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الحطت ْ 1ػاًا ؤضولُت الُطل الظادض مظاز الُٓق و ؤضولق الُوج 1
ؾُٗض مغة ؤزغي ؤن ؤ٧ىن مٗ٨م في َظٍ اإلا٣ابلت الٗلمُت التي ٖىىن لها اإلاكغٕ ٖىىاها ال ً٩اص
الىاْغ ُٞه ؤن ًضع ٥وظه الخٗلُٞ ٤ما بُنهم ،بحن بق٩االث و الً٣اًا و ال ُٞما ًُٟض به
الباخشحن في َظا اإلا٣ام م٣ام اؾخ٨ما ٫اإلاؿاع ٖ،ىىن َظا اإلا٣غع بً٣اًا ؤنىلُت  ،ؾإملي
ٖلُ٨م َاجه اإلاداوع التي ٦ىا هغظى ؤن ً٩ىن َظا اإلا٣غع ٖلى اإلاى ، ٘٢مى ٘٢ال٩لُت  ،ختى ًخمً٨
مً الُالب مً مٗغٞت اإلا٣غعاث و اإلاهاصع

.

اململاوز:
 - 1بُان اإلاغاص مً الً٣اًا ألانىلُت و الغؾىر في اؾدُٗاب الضعؽ ألانىلي.
 - 2اإلاىاهج ألانىلُت  :الخٗغٍ ، ٠اليكاٍ  ،الخُىع  ،الىُْٟت وجُبي١
 - 3ال٩لُاث الكغُٖت  :الخٗغٍ ، ٠الدجُت  ،ألاهىإ  ،الخهاثو و الىماطط.
 - 4اإلاهُلر ألانىلي  :حٗغٍٟه و ؤَمُخه.
 - 5جسغٍج اإلاىاٍ و جد ٤ُ٣اإلاىاٍ و جىُ٣ذ اإلاىاٍ :الخٗغٍ ٠و الىُْٟت.
 - 6الاؾخ٣غاء ألانىلي  :وُْٟخه و جُبُ٣اث همىطظُت لضي الكاَبي و الٗؼ بً ٖبض الؿالم.
 - 7مغاٖاة اإلاأ ٫و ٢ىاٖضٍ .
 - 8مغاٖاة الخال ٝو ٢ىاٖض جضبحرٍ
 - 9جدغٍغ مدل الجزإ في ألاصلت اإلاسخلٞ ٠يها

.

 - 10الخٗاعى و الترظُذ  :الخٗغٍ ، ٠الً٣اًا و الىماطط.
 - 11مغجخاث و َغ ١الترظُذ.
و ؤهخم جىٓغون في َظا البرهامج ً٩ىن الؿاا ٫مً ؤي مهاصع ؾىجم٘ َظا اإلا٣غع َ ،ل ممً٨
ؤن هجمٗها في ٞهل الضعاسخي؟ ؤلِؿذ هي مخضازلت وج٩اص ج٩ىن مخضازلت  ،وظىصَا ٖلى َظا
الىدى ًىبئٖ ٪لى ؤن الظي ويٗها ال نلت له باألنى ، ٫حٗالىا بىا آلان هداو ٫ؤن وُٗض جغُ٦ب
َظٍ اإلااصة و ٤ٞؤوؿا ١الىٓغ ألانىلي  ،ؤلِؿذ ٢اٖضة مغاٖاة الخال ٝظؼء مً مغاٖاة اإلاأ٫؟
بطا هلخ٣ها بها  ،جد ٤ُ٣اإلاىاٍ و جسغٍج اإلاىاٍ و جىُ٣ذ اإلاىاٍ ؤلِـ طل ٪مً مٟهىم الاظتهاص؟
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َل ًم٨ى ٪ؤن جهل بلى بىاء ال٩لُاث بٛحر اظتهاص ؟ و ؤي ٧لُت ًخدضزىن ٖنها ؟ َل ً٣هضون
بال٩لُاث خ ٟٔالىٟـ واليؿل والضًً والٗ٣ل واإلاا ٫؟ ؤم ً٣هضون بها ال٩لُاث اإلاٗاوي الٗامت
للكغَٗت :الًغع والخغط؟ ؤلِؿذ َظٍ ٧لها مهُلخاث ؤنىلُت ؟ ؤلِؿذ َظٍ اإلاهُلخاث
٧لها مىبش٣ت مً بق٩ا ٫منهجي مغجبِ باإلاضاعؽ ألانىلُت ؟ الخٗاعى والترظُذ ؤلِـ اظتهاصا ؟
َل ًم ً٨بطا ؤن وُٗض الىٓغ في َظٍ اإلااصة ٞىجٗلها في ٢ؿمحن ازىحن٢ ،ؿم ؤو ٫في الاظتهاص
مٟهىمه مهُلخاجه ٢ىاٖضٍ  ،وَ٨ظا ً٩ىن مٗىا مٟهىم الاظتهاص ٦ما ٢غعٍ الٛؼالي و اه٣ؿام
ّ
الاظتهاص بلى هىٖحن مى ُ٘٣و ٚحر مى٦ ُ٘٣ما هٓغ له الكاَبي ٩ُٞىن جد ٤ُ٣اإلاىاٍ و جىُ٣ذ
اإلاىاٍ و جسغٍج اإلاىاٍ وَ ٤ٞظا اإلاٗجى في ؾُا ١خ٨م الاظتهاص و ؤهىاٖه  ،مغاٖاة اإلاأ ٫ب٣ىاٖضٍ
ؤال ًم ً٨ؤن ٌٗىص بلى الاظتهاص وَى اظتهاص ٦ما ؾماٍ الكاَبي في اإلاؿإلت الٗاقغة ،وألاصلت
اإلاسخلٞ ٠يها ،الاؾخدؿان ٌٗىص بلُه ؾض الظعاج٘ حٗىص بلُه الٗغٌٗ ٝىص بلُه مغاٖاة الخالٝ
حٗىص بلُه الخُل حٗىص بلُه اإلاهلخت حٗىص بلُه ٧ ،لهم ٌٗىصون بلُه  ،زم حٗالىا بلى خُل
الاؾخ٣غاء  ،الاؾخ٣غاء ألانىلي ٖ ،لمُا َل َىا ٥اؾخ٣غاء ٚحر ؤنىلي  ،الاؾخ٣غاء في ٖلمُت
الٗلىم َى الاؾخ٣غاء ٦ ،ما ٖىض ألانىلُحن َى اؾخ٣غاء ٦ ،ما ٖىض الىداة َى اؾخ٣غاء ٦،ما
ٖىض الٟالؾٟت اؾخ٣غاء ٦ما ٖىض الغٍايُحن اؾخ٣غاء٦ ،ما ٖىض الٟحزًاثُحن اؾخ٣غاء َ،ى
الاؾخ٣غاء  ،ل ً٨الؿاا ٫ال٨بحر ٠ُ٦ ،هبجي مً الاؾخ٣غاء باالؾخ٣غاء هبجي اإلاهُلر ألانىلي ؟
مٟهىم مىهج ٞ ،هاع الاؾخ٣غاء بطا لِـ ًُ٢ت ؤنىلُت ،الاؾخ٣غاء َى مىهج وْٟه ألانىلُىن
لبىاء ٢ىاٖض ألانى، ٫و ؾجري مً ٖمل الكاَبي بٌٗ الىماطط الخُبُُ٣ت لالؾخ٣غاء ،ل٨ىه ال
ًغص الكاَبي به ٖاما ؾىاٍ ٧ ،ل ألانىلُحن ُٞه ؾىاء  ،زم اهٓغوا في الٗىهغًٍ ألازحرًً
الخٗاعى و الترظُذ  ،الٗاقغ و الخاصي ٖكغ ؤلِـ قِئا واخضا  ،زم بن ألانىلُحن مً الخىٓحر
الظي ويٗه الٛؼالي  -و ؾىٗىص بلُه -بلى الكاَبي اٖخبروا الخٗاعى والترظُذ ملت واخضة في
٦خاب الاظتهاصٞ ،الخٗاعى و الترظُذ اظتهاص  ،وؾجري ؤن َظا الجتهاص باإلاٗجى ال٨لي ٢ض ً٩ىن
اظتهاصا في زبىث الىو ،زانت الىو الخضًثيٞ ،خىزُ ٤الغظا ٫مً زال ٫مبضؤي ؤو ٖلمي
الجغح والخٗضًل  ،هي ٖملُت اظتهاصًت  ،وج٣ضًم زبر ٖلى زبر بدؿب ؾىضٍ اظتهاص  ،ؤو بدؿب
مخىه اظتهاص  ،و ؤن َظا الاظتهاص ٚاًخه ؤخض ؤمغًٍ-ؾىٖ ٠٣ليهما الخ٣ا  -ل ً٨ألامغ ألاوَ ٫ى
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بىاء الضلُل ،الضلُل اإلاٗخبر  ،ؤهذ اجبٗذ َظٍ الغواًت جغجخذ ٖىضٞ ٥هاع طلَ ٪ى الضلُل
اإلاٗخبر ٖىض ، ٥و آلازغ جغجخذ ٖىضٍ عواًت ؤزغي ٞهاع الضلُل ٖىضٍ بسال ٝما َى ٖلُه ،ؤهذ
ج٣ى ٫ؾىضي في َظا الخضًض ؤ٢ىي مً ؾىضٍ  ،وؤخُاها ٢ض ً٩ىن الخٗاعى في اإلاضلى ٫ؤي في
الضاللت ٞدضًش ٪هو في بابه و خضًشه ْاَغ والىو م٣ضم ٖلى الٓاَغ وَ٨ظا  ،حٗىص بىا َظٍ
الىٓغٍت ب٩املها بلى هُ٣خحن ازيخحن ٦بحرجحن ٖليهما مضاع الىٓغ ال٣ٟهي بى٣ل اإلاغظُٗت ؤو بى٣ل
اليكإة  ،وَ٨ظا ًم ً٨ؤن ٌٗىص بىا َظا الىٓغ ب٩امله بلى ٦خاب الاظتهاص  ،و٦خاب الاظتهاص ؾىٝ
هإزظٍ مً ٦خابحن  :اإلاؿخهٟى و اإلاىا٣ٞاث

.

وٍم ً٨ؤن وٗخبر اإلاضاعؽ ألانىلُت مضزال لهىاٖت مٟغصاث اإلا٣غع وؤن وٗخبر اإلاهُلر ألانىلي
مض ّعؾت في اإلاىهج  ،مىهج الٗلىم ؤو جدهُل الٗلىم  ،الضعاؾت اإلاهُلخُت َظا مىهج ً٣ىم ٖلى
جدب٘ اإلاهُلر ؾىاء ٧ان ؤنىلُا ؤو ٣ٞهُا ؤو خضًصُا ؤو ٦المُا ؤو ٞحزًاثُا ؤو عٍايُا ؤو َبُا ؤو
نُضلُا  ،خُشما ٧ان َظا اإلاهُلر ،ه٣ىم بخدبٗه لىهل بلى حٗغٍٟه وبُان زهاثهه  ،و ٖلى
َظا ال هخدضر ًٖ اإلاىهج ألانىلي ؤو اإلاهُلر ألانىلي بهظا ؤلاظما ٫وبهظٍ البؿاَت  ،لخهل
مشال بلى مٟهىم و مهُلر الاؾخدؿان ٖىض الكاٞعي ؤو مهُلر ٖمل ؤَل اإلاضًىت ٖىض مال، ٪
ؤجضعون  ٠ُ٦جهلىن بلُه؟ ًلؼم ٪ؤن جدب٘ اإلاهُلر مً مسخل ٠نُ ٜوعوصٍ  ،و لٟٔ
الاؾخدؿان ٢ض ً٩ىن مهضع الاؾخدؿان ؤو ؤؾخدؿً ؤو ٌؿخدؿً ؤو َى خؿً  ،جدب٘ ٧ل
َظٍ الاؾخٗماالث في جغار الكاٞعي  ،وججم٘ ٧ل اإلاؿاثل ال٣ٟهُت وجضعؾها صعاؾت ؤنىلُا
لخ٨ك ٠ما ً٣هض الكاٞعي بل ٟٔؤؾخدؿً ؤو ٌؿخدؿً  ،جغٍض اإلاهلخت ٖىض مال ، ٪ؤو ٖىض
اإلاالُ٨ت ٠ُ٦ ،ججم٘ ل ٟٔاإلاهلخت ٖىض مال٪؟ َل ط٦غ مال ٪اإلاهلخت ؟ما ط٦غ مال٪
اإلاهلخت  ،ط٦غ مٗجى ًًُٓ ؤهه مهلخت ؤو ُٞه مهلخت  ٠ُ٦ ،ل ٪ؤن جهل بلُه ؟ ؤن ج٣غؤ ،
ماطا ج٣غؤ ؟ ؟ مىَإ مال ، ٪ال ًا ؾُضي وؾُضحي  ،ؤن ج٣غؤ مىَأث مال ٪بطا ؤعصث ؤن ج٩ىن
ٖلمُا ٦ ،م مً مىَإ مال ٪الُىم مُبىٕ و مخضاو٫؟ ٖلى ألا٢ل ؾب٘ مىَأث  ،مً الباخض
الظي ٌؿخُُ٘ ؤن ًٟٗل َظا ؟ ختى مىَإ ًدحى بً ًدحى اللُتي  ،ابدشىا ٖىه َ ،ل بالٟٗل
اؾخُإ ؤن ًخدب٘ ههىم مال ٪وَؿخسغط مهُلخاث مال ٪؟ َل مً باخض اؾخُإ ؤن
ًخدب٘ اإلاىَإ هها هها لِؿخسغط مهُلخاث مال ٪و ؤصلت مال ٪ؤنىله؟ ٞةطا َظا َى الضعؽ
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اإلاهُلخي  ،الضعؽ اإلاهُلخي صعؽ ً ُ٘٣م٘ ٧ل زغ ١ؤو زلو في الٗلم ٌ ،عجؼ ٥ؤن ج٣ى٫
ما حكاء ٦ما حكاء متى حكاء  ،و بهما ج٣ى ٫ما ج٣ىٖ ٫ىضما ً٩ىن بحن ًضً ٪الكاَض الظي ًضٖم
عؤً ٪وحجخَ ، ٪ظا َى الضعؽ اإلاهُلخي.
الضعاؾت اإلاهُلخُت صعاؾت مىهجُت إل٢امت مهُلخاث الٗلىم ؤلاؾالمُت ٞ ،ةطا الضعاؾت
اإلاهُلخُت هي صعاؾت مىهجُت ٚاًتها مهُلخاث ومٟاَُم الٗلىم  .لضعاؾت اإلاهُلر مىاهج ،
َىا ٥الضعاؾت الىنُٟت ؤو اإلاىهج الىنٟي  ،اإلاىهج الخاعٍذي ،اإلاىهج الترُ٦بي  ،هي مىاهج  ،لى
ؤعصها ؤن وكغح ل٨م ٧ل مىهج مىهج هدخاط ُٞه بلى ؾىت و هه ٠بمٗض ٫زالر ؾاٖاث ًىمُا ،
وهدً ٦م ٖىضها مً ؾاٖت في الُىم ؤو في ألاؾبىٕ  ،ؾاٖخحن في ألاؾبىٕ  ،لىىا٢ل الكاعٕ ؤحهما
ؤحهما ؤولى في الضعؽ اإلاهُلخي  ،الضعاؾت الخاعٍسُت ؤو اإلاىهج التراعٍذي ؤو اإلاىهج الىنٟي َ،ظٍ
هي مدايغة ٧املت  ،لبُان ؤحهما ؤخ ٤في الضعاؾت  ،الخ٣ضًم  ،الخ٣ضًم ٖلم ٦بحر بحن الباخشحن ،
الظي وي٘ َظا اإلا٣غع ما صعؽ ًىما اإلابدض اإلاهُلخي ُٗ٢ا .
حٗالىا بىا آلان بعجالت في َظٍ الخهت الاٞخخاخُت  ،وُٗض الىٓغ في بق٩ا ٫اإلاضاعؽ ألانىلُت ،
في الىا ٘٢الٗلمي ً٣ىلىن ؤن اإلاضاعؽ ألانىلُت هي الجمهىع وألاخىاٞ ،ٝالجمهىع مخ٩لمىن و
ألاخىا٣ٞ ٝهاء َ ،ظا ٚحر صخُذ ٞاألخىا ٝؤًًا مخ٩لمىن  ،وبىىا ٦شحرا مً الخىٓحر ألانىلي
ٖلى ٖلم ال٨الم  ،وَم ماجغٍضًت  ،و٦شحر الخإنُل ٖىضَم ل٨شحر مً اإلاٟاَُم ألانىلُت ٖىضَم
مبيُت ٖلى ٖلم ال٨الم اإلااجغٍضي  ،منها مٟهىم "الخؿً اإلاإمىع به في الىاظباث " مبدض ٦المي ،
بطا الخ٣ؿُم باٖخباع ٖلم ال٨الم ٚحر صخُذ ً ،ب٣ى الخ٣ؿُم الشاوي ً٣ىلىن ؤَل الغؤي و ؤَل
ألازغ َ ،ظا ٚحر صخُذ ٢ ،الىا ؤَل الغؤي بالٗغا ١و ؤَل ألازغ بالدجاػ َ ،ظا ٚحر صخُذ ،
مال ٪ما جهيُٟه ؤَل الغؤي ؤو ألازغ ؟ ؤًً ًىظض الاؾخدؿان و اإلاهلخت اإلاغؾلت والُ٣اؽ ٦ ،م
مً الىهىم مال ٪عص ْاَغَا ولم ٌٗمل بها  ،بطا ؤًً ًىظض الغؤي؟ في الدجاػ  ،ؤًً ٧ان
ؤخمض بً خىبل و ابً عاَىٍه و ؾُٟان الشىعي ؟بالٗغاَ ١االء مً ؤَل الغؤي ؤم مً ؤَل
الخضًض ؟بطا الخ٣ؿُم الجٛغافي لِـ بصخُذ .
الُىم َىا ٥مً ًضعؽ اإلاٗلىماث و ؤها ؤصعؽ ؤلاق٩ا ، ٫بمٗجى اٞهمىا ما ًىظض  ،وجاعٍش الٗلىم
هٓغٍت ؤلاق٩ا ٫وامخال ٥الٗلم َى في ؤلاق٩ا ٫ولِـ خ ٟٔاإلاٗلىماث  ،ؾهل خ ٟٔاإلاٗلىماث
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ول ً٨نٗب خل ؤلاق٩ا ، ٫باإلق٩اً ٫هبذ ٖ٣ل٣ٖ ٪ال مغ٦با ً ،إزظ الصخيء و ً٣لبه ٖلى
وظىَه وٍخإمل ُٞه .
مٟهىم الضلُل ٖىض اإلاالُ٨ت مشال ٖىض الباجي و الخلمؿاوي والكاَبي مسخل ٠ال مً ظهت
جهيُٟه وال مً جىُْٟه وال مً حجُخه  ،إلاا حٗىصون بلى جاعٍش ٖلم ؤنى ٫ال٣ٟه ؾخجضون ؤن
ألانىلُحن مً ٢بل ؤلامام الٛؼالي ٧اهىا ٌٗغيىن الً٣اًا ألانىلُت مخٗل٣ت باألصلت ٣ً ،ىلىن
ال٨خاب وٍضعظىن جدخه الً٣اًا الضاللُت ،و الؿىت وً٢اًا الشبىث ،زم ًإجىن بالترظُذ
والىاسخ واإلايؿىر زم ًإجىن باإلظمإ زم الُ٣اؽ َ ،ظا ما ٗٞله الجىٍجي ومً ٢بل الجىٍجي
ومً بٗضٍ  ،ختى ظاء الٛؼالي  ،إلاا ظاء الٛؼالي ؤٖاص بىاء عئٍت ه٣ضًت ؤزغي  ،بىاء ٖلم ؤنى٫
ال٣ٟه ٖلى مىهج آزغ ّ ،
و٢ؿم ألاصلت بلى ؤُ٢اع ؤعبٗت  ،الخ٨م والضاللت وألاصلت والاظتهاص ٞ ،مً
ألانىلُحن مً اجب٘ ههجه ومنهم مً ب٣ي ٖلى الىهج ال٣ضًم  ،آلامضي والغاػي ب٣ىا ٖلى الُغٍ٣ت
ال٣ضًمت  ،إلااطا؟ ألجهم مخإزغون بالغئٍت التي ٧ان ٖليها ؤبى الخؿحن البهغي وهي التي ههجها
الكى٧اوي ؤًًا.
الباجي ً٣ى ٫ألاصلت زالزت ؤيغب  ،ؤنل ومٗ٣ى ٫ؤنل واؾخصخاب خا ، ٫ألانل ُٞه ال٨خاب
والؿىت وؤلاظمإ  ،ومٗ٣ى ٫ألانل ُٞه خا ٫الخُاب وٞدىي الخُاب والخهغ ومٗجى
الخُاب ومٗجى الخُاب َى الُ٣اؽ وُٞه الاؾخصخاب ٞ ،الباجي مال٩ي ولم ًظ٦غ اإلاهلخت و
ط٦غ ؾض الظعَٗت وط٦غ الاؾخدؿان ،و ؤًً ط٦غَم ؟ في اؾخصخاب الخاَ ، ٫ل الباجي لِـ
مً اإلاضعؾت اإلاالُ٨ت ؟ في ماطا وا ٤ٞالباجي الجمهىع  ،في الدجاط الىٓغي ؟ ألاخىا ٝؤًًا
ٖىضَم حجاط هٓغي والاؾخضالَ ، ٫ل الازخال ٝفي مىهج الاؾخضال ٫وً٢اًا الاؾخضال٫
وؤنى ٫الاؾخضال ٫مٗىاٍ الخال ٝبحن مىهجحن  ،ال لِـ بصخُذ ٣ً ،ىلىن ؤن ألاخىاٝ
اؾخيبُىا ؤنىلهم مً ٞغوٕ ؤثمتهم  ،لِـ بصخُذ ٞ ،اإلاالُ٨ت ؤًًا اؾيبُىا ألانى ٫مً
ٞغوٕ ؤثمتهم  ،ؤًً ؤنى ٫مال٪؟ والكاُٗٞت والخىابلت ؤًً ؤنىلهم ؟ َل ٦خبها ؤخمض ؟
اؾخيبُىَا مً الٟغوٕ

.

ؤما الخلمؿاوي مال٩ي ؤًًا ٢ ،ا ٫اٖلم ؤن ما ًخمؿ ٪به اإلاؿخضٖ ٫لى خ٨م مً ألاخ٩ام في
اإلاؿاثل ال٣ٟهُت مىدهغ في ظيؿحن  :صلُل بىٟؿه  ،ومخًمً للضلُل  ،وظٗل اإلاخًمً للضلُل
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ؤلاظمإ و مظَب الصخابت  ،الباجي ما اٖخبر مظَب الصخابت ٢ىال واخضا  ،والباجي اٖخبر
ؤلاظمإ ؤنل والخلمؿاوي اٖخبرٍ مخًمً للضلُل ولِـ بضلُل  ،و ألانل ؤو الضلُل بىٟؿه بما
ؤن ً٩ىن ؤنال ؤو ؤو الػم ًٖ ؤنل  ،الالػم ٖم ؤنل َى الُ٣اؽ  ،الباجي اٖخبر الُ٣اؽ مً
الضاللت و لِـ مً ألاصلت  ،لِـ بإنل ؤنال  ،وألانل بىٟؿه ًى٣ؿم بلى ٢ؿمحن ؤنل ٖ٣لي و
ؤنل ه٣لي  ،ألانل الٗ٣لي َى الاؾخصخاب و ألانل الى٣لي َى ال٨خاب والؿىت َ،ل َظا مال٩ي
؟بطا ؤًً الاؾخدؿان وؾض الظعاج٘ والاؾخهالح .
ؤما الكاَبي ٣ُٞى ٫ؤن ألاصلت جى٣ؿم بلى ٢ؿمحن  ،صلُل ه٣لي مدٌ وٖ٣لي مدٌ ،ؤما الى٣لي
اإلادٌ ٞال٨خاب والؿىت  ،وؤما الٗ٣لي اإلادٌ ٞالُ٣اؽ والاؾخضال ، ٫وٍلخ ٤بإخضَما بما
وٞا٢ا وبما زالٞا ُٞ ،لخ ٤بالًغب ألاو ٫ؤي الى٣ل ؤلاظمإ ومظَب الصخابي وقغٕ مً ٢بلىا
 ،قغٕ مً ٢بلىا َ،ل ط٦غٍ الباجي وَل ٢ا ٫به الخلمؿاوي وَاَىا الكاَبي ًظ٦غٍ َ ،ل َظا
ٌٗبر ًٖ اإلاالُ٨ت ؟َل لضحهم مىهج واخض ؟ وٍلخ ٤بالًغب الشاوي بالُ٣اؽ و الاؾخضال، ٫
الاؾخدؿان واإلاهالر اإلاغؾلت  ،وٍم ً٨ؤن جلخ ٤بالىىٕ ألاو ٫بطا اٖخبرهاٍ مً ٖمىماث
الكغَٗت َ ،ل َظا جهىع اإلاالُ٨ت ؟ مً ؤًً ؤجِىا به ؟ و ٠ُ٦بىِىاٍ ؟ بطا َظا مً ؤٖٓم
اإلاهاثب اإلاىهجُت ً ،جب ؤن جُٗ٣ىا م٘ ال٨خاباث اإلاضعؾُت  .في ً٢اًا اإلاىهج بن لم ًً٨
ٖىضٖ ٥ؼم ؤن جبض ٫الجهض وؤن حؿترزو الى٢ذ لً جيخج قِئا
الكاَض ٖىضي مً َظا ال٨الم ب٩امله َى ؤهىا بطا ؤعصها بالٟٗل ؤن هسغط بالباخشحن مً م٣ام
الجم٘ والخ٨ضٌـ بلى م٣ام ب٢امت الضلُل في نىاٖت مٗاوي الكغَٗت ومهُلخاث الٗلىم ًجب
الهض ١و الٗمل.
بطا هدً ؤمام الىٓغ في َظٍ اإلا٣ضمت خى ٫اإلاىاهج ألانىلُت وج٣ؿُمهم لها بلى مخ٩لمحن و ٣ٞهاء
ؤو ظمهىع وؤخىاٞ ، ٝالخ٣ضًغ في اإلاىاهج ألانىلُت ل٩ل ٖالم في ألانى ٫مؿخ٣ل بغؤًه مىهج ،
مىهج الكاَبي في ألانىٚ ٫حر مىهج الجىٍجي وبن اج٣ٟا في ٦شحر مً الً٣اًا ٞ ،االجٟا ١في
الًُ٣ت الٗلمُت  ،في اإلاهُلر في اإلاٟهىم  ،ال ٌٗجي الاجٟا ١اإلانهجي بحن الغظلحن .الكاَبي وبن
اؾخىٖب ٦الم الٛؼالي ل ٠ُ٦ ً٨هٓغ في نيُ٘ الٛؼالي بىٓغة مىهجُت مسالٟت للٛؼالي  ،في باب
ّ
الاظتهاص ؾجري  ٠ُ٦ج٩لم الٛؼالي ًٖ الاظتهاص و ٠ُ٦هٓغ له و بٗض زالزت ال٣غون ًإحي الكاَبي
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.

و ٌُٗض جىٓحر هٟـ اإلااصة التي ٖىض الٛؼالي ل ً٨بُغٍ٣ت ؤزغي َ،ظا ٖم ٤اإلاىهج ألانىلي

.

ج٩لم الٛؼالي في اإلاؿخهٟى ًٖ اإلاهالر و اإلاٟاؾض وًٖ اإلا٣انض  ،ؤو ٫مً ج٩لم ًٖ
الًغوعٍاث و الخاظُاث و الخدؿُيُاث َى الٛؼالي  ،ؤو ٫مً ج٩لم ًٖ ال٩لُاث الخمـ خٟٔ
الىٟـ وخ ٟٔاليؿلَ..ى الٛؼالي  ،ل ً٨اهٓغ  ٠ُ٦حٗامل مٗها الكاَبي و اهٓغ بلى ألانىلُحن
ما بُنهما و ما ٢بلهما  ٠ُ٦حٗاملىا َ ،ىا اإلاىهج ألانىلي الظي ًيبغي ؤن هغ٦ؼ ٖلُه ،ؤعٍض ِ٣ٞ
ؤن ؤوظه َمىخاج٨م ً ٠ُ٦ ،جب ؤن ج٩ىن عئٍخ٨م لِـ  ِ٣ٞبلى ؤنى ٫ال٣ٟه والً٣اًا
ألانىلُت ول ً٨ؤًًا بلى ٢ىاٖض الخٟؿحر وٖلىم الخضًض والٗ٣اثض و ..
ما ؤعٍض ؤن ؤونله ل٨م ؤن بىاء الصخهُت الٗلمُت ج٣خضخي مى٨م مً آلان ؤن جدضزىا ُُٗ٢ت
.

مُل٣ت م٘ مبضؤ الخ، ٟٔال لالؾخٓهاع ال للؿاا ٫الجؼجي اإلاباقغ
ُ
ًجب ؤن حؿخىٖبىا ؤن نىاٖت مٟاَُم ٖلم ألانى ٫جخل٣ى مً ؤخض َغٍ٣حن َ ،غٍ ٤الخ٣لُض
وَغٍ ٤الخ٨ٟحر ،ؤهذ جبجي الىٓغٍت  ،ؤهذ جهل بلى ال٣ىاٖت ل ٠ُ٦ ً٨جهل؟ َاَىا ًخضزل
مىهج الضعاسخي اإلاهُلخي و ٌُُٗ ٪ؤصواث ،ؤو ٫ؤصاة ٖىضٍ هي جدب٘ ألالٟاّ  ،خحن جخدب٘
الل ٟٔو اإلاهُلر ًبضؤ حك٩ل ؤقبه ما ً٩ىن ب٨غاث الشلج ً ،ىم بٗض ًىم.
وٗىص للخضًض ًٖ اإلاضاعؽ ألانىلُت و اإلاىهج ألانى ٫الخضًض الظي َى ٖلى ؤمغ مبهم ،
الباخشىن ُٞه ً٣لضون بًٗهم بًٗا  ،و ًؼٖمىن ؤن َظٍ اإلاىاهج هي مىهج اإلاخ٩لمحن ومىهج
الجمهىع  ،ؤؾاؽ الخ٣ؿُم مٗغُٞا ومىهجُا ٚحر مؿخُ٣م ٧ ،لهم مخ٩لمىن و٧لهم بىىا ؤنىلهم
مً ٞغوٕ ؤثمتهم ٞاؾخىي بطا اإلاىهج  ،ختى الكاُٗٞت ؤهٟؿهم بىىا ؤنىلهم مً ٞغوٕ بمامهم ،
متى ج٩لم الكاٞعي ًٖ اإلاهلخت ؟وع ّص الكاٞعي الاؾخدؿان وٖمل الكاُٗٞت مً بٗضٍ
باإلاهلخت وباالؾخدؿان  ،واؾخمضوا مكغوُٖت الٗمل باإلاهلخت والاؾخدؿان مً ٣ٞه
الكاٞعي ال مً جإنُله  ،مً ألام ال مً الغؾالتٞ ،هاع الخانل ؤن ٧ل اإلاظاَب اٖخمضوا
ٞغوٕ ؤثمتهم لبىاء ؤنىلهم ٌؿخىفي طل ٪ما ًؼٖمىن ؤهه مؿل ٪ألاخىا ٝم٘ ما ًؼٖمىن ؤهه
لِـ بمؿل ٪الجمهىع

.

ؤؾاؽ الخمُحز بحن اإلاىهجحن َى خًىع ٖلم ال٨الم وٖضمه و ؤن ألاخىا ٝاهتزٖىا ألانى ٫مً
الٟغوٕ وؤن اإلاظاَب ألازغي لم جىتزٕ طل ٪بل بىتها بدىاع هٓغي.
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ابدشىا في ؤلاهترهِذ ًٖ اإلاضاعؽ ألانىلُت  ،ؾخجضون الخ٣ؿُم بلى مدىعًٍ ازىحن  ،الؿبب
ألاو ٫ؤن الجمهىع مخ٩لمحن الشاوي ؤن ألاخىا ٝاهتزٖىا ألانى ٫مً الٟغوٕ والجمهىع بىىا
ألانى ٫هٓغٍا َظا ٧له لِـ بصخُذ ٧ ،لهم مخ٣ٟحن و٧لهم اهتزٖىا ألانى ٫مً الٟغوٕ و٧لهم
اخخج لها هٓغٍا بذجج ،ألاخىا ٝاخخجىا والجمهىع اخخجىا و ؤًًا مً ؤؾباب الخ٣ؿُم
الؿابَ ٤ى ؤن َظا الخ٣ؿُم ظاء مً نغإ بحن مضعؾخحن مضعؾت الٗغا ١ومضعؾت الدجاػ َ ،ى
لِـ بهغإ َى زال ٝمنهجي في الخٗامل م٘ الؿجن زانت وم٘ الىحي ٖامت والؿجن
بالخهىم  ،والخال٧ ٝان ؤًًا بحن الصخابت ؤهٟؿهم في الخٗامل م٘ الؿىت و٦باع الخابٗحن في
حٗاملهم م٘ الؿىت .
في الخضًض اإلاكهىع ؤن اإلاُذ ٌٗظب بب٩اء ؤَله ٖلُه ؾمٗذ ٖاجكت عضخي هللا ٖنها ابً ٖمغ
ًدضر بهظا الخضًض ٢ىله نلى هللا ٖلُه وؾلم " بن اإلاُذ لُٗظب بب٩اء ؤَله ٖلُه " ٢الذ
وَم  ٠ُ٦وهللا حٗالى ً٣ى { ٫وال جؼع واػعة وػع ؤزغي }ٗٞ ،اجكت ًم ً٨ؤن
ٖاجكت ل ً٨ابً ٖمغ ِ
ه٣ى ٫بن ٖاجكت عصث خضًض ابً ٖمغ ألهه ٌٗاعى ال٣غآن ال٨غٍم  ،خضًض ؤبى َغٍغة " بطا
اؾدُ ٔ٣ؤخض٦م مً هىمه ٞال ٌٛمـ ًضٍ في ؤلاهاء ختى ٌٛؿلها زالزا ٞةهه ال ًضعي ؤًً باجذ
ًضٍ " الُداوي في مك٩ل آلازاع ًىعص عواًت ًٖ ابً ٖمغ و بً ٖباؽ ٢اال ألبي َغٍغة ٠ُ٦
جهى٘ باإلاهغاؽ  ،اإلاهغاؽ مٗغو ، ٝوالٟغ ١بحن مهغاؾىا ومهغاؾهم واضر  ،مهغاؾهم ٧ان
ٖباعة ًٖ صخغة وؾُها خٟغة ً ،جز ٫اإلاُغ ُٞمخلئ باإلااء  ٠ُ٨ٞ ،ؾُدمله لٛؿل ًضًه ٢بل
ٚمؿهما ُٞه ٞ ،خجض ٖىض ال٣ٟهاء في َظٍ اإلاؿإلت مؿاثل جطخ ٪مشال ؾإط٦غَا ل٨م٢ ،اال
ألبي َغٍغة  ٠ُ٦جهى٘ باإلاهغاؽ ٞإظابهم ؤبى َغٍغة ب٣ىله " بهما ؤها ٖبض الٟغصوؽ وؤهخم مً
٢ىم ٢اٞ ٫يهم هللا ٖؼ وظل {بل َم ٢ىم زهمىن ،ما يغبىٍ ل ٪بال ظضال } ،ال٣ٟهاء بٗض طل٪
٢الىا بإن َظا الخضًض هدمله ٖلى الاؾخدباب ٖلى ال٨غاَت وبًٗهم ماطا ٢ا ٫؟ ٢اً ٫م٨ى٪
ؤن جإزظ اإلااء مىه ب ٪ُٟزم حٛؿل به ًضً ، ٪مشل بً خؼم َ ،ظا َى ؤلاق٩ا ٫اإلانهجي ٠ُ٦ ،
ه٣غؤ الؿجن  ،ومً ألامشلت ٢ىله نلى هللا ٖلُه وؾلم " ال ًهلحن ؤخض٦م الٗهغ بال في بجي
٢غٍٓت " ازخلٟىا ٞغٍ ٤نلى بالُغٍ ٤و ٞغٍ ٤ؤزغ الهالة ،ـ ما ؾبب زالٞهم َ ،ىا ؤلاق٩ا٫
اإلانهجي في ٞهم الؿىت  ،ال ٖال٢ت بالٗغاُ٢حن وال حجاػٍحن.
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الُ٣اؽ  ،الصخابت مً ؤٖم ٤الُ٣اؾُحن  ،واؾخٗملىٍ في بزباث ً٢اًا  ،ال٣ٟهاء ٖىضَم ال
ُ٢اؽ ٞيها  ،زظوا اإلا٣ضعاث َل ًىظض ٞيها ُ٢اؽ ؟ ٢الىا ال ُ٢اؽ ٞيها ،و الخضوص ،والصخابت
٢اؾىا في اإلا٣ضعاث و٢اؾىا في الخضوص  ،و٢اؾىا في الٗباصاث  ،ظاءث ظضة ٖىض ؾُضها ؤبي ب٨غ
ؤعٍض خ٣ي في ؤلاعر ،ؾمٗذ الىاؽ ً٣ىلىن  ،الىبي ٢ضخى بالؿضؽ زظًه  ،ظاءث الجضة مً
ظهت ألاب حك٩ي لؿُضها ٖمغ  ،ؤُٖاَا مهِبا باألنل ؤم بالُ٣اؽ؟ بالُ٣اؽ  ،بطا الصخابت
٢اؾىا.
ؤبى َغٍغة وخضًشه " بطا ول ٜال٩لب ٞلُٛؿله ؾبٗا ؤو زمؿا " ٞمغة ٖمل به ومغة لم ٌٗمل به
ومغة ٖمل بالؿب٘ ومغة ٖمل بالخمـ  ، ِ٣ٞومال ٪له عؤي آزغ ٢اً ٠ُ٦ ٫دل لىا نُضٍ
وٍدغم ٖلُىا لٗابه ؟ وازخلٟىا َل ًجىػ ؤ٧ل لخم ال٩لب ؟ًجىػ ؤو ال ًجىػ؟ في اإلاظَب ٢ىالن
الجىاػ مُل٣ا و الجىاػ م٘ ال٨غاَت  ،الخمغ ألاَلُت خال ٫ؤم خغام  ،ال٣ٟه لِـ بؿهل و ؾهل،
بلى ماطا ًدخاط ؟ًدخاط  ِ٣ٞبلى مىهج .
ُ
٧ان وال ًؼا ٫مك٩لت ألامت جسخهغ في مك٩لت مىهج ٣ٞه الؿجن  ،ابضؤ مً اإلادُِ الهىضي بلى
اإلادُِ ألاَلسخي ومغ ٖلى ؤوعوبا َى بق٩ا ٫منهجي في الخ٣ُ٣ت ٧ ،لما وظضث ازخالٞا وا٢خخاال
بحن اإلاؿلمحن وحٗم٣ذ ُٞه ججضٍ زالٞا في اإلاىهج  ،وبطا ا٢خضخى ٖاإلاا مىهجه عص زبرما ٨ٞظل٪
الٗالم آلازغ ا٢خضخى مىهجه عص زبر ما ٧ ،ل الٗلماء حٗاملىا م٘ الؿىت بهظا اإلاىُٞ ، ٤ما صر
ٖىض ؤخمض لم ًصر ٖىض مال ، ٪وما صر ٖىض مال ٪لم ًصر ٖىض ؤخمض  ،وبهظا جضع ٥ؤن
مك٩لت ألامت في النهاًت مك٩لت مىهج  ،والٗلم الظي ًىٓم َظا الىٓغ وٍ٣غع ق٣٣ه َى ٖلم
ألانى ٫ؤخب مً ؤخب و٦غٍ مً ٦غٍ.
ٖلمُا الُىم بالىٓغ بلى خىاع الٗلماء جإنُال و٣ٞها وججزًال لِـ لهم مً مٗخهم ٚحر ألانى، ٫
ما ٧ان ٣ٞه مً ٚحر ألانى ، ٫وعؤًىا في الٟهل الخامـ ؤن ٧ل زال٣ٞ ٝهي ًيبجى ٖلى ٢ىاٖض
ؤنىلُت  ،وخحن ً٩ىن الغؤي مبيُا ٖلى ٖلم ٢ ،الىا ٢ضًما " مً احؿ٘ هٓغٍ احؿ٘ نضعٍ "
الىٓغ ؤي البهحرة ،مً احؿ٘ ٖلمه ّ
٢ل به٩اعٍ و مً ٢ل ٖلمه ٦ثر به٩اعٍ  ،وَ٨ظا بطا ؾيكخٛل
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في عخاب َظٍ اإلااصة ٖ ،لى َظٍ ؤلازاعاث وَظٍ ؤلاق٩االث آملحن ؤن ججضوا ٞيها بٌٗ ما جغوهه
مُٟضا ل٨م في الخُاة  ،ؤل٣ا٦م ألاؾبىٕ اإلا٣بل.
الحطت ْ 2ػاًا ؤضولُت الُطل الظادض مظاز الُٓق و ؤضولق الُوج 1
َظا خانل الىٓغ في الظي اهتهُىا بلُه في ألاؾبىٕ اإلااضخي ،اهتهُىا بلى مداوالث في ججمُ٘ ٖىانغ
اإلا٣غع في وخضة ،و٦إن مضاع ألامغ ٧له ٖلى مٗجى الاظتهاصٞ ،ةطا اؾخىي مٗىا َظا اإلاٟهىم ؤمً٨
ّ
جدهل مىه ؤن بًٗا مً مٟغصاث اإلا٣غع ؤم ً٨ؤن
ؤن وُٗض بلُه ٧ل ٖىانغ اإلا٣غع  ،والظي
وٗخبرَا مضزال ٖاما  ،بما مً خُض ٧ىهه يابُا مىهجُا في نىاٖت مٟاَُم الضعؽ ألانىلي
ب٩امله و مٟهىم الاظتهاص ٖلى وظه الخهىم وؤ٢هض َاَىا مىهج الضعاؾت اإلاهُلخُت و
اإلاهُلر ألانىلي  ،ؤو ما حٗل ٤به مضزال مٗغُٞا مخٗل٣ا باإلاىاهج ألانىلُت ؤو مضاعؽ الخإلُ٠
ألانىلي  ،ؤما اإلاُٗى اإلاٗغفي ؤو اإلاضزل اإلاٗغفي ٞغاظٗذ مٗ٨م ألاؾـ التي ؤ٢امها الضاعؾىن
للخمُحز بحن َظٍ اإلاظاَب ألانىلُت  ،و خانلها بما جهيُ ٠بدؿب وظىص الىٓغ ال٨المي
وٖضمه٣ٞ ،ؿمىا جل ٪اإلاضاعؽ بلى مضعؾت اإلاخ٩لمحن ومضعؾت ٚحر اإلاخ٩لمحن ّ ،
و٢ؿمىَا بدؿب
مىهج الخإنُل لل٣ىاٖض ٣ٞ ،الىا مضعؾت ال٣ٟهاء حٗخمض مبضؤ جسغٍج ألانى ٫مً الٟغوٕ ،
وؾىءة الٗلم  ٠ُ٦جبجى ألانى ٫مً الٟغوٕ و ٠ُ٦جبجى الٟغوٕ مً ألانى ،٫واٖخبروا ؤن
مىهج الخىُٟت مدؿم بهظا اإلاؿل ، ٪مؿل ٪بىاء ؤنى ٫ألاثمت مً ٞغوٖهم ال٣ٟهُت و اٖخبروا
مىهج الجمهىع مىهج جىٓحري ابخضاء  ،وَىا ٥مً ًجٗل بحن ًضي طل٧ ٪له ؤلاق٩ا ٫الجٛغافي
٣ُٞى ٫مضعؾت الدجاػ ومضعؾت الٗغا ، ١وؾُٗذ ظاَضا ؤن ؤظٗل٨م جٟ٨غون بهظٍ الىخاثج ،
ٞما ؤصعي َل ونلذ بلى ؤن جٟ٨غوا بها َ ،ل صخُذ ؤن َظٍ الؿماث والخهاثو ممحزة ٗٞال
لهاجحن اإلاضعؾخحن َ ،ل وؿخُُ٘ ٗٞال ؤن هُ٣م َظا الخ٣ؿُم ٖلى ؤؾاؽ َظٍ اإلاٗاوي  ،ؤما ما
حٗل ٤بال٨الم ٣ٞض بُيذ ؤن ٖلماء الخىُٟت ؤًًا مخ٩لمىن ،وؤن ٖلم ال٨الم اإلااجغٍضي خايغ في
ب٢امت مٟاَُم ألانىٖ ٫ىض ٖلماء الخىُٟت ٦ما َى ٢اثم مىهج ألاقاٖغة ٖىض ألانىلُحن ومىهج
اإلاٗتزلت ٖىض ألانىلُحن اإلاخ٩لمحن آلازغًٍ  ،وبطا اؾخىي الٟغٍ٣حن مٗا في خًىع الىٓغ ال٨المي
في مهىٟاتهم جإنُال واؾخضالال َل ًصر ؤن ه٣ىَ ٫االء مخ٩لمىن وآلازغون ٚحر مخ٩لمىن؟
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ٚحر صخُذ  ،وألامغ الشاوي ما ػٖمىا ؤن ألاخىا ٝؤ٢امىا ؤنىلهم اهُال٢ا مً ٞغوٕ ؤثمتهم
ولُ٦ ً٨ظلَ ،٪ل مٗجى طل ٪ؤن الجمهىع لم ً٣م ؤنىله مً ٞغوٕ ؤثمتهم؟ َل ّ
هو مالٖ ٪لى
ؤنىله ؤم اؾخيبُها جالمُظٍ مً ٞغوٖه ؟ َل ؤ٢ام ؤخمض ؤنىله واخخج لها هٓغٍا ؤم اؾخيبُها
وؤ٢امها جالمُظٍ مً ٞغوٖه؟ اإلاالُ٨ت والخىابلت والخىُٟت ؾىاء في جإؾِـ ؤنىلهم مً ٞغوٕ
ؤثمتهم ٞ ،اجهاع َظا الٟغ ، ١و٢ض ً٣ى٢ ٫اثل َ ،م بىىا طل ٪بىاء ٖلى مظَب الكاٞعي َ،ل
الكاٞعي ؤ٢ام ٧ل ؤنىله الىٓغٍت ؤم اؾخيبُها جالمُظٍ مً ٞغوٖه وؤ٦مل الخالمُظ البىاء مً
الٟغوٕ  ،والٓاَغ اإلاُ٣ىٕ به ٖىض ٖلماء اإلاظَب الكاٞعي الجىٍجي والٛؼالي و للؼع٦صخي
وآلامضي والغاػي ٧،ل ؤولئ ٪بىىا واؾخضلىا ل٣لُل ؤو ٦شحر مً ؤنى ٫بمامهم بٟغوٖه  ،اٞخدىا
اإلاؿخهٟى في ال٨خاب ألامغ والىهي َ ،ظا الاؾخضال ٫بإؾلىب عٍاضخي ،مىهج الغٍاضخي الىٓغٍت
جنهاع باإلاشا ٫اإلاًاص  ،contre exempleحٗغٞىن َظٍ الىٓغٍت ؟ ؤن جإحي بٓاَغة واخضة زاعط
الٟاع ١ما ؤؾؿذ له  ،اهٓغوا في قبه اإلاسالٟحن الهاثغًٍ بلى ؤهه للىضب ٣ً ،ى ٫الٛؼالي " و٢ض
طَب بلُه ٦شحر مً اإلاخ٩لمحن وَم اإلاٗتزلت وظماٖت مً ال٣ٟهاء ،ومنهم مً ه٣له ًٖ الكاٞعي،
و٢ض نغح الكاٞعي في ٦خاب ؤخ٩ام ال٣غآن بترصص ألامغ بحن الىضب و الىظىب و٢ا : ٫الىهي ٖلى
الخدغٍم٣ٞ ،ا :٫بهما ؤوظبىا جؼوٍج ألاًم ،ل٣ىله حٗالىَ { :فَ ٞفال َفح ُ
ًٗ ُل ُ
ىَ َّنً}( الب٣غة آلاًت  )232و٢ا٫
لم ًدبحن لي وظىب به٩اح الٗبض ،ألهه لم ًغص في الىهي ًٖ الًٗل ،بل لم ًغص بال ٢ىله حٗالى:
َف
َف
{ َفوؤ ِهُ ٨دىا ألاًامى}( الىىع آلاًت  )32آلاًتٞ ،هظا ؤمغ ،وَى مدخمل للىظىب والىضب ".خؿىا لى
٧ان الكاٞعي هو ٖلى ؤن ألامغ للىظىب ؤو ألامغ ل٨ظا َل ٧ان ؾُٗخمضٍ مً ؤخ٩ام ال٣غآن؟
بطا َى اهتزٕ ؤنله مً ٣ٞهه  ،ما اهتزٖىٍ مً الغؾالت و بهما مً ؤخ٩ام ال٣غآن الظي ظمٗه
البيحه٣ي  .بطا مٗجى َظا ؤن الكاٞعي ٦خب بٌٗ ؤنىله و لِـ ٧لها .
ٞةطا الكاُٗٞت واإلاالُ٨ت والخىابلت ٧لهم اؾخيبُىا ؤنى ٫ؤثمتهم مً ٞغوٖهم َ ،ل ًخمحزون
ًٖ الخىُٟت؟ال  ،بطا ال ًم ً٨ؤن ه٣ى ٫ؤجها زانُت ممحزة إلاضعؾت ألاخىا.ٝ
ًى٣لىن ًٖ ال٨غدي ؤهه ٢اً ٫ىما ٧ل خضًض لِـ ٖلُه ؤصخابىا ٞهى ميؿىر ؤو مغصوص َ ،ظا
جإنُل مىهج  ،مؿخيبِ مً ٞغوٖهم ٦ما ٖىض اإلاالُ٨ت  ،في ألاؾبىٕ اإلااضخي ج٩لمىا في َظا ،
ؤقغث بلى الىٓغ في الخال ٝفي الخٗامل م٘ الؿىت  ،و ٢لذ ؤن َظا ألامغ ٧ان ٖىض الصخابت
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ؤهٟؿهم ٧ ،ان َىا ٥الخال ٝفي الىٓغ بلى الؿىت  ،ل ً٨إلاا يا٢ذ الهضوع ٖٟىا يا٢ذ
الٗ٣ى.٫
في الٗلىم الكغُٖت ٧ل ألاٖماٞ ٫غيُاث َ ،ل جًٓ ؤن ؤبا ب٨غ ؤو ٖمغ ٧ان ٖىضَم وحي  ،ما
٧ان ٖىضَم وحي؟ ولظل٧ ٪ان ًجتهض ،ما مٗجى الاظتهاص ؟ بٖما ٫الٗ٣ل ً ،هِب و ًسُئ  ،لً٨
عجبا  ٠ُ٦إلاً ًإحي بٗض وٍ٣ى ٫اهدبه ٖلُ ٪بٟهم َاالء َم الظًً ٞهمىا .
في ألاصلت َل مٟهىم الضلُل ٖىض الكاٞعي َى مٟهىم الضلُل ٖىض الخلمؿاوي وٖىض الباجي وٖىض
الكاَبي  ،زظ  ِ٣ٞاإلاالُ٨ت الخلمؿاوي و الباجي والكاَبيَ ،ل لهم جهىع واخض للضلُل؟
لِـ بصخُذ

.

ؾىت الخُاة جإبى الخلىص{ ،به ٪مُذ وبجهم مُخىن} بمىُ ٤الخُاة َل ؾيب٣ى ؤخُاء  ،ؾحروعة
الخُاة ج٣خضخي ؤن ل٩ل ػمً هسبت ٖلمُت ؾدخىلى ُ٢اصجه  ،وَظٍ الىسبت الٗلمُت جهى٘ جىدذ ،
الهىاٖت والىدذ ال ج٩ىن صازل اإلاضعظاث  ،مٗتر ٥الخُاة ؤ٦بر ناو٘ للمهاعاث و للغظا ، ٫و
مٗتر ٥الخُاة ؤ٦بر مما جخهىع وؤجهىع ؤها مٗ ، ٪ال ؤعٍض ؤن ؤؾخض ٫ل ٪بالىٓغ الكغعي  ،بهما
ؾإطَب بلى الىٓغٍاث الٗلمُت  ،في الىٓغٍاث الٗلمُت ً٣ىلىن ٧ل هٓغٍت جدمل ٖىانغ ٞىائها
في طاتها ،وؤ٦بر ٖامل مازغ في صخت الىٓغٍاث َى مبضؤ الخىا ،ٌ٢وؤ٦بر ٖامل بٗض الخىاَ ٌ٢ى
مبضؤ الٟ٨اًت الىٓغٍت  ،ولظل ٪بطا ؤمٗىذ الىٓغ في ٧ل الىٓغٍاث ًدا٦مىجها بلى ؤجها ٚحر ٧اُٞت
للخٟؿحر ؤو جدمل ٖىانغ الخىا ٌ٢في طاتها ،ألؾإل ٪آلان ؾاالا في باب ؤلاٖغاب لم ًغ٘ٞ
اإلابخضؤ؟ لالبخضاء َ ،ل الابخضاء ٖامل؟ ظاء بً مًاء ٨ٞخب " ببُا ٫هٓغٍت الٗامل في ؤلاٖغاب"
َ .ل الاؾخدؿان صلُل ؟ؤلم ً٨خب الكاٞعي ًىما ٣ٞا " ٫مً اؾخدؿً ٣ٞض قغٕ

"

والاؾخدؿان اجبإ للهىي و ؾا ١ؤصلى وؤزبذ في م٣ابلها الُ٣اؽ ٞ ،جاء ؤبى ب٨غ بً صاوص
الٓاَغي ٞإبُل الُ٣اؽ ُ٣ٞ ،ل له  ٠ُ٦جبُل الُ٣اؽ؟ ٣ٞا ٫بما ؤبُلخم به الاؾخدؿان ،
َظٍ هي الىٓغٍاث ،ؤ٦بر هٓغٍت في الضعؽ ألانىلي هي هٓغٍت الاؾخضال ، ٫ومً قغٍ الاؾخضال٫
ؤن ً٩ىن اؾخضالال ٚحر مخىا ٌ٢وؤن ً٩ىن اؾخضالال ٧اُٞا لخٟؿحر الٓىاَغ ،و لظل ٪خُىما
ٖضث مٗ٨م بلى َظٍ اإلاُُٗاث خاولذ ؤن ؤبحن ل٨م ؤجها مخىاً٢ت  ،بط  ٠ُ٦ج٣ى ٫ؤن َظٍ
زانُت بهظا اإلاظَب والخا ٫ؤن ٚحرٍ ٌكتر ٥مٗه في َاجه الخانُت ٞ ،بُل َظا الخهيُ٠
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بُل الخمُحز  ،ؤما في زانُت ال٨الم ٩ٞلهم مخ٩لمىن  ،وؤما زانُت اهتزإ ألانى ٫مً الٟغوٕ
٩ٞلهم مىتزٖىن ألانى ٫مً الٟغوٕ ٖلى ٢لت ؤو ٖلى ٦ثرة ٞ ،هل مٗجى طل ٪ؤن َظٍ الخانُت
جمحز بحن اإلاضاعؽ  ،بال زانُت الجٛغاُٞا ٩ٞل مً صزل الٗغاٞ ١هى ؤَل عؤي و ٧ل ٖاف في
الدجاػ ٞهى مً ؤَل ألازغ ٞ ،مً صزل مً الٗغا ١بلى الدجاػ حٛحر له جهيُٟه ،ألامغ لِـ
٦ظل ،٪وبهما ٧ان وال ًؼا ٫بق٩ا ٫ألامت لِـ بق٩اال ظٛغاُٞا بل بق٩اال مىهجُا  ،وؤؾاؽ
اإلاىهج شخيء واخض  ٠ُ٦ ،هدهل مٗاوي الهضي مً ال٨خاب و الؿىت ٩ٞ ،ان ٖمغ طا ٞهم و ٧ان
ؤبى ب٨غ طا ٞهم وزالٞ ٠هم ٖمغ ٞهم ؤبي ب٨غ ٞ ،إُٖى ؤبى ب٨غ الجمُ٘ ٖلى الؿىٍت وعٌٞ
ٖمغ الؿىٍت و ٢ا٢ ٫ىلخه الكهحرة  ٠ُ٦وؿىي بحن مً ٢اجل م٘ الىبي ومً لم ً٣اجل مٗه ،
 ٠ُ٦وؿىي بحن مً ؤؾلم وَاظغ مً ٢بل الٟخذ ومً لم ٌؿلم وحهاظغ بال مً بٗض الٟخذ ،
ٞإُٖى لهاالء ٚحر ما ؤُٖى ألولئ ، ٪وَى الظي ؤلغى ؾهم اإلاالٟت ٢لىبهم ،و الىبي ؤُٖى
اإلاالٟت ٢لىبهم و ُٖى ؤبى ب٨غ اإلاالٟت ٢لىبهم وظاء ٖمغ ٢ا ٫ال خاظت لىا بهم  ،ما الظي صٖا
ٖمغ بلى َظا الىٓغ وَظا الاظتهاص ،بهه بق٩ا ٫مىهج ً،ىم ؤن جامىىا بإن مك٩لت ألامت مك٩لت
مىهج وؤن بىاء ال٣ىاٖض ٢ىاٖض الإلاىهج جدخاط بلى جإنُل وجىٓحر و ؤن ٖم ٤بىاء ٢ىاٖض اإلاىهج
َى ٖم ٤هٓغي خُنها ؾدىٟخذ ؤمام٨م آٞا ١للبدض في الٗلىم الكغُٖت

.

الٗ٣ل َى ٖباعة ًٖ جيكئت اظخماُٖت في مٗاعٞه ل ً٨ظؼء مىه َى ٖباعة ًٖ ٢ضعة ٖلى بىاء
مٗاوي مً زال٢ ٫اهىوي الاؾخ٣غاء والاؾخيباٍ ٢ ،اهىن الاؾخيباٍ ًجٗل ٪جيخ٣ل مً الجؼجي بلى
الجؼجي و ٢اهىن الاؾخ٣غاء جىُل ٤مً الجؼجي بلى ال٨لي َ ،ظٍ هي الىٓغٍاث الٗلمُت  ،في
جإنُلىا ٖلمائها ٧ان ٖىضَم َظا الىٓغ الاؾخ٣غاجي الاؾخيباَي ل ً٨ؤًً َى؟
جدغٍم الٛغع ما الضلُل ُٞه؟ اؾخ٣غاجي  ،ههىم ٦شحرة وجدغٍم الخمغ اؾخيباَي ل ً٨ؤُٖجي
ؤبدار اؾخُاٖذ ؤن جبجي َظا الىٓغ مً زال ٫ألاٖما ٫ال٣ٟهُت  ،وال ؤخض ٨ُٞم بدض ًٖ
اإلاىهج الاؾخيباَي ؤو الاؾخ٣غاجي في نيُ٘ ال٣ٟهاء  ،وال ؤخض ٨ُٞم ؤزظ ظؼثُت  ،مشال الخ٩لم
ًٖ الغياٖت ،بؿُِ ؤلِـ ٦ظل ٪؟ بؿُِ م٣ابل مغ٦ب مٗ٣ض  ،ؤًً ً٨مً الخُٗ٣ض ُٞه  ،في
زالر مؿخىٍاث ؤنىلُت  ،اإلاؿخىي ألاوَ ٫ل ًدمل اإلاُلٖ ٤لى اإلاُ٣ض  ،ال٣غآن وعص ُٞه مُل٤
الغياٖت وفي الؿىت وعص الخُُ٣ض ،ب ٌٛالىٓغ ًٖ الؿىت َ ،ل ًدمل اإلاُلٖ ٤لى اإلاُ٣ض؟
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جإنُل  ،زاهُا ًشحر َظا ؤلاق٩ا ٫بق٩اال ؤ٢ىي وؤزُغ  ٠ُ٦ ،هشبذ ال٣غآن بالخىاجغ ؤم باآلخاص؟
عوي مؿلم ًٖ ٖاجكت ؤجها ٢الذ ٧ان ُٞما ؤهؼٖ ٫كغ عيٗاث زم وسخً بسم ؽ عيٗاث وًَ
مما جىفي عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم وهي جخلى واعجٟٗذ  ،جهىع معي ؤن طا ٥الظي ٦خب
ًٖ البساعي ٦خب ًٖ مؿلم وظاء بهظا اإلاشا٣ُٞ ٫ىً ٫ا مؿلمحن ل٣ض يُٗخم ال٣غآن ٠ُ٦ ،
ًمىث هبُ٨م و ال٣غآن ًغ ٘ٞبٗضٍ  ،زاهُا ؤهخم ج٣ىلىن ال٣غآن زابذ بالخىاجغ  ،وَاَى ٢غآن ٢ض
ع ٘ٞو زابذ باآلخاص و ًإحي بدضًض ٖمغ " لىال ؤوي ؤزصخى ؤن ً٣ا ٫ػاص ٖمغ في ال٣غآن لؼصتها
،الكُش و الكُست بطا ػهُا ٞاعظمىَما البخت" َىا اإلاىهج  .لظل ٪ظمهىع ال٣ٟهاء ٢الىا ؤهه لِـ
في ٖضص الغيإ ما ًشبذ به خ٨م و٢ا ٫مال ٪لِـ ٖلُه الٗمل ألن ال٣غآن ال ًشبذ باآلخاص ،
َل وَمذ ٖاجكت َل ؤزُإث؟ ٦الم َىٍل  .وَظا الظي ٦بر ٖلُىا ؤن هخٗامل مٗه ،لِـ ِ٣ٞ
َظا اإلاشا ٫بل ً٢اًا ؤزغي  ،ظئخ٨م في الٟهل اإلااضخي بةق٩ا ٫آًاث الخُمم  ،آلاًت هؼلذ في
الؿىت الشالشت للهجغة و آلاًت ألازغي في الؿىت الؿاصؾت ٞ ،إحى البساعي ٣ٞا ٫آًاث الخُمم هي
آًت اليؿاء وظم٘ مٗها آًت اإلااثضة  ،ؤلم ً ً٨الصخابت ًدُممىن وٍهلىن ٢بل هؼو ٫آلاًت ؟
ا٢غئوا ٦خب ال٣ٟه ٣ً ،ىلىن ؤصلت الىيىء {ًا ؤحها الظًً آمىىا بطا ٢مخم بلى الهالة

} آلاًت ،

اإلاؿلمىن جىياوا و نلىا ٢بل هؼوَ ٫ظٍ آلاًت َ ،ل ججضون َظا في ٦خاب  ،ؤعٍض مى٨م ؤن
جٟهمىا ؤهىا هدخاط الُىم ؤن وُٗض ٢غاءة الٗمل ال٣ٟهي والتراسي بٗ٣ل  ،بمٗجى ًٟ٨ي مً ال٨ؿل
ًٟ٨ي مً خ ٟٔاإلا٣غعاث و ٢ىمىا ب٣غاءة ٦خب واإلاهاصع وألامهاث  ،بطا ؤعصجم ؤن ً٩ىن ٨ُٞم
زحر لهظٍ ألامت  ،بن لم جغٍضوا ٞةن الؼمً لً ًيخٓغ٦م.
ٞةطا َظا اإلاضزل ٧ان لدؿخىٖبىا هىٕ ؤلاق٩ا ٫الظي هخٗامل مٗه و لُ٩ىن مضزال ٌؿاٖضها
ؤًًا في ؤن وُٗض الىٓغ في َظا اإلا٣غع الظي بحن ؤًضًىا و ٢ض ٢ؿمخه مٗ٨م بلى زالر :وخضاث
الاظتهاص و الاظتهاص مغاٖاة للمأ ٫و حٗاعى والترظُذ اظتهاص  ،وَ٨ظا ؾيبضؤ في نىاٖت مٟهىم
الاظتهاص مىْٟحن عوح مىهج الضعاؾت اإلاهُلخُت في نىاٖت َظا اإلاٟهىم  ،وؤو ٫هو ؾيىُل٤
مىه الُىم َى هو ؤبي خامض الٛؼالي في ٦خاب الاظتهاص .
زالر ً٢اًا ٦بري هٓمها الٛؼالي في ٦خاب الاظتهاص :الاظتهاص في طاجه و اإلاجتهض وقغوَه و مدل
الاظتهاص و ا٢خًاءاجه .بطا ٢غؤجم حٗغٍ ٠الاظتهاص ٢ىلىا لي مً
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ماَ ٙظا الخٗغٍ ٠وَل ٖىض

اإلاٗانغًٍ ظهض في ه٣ل ٚحر َظا الخٗغٍَ ، ٠ل جى٣ٖ ٠٢ل ألامت ًٖ الخ٨ٟحر والخىٓحر  ،ؾجري
ؤن الظي ؤيا ٝبلُه ظؼءا مً الترُ٦ب َى الكاَبي ٣ٞا ٫جدهُل الٗلم ؤو الًٓ بالخ٨م
الكغعي ،ما الظي ا٢خضخى ؤن ًًُ ٠الكاَبي َظا الُ٣ض في الخٗغٍ ، ٠ؤجضعون ما الظي
ا٢خًاٍ طلَ ٪ى ٣ٞه هو الٛؼالي .
الاظتهاص في اللٛت بحن ؤًضً٨م في الىو ٢ا ٫الٛؼالي عخمه هللا " الغ ً٦ألاو ٫في هٟـ الاظتهاص:
وَى ٖباعة ًٖ بظ ٫اإلاجهىص واؾخٟغا ٙالىؾ٘ في ٗٞل مً ألاٗٞا ٫وال ٌؿخٗمل بال ُٞما ُٞه
٧لٟت وظهض ٣ُٞا ٫اظتهض في خمل الغخا وال ً٣ا ٫اظتهض في خمل زغصلت ل ً٨ناع الل ٟٔفي
ٖغ ٝالٗلماء مسهىنا ببظ ٫اإلاجتهض وؾٗه في الُلب بدُض ًدـ مً هٟؿه بالعجؼ ًٖ
مؼٍض َلب " ٣ُٞا ٫اظتهض في خمل الغخا وال ً٣ا ٫اظتهض في خمل زغصلت إلااطا ؟ باٖخباع الجهض
البضوي ٞ ،اهخ٣ل الاظتهاص مً ظهض ًٖلي بضوي بلى ظهض ٖ٣لي ٨ٞغي ّ ،
وٖغ ٝالاظتهاص في
الانُالح بإهه جدهُل الٗلم بالخ٨م الكغعي  ،والعجب ؤن اإلاٗانغًٍ اٖخبروا الخٗغٍ ٠لِـ
بٗض باالظتهاص الخام ،وزانُت الاظتهاص الخام التي ُ
َى َظا و بهما ٢الىا ُ٢ضٍ ُ
بٗض هي ون ٠إلاٗجى
الجهض اإلابظو ٫ال إلاٗجى الاظتهاص  ،اعظٗىا بلى حٗاعٍ ٠اإلاٗانغًٍ و٢اعهىا َ ،ظا َى الاظتهاص َى
بظ ٫الجهض في جإنُل الٗلم بالخ٨م الكغعي  ،لَ ً٨ل مً ٢اهىن ًىٓم َظا الجهض و ًًبُه
و ًاَغٍ  ،لىٓم َظا الجهض ؾُإحي الٗىهغ الشاوي في اإلاجتهض  ،واإلا٣هىص باإلاجتهض َاَىا الظي
ًبظ ٫ظهضا ًاَغٍ هٓغان  ،هٓغ ؤزالقي وهٓغ ٖلمي مٗغفي منهجي ؤو مٗغفي في ابخضاثه منهجي في
اهتهاثه ٣ٞ ،اٌ ٫كترٍ في اإلاجتهض قغَان ؤخضَما الٗضالت وزاهيهما الخم ، ً٨ا٢غئوا الىو
وجإملىا ُٞه " وله قغَان  :ؤخضَما :ؤن ً٩ىن مدُُا بمضاع ٥الكغٕ مخم٨ىا مً اؾدشاعة الًٓ
بالىٓغ ٞيها وج٣ضًم ما ًجب ج٣ضًمه و جإزحر ما ًجب جإزحرٍ .والكغٍ الشاوي

:ؤن ً٩ىن ٖضال

مجخيبا للمٗاصخي ال٣اصخت في الٗضالت ،وَظا ٌكترٍ لجىاػ الاٖخماص ٖلى ٞخىاٍٞ ،مً لِـ ٖضال
ٞال ج٣بل ٞخىاٍ .ؤما َى في هٟؿه ٞال ٨ٞإن الٗضالت قغٍ ال٣بى ٫للٟخىي ال قغٍ صخت
الاظتهاص" ٞةطا ناع خانل ألامغ ؤن الٛؼالي واإلادهلحن مً ألانىلُحن اإلاض٣٢حن اٖخبروا ؤن
قغٍ الٗضالت لِـ قغَا في اإلاجتهض و بهما قغٍ للمٟتي  ،وؤما الاظتهاص ُٞصر ٦ما ٢ا٫
الكاَبي ُٞما بٗض  ،بٗض زالزت ٢غون ً ،صر مً مى٨غ الهاو٘ ،ؤي ال٩اٞغ اإلالخض  ،ؤجضعون إلاا ؟
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ألن الاظتهاص نىاٖت ٖلمُت مىهجُت ال حٗخمض ٖلى اٖخ٣اص اإلاٗخ٣ض وال ٖلى ج٣ىاٍ  ،بهما هي
٢ىاٖض ٖلمُت ٌؿخىي ٞيها اإلاؿلم وال٩اٞغ ،ولظل ٪ال حهمىا  ً٦مؿلم ؤو ٚحر مؿلم ٖ ً٦لماوي
 ً٦لبرالي ٧ل َظا ال حهمىا  ،الظي حهمىا َى مىهج الاؾخضال٢ ، ٫الىا بإن ؤخ٩ام الخٗهِب ٚحر
زابخت في ال٣غآن ُٞم ً٨حُٛحر الاظتهاص ُٞه َ ،اَم صزلىا في ٢اٖضة  ،بطا ؤخ٩ام الهالة زابخت في
ال٣غآن؟ وؤخ٩ام الؼ٧اة والدج والبُىٕ؟ بطا ٧ل ما لِـ في ال٣غآن ًم ً٨ؤن هجتهض ُٞه ووٛحر
َظا َى مىهج الاؾخضَ ، ٫ظا ٚحر صخُذ ،بطا وظضث ه٣اقاث ٖلمُت ٞمغ حبا ؤما مجغص ؤَىاء
وحٗهب ٞال خاظت لىا بها .
لً ه٣ى ٫ألخض لؿذ مىمىا ؤو لؿذ ٧اٞغا  ،نلي ؤال جهلي نم ؤو ال جهم َظا قإه ، ٪ل ً٨إلاا
جغٍض ؤن جخ٩لم ًٖ الاؾخضال ٫الكغعي ًجب ؤن ج٩ىن ٖاإلاا َ ،ل ججض مً ًخ٩لم في ٖلم
الاظخمإ مً َى ٚحر مخسهو؟ َل ججض مً ًبُ٘ الضواء في الهُضلُت صون قىاَض؟  ً٦مً
ج٩ىن لَ ً٨احي باإلاىهج

.

بطا مً قغوٍ اإلاجتهض ؤن ًدُِ اإلاجتهض بٗلىم ومٗاع ، ٝاٖخبرَا الٛؼالي ؾخت ٖلىم  ،ازىان
م٣ضمان وازىان مازغان وازىان في الىؾِ  ،وخانلها زالزت ٖلىم ٖ ،لىم الخضًض واللٛت
وألانى ،٫ل ً٨الٛؼالي وَى ًىو ًٖ جل ٪الٗلىم ٢ا ٫ص٣ُ٢ت ٞيها هىٕ مً الخس٢ ٠ُٟا ٫ؤهه ال
ٌكترٍ في اإلاجتهض ؤن ًد٧ ٟٔل ال٣غآن وال آًاث ألاخ٩ام  ،ؤن ٌٗغ ٝمًاجها  ِ٣ٞصون خٟٓها
و٦ظل ٪ألاخاصًض وٖلُه ٞةن الىٓغ ٖىض الٛؼالي ومٟهىم الاظتهاص لِـ هٓغا ٦مُا  ،بمٗجى ً٣ى٫
ل ٪بطا خٟٓذ ال٣غآن والؿجن ٞلً ج٩ىن مجتهضا  ،الاظتهاص نىاٖت ج٣ىم ٖلى ٢ىاٖض مىهجُت
بها حؿخىٖب مغاص الكاعٕ مً زُابه ال ؤن جدٟٓه  ،وبطا ٧ان الاظتهاص ال ّ
ًخ٣ىم بد ٟٔال٨خاب
والؿىت ٞهل جغي ّ
ًخ٣ىم بد ٟٔؤ٢ىا ٫ألاثمت؟ َبٗا ال .
خانل الىٓغ ٖىض الٛؼالي ؤن الاظتهاص بهظٍ الهىعة وؤن اإلاجتهض َى الظي جىٞغث ُٞه َظٍ
الكغوٍ اإلاىهجُت وهي ال٣ضعة ٖلى اؾدشاعة الًٓ بالىٓغ في ألاصلت َ ،ظا اإلاجتهض ولِـ الخأٞ
 ،لً ًد ٟٔؤل٦ ٠خاب  ،ولظلُ٢ ٪ل ًىما إلادمض ٖبضو وظائوا له بإػَغي و٢الىا ًا بمام بن
َظا ًد ٟٔالبساعي ومؿلم و٦ظا و٦ظا٢ ،ا ٫هي وسخت ؤيُٟذ .بطا نىاٖت الاظتهاص هي بىاء
مهاعة الىٓغ  ،الاظتهاص مهاعة ال ج٣ىم ٖلى الخ ، ٟٔبهما ج٣ىم ٖلى امخال٢ ٥ىاٖض الاؾخضال. ٫
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ٖىض الٛؼالي ًُ٢ت ؤعصث ؤن ؤقاع٨٦م ٞيها هها وهي بق٩ا ٫الخصخُذ والخًُٗ ٠في ألاخاصًض
 ،واٖخبر الٛؼالي ؤن ًىمها اهخهى الاظتهاص في الخصخُذ والخًُٗ ٠ومً طل ٪الُىم ناع مً
ًخهضي للخصخُذ والخًُٗ ٠م٣لضا ولِـ بمجتهض٢ ،ا ٫عخمه هللا " ٞهاالء ٢ض جىاجغ ٖىض
الىاؽ ٖضالتهم وؤخىالهم ،والٗضالت بهما حٗغ ٝبالخبرة واإلاكاَضة ،ؤو بخىاجغ الخبر ٞ ،ما هؼ٫
ٖىه ٞهى ج٣لُض ،وطل ٪بإن ً٣لض البساعي ومؿلما في ؤزباع الصخُدحن ،وبجهما ما عووَا بال
ٖمً ٖغٞىا ٖضالخه ٞهظا مجغص ج٣لُض ،وبهما ًؼو ٫الخ٣لُض بإن ٌٗغ ٝؤخىا ٫الغواة بدؿام٘
ؤخىالهم وؾحرَم ،زم ًىٓغ في ؾحرَم ،ؤجها ج٣خضخي الٗضالت ؤم ال  ،وطلَ ٪ىٍل ،وَى في ػماهىا
م٘ ٦ثرة الىؾاثِ ٖؿحر" في ػماهه ؤي

 ٌ 505ماطا ًٖ آلان؟ َظا الظي ؤعصث ؤن جٟهمىٍ

بٗض ؤن جبحن ل٨م مٟهىم الاظتهاص وقغوٍ الاظتهاص هيخ٣ل بلى مدل الاظتهاص وجغون ُٞه ؤن
الٛؼالي ّ
هو ٖلى ؤن اإلاجتهض ُٞه َى ٧ل خ٨م قغعي لِـ ُٞه صلُل ُ٢عي َ ،ظا جهىعٍ و٧ل
مً ظاء بٗضٌٍُٗ ،ض ٦خابت َظٍ ال٩لماث الخمـ  .ما

هسخم به َظا الىٓغ َل ٗٞال مدل

الاظتهاص َى  ِ٣ٞما لِـ ُٞه صلُل ُ٢عي؟ ؤم ؤن مً مدل الاظتهاص ما لِـ ُٞه صلُل ؤنال ،
ال ُ٢عي وال ٚحر ُ٢عي  ،ؤولِـ الظي ُٞه صلُل ُ٢عي ُٞه اظتهاص؟ بطا ٧ان الٛؼالي ٢ض هٓم
َظا الىٓغ ؾىٗىص بلُه بخٟهُل الخ٣ا ليؿخضعٖ ٥لُه ما ؾُاؾؿه َى هٟؿه مً ؤهىإ
الاظتهاص٧ ،ل طل ٪هغاظٗه مٗ٨م في ألاؾبىٕ اإلا٣بل  ،بلى طل٨م الخحن  ،ؤؾخىصٖ٨م هللا الظي ال
جًُ٘ وصاجٗه.
الحطتْ 3ػاًا ؤضولُت الُطل الظادض مظاز الُٓق و ؤضولق الُوج 1
ً٣خضخي مىا الىٓغ الٗلمي في نىاٖت مٟهىم الاظتهاص ؤال ه٣خهغ ٖلى اإلاٗجى الظي خضصٍ ؤبى
خامض الٛؼالي بط لى بُ٣ىا مؿخ٣غًٍ ٖىض طل ٪اإلاٗجى ل٩ان ٧ل ال٨الم َى بٖاصة إلاا َى مؿُىع
ٖىض ؤبي خامض الٛؼالي  ،هىؾ٘ ال٣ىُٞ ٫ه  ،ه٣ضم ؤمشلت م٣غوهت إلاا ُ٢ل ُٞه ل ً٨عوح الضعاؾت
اإلاهُلخُت جإبى ؤن هٖ ٠٣ىض خضوص ه٣ل ما َى مىظىص بل ؾىداو ٫ؤن ه٨دك ٠ؤن اإلاٟهىم
اإلاخضاو ٫لالظتهاص َى مٟهىم ٢انغ  ،و ؤن نىاٖت اإلاٟهىم ا٦خٟذ  ِ٣ٞبالخ٣لُض والى٣ل إلاا َى
مىظىص  ،و٧اهذ آزغ ٖباعة ٢ضمتها ل٨م في ألاؾبىٕ اإلااضخي مخٗل٣ت بمدل الاظتهاص  ،و٢ض ناٚه
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.

الٛؼالي بإن مدل الاظتهاص ؤو اإلاجتهض ُٞه َى ٧ل خ٨م قغعي لِـ ُٞه صلُل ُ٢عي  ،وؤزغث
الؿاا ٫خُنها  ،جغي َل ًٟهم مىه ؤن مدل الاظتهاص ما لم ً ً٨صلُله ُُٗ٢ا ؟ ؤي الضلُل
الٓجي  ،وما مٟهىم الًٓ الظي هاٍ به الٛؼالي مدل الاظتهاص؟ ؤَى ًْ في الشبىث ؤم َى ًْ في
الضاللت ؟ زم الظي ال صاللت ُٞه ؤنال ؤلِـ مدال لالظتهاص؟ و في الاظتهاص طا ٥الظي ًخجه بلُه
مىاٍ ؤو مدل ما ال هو ُٞه ؤنال ؟ ُٞا جغي والظي ُٞه صلُل ُ٢عي ؤلِـ مدال لالظتهاص؟ وبن
٧ان ٞإي اظتهاص ًضزل الضلُل الُ٣عي ؟ زم مً ٢بل طل ٪ومً بٗضٍ  ،الىنى ٫بلى اٖخباع
الضلُل صلُال ُُٗ٢ا ،ؤلِـ زابخا باالظتهاص؟ ؤزغث َظٍ ألاؾئلت ُٖاَا حؿاٖض٦م ٖلى ؤن جضع٧ىا
 ٠ُ٦حؿدىُ٣ىن الىهىم  ٠ُ٦ ،ههل بلى مؿخىي جدلُل الىو  ،ج٨ُ٨ٟه  ،ججؼٍئه  ،البض
ؤن جلخٔ ُٞه َظٍ الٗال٢ت بحن َظٍ ألالٟاّ.
اٖخبر الٛؼالي مدل الاظتهاص ما لم ًُٞ ً٨ه ؤو ما ال صلُل ُٞه ُ٢عي َ ،ل ٢ضم حٗغٍٟا ٧امال ،
ُ
مٟهىم اإلاسالٟت  ،ؤي والظي ُٞه صلُل ْجي َى مدل الاظتهاص ً ،ا قُسىا ؤجغي الاظتهاص ِ٣ٞ
ُٞما ُٞه صلُل ْجي لِـ بُ٣عي ؟ وما لِـ ُٞه صلُل ؤنالَ ،ل ًجتهض ُٞه؟ ؤم ًترٖ ٥لى
٢ى ٫مً ٢اٖ ٫لى ؤلاباخت ألانلُت ؟ زم وؿإلً ٪ا قُسىا ؾاالا  ٠ُ٦ ،هدضص الضلُل الُ٣عي
،ؤلِـ بٗض اظتهاص؟ زم الضلُل الُ٣عي ؤلِـ ُٞه اظتهاص ما؟ حٗالىا بىا وؿحر م٘ الىهىم ٖبر
جاعٍسها ،هها هها ٖؿاها هجُب ٖلى َظٍ ألاؾئلت.
خحن جىٓغون في مدل الاظتهاص وما ؤزاعٍ الٛؼالي و قغوٍ اإلاجتهض ؾخجضوهه ًسخخم اإلا٣ا ٫ب٣ىله
ص٣ُ٢ت ٢ا ٫عخمه هللا " ص٣ُ٢ت في الخسٌٟٛ ٠ُٟل  :اظخمإ َظٍ الٗلىم الشماهُت  ،بهما ٌكترٍ
في خ ٤اإلاجتهض اإلاُل ،٤الظي ًٟتي في ظمُ٘ الكغٕ .ولِـ الاظتهاص ـ ٖىضي ـ مىهبا ال ًخجؼؤ ،بل
ًجىػ ؤن ًىا ٫الٗالم مىهب الاظتهاص في بٌٗ ألاخ٩ام صون بٌٗ ٞ .مً ٖغَ ٝغٍ ٤الىٓغ
الُ٣اسخي ٞ ،له ؤن ًٟتي في مؿإلت ُ٢اؾُت ،وبن لم ً ً٨ماَغا في ٖلم الخضًض ٞ .مً ًىٓغ في
مؿإلت اإلاكتر٦ت ًُٟ٨ه ؤن ً٩ىن ُ٣ٞه الىٟـٖ ،اعٞا بإنى ٫الٟغاثٌ ومٗاهيها  ،وبن لم ًً٨
٢ض خهل ألازباع التي وعصث في مؿإلت جدغٍم اإلاؿ٨غاث  ،ؤو مؿإلت الى٩اح بال وليٞ ،ال
اؾخمضاص لىٓغ َظٍ اإلاؿإلت منها ،وال حٗل ٤لخل ٪ألاخاصًض بها ٞ ،مً ؤًً جهحر الٟٛلت ٖنها ؤو
ال٣هىع ًٖ مٗغٞتها ه٣هاٞ.مً ٖغ ٝؤخاصًض ٢خل اإلاؿلم بالظمي ٞ ،ما ًًغٍ ٢هىعٍ في ٖلم
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الىدى الظي به ٌٗغ٢ ٝىله حٗالى ( وامسخىا بغءوؾ٨م وؤعظل٨م بلى الٗ٨بحن ).و٢ـ ٖلُه ما في
مٗىاٍ  .ولِـ مً قغٍ اإلاٟتي ؤن ًجُب ًٖ ٧ل مؿإلت ٣ٞ .ض ؾئل مال ٪عخمه هللا ًٖ ؤعبٗحن
مؿإلت ٣ٞا ٫في ؽجت وزالزحن منها ال ؤصعي  .و٦م جى ٠٢الكاٞعي عخمه هللا بل الصخابت في
مؿاثل ٞ .ةطا  :ال ٌكترٍ بال ؤن ً٩ىن ٖلى بهحرة ُٞما ًٟتيُٟٞ ،تي ُٞما ًضعي وٍضعي ؤهه
ًضعي ،وٍمحز بحن ما ال ًضعي وبحن ما ًضعي ُٞ ،خىُٞ ٠٢ما ال ًضعي وٍٟتي ُٞما ًضعي

".

صون ق ٪ؤن ؤوٖ ٫باعة ؾدشحر٦م هي الٗباعة ألاولى في الىو " اظخمإ َظٍ الٗلىم الشماهُت ،
بهما ٌكترٍ في خ ٤اإلاجتهض اإلاُل ،٤الظي ًٟتي في ظمُ٘ الكغٕ .ولِـ الاظتهاص ـ ٖىضي ـ مىهبا
ال ًخجؼؤ ،بل ًجىػ ؤن ًىا ٫الٗالم مىهب الاظتهاص في بٌٗ ألاخ٩ام صون بٌٗ" بطا الخٓىا
آلان ؤهه ٢اً ٫ىا ٫مىهب الاظتهاص مً ٚحر جل ٪الُغ ١الشماهُت  ،آلان ًشحر بق٩اال زاهُا  ،بإهه
ًىا ٫مىهب الاظتهاص مً ٧ان ٖاإلاا بُغٍ ٤الىٓغ الُ٣اسخيٞ ،هل ًم٨ى٨م مً زالَ ٫ظا الىو
ؤن حُٗضوا جٟؿحر ٢ىله " واإلاجتهض ُٞه ٧ :ل خ٨م قغعي لِـ ُٞه صلُل ُ٢عي

" واضر آلان

 ٠ُ٦ه٣غؤ الىو  ،بإهه ًخهىع ً ،جحز ؤن ً٩ىن الاظتهاص في مؿاثل مسخلٟت ٞيها هو ؤو ال هو
ٞيها ٞ ،ما ُٞه هو ؤقاع بلى ؤمشلت مىه  ،مٗغٞت الخبر ،مٗغٞت الغواًت ومٗغٞت اللٛت ٧ ،ل طل٪
مخٗل ٤بماطا ؟ بما ُٞه صلُل  ،والىٓغ الُ٣اسخي في ما ال صلُل ُٞه وال هو ُٞه .بطا جل٪
الكغوٍ التي ط٦غَا الٛؼالي وٍظ٦غَا ألانىلُىن بالخبَ٘ ،ل ًاؾؿىن للىٓغ الُ٣اسخي ؤم الىٓغ
في الىو اإلاىظىص َ ،ل الىٓغ الُ٣اسخي ًدخاط بلى الٗلم باللٛت و ٚحرَا ؟ َل ًم ً٨ؤن جٟهمىا
ّ
مً آلان ؤن الٛؼالي ًىٓغ لىىٖحن مً الاظتها ص  ،اظتهاص ُٞه صلُل وا طتهاص ال هو ُٞه [ ،ؾاا٫
مً َالب  :الُ٣اؽ ً٩ىن بالُ٣اؽ ٖلى صلُل آزغ  ،ؤال ًدخاط الظي ؾُِ٣ـ بلى جل ٪الُغ١
الشماهُت لٟهم طل ٪الضلُل زم ًِ٣ـ ٖلُه ؟ ]٢ض ًٟهمه مً ٚحرٍ  ،مشال ٢ا ٫لُ٣ٞ ٪ه مخً٣
للٛت ؤن الٗلت في جدغٍم الخمغ هي ؤلاؾ٩اع َ ،ل ال جؼا ٫جدخاط بلى الضلُل ؟ ال بطا جِ٣ـ ٧ل ما
ؤؾ٨غ ٖلى الخمغ .
بطا َىا ٥زالر ً٢اًا  :الًُ٣ت ألاولى جىؾُ٘ مدل الاظتهاص وجىىَٗه ،في َظٍ الًُ٣ت ًشحر ؤن
مدل الاظتهاص ٢ض ً٩ىن ما ال هو ُٞه  ،وبطا ٧ان في ما ال هو ُٞه َل الاظتهاص ُٞما ُٞه هو
َى هٟؿه الاظتهاص ُٞما ال هو ُٞهَ ،ظا َى الًُ٣ت الشاهُت بق٩ا ٫اإلاٟهىم  ،زم الًُ٣ت
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الشالشت وهي الكغوٍ .ؾىداو ٫ؤن ه٣ؿم ما ط٦غٍ الٛؼالي ٖلى َاجه الً٣اًا الشالر
َظٍ ؤنٗب مغخلت في الضعاؾت اإلاهُلخُت وهي مؿإلت ُّ
جٟهم الىهىم ،ؤن جٟهم الىو ،ؤن

.

ج٣غؤ الىو مً صازل الىو  ،ال حؿخىعص اإلا٣ىالث الجاَؼة  ،وال ج٣غؤ بما ٢غؤ به ٚحر ، ٥بهما
ج٣غؤ ؤهذ الىو لخ٨دك ٠اإلاًمىن الٗلمي للىو

.

ؤوًُ٢ ٫ت ٞيها اإلاجتهض اإلاُل ٤وججؼئ الاظتهاصَ ،ل هخدضر ًٖ ججؼئ الاظتهاص ؤم الخسهو في
الاظتهاص؟ الخسهو في الاظتهاص ،بطا هدً ؤمام مدل ظضًض لالظتهاص وَى الظي ال هو ُٞه ،
مً ؤًً ؤزظها ما ال هو ُٞه؟ ٢ىله الىٓغ الُ٣اسخي ،ألهٖ ٪ىضما ال جدخاط بلى ٖلم الغواًت و
خحن ال جدخاط بلى اللٛت َل ج٩ىن م٘ هو ؤم م٘ ٚحر هو ؟ زم بن َظا الاظتهاص مً خُض
قغوَه جسخل ًٖ ٠قغوٍ الاظتهاص في الىو ٞظلً ٪دخاط بلى ج٩ىًٍ ٖلمي ؤي بلى قغوٍ ،
وَظا ًدخاط بلى قغوٍ ؤزغي ٞ .ضٖىها آلان ؤن وؿمي َظا الاظتهاص باإلاهُلر ألاو ٫الظي ط٦غٍ
وؾماٍ الىٓغ الُ٣اسخي ؤو وؿمُه الاظتهاص الُ٣اسخيُٞ .سخلٟان في مدل الىعوص و ًسخلٟان في
اإلاٟهىم و ًسخلٟان في الكغوٍ  ،ألن ٧ل واخض مً الىىٖحن ال ٌٗمل في مدل آلازغ  ،وقغوٍ
ألاو ٫ال جهلر للشاوي و قغوٍ الشاوي ال جهلر لألوٞ ،٫هاعا مٟهىمحن مسخلٟحن بمدلحن
.

مسخلٟحن بكغوٍ مسخلٟت
آلان ؾىيخ٣ل بلى مٟهىم آزغ ؤؾؿه الٛؼالحن مٟاَُم الاظتهاص ً٣ى ٫عخمه هللا في باب الُ٣اؽ
،م٣ضمت في خهغ مجاعي الاظتهاص في الٗلل  " :اٖلم ؤها وٗجي بالٗلت في الكغُٖاث مىاٍ الخ٨م،
ؤي ما ؤيا ٝالكغٕ الخ٨م بلُه و هاٍ به وههبه ٖالمت ٖلُه ،والاظتهاص في الٗلت بما ؤن ً٩ىن
في جد ٤ُ٣مىاٍ الخ٨م ؤو في جىُ٣ذ مىاٍ الخ٨م ؤو في جسغٍج مىاٍ الخ٨م واؾخيباَهَ " .ا
ؤهخم جغون بطا ؤن مٟهىم مهُلر جد ٤ُ٣اإلاىاٍ وجىُ٣ذ اإلاىاٍ وجسغٍج اإلاىاٍ ؤو ٫مً ؤ٢امهم

وهدتهم و ماٚهم لِـ َى الكاَبي َ ،ى الٛؼالي ،والٛؼالي وخضٍ صون مً ؾىاٍ مً ألانىلُحن،
والظًً لم ًٟهمىا مغاصٍ زلُىا بحن اإلاهُلخاث وَم آلامضي والغاػي ومً ظاء بٗضَم ،بط
ًجٗلىن جد ٤ُ٣اإلاىاٍ َى جد ٤ُ٣الٗلت في الٟغص ،وال ٖال٢ت له بالٗلل بَال٢ا  ،ؤهخم آلان ؤمام
اظتهاص ظضًض  ،اظتهاص هٓم الٛؼالي مٗاهُه في زالر مهُلخاث  ،جد ٤ُ٣اإلاىاٍ وجىُ٣ذ اإلاىاٍ
وجسغٍج اإلاىاٍ " ؤما الاظتهاص في جد ٤ُ٣مىاٍ الخ٨م ٞال وٗغ ٝزالٞا بحن ألامت في ظىاػٍ ،
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مشاله الاظتهاص في حُٗحن ؤلامام باالظتهاص م٘ ٢ضعة الكاعٕ في ؤلامام ألاوٖ ٫لى الىو ،و٦ظا حُٗحن
الىالة والً٣اة ،و٦ظل ٪في ج٣ضًغ اإلا٣ضعاث وج٣ضًغ الٟ٨اًاث في ه٣ٟت ال٣غباث  ،وبًجاب اإلاشل
في ُ٢م اإلاخلٟاث  ،و ؤعوف الجىاًاث  ،وَلب اإلاشل في ظؼاء الهُض ٞ ،ةن مىاٍ الخ٨م في ه٣ٟت
ال٣غٍب الٟ٨اًت ،وطل ٪مٗلىم الىو  ،ؤما ؤن الغَل ٟ٦اًت لهظا الصخو ؤم ال ُٞضع٥
باالظتهاص والخسمحن ،وٍيخٓم َظا الاظتهاص بإنلحن :ؤخضَما :ؤهه البض مً الٟ٨اًت.
والشاوي  :ؤن الغَل ٢ضع الٟ٨اًت ُٞ ،لؼم مىه ؤهه َى الىاظب ٖلى ال٣غٍب ،ؤما ألانل ألاو٫
ٞمٗلىم بالىو وؤلاظمإ ،ؤما الشاوي ٞمٗلىم بالًٓ  ،و٦ظل ٪ه٣ىً : ٫جب في خماع الىخل
ب٣غة  ،ل٣ىله حٗالى ٞ ( :جؼاء مشل ما ٢خل مً الىٗم) ٞى٣ى : ٫اإلاشل واظب ،والب٣غة مشل ٞ ،ةطا
هي الىاظب ،وألاو ٫مٗلىم بالىو وهي اإلاشلُت التي هي مىاٍ الخ٨م ،ؤما جد ٤ُ٣اإلاشلُت في
الب٣غة ٞمٗلىم بىىٕ مً اإلا٣اٌؿت والاظتهاص  ،و٦ظل ٪مً ؤجلٞ ٠غؾا ٗٞلُه يماهه  ،والًمان
َى اإلاشل في الُ٣مت  ،ؤما ٧ىهه ماثت صعَم مشال في الُ٣مت ٞةهما ٌٗغ ٝباالظتهاص  ،ومً َظا
ال٣بُل الاظتهاص في ال٣بلت ولِـ طل ٪مً الُ٣اؽ في شخيء  ،بل الىاظب اؾخ٣با ٫ظهت ال٣بلت ،
وَى مٗلىم بالىو ،ؤما ؤن َظٍ ظهت ال٣بلت ٞةهه ٌٗلم باالظتهاص  ،وألاماعاث اإلاىظبت للًٓ ٖىض
حٗظع الُ٣حن  ،و٦ظل ٪خ٨م ال٣اضخي ب٣ى ٫الكهىص ْجي  ،ل ً٨الخ٨م بالهض ١واظب  ،وَى
مٗلىم بالىو  ،و٢ى ٫الٗض ٫نض ١مٗلىم بالًٓ وؤماعان الٗضالت  ،والٗضالت ال حٗلم بال
بالًٓ ٞلىٗبر ًٖ َظا الجيـ بخد ٤ُ٣مىاٍ الخ٨م  ،ألن اإلاىاٍ مٗلىم ،بىو ؤو بظمإ ال
خاظت بلى اؾخيباَه ،ل ً٨حٗظعث مٗغٞخه بالُ٣حنٞ ،اؾخضٖ ٫لُه بةماعاث ْىُت  ،وَظا ال
زالُٞ ٝه بحن ألامت  ،وَى هىٕ اظتهاص ،والُ٣اؽ مسخلُٞ ٠ه٩ً ٠ُ٨ٞ ،ىن َظا ُ٢اؾا و٠ُ٦
ً٩ىن مسخلٟا ُٞه ،وَى يغوعة ٧ل قغَٗت  ،ألن الخىهُو ٖلى ٖضالت ألاشخام و٢ضع ٟ٦اًت
٧ل شخو مداٞ ، ٫مً ًى٨غ الُ٣اؽ ًى٨غٍ خُض ًم ً٨الخٗغٍ ٠للخ٨م بالىو اإلادُِ
بمجاعي الخ٨م " بطا حٗالىا بىا ه٨دك ٠م٩ىهاث َظا الىو َ ،ظا اإلاٟهىم الجضًض جد٤ُ٣
اإلاىاٍ الخ٨م ُٞه مٗلىم ،الجىاػ  ،الؿااٖ ٠ُ٦ ٫لم َظا الخ٨م؟ بطا ل٩ي ً٩ىن مً مؿخىي
الاظتهاص ًدخاط بلى اظتهاص ؤو ال ًدخاط بلى اظتهاص ؟ بطا الخ٨م مٗلىم ،ما الظي ً٣ىم به َظا
الىىٕ مً الاظتهاص ؟ َى البدض في ٗٞل اإلا٩ل ،٠وبن هؼ ٫الخ٨م ٖلى َظا اإلاىاٍ ؤن ًغبِ
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الخ٨م بهظا اإلاىاٍ وؤن ٌٗل ٤الخ٨م بهظا اإلاىاٍ .مً ًدخاط ُٞه َل بلى زبرة في الىو ؤم بلى
زبرة بالىا ٘٢؟ الخبرة بالىاَ ،٘٢ل ًم ً٨ؤن وؿمي الخبرة قغَا؟ مً قغوٍ َظا الاظتهاص
الٗلم بالىا ٘٢؟ بطا َى اظتهاص ،الخ٨م ُٞه مٗلىم باظتهاص وٍبدض ُٞه اإلاجتهض ًٖ مدل الخ٨م
مؿخُٗىا بسبرة الىا ،٘٢و٢بل طل ٪ؤمشلت  ،زظ منها ج٣ضًغ الى٣ٟاث ٞالىو الكغعي ؤقاع بلى
الٟ٨اًت و اٖخبر ؤن الغَل َى ٟ٦اًت ٞ ،هل ٗٞال ًٟ٨ي ؟ َظا َى الاظتهاص.
مشال نغث ٢ايُا وظاءٚ ٥الم ٌكخ٩ي ؤن ؤباٍ ال ًىٖ ٤ٟلُه  ،بطا الخ٨م ٖىض ٥مٗلىم َى
وظىب الى٣ٟت ل ً٨ما اإلا٣ضاع  ،حؿخضعي ألاب حؿإله ؤًً ٌؿَ ً٨ل في الباصًت ؤم في اإلاضًىت ؤو
ختى الخي َل في حي ٌؿ٨ىه ألاٚىُاء ؤم في حي ٌؿ٨ىه ال٣ٟغاء  ،بطا ج٣ضع له بىاء ٖلى خا٫
اإلاى ٤ٟوخا ٫اإلاىٖ ٤ٟلُه ،بطا ٖلى اإلاجتهض ؤن ًغاعي َظا اإلاُٗاع َ ،ل َى بطا اظتهاص ؤم لِـ
اظتهاص؟ اظتهاص  ،في الىو ؤم في ٚحر الىو ؟ في ٚحر الىو ،ما قغوَه ؟ الخبرة بالىا، ٘٢
الخ٨م بماطا ًشبذ؟ بما الىو و بما باالظتهاص هٟؿه ٞ ،ةطا ناع ٖىضها اظتهاص في الىو ؤو في
ٖضم الىو  ،وَظا الظي مٗىا اظتهاص آزغ وَى الاظتهاص في ججزًل الخ٨م ٖلى اإلادل  ،وَؿمى
ٖىض اإلاٗانغون باالظتهاص الخجزًلي  ،وَى حٗلُل مدل الخ٨م

.

َل ٚحر الُ٣ٟه ًجتهض ؤو ال ًجتهض ؟ َظا الاظتهاص ً٩ىن مً اإلاجتهض  ِ٣ٞؤما ٚحر اإلاجتهض ٞال خ٤
لهٚ ،حر اإلاجتهض ٌُُٗ ٪الخبرة ٚ ،حر الُ٣ٟه ًمض الُ٣ٟه بالخبرة الالػمت لخهىع الُ٣ٟه اإلاىيىٕ
ؤما الُ٣ٟه َى الظي ً٣ىَ ٫ظا ظاثؼ ؤو ٚحر ظاثؼ َ ،ظا اإلا٣ضاع ؤو ٚحر اإلا٣ضاع  ،أله٨م ججضون ؤن
ٚحر ال٣ٟهاء ؤعاصوا ؤن ًذجغوا ٖلى ال٣ٟهاء في الاظتهاص بضٖىي ؤن ال٣ٟهاء ال ٌٗلمىن الىا، ٘٢
وماطا بٗض؟ َم ال ٌٗلمىن الكغَٗت  ،مشال مغٌٍ بالؿ٨غي َل ًهىم ؤو ال ًهىم ؟ ؾُظَب
بلى الُبِب ٌصخو خالخه وٍبحن ٦م ًم ً٨ؤن ًهبر مضة ٦ظا و٦ظا ،وَل ؾُدخاط بلى خ٣ىت
ؤو الٌ ،صخو  ِ٣ٞل ً٨لِـ مً خ٣ه ؤن ً٣ى ٫له ال جهىم لِـ َى الُ٣ٟه

.

الُ٣ٟه ًدخاط بلى ؤَل الازخهام  ،ؤلامام مال ٪في ػماهه ؾئل ًٖ الاؾخدايت و٦م مضة اإلاغؤة
في الخٌُ ٣ٞ ،ا ٫للؿاثل ٖض واؾإ ٫اليؿاء ٞ ،ؿإ ٫اليؿاء ٣ٞ ،لً له ؤن اإلاغؤة ًم ً٨ؤن
ج٩ىن ٦ظا وٍم ً٨ؤن ج٩ىن ٦ظا ٣ٞ ،ا ٫له مال ٪بما َظٍ اإلاضة وبما جل ٪و بما ألازغي ؤما ٞى١
َظٍ اإلاضة ٣ٞض ٢ا ٫الصخابت لِؿذ خاثًا ٞ .ةطا في ججزًل الخ٨م هدخاط بلى الٗلم بالىا، ٘٢
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ؤما الخال ٫و الخغام ٞالُ٣ٟه ٌٗلمه  ،والُ٣ٟه َى مً ً٣ضع اإلاهلخت واإلاٟؿضة و لِـ ٚحرٍ

.

هدخاط الُىم بلى ؤن ً٩ىن الخىاع نغٍدا بحن م٩ىهاث اإلاجخم٘ و ؤن جدترم الخسههاث ،الُ٣ٟه
لِـ بُبِب و الُبِب لِـ بُ٣ٟه ٧ ،ل ٌٗمل في مجاله  ،وٗم هخٗاون آزظ مً ٖىض ٥وجإزظ
مً ٖىضي  ،ول ً٨مىهب الٟخىي ،ال ًد ٤ألخض بال الُ٣ٟه  .الٟخىي ٖملُت مغ٦بت  ،الٟهم
لِـ بؿهل  ،جدخاط بلى صعبت وزبرة  ،الٗ٣ل الدكغَعي ٖ٣ل مغ٦ب  ،الترُ٦ب بمٗىاٍ الٟلؿٟي
ولِـ بمٗىاٍ اإلاُ٩اهُ٩ي  ،مً الىاخُت الىٓغٍت ُُٟ٦ت الجم٘ بحن الىهىم واؾخ٣غاء
الىهىم و ٢غاءة الىهىم ٖ ،ملُت لِؿذ بؿهلت.
الحطت ْ 4ػاًا ؤضولُت الُطل الظادض مظاز الُٓق و ؤضولق الُوج 1
الاعج٣اء بالباخشحن بهما ًخم مً زال ٫اؾدُٗاب مٟاَُم الٗلىم  ،اؾدُٗاب مٟهىم الٗلم ؤو
مٟاَُم الٗلم َى ًخى ٠٢بالًغوعة ٖلى ؤمغًٍ ازىحن  :اؾدُٗاب اإلاٟهىم في طاجه و اؾدُٗاب
جاعٍسه بخدبٗه ٖبر مغاخل وظىصٍ لخضع ٥ؤَم اللخٓاث التي ٖاقها طل ٪اإلاهُلر لخضع٥
الخدىالث ال٨بري التي َغؤث ٖلُه ومهُلر الاظتهاص مً جل٨م اإلاهُلخاث الجىَغٍت لِـ في
ؤنى ٫ال٣ٟه ول ً٨ظىَغٍت في نىاٖت اإلاٗجى في الكغَٗت ٧لها ٞ ،الىٓغ ال٣ٟهي اظتهاص والىٓغ
ال٨المي اظتهاص والىٓغ الٗ٣ضي اظتهاص َ ،ظا الاظتهاص هداو ٫الُىم ؤن هُ٣م ؾُا٢ه الٗلمي
لىخم ً٨مً هانِخه ووؿخىٖب خضوص بٖماله ومجا ٫ؤلاٖما ٫و

قغو ٥ؤلاٖما ، ٫ما لم

وؿخىٖب اإلاٟهىم ٖبر َظا اإلاؿاع لً هدهل الٗلم باإلاٟهىم اظتهاصا و ؤهخم جغون ؤن مً ٦خب في
الاظتهاص ٦إهه ًخدضر ًٖ مٟهىم واخض ًٖ مٗجى واخض بكغوٍ واخضة و ؤًْ ؤه٨م الُىم ؤهخم
جيخ٣ضون َظا اإلاٟهىم مً زال ٫ما بحن ؤًضً٨م مً ههىم ٖىض الٛؼالي وخضٍ  ،بٗض ؤن خضص
قغوٍ الاظتهاص ومدل الاظتهاص ومٗجى الاظتهاص  ،اهخ٣ل في بُان ظؼثُت ؾماَا ص٣ُ٢ت ٌٟٛل ٖنها
٦شحر مً الىاؽ  ،واٖخبر ؤن جل ٪الض٣ُ٢ت هي ص٣ُ٢ت ٖىضٍ ل٨نها ؤمغ ٦لي ظلل ؾُدضر زىعة في
مٟهىم الاظتهاص  ،بط ؾُٗخبر َظا الاظتهاص هٓغا ُ٢اؾُا ،ومٟهىمه ؟والظي ٧ان ٢بل ؟ ال  ،جل٨م
الكغوٍ لً حٛىَُ ٪اَىا  ،لً حؿَٗ ٪ٟاَىا  ،لً جدخاظها َاَىا  ،وا عجبا  ،بطا لم ؤخخجها
َاَىا بطا ؤها ؤمام اظتهاص ظضًض  ،والظي ٢لذ ٢بل ًا قُش بإن مدل الاظتهاص َى ٧ل خ٨م
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قغعي لِـ ُٞه صلُل ُ٢عي  ،وؤهذ َىا جخدضر ًٖ مدل ظضًض خُض ال هو ؤنال ال ْجي وال
ُ٢عي  ،وجغ٦ىا َظٍ الىاٞظة مٟخىخت واهخ٣لذ مٗ٨م بلى ؾُا ١مٗغفي آزغ و بق٩اٖ ٫لمي آزغ
ٞىظضها في طل٨م الؿُا ١وفي طل٨م ؤلاق٩ا ٫بق٩اال ظضًضا  ،وَى ؤن الاظتهاص في مجا ٫الٗلل
ٖلى زالزت ؤهداء  :اظتهاص في جد ٤ُ٣اإلاىاٍ واظتهاص في جسغٍج اإلاىاٍ واظتهاص في جىُ٣ذ اإلاىاٍ ،
ٞهل الاظتهاص في الخدَ ٤ُ٣ى في الخسغٍج َى في الخىُ٣ذ ٌؿاوي الاظتهاص الظي ج٩لم ُٞه مً ٢بل
 ،بطا بطا ازخل ٠اإلادل وازخلٟذ الكغوٍ جبٗا للمدل  ،بالًغوعة ؾُسخل ٠اإلاٟهىم ٞ ،هل
ًهبذ بهظا مٟهىم واخض لالظتهاص ؤم مٟاَُم لالظتهاص ؟ مٟاَُم لالظتهاص ٞ ،ةطا ؾُ٩ىن مً
الخلل الٗلمي ؤن ج٣ى ٫الاظتهاص  ،ال بض ؤن جُ٣ضٍ  ،ؤي اظتهاص ج٣هض ٞ ،ما ناع الاظتهاص ٖىضها
مٗجى واخضاَ ،ى اظتهاصاث  ،بطا البض مً زهاثو جمحز اظتهاصا ًٖ آزغ  ،بما بمٟهىمه وبما
بمدله وبما بكغوَه ،اإلاٟهىم اإلادل الكغوٍ.
وبطا هٓغجم في الىو ألاو ٫في جد ٤ُ٣اإلاىاٍ ؾخجضون ؤن الخ٨م مٗلىم  ،الخ٨م زابذ بالىو
ؤو باإلظمإ ،ول ً٨ب٣ي حُٗحن مدله و هو ٖلى ؤن الغَل هو الكغٕ ٖلُه لَ ً٨ل ًٟ٨ي ؤم
ال ًٟ٨ي َاَىا هدخاط بلى هٓغ آزغ  ،الكغٕ َّن
هو ٖلى الٗضالت َ ،ل َظا شخو ٖض ٫ؤم ال
؟هدخاط بلى هٓغ آزغ ،الكغٕ هو ٖلى ؤلامامت عثاؾت الضولت َ ،ل ٞالن ًهلر ؤم ال ًهلر ؟
ًدخاط بلى هٓغ آزغ وؾجري م٘ الكاَبي  ٠ُ٦ؾىً ٝىٓغ ؤوٍُىع َظا الىٓغ ٣ُٞى ٫الخ٨م مً
الىاخُت الىٓغٍت مٗلىم  ،وَظا الىٓغ مً هاخُت الاظتهاص ًدخاظه ٧ل ُ٣ٞه ومٟذ ومجتهض و٧ل
٢اى  ،بطا اإلاٟتي ًدخاظه وال٣اضخي ًدخاظه واإلاجتهض ًدخاظه  ،وؾجري بالىو  ٠ُ٦ؤن
الٛؼالي اٖخبر َظا الاظتهاص يغوع َّني ٧ل ملت  ،ومٗجى ؤهه يغوعي في ٧ل ملت ؤي ؤهه بطا اعجَ ٟ٘ظا
الاظتهاص اعجٟٗذ جل ٪اإلالت ،ومً َاَىا ؾىٌ ٝؿخيبِ الكاَبي ٖباعجه الكهحرة " ٚحر إلاى". ُ٘٣
جإملىا َظا الىو  ،وٗىص بلى ال٣غن الخامـ  ،بلى َاوؽ خُض الٛؼالي ًجلـ لُالبه ٌٗلمهم
َظٍ اإلاٗاوي  " :ؤما الاظتهاص في جد ٤ُ٣مىاٍ الخ٨م ٞال وٗغ ٝزالٞا بحن ألامت في ظىاػٍ  ،مشاله
الاظتهاص في حُٗحن ؤلامام باالظتهاص م٘ ٢ضعة الكاعٕ في ؤلامام ألاوٖ ٫لى الىو ،و٦ظا حُٗحن الىالة
والً٣اة ،و٦ظل ٪في ج٣ضًغ اإلا٣ضعاث وج٣ضًغ الٟ٨اًاث في ه٣ٟت ال٣غباث  ،وبًجاب اإلاشل في ُ٢م
اإلاخلٟاث  ،وؤعوف الجىاًاث  ،وَلب اإلاشل في ظؼاء الهُض ٞ ،ةن مىاٍ الخ٨م في ه٣ٟت ال٣غٍب
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الٟ٨اًت ،وطل ٪مٗلىم الىو  ،ؤما ؤن الغَل ٟ٦اًت لهظا الصخو ؤم ال ُٞضع ٥باالظتهاص
والخسمحن ،وٍيخٓم َظا الاظتهاص بإنلحن :ؤخضَما :ؤهه البض مً الٟ٨اًت.
والشاوي  :ؤن الغَل ٢ضع الٟ٨اًت ُٞ ،لؼم مىه ؤهه َى الىاظب ٖلى ال٣غٍب ،ؤما ألانل ألاو٫
ٞمٗلىم بالىو وؤلاظمإ ،ؤما الشاوي ٞمٗلىم بالًٓ  ،و٦ظل ٪ه٣ىً : ٫جب في خماع الىخل
ب٣غة  ،ل٣ىله حٗالى ٞ ( :جؼاء مشل ما ٢خل مً الىٗم) ٞى٣ى : ٫اإلاشل واظب ،والب٣غة مشل ٞ ،ةطا
هي الىاظب ،وألاو ٫مٗلىم بالىو وهي اإلاشلُت التي هي مىاٍ الخ٨م ،ؤما جد ٤ُ٣اإلاشلُت في
الب٣غة ٞمٗلىم بىىٕ مً اإلا٣اٌؿت والاظتهاص  ،و٦ظل ٪مً ؤجلٞ ٠غؾا ٗٞلُه يماهه  ،والًمان
َى اإلاشل في الُ٣مت  ،ؤما ٧ىهه ماثت صعَم مشال في الُ٣مت ٞةهما ٌٗغ ٝباالظتهاص  ،ومً َظا
ال٣بُل الاظتهاص في ال٣بلت ولِـ طل ٪مً الُ٣اؽ في شخيء  ،بل الىاظب اؾخ٣با ٫ظهت ال٣بلت ،
وَى مٗلىم بالىو ،ؤما ؤن َظٍ ظهت ال٣بلت ٞةهه ٌٗلم باالظتهاص  ،وألاماعاث اإلاىظبت للًٓ ٖىض
حٗظع الُ٣حن  ،و٦ظل ٪خ٨م ال٣اضخي ب٣ى ٫الكهىص ْجي  ،ل ً٨الخ٨م بالهض ١واظب  ،وَى
مٗلىم بالىو  ،و٢ى ٫الٗض ٫نض ١مٗلىم بالًٓ وؤماعان الٗضالت  ،والٗضالت ال حٗلم بال
بالًٓ ٞلىٗبر ًٖ َظا الجيـ بخد ٤ُ٣مىاٍ الخ٨م  ،ألن اإلاىاٍ مٗلىم ،بىو ؤو بظمإ ال
خاظت بلى اؾخيباَه ،ل ً٨حٗظعث مٗغٞخه بالُ٣حنٞ ،اؾخضٖ ٫لُه بةماعاث ْىُت  ،وَظا ال
زالُٞ ٝه بحن ألامت  ،وَى هىٕ اظتهاص ،والُ٣اؽ مسخلُٞ ٠ه٩ً ٠ُ٨ٞ ،ىن َظا ُ٢اؾا و٠ُ٦
ً٩ىن مسخلٟا ُٞه ،وَى يغوعة ٧ل قغَٗت  ،ألن الخىهُو ٖلى ٖضالت ألاشخام و٢ضع ٟ٦اًت
٧ل شخو مداٞ ، ٫مً ًى٨غ الُ٣اؽ ًى٨غٍ خُض ًم ً٨الخٗغٍ ٠للخ٨م بالىو اإلادُِ
ّ
بمجاعي الخ٨م " جىهُو ٖلى اإلاهُلخاث ،هىضر ل ٪اإلاهُلر  ،ؤها وٗجي في اإلاىاٍ َاَىا
الٗلت والٗلت هي الىن ٠الظي ؤهاٍ الكغٕ الخ٨م به  ،وَظا الىٓغ في الٗلل واٖ ٘٢لى زالزت
ؤهداء  ،جد ٤ُ٣اإلاىاٍ وجسغٍج اإلاىاٍ وجىُ٣ذ اإلاىاٍ.
َىا حٗلُ ٤لٗبض هللا صعاػ ٖلى ما ط٦غٍ الكاَبي خى ٫الاظتهاص اإلاخٗل ٤بخد ٤ُ٣اإلاىاٍ٣ً ،ى٫
ها٢ال ًٖ البًُاوي "٢ا ٫في اإلانهاط جد ٤ُ٣اإلاىاٍ َى جد ٤ُ٣الٗلت اإلاخٖ ٤ٟليها في الٟغٕ ؤي
ب٢امت الضلُل ٖلى وظىصَا ُٞه ٦ما اج٣ٟىا ٖلى ؤن الٗلت في الغبا هي ال٣ىث زم ًسخلٟان في
وظىصَا في الخحن ختى ً٩ىن عبىٍا  ،وَظا ال ًلؼمه ؤن ج٩ىن الٗلت ُٞه زبدذ بالىو ؤو ؤلاظمإ ،
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بل بإي َغٍ ٤مً الُغ ١الدؿٗت زُدذ٦ ،ما ؤهه ال ًىضعط ُٞما ٌؿمى ُ٢اؾا بل َى مجغص
جُبُ ٤ال٨لي ٖلى ظؼثُتى " َل َظا َى م٣هىص الٛؼالي وال م٣هىص الكاَبي  ،مً ؤًً ظاء
َظا الىَم ٖىض البًُاوي ؟ مً ازخهاعٍ للمدهى ، ٫ومً ؤًً ظاء ٖىض ناخب اإلادهى ٫؟
لم ًٟهما ٦الم الٛؼالي  ،ولظلً ٪م ً٨ؤن ؤ٢ى ٫ل٨م ؤن حؿٗحن باإلائت مً ال٩اجبحن في ألانى٫
ًى٣ل هٟـ الخُإ  ،والظي ٞهم ٦الم الٛؼالي وخضٍ صون ؾىاٍ َى الكاَبي

.

وٗىص آلان بلى نىاٖت الاظتهاص  ،بطا في الىو الظي بحن ؤًضً٨م جضع٧ىن ؤن الخ٨م مٗلىم زابذ
ٖىضها  ،ال ًدخاط بلى اظتهاص  ،ؤي اظتهاص هدخاظه ؟ ال الاظتهاص ألاو ٫وال الاظتهاص الظي ؾماٍ
الىٓغ الُ٣اسخي  ،ال ًدخاط بليهما مٗا ألن الخ٨م مٗلىم بما بالىو و بما باإلظمإ  ،ما مٗجى
بالىو ؤو باإلظمإ ؟ الىو مٗىاٍ الشابذ بال٨خاب والؿىت وؤلاظمإ مٗىاٍ ؤن ُٞه هٓغ
اظتهاصي و ألامت اج٣ٟذ ٖلُهٞ ،الخ٨م بطا مٗلىم ل ً٨ؤًً اإلاك٩ل ؟ في حُٗحن مدله  ،وؤُٖى
ؤمشلت لظل ،٪ل ً٨في آزغ ال٣ٟغة اهٓغوا ماطا ٢ا٢ ، ٫اٞ" ٫لىٗبر ًٖ َظا الجيـ بخد٤ُ٣
مىاٍ الخ٨م  ،ألن اإلاىاٍ مٗلىم ،بىو ؤو بظمإ ال خاظت بلى اؾخيباَه" بطا هدً ؤمام اظتهاص
آزغ  ،ما َى ال في ٖلت ال في الخ٨م  ،بطا َى مٗلىم بالىو ؤو بةظمإ ال ًدخاط بلى اؾخيباٍ ،
بلى ماطا ًدخاط؟ بلى الخجزًل  ،بطا مٗجى َظا ؤهه اظتهاص بمدل ظضًض وقغوٍ ظضًضة  ،زم ٢ا٫
"وَى هىٕ اظتهاص" ؤي ًىظض ؤهىإ ؤزغي  ،زم ٢ا " ٫والُ٣اؽ مسخلُٞ ٠ه٩ً ٠ُ٨ٞ ،ىن َظا
ُ٢اؾا و٩ً ٠ُ٦ىن مسخلٟا ُٞه" بطا َى لِـ بُ٣اؽ  ،وٍإحي آلامضي وٍ٣ى ٫م٣ا ٫وٍإحي الغاػي
وٍ٣ى ٫م٣ا ٫وٍإحي البًُاوي و ً٣ى ٫م٣ا ، ٫وٍبضؤ الٗلماء ًدىا٢لىن َظا اإلا٣ا ، ٫ال ؤخض
ًداو ٫ؤن ٌٗىص وٍ٣غؤ هو الٛؼالي  ،نض٢ىوي عا٣ٞذ وناخبذ اإلائاث والٗكغاث ونض٢ىوي بن
٢لذ ل٨م ؤه٨م مدٓىْحن ؤه٨م ج٣غئون هو الٛؼالي  ،إلااطا؟ ألن الٗلم ؤنبذ ٖباعة ًٖ ؤ٦الث
ؾغَٗت ظاَؼة  ،زم ٢ا" ٫وَى يغوعة ٧ل قغَٗت " إلااطا َى يغوعة ٖلى ٧ل قغَٗت  ،ما وظه
الًغوعة بلُه ؟ اهٓغوا ماطا ٢ا٫

" ألن الخىهُو ٖلى ٖضالت ألاشخام و٢ضع ٟ٦اًت ٧ل

شخو مدا" ٫ؤن جىهو ٖلى ٖضالت ٧ل واخض ٌ،ؿخدُل وال ًم٩ً ً٨ىن َظا في الكغَٗت ،
بطا ٞهى ؤُٖى اإلابضؤ الٗامَ ،اَى الخ٨م وٍإحي اإلاجتهض وٍبحن َل َظا مً َظٍ الٟئت ؤو لِـ
منها َ ،ل ٌؿخد ٤ؤو ال ٌؿخدَ ، ٤ظا ٖمل الاظتهاص َ ،ظا اظتهاص وَظا هىٕ اظتهاص ل٨ىه
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يغوعي  ،وَظا الاظتهاص ًخىٖ ٠٢لى اظتهاص ٢بله  ،وٍم ً٨ؤن ً٩ىن َظا الاظتهاص مإزىط
بالخ٣لُض ٖىض ٖلماء آزغًٍ  .بط َظٍ الٗىانغ ألاؾاؾُت  :ال ًدخاط بلى اؾخيباٍ  ،الخ٨م مٗلىم
َ ،ى هىٕ اظتهاص  ،لِـ َى الُ٣اؽ َ،ى يغوعي في اإلالت َ ،ظٍ هي الٗىانغ التي ؾِخىالَا
الكاَبي في الاظتهاص ٚحر اإلاى. ُ٘٣
ؾاا ٫مم ً٨ؤن وؿإله  :ما هي اإلاؿاثل التي ًم ً٨ؤن جمحز جد ٤ُ٣اإلاىاٍ ًٖ جد ٤ُ٣اإلاىاٍ
وًٖ جسغٍج اإلاىاٍ؟ ما هي الخهاثو التي اٖخمضَا الٛؼالي لُسلو بلى ؤن جد ٤ُ٣اإلاىاٍ َى
هىٕ اظتهاص ،وؤهه اظتهاص لِـ َى ُ٢اؽ و ؤن اإلاجتهض في َظا الاظتهاص ال ًدخاط بلى الاؾخيباٍ
الخ٨م ٞالخ٨م مؿخيبِ ن و ؤن َظا الاظتهاص يغوعة ٧ل ملت؟ َى هىٕ اظتهاص َ ،م ما اٖخبروٍ
هىٕ اظتهاص ،اٖخبروٍ َغٍ٣ت في جدٖ ٤ُ٣لت ألانل في الٟغٕ ،والكاَبي والٛؼالي ً٣ىلىن َى هىٕ
اظتهاص ،وَم اٖخبروٍ َى ظؼء مً ألاٖما ٫الُ٣اؾُت والٛؼالي ٢اَ ٫ى لِـ بُ٣اؽ  ،وَم
اٖخبروٍ مضزال الؾخيباٍ الخ٨م والٛؼالي ٢ا ٫الاؾخيباٍ ُٞه مٗلىم  ،بطا َم ًخ٩لمىن ًٖ
شخيء وَى ًخ٩لم ًٖ شخيء آزغ َ ،م ٢غئوا قِئا وَى ٢هض قِئا آزغ  ،واضر

.

الىىٕ الشاوي مً الاظتهاص جىُ٣ذ اإلاىاٍ  ،ا٢غئوا الىو " وَظا ؤًًا ً٣غبه ؤ٦ثر مى٨غي الُ٣اؽ ،
مشاله  :ؤن ًًُ ٠الكاعٕ الخ٨م بلى ؾبب وٍىىَه به وج٣ترن به ؤونا ٝال مضزل لها في
ؤلاياٞت ُٞ ،جب خظٞها ًٖ صعظت الاٖخباع ختى ًدؿ٘ الخ٨م  ،مشاله  :بًجاب الٗخٖ ٤لى
ألاٖغابي خُض ؤُٞغ في عمًان بالى٢إ م٘ ؤَلهٞ ،ةها هلخ ٤به ؤٖغابُا آزغ ب٣ىله ٖلُه الؿالم :
(خ٨مي ٖلى الىاخض خ٨مي ٖلى الجماٖت) ؤو باإلظمإ ٖلى ؤن الخ٩لٌُٗ ٠م ألاشخام ،ول٨ىا
هلخ ٤التر٧ي والعجمي به  ،ألها وٗلم ؤن مىاٍ الخ٨م و٢إ م٩ل ٠ال و٢إ ؤٖغابي  ،وهلخ ٤به
مً ؤُٞغ في عمًان آزغ  ،ألها وٗلم ؤن اإلاىاٍ َخ ٪خغمت عمًان ال خغمت طل ٪الغمًان  ،بل
هلخ ٤به ًىما آزغ مً طل ٪الغمًان  ،ولى وَئ ؤمخه ؤوظبىا ٖلُه الٟ٨اعة  ،ألها وٗلم ؤن ٧ىن
اإلاىَىءة مى٩ىخت ال مضزل له في َظا الخ٨م  ،بل ًلخ ٤به الؼها  ،ألهه ؤقض في َخ ٪الخغمت ،
بال ؤن َظٍ بلخا٢اث مٗلىمت  ،جىبئ ٖلى جىُ٣ذ مىاٍ الخ٨م بدظ ٝما ٖلم بٗاصة الكغٕ في
مىاعصٍ ومهاصعٍ ،في ؤخ٩امه ؤهه ال مضزل له في الخإزحر  ،و٢ض ً٩ىن خظ ٝبٌٗ ألاوناٝ
مٓىىها ُٞى٣ضح الخالُٞ ٝه ٦ ،ةًجاب الٟ٨اعة باأل٧ل والكغب بط ً٨مً ؤن ً٣ا : ٫مىاٍ
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الٟ٨اعة ٧ىهه مٟؿضا للهىم اإلادترم  ،والجمإ آلت ؤلاٞؿاص ٦ ،ما ؤن مىاٍ ال٣هام في ال٣خل
بالؿُ٧ ٠ىهه مؼَ٣ا عوخا مدترمت  ،والؿُ ٠آلت ُٞ ،لخ ٤به الؿ٨حن والغمذ واإلاش٣ل ،
٨ٞظل ٪الُٗام والكغاب آلت  ،وٍم ً٨ؤن ً٣ا : ٫الجمإ مما ال ججزظغ الىٟـ ٖىه ٖىض َُجان
قهىجه إلاجغص واػٕ الضًً ُٞ ،دخاط ُٞه بلى ٟ٦اعة واػٖت  ،بسال ٝألا٧ل ٞ ،هظا مدخمل ،
واإلا٣هىص ؤن َظا جىُ٣ذ اإلاىاٍ بٗض ؤن ٖغ ٝاإلاىاٍ بالىو ال باالؾخيباٍ  ،ولظل ٪ؤ٢غ به ؤ٦ثر
مى٨غي الُ٣اؽ  ،بل ٢ا ٫ؤبى خىُٟت عخمه هللا  :ال ُ٢اؽ في الٟ٨اعاث و ؤزبذ َظا الىمِ مً
الخهغ ٝوؾماٍ اؾخضالالٞ ،مً جخض َظا الجيـ مً مى٨غي الُ٣اؽ وؤصخاب الٓاَغ لم
"

ًسٞ ٠ؿاص ٦المه .

بطا جىُ٣ذ اإلاىاٍ  ،الخىُ٣ذ ٦إه ٪جداو ٫ؤن جدضر ٖملُت الخهُٟت ٖ ،ملُت بل٣اء وبب٣اء  ،ؤي
ؤه ٪جىٓغ في ألاونا ٝالىاعصة التي ْاَغَا ٢ض ٌكٗغ بالٗلُت  ،ما مٗجى بقٗاعٍ بالٗلُت ؟ ؤي
ج٣ضع ؤهذ ٖلى ؤهه ًم ً٨ؤن ً٩ىن مغاصا للكاعٕ ٗٞ ،ل ٤الخ٨م به و هاَه به ؤو لم ًىُه به ،
هىضر طلٖ ٪ملُا  ،الهىعة بحن ؤًضً٨م َاَىا في َظا اإلا٣ام خضًض ألاٖغابي الظي ُ٢ل ُٞه
ؤهه وا ٘٢ؤَله في جهاع عمًان وظاء َّن
الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم ًًغب نضعٍ وٍيخ ٠قٗغٍ
وٍ٣ىَ ٫ل٨ذ وؤَل٨ذ ٣ٞو ٖلُه ال٣هت ٣ٞا ٫نلى هللا ٖلُه وؾلم  ،جهىم  ،ال ٌؿخُُ٘
الهىم ،جُٗم  ،لِـ ٖىضٍ ما ًُٗم ٢ ،ا ٫له اظلـ ٞجلـ ٞةطا بغظل ًإحي بٗخ ٤جمغ ٢ ،ا٫
الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم زظٍ وجهض ١به ٢ ،اٖ ٫لى ؤ٣ٞغ مجي ًا عؾى ٫هللا ؟ وهللا ما بحن
لبتي ؤَغا ٝاإلاضًىت ؤخض ؤ٣ٞغ مجي ًا عؾى ٫هللاٞ ،طخ ٪عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم ختى
بضث هىاظضٍ  ،زم ٢ا ٫له اطَب ٞإَٗم ؤَل ، ٪وٗم َظٍ هي الىبىة ( ولى ٦ىذ ٓٞا ٚلُٔ
ال٣لب الهًٟىا مً خىل .) ٪بلى الخهت اإلا٣بلت بن قاء هللا.
الحطت ْ 5ػاًا ؤضولُت الظداس ي  6الُوج 1
ال ًؼا ٫بق٩ا ٫اإلاٟهىم بق٩اال ٢اثما ٢ ،اثما بالىٓغ بلى َبُٗت الاؾخٗما ٫التي ؤوكإَا
الٛؼالي خُض بن ؤلاخاَت بمٟهىم الاظتهاص في الضعؽ ألانىلي ٖامت ًٟخ٣غ بلى ؤن وؿخىٖب
مٟهىم الاظتهاص ٖىض الٛؼالي أله٨م ٦ما الخٓخم وؾى ٝجلخٓىن الخ٣ا ٧ ،ل وظىٍ الىٓغ في
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الاظتهاص مٟهىما ومجاال و٢ىاٖض عخم هللا ؤبا خامض  ،ما ؤياٞه اإلاًُٟىن ال ٌٗضو ؤن ً٩ىن
بٖاصة ٦خابت بهيُ٘ ؤبي خامض ٞ ،ال اإلاخ٣ضمىن مً ألانىلُحن وال اإلاخإزغون وال اإلاٗانغون
اؾخُاٖىا ؤن ًإجىا بمشل ما ؤحى به الٛؼالي ،وَظا ال٣ى ٫لِـ مجاملت ألبي خامض وبهما َى ٢ى٫
ً٣خًُه الؿُا ١الٗلمي إلاٟهىم الاظتهاص  ،وؾىسلو في اإلا٣اعهت بحن جهىعي الكاَبي والٛؼالي
لخضع٧ىا ؤن جمحز الكاَبي بهما ٧ان باؾدُٗابه لخمحز الٛؼالي  ،الىاؽ الُىم خحن ًخدضزىن ًٖ
جد ٤ُ٣اإلاىاٍ وجىُ٣ذ اإلاىاٍ وجسغٍج اإلاىاٍ ٢ ،هاعي ما ًبل ٜبه ٖلمهم ؤجهم ًىتهىن بها بلى
الكاَبي  ،و ٢ض ؾب٣ه بلى طل ٪الٛؼالي ٞ ،خهىع بطا ؤهىا خحن هغٍض ؤن هدضص مٟهىما في الضعؽ
ألانىلي ًيبغي ؤن وؿل ٪مؿل ٪الخدب٘ للمٟهىم ُٞ ،م ً٨ؤن هجضص ٖىىاها ظامٗا إلاا هدً ُٞه
ٞيؿمُه " الاظتهاص مؿاع ؤ٩ٞاع " وهجضص بق٩االث  ،ل ً٨في مؿاع ألا٩ٞاع َظٍ لً ججضوا ؤبل ٜمً
ؤبي خامض ،عؤًىا مٗه مٟهىم الاظتهاص ومدل الاظتهاص وجىٓحر لكغوٍ الاظتهاص َ ،ل عؤًخم ٖاإلاا
٦خب ٚحر الظي ٦خبه ؤبى خامض  ،ؤها ما لُ٣ذ  ،ابدشىا في ٦خب ألانى ًٖ ٫مٟهىم الاظتهاص ،
َل ٦خبىا ٚحر ما ٦خب ؤبى خامض ؟ ما ٦خبىا  ،الؿاا ٫الظي هبضؤ به الُىم  ٠ُ٦ :هدذ ؤبى
خامض اإلاهُلخاث ألانىلُت الىاْمت الاظتهاص في زالر مهُلخاث  ،جد ٤ُ٣اإلاىاٍ وجىُ٣ذ
اإلاىاٍ وجسغٍج اإلاىاٍ  ،و٢ضمت ل٨م ألاؾبىٕ اإلااضخي ٢بل ؤلاظاػة ٢ ،ضمذ ل٨م  ٠ُ٦ؤن ٢غاء
الٛؼالي مً بٗضٍ خحن ٖمُذ ٖليهم ألاهباء ٞلم ٌؿخىٖبىا اإلاٟاَُم في ؾُا٢ها ويلىا وؤيلىا ،
وال ًؼا ٫الًال ٫ؾاعٍا بلى آلان ٖىض اإلاٗانغًٍ في مٟهىم جد ٤ُ٣اإلاىاٍ  ،ما َى ؟ وإلاا اهدغٞىا
بالخب٘ ٖلى طل٧ ٪له ؟ ؤن جد ٤ُ٣اإلاىاٍ اظتهاص ٚاًخه عبِ الخ٨م اإلاٗلىم بمدله وَى اظتهاص ال
في الىو ال في اؾخيباٍ الخ٨م مً الىو ؤو مً ٚحر الىو  ،بهما َى اظتهاص مدله خا ٫اإلا٩ل٠
ومً َظٍ الخا ٫ؾىٌ ٝؿخيبِ الكاَبي الهىٟحن مىه الٗام والخام ّ ،
و٢ضم ل٨م ؤمشلت،
اٞخدىا ٖلى ال٨خابحن مٗا ٖ ،لى اإلاىا٣ٞاث واإلاؿخهٟى ،ؾُ٣غؤ الُالب مٟهىم الاظتهاص ٖىض
الكاَبي وؤهخم اؾمٗىا ٦المه وا٢غئوا ٖىض الٛؼالي في جد ٤ُ٣اإلاىاٍ ٣ً ،ى ٫الكاَبي :
الاحتهاد نلى غسبحن  :ؤحدهما ال ًمً٘ ؤن ًىٓؿو حتى ًىٓؿو ؤضل الخٙلُِ  ،وذل ٚنىد
ُْام الظانت  .والثاوي ً :مً٘ ؤن ًىٓؿو ْبل َىاء الدهُا .
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"

َإما وَ : ٛهو الاحتهاد املخهلٔ بخملُٓٔ املىاؽ  ،وهو الري ال خالٍ بحن مت في
ْبولق  ،ومهىاه ؤن ًثبذ الح٘م بمدزٖق الشسعي  ،لً٘ ًبٓى الىكس في حهُحن ممللق  ،وذلٚ
ؤن الشازم ْا[ ﴾    ﴿﴿ : ٛؾىعة الُال ١آًت ]2وزبذ نىدها مهنى
الهدالت شسنا اَخٓسها إلى حهُحن مً حطلذ َُق هره الطُت ،ولِع الىاض في وضِ
الهدالت نلى حد طواء ،بل ذلً ٚخخلِ اخخالَا مخباًىا َ ،ئها إذا جإملىا الهدو ٛوحدها
الجطاَهم بها ؾسَحن وواطؿت  :ؾسٍ ؤنلى في الهدالت ال إشٙاَُ ٛق ٖ ،إبي ب٘س الطدًٔ ،
وؾسٍ آخس  :وهو ؤو ٛدزحت في الخسوج نً مٓخض ى الوضِ ٗ ،املجاوش ملسجبت الُ٘س إلى
الح٘م بمجسد إلاطالم َ ،ػال نً مسج٘بي ال٘بائس اململدودًً َيها  ،وبُنهما مساجب ال
جىملطس  ،وهرا الوطـ يامؼ  ،البد َُق مً بلوى حد الوطو  ،وهو الاحتهاد.
َهرا مما ًُخٓس إلُق الحاٖم في ٗل شاهد ٖ ،ما إذا ؤوص ى بمالق للُٓساء َ ،ال ش ٚؤن
مً الىاض مً ال ش يء لق َُخملٓٔ َُق اطم الُٓس َ ،هو مً ؤهل الوضُت ومنهم مً ال
حاحت بق وال َٓس وإن لم ًمل ٚهطابا  ".....زم ٢ا " ٫وْد ً٘ون في هرا الٓظم ما ًصح َُق
الخٓلُد  ،وذلَُ ٚما احتهد َُق ولون مً جملُٓٔ املىاؽ إذا ٗان مخوحها نلى هوام ال
نلى شخاص املهُىت؛ ٗاملثل في حصاء الطُد َ ،ئن الري حاء في الشسَهت ْولق حهالى
﴿[ ﴾       ؾىعة اإلااثضة آًت  ]97وهرا قاهس في انخباز املثل  ،إال ؤن
املثل البد مً حهُحن هونق  ،وٖوهق مثال لهرا الىوم املٓخوٖ٘ ،ٛون ال٘بش مثال للػبو ،
والهجز مثال للًصا ، ٛوالهىاّ مثال لألزهب ،والبٓسة مثال للبٓسة الوحشُت  ،والشاة مثال
للشاة مً الكباء٦ "....ما جغون ٌُٗض هٟـ ٦الم الٛؼالي ٖ ٠ًًُ ِ٣ٞ ،لُه بٌٗ ألامشلت ،
اهخ٣لىا بلى جىُ٣ذ اإلاىاٍ ٢ا " ٫ؤما الػسب الثاوي :وهو الاحتهاد الري ًمً٘ ؤن ًىٓؿو َثالزت
ؤهوام  :ؤحدهما املظمى بدىُٓح املىاؽ  ،وذل ٚؤن ً٘ون الوضِ املهخبر في الح٘م مرٖوزا
مو يحره في الىظ َُ ،ىٓح باالحتهاد  ،حتى ًمحز ما هو مهخبر مما هو هو ملغى ؛ ٖما حاء في
حدًث نسابي الري حاء ًيخِ شهسه وٍػسب ضدزه ؛ وْد ْظمق الًصالي إلى ؤْظام
ذٖسها في شُاء الًلُل " بطا َا َى ًدُل بلى الٛؼالي  ،اهخ٣لىا بلى جسغٍج اإلاىاٍ ً٣ى " ٫والثاوي
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املظمى بخخسٍج املىاؽ  ،وهو زاحو إلى ؤن الىظ الدا ٛنلى الح٘م لم ًخهسع للمىاؽ ،
َ٘إهق ؤخسج بالبملث  ،وهو الاحتهاد الُٓاس ي  ،وهو مهلوم " بطا َظا ال٨الم ٧له ه٣ل مً
٦الم الٛؼالي  ،بطا ٞمٟهىم الاظتهاص اإلاى ُ٘٣وٚحر اإلاى ُ٘٣ؤنىله ٖىض ؤبي خامض الٛؼالي  ،البىاء
اإلاٗغفي للٛؼالي الكاَبي ؤٖاص ٦خابخه بالخ٣ضًم والخإزحر وؤلاًًاح والبُان  ،بطا ٞخد ٤ُ٣اإلاىاٍ
ٚاًخه بُان مدل الخ٨م ٞ ،الخ٨م مٗلىم بما بالىو وبما باالظتهاص  ،لً ً٨ب٣ى حُٗحن مدله ،
ٞالكغٕ اقترٍ الٗضالت في الىالًاث الٗامت َ،ل َظا الظي ّ
ج٣ضم لها جخدُٞ ٤٣ه ؤو ال جخد٤٣
ُٞه َ ،ظا َى جد ٤ُ٣اإلاىاٍ  ،ؤما وظىبها ٞمٗلىم  ،و٧ىن الى٣ٟت واظبت ٖلى الؼوط َل َى
م٣ضاع ًٟ٨ي ؤو ال ًٟ٨ي َظا َى جد ٤ُ٣اإلاىاٍ ،بطث ٞهى اظتهاص  ،ما قغٍ َظا الاظتهاص ؟
الٗلم بمدل الخ٨م  ،ؤو الٗلم بدا ٫اإلا٩ل ، ٠مً ؤًً ًإزظ اإلاجتهض َظٍ الخبرة ؟ مً الٗاصاث
والخ٣الُض وؤويإ الىاؽ  ،ؾىٗىص بلى َظا م٘ الكاَبي  ،بطا ٞهى اظتهاص ٌكترٍ ُٞه ٦ما
ؾجري الخ٣ا زبرة باإلادل  ،جىُ٣ذ اإلاىاٍ َظا هٓغ في الخُاب وَى اظتهاص ل٨ىه لِـ ٧االظتهاص
ألاو ، ٫الاظتهاص ألاوُٞ ٫ه مغاجب الضاللت  ،ألامغ الىهي الٗام الخام َ ،ا َىا ال ًىٓغ ُٞه َل
َى ٖام ؤو زامً ،ىٓغ في شخيء واخض ًجُب ُٞه ًٖ ؾاا ، ٫جغي َل ألاونا ٝالتي ط٦غث في
َظا الخضًض ٖل ٤الكغٕ الخ٨م بها ٧لها ؤم بىاخض منها  ،نىعجه بالىاػلت التي بإًضًىا  ،نىعجه
ؤن ؤٖغابُا وا ٘٢ؤَله في جهاع عمًان ٞجاء ًًغب نضعٍ وٍيخ ٠قٗغٍ وٍ٣ىَ ٫ل٨ذ بلى آزغ
ال٣هت  ،الؿااٖ ٫ىض ألانىلُحن  ،بم ٖل ٤الكغٕ الخ٨م ؟ ما الظي ٗٞله َظا اإلا٩ل ٠ختى
اؾخد ٤طل ٪الخ٨م ؟ ؤل٩ىهه ؤٖغابُا ؟ ٣ٞالىا ؤخ٩ام الكغَٗت ال جخٗل ٤بإنىا ٝالىاؽ ،
ؤٖغابي بضوي عجمي ال حهم  ،ؤم ؤهه َخ ٪خغمت عمًان ؟ ٞما الظي ا٢خًاٍ الخ٨م ؟ ٢الىا بهه
حٗل ٤بٗمل واخض َى ؤهه ؤحى ٗٞال مدغما في عمًان ٞ ،هل ًىاٍ بظل ٪الٟٗل  ، ِ٣ٞؤم وكخ٤
مىه مٗجى ؟٣ٞ ،الىا بن ال٣هض مىه َخ ٪خغمت عمًان ،وبىاء ٖلى َظا الخىٓحر للؿبب
اإلا٣خضخي لظل ٪الخ٨م ؾىً ٝسخل ٠ال٣ٟهاء في الىٓغ ال٣ٟهي ،ألن وظىب الٟ٨اعة منهم مً
هاَه  ِ٣ٞبمً وا ٘٢ؤَله في عمًان وؤما مً ؤُٞغ َٗاما ؤو قغابا ٢الىا ال ٟ٦اعة ٖلُه ،
واٖخبروا ؤن الٗلت ٢انغة لِؿذ مخٗضًت  ،ل ً٨ظمهىع ألانىلُحن ٢الىا َظا لِـ بصخُذ ،
الٗلت مخٗضًت ألن ٞيها اٖخضاء ٖلى خغمت عمًان بإي َغٍ٣ت ٧اهذ ٞهى اٖخضاء بطا وظب ٖلى
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اإلا٩لٟ٦ ٠اعة َ ،ظا الخىُ٣ذ ٚاًخه شخيء واخض وَى به٣اء ما لِـ م٣هىصا للكاعٕ في حكغَ٘
ألاخ٩ام والخٗل٣ً ٤هضٍ  ،و٢هضٍ بهما ٧ان ٢اثما ٖلى مٗجى واخض وَى جىٞحر خغمت عمًان ،
وَظا اإلاىهج ٚاًخه جىؾُ٘ صاثغة الخ٨م  ،وؾإو٨ٟ٢م ٖلى ههىم ٖىض الٛؼالي جىبئ٨م بهظا
اإلاٗجى  ،مٗىحن ازىحن جىؾُ٘ صاثغة الخ٨م وؤهه اظتهاص ٧ان ً٣ىم ٖلى مضي ٖلم اإلاجتهض بٗاصة
اإلاكغٕ  ،ؤي ؤهه هٓغ مهلخي  ،هٓغ ٢اثم ٖلى جبحن وظه اإلاهلخت في َظا الٟٗل ،اهٓغوا في
جىُ٣ذ اإلاىاٍ ٖىض الٛؼالي ٣ً ،ضم له حٗغٍٟا " ؤن ًػُِ الشازم الح٘م إلى طبب وٍىوؾق بق
وجٓترن بق ؤوضاٍ ال مدخل لها في الخإزحر ؤي في إلاغاَت " في الخإزحر ؤي في الٗلُت " َُجب
حرَها نً دزحت الانخباز حتى ًدظو الح٘م " ما مٗجى ختى ًدؿ٘ الخ٨م ؟ ؤي ال ًخٗل ٤بظل٪
الصخو بُٗىه بل ًهبذ مخٗل٣ا ب٩ل م٩ل ، ٠ووضر طل ٪بإن الٗخ ٤لِـ مخٗل٣ا باألٖغابي ،
وبهما بٗمىم ألاشخام وٖمىم اإلا٩لٟحن ٢ ،ا " ٫إال ؤن هره إلحاْاث مهلومت جىبئ نلى جىُٓح
مىاؽ الح٘م بملرٍ ما نلم بهادة الشسم في موازده ومطادزه في ؤحٙامق ؤهق ال مدخل لق في
الخإزحر " اجطر آلان ؤن اإلاجتهض َاَىا ال ًبدض ًٖ الخ٨م ٞالخ٨م مٗلىم ،بل ًبدض ًٖ ٖلت
الخ٨م  ،وَظا البدض ًٖ ٖلت الخ٨م ؾمي جىُ٣دا  ،إلااطا َى جىُ٣ذ ؟ ألن الٗلت ط٦غث في
الىو م٘ ٖلل ؤزغي ؤو م٘ ؤونا ٝؤزغي ًم ً٨ؤن حٗخبر ٖلت ُٞ ،جغص اإلاجتهض هٓغٍ بلى
بؾ٣اٍ ما جغشر ٖىضٍ بد٨م زبرجه بم٣انض الكاعٕ  ،ؤن جل ٪ألاونا ٝال جغقى ألن ج٩ىن ٖلت
 ،ؤي م٣هىصة للكاعٕ في طل ٪الخ٨م َ ،اَىا ال ً٣ترح ؤوناٞ ٝاألونا ٝمىظىصة في الىو ،
وال جٓىىا ؤن جىُ٣ذ اإلاىاٍ مغجبِ  ِ٣ٞبهظا اإلاشا ، ٫ال  ،جىُ٣ذ اإلاىاٍ ٌٗم ٧ل ؤخ٩ام الكغَٗت
التي وعصث في ط٦غ ؾبب ؤو هاػلت ؤو واٗ٢ت ،

﴿ ﴾        

َل َى مخٗل ٤بهظٍ اإلاغؤة وػوظها  ،بل بٗمىم الىاؽ  ،زم ٢ىله حٗالى

  

             
﴾ 
     

﴾ َل  ِ٣ٞبطا ٢ا ٫لها ؤهذ مشل ْهغ ؤمي ؤم بما

ًُٟض الخدغٍم؟ ٩ٞل ما ًُٟض الخدغٍم ؤزخه ٖمخه ؤي اإلادغماث ٖلُه مً ؤنىله وٞغوٖه جلخ٤
بظل ٪الخ٨م  ،مً َظٍ ألاؾباب جىؾُ٘ صاثغة الخ٨م  .بطا جىُ٣ذ الىاٍ َى مىهج في نىاٖت
~ ~ 34

اإلاٗجى  ،في جدغٍغ الٗلت  ،في بُان ما ٖل ٤الكاعٕ به الخ٨م  ،وٚاًت طل٧ ٪له جىؾُ٘ صاثغة
الخ٨م  ،إلاا ٢ا ٫جىؾُ٘ صاثغة الخ٨م ؟ بقاعة بلى ما ٢لخم َل الٗبرة بٗمىم الل ٟٔؤم
بسهىم الؿبب ٞ ،الظًً ٢الىا بٗمىم اللَ ٟٔاَىا لِـ لهم ل ٟٔختى ٌٗم  ،بهما هي
واٗ٢ت خاٞ، ٫البض مً ججغٍضَا مً ٧ل ما ًجٗلها زانت به  ،لخهبذ خ٨ما ٖاما ل٩ل مً
ً٩ىن طلٗٞ ٪له .
وؤما جسغٍج اإلاىاٍ ٞهى ؤًًا ال ًبدض ًٖ الخ٨م  ،الخ٨م مٗلىم بالىو  ،ل٨ىه ًبدض
ًٖ ٖلت الىو والٟغ ١بحن جىُ٣ذ اإلاىاٍ وجسغٍج اإلاىاٍ ؤهه خُىما هدؿدىض بلى مىهجُت جىُ٣ذ
اإلاىاٍ ً٩ىن الٗلت والخ٨م مٗا مظ٧ىعًٍ  ،ل ً٨في جسغٍج اإلاىاٍ الٗلت مؿ٩ىث ٖنها ٞ ،حرٗ٢ه
الاظتهاص في جسغٍجها  ،والخسغٍج َاَىا َى ؤًًا اظتهاص  ،اظتهاص ٢اثم ٖلى الىٓغ مً ظهاث
مسخلٟت ،الجهت ألاولى ؤخُاها ٢ض ًخٗل ٤في َظا الاظتهاص باللٛت الىانٟت اإلا٣غعة للخ٨م ٞ ،ةطا
٢ا٫

﴿﴿   

﴾ ٞةهه اٖخبر َظٍ الهٟت اؾم الٟاٖل ماطهت

بالخٗلُل ٞ ،اقخ٣ذ الٗلت مً َظا الىن ، ٠وؤخُاها ال ً٩ىن مخٗل٣ا بهٟت وبهما الهٟت
مؿ٩ىث ٖنها ومظ٧ىع  ِ٣ٞألاُٖان ٦ما في الغبىٍاث ٦ما ظاء في الجضًض الخمغ بالخمغ بلى ٢ىله
ًضا بُض ٞ ،هظٍ ألاظىاؽ الؿخت َل الغبا مدهىع ٞيها  ، ِ٣ٞما ط٦غ ونٟا وبهما اؾخيبِ
الٗلماء مً َظٍ ألاظىاؽ ونٟا ٞ ،ىٓغوا ٞيها ٞىظضوا في ألامىا ٫نٟت ججم٘ بُنهما وهي
ّ
ٞدكاح هٓغَم في جبحن مغاص الكغٕ ٞ ،بًٗهم ٢ا ٫بهما ٧ىجها
الُ٣مت ،وهٓغوا ُٞما جب٣ى
مُٗىما وبًٗهم ٢ا ٫بل بجها ج٩ا ٫ؤو جىػن وبًٗهم ٢ا ٫بهما ل٩ىجها مُٗىما ل ً٨م٘
اإلاُٗىمُت نٟت ؤزغي وهي الا٢خُاث والاصزاع ٞ ،ال الا٢خُاث والاصزاع مظ٧ىع وال اإلاُٗىمُت
مظ٧ىعة وال الىػن والُ٨ل مظ٧ىع  ،ل٨نهم خاولىا ؤن ًًٗىا َظا الىو في بَاع ٦لي اؾمه
٢هض الكاعٕ  ،ومً َاَىا ؾُ٩ىن جسغٍج اإلاىاٍ َى الىٓغ الٗام الٛالب في ٧ل ؤخ٩ام الكغَٗت
َ ﴾ل لخم
          ﴿ ﴿ ،
الخُل خال٫؟ ٖىض مالٖ ٪لى ألا٢ل لِـ بدال ،٫و٢ا ٫محز هللا بحن الىٗم وبحن الخُل والبٛا٫
والخمحر ٣ٞ ،اَ ٫ىا﴾           ﴿ ٥
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و٢اَ ٫ىا ﴿ ٞ ﴾         ما ط٦غ
ؤجها جا٧ل ٞ ،اقخ ٤مً َظا الىن ٠خ٨ما ؤزغط به طل ٪مً طل٦ ، ٪شحرة هي ؤخ٩ام الكغَٗت
 ،التي بجي ٞيها الخ٨م ٖلى جسغٍج اإلاىاٍ  ،محرار الجضة َل َى جد ٤ُ٣مىاٍ ؤو جسغٍج مىاٍ
ؤو جىُ٣ذ مىاٍ ؟ وؤهخم في الهالة بطا و ٘٢ل٨م الؿهى ج٩ىهىن في بَاع جد ٤ُ٣اإلاىاٍ  ،بطا ٦ىذ
مالُ٨ا جغي ؤن الى٣و ًىظب السجىص ال٣بلي والؼٍاصة جىظب السجىص البٗضي  ،وجُ٣م خ٨م٪
ٖلى ما اؾخ٣غ ٖلُه ٣ٞه ، ٪ال بإؽ  ،لَ ً٨ب ؤهه و ٘٢ل ٪الؿهىان مٗا ٢بلي وبٗضي [ ،
الُلبت ً :جؼت ال٣بلي  ،وٛلب ال٣بلي ألن الى٣هان ؤولى مً الؼٍاصة (بازخهاع)] ؤال جغون ؤه٨م
جبدشىن ًٖ ٖلت الخ٨م  ،ج٣ىلىن بإن الٗلت َاَىا ؤ٢ىي مً الٗلت َاَىا وؤن الخ٨مت َىا
ؤ٢ىي مً َاَىا ٨ٞ ،إه ٪ج٣اعن بحن مىاَي الخ٨محن مٗا  ،وحٗخبر ؤن َظٍ ٢ىٍت ألجها جازغ في
الهالة ؤنال وألازغي ٨َ ،ظا جيصخئ هىٖا مً جسغٍج مىاٍ ٞ ،ةطا اؾخ٣غ مٗ ٪الخ٨م مسغظا
ٖضث بٗض طل ٪بلى جد٣ُ٣ه ؤي ؤن حٗمل به  ،وَ٨ظا في ٧ل الخ٩الُ ٠الكغُٖت التي لم جظ٦غ
ٞيها ٖللها و بهما جم اؾخيباٍ الٗلت واؾخسغاظها منها ٖ ،لل الهىم ؟ جىظض ههىم ٖليها ؟ ؤم
مجتهض ٞيها ؟ مجتهض ٞيها  ،ؤي اظتهاص جىُ٣ذ اإلاىاٍ ؤم جسغٍج اإلاىاٍ؟ جسغٍج اإلاىاٍ  ،والؼ٧اة ؤي
اظتهاص ٞيها ؟ جسغٍج اإلاىاٍ  ،ختى بن ابً الٗغبي اإلاٗاٞغي في ؤخ٩ام ال٣غآن ّ
جمغص ٖلى مال٪
وٖلى مظَب مال ٪في الخًغواث والٟىا٦ه واٖخبر ؤن ٖلت الخ٨م ُٞما ؤهاَه الكغٕ
باإلاٗغوقاث وٚحر اإلاٗغوقاث ٞ ،اقخ ٤مً َظا الىنٖ ٠لت ٚلبها ٖلى ما اٖخبر ٖمال ألَل
اإلاضًىت .
[َالب  :بهظا الاٖخباع ؤًم ً٨ؤن ه٣ى ٫ؤن اإلاجتهض ٌؿل ٪مؿل ٪جسغٍج اإلاىاٍ زم بٗض طل٪
جد ٤ُ٣اإلاىاٍ ٖلى ق٩ل جغجُبي ؟] ب٩ل جإُ٦ض ،ألن جسغٍج اإلاىاٍ وجىُ٣ذ اإلاىاٍ ٖىضٍ ٖال٢ت
باؾخيباٍ الخ٨م  ،والاؾخيباٍ ٖلى هىٖحن  ،اؾخيباٍ مً الىو وَى الظي ط٦غهاٍ في حٗغٍ٠
الٛؼالي في ألاو ، ٫والظي ٌكترٍ ُٞه ٖلم باللٛت الٗغبُت وٖلم ب٨ظا َ ،ظا اؾخيباٍ م٘ الىو
 ،و اؾخيباٍ م٘ ٖضم الىو الظي ؾماٍ الٛؼالي هٟؿه الىٓغ الُ٣اسخي  ،وَظا الىٓغ الُ٣اسخي
ً٣ىم ٖلى َظًً اإلابضؤًً جىُ٣ذ اإلاىاٍ وجسغٍج اإلاىاٍ  ،و٦الَما ًبدض في ٖلت الخ٨م ٞ ،ةطا
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بدض ًٖ ٖلت الخ٨م ٖمم الخ٨م ٞهاعث الىاػلت مؿ٩ىث ٖنها مؿخيبِ لها خ٨مها َ ،ل مً
الىو ؤم مً ٚحر الىو ؟ مً ٚحر هو ً ،ب٣ى ٖىضها بق٩ا٧ ، ٫ل ؤخ٩ام الكغَٗت جدخاط بلى
جد ٤ُ٣مىاٍ ٦ ،ما ٢ا ٫الكاَبي والٛؼالي ُٞما بٗض ًدخاط بلُه ٧ل مٟتي و٧ل ٢اضخي و٧ل
ُ٣ٞه ٧ ،لهم ًدخاظىن بلى جد ٤ُ٣اإلاىاٍ  ،ؤجضعون لم؟ ؤمغ بؿُِ  ،ازخال ٝؤخىا ٫الىاؽ ،
بل ازخال ٝخا ٫الىاخض ولِـ الىاؽ بخٗضص ،اإلا٩ل ٠الىاخض ًسخلٟداله مً خا ٫بلى خا، ٫
ُٞخٛحر الخ٨م بدؿب خاله .
وبٗض َظا ًم ً٨ؤن ه٣ى ٫ؤن مىاهج الاؾخيباٍ لألخ٩ام ٖلى ألا٢ل ُٞما عؤًىاٍ م٘ الٛؼالي
بلى خضوص الؿاٖت ٖ ،لى هىٖحن  :اظتهاص اؾخيباَي واظتهاص ُ٢اسخي واظتهاص ججزًلي  ،ؤما
الاؾخيباَي ٞمً الىو وؤما الُ٣اسخي ٗٞىض ٖضم الىو وؤما الخجزًلي ٞهى جد ٤ُ٣اإلاىاٍ  ،بٗض
َظا بطا ٢غؤجم ٦خاب الكاَبي ؤو ٦خاب مً ٦خب بٗض الكاَبي ؤو الٛؼالي وظاء٦م الؿاا، ٫
اعؾم مؿاعاث مٟهىم جىُ٣ذ اإلاىاٍ وجسغٍج اإلاىاٍ وجد ٤ُ٣اإلاىاٍ [،مداوالث الُلبت ] ما ؤهخم
ُٞه آلان حكخٛلىن وجدىا٢كىن وجخسانمىن هي ُٞه بقاعة ل٨م ألظل ؤن حؿخىٖبىا ؤن ٖلم
ألانىٖ ٫لى وظه الخهىم و٧ل الٗلىم ؤلاؾالمُت بداظت الُىم بلى بٖاصة ال٨خابت ٖ ،ىىاجها
"مٟاَُم الٗلىم ؤلاؾالمُت :الخاعٍش والخدىالث"  ،ؤهخم آلان في مؿاع ال٣ٟه و ألانى ، ٫ؤطَب
ب٨م بلى مشا ٫في مؿاع ال٣غآن والخضًض  ،باهلل ٖلُ٨م َل ًم ً٨ؤن ج٣ىلىا لي ما هي ٖلىم
ال٣غآن؟ َل اإلا٩ي واإلاضوي ٖلم ؤو ؤزباع؟ َل ؤؾباب الجزوٖ ٫لم ؤم و٢اج٘ وؤزباع ؟ َل الٗام
والخام ٖلم ؟ ؤم ٢اٖضة في ٖلم؟ مً ٦خب في ٖلىم ال٣غآن ؟ متى ٦خب الؿُىَي ؟ ، ٌ 911
ومً ٢بله ؟ الؼع٦صخي  ، ٌ 794ومً ٢بله ؟ َىا بق٩اٖ ، ٫لىم الخضًض ؟ ابً حجغ في قغخه
لىسبت ال٨ٟغ اإلاؿمى بجزَت الىٓغ ٢ا " ٫ؤو ٫مً نىُٞ ٠ه الغامهغمؼي و لم ٌؿخىٖب وظاء
بٗضٍ الىِؿابىعي في ٖلىم الخضًض ولم ًٟهل وظاء بٗضٍ الخُُب ولم حهظب" ٢ا ٫بٗض طل" ٪
وجغ ٥للمؿخىٖب " الؿاا ٫الٗلميَ ،ظٍ اإلاٟاَُم ه٣ضًت ،بإي مُٗاع ٢ا ٫له لم ٌؿخىٖب ،
والشاوي لم ًٟهل والشالض لم حهظب ؟ لهظا ؤ٢ى ٫ل٨م ابدشىا َل ؾخجضون مً بدض في مشل
َظٍ ألامىع  ،بن ؤ٦بر زاثب في جاعٍش الٗلىم ؤلاؾالمُت َى مٟهىم الى٣ض إلاٟاَُم الٗلىم ٌٛ ،لب
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ٖلُىا َاب٘ الجم٘ والخ٨ضٌـ  ،وَُٛب ٖلُىا في صعاؾاجىا بلى الُىم َاب٘ الى٣ض والخإؾِـ ،
ًم٨ى٨م ؤن جدًغوا مىا٢كاث ؤو جغوا صلُل ألاَغوخاث وؾترون مؿخىي الى٣ض في الٗلىم ،
وَا ؤهخم آلان آزغ ٞهل ٖىض٦م في َظٍ ال٨غاسخي  ،ؾخٟخ٣ض٦م وؾخٟخ٣ضوجها  ،لُٞ ً٨ما بٗض
بطا لم جىَىىا ؤهٟؿ٨م ٖلى مٗجى مماعؾت الى٣ض في الٗلم ٧ىهىا ؤه٨م ؾخ٩ىهىن ٖلى َىامل
الهىامل ٢ ،ض ً٣ى ٫ؤخض٦م الىا ٘٢نٗب وال ٌؿاٖض  ،ؤ٢ى ٫له َظا مً ُ٦ض الىٟـ  ،ال
ؤعٍض٦م ؤن جدخجىا بالىا٦ ، ٘٢ما ُ٢ل ًٖ اإلاكغ٧ىن ؤجهم ٢الىا

﴿        

ّ
جدخجً ٖلى ظهل ٪بجهل ؤبُ ، ٪الُىم مٟغوى ؤن
، ﴾       ال
جسىيىا َظا اإلاؿاع ال ٖلى ؾبُل الخهىٖ ٫لى وُْٟت  .الٗلىم الُىم مؿخمغة ٖلى ما حٗهضٍ ،
زظ مشال مٟهىم الاظتهاص ومٟهىم اإلاهلخت واصزلىا بلى الكُش  googleواهٓغوا ٦م مً ٦خاب
ُ
٦خب  ،واهٓغوا َل مً واخض اؾخُإ ؤن ٌٛحر في مٟهىم اإلاهلخت ٦ما ٦خبه الٛؼالي  ،واهٓغوا
َل مً ؤخض اؾخُإ ؤن ٌٛحر مٟهىم الاظتهاص ٦ما ٦خبه الٛؼالي  ،ال٩ل ًى٣ل ًٖ ال٩ل.
الٛؼالي بطا ٢ض ط٦غ َظٍ ألاهىإ مً الاظتهاص ٞ ،ما مدلها وما قغوٍ الاظتهاص ٞيها َ ،ل هي
هٟـ قغوٍ الاظتهاص ألاو ٫ؤم ال ؟ الاظتهاص الظي ٢الىا ُٞه ًدخاط بلى زماهُت ٖلىم َ ،ل
هدخاظها في جسُ٣ذ اإلاىاٍ َ ،ل هدخاظها في جىُ٣ذ اإلاىاٍ ؟ ؤم هدخاط بلى قغوٍ ؤزغ  ،بلى
الُىم ال ؤخض بدض في َظا  ،ؾخ٣ى ٫لي ج٩لم ٖنها الكاَبي  ،و٢ض ٗٞل حٗالىا هىٓغ آلان في
جىٓحر الكاَبي لكغوٍ الاظتهاص  ،وٞ ٠ُ٦همه اإلاٗانغون  ،ووُٗض بزاعة ؤلاق٩ا ٫مً ظضًض ،
ا٢غئوا في مىاػل٨م ؤهىإ الاظتهاص ٖىض الكاَبي وجد ٤ُ٣اإلاىاٍ بىىُٖه اإلاى ُ٘٣وٚحر اإلاى، ُ٘٣
َظٍ ز٣اٞت ٖامت  ،اٞخدىا آلان ٖلى الكاَبي في اإلاؿإلت الشاهُت  ،الخٓىا ماطا ٢ا ٫الكاَبي "
إهما جملطل دزحت الاحتهاد ملً اجطِ بوضُحن :ؤحدهما َهم مٓاضد الشسَهت نلى ٖمالها
 .والثاوي :الخمً٘ مً الاطخيباؽ بىاء نلى َهمق َيها.

" َظا الخم ً٨مً الاؾخيباٍ ؤًً

وظضجمىٍ مً ٢بل ؟ ٖىض الٛؼالي  ،مً زال ٫الٗىىان اجطر ل٨م ؤن الاظتهاص ًدخاط بلى قغَحن
 ،اهخ٣لىا بلى اإلاؿإلت الخامؿت ً٣ى " : ٫املظإلت الخامظت  :الاحتهاد إن حهلٔ باالطخيباؽ مً
الىطوص َالبد مً اشتراؽ الهلم بالهسبُت  ،وإن حهلٔ باملهاوي مً املطالح واملُاطد
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مجسدة نً اْخػاء الىطوص لها ؤو مظلمت مً ضاحب الاحتهاد في هطوص َال ًلصم مً
ذل ٚالهلم بالهسبُت  ،وإهما ًلصم الهلم بمٓاضد الشسم مً الشسَهت حملت وجُطُال خاضت "
بطا بحن اإلاؿإلت الشاهُت واإلاؿإلت الخامؿت ازخلٟذ الكغوٍ  ،إلااطا و٠ُ٦؟ ؤزبرووي مً بدض
في َظا  ،اهٓغوا في اإلاؿإلت التي بٗضَا  ،اإلاؿإلت الؿاصؾت ٢ ،اْ " ٫د ًخهلٔ الاحتهاد بخملُٓٔ
املىاؽَ ،ال ًُخٓس في ذل ٚإلى الهلم بمٓاضد الشازم ٖ ،ما ؤهق ال ًُخٓس َُق إلى مهسَت نلم
الهسبُت" ٞةطا جد ٤ُ٣اإلاىاٍ ال ٌكترٍ له ال الٗلم بالٗغبُت وال الٗلم بم٣انض الكغَٗت  ،في
ألاو٢ ٫ا ٫الاظتهاص ال ً٩ىن بال بكغَحن بٗض طل٢ ٪اَ ٫ىا ٥اظتهاص صوجهما  ،وَىا ٥اظتهاص
بإخضَما صون آلازغ  ٠ُ٦ ،هغَ ٘ٞظا الخىا ٌ٢والخٗاعى في ٦الم الكاَبي ؟ .
اطَبىا بلى اإلاؿإلت الٗاقغة ً ،خ٩لم ٞيها ًٖ مغاٖاة مأالث ألاٗٞاَ ، ٫ل مغاٖاة مأالث
ألاٗٞا ٫اظتهاص ؤو لِـ اظتهاص؟ اظتهاصَ ،ل َى اؾخيباَي ؟ َل َى مً جد ٤ُ٣اإلاىاٍ ؤو مً
جىُ٣ذ اإلاىاٍ ؤو جسغٍج اإلاىاٍ ؤو َى اظتهاص ظضًض ؟ وما هي قغوَه ؟ ما مدله ؟
َى اظتهاص واخض بال ؤن له ٢ىاٖض ومؿال ٪بدؿب هىٕ اإلاُلىب في َظا الاظتهاص ٧" ،ل
جدذ الٗلم بد٨م الكغَٗت"  ،عخم هللا الٛؼالي ٞ ،إي َغ ١وؤي ٢ىاٖض وؤي مؿال٪؟ َظٍ
َمىم مً ٚمىم ٚ ،اًتها شخيء واخض ،بزاعة ؤ٩ٞاع٦م لخضع٧ىا ؤن بالٟٗل ًم ً٨ؤن هُىع الضعؽ
ألانىلي ٦ما ًم ً٨ؤن هُىع الضعؽ الخضًثي والضعؽ الخٟؿحري ،وهخجاوػ مغخلت الخ٣لُض
والخل٣حن وخ ٟٔاإلاٗلىماث بلى ؤن هشحر ؤلاق٩االث وخؿبىا في الٗلم ؤن هشحر ؤلاق٩ا ، ٫بلى
ألاؾبىٕ اإلا٣بل بن قاء هللا حٗالى.
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في مؿاع ألا٩ٞاع الخٓخم  ٠ُ٦بضؤها م٘ الٛؼالي في اإلاٟهىم واهخ٣لىا بلى بق٩ا ٫ظؼجي ؤوعصٍ في
ؾُا ١بٖاصة الىٓغ في قغوٍ الاظتهاص ٞإزبذ ؤهه ًم ً٨ؤن ً ٘٣اظتهاص ؾماٍ الىٓغ الُ٣اسخي ،
وزغظىا مً الىٓغ الُ٣اسخي وٖضها بلى بق٩ا ٫الاظتهاص في مجا ٫الٗلل  ،واؾخيبِ مىه زالر
مهُلخاث ٦بري هي جد ٤ُ٣اإلاىاٍ وجىُ٣ذ اإلاىاٍ وجسغٍج اإلاىاٍ  ،والخٓىا  ٠ُ٦ؤن َظا
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الىٓغ ؤٟٚله الضاعؾىن بل ؤخضزىا ُٞه ما لم ً ً٨ؤبى خامض ًخهىعٍ ٞىَمىا في مٗاهُه ٦ما
عؤًىا م٘ جد ٤ُ٣اإلاىاٍ واؾخ٣غ الىٓغ م٘ ؤبي بسخا ١الكاَبي مىنىال بىٓغ ظضًض اٞخخذ به
الكاَبي ٦خاب الاظتهاص ٞ ،إ٢امه ٖلى مٗىُحن ٦الَما مؿخمض مً ٖمل الٛؼالي ٦ما بُيذ مً
٢بل ٞ ،اإلاى ُ٘٣وٚحر اإلاى ُ٘٣بمٟهىمهما وؤمشلتهما وخضوصَما في ٧ل طل ٪لم ٌٛاصع الكاَبي
الٛؼالي ولى لخٓت واخضة  ،زم ؤزغث مٗ٨م في آزغ الل٣اء بق٩اال مغجبُا باإلاؿإلت الشاهُت التي
اٞخخذ بها الكاَبي ال٣ى ٫في قغوٍ الاظتهاص ٩ٞ ،ان الؿاا ٫ؤي اظتهاص جل ٪التي هي قغوَه ،
و٧ان بىصي ؤن ؤٞخذ ٖلى اإلاٗانغًٍ الظًً ٢غئوا الكاَبي لىشحر الؿاا : ٫جغي َل ٞهمىا ٦الم
الكاَبي  ،ل ً٨اإلا٣ام ال ٌؿخُ٣م م٘ ما هدً ُٞه  ،وبوي ؤعي عئوؾا ؤًىٗذ و٢ض خان ُ٢اٞها ،
ما ب٣ي ل٨م ؤ٦ثر مً قهغ زم جيخهي ٖ٣ضج٨م مً َظا الخجم٘ الٗلمي ٖلى ؤن بن ٌؿغ هللا ل٨م
صعاؾت في مؿخىي اإلااؾتر وَؿغ هللا لي ؤًًا ؤن ؤال٨ُ٢م ًىمها في الاظتهاص اإلا٣انضي بماؾتر
اإلاظَب اإلاال٩ي ؤو في اإلاضاعؽ ال٣ٟهُت بماؾتر ال٨ٟغ ؤلاؾالمي  ،ألُٖض مٗ٨م الىٓغ مً ظضًض ،
لجراظ٘ ُٞه ؤ٢ىا ٫اإلاٗانغًٍ وؤبحن ل٨م ب٩ل ؤؾ ٠وخؿغة ؤن ٦شحرا ممً ٢غؤ الكاَبي لم
ًٟهمه  ،وؤن ٦شحرا ممً ٢غؤ الٛؼالي ْلمه  ،ؤبا بسخا ١ل٣ض اعجُ٣ذ نٗبا خحن بضؤث بإؾلىب
الخهغ ٢اثال و٢ىل ٪في َظا اإلا٣ام ًهٗب ٖلى مشل ٪ؤن ًضاهُه ٣ٞض خؼث نٟت الخإؾِـ
والخإنُل وؾاعث بظ٦غ ٥الغ٦بان ٞ ،إي شخيء ه٣ضم هدً الُىم بال بزاعة ؤؾئلت للٟهم ال هغٍض
ٚحر الٟهم ٩ُٞ ،ىن الؿاا ٫ألاو ، ٫جل٨م الكغوٍ التي اٖخبرجمىَا ألي اظتهاص هي ؟ ؤي اظتهاص
طا ٥الظي جل ٪قغوَه ؟ وبهىا ًا ؤبا بسخا ١مما اؾخٟضهاٍ مى ٪ومً ٚحر ٥هضع ٥ؤن
الخدهُل الٗلمي باإلا٣انض ًخىٖ ٠٢لى اظتهاص  ،ؤلِـ َظا صوعا ؟ وبال ٞهىا ٥مٟهىم آزغ
لالظتهاص ٚحر َظا الظي هضهضن خىله  ،بن الخم ً٨مً الاؾخيباٍ َى م٣ام اظتهاصي ًدخاط بلى
قغوٍ وؤهذ ٢لذ في الىو بإن جدهُل الٟهم ًخىٖ ٠٢لى ٖلىم ومٗاعٞ ، ٝةطا اَضها ؾىاء
الهغاٍ  ،الُىم بزىاوي وؤزىاحي خحن ٌُٛب الى٣ض الٗلمي ًٖ مىاهج الخضعَـ ًهبذ الخ٩ىًٍ
ٖباعة ًٖ اؾخيؿار  ،وؤؾٟاٍ ٖلى ٞئاث مً الباخشحن  ،جىَمىا ؤن الُالب في َظا اإلا٣ام
٢انغون ًٖ مماعؾت الى٣ض ومغاظٗت الباخشحن واإلاهىٟحن  ،وبوي ؤعبإ ب٨م ؤن ج٩ىهىا في َظا
اإلا٣ام وؤعبإ بىٟسخي ؤن ؤُٖض ال٨الم ج٣لُضا ،اٞخدىا ٖلى الىو لى٣غؤ ما جهىعٍ ؤبى بسخا١
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الكاَبي في َظا اإلا٣ام  ،اإلاؿإلت الشاهُت في باب الاظتهاص "املظإلت الثاهُت  :إهما جملطل دزحت
الاحتهاد ملً اجطِ بوضُحن  :ؤحدها َهم مٓاضد الشسَهت نلى ٖمالها والثاوي الخمً٘ مً
الاطخيباؽ بىاء نلى َهمق َيها  .ؤما وَٓ :ٛد مس في ٖخاب املٓاضد ؤن الشسَهت مبيُت نلى
انخباز املطالح  ،وؤن املطالح إهما انخبرث مً حُث وغهها الشازم ٖرل ، ٚال مً حُث
إدزإ املٙلِ  ،إذ املطالح جخخلِ نىد ذل ٚباليظب وإلاغاَاث ،واطخٓس باالطخٓساء
الخام ؤن املطالح نلى زالر مساجب َ ،ئذا بلٌ إلاوظان مبلًا َهم نً الشازم َُق ْطده في
ٗل مظإلت مً مظائل الشسَهت ،وفي ٗل باب مً ؤبوابهآَ ،د حطل لق وضِ هو الظبب،
َُي ججزلق مجزلت الخلُُت للىبي ضلى هللا نلُق وطلم في الخهلُم واَخُا والح٘م بما ؤزاه هللا .
وؤما الثاوي َ :هو ٗالخادم لألو ٛ؛ َئن الخمً٘ مً ذل ٚإهما هو بواطؿت مهازٍ مملخاج
إليها في َهم الشسَهت ؤوال  ،ومً هىا ٗان خادما لألو ، ٛوفي اطخيباؽ حٙام زاهُا  ،لً٘ ال
جكهس زمسة الُهم إال في الاطخيباؽ َ ،لرل ٚحهل شسؾا زاهُا  ،وإهما ٗان و ٛهو الظبب
في بلوى هره املسجبت  ،ألهق املٓطود  ،والثاوي وطُلت ".

بإؾلىب الخهغ ٢ا ٫بهما جدهل

صعظت الاظتهاص إلاً اجه ٠بىنٟحن بهما جدهل صعظت الاظتهاص إلاً اجه ٠بىنٟحن  :ؤخضَا
ٞهم م٣انض الكغَٗت ٖلى ٦مالها والشاوي الخم ً٨مً الاؾخيباٍ بىاء ٖلى ٞهمه ٞيها َ ،ما
قغَان بطا :الٗلم باإلا٣انض والخم ً٨مً الاؾخيباٍ  ،زم ؾِكغح ل٨م ما م٣هىصٍ باإلا٣انض ،
مغاصٍ باإلا٣انض َاَىا  ،الًغوعٍاث والخاظُاث والخدؿُيُاث  ،وله ٞيها ُ٢ض منهجي ص ٤ُ٢خحن
اٖخبر ؤن َظٍ ال٩لُاث الكغُٖت ً ٘٣الىٓغ ٞيها مً ظهت اٖخباع الكغٕ لها ألجها ًخٟاوث الىاؽ
في ج٣ضًغَا ُٞلؼم ؤن ٌؿىض ج٣ضًغَا بلى ظهت مداًضة ولم ج ً٨جل٨م الجهت بال هللا وعؾىله
﴿        ،       
[ ﴾       سورة النور آية ]47،48

الهىاٖت َاَىا هي

نىاٖت إلاٟهىم الهالح والٟؿاص  ،ما الًابِ في اٖخباع الهالح في ألاقُاء والٟؿاص في ألاخباء ،
الًابِ ُٞه َى الكغٕ  ،لَ ً٨ظا الاٖخباع َاَىا  ٠ُ٦ههل بلُه  ،بالىو ؤمام٨م ال جإجىا
بصخيء مما ٖىض٦م  ،مً الىو  " ، ِ٣ٞجخخلِ نىد ذل ٚباليظب وإلاغاَاث" مٗجى طل٪
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ؤهه البض مً مُٗاع للىحي٢ ،اَ "٫ئذا بلٌ إلاوظان مبلًا َهم نً الشازم َُق ْطده " ٠ُ٦
بل ٜمبلٛا في الٟهم ًٖ الكاعٕ مغاصٍ ؟ ًٟ ٠ُ٦هم َظا اإلاغاص ًٖ الكاعٕ ؟ ًٟ ٠ُ٦هم ٢هض
الكاعٕ ؟ لً جهل بلى ٞهم مغاص الكاعٕ وم٣انضٍ بال باظتهاص  ،وؾُىضر طل ٪ؤ٦ثر ُٞما بٗض ،
"وؤما الثاوي َ :هو ٗالخادم لألو ٠ُ٦ "ٛزاصم لألو ٫؟ ً ٠ُ٦سضمه ؟ لً جٟهم م٣انض
الكغَٗت بال بطا جم٨ىذ مً الاؾخيباٍ  ،والخم ً٨مً الاؾخيباٍ َى هٟؿه اظتهاص  ،لظل٢ ٪ا٫
" َئن الخمً٘ مً ذل ٚإهما هو بواطؿت مهازٍ مملخاج إليها في َهم الشسَهت ؤوال"

ٞةطا

َىا ٥مٗاعً ٝدخاط بليها لُصر مىه الٟهم والاؾخيباٍ  ،وبطا جم ً٨مً الٟهم والاؾخيباٍ ،
جم ً٨مً بصعا ٥ال٣هض  ٠ُ٨ٞ ،هجٗل ال٣هض قغَا في الاظتهاص؟ والخم ً٨مً الاؾخيباٍ
قغٍ في الاظتهاص وَى هٟؿه ًدخاط بلى قغوٍ ؟ ال خٓخم آلان ؤلاق٩ا ، ٫ال ؤًْ ؤن ؤبا
بسخا ١الكاَبي ٧ان ؾٟيها َ ،ى ٖالم مخمٌٗ ً٨غ ٝما ً٨خب  ،لَ ً٨ل هدً ٞهمىا ما ؤعاص؟
صٖىها آلان هَ ٪٨ٟظا الىو َ ،ظٍ الخمؿت ؤو الؿخت ؤؾُغ  ،الكاَبي جدضر ًٖ جدهُل
صعظت الاظتهاص  ،بلى ٙمىهب الاظتهاص  ،خحن ج٣ى ٫لبلى ٙمىهب الاظتهاص مٗجى طل ٪ؤه٪
جخدضر ًٖ قغوٍ الاظتهاص  ،ؤي لً ج٩ىن مجتهضا بال بطا اجهٟذ بىنٟحن ازىحن  ،جغي بطا
خ٣٣ذ َظًً الىنٟحن ؤها آلان مجتهض ٞ ،إي اظتهاص َظا الظي ؾإخ٣٣ه بخد٦ ٤ُ٣ال الكغَحن
و٢ض ٦ىذ مجتهضا ؟ الكغٍ ألاو ٫ماطا ٢اُٞ ٫ه؟ ٞهم م٣انض الكغَٗت ٖلى ٦مالها  ،ؾاا: ٫
 ٠ُ٦هٟهم م٣انض الكغَٗت ٖلى ٦مالها؟ باالظتهاص  ،بطا  ٠ُ٦ججٗل ما ًخىٖ ٠٢لى الاظتهاص
قغَا في الاظتهاص ؟ َى صوع  ،بال بن ٦ىذ ج٣هض اظتهاصا آزغ ؤو جهىعا آزغ لكغوٍ الاظتهاص،
والكغٍ الشاوي ما َى ؟ الخم ً٨مً الاؾخيباٍ بىاء ٖلى ٞهمه ٞيها  ،و ٠ُ٦هخم ً٨مً الٟهم ؟
٢ا ٫ل ٪ؤن الٟهم والاؾخيباٍ ًخىٖ ٠٢لى مٗاع ، ٝبطا بطا َى جىٖ ٠٢لى مٗاعٞ ٝهى هٟؿه
ناع اظتهاصا  ،بطا في الىو بق٩ا ، ٫واٖخبر ؤن الخم ً٨مً الاؾخيباٍ َى زاصم  ،مٗجى زاصم؟
ؤهه قغٍ ٢بلي لخدهُل اإلا٣انض  ،البض ؤن ج٩ىن مخم٨ىا مً الاؾخيباٍ  ،جدهُل اإلا٣انض
مخى ًٖ ٠٢الاؾخيباٍ  ،والاؾخيباٍ مخىٖ ٠٢لى مٗاع ، ٝحٗالىا آلان هىٓغ في َظٍ اإلاٗاعٝ
ما هي ؤوال وما َى لىجها  ،زم هىٓغ َل هي ٧لها ٖلى مغجبت واخضة في ال٣ىة الاٖخباعٍت ؤم ال ؟
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وؾدىٓغون ؤن الكاَبي اٖخبرَا اٖخباعا آزغ ٣ٞا ٫جل ٪اإلاٗاع ٝال ًسلى اإلاجتهض بما ؤن ً٩ىن
مخم٨ىا ُٞه خآٞا لها وبما ؤن ً٩ىن وبما ؤن ً٩ىن ٖ ،لى زالزت مغاجب  ،وَظا الترجِب ؤًًا
لِـ م٣هىصا لظاجه وبهما اإلا٣هىص مىه ؤن ًمهض الكاَبي لؿاا ٫آزغ  ،ما هي الٗلىم واإلاٗاعٝ
التي ًلؼم الاظتهاص ٞيها ؟و ًلؼم للمجتهض ؤن ً٩ىن مجتهضا ٞيها ؟ وَى بهظا الىٓغ ًغٍض ؤن ً٣ى٫
ل ٪ؤن اإلاجتهض ًم ً٨ؤن ً٩ىن في جدهُل مغاجب الاظتهاص بما مجتهضا وبما م٣لضا  ،وَظا جهىع
آزغ  ،وَى جهىع لم ًسغط مُل٣ا ٖما جهىعٍ الٛؼالي ٞ ،الٛؼالي ٢بله ؤقاع بلى ؤهه ًم٨ى ٪ؤن ال
ج٩ىن خآٞا وال ٖاعٞا  ،ؤي ؤن ج٩ىن م٣لضا  ،واٖخبر الٛؼالي ؤن الٗلم الظي ًخىٖ ٠٢لُه طل٪
َى الٗلم باللٛت الٗغبُت  ،وخضص ل ٪اإلابل ٜالظي جهل بلُه ٞ ،خٗغ ٝالخض ألاصوى الظي ً٩ىن
ٖلُه  ،وَى مٗغٞت اإلاىُى ١واإلاٟهىم والٓاَغ والىو و٦ ...ما عؤًىا مٗه في قغوٍ الاظتهاص ،
والخانل مً َظا ٧له بطا ؤن الكاَبي ظم٘ َظًً الكغَحن ظمٗا ال ألن ً٣ى ٫ؤهه ال اظتهاص
بال ما اجه ٠بهظًً الكغَحن  ،وبهما ؤعاص ؤن ً٣ى ٫ل ٪بإن هىعي الاظتهاص  ،بما ؤن ًخىٖ ٠٢لى
الٗلم باإلا٣انض ؤو ًخىٖ ٠٢لى ٖلىم ؤزغي هي َظٍ التي ؾُدضصَا ُٞما بٗض ٞ ،خدهُل
مىهب الاظتهاص ؤو صعظت الاظتهاص مٗىاٍ ؤن ًدهل هىعي الاظتهاص .
ا٢غئوا ال٣ٟغة التي بٗضَا " لً٘ هره املهازٍ جازة ً٘ون إلاوظان ناملا بها مجتهدا َيها؛ وجازة
ً٘ون حاَكا لها مخم٘ىا مً الاؾالم نلى مٓاضدها يحر بالٌ زجبت الاحتهاد َيها  ،وجازة ً٘ون
يحر حاَل وال نازٍ ،إال ؤهق نالم بًاًتها وؤن لق اَخٓازا إليها في مظإلخق التي ًجتهد َيها ،
َهو بملُث إذا نىذ لق مظإلت ًىكس َيها شاو ٛؤهل املهسَت بخل ٚاملهازٍ املخهلٓت بمظإلخق،
َال ًٓض ى َيها إال بمشوزتهم ،ولِع بهد هره املساجب الثالر مسجبت ٌهخد بها في هُل املهازٍ
َئذا ٗان مجتهدا َيها ٖما ٗان

املرٖوزة .

مال ٚفي نلم الحدًث ،والشاَعي في نلم ضوَ ، ٛال إشٙا ،ٛوإن ٗان مخم٘ىا مً الاؾالم
نلى مٓاضدها؛ ٖما ْالوا في الشاَعي وؤبي حىُُت في نلم الحدًث َ٘ ،رل ٚؤًػا ال
إشٙا ٛفي صحت احتهاده  ،وإن ٗان الٓظم الثالث َ ،ئن تهُإ لق الاحتهاد في اطخيباؽ
حٙام مو ٖون املجتهد في جل ٚاملهازٍ ٖرلَٙ ، ٚالثاوي  ،وإال َٙالهدم" .
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ًىا٢كها مً خُض جىٞغٍ ٖلى مٗاع ،ٝجل ٪اإلاٗاع ٝبما ؤن ً٩ىن مجتهضا ٞيها ؤوم٣لضا خآٞا ؤو
ٚحر خا ، ٔٞل ً٨في ٧ل ألاخىاَ ٫ى مضع ٥لخاظخه وؤًً ًجضَا بلى ٚحر طلَ ، ٪ظا ٧له ال
بق٩اُٞ ٫ه  ،وط٦غ ألامشلت َىا٦ ٥مال ٪والكاٞعي لٖ ً٨م ٤ؤلاق٩اَ ٫ى ؤهه في ٧ل طلَ ٪ى
ًدخاط بإي خا ٫بلى الاظتهاص في الاؾخيباٍ  ،زم ًسلو بلى الخالنت بحن ؤًضً٨م في الٟهل
"َطل :وْد حطل مً هره الجملت ؤهق ال ًلصم املجتهد في حٙام الشسنُت ؤن ً٘ون
مجتهدا في ٗل نلم ًخهلٔ بق الاحتهاد نلى الجملت  ،بل مس ًىٓظم َ ،ئن ٗان زم نلم ال
ًمً٘ ؤن ًملطل وضِ الاحتهاد ب٘نهق إال مً ؾسٍٓق َالبد ؤن ً٘ون مً ؤهلق حُٓٓت حتى
ً٘ون مجتهدا َُق  ،وما طوى ذل ٚمً الهلوم َال ًلصم ذلَُ ٚق وإن ٗان الهلم بق مهُىا
َُق ولً٘ ال ًخل جٓلُد َُق بملُٓٓت الاحتهاد " بطا آلان الكاَبي ًىا٢ل مؿإلت واخضة في
َظٍ اإلاؿإلت الشاهُت وهي ًُ٢ت الخس ٠ُٟالتي عؤًىاَا م٘ ؤلامام الٛؼالي ،زم ؾا ١ل٨م ألاصلت
ٖلى َظا الخس ، ٠ُٟوبن لم ًلؼم ؤن ً٩ىن مجتهضا في ٧ل اإلاٗاع ٝل٨ىه زو مً طٖ ٥لما
٢،ا ٫البض ؤن ً٩ىن مجتهضا في ٖلم ًخىٖ ٠٢لُه صخت الاظتهاص ،وَظا الىٓغ َى جمُحز إلاغاجب
قغوٍ الاظتهاص مً خُض ٢ىتها ٞ ،بًٗها ًم ً٨ؤن ً٩ىن ُٞه م٣لضا وبًٗها ًلؼم ؤن ً٩ىن
ُٞه مجتهضا وبال لم ًصر مىه الاظتهاص ٞ ،ما هي التي ًصر ٞيها الخ٣لُض وما هي التي ال ًصر ٞيها
الخ٣لُض  ،ؾجري طل ٪الخ٣ا ،ل ً٨آلان ًُ٣م ل ٪ألاصلت ٖلى ؤن جهىعٍ ٗٞال صخُذ  ،ألاو٢ ٫ا٫
ؤهه لى اقترَىا َظٍ الكغوٍ إلاا ٧ان ٖىضها مجتهض بال في الىضعة ممً ؾىي الصخابت  ،اإلاٗل٤
٢ا ٫ختى الصخابت ال ًم ً٨ؤن ًىظض ٞيهم  ،وَظا صخُذ  ،والشاوي ؤن الاظتهاص في اؾخيباٍ
ألاخ٩ام ٖلم مؿخ٣ل  ،بمٗجى ؤهه ًم ً٨ؤن جإزظ م٣ضماث مً ٖلىم ؤزغي ٦ما ٢ا ٫الٛؼالي ،
ومشلَ ٪ىا بٗلىم جإزظ مً ما ٌؿمى الُىم باإلؾخمىلىظُا َ ،ىاٖ ٥لىم جخىٖ ٠٢لى ٖلىم ،
ٞخازظ جل ٪الٗلىم مؿخمضة منها صوهما بغَىت  ،مؿلماث َ ،ظٍ اإلاؿلماث جإزظَا ؤهذ وحٗملها
 ،مً ؤعاص ؤن ًدخج لها ٗٞلُه ؤن ٌٗىص بلى طل ٪الٗلم الظي جضعؾه ٞ ،هىا ًبحن ل ٪ؤن َىا٥
ٖلىم ًم ً٨ؤن ًإزظَا اإلاجتهض مؿلمت مً ؤَل الازخهام ً ،إزظَا مً ٚحرٍ٧ ،ال٣غاءاث
ًإزظَا مً ال٣اعت  ،وؤن ًإزظ مً ٖالم الخاعٍش الىاسخ واإلايؿىر وٍإزظ مً اللٛىي وَ٨ظا ،
بطا َاجه اإلاٗاعً ٝم ً٨ؤن ً٩ىن ٞيها م٣لضا ،ل ً٨الخٓىا َىا ؤن الكاَبي ٢ا ٫ؤن الاظتهاص
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مؿخ٣ل مً الجاهب الاؾخيباَي  ،وَظا الجاهب الاؾخيباَي اإلاؿخ٣ل ًخىٖ ٠٢لى ٖلىم
ومٗاع ،ٝلم ًظ٦غ منها م٣انض الكغَٗت وال ؤي شخيء ،ألهه زضم م٣انض الكغَٗت  ،اهٓغوا بلى
الشالض  " ،الثالث ٕ ؤن هونا مً الاحتهاد ال ًُخٓس إلى ش يء مً جل ٚالهلوم ؤن ٌهسَق،
َػال ؤن ً٘ون مجتهدا َُق  ،وهو الاحتهاد في جىُٓح املىاؽ ،وإهما ًُخٓس إلى الاؾالم نلى
مٓاضد الشسَهت خاضت  ،وإذا زبذ هوم مً الاحتهاد دون الاحتهاد في جل ٚاملهازَثبذ مؿلٔ
الاحتهاد بدوهق وهو مؿلوب " بطا ه٣ى ٫له ًا قاَبي بن ؤؾلىب الخهغ ٖىضُٞ ٥ه هٓغ  ،بال
بن ٦ىذ ج٣هض قِئا آزغ ،ووٟ٢ذ ٖلى ٖباعة ٖىضٍ ٌُٗض ٞيها حٗغٍ ٠الاظتهاص بىٟـ اإلاٗجى
الظي ٢ضمه الٛؼالي  ِ٣ٞؤيا ٝبلُه ل ٟٔؤو ْىا ٢ ،ا ٫الاظتهاص َى اؾخٟغا ٙالىؾ٘ في
جدهُل ؤو ًْ  ،في الخدهُل الٗلمي ٦الم الٛؼالي ؤو الًٓ بالخ٨م الكغعي  ،ؤيا ٝؤو الًٓ
بىاء ٖلى ان َظٍ اإلا٣ضماث هي ٚحر مخُ٣ىت ٖىضٍ ماصام ؤهه ؤزظَا بالخ٣لُض ٞهي ٖىضٍ مٓىىهت
 ،ولى ٧اهذ باالظتهاص ٞهي مخُ٣ىت .
زم ًإجُ ٪آلان بلى ٖم ٤ؤلاق٩ا ، ٫ما َى الٗلم الظي ال ًصر ُٞه بال الاظتهاص لُصر مى٪
الاظتهاص  " ،وؤما الشاوي مً اإلاُالب :وَى ٞغى ٖلم جخى ٠٢صخت الاظتهاص ٖلُهٞ ،ةن ٧ان زم
ٖلم ال ًدهل الاظتهاص في الكغَٗت بال باالظتهاص ُٞه ٞهى بال ُب ٍّّض مًُغ بلُه" َظا الٗلم ألا٢غب
ؤن ً٩ىن َى اللٛت الٗغبُت  ،اللٛت الٗغبُت ٣٦اهىن ولِـ الىدى والهغ ٝوالخدىٍل وال وال وال ..
 خ٣ا ؤقٗغ بالٟسغ  ٠ُ٦ؤه٨م جخ٨بضون ٖىاء ال٣غاءة والخ٨ٟحر وج ٪ُ٨ٟهو الكاَبي ،الخمض هلل الظي بىٗمخه جخم الهالخاث – بطا الكاَبي ًسلو بلى ؤن الٗلم الظي ًخىٖ ٠٢لُه
صخت الاظتهاص في الكغَٗت َى الٗلم باللٛت الٗغبُت  ،خانل َظا ال٨الم ؤن ألامُحن الُىم
الظًً ًجتهضون َم آزمىن ،والظًً لِـ لهم ٞهم في اللٛت الٗغبُت ولى ٧اهىا خٟاْا آزمىن ،
ولى ؾ٨ذ َاالء ظمُٗا إلاا ازخل ٠مؿلمان  ،الازخال ٝلِـ َى الخٗضص في الغؤي  ،حٗضص عؤي
الصخابتوالىبي حي بُنهم ٞ ،ال َى ٞؿ ٤ؤخضا وال اتهمه  ،وال بًٗهم اتهم بٌٗ ،حٗالىا هىٓغ
بلى خالىا حٗهب ؤؾاؾه ٧له َى ألاَىاء ،الجهل واجبإ الهىي
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بطا ٌُٗ ٠ُ٦ض الكاَبي هٓم َظا ؤلاق٩ا ٫بٗض ؤن ٢ضم َظٍ اإلاُُٗاث َاَىا وؤَمُت الٗلم
بالٗغبُت بلى ٚحر طل ، ٪ؤمشلت وبق٩االث وجٟانُل  ،و٢ا ٫ؤهه َى الٗلم الظي ًخىٖ ٠٢لُه ٖلم
م٣انض الكغَٗت و٢ا ٫ؤهه ج٣ضم في ٦خاب اإلا٣انض َظا الىٓغ و٢ا ٫ؤن اإلاجتهض بدؿب مىٗ٢ه
في الٗغبُت ً٩ىن مىٗ٢ه في الكغَٗت زم ٢ا" ٫البد ؤن ًبلٌ مبلٌ ئمت َيها " زم ٢ا " ٫وال
ًٓا ٛإن ضولُحن ْد هُوا هره املبالًت في َهم الهسبُتَٓ،الوا :لِع نلى ضولي ؤن ًبلٌ
في الهسبُت مبلٌ الخلُل وطِبوٍق وؤبي نبُدة و ضمعي  ،الباحثحن نً دْائٔ إلانساب
ومش٘الث اللًت ،وإهما ًُُ٘ق ؤن ًملطل منها ما جخِظس بق مهسَت ما ًخهلٔ باألحٙام
بال٘خاب والظىت  .ألها هٓو : ٛهرا يحر ما جٓدم جٓسٍسه  ،وْد ْا ٛالًصالي في هرا الشسؽ :
إهق الٓدز الري ًُهم بق خؿاب الهسب َ " .....ظا الىو ٦إهه مإزىط مً الٛؼالي خغُٞا ٌٗجي
ؤن الغظل ٧ان بحن ًضي ٦خاب اإلاؿخهٟى  ،بٗض ٦الم الٛؼالي ٢ا ٫في آزغ ال٣ٟغة

"وْد ؤشاز

الشاَعي في زطالخق" ؤًًا َظا الىو مإزىط خغُٞا مً الغؾالت  ،بمٗجى ؤهه ٧اهذ لضًه عؾالت
الكاٞعي  ،واهخبهىا بلى مؿإلت وهي ؤن الكاَبي ه٣ل ًٖ ٖضص ٦شحر مً الٗلماء وع ّص ٖليهم  ،ه٣ل
ًٖ الجىٍجي وع ّص ٖلُه  ،وه٣ل ًٖ الٗؼ بً ٖبض الؿالم وع ّص ٖلُه ،وه٣ل ًٖ ال٣غافي وع ّص وه٣ل
ًٖ آلامضي وع ّص ٖلُه  ،وٖلى البا٢الوي وع ّص ٖلُه  ،بال الٛؼالي ما ًىعصٍ بال في مىًَ الاؾدكهاص
والبىاء ٖلُه .
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ٌؿخمغ الىٓغ لىخدب٘ مىه مؿاع مٟهىم الاظتهاص ٧ ٠ُ٦ ،ان ًىم ؤن ُولض و ٠ُ٦جضاولخه ألاًام
والؿىىن  ٠ُ٦ ،جىالذ ٖلُه ؤًاصي البدض تهظًبا وحكظًبا  ،جض٣ُ٢ا في مٟهىمه  ،مغاظٗت
إلق٩االجه  ،جىؾُٗا لً٣اًاٍ  ،نىٚا إلاهُلخاث ظضًضة مخٟغٖت ٖىه َ ،ظا الىٓغ مهضعٍ
ٖلمان ،ؾدبضي ل٨م ألاًام ؤن ما ٖضاَما باج٘ بالخ٣ؿُِ إلاا ؤهخجاٍ  ،مً مٗانغًٍ ومخ٣ضمحن
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بل ًم ً٨ؤن جضع٧ىا ٖلى ؤن ٦شحرا منهم ما اؾخىٖب َظا الىٓغ  ،ما اؾخىٖبه ،ال في طاجه
وب٢امت اإلاٟهىم وججغٍضٍ ٖما ؾىاٍ  ،وما اؾخىٖبه في وُْٟخه وما ًترجب ٖلى الٗلم به مً بىاء
إلاىهج ال٣ٟه ،مضخى مٗىا في ألاؾبىٕ اإلااضخي بقاعاث وبزاعاث لكغوٍ الاظتهاص وخاولىا ؤن هخدب٘
ٖ٣ل الكاَبي  ،هخٟدهه ٧لمت ٧لمت  ،ظملت ظملت  ،ليؿخىٖب ٖىه ؤوال ما ؤعاص  ،ماطا ٧ان
ً٣هض  ،وؤهخم واظضون مً اإلاٗانغًٍ و٢بل اإلاٗانغًٍ مً لم ٌؿخىٖب ٦الم الكاَبي ،مً
اإلاٗانغًٍ  ،ألامىاث ال ألاخُاء ،الكُش صعاػ في حٗلُ٣ه ٖلى جد ٤ُ٣اإلاىاٍ اٖخبرٍ جد٣ُ٣ا لٗلت
الٟغٕ وه٣ل في طل ًٖ ٪اإلانهاط للبًُاوي ٞ ،هل ٞهم البًُاوي ٦الم الكاَبي؟ َل ٞهم ٦الم
الٛؼالي الظي ه٣ل الكاَبي ٖىه َظا الىٓغ؟ ما ٞهم ٦الم الٛؼالي ٞ ،هظان ٖلمان همىطظان
لهظا ألامغ ٧ ،ان ٖلُه ؤن ً٣غؤ الكاَبي بما في يىء مغظٗه وَى الٛؼالي  ،ؤو ً٣غؤ الكاَبي في
يىء ههىنه  ،الكاَبي ًهغح بإن َظا الخ٨م مٗلىم وال ًبدض ًٖ ٖلخه بل ًبدض ًٖ
مدله ،و٢ض ًدخاط بلُه ٧ل ُ٣ٞه ومٟتي ومجتهض  ،و٢ا ٫ال ًى ،ُ٘٣ومٗلىم ؤن اظتهاص الٗلت
مى ، ُ٘٣وم٘ طلً ٪إبى بال ؤن ًضون والٛغٍب لِـ َى صعاػ وخضٍ بل ؤًًا مً ظاء بٗضٍ
ٌُٗضون هٟـ ؤلاق٩ا ، ٫هٟـ الخُإ ،بطا هدً ؤمام َظا اإلاؿاع ،مؿاع بىاء اإلاٟهىم والخض٤ُ٢
ُٞه.
في قغوٍ الاظتهاص الكاَبي ٦ما ج٣ضم مٗ٨م في اإلاؿإلت الشاهُت بضؤ ٢ىٍا مً زال ٫ؤؾلىب
الترُ٦ب " ،بهما" ؤؾلىب ً٣خضخي خهغا  ،وعؤًىاٍ بٗض طل ٪ب٣لُل ًخهىع بم٩ان خضور اظتهاص
مً ٚحر جل٨م الكغوٍ  ،في هٟـ الاؾخضال ،٫وعؤًىاٍ ؤًًا ًجحز اظتهاصا بكغوٍ صون طل٪
الاظتهاص ٣ٞا ٫والاظتهاص الاؾخيباَي ٖلم مؿخ٣ل َ ،ظا ٢ىله بحن ؤًضً٨م  ،ال ًدخاط ُٞه بلى
ٖلم باإلا٣انض و٢ض نض ، ١ول ً٨ؤي م٣انض؟ مىيىٕ آزغ ،ختى بطا اؾتروخىا وآمىا بما ٢ا٫
ٖلى مٗهىص مً ٢غؤ الكاَبي بٗض الكاَبي م٣لضًً له  ،حؿخىٟ٢ىا اإلاؿإلت الخامؿت  ،اإلاؿإلت
الخامؿت محزث بحن هىٖحن مً الاظتهاص  ،ما ٖاص الاظتهاص واخضا  ،ناع هىٖان  ،اظتهاص ال
ٌكترٍ له بال الٗلم بالٗغبُت واظتهاص ال ٌكترٍ ُٞه بال الٗلم باإلا٣انض ٞ ،ما ٖاص الاظتهاص
اظتهاصا واخضا ؤنبذ اظتهاصان ٖلى ألا٢ل بلى آلان  ،زم جإحي اإلاؿإلت الؿاصؾت ٞخىهي طل٪
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الجؼم الىاعص بظل ٪ألاؾلىب خحن ٢ا ٫بن اظتهاص جد ٤ُ٣اإلاىاٍ ال ًدخاط بلى الٗغبُت ول ً٨بلى
ٖلم بالىا ،٘٢صٖىها آلان هٖ ٠٣ىض َظا اإلاؿخىي ٢بل ؤن هٟخذ هٓغا آزغ الظتهاص آزغ  ،اٞخدىا
ٖلى اإلاؿإلت الخامؿت ٢،ا" ٫الاحتهاد إن حهلٔ باالطخيباؽ" ٌٗجي ؤن َظا الاظتهاص اؾخيباَي ،
َظا الاظتهاص الاؾخيباَي ما مدله؟ وما قغوَه؟ ٣ٞاَ" ٫البد مً اشتراؽ الهلم بالهسبُت"
إلااطا؟ بىاء ٖلى اإلاؿإلت الشاهُت إلاا ٢اٞ ٫ةن ٧ان مً ٖلم ًخىٖ ٠٢لُه صخت الاظتهاص ؤو ال ً٩ىن
اإلاجتهض بال مجتهضا ُٞه ٞهى الٗلم بالٗغبُت  ،لظل ٪اقترَه عؤؾا ٞ ،هل حؿ ِ٣الٗلىم ألازغي؟
ال  ،يمىُا ٖلى خؿب ما ط٦غ  ،بطا ٞةن ٧ان زمت اظتهاص حٗل ٤باالؾخيباٍ ،ماطا ٌٗجي
الاؾخيباٍ؟ ماطا ٌٗجي اظتهاص الاؾخيباٍ؟ ما مدل اظتهاص الاؾخيباٍ؟ ما مدل َظا الاظتهاص؟ ما
مىيىٖه؟ [ؤظىبت الُلبت :ما٧ان ُٞه هو ،ماصام اقترٍ الٗلم باللٛت الٗغبُت ٞهى اظتهاص في
الىوَ ]...ا ؤهخم آلان جخضاولىن اإلادل والكغوٍ ،الخضاو ٫في اإلادل والكغوٍ َى جضاو ٫في
ماَُت الاظتهاص ٞ ،ؿُ٩ىن مٗىا آلان ؤهه لِـ َىا ٥اظتهاصا واخضا  ،بل هي اظتهاصاث ً ،سخل٠
٧ل اظتهاص بدؿب الكغوٍ واإلادل ،حٛحر الكغوٍ وحٛحر اإلادل ماطن بخٛحر اإلاٟهىمٞ ،هاع مٗىا
آلان اظتهاص الاؾخيباٍ مضاعٍ ٖلى ما صعؾخم في مبدض الضاللتَ ،ظا َى الٗلم بالٗغبُت ،لِـ
مٗغٞت الٟٗل والٟاٖل واإلابخضؤ والخبر  ،اإلاُلىب َى الضالالث اللٛىٍت الٗام والخام واإلاغاجب
الشالزت واضر زٟي ٞ ..ةطا هُ٣ض َظا ال٣ى ، ٫لِـ الٗلم بالٗغبُت بهظا اإلاٗجى  ،وبهما الٗلم
بالٗغبُت ٖلى الىدى الظي ُ٢ض به الٛؼالي َظا الىٓغ وَى ؤن ًبل ٜفي الٗلم بالٗغبُت ؤن ًمحز بحن
اإلاىُى ١واإلاٟهىم والخام والٗامَ ..ظا َى الًابِ  ،ومٗلىم ؤن اؾدُٗاب َظٍ اإلاٟاَُم وبىاء
َظٍ اإلاٟاَُم وألالٟاّ التي ج٩ىن في َظا اإلاؿخىي والهٟاث اإلاخٗل٣ت بهظٍ ألالٟاّ ٧ ،ل طل٪
ُٗ٢ا لم ً ً٨لٗلماء الٗغبُت به ٖهض  ،بهما هي نىاٖت جىٓحرًت ؤنىلُت بامخُاػ  ،الٗغبُت
جمضَم مبخضؤ وزبر ٞ ،اٖل ومٟٗى ، ٫اؾمُت وٗٞلُت  ،زبر وبوكاء ،ل ً٨متى ً٩ىن اللٟٔ
ْاَغا ؟ نىاٖت ؤنىلُت  ،متى ً٩ىن هها؟ نىاٖت ؤنىلُت  ،وَ٨ظا جخضزل الهىاٖت
ألانىلُت لخيصخئ ٢ىاهحن حؿٗ ٠الُ٣ٟه في اؾخيباٍ اإلاٗجى مً ال٨خاب والؿىت ُٞ،م ً٨ؤن
ه٣ى ٫بهظا اإلاٗجى َظا مىهج الؾخيباٍ الخ٨م في ما ُٞه هو ،بمٗجى متن  ،ؤعؤًذ بن لم ًً٨
َىا ٥متن ؟ الُ٣اؽ ،الاظتهاص الُ٣اسخي بطا َى اظتهاص ٢اثم ٖلى مبضؤ الخٗلُل  ،مؿال ٪الٗلت
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مٗغوٞت ٖىض٦م ،هي ٢ؿمان ط٦غ و٨ٞغ  ،ؤما الظ٦غ ٞهي التي وعصث بالىو وؤما ال٨ٟغ ٞهي التي
زبدذ باالظتهاص  ،الكاَبي اٖخبر ؤن َظا الاظتهاص الُ٣اسخي ًدخاط بلى اإلا٣انض

"وإن حهلٔ

باملهاوي مً املطالح واملُاطد مجسدة نً اْخػاء الىطوص لها ؤو مظلمت مً ضاحب
الاحتهاد في الىطوص َال ًلصم في ذل ٚالهلم بالهسبُت ،وإهما ًلصم الهلم بمٓاضد الشسم مً
الشسَهت حملت وجُطُال خاضت ، ".الؿاا: ٫ؤوال َظٍ اإلا٣انض هٟؿها  ٠ُ٦ههل بليها؟
باالظتهاص ،بطا َل هي ٢بل الاظتهاص ؤم بٗض الاظتهاص؟ [الُلبت٢ :بل الاظتهاص ،ال بل بٗض الاظتهاص]...
 ٠ُ٦جخهىعون قِئا َى ٢بل وبٗض [َالب ٢ :بل هىٕ مً الاظتهاص] َاَى الٗ٣ل بضؤ ً٨ٟغ،
بخغاط الٗ٣ل مضزل للخ٨ٟحر  ،ألاؾئلت البلُضة جتر٦ىا بلضاء  ،ألاؾئلت اإلادغظت ججٗلىا ه٨ٟغ ،
ؤهخم حٗلمىن ؤن اإلا٣انض جازظ مً الىهىم  ،مؿلم  ،والىو ًدخاط بلى ٢ىاٖض لٟهمه  ،بطا
ماطا ً٩ىن مٗىا في اإلاغخلت ألاولى؟ الاؾخيباٍ ،في الاؾخيباٍ ماطا هٟٗل ؟ ٖملُخان ازيخان ً٣ىم
ٖليهما الىٓغ ألانىلي وٍىٟظَما الىٓغ ال٣ٟهي  ،الخ٨م وٖلت الخ٨م  ،إلااطا البدض ًٖ ٖلت
الخ٨م؟ َىا ًإحي الخىٓحر الكغعي ،الخىٓحر الكغعي لٗلت الخ٨م لخىؾُ٘ صاثغة الخ٨م  ،مٗجى
جىؾُ٘ صاثغة الخ٨م؟ بلخا ١اإلاؿ٩ىث باإلاىُى ، ١بغؤً٨م َل الىٓغ ألانىلي بازخال ٝمضاعؾه
وؤٖالمه ومظاَبه ٖلى ٢لب عظل واخض في اإلاؿإلت؟ ال َ ،ل ٧لهم ًلخ٣ىن اإلاؿ٩ىث باإلاىُى١؟
ال  ،بطا َىا ٥مً ً٣ى ٫ما٧ان في ٦خاب هللا وما ٧ان في ؾىت عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم
ؤخللىاٍ ؤو خغمىاٍ  ،وما لم ًٞ ً٨يهما ماطا هٟٗل به؟[الُلبت :ؤلاباخت ألانلُت] بطا ب٣اء خ٨م
الجاَلُت  ،الاؾخصخاب ؤي ب٣اء ما ٧ان ٖلى ما ٧ان ،ماطا ؾدؿخصخب ؟ الخ٨م ألانلي ،ماطا
٧ان الخ٨م في ألانل؟ ؤلاباخت ،بطا ٧ان خ٨م ألاقُاء َى ؤلاباخت ُٞجب ؤن هؼٍل اإلاباخاث مً
الكغَٗت  ،هي ج٨غاع ػاثضة َ ،ِ٣ٞظا لِـ بصخُذ ،زاهُا َل الصخابت ٖىضما ٧اهذ جإجيهم
الىىاػ٧ ٫اهىا ً٣ىلىن َظا ٖلى ؤلاباخت ألانلُت؟ ًجتهضون ،ما مٗجى اظتهض؟ ما ؤب٣اٍ ٖلى الخ٨م
ألانليٞ ،ةطا الظًً ً٣ىلىن بإنل ؤلاباختَ ،ل ًلخ٣ىن اإلاؿ٩ىث باإلاىُى ١ؤم ًب٣ىهه ٖلى ما
ً
٢بل وعوص الكغٕ؟ ًب٣ىهه ،وبطا ؤبُ٣خه بطا ما ٞاثضة الُ٣اؽ؟ ما الٟاثضة مً الاؾخدؿان؟ ال
شخيء  ،بطا اهتهذ الكغَٗت  .مً الىهىم ٖىض ؤخمض الؼع٢ا في قغخه ٖلى مجلت ألاخ٩ام
الٗضلُت  ،وُٞه ً٣ىٖ ٫باعجحن ماؾٟخحن ج٩لم ٞيهما ًٖ ٢اٖضة ال مؿا ٙلالظتهاص في مىعص الىو
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و٢ا ٫بإن الظي ؤصزلىا َظٍ ال٣اٖضة َاَىا مسُئحن واَمحن ألن باب الاظتهاص مٛل ، ٤وؤوعص
٢اٖضة ؤزغي في باب الُ٣اؽ ما ظاػ ُ٢اؾه ٖلى الغزهت ؤوٖلى الاؾخصىاء ال ً٣اؽ ٖلُه ،و٢ا٫
في َظٍ ال٣اٖضة ؤًًا ٚحر مدخاط بلُه ألن الُ٣اؽ (٧ ..لمخحن ٚحر مؿمىٖخحن) مى ،ُ٘٣لً٨
ال٨الم في جمشُله ٢ ،ا ٫ؤن اإلاؼاعٖت و اإلاؿا٢اة زبدخا ٖلى زال ٝألانل ٌٗ ،جي ؤن ؤلاًجاع ال ً٩ىن
في ظؼء مما جسغظه ألاعى ألن ُٞه ٚغعً ،م ً٨ؤن جيخج َىا وٍم ً٨ؤن ال جيخج قِئاٞ ،لم ًً٨
ؤلاًجاع بالى٣ضٞ ،ةطا ٧ان طل ٪و ٘٢اؾخصىاء ٞال هِ٣ـ ٖلُه الؼٍخىن والؿمؿم ،وَظا ٚحر
صخُذ  ،الكاَض ٖىضي مً َظا ال٨الم بإ٦مله َى ؤن الخىٓحر ال٣ٟهي ٖبر جاعٍش ألامت ًدخاط بلى
مغاظٗاث  ،ومشل َظا ال٣ى ٫بةٚال ١باب الاظتهاص وبةٚال ١باب الُ٣اؽ  ،طا٢ ٥ى ٫حهضم
الكغَٗت ً ،م ً٨ؤن ً٩ىن َىا ٥زلال في الاظتهاص ً ،م ً٨زلال في الُ٣اؽ ،ول ً٨ال ج٣ل
الاظتهاص ال جىا٢ل ُٞه  ،ال صلُل ٖلُه ،بل بالٗ٨ـ ههىم الكغَٗت حُٗي للمجتهض اإلاسُئ
ؤظغا .وٗىص آلان بلى نىاٖت ؤلاق٩ا ،٫بلٛاء الُ٣اؽ ،ؤو ال٣ى ٫باؾخصخاب الخا ٫ماطن
باهُ٣إ الكغَٗت  ،وجهىعوا معي ؤن ًإجُ٨م الٗلماهُىن والخضازُىن وٍ٣ىلىن ل٨م َظا
ال٣اٖضة هغٍض ؤن هُب٣ها ،ما صام باب الُ٣اؽ مٛل٣ا إلااطا جِ٣ؿىن اإلاسضعاث ٖل الخمغ ،اهخهى
الُ٣اؽ مً ال٣غن الغاب٘ ،وج٣ىلىن ؤهه ٖىض٦م ألانل في ألاقُاء ؤلاباخت  .الُ٣اؽ ؤصاة مىهجُت
لخىؾُ٘ صاثغة الخ٨م الكغعي  ،اإلادؿً ُٞه له ؤظغان واإلاسخيء ُٞه له ؤظغ واخض  ،وبال ٞةٚال١
باب الاظتهاص ًُغح الؿاا ٫ؤَى بىو ؤو باظتهاص؟ بن ٧ان بالىو بًخِىا به وبن ٧ان باظتهاص ٣ٞض
٢ا ٫باالظتهاص ،بطا اؾخ٣غ مٗ٨م َظا الىٓغ آلان  ،ؤن الاظتهاص الُ٣اسخي ٢اثم ٖلى مبضؤ الخٗلُل
 ،ومؿال ٪الخٗلُل ٖلى هىٖحن  ،بالىو وباالظتهاص ا٢غئوا ماطا ٢ا ٫الكاَبي

"مجسدة نً

اْخػاء الىطوص لها ؤو مظلمت" بما ؤهه َى الظي ٌؿخيبُها َ ،ى ًجغصَا مً الىهىم ؤو
ًإزظَا مؿلمت مً ناخب الاظتهاص في الىهىم  ،ما َى الاظتهاص في الىهىم؟ الاظتهاص
الاؾخيباَي ،بطا بما ؤهه ً٩ىن له ال٣ضعة لالظتهاص في الىو وَؿخيباٍ الخ٨م و الٗلت مىه ؤو
ًإزظَا مؿلمت مً ٖىضٍ ،ما مٗجى مؿلمت مً ٖىضٍ؟ الخ٣لُض  ،ما حٗلُله؟ ٢ا" ٫والدلُل نلى
ندم الاشتراؽ في نلم الهسبُت ؤن نلم الهسبُت إهما ًُُد مٓخػُاث لُافَ.......ال ًمً٘
مً لِع بهسبي ؤن ًُهم لظان الهسب"...

بطا مً ال ًٟهم الٗغبُت ال ًم ً٨ؤن ً٣ىم
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باالؾخيباٍ  ،ولَ ً٨ل ًم ً٨ؤن ً٣ىم بالُ٣اؽ؟ بطا ؾُ٩ىن اظتهاصٍ طل٣ً ٪لض ُٞه ٚحرٍ ،ؤي
في مإزظٍ ٞ،هى في الٗلم بال٨خاب وبالؿىت م٣لض ولً ً٨صر مىه الاظتهاصٞ ،هى َاَىا َل ًضع٥
الٗلل؟ ال ًضع ٥الٗلل ألهه ؤعجمي اللؿان  ،ل ً٨ؤهذ جغظمذ له وقغخذ له ؤن ؤلاؾالم ّ
خغم
الخمغ لإلؾ٩اع  ،ؾُٟهم اإلا٣هض وٍٟهم الٗلت  ،بطا ؾُ٣ى ٫بطا ؾىدغم ٦ظا لىٟـ الٗلت ،بطا
َى ٞهم اإلاٗجى واؾخ٣غ ٖىضٍ ٞ ،ةطا الصخيء الىخُض الظي ال ًصر الاظتهاص بال به َى الٗلم
بالٗغبُت والٗلم باإلا٣انض ًم ً٨ؤن ج٩ىن ُٞه م٣لضا ٧،ىهه ًجتهض َظا ؤمغ لَ ً٨ل ًجتهض في
الخىُْ ٠ؤم في الخإؾِـ؟ آلان َظٍ الٟخىت ال٨بحرة ٖلى اإلا٣انض بدؿب الكاَبي آلان ما
مدلها مً ؤلاٖغاب؟ في الُ٣اؽ  ،وماطا جٟٗل في الُ٣اؽ؟ ظؼء مً الخٗلُل ٞ ،هل َظا الىٓغ
هٓغ ظضًض؟ ألن َظا الخدضًض للٗلل ج٩لم ُٞه ألانىلُىن ٢ضًما  ،والٛؼالي وٚحرٍ مً
ألانىلُىن ظٗلىا الاظتهاص في الٗلل مً باب اإلاىاؾبت  ،بطا بدؿب َظٍ اإلاؿإلت لم ً٣ضم
الكاَبي ؤي ظضًض ،لٗل الجضًض َى ؤهه وؾ٘ في صاثغة مً ً٣ىم بهظا الاظتهاص واٖخبر اإلا٣لض في
اإلا٣انض ٌؿى ٙله الاظتهاص ،ول ً٨وَل مً قغَه  ِ٣ٞؤن ٌٗغ ٝاإلا٣انض ؤم مً قغَه ؤًًا
ؤن ًٟهم الكغَٗت ب٩املها ؟ ٧ي جضع٧ىا َظا ؤُُٖ٨م مشاال ،ما م٣هض ّ
الٗضة؟ بغاءة الغخم ،
والكغٕ ٢ا ٫ؤن حٗخض اإلاغؤة زالزت ٢غوء ؤو ؤعبٗت ؤقهغ وٖكغة ً ،م ً٨الُىم ؤن ج٣ىم بالٟدو
الُبي اإلاهىع باألقٗت [َالب :ل ً٨ألامغ حٗبضي] بطا ؤًً الٟهم باإلا٣انضٞ ،همخم؟ بطا َل
ًٟ٨ي ؤن ًٟهم اإلا٣هض ؤم البض ؤن ًٟهم الدكغَ٘ وٞلؿٟت الدكغَ٘ والىهىم؟ الدكغَ٘
والىهىم ،وَل ًدخاط بلى الٗغبُت ؤو ال ًدخاط بلى الٗغبُت لٟهم ٞلؿٟت الدكغَ٘؟ ًدخاط.
[َالب َ:ل ًم ً٨ؤن ه٣ى ٫ؤن ؤلاُٞاع في عمًان بؿبب الؿٟغ الُىم مشل َظٍ اإلاؿإلت] ال ،
الغزهت مىىَت َىا بالؿٟغ ولِـ باإلاك٣ت  ،مُل ٤الؿٟغ

﴿     

 ﴾      وهللا ٌٗلم ؤهه ؾخ٩ىن الُاثغة وشخيء ؤًٞل مً الُاثلت عبما ،
ؤما الٗضة مبيُت ٖلى خ٨مت وم٣هض واضر وَى بغاءة الغخم وٞلؿٟخه في الكغَٗت ؤهه هىٕ مً
جدهحن ألاوؿاب  ،بطا إلااطا جيخٓغ اإلاغؤة زالزت ؤقهغ  ،مً الُىم ألاو ٫ج٣ىم بالخهىٍغ ُٞدبحن
ألامغ  ،إلااطا ججلـ في اإلاجزَ ٫ى ٫جل ٪اإلاضة؟ بطا ؤلاق٩اَ ٫ى ؤن الدكغَ٘ لِـ  ِ٣ٞؤن حٗغٝ
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اإلا٣هض بالخ٣لُض َ ،ظا ؤزُغ مجا ٫لالظتهاص ً ،م ً٨ؤن ج٣لض في الٗغبُت وج٣ى ٫ؤن اإلابخضؤ
مغٞىٕ ٖلى ٢ىٞ ٫الن ـ ه٣بله مى ٪م٣لض  ،ل ً٨الخ٣لُض في اإلا٣انض وباإلا٣انض ؟ بل ًجب ؤن
ج٩ىن مجتهضا أله ٪آلان جد٨م الىٓغ اإلا٣انضي في الىهىم ٧لها  ،وجغٍض ؤن ج٩ىن م٣لضا ٞيها
وجٟهم الىهىم ٧لها؟ نٗب َظا ال٨الم ،بال بطا ٧ان ٢هض الكاَبي ٦ما ٢لذ ؤن ًخدضر
ًٖ مؿل ٪اإلاىاؾبت الظي َى الخٗلُل باإلاهلخت ؤو بالخ٨مت  ،وَظا الظي ٢هضٍ الٛؼالي وظاء
مً بٗضٍ آلامضي والغاػي وج٩لمىا ُٞه ،والخٗلُل باإلاىاؾبت ًشحر ه٣اقا آزغ  ،متى ً٩ىن مىاؾبا ؤو
ٚحر مىاؾب؟ لِـ له ألهه َى  ِ٣ٞم٣لض ً ،جب ؤن ً٣ىلىا له بهه مىاؾب  ،وبن ٢الىا له
اهخهى ألامغ بطا طا ٥لِـ باظتهاص  ،متى ً٩ىن مىاؾب ؤو ٚحر مىاؾب؟ ؤهىإ اإلاىاؾبت زالزت
اإلاالثم واإلاىاؾب والٛغٍب ،والٛغٍب مٗىاٍ ؤهه ال حكهض له ههىم ٦شحرة مً الكغَٗت  ،واإلاالثم
ّ
اإلاا٦ض وٚحر اإلاا٦ض  ،واإلاىاؾب وٚحر اإلاىاؾب ٧ ،لها جٟهُالث ٖىض ألانىلُحن اإلاٟغوى ؤه٨م
ِ
صعؾخمىَا مً ٢بل  ،بطا َظٍ ؤلاق٩االث ال٨بري جدخاط بلى جإمالث .
وٗىص بلى الؿاا ٫ألاو :٫ما هي اإلا٣انض التي حكترٍ في َظا الىٓغ الُ٣اسخي ؤو في َظا الاظتهاص
الُ٣اسخي ،ما هي؟ صعؾخم اإلا٣انض ؤلِـ ٦ظل٪؟[وٗم]  ،ما هي اإلا٣انض ؟ َل هي اإلاٗاوي
والخ٨م؟ ؤم هي خ ٟٔالًغوعٍاث والخاظُاث و الخدؿُيُاث؟ ؤم هي خ ٟٔالىٟـ واليؿل
واإلاا ٫والضًً ؟ [َالب  :ال ًىظض حٗغٍ ٠مدضص] َ ،ظا بق٩ا٦ ٫بحر ٧ ،ي جٟهمىٍ اعظٗىا بلى
اإلاؿإلت الشاهُت  ،ما هي اإلا٣انض التي ٌكترٍ في َظا الاظتهاص؟مً زال ٫الىو ٢ىلىا لي لٟٔ
الكاَبي ،ههه ومهُلخه٣ً ،ى ٫الكاَبي

"واطخٓس باالطخٓساء الخام ؤن املطالح زالزت

مساجب"  ،ما هي َظٍ اإلاغاجب الشالر ؟ الًغوعٍاث والخاظُاث والخدؿُيُاث  ،بطا لِؿذ
الخ٨م و اإلاٗاوي والٗلل ،ولِـ ؤًًا ال٩لُاث الخمـ َ .ظٍ هي اإلاٗغٞت الخُ٣ُ٣تَ ،ظا َى
الٗلم الظي ًسغظ ٪مً ه٣ل ألا٢ىا ٫بلى ؤن جٟهم ؤهذ هو الكاَبي  ،جدب٘ الىهىم ج٣غؤَا
هها هها ٧ ،لمت ٧لمت  ،حُٗض ظمٗها  ،وججم٘ قىاعصَا  ،جهلر بحن مخىاً٢يها ومخٗاعييها،
حٗ٣ب بالؿااٖ ٫لى ؾاا ، ٫لخسلو في النهاًت ال بلى الجىاب  ،وبهما بلى ؤن جٟخذ باب ؤلاق٩ا٫
 .ؤؾإل٨م ؾاالا  :ما ٧ان ٖىض٦م مً مٗلىماث ٢بل  ٠ُ٦ ،جبضو ل٨م آلان؟ [ٞيها هٓغ] َظٍ هي
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ؤوٖ ٫ىامل البىاء  ،حؿمى (٧..لمت ٚحر مؿمىٖت) مً مبضؤ الك ، ٪الك ٪اإلانهجي  ،لً ًخٗلم
مً ٧ان واز٣ا ؤهه اهخهى  ،لً ًيخ٣ض مً ٧ان ًًٓ ؤن ٧ل ما بحن ًضًه َى الخ٣ُ٣ت اإلاُل٣ت ،
ولظل٢ ٪ا ٫هللا حٗالى لىبُه لُساَب ؤٖضاءٍ ٖبر الخاعٍش

﴿       

َ ﴾  ل َما مدؿاوٍان خ٣ُ٣ت؟ ال.
ال ًؼاٖ ٫مل الكاَبي بلى الُىم مجهىال  ،ما ٌٗغٞه الىاؽ ٖىه َىامل ؤما الخض ٤ُ٢في مٟاَُم
الكاَبي في الاظتهاص ٖمىما ،في قغوٍ الاظتهاص وؤهىإ الاظتهاص ومىاًَ الاظتهاص  ،ال ًؼا ٫بُنها
وبحن الىاؽ زغٍ ال٣خاص  ،لً هجُب ًٖ ؤلاق٩ا ، ٫ؤه٣ل٨م بلى بق٩ا ٫آزغ .آلان بطا خاولىا ؤن
وؿخجم٘ عؤًا ٖاما صوهما جض ٤ُ٢وال جٟهُل ،وبهما بدؿب ؤلاق٩االث ،الكاَبي جدضر ًٖ
الاظتهاص اإلاى ُ٘٣وٚحر اإلاى ُ٘٣في اإلاؿإلت  ،وجدضر في اإلاؿإلت الشاهُت ًٖ قغوٍ الاظتهاص ،
٩ُٞىن الؿاا ًٖ ٫ؤي اظتهاص ًخدضر؟ ٖل ًٖ َظا الظي ج٣ضم؟ الظي ج٣ضم ال ٌكترٍ الٗلم
بالٗغبُت ؤنال ٞ ،ةن ٧ان جد ٤ُ٣مىاٍ قغَه في اإلاؿإلت الؿاصؾت وَى الٗلم بالىا ، ٘٢وبن
٧ان ُ٢اؾُا الٗلم باإلا٣انض ،الٗلم باإلا٣انض هٟؿه ًخىٖ ٠٢لى اظتهاص آزغ  ،وَى الاؾخيباَي
وٍخىٖ ٠٢لى الٗلم بالٗغبُت ؤنال  ،اإلاؿإلت الؿاصؾت حُُٗ٨م جد ٤ُ٣اإلاىاٍ وال ٌكترٍ ٞيها
الٗلم بالٗغبُت وال الٗلم باإلا٣انض ؤنال ،بطا ٧ان َظا ٖىض٦م واضخا وؤٖلم ؤه٨م
اؾخىٖبخمىَا ٦ةق٩االث اٞخدىا ٖلى اإلاؿإلت الٗاقغة

" الىكس في مأالث َها ٛمهخبر

مٓطود شسنا" في آزغ ٧لمت مىه ٢ا" ٫وهو مجا ٛللمجتهد ضهب املوزد نرب املراّ
مملمود الًب حاز نلى مٓاضد الشسَهت" ًم ً٨ؤن جدظ٧ ٝل ما في الىؾِ وج٣ى ٫الىٓغ في
مأالث ألاٗٞاَ ٫ى مجا ٫اإلاجتهض ،بطا َى اظتهاص  ،الىٓغ في مأالث ألاٗٞا ٫اظتهاص  ،ما مجاله؟ما
مٟهىمه؟ ما قغوَه؟ ما ٢ىاٖضٍ؟ واضر ؤلاق٩اَ ،٫ل َى اؾخيباَي ؟ َل َى ُ٢اسخي؟ جد٤ُ٣
مىاٍ ؟ جىُ٣ذ مىاٍ؟ جسغٍج مىاٍ؟ ال َظا وال طا ٥؟ َا َى الىو ؤمام٨م ابدشىا ًٖ
الٗال٢ت .
حٗالىا ؤلخو ل٨م َظٍ الهىعة آلان  ،الىٓغ في مأ ٫ألاٗٞا ٫مٗخبر قغٖاٞ ،ال ًم ً٨ؤن جٟتي
في ؤمغ بة٢ضام ؤو بةحجام  ،ما مٗجى ؤلا٢ضام ؤو ؤلاحجام؟ الجىاػ ؤو ٖضم الجىاػ  ،بال بٗض ؤن ،
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ؤي بكغٍ  ،بمٗجى ؤه ٪ؤهذ آلان حٗغ ٝالخ٨م الصخيء بالجىاػ ؤو ٖضم الجىاػ وم٘ طل ٪لً
ج٣ى ٫للم٩لَ ٠ى ظاثؼ ؤو ٚحر ظاثؼ  ،بال بٗض ؤن جىٓغ ُٞما ًاو ٫بلُه طل ٪الخ٨م مً مهالر
ؤو مٟاؾض حٗاعى ال٣هض الكغعي مً حكغَ٘ طل ٪الخ٨م بما في طاجه ؤو في ٧لُخه  ،وَظا الىٓغ
ًٟضخي بىا بلى بٖاصة نىاٖت الىٓغ ٖلى الىدى آلاحي :الكغَٗت ٖلى ؤنلحن  ،ؤنل ؤلاطن وؤنل
اإلاىٌ٘ٗ ،جي ؤهه بٗض ٣ٞه الكغَٗت ومٗغٞت ألاخ٩ام في ههىنها وجهبذ ألاخ٩ام ٧لها مٗغوٞت
ٖىضَ ، ٥ظٍ الجاثؼاث بمٗجى الجىاػ ال٨لي  ،وَظٍ اإلامىىٖاث  ،الجاثؼاث مغاجب مىضوب مباح
واظب  ،واإلامىىٖاث مغاجب م٨غوٍ وخغامَ ،ظٍ مٗلىمت ٖىض ٥باالؾخيباٍ و بالُ٣اؽ اهتهُىا
منها  ،لَ ً٨ل ًٟ٨ي الٗلم بالخ٨م ل٩ي جٟتي به ؟ ٢ا ٫البض ؤن ً ٘٣الىٓغ ُٞما ًاو ٫بلُه طل٪
الخ٨م مً مهلخت حؿخجلب ُٞه ؤو مٟؿضة جضؤ ،بطا ًٖ ؤي م٣انض ًخدضر الكاَبي َاَىا؟
وؤي اظتهاص َظا ؟ ٢ا ٫وَظا ٢غٍب مً جد ٤ُ٣اإلاىاٍ الخام ،مً ؤي وظه َى ٢غٍب مً
جد ٤ُ٣اإلاىاٍ الخام؟ جد ٤ُ٣اإلاىاٍ الخام ًضوع ٖلى مٗجى واخض َى مغاٖاة خا ٫اإلا٩ل،٠
ٞةطا ٢ض ً٩ىن الصخيء خاػ نٟت الجىاػ واظبا ؤو مىضوبا ؤو مباخا  ،و٢ض ً٩ىن خاػ نٟت اإلاى٘
خغاما ؤو م٨غوَا  ،ول٨ى ٪جٟتي بسالٞه ٞخسغط الجاثؼ مً مىُ٣ت الجاثؼ بلى مىُ٣ت ٚحر الجاثؼ
 ،وجسغط خ٨ما مً مىُ٣ت ٚحر الجىاػ بلى مىُ٣ت الجىاػ  ،ؤي ؤه ٪جدل ما خغم هللا وجدغم ما
ؤخل هللا  ،ول٨ىه قغٕ هللا ،بىاء َظا اإلاٟهىم ،الخإنُل له ،جدضًض مدله ،بُان قغوَه ،ؤؾٗض
في ألاؾبىٕ اإلا٣بل بإن ؤها٢كه مٗ٨م  ،بلى طل٨م الخحن ؤؾخىصٖ٨م هللا.
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جخٗضص ؤلاق٩االث  ،بق٩ا ٫اإلاٟهىم ،مٟهىم الاظتهاص ،وحٗضصَا بخٗضص وظىٍ بٖما ٫اإلاٟهىم ،
وإلٖما ٫اإلاٟهىم مؿا٢اث وؾُا٢اث  ،و٧ل ؾُا ١مكٟىٕ إلاؿا٢ه ًيبا ٥ؤه ٪صزلذ خمى ٚحر
الخمى اإلاٗهىص في اإلاٟهىم ٢بل طل ، ٪الىٓغ في مأالث ألاٗٞا ٫مٗخبر م٣هىص قغٖا  ،وبظل٪
الخىٓحر إلاٟهىم لالظتهاص َى ُٗ٢ا ٚحر اإلاٟاَُم اإلاخ٣اؾمت لالظتهاص َ ،ى مٟهىم ًاؾؿه الكاَبي
٦إهه مً َغ ٝزٟي ًيبا الضاعؾحن الٛاٞلحن الىاَمحن ؤن َىا ٥ؤصلت مخٖ ٤ٟليها وؤزغي
مسخلٞ ٠يهاً ،ىَمه ؤه٨م حؿخىٖبىا وْاث ٠جل ٪اإلاهُلخاث ألانىلُت َ ،ل ؾض الظعَٗت
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صلُل؟َل الخُل صلُل؟ َل الاؾخدؿان صلُل؟ َل الٗغ ٝصلُل؟ َل اإلاهلخت صلُل؟ لُاإلاا
٦بر الىَم في ؤطَان الباخشحن  ،ومً ٢بل طلَ ٪ل ٧ان الُ٣اؽ صلُال؟ بهىا بداظت الُىم مً
زالَ ٫ظٍ ؤلازاعاث في َظٍ اإلاؿإلت ؤن وُٗض الىٓغ في ٦شحر مً اإلاؿلماث .الكاَبي َاَىا
ٌكٗغ ٥بإهه ًبدض في هٓغ ظضًض اٖخبرٍ اظتهاصا َ ،ظا الاظتهاص ونٟه بىنٟحن ازىحن َ ،ى
مجا ٫للمجتهض مظا٢ه خلى وٚىاءله ٦شحرة ً ،دخاط ُٞه بلى ُٞىت  ،وبن لم ً٣غب ٪مً مٗىاٍ بال
ؤهه ٢ا ٫ل ٪وَى ٢غٍب مً جد ٤ُ٣اإلاىاٍ اإلاخ٣ضم َ ،ل َى جد ٤ُ٣اإلاىاٍ ؟ ؤم ٢غٍب مىه؟ ما
وظه ال٣غابت بحن اإلاٟهىمحن؟ جد ٤ُ٣اإلاىاٍ ؾىاء ٧ان ٖاما ؤو زانا َ ،ى ٣ٞه ججزًلي  ،اظتهاص
ججزًلي َ ،ل اإلاأ ٫ججزًلي ؟ وبطا ٢غب مىه  ،بإي مٗجى َى ٢غٍب مىه ؟ ؤم َى اظتهاص اؾخيباَي ؟
وبطا ٧ان اظتهاصا اؾخيباَُا  ،ما ٖال٢خه باالظتهاص اإلاخ٣ضم؟ حٗالىا بطا همخدً َظٍ الغئٍت التي
٢ضمها الكاَبي َاَىا اهُال٢ا مً بٖاصة الخىٓحر الٖخباع اإلاأ ، ٫ؤما الدجاط لهظا الاٖخباع ٣ٞض
٢ضمه بحن ؤًضً٨م  ،حجاظا ٖاما خحن هو ؤن الكغَٗت اٖخبرث اإلاأ ٫في الجملت ؾىاء ٧ان مأ٫
الكغَٗت ٧لها ؤو مأ ٫ألاؾباب وٖال٢تها باإلاؿبباث ؤو ٧اهذ جإنُال في لؼوم الؿبب إلاؿببه صون
حٗض ٖلى خ٣ى ١الىاؽ ُٞه ؤو ٧ان اؾخ٣غاء لألصلت الكغُٖت اإلاشبخت لهظا اإلاأ ، ٫و٢ض ؾا١
ُٞظل ٪ؤصلت هظ٦غ منها صلُال ؤو صلُلحن  ،الضلُل ألاو ٫ما وعص ًٖ الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم ًٖ
ٖاجكت عضخي هللا ٖنها ؤهه ٢ا ٫لها "لىال ؤن ٢ىم ٪خضًشى ٖهض بالجاَلُت ألٖضث بًء البِذ ٖلى
٢ىاٖض ببغاَُم"  ،ؤولم ً ً٨ألاولى ًا ؾُضي ًا عؾى ٫هللا ؤن جبجي البِذ ٖلى ٢ىاٖض ببغاَُم؟
اٖتري ٪مٗجى ما ؤَملخه وال َغخخه  ،مٗجى اٖخبرجه ٢ىٍا لضعظت ؤهه ظٗل ٪جغجخه ٖلى مٗجى
آزغ ،ؤلم ً ً٨في بىاء البِذ ٖلى ٢ىاٖض البِذ مهالر؟ َظٍ اإلاهالر في طاتها ؤما ٧اهذ
حٗاعيها مٟاؾض مخىٗ٢ت مً َظا الٟٗل؟ ماطا ٗٞل نلى هللا ٖلُه وؾلم ؟ واػن بحن اإلاهالر
واإلاٟاؾض اإلاخىٟ٢ت ٖلى هٟـ الٟٗل ّ
٣ٞضم مغاٖاة ٧(..لمت ٚحر مؿمىٖت) ٧،ل منهما مُلىب
قغٖا بما ٗٞله وبما جغ٦ه  ،ومً ٢بله ٢ا ٫هللا ٖؼ وظل في مد٨م ججزًله

﴿  

 ﴾         ؤلم ً ً٨ؾب آلالهت والخىُ٣و منها مُلىب
قغٖا ،ؤلم ً ً٨مً آ٦ض الىاظباث وؤٖالَا  ،إلااطا ًا عبىا مىٗذ مً ؤن ٌؿب الىاؽ آلهخم؟ ألن
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َظٍ اإلاهلخت اإلاترجبت ًٖ َظا الٟٗل حٗاعيها مٟؿضة ؤ٢ىي وؤقض  ،خحن ًيخ٣ل الؿب مً
ؤنىام ال جى ٟ٘وال جًغ بلى ؾب ؤلاله الىاخض ألاخض ال٣ضًغ ُٗٞ ،لمىا  ٠ُ٦هىاػن بحن اإلاهالر
واإلاٟاؾض ٞى٣ضم اإلاٟؿضة في صعئها ٖلى اإلاهلخت بطا ٧اهذ اإلاٟؿضة ؤقض مً اإلاهلخت اإلاجخلبت ،
وصزل ؤٖغابي مسجض الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم مؿخصخبا ٖاصة ٢ىمه ٣ٞ ،ام بلى ػاوٍت مً
ػواًا اإلاسجض ٞباٞ ٫يها ٣ٞام الصخابت بلُه مهغٖحن ٣ٞ ،ا ٫لهم اجغ٧ىٍ ،هبهه بن بُدىا َظا لِـ
بصخيء مً َظٍ ألازال ،١ألن اإلاٟؿضة اإلاترجبت ٖلى َظا الؿلى ٥ؤ٢ىي مً اإلاٟؿضة اإلاترجبت ٖلى
ما ٗٞل ٞ ،اؾخٟاص الٗلماء مً َظٍ ؤلاقاعاث ؤه ٪ؤحها الُ٣ٟه ال ًد ٤ل ٪ؤن جإزظ الخ٨م
مخل٣ى مً صلُله ٖلى ْاَغٍ صون ؤن جغاعي ما ًترجب ٖلى طل ٪الٟٗل مً مهالر ومٟاؾض،
ٞؿخيصخئ هٓغا ظضًضا ،مغجخا َظا الترظُذ َى هىٕ مً اؾخيباٍ خ٨م لم ً ، ً٨ل ً٨ال
ب٣ىاٖض الضاللت اإلاباقغة وبهما ب٣ىاٖض ؤزغي َ ،ظٍ ال٣ىاٖض ط٦غَا الكاَبُت مغؾلت في ٦خابه
منها ٢اٖضة ؾض الظعَٗت و٢اٖضة الخُل و٢اٖضة مغاٖاة الخال ٝو٢اٖضة الاؾخدؿان و٢اٖضة
اإلاهالر ال٨بري ؤو ال٩لُت التي ٖاعيتها مً الخاعط مىا٦غ  ،ط٦غَا جباٖا ٩ُٞ ،ىن الؿاا ٫الُىم
بحن الباخشحن َ ،ل َظٍ ال٣ىاٖض ٧لها ٖلى ؾىاء في نىاٖت َظا ال٣ٟه؟ َل ٧لها حكخٛل ٖلى
مجا ٫واخض ؟ ؤم جدخاط بلى جهيُ ٠لِؿهل ٖلى الباخشحن بصعا ٥خ٣ُ٣تها وَبُٗتها وبصعا٥
وظه جىُْٟها والاؾخٟاصة منهاَ ،بٗا ال ًؼا ٫الخ٣لُض والجم٘ والخ٨ضٌـ َى اإلاحزة الٛالبت ٖلى
٧ل مً ٦خب في َظا ؤلاق٩ا ، ٫ال ًؼا. ٫
ليؿخىٖب َظٍ الُبُٗت التي ٖبر ٖنها الكاَبي َاَىا ًم ً٨ؤن هىُل ٤في بُان َظا ؤلاق٩ا٫
مً َظا اإلابضؤ  ،مبضؤ الخهيُ ٠جاب٘ للخىُْ٢ ، ٠ل لي ماطا جٟٗل به ؤ٢ى ٫ل ٪ؤًً جًٗه ،
ٞهل ٢اٖضة الظعاج٘ حكخٛل ٖلى هٟـ الًُ٣ت التي ٌكخٛل ٖليها الاؾخدؿان َ ،بٗا ال ٞ ،هظٍ
لها مجا ٫في ؤلاٖما ٫ولها عئٍت حؿدىض بليها  ،والاؾخدؿان له هٓغ آزغ و٢ىاٖض ؤزغي ومجا٫
آزغ وعئٍت ؤزغي  ،الكغَٗت في ؤخ٩امها اهتهذ نُاٚتها مً زال ٫مىهجحن اؾخيباَُحن ازىحن ؤو
اظتهاصًً ازىحن َما الاظتهاص الاؾخيباَي والاظتهاص الُ٣اسخي  ،ما ُٞه هو اؾخيباَي  ،ما ال
هو ُٞه الُ٣اؽ  ،في الاظتهاص الُ٣اسخي جسغٍج الٗلت مً َغٍ٣حن  ،جىُ٣ذ وجسغٍج  ،اؾخ٣ام
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الاظتهاص الُ٣اسخي  ،الاؾخيباَي ٢ىاٖض الضاللت  ،اهخهى َظا اإلاىهج ،الخ٨م آلان ناع مٗلىما ،
َل ًٟ٨ي ؤن ً٩ىن مٗلىما لخٗمل به ؟ َىا ًبضؤ مٗ ٪هٓغ آزغ وؿتهله بالخالنت آلاجُت  ،بٗض
مىهج الاؾخيباٍ بكُ٣ه اللٛىي والُ٣اسخي  ،وَى الاظتهاص الاؾخيباَي والاظتهاص الُ٣اسخي ،ج٩ىن
الكغَٗت ٖىضٖ ٥لى مبضؤًً ازىحن  ،جخهىع ؤن ٧ل هىاػ ٫الٗالم ٢ضًمها وخاصثها ومؿخ٣بلها ،
لً جسغط ٖلى مبضؤًً ازىحن ؤو ؤنلحن ازىحن  ،ؤنل ؤلاطن وؤنل اإلاى٘ ،ؤنل ؤلاطن مٗىاٍ ؤهه
مإطون في ٗٞلها بما ٖلى نٟت ؤلاباخت ؤو ٖلى نٟت الىضب ؤو ٖلى نٟت الىظىب ،وٚحر مإطون
ُٞه ؤو ٚحر الجاثؼ بما ٖلى نٟت ال٨غاَت ؤو ٖلى نٟت الخدغٍم  ،اهتهذ الكغَٗت ٧لها ،بٗض ؤن
ٌؿخ٣غ مَٗ ٪ظان ألانالن ًإجُ ٪اظتهاص آزغ  ،حؿخيبِ مىه خ٨م آزغ  ،ب٣ىاٖض ؤزغي ،ؾض
الظعَٗت والخُل ٢اٖضجان لًبِ ٢هض اإلا٩ل ٠في حٗامله م٘ ٢هض الكغَٗت ٢،هض الكغَٗت
ؤن ًىا٢ ٤ٞهض اإلا٩ل٢ ٠هض الكاعٕ وؤن ال ًبخغي في طل ٪الٟٗل ٚحر ما ٢هض ُٞه ٞ ،ةن ٧ان
له ٢هض ٖلى زال ٝما ٢هض ُٞه ٖىمل بى٢ ٌُ٣هضٍ  ،ؤزغط مً طل ٪الخ٨م بلى خ٨م آزغ
 ،بجها ع٢ابت اإلاجخم٘  ،ع٢ابت ألامت ٖلى الىاؽ مً زال ٫الً٣اء والٟخىي والؿلُان ٞ ،الظعَٗت
٦ما ٢ضم الكاَبي  ،جىؾل بإمغ ظاثؼ بلى ؤمغ ٚحر ظاثؼ ٌٗ ،جي ؤه ٪جإحي بلى ؤمغ ظاثؼ في الكغَٗت
ل٨ى ٪ال ج٣هض به ما ٢هض ُٞه  ،وبهما جغٍض ؤن جخىؾل به ل٩ي جإحي ؤمغا ٚحر مكغوٕ ٞخٓهغٍ
مكغوٖا وؤهذ ُٞه مسال ٠إلاا وي٘ له طل ٪الخ٨م ؤنال  ،مشاله البُ٘  ،ألانل في البُ٘ اهخ٣ا٫
اإلال ٪وجدهُل الى ٟ٘في اإلاملى ٥ؤو اإلابُ٘  ،ل٢ ً٨ض جإحي نىع في الاظخمإ ؤلاوؿاوي ًهبذ
البُ٘ لٛىا ؤي لم ً٣هض مً البُ٘ ما ٢هض ُٞه  ،نىعجه ؤن جبُ٘ ؾلٗت بلى ٚحر ٥بشمً ،
وٍ٩ىن الشمً بلى ؤظل صًىا ٖىض اإلاكتري  ،زم ج٣ىم ؤهذ وحكترًه مىه بشمً ؤ٢ل ه٣ضا هايا ،
َل َظٍ الٗملُت ا٢خًتها ججزًل ٖ٣ض البُ٘ ٖلى ؤنله ؤم ٧ان ال٣هض ؤنال ؤلا٢غاى بالغبا ،
وظٗلخم في ْاَغ ألامغ البُ٘ ختى ال ًى٨ك ٠ألامغ في اإلاجخم٘ ،ؤقتري مىَ ٪ظا الهاج ٠بشالزت
آال ٝوٍب٣ى صًىا ٖىضي زم ؤبُٗه ل ٪آلان بإلٟي صعَم  ،ب٣ي في طمتي ؤل ٠صعَم َ ،ظٍ هي
الغبا  ،ؤها ؤؾخدحي ؤن ؤحٗامل بالغباٞ ،ماطا ؤٗٞل؟ ؤبُ٘ وؤقتري  ،الظعَٗت ؤه ٪جإحي بهظا الىٓام
الهاعم لترا٢ب ؾلى ٥اإلا٩لٟحن ،ؾلى ٥اإلا٩لُٞ ٠ما ًإجُه مً ؤٗٞاَ ٫ل ٢هض ٞيها ماظٗله
الكغٕ ٢هضا ُٞه ؤم ابخغى ُٞه ٢هضا مسالٟا ل٣هض الكاعٕ  ،بطا َى ٧ان ٖابشا  ،ما ٧ان
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ً٣هض ما ٢هض الكاعٕ ٞ ،اٖخبر َظا الىٓغ هٓغا طعاجُٗا  ،وٖلى َظا هصدر مٟهىم الظعَٗت ،
لِؿذ الظعَٗت هي الىؾُلت الٗامت ؤو ما و ٘٢الىهي ٖىه لٛحرٍ ،ما و ٘٢الىهي ٖىه لٛحرٍ مىُى١
به  ،الظعَٗت جإحي بلى اإلاباح بلى الجاثؼ بلى الىاظب  ،ل٨ى ٪ما جبخغي ُٞه ما ٢هض الكاعٕ ُٞه ،
وبهما جبخغي ٢هضا آزغ  ،وخحن ظاء الكاَبي بهظا ؤلاق٩ا ، ٫ظاء بًابِ صٖ ٤ُ٢مُ ، ٤متى
ًم ً٨ؤن جد٨م بإن ٞالها ًىٗامل بهظٍ الهىع  ،في آزغ ال٣ٟغة ألاولى ً٣ى ٫ل" ٪إذا ٖثر ذلٚ
مً الىاض وٗان مً نادتهم" ومٗجى طل ٪ؤن َظا ؾلُان ً٣ىم به ٞئت ماَلت لهظا الىٓغ  ،بما
اإلاٟتي ؤو اإلاددؿب  ،اإلاددؿب ؤ٢غب ما ً٩ىن إلاا وؿمُه بدماًت اإلاؿتهل ، ٪زُِ الخؿبت هي
زُِ اإلا٣ابِ مداؾبت اإلاجخم٘ ٖلى مضي التزام الىاؽ بمؿاولُاتهم  ،ؾُضها ٖمغ بً
الخُاب ٧ل ٠امغؤة مددؿبت ٖلى الؿى ، ١جغا٢ب الؿل٘ والٛل في الؿل٘ وألاؾٗاع وٖضم
اإلاًغبت في ألاؾىا ، ١والكاٞعي بهما امخى٘ مً ؤن ً٣ى ٫في َظٍ الهىعة مً الظعاج٘ ألهه اٖخبر
ؤن طل ٪و ٘٢و ٤ٞهٓغ في الٗ٣ل  ،ؤي بٗخ ٪زم اقترًذ مى ٪ل ً٨مال ٪عؤي ؤن َىا ٥عبا  ،لى
بٗخه بإ٦ثر مً ؾٗغٍ  ،ال بق٩ا ، ٫لى بٗخه لٛحر مً ابخاٖه مى ٪ؤوال  ،ال بق٩ا ،٫لى ؤه ٪قٗغث
بىىٕ مً الٛبن لٗضث بلُه ب٣اهىن الٟسخ ال ٖلى ٢اهىن الٗ٣ىص ،ل ً٨ؤن ججزله ٖلى ٢اهىن
الٗ٣ض ٣ٖ ،ض البُ٘ ُٞ ،ه هىٕ مً الكبهت ٩ٞ ،ان بظلٖ ٪مال طعاجُٗا ٞ ،هاع مبضؤ الظعَٗت بطا
مبضؤ قغعي ٌؿدشجي به اإلاٟتي اإلاددؿب ال٣اضخي خ٨ما ُٞ ،سغظه مً ؤنل الجىاػ بلى ؤنل
اإلاىُٟ٘ٞ ،تي بدغمخه ً ،مىٗه مُل٣اَ ،ظا مبضؤ الظعَٗت  ،ونىع الظعاج٘ ٦شحرة ظضا ٧ ،ل ٗٞل
قغعي قغٕ إلاٗجى وصزل ٖلى اإلا٩ل ٠في هِخه شخيء مىه ٞإزغظه ًٖ م٣هىصٍ ٌٗا٢ب بدغماهه
باإلاى٘ مىه ً ،ى٣له مً الجىاػ بلى ٖضم الجىاػ  ،مً َظا اإلاى٘ ال٣اجل ال ًغر  ،بطا َظا َى
اإلالخٔ ألاو ٫في َظا الجاهب.
ال٣اٖضة الشاهُت هي ٢اٖضة الخُل  ،وهي هىٕ مً الخىؾل بالجاثؼ بلى ببُا ٫الىاظب ؤو
بؾ٣اَهٞ ،الظعَٗت جسال ٠الخُلت مً ًض بجهما ٢اٖضجان مىهجُخان وبن وعصجا ٖلى ٢هض
اإلا٩ل ٠ل ً٨بدؿب هىعي جهغ ٝاإلا٩ل ، ٠خحن ً٩ىن ال٣هض مً ٗٞله الخظعٕ بالخال٫
للىنى ٫للخغام ج٩ىن ؾض الظعَٗت  ،وخُىما ً٩ىن الخىؾل بالخال ٫إلؾ٣اٍ الىاظب ؤو حُٛحرٍ
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ج٩ىن خُلت  ،وَ٨ظا ج٩ىن الخُل مؿخ٣لت ًٖ الظعاج٘  ،وابً الُ٣م وابً جُمُت ازخلِ ٖليهما
مٟهىم الخُل والظعاج٘  ،ول٨م ؤن حٗىصوا ل٨خبهم  ،ل ً٨الخالنت هي َظٍ  ،ازخلِ ألامغ ٖليهم
ُٞسلُىن بحن الخُل والظعاج٘ بىٟـ امشلت الخُل  ،وال٨الم َىا ًُى . ٫ومشل الخىُٟت للخُلت
بىاَب ماله ٖىض الخى ٫لِؿ ِ٣الؼ٧اة بضٖىي ٖضم بلى ٙالىهاب َ ،ظٍ لِؿذ ؾض طعَٗت
ألجهم ما جىؾلىا بها بلى الخغام وبهما ؾعى مً زالَ ٫ظا الخدُل بلى بؾ٣اٍ الىاظب  ،ونىع
الخدُل ٦شحرة ظضا  ،ظؼء منها وعص ُٞه هو للىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم إلاا ههى ًٖ الخٟغٍ ٤بحن
اإلاكتر ، ٥مشاله ما ٧ان ًٟٗله بٌٗ الٟالخحن ً ،لخ٣ي مشال زالزت ٞالخحن وَُٗىن ؤٚىامهم
لغاعي واخض ،مغعى واخض ومإ٧ل واخض ومبِذ واخض ومكغب واخض  ،ومجمىٕ ألاٚىام ُٞه
الىهاب  ،وإلاا ًهل و٢ذ الؼ٧اة ًٟغ٢ىجها ٧ل ًظَب بٛىمه  ،و٧ل واخض منهم ال ًبلٖ ٜضص
ؤٚىامه الىهاب َ ،ظٍ الهىعة ههى ٖنها الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم ألهه جدُل ٖلى بؾ٣اٍ
الىاظب ٞ،ةطا ٢اٖضة الخُل ٢اٖضة اإلا٣هىص منها الخىؾل بالجاثؼ ؤو الىاظب إلؾ٣اٍ واظب ؤو
حُٛحرٍ  ،وَظا الٟغ ١بُنها وبحن ؾض الظعاج٘  ،ل٧ ً٨ل مً ٢اٖضة الخُل و٢اٖضة الظعاج٘ مجا٫
بٖمالها هُت اإلا٩ل ٠و٢هضٍ  ،وبما ؤن ٢هضٍ زالُٞ ٠ه ٢هض الكاعٕ ٞةهه ًى٣ل َظا الخ٨م
في خ٣ه َى مً مبضؤ الجىاػ بلى مبضؤ ٖضم الجىاػ ٞ ،يؿخيبِ خ٨ما ظضًضا مٗخمضًً ٖلى مبضؤ
اخترام ٢هض الكاعٕ وجغجب اإلا٣انض اإلاغظىة مً طل ٪الخ٨م ٦ما ؤعاص الكاعٕ َ ،ظٍ الهىعة
ألاولى لهظٍ ال٣ىاٖضَ .ظٍ ال٣ىاٖض بطا حكخٛل ٖلى مبضؤ واخض وؤنل واخض َى ؤنل ؤلاطن ،
ؤي ال ً٩ىن بٖمالهما بال بطا ٧ان طل ٪الخ٨م مإطوها ُٞه وبطا لم ً ً٨مإطوها ُٞه ٞهى ٚحر
مإطون ُٞه ابخضاء ؤنالت ٞ ،ةطا ٧ان الخ٨م ٚحر مإطون ُٞه ؤي ٚحر ظاثؼ باألنل وصزل اإلا٩ل٠
في طل ٪الٗمل ولخ٣ه هىٕ يغع ٞةن الكغَٗت جى٣له مً ؤنل اإلاى٘ بلى ؤنل ؤلاطن ٞ ،خجحز له
ؤن ًٟٗل ما ٧ان مدغما ٖلُه ٦ ،ما مىٗذ ألاو ٫مً الجاثؼ خغمخه ٖلُه وه٣لخه بلى ٖضم الجىاػ
٣ٞ ،اٖضة مغاٖاة الخال ٝو٢اٖضة الاؾخدؿان وألامىع ال٩لُت بطا ٖاعيها مً الخاعط مىا٦غ
َظٍ ال٣ىاٖض الشالر ال حكخٛل بال بطا ٧ان طل ٪الخ٨م منهُا ٖىه ٚحر ظاثؼ  ،وحكخٛل لخسغط
اإلا٩ل ٠مً يُٖ ٤ضم الجىاػ بلى ؾٗت الجىاػ  ،والًابِ في َظا ٧له الخِؿحر ٖلى الىاؽ
والخسٖ ٠ُٟليهم .
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مغاٖاة الخال ٝفي ؤنلها ؤن الخ٨م ٖضم الجىاػ  ،ولً ً٨م ً٨للمٟتي ؤن ًٟتي بجىاػ ٚحر الجاثؼ
خحن ًىاػن بحن اإلاٟاؾض واإلاهالر اإلاترجبت ٖلى طل ٪الخ٨م  ،ؾىٗىص بلى الخٗغٍٟاث  ،لً٨
ؤُُٖ٨م مشا٧ ٫ي جدبحن ل٨م نىعجه ٢ ،ى ٫الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم " ؤًما امغؤة ه٨دذ بٛحر
بطن وليها ٞى٩اخها باَل" ،ل ً٨ؤعؤًذ لى ؤن ػواظا و ٘٢بٛحر ولي  ،وو ٘٢الضزىَ ٫ل ًترجب
ٖلُه ٧ل م٣انضٍ الكغُٖت َ ،ل ًشبذ به اليؿب َل ٌؿخد ٤به ؤلاعر َل ًغ ٘ٞبه الخض ،
َىا حكخٛل َظٍ ال٣اٖضة  ،ج٣ى ٫اإلا٣هض الظي قغٕ له الىلي والكاَض والهضا٧ ، ١لها مٗان
لخد ٤ُ٣م٣انض مُٗىت ل ً٨بطا اٖترى الُغٞان ؤمغ ومىٗهما مً طل ٪لؿبب مً ألاؾباب ،
َل هصدر ٖ٣ضَما ؤم هبُله ،ولظل٣ً ٪ىلىن لهظا الىٓغ ًم٨ى ٪ؤن جصدخه ،جصخُد ٪له
مٗىاٍ ؤه ٪جسغظه مً صاثغة ٖضم الجىاػ بلى صاثغة الجىاػ  ،وَظا ًجغي في ٦شحر مً الٗ٣ىص .
[َالب َ :ل مً قغوٍ بٖما٢ ٫اٖضة الخال ٝؤن ً٩ىن َىا ٥زال٣ٞ ٝهي؟] ال لِـ بالًغوعة
زالٞا ٣ٞهُا  ،ول ً٨مٗىاٍ ؤن الكغَٗت ؤمغث به ول٨ى ٪خحن جغاعي اإلاهلخت اإلاترجبت ٖلى َظا
الٟٗل الجؼجي م٘ اإلاٟؿضة اإلاترجبت ٖلى ه ٌ٣طل ٪الخ٨م وبن لم ًسالُٞ ٠ه ؤخض جغاُٖه
وحٗخبرٍ  ،الٗضو ًٖ ٫الخ٨م ألانلي بلى خ٨م آزغ  ،مغاٖاة اإلاهلخت اإلاترجبت ًٖ طل ٪الٟٗل
َظا َى اإلا٣هىص بها  ،لِـ بالًغوعة ؤن ً٩ىن ُٞه زالٞا مظَبُا  ،ل٢ ً٨ىجه جٓهغ في الخالٝ
اإلاظَبي ،ومغاٖاة الخال ٝلِـ َى الخغوط مً الخال ، ٝالخغوط مً الخال ٝمؿخدب َظا
لِـ له ٖال٢ت بمغاٖاة الخال.ٝ
بٗض ٢اٖضة مغاٖاة الخالَ ٝىا٢ ٥اٖضة الاؾخدؿان  ،الاؾخدؿان ٢اٖضة ؤزغي مً ال٣ىاٖض
التي ً ٘٣بها الاؾخصىاء مً اإلامىىٕ ٞ ،خسغط الصخيء مً باب اإلاى٘ بلى باب الجىاػ  ،ومً ؤنل
اإلاى٘ بلى ؤنل الجىاػ ،ونىع َظا ؤًًا ٦شحرة ظضا  ،لىإزظ منها ٖلى ؾبُل مشا ٫ما ط٦غٍ
الكاَبي هٟؿه ه٣ال ًٖ ابً الٗغبي ٧ ،ل٨م حكغبىن ٖىض الؿ٣اء ؟ ما ٖملُىا التي ججمٗ ٪م٘
َظا ّ
الؿ٣اء ؟ حكتري مىه ماء  ،ما َى يابِ َظا الٗ٣ض٣ٖ ،ض والبُ٘ والكغاء؟ ٧ل٨م جظَبىن
بلى الخمام ،ما الٗ٣ض الظي ًجم٘ بِى ٪وبحن ناخب الخمام؟ بظاعة َ ،ل ٖلى م٣ضاع مً اإلااء
مٗحن ؟ ؤو مضة الاؾخدمام؟ ٞةطا َظٍ الٗ٣ىص ٞيها ٚبن وٚغع  ،ؤنلها ؤجها ال ججىػ  ،بطا ؤظحزث
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للًغوعة والخاظت والخِؿحر ٖلى الىاؽ٧ ،ل٨م حكترون الىٗىإ ،بطا ما َى الًابِ ؟ ٦م
ال٨مُت في ال٣بُت الىاخضة؟ ووٟ٢ذ ٖلى عظل ًبُٗه بالُ٨لى  ،وَظا ؤًًا ُٞه الٛغع ،مً
ؤُٖا ٥زمً َظا اإلا٣ضاع ؟ مً ّ
ؾٗغ ل٪؟ ٦ .شحر مً ألاٖما ٫ومً ألاٗٞا ٫في الخجاعو ؤظحزث
عٚم ؤن ألانل ٞيها ٖضم الجىاػ لىظىص الٛغع والٛبن  ،ل٨نها ؤظحزث  ،بطا َظٍ الهىع هي ٣ٞهُت
بؿُُت ل٨نها حَُُٗ ٪ظا اإلاٗجى الظي هدً ُٞه وَى ؤهه ألانل ٞيها اإلاى٘ وٖضم الجىاػ ل٨نها
ؤظحزث اؾخدؿاها مغاٖاة إلاهلخت مٗخبرة ٞإبُذ َظا الٟٗل عٚم ؤن ؤنله ٧ان ٚحر ظاثؼ .
[َالبَ :ل َىا ٥جضازل بحن اإلاهلخت اإلاغؾلت والاؾخدؿان] اإلاهلخت اإلاغؾلت هي ُ٢اؽ ٦لي
والاؾخدؿان َى اؾخصىاء مً خ٨م قغعي زابذ  ،ولظل ٪ال ٖال٢ت بُنهما بَال٢ا.
ال٣اٖضة الخامؿت وألازحرة ٖىض الكاَبي هي ٢اٖضة ألامىع ال٩لُت بطا ٖاعيتها مً الخاعط
اإلاىا٦غ .ألانل بطا َى الى٢ى ٝم٘ صلُل الىهي ل ً٨لى بُ٣ىا م٘ صلُل اإلاهي لخُٗل مهالر ألامت
 ،ؤُُٖ٨م مشاال ؾهال٦ ،شحر مى٨م ًمخى٘ ًٖ ػٍاعة زالخه ؤو ٖمخه ججىبا للخغط الظي ً ٘٣في
ٖضم مهاٞدت بىاتهً  ،ولظل ٪مً ٢ضًم ٢الىا لى بُ٣ىا م٘ َظٍ (٧..لمت ٚحر مؿمىٖت) لخُٗلذ
اإلاهالر ٞ ،لً حكهض ال ظماٖاث وال ظمٗاث ولً جض ًٞمُخا ولً جسغط لُلب الٗلم وؾدخُٗل
اإلاهالر  ،ألهه ما مً ؤمغ بال وُٞه هىٕ مً اإلاىا٦غ  ،واإلاىا٦غ َاَىا ٞؿاص اإلاجخم٘ ٞ ،ؿاص الىاؽ
ٞ ،األنل بطا ؤن ال جسغط  ،بطا زغظذ الخُ٣ذ بٟالن ٞاٚخاب الىاؽ بدًغج، ٪بطا ال ؤزغط ،
طا ٥ؤلامام ٌؿغٕ في الهالة بطا ال ؤنلي وعاءٍ  ،بطا َىا ًجب اإلاىاػهت بحن َظٍ ألامىع ال٩لُت و
الجؼثُاث ،وَظٍ ألامىع ال٩لُت مضاعَا ٖلى ؤمغًٍ ازىحن  ،ؤوال الٟغوى الٟ٨اثُت َ ،ظٍ
الٟغوى الٟ٨اثُت ٧لها ج٣خضخي مى ٪مسالُت للىاؽ ،وبطا جدبٗذ اإلاى٨غاث والخٟانُل التي
جدضر ل ٪في ٖال٢خ ٪بالىاؽ ؾدبُل َظٍ الٟغوى  ،زاهُا الٟغوى الُٗيُت التي ج٣خضخي
اظخمإ الىاؽ وَ٨ظا ٢ض اهدبه ال٣غافي في مؿاع مٗحن بلى َظا الًابِ خحن هبه بلى ؤن لِـ
٧ل مٟؿضة مٗخبرة ٢ ،ا ٫ولى ؾغها م٘ اٖخباع ٧ل مٟؿضة لخغمىا ػعاٖت الٗىب ولى ؾغها م٘
اتهام الىاؽ بالؼها لؿ٧ ً٨ل واخض في ظبل  ،وما صزل مجخمٗا وال بِخا وال بِئت ٢ ،ا ٫وَظا ٧له
مىا ٌ٢ل٣هض الكاعٕ .
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َظا الخهىع بطا ٧له اظتهاص ٦ما جلخٓىن ُٞ ،ه بُان خ٨م ظضًض  ،بما جى٣له مً خ٨م الجىاػ
وَى مٗلىم ٖىض ٥بلى خ٨م آزغ وَى ٚحر الجىاػ ٚحر مٗلىم  ،ؤو جى٣ل الخ٨م مً ٖضم الجىاػ
بلى خ٨م الجىاػ ،وَى ٖىضٚ ٥حر مٗلىم ٞ ،هى اظتهاص جإحي ُٞه بد٨م ظضًض  ،وخحن جلخٔ
بض٢ت الىٓغ اإلانهجي ججض ؤه ٪جُ٣م َظا الىٓغ ٖلى مبضؤ الا٢خُإ مً ألانل  ،و مبضؤ الا٢خُإ
مً ألانل ٦إهه هىٕ جسهُو  ،جسهو َظٍ اإلاؿإلت ًٖ خ٨م هٓاثغَا  ،جسغظه منها بىاء
ٖلى مىاػهت بحن اإلاهالر واإلاٟاؾض اإلاترجبت ٖلى الؿلى ٥في ظهخحن ازيخحن ٢ ،هض اإلا٩ل ٠و٢هض
الكاعٕٞ ،األنل ؤن ً٩ىن ٢هض اإلا٩ل ٠جابٗا ل٣هض الكاعٕ ٞ ،ةطا ٢هض اإلا٩لٚ ٠حر ما ٢هض
ُ
الكغٕ ؤزغط ،و٢هض الكاعٕ في الجهت ألازغي ؤًًا الخِؿحر ٖلى الىاؽ  ،و٢هض اإلا٩ل ٠ؤن
ًإحي طل ٪الٟٗل ل٢ ً٨ض ًترجب ٖلُه يغع ُٞسغط مً مبضؤ ٖضم الجىاػ بلى مبضؤ الجىاػ َ ،ظٍ
هي ٢ىاٖض الىٓغ اإلاألي  ،زمـ ٢ىاٖض ٢ ،اٖضجان حكخٛل ٖلى ؤنل ؤلاطن وزالر ٢ىاٖض
حكخٛل ٖلى ؤنل اإلاى٘  ،التي حكخٛل ٖلى ؤنل ؤلاطن جى٣ل اإلا٩ل ٠مً الجىاػ بلى ٖضم الجىاػ
 ،مً الخل بلى الخغمت والتي ج٩ىن في ؤنل اإلاى٘ جى٣له مً خ٨م اإلاى٘ بلى خ٨م الجىاػ٨َ ،ظا
نا ٙالكاَبي َظا الخىٓحر ألانىلي الاظتهاصي وؤ٢امه ٖلى َظٍ اإلاٗاوي وجل٨م اإلاباصت  ،ل٨م
آلان ؤن حٗىصوا بلى الىهىم في ال٨خاب ُلخ َفّ ٣ىوا َظا الغبِ بحن ؤلاق٩ا ٫وا٢خًاثه ٣ً ،ى٫
الكاَبي "املظإلت الهاشسة  :الىكس في مأالث َها ٛمهخبر مٓطود شسنا ٗاهذ َهاٛ
موآَت ؤو مخالُت ،وذل ٚؤن املجتهد ال ًمل٘م نلى َهل مً َها ٛالطادزة نً املٙلُحن
باإلْدام ؤو باإلحجام إال بهد هكسه إلى ما ًؤو ٛإلُق ذل ٚالُهل َ........طل وهرا ضل
ًيبني نلُق ْواند :منها ْاندة الرزائو التي ح٘مها مال ٚفي ؤٖثر ؤبواب الُٓق ألن حُٓٓتها
الخوطل بما هو مطلحت إلى مُظدة.......ومنها ْاندة الحُل َ ،ئن حُٓٓتها املشهوزة جٓدًم
نمل قاهس الجواش إلبؿا ٛح٘م شسعي وجملوٍلق في الكاهس إلى ح٘م آخس .......ومنها ْاندة
مساناة الخالٍ وذل ٚؤن املمىوناث في الشسم إذا وْهذ َال ً٘ون إًٓانها مً املٙلِ
طببا في الحُِ نلُق بصائد نلى ما شسم لق مً الصواحس ؤو يحرها .......ومما ًيبني نلى هرا
ضل ْاندة الاطخملظان  ،وهو في مرهب مال ٚخر بمطلحت حصئُت في مٓابلت دلُل
ٖلي ،ومٓخػاه السحوم إلى جٓدًم الاطخدال ٛاملسطل نلى الُٓاض ......ومً هرا ضل ؤًػا
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حظخمد ْاندة ؤخسى وهي :ؤن موز الػسوزٍت ؤو يحرها مً الحاحُت ؤو الخ٘مُلُت إذا
اٖخىُها مً خازج ؤموز ال جسض ى شسناَ ،ئن إلاْدام نلى حلب املطالح صحُح نلى شسؽ
الخملُل بملظب الاطخؿانت مً يحر حسجٞ "...خٗالىا آلان هىٓغ آلان في َظٍ ؤلاق٩االث  ،ؤوال
الٟغ ١بحن الىٓغ في اإلاأالث َى جإنُل للمٟهىم  ،جإنُل للمٟهىم وجدضًضٍ وبُان مكغوُٖخه ،
والضلُل ٖلى طل ٪ما في الىو بحن ؤًضً٨م ٢ ،اَ " ٫طل وهرا ضل ًيبني نلُق ْواند"
وط٦غ ٢اٖضة الظعاج٘ حٗغٍٟها وؤمشلتها وال٣اثلحن بها وٖضم ال٣اثلحن بها  ،الًابِ اإلاٗخبر في اٖخباع
الظعَٗت ما ط٦غٍ في آزغ ال٣ٟغة ألاولى "ولً٘ هرا بشسؽ ؤن ًكهس لرلْ ٚطد وٍ٘ثر في الىاض
بمٓخض ى الهادة" َظا َى الًابِ  ،بطا ا٢خضخى طل٦ ٪ثر ٞيهم وناع قاجٗا ٞيهم َىا ًخضزل
ال٣اضخي ؤو اإلاٟتي للمى٘ ،زم ؤحى بالكاٞعي وما ؤؾ ِ٣وبحن الخال ، ٝبٗض طل٢ ٪اٖضة الخُل
وحٗغٍٟها " جٓدًم نمل قاهس الجواش إلبؿا ٛح٘م شسعي وجملوٍلق في الكاهس إلى ح٘م آخس"
و ؤُٖى اإلاشا ٫زم ؤحى بمىا٢كت الخىُٟت في َظا الباب واج ٤ٟمٗهم ٖلى َظا اإلاٗجى  ،زم ٢اٖضة
مغاٖاة الخال" ٝوذل ٚؤن املمىوناث "..بمٗجى ؤهه صزل في ؤنل اإلاى٘  ،هي ممىىٕ منها لً٨
جهبذ ظاثؼة مغاٖاة لظل ٪اإلاأ ٫وؤُٖى ؤمشلت ٦شحرة في َظا اإلا٣ام ،زم ط٦غ الاؾخدؿان وؤُٖى
ألامشلت والخٗغٍ ،٠زم ال٣اٖضة ألازحرة" ومً هرا ضل ؤًػا حظخمد ْاندة ؤخسى وهي :ؤن
موز الػسوزٍت ؤو يحرها مً الحاحُت ؤو الخ٘مُلُت " زم ؤُٖا ٥ألامشلت بلى آزغٍ وقىاَض .
هيخ٣ل في ألاؾبىٕ اإلا٣بل بلى اظتهاص آزغ َى اظتهاص الترظُذ  ،زم ه٣ضم في آزغ الخهت جهىعا
ٖاما ًٖ اإلا٣غع ،ؤؾخىصٖ٨م هللا.
ْػاًا ؤضولُت الحطت  9و خحرة  6الُوج 1طخاذ الوافي
لخٗلمىا ؤن ٧ل هٓغ في الكغَٗت َى هٓغ اظتهاصي ٧،ل ٢ى ٫في الىحي اظتهاص ؾىاء ٧ان ال٣ى٢ ٫ىال
في ب٢امت ٢ى ٫هللا و ٢ى ٫عؾىله نلى هللا ٖلُه وؾلم َ ،ى ا طتهاص ً ،ىم ؤن جهًذ ألامت بىاظب
ثا مً ال٣غآن ؤو الؿىت اظخاػ ٖ٣بت ٧ل اظتهاص ،وما ٧ان ْىُا في
جىزُ ٤الىحي  ،ما ٧ان مخىا ع
مبخضثه ومىتهاٍ اظتهاص  ،حٗضًل الغواة وججغٍدهم اظتهاص  ،ه٣ل اإلاتن بلٟٓه ؤو بمٗىاٍ اظتهاص ،
ٞهم الىحي اظتهاص  ،اإلاىاػهت بحن ا٢خًاءاث ههىم الىحي ومٗاهُه ال٩لُت اظتهاص ،والترظُذ بن
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َى ؤًًا بال اظتهاص.
حٗضصث ؤهٓاع الٗلماء في نىاٖت مٟهىم الترظُذ  ،مىاٍ َظا الىٓغ ب٩امله ٖلى مٗجى واخض َى
الٗمل بالًٓ ،طل٨م ؤجهم بطا خهل الخٗاعى بحن م٣خًُاث ُُٗ٢ت ٞال٣ى ٫الٟهل ٞيها
ًد٨مه مبضؤ اليسخ ،وبطا لم ً ً٨بحن الُُٗ٣حن حٗاعى ً ،د٨مه مبضؤ الخٛلُب  ،حٛلُب ؤخض
الىهحن ٖلى آلازغ جغظُدا مضاعٍ ٖلى ٚلبت الًٓ ؾىاء حٗل ٤ألامغ بالترظُذ مً خُض الؿىض ،
ٞخٗضًل اإلاٗضلحن وججغٍذ اإلاجغخحن بن َى بال ًْ  ،جىزُ ٤الغواة بن َى بال ًْ  ،ؤو حٗل ٤ألامغ
باإلاضلى٩ً ،٫اص في ٖم٣ه ٖمل بالًٓ ٚ ،حر ؤن مً وْاثَ ٠ظا الاظتهاص ؤي الترظُذ  ،مً وْاثٟه
ؤمغان ازىان  ،ألامغ ألاو ٫جغظُذ ٚاًخه جىزُ ٤الىو ألاوزٞ ٤األوز ٤في ًْ اإلاجتهض  ،والشاوي
حٛلُب إلاضلىٖ ٫لى مضلى ٫في ًْ اإلاجتهض  ،وألانىلُىن مخ٣ٟىن ٖلى ؤن مبضؤ اليسخ خايغ في
م٣ام الترظُذ  ،والىا ٘٢ؤهه جغظُذ ًٟضخي بلى ببُا ٫ؤخض الضلُلحن  ،ؤي ؤهه ال ًب٣ي ل ٪بال
الضلُل الظي اٖخبرجه هاسخا  ،ومخ٣ٟىن بٗض طلٖ ٪لى ٢اٖضجحن ازيخحن  ،الجم٘ والترظُذ،
والجم٘ في خ٣ُ٣خه جغظُذ  ،بط ظمٗذ بحن مُل ٤ومُ٣ض ٞإهذ ٢ض عجخذ بٖما ٫الضلُل وبٖما٫
الضلُل ؤولى مً بَماله وَى جغظُذ  ،وٍجغي في ٢اهىن الترظُذ ٢ىاٖض  ،هي في ؤنلها ُُٗ٢ت
لٖ ً٨ىض بٖمالها والاخخ٩ام بليها ْىُت ٞ ،الخإؾِـ ؤولى مً الخإُ٦ض  ،ؤي بطا وعص زبران
ؤخضَما ًا٦ض مٗجى وآلازغ ًاؾؿه ٞ ،الظي ًاؾؿه ؤولى في الاٖخباع مً الظي ًا٦ضٍ  ،وججضون
في م٣ام الترظُذ ؤو ٫نيُ٘ ٢ضمه الٛؼالي خحن اٖخبرٍ و٢ض ؤخؿً نىٗا ملخ٣ا ل٨خاب الاظتهاص ،
ولم ٌٛاصع الكاَبي َظا الخهيُ ، ٠بل اٖخبرٍ ؤًًا مً لىاخ٦ ٤خاب الاظتهاص  ،وَى في الىا٘٢
لِـ مً لىاخ٣ه بل َى اظتهاص .
ٚالب ما ٖىض ألانىلُحن جمُحز في اإلاغجخاث بحن جغظُذ في الؿىض وجغظُذ في اإلاتن ؤو جغظُذ في
الٗلل ؤي ألاِ٢ؿت  ،واإلاد٣٣ىن مً ألانىلُحن ً٣ىلىن لِـ َىا ٥هٓام واخض في الترظُذ مٗخمض
 ،بهما جخضازل َظٍ الٗىانغ ب٩املها لخَُُٗ ٪ظا اإلاٗجى الغاجر  ،وَظٍ الترظُداث التي ٖىض
ألانىلُحن وبن اٖخهمذ بالؿىض وباإلاتن ٞةن ؤ٢ىي اإلاغجر الظي ًىعر ألامت الُىم و٢بل الُىم
مكا٧ل هي الترظُذ في اإلاتن  ،الترظُذ في الؿىض َحن ألن الظي ًىعر ؤلاق٩ا ٫ؤن ال٣ى ٫في
الغظا ٫ممهض في ال٨خب  ،ال الكُش ألالباوي وال مً بٗضٍ وال مً ٢بله لً ًإحي بصخيء ٚحر مىظىص
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في ٦خب الغظا ، ٫وللض٢ت الخسغٍج وجًُٗ ٠الغظا ٫زٟاًا وزباًا لى ٧ان لىا مدؿ٘ مً الى٢ذ
لبُيذ ل٨م ؤن ٦شحرا مً الخلل خحن ٌُٛب ًٖ ه٣اص َبُٗت الى٣ض في الؿىض  ،صٖىوي ؤوضر ل٨م
َظا ألامغ بٌٗ ؤلاًًاح ٨ٖ ،غمت ًٖ ابً ٖباؽ َ ،ل ؾم٘ ٖ٨غمت مً ابً ٖباؽ؟ وَل ؾم٘
مىه ٧ل ما عواٍ ٖ٨غمت؟ و ٠ُ٦حٗامل الى٣اص م٘ ؾمإ ٖ٨غمت مً ابً ٖباؽ؟ ولً ؤمشل
بً٣اًا الٗباصاث وال ألازال ١وم٩اعم الٗاصاث َ ،ظا ٧له ؤمغٍ َحن  ،ؾإمشل ل٨م بالٗ٣اثض ،
والخضًشان مٗا في الصخُذ ٨ٖ ،غمت ًٖ ابً ٖباؽ و خضًض ٖاجكت ٨ٖ ،غمت ًٖ ابً ٖباؽ
ً٣ى ٫ؤن الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم عؤي عبه وخضًض ٖاجكت عؤي عبه ب٣لبه ٞ ،جاء الى٣اص و٢ا٫
٢اثلهم صون ؤن ؤؾمُه  ،لم ًصر مً ؾمإ ٖ٨غمت مً ابً ٖباؽ بال زالزت ؤخاصًض وَظا لِـ
منها ول ً٨هدمله ٖلى الؿمإ  ،ما الظي ًخد٨م في َظا الترظُذ؟  ،ابً حجغ الٗؿ٣الهبي في ٞخذ
الباعي بٗض ؤن ججاوػ ه٣ض الؿىض ٢ا ٫ولى ؾلمىا بصخت َظا الخضًض ٞةن ال٣اٖضة ألانىلُت
ج٣ى ٫خمل اإلاُلٖ ٤لى اإلاُ٣ض ،وخمل اإلاُلٖ ٤لى اإلاُ٣ض ظم٘ بحن الضلُلحن ٩ُٞ ،ىن خضًض
ؤَل ٤الغئٍت وخضًض ُ٢ضَا  ،واإلاُ٣ض ؤولى مً اإلاُل ٤وَى جغظُذ.
مً مغجخاث اإلاتن ً٢اًا ٦بري ؤنلها اإلاٗاوي اإلاُ٣ىٕ بها في الكغَٗت  ،ؾىاء ٧اهذ مٗاوي زابخت
في ال٣غآن ال٨غٍم ؤو مٗاوي مؿدىضَا الىٓغ الٗ٣لي اإلاؿخمض مً الكغَٗت في مٟهىمها ومىهجها ،
ؤبى َغٍغة ًغوي ؤن الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم ٢ا ٫بطا اؾدُ ٔ٣ؤخض٦م مً هىمه ٞال ًضزل
ًضًه في ؤلاهاء ختى ٌٛؿلها زالزا ٞةهه ال ًضعي ؤًً باجذ ،ؾم٘ َظا الخبر ابً ٖباؽ وابً ٖمغ
٣ٞاال له ًا َظا ً ٠ُ٦هى٘ باإلاهغاؽ  ،الٟغ ١بحن مهغاؾىا ومهغاؾهم ؤن مهغاؾهم ٧ان مً
حجغ ٞ ،ةطا هؼ ٫الُٛض امخألث خٟغجه باإلااء ِٞؿخٗملىهه في الىيىء ٢ ،اال  ٠ُ٦ههى٘
باإلاهغاؽ؟ ٞهظا الىٓغ ٌكٗغ ٥ؤن الصخابت ٧ان لهم مىهج في ب٢امت الضلُل مغاٖحن ُٞه اٖخباعاث
اإلاٗاوي اإلاٗ٣ىلت في الكغَٗت  ،ألن الكغَٗت ال جإمغ بال بمٗجى مٗ٣ى٢ ، ٫ا ٫لهما بهما ؤها ٖبض مً
صوؽ وؤهخم مً ٢ىم ٢ا٨ُٞ ٫م ٖؼ وظل {بل َم ٢ىم زهمىن  ،ما يغبىٍ ل ٪بال ظضال} ومً
َظا اإلالخٔ مً الٗلماء مً طَب بلى ؤن الخضًض ٌٗاعى اإلاُ٣ىٕ به في الضًً  ،ومنهم مً
خاو ٫الجم٘ بِىه وبحن ٚحرٍ ٞدمله ٖلى ال٨غاَت ؤو الاؾخدباب ال ٖلى الخغمت ؤو الىظىب ،
بٌٗ ال٣ٟهاء حعجب لهم خحن ٌُٛب الىٓغ الى٣ضي وٍبرػ هىٕ مً الؼٖم ؤن جل٨م هي الؿجن
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وٍيبغي ؤن هلؼم الؿجن ٣ٞالىا ًإزظ اإلااء بُٟه وَٛغ٢ها ٖلى ًضًه ُٛٞؿلها زالزا زم ًضزلهما ،وا
عجبا لى ٧ان مدمض خُا ألوظٗهم يغبا ،وَظا ال٣ى ٫مً ال٣ٟهاء م٨خىب  ،ؤحى به ابً ٖبض البر
وابً عقض  ،زم جىاػٖىا الخإوٍل  ،ؤي هىم َظا ٌٗخبر َل هىم اللُل ؤو هىم النهاع  ،ألامغ الشاوي في
َظٍ ال٣ىاٖض بٗض صلُل الٗ٣ل باإلاٗجى ال٨لي  ،مٗاوي الكغَٗت ٖ ،اجكت ؾمٗذ ابً ٖمغ ً٣ى٫
ًٖ الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم بن اإلاُذ لُٗظب بب٩اء ؤَله ٖلُه ٢ ،الذ ٖاجكت وَم ابً ٖمغ
 ٠ُ٦وهللا حٗالى ً٣ى{ ٫وال جؼع واػعة وػع ؤزغي} ما اتهمخه في صًىه بل في الٟهم َ ،ظا اإلاٗجى عوي
بك٩ل ً٣اَ٘ هو ال٨خاب  ،و٧ان مً ٣ٞه مال ٪ؤهه وعر هىٖا مً َظا ال٣ٟه اإلامهض في ٖمل
ؤَل اإلاضًىت  ،عوي ًٖ ؤبي َغٍغة عضخي هللا حٗالى ٖىه ٢ى ٫الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم بطا ولٜ
ال٩لب في بهاء ؤخض٦م ٞلُٛؿله ؾبٗا بخضاًَ بالتراب  ،ؤبى َغٍغة عوي الخبر وٖمل بسالٞه
ٞهاع ٖىض ٖلماء الترظُذ ؤن الغاوي بطا ٖمل بسال ٝما عوي جغص الغواًت وَٗمل بغؤًه ؤو بما
ٖمل به ألن الصخابي ؤٖلم بما عوي  ،بًٗهم ٦بر ٖلُه َظا الىٓغ وجىا ٌ٢خحن ً٣ى ٫ل٪
الٗبرة بما عوي الصخابي وخحن ً٣ى ٫ل ٪بإن الصخابي ُ٣ٞه وٖالم  ،وٍ٣ى ٫ل ٪الٗبرة بما عوي
ال بما عؤي  ،ومنهم مً ً٣ى ٫الٗبرة بما عؤي ال بما عوي وَ٨ظا ً ٘٣الخٗاعى في ال٣ىاٖض  ،لً٨
ال٣اٖضة ال٨بري ؤن الغاوي بطا ٖمل بسال ٝما عوي ٞالٗبرة بغؤًه ال بغواًخه  ،ألهه ما ٧ان له وما
ًيبغي ؤن ًسال ٠ؤمغا ًٖ الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم بال وَى ٌٗلم ؤن له جإوٍال ؾاجٛا وؤن اإلاٗجى
الٓاَغ ٚحر مغاص ،و٢ا ٫مالً ٠ُ٦ ٪دغم هللا ٖلُىا لٗابه وٍدل لىا نُضٍ  ،والهُض بٞغاػ للٗاب
 ،بن نىاٖت الترظُذ نىاٖت ج٣ىم ٖلى ؤمغًٍ ازىحن  ،ألامغ ألاو ٫مضاعٍ ٖلى ٚلبت الًٓ ولظل٪
ججض اإلاغجر ٚحر ظاػم والظي ًجؼم في م٣ام الًٓ بُٗض ًٖ الٗلمُت وألامغ الشاوي ؤن الترظُذ في
اإلاتن جد٨مه ٢ىاٖض بىاَا ألانىلُىن  ،ج٣ىم ٖلى مٗىُحن ازىحن  ،مٗجى مُ٣ىٍ به مً الكغَٗت ،
وَى َىا صلُل الٗ٣ل ال٣اضخي بٗضم ج٩لُ ٠الىاؽ ما ال ًُُ٣ىن ؤو مٗاعيت ال٨خاب  ،وَظا
الىٓغ ٖىض ألانىلُحن ٢غٍب مىه ما ٧ان ٖىض اإلادضزحن  ،حٗغٞىن في حٗغٍ ٠الخضًض الصخُذ ما
اجهل ؾىضٍ بى٣ل الًابِ ًٖ مشله بلى مىتهاٍ م٘ الؿالمت مً الكظوط والٗلت  ،ؤما الكاط
ّ
َّن
اإلاٗلل ٞ ،الكاط َى الخضًض الظي
َىا ٥مً ٌٗجي بالكاط اإلاٗلل ومنهم مً ًغٍض مً الكاط َى ِ
ًسالُٞ ٠ه الش٣ت مً َى ؤوز ٤مىه ،ؤو مجمىٖت مً الش٣اث ُ٢ ،ل َظا وُ٢ل َظا َ ،ب ؤهه مً
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زال ٠مً َى ؤوز ٤مىه ،واخض  ،ؤلِـ في َظا عصا لؿىت زبدذ ٞ ،الٛاًت مً َظا الىٓغ ؤهه ال
ًم٨ى ٪ؤن ججؼم بصخت الخبر  ِ٣ٞإلاجغص اجها ٫الؿىض وٖضالت الغواة وبهما جىٓغ في ؤمغ آزغ ،
في اإلاتن اإلاغوي َ ،ل َى مخٖ ٤ٟلُه بحن الغواة ؤو مسخلُٞ ٠ه ٞ ،ةطا ازخلٟىا ُٞه بدشىا ًٖ
مغجر و٢الىا َاَىا مً َى ؤوز ٤مىه ؤو مجمىٖت مً الش٣اث  ،هداو ٫ؤن وُٗض الىٓغ في
الترظُداث  ،الترظُذ نىاٖت اظتهاصًت لها مىُل٣اث مضاعَا ٖلى الٓىىن وٚلبت الًٓ ،ولها
٢ىاٖض بًٗها ٌٗىص بلى الؿىض وبًٗها ٌٗىص بلى اإلاتن ،الترظُذ بالؿىض ؤٚلبه ؤًًا مبجي ٖلى
الًٓ٢ ،الىا لي ول٨م في مغاجب الصخُذ ما اجٖ ٤ٟلُه الكُسان  ،زم ما ٧ان ٖلى قغَهما زم
البساعي زم مؿلم  ،مً خُض الترجِب َل البساعي م٣ضم ٖلى مؿلم؟ ًدخاط بلى بدض  ،ولظل٨م
َل الصخُذ ٖىض البساعي م٣ضم ٖلى مىَإ مال٪؟ ًدخاط بلى بدض ،الؿُىَي في جىىٍغ الخىال٪
في قغح مىَإ مال٢ ٪ضم مىَإ مالٖ ٪لى صخُذ البساعي و ٖلى صخُذ مؿلم  ،وَظا الخ٣ضًم
مٗىاٍ جغظُذ ،ابً حجغ الٗؿ٣الوي في َضي الؿاعي م٣ضمت قغح صخُذ البساعي ٦ ،م ؤوعص
مً اٖتراى ٖلى مً ٢ضم البساعي وعص ٖليهم جغظُدا مً ٚلبت الٓىىن ،الٗلماء بطا زبذ
ٖىضَم الخبر ًيكئىن ُٞه هٓغا آزغ َ ،ى هٓغ ه٣ض اإلاتن ،عوي ًٖ مال ٪ؤهه عوي زبرا ولم ٌٗمل
ظاء ٣ٞا ٫له  ٠ُ٦جغوي الخضًض وال حٗمل به ٢ ،ا ٫له طل ٪لخٗلم ولُٗلم ؤمشال٪
به ٞ ،جاءٍ ٍّ
ؤوي ٖلى ٖلم به ،ولظل٨م ال٣ى ٫بإجهم لم ًبلٛهم الخبر ولم ًبلٛهم الخضًض ٢ىٚ ٫حر صخُذ  ،في
ٖهغ الصخابت ٧ان ؾماٖهم له زانُت ل ً٨بٗضَم ناع اؤمغ نىاٖت وناع عواًت ومكُست ،
ناع الٗلم بالؿجن مكهىعا بحن الٗلماء  ،ومغا٦ؼ الٗلىم ًىمها ٧ان زالر مغا٦ؼ ٦بري في الٗلم ،
اإلاضًىت والكام والٗغا ، ١بٗض ل٩احؿٗذ الٟخىح وْهغث مهغ وال٣حروان وألاػَغ وألاهضلـ
بمغاجبها واإلاٛغب مخإزغة في مغاخل مُٗىت ،زم ؤما بٗض  ،ؾٗضث بخضعَؿ٨م َظا الٟهل ،
ٖاقغج٨م وناخبخ٨م  ،ؤؾٗضوي ٦شحرا خغن٨م و حٗب٨م  ،ؾٗضث ب٨م ؤملي ؤن ًجمٗجي مٗ٨م
ل٣اء آزغ  ،بلى طل٨م الخحن ؤؾخىصٖ٨م هللا الظي ال جًُ٘ وصاجٗه.
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