
 



 

 منوذًجاالتجديد األصويل املعاصر: كتاب "التجديد األصويل" 

 ∗أمين صاحل

كتدددد  اُيمث ِّدددد اااحلمددددوالاالا وددددم االا رددددم اآلددددحاه،ددددد:افاال  دددد اال دددد    اال  ددددو ا 
خم ددماروددحباليا ثدد اا1"التجديددد األصددويل: يددو صددداة  عديديدد  لعفدد  أصددو  ال  دد "

 افيدددواا رددد د غدددحب  ا ددد  افيدددواا حب ردددد  االامجددد آ اف  ثددد ا ُدل دددماردددُاا  لمددد   اُ ل  ددد اردددُاام
ييدددوا االااحلردداا  دديا،دد يو االارددد  ااحلرددداافحليدد   االااجلدديمااامددحب ي االافري ددما،دد و الا

 احممددددواآدددددا  االاا  ددددحبباا  د دددد ا االاآ ددددواا رددددم ا م دددد  االاآ ددددوااحلميددددواآودددد   االاا ددددداي
ااالدددحبا اا  ددد  اآا  ددد   امدددا االاروددد ثحانيرددد ااآ دددواا ددد   الا لدددحاا بتددد  ا.االقدددواىددددر 

اياا2فيواا حب رد  فنيواف دحب افآدم اآلد اامد  دواالف دد:اا ثدد اياا  د يااا،دمر  اال ُد  
ردددددُاا  ددددد نيثاااوددددد افالاا ثودددددد:اا دددددواادددددد ل ا ددددد اكددددد  االانيدددددوردوردددددماا بتددددد  اآلدددددحاا ث

اامذكده ُ.
متبددااآلدد اف ددد:اا ثددد ارددُاا،ددت    اا ث آليددماالا دددوه اإراااأساًسددال  ددو اا بتدد  ا

ا لموددبمواالاالددب  واام  بيددماالا ثد يددماالا ثبحب ددماا ددواا ،ددتب  مالاي   اآلددحاا ،ددت
اا،ددد   اياا،دددت    اا دمليثدددماامحب  يدددماا دددواامثاإر ا دا   ددد اامردددلمد اياآددد م  اام   دددحب
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ا دددوه اا اي  إرا االا  ت دد  ا  اا دواُىردد ِّث  االمُت  ِّدواب دداآددواالامرد  ملاام  بيددمااالإردوا   

ا.ا ثبحب مااحملي ماام  بي واالا ت وايواخي  يم ااا ت   ريما لم  بيمااا،مريم
ايسددداأل األ ددددر مددد ا نياددد اا  دددد نيثد اردددُا ا ي  اإراأت يدددفاا بتدددد  ا يتمث دددفر ددد اا دددوا

ىحبا د ارردتثد  اااحمد اآلد  اا-ياغ  بافرحبه-ف  حاا ا  وار ال دادي لعف  أصو  ال   
 ا درها الاا  االقلي اردُاا كدرتا ساإ ا بثريارُاا ترب اوهَاا َغ    ا ا ب  ا ُااقلي ِّاا كثريِّاا َ    

يارددددياجتو دواف دد:ا  تد :ااالاا لفتجديد األصويلمتكامف  ت دمي خطوة األتدادي  
ا.اماا  مليمرُاام  قوماا  احب ماإراامم ه،الا من ال و  إىل ال عل،ا ثد ا

هايار  بيدددماا تبو ددوايا دددذااا بتددد  ااحلدددحب اآلدددحا المم دد اذكدددحباا  ددد نيثد اا تدددزار  اإاي 
ياا   ددددد  ااأل ددددددا.اال دددددوخ ايااجلو دددددوارددددد ايا رددددد لاردددددُاا ها اااجلديدددددد امل دددددددىددددددو ا
رددُا ال اف ا ُدؤه دد ا دد .افر دد اغددريااجلو ددواالغددرياامثيددوا دددواا  دد  او االردد اقيدد ا دد اقددو  االا  ت

ددد افلددد هالااإ يددد اإلددد ه اآددد  حب .االفر ددد ارددد اكددد  ارثيدددو ا ال ددديسادو دددو ااافآدددحبناآ ددد اا  ددد نيثد  االها 
رددُاامردد ئ اا دددُمدَ مماا ددواىُ حبقِّدد اا ت حب دددداا دد اادددواها  ئوىدد  ايانيدداافآحبددددااآددُاا ضدد ه ا

ال ااأل د: االُىود ِّهاه،  ت .االمل ئفاآ
األقددا:ااالا،تدود  ا ما ،ت حبادد واا ت هخيي داال     اآلدحارد اذُكِّدحب ا ددواجت  دباا  د نيثد 

ا مالا وددحبالحاا لغد  ددا الا ت حب ثدد و احب ُ.االكددذااا ددرتا  رااالامتددرخ اما لمتدددو االامددذا بااأل ددد ي ا
اآلي د  االاحلدحب خ  ثدماالا دحب ال اابجلدو:ارد اا ها ااماا لتغ :آُاا ا ضم امالا ثدائواا  روي ا

رددُا وددد اا؛مف اىبددد افرثلددمانيديدي ددرحباآدد  ام االاماالا ت  يدي دداألرثلددماا تددددي ي ااآلددحاىبثددري
اث ل .الرُاا داق اا  احبيا و ا

رددم االةرددماف دددا  االخ متددم االفحلِّددلا دد اكو دد  ا م دد مني واال دد  اا بتدد  اياردو ا
ا ري. ا ث مارُاا د  اا ب864ا داه  ا ي .اال دا د ايا)

ا ي دد اا غددحبنارددُاأت يددفاا بتدد   اال الا دد ا فر دد اامدورددما ب  دديا دلدد اا حب رددد  اال ددا 
ماا ددواا تددز ا دد اا  دد نيثد .االقددوافلددحباناإرا مدد اماا تبو و  ددخودد ئ اام  بي دداأت يثدد  االف دد  ا
ا. رما  ث اف ب هاامدو ا
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اآل ا  ا ور  اي اا تم يو  اا     اا تداا  اآلح ا    اا بت   اف دا  الفر  
:االالمل ئث االقداآوهاام  بيم االاألال: ايارو  هااألنيب  اا وحبآيم االا ث   ااأل دا

ايااحلب اا وحبآ  االا ث  ث اياطحب اا ،ت   ط االا حبا   اياا  ت   االاا ت  .ا

آلدددحا م دددما ودددد: ا ددد  ا ودددر اآلددد اف دددد:اا ثدددد االبددداب التديدددددي القدددواالدددتم ا
ا بيماآ وااأل د يا.الى دهه االالمل ئفاآل اف د:اا ثد  االا دداآواام 

  ددد اانشدد ة مفدد  أصددو  ال  دد   تطددوأل  ،)رددُاا تم يددوامدد اخيدد اا ثودد ااألال:اال ي
األ ددا ا د  اا تر،ديساالا تدوال ُ امثاامؤ  ِّفاكمرد ايا دم ارحبانيد ارتت   دماردُاا تد ه  ا

ا دد  اا بددم ايا ددذااا ثودد اىدليددوايًاا تبو ددو.االقددوافخددري ااا تد  دد واا بمريددماالامذ  يددم االا
اامؤ  ِّددفاف اآلدد اف ددد:اا ثددد اكدد  ارد ددد  ااالقددواه اك ددري   ودددا اب دددد اياآ دددواا الك ر  دداا ددا 

نيد ااقتضديااحل  دماىوال  د اآلدحا دوااارد  اهددا افاآلدي   اا و   ماالا ر لفاا بحبا  ا
ا ختم ددد واياررددد ئ اا ثدددد اارددد يا ائدددحب اى ِّا"أل،ددد   اآدددو   اف حب  ددد اا-هيددد اف-ا وددد    ا

."امثاىبل  اامؤ  ِّفاآُاخو ئ اه،  ماا و     ارُارث  ارحبكز دماا لغدماثرريالاحلو ثاالا ت
الا  يدد  ا ي دد  االغيدد  اامردد ئ اا بمريددم االا تددواخ االا تبددحباهايا  دد ار  نيث دد  االا ت   دد ا
ا ت حب نا أل دد:ااالم يدماك مد اف د اامو  دم.االفلد هاإراف اكتد  اا ود    ا"ا حب،د  م"اقدوا

مايا دددذهاها،دددماحندددداقدددحب ااردددُاا زرددد   اال بدددُااموددد  ث وااأل دددد ي ا لوااا،دددتمحبا  دددوهاحمدددده ا
مايارددددآ وار ي  دماك  ديد س االر  د ارد اَفخدذاطد   اماالخ   دامحبنيلماىحباالنييار ا ااآ ر د

اا حب ال .ا
ا الياف  دد  انيددو ثاامؤ  ِّددفاآددُارحبنيلددماا تد  دد واا بمريددماالامذ  يددمايااأل ددد: ا ددا 

 اآلحارحباني اآو  ار ذا وا دماا ددحب اا ث  دثاا بدحب  االذ دملاارتزاجااأل د:ااب بم ا  اف  ا
آلددحا ددواك دد ها  دد اا  لمدد   افرثدد : ااأل دد  االامحب ردد  االا  ا دد   االا  ددم   امثاآلددحا ددوا
اجل ددد ئ  االا  ددد  االفبااحلردددُااأللددد حب  انيددد اىبل ددد اذ دددملاابمدددزجاا تددد  اامتب رددد اآلدددحا دددوا

ر دد مافبا بددحباا  دد قم  افالاخددحَباا دددحب اا حبا دد اق ددد اام تز ددماآ ددوااجل دد هاا مددذا  االق ددد اا 
اا بحب .امثاا،تمحبااألرحباآلحا ذااا   دار ااا،ثحبا يي االاجلد ي االا غزاا.
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فر  ا اثهاامزجا ااا بم االف دد:اا ثدد ا ب  دياإجي  يدماال،دل يم؛افر د اااجي  يدما تمث لديا

دالنيُاا الا رتىيدبا  دبامدحبى  ااب ت داايااجل  دباام  بد ا إغ   اآل ااأل دد:يا ُاا تدردي  اره
ىغليدددبااجل  دددباا تبحب دددو اآلدددحا.االفر ددد اا ردددل يما تمث لدددياياالا تم يدددوا لم  نيدددثاالا ثودددد:

ا لوددددحباآ واالاالم دددد واا بمريددددماالر   ددددحب ا اريددددواان الِّدددديااأل ددددد: اال  هاااجل  ددددباا  ملدددد 
ا مالا ر دداا بددحب اماياىثرددريا وددد اا دددحب  رددُاقوددحبهاآلددحاالمليثتدد ااأل، ،ددي ااامددذا ب ا ددو  ا

ا ودددحب ثم.االيار دددحبنا يددد  اإ،ددد  ر واامدددذا باا ثد يدددماياا توددد يفااأل ددددا اا،دددت حبنا
اردُ ااحل ثيدم االا ودي م االا ا  حب دم اال ا،ديم ااجلو د  اردُااحل ثيدم ا امؤ  ِّفاإ،  ر واكد   
مثافلدددد هاإرا وا ددددماىحبا دددد اآلدددد اف ددددد:اا ثددددد االىدق ثدددد اآددددُاا ت دددددها  ددددواا دددددحب اااالدددد رسا

ا  وحباا حن  طاالا تدليواامذ ي.ااابحب ااأت د حب االا ر  ساا 
مثاا،ددت حبناامؤ  ِّددفا  ددد اا تبو ددواياف ددد:اا ثددد  االَآددحَبنايدد ذجاجتو و ددما ودد  ا
ردددُااا،ددد    ارثددد  ايددددذجاا  دددزا دددُاآ دددواا ردددم  االا وددد طي االا وددددك   اال ددد ايددد ذجا

ا اا بت  .نياييا وها، واررتدلم اال بُاامؤ  ِّفاَآحَبد  اا ا ت  ،بار اردودا
؛اوظائف مف  أصدو  ال  د لالياا ثو اا ث  ارُاا    اا تم يو  اَآحَبناامؤ  ِّفا

دداو اَ دد دُارددُا دا ددبا ددذااا  لدد ؛األ دد اا ر ًمددا ف ارد  ددوهاال دائددوه اال ددداردد اُ ث ِّدد ا     دد ا ف، ، 
 ت و دوااال ددار يد هآلي  اال يم ا   غ اف ا بدد اآليد .ااىدد اآل اف د:اا ثد  ا يم ا د د"
إ ااااب تمدددد  ااأل ددددد ي ااا دددذااا  لدددد .اال دددداهغدددد اف يتددد ايا ددددَ اكثدددري ااتبو دددواام لددددد ايا 

."االقدددواثددد وااأل دددد يمر وا  ددد اامؤ  اا غ  دددبايارددددو اا بلمددد واردتضددد ماآددد  حب  اأت اي
ميا ذهاا دمل ئفاقرما االمل ئفاآملي ا ام.ام االالمل ئفاىحبليو  اُقرِّ

ا دمليثددماا تثرددري م؛اف اىدددو اردد   ااالىوددتم اا دملدد ئفاا  مليددماآلددحاالمليثتددا ا دد  
مافالاغدرياذ دمل االكد  اا دودواا،دت   طااألنيبد  ام ا،دا اك  يالدحبآي ا تثررياا  ود اآ ر ا

فالار حب دددددماردودددددد اا ددددد  .االا دمليثدددددماا ،دددددت   طيم؛اف اا تمبدددددااردددددُاا،دددددت   طااألنيبددددد  ا
 م.ا لدقدددد ئ  ا،دددددا اا،ددددت واذ ددددملاإراا دددد  افالاإرااأل  ددددمااأُلخددددحب ارثدددد اا ديدددد ساالاموددددل

آلدحاالمليثتدا ا د  اا دمليثدماام  بيدم؛اف ا" رد ا اد  اا الىوتم اا دمل ئفاا رتليو ماف ض د
."االقددوا  دليددماا  لميددمااا،ددمريم بدد اااالا ،ددت ت جاالا ،ددت   طاالا ،ددتو :ا لتثبددريآدد  ا
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فل هاامؤ  ِّفاإرامل دهاام   ااأل دااياآلد افُخحب  االرث  ا ذ ملااب،تث   اا دُاخلدوال ا 
رتددد .افر ددد اا دمليثدددماا ث  يدددما  ددد اىدنييدددواامحب  يدددم االىدليددد اُلدددد ما   ااأل ددددااياردو اردددُاامددد

ااالم .
اامؤ  ِّفاف  ا اب حبغ ارُاا رتانا يئ  ا تيبدم اىلد ئيدم ا-، باإ حبا ا ذهاا دمليثمااالقوا ا 

ياا  ُد هددز اإرافرددحب ُ؛ااألال: اا،ت ضدد هاف اىضددييلااالددم اكدد  ا،دد   اا- لدملدد ئفاا ردد  ثم
أل،د   اا ُاآل اف د:اا ثدد اآلدحا دواا ود     االا ثد   اددمدها دذهاا دمليثدماىدوهجيي اىوال 

آدددددددو   ار  ددددددد  ا خدددددددد:اآلددددددد اا بدددددددم  االام   غدددددددماياا وددددددد  آماام  ديدددددددمايااب ااحلددددددددوال ا
اياياقضددددد اياكثدددددري  ارثددددد  اا ،ت رددددد   االامودددددل ما ددددددزاالا  ددددد مني و االآدددددو احتحب دددددحباا 
اق ل   االغرياذ  ُه إرااقدرتاحاآلد ارد  دواا-ردثم ا-مل؛ار انيواااب ُاآ لدهاامحب،لم االلحبهياَر

-اآدُاآلد ااأل دد:ا ل دو ِّاردُااالدم اا ثد د .ا يدواف ااقدرتاحاا دُاآ لددهاا وحب  ما و م ا
االم ايااأل د:ايا   د اردُاا  لد ا ثرد  االإيد ا  د اا؛األ  ا داحم  ا احبا- رباامؤ  ِّف

 حنداذ مل.مم  اُرزِّجا  ارُاا بم  االام  ل االاجلو: االا

 ا ود:اا بتد  ؛األ  داف   ارُا ذااا ثو ارُاا    اا تم يو ا داا  اإا ال بُاا دد:
 ُدددحب ِّها دددددحاام يدد هااأل،دد سا تبو ددواف ددد:اا ثددد  اا ددذ ا ُثددرَتناف اى رددب ار دد ا ديددما
 وددد:اا بتدد  .ا دد يحاف ا ددذااامددددديا)ا ددو ارددُاآلدد اف ددد:اا ثددد  اال الههاياه،دد ا

ُ ا ِّددددحب امدددددددياجتو ددددواف ددددد:ااا  اقددددواطُددددحبِّ اكثددددري ارمرددددحاا تبو ددددواام وددددد 
ياا بتدددد ابواام

 ا لدد  ا  ل ددا   ر  ددا ررددلب اا  ا،دد  ب ا نيردد  اا غددرياف ارؤ  ِّددفاا بتدد  االددد ا يدد اىدردديم اا3ا ثدد  
الت وار اىثحب  ايا آداواا تبو واامختلثما   اال   ك.

  م دددددد ال وامدددددد امل يجدددددداليددددد اا ثوددددد اا ث  دددددثاردددددُاا  ددددد  اا تم يدددددو اآ ددددددا  ا"
ددددد االقودددددوار ددددد اامؤ  ِّدددددف ا"األصدددددولد " يا دددددذااا ثبدددددحب ااساام ددددد ياام  بيدددددمااأل ددددديلمىلم 

االردو ِّااالا،توحبا ااأل بد هاا     دماالاال  ردما تبو دواآلد اف دد:اا ثدد  
ُ
رد واام  بيدمادد ِّاهاابم

يا،د ي ارد   ااطحب دماا تثبري االخ دد  اا حب، ا لمرلماا ا ضحباله ما يبد ا ذااا  ل ار  ب ا
                                                 

اا ثو اامد،د ا د"المليثماآل ااأل د:االغ  ت اياام   اامدرتح" اي ارثم اا  احبا3
 ا3 اا ددددددددد  حب  اامبت ددددددددمااا،ددددددددمريم اطالتجديددددددددد  اأدددددددددد     أصددددددددو  ال  دددددددد آ ددددددددواا بددددددددحب  اآ ددددددددواا رددددددددم .اا-

اا.345  ا 2007/ 1428
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."اُاآمليدماا تثبدرياا  لمدد االا ،دتو :اام  بدد ددد  ِّاال ُااه لد ر ا ضدد  اطحب ددماا تودد اار دحبي

ددما  حب ددماحتودي اا دو ي  اا دضد اياا بليدماامت ل ِّاالقواآحب  اامؤ  ِّدفاا دداآدواام  بيدما: د  ا"
دا الا رتىيدبا داااأل  دم؛امج  داالكيثيماا ،دتو :  اا."االذكدحباردُا دذهاا دداآدواآدو  ا فالاىحب ي  

اإاي   اإرا،تماف داي ا   اا :سا  ار اا وحبحاالا تدديح اُرو  ِّث ا ا
ا.اهاواالامث  ي قداآوايااكتر  اا تود اا-
ا.اقداآوايااكتر  اا دض اياالاألنيب  ا-
ا.اقداآواياخو ئ اا و ي ااأل داا-
ا.اقداآوايارو  هااأل  مااأل د يماالر   اا ،تو :ا-
ا.ايماالا رت يحا ي   قداآواياىحبىيبااأل  مااأل د ا-
ا.قداآواياا  مقما ااا و ي االامو د:ا-

ُاا  تدد  االا  دحبنا دذهاا دداآدوايااجلملدم ا دا اإ حبا  د ا ردُاال  دما-الاب حبغ ارُانُيره
ياامداطُاا واى  ،باردددآ  اياا بت  اجي ل  اف ث ؛األ اآ رماقداآواف دد:اا- احبان

الا رتىيددبا دداااوددي اا ددو ي  االكيثيددماا ،ددتو : دددما  حب دددماحتقضدد اياكليددمارت ل ِّاا ثددد ا دد ا"
."ا ماىا حبارز ماالاد ما ختي ها   ا ذهاا دداآدوا ال اغري د  ا فالاىحب ي  اا األ  م؛امج  ا

االروددد ل  وا تددد جاإرارددددو ا ر واال ا،ددديم اف ا  ددد ا  ددد ارددد االدددتملياآليددد اردددُار ددد   
 اهس اا بتدد  اغددريااقدد ه)ا)فالايارداط  دد ارددُاا بتدد  .االآلددحا ددذا ا ددا  اا ُلددحبِّنييا نيد دد

ُتمدددحب ِّسايااأل دددد:ا،ددديبواالُا
آدددده  ايا  ددد ا  ددد ا دددذهاا دداآدددو؛ارددد اجي ل ددد ا ددددرتحاآلدددحاام

ُتخو ِّ اأتخريا ها،ت  اني اإمت  اابق ا ود:اا بت  .
اا د ه)اغرياام

ياىدددو  االةرددماامصددادأل األاكدداش الشددرمد  رددُاا بتدد  ا)ااألال:القددوا دد  اا  دد  ا
ا   االا ر  م االاامج ي االا دي س االامول م. ود: ا  اآلحاا تداا اا دحبا

اامؤ  ِّددفاال دد ااحنودد هارودد  هااألنيبدد  ايا ددذهااالمرددما الياا تدددو ا ددذااا  دد   ا ددا 
ددئما ألنيبدد  اىتمث دد اياا دددحب  اا بددحب االا ر دد ماا ودددحب ثما ا  ددد  اال دد اقرددم   اف ددليماُر وِّ

دددددئماىتمث ددددد ايااامجددددد ياالا د يددددد ساالامودددددل م.افر ددددد ارددددد ا دددددذكحبهاغدددددري االى  يدددددماك لدددددثما اُر وِّ
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اق ل دد  االقددد:اا ودد  باالآمدد اف دد اامو  ددم ا  ُه األ ددد يد اغددريا ددذهاامودد  ها)رثدد  الددحبهياَردد
الا ،ت ردد  االا  ددحب اال،ددواا ددذهائ  االا ،ددتدحبا  االا ،تودد    ا ا دد ايااجلملددما حبىددواإرا

اق ل  ا ت ل لا   ئثمارُا ود اا ُه  بت  االا ر د م اامو  هااالمرماا  فاذكحب  .ا وحبهياَر
ال وخ ا ي م .افر د اقدد:اا ود  باالآمد اف د اامو  دما مِّدُارل دد واا ر د م؛األ مد انيبدما
رُانييثاإ م ارتضم ِّ   ا  .االفر  اا ،ت رد  االا  دحب اال،دواا دذهائ ا دداآدواف دد يم افالا

ا ددد ايا-ف دددد يم  د يدددما اروددد  ه.االفر ددد اا ،دددتدحبا ا مردددلملاردددُاررددد  ملاا   دددثار مدددد: 
.االفر ددد اا ،توددد   ا  دددداردددُاايددد اا،توددد   الددد   اُرددددحب هاا لدددد  اال ددديسارودددوه امجيددد اا 
ا. ،لث ا

كم اقُدحب ِّهايا و ااامجد ياردُاا بتد  ا-ال حبِّ اآلحا ذااا تدري ايا احباناف ااامج يا
 ا بد  اردُا دذهااجل دماكددد:ا فالاخثيًاا  ليًاا ما تضم   ا وًاإي اك  انيب اا- 313) ث ما

 ال مدد .االكددذااا ديدد س؛ا  ددداق آددو اااو  ددم؛ا ددماال دد اا ددحبا هاروددوه اا ودد  باالآمدد اف دد اام
 ذاىدد  ارثلمدد اال ددث ا ددذ ملاغددرياالانيددوارددُااأل ددد يا ا بدد  اااا م،ددتو : اال دديساروددوه ا

دد كردواا ددذهائ االا ،ت ردد   ا الفر د اا ،تودد   ا  دددارددُاا. ب لد اروددوه اا ال مدد احتب 
ددد  اإذااقل دد اإ اا  ددد ا بدد ااباابنيددماال دد  افقددحب اإرااموددوه ما)فالاُررددت  ُِّاموددوه ماا  

ابمود  هااأل ددليماا اث ت دا نييدثا ا  يد  اال دداق آدو ا م،دتو :اإ اكد  اامرتود بالديئ ا
افالاا ت  يم.

  دد اامؤ  ِّددفاكمردد ايافه  ددماآ دد ال ُ ا )ال ددر(  ،الياا ثودد ااألال:ارددُا ددذااا  دد  ا
ا   ،دد ا االاال: دددزاف،دد   اا الاا كليدد واا دددحب  اا بددحب  االارد  ددواا دددحب  اا بددحب االىثرددريه دد  ا

ا.الام ردخ
الال ددد اا قتوددد هاآلدددحا دددذهاا   ددد ال ُ االااآدددحباناآدددُاكثدددرياغري ددد امم ددد االدددتملياآليددد اا

روددحبالياا بتدد  اا ددذ ا  دد اك ىددبا ددذااا ثودد ااد  ددوااكتددبااأل ددد:اا تدليو ددم اا  تددزا 
 دددحب  اد يدددمااب ،ددت   طارددُااا وددلماا اذاوفال مدد  ا ددثاامردد ئ اإرااحلددحب اآلددحافرددحب ُ؛ا

؛ا تضددم ُا ددذااردد ا اخيددو ا ددذهاا دمليثددماالا،ددت     دد اآددد اآلددحاذ ددمل اا ددوااا بددحب  افال
)ال دذهار  نيدثااالا بلي واا دحب  يم االف يماا تثررياامدددآ ا د  واا تثرريما ي ان ااا ثو 
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 د ارديانيد ايا   اياا ثو اإرارر ئ اكثري ابِّاافُلرياكم اا ا  حبق  ااأل د يد اياكت     

الاث ي مددد  ارحبا  دددمارردددل م واالرثددد  ي االفنيبددد  ااال اىدددزا:ا   دددماإراحتحب دددحب.ا ا   دددثاردددُ
رددُااشاآلددحاا ،ددت   طوددد ِّا ا ُاال دد امم ددا ا تثرددري االاأل دددااسا دد اا ددرتا الر   غدد و اىلدد  ا
ا.الا  ر ا ال: دزاالف،   اا ا لاآبايوااألنيب  ىت ل اا وار ئ اامارث ا ا دحب  اا بحب 

ددددوا دددد اياغ  ددددباردددد   ا ددددذااال  تدددددواف اامؤ  ِّددددفاقددددوا نيد ددددلار يدددد هاا تبو ددددواا ددددذ اىَ   
 اف دد ارردد ئ ا دد اف ددحباياا ،ددت   طا  حبق دد ا ا ب  ددالرضددمدان ااا ثودد ارددُاا بتدد  ؛الددبم ا

األ دد يد اآد     ارثدد  اا نيتبد جااب دددحبا اواا ود ذ اآلددحااألنيبد   االا بددم اآلدحاحمبدد ا
ايارردددد ئ افُخددددحب  اآددددُاآددددو اىثودددديل اا دددددد:اآلددددحااا دددددحب  االرتودددد    ا ضددددم ا حنددددد االا  

اق ل دد .االياامد  دد  ا دددوافطددد :ايا ُه الا كتثدد  اابالدد ه اا  دد  حب اإ ي دد  ارثدد ارردددر مالددحبهياَردد
األخددددذاالا ددددحب االنيوددددواا ها االاأل  ددددمايارردددددر ماالهال اا  مددددد اآلددددحا،دددد ب اال ددددذاا ددددد  فا

ددحباا  دددزاا احمدد  ااا اياُ ددحب ِّها ي ِّددو اف  دداآلددحم  بيددما ددذااا بتدد   ا  دد  اآلددحا،دد   ؛اف ااياياقوه
دددددحبهاآلدددددحا ددددددياا رددددد ب ا اآلدددددحاا داق دددددما ثرددددد  افالاف حبا  ددددد اف ثرددددد   اال دددددذااابى ِّثددددد  ا قوه

اامختلثااياامرر م اكم ا    اآلحاذ ملاا حبا   االا ُاىيميم االغري  .
ا حب اف ا ثاررر ماالهال اا  مد اآلحا، ب االررر ماا  رد اآلدحا دذااا   دداا مثاإان 

تددددر يفاالا رتىيددددب اا دددددحب  اا بددددحب  ا دددديسااب دددد   ااأل ضدددد اياا امتردددد اآ ددددوااحلددددو ثاآددددُا
ددد م.االا ثددد   اف اامردددر تاا ااتودد  ااب ددددحب   االإيدد ردد  ا؛ااألال: اف  ا اىدددوخ ا ي مدد اا ر 

  دددد ار  نيث مددددد ا ت لددددباااني طدددددمااب دددد مني واكثدددددري ايااب اا ددددو  وا)رثددددد  اا  ددددد  ا
ددد ماامتدددداىحب االاالددد   االا تدييدددو االنيديددددماا تخودددي اا هاكاا ثدددحب ا  ي ددد اال دددااا  رددد  االا ر 

الا ني   ددددم االغددددرياذ ددددملارددددُاا دضدددد اياالا  دددد مني واا ددددوا دددددم  اُىوددددحبَحا  ددددُواياىرلردددد ا
ا بتدد   ؛ا بدد  ااأَلالهرا ث مدد ايااب اطددحب اا ،ددت   طاكمدد ا ث دد اغ  ددبااأل ددد يا ا ا

ايا ذااامدد .
رث دددد اإرا م دددماآ ددد ال ُ ا ددد  اا ددددواى دددحب  ا يددد اامؤ  ِّدددفاالسُّددد   فر ددد اا ثوددد اا ثددد  ا)

ا. مكيثيماا ت  ر ار اا ر ا االا ماالطحب اإ     نيبيماا ر ا االا ما ر ا
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 دلحافاآليد اارد ا دوهاآدُاا  ديخي ارث د اا ر  م ا دواآحب   د اامؤ  دفا: د ا يم االا 
حلبد اا ا ولحاف ا بدد ا  ديم افالاىدحب حب امم اا فالا    اقد:ا رُا-غرياا دحب  اا بحب -اال،ل 
.ا  دواذ ددملالدحبحا ددذااا ت حب دف امثاا  لددلار د اإرامتييددزافنيددا:اا  دديا دلحافاآليدد الدحبآ 

ف ااأل دد اا  دد  اااال،ددل ارددُانييددثاإ اردد ا ددوهاآ دد اكدد  اادتضددحاا توددحب  افالاغددريه اُردددحب ِّه ا
 ددداف اردد ا ددوهاآددُاا  دديا ددلحافاآليدد اال،ددل ا ُددحبا ا دد اا توددحب  اا  دد   االف دد اا،ددتث   اقددوا

افُخددد حب ؛اكددددر ا بدددد اادتضددددحاا ث دددحب االاجل لددددم افالاا  ددد    افالااار رددددم افالا ودددوهاألنيدددددا: 
ا دض  .امثاذكدحبا  دد اا  لمد  ايار  دثاا تمييدزا داافنيددا:اا  ديا دلحافاآليد اال،دل  ا

ددحباا تمييددزافنييدد ان ا-فرثدد : اا دددحباي االا ددو لد  االا ددُاآ لددده االَخلُدد ا  ددااا  ددواردد اقددحب هاُآره
إراالد اددا  ا    دما لتمييدزا داا دذهاا-اآلي اال،ل فنيدا:ار ا وهاآُاا  يا لحاف

ُتمي ِّددز ايا ددذااا ثودد .امثاىبل دد اآددُاقددد:اا ودد  باالآمدد ا
األنيدددا: اال دددارددُاام  نيددثاام

ددد م ا ددددحب هاف ا إرااا ادددحب اا؛قدددد:اا وددد  باياذاىددد ا ددديسانيبدددمف ددد اامو  دددماالآمقت مددد ااب ر 
ال بدددُااب  ادددحباإرا.االرددد اخدددحبجار  ددد اا  ودددمما وددد ني   االاحنوددد هااحلبيدددماياا   دددد اا  دددوا 

ا؛ام  لددددحبار ددددد االاختو  دددد ااب تلددددد  ددددلحافاآليددددد اال،ددددل  ااآمقددددماا ودددد  با حب،ددددد:اف
آ ددواا  اددحبايا نيدد  ااف ا بددد ا ث مدد االقد دد ارز ددم ااو ا ا ددما ُددالرودد  و  اا الرودد هكم اا رودد   م ا

ف ا بدد اذ دملااردُاغدري دلحافاآليد اال،دل  اا يد اآدُاه،دد:افا ا د  اا يمد األ  دم افالا
رثدد افكثددحباا بدد ى اايا-خيدد اآمدد اف دد اامو  ددم ا دددوا ددحب  اامؤ  ِّددفااال يمدد انيبددما  ثردد .
 ددااردد اكدد  اطحب ددد اا  ددد ارثدد ا ددد اف ثدد ،ااألذا ا  ددذاانيبددم االردد اطحب ددد اا- ددذهاامرددر م

اا  ت   اا ذ ا يسا بم.
اامؤ  ِّددفاف  ددمانيباال يمدد  يددماا ر دد ماالطددحب اخيدد انيبيددماا ر دد ماالطددحب اإ    دد  ا دددوا ددا 
 االنيبيدددماخددرباا دانيددو االمل يدددما   تدد  اآلددحارددد ا ددداام  ددد اياكتدددبااال نيدد   اااإ    دد اىددداىحب ا
ااأل د:.ا

فر  اا   دا اا ث  ثااألخريا)كيثيماا ت  ر ار اا ر  م  ا دواف  نا ي اامؤ  ِّفايا
ااب ر ا ااألخذ اي االا و      االر  مل  اني يثم  افب اا ثم م  ااألئمم ار     اُر ي ِّ  ا ي   ا  م 

آُا  ماافُخحب اياا ر  م ا ضم اا ك انا ورتط  الحبالط ااا إب،   اف افاباني يثماالر  ب ا
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اىدد ا  اا ر  م اياا ت  ر ار  ا ت ه  االقحب هاطحب دم اياذ مل  االف اا و    اخ  ث م  ا ر و 
ا اآلحافه  اقداآو ا    اُآحب ارُااألني   ثاالُآم ا  اياا و افال    اا  وهاا آت   

نيو ثاد يفاا م ا   اال يساك  انيو ثا  يحااا،   ا ُاا يساك  ا ااث ي   ا:األالا
ا ُدحبَا ااا،    ااث ث    اا ت ا    اا ت اا ت    ا دداآو ااحلحبي ا و ث بي  اها      ىو يحا 

اا دداآواال    ارااالىض يث  افالرارُاىو يحارُافىحا  و  امتدو ِّا ا ذه ااَلَلحبَح .
االا ي  . اآلي  اىو يم 

دد اااليااجلملم ا ا  رد ار  بيدماا بتد  ؛ااباآدحباناا ا بم ايا دذااا ثود ا د  اُرت رِّ
دددد ا دددديساحملدددد ااأل ددددد:ا)رثدددد اكثددددريارددددُار  نيددددثاآلدددد ارودددد لحااحلددددو ثاا ددددواطحبق دددد ا آم 
األ د يد   االا تد،  اياذكحبار  نيثار مماياا ،ت   طافقد  ااأل دد يد ااحلدو ثاآ  د  ا

 وهاآ   االإ حبا اطحب ددمااحل ثيدماالام  بيدمايم ا رث  امتييزافنيدا:اا  يا لحافاآلي اال،ل ا
رددُاإ  دد واطحب دددماا-آلددحاخددم اا ودد ئ اياكتددبااأل ددد:-ياكيثيددماا ت  ردد اردد اا ر دد ما

ا وددد    اا دددواىُ ا ِّددد ا الهاا رددد واآلدددحانيرددد  اامدددااالا آت ددد هاواا  لميدددمااأُلخدددحب  ارثددد  ا
اآمد اا  لد  االآم اا رلف اال   ثماا دداآو االحنداذ مل.ا

ار لباياالك  ا اا ر  م  ار  اا ت  ر  ا)كيثيم اا   دا  ا ذا اُفديفاإر ا د اأنر   
ا ل و ثاياآحبناطحب دمااار  افيواياا ت  ر ار   ؛ا  ثم ماف،    افال   اىتميم  

ار   ااار  افيوا ث  ار   اط ئثماآحب ضمارُا األئم مااأله  ماامت دآا االاث ي   اف  
ا ذااام   ا  اخو ئو اا ثحب و اا وااف  ااحلو ثا اف  ارذ   ا د   الاث ث   اف  

اا خحب ُ اا ثم م ااألئم م ار     اآُ امتي زه ايا؛ اا و     ار  ا لتد  ا  م  ارُ   د 
ى اي ا الهاا ر  واياا د د: االرُا  مافخحب  ا لتد ار ار  ب ار  ملاالفباني يثما

املدا االآلح ا   اا دي س اآلح االىدو    اا و    م  ا اثه ااآت  ه اى اي  ا   اي ا حب
اا  ود  اال ز واآ   اياا نيتب جا:قدا:اا ت   ااال دال   اا ثحب ا   اهي اف.
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 ب  ايامت يدو اال م دماآ د ال ُ ا د  ارث دد ااامجد ي اا اإلمجاعالفر  اا ثو اا ث  ثا) 
ا.افهك  ااامج يااللحبالط النيبيمااامج ي االا

ياا اتهخيي ددداختددد هاردددوخم اخيددد اا تم يدددو ا ددددواف دددحب اامؤ  ِّدددفارب  دددمااامجددد ي االا يمددد االا
 يد اكيدفاا،دُتثمِّحبااامجد ياياآوددهاا  ها،ت ا لخم امم  اك   ار  نيث ارُاخم د و اُر ي ِّ  د

ا رلفاالاألئمماا ثد   اإرانيدااا ت ادريا دذااا دو ي اآ دوااأل دد يااا دذ ُااىرد يا يد   ا
ثد يدددم؛ا دددذااغلدددباآلدددحاُلدددد مااالدددم اياكثدددرياردددُار  نيثددد  اُرتدددر  ِّحب ُاادددذا    اا  دو دددماالا 

ر  نيثدد اا تبحب ددواالاجلددو:ارددُا ال اا تب ردد اردد اآمدد اا ثد دد  .االقددواقددحب هاامؤ  ددفاف ااال ددد ا
اا  الرددُا  دد اايايار  نيثدد  ا دددزااألالراا ددمحا ددذااا ددو ي ا) ُدغهيددَماا،ددتثم هه ا دد احتحب ددحباحمدد : ِّ

م ددددماباإرااجل  ددددبااألال:ارددددُاامدددددددي اال دددددارث ددددد ااامجدددد ي االا،ددددت   اياذ ددددملاالجل
األ دد يااا،دت ملداا دذ اف د  ا:ا دُاآ لددهااذكحب د ا ىحبكي يمامث  ي ااامج ي اامجد ياياا ا 
افالا يئددما فالا  دد ا   ددوا يدد اآلددحاإ،دد   اقددد:اثدد  اامرددلماا دديم ااى ِّارثدد  ي ا م ددم؛افال دد  ا

ااإراا  دديا ددلحافاآليدد اال،ددل  
ُ
اآ دد اابم لددد ادددحباله  اال ددداام  ت ددو اثدد  ا ااى ِّا دد اث يالاا. ددرب 

ا ددو ي افنيددو اده وددفنيددوا ددذهاا  ا،ددبدواا  لمدد  ايا دد اث ث.االاآودددهااا،ددم اآلددحانيبدد  
اا آلحاقد:افالا   

ُ
ا.اابامج ياا ربد ااآ   رب اال داام

النيددددو اا ث ددد ا لددد   االا تد  دددد اردددُامل يددددمافر ددد ااامجددد ياابمث ددددد ااألال:ا دمليثتددد اإ ددد   ا
ا ددوا اىد ددد اا ت ددددهاالىغيدددرياا"امغلددددماام  ددددم"اق  يت ددد  اال خدددد:اا دد  انيي ئدددذ ااإرا و  ددما
اا دو ادد يثمااتد المليث.االفر  ااامج ياابمث د اا ث  ا خيد ااغدرياالاق د ؛ا دذااك  دياا  ت   

ا دوال واياا   دثاا دوا اىتدي دووارُاهني اطحب دماامتبلمداا ِّاالُاا ا دوياىحبا   ااأل دا
ال دددددددا-ا ياابمث ددددددد اا ث  ددددددث.االفر دددددد ااامجددددددمماالا نيتي  دددددد واا داق ي ددددددامم ه،ددددددماا ثد ي دددددد

دددبد  ار ددد ا دددو اددددواا ا-ا ر  الىد،دددي ا ائدددحب افنيب رددد اا يايدددداا ثدددد ااا،دددمر ااكددد  ا ددد اف دددحب 
ا
ُ
ااغ د  اآدُاا   دثاآدُاالاا4  د ااحلب ارُاا ا يماإراا د  يدمآلي  .االرُاالمل ئث  ااثلت اام

ا االاوي اا     االإ    اا  ر  االى يااآل ااألنيب  .ررت وااحلب 

                                                 
ا  احب رامل  حباحنر  ا، لاقل .ا ياا بت   ا" د ااحلب ارُاا د  يماإراا ا يم" اال داخا4
 .304 رحب  ا،  ل ا االتجديد األصويل: يو صداة  عديدي  لعف  أصو  ال   ا حب رد  اا-
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 اا   ددددا اا ثددد  ا)نيبيدددمااامجددد ي  ا ددددواال ددد ا يددد اامؤ  ِّدددفاامرددد  ملاا دددواخيددد يمددد االا

ف ااالددم اياف دد انيبيددمااامجدد ياياا اى    دد ااأل ددد يد اياإ  دد وانيبيددمااامجدد ي اُر ي ِّ  دد
ا ى   داردُااامجد يا م االإي االقد ااالدم ايانيبيدما دده اآلم  اف  اا ر اا ث ياآُافنيوارُ

ا.لا   الحبالط فالاياحتد اا هك    لخم ايارث د ا   اف
فر  اا   دا اا ث  ثا)فهك  ااامج يااللحبالط   ا دوافلد ها يد اامؤ  ِّدفاإرافهكد  ااامجد يا

ار  دد اادد ا اخيددحبجاغ    دد الددحبالطاكدد    آددُاا ا ثم ددم اايم ددا االايمدد اآليدد  االا ى ِّثدد   اال ددا 
اا   ثااأل دااا تدليو ايا ذااا    .ا

اب حبغ ارُاآملاا   ثا ي  االإلحبا اك ى  اآلدحاكثدري ا-حا ذااا ثو اُممنَي اآلدالا 
ف د اغلدباآلدحارؤ  ِّثد ا د  سااا دد  اآلدحانيبيدمااامجد يااأل ددااا-مم  اُكتِّبايااامجد ي

اياحتد دلاالقدآد االامانيبيتد  اياف   داإِّ هااب حبغ ارُاا   د اا دد ماا بثري اا دواى دحب نا د ؛ا إ ه
  لدد ا دد اال دلدد اإ اُ،ددل ِّ اإربدد  االقدآدد .اال تب  ددبا ددذهاا   ددد ؛اياإربدد  اااإ هاالا وددحبالط  ا

ىوددد  ثاامؤ  ِّدددفا ثبدددحب ااامجددد ياا ردددبد اا دددوا ددد افكثدددحباالاق يدددماالف ردددحباياإ  ددد واا دقدددديا
الا  د  اال ب   افد فايااحلبيدم االىتد  د اآلي د اردُا دذهااجل دماخ  دم اط دد  افكثدحباردُا

 دددذااكددد  انيبددد ااالدددم ايانيبيدددمااامجدددد ياالاىد    ددد اآلدددحااامجددد ياا ودددحب حا)االيددد ا ؛ا
ا رددبد ا دداااأل ددد ياافكثددحبار دد ايااامجدد ياا وددحب ح.االإ دد ارددُااي   ددماياهف  دد ا آددد ا

ردددُاا ادددُاإراا-اي ددددزاحمددد اا -امؤ  ِّدددفا: ا دددذاااامجددد ياا ردددبد ا ب ددد اف ا  دددد اامردددر ما
دددد اا  وددددد  اال  رددددخ  اإبطددددم اادددد ا وددددم اا بتدددد  االا  دددد ماامودددد ده اا د دددد  االخُيو ِّ ر 

 ُي  َر اكرنيدوااأل  دماا ا يدمايا-نيبيما ذاااامج ياىا امل يمااالا ني   م.اال داف  اق :اإ  ا
ا ب  ا ذااف آحاإراا د د:.ا-كم اق   امج آمارُااأل د يااا-حم اا   ث-امرر ما

اا آلددحاف  ااحلددحب اآلددحاىبثددريارددداطُااامجدد يايارردد ئ اا ثددحبالياالإ اكدد  ارثيددو 
آمد ااألر دماإ اف  د ارددُا  دمافخدحب ا دؤ   اإراىضدييلانيحبكدماا ثبددحبااردُا  دماىدنييدو

ارددُاَ،ددَ ماا ددو ُاالا ددحبف  االرددُامَث ا ددد:ا ال اى ددد هاا ثددد ا الا  ت دد  االنيوددحب  االاحلددو 
اا ادددحبال االاأل رددد   .اال ا بثددد ايااحليلد دددما ال ا دددذهاا  تيبدددما)ف اىضدددييلا ردددباىغدددري 

 دددددوا الدددددحبالطااامجددددد يااحملدددددت ا ددددد  اإ انيحبكدددددماا ثبدددددحباالا  ت ددددد   اا نيدددددرتاُ ااب ددددددد:اآ دددددواى
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ُتغري ِّ االا احبال ا يريا بدم؛األ ااامج آد واىُ َدد اغ    د 
ا اامج آ واام  يماآلحاامو حلاام

رددُا ال ا يدد  اررددت وا  اال داآث دد  اال ا،دديم اردد اكدد  اررددت وهاروددل م املحب يددم ارؤق تددم .االقددواا
-األ دداااحبانيبيدمااامجد يا ،دتم ىماياىدحب دا دو اردُا-رُاال  ما احبان-نيحب اك  ااأل

ا   ددثاآددُا دديغمافُخددحب ا رمجدد يافكثددحبا ددوال اال  ئددو  االالاق يددم اا-ال دددا ودددهى اا رددبدىيم
ردد ارد  ددواا وددحب  مايا  ددذاا ثحبقددماالا خددتم  اىُدددد ِّ اقيمددماا ى ِّث قدد وااحل   ددمايااا الىداؤر دد

ددمُانيددوال ا ددذهاامحبنيلددم االىددوآداإراانيرتار دد ارددياكدد ارحبنيلددما ر يددمار ي  ددما ف دد ااقِّ َدد ُادِّ
 ددذهاامحبنيلددماخ  ددم  ارددُا ال اف ا  ردد باذ ددملاآلددحاف دد ااألآودد هاا ت  يددما تلددملاامحبنيلددما

 دددااحلدد :اياا توددد هااأل دددااا تدليددو ا رمجدد ي اردد اا،ددتث   ااآلددحاردد نيدد ا ددد اا دي رددم ا
قد ددما د ددد اام ارا  ددا ردد اا تودد هاا دددد:ا- ال دددا،ددبدىي ا-؛األ ااى ِّثدد ق  اط   دد اآوددحباا ودد   م

ماآ دوااألكثدحباما دمالحبآ اآ  ا وهااى ِّث ق  .االإذااك  اقد:اا دانيوار   اال تداهانيب اا    ا
افالاقحب  م  ا بيفاإبمج آ  !االا دد:ا بيدما دذهااامج آد واامحبنيليدماآلدحا  والههاآُا    

 دد ايااأل  ددماا وا ددماآلددحاال ددد اا ف دد اامحبنيلددماخ  ددم ارددُا ال اابقدد ااألآودد هاجيددوارردد غ ا
اذاا ثحبقم االط آمافالاااألرحباالف  ااحل االا  دو.اا تزا ااجلم آم اال  

الك  اذ ملايامت يواالفه  دماآ د ال ُ اا،ال داسالى  ال:اامؤ  ِّفاياا ثو اا حبا  ارددديا
ا ت ليدد .افر دد اا تم يدددوا وددحبحا يدد افه ددد ااررددد  ملتدد  االانيبي  االافقردد ر االافهكدد  اا ديددد س دد  ا

ردددمام  دددلاا ديددد ساا ثد ددد  ا ددد  ا فاا  ودددد اابألنيبددد  افكثدددحبهااى حب دددفال   ارددددور واُرؤ، ِّ
الف  دددواآدددُاااأل ددد ايااألنيبددد  اام دد يدددم؛األ ددد افقدددحب اإراا د دددد: ااث ي ددد  اكلددد ا ا زئددد 

رددواهاا ،ددتو :ا اها   دد  اياا وددحب  ماآلددحاخددم اا ديدد ساآددو اال ددد الدد   ااث ث دد  ااحلددحبج
ا.امختلثاِّااا ثد  اا ترد ُما ااامتم  لاِّ االا ثحب ا ا

دد ا ددده هااأل ددد يد ايااامثاخدد ناامؤ  ِّددفاي ابقدد اردددددآ واا ديدد ساادد ا اخيددحبجاآم 
كت   اآُار  نيثاا دي سار الد  اردُااحلدذ االا رتىيدب.االمم د ا لثدياا  ادحبايااحلدذ  ا
ا نيددذ الددحبالطاا  لددمادملت دد  االنيددذ اا بددم اآلددحاقيدد ساا ودد   اال دددايا اددحباناى ر ددف 

ا ديدد ساالرردد  ملاا ت ليدد  اافقردد  ا ملدد  حب.االياا رتىيددب االددد ار  ددثااحلبيددما دداار  ثدد 
ا ما دايااألال: اال اياا خحب اآلحار ا داام ت  ايافكثحباكتبااأل د:.
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الحنددُا ددحب اف ا ددذااا ثودد ارددُاا بتدد  اكدد  افددد فاا ثوددد:ارددُانييددثا،ددحباي اهالحا

آم د ا د د اف كاكتد  ار   دحباا ؛ا م االه ا ي ا اخيتلدفاىدحب   دالرضمدان ااا تبو وا ي البم ا
ف د:اا ثدد اآدُارددددياا ديد س.االردُاان لدماا ددد: اإ ارددددياا ديد ساال،ي ااحلب ايا

ياا دقدددديا- اال ددددداالاددددد حبااب اااالى ديددددو اا  دددددافآرددددحباام  نيددددثااأل ددددد يم االفكثحب دددد اغمدد دددد
رُاف   ايا    اَرَلبدماا  ت د  االا  ادحباا ثد د  اال ا،ديم اياا  ددا : االرد ايا دحب اا- ثر 

ه اال ذ    االنيد اإلدب  ى  االدد  اا د مني ى  ا ي ا  ٌّ اال ذ ملاك  ااالدناياجتو و
 دديسااب ردد   االيا ددحَبااا دد ؛افرددحب اااالىديدي ار  نيثدد اال دددو   االه  دد ااب ثددد اام   ددحبا يبدد ارثمددحب ا

ا حبؤاآلي ارُاام   حب ُاني اا  .اافنيو ا
 االقوا  ل اامؤ  ِّفايا م دمااملصفح الآحبناا ثو ااال رسارُا ذااا    امددديا

ا  مقدددما دددااا ددد  ام االانيبيدددماامودددل  االال م اى حب ثددد واالىدرددديم وامودددآ ددد ال ُ ا ددد  ا
ا.الامول م
خي اا   دا ااألال: ا دواه د ا يد اامؤ  ِّدفاا لد ساآدُاقدد:ااأل دد يا ارودل ما يم االا

 يردددياا-يانيديدت ددد  افالايار  ددد -ف اامودددل مااملغددد  اا رلغددد   االرودددل مارحب،دددلم اُر ي ِّ  ددد
ددددلياآدددد ُا  يدددد ا زئدددد ا ددددو:اآلي دددد  االإ ا  دددد ار وه ددددمايارودددل م االف اامحب،ددددلماإيدددد افُه،ِّ

اخو ئود  ا  ود اا ودحبياا   ردماالقداآدوهاا بليدم.امثاذكدحباامؤ  ِّدفاى حب دفاامودل م اال دا 
الفقر ر   االف  ا  يد ماالفُخحبال م االآ  لدماال  لدم االنيرديماالر  د دم االف د اامودل ماذا د افالا

ا د ددد  االف اا آت دد ها دددامدد اغل ددياال،دديلت   االف ااموددل ماالامثرددو ارتم رتدد  ايارداقدد ا
رودددل ت اآلدددحارثردددوى  االف ااموددد حلاالامث ،دددوا ه ددد وا)ددددحباله  االنيددد    االحترددديي  ا

االف اىو يث  ا ذهاا وده ا ثيواياا رت يحا ي   اآ واا ت  هن.
ا يدددد اامؤ  ِّددددفاف ااجددددد  املصددددفح فر ددد اا   دددددا اا ثدددد  ا) كتددددبااا  دددد ا  دددد ملحبايا ا  ددددا 
اارددد  ار  دددملااد ي ددد  االف اا د ئددد ا ددد ا ددداتلَدددفماامودددل ماامحب،دددلما ُااأل دددد:اجيدددواف انيبيددد
 اكمد اقد :ا دداف  انيبيت د ارت ثدلاآلي د  اال بدُاا ت ديدلا لبم ددها الفى  يارذ    اخم  ا
اختودد  اام  بيددما دد  اال دديساكددذ مل ا ددا اا  لمدد  ايامجيدد اامددذا باا زهكودد  ا"امودد دها
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مثاف د ناامؤ  ِّدفاياذكدحباا5."ماامحب،دلماإ اذ دملا للاام  ،د م اال ار دلا لمودل ا بتثد  
انيبيت دددد ارددددُا رردددد  ملانيبيددددمااموددددل م االا وددددحبالطاالا ضدددددا  اا م رددددما آت  ه دددد  اال ددددا 

اا رددلفاالا  لمدد  اآلددحارددحب ِّاا  وددده اذاكددحب اا وددد اا وددحبي؛اكتدد اب ا   دد اااالُ،دد  م  االى  يددد وِّ
اا ت  يد واا ثد يماام   حب .
ا يددد اامؤ  ِّدددفاف ااالعالقدددد  لددد  الدددد    املصدددفح  الفر ددد اا   ددددا اا ث  دددثا) ا دددد  ا  ددددا 

 ثردد .االآلدحا ددذا ا دددوا ددااف دزا اا وددحبيااآمقدم ا مدد ا   مقددما ي لدحبي؛ا  مدد ايالامودل ماكل
ما ت ددد هناا ددد  ارددد اامودددل م اآلدددحاف،ددد ساف اا ددد  اياكث ددداردددُاا غلددد اا ددددد:قدددحب هاف ددد ا"
اموددل مااا دد  ا بددد ااب ضددحباله اقددواف ددوهاناخددحب  االف  دد اإذاااخددرتانمااألُاياا بث دداالاموددل م

الردد ا يدد ارددُاا ردد اردد ا دد   اا     .ا دد اا توددد هاا ودد يحا ددداانيتمدد :اى دد هناروددل م االدددي ا
اف اا ت دد هنارددُا ال اروددل مااروددل مافالارودد حل.ا ب ددماا دد  ا ددُاىبددد اف ددو ا ."امثا ددا 

 اف ا دددداإر ددد ا؛ ئي ار ددوا ف دددلي اا ى  هد ددداف ا بددد اااحملتمدد ا دددااا ددد  االاموددل ما ا بدددُاف دددو ا
ا دددد  ااآددددُاخلددد ايا  ددد ا انلدددئ اا  اف ا بددددد اى  هد دددالإر ددد ا حَبددددي اآَاا ى  يدي ددددا  بدددد اى  هد ددد

لددب ارددُافلددب :اانيدد :االقدددياف  ِّا.امثاقددحب هاف دد ايا ل  افالاياإ هاكااموددل ماالىدددو حب   دددزاالى
اتدددو افنيددو  االإ،ددد طاا خددحب   بددد اُاخحبجا ددمَادا دد ددا اا ت دد هنا ددااا دد  االاموددل م ا

دداف اارؤك ِّددو ا  اآلددحاياردددد  االالقتدد ا   االالددد ر  مدد انيد دداياإآ دد  اكدد   اا بمددُا احلدد ا ائم 
طحب دددددمااجلمدددد ا دددداااأل  ددددمارددددُا ال اإ ددددواه   افالاإ ددددواها  ضدددد  .امثادددددحب اامؤ  ِّددددفافرثلددددما

اى  يديماكثري ا ذاااجلم  ا رنيرُاياذ مل االف   .
احلبدد اا وددحبآ اا وددلا ا دد  ا بدد  ايااحلكدد  الشددرم "امد،ددد ا ددد"اا ثدد  فر دد اا  دد  ا

ا.امدا  ماالا رتىيبا اااألنيب   االاالفقر ر 
  اآدددددحب  اامؤ  ِّدددددفااحلبددددد االفقرددددد ر ااحلكددددد  الشدددددرم   أقسدددددام الياا ثوددددد ااألال:ا)

امختلثماآلحار اجيحب اياكتبااأل د:ايار  نيثااحلب .اال   ارا  حباا تبو دوايا دذاا
مثدحب ا د  االيالد  اردُاا رتىيدبااجلو دوااا ثو اى  وحبايانيذ اكثريارُاامرد ئ اا دوا 

                                                 
 اهاا د  حب  ا اياف د:اا ثد  ا اا   حبااحمليف داآ وافا وهاا و ُاحمموا ُاآ وافا ُا   ه  احب اا زهكو  ا ٥

 .274 ا 7ج  ا1994/ د1414ا 1طاا بتي 
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دددددمُااب ااحلبددددد ا رثددددد اإ هاجاا  ز دددددماالا حبخودددددماالا وددددد ماالا ثرددددد  االااآددددد   االا دضددددد  ادِّ
ا تبليث ا اا دد   االياى  ي ا ذااا    اار ئ االف بد هالد ط يما اال دد ا د اياكتدبا

ااأل د:اا تدليو م.
 اى ددد ال:اامؤ  ِّدددفاامددددددياردددُا املوازنددد   البتددددأل لددد  األاكددداشالياا ثوددد اا ثددد  ا)
امدا  ددددماالا رتىيددددبا ددددااا دا ددددبا االاامدا  ددددماالا رتىيددددبا ددددااا دا  دددد وةرددددما دا ددددب ا دددد  ا

ا رتىيدباالامدا  دما داا االاامدا  دماالا رتىيدبا دااا دا دباا  يدياالا دا دباا بثد ئ  االاالام وال 
ا و.ا االامدا  ما اا   اا دا   واالىحبكااحملحب راحملحب ر واالامبحبال  و

 ردددباقدددوهاامودددل ماامرتى دددماا  ددددحب هاف اا دا  ددد واآلدددحارحباىدددبا  ضددد  ا ثضددد ا  ض ددد
ار    االدحب ا ذ ملافرثلدم االف اا دا دباف ضد اردُاام دوال .اال بدُامث دمانيد  وا آلحاك   

ام دددوال اا دا دددبا)رثددد  اا ددد ا ثُضددد ا الررددد ئ ااختلدددفا ي ددد اا  لمددد   اال ا،ددديم ارردددر م
 االه اا رددددم ارددد اا  تدددوا ا دددد   االرردددر ماا تثضدددي ا ددددااإ اددد هاام ردددحباردددد اا تودددو  اآليددد 

إ اا ا دا باا  يدياالا دا دباا بثد ئ .االقدواالا  اامؤ  ِّدفا دااطدحبيااالدم اياذ دملا دد د
ر لددم االإيد اىبدد ا دااكد االا دباآيدياا ا   غ اف اىبد اا  يياالا بث ئ امث دلما اا
االىبددددد ا ردددددباىغدددددري اا ا:الاألنيددددددااالىبدددددد ا ردددددبااأللددددخ  ا ردددد  م  اال خددددحباكثددددد ئ 

ا.ام االخث اا  ااحل   واالامو حلاا بث ئيمالو ا
ها اامؤ  ِّدددفاف اا ضددد   اياامدا  دددما دددداقدددوه الياامدا  دددما ددداااحملحب رددد واالامبحبال ددد و ا دددا 

اآ دددد .ا ار  دددد    ردددد واامدا  ددددما دددداارحباىددددبااحملحب ا ددددذهاالىا ددددحباف يددددماامثرددددو اامرتى ددددماآلددددحاكدددد  ِّ
ااالكثددري اا.   االحتديددلار  طدد وااألنيبدد  ااال  ددماالا   رددم دددزا ددد اا تاالامبحبال دد واآ ددواا  اددحباي

ياا ري ،دددماا ودددحبآيماا دددوا ددد ارا دددماا ت ددد هناالا رت ددديحا دددااُ تددد جاإرا دددذهاامدا  دددمارددد ا
خيدد اامدا  ددما دداا  دد اا دا  دد واالىددحبكااحملحب ردد و اقددحب هاامؤ  ِّددفاردد ا يمدد ا.االاامودد حلاالامث ،ددو

آ دد  االف اا ا د سا  د اامددرردها د افآادد اردُا د ساىددحبكاام  د فق  د اا دُاىيميددماالغدريهارددُا
   اآلدددحاف ا اا ددد ساىدددحبكاامدددرردها ددد افآاددد اردددُا ددد سا  ددد اام  ددد اآ ددد  االف ارثد دددما دددي

ا.ر وا دا   وافآا ارُارثد ت  اآلحاىحبكااحملحب ا
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ال دددذااا ثوددد اياامدا  دددما ددداااألنيبددد  ا و دددو ا حبر تددد  ا ا ُلثدددحاياا   دددد ااأل دددد يما 
اياف يتددد اا ثد يدددماالا تا تدلي  ليما ددددزاو دددم االإيددد ا د دددواياكتدددباا دداآدددواالامد  دددو.اال الدددمل 

 لمبت دو االقدواف دد حا ثد اُ ودتَ حباا  ااب،دد ا دد ااألال ددايواال ددد اامددا انو.اال بدُا ادد ا
ا تر ؤ:اا د ئ  ا  ا ذااا ثد االر  نيث اف ولا  ل اف دد:اا ثدد افالااب دداآدواا ثد يدم ا د ا

 تبو دددوا رددد ار  نيدددثاا دداآدددواا ثد يدددمافالا  ضددد  افالارت لدددد واردددُاآلددد اردددُاايدددو اياا
ار   اياردد     اآل   اامد  واياف د:اا ثد افالااا د  اآلحار  نيثاك  ِّ

 ا بدددد  ايا وددددلا ا دددد  ااأل ددددد:ااألاكدددداش ط)طددددرت اسددددت بااا ث  ددددثالفر دددد اا  دددد  ا
ا اال   وااأل ث ،.طاحل كمما  حب اا ،ت   

 اامر  ملااأل، ،يما لث د االاا  د   االا دداآدوامها مس لت ألال:االقواىضم ُاا ثو اا
اام  بيماياا ث  االاا    .

اامؤ  ِّددفاف ا يمدد االا امدد   ااأل ددداا   لددلاياحتليددد اخيدد اررددر ماامردد  مل ا دددوا دددا 
؛االدد اا ودحب  ما ددااا  د  اردُ اقودواا ود هيافافال مد  ا؛خ   اا و هياردُافردحب ُاا  دا

الا،ددت   طاا ا ودد هيارددُاخ   دد ا يدد  ارددحبا ا رددُاالددد اآلدد اف ددد:اا ثددد ا دداا غ  ددماردد اجي دد 
فالاا كدددد  ااإمجدددد   اا؛الثدددد  ا يدددد ا دددد : اا ا  دددددحااألنيبدددد  اا وددددحبآيمارددددُا ود دددد  اآلددددحاحنددددد ا

الدددد الددددحب  ت  ااردددُامدودددد ا لوددد هياا احتودددي اا ث دددد  فالاث ي مددد  ا.ا فالاىوددد   اا إلدددب   ا
ا؛ارد ا  دياف الطدحب اا و  دما ي د اآلدحاام د  ا  يمآلحار حب ماف،  يباا  ي  اياا  حبااف اتدق ِّارُا

رددُار دد  )اآ رددماا  او ددحمُااالا،ددتخم ااألنيبدد  اا وددحبآيمار دد  ا   دد اا دد  اآ ددوااأل ددد يا
الحتو ددواقوددواا الا بوددفاآددُار  دد ها تثرددرياا دد  االلددحبني  ا ر  ،دد  اا ا دد   اوددب ِّاالف، ،دديماىُا
.امثاف ددد ناامؤ  ِّدددفاياالا ترال ددد ا الا تثردددري ا اا  يددد   م دددمُااالف ددد ا دددذهاام ددد  )ا.ا وددد هيار ددد 

اف داآ دددد االفقردددد ر  االددددددا     ا ىدددددديحا ددددذهاا ثم ددددماا ددددواي   دددد اام دددد  ) ا  حب   دددد  اال ددددا 
اياذ ملاا االه اآُااأل د ياا)رتبلما االني ثيم ايا ذهاام  نيث.ا ررت ي  ا

ددد ا ي ددد اامؤ  ِّدددفايا يددد  اق آدددوىا ا ددد   ا ردددي   اافر ددد ارردددر ماا دداآدددواام  بيدددما تد، 
 ا ى حب ث ددا-ال دد ا ددو حبات ا ددذ مل-الا دوددواالا ت ليدد .االقددواف دد نايالددحبحا دد ىااا د آددوىاا
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 االيدددد ذَج اال ا،دددديم اف مدددد ايا ايدددد ااب  تمدددد  اا ددددذ ا رددددت د   اياا ت اددددريااالف يددددم  اال اثه ا

اياردددياا ري  .ا اهي اف األ دااا تدليو  اكم افل هاإ ي اا ُا قيلاا  يو
ردددما لخددددناياررددد ئ ابدددُاقد ددد اياىديدددي ا دددذااا ثوددد  اإ ا بدددحب االدددد  اردو ِّاالمم ددد ا 

ا ددو  وا دد ا بددحب ا دد ئ ماىثضدد اإرااى ِّردد  اا   ددثااجلزئدد اا تثودديل اياا ددو  واردد ا
ا   ثاا بلد ااامجد اايااأل دد:اا بليدمااحل كمدما د  ا ت ضد  اا دو  وا دذهااأل دد:ا

قدددحب  واا ردددي  االا  لدددماكددد  اامؤ دددفاا تدددد  ااف  اا ضددد  طااجلزئددد ااب بلددد .ا ضددد  اإراذ دددملا
 اكثدريا كد  اكثيث داا-رد ه م ااب ثود:اا ر  دم-ا   ثايا ذااا ثو ااالر ا ذاا ا .ا ُرد د د ا

ددددددرتَحاف ا ُ دددددذ  االُ ودددددذ   االف ا ضددددد  ا
ُ
ا  ددددددد:االطد ل ددددد  اآردددددحباا   ددددد ه االا ودددددي غم.االام

اجلميددد ااأل دددد:االا دداآدددوااحل كمدددماا بدددرب ايا  اا6ا ت  رددد ااأل دددداارددد اا ددد  ا،دددت حبان 
  ضددد   االف ا د ددد اا   دددثااأل ددددااياا ردددي  ااب   دددد اا لغد دددماام   دددحب اآ دددواآلمددد  ا

 ها،دددددماياامددددد   ااأل دددددداايا دددددد اا و  دددددم اكمددددد اني ال  ددددد هاياكت   ددددد  ا"ا ددددددحبائُاالا ددددد   ا
ا7".ا   

فرددحب ُاائدد يا   ا اكدد  اُر  لَددُلاامؤ  ِّددفدالالت األل ددا "الياا ثودد اا ثدد  اامد،ددد ا ددد"
 دددلحافاآليدددد اا ال  ر  دددد ارددد ا ددددوهاآدددُاا حب،ددددد:ا  امتييدددزارددددواهكااألنيبددد  ؛ااألال:ا  دددا
  ودد اا ودحب  ماىحب د ا؛اآمقدماا لثد اابم دلرُاقد: افالا    افالاىدحب حب.االا ث   اا ال،ل 

.االآلددحا ددذا ا دددوا  دد اامؤ  ِّددفا   ددما ددداام ددلالااأل ثدد ، ااف ثدد ، االرددو د:ِّاا ددداإراكددم  ا
ا- اياحمدد اا   ددلا  ثَ ددردد ا ُاال دددا-لثدد اياقرددما ار  ددد   االرث ددد  االقر دد اام  ددد اا 

دمُاام  دد اغدريا إرا حب ح االغريا حب ح االف هجادِّمُاا ودحب حا دثاا د  االا اد  حب االدِّ
اد ا  درت اف ث ملد اردُاا،دتبم ا دثاام  دد ااا وحب حا ثاا قتضد  االاالد ه االاا د  .امث

ا  دددد   االحتتدددد اا تخوددددي  امثااالدددد   االحتتدددد اام لددددلااآمددددد االخوددددد  ا   ددددثانيدددد  و

                                                 
 ا20سا،إسدددالمد  املعر ددد ا د ددد ااا،دددمر اياى  رلددد ارددد اا ددد  " - ددد حل اف دددُ.ا"ام ددد  )اا   ردددما لثبدددحبااأل دددد:ا6

 .https://sites.google.com/site/draymansaleh2/publications-1ا   2014ا 77آو 
اام  دواا  د م ا لثبدحبااا،دمر  ا  ا حب ي يد  درائن  الد  : دألاسد    املد يص األصدويل     د  الد  الا.ف ُا   حلا7

2010 . 
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ا- اياحمدد اا   ددلا ردد ا :اآليد اا لثدد ال دددا-الامديدواالاألرددحباالا   دد .االحتددياقِّرد اامث ددد ا 
ا ثارث در اامدا دماالامخ  ثم.

ال اى ددوالا  دد ايا ددذااا ثودد اف  امرددماجتو و ددماياامضددمد  االإيدد ا دد اإآدد   اىحبىيددبا
دمُاقردمماالانيدو ا  ر دماال  حبام  نيثاا و  وا الىدريم   اامختلثماآ وااأل دد ياادِّ

ا)ر  د  االرث د  .ا
دددث اا ف ا ي ددد اىبل ث دددا-ردددُاال  دددما ادددحبان-المم ددد ا ُؤَخدددذاآلدددحاآمليدددماا وددد حبا دددذها ؛ا الى ر 

الذ دددملاف اا آت ددد هاواالاحليثيددد وا لتدرددديم واا دددوا ده  ددد ااأل دددد يد  االآ  ددد اى ودددراف ددددايا
    ددددم  ا يددددثا ا بددددُاالددددد   اياقرددددمماالانيددددو اإ اآلددددحااأل ثدددد ،اآ ددددو   ارت ددددو   االرت

 ا رددتدي ا  ل مدد اقردديمااا-رددثم ا-نيردد  اإ ردد   ايار دد  ا داجت دد .ا دد    االا ادد  حبا
مث دددد ااالددد ه افالارث دددد اامدا ددددم اياقردددمم االانيدددو ؛اإذاقدددوا بدددد اا لثددد اردددُا  دددماقدددد ا

لاامدا ددمافالااالد ه  اكمد اياقد د اآليد ا  حب دا االرُا  ماكيثيماا و  ماردو د  ا ا و  ما و ا
؛ا  دددا  اا ددذ ا ددو:اآلددحاحتددحب اا ضددحب اق   دد23اا،ددحبا  ا)} َددَماىَدُددد هاَ َُمدد اُف    اى دد ر ا

  حب ددلاامدا دددم؛ا  دددا   ددمارث ددد ارددُاا  دد ارددُا  ددماا دددد االا دددددح اال ددو:اآليدد اف ض دد
تلثدددمارددد ا دددااا ددددد  ا  دددماكيثيدددماا و  دددم.ا  يثيددد واا تدردددي ا أل ثددد ،اآ دددوااأل دددد ياا 

ا الا بيثيددم االا وددمد: االا دددد .اال ددذا ا دددواجتتمدد اياا لثدد اا دانيددوافال دد  افه  ددمايا   
ا.اا االنيديدم افالا    ا فالاخ   اا  االآ ر ا فالار  دق اا  االرث در ا فالا و ااا؛اكر ا بد امل  حب ا ر  ا

دمُاىدردي االانيد و ا ددواالكم اني ال:اامؤ  ِّفاامزجا دااىدرديم وا تلثدماا آت د هاوادِّ
 االرددُاذ ددملاقد دد انيدد ال:ارددزجا ها ااحل ثيددمايا ها ااجلم ددده ا دقدد اياى دد ق ا،دد  حبافنييدد ان ا

ردد اهف ااجلم ددده امثاقد دد ا د  يددما   ددماام لددلاالاألرددحباالا   دد  اا  ا يددما   ددماا  دد  امت لددي ا
ردد اهف ااحل ثيددم.اال ددذااغ  ددم اياا ضدد فاالا وددذالذ اال اا ا ددوا دد ارددُاف دددايااالدد   امت لددي ا

؛األ اام وفاا ذ ااآتمواآليد ااحل ثيدماياق  يدماا  د  ا   ارث اذ ملاق م اااباف افنيو احنر
 ددددا ثرددد اا دددذ ااآتمدددوالااآليددد اياق  يدددماام لدددل االبم  ددد ااجلم دددده اال دددداا ددددد:ادددددا ا

ددحباا  يدد  اآددُاالقدديااال دد   افالاآددو ا دددا اذ ددملا ال دد اامرددر ماام مددماا ددوا اجتددوا-أتخ 
ا،  حب.ا- لمؤ  ِّفاآلي  ا ى حبجي ا ا  ختمُ اقدااامؤ  ِّفاياامرر تااى  ق  
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آلحا ذااا ثو ا  ل ا   مااال ه ارُا   ماام  دد  اال دداغحب دباا المم  ا ُؤَخذاف ض ا

آددُاا لثدد االا  ددد ارددُاامددو د:اآليدد اردا دددم افالااا؛األ اامددو د:اآليدد اإلدد ه  اف  ددواكثددري ا نيد دد
الي م .اابمث د اامخ  ف االقواقوحبا   ماامث د اآ

 ثرد ايا يد  ارد ا دد اردُاف ددايااأل ثد ،احتديا   دماام   ددم اف  دواامؤ  ِّدفااكم اف  ا
اا  اددحباآددُا دد  ا ماردد اقددحب ههايا ددذااا وددر افالاددد ث  ا ددا افالاا تضددم ُ افالاا  تددزا .اال غدد  ِّ

دد  ا ددداردُاىرددحب   واآلد اام  ددلاإرااأل ددد: اىدردي اا و  ددماإرار   ددماالىضددم ُاالا تدزا اإي 
ا رتىدباآليد ا  ئدو اآمليدمانيديديددم؛ا رددا افكد  اا لثد اا دد  اردُاق يد ا   دماام   دددم اال 

ف اا  بدددس ا دددا اذ دددملا اا-كمددد ا آددد اامؤ  ِّدددف-الا لثددد اا اددد  حباردددُاق يددد ا   دددماا تضدددم ُا
حبايااأل حبااأل دا افالااأل حباا ثد  اا د ئ اآلحار  نيثاا   االا ا  حب. ا ُدو ِّ اال ا ُؤخ ِّ

اقدددد ه  ايار  نيددددثااألارددددُاف ددددداي ددددثاإغث  دددد اا ا ثودددد اف ض دددداال ُؤَخددددذاآلددددحا ددددذا  ثدددد ، 
ياا دردددممااجل ر دددماا دددواىبل ث ددد اامؤ  ِّدددف اا ا دددو  واياف دددد:اا ثدددد  اياجتدددوا ددد ارددددد  ا

اب ددحبغ ارددُاا ثددد اا بثددرياا ددذ ا   ددياآلددحا ددذهاام  نيددثاالاأل ثدد ، ارثدد  ااحلديدددماالايدد   ا
 لثدددد اايمدددد  االف،دددد   ااامجدددد :ارددددُاالددددرتاكاالغددددريه االا لثدددد اامددددؤال:اامد  دددد ا لادددد  حب االا

آُاإغث   ار  ث ا   ماا ث  اا   د  اال   ماا ربدو اا لتداااالا وحب حاالا ب  ئ .ا ضم ا
ياىُدَ  ثدد ايااب اا ر دد ما)نييددثافنيدد :ارؤ  ِّددفاردددددياا ر دد ماا   ددثا ي مدد اآلددحار  نيددثا

اا و  و  اال ا   .
االجتيدددددداد رددددددُاا بتدددددد   اا ددددددذ ايدددددد اآ دددددددا ا"األخددددددرياا حبا دددددد االاال ودددددد اإراا  دددددد  ا

االا ذ ا   اياىدو اال ولا ا   اا  ت    االاا ت  .ا، اإل تاء"
 ا تد  االا،د افر  اا تدو ا ثحب  ا ي اامؤ  ِّفا ااا  ت   االاا ت  ارُانييثاامدددي؛ا 

؛ااددد ا ثتددددحباإرا دددذ:ااجل دددو.االردددُانييدددثاا   آدددثا االا  ت ددد  اخددد   ا  ودددم اا دددو ُاكل ددد
 احب ا م ت دد  اايددا   ا تدد  ا تدق ددفاآلددحا،ددؤا:اامرددتثو اال دد ااهى دد طااب زردد  االامبدد   اخم  دد

.االرددُانييددثا ددم ددد اياامردد ئ اا  رتاددديماالامتدق ااا ددذ اقددوالاا ا زردد  االامبدد  اآددُاا اددحب 
دددا ت ددد  ايانيُار ددد طاا  ت ددد  ؛ا  ا تددد  ا ا  االا ت  يدددلااممئددد ا لرددد ئ افالا ل   دددم ددددزاُاا تره

مم ه،ددددماا،ددددت   طيماىرددددتخحبجااألنيبدددد  اا وددددحبآيمارددددُاف  ت دددد ا االا  ت دددد  اردددددددياا ثتددددد 
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؛ا  ا تدد  ا ُتخث ددفايا ا مدد  توددو اا دديمُام لد ددما.االرددُانييددثاا وددحبالطاا بليددماالقداآددو   
الحبالط ابم اا  ت   .

ر د  )اا  ت د   ايامت يدواالفه  دماآ د ال ُ ا د  اااالجتياد القوا   اا ثو ااألال:ا)
ا.الأت ي اايت و االجتو وار    اا  ت   ا ا  ت   االلحبالط

ا يدددد اامؤ  ِّددددفاف يددددماا  ت دددد   االدددددحبالهى ايا ددددذااا  وددددحب ارد ه ددددم ا فر دددد اا تم يددددوا  ددددا 
ردُاامرد ئ اا دواىُدَ دو اُردَ مدم ايااب اا  ت د   االا دواا اب  ودهاا ر  ثم االذكدحبا يد ا  ض د

ذ  يدمااال  وددماا ددواذكحب دد اا وددريا   االررددر مااآليدد  ارثدد  ا  دد اا دداآددوااما اىبدد اآدددان ا
اب  ت د  افالا  اااك ا ت واروديب االرردر ما د اكد  اا  ديا دلحافاآليد اال،دل ارت   دو ا

اال راياا  ت د  افالا  االرردر ما د اجيدد اا  لحافاآلي اال،ل ا الررر ما  اجيد اآلي 
ي ت  االررر ما  اجيدد اىثدد  افالاغا  لحافاآلي اال،ل ا  لو  باف اجيت وايانيضحبى 

افالاإراايت و.ا  لحافاآلي اال،ل ا احلب اإراا  ي
 ضدم   اامؤ  ِّدفا م دما دا دب ا د  اى حب دفاا  ت د  ااموضوع مبادئ االجتيادالفر  ا

اا  ت    االا ا.نيب ااحل ك ا حب  ااالم ايااألردهاا  ت    مالنيبم االف داآ  االحم : 
،دتثحبا اياذ دملاف د ا"ااا: ا ددواآدحب  اامؤ  ِّدفاا  ت د  ا تد ه اخيد ااجل  دبااألالا يم االا

."امثا ددحب  ا دداا اياى  يد دد كااألنيبدد  اا وددحبآيم االإر دد ايا ههااجل ددواال ددذ:اغ  ددماا د،دد  اإر دد
ا  ت ددد  االاموددد ل  واذاواا ودددلم ارثددد  ااا تددد   االا دضددد  .افر ددد انيبمددد ا  ددددارودددحباليا

ال بدددُاقدددواى رت ددد افنيددددا: ا يبدددد ا دددحبنا لبثدددؤ اال ددددايااأل ددد اردددُا دددحبالناا بثددد ايو ا
ددو االايتَ ددوا يدد .االفر دد اف داآدد اآددا افالار ددوالاب ا .االفر دد افهك  دد ا ثم ددم  ا ثددساا  ت دد   االايت ِّ

ا تلثددما م ت دد  اآ ددواا  لمدد   ارثدد  ااجلو دد   االا ودد طي ا  ددذكحبا ي دد اامؤ  ِّددفاىدردديم و 
 يدد اإر اا ت دد  ااو رددلب  اايتَ ددا  ددحب اا ددواالا دحبددد ال  االا ددُا ي دد .امثاقر ددم ارددُانييددثا
ا ي   االا ت   اقي ،  االا ت   اا،تومني .

اا  ت د   اف د ا بدُ ا  ادحباإرا د :اا  ت د  ااال ذكحباامؤ  ِّدفايااجل  دباا ثد  ا)حمد : 
.افر دد ا دد :االا  اددحباإراردددددياا     ددماالط ي ت دد اابآت د ه ُ اا  اددحباإرا  دددواا دد  اال   تدد  

ال   ددم  اا  دددات اا ددداكدد انيبدد الددحبآ ا دديسا يدد ا  يدد اقدد ط   دددواا دد  ا اابآت دد هاا  ت دد  
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االفر  ا    اابآت  هاط ي ماا     ما  داك ار ا

ُ
 اال بدُاالاجلم يدماثدااا ثحب  دمبل ا  تا الدؤال اام

اأي   يم انيوحبها
ارود حلايا  لي اااأت ري ااا واىُؤ  ِّحباال ري اا واىوغ اآمد اامرلما االاا ممامر ئ ااما-

ا.ا لهاقحباهاوااحلحب االا ر ِّارث اا بليم اايتم ا
ا.ا مدياامرلمااال   اا   اا  لد اامر ئ اا   رماا واى   اا-
ا.الى اي اايتم االرؤ،ر ى ا لاابم  رموامر ئ اا  مليماا واىت ل اا-
ا. ي  اامر ئ اا وا ا   اا-

 دد :ا  واآددو   ا دد  ا  حب دددمافُخددحب ايا ددانيوددحبا دد :اا  ت دد  اا توددحب   ال بددُا
األردددهاا ددوااكتثدديا ي دد اا وددحب  ما دددد اقداآددوااا اال دد : ل   دددزاى ثيددذاا  وددد اا وددحبآيماالى

 ددد اا دداآددوااألخمقيددماإرا اال دد :اا توددحب  اا ت ايمدد ايا  دد  اام دد ح اال دد :اكليددماآ رددم
 .ااألنيب    :اىغري اد  االا ائحب ااا زا اا د  

نيبددددددد ااحلددددددد ك ا حب ددددددد ااالدددددددم ايااألرددددددددهاق آدددددددو ا"فر ددددددد ااجل  دددددددباا ث  دددددددثااألخدددددددريا)
ا ي اامؤ  ِّفالحبالطاإآم :ا ذهاا د آو  اال  افه  م  اا  ت    م ا" ا  ا 

ا.اق   اف اىبد اامر ئ اامختلفا ي  اا ت    مارول يم اال يسا ي  ا  ٌّاا-
فربددددد   ااثددددد  اآلدددددحاهف االانيدددددو ا ددددداذاهاآلدددددحاايت دددددو ُاياا ودددددحب  ماا ى ِّاف ا ت دددددذ اا-

ا.اث  اياجيزا ل  ك ا   ثت  ى ِّاا 
ا حبغ ددد واا ف ا ردددت واا رت ددديحاإرارردددت واوالدددحبآيمافالارودددل يما ي ِّ دددم ا اإرا دددحب اا-

ا.االرو حلااحلب  
 ا خددحبَاا اقددد  اوِّاُ ددااحلدد ك ااب ختيدد هارددُا دداا ها اايت ددو ُاام تددرب  االف التددز ف ا ا-

ا.إ اإذااك  ارُاف  اا  ت   
اامؤ  ِّدفاف ااار ط االجتيداد،شد خي ارددددي يم ا   جتد هاا  د  اا دذ ا،د  ا ددوا دا 

نيد اف ضدحااألردحباإرا دديا ي د االا ،تدود  ااا ت اريااأل داا داام   غمايا،حب اا وحبالط 
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.اال  واف اَآدحَبناامؤ  ِّدفا دذهارُاف،   اا دد:ااب د  ياا  ت   ارُاا ت بيز؛اال  ل اك   
َلبدددم ا ثدددد  اال  ددد ارد  دددواا ودددحب  م االامالف دددد:اااا ودددحبالط اردددُ اا  لددد ااب  ودددد االا لغدددم

اف  اىبد اياايت واام لل.افر  اآلحاا ددد:ادددا اجتدز ؤاا  ت د   ا اُهاَرد" دا االاألر  م؛ا ا 
ا ُاياآلد اردُاا  لدد المتب داه،ددخ اا  اإم  ا يوا  لد اا وحب  ماالا لغماا  حب يم االك  ا د نيب

ردددددُاا   نييدددددماا ودددددحبآيم االآلددددد ا وق ئدددددد ااددددددددآ فالا ددددد :اردددددُا ددددد  وااحليددددد   االفنيددددد طاا
ا."الدحبالهايى االغ ايى  ا ل اف اجيت وايااب  

اف اا دددوأتهدددل اأتيددد، اليار ددحبنانيددو ثاامؤ  ِّددفاآددُارددددديا طحب دددماىددوه سا ددا 
 مدد اكثددحب ا"ا.ا دددوه اآلددحاا  ت دد  ارددُاف،دد   اددد فا ،دد   اك  ددياا  لددد اا وددحبآيما ثردد  اا

دد  ار ثودلما  ضدد  اآدُا  دد  اال ا ُا ددحب اا اإ اف د اأيخددذ    د اا    ددبا  لدد اا ددوا تلد ا  او ِّ
اف ض ددددطحب دددددما   دددد االا،ددددت م   ا تم ددددم امدددد   اا ت  يددددد ايا ضدددد داا"ا  لمدددد  اف اا ."اال ددددا 

الر  قوددددماا ا  لدددد  االإيدددد ااكتثددددداا وها،ددددماامتددددد األ ددددد:اا ثددددد االقداآددددوهاياف ددددو اطددددم 
باآلي د اردُالدحبالحاالنيدداش ا يخدحبجاا    دباتِّدر اكُااا آرتاد وارُاخم:االه  ِّاا ا    هاو

ا د اردُب ِّا ُاااإآدوا  اط  دباا ثدد اا."ا  دواذ دملا آد اامؤ  ِّدفاإراإآدوا رُا ها،دت  اكمد ا خد 
 االا ثد  يددددددما الا ثبحب دددددما  هاابم ددددد ه االا  لدددددد اام  بيدددددمزال ِّا  ددددد ا د  دددددماا  ودددددحباالالاق ددددد  اال ُدددددد

ا  دد سارددُااأل ددد يم االر حب ددماالاقدد إراام دد ه اا ثد يددماالااالا ري ،دديم اإددد  م اا الا  تم آيددم
ا.ا ذ ا،يدك اإ ي اآلحاا  م ا ىوه   امثانيد  

ىيرددريا ت دد ال:ا يدد اامؤ  ِّددفافه  ددما دا ددب ا دد  ا عديددد م دداهص االجتيددادفر دد ارددددديا
إنييددددد  اا  ت ددددد  االاا  دددددد اا داقددددد الاا إآمددددد :اامد  دددددواياا  ت ددددد  الاا ا دمليثدددددماا  ت    دددددم

ا.اجلم آ 
ت    دم ا دثاامؤ  ِّدفارردر ماجتدز ؤاا  ت د   االَخلُد اإراف ا ث اىيردرياا دمليثدماا  

ددوااجلزئدد ادددحبالهايوا بت ِّ
ُ
ا دددد:اددددا اا تبددز ؤا دددااألال ددلايا ددذااا  وددحب؛الددحب  مار حب ددماام
اا  ل اا وحبآ  اال ها،ماامرر ماا  ت    ما ها،ماررتدآ ما  نيوم.

اامؤ  ِّدفا د  واذ د ىثردرياا  ودد امل اال د  االياإآم :اامد  واياا  ت د   ا دا 
؛اف اا  ت ددد  اامودددل   االاإ دددحبا اا ديددد ساآلدددحااألنيبددد  اام ود دددم االاالا ،دددت   طار  ددد 
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.االقددواف دد نايا يدد  ا  ااألنيبدد  اآلددحاا داقدد  دددزاىا  ت دد  اا ددد ئ اآلددحاامودد حلاامحب،ددلم االا

ا.المتثيم اا  ذهااي  والحبني ا
اف د ا ددا ثرد احتديدلاام د طااليا د اا داق  الحبحاامدودد ا دذااا  ددياردُاا ثدد  ا ال دا 

آددُاا  دآيدد اا  دد  االاالدد   االف دد ا ددوخ ا يدد اق آددو ااآت دد هاامدد :؛اف ار حب ددماامتدق دد ا ضددم ا
ا   اا دداآواذاواا ولما ذااا ثد  ارث  ا  اآلدحارد اق آو اإرضد  اا تودحب اا داق .امثا ا 

 اياا،ددت م :انيددد ىدييددواا وددخ ا االق آددو االقدد اآليدد  اال ددداكدد  ايااأل دد اغددرياروددحبالي
 ا  دد اام بددحباواالإ ااآددرتناطحب د دد ا ق آددو اااقددوا اآلددحاامودد حلاا ضددحباله مافالااحل  يددمالا
ارحبانيدد اا  اددحباا  ت دد    االذكددحباف ددق آددو احتديددلاام دد طااالدد  الا  ا ددم   اىوددد ها.امثا ددا 

ا ل  . دزاث   االىامرر م االىبيي
اامؤ  ِّفاف دد    االف يتد  االاتهخيد  االدددا    االذكدحباالياإنيي  اا  ت   ااجلم آ  ا ا 

ا   اا تد ي واا واىُ ز ِّ ه االحُتد ِّلاا غحبنار  .
ا د ا دت اإ د   الاا  دامثحب ارُامثدحباواا  ت د   ااإل تاء فر  اا ثو ااألخريارُاا بت  ا)

ا
ُ
اددددواثددداا تث  دددي ااحلدددم:االاحلدددحبا االغري ددد اردددُافنيبددد  ا  ددد   .ا بل اام ارث دددد اامؤ  ِّدددفا دددا 

ف ددد نايااحلدددو ثاآدددُامثاا.امردددتثواالفنيب رددد الااللدددحبالطاامثدددواالرحباى ددد  اا يتددد  الفااا تددد  
إ االت د دد  ااآلدحاحندد ا اياا هىدد  االا   ددناابيتم دد واردد ِّاا ثتدد االى ايم د  االكيدفاىُا

حم ه دماا بثدريااالىلد ئيدم االىرد آواآلدحام   االكيفا بُاف اىو  اإراا حبق االا ت ميما م ،د
ا.االا حنحبا  ورُااجلحبائ االا   وا

ه ا ردددُارمردددحاااك دددري ااااال  ددوالا  ددد اف ا دددذااا  ددد  ااألخدددرياياا  ت ددد  االاا تددد  ا مددد اقدددوه
ا تبو واياا وب االامضمد  ارد ه م ااد ا دداآليد االاقد ا دذ ُاام  ثدااياكتدبااأل دد:ا
هارددُاا تددواخ االا تبددحباها ددااردددددآ ا ددذ ُاا ثوددلا ا ا تدليو ددم.االاب ددحبغ ارددُاال ددد اقددوه

ا ي م ااحلي   االىحب   مد اا ا م  التمماآلحا احباواالىد ي واالىدحب حباواال دد:ا و  ماى ث 
افكثحبااب داق اا ثد  اام   حب.ا

امثاا ت حاا بت  اب متم ا ي  اإمج :اال يزام االه ايا ود:اا بت  .ا
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الإدددد  م اإراا تديدددي اا تثوددديل ا ثودددد:اا بتددد  اا دددذ ا ددد  ايا  ددد اياآحبدددد  ا ددد  ا دددا ا 
و اااشالعىدييم  ا اأي   يم ا ذااا بت  ا ُلخ ِّ

ددد .1  حب ئدددماياجتو دددواآلددد اف دددد:اا ثدددد االاماُ ث ِّددد اا بتددد  اخ دددد اهاي  دددمار م 
ا دا يا ذااا  ل  اال ا  ردث  افالاأي اآلدحافهك  د  ا د اا نيديدي اااجتو و ا  ا س 

اا ثد  اام   حب االخُيل ِّود اردُاكثدرياردُاا  دا دلاالا  دائدل اال ردريا  ُدحب ِّ  ارُاا   ِّ
ا ايااجت هاا غ  ماام ود  ا  ل اف د:اا ثد . 

رددُااا-آددُااالددرياا بثددرياا ددذ االددتم اآليدد ا ضددم ا-ى  دد اف يددماا بتدد  ا .2
كد ددد افال :احم ال دددمامج آيدددما لمم ه،دددماا تبو و دددماا وددد رلما  لددد اف دددد:اا ثدددد ؛ا

ا ث اجتو واف د:اا ثد  ار افكثحباا دا ثا!االر افق اا ر  با!
إراط ي دددماردددددديااا ه دددماا تبو دددو؛ا ادددحب اىث الىددديا ودددد:اا بتددد  ايارد .3

 االى دد  ُُاامددؤ  ِّثااردد ا دداا ودد اال خددحب.اال بددُاَ،ددحَبوا-حمدد اا تبو ددو-اا ثودد 
يامجيددد ا ودددد:اا بتددد  اهالح اجتو و دددمايااجلملدددم اال ددددايانيددددو ِّ  ااأل كايا

    اا ثود:.

اف  ا  ددددد ا ودددددد:ا .4  ودددددثت احم ال دددددمافالرااهىي    دددددماياامدددددددديا دددددمالدددددمل 
اياا و ددب افالاا بتدد  االردددددا آ ى ا   ددماإرارحبا  دد واالر  جلدد واكثددري اإ ه

 .امضمد 

يا،ددد ي احتديدددلاف ضددد اا  تددد ئ اامحب دددد  اردددُامم ه،دددماا تبو دددواياف دددد:ا .5
ا ثددد  االحتديددلاا د ددد:ا ددذهاامم ه،ددمارددُاق دد اف دد اا  لدد االذال اا ختودد   ا

  ماىرد لاالحتم ر  ا تتميم  االى د حب  االا     اآلي   ا ا و اردُاخ دداواددحبالها
الخ ددداواا مم ه،دماا تبو ددوافالاىحبا ددد اق دد اخحبال دد ايا دددهى اا    ئيددماامحبىضدد  

اإ ي د اياإآددوا ا فخدحب اىت  د .االردُا ددذهااال دداواا دوايا ددفاآلي دد االياُ َودحبه
ا  ذااا بت  
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دددحبا دددذها  االنيدددو ث ا إ دددحبا ا ها،دددماا،تدوددد ئيماأل بددد هاا تبو دددوا)قدددو  ا -ف   االنيوه

ىديددي اردد ا وددلحار  دد االردد ا ا وددلح االردد ا دددا االىودد يث   االا األ بدد هامجي  دد
نيدددلاالرددد ا دددداابطددد  االرددد ا ددددافال د دددماالرددد ا ددديساكدددذ مل.امثااالدددحبالجاا ددد  )ا
الإ ددددددحبا اوا حبىضددددددي  امج دددددددهاف دددددد اا ختودددددد   االىبددددددد ا    ددددددما  مليددددددما
اغ  ت دددد  االىبدددد اربتد ددددما ارردددد ه   االحُتدددو ِّ اإط ه دددد  االىُ دددا ِّ ا تبو دددو؛ا ُت دددا ِّ

احُمو   ايا د طاالاد م.
ا ا ها،دددددددماا،تدوددددددد ئيماحلودددددددحباررددددددد ئ اف دددددددد:اا ثدددددددد اياإط ه ددددددد اإ دددددددحبا - 

دَو . ار  د اآلدحانيِّ ا تدليو  االىو يث   امثاه دوامثدحب اكد   
الاب   د  اآلدحا دذااا8

احلودددحب احُتدددو  ا وقدددم اامرددد ئ اا دددوا   غددد انيدددذ   اردددُاف دددد:اا ثدددد ايا د ددد ا
ُد  ِّ ددد واا دددوانُيدددو ِّ واياا واااجلو دددو االذ دددملااآتمددد   ا

ها،دددماآلدددحاام ددد  )االام
اا ر  دم.

ا ددواُ ث ِّدد اكدد ٌّار  دد اا وددده ا-ىضددمااخ متددماكدد ا ودد ارددُا وددد:اا بتدد  ا -ج
ق ئمدددددددماردددددددد ز احتدددددددد امجيددددددد اا  مليددددددد واا-ا    ئيدددددددما لمم ه،دددددددماا تبو و دددددددم

الامرد ئ اا دوااختد هانيدذ   االف،د   ااا تبو و ماا واق  ا  ارؤ  ِّدفاا ثود  
دِّ غ واا رتىيددباا ددذ اذ ددمل االامردد ئ اا ددوافددد    اردد ا يدد  ااأل،دد    االُرردد

 اهآتهاإ اك  امَث .

  ددددوارددددو  ارددددُاىلد دددد ااممنيادددد واآليدددد ا-رحباآدددد  اف ا ت دددد ا ددددوالَهاا بتدددد  ا - 
آمدددد  امجدددد آ ا و ددددو؛ا دددددد  ايا ددددده اكتدددد  ار  بدددد ا حباآدددد اا-الى ددددد حبه

دد  لتددوه س اال ا،دديم ا لم تددوئاايا دددذااا ا  ددحبنااموه،دد ا دد  ا يبددد ارت ني 
 ا  ل  اال غرياامتخووا.

اال داوا ُاىضي ا  دد اا تبو دو اال دُاىتودت ي االإيد ا،دي ياف د اا  لد ا ي د اال ذها
ا  ض  اآلحا   .

                                                 
  ذهاا وها،م.ا ها ا ولحاكت  اآ واا بحب اا  ملم ا"اجل ر ايارر ئ اف د:اا ثد "ار  لد اا8
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 ُؤَخددددذاآلددددحاا بتدددد  اف دددد افغثدددد اا بددددم اآددددُانيددددو ِّاآلدددد اف ددددد:اا ثددددد  ا .6 
اب،ددددتث   اإلدددد ه اآدددد  حب اياامدورددددم ااب ددددحبغ امم دددد ا تدحب ددددحبااحلددددو ِّاامختدددد هارددددُا الها

ردُارددددآ و االرد اخيدحبجاآ د .ااحمده اياحتو وار ا َدوخ احمتدد ا دذااا  لد 
ال ا بث ارُاال  ما ادحبانا دحب  اا آتمد  اياىدحب دحباآ   دحباحمتدد اآلد اف دد:ا

دددد ا تمبدددداارددددُاا  ت دددد  اا ا ثددددد اآلددددحاا غ  ددددمار دددد االالمليثتدددد ا)ا ددددوا دددد اف، ، 
 لد د اا دذ ااافُخحب ا ورواالورما ذهاا غ  دم ا،دوًاا الد    ؛األ امث ماآلدر ا

 دددذااا ودددر  ارثددد  اآلددد اا دداآدددواا ثد يدددماالا ثدددحبال  ايا ردددو هاف دددد:اا ثدددد ايا
الآلددد اامد  دددواالادددحب  اا ثدددحبالياآلدددحااأل دددد:.ا  ددد اردددُاردتضدددي واا تبو دددوا

ددا  ردد ا ددذهاا  لددد ار  دد  ددداا  لدد اا ددذ ا ُ ددحَب ا: دد اف ددد:اااالانيددو اا  تبددد اآلم 
ا ثددد  اال    ددلاآليددد انيددو ها: ددد اامودد  هاالا دداآدددواا ددوا تد، ددد ا دد اا ثديددد اإرا

اآددو ا ردد ا ددذهاا  لددد  ا دددزا  طااألنيبدد  اا ثد يددماالىا،ددت   ل   افال ا دد ا ت ددا 
 يثا  دحاك ٌّار  د اياإطد ههاال ددهى  االجُيدو  اياذاواااطد هاإ اانيتد جاإرا

دددددمُاآ ددددددا االانيدددددوا ددددد ر  ارثددددد اآلدددددد اا جتو دددددو اال ُبتثدددددحا ددددددد   امجي  ددددد دِّ
ر ي  دددماردددُاىلدددملا اف اف ددد ا   غددد اف ا ُ   ددد اف دددد:اا ثدددد ااددددا اا  ت ددد  اردددثم ا

دد  غ  تدد ارددُا ال اف اىُددوَر ا يدد ااب بليددم ا  ددذهاا ا  لددد اا ددوا وددروا  ددوهاىتميم 
 م مااجت  د واحمتملدماياجتو دواحمتدد اآلد ااأل دد: اإقدحباهاكد اآلد اآلدحارد ا

ياف ددد:اا ثددد  افالا ردد اا  ددداآليدد  افالا ردد اردد ا وددلحارددُا ددذهاا  لددد اكلي دد
ار  ددد ا يددد ا زئي ددد م.اال  دددوالا  ددد اف اردددؤ  ِّث اا بتددد  اياردددداطُا ود دددا   ددد  

 ا:سا ددد اردددُاقداآدددواا ثدددد االقداآدددواااختدد هالااامردددلملاا ث  دددث ا ردددد  داارددددا  ا
امد  واالر  نيث مد اإراامد   ااأل دد يماا تدليو دم اال بدُا دذهااادد  ماك  ديا

يامم ه،دماااا تد ئيما يثايا ت ضحا لد ه)افُ،ُرد  ؛اإذا د دواا بثدرياام د ا دو ا
الا ،دت   طاا دذ االدتملياآليد اكتدباا دداآدواالامد  دو االا دذ ايااا  ت   

ا ُت حب  اإ ي اياا بت  ؛ا ذااك  احتحب دحبانيدو  ارحبىضدحا  لد اف دد:اا ثدد اددحبالهاي ا
ا   غ اف اُ ض  اإ ي  افالاُ َذ ار  . يم ا دد ار ي ها
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ىضددددخي اابَبااحلبدددد اا وددددحبآ االا  ت دددد   اا  ُؤَخددددذاآلددددحاا بتدددد  اف ض دددد .7

 ير ارُاُ لهباآل ااأل دد: ا د ارل دد  اا-آلحاا ت ديل-ف م ااب حبغ ارُا
  اكمدد افلدد هاإرا دد ا)األال:ا د ددث اردورددم ا دد  االا ثدد  ا د ددث اخ متددم االىددذ يم ا

ذ دددملاغدددرياالانيدددواردددُااأل دددد يا؛ا  مددد ا اَ وددد    ار  لدددحب  اياحتديدددلاالمليثتددد ا
آلدد اا حبئيرددماا ددوا دد اه،دد اخحب  ددم ا ،ددت   طااألنيبدد  .ا ضدد  اإراذ ددملاف ا

األ دددد:ا دددداردددُاآلدددد اا  دددماا دددوا   غددد ااحلدددحب اآلدددحاآدددو اىضدددخيم   افالا
ىد،ي ار  نيث   افالاىبثرياىثحب     االقض اي   اكم اذكحباذ دملاا دُاخلدوال ايا

أل اذ ددملارضددحبٌّاابمت ل ِّمددا االلدد غ ا د اآددُاا لددتغ :اادد ا ددداف دد  اا9ردورتد ؛
ارُاآلد اامد  و.

ُاا ت  هناالا رت يحاآلدحارد ا ددايااآاررتدم اا ياجنواياا بت  انيو ث ا .8
نيدددذ ا دددذااامددددددي اال ددددارددد اىثحب دددلا  ددد ار  نيثددد ا  ددد االاكتدددبااأل دددد:.ا

 ال   ك ا ا ا  ا ت  ،بار اف يت اا ،ت   طيم االالنيوى اامدددآيم.

اال خحبا آدااناف ااحلموالاه اا   ما.
ا

                                                 
ا" اي ياامر ئ ثحب اال اىُاا  ا ي  ااأل ا هد، ا اىُااا  يما  لد ا"ا اا ثو اا ث رُاالا ثم ا  احب ا9
)ديوا  املبتدأ  اخلرب   اتأليخ العرب  الربلر  من ماصره  ااتأليخ الن خفد  ا ُاخلوال  اآ واا حبيُا ُاحممو.اا-

 .738 ا 1ج  ا1988/ 1408 ا1طا  ريالو ا اهاا ثبحبا خلي ال    ا حتديلا من ذ ي الش   األكرب 


