حريـة الفكر وتعـدد اآلراء يف الشريعة االسالمية
مظهـش محـي محمــذ
املقـدمــة
الؾةددل ر هة اللددبلةعث ،زالٖددفح زالَددف علددص بٖددجبػ الرلاظددخ ،زعلددا الزسؽعددل زالللالددخ،
فدبت بددب ظددحلا
زهٍدس الَددف ٍ ،دعلجب بؾةددل ثدث عجددل  ،زعلددص هلدد زٕددؾجد أبدب ثلددل :
الجْو ،ثد بث ؽٚبهح هاقعخ  ،زبلجعخ ىاذوح ،اجةب ذس جزبط عقل مكط بلردا  ،زصةدوح ريرعدو عةعد
بْوق  .زلسـ ظقظخ اللقل لةب اذزلد اـجَبجعخ الص قساجعث الؾعبح  ،زعلدل السعدسك  ،زٍدحث فدط
الرست  ،زبب اهرقذ فطسح زاؽلح  ،زلجقعذ علص الؾبلخ الزط فلقذ علعرب كزت أت رزغعو زرزطسه .
زلرث اللقدل الدنكط اٍدزطب ثةؾبزـردد اـثلاععدخ  ،ات ظحطلد بدث هٍدبهخ  ،زظؾطدا القعدسك الزدط
فوٙذ علعد ىبحب ٛسظف ،فأبرحد أت ظَزقوط بث اـهٗ كحسىذب  ،زظزغلت علص علثرب ،زظيظل
فط اجزبعرب  ،زظقوة الةَبفبد الجلعلح  ،زظقيف بث اؼكزاء اليزبكخ  ،زظرزْف ذنخ الةللسببد فدط
الجو زالجؾو زالغس  ،زالزط رجلغ ثبلؾعبح الص بَزسش هفعع .
زاـٍف أهاك لللقل أت ظحر٘ بث عقبلد  ،زظيعـ بث ٍجبرد فلعـب الص الحظو زالزيرـعو  ،زعل ملك
ٍجؾبجد زرلبلص (( :قُ ِل اجظُو ْ
ٗ)))1( .
بث عسذو اللجبكح  ،فقب
بزا ِ
ُزا َبب َما فِط ال ََّ َة َ
د َزاؼَهْ ِ
َ
اؽد َل نح أَت رَقُس ُبدسا ِرَِّ
ُ
ُ
ُ
َّ
زكعب الص ئعةدب اليردو زالحظدو بضحدص زفدواكش فقدب (( :قدلْ ئِج َةدب أ ِعظردا ثِ َس ِ
َب ْضحَص َزفُ َواكَش صُ َّا رَزَيَ َّروُزا))  )2(.لنا كبت ٛجعلعب للظث أذّل اؾجَبت لةحيلخ القلعيخ ر ثةب زذجد بث
عقل زئهاكح زؽوظخ أت ـظرجّدل كدل ذدنخ الطبقدبد  ،ثدل الةحبٍدت أت ظطلقردب زظؾوهذدب زظغزردل فدط
رؾوظٚرب علص الؾوكخ زالحْب ، ٛبرزيعب ثبلزسععد زالزَلظل  ،ربهكب لد أبو رؾلظل بٖدعوخ زرؾةدل
بَإزلعزد .زثلغ رقلظواؾٍف فرواؾجَبت زؽوظزد ئعزجبه الزيرعو فوظٚخ  .كعف ـ زقل أجدب ٛثردنخ
السظعيخ برةخ الزقوظو فط افطو القٚبظب الةٖعوظخ  ،بضل بَألخ الةلزقل زبب ظزلل ثد بث بَدبلك
زأعةب زبٖبئو  .زلنلك ـرةل هظبد الرزبة رجدلأ زرلعدل علدص الزيرعدو زروّدعل اللقدل زرؾوظٚدد
عددث عددل ئرجددب اـزذددب  ،زالَددعو بددع عبب دـخ الحددبً  ،زئرج دـب اغثددبء زاـع دـلاك  ،زظح دـلك الجددبهض
عيزعل ثبلةقللظـث النظـث ـظيرـوزت ئـ ثلقـس غعوذا  ،زظغةلزت علص القلظا الةدألس زلدس كدبت
عل لَرُ ُا ارَّجِلُسا َبب أَجيَ َ ّ ُ قَبلُ ْ
سا ثَدلْ جَزَّجِد ُع َبدب أَ ْليَ ْعحَدب َعلَعْد ِد
الغلظل أذلش زأعلش لرا قب رلبلصَ ((:زئِ َما قِ َ
هثَبءجَب أَ َزلَسْ َكبتَ هثَب ُؤذُ ْا ـَ ظَ ْلقِلُستَ َّعْئب َزـَ ظَ ْرزَ ُلزتَ )) ()3
زبث ملك كلد زبث ذلض الحجسح الروظةخ زالوؽةخ الةرلاح ثيغ جسه اـعزردبك الدنض ذدس اؽدلش
صةواد الوٍبلخ الةؾةلظخ زاليرو الحجسض الْوظف النض علّدا زأعد ّل ٕدؾبثزد اـفعدبه للزٖدلض لردنخ
الةرةخ الْوظيخ اـ زذط ئٍزحجب ٛاـؽردب اليقرعدخ فعةدب ـجدٔ فعدد زثحدبء علدص ملدك زقدع افزعدبهض
علص ذدنا الجؾدش ؽوظدخ اليردو اـٍدفبط زرلدلك اغهاء عحدل اليقردبء زظردسه الةدناذت اليقرعدخ زقدل
رٚةث بقلبخ زبجؾضعث زعلص السعد اغرط :
الةجؾـش اـز  :ؽوظخ اليرو اـٍفبط زرٚةث اـرط :
الةطلت اـز  :رلوظف اليرو اـٍفبط
الةطلت الضبجط  :أكلخ ؽوظخ اليرو اـٍفبط
الةطلت الضبلش  :الرزــــبة .
الةطلت ثبلواثــع  :الَحـــخ .
الةطلت القببـٌ  :بعبكظث اليرو اـٍفبط .
الةطلت الَبكً  :اليرو اـعزربكض اليقرط فط ؽعبح الوٍس (ٕلص علعد زٍلا ).
الةطلت الَبثع  :اليرو اـعزربكض اليقرط ثلل عٖو الوٍبلخ .
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الةجؾـش الضبجـط  :رلـلك اغهاء فط اليقـد اـٍفبـط زرٚةث اـرط :
الةطلت اـز  :رللك اغهاء .
الةطلت الضبجط  :ؽوظخ اليرو زاـعزربك .
الةطلت الضبلش  :بْوزععخ اـعزربك .
الةطلت الواثع  :ؽرا اـعزربك .
الةطلت القببٌ  :أٍجبة رللك اغهاء عحل اليقربء .
الةطلت الَبكً  :بياظـب رللك اغهاء .
الةجؾش اـز
ؽوظخ اليرو اـٍفبط
الةطلت اـز  :رلوظف ؽوظخ اليرو اـٍفبط
الؾوظخ اٍا بٖله  ،زذط فط اـٕطفػ  :كست اـجَدبت بقعدوا فدط ّدطء بدب ئت ّدبء فللدد
زئت ّبء روكد  ،غعو ات الؾوظخ الزط بحؾرب لفجَبت ثةقزٚص بب عبء فط القوهت لعَدذ بطلقدخ
 ،ثل رَةعخ ثل٘ الؾوظبد اجةب ذط بث ثدبة الزغدسى كؾوظدخ الدوأض زؽوظدخ اليردو فٚدف عدث ات
القوهت الروظا زالَدحخ الحجسظدخ  ،ذةدب بدث ؽعدش اـعةدب بغةسعدخ بزرببلدخ بدث اـٕدس زالقساعدل
زفعةددب ظزٖددل ثزطددسه الؾعددبح اللةلعددخ  ،روكددب بغددبـ زاٍددلب لليرددو اـجَددبجط كددط ظزؾددو فددط كائددوح
القساجعث الرسجعخ اـعزةبععدخ  ،ؼت الزغععدو الدلائا زالةَدزغلاد فدط الؾعدبح فدط ظدل رلدك القدساجعث ،
اعزو ثرب اـٍف زـظوظل ات ظقف ابببد از ظغةل الةغزةع اـٍفبط كزجد زعلص ملك فدبت اليردو
(( ٕلص علعد زٍلا )) الص العس
اـٍفبط ذس كل بأاجزظ فرو الةَلةعث بحن بجلش هٍس
فط الةلبه الرسجعخ اللببخ الةزٖدلخ ثدبر ٍدجؾبجد زرلدبلص زاللدبلا زاـجَدبت  ،زالدنض ظلجدو عدث
اعزرددبكاد اللقددل اـجَددبجط فددط ريَددعو رلددك الةلددبه اللببددخ فددط اٛددبه الةجددبكشء اـٍددفبعخ عقعددلح
زّوظلخ زٍلسكب )4(.ات اعزربكاد اللقل اـجَبجط النض ظَزةل بجبكئد بدث اليردو اـٍدفبط ـثدل
لد ات ظحطل بث ٙساث ٜزبقبٕل زقساعل اـٍف الزط رَزحل الص الدسؽط اـلردط الةةضدل ثبلرزدبة
زالَددحخ الحجسظددخ الْددوظيخ  ،زق دب ففٍدديخ الةَددلةعث زبددحرا الغيالددط ( هؽةددد ) اللقددل زالحقددل (
الْددوظلخ اـٍددفبعخ ) ٕددحسات كددل بحرةددب ظرةددل اـفددو )5( ،فبلزةَددك ثبلحقددل زؽددلخ كزت اٍددزقلا
اللقل ـظؾق اـذلا الزط ّو ذنا الحقل ؼعلرب ،كةب ات الزةَك ثبللقل زؽلخ ثةلي عدث الحقدل
قل ظإكض ثبـجَبت الص الربزظخ كةدب ذدس صبثدذ فدط ؽعبرحدب الةلبٕدوح ثبلحَدجخ للدنظث ذدا ثةلدي عدث
اللظث زعث الطبقخ الوزؽعخ )6( .
زثحبء علص ملك عل اـٍدف اـعزردبك فدط كافدل اـٛدبه الضبثدذ بدث اـٕدس زالقساعدل اللببدخ
الرلعخ بسقيب ٕؾعؾب زعةف بضبثب علعد فط ؽدبلزط الٖدساة زالقطدأ  .زلدنلك فدبت اليردو اـٍدفبط
((ٕلص علعد زٍلا )) زقل قل رواصب ٙقةب بزحسعب فط بقزلدف
ثلأ ؽوكزد بحن ؽعبح هٍس
اـرغبذبد )7( .
((ٕلص علعد زٍلا)) ( )8زامت للٖؾبثخ الردوا ((هٙدط عدحرا
زلقل اعزرل هٍس
)) ثبـعزربك فط ؽعبرد زثعبت هأظردا (  )9زبدث أبضلدخ اعزردبكخ علعدد الٖدفح زالَدف أجدد ّدبزهذا
زأفددن هأظرددا فعةددب ظيللددد ثأٍددبهش ثددله ،فأّددبه أثددس ثرددو(هٙددط عحددد) ثأفددن اليددلاء  ،زأّددبه
عةو(هٙط عحد) ثقزلرا فبفزبهالوٍس فط الحربظخ هأض أثط ثرو فحي القدوهت بلبرجدب لدد علدص
ٗ
َدو َ
ٗ رُ ِوظد ُلزتَ ع َ
ملك ( )10ثقسلد رلبلصَ (( :بب َكبتَ لِحَجِ ٍّط أَت ظَ ُرستَ لَدُ أٍَ َْوش َؽزَّص ظ ُْض ِقثَ فِط اؼَهْ ِ
َيظ ٌي َؽ ِرع ٌا)) ( . ) 11
ال ُّل ْجعَب َز ّ ُ ظ ُِوظ ُل ِ
اغف َوحَ َز ّ ُ ع ِ
(ٕدلص علعدد زٍدلا) أمت للةزقليدعث فدط غديزح رجدس ثبلجقدبء  ،زعدل
زبحد أت هٍدس
القوزط زكبت بحرا الةإبحست الٖبكقست  ،زالةحبفقست الربمثست فحدي القدوهت بجعحدب فطدأخ  ،زأجدد
كبت ظغت علعد أت ظزضجدذ بدث أبدوذا قجدل اـمت ( ،)12فقدب رلدبلصَ ((:عيَدب ّ ُ عَحدكَ لِد َا أَ ِمجدذَ لَرُد ْا
ٕ َلقُ ْ
سا َزرَ ْللَ َا ْال َرب ِمثِعثَ )))13(.
َؽزَّص ظَزَجَعَّثَ لَكَ الَّ ِنظثَ َ
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زثلل ملك اج قطع السؽط اـلرط ثلل ات الزؾ الوٍس الروظا ثبلوفع اـعلص فزؾدس اـعزردبك
الص بٖله بَزقل فعةب لا ظوك فعد جـٔ بث كزبة رلبلـص زٍحخ هٍسلد (( ٕلص علعد زٍدلا
)) زظرددو اٍددزلةب اليرددو اليقرددط زفبٕددخ فددط اليقددد زإددسلد زبددب ريددو عحددد فددط فقددد اللجددبكاد
زالةلببفد للزغععو النض إٔبة ؽعبح الةَلةعث زكضوح السقبئع زاـؽلاس الةَزغلح زاؽزبعذ الدص
بث ظغزرل فعرب زملك ثلل اليزسؽبد الرجوش الزط كفلذ فٖبئٖرب النارعخ اـجَبجعخ اللبكلخ ّلسثب
زأبةب لللفس فط ؽظعوح اـٍف .

الةطلت الضبجط
أكلـخ ؽوظخ اليرواـٍفبط
زاـٍف ؽعث كعب الص الزيرعو زأبو ثد  ،ئجةب أهاك أت ظرست ملك فط كائوح جطدبق
بددث ّ دـطء  ،فددط الَددةساد
اللقددل زؽددلزك بلاهكددد  .فددلعب الددص الحظددو فعةددب فل د
زاـهٗ ،زلددا ظؾظوعلعددد انـ الزيرع دو فددط ماد  ،ؼت ماد فددسق اؾكها )14(.
ٖددب َه َزذُد َس اللَّ ِطعد ُ
دف ْال َقجِعد ُو ))()15
ٖددب ُه َزذُد َس ظُد ْل ِه ُ اؼَ ْث َ
قددب رلددبلص(( :ـَّ رُ ْل ِه ُكددُ اؼَ ْث َ
ٖع ُو)) ()16
زقسلد رلبلص  (( :لَع َ
ٌْ َك ِة ْضلِ ِد َّ ْط ٌء َزذُ َس ال ََّ ِةع ُع الجَ ِ
زالزيرعو أذا بظرو بث بظبذو زعسك اـجَبت  ،زذدس الدنض أعطدبخ الةورجدخ الللعدب
الزط رةعيخ عث عبلا الؾعسات  .فبلزيرعو ظساعد اـجَبت كل بب ؽسلدد لعرزْدف فعدد بدب
ظَددبعلخ علددص الزرعددف زالجقددبء زاجْددبء الؾٚددبهح  .زلقددل علددل اـجَددبت فلعيددخ فددط
اـهٗ زؽةل دد اـببجددخ الرجددوش بددث أعددل ات ظؾق د بَددإزلعزد  ،بددث فددف الزيرعددو ،
زظقس ثبلزربلعف الزط فوٙذ علعد ٙةحب عحل قجسلد رلك اـكلخ بث الرزبة زالَحخ .
الةطلـت الضبلـش
الرزــــبة
ْ
َ
َ
ْ
َ
ٗ َزال ِغجَدب ِ فَدأثَ ْعثَ أت ظَؾْ ِةلحَرَدب
قب رلبلص(( :ئِجَّب َع َو ْٙحَب ْاؼَ َببجَدخَ َعلَدص الََّد َةب َزا ِ
د َز ْاؼهْ ِ
اؾج ََ ُ
بت ئِجَّدُ َكبتَ ظَلُسبب َعرُسـ)) )17( .
َزأَ ّْيَ ْقثَ ِب ْحرَب َز َؽ َةلَرَب ْ ِ
فددبلزيرعو امت فطددوح  ،زاـٍددف كظددث اليطددوح  ،فددف ظوفٚددد  ،ثددل ظددلعس كظححددب الددص
اٍزلةبلد زعل رلطعل ٛبقزد زفَؼ الةغب الساٍع ابببد .
زلددعٌ ذحددب كزددبة ٍددةبزض أز غعددو ٍددةبزض ٛ ،لددت بددث اـجَددبت ات ظؾددو ٛبقزددد
اليروظخ زّغلد علدص اٍدزلةبلد كدبلقوهت الردوظا فدط بئدبد بدث هظبردد ثٖدسه بزحسعدخ ،
رلفع الص الزيرعو اللةع فط بٖعو الرست زالؾعبح زاـجَبت .
زبددبأكضو بددب جغددل فددط القددوات الرددوظا اغظددخ قسلددد جلددبلص  (( :ئِ َّت فِددط َملِد َ
ك َغظَددب ن
د لِّقَددسْ ن
ظَ ْلقِلُستَ )) (. )18
زلقدددل زهكد بدددبكح الزيرعدددو زاّدددزقبقبرد فدددط القدددوهت الردددوظا كضعدددوا بحردددب قسلدددد رلدددبلص:
ٗ َهثَّحَددب َبددب َفلَ ْقد َ
ك فَقِحَددب
دذ ذَددنا ثَددب ِٛف ٍُ د ْج َؾبجَ َ
(( َزظَزَيَ َّر دوُزتَ فِددط َف ْل د ِ ال ََّ د َةب َزا ِ
د َزاؼَهْ ِ
به )) ()19
َع َن َ
اة الحَّ ِ
أبب كعسرد اـجَبت الص الحظو فط بظبذو السعسك  ،فسعلزذب كضعوح زبزحسعدخ  .قدب
دذ َزئِلَدص الََّد َةبء َك ْعدفَ ُهفِ َل ْ
اؾثِ ِل َك ْعفَ ُفلِقَ ْ
دذ َزئِلَدص ْال ِغجَدب ِ
رلبلص (( أَفَ َف ظَحظُوُزتَ ئِلَص ْ ِ
ٗ َك ْعددفَ ٍُدد ِط َؾ ْ
ٖددجَ ْ
ذ فَدد َن ِّكوْ ئِجَّ َةددب أَ َ
جددذ ُبدد َن ِّك ٌو )) ( )20زقددب
َك ْعددفَ جُ ِ
ذ َزئِلَددص ْاؼَهْ ِ
ئ الحَّ ْْأَحَ ْاغ ِفد َوحَ ئِ َّت
ٗ فَبجظُوُزا َك ْعفَ ثَلَأَ ْال َق ْل َ صُ َّا َّ ُ ظُح ِْ ُ
رلبلص ((:قُلْ ٍِعوُزا فِط ْاؼَهْ ِ
َّ َ َعلَص ُك ِّل َّ ْط نء قَ ِلظ ٌو )))21( .
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زكعددب الددص بوؽلددخ الزددلثو فددط الزلقددل  ،زذددط بوؽلددخ عبلعددخ فقددب رلددبلص (( :أفَ َ
ددف
ة أَ ْقيَبلُرَددب )) ()22زذرددنا ظةٚددط القددوهت فددط بئددبد بددث
ظَزَ د َلثَّوُزتَ ْالقُددوْ هتَ أَ ْ َعلَددص قُلُددس ن
اغظددبد  ،ظددلعس الددص الحظددو فددط بغددبـد الرددست اليَددعؾخ  ،لعرزددلض اؾجَددبت الددص بجددل
اللبلا زفبلقد  ،زلعلو ؽقبئ اؼّعبء زفٖبئٖرب  ،كط ظزَحص لد اـجزيب ثةدب أزك
فعرب بث قسش .
الةطلـت الواثــع
الَحــــخ
زبث اـؽبكظش الحجسظخ الْوظيخ اللاععخ الص الحظـو زالزيرعو فط هؽدبة الردـست اليَدعؾخ ،فعةدب
((ٕدلص علعدد زٍدلا)) ( ريردوزا فدط فلد
هزض عث عةو (هٙط عحد) قدب هٍدس
زـريروزا فط فبجرا لث رقلهزخ قلهخ) ( )23زبب هزض عث علدط ( هٙدط عحدد )قدب علعدد
الٖفح زالَف (( ـعجبكح كبلزيرعو)) ()24
زعث اثث عجبً زأثدط الدلهكاء قدب ٕدلص علعدد زٍدلا (( فردو ٍدبعخ فعدو بدث قعدب لعلدخ))
ٕدلص علعدـد زٍدلا ،
( ،)25زقبلذ عبئْخ أ الةإبحعث ( هٙط عحردب)  (( :ات هٍدـس
قـب ماد لعلـخ زرسٙأ  ،زكفـل فط الٖفح  ،زثقص ظٖلط زظجرط ؽزص همجد ثف ثٖفح الٖجؼ ))
عف الجربء  ،زقل غيو لك ببرقل بث مججك زبب رأفو ؟
،قبلذ  :فقلذ  :ظبهٍس
عل ّط ذنخ اللعلخ قسلد رلبلص  (( :ئِ َّت
فقب ظبعبئْخ :أفف أكست عجلا ّرسها .زلا ـ أفلل زقل أجي
ُ
ْ
َّ
ٗ َز ْ
ة اـلجددبة  ،ال د ِنظثَ
دبه غظَددب ن
د ِّؼزْ لِددط اؼلجَددب ِ
بزا ِ
اف دزِفَ ِ اللَّ ْعد ِ
فِددط فَ ْل د ِ ال ََّ د َة َ
دل َزالحَّرَد ِ
د َزاؼَهْ ِ
ٗ َهثَّحَب َبب فَ لَ ْقذَ ذَنا
بزا ِ
ظَ ْن ُكوُزتَ ّ َ قِعَببب َزقُلُسكا َز َعلَ َص ُعحُسثِ ِر ْا َزظَزَيَ َّروُزتَ فِط فَ ْل ِ ال ََّ َة َ
د َزاؼَهْ ِ
به )) )26( .
بٛف ٍُج َْؾبجَكَ فَقِحَب َع َن َ
ثَ ِ
اة الحَّ ِ
صا قب علعد الٖفح زالَف  (( :زظل لةث قوأذب زلا ظيرو فعرب ))()27
ٕلص علعد زٍلا قب  (( :ثعحةب هعل
زعث أثط ذوظوح( هٙط عحد) بوفسعب أت هٍس
بَزل علص فواّد  ،انم هفع هأٍد فحظو الص الَةبء زالحغس فقب  :اّرل أت لدك هثدب زفبلقدب اللردا
ئغيو لط فحظو انلعد فغيو لد )) ()28
زالنظث ظغؾلزت جلةخ اللقـل زـظَزلةلسجد فعةب فل بث أعلد  ،زظغيلست عدث هظدبد  ،ذدا
د
بزا ِ
بسٙع اـىكهاء زالزؾقعو ز ٍجؾبجد زرلبلص ظلزت علعرا فعقس َ ((:ز َكأَظِّث ِّبث هظَ نخ فِدط الََّد َة َ
ْوُٙستَ )) ( )29زرلطعل اللقل زاليرو زالحظدو عدث زظعيزدد
ٗ ظَ ُةوُّ زتَ َعلَ ْعرَب َزذُ ْا َع ْحرَب ُبل ِ
َزاؼَهْ ِ
ظرج ٜثبـجَبت الص بَزسش أقـل بث بَزسش الؾعـسات  ،زذس النض ؽب ثعث اـقدلبععث زثدعث الحيدسم
الص الؾقبئ فط اغفبق زفط اؼجيٌ.
الةطلت القببــٌ
بعبكظث اليرو اـٍفبط
زاؾٍدف ؽددعث كعددب الددص الزيرعددو زأبددو ثددد  ،انجةدب أهاك أت ظرددست ملددك فددط كائددوح جطددبق اللقددل
بث ّطء  ،زفط الَةساد زاـهٗ ،زفدط اـجَدبت
زؽلزك بلاهكد  .فلعب انلص الحظو فعةب فل
اؾج ََ ُ
جيَد  .زفط اللعسح انلص الحظو فط الغةبعخ الجْوظخ ظقس
بت ِب َّا ُفلِ َ
ٍجؾبجـد  (( :فَ ْلعَحظُ ِو ْ ِ
ٗ
ت َزالزَّ َوائِد ِ
ُ ،فلِ َ ِبث َّببء كَافِ ن  ،ظَ ْق ُو ُط ِبث ثَدع ِْث الُّٖ ْدل ِ
ت ))  )30(.زقسلدد رلدبلصَ (( :زفِدط ْاؼَهْ ِ
هظ َ ٌ
ْٖوُزتَ )) ()31
بد لِّ ْل ُةسقِحِعثَ َ ،زفِط أَجيُ َِ ُر ْا أَفَ َف رُج ِ
ٗ
زفددط الددلعسح انلددص الحظددو فددط اؾجَددبت جيَددد ظقددس
ٍددجؾبجد  ((:أَ َزلَ د ْا ظَ َِددعوُزا فِددط ْاؼَهْ ِ
دو ِب َّةدب
ٗ َز َع َةوُزذَدب أَ ْكضَ َ
فَعَحظُوُزا َك ْعفَ َكبتَ عَبقِجَخُ الَّ ِنظثَ ِبث قَ ْجلِ ِر ْا َكبجُسا أَ َّ َّل ِب ْحرُ ْا قُ َّسح َزأَصَبهُزا ْاؼَهْ َ
ظلِ َةرُ ْا َزلَ ِرث َكبجُسا أَجيُ ََرُ ْا ظَ ْ
د فَ َةب َكبتَ َّ ُ لِعَ ْ
ظلِ ُةستَ ))( )32زقسلدد
َع َةوُزذَب َز َعبء ْررُ ْا ُه ٍُلُرُا ثِ ْبلجَعِّحَب ِ
دو ِبعثَ )) ( )33زقسلدد رلدبلص(( :قَد ْل
ٗ فَبجظُوُزا َك ْعفَ َكبتَ عَبقِجَدخُ ْال ُةغْ ِ
رلبلص(( :قُلْ ٍِعوُزا فِط ْاؼَهْ ِ
ٗ فَدب ْجظُو ْ
ذ ِبث قَ ْجلِ ُر ْا ٍُح ٌَث فَ َِدعو ْ
فَ لَ ْ
ُزا َك ْعدفَ َكدبتَ عَبقِجَدخُ ْال ُة َرد َّنثِعثَ )) ( )34زرجدلز ذحدب
ُزا فِدط اؼَهْ ِ
زاٙؾخ لللعدبت عحبظدخ القدوهت الردوظا فدط الدلعسح انلدص الحظدو فدط اؾجَدبت زبغزةلدد ،لعرْدف عدث
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ٕيبرد زبةعيارد كيوك  ،زعدث الَدحث زالقدساجعث الزدط رؾردا بغزةلدد  ،زالزدط ـظةردث بلوفزردب انـ
ثبلجؾش اللقع  ،زالحظو اللةع  ،زالةفؽظخ الساععخ .
كبت بث جزبط ذنخ اللعسح الةجبهكخ انلص الزيرعو ،أت أفند اللقس ؽوظزرب بث الحظو زالزأبدل،
زجردد٘ كددل انبددب بددث أئةددخ الللددا زاليرددو ظجؾددش زظددلهً زظغزرددل فددط اللقبئددل ،زاليقددد زإٔددسلد ،
زاليلَدديخ  ،زٍددبئو الللددس  ،زاليحددست  ،زاـقزٖددبك  ،زاـعزةددب  ،كزت أت ظغددل بددب ظلددسق جْددبٛد
اليروض  ،زاٍزقفلد اللقلدط  ،فردبت بدث ملدك كلدد ذدنخ الؾٚدبهح الزدط جيقدو ثردب جؾدث الةَلةدـعث ،
زالزط كبجذ ذط اـٍـبً الزط قببذ علعرب جرٚـخ أزهزثب زبلجعزرب  ،زّرل ثنلك ّبذل بث أذلرب.
زبث بياظب اـٍدف اجدد ظسعدت اـعزردبك فعةدب ـجدٔ فعدد بدث كزدبة زـٍدحخ زظغلدل القعدبً
بٖدددلها بدددث بٖدددبكه الزْدددوظع زبدددث هظدددبد القدددوهت الردددوظا الزدددط أبدددود ثبـعزردددبك قسلدددد رلدددبلص
به)) (، )35زفط بلحص اـعزجبه فط قسلد رلبلص قدب الغيالدط ( ام بلحدص
((فَب ْعزَجِوُزا ظَب أُزلِط ْاؼَث َ
ْٖ ِ
اـعزجدبه اللجددسه بددث الْددطء الددص جظعددوخ اما ّدبهكد فددط الةلحددص  ،از هك الْددط الددص جظعددوخ) ()36
زاـعزرددبك ظقزٚددط فرددا الساق دـع فرة دـب كقعقددب ،زأكهاكددد انكهاك دب زاععب،كةددب ظقزٚددط اؾؽبٛددخ ثللددس
الْوظلخ زإٔسلرب زفقد أٍواهذب) 37(.
زـظغعياؾٍف أت ظقلس عٖو بث انبب بغزرل ظجٖو الحبً ثةدب ظغّدل بدث قٚدبظب رؾزدبط انلدص
بلوفخ ؽرا فعرب ،زالةغزرل بأعسه علص كل ؽب  ،زانت لا ظرزل انلص الؾ أز ظٖدعت ؽردا ،
((ٕلص علعد زٍدلا)) ( انما ؽردا الؾدبكا فبعزردل فإٔدبة
زعث أثط ذوظوح قب  :قب هٍس
فلد أعوات  ،زانما أعزرل  ،فأفطأ فلد اعو زاؽل) )38(.
الةطلت الَبكً
اليرواـعزربكض اليقرط فط ؽعبح الوٍـس
علص الوغا بث ات اليقد اـٍفبط فط ذنا اللٖو كبت فقرب بجحعب علص السؽدـط اـلردط ،بةدضف
فط الرزبة زالَحخ ،اـ ات الوٍس الروظـا كدبت ظغزردـل فدط بَدبئل بلعحدخ ،رْدوظلب ؼبزدد  ،زؽزدص
ظزةوجسا اثزلاء بث عرلخ علعد الٖفح زالَف علدص انعةدب اليردـو زالحظدـو ،فةدث اعزربكاردـد علعدد
الٖدفح زالَدف ؽدلظش بلدـبم ( هٙدط عحدد) ،عحدلبب ثلضدد قبٙدعب الدص الدعةث زقدب لدد  :كعددف
رٖحع انت عوٗ لك قٚبء ؟ قب  :اقٚط ثةب فط كزبة  .قب  :فبنت لا ظرث فط كزبة  .قدب :
 ،قـب أعزردـل هأظّد ّط ّّ زـ هلدس ،فٚدوة هٍدس
فات لا ظرث فط ٍحخ هٍس
ثَحّخ هٍس
لةددب
((ٕددلص علعددد زٍددلا)) ثعددلخ علددص ٕددلهخ  ،زقددب  :الؾةددل ر الددنض زف د هٍددس هٍددس
ظوٙط زهٍسلد )39(.
زبث ملك ات الوٍس علعد الٖفح زالَف لةب هعع بث بلوكخ القحلق زأهاك ات ظحي لجدبً
علعدد الٖدفح زالَدف ((بدث
الؾوة  ،أبوخ رلبلص ات ظزسعد انلص ثحط قوظٚخ  ،فقب هٍدس
كبت ٍببلب بطعلب فف ظٖلعث اللٖو انـ فط ثحط قوظٚخ)) ( )40فَبهزا بَوععث بزسعرعث العرا
 ،فلةب ؽبت زقذ اللٖو ٕلص ثلٚدرا فدط الطوظد زأ ّزلدسا كدف الحجدط ((ٕدلص علعدد زٍدلا))
ثأجّد أهاك الزلغعـل فط الَعو ـرأفعو الٖفح  ،زلا ظٖل الجل٘ اؼفو انـ ثلل زٕدسلرا انلدص ثحدط
قوظٚخ زأقو الوٍس الروظا الغةبعزعث علص انعزربكذا .
علددص ات ذ دـنا اـعزر دـبك كددبت انقددواها لؿعزرددبك مار دـد  .زلددا ظرددث بٖددلها بَددزقف للزْوظ دـع ،
ثةلدددي عدددث الدددسؽط  ،فدددط ؽدددبلزط رٖدددؾعؼ القدددوهت ؾعزردددبك الوٍدددس عحدددل عدددل اؾٕدددبثخ ،
أزئقواهالوٍس ؾعزربك الٖؾبثخ عحل اؾٕبثخ  ،زكبت القبل الؾرعا قبكها علص اـ ظحط هٍدسلد
اـ ثبلؾ ؽزص فط ؽبلدخ اـعزردبك  ،زكدبت الوٍدس علعدد الٖدفح زالَدف ؽعحئدن ـظجلدغ ئـ الدوأض
الساؽل القبٛع فط كل بَألخ اعزربكظخ  .زلرث كبت فدط ملدك ؽرةدخ ثبلغدخ  ،كدط رللدا اـبدخ علدص ات
(( ٕدلص علعدد زٍدلا)) .
اـعزربك اما كبت قل عوش فط ظل جيز السؽط زفط ؽعبح هٍس
فؽت ظغوض ثلل اجقطب السؽط زالزؾبق الوٍس ثبلوفع اؼعلدص كدبت ازلدص زأكضدو ٙدوزهح فدط
ؽعبح الةَلةـعث فط القوزت اغرعـخ الص ات ظوس اـهٗ زبث علعرب )41( .
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الةطلت الَبثع
اليرو اـعزربكض اليقرط ثلل عٖو الوٍبلخ
ئجقطع السؽط ثلل زفبح الوٍس الروظا  ،فزؾس اـعزربك الص بٖدله بَدزقل فعةدب لدا ظدوك فعدد
جددٔ بددث كزددبة رلدبلص زٍددحخ هٍددسلد ((ٕددلص علعددد زٍددلا)) زثددلأد بوؽلددخ ئعزردـبك فقرددبء
الٖؾبثخ( هٙط عحرا) للزغـععو النض إبة ؽعبح الةَلةـعث  ،زملدك ثلدل اليزسؽدبد الرجدوش ،
فبفزلطذ ثنلك أزٙب الةغزةلبد زظرود أعوا زبلببفد  ،ززعسخ بزحسعخ لؾوكخ الؾعدبح ،
لا ظرث للةَلةعث ٍبث عرل ثرب .زكبجذ الةٖبلؼ رقٚط جظوا علظب فط ؽل رلك الةْرفد زالؾرا
فط رلك اـعوا زاـزٙب زالةلببفد  ،زبةب أقورد الْوظلخ زجٔ علعد اليقربء ات الحٖدسٓ
الْوععخ بزحبذعخ زبؾلزكح زات الؾساكس زالسقبئع فط ؽعبح اـجَدبت غعدو بزحبذعدخ زبدث الةَدزؾعل
ات ظؾع ٜالةزحبذط ثبلفبزحبذط اـ عث ٛوظ الرلعبد زاهعدب الةَدزغلاد زالةزغعدواد العردب عدث
ٛوظ اـعزربك )42( .
زكبت القليبء الواّلزت ظغزرلزت زظلوٙست ههائرا للةحبقْخ  ،ئت لا ظغلزا جٖب فدط الرزدبة
زالَحخ  .زبب هزض عحرا بةب ظل علدص م الدوأض فردس بسعّدد الدص الدوأض اليبٍدل  ،أز بةدب زهك فعدد
جٔ  ،از الوأض النض ظٖله بث غعو الللةبء اللبهفعث ثإٔس الْوظلـخ )43( .
ابدب الددوأض الةَددزحج ٜبدث الرزددبة زالَددحخ  .از الةؾةددس علدص القعبٍددبد الٖددؾعؾخ زالةٖددبلؼ
الةوٍلخ زكهء الةيبٍل  ،فرس بقجس عحلذا  ،ثل ات الةغزردل الةقطدصء أفٚدل عحدل رلدبلص بدث
الةقلل الةٖعت  ،لةدب كدبجسا ظلوفدست بدث ات الْدوظلخ عدبءد اٍبٍدب لزؾقعد بٖدبلؼ اللجدبك زكفدع
عغلددخ الزغععددو الددص الزقددل  ،ـت الةجددبكشء اـٍددفبعخ ـرقددو الغةددسك زالَددجبد  ،زاجةددب رددلعس الددص
الؾوكخ الةَزةوح )44( .
الةجؾش الضبجـط
رلـلك اغههء فط اليقد اـٍفبط
الةطلت اـز  :رللك اغهاء
علعدد
رجعث لحب بةب ٍدج ات اـعزردبك بْدوز فدط ّدوظلخ اـٍدف  ،زأت إٔدؾبة هٍدس
الٖفح زالَف ئعزرلزا فط كل ببلا ظسعل فعد جٔ  ،فحْدأ عدث ذدنا اؾعزردبك ئفدزف فدط الدوأض
كبت بؾلكا أز اـبو  ،صا ىاك علص بو اـظب كلةب علد لد أٍجبة علظلح  ،زبث ملك جْأد بَدألخ
رللك اغهاء زأبب اليقد اـٍدفبط ،فردس بغةسعدبد اؼؽردب اللةلعدخ الةْدوزعخ فدط اـٍدف ٍدساء
أكبجذ ّوععزرب بث الحٔ الٖوظؼ بث القـوهت زالَحخ أ بدث اـعةدب أ بدث انٍدزحجب ٛالةغزردلظث
بث الحٖسٓ زالقساعل اللببخ )45( .
زقل ظرست الجبعش علص اـفدزف زرلدلك ههائردا فدط الةَدبلخ الساؽدلح ئفدزففرا فدط بحدبذغرا
الللةعخ  .فاجد ئما ئفزليذ الةحبذظ الللةعخ ئفزليذ الحزبئظ الةزورجخ علعرب  ،زبث ملدك اؾفدزف ثدعث
اليقرددبء زقددل ظرددست بجلددش القددف الزقلعددل  ،زالزلٖددت غههء اؼقددلبعث  ،زعللرددب ثةضبث دخ ـظغددسى
بقبليزرب زـ الؾعل عحرب  ،زللل ذنا أكجو أٍجبة القف  ،زلنلك جوش القوهت الردوظا ظحلدص علدص
الةقبليعث للؾ رقلعـلذا لػثبء ( )46فط قسلـد رلبلص (( :قَبلُ ْ
سا أَ ِع ْئزَحَب لِحَ ْلجُ َل ّ َ َزؽْ د َلخُ َزجَد َن َه َبدب َكدبتَ
ظَ ْلجُ ُل هثَب ُؤجَب فَأْرِحَب ثِ َةب رَ ِل ُلجَب ئِت ُكحذَ ِبثَ الَّٖب ِكقِعثَ )) () 47زقسلد رلبلص (( :قَدبلُ ْ
سا أَ ِع ْئزَحَدب لِز َْليِزَحَدب َع َّةدب
ٗ َز َبدب جَؾْ ُ
دث لَ ُر َةدب ثِ ُة ْدإ ِبحِعثَ )) ( )48زلدا ظقدج٘
َز َع ْلجَب َعلَ ْع ِد هثَبءجَب َزرَ ُرستَ لَ ُر َةب ْال ِرج ِْوظَبء فِدط اؼَهْ ِ
((ٕلص علعد)) انـ ثلل أت ثعث الةؾغخ الساٙؾخ  ،زرو فعرا بدب انت رةَدرسا ثدد لدا
هٍس
ُ
((
ظٚلّسا أثدلا  :كزدبة زٍدحخ هٍدسلد ٕدلص علعدد زٍدلا ( ، )49زلردث ثلدل زفدبح هٍدس
ٕلص علعد زٍلا)) ثلأ القف زرللك الوأض ظظرو ثعث ٕيس الةَلةعث  ،فف فط الَعبٍخ
زفط اللقعلح زفط اليقد زالنض ظلحعحب ذس القف فط اليقد .
أبب افزف الوأض فط اللقعلح فقل ثلأ ثلل ئبزلاك اليزسػ اـٍفبعخ  ،زكفس أذدل الؾٚدبهاد
زاللظبجبد القلظةخ فط اـٍف  ،زلقـل كبت لليلَيخ كزه كجعو فدط ذدنا اـفدزف  ،فجلدل أت روعةدذ
كزجرب ـ زـٍعةب فط عٖو الةدببست ـ أؽدلصذ أصدوا كجعدوا فدط اليردو اـٍدفبط  ،فظردو ثدعث علةدبء
الةَددلةعث بددث ررلدـا فددط الةددبكح  ،زبددب زهاء الطجعلددخ  ،زبددث عددبهش ففٍدديخ العسجددبت  ،زبددث رغ دوّأ
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زفبٕخ فط بَبئل لعٌ فط ئٍزطبعخ اللقل الجْوض أت ظٖل الص هأض صبثذ فعرب أز ؽقعقخ بقدوهح
 ،بضل قلهح اللجل ئصجبد ٕيبد زجيعـرب  ،كةب ظرو ثعث الةَلةعث بدث جدي بحدي الَسفَدطبئعخ
فط الْك .
(( ٕدلص
ذنا عث اؾفزف فط اللقعلح  ،أبب اـفزف فط اليقد فقل ؽلس ثلل زفبح هٍس
علعد زٍلا )) زاجقطب السؽط  )50(.زبدث ذحدب ثدلأ اـعزردبك فدط الؾدساكس زالسقدبئع الةَدزغلح
(( ٕلص علعد زٍلا)) عث إٔؾبثد ( هٙط عحرا) فسعلزا أجيَرا أبب
ثلل غعبة هٍس
برةددخ عظعةددخ أجعطدذ ثرددا ظزسعددت علددعرا قعددبكح اـبددخ زاؼفددن ثيبددب اـبددسه لعرةلددسا ببثدلأخ ججعحددب
اـعظا بؾةل علعد الٖفح زالَف برزلظث ثرلض الوؽةخ الةرلاح بةب روكد لرا بث الرزبة زالَحخ
بب ات رةَرسا ثرةب لا ظٚلسا أثلا .
الةطلت الضبجط
ؽوظخ اليرو زاـعزرـبك
لددا ظرددث اـٍددف ظطلد ٍددواػ اـجَددبت زظؾطددا أغفلددد الزددط أكبددذ ظلظددد ؽزددص اججددوش ظرجددد
ؽوظبرد كلرب زظلافع ثجَبلخ عث ذنخ الؾوظبد كلةب ذلكد زأذا ذدنخ الؾوظدبد الزدط كبجدذ بدث جزدبط
اـٍف ذط ؽوظخ اليرو زاـعزربك زقل عوفحب ؽوظخ اليرو كةب بدو زبدث الٚدوزهض ذحدب ات جدسهك
رلوظف اـعزربك زذس لغخ بْز بث الغرل( ثٚا الغعا زفزؾد) ثةلحص ثن الطبقدخ الجلجعدخ اليروظدخ
لغوٗ بب .زفط اـٕطفػ الْوعط ثن اليقعد بب فط زٍلد بث الطبقخ اليروظخ زالجلجعخ للؾٖس
علص ؽرا ّوعط ٕدؾعؼ فدط اعزقدبكخ للقٚدعخ الةلحعدخ لةلوفدخ ؽرةردب ،فبـٍدف ـظدوف٘ ٛدوق
الزيرعو القبٕخ ثل ظلعس الص ئؽزرب اغهاء زٍلخ اـٛف زرحدس الضقبفدبد  ،زذدس ظلزجدو اليردو
انهصب اجَبجعب بْزوكب ثعث اـبا زأكجو ّبذل علص ؽوظخ اليردو فدط اـٍدف بدلاهً اـعزردبك زرلدلك
اغهاء زظرسه الةناذت اليقرعخ رجلب لنلك زبجلأ الْسهش ذنا الةجلأ النض أبوثد القدوهت الردوظا قدب
سهش ثَ ْعحَرُ ْا )) ( )51زكدبت هكعديح قسظدخ بدث هكدبئي اللزلدخ اـٍدفبعخ  ،زبدث
رلبلصَ (( :زأَ ْب ُوذُ ْا ُّ َ
اـّن ٍزقواء للقساجعث السٙلعخ علدص ئفزففردب  ،زّدوزؽرب الزدط زٙدلذ ؾظٚدبػ قساعدلذب
فف ن
الرلعخ زعلجب فط ذنخ الْوزػ افزففب كضعوا فط ريَعوذب زرطجعقرب فط الؾدساكس الغيئعدخ  ،زـأك
علص ملك بث افزف اـؽرب رجلب ؾفزف الْـوػ زالزطجع  ،فعردست اليلدل الساؽدل بجبؽدب علدص
هأض  ،زبؾٚسهاُ علص هأض هفو(. )52
فبما كبت ذنا بقجسـ فط القساجعث السٙلعخ  ،فةب النض ظؾوبد فط القبجست الْوعط ؽزص ظغلل
بطلحب فط ّواؽد انما افزليسا فط فرةد زريَعوخ عحل رطجع ثل٘ بساكخ فط الؾساكس الغيئعخ ؟
زجؾث انما جظوجب انلص الؾقعقخ فط ماررب بزغوكظث بث كل عٖجعخ لسعلجب ذنا اـفزف جزعغخ
ؽزةعخ لةب عبء ثد القوهت بث انٛفق الؾوظخ لللقس  ،زفك قعسكذب الزط كبجذ رؾوٓ علعرب  ،زانـ
فرعف ظزٖسه ات كظحب ظحبكض ثؾوظخ الزيرعو صا ظةحع اـفزف فط الوأض زاـعزربك )53(.
زبةب ظحجغط بلوفزد ذحب أت ذنا الطلث جْـأ ئبب عث عردل ثةدب فدط اليقدد اـٍدفبط زبناذجدد
بث بؾبٍث زبياظب  ،زئبب عث رغبذل لنلك .
ؼجحددب جغددل ثددعث الؾددعث زالؾددعث اعزوافدـب بددث هعددب القددبجست ثةددب فددط ذددنا اليقددـد بددث بياظدـب  ،ثددل
زالزسٕعخ ثبلجؾش فعد زاللحبظخ ثد )54( .
الةطلت الضبلش
بْوزععخ اـعزرـبك
ُ
َ
ْ
َ
ْ
َ
دبه))
زقل أبو رلبلص ثبـعزربك فط علح بساٙع فط قسلد رلدبلص ((:فدبعزجِوُزا ظَدب أزلِدط اؼث َ
ْٖ ِ
( ، )55زقسلد رلبلصَ (( :زلِ ُرلٍّ ِزعْ رَخٌ ذُ َس ُب َسلِّعرَب فَب ٍْزَجِقُ ْ
ُ
دل
سا ْالقَ ع َْوا ِ
د)) ( ، )56زقسلدد رلدبلص َ ((:زق ِ
ا ْع َةلُ ْ
( ٕدلص
سا فَ ََعَ َوش ّ ُ َع َةلَ ُر ْا َز َهٍُسلُدُ)) ( ، )57زعث عةوز ثث اللدبٓ اجدد ٍدةع هٍدس
علعد ٍلا) ظقـس  ( :اما ؽرـا الؾبكا فبعزرـل فإٔبة فلد أعوات  ،زاما ؽرا فأعزرـل فأفطأ فلدد
أعو) ( )58زقب اثث ؽي فط ملك ( الةغزرل الةقطصء أفٚل عحل رلدبلص بدث الةقلدل الةٖدعت
) ( )59زبث ملك رؾرعا الحجط( ٕلص علعد زٍلا) ٍلل ثث بلبم فط ثحدط قوظٚدخ لدعؾرا ثعدحرا
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ثةب ظدواخ ٕدفؽب  ،فؾردا ثعدحرا ثقزدل الوعدب  ،زٍدجط النهظدخ  ،فقدب هٍدس
زٍلا) ؽرةذ ثؾرا رلبلص بث فسق ٍجع ٍةساد ) ()60

( ٕدلص

علعدد

الةطلت الواثع
ؽرــا اـعزرـــبك
ظإفن بث ٙوزهح اـعزربك زأذةعزد ات ؽرةد ذس فوٗ الريبظخ علدص كدل بَدلا زبَدلةخ بدث
ّأجد أت ظٖل الدص بورجدخ اـعزردبك لةدب فعدد بدث اـٍدزللاك الدنارط زالحٚدظ اللقلدط فبـعزردبك غعدو
الوٍبلخ فعةب لا ظوك فعد جٔ بث القوهت از الَحخ فبلقـوهت قـب لحب(( :فَبٍْأَلُ ْ
سا أَ ْذ َل ال ِّن ْك ِو ئِت ُكحدزُ ْا ـَ
جَ ْعلَ ُمىنَ )) ( ، )61زأذل النكو كل بث ظةلك أذلعخ اـعزربك زاليزسش فط كل ىببت زبردبت  .لردث
علعحب ات جؾزو ذإـء اليقردبء ات جلزدو ثيٚدلرا علدص اـبدخ اـٍدفبعخ زات ـجحَدف بدبثحسخ لحدب
زـجزو بب روكسخ بث الضوزح اليقرعخ اللظعةخ )62( .
فبـعزربك ثن الةغردسك فدط ٛلدت الةقٖدسك زظحجغدط ات ظردست عبلةدب ثبلحٖدسٓ بدث الرزدبة
زالَدددحخ زاـعةدددب زالقعدددبً زالدددحٔ زالةيَدددو زالةؾردددا زاللدددب زالقدددبٓ زالةْدددرل زالةزْدددبثد
زعيئعبد أقَب اللغخ بزحب زاٍزلةبـّ ـؽيظرب زالحبٍـ زالةحَسؿ زغعو ملدك بةدب ظؾزبعدد اليقعدد
الةغزردل زات كدبت بقبليددب لدنلك فعغددت هكخ  ،فدبت بددث ٍدةع عببددخ ملدك زريقددد فعدد ظٖددعو بدث أذددل
اـعزربك زظؾو علعد رقلعل غعوخ )63(.
المطلة الخامش
أصثاب جعذد اآلساء عىذ الفقهاء
ثلل ات عوفحب بْوزععخ اـعزربك زؽرةد زاعزربك الحجدط( ٕدلص علعدد زٍدلا) زإدؾبثد (
هٙط عحرا) ثلل زفبح الحجط الروظا زبث فف بَبلك اليقربء فط ئٍزحجب ٛاـؽرب أجرا بزيقست
علص أت الةوعع فط ملك ذس كزبة أزـ  ،ـظقدل علعدد غعدوخ  ،صدا بدث ثلدلخ الَدحخ بزدص زعدلد
ٕؾعؾخ  ،صا اـعةب بزص رؾق  ،زافعوا الوأض علص افزف فط أجساعد زاما كبجسا بزيقعث علدص
ذنخ اـٕس فبفزففرا انما ظوعع انلص ابسه أفوش زهاء ذنا زذس افزف فط اليوز زالغيئعبد
ـ فط اـٕس .
زظةرث رلقعٔ أٍجبة افزففرا فعةب ظأرط :
أزـ  :افزف بلبجط اـليبظ ٍ ،ساء كبجذ بث القوهت  ،أز الَحخ  ،زافدزف الةلدبجط عدبء بدث
اّزوا اؼليبظ زروككذب ثعث الؾقعقخ زالةغبى  ،زافزف اللو فط بلحص الليع  ،زبث ملك قسلدد
ض ِههَّ ثَالَثَةَ قُ ُش َو ٍء )) ( ، )66قوزء عةع أقواء زالقوء عحل أذل
رلبلصَ (( :وا ْل ُمطَلَّقَاتُ يَح ََشتَّ ْ
صهَ تِأَوفُ ِ
الؾغددبى الطرددو زذسقددس ببلددك زالْددبفلط ؼت القددوء فددوزط بددث ّددطء ال دص ّددطء فقوعددذ بددث
الؾع٘ انلص الطرو زبث الطرو انلص الؾع٘  ،زالقوء عحل أذل اللواق الؾع٘ زذس قس أثدط ثردو
زعةو زعلط زعجل ثث بَلسك زاثس بسٍص ( هٙط عحرا ) زالص ملك مذت أثس ؽحعيـخ زملك
( ٕددلص علعددد زٍددلا) أجددد قددب  ((:رقلددل عددث الٖددفح أظددب أقوائرددب ))
لةددب هزض عدث هٍددـس
( )65أض أظب ؽعٚرب ،زالقوء ظلحط السقذ أظٚب فبلؾع٘ ظأرط لسقذ زالطرو ظأرط لسقذ (.)66
صبجعب  :افزف هزاظخ اـؽبكظش  ،فقل ظٖل الؾلظش انلص أؽلذا  ،زـظٖل انلص اؼفو ،زقل ظٖل
انلص ذنا بث ٛوظ غعو ٕؾعؼ فعزوكد  ،زقل ظٖل العرةب بث ٛوظ زاؽل  ،زلرث أؽلذةب ظْزوٛ
فط قجس الؾلظش ّوزٛب لا ظْزوٛرب اؼفو فعلةل ثد أؽلذةب  ،زظزوكد اؼفو .
صبلضب  :الزلبهٗ زالزوععؼ ثعث ظساذو الحٖسٓ  ،فقل افزليسا فدط ذدنخ القبعدلح ؽزدص كدبت لردل
زاؽل بَلك ظغبظو اؼفو .
هاثلب  :افزففرا فط اؼفن ثبلقعبً  ،فةحرا بدث ٙدع كائوردد ثرضدوح بدب ّدوٛد بدث ّدوز ٛفدط
اؼفن ثد  ،زبحرا بث زٍع كائورد  ،زاـفزف فدط ذدنا اؼٕدل ذدس أثدوى جدساؽط اـفدزف كةدب
ظجلز للحبظو فط كزت اـٕس .
فببَددب  :افددزففرا فددط ثلدد٘ اؼكلددخ  ،زاـعزةددبك علعرددب  ،كبـٍزؾَددبت زالةٖددلؾخ الةوٍددلخ
زاـٍزٖؾبة  ،زقس الٖؾبثط  ،النض عللد ثل٘ اليقربء بث اؼكلخ فعأفن ثقسلرا  ،زـظقبليرا ،
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ثعحةب ظوش ثلٚرا أجرب أههء انعزربكظدخ ليقردبء غعدو بلٖدسبعث  ،فدف علعدد ؽدوط فدط بقبليزردب فدط
ثل٘ الةساٙع .
ٍبثلب  :افزففرا فط ثل٘ الةجبكشء اللغسظخ الزط ظزسقف علعرب اٍزحجب ٛاـؽردب بدث الحٖدسٓ
 ،كبفزففرا فط كـلخ اللب اما لا ظقٖٔ  ،ذل ذط قطلعخ كةب مذت أثس ؽحعيدخ ( ، )67أز ظحعدخ
كةب ظوش الْبفلط  )68( ،زكبفزففرا فط بيردس الةقبليدخ  ،زذدس كـلدخ الليدع علدص صجدسد جقدع٘
ؽرةد فط الةَرسد عحد  ،زكبفزففرا فط ؽةل الةطـل علص الةقعـل  ،ذل ظْزو ٛلد ارؾدبك الؾردا
زالَجت زالؾبكصخ از ـ  ،زكبؼبو الةطل ذل ظؾةل علص السعسة أز الحلة  ،زالحرط ظؾةدل علدص
الزؾوظا أز الرواذعخ  ،زاـٍزضحبء ثلل الغةل ذدل ظوعدع انلدص الردل  ،أز ظوعدع الدص الغةلدخ اؼفعدوح
فق ٜ؟ زغعو ملك بث الةجبكشء  ،الةنكسهح فط علا إٔس اليقد )69( .
رلك ذط عةلخ اـٍجبة الزط أكد الص افزف اليقربء  ،زبحرب ظللا أت افزففرا لدا ظردث جبّدئب
(ٕلص
عث ذسش فط جيسٍرا  ،زلعٌ اـفزف فط مارد بلعجب  ،فقل ئفزلف إؾبة هٍس
علعد زٍلا) فط اعزربكاررا بع قوثرا بث ىبث الحجسح  ،زرلقعرا الرلض عث ٕبؽت الوٍبلخ .
المطلة الضادس
مزايا جعذد اآلسآء
أزـ:اـعزربك بث ٙوزهظبد الؾعبح الزط اما ئفزلذ ظقزل الحظب زظزقلف الةغزةع زثبلزبلط ظحؾو
بث بعواس اـهٗ زفعواررب زملك ؼت أٍزقلف عجبكخ الٖبلؾعث زازهصرا اـهٗ قب رلدبلص
َ (( :ولَقَ ْذ َكحَ ْثىَا فِي ال َّزتُوى ِس ِموه تَ ْعو ِذ ِ
صوالِ ُحىنَ )) ( )70فدبلزطسه
َّ ال َّ
َ يَ ِشثُ َهوا ِعثَوا ِد َ
الوز ْك ِش أَنَّ ْاَْ ْس َ
الؾٚبهض الةلذِ النض جواخ العس لعٌ اـ صةوح اـعزربك فرل ععل علظل ظَزضةو الةللسببد الزط
زهصرب بث الغعل الَبث زظٚعف العرب علظل فدط كدل ععدل بةدث ظةلردست الريدبءح الللةعدخ زظزقعدلزت
ثبلقعا زالقساعل اـٍفبعخ زبث ملك كلد رٖجؼ ذنخ الضوزح بٖلها فٖجب لغةعع قساجعث كز اللبلا
اـٍفبط زغعو اـٍفبط .
صبجعب :القوهت الروظا كٍزسه الرط اقزٖو علص الرلعبد زفس اللقل الجْوض فط كل ععل اهعب
الغيئعبد الص رلك الرلعبد زذنا اـهعب ـظرست اـ عث ٛوظ اـعزربك .
صبلضب  :زكةب بو ٍدبثقب كدبت (ٕدلص علعدد زٍدلا) اما ّدبزه إٔدؾبثد فدأظروزا ههاءذدا اهردأش
بلرا زعةل ثةب أكاخ العد اعزربكخ  ،زفط ملك اعف الحدبً ات بدب ـجدٔ فعدد بدث الؾدساكس فَدـجعل
اٍزلها ؽرةد اـعزربك زغبلت الظث  ،زاّلبهذا ثةحيلخ الٖؾبثخ(هٙط عحرا ) زاجردا أذدل
اـعزربك زاجد (ٕلص علعد زٍلا) ظوٙص اعزربكذا زرؾوظرا لةسافقخ الحٖدسٓ بدث أؽردب
رلبلص  ،زك ملك اظٚب علص بحيلزرا بث ملك الللا زعلص رَسظغ اـعزربك فط أؽرب الؾساكس الزط
ـجٖسٓ فعرب لزقزلض ثد اـبخ ثللخ ( ٕلص علعد زٍلا ) فط بضلد زاجردا اٍدزيوغسا بغردسكذا
فددط اٍددزحجب ٛبددب ّددسزهزا فعددد زـثددل ات ررددست بْددبزهح الحجددط علعددد الٖددفح زالَددف فعةددب ـجددٔ
فعد( )71زقل قب رلبلص فط جَ الةْبزهح (( فَإ ِ َرا َعزَ ْمثَ فَح ََى َّك ْل َعلَى ّ
ّللاِ )) )72(.
( ٕدلص علعدد زٍدلا ) أجددد قدب  (( :افدزف أبزدط هؽةددخ ))
هاثلدـأ :بدبهزض عدث هٍددس
( )73زالةواك ذحب اـفزف فط اـعزربك ـ كل فف زملك ظل علص ات الوٍس ّ ّو ؼٕؾبثد
اـعزربك زثعث لرا ٛوظقد  ،زهزض عث القلعيخ اللبك عةو ثث عجل الليظي أجد قب  ((:بب أؽت أت
إٔؾبة بؾةل ٕلص علعد زٍلا ـظقزليست ،ؼجد لس كدبت قدسـ زاؽدلا لردبت الحدبً فدط ٙدع ،
زأجرا أئةخ ظقزلش ثرا  ،فلس أفن هعل ثقس أؽلذا لربت ٍدحخ )) بدبهزض عدث القبٍدا ثدث بؾةدل أجدد
قب  (( :لقدل جيدع ثدبفزف إٔدؾبة الحجدط ٕلدـص علعدـد زٍدلا فدط أعةدبلرا ـظلةدل اللببدل
ثلةل هعل بحرا انـ هأش أجد فط ٍلخ  .زهأش أت فعوا بحد قل عةلد )) )74( .
الخالصــة
زبث فف جظوح فط صحبظب الجؾش ظةرث أت جسعي الحزبئظ اـرعخ :
 .1ات الزْوظع اـٍفبط لعٌ كظث عجبكح فق ٜثل جظب كزلدخ زكٍدزسه ظْدةل كدل عساجدت الؾعدبح ،
جظب ؽرا زٍعبٍخ  ،زجظب اقزٖبك  ،زجظب اٍوح زبغزةع .
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 .2ات اليرواـٍفبط بزغلك زؽط اغت زفط الةَزقجل ظجقص ظساكت بَزغلاد الؾعبح زظغل الؾلس
زالزْوظلبد لرل بب ذس علظل .
 .3بث أذا صةواد اـعزربك ذنا الزدواس الٚدقا زالردا الربئدل بدث الزْدوظلبد زظردسه ٛجقدخ بدث
اليقربء اـفـنام فط كل عٖو بث اللٖسه .
 .4ثقددبء اليرددو اـٍددفبط زاـعزرددبك بلددب بؾدد ٜأجظددبه الللةددبء زاليقرددبء زاللاهٍددعث زٛلجددخ الللددا
ظحرلست بحد علص بو الَحعث زظظل بٖلها فٖجب ظؾٚص ثبللهاٍبد زالللدس فدط كدل جدساؽط
الؾعبح .
 .5ات رلددلك اغهاء بددث جزددبئظ اـعزرددبك ظددل علددص زعددسك بحددبذظ علةعددخ زقساعددل كلعددخ بٖددلهذب
(ٕدلص علعدد زٍدلا ) إٔؾبثدـد ( هٙدط عدحرا )
الرزـبة زالَدحخ زقدـل علّدا هٍدـس
بحبذظ اـعزربك ززافقرا علعد اما كبجسا بٖعجعث فط اعزربكذا .
 .6كددبت بددث جزددبط ذددنخ الددلعسح الةجبهكددخ الددص الحظددو زالزيرعددو فددط اـجَددبت زبغزةلددد  ،أت أفددند
اللقس ؽوظزردب بدث الحظدو زالزأبدل زجرد٘ كدل انبدب بدث أئةدخ الللدا زاليردو زاـعزردبك ظجؾدش
زظلهً زظغزرل فط اللقبئل  ،زاليقد زإٔسلد  ،زاليلَيخ زٍبئو الللدس  ،زاليحدست  ،زاـقزٖدبك
 ،زاـعزةب  ،فربت بث ملك ذنخ الؾٚبهح الزط جيقو ثرب جؾث الةَلةست .
الهىامش
 .1ظسجٌ 101 :
ٍ .2جأ 46 :
 .3الجقوح 170 :
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جبفع للطجبعخ ٍحخ الحْو . 1977
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 .8ظحظددو /أؽرددب القددوهت  393/2 :للغٖددبٓ أثددس ثرددو ثددث علددط الددواىض ( الغٖددبٓ ) 3
أعياء جْو كاه اليرو .
 .9ظحظو /اليٖس فط اـٕس ، 36،35/4:أثس ثرو ثث علط الدواىض (الغٖدبٓ)  4أعدياء
جْو زىاهح اؼزقب الرسظزعخ .
 .10ظحظدددو /أؽردددب القدددوهت للغٖدددبٓ  ،108/3:اليٖدددس فدددط اـٕدددس  305/4:الةسٍدددسعخ
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ٙلعف .
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.
 .40ظحظددو /فددزؼ الجددبهض  ، 408/7:ريَددعو الطجددوض  ، 151/21 :ريَددعو القوٛجددط ، 138/14:
زاثث كضعو . 366/6:
 .41ظحظو /أكة اـفزف . 34:
 .42ظحظو/الةجَس ٛللَوفَط ،189/10:الةَزٖيص للغيالط. 282:
 .43ظحظو /اعف الةسقلعث . 55/1 :
 .44ظحظو /الةؾلص ثبغصبه . 89 ، 88/1 :
 .45ظحظو /كْف اـٍواه  ، 16/4 :الةلفـل فط الزلوظف ثبليقد اـٍفبط. 212 :
 .46ظحظو /اؼ للْبفلط  ، 292/7 :الةَزٖيص للغيالط  ، 372 :الةؾلدص ثبغصدـبه ـثدث ؽدي :
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 .70اـججعـــبء . 105 :
 .71ظحظو/اـ للْبفلط،292/7:أؽرب القوهت للغٖبٓ. 62،61/2:
 .72ه عةوات . 159 :
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عحرةب)  ،زأزهكخ اثث الؾبعت فط الةقزٖو ثرنا الليع .
 .74اليٖس فط اـٕس ، 310/4:الةسٍسعخ اليقرعـخ. 296/2:
صجـذ الةٖـبكه
 .1القوهت الروظا .
 .2أؽرب القوهت:أثس ثرو ثدث علدط الدواىض (الغٖدبٓ)  3أعدياء جْدو كاه اليردو اليٖدس فدط
اـٕس  :أثس ثرو ثث علط الواىض ( الغٖبٓ )  4أعياء جْو زىاهح اـزقب الرسظزعخ .
 .3اـعزٖب  :أثط انٍؾبق الْدبٛجط ( د  790ذدـ ) جْدو كاه الرزدت الةٖدوظخ فدزؼ الجدبهض :
أؽةدل ثددث علددط ثددث ؽغدو أثددس اليٚددل اللَددقفجط ( زلدل 773ذددـ د  13 )852عدديء كاه الةلوفددخ
ثعوزد ٍحخ الحْو  ( 1979رؾقع  :بؾةل فإاك عجل الجبقط  ،بؾت اللظث القطعت ) .
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الوٍبلخ ثعوزد ٍحخ الحْو 1405ذـ  ( 4ٛرؾقع  :أؽةل القفُ ) .
 .5الجؾددو الةؾددع : ٜثددله الددلظث ثددث بؾةددل ثددث ثرددبكه ( اليهكْددط ) ّددبفلط  ،إٔددس اليقددد 8
أعياء جْو كاه الرزجط .
 .6انٍفبحـب  :الَعل ٍبث جْو كاه الرزبة اللوثط ثعوزد لجحبت . 1982
ٍ .7حث أثط كازك ٍ :لعةبت ثث اؼّلش أثس كازك الَغَزبجط اـىكض ( زلل202ذـ د  275ذـ )
 4أعياء جْو كاه اليرو ( رؾقع  :بؾةل بؾط اللظث عجل الؾةعل ) .
 .8أكة اـفزف  :كٛ /د عبثو اليعبٗ الةلرل اللبلةط لليرو اـٍفبط .
 .9عببع الللس زالؾرا  :عجدل الدوؽةث ثدث أؽةدل ثدث هعدت الؾحجلدط ( أثدساليوط د  750ذدـ )
عيء زاؽل جْو كاه الةلوفخ ثعوزد  1408ذـ . 1ٛ
 .10فع٘ القلظو:عجل الوؤز الةحبزض 1356 1ٛذـ الةرزجخ الزغبهظخ الرجوش ثةٖو .
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اللوثعخ للطجبعخ .
 .13الزحجعـد  :عجل ثث الَعل الجطلعسٍط اليقعد اليبٙل أثس بؾةدل د521ذدـ  ،رؾقعد ك /أؽةدل
ؽَث كؾعل ك /ؽةيح عجل الحْورط .
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 .14بغةع اليزائل  :علط ثث أثط ثرو الرعضةط (د807ذـ )  10أعياء جْدو كاه الوظدبت للزدواس
كاه الرزبة اللوثط القبذوح ثعوزد ٍحخ الحْو 1407ذـ .
 .15الةؾلص ثبغصبه  :علط ثث أؽةل ثث ٍلعل ثث ؽي الظبذوض  12عيء جْو كاه اليرو .
 .16ريَعو القوٛجط  :بؾةل ثث أؽةل ثدث أثدط ثردو ثدث فدوػ القوٛجدط أثسعجدل (671ذدـ ) 20
عيء كاه الْلت القبذوح ٍحخ الحْو 1372ذـ ( 2ٛرؾقع أؽةل عجل الللعا الجوكزجط ) .
 .17أعددف الةددسقلعث  :بؾةددل ثددث أثددط ثرددو اليهعددط ( اثددث قددعا الغسىظددخ د751ذددـ ) ؽحجلددط 4
أعياء جْو كاه الرزت الللةعخ .
 .18اـ  :بؾةل ثث اكهظٌ الْبفلط ( زلل 150ذـ ) جْو كاه الرزت الللةعخ
 .19أؽرب القوهت  :بؾةل ثث اكهظٌ الْبفلط هظدبد اـؽردب عديءات أؽبكظدش اـؽردب  8أعدياء
جْو كاه الرزت الللةعخ .
 .20اليرو اـٍفبط  :بؾةل الٖبكق عيعيط جْو برزجخ القبجغط ثبلقبذوح كاه جبفع للطجبعخ ٍحخ
الحْو . 1977
 .21هك الةؾزبه علص الله الةقزدبه  :بؾةدل ثدث أبدعث ثدث عةدو ( اثدث عبثدلظث ) ؽحيدط  6أعدياء
جْو كاه الرزت الللةعخ .
 .22ريَددعو الطجددوض  :بؾة دـل ثددث عوظددو ثددث ظيظددل ثددث فبل دـل الطجددوض أثددس عليددو( زلددل  224د
310ذـ )  30عيء جْو كاه اليرو ثعوزد ٍحخ الحْو1405ذـ .
ٕ .23ؾعؼ اثث ؽجبت  :بؾةل ثث ؽجبت ثث أؽةل أثس ؽبرا الزةعةط الجَزط (د354ذـ )  18عيء
بإٍَخ الوٍبلخ ثعوزد 1414ذـ  2ٛ 1993/رؾقع ّلعت اؼهجإز. ٛ
 .24أؽرب القوهت ـثث اللوثط  :بؾةل ثث عجل اـجللَط (اثث اللوثط ) ببلرط هظدبد اـؽردب
 4أعياء جْو كاه الرزت الللةعخ .
ٍ .25حث الزوبنض  :بؾةل ثث ععَص أثس ععَص الزوبنض ( زلل 209د279ذدـ )  5أعدياء جْدو
كاه أؽعبء الزواس اللوثط ثعوزد ( رؾقع أؽةل بؾةل ّبكو زهفوزت ) .
 .26الةَزٖيص بؾةل ثث بؾةل الغيالط ّبفلط إٔس اليقد عيء زاؽل جْو كاه الرزت الللةعخ
.
 .27الزقوظو زالزؾجعدو  :بؾةدل ثدث بؾةدل ثدث بؾةدل ( اثدث أبعدو الؾدبط ) ؽحيدط إٔدس اليقدد 3
أعياء جْو كاه الرزت الللةعخ .
 .28اليوز ـثث بيلؼ  :بؾةل ثث بيلؼ ثث بؾةل الةقلٍط ؽحجلط  6أعياء جْو عبلا الرزت .
 .29الةلفل فط الزلوظف ثبليقد اـٍفبط  :اـٍدزبم بؾةدل بٖدطيص ّدلجط كاه الحرٚدخ اللوثعدخ
للطجبعخ زالحْو ثعوزد 1403ذـ . 1983/
 .30ثلائـع الٖحبئع فط رورعت الٖدحبئع  :بَدلسك ثدث أؽةدل ( أثدس ثردو الربٍدبجط ) ؽحيدط فدوز
اليقد الؾحيط  7اعياء جْو كاه الرزت الللةعخ .
 .31ؽ الؾوظخ فط القوهت الروظا  :بٖدطيص اثدواذعا اليلةدط 1424 1ٛذدـ  2004/بطجلدخ
القحَبء ثغلاك اللواق .
 .32اـٍف اجطفق ـعةسك  :بٖطيص الوافلط بحْسهاد كاه برزجخ الؾعبح ثعوزد . 1959
 .33الةغحط  :بسف اللظث عجل ثث أؽةل ( اثث قلابخ ) ؽحجلدط اليقدد الةقدبهت  10أعدياء جْدو
كاهاؽعبء الضواس اللوثط .
 .34اعزقبك أذل الَحخ  :ذجخ ثث الؾَث ثدث بحٖدسه الفلردبئط ( أثدس القبٍدا د 418ذدـ ) كاه
ٛعجخ 1402ذـ الوظبٗ ( رؾقع  :ك أؽةل ٍلل ؽةلات ) .
 .35الةسٍسعخ اليقرعخ  :الةإلف  /زىاهح اـزقب زالْإزت اـٍفبعخ ثبلرسظذ  34عيء جْو
زىاهح اـزقب الرسظزعخ .
 .36الةغةدس ّدوػ الةرددنة  :ظؾدص ثدث ّددو الحدسزض ّدبفلط اليقددد الةقدبهت  11عديء جْددو
بطجلخ الةحعوظخ .
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