإلجممسههإل امذجنبذكلكل ةد ذوذكل سههف  سذجوذ
ذكل  ك أذكُ ةإلب ذم ذكلثقإل إل ذوكل ة  عإل .ذذدةَأذ

ذلف  هها  ذ  ذهذهذذل ج اكفذبإلل ههفهذكُن ههإلئاهِذذن إلذقسؤذ
ذوكلع هأِذكل ط قهه ذ ذ طةغ ذإافهإللَذذ  قوذ مهإلب ق ضههههإلههإل ذم كيهإل
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ج قهإلا ذو هههب  ذوك ذههإل ذ م ذ ف حذبهإلبهإلذوك هههعهإلذلف اونههِذإههدكَجذ
ذكله مههإلسذ ه ذ هقذذله سههههإل هامِذ ذاِذ ه ذغهق ذو هَذ ه ذ ه ه جِذذوكله ه ههإلسِذه ذذ َذو ذ قذه 
ب هإلذ ح هإلجذإلاهإذموذكل هههةهإلجههذوك َّ حهإلماههذوكلةاقمذذك   مهإل قذ

ذإ ذموذا اِذكلد وذوث كب ِذذوكل ةد دذوكل ةد  ذضههه وذضههه كبِ،ذ
ذنهِذكرذذقي ذ ذجهوذقده ههإلمههإذو هعههإلله ه ههإ ذقوذرهفهرذذفه    ذبه هوذكُلهمه  ذذ، 

ذا اك ذوكل  ا إل .وكلة ايذ  ذكل ق

ذد ذعهقذبث كب هإذ  ذكل  هإلبذوكلسهههطههذ َذذكلط ههه ؤذذإسذكل  ههها  قذ
ذ ْلاههقذكل ة   ذكُ ههه م ذو ر ا هقذذجق ههه هإل ق ذذهَذد ذ َهذ ذكل  ذ قذإذك،

كل  ههها هإل ذوكل عهإلم  ؛ذقمهإلذذاههِذ ههههدكَِّذبهإللق مذوكلع مذومِذ
 ذ م ذذإذلف   جذوكل ةهد ذإذوَّهإلبف  هِذب اون هِذذكُن ههههإلئ  ذذكل  ههها  َذ
ذذإضهإل ه ذ ذ.ذوبإلل  ها ع وذمعإلذ َذ إلاَبحذونقذوجذوم سهب  ك،مهذذَأذ ك هِ
ذَُّهإلمههذمة  ِ ذمسههه ا قذ جهإلم  وذجفىذ ِذذطعههِذوكل قذذكل هههمهإل مِذذمهإل
ِْذ قذوذمَذ رذم يطاقذ ذ حفَلذ رذ قذ قذ ك ْقذذو  مههإلذذوث كب قذذكلعق ههدمِذذقو ه ههإلذنط 
ذمقذطرذومقذذجك ذ  ههه  ذ ذو قذداههإلم ذذجق ذارذ  ذكلثههإلناهههَذدَذ ههِ ذذكل ةابهههِذذبا ههه ههدِذذهههإل

ذكُ ةهإلب ذم ذذوكل فهإلجهأِذذ كل كجاههِذذوكلخةامِذذكل  طهإلماههِذ كلةطهإلا
ذك ذكل مإلسذوكل  إلسذوك،د ك .دؤذةقذس قذمَذ
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ذ ذ ه هعهفه ذبههإللسههه  ذقمههإلذ ه ه ههإل به هوذذكله  ههه هانهههِذذكلهثههإلنهاهههِذذهِذ ههق
ذذكل  ههفحاهَذذ ذوه ذكل ا عاهَذوكل ضههع  ذذكل  هها ع وذكلفقم  ذ

ذكلفا يهههِذمِذبههأوَ ذ ذذمههإل ذم ههه فحههإلِ ذذوكلة ههإلجاههه ذ ههإسذكر  فق
ذلهدمذكلةهإلنة وذ ذ َذ ه هإلذجف مهإلذذكج  هإل ِذذ ذ  هاقذغفرذكل عة اذجطمهإل

ذمإل.إلذلقذ قذ مِذي ذةقذو قذ

ذ  هههاطبإلِطذذ ذق كم ذ  ذكلفقإذكُ ههه م ذجإلمه ذذذ إلل  هههفحهَذ
مطمإلذذذهذكل هههإلجعَذاقذةقذ قذكل هههاجاهذكلع فاه ذ ههه كاذ   إلذكجرذذك،د إلنِذ

ذلقذذ إوَّهإلنذكلهدل هأذجفىذججهإل  هِذ ذذ رذ قَذذ رذقوذمهإل هذقوذجفىذكج بهإلجِذذذ ل هأ 
ذإ.إلغإلئِذ

ذذبث هإلن وذ فهدم ذكلفهإذو مهإ ذجف ذنانذذذومطهذذق  ىذكُمهإلنَذ
ذكج  هإل ك ذ ذل هههإلجبذكلخ ا  ذك، عهإل ِذذمطهإذجفىذمةهدقذمه  ِ ذذذدهدك

ناكهذإ كذك،جاكضذبق لإ:)ذذدفِلذذذل  هفحهِذذومفبإل ذذ وكل  ها إلِ ذ
ذ إلىذذ [72](ههذمذوإ كذههذمذك  امذوجفىذكل ف ا وذث هإلن سذذاقذ ِذ هههق

ذج هانإلذهذك ذل ذ غِذ ذكل َذذكل  هإللِحذذنَايهَذذذبر فهذجوذك   مإل ذذا هق
ذلهدمذكلةعِضذ ذوإسذضههههإلَّهتذ كئا َذكلفقم  ذذمهإل ذوك سهههق ذعهق لهدمذذتر
ذا اه .
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ذوك هفقذذمطذئذ ذ   ذكلفقإذكلحطف ذذذذمإلمسه ا قذذذهذهذكلطَايهَذذذتر
كل إلل  ذوكلحطةف ذك ه  ه دإلذم فقإلذ   إلذذك ه حسهإلنإلذوكلفقإِذ

  ذذذ دج هذكل إل عاهذ   عإل ذ ذ  عإلجضذم ذكلط    ذولدمذكل
 دذكلغ كل ذوموذكنخاكمإلذ  ذك  ةإلهذكل إلل  ذجفىذذ ؤذكلقاإلأذثَذ
ذ ةعإ.

جمدهذك ه خ  هإلذ ها حإلذومبإل هاكذذذ  ذقو ِذذذلقدذنإلسذكلفقإَذ
ذ ذث ذكنرذموذكلط ه ِ ذ ه إلذ،هأذذجطإذك ةإلهإلسذم  كْيإلسذقددَذذذةث ق

ه ذقماِذذد وذ  ذبهدكيههِذكل ع  ِهذذكلاقيِذذكلحهد ه ذوثهإلن م هإلذ،ههأِذ
ذفهىذنقذجهذ ذفذكلهعِهذ هههر ذثه ذجهفهىذكلهحه ه هههِذذوك  ههه ههد  ِذذأِذفههق ذبهمههإل 

ذ حسهإلنإلذوك ه  ه دإل ذولعِذمطمإلذك هذذذوك  هاطبإلِطذ ق ه  ذذجف َذذذبق
ذذذكلفقإذ وجكذنإل هفإل ذ موذكلفاكغذكل  ها ع ذذذذ هإل هعه ذذذجوذمسهإلدإل  

ذثؤذِحذكلذيذك  َذ ذ طَ اكذو قع دك.ذلإذكلم  َذذتر

ذكلهخههإلمهِسذ ذكلهمهةهاي ذكلهقهاس ذذومه ذبههدكيههه َهايهههَذذقرههذ ر ذنه
ذ ؤذكل  هههإللحذ قذ ذذَحذضهههِ ذو  ةف ج ذ حق مإلذذ  ذجطهإلو طِذذذ  ذاهإلذكلة  طِذ هههق
مإلذذقه  ذذةمإلذكنمديذبأول يإلِ ذوج ؤذذ سههيطاه ذو حذودإل اه ذذضههاوجيه ذ

ذوج ؤذم  ذ  َذ ذذ قذمههإل  ذكل عف ههأق ذكلسههه ن ذكلههد وذبوذجةههد بمههإلذ  ذذج 
ذو ه هحذلهمههإلذمهطه هقه هقذ ذكلهط ههه ذوكلهفهاكغذكله  ههها هعه    ذكله  ههها ه 
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ذكلقاك  ذبإلبإلذمَذ ب     هذ  ذقَّ ك ذكلا ه  ذ هفىذكلفإذجفاإذاجإلذ هر
دذبإلل موذمق ب وذمإلذه ذم ف ذومإلذه ذذذإو ف ذوق عإللإذو قا اك 
ذوبطى ذكبوذ   اههذوكبوذكلق  ذمَذذذوكل  هإلسذوكلحهإل , ذجف مهإل ذةر ذ هق ذذأق

مهإلذذب وذ ن    ِذذمبهإلده ذكلسهههاهإل هههههذكل هههاجاههذودهإلو ذكل     قذ
ذمإلذك،  فه.كل ا حهذو اج  ِذ

ذذن ههإلذمفحذك ةههإله ذ ذجفىذذ ههههإلئههب  ذوه ذ قاههإذذدِذ ههق كل     
ك نه ه ههإلاذبه هوذكل ههه هعهههذذذكله ه كَّهفذوكنجكاذمه ها  َذذمضههه هاَبذ

ذكلابقهههلذكل  ههههإللحذق كم ذذىذلةعههأِذوكلحطههإلبفههه ذ سهههع  ذخف 
لمإلذ  ذدإل ذكل عإلجضذذكلط ه  ذنإل هخه ذذجفىذذمه ذهإلذمقدؤذوكج بإلجِذ

ذوكل طإل  .ذ

ذكلط جاههقذث ذر هتذنَايههذكل  ههههإللحذر   قذ  حهتذذذمهإل
مإلذُثبإل ذَّ ع  ِذذجط كسذكل قإل ههدذلدمذكل ههإلمة ذكلذيذكج  دقذ

ذ ذون نِذاهإلِ ذب وذكلَط ذذدِذجفىذكل عهإلضههههَ ذ  ل اكم ذذ هههههقذمهإلذم هههخ 
ذك، كل هههاجاههذ  ذجقيهإذذد هإلنذومه   ذك،د ك  ذو،سذك،ج هإل ق

ذ  ذنفسههمإلذاإللبإل ذول وذََّذذذل سههتذمق هه  م ذ قرامذذذبمإلذقم ج ذذدقذ ههِ
ذ قذكل َذذه ذمعهإلن مهإلذوكل  ههههإللَحذ ذذمطمهإل.ذوإ رذذإلمَذ رهؤ قَّ هههىذذ عهأق

ذ كلضهههاوجك ذكلخ سذكل  ذه ذكلطفسذوكلعقهأذذذاهإليهإل مهإلذدفلق
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ذفهقذقارذذكلفا يهه ذ هإنهإذوكلهد وذوكلطسهههأذوكل هإل ذ  ذ كئامِذ ههإلذذ وجقذذذأق
ذوك ههه مههإلسقذذ  ذمةههإل ِذ ذل مههه  ذكل ههههأسذكلعههإلن ذذ ِذبههإللق قذذ ههدب ا

ذذةا قذمهإلذمَذك،ر قذ ةعفقذذكُنسهههإلناههذوم هإلجنِذ بعهدذذ حسهههيطهإل  
ذكلضاوجك ذوكلحإل اإل .

ذ ذك   ع إلجَذذو  ذكلقان وذكل      وذك،ر ا وذوَّدذقمة ق
كلغاب ذجفىذقجضذكُ ههه نذ  ذم ههههإلجقذك،جضذومغههإلجبمههإل ذ

ذذك، طة ذكل هههإلمهأِذذبهإل ن سهههإلِ ذذكل حف  ذذَفذكل خف ذذوك ههه هدنقذ
ذطرذك ههاقذذ وقر َّإلذوقج إل ذجسهه ايه ذذجقإلئدقذ ذب قإل ههدِذذكلفقمإلاَذاقذ ههق

مح دذجةدهذوكبوذجإل ههه جذوج  ذكلفإل ههه  ذذذذدِذكل هههإلمة ذجفىذ قذ
ذ    فقذ ذلف     ِذودهإلول ك ذمبهإل اِذب وذذب وذوكَّ ذكل سهههف  وذوذمهإل

ذذكل ك هدمذجفىذ  طم ذوب وذمخ ففذكل فهإله  ذوكل اكئ ِذ ذهِذطهؤذق هههِ
ذبمهإلذذذوكُجةهإلَبذذةمهإلجَذكلامإل  ذونإلسذك نرذ كل عهإلمأذمعمهإلذم هإلذذهقذ هقذ هههِ

ذدِذدإل ذ وسذنقرذ مإلذذفِذا مإلذ حتذ ههقرذَ ذمطقذذذهإل ذودإل ههاقذا جِذذذاِذةرذهإلذو ههق
ذوب وذ دجكنمإل.

ذ ذنَذ ذو م  قذذمحههإلو ِ ذذ اَذطرذإنطههإل ه ذ  ذكل  ح سههه وذلمههإل
 ذذوجق هدم ذذكلغ وذك، طة ذك ههها  هإلنهإلذوثقهإل هه ذذ هإلئحههِذذذمقهإلججههِذ

إذومبهإل ئهِذذكُ ههه نِذذمهإلذ  هإلجهإلذجوذَّ  ِذك ههه ع هإللِذذمةهإل ِذذذ  ههه ِ ذب 
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كلحايهه ذذذجهإل ههه جذإل مهإلذمق هههدقذذذ؛ذ فقهدذقضهههإلفذكبوَذإو ههها ع هِذ
ذهذمقذوقضههإلفذا َاذ ض ذوموذكل عإل هها وذموذقضههإلفذارذكلعِذذدقذق ههِ

ذ ذذوك،مههإلنهههقذذوكله هاكمهههقذذكلهعههد ق ذذكُنسههههإلسذوكله ه نهاهههقذذودهقه قق
ذذوكُدسهههإلسقذ ذكلة هههاي ذومقذذوكلع اكسقذذوك  ههه خ فق ب وذذ قذ ؤذمذذور

كلاوداه ذذذوكل قإل ههدِذذوكل قإل ههدذكلعقفاهِذذكل قإل ههدذكلح  يهِذ
ذ ذكل َذذ حهتذضهههغ،ذكل هههاكِعذذوموذدهإلو ق ذذد ذ هقذحر ذذب وذك ةهإلههإل  
له مهههذذكلهغهابه ذكله هعههإل هههاِذذوبه هوذكلهغه وِذذدههد هثههه ذذإ ههه مهاههه ذ

ذ مإلذذ سههه  جةَذذكل قإل هههدذ حتذجطإلو وذنفاه ذذكُ ههه ماهذإ  إل ق
هإلذذ هه   ذجفىذكج بإلجِذكلطذ َذ ح َذذوكددمذم طإل ههقه ذذمعا اه ذذذبطاه ذ

ذ هه رذذذ أرذَذذه ذ كجقذ رذمِذذذه ذ قذمسههإللِذذذَّ   ذذمة  جهقذ ذَوذذجإلا وِذذقي ذذأق ذعقذضههِ ذتر
ْمطههِذذم ذنهأذم غ اكِ ذذذ اهإ ذو   انَذ وك،م طههذوك،د ك  ذذك،

ذكُنسهههإلن ذنح ذكل قذذ  ذجق م ذكلط وعقذذذَأذو  ث ذ ذذهذوك ج دك ِذاؤذِ ذ هههق
ذ ذكل عدي.ذوجدنِذذكلخ اِذذودب 

 عهإل هههاذلف قهإل هههدذ ماذ اهإلج ذكلذو  ذنمهإليههذههذكذكل  هإلف
ِْذذ"كل   اهقدر قى"  فقإل ذذكلط هه  ذمَذذكلسههإللفه ذو جإلذإلىذ ةإلو
َهاِذله ه نهِذ ذوإلهىذذ هعهةه ها ذذهذمهةها قذمههإلذ ه ذنه جهوذدها هاهههذكلهطهص 

هإلذذد ذعَذكلفقم ذلف  ههإللحذوكل قإل ههدذكل  ذ قذذك   مإل ِذإرضههإلعذِ
بمذكذكل   ِإذكلسههإلئِبذذحذ قذجوذجو ذكُ هه ن ذو قذذذكل د دقذذاقذة ذعقذكل َذ
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ذ ذذ ذكلهدكجاههِذجهإلذلف اهإلجك ذكل عهإل يههذلة هاذكُ ههه نم هههاقذذذكلبهإلبق
ِْذذإب هإل ِذإلىذ مهإلجكذ ذوكل حفه ذكل ههها عههذو ةهإلو موذجبق مهإل ذذذأِذههإل

ن هإلذه ذلهدمذكل هإلجنسهههاههذوكلف ةاكلاههذوكلحهدكثاههذومهإلذبعهدذ
ذكلحدكثاه...

ذ كل  هههإللحذوكل قهإل هههدذن هإلذذذم   ذلطَايههِذذذههذكذ فخ ص 
ذطقذ قذ ذفقذإل ههق هإلذذ ذول وذنإلسذنقدَذ  ذكلف اذك، هه ل ذَّد  إلذودد ثإلذذتر

ب وذكل  ا ع وذذذذهذموذمقإلجنه ذ ِذمإلذنحوذب دقذذذ خاجذبطإلذجوذ اإلقِذ
هذك،د إلنذكلسهف إلنافقم ذوكل ضهع  ذونإلسذن إلب ذكلسهإلب "كل

"ذَّهدذ طهإلو ذكل  ضههه عذمحهإلولههذنقهديههذلف هأ ههه هأذوكل    ا
ذ م رذذعإل ذ إسذهذكذ ذ  ط ذموذقسذن هه اذإلىذذب ههفهذقنثاذ   هه 

ذهإلذ  :قرامذجفىذهذهذكلطَايهذن   ذ

 خ ففذبهإلر  فذك،ههدكفذوكلغهإليهإل ذذذقسذكل قهإل هههدقذ -1
ذوماكن ِذ   ذذكلق مذوكلسهههف ههِذذوكُجك ك ذوكلثقهإل هإل  

ذَّهإل ذ عهإللى:كلهدولههذوكل ة  عهإل ذ وذ﴿ذذن هإل ِمطَ  ذمؤ
وذ َِا هَدذكنِراقمقذ إلذوقِمطَ  ذمؤ اهق نر  ذذ152ِ ذج اكسذ﴾ َِا هَدذكلهد 

ذ هةهعهفهَذ ذ هَذوهههذك ذ  ذذكله هةه ه ه ذاذمه هفهقههإلذجهوذإجك مِذةه ذعهقذمههإل
ذومههإلذ سههههاه هةه َذ ذكله ه كمهطه هو  ذ لههكذمهوذ ه هوِذذوجه ه ن
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ذك ره ه فذوكله هطههإلدهاذوكله هقههإل ههأذبه هوذكلهفه ههإل ذ كِ ذ
 كل  عإلجضه.ذذوكل  إللِحذذكل  طإل اهِذذكل قإل دِذ

م ههههإللحذذذذل حق  ِذذمهإلذق كم ذن نِذذبهإلج بهإلجِذذقسذكل قهإل ههههدقذ -2
ذذذك، اك ذ  ذرهإل ههههِذ كلة هإلجههذ  ذم هههإللِحذم ذوذقنفسهههِ

ذإذوَّةفههِذفِهذاهإليههذكلهد وذب  هإلل  حق ِ ذوذ ج  نذقماههإل
ذإذل إلذ ة  ذلفدولهذوم كمط مإلذَدذمدك  ِذبإذو   مِذ ىذطقذسهر

ذوَدذذ  ذمة  ِ ذذكلعضههه يهههِذ ذكل كدههد ذكلةسههههد ىذطقذسهههر
ذكل  ههه انههذوَدذذكل  هههإللِحذذ حق  ِذ طىذبطهإلاذك،مههذسهههر

ذذذكد  هإلجَذذد ذعهقذكل هههإلههدم ذ َذ بمهإلذذذههإلذوكل عا ِفذ     ِذذد  
قوذذقوذمهإلئفهه ذذقوذدهإلن  ذذ قاهإ ذذأِذةهقذَِّذمهإلذموذججهإل  ِذذو اَضذ
ذمهذههذ ذههإلذواهإليهإل ِذم ذ  هاِذذذم طهإل اهإل ذذب  ذمهإلذق كم ذ ةعفَذومهإل 

ذإلىذكل غاإلسذوم هههإل جمِذذل  هههاةدك ذوكلَف ذو هههب   ذ
ذ مهإلذذ  ذمفهإل هههفِذذذههذهذكلطَايههقذذذكلحق ق.ذلهذلهكذ هههإلبهتر
ذذِ،ذكله ضههه  ذوكلهخهفهرذذمهوذجههدنِذذكله ههإلج هخهاهههذمهثههإللههَبذ

ذو قذوكل عههإلَجذ ذوماذكج بههإلجِذذ ذجفههأِذطههإل ِذض       هههإلذذذقِذهههإل
ذذدقذققذمعإل  اهإل ذو قذذذِ،ذوضهةرذذقول يإل مإلذمإلذو ا  ِبذو حق قِذ

إذإذوم ضههه ج  هِذ هِذ قذاهإل ِذموذِدذذذ  مهإلذنث اك ذذذبهذلهكذك   مهإل َذ
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ذمِذاقذمؤذ قذكل  هههفحهذكلعإلمهذكل َذذنح قذبإذذذكل   إِذذو هههفإلاِ
 كلعة  يهذلفإذ عإللى.ذبإر ِ ذ

كلفقم ذكل عإل ها وذذك، ه ل ذوك   مإل قذذقسذكل ف  اقذ -3
ذ ذذذدةيس وذلفطَايهِذ  ؤ ذذذن إلذوج  ر ذجوذكل إلمة  ذول ور

 ذذمسهه حدثه ذذذمةإللمإلذبإضههإل هذمقإل ههدقذذذدإلو ذ   هه  قذ
ذذ َذ ة قذذ  اي ذذذلمإلذجقدي ذذ إنم إلذجة كذجوذ هههاإلاهذإمإلج ذ

ذ هه إل قذ مإلذذج فِذذذهإلذومطمِجذم ههدجِذذذدكناهِذمإلذجفىذق ههإلأذودر
 مإل.ع  ِذِ ذارذمقذذذودإلن اهِذمإلذَّةف ِذذهإلذوجبإلناهِذ  اِذذذواإليهِذ

ذ -4    هإلذ هبذإلاهإذكل هههإلمة ذومإلذذذكل قهإل هههدِذذقسذكر  ك ق
كل عهإل هههاذموذم ههههإللحذكلحايههذذ  مهإل َذإذك ذقضههههإل هقذ
ذذكل طإل ِ ذذضذودق قذكُنسهإلس...ذ عفمإلذدةيسههقذارذوكلعِذ

ذذكلهدن  يههذ ا يهه ذ اكذههإلذ هههمرذماقذنهإلنهتذقوذ  هإلجاهه ذو هههق
ذذ  هإل َذ ذكلةاكا هإل  ذكلطفرذذإل ذ   سذ هإلمهّ ع ذإسذذ  ذك  ةهإله
ذوهههذهذمهحه ههه ذذورذ هَذله ذ هقذ  هفه هقه ذجهطههدهههإلذذذكله ه هاههإل ه هفه  
كلغاب ذذلف اِذكلفقم ذوك   مهإل ذك، ههه ل ذبهإلذكلف اَذ

م ذبعضذك ر   هإل ذكل ههه فاههذ  ذكل  ههه فحهإل ذذ
 وكل أو   .
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ذ كل  ها  ذذذول وذنإلسذكلفقإذكُ ه م ذَّدذكر   ذضه كب،ق
ذ ذذرإلججق ذذكلط ه  ذ  ذنَايهذك  ه  ه  ذكل قإل هديذب إلذقهإل ق

دإل ذ وسذذذذبوك ضهه اكبذوكل سههي ذذضهه يهِذجف مإلذجنإلمإلذموذذكلف رذ
هإلذك،جفىذذعق دمذومق هههدقذكلذوذ هههاإل مقذم ذ قذم فقهذ َذذذَّإلجدم ذذبف جمِذ

ذذكلفقمهإلاقذذ  ذكلة ئاهإل ذوكل فاهإل ذوكل  هإلل فذوكلغهإليهإل  ذ هإسؤذ
ذلهكذ عهإلن سذوَّهإلن ن  وذوك   هإلج  وذنهذذكل ضهههع  وذ   هههفهه ذ

ذ ذذذنفسق م ذ  ذمحإلو  ِذذذكل ذكهِبذذِضذ عإلَجذذدإل  ذكلخف،ذواةشق
ذ ذذذكن  إلفق ذ حد ذذض كب،ق اإليإل مإلذموذذذوقول يإلِ ذذكلق كن وِذذ ذقهدكفق

ذوقمطإلذوإ ههبإلعقذذوجدكله ذذدايه ذذذ هه  مِذارذبإل اذكل قذكل ذب وذمخ فِفذ
ذ ذ.دإل إل  

كلهفها يهههذذذكُجك مِذذ  ه سذإلهىذكجه هبههإلجِذارذ هةهيهطه ههإلذ ههذهههبذكلهفهقذ
كلق  ذكل  ذ ذذقجَ قذذمإلذجفىذا اه ذوكلحايهِذلفقإلن سذمقدؤذذم هدجك ذ

كل ة   ذذذمهإل ذ امذك    هإلج  سذقسذم هههفحههقذجطذذ ة ْذكل طهإلْ 
ذمهإل ذو َذجف ذذجفىذم هههفحههذكلفا ذودهإلن هه ذذذمهه ذمقهدؤذ ه ذذأذا َاذفضههه 

ذ كلة إلجهذ  ذإمإلجذكلعدكلهذذذكلفا ذوم ههفحهِذذب وذدايهِذذكل     ق
ذطهذكلسف  ه. كمقذوكلطَإلنذوك،موذوكل 
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ذكلقههإلن َسذذَّ  ههه ذذول وذنههإلنههتذكلعههدكلهههَذ ذذنسهههباهههذ حههإلو 
ذل    اِذكل ضهههع ذ حق ققذ ذذَّهدج ذذمهإل كل ة   ذذذموذكل  كْسذ كرهأق

ذموذكل  عذ ذذذكل كدد ذ إسؤذ ذةرذجذضههق ذوذ هه مهقذب إلذ ضهه قذهإلذمعإل  اِذذذ،ق
ذ ذفِذر ذدقذ ههق ذبههدوسذمسههههإلأ  ذكل  ذه ذم ههههدجَذذمههإل ذذ فة اِذذبههإللحايههه

ذو لههكذل قذكُن ههإل اهههذوك هههاث ههإلجِذذكل ههإلَّههإلِ ذ ذعذدههإل ههإلِ ذ  ذطقذهههإل 
مهإلذمهإلذومبهإل ئِذمهإلذوثقهإل هإل ِذ او ِذذذكل ة  عهإل ذكُنسهههإلناههذوكر  ِفذ

كلق كن وذذإلذ ضههف ذجفىذمطَ مهِذ ؤذمإل ذمِذهإلذوقجاك ِذمإلذو قإلل دِذوِجكئِذ
ذكل َذذأِذةقذموذَِّذذذمِذد قذ قذعرذكل َذ ذهِذكلعإلمؤذذأِذةقذموذَِّذذذمِذذقذفؤذطقذوكل َذذ اِذكنمِذذِعذا ذ ههق

ذوم هإل جمِذذ ذوكلد   إل  جيهِذموذكل ح  ذذذَّإل  إل ذذة  هإل ذ ذلقذكلخإلضهعهِذ
ذ اكهذ هههاكئَحذذكلحايههإل ذوك  ههه مههإلنهههِذ كل ة   ذ ههه كبههإلذذب ههإل

ذب  ة قإ.ذَبذو  إللِذ

ذذكل  إللِحذذ  ذ حق  ِذذذوكل سإلوكمِذذكلعدكلهِذذدقذن إلذقسذمقِ ذ
ذوكل قهإل ههههدِذذدِذو حهد هذ عهإل ذذذكل ضهههع  وذلهدمذكلفقمهإلا   ا ذذمق

ذِحذ قذذورذد  ذمقذذذ سههإلؤ ذد هه فإل ذ  ذذَّ كن طمإلذكل ف مهِذذلإذ ههاإلاهَذذ  
ذكلهدَّ قههذب  ههههإللِحذذكل ههههإلمفههذوكل عا ههقذذكلخةامقذذَكذفهِذ رذوموذ قذ
ذوكل ف ههه هأِذذهِذفهقذ رذكل  كمط وذجفىذكلَةذذ   ِ ذ ذوكل ههه  ذ  كل  ذذهقذفهق

ذذ ِذف ذ قذوكل ؤذذوكل  إللِحذذ قِذكلحقذجوذ    ذق حإلِبذذذلفطاإلبهِذذَأذه ذ قذ َذ
ذ .مِذبإل  ِذ
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   هإلذ هةهتذذذذكلطَايهإل ذكل ضهههعاههقذذ َذ ةقذلهذلهكذنامذقسذمهإلذ قذ
ذوكلطَايهإلِ ذوقههدك ِذذكلق كن وِذذإلاهإذموذاهإليهإلِ ذ   ذذكلفقماههِذذمهإل 
ذكل  ههها ع  ذ قذذمةهإل ذكلفاكِغذ ب وذذ    قذكل ؤذذموذكلعسههه اِذذعهَأذةر
ذكلط ههه  ذوب وذ ن  يهههِذذك   مههإل ِذذإ ههه ماهههِذ ذكلفقم ذرههإلجج
ذإ ذ،سذكل  هههإللكلقهإلن ن ذووضهههع  هِذذكل  ههها ِ ذ ذذوكل قهإل هههدقذذحق
َهإلذلفضهههاوجك ذكلخ سذبحهإل اهإل مهإلذو حسهههيطهإل مهإلذذكلفقماههذذ دف

ذذدايه ذذذكل عهإل هههامِذذكلق كن وذكل ضهههعاههِذذهإلذاإليإلَ ذه ذ  ذ  هاِذ
ذقهَذجهإلمهه ذإسذل ذنقذذذوقمطهإلذوم هههفحهه ذذوجهدكلهه ذ ذذأر ذ ههه  لاهه ذذذإنمهإلذقَّهأ 
وكلَف ذوم هههإل جمذذل سههه   ذك  هههاةدك ِذذَّإلبفاه ذذوقنثاَذو ان  كذ
ذكلحايإل .

ذ

ذ
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 الشوروي الفراغ التشريعي واحللُّ
ذ

ذذدقذ أنؤذ كلفقمإلاذ  ذذلد طإلذ  ذكل بإلد ذكلسإلبقهذقسذمطإلهجق
ذ ذمحهإلول م ذمهق  هإلس ذذةقذفقذثرذمهإلذمقذ رذكلفاكغذكل  ههها ع ذ ههههإلنقذذمط قههِذذذاقأر
ذك  رذ بهإلُ ةهإلبذذذجفىذكلهد وذبهإضههههإل ههذقد هإلن ذذاهإلَ ذ ِذقو ه هإل
كل هذم ن ذذذكلاقيِذذوكُبهإلدههذكج  هإل كذمطم ذجفىذمةا ِذوكل حا  ذ

قماهإلذذمإلذ  ذ دب اِذدق ذذذب  هههإل جمِذذجفىذك،مهِذذذم إلذك   اإلَ ذوثإلن  َذ
ذوك هههاةعهإل ِذ إل مهإلذذذكل  ن لههِذذ  ذَّضهههإليهإلههإلذكلهدن  يههِذذذههإلذجوذكلةه  

ذبطصذكل  إلبذوكلسطه.

ذوك ؤذ ذذضهههحق لدمذكلفقمهإلاذذذ قذجِذ   هإلذَ ذذذأِذفهقذلطهإلذنذلكذمدمذكلخق
ذذوضههعاه ذذقوذَّ كن وقذذ ههاجاه ذذذ ههاإل ههه ذذذوكلعف إلن  و ذ اونذكد   ق

ذكُ  م ذ  ذداإلمذك،مه.ذكل  ا ِ ذذم َِّ ذ

ذك ؤذ ذذضههحق ذذذنأ  ذ هه كَ ذذذهذك ذوبق ذب أذم ضهه جاهذوإلحإل  
كلفاكغذكل  ههها ع .ذذذمط قهِذذذب غ اهِذذكل هههاج ذكل ف أِذذكلةد أِذ

ذذلفط ه  ذوكضهحإل ذذكل بإل هامِذذكلحإلن اهِذذ لكذقنإذإ كذنإلسذمةإلَ ذ
ذةرذ ذلَذ ذذ  مإلذ  ها   ذذذ رذاِذاإ ذ إنإذ  ذكلقضهإليإلذكلدن  يهذكل  ذل ذ قذ ذذسق
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ذنف إلذدإلولرذذذ عق دكذو هع به ذذ ذ   ك َذدإل ه  ذ لإذذَّ كجدقذذطإلذك هاطبإلطق
ذذمذكل  ا ِ ذىذإلىذمس  قذَّقذارذ قذ ذ.  ذكلط  

ذك ههه اكمقذإسذ ُِ ذ مهإلذ  ههها عَذذقسذ   سقذذكلهدولههِذذ ههه ماههِذطهإل
ذذكلط اهِذذوا اِذذ اهِذكلطؤذذإِذارذب ف قذ   إلبذوكلسطه ذذبإللذكل فهِذذوث  ق
ذذم ذاقذقِذف قذكل  ههها ع ذمَذذكلفاكِغذذمط قهقذذذ ةعَأذ مإلذل ذذذجاهِذارذإلىذكل هههؤ
ذ ذ ّذكُ ه م  ذول ذ قذذمِجذمإلذلفطؤذ ذنسهب قذث ذ قذب إلذ َذذ طضهة،ر ذمعإلل َذذذضهحر
ذاقِم.ةقذ قذعرذكل َذذموذكل فإلِ ذذذفه ذمإلذبإذجفىذِ ذ ف ِذ

ذذذسهههدك ِذول سذلمهذكذك نرذ ذمقذذذمور ذاقذخر َهإلنِذذج  ذإ ذبهإللفة اذإلىذن
ذ مإلذكلا ه  ذذققذكلح   ذومةؤذذهإلذكل هاعَذجقذن إلذَّاؤذذ إلجاهِذكل ه جمذكلةق

ذوه ذمهإلذنَذ ذذذاَذة ذعقذكل ا  ذ هههفىذكلفهإذجفاهإذو هههف   ذذجطهإذبهإللحههأ 
ذ  كذذكُ ههه مهاهههذجكنهِذذ ه ذجه ه ذكلهعهقه ههدمِذذكلضههههإلجِبذذي ذوِذ جقذكل ههه 
ذ قذومَذ ذذ ذةهق ذجك ذب هههف هِ ذذ ههههإلمهأ ذذ هدب ا ذذإذمطمجق ذ قذل هإلذ هههق ذ هق جطهإذذتر

ذذإل ذيّذ ههه ِذذذف نإلذدضهههإلجيإل ذكذلف سههه ولاه ذو هههذ إل  ذذذ ذوق كا كلط ههه َ ذ
ذل جرذمسههههإل ِذ ذاك ذوضههههإلمِذذاِذ هههَ ْمطهه  لفحايههذوكلعهدكلههذذذطهإل ذوك،

ذذذوكل سهههإلوكمِذ ذهِذك،مّهذذإَّهإلمههِذذنح قذذذمسههه ق   ذذذَّهإل هههد ذذجفىذ هههاكط 
ذ.وكلدولهذكل  جويهذكل إلهدم
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ذ ذ ولههذذ هههعهَبذذذطهإلذ عط ذقسذ ق نقذلهد رذذكل ههه جويؤذذإسذكلحهأؤ
ذذإذكل هه جويهِذ  ذ ضههإلاك ِذذذكل هه جم كن و ذذوكلق ذكلق كجدِذذِ ذب ضههر

ذذ ذونف فهه ذمهه ذومف ِذذه ذنهقذدوؤذمَهذ كلفاكغذكل  ههها ع ذ  ذذمط قههِذذذاِب هأر
ذك    هإلجاههِذ    ذمةهإل  ِذ وك َّ  ههههإل يههذوكلسهههاهإل هههاههذذمهإل

وكلع َّهإل ذكلهدكرفاههذذذوكلثقهإل اههذوكل هههطهإلجاههذوكلعسههه ايههِذ
ذذذأذ هه اك ذفَذ إلذ  رذوكلخإلج اه ذبِذ ذم طإل ههقه ذذذ  ام ذجفىذوقذذذإل ذاّذسههإل ِذم  ههؤ

ذذَ ذحق ذ َذذم  هإلمفهه ذ  ذذنههقذاقذوكل  ههه قذذهقذوكلعهإلمهؤذذكلخهإل ههههقذذكل  هههإللحق
ذوكلعبإل  ذو قذذكلة  قذذ ه سَذو قذ ذذوَذ قذضهر ذ قذو َذذكلحق قق ذذذاَذسه  ذةَذ هَ ذذكلقاإلنِذذأق

ذبإلل ك بإل .

ذ ذذبإل ههاطإل هذإلىذكل ههاجاهِذذإسذهذكذكلحأؤ  ذوإلىذهِذيؤذوِذ جقذكل هه 
ذذكُجك مِذ ذ ذ َذ إلجاهِذكلةق ذةق ذكل ف  أذدايهقذذدذجفىذ ههع دذكل كَِّ ذسهه 
ذذ  ذ إلجِذهإلذكلةقذوكر اإلجِذذهإلذكلعإلنقماِذذ دب اِذمإلذ  ذومسههه ول  قذذك،مهِذ
ذمهإلذجفىذكل ؤذ ذو هههةهإلج قذكلحا ذ ذجقذمهإلذَّاؤذذذلط هإلئِجذذ  ذجِذ رذكل ؤذذأِذ ه ذحق ومهإلذذ ر

ذ ذ.ذكر إلج ر

ذكل ههه جويههذب ضهههِ ذذ ق نَذذإسذك،مههذإ رذ ذ  ذ ضههههإلاك مهإل
ذكل طهإل هههبههِذ  ههها عهإل ِذ ذوكلخهإل مههِذ،د كلِذذمهإل ل  ههههإللحمهإلذذذمهإل
مهإل ذذمِذههإلذو قهد ذجِذ    ذذل سههه امِذذعههِذمهإلذوكلهدك ِذجفىذقمطِذذذهِذَهقذوكل حهإل ِذ
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ذ ذ ا هههَ ذ قذذ ذبهذلهكذ كئامقذإن هإل ذوكلةطهإلاِذوكل قط وِذذكل قع هدِذذأِذ هإلمهَ
ذ هقذكل عةِذذِ،ذور قذذكل طَ    ذ ذكل قرذذنح قذذقِذ رذهذوكلسهههؤ ىذذك،جفقذذدِذ ههههِ
ذ قذمهإل ذو قذف فِذههإلذو  رذل    ِذ وذذ رذ قذجفىذ جهإلمقذذذكلايهإل مِذذمقذجوقذ ذبهذلهكذ ِذطؤذسهههق
ذ عههإلنِذذي ذوِذ ههه جقذذوِراقذذن ههه  ذذموذ  ههها   ذذوِذ رذاقذم يطقذ ِْذقههَ هذَجذإذو  ك
ذه.َاذو سإل ِذ

ذ ذإذكُن هههإلئاههِذل هههف هِذذكل ههه جويذنَاك ذذإ ذقسذههذكذكلحهأؤ
  ذ ههأنمإلذذذ رذاِذ قذذل رذذإذبقضههإليإلذ ن  يه ذ ذول عفقِذو ههاإلاه ذذمضهه  نإل ذ
ذ قذكل  إلبذوكلسطه ذولِذذن  َ ذ ذذكلح إلنِذذ رذمةق قذذذهذموذكد  إلجِذجِذا ذحق
ذذوكلفقمإلاِ ذذوإسر كل هههعب ذذذهِذ ذجإلمؤذ اإذمذذكل  هههإلجنهِذذنإلسذلم ذد  

ذ قذَّدذ َذ ذذذوكل  ه  كِذذدذوك ج اكضكلطقرذذإلاإذ همإلنَذذإَذ ؤ إذ  ِذجِذارذ  ذ هق
ذ ذ.وكهَذدرذو ق

ذذهذهذك ج اكضهإلِ ذذذقوَ ذ ذ عط ذوضه قذذكل ه جويؤذذقسذكلحأؤ
ذ أذجف م إلذذح قذموذرإلججذكل  إلبذوكلسههطهذومإلذ َذذذَّ كجدذوإل كمإل  

ذقوذ قذ ذاقذسهههر ذوه ذبههذلههكذْيههإل م ذطههِ ذلههإذ  ذكلههد وذوك مههإلن ذذدذإل م ههإل 
ذذذك ههها عهإلِبذذوجهدنِذذبهإلل ق ههه اِذ كل مهإلسذوكل  هإلسذذذكِ ذ ةهدؤذمسهههر

اقَج كذذ﴿جك ذك،د ك  ذوكلفإذ عإللىذ ق  :و    ذ إلاذ هق اقنق ذ هَ ذلقَم ر ققنر
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إَذ أر قسذبِهِإذكلفهؤ ذيهق إلذلق ر ذكلهد  ِوذمهق وق إلذ﴿ذ ذو ق  :ذذ21ذكل ههه جمذ﴾لقَم ذم  مهق
ا  ذ.ذذ38ذك،نعإلنذ﴾ قاؤمرطقإلذِ  ذكلِ  قإلِبذِموذ ق ر

ذذج اكضهههإل ذقسذم هههدجقذوثهإلن ذك ذ كل ههه جويذه ذذكلحهأ 
ذكلاقيذكل هذم نذو لهكذمهإلذجِذ ذذكلفقم ذوكل قط وِذذجفىذك   مهإل ِذذذ هبق
ذكل ضع ذ  ذهذكذكل ةإل .

ذذوثههإللههَ ذ كل ههه جويذوكلق كن وذذك ج اكضههههإل ذقسذكلحههأؤ
كلهقه كجههدذذذ ه ذإنه ههإلِجذذ هههه كا ذكلهفهقهمه ؤذذكله ضههههعهاهههذوك  ه همههإل قذ

ذذكلسههإلئبهِذذوكل  هها عإل ذكل ضهه ابهِذ ذمإلذضهه كبَ،ذ َذ َذكل  ذ ذ حر
ذوكضهحه ذو لكذ قذذه ذطقذ  ذإ ه ماهذبقذ ذطرذلم مذمَذذمإلذرإلضهعه ذفَذعقذةر  مإلذيِذ هِ

ذمإل. ِذو إلاقذ

ذذوجكب َذ ب سههه  كه ذذهِذك ج اكضهههإل ذقسذم هههإلجنههذكلعهإلمهؤ
ذكلعِذ ذف  ذوكلثقإل  ذكلضههؤ ذذ  ذوضهه ذَّ كجدِذذذأِذحر كل هه جوي ذذكلحأ 
ذمهَذذاه هاَذذقمها ذ ذمهَذذواه هاَذذد ذةههر ذإسذله ذ ه هَذ هيسههه  ذا  ذلهفهعه هفهاهههِذذ ههإل ذبهِذارذمهَذذور

ذمإلذ ِذمؤذَاذبِذذكل  ا عاهِذ

ذكل ههه جويههقذذك ج اكضههههإل ذقسذكل  ههها عهإلِ ذذورهإلمَسذ
مهإلذذمهإلذنفؤذ ة عَذذكل ضهههعاههقذذوكل قطيطهإلِ ذذكلفقماههقذذوك   مهإل كِ ذ

قوذذقوذ  هإلجاهه ذذنهإلنهتذ ا يهه ذذه ذكل  هههفحهه ذ ههه كا ذذوكدهد ذذ  ذنهإلِ ذ
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ذكلطهإلِ ذم ههه انهه ذ ذومطضهههة هه ذذجهإلمهه ذذأذَّهإلجهدم ذ ذ  ثه ذذ َذ ذوههذك
ذعرذإذو قذاإل ِذف ذ ههها  ذونَذكل ذ  ئاإلِ ذذذ سههه  جَبذ ذذِبذسهههي ذموذكل ؤذذذ َذ هههِ

ذكلسهاإل ه ذوك نحاكِفذذلف سهخ اِذذكلقإلبفهِذذوكلف ضهىذكل  ها عاهِذ
ذكلهةههإل ؤذ ذ هف ههه ههأذهههذهذذذم.جهو ذ هفه  لههذلههكذنسههه هعهاضذ ه ه ههإل

ذك ج اكضإل ذجف مإلذوكلا و ذجفىذ ةمإل مإل:

ذ

ذبغ اذمإلذقن  ذكلفإذ َذكلحأذكل  جويذوكلح رذ

 

جوذذذج ذوذقنإذنإل ِذة  ذو ذ طةغ ذقسذنَذبإللطسهههبهذل ج اكضذك،
ذذجدنِذ هذكلحأذكل ه جويذبأبعإلِ ذذإلاإذموذقماِذذل إلذنذهَبذذك ها عإلب 

ذذاذإن هههإلئاههقذط ِذ.ذونحوذ  ذنفسذكل َّهتذ ذنَذديههِذوكلعقهقذذكلفقماههِذ
ذذ  هاك ذذذَّ كجدهِذ ذكن سههإلبِذذنقذ ذقوذجدقذاإلاه ذو ههِ   ذمإلذإلىذكلط هه  ذدق

ف هدب اذكلعهإلنذم هإلذل ذلذ ذبهأد هإلن ذف ذقنهإذم عف ذطرذ ذو ذنقذوك هههاطهإل ك ذ
ذ َذ ذفقذقوذ َذذإذكل هههإلجعَذفرذ ِذةر كلسهههاإل ههه ذذذموذَّضهههإليإلذكلط هههإلِطذذذإفرذ ههه 

ذ إذ حتذذةعفِذىذبِذإل ذوكن فقذإلذوجإلم ذوك َّ  هإل يذوك    إلج ذرإل ه 
َهإل هقذوَِّذذموذجهد  ذذذَّ كجهدذومبهإل اذجهإلمهه ذذمَفههِذ ذقنفَذذهِذسههه،ذون ذس 
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ذومة    ذ م  ذو ذيذدة قذ  ذققذكل ع اضه وذو َذذجقيقذذَْذهذكذ ع  ذذذ ذونأ 
ذذ ههاجإل ذذذجذجوذكلفضههإلاك ذكل هه جويهِذدذجفىذكج بإلجذمإلذ  ههدَذسههإلجِذ َذ

جفىذذذذ اإلِ ذبإل  رذذك  مإلنقذذدَذ  ن ذذجبإلناه ذبأذ  إل َذذإ هه ماإلذو هها عه ذ
ذبغ اذمإلذقن  ذكلفإذج ذو أ.ذكلد وذوكلح  ِذ

ْكويه ذذذطإلذكل  ضه عقذإ ذقنطإلذإ كذ طإلولرذ قإلذذج رذذذقرامذق هدؤذذموذ
ذ ذىذك اِذفقذنَاكذوقجرذذذوق قؤ ذدرذطإلذمإلذ قذدكذلاك إل ذبقذ ر ذفَذو قذذهذهذكل م قذذذَضذدق ذذأ 

ذ ذ. فكذكلحةجق

ذكل َذكلههدناههإلذ  ذكب  اك ِذذ لههكذقسذكلحاههإلمقذ ذمههإل ذ كَ ذذمِذجقذدؤذقههق
ذ ذ؛ذول ِذوجبهإل م ذذة هد ذعرذ ذ قذ  ذجِذ رذومقذذ  ذ كمِذإلرذذ:و رذقؤذ هههِ ذذنهإلنهتذك،د هإلنَذذور

ذكلع فاهههَذ ذوك م ثههإل ِذذكل ههإلجهههِذذ ر بههإلجِذذم ضههه جههه ذذكل هههاجاههه
ذ ذ هؤذمِذذذ ذوكلط كهل وكماِذذ  ذ ِذارذكلحق  ذذمهإل ذمف ِذذذ طف هذيهإل ذذمهإلذ عة هدك ذعفَذإلذ ةر

ذ ذذكلدن  ي ذذ إلِطذلفطؤذذ  ذكلذك ِذذكل طَ  ِذذدايهِذذذب ك  هِذذ إسذكل  ف فق
ذكل قذ ذ قذوبِذذإ   ذجطهرذسهههر ذِراَذذكب  ا ذإهذو ط   هِذ هدب اِذذَّ كجهدِذذِ ذضهههر
ذذذبهإذك،مههَذذوَذهِذارذةقذ َذذ  ذم جِذ مهإلذ  ذههإلذوجاة ِذك ههه عهدك ِذذقِذدرذجفىذ هههِ
ذذذة هدِذعرذ قذ ذكُ ههه نِذذقماِذذذبهإَّهإلمههِذذمهإلب ذاقذموذكلط هههإلطذلِذذذِفذطرذههذكذكل ههه 

ذكلهذيذ َذكلعهإلن ذ ؛ذ    سذبهذلهكذإوذبهإذ،ولاهإلئهِذ   ذهذو َذ ذبهإذن جقذ ِذ 
ذذداهإلمَذ ذو رذوذم  هإلمفقذ رذ هههقؤذذذك،مههذ ك ق كل طف هذيههذذذكلعبهإل مِذذ ذ ههه  
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ذ ذذكل  ها اهِذذكلعبإل مِذذل د إلنذكل هاجاه ذو ه   جفىذقسذذذه فقذكل ا هق
ذ قذ ذ قذمعهإلذههد هإلذوذذكل هههقهإلسِذذنقذدَذخهر  ذكل  ذكل فاههَذذبهإذكلعبهإل مَذذ  ذ ِذكدهدك

ذراِذقمههذقَذذر اِذذه ذإَّهإلمههَذ ذذ هتر  ذ ههههإلههدم ذذذوذ ولهه ذ رذلفطهإلأ ذضهههِ
ذجفىذنمجذكلطة مذ.ذذور  ه ذ

ذ ِذمرذطذقوذ َذا ذفقذل ذ َذذكُلم ؤذذإسذكل  هها  قذ أذ ههي إل ذفِذغرذقوذ َذذأر
ذذعقذْؤذوله هطههإذوقذ ذكله ه هعهفهقهههقذذمههإلنؤذمهق ذبه هوذ همههإلِ ذذبههإللهعهبههإل مِذذكلهةه ا

  ذمةهإل ذذذك م ثهإل ِذذب ةا ِذذسذمطهإذ عة هدك ذك ر  هههإل ؛ذ  هإلذنهإل
ذكلعق دمذوك،د إلنذ عقذ سقذذذأق  ذومإلذنإلسذذوكلسهههطهذ ل   ذذجفاإذكلقِا

ذوكلا ذذكُجك مِذذ اِ ِذكر اإلجيإلذ برذذ عة دك ذ  كيإلذ  ذكلقضهههإليإلذذوكلطؤذذدِذ هههر
ذذذقذخقذجطمإل ذك ؤذذذكل سهه  ِ ذذكلدن  يهِذ ناإلذرإل هه  إلذلف اباهذلإذنمةإلذَِّا
ذذوكل ههأه ههأِذ ذ َذذموذقماِذذإَذو عفههق ذك،مههه ذو ققذفؤذسهههق  اههإذذجَذا ذ،ذجفاههإ 

طقَم رذ( : ضىذَّ لإذ عإللىقرذ َذبِذ ذَ  جقمذبق ر اََه ر ققمر ذ.38كل  جمذذ)وق

ذ ذنحوذ ذن ههَ بغ اذمإلذقن  ذكلفإذذم فقإلذ  ذقسذكل  هها  قذذذك 
ذ بع طهإذذاقذوذكل فرذ َذإلىذكل فاذإسذل ذ قذذ  ذ قذعهإل ذومَذَّ رذذن ذحاؤذ عهإللىذمَذ

إذذ حا  َهذذ قذجقذمهإلذوقذذذوإبهإلدههَذذنمهإلذل ذ حاؤذذذو هدرهأذ  ذ لهكذ حا  َذ
ذ ذذْيهإل م ذذونهأ    ذكلهد و ذوَّهدذجومذك،ج شذذذقوذ ةهد هأ ذذقوذنقص 

 :ذ هه أذو ههفاإلسذجوذدةيبذبوذقب ذثإلبتذجوذقب ذكلةخ ايذَّإل
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ذذ(فههذجوذَّ  ذكلفهإذج ذو هأدهذ  إلنقَم ر بهق ذوقجَهر إلجقَه ر بهق ذققدر َذوك ك ؤخهق
ذَ وِسذكلفؤإِذ بقإلب إلذِمور ول وذذ  )إل ذ:ذهأذجةدوه ؟ذذ قذذ 31كل  بهذذ)ققجر

ذ( ذودام كذجف م ذكلح  ذ حام هقدف كذلم ذكلحاكنذ إل هه حّف ه
ذ.

:ذق  هتذكلطة ذوجومذكل امهذيذجوذجهديذبوذدهإل  ذَّهإل 
مإلذو  ذجطق ذ هف بذموذ هب ذ قإل :ذ)ذذو هف  هفىذكلفإذجفاإذ

 ذو هه ع إذ قاقذموذ هه جمذذ(؟ذكما ذجطكذهذكذكل ثوهذكذيإلذجدي
ذوقذ(بهاكامذ: إلجقهَه ر بههق ذققدهر َذوك خههق ِإذذك هؤ ذكلهفههؤ ذَ وِس ور إلذمهِ إلبهه  بههق جر

ذقق مهَ ر إلنهق بههق جَههر
ار ق قذ ذمق ذكبروق سهههِ حق كلر ق )قمهإلذإنم ذل ذ   ن كذذ ذث ذَّهإل :ذ31كل  بههذ)وق

ذك ههه حّف ه  ذول وذنهإلن عةهدونم  ذلم ذ هههي هإل  ذوإ كذكذإ كذقدف ك  
ذ.(دّام كذجف م ذ ي إل ذدام ه

ذ( ه ذَّه لههإذجه ذو ههأ:ذكله هخههإللهفهههِذذوله هوذمهفهمه نقذ ذلهقَم ر ققنر
ذ إلاَذ ههق اقنق ذبِِإذكلفؤإَذ ههَ  قسر

ذيقأر إلذلق ر ذكلد  ِوذمق ذِمور  ذذ21كل هه جم) اقَج كذلقَم ر
نذه ذمإلذه إلذمحاؤذ ذقددَذذإن هههإلِئ ق رووِذ رذوذقسذ  ذك،ماذ  ههها عقذ  ذةقذ َذ

ذوِرههاَذ ذكلههفههإ  ذق ِذذمههبههإل  ذذلهه ذيههأ سذبههإ  ههاههإذبههقهه لههإذذسقذههه ذمههإل
طقَم رذ(: عإللى ذَ  جقمذبق ر اََه ر ققمر ذ.38كل  جمذذذ)وق
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لق كن وذذكل ههه جويذوضههه  ذذل  ههها ِ ذكذ  هههكذقسذج فاهقذ
ذذذ  ذم هدكس ذذذههذهذكلع فاههقذذذلق كجهد ذول وؤذذوإن هههإلا  جطهإذذذ ههه هتق

ذهذقو  ذ هدب اِذذضذل مههذقماقذ ؤذكل هههاعذو قذ ذكل هأث  ِذذ كئامِذذذورهإلججق
ذثههإلنهاههإل ذذكلههد هطه ذ هحها ه ههإل ذ ذوإبههإلدههه ذو هحههتذمههإلئهفهههِذوإ هةههإلبههإل ذ 

ذكل خهإللفهإل ذكلهدن  يههذودهدههإلذمطعهإلذوإل كمهإلذ و  ههه  بهإلذو خ  هه 
 اإ ذذذهِذنقذكن ِذذبإلل ههه جمذكلة إلجاهِذذدذهذكذكل  ههها  َذ إ كذ ق ؤذذذثإللثإل.

 ذم    ك ذ    ك ذنإلم  ذكُ ه م ذكلا ه دِذذكلطمِجذذ رأذ  ذ ه   ِذ
ذذجوذكل  ا  ذبغ اذمإلذقن  ذكلفإذ عإللى. إلمإل ذ

ذ ذذك ب  اذكلدن  يذبمذكذك ج بإلجِذذإسذمةإل ق ذ  ههه أذث ثق
ذمطإلم ذ  ا عاهذه :ذذ

ذذنف ِذكل َذذكل  ههها ِ ذذمط قههقذ موذكل  هإلبذذذد ذوه ذكل سههه  هق
ذوكلسطهذومإلذ َذ ذأذجف م إل. قذحر

ذب ك ه هذ ذوه ذكل  ضه عَذذ اإكل أ وسِذذكل  ها ِ ذذمط قهقذ
ب ق ضهههىذذذ  ذمطق هذكلفاكغذكل  ههها ع  ذذكلة إلجاهكل ههه جمذ

طقَم رذ(َّ لإذ عإللى: ذَ  جقمذبق ر اََه ر ققمر  .38كل  جمذذذ)وق

 ذوه ذمهإلذ ههه مذكل ط ق  وذنِذكل حاؤذذكل  ههها ِ ذذمط قههقذ
ذكلسإلبق  و.
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ذكلحأذكل  جويذوم إل جه

ذ

 بذجفىذكلحأذكل ههه جويذعِذكلثإلن ذكلذيذ قذذقمإلذك ج اكَضذ
قوذذم هههدجك ذ  ذنامذلإذ جإلمه ذذذكل ذم نِذذكلاقيِذذموذمةا ِذهذذك خإل قذ
ذ ذ،سذكلهاقيقذمهطه ه  ذذإقذو ههر ذثه هامَذذلهغههه ذذ  ذذكلهعهقههأِذذك ههه هعه ههإل ِذذهه 

إذفِذ در ذذذ  ذدإل ِ ذإ ذم مإل ذ  ذقيذقما ذو ذ   سذمذرذذذوكلة هه امِذ
ذ   إلذل رذ ذذذسق ذذكل هخ هاهَذذإذكل  هفحهَذ رذإ ذقوذإ كذ هإلبقذموذكر  هإل هِ

ذوكلةمهأ ذقيذقسذمهإلذ قذذهَذاهؤذوكلم مذوكل  كِ ذذوك،نهإلناههَذ ذإذ كئ هإل ذيطهَذ هههِ
ذذ وَذِ ذه ذمإلذ قذ ذكلذيذ َذذكلعقأق ذجه.دِذ ر

كلههعههقههأذ هه ذمههطهه ههقهههذكلههفههاكغذذوكلههخهه فذدهه  ذ وجِذ
لدمذذوجقإلبإل ذَّد   ذذكل  ها ع ذ حسهيطإلذو قة حإلذو  ف فإلذوث كبإل

ذك، هه ل  ذ ذذ و ذوَّدذ هبق ذذ قم  ذذذم ههدج ذذذكل ع  لهذإلىذقسذكلعقأق
ذقسذكلَحذذجفىذكج بإلجِذ  ذذا ؤذ قذك، ههاإلا ذ قذذِضذعرذةقذحذ ك اإلسذلِذةرذوذوكلقَذسههر
ه ذقسذوكلطف  ذو  ف ذ  ذنَاِذذكلخ اذوكل هاذوكلضهاجِذذبم إلذب وقذ

َّة حإلذذ ذقوذ   سقذبإذكل  ف َفذذذ ؤذ ِذ قذدسههطإلذلذك إذلِذذذ   سذكل هه اَ
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ذذ رذاِذ قذذول ذل رذذَبذعهإلَّهقذجفىذ لهكذقوذ َذذذثهإلَبذ ذو َذجطهإذكلطم َذذذ ؤذ ِذلهذك هإذل قذ
ذن   .

   هإلذنقف هذجوذقب ذدط فههذإلىذقسذذو ههبذكل هإل ا هديههَذ
ذَدذذذل  هاإلاِ  ذوقسذكلفإذج ذ إلذكلعقَأذهَذطإلذ ك اإلذوَّةحإلذ ك اإلذ   َ ذسهر

ذبإللقة حذو ذ طمقذذذاَذو أذ ذيأمَذ ذىذجوذكلحق نإذقذذسقذورذاقذ ذول طم ذ قذوِذسهههق
ذ ذذ ذ  ف فق ذذو ذث كبق ذوك،مرذةا ِذبههإللعقههأذكل َذذو ذجقههإلبق   ذذاَذ 
ذ لكذنف ذ ذجفاإ.ذذوكلح أِذذإذإلىذكلطص 

ذقسذكلَحذذسقذورذاقذ قذك، ه ل  وذ قذذقمإلذ  م جَذ حذل سهإلذةرذوذوكلقَذسهر
ذونِذذاإلسِذوذ  ذك، هههاإلا ذول طم إلذإضهههإل ِذ رذ قذ ك ِذ  ذ قدذ   سذذاإلسِذبِذسهههر

ذذذَّة حإلذ  ذدإل  ذوكل ذَبذذكل هههدَقذ ذدق دإل  ذقرام ذطإلذ  ذذسهههق
ذذذوَّدذ   سذكلة عَذ َّة حإلذ  ذ اوفذذ َذةقذدسههطإلذ  ذ اوفذوكل هه 
ذحقذه ذكلذيذ َذذذقرام.ذوكل ههإلجعَذ ذَحذة ذققذوذو َذسهه  ذذبإللعقأِذذ ذو ذ  ف فق

ذوكلط كه ذكلطؤذذبهإل،وكماِذذ قذ ذإن هإلذهَذ ِذكل ةاؤذ كل  ذ   سذجفىذذذهِذاهقذ ههه 
ذ.وكلعقإلَبذذمإلذكلث كَبذق إلِ ذ

أمذطرذ قذىذبِذكلفاكغذ ةققذذ  ذمط قهذذكل  جويؤذذإ ذقسذكل  ا  قذ
ذك ر   هإلِ ذ كلعقهأذ)ذذجِذد  ذ ورذذوكل  ماههِذذكلفقماههِذذجوذههذه

ك،د إلنذكل اجاهذكل  ف فاهذ حا  إلذوإ ةإلبإلذذذكلاقيذ(ذ  ذإن إلاِ
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ذ،سذمط قههقذ كلفاكغذكل  ههها ع ذناكههإلذذذوإبهإلدههذوث كبهإلذوجقهإلبهإل 
كل هههاج ذبمهذهذكل هههفهإل  ذ م ذذجوذن هإلقذكل  ف ِفذذذرهإلج هه ذ
مإلذذغففرذول ذ َذذجد ه ذذ هه تذجطمإلذكل ههاعَذذذ ن  يه ذذذبقضههإليإلذذه ذم عفق

ذوق ِذ ذذسقذ فا  هإلذقوذ هههم ك  ذمهإلذ  ذإمهإلج ذمهإلذو طَ  ِذِ ذةرذلطهإلذ  ذضهههق
ذف.ارذِ ذذذ  ذمدنِذذذ دب اي ذ

ذقسذكلهاقيقذ ذذ قذكلهفهارذذنه ههإل ذذب هههفه ه همه ههإلذ قذاِذفهقذطهرذكله هَذذوكلهعهقههأق
نهإلذلف  ههها  ذذدقذطهرذجِذذذم هههدجك ذذذل سهههإلذم فقهإل ذذوكل هذم مههِذذكل  هدودههِذ

ذ ذ َذمإلذذذذكل ه جوي ذ،سذقو ق ك،مهذذجق  ِذذذ   ِ ذذذ اإذم هإلجنهَذذذَطذ اقذ هر
ذهههإلق هاك ِذذنههإل هههذوِجكاِ ذنه ذ ه ه ههإلمههأق ذقثهطههإلاقذ  ذبه هطهمههإل ذجه هفهاهههِذذ ه ه ههإل

ذذكلخإل ههههِذذكل  هههإلج  ذوكلخ ِ،ذذووضهههِ ذذكلحف  ِذذك ههه خ ِ ذ
ذكل ههأسذكلعإلن ذوكلَحذذب دب اِذ إلىذذإذجك   ذةحذ  ذ لكذنف ذوكلقَذذوَذسههر
ب هههمإل مذذمهَذكل ع ههه ذذ ذوه قذهإلذك،جَ ِذبسههه ك ِذذذهذك،مهَذَجذمإلذ قا ذ

نة مإلذ فىذكلفإذجفاإذو ف ذإ ذَّإل ذ  ذكلحد  ذكلذيذبفتذ ج هذ
ذكلهفههإذجه ذو ههأذلهوذ هةه ه ذقمه ه ذجهفهىذ ذ)ذإس ذكله هعهطه ي: كله ه ك ها

قوذَّإل ذقمهذمح دذذذ- ذوَّإل :ذ)ذإسذكلفإذ ذ ة  ذقم  [73]ذذ(ض له
ذ(جفىذضهه لهذو دذكلفإذم ذكلة إلجهذوموذ ههذذ ههذذ  ذكلطإلجذذ–
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جفىذضهه لهذ إ كذجق   ذكر   إلذذذ)ذإسذقم  ذ ذ ة    ذوَّإل :[74]
ذ[75]ذ( عف   ذبإللس ك ذك،جَ 

ذذوإلىذ هإلنهبذكلاقيِذ ب ك ههه ههذكل ههه جمذذذِصذفقذكل سههه خر
ذذذَذِخذ ؤذكلعإلمه ذ قذ ذوم ط جه ذذنث ام ذذكل ههه جويذنذلكذم هههإل جقذذكلحأ 

ذ كُنسهههإلن ذذكل   جِذذمِذاقذومسهههإل قذذ ِذلف حهد ه ذوكل ةهد ذذقنثاههإلذَّهإلبهأ 
ذذكلهد وذوكل عف نِذذم ذث كبهِتذىذذْمهإلنهإلذوم هإلنهإلذودهإل  ذب هإلذ ذ  طهإل قذ

ذمطإذبإللضاوجم ذجفىذجقأذهذهذكل  إل ج:

ومإلذذكُ  إلن ذكلسههف   ذونعط ذبإذكلعق دمقذذكل  هه جَذذ–ذ1
ذذذ  عف ذبمهإلذموذقد هإلن ذ ذذ قماهه ذذذمهإل ذوَّ كجهدقذماكجهإل َذذذَبذ هههاجاههذ ةهِ
ذذ طهإل ِذإل ذقوذكل ؤذكُر  ذبمهذذكل ههه جويذجهدنقذذ فاضذجفىذكل  ههها ِ ذ

ذمعمإل.

ذ  ذه ذكل  قذكلذكلسههه يهههَذذكلف امَذذ–ذ2 ذكل ؤذ هه  نح ذذ  ذج ذ رذإ
َْذ كله هفهقههإلئه ذله هبههإل اذكلهعههدكلهههذوكلهحهايهههذذذكلهخههإلله ذوك نهحهاههإل

ذذذذجوذ لكوكل سهإلوكمذوكُرإلاذكُنسهإلن  ذومإلذ طبثَ ذ ذموذكنع إلف 
ذنح ذكلخ ا.ذذجد   ذ
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هذكل ة مهدوسذموذذوقد هإلنَذذكلفقهإَذذ–ذ3 ذومهإلذِج كلقضهههإلا 
ذ ذكلعف إلاذكل هههاج  وذوكل ضهههع  و ذقوذَّضهههق ذ  ذذبإذكل حإلن َذذتر

ذكل  دكسذكلدن  يذم إلذ هه  قذ ول ذ  عإلجضذم ذذجطإذكلط هه َ ذذذتر
ذمإل ذكلد و.مق  ذ

ذذإَذ هرذ قذأذمهإلذجكنقذكل ةابههذكُنسهههإلناهه ذو  ههه هَذذج ههه هدَذذ–ذ4
كلعإلنذهإلذقماِذذ إلج خمإلذكل   أذ  ذم إلج هههِذذاقذةرذموذرةامذجقذذذك،مهَذ
ذ هرذققذومهإلذدقؤذ ْك   إذ  ذ هرذدجقذموذإرفهإلَّهإل  ذومهإلذقبهرذذذإَذ هرذقوذجهإلنقذذإذموذإنةهإل
لعف نذوكلثقإل هذوك، بذوكلساإل هذوك َّ  إل ذوكلق م ذذماإل  وذك
ذ ذوقجاكفذو قهإلل هد ذن هإلذ سههه  جهبذج ههه هدقذإذموذَّ قذومهإلذجا  هرذ
  ذ    ذكل اإل  و ذموذذذه ذجإلمؤذذذك،م ذك،رامذوكلة هايهِذذ ةإلجِبذ

ذد ذعقذمعإلجفذوكر اكجإل ذو هطإلجإل ذوكن  هإل إل ذجف اهذون ناهذ َذ
ذمطإذوك اث إلجه.ذذذ مَذ إلذجإلمإلذوم اكثإلذإنسإلناإلذ طةغ ذك   فإلذفرذمِذ

ذو ههه كا ك  ههه حسههههإلسَذذ–ذ5 كل هإلل اههذذذنهإلسذب فم نِذذ 
ذب خهإللف هإذل عهإلجضههههِذذكلهدل هأذوكل ار ِصذذ ِذ ارذذبهإلج بهإلجهذإ ثهإلجقذ

إذن إلذجا إذكبوذكلعاب  ذقوذنإلسذمق ضههاإل ِذذذ  ذبعضذذِراقذذ ل أ ذ
هذكبوذج هههدذكلحف د ذقوذ كل فإل إلذإلىذكل  هههفحهذوكلعد ذن إلذِج

ذ ِذدو ذبهإلل سههههألههذجوذد رذإلجهذجَهذبهإلج بهذذنهإلسذب فم نذكلحطفاههِذ
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ذإلهىذده ه ذِرهاقذنهَههإلئهاِذ ذقهرذقَّه مذ هقذذهههإل ذكلهعههدو ق  ذ ههإنههإذ ه ذ ضههه 
د  إلذذذذد ذعقذلمإلذموذن ه   ذ ذ َذذكلقضهإليإلذكلدن  يهذكل  ذ ذما  قذ

ذك،د هإلنَذ طهإللإذلف هههأسذكلعهإلنذكلذيذ ذذ هههاجاهإل ذوإن هإلذه ذ دب ا ذ
كل هههاجاهذكلخ سههههذوإسذنإلسذرإلضهههعإلذلطَإلنذكلدولهذضهههة إلذ

ذعإلذقوذإل كمإل.طرذو طَ  إلذوم

كل  هههإللحذكل ا هههفهه ذقوذك  ههه  ههه   ذو عط ذذ–ذ6
ذب ق ضههىذكل  ههفحهذكل  ذ ذ قذذكلح  قذ ذ ههر  ذبإلُثبإلذذمدذلمإلذ ل أ 

ذ ذكُلهغههإلا ذجهفهىذق ههههإلأ  ذذقو ذمهوذضهههاوجمذ هق ذو  هِ ذذِبذفههر ذذكله هطههإل ه 
ذول ِذ ذكل فهإل ههههد. ذكلفقمهإلاَجب قذذور دفلذذذ  ذمةهإللم ذبضهههاوجمِذذمهإل

إلذ  عف ذبذلكذموذكلد وذوكلطفسذوكلعقأذوكلطسهأذوكل إل  ذوم
ذكل هدب اذكلعهإلنذق ههههد ذذدهإل اهإل ذو حسهههيطهإل  ذ هإنمهإلذ  ذم هدكسِذ

ذجهإلذموذقسذ َذك سهههإلجهإلذو ط  ذ دجك هههه ذ،نمهإلذىذ  ذمثهأذههذهذكلهذح هههق
ذذ  ههه هَأذ كلعبهإل  ذذذمعهإلِشذذذمهإلذل    اِذ حق قَذذكل  هههإللحذكل ْنِذذنهأؤ
ذذو ه ه  هاِذ ذبه هق ذك ِهذاقذقده ك ذكلهةه    ذوإ كجك ِهذقهِ ذود هههه نِهذمههإل مههإلذذمههإل
مإلذذهإلذوج َّإل ِذ  ذهإلذو قذهإلذوبحاِذا ذمإلذوبقذمإلذوجف مِذمإلذو  إلجإل ِذو ههطإلجإل ِذ
ذذذوكلخإلج اهِذذكلدكرفاهِذ ذه...نقذمإل قذوكلحابذوكل َذذ ِذفرذ  ذكلس 
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نهإلنهتذذ ذ ههه كا وكل اَقذذومعطهإلههإلذكل  هههإلئهَأذذكلهذجكئ َذذ-ذ7
ذذإلىذكل  ههههإللحذقوذكل فهإل ههههد ذن هإلذ ق  ذكلقاك  ذ  ذ طق ِحذ

أ ذذكل  ههإلئذكل قإل ههدذق ضههَأذذإلىذق ضههأِذذكلف هه  :ذ)ذكل  هه فهَذ
ذوإلىذمهإلذه ذم   ههه، ذذقَّةَحذذكل قهإل هههدِذذوإلىذقَّةِحذ ذذكل  هههإلئهأ 
 إل ههدكذومإلذذذيذإلىذ سههإل  ذمإلذ    ذذذ(.ذوب ق ضههإلهإلذ   سَذم   هه ه ذ

ذ ذذ   يذإلىذ هه    ذم ذكلد وذ ههإللحإل ذذذول ذ  عإلجضر ذ ذ،سذق ههإلأق
ك،ج هإل ذوكل  هههإلج  ذوكل  ههها هإل  ذذذمه  ِ ذذذ  مهإلذكج بهإلجَذذذكلطَاِذ

ذوه ذجفىذقجبعهذق طإلف:

ذذقوذكل  هههفحههِذذإلىذكلفسهههإل ِذذ اهإذم  يهإل ذذذمهإلذ   سذكلفعهَأذ
ذ.إل ذَّ عاّذ

ذكلَو.ذه إلذ  ذاإللِبذومإلذ   سذم  يإلذإلىذقددِذ

ذ.إلىذقدده إلذنة اك ذذكاَومإلذ   سذك، 

ذ.إلىذقدده إلذنإل جك ذذومإلذ   سذك، كاَ

  ذكلفضهههإلاك ذكل ههه جويههذذذَأذجقذدرذ هَذذونهأذههذهذكلحهإل ِ ذ
ذةهَذو قذذكلعهإلمههِذ ذك،مههَذذذ   ذذذَ ذحق ذب هإلذ َذذ  مهإل جطمهإلذذذإلذو هد  َذمهذم ههههإللحق
ذ.ضإلجؤذوكل قذذكل فإل دقذ
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ذوك ههه  اكجَذذك  ههه  هههحهإلب ذومعطهإلهذكل  هههإلدبههَذذ–ذ8
مهإلذذذ َذونفرذذمهإلذنهإلسذثهإلب هإل ذذذكل ضههه ذجفىذمهإلذنهإلسذجفاهإ ذقوذك ههه هدكمههَذ

ذذد ىذ ق نقذذنههإلسذمطفاههإل ذ .ذإ ذقنههإذ  ذمةههإل ذذجفىذكل غ  اِذذ ل ههأ 
ذ ذب إلذَّإلمقذذكل دب اذكلعإلنذ عط ذك د فإلظق ذإذوك ه  اؤذ ه د  َذذذتر ذذ ر

ذكل ؤذذلف    اِذذكلحههإل هههِذذإذإلىذد وِذد هَهذ ههإلئههذ ذوكل غ  اذقو ذد ههِ ذحههر
ذو ا عه.ذكلد وذجق دم ذذم ذث كبِتذذذب إلذ ذ  عإلجَضذذوك  اةدك ِذ

 

ذكلحأذكل  جويذوض كب إذكل اجاه

ذ

ذذذع هَبذقمهإلذك ج اكضذكلثهإلله ذكلهذيذ قذ كل ههه جويذذجفىذكلحهأ 
ذإلهىذضههه كبه،ذإ ههه مهاههه ذك ه هقههإل قذ ذذَحذ ه هةهقذذه إللهحذذكله  ههههذذ ه ههإل ق

ذكل ههخ ههاهذوك،م  هذوكلم مذلدمذمَذ ه ذذَّ كجدِذذهِذو ههإلاقذذياإِذط ههِ
كل هه جويذ  ذإمإلجذذإ كذمإلذنإلسذكل  هها  َذذذ يذم ضهه ع ذذذا اقذذذ طاكهَذ
ه ذ،سذموذمق ضهههىذإذو طف هذِذكُلم ذبهإن هههإلئهإذو هههاهإلا هِذذكُ سِذ
ذعرذق ذ َذذذكُ سِذ ما ة إلذب ا ع إذكج بإلمإلذذذ ذوقسذ   سقذىذبإذكن سَذ ق
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ذاقذ ؤذ قذ  سذنذلكذإ ذإ كذ قذاكذومقة   ذو ذ مع ةقذ ذذ اإذكلضهه كبَ،ذذذ ر
ذكل إللاه:ذوكلق   َذ

ذ ذ،نهإذه ذكن سَذذلفهإذ عهإللىوذ اهإذكلحهإلن اههَذفقذعرذهههههههذقسذ َذذ1
ذِحذنذد  ذقوذ َذحا ذبإذ؛ذ  ذ َذذهذوكلع أِذبإن ههإلئإذوك خإل ِذ  ذذداكمإلأ 

ذقوذمبهإل اقذذقوذقر َّهإل ذذقوذ ههها عهه ذذجق هدم ذذو ذ ع  ذجفىذكلهد وِذ
ذ. ذقوذكُب إل ِذقوذكل طإل ِذذبإلل عإلجضهِذذومقإل دقذوقهدك إلذذو عإلل  قذ

ذذ2 ذذذههههذق ؤ ذذ  ط  ذذذإلىذ  ا   ذذ  ح  ق ذ ذقوذ  درؤ ذ  ذك،د إلنِذذذأق
ذ ذوقسذ َذذقوذكل عد أِذذقوذكلطقِصذذكلد طاهذبإلل يإل مِذ ذذدؤذسهق ذذكلذجكئِ ذذنأ 

ذإلىذ لكذ.ذكل   يهِذ

ذ قذقرذههذق ذ َذذ3 ذذذذ ا   ذموذ قذذذبسق نإلسذذذ ذوضعاإل ذذذا اذإ  م  ذ  ط  
ذإلىذا اِذذ حهإلن  ذذ؛ذ،سذ  ذ لهكذ هههةمههقذذ ههه هإلويهإلذمطسههه رهإل ذذذقو

كُ  إلن ذكلذيذذذجِذكل    ذذو ع   ِذذكل  اِذل    ِ ذذ ذو ج عه ذكُ  ن
مإلذذل فَذذب ضههإلاقذ ذومحةه ذةغ ذقسذ ةقىذ ههإل اإلذوكضههحإلذ ههف  إلطرذ قذ

ذهإلذ.نطمإلجِذ

ذذكل  جمذكلة إلجاهِذذهذم  سهَذههذقسذ   سذ  ا عإلذم دَجذذ4
ذوذ ذول سذك،م  ههقذكلعهإلمهه قوذذكلفا يههذقوذكلف  يههقذذكل  ههههإللحق
ذكل طف ذيهذ.ذقوذك، م مقذذقوذكل ةقاهقذذكلح باهقذ
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ذهههههذق ذ َذذ5 قوذذدإلن  ذذذدِذ قذإذبِذ  ذن ههأ ِذذذإذوكل أث اَذاذ    مَذ  قذحر
ذل هأذقجضههههإلاذذذذ ذوإن هإلذ   سَذئفهه  ههذقوذَّة فههذقوذجهإل دقهإلذجهإلمهإل

كل سهف ذكل  سهإلنط وذ  ذقجضذكل ه جم ذ ذ اقذب وذذكل ة  ِ ذ
 ذإ ذك،ماذلإل ههه نذقب ض ذ ناكذنهإلسذقوذقنثىذوقاذقد ذوقق ههه  ذ

ذوكُ  نذلفة   ذ.

ذذذ6 لف عد أذذذَّإلبفه ذذا اِذذذ إلمدم ذذذإلىذَّ كجدذثإلب ه ذذذهذق ذ  ح  ق
ذذ   جِذذدانههَذذبمهإلذ   َّفذ  اوكل غ بهأذ ةقىذذإ كل ة   ذوجَّاه 
َه  ذذمهةها قذ ذذنه مههإلذ هعههد هفهِذذوَّه كجههدذوره ه،ذوبهاكمهجذله مهههذده  

ذ.مإلَّ ضتذ لكذم فح َذمإلذنف إلذكوإلغإلئمإلذوك اةدكلِذ

ذهههذقسذ ةفَذذ7 ذو ف قذذل مهذمطفعه ذذبق إلىذمطفعهذذذلمإلذ ج عه ذذحق
ذ.إلىذمفسدمذ ج عه ذذذدؤذو َسذذجطمإلذمفسدم ذذذ ذقوذ د  قذ

ذذكُ ه ماهذكلسهإلج ذإلىذ حق  ِذذك،مهِذذ اإلجقذذدقذ ِذارذهههههذقسذ قذذ8
ذهذموذإراكجذر اِذ ذومقإل ههدِذل ههاعذموذ عة دذك، اك ذكمقإل ههدِذ

ذقمهذلفطإلأذ.

ذكلاكب ك ج اكضذ

ذكلحأذكل  جويذوقهفاهذكلعإلمهذلف  ا  
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ذذقهفاههِذذكل  عف ذبعهدنِذذكلاكبِ ذذك ج اكِضذجوذقمهإلذذ ذهِذكلعهإلمهؤ
ذ كلفضههإلاك ذكل هه جويه ذ  يةغ ذذلف  ههإلجنهذ  ذكل  هها  ذ كرأق

ذقسذنهَذ ذكله  ههها ه َذذقسذكله هةههإل ِ ذذبههدكيههه ذذ دهلق ذذكله ه ذ ها ههإل هههإل
ذئفه ذك سهإلجإلذو عق دكذو ط جإلذموذقسذ سه  جةمإلذمإلذكل ه جويذق هدؤذ

 ذ ههه كاذنإلنتذموذكلعف إلاذقوذكلفقمإلاذذهإلموذم كئفذك،مهذوددقذ
كل ههطإلجهذوكل جكجهذوكل بذوكلففكذو ههإلئاذكل عإلجفذذذقوذرةاكاِ

وكلحافذوكل موذوق هههطههإلفذكلط ههههإلطذكُن ههإل  ذوو ههههإلئههأذ
ذ اث إلج.كل سبذوك ذ

كل ه جويذ سه اذ  ذ دب اهذلفدولهذوكل هأسذذذإسذكل  ها  قذ
موذذذقوذمهإلئفهه ذذ ا  ذذذجفىذقي ذذذجَذكلعهإلنذجفىذنمة وذم  كْ  وذ  عهذؤذ

ذه إل:بم إلذوكد  إلَجذذكل ة   ذك   فاك َذ

كلهدولههذكُ ههه ماههذبهإللق كجهدذوكلطَ ذذب هِتذذ ا  هِبذذنمِجذ
ذ  مإلذ.ذذوكلق كن وذكل أ وسِذ

ذ ذوكلةهاكمجذوكلخه ه،ذكل هفه هفهههقذذكل  ههههإلج  قذذ ضههه َذذونمهج 
ذذذب    اذك،مههذوج ِ ذ مهإلذذد ذو    مِذعهَذمسههه  كههإلذجفىذ    ذكل ههه 

ذققذفِذك،  ىذكلذيذَرذذنح ذكل ق دِذ ذاقذمِذلإذوقَذذتر ذب حق قإ.ذذ ر
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ذو هَذ وكله ك هبههإل ذذكلهحهقه قِذذك،و ذمهةههإل ِ ذذ ذكلهطهمهَجذ ه ذغهق
َهإلنذكلعهإلن ذذكل  عفقههِذ بط ج وذذكلهدولههِذذناهإلسِذذكلهذيذه ذج هإل َذذبهإللط

ذموذكل  ا  ذه إل:ذذ

ذكلهدولههِذذ ذج َّهإلِ ذطَ ذكلهدكرف ذب هإلذ َذذكلعهإلنّذذكل  ههها  َذذ-ذ1
ذكلخذ.ذ…إللاإل ذوَّضإلئاإل ذو طإلئاإل ذبإل، اك ذ اإل اإل ذوإ كجيإل ذوم

ذذكله  هههها ه َذذ-ذ2 ذذكلهقه كجههدِذذكلههذيذهه ذمهةه ه جهههَذذكلهخههإل  
نهإلسذ  ههها عهإل ذذذع َّهإل ذك، اك ذ   هإلذب طم  ذ ههه كا ههذلطَ ذكل َذ

ذذ ذقوذإ اكئاإل ذنإلل سإلماِذذنق كن وذكل ةإلجمذوَّ كن وذكل غأمدناإل ذ
ذك ر  إل ذ.ذذكلق كن وذو طإلِْعذذو طإلِْعذ

ذذن هإلذ غ  ذكلطمَجذ كل اك  ذذذمهإلذ  عف ذب    اِذذذكلثهإلن ذنهأؤ
ذوقورذ كلهط ههههإلطذك َّه  ههههإل يذوك  ه ه ههإلجه ذوكلسهههاههإل ههه ذذذإِذ ههَ
ذذعسه ايذوكل هطإلج ذوكل جكج ذوكلعف   ذب إلذ حق ذكلسه اقذوكل

ذكلسههه ِذ ذو اجىذو    ذذكل   كْسيؤذكلسهههف   ذمههإلذه ذم    ذموذجَذ 
ذكل   هسهإل  موذكل اك  ذوكل  هإلئأذذذذد ذققذ قذفرذمإلذه ذمَذذذَثذدِذ ذو سه حر

،جضههههإلاذذذذكلهفها يهههكله هقههإل ههههدِذذدهفهِلذوك، وك  ذمهوذق ههأذ
ذكله ه ذهه ذكلضههههاوجكَ ذ ذكلهخه هسذبهحههإل هاههإل همههإلذذكله هةه ه ه 

ذهإلذل حق  ذكل ق دذك،  ىذل مه. ذو ةط دِذو حسيطإل مإل
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ذقجضهههإلاذكلةال إلنإل ذومةإللِسذذذوإ كذك ههه عاضهههطإلذمة عهقذذذ
مطم ذجف اإلذذذذنث ا ذذكلحأذوكلعقدذومسههه  يإلِ ذذكل ههه جمذوه  إلِ ذ
ذ ذ هأنهؤذكن خهإلبم ذوكر اهإلجهذوقر َّاهإل ذوماقق ذدقذ ذَّهد  هإلذودهد ثهإل 

ذو هاك م ذمهفه هقههدوسذإلهىذقههفهاهههِذ ذقنهمه ذ ه ه هعههإل ذكلهطهاههإلبهههِذذلههد هطههإل
دهإل هإل مهإلذذذذجوذمة  عذك،مهه ذوجهإل  وسذجوذمعا ههِذذكلحق قاههِذ

ذذ  ذكلهدو ذكل  خففههذمةا َذذذوم ههههإللحمهإلذوقوضههههإلجمهإل ذبهأذه رذ
جفىذكلَف ذوك  هههاةهدك .ذوههذكذذذذو سههههإل  ذوج س ذذإ سههههإل  ذذق وكِ ذ

ذضذقسذ   فهؤذكل ضههه ذ فاِذ   ذذذههإلذكلعهإلن ذدب اِذمهإلذبهأماذ هذنف ذذك،مههَذذأق
ذ ذكلعبإل .ذ ضإلاك مإلذكل  جويه ذن إلذقجك ذلمإلذجب 

ومةإللسذكل هه جمذب ة عهذذإنإذإ كذنإلنتذهذهذكلةال إلنإلَ ذ
ذوكلاوك هِبذ مهإلذموذ َذمِذ قذفرذكلخاهإللاههذكل  ذ قذذ    طمهإلذو هأ هههيسهههمهإل 

وكل  مهإلاذذذهِذاهقذفرذموذكلعِذذذكل هإل ذكلعهإلن ذ ذ  هههإلج ذ  مهإلذإ ذكلطخبههَذ
كلعإلمأذموذذفذجفىذم هإللِحذ ويذكلطف  ذوكل إل  ذ   فذ  عاؤذوذ

و ويذذذموذبط ذكُنسههههإلس وكل حاونِذذكل سهههف  وذوكلسههههإلئهأِذ
ذكل  ة  ِذ ذو ههإل اِذذكلحافذكلةسههه  هههذنههإلُ ههه ههإل  ذوكلبههإلئ 

كل    ههاإل ذوكل  بسذوك،دذيهذكل سهه ع فهذوبقإليإلذكلخة ذ
ذذذاقذثِذ رذكلاإلبسذوكلطخإلله؟ ذبأذن فذ سه    ذقسذ َذ اذه  ذذم هإللحق
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ذكلخإل ههذكل  ذ ق ضه ذمسهإل امقذذكل سه ضهعف وذجفىذكل  هإللِحذ
ذ  م إل؟.ذذجف م إلذوكل  إلجنهقذذذاقذوكل س  ذذكلَف ذوكلفسإل ِذ

ذه  اذوقمثإللِذذذنحوذنع قدذقسذقوضهههإلعقذ ذ ِذ  ذوكجِذذذم ذل سهههتر
ذكله ه هثهفهههِذذره كمهاِذ ذلههذلههكذذلهمه ذوكلهطههإلمهقهههِذذكلهطهخهبههه بههإل ههه همه .

ذذ هه هه ههِ ذذ هه  ههههإلجنهههَذ ذك،مهههذبهه ههإل ههؤ ذذهِذق ههاك  مهه ذذمسهههه هه يههإل ههِ
ضهاوجي ذذذذقما ذ  ذكلفضهإلاك ذكل ه جويِهذذذوكلعف اهِذ   إلجاهذِك ذ

 ذ  ذإمهإلجذموذذكلخهإل ههههذوكلعهإلمهه  هههإللِحذموذق هأذد هإليههذكل
ذكل  بههإل قذذاهههِذكل عههإلوسذوكل طههإل هههحذوكل  جِذ ذوك،ماَذلههق ذ  ههه  ههإل ذه 

ذكلهطههإلَأذ ذبه هطهمه ذ نه ه ي ذكله  ههه هاقذ  ه ذ همه ههإذنهفهمه ذذ ذ سههه ه ي
كلف كجقذم ذبعضذذذجفىذ بإل  ذكلاقيذد لإذذلقدجمِذوك هها عإلبإذوك
ذ.كلقإلبفهذلف ةإلوْ

ذكلحأذكل  جيذوكلففكذكل قإل دي

ذ ذذهذإلىذَّإلجدم ذجفىذكلحأذكل ه جويذموذك  قإل ِذذذذَذقمإلذمإلذ  رق
ذذإقذ  ذكل  قذذ،ضهةِذو قذذمإل ونفاإل ِذذ  ها عإل إذ  ئاإلِ ذذذجإلمهذ سه  جَبذ

ذِ ذذَحذةقذ رذكلفا يذ  ذكلطمجذكل ههههإلمة ذو قذذع ؤذكلطفرذ  حهتذذذإ  هإلدهق
ذذنههإل   ذذدههإلن اهههِذ ذ َذوكدههدذ ع هههِ بذوكلف ضهههىذذمههإلذموذكل سهههيهه 
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ط ذ  ذغرذكل هاجاهذمإلذ َذذكل قإل هدِذذ ذ إسذلطإلذموذنَايهِذوك نحاكِفذ
ذهذكذكل ةإل .

موذذههإلذه ذكلغهإليههَذقماِذذ  ذدق قههِذذ لهكذقسذكل قهإل ههههدقذ
ذذذإ كُنسهإلسذو  ف فِذذ ِذرفرذ ذذذكلطَاقذذجفىذجا ذمإلذ هإلبق ذذأ ذفقذ  مإلذموذرق
ذورفرذ َهه ذذلمهإلذ،  كلضهههاوجيهإل ذذجفىذذذبهإلل  هههإللحذكلهدن  يههذمحهإل 

ن إلذ هبذإلىذ لكذكل ههإلمة  ذودإلو ذذإلبحإل إل مإلذو حسههيطإل م
ذمهإلذإلىذ ج ههِذ ذج عقذ طاهه ذذذق لهه ذذلة فههِذذإذب هإلذ جهإلهذك ههه قاكا إثبهإل هقذ
ذههإلذجفىذمعطىذوكدهد ذ ضههههإل َاذذكلق ِ ذ ذذإذبقهإلبفاههِذنَا  هقذ ذذإلذْوؤذ ذم هؤ
ذكلهذ ذمسههه  يهإل ِذذذهِذكلفا يههذب هإل هؤذذم ذك،م  ههِذذِفذ  ذ قذكل ؤذ  ذذهِذاهؤذطِذهرذمهإل
ذ ذفقذعقذو ق ذذهِذفعاهؤذإلىذكلطؤذذمهإلذقَّابق ذ:دكذ لهكذبق لهإكلةاكا هإل اهه ذم نه 
ذذكل هإلجِعذذإذمق ه  َذ  ذكلذهوذقنؤذذذَ ذدِذققذطرذطإلذب إلذ قذفرذف ذونحوذإن إلذنَذ"[76]

ذ" ذذذك،ما  ذنفِسذذذ ذب هإلذه ذمق ههه   ذ إذههذكذجفىذذبهِذهقذب هذرذذ قذمقذ هأ ر
لهديهإذإلىذذكلفقم  ذذ ذك  هههاطبهإلَطذكلط ههه   ذو ح ؤذذدهإلن اههِذ
ذذقفاههِذكلعقذذجكِ ذدَذكلقهَذذجفىذكر  ِفذذذ ذ  ذكلهذهوِذقهدِذطرذ قذمهإلذذذدهإلن اههِذ
ذ.ِ،ذةِذلف ساطرذذوكلعف اهِذ
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ذفهقذثؤذلقهدذمقذ ذذذكل هههإلمة  ذذنَايههَذذذتر ذه ذجهقذ رذموذنقذذذإَذ هرذ قذههذه ذب هإلذدق
ذبمهإلذ  ذمسههه امِذذسههه مهإلسَذ ذ َذذكن  هإل ههههه ذذنفع  ذذوك ةهإله ذذ ا يهه ذ

جذذ عإللِذذذكذوكَّ حإلماإل ذهذدا ذك   مإل ذكلف ايذكلذيذنإلسذ  ذمةدقذقماِذ
لفهذك  ذذذوإن هإلج ذذإ  هإلس ذذوك ههه ع اِذبثقهه ذذكلحاهإلمِذذمسههه ةهدكِ ذ
ذ إذموذو  ف فهِذذكُنسهههإلسِذذ ِذكلفهإذ  ذرفرذذل ق هههدِذذوك ههها هههاكف 

ذكل  إلبذوكلسطه.ذذ  ذن  ِ ذِرذ

ب  كذقسذثرذوموذ هإلاذبعهدهذقسذ َذذكل ههههإلمة  ذول وذدهإلو ذ
ذكل  هههإللحذكل  ذ َذذه ذنفَسذذذكل قهإل هههدقذ ذذلذبمهإلذكلضهههاوجكَ ذفقذحر
ذو    ذكلخ َسذ ذذعهإل مِذيذإلىذ هههذ  ذذكلهدناهإلذوكنرام ذوقسذ  هإلل فق
كلعبإل ذ  ذكلعإل أذوكن أ ذ إنم ذذم هإللِحذذذمإلذدفَلذعذاإل  َذكل هارذ

م ذذكن  كاذكل سهف  وذجفىذم هإللِحذذا اِذةرذبذلكذَّدذ هإله  كذ  ذ قذ
مههإلذذم ذوَّ  ِذقم ِذذقموِذذجفىذدسههههإلِبذذم ذكلههذك   ذوقمطِذذكلخههإل هههههِذ

ذومهطهعه هِذ ذونههِ ذله مه ِذ هِذ هقذد ذمههإل ذو هقذاه هاِذذمههإل ذهههإل  ذمهَذذلهىذقبهقههإلج ذإذ رذمهِذلهِذ  ذحهق ذم ذدؤذعههّ
ذ ذ.َحذو ذ امقذذ ذ ط َحذذِبذفقذلفحق

ذ ذكل هذههبق ذفهِذلف ههههإلمة ذ  ذ عرذذن هإلذقسذههذك ذذإذ  هإلل فق
ذ    ذذفمهإلذإلىذدفِلذة قذ  ذمَذذ َذ اِ ذذكل هههاِعذ يذإلىذكل  ههههإللح 
ذذذدإلن اه ذذذ  ا ِسذ ذذكل قإل دِذذه ذدإلن اهَذذذجفىذكل ا عهِذذذه ذفقذمط حق
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ذدجقذكلة هههايذوم ههههذذكل    ِذذههإلذاهإليههقذجفىذكج بهإلجِذذكل ههههإلمةاههِذ
هإلذذَجذمدِذكلط هه  ذو َذذغ ذدإلن اهقذفرذكُنسههإلس ذوه ذمإلذ َذذ  هها إلِ ذ
ذذو هعه  َذ ذبههإلُبه ههإل  هِذ هقذجهفهىذدهةه  ذذ مههإل دذجهفهىذقَّههأذ هقههد هاذذقوذ ه همهه 

جف مهإلذن هإلذ عهأذكل    ذوموذ هههإلجذجفىذنمةهإذم وذذذل نق ِبذ
 هعههإل هههانههإل ذجهفه ههإلنه ه هوذو ههه ه جه ه هوذوله هةهاكله ه هوذوإ ههه مه ه هوذذ

ذدابإلئ  و.

ذك  ةههإلهذذإسذقر اقذ ذرف ههَذذه مههإلذ  ذهههذك ذذإذكل  ههههإللحق
ذذبإلل قإل ههد ذوكل هها عهَذ ذذل ذ  ط  ر ه ذل  ههفحهذ ن  يهذمحضههق

ذ ذو قذمهقذ رذطقذ ؤذوإسذ ضهههق ذإل ذووقذ رذاقذسهههؤ جفىذذذمهإلذ سهههإلجهدَذذذدهدو ِذمهإلذ  ذذ رذاقذ ؤذمهإل
ذك، ف ذلفد و.ذكل ق دِذذ حق  ِذ

ذب وذكل قإل هدذوكل  هإللحذبدكيهقذذوَّدذنإلسذهذكذكلخفَ،ذ
ذكلهذيذذِثذكل سههه حهدقذذك ن  قذ  ذمبهإلده ذههذكذكلفو ذ ذ ؤذهقذ  ذ وجقذذذشق

ذكلطؤذ ذكلعقف ذكلهذيذ َذذإلبذك  ههه قاكاِلحسههههذذإَذطهقذهؤذووقذذأِذقهر ذلهدمذد ذعهق
ذومإلذ َذذكلد وِذذقسذمة  ِ ذذكل هإلمة ذَّ عاإل ذوكل ه كَبذ ذذَ،ذةقذطرذاقذسهر

ذ طرذذوكلة ئاههِذذكل فاههِذذك، لههِذذموذك ههه قاكاِ   يذجفاهإذموذومهإل
ذذكلعإلمه ذ ةبذقسذ ك،م جِذ كل  إلبذذذن ه ِ ذذذدإلن اهِذذذةقىذ حتق

ذ،س ذذك،َّههدكنِذذئَذمِهذم ههإلذه ذم رذقد ههإلمهقذذوكلسهههطههه  ذذجفهىذ هههاكط 
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ذذذ ِذلىذمةاؤذإذكلد وَذذم إلذ  ح َ ذمسههه ق   ذوبدونِذ ذذ   إلاقذذذ هههعإلجك  
 ذمَذوق هبإلهَذذجف إلن  ذكلع هاِذذذحإلوَ ذومبإل اذ ذ ذوجذلمإل ذوه ذمإلذ َذ

ذ ذإذ  ذمة   ذكل سف  و.  ا سق

ذ ذذذلذلكذق ههةحق ذكل عقذذهذكذك ج بإلِطذذذد  إلذووك بإلذ ك  ذذف  ذسهه 
كلضهاوجك ذذذ قإل هدذوكل  هإللح ذ  ه  إلذودفَلذكلحإلل ذب وذكل

ذذذبحإل اإل مإلذو حسههيطإل مإلذه ذمةا َذ  ذول سذوِذ  ذدقذ  ذكل ؤذذذم ههإللحق
ذ و.لفد ذذمقإل دقذ

ذلفهد وذ َذذإسذكج بهإلجههإلذمقهإل ههههدقذ ذمطهإذوب اك ذذنق ههههإل ذذد ذعهق
سذذذكُنسهههإلسذون و ِذذو   ِذذهِذاهقذل سههه ا هإذو    مهإلذجفىذاهإلئِذ كلقِا

ذكل هههإلمذكل  هإلل ف.ذول سهههتذكل  هههإللَحذذو اِضذ ذةاههذإ ذق وك  
ك،جفىذذذل سههإلجد إذجفىذ حق  ذكل ق ههدِذذلإلنسههإلسذمسههخام ذ

ذفِذكلذيذَرذ ذذ ق ذجقذدِذهرذبإلُب إل ذقَذذجفىذهذكذكل ق دِذذذلإ ذ إسذجإل  ر ذ. ر

ذ ذ طههه  فِذذاهِذوموذجد هذكلفإذول فإذودة  ذذذإ ذقسر هذكذذذذ عأق
ذذكل  نِذذ ِذجفرذذذقِذَاذمَذذذِبذ  ذطقذإلىذ قذذك، هه ىذ  ذا اذدإل ه ذذكل ق ههدقذ
وكل فاهإل ذوكلق كجهد ذم هإلذذذكل ة  ِ ذذك ههه قاكاِ ذقوذذوكل ط  ِذ

ذكلهعهقههَأذذطه اَ هقذ ذذ هاي ذكلهفهِذذبههإ ذله ههإلسذمهحههأؤ ذوإ  ذذكلهعههإل ي؛ ذره ف 
ذإل كمإ.ذإذوَّ مِذب ض ِدذذَفذ عِ ذذو دك  ذذوج  ذذوكر  فذوقرذ ذ
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هذك، ههه ىذكلهذيذ سههه ذذلقهدذ عهأذكلفهإذ عهإللىذمق هههدقذ
طإلذوكضحإلذب ذمإل ذ ا حإل ذحذ  إلدقذ    ذكل  إللحذكلفاجاهذو  ةقذ

ذذ( لإذج ذو أ:  ذَّ إللرَمدقمذوقِ  ِوذكلرحق   ذجق هَ لقَإذبِ أق جر هق
ذكلؤِذيذقق َه ق

ك مِه ههد  ِإذ هههق إللهفههؤ ىذبههِ فهق ذوقنهق ِإ ذنَهفهه  فهقىذكلههد  هِو َهرمِهاقهَذجهق .ذذ28كلهفه هحذذ)لِه َه
موذإج هههإل ذكلا هههأذبهإللةيطهإل ذوكل  ههها عهإل ذه ذذذذ هإلل ق هههدَذ
؛ذعدوكنمإللجفىذ هإلئاذك، يإلسذَّإلهاكذذذكُ ه نذمسه عفاإل ذذ ه اوجمَذ
ذ ذوَّ مَذ ههههدَّهإذَّهإلئ هه ذذذإذوباكه وَذسذدة هَذلَم جذقسذ   ذوموذك

ذذكُ ههه نذَّ يهه ذذ ذوقمههَذ  هإلجهإذجوذنفسهههإذمهإل يهإلذومعط يهإلذم   ام ذ
طَ كذ( ذن هإلذَّهإل ذ عهإللىذ:ذه ذم  هإل ههه ههذم  طهقذ ذِمق ِذ وق َإذكلهؤ ذكلفهؤ دق وقجهق

إلذذ قجرِضذنهق ههق مَه ذ ِه ذك،ر طهؤ فِهفهق ذلهق قسهههر هقخهر إلِ  إللِهحههق ذكل ههههؤ ذوقجهق ِهفهَ ك مِهطهر َه ر
فقذ ىذذك هر قخر ذكلؤِذيذكجر قضهق ذِ  طقَم ر ذلقَم ر طقوؤ لق َ ق   ذوق ِفِم ر ذَّقةر ذِمور ذكلؤِذ وق فق

إلذ طه  ذققمر ِ ِم ر ِدذرق ر ذبقعهر ذِمور لقطؤَم ر د  لق َةهق ذوق ذبِ ذلقَم ر اَِن سق ذ َ هههر ةَهَدونقِط ذ ق  قعر
ذ إلِ َق سق ذكلرفق ذَه ر لقِ كق أَور ذ ق لِكق ذ ق دق ذبقعر اق فق ذنق ور ير  إلذوقمق ذ.ذ55كلط جذذ) ق

ذإ وذكل كضهههحذكلة  ذذكلفإذهذكذه ذكل ق هههدَذذوجدِذذسذ حق  ق
سذوكلسهطه ذكلذيذنقذ  ذذجفىذهديإ؛ذونحوَذذذبإذونسه اَذذد وَذموذكلقِا

بعف مهإل ذوإن هإلذجوذذكلفهإَذذاقذك ههه هأثقذذجوذمقهإل ههههدذا باهه ذذذن حهدَثذ
ذكل د  ذه ذاهإليههَذ كل    وذوكل  ف ف؛ذإ ذذذمقهإل ههههدذقرةاذبمهإل

ذَّهإل ذ عهإللى:ذلف  ف فذوك ب  اِذمقهدمهه ذذذوكلخفَ ذذكل    وَذ ذذن هإل
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ذذ( ذوقَه ق َوذجق ق   سهههق ذققدر ذقق  َ  ر فَ قَن ر ذلِ قةر إلمق اهق كلرحق ذوق ذكلر ق ر ق فق ق ِذيذرق كلهؤ
َف َجذ ِ  َ ذكلرغق ذذلف  ف ِفذذو هه فه ذذكل هها عهِذذ ذووضهه َذ2كل فكذذذ)كلرعق

ذذك،مههذكل هههإلههدمِذذإراكِجذذما َ ذذذل ب  ا ذوك ب  اَذ َّ قهه ذذذوق كم ذ
ذذ ىذ ذ   سقذلىذكل ق هههدذك، ههه ىذدإذكلسههه اِذذكل  ذه ذَّإلمامَذ

ذوذه ذكل ةسههه ههدَذذو   سقذذ  طههه ذ ذلفههإ  ذ قذكل َذذكلح  ذذكلههد و  ذا ذحق
ذ:هذول ذناهذكل  ان سذ ذ ق  ذ عإللىن جِذذذدذكلفإذ  ذإ  إلنِذِ ذل قرذ

َاوِفذذذ(هههههذ عر إللر ق ذبِ َمَاوسق
ذلِفطؤإلِأذ قأر تر ِا ق ذقَرر ه  ذقَمؤ اق ذرق ر َنطر َ ر

ِاذوق َذ ذكلرَ ط ق ور ذجق مق رسق ذبِإللفؤإِذوق قطر ِمطَ سق ذ.ذ110ِ ذج اكسذذذ) ر

فقىذذ(ههههههذ كاقذجق دق مق ذوق ههق  إلذلِ قَ  نَ كذ ههَ ه  ذقَمؤ فرطقإلَن ر عق ذ ق لِكق ذق وقنق
فق رَ  رذ ذكلاؤَ  َ ذجق كذذذكلطؤإلِأذوق قَ  سق ِم د  ذ.ذ143كلةقامذذ) ق

ذذ(هههههههذ ِدلَ سق بِهِإذ قعهر ذوق ذبِهإللرحق   َدوسق ه ذ قمهر إلذقَمهؤ طهق فققر ذرق ور ذ)وقِم ؤ
ذ.ذ181فذك،جاكذ

موذقماذكلفإذذذهذهذك،مهذكل  ذ سهههايذ  ذقو هههإللمإلذجو  ذ
سَذ ذ(كل ا  ذذه ذكلقِا إلذَنطرتق ِانقإلذمق ذققمر إلذِمور ذَجود  طقإلذِإلق ركق ذققوردق ر لِكق ذق وقنق
إل ِجيذمهق در إلسَذذ هق ِ  هق ُر ذك إلَبذوق ق ذكلهد َوذمَذ ذو    ذ52كل ههه جمذذ)كلرِ  هق ذذمهإل

إسذهذكذذ):ذبق لإذذكلذيذكج ضهإلهذكلفإذلطفسهإذ   إلذجوكهذجطإذنةاإذذ
ذودسههوَذذحذلإذإ ذكلسههخإلاَإذلطفسهه ذولوذ  ههفَذكلد وذكج ضههي َذ
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كل  ذقَّسه ذذ ذه ذك،مهَذذ[77]ذذ(كلخف  ذ أنام هذبم إلذمإلذ هحة   ه
ذ(...ذذهذكذك،ماقذذذكلفإَذذوؤذ ؤذ ِذوكلفإذل َذ):بق لإجفىذَّاإلممإلذذذذكلا   ذ
ذ"ذ ذوه ذكل  ذَّإل ذجطمإلذق ضإلذ:ذذ[78]ذكلحد  

ذك،جذ ذ_" ذ هةهقهىذجهفهىذ همها اذإ ذبهقذجذو ذوقذدقذضذبه ههتذمههق
ذق رذ كُ ههه نذ ذإمهإلذبع ذج   ذوإمهإلذبهذ ذ ل هأ ذإمهإلذذذفهإذكلفهإذنف ههقذرق

 ع ه ذكلفإذ  ةعفم ذموذقهفإذ  ع وكذبإ ذوإمإلذ ذلم ذ  د ط سذذ
ذ"ذ.[79]لإذ

ذل ةفغقذ ذك،ماَذذذوؤذ_" ذو ذ  ا ذذههذك مةفتذكلف هأذوكلطمهإلجذ 
ذ".[ذ80]كلفإذب تذمدجذو ذوباذإ ذق رفإذهذكذكلد وذ

ذذ ذونح ذهذكذكلمدفذكلطب أذوكل ق هههد  ذهذكذكلسهههاإلق
ذ مإ ذذكلة ئاهذو خدَذذكل  ههإللِحذذكلسههإلم ذكلذيذ طدججذ ح إذنأ 

ذذ أ  ذكلط ه َ ذ  هب أذكل  مط وذذذذهذجفىذكل ددمذول ونِذكلحإلضهؤ
ول ونذذوكل عهإلوسذوكل  هإل هأِذذقذ  ذكلهد وذوكل اكبِ،ذكل فا ذذوجهدنِذ

ذول سذكل ق ههههدَذ ذذكلة هإلجهه؛ سذكلضهههاوجك ذموذق هأذقذدفلق

 
 375  -8المعجم األوسط  -  77
 مسلم - 78
 181 - 9سنن البيهقي الكبري  -  79
 477 - 4المستدرك عىل الشيخين  -  80
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ذهِهذذرذ هَذ ه ذذقج هإلجقذذضههه كقرذكلهدناهإلذو قذم ذ  ذكلحاهإلمذم بهإل ِذذذكلطهإلَأذذبق
ذمإلج  وذنإل  وذرإلنع و.ذ

لِرامذوما قهإلذذلقهدذ عهأذكلفهإذج ذو هأذكلهدناهإلذم اهه ذ
ذذكلطةإلمِذذب  إلل فإذومقإل هدهذ هف طهقذذَّإل هدكذإل مإل ذوكر إلجذكلد وقذ

ذم  ههإلمفههه ذذلف  ههه  ذإلىذماضههههإل ههإذو ط ههإ ذ ةعفههإذودههدم ذ
ذمَذ ذه ذ اك ههؤ ذاقذكلعَذذم  إل هه هقذذذ ذودفقإل   ذجطمإلذإ ذمذذذ ذمذ ذ  ههِ ذوذضههأؤ
ذ ذذ قذقِذو ق ذذذإقذفِذو ق ذإ.نفسق

ذ جفىذذذههإلذكنةعهإلثهإلذموذكلعق هدمِذقماِذذ ةهدقذههذهذكلحفقهإل ذقو ق
ذث ذ ط فَ ذ ذكلخههإل  ههه  ذكل َذةف ِذَِّذذ  ذك ةههإلهِذذنمجذنة  مههإل جمذذقههدؤذمههإل

ذقرذومقذ ذَّإلبفه ذذا اقذذذمطضهههة ه ذذذمإلذكل ا ههه  ِذ ِذفقذهإلذكلابإلن  ذ  ذ قذدِذ هههِ
ذ ذ  ههها عهإل ذوك ذذكِذلف ف ه  ذن هههاهإلذو ههه جويهإلذ طَ ذداهإلمقذذنحاكف 

جفىذذذذوكلقدجمِذذكلسههع ِذذهإلذبضههاوجك ذم ك ههفهِذَ ذ و ذكُنسههإلسذو َذ
إذك    هإلجاههذوكلسهههاهإل هههاههذذَ هِذطَذَّ يهإلذبِذذعهإل ذكل سههه ا ذث ذمة  قذ

ذوك َّ  هههإل يههذوكل هههطهإلجاههذوكلعف اههذوكلعسههه ايهه ذث ذقمهه ذ
ذ إلهدم ذ سعىذَُّإلمهذكلد وذنفإذد ىذ ذ   سذ  طه.

كُنسههإلسذ  ذك،جضذبط هه  ذذموذو   ِذذذإسذكل ق ههدقذ
إلىذذإذلفهإ ذوكل  ههه فههَذكل  هإلبذوكلسهههطههذه ذقسذ   سذكلهد وذنفه ذ
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هإلذذيطهذ  ذمةإل ذ دب اِذم ذذكلدولهذكل ههإلهدم ذجفىذنَ  ذذ لكذَّاإلنَذ
ذكلهمههدَفذ هحهقه ذهههذو ذ هذذكلهعههإلن  ذذك يذذكلهقه ذذكله هةه ه هِ ذإ ذبهةهطههإلا

ذذذهق اك ِذذ ط هه هِذو إ ذلذ كقفِذل إلذَرذذه و ةط دِذذ  ههف  هذذجفىذق ههس 
وكلعقأذذذكلد وِذذ محف  ذذ و  ذنإلذ هإلمد وذكَّ حإلمِذعإلذ هةذذاقَّ يإلق

ذذكلهحهايهههوذمه  ه جيذكله هاكمهههِذوكلهطسههههأذوكلهعهاضذوكله ههإل ذ
ذ.وكلحق ق

ذذكل قهإل ههههدِذذبهذلهكذ ا سههه ذقمهإلمطهإلذب هأذوضههه  ذ وجمَذ
م ذ هإلئاذرف ذكلفإذج ذو أ ذ  ذذذمإلذمطسهة ه ذ ِذفقذكل هاجاهذ  ذ قذ

َسذ﴿جفاإذذذاقذِ ذومإلذ َذذكل  سِذذمسه امِذ ذكل هؤ ر ذ ق ِج ق إلذققسذ َدر  قطةقِغ ذلقمق
ةقَح سقذ ذ قسهههر ك  ذِ  ذ قفهق إلِجذوقنَهأ  إلبَِ ذكلطؤمهق َأذ هههق ذكلفؤ هر ذوق ق اق  سذذذ﴾كلرقق ق

ذ﴿ذ 40 َج ذ هَ هق   إللهرحهق   ذبههِ قجرضق ك،ر ذوق كِ  إلوق ذكلسهههؤ ههق فهق ق فهقىذذرهق ذجهق أق كلهفهؤ ههر
ك ذوق سق ذكل هههؤ ر اق خؤ ِأذوق هههق فقىذكلفؤ هر ذجق إلجق َجذكلطؤمهق إلِجذوق َ ق   ذذكلطؤمهق ذنَهأ  اق لرقق ق

إلجَذ فؤ ِ  َ ذكلرغق ذكلرعق ذَه ق ىذقق ق ذَمسهق   أ  ِايذِ،ق ق .ذو فكذه ذذ5كل ماذ﴾ قةر
إذإذب  ههها عهإل هإذو  ئاهإل هِذنفهؤذذكلهد وقذذكل  ذ سههه  جهَبذذكلقهإلجهدمَذ
ذذموذكل  هها ع وذكلط هه  ذذذمطةعثه ذذذلفا يهَذكذكل  ههإللَحذذونفاإل إ.

كلعهإلمههذذوكل  هههإللَحذذه ف  هههإللحذكلعهإلمهذذل مهه ذإلذرهذوذوكل ههه جوي ذ
كلِ ههههأسذذذ هدب اِذمطمجذذذ  ذرهدمههِذطفسذكل  ههها ع وذوذلذكم هدك  ذ
ذذ كل ههههإلههدمذكلهدولههِذذةطهإلاِلِذذكلعهإلن ذذكل ههههأسِذ هدب اذذمطمَجذوذذ كلعهإلن
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كلةاهإلن ذذولعهأذكلا ههه قذذ.إنفه ذذكلهد وذَُّهإلمههِذذكل هههإلههدمَذذوكلهدولههَذ
ذ ذذهذكذكل   جقذذذَصذكل إلل ذ فخ  ذذ:بإا ذققذإذو َذَحذو  ض 

ذكلحأذكل  جيذوكلففكذكل قإل ديذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ
 الفلك المقاصدي والحل الشوروي يف الدولة اإلسالمية

 يف الدولة اإلسالمية ي  دِ المقاصِ  كُ لَ والفَ  الشوروي   الحل  
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ذ ذا ذكل َذإسذكل هههؤ ذذموذكل  ههه   ذكلمطد ههه  ذلإذذ بدذذط فق

ذكل هههفههِبذذكله ه ه ههإلمههأِذ ذكلهقه ي ةِهِو ذوكلهفهؤ  ذذكله ه ه ههإل ههههِكذذكلها ه ه  
ذل   قذ ذسهههِ ذذذبق َهإلنَذذذ قذلهإذوقَّ ذ هدقذ هههفهإل ذمهإلذ هههِ ذموذق فهإ.ذنهذلهكذن

ذكلدولهذكُ ه ماهذ بدذلإذموذ قذ ذذذج ذ  ذ هق إذومضه  نإذفِذ رذ هف  ذل هق
ذنَذذذبطهإلئهإذقو  ذوموذج هإل  ذذإذوما قههِذواهإل  هِذ ذيهقذ ههه  ذم ذجفىجق لَذذذتر

ذوَدذذم ذجفىذكلةد ذم ذجفىذكلق مذو  ههها إل َذوقبدكنَذذكلسههه كاِ ذوِذسهههر
ذكلق د.

كلهعهط ههها هوذق هههةه  ذذإلهىذ ههدلهاهههذقي ذذوله هسذكلهانه سَذ
كل  ههه جذكل كضهههحذلطَإلنذكلدوله ذإ ذذكلا إل ذقنذبطإلاِذ أ هههيِسذ
ذذذ عهإل شلفذمحهإلولهه ذ ذذل كَّ ذكل م  ِشذذوك  هههاسههه نِذذ  م ذكلعةر
ذ ذذهِذعقذوكلضؤ ذإذك،مهذمطذذَّاوس.كلذيذ ع َ ذذِفذعرذوكلضؤ

قماذذذمإلذَُّإلمهِذكُ هه ماهذكل عإل ههامذ  ذ ههع ِذذوكلدج مَذ
ذذذجقذ حاؤذكُ  نذكلةإلم  ذجف مإلذقسذ قذ ذمقدم مإل:  ى ذ  ذذذذموذِ إل  

كلسهف هذجفىذكلطمجذكلسهف إلن ذكلذيذذذكد  إلجِذذ ةا اِذذِ هَذ
ذبع دم ذجإلنقذذمطذذجم   ذذذوكل قدنِذذكل   جِذذمقذجإلقذمسه اذ ذك،مهَذذ  مإلذذتر
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ك،نهفهسذوك،مه ك ذذضههههاوبههإلذمهوذكلهخه فذوكلهقهمهاذونهقهِصذ
ذوكلث اك .

موذذوكل فف  ِذذذكلغة وك  ههها اك ِذذذك،ج ىكلطقههأِذذوِ هههَذ
ذكلف اذكلغاب .

جق لم ذجطدذ فق ذذذذإلغإلاِذقبطإلئمإلذجفىذضاوجمِذذ ط  هِذذوِ هَذ
ذ،سذموذ َذ    مهإل ذَّهإل  ِذ فغاهإذ َذمطهكذَّهدذذذإذداهإلا فغ ذجقفهقذم  

ذذ ةط ذقمهه ذ ذكلة  هإلاَذ َذ.ذوكلة هإلِ ذ اهإذذقوذم عهإل ذموذا ا ذر  هإلذذ
ذ ذو ذ  ذ وله ذذذسَذو ذ    ذ ذذذذذ إلذقوذ ط اذمبإل ا. قذسذَِّذ  

مإلذذأذ عإلجِضذجفىذكلدج مذجطدذ خ  ذذذ ذكل حإل َهِذ  ه ذذوِ هَذ
ذ ذوه ذمهإلذ َذم ذوكَّ ذكل ة   ذوم ههههإللحهِ ذ ج عهه ذذخهذَذ ؤذإذكلعفاهإل 

وكلَف ذذذك  هههاةدك ِذذو ةا اِذذطهِذوكل دكهقذذل  إلج ههههذكل سهههإلومهِذ
ذذكلسههاإل ههاهذو سههإل ِذذق ج ِبذ  ذذذوكن مإل ذكلحق ق ذوكل  ههإلجنهِذ

ذه.مإلذ   وذإنقإلَ ذذذمإلذبدج مذإنقإل ِذمغإلن ِذذذقهفمإلذوكَّ سإلنِذ

ذ ذقي ذذإنإذ ذ   وذ  ه جَذ كل ة   ذذذب وذم هفحهِذذعإلجض 
ذكُ ههه مهاههه ذوبه هوذم هههفهحهههِذ وذ هرذ،سذكله  هههفهحه هقذذكلههدجه م

 هإلاذوكل قهدنذ  ذك،مهه ذكل   جذوكلطؤذذدانههقذذذدكسِذ ا هِذذ م  هإلمف هإلس
ذو َذ ك ند إلعذنح ذكل ق ههدذذذو ههةإلجهقذذعهقذوكل طذمإلذكلا ههدقذبإلنِذ سههِ
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ذ ذكلط ذذ ِذفرذكلابهإلن ذلفخق ذومهإل جوذكلقاهإلنذبط هههامذذ  َ ذوكل  ف ف 
ذل ةا اِذذمذ عههإلجِضذبههدج ذذكلح ِذ أِذذكل  هههفح  وذإ  قوذذكل  كنههَ

ذكل ض عه.ذكل  جِبذكل خ اهذوذكل  إللحجفىذذذكلحاِ ذ

موذوضههه ذإذذوبف اِهذذ هإن هههاذذذكلح ذوماقِذذوِذ  ذبقذ قذلِذذ بهدؤذو
ذك، هاإلاذب سه اإل ِذذكلطق،ذجفىذكلحاوفذو سه اهِذ جوذذذمإلذوكل ف 

ذذ   يإِذ قمرذلفإِذ﴿وكلحإل ذذجوذوكَِّ ذذذك،نَإلجِذذِفذارذكلحقإلئ ذو هق َاذذك،ر
ِمطَ سقذ ذكلرَ  ر  َ اق ذ قفر ذ  مق ههِ ذوق ق ر َد ذوقِموذبقعههر َأ وكلفههإذذ﴿ذ [ذ81]ذ﴾ِموذَّقةههر
فقَ  سقذ ذكلطؤإلِأذ قذ قعر ثقاق ذققنر لقهِ وؤ ِاِهذوق فقىذققمر ذجق إللِب  ذذ.[ذ82]ذ﴾اق

ذ

ذ

ذ

ذ
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ذ
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