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ملخص الزصالة

ملخص الزصالْ
شمدور ومٙمرة اًمرؾم٤مًم٦م قمغم ُمقىمػ ٟمٍم أسمق زيد ُمـ اًمؽماث ويمٞمٗمٞم٦م شمٕم٤مُمٚمف ُمٕمف ،واعم٘مّمقد سم٤مًمؽماث
سم٤مًمدرضم٦م إومم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمًٜم٦م اًمٜمٌقية٦م صمةؿ حوطمة٤مت اًمٕمٚمةام اةام سم٤مًمدرضمة٦م اًم ٤مٟمٞمة٦م 6طمٞمة٨م
يٕمتٛمد ٟمٍم أسمق زيد ذم رؤيتف ًمٚمؽماث وطمٙمٛمف قمٚمٞمف قمغم ظمٚمٗمٞم٤مشمف اًمٗمٙمري٦م اًمت٠مؾمٞمًٞم٦م ُمـ ظمالل ـمرح
اعمٕمتزًم٦م واعمتّمقوم٦م ُمريمزا قمغم اًمٜمص اًم٘مرآين ذم ضم٤مٟمٌف اًمٚمٖمقي وقمالىمتف سم٤مإلٟمً٤من سم٤مقمتٌة٤مره اعم٘مّمةقد
سم٤مخلٓم٤مب ُمـ ضمٝم٦م واعمِمٙمؾ ًمف ُمـ ضمٝم٦م أظمرى،وذًمةؽ سمكٙمةؿ صم٘م٤مومة٦م اإلٟمًة٤من وسمٞماتةف اًمتةل شمةرشمٌط
سم٤مًمٜمص ذم شمٜمزيٚمف.
ويٕمتٛمد ٟمٍم زيد ذم ُمقىمٗمف ُمـ اًمؽماث قمغم ُمٜمٝم٩م شم٠مويكم اؾمتٗم٤مده سمداي٦م ُمةـ اعمٕمتزًمة٦م واعمتّمةقوم٦م
ًمٙمٜمف ـمٌ٘مف قمغم اًم٘مةرآن اًمٙمةريؿ سمِمةٙمؾ واوة ُمةـ ظمةالل اعمٜمة٤مﻫ٩م اًمٖمرسمٞمة٦م اًمتةل اﻫتٛمة٧م سمٗمٚمًةٗم٦م
اًمت٠مويؾ.
ومتٌٜمك ومٙمرة اارُمٜمٞمقـمٞم٘م٤م ُمًتٗمٞمدا ُمـ ٟمٔمري٦م اًمًٞمٛمٞمقًمقضمٞم٤م ذم قمالىمتٝم٤م سم٤مًمٚمٗمظ واعمٕمٜمك ًمٞمٜمٗمةذ إمم
شم٠مويؾ اًمٜمص ُمٕمتٛمدا ذم ﻫذا اًمٗمٝمؿ قمغم ُمٌدأ أصمػم قمٜمده وﻫق ُمٌدأ "شم٤مرخيٞم٦م اًمٜمّمقص" اًمذي يٕمتٛمد
ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمره قمغم إٟمج٤مزات اًمٕمٚمقم اًمٚمٖمقي٦م اًمتل ٓ شمٚمٖمل ُمـ طمًة٤مسم٤ما٤م اإلٟمًة٤من وُمةدى أهٞمتةف
يمريمـ ذم قمٛمٚمٞم٦م اًمت٠مويؾ واًمٗمٝمؿ واإلٟمت٤مج ،مم٤م أوىمٕمف ذم ُم٠مزق دم٤مه ُمرضمٕمٞم٦م اًمةٜمص اًم٘مةرآين ﻫةؾ ﻫةق
اهلل قمز وضمؾ أم اإلٟمً٤منً ،مٞمٜمتٝمل إمم رأي همػم واو وٓ دىمٞمؼ سمؾ ُمتٜم٤مىمض وُمرشمٌؽ.
 3002حبث
 002حبث
 2حبث

ويرى أسمق زيد أن اعمٜمٝم٩م اًمذي جي٥م أن يًٚمٙمف اعمر ذم ومٝمؿ اًم٘مةرآن ًمةٞمس ُمةٜمٝم٩م آشمٌة٤مع وًمٙمٜمةف
ُمٜمٝم٩م اًمِمؽ واعمراضمٕم٦م وإقم٤مدة اًمٜمٔمرُ ٓ ،مٜمٝم٩م اإليامن إقمٛمك واًمٞم٘ملم اًمزائػ واًمٓم٤مقم٦م واًمت٘مٚمٞمد.
ويٜمتٝمل أسمق زيد إمم أن ُمٜمٝم٩م اإلؾمالم ي٘مقم قمغم اًمتٕمددي٦م ٕن اخلٓم٤مب اإلاةل ذم ٟمٔمةره يٜمٓمةقي
قمغم شمٕمددي٦م دمٕمٚمف ُمٗمتقطم٤م ٔوم٤مق اًمت٠مويؾ واًمٗمٝمةؿ ،وعمة٤م يتٛمتةع سمةف اًمةٜمص ُمةـ ظمّمةقسم٦م ًمٖمقية٦م ومٝمةق
سم٤مًمت٤مزم ٟمص ىم٤مسمؾ ًمٚم٘مرا ة واًمت٠مويؾ مم٤م جيٕمؾ أسمق زيد ُمـ اعمٜمتٛملم ًمٚمٛمةذﻫ٥م اًمتٗمٙمٞمٙمةل اًمةذي يٜمتٝمةل
إمم اًم٘مقل سمال هن٤مئٞم٦م اعمٕمٜمك ،وﻫق ُم٤م أيمده سم٘مٌقًمف مجٛمٞمع إدي٤من قمغم ـمري٘م٦م اعمتّمق اسمـ قمري.

املشسف
د /عبداهلل بن حممد القرين

الطالب
إبراهيم بن حممد أبو هادي
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املقدمـــــْ
احلؿد هلل رب العادًل ،والصالة والسالالم ىلالذ رشف األكبقالا وادرلالؾًل ،حمؿالد
بن ىلبد اهلل األمًل ،صذ اهلل ىلؾقه وىلذ آله ولؾم تسؾقام كثرا إٌل يوم الدين .وبعد:
سملم اًم٘مٓمٞمٕم٦م ُمع اًمؽماث وآشمّم٤مل سمةف شمة٠مرضم قمةدد ُمةـ اعمٗمٙمةريـ اًمةذيـ اﻫتٛمةقا
سمٜم٘مد اًمؽماث ذم حم٤موٓاؿ ًمٚمك٤مق سمريم٥م اًمتكي اًمذي مت ٚمف اًمدول اًمّمٜم٤مقمٞم٦م ظمّمقص٤م
اًمٖمرسمٞم٦م ُمٜمٝم٤م ،ومكلم ٟم٤مدى اًمٌٕمض سم٤مٓقمتامد قمغم اًمٗمٙمر اًمٖمري يم٠مؾمة٤مس ُمٜمٝمجةل قمٚمٛمةل،
ٟمجةةد أن ﻫٜمةة٤م ُمةةـ يمةة٤من يٜمةة٤مدي سم٤مٓؾمةةتٗم٤مدة ُمةةـ اًمةةؽماث اًمٕمةةري اإلؾمةةالُمل واؾمةةت امره
سم٤مقمتٌ٤مره إؾم٤مس اًمٕمٚمٛمل اًمذي حية٤مومظ قمةغم ااقية٦م ويتٛمًةؽ سم٤مٕصةقل ،ويمة٤من ﻫةد
اًمٗمري٘ملم آٟمت٘م٤مل سم٤مًمقوع اًمٕمري ُمـ ُمرطمٚم٦م امجٛمقد اًمتةل يٕمٞمِمةٝم٤م إمم ُمرطمٚمة٦م اًمٗم٤مقمٚمٞمة٦م
واإلٟمت٤مج واعمٕم٤مرصة.
إن اعمتتٌع ًمٜمت٤مج ﻫ١مٓ اعمٗمٙمريـ ذم شمٕم٤مُمٚمٝمؿ ُمع اًمؽماث اًمديٜمل جيد أهنؿ يتِم٤مهبقن
ذم ضمٕمةةؾ اًمةةؽماث ُمةة٤مدة حتتةة٤مج ًمتٓمةةقير وشمٕمةةديؾ سمةةام يقاومةةؼ اًمقاىمةةع ،وذم اًم٘مةةقل سمت٤مرخيٞمةة٦م
اًمٜمّمقص اًمديٜمٞم٦م ،وًمٙمٜمٝمؿ خيتٚمٗمةقن ذم اًمٓمري٘مة٦م اًمتةل ي٘مةررون هبة٤م ﻫةذا اعمةٜمٝم٩م ،ومٜمجةد
 3002حبث
 002حبث
 2حبث

امج٤مسمري يدرس اًمةؽماث ُمةـ وضمٝمة٦م قم٘مالٟمٞمة٦م وذًمةؽ سم٢مقمة٤مدة ىمةرا ة اًمةؽماث ُمةـ ضمديةد،
وقمدم ىمٌقًمف يمٜمص ُمًٚمؿ سمف سمؾ إظمْمة٤مقمف ًمٚمٜم٘مةد واًمدراؾمة٦م واًمتكٚمٞمةؾ ،ذم اعم٘م٤مسمةؾ ي٘مةقم
ُمنموع أريمقن قمغم إقم٤مدة اؾمتٞمٕم٤مب اًمذات اًمٕمرسمٞم٦م وضمٕمٚمٝم٤م أؾم٤مس اًمدراؾم٦م ،ومةٞمام ي٘مةقم
ٟمٍم أسمةق زيةد سمخٓمةقة خمتٚمٗمة٦م قمةـ امجة٤مسمري وأريمةقن إذ يٕمتٛمةد قمةغم اًمةؽماث اًمةديٜمل ذم
أـمروطم٤مشمف اًمت٠مؾمٞمًٞم٦م وًمٙمـ ُمـ ظمالل ُمٜمٝم٩م شم٠مويكم ي٘مةػ قمةغم اعمٜمةت٩م اًمٕمةري اؾمةتٛمدادا
وًمٙمٜمف يتٌ٤ميـ ُمٕمف ذم اعمٜمٓمٚمؼ واإلضمرا وااد .
إن ُمةة٤م ـمرطمةةف ﻫةة١مٓ اعمٗمٙمةةرون ُمةةـ أن احلْمةة٤مرة اًمٖمرسمٞمةة٦م ًمٞمًةة٧م إٓ ضمةةز ا ُمةةـ
احلْم٤مرة اًمؽمايمٛمٞم٦م اإلٟمً٤مٟمٞم٦م اًمتةل جية٥م اًمتِمة٤مر ومٞمٝمة٤م سم٤مقمتٌ٤مرٟمة٤م ضمةز ا ٓ يٜمٗمةؽ قمٜمٝمة٤م،
جيٕمٚمٝمؿ يٜم٤مدون سم٤مٓؾمتٗم٤مدة ُمٜمٝم٤م وومؼ ُم٤م خيدم شمٓمٚمٕم٤مت ورؤى اإلٟمً٤من.
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وًمٕمؾ ٟمٍم أسمق زيد ُمـ أسمرز اًمذيـ طم٤موًمقا شمٓمقيع إومٙم٤مر واًمٜمٔمري٤مت اًمٖمرسمٞم٦م سمةام
يتال م ذم وضمٝم٦م ٟمٔمره واطمتٞم٤مضم٤مت صم٘م٤مومتٜم٤م اًمٕمرسمٞم٦م وُمقروصم٤مشمٜمة٤م اًمديٜمٞمة٦م ،وم٘مةد ىمة٤مم سمٕمٛمةؾ
شمِمٙمٞمؾ ﻫالُمل جيٛمع سملم اعمقروث اًمٗمٙمري اإلؾمالُمل وسملم اًمٜمٔمري٦م اًمٖمرسمٞم٦مً ،مٞمٜمت٩م سمٜمة٤م
قمغم ُمٜمٝمجف اًمت٠مويكم ُم٤مدة شمتزي٤م ُمـ اخل٤مرج سمٚمٌ٤مس اًمٜمّمقص اًمديٜمٞمة٦م اًمٕم٘مدية٦م اإلؾمةالُمٞم٦م
اًمٍموم٦م وًمٙمـ طم٘مٞم٘متٝم٤م ُمـ اًمداظمؾ ُمتٕمددة إًمةقان وإؿمةٙم٤مل سم٘مةدر شمٕمةدد اًمٜمٔمرية٤مت
اًمٖمرسمٞم٦م اًمتل اقمتٛمدﻫ٤م وٟم٤مدى هب٤م وطم٤مول شمٓمقيع اًمٜمص ُمـ ظمةالل اًمت٠مويةؾ يمةل شمقاوم٘مٝمة٤م
وشم١ميدﻫ٤م.
ُمـ ﻫٜم٤م يم٤من ٓ سمد ُمـ اًمٙمِمػ قمةـ ﻫةذا اعمةٜمٝم٩م اًمتة٠مويكم اًمةذي ومةتـ سمةف يم ةػم ُمةـ
اًمدارؾملم ذم اًمٕم٤ممل اًمٕمري واإلؾمالُمل وقمدوه اعمرطمٚم٦م اًمتجديدي٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م اةذا اًمةديـ،
ٕٟمف ذم ٟمٔمر ُم١مؾمًف يٕمتٛمد قمغم اًمةؽماث اإلؾمةالُمل وومةؼ ومٝمةؿ طمةر وقمة٤مدل وقم٘مةالين ٓ
شم٘مٞمده اًمٜمّمقص ذم صقرا٤م امج٤مُمدة ،ظمّمقص٤م وأن ﻫذه اًمٜمّمةقص ذم ٟمٔمةره شمٕمروة٧م
ًمٙم ػم ُمـ اًمتٖمٞمػم اعمٕمرذم سمًةٌ٥م إوةٗم٤م اًم٘مداؾمة٦م قمةغم اًمٜمّمةقص اًمِمة٤مرطم٦م اة٤مً ،مةذًمؽ
ٟمةةة٤مدى أسمةةةق زيةةةد سمٜمةةةزع اًم٘مداؾمةةة٦م قمةةةـ ٟمّمةةةقص اًمةةةؽماث ٕٟمةةةف يةةةرى أن ﻫةةةذا اًمٗمٝمةةةؿ
إيديقًمقضمل يِمٙمؾ قم٤مئ٘مة٤م أُمة٤مم اًمٗمٝمةؿ اًمّمةكٞم  ،وسمٜمة٤م قمةغم ﻫةذا ومةرق أسمةق زيةد سمةلم
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اًمٜمّمقص إؾم٤مؾمٞم٦م اإلاٞم٦م واًمٜمّمقص اًم ٤مٟمقية٦م اإلٟمًة٤مٟمٞم٦م ،وومةؼ ُمٌةدأ اًمت٤مرخيٞمة٦م ،وسمةدأ
سمٜمًػ اًم٘مقاقمد اًمتل اقمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م اًمًٚمػ ذم ومٝمؿ ٟمّمقص اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وأول ُم٤م سمةدأ
سمف اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ٟمٗمًف طملم شمٌٜمك إقم٤مدة ـمرح ُمً٠مًم٦م اًم٘مقل سمخٚمةؼ اًم٘مةرآن ًمٞمٜمتٝمةل إمم أن
اًم٘مرآن إٟمام ﻫق ظمةٓم٤مب إال ىم٤مسمؾ ًمٚمتكٚمٞمؾ وومة٘م٤م ًمٚمٛمٜم٤مﻫ٩م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٖمرسمٞمة٦مٟٕ ،مةف دمًةد
سم٤مًمٚمٖم٦م اإلٟمةً٤مٟمٞم٦م "اًمٕمرسمٞم٦م" ،وسم٤مًمت٤مزم ومٝمةةق ٟمةص شم٤مرخيةةل ًمةف وضمةةةقده اًمٗمٕمةكم ذم اًمزُمة٤من
واعمٙم٤من ،وًمٞمس اًم٘م٤مرئ اعمٕم٤مرص سمٜم٤م قمغم ﻫذا ُمٚمزم أن يٗمٝمؿ اًم٘مرآن وومةؼ اًمٗمٝمةؿ اًم٘مةديؿ
وًمٙمـ جي٥م قمٚمٞمف أن يٗمٝمٛمف ومٝمام ُمٕم٤مرصا يتٜم٤مؾم٥م واًمقاىمع اًمذي يٕمٞمش ومٞمف.
ًمٞمس ﻫذا وم٘مط ُم٤م جيٕمؾ ًمٚمٌك٨م ىمٞمٛمتف وأهٞمتف ،وًمٙمـ ىمٞمٛم٦م اًمٌك٨م أيْم٤م شمٜمٌع ُمةـ
يمقن اًمٓمرح اًمذي ىم٤مم قمٚمٞمف أؾم٤مس ومٙمرة أسمق زيد ٓ يٕمٚمـ آٟمةتام ًمٚمٛمٜمة٤مﻫ٩م اًمٖمرسمٞمة٦م وٓ
يٍمح هب٤م ،مم٤م جيٕمؾ اًم٘م٤مرئ همػم اعمختص يٕمتؼم ُم٤م يٓم٤مًمٕمف ٓ يتج٤موز أـمروطمة٤مت سمٕمةض
14
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اإلصالطمٞملم اًمذيـ يٗمٙمرون ُمـ داظمؾ دائرة اًمؽماث اإلؾمالُمل ،وﻫةذا حيٛمةؾ اًمٌ٤مطمة٨م
ُمًةة١موًمٞم٦م اًمٙمِمةةػ قمةةـ إصةةقل وامجةةذور اًمٗمٚمًةةٗمٞم٦م اًمتةةل اقمتٛمةةد قمٚمٞمٝمةة٤م أسمةةق زيةةد ذم
ُمنموقمف اًمت٠مويكم ،وُمدى مت٤مﻫٞمف ُمع اًمٜمٔمري٤مت اًمٖمرسمٞم٦م اًمتةل شمٕم٤مُمٚمة٧م ُمةع اًمةٜمص سمِمةٙمؾ
قم٤مم.

 خطْ البحح:
وىمد اىمتْم٧م ظمٓم٦م اًمٌك٨م أن يٙمقن ذم ُم٘مدُم٦م وُمدظمؾ وسم٤مسملم وظم٤ممت٦م قمغم اًمٜمكةق
اًمت٤مزم:
اعم٘مدُم٦م وىمد سمٞمٜم٧م ومٞمٝم٤م أهٞم٦م اًمٌك٨م وشم٘مًٞمٛمف
صمةةؿ اًمتٛمٝمٞمةةد 6ويمةة٤من قمٌةة٤مرة قمةةـ عمكةة٦م قم٤مُمةة٦م قمةةـ ُمنمةةوع ىمةةرا ة اًمةةؽماث وشمٕمةةدد
آدم٤مﻫ٤مت ومٞمف.
ُمدظمؾ :اًمتٕمريػ سمٜمٍم طم٤مُمد أسمق زيد.
الباب األول :اًم٘مرا ة اًمت٠مويٚمٞم٦م(ُمٜمٝم٩م ٟمٍم أسمق زيد وآًمٞم٤مشمف)
وومٞمف ومّمالن:
 3002حبث
 002حبث
 2حبث

الػصل األولُ :مٜمٝم٩م ٟمٍم أسمق زيد ذم اإلىمٜم٤مع سم٤مًم٘مرا ة اًمت٠مويٚمٞم٦م.
وحيتقي قمغم ُمدظمؾ وصمالصم٦م ُمٌ٤مطم٨م يم٤مًمت٤مزم:
اعمٌك٨م إول :إوٗم٤م اًمنمقمٞم٦م قمغم ىمرا شمف اًمت٠مويٚمٞم٦م ُمـ ظمالل ومٕمؾ اعمت٘مدُملم.
اعمٌك٨م اًم ٤مين :اًمت٘مرير سم٠من اًمت٠مويؾ جيٕمؾ اًمٜمص طمٞم٤م.
اعمٌك٨م اًم ٤مًم٨م :اإلقمال ُمـ ؿم٠من اًمت٠مويؾ ذم ُم٘م٤مسمؾ اًمتٗمًػم.
الػصل الثاينُ :مٜمٝم٩م ٟمٍم أسمق زيد وآًمٞم٤مشمف ذم اًم٘مرا ة اًمت٠مويٚمٞم٦م.
وحيتقي قمغم ُمدظمؾ وأرسمٕم٦م ُمٌ٤مطم٨م قمغم اًمٜمكق اًمت٤مزم:
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اعمٌك٨م إول :اًمٔم٤مﻫر وقمالىمتف سم٤مًم٘مرا ة اًمت٠مويٚمٞم٦م.
اعمٌك٨م اًم ٤مين :شمقفمٞمػ اعمٜمٝم٩م آقمتزازم ذم اًم٘مرا ة اًمت٠مويٚمٞم٦م.
اعمٌك٨م اًم ٤مًم٨م :اًمذوق اًمّمقذم وقمالىمتف سم٤مًمت٠مويؾ.
اعمٌك٨م اًمراسمع :قمالىم٦م ٟمٍم أسمق زيد سم٤مارُمٜمٞمقـمٞم٘م٤م.
أُم٤م الباب الثاين ومٞمتكدث قمـ ُمقىمػ ٟمٍم أسمق زيةد ُمةـ ُمٜمة٤مﻫ٩م آؾمةتدٓل قمٜمةد
أﻫؾ اًمًٜم٦م وامجامقم٦م وحيتقي قمغم صمالصم٦م ومّمقل:
الػصل األولُ :مقىمػ ٟمٍم أسمق زيد ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ.
الػصل الثاينُ :مقىمػ ٟمٍم أسمق زيد ُمـ اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م.
الػصل الثالثُ :مقىمػ ٟمٍم أسمق زيد ُمـ آضمتٝم٤مد.
وأظمػما اٟمتٝمٞم٧م إمم خامتة اؿمتٛمٚم٧م قمغم أﻫؿ اًمٜمت٤مئ٩م واًمتقصٞم٤مت ،وذيٚم٧م اًمٌك٨م
سمٗمٝمرس ًممي٤مت وإطم٤مدي٨م اًمقاردة ذم اًمٌك٨م ،وإقمالم اعمؽمضمؿ اةؿ واعمّمةٓمٚمك٤مت
وأظمةةػما ومٝمةةرس ًمٚمٛمراضمةةع اًمتةةل اؾمةةتٗمدت ُمٜمٝمةة٤م ذم شمةةدويـ اًمٌكةة٨م وظمتٛمةة٧م سمٗمٝمةةرس
ًمٚمٛمقوققم٤مت.
 3002حبث
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 2حبث

وىمد ؾمٚمٙم٧م ذم اًمٌك٨م ـمريؼ اًمٙمت٤مسم٦م اًمتكٚمٞمٚمٞم٦م اًمٜم٘مدي٦م ،ومقىمٗم٧م قمغم ـمري٘م٦م سمٜمة٤م
ٟمٍم أسمق زيد ًمٗمٙمرشمف وىمٛم٧م سمتقوٞمكٝم٤م وحتٚمٞمٚمٝم٤م وُمـ صمةؿ شمٗمٙمٞمٙمٝمة٤م وإقم٤مداة٤م ٕصةقا٤م
اًمٗمٙمريةة٦م اًمتةةل اؾمةةتٛمدت ُمٜمٝمةة٤م وأظمةةػما ٟم٘مةةدﻫ٤م ومٚمًةةٗمٞم٤م وديٜمٞمةة٤م سمةةام يٙمٗمةةل ًمٌٞمةة٤من ا٤مومتٝمةة٤م
وشمٜم٤مىمْمٝم٤م ُمع ٟمٗمًٝم٤م ووٕمٗمٝم٤م ،إُم٤م ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٗمٚمًٗمٞم٦م أو اًمنمقمٞم٦م.
وىمد قم٤مُمٚمة٧م اؾمةؿ (أسمةق زيةد) ُمٕم٤مُمٚمة٦م اؾمةؿ اًمٕمٚمةؿ وم٠مًمزُمتةف طم٤مًمة٦م اًمرومةع ذم ؾمة٤مئر
اًمٌك٨م ،وىمٛم٧م سمؽممج٦م إقمالم واعمّمةٓمٚمك٤مت اًمتةل وردت ذم اًمٌكة٨م ممة٤م ًمةف شمة٠مصمػم ذم
ومٝمؿ اعمٕمٜمك سمام يٖمٜمل اًم٘م٤مرئ قمـ ُمراضمٕم٦م ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ذم اعمٕم٤مضمؿ اًمٗمٚمًٗمٞم٦م وُمٕم٤مضمؿ إقمالم،
ويم ةةػما ُمةة٤م راوطمةة٧م ذم أؾمةةام إقمةةالم واعمّمةةٓمٚمك٤مت واًمٜمٔمريةة٤مت  -سمةةام ٓ يقىمةةع ذم
اًمٚمٌس -سملم اظمتالوم٤ما٤م اًمٚمٗمٔمٞم٦م اخل٤موةٕم٦م ًمالظمةتال ذم اًمتٕمرية٥م 6وم٤مؾمةتخدُمتٝم٤م سمة٠ميم ر
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ُمـ ًمٗمظ ًمٞمتٌلم ًمٚم٘م٤مرئ شمٕمدد آؾمتخداُم٤مت اًمٚمٗمٔمٞم٦م ُمع آحت٤مد ذم اعمٕمٜمك واًم٘مّمد.
وٕن اًمٌك٨م ذم (ُمٜمٝم٩م ٟمٍم أسمق زيد ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمةع اًمةؽماث) ُمقوةقع ضمديةد مل
يًٌؼ أن ـمرح هبذا آؾمت٘مّمة٤م وامجٛمةع وم٘مةد طم٤موًمة٧م أن يٙمةقن اًمٌكة٨م ؿمة٤مُمال ًمٙمةؾ
إومٙم٤مر اًمتل شمٌٜم٤مﻫة٤م أسمةق زيةد دون إهة٤مل ًمٌٕمْمةٝم٤م عمة٤م شمْمةٗمٞمف ﻫةذه إومٙمة٤مر ُمةـ شمّمةقر
ؿمةةٛمقزم عمنمةةوع أسمةةق زيةةد اًمتةة٠مويكم ،وٕن يمةةؾ اًمٙمت٤مسمةة٤مت اًمتةةل ؾمةةٌؼ وأن اﻫتٛمةة٧م هبةةذا
اعمقوقع ٓ خترج قمـ أطمد ٟمٛمٓملم:
إول :يمت٤مسم٤مت همػم ُمتخّمّمة٦م حتريمٝمة٤م اًمٖمةػمة قمةغم اًمةديـ دون دراؾمة٦م ُمٜمٝمجٞمة٦م
ُمقوققمٞم٦م ،طمٞم٨م ريمزت قمغم (أسمق زيد) ذم آقمتٌة٤مر اًمِمخصة ،دون آﻫةتامم سمة٤مًمٗمٙمرة
ذاا٤م ُمـ طمٞم٨م ضمذورﻫ٤م وشمٓمٌٞم٘م٤ما٤م.
اًم ة٤مين :يمت٤مسمةة٤مت ُمتخّمّمةة٦م وًمٙمٜمٝمةة٤م ذم طمٙمةةؿ اًمٜمة٤مدر 6وﻫةةل قمٌةة٤مرة قمةةـ ُم٘مةة٤مٓت
ُمتٜم٤مصمرة ،ريمزت قمغم سمٕمض امجقاٟمة٥م ذم ُمنمةوع أسمةق زيةد سمّمةقرة ُم٘متْمةٌ٦م ،أو اﻫتٛمة٧م
سمٌٕمض يمتٌف اًمتل أًمٗمٝم٤م ذم وىم٧م ُمٌٙمر يمٙمتة٤مب ُمٗمٝمةقم اًمةٜمص ،دون ُمراقمة٤مة ًمتٓمةقر ومٙمةر
أسمق زيد وشمٖمػمه.
وُمـ اعمٝمؿ ﻫٜم٤م أن أعم ًمٌٕمض اًمّمٕمقسم٤مت اًمتةل واضمٝمة٧م اًمٌ٤مطمة٨م ذم إقمةداد ﻫةذا
 3002حبث
 002حبث
 2حبث

اًمٌك٨م وُمةـ أسمرزﻫة٤م أن ٟمٍمة أسمةق زيةد ٓ يٍمةح ذم يمت٤مسم٤مشمةف هن٤مئٞمة٤م قمةـ اعمرضمٕمٞمة٦م اًمتةل
يتكر ُمـ ظمالا٤م ذم صٞم٤مهم٦م ُمنموقمف اًمتة٠مويكم ومٝمةق ٟمة٤مدرا ُمة٤م يًةت٘مؾ سمٗمٙمةرة ُمةـ سمٜمة٤مت
ومٙمره ،سمؾ ضمؾ أومٙم٤مره ُمًتٗم٤مدة ُمـ أـمروطم٤مت ُمٗمٙمريـ همرسمٞملم ىمداُمك وُمٕمة٤مرصيـ ،ممة٤م
ضمٕمؾ اًمٌ٤مطم٨م يٕمقد ًمٚمٜمت٤مج اًمٗمٚمًٗمل اًمٖمري اعمٝمتؿ سمٕمٚمؿ اًمٚمٖم٦م وٟم٘مدﻫ٤مً 6مٞمٌك٨م قمـ ٟمٍم
أسمق زيد ذم صمٜم٤مي٤مﻫ٤م ،وجيٕمؾ إُمر أيم ر صٕمقسم٦م طملم يٕمٛمد أسمق زيد إمم ﻫذه إومٙم٤مر وي٘مقم
يتكقيرﻫ٤م وحتريٗمٝم٤م وومؼ ُم٤م يٜم٤مؾم٥م ُمنموقمف ،ومتّمٌ اًمٗمٙمرة اًمٖمرسمٞم٦م اعمًتٛمدة ُمِمةقﻫ٦م
وهمػم دىمٞم٘م٦م مم٤م يًتٚمزم سمٞم٤من ؾمٌ٥م ﻫذا اًمتكقير وااد اًمذي يًٕمك أسمق زيةد إمم حت٘مٞم٘مةف
ُمـ ورائف.
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ظمت٤مُم٤م وسمٕمد إمت٤مم ﻫذا اًمٌك٨م وم٢مٟمف ًمةقٓ ومْمةؾ اهلل وطمةده عمة٤م متٙمةـ اًمٌ٤مطمة٨م ُمةـ
إٟمج٤مز ﻫذا اًمٕمٛمؾ اعمْمٜمل،
إذا مل يٙمـ قمقن ُمـ اهلل ًمٚمٗمتك ** وم٠مول ُم٤م ي٘ميض قمٚمٞمف اضمتٝم٤مده.
وُمـ اًمقاضم٥م ﻫٜم٤م قمغم أﻫؾ اعمرو ة أن يٕمؽمومقا سم٤مًمٗمْمؾ ٕﻫٚمف وصة٤مطم٥م اًمٗمْمةؾ
سمٕمد اهلل ذم أن خيرج اًمٌك٨م هبذه اًمّمقرة ﻫق أؾمت٤مذي وؿمٞمخل ومْمٞمٚم٦م اًمةديمتقر قمٌةد اهلل
سمـ حمٛمد اًم٘مرين اًمةذي ومةت زم آومة٤مق اًم٘مةرا ة واًمةدرس ُمٜمةذ أن يمٜمة٧م ـم٤مًمٌة٤م سمةلم يديةف ذم
قمةكم ﻫةذا اًمٗمْمةؾ سمة٠من ُمٜمكٜمةل قمٚمٛمةف ووىمتةف وضمٝمةده
ُمرطمٚم٦م اًمدراؾم٦م اعمٜمٝمجٞم٦م ،صمؿ أشمؿ ّ

وصؼمه ذم ُمرطمٚم٦م اًمٌك٨م 6ومٙم٤من -طمٗمٔمف اهلل -اًمّمخرة اًمتل حتٓمٛمة٧م قمٚمٞمٝمة٤م ُمةداامت

اًمٌك٨م وإؿمٙم٤مٓشمف ،واعمكٗمز اًمةذي ُمٜمكٜمةل اًم٘مةقة قمةغم اعمٓم٤مًمٕمة٦م واًمتٜم٘مٞمة٥م ،وىمٌةؾ ﻫةذا
(اإلٟمً٤من) اًمذي يِمٕمر سمؽ ويتٗمٝمؿ طم٤مضمتؽ ومٙم٤من ٟمٕمؿ إؾمت٤مذ واعمري واًمّمديؼ.
وأظمػما اؾم٠مل اهلل شمٕم٤ممم أن يٙمقن ﻫذا اًمٕمٛمؾ ظم٤مًمّمة٤م ًمقضمٝمةف اًمٙمةريؿ ،وأن أيمةقن
ىمد ووم٘م٧م ذم شم٘مديؿ ُم٤م يًةتكؼ أن يٓم٤مًمٕمةف ـمةالب اًمٕمٚمةؿ اعمختّمةلم ذم دراؾمة٦م اًمٕم٘مٞمةدة
واعمذاﻫ٥م اعمٕم٤مرصة ،واهلل ُمـ ورا اًم٘مّمد.
 3002حبث
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الباحث :إبراهقم بن حمؿد بو هادي الـعؿي
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التنوَــــد
إن اًمت٠مظمر اًمت٤مرخيل اًمذي متر سمةف إُمة٦م اًمٕمرسمٞمة٦م قمةغم ُمًةتقى اًمقىمة٤مئع آضمتامقمٞمة٦م
واًم ٘م٤مومٞم٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م 6طمر قمددا ُمـ اعمٗمٙمريـ ًمٚمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٜمص اًم٘مرآين ىمرا ة وشمة٠مويال
ودراؾم٦م ُمـ أضمؾ حت٘مٞمؼ طمداصم٦م إؾمالُمٞم٦م ،شمٕمتٛمد قمةغم اًمةؽماث وشمًتنمة اعمًةت٘مٌؾ ُمةـ
ظمالًمةةف ،وىمةةد شمٕمةةددت ﻫةةذه اًم٘مةةرا ات سمكً ة٥م شمٕمةةدد ُمًةةتقي٤مت اًمتٗمٙمةةػم وإﻫةةدا
وُمً٤مطم٦م احلري٦م اًمتل يٜمتٛمل ا٤م يمؾ ُمٗمٙمر أو يمؾ ُمنموع طمداصمل.
وممة٤م ٓؿمةؽ ومٞمةةف أن إطمةداث اًمت٤مرخيٞمةة٦م اًمٙمٌةػمة اًمتةةل شمتٕمةرض اةة٤م أي أُمة٦م ُمةةـ
إُمؿ 6شم١مصمر ذم ٟمت٤مضمٝم٤م اًم ٘م٤مذم وقمالىمتٝم٤م ُمةع همػمﻫة٤م ُمةـ إُمةؿ سم ٘م٤موم٤ماة٤م اعمختٚمٗمة٦م ،وُمةـ
اعمٜم٤مؾمةة٥م ﻫٜمةة٤م أن ٟمِمةةػم إمم صمالصمةة٦م ُمةةـ إطمةةداث اعمٝمٛمةة٦م اًمتةةل ُمةةرت هبةة٤م اًم ٘م٤مومةة٦م اًمٕمرسمٞمةة٦م
اإلؾمالُمٞم٦م ويم٤من ا٤م أصمرﻫ٤م اًمٌ٤مرز أو ؾمٞمٙمقن.
إول :ﻫزيٛم٦م طمزيران أو ُم٤م يًٛمك سم٤مًمٜمٙمً٦م وىمٚمؼ ؾم١مال اًمٜمٝمْم٦م وشمٖمٞمػم اًمقاىمةع،
وﻫل ُمرطمٚم٦م يم٤من اعمٗمٙمر اًمٕمري ي٘مقم ومٞمٝم٤م سمدور اًمت٤مسمع واعمتٚم٘مةل ُمةـ صم٘م٤مومة٤مت يِمةٕمر سم٠مهنة٤م
أىمقى وأىمدر ُمٜمف قمغم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع فمرو احلٞم٤مة.
واًم ٤مينُ :م١ماُمرة أطمداث احل٤مدي قمنم ُمـ ؾمٌتٛمؼم وُم٤م شمٌٕمف ُمـ حم٤موًم٦م ومٙمري٦م ُمةـ
 3002حبث
 002حبث
 2حبث

ىمٌةؾ اعمٗمٙمةر اإلؾمةالُمل إلىمٜمة٤مع اًمٖمةرب سمةة٠من اإلؾمةالم ٓ يٜمتٛمةل اةذه اعمامرؾمة٤مت ،وﻫةةل
ُمرطمٚم٦م أيْم٤م يم٤مٟم٧م ٓ شم٘مقم سمٖمػم دور اعمتٝمؿ اًمذي حي٤مول إىمٜم٤مع أظمةريـ سم٠مٟمةف سمةري ُمةـ
اًمتٝمؿ اًمتل شمقضمٝم٧م إًمٞمف.
وأظمػماُ :م٤م يًٛمك أن سم٤مًمرسمٞمع اًمٕمري أو اًم قرات اًمٕمرسمٞم٦م .وُم٤م يٛمٙمةـ أن شمْمةٗمٞمف
قمغم اًمٜمت٤مج اًمٗمٙمري ُمـ رؤى ضمديدة ظمّمقص٤م وأن ﻫذه اعمرطمٚم٦م إظمػمة سمدا ومٞمف اعمٗمٙمةر
اًمٕمري ذم اإلقمالم وﻫق يتكدث سمٚمٖم٦م أيم ر صم٘م٦م يًتٛمدﻫ٤م ُمـ واىمةع اًمتٖمٞمةػم اًمةذي أطمدصمةف
وًمق فم٤مﻫري٤م ذم قمالىمتف ُمع اًمقاىمع.
إن إؿمٙم٤مًمٞم٦م اًمٜمٝمْم٦م قمٜمد اعمٗمٙمر اًمٕمري واًمًٕمل إلجي٤مد ُمٙم٤من قمغم ظم٤مرـم٦م اًمتٜمةقير
ضمٕمٚمتف حي٤مول أن ي٘مدم سمٕمض اًم٘مرا ات اإلصالطمٞم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٜمص ىمرا ة وشم٠مويالً ،مٙمةـ
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ﻫذه اًم٘مرا ات اإلصالطمٞم٦م مل شمٙمـ قمغم ُمًتقى واطمد ُمـ آًمتزام سم٤مٕصةؾ ومكةلم ٟمجةد
سمٕمض اعمٗمٙمريـ ي٘مدم ُمنموقمف اإلصالطمل ُمةـ داظمةؾ دائةرة اًمةؽماث اإلؾمةالُمل اًمةذي
ُمٜمكف ُمً٤مطم٦م واؾمٕم٦م متٙمٜمةف ُمةـ اؾمةت امر ُم٘م٤مصةد اًمةٜمص قمةـ ـمريةؼ آضمتٝمة٤مد اًمةذي ٓ
جي٤مذم اًمٜمص وٓ خيرج قمٚمٞمفٟ ،مجد سمٕمض اًمدقمقات اًمتجديدي٦م ىم٤مُمة٧م قمةغم شمة٠مـمػم اًمةٜمص
اًمةةديٜمل وحتجٞمٛمةةف وؾمةةجٜمف ذم حلٔمةة٦م شم٤مرخيٞمةة٦م حمةةددة ،وُمةةـ صمةةؿ ضمردشمةةف ُمةةـ ىمداؾمةةتف،
وؿمٙمٙم٧م ذم ُمّمدره ووصمقىمٞمتف ،سمؾ شمٕم٤مُمٚم٧م ُمٕمف وومؼ ُمٜم٤مﻫ٩م اًمت٠مويؾ احلدي ٦م ذم اًمٕمٚمةقم
اإلٟمً٤مٟمٞم٦م سم٤مقمتٌ٤مره ٟمّم٤م ًمٖمقي٤م ُم ؾ همػمه ُمـ اًمٜمّمةقص خيْمةع ًٔمٞمة٤مت اًمتٗمٙمٞمةؽ واًمٜم٘مةد
واإله٤مل أيْم٤م.
إٟمٜم٤م ٟم١مُمـ سميورة اًمتٖمٞمػم ًمألومْمةؾ واًمتجديةد وأهٞمة٦م ُمقايمٌة٦م اًمٕمٍمة يمةام ٟمة١مُمـ
سم٠مهٞم٦م قمدم اخلروج قمـ احلؼ ورضورة آشمٌ٤مع ًمٚمنمع واًمتٛمًةؽ سمة٤مًم٘مٞمؿ ،واعمقوةققمٞم٦م
ذم اًم٘مرا ة.
وذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف ٟمرد اًمدقمقات اًمتجديدي٦م اًمتل شمتٕم٤مُمةؾ ُمةع اًمةٜمص اًمةديٜمل هبةذا
اإلىمّمةة٤م ذًمةةؽ ٕن ﻫةةذه اًمةةدقمقات شمٕمتٛمةةد قمةةغم اًمٜمتةة٤مج اًمٖمةةري ذم طمةةؾ أزُمةة٦م اًمٗمٙمةةر
اإلؾمةالُمل ،ممة٤م جيٕمةؾ ﻫٜمة٤م ىمٓمٞمٕمة٦م سمةلم اعمٗمٙمةر واًمةؽماث اًمةذي يةزقمؿ سم٠مٟمةف يٜمتٛمةل إًمٞمةةف
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وحي٤مول دمديده.
ي٘مقل ـمف قمٌد اًمرمحـ"«إٟمٜم٤م ٟمجد سملم أيديٜم٤م ىمةرا ٍ
ات ًمٚم٘مةرآن يٜمًةٌٝم٤م أصةك٤مهب٤م إمم
ٍ
ٍ
ؾمة٤مسمؼ ،وﻫةق
ًمتٓمٌٞمةؼ
ُمٌة٤محا ًمةروح احلداصمة٦م ،وإٟمةام شم٘مٚمٞمةدً ا
احلداصم٦مً ،مٙمٜمَّٝم٤م ًمٞمً٧م شمٓمٌٞم ً٘م٤م
ً
ي اعمتٛم ؾ ذم "واىمع احلداصم٦م" ،وُمٕمٚمقم أن ﻫذا اًمتَّٓمٌٞمؼ إظمػم أراد ًمف أﻫٚمةف
اًمتَّٓمٌٞمؼ اًمٖمر ّ
أن يٌ٘مك ىم٤مـم ًٕم٤م صٚمتف سم٠مؾمٌ٤مب اعم٤ميض وآصم٤مره عمة٤م ُـمٌِةع ذم ذايمةراؿ ُمةـ أؿمةٙم٤مل اًمتَّخٚمةػ
ٍ
يٗمرون ُمةـ م
ُمة٤مض ،وًمةق يمة٤من
يمةؾ
اًمتل قم٤مٟمقﻫ٤م ذم اًم ُ٘م ُرون اًمقؾمٓمك ،طمتك أهنؿ أصٌكقا ُّ
ُم٤موٞمٝمؿ اًم٘مري٥م ومرارﻫؿ ُمـ ُمقاؿ رهمؿ أن ﻫذه احل٤مل ٓ شمٜمٓمٌؼ قمغم ذايمةرة اعمًةٚمٛملم،
حتيﻫؿ ،وًمق أهنؿ اٟمكدروا سمٕمدﻫ٤م ،وم٘مد أسمةك سمٕمةض
ٕ ّن ﻫذه اًم٘مرون يم٤مٟم٧م شمِمٝمد قمغم ُّ
اًمدَّ ارؾملم إَّٓ أن َي ٌْٜمُقا قمغم أن إ َُّم٦م اعمًٚمٛم٦م يٜمٌٖمل أن حتذو ذم قمالىمتٝم٤م سمؽماصمٝمة٤م وشم٤مرخيٝمة٤م
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طمذو اًمٖمرب ذم قمالىمتف سمؽماصمف وشم٤مرخيف ،ومج٤م وا سم٘مرا ٍ
ات ًمٚم٘مرآن شم٘مٓمع صٚمتٝم٤م سم٤مًمتَّٗم٤مؾمةػم
وًماـ ؾمة ّٚمٛمٜم٤م سمة٠من ﻫةذه اًم٘مةرا ات
اًمً٤مسم٘م٦م ،ـم٤مُمٕملم ذم أن يٗمتكقا قمٝمدً ا شمٗمًػم ًّي٤م ضمديدً اْ ،
َّ
إسمداع طم٘مٞم٘مةلّ ،
ٕن ُمةـ ؿمة٠من
شمتْمٛمـ قمٜم٤مرص ُمـ آسمتٙم٤مر ،ومال ٟمً مٚمؿ سم٠من ﻫذا آسمتٙم٤مر
ٌ
َّ
ٌ
ُمٗمّمقل ،إذ ىمٓمع صٚمتف سمؽماصمةف ،شم٘مٚمٞمةدً ا
إسمداع
احل٘مٞم٘مل أن يٙمقن ُمقصقًٓ ،وﻫذا
اإلسمداع
ٌ
ّ
()8

اًمذاتّ ،
ًمٚمٖمػم ٓ ،اضمتٝم٤م ًدا ُمـ َّ
ويمؾ إسمدا ٍع ﻫذا وصٗمف ٓ يٙمقن إٓ سمدقم٦م" .

إن اًم٘مةةرا ات اًمت٠مويٚمٞمةة٦م اًمتةةل شمتًةةؿ هبةةذه اًم٘مٓمٞمٕمةة٦م شمٕمتٛمةةد قمةةغم امج٤مٟمةة٥م اًمٜم٘مةةدي
اًمت٘مقييض ٓ قمغم امج٤مٟم٥م آقمت٘مة٤مدي اإليةامين وﻫةذا ىم٤مؾمةؿ ُمِمةؽم سمةلم ىمةرا ات حمٛمةد
أريمقن ،وقمٌد اعمجٞمد اًمنمذم ،وٟمٍم أسمق زيةد ،وـمٞمة٥م اًمتٞمزيٜمةل ،وهمةػمﻫؿ ممةـ همة٤ممم ذم
اؾمةةتخدام اعمٜمةة٤مﻫ٩م اًمٖمرسمٞمةة٦م احلدي ةة٦م ًمٞمتٕمةة٤مُمٚمقا هبةة٤م ُمةةع اًمةةٜمص اًم٘مةةرآين ،ممةة٤م ضمٕمٚمٝمةةؿ ٓ
يًتٓمٞمٕمقن اًمٗمٙم٤م ُمـ اؾمتدقم٤م اعمٜمٝم٩م اًمت٤مرخيل سمٙمؾ ظمٚمٗمٞم٤مشمف اًمٖمرسمٞم٦م اًمتل دمٕمؾ اًمةٜمص
اًمديٜمل جمةردا ُمةـ يمةؾ ُمٕمة٤مين اًم٘مداؾمة٦م واًمتنمةيع واحلٙمةؿ يمةام ؾمةٞم٠مل ُمٕمٜمة٤م ظمةالل ﻫةذا
اًمٌك٨م سم٢مذن اهلل.
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ــــــ
( )2روح احلداصم٦م :اعمدظمؾ إمم شم٠مؾمٞمس احلداصم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ،ـمف قمٌد اًمرمحـ ،اعمريمز اًم ٘م٤مذم اًمٕمري ،اًمدار اًمٌٞمْمة٤م
 -سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،1002 ،ص.232 -231
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التعزٍف بالدكتٌر نصز حامد أبٌ سٍد
إن من يريد ن يتحدث ىلن ترمجة ًمٚمديمتقر ٟمٍمة طم٤مُمةد أسمةق زيةد ،إُمة٤م أن يتٜم٤مواة٤م
ُمـ ضمٝم٦م طمدي ف ﻫق قمـ ٟمٗمًف ،أو ُمـ ظمالل طمدي٨م أظمريـ قمٜمف ،وﻫذا ُمة٤م ؾمةتجده ذم
يمت٤مسم٤مت ُمـ يمتة٥م قمةـ ٟمٍمة أسمةق زيةد أو شمةرضمؿ ًمةف ،وًمٙمٜمةل ؾم٠مؾمةٚمؽ ذم شمرمجتةف ـمري٘مة٦م
خمتٚمٗمةة٦م ،شمٌةةدأ ُمٜمةةف ﻫةةق يم٢مٟمًةة٤من ؿمةةٙمٚمتف صم٘م٤مومةة٦م ُمٕمٞمٜمةة٦م وصةةداىم٤مت وزُمةةال أيمةة٤مديٛمٞمقن
وىمةةرا ات ُمتٜمققمةة٦م ُمةةرورا "سمٛمرطمٚمةة٦م اًمٍمةةاع" اًمةةذي ضمٕمةةؾ ٟمٍم ة أسمةةق زيةةد قمةةغم ىم٤مئٛمةة٦م
اعمٗمٙمريـ اعمؼمزيـ ذم ُمنموع اًمٜمٝمْم٦م وطمْمقر ًا ذم ذﻫـ اعمتٚم٘مل اًمٕمري ،وصقًٓ إمم ٟمٍم
أسمق زيد ذم ٟمًختف إظمػمة  -إن ص اًمتٕمٌػمٟ -مٍم أسمق زيد ص٤مطم٥م اعمنموع اًمتة٠مويكم6
وﻫل ؾمػمة اؾمتٛمرت أيم ر ُمـ مخً٦م وؾمتلم قم٤مُم٤م ىمْم٤مﻫ٤م أسمق زيد سملم ُمٍم وﻫقًمٜمدا ،سملم
اًمقـمـ واعمٜمٗمك.
وًمد ٟمٍم أسمق زيد ذم قمة٤مم 2534م ،أي ذم ؾمةٞم٤مق احلةرب اًمٕم٤معمٞمة٦م اًم ٤مٟمٞمة٦م ،وٟمةام ذم
ومؽمة اٟمتٝم٤م اعمٚمٙمٞم٦م وإقمالن امجٛمٝمقري٦م ذم ُمٍم قم٤مم 2511م وصمقرة يقًمٞمق اًمتل ـمرب ا٤م
اًمِمةة٤مرع اعمٍمةةي طمٞمٜمةةذا  ،وومةةؽمة شمقىمٞمةةع اشمٗمةة٤مق امجةةال  ،وـمةةرد اعمًةةتٕمٛمر آٟمجٚمٞمةةزي
وشم٠مُمٞمؿ ىمٜم٤مة اًمًةقيس ،ومجٚمة٦م ُمةـ آٟمتّمة٤مرات اًمتةل قم٤مؿمةتٝم٤م ُمٍمة ،إذا اؾمةت ٜمٞمٜم٤م أزُمة٦م
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"اإلظمقان اعمًٚمٛملم" وُم٤م أًم٘متف سمٔمالا٤م ذم اًمْمٛمػم اإلٟمً٤مين طمٞمٜمذا  6وىمد يم٤من أسمةق زيةد
أطمد اًمّمٌٞم٦م اًمذيـ يٜمتٛمقن عمٜمٝم٩م اإلظمقان اعمًٚمٛملم سمكٙمؿ وضمقد امجٛمٕمٞم٤مت اإلظمقاٟمٞمة٦م
ذم اًم٘مرى واًمتةل يم٤مٟمة٧م شمِمة٤مر اعمجتٛمةع ُمِمة٤ميمٚمف وهقُمةف ،وأيم ةر شمٕم٤مـمٗمة ً٤م ُمٕمٝمةؿ وﻫةق
ؿم٤مب ذم ومؽمة آقمت٘م٤مٓت اًمتل شمٕمرض اة٤م اإلظمةقان اعمًةٚمٛمقن ذم قمة٤مم 2523م واًمتةل
شمٚمتٝم٤م اًمٜمٙمً٦م وﻫزيٛم٦م طمزيران ذم قم٤مم 2523م.
ويمٕم٤مدة أـمٗم٤مل اًمريػ ذم ـمري٘م٦م اًمتٕمٚمٞمؿ درج اًمٓمٗمؾ ٟمٍم طم٤مُمد يمٖمػمه قمغم شمٕمٚمةؿ
اًم٘مرا ة ،واًمٙمت٤مسم٦م ،وشمٕمٚمؿ احلً٤مب ،صمؿ طمٗمظ اًم٘مةرآن اًمٙمةريؿ ذم وىمة٧م ُمٌٙمةر ُمةـ قمٛمةره
وﻫق مل يتج٤موز اًمت٤مؾمٕم٦م ،متٝمٞمدا ًمالًمتك٤مق سم٤مٕزﻫر يم٠مُمٜمٞم٦م حيٚمؿ هب٤م أسم٤م ٕسمٜم٤مئٝمؿ.
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همةػم ُمًة٤مر ﻫةذا
ًمٙمـ اًمقوع اعم٤مدي اًمذي يم٤مٟم٧م شمرزح حتتف أهة ٟمٍم أسمةق زيةد ّ
اًمتٗمٙمػم وﻫذا إُمؾ ًمٞمٚمتكؼ أسمق زيد سم٤مًمتٕمٚمٞمؿ اعمدين اًمٕم٤مدي ،صمؿ اًمتٕمٚمةٞمؿ اًمٗمٜمةل اًم ة٤مٟمقي
اًمّمٜم٤مقمل سمٕمةد أن شمةقذم واًمةده ًمٞمّمةٌ اًمِمة٤مب ٟمٍمة أسمةق زيةد ﻫةق اًمٕم٤مئةؾ امجديةد اةذه
إهة اًمٗم٘مػمة ،سمٕمد أن طمّمؾ قمغم دسمٚمقم اًم ٤مٟمقي٦م اًمّمٜم٤مقمٞم٦م  -ىمًةؿ اًمالؾمةٚمٙمل  -قمة٤مم
2520م .وًمٙمـ أسمق زيد أشمؿ دراؾمتف اًم ٤مٟمقي٦م ُ -مٜم٤مزل ً -مٞمٚمتكؼ سمٕمد ذًمةؽ سم٘مًةؿ اًمٚمٖمة٦م
اًمٕمرسمٞم٦م ذم يمٚمٞم٦م أداب ذم ضم٤مُمٕم٦م اًم٘م٤مﻫرة،

()8

ًمٞمٌدأ ذم شمِمٙمٞمؾ ومٙمره ظمّمقص٤م ذم اعمج٤مل

إدي ُمـ ظمالل ىمرا اشمف ًمٚمرواي٤مت سمةد ا سمؽممجة٤مت اعمٜمٗمٚمةقـمل واٟمتٝمة٤م ً سمرواية٤مت ٟمجٞمة٥م
حمٗمةةقظ ،صمةةؿ اًمتٕمةةر قمةةغم اًمٕم٘مةة٤مد وـمةةف طمًةةلم ُمةةـ ظمةةالل أقماماةةام اإلسمداقمٞمةة٦م أوًٓ صمةةؿ
اًمٗمٙمري٦م صم٤مٟمٞم ً٤م ،واًمتٕمر قمغم اًمِمٞمخ حمٛمد اًمٖمزازم وؾمٞمد ىمٓم٥م ،وحمٛمد ىمٓم٥مُ ،مٕمٚمٜم٤م قمـ
إقمج٤مسمف سمٙمت٤مسم٤مت ؾمٞمد ىمٓم٥م ،وقمغم وضمةف اخلّمةقص ذم يمت٤مسمٞمةف "اًمٕمداًمة٦م آضمتامقمٞمة٦م ذم
اإلؾمالم" و"ُمٕمريم٦م اإلؾمالم واًمرأؾمامًمٞم٦م" ويم٤مٟم٧م ﻫذه ٟم٘مٓم٦م آﻫتامم سم٤مًمتٞم٤مر اًمديٜمل
مل يٙمـ ٟمٍم أسمق زيد ذم يةقم ُمةـ إية٤مم قمْمةقا ٟم٤مؿمةٓم ً٤م ذم أي طمةزب ؾمةٞم٤م

()3

ُمةـ

إطمزاب اًم٘م٤مئٛمة٦م ذم احلٞمة٤مة اعمٍمةي٦م ،واًمتةل سمةدا فمٝمقرﻫة٤م ذم ُمٜمتّمةػ اًمًةٌٕمٞمٜم٤مت ُمةـ
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اًم٘مةةرن اعمةةٞمالدي اعمةة٤ميض شم٘مريٌةة٤م ،وًمٙمٜمةةف ي٘مةةقل" :وضمةةدشمٜمل دائةةام أىمةةرب ُمةةـ اًمقضمٝمةة٦م
اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واًمٗمٙمري٦م إمم طمزب اًمتجٛمع اًمقـمٜمل اًمت٘مدُمل اًمقطمدوي ،اًمذي سمدا ُمٜمةؼم ًا ُمةـ
ُمٜمةة٤مسمر "آحتةة٤مد آؿمةةؽمايمل اًمٕمةةري" سمّمةةٞمٖمتف اًمٚمٞمؼماًمٞمةة٦م وٟمزوقمةةف آؿمةةؽمايمل واًم٘مةةقُمل
واًمقطمدوي وُم٘م٤موُمتف ًمٚمتٌٕمٞم٦م ذم يمؾ أؿمٙم٤ما٤م وأٟمامـمٝم٤مً .مٙمٜمل مل أيمـ أسمةدا قمْمةقا قمة٤مُمال

ــــــ

( )2اٟمٔمرٟ :مٍم أسمق زيةد ،اخلٓمة٤مب واًمت٠مويةؾ ،اعمريمةز اًم ٘مة٤مذم اًمٕمةري ،اًمةدار اًمٌٞمْمة٤م اعمٖمةرب ،اًمٓمٌٕمة٦م اًم ٤مًم ٦مةةة
1004م ،ص.110 – 124
واٟمٔمةةةةةر :طمةةةةةقار عمةةةةةٞمس طمديةةةةةدي ُمةةةةةع ٟمٍمةةةةة أسمةةةةةق زيةةةةةدُ ،مقىمةةةةةع رواق ٟمٍمةةةةة أسمةةةةةق زيةةةةةد،
ٟ/http://rowaqnasrabuzaid.wordpress.comم٘مةةةال قمةةةـ سمرٟمةةة٤مُم٩م (اشمٙمٚمةةةؿ) اًمتٚمٗمزيةةةقين ،يةةةقم
1004/2/40م .واٟمٔمر :طمقار حمٛمد قمكم اًمزيـُ ،مقىمع رواق ٟمٍم أسمق زيد ،وأصؾ احلقار إذاقمةل ذم ىمٜمة٤مة
اًمٕمرسمٞم٦م ،يقم إطمد ،سمت٤مريخُ/12م٤ميق1002/م.
( )1اٟمٔمرٟ :مٍم أسمق زيد ،اخلٓم٤مب واًمت٠مويؾ ،ص.114
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سم٤معمٕمٜمك احلزي ،وإن ؿم٤مريم٧م ذم يم ػم ُمـ اًمٜمدوات وإٟمِمٓم٦م اًم ٘م٤مومٞم٦م ،وُم٤م أزال أطمرص
قمغم ﻫذه اعمِم٤مريم٦م"

()8

وسمٕمد أن اؾمةتقى أسمةق زيةد ذم امج٤مُمٕمة٦م ويمة٤من طمٞمٜمٝمة٤م ُمٝمةتام سمة٤مٕدب أصمة٤مره (ُمةٜمٝم٩م
اًمتكٚمٞمؾ إدي ًمٚم٘مرآن) اًمةذي ـمرطمةف (ؾمةٞمد ىمٓمة٥م) ذم يمت٤مسمٞمةف (ُمِمة٤مﻫد يةقم اًم٘مٞم٤مُمة٦م)،
و(اًمتّمقير اًمٗمٜمل ذم اًم٘مرآن) واًمتً٤مؤل اًمذي أصم٤مره (حمٛمد ىمٓم٥م) ذم يمت٤مسمف (ُمةٜمٝم٩م اًمٗمةـ
اإلؾمالُمل) .ووضمد ﻫذا اعمٜمٝم٩م ُمٓمروطمة٤م ذم امج٤مُمٕمة٦م ُمةـ ىمٌةؾ (أُمةلم اخلةقزم)

()3

اًمةذي

رأى أن دراؾم٦م اًم٘مرآن قمـ ـمريؼ اًمتكٚمٞمؾ إدي أؾمٌؼ ُمـ أي دراؾم٦م ،وشم٤مسمٕمف قمغم ذًمؽ
(ؿمٙمري قمٞم٤مد)

()2

()3

و(حمٛمد أمحةد ظمٚمةػ اهلل) .وﻫةذا اعمةٜمٝم٩م يٕمةده ٟمٍمة أسمةق زيةد ﻫةق

اعمةةٜمٝم٩م اًمةةذي اشمٌٕمةةف وشمةة٠مصمر سمةةف ويٕمتةةؼم ٟمٗمًةةف اُمتةةدادا اةة١مٓ اعمٗمٙمةةريـ أصةةك٤مب ُمةةٜمٝم٩م
()4

اًمتكٚمٞمؾ إدي ًمٚم٘مرآن اًمٙمةريؿ .اًمةذيـ شمة٠مصمروا سمةدورﻫؿ سمة٤معمٗمٙمر حمٛمةد قمٌةده "اًمةذي
ــــــ

(ٟ )2مٍم أسمق زيد ،اخلٓم٤مب واًمت٠مويؾ ،ص.110
( )1أُملم اخلقزم وًمد ذم اعمٜمقومٞم٦م قم٤مم  2424ﻫة وشمقذم ذم قم٤مم  2441ﻫة ﻫق أدية٥م ُمٍمةي ُمةـ يمٌة٤مر محة٤مة اًمٚمٖمة٦م
اًمٕمرسمٞم٦م ًمف (اًمٌالهم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ) ،و(يمٜم٤مش ذم اًمٗمٚمًٗم٦م) ،و(اعمجددون ذم اإلؾمالم) ،و(ُمـ ﻫدي اًمرؾمقل)ً ،مف
شمرمج٦م ذم إقمالم ًمٚمزريمكم (.)22/1
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( )4ؿمٙمري حمٛمد قمٞم٤مد ،وًمد قم٤مم2512م وشمقذم قم٤مم 2555م ؾمةٕمك إمم شم٠مؾمةٞمس "ٟمٔمرية٦م ٟم٘مدية٦م قمرسمٞمة٦م وةٛمـ
حم٤موًمتف دُم٩م إؾمةٚمقسمٞم٦م اًم٘م٤مدُمة٦م ُمةـ اًمٖمةرب ذم اًمٌالهمة٦م اًمٕمرسمٞمة٦م اًم٘مديٛمة٦م ًمٚمخةروج سمتقًمٞمٗمة٦م ٟمٔمرية٦م ممٞمةزة،
وشم٠مصٞمؾ اًمٜم٘مد إدي ذم اًمٕم٤ممل اًمٕمري قمغم ﻫذا إؾم٤مس .وﻫذه اعمك٤موٓت ُمٕمرووم٦م ًمٚمجٛمٞمع طمٞمة٨م فمٝمةرت
ذم جمٛمققم٦م ُمـ اًمٙمت٥م ُمٜمٝم٤م (ُمدظمؾ إمم قمٚمؿ إؾمةٚمقب) 2541م راضمةع ؾمةٕمد اًمٌة٤مزقمل  -سمةلم ُمةتـ اًمٜم٘مةد
وﻫ٤مُمِمٞمف ؿمٙمري قمٞم٤مد وىمٚمؼ اًمت٠مصٞمؾ  - 1005 -اًمٕمدد  - 12جمٚم٦م ٟمزوى.
( )3حمٛمد أمحد ظمٚمػ اهلل ،يم٤مشم٥م ؾمٞم٤م

ُمٍمي يٕمدُّ ُمـ اعمٜمٔمةريـ إؾم٤مؾمةٞملم ًمٚمٗمٙمةر اًمتةقومٞم٘مل سمةلم اعم٤مريمًةٞم٦م

واًم٘مقُمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ،وًمف ُم١مًمٗمة٤مت وسمكةقث قمديةدةُ ،مٜمٝمة٤م( :اًمٗمةـ اًم٘مّمصة ذم اًم٘مةرآن اًمٙمةريؿ) ،و(اًم٘مةرآن
وُمِمٙمالت طمٞم٤مشمٜم٤م اعمٕم٤مرصة ) ،و (اًم٘مرآن واًمدوًمة٦م) و(اًم٘مةرآن واًم ةقرة اًم ٘م٤مومٞمة٦م)( ،ﻫٙمةذا يٌٜمةك اإلؾمةالم)
(إؾمس اًم٘مرآٟمٞم٦م ًمٚمت٘مدم) ،راضمةع حمٛمةد اعمةؼمو  -ؾمٚمًةٚم٦م رُمةقز اًمٗمٙمةر اًمٕمٚمةامين اعمٕمة٤مرص  -حمٛمةد أمحةد
ظمٚمػ اهلل  -ة ومرق وُمذاﻫ٥م/اًمٕمدد اًم ٤مين واًمتًٕمقن  -صٗمر  2341ﻫة.
( )1حمٛمد قمٌده سمـ طمًـ ظمػم اهللُ ،مـ آل اًمةؽميمامينُ :مٗمتةل اًمةدي٤مر اعمٍمةي٦م ،وُمةـ يمٌة٤مر رضمة٤مل اًمتجديةد ،وًمةد
2122ﻫة 2435 -م ٕب شمريمامين إصؾ ،وأم ُمٍمةي٦م وٟمِمة٠م ذم ىمرية٦م "حمٚمة٦م ٟمٍمة" سمٛمك٤مومٔمة٦م اًمٌكةػمة.

=
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شمٙمٚمةؿ قمةةـ اًمتٛم ٞمةؾ ذم اًم٘مةةرآن واقمتةؼم أن اًم٘مّمةةص اًم٘مةرآين مت ةةٞمالت سمةام ومٞمٝمةة٤م ىمّمةة٦م آدم
وظمروضمف ُمـ امجٜم٦م ...وضم٤م سمٕمده ـمةف طمًةلم ودومةع اعمةٜمٝم٩م إمم إُمة٤مم ذم يمتٌةف يمٚمٝمة٤م...
ًمٙمةـ ذم إظمةص يمتة٤مب (ذم اًمِمةةٕمر امجة٤مﻫكم) قمٜمةدُم٤م أؿمةة٤مر إمم أن اًم٘مّمة٦م اًم٘مرآٟمٞمة٦م قمةةـ
إسمراﻫٞمؿ وإؾمامقمٞمؾ ًمٞمس ُمـ اًميورة اقمتٌ٤مرﻫ٤م واىمٕم٦م شم٤مرخيٞم٦م" ...

()8

ي٘مقل أسمق زيد "وأٟم٤م أقمتؼم ٟمٗميس شمقاصال ُمع ﻫةذا اخلةط ،ذم ؾمةٞم٤مق شمٓمةقر اًمٜمٔمرية٦م
إدسمٞم٦م وقمٚمؿ اًمٜمّمقص".

()3

يٕمت٘مد ٟمٍم أسمق زيد أٟمف ٓ يقضمد حتقل ذم ـمري٘مة٦م شمٗمٙمةػمه ُمةـ أؾمةت٤مذ أيمة٤مديٛمل إمم
رضمؾ يٗمٙمر ذم دمديد اخلٓم٤مب اًمديٜمل وىمْم٤مي٤م اًمت٠مويؾ وهيةتؿ سم٘مةرا ة اًمةٜمص اًمةديٜمل ،سمةؾ
يٕمقد إُمر ذم آﻫتامم ٕٟمف ىم٤مم سمدراؾم٦م ىمٓمٌلم ُمٝمٛملم ذم اًمؽماث اإلؾمالُمل ه٤م اًم٘مة٤ميض
قمٌد امجٌ٤مر واًمذي اًمت٘مك سمف أسمق زيد قمـ ـمريؼ أـمروطمتةف ًمٚمامضمًةتػم (آدمة٤مه اًمٕم٘مةكم ذم
اًمتٗمًػم دراؾم٦م ذم ىمْمٞم٦م اعمج٤مز ذم اًم٘مرآن قمٜمد اعمٕمتزًم٦م) وحمةل اًمةديـ اسمةـ قمةري واًمةذي
اًمت٘م٤مه ذم أـمروطمتف ًمٚمديمتقراه (ومٚمًٗم٦م اًمت٠مويؾ دراؾم٦م ذم شم٠مويؾ اًم٘مةرآن قمٜمةد حمةل اًمةديـ
اسمـ قمري).
وُمـ ضمٝم٦م أظمرى يرى أسمق زيد أن اًمتجرسم٦م اًمتةل قم٤مؿمةٝم٤م يمة٠مي ُمةقاـمـ ُمٍمةي ذم
 3002حبث
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 2حبث

ومةةؽمة اخلٛمًةةٞمٜم٤مت واًمًةةتٞمٜم٤مت ضمٕمٚمتةةف يةةرى حتةةقل اعمٕمٜمةةك اًمةةديٜمل ذم اعمجتٛمةةع ُمتةة٠مصمرا
سم٤مًمًٞم٤مؾم٦م وآىمتّم٤مد واعمقىمػ ُمـ اًمٕمدو وُمتٖمػمات أظمرى مم٤م ضمٕمؾ اعمر يتً٤م ل ُم٤م ﻫةق
()2

اعمٕمٜمك اًمديٜمل؟ وﻫق اًمً١مال اًمذي ي٘مقم سملم اًمٌ٤مطم٨م واعمقاـمـ .
ــــــ
= وشمقذم قم٤مم 2414ﻫة ًمف (شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ) مل يتٛمف ،و(رؾم٤مًم٦م اًمتقطمٞمد ) و(اًمرد قمغم ﻫ٤مٟمقشمق ) و(رؾم٤مًم٦م
اًمقاردات)ً ،مف شمرمج٦م ذم إقمالم ًمٚمزريمكم(.)111/2
( )2طمقار حمٛمد قمكم إشم٤م

ُمع ٟمٍم أسمق زيدُ ،مقىمع رواق ٟمٍمة أسمةق زيةد .واحلةقار ُمٜمِمةقر ذم ُمٚمكةؼ ضمريةدة

اًمٜمٝم٤مر اًم ٘م٤مذم"دُمِمؼ" /23ايمتقسمر1001/م.
( )1طمقار حمٛمد قمكم إشم٤م

ُمع ٟمٍم أسمق زيدُ ،مقىمع رواق ٟمٍم أسمق زيد.

( )4اٟمٔمةر :طمةقار عمةٞمس طمديةةدي ُمةع ٟمٍمة أسمةةق زيةدُ ،مقىمةع رواق ٟمٍمة أسمةق زيةدٟ ،م٘مةةال قمةـ سمرٟمة٤مُم٩م (اشمٙمٚمةةؿ)
اًمتٚمٗمزيقين ،يقم 1004/2/40م.
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ي٘مقل أسمق زيد "وُمـ ﻫٜم٤م يمتٌ٧م يمت٤مي(ُمٗمٝمقم اًمٜمص دراؾم٦م ذم قمٚمةقم اًم٘مةرآن) ُمةـ
ﻫٜم٤م سمدأت أؾماٚمتل وسمدأت ﻫةذه إؾمةاٚم٦م شمتّمة٤مدم ُمةع اإلضم٤مسمة٤مت امجة٤مﻫزة اًمتةل شمٜمتجٝمة٤م
()8

اعم١مؾمً٦م اًمديٜمٞم٦م " ...وﻫذا اًمّمدام ذم ٟمٔمر أسمق زيد يم٤من ًمف أسمٕم٤مد ؾمٞم٤مؾمةٞم٦م أيم ةر ُمةـ أن
شمٙمقن ًمف أسمٕم٤مد ومٙمري٦م وييةب ُمة ال سمٙمت٤مسمةف (ٟم٘مةد اخلٓمة٤مب اًمةديٜمل) زاقمةام أن اًمتكٚمٞمةؾ
اًمديٜمل اًمذي يٜم٤مدي سمف أسمةق زيةد ذم ﻫةذا اًمٙمتة٤مب يمة٤من ورا ﻫةذه اعمقاىمةػ اعمٕم٤مدية٦م اًمتةل
وصٚم٧م إمم اًمتٙمٗمػم سمًٌ٥م طمدي ف قمـ شمقفمٞمػ إُمقال ،اًمذي ؿم٤مر ذم اًمدقم٤مي٦م ًمةف يمةام
ي٘مقل أسمق زيد (رضم٤مل اًمديـ) قمؼم اًمٗمت٤موى اًمتل ٟمنموﻫ٤م ذم ذًمؽ اًمقىم٧م ،وﻫةل ختة٤مًمػ
ُم٤م اؾمت٘مر ذم وقمل ﻫذا اخلٓم٤مب ٟمٗمًف ُمـ حتريؿ ًمٚمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٌٜمق سم٤مقمتٌ٤مر أهنة٤م شمتٕم٤مُمةؾ
سم٤مًمرسمة٤م.

()3

وقمةغم أصمةر ﻫةذا اًمٙمتة٤مب ويمت٤مسمةةف إول (ُمٗمٝمةقم اًمةٜمص) ااةؿ ٟمٍمة أسمةق زيةةد

سم٤مًمٙمٗمر ورومٕم٧م قمٚمٞمف دقمقى طمًٌ٦م ذم اًمتٗمريؼ سمٞمٜمةف وسمةلم زوضمتةف اسمتٝمة٤مل يةقٟمس أؾمةت٤مذة
إدب اًمٗمرٟميس ذم امج٤مُمٕم٦م ،اٟمتٝم٧م سمخروضمف ُمـ ُمٍم إمم ﻫقًمٜمدا راومْم٤م اًمٜمٓمؼ سمِمةٝم٤مدة
اًمتقطمٞمد ذم اعمكٙمٛم٦م يمام ي٘مقل ٕين "مل أرد اًمت٠مؾمٞمس ًمًٚمٓم٦م شمٌك٨م ذم ىمٚمقب اًمٜم٤مس"

()2

ًمٙمٜمف اؾمتٝمؾ أول حم٤مرضة ًمف ذم ﻫقًمٜمدا سم٤مًمًٌةٛمٚم٦م وٟمٓمةؼ سم٤مًمِمةٝم٤مدشملم ُمٕمٚمةال ﻫةذا اًمٗمٕمةؾ
سم٘مقًمف " :يمٜم٧م ظم٤مئٗم٤م ُمـ أن أؾمت٘مٌؾ ذم أورسم٤م سم٤مقمتٌ٤مري ُمتٛمردا قمغم اإلؾمالم ،وأٟم٤م ًمًة٧م
 3002حبث
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يمذًمؽٟ ،مٓم٘م٧م سم٤مًمِمٝم٤مدشملم طمتك أىمةقل اةؿ إذا يمٜمةتؿ حتتٗمةقن ي ٓقمت٘مة٤مديمؿ سمة٠مٟمٜمل وةد
()3

اإلؾمالم ومذًمؽ ظمٓم٠مٟٕ ،مٜمل سم٤مطم٨م ُمـ داظمؾ دائرة احلْم٤مرة اًمٕمرسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م" .

ــــــ
( )2طمقار عمٞمس طمديدي ُمع ٟمٍم أسمق زيدٟ ،م٘مال قمـ رواق ٟمٍم أسمق زيد.
( )1اٟمٔمرٟ :مٗمس احلقار  ،رواق ٟمٍم أسمق زيد.
( )4طمةةقار حمٛمةةد ؿمةةٕمػم ُمةةع ٟمٍمة أسمةةق زيةةد ،ضمريةةدة إظمٌةة٤مر "سمةةػموت" اًمٕمةةدد  ،314اخلٛمةةٞمس/11 ،يمةة٤مٟمقن
اًم ٤مين1005/م.
( )3احلقار اًمً٤مسمؼ
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نبذي عن أهه مؤلفات نصز حامد أبٌ سٍد


أوال :كتاب( :االجتاه العؼيل يف التػسر درالة يف قضقة ادجاز ىلـد ادعتزلة).

()8

سمك٨م شم٘مدم سمف ٟمٍم أسمق زيد ًمٚمكّمقل قمغم درضم٦م اعم٤مضمًتػم ذم ىمًؿ اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞمة٦م
ذم يمٚمٞم٦م أداب ذم ضم٤مُمٕمة٦م اًم٘مة٤مﻫرة ،وشمةدور ومٙمةرة اًمٙمتة٤مب قمةـ ٟمِمة٠مة اًمٗمٙمةر آقمتةزازم
حم٤موٓ شمٗمًػمﻫ٤م ذم وق اًمٔمرو آضمتامقمٞم٦م ًمٚمٛمجتٛمع اإلؾمالُمل أواظمر اًم٘مةرن إول
وأوائؾ اًم٘مرن اًم ٤مين ااجريلمُ ،مـ أضمؾ رسمط اًمٗمٙمر آقمتزازم سم٤مًمقاىمع ،وىمد ريمز أسمق زيد
ذم ﻫذا اًمٌك٨م قمغم اًمدًٓم٦م اًمٚمٖمقي٦م ،ومتكدث قمـ اًمٕمالىم٦م سملم اعمٕمروم٦م واًمدًٓم٦م اًمٚمٖمقية٦م،
وقمـ أصمر اًمٗمٙمر آقمتزازم ذم صقغ اًمٚمٖم٦م سملم أٟمقاع اًمدًٓم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦مُ ،مٕمتؼما اًمنموط اًمتل
ووٕمٝم٤م اعمٕمتزًم٦م ًمتٙمقن اًمٚمٖم٦م دًٓم٦م شمٕمد سمٛم ٤مسم٦م ُمدظمؾ ًمٚمكدي٨م قمـ اعمج٤مز قمٜمد اعمٕمتزًم٦م،
ويمٞمػ أصمرت اخلالوم٤مت اًمٕم٘م٤مئدي٦م ذم اًمٕمالىم٦م سملم اًمت٠مويؾ واعمج٤مز،
وٟمٍم أسمق زيد وﻫق يٌكة٨م ذم اًمٗمٙمةر اعمٕمتةززم يًتكية اعمةذﻫ٥م إؿمةٕمري ُمةـ
أضمةؾ قم٘مةةد ُم٘م٤مرٟمةة٦م سمٞمٜمةةف وسمةةلم ُمةةذﻫ٥م اعمٕمتزًمةة٦مُ ،مٕمتةةؼما أن اعمةةذﻫ٥م إؿمةةٕمري وسمًةةٌ٥م
اٟمْمقائف حت٧م اًمًٚمٓم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ىمد ىم٤مم سمتكٞمٞمد ُمذﻫ٥م آقمتزال وـمٛمس أومٙم٤مره.
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ويٕمتؼم أسمق زيد اعمٕمتزًم٦م ﻫؿ أصك٤مب اًمٗمٙمر اًمتٜمةقيري ذم اإلؾمةالم ،وذًمةؽ ٕهنةؿ
شمٗم٤مقمٚمقا ُمع طم٤مضم٤مت اًمقاىمع امجديدة اًمتل ٟمِمة٠مت سمٕمةد زُمةـ اًمةقطمل ،وأهنةؿ ٟمجكةقا ذم
اًمت٠مؾمٞمس ًمدراؾم٦م اًمٕمالىم٦م سملم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واخلٓم٤مب اإلٟمً٤مين ،وم٘مة٤مًمقا سمخٚمةؼ اًم٘مةرآن
وأىم٤مُمقا ؾمٚمٓم٦م اًمٕم٘مؾ وىمدُمقﻫ٤م قمةغم ؾمةٚمٓم٦م اًمٜم٘مةؾ ،ومة٠مٟمجزوا قم٘مالٟمٞمة٦م اًمةقطمل ،يمخٓمةقة
اؾمتٗم٤مدت ُمٜمٝم٤م أورسم٤م ٓطم٘م٤م ويم٤مٟم٧م سمداي٦م اًمٓمريؼ حلْم٤مراؿ وشم٘مدُمٝمؿ.
ًم٘مد ريمز أسمق زيد ذم ﻫذا اًمٙمت٤مب قمغم سمٕمةض اعمٗمة٤مﻫٞمؿ اًمٚمٖمقية٦م اًمتةل اقمتؼمﻫة٤م مت ةؾ
اًمٕمالىم٦م سملم اًم٘مرآن سم٤مقمتٌ٤مره يمالم اهلل وسملم يمالم اًمٌنمة ذم إـمة٤مر اًمٗمٙمةر اإلؾمةالُمل وُمةـ
ــــــ
( )2آدم٤مه اًمٕم٘مكم ذم اًمتٗمًػم دراؾم٦م ذم ىمْمٞم٦م اعمج٤مز قمٜمد اعمٕمتزًم٦مٟ ،مٍمة أسمةق زيةد.اعمريمةز اًم ٘مة٤مذم اًمٕمةري ،اًمةدار
اًمٌٞمْم٤م  -اعمٖمرب ،اًمٓمٌٕم٦م اًمً٤مدؾم٦م 1002م.
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ﻫذه اعمٗم٤مﻫٞمؿ اًمتٛم ٞمؾ ،واًمتِمٌٞمف ،واعمج٤مز ،واًمت٠مويؾً ،مٞمٜمتٝمل ذم هن٤مية٦م سمك ةف إمم أن اًم٘مةقل
سم٤معمج٤مز ﻫق إداة اًمرئٞمً٦م ًمٚمت٠مويؾ ،وأن اًم٘مريٜم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م قمٜمد اعمٕمتزًم٦م ﻫل اًمتل يٕمتّمؿ هب٤م
ﻫذا اعمذﻫ٥م طملم يٕمجز اًمتكٚمٞمؾ اًمٚمٖمقي قمـ سمٞم٤من وضمةف اًمتجة٤موز ذم اًمٕمٌة٤مرة ،واًمدًٓمة٦م
اًمٕم٘مٚمٞم٦م قمٜمدﻫؿ أؿمد دًٓم٦م ُمـ اًم٘مريٜم٦م اًمٚمٗمٔمٞم٦م اعمتّمٚم٦م سمة٤مًمٙمالم .ويٌ٘مةك اعمٕمتزًمة٦م ذم ٟمٔمةر
أسمق زيد ﻫؿ اًمذيـ طم٤موًمقا خمٚمّملم ذم رومع اًمتٜم٤مىمض اًمٔم٤مﻫري سملم اًمٕم٘مؾ واًمنمع ،وسمةلم
اًمٜمّمقص اعمتٕم٤مرو٦م فم٤مﻫري٤م ذم اًم٘مرآن.


()8

ثانيا :كتاب (فؾسػة التلويل درالة يف تلويل الؼرآن ىلـد حمي الدين بن ىلريب) .
يٕمت٘مةةد أسمةةق زيةةد أن ﻫةةذه اًمدراؾمةة٦م ﻫةةل شمتٛمةة٦م ًمٚمدراؾمةة٦م اًمًة٤مسم٘م٦م قمةةـ اعمجةة٤مز قمٜمةةد

اعمٕمتزًمةة٦م ،سم٤مقمتٌةة٤مر أن اًمدراؾمةة٦م اًمً ة٤مسم٘م٦م شمقصةةٚم٧م إمم أن اعمجةة٤مز حتةةقل إمم ؾمةةالح ًمرومةةع
اًمتٜم٤مىمض اعمتقﻫؿ سملم آي٤مت اًم٘مرآن ُمـ ضمٝم٦م وسملم اًم٘مرآن وأدًم٦م اًمٕم٘مؾ ُمةـ ضمٝمة٦م أظمةرى،
وﻫٜم٤م يٌك٨م أسمق زيد قمـ ُمٜمٓم٘م٦م أظمرى ذم ايمتِمة٤م اًمٕمالىمة٦م سمةلم اًمٗمٙمةر واًمةٜمص اًمةديٜمل
وﻫةل (ُمٜمٓم٘مة٦م اًمتّمةةق ) ومٞمٙمةقن هبةةذا درس امجة٤مٟمٌلم إؾم٤مؾمةةلم ذم اًمةؽماث :امج٤مٟمةة٥م
اًمٕم٘مكم وامج٤مٟم٥م اًمذوىمل.
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ًمٙمـ أسمق زيد ذم ﻫذا اًمٙمت٤مب يٜمٓمٚمؼ ُمـ ىمٜم٤مقم٦م ضمديةدة ومةٞمام يتٕمٚمةؼ سمة٤مًمٜمص ،طمٞمة٨م
يرى أن اًمٕمالىم٦م سملم اعمٗمن واًمٜمص ًمٞمً٧م قمالىم٦م إظمْمة٤مع ُمةـ ضم٤مٟمة٥م اعمٗمنة وظمْمةقع
ُمـ ضم٤مٟم٥م اًمٜمص ،وًمٙمٜمٝم٤م قمالىم٦م ضمدًمٞم٦م ىم٤مئٛم٦م قمغم اًمتٗم٤مقمؾ اعمتٌ٤مدل.
ًم٘مةةد ٟمةة٤مىمش أسمةةق زيةةد ذم يمت٤مسمةةف ُمٗمةة٤مﻫٞمؿ اسمةةـ قمةةري اعمتٕمٚم٘مةة٦م سمةة٤مًمٜمص اًم٘مةةرآين ودور
أي٤مت وضمقدي٤م وُمٕمرومٞم٤م وُمٗمٝمقم اًمٚمٖمة٦م سمٛمًةتقي٤ما٤م اعمتٕمةددة سم٤مقمتٌ٤مرﻫة٤م اًمقؾمةٞمط اًمةذي
يتجغم ُمـ ظمالل اًمٜمص ،وًم٘مد ريمز أسمق زيد قمغم ومٙمرة اخلٞم٤مل قمٜمةد اسمةـ قمةري سم٤مقمتٌة٤مر أن
اًمقضمقد يامصمؾ اخلٞم٤مل ،ويمٞمػ ومرق اسمـ قمري سملم فم٤مﻫر اًمقضمةقد وسم٤مـمٜمةف ،ويةرى رضورة
ــــــ
( )2ومٚمًٗم٦م اًمت٠مويؾ دراؾم٦م ذم شم٠مويؾ اًم٘مرآن قمٜمد حمل اًمديـ اسمةـ قمةريٟ ،،مٍمة أسمةق زيةد ،اعمريمةز اًم ٘مة٤مذم اًمٕمةري،
اًمدار اًمٌٞمْم٤م  -اعمٖمرب ،اًمٓمٌٕم٦م اًمً٤مدؾم٦م  1003م.
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اًمٜمٗم٤مذ ُمـ اًمٔمة٤مﻫر احليسة اعمتٕمةلم إمم اًمٌة٤مـمـ اًمروطمةل اًمٕمٛمٞمةؼ ذم رطمٚمة٦م شم٠مويٚمٞمة٦م سمٓمٚمٝمة٤م
اإلٟمً٤من.
ي١ميمد ٟمٍم أسمق زيةد ذم يمت٤مسمةف ظمْمةقع شمّمةقرات اسمةـ قمةري ذم يم ةػم ُمةـ اعمٗمة٤مﻫٞمؿ
عمٕمٓمٞم٤مت اًمٜمص اًم٘مرآينُ ،مًتِمٝمدا هبذا قمغم شم٠ميمٞمد شمّمقره ًمٚمٕمالىم٦م اًمتٗم٤مقمٚمٞم٦م سمةلم اعمٗمنة
واًمةةٜمص .يمةةام ٟمةة٤مىمش ىمْمةة٤مي٤م اًمت٠مويةةؾ ،يم٤مًمتٜمزيةةف واًمتِمةةٌٞمف ،واعمكٙمةةؿ واعمتِمةة٤مسمف ،وامجةةؼم
وآظمتٞم٤مر ،واًم قاب واًمٕم٘م٤مب ،يمٜمامذج شمٓمٌٞم٘مٞم٦م ًمت٠مويؾ اًم٘مرآن ذم ومٙمر اسمـ قمري.


()8

ثالجا :كتاب( :مػفوم الـص ،درالة يف ىلؾوم الؼرآن) .

ﻫذا اًمٙمت٤مب ﻫق إيم ر ضمدٓ سملم ُم١مًمٗم٤مت ٟمٍم أسمق زيد ،طمٞم٨م ي٘مرر ومٞمف أسمةق زيةد
أن اًم٘مرآن ُمٜم َت٩م صم٘م٤مذم ( ،سمٗمت اًمت٤م ) شمِمٙمؾ ذم اًمقاىمع ،صمؿ أصٌ سمٕمد ذًمؽ ُمٜمتِج٤م صم٘م٤مومٞمة٤م
(سم٤مًمٙمن).
وي٘مرر أن اًم٘مرآن ٟمص ًمٖمقي ،يٛمٙمـ أن ٟمّمٗمف سم٠مٟمةف يٛم ةؾ ذم اًم ٘م٤مومة٦م اًمٕمرسمٞمة٦م ٟمّمة٤م
حمقري٤م.
ويٕمد ٟمٍم أسمق زيد ﻫذه اًمدراؾم٦م ظمٓمقة صم٤مًم ٦م قمغم ـمريؼ دراؾمة٦م اًمةؽماث اًمٗمٙمةري
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ُمـ ُمٜمٔمقر قمالىمة٦م اعمٗمنة سمة٤مًمٜمص وضمدًمةف ُمٕمةف 6ومة٢مذا يم٤مٟمة٧م اًمدراؾمةت٤من اًمًة٤مسم٘مت٤من قمةـ
اًمت٠مويؾ ُمـ وضمٝم٦م قم٘مٚمٞم٦م أو ذوىمٞم٦م ُمٜمّمٌ٤م قمغم أوم٤مق اًمٗمٙمري٦م واعمٕمرومٞمة٦م اًمتةل شمٌةدأ ُمٜمٝمة٤م
قمٛمٚمٞم٤مت اًمت٠مويؾ 6ومة٢من ﻫةذه اًمدراؾمة٦م شمريمةز قمةغم ضم٤مٟمة٥م اًمةٜمص ذاشمةف ،حم٤موًمة٦م ايمتِمة٤م
ُمٙمقٟم٤مشمف وآًمٞم٤مشمف اخل٤مص٦م ،ودوره اإلجي٤مي ذم قمٛمٚمٞم٦م اًمت٠مويؾ يمام ي٘مقل أسمق زيد.
إن ٟمٍم أسمق زيةد وﻫةق يٌكة٨م ذم ُمٗمٝمةقم اًمةٜمص وم٢مٟمةف يٌكة٨م قمةـ طم٘مٞم٘مة٦م اًم٘مةرآن
وـمٌٞمٕمتف سمقصٗمف ٟمّم٤م ًمٖمقي٤مً ،مذا ومٝمق يتٜم٤مول دراؾمتف ُمـ اًمٜم٤مطمٞمة٦م إدسمٞمة٦مٟٕ 6مةف يمةام يةرى
يمت٤مب اًمٗمـ اًمٕمري إىمدس ومالسمد أن يةدرس ُمةـ ظمةالل ﻫةذه اًمٜمٔمةرة سمةؾ ﻫةل اًمٓمري٘مة٦م

ــــــ

(ُ )2مٗمٝمقم اًمٜمص دراؾم٦م ذم قمٚمقم اًم٘مرآنٟ ،مٍم أسمق زيد ،اعمريمز اًم ٘م٤مذم اًمٕمري ،اًمةدار اًمٌٞمْمة٤م اعمٖمةرب ،اًمٓمٌٕمة٦م
اًمً٤مسمٕم٦م 1004م.
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اًمقطمٞمةدة ًمدراؾمةتف أصةال ،وٓ اٟمةتام اةذه اًمدراؾمة٦م إٓ إمم جمة٤مل اًمدراؾمة٤مت إدسمٞمةة٦م ذم
اًمققمل اعمٕم٤مرص.
يٓمٌةةؼ ٟمٍمة أسمةةق زيةةد ُمةةٜمٝم٩م حتٚمٞمةةؾ اًمٜمّمةةقص قمةةغم اًم٘مةةرآن اًمٙمةةريؿ وقمةةغم اًمًةةٜم٦م
اًمٜمٌقي٦مٟٕ ،مف يرى أن ﻫذا اعمٜمٝم٩م ﻫق اعمٜمٝم٩م اًمذي شمٜمٌع ُمّمداىمٞم٦م اًمةٜمص ُمةـ ظمةالل دوره
ذم اًم ٘م٤موم٦م ،ومام شمرومْمف اًم ٘م٤موم٦م وشمٜمٗمٞمةف ٓ ي٘مةع وةٛمـ دائةرة اًمٜمّمةقص وُمة٤م شمتٚم٘مة٤مه اًم ٘م٤مومة٦م
سمقصٗمف ٟمّم٤م دآ ومٝمق ٟمص طم٘مٞم٘مل.
إن ﻫةةذه اًمدراؾمةة٦م ﻫةةل اًمتةةل أؾمةةس ُمةةـ ظمالاةة٤م أسمةةق زيةةد اًم٘مةقل سمت٤مرخيٞمةة٦م اًمةةٜمص
اًم٘مرآين ،وم٤مًمرؾم٤مًم٦م اًمًاموي٦م قمٜمده رؾم٤مًم٦م اًمًام إمم إرضً ،مٙمٜمٝم٤م ًمٞمً٧م رؾم٤مًم٦م ُمٗم٤مرىمة٦م
ًم٘مقاٟملم اًمقاىمع سمٙمؾ ُم٤م يٜمتٔمؿ ذم ﻫذا اًمقاىمةع ُمةـ أسمٜمٞمة٦م ،وأهٝمة٤م اًمٌٜمة٤م اًم ٘مة٤مذم ًمةذا ي٘مةقم
ٟمٍم أسمق زيةد سم٤مؾمةت٘مرا اعمًة٤مئؾ اًمتةل شمةرسمط اًمةٜمص سمة٤مًمقاىمع ،ؾمةقا اإلٟمًة٤من أو اعمكةٞمط
اًم ٘م٤مذم وآضمتامقمةل يمة٤معمٙمل واعمةدين واًمٜم٤مؾمةخ واعمٜمًةقخ وأؾمةٌ٤مب اًمٜمةزول ،سم٤مقمتٌ٤مرﻫة٤م
ُمٗم٤مﻫٞمؿ اُمت ؾ اًم٘مرآن واؾمةتج٤مب حلريمة٦م اًمقاىمةع ُمةـ ظمالاة٤م .ومةػمى ُمة ال متة٤مي اًمةٜمص
اًم٘مرآين ُمع شمٕمدد اج٤مت اعمجتٛمةع ،وذًمةؽ ُمةـ ظمةالل ىمْمةٞم٦م (إطمةر اًمًةٌٕم٦م) ومٝمةذه
اؾمتج٤مسم٦م ًمٚمقاىمةع ُمةـ ظمةالل اًمتٚم٘مةل اًمِمةٗمٝمل ًمٚمةٜمص ُمراقمة٤مة ًمقاىمةع اًمتٕمةدد اًمٚمٖمةقي ذم
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امجزيرة اًمٕمرسمٞم٦م.
وأظمػما حي٤مول ٟمٍم أن ي٘مٜمع اًم٘م٤مرئ سم٠من ُمٗمٝمقم اًمٜمص ىمد شمٕمرض ًمتكقيؾ أظمرضمف
قمـ طم٘مٞم٘متف ،وييب ٟمٛمقذضم٤م سم٤مإلُم٤مم اًمٖمزازم اًمذي ًمٕم٥م دورا ظمٓمػما يمام يرى أسمق زيةد
()8

ذم صٞم٤مهم٦م اعمٗم٤مﻫٞمؿ إيديقًمقضمٞم٦م اخل٤مص٦م ،طمٞم٨م ىم٤مم سمٕمزل طمريمة٦م اًمةٜمص قمةـ اًمقاىمةع
ــــــ
( )2إيديقًمقضمٞم٤م :يمٚمٛم٦م ُمٙمقٟم٦م ُمـ ُم٘مٓمٕملم ( أيديق ) سمٛمٕمٜمك ومٙمرة ،و(ًمقضمٞم٤م ) سمٛمٕمٜمك قمٚمؿ ،ومٝمل سم٤معمٕمٜمك اًمٕمة٤مم
قمٚمؿ اًمٗمٙمرة ،وأول ُمـ اؾمتخدم ﻫذه اًمٙمٚمٛم٦م ﻫق دؾمتقدي شمةرا  ،وىمةد اؾمةتخدُمٝم٤م سمٛمٕمٜمةك حتٚمٞمةؾ اًمةذﻫـ
اًمٌنميً ،مٙمٜمٝم٤م أصٌك٧م سمٕمد ذًمؽ سمٛمٕمٜمك وضمٝمة٦م ٟمٔمةر ؿمة٤مُمٚم٦م ًمٙمةؾ فمةقاﻫر اًمقضمةقد ،راضمةع يمتة٤مب اهنٞمة٤مر
اًمِمةٞمققمٞم٦م أُمةة٤مم اإلؾمةالم د/ؾمةةٕمد اًمةةديـ اًمًةٞمد صةة٤مًم ص 12دار إرىمةؿ 2551م ،واعمٕمجةةؿ اًمٗمٚمًةةٗمل
دُ/مّمٓمٗمك طمًٞمٌ٦م ص.202
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وقمـ طمريمة٦م اًم ٘م٤مومة٦م راسمٓمة٤م سمٞمٜمةف وسمةلم أصةك٤مب آدمة٤مه اًمةديٜمل -يمةام أؾمةامﻫؿ -اًمةذيـ
يْمٗمقن ىمداؾم٦م قمغم أؿمد ومؽمات اًمؽماث ختٚمٗم٤م ورضمٕمٞم٦م.


رابعا :كتاب (كؼد اخلطاب الديـي).

()8

يًتٝمد ٟمٍم أسمق زيد ذم ﻫذا اًمٙمت٤مب قمدوه اًمةدائؿ اًمةذي يٛم ةؾ اًمٓمةر أظمةر
ذم اًمٍماع ُمٕمف ،وﻫؿ أصك٤مب آدم٤مه اًمديٜمل أو اخلٓمة٤مب اًمةديٜمل ،وٓ يٗمةرق أسمةق زيةد
سمةةلم اخلٓمةة٤مب اعمٕمتةةدل أو اعمتٓمةةر ٕن اًمٗمةة٤مرق سمٞمةةٜمٝمام يمةةام يةةرى ومةة٤مرق ذم اًمدرضمةة٦م ٓ ذم
اًمٜمةةقع ،ومٛمٜمٓمٚم٘مةة٤ماؿ اًمٗمٙمريةة٦م وآًمٞمةة٤ماؿ واطمةةدة ومٙمالهةة٤م يٕمتٛمةةد (اًمةةٜمص) و(احل٤ميمٛمٞمةة٦م)
يمٕمٜم٤مرص صم٤مسمت٦م ذم سمٜمٞم٦م ظمٓم٤مسمف اًمديٜمل .وأﻫؿ آًمٞم٤مت ﻫذا اخلٓم٤مب مخً٦م أؿمٞم٤م :
إول :اًمتقطمٞمد سملم اًمٗمٙمر واًمديـ.
اًم ٤مين :رد اًمٔمقاﻫر إمم ُمٌدأ واطمد.
اًم ٤مًم٨م :آقمتامد قمغم ؾمٚمٓم٦م اًمؽماث واًمًٚمػ.
اًمراسمع :اًمٞم٘ملم اًمذﻫٜمل واحلًؿ اًمٗمٙمري.
اخل٤مُمس :إﻫدار اًمٌٕمد اًمت٤مرخيل.
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يٜمت٘مد ٟمٍم أسمق زيد أصك٤مب آدم٤مه اًمديٜمل ذم شمٌٜمٞمٝمؿ عمٗمٝمقم (احل٤ميمٛمٞم٦م) سم٠من ﻫذا
()3

اعمٗمٝمقم سمدأ اًمؽميمٞمز قمٚمٞمف قمٜمد أصك٤مب آدم٤مه اًمديٜمل ُمـ ظمالل يمت٤مسم٤مت ؾمةٞمد ىمٓمة٥م ،
ُمت٠مصمرا سم٠مي إقمغم اعمقدودي ،سمام ذم ظمٓم٤مب اًمِمٞمخ ؾمٞمد ُمـ شمٙمٗمػم ًمٚمٛمجتٛمعُ ،مع أن ﻫذا
ــــــ
(ٟ )2م٘مد اخلٓم٤مب اًمديٜملٟ ،مٍم أسمق زيد ،اعمريمز اًم ٘م٤مذم اًمٕمري ،اًمدار اًمٌٞمْم٤م ة٤معمٖمرب ،اًمٓمٌٕم٦م اًم ٤مًم ٦م 1003م.
( )1ؾمٞمد ىمٓم٥م سمـ إسمراﻫٞمؿُ :مٗمٙمر إؾمالُمل ُمٍميُ ،مـ ُمقاًمٞمد ىمري٦م (ُمقؿمة٤م) ذم أؾمةٞمقط قمة٤مم 2413ﻫةة ختةرج
سمٙمٚمٞم٦م دار اًمٕمٚمقم (سم٤مًم٘مة٤مﻫرة) ؾمةٜم٦م  2414ﻫةة واٟمْمةؿ إمم اإلظمةقان اعمًةٚمٛملم وؾمةجـ ُمٕمٝمةؿ إمم أن صةدر
إُمر سم٢مقمداُمف ،وم٠مقمدم قم٤مم 2443ﻫة ويمتٌف يم ػمة ُمٓمٌققم٦م ُمتداوًم٦مُ ،مٜمٝم٤م (اًمٜم٘مد إدي ،أصةقًمف وُمٜم٤مﻫجةف)
و(اًمٕمداًمةة٦م آضمتامقمٞمةة٦م ذم اإلؾمةةالم) و(اًمتّمةةقير اًمٗمٜمةةل ذم اًم٘مةةرآن) و(ُمِمةة٤مﻫد اًم٘مٞم٤مُمةة٦م ذم اًم٘مةةرآن) راضمةةع
إقمالم ًمٚمزريمكم .233/4
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اعمٗمٝمةةقم (احل٤ميمٛمٞمةة٦م) ذم طم٘مٞم٘متةةف حم٤ميةة٨م ًمٚمخٓمةة٤مب اًمةةديٜمل اًمةةذي ؾمةة٤مد شمةة٤مريخ اإلؾمةةالم
اًم ٘م٤مذم ،ويّمػ أسمق زيد ُمٗمٝمقم احل٤ميمٛمٞم٦م سم٠مٟمف ي٘مقم سم٢مﻫدار دور اًمٕم٘مؾ وُمّمة٤مدرة اًمٗمٙمةر
قمغم اعمًتقى اًمٕمٚمٛمل واًم ٘م٤مذم ،ويٜمتٝمل إمم شمٙمريس أؿمد إٟمٔمٛم٦م آضمتامقمٞم٦م واًمًٞم٤مؾمةٞم٦م
رضمٕمٞم٦م وختٚمٗم٤م.
أُم٤م سم٤مًمٜمًٌ٦م عمةقىمٗمٝمؿ ُمةـ (اًمةٜمص) ومة٢من أسمةق زيةد ي١ميمةد أن أصةك٤مب ﻫةذا آدمة٤مه
دمةة٤مﻫٚمقا اًمٌٕمةةد اًمتةة٤مرخيل ذم اًمٜمّمةةقص ،أي ُمةة٤م يتٕمٚمةةؼ سمت٤مرخيٞمةة٦م اعمٗمةة٤مﻫٞمؿ اًمتةةل شمٓمرطمٝمةة٤م
اًمٜمّمقص ُمـ ظمالل ُمٜمٓمقىمٝمة٤م ،وذًمةؽ ٟمتٞمجة٦م ـمٌٞمٕمٞمة٦م ًمت٤مرخيٞمة٦م اًمٚمٖمة٦م اًمتةل صةٞمٖم٧م هبة٤م
اًمٜمّمقص.
وذم اعم٘م٤مسمؾ يٜم٤مىمش أسمق زيد ذم ﻫذا اًمٙمتة٤مب ُمنمةوع اًمٞمًة٤مر اإلؾمةالُمل ،سم٤مقمتٌة٤مره
اًم٘مًٞمؿ ًمٚمخٓم٤مب اًمديٜمل وأٟمف طملم يٓمرح أومٙم٤مره وُمٗم٤مﻫٞمٛمةف وم٢مٟمةف يٓمرطمٝمة٤م ذم ُمقاضمٝمتةف
سمِمٙمؾ أؾم٤م ُ ،مع أن يمال آدم٤مﻫلم يٜمٓمٚمؼ ُمـ اًم قاسم٧م اعمٕمرومٞمة٦م ٟمٗمًةٝم٤م اًمتةل شمٓمرطمٝمة٤م
اًمٜمّمقص اًمديٜمٞم٦م ،وُمـ ﻫذه اًمزاوي٦م يٜمتٛمل اًمٞمً٤مر إمم جم٤مل اًمٗمٙمر اًمةديٜمل رهمةؿ ؾمةٞمٓمرة
سمٕمةض آًمٞمة٤مت اخلٓمة٤مب اًمٗمٚمًةٗمل قمةغم سمٕمةةض أـمروطم٤مشمةف ،ويٛم ةؾ ﻫةذا اعمنمةوع طمًةةـ
طمٜمٗمةةل،

()8

ويٕمٞمةةد أسمةةق زيةةد ﻫةةذا آدمةة٤مه إمم قمةةدة ُمِمةة٤مرب ُمٜمٝمةة٤م يمت٤مسمةة٤مت ؾمةةٞمد ىمٓمةة٥م
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ظمّمقص٤م (ُمٕمريم٦م اإلؾمالم واًمرأس ُم٤مًمٞم٦م) و(اًمٕمداًم٦م آضمتامقمٞم٦م ذم اإلؾمالم) يمام يٕمٞمده
إمم (اؿمؽمايمٞم٦م اإلؾمالم) عمّمٓمٗمك اًمًٌ٤مقمل ،يمام يرى أٟمف اُمتداد ـمٌٞمٕمل ًمٚمت٠مويؾ اًمٕم٘مالين
ًمإلؾمالم اًمذي ـمرطمةف إومٖمة٤مين وحمٛمةد قمٌةده واؾمةتٜم٤مدا إمم اًمةؽماث اًمٕم٘مةالين ًمٚمٛمٕمتزًمة٦م
واسمـ رؿمد.
ــــــ
( )2طمًـ طمٜمٗمل طمًٜملم وًمد سم٤مًم٘م٤مﻫرة قم٤مم 2541م وخترج ُمـ ضم٤مُمٕمة٦م اًم٘مة٤مﻫرة صمةؿ ؾمة٤مومر إمم ومرٟمًة٤م وطمّمةؾ
قمغم ؿمٝم٤مدة اًمديمتقراه ُمـ اًمنسمقن  ،يمةام أٟمةف يٕمةد ُمةـ إقمةالم اًمٗمٙمرية٦م اعمٕمروومة٦م ذم اًمٕمة٤ممل اًمٕمةري  ،قمٛمةؾ
أؾمت٤مذا زائرا ذم قمدد ُمـ اًمٕمقاصؿ اًمٕمرسمٞم٦م واًمٕم٤معمٞم٦م  ،وىمد ُيمت٥م ذم ُمٜم٤مىمِم٦م أومٙم٤مره اًمٕمديد ُمةـ إـمروطمة٤مت
امج٤مُمٕمٞم٦مُ .مـ ُم١مًمٗم٤مشمف ُمـ اًمٕم٘مٞمةدة إمم اًم ةقرة ،واًمةؽماث واًمتجديةد ،وُمقىمٗمٜمة٤م ُمةـ اًمةؽماث اًم٘مةديؿ .اٟمٔمةر:
اإلؾمالم واحلداصم٦م ص322

33

نصز أبو سيد ومنوذى يف التعامل مع الرتاخ (دزاض٘ حتلٔلٔ٘ ىكدٓ٘)

التنويــــــــد

قصػ أسمق زيد ظمٓم٤مب اًمٞمًة٤مر سم٠مٟمةف يِمة ٌّف اًمٗمةؽمة اًمراﻫٜمة٦م اًمتةل متةر قمةغم إُمة٦م
وي ّ
اإلؾمالُمٞم٦م سمٗمؽمة قمٍم اًمٜمٝمْم٦م ذم اعمجتٛمع إوري .يمةام أٟمةف يةرى أن ﻫةذا آدمة٤مه يتٛمٞمةز
سمققمل أقمٛمؼ ومٞمٓمرح شمّمةقرا أقمٛمةؼ ًمتٚمةؽ اًمٕمالىمة٦م سمةلم اعمة٤ميض واحلة٤مرض ،وإن يمة٤من ٓ
يرىمك إمم آوم٤مق امجدًمٞم٦م وًمٙمٜمف شمّمقر أيم ر طمٞمقي٦م ،يمام أن ﻫةذا آدمة٤مه يتٗمةؼ ُمةع اخلٓمة٤مب
اًمديٜمل ذم أن احلؾ ٕزُم٦م إُم٦م يٙمٛمـ ذم اًمةؽماث ومٝمةام جيٕمةالن اعمة٤ميض أصةال واحلة٤مرض
ومرقم٤م .ويٜمتٝمل أسمق زيد إمم أن ُمنموع اًمٞمً٤مر مل يٗمٚم ذم طمؾ إزُم٦م احلْم٤مري٦م إٓ ٟمٔمري٤م.


خامضا :كتاب (الـص والسؾطة واحلؼقؼة إرادة ادعرفة وإرادة اهلقؿـة).

()8

يْمؿ ﻫذا اًمٙمت٤مب جمٛمققم٦م ُمـ اًمدراؾم٤مت اًمتل يمتٌ٧م وٟمنمت ُمٜمةذ قمة٤مم 2550م
وطمتك قم٤مم 2551م .ي٘مدم ٟمٍم أسمق زيد ذم اًمتٛمٝمٞمد ىمرا ة ٟم٘مدي٦م خلٓم٤مب اًمٜمٝمْم٦م ،ظم٤مص٦م
ُمـ ضمٝم٦م ىمرا ة ﻫذا اخلٓم٤مب ًمٚمؽماث اًمٕمري اإلؾمالُمل ذم سمٕمده اًمديٜمل ،ويقوة ومٞمةف أن
ﻫذا اخلٓم٤مب يم٤من ُمًٙمقٟم٤م سمخٓم٤مب أظمر إوري ذم سمٜمٞمتف.
يمام يِمتٛمؾ اًمٙمت٤مب قمغم سمك٨م ُمٝمؿ قمـ (اًمت٤مرخيٞمة٦م اعمٗمٝمةقم اعمٚمتةٌس) وﻫةق حية٤مول
ُمـ ظمالل ﻫذا اًمٌك٨م شم٠مؾمٞمس شم٤مرخيٞم٦م اًمٜمص ومٚمًٗمٞم٤م وقم٘مةدي٤م وًمٖمقية٤مُ ،م١ميمةدا أن أزًمٞمة٦م
 3002حبث
 002حبث
 2حبث

اًمٜمص ًمٞمً٧م ؾمقى شمّمقر أيديقًمقضمل ،ويًتدقمل أسمق زيد ﻫٜم٤م ُمً٠مًم٦م ظمٚمؼ اًم٘مرآن قمٜمةد
اعمٕمتزًم٦م حم٤موٓ إىمٜم٤مع اًم٘م٤مرئ أن صٗم٦م اًمٙمالم اإلال هبذا اإلـمةالق ًمٞمًة٧م ىمديٛمة٦م ،ىمةدم
اًم٘مقل سم٤مًمٙمالم اًمٌنمي.
يمام يٜم٤مىمش أسمق زيد ذم اًمٙمت٤مب سمٜمٞم٦م اًم٘مرا ات إيديقًمقضمٞم٦م ًمٚمٜمص اًمديٜمل يمام يٕمؼم
قمٜمٝم٤م ُمٕمتؼما ﻫذه اًم٘مرا ات شمٜمتزع اًمٜمص ُمـ ؾمٞم٤مىمف اًمت٤مرخيل واًم ٘م٤مذم واًمٚمٖمقي.
يمام أن اًمٙمت٤مب حيتقي قمغم دراؾم٦م مجذور اًمت٠مويؾ اعمٕمة٤مرص اًمةذي يٕمتةؼمه أسمةق زيةد
شمٗمٙمةةػما أيةةديقًمقضمٞم٤م ويتٜمةة٤مول ُمٗمٝمةةقُمل اًمةةٜمص واًمت٠مويةةؾ سمقصةةٗمٝمام ُمٗمٝمةةقُملم صم٘مةة٤مومٞملم
ــــــ
( )2اًمٜمص واًمًٚمٓم٦م واحل٘مٞم٘م٦م إرادة اعمٕمروم٦م وإرادة ااٞمٛمٜم٦مٟ ،،مٍم أسمق زيد ،اعمريمز اًم ٘م٤مذم اًمٕمري ،اًمٓمٌٕم٦م اخل٤مُمً٦م
1002م.
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شم٤مرخيلم اام طمْمقر ذم صم٘م٤موم٦م ُم٤م ىمٌؾ اإلؾمالم.
واًمٙمت٤مب يْمؿ سمك ٤م قمـ (إؿمٙم٤مًمٞم٦م اعمجة٤مز) ي٘مةرر ومٞمةف أن اعمجة٤مز ﻫةق أداة اًمت٠مويةؾ
إؾم٤مؾمٞم٦م قمغم ىم٤مٟمقن اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ،ويٓمرح اًمٌكة٨م ؾمة١مآ قمةـ احل٘مٞم٘مة٦م وأيةـ شمًةتٙمـ
ﻫؾ ﻫل ظم٤مرج اًمٕم٤ممل ومٝمل إذن ُمًتٕمّمٞم٦م قمغم اًمققمل اإلٟمً٤مين ،أم ﻫل ذم اًمٕم٤ممل وُمـ صمةؿ
يٛمٙمـ ايمتِم٤مومٝم٤م ُمـ ظمةالل وقمةل اإلٟمًة٤من وًمٖمتةف ،وﻫةق وٓ ؿمةؽ ي١ميةد ﻫةذا آظمتٞمة٤مر
إظمػم ٕن اخلٞم٤مر إول يٗميض إمم شمٖمري٥م اإلٟمً٤من ذم اًمٕم٤ممل.
أُم٤م اًمٌك٨م إظمػم اًمذي يْمةٛمف ﻫةذا اًمٙمتة٤مب ومٝمةق ُمتٕمٚمةؼ سم٤مًمٚمٖمة٦م اًمديٜمٞمة٦م (اًمٕمة٤ممل
سمقصٗمف قمالُم٦م) وومٞمف يّمقر أسمق زيد آؾمتٞمال قمغم اإلٟمًة٤من يٙمةقن قمةـ ـمريةؼ اُمةتال
وقمٞمف ًمٞمٌ٘مك داظمؾ دائرة اإليامن وامجامقم٦م اًمذي شم١مؾمًف اًمٚمٖم٦م اًمديٜمٞمة٦م ُمةـ ظمةالل ٟمًة٘مٝم٤م
اخل٤مص اًمذي حي٤مول ومرض ؾمٞمٓمرشمف قمغم اًمٜمٔم٤مم اًمٚمٖمةقي ،وذًمةؽ قمةـ ـمريةؼ ُمة٤م يًةٛمك
سم٤مًمًٛمٓم٘م٦م طمٞم٨م شمًتقزم اًمٚمٖم٦م اًمديٜمٞم٦م قمغم اًمٚمٖم٦م وحتقا٤م إمم ٟمًؼ ُمـ اًمٕمالُم٤مت
وظمالص٦م إُمر أن ُمٌ٤مطم٨م ﻫذا اًمٙمت٤مب شمتٜم٤مول ُمقوققم٤م واطمدا ُمـ زواي٤م خمتٚمٗم٦م
ﻫق ىمرا ة اًمؽماث اًمٗمٙمري اًمديٜمل ذم اًم ٘م٤مومة٦م اًمٕمرسمٞمة٦م اإلؾمةالُمٞم٦م ىمةرا ة حتٚمٞمٚمٞمة٦م شمٗمٙمٞمٙمٞمة٦م
ويٕمتٛمةةد أسمةةق زيةةد ذم اًمٙمتةة٤مب قمةةغم ُمةةٜمٝم٩م حتٚمٞمةةؾ اخلٓمةة٤مب ُمًةةتٗمٞمدا ُمةةـ اًمًةةٛمٞمقًمقضمٞم٤م
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واارُمٜمٞمقـمٞم٘م٤م إوة٤موم٦م إمم اقمةتامده قمةغم إًمًةٜمٞم٦م  ،وإؾمةٚمقسمٞم٦م وقمٚمةؿ اًمنةد ،وومةؼ
قمٛمٚمٞم٦م اظمتٞم٤مري٦م عم٤م يٜم٤مؾم٥م ُمٜمٝمجف ُمـ ﻫذه اًمٗمٚمًٗم٤مت واعمٜم٤مﻫ٩م.
ــــــ

( )2اارُمٜمٞمقـمٞم٘م٤م :شمٕمٜمل يمٚمٛم٦م شم٠مويؾ أو شمٗمًػم ،اٟمٔمر :اعمقردُ ،مٜمػم اًمٌٕمٚمٌٙمل ،ص133وشمٕمٜمل ذم ضم٤مٟمة٥م ظمة٤مص
شمٗمًػم ٟمّمقص ومٚمًٗمٞم٦م أو أدسمٞم٦م ،وسمٜمكق ظم٤مص حح اًمٙمتة٤مب اعم٘مةدس .اٟمٔمةر ُمقؾمةققم٦م ٟٓٓمةد اًمٗمٚمًةٗمٞم٦م،
ص.111/1
( )1أو وم٘مف اًمٚمٖم٦م أو قمٚمؿ اًمٚمٖم٦م أو اًمٚمً٤مٟمٞم٤مت  ،وذم اًمدراؾم٤مت احلدي ٦م يٕمٜمل وم٘مف اًمٚمٖم٦م دراؾم٦م اًمٜمّمقص اًم٘مديٛم٦م
اعمٙمتقسم٦م ًمٞمس ُمـ أضمؾ اًمٚمٖم٦م ذاا٤م وًمٙمـ ُمـ أضمؾ اًمقصقل إمم ُمٕمٚمقُم٤مت شم٤مرخيٞمة٦م ،وصم٘م٤مومٞمة٦م ،وديٜمٞمة٦م ،ورسمةام
يم٤من ذًمؽ شم٠مصمرا سمام يًٛمك سم٤مًمٗمٞمٚمقًمقضمٞم٤م ذم اًمدراؾم٤مت اًمٖمرسمٞم٦م ،أُم٤م قمٚمؿ اًمٚمٖم٦م ومٞمٝمتؿ سمدراؾمة٦م اًمٚمٖمة٦م ذااة٤م ُمةـ
طمٞم٨م اًمٌٜمٞم٦م دراؾم٦م حتٚمٞمٚمٞمة٦م وصةٗمٞم٦م ًمٚمقىمةق قمةغم قمٜم٤مرصﻫة٤م وظمّم٤مئّمةٝم٤م .اٟمٔمةر :حمة٤مرضة ًمٚمةديمتقر أمحةد
ؿم٤مُمٞمف قمغم اًمِمٌٙم٦م اًمٕمٜمٙمٌقشمٞم٦م .http://salimprof.hooxs.com/t937-topic
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()8

أهمٚم٥م ومّمقل ﻫذا اًمٙمت٤مب دوٟم٧م سمٕمد قم٤مم 2551م أي سمٕمد ظمروج ٟمٍم أسمق زيةد
ُمـ ُمٍم إمم ﻫقًمٜمدا .واًمٙمت٤مب يريمز أيْم٤م قمةغم قمٚمةؿ حتٚمٞمةؾ اخلٓمة٤مب ُمةـ ٟم٤مطمٞمة٦م ٟمٔمرية٦م
وشمٓمٌٞم٘مٞم٦م ،وﻫق ذم ﻫذا اًمٙمت٤مب يًٚمط اًمْمةق قمةغم أن اخلٓم٤مسمة٤مت شمتٌة٤مدل قمٜمة٤مرص اًمتة٠مصمر
واًمت٠مصمػم سملم سمٕمْمٝم٤م اًمٌٕمض ،أو ُم٤م يًٛمك سمٕمالىم٦م اًمتٜم٤مص.
ويتكدث اًمٙمت٤مب قمـ ظمٓم٤مب اًمتٜمقير ذم رصاقمف سمةلم اًمقصةقل إمم ااةد اًمةذي
طمدده وسملم وٖمقط اخلٓم٤مب اًمديٜمل ذم اًمًج٤مٓت اعمٕمرومٞم٦م ،ويٗمرد اًمٙمتة٤مب ومّمةال قمةـ
(زيمل ٟمجٞم٥م حمٛمةقد)

()3

يمِمخّمةٞم٦م شمٜمقيرية٦م شمة٠مصمر ظمٓم٤مهبة٤م ذم أدواشمةف اًمتٕمٌػمية٦م يمةام شمة٠مصمر

ضمٝم٤مزه اعمٗم٤مﻫٞمٛمل سم٠مدوات وآًمٞم٤مت ظمّمٛمف ،وذًمؽ سمًٌ٥م ـمٌٞمٕم٦م اًمتكدي اًمذي يم٤من قمغم
اخلٓم٤مسم٤مت ُمقاضمٝمتف.
وذم ومّمؾ آظمر حي٤مول أسمق زيد أن يٌلم يمٞمػ شمٕمرض ظمٓم٤مب اًمٜمٝمْم٦م ًمٚمتٚمقي٨م ُمةـ
ىمٌؾ أصك٤مب اخلٓم٤مب اًمديٜمل وييب ُم ال سمام شمٕمرض ًمةف يمتة٤مب قمةكم قمٌةد اًمةرازق

()2

()3

(اإلؾمالم وأصقل احلٙمؿ) ُمـ ﻫجقم همػم ُمٜمٓم٘مل ُمـ ىمٌؾ اًمديمتقر حمٛمةد قمةامرةُ ،مةع

ــــــ
 3002حبث
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( )2اخلٓم٤مب واًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،اعمريمز اًم ٘م٤مذم اًمٕمري ،اًمدار اًمٌٞمْم٤م اعمٖمرب ،اًمٓمٌٕم٦م اًم ٤مًم ٦مةة 1004م.
( )1د .زيمل ٟمجٞم٥م حمٛمقد وًمد ذم  2501م سمدُمٞم٤مط امجديدة سمٛمٍم ،وطمّمؾ قمغم اًمةديمتقراة ُمةـ ًمٜمةدن ،طمة٤مول
ٟمنم اًمٗمٚمًٗم٦م اًمقوٕمٞم٦م اعمٜمٓم٘مٞم٦م ذم ُمٍمة ُمةـ ظمةالل ُم١مًمٗم٤مشمةف ظمراومة٦م اعمٞمت٤مومٞمزي٘مة٤م ،اعمٜمٓمةؼ اًمقوةٕمل ،وٟمكةق
ومٚمًٗم٦م قمٚمٛمٞم٦م ،وهمػمﻫ٤م ،شمقذم قم٤مم 2554م راضمع يمت٤مب شمذيم٤مري قمـ زيمل ٟمجٞم٥م ،إحا  :طمًـ طمٜمٗمةل،
ااٞما٦م اًمٕم٤مُم٦م اعمٍمي٦م ًمٚمٙمت٤مب.
( )4قمكم قمٌد اًمرازق ،قمكم سمـ طمًـ سمـ أمحد َقم ٌْد اًمةرازق ،وًمةد قمة٤مم  2401ﻫةة وشمةقذم قمة٤مم  2442ﻫةة أصةدر
يمت٤مب (اإلؾمالم وأصقل احلٙمؿ) ؾمٜم٦م 2511م وم٠مهمْم٥م ُمٚمؽ ُمٍم وؾمكٌ٧م ُمٜمةف ؿمةٝم٤مدة إزﻫةر ،وـمٌةع
ُمـ يمتٌةف (أُمة٤مزم قمةكم قمٌةد اًمةرازق ) رؾمة٤مًم٦م مجةع هبة٤م دروؾمة٤م أًم٘م٤مﻫة٤م قمة٤مم  2522م و(اإلمجة٤مع ذم اًمنمةيٕم٦م
اإلؾمةةالُمٞم٦م ) حمةة٤مرضات أًم٘م٤مﻫةة٤م ذم ضم٤مُمٕمةة٦م اًم٘مةة٤مﻫرة و(ُمةةـ آصمةة٤مر ُمّمةةٓمٗمك قمٌةةد اًمةةرازق) ذم ؾمةةػمة أظمٞمةةف "
ُمّمٓمٗمك " ًمف شمرمج٦م ذم إقمالم ًمٚمزريمكم(.)132/3
( )3د .حمٛمد قمامرة ﻫق حمٛمد قمامرة ُمّمٓمٗمك قمامرة وًمد ذم  4ديًةٛمؼم 2541م ُمٗمٙمةر إؾمةالُمل ،وقمْمةق جمٛمةع
اًمٌكقث اإلؾمالُمٞم٦مُ ،مـ ُم١مًمٗم٤مشمف اًمتٗمًػم اعم٤مريميس ًمإلؾمالم ،واعمٕمتزًم٦م وُمِمةٙمٚم٦م احلرية٦م اإلٟمًة٤مٟمٞم٦م ،وُمٕمة٤ممل

=
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أٟمف ىمد اطمتٗمك سمف يقُم٤م ُم٤م.
()8

وذم ضم٤مٟم٥م آظمر يٜمة٤مىمش اًمٙمتة٤مب ُمة٤م ي٘مدُمةف اعمٗمٙمةر حمٛمةد أريمةقن ذم سمك ةف قمةـ
أًمًٜمٞم٦م ضمديدةٓ ،ومت٤م آٟمتٌ٤مه ًمٚمؽموٞم٤مت اًمتل يٌذا٤م أريمقن أو اخلٓمة٤مب اًمٕمٚمٛمةل سمِمةٙمؾ
قم٤مم ًمٚمكٗم٤مظ قمغم ُمقىمٕمف داظمؾ اًم ٘م٤موم٦م ،وي ٜمل أسمةق زيةد قمةغم ظمٓمة٤مب أريمةقن سم٠مٟمةف يٛم ةؾ
ُمقىمٗم٤م وؾمةٓم٤م سمةلم اخلٓمة٤مب اًمٖمةري واخلٓمة٤مب اًمٕمةري اإلؾمةالُملٟ ،م٤مىمةدا يمةال اخلٓمة٤مسملم
سمِمٙمؾ ؿم٤مُمؾ وُمتامؾمؽ.
أُم٤م اًم٘مًؿ اًم ٤مين ُمـ اًمٙمت٤مب ومٞمتٕمٚمؼ (سم٤مًمؽماث واًمت٠مويؾ) ويٌلم ﻫذا اًم٘مًةؿ يمٞمةػ
أن اخلٓم٤مسملم اعمتّم٤مرقملم إوري واًمٕمري اإلؾمةالُمل يمةام يةرى أسمةق زيةد ُمًةجقٟم٤من ذم
ٟمٗمس اًمٜمٗمؼ اعمٔمٚمؿ ،إذ شمؿ اظمتزال إؿمٙم٤مًمٞم٦م اًمٕمالىم٦م سملم اًمديـ واعمجتٛمع ذم ؿمةٙمؾ قمالىمة٦م
ُمٞمٙم٤مٟمٞمٙمٞم٦م ي٘مقم ومٞمٝم٤م اًمديـ سمدور اًمٗم٤مقمؾ ويٙمقن اعمجتٛمع ومٞمٝم٤م ُمٗمٕمقٓ سمف ؾمٚمٌٞم٤م.
صمؿ يٜم٤مىمش اًمٙمت٤مب إؿمٙم٤مًمٞم٦م اًمؽماث سملم اًمتجديد واًمؽمديد وإؿمٙم٤مًمٞم٦م اًمؽماث ًمدى
احلريم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م يًتكي أسمق زيد إؿمٙم٤مًمٞم٦م اًمت٠مويؾ واًمت٠مويؾ اعمْم٤مد وُم٤م يٛمٙمةـ أن
ي٘مدُمف اًمت٠مويؾ ُمـ ومت سم٤مب آضمتٝم٤مد اذا يم٤من اًمٗمّمةؾ إظمةػم ذم اًمٙمتة٤مب يٌكة٨م قمةـ
اعم٘م٤مصد اًمٙمٚمٞم٦م يمٛمنموع ًم٘مرا ة ضمديدة يتٌٜم٤مﻫ٤م ٟمٍم أسمق زيد ًمٞمٕمٞمد اًمٜمٔمر أوٓ ذم صٞم٤مهم٦م
 3002حبث
 002حبث
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ﻫذه اعم٘م٤مصد اًمٙمٚمٞم٦م اًمتل ٓ شمتٕمٚمؼ إٓ سمج٤مٟم٥م اًمٕم٘مقسم٤مت.
ــــــ
= اعمٜمٝم٩م اإلؾمالُمل ،واإلؾمالم واعمًت٘مٌؾ ،وهنْمتٜم٤م احلدي ٦م سملم اًمٕمٚمامٟمٞم٦م ،وهمػمﻫ٤م يم ػم راضمةع ُمقىمةع د .حمٛمةد
قمامرة قمغم اًمِمٌٙم٦م اًمٕمٜمٙمٌقشمٞم٦م راسمط اعمقىمع.http://www.dr-emara.com :
( )2حمٛمد أريمقن ،وًمد قم٤مم 2514م سمة٤ممجزائر ،وشمةقذم ذم  23ؾمةٌتٛمؼم  1020قمةـ قمٛمةر ٟمة٤مﻫز  41قم٤مُمة٤مُ ،مٗمٙمةر
ضمزائري ُمـ أصؾ سمرسمةري وًمةد ذم ىمرية٦م "صمة٤موريرت ُمٞمٛمةقن" سمٛمٜمٓم٘مة٦م اًم٘مٌ٤مئةؾ اًمٙمةؼمى ،اٟمت٘مةؾ إمم سمة٤مريس
وطمّمؾ قمغم ؿمٝم٤مدة اًمتؼميز ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وإدب اًمٕمري  ،قمٛمؾ ُمدرؾم٤م سم ٤مٟمقية٦م ؾمؽماؾمةٌقرغ صمةؿ أؾمةت٤مذا
سمج٤مُمٕم٤مت ومرٟمًٞم٦م وؿمٖمؾ يمر

شم٤مريخ اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل سمج٤مُمٕم٦م اًمًقرسمقن وقمٛمةؾ أؾمةت٤مذا زائةرا ذم قمديةد

ُمـ اًمٕمقاصؿ إوروسمٞم٦م وإُمريٙمٞمة٦م، ....ضمةؾ ُم١مًمٗم٤مشمةف سم٤مًمٗمرٟمًةٞم٦م وشمةرضمؿ اًمةٌٕمض ُمٜمٝمة٤م إمم اًمٕمرسمٞمة٦م وإمم
ًمٖم٤مت أظمرى .اٟمٔمر :فم٤مﻫرة اًمت٠مويؾ احلدي ٦م ذم اًمٗمٙمر اًمٕمري اعمٕمة٤مرص ،دراؾمة٦م ٟم٘مدية٦م إؾمةالُمٞم٦م ،ظم٤مًمةد قمٌةد
اًمٕمزيز اًمًٞمػُ ،مريمز اًمت٠مصٞمؾ ًمٚمدراؾم٤مت واًمٌكقث ،اًمٓمٌٕم٦م إومم .1020
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()8

ﻫةةذا اًمٙمتةة٤مب قمٌةة٤مرة قمةةـ جمٛمققمةة٦م ُمةةـ اًمٌكةةقث اًمٚمٖمقيةة٦م واًمٜم٘مديةة٦م واًمٌالهمٞمةة٦م
واًمديٜمٞم٦م ،جيٛمٕمٝم٤م أهن٤م ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمؽماث وسم٢مؿمٙم٤مًمٞم٤مت ىمرا شمف.
وﻫل قمٌ٤مرة قمـ ُمِمٙمالت ٟمٔمري٦م وىمرا ات دمريٌٞم٦م وىمرا ات قمغم ىمرا ات.
أُم٤م اعمِمٙمالت اًمٜمٔمري٦م ومتكتقي قمغم دراؾمتلم ُمٝمٛمتلم إومم شمتٕمٚمؼ سم٤مارُمٜمٞمقـمٞم٘م٤م
وُمٕمْمٚم٦م شمٗمًػم اًمٜمص وشم٤مرخيٝم٤م ذم اًمٗمٙمر اًمٖمري احلدي٨م ،واًم ٤مٟمٞم٦م اتؿ سمٕمٚمؿ اًمٕمالُمة٤مت
ذم اًمؽماث وﻫل قمٌ٤مرة قمـ دراؾم٦م اؾمتٙمِم٤مومٞم٦م ،وٟمٍم أسمق زيد ُمٖمتٌط هب٤مشملم اًمدراؾمةتلم،
ومةة٤مٕومم شمٜمٓمٚمةةؼ قمٜمةةده ُمةةـ ﻫةةؿ صم٘مةة٤مذم قمةةري ًمٚمٌكةة٨م قمةةـ إضم٤مسمةة٤مت ذم اًمةةؽماث اًمٖمةةري،
واًم ٤مٟمٞم٦م ،شمٜمٓمٚمؼ ُمـ ُمٕمٓمك ُمٕمرذم همري طمدي٨م ًمٚمٌكة٨م ذم اًمةؽماث اًمٕمةري قمةـ ضمةذور
وآوم٤مق ُمٕمرومٞم٦م قمـ سمٕمض ىمْم٤مي٤م ﻫذا اًمٕمٚمؿ.
أُم٤م اًم٘مرا ات اًمتجريٌٞم٦م ومٝمل قمٌ٤مرة قمـ صمالث ىمرا ات يم٤مًمت٤مزم:
إومم :شمتٜم٤مول اعمٗمٝمقم اعمكةقري ذم قمٚمةؿ اًمٌالهمة٦م (اعمجة٤مز) يم٤مؿمةٗم٦م قمةـ ضمةذوره
اعمٕمرومٞم٦م ذم قمٚمؿ اًمٙمالم وقمالىمتف سم٤مإلٟمً٤من واًمٕم٤ممل واًمٚمٖم٦م.
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اًم ٤مٟمٞم٦مُ( :مٗمٝمقم اًمٜمٔمؿ قمٜمد قمٌد اًم٘مة٤مﻫر امجرضمة٤مين)

()3

وﻫةل اًم٘مةرا ة اًمتةل يٕمةدﻫ٤م

أسمق زيد ىمرا ة شم٠مويٚمٞم٦م ُمٜمتج٦م طمٞم٨م اتؿ سم٤معمٕمٜمك أو اعمٖمزى.
اًم ٤مًم ةة٦م :وﻫةةل ُمتٕمٚم٘مةة٦م سمٛمجةة٤مل (اًمٜمكةةق) حم٤موًمةة٦م اًمٙمِمةةػ قمةةـ آًمٞمةة٤مت اًمت٠مويةةؾ ذم
يمت٤مب ؾمٞمٌقيف.
ــــــ
( )2إؿمٙم٤مًمٞم٤مت اًم٘مرا ة وآًمٞم٤مت اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،اعمريمز اًم ٘م٤مذم اًمٕمةري ،اًمةدار اًمٌٞمْمة٤م  -اعمٖمةرب اًمٓمٌٕمة٦م
اًم ٤مُمٜم٦م 1004م.
( )1قمٌد اًم٘م٤مﻫر سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد امجرضم٤مين ،أسمق سمٙمر :واوع أصقل اًمٌالهم٦م .يمة٤من ُمةـ أئٛمة٦م اًمٚمٖمة٦مُ .مةـ
أﻫةؾ ضمرضمةة٤من سمةلم ـمؼمؾمةة٤مت وظمراؾمة٤من ًمةةف ؿمةٕمر رىمٞمةةؼ شمةقذم قمةة٤مم  332ﻫةةُ .مةةـ يمتٌةف ( أهار اًمٌالهمةة٦م )
و(دٓئؾ اإلقمج٤مز) و(امجٛمؾ ذم اًمٜمكق) ،و(اًمتتٛم٦م) ،راضمع إقمالم ًمٚمزريمكم .35/3
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أُم٤م اعمكقر إظمػم 6ىمرا ات قمغم ىمرا ات 6وم٘مد ىمةدم ومٞمةف أسمةق زيةد ىمةرا ات ًمةٌٕمض
()8

إـمروطمة٤مت اًمتةةل ىمةرأت اًمةةؽماث وﻫةل ىمةةرا ة أدوٟمةٞمس ًمٚمةةؽماث ذم يمتة٤مب (اًم ٤مسمةة٧م
واعمتكقل) وىمرا ة إًمٞم٤مس ظمقري ٕزُم٦م اًمٜم٘مد واإلسمداع ذم يمت٤مسمف (اًمذايمرة اعمٗم٘مقدة).
1



ثامنا :كتاب ( اإلمام الشافعي وتللقس األيديولوجقة الولطقة).
يٕمد ﻫذا اًمٙمت٤مب ىمرا ة ٟم٘مدي٦م حتٚمٞمٚمٞم٦م ًمٜمتة٤مج اإلُمة٤مم اًمِمة٤مومٕمل

()2

 ،وشمةدور ومٙمةرة

اًمٙمتةة٤مب قمةةغم أن ُمةة٤م يِمةة٤مع قمةةـ اإلُمةة٤مم اًمِمةة٤مومٕمل ووؾمةةٓمٞمتف مل يٙمةةـ صةةكٞمك٤م ،سمةةؾ يمةة٤من
اًمِم٤مومٕمل ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر أسمةق زيةد ُمٜمكة٤مزا ذم صةػ أصةك٤مب احلةدي٨م ،ذم ُم٘م٤مسمةؾ أﻫةؾ
اًمرأي.
وُمـ أﻫؿ اًمٜم٘م٤مط اًمتةل يةدور قمٚمٞمٝمة٤م اًمٙمتة٤مب اٟمت٘مة٤مد أسمةق زيةد ًمٚمِمة٤مومٕمل سم٠مٟمةف يمٌةؾ
اإلٟمً٤من وأًمٖمك ومٕم٤مًمٞمتف سمًٌ٥م طمرصف قمغم ؿمٛمقًمٞم٦م اًمٜمص اًمديٜمل ،طمتك إٟمف طمقل اًمًةٜم٦م
اًمٜمٌقي٦م -يمام ي٘مةقل أسمةق زيةد -إمم ٟمةص ُمنمةع ٓ ي٘مةؾ ذم دًٓمتةف اًمتنمةيٕمٞم٦م قمةـ اًمةٜمص
ــــــ
( )2قمكم أمحد ؾمٕمٞمد إؾمةؼم اعمٕمةرو سم٤مؾمةٛمف اعمًةتٕم٤مر أدوٟمةٞمس ؿمة٤مقمر ؾمةقري وًمةد قمة٤مم  2540سم٘مرية٦م ىمّمة٤مسملم
اًمت٤مسمٕم٦م عمديٜم٦م ضمٌٚم٦م ذم ؾمقري٤م .شمٌٜمك اؾمؿ أدوٟمٞمس (شمٞمٛمٜم ً٤م سم٠مؾمةٓمقرة أدوٟمةٞمس اًمٗمٞمٜمٞم٘مٞمة٦م) اًمةذي ظمةرج سمةف قمةغم
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شم٘م٤مًمٞمد اًمتًٛمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ُمٜمذ اًمٕم٤مم  .2534وأصم٤مرت أـمروطمتف اًم ٤مسم٧م واعمتكقل ؾمج٤مًٓ ـمقيالً .سمد ًا ُمـ قمة٤مم
 ،2511شمٙمررت دقمقشمف يم٠مؾمت٤مذ زائر إمم ضم٤مُمٕم٤مت وُمرايمز ًمٚمٌك٨م ذم ومرٟمً٤م وؾمقينة واًمقٓية٤مت اعمتكةدة
وأعم٤مٟمٞم٤م .شمٚم٘مك قمدد ًا ُمـ امجقائز اًمٕم٤معمٞم٦م وأًم٘م٤مب اًمتٙمريؿ و ُشمرمج٧م أقمامًمف إمم صمالث قمنمة ًمٖم٦م.
طمّمؾ ؾمٜم٦م  2542قمغم امج٤مئزة اًمٙمؼمى سمؼمويمًؾ صمؿ ضم٤مئزة اإليمٚمٞمؾ اًمذﻫٌل ًمٚمِمٕمر ذم مجٝمقري٦م ُم٘مدوٟمٞم٤م
شمنميـ إول  .2553راضمع :تاريخ الشعر العريب احلديث ،محد قبش ،طبعة 1331م  ،ص  636واكظر
 :اإللالم واحلداثة كدوة مواقف  ،دار الساقي الطبعة األوٌل 1331ص 415
 2الياس خوري  :قاص وروائي وناقد وكاتب مسرحي لبناني ،ولد في العاصمة اللبنانية بيروت عام  .1948كتب عشر روايات
ترجمت إلى العديد من اللغات وثالث مسرحيات وله العديد من الكتابات النقدية.

( )4اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل وشم٠مؾمٞمس إيديقًمقضمٞمة٦م اًمقؾمةٓمٞم٦مٟ ،مٍمة أسمةق زيةد ،اعمريمةز اًم ٘مة٤مذم اًمٕمةري ،اًمةدار اًمٌٞمْمة٤م
اعمٖمرب اًمٓمٌٕم٦م إومم1003م.
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إولُ ،مع أٟمف (ٟمص صم٤مٟمقي) (ؿم٤مرح).
يمام يٕمؽمض أسمق زيد قمغم اإلُمة٤مم اًمِمة٤مومٕمل أٟمةف وؾمةع دائةرة اًمًةٜم٦م طمةلم أحلةؼ هبة٤م
اإلمج٤مع .ومل يٗمرق سملم (ؾمٜم٦م اًمقطمل) و(ؾمٜم٦م اًمٕم٤مدات).
وُمـ ضمٝم٦م أظمرى يٕمؽمض قمٚمٞمف سم٠مٟمف أهمٚمؼ سم٤مب آضمتٝم٤مد ،وُمع ىمٌقًمةف ًمٚم٘مٞمة٤مس إٓ
أن أسمةةق زيةةد يةةرى أن اًم٘مٞمةة٤مس اًمةةذي يًةةٛم سمةةف اإلُمةة٤مم اًمِمةة٤مومٕمل ﻫةةق اًم٘مٞمةة٤مس اًمْمةةٞمؼ
اعمكٌقس ذم اًمٜمّمقص وﻫق اًمِمٙمؾ اًمقطمٞمد ًمالضمتٝم٤مد قمٜمد اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل.


تاصعا :كتاب(هؽذا تؽؾم ابن ىلريب).

()8

يٕمد ﻫذا اًمٙمت٤مب ﻫق اًمدراؾم٦م اًم ٤مٟمٞم٦م اًمتل ي٘مدُمٝم٤م أسمةق زيةد ٓسمةـ قمةري سمٕمةد يمت٤مسمةف
ومٚمًٗم٦م اًمت٠مويةؾ ،وﻫةذا اًمٙمتة٤مب يمة٤من ؾمةٌ٥م شم٠مًمٞمٗمةف ؿمةٕمقر أسمةق زيةد سمة٠من اًمرؾمة٤مًم٦م حتتة٤مج
ًمّمٞم٤مهم٦م أظمرى وـمري٘م٦م قمرض خمتٚمٗم٦م دمٕمؾ اًمت٠مويؾ ﻫق ُمدارﻫ٤م ًمٞمكتؾ ُمتـ اًمرؾم٤مًم٦م.
وﻫذا اًمٙمت٤مب يٚم٘مل اًمْمق قمغم دمرسم٦م اسمـ قمري اًمّمقومٞم٦م ،وشم٠مويالشمةف اًمتةل شمٕمٛمةؾ
قمغم متٞمٞمع اًمٜمص اًمديٜمل.
ويٕمت٘مد أسمق زيد أٟمٜم٤م ذم طم٤مضم٦م ًم٘مرا ة اسمـ قمةري ُمةـ ضمديةد ظمّمقصة٤م وأن اسمةـ
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قمري ؾمٞم٘مدم ُمـ ظمالل ُمذﻫٌف اًمّمقذم (ديـ احل٥م) اًمذي دمتٛمةع ومٞمةف يمةؾ إدية٤من ُمةـ
اإلؾمةةالم واًمٞمٝمقديةة٦م واًمٜمٍمةةاٟمٞم٦م واًمٌقذيةة٦م واًمٙمٜمٗمِمٞمقؾمةةٞم٦م ،دون ٟمٌةةذ ًمٌٕمْمةةٝم٤مٕ 6ن
اًمتقطمٞمد ﻫق طم٘مٞم٘م٦م يمؾ إدي٤من ويمؾ اًمٕم٘م٤مئد.
واًم٘م٤مرئ ًمٚمٙمت٤مب جيد أن ٟمٍما ٓ ي٘مدم رأي٤م ذم ُمة٤م يٓمرطمةف اسمةـ قمةري قمةغم إىمةؾ
طمتك ذم صمٚم ل اًمٙمت٤مب إوًملم ،وًمٙمٜمف يٙمتٗمل سمٛمجرد اًمتكٚمٞمؾ واًمٕمرض.
ويريمز أسمق زيد ذم اًمٙمت٤مب قمةغم ضمدًمٞمة٦م اًمقوةقح واًمٖمٛمةقض (اًمتجرسمة٦م اًمّمةقومٞم٦م
سملم اًمٙمِمػ واًمًؽم) ،ويٕم٘مد ومّمال ًمٚم٘م٤م اًمذي شمؿ سملم اسمـ قمري واسمـ رؿمد.
ــــــ
( )2ﻫٙمذا شمٙمٚمؿ اسمـ قمريٟ ،مٍم أسمق زيد ،،اعمريمز اًم ٘م٤مذم اًمٕمري ،اًمدار اًمٌٞمْم٤م  ،اًمٓمٌٕم٦م اًم ٤مًم ٦م 1002 ،م.
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يمام يٜم٘مؾ قمةـ اسمةـ قمةري رأيةف ذم وطمةدة اًمقضمةقد وُمراشمة٥م اعمقضمةقدات ،وقمالىمة٦م
اإلٟمً٤من سم٤مهلل ،وشم٠مويؾ اًم٘مرآن اًمذي ﻫق يمالم اهلل ذم اًمقضمقد.
وأظمػما يتكدث أسمق زيد قمـ اظمتال اًمنمائع ووطمدة اًمتجرسم٦م اًمروطمٞمة٦م ،وةٛمـ
طمدي ف قمـ شم٠مويؾ اًمنميٕم٦م وضمدًمٞم٦م اًمٔم٤مﻫر واًمٌ٤مـمـ.


عاشزا :كتاب (دوائر اخلوف :قرا ة يف خطاب ادر ة).

()8

ﻫذا اًمٙمت٤مب ُمـ آظمر يمت٥م ٟمٍم أسمق زيد شم٠مًمٞمٗم٤م ،ويٛم ؾ اًمٙمت٤مب اعمرطمٚمة٦م اًمتٓمٌٞم٘مٞمة٦م
ٕومٙم٤مر اعم١مًمػ ،وسمٕمٌ٤مرة أيم ر ُمٌ٤محة يٕمد اًمٙمت٤مب ـمرطم٤م ٓضمتٝم٤مدات ٟمٍم أسمق زيد اًمتل
ُمٝمد ا٤م ذم يمت٤مسم٤مشمف اًمً٤مسم٘م٦م ،طمٞم٨م يٜمٓمٚمؼ أسمق زيد ذم اضمتٝم٤مداشمف ذم ﻫذا اًمٙمتة٤مب ُمةـ يمةقن
اإليامن سم قاسم٧م اًمٕم٘مٞمدة مل يٛمٜمع ُمـ آضمتٝم٤مد ذم حطمٝم٤م وشم٠مويٚمٝم٤م ،وأن ؾم٘مػ آضمتٝمة٤مد
ٓ ي حيةةده وٓ حوط شمٕمقىمةةف ؾمةةقى اًمةةتٛمٙمـ اعمٕمةةرذم واًمتٛمةةرس سمةة٠مدوات اًمٌكةة٨م
وُمٜم٤مﻫجف اًمتل وصؾ إًمٞمٝم٤م اًمٕمٚمؿ ذم قمٍم اًمٌ٤مطم٨م.
وأسمرز ىمْمٞم٦م يٓمٌؼ قمٚمٞمٝم٤م ٟمٍم أسمق زيةد ُمٜمٝمجةف ذم آضمتٝمة٤مد ﻫةل ىمْمةٞم٦م اعمةرأة ،إذ
يٗمتت أسمق زيةد يمت٤مسمةف قمةـ اعمةرأة اًمتةل صةقرﻫ٤م اًمةؽماث اإلؾمةالُمل ظمّمقصة٤م اعمروية٤مت
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اإلهائٞمٚمٞم٦م ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٘مّم٦م آدم وطمقا ويٕمتؼمﻫ٤م أسمةق زيةد رواية٤مت أؾمةٓمقري٦مٕ 6هنة٤م مل
شمٙمةةـ ٟمتةة٤مج شمٗمٙمةةػم ومٚمًةةٗمل قمٛمٞمةةؼ ٕن أﻫةةؾ اًمٙمتةة٤مب اًمةةذيـ يمةة٤مٟمقا يٕمٞمِمةةقن ذم امجزيةةرة
اًمٕمرسمٞم٦م مل يٙمقٟمقا يتٛمٞمزون قمغم اعمنميملم وقمٌةدة إوصمة٤من ذم ُمًةتقاﻫؿ اًمٕم٘مةكم ممة٤م ضمٕمةؾ
أسمةةق زيةةد ي٘مةةقم سمتكٚمٞمةةؾ ﻫةةذه اعمرويةة٤مت وٟم٘مةةدﻫ٤م ًمٞمٕمٛمةةؼ اعمٕم٘مةةقل وحيٞمةةؾ اًمالُمٕم٘مةةقل إمم
دراؾم٦م دائرة احلٗمري٤مت يمام يٕمؼم.
ويتٕمرض أسمق زيد ذم يمت٤مسمف ًمٚمٛمرأة ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اٟم روسمقًمقضمٞم٦م ويمٞمةػ شمٕم٤مُمٚمة٧م ُمٕمٝمة٤م
اًمٚمٖم٦م ذم ُم٘م٤مسمؾ اًمذيمر ،ؾمقا ًمٖم٦م اًمًٞم٤مؾم٦م أو ًمٖمة٦م اًمةديـ أو ًمٖمة٦م آضمةتامع وﻫةق ظمٓمة٤مب
ــــــ
( )2دوائر اخلق  :ىمرا ة ذم ظمٓم٤مب اعمرأةٟ ،،مٍم أسمق زيد ،اًمدار اًمٌٞمْم٤م  :اعمريمز اًم ٘م٤مذم اًمٕمري ،اًمٓمٌٕم٦م اًمراسمٕمة٦م،
1003م.
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يٕمٙمس ذم ٟمٔمره اًمتخٚمػ ويٙمرس أزُمة٦م اعمةرأة ،ويٜمة٤مىمش يمٞمةػ وفمةػ اخلٓمة٤مب اًمةديٜمل
ﻫةةذا اخلٓمةة٤مب اعمةة٠مزوم ذم ـمرطمةةف اعمٕمةة٤مرص ًمٞمكةةد ُمةةـ دور اعمةةرأة سمةةؾ ويٚمٖمةةل ومٕم٤مًمٞمتٝمةة٤م ذم
اعمجتٛمع اؾمتٜم٤مدا اذا اإلرث اعمتكٞمز.
ويتكدث اًمٙمت٤مب قمـ ُم ٤مًمٞم٦م اًمٜمّمقص اًمديٜمٞم٦م ذم ُم٘م٤مسمؾ أزُم٦م اًمقاىمعُ ،مةع شمٜمة٤م
ومٕم٤مًمٞم٦م اًمٕم٘مؾ اإلٟمً٤مين اعمخ٤مـم٥م اًمذي ي٘مقم ُمـ ظمالل قمٛمٚمٞم٦م اًمتٗمًةػم واًمت٠مويةؾ سمتٜمزيةؾ
شمٚمؽ اعمٌ٤مدئ قمغم أرض اًمقاىمع.
يمام يٌك٨م اًمٙم٤مشم٥م ُمقىمةػ اًم٘مةرآن ُمةـ طم٘مةقق اإلٟمًة٤من ،وُمة٤م ُمةدى شمٓمٌٞمةؼ ﻫةذه
احل٘مةةقق ذم أرض اًمقاىمةةع قمةةؼم ُمةة٤م شمتّمةةقره اًمٕمٚمةةقم اعمٝمٛمةة٦م ذم اًمةةؽماث اإلؾمةةالُمل قمةةـ
اإلٟمًةة٤من وطم٘مقىمةةف وسم٤مًمتةة٤مزم طم٘مةةقق اعمةةرأة وﻫةةذه اًمٕمٚمةةقم ﻫةةل قمٚمةةؿ اًمٙمةةالم واًمٗمٚمًةةٗم٦م
واًمتّمةةق واًمٗم٘مةةف ،سم٤مقمتٌةة٤مر أن ﻫةةذه اًمٕمٚمةةقم ًمٞمًةة٧م ذم اًمقاىمةةع إٓ حمّمةةٚم٦م شمٗم٤مقمةةؾ سمةةلم
اًم٘مرآن واًمقاىمع آضمتامقمل اًمت٤مرخيل.
ذم ﻫذا اًمٙمت٤مب أيْم٤م يٕمةرض ٟمٍمة أسمةق زيةد أو يدؿمةـ ُمٜمٝمجةف ذم اًمتجديةد قمةؼم
اًم٘مرا ة اًمًةٞم٤مىمٞم٦م ًمٚمٜمّمةقص يمٛمةٜمٝم٩م ًمتٓمةقير قمٚمةؿ أصةقل اًمٗم٘مةف ،وحية٤مول شمٓمٌٞم٘مةف قمةغم
سمٕمض أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مٕٟم ك واًمتل ىم٤مُم٧م قمغم أؾم٤مس اعمً٤مواة سمٞمٜمٝمام ،وأي٤مت
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اًمتل ُمٞمزت اًمذيمر قمـ إٟم ك أو أي٤مت اًمتل يم٤مٟم٧م ذم ؾمٞم٤مق وصٗمل ،وُمـ صمؿ أيةـ شم٘مةع
اًم٘مقاُم٦م ُمـ مجٚم٦م ﻫذه اًمٜمّمقص ،وُم٤م اًمذي ومْمؾ اهلل سمةف سمٕمْمةٝمؿ قمةغم سمٕمةض؟ وﻫٜمة٤م ذم
ىمْمٞم٦م اعمةرأة يقفمةػ أسمةق زيةد ُمٌةدأ اعمٕمٜمةك واعمٖمةزى اًمةذي ؾمةٌؼ وأن أؾمًةف ذم يمت٤مسم٤مشمةف
اًمً٤مسم٘م٦م.
وأظمػما يٕمرض اًمٙمت٤مب ىمرا ة ًمٙمتة٤مب (اإلؾمةالم واًمديٛم٘مراـمٞمة٦م) ًمٚمٙم٤مشمٌة٦م وم٤مـمٛمة٦م
اعمرٟمٞميس ،ويرى أسمق زيد أن اعمرٟمٞميس شمٚمٛمً٧م سمٕمٛمؼ امجذور اًمٕمٛمٞم٘م٦م عم٤م يٌدو أزُم٦م اعمةرأة
2

ــــــ

 1عالمـة اجـتماع وكاتبة نسوية مغربية لها كتب ترجمت إلى العديد من اللغات العالمية ،.تهتم كتاباتها باإلسالم والمرأة وتحليل تطور
الفكر اإلسالمي والتطورات الحديثة.
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التنويــــــــد

ذم اًمقاىمع واًمت٤مريخ ،واًمٗمٙمرة إؾم٤مؾمةٞم٦م اًمتةل يٕم٤ممجٝمة٤م أسمةق زيةد ذم يمتة٤مب اعمرٟمٞميسة ﻫةل
ومٙمرة اخلق سمد ا ُمـ طمرب اخلٚمٞم٩م اًم ٤مٟمٞم٦م وشمةداقمٞم٤ما٤م قمةغم إصةٕمدة اعمكٚمٞمة٦م واًمٕم٤معمٞمة٦م
راسمٓم٤م سمٞمٜمٝم٤م وسملم اإلؾمالم وُمة٤م يٛم ٚمةف ُمةـ ُمرضمٕمٞمة٦م ُمٕمرومٞمة٦م ،طمْمة٤مري٦م ،صم٘م٤مومٞمة٦م ،شم٤مرخيٞمة٦م،
وراسمٓم٤م إي٤مﻫ٤م ُمع ىمْمٞم٦م اًمديٛم٘مراـمٞم٦م وُم٤م يةرشمٌط هبة٤م ُمةـ ُمٗمٝمةقم اعمِمة٤مريم٦م سمِمةٙمٚمٝم٤م اًمٕمة٤مم
سمد ا سم٤معمِم٤مريم٦م سملم اًمرضمؾ واعمةرأة واٟمتٝمة٤م سم٤معمِمة٤مريم٦م ذم اًمٕمالىمة٤مت اًمتةل شمٜمتٛمةل إمم أـمةر
صم٘م٤مومٞم٦م طمْم٤مري٦م خمتٚمٗم٦م.
وخيةةتؿ اعم١مًمةةػ سمدراؾمةة٦م قمةةـ اعمةةرأة وُمقىمٕمٝمةة٤م ذم ىمةةقاٟملم إطمةةقال اًمِمخّمةةٞم٦م،
وييب ُم ٤مٓ سم٤مًم٘م٤مٟمقن اًمتقٟميس اًمذي ُمٜمع شمٕمدد اًمزوضم٤مت وُمقىمػ آدم٤مه اًمًٚمٗمل ُمٜمف
وطمٜم٘مف قمٚمٞمفً ،مٞمّمؾ ذم هن٤مي٦م دراؾمةتف سمة٠من ﻫةذا اًم٘مة٤مٟمقن اًم٘مة٤ميض سمة٤معمٜمع يتّمةػ سمًةالُم٦م
اًمتنميع ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م واًمٜمّمٞم٦م واعمٜمٓم٘مٞم٦م ،وأٟمف يرشم٘مل سمٜمة٤م قمةغم ﻫةذا إمم أن يٙمةقن
(ُمٌدأ) ٓ ىم٤مٟمقٟم٤م ُمرشمٌٓم٤م سمقاىمع اضمتامقمل وصم٘م٤مذم حمةدد ،سمٍمة اًمٜمٔمةر قمةـ ٟمقاية٤م اعمنمةع
وقمـ ُم٘م٤مصده قمٚمامٟمٞم٦م يم٤مٟم٧م أو إؾمالُمٞم٦م.
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الباب األول

الباب األًل
القزاءة التأويلية (منور نصز أبو سيد وآلياتى)
ويصتنل على فصلني:

 الفصل األول :منور نصز أبو سيد يف اإلقناع بالقزاءة التأويلية.
 3002حبث
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 الفصل الجاني :منور نصز أبو سيد وآلياتى يف القزاءة التأويلية.
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الفصل األول
منور نصز أبو سيد
يف اإلقناع بالقزاءة التأويلية
ًفَى مدخل ًثالثْ مباحــح- :
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املبحح األول :إضفاء الصزعية على قزاءتى التأويلية
من خالل فعل املتقدمني.
املبحح الجاني :التقزيز بأن التأويل جيعل النص حيا.
املبحح الجالح :اإلعالء من شأن التأويل يف مقابل التفضري.
* *

* ** *
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مدخــــل
طملم ٟمت٠مُمؾ يمت٤مسم٤مت ٟمٍم أسمق زيد ذم ُمً٠مًم٦م اًمت٠مويؾ ٟمجد أٟمةف يٌةدأ شم٠مؾمٞمًةف اة٤م ُمةـ
ظمالل شمتٌٕمف عم٤م ـمرطمف اعمت٘مدُمقن ُمـ اعمّمٜمٗملم اعمختّملم سمٕمٚمقم اًمٚمٖمة٦م واًمتٗمًةػم ،ويريمةز
قمغم اًمؽماث اعمٕمتززم ذم ُمٜمكةف اًمٕم٘مةؾ ُمًة٤مطم٦م واؾمةٕم٦م ذم اًمتٕم٤مُمةؾ ُمةع اًمةٜمص ُمةـ ضمٝمة٦م6
وقمغم ُم٤م ىمدُمف اًمٗمالؾمٗم٦م اإلؾمالُمٞملم يم٤مسمـ رؿمد ُمةـ ضمٝمة٦م أظمةرى ًمٞمّمةؾ إمم أن اًمةؽماث
اًمذي شمريمف إؾمال ُمٚمؽ عمـ ضم٤م سمٕمدﻫؿ يٕمٞمدوا ومٝمٛمف وشمٗمًةػمه وشم٘مقيٛمةف ُمةـ ظمةالل
هقُمٝمؿ اًمراﻫٜم٦م ،قمؼم آًمٞم٦م اًمت٠مويؾ اًمتل حيٛمٚمٝم٤م ٟمٍم أسمق زيد ُم٤م ٓ حتتٛمٚمف ،طمٞم٨م خيرضمٝم٤م
قمـ آؾمتخدام اًمٕمري اًمذي شم٠مؾمس قمٚمٞمف ومٝمؿ اعمت٘مدُملم إمم ُمٕمٜمةك خمتٚمةػ اؾمةتٛمده ُمةـ
اًم ٘م٤موم٦م اًمٖمرسمٞم٦م قمةؼم اًمٗمٚمًةٗم٤مت احلدي ة٦م اًمتةل شمٕم٤مُمٚمة٧م ُمةع اًمةٜمص اًمةديٜمل وومةؼ ُمٜمة٤مﻫ٩م
اارُمٜمٞمقـمٞم٘م٤م واًمت٤مرخيٞم٦مً ،مذًمؽ ٟمجد اًمت٠مويؾ اًمذي يٕمتٛمده أسمق زيد ُمتٕمٚمؼ سمٗمٝمةؿ اًم٘مة٤مرئ
ًمٚمٜمص سمٖمةض اًمٜمٔمةر قمةـ احل٘مٞم٘مة٦م اًمتةل حيقهية٤م اًمةٜمص ويٛمتٚمةب هبة٤م ،وٓ ومٕم٤مًمٞمة٦م ذم ٟمٔمةره
ًمٚمت٠مويؾ وٓ ًمٚمٜمص إٓ ُمـ ظمالل ﻫذا اخلروج وإٓ ؾمٞمٔمؾ اًمٜمص طمٌٞمً٤م ًمٚمزُمـ اًم٘مديؿ،
وﻫذا يٗمت ٕي زيد ومرصة٦م اًمقًمةقج ذم شمٕمةدد اًمتة٠مويالت وُمة٤م شم٘مدُمةف ًمٚمةٜمص ُمةـ
طمٞم٤مة وطمريم٦م إجي٤مسمٞم٦م -يمام يدقمل -وذًمؽ سمكً٥م شمٖمػم إومةؼ اًمةذي يٕمٞمِمةف يمةؾ ُمٗمنة،
 3002حبث
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ومال ُمقوققمٞم٦م قمٜمد أسمةق زيةد ذم اًمتٗمًةػم ٕن يمةؾ ُمٗمنة ٓ يٛمٙمةـ أن يٜمٗمةؽ قمةـ واىمٕمةف
اعمٕمةة٤مرص ،ممةة٤م يًةةتدقمل ذم وضمٝمةة٦م ٟمٔمةةرة ًمةةزوم إقمةة٤مدة اًمٜمٔمةةر ذم اًمةةؽماث اًمةةديٜمل ذم مجٞمةةع
ُمراطمٚمف ،إن ٟمٍم أسمق زيد يٜمتٝمل إمم أن اعمٕمٜمك ُمتٖمػم وُمتقشمر وًمٞمس صم٤مسمت٤م مم٤م يٛمٜم اًمٜمص
طمٞم٤مشمف ووم٤مقمٚمٞمتف ،وﻫذا ُم٤م شمٗمروف ـمٌٞمٕم٦م اًمٚمٖم٦م اًمديٜمٞم٦م سمام يٙمتٜمٗمٝم٤م ُمـ ظمّمقسم٦م وشمٜمقع،
ًمذًمؽ ي١ميمد أسمق زيد قمغم أن أﻫؿ ُم٤م يٛمٞمز احلْم٤مرة اًمٕمرسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م أهن٤م طمْمة٤مرة
(اًمٜمص) وسم٤مًمت٤مزم ﻫل طمْم٤مرة (اًمت٠مويؾ).
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املبحح األًل :إضفاء الصزعَْ
علٓ قزاءتى التأًٍلَْ من خالل فعل املتقدمني
يًتكي ٟمٍم أسمق زيد ذم حم٤موًم٦م إوٗم٤م اًمنمقمٞم٦م قمغم ىمرا شمف اًمت٠مويٚمٞم٦م إٟمٛمةقذج
اعمٕمتززم 6ويٕمده هن٤مي٦م اعمرطمٚمة٦م اًمت٠مويٚمٞمة٦م اًمةذي اؾمةت٘مر قمٚمٞمةف امجةدل اًمٙمالُمةل ومةٞمام يتٕمٚمةؼ
سم٤مًمت٠مويؾ ،وأن ُم٤م ؾمٌ٘متف ُمـ طم٤مٓت ومردي٦م ٟم٘مٚمة٧م قمةـ سمٕمةض اعمٗمنةيـ أو اًمٌالهمٞمةلم أو
اعمتٙمٚمٛملم إٟمام يم٤مٟم٧م مت ؾ ُمرطمٚم٦م اًمتٛمٝمٞمد عم٤م قمر ٓطم٘م٤م سم٤مؾمؿ اعمةذﻫ٥م اعمٕمتةززمً ،مةذًمؽ
ٟمجده يتتٌع ُم٤م ٟم٘مٚمف اعمّمٜمٗمقن ذم ﻫذا اًمٌة٤مب ُمةـ ٟم٘م٤مؿمة٤مت وأطمٙمة٤مم شمةدل قمةغم شمةقضمٝمٝمؿ
ًمٚم٘مقل سمت٠مويؾ سمٕمض آي اًم٘مرآن ،ويًتدل هب٤م قمغم حقمٞم٦م ُم٤م حي٤مول أن ي٘مرره ُمـ احل٤مضمة٦م
اعم٤مؾم٦م إلرؾم٤م ُمذﻫ٥م شم٠مويكم يتؿ اًمتٕم٤مُمؾ ُمـ ظمالًمف ُمع اًمٜمص اًم٘مرآين.
ٓ هيةةتؿ ٟمٍم ة أسمةةق زيةةد سمّمةة٤مطم٥م اًم٘مةةقل اًمةةذي ؾمةةٞمٜم٘مؾ قمٜمةةف ُمةةـ طمٞمةة٨م وصمقىمٞمتةةف
وقمداًمتف ،وٓ ُمـ طمٞم٨م ُمقاوم٘متةف ًمٚمّمةقاب ُمةـ قمةدُمٝم٤م ،سم٘مةدر ُمة٤م هيةتؿ سمت٤مرخيٞمة٦م اًم٘مةقل
ٟمٗمًف وٟمًٌتف حل٘مٌة٦م زُمٜمٞمة٦م حمةددة أيم ةر ُمةـ ٟمًةٌتف ًم٘م٤مئٚمةف ،وﻫةق هبةذه اًمٓمري٘مة٦م يةرى أٟمةف
()8

ُيٙمً٥م اًم٘مقل حقمٞم٦م ووضمقدا اٟمٓمقًمقضمٞم٤م ،ويٛمٙمـ اًم٘مقل سم٠من اًمقضمقد إٟمٓمقًمةقضمل
يٛمٜم اًم٘مقل حقمٞمت٦م ،وم٤مًمنمقمٞم٦م قمٜمده ٓ شمٕمٜمل دقمام ؾمةٚمٞمام ُمةـ اًمٜم٘مةؾ أو ُمقاوم٘مة٦م ًمٚمٕم٘مةؾ،
 3002حبث
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سم٘مةةدر ُمةة٤م شمٕمٜمةةل ـمرطمةة٤م صم٘م٤مومٞمةة٤م شم٤مرخيٞمةة٤م ومٗمةةل ُمٕمةةرض طمدي ةةف قمةةـ "اعمٗمن ة احلةةدي٨م"
وُمنموقمٞم٦م شمٗمًػمه ي٘مقل" :وطملم يقد أن يْمٗمل قمغم شمٗمًػمه صٗم٦م (اًمٕم٘مالٟمٞم٦م) يٚمج٠م إمم
ٟم٘مد ؾمٜمد اًمرواي٦م اًمتل ورد ومٞمٝم٤م ﻫذا اًمتٗمًػم ،دون أن يٕمل أن ٟمٗمل ٟمًٌتٝم٤م إمم اسمـ قمٌة٤مس
()3

أو إمم همػمه ُمـ اًمّمك٤مسم٦م ٓ يٜمٗمل ٟمًٌتٝم٤م إمم اًمٕمٍم ذاشمف"  ،واةذا ؾمةٞمتٌلم ُمٕمٜمة٤م يمٞمةػ
ــــــ
( )2آٟمٓمقًمقضمٞم٤مُ :مذﻫ٥م ومٚمًٗمل ذم اًمقضمقد قم٤مُم٦م ،شم٘مقم إٟمٓمقًمقضمٞم٤م قمغم شمّمقر ُمٗم٤مده أن اًمٕمة٤ممل (اًمقضمةقد سمةام
ﻫق وضمقد) يقضمد سمٛمٕمزل قمـ اًمٗمردي وأٟمف يِمٙمؾ ُم٤مﻫٞم٦م ﻫذا إظمػم ،وىمد ٓىم٧م صٞم٤مهمتٝم٤م قمغم يدي ومقًمػ
اًمذي يم٤من يرى أن سم٤مإلُمٙم٤من سمٜم٤م ٟمٔمري٦م ومٚمًٗمٞم٦م قمـ ضمقﻫر اًمٕم٤ممل قمغم ٟمكق ومٙمري سمكة٧م اقمةتامدا قمةغم حتٚمٞمةؾ
ُمٗم٤مﻫٞمؿ اعمٜمٓمؼ وطمده دون اًمتٗم٤مت إمم اًمتجرسم٦م .اعمٕمجؿ اًمٗمٚمًٗمل دُ/مّمٓمٗمك طمًٞمٌ٦م ،ص.201
( )1اٟمٔمرُ :مٗمٝمقم اًمٜمصٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.114
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يًت٘مٓم٥م ٟمٍم أسمق زيد أؾمام ُمتٗمرىم٦م ىمد ٓ جيٛمٕمٝم٤م ضمة٤مُمع ومٙمةري حمةدد وحيِمةدﻫ٤م مجٞمٕمة٤م
ًمتؼمير ُم٘مقًمتف أو إوٗم٤م اًمنمقمٞم٦م قمٚمٞمٝم٤م ،ومٜمجده يٜم٘مؾ قمـ اعمٗمنيـ ،ويٜم٘مةؾ قمةـ اعمٕمتزًمة٦م
ويٜم٘مؾ قمـ اًمٗمالؾمٗم٦مُ 6مًتخدُم٤م ﻫذه اعم٘مقٓت إلوٗم٤م اًمنمقمٞم٦م قمةغم ىمرا شمةف اًمت٠مويٚمٞمة٦م،
ُمـ أضمةؾ إصمٌة٤مت أن اعمٗمنةيـ مل يٙمقٟمةقا سمٕمٞمةديـ قمةـ ضمةق امجةدل اًمٙمالُمةل اًمةذي شمٕمةد
ُم٘مقٓاؿ ضمز ا ُمٜمف وُمت٠مصمرة سم٤مدم٤مﻫ٤مشمف.
ويتْم ًمٜم٤م أن ٟمٍم أسمق زيد ذم اؾمت٘مّم٤مئف ومجٕمف اًمٕمٚمٛمةل مل يٙمةـ جم٤مٟمٌة٤م ًمٚمّمةقاب
طملم يٌدأ ىمرا شمف اًمت٤مرخيٞم٦م طمقل اًمٜمص اًم٘مرآين سم٤مًمٌك٨م ذم ُمدًمقل (اعمجة٤مز) وٟمِمة٠مشمف ُمةـ
ظمالل أـمروطم٤مت امج٤مطمظ اًمذي ضمٕمؾ اعمج٤مز ىمًةٞمام ًمٚمك٘مٞم٘مة٦م ،واسمةـ ىمتٞمٌة٦م اًمةذي طمةدد
ضمقاٟم٥م (اعمجة٤مز) وضمٕمٚمٝمة٤م شمِمةٛمؾ "آؾمةتٕم٤مرة واًمتٛم ٞمةؾ واًم٘مٚمة٥م واًمت٘مةديؿ واًمتة٠مظمػم
واحلذ واًمتٙمةرار واإلظمٗمة٤م واإلفمٝمة٤مر واًمتٕمةريض واإلومّمة٤مح واًمٙمٜم٤مية٦م واإليْمة٤مح،
وخم٤مـمٌ٦م اًمقاطمةد خم٤مـمٌة٦م امجٛمةع وامجٛمٞمةع خم٤مـمٌة٦م اًمقاطمةد ،واًمقاطمةد وامجٛمٞمةع ظمٓمة٤مب
آصمٜملم ،واًم٘مّمد سمٚمٗمظ اخلّمقص عمٕمٜمك اًمٕمٛمقم وسمٚمٗمظ اًمٕمٛمةقم عمٕمٜمةك اخلّمةقصُ ،مةع
أؿمٞم٤م أظمرى يم ػمة ،وﻫل يمٚمٝم٤م فمقاﻫر أؾمٚمقسمٞم٦م شمٕمٜمل اًمتٖمػم ذم اًمدًٓم٦م واخلروج هب٤م قمةـ
دًٓم٦م اعمقاوٕم٦م اًمِم٤مئٕم٦م".

()8
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وٟمت٤مسمع ُمع ٟمٍم أسمق زيد هده ًمألؾمام اًمتل سمٚمقرت ُمّمٓمٚم اعمجة٤مز إمم أن ٟمْمة٩م
اًمذي يٕمده ٟمٍمة

قمغم يد امج٤مطمظ واسمـ ىمتٞمٌ٦م 6وأول ﻫذه إؾمام قمٌد اهلل سمـ قمٌ٤مس
َ
اًم٘مقل سم٤مًمت٠مويةؾٕ 6ن اضمتٝم٤مداشمةف مل شمٙمةـ سمٕمٞمةدة قمةـ ضمةق
أسمق زيد أول ُمـ ُمٝمد ًمٚمٛمٕمتزًم٦م
اًمت٠مويؾ وامجدل اًمديٜمل اًمذي ٟمِم٠مت قمغم إصمره أومم اًمٗمرق ذم اعمجتٛمةع اإلؾمةالُمل وﻫةل
اضمتٝم٤مدات ُمتٕمٚم٘م٦م سمٗمٝمؿ اًمةٜمص اًم٘مةرآين وآؾمةتدٓل سمةف

()3

وًمةذًمؽ ـمٚمة٥م قمةكم سمةـ أي

ـم٤مًم٥م ُمـ اسمـ قمٌ٤مس  خم٤مصٛم٦م اخلقارج سم٤مًمًٜم٦م ٓ جم٤مدًمتٝمؿ سم٤مًم٘مرآن ٕٟمف محة٤مل أوضمةف
مم٤م ضمٕمؾ "ﻫذا اإلطمً٤مس سمتٕمدد اًمقضمقه ذم اًمتٕمٌػم اًم٘مرآين يٜمٌب قمـ شمّمقر ُمة٤م إلُمٙم٤مٟمٞمة٦م
ــــــ
( )2آدم٤مه اًمٕم٘مكم ذم اًمتٗمًػم ٟمٍم أسمق زيد ،ص.54
( )1اٟمٔمر :اعمرضمع اًمً٤مسمؼ ص.51
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()8

شمٕمدد اًمدًٓم٦م" يمام يرى أسمق زيد.
وُمـ إُم ٚم٦م اًمتل ييهب٤م أسمق زيد ًمت٠مويالت اسمـ قمٌ٤مس شم٠مويٚمف (ًمٚمٙمر

سم٤مًمٕمٚمؿ)

ومػمى أٟمف ي٘مؽمب ُمـ شمٗمًػمات اعمٕمتزًم٦م سم٘مّمد ٟمٗمل اعمِم٤مهب٦م قمـ اهلل أو طمٚمقًمةف ذم اعمٙمة٤من،
وٓ يٌتٕمد قمـ ضمق امجدل واًمٍماع اًمٙمالُمل اًمدائر ذم ذًمؽ اًمقىم٧م.
()3

وُم ٚمف يٗمٕمؾ جم٤مﻫد اًمذي يٕمةده -ضمقًمةد شمًةٞمٝمر -رائةدا ًمٚمٛمٕمتزًمة٦م ذم اًمت٠مويةؾ،
سمًٌ٥م شم٠مويالشمف اًمتل شمتٗمؼ ُمع شم٠مويالت اعمٕمتزًم٦م وسمًٌ٥م ٟمزقمتةف اًمٕم٘مٚمٞمة٦م ذم اًمتٗمًةػمُ ،مةـ
ذًمؽ شمٗمًةػمه ًم٘مقًمةف شمٕمة٤ممم( :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ ﮕ) [انبقرة  .]56 :ىم٤مل " :مل يٛمًخقا 6إٟمةام ﻫةق ُم ةؾ رضسمةف اهلل اةؿ ُم ةؾ ُمة٤م رضب
()2
ُم ؾ احلامر حيٛمؾ أؾمٗم٤مر ًا".
()3

أُمةة٤م ُم٘م٤مشمةةؾ اسمةةـ ؾمةةٚمٞمامن صةة٤مطم٥م اعمٞمةةقل اًمتِمةةٌٞمٝمٞم٦م واًمٜمزقمةة٦م اإلرضم٤مئٞمةة٦م ومةةػمى
أسمق زيد أٟمف ي٘مؽمب سمٙمت٤مسمف "إؿمٌ٤مه واًمٜمٔمة٤مئر" ُمةـ ضمةق (اعمجة٤مز) سمٛمٕمٜمة٤مه آصةٓمالطمل
ــــــ

( )2آدم٤مه اًمٕم٘مكم ذم اًمتٗمًػم ٟمٍم أسمق زيد ،ص.52
( )1ﻫق اضمٜم٤مشمس ضمقًمد شمًٞمٝمر ُمًتنمق جمري .وًمد ذم قمة٤مم 2410م وشمةقذم قمة٤مم 2512م شمٕمٚمةؿ ذم سمقداسمًة٧م
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وسمرًملم وًمٞمًٌٞمؽ .ورطمؾ إمم ؾمقري٦م ؾمٜم٦م  2434م ،ومتٕمر سم٤مًمِمٞمخ ـم٤مﻫر امجزائري وصكٌف ُمدة .واٟمت٘مةؾ
إمم ومٚمًةةٓملم ،ومٛمٍمةة ،طمٞمةة٨م ٓزم سمٕمةةض قمٚمةةام إزﻫةةرً .مةةف شمّمةة٤مٟمٞمػ سم٤مًمٚمٖمةة٤مت إعم٤مٟمٞمةة٦م واإلٟمٙمٚمٞمزيةة٦م
ي ،وشمرضمؿ إمم اًمٕمرسمٞم٦م ُمـ يمتٌف (اًمٕم٘مٞمدة واًمنمةيٕم٦م
واًمٗمرٟمًٞم٦م ،ذم اإلؾمالم واًمٗم٘مف اإلؾمالُمل وإدب اًمٕمر ّ
ذم اإلؾمالم) وﻫق يٕمد ُمـ اعمًتنمىملم ىمٚمٞمكم اًمٜمزاﻫ٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م شمةقذم قمة٤مم 2512اٟمٔمةرُ :مقؾمةققم٦م اعمًتنمةىملم
قمٌةةد اًمةةرمحـ سمةةدوي اعم١مؾمًةة٦م اًمٕمرسمٞمةة٦م ًمٚمدراؾمةة٤مت واًمٜمنمةة1004م صً 235مةةف شمرمجةة٦م ذم إقمةةالم
ًمٚمزريمكم(.)43/2
( )4ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من قمـ شم٠مويؾ آي اًم٘مرآن ،حمٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي ،دار اًمٗمٙمر  -سمػموت  231/1 ،2301 -اٟمٔمةر
آدم٤مه اًمٕم٘مكم ذم اًمتٗمًػم ص.53
(ُ )3م٘م٤مشمؾ سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ سمِمػم إزدي سم٤مًمقٓ  ،اًمٌٚمخل ،أسمق احلًـ :شمقذم قمة٤مم  210ﻫةة ُمةـ أقمةالم اعمٗمنةيـ.
أصٚمف ُمـ سمٚمخ اٟمت٘مؾ إمم اًمٌٍمة ،ودظمؾ سمٖمداد ومكدّ ث هب٤م .وشمقذم سم٤مًمٌٍمة .يم٤من ُمؽمو احلدي٨مُ .مةـ يمتٌةف
(اًمتٗمًةةػم اًمٙمٌةةػم) ضمةةز ُمٜمةةف ،و(ٟمةةقادر اًمتٗمًةةػم) و(اًمةةرد قمةةغم اًم٘مدريةة٦م) و(ُمتِمةة٤مسمف اًم٘مةةرآن) و(اًمٜم٤مؾمةةخ
واعمٜمًقخ) و(اًم٘مرا ات) و(اًمقضمقه واًمٜمٔم٤مئر) راضمع إقمالم ًمٚمزريمغم(.)142/3
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ذًمؽ ٕن يمت٤مسمف "سمٛمٜمٝمجف وـمري٘م٦م شمٜم٤موًمف ًمٚمةٜمص اًم٘مةرآين يٙمِمةػ قمةـ ذًمةؽ اإلطمًة٤مس
سمتٕمدد دٓٓت اًمٚمٗمظ اًمقاطمد شمٌٕم٤م ًمتٕمدد اًمًٞم٤مىم٤مت واظمتالومٝم٤م".

()8

ي٘مػ أسمق زيد قمٜمد ُم٘م٤مشمؾ ًمٞمٌلم يمٞمػ أؾمةٝمؿ ذم قمٛمٚمٞمة٦م اًمت٠مويةؾ قمةـ ـمريةؼ اعمجة٤مز
ومػمى أٟمف وإن مل يِمٖمؾ ٟمٗمًف سمتتٌع اًمٕمالىم٤مت اًم٘م٤مئٛم٦م سملم اًمقضمقه اعمختٚمٗم٦م ًمٚمٗمظ اًمقاطمد6
إٓ أن ومٙمرة آٟمت٘م٤مل ُمـ اعمٕمٜمك ًمٚمٛمٕمٜمك أظمر ذم ٟمٗمس اًمٚمٗمظ يم٤مٟم٧م واردة ذم ذﻫٜمف ،سمؾ
وحي٤مول أن يٌلم أن ًمٌٕمض اًمقضمقه ىمراسم٦م أصٚمٞم٦م سمة٤مًمٚمٗمظ سم٤مقمتٌ٤مرﻫة٤م وضمٝمةف (إصةكم) إن
ص اًمتٕمٌػم أو (اعمتةداول) ،وأن سم٘مٞمة٦م إوضمةف شمٕمةد ومرقمٞمة٦م أو أىمةؾ اؾمةتخداُم٤م ،وينمةح
ُم٘م٤مشمؾ ـمري٘م٦م اؾمتخدام اًم٘مرآن اذه إًمٗم٤مظ سمٛمٕم٤مٟمٞمٝم٤م اعمتٕمددة ذم ؾمٞم٤مىم٤مت خمتٚمٗم٦م طمًة٥م
يمؾ ُمٕمٜمك ،ويِمػم سمٕمد ذًمؽ أو ىمٌٚمف ًمالؾمتخدام اًمذي يٕمده ُمٌة٤محا ًمٚمٗمةظ سم٤مقمتٌة٤مر همةػمه
صم٤مٟمقي٤م أو ومرقمٞم٤م ،سمؾ يتج٤موز ُم٘م٤مشمؾ شمٕمدد وضمقه (إًمٗمة٤مظ) إمم شمٕمةدد وضمةقه (احلةرو )
إٓ أٟمف جيٕمٚمٝم٤م مجٞمٕم٤م ُمتً٤موي٦م ذم إُمٙم٤من ورودﻫ٤م وُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م.
إن ُم٘م٤مشمؾ هبذا اًمتٗمًػم يمام يرى أسمق زيد يت٘مدم ظمٓمقة ًمألُمة٤مم طمةلم حيةدد اًمٕمالىمة٦م
سملم اعمٕمٜمك اعمج٤مزي واعمٕمٜمةل إصةكم ذم (اعم ةؾ) "طمةلم يٗمنة اًمقضمةقه اعمختٚمٗمة٦م ًمٙمٚمٛمة٦م
(ُم٤م ) ذم اًم٘مرآن ،ومٝمق يرى أن ا٤م وضمقﻫ٤م صمالصم٦م ﻫل اعمٓمر واًمٜمٓمٗم٦م واًمقضمف اًم ٤مًم٨م :اعمة٤م :
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يٕمٜمل اًم٘مرآن ،يمام أن اعم٤م طمٞم٤مة اًمٜم٤مس يمذًمؽ اًم٘مرآن طمٞم٤مة عمـ آُمـ سمف".

()3

ًمٕمؾ ٟمٍم أسمق زيد يةرى أن ُم٘م٤مشمةؾ سمةـ ؾمةٚمٞمامن يمة٤من اعمرطمٚمة٦م اًمتةل ُمٝمةدت سمِمةٙمؾ
يم٤م ًمٌٚمقرة ُمّمٓمٚم (اعمج٤مز) ذم اًمتدويـ سمٕمد شمٚمؽ اعمرطمٚم٦م ،وم٘مد أًمػ أسمق قمٌٞمدة ُمٕمٛمر سمةـ
()2

اعم ٜمك اخلة٤مرضمل يمت٤مسمةف (جمة٤مز اًم٘مةرآن) وذم ٟمٗمةس اًمٗمةؽمة أًمةػ اًمٗمةرا

()3

يمت٤مسمةف (ُمٕمة٤مين

ــــــ

( )2آدم٤مه اًمٕم٘مكم ذم اًمتٗمًػم دراؾم٦م ذم ىمْمٞم٦م اعمج٤مز قمٜمد اعمٕمتزًم٦مٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.53
( )1اعمرضمع اًمً٤مسمؼ ص.55
( )4أسمق قمٌٞمدة ُمٕمٛمر سمـ اعم ٜمك اًمتٞمٛمل ،اًمٌٍمي ،اًمٜمكقي ُمقًمده وووم٤مشمف ذم اًمٌٍمة وًمد قم٤مم  220ﻫة وشمقذم قم٤مم
 105ﻫة ًمف ٟمكقُ100م١مًمػُ ،مٜمٝم٤م ٟم٘م٤مئض ضمرير واًمٗمرزدق وجم٤مز اًم٘مرآن ،واًمٕم٘م٘م٦م واًمؼمرة ،وُمةثصمر اًمٕمةرب
واعم ٤مًم٥م ،راضمع إقمالم ًمٚمزريمكم.131/3
اًمديٚمٛملُ ،مقمم سمٜمل أؾمد (أو سمٜمل ُمٜم٘مةر) أسمةق زيمرية٤م ،اعمٕمةرو سمة٤مًمٗمرا :
( )3حيٞمك سمـ زي٤مد سمـ قمٌد اهلل سمـ ُمٜمٔمقر
ّ

=
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اًم٘مةةرآن) وًمٕمةةؾ أﻫةةؿ ُمةة٤م يٛمٞمةةز ﻫةةذا اًمتةة٠مًمٞمػ أو اًمتٗمًةةػم أٟمةةف مل ي٘مةةػ قمٜمةةد حح اعمٕمٜمةةك
اًمٖم٤مُمض ُمـ إًمٗم٤مظ سمةؾ صة٤مر قمٚمٞمةف شمٜمة٤مول اًمةٜمص اًم٘مةرآين ُمةـ طمٞمة٨م اًمؽميمٞمة٥م ،وُمةـ
طمٞمة٨م امج٤مٟمة٥م اإلقمةةراي ،دوٟمةام ومّمةةؾ سمةلم اًمٚمٖمةة٦م واًمٌالهمة٦م" .وُمٕمٜمةةك ذًمةؽ أن ُمٗمٝمةةقم
()8

اعمج٤مز قمٜمد أي قمٌٞمدة يتًع ًمٞمِمٛمؾ يمؾ ُم٤م يٜمدرج حت٧م دراؾم٦م إؾم٤مًمٞم٥م" وُمةٜمٝم٩م أي
قمٌٞمةةدة ذم اًمٙمتةة٤مب ي٘مةةقم قمةةغم آؾمتِمةةٝم٤مد عمةة٤م ينمةةطمف ُمةةـ اًمؽمايمٞمةة٥م سمِمةةٕمر اًمٕمةةرب أو
أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م 6ومػمى ٟمٍم أسمق زيةد أن أسمة٤م قمٌٞمةدة حية٤مول سمنمةوطم٤مشمف إٟمْمة٤مج ُمّمةٓمٚم
(اعمج٤مز) وذًمؽ سم٤مؾمةتخداُمف سمٕمةض إؾمة٤مًمٞم٥م اًمٌالهمٞمة٦م اًمتةل شم٘مرسمٜمة٤م ُمةـ ضمةق (اعمجة٤مز)
يم٤محلذ وﻫق فم٤مﻫرة أؾمٚمقسمٞم٦م سمنمط أن يٙمقن اعمكذو مم٤م يٛمٙمـ أن يٕمٚمٛمف اعمخ٤مـم٥م.
أو يم٤مؾمتخداُمف ًمقؾم٤مئؾ اًمتٕمٌػم اًمتّمقيري٦م يم٤مًمتٛم ٞمؾ واًمتِمٌٞمف وآؾمتٕم٤مرة

()3

ي٘مقل أسمق زيد" :وﻫق وإن يم٤من مل يٌلم اًمٗم٤مرق اًمدىمٞمؼ سملم ُمًتقى اًمتٕمٌػم اعمج٤مزي
واًمتٕمٌػم احل٘مٞم٘مل ،وم٢من جمرد شمقىمٗمف أُم٤مم ﻫذه اًمٜمامذج وووٕمف إي٤مﻫ٤م حت٧م اعمج٤مز يٕمد ٟم٘مٚمة٦م
يمٌػمة ذم إٟمْم٤مج ُمٗمٝمقم اعمج٤مز وشمٓمقيره"

()2

وإذا يم٤من أسمق قمٌٞمدة ذم ٟمٔمر ٟمٍم أسمق زيد ىمد أٟمْم٩م ُمٗمٝمقم (اعمج٤مز) وم٢من اًمٗمةرا ىمةد
دم٤موز ﻫذا إمم حتديد ُمٗمٝمقم أدق ًمٚمٛمج٤مز وذًمؽ ٓؾمتٕمامًمف اًمٚمٗمظ "دمقز" سمٛمٕمٜمةك شمٙمٚمةؿ
 3002حبث
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سم٤معمجة٤مز وذًمةؽ طمةلم شمٕمةرض ًم٘مقًمةةف شمٕمة٤ممم( :ﯹ ﯺ ﯻ) [انبقرة  ]65 :طمٞمة٨م اقمتةةؼم

ــــــ
= إُم٤مم اًمٙمقومٞملم ،وأقمٚمٛمٝمؿ سم٤مًمٜمكق واًمٚمٖم٦م وومٜمقن إدب .يمة٤من ي٘مة٤مل :اًمٗمةرا أُمةػم اعمة١مُمٜملم ذم اًمٜمكةق .وُمةـ
يمالم صمٕمٚم٥مً :مقٓ اًمٗمرا ُم٤م يم٤مٟم٧م اًمٚمٖم٦م .وًمد سم٤مًمٙمقوم٦م قم٤مم  233ﻫة وشمقذم ذم ـمريةؼ ُمٙمة٦م قمة٤مم  103ﻫةةٛمـ
يمتٌف " اعم٘مّمقر واعمٛمدود " و" اعمٕم٤مين " ويًٛمك " ُمٕم٤مين اًم٘مرآن " أُماله ذم جمة٤مًمس قم٤مُمة٦م يمة٤من ذم مجٚمة٦م ُمةـ
حييﻫ٤م ٟمكق صمامٟملم ىم٤موٞم٤م ،و" اعمذيمر واعم١مٟم٨م " ويمت٤مب " اًمٚمٖم٤مت " راضمع إقمالم ًمٚمزريمكم .232/4
( )2آدم٤مه اًمٕم٘مكم ذم اًمتٗمًػم ٟمٍم أسمق زيد ،ص.200
( )1اٟمٔمر :اعمرضمع اًمً٤مسمؼ ،ص.201 ،202
( )4آدم٤مه اًمٕم٘مكم ذم اًمتٗمًػم ٟمٍم أسمق زيد ،صُ 201مـ ﻫذه اًمٜمامذج اًمتل شمقىمػ قمٜمدﻫ٤م أسمق قمٌٞمدة ىمقًمةف شمٕمة٤ممم:
ةةس َذائِ َ٘مةة ُ٦م اعمَْةةق ِ
ت) [آل قمٛمةةران  ]241ىمةة٤مل :أي ِ
ُمٞمتةة٦م .وىمقًمةةف شمٕمةة٤مممَ ( :و ُ ِ
( ُيمة ُّةؾ َٟم ْٗم ٍ
ة٧م َقم َٚمةة ْٞم ِٝم ْؿ م
اًمذ ًَّمةة ُ٦م
رض َسمة ْ
ْ
َواعمَْ ًْ َٙمٜمَ ُ٦م)[اًمٌ٘مرة  ]22ىم٤مل :أًمزُمقا اعمًٙمٜم٦م .وىمقًمف شمٕم٤مممَ ( :و َأ ًْم َ٘مٞمْٜمَ٤م َسمٞمْٜم َُٝم ْؿ ا ًْم َٕمدَ َاو َة َوا ًْمٌَ ْٖم َْمة٤م َ )[ اعم٤مئةدة ]23

أي ضمٕمٚمٜم٤م .وهمػمﻫ٤م ُمـ أي٤مت.
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إؾمٜم٤مد اًمرسم إمم اًمتج٤مرة دمقز ذم ﻫذا اًمًٞم٤مق.
ي٘مقل اًمٗمرا " :رسمام ىم٤مل اًم٘م٤مئؾ :يمٞمػ شمرسم اًمتجة٤مرة وإٟمةام يةرسم اًمرضمةؾ اًمتة٤مضمر؟
وذًمؽ ُمـ يمالم اًمٕمرب ،رسم سمٞمٕمؽ وظمنة سمٞمٕمةؽ ،ومكًةـ اًم٘مةقل سمةذًمؽٕ ،ن اًمةرسم
واخلنةةان إٟمةةام يٙمةةقن ذم اًمتجةة٤مرة ،ومٕمٚمةةؿ ُمٕمٜمةة٤مه ،وُم ٚمةةف ُمةةـ يمةةالم اًمٕمةةرب :ﻫةةذا ًمٞمةةؾ
ٟم٤مئؿ."...

()8

واًمٗمرا ﻫٜم٤م يمً٤مسم٘مٞمف ُمـ اعمٗمنيـ يرد اعمٕمٜمك اًمقارد ذم أي٦م ًمٙمةالم اًمٕمةرب ،ﻫةذا
ُمـ ضمٝم٦م وُمـ ضمٝم٦م أظمرى يٌلم أن اًمرسم واخلً٤مرة يٙمقن ذم اًمتجة٤مرةٟٓ 6مٍمةا ذﻫةـ
اًم٘م٤مرئ إمم رسم اًمت٤مضمر ًمقضمقد اًمّمٚم٦م سملم اًمتج٤مرة واًمت٤مضمر ومٕمٚمؿ ُمٕمٜم٤مه وًمةق يمة٤من اعمٕمٜمةك
هم٤مُمْم٤م عم٤م ص اؾمتخداُمف 6وًمذا ٟمجد اًمٗمرا يرومض سمٕمض اعمج٤مز اًمذي ية١مدي إمم ًمةٌس
ذم اًمٗمٝمؿ يم٘مقًمؽ( :ظمن قمٌد ) إذا يمٜم٧م شمريد أن دمٕمؾ اًمٕمٌد دم٤مرة ٓ شم٤مضمرا ،وم٤ممجٛمٚمة٦م
وُمٕمٜمك جم٤مزية٤م :طمةلم يٙمةقن
ُمٕمٜمك طم٘مٞم٘مٞم٤م وﻫق :ظمً٤مرة اًمٕمٌد عم٤مل ؾمٞمده
ً
حتتٛمؾ اعمٕمٜمٞملم ً
اًمٕمٌد ٟمٗمًف دمة٤مرة .يةرومض اًمٗمةرا ﻫةذا اًمؽميمٞمة٥م ٕٟمةف يًةٌ٥م اًمٖمٛمةقض اًمةذي يٙمتٜمةػ
اعمٕمٜمك ويٕمقىمٜم٤م قمـ ومٝمؿ اعمراد ٕن يمةال اعمٕمٜمٞمةلم حيتٛمةؾ اعمٕمٜمةك احل٘مٞم٘مةل واعمجة٤مزي .وٓ
ُمرضم وٓ ىمريٜم٦م ٕطمده٤م قمغم أظمر.
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ويًتخدم اًمٗمرا أطمٞم٤مٟم٤م ًمٗمظ "آشمًة٤مع" ًمٚمدًٓمة٦م قمةغم إؾمةٜم٤مد اًمٗمٕمةؾ ًمٖمةػم وم٤مقمٚمةف
سمةدٓ ُمةـ "اًمتجةةقز" ،ويتقىمةػ أيْمةة٤م قمٜمةد "اًمتجةة٤موز" اًمةذي يٙمةةقن ذم دًٓمة٦م اًمّمةةٞمٖم٦م
اًمٍمومٞم٦م ُم ؾ دًٓم٦م اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ قمغم اؾمؿ اعمٗمٕمقل.
ي٘مةةقل اًمٗمةةرا ذم ىمقًمةةف شمٕمةة٤ممم( :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ) [انقارعر  " :]7 :ومٞمٝمةة٤م
اًمرو٤م ،واًمٕمرب شم٘مقل :ﻫذا ًمٞمؾ ٟمة٤مئؿ ،وه يمة٤مشمؿ ،وُمة٤م داومةؼ ،ومٞمجٕمٚمقٟمةف ومة٤مقمال وﻫةق
ُمٗمٕمقل ذم إصؾ ،وذًمؽ أهنؿ يريدون وضمةف اعمةدح واًمةذم ومٞم٘مقًمةقن ذًمةؽ ٓ قمةغم سمٜمة٤م
اًمٗمٕمؾ وًمق يم٤من ومٕمال ُمٍمطم٤م مل جيز ذًمؽ ومٞمف." ...

()3

ــــــ
(ُ )2مٕم٤مين اًم٘مرآن ٕي زيمري٤م اًمٗمرا  ،دار قم٤ممل اًمٙمت٥م ،اًمٓمٌٕم٦م اًم ٤مًم ٦م 2304ﻫة .21-23/2
( )1اٟمٔمر :آدم٤مه اًمٕم٘مكم ذم اًمتٗمًػم ٟمٍم أسمق زيد ،ص 203 ،204واٟمٔمر ُمٕم٤مين اًم٘مرآن .241/4
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يمام يتقىمػ قمٜمد (اعمج٤مز اعمرؾمؾ) ىمٌؾ أن يٓمٚمؼ قمٚمٞمف ﻫذا اعمًٛمك وىمتاذ ُم ؾ ىمقًمةف:
رضسمةة ً٤م
إن ُمٕمٜمةةك اًمٞمٛمةةلم اًم٘مةةقة واًم٘مةةدرة ذم ىمةةقل اهلل شمٌةة٤مر وشمٕمةة٤مممَ ( :وم َ
ةةرا َغ َقم َٚمةة ْٞم ِٝم ْؿ َ ْ
سمِ٤م ًْم َٞم ِٛم ِ
لم)اًمّم٤موم٤متُ ،54 :مًتدٓ يمٕم٤مدشمف قمغم صك٦م شمٗمًػمه سمِمٕمر اًمٕمرب:
إذا ُم٤م هم٤مي٦م رومٕم٧م عمجد *** شمٚم٘م٤مﻫ٤م قمراسمةةة٦م سم٤مًمٞمٛمةةلم
ي٘مقل أسمق زيد" :ويتقىمػ اًمٗمرا ؿمة٠من ُمٕمة٤مرصه أي قمٌٞمةدة ،أُمة٤مم جمة٤مز احلةذ ذم
آي٤مت يم ػمة وﻫق يًٚمؽ ُمًٚمٙمف ذم احلرص قمغم شمٕمٞمةلم اعمكةذو وحتديةده ،ي٘مةػ أُمة٤مم
ىمقًمةةف شمٕمةة٤ممم( :ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ) [انبقررة ً ]56 :مٞم٘مةةقل:
"ُمٕمٜم٤مه -واهلل أقمٚمؿ -وميب وم٤مٟمٗمجرت .ومٕمر سم٘مقًمةفَ " :ومة٤مٟم َٗم َج َر ْت " أٟمةف ىمةد رضب،
وم٤ميمتٗمك سم٤ممجقابٟٕ ،مف أدى قمـ اعمٕمٜمك" ...

()8

ويمةام اؿمةؽمط اًمٗمةرا ؾمة٤مسم٘م٤م ذم " اًمتجةقز" ووةقح اعمٕمٜمةةك ودًٓمة٦م اًمٚمٗمةظ قمٚمٞمةةف6
يشرتط جلواز احلذف ن يؽون ادعـى مػفوما وإٓ مل جيز احلذ طمتك ٓ ي٘مع اًم٘م٤مرئ ذم
ًمٌس ُمـ اعمٕمٜمك.

()3

وٟمٍم أسمق زيد اًمذي يتٛمًة سمة٤مًمؽماث اإلؾمةالُمل ًمٞمْمةٗمل اًمنمةقمٞم٦م قمةغم ُمٜمٝمجةف
اًمت٠مويكم ويٜم٘مؾ يمٞمػ أهنؿ شمقىمٗمقا ذم اعمج٤مز طمةلم يةقﻫؿ ًمًٌة٤م ،أو طمةلم ٓ يٙمةقن اعمٕمٜمةك
 3002حبث
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ُمٕمٚمقُمةة٤م ؾمةةٜمجده ٓطم٘مةة٤م ذم شمٓمٌٞم٘م٤مشمةةف عمنمةةوقمف اًمتةة٠مويكم يتٜم٤مؾمةةك ﻫةةذا اًمت٘مريةةر اًمةةذي
يًتخدُمف ﻫٜم٤م وي٘مٗمز قمغم اًم٘مريٜم٦م اًمتل يٕمؽم هب٤م.
يمةةام أن اًمٗمةةرا وُمٕمةة٤مرصه أسم ة٤م قمٌٞم ةدة يةةدظمالن ذم أؾمةةٚمقب (اًمتجةة٤موز) اؾمةةتخدام
اًمْمامئر اًمٕم٤مىمٚم٦م ًمٖمػم اًمٕم٤مىمؾ واًمٗمرق سمٞمٜمٝمام أن اًمٗمرا يدظمؾ ذم امج٤مٟم٥م اًمتٗمّمٞمكم ذم طملم
يٙمتٗمةةل أسمةةق قمٌٞمةةدة سم٤مإلؿمةة٤مرة اعمجٛمٚمةة٦م ،واعمةةؼمر اًمةةذي يًةةقغ ُم ةةؾ ﻫةةذا إؾمةةٚمقب ﻫةةق
"اًمتِمةةةٌٞمف" ومٗمةةةل ىمقًمةةةف شمٕمةةة٤ممم( :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ) [اننً ررم ]61 :وىمقًمةةةف:
ــــــ
( )2آدم٤مه اًمٕم٘مكم ذم اًمتٗمًػم ٟمٍم أسمق زيد ،ص.201
( )1اٟمٔمر :اعمرضمع اًمً٤مسمؼ ،ص.202
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 ]4:وهمػمﻫةة٤م ُمةةـ أيةة٤مت ﻫٜمةة٤م شمِمةةٌٞمف سمةةلم أومٕمةة٤مل اًمٜمةةققملم،

وسم٤مًمت٤مزم ضم٤مز إؾمٜم٤مد وامئر اًمٕم٘مال ًمٖمػم اًمٕم٘مال  ،يمام ضم٤مز إؾمٜم٤مد وةامئر اًمٕم٘مةال ًمٚمجةامد
ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم( :ﭹ ﭺ ﭻ) [انكه

 ]77:وذم يمال احل٤مًمتلم دم٤موز ذم اإلؾمٜم٤مد وًمٙمٜمف دم٤موز

ُمؼمر سمقضمقد اًمرؤي٦م اًمٜمكقي٦م ذم اعمج٤مز.

()8

ويٜمتٝمل ٟمٍم أسمةق زيةد سمٕمةد يمةؾ ﻫةذه اًمتكٚمةٞمالت واؾمةتٕمراض يمةالم اًمٗمةرا وأي
قمٌٞمدة ومم٤مرؾمتٝمام ًمٚمت٠مويؾ -وإن مل يٙمـ اًمت٠مويؾ اعمٙمتٛمؾ اًمذي يرُمل إًمٞمف ٟمٍمة ٓطم٘مة٤م-
إمم ىمقًمفُ" :مـ اًمقاو ذم يمؾ ﻫذه اًمتكٚمٞمالت ًمٚمؽمايمٞم٥م اعمج٤مزية٦م ذم اًم٘مةرآن أن اًمٗمةرا
ويمذًمؽ أسم٤م قمٌٞمدة شمقىمٗم٤م قمٜمد ُمرطمٚم٦م اًمٙمِمػ قمـ اعمٕمٜمك ،وسمٞم٤من شمقاومؼ اًمؽميمٞمة٥م اًم٘مةرآين
ُمع شمرايمٞم٥م اًمٚمٖم٦م اًمِم٤مئٕم٦م ذم اًمِمةٕمر ويمةالم اًمٕمةرب ،ويم٤مٟمة٧م زاوية٦م اًمتكٚمٞمةؾ قمٜمةد يمةؾ
ُمٜمٝمام ُمت٠مصمرة سم ٘م٤مومتٝمام ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م ،وسمٓمٌٞمٕم٦م اعمٝمٛم٦م اًمتل واضمٝم٤مﻫ٤م ُمـ ٟم٤مطمٞمة٦م أظمةرى .ويمة٤من
ُمةةـ اًمٓمٌٞمٕمةةل ذم ُم ةةؾ ﻫةةذه اعمرطمٚمةة٦م أن ٓ يةةدر اعمٗمنة اًمٗمةة٤مرق سمةةلم اًمؽميمٞمةة٥م اعمٌةة٤مح،
واًمتٕمٌػم آؾمتٕم٤مري أو اعمج٤مزي ،ذًمؽ اًمؽميمٞم٥م اًمذي ٟمٕمتؼمه اًمٞمقم أيم ر اًمقؾمة٤مئؾ أهٞمة٦م
ٓيمتِم٤م اعمٕم٤مين امجديدة وُمـ صمؿ يٕمد رضورة ًمٖمقية٦م شمتٓمةقر ُمةـ ظمالًمةف اًمٚمٖمة٦م ًمٚمتٕمٌةػم
قمـ ُمدريم٤مت ضمديدة أو شمٕمؼم ُمـ ظمالًمةف قمةـ ُمة٤م ﻫةق ُمٕمةرو إمم ُمة٤م مل يٕمةر سمٕمةد"

()3
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وي٘مقل " :إذا يمٜم٤م قمٜمد أي قمٌٞمدة وضمدٟم٤م اعمّمٓمٚم واؾمع اًمدًٓم٦م يتٜم٤مول أؾمة٤مًمٞم٥م اًمٕمرسمٞمة٦م
أو ـمرق اًمتٕمٌػم قم٤مُم٦م ،وإذا يمٜم٤م قمٜمد اًمٗمرا وضمدٟم٤م اؾمتٕمامٓ ًمٙمٚمٛمة٦م "دمةقز" سمةدل اعمجة٤مز
وُمٕمٜمك أىمرب ًمٚمٛمٕمٜمك آصٓمالطمل ،وم٢مٟمٜم٤م قمٜمد امج٤مطمظ ٟمجد اعمّمةٓمٚم ىمةد حتةدد حتةددا
يم٤مُمال ًمٞمِمػم إمم يمؾ إٟمقاع اًمٌالهمٞم٦م يم٤معم ؾ واًمتِمٌٞمف وآؾمتٕم٤مرة واًمٙمٜم٤مي٦م"

()2

إن امجةة٤مطمظ جيٕمةةؾ اعمجةة٤مز ىمًةةٞمام ًمٚمك٘مٞم٘مةة٦م ويٙمةةقن هبةةذا ومٝمٛمةةف ومٝمةةام اصةةٓمالطمٞم٤م
ومٜمجده ي٘مقل ُم ال" :ومالؾمؿ امجقد ُمقوٕم٤من :أطمده٤م طم٘مٞم٘م٦م وأظمةر جمة٤مز وم٤محل٘مٞم٘مة٦م ُمة٤م
ــــــ
( )2اٟمٔمر آدم٤مه اًمٕم٘مكم ذم اًمتٗمًػم ٟمٍم أسمق زيد ،ص.203
( )1اعمرضمع اًمً٤مسمؼ ص.220
( )4اعمرضمع اًمً٤مسمؼ ص.222
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()8

يم٤من ُمـ اهلل ،واعمج٤مز اعمِمتؼ ًمف ُمـ ﻫذا آؾمؿ" .
إن ٟمٍم أسمق زيد هبذا اًمٓمرح وهبذا آؾمتخدام ًمٚمٗمظ (اعمج٤مز) واًمتٕم٤مُمؾ سمةف وًمٗمةظ
(اًمت٠مويةةؾ) واؾمةةتخداُمف ُمةةـ ىمٌةةؾ اعمٗمنةةيـ يةةرى أن ﻫةةذا ىمةةد ضمٕمةةؾ ىمةةداُمك اعمٗمنةةيـ
يًتخدُمقن ُمّمٓمٚم (اًمت٠مويؾ) سم٤مقمتٌ٤مره "اعمّمٓمٚم إُم ؾ ًمٚمتٕمٌػم قمـ قمٛمٚمٞم٤مت ذﻫٜمٞمة٦م
()3

قمغم درضم٦م قم٤مًمٞم٦م ُمـ اًمٕمٛمةؼ ذم ُمقاضمٝمة٦م اًمٜمّمةقص واًمٔمةقاﻫر" .ويةرى أسمةق زيةد أٟمةف
ٕضمؾ ﻫذا اًمًٌ٥م اؾمتخدُمف اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي ذم شمٗمًػمه يم ػما ،ويمةذًمؽ ومٕمةؾ ؾمةٞمٌقيف
طملم ضمٕمؾ يمؾ ُم٤م ضم٤م ذم احلذ واإلوةامر ُمةـ ىمٌٞمةؾ (اًمت٠مويةؾ) سمةؾ طمتةك طمدي ةف قمةـ
امج٤مري قمغم ؾمٜمـ اًمٕمرب وًمٖمتٝمؿ واخل٤مرج قمـ ذًمؽ ُمـ ىمٌٞمؾ اًمت٠مويؾ .سمؾ يٕمد ٟمٍم أسمةق
()2

زيد ىمْمٞم٦م (اًمت٠مويؾ) قمٜمد ؾمٞمٌقيف أوؾمع ُمـ طمدود اًمدراؾم٦م اًمتل يتٌٜم٤مﻫ٤م .
ًمٞمس اًمٗمةرا وأسمةق قمٌٞمةدة وُمةـ ىمةٌٚمٝمام اسمةـ قمٌة٤مس وجم٤مﻫةد وُم٘م٤مشمةؾ وهمةػمﻫؿ إٓ
سمٕمْم٤م ُمـ اًمةٜمامذج اًمؽماصمٞمة٦م ممةـ ؾمةٚمٙمقا ُمةٜمٝم٩م اًمت٠مويةؾ قمةؼم ـمريةؼ اًمتٗمًةػم واًمتقوةٞم
واًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٜمّمقص ذم ٟمٔمر ٟمٍم أسمق زيد ،وﻫق طملم يًتدقمل ﻫةذه إؾمةام ومٝمةق ذم
اًمقاىمع يًتدقمل يمؾ أصم٤مر اًمتل اؾمتخدُم٧م ًمٗمظ (اًمت٠مويؾ) رصاطمة٦م أو ًمٗمةظ (اًمتجةقز)
و(اًمتج٤موز) أو (اًمٙمٜم٤مي٦م) و(احلذ ) وهمػمﻫ٤م ُمـ إؾم٤مًمٞم٥م اًمداًم٦م قمغم اؾمتخدام اعمجة٤مز
 3002حبث
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وسم٤مًمت٤مزم شمٕمدد اعمٕم٤مين وشمٜمققمٝم٤م سمكً٥م احلة٤مل اعمّمة٤مطمٌ٦م ًمٚمٗمةظ ،وُمة٤م حتدصمةف ُمةـ شمٖمٞمةػم ذم
اعمٕمٜمك ِ
وشمٖمػم ذم اًمدًٓم٦م.
ي٘مقل أسمق زيد" :وم٤مًمؽماث ذم اًمٜمٝم٤مي٦م ُمٚمؽ ًمٜم٤م ،شمريمف ًمٜم٤م أؾمالومٜم٤م ٓ ًمٞمٙمقن ىمٞمدا قمغم
طمريتٜم٤م وقمغم طمريمتٜم٤م ،سمؾ ًمٜمتٛم ٚمف وٟمٕمٞمد ومٝمٛمف وشمٗمًةػمه وشم٘مقيٛمةف ُمةـ ُمٜمٓمٚم٘مة٤مت هقُمٜمة٤م
()3

اًمراﻫٜم٦م" .
ــــــ
( )2آدم٤مه اًمٕم٘مكم ذم اًمتٗمًػم ٟمٍم أسمق زيد ،ص.222
( )1إؿمٙم٤مًمٞم٤مت اًم٘مرا ة وآًمٞم٤مت اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ص.254
( )4اٟمٔمر :اعمرضمع اًمً٤مسمؼ ص - 122ص.140 - 111
( )3اعمرضمع اًمً٤مسمؼ ص.12
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وذم حم٤موًمةة٦م ٟمٍمة أسمةةق زيةةد إوةةٗم٤م اًمنمةةقمٞم٦م قمةةغم ىمرا شمةةف اًمت٠مويٚمٞمةة٦م يٜمةة٤مىمش صمٜم٤مئٞمةة٦م
اعمكٙمؿ واعمتِمة٤مسمف ،اًمةقاردة ذم اًم٘مةرآن اًمٙمةريؿ ذم ىمقًمةف ضمةؾ وقمةال( :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀
﯁ ﯂      ) [آل عً ررةاٌ]7 :

ويًةةةتٕمرض آرا اعمت٘مةةةدُملم ذم سمٞمةةة٤من

ُمٕمٜمك اعمكٙمؿ واعمتِم٤مسمف ومٞمٜم٘مؾ قمةـ اإلُمة٤مم اًمٓمةؼمي روايتةلم قمةـ اسمةـ قمٌة٤مس إومم :أن
ُمٕمٜمك اعمتِم٤مسمف احلةرو اعم٘مٓمٕمة٦م اًمةقاردة ذم أوائةؾ سمٕمةض ؾمةقر اًم٘مةرآن اًمٙمةريؿ ،واًمتةل
امجٛمةؾ ،قمةغم أن ؾمةٌ٥م ٟمةزول أية٦م ﻫةق ـمٛمةع سمٕمةض اًمٞمٝمةقد ذم
شمقاومؼ طمرو طمً٤مب ّ
ُمٕمروم٦م ُمدة سم٘مة٤م أُمة٦م حمٛمةد  ،ويٕمتةؼم ٟمٍمة أسمةق زيةد ﻫةذه اًمرواية٦م همةػم ُم٘مٌقًمة٦م سمًةٌ٥م
وٕمٗمٝم٤م وٕن ُمدة سم٘م٤م أُم٦م حمٛمةد ممة٤م اؾمةت٠مصمر اهلل سمٕمٚمٛمةف ومٛمةـ اًمٓمٌٞمٕمةل أن شمٜمٗمةل اًمرواية٦م
إُمٙم٤مٟمٞم٦م ُمٕمروم٦م اعمتِم٤مسمف.
واًم ٤مٟمٞم٦مُ :م٤م رواه قمـ اسمـ قمٌ٤مس ُمـ أن اعم٘مّمقد سم٤معمكٙمؿٟ :م٤مؾمخ اًم٘مةرآن وطمالًمةف
وطمراُمف وطمةدوده وومرائْمةف وُمة٤م ية١مُمـ سمةف ويٕمٛمةؾ سمةف ،أي آية٤مت إطمٙمة٤مم اًمتةل حتةدد
احلالل واحلةرام .أُمة٤م اعمتِمة٤مسمف :ومٝمةق ُمٜمًةقظمف وُم٘مدُمةف وُمة١مظمره وأُم ٤مًمةف وأىمًة٤مُمف وُمة٤م
 3002حبث
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ي١مُمـ سمف وٓ يٕمٛمؾ سمف .أي أي٤مت اًمتل ٓ شمتّمؾ سم٤مًمتنميع ،وﻫذا يؼمر ىمةقل اسمةـ قمٌة٤مس
قمـ ٟمٗمًف سم٠مٟمف ممـ يٕمٚمؿ شم٠مويٚمف ،ويٗمن أيْم٤م ىمقًمف قمـ اخلةقارج إهنةؿ ي١مُمٜمةقن سمٛمكٙمٛمةف
وهيٚمٙمقن قمٜمد ُمتِم٤مهبف أي أهنؿ ي٘مٞمٛمقن أطمٙم٤مُمف وطمدوده وومرائْمف وًمٙمٜمٝمؿ ٓ يٕمرومةقن
ُمٜمًقظمف وٓ شم٠مويٚمف.
يمام يٜم٘مؾ أسمق زيد قمـ اإلُم٤مم اًمٓمؼمي رواي٦م صم٤مًم ٦م :قمـ اًمرسمٞمع ىم٤مل :قمٛمةدوا -يٕمٜمةل
اًمقومةد اًمةذيـ ىمةدُمقا قمةغم رؾمةةقل اهلل ُ مةـ ٟمّمة٤مرى ٟمجةران -ومخ٤مصةٛمقا اًمٜمٌةةل  ذم
اعمًٞم  ،ىم٤مًمقا أًمً٧م شمزقمؿ أٟمف يمٚمٛم٦م اهلل وروح ُمٜمف؟ ىم٤مل سمغم! ىمة٤مًمقا ومكًةٌٜم٤م! ومة٠مٟمزل اهلل
( :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ) [آل عً ررةاٌ ]7 :صمةةةؿ إن اهلل ضمةةةؾ
صمٜم٤مؤه أٟمزل( :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ) [آل عًةاٌ.]65 :
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ويٕم٘م٥م ٟمٍم أسمق زيد سم٠من ﻫذه اًمرواية٦م إظمةػمة ﻫةل إىمةرب ًمًةٞم٤مق أية٦مٕ ،ن
اًمٜمّم٤مرى طم٤مضمقا اًمٜمٌل  سمٙمقن قمٞمًك يمٚمٛم٦م اهلل ُمتٛمًٙملم سمام حيتٛمؾ اًمت٠مويةؾ ومة٠مٟمزل
اهلل شمٕم٤ممم ىمقًمف (ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ) [آل عًةاٌ ]65 :شم٘مريٕمة٤م اةؿ وشمٗمًةػما عمة٤م
شمِم٤مسمف قمٚمٞمٝمؿ وشمٌٞمٞمٜم٤م سمٚمٗمظ واو ٓ حيتٛمؾ اًمت٠مويؾ وًمػمدﻫؿ سمٛمكٙمةؿ اًم٘مةرآن إمم احلةؼ
اًمذي زاهمقا قمٜمف.
صمؿ يٜم٘مؾ ٟمٍم أسمق زيد رواي٦م أظمرى قمـ جم٤مﻫد يقاومؼ ومٞمٝمة٤م اسمةـ قمٌة٤مس ذم شمٕمريةػ
اعمكٙمؿ ،وخي٤مًمٗمف ذم شمٕمريػ اعمتِم٤مسمف .وم٤معمكٙمؿ قمٜمةده ُمة٤م ومٞمةف طمةالل وطمةرام ،وُمة٤م ؾمةقى
ذًمؽ ومٝمق ُمتِم٤مسمف يّمدق سمٕمْمف سمٕمْمة٤م ُم ةؾ ىمقًمةف شمٕمة٤ممم( :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ)
[انبق ررة  ]65 :وىمقًمةةةف ( :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ) [األَع رراو]666 :

وهمػمﻫ٤م ُمـ أي٤مت...
()8

ويٜم٘مؾ أظمػما رواي٦م حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر اسمـ اًمةزسمػم اًمةذي يٕمةر اعمكٙمةؿ واعمتِمة٤مسمف
شمٕمريٗم٤م يٚمٛم ومٞمف يمام يرى أسمق زيد إمم ضم٤مٟم٥م (اًمقوقح واًمٖمٛمقض) ُمةـ دون شمٍمةي ،
ومػمى أن اعمكٙمامت :ومٞمٝمـ طمج٦م اًمرب ،وقمّمٛم٦م اًمٕمٌ٤مد ،ودومع اخلّمقم واًمٌ٤مـمةؾً ،مةٞمس
ا٤م شمٍميػ وٓ حتريػ قمام ووٕم٧م ًمف ،واعمتِم٤مهب٤مت :ومٝمل ُمتِم٤مهب٤مت ذم اًمّمةدق ،اةـ
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شمٍميػ وحتريػ وشم٠مويؾ وومٞمٝم٤م اسمتال ُمـ اهلل ًمٕمٌ٤مدة يمام اسمتالﻫؿ ذم احلالل واحلرام.
يْمٞمػ أسمق زيد سم٠من اًمٓمةؼمي يتٌةع ﻫةذه اًمرواية٤مت ذم يمةؾ ضمقاٟمٌٝمة٤م ،أي ذم ؾمةٌ٥م
اًمٜمزول وُمٕمٜمك اعمتِم٤مسمف واًمت٠مويؾ وإقمراب أي٦م قمغم اًم٘مٓمع ٓ اًمٕمٓمػ.

()3

ٟمٕمةةقد ًمٜمةةرسمط سمةةلم ومٙمةةرة ٟمٍمةة أسمةةق زيةةد ذم (اًمت٠مويةةؾ) وومٝمٛمةةف عمٕمٜمةةك (اعمكٙمةةؿ
واعمتِم٤مسمف) 6ومٜمجده ذم طمدي ف قمـ دًٓم٦م ًمٗمظ اًمت٠مويؾ ذم اًمٚمٖم٦م ويمقٟمف يٕمٜمل ( اًمرضمةقع إمم
ــــــ

( )2حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر سمـ اًمزسمػم اًم٘مري إؾمدي اعمدين حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر سمـ أي ـم٤مًمة٥م سمةـ قمٌةد اعمٓمٚمة٥م اا٤مؿمةٛمل
قمةكم ،سمٕمةد
اًم٘مري ،أسمق اًم٘م٤مؾمؿ :صك٤مي .وًمد سمة٠مرض احلٌِمة٦مقمغم قمٝمةد اًمٜمٌةل  وشمةزوج أم يمٚم ةقم سمٜمة٧م ّ
قمٛمر .ويم٤من ي٘مقل اًمِمٕمر ،وؿمٝمد صٗملم واقمؽم ومٞمٝم٤م ُمةع قمٌٞمةد اهلل سمةـ قمٛمةر سمةـ اخلٓمة٤مب وم٘متةؾ يمةؾ ُمةٜمٝمام
أظمر قم٤مم  43ﻫة ،راضمع إقمالم ًمٚمزريمكم .25/2
( )1اٟمٔمر :آدم٤مه اًمٕم٘مكم ذم اًمتٗمًػمٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.232 - 231
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إصؾ) ُمـ ضمٝم٦م (واًمقصقل إمم اًمٖم٤مي٦م أو اًمٕم٤مىمٌ٦م) ُمـ ضمٝم٦م أظمرى 6يٕمٞمد ًمٗمةظ اًمت٠مويةؾ
ًمٞمدل قمةغم طمريمة٦م اًمٌمة أو اًمٔمة٤مﻫرة إمم أطمةد ادمة٤مﻫلم إُمة٤م إمم إصةؾ أو آدمة٤مه ٟمكةق
اًمٖم٤مي٦م ،ومٞمٙمقن اًمت٠مويؾ طمريم٦م ذﻫٜمٞم٦م قم٘مٚمٞم٦م ذم إدرا اًمٔمةقاﻫرٟٕ ،مةف يْمةٞمػ اًمت٠مويةؾ إمم
إطم٤مدي٨م ،إطمالم ،احل٥م ،اًمرؤي٦م ،اًمٗمٕمؾ ٓ ،إمم طمريم٦م ُم٤مدي٦م 6وسم٤مًمت٤مزم يةرى أسمةق زيةد
أٟمف "إذا يم٤من اًمت٠مويؾ طمريم٦م ذﻫٜمٞم٦م إلدرا اًمٔمقاﻫر ،أُمٙمـ ًمٜم٤م أن ٟمٗمٝمؿ أية٦م اعمِمةٙمٚم٦م ذم
اًمٗمٙمر اًمديٜمل وﻫل آي٦م اعمكٙمؿ واعمتِم٤مسمف ...وم٤مٔي٦م شمتكدث قمـ طمريم٦م اشمٌ٤مع وﻫل طمريمة٦م
ذﻫٜمٞم٦م ٓ ُم٤مدي٦م ًمٚمٛمتِم٤مسمف ،وذًمؽ ًمتك٘مٞمؼ ﻫدوملم وذًمؽ سمدًٓم٦م اعمٗمٕمةقل ٕضمٚمةف (اسمتٖمة٤م )
هةة٤م (اًمٗمتٜمةة٦م) و(اًمت٠مويةةؾ) وُمٕمٜمةةك ذًمةةؽ أن احلريمةة٦م اًمذﻫٜمٞمةة٦م طمريمةة٦م ذم ادمةة٤مه (ﻫةةد )
و(هم٤ميةة٦م) ٕهنةة٤م طمريمةة٦م (اشمٌةة٤مع) ٓ (رضمةةقع) وًمةةذًمؽ ومةة٤معمٕمٜمك اعم٘مّمةةقد ُمةةـ اًمت٠مويةةؾ ﻫةةق
اًمقصقل إمم اًمٖم٤مي٦م وﻫذا اعمٕمٜمك يتج٤موب ُمع "اسمتٖم٤م اًمٗمتٜمة٦م" وم٤مًمٖم٤مية٦م ُمةـ اشمٌة٤مع اعمتِمة٤مسمف
()8

إي٘م٤مع اًمٗمتٜم٦م واًمقصقل إمم هم٤ميتف وقم٤مىمٌتف " يرى أسمق زيد أن اعمت٘مدُملم أظمٓم١موا ذم ومٝمةؿ
دًٓم٦م اًمت٠مويؾ ُمـ ضمٝم٦م وأظمٓم١موا ذم ضمٕمؾ أي٦م حتٙمؿ ُمٕمٜمك اعمتِم٤مسمف وشمْمع ًمف ىم٤مٟمقٟم٤م ُمـ
ضمٝم٦م أظمرى ،وﻫٙمذا وم٤مًمت٠مويؾ اعمٜمٝمل قمٜمف ﻫةق اًمةذي يٙمةقن سمٖمةرض اًمٗمتٜمة٦م ،أُمة٤م اًمت٠مويةؾ
اًمذي ٓ يٕمٚمٛمف إٓ اهلل ومٝمق اًمٖم٤مي٦م واًمٕم٤مىمٌ٦م اعمجٝمقًم٦م ًمٚمٌنم.

()3

ُمدقمام ﻫذه اًمٗمٙمرة سم٘مقل

اسمـ ىمتٞمٌ٦م "وًمًٜم٤م ممـ يزقمؿ أن اعمتِم٤مسمف ذم اًم٘مرآن ٓ يٕمٚمٛمةف اًمراؾمةخقن ذم اًمٕمٚمةؿ ،وﻫةذا
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همٚمط ُمـ ُمت٠موًمٞمف قمغم اًمٚمٖم٦م واعمٕمٜمةك ،ومل يٜمةزل اهلل ؿمةٞما٤م ُمةـ اًم٘مةرآن إٓ ًمٞمٜمٗمةع سمةف قمٌة٤مده
ويدل سمف قمغم ُمٕمٜمك أراده ،ومٚمق يم٤من اعمتِم٤مسمف ٓ يٕمٚمٛمف همػمه ًمٚمزُمٜم٤م ًمٚمٓم٤مقمـ ُم٘مة٤مل ،وشمٕمٚمةؼ
قمٚمٞمٜم٤م سمٕمٚم٦م"

()2

ي٘مقدٟم٤م ٟمٍمة أسمةق زيةد سمٕمةد ﻫةذا اإلهية٤مم ذم ُمٕمٜمةك اعمكٙمةؿ واعمتِمة٤مسمف إمم أن اًمةٜمص
اًم٘مرآين ىم٤مسمؾ ًمٚم٘مرا ة اعمٜمتج٦م اًمتل ٓ اد إمم اًمٗمتٜم٦م وًمٙمٜمٝم٤م شمتٖمٞم٤م اًمّمقاب وشمٌك٨م قمةـ
احل٘مٞم٘م٦م وومؼ ىمقاقمد اًمتكٚمٞمؾ واًمٙمِمػ.
ــــــ

(ُ )2مٗمٝمقم اًمٜمصٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.142
( )1اٟمٔمر :اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.142
( )4آدم٤مه اًمٕم٘مكم ذم اًمتٗمًػمٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.234
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الباب األول

ذم ىمرا شمف عمنموع أسمق زيد يقاوم٘مف ويرى أن اًمٜمص اعمٛمٞمز

ﻫق اًمٜمص اًمةذي حيتة٤مج ًمٚمٙمِمةػ ٕن "اًمةٜمص اعمكٙمةؿ ذو اًمٌٕمةد اًمقاطمةد اًمةذي يٙمةقن
أطمةة٤مدي اعمٕمٜمةةك اُمؼميةة٤مزم اًمتّمةةقر ،ﻫةةق قمٛمةةؾ ٓ يًةةتدقمل اًم٘مةةرا ة ...وطمةةده اخلٓمةة٤مب
اعمختٚمةػ اعمٚمتةٌس اعمةةراوغ وأقمٜمةل سمةف اخلٓمةة٤مب اًمةذي يٙمةقن ُمتِمةة٤مسمف أية٤متُ ،متِمة٤مسمؽ
اًمدٓٓتُ ،متٕمدد اعمًتقي٤متُ ،مؽمايم٥م اًمٓمٌ٘م٤مت ،وطمده ُم ةؾ ﻫةذا اًمةٜمص يتةٞم إُمٙمة٤من
اًم٘مرا ة احلٞم٦م اًمٙم٤مؿمٗم٦م"

()3

ويمام أؾمس ٟمٍم أسمق زيد ًمنمقمٞم٦م (اًمت٠مويؾ) ُمـ ظمالل اًمٓمرح اعمٕمتززم وُمـ ظمالل
آرا اعمت٘مدُملم ُمـ اًمّمك٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم ُمـ اعمٗمنيـ واعمٝمتٛملم سمٕمٚمقم اًم٘مرآنٟ ،مجده يٗمت
ٟم٤مومذة ًمنمقمٞم٦م (اًمت٠مويؾ) ُمـ ظمالل ـمرح اًمٗمالؾمٗم٦م اعمًٚمٛملم وحتديدا ُمـ ظمةالل ومٚمًةٗم٦م
اسمـ رؿمد ،ومٞم٘مرر سم٠من اًمت٠مويؾ رضورةٟٕ 6مةف ؾمةٞمٙمقن اًمٕم٤مصةؿ ُمةـ وضمةقد شمٕمة٤مرض سمةلم
(اخلٓم٤مب اًم٘مرآين) و(اًمؼمﻫة٤من) ،ويمةقن اخلٓمة٤مب اًمنمةقمل ُمقضمٝمة٤م مجٛمٞمةع اًمٜمة٤مس قمةغم
اظمةةتال ُمِمةة٤مرهبؿ وىمةةدرااؿ اًمذﻫٜمٞمةة٦م ،ومةة٢من ﻫةةذه اًمٓمٌٞمٕمةة٦م اًمِمةةٛمقًمٞم٦م دمٕمةةؾ (اًمت٠مويةةؾ
اعمج٤مزي) رضورة ُمـ طمٞم٨م أٟمف اًمقؾمٞمٚم٦م اعم غم ًمٚمٛمك٤مومٔم٦م قمغم اٟمٗمت٤مح اخلٓم٤مب اًم٘مرآين.
ي٘مقل اسمـ رؿمد" :وٟمكـ ٟم٘مٓمع ىمٓمٕم٤م أن يمؾ ُم٤م أدى إًمٞمف اًمؼمﻫة٤من وظم٤مًمٗمةف فمة٤مﻫر
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اًمنمع أن ذًمؽ ىم٤مسمؾ ًمٚمت٠مويؾ قمغم ىمة٤مٟمقن اًمت٠مويةؾ اًمٕمةري ،وﻫةذه اًم٘مْمةٞم٦م ٓ يِمةؽ ومٞمٝمة٤م
ُمًٚمؿ وٓ يرشم٤مب هب٤م ُم١مُمـ" ...

()2

ي٘مقل أسمق زيد" :ﻫٙمذا يٜمتٝمل اسمـ رؿمةد إمم أن اًمؼمﻫة٤من -اًمةذي ﻫةق ُمٕمرومة٦م اًمٕمة٤ممل
سم٘مقاٟملم اًمٕمٚمؿ اًمٗمٚمًٗمل -أؾم٤م

ورضوري عمٕمروم٦م اًمةديـ واًمنمةع ،ويٜمتٝمةل يمةذًمؽ إمم

ــــــ
( )2قمكم طمرب ،يم٤مشم٥م وٟم٤مىمد ًمٌٜم٤مين ُمٕم٤مرص اﻫتؿ سمٜم٘مد اًمٜم٘مد أي ٟم٘مد اعمِم٤مريع اًم ٘م٤مومٞم٦م احلدي ٦م ومةٞمام يًةٛمك سم٤مًمٜم٘مةد
اًمت٘مقيٛمل.
(ٟ )1م٘مد اًمٜمص ،قمكم طمرب ص.10
( )4اٟمٔمر :ومّمؾ اعم٘م٤مل ومٞمام سملم احلٙمٛم٦م واًمنميٕم٦م ُمـ آشمّم٤مل ،حت٘مٞمؼ حمٛمد قمامرة ،دار اعمٕم٤مر ُ ،مٍم 2531م
ص.11
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أن ُم٤م فم٤مﻫره ذم اخلٓم٤مب اًمنمقمل خم٤مًمػ ًمٚمؼمﻫ٤من ٓ سمد أن ي٘مٌؾ اًمت٠مويؾ ،سمنمط شمّمٗم
اخلٓم٤مب يمٚمف سمٙمؾ أضمزائف وشمٗم٤مصٞمٚمف".

()8

يرى ٟمٍمة أسمةق زيةد أن اسمةـ رؿمةد ي١مؾمةس ُمنمةوقمف اًمتة٠مويكم قمةغم أؾمة٤مس وم٘مٝمةل
ُمٙملم ،ذًمؽ ٕن اًمؼمﻫ٤من ًمٞمس إٓ اًمقضمةف اًمٕم٘مةكم ًمٚم٘مٞمة٤مس اًمٗم٘مٝمةل اًمنمةقمل 6ومة٢مذا دًمٜمة٤م
اًمؼمﻫ٤من قمغم ُمٕمروم٦م سمٛمقضمقد ُمة٤م وم٢مٟمٜمة٤م ٟمٓمٌةؼ قمٚمٞمةف ُمة٤م يٓمٌ٘مةف أﻫةؾ اًم٘مٞمة٤مس اًمٗم٘مٝمةل ُمةـ
آطمتامٓت ،وم٢مُم٤م أن يٙمقن ﻫذا اعمقضمقد مم٤م ؾمٙم٧م قمٜمف ومال شمٕم٤مرض ﻫٜم٤مًمةؽُ ،م ٚمةف ُم ةؾ
ُم٤م ؾمٙم٧م قمٜمف ُمـ إطمٙم٤مم .وإن يم٤مٟمة٧م اًمنمةيٕم٦م ٟمٓم٘مة٧م سمةف وم٢مُمة٤م أن يقاومةؼ اًمؼمﻫة٤من أو
خي٤مًمٗمف وم٢من واومؼ ومٝمق اعمراد وإن ظم٤مًمػ وضم٥م اًمت٠مويؾ.

()3

واحلؼ أٟمٜم٤م سمك٤مضم٦م ﻫٜم٤م إلًم٘م٤م ٟمٔمرة واقمٞم٦م قمغم ﻫذه اًمنمقمٞم٦م اًمتل حية٤مول ٟمٍمة أسمةق
زيةةد إوةةٗم٤م ﻫ٤م قمةةغم اًمٕمٛمٚمٞمةة٦م اًمت٠مويٚمٞمةة٦م اًمؽماصمٞمةة٦م وُمةةـ صمةةؿ إًمٌ٤مؾمةةٝم٤م ُمنمةةوقمف اًمتةة٠مويكم أو
سمٛمٕمٜمةةك أدق اعمنمةةوع اارُمٜمٞمةةقـمٞم٘مل ،ذًمةةؽ أن اًمت٠مويةةؾ اًمةةذي يريةةده ٟمٍمةة أسمةةق زيةةد
ويًتدقمٞمف ُمـ ظمالل ومٕمةؾ اعمت٘مةدُملم ًمةٞمس اًمت٠مويةؾ اًمةذي ي١مؾمةس ًمةف وحية٤مول إوةٗم٤م
اًمنمقمٞم٦م قمٚمٞمف .وًمٌٞم٤من ُمٕمٜمك اًمت٠مويؾ اًمذي ىمٕمد ًمةف وسمٜمةك قمٚمٞمةف ُمنمةوقمف ؾمةٜمٗمؽمض ُمةـ
وضمٝمةة٦م شمٜمٔمػميةة٦م أن اًمت٠مويةةؾ ُمةةر سمٕمةةدد ُمةةـ اعمراطمةةؾ ،يمةةؾ ُمرطمٚمةة٦م اةة٤م ـم٤مسمٕمٝمةة٤م اخلةة٤مص
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وُمٜمٓمٚم٘م٤ما٤م اعمكددة:
احلؼبة األوٌل :طملم يم٤من اًمت٠مويؾ ٓ يٕمٜمل ؾمقى ُمٕمٜمٞملم اصمٜملم:
أطمده٤م شمٗمًػم اًمٙمالم وسمٞم٤من ُمٕمٜم٤مه.
واًم ٤مين :أن يٙمقن ٟمٗمس اعمراد ُمـ اًمٙمالم.
وىمد ٟم٘مؾ ﻫذيـ اعمٕمٜمٞملم قمـ اًمًٚمػ ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م وم٘م٤مل" :وأُم٤م اًمت٠مويؾ
ذم ًمٗمظ اًمًٚمػ ومٚمف ُمٕمٜمٞم٤من :أطمده٤م شمٗمًػم اًمٙمالم وسمٞم٤من ُمٕمٜمة٤مه ،ؾمةقا واومةؼ فمة٤مﻫره أو
ــــــ
( )2اًمٜمص واًمًٚمٓم٦م واحل٘مٞم٘م٦مٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.133
( )1اٟمٔمر :اخلٓم٤مب واًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.13
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ظم٤مًمٗمف ،ومٞمٙمقن اًمت٠مويؾ واًمتٗمًػم قمٜمد ﻫ١مٓ ُمت٘م٤مرسم٤م أو ُمؽمادوم٤م ،وﻫذا ﻫق -واهلل أقمٚمؿ-
اًمذي قمٜم٤مه جم٤مﻫد :أن اًمٕمٚمام يٕمٚمٛمقن شم٠مويٚمف ،وحمٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي سم٘مقًمف ذم شمٗمًػمه:
اًم٘مةقل ذم شم٠مويةؾ ىمقًمةف يمةذا ويمةذا ،واظمتٚمةةػ أﻫةؾ اًمت٠مويةؾ ذم ﻫةذه أية٦م وٟمكةق ذًمةةؽ،
وُمراده اًمتٗمًػم .واعمٕمٜمك اًم ٤مين ذم ًمٗمظ اًمًٚمػ :ﻫق ٟمٗمس اعمراد سم٤مًمٙمالم ،وم٢من اًمٙمةالم إن
يم٤من ـمٚمٌ٤م يم٤من شم٠مويٚمف ٟمٗمةس اًمٗمٕمةؾ اعمٓمٚمةقب ،وإن يمة٤من ظمةؼما يمة٤من شم٠مويٚمةف ٟمٗمةس اًمٌمة
()8

اعمخؼم سمف" .
واًمٗمةةرق سمةةلم ﻫةةذيـ اًمٜمةةققملم أن إول يٙمةةقن ُمةةـ سمةة٤مب اًمٕمٚمةةؿ يمتٗمًةةػم اًمٙمةةالم
وحطمف وإيْم٤مطمف ،وهبذا يٙمقن وضمقد اًمت٠مويؾ وضمقدا ذﻫٜمٞم٤م.

()3

وي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ" :وأُم٤م اًمت٠مويةؾ ذم اصةٓمالح أﻫةؾ اًمتٗمًةػم واًمًةٚمػ ُمةـ أﻫةؾ
اًمٗم٘مف واحلدي٨م ومٛمرادﻫؿ سمف ُمٕمٜمك اًمتٗمًػم واًمٌٞم٤من وُمٜمف ىمقل اسمةـ ضمريةر وهمةػمه :اًم٘مةقل
ذم شم٠مويؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم يمذا ويمذا يريد شمٗمًػمه وُمٜمف ىمقل اإلُم٤مم أمحةد ذم يمت٤مسمةف ذم اًمةرد قمةغم
امجٝمٛمٞم٦م "ومٞمام شم٠موًمتف ُمـ اًم٘مرآن قمغم همػم شم٠مويٚمف" وم٠مسمٓمؾ شمٚمةؽ اًمتة٠مويالت اًمتةل ذيمروﻫة٤م
وﻫل شمٗمًػمﻫ٤م اعمراد هب٤م وﻫق شم٠مويٚمٝم٤م قمٜمده ،ومٝمذا اًمت٠مويؾ يرضمع إمم ومٝمؿ اعمٕمٜمك وحتّمةٞمٚمف
()2

ذم اًمذﻫـ" أُم٤م اًم ٤مين :ومٞمٙمقن اًمت٠مويؾ ومٞمف ُمـ "سم٤مب اًمقضمقد اًمٕمٞمٜمل اخلة٤مرضمل ومت٠مويةؾ
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اًمٙمالم ﻫق احل٘م٤مئؼ اًم ٤مسمت٦م ذم اخل٤مرج سمام ﻫل قمٚمٞمف ُمـ صٗم٤ما٤م وؿم١موهن٤م وأطمقااة٤م وشمٚمةؽ
احل٘م٤مئؼ ٓ شمٕمر قمغم ُم٤م ﻫل قمٚمٞمف سمٛمجةرد اًمٙمةالم وإظمٌة٤مر إٓ أن يٙمةقن اعمًةتٛمع ىمةد
شمّمقرﻫ٤م أو شمّمقر ٟمٔمػمﻫ٤م سمٖمػم يمالم وأظمٌ٤مر ًمٙمـ يٕمر ُمـ صةٗم٤ما٤م وأطمقااة٤م ىمةدر ُمة٤م
ــــــ
( )2جمٛمقع ومت٤موى ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م أمحد قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراين أسمق اًمٕمٌ٤مس ،دار اًمٜمنمُ :مٙمتٌ٦م اسمةـ
شمٞمٛمٞم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م :اًم ٤مٟمٞم٦م ،حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ ىم٤مؾمؿ اًمٕم٤مصٛمل اًمٜمجدي.144/24 ،
( )1اٟمٔمر :اعمرضمع اًمً٤مسمؼ .145/24
( )4خمتٍم اًمّمقاقمؼ اعمرؾمةٚم٦م قمةغم امجٝمٛمٞمة٦م واعمٕمٓمٚمة٦م ،اسمةـ ىمةٞمؿ امجقزية٦م ،حت٘مٞمةؼ :ؾمةٞمد إسمةراﻫٞمؿ ،دار احلةدي٨م
اًم٘م٤مﻫرة2553 ،م ص.14
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()8

أومٝمٛمف اعمخ٤مـم٥م" "وشمًٛمك اًمٕمٚم٦م اًمٖم٤مئٞم٦م واحلٙمٛم٦م اعمٓمٚمقسم٦م سم٤مًمٗمٕمةؾ شمة٠مويال ٕهنة٤م سمٞمة٤من
عم٘مّمقد اًمٗم٤مقمةؾ وهمروةف ُمةـ اًمٗمٕمةؾ اًمةذي مل يٕمةر اًمرائةل ًمةف همروةف سمةف ،وُمٜمةف ىمةقل
اخلية عمقؾمةك قمٚمةٞمٝمام اًمًةةالم سمٕمةد أن ذيمةر ًمةةف احلٙمٛمة٦م اعم٘مّمةقدة سمةةام ومٕمٚمةف ُمةـ ختريةةؼ
اًمًٗمٞمٜم٦م وىمتؾ اًمٖمالم وإىم٤مُم٦م امجدار سمال قمقض ( ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ)
[انكه  " ]71ومٚمام أظمؼمه سم٤مًمٕمٚم٦م اًمٖم٤مئٞم٦م اًمتةل اٟمتٝمةك إًمٞمٝمة٤م ومٕمٚمةف ىمة٤مل( :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ ﯿ ﰀ) [انكه

()3

. "]16 :

احلؼبة الثاكقة :طملم أوٞمػ إمم اعمٕمٜمٞمةلم اًمًة٤مسم٘ملم ُمٕمٜمةك آظمةر وﻫةق :اخلةروج قمةـ
اًمٚمٗمظ إصكم إمم ًمٗمظ آظمر ًمقضمقد اطمتامل وىمريٜم٦م داًمة٦م .وﻫةق "ٟم٘مةؾ فمة٤مﻫر اًمٚمٗمةظ قمةـ
ووٕمف إصكم إمم ُم٤م حيت٤مج إمم دًمٞمؾ ًمقٓه ُم٤م شمر فم٤مﻫر اًمٚمٗمةظ"

()2

وﻫةذا اًم٘مةقل يةرى

أن " رص اًمٚمٗمظ قمـ ُمٕمٜم٤مه اًمراضم إمم ُمٕمٜم٤مه اعمرضمقح ذم اعمً٤مئؾ اًم٘مٓمٕمٞمة٦م ٓ جيةقز إٓ
قمٜمد ىمٞم٤مم اًمدًمٞمؾ اًم٘مٓمٕمل اًمٕم٘مكم قمغم أن ُم٤م أؿمةٕمر سمةف فمة٤مﻫر اًمٚمٗمةظ حمة٤مل ،وىمةد قمٚمٛمٜمة٤م ذم
امجٛمٚم٦م أن اؾمتٕمامل اًمٚمٗمظ ذم ُمٕمٜم٤مه اعمرضمقح ضم٤مئز قمٜمد شمٕمذر محٚمف قمغم فم٤مﻫره ،ومٕمٜمد ﻫةذا
()3

يتٕملم اًمت٠مويؾ" .
وﻫذا ُم٤م اؿمتٝمر "ذم قمر اعمت٠مظمريـ ُمـ اعمتٗم٘مٝمة٦م واعمتٙمٚمٛمة٦م واعمكدصمة٦م واعمتّمةقوم٦م
 3002حبث
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وٟمكقﻫؿ ﻫق رص اًمٚمٗمةظ قمةـ اعمٕمٜمةك اًمةراضم إمم اعمٕمٜمةك اعمرضمةقح ًمةدًمٞمؾ ي٘مةؽمن سمةف،
وﻫذا ﻫق اًمت٠مويةؾ اًمةذي يتٙمٚمٛمةقن قمٚمٞمةف رم أصةقل اًمٗم٘مةف وُمًة٤مئؾ اخلةال  .ومة٢مذا ىمة٤مل
أطمدﻫؿ ﻫذا احلدي٨م أو ﻫذا اًمٜمص ُم١مول أو ﻫق حمٛمقل قمغم يمذا ،ىم٤مل أظمةر ﻫةذا ٟمةقع
واعمتة٠مول قمٚمٞمةف وفمٞمٗمتة٤من سمٞمة٤من اطمةتامل اًمٚمٗمةظ ًمٚمٛمٕمٜمةك
شم٠مويؾ واًمت٠مويؾ حيتة٤مج إمم دًمٞمةؾ،
م
ــــــ
( )2جمٛمقع ومت٤موى ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م .145/24
( )1خمتٍم اًمّمقاقمؼ اعمرؾمٚم٦م ،اسمـ اًم٘مٞمؿ ،ص.11
(ً )4مً٤من اًمٕمرب ،اسمـ ُمٜمٔمقر .44/22
( )3اًمتٗمًةةػم اًمٙمٌةةػم أو ُمٗمةة٤مشمٞم اًمٖمٞمةة٥م ،ومخةةر اًمةةديـ اًمةةرازي ،دار اًمٙمتةة٥م اًمٕمٚمٛمٞمةة٦م  -سمةةػموت 2312 -ﻫةةة -
1000م ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم.233/3 ،
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اًمذي ادقم٤مه وسمٞم٤من اًمدًمٞمؾ اعمقضم٥م ًمٚمٍم إًمٞمةف قمةـ اعمٕمٜمةك اًمٔمة٤مﻫر وﻫةذا ﻫةق اًمت٠مويةؾ
اًمةةذي يتٜمةة٤مزقمقن ومٞمةةف ذم ُمًةة٤مئؾ اًمّمةةٗم٤مت إذا صةةٜمػ سمٕمْمةةٝمؿ ذم إسمٓمةة٤مل اًمت٠مويةةؾ أو ذم
اًمت٠مويؾ أو ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ آي٤مت اًمّمةٗم٤مت ٓ شمة١مول وىمة٤مل أظمةر سمةؾ جية٥م شم٠مويٚمٝمة٤م وىمة٤مل
اًم ٤مًم٨م سمؾ اًمت٠مويؾ ضم٤مئز يٗمٕمؾ قمٜمد اعمّمٚمك٦م ويؽم قمٜمد اعمّمٚمك٦م أو يّمٚم ًمٚمٕمٚمام دون
همػمﻫؿ إمم همػم ذًمؽ ُمـ اعم٘م٤مٓت".

()8

احلؼبالالة الثالثالالة :طمةةلم اٟمت٘مةةؾ اًمٚمٗمةةظ ُمةةـ ظمةةالل اًمؽممجةة٦م احلدي ةة٦م ُمةةـ ُمّمةةٓمٚم
اارُمٜمٞمقـمٞم٘م٤م اًمٖمرسمٞم٦م إمم اًمت٠مويٚمٞمة٦م وﻫةق اٟمت٘مة٤مل ُمةـ سمٞمة٤من اعمٕمٜمةك إمم ـمري٘مة٦م ومٝمةؿ اعمٕمٜمةك،
()3

ومٜمجد سمقل ريٙمقر يقو ُمٕمٜمك اارُمٜمٞمقـمٞم٘م٤م سم٠مهن٤مٟ" :مِم٤مط ومٙمةري ي٘مةقم قمةغم أؾمة٤مس
شمٗمٙمٞمةةؽ رُمةةقز اعمٕمٜمةةك اعمختٗمةةل ذم اعمٕمٜمةةك اًمٔمةة٤مﻫر واًمٙمِمةةػ قمةةـ ُمًةةتقى اًمةةدٓٓت
()2

اًمْمٛمٜمٞم٦م ذم اًمدٓٓت اًمٚمٗمٔمٞم٦م" .
وأسمق زيد طملم يتٌٜمك ﻫذا اًمت٠مويةؾ ومألٟمةف يٕمتةؼم ىمْمةٞم٦م اارُمٜمٞمقـمٞم٘مة٤م ىمْمةٞم٦م ىمديٛمة٦م
ضمديدة ،وﻫل يمام شمريمز قمغم قمالىم٦م اعمٗمن سم٤مًمٜمص ذم اًمةؽماث اًمٖمةري إٓ أن اة٤م وضمقدﻫة٤م
اعمٚم ذم شمراصمٜم٤م اًمٕمري ىمديام وطمدي ٤م ،مم٤م ضمٕمٚمف يتٌٜمةك ومٙمةرة احلةقار امجةدزم سمةلم اًم ٘مة٤مومتلم
اًمٕمرسمٞم٦م واًمٖمرسمٞم٦م اٟمٓمالىم٤م ُمـ هقُمٜمة٤م اًمراﻫٜمة٦م- 6يمةام ي٘مةقل 6-سمٛمٕمٜمةك أن يًةتٗمٞمد اعمة١مول
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ُمـ اًمٓمرح اًمٖمري ذم ُم ةؾ ىمْمةٞم٦م اارُمٜمٞمقـمٞم٘مة٤م عمٕم٤ممجة٦م واىمٕمٜمة٤م اًم ٘مة٤مذم سمج٤مٟمٌٞمةف اًمتة٤مرخيل
واعمٕم٤مرص ،ذًمؽ ٕن احلقار امجدزم قمٜمده ﻫق إؾم٤مس اًمٗمٚمًٗمل ٕي ُمٕمرومة٦م ،وسمٜمة٤م قمةغم
ﻫذا احلقار ٓ سمد ُمـ آظمتٞم٤مر اًمقاقمل ،وٓ وػم قمٜمده إذا اقمتٛمدٟم٤م قمغم احلةقار يم٠مؾمة٤مس
ــــــ
( )2جمٛمقع ومت٤موى ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م .144/24
( )1سمقل ريٙمقر ،ومٞمٚمًق ومرٟميس ،وقم٤ممل ًمً٤مٟمٞم٤مت ُمٕم٤مرص ،وًمد قم٤مم  2524م ،وشمقذم قم٤مم 1001مُ ،مـ أٟمّم٤مر
اًمتٞم٤مر اًمت٠مويكم اارُمٜمٞمقـمٞم٘مل ،واﻫتؿ سم٤مًمٌٜمٞمقي٦م ،وومٚمًةٗمتف اُمتةداد ًمٗمٚمًةٗم٦م دي ؾمقؾمةػمُ ،مةـ ُم١مًمٗم٤مشمةف ٟمٔمرية٦م
اًمت٠مويؾ ،واًمت٤مريخ واحل٘مٞم٘م٦م ،وهمػمه٤م .اكظر :مولوىلة ىلالالم الػؾسالػة العالرب واألجاكال ،،روين اياليل الػالا
. 425/1
( )4اارُمٜمٞمقـمٞم٘م٤م وقمٚمؿ اًمتٗمًػم ،حمٛمد هبراُمل ،جمٚم٦م احلٞم٤مة اًمٓمٞمٌ٦م قمدد  4ص.44
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ومٚمًٗمل ُمٝمام يم٤مٟم٧م اًمٜمتٞمج٦م اًمتل ٟمتقصؾ إًمٞمٝم٤م ؾمقا يم٤مٟم٧م ُمرضمٕمٞم٦م اظمتٞم٤مرٟم٤م ُمةـ اًمةؽماث
اًمٖمري أو ُمـ اًمؽماث اًمٕمري.

()8

ي٘مقل ٟمٍم أسمق زيةدُ" :مةـ ﻫةذا اعمٜمٓمٚمةؼ ٟمتٕمةرض ًمٗمٚمًةٗم٦م اارُمٜمٞمقـمٞم٘مة٤م ذم اًمٗمٙمةر
اًمٖم ري احلدي٨م آُمٚملم أن شميض ًمٜم٤م سمٕمض ضمقاب اًم٘مّمقر ذم رؤيتٜمة٤م اًم ٘م٤مومٞمة٦م قم٤مُمة٦م ،وذم
رؤيتٜم٤م ًمٚمٕمٛمؾ إدي ظم٤مص٦م".

()3

وًمٞمس ظم٤مومٞم٤م أن اًمٜمص اًم٘مرآين يٕمد ُمـ أﻫؿ إقمةامل إدسمٞمة٦م اعمًةتٝمدوم٦م سم٤مًمتكٚمٞمةؾ
واًمدراؾم٦م قمٜمد أسمق زيد يمام ؾمٞم٠مل ُمٕمٜم٤م سم٢مذن اهلل .إن ُم٤م حي٤مول ٟمٍم أسمق زيد اًم٘مٞم٤مم سمف ،ﻫةق
إجي٤مد ُمرضمٕمٞم٦م شمراصمٞمة٦م قمرسمٞمة٦م إؾمةالُمٞم٦م ًمٚمت٠مويةؾ سمة٤معمٕمٜمك اارُمٜمٞمةقـمٞم٘مل ،وُمةـ صمةؿ إوةٗم٤م
اًمنمقمٞم٦م قمغم ﻫذا اًمت٠مويؾ سم٤مقمتٌ٤مره وضمٝم٤م ُمـ وضمقه اًمت٠مويةؾ اإلؾمةالُملٟ ٓ ،مجةد وةػما
ذم اًمتٕم٤مُمؾ سمف ُمع ٟمّمقص اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م يمام ومٕمؾ اًمً٤مسم٘مقن .اذا ٓ ٟمًتٖمرب أن ٟمجةد
ٟمٍم أسمق زيد سمٜم٤م قمغم ﻫذا اًمٗمٝمؿ اًمت٠مويكم يم ػما ُم٤م ي٘مةػ قمٜمةد شمٕمةدد اًمةرؤى طمةقل ُمٕمٜمةك
ُمـ اعمٕم٤مين اعمتٕمٚم٘م٦م سمٜمص ُم٤م ذم يمالم اعمت٘مدُملم وىمٗم٦م اعمٜمتٍم.
ويتجغم ذًمؽ دائام قمٜمد اظمتال اًمٗمرق طمقل اعمً٤مئؾ اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مٓقمت٘م٤مدات اًمديٜمٞم٦م
ظمّمقص٤م ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مهلل  ،ويم٠مٟمف جيٕمؾ ﻫذا اًمتٕمدد واًمتٜمةقع ذم اًمٗمٝمةؿ 6فمة٤مﻫرة صةكٞم٦م
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صكٞمك٦م شمٜمت٩م قمـ ُمًٌٌ٤مت حقمٞم٦م وسم٤مًمت٤مزم يٙمةقن اًمٗمٝمةؿ ُمنمةوقم٤م وصةكٞمك٤م ،وسمةدون
ﻫذا اًمتٜمقع ذم اًمٗمٝمؿ يّمٌ ًمإلؾمالم ذم ٟمٔمره ُمٕمٜمك صم٤مسمت٤م ٓ شم١مصمر ومٞمف طمريم٦م اًمتة٤مريخ ،يمةام
يّمةةٌ رﻫٜمةة٤م مجامقمةة٦م واطمةةدة متتٚمٙمةةف ومتتٚمةةؽ طمةةؼ ومٝمٛمةةف وشمٗمًةةػمه 6ﻫةةؿ قمٚمةةام اًمةةديـ
ومكً٥م.

()2

وﻫذا اعمٕمٜمك اعمكدد ﻫق ُم٤م يرومْمف ٟمٍم أسمق زيد مت٤مُم٤م ومٜمجده يٗمً اعمج٤مل ًمٚمت٠مويؾ
ــــــ
( )2اٟمٔمر :إؿمٙم٤مًمٞم٤مت اًم٘مرا ة وآًمٞم٤مت اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.23
( )1اعمرضمع اًمً٤مسمؼ ص.23
( )4اٟمٔمرٟ :م٘مد اخلٓم٤مب اًمديٜملٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.42
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الباب األول

اعمٕمتززم اًمذي ي١مؾمةس ًمةف سمة٤مًمٜم٘مقٓت قمةـ اعمٗمنةيـ اعمت٘مةدُملم يمةام سمٞمٜمة٤م ؾمة٤مسم٘م٤م ،ويٗمًة
اعمج٤مل يمذًمؽ ًمٚمت٠مويؾ اًمّمةقذم ممة ال ذم اسمةـ قمةري ومة٤مرس ُمٞمةدان ومٚمًةٗم٦م اًمتّمةق يمةام
ؾمةٞم٠مل ُمٕمٜمةة٤مً ،مٞمخةرج ُمةةـ ظمالاةةام سمت٠مويةؾ ﻫرُمٜمٞمةةقـمٞم٘مل جيةةد شمرسمتةف اعمٜم٤مؾمةةٌ٦م ذم امجةةذور
اًمٖمرسمٞم٦م أيم ر مم٤م جيدﻫ٤م ذم اًمؽماث اإلؾمالُمل ،ﻫذا اًمت٠مويؾ يٛمةٜم اًمةٜمص ومْمة٤م رطمٌة٤م يمةام
يرى أسمق زيد إذ يٛمٙممٜمٜم٤م ُمـ ىمٌقل يمؾ اًم٘مرا ات واعمٕم٤مين واقمتٌ٤مرﻫ٤م صكٞمك٦م وُمنموقم٦م.
وٟمجد أريمقن ي١ميد ﻫذه اًمٗمٙمرة اًمتل يتٌٜم٤مﻫة٤م أسمةق زيةد -شمٕمةدد اًم٘مةرا ات -طمةلم
ي٘مقلُ" :مـ اًمًخػ احل٘مٞم٘مل اًمذي ٟم٠مسمة٤مه قمةغم أٟمٗمًةٜم٤م أن ٟمكةدد أظمةػما اعمٕمٜمةك احل٘مٞم٘مةل
()8

ًمٚم٘مرآن" سمؾ ٓ سمد أن يٙمقن وم٤معمٕمٜمك احل٘مٞم٘مل ﻫق اعمٕمٜمةك اًمةذي ئمةؾ اًم٘مة٤مرئ يٙمتِمةٗمف
ُمـ ظمالل ىمرا اشمف ،وُمٝمٛم٦م اًم٘م٤مرئ قمٜمد أريمقن ﻫل ُم٤م ؾمةٙم٧م قمٜمةف اًمةٜمص ٓ ُمة٤م أقمٚمٜمةف،
ٕن اًمٜمص ٓ ي٘مقل احل٘مٞم٘م٦م" .وإذا يمة٤من اًمةٜمص ٓ ي٘مةقل احل٘مٞم٘مة٦م سمةؾ خيٚمةؼ طم٘مٞم٘متةف ومةال
يٜمٌٖمل اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٜمّمةقص سمةام شم٘مةقل وشمةٜمص قمٚمٞمةف ،أو سمةام شمٕمٚمٜمةف وشمٍمةح سمةف ،سمةؾ سمةام
()3

شمًٙم٧م قمٜمف وٓ شم٘مقًمةف ،سمةام ختٗمٞمةف وشمًةتٌٕمده" وﻫةذا ﻫةق ُمة٤م يٙمةرره ٟمٍمة أسمةق زيةد ذم
طمدي ف قمةـ قمالىمة٦م اًم٘مة٤مرئ سمة٤مًمٜمص وﻫةق آؾمةتٗم٤مدة ُمةـ اًمةٜمص اعمٕمٚمةـ ًمٙمِمةػ اعمٕمٜمةك
اعمًتقر ،ومٛمٝمٛم٦م اًمٗمٝمؿ قمٜمد أسمق زيد ﻫل "اًمًٕمل ًمٙمِمػ اًمٖمة٤مُمض واعمًةتؽم ُمةـ ظمةالل
 3002حبث
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اًمقاو اعمٙمِمق  ،ايمتِم٤م ُم٤م مل ي٘مٚمف اًمٜمص ُمـ ظمالل ُمة٤م ي٘مقًمةف سم٤مًمٗمٕمةؾ وﻫةذا اًمٗمٝمةؿ
()2

ًمٚمٖم٤مُمض واعمًتؽم يتؿ ُمـ ظمالل احلقار اًمذي ي٘مٞمٛمف اعمتٚم٘مل ُمع اًمٜمص" .
ومٗمل امج٤مٟم٥م آقمتزازم ُم ال يرى أن "أي٤مت اًمتل يتقىمػ قمٜمةدﻫ٤م اًمٗمةرا ًمٞم١مواة٤م
()3

ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر اقمتزاًمٞم٦م يم ػمة وشمٖمٓمل يم ػما ُمـ ضمقاٟم٥م اًمٗمٙمر آقمتزازم "سمؾ يرى أٟمةف
ــــــ
( )2اًمقطمل ،احل٘مٞم٘م٦م ،اًمت٤مريخٟ ،مكق ىمرا ة ضمديدة ًمٚم٘مرآن ،حمٛمد أريمقن ،جمٚم٦م اًم ٘م٤موم٦م امجديدة ص.42
(ٟ )1م٘مد اًمٜمص ،قمكم طمرب ،ص.21
( )4إؿمٙم٤مًمٞم٤مت اًم٘مرا ة وآًمٞم٤مت اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص 42واٟمٔمر ذم قمالىمة٦م اعمٗمنة سمة٤مًمٜمص :اعمٌكة٨م اًم ة٤مين
ُمـ ﻫذا اًمٗمّمؾ.
( )3آدم٤مه اًمٕم٘مكم ذم اًمتٗمًػمٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.212
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ﻫق اعمٛمٝمد ًمٚمٛمٕمتزًم٦م ذم يم ػم ُمـ اعمً٤مئؾ اًمتل شمٌٜمقﻫ٤م سمٕمد ذًمؽ.

الباب األول

()8

واًمً١مال ﻫٜم٤م ﻫق ُم٤م اًمٕمالىم٦م سملم اًمٗمرا واعمٕمتزًم٦م ،وﻫؾ اًمٗمرا أىمدم ُمـ واصؾ سمةـ
قمٓم٤م طمتك ي١مؾمس ًمٚمٛمٕمتزًم٦م اعمً٤مئؾ وي٘مٕمد اؿ اًم٘مقاقمةد؟ واإلضم٤مسمة٦م قمةغم ﻫةذا اًمًة١مال
شمٙمٛمـ ذم شمٚمٗمٞم٘مٞم٦م أسمق زيد اًمذي حيِمد اًمِمقاﻫد قمغم ُم٘مقٓشمف طمتك ًمق يم٤مٟم٧م همػم ُمٜمْمٌٓم٦م
شم٤مرخيٞم٤م.
ويرى أسمق زيد أن شم٠مويالت جم٤مﻫد ٔي٤مت اًم٘مرآن شمتٗمةؼ ُمةع اًمتة٠مويالت آقمتزاًمٞمة٦م
سمًٌ٥م ٟمزقمتف اًمٕم٘مٚمٞم٦م يمةام ؾمةٌؼ .وُمةـ اعمٝمةؿ أن ٟمًتكية ﻫٜمة٤م ُمة٤م ؾمةٌؼ أن طمررٟمة٤مه ومةٞمام
يتٕمٚمؼ سمٛمج٤مز احلذ إذ يٚمزُمٜم٤م أن ٓ ٟمٖمٗمؾ "اًم٘مّمد" وأن ٟمكذر ُمةـ اًمتِمة٤مسمف سمةلم ُمٕمٜمةك
وآظمر ،وم٤مًمًٞم٤مق ﻫق اًمذي ي٘مرر ضمقاز احلذ ُمـ قمدُمف ،ومكلم ٟم٠مُمـ اًمٚمٌس جيةقز ًمٜمة٤م أن
ٟمًتخدم احلذ  ،وٓ جيقز ذم طم٤مٓت أظمرى شمقىمع اًمً٤مُمع ذم طمػمة ُمـ أُمةره ومةال يٙمة٤مد
يٗمٝمؿ اعمراد.
أُم٤م ذم ضم٤مٟم٥م اًمت٠مويؾ اًمّمقذم ومػمى أسمق زيد أن إُمر ومٞمةف أيم ةر شمٕم٘مٞمةدا ،وم٤معمٕمتزًمة٦م
إذا يم٤مٟم٧م شمٕمٜمك سم٤ممجٛمٚم٦م واًمًٞم٤مق وطمتةك اًمٙمٚمةامت ومة٤مُٕمر خمتٚمةػ قمٜمةد اسمةـ قمةري مم ةؾ
اًمّمقومٞم٦م ﻫٜم٤م ٕٟمف يٌدأ ُمـ احلر وجيٕمؾ ُمدار اًمت٠مويؾ قمٚمٞمف ذم مجٞمع طم٤مٓشمف ىمٍما وُمةدا
 3002حبث
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وإقمراسم٤م ويمت٤مسم٦م وٟمٓم٘م٤م ،وُمٜمف يٛمٙمـ أن ٟمتكر عمٕمٜمك يمٚمٛم٦م أو وٛمػم وٓ يٛمٙمةـ ًمٚمٛمة١مول
أن يًتٖمٜمل ذم قمٛمٚمٞم٦م اًمت٠مويؾ قمـ ذًمؽ سم٠مي طم٤مل.
ويٙمرر أسمق زيد أن اسمـ قمري يقفمػ قمٜم٤مرص شمراصمٞم٦م يم ةػمة ذم إـمة٤مر ومٙمرشمةف ﻫةذه ٓ
()3

ًمٞمجٕمٚمٝم٤م ذم ٟمٓم٤مق اًم٘مٌقل وم٘مط وًمٙمـ ًمتٙمقن ﻫل احلؼ اًمذي ٓ ُمري٦م ومٞمفٟٕ .مف يةقازي
سمةةلم اًم٘مةةرآن واًمٚمٖمةة٦م واًمقضمةةقد وﻫةةذه اعمةةقازاة "ىم٤مئٛمةة٦م قمةةغم أؾمةة٤مس أن اًمقضمةةقد سمٛمراشمٌةةف
وُمًتقي٤مشمف ىمد دمغم ذم اًم٘مرآن ُمـ ظمالل وؾمٞمط اًمٚمٖم٦م ،وﻫذا ﻫق ُم٤م ؾمةٞمٕمٓمل ٓسمةـ قمةري
ــــــ
( )2اٟمٔمر :اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.221
( )1اٟمٔمر :ومٚمًٗم٦م اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.402 ،155
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ُمنموقمٞم٦م ًمٚمت٠مويؾ اًمقضمقدي ٔي٤مت اًم٘مرآن وطمروومف"

الباب األول

()8

إن ٟمٍم أسمق زيد طملم يٓمرح ُمنموع اسمـ قمري ضمٜمٌ٤م إمم ضمٜم٥م ُمع ُمنموع اعمٕمتزًمة٦م
ًمٞمٙمقٟم٤م أسمٜم٤م قمالت حي٤مول امجٛمع سملم ُمٜمٝمجلم خمتٚمٗمل اًمٜمزقم٦م واًمتٗمٙمػم .وقمغم طمةد شمٕمٌةػم
()3

امج٤مسمري ومكلم يٙمقن اعمٕمتزًم٦م (سمٞم٤مٟمٞملم) وم٤مًمّمقومٞم٦م هم٤مرىمقن ذم (اًمٕمروم٤مٟمٞم٦م).
إن ٟمٍم أسمق زيد وﻫق ي١مؾمس ٟمٔمريتف ذم اًمت٠مويؾ يتجة٤موز ٟمٔمرية٦م (ُمةقت اعم١مًمةػ)
()2

اًمتل ٓ شمٜمٗمةؽ قمةـ وم٤مقمٚمٞمة٦م اعمتٚم٘مةل ودوره ذم رؾمةؿ صةقرشمف اخل٤مصة٦م قمةـ اًمةٜمص ،ذم

وىم٧م أؾم٘مٓم٧م ومٞمف اًمٜمٔمري٤مت احلدي ٦م ﻫٞمٛمٜم٦م اًمٜمص اًمٙمالؾمٞمٙمل وُم١مًمٗمةف اعمٌةدع وسمةدأت
شمريمز قمغم اعمتٚم٘مل وقمغم اًمٚمٖم٦م ذاا٤م وًمٞمس اعم١مًمػ وصقشمف.

()3

وﻫذا اًمؽميمٞمز قمةغم اًم٘مة٤مرئ أو ُمة٤م شمًةٛمٞمف اًمدراؾمة٤مت اًمٜم٘مدية٦م احلدي ة٦م (اؾمةتج٤مسم٦م
()4

اًم٘م٤مرئ) ﻫةق ذم طم٘مٞم٘مة٦م إُمةر شمريمٞمةز قمةغم اًمةذات اًمقاقمٞمة٦م ودورﻫة٤م اًمٗم٤مقمةؾ ذم إٟمتة٤مج

ــــــ

( )2ومٚمًٗم٦م اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.155
( )1حمٛمد قم٤مسمد امج٤مسمري يم٤مشم٥م وُمٗمٙمر ُمٖمري وًمد قم٤مم 2524م طمّمؾ قمغم دسمٚمقم اًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمٞمة٤م ذم اًمٗمٚمًةٗم٦م
قم٤مم 2523م وديمتقراه اًمدوًم٦م قم٤مم 2530م ُمـ يمٚمٞم٦م أداب ذم اًمرسم٤مط يٕمٛمةؾ أؾمةت٤مذا ذم اًمٗمٚمًةٗم٦م واًمٗمٙمةر
اًمٕمري اإلؾمالُمل  ،ويٕمد ُمـ أؿمٝمر اعمٗمٙمريـ اًمٕمرب  ،يمت٥م اًمٕمديد ُمـ إسمكة٤مث وأسمرزﻫة٤م رسم٤مقمٞمتةف ذم ٟم٘مةد
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اًمٕم٘مؾ اًمٕمري اًمتل قم٘مدت ُمـ اضمؾ ُمٜم٤مىمِمتٝم٤م اًمٜمدوات واعم١ممترات ،يمت٤مب فم٤مﻫرة اًمت٠مويؾ احلدي ٦م ذم اًمٗمٙمةر
اًمٕمري اعمٕم٤مرص صةة.11
(ٟ )4م٤مدى هبذه اًمٜمٔمري٦م روٓن سم٤مرتً ،مٞمٙمقن حمط اًمٜمٔمر اًمٜمص دون اقمتٌ٤مر ًم٘م٤مئٚمف .وُمٌدأ اًمٜمٔمري٦م سمٜمٞمقي .اٟمٔمةر:
دًمٞمؾ اًمٜم٤مىمد إدي ص 223
( )3اٟمٔمر :دًمٞمؾ اًمٜم٤مىمد إدي دُ .مٞمج٤من اًمرويكم ،د .ؾمٕمد اًمٌ٤مزقمل .اعمريمز اًم ٘م٤مذم اًمٕمري ،اًمدار اًمٌٞمْم٤م  ،اًمٓمٌٕمة٦م
اًمراسمٕم٦م 1001م ص.132
( )1اؾمتج٤مسم٦م اًم٘م٤مرئ :يِمػم ﻫةذا اعمّمةٓمٚم اًمٜم٘مةدي إمم اًمٕمالىمة٦م سمةلم اًمةٜمص واًم٘مة٤مرئ ،وسمةلم اًم٘مة٤مرئ واًمةٜمص،
وي١ميمد امجقاٟم٥م اعمختٚمٗم٦م واعمٝمٛم٦م اًمتل يًٝمؿ ومٞمٝم٤م اًم٘م٤مرئ ذم أصمٜمة٤م ىمرا شمةف ًمٚمةٜمص ،إوة٤موم٦م إمم رؤاه اعمتٜمققمة٦م
اًمتل يّمٜمٕمٝم٤م ذم قمٛمٚمٞم٦م اًم٘مرا ة ﻫذه ،وأشم٧م ﻫةذه اًمٜمٔمرية٦م اًمٜم٘مدية٦م رد ًا قمةغم اًمٜمٔمرية٤مت اًمتةل شمتٛمكةقر طمةقل
اًمٜمص ُمـ أُم ٤مل اًمِمٙمالٟمٞم٦م واًمٜم٘مد امجديد طمٞم٨م ُهيٛمش دور اًم٘م٤مرئٕ ،ن اًمٜمص ﻫق اعمريمز واعمٜمٓمٚمؼ .راضمع
اؾمتج٤مسم٦م اًم٘م٤مرئ ،إًمٞم٤مس ظمٚمػ .fedaa.alwehda.gov.sy
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()8

اًمٜمص وشمداوًمف وحتديد ُمٕم٤مٟمٞمف وﻫق سمٜمة٤م قمةغم ﻫةذا اًمٓمةرح يتٙمةب قمةغم ُمٜمة٤مﻫ٩م ومٚمًةٗمٞم٦م
()3

همرسمٞم٦م ُم ؾ :اًمٗمٜمقُمٜمقًمقضمٞم٤م إذا اقمتؼمٟم٤مﻫ٤م شمريمز قمغم اًم٘م٤مرئ وشمٕمتةؼمه ُمةـ يٛمةٜم اًمةٜمص
وضمقده قمـ ـمريؼ اًمذات اًمقاقمٞم٦م ،واارُمٞمٜمقـمٞم٘م٤م ٕهن٤م قمٌ٤مرة قمـ ومْم٤م ات ُمةـ اًمت٠مويةؾ
اًمذي ٓ ي٘مػ قمٜمد طمد وٓ ىم٤مٟمقن .إٟمٜم٤م ﻫٜم٤م إزا ُمِمٙمٚم٦م ُمٕمرومٞم٦م ٓ شمتامؿمك ُمةع اًم٘مٜم٤مقمة٤مت
اإليامٟمٞم٦م وٓ اًمتٗمٙمةػم اًمٕم٘مةكم اًمّمةكٞم  6إهنة٤م ُمِمةٙمٚم٦م اًمٚمٗمةظ واعمٕمٜمةك 6طمةلم ٓ حتٙمٛمٝمةام
ىم٤مقمةةدة أو ىمةة٤مٟمقن وًمٙمةةـ حيٙمٛمٝمةةام ومْمة٤م ُمتًةةع ُمتٙم ةةر سم٘مةةدر شمٕمةةدد إؿمةةخ٤مص اًمةةذيـ
يتٕم٤مُمٚمقن ُمع اًمٜمّمقص وسم٘مدر اظمتال ُمرضمٕمٞم٤ماؿ وأيديقًمقضمٞم٤ماؿ.
وم٤مًم٘مة٤مرئ ﻫٜمةة٤م عمةة٤م يٓمرطمةةف ٟمٍمة أسمةةق زيةد جيةةده ُمتِمةةٌٕم٤م سمٗمٙمةةرة اًمت٠مويةةؾ ذم ٟمًةةختف
اًمٖمرسمٞم٦م طمٞم٨م يرى " أن إٟمٙم٤مر أهٞم٦م اًمت٠مويؾ سمقصةٗمف أداة ُمٕمرومٞمة٦م ذم سمٜمة٤م اًمٕمٚمةؿ وذم سمٜمة٤م
()2

اًمٕمٚمقم اإلٟمً٤مٟمٞم٦م ظم٤مص٦م 6إٟمٙم٤مرا ٓ يي ؾمقى ُمٜمٙمةره " ٕن اًمت٠مويةؾ قمةغم طمةد شمٕمٌةػم
طمًـ طمٜمٗمل رضورة ًمٚمٜمص ،وُمـ أضمؾ أجي٤مد اًمقاىمع اخل٤مص سم٤مًمٜمص ٓسمد ُمـ شم٠مويؾ أي
ٟمص ،طمتك اًمٜمّمقص اًمقاوك٦م امجٚمٞم٦م ﻫةل أيْمة٤م حتتة٤مج إمم طمةدس ُمٕمة٤مرص طمتةك يةتؿ
ومٝمٛمٝم٤م سمِمٙمؾ صكٞم ".

()3

ومٛمج٤مل اًمت٠مويةؾ يتًةع ًمٙمةؾ أىمًة٤مم اًمةٜمص سمٖمةض اًمٜمٔمةر قمةـ يم ٤مومتةف اًمدًٓمٞمة٦م أو
 3002حبث
 002حبث
 2حبث

همٛمقوف ،وم٤مًمت٠مويؾ يمام يراه أسمةق زيةد ًمةٞمس إٓ (اضمتٝمة٤مدا) يٗمروةف شمٓمةقر اًمقاىمةع وشمٕمةدد
ــــــ

( )2اٟمٔمر :دًمٞمؾ اًمٜم٤مىمد إدي ص.141
( )1قمٚمةةؿ وصةةػ اًمٔمةةقاﻫر Phenomenologyوىمةةد ورد ﻫةةذا اًمٚمٗمةةظ قمٜمةةد "عمةةؼمت" ًمٚمدًٓمةة٦م قمةةغم ٟمٔمريةة٦م
اًمٔمقاﻫر إؾم٤مؾمٞم٦م ًمٚمٛمٕمروم٦م اًمتجريٌٞم٦م وقمٜمد "ﻫٞمجؾ" ًمٚمدًٓمة٦م قمةغم اعمراطمةؾ اًمتةل يٛمةر هبة٤م اإلٟمًة٤من طمتةك
يّمؾ إمم اًمققمل سم٤مًمروح ويٕمد "ﻫقهل" أول ُمـ أـمٚمؼ ﻫذا اًمٚمٗمظ قمةغم ومٚمًةٗم٦م سم٠ميمٛمٚمٝمة٤م شمّمةػ اًمٔمةقاﻫر
سمدىم٦م وشمرشمٌٝم٤م سمٙمؾ إطمٙم٤مم ُمـ أضمؾ شمقوٞمكٝم٤م وطمٞمٜماذ شمٙمةقن ُمٕمرومتٜمة٤م واىمٕمة٦م قمةغم "ُم٤مﻫٞمة٤مت" سمخّم٤مئّمةٝم٤م
اًم ٤مسمت٦م ومتٙمقن يمٗمٞمٚم٦م سمت٠مؾمٞمس قمٚمؿ سمٛمٕمٜمك اًمٙمٚمٛمة٦م :.اعمٕمجةؿ اًمٗمٚمًةٗمل عمةراد وﻫٌة٦م صةة 333وراضمةع شمة٤مريخ
اًمٗمٚمًٗم٦م احلدي ٦م ًمٞمقؾمػ يمرم ص.315
( )4اعمرضمع اًمً٤مسمؼ ص.114
( )3اٟمٔمرُ :مـ اًمٕم٘مٞمدة إمم اًم قرة ،طمًـ طمٜمٗمل ،دار ُمدسمقزم  -اًم٘م٤مﻫرة سمدون شم٤مريخ.

69

نصز أبو سيد ومنوذى يف التعامل مع الرتاخ (دزاض٘ حتلٔلٔ٘ ىكدٓ٘)

الباب األول

()8

اعمجتٛمٕم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م واظمتالومٝم٤م وُم٤م يٜمِم٠م ومٞمٝم٤م ُمـ ادم٤مﻫ٤مت ومٙمري٦م وصم٘م٤مومٞم٦م .وسم٤مًمتة٤مزم
وم٢من يمؾ شمٗمًػم حيٛمؾ سملم ـمٞم٤مشمف شم٠مويال .طمتةك اًمةذيـ يٕمتٛمةدون قمةغم اعمروية٤مت حيتة٤مضمقن
ًمٚمؽمضمةٞم سمٞمٜمٝمة٤م واظمتٞمةة٤مر ُمة٤م يٜم٤مؾمةة٥م شمقضمٝمة٤ماؿ وسم٤مًمتةة٤مزم ومة٢من ﻫةةذا آظمتٞمة٤مر يٕمٙمةةس ذم
طم٘مٞم٘م٦م إُمر ُمقىمٗم٤م شم٠مويٚمٞم٤م شمِمٙمٚمف هقم قمٍم اعمٗمنة وإـمة٤مره اًمٗمٙمةري واًم ٘مة٤مذم ،وﻫةل
أُمقر ٓ يٛمٙمـ ًمٚمٛمٗمن أن يتجٜمٌٝمة٤م ،يمةام ٓ يٛمٙمٜمةف آٟمٗمّمة٤مل قمةـ طمة٤مرضه واًمٕمةٞمش ذم
()3

اعم٤ميضُ .مـ ﻫٜم٤م يم٤من ٓسمد قمٜمد ٟمٍم أسمق زيد ُمـ اًمققمل اًمت٤مم سم٠مُمريـ:
إول :اًمتخٚمص ُمـ وﻫؿ اًمٜمٔمرة اعمقوققمٞم٦م ،اًمتل دمٕمؾ اعمتٚم٘مل اعمٕمة٤مرص ُمٙمةٌال
سم٤معم٤ميض ُمتٌ٤مقمدا قمـ احل٤مرض ،وسم٤مًمت٤مزم يٕمت٘مد اًمٌ٤مطم٨م ذم اًمةؽماث وومةؼ ﻫةذه اًمٜمٔمةرة سم٠مٟمةف
ص٤مطم٥م اًمٗمٝمؿ اًمّمكٞم واًمتٗمًػم اعمقوققمل.
اًم ةة٤مين :اًمتًةةٚمٞمؿ سمقضمةةقد قمالىمةة٦م ضمدًمٞمةة٦م سمةةلم اعمةة٤ميض واحلةة٤مرض ،وسمةةلم اًمةةؽماث
()2

واًمٌ٤مطمةة٨م وسمٜمةة٤م قمةةغم ﻫةةذه امجدًمٞمةة٦م ٓ 6سمةةد ُمةةـ اًمتًةةٚمٞمؿ ُمةةع (ًمةةقي آًمتقؾمةةػم) سم٠مٟمةةف
ٓ شمقضمد ىمرا ة سمريا٦مٕ ،ن يمؾ ىم٤مرئ يٌدأ ُمـ واىمٕمف اًمةراﻫـ ُمتجٝمة٤م إمم اعمة٤ميض سم٤مطم ة٤م ذم
ادم٤مﻫ٤مشمف ،وﻫق طملم يٕمقد ًمٚماميض اًمذي ٓ خيٚمق ﻫةق أظمةر ُمةـ ـمةرح حتٙمٛمةف ادم٤مﻫة٤مت
اًمٕمٍمة واظمتالوم٤مشمةف وشمٕمةدد رؤاه ومٝمةق ٓ يٕمةقد ًمةف سمجٛمٚمتةف وًمٙمٜمةف يٕمةقد ًمٞمختة٤مر ُمٜمةف ُمةة٤م
 3002حبث
 002حبث
 2حبث

ــــــ
( )2اٟمٔمرُ :مٗمٝمقم اًمٜمصٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.143
( )1اٟمٔمر :ومٚمًٗم٦م اًمةت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.21
(ً )4مقيس أًمتقؾمػم :وًمد سمة٤ممجزائر قمة٤مم  2524اضمتة٤مز سمٜمجة٤مح اظمتٌة٤مر ُمًة٤مسم٘م٦م اًم٘مٌةقل سمٛمدرؾمة٦م ٟمقرُمة٤مل اًمٕمٚمٞمة٤م
وأه ذم وم٤مٟمس قم٤مم ُ 2530مـ أﻫؿ إطمداث اًمتل ـمةرأت قمةغم طمٞمة٤مة أًمتقؾمةػم ظمروضمةف قمةـ اًمٙم٤مصمقًمٞمٙمٞمة٦م
واًمتك٤مىمف سم٤محلزب اًمِمٞمققمل اًمٗمرٟميس اًمذي فمؾ قمْمقا ومٞمف ـمقال طمٞم٤مشمةف وإن مل يٙمةـ قمةغم وومة٤مق دائةؿ ُمٕمةف
وىمد فمٝمر اًمتقؾمػم ذم اعمِمٝمد اًم ٘م٤مذم قم٤مم 2521م سمٕمد ٟمنمه يمت٤مسملم قمٛمةد ومةٞمٝمام إمم اًمٜم٘مةد اًمِمةديد عمة٤م اقمتةؼمه
ومٝمام همقهم٤مئٞم٤م ًمٚمٜمٔمري٦م اعم٤مريمًٞم٦م .راضمع يمت٤مب مخًقن قم٤معم٤م اضمتامقمٞم٤م أؾم٤مؾمةٞم٤م مخًةقن قم٤معمة٤م اضمتامقمٞمة٤م أؾم٤مؾمةٞم٤م
(اعمٜمٔمرون اعمٕم٤مرصون) ضمقرج ؾمٙمقت ،شمرمج٦م حمٛمقد حمٛمد طمٚمٛملُ ،مراضمٕم٦م ضمٌقر ؾمٕمٗم٤من ،اًمٓمٌٕم٦م إومم،
اًمِمٌٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمألسمك٤مث واًمٜمنم ،سمػموت 1005م ص.15
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()8

يٜم٤مؾم٥م ُمقىمٗمف اًمةراﻫـ وشمقضمٝم٤مشمةف اعمٕمة٤مرصة .وشمٕمةدد اعمجتٛمٕمة٤مت واظمتالومٝمة٤م ي٠مظمةذٟم٤م
ًمتٕمدد اًم٘مرا ات وشم٠مصمػم أومؼ يمؾ ىم٤مرئ قمغم شمّمقراشمف وومٝمٛمف ًمٚمٜمص "وﻫةذا ُمةـ ؿمة٠مٟمف أن
جيٕمؾ إٟمت٤مج اًمدًٓم٦م ذم اًمٚمٖم٦م سمِمٙمؾ قم٤مم وذم اًمٜمّمقص اعمٛمت٤مزة سمِمٙمؾ ظمة٤مص ٓ يٗمة٤مرق
ضمدًمٞمة٦م اًمةٜمص /اًم٘مة٤مرئ .إن حتديةد اعمٕمٜمةك اعمرضمةقح ُمةـ اعمٕمٜمةك اًمةراضم ذم اًمٔمة٤مﻫر أو
()3

اعم١مول حتديد ُمرﻫقن سمة٠مومؼ اًم٘مة٤مرئ وقم٘مٚمةف" وطمةلم يةرى أسمةق زيةد أٟمةف ٓ ُمٜمة٤مص ُمةـ
اًمت٠مويؾ سم٤مقمتٌ٤مره اًمقضمف أظمر ًمٚمٜمص ذم أُم٦م شم٘مقم طمْم٤مرا٤م قمغم اًمٜمص سم٤مًمدرضم٦م إومم6
وم٢مٟمف يرى أن ﻫذا اًمٜمص يتًع ًمٞم٘مٌؾ شم٠مويالت ُمتٕمددة ورؤى خمتٚمٗمة٦م وىمةرا ات ُمتٜمققمة٦م،
وﻫذا يرضمع إمم ظمّمقسم٦م اًمةٜمص اًمتةل متٞمةزه ودمٕمٚمةف ُمٓمقاقمة٤م وومة٤مقمال ذم اعمجتٛمةع .واةذا
ي٘مقل" :إن اًمؽماث جمٛمققم٦م ُمـ اًمٜمّمقص شمتٙمِمةػ دٓٓاة٤م آٟمة٤م سمٕمةد آن ُمةع يمةؾ ىمةرا ة
ضمديةةدة ،وًمٞمًةة٧م يمةةؾ ىمةةرا ة ضمديةةدة إٓ حم٤موًمةة٦م إلقمةة٤مدة شمٗمًةةػم اعمةة٤ميض ُمةةـ ظمةةالل
()2

احل٤مرض" .
ويرى أن ﻫذا طمؼ ُمنموع ًمٙمؾ ىم٤مرئ يٛمتٚمؽ اًم٘مدرة قمةغم اًمتكٚمٞمةؾ واًمٖمةقص ذم
أقمةامق اًمةةٜمص ويمِمةةػ أهاره وهمقاُمْمةف ،إن ﻫةةذا اًمٖمٛمةةقض ذم اًمةٜمص ﻫةةق ذم طم٘مٞم٘مةة٦م
إُمر ُمٞمزة ًمف وآًمٞم٦م ﻫ٤مُم٦م يتٛمٙمـ اًمٌ٤مطم٨م ُمةـ ظمالاة٤م ُمةـ حتقيةؾ ومٕمةؾ اًم٘مةرا ة إمم ومٕمةؾ
 3002حبث
 002حبث
 2حبث

إجي٤مي يتجدد سمتٕمدد اًم٘مرا واظمتال فمرو اًم٘مرا ة.
ووومؼ ﻫذه احل٘م٥م اًم الث اًمتل سمٞمٜمّ٤مﻫة٤م ارشمةٌط اًمٗمٝمةؿ سمة٤معمٕمٜمك 6وم٤مًمًةٚمػ يةرون أن
اًمت٠مويؾ ﻫق اًمتٗمًةػم اقمةتامدا قمةغم يمةالم اًمٕمةرب وُمة٤م دوٟمتةف يمتة٥م اًمًةٚمػ اًمّمة٤مًم ُمةـ
شمٙمريس اذا اعمٗمٝمقم ُمـ ظمالل اًمةؽماث اًمًةٚمٗمل ،وأﻫةؾ اًمٙمةالم اقمتٛمةدوا قمةغم اًمت٠مويةؾ
سم٤معمٕمٜمك اًم ٤مين طمتك يٛمٙمٜمٝمؿ حت٘مٞمؼ ُمٜمٝمجٝمؿ ذم شم٠مويؾ آي٤مت اًمّمةٗم٤مت وهمػمﻫة٤م ومٞمٜمت٘مٚمةقن
ُمـ اعمٕمٜمك إصكم إمم ُمٕمٜمك آظمر ًمقضمقد قمالىمة٦م أو ىمريٜمة٦م متٜمةع ُمةـ إرادة اعمٕمٜمةك اًمٔمة٤مﻫر
ــــــ
( )2إؿمٙم٤مًمٞم٤مت اًم٘مرا ة وآًمٞم٤مت اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.114
(ُ )1مٗمٝمقم اًمٜمصٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.02
( )4اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.25

71

نصز أبو سيد ومنوذى يف التعامل مع الرتاخ (دزاض٘ حتلٔلٔ٘ ىكدٓ٘)

الباب األول

إصكم قمٜمدﻫؿ.
أُم٤م اعمٕم٤مرصون ُمـ أصك٤مب آدم٤مه احلداصمل 6وم٘مد اقمتٛمةدوا ذم شمٕمةريٗمٝمؿ ًمٚمت٠مويةؾ
قمةةغم ضمةةذور ظمةة٤مرج دائةةرة اًمتٗمٙمةةػم اإلؾمةةالُمل وﻫةةل اعمرضمٕمٞمةة٦م اًمٖمرسمٞمةة٦م ذم شمٕمريةةػ
اارُمٜمٞمقـمٞم٘م٤م وُمـ صمؿ ٟم٘مٚمقﻫ٤م ًمالصٓمالح اًمٕمري ًمٞمتٕم٤مُمٚمقا ُمع اًمتٗمًػم اًمةديٜمل أو اًمةٜمص
اعم٘مدس ُمـ ظمالا٤م.
ويمؾ ﻫذه اًمت٠مويالت سم٤مـمٚم٦م ظمال اًمت٠مويؾ اًمذي دًم٧م قمٚمٞمف اًمٜمّمقص ،وضم٤م ت سمةف
اًمًٜم٦م وىمد سمًط احلدي٨م قمـ ﻫذه اًمت٠مويالت اًمٌ٤مـمٚم٦م اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ طملم قمرض يمالم
ؿمٞمخ اإلؾمالم قمـ اًمت٠مويؾ اًمٌ٤مـمؾ طمٞم٨م ضمٕمٚمف أٟمقاقم٤م:
حدهاُ :م٤م مل حيتٛمٚمف اًمٚمٗمظ سمقوٕمف يمت٠مويةؾ ىمقًمةف" طمتةك يْمةع رب اًمٕمةزة قمٚمٞمٝمة٤م
()8

رضمٚمف " سم٠من اًمرضمؾ مج٤مقم٦م ُمـ اًمٜم٤مس وم٢من ﻫذا ٓ يٕمر ذم ي ُمـ ًمٖم٦م اًمٕمةرب اًمٌتة٦م.
الثاينُ :م٤م مل حيتٚمٛمف اًمٚمٗمظ سمٌٜمٞمتف اخل٤مص٦م ُمـ شم ٜمٞم٦م أو مجع وإن اطمتٛمٚمف ُمٗمردا يمت٠مويؾ ىمقًمةف
(ﯢ ﯣ ﯤﯥ) [ص ]76:سم٤مًم٘مدرة.
الثالثُ :م٤م مل حيتٛمٚمف ؾمٞم٤مىمف وشمريمٞمٌف وإن اطمتٛمٚمف ذم همػم ذًمؽ اًمًٞم٤مق يمت٠مويؾ ىمقًمف
(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ) [األَعاو ]661سم٠من إشمٞم٤من
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اًمرب إشمٞم٤من سمٕمض آي٤مشمف اًمتل ﻫل أُمره وﻫذا ي٠مسم٤مه اًمًٞم٤مق يمؾ اإلسم٤م وم٢مٟمف يٛمتٜمع محٚمةف قمةغم
ذًمؽ ُمع اًمت٘مًٞمؿ واًمؽمديد واًمتٜمقيع...
ــــــ

َأل ِ
مج َٝمٜم ََّؿَ :ﻫ ِؾ ا ُْمت َ ْ
تَ ،و َشم ُ٘م ُ
قل َﻫ ْةؾ
( )2احلدي٨م أظمرضمف اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري ذم صكٞمكف َقم ْـ َأ ِي ُﻫ َر ْي َرةَ ،سمٚمٗمظ " ُي َ٘م ُ٤مل ِ َ
ٍ
ِ
قلَ :ىم ْط َىم ْط " ،يمت٤مب :اًمتٗمًػم ،سم٤مب :ىمقًمفَ ( :و َشم ُ٘م ُ
اًمر ُّب َشمٌَ َ٤مر َ َو َشم َٕم َ٤ممم َىمدَ َُم ُف َقم َٚمٞمْ َٝم٤مَ ،ومتَ ُ٘م ُ
ةقل
ُم ْـ َُم ِزيدَ ،ومٞمَ َْم ُع َّ
َﻫ ْؾ ُِمـ ُم ِز ٍ
يد) ،طمدي٨م رىمؿ.244/2 ،3434وأظمرضمف اإلُمة٤مم ُمًةٚمؿ ذم صةكٞمكف ،يمتة٤مب :صةٗم٦م اًم٘مٞم٤مُمة٦م
ْ َ
وامجٜم٦م واًمٜم٤مر ،سم٤مب :اًمٜم٤مر يةدظمٚمٝم٤م امجٌة٤مرون وامجٜمة٦م يةدظمٚمٝم٤م اًمْمةٕمٗم٤م  ،1242/3 ،طمةدي٨م رىمةؿ 1432
سمٚمٗمظ ُم٘م٤مرب ،وأظمرضمف اإلُم٤مم اًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف ُمٓمقٓ ،يمت٤مب :أسمقاب صٗم٦م امجٜم٦م ،سم٤مبُ :م٤م ضم٤م ذم ظمٚمةقد
أﻫؾ امجٜم٦م واًمٜم٤مر ،252/3 ،طمدي٨م رىمؿ  ،1113وأظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم إؾمام واًمّمةٗم٤مت ،سمة٤مب ُمة٤مذيمر ذم
اًم٘مدم واًمرضمؾ  ،250/1طمدي٨م رىمؿ .313
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الرابالالعُ :مةة٤م مل ي١مًمةةػ اؾمةةتٕمامًمف ذم ذًمةةؽ اعمٕمٜمةةك ذم ًمٖمةة٦م اعمخ٤مـمةة٥م وإن أًمةةػ ذم
آصٓمالح احل٤مدث وﻫذا ُمقوع زًم٧م ومٞمف أىمدام يم ػم ُمـ اًمٜم٤مس ووةٚم٧م ومٞمةف أومٝمة٤مُمٝمؿ
طمٞم٨م شم٠موًمقا يم ػما ُمـ أًمٗم٤مظ اًمٜمّمقص سمةام مل ي١مًمةػ اؾمةتٕمامل اًمٚمٗمةظ ًمةف ذم ًمٖمة٦م اًمٕمةرب
اًمٌت٦م وإن يم٤من ُمٕمٝمقدا ذم اصٓمالح اعمت٠مظمريـ وﻫذا مم٤م يٜمٌٖمل اًمتٜمٌف ًمف وم٢مٟمف طمّمةؾ سمًةٌٌف
ُمةةـ اًمٙمةةذب قمةةغم اهلل ورؾمةةقًمف ُمةة٤م طمّمةةؾ .يمةةام شم٠موًمةة٧م ـم٤مئٗمةة٦م ىمقًمةةف شمٕمةة٤ممم (ﭷ ﭸ)

[األَعاو ]75 ,77سم٤محلريم٦م وىم٤مًمقا اؾمتدل سمكريمتف قمغم سمٓمةالن رسمقسمٞمتةف وٓ يٕمةر ذم اًمٚمٖمة٦م اًمتةل
ٟمزل هب٤م اًم٘مرآن أن إومقل ﻫق احلريم٦م اًمٌت٦م ذم ُمقوع واطمد....
اخلامسُ :م٤م أًمػ اؾمةتٕمامًمف ذم ذًمةؽ اعمٕمٜمةك ًمٙمةـ ذم همةػم اًمؽميمٞمة٥م اًمةذي ورد سمةف
اًمٜمص ومٞمكٛمٚمف اعمت٠مول ذم ﻫذا اًمؽميمٞم٥م اًمذي ٓ حيتٛمٚمف قمغم جمٞماف ذم شمريمٞم٥م آظمر حيتٛمٚمةف
وﻫذا ُمةـ أىمةٌ اًمٖمٚمةط واًمتٚمٌةٞمس يمت٠مويةؾ اًمٞمةديـ ذم ىمقًمةف شمٕمة٤ممم( :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣ ﯤﯥ) [ص ]76سم٤مًمٜمٕمٛم٦م وٓ ري٥م أن اًمٕمرب شم٘مقل ًمٗمالن قمٜمدي يد وىمة٤مل قمةروة سمةـ
ُمًٕمقد ًمٚمّمديؼ ًمقٓ يد ًمةؽ قمٜمةدي مل أضمةز هبة٤م ٕضمٌتةؽ وًمٙمةـ وىمةقع اًمٞمةد ذم ﻫةذا
اًمؽميمٞم٥م اًمذي أو٤م ؾمٌك٤مٟمف ومٞمف اًمٗمٕمؾ إمم ٟمٗمًف صمؿ شمٕمدى اًمٗمٕمؾ إمم اًمٞمةد سم٤مًمٌة٤م اًمتةل
ﻫل ٟمٔمػم يمتٌ٧م سم٤مًم٘مٚمؿ وﻫل اًمٞمد وضمٕمؾ ذًمؽ ظم٤مصة٦م ظمةص هبة٤م صةٗمٞمف آدم دون اًمٌنمة
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يمام ظمص اعمًٞم سم٠مٟمف ٟمٗمخ ومٞمف ُمـ روطمف وظمص ُمقؾمك سم٠مٟمف يمٚمٛمةف سمةال واؾمةٓم٦م ومٝمةذا ممة٤م
حيٞمؾ شم٠مويؾ اًمٞمد ذم اًمٜمص سم٤مًمٜمٕمٛم٦م وإن يم٤مٟم٧م ذم شمريمٞم٥م آظمر شمّمٚم ًمذًمؽ ومال يٚمةزم ُمةـ
صالطمٞم٦م اًمٚمٗمظ عمٕمٜمك ُم٤م ذم شمريمٞم٥م صالطمٞمتف ًمف ذم يمؾ شمريمٞم٥م....
السادس :اًمٚمٗمظ اًمذي اـمرد اؾمتٕمامًمف ذم ُمٕمٜمك ﻫق فم٤مﻫر ومٞمف ومل يٕمٝمد اؾمةتٕمامًمف ذم
اعمٕمٜمك اعم١مول أو قمٝمد اؾمتٕمامًمف ومٞمف ٟم٤مدرا ومت٠مويٚمف طمٞمة٨م ورد ومحٚمةف قمةغم ظمةال اعمٕمٝمةقد
ُمـ اؾمةتٕمامًمف سم٤مـمةؾ وم٢مٟمةف يٙمةق ن شمٚمٌٞمًة٤م وشمدًمٞمًة٤م يٜمة٤مىمض اًمٌٞمة٤من وااداية٦م سمةؾ إذا أرادوا
اؾمتٕمامل ُم ؾ ﻫذا ذم همػم ُمٕمٜم٤مه اعمٕمٝمقد طمٗمقا سمف ُمـ اًم٘مرائـ ُم٤م يٌلم ًمٚمًة٤مُمع ُمةرادﻫؿ سمةف
ًماال يًةٌؼ ومٝمٛمةف إمم ُمٕمٜمة٤مه اعمة٠مًمق وُمةـ شم٠مُمةؾ ًمٖمة٦م اًم٘مةقم ويمةامل ﻫةذه اًمٚمٖمة٦م وطمٙمٛمة٦م
واوٕمٝم٤م شمٌلم ًمف صك٦م ذًمؽ.
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السابع :يمؾ شم٠مويؾ يٕمقد قمغم أصؾ اًمٜمص سم٤مإلسمٓم٤مل ومٝمةق سم٤مـمةؾ يمت٠مويةؾ ىمقًمةف أيةام
اُمرأة ٟمٙمك٧م ٟمٗمًٝم٤م سمٖمػم إذن وًمٞمٝم٤م ومٜمٙم٤مطمٝم٤م سم٤مـمؾ سمكٛمٚمف قمغم إُم٦م ومة٢من ﻫةذا اًمت٠مويةؾ
2

ُمع ؿمدة خم٤مًمٗمتف ًمٔم٤مﻫر اًمٚمٗمظ يرضمع قمغم أصؾ اًمٜمص سم٤مإلسمٓم٤مل وﻫق ىمقًمف وم٢من دظمةؾ هبة٤م
ومٚمٝم٤م اعمٝمر سمام اؾمتكؾ ُمـ ومرضمٝم٤م وُمٝمر إُم٦م إٟمةام ﻫةق ًمٚمًةٞمد وم٘مة٤مًمقا ٟمكٛمٚمةف قمةغم اعمٙم٤مشمٌة٦م
وﻫذا يرضمع قمغم أصؾ اًمٜمص سم٤مإلسمٓم٤مل ُمـ وضمف آظمةر وم٢مٟمةف أشمةك ومٞمةف سمة٠مي اًمنمةـمٞم٦م اًمتةل
ﻫل ُمـ أدوات اًمٕمٛمقم وأيمدﻫ٤م ب ُمة٤م اعم٘متْمةٞم٦م شم٠ميمٞمةد اًمٕمٛمةقم وأشمةك سمة٤مًمٜمٙمرة ذم ؾمةٞم٤مق
اًمنمط وﻫل شم٘متيض اًمٕمٛمقم وقمٚمؼ سمٓمالن اًمٜمٙم٤مح سم٤مًمقصػ اعمٜم٤مؾم٥م ًمف اعم٘متيض ًمقضمقد
احلٙمؿ سمقضمقده وﻫق ٟمٙم٤مطمٝم٤م ٟمٗمًٝم٤م وٟمٌف قمغم اًمٕمٚم٦م اعم٘متْمٞم٦م ًمٚمٌٓمالن وﻫةل اومتٞم٤ماة٤م قمةغم
وًمٞمٝم٤م وأيمد احلٙمؿ سم٤مًمٌٓمالن ُمرة سمٕمةد ُمةرة صمةالث ُمةرات ومكٛمٚمةف قمةغم صةقرة ٓ شم٘مةع ذم
اًمٕم٤ممل إٓ ٟم٤مدرا يرضمةع قمةغم ُم٘مّمةقد اًمةٜمص سم٤مإلسمٓمة٤مل وأٟمة٧م إذا شم٠مُمٚمة٧م قم٤مُمة٦م شمة٠مويالت
امجٝمٛمٞم٦م رأيتٝم٤م ُمـ ﻫذا امجٜمس سمؾ أؿمٜمع.
الثامن :شم٠مويؾ اًمٚمٗمظ اًمذي ًمف ُمٕمٜمك فم٤مﻫر ٓ يٗمٝمؿ ُمٜمف قمٜمد إـمالىمةف ؾمةقاه سمة٤معمٕمٜمك
اخلٗمل اًمذي ٓ يٓمٚمع قمٚمٞمف إٓ أومراد ُمـ أﻫؾ اًمٜمٔمر واًمٙمالم يمت٠مويةؾ ًمٗمةظ إطمةد اًمةذي
يٗمٝمٛمف اخل٤مص٦م واًمٕم٤مُم٦م سم٤مًمذات اعمجردة قمـ اًمّمٗم٤مت اًمتل ٓ يٙمةقن ومٞمٝمة٤م ُمٕمٜمٞمة٤من سمقضمةف
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ُم٤م وم٢من ﻫةذا ًمةق أُمٙمةـ صمٌقشمةف ذم اخلة٤مرج مل يٕمةر إٓ سمٕمةد ُم٘مةدُم٤مت ـمقيٚمة٦م صةٕمٌ٦م ضمةدا
ومٙمٞمػ وﻫق حم٤مل ذم اخل٤مرج وإٟمام يٗمروف اًمذﻫـ ومرو٤م صمؿ يًتدل قمغم وضمقده اخل٤مرضمل
ومٞمًتكٞمؾ ووع اًمٚمٗمظ اعمِمٝمقر قمٜمد يمؾ أطمد اذا اعمٕمٜمك اًمذي ﻫق ذم هم٤مي٦م اخلٗم٤م
التالع :اًمت٠مويؾ اًمذي يقضم٥م شمٕمٓمٞمةؾ اعمٕمٜمةك اًمةذي ﻫةق ذم هم٤مية٦م اًمٕمٚمةق واًمنمة
وحيٓمف إمم ُمٕمٜمك دوٟمف سمٛمراشم٥م يم ػمة وﻫق ؿمٌٞمف سمٕمزل ؾمةٚمٓم٤من قمةـ ُمٚمٙمةف وشمقًمٞمتةف ُمرشمٌة٦م
ــــــ

 1احلدي٨م قمـ قم٤مئِم٦م

ىم٤مًم٧م ىم٤مل رؾمقل اهلل ( :أيام اُمرأة ٟمٙمك٧م سمٖمػم أذن وًمٞمٝم٤م ومٜمٙم٤مطمٝم٤م سم٤مـمؾ وم٤من

أص٤مهب٤م ومٚمٝم٤م ُمٝمرﻫ٤م سمام أص٤مب ُمـ ومرضمٝم٤م وان اؿمتجروا وم٤مًمًٚمٓم٤من وزم ُمـ ٓ وزم ًمف) احلدي٨م أظمرضمف اإلُم٤مم
اًمؽمُمذي ذم اًمًٜمـ ،يمت٤مب :اًمٜمٙم٤مح ،سم٤مبُ :مٜمف (أي ُمـ أسمقاب اًمٜمٙم٤مح )  ،455/4طمدي٨م رىمؿ  ،2201وىم٤مل
اًمؽمُمذي :ﻫذا طمدي٨م طمًـ.
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دون اعمٚمةةؽ سمٙم ةةػم ُم ٤مًمةةف شم٠مويةةؾ امجٝمٛمٞمةة٦م ىمقًمةةف (ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ) [األَعرراو ]61وىمقًمةةف
(ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ) [اننحم ]66وٟمٔم٤مئره سم٠مهن٤م ومقىمٞم٦م اًمنم يم٘مقاؿ اًمدرﻫؿ ومقق اًمٗمٚمس
واًمديٜم٤مر ومقق اًمدرﻫؿ.
العارش :شم٠مويؾ اًمٚمٗمظ سمٛمٕمٜمك مل يدل قمٚمٞمف دًمٞمؾ ُمـ اًمًٞم٤مق وٓ ُمٕمف ىمريٜمة٦م شم٘متْمةٞمف
وم٢من ﻫذا ٓ ي٘مّمده اعمٌلم ااة٤مدي سمٙمالُمةف إذ ًمةق ىمّمةده حلةػ سمة٤مًمٙمالم ىمةرائـ شمةدل قمةغم
اعمٕمٜمك اعمخ٤مًمػ ًمٔم٤مﻫره طمتك ٓ يقىمع اًمً٤مُمع ذم اًمٚمةٌس واخلٓمة٠م ومة٢من اهلل ؾمةٌك٤مٟمف أٟمةزل
يمالُمف سمٞم٤مٟم٤م وﻫدى وم٢مذا أراد سمف ظمال فم٤مﻫره ومل حتػ سمف ىمرائـ شمةدل قمةغم اعمٕمٜمةك اًمةذي
()8

يتٌ٤مدر همػمه إمم ومٝمؿ يمؾ أطمد مل يٙمـ سمٞم٤مٟم٤م وٓ ﻫدى. " .
واًمت٠مويؾ اًمذي اقمتٛمده أسمق زيد ٓ يٛمٙمةـ أن خيةرج قمةـ ﻫةذه اًمتة٠مويالت اًمٌ٤مـمٚمة٦م
اًمتةةل ذيمرﻫةة٤م اسمةةـ اًم٘مةةٞمؿ ،وﻫةةق شم٠مويةةؾ سمةة٤معمٕمٜمك اارُمٜمٞمةةقـمٞم٘مل ية١مدي ذم هن٤ميةة٦م إُمةةر إمم
اإلظمالل سم٤معمٕمٜمك ،سمةؾ ُمّمة٤مدرشمف ،وية١مدي إمم اخلةروج قمةـ اًمًةٞم٤مق ،يمةام أٟمةف ي٘مةقم قمةغم
إسمٓمةة٤مل اعمٕمٜمةةك إصةةكم ًمٚمةةٜمص ،ممةة٤م جيٕمٚمةةف شمةة٠مويال سمةة٤مـمال ٓ حيتٛمٚمةةف اعمٕمٜمةةك وٓ شمًةةٜمده
اًم٘مرائـ.
 3002حبث
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ــــــ
( )2اًمّمقاقمؼ اعمرؾمٚم٦مٓ ،سمـ اًم٘مٞمؿ ،ص 15 - 11سم٤مظمتّم٤مر.

75

نصز أبو سيد ومنوذى يف التعامل مع الرتاخ (دزاض٘ حتلٔلٔ٘ ىكدٓ٘)

الباب األول

املبحح الجانُ :التقزٍز بأن التأًٍل هٌ الذِ جيعل
النص حًَا
 فاعلٔ٘ التأّٓل:
رأيٜم٤م ؾمٚمٗم٤م يمٞمػ أؾمس ٟمٍم أسمق زيد ًم٘مرا شمف اًمت٠مويٚمٞمة٦م ُمةـ ظمةالل ومٕمةؾ اعمت٘مةدُملم
ُمـ اعمٗمنيـ واعمتٙمٚمٛملم واًمٗمالؾمٗم٦م واًمٚمٖمقيلم ،وذم ﻫذا اعمٌك٨م ؾمٞمٙمقن احلةدي٨م قمةـ
(وم٤مقمٚمٞم٦م اًمت٠مويةؾ) ذم اًمةٜمص ًمةدى أسمةق زيةد اًمةذي يةرى أن اًمت٠مويةؾ يٛمةٜم اًمةٜمص طمٞمة٤مة
ووضمقدا.
ويذﻫ٥م إمم أن ىمدرة اعمتٚم٘مل شمٔمٝمر ذم صٜم٤مقم٦م اًمٜمص 6ظمّمقص٤م طمةلم يتٛمتةع ﻫةذا
اًم٘م٤مرئ سمٗمٝمؿ شم٤مرخيل قمٚمٛمل سم٤مًمٜمّمقص اًمديٜمٞم٦م ،وسمةدون ﻫةذا اًمت٠مويةؾ يةرى أسمةق زيةد أن
(اًم٘م٤مرئ) ئمةؾ طمٌٞمًة٤م ٔرا ىمديٛمة٦م ُمرشمٌٓمة٦م سمةزُمـ وأطمةداث شم٤مرخيٞمة٦م ،ظمّمقصة٤م إذا مل
يٕمتٛمد قمغم ُم٤م شم٘مدُمف اإلٟمج٤مزات اًمٚمٖمقي٦م ذم جم٤مل دراؾم٦م اًمٜمّمقص.
ًمذًمؽ ي١ميمد أسمق زيد قمغم أن أﻫؿ ُم٤م يٛمٞمز احلْم٤مرة اًمٕمرسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م أهن٤م طمْمة٤مرة
(اًمٜمص) وسم٤مًمت٤مزم ﻫل طمْم٤مرة (اًمت٠مويؾ)ٕ 6ن اًمٜمص دون شم٠مويؾ يٗم٘مةد وضمةقده احل٘مٞم٘مةل
 3002حبث
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وومٕم٤مًمٞمتف ،وم٤مًمت٠مويؾ ﻫق اًمقضمف أظمر ًمٚمٜمص وُمٜمف يًتٛمد طمريمتف.

()8

إن ُمةة٤م ٟمٕم٤ممجةةف ﻫٜمةة٤م ُمتٕمٚمةةؼ سمةةة(اعمٕمٜمةةك) اًمةةذي يةةراه ٟمٍم ة أسمةةق زيةةد ُمٗمرووةة٤م قمةةغم
ُمٕمٜمك إٟمً٤مٟمٞم٤م شم٤مرخيٞمة٤م وًمٙمٜمةف
اًمٜمّمقص ُمـ ظم٤مرضمٝم٤م قمؼم أيديقًمقضمٞم٦م ُم٤م ،وسم٤مًمت٤مزم يٙمقن ً
()3

يٚمٌس ًمٌ٤مؾم٤م ُمٞمت٤مومٞمزي٘مٞم٤م ُمـ أضمؾ إوٗم٤م إسمدي٦م قمٚمٞمف .
وﻫذا (اعمٕمٜمك) ُمرشمٌط سمة(اًمقاىمع وقمالىمتف سم٤مًمقطمل) وﻫل اًمٗمٙمرة اًمتةل ُمةـ ظمالاة٤م
ضمٕمؾ ٟمٍم أسمق زيد اًم٘مةرآن ُمٜمتَجة٤م صم٘م٤مومٞمة٤م سم٘مقًمةف" :إن اًمةٜمص ذم طم٘مٞم٘متةف وضمةقﻫره ُمٜمةت٩م
صم٘م٤مذم .واعم٘مّمقد سمذًمؽ أٟمف شمِمةٙمؾ ذم اًمقاىمةع واًم ٘م٤مومة٦م ظمةالل ومةؽمة شمزيةد قمةغم اًمٕمنمةيـ

ــــــ

( )2اٟمٔمرُ :مٗمٝمقم اًمٜمصٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.5
( )1اٟمٔمرٟ :م٘مد اخلٓم٤مب اًمديٜملٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.100
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()8

قم٤مُم٤م" أُم٤م اًمقاىمع قمٜمد أسمق زيد ومٝمق طمريم٦م اًمٌنم اًمذيـ ٟمزل اًمٜمص ُمةـ أضمٚمٝمةؿ ،وُمةٜمٝمؿ
اعمتٚم٘مل إول وﻫق اًمرؾمقل  ،وأُم٤م اًم ٘م٤موم٦م قمٜمده ومٝمةل اًمٚمٖمة٦م اًمتةل ٟمةزل اًم٘مةرآن هبة٤م،
ًمةةذًمؽ ٓ سمةةد ذم دراؾمةة٦م اًمةةٜمص ُمةةـ اًمٌةةد سم٤مًم ٘م٤مومةة٦م واًمقاىمةةع سم٤مقمتٌ٤مرهةة٤م طم٘مةة٤مئؼ سمدﻫٞمةة٦م،
وآٟمت٘م٤مل ُمـ ظمالاام إمم ومٝمؿ قمٚمٛمةل ًمٔمة٤مﻫرة اًمةٜمص اًمةذي ؾمٞمّمةٌ سمٕمةد ذًمةؽ ُمٜمتِجة٤م
ًمٚم ٘م٤مومةة٦م طمةةلم يّمةةٌ ﻫةةذا اًمةةٜمص ُمًةةٞمٓمرا وُمٝمٞمٛمٜمةة٤م قمةةغم مجٞمةةع اًمٜمّمةةقص وشمتكةةدد
ُمنموقمٞمتٝم٤م ُمـ ظمالًمف.

()3

إن ٟمٍم أسمق زيد ي٘م٤مسمؾ سملم ُمٕم٤مدًمتلم ﻫ٤مُمتلم إومم :طمريم٦م اًمقاىمع وشمٖمػمه.
واًم ٤مٟمٞمة٦م :ـمٌٞمٕمةة٦م اًمةةٜمص وشم٤مرخيٞمتةةف .ومةة٢مذا ىمٌٚمٜمةة٤م طمريمةة٦م اًمقاىمةةع ٓسمةةد ًمٜمةة٤م ُمةةـ ىمٌةةقل
شم٤مرخيٞم٦م اًمٜمص ،وإذا رومْمٜم٤م شم٤مرخيٞم٦م اًمٜمص ٓسمد ًمٜم٤م ُمـ رومةض طمريمة٦م اًمقاىمةعً .مةذا ٟمجةده
ي٘مقل" :اًمقاىمع إذن ﻫق إصؾ وٓ ؾمٌٞمؾ إلﻫدارهُ ،مـ اًمقاىمع شمٙمقن اًمٜمص ،وُمـ ًمٖمتةف
وصم٘م٤مومتف صٞمٖم٧م ُمٗم٤مﻫٞمٛمف ،وُمـ ظمالل طمريمتف سمٗمٕم٤مًمٞم٦م اًمٌنم شمتجدد دًٓمتف ،وم٤مًمقاىمع أوٓ
()2

واًمقاىمةةع صم٤مٟمٞمةة٤م ،واًمقاىمةةع أظمةةػما" .واةةذا يًةةٛمل اًمةةٜمص اًم٘مةةرآين سم٤مًمٔمةة٤مﻫرة اًم٘مرآٟمٞمةة٦م
اًمة"ُمتقًمدة أؾم٤مؾم٤م ُمـ اًمت٤مريخ ًمٙمٜمٝم٤م شمٕمٞمد إٟمت٤مج دٓٓت أيم ر دواُمة٤م ،وشمٚمةؽ اًمةدٓٓت
ﻫل اًمتل اٟمٌٜم٧م قمٚمٞمٝم٤م اًمٔم٤مﻫرة اإلؾمالُمٞم٦م"

()3

 3002حبث
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 دّز املعتصل٘ ّالصْفٔ٘ يف فاعلٔ٘ التأّٓل عيد أبْ شٓد.
ٓسمد ًمٜمٍم أسمق زيةد وﻫةق حية٤مول إقمٓمة٤م اًمت٠مويةؾ وم٤مقمٚمٞمة٦م متٞمةزه قمةـ جمةرد اًمتٗمًةػم
ومتٜمكف أطم٘مٞم٦م ذم اًمت٘مديؿ وآﻫتاممٓ 6سمد ًمف أن يدقمؿ ومٙمرشمةف ﻫ٤مشمةف سمٗمٕمةؾ اعمت٘مةدُملم ،أو
سمٕمٌ٤مرة أظمرى ٓسمد أن يٌ٤مر ﻫذا اًمٓمرح سمٓمرح ومٙمري ىمةديؿ يمةام ﻫةل قم٤مدشمةف ذم حقمٜمتةف
ــــــ
(ُ )2مٗمٝمقم اًمٜمصٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.13
( )1اٟمٔمر :اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.13
(ٟ )4م٘مد اخلٓم٤مب اًمديٜملٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.203
( )3اخلٓم٤مب واًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.223
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ًمألومٙم٤مر اًمتل يتٌٜم٤مﻫ٤م ،وًمٞمس ﻫٜم٤م أٟمجع وٓ أٟمٗمةع قمٜمةد أسمةق زيةد ُمةـ اؾمةتدقم٤م اًمةؽماث
اعمٕمتززم وسم٤مٕظمص اؾمتدقم٤م ُم٘مقًمتف ذم ظمٚمؼ اًم٘مرآن ،وذًمؽ عمة٤م يتٛمتةع سمةف ﻫةذا اًمٗمٙمةر ذم
ٟمٔمره ُمـ طمٞمقي٦م وشمٗم٤مقمؾ ُمع اإلٟمً٤من واًمٓمٌٞمٕم٦م واًمٕم٤ممل ،وذم ٟمٗمس اًمقىم٧م مل يٚمغ (اًم٘مديؿ
واًمٙم٤مُمةةؾ واعمٓمٚمةةؼ) قمٜمةةدُم٤م اﻫةةتؿ (سم٤مًمٜمًةةٌل وامجزئةةل واحلةة٤مدث) ًمٞم ٌةة٧م ارشمٌةة٤مط ٟمةةزول
اًم٘مرآن سمك٤مضم٦م اًمٌنم وشمٚمٌٞم٦م ُمّمة٤محلٝمؿ وًمٞم ٌة٧م إٟمًة٤مٟمٞم٦م اًمةٜمص اًم٘مةرآين سم٤مقمتٌة٤مره خمٚمقىمة٤م
وًمٞمس ىمديام.

()8

إن رؤي٦م اعمٕمتزًم٦م يمام يرى أسمق زيةد "ﻫةل اًمتةل أسمةدقم٧م وأٟمجةزت ذم جمة٤مل اعمٕمرومة٦م
()3

اًمٕمٚمٛمٞم٦م شمٚمؽ اإلٟمج٤مزات اًمتل أوم٤مدت ُمٜمٝم٤م أوروسم٤م " .وسم٤معم٘م٤مسمةؾ ٓ سمةد أن شمٙمةقن رؤية٦م
اًمٜم٘مٞمض أي اعمخ٤مًمٗملم ًمٚمٛمٕمتزًم٦م رؤي٦م دمٛمد اًمٜمّمقص وشم ٌّ٧م اعمٕمٜمك اًمديٜمل .واذا يرى
ٟمٍم أسمق زيد أن "ُمٕمٜمةك طمةدوث اًم٘مةرآن وشم٤مرخيٞمة٦م اًمةقطمل ﻫةق اًمةذي يٕمٞمةد ًمٚمٜمّمةقص
طمٞمقيتٝم٤م ويٓمٚمؼ اعمٕمٜمك اًمديٜمل -سم٤مًمٗمٝمؿ واًمت٠مويؾُ -مـ ؾمجـ اًمٚمكٔم٦م اًمت٤مرخيٞم٦م إمم آومة٤مق
آﻫتامم هبٛمقم امجامقم٦م اًمٌنمي٦م ذم طمريمتٝم٤م اًمت٤مرخيٞم٦م"

()2

ويٜمتٝمل ٟمٍم إمم أن إﻫدار اًمقاىمع حلً٤مب اًمةٜمص اًمةديٜمل ذم صةقرشمف امج٤مُمةدة ﻫةق
()3

إﻫدار يتًٌ٥م ذم ٟم٘مؾ اًمةٜمص اًمةديٜمل ُمةـ طمٞمةز اًمٗم٤مقمٚمٞمة٦م إمم ٟمٓمة٤مق إؾمةٓمقرة وذًمةؽ
 3002حبث
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()4

ًمٖمٞم٤مب اًمٌٕمد اإلٟمً٤مين واًمؽميمٞمز قمةغم اًمٌٕمةد اًمٖمٞمٌةل ومٞمةف .وأن اًمًةٌٞمؾ اًمقطمٞمةد إلٟم٘مة٤مذ
اًمٜمص ُمـ سمراصمـ إؾمٓمقرة ﻫق (اًمت٠مويؾ) وومٝمؿ اًمقاىمع ،وُمـ صمؿ آؾمةتٗم٤مدة ُمةـ اًمةٜمص
ذم طمٞمقيتف وىم٤مسمٚمٞمتف ًمٚمتكقل واًمٌٕمد قمـ اًمّمقرة امج٤مُمدة اًمتل دمٕمٚمف ٟمّمة٤م همٞمٌٞمة٤م ٓ يٛمة٧م
ــــــ
( )2اٟمٔمرٟ :م٘مد اخلٓم٤مب اًمديٜملٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.104
(ٟ )1م٘مد اخلٓم٤مب اًمديٜملٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.104
( )4اعمرضمع اًمً٤مسمؼ ص.104
( )3شمٕمر إؾمٓمقرة سم٠مهن٤م ىمّم٦م أو ُمٕمت٘مدات ظمراومٞم٦م وﻫةل شمّمةقر ؿمة٤مُمؾ قمةـ اًمٕمة٤ممل وقمةـ ُمٙم٤مٟمة٦م اإلٟمًة٤من ذم
اًمٓمٌٞمٕم٦م ،وىمد يم٤مٟم٧م ذم اعمجتٛمٕم٤مت اًمٌدائٞم٦م واىمٕمٞم٦م وُم٘مدؾم٦م راضمع اعمٕمجؿ اًمٗمٚمًٗمل عمراد وﻫٌف ص.15
( )1اٟمٔمرٟ :م٘مد اخلٓم٤مب اًمديٜملٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.202
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ًمإلٟمً٤من سم٠مي صٚم٦م.
ًم٘مد ُمر ُمٕمٜم٤م ُم٤م ذﻫ٥م إًمٞمةف أسمةق زيةد ُمةـ أن سمٚمةقرة اعمٕمتزًمة٦م عمٗمٝمةقم (اعمجة٤مز) يمة٤من
اعمٜم٘مذ ًمٚمٜمّمقص ُمـ ُمّمػم امجٛمقد ذم وىمة٧م أطم٤مـمة٧م ومٞمةف اًم ٘م٤مومة٤مت اًمٗم٤مرؾمةٞم٦م وااٜمدية٦م
واًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م سم٤معمجتٛمع اعمًٚمؿ ويم٤مٟم٧م سمٚمقرة ﻫذا اعمٗمٝمقم سمٛم ٤مسم٦م اًمدوا اًمٜم٤مضمع اًمذي اؾمتٕم٤مد
طمٞمقي٦م اًمٜمص وٟمْم٤مرة اعمٕم٤مين ،ﻫذا ُمـ ضمٝم٦م 6وُمـ ضمٝم٦م أظمرى يةرى أن اعمتّمةقوم٦م ىم٤مُمة٧م
سمخٓمقة أوؾمع طمةلم "ر ُّمةزت" اعمٕمة٤مين ًمتٕمةؼم قمةـ آومة٤مق أرطمة٥م يمةل شمٗمةت آومة٤مق اًمةٜمص
روطمٞم٤م وأظمالىمٞم٤م وومٚمًٗمٞم٤م ظمّمقص٤م شم٠مويالت اسمـ قمري .وﻫذا آشمً٤مع ُمةـ اًمٌةدهيل أن
حيةةدث "سمٗمٕمةةؾ اٟمٗمتةة٤مح دائةةرة اًمت٠مويةةؾ ،ودائةةرة اًمت٠مويةةؾ شمٚمةةؽ ﻫةةل اًمتةةل أوةةٗم٧م صةةٗم٦م
()8

(اًمٙمٚمٞم٦م) قمغم (اًمٔم٤مﻫرة اًم٘مرآٟمٞم٦م) اًمتل ﻫل فم٤مﻫرة ذم شم٤مرخيٞمتٝم٤م جمزأة" .
إٟمٜم٤م ﻫٜم٤م أُم٤مم اٟمٗمت٤مح دائرة اًمت٠مويؾ إزا ىمرا ات ُمتٕمةددة وُمٕمة٤مين ُمتًةٕم٦م ٓ حيةدﻫ٤م
طمد وٓ يْمٌٓمٝم٤م و٤مسمط ظمّمقص٤م إذا شم٘مٌٚمٜم٤م شم٠مويالت اًمّمقومٞم٦م اًمتل شمٕمتٛمةد قمةغم اًم٘مريٜمة٦م
اًم٘مٚمٌٞم٦م ٓ اًم٘مريٜم٦م اًمٚمٖمقي٦مُ .مـ ﻫٜم٤م يٌةدأ اًمت٠مويةؾ اًمةذي ي١مؾمةس ًمةف ٟمٍمة أسمةق زيةد ي٠مظمةذ
ُمٕمٜمك خمتٚمٗم٤م طمٞم٨م شمٙمتٜمٗمف رُمزي٦م ىم٤مسمٚم٦م ًمالشمً٤مع سم٤مقمتٌ٤مر أن اًم٘مرآن أطمدث دمديدا ُمٕمٜمقي٤م
 ؾمٞمامٟمتٞم ً٤م  -قمـ ـمريؼ اؾمتخدام اعمج٤مز. 3002حبث
 002حبث
 2حبث

وقمةةـ ـمريةةؼ ﻫةةذه اًمٚمٖمةة٦م اعمج٤مزيةة٦م شمٙمتًةة٥م اًمٚمٖمةة٦م اًمديٜمٞمةة٦م رُمزيتٝمةة٤م اًم٘م٤مسمٚمةة٦م دوُمةة٤م
ًمالٟمٗمت٤مح ُمـ ظمالل دائرة (اًمت٠مويؾ) وإذا ُم٤م ٟمٔمرٟم٤م إمم اًمٚمٖم٦م اًمديٜمٞم٦م قمٜمةده ٟمجةد سم٠مهنة٤م ﻫةل
اًم٘م٤مًم٥م اًمذي يقضمد ومٞمف اًمٜمص وُمـ ظمالا٤م وم٘مط يٛمٙمـ ًمٚمٌنم اًمتقاصؾ ُمٕمةف؟! ًمةذا ومة٢من
يمةةؾ ٟمةةص يٕمتةةؼم رؾمةة٤مًم٦م ذات دٓٓت ًمٖمقيةة٦م يٛمٙمةةـ أن ٟمٓمٌةةؼ قمٚمٞمٝمةة٤م ُمةةٜمٝم٩م اًمتكٚمٞمةةؾ
اًمٚمٖمقي.
"وُمٕمٜمك ذًمؽ أن شمٓمٌٞمؼ ُمٜمٝم٩م حتٚمٞمؾ اًمٜمّمقص اًمٚمٖمقية٦م إدسمٞمة٦م قمةغم اًمٜمّمةقص
اًمديٜمٞم٦م ٓ يٗمرض قمغم ﻫذه اًمٜمّمقص هنج٤م ٓ يتال م ُمةع ـمٌٞمٕمتٝمة٤م .إن اعمةٜمٝم٩م ﻫٜمة٤م ٟمة٤مسمع
ــــــ
( )2اخلٓم٤مب واًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.223

79

نصز أبو سيد ومنوذى يف التعامل مع الرتاخ (دزاض٘ حتلٔلٔ٘ ىكدٓ٘)

الباب األول

()8

ّ
ي سم٤مُمتٞمة٤مز ،وسم٤مًمتة٤مزم
ٟمص
ُمـ ـمٌٞمٕم٦م اعم٤مدة وُمتالئؿ ُمع اعمقوقع"
ًمٖمقي أد ّ
ّ
ٕن اًم٘مرآن ّ
شمٓمقر
وم٤معمٜمٝم٩م اًمٜم٤مضمز عم٘م٤مرسمتف ﻫق ُمٜمٝم٩م اًمتكٚمٞمؾ
اًمٚمٖمقي إدي ،ذم أرىمك دمٚمٞم٤مشمف سمكً٥م ّ
ّ
اعمٕم٤مر اًم ّٚمٖمقي٦م إدسمٞم٦م" .واًم٘مقل سم٠من اًمٜمص ىم٤مسمؾ ًمٚم٘مرا ة قمةغم اًمةدوام ،وىم٤مسمةؾ ُمةـ صمةؿ
ًمٚمنمح واًمت٠مويؾ ،يتْمٛمـ ومٙمرة ُمٗم٤مدﻫ٤م أن اًمٌٜمٞم٦م اًمداظمٚمٞم٦م ًمٚمٜمص اًم٘مرآين شمتٛمتةع سمدرضمة٦م
ﻫ٤مئٚم٦م ُمـ اخلّمقسم٦م واًمٖمٜمك ،شمٜمٗمل إُمٙم٤مٟمٞم٦م آدقم٤م ذم أي٦م حلٔم٦م شم٤مرخيٞمة٦م سمة٠من ﻫةذا اًمةٜمص
()3

ىمد اؾمتٜمٗمذ حمتقاه أو مت٧م اإلطم٤مـم٦م سمف ُمٕمرومٞم٤م" .
إن أي ٟمص ديٜمل أو دٟمٞمقي يمةام يةرى أسمةق زيةد ُمٕمةرض ًمٚمٛمةقت إن مل جيةد ىم٤مرئة٤م6
وُمًتٕمد ًمٚمكٞم٤مة إسمدي٦م طملم جيد اًم٘م٤مرئ اًمقاقمل وذًمؽ ٕن "اًمٜمّمقص اًمديٜمٞم٦م حتٞمة٤م أو
متقت سمكً٥م إىمٌ٤مل اعم١مُمٜملم هب٤م قمٚمٞمٝم٤م أو سمكً٥م إقمراوٝمؿ قمٜمٝم٤م وًمٙمٜمٜم٤م ٓ ٟمٕمر ٟمّم٤م
()2

ديٜمٞم٤م واطمدا ُم٤مت ُمقشم٤م شم٤مُم٤م" .
وﻫذا آطمؽماز اًمذي يْمٕمف أسمق زيد ﻫٜم٤م ضم٤م سمف ًمٞمٛمةٜم اًمةٜمص وم٤مقمٚمٞمة٦م وطمٞمقية٦م ٓ
شمٙمقن إٓ سمًٌ٥م اًمت٠مويؾ ،وذًمؽ ٕن اًمت٠مويؾ ي٘مقم "دائام سمدور اًمراومٕمة٦م اًمدًٓمٞمة٦م ٕدٟمةك
()3

إؿم٤مرة ذم اًمٜمص يم٤من يٛمٙمـ أن شمتٕمرض عمّمػم اًمتكقل إمم جمرد ؿم٤مﻫد شم٤مرخيل" .
ًمٙمـ ﻫذه اخلّمقسم٦م اًمتل يتِمٌ٨م هب٤م ٟمٍم أسمق زيةد ذم طم٘مٞم٘مة٦م إُمةر ٓ شمًةٛم سمة٠من
 3002حبث
 002حبث
 2حبث

يتؿ دم٤مﻫؾ ىمقاٟملم اًمٚمٖم٦م سمًٌٌٝم٤م ،وٓ أن يتؿ اًم٘مٗمز قمؼم اًمةدٓٓت وصةقٓ ًمٚمدًٓمة٦م اًمتةل
يِمتٝمل اًم٘م٤مرئ اٟمت٘م٤م ﻫ٤م دون همػمﻫة٤م ُمةـ اًمةدٓٓت واعمٕمة٤مين عمجةرد اًم٘مةقل سمة٠من اًمةٜمص
حمٛمؾ سمٙمؿ ﻫ٤مئؾ ُمـ اعمٕم٤مين اعمتٖمػمة يمام يٗمٕمؾ ٟمٍم أسمق زيد.
وٓ ٟمًةتٖمرب أن يٕمةةقد ٟمٍمة أسمةةق زيةةد -يمٕم٤مدشمةفً -مٞمًةةتدل قمةةغم "اشمًةة٤مع اًمةةدائرة
ــــــ
(ُ )2مٗمٝمقم اًمٜمصٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.13
( )1اخلٓم٤مب واًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.124
( )4اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.123
( )3اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.123
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اًمت٠مويٚمٞم٦م" سم٤مًمؽماث ًمٞمٌلم ُمدى اؾمتٞمٕم٤مب اًمٜمّمقص ًمٚم٘مرا ات اعمتٕمددة واًمرؤى اعمختٚمٗمة٦م
مم٤م يٕمٓمل طمٞم٤مة ًمٚمٜمص وم٤مقمٚمٞم٦م أيمؼم.
ي٘مقل ٟمٍم أسمق زيد" :إن اًمً١مال ٓ يتٕمٚمؼ سم٘مٌقل اًمٜمص وٓ سمرومْمف ،سمؾ ﻫق يمٞمةػ
يتٚم٘مك اإلٟمً٤من اًمٜمص ويتٗم٤مقمؾ ُمٕمف؟ ًم٘مد ىم٤مم اإلُم٤مم قمكم اسمـ أي ـم٤مًم٥م ذم رده اعمٕمةرو
ضمةدا واعمِمةةٝمقر قمةةغم اخلةقارج طمةةلم ىمةة٤مًمقا ٓ( :طمٙمةؿ إٓ هلل) سمت٠مؾمةةٞمس ﻫةةذا اًمةةققمل...
وم٘مةة٤مل( :اًم٘مةةرآن سمةةلم دومتةةل اعمّمةةكػ ٓ يٜمٓمةةؼ وإٟمةةام يةةتٙمٚمؿ سمةةف اًمرضمةة٤مل)

()8

واًمدًٓمةة٦م

اًمقاوك٦م اذا اعمٌدأ اعمٝمؿ ضمدا واخلٓمػم ،واعمٖمٞم٥م مت٤مُم٤م ذم اخلٓمة٤مب اًمةديٜمل اعمٕمة٤مرص :أن
قم٘مؾ اًمرضم٤مل وُمًتقى ُمٕمرومتٝمؿ ﻫق اًمذي حيدد اًمدًٓم٦م ويّمقغ اعمٕمٜمك".

()3

ويم٠من أسمق زيد ﻫٜم٤م ٓ يدري أن ﻫذا آظمةتال ٓ يٕمٜمةل صةك٦م ﻫةذه إىمةقال وٓ
ُمٓم٤مسم٘متٝم٤م ًمٚمك٘مٞم٘م٦م وإٓ عم٤م ـمٚم٥م قمكم سمـ أي ـم٤مًم٥م ُمةـ أصةك٤مسمف آٟمت٘مة٤مل عمًةتقى أيم ةر
حتديدا طمتك يتقصؾ ًمٚمٛمٕمٜمك اًمّمقاب اًمذي خيرج ُمـ دائرة ااةقى واًمٔمةـ .إٟمٜمة٤م ٟمٗمٝمةؿ
ُمـ شمٕمٚمٞمؼ أسمق زيد قمغم ﻫذا اًمٜمص اًم٘مقل سمال هن٤مئٞم٦م اعمٕمٜمك ،ظمّمقص٤م وأن ٟمٍمة أسمةق زيةد
يريمز ذم طمدي ف يمام ُمةر ُمٕمٜمة٤م قمةغم وم٤مقمٚمٞمة٦م ِ
اعمٗمنة أو قم٘مةؾ اًم٘مة٤مرئ وُمدظمٚمٞمتةف ذم صةٜم٤مقم٦م
()2

اًمٜمص وصٞم٤مهم٦م اعمٕمٜمك ،إٟمف ﻫٜم٤م رﻫلم اًم٘مقل "سمٜمٔمري٦م آؾمةت٘مٌ٤مل" اًمتةل اةتؿ سم٤مًم٘مة٤مرئ
 3002حبث
 002حبث
 2حبث

اﻫتامُم٤م ُمٓمٚم٘م٤م ودمٕمٚمف ريمٞمزة ذم حتديد ُمٕمٜمك اًمٜمص؟
ــــــ

(َ )2ىم َ٤مل اإلُم٤مم قمكم سمـ أي ـم٤مًم٥م  ذم واىمٕم٦م اًمتكٙمٞمؿ :إٟم٤م ًمًٜم٤م طمٙمٛمٜمة٤م اًمرضمة٤مل ،إٟمةام طمٙمٛمٜمة٤م اًم٘مةرآن ،وﻫةذا
اًم٘مرآن إٟمام ﻫق ظمط ُمًٓمقر سملم دومتلم ٓ يٜمٓمؼ ،إٟمام يتٙمٚمؿ سمف اًمرضم٤مل ،ادظمٚمةقا ُمٍمةيمؿ ،ومةدظمٚمقا ُمةـ قمٜمةد
آظمرﻫؿ ،ﻫذا إصمر مل خيرضمف أﻫؾ احلدي٨م ُمًٜمدا .وإٟمام ذيمره أصك٤مب اًمًػم واًمتة٤مريخ ،ومةذيمره اًمٓمةؼمي ذم
شم٤مرخيف ،ذم سم٤مب اقمتزال اخلقارج قمٚمٞم٤م وأصك٤مسمف ورضمققمٝمؿ .22/1 ،وذيمره اسمـ ظمٚمةدون ذم شم٤مرخيةف ،سمة٤مب:
أُمر احلٙمٛملم :212/1 ،وذيمره اسمـ إصمػم امجزري ذم اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمت٤مريخ ،سم٤مب ذيمر شمتٛم٦م صٗملم،240/1 ،
وﻫذا إصمر وٕمٞمػ.مجٝم٤مًم٦م اًمٕملم واحل٤مل سمرواشمف.
( )1اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل وشم٠مؾمٞمس إيديقًمقضمٞم٦م اًمقؾمٓمٞم٦مٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.13
(ٟ )4مٔمري٦م آؾمت٘مٌ٤مل :آدم٤مه اًمذي يقطمد سملم اعمٜمتًٌلم إمم ﻫذه اًمٜمٔمري٦م ﻫق آﻫتامم اعمٓمٚمةؼ سم٤مًم٘مة٤مرئ واًمؽميمٞمةز
قمغم دوره اًمٗمٕم٤مل سم٤مقمتٌ٤مره ذات واقمٞم٦م ا٤م ٟمّمٞم٥م إؾمد سملم اًمٜمص وإٟمت٤مضمف وشمداوًمف وحتديد ُمٕم٤مٟمٞمف.
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ي٘مقل ٟمٍم أسمق زيد " :إن حتديد اعمٕمٜمك اعمرضمقح ُمـ اعمٕمٜمةك اًمةراضم ذم (اًمٔمة٤مﻫر)
أو (اعمةة١مول) حتديةةد ُمرﻫةةقن سمةة٠مومؼ ىمةة٤مرئ وقم٘مٚمةةف وحتديةةد اعمكةةذو اعمْمةةٛمر ذم دًٓمةة٦م
(آىمتْم٤م ) حيت٤مج يمذًمؽ إمم ىم٤مرئ وم٢مذا اٟمت٘مٚمٜم٤م ُمـ دًٓم٦م (اعمٜمٓمقق) إمم ُمًتقي٤مت دًٓم٦م
اعمٗمٝمقم يم٤مٟم٧م اًمدًٓم٦م همػم ُمٗم٤مرىم٦م ًمٗمٕمؾ اًم٘مرا ة سمام شمتْمٛمٜمف ُمـ شم٠مويؾ .وﻫذا يمٚمف ُمٗمٝمةقم
ًمٚمدًٓم٦م ي٘مؽمب إمم طمد يمٌػم ُمـ اعمٗمٝمقم اعمٕم٤مرص اًمذي يرى أن ومٕمةؾ اًم٘مةرا ة -وُمةـ صمةؿ
اًمت٠مويؾ ٓ -يٌدأ ُمـ اعمٕمٓمك اًمٚمٖمقي ًمٚمٜمص ،أي ٓ يٌدأ ُمـ اعمٜمٓمقق سمؾ يٌةدأ ىمٌةؾ ذًمةؽ
ُمـ اإلـم٤مر اًم ٘م٤مذم اًمذي يٛم ؾ أومؼ اًم٘م٤مرئ اًمذي يتقضمف ًم٘مرا ة اًمٜمص".

()8

ًمٕمؾ ﻫذا اًمٜمص يٛمٝمد ًمٜمٍم أسمةق زيةد ُمة٤م يريةد اًمقصةقل إًمٞمةف ُمةـ اًم٘مةقل سمًةٚمٓم٦م
اًم٘مة٤مرئ أو اعمٗمنة قمةةغم اًمةٜمص ،ومٗمٕمةةؾ اًم٘مةةرا ة يٌةدأ ُمةةـ اًمقاىمةةع اعمكةٞمط سم٤مًم٘مةة٤مرئ (أومةةؼ
اًم٘م٤مرئ) صمؿ يٜمت٘مؾ سمٕمد ذًمؽ ًمٚمٜمص ومٝمام وشمة٠مويال ،وﻫةذا ﻫةق ُمةٜمٝم٩م اارُمٞمٜمقـمٞم٘مة٤م اًمةذي
()3

()2

يٍمح سمف ٟمٍم أسمق زيد ىم٤مئال" :اارُمٞمٜمقـمٞم٘م٤م امجدًمٞم٦م قمٜمد ضم٤مداُمر سمٕمةد شمٕمةديٚمٝم٤م ُمةـ
ظمةالل ُمٜمٔمةقر ضمةدزم ُمةة٤مديٟ ،م٘مٓمة٦م سمةد أصةٞمٚم٦م ًمٚمٜمٔمةةر إمم قمالىمة٦م اعمٗمنة سمةة٤مًمٜمص ٓ ،ذم
ــــــ
(ُ )2مٗمٝمقم اًمٜمصٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.241
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( )1امجدًمٞم٦م (اًمدي٤مًمٙمتٞمؽ) امجدل ﻫق ومـ اًمؼمﻫ٤من ًمٙمـ ﻫذا اعمّمٓمٚم ىمد اؾمتٕمٛمؾ سمٕمد ذًمؽ سمّمقرة ُمٖم٤ميرة مت٤مُمة٤م
اذا اعمٕمٜمك وظمّمقص٤م ذم اًمٕمٍم احلدي٨م وم٘مد ذﻫ٥م ﻫٞمجؾ إمم أن اًمةدي٤مًمٙمتٞمؽ ﻫةق اعمةٜمٝم٩م اًمةذي ية١مدي إمم
ىمْمٞم٦م حتتقي قمغم ٟم٘مٞمْمٝم٤م وشمٔمؾ ﻫذه اًم٘مْمٞم٦م وٟم٘مٞمْمٝم٤م ذم رصاع ُمًتٛمر ًمٞمت٠مًمػ ُمٜمٝم٤م ٟم٘مةٞمض صم٤مًمة٨م ،وﻫةذا
اًم ٤مًم٨م ئمٝمر ًمف ٟم٘مٞمض راسمع ويًتٛمر سمٞمٜمٝمام اًمٍماع ًمٞمت٠مًمػ ُمٜمٝمام ٟم٘مٞمض آظمر ،وﻫٙمذا إمم ُم٤م ٓ هن٤مي٦م ،راضمةع
اعمٜمٓمؼ وادم٤مﻫ٤مشمف اًم٘مديٛم٦م واحلدي ٦م واعمٕمة٤مرصة د/ؾمةٕمد اًمةديـ اًمًةٞمد صة٤مًم ص ،234اعمٕمجةؿ اًمٗمٚمًةٗمل
دُ/مّمٓمٗمك طمًٞمٌ٦م ،ص 213واٟمٔمر :اعمٕمجؿ اًمٗمٚمًٗمل عمراد وﻫٌ٦م ص.143
( )4ضم٤مداُمػم ومٞمٚمًق أعم٤مين()2500-1004م شم٤مسمع ﻫٞمدضمر ذم ومٙمرشمةف اًم٘م٤مئٚمة٦م سمة٠من يمةال ُمةـ اعمٕمرومة٦م واًمٗمٕمةؾ
يتْمٛمـ اًمٗمٝمؿ واًمت٠مويؾ واةذا دار ُمنمةوقمف طمةقل اارُمٞمٜمقـمٞم٘مة٤م اًمٗمٚمًةٗمٞم٦م.ومٕمٜمةد ضمة٤مداُمر ٟمكةـ حمٙمةقُملم
سمٛمٙم٤مٟمتٜم٤م ذم اًمت٤مريخ اًمتل ٓيٛمٙمـ ردﻫ٤م إمم آرا ُمـ ؾمٌ٘مقٟم٤م ُمـ أصك٤مب اًمٗمٙمر واًمٗمٕمؾ  ،وُمـ صمؿ ومة٢من ومٝمةؿ
ٟمص ُم٤م أو طم٤مدصم٦م ُم٤م ُمرﻫقن سمتّمقراشمٜم٤م واٟمكٞم٤مزاشمٜم٤م ،وُمـ أضمؾ ذًمؽ يةرى ضمة٤مداُمر أن اًمت٠مويةؾ ﻫةق دية٤مًمقج
يم٤مُمؾ أو ممٙمـ .اعمٕمجؿ اًمٗمٚمًٗمل دُ/مّمٓمٗمك طمًٞمٌ٦م ،واعمٕمجؿ اًمٗمٚمًٗمل عمراد وﻫٌف صةةة.141
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اًمٜمّمقص إدسمٞم٦م ،وٟمٔمري٦م إدب ،ومكً٥م ،سمؾ ذم إقم٤مدة اًمٜمٔمر ذم شمراصمٜمة٤م اًمةديٜمل طمةقل
شمٗمًػم اًم٘مرآن ُمٜمذ أىمدم قمّمقره وطمتك أن ًمٜمرى يمٞمػ اظمتٚمٗم٧م اًمةرؤى ،وُمةدى شمة٠مصمػم
رؤي٦م يمةؾ قمٍمة ُ-مةـ ظمةالل فمروومةفً -مٚمةٜمص اًم٘مةرآين .وُمةـ ضم٤مٟمة٥م آظمةر ٟمًةتٓمٞمع أن
ٟمٙمِمػ قمـ ُمقىمػ آدم٤مﻫ٤مت اعمٕم٤مرصة ُمـ شمٗمًػم اًمةٜمص اًم٘مةرآين ،وٟمةرى دًٓمة٦م شمٕمةدد
اًمتٗمًػمات -ذم اًمٜمص اًمديٜمل وإدي ُمٕم٤م -قمغم ُمقىمػ اعمٗمن ُمـ واىمٕمةف اعمٕمة٤مرص ،أية٤م
()8

يم٤من ادقم٤م اعمقوققمٞم٦م اًمذي يدقمٞمف ﻫذا اعمٗمن أو ذا " .
إن اًمٜم٘مد اًمذي يقضمٝمف ٟمٍم أسمق زيد ًمٚمٝمرُمٞمٜمقـمٞم٘م٤م قمٜمد ضم٤مداُمر يتٕمٚمؼ سمٙمقٟمةف شمة٤مسمع
()3

أؾمت٤مذه ﻫٞمدضمر ذم إىم٤مُم٦م اًمقضمقد قمغم أؾم٤مس ﻫرُمٜمٞمقـمٞم٘مل ،وإىم٤مُمة٦م اارُمٜمٞمقـمٞم٘مة٤م قمةغم
()2

أؾمة٤مس وضمةةقدي .وًمٙمةـ ضمةة٤مداُمر ًمٙمقٟمةف ُمتةة٠مصمرا سمجدًمٞمة٦م ﻫٞمجةةؾ وم٘مةد أىمةة٤مم ُمنمةةوقمف
اًمت٠مويكم قمغم أؾم٤مس ضمدزم ،وشمٕم٤مُمؾ ضم٤مداُمر ُمع اًمٕمٛمةؾ اًمٗمٜمةل سم٤مقمتٌة٤مره دمًةٞمدا ًمتجرسمة٦م
وضمقدي٦م مم٤م ضمٕمٚمف يٖمٗمؾ شم٤مرخيٞم٦م اعمٌدع اًمزُم٤مٟمٞم٦م واعمٙم٤مٟمٞم٦م ًمةذًمؽ ي٘مةؽمح أسمةق زيةد شمٕمةديٚمٝم٤م
()3

ُمـ ظمالل اعمٜمٔمقر اعم٤مدي اعمرشمٌط سم٤مًمقاىمع وامجدًمٞم٦م سملم اًمٜمص واعمٗمن .
ــــــ

( )2إؿمٙم٤مًمٞم٤مت اًم٘مرا ة وآًمٞم٤مت اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.35
( )1ﻫٞمدضمر ﻫقُ :م٤مرشمـ ﻫٞمدضمر ،ومٞمٚمًق أعم٤مين وًمةد سمجٜمةقب أعم٤مٟمٞمة٤م قمة٤مم 2445م ،وشمةقذم قمة٤مم 2532م ،يمة٤من
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ً
حتٚمةٞمال "وضمقد ًّية٤م" راضمةع :شمة٤مريخ اًمٗمٚمًةٗم٦م احلدي ة٦م
شمٚمٛمٞمذا ٕدُمقٟمد ﻫةقهل ،قمٛمةؾ قمةغم حتٚمٞمةؾ اإلٟمًة٤من
ًمٞمقؾمةةػ يمرممٙمتٌةة٦م اًمدراؾمةة٤مت اًمٗمٚمًةةٗمٞم٦م ،اًمٓمٌٕمةة٦م اخل٤مُمًةة٦م ،سمةةدون شمةة٤مريخ  ،322/2واعمٕمجةةؿ اًمٗمٚمًةةٗمل
دُ/مّمٓمٗمك طمًٞمٌ٦م ،ص.113
( )4ضمةةقرج ويٚمٝمٚمةةؿ ومريةةدريؽ ﻫٞمٖمةةؾ(أهمًةةٓمسٟ 2330 — 23مةةقومٛمؼم ) 2442ومٞمٚمًةةق أعمةة٤مين وًمةةد ذم
ِ
اًمٖمرسمٞمة٦م ُمةـ أعم٤مٟمٞمة٤م .يٕمتةؼم ﻫٞمٖمةؾ أطمةد أﻫةؿ اًمٗمالؾمةٗم٦م إعمة٤من
ؿمتقشمٖم٤مرت ،ومقرشمٞمٛمٌػمغ ،ذم اعمٜمٓم٘م٦م امجٜمقسمٞم٦م
طمٞم٨م يٕمتؼم أﻫؿ ُم١مؾميس طمريم٦م اًمٗمٚمًٗم٦م اعم ٤مًمٞم٦م إعم٤مٟمٞم٦م ذم أوائؾ اًم٘مرن اًمت٤مؾمع قمنم اعمٞمالدي.
ة٤مت واًمتَةقشمّر ِ
ظمةذ ﻫةذه اًمتٜم٤مىمْمة ِ
يمة٤من ُمنمةوع ﻫٞمٖمةةؾ اًمرئٞميسة اًمٗمٚمًةةٗمل َأ ْن َي ْ٠م َ
ات ويْمةةٕمٝم٤م ذم ؾمةٞم٤مق وطمةةدة
َ
ِ
ِ
خمتٚمٗم٦م ،دقم٤مﻫ٤م "اًمٗمٙمرة اعمٓمٚم٘م٦م " َأو" اعمٕمروم٦م اعمٓمٚم٘م٦م".
ؾمٞم٤مىم٤مت
قم٘مالٟمٞم٦م ؿم٤مُمٚم٦مُ ،مقضمقدة ذم
اٟمٔمر· :فم٤مﻫري٤مت اًمروح فم٤مﻫري٤مت اًمروح ﻫٞمجؾ ،شمرمجة٦م إُمة٤مم قمٌةد اًمٗمتة٤مح ،دار اًمتٜمةقير ًمٚمٓمٌ٤مقمة٦م واًمٜمنمة
1005م  ،2403واٟمٔمر :ومٜمقُمٞمٜمقًمقضمٞم٤م اًمروح ومتكل اًمٕمقٟمكم ،اعمٜمٔمٛم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمؽممج٦م1002.،م.
( )3اٟمٔمر :إؿمٙم٤مًمٞم٤مت اًم٘مرا ة وآًمٞم٤مت اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.34
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ٓ يٙمتٗمل ٟمٍم أسمق زيد هبذه اًمٗمٕم٤مًمٞم٦م ومكًة٥م وًمٙمٜمةف يٜمت٘مةؾ إمم أن اعمٕمٜمةك اًمةديٜمل
يٜمِم٠م ُمـ طمٞم٨م ٟمِم٠م اًمت٠مويةؾ ،ويتكةدد ٓطم٘مة٤م سمٗمٕمةؾ اًمٕمٛمٚمٞمة٦م اًمت٠مويٚمٞمة٦م وُمة٤م يٕمؽمهية٤م ُمةـ
صم٘م٤موم٤مت ُمتٕمددة وأيديقًمقضمٞم٤مت خمتٚمٗم٦م ،وﻫذا اًمٓمرح وإن سمةدا صة٤مدُم٤م ًمٚم٘مة٤مرئ ومة٢من أسمةق
زيد ؾمٞمجد ًمف ؾمٜمدا شمراصمٞم٤م وومؼ ُمٜمٝمجف اًمتٚمٗمٞم٘مل .وًمٙمٜمف ًمـ جيةد ُم ةؾ ﻫةذا اًمٓمةرح إٓ ذم
ضمٚمٌة٤مب اسمةةـ قمةةري طمةةلم "يةرسمط سمةةلم آيةة٤مت يم ةةػمة ُمةةـ اًم٘مةةرآن ذم ؾمةةٞم٤مق شم٠مويٚمةةف ًمٙمٚمٛمةة٦م
واطمدة ،يمام يرسمط سملم اًم٘مرآن واحلدي٨م اًمٜمٌقي ذم طمريم٦م دائٛم٦م شمٕمٓمةل ًمٚمٜمّمةقص ُمٕمة٤مين
حمددة ذم ؾمٞم٤مق ظم٤مص ،وﻫذه اعمٕم٤مين شمتٖمػم ذم ؾمٞم٤مق آظمر ،مم٤م ي١ميمد ُم٤م أحٟم٤م إًمٞمةف ُمةـ أن
اعمٕمٜمك ذم اًم٘مرآن ًمٞمس ُمٕمٓمك صم٤مسمت٤م حمددا ؾمٚمٗم٤م ،سمؾ ﻫق إن ؿماٜم٤م اًمدىم٦م ذم طم٤مًمة٦م ُمةـ اًمتةقشمر
اًمدائؿ ،شمتقىمػ قمةغم ؾمةٞم٤مق اعمٗمنة وطم٤مًمةف ُمةـ ضمٝمة٦م ،وقمةغم اًمٕمالىمة٤مت اًمتةل يٛمٙمةـ أن
ي٘مٞمٛمٝم٤م سملم أي٤مت وإطم٤مدي٨م ُمـ ضمٝم٦م أظمرى".

()8

وشمدقمؿ ﻫذه اًمٗمٙمرة قمٜمد أسمق زيد صمالث ُمً٤مئؾ:
إوممُ :مً٠مًم٦م اعمٙمل واعمدين.
واًم ٤مٟمٞم٦مُ :مً٠مًم٦م اًمٜمًخ.
واًم ٤مًم ٦م :أؾمٌ٤مب اًمٜمزول.
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أُم٤م ُمً٠مًم٦م اعمٙمل واعمدين ومكلم حتدث قمٜمٝم٤م قمٚمام اًم٘مرآن سمٞمٜمقا ظمّم٤مئص يمؾ ُمةٜمٝمام
وُمع ﻫذا وم٢من ﻫٜم٤م ٟمّمقص٤م ُمٙمٞم٦م حتٛمؾ ظمّم٤مئص اًمٜمّمقص اعمدٟمٞم٦م واًمٕمٙمس.
يرى أسمق زيد أن ﻫذا اًمتكةقل ُمةـ ُمرطمٚمة٦م إمم أظمةرى حتةقل قمةغم ُمًةتقى اًمقاىمةع
وقمغم ُمًتقى اًمٜمص يتؿ قمؼم طم٤مًم٦م شمدرجيٞم٦م وًمذًمؽ شمقضمد سمٕمض إًمٗم٤مظ اًمتل شمتٜم٤مؾم٥م
وأطمد اًمٜمزوًملم ذم ٟمزول آظمر واًمتل ٓ يٛمٙمـ ايمتِم٤مومٝم٤م ذم اًمٜمص إٓ ُمةـ ظمةالل اًمةٜمص
ذاشمف ،طمٞم٨م يٙمقن اًمٜمص واًمقاىمع ذم طمريم٦م شمٗم٤مقمؾ ،ويتؿ ايمتِم٤مومٝم٤م أيْم٤م ُمـ ظمةالل ومٝمةؿ
ــــــ
( )2ومٚمًٗم٦م اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.454
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()8

إن اًمٓمري٘م٦م اًمتل يٛمٙمـ قمـ ـمري٘مٝم٤م ايمتِم٤م ﻫةذا اًمتةداظمؾ ذم اًمٜمةزوًملم قمٜمةد أسمةق
زيةةد ﻫةةل ـمٌٞمٕمةة٦م اًمٕم٘مةةؾ اإلٟمًةة٤مين وﻫةةذا اًمٗمٝمةةؿ ٓ يٙمةةقن سمٛمٕمةةزل قمةةـ دراؾمةة٦م ؾمةةٞم٤مق
اًمٜمّمقص.
أُم٤م ُمً٠مًم٦م اًمٜمًخ وإسمدال آي٦م ُمٙم٤من أظمةرى ومٝمةل ٓ شمٕمٜمةل شمٖمةػما ذم ذات اهلل أو ذم
قمٚمٛمف ،وٓ جيقز ذًمؽ قمغم اهلل ضمؾ وقمالً ،مذًمؽ ٓ يّم اًمٜمٔمر وم٘مط ًمٚمج٤مٟم٥م اإلاةل ذم
اًمٜمص وإهمٗم٤مل اًمٌٕمد أظمر اعمٝمؿ وﻫق اًمقاىمع واعمتٚم٘ملمٕ ،ن إطمٙم٤مم اًمنمةقمٞم٦م أطمٙم٤مُمة٤م
()3

ظم٤مص٦م سم٤مًمٌنم ذم طمريمتٝمؿ ذم جمتٛمٕمٝمؿ ُمـ ﻫٜم٤م يقفمػ أسمق زيد ُمً٠مًم٦م اًمٜمًخ ذم إرؾمة٤م
ُمٜمٝمجف اًمت٤مرخيل ٕن "فم٤مﻫرة اًمٜمًخ اًمتل أىمر اًمٕمٚمام سمكدوصمٝم٤م ذم اًمٜمص أيمؼم دًمٞمةؾ قمةغم
()2

ضمدًمٞم٦م اًمٕمالىم٦م سملم اًمقطمل واًمقاىمع" شمٚمؽ امجدًمٞم٦م اًمتل دمٕمؾ وضمقد اًمقاىمةع وقمالىمتةف
سم٤مًمٜمص ًمٞمس وضمقدا ﻫ٤مُمِمٞم٤م وًمٙمٜمف وضمقد وم٤مقمؾ يٕمٓمل اًمٜمص طمٞمقيتف ويّمقغ ُمٕمٜم٤مه.
واذا يرى ٟمٍم أسمق زيد أن وفمٞمٗمة٦م اًمٜمًةخ سمةام أهنة٤م اًمتةدرج ذم اًمتنمةيع ومة٢من سم٘مة٤م
اًمٜمّمقص اعمٜمًقظم٦م إمم ضم٤مٟم٥م اًمٜمّمقص همػم اعمٜمًقظم٦م أُمر رضوري ومرسمام قمدٟم٤م ًمٚمٕمٛمؾ
سم٤معمٜمًقخ سمًٌ٥م طم٤مضم٦م اًمقاىمع ًمف وومروف قمٚمٞمٜم٤م وذًمؽ ًمتٜم٘مؾ احلٙمؿ سمًٌ٥م اٟمت٘م٤مل اًمٕمٚمة٦م،
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يمٛمً٠مًم٦م اعمً٤معم٦م قمٜمد اًمْمٕمػ واًم٘مت٤مل قمٜمد اًم٘مةقة ومٚمةٞمس أطمةده٤م ٟم٤مؾمةخ٤م ًممظمةر وًمٙمةـ
ًمٙمؾ ُمٜمٝمام وىم٧م سمكً٥م احل٤مل اًمذي يٙمقن قمٚمٞمف اعمًٚمٛمقن ُمـ اًم٘مقة واًمْمٕمػ.

()3

إن ٟمٍم أسمق زيد ٓ يٚمتٗم٧م ذم ُمً٠مًم٦م اًمٜمًخ ٕي طمٙمٛمة٦م رسم٤مٟمٞمة٦م ؾمةقى اًمتةدرج ذم
اًمتنميعً ٓ ،مٌم إٓ ًمٞمٗمت أُم٤مم اعمتٚم٘مل ظمٞم٤مرات آٟمت٘م٤م ُمـ مجٚم٦م إطمٙم٤مم ،وٓ يٗمرق
ــــــ
( )2اٟمٔمرُ :مٗمٝمقم اًمٜمصٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.51
( )1اٟمٔمر :اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.212
( )4اعمرضمع اًمً٤مسمؼ ص.223
( )3اٟمٔمر :اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.214 ،211
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سملم أىمً٤مم اًمٜمًخ ومال ومرق قمٜمده سمةلم ُمة٤م ٟمًةخ طمٙمٛمةف وسم٘مةل ًمٗمٔمةف وٓ ُمة٤م ٟمًةخ طمٙمٛمةف
وًمٗمٔمف ،ومٝمل حم٤موًم٦م ًمٚم٘مقل سم٠من اًم٘م٤مرئ حيؼ ًمف ووم٘م٤م حل٤مضم٤مت قمٍمه أن خيتة٤مر ُمة٤م يٜم٤مؾمةٌف
طمتك ًمق يم٤من ﻫذا اخلٞم٤مر شمنميٕم٤م ؾم٤مسم٘م٤م ،أسمدًمف اهلل سمتنمةيع آظمةر (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ) [انبقة ]665 :

أُم٤م اعمً٠مًم٦م إظمػمة اًمتل يدقمؿ هب٤م ٟمٍم أسمق زيد ومٙمرشمف ذم شمٕمةدد اًم٘مةرا ات ًمٚمةٜمص
وشمٖمػم اعمٕم٤مين سمتٖمػم اًمًٞم٤مىم٤مت ومٞمف 6وﻫل ُمً٠مًم٦م أؾمٌ٤مب اًمٜمزول.
ي٘مقل أسمق زيد" :قمٚمؿ أؾمٌ٤مب اًمٜمزول ُمـ أﻫؿ اًمٕمٚمقم اًمداًم٦م واًمٙم٤مؿمٗم٦م قمـ قمالىمة٦م
اًمٜمص سم٤مًمقاىمع وضمدًمف ُمٕمف".

()8

وﻫذا اًمٜمص ىمد ٟمةزل ُمةٜمجام سمكًة٥م إطمةداث واًمقىمة٤مئع وﻫةذه إطمةداث ﻫةل
اإلـم٤مر اًمقاىمٕمل اًمذي ُمـ ظمالًمف يٛمٙمـ ومٝمؿ أي٤مت وُم٘م٤مصةدﻫ٤م "سمٕمٌة٤مرة أظمةرى أدر
قمٚمام اًم٘مةرآن أن ىمةدرة اعمٗمنة قمةغم ومٝمةؿ اًمةٜمص ٓ سمةد أن شمًةٌ٘مٝم٤م ُمٕمرومة٦م سم٤مًمقىمة٤مئع اًمتةل
()3

أٟمتج٧م ﻫةذه اًمٜمّمةقص"  ،ويًتِمةٙمؾ أسمةق زيةد يمةقن أية٤مت اًمتةل اة٤م ؾمةٌ٥م ٟمةزول
ٟمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م وومؼ ٟمٔم٤مُملم خمتٚمٗملم:
إول :طملم ٟمزًم٧م أي٤مت ووم٘م٤م حل٤مدصم٦م ُمٕمٞمٜم٦م.
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واًم ٤مينُ :مرشمٌط سمٛمقىمع أي٤مت ذم اًمتالوة سمٛمٕمٜمك شمرشمٞمٌٝم٤م ذم اعمّمةكػ وﻫةل هبةذا
آرشمٌ٤مط إظمػم شمتج٤موز آرشمٌ٤مط سم٤مًمقىم٤مئع إمم رواسمط أظمرى ظمّمقص٤م ُم٤م يتٕمٚمةؼ سمةةٕمٚمؿ
(اعمٜم٤مؾمٌ٦م سملم أي٤مت).
ي٘مقل أسمق زيد " :إن ايمتِم٤م قمالىم٤مت أي٤مت واًمًقر ًمٞمس ُمٕمٜمة٤مه سمٞمة٤من قمالىمة٤مت
ُمًت٘مرة يم٤مئٜم٦م صم٤مسمت٦م ذم اًمٜمص ،سمؾ ُمٕمٜم٤مه شم٠مؾمٞمس قمالىم٦م سملم قم٘مؾ اعمٗمن وسملم اًمةٜمصُ ،مةـ
ظمالاةة٤م يةةتؿ ايمتِمةة٤م قمالىمةة٤مت أضمةةزا اًمةةٜمصُ .مةةـ ﻫٜمةة٤م ىمةةد يٕمتٛمةةد ُمٗمن ة قم ةغم سمٕمةةض
ــــــ
(ُ )2مٗمٝمقم اًمٜمصٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.53
( )1اعمرضمع اًمً٤مسمؼ ص.53
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ُمٕمٓمٞم٤مت اًمةٜمص ًمٞمٙمتِمةػ ُمةـ ظمالاة٤م قمالىمة٤مت ظم٤مصة٦م ،سمٞمةٜمام يٕمتٛمةد ُمٗمنة آظمةر قمةغم
ُمٕمٓمٞم٤مت أظمرى ومٞمٙمِمػ قمـ ٟمٛمط آظمر ُمـ اًمٕمالىم٤مت .إن اًمٕمالىمة٤مت أو اعمٜم٤مؾمةٌ٤مت سمةلم
أضمزا اًمٜمص ًمٞمً٧م ذم طم٘مٞم٘متٝم٤م إٓ وضمٝم٤م آظمر ًمٚمٕمالىم٦م سملم قم٘مؾ اعمٗمن أو اًم٘م٤مرئ وسمةلم
ُمٕمٓمٞم٤مت اًمٜمص ،أو ًمٜم٘مةؾ سمٕمٌة٤مرة أظمةرى إن اعمٗمنة يٙمتِمةػ ضمدًمٞمة٦م أضمةزا اًمةٜمص ُمةـ
ظمالل ضمدًمف ﻫق ُمع اًمٜمص".

()8

إن طمٞم٤مة اًمٜمص اًمتةل يدٟمةدن طمقاة٤م أسمةق زيةد شمًةتٛمد وضمقدﻫة٤م ُمةـ (آظمةتال )
ؾمقا اظمتال اعمٗمنةيـ ذم ُمٕمٜمةك اًمةٜمص ،أو اظمةتال اًمةٜمص ٟمٗمًةف ُمةع سمٕمْمةف سمًةٌ٥م
ـمٌٞمٕم٦م اًمٚمٖم٦م أو سمٕمٌ٤مرة أظمرى سمًٌ٥م آًمٞم٦م اًمٜمص ذم حتديد ـمٌٞمٕمتةف اخل٤مصة٦م ،وًمٙمةل يةزول
شمقﻫؿ اًمتٜم٤مىمض سملم أضمزا اًمٜمص قمٜمد أسمق زيد ومالسمد أن ي٘مرأ اًمٜمص ُمـ ظمالل (اعمٕم٘مقل)
ًمذًمؽ يّمٌ آظمتال ُمةـ سمة٤مب اًمتٜمةقع اًمةذي ٓ يٕمة٤مرض وطمةدة اًمةٜمص وٓ اإليةامن
سمقطمدة ُمّمدره

()3

ي٘مقل ٟمٍم" :وإذا يم٤مٟم٧م أرا واإليديقًمقضمٞم٤مت ختتٚمػ وم٢من (اعمٕم٘مقل) اًمةذي ٓ
يتٕمة٤مرض ُمٕمةف اًمةٜمص خيتٚمةػ ُمةـ مج٤مقمة٦م إمم مج٤مقمة٦م داظمةؾ اًمٕمٍمة اًمقاطمةد ذم اعمجتٛمةةع
اًمقاطمةةد ...وئمةةؾ اًمةةٜمص ُمةةـ ظمةةالل آًمٞمةة٤مت آظمةةتال ٟمّمةة٤م ىمةة٤مسمال ًمٚم٘مةةرا ة واًمتٗمًةةػم
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واًمت٠مويؾ".

()2

وئمؾ سمك٨م أسمق زيةد قمةـ ُمٔمٚمة٦م شمة٠موي إًمٞمٝمة٤م يمةؾ أرا ُمٓمٚمٌة٤م ُمٚمكة ً٤م ،طمتةك شمةتؿ
اًمًٞمٓمرة قمغم شمٜم٤مىمْم٤مت اًمقاىمع ورصاقم٤مشمف ،وطمتةك يةتؿ آٟمًةج٤مم سمةلم اًمٚمٗمةظ واعمٕمٜمةك،
وسملم اًمٜمص واًمقاىمع ،وسملم ُمّمدر اًمٜمص إول واعمتٚم٘مل أو اعمٗمن ،اذا مل جيةد أسمةق زيةد
طم ً
ال أٟمً٥م اذه اعمٕمْمٚم٦م وٓ أٟمٗمع ُمةـ آؾمةتٜمج٤مد سم٤مًمةذوق اًمّمةقذم ذم هم٤مية٦م يمامًمةف وذم
أرىمك طم٤مٓت روطم٤مٟمٞمتف ،إهن٤م احل٤مضم٦م إمم ومٚمًٗم٦م اسمـ قمري "إلزاًم٦م يمةؾ ﻫةذه اًمتٜم٤مىمْمة٤مت

ــــــ

(ُ )2مٗمٝمقم اًمٜمصٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.222
( )1اٟمٔمر :اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.243
( )4اعمرضمع اًمً٤مسمؼ ص.243
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وطمؾ يمؾ ﻫذه اًمٍماقم٤مت قمةغم ُمًةتقى اًمٗمٙمةر واًمٕم٘مٞمةدة ...إمم قم٘مٞمةدة احلة٥م اًمِمة٤مُمٚم٦م
واًمديـ اًمٕم٤معمل اعمٗمتقح واًمرمح٦م اإلاٞم٦م اًمتل ومت هب٤م اًمقضمقد وإًمٞمٝم٤م ي١مول"

()8

ﻫذا ﻫق اعمخرج اًمةذي يٚمجة٠م إًمٞمةف أسمةق زيةد طمتةك يًةت٘مٞمؿ ُمنمةوقمف اًمتة٠مويكم ،إٟمةف
اًمٚمجق ٓسمـ قمري ذم ُمذﻫٌف اًمّمةقذم اعمتٗمةرد طمٞمة٨م يةرى أن احلةؼ ﻫةق اًم٘مْمة٤م اًمرسمة٤مين
واحلٙمؿ اإلال ومٙمؾ قم٤مسمد إلًمف أو ُمٕمت٘مد ًمديـ وم٢مٟمام يٕمٌد اهلل ويديـ سمديـ اًمقطمداٟمٞم٦م أية٤م
يم٤مٟم٧م اًمّمقرة اًمتل قمٌدﻫ٤م ومٝمق مل يٕمٌد إٓ اهلل ٓ همػمه.

()3

 العالق٘ بني املفطس ّاليص عيد أبْ شٓد:
ي٘مرر أسمق زيد أن "اًم٘مرا ة اًمت٠مويٚمٞم٦م" شمٗمت ًمٜم٤م سم٠مرحيٞمة٦م أن ٟمٌكة٨م ذم قمالىمة٦م اعمٗمنة
سم٤مًمٜمص وُم٤م يٛمٙمٜمٝم٤م أن حتدصمف ُمةـ شمٕمةدد ًمٚمتة٠مويالت واًمتٗمًةػمات سمكًة٥م إومةؼ اًمةذي
يٕمٞمِمف يمؾ ُمٗمن ،ومٛمٝمام طم٤مول اعمٗمن أن يدقمل اعمقوققمٞم٦م ومةال يٛمٙمةـ سمكة٤مل أن يٜمٗمةؽ
قمةةـ واىمٕمةةف اعمٕمةة٤مرص ،وﻫةةذا إُمةةر يٜمٓمٌةةؼ قمةةغم ُمةةـ يتٕم٤مُمةةؾ ُمةةع اًمٜمّمةةقص اًمديٜمٞمةة٦م أو
اًمٜمّمقص إدسمٞم٦م قمغم طمد ؾمةقا  ،وﻫةذا اًمٗمٝمةؿ يٛمٜمكٜمة٤م ومرصة٦م إقمة٤مدة اًمٜمٔمةر ذم اًمةؽماث
اًمديٜمل وُم٤م يٛمٙمـ أن حتدصمف رؤي٦م يمؾ قمٍم ذم ٟمت٤مج قمٚمامئٝم٤م اًم ٘م٤مذمً ،مٜمرى يمٞمػ اظمتٚمٗم٧م
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اًمرؤى ويمٞمػ شمٕمددت اًمتٗمًػمات ،وُم٤م ُمقىمػ آدم٤مﻫ٤مت اعمٕم٤مرصة سمٕمد ذًمؽ ُمةـ ﻫةذا
()2

اًمٓمرح اًمؽماصمل اعمتٜمقع .ظمّمقص٤م إذا قمرومٜم٤م أن "ُمقىمػ اخلٓم٤مب اًمةديٜمل اعمٕمة٤مرص ُمةـ
"قمٚمقم اًم٘مرآن" وُمـ "قمٚمقم احلدي٨م" يمذًمؽ ﻫق ُمقىمػ اًمؽمديةد واًمتٙمةرار ،إذ يتّمةقر
يم ػم ُمـ قمٚمامئٜمة٤م أن ﻫةذيـ اًمٜمٛمٓمةلم ُمةـ اًمٕمٚمةقم ي٘مٕمة٤من ذم دائةرة اًمٕمٚمةقم اًمتةل ٟمْمةج٧م
()3

واطمؽمىم٧م طمتك مل يٕمد ومٞمٝم٤م ًمٚمخٚمػ ُم٤م يْمٞمٗمف إمم اًمًٚمػ" .
ــــــ
( )2ومٚمًٗم٦م اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.321
( )1اٟمٔمر :اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.305
( )4اٟمٔمر :إؿمٙم٤مًمٞم٤مت اًم٘مرا ة وآًمٞم٤مت اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.35
(ُ )3مٗمٝمقم اًمٜمصٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.22
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إن اًمٜمص إدي قمٜمد ٟمٍم أسمةق زيةد يتًةع ًمٚمٕمديةد ُمةـ اًمتة٠مويالت وذًمةؽ سمتٕمةدد
آومةة٤مق اًم٘مةةرا وشمٜمةةقع ادم٤مﻫةة٤ماؿ ،وﻫةةذه آدم٤مﻫةة٤مت إٟمةةام ﻫةةل ذم طم٘مٞم٘متٝمةة٤م فمٝمةةقر ًمٚمقاىمةةع
آضمتامقمل واًمٗمٙمري اًمذي يٕمٞمِمف اًمٜم٤مىمد أو اعمٗمن ،وُمـ اًمٓمٌٞمٕمل أن يٗمؽمض يمؾ ُمٗمن
سم٠من شمٗمًػمه وىمرا شمف ﻫل اًمّمقاب وأن همػمﻫ٤م ٓ يٛم٧م ًمٚمك٘مٞم٘م٦م سمّمٚم٦م.

()8

إن ﻫذه اًمتٕمددي٦م ذم اًمٗمٝمؿ شمٕمٜمل قمٜمد أسمق زيد اًم٘مرا ة اعمٜمتجة٦م ،وﻫةل ذااة٤م اًم٘مةرا ة
اًمتل شمًتٌٕمد احل٘مٞم٘م٦م ُمـ جم٤مل ومٕمٚمٝم٤م قمٜمد قمكم طمرب ،ذًمؽ ٕن اخلٓم٤مب طملم يٜمص قمغم
احل٘مٞم٘م٦م ومكً٥م يٜمتٝمل سمٛمجرد اٟمتٝم٤م اًمقىم٤مئع ،أُم٤م اًمٜمص اًمذي ٟمٕمةقد إًمٞمةف دائةام وٟمتٗم٤مقمةؾ
ُمٕمف ومٝمق اًمٜمص اًمذي يٗمرض ٟمٗمًف سم٢مومً٤مح اعمج٤مل أُمة٤مم شم٠مويالشمٜمة٤م وىمرا شمٜمة٤م اعم ٘مٚمة٦م سمة٤ماؿ
()3

اعمٙم٤مين واًمزُم٤مين إهن٤م ـمٌٞمٕم٦م اًمٜمص اعمٗمتقح قمةغم يمةؾ اعمٕمة٤مين وقمةغم يمةؾ اًمٌنمة يمةام يةرى
أريمقن.

()2

وُمٝمام يم٤مٟم٧م اًم٘مرا ة ضم٤مدة واًمتٗم٤مؾمػم ُمٚمٝمٛمة٦م قمٜمةد أصةك٤مب اًمت٤مرخيٞمة٦م ومةال يٛمٙمةـ
اًمقصقل إمم اعمٕمٜمك اًمٜمٝم٤مئل ذم اًمٜمصٟٕ ،مف ٟمص يتٛمٞمةز سمتٕمةدد اعمٕمة٤مين ويتًةع ًمٙم ةػم ُمةـ
آطمتامٓت واًمتٗم٤مؾمػم سم٘مدر شمٕمدد اعمٞم٤مديـ اًمٕمٚمٛمٞم٦م وآؾمؽماشمٞمجٞم٤مت اًمٗمٙمري٦م

()3

إن أسمق زيد يةرى أن اًمٜمٔمةر إمم احل٘مٞم٘مة٦م ويم٠مهنة٤م ُمٕمٜمةك هنة٤مئل يتٕمة٤مرض ُمةع ُمٗمٝمةقم
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اًمت٠مويؾ ٕن "ٟمٔمري٦م اًمت٠مويؾ سم٤معمٕمٜمل اعمٕم٤مرص ﻫل ٟمٔمري٦م حتة٤مول أن شمةؼمز ﻫةذه اًمٕمالىمة٤مت
اعمريمٌ٦م واعمٕم٘مدة سملم اًمٜمص ُمـ طمٞم٨م شم٤مرخيٞمتف وسمٜمٞمتةف وسمةلم اًم٘مةرا ات ُمةـ طمٞمة٨م اٟمٕمةدام
()4

اًمؼما ة ذم اًم٘مرا ات ،وشمٗمت اعمج٤مل ٕٟمف ًمٞمً٧م ﻫٜم٤م ىمرا ة صكٞمك٦م" .
ــــــ
( )2اٟمٔمر :إؿمٙم٤مًمٞم٤مت اًم٘مرا ة وآًمٞم٤مت اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.22
( )1اٟمٔمرٟ :م٘مد اًمٜمص ،قمكم طمرب ص.23
( )4اٟمٔمر :شم٤مرخيٞم٦م اًمٗمٙمر اًمٕمري اإلؾمالُمل ،حمٛمد أريمقن ،شمرمج٦م ﻫ٤مؿمةؿ صة٤مًم  ،اعمريمةز اًم ٘مة٤مذم اًمٕمةري ،اًمٓمٌٕمة٦م
اًم ٤مًم ٦م 2554م ،ص 213واٟمٔمر ص.45
( )3اٟمٔمرٟ :م٘مد اًمٜمص ،قمكم طمرب .43
( )1طمقار قمدٟم٤من طمًلم أمحةدٟ ،مٍمة طم٤مُمةد أسمةق زيةد يتًة٤م ل :ﻫةؾ ﻫٜمة٤م ٟمٔمرية٦م ذم اًمت٠مويةؾ اًم٘مةرآين؟ -امجةز
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إن اًمٕمالىم٦م سملم اعمٗمن واًمٜمص اًمتةل يٓمرطمٝمة٤م ٟمٍمة أسمةق زيةد ُمٕمتةؼما إي٤مﻫة٤م فمة٤مﻫرة
ـمٌٞمٕمٞم٦م شمتٛمخض قمـ أومؼ اعمٗمن أو اًم٘م٤مرئ وضمدًمٞمتف ُمع اًمٜمص 6يٜمٔمر إًمٞمٝم٤م حمٛمد أريمةقن
قمغم أهنة٤م شمٜمةت٩م ٟمّمة٤م صم٤مٟمقية٤م ومروةتف ىمةرا ات اعمٗمنةيـ اعم٘مٜمٕمة٦م سم٠ميةديقًمقضمٞم٤مت وصم٘م٤مومة٤مت
ُمتٜمققمةة٦م "ومةةٜمكـ قمٜمةةدُم٤م ٟمٜمٔمةةر إمم شمةةراث اًمتٗم٤مؾمةةػم اإلؾمةةالُمٞم٦م سمٙمةةؾ أٟمقاقمٝمةة٤م وُمةةذاﻫٌٝم٤م
وادم٤مﻫ٤ما٤م ٟمٗمٝمؿ أن اًم٘مرآن مل يٙمـ إٓ وؾمٞمٚم٦م ُمـ أضمةؾ شمِمةٙمٞمؾ ٟمّمةقص أظمةرى .وﻫةذه
اًمتٗم٤مؾمػم ُمقضمقدة سمذاا٤م وًمذاا٤م شمٚمٌل طم٤مضم٤مت قمّمقر أظمرى همػم قمٍم اًم٘مرآن سم٤مًمةذات
وﻫةةل أقمةةامل ومٙمريةة٦م ،وُمٜمتقضمةة٤مت صم٘م٤مومٞمةة٦م ُمرشمٌٓمةة٦م سم٤مًمٚمكٔمةة٦م اًمتةةل أٟمتجتٝمةة٤م أو اًمٌٜمٞمةة٦م
()8

آضمتامقمٞمة٦م أو اعمدرؾمةة٦م اعم ٞمقًمقضمٞمة٦م اًمتةل شمٜمتٛمةةل إًمٞمٝمةة٤م أيم ةةر ممة٤م ﻫةةل ُمرشمٌٓمةة٦م سمٚمكٔمةة٦م
اًم٘مرآن ،وﻫذا مم٤م يٕم٘مد إُمقر يم ػما سمةلم اًمةٜمص إول اًمةذي ٟمرهمة٥م ذم ومٝمٛمةف (اًم٘مةرآن)
وسمةةلم يمةةؾ اًمتٗم٤مؾمةةػم اًمتةةل أٟمتجةة٧م ومةةٞمام سمٕمةةد ـمٌ٘مةة٤م ًمٚمك٤مضمةة٤مت إيديقًمقضمٞمةة٦م اعمراوم٘مةة٦م
سم٤مًميورة ًمٙمؾ ضمٞمؾ ُمـ أضمٞم٤مل اعمًٚمٛملم"

()3

()2

وٟمٍم أسمةق زيةد وإن سمةدأ سمٜمٞمقية٤م طمةلم يمة٤من ذم ضمٚمٌة٤مب اعمٕمتزًمة٦م وم٢مٟمٜمة٤م ٟمجةده ﻫٜمة٤م
()3

شمٗمٙمٞمٙمٞم٤م وﻫذا اعمٜمٝم٩م اًمتٗمٙمٞمٙمل اًمذي يامرؾمف ٟمٍمة أسمةق زيةد قمةغم اًمةٜمص قمةـ ـمريةؼ

 3002حبث
 002حبث
 2حبث

ــــــ
= اًمراسمع .احلقار اعمتٛمدن  -اًمٕمدد 22/1/1003 - 332 :اعمكقر :اًمٕمٚمامٟمٞم٦م ،اًمةديـ اًمًةٞم٤م

وٟم٘مةد اًمٗمٙمةر

اًمديٜمل .http://www.ahewar.org
( )2اعم ٞمقًمقضمٞم٤م :شمٕمٜمل قمرض ومٙمرة ذم صقرة ؿمٕمري٦م وروائٞمة٦م ،طمٞمة٨م يًةقد اخلٞمة٤مل وخيةتٚمط سم٤محل٘مة٤مئؼ ،وشمٓمٚمةؼ
أيْم٤م قمغم اخلراوم٦م اًمِمٕمٌٞم٦م ،اٟمٔمرُ :مقؾمققم٦م ٟٓٓمد.410/1 ،
(ٟ )1م٘مد اًمٕم٘مؾ اإلؾمالُمل ،حمٛمد أريمقن ،شمرمج٦م ﻫ٤مؿمؿ ص٤مًم  ،جمٚم٦م اًمٙمرُمؾ قمدد „ 43قم٤مم 2545م.
( )4اًمٌٜمٞمقي٦م ﻫلُ :مٜمٝم٩م ومٙمري ٟم٘مدي ُمٚمكد ٓ ي١مُمـ إٓ سمام ي٘مع حت٧م احلس ،ويذﻫ٥م إمم أن يمةؾ فمة٤مﻫرة شمِمةٙمؾ
سمٜمٞم٦م ٓ يٛمٙمـ دراؾمتٝم٤م إٓ سمٕمد حتٚمٞمٚمٝم٤م إمم قمٜم٤مرصﻫ٤م اعم١مًمٗم٦م ُمٜمٝم٤م دون شمدظمؾ ًمٗمٙمر اعمكٚمؾ أو قم٘مٞمدشمف ،وﻫةذه
اًمٗمٚمًٗم٦م ُمًتٛمدة ُمـ ومٚمًٗم٦م أوضمً٧م يمقٟم٧م اًمقوٕمٞم٦م ،وُمـ رضم٤مٓا٤م دي ؾمقؾمػم ،وًمقي إًمتقؾمػم ،راضمع
اعمٕمجؿ اًمٗمٚمًٗمل دُ/مّمٓمٗمك طمًٞمٌ٦م ،ص.222
( )3اًمتٗمٙمٞمٙمٞم٦م إطمدى ُمدارس اًمٗمٚمًٗم٦م واًمٜم٘مد إدي اًمتل شمذﻫ٥م إمم اإلدقمة٤م سم٠مٟمةف يًةتكٞمؾ اًمقصةقل إمم ومٝمةؿ
ُمتٙم٤مُمؾ أو ُمتامؾمؽ ًمٚمٜمص ،وشم١مُمـ سمة٠من مجٞمةع احل٘مة٤مئؼ ٟمًةٌٞم٦م ،ومٚمٞمًة٧م ﻫٜمة٤م طم٘مة٤مئؼ صم٤مسمتة٦م راضمةع اعمٕمجةؿ
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"اًمت٠مويؾ" يًتٛمد ُمنمةوقمٞمتف ُمةـ اًم٘مةرا ات اعمتٜمققمة٦م ًمٚمةٜمص ،وﻫةذا ُمة٤م جيٕمةؾ اًمٌ٤مطمة٨م
ي٘مقل سم٠من أسمق زيد يم٤من ُمتٌٜمٞم٤م ًمة"ٟمٔمري٦م آؾمت٘مٌ٤مل" ذم شمٕم٤مـمٞمةف ُمةع اًمةٜمص اًمةديٜمل سمِمةٙمؾ
قم٤مم وﻫذه اًمٜمٔمري٦م ًمٞمً٧م ُمذﻫٌ٤م ٟم٘مدي٤م حمدودا أو ُمدرؾم٦م ومٚمًٗمٞم٦م ُمًت٘مٚم٦م سمذاا٤م ،وًمٙمٜمٝم٤م
ىم٤مؾمةةؿ ُمِمةةؽم ٟمةةت٩م قمةةـ شمٓمةةقرات اًمٜمٔمريةة٤مت اًمٜم٘مديةة٦م احلدي ةة٦م يم٤مًٕمًةةٜمٞم٦م ،واًمٌٜمٞمقيةة٦م،
واًمتٗمٙمٞمؽ ،وسمرز دور ﻫذه اًمٜمٔمري٦م قمٜمةد اعمٝمتٛمةلم سمة٤مًمٜمص ُمةـ ضمٝمة٦م شم٠مويٚمةفً ،مةذًمؽ ومةال
يًتٖمرب اﻫتامم أيم ر ُمـ ادم٤مه ومٚمًةٗمل ٟم٘مةدي سمٜمٔمرية٦م آؾمةت٘مٌ٤مل ُمةع اظمةتال

امجةذور

وأًمٞم٤مت.
إن ٟمٔمري٦م آؾمت٘مٌ٤مل دمٕمؾ ُمريمز آﻫتامم يدور قمغم اًم٘م٤مرئ سمِمٙمؾ ظمة٤مص واةتؿ
سمف سم٤مقمتٌ٤مره اًمريمـ إؾم٤مس ذم اًمٜمص أي ُمٌدقمف وُمٜمتجف ،وسم٤مًمت٤مزم ؾمٞمٙمقن طمتام ﻫق حمقر
اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمٜم٘مدي٦م.
شم٘مةةقل طمٙمٛمةة٧م اخلٓمٞمةة٥مٟ " :مكةةـ  -اًم٘مةةرا  -ـمةةر ذم قمالىمةة٦م ـمرومٝمةة٤م أظمةةر
اًمٜمصٟ .مكـ ٟمٌدع اًمٜمّمةقص طمةلم ٟم٘مرؤﻫة٤م .وٟمكةـ سمة٤مًم٘مرا ة ٟم٘مةٞمؿ طمٞمة٤مة اًمٜمّمةقص أو
ٟمِمٝمد قمغم ُمقا٤م .أن ٟمامرس اًمٜم٘مد ُمٕمٜمة٤مه أن ٟمِمة٤مر ذم دورة احلٞمة٤مة ًم ٘م٤مومتٜمة٤مٟ .مٜمةت٩م طمٞمة٤مة
ﻫذه اًم ٘م٤موم٦م ًمتٜمت٩م سمدورﻫ٤م طمٞم٤مشمٜم٤م إومْمؾ"

()8
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ُمةةـ ظمةةالل ﻫةةذه امجدًمٞمةة٦م ومةة٢من ٟمٍم ة أسمةةق زيةةد وسم٤مقمتٌةة٤مر ُمرضمٕمٞمتةةف اًمت٠مويٚمٞمةة٦م اًمتةةل
ٟمْمج٧م ُمـ ظمالل أؾم٤مشمذة اارُمٞمٜمقـمٞم٘م٤م وُمـ ظمالل شمرايمامت ٟمٔمري٤مت اًمٗمٚمًةٗم٦م اًمٖمرسمٞمة٦م
ؾمٞمٙمقن ذم ضم٤مٟم٥م احلْمقر اًمٗم٤مقمؾ ًمٚم٘م٤مرئ وؾمٞمٗمً اعمج٤مل ًمة(أومؼ اًمتقىمٕم٤مت) وُمـ صمؿ
شمٖمٞمػم إٟمٛمقذج اًمٜم٘مدي وذًمؽ سمتٓمقير اًمٜمٔمري٦م امجامًمٞم٦م واًمت٤مرخيٞم٦م

()3

وآﻫتامم سم٤مًم٘مة٤مرئ

قمةةغم طمًةة٤مب اًمةةٜمص .وىمةةد "ٟمجةةؿ قمةةـ ﻫةةذا آﻫةةتامم إسمةةدال اًم٘مةة٤مرئ اعمْمةةٛمر سم٤مًم٘مةة٤مرئ
ــــــ
= اًمٗمٚمًٗمل دُ/مّمٓمٗمك طمًٞمٌ٦م ص.233
( )2ذم ُمٕمروم٦م اًمٜمص دراؾم٤مت ذم اًمٜم٘مد إدي طمٙمٛم٧م صٌ٤مغ اخلٓمٞمة٥م( ،سمةػموت دار أومة٤مق امجديةدة )2544
ص.1
( )1اٟمٔمر :دًمٞمؾ اًمٜم٤مىمد إدي ص.141 - 141
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اًمت٤مرخيل ويمةذًمؽ إسمةدال أومةؼ اًمتجرسمة٦م اعمكتٛمةؾ (أي ُمة٤م يةقطمل سمةف اًمةٜمص ويًتنمةومف)
إسمداًمف سمٌٜمٞم٦م إومؼ آضمتامقمل ًمٚمتجرسمة٦م ،وﻫةق ُمة٤م جيٚمٌةف اًم٘مة٤مرئ اًمتة٤مرخيل ُمٕمةف ُمةـ قم٤معمةف
اًمقاىمٕمل ،يمام ؾمةٕم٧م ﻫةذه اعمدرؾمة٦م إمم طمةؾ اًمت٘م٤مسمةؾ اًمْمةدي سمةلم اخلٞمة٤مل واحل٘مٞم٘مة٦م قمةـ
ـمريةؼ إجية٤مد قمالىمةة٦م ضمدًمٞمة٦م ،سمٞمةٜمٝمام حتةة٧م ُمٔمٚمة٦م إومةؼ واعمقوةةقع (اًم ٞمٛمة٦م) :أي شم٠مويةةؾ
اخلٞمةة٤مل إدي قمةةغم أٟمةةف أومةةؼ ًمٚمك٘مٞم٘مةة٦م اًمت٤مرخيٞمةة٦م وأن اًمٕمةة٤ممل احل٘مٞم٘مةةل ﻫةةق أومةةؼ ًمٚمٕمةةقامل
اخلٞم٤مًمٞم٦م"

()8

إن ٟمٍم أسمق زيد يٜمتٝمل إمم أن اًمٜمص (اعمٕمٜمك) ًمٞمس ًمف ُمٕمٓمك صم٤مسمت٤م سمؾ ﻫق ذم طم٤مًم٦م
ُمـ اًمتقشمر اًمدائؿ مم٤م يٛمٜم اًمٜمص طمٞم٤مشمف ووم٤مقمٚمٞمتف ،وﻫذا ُم٤م شمٗمروف ـمٌٞمٕمة٦م اًمٚمٖمة٦م اًمديٜمٞمة٦م
سمام يٙمتٜمٗمٝم٤م ُمـ ظمّمقسم٦م وشمٜمقع ،وسمام حيٞمط سم٤مًم٘م٤مرئ ُمـ صم٘م٤موم٤مت ُمتٕمددة وأيةديقًمقضمٞم٤مت6
وسم٤مًمت٤مزم ومٙمؾ اًمت٠مويالت ُمنموقم٦م سمد ا سمت٠مويالت اعمٕمتزًم٦م واٟمتٝم٤م سمتة٠مويالت اسمةـ قمةري،
يمام ؾمٞم٠مل ُمٕمٜم٤م ،إن اعمٕمٜمك سمٜم٤م قمغم ﻫذا اًمٓمرح "ؾمٞم٤مق ُم٘مٞمد ،وًمٙمـ اًمًةٞم٤مق ٓ طمةد ًمةف،
وىمد يم٤من دائام قمرو٦م ًمٚمتكقٓت حت٧م وـم٠مة اًمٜم٘م٤مؿم٤مت اًمٜمٔمري٦م".

()3

()2

وًمٕمؾ ضمقٟم٤مصم٤من يمٚمر يٕمٜمل سم٤مًمٜم٘م٤مؿم٤مت اًمٜمٔمري٦م ُم٤م يٛمٙمـ أن ٟمًةٛمٞمف (سمة٤مٓظمتال
طمقل اعمٕمٜمك) سمٜم٤م قمغم اظمتال اعمٕمٓمٞم٤مت وشمٕمدد اًم ٘م٤موم٤مت ،وسمٜم٤م قمغم ذًمةؽ ومة٤معمٕمٜمك ﻫةق
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ــــــ
( )2دًمٞمؾ اًمٜم٤مىمد إدي ؾمٕمد اًمٌ٤مزقملُ ،مٞمج٤من اًمرويكم ص.141
( )1اًمٚمٖم٦م واعمٕمٜمك واًمت٠مويةؾ ،ضمقٟم٤مصمة٤من يمٚمةر ،شمرمجة٦م رؿمة٤مد قمٌةد اًم٘مة٤مدر ،جمٚمة٦م أداب إضمٜمٌٞمة٦م ،احتة٤مد اًمٙمتة٤مب
اًمٕمرب سمدُمِمؼ ،اًمٕمدد 205ة 1001م.
( )4يةتٚمخص ومٙمةةر ضمقٟم٤مصمة٤من يمٚمةةر رم أن اًمتٗمٙمٞمةةؽ إؾمةؽماشمٞمجٞم٦م ومٚمًةةٗمٞم٦م يمٜم٘مٓمة٦م سمدايةة٦م ًمٚمٙمٞمٗمٞمةة٦م اًمتةل يةةامرس هبةة٤م
اًمتٗمٙمٞمؽ دور ًا ذم اًمدراؾم٤مت إدسمٞم٦م صمؿ شم٘مٞمٞمؿ ﻫذا اًمدور ،يمام يتكرى يمٚمةر اًمّمةٞم٤مهم٤مت اًمتةل ي٘مةدُمٝم٤م دريةدا
إلؾمؽماشمٞمجٞم٦م اًمتٗمٙمٞمؽ اًمِم٤مُمٚم٦م ،وخيٚمص ُمـ ذًمؽ إمم حتديد اإلضمرا اًمٜم٤مؿمط اًمذي شمْمٓمٚمع سمف ﻫذه اعمامرؾم٦م
يمل يٌدأ ُمٜم٤مىمِم٦م إؿمٙم٤مل اًمٙمت٤مسم٦م ذم قمالىمتف سمٜمزقم٦م ُمريمزي٦م اًمّمقت وٟمزقم٦م ُمريمزي٦م اًمٚمقهمقسُ ،مقوك ً٤م يمٞمةػ
يم٤من ُمٜمٓمؼ احلْمقر ُمٜمٓم٘م ً٤م ؾم٤مئد ًا وطم٤ميم ًام ،وسمٛم٘متْم٤مه طمّمؾ اًمتٗمريؼ واًمتاميز سملم اًمٙمالم واًمٙمت٤مسم٦م .اعمّمةدر:
ومرديٜم٤مٟمد دي ؾمقؾمػم (ُمٌ٤مدئ اًمٚمً٤مٟمٞم٤مت احلدي ٦م وقمٚمؿ اًمٕمالُم٤مت  -ضمقٟم٤مصم٤من يمٚمةر  -اعمٙمتٌة٦م إيم٤مديٛمٞمة٦م -
1000م.
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"ُم٤مﻫٞم٦م اًمٌم اًمالهن٤مئٞم٦م ،وﻫق ُم٤م يًتٝمدومف اًمققمل ذم قمٚمقهً .مٙمـ ذًمؽ ٓ يتؿ إٓ سمٕمٛمٚمٞم٦م
ٓ هن٤مئٞم٦م ،وﻫذه اعم٤مﻫٞم٦م ٓ يتؿ اًمقصقل إًمٞمٝم٤م إٓ ُمـ ظمةالل قمٛمٚمٞمة٤مت قم٘مٚمٞمة٦م ٟمِمةٓم٦م ،شمةتؿ
()8

سمقاؾمٓمتٝم٤م دراؾم٦م اًمتّمقرات اًمٕم٘مٚمٞم٦م سم٤مًمٓمرق اًمتكٚمٞمٚمٞم٦م واًمٓمرق اعمٜمٓم٘مٞم٦م اًمٚمٖمقي٦م" إٟمٜمة٤م
ٟم١مُمـ أن (اعمٕمٜمك)ًمٞمس ُمتٖمػما وسم٤مًمت٤مزم وم٤محل٘مٞم٘م٦م اًمتةل شمٙمٛمةـ ورا ه واطمةدة همةػم ُمتٙم ةرة
قمٚمٛمٝم٤م ُمـ قمٚمٛمٝم٤م وضمٝمٚمٝم٤م ُمـ ضمٝمٚمٝم٤م
ي٘مقل اًمزريمٌمُ" :مـ اعمٕمٚمقم أن اهلل  إٟمام ظم٤مـمة٥م ظمٚم٘مةف سمةام يٗمٝمٛمقٟمةف ،وًمةذًمؽ
أرؾمؾ يمؾ رؾمقل سمٚمً٤من ىمقُمف ...وإٟمام اطمتٞم٩م إمم اًمتٗمًػم عم٤م ؾمٜمذيمره سمٕمد شم٘مريةر ىم٤مقمةدة:
وﻫل أن يمؾ ُمـ ووع ُمـ اًمٌنمة يمت٤مسمة٤م ومة٢مٟمام ووةٕمف ًمةٞمٗمٝمؿ سمذاشمةف ُمةـ همةػم حح 6وإٟمةام
اطمتٞم٩م إمم اًمنمح ُٕمقر صمالصم٦م:
أطمدﻫ٤م :يمامل ومْمٞمٚم٦م اعمّمٜمػ 6وم٢مٟمف ًم٘مقشمف اًمٕمٚمٛمٞم٦م جيٛمةع اعمٕمة٤مين اًمدىمٞم٘مة٦م ذم اًمٚمٗمةظ
اًمقضمٞمز ،ومرسمام قمن ومٝمؿ ُمراده ،وم٘مّمد سم٤مًمنمح فمٝمقر شمٚمؽ اعمٕم٤مين اخلٗمٞم٦م...
وصم٤مٟمٞمٝمةة٤م :طمةةذ سمٕمةةض ُم٘مةةدُم٤مت إىمٞمًةة٦م أو أهمٗمةةؾ ومٞمٝمةة٤م حوـمةة٤م اقمةةتامدا قمةةغم
ووقطمٝم٤م ،أو ٕهن٤م ُمـ قمٚمؿ آظمر ،ومٞمكت٤مج اًمِم٤مرح ًمٌٞم٤من اعمكذو وُمراشمٌف
وصم٤مًم ٝم٤م :اطمتامل اًمٚمٗمظ عمٕمة٤من صمالصمة٦م 6يمةام ذم اعمجة٤مز وآؿمةؽما ودًٓمة٦م آًمتةزام6
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ومٞمكت٤مج اًمِم٤مرح إمم سمٞم٤من ومرض اعمّمٜمػ وشمرضمٞمكف"

()3

ــــــ
( )2أسمًتٛمقًمقضمٞم٤م اعمٕمٜمك واًمقضمقد ،ؾم٤مُمل أدﻫؿُ ،مريمز اإلٟمام اًم٘مقُمل (سمػموت ً -مٌٜم٤من) سمدون شم٤مريخ ص.25
( )1اًمؼمﻫ٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن ،حمٛمد سمـ هب٤مدر اًمزريمٌم ،دار اعمٕمروم٦م ،سمةػموت  2452حت٘مٞمةؼ ،حمٛمةد أسمةق اًمٗمْمةؾ
إسمراﻫٞمؿ.23/2 ،
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املبحح الجالح :اإلعالء من شأن التأًٍل
يف مقابل التفضري
ذم ﻫذا اعمٌك٨م ؾمٞمٙمقن احلدي٨م قمـ اًمٕمالىم٦م سملم (اًمتٗمًػم) و(اًمت٠مويةؾ) ﻫةؾ ﻫةل
قمالىم٦م ُمٌٜمٞم٦م قمغم اًمتقاؤم أم قمغم اًمتٜم٤مومر؟ وﻫؾ وضمقد أطمده٤م يٖمٜمل قمةـ وضمةقد أظمةر؟
وُم٤م دور اًمتدظمالت إيديقًمقضمٞم٦م ذم صٞم٤مهم٦م يمؾ ُمٜمٝمام؟ صمؿ ُم٤م اًمذي جيٕمؾ ٟمٍم أسمق زيةد
يٍم قمغم شم٘مديؿ اًمت٠مويؾ قمغم اًمتٗمًػم واإلقمال ُمـ ؿم٠مٟمف؟
يًتكي أسمق زيد ذم سمٜم٤م ُمنموقمف اًمت٠مويكم ُم٤م شم٘مدُمف ومرىمت٤م (اعمٕمتزًم٦م) و(اًمّمةقومٞم٦م)
ُمـ ٟمت٤مج قمٚمٛمل طمقل اًمت٠مويةؾ سم٤مقمتٌ٤مرهة٤م أرسمة٤مب اًمت٠مويةؾ وُمٜمٔمريةف ،يمةام أهنةام اًمٗمرىمتة٤من
اًمٚمت٤من ضمٕمٚمٝمام أسمق زيد أٟمٛمقذضم٤م ًمٚمٗمٝمؿ اًمؽماصمل وسمٜمك قمغم ُمقاىمٗمٝمام صك٦م دقمةقاه سم٤مٟمٗمتة٤مح
اعمٕمٜمك وؾمالُم٦م اًمتٗمٙمػم ،وذًمؽ ٕهنام اٟمتٝمجت٤م اًمت٠مويؾ ذم شمٕم٤مُمٚمٝمام ُمع اًمٜمص .يمام إٟمةف ُمةـ
ضمٝم٦م أظمرى ي٘مػ قمغم ُم٤م ىمدُمف ضم٤مداُمػم وﻫٞمدضمر ذم ـمرطمٝمام اًمٗمٚمًةٗمل اًمتة٠مويكم ًمٞمخةرج
سمٕمةد ذًمةةؽ سمٛمةةٜمٝم٩م ًمةةف رؤيةة٦م ﻫرُمٜمٞمقـمٞم٘مٞمةة٦م شمٗم٘مةةد قمالىمتٝمةة٤م سمةة٤مًمؽماث وشم٘مةةػ قمةةغم أقمتةة٤مب
اًمٗمٚمًٗم٦م اًمٖمرسمٞم٦م.
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 العالق٘ بني التفطري ّالتأّٓل عيد أبْ شٓد
ي٘مقم أسمق زيد ذم مجٞمع ُم١مًمٗم٤مشمف سمدور (اعمؽماومع) ًمّم٤مًم اًمت٠مويؾ سمًةٌ٥م ُمة٤م شمٕمةرض
ًمف ُمـ ﻫْمؿ وإىمّم٤م  ،وسمًٌ٥م ُم٤م ُم٤مرؾمف قمٚمٞمف اًمٗمٙمر اًمديٜمل -يمةام يةرى أسمةق زيةدُ -مةـ
حتٞمٞمةةد طمةةلم ىمةة٤مم سمتكقيٚمةةف إمم ُمّمةةٓمٚم (ُمٙمةةروه) و(ُمٌتة ٍغ ًمٚمٗمتٜمةة٦م) 6حلًةة٤مب ُمّمةةٓمٚم
(اًمتٗمًػم) ذًمؽ اعمّمٓمٚم اًمذي ؾمك٥م اًمًٌ٤مط ُمـ حت٧م ُمّمةٓمٚم (اًمت٠مويةؾ)ذم طمةلم مل
يٙمـ ُمًتخدُم٤م سم٘مدره ٓ ذم اًم٘مرآن وٓ ذم ُمّمٜمٗم٤مت اعمت٘مدُملم.
وُم٤م ذًمؽ إٓ ٕن اًمتٗمًػم قمٜمد أﻫؾ اًمًٜم٦م يمةام ي٘مةقل أسمةق زيةد" :ﻫةق ُمة٤م ورد قمةـ
اًمرؾمقل أو قمـ اًمّمك٤مسم٦م اًمذيـ ؿمٝمدوا ٟمزول اًمقطمل ،ويمة٤مٟمقا أىمةرب ُمةـ صمةؿ إمم ومٝمةؿ
دًٓمتةف ،وم٤مًمتٗمًةةػم قمٜمةدﻫؿ ٓسمةةد أن يًةتٜمد إمم (اًمٜم٘مةةؾ) ٕن آؾمةتدٓل يةة١مدي دائةةام إمم
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()8

اخلٓم٠م ذم زقمٛمٝمؿ" .
ًمذًمؽ ي٘مػ ٟمٍم أسمق زيد ود ﻫذا اًمت٘مرير اًمذي يٕمت٘مده أﻫؾ اًمًةٜم٦م وحية٤مول سمٞمة٤من
دور آؾمتدٓل ذم صك٦م اعمٕمٜمك وؾمالُم٦م آؾمتٜمت٤مج.
ويٓمرح ٟمٍم أسمق زيد شمً٤مؤٓ شمٜمٌٜمل قمغم إضم٤مسمتف صك٦م اظمتٞم٤مر أطمد اعمّمٓمٚمكلم ُمـ
قمدُمٝم٤م ومٞم٘مقل" :يمٞمػ يٛمٙمـ اًمقصقل إمم اعمٕمٜمةك ( اعمقوةققمل) ًمٚمةٜمص اًم٘مةرآين؟ وﻫةؾ
ذم ـم٤مىمةةة٦م اًمٌنمةةة سمٛمكةةةدوديتٝمؿ وٟم٘مّمةةةٝمؿ اًمقصةةةقل إمم "اًم٘مّمةةةد" اإلاةةةل ذم يمامًمةةةف
وإـمالىمف"؟

()3

ويم٠من اإلضم٤مسم٦م سمدﻫٞم٦م يٚمٛمًٝم٤م اًم٘م٤مرئ ُمةـ صةٞمٖم٦م اًمًة١مال ومٝمةق ؾمة١مال حيٛمةؾ سمةلم
ـمٞم٤مشمف صٞمٖم٦م آؾمتٗمٝم٤مم اإلٟمٙم٤مري.
ًمٙمـ ٟمٍم أسمق زيد جيٞم٥م قمغم اًمً١مال ُمـ ظمالل ـمرح "اعم١موًم٦م" ُمـ ضمٝمة٦م وـمةرح
(اًمًٚمػ) ُمـ ضمٝم٦م أظمةرى ،ومٝمةق يةرى أٟمةف وإن مل يةزقمؿ أطمةد اًمٗمةري٘ملم اُمةتال ُمٕمرومة٦م
اًم٘مّمد اإلال إٓ أن (اعم١موًم٦م) يم٤مٟم٧م أيم ر طمري٦م ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٜمص ُمةـ طمٞمة٨م اًمٗمٝمةؿ
وومتكةة٧م سمةة٤مب آضمتٝمةة٤مد ذم ُمٕمرومةة٦م اعمٕمٜمةةك قمةةغم ُمٍمةةاقمٞمف ،ذم طمةةلم متًةةؽ (اًمًةةٚمػ)
سم٢مُمٙم٤مٟمٞم٦م اًمٗمٝمؿ اعمقوققمل وإن مل يٍمطمقا سمذًمؽ.
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إن اًمِمٌٝم٦م اًمتل يريمـ إًمٞمٝم٤م اًمًٚمػ ذم ٟمٔمر أسمق زيد ذم شم٘مديٛمٝمؿ (ًمٚمتٗمًةػم)قمةغم
()2

طمًةة٤مب (اًمت٠مويةةؾ) ﻫةةل اقمت٘مةة٤مدﻫؿ أن (اًمتٗمًةةػم) يٛم ةةؾ اعمقوةةققمٞم٦م ذم طمةةلم يٛم ةةؾ
ــــــ
(ُ )2مٗمٝمقم اًمٜمصٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.110
( )1إؿمٙم٤مًمٞم٤مت اًم٘مرا ة وآًمٞم٤مت اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.21
شمٕمؼم اعمقوققمٞم٦م قمـ إدرا إؿمٞم٤م قمغم ُم٤مﻫل قمٚمٞمف دون أن يِمقهب٤م أﻫقا أو حتٞمةزات ،أي شمًةتٜمد إطمٙمة٤مم
()4
م
ذم اًمٜمٔمر إمم احل٘م٤مئؼ قمغم أؾم٤مس اًمٕم٘مؾ ،وسمٕمٌ٤مرة أظمرى شمٕمٜمةل اعمقوةققمٞم٦م اإليةامن سمة٠من عمقوةققم٤مت اعمٕمرومة٦م
وضمقدا ُم٤مدي٤م ظم٤مرضمٞمة٤م ذم اًمقاىمةع وأن اًمةذﻫـ يًةتٓمٞمع أن يّمةؾ إمم إدرا احل٘مٞم٘مة٦م اًمقاىمٕمٞمة٦م اًم٘م٤مئٛمة٦م سمةذاا٤م
(ُمًت٘مٚم٦م قمـ اًمٜمٗمس اعمدريم٦م) إدرايم٤م يم٤مُمال.
يمت٤مب اعمٕمجؿ اًمٗمٚمًٗمل دُ/مّمٓمٗمك طمًٞمٌ٦م ،ص.221
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()8

(اًمت٠مويؾ) اًمذاشمٞم٦م ،قمٚمام أن ﻫذه اعمقوةققمٞم٦م ذم طم٘مٞم٘مة٦م إُمةر ﻫةل ُمقوةققمٞم٦م شم٤مرخيٞمة٦م
شمٜمٗمّمؾ قمـ واىمٕمٝمة٤م وحمٞمٓمٝمة٤م آضمتامقمةل وشمٕمةقد ًمٚمةقرا ًمٕمٍمة ٟمةزول اًمةقطمل وحمٞمٓمةف
اًم ٘م٤مذم.

()3

ويرى أهنؿ هبذا ي٘مٕمقن ذم شمٜم٤مىمض يمٌةػم ،ومٗمةل طمةلم ي٘مةقل اًمًةٚمػ سمة٠من اًمةقطمل
ص٤مًم ًمٙمؾ زُم٤من وُمٙم٤من ،دمدﻫؿ يتٛمًٙمقن سمتٗمًػمات اًمرقمٞمؾ إول ظمّمقص٤م امجٞمةؾ
()2

إول وامجٞمةؾ اًم ة٤مين واعمروية٤مت اعمٜم٘مقًمة٦م قمةٜمٝمؿ سمِمةٙمؾ ظمة٤مص ممة٤م "ية١مدي إمم رسمةةط
دًٓم٦م اًمٜمص سم٤مٕومؼ اًمٕم٘مةكم واإلـمة٤مر اًم ٘مة٤مذم ًمٕمٍمة امجٞمةؾ إول ُمةـ اعمًةٚمٛملم ،وﻫةذا
اًمةرسمط يتٕمةة٤مرض شمٕم٤مروةة٤م ضمةةذري٤م ُمةةع اعمٗمٝمةةقم اعمًةةت٘مر ذم اًم ٘م٤مومةة٦م ُمةةـ أن دًٓمةة٦م اًمةةٜمص
شمتج٤موز طمدود اًمزُم٤من واعمٙم٤من .إن آيمتٗم٤م سمتٗمًػم إضمٞم٤مل إومم ًمٚمٜمص -وىمٍمة دور
اعمٗمن احلدي٨م قمةغم اًمرواية٦م قمةـ اًم٘مةدُم٤م  -ية١مدي إمم ٟمتٞمجة٦م أظمٓمةر ُمةـ ذًمةؽ ذم طمٞمة٤مة
اعمجتٛمع وم٢مُم٤م أن يتٛمًؽ اًمٜم٤مس سمكرومٞمة٦م ﻫةذه اًمتٗم٤مؾمةػم وحيقًمقهنة٤م إمم (قم٘مٞمةدة) وشمٙمةقن
ٟمتٞمج٦م ذًمؽ آيمتٗم٤م هبذه (احل٘م٤مئؼ إزًمٞم٦م) سمقصٗمٝم٤م طم٘م٤مئؼ هن٤مئٞم٦م ،واًمةتخكم قمةـ ُمةٜمٝم٩م
(اًمتجري٥م) ذم درس اًمٔمقاﻫر اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م واإلٟمً٤مٟمٞم٦م ،وإُم٤م أن يتكقل (اًمٕمٚمةؿ) إمم (ديةـ)
ويتكقل اًمديـ ُمـ صمؿ إمم ظمراوم٤مت وظمزقمٌالت وسم٘مٞم٦م ُمـ سم٘م٤مي٤م اعم٤ميض"

()3

 3002حبث
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إن ﻫذا اعمٜمٝم٩م اًمذي يٜم٘مده ﻫٜم٤م ٟمٍم أسمق زيد وحي٤مول إٟم٘م٤مذ اًمؽماث ُمٜمف ﻫق ذم ٟمٔمةره
ُمٜمٝم٩م رضمٕمل يٕمتؼم يمؾ آدم٤مﻫ٤مت اعمخ٤مًمٗم٦م ًمف خم٤مًمٗم٦م ًمٚمكؼ ،وأن شم٠مويالا٤م ًمٞمً٧م ؾمقى
ــــــ
( )2اًمذاشمٞم٦م :يٜمً٥م اًمذال إمم اًمذات ،سمٛمٕمٜمك أن ذات اًمٌم ﻫق ضمقﻫره وﻫقيتف وؿمخّمٞمتف ،وشمٕمةؼم قمةام سمةف ُمةـ
ؿمٕمقر وشمٗمٙمػم ،واًمٕم٘مؾ أو اًمٗم٤مقمؾ اإلٟمً٤مين ﻫق اعمٗمٙمر وص٤مطم٥م اإلرادة احلرة ،و ُي ِ
در اًمٕم٤ممل اخل٤مرضمل ُمةـ
ظمالل ُم٘مقٓت اًمٕم٘مؾ اإلٟمً٤مين.
راضمع اًمذاشمٞم٦م واعمقوققمٞم٦مُ ،م٘م٤مل قمٌد اًمقﻫ٤مب اعمًػمي .www.khayma.com
( )1اٟمٔمر :إؿمٙم٤مًمٞم٤مت اًم٘مرا ة وآًمٞم٤مت اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.21
( )4اٟمٔمر :ومٚمًٗم٦م اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.22
(ُ )3مٗمٝمقم اًمٜمصٟ ،مٍم أسمق زيد.111 ،
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شم٠مويالت وم٤مؾمدة وﻫل قمغم أطمًـ أطمقاا٤م (شمٗمًػم سم٤مًمرأي) اعمذُمقم اعمٜمٝمل قمٜمةف ُمةـ ىمٌةؾ
اًمرؾمقل  وصك٤مسمتف إظمٞم٤مر ،وُمـ ﻫٜمة٤م ٟمِمة٠مت قمٜمةدﻫؿ اًمٗمةرق (اعمٌتدقمة٦م) يم٘مًةٞمؿ
(ٕﻫؾ اًمًٜم٦م وامجامقم٦م) مت ؾ إومم اًمٙمٗمر وإظمرى اإليامن ،وُمـ أسمةرز ُمةـ يٛم ةؾ ﻫةذا
اًمٗمٙمر اعمٌتدع ومرىمت٤م (اعمٕمتزًم٦م)(واعمتّمقوم٦م)

()8

ذم طملم أن أسمرز ُمـ يٛم ؾ آدمة٤مه اًمًةٚمٗمل

ذم ٟمٔمره آدم٤مه احلٜمةٌكم وإؿمةٕمري و(ُمةـ اًمقضمٝمة٦م اًمتٜمٔمػمية٦م)يم٠مؿمةخ٤مص 6اسمةـ شمٞمٛمٞمة٦م
وشمٚمٛمٞمذه اسمـ اًم٘مٞمؿ ،وأطمٞم٤مٟم٤م اًمٖمزازم 6ومٞم٘مةررون سمة٠من اعمٕمرومة٦م اًمديٜمٞمة٦م ٓ شمتٓمةقر ،وأن ومٝمةؿ
اًمًٚمػ ًمٚم٘مرآن ﻫةق احلجة٦م واحلةؼ اًمةذي ٓ ي٘مٌةؾ اًمةرد وٓ اًمِمةؽ ،وأن اشمٌة٤مع ؾمةٌٞمٚمٝمؿ
وُمقاوم٘م٦م ومٝمٛمٝمؿ ﻫق اًمٕم٤مصؿ ُمـ اًمزًمؾ ،واعمٜم٘مذ ُمـ اًمْمالل.
ويتٜم٤مؾمك ﻫذا آدم٤مه ذم رأي ٟمٍم أسمق زيد أن اظمتٞم٤مر اًمّمك٤مسم٦م أو اًمت٤مسمٕملم ًمتٗمًةػم
ُمٕملم ٓ يٌتٕمد ذم طم٘مٞم٘م٦م إُمةر قمةـ ُمقىمةػ شمة٠مويكم ومة٠مي ُمٗمنة ُمٝمةام ادقمةك اعمقوةققمٞم٦م
وآٟمٗمّم٤مل قمـ واىمٕمف ٓسمد وأن يٙمقن اٛمقم قمٍمه وإـم٤مره اًمٗمٙمري واًم ٘م٤مذم ُمةـ شمة٠مصمػم
قمغم اظمتٞم٤مره ،ومٛمجرد اًمتٕمٌػم قمـ اعمٕمٜمك سمٕمٌ٤مرات أظمرى أو اؾمتٌدال ًمٗمظ سمٚمٗمةظ يتْمةٛمـ
سم٤مًميورة ومٝمام ظم٤مص٤م يرشمٌط سمتٓمقر اًمٚمٖم٦م ُمـ قمٍم إمم قمٍم ،وُم ةؾ ﻫةذا ُمة٤م حتٛمٚمةف يمةؾ
ًمٗمٔم٦م ُمـ ظمّمقصٞم٦م دمٕمٚمٝمة٤م ختتٚمةػ قمةـ ُمرادوم٤ماة٤م قم٤ميمًة٦م ومروىمة٤م دىمٞم٘مة٦م ذم دًٓمتٝمة٤م ممة٤م
 3002حبث
 002حبث
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ي١ميمد ًمٜم٤م أن أي حح ٓ سمد وأن يتْمٛمـ ٟمققم٤م ُمـ اًمت٠مويؾ.

()3

إن ٟمٍم أسمق زيد يٕمت٘مد أن ُمـ ي٘مدُمقن اًمتٗمًػم سمة(اعمة٠مصمقر) ي٘مدُمقٟمةف ٕٟمةف "هيةد
إمم اًمقصقل إمم ُمٕمٜمك اًمٜمص قمـ ـمريؼ مجع إدًم٦م اًمت٤مرخيٞم٦م واًمٚمٖمقي٦م اًمتل شمًة٤مقمد قمةغم
ومٝمؿ اًمٜمص ومٝمام ُمقوققمٞم٤م ،أي يمام ومٝمٛمف اعمٕم٤مرصون ًمٜمزول اًمٜمص ُمةـ ظمةالل اعمٕمٓمٞمة٤مت
اًمٚمٖمقي٦م اًمتل يتْمٛمٜمٝم٤م اًمٜمص وشمٗمٝمٛمٝمة٤م امجامقمة٦م ،أُمة٤م اًمتٗمًةػم سمة٤مًمرأي أو (اًمت٠مويةؾ) وم٘مةد
ُٟمٔمر إًمٞمف قمغم أؾم٤مس أٟمف شمٗمًػم (همػم ُمقوققمل)ٕن اعمٗمن ٓ يٌدأ ُمـ احل٘م٤مئؼ اًمت٤مرخيٞمة٦م
واعمٕمٓمٞم٤مت اًمٚمٖمقي٦م ،سمؾ يٌدأ سمٛمقىمٗمةف اًمةراﻫـ ،حمة٤موٓ أن جيةد ذم اًم٘مةرآن (اًمةٜمص) ؾمةٜمدا
ــــــ
( )2اٟمٔمرُ :مٗمٝمقم اًمٜمصٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.110
( )1اٟمٔمر :ومٚمًٗم٦م اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.22
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اذا اعمقىمػ ،وىمد أـمٚمؼ قمغم أصك٤مب آدم٤مه إول (أﻫةؾ اًمًةٜم٦م واًمًةٚمػ اًمّمة٤مًم ).
و ُٟمٔمةةر إمم ﻫةةذا آدمةة٤مه هم٤مًمٌةة٤م ٟمٔمةةرة إضم ةالل واطمةةؽمام وشم٘مةةدير ،سمٞمةةٜمام يم٤مٟمةة٧م اًمٜمٔمةةرة إمم
أصك٤مب آدم٤مه اًم ٤مين وﻫؿ (اًمٗمالؾمٗم٦م ،واعمٕمتزًم٦م ،واًمِمةٞمٕم٦م ،واعمتّمةقوم٦م)ٟ ،مٔمةرة طمةذر
()8

وشمقضمس. " ...
ُمع أن سمٕمض ﻫذه اًمٗمرق  -اعمٕمتزًم٦م واعمتّمةقوم٦م  -ذم رأي أسمةق زيةد ىمةدُم٧م ًمٚمةٜمص
ُمـ ظمالل اًمت٠مويؾ طمْمقرا ُمًتٛمرا وم٘مد يمة٤من اًمت٠مويةؾ اًمةذي ىمة٤مم سمةف اعمٕمتزًمة٦م واعمتّمةقوم٦م
سمٛم ٤مسمة٦م اًمراومٕمة٦م اًمدًٓمٞمة٦م ٕي إؿمة٤مرة ذم اًمةٜمص يمة٤من ُمةـ اعمكتٛمةؾ أن شمتكةقل إمم ؿمةة٤مﻫد
()3

شم٤مرخيل .
اًمةٜمص ُمةـ امجٛمةقد طمةلم
وسمٕمٌة٤مرة أظمةرى يةرى أسمةق زيةد أن اعمٕمتزًمة٦م ىمةد أٟم٘مةذت
َّ
شمٙم٤مًمٌ٧م اًم ٘م٤موم٤مت اعمتٖم٤ميرة قمغم اًمٕمٍم طمٞمٜمذا ومٙمة٤من (اعمجة٤مز) ﻫةق إداة اًمتةل متٙمٜمة٧م
ُمـ ُمٜم اًمٜمص روطمف وسمددت قمٜمف اًمِمكقب وقمالُم٤مت اًمٗمٜم٤م .
أُم٤م اعمتّمقوم٦م وم٘مد ىمدُم٧م ًمٚمٜمص ُمً٤مطم٦م أوؾمةع ممة٤م صةٜمٕمتف اعمٕمتزًمة٦م وذًمةؽ سمٓمةرح
ومٙمةةرة (اًمؽمُمٞمةةز) أي ضمٕمةةؾ اعمٕمةة٤مين واًمةةدٓٓت شمٕمةةؼم قمةةـ آومةة٤مق أرطمةة٥م وذًمةةؽ سمةة٤مقمتامد
اًم٘مةرا ات اعمتٕمةةددة ،وٓ هن٤مئٞمة٦م اعمٕمٜمةةك ،ظمّمقصةة٤م ُمةـ ظمةةالل شمة٠مويالت اسمةةـ قمةةري ،ومل
 3002حبث
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شمتقىمةةػ ﻫةةذه اًمٕمٛمٚمٞمةة٦م احلٞمقيةة٦م إٓ ُمةةع دظمةةقل قمٍمةة آٟمكٓمةة٤مط واًمريمةةقد ذم اًمٕمةة٤ممل
اإلؾمالُمل.

()2

وإذا يم٤من ٟمٍم أسمق زيد ي٘مرر أن ُمـ اخلٓم٠م حم٤موًم٦م أﻫؾ اًمًٜم٦م وامجامقم٦م "رسمط ُمٕمٜمك
اًمٜمص ودًٓمتف سم٤مًمٕمٍم اًمذﻫٌل ،قمٍم اًمٜمٌقة واًمرؾم٤مًم٦م وٟمةزول اًمةقطمل"

ــــــ

()3

وم٢مٟمةف ي٘مةقل:

( )2إؿمٙم٤مًمٞم٤مت اًم٘مرا ة وآًمٞم٤مت اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد.21 - 23 ،
(ُ )1مٕمٜمك حتقل اًمٜمص ًمِم٤مﻫد شم٤مرخيل قمٜمد ٟمٍم أسمق زيد أي قمزًمف قمـ اًمقاىمع مت٤مُم٤م ًمٕمدم احل٤مضم٦م ًمف يمثي٤مت اًمةرق
ُم ال أٟمٔمر :ذم شمٗمّمٞمؾ ﻫذا اًمٌ٤مب اًم ٤مين ُمـ اًمٌك٨م.
( )4اٟمٔمر :اخلٓم٤مب واًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.121 - 123
(ُ )3مٗمٝمقم اًمٜمصٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.114
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"إن اًمتٗمرىم٦م سملم (اًمتٗمًػم) و(اًمت٠مويؾ) ورومع ُمٙم٤مٟم٦م (اًمتٗمًػم) قمغم طمً٤مب اًمت٠مويؾ شمٕمةد
ضمز ا ُمـ ﻫذا اخلٓم٠م ذم ومٝمؿ " أﻫؾ اًمًٜم٦م" وذم ُمقىمٗمٝمؿ اًمٗمٙمري ىمديام وطمدي ٤م".

()8

ًمذًمؽ يّمػ ٟمٍم أسمق زيد ُمٜمٝمجف ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمؽماث سم٠مٟمف ومٝمؿ قمٍمي ُمتكرر
وُمًتٜمػم ،ذم طملم أن اًمٗمٝمؿ أظمر ومٝمؿ طمرذم ووةٞمؼ وُمٜمٖمٚمةؼ ،وﻫةذا ﻫةق اًمٗمة٤مرق سمةلم
اًمٗمٝمؿ اًمٕمٍمي اعمًتٜمػم اًمذي يدر أن اإلؾمالم "صػمورة شم٤مرخيٞم٦م اضمتامقمٞمة٦م اؾمةتٛمرت
وُم٤م زاًم٧م ُمًتٛمرة سمٗمْمؾ اٟمٗمت٤مح اًمدًٓم٦م واعمٕمٜمةك ًمٚمٜمّمةقص إصةٚمٞم٦م ،وُمة٤م حتٛمٚمةف ُمةـ
ُمْمةة٤مُملم 6وسمةةلم ُمةةـ يتّمةةقرون أن اإلؾمةةالم ﻫةةق اًمقاىمٕمةة٦م اًمت٤مرخيٞمةة٦م إومم ًمٚمةةقطمل،
ويتّمقرون أن حتقٓا٤م واٟمٗمت٤مطمٝمة٤م حمةض وةالل واٟمكةرا
ُمٜمف"

وشمزيٞمةػ جية٥م اخلةالص

()3

حي٤مول ٟمٍم أسمق زيد ُمـ ظمالل رضمققمف عمٕمٜمك اًمتٗمًػم واًمت٠مويؾ ذم ًمٖمة٦م اًمٕمةرب أن
جيد ُم٤م ي١ميمد رأيف ُمـ أن اًمت٠مويؾ أومم سم٤مإلقمال وآﻫتامم ُمـ اًمتٗمًػم ويتقصؾ ُمًتٜمتج٤م
اًمًةٗمر).
إمم أن ُمٕم٤مضمؿ اًمٚمٖم٦م شمٕمٞمد ُمٕمٜمك اًمتٗمًةػم إمم أطمةدى ُمة٤مدشملم :إُمة٤م (اًم َٗمنة) أو ( َ
ودًٓمتٝمام شمٕمٜمل ؿمٞما٤م واطمدا ﻫق وضمقد وؾمٞمط يٛمٙمـ ُمٕمةف اًمٙمِمةػ قمةـ اًمٌمة اعمختٌةب
اًمٖم٤مُمض.
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ي٘مةةقل أسمةةق زيةةدً" :مةةذًمؽ ذﻫةة٥م اسمةةـ ومةة٤مرس يمةةام ٟم٘مةةؾ اًمزريمٌم ة إمم أن "ُمٕمةة٤مين
اًمٕمٌ٤مرات اًمتل يٕمؼم هبة٤م قمةـ إؿمةٞم٤م  ،شمرضمةع إمم صمالصمة٦م :اعمٕمٜمةك ،واًمتٗمًةػم ،واًمةةت٠مويؾ،
وﻫل وإن اظمتٚمٗم٧م وم٤معم٘م٤مصد هب٤م ُمت٘م٤مرسم٦م ،وم٠مُم٤م اعمٕمٜمك ومٝمق اًم٘مّمةد واعمةراد ،ي٘مة٤مل :قمٜمٞمة٧م
هبذا اًمٙمالم يمذا ،أي ىمّمدت وقمٛمدت ....وأُم٤م اًمتٗمًػم ذم اًمٚمٖمة٦م ومٝمةق راضمةع إمم ُمٕمٜمةك
اإلفمٝم٤مر واًمٙمِمػ ،وأصٚمف ذم اًمٚمٖم٦م ُمـ اًمتٗمنة وﻫل اًم٘مٚمٞمةؾ ُمةـ اعمة٤م اًمةذي يٜمٔمةر ومٞمةف
إـمٌ٤م  ..وم٤مًمتٗمًػم يمِمػ اعمٖمٚمؼ ُمـ اعمراد سمٚمٗمٔمف ،وإـمالق ًمٚمٛمكتٌس قمـ اًمٗمٝمةؿ سمةف...
إول ،وُمٕمٜمك ىمقاؿُ :م٤م شم٠مويؾ ﻫةذا اًمٙمةالم؟ أي إٓم
وأُم٤م اًمت٠مويؾ وم٠مصٚمف ذم اًمٚمٖم٦م ُمـ ْ

ــــــ

(ُ )2مٗمٝمقم اًمٜمصٟ ،مٍم أسمق زيد.114 ،
( )1اخلٓم٤مب واًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.252
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شم١مول اًمٕم٤مىمٌ٦م ذم اعمراد سمف ،وي٘م٤مل آل إُمر إمم يمذا ،أي ص٤مر إًمٞمف ،وأصٚمف ُمـ اعمثل ،وﻫةق
اًمٕم٤مىمٌة٦م واعمّمةػم ،وىمةد ّأوًمتةةف أي رصومتةف وم٤مٟمٍمة  ،ومٙمةة٠من اًمت٠مويةؾ رص أية٦م إمم ُمةة٤م
()8

حتٛمٚمف ُمـ اعمٕم٤مين. " ...،
يتٚمٛمس ٟمٍم أسمق زيد اًمٗمرق سملم اًمت٠مويةؾ واًمتٗمًةػم ُمةـ ظمةالل اًمتٕمريةػ اًمٚمٖمةقي
ًمٙمؾ ُمٜمٝمام وهيتدي إمم أن اًمتٗمًػم يًتٚمزم (واؾمٓم٦م) يٜمٔمر ومٞمٝمة٤م اعمٗمنة ًمٞمّمةؾ إمم ُمٕمرومة٦م
ُم٤م يريد ،سمٕمٙمس اًمت٠مويؾ ومٝمةق ٓ حيتة٤مج اةذه اًمقاؾمةٓم٦م سمةؾ يٙمٗمةل آقمةتامد قمةغم (طمريمة٦م
اًمذﻫـ) ذم ايمتِم٤م أصؾ اًمٔم٤مﻫرة أو ذم شمتٌةع قم٤مىمٌتٝمة٤م ،ممة٤م يٛمةٜم اًم٘مة٤مرئ دورا ُمٝمةام ذم
اًمٙمِمػ قمـ اًمٜمص ُمةـ ظمةالل اًمٕمٚمةقم اًميةوري٦م اًمتةل جية٥م أن يةتكغم هبة٤م سمٕمٞمةدا قمةـ
ااقى وؾمق اًم٘مّمد.
ﻫذه اًمٕمٚمقم ﻫل ذم طم٘مٞم٘م٦م إُمر قمٚمقم اًمتٗمًػم اًمتل ُمـ ظمالا٤م يٛمٙمـ ًمٚم٘مة٤مرئ أن
يٜمت٘مؾ إمم قمٚمؿ اًمت٠مويؾ ،ﻫذه اًمٕمٚمقم اًميوري٦م وﻫذا احلٞم٤مد واًمٌٕمد قمـ اعمٞمقل اًمِمخّمٞم٦م
جيٕمؾ ٟمٍم أسمق زيد يرومض ُم ال شم٠مويؾ اًمرواومض ًم٘مقًمف شمٕمة٤ممم (ﭛ ﭜ ﭝ) [انرةنٍ:

 ]65قمغم أهنام قمةكم ووم٤مـمٛمة٦م .وىمقًمةف ؾمةٌك٤مٟمف (ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ) [انرةنٍ ]66 :قمةؾ
أهنام أي احلًـ واحلًلم
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ُمٕمٓمٞم٤مشمف اًمٚمٖمقي٦م واعمٗمٝمقُمٞم٦م.

ٕ 6ن ﻫذا اًمت٠مويؾ ُمقفمػ أيديقًمقضمٞم٤م سمٍم اًمٜمٔمةر قمةـ
()3

وىمد يً٠مل ؾم٤مئؾ يمٞمػ يرومض ٟمٍم أسمق زيد شم٠مويؾ اًمرواومض ﻫٜم٤م ُمع أٟمةف ىمةد ىمٌةؾ
شم٠مويالت اعمتّمقوم٦م وﻫل ٓ شمٌتٕمد يم ػما قمـ ﻫذا امجق ُمـ اًم٘مٗمز قمةغم اًمةدٓٓت؟ ومٜمجةده
يؼمر ﻫذا سم٠من "اًمٗم٤مرق سمٞمةٜمٝمؿ وسمةلم اًمِمةٞمٕم٦م أن (اعمتّمةقوم٦م) يةدظمٚمقن شمة٠مويالاؿ ذم سمة٤مب
(اإلؿم٤مرات)

()2

اًمتل حيتٛمٚمٝم٤م اًمٜمص ُمـ طمٞم٨م (اعمٖمزى) ٓ ُمـ طمٞم٨م اًمدًٓمة٦م ،ومٚمٞمًة٧م

ــــــ
(ُ )2مٗمٝمقم اًمٜمصٟ ،مٍم أسمق زيةد 144 ،112 ،111 ،وراضمةع اًمؼمﻫة٤من ذم قمٚمةقم اًم٘مةرآن ًمٚمزريمٌمة - 234/1
 ،235واٟمٔمر :اخلٓم٤مب واًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.231
( )1اٟمٔمرُ :مٗمٝمقم اًمٜمصٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.143
( )4اإلؿم٤مرات :اإلؿم٤مرة ا٤م دًٓم٦م ُم٤م ىمد شمٙمقن ومٕمال يدل قمغم ُم٤م ٟمريد وىمد شمٙمقن ؿمٞما٤م ُم٤مدي٤م ي ةػم ذم اًمةٜمٗمس ؿمةٞما٤م

=
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ﻫذه اإلؿم٤مرات ؾمةقى ُمٕمة٤من وُمقاضمٞمةد جيةدوهن٤م قمٜمةد اًمةتالوة ،يمت٠مويةؾ سمٕمْمةٝمؿ ًمٚمٗمٔمة٦م
(اًمٙمٗم٤مر) ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ) [انتىب  ]661أن
اعمراد اًمٜمٗمس ،وم٠مُمرٟم٤م اهلل شمٕم٤ممم سم٘مت٤مل ُمـ يٚمٞمٜم٤م وﻫل اًمٜمٗمس ٕهن٤م أىمرب ي إًمٞمٜم٤م وأىمرب
ي إمم اإلٟمً٤من ٟمٗمًف".

()8

وﻫذا اًمذي يروم ٟمٍم أسمق زيد شم٘مريره ﻫٜم٤م دوٟمف ظمرط اًم٘مت٤مد ،وم٤مًمدًٓم٦م ﻫٜمة٤م ًمٞمًة٧م
يمام يراﻫ٤م ،وٓ اعمٖمةزى يمةام ئمٜمةف ،وًمةق يم٤مٟمة٧م اًمدًٓمة٦م واوةك٦م ومة٢من اعمٖمةزى ٓ جيةقز أن
خي٤مًمٗمٝمة٤م ،إذ ٓسمةةد ُمةـ اًمتقاومةةؼ سمٞمةٜمٝمام سمٜمةة٤م قمةةغم ُمٕمٓمٞمة٤مت اًمٚمٖمةة٦م واًمٗمٝمةؿ ،وم٘مةةد يتٕمةة٤مرض
اعمٖمزى ُمع دًٓم٦م اًمٜمص إصٚمٞم٦م اًمٔم٤مﻫرة ،سمٜم٤م قمغم اًمًٞم٤مق اًمذي حيٙمؿ اعمٕمٜمك ،وٓ جيقز
أن يٕمتٛمد اًم٘م٤مرئ قمغم دًٓمة٦م (إؿمة٤مري٦م) ظمٗمٞمة٦م سمًةٌ٥م (ُمقاضمٞمةد) جيةدﻫ٤م وٓ اٟمٙمِمة٤موم٤مت
يتقهٝم٤م ،وﻫذا اًمذي قمده ٟمٍم أسمق زيد ُمـ سم٤مب آضمتٝم٤مد ًمٞمس يمذًمؽ يمام ؾمٞم٠مل سمٞم٤مٟمف ذم
اًمٌ٤مب اًم ٤مين إن ؿم٤م اهلل.
وىمد يٙمقن طمًـ طمٜمٗمل أيم ر ُمٌ٤محة ذم اًمتٗمريؼ سملم اًمتٗمًػم واًمةت٠مويؾ طملم يرى
أن اًمتٗمًػم ﻫق "جمرد إظمراج اًمٜمص ُمـ طمٞمز اًمٕمٌة٤مرة إمم طمٞمةز اًمٚمٖمة٦م واإلقمةراب ،شمٗمًةػم
اًمٜمص إمم اخل٤مرج ...ذم طملم أن اًمت٠مويؾ ﻫق إدظم٤مل اًمٜمص إمم اًمداظمؾ إمم أقمامق اًمٜمٗمس،
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اًمتٗمًػم ُمقوقع قمٚمؿ اًمتٗمًػم وقمٚمةؿ أصةقل اًمٗم٘مةف قمةـ ـمريةؼ اًمٚمٖمة٦م اًمٕمرسمٞمة٦م وأؾمةٌ٤مب
اًمٜمزول ،ويماله٤م ذم اًمٕم٤ممل اخل٤مرضمل ،ذم طملم أن اًمت٠مويؾ ذم قمٚمؿ أصقل اًمديـ قمٜمةد اعمٕمتزًمة٦م،
وقمٚمقم احلٙمٛم٦م قمٜمد اًمٗمالؾمٗم٦م ،وقمٚمقم اًمت٠مويؾ قمٜمد اًمّمقومٞم٦م .اًمتٗمًػم أىمرب إمم اًمتٜمزيةؾ،
اًمٜمزول ُمـ اًمٜمص إمم اًمٕم٤ممل ،ذم طمةلم أن اًمت٠مويةؾ صةٕمقد ُمةـ اًمٕمة٤ممل إمم اًمةٜمص ،اًمتٗمًةػم
ــــــ
= آظمر همػم ُمدر أو همػم ىم٤مسمؾ ًمإلدرا  ،واإلؿم٤مرة اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م شمٙمقن اًمٕمالىم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م سمٞمٜمٝمة٤م وسمةلم إؿمةٞم٤م اًمداًمة٦م
قمٚمٞمٝم٤م ظم٤موٕم٦م ًمٚم٘مقاٟملم اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ،أُم٤م اإلؿم٤مرة اًمّمٜم٤مقمٞم٦م ومتٙمقن اًمٕمالىم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م سمٞمٜمٝمة٤م وسمةلم إؿمةٞم٤م اًمداًمة٦م
قمٚمٞمٝم٤م ظم٤موٕم٦م ًمإلرادة راضمع اعمٕمجؿ اًمٗمٚمًٗمل عمراد وﻫٌف ص.21
(ُ )2مٗمٝمقم اًمٜمصٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.143
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()8

ٕﻫؾ اًمٔم٤مﻫر ،اعم١مرظمقن واًمٗم٘مٝم٤م واًمٜمك٤مة ،واًمت٠مويؾ ٕﻫؾ اًمٌ٤مـمـ اًمّمقومٞم٦م" .
وسمٜم٤م قمغم ُم٤م شم٘مدم ُمـ يمالم أسمق زيد وم٢مٟمف يٜمتٝمل إمم أن اًمت٠مويؾ ٓسمد أن يٕمتٛمد قمةغم
اًمتٗمًةةػم وإٓ يمةة٤من شمةة٠مويال "ُمٙمروﻫةة٤م"ٕ ،ن آؾمةةتٜمٌ٤مط ٓ يٕمتٛمةةد قمةةغم اًمٔمةةـ وٓ قمةةغم
اًمتخٛملم ،وٓ قمغم إشمٌ٤مع ااقى ،وًمٙمٜمف يٕمتٛمد قمغم ُمٕمٓمٞمة٤مت اًمٚمٖمة٦م وطم٘مة٤مئؼ اًمةٜمص ،أُمة٤م
آٟمت٘م٤مل إمم اعمٖمزى ومٝمق ُم٘مٌقل سمنمط أٓ يتٕم٤مرض ﻫذا اعمٖمزى ُمع دًٓم٦م اًمٜمص ،ويمةقن
اًمت٠مويةةؾ يٕمتٛمةةد قمةةغم آؾمةةتٜمٌ٤مط ومٝمةةذا يةةدل قمةةغم سمٕمةةد ُمٝمةةؿ وأصةةٞمؾ ُمةةـ أسمٕمةة٤مد اًمٕمٛمٚمٞمةة٦م
اًمت٠مويٚمٞم٦م قمٜمد أسمق زيد وﻫق دور اًم٘م٤مرئ ذم ُمقاضمٝم٦م اًمٜمص واًمٙمِمػ قمـ دًٓمتف.
وؾمٜمرى ﻫؾ يٚمتزم ٟمٍم أسمق زيد هبذا اًمت٘مرير اًمذي هيتؿ سمٛمٕمٓمٞم٤مت اًمٚمٖمة٦م وطم٘مة٤مئؼ
اًمٜمص ذم ُمنموقمف اًمت٠مويكم أم إٟمف ؾمٞمتخغم قمٜمف ،يمام ؾمٞم٠مل ىمريٌ٤م.
سمٜم٤م قمغم ﻫذا آرشمٌ٤مط سملم اًمتٗمًػم واًمت٠مويؾ ي٘مةرر أسمةق زيةد أن قمٚمةؿ اًمتٗمًةػم سمٜمة٤م
قمغم شمٕمريٗمةف واؿمةتٖم٤مًمف هيةتؿ "سم٤ممجقاٟمة٥م اخل٤مرضمٞمة٦م ًمٚمةٜمص ُم ةؾ اًمٕمٚمةؿ سم٠مؾمةٌ٤مب اًمٜمةزول
واًم٘مّمص واعمٙمل واعمدين واًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ وﻫل يمٚمٝم٤م قمٚمقم ٟم٘مٚمٞم٦م شمٕمتٛمد قمغم اًمرواية٦م
قمٜمد اًم٘مدُم٤م ".

()3

اًمت٠مويؾ ٟمٗمًٝم٤م.

()2

يمام إٟمف جيٛمع يمؾ اًمٕمٚمةقم اعمٛمٝمةدة ًمٚمت٠مويةؾ ويٙمةقن ضمةز ا ُمةـ قمٛمٚمٞمة٦م

 3002حبث
 002حبث
 2حبث

"وشمٙمقن اًمٕمالىم٦م سمٞمةٜمٝمام قمالىمة٦م اخلة٤مص سم٤مًمٕمة٤مم- ،وقمٚمٞمةف ؾمةتٙمقن دًٓمة٦م اًمت٠مويةؾ
أوؾمع ُمـ دًٓم٦م اًمتٗمًػم -أو قمالىم٦م (اًمٜم٘مؾ) سمة(آضمتٝم٤مد) ،وﻫل اًمٕمالىم٦م اًمتل يٕمؼم قمٜمٝم٤م
اًم٘مدُم٤م سم٠مؾمام (اًمرواي٦م) و(اًمدراي٦م).

()3

إن (اًمت٠مويؾ) ﻫق اعمّمٓمٚم اًمذي ؾمٞمٕمتٛمده ٟمٍم أسمق زيد ذم دراؾم٤مشمف اعمٕمرومٞم٦م ٕٟمةف
ــــــ
( )2طمّم٤مر اًمزُمـ ،طمًـ طمٜمٗمل ص.23
(ُ )1مٗمٝمقم اًمٜمصٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.144
( )4اٟمٔمر :اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.144 ،141
( )3اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.144
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ذم ٟمٔمره أداة ﻫ٤مُم٦م وأؾم٤مؾمٞم٦م ذم سمٜم٤م اًمٕمٚمؿ ،وذًمؽ ٕٟمف ُمةـ همةػم اًمّمةكٞم اًمتقطمٞمةد سمةلم
(اًمٚمٖم٦م) و(اًمٙمالم) ،ومٛمٝمٛم٦م اًمٌ٤مطمة٨م أن جيٕمةؾ اًمٔمة٤مﻫرة ذم ٟمًةؼ وٟمٔمة٤مم ،ويٗمّمةؾ سمٞمٜمٝمة٤م
()8

وسملم اًمٔم٤مﻫرة ذاا٤م ذم طمريمتٝم٤م وصػمورا٤م" .
وسمٕمٌة٤مرة أظمةرى إذا يم٤مٟمة٧م اًمٚمٖمة٦م ٟمٔم٤مُمة٤م ُمةةـ اًمرُمةقز واًمٕمالُمة٤مت شمٕمةؼم قمةـ رؤيةة٦م
امجامقم٦م اًمٌنمي٦م اخل٤مص٦م ًمٚمٕمة٤ممل ،ومة٢من قمةغم قمة٤ممل اًمٚمٖمة٦م أن يتخةذ ُمةـ سمٕمةض ﻫةذه اًمرُمةقز
وؾم٤مئؾ وقمالُم٤مت ًمٚمتٕمٌػم قمـ ﻫذا اًمٜمٔم٤مم .إن اًمدال ذم اًمٜمٔمة٤مم اًمٚمٖمةقي يتكةقل إمم رُمةز
ذي دًٓم٦م ظم٤مص٦م ذم اًمٌك٨م اًمٚمٖمقي ،وﻫذه اًمٕمٛمٚمٞم٦م إؾم٤مؾمةٞم٦م ذم اًمٌكة٨م اًمٚمٖمةقي ﻫةل
ذم ضمقﻫرﻫ٤م قمٛمٚمٞم٦م شم٠مويٚمٞم٦م".

()3

وحيدد ٟمٍم أسمق زيةد دواومةع اظمتٞمة٤مره عمّمةٓمٚم اًمت٠مويةؾ ذم دراؾمةتف وشم٘مديٛمةف قمةغم
ُمّمٓمٚم اًمتٗمًػم سم٠مؾمٌ٤مب صمالصم٦م:
إول :أن يمٚمٛم٦م (اًمت٠مويؾ) شمٕمٙمس اعم٘مّمقد سمكريم٦م اًمذﻫـ اعمٕمرومٞمة٦م إزا ُمقوةقع
اعمٕمروم٦م .سمٕمٙمس يمٚمٛم٦م " اًمتٗمًػم" اًمتل شمٕمٜمل وم٘مط اًمقاو اًمٌلم.
اًم ٤مين :أن ُمّمٓمٚم (اًمت٠مويؾ) ﻫق اؾمةتخدام ىمةداُمك اعمٗمنةيـ واًمٜمكةقيلم أُم ة٤مل
اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي وؾمٞمٌقيف.
 3002حبث
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اًم ٤مًم٨مٟ :مٔمرا ًمٚمتاميز سملم اعمّمٓمٚمكلم وشمقفمٞمػ اًمٍماع اًمديٜمل عمّمةٓمٚم اًمتٗمًةػم
قمغم أٟمف يٛم ؾ "احل٘مٞم٘م٦م" وأن اًمت٠مويؾ يٛم ةؾ "اًمزيةغ" 6ومة٢من اؾمةتخدام ُمّمةٓمٚم اًمت٠مويةؾ
يٕمد سمٛم ٤مسم٦م آٟمتّم٤مر ًمٚمت٠مويؾ سم٤مًمٕمقدة إمم إصؾ.

()2

وﻫذه اًمٕمقدة إمم إصؾ اًمتل يٜم٤مدي هب٤م أسمق زيد ًمٞمً٧م ُمـ أضمؾ إضمالل اًمةؽماث،
وٓ آقمؽما سمٗمْمٚمف ،وًمٙمـ ُمـ أضمؾ ضمٕمٚمف وؾمٞمٚم٦م ًمٚمٝمد إيديقًمقضمل اًمذي يًٕمك
ــــــ
( )2اٟمٔمر :إؿمٙم٤مًمٞم٤مت اًم٘مرا ة وآًمٞم٤مت اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.250
( )1اعمرضمع اًمً٤مسمؼ ص.250
( )4اٟمٔمر :اعمرضمع اًمً٤مسمؼ ص 253 - 251واٟمٔمر :اخلٓم٤مب واًمت٠مويؾ ص.233 ،234
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ًمتك٘مٞم٘مف ،وًمٞمس أدل قمغم ذًمؽ ُمـ اًمتٜم٤مىمض اًمذي ي٘مع ومٞمف أسمق زيد ،طملم يتٛمًؽ سمكٌةؾ
اًمٕمةةقدة إمم اًمةةؽماث ُمةةـ أضمةةؾ إوةةٗم٤م اًمنمةةقمٞم٦م قمةةغم ًمٗمةةظ اًمت٠مويةةؾ وُمٜمكٝمةة٤م ُمٙم٤مٟمةة٤م ذم
اًمقضمدان اًم ٘م٤مذم ،وٟمجده ذم اعم٘م٤مسمؾ ٓ يٚم٘مل سم٤مٓ ًمٚمؽماث ٟمٗمًةف وٓ ًمٚمٗمٙمةر اًمةذي اؾمةتٜمد
إًمٞمف ذم حقمٜم٦م اعمّمٓمٚم إصمػم قمٚمٞمف.
وًمٙمٜمٜم٤م ٟمٕمقد ًمٜم١ميمد اٟمت٘م٤مئٞم٦م أسمةق زيةد عمة٤م خيةدم ُمٜمٝمجةف اًمتٚمٗمٞم٘مةل ويةدقمؿ ُمنمةوقمف
اًمت٠مويكم.
واذا ٟمجده يٙمتً٥م اعمّمةٓمٚم ُمةـ اًم ٘م٤مومة٦م اإلؾمةالُمٞم٦م ويٌكة٨م قمةـ شمٓمٌٞم٘م٤مشمةف ذم
اًم ٘م٤مومة٦م اًمٖمرسمٞمةة٦م وذم اًمٗمٚمًةةٗم٤مت اعمٕمة٤مرصة قمٜمةةد أرسمةة٤مب اًمٗمٙمةر اًمتةة٠مويكم اًمٖمةةري اًمةةذي ٓ
يٜمتٛمةةل ًمٚمٛمّمةةٓمٚم اًمةةذي طمةة٤مول أسمةةق زيةةد شم٘مريةةره ذم يمتٌةةف ،ومِمةةت٤من سمةةلم اًمت٠مويةةؾ اًمةةذي
اصةةٓمٚم قمٚمٞمةةف اعمت٘مةةدُمقن وسمةةلم اًمت٠مويةةؾ اًمةةذي يٜمٔمةةر ًمةةف أسمةةق زيةةد ُمةةـ ظمةةالل ومالؾمةةٗم٦م
اارُمٞمٜمقـمٞم٘م٤م ،ظمّمقص٤م قمٜمد ضم٤مداُمر.

 التأّٓل بني ىصس أبْ شٓد ّجادامسٍّٔ ،دجس.
وًمٙمل يتٌلم اًمٗمرق سملم اًمت٠مويؾ ذم اًمةؽماث اإلؾمةالُمل واًمةذي يًةتدقمٞمف أسمةق زيةد
ﻫٜم٤م 6وسملم اًمت٠مويؾ ذم ٟمًختف اًمٖمرسمٞم٦م واًمذي اٟمتٝمك إًمٞمف ومٕم ً
ال أسمق زيد ذم صٞم٤مهم٦م ُمنموقمف
 3002حبث
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اًمتة٠مويكم حيًةةـ اًمةرسمط سمٞمٜمةةف وسمةلم ضمةة٤مداُمر وﻫٞمةدضمر ذم ومٙمرشمةةف اًمت٠مويٚمٞمة٦م وقمٜمةةدُم٤م ٟمةرسمط
ُمنموع ٟمٍم أسمق زيد اًمت٠مويكم سمٗمٙمر ﻫٞمدضمر اًمقضمقدي واارُمٞمٜمقـمٞم٘مل يمام ؾمةٞم٠مل ،وُمةـ
ضمٝم٦م أظمرى ٟمرسمط ُمنموقمف اًمت٠مويكم سمت٠مويٚمٞم٦م ضم٤مداُمر 6ومٚمٞمس ٕٟمٜم٤م ٟمجد اٟمٗمّم٤مٓ شم٤مُم٤م سمةلم
ﻫذيـ اعمٗمٙمريـ اعم١موًملم ،وًمٙمـ ذًمةؽ ٕن اًمت٠مويةؾ قمٜمةد ضمة٤مداُمر ىمة٤مئؿ سم٤مًمدرضمة٦م إومم
قمغم إؾمس اًمتل ووٕمٝم٤م ﻫٞمدضمر ُمـ ىمٌؾ6ظمّمقص٤م ذم ومٙمرة (اًمتٜم٤مﻫل اإلٟمًة٤مين) اًمتةل
رؾمةةٛمٝم٤م ﻫٞمةةدضمر ُمةةـ ظمةةالل ومٙمةةرة اًمت٤مرخيٞمةة٦م وﻫػمُمٞمٜمقـمٞم٘مةة٤م اًمٗمٝمةةؿ ،واًمتةةل شمٕمٜمةةل "سمةة٠من
وضمقدٟم٤م اعمتٛمقوع واعمتجذر ذم اًمزُم٤مٟمٞم٦م واعمتٜم٤مﻫل يٙمِمػ إُمٙم٤مٟمٞم٤مت ويمٛمقٟمة٤مت اًمٙمة٤مئـ
ذم اًمٕم٤ممل أو اًمدازايـ،

()8

وهبذا اعمٕمٜمةك ٓ شمًةٕمك ﻫرُمٞمٜمقـمٞم٘مة٤م اًمٗمٝمةؿ إمم شم٠مؾمةٞمس ىم٤مقمةدة

ــــــ

( )2شمٕمٜمل ذم إعم٤مٟمٞم٦م اعمقضمقد ﻫٜم٤م ومتٞمز ﻫٜم٤م ﻫذا اعمقضمقد اًمٜمٛمقذضمل اًمذي يًةٛم ًمٚمقضمةقد سمةام ﻫةق ُمقضمةقد أن

=
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ؿم٤مُمٚم٦م وص٤محل٦م ًمٙمؾ ُمًتقي٤مت اًمٗمٝمؿ وإٟمام قمغم شمِمٙمٞمؾ وقمةل ٟم٘مةدي ًمتٜمة٤مﻫل اًمةدازايـ،
إزا اإلُمٙم٤مٟمٞم٤مت إٟمٓمٚمقضمٞم٦م اًمتةل شمٙمِمةػ قمةـ ووةٕمٞمتف اخل٤مصة٦م واعمٚمٛمقؾمة٦م .اًمةتامس
()8

طم٘مٞم٘م٦م يمقٟمٞم٦م ويمٚمٞم٤مٟمٞم٦م ُمـ ؿم٠مٟمف أن يِمقه طم٘مٞم٘م٦م اًمٗمٝمؿ " .
إن ضم٤مداُمر يٕمتٛمد قمغم ومٙمرة (آؾمت٘مرا اًمٗمٜمل) اًمٗمٙمرة اًمتةل اؾمةتٗم٤مدﻫ٤م ُمةـ اًمٕمة٤ممل
اًمٗمٞمزي٤مئل (ﻫٞمٚمٛمٝمقًمتز)
(آؾمت٘مرا اعمٜمٓم٘مل)
ؾمٌ٘مف ُم ؾ ديٚم ل،

()3

()3

()2

ُمـ أضمؾ إقمٓمة٤م سمٜمة٤م قمٚمٛمةل ذم اًمٕمٚمةقم اإلٟمًة٤مٟمٞم٦م قمةغم همةرار

ذم قمٚمقم اًمٓمٌٞمٕم٦م ،واًمذي دومع ضم٤مداُمر اةذه اًمٗمٙمةرة ﻫةق أن ُمةـ

وديٙم٤مرت،

()4

مل يٗمٚمكقا ذم إجي٤مد صٞمٖم٦م قمٚمٛمٞم٦م ختةص ﻫةذه اًمٕمٚمةقم

ــــــ
= يقضمد .ذم طملم أهن٤م يم٤مٟم٧م قمٜمةد يمة٤مٟمط شمٕمٜمةل ُم٘مقًمة٦م اًمقضمةقد اعمٜم٤مىمْمة٦م عم٘مقًمة٦م اًمالوضمةقد ويم٤مٟمة٧م شمٗمٞمةد قمٜمةد

ﻫٞمجؾ احلْمقر اعمتٕملم ،وىمد أظمذٟم٧م اًمٚمٗمٔم٦م ُمٙم٤مٟم٦م ضمقﻫري٦م ذم ومٙمر ﻫٞمةدضمر ًمٞمِمةػم هبة٤م إمم اًمٓمة٤مسمع اخلة٤مص
ًمٚمقضمقد اًمٌنمي وشمٕمقد اعمٙم٤مٟم٦م اًمتل اطمتٚمتٝم٤م إمم اٟمٗمرادﻫ٤م قمـ سم٘مٞم٦م اعمقضمقدات سم٘مدرا٤م قمغم ُمً٤م ًم٦م اًمقضمةقد
وسمذًمؽ حتقًم٧م إمم ُمرضمع ًمٙمؾ طمْمقر ىمّمدي .اٟمٔمر ُمقىمع اسمـ ظمٚمدون ًمٚمٗمٚمًٗم٦م وإدب http://ebn- :

.khaldoun.com
( )2ومٚمًٗم٦م اًمت٠مويؾ ،إصقل ،اعمٌ٤مدئ ،إﻫدا  ،ﻫ٤مٟمس همٞمقرغ هم٤مداُمػم ،شمرمجة٦م حمٛمةد ؿمةقىمل اًمةزيـ ،.اعمريمةز
اًم ٘م٤مذم اًمٕمري ،اعمٖمرب ،اًمٓمٌٕم٦م اًم ٤مٟمٞم٦م1002 ،م 2313/ﻫة ،ص.23
اعمٓمةقر ،شمٍمةي
( )1ﻫٞمٚمٛمٝمقًمتز ومقن ﻫػمُم٤من  2453-2412أعم٤مين ص٤مطم٥م اًم٘م٤مٟمقن إول ذم اًم رُمقديٜم٤مُمٞمةؽ
ّ
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سم٘م٤م اًم ّٓم٤مىم٦م.
( )4آؾمت٘مرا  :ﻫق احلٙمؿ قمغم اًمٙمكم ًمقضمقد ذًمؽ احلٙمؿ ذم امجزئل ،وﻫق إُم٤م ٟم٤مىمص وومٞمةف ي٘مةقم اًمٌ٤مطمة٨م سمتتٌةع
سمٕمض امجزئٞم٤مت ًمٚمقصقل إمم ىم٤مٟمقن يمةكم جيٛمةع يمةؾ امجزئٞمة٤مت ،وإُمة٤م شمة٤مم ي٘مةقم اًمٌ٤مطمة٨م ومٞمةف سمكٍمة مجٞمةع
امجزئٞم٤مت ،راضمةع شمٞمًةػم اًم٘مقاقمةد اعمٜمٓم٘مٞمة٦م حح اًمرؾمة٤مًم٦م اًمِمٛمًةٞم٦م د/حمٛمةد ؿمةٛمس اًمةديـ إسمةراﻫٞمؿ ؾمة٤ممل
صُ 123مٓمٌٕم٦م طمً٤من سم٤مًم٘م٤مﻫرة 2302ﻫة ،وراضمع اعمٕمجؿ اًمٗمٚمًٗمل ُ ،مراد وﻫٌف ص.14
( )3ديٚم ةل  2522 - 2444م أعمةة٤مين ُمةة١مرخ وُمٝمةتؿ سمٕمٚمةةؿ اًمةةٜمٗمس ،وقمٚمةؿ آضمةةتامع وآﻫتامُمةة٤مت اًمٌك ٞمةة٦م ذم
اﻫتامُم٤مت ديٚم ل طمقل اعمً٤مئؾ اعمٜمٝمجٞمة٦م اًمٕمٚمٛمٞمة٦م ،وإدًمة٦م اًمت٤مرخيٞمة٦م وُمٙم٤مٟمتٝمة٤م ذم اًمتة٤مريخ يمٕمٚمةؿ .ويٛمٙمةـ
اقمتٌ٤مره دمريٌل ،قمغم اًمٜم٘مٞمض ُمـ اعم ٤مًمٞم٦م اًمً٤مئدة ذم أعم٤مٟمٞم٤م ذم ذًمؽ اًمقىم٧م ،وًمٙمـ روايتف عم٤م يِمٙمؾ اًمتجريٌٞمة٦م
واًمتجريٌٞم٦م ختتٚمػ قمـ اًمتجريٌٞم٦م اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م واًمقوٕمٞم٦م ذم وؾمط اعمٕمرومٞم٦م واًمقضمقدي٦م وآومؽماو٤مت ،واًمتةل
ﻫل ُمًتٛمدة ُمـ إدب إعم٤مين واًمت٘م٤مًمٞمد اًمٗمٚمًٗمٞم٦م .راضمع ويٙمٌٞمدي٤م .ar.wikipedia.org
( )1ديٙمةة٤مرت :ﻫةةق ريٜمٞمةةف ديٙمةة٤مرت وًمةةد ذم ُ 42مةة٤مرس  2152م ،وشمةةقذم ذم  22ومؼمايةةر 2210م) ،ومٞمٚمًةةق ،
وري٤ميض ،وومٞمزي٤مئل ومرٟميس ،يٚم٘م٥م سمة٠مي اًمٗمٚمًٗم٦م احلدي ٦م"ً ،مةف ُم١مًمٗمة٤مت ُمٜمٝمة٤م يمتة٤مب (شمة٠مُمالت ذم اًمٗمٚمًةٗم٦م

=
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قمغم همرار ُم٤م ايمتًٌتف اًمٕمٚمقم اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ُمـ صٞمغ ُمٜمٝمجٞم٦م دىمٞم٘م٦م.
وخيٚمص ضم٤مداُمر إمم أن "اًمٕمٚمةقم اإلٟمًة٤مٟمٞم٦م شمةرسمط سم٤مًمرىمة٦م ،واًمدىمة٦م ،وومةـ اعمامرؾمة٦م
()8

اًمذاشمٞم٦م أيم ر ُمٜمف سمٛمٜم٤مﻫ٩م ُمٓمٌ٘م٦م وىمقاقمد ص٤مرُم٦م" يمةام ﻫةق احلة٤مل ذم اًمٕمٚمةقم اًمٓمٌٞمٕمٞمة٦م،
يمام ىمررﻫ٤م (قمامٟمقيؾ يم٤مٟم٧م)

()3

قمغم وضمف اخلّمقص.

ي٘مقل ضم٤مداُمر" :شم٘مؽمب ظمّمقسم٦م اعمٕمرومة٦م ذم اًمٕمٚمةقم اإلٟمًة٤مٟمٞم٦م ُمةـ ُمٚمٙمة٦م احلةدس
()2

ًمٚمٗمٜم٤من أيم ر ُمةـ اًمةروح اعمٜمٝمجٞمة٦م ًمٚمٌكة٨م اًمٕمٚمٛمةل" وٟمجةد ٟمٍمة أسمةق زيةد ي١ميمةد ﻫةذا
اًمتٗمريةةؼ ومٞم٘مةةقل" :إن اًمٗمةة٤مرق سمةةلم اًم٘مةة٤مٟمقن اًمٕمٚمٛمةةل -أو احل٘مٞم٘مةة٦م اًمٕمٚمٛمٞمةة٦م ذم اًمٕمٚمةةقم
اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م -وسملم احل٘مٞم٘م٦م ذم اًمٕمٚمقم اإلٟمً٤مٟمٞم٦م ًمٞمس وم٤مرىمة٤م سمةلم (اًمٕمٚمةؿ) و(إيةديقًمقضمٞم٤م)
سمؾ ﻫق ذم إؾم٤مس وم٤مرق سملم طم٘م٤مئؼ دمريٌٞم٦م يٛمٙمـ اًمت ٌ٧م ُمـ صدىمٝم٤م أو يمذهب٤م ،سمٍم
اًمٜمٔمر قمـ اعمٙم٤من واًمزُم٤من ،وسملم احل٘مٞم٘م٦م اًم ٘م٤مومٞم٦م اًمتل شمٙمقن ص٤مدىم٦م وصكٞمك٦م ذم ؾمةٞم٤مق
()3

ووع اضمتامقمل إٟمً٤مين حمدد سمًٞم٤مق شم٤مرخيل ممٞمز" .
ي٘مقل ضم٤مداُمر" :ؾمامع اًمةؽماث وآًمتةزام سمةف ﻫةق اًمًةٌٞمؾ اًمقاوة ًمٚمك٘مٞم٘مة٦م اًمتةل
()4

يٜمٌٖمل إدرايمٝم٤م ذم اًمٕمٚمقم اإلٟمً٤مٟمٞم٦م" ًمٙمةـ ﻫةذا اًمًةامع ًمٚمةؽماث واًمةذي يتكةدث قمٜمةف
 3002حبث
 002حبث
 2حبث

ــــــ
= إومم) "رؾمةةةة٤مًم٦م ذم اٟمٗمٕمةةةة٤مٓت اًمةةةةٜمٗمس" راضمةةةةع شمرمجتةةةةف ذم شمةةةة٤مريخ اًمٗمٚمًةةةةٗم٦م احلدي ةةةة٦م ًمٞمقؾمةةةةػ
يمرم()14/2وومٚمًٗم٦م ديٙم٤مرت وُمٜمٝمجف ،شمة٠مًمٞمػُ :مٝمةدي ومْمةؾ اهلل ،ط-2552-4سمةػموت ،دار اًمٓمٚمٞمٕمة٦م
ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم ص.425
( )2ومٚمًٗم٦م اًمت٠مويؾ ،إصقل ،اعمٌ٤مدئ ،إﻫدا  ،هم٤مداُمػم ،ص.21
( )1ايامٟمقيؾ يم٤مٟم٧م :ومٞمٚمًق أعم٤مين وًمد قم٤مم 2313م وشمقذم قم٤مم 2403م ،سمرز ذم اًمٗمٞمزية٤م ومٚمٙمٞمة٦م واًمري٤موةٞم٤مت
وامجٖمراومٞم٤م وقمٚمؿ اإلٟمً٤من ُ ،مـ ُم١مًمٗم٤مشمف ٟم٘مد اًمٕم٘مؾ اخل٤مًمص ،راضمةع شمة٤مريخ اًمٗمٚمًةٗم٦م احلدي ة٦م يقؾمةػ يمةرم
( )104/2واعمٕمجؿ اًمٗمٚمًٗمل دُ/مّمٓمٗمك طمًٞمٌ٦م 1005م صةةة.204
( )4ومٚمًٗم٦م اًمت٠مويؾ ،هم٤مداُمػم ،شمّمدير اعمؽمضمؿ حمٛمد ؿمقىمل اًمزيـ ص.21
( )3اًمٜمص واًمًٚمٓم٦م واحل٘مٞم٘م٦مٟ ،،مٍم أسمق زيد ،ص.13
( )1ومٚمًٗم٦م اًمت٠مويؾ ،هم٤مداُمػم ،ص.22
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ضم٤مداُمر ُمـ أضمؾ اًمقصقل إمم احل٘مٞم٘م٦م ٓ جيٕمؾ احل٘مٞم٘م٦م قمٜمٍما ظم٤مرج ذاشمٞم٦م اًمٌ٤مطمة٨م سمةؾ
ﻫل حم٤مي ٦م ًمٜمِم٤مـمف اعمٕمرذم ًمذًمؽ ي٘مقل هم٤مداُمػم" :اعمٕمرومة٦م ذم اًمٕمٚمةقم اإلٟمًة٤مٟمٞم٦م اة٤م دوُمة٤م
()8

قمالىم٦م سمٛمٕمروم٦م اًمذات" .
وﻫذه اًمٗمٙمرة ﻫل اًمتل شمٌٜم٤مﻫ٤م ٟمٍم أسمق زيد ذم طمدي ف قمةـ دور اًم٘مة٤مرئ ذم صةٜم٤مقم٦م
اعمٕمٜمكً .مذا ٟمجد ٟمٍم أسمق زيد يٜمت٘مد اًمٗمالؾمٗم٦م يمام ومٕمةؾ ضمة٤مداُمر ُمةـ ىمٌةؾ ذم ادقمة٤مئٝمؿ أن
اًمت٠مويؾ اعمقوققمل ًمٚمٜمص إدسمٞمٕمًػم اًمتك٘مةؼٕ ،ن ٟمٗمةل اعمقوةققمٞم٦م إٟمةام ﻫةق شمٙمةريس
ًمٚمذاشمٞم٦مً ،مٙمـ ٟمٍم أسمق زيد (خيؽمع) -إذا ضم٤مز اؾمتخدام ﻫذا اًمٚمٗمظُ -مقوةققمٞم٦م أظمةرى
ًمٞمً٧م ا٤م ؾمامت اعمقوققمٞم٦م اعمٓمٚم٘م٦م وﻫل ُمة٤م أؾمةامﻫ٤م سمةة (اعمقوةققمٞم٦م اًم ٘م٤مومٞمة٦م) اعمرﻫقٟمة٦م
سم٤مًمزُم٤من واعمٙم٤من.
طمٞمةة٨م إن اعمقوةةققمٞم٦م اعمٓمٚم٘مةة٦م ُمةةـ وضمٝمةة٦م ٟمٔمةةره ًمٞمًةة٧م إٓ وهةة٤م ُمةةـ إسمةةداع
أيديقًمقضمٞم٦م اًمٖمرب آؾمةتٕمامري .ي٘مةقل ٟمٍمة أسمةق زيةد" :إن ﻫةذه اعمقوةققمٞم٦م اًم ٘م٤مومٞمة٦م
شمتك٘مؼ سمتكري اًم٘م٤مرئ اؾمتخدام يمؾ ـمرائؼ اًمتكٚمٞمؾ وأدواشمف ٓيمتِمة٤م دًٓمة٦م اًمةٜمص،
يمام شمتك٘مؼ ُمـ ظمالل (اؾمتٖمراق) اعم١مول ذم أقمامق اًمٜمص ؾمةٕمٞم٤م ًمًةؼم أهمةقاره .وٓ قمةغم
اعم١مول شم ري٥م سمٕمد ذًمؽ أن شمتٓمقر أدوات اًمتكٚمٞمؾ وـمرائ٘مف ذم قمٍمة شمة٤مل وشمٙمتِمةػ ذم
 3002حبث
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()3

اًمٜمص ضمقاٟم٥م مل شمٙمتِمػ ىمٌؾ ذًمؽ" وﻫذا اًمٓمرح ﻫق اًمذي ضمٕمةؾ ضمة٤مسمر قمّمةٗمقر

()2

يتخق مم٤م ؾمٞم١مول إًمٞمف ُمنموع أسمق زيد ،إذ يةرى أٟمةف ٓ يٛمٙمةـ ٕي ُمٗمٝمةقم ُمقوةققمل
()3

ًمإلؾمةالم أن يتجة٤موز إـمروطمة٤مت اإليديقًمقضمٞمة٦م وﻫةق ختةق ُمنمةوعٕ ،ن إدقمةة٤م
اعمقوققمٞم٦م ﻫٜم٤م ؾمق يٌةدده أومةؼ يمةؾ ُمٗمنة وٟمزقم٤مشمةف إيديقًمقضمٞمة٦م اًمتةل يتكةر ُمةـ
ــــــ
( )2ومٚمًٗم٦م اًمت٠مويؾ ،هم٤مداُمػم ص.23
(ُ )1مٗمٝمقم اًمٜمصٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.130
( )4اًمديمتقر ضم٤مسمر أمحد قمّمةٗمقر ،وزيةر صم٘م٤مومة٦م ُمٍمة إؾمةٌؼ ،وًمةد ذم اعمكٚمة٦م اًمٙمةؼمى ذم ُ 11مة٤مرس2533م،
يم٤مشم٥م وُمٗمٙمر ُمٍمي ُمـ ُم١مًمٗم٤مشمف ،دوم٤مقم٤م قمـ اًمتٜمقير ،وحمٜم٦م اًمتٜمقير ،وﻫقاُمش قمغم دوم٤مشمر اًمتٜمقير.
( )3ﻫقاُمش قمغم دومؽم اًمتٜمقير ،ضم٤مسمر قمّمٗمقر اعمريمز اًم ٘م٤م ذم اًمٕمري ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ،2553 ،ص.14
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ظمالا٤م .طملم ٓ يٙمقن ﻫٜم٤م ىمقاقمد جي٥م ُمراقم٤ما٤م وآًمتزام هب٤مُ .مـ ﻫٜم٤م شمّمةٌ احل٘مٞم٘مة٦م
ٟمًٌٞم٦م ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٌ٤مطم٨م ٟمٗمًف ،ومٝمل طم٘مٞم٘متف يمام يتٛم ٚمٝم٤م ويٜمتجٝمة٤م .ويٕمتةؼم ضمة٤مداُمر اًمٗمٝمةؿ
ضمدٓ سملم اعم٤ميض واحل٤مرض ويٙمقن ذًمؽ حتديدا ذم يمٞمٗمٞم٦م شمةداول اعمٕمٜمةك ذم اعمة٤ميض وومةؼ
ؾمٜم٦م دًٓمٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦مُ ،مـ ضمٝم٦م أومم ،وذم شمٌٞم٤من رد ومٕمةؾ اًم٘مة٤مرئ ذم احلة٤مرض طمٞمة٤مل اًمرؾمة٤مًم٦م
اخلٓم٤مسمٞم٦م اعمقضمٝم٦م إًمٞمف ُمـ ضمٝمة٦م صم٤مٟمٞمة٦م .ومة٤معمٕمٜمك قمٜمةده حمّمةٚم٦م يتقصةؾ إًمٞمٝمة٤م اعمتٚم٘مةل قمةؼم
ؾمٚمًةٚم٦م ُمةـ اًمؽمؾمةٌ٤مت اعمتٕم٤مىمٌة٦م ُمةـ طم٘مٌةة٦م زُمٜمٞمة٦م إمم أظمةرى ،سمكٞمة٨م يًةتققم٥م اًمٗمٝمةةؿ
إظمػم إومٝم٤مم اًمً٤مسم٘م٦م ويزيد قمٚمٞمٝم٤م ذم احل٤مرض.

()8

ويٕمتؼم ٟمٍم أسمق زيد سمٕمد اقيٛمة٦م ذم آؾمةتٛمداد ُمةـ ومالؾمةٗم٦م اارُمٞمٜمقـمٞم٘مة٤م أن ُمة٤م
ىمدُمف ضم٤مداُمر ذم ﻫرُمٜمٞمقـمٞم٘مٞمتةف امجدًمٞمة٦م سمٕمةد شمٕمةديٚمٝم٤م ُمةـ ظمةالل ُمٜمٔمةقر ضمةدزم ُمة٤مدي
" يٕمد ٟم٘مٓم٦م سمد أصٞمٚم٦م ًمٚمٜمٔمر إمم قمالىم٦م اعمٗمن سم٤مًمٜمص ٓ ذم اًمٜمّمةقص إدسمٞمة٦م ،وٟمٔمرية٦م
إدب ،ومكً٥م ،سمةؾ ذم إقمة٤مدة اًمٜمٔمةر ذم شمراصمٜمة٤م اًمةديٜمل طمةقل شمٗمًةػم اًم٘مةرآن ُمٜمةذ أىمةدم
قمّمقره وطمتك أنً ،مٜمرى يمٞمػ اظمتٚمٗم٧م اًمرؤى ،وُمدى شم٠مصمػم رؤي٦م يمةؾ قمٍمة ُ -مةـ
ظمةالل فمروومةةف ً -مٚمةٜمص اًم٘مةةرآين .وُمةةـ ضم٤مٟمة٥م آظمةةر ٟمًةةتٓمٞمع أن ٟمٙمِمةػ قمةةـ ُمقىمةةػ
آدم٤مﻫ٤مت اعمٕمة٤مرصة ُمةـ شمٗمًةػم اًمةٜمص اًم٘مةرآين ،وٟمةرى دًٓمة٦م شمٕمةدد اًمتٗمًةػمات  -ذم
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اًمٜمص اًمديٜمل واًمٜمص إدي ُمٕم٤مة قمغم ُمقىمػ اعمٗمن ُمـ واىمٕمف اعمٕمة٤مرص أية٤م يمة٤من ادقمة٤م
()3

اعمقوققمٞم٦م اًمذي يدقمٞمف ﻫذا اعمٗمن أو ذا " .وﻫذا يٌلم أن اًمت٠مويٚمٞم٦م اًمتل يتٌٜم٤مﻫ٤م أسمةق
زيد ًمٞمًة٧م ؾمةقى اارُمٜمٞمقـمٞم٘مة٤م اًمٖمرسمٞمة٦م ذم ُمراطمٚمٝمة٤م اعمتٖمةػمة ،وظمّمقصة٤م ﻫرُمٜمٞمقـمٞم٘مة٤م
ضم٤مداُمػم امجدًمٞم٦م.

ــــــ
( )2اٟمٔمةةةةةةةةةر :حمٛمةةةةةةةةةد قمٞمةةةةةةةةة٤مد ،اًمتٚم٘مةةةةةةةةةل واًمت٠مويةةةةةةةةةؾ ،حمٛمةةةةةةةةةد قمٞمةةةةةةةةة٤مد ُم٘مةةةةةةةةة٤مل قمةةةةةةةةةغم
آٟمؽمٟم٧م.http://saidbengrad.free.fr/al/n10/2.htm.
( )1إؿمٙم٤مًمٞم٤مت اًم٘مرا ة وآًمٞم٤مت اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.35
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الفصل الثاني
منور نصز أبو سيد وآلياتى يف القزاءة التأويلية
ًفَى مدخل ًأربعْ مباحــح- :
مدخـــــل.
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املبحح األول :الظاهز وعالقتى بالقزاءة التأويلية.
املبحح الجاني :توظيف املنور االعتشالي يف القزاءة التأويلية.
املبحح الجالح :الذوق الصويف وعالقتى بالتأويل.
املبحح الزابع :عالقة نصز أبو سيد باهلزمنيوطيقا.
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مدخــــل
يرى أسمق زيد أن اًمٍماع طمقل احل٘مٞم٘م٦م ىم٤مئؿ قمةغم اخلةال طمةقل ُمًة٠مًم٦م اعمجة٤مز ذم
اًمٚمٖم٦م ،ومٝمٜم٤م ُمـ يرى أن اًمٚمٖم٦م اًمديٜمٞم٦م ﻫل اعمج٤مز سم٤مقمتٌ٤مر أن احل٘مٞم٘م٦م وإصؾ ﻫةق اًمٚمٖمة٦م
اإلٟمً٤مٟمٞم٦م ذم ﻫذا اًمٕم٤ممل ،وأظمرون يرون أن اًمٚمٖمة٦م اًمديٜمٞمة٦م ﻫةل إصةؾ ذم طمةلم يٙمةقن
اعمج٤مز ذم اًمٚمٖم٦م اإلٟمً٤مٟمٞم٦م اًمداًم٦م قمغم يمؾ ُمـ اًمٕم٤ممل واإلٟمً٤من.

()8

"وﻫةةذا اًمٍمةةاع يٙمِمةةػ ذم اًمتكٚمٞمةةؾ إظمةةػم قمةةـ رصاع طمةةقل احل٘مٞم٘مةة٦م وأيةةـ
شمًتٙمـ ،ﻫؾ ﻫل ظم٤مرج اًمٕم٤ممل وُمـ صمؿ شمًتٕمص قمةغم اًمةققمل اإلٟمًة٤مين ،أم ﻫةل ىمة٤مرة ذم
سمٜمٞم٦م اًمٕم٤ممل وىم٤مسمٚم٦م ُمـ صمؿ ًماليمتِم٤م ُمـ ظمالل وقمةل اإلٟمًة٤من وًمٖمتةف؟ وُمةـ اًمٌةدهيل أن
شمّمقر احل٘مٞم٘م٦م ظم٤مرج اًمٕم٤ممل ،وذم ًمٖم٦م اًمٜمص احلرومٞم٦م ،شمّمةقر يٗميضة إمم شمٖمرية٥م اإلٟمًة٤من
ذم اًمٕم٤ممل ،واًمذي شمؿ ارا٤مٟمةف إيةديقًمقضمٞم ً٤م يمٜمًةؼ ضمزئةل ُمةـ سمٜمٞمة٦م طم٘مٞم٘مة٦م ُمتخ٤مرضمة٦م قمٜمةف
خت٤مرضم ً٤م شم٤مُم ً٤م"

()3

يٕمتؼم ٟمٍم أسمق زيد يمؾ ٟمص (شم٤مرخي ّٞم ً٤م) ،ويمةؾ ىمةرا ة ًمٚمةٜمص ٟمققمة٤م ُمةـ (اًمت٠مويةؾ)
طمتك اًم٘مرا ات اًمتةل ٓ شمٚم٘مةل سمة٤مٓ ًمٚمٛمتٚم٘مةل أو اعمٗمنة ،سمةؾ شمريمةز قمةغم اًمةٜمص واعم١مًمةػ
سمِمةٙمؾ شمةة٤مم ،وًمٙمةةـ ﻫةةذه اًمت٠مويٚمٞمةة٦م يمةةام ي٘مةقل أسمةةق زيةةد "شمٌةة٤مًمغ إمم طمةةد اًمةةزقمؿ سم٢مُمٙم٤مٟمٞمةة٦م
 3002حبث
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اًمقصقل إمم (اعمٕمٜمك اًمت٤مرخيل) إصكم ًمٚمكدث أو ًمٚمقصمٞم٘م٦م واًمٜمص"

()2

إن شم٠مويٚمٞم٦م أسمق زيد اًمتل شم٘مقم قمغم اٟمٗمت٤مح اعمٕمٜمك ٓ شم٘مٌؾ ﻫذا اًمرأي اًمةذي يةدقمل
اعمقوققمٞم٦م وإن أصٌ ذم أوىم٤مت يم ػمة سمًٌ٥م اًمًٚمٓم٦م ذم دائرة آﻫتامم واإلضماللٕ ،ن
ﻫذا اًمرأي يّم٤مدم (اًمت٠مويؾ) سمٗمْم٤م اشمف اعمتًٕم٦م واًمذي سمدأ يؽماضمع "ويؽماضمع ُمٕمف سمةٜمٗمس
اًم٘مقة ُمٗمٝمقم اٟمٗمت٤مح اعمٕمٜمك اًمديٜمل ٓؾمتٞمٕم٤مب ُمتٖمةػمات اًمزُمة٤من واعمٙمة٤من .وسمًةٌ٥م ﻫةذا
ــــــ
( )2اٟمٔمر :اًمٜمص واًمًٚمٓم٦م واحل٘مٞم٘م٦مٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.3 ،2
( )1اًمٜمص واًمًٚمٓم٦م واحل٘مٞم٘م٦مٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.3
( )4اخلٓم٤مب واًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.233
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اًمؽماضمع واًمٖمٞم٤مب يًقد ظمٓم٤مب اإلؾمالم (اًم ٤مسم٧م اعمٕمٜمك) اعمٓمٚمؼ اًمدًٓم٦م".

()8

يٜم٘مؾ أسمق زيد قمـ اسمـ قمري ذم أيم ةر ُمةـ ُمقوةع أن "احل٘مٞم٘مة٦م ذم ذااة٤م واطمةدة ٓ
شمتٕمدد ،وًمٙمٜمٝم٤م شمتِمٙمؾ وشمتٚمقن ُم ؾ اعم٤م اًمذي ي٠مظمذ ؿمٙمؾ اإلٟم٤م اًمذي ﻫةق ومٞمةف ويتٚمةقن
()3

سمٚمقٟمف ،ﻫذا رهمةؿ أن اعمة٤م ذم طم٘مٞم٘متةف ٓ ؿمةٙمؾ ًمةف وٓ ًمةقن" وم٠مﻫةؾ اهلل يٕمجةزون قمةـ
ادقم٤م اًمٞم٘مةلم اةذا شمٖمٛمةرﻫؿ احلةػمة اعمٕمرومٞمة٦مً" ،مٙمةـ اًمٗم٘مٝمة٤م ُمةـ ضم٤مٟمة٥م آظمةر يزقمٛمةقن
اُمتاليمٝمؿ ًمٚمك٘مٞم٘م٦م ،ويتّمقرون أٟمٗمًٝمؿ طمراؾمٝم٤م واعمداومٕملم قمٜمٝم٤م ،إهنؿ ٓ يةدريمقن ُمة٤م
يدريمف أﻫؾ اهلل ُمـ هي٤من اًمتجٚمٞم٤مت اإلاٞم٦م ذم يمؾ ي  ،وٓ يةدريمقن ؿمةٞما٤م ُمةـ شمٌةدا٤م
()2

وشمٖمػمﻫ٤م ذم يمؾ آن" ُمع أن يمؾ اخلٓم٤مسم٤مت شمتً٤موي ُمـ طمٞمة٨م ﻫةل ظمٓم٤مسمة٤مت وٓ حيةؼ
ٕطمد أي٤م يم٤من ادقم٤م اُمتال احل٘مٞم٘مة٦مٕ ،ن ﻫةذا آدقمة٤م ُمةـ صةٗم٤مت اخلٓم٤مسمة٤مت اًمزائٗمة٦م
اًمتةةل شمّمةة٤مدر سم٘مٞمةة٦م اخلٓم٤مسمةة٤مت طمةةلم شمتٛمتةةع ذم ؾمةةٞم٤مق ؾمةةٞم٤م
وآٟمتِم٤مر.

أو اضمتامقمةةل سم٤مًمةةذيقع

()3

اذا ي٘مةقل " :إن شمةداظمؾ آًمٞمة٤مت إٟمتة٤مج اًمٗمٙمةر سمثًمٞمة٤مت اعمامرؾمة٦م اًمًٞم٤مؾمةٞم٦م إمم طمةد
اًمتٓم٤مسمؼ يٗميض إمم ٟمقع ُمـ اًمؼمامج٤مشمٞم٦م اًمٗمٙمري٦م ،ذًمؽ أن احل٘مٞم٘م٦م ذم ﻫذا اًمًٚمق شمٙمقن..
طم٘مٞم٘م٦م ٕهن٤م ٟم٤مومٕم٦م ،ذم طملم أن اعمٜمٓمؼ اًمٗمٙمري ..ي٘مقم قمغم أؾم٤مس أن احل٘مٞم٘م٦م ٟم٤مومٕم٦م ٕهنة٤م
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()4

يمذًمؽ أي ٕهن٤م طم٘مٞم٘م٦م ،وًمٞمس ٕي ي ظم٤مرج يمقهن٤م طم٘مٞم٘مة٦م" وٓ يٕمٜمةل ﻫةذا أن أسمةق
زيد يٌك٨م قمـ "طم٘مٞم٘م٦م صم٤مسمت٦م ضمقﻫري٦م ُمتٕم٤مًمٞم٦م ىم٤مئٛم٦م ﻫٜم٤م ذم اعمٓمٚمؼ سمؾ ...احلدي٨م قمةـ
()5

احل٘مٞم٘م٦م اًمٜمًٌٞم٦م سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمتٓمقر اًمققمل ذم ؾمٞم٤مق اضمتامقمل صم٘م٤مذم حمدد" .
ــــــ
( )2اخلٓم٤مب واًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.254
( )1ﻫٙمذا شمٙمٚمؿ اسمـ قمريٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.211
( )4اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.113
( )3اٟمٔمر :اًمٜمص واًمًٚمٓم٦م واحل٘مٞم٘م٦مٟ ،مٍم أسمق زيد ،،ص 5 ،4واٟمٔمر :اخلٓم٤مب واًمت٠مويؾ ص.222
( )1اًمٜمص واًمًٚمٓم٦م واحل٘مٞم٘م٦مٟ ،مٍم أسمق زيد ،،ص.13
( )2اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.13
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اذا ي٘مرر أسمق زيد أن اًمٗم٤مرق سمةلم احل٘مٞم٘مة٦م ذم اًمٕمٚمةقم اًمٓمٌٞمٕمٞمة٦م (اًم٘مة٤مٟمقن اًمٕمٚمٛمةل)
وسمةلم احل٘مٞم٘مة٦م ذم اًمٕمٚمةقم اإلٟمًة٤مٟمٞم٦م ًمةٞمس وم٤مرىمة٤م سمةةلم اًمٕمٚمةؿ وإيةديقًمقضمٞم٤م ،وًمٙمةةـ ٕن
احل٘مٞم٘م٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م يٛمٙمـ اًمت ٌة٧م ُمةـ صةدىمٝم٤م قمةـ ـمريةؼ اًمتجرسمة٦م ،أُمة٤م احل٘مٞم٘مة٦م اًم ٘م٤مومٞمة٦م،
()8

ومتٙمقن ص٤مدىم٦م ذم ؾمٞم٤مق ووع صم٘م٤مذم اضمتامقمل حمددً .مذا يٙمرر أسمق زيد أن (ُمٜمٝمجف) ٓ
يدقمل اُمتال احل٘مٞم٘م٦م ،وأن ُم٤م ئمٜمةف اًمٜمة٤مس طم٘مٞم٘مة٦م ذم وىمة٧م ُمة٤م إٟمةام يٕمةقد عمة٤م شمتٛمتةع سمةف
سمٕمض اخلٓم٤مسم٤مت ذم سمٕمض إوىمة٤مت ُمةـ اًمةذيقع وآٟمتِمة٤مر سمًةٌ٥م ؾمةٞمٓمرا٤م وﻫٞمٛمٜمتٝمة٤م
قمةةغم اخلٓم٤مسمةة٤مت إظمةةرى "ًمةةذًمؽ يةةؼمأ ُمةةٜمٝم٩م حتٚمٞمةةؾ اخلٓمةة٤مب ﻫٜمةة٤م ىمةةدر اإلُمٙمةة٤من ُمةةـ
آؾمتًالم ٕوﻫ٤مم اًمٞم٤مومٓمة٤مت اعمًةت٘مرة -شمراصمٞمة٤م وإقمالُمٞمة٤مً -مقصةػ سمٕمةض اخلٓم٤مسمة٤مت
وصٗم٤م يًتٝمد ووٕمٝم٤م ذم ىمٚم٥م اًمديـ ذاشمف"

()3

ُمـ ظمالل ـمرح أسمق زيةد ؾمٜمٙمتِمةػ ذم ﻫةذا اًمٌة٤مب أن اعمةذﻫ٥م اًمتٗمٙمٞمٙمةل اًمةذي
يٓمٌ٘مف قمغم اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م يٜمتٝمل إمم اًم٘مقل سمال هن٤مئٞم٦م اعمٕمٜمك وسم٤مًمت٤مزم إمم قمدم إُمٙم٤مٟمٞم٦م
اًمقصقل إمم اعمٕمٜمك احل٘مٞم٘مل ذم اًمٜمّمقص.
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ــــــ
( )2اٟمٔمرٟ :مٍم أسمق زيد ،اًمٜمص واًمًٚمٓم٦م واحل٘مٞم٘م٦م ،ص 13واٟمٔمر اخلٓم٤مب واًمت٠مويؾ ص.23 ،22
( )1اًمٜمص واًمًٚمٓم٦م واحل٘مٞم٘م٦مٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.5

112

نصز أبو سيد ومنوذى يف التعامل مع الرتاخ (دزاض٘ حتلٔلٔ٘ ىكدٓ٘)

الباب األول

املبحح األًل :الظاهز ًعالقتى بالقزاءّ التأًٍلَْ
قمٜمد احلدي٨م قمـ ُمٜمٝم٩م ٟمٍم أسمةق زيةد وآًمٞم٤مشمةف ذم اًم٘مةرا ة اًمت٠مويٚمٞمة٦م ًمٔمة٤مﻫر اًمةٜمص
يقاضمٝمٜم٤م أيم ةر ُمةـ ادمة٤مه ذم ـمري٘مة٦م شمٕم٤مُمٚمةف ُمةع اًمٜمّمةقص 6ومكةلم ٟمجةده أطمٞم٤مٟمة٤م يٍمةح
سم٤مٟمتامئف عمٜمٝم٩م ُم٤م ويٙمرر اٟمتً٤مسمف ًمف ٟمجده أطمٞم٤مٟم٤م يٜمتٛمةل عمٜمة٤مﻫ٩م أظمةرى ٓ شم٘مةؾ أهٞمة٦م قمةـ
اعمةٜمٝم٩م اًمةذي يٍمةح سمةف ،ظمّمقصة٤م ذم جمةة٤مل اًمتٓمٌٞمةؼ واًمةدواومع وأًمٞمة٤مت ،وًمٕمةؾ ُمةةـ
اعمٜم٤مؾم٥م ﻫٜم٤م أن ٟمٗمتت احلدي٨م هبذا اًمٜمص اًمذي ي٘مقل ومٞمف:
"إن اًمتٕم٤مُمةؾ ُمةع اًمٜمّمةةقص ،أو شم٠مويٚمٝمة٤م ،جية٥م أن يٜمٓمٚمةةؼ ُمةـ زاويتةلم ٓ شمٖمٜمةةل
إطمداه٤م قمةـ إظمةرى ،ظم٤مصة٦م إذا يمٜمة٤م ٟمتكةدث قمةـ ٟمّمةقص شمراصمٞمة٦م :اًمزاوية٦م إومم:
()8

زاوي٦م اًمت٤مريخ سم٤معمٕمٜمك اًمًقؾمٞمقًمقضمل ًمقوع اًمٜمّمقص ذم ؾمٞم٤مىمٝم٤م ُمـ أضمؾ ايمتِمة٤م
دًٓمتٝم٤م إصٚمٞم٦م ،ويدظمؾ ذم ذًمؽ اًمًٞم٤مق اًمت٤مرخيل ،وسم٤مًمٓمٌع اًمًةٞم٤مق اًمٚمٖمةقي اخلة٤مص
ًمتٚمؽ اًمٜمّمقص .واًمزاوي٦م اًم ٤مٟمٞم٦م :زاوي٦م اًمًٞم٤مق آضمتامقمل واًم ٘م٤مذم اًمراﻫـ اًمذي يٛم ؾ
داومع اًمتقضمف إمم شم٠مويؾ -أو سم٤مٕطمرى -إقم٤مدة شم٠مويةؾ شمٚمةؽ اًمٜمّمةقص وذًمةؽ ُمةـ أضمةؾ
اًمتٗمرىم٦م سملم (اًمدًٓم٦م إصٚمٞم٦م) اًمت٤مرخيٞم٦م وسملم (اعمٖمزى) اًمذي يٛمٙمـ اؾمتٜمٌ٤مـمف ُمةـ شمٚمةؽ
اًمدًٓم٦م"

()3
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إٟمٜم٤م إزا ُمًتقيلم شمٙم٤مُمٚمٞملم يتٜم٘مؾ سمٞمٜمٝمام ٟمٍم أسمق زيد ذم شمٕم٤مُمٚمةف ُمةع فمة٤مﻫر اًمةٜمص
أطمٞم٤مٟم٤م ،وأطمٞم٤مٟم٤م أظمرى جيٛمع سمٞمٜمٝمام وومؼ ُمةٜمٝم٩م ىمةد ٓ يٜمْمةٌط يم ةػما 6يمةام ؾمةٞم٠مل ُمٕمٜمة٤م ذم
ﻫذا اًمٌ٤مب.
هذان ادستويان مها:
ــــــ
( )2ؾمقؾمٞمقًمقضمٞم٤م اعمٕمروم٦م :قمٚمؿ يدرس اعمجتٛمٕم٤مت واًم٘مقاٟملم ًمتل حتٙمؿ شمٓمقره وشمٖمةػمه ُ ،مٜمِمةب ﻫةذا اعمّمةٓمٚم
اًمٗمٞمٚمًق إعم٤مين ُم٤ميمس ؿمٞمٚمر  ،وىمد ذﻫ٥م ﻫذا اًمرضمةؾ إمم أن اًمّمةقر إؾم٤مؾمةٞم٦م ًمٚمٛمٕمرومة٦م ﻫةل اعمًةٚمامت
اًم ٘م٤مومٞم٦م إؾم٤مؾمٞم٦م مجامقم٦م ُم٤م ،وﻫل اًمتل شمٙمقن اًمرأي اًمٕم٤مم ،راضمع اعمٕمجؿ اًمٗمٚمًٗمل عمراد وﻫٌف صة.413
(ٟ )1م٘مد اخلٓم٤مب اًمديٜملٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.210
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اؾمتٕمامًمف ًمٚمٜم٘مد إدي ،واؾمتٕمامًمف ًمٕمٚمؿ اًمٕمالُم٤مت .يماله٤م ذم وق اًمت٤مرخيٞم٦م.
وٓ يٕمٜمل اًمٗمّمؾ سمٞمٜمٝم٤م سم٤مًميورة ﻫٜم٤م أن ٟمٗمّمؾ سمٞمٜمٝمة٤م ذم طمة٤مل اًمتٕم٤مُمةؾ ُمةع رؤية٦م
ٟمٍمةة أسمةةق زيةةد وـمري٘متةةف اعمٜمٝمجٞمةة٦م ،وًمٙمٜمةةف ومّمةةؾ ُمٜمٝمجةةل ٟمٔمةةري يًةةتدقمٞمف اًمنمةةح
واًمتقوٞم  ،ويتٓمٚمٌف سمٞم٤من اًمٗمٙمرة اًمتل يتكر ٟمٍم أسمق زيد ُمـ ظمالا٤م .وم٤معمٜمٝم٩م اًمٜم٘مةدي
اًمٚمٖمقي قمٜمد ٟمٍمة أسمةق زيةد ﻫةق اعمةٜمٝم٩م إؾمة٤مس ًمٚمتٕم٤مُمةؾ ُمةع اًمٜمّمةقص وُمةـ ظمالًمةف
()8

ؾمٞمٜمٗمذ ًمٚمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمًٞمٛمٞمقـمٞم٘م٤م واارُمٜمٞمقـمٞم٘م٤م وهمػمه٤م ُمةـ اًمٜمٔمرية٤مت اًمٖمرسمٞمة٦م اًمتةل
ختدم ُمنموقم٦م واإلوم٤مدة ُمٜمٝم٤م.

 أّال :ميَج اليكد األدبٕ عيد أبْ شٓد.
يؼمر ٟمٍم أسمق زيد شمٕم٤مُمٚمف ُمع اًمٜمص اًم٘مرآين وومؼ ﻫةذا اعمةٜمٝم٩م 6سمة٠من اًمةٜمص اًم٘مةرآين
سم٤مًمدرضم٦م إومم ٟمص ًمٖمقي خيْمع ًٔمٞمة٤مت اًمٜم٘مةد واًمتكٚمٞمةؾ اًمٚمٖمةقي "ويمةقن اخلٓمة٤مب
إاٞم٤م ُمـ طمٞم٨م اعمّمدر ٓ يٕمٜمل قمدم ىم٤مسمٚمٞمتةف ًمٚمتكٚمٞمةؾ سمةام ﻫةق ٟمةص إاةل دمًةد ذم اًمٚمٖمة٦م
اإلٟمً٤مٟمٞم٦م سمٙمؾ إؿمٙم٤مًمٞم٤مت ؾمٞم٤مىمٝم٤م آضمتامقمل واًم ٘م٤مذم واًمت٤مرخيل"

()3

ويم ػما ُم٤م يًتدقمل ٟمٍم أسمق زيد ـمرح قمٌد اًم٘م٤مﻫر امجرضم٤مين ذم طمدي ف قمـ اًم٘مةرآن
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ويمٞمٗمٞم٦م إٟمت٤مضمف ًمٚمدًٓم٦م واًمتل شمقصؾ إًمٞمٝم٤م قمـ ـمريؼ دراؾمتف ًمٚمِمٕمر واًمٌك٨م ذم ىمةقاٟملم
شمِمةةٙمٞمٚمف ،ومةةٞمام أؾمةةامه سمةةة(ىمةةقاٟملم اًمةةٜمٔمؿ) وذًمةةؽ سمًةةٌ٥م اؿمةةؽما آصمٜمةةلم (أي اًم٘مةةرآن
واًمِمٕمر) ذم اًمقطمدة اًمٚمٖمقي٦م ،وٕن "اًمٕمٚمؿ سمتٚمؽ اًم٘مقاٟملم ُمـ ؿمة٠مٟمف أن يٕمّمةؿ اًمٌ٤مطمة٨م
ُمةةـ آٟمخةةراط ذم إٟمتةة٤مج أيةةديقًمقضمٞم٤م ،وي١مﻫٚمةةف إلٟمتةة٤مج ظمٓمةة٤مب قمٚمٛمةةل قمةةـ اًمٜمّمةةقص
ــــــ
( )2اًمًٞمٛمٞمقـمٞم٘م٤م :شمٜم٘مًؿ إمم صمالصم٦م أىمً٤مم سمرمج٤مـمٞم٘م٤م :وشمٌك٨م ذم ُمدًمقٓت إًمٗمة٤مظ ،وؾمةامٟمٓمٞم٘م٤م :وﻫةل سمكة٨م
ذم ُمدًمقٓت اعمٕم٤مين ،وؾمٜمت٤مـمٞم٘م٤م وﻫل سمك٨م ذم اًمٕمٌ٤مرات اًمٚمٗمٔمٞم٦م ُمـ طمٞم٨م شمريمٞمٌٝم٤م وشمٙمقيٜمٝم٤م سمٖمةض اًمٜمٔمةر
قمةةام شمِمةةػم إًمٞمةةةف إًمٗمةة٤مظ ُمةةـ ُمةةةدًمقٓت ،راضمةةع ظمراومةة٦م اعمٞمت٤مومزي٘مةةة٤م ًمزيمةةل ٟمجٞمةة٥م حمٛمةةةقد ص،104
اًم٘م٤مﻫرة2514م ،واعمٕمجؿ اًمٗمٚمًٗمل عمراد وﻫٌف صةةة.413
( )1اًمٜمص واًمًٚمٓم٦م واحل٘مٞم٘م٦مٟ ،،مٍم أسمق زيد ،ص.5

114

نصز أبو سيد ومنوذى يف التعامل مع الرتاخ (دزاض٘ حتلٔلٔ٘ ىكدٓ٘)

اًمديٜمٞم٦م".

الباب األول

()8

ًمـ يٙمقن اًمٌ٤مطم٨م ُمٌتٕمدا قمـ احل٘مٞم٘مة٦م ًمةق ىمة٤مل سمة٠من ٟمٍمة أسمةق زيةد يٛم ةؾ اُمتةدادا
عمدرؾم٦م قمرسمٞم٦م طمدي ٦م ،ؾم٤مر قمغم هنجٝم٤م قمدد ُمـ اعمٗمٙمةريـ اًمةذيـ اقمتٜمةقا سمدراؾمة٦م اًم٘مةرآن
ُمـ طمٞم٨م سمٜم٤مئف إدي ،ومٜمٍم أسمق زيد ٟمٗمًف يٍمح هبةذا ذم يم ةػم ُمةـ يمت٤مسم٤مشمةف وطمقاراشمةف،
وإن اظمتٚمػ ُمع ﻫذه اعمدرؾم٦م ذم اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل وصؾ إًمٞمٝم٤م أو ـمرق آؾمةتٛمداد اًمتةل مجة٠م
إًمٞمٝم٤م سمٕمد ذًمؽ ،واًمذي هيٛمٜم٤م ﻫٜم٤م ﻫق ُم٤م اًمذي أطمدصمف ٟمٍم أسمق زيد ذم ﻫذا اعمٜمٝم٩م ويمٞمةػ
ـمقره وشمٕم٤مُمؾ ُمٕمف؟ وىمٌؾ ﻫذاُ ،م٤م ُمٕم٤ممل ﻫةذا اعمةٜمٝم٩م اًمةذي شمرؾمةؿ ٟمٍمة أسمةق زيةد ظمٓمة٤مه
واشمٌع ـمري٘متف؟.
ًمٕمةؾ ُمةـ أﻫةؿ إؾمةةام اًمتةل أطمةدصم٧م قمٜمةةد ٟمٍمة أسمةق زيةةد سمة١مرة آﻫةتامم وٟم٘مٓمةة٦م
آًمتٗمة٤مت اةةذا اعمةٜمٝم٩م ُمةةٜمٝم٩م اًمٜم٘مةةد إدي واًمتكٚمٞمةؾ اًمٚمٖمةةقي ﻫةةق إدية٥م ـمةةف طمًةةلم
ص٤مطم٥م اًمٙمت٤مب إيم ر ضمدٓ ذم اًمًة٤مطم٦م اًمٕمرسمٞمة٦م طمٞمٜمةذا يمتة٤مب (ذم اًمِمةٕمر امجة٤مﻫكم)
واًمذي يٕمده ٟمٍم أسمق زيد اًمٗمدائل إول قمغم ـمريؼ اًمتٜمقير ،واعمكرر ًمٚمٗمٙمر اًمٕمةري ُمةـ
إرصمقذيمًةٞم٦م اًمتةل ﻫٞمٛمٜمة٧م قمةغم اًمتٗمٙمةةػم ،وأًم٘مة٧م سمٔمالاة٤م إيديقًمقضمٞمة٦م قمةغم اًمةةٜمص
اًم٘مرآين اًمذي يم٤من ُمـ اعمٗمؽمض أن جير إُم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ٟمكق قمٍم أيم ر شمٓمقرا واٟمٗمت٤مطم٤م 6ذم
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اًمقىم٧م اًمذي أصةٌ اعمٕمًةٙمر اًمٖمةري ﻫةق اعمٛمًةؽ سمزُمة٤مم إُمةقر قمةغم مجٞمةع إصةٕمدة
اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واًمٗمٙمري٦م وآىمتّم٤مدي٦م...
ي٘مػ ٟمٍم أسمق زيد قمغم ٟمٗمس ـمريؼ اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمرسمٞم٦م "اعمنموع احلٚمؿ" اًمةذي ؾمة٤مر
قمغم درسمف يم ػم ُمـ اعمٗمٙمريـ واعمٝمتٛملم سمت٘مدم إُم٦م وهنْمتٝم٤م ،وٕن اًم٘م٤مؾمؿ اعمِمةؽم سمةلم
يمؾ ﻫ١مٓ اعمٝمتٛملم ﻫق (اًمديـ) سم٤مقمتٌ٤مره قمٜمد اًمٌٕمض اخلّمقصٞم٦م اًمتل متٞمةز اعمجتٛمٕمة٤مت
اعمت٠مظمرة قمـ ريم٥م اًمت٘مدم سمٕمد أن يم٤مٟم٧م ذم وىمة٧م ُم٣مة رائةدة اًمٜمٝمْمة٦م وىم٤مئةدة اًمريمة٥م،
ٕضمؾ ﻫذا يم٤مٟم٧م يمؾ اعمك٤موٓت اًمتٜمقيري٦م شمٌدأ ُمـ اًمديـ ،وسمٕمٌ٤مرة أدق شمٌدأ سمٜم٘مد اًمديـ
ــــــ
( )2اًمٜمص واًمًٚمٓم٦م واحل٘مٞم٘مة٦مٟ ،مٍمة أسمةق زيةد ،ص ،52واٟمٔمةر ذم احلةدي٨م قمةـ ٟمٔمرية٦م قمٌةد اًم٘مة٤مﻫر امجرضمة٤مين
اخلٓم٤مب واًمت٠مويؾ ص144واًمٜمص واًمًٚمٓم٦م واحل٘مٞم٘م٦م ص 52وُم٤م سمٕمدﻫ٤م.
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ودراؾمتف ،سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ ُم٤مﻫٞم٦م ﻫذه اًمٌداي٦م ُمـ طمٞم٨م اًم٘مدح أو اعمدح ،وسمٕمٌ٤مرة أظمرى
ومٝمٜم٤م ُمـ سمدأ يِمٕمر أن اًمديـ ﻫق ؾمٌ٥م اًمتخٚمػ اذا اًمٜمٙمقص ،وآظمرون يرون أٟمةف ﻫةق
اًمذي ؾمٞمٛمٜم اعمجتٛمع اعمًٚمؿ ومتٞمؾ ااداي٦م وُمِمٕمؾ اًمتٜمقير ،وﻫ١مٓ إظمػمون خيتٚمٗمةقن
ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ ذم ـمري٘م٦م ومٝمؿ ﻫذا اًمديـ ،وحتديدا ذم ـمري٘مة٦م ومٝمةؿ اًمةٜمص اًم٘مةرآين اًمةذي يٕمةد
حمةةقر اًمتٗمٙمةةػم ،وٟم٘مٓمةة٦م اًمٌةةد  ،وأؾمةة٤مس اًمتٖمٞمةةػمُ .مةةـ ﻫٜمةة٤م ضمةة٤م ت اًمدراؾمةة٤مت اًمٜم٘مديةة٦م
و إـمروطم٤مت اًمٗمٙمري٦م ًمٗمٝمؿ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سمٓمري٘مة٦م شمتٜم٤مؾمة٥م واًمٕمٍمة احلةدي٨م قمٍمة
اًمتٙمٜمقًمقضمٞم٤م واًمت٘مٜمٞم٦م احلدي ٦م ،وُمـ ﻫذه اعمٜم٤مﻫ٩م اًمتل ُمقرؾم٧م قمغم اًمٜمص اًم٘مرآين ُمٜمٝم٩م
اًمٜم٘مد إدي اًمذي رومع ًمقا ه قمدد ُمـ اعمٗمٙمريـ ُمـ أسمرزﻫؿ حمٛمد قمٌده اًمذي يم٤من يٛمٞمةؾ
سمِمٙمؾ ٓوم٧م ًمالدم٤مه اًمٕم٘مكم ،وهيتؿ سمثرا اسمـ رؿمد ذم ىمرا شمف اًمؽماث اًمٕمري اإلؾمةالُمل،
()3

()8

ًمٞمكٛمؾ سمٕمده "ىم٤مؾمؿ أُملم" ذم ُمٍمة و" اًمٓمة٤مﻫر احلةداد" ذم شمةقٟمس سمٕمةض اًمٌةذور
اًمتل زرقمٝم٤م ذم خم٤مًمٗم٦م اعمٜمٝم٩م اًمًٚمٗمل اًمً٤مئد.
ًم٘مد سمرزت سمٕمض إؾمام ذم اًمقؾمةط اًم ٘مة٤مذم وريمةزت قمةغم سمٕمةض اًم٘مْمة٤مي٤م اًمتةل
يم٤مٟم٧م شمٕمتؼم ُمـ اعمًةٚمامت اًمٕم٘مدية٦م ،أو قمةغم إىمةؾ ُمةـ اًم قاسمة٧م ذم اًمةققمل اإلؾمةالُمل،
ــــــ
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( )2ىم٤مؾمةةؿ حمٛمةةد أُمةةلم وًمةةد ذم  2ديًةةٛمؼم  2424وشمةةقذم ذم  14أسمريةةؾ 2504م ،وﻫةةق يم٤مشمةة٥م سم٤مطمةة٨م ،اؿمةةتٝمر
سمٛمٜم٤مرصشمف ًمٚمٛمةرأة ودوم٤مقمةف قمةـ طمريتٝمة٤م ،يمةردي إصةؾ .وًمةد سمٌٚمةدة " ـمةره " سمٛمٍمة .واٟمت٘مةؾ ُمةع أسمٞمةف "
اًمْم٤مسمط أُمػم أٓي حمٛمد سمؽ أُملم " إمم اإلؾمٙمٜمدري٦م ،ومٜمِم٠م وشمٕمٚمؿ هب٤م ،صمؿ سم٤مًم٘م٤مﻫرة .وأيمٛمؾ دراؾم٦م احل٘مةقق
ذم " ُمقٟمٌٚمٞمٞمف " سمٗمرٟمً٦م .وقم٤مد إمم ُمٍمة ؾمةٜم٦م  2441ومٙمة٤من ويمةٞمال ًمٚمٜم٤مئة٥م اًمٕمٛمةقُمل سم٤معمكٙمٛمة٦م اعمختٚمٓمة٦م.
ومٛمًتِم٤مرا سمٛمكٙمٛم٦م آؾمتاٜم٤م .وشمقذم سم٤مًم٘م٤مﻫرةً .مةف " حتريةر اعمةرأة " و" اعمةرأة امجديةدة " وٟمنمة ًمةف يمتة٤مب
صم٤مًم٨م ؾمٛمل " يمٚمامت ىم٤مؾمؿ سمؽ أُملم " ًمف شمرمج٦م ذم إقمالم ًمٚمزريمكم  ،243/1وراضمع ىم٤مؾمؿ أُملم ُمّمةٚمك٤م
اضمتامقمٞم٤م عمٜمك اًمدؾمقىمل 1003م دار اًمٗمٙمر اًمٕمري.
( )1ـم٤مﻫر سمـ قمكم سمـ سمٚم٘م٤مؾمؿ احلداد وًمد قم٤مم  2423ﻫة وشمقذم قم٤مم  2414ﻫة ُم١مًمػ شمقٟميس دقم٤م إمم حترر اعمةرأة
اعمًٚمٛم٦م مم٤م زقمؿ أهن٤م ىمٞمقد شمٙمٌٚمٝم٤م داظمؾ جمتٛمٕم٤ما٤م ،واعمٓم٤مًمٌ٦م سم٤مًمٓمالق اعمدين ورومض شمٕمدد اًمزوضم٤مت ُمٕمتةؼما
أٟمف ؾمٜم٦م ؾمٞما٦م ورصم٧م ُمـ أي٤مم امج٤مﻫٚمٞم٦م ،راضمع قمغم قمجٞمؾ ُمٜمٝمؾ  -جمٚم٦م احلةقار اعمتٛمةدن  -اًمٕمةدد- 4123 :
1022/1/3م اعمكقر :طم٘مقق اعمراة وُمً٤مواا٤م اًمٙم٤مُمٚم٦م ذم يم٤موم٦م اعمج٤مٓت.
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وم٘م٤مُمة٧م ﻫةذه إؾمةام سم٢مصمة٤مرة ﻫةذه اًم٘مْمةة٤مي٤م ودراؾمةتٝم٤م وإقمة٤مدة اًمٜمٔمةر ومٞمٝمة٤م ُمةـ اًمقضمٝمةة٦م
اًمديٜمٞم٦م.
يمام ومٕمؾ اًمِمٞمخ قمكم قمٌد اًمرازق ذم ىمْمةٞم٦م اخلالومةة٦م ،ذم يمت٤مسمةف اًمِمةةٝمػم (اإلؾمةالم
خرج ُ -مـ ظمالل يمت٤مسمف ُ -مً٠مًم٦م اخلالوم٦م ُمـ إـمة٤مر اًمةديـ ويةدظمٚمٝم٤م
وأصقل احلٙمؿ) ًم ُٞم َ
ذم إـم٤مر اًمًٞم٤مؾم٦م ،ويمام ومٕمؾ حمٛمد أمحةد ظمٚمةػ اهلل ذم يمت٤مسمةف (اًمٗمةـ اًم٘مّمصة ذم اًم٘مةرآن
اًمٙمريؿ) طمٞم٨م أظمرج اًم٘مّمص اًم٘مرآين ُمـ دائرة احل٘مٞم٘م٦م إمم يمقهن٤م أٟمً٤مىم٤م أدسمٞم٦م ظم٤موةٕم٦م
ًمٚمتكٚمٞمؾ واًمٜم٘مد ٓ 6يٚمزم أن شمٙمقن طم٘مة٤مئؼ شم٤مرخيٞمة٦م وٓ أطمةداصم٤م ُم١ميمةدةُ ،متة٠مصمرا سم٠مؾمةت٤مذه
أُملم اخلقزم اًمذي شمؿ ومّمٚمف ُمـ امج٤مُمٕم٦م سمًٌ٥م ﻫذه احل٤مدصمة٦م وطمةقادث أظمةرى ُمِمة٤مهب٦م.
ُمـ ظمالل ﻫذه اعمٜمٔمقُم٦م ُمـ إؾمام واؾمتدقم٤م ً إلرصمٝمؿ اًم ٘م٤مذم وـمرطمٝمؿ إدي ي١مؾمةس
ٟمٍم أسمق زيد ُمٜمٝمجف ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٜمص.

2

إن ٟمٍم أسمق زيد يٜمٔمر ًمٚمٜمص اًم٘مرآين قمغم أٟمف ٟمص أدي سم٤مُمتٞم٤مز ُمـ ضمٝمتلم:
إومم :امج٤مٟمة٥م اًمِمةٕمري أو اًم٘مّمصة ذم سمٜمٞمة٦م اًمةةٜمص اًم٘مةرآين وُمةدى شمة٠مصمػم ﻫةةذه
اًمٌٜمٞم٦م إؾمٚمقسمٞم٦م اًمِم٤مقمري٦م قمغم اعمتٚم٘مل.
واًم ٤مٟمٞمةة٦م :اًمٓمري٘مةة٦م اعمٛمٞمةةزة اًمتةةل يةة١مدى هبةة٤م اًمةةٜمص اًم٘مةةرآين واًمتةةل شمٜمٓمٌةةع سمٓمةة٤مسمع
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(اإلٟمِم٤مد) أو "اًمؽمشمٞمؾ" وومؼ ـمري٘م٦م ظم٤مص٦م دمٕمؾ اًم٘مرآن ٟمّمة٤م ًمةف شمة٠مصمػمه اًمروطمةل أؿمةٌف
()3
سم٤مًمًكر اًمذي قمؼمت قمٜمف سمٕمض أصم٤مر سم٠من سمٕمض (اًمٌٞم ِ
٤من ِؾم ْك ًرا) .
ََ
ــــــ
( )2انظـر ذم احلدي٨م قمـ اُمتداد ٟمٍم أسمةق زيةد اةذه اعمدرؾمة٦م :اًمةٜمص واًمًةٚمٓم٦م واحل٘مٞم٘مة٦مٟ ،مٍمة أسمةق زيةد ،ص5
وُمٗمٝمةةقم اًمةةٜمص ص 23واخلٓمةة٤مب واًمت٠مويةةؾ ص 121وصةةٗمك٦م ٟ 114مٗمةةس اعمرضمةةع واٟمٔمةةر :طمةةقار حمٛمةةد قمةةكم
إشم٤م ( ،اًم٘مرآن ٟمص شم٤مرخيل وصم٘م٤مذم) ،ضمريدة اًمٜمٝم٤مر اًم ٘م٤مذم "دُمِمؼ" قمدد اخلٛمةٞمس  23أيمتةقسمر  1001واٟمٔمةر:
طمقار حمٛمد ومرج ُمع ٟمٍم أسمق زيد ،ضمريدة اًمٌديؾ ،اًم٘م٤مﻫرة ،شم٤مريخ  1004/3/21م
( )1اٟمٔمر :اخلٓم٤مب واًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص 143وﻫذا احلدي٨م أظمرضمف اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري ذم صةكٞمكف قمةـ
ِ ِ
ِ
ىمة٤ملَ :ضمة٤م َ َر ُضمةال َِن ُِمة َـ اعمَ ْ ِ
خ َٓمٌَة٤مَ ،وم َ٘م َ
نم ِةق َوم َ
ةك ًرا» ،يمتة٤مب:
ا ْسم َـ ُقم َٛم َر
ةل « :إِ َّن ُمة َـ اًمٌَٞمَة٤من ًَمً ْ
ة٤مل اًمٜمٌَِّ ُّ

=
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ي٘مقل أسمق زيد( :وُمـ ُمٜمٓمٚمةؼ ُمقوةققمل قمٚمٛمةل حم٤ميةد مت٤مُمة٤م ،أًمٞمًة٧م اًمٜمّمةقص
اًمديٜمٞم٦م وُمٜمٝم٤م اًم٘مرآن ٟمّمقص٤م ًمٖمقي٦م ذات سمٜمك هدي٦م ومت ٞمٚمٞمة٦م  -ىمّمّمةٞم٦م وؿمةٕمري٦م  -ذم
اعمكؾ إول وإذا يم٤من إُمر يمذًمؽ ومٝمؾ ﻫٜم٤م ُمٜمٝمجٞم٦م أظمرى ؾمقى اعمٜمٝمجٞم٦م اًمٜم٤مسمٕم٦م ُمـ
ـمٌٞمٕم٦م اًمٜمص)

()8

ًمٞمتؿ اًمتٕم٤مُمؾ ُمـ ظمالا٤م ُمٕمف.

يؼمر ٟمٍم أسمق زيد ﻫذا احلٍم وآيمتٗم٤م سمة٤معمٜمٝم٩م اًمٚمٖمةقي ًمدراؾمة٦م اًمةٜمص سمة٠من
"اهلل ً مةٞمس ُمقوةةققم٤م ًمٚمتكٚمٞمةةؾ أو اًمةةدرس ...وأٟمةف ؿمةة٤م أن يٙمةةقن يمالُمةةف إمم اًمٌنمة
سمٚمٖمتٝمؿ 6أي ُمـ ظمالل ٟمٔم٤مُمٝمؿ اًم ٘م٤مذم اعمريمزي ،وم٢من اعمت٤مح اًمقطمٞمد أُم٤مم اًمدرس اًمٕمٚمٛمل
ﻫق درس (اًمٙمالم) اإلال ُمـ ظمالل حتٚمٞمؾ ُمٕمٓمٞم٤مشمف ذم إـم٤مر اًمٜمٔمة٤مم اًم ٘مة٤مذم اًمةذي دمةغم
ُمـ ظمالًمف ،وًمذًمؽ يٙمقن ُمةٜمٝم٩م اًمتكٚمٞمةؾ اًمٚمٖمةقي ﻫةق اعمةٜمٝم٩م اًمقطمٞمةد اإلٟمًة٤مين ًمٗمٝمةؿ
اًمرؾم٤مًم٦م ،وًمٗمٝمؿ اإلؾمالم ُمـ صمؿ".

()3

إن ٟمٍم أسمق زيد ذم اًمٜمص اًمً٤مسمؼ يٍمح سم٠مٟمف ًمٞمس سم٤مإلُمٙم٤من إجي٤مد ُمٜم٤مﻫ٩م ؾمةٚمٞمٛم٦م
يٛمٙمٜمٝم٤م أن شمٗمؽ رُمقز اًمٜمص اًم٘مرآين وٓ حتؾ ُمتِمة٤مهبف إٓ اعمةٜمٝم٩م اًمةذي يتٌٜمة٤مه -اعمةٜمٝم٩م
اًمٚمٖمقي -وﻫذا اًمذي ضمٕمؾ اًمٜم٤مىمد قمغم طمرب يتقىمػ ُمًتٝمجٜم٤م ﻫذا اًمرأي قمٜمد ٟمٍم أسمق
زيد سمكٍمه اعمٜم٤مﻫ٩م اًمٜم٘مدية٦م أو اًمتكٚمٞمٚمٞمة٦م اًمتةل يةتؿ اًمتٕم٤مُمةؾ هبة٤م ُمةع اًم٘مةرآن اًمٙمةريؿ ذم
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اعمةةٜمٝم٩م اًمٚمٖمةةقي ومكًةة٥م ،وةة٤مرسم٤م اعم ةةؾ سمةة٤معمٗمٙمر حمٛمةةد أريمةةقن ذم اشمًةة٤مع اعمٜمةة٤مﻫ٩م اًمتةةل
اؾمتخدُمٝم٤م ذم دارؾمتف ًمٚمٜمص اًم٘مرآين 6سمد ا سم٤معمٜمٝم٩م اًمٚمٖمقي واًمًٞمٛمٞم٤مئل واٟمتٝمة٤م سمة٤معمٜمٝم٩م
()3

()2

إريمٞمقًمةةقضمل ُ ،مةةرورا سم٤مًمتكٚمٞمةةؾ اًمًقؾمةةٞمقًمقضمل واًمٜم٘مةةد اًمتةة٤مرخيل .وإن يمةة٤من
اؾمتٝمج٤من قمكم طمرب ﻫٜم٤م حيت٤مج إلقم٤مدة ٟمٔمرٕ ،ن ٟمٍم أسمةق زيةد اًمةذي يةدقمل أٟمةف يتٌٜمةك
ــــــ
= اًمٜمٙم٤مح ،سم٤مب :اخلٓمٌ٦م ،25/3 ،طمدي٨م رىمؿ .1232
( )2اخلٓم٤مب واًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.143
(ُ )1مٗمٝمقم اًمٜمصٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص13واٟمٔمر صٟ 11 ،25مٗمس اعمّمدر.
(ُ )4مٝم٩م احلٗمري٤مت اًمذي ٟم٤مدى سمف ومقيمق.
( )3اٟمٔمرٟ :م٘مد اًمٜمصٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.105
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ُمٜمٝم٩م (اًمتكٚمٞمؾ اًمٚمٖمقي) ويٕمده اعمٜمٝم٩م اًمقطمٞمةد ًمدراؾمة٦م اًمةٜمص اًم٘مةرآين ٓ 6يٚمتةزم هبةذا
اإلدقم٤م سمؾ ؾمٜمجده يم ػما ُم٤م يٜم٘مؾ قمـ أصك٤مب ﻫذه اًمٜمٔمري٤مت اًمٖمرسمٞم٦م ُمٜم٤مﻫجٝم٤م اًمٚمٖمقي٦م
وهمػم اًمٚمٖمقي٦م وخيْمع ا٤م اًمٜمص اًم٘مرآين سمؾ وخيْمع ا٤م ُمٜمٝم٩م (اًمتكٚمٞمؾ اًمٚمٖمقي) ٟمٗمًةف،
وُمع ﻫذا وم٢من ٟمٍم أسمق زيد ٓ جيد وػما ذم شمريمٞمزه قمغم ُمٜمٝم٩م اًمتكٚمٞمؾ اًمٚمٖمقي ٕن اًمٚمٖم٦م
ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمره شمٕمتؼم ﻫل ُم٤مدة اًمققمل اًمذي يٜمةت٩م ُمةـ ظمالاة٤م ذم يمةؾ طم٤مٓشمةف وأسمٕمة٤مده،
وٕهن٤م "ًمٞمً٧م ُمٕمٓمك صم٤مسمت٤م وًمٙمٜمٝم٤م صػمورة ُمًةتٛمرة وطمريمة٦م داوم٘مة٦م ٟم٤مسمٕمة٦م ُمةـ ىمقاٟمٞمٜمٝمة٤م
()8

اخل٤مص٦م ،سمد ا ُمـ اعمًتقى اًمّمقل وصقٓ إمم اعمًتقى اًمدٓزم" وومؼ قمٛمٚمٞم٦م شمٙم٤مُمٚمٞمة٦م
سملم امج٤مٟم٥م اًم ٘مة٤مذم وامج٤مٟمة٥م آضمتامقمةل ،طمٞمة٨م أن إول يًةتدقمل اًم ة٤مين ،وم٤معمًةتقى
اًمّمقل واًمدٓزم ُمع جمٛمققم٦م ىمقاٟملم أظمرى ﻫل ىمقاٟملم قمرومٞم٦م اضمتامقمٞم٦م شمًتٛمد وضمقدﻫ٤م
وىمدرا٤م قمغم اًم٘مٞم٤مم سمقفمٞمٗمتٝم٤م ُمـ اإلـم٤مر اًم ٘م٤مذم اًمذي يٕمٜمل يمؾ ُم٤م يٛم ؾ ُمرضمٕمٞم٦م ُمٕمرومٞم٦م
()3

إلُمٙم٤مٟمٞم٦م اًمتقاصؾ اًمٚمٖمةقيً" .مةذًمؽ ٓ يٙمٗمةل اعمةتٙمٚمؿ  -ويمةذًمؽ اعمتٚم٘مةل ُ -مٕمرومة٦م
ىمقاٟملم اًمٚمٖم٦م ًمْمةامن ٟمجة٤مح قمٛمٚمٞمة٦م اًمتقاصةؾ ،ومالسمةد سم٤مإلوة٤موم٦م إمم ذًمةؽ ُمةـ أن يٙمةقن
يماله٤م ُمٜمخرـملم ذم إـم٤مر طمٞم٤مل ُمٕمٞمٌمة يٛم ةؾ اةام ُمرضمٕمٞمة٦م اًمتٗمة٤مﻫؿ واًمتقاصةؾ ،ﻫةذه
اعمرضمٕمٞم٦م اعمٕمرومٞم٦م ﻫل اًم ٘م٤موم٦م سمٙمؾ ُمقاوٕم٤ما٤م وأقمراومٝم٤م وشم٘م٤مًمٞمدﻫ٤م".

()2
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ُمـ أضمؾ ذًمؽ يمة٤من اعمةدظمؾ اًمقطمٞمةد ًمدراؾمة٦م ىمةقاٟملم اًمٙمةالم قمٜمةد أسمةق زيةد ﻫةق
دراؾم٦م (إدب) و(اًمِمٕمر) سمّمةٗم٦م ظم٤مصة٦م .وﻫةل اًمٓمري٘مة٦م اًمتةل اقمتٛمةدﻫ٤م امجرضمة٤مين ذم
طمدي ف قمـ اإلقمج٤مز اًم٘مرآين ،وأن اإلقمج٤مز يٙمٛمـ ذم سمٜمٞم٦م اًم٘مةرآن ذااة٤م وًمةٞمس ظم٤مرضمٝمة٤م
ومٝمق يم٤مُمـ ذم يمؾ آي٦م ُمـ آي٤مت اًم٘مرآن ُمٝمام يم٤من ُمقوةققمٝم٤م أو ـمقاة٤م وىمٍمةﻫ٤م.
ُم٤م ضمٕمٚمف أسمق زيد ُمدظمال ًمٜمٔمري٦م اعمٖمزى اًمتل ـمرطمٝم٤م ذم ُمنموقمف.
ــــــ
( )2اًمٜمص واًمًٚمٓم٦م واحل٘مٞم٘م٦مٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.44
( )1اٟمٔمر :اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.53
( )4اًمٜمص واًمًٚمٓم٦م واحل٘مٞم٘م٦مٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.54
( )3اٟمٔمر :اخلٓم٤مب واًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.121 ،122
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إن اًمًةةٌ٥م اًمةةذي اؾمةةتدقمل اؾمةةتخدام ُمةةٜمٝم٩م حتٚمٞمةةؾ اخلٓمةة٤مب قمٜمةةد أسمةةق زيةةد أن
(اًمٜمص) قمٌ٤مرة قمـ جمٛمققم٦م ُمـ اخلٓم٤مسم٤مت اًمقاوةك٦م وهمةػم اًمقاوةك٦م وﻫةل شمًةتقضم٥م
اًمتكٚمٞمؾ ُمـ أضمؾ اًمٙمِمػ قمـ اًمدٓٓت اًمٍمحي٦م واًمدٓٓت اعمْمٛمرة ؾمقا اًمٙمِمةػ
قمـ اًمدًٓم٦م اًمٚمٖمقي٦م أو اًمندي٦م واًمًٞم٤مىمٞم٦م ،وٓ يٛمٙمـ أن يتؿ ﻫةذا إٓ قمةـ ـمريةؼ ُمةٜمٝم٩م
()8

حتٚمٞمؾ اخلٓم٤مب وشمٗمٙمٞمٙمف .ﻫذا اعمٜمٝم٩م اًمذي ٓ يًتٌٕمد ُمةـ جمة٤مل وم٤مقمٚمٞمتةف أي ٟمةقع ُمةـ
اخلٓم٤مسم٤مت ؾمقا يم٤مٟم٧م ؾمٞم٤مؾمٞم٦م أو ديٜمٞم٦م أو صم٘م٤مومٞم٦م أو أدسمٞم٦م.

()3
()2

وىمد ُمر ُمٕمٜم٤م أن ٟمٍم أسمق زيد يٕمتؼم اًمٜمص اًم٘مةرآين ٟمّمة٤م أدسمٞمة٤م سم٤مُمتٞمة٤مز  ،ومٝمةق إذن
وٛمـ دائرة ﻫذه اخلٓم٤مسم٤مت اخل٤موٕم٦م اذا اعمٜمٝم٩م.
ًمذًمؽ حي٤مول ٟمٍم أسمق زيد أن يٌك٨م ذم (اًمًٞم٤مق) وومٕم٤مًمٞمتف ذم سمٜم٤م اًمةٜمص وإٟمتة٤مج
اًمدًٓم٦م .ظمّمقص٤م وأٟمف يٕمتؼمه أﻫؿ ُمـ اعمروي٤مت ٕٟمف حيةدد ـمٌٞمٕمة٦م اعمخ٤مـمة٥م ويٙمِمةػ
()3

قمـ ٟمٛمط اخلٓمة٤مب  .واًمةذي هيٛمٜمة٤م ﻫٜمة٤م ُمة٤م أؿمة٤مر إًمٞمةف أسمةق زيةد سمةة"ُمًةتقي٤مت اًمًةٞم٤مق
اعمِمةؽميم٦م واًمٕم٤مُمة٦م ضمةداُ ،م ةؾ اًمًةٞم٤مق اًم ٘مة٤مذم آضمتامقمةل ،واًمًةٞم٤مق اخلة٤مرضمل (ؾمةةٞم٤مق
اًمتخ٤مـم٥م) واًمًٞم٤مق اًمداظمكم (قمالىمة٤مت إضمةزا ) واًمًةٞم٤مق اًمٚمٖمةقي (شمريمٞمة٥م امجٛمٚمة٦م
()4

واًمٕمالىم٤مت سملم امجٛمؾ) ،وأظمػما ؾمةٞم٤مق اًم٘مةرا ة أو ؾمةٞم٤مق اًمت٠مويةؾ" .يًةتقي ذم ﻫةذا
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يمؾ أٟمقاع اًمٜمّمقص ُمع آطمتٗم٤مظ سم٤مًمتٛمٞمز واًمتٕم٘مٞمةد ًمٚمٜمّمةقص إدسمٞمة٦م سمةام ومٞمٝمة٤م اًمةٜمص
اًمديٜمل اًمذي ٓ يٕمٜمل ٟمٍم أسمق زيةد ذم دراؾمةتف ُمةـ طمٞمة٨م ضمٝمة٦م اعمرؾمةؾ (ىم٤مئةؾ اًمةٜمص)
وُمّمدره اإلال 6سمؾ ٕٟمف يتٛمٞمز سمخّم٤مئص ٟم٤مسمٕمة٦م ُمةـ سمنمةيتف ودٟمٞمقيتةف ،وﻫةل اًمٚمكٔمة٦م
ــــــ
( )2اٟمٔمر :اًمٜمص واًمًٚمٓم٦م واحل٘مٞم٘م٦مٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.4
( )1اعمّمدر اًمً٤مسمؼ ص.33
( )4اٟمٔمر :اخلٓم٤مب واًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.143
( )3اٟمٔمر :اًمٜمص واًمًٚمٓم٦م واحل٘مٞم٘م٦مٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.132
( )1اعمّمدر اًمً٤مسمؼ ص.52
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اًمتل متقوع ومٞمٝم٤م سمنمي٤م قمغم طمد شمٕمٌػم اًمٓمٞم٥م اًمتٞمزيٜمل،
ومٞمٝم٤م سم٤مًم٘مرآن ذم ىم٤مًم٥م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م.

()8

وﻫل حلٔم٦م ٟمٓمةؼ حمٛمةد 

()3

وٓ يةةرى أسمةةق زيةةد أن ﻫةةذا اعمةةٜمٝم٩م يٗميض ة إمم اًمتكةةرر ُمةةـ اًمٜمّمةةقص اًمديٜمٞمةة٦م
ظمّمقص٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وًمٙمٜمف ُمٜمٝم٩م يٜمٗمل قمـ ٟمٗمًف اًمت٠مويؾ اًمذي يٜمتةزع أية٤مت ُمةـ
ؾمٞم٤مىمٝم٤م.
ي٘مةةقل أسمةةق زيةةدً" :مةةٞمس صمٛمةة٦م إذن دقمةةقة ًمٚمتكةةرر ُمةةـ اًمٜمّمةةقص ،سمةةؾ ُمةةـ ؾمةةٚمٓم٦م
اًمٜمّمقص اًمٜم٤مسمٕم٦م ُمـ ؿمٛمقًمٞمتٝم٤م"

()2

ٕن (ؿمٛمقًمٞم٦م اًمٜمّمقص) ًمٙمؾ وىم٤مئع احلٞمة٤مة يٚمٖمةل

ُم٤م شمريمف اهلل ًمٚمٜم٤مس ذم دٟمٞم٤مﻫؿ ًمٙمل يتٕم٤مُمٚمقا ُمٕمف سم٤مًمٕم٘مؾ واخلؼمة.
إن ﻫةةذه اًمِمةةةٛمقًمٞم٦م شمٕمٜمةةل اًمٗمٝمةةةؿ احلةةرذم ًمٚمٜمّمةةةقص ذم يمةةؾ جمةةة٤مٓت طمٞم٤مشمٜمةةة٤م
آضمتامقمٞمةة٦م ،وآىمتّمةة٤مدي٦م ،واًمًٞم٤مؾمةةٞم٦م ،واًم ٘م٤مومٞمةة٦م .وﻫةةذه اًمًةةٚمٓم٦م ﻫةةل اًمت ةل أوةةٗم٤مﻫ٤م
اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل واًمٗمٙمر اًمديٜمل قمغم اًمٜمّمقص اًمديٜمٞم٦م.

()3

إن أسمق زيد يدقمل أن ُمٜمٝمجٞمتف ذم حتٚمٞمؾ اًمٜمّمقص شمتًةؿ سم٤مًمٕمٚمٛمٞمة٦م طمٞمة٨م ي٘مةقل:
"ودقمقشمٜم٤م ﻫل اًمدرس اًمٕمٚمٛمل اًمذي حيدد جم٤مل ومٕم٤مًمٞم٦م اًمٜمّمقص حتديدا دىمٞم٘م٤م سمٕمٞمدا قمـ
آؾمتِمٝم٤مد اًمٕمِمقائل هبة٤م ظمة٤مرج اًمًةٞم٤مق اعمكةدد ًمةدًٓمتٝم٤م ...ﻫةذه اًمةدقمقة ًمٚمتكةرر ٓ
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شم٘مقم قمغم إًمٖم٤م اًمديـ وٓ إًمٖم٤م ٟمّمقصف سم٘مدر ُم٤م شم٘مقم قمغم ومٝمٛمٝم٤م ومٝمةام قمٚمٛمٞمة٤م ،وحتديةد
()4

اعمج٤مل اخل٤مص هب٤م" .
ــــــ
( )2اًمٓمٞم٥م اًمتٞمزيٜمل ومٞمٚمًق وسم٤مطم٨م ؾمقري وًمد ذم ُمديٜم٦م محص اًمًقري٦م قم٤مم  .2543وهمة٤مدر إمم شمريمٞمة٤م سمٕمةد
أن أهنك دراؾمتف إوًمٞمة٦م وُمٜمٝمة٤م إمم سمريٓم٤مٟمٞمة٤م صمةؿ إمم أعم٤مٟمٞمة٤م ًمٞمٜمٝمةل دراؾمةتف ًمٚمٗمٚمًةٗم٦م ومٞمٝمة٤م وحيّمةؾ أوًٓ قمةغم
اًمديمتقراه ذم اًمٗمٚمًٗم٦م قم٤مم 2523صمؿ اًمديمتقراه ذم اًمٕمٚمقم اًمٗمٚمًٗمٞم٦م قم٤مم .2534
( )1اٟمٔمر :اًمٜمص واًمًٚمٓم٦م واحل٘مٞم٘م٦مٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.53
( )4اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل وشم٠مؾمٞمس إيديقًمقضمٞم٦م اًمقؾمٓمٞم٦مٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.44
( )3اٟمٔمر :اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص 44وص .31
( )1اعمرضمع اًمً٤مسمؼ ص.34 ،31
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وًمٜم٤م أن ٟمتً٤م ل قمـ وقاسمط ﻫذه اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمتل يزقمؿ أسمق زيد أٟمف يراقمٞمٝم٤م وحيةرص
قمٚمٞمٝم٤م ،ﻫؾ إظمْم٤مع اًمٜمص ًمٚم ٘م٤موم٦م يٕمد ُمـ اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،وﻫؾ ُمةٜم اًم٘مة٤مرئ إُمٙم٤مٟمٞمة٦م صةٞم٤مهم٦م
اعمٕمٜمك يٕمد ُمـ اًمٕمٚمٛمٞم٦م أيْم٤م؟ سمةؾ ﻫةؾ يٕمةد إومةراغ اًمةٜمص ُمةـ حمتةقاه ُمةـ اًمٕمٚمٛمٞمة٦م اًمتةل
يٜم٤مدي هب٤م أسمق زيد؟!
"إن أظمٓمر اًمتٝمؿ اًمتل شمقضمف ًمٚمٛمنموع اًمٌٜمٞمقي شمرى أن اًمٕمٚمٛمٞمة٦م أدت إمم اظمتةزال
أو شمّمٖمػم اًمٜمص سمّمقرة أوم٘مدت اًمتكٚمٞمؾ اًمٕمٚمٛمل اًم٘مدرة قمةغم حت٘مٞمةؼ اعمٕمٜمةك .إن شمٗمًةػم
اًمدًٓمةة٦م ٓ يٕمٜمةةل حت٘مٞمةةؼ اعمٕمٜمةةك .وىمةةد ومِمةةٚم٧م دوم٤مقمةة٤مت اًمٌٜمٞمةةقيلم سمةة٠مهنؿ ،سمةةذًمؽ اعمةةٜمٝم٩م
اًمٕمٚمٛمل ،وكق سم٤مًمٙمتٚم٦م ُمـ أضمؾ اًمٓم٤مىم٦م ،ذم إٟم٘م٤مذ اعمنموع اًمٌٜمٞمقي ذم هن٤مي٦م اعمٓم٤م "

()8

ًم٘مد قمجز أسمق زيد واًمٌٜمٞمقيةقن قمةـ إجية٤مد ـمري٘مة٦م ًمٚمقصةقل إمم ُمقوةققمٞم٦م قمٚمٛمٞمة٦م
()3

ًمتكٚمٞمؾ ُم٤مدة اًمِمٕمر ،ووضمدوا و٤مًمتٝمؿ ذم دراؾم٤مت ًمٞمٗمل ؿمؽماوس ذم إٟم رسمقًمقضمٞمة٤م
()2

اًمٌٜمٞمقي٦م ،وذًمؽ سمٜم٘مؾ ٟمٛمقذج اًمتكٚمٞمؾ اًمٌٜمٞمقي ًمٚمٖمة٦م اًمةذي أؾمًةف ؾمقؾمةػم إمم أٟمٔمٛمة٦م
وأٟمً٤مق همػم ًمٖمقي٦م ًمتّمٌ قمٛمٚمٞم٦م ٟم٘مٚمف إمم ٟمٔم٤مم إدب ممٙمـ أظمػما ،وًمٙمـ ﻫذا مل يًتٛمر
سمًٌ٥م أن ذًمؽ ضم٤م قمغم طمًة٤مب اعمٕمٜمةك" ،ذم اًمقاىمةع ﻫٜمة٤م ؿمةٌف إمجة٤مع سمةلم اًمراومْمةلم
ــــــ
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( )2اعمراي٤م اعمكدسم٦م ،قمٌد اًمٕمزيز محقدة ،ص.145
( )1يمٚمقد ًمٞمٗمل ؿمؽماوس (ٟ 14مقومٛمؼم  40 - 2504أيمتقسمر  ،)1005قم٤ممل اضمتامع ومرٟميس
ُمٜمٝمج٤م قمٚمٛم ًٞم٤م طم٘مٞم٘م ًٞم٤م ُمٓم ٌّ ً٘م٤م قمةغم اًمٔمةقاﻫر اإلٟمًة٤مٟمٞم٦م ؾمٞمًةت٘مٞمف ذم ُمة٤م سمٕمةد ٓسمتٙمة٤مر
اقمتؼم اًمٚمً٤مٟمٞم٤مت اًمٌٜمٞمقي٦م
ً
ٟمامذج شمٗمًػمي٦م ضمديدة ُمـ ؿم٠مهن٤م اًمٙمِمةػ قمةـ اًمةدواومع اًمذﻫٜمٞمة٦م اًمتةل شمٕمٓمةل واًمقاىمةع آضمتامقمةل وصم٘مة٤مذم
ؿمٙمٚمف .سمٕمد قمقدشمف إمم ومرٟمً٤م ؾمٜم٦م  2534ىمةدّ م أـمروطمة٦م قمةـ اعمِمة٤ميمؾ اًمٜمٔمرية٦م ًمٚم٘مراسمة٦م ( .)2535اٟمتخة٥م
أؾمت٤م ًذا ذم يمقًمٞم٩م دو ومةراٟمس ؾمةٜم٦م  2515وؿمةٖمؾ يمةر

إٟم روسمقًمقضمٞمة٤م آضمتامقمٞمة٦م اًمةذي يمة٤من ُم٤مرؾمةٞمؾ

ُمقس اطمتٚمف ىمٌٚمف .اٟمٔمرُ :مقؾمققم٦م أقمالم اًمٗمٚمًٗم٦م اًمٕمرب وإضم٤مٟم٥م ،روين إيٚمٞم٤م ًمٗم٤م .304/1
( )4ومرديٜم٤من دي ؾمقؾمػم ،وًمد ذم ضمٜمٞمڤ ذم ٟ 12مقومٛمؼم  2413م وشمةقذم ذم  11ومؼمايةر 2524م ،قمة٤ممل ًمٖمقية٤مت
ؾمقيني يٕمتؼم اعم١مؾمس احل٘مٞم٘مةل عمدرؾمة٦م اًمٌٜمٞمقية٦م ذم اًمٚمًة٤مٟمٞم٤مت ،وم٘مةد اقمتةؼم اًمٚمًة٤مٟمٞم٤مت يمٗمةرع ُمةـ قمٚمةؿ
أؿمٛمؾ يدرس اإلؿم٤مرات اًمّمقشمٞم٦م ويٕمةر طم٤مًمٞمة٤م سم٤مًمًةٞمٛمٞمقشمٞمؽ أو قمٚمةؿ اإلؿمة٤مراتُ ،مةـ ُم١مًمٗم٤مشمةف ُمٌة٤مدئ
اًمٚمً٤مٟمٞم٤مت احلدي ٦م وقمٚمؿ اًمٕمالُم٤مت.
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ًمٚمٛمٜمٝم٩م اًمٌٜمٞمقي ،سمؾ سمٕمةض اًمٌٜمٞمةقيلم أٟمٗمًةٝمؿ ،قمةغم أن شمٓمٌٞمةؼ اًمٜمٛمةقذج اًمٚمٖمةقي قمةغم
اًمٜمص إدي ٓ حي٘مؼ اعمٕمٜمك ...يرى ضمقٟم٤مصم٤من يم٤مًمٚمر اًمةذي سمةدأ سمٜمٞمقية٤م ىمٌةؾ أن يٜمت٘مةؾ إمم
ُمٕمًٙمر اًمتٗمٙمٞمؽ ،أن سم٤مؾمتٓم٤مقم٦م اًمٚمٖم٦م أن شم٘مدم ٟم٘مٓم٦م ارشمٙم٤مز قم٤مُم٦م ًمٚمٜمص إدي ًمٙمٜمٝم٤م ٓ
()8

شم٘مدم ُمٜمٝمج٤م ًمتٗمًػمه" .
وُمٝمام يٙمـ ُمـ أُمر وم٢من ﻫةذه اًمًةٞم٤مىم٤مت اًمتةل يتكةدث قمٜمٝمة٤م ٟمٍمة أسمةق زيةد طمةلم
شمٙمقن ذم اقمتٌ٤مرٟم٤م وٟمكـ ٟمدرس اًمٜمص اًم٘مرآين ؾمتٗمت ًمٜم٤م ُ-مـ وضمٝمة٦م ٟمٔمةره -آوم٤مىمة٤م ُمةـ
اًمدٓٓت واعمٕم٤مين.
وم٤مًمًٞم٤مق اخل٤مرضمل ُم ال اًمذي يًٛمك ؾمةٞم٤مق اًمتخ٤مـمة٥م يٛمٙمةـ أن يًةٛمك (ؾمةٞم٤مق
اًمتٜمزيؾ) سم٤مقمتٌ٤مر ٟمزول اًم٘مرآن اعمجزأ قمغم أيم ر ُمـ قمنميـ قم٤مُم٤م ،وﻫذه إضمزا ارشمٌٓم٧م
حلٔم٦م ٟمزوا٤م سم٠مطمداث وُمقاىمػ ﻫل ُمة٤م يًةٛمك (أؾمةٌ٤مب اًمٜمةزول) ،يمةام أن ؾمةٞم٤مق اًمتٜمةزل
ﻫذا شمٕمددت ومٞمةف ًمٖمة٤مت اًمتخ٤مـمة٥م سمكًة٥م شمٖمةػم أطمةقال اعمخة٤مـمٌلم سمةلم ُمة١مُمـ ويمة٤مومر
()3

وُمٜم٤مومؼ ،وشمٕمدد أُم٤ميمـ قمٞمِمٝمؿ سملم ُمٙم٦م واعمديٜم٦م .
"وٓ شم٘متٍم ُمًتقي٤مت اًمًٞم٤مق اخل٤مرضمل قمةغم ُمٕمٓمٞمة٤مت أؾمةٌ٤مب اًمٜمةزول واعمٙمةل
واعمدين وم٘مط سمؾ متتد ذم سمٜمٞم٦م اخلٓم٤مب اًم٘مرآين ذاشمف إمم ُمًتقي٤مت أؿمد شمريمٞمٌة٤م ،ومٝمٜمة٤م قمةغم
 3002حبث
 002حبث
 2حبث

ؾمٌٞمؾ اعم ٤مل ؾمٞم٤مق اعمخ٤مـم٥م إول ،حمٛمةد  ،وﻫةق ؾمةٞم٤مق ُمتٕمةدد ذم ذاشمةف سمةلم اًمتٝمدئة٦م
واًمت ٌٞم٧م ،شم ٌٞم٧م اًمٗم١ماد سمكً٥م اًمتٕمٌػم اًم٘مرآين وسملم اًمٚمقم واًمٕمت٤مب واًمت٘مريع واًمتٝمديةد
()2

أطمٞم٤مٟم٤م " ...ﻫذا قمغم ُمًتقى اًمًٞم٤مق اخل٤مرضمل.
أُم٤م قمغم ُمًةتقى اًمًةٞم٤مق اًمةداظمكم ومة٢من أسمةق زيةد يةرى أن اًمةٜمص اًم٘مةرآين سمةام أٟمةف
ُمتٕمدد إضمزا  ،ومٌ٤مًمت٤مزم شمٕمةددت ُمًةتقي٤مت اًمًةٞم٤مق ومٞمةف سمًةٌ٥م اًمقىمة٧م اًمزُمٜمةل اًمةذي
ــــــ
( )2اعمراي٤م اعمكدسم٦م ،قمٌد اًمٕمزيز محقدة ،ص.141
( )1اٟمٔمر :اًمٜمص واًمًٚمٓم٦م واحل٘مٞم٘م٦مٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.204
( )4اًمٜمص واًمًٚمٓم٦م واحل٘مٞم٘م٦مٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.204
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اؾمةةتٖمرىمف شمٙمة ّةقن اًمةةٜمص اًم٘مةةرآين وﻫةةذا امج٤مٟمةة٥م خيتٚمةةػ ومٞمةةف اًمةةٜمص اًم٘مةةرآين قمةةـ اًمةةٜمص
اًمِمةةٕمري 6يم٤معمٕمٚم٘مةة٤مت ُم ة ال اًمتةةل صةةٞمٖم٧م وسمٜمٞمةة٧م ذم ٟمٗمةةس وىمةة٧م إسمةةداقمٝم٤م ،إن اًمةةٜمص
اًمِمٕمري يٗمؽمض دم٤مٟمً٤م سملم وىم٧م إسمداقمةف وسمةلم سمٜم٤مئةف اًمةداظمكم أُمة٤م اًمةٜمص اًم٘مةرآين وم٢مٟمةف
خي٤مًمػ ذاشمف ؾمةٞم٤مىمٞم٤م ،ومًةٞم٤مىمف اخلة٤مرضمل ٓ يتامصمةؾ ُمةع ؾمةٞم٤مىمف اًمةداظمكم ،رسمةام شمٙمةقن ﻫةذه
()8

اًمتٕمددي٦م اًمٜمّمٞم٦م سمًٌ٥م اًمًٞم٤مق اًم ٘مة٤مذم اعمٜمةت٩م ًمٚمةٜمص -وﻫةذا جمةرد اومةؽماض .-ﻫةذا
سم٤مًمٜمًٌ٦م ٕضمزا اًمٜمص اًمداظمكم.
أُم٤م قمغم ُمًتقى اًم٘مقل ٟمٗمًف ،ومٝمق ؾمٞم٤مق ُمتٕمةدد ذم ذاشمةف ،ومٝمٜمة٤م ومةرق سمةلم ؾمةٞم٤مق
اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمﻫٞمة٥م ،وسمةلم ؾمةٞم٤مق اًمققمةد واًمققمٞمةد ،وسمةلم ؾمةٞم٤مىم٤مت أظمةرى يم٤مًمقصةػ
واًمًج٤مل واًمتٝمديد وإواُمر واًمٜمقاﻫل ،وهمػم ذًمةؽ( ...ويمةؾ ُمًةتقى ُمةـ ُمًةتقي٤مت
ؾمٞم٤مق اخلٓم٤مب يتجغم ذم سمٜمٞم٦م ًمٖمقية٦م ظم٤مصة٦م داظمةؾ إـمة٤مر اًمٜمٔمة٤مم اًمٚمٖمةقي اًمٕمة٤مم ًمٚمةٜمص،
إُمر اًمذي يٕمٜمل أن شمٕمددية٦م اًمةٜمص قمةغم ُمًةتقى ؾمةٞم٤مىمف اًمةداظمكم ،سم٤مإلوة٤موم٦م إمم شمٕمةدد
ُمًتقي٤مت ؾمٞم٤مق اخلٓم٤مب يٗمرض شمٕمددي٦م ذم اًمٚمٖم٤مت اًم ٤مٟمقي٦م ًمٚمٜمص)

()3

ولعؾـا كالحظ كقف يمكد كرص بالو زيالد ىلالذ التعدديالة يف مجقالع ادسالتويات سمةد ا
سمتٕمدد اًمٚمٖم٤مت وشمٕمدد إُم٤ميمـ اًمتل قم٤مش ومٞمٝم٤م امجٞمؾ إول سم٤مًمٜمًةٌ٦م ًمٚمًةٞم٤مق اخلة٤مرضمل،
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واًمتٕمدد اًمزُمٜمل سمًٌ٥م اعمدة اًمتل اؾمةتٛمر ومٞمٝمة٤م ٟمةزول اًمةقطمل قمةغم حمٛمةد  6وﻫةذا قمةغم
اعمًتقى اًمداظمكم ،أُم٤م قمغم ُمًتقى اًم٘مقل ٟمٗمًف ومٞم١ميمةد قمةغم شمٕمةدد ٟمٛمةط اخلٓم٤مسمة٤مت سمٜمة٤م
قمغم همرض اًمٙمالم وىمّمده واعمخ٤مـم٥م سمف .كل هذا من جل تؼرير ن الؾغة العامة ختػي
ورا ها لغة خاصة متعددة ادعاين وادؼاصد ،يتحؽم السقاق يف توجقه ادعـى فقفا بؼالدر
تعالالدد الالالدالالت ادحقطالالة الالاُ .م١ميمةةدا أن ﻫةةذه اعمًةةتقي٤مت اًمتةةل شمٙمتٜمةةػ اًمةةٜمص ﻫةةل
اعمًتقي٤مت اًمتل وىمػ قمٜمدﻫ٤م قمٌد اًم٘م٤مﻫر امجرضم٤مين ذم ٟمٔمريتةف اعمِمةٝمقرة ٟمٔمرية٦م (اًمةٜمٔمؿ)
ذًمؽ ٕٟمف يم٤من ُمِمٖمقٓ سمِمٙمؾ أؾم٤م

سم٤مًمٌكة٨م قمةـ (ىمةقاٟملم يمٚمٞمة٦م) يٛمٙمةـ ُمةـ ظمالاة٤م

ــــــ
( )2اٟمٔمر :اًمٜمص واًمًٚمٓم٦م واحل٘مٞم٘م٦مٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.201
( )1اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.202
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اًمتٛمٞمٞمز سملم يمالم ويمالم آظمر.
إٟمٜم٤م ٟمرى سمِمٙمؾ واو أن ُمٜمٝم٩م أسمق زيد ي٘مةقم قمةغم شمٙمةريس اًمتٕمددية٦م ،وقمةغم أن
اًمنمةائع مل شمًةع إلًمٖمة٤م اًمتٕمددية٦م سمةؾ إن اخلٓمةة٤مب اإلاةل يٜمٓمةقي قمةغم شمٕمددية٦م "دمٕمةةؾ
اخلٓمةة٤مب ُمٗمتقطمةة٤م ٔومةة٤مق اًمت٠مويةةؾ واًمٗمٝمةةؿ ...وسمٕمٌةة٤مرة أظمةةرى ًمٞمًةة٧م اًمنمةةائع ظمٓم٤مسمةة٤م
ُمقضمٝم٤م ًمٚمّمٗمقة اًمتل متتٚمؽ طمؼ اطمتٙم٤مر اًمٗمٝمؿ واًمت٠مويؾ ،سمؾ ﻫل ظمٓم٤مب ًمٚمٜم٤مس مجٞمٕمة٤م،
شمٕمددت ُمًتقي٤مشمف ُمراقم٤مة ٓظمتال ُمًتقي٤مت اعمخ٤مـمٌلم"

()8

وٟمٍم أسمق زيد ﻫٜم٤م يرى أن احلؼ ُمتٕمدد وًمٞمس واطمدا ،وٓ وػم أن شمتٕمةدد أرا
ذم طمٙمؿ ُمٕملم سم٘مدر شمٕمدد اعمختٚمٗملم ،وﻫق وإن ىم٤مل سميورة وضمقد وة٤مسمط ُمٕمةرذم قمةزاه
إمم رأي اسمـ رؿمد ذم اًمؼمﻫ٤من اًمٕم٘مكم ،إٓ أن ٟمٍمة أسمةق زيةد مل يٚمتةزم طمتةك هبةذا اًمْمة٤مسمط
وًمٙمٜمف ومت اًمت٠مويالت ُمـ ظمالل ىمٌقًمف ًمٚم٘مريٜم٦م اًم٘مٚمٌٞم٦م قمٜمد اعمتّمقوم٦م يمام ؾمٞم٠مل.
ي٘مرر أسمق زيةد ُمةـ ظمةالل ُمٜمٝمجةف اًمتة٠مويكم أن اًمةٜمص ىم٤مسمةؾ ًمٚم٘مةرا ة قمةغم اًمةدوام،
وىم٤مسمؾ ُمـ صمؿ ًمٚمنمح واًمت٠مويؾ وذًمؽ عم٤م شمتٛمتةع سمةف اًمٌٜمٞمة٦م اًمٚمٖمقية٦م ذم اًمةٜمص اًم٘مةرآين ُمةـ
ظمّمقسم٦م وهمٜمك دمٕمٚمف ٟمّم٤م ُمٜمتج٤م قمغم اًمدوام ٓ يٛمٙمةـ اإلطم٤مـمة٦م سمةف ُمٕمرومٞمة٤م وٓ يًةتٜم٘مذ
حمتقاهُ ،مع أن سمٕمض اًمةدٓٓت ذم اًمةٜمص ىمةد شمٗم٘مةد ىمةدرا٤م قمةغم اًمتقاصةؾ ُمةع إزُمٜمة٦م
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اًمالطم٘م٦م واذا شمتكقل إمم ُم٤م أؾمامه أسمق زيد (ؿمقاﻫد شم٤مرخيٞم٦م).

()3

إن اقمتامد ٟمٍم أسمق زيد قمغم اعمٜمٝم٩م اًمت٤مرخيل ضمٕمٚمف يٗمرق سملم ُم٤م ﻫق دائؿ ُمًتٛمر ذم
دًٓم٦م اًمٜمّمقص اًمديٜمٞم٦م وُم٤م ﻫق شم٤مرخيل ٕن قمدم اًمتٗمريؼ سمٞمٜمٝمام ية١مدي ُمةـ وضمٝمة٦م ٟمٔمةره
إمم اًمقىمقع ذم يم ػم ُمـ اًمٕم رات ،واذا ُمـ اعمٝمؿ سمٜم٤م قمغم ﻫةذا اًمٗمةرق اًمتٗمرىمة٦م سمةلم اًمٕمة٤مم
واخل٤مص ذم دًٓمة٦م اًمٜمّمةقصً .مٙمةـ أسمةق زيةد وسمًةٌ٥م ُمٜمٝمجةف اًمتة٤مرخيل -يمةام ؾمةٞم٠مل-
ؾمةةٞمٕمٛمد إمم حتةةقير اصةةٓمالح اًمٕمةة٤مم واخلةة٤مص وإظمةةراضمٝمام ُمةةـ دًٓمةةتٝمام ذم اًمٜمّمةةقص
ــــــ
( )2اخلٓم٤مب واًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.22 ،20
( )1اٟمٔمر :اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.123 ،124
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اًمنمةةقمٞم٦م واًمتةةل شمٕمٜمةةل ختّمةةٞمص قمٛمةةقم اًمدًٓمةة٦م ًمٞمّمةةٌ "اخلةة٤مص ﻫةةق ذًمةةؽ امج٤مٟمةة٥م
اًمةدٓزم اعمِمةةػم إؿمةة٤مرة ُمٌة٤محة إمم اًمقاىمةةع اًم ٘مةة٤مذم اًمتةة٤مرخيل إلٟمتة٤مج اًمةةٜمص ،واًمٕمةة٤مم ﻫةةق
امج٤مٟم٥م احلل اعمًتٛمر اًم٘م٤مسمؾ ًمٚمتجدد ُمع يمؾ ىمرا ة"

()8

إن ٟمٍم أسمق زيد وإن اقمتٛمد قمغم ُمًتقي٤مت اًمًٞم٤مق اًمتل أؾمةس اة٤م امجرضمة٤مين إٓ
أٟمٜم٤م ٟمجده يٍمح سميورة دم٤موز ُم٤م وىمػ قمٚمٞمف امجرضم٤مين إمم ايمتِم٤م (اعمًةٙمقت قمٜمةف)
ذم سمٜمٞم٦م اخلٓم٤مب ُ-متٌٕم٤م ـمري٘م٦م اعمٜمٝم٩م اًمتٗمٙمٞمٙمل ذم ٟمٔمريتف اًمٜم٘مدي٦م -وسم٤مًمت٤مزم:
"ٓ يٛمٙمـ طمٍم اًمدًٓمة٦م ذم اعمٜمٓمةقق اعمٚمٗمةقظ وطمةده ،يمةام ٓ يٛمٙمةـ طمٍمةﻫ٤م ذم
دًٓم٦م اًمٗمكقى ،سمؾ ٓسمد أن شمتًع ًمتِمٛمؾ دائةرة اًمّمةٛم٧م واًمًةٙمقت ذم سمٜمٞمة٦م اخلٓمة٤مب.
وٓ ؿمؽ أن حتٚمٞمؾ ُمًتقي٤مت اًمًٞم٤مق اًمٚمٖمقي ذم سمٜمٞم٦م اًمٜمّمقص اًمديٜمٞم٦م سم٢مدظم٤مل ُمًةتقى
اعمًٙمقت قمٜمف ٟ -م٤مﻫٞمؽ سمٛمًتقي٤مت ﻫذا اعمًٙمقت قمٜمف اعمتٕمددة سمتٕمدد ُمًتقي٤مت اًم٘مرا ة
 يٛمٙمـ أن شمً٤مقمدٟم٤م إمم طمد يمٌػم ذم ومٝمؿ أقمٛمؼ  -وأيم ر قمٚمٛمٞمة٦م ً -مٚمٜمّمةقص .وإﻫةؿُمـ ذًمؽ أن ﻫذا اًمٕمٛمؼ ذم اًمٗمٝمؿ ي٘مرسمٜم٤م ُمـ طمدود إٟمت٤مج وقمل قمٚمٛمل سمدًٓمة٦م اًمٜمّمةقص
اًمديٜمٞم٦م ،ويً٤مقمدٟم٤م ذم شمٌٞم٤من اًمٓمٌٞمٕم٦م إيديقًمقضمٞم٦م اًمٜمٗمٕمٞم٦م ًمٙم ػم ُمةـ شمة٠مويالت اخلٓمة٤مب
اًمديٜمل"

()3
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واحلؼ أٟمف جي٥م أن ٟم٘مػ ُمع ـمرح أسمق زيد طمقل (اًمًٞم٤مق) وىمٗم٦م شمٚمٞمةؼ هبةذا اًمٗمٝمةؿ
اخل٤مص اًمذي ـمرطمف أسمق زيد ،واًمذي يقﻫؿ سمةف اًم٘مة٤مرئ أٟمةف ىمةدم ًمٚمٜم٘مةد إدي وًمتٗمًةػم
اًم٘مرآن سمِمٙمؾ ظم٤مص ُمٜمٝمج٤م ضمديةدا وٟمٔمرية٦م ومريةدة اؾمةتٗم٤مدﻫ٤م ُمةـ امجرضمة٤مين وـمقرﻫة٤م،
شمتج٤موز امج٤مٟم٥م اًمٚمٗمٔمل وشمّمؾ عمًتقى اعمًٙمقت قمٜمف ذم سمٜمٞم٦م اخلٓم٤مب ،وﻫةل اإلوة٤موم٦م
اًمتل ىمدُمٝم٤م أسمق زيد يمام يٕمت٘مد واًمتل سمٜمك قمٚمٞمٝم٤م ُمنموقمف آضمتٝمة٤مدي يمةام ؾمةٞم٠مل ُمٕمٜمة٤م ذم
اًمٌ٤مب إظمػم .ومٝمؾ ىمدم أسمةق زيةد ومٕمةال ًمٜمٔمرية٦م اًمٜم٘مةد ؿمةٞما٤م ضمديةدا؟ وﻫةؾ ـمةقر ٟمٔمرية٦م
اًمٗمٝمؿ؟ واًمً١مال إﻫؿ ﻫؾ همٗمؾ إصةقًمٞمقن واًمٚمٖمقيةقن ،واعمٗمنةون قمةـ (اًمًةٞم٤مق)

ــــــ

(ٟ )2م٘مد اخلٓم٤مب اًمديٜملٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.123
( )1اًمٜمص واًمًٚمٓم٦م واحل٘مٞم٘م٦مٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.220 ،205
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يمٛمًةةتقى ُمةة١مصمر ذم اعمٕمٜمةةك؟ أم أٟمةةف ٓ وضمةةقد ًمةةف ومٕمةةال ذم اًمةةؽماث اًمٕمةةري وأن أسمةةق زيةةد
وأصك٤مب آدم٤مه اعمٕم٤مرص ﻫؿ ُمـ ىمدُمقه ًمٚمً٤مطم٦م اًمٜم٘مدي٦م؟
ىمٌؾ أن ٟمخقض ذم ظمْمؿ ُمقوقع اًمًٞم٤مق جي٥م أن ٟم٘مرر ُم٤م اًمذي جي٥م أن يٙمةقن
ُم٘مدُم٤م ذم ومٝمؿ اًمٙمالم قمٛمقُم٤م وذم ومٝمؿ اًمٜمص إدي ظمّمقص٤م سمؾ ذم ومٝمؿ اًمةٜمص اًم٘مةرآين
سمِمٙمؾ أظمص؟ ﻫؾ ﻫق فم٤مﻫر اًمٚمٗمظ أم سم٤مـمٜمف؟
ًم٘مد مت٤ميز اًمٜم٘م٤مد ذم ﻫذا إُمر سمٜم٤م قمغم ظمٚمٗمٞم٤ماؿ وُمٜمٓمٚم٘م٤ماؿ وأﻫةداومٝمؿ ذم شم٘مةديؿ
أي ُمـ امج٤مٟمٌلم ،وم٤مًمٜمص اًم٘مرآين يٕمد ٟمّم٤م ًمٖمقي٤م ٓ ؿمؽ ذم ذًمؽ وجية٥م أن يتٕم٤مُمةؾ ُمٕمةف
سمٜم٤م قمغم ﻫذه اعم٘مدُم٦م ،وٕٟمف ٟمص ًمٖمقي وم٢من ُم٘مّمةقد اًمٚمٖمة٦م ﻫةق ُمة٤م يٗمٝمٛمةف اعمتٚم٘مةل طمةلم
شمٓمرق ُمً٤مُمٕمف يمٚمامت اًم٘مرآن أو أي يمٚمامت أظمرى ،اذا ٟمجد قمٚمام اًمتٗمًػم ي٘مٗمةقن قمٜمةد
فم٤مﻫر اًمٜمص ظمِمٞم٦م أن شمٓمٞمش أومٝم٤مم يم ػم ُمـ اعمت٠موًملم ًمٚمةٜمص اًم٘مةرآين ومٞمكٓمٌةقن ذم ًمٞمةؾ
اًمت٠مويالت اًمٌ٤مـمٚم٦م اًمتل ٓ يدل قمٚمٞمٝمة٤م اًمةٜمص سمكٞمة٨م يتكةقل اًم٘مةرآن اًمٙمةريؿ إمم يمتة٤مب
رُمزي ٓ يدل فم٤مﻫره إٓ قمغم ُمٕم٤مين خمٗمٞم٦م وإؿمة٤مرات ُمٌٓمٜمة٦م صةٕمٌ٦م اًمٗمٝمةؿ قمةغم اعمتٚم٘مةل.
ﻫذا ُمـ ضم٤مٟم٥م.
وُمـ ضم٤مٟم٥م آظمر وم٢من آًمتزام احلرذم سمٔم٤مﻫر اًمٜمص اًم٘مرآين ىمد ية١مدي إمم اخلةروج
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قمـ اًمدًٓم٦م اًمنمقمٞم٦م اعم٘مّمقدة ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ،وذم اًمتنمةيع اإلاةل ذم يمٚمٞمتةف ،ومٛمة ال
ىمقل اهلل شمٕم٤ممم( :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ) [انبقة  ]656 :طمةلم ومٝمٛمة٧م قمةغم فم٤مﻫرﻫة٤م ظمرضمة٧م
قمـ اعمٕمٜمك اعم٘مّمقد ،إمم ُمٕمٜمك آظمر دل قمٚمٞمف اًمٚمٗمظ دون اًمرضمقع ًمتٗمًػم اًمّمك٤مسم٦م اًمذيـ
ٟمزل اًم٘مرآن سمٚمٖمتٝمؿ طمٞمٜمذا .
إذن سمٜم٤م قمغم ﻫذا ٓ سمد ُمةـ إرؾمة٤م ٟمٔمرية٦م صةكٞمك٦م ًمٚم٘مةرا ة واًمٗمٝمةؿ يةتٛمٙمـ ُمةـ
ظمالاةة٤م اعمتٚم٘مةةل ُمةةـ ومٝمةةؿ يمةةالم اهلل يمةةام أراد اهلل ويمةةام ومٝمٛمةةف رؾمةةقل اهلل  ،وصةةك٤مسمتف
اًمٙمرام .وإن آًمتزام سم٠مطمد اًم٘مقًملم خم٤مًمػ ًمٚمٛمٜمٝم٩م اًمّمةكٞم اًمةذي درج قمٚمٞمةف اًمرقمٞمةؾ
إول.
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وًمٕمؾ أﻫؿ ُم٤م يٛمٙمـ وةٌط إُمةر سمةف ؾمةقا ذم اًمةٜمص اًم٘مةرآين أو همةػمه 6أن يٗمٝمةؿ
اًمٙمالم وومؼ ومٝمؿ اعمتٚم٘مةل إول اًمةذي سمة٤مح شمٚم٘مةل اًمةٜمص ،ومٗمةل اًم٘مةرآن اًمٙمةريؿ يرضمةع
ًمٕمٍم اًمتٜمزيؾ واًمٚمٖم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م ُمٓمروىم٦م طمٞمٜمذا ويتجٜم٥م اًمٚمٖم٦م احل٤مدصم٦م اًمتل ىمد شمٙمقن
خمتٚمٗم٦م مت٤مُم٤م قمام يم٤مٟم٧م قمٚمٞمف ًمٖم٦م ذًمؽ اًمٕمٍم.

()8

وﻫذا يٗمت ًمٜم٤م اعمج٤مل ًمٚمكدي٨م قمـ (اًمًٞم٤مق) سم٤مقمتٌ٤مره أصال ُمٝمةام ذم ومٝمةؿ اعمٕمٜمةك
اعمراد .ظمّمقص٤م ذم أـمروطم٤مت اًمٜمٔمرية٤مت اًمٖمرسمٞمة٦م ذم اًمًةٛمٞم٤مئٞم٤مت ،وإن يمة٤من ىمةد همة٤مب
سمِمٙمؾ واو ذم اًمٓمرح اإلؾمالُمل اعمٕم٤مرص ظمّمقص٤م ذم صقرشمف اًمتةل ؾمةق يٓمرطمٝمة٤م
اًمٌ٤مطم٨م ﻫٜم٤م رسمام ٓقمتٌ٤مره يرشمٙمز قمغم ﻫذه اًمٜمٔمري٤مت اًمٖمرسمٞمة٦م ،أو سمًةٌ٥م ردة اًمٗمٕمةؾ ُمةـ
اًمٓمرح احلداصمل اعمتٜم٤مُمل ُم١مظمراً .مٕمؾ ُمـ أسمرز إؾمام اًمتل شم٘مٗمز إمم اًمذﻫـ قمٜمدُم٤م يٙمقن
احلدي٨م قمـ اًمًٞم٤مق (ومػمث) و(ُم٤مًمٞمٜمقومًةٙمل) سم٤مقمتٌة٤مر إظمةػم ﻫةق ُمةـ أؾمةس ُمٗمٝمةقم
اًمًٞم٤مق ُمع "أن اًمةذيـ قمرومةقا ﻫةذا اعمٗمٝمةقم ىمٌٚمةف ؾمةجٚمقه ذم يمتة٥م اةؿ حتة٧م اصةٓمالح
(اعم٘م٤مم) وًمٙمـ يمتٌٝمؿ ﻫذه مل دمد ُمـ اًمدقم٤مي٦م قمغم اعمًةتقى اًمٕمة٤معمل ُمة٤م وضمةده اصةٓمالح
ُم٤مًمٞمٜمقومًةٙمل ُمةةـ شمٚمةةؽ اًمدقم٤ميةة٦م سمًةةٌ٥م اٟمتِمة٤مر ٟمٗمةةقذ اًمٕمةة٤ممل اًمٖمةةري ذم يمةةال آدم٤مﻫةة٤مت
()3

وسمراقم٦م اًمدقم٤مي٦م اًمٖمرسمٞم٦م. " ...
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إن ُمقوقع اًمًٞم٤مق مل يٙمـ هم٤مئٌ٤م قمـ اًمٓمرح اإلؾمالُمل ذم اعمراطمؾ اعمٌٙمرة ،وﻫةق
يِمٛمؾ قمٜمد إصقًمٞملم ضمقاٟم٥م اًمًٞم٤مق ذم اعم٘مة٤مل واًمًةٞم٤مق ذم احلة٤مل أو (اعم٘مة٤مم) ،وﻫةذا
ﻫق ُم٤م قمٜم٤مه أسمق زيد طملم ضمٕمؾ اًمًٞم٤مق داظمٚمٞم٤م وظم٤مرضمٞم٤م ،أُمة٤م اًمةداظمكم ومٝمةق سمٜمٞمة٦م اًمةٜمص،
وأُم٤م اخل٤مرضمل ومٝمق ُم٤م قمٜم٤مه سم٘مقًمف" :إن اًم٘مرا ة اًمًٞم٤مىمٞم٦م شمٜمٔمر ًمٚمٛمً٠مًم٦م ُمـ ُمٜمٔمةقر أوؾمةع
ﻫق جمٛمؾ اًمًٞم٤مق اًمت٤مرخيل وآضمتامقمل-اًم٘مرن اًمًة٤مسمع اعمةٞمالديً -مٜمةزول اًمةقطمل ٕٟمةف
ﻫق اًمًٞم٤مق اًمذي يٛمٙمـ ًمٚمٌ٤مطمة٨م ُمةـ ظمالًمةف أن حيةدد ذم إـمة٤مر إطمٙمة٤مم واًمتنمةيٕم٤مت
ــــــ
( )2يراضمع حم٤مؾمـ اًمت٠مويؾ ،حمٛمد مج٤مل اًمديـ اًم٘م٤مؾمٛمل ،حت٘مٞمؼ حمٛمد ومة١ماد قمٌةد اًمٌة٤مىمل ،ط ،2534 1سمةػموت،
دار اًمٗمٙمر.142/2 ،
( )1اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ُمٕمٜم٤مﻫ٤م وُمٌٜم٤مﻫ٤م ،مت٤مم طمً٤من ،قم٤ممل اًمٙمت٥م ،اًمٓمٌٕم٦م اخل٤مُمً٦م1002م ص .431
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ُم ال 6سملم ُم٤م ﻫق إٟمِم٤م اًمةقطمل أصةال وسمةلم ُمة٤م ﻫةق ُمةـ اًمٕمة٤مدات وإقمةرا اًمديٜمٞمة٦م أو
آضمتامقمٞم٦م اًمً٤مسم٘م٦م قمغم اإلؾمالم".

()8

وطملم ـمرح إصقًمٞمقن ﻫذا اًمت٘مًٞمؿ مل يٙمقٟمقا سمٕمٞمديـ قمـ ﻫذا اعمٕمٜمك سمِمٙمٚمف
اًمٕم٤مم ،ومٝمٜم٤م ؾمٞم٤مق ُمرشمٌط سم٤مٔي٦م ٟمٗمًٝم٤م وﻫق ُم٤م ذيمره اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل

سم٘مقًمف:

"سم٤مب اًمّمٜمػ اًمذي يٌلم ؾمٞم٤مىمف ُمٕمٜم٤مه ىم٤مل اهلل شمٌ٤مر وشمٕم٤ممم( :ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮﮯ ﮰﮱ﮲﮳﮴﮵﮶﮷ ﮸﮹﮺
﮻ ﮼ ﮽ ﮾﮿ ﯀ ﯁﯂      )

[األعةاف.]651:
وم٤مسمتةةدأ ضمةةؾ صمٜمةة٤مؤه ذيمةةر إُمةةر سمٛمًةة٠مًمتٝمؿ قمةةـ اًم٘مريةة٦م احلةة٤مرضة اًمٌكةةر ومٚمةةام (﮲

﮳ ﮴ ﮵) أي٦م دل قمغم أٟمف إٟمام أراد أﻫؾ اًم٘مري٦م ٕن اًم٘مري٦م ٓ شمٙمةقن قم٤مدية٦م
()3

وٓ وم٤مؾم٘م٦م سم٤مًمٕمدوان ذم اًمًٌ٧م وٓ همػمه وأٟمف إٟمام أراد سم٤مًمٕمدوان أﻫؾ اًم٘مري٦م. " ...
وي٠مل اًمًٞم٤مق أيْم٤م ًمٞمدل قمغم اعمٕمٜمك اعم٘مّمقد اًمذي ؾمٞمؼ اًمٙمالم ٕضمٚمف.
()2

ي٘مقل ص٤مطم٥م يمِمػ إهار " :وم٤معمراد ﻫٝمٜم٤م ُمـ يمقن اًمٙمالم ُمًقىم٤م عمٕمٜمةك أن
يدل قمغم ُمٗمٝمقُمف ُمٓمٚم٘م٤م ؾمقا يم٤من ُم٘مّمقدا أصٚمٞم٤م أومل يٙمةـ وومةٞمام ؾمةٌؼ ذم سمٞمة٤من اًمةٜمص
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()3

واًمٔم٤مﻫر اعمراد ُمـ يمقٟمف ُمًقىم٤م أن يدل قمغم ُمٗمٝمقُمف ُم٘مٞمدا سمٙمقٟمف ُم٘مّمقدا أصٚمٞم٤م" .
ــــــ
( )2دوائر اخلق ٟ ،،مٍم أسمق زيد ،ص.101
( )1اًمرؾم٤مًم٦م ،حمٛمد سمـ إدريس اًمِم٤مومٕمل - ،اًم٘م٤مﻫرة  ،2545 - 2414 -حت٘مٞمؼ :أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر ،ص.21
( )4ص٤مطم٥م يمِمػ إهار ﻫق :قمٌد اًمٕمزيز سمةـ أمحةد سمةـ حمٛمةد اًمٌخة٤مري ،شمةقذم قمة٤مم 340ﻫةةُ ،مةـ ُمّمةٜمٗم٤مشمف
اًمتك٘مٞمةةؼ ذم حح ُمٜمتخةة٥م إصةةقل ،وحح اادايةة٦م ،وإرسمٕمةةلم ذم احلةةدي٨م ،راضمةةع اإلقمةةالم ًمٚمةةزريمكم
 ،24/3وُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم قمٛمر رو٤م يمك٤مًم٦مُ ،مٙمتٌ٦م اعم ٜمك ،دار إطمٞم٤م اًمؽماث اًمٕمري ،سمػموت .131/1
( )3يمِمػ إهار قمـ أصقل ومخر اإلؾمالم اًمٌزدوي ،قمال اًمديـ قمٌد اًمٕمزيز سمـ أمحد اًمٌخة٤مري ،دار اًمٙمتة٥م
اًمٕمٚمٛمٞم٦م  -سمػموت 2324 -ﻫة 2553 -م ،.حت٘مٞمؼ :قمٌد اهلل حمٛمقد حمٛمد قمٛمر.203/2 .
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أُم٤م اإلُم٤مم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م وم٘مد شمقؾمع ذم اؾمتٕمامل اًمًٞم٤مق ًمٞمدل قمغم أيم ر ُمةـ أية٦م أو
امجٛمٚم٦م.
وم٘م٤مل ذم اًمٙمالم قمغم صٗم٦م اًمقضمف هلل شمٌ٤مر وشمٕم٤ممم" :وُمـ قمدﻫ٤م ذم اًمّمةٗم٤مت وم٘مةد
همٚمط يمام ومٕمؾ ـم٤مئٗم٦م وم٢من ؾمةٞم٤مق اًمٙمةالم يةدل قمةغم اعمةراد طمٞمة٨م ىمة٤مل (ﮔ ﮕ ﮖﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ) [انبقرة  ]666 :واعمنمق واعمٖمرب امجٝم٤مت واًمقضمةف ﻫةق امجٝمة٦م ي٘مة٤مل
أى وضمف شمريده أي أي ضمٝم٦م وأٟم٤م أريد ﻫذا اًمقضمف أي ﻫةذه امجٝمة٦م يمةام ىمة٤مل شمٕمة٤ممم (ﭪ

ﭫ ﭬ ﭭﭮ) [انبقررة  ]641 :واةةذا ىمةة٤مل (ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ) [انبقررة  ]666 :أي شمًةةت٘مٌٚمقا
()8

وشمتقضمٝمقا"  .ومٚمٞمس اعم٘مّمقد سم٤مًمقضمف ذم أي٤مت ﻫٜم٤م صٗم٦م اهلل شمٕم٤ممم.
ويمذًمؽ ومٕمؾ اإلُم٤مم اًمِمة٤مـمٌل ذم ىمقًمةف شمٕمة٤ممم (ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ) [األَبياء]51 :

ىمةة٤مل" :أن اخلٓمةة٤مب فمةة٤مﻫره أٟمةةف ًمٙمٗمةة٤مر ىمةةريش ومل يٙمقٟمةةقا يٕمٌةةدون اعمالئٙمةة٦م وٓ
اعمًٞم وإٟمام يمة٤مٟمقا يٕمٌةدون إصةٜم٤مم وم٘مقًمةف( :ﮣ ﮤ) قمة٤مم ذم إصةٜم٤مم اًمتةل
يم٤مٟمقا يٕمٌدون ومٚمةؿ يةدظمؾ ذم اًمٕمٛمةقم آؾمةتٕماممم همةػم ذًمةؽ ومٙمة٤من اقمةؽماض اعمٕمةؽمض
()3

ضمٝمال ُمٜمف سم٤معمً٤مق وهمٗمٚم٦م قمام ىمّمد ذم أي٤مت. " ...
 3002حبث
 002حبث
 2حبث

إذن يتْم أن دًٓم٦م اًمًٞم٤مق ُمٕمتؼمة ذم شمٗمًػم اًمٜمص وومٝمٛمف ذم اًمٓمرح اإلؾمةالُمل
ُمٜمذ اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ،ؾمقا اًمًٞم٤مق اعمتٕمٚمؼ سم٤معم٘م٤مل أو اعمتٕمٚمؼ سم٤معم٘م٤مم وﻫق يدل قمةغم أهٞمة٦م
ومٝمؿ اًمٜمص سمام ٓخيرج قمـ يمٚمٞم٤مت اًمنميٕم٦م.
ي٘مقل اإلُم٤مم اًمِم٤مـمٌل" :وم٢من ُم٠مظمذ اًمٕمٚمؿ قمٜمد إئٛم٦م اًمراؾمةخلم إٟمةام ﻫةق قمةغم أن
شم١مظمذ اًمنميٕم٦م ،يم٤مًمّمقرة اًمقاطمدة سمكً٥م ُم٤م صمٌ٧م ُمـ يمٚمٞم٤ما٤م وضمزئٞم٤ماة٤م اعمرشمٌة٦م قمٚمٞمٝمة٤م
ــــــ
( )2يمت٥م ورؾم٤مئؾ وومت٤موى ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م .254/4
( )1اعمقاوم٘م٤مت ،إسمراﻫٞمؿ سمـ ُمقؾمك اًمٚمخٛمل اًمٖمرٟم٤مـمل اعم٤مًمٙمل ،دار اًمٜمنم :دار اعمٕمروم٦م  -سمػموت ،حت٘مٞمؼ :قمٌداهلل
دراز.135/4 ،
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وقم٤مُمٝم٤م اعمرشم٥م قمغم ظم٤مصٝم٤م ،وُمٓمٚم٘مٝم٤م اعمكٛمقل قمغم ُم٘مٞمدﻫ٤م ،وجمٛمٚمٝمة٤م اعمٗمنة سمٌٞمٜمٝمة٤م إمم
ُم٤م ؾمقى ذًمؽ ُمـ ُمٜم٤مطمٞمٝم٤م ،وم٢مذا طمّمؾ ًمٚمٜمة٤مفمر ُمةـ مجٚمتٝمة٤م طمٙمةؿ ُمةـ إطمٙمة٤مم ومةذًمؽ
اًمذي ٟمٔمٛم٧م سمف طملم اؾمتٜمٌٓم٧م وُم٤م ُم ٚمٝمة٤م إٓ ُم ةؾ اإلٟمًة٤من اًمّمةكٞم اًمًةقي ومٙمةام أن
اإلٟمً٤من ٓ يٙمقن إٟمً٤مٟم٤م طمتك يًتٜمٓمؼ ومال يٜمٓمؼ سم٤مًمٞمد وطمدﻫ٤م وٓ سم٤مًمرضمؾ وطمةدﻫ٤م وٓ
سم٤مًمرأس وطمده وٓ سم٤مًمٚمً٤من وطمده سمؾ سمجٛمٚمتف اًمتل ؾمٛمل هب٤م إٟمً٤مٟم٤م ،يمةذًمؽ اًمنمةيٕم٦م ٓ
يٓمٚم٥م ُمٜمٝم٤م احلٙمؿ قمغم طم٘مٞم٘م٦م آؾمتٜمٌ٤مط إٓ سمجٛمٚمتٝم٤م ٓ ُمةـ دًمٞمةؾ ُمٜمٝمة٤م أي دًمٞمةؾ يمة٤من
وإن فمٝمر ًمٌ٤مدي اًمرأي ٟمٓمؼ ذًمؽ اًمدًمٞمؾ وم٢مٟمام ﻫق شمقهل ٓ طم٘مٞم٘مل" .

()8

وٓ ي٘مػ إُمر قمغم إصقًمٞملم وم٘مط ،وم٤مًمٌالهمٞمقن أيْمة٤م يمة٤مٟمقا قمةغم دراية٦م وقمٚمةؿ
سمٛمًتقي٤مت اًمًٞم٤مق وُمدى أصمرﻫ٤م ذم ومٝمةؿ اعمٕمٜمةك ،ومة٤مسمـ ضمٜمةل قمٜمةدُم٤م حتةدث قمةـ وضمةقه
طمذ آؾمؿ ،وإطمالل احل٤مل ُمٙم٤مهن٤م ذيمر سم٠من اًمّمٗم٦م ىمد حتذ ويدل احل٤مل قمٚمٞمٝم٤م ىم٤مل:
وأٟم٧م حتس ﻫذا ُمـ ٟمٗمًةؽ إذا شم٠مُمٚمتةف ،وذًمةؽ أن شمٙمةقن ذم ُمةدح إٟمًة٤من واًم ٜمة٤م قمٚمٞمةف
ومت٘مقل :يم٤من واهلل رضمال ومتزيد ذم ىمةقة اًمٚمٗمةظ سمةة(اهلل) ﻫةذه اًمٙمٚمٛمة٦م وشمةتٛمٙمـ ُمةـ متٓمةٞمط
اًمالم وإـم٤مًم٦م اًمّمقت هبة٤م قمٚمٞمٝمة٤م ...ويمةذًمؽ إن ذممتةف ووصةٗمتف سم٤مًمْمةٞمؼ ىمٚمة٧م :ؾمة٠مًمٜم٤مه
()3

ويم٤من إٟمً٤مٟم٤م وشمزوي وضمٝمؽ وشم٘مٓمٌف ،ومٞمٖمٜمل ذًمؽ قمـ ىمقًمؽ إٟمً٤مٟم٤م ًماةٞمام . " ...وﻫةذا
 3002حبث
 002حبث
 2حبث

يدل قمغم أن اسمـ ضمٜمل شمٜمٌف ٕسمٕمةد ممة٤م يمة٤من يتٛمٜمة٤مه ٟمٍمة أسمةق زيةد ،ومٚمةؿ ي٘مةػ قمٜمةد دًٓمة٦م
اًمًٞم٤مق ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اعمجتٛمع وُم٤م حيٞمط سمف ،وًمٙمةـ دمة٤موزه إمم اعمٕمٜمةك قمٜمةدُم٤م يٙمةقن واطمةدا
وشمتٕمدد ومٝمقُمف سمكً٥م ـمري٘م٦م احلدي٨م واًمتٕمٌػم.
إٟمٜم٤م هبذا اًمٓمرح ٟم١ميمد أن ُمقوقع اًمًٞم٤مق يم٤من وٓ يزال ُمٓمروطمة٤م ذم يمتة٥م قمٚمةام
اإلؾمالم ومل شمٖمٗمٚمف اًمٌكقث اعمٕمرومٞمة٦م إصةقًمٞم٦م واًمٌالهمٞمة٦م اًمتةل اﻫتٛمة٧م سم٤مًمٚمٖمة٦م اًمٕمرسمٞمة٦م
وسم٤مًمٜمص اًم٘مرآين ،ومام اًمذي يريد أن يقصٚمف ٟمٍم أسمةق زيةد ًمٚم٘مة٤مرئ اًمٕمةري همةػم ُمة٤م ىمدُمةف
ﻫ١مٓ اًمٕمٚمام ؟
ــــــ
( )2آقمتّم٤مم ،أسمق إؾمك٤مق اًمِم٤مـمٌل ،اعمٙمتٌ٦م اًمتج٤مري٦م اًمٙمؼمى ُ -مٍم.131/2 ،
( )1اخلّم٤مئص ٓسمـ ضمٜمل.432/1 ،
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إذن ﻫذا اعمٜمٝم٩م إدي اًمذي يٜمٝمجف ٟمٍم أسمق زيد وجيٕمؾ ُمرضمٕمٞمتف شمراصمٞم٦م رصوم٦م ،مل
يًتققم٥م ومٞمف يمةؾ اًمٓمةرح اًمؽماصمةل سمةؾ إٟمةف مل يتجة٤موز ـمةرح امجرضمة٤مين ومةٞمام خيةدم ومٙمرشمةف
ومكً٥م ،وإذا يم٤من امجرضم٤مين ىمد وىمػ قمٜمد طمدود امجٛمٚم٦م يمام ىم٤مل ؾمة٤مسم٘م٤م ،ومة٢من اًمِمة٤مـمٌل
واسمـ شمٞمٛمٞم٦م واسمـ ضمٜمل دم٤موزوا طمتك أـمروطم٤مت أسمق زيد ٟمٗمًف.
إن طمرص أسمق زيةد قمةغم اًمٗمٝمةؿ اًمةذي ي٘مدُمةف ﻫةق واًمةدقمقة ًمدقمٛمةف سم٤مًمدراؾمة٤مت
احلدي ةة٦م ذم ُمٜمةة٤مﻫ٩م اًم٘مةةرا ة واًمتكٚمٞمةةؾ 6يةةراه ﻫةةق اًم٘مةة٤مدر قمةةغم مح٤ميةة٦م اًمةةٜمص اًمةةديٜمل ُمةةـ
آقمتدا ات اإليديقًمقضمٞم٦م وﻫق اًم٘م٤مدر قمغم اًمتٛمٞمٞمز سملم اعمًتقي٤مت اًمًٞم٤مىمٞم٦م اًمتل شمتٗم٤مقمؾ
ذم إٟمتةة٤مج اعمٕمٜمةةك واًمدًٓمةة٦م 6واًمتةةل أحٟمةة٤م ًمٌٕمْمةةٝم٤م ذم طمةةدي ٜم٤م اًمًةة٤مسمؼ وﻫةةل اًمًةةٞم٤مق
اًمت٤مرخيل ،وؾمٞم٤مق اًم٘م٤مرئ اعمٕم٤مرص (اعمًتقى اعمٜمةت٩م ًمٚمٛمٕمٜمةك اعمٕمة٤مرص) وأظمةػما ُمًةتقى
(اعمٖمزى).

()8

إن ﻫذا اًمذي يذيمره ٟمٍم أسمق زيد ﻫٜم٤م ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مًمًٞم٤مق أو (سم٤مًمٗمٝمؿ إقمٛمؼ) أو
(اعمٖمزى) ؾمٞمٗمت ًمف اعمج٤مل ًم٘مرا ات أيم ر حتررا ُمـ اًم٘مٞمةد اًمةذي اومؽموةف ذم اًمٜمّمةقص6
ظمّمقصةة٤م قمةةغم ُمًةةتقى إطمٙمةة٤ممً 6مةةٞمس وم٘مةةط ذم ـمري٘مةة٦م ومٝمٛمٝمةة٤م ،سمةةؾ طمتةةك ذم إسمةةداا٤م
()3

سم٠مطمٙم٤مم أظمرى أيم ر شمٓمقرا ٕهن٤م ؾمتٙمقن ُمٌٜمٞم٦م قمةغم أؾمة٤مس شمة٠مويكم ُمٜمةت٩م 6يمةام يةدقمل
 3002حبث
 002حبث
 2حبث

وذًمةةؽ يٕمةةقد خلّمةةقسم٦م وهمٜمةةك سمٜمٞمةة٦م اًمةةٜمص اًم٘مةةرآين ،ومٝمةةق مل يًةةتٜمٗمذ حمتةةقاه ،وٓ يٛمٙمةةـ
اإلطم٤مـمة٦م سمةةف ُمٕمرومٞمةة٤م .وﻫةةذه اخلّمةةقسم٦م شمةةتجغم وشمٔمٝمةةر طمةةلم ٟمتٕم٤مُمةةؾ ُمةةع اًمةةٜمص اًم٘مةةرآين
يمخٓم٤مب ٓ يمٜمص وﻫذا اًمذي ؾمٞمكرر اًم٘مرآن ُمـ اعمٕم٤مين اًمتةل ومروة٧م قمٚمٞمةف يمةام يةزقمؿ
ٟمٍم أسمق زيد ويٛمٙمّٜمف ُمـ خم٤مـمٌ٦م اًمٕمٍم اًمذي يٕمٞمش ومٞمف.

()2

وًمٚم٘م٤مرئ أن يٙمتِمػ دون قمٜم٤م أن ﻫذا اًمتكرر ُمـ ىمٞمد اًمةٜمص اًمةذي يةدقمق إًمٞمةف
أسمق زيدً ،مٞمس ًمف قمالىم٦م سم٤مًمًةٞم٤مق اًمةذي يةدقمق إًمٞمةف فمة٤مﻫرا ،سمةؾ قمالىمتةف سم٤مًمت٤مرخيٞمة٦م اًمتةل

ــــــ

( )2أٟمٔمر :اخلٓم٤مب واًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.124
( )1ؾمٞم٠مل ُمٕمٜم٤م ذم ُمٌك٨م آضمتٝم٤مد واًمتجديد ذيمر سمٕمض اًمتٓمٌٞم٘م٤مت قمغم ذًمؽ.
( )4اٟمٔمر :طمقار مج٤مل قمٛمر ،قم٘مؾ ٟمٍم أسمق زيد ذم قم٘مد وٟمّمػ (ُ )2مقىمع رواق ٟمٍم أسمق زيد .1004/4/14
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حتٌس اًمٜمص ذم زُم٤مٟمٞمتف وُمٙم٤مٟمٞمتف ،سمٕمٞمةدا قمةـ اعمٕمٜمةك احل٘مٞم٘مةل اًمةذي قمٜمة٤مه اًمةٜمص وضمة٤م
ًمٞم٘مرره.

 ثاىٔا :ميَج العالمات عيد ىصس أبْ شٓد.
ُمـ أضمؾ مح٤مي٦م اًمةٜمص إدي يةرى أسمةق زيةد أٟمةف ٓسمةد ًمٚمٜم٤مىمةد ُمةـ إطمةداث طمريمة٦م
شمقاؤُمٞم٦م شمٙم٤مُمٚمٞم٦م سملم (اعمٜمٝم٩م إدي) اًمذي ؾمةٌؼ حطمةف وسمةلم اعمٜمة٤مﻫ٩م احلدي ة٦م ذم اًمٜم٘مةد
إديً 6مٞمِمؽميم٤م ذم مح٤مي٦م اًمٜمص ُمـ اًمتٗمًػم إيديقًمقضمل ُمةـ ضمٝمة٦م 6وذم اًمٙمِمةػ قمةـ
ُمٖمزاه ُمـ ضمٝم٦م أظمرى ،وُمـ أسمرز اعمٜم٤مﻫ٩م احلدي ٦م اًمتل ؾمتخدم ﻫذه اًمٜمٔمرة قمٜمد ٟمٍم أسمق
زيد ُمٜمٝم٩م اًمًٞمٛمٞمقـمٞم٘م٤م (اًمٕمالُم٤مت).
وقمٚمؿ اًمًٞمٛمٞمقًمقضمٞم٤م ،أو اًمًةٞمٛمٞمقـمٞم٘م٤م أو يمةام يًةٛمٞمف اًمٕمةرب قمٚمةؿ اًمٕمالُمة٤مت أو
اًمًةةٞمٛمٞم٤م يٕمةةد قمٚمةةام ضمديةةدا يٕمٜمةةك سمدراؾمةة٦م اإلٟمًةة٤من ُمةةـ ظمةةالل أٟمٔمٛمةة٦م ُمٕمٞمٜمةة٦م شمًةةٛمك
"اًمٕمالُم٤مت" وﻫل ُم٤م يٌدقمف اإلٟمً٤من ًمٞمدر سمف واىمٕمف وٟمٗمًف ،وﻫل قمٌة٤مرة قمةـ اًمٌكة٨م
ذم اًمٕمٌ٤مرات اًمٚمٗمٔمٞم٦م ُمـ طمٞم٨م شمريمٞمٌٝم٤م وشمٙمقيٜمٝم٤م وشمٓمقرﻫ٤م سمٖمةض اًمٜمٔمةر قمةام شمِمةػم إًمٞمةف
إًمٗم٤مظ ُمـ ُمدًمقٓت آٟمٞم٦م

()8
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ويرى أسمق زيد أٟمف "يٛمٙمـ اًم٘مقل أن اًمٜم٘مد إدي ًمـ يتٓمقر إٓ ُمـ ظمالل ظمةقض
ُم ؾ ﻫذا اعمً٤مر :أي ُمةـ ظمةالل ـمةرح شمّمةقر قمة٤مم جمةرد ًمٚمٌٜمٞمة٤مت اًمٙم٤مُمٜمة٦م ورا صةٞم٤مهم٦م
اًمٜمص إدي ،صمؿ ُمـ ظمالل شمٓمٌٞمؼ ﻫذا اًمتّمقر قمغم اًمٜمص إدي أو جمٛمةقع اًمٜمّمةقص
إدسمٞمةة٦م ،وﻫةةذه اخلٓمةةقة اإلضمرائٞمةة٦م ﻫةةل اًمتةةل يٛمٙمةةـ أن شمةةدومع سمٛمٕمرومةة٦م آًمٞمةة٤مت صةةٞم٤مهم٦م
()3

اًمٜمّمةةةقص إدسمٞمةةة٦م ىمةةةدُم٤م"  .وﻫٜمةةة٤م رواسمةةةط قمٛمٞم٘مةةة٦م سمةةةلم اًمت٠مويةةةؾ واًمًةةةٞمٛمٞم٤مئٞم٤مت
وذًمةةؽ ٕن " ؿمةةٞما٤م ُمةة٤م ٓ يٙمةةقن قمالُمةة٦م إٓ ٕٟمةةةف يةة١مول سمقصةةٗمف قمالُمةة٦م ًمٌمةة ُمةةة٤م
ــــــ
( )2اٟمٔمر :اعمٕمجؿ اًمٗمٚمًٗمل ُمراد وﻫٌ٦م ،دار ىمٌة٤م احلدي ة٦مُ ،مٍمة ،اًم٘مة٤مﻫرة ،ؾمةٜم٦م اًمٜمنمة1003م سمةدون ت ،ط،
ص.413
(ُ )1م٘مدُم٦م ذم قمٚمؿ اًمًٞمٛمٞمقـمٞم٘م٤م ،ؾمٞمزا ىم٤مؾمؿٟ ،مٍم أسمق زيد ،اًم٘م٤مﻫرة دار إًمٞم٤مس اًمٕمٍمي٦م2542 ،م ص.24
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()8

سمقؾم٤مـم٦م ُم١مول ُم٤م" .
واًمًٞمٛمٞمقًمقضمٞم٤م أو قمٚمؿ اًمٕمالُم٤مت ٓ شمٜمٗمؽ قمـ اًمٌٜمٞمقي٦م سمؾ ه٤م إن مل يٙمقٟم٤م سمٛمٕمٜمك
واطمد ومٝمام يِمؽميم٤من ذم أهنام "ُمٜمٝم٩م ُمٜمتٔمؿ ًمدراؾم٦م إٟمٔمٛم٦م اإلؿم٤مري٦م اعمختٚمٗم٦م ذم اًم ٘م٤موم٦م
اًمٕم٤مُم٦م ...وُمٝمام يٙمـ ُمـ أُمر اًمتٛمٞمٞمز سملم اًمٌٜمٞمقي٦م واًمًٞمٛمٞمقًمقضمٞم٤م ،وم٢من ﻫذا اًمتٛمٞمٞمز يٌ٘مةك
متٞمٞمةزا حمٚمٞمة٤م ُمرطمٚمٞمة٤م ،وم٤مًمًةٞمٛمٞمقًمقضمٞم٤م شمتٌةع اعمٜمٝمجٞمة٦م اًمٌٜمٞمقية٦م وإضمرا ااة٤مً ،مٙمٜمٝمة٤م شم٘مٍمة
اًمؽميمٞمز قمغم دراؾم٦م إٟمٔمٛم٦م اًمٕمالُمٞم٦م اعمقضمقدة أصال ذم اًم ٘م٤موم٦م ،واًمتل ُقمروم٧م قمةغم أهنة٤م
أٟمٔمٛم٦م ىم٤مرة ىم٤مئٛم٦م ذم سمٞما٦م حمددة .أُم٤م اًمٌٜمٞمقي٦م ومتدرس اًمٕمالُم٦م ؾمقا يم٤مٟم٧م ضمز ا ُمـ ٟمٔمة٤مم
أىمرشمف اًم ٘م٤موم٦م يمٜمٔم٤مم أو مل شم٘مره "

()3

إذن "وم٤مًمٕمالُم٦م" ﻫل اًمراسمط سملم اًمٌٜمٞمقي٦م واًمٚمٖم٦م واًمٕمالُمة٦م يمة٤مئـ ُمةزدوج اًمقضمةف،
ُمـ ضمٝم٦م شمٕمٜمل اًمدال وُمـ ضمٝم٦م أظمرى شمٕمٜمةل اعمةدًمقل ،وىمةد شمقضمةد اًمٕمالُمة٦م قمةغم ؿمةٙمؾ
ًمٗمٔم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ،أو مجٚم٦م ،أو ٟمص يم٤مُمؾ ًمف ٟمًؼ يِمتٛمؾ قمغم وطمدات صٖمرى ذم داظمٚمف ،يمةام
يٛمٙمـ أٓ شمٙمقن اًمٕمالُم٦م ذم ؿمٙمؾ ًمٖم٦م 6وم٘مد شمٙمقن صقشم٤م ُمقؾمٞم٘مٞم٤م ُم ال أو حلـ ُمقؾمةٞم٘مل
يٕم٤مدل اًمٜمص اًمٚمٖمقي ،أو جمٛمققم٦م ُمـ إًمقان ذم ًمقطم٦م.
واًمٕمالُم٦م وإن يم٤مٟم٧م ضمديدة اًمٓمرح سم٤مًمٗمٝمؿ اًمًقؾمػمي يمام ؾمٞم٠مل 6إٓ أهنة٤م ىمديٛمة٦م
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ُمـ طمٞم٨م اعمٕمٜمك وم٘مد قمر أرؾمٓمق إصقات اًمتل خيرضمٝم٤م اإلٟمً٤من سم٠مهن٤م "رُمةقز حل٤مًمة٦م
ٟمٗمًٞم٦م ،وإًمٗم٤مظ اعمٙمتقسم٦م ﻫةل رُمةقز ًمألًمٗمة٤مظ اًمتةل يٜمتجٝمة٤م اًمّمةقت .ويمةام أن اًمٙمت٤مسمة٦م
ًمٞمً٧م واطمدة قمٜمد اًمٌنم أمجٕملم ومٙمذًمؽ إًمٗم٤مظ ًمٞمً٧م واطمةدة ﻫةل إظمةرى ،وًمٙمةـ
طم٤مٓت اًمٜمٗمس اًمتل شمٕمؼم قمٜمٝم٤م ﻫذه اًمٕمالُم٤مت اعمٌ٤محة متطابؼة قمٜمد امجٛمٞمةع يمةام شمٙمةقن
ــــــ
( )2اًم٘م٤مُمقس اعمقؾمققمل امجديد ًمٕمٚمقم اًمٚمً٤من ،أزواًمةد ديٙمةروا/ضمة٤من ُمة٤مري ؾمِمة٤ميٗمر ،شمرمجة٦م ُمٜمةذر قمٞمة٤مي،
اعمريمز اًم ٘م٤مذم اًمٕمري ،اًمدار اًمٌٞمْم٤م  ،اًمٓمٌٕم٦م اًم ٤مٟمٞم٦م 1003م ،ص.254
( )1دًمٞمؾ اًمٜم٤مىمد إديُ ،مٞمج٤من اًمرويكم وؾمٕمد اًمٌ٤مزقمل ،ص ،235 ،234واٟمٔمةر :اعمراية٤م اعمكدسمة٦م ،قمٌةد اًمٕمزيةز
محقدة ،ص.21
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إؿمٞم٤م اًمتل مت ٚمٝم٤م ﻫذه احل٤مٓت أيْم٤م ُمتٓم٤مسم٘م٦م" .
ومتٕمريةةػ أرؾمةةٓمق ًمٚمٕمالُمةة٦م يٗمٞمةةد أن اًمٚمٖمةة٦م أداة ًمٚمدًٓمةة٦م ؾمةةقا يم٤مٟمةة٧م ُمٜمٓمقىمةة٦م أو
ُمٙمتقسمة٦م .واًمرُمةةز قمٜمةةد أرؾمةةٓمق ٓ يٕمٜمةةل احلٞمٚمةة٦م أو إداة اًمٌالهمٞمةة٦م ًمٚمتٕمٌةةػم وًمٙمٜمةةف يٕمٜمةةل
اًمٕمالُم٦م ،واحل٤مٓت اًمٜمٗمًٞم٦م اًمتل شمرُمز ا٤م اًمٕمالُم٤مت قمالُمة٤مت ٕؿمةٞم٤م ُمقضمةقدة ظمة٤مرج
اًمٕم٘مؾ ،وأظمػما يٗمٞمدٟم٤م شمٕمريػ أرؾمٓمق أن ﻫٜم٤م شمٓم٤مسم٘م٤م ُمٌدئٞم٤م سمةلم اًمٕمالُمة٦م وُمة٤م شمرُمةز إزم
ﻫق ذم اًمٕمٍم احلدي٨م يرى سمػمس اًمٕمالُم٦م سم٤مقمتٌ٤مرﻫة٤م "ؿمةٞما٤م يٛم ةؾ سم٤مًمٜمًةٌ٦م ًمِمةخص ُمة٤م
()3

ؿمةةٞما٤م ذم ضمقاٟمٌةةف أو صةةٗم٤مشمف" وﻫةةق شمٕمريةةػ واؾمةةع يٛمٙمةةـ أن شمةةدظمؾ ذم ٟمٓم٤مىمةةف يمةةؾ
اًمتٕمريٗم٤مت احلدي ٦م ًمٚمٕمالُم٦م ،وٓ يٚمتزم ﻫةذا اًمتٕمريةػ سم٤معمٓم٤مسم٘مة٦م سمةلم اًمٕمالُمة٦م وُمة٤م شمِمةػم
إًمٞمف ،مم٤م ؾمٞم١مدي ٓ-طم٘م٤م ذم اًمتٖمػمات اًمتل ـمرأت قمغم ُمٗمٝمقم اًمٚمٖمة٦م ذم اًمٗمٙمةر اًمٖمةري-
إمم اٟمٕمدام ؿمٗم٤مومٞم٦م اًمٚمٖم٦م ُمـ يمقن (اًمداًم٦م ُمً٤موي٦م عم٤م شمدل قمٚمٞمف) إمم اٟمٕمدام شمٚمؽ اًمِمةٗم٤مومٞم٦م
مت٤مُم٤م.
ًم٘مد أصٌك٧م دراؾم٦م "اًمٕمالُمة٤مت" قمٚمةام ُمًةت٘مال قمةغم يةد ؾمقؾمةػم سمًةٌ٥م شمزايةد
آﻫتامم سم٤مًمٚمٖم٦م وُمزامحتٝم٤م ًمإلٟمً٤من واًمٕم٘مؾ ذم اًمٕمٍم احلدي٨م وسم٤مًمت٤مزم أصٌك٧م دراؾمة٦م
ؾمقؾمػم اًمٜمٛمقذج إول ًمٚمٌٜمٞمقي٦م اًمٚمٖمقي٦م وٟمٔمة٤مم اًمٕمالُمة٦م .وشمتكةدد ُمٕمة٤ممل ٟمٔمة٤مم اًمٕمالُمة٦م
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قمٜمد ؾمقؾمػم سم٠مهن٤م
" -2اًمٕمٚمؿ اًمذي جيٛمع إٟمً٤مق اعمختٚمٗمة٦م ًمٚمٕمالُمة٦م ،أو ُمة٤م حيٚمةق ًمٚمةٌٕمض شمًةٛمٞمتف
قمٚمؿ إٟمً٤مق ،ﻫق اًمًٞمٛمٞمقـمٞم٘م٤م ،واًمٜمًؼ اًمٚمٖمقي واطمد وم٘مط ُمـ ﻫذه إٟمً٤مق.
 -1اًمٕمالُم٦م مل شمٕمد شمدل قمةغم ي ظم٤مرضمٝمة٤م ،وًمٙمٜمٝمة٤م وطمةدة ذات وضمٝمةلم :أطمةد
وضمٝمٞمٝم٤م اًمدال وأظمر ﻫق اعمةدًمقل .وُمةـ صمةؿ جية٥م شمٖمٞمةػم اعمٕم٤مدًمة٦م اًم٘مديٛمة٦م :اًمٕمالُمة٦م=
ي إمم اًمٕمالُم٦م= دالُ/مدًمقل.
ــــــ
( )2اعمراي٤م اعمكدسم٦م ،قمٌد اًمٕمزيز محقدة ،ص.121
( )1اعمرضمع اًمً٤مسمؼ ص.122
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 -4اًمٕمالُم٦م اقمتٌ٤مـمٞم٦م وًمق يم٤من إُمر همػم ذًمؽ ًمتكدث اًمٜم٤مس مجٞمٕم٤م ًمٖم٦م واطمدة.
ُ -3مٕمٜمك اًمٕمالُم٦م داظمٚمٝم٤م وًمٞمس ذم اعمدًمقل أو ذم يمٞم٤من ظم٤مرضمل.
 -1قمٚمؿ اًمٚمٖم٦م يدرس اًمٕمالُم٤مت ذم اًمٚمٖم٦م langueوًمٞمس ذم اًمٙمالم .parole
 -2اًمٌٜم٤م أو ٟمًؼ اًمٕمالُم٤مت ٓ ،يٗمن وضمقد اعمٕمٜمك"

()8

ؾمٞمجتٝمد ٟمٍم أسمق زيد ًمػمسمط سملم ﻫذا اًمٕمٚمؿ اًمٖمةري امجديةد وسمةلم اًمةؽماث اًمٕمةري
ُمـ أضمؾ إطمداث طمريم٦م ضمدًمٞم٦م سملم وقمٞمٜم٤م اعمٕم٤مرص وسمةلم أصةقل ﻫةذا اًمةققمل ذم اًمةؽماث
اًمٕمري ،واؾمتٙمِم٤م سمٕمض ضمقاٟمٌف ،وُمـ أضمؾ وٌط يمٞمٗمٞم٦م اًمتٕم٤مُمؾ ُمع صم٘م٤مومة٦م اًمٖمةرب -
ذات اًمت٘مدم واحلْم٤مرة -سملم ُمـ ي٘مٌةؾ ُمٜمٝمة٤م يمةؾ ي دون ىمٞمةد أو حط سمًةٌ٥م متٞمزﻫة٤م
وُمقايمٌتٝم٤م ًمٚمٕمٍمة واحل٤مضمة٦م إًمٞمٝمة٤م 6وسمةلم ُمةـ يرومْمةٝم٤م سمٙمةؾ شمٗم٤مصةٞمٚمٝم٤م حمتٛمٞمة ً٤م سمة٤مًمؽماث
وُمتٛمًٙم٤م سمٛم٘مقٓشمف.
ي١ميمد ٟمٍم أسمق زيد أن ااد ُمـ دراؾمتف إصمٌ٤مت أن اًمةؽماث اًمٕمةري ي٘مةػ ُمقىمةػ
اًمٜمد ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م اًمٗمٙمر اًمٖمةري ،وأٟمةف ٓ ي٘مّمةد شمٗمًةػم اًمةؽماث ذم وةق ُمٗمة٤مﻫٞمؿ اًمٖمةرب،
وًمٙمـ ُمـ أضمةؾ أن شمًة٤مقمدٟم٤م اًمًةٞمٛمٞمقـمٞم٘م٤م ذم ايمتِمة٤م ﻫةذا اًمةؽماث واًمةققمل سمك٘مٞم٘مة٦م
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ووٕمٞمتٜم٤م اًم ٘م٤مومٞم٦م اًمراﻫٜم٦م.

()3

وؾمٜمك٤مول أن ٟمقو يمٞمػ رسمط ٟمٍم أسمق زيد سملم اًمٚمٖم٦م وسملم قمٚمةؿ اًمًةٞمٛمٞمقـمٞم٘م٤م،
ويمٞمػ أوم٤مد ُمـ قم٤ممل اًمٚمٖم٦م دي ؾمقؾمػم رائد اًمٌٜمٞمقي٦م اًمذي أؾمس قمٚمام ًمٚمٕمالُم٤مت وضمٕمةؾ
اًمٚمٖم٦م ومرقم٤م قمٜمف وذم ٟمٗمس اًمقىم٧م حمددة عمٜمٝمجةف .وُمةـ صمةؿ يمٞمةػ أصةٌ ﻫةذا اًمٕمٚمةؿ ﻫةق
اًمٌقاسم٦م اًمتل دظمؾ ُمٜمٝم٤م أسمق زيد إمم قم٤ممل اًمت٠مويؾ اعمٜمٗمت .
ي٘مرر أسمق زيد سم٠من وفمٞمٗم٦م اًمٚمٖم٦م ﻫل اًمٌٞمة٤من واإلٟمٌة٤م سمٛمٕمٜمةك اًم٘مةدرة قمةغم اًمتقاصةؾ
هبد ٟم٘مؾ اخلؼمة واعمٕمروم٦م سملم إضمٞم٤مل أو داظمؾ اعمجتٛمةع اًمقاطمةد 6وﻫةذه اًمٜمٔمةرة اًمتةل
ــــــ
( )2اعمراي٤م اعمكدسم٦م ،ص.125 ،124
( )1اٟمٔمر :إؿمٙم٤مًمٞم٤مت اًم٘مرا ة وآًمٞم٤مت اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.14 - 12

136

نصز أبو سيد ومنوذى يف التعامل مع الرتاخ (دزاض٘ حتلٔلٔ٘ ىكدٓ٘)

الباب األول

دمٕمةؾ اإلٟمًةة٤من ىمة٤مدرا قمةةغم شمٙمةقيـ شمّمةةقرات وُمٗمة٤مﻫٞمؿ ًمٚمٕمةة٤ممل ًمٞمًة٧م ظم٤مصةة٦م سمةة٤مًمؽماث
اًمٕمةةري اإلؾمةةالُمل ،سمةةؾ ﻫ ةل ٟمٔمةةرة ارشمٌٓمةة٧م سمةةققمل اإلٟمًةة٤من سمذاشمةةف ذم يمةةؾ اًم ٘م٤مومةة٤مت
واحلْمةة٤مرات .وذم اًمةةؽماث اإلؾمةةالُمل ُمٞمةةز اهلل اإلٟمًةة٤من سم٤مًمٕم٘مةةؾ قمةةغم سم٘مٞمةة٦م احلٞمقاٟمةة٤مت
وُمٙمٜمف سم٤مًم٘مدرة وآؾمتٓم٤مقم٦م ُمـ ظمقض همامر احلٞم٤مة ومم٤مرؾمتٝم٤م ،وُمٜمكةف اًمٚمٖمة٦م أداة ًمٜم٘مةؾ
()8

اعمٕمروم٦م ُمع سمٜمل ضمٜمًف .وعم٤م يم٤مٟم٧م وفمٞمٗم٦م اعمٕمروم٦م ﻫل آٟمت٘مة٤مل ُمةـ ُمٕمرومة٦م احلةقاس إمم
ُمٕمروم٦م اًمٕم٘مقل 6وم٢من أدوات ٟم٘مؾ ﻫذه اعمٕمروم٦م ؾمتتٕمدد ـمٌ٘مة٤م ًمتٕمةدد ﻫةذه اعمٕمة٤مر وشمٜمةقع
طم٤مضم٤مت اًمٌنم.
ُمـ ﻫٜم٤م يًتدقمل ٟمٍم أسمق زيد يمالُمة٤م ًمٚمجة٤مطمظ ذم يمت٤مسمةف (احلٞمةقان) سمة٠من اهلل ُمةٜم
اًمٌنم أصٜم٤موم٤م أرسمٕم٦م ذم قمٛمٚمٞم٦م اًمٌٞم٤من ﻫل اًمٚمٗمظ واخلط واإلؿم٤مرة واًمٕم٘مد.

()3

وجيٕمؾ ﻫذا

اًم ةرسمط سمةةلم وفمٞمٗمةة٦م اًمٚمٖمةة٦م وسمةةلم اعمٕمرومةة٦م اًمٕم٘مٚمٞمةة٦م صمةةؿ سمةةلم اعمٕمرومةة٦م اًمٕم٘مٚمٞمةة٦م وسمةةلم اًم٘مةةدرة
وآؾمتٓم٤مقم٦م 6سمٛم ٤مسم٦م ُم٘مدُم٦م عمةـ ضمة٤مؤوا سمٕمةد امجة٤مطمظ ًمٞمٛمٜمكةقا اًمٚمٖمة٦م وفمٞمٗمة٦م ظم٤مصة٦م ذم
إـم٤مر ٟمٔمري٦م اعمٕمروم٦م وذم شمّمقرﻫؿ قمـ اإلٟمً٤من واًمقضمقد .ويةرى أسمةق زيةد أن اعمًةٚمٛملم
ىمد اشمٗم٘مقا ُمـ ىمٌةؾ قمةغم طم٤مضمة٦م اًمٜمة٤مس ًمٚمنمةع سم٤مقمتٌة٤مر أن اًمٕم٘مةؾ ٓ يٛمٙمٜمةف آؾمةت٘مالل
سمٛمٕمرومةة٦م شمٗم٤مصةةٞمؾ اًمٕمٌةة٤مدة وٓ ـمرائ٘مٝمةة٤م ،وٓ شمٗم٤مصةةٞمؾ إطمٙمةة٤مم وُم٘م٤مصةةدﻫ٤م سمةةام ومةةٞمٝمؿ
 3002حبث
 002حبث
 2حبث

اعمٕمتزًم٦م أصك٤مب آدم٤مه اًمٕم٘مكم ،وأٟمف ٓ شمٕم٤مرض ذم اًمٜمٝم٤مي٦م سمةلم اًمٕم٘مةؾ واًمٜم٘مةؾ إذ ًمةٞمس
ذم اًم٘مرآن إٓ ُم٤م يقاومؼ اًمٕم٘مؾ ،ويٜم٘مؾ أسمق زيد ىمقل اًم٘م٤ميض قمٌد امجٌ٤مر" :وًمق ضمٕمؾ ذًمؽ
ــــــ
( )2اٟمٔمر :إؿمٙم٤مًمٞم٤مت اًم٘مرا ة وآًمٞم٤مت اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.13 ،14
( )1اٟمٔمر امج٤مطمظ ،احلٞمقان  31/2ي٘مقل امج٤مطمظ " :وذم ظمّمٚم٦م ظم٤مُمً٦م وإن ٟم٘مّم٧م ذم سمٚمةقغ ﻫةذه إرسمٕمة٦م ذم
ضمٝم٤ما٤م وم٘مد شمٌدل سمجٜمًٝم٤م اًمذي ووٕم٧م ومٞمف وﻫل ُم٤م أوضمد ُمـ صك٦م اًمدًٓم٦م ،وصدق اًمِمٝم٤مدة ،وووةقح
اًمؼمﻫة٤من ،ذم إضمةرام امج٤مُمةةدة واًمّمة٤مُمت٦م ،واًمًةة٤ميمٜم٦م اًمتةل ٓ شمتٌةلم وٓ حتةةس ،وٓ شمٗمٝمةؿ وٓ شمتكةةر  ،إٓ
سمداظمؾ يدظمؾ قمٚمٞمٝم٤م ،أو قمـ ممًؽ ظمكم قمٜمٝم٤م سمٕمد أن يم٤من شم٘مٞمٞمده ا٤م " راضمع ٟمٗمس اًمّمةٗمك٦م وٓ أقمٚمةؿ ِمل َمل
يًتدقمل ٟمٍم أسمق زيد ﻫذه اخلّمٚم٦م اخل٤مُمً٦م ويٜم٘مٚمٝم٤م ًمٞم٘مؽمب هب٤م ُمـ اًمذوق اًمّمةقذم اًمةذي يٜمتٍمة ًمةف رسمةام
ٕن امج٤مطمظ ضمٕمٚمٝم٤م أىمؾ دًٓم٦م ُمـ إرسمع اعمذيمقرة ،أو ًمقضمقد اؿمؽماـم٤مت شم٘مٞمدﻫ٤م يمّمك٦م اًمدًٓمة٦م وصةدق
اًمِمٝم٤مدة وووقح اًمؼمﻫ٤من ،وﻫذا ٓ يتك٘مؼ ذم اًمدًٓم٦م اًمذوىمٞم٦م.
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دًٓم٦م قمغم أٟمف ُمـ قمٜمد اهلل ُمـ طمٞم٨م ٓ يقضمد ذم أدًمتف إٓ ُمة٤م يًةٚمؿ قمةغم ـمري٘مة٦م اًمٕم٘مةقل
وُم٤م يقاوم٘مٝم٤م ،إُم٤م قمغم ضمٝم٦م احل٘مٞم٘م٦م ،أو قمغم اعمج٤مز ًمٙم٤من أىمرب".

()8

وﻫق ﻫٜم٤م يريد أن جيد عمٗمٝمقم اًمٕمالُم٦م سمٛمٕمٜم٤مﻫ٤م اعمذيمقر ؾمٚمٗم٤م ُمقـمب ىمدم ذم اًمؽماث
اإلؾمالُمل ومجٕمٚمٝم٤م ذم ُم٘م٤مسمؾ اًمدًٓم٦م ًمذا ٟمجده يٕمٚمـ أن امجٛمٞمةع يٜمٔمةرون إمم اًمٚمٖمة٦م اًمتةل
ﻫل أؾم٤مس اًمتٙمٚمٞمػ اًمنمقمل سم٤مقمتٌ٤مرﻫ٤م ٟمٔم٤مُم٤م دآ ذم اًمٜمًؼ اعمٕمرذم ٓ يٜمٗمّمؾ قمـ همػمه
ُمةةـ إٟمٔمٛمةة٦م .وسم٤مًمتةة٤مزم ومٛمٗمٝمةةقم اًمٕمالُمةة٦م ذم اًمًةةٞمٛمٞمقـمٞم٘م٤م ي٘م٤مسمٚمةةف قمٜمةةد أسمةةق زيةةد ُمٗمٝمةةقم
اًمدًٓم٦م ذم اًمؽماث.
ويةدقمؿ أسمةق زيةةد ومٙمرشمةف ﻫةةذه سمٜمٔمةرة اعمًةٚمٛملم ًمٚمٕمةة٤ممل سمقصةٗمف دًٓمةة٦م قمةغم وضمةةقد
اخل٤مًمؼ.
ي٘مقل ٟمٍم أسمق زيد" :وًمٕمؾ ذم يمؾ ذًمؽ ُم٤م يؼمر ًمٜمة٤م اًم٘مةقل سمة٠من ووةع اًمٚمٖمة٦م سمةلم
أٟمقاع اًمدٓٓت اًمٕم٘مٚمٞم٦م يٌم سم٠من اًمٕم٘مؾ اًمٕمري مل يٜمٔمر ًمٚمٖم٦م سمٛمٕمزل قمـ ٟمٔمةؿ اًمةدٓٓت
إظمرى ...ﻫذه اًمٜمٔمرة ًمٚمٖم٦م سمقصٗمٝم٤م ٟمٔم٤مُم٤م ُمةـ اًمةدٓٓت ٟمجةدﻫ٤م قمٜمةد يمةؾ اعمٗمٙمةريـ
اعمًٚمٛملم قمغم اظمتال ُمِم٤مرهبؿ وُمذاﻫٌٝمؿ وٟمكٚمٝمؿٟ ،مجدﻫ٤م قمٜمد أﻫؾ اًمًٜم٦م يمام ٟمجدﻫ٤م
قمٜمد اعمٕمتزًم٦م وإؿم٤مقمرة وٟمجدﻫ٤م يمذًمؽ قمٜمد اًمٗمالؾمٗم٦م واعمتّمقوم٦م"

()3

 3002حبث
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ويرى أٟمةف ٓ هيةؿ يم ةػما اظمةتالومٝمؿ ذم أصةؾ اعمقاوةٕم٦م ،سمةام أهنةؿ يتٗم٘مةقن قمةغم أن
قمالىم٦م إًمٗم٤مظ سمٛمٕم٤مٟمٞمٝم٤م أي سملم "اًمدال واعمدًمقل" ذم اًمٚمٖم٦م قمالىم٦م ووةٕمٞم٦م اصةٓمالطمٞم٦م،
وًمٙمـ أسمق زيد ي١ميمد قمغم وضمقب آٟمتٌ٤مه إمم أن اًمذيـ ٟمٗمقا أن شمٙمقن اعمقاوةٕم٦م ُمةـ اهلل
وأهن٤م سمنمي٦م 6يم٤من سمًٌ٥م رأهيةؿ أن اًمٚمٖمة٦م شمةرشمٌط دًٓمتٝمة٤م سم٤مإلؿمة٤مرات احلًةٞم٦م وإيةام ات
امجًد ،وﻫذا ٓ يٚمٞمؼ سمقصػ اًم٘مديؿ وٓ ؿمؽ 6ومٝمق ٓ ضم٤مرطم٦م ًمف.
ي٘مقل أسمق زيد" :اشمٗمؼ قمٚمام اعمًٚمٛملم إذن قمغم أن اًمٕمالىم٦م سملم اًمةدال واعمةدًمقل ذم
ــــــ
( )2اعمٖمٜملً ،مٚم٘م٤ميض قمٌد امجٌ٤مر  304/22واٟمٔمر :إؿمٙم٤مًمٞم٤مت اًم٘مرا ة وآًمٞم٤مت اًمت٠مويؾ ص.12 - 14
( )1إؿمٙم٤مًمٞم٤مت اًم٘مرا ة وآًمٞم٤مت اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.13
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اًمٚمٖم٦م-قمالىم٦م إًمٗم٤مظ سمٛمٕم٤مٟمٞمٝمة٤م -قمالىمة٦م ووةٕمٞم٦م اصةٓمالطمٞم٦م ،واظمتٚمٗمةقا ورا ذًمةؽ ذم
أصؾ اعمقاوٕم٦م ﻫؾ ﻫل ُمـ اهلل اسمتدا أم أن اعمقاوٕم٦م أؾم٤مؾمٝم٤م سمنمي إٟمً٤مين.
ومتتد ضمذور ﻫذا اخلال قمٛمٞم٘مة٦م ذم اًمٗمٙمةر اًمةديٜمل اإلؾمةالُمل ودمةد اة٤م دمٚمٞمة٤مت
يم ػمة وُمٔم٤مﻫر ُمتٕمددة ،ومٝمل شمٔمٝمر ذم ظمالومٝمؿ طمقل ىمْمٞم٦م ظمٚمةؼ اًم٘مةرآن وىمدُمةف ،ومتتةد
إمم ُمِمةةٙمٚم٦م اًمّمةةٗم٤مت اإلاٞمةة٦م ،ﻫةةؾ ﻫةةل قمةةلم اًمةةذات أم ﻫةةل زائةةدة قمةةغم اًمةةذات ،ودمةةد
()8

ضمذرﻫ٤م اًمٕمٛمٞمؼ ذم ىمْمٞم٦م اًمتقطمٞمد وٟمٗمل ُمِم٤مهب٦م اهلل شمٕم٤ممم ًمٚمٌنم"  .واعمٝمؿ ذم يمةؾ ﻫةذا
أن أسمق زيد يرى أن حط اعمقاوٕم٦م يٕمد حـمة٤م أؾم٤مؾمةٞم٤م ذم اًمدًٓمة٦م ،وﻫةذا اًمنمةط ﻫةق
اًمةةذي يةةدًمٜم٤م قمةةغم أن اًمٗمٙمةةر اإلؾمةةالُمل مل يٜمٔمةةر ًمٚمٖمةة٦م سم٤مقمتٌ٤مرﻫةة٤م ٟمٔم٤مُمةة٤م وطمٞمةةدا ُمةةـ
اًمٕمالُم٤مت ،ومل يٜمٔمر إًمٞمٝم٤م ُمٜمٗمّمٚم٦م قمـ أٟمٔمٛم٦م أظمةرى ُمةـ اًمٕمالُمة٤مت،

()3

هم٤مية٦م إُمةر أن

إؿم٤مقمرة واعمٕمتزًم٦م اشمٗم٘مقا قمغم سمٕمض إُمقر اعمٝمٛم٦م:
إول :أن اًمٚمٖم٦م شمٕمتؼم ٟمٔم٤مُم٤م دآ ذم اًمٜمًؼ اعمٕمرذم ًمٚمقضمقد اإلٟمً٤مين.
اًم ةة٤مين :اشمٗمةة٤مىمٝمؿ قمةةغم اًمتًةةقي٦م سمةةلم دًٓمةة٦م إصةةقات واإلؿمةة٤مرات واحلريمةة٤مت،
حيٓم٦م ؾمٌؼ اعمقاوٕم٦م ومٞمٝم٤م مجٞمٕم٤م.

()2

اًم ٤مًم٨م :يتٗم٘مقن قمغم أن " اًمتكقيؾ اعمج٤مزي" ُمـ طمؼ امجامقم٦م ،ويٜمٌٖمل أن خيْمع
 3002حبث
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ًمٚمٕمر وًمٚمٛمقاوٕم٦م أيْم٤م.

()3

أُم٤م قمٌد اًم٘م٤مﻫر امجرضم٤مين وم٘مد يم٤من أيم ر دىم٦م وحتديدا ذم ٟمٔمر أسمق زيد طملم ٟمٗمك قمةـ
أي وصػ ُمـ صٗم٤مت اًم٘مٌ أو احلًـ ،ي١ميمةد امجرضمة٤مين
إًمٗم٤مظ ُمـ طمٞم٨م ﻫل أًمٗم٤مظ ّ
ذم أهار اًمٌالهمة٦م إن إًمٗمة٤مظ (دمةري جمةرى اًمٕمالُمة٤مت واًمًةامت ،وٓ ُمٕمٜمةك ًمٚمٕمالُمة٦م
ــــــ
( )2إؿمٙم٤مًمٞم٤مت اًم٘مرا ة واًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.25
( )1اٟمٔمر :اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.34
( )4اٟمٔمر :اعمرضمع اًمً٤مسمؼ ص.31
( )3اٟمٔمر :اعمرضمع اًمً٤مسمؼ ص.205
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()8

واًمًٛم٦م .طمتك حيتٛمؾ اًمٌم ُم٤م ضمٕمٚم٧م اًمٕمالُم٦م دًمةٞمال قمٚمٞمةف وظمالومةف)  .وم٤مًمٕمالىمة٦م سمةلم
اًمدال واعمدًمقل إذن قمالىم٦م اقمتٌ٤مـمٞم٦م اصٓمالطمٞم٦م ،وإًمٗم٤مظ ُمةـ طمٞمة٨م ﻫةل قمالُمة٤مت ٓ
شمٖمػم ُمـ اعمدًمقل وٓ شمْمةٞمػ إًمٞمةف ؿمةٞما٤م ،يمةام أن اًمٕمالُمة٤مت اًمٚمٖمقية٦م ٓ شمٜمٌةب سمةذاا٤م قمةـ
اعمٕم٤مين اًمٕم٘مٚمٞم٦م سمؾ شمدل وشمِمػم قمٚمٞمٝم٤م سم٤معمقاوٕم٦م وآصٓمالحٕ 6ن اعمٕم٤مين ﻫل اًمتل شمدر
أوٓ صمؿ شمقوع إصقات ًمٚمدًٓم٦م قمٚمٞمٝم٤م،

()3

وﻫذه اًمٜمتٞمج٦م ﻫل اعمٝمٛم٦م قمٜمد ٟمٍم أسمق زيد

زيد ٕهن٤م ؾمق شم١مؾمس ًمف ومٙمةرة آٟمٗمةالت ُمةـ ىمٞمةد اًمٚمٗمةظ .وﻫةق ﻫٜمة٤م ُمقاومةؼ ًمٚمٓمةرح
()2

اًمًقؾمةةػمي اعمت٘مةةدم .ﻫةةذه اعمٕمةة٤مين ﻫةةل اًمتةةل يًةةٛمٞمٝم٤م أسمةةق طمةة٤مزم اًم٘مرـمةة٤مضمٜمل (صةةقر
إذﻫ٤من قمـ إؿمٞم٤م اعمقضمقدة ذم إقمٞم٤من).
وم٤مًمٕم٤ممل احليس يتكةقل ذم اًمةذﻫـ إمم جمٛمققمة٦م ُمتخٞمٚمة٦م ُمةـ اًمّمةقر واعمٗمة٤مﻫٞمؿ ،صمةؿ
يتكقل ُمـ ﻫذا اًمقضمقد اًمذﻫٜمل إمم دٓٓت صقشمٞم٦م وُمـ صمؿ إمم رُمقز يمت٤مسمٞم٦م.

()3

ي٘مقل أسمق زيد" :إن ُم٤م يٓمرطمف طم٤مزم ذم ﻫةذا اًمةٜمص ي٘مةٞمؿ اًمٕمالىمة٦م سمةلم اًمةدٓٓت
اًمّمقشمٞم٦م واًمرُمقز اًمٙمت٤مسمٞم٦م قمغم أؾم٤مس ُمـ اًمؽماسمط اًمةدٓزم ،طمٞمة٨م شم٘مةٞمؿ اًمرُمةقز اخلٓمٞمة٦م
اًمٙمت٤مسمٞم٦م ﻫٞما٤مت إًمٗم٤مظ -اًمّمقر اًمًٛمٕمٞم٦م قمٜمد ؾمقؾمػم -ذم إومٝم٤مم .وم٢مذا ىم٤مُم٧م ﻫٞما٤مت
إًمٗم٤مظ ذم إومٝم٤مم اؾمتدقم٧م -سمٓمري٘م٦م اًمدًٓم٦م اإلؿم٤مري٦م -اًمّمقر اًمذﻫٜمٞم٦م .وﻫٙمذا ٟمجد
 3002حبث
 002حبث
 2حبث

ــــــ
( )2أهار اًمٌالهمةة٦م ًمٕمٌ ةد اًم٘مةة٤مﻫر امجرضمةة٤مين ،حت٘مٞمةةؼ حمٛمةةقد ؿمةة٤ميمرُ ،مٙمتٌةة٦م اخلةة٤مٟمجل اًمٓمٌٕمةة٦م إومم2552 ،م
 140/1واٟمٔمر إؿمٙم٤مًمٞم٤مت اًم٘مرا ة وآًمٞم٤مت اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.32
( )1اٟمٔمر :إؿمٙم٤مًمٞم٤مت اًم٘مرا ة وآًمٞم٤مت اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.35
( )4أسمق طم٤مزم اًم٘مرـم٤مضمٜمل ،طم٤مزم سمـ حمٛمد سمـ طمًـ ،اسمـ طم٤مزم اًم٘مرـم٤مضمٜمل ،أسمق احلًـ :أدية٥م ُمةـ اًمٕمٚمةام ًمةف
ؿمٕمرُ .مـ أﻫؾ ىمرـم٤مضمٜم٦م سمنمىمل إٟمدًمس ،وًمد قم٤مم  204ﻫة شمةقذم قمة٤مم  243ﻫةةً ،مةف شمةثًمٞمػ ُمٜمٝمة٤مُ :مٜمٝمة٤مج
اًمٌٚمٖم٤م وهاج إدسم٤م ذم اًمٌالهمة٦م .وًمةف ديةقان ؿمةٕمر ،وﻫةق صة٤مطم٥م (اعم٘مّمةقرة) اًمتةل حطمٝمة٤م اًمنمةيػ
اًمٖمرٟمةة٤مـمل ذم يمتةة٤مب ؾمةةامه (رومةةع احلجةة٥م اعمٜمِمةةقرة قمةةغم حم٤مؾمةةـ اعم٘مّمةةقرة) ،راضمةةع إقمةةالم ًمٚمةةزريمكم
(.)215/1
( )3اٟمٔمر :إؿمٙم٤مًمٞم٤مت اًم٘مرا ة وآًمٞم٤مت اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.35
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أٟمٗمًٜم٤م ذم قمالىم٤مت دًٓمٞم٦م ىم٤مئٛم٦م قمغم اًمؽماسمط سملم اًمٓمروملم".

()8

ﻫذه اًمٕمالىم٤مت يمام يرى أسمةق زيةد ُمٌٜمٞمة٦م قمةغم شمٚمةؽ اًمتّمةقرات واعمٗمة٤مﻫٞمؿ اًمذﻫٜمٞمة٦م
اًمتل حتٛمٚمٝم٤م امجامقم٦م ذم وقمٞمٝم٤م وذم ٓ وقمٞمٝم٤م مم٤م جيٕمٚمٜم٤م ٟمِمةٕمر أن (اًمٚمٖمة٦م) ذم ىمٚمة٥م اًم ٘مة٤مذم
ذم مجٞمةةةع دمٚمٞم٤مشمةةةف ؾمةةةقا يم٤مٟمةةة٧م ذم إقمةةةرا أو اًمت٘م٤مًمٞمةةةد أو إٟمةةةامط واًمًةةةٚمق أو
()3

آطمتٗمةة٤مٓت واًمِمةةةٕم٤مئر اًمديٜمٞمةةة٦م أو اًمٗمٜمةةةقن .ويةةدقمؿ ﻫةةةذا اًمةةةرأي سم٘مةةةةةقل قمةةةةةٚمام
اًمًٞمٛمٞمةقـمةٞم٘م٤م " :اًم ٘م٤موم٦م قمٌ٤مرة قمةـ أٟمٔمٛمة٦م ُمتٕمةددة ُمريمٌة٦م ُمةـ اًمٕمالُمة٤مت ي٘مةع ذم ىمٚمة٥م
اعمريمز ُمٜمٝم٤م (ٟمٔم٤مم اًمٕمالُم٤مت اًمٚمٖمقي٦م) ٕٟمف ﻫق (اًمٜمٔمة٤مم) اًمةذي شمٜمكةؾ إًمٞمةف شمٕمٌػمية٤م سمة٤مىمل
إٟمٔمٛم٦م ذم ُمًتقى اًمدرس واًمتكٚمٞمؾ اًمٕمٚمٛمٞملم"

()2

ﻫذا حتٚمٞمةؾ ٟمٍمة أسمةق زيةد عمٗمٝمةقم اًمٕمالُمة٦م قمٜمةد اعمتٙمٚمٛمةلم واًمٌالهمٞمةلم ،أُمة٤م قمٜمةد
اعمتّمقوم٦م وم٤مُٕمر أيم ر ووقطم٤م ذم ٟمٔمره وأيم ةر دىمة٦م يمةذًمؽ وذًمةؽ ٕن شمّمةقر اعمتّمةقوم٦م
ًمٚمقضمقد ي٘مقم قمغم يمقٟمف دمٚمٞمة٤مت وُمٔمة٤مﻫر حل٘مٞم٘مة٦م واطمةدة سم٤مـمٜمة٦م ،ﻫةل احل٘مٞم٘مة٦م اإلاٞمة٦م.
وم٤مسمـ قمري ي٘مةٞمؿ ُمقازٟمة٦م سمةلم طمةرو اًمٚمٖمة٦م وسمةلم ُمراشمة٥م اًمقضمةقد ،ومٙمةؾ ُمرشمٌة٦م شمةرشمٌط
سمكر ُمةـ طمةرو اًمٚمٖمة٦م وﻫةذه احلةرو ذم طم٘مٞم٘متٝمة٤م إٟمةام ﻫةل طمةرو اًمٚمٖمة٦م اإلاٞمة٦م
وًمٞمً٧م طمرو اًمٚمٖم٦م اًمٌنمي٦م اًمّمقشمٞم٦م اًمتل ﻫةل جمةرد اًمٔمة٤مﻫر ًمتٚمةؽ احلةرو اًمٌ٤مـمٜمة٦م
 3002حبث
 002حبث
 2حبث

وسم٤مًمت٤مزم ومة "ًمٚمٙمالم اإلال ُمًتقي٤منُ :مًتقى اًمٙمالم اًمقضمقدي اًمةذي يةتجغم ذم فمٝمةقر
أقمٞم٤من اعمٛمٙمٜم٤مت ،وُمًتقى اًمٙمالم اًمٚمٖمقي اًمذي يتجغم ذم اًمٜمص اًم٘مرآين"

()3

إن اًمٗمٙمر اًمّمقذم جيٕمةؾ اعمقضمةقدات ﻫةل يمٚمةامت اهلل اؾمةتدًٓٓ سم٘مةقل اهلل شمٕمة٤ممم:
(ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ

ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ) [نقًراٌ ]67 :وم٤مًمٕم٤ممل يمٚمف ذم اًم٘مرآن قمٌة٤مرة قمةـ قمالُمة٤مت وآية٤مت

ــــــ

( )2إؿمٙم٤مًمٞم٤مت اًم٘مرا ة وآًمٞم٤مت اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.40
( )1اٟمٔمر :اًمٜمص واًمًٚمٓم٦م واحل٘مٞم٘م٦مٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.40
( )4اعمرضمع اًمً٤مسمؼ ص.42
( )3إؿمٙم٤مًمٞم٤مت اًم٘مرا ة وآًمٞم٤مت اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.44
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()8

شمدل قمغم وطمداٟمٞم٦م اعمةقمم ضمةؾ وقمةال ،وم٤معمتّمةقوم٦م سمٜمة٤م قمةغم ﻫةذا اًمٓمةرح -ذم ٟمٔمةر أسمةق
زيةةد -يٜمٓمٚم٘مةةقن ذم شمّمةةقرﻫؿ (ًمٚمٖمةة٦م) ُمةةـ ُمٜمٔمةةقر ؾمةةٞمٛمٞمقـمٞم٘مل يتٜم٤مؾمةة٥م وُمٕمت٘مةةدﻫؿ
وومٝمٛمٝمؿ اًمديٜمل ،ومٝمؿ حيقًمقن اًمقضمقد يمٚمف إمم ٟمص يِمػم إمم ىم٤مئٚمةف ويةدل قمٚمٞمةف ويةتجغم
ذم يمؾ اعمٔم٤مﻫر اًمتل شمٕمد (اًمٚمٖم٦م) إطمداﻫ٤م.

()3

سمٕمد ﻫذا اًمٕمةرض اًمةذي ىمدُمةف أسمةق زيةد ذم

رسمط اًمٕمالُم٦م سم٤مًمؽماث اإلؾمالُمل قمـ ـمريؼ ضمٕمٚمٝم٤م ذم ُم٘م٤مسمؾ اًمدًٓم٦م حيؼ ًمٜم٤م أن ٟمتًة٤م ل
قمـ اًمٜمتٞمج٦م اًمتل يريد أسمق زيد اًمقصقل إًمٞمٝم٤م واًمتل وٓ سمد ؾمتخدم ُمنموقمف اًمت٠مويكم!!
إن ٟمٍم أسمق زيد يريد أن خيٚمص ُمـ ﻫذه اعم٘مدُم٤مت إمم أن آؾمةتدٓل اًمةذي قمٜمة٤مه
اعمت٘مدُمقن وظمّمقص٤م قمٌد اًم٘م٤مﻫر امجرضم٤مين ﻫق آؾمتدٓل اًمٕم٘مةكم اًمةذي جيٕمةؾ اعمتٚم٘مةل
ُمِم٤مريم٤م ذم صٜمع اًمٜمص قمـ ـمريؼ اًمت٠مويةؾ ،وﻫةذا يٙمةقن سمًةٌ٥م رسمةط اًمدًٓمة٦م اًمٚمٖمقية٦م
سم٤مًمدًٓم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م ذم شمراصمٜم٤م اًمٕمري ،وذم ﻫذا إظمػم ي٘مقل ٟمٍم أسمق زيةد" :إن اًمٕمالىمة٦م سمةلم
اًمدال واعمدًمقل  -ذم اًمٕمٌ٤مرة اعمج٤مزي٦م  -يمةام يٗمٝمٛمٝمة٤م قمٌةد اًم٘مة٤مﻫر يٛمٙمةـ أن شمرؾمةؿ قمةغم
اًمٜمكق اًمت٤مزم:
اًمٕمٌ٤مرة اًمٚمٖمقي٦م (دال) > اعمٕمٜمك ( اعمٕمٜمك إول) ُمدًمقل.
()2

اعمٕمٜمك إول (دال) > اعمٕمٜمك اًم ٤مين (ُمٕمٜمك اعمٕمٜمك) ُمدًمقل" .
 3002حبث
 002حبث
 2حبث

وﻫذا اًمذي يٜم٘مٚمف ٟمٍم أسمق زيد قمـ قمٌد اًم٘م٤مﻫر ﻫةق ذم اًمقاىمةع اًمتٓمةقير اًمةذي ىمة٤مم
سمف دي ؾمقؾمػم طملم دمٜم٥م اؾمتخدام ُمّمٓمٚمكل " اًمٚمٗمظ واعمٕمٜمك" وأسمةداام سمٛمّمةٓمٚمكل
" "اًمدال واعمدًمقل" سم٤مقمتٌ٤مره٤م حيةٞمالن إمم اعمٗمٝمةقم اًمةذﻫٜملٕ 6هنةام يةدٓن قمةغم ضمة٤مٟمٌل
اًمٕمالُم٦م اًمٚمٖمقي٦م اًمتل ٓ شمدل قمغم ي .

()3

ــــــ
( )2اٟمٔمر :اًمٜمص واًمًٚمٓم٦م واحل٘مٞم٘م٦مٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.44
( )1اٟمٔمر :إؿمٙم٤مًمٞم٤مت اًم٘مرا ة وآًمٞم٤مت اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.42
( )4اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.224
( )3اٟمٔمر :اًمٜمص واًمًٚمٓم٦م واحل٘مٞم٘م٦مٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.35
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(وم٤مًمٕمالُم٦م اًمٚمٖمقي٦م) قمٜمد دي ؾمقؾمػم "قمٌ٤مرة قمةـ وطمةدة ٟمٗمًةٞم٦م ُمزدوضمة٦م يةؽماسمط
ومٞمٝمةة٤م اًمٕمٜمٍمةةان (اعمٗمٝمةةقم واًمّمةةقرة اًمًةةٛمٕمٞم٦م) ارشمٌ٤مـمةة٤م وصمٞم٘مةة٤م سمكٞمةة٨م يتٓمٚمةة٥م وضمةةقد
()8

أطمده٤م وضمقد اًم ٤مين"  .ويًتدل أسمق زيد هبذا اعمٕمٜمك قمغم أن ﻫٜم٤م "شمداظمال دًٓمٞم٤م" أو
"ؾمٛمٓم٘م٦م" ذم اًمدًٓم٦م اًمٚمٖمقي٦م ،مم٤م ي١ميمد ارشمٌ٤مط اًمدًٓمة٦م اًمٚمٖمقية٦م سمٖمػمﻫة٤م ُمةـ اًمةدٓٓت
اًمقضمقديةة٦م .وي١ميمةةد أسمةةق زيةةد أظمةةػما أن (ﻫةةذا اًمةةؽماث وإن شمٕمةةددت ُمداظمٚمةةف وـمرائةةؼ
اًمتٗمٙمػم ومٞمف ئمؾ شمراصم٤م ذا ُمالُم قم٤مُمة٦م قمةغم ُمًةتقى اًمٗمٙمةر اًمٚمٖمةقي واًمٌالهمةل ،أو قمةغم
ُمًتقى اًمٜمٔمر اًمٗمٚمًٗمل واًمٙمالُمل ،أو قمغم ُمًتقى اًمتجرسم٦م اًمّمقومٞم٦م)

()3

وٓ ي٘مػ ٟمٍم أسمق زيد قمٜمد ﻫذه اًم٘مرا ة آؾمتٙمِم٤مومٞم٦م ذم اًمؽماث اًمٕمري سمؾ يٜمت٘مةؾ
خلٓمقة أيم ر ضمرأة ذم حتٚمٞمؾ اًمٜمص اًم٘مرآين وقمغم طمد شمٕمٌػمه ﻫق يرى سم٠مهن٤م ُمٖم٤مُمرة شمًتكؼ
اخلقض سمًٌ٥م ُم٤م شمٕمرض ًمف اًمٜمص اًم٘مرآين ذم ٟمٔمره ُمـ مجقد ذم اًمتٗمًػم واًمنموح اًمتل
شمرايمٛم٧م قمٚمٞمف ُمٜمذ اًم٘مرن إول طمتك هن٤مي٦م اًم٘مرن اخل٤مُمس ااجري.
يٙمرر ٟمٍم أسمق زيد ذم يمؾ ُمقوققم٤مت طمدي ف قمـ حتٚمٞمةؾ اًمةٜمص اًم٘مةرآين ُمرضمٕمٞمة٦م
ًمٖم٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ًمٚمً٤من اًمٕمةري ذم إـمة٤مر اًمتةداول اًمتة٤مرخيل ذم ضمزيةرة اًمٕمةرب ويٜمت٘مةد
اًمٗمٝمؿ احلرذم اذه اًمٚمٖم٦م سمًٌ٥م ُمرضمٕمٞمة٦م اًمٚمٖمة٦م إم يمةام يٜمت٘مةد اًمتقؾمةع طمةد اًمتجة٤موز ذم
 3002حبث
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 2حبث

ومٝمؿ اًمٜمص ُمـ ظمالل إؾم٘م٤مط سمٕمةض اًمةدٓٓت قمةغم ًمٖمة٦م اًمةٜمص ذم طمةلم أن اًمٚمًة٤من ٓ
حيتٛمٚمٝم٤م.

()2

اذا يٗمؽمض ٟمٍم أسمق زيد ذم سمك ف ذم قمٚمؿ اًمًٞمٛمٞمقـمٞم٘م٤م أن ٟمٔم٤مم اًمٜمص اًم٘مةرآين ٓ
ي٘مػ قمٜمد ٟم٘مٚمف ًمٌٕمض إًمٗم٤مظ ُمـ اعمقاوٕم٦م اًمٚمٖمقي٦م إمم آصٓمالح اًمنمقمل ،سمؾ يٙمٛمـ
ذم أن طمدود اًمٜمٔم٤مم اًمٚمٖمقي ًمٚمٜمص يتجة٤موز ذًمةؽ إمم شمِمةٙمٞمؾ آضمروُمٞمة٦م ظم٤مصة٦م سمة٤مًمٜمص
شمٌدأ سم٤مًمّمقل وم٤مًمٍمذم وُمةـ صمةؿ إمم شمِمةٙمٞمؾ ٟمًةؼ ٟمكةقي ودٓزم ظمة٤مص .ويٕمةزز ﻫةذا

ــــــ

( )2اًمٜمص واًمًٚمٓم٦م واحل٘مٞم٘م٦مٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.35
( )1إؿمٙم٤مًمٞم٤مت اًم٘مرا ة وآًمٞم٤مت اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.222
( )4اٟمٔمر :اًمٜمص واًمًٚمٓم٦م واحل٘مٞم٘م٦مٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.123
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اًم٘مقل سمام ي ػمه دوُم٤م ذم آؾمتٗم٤مدة ُمـ حتٚمٞمؾ (ٟمٔمري٦م اًمٜمٔمؿ) قمٜمةد قمٌةد اًم٘مة٤مﻫر امجرضمة٤مين
يمام ؾمٌؼ شمقوٞمكف .ﻫذا آومؽماض اًمذي يٓمرطمف ٟمٍم ﻫٜم٤م يٗمت ًمف اومؽماو٤م آظمةر أو رسمةام
ُمٜمٝمج٤م آظمر يتٕمٚمؼ سمٓمٌٞمٕم٦م اًمٚمٖم٦م اًمديٜمٞم٦م ًمٞمس ُمـ طمٞمة٨م شمِمةٙمٚمٝم٤م ذم سمٜمٞمة٦م اًمٚمًة٤من ،وًمٙمةـ
ُمـ طمٞم٨م شمِمٙمٞمٚمٝم٤م ًمٌٜمٞم٦م اًمٚمٖم٦م إم طمتك أصٌك٧م اًمٚمٖم٦م إم ومرقم٤م ذم سمٜمٞمة٦م اًمٚمٖمة٦م اًمديٜمٞمة٦م
وﻫذا ٓ يٛمٙمـ أن حيةدث سمًةٌ٥م قمٛمٚمٞمة٤مت اًمتكقيةؾ اًمةدٓزم اًمًٌةٞمٓم٦م أو اًمٗمردية٦م ُمٝمةام
شمٕمددت وًمٙمٜمف حيدث قمؼم حتقيؾ اًمٚمٖم٦م ذم جمٛمٚمٝم٤م ُمةـ يمقهنة٤م ٟمٔم٤مُمة٤م ُمةـ اًمٕمالُمة٤مت دآ
()8

إمم أن شمٙمقن ﻫل ذاا٤م "قمالُم٦م" ذم اًمٜمٔم٤مم اًمدال ًمٚمٖم٦م اًمديٜمٞم٦م .
ي٘مقل شمػمي اجيٚمتقن:

()3

"إن ىمٞمٛم٦م اًمٜمص ،شمتكدد سمّمةٞمٖم٦م اٟمةدراضمٝم٤م اعمْمة٤مقمٗم٦م ذم

اًمتِمٙمٞمؾ اإليديقًمقضمل ،وذم اًمٜمًؾ اعمتقاومر ُمةـ اخلٓمة٤مب إدي ،هبةذه اًمٓمري٘مة٦م يةدظمؾ
اًمٜمص ذم قمالىم٦م ُمع ؾمٚمًٚم٦م حمدودة دوُمة٤م ُمةـ اًم٘مةٞمؿ وآﻫتامُمة٤مت واحل٤مضمة٤مت واًم٘مةقى
واًمٓم٤مىم٤مت اعمكددة شم٤مرخيٞم٤م واًمتل حتٞمط سمةف :إٟمةف ٓ يٕمةؼم قمةـ ،وٓ يٕمٞمةد إٟمتة٤مج ُم ةؾ ﻫةذه
إؿمةةٞم٤م ٕ -ن اًمةةٜمص ُمّمةةٜمقع ُمةةـ اًمٙمٚمةةامت ٓ ُمةةـ احل٤مضمةة٤مت  -سمةةؾ إٟمةةف يٌٜمةةل ٟمٗمًةةف
ويِمٙمٚمٝم٤م داظمٚمٞم٤م ذم قمالىم٦م ُمـ اًمٕمالُم٤مت اإليديقًمقضمٞم٦م اًمتل يِمٙمؾ ٟمٔم٤مُمٝم٤م اًمرُمزي"

()2

وًمتقوةةٞم قمٛمٚمٞمةة٦م "اًمًةةٛمٓم٘م٦م" اًمتةةل يًةةٕمك ٟمٍمة إلصمٌ٤ماةة٤م واؾمةةتٕماما٤م ذم حتٚمٞمةةؾ
 3002حبث
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اًمٜمص وومٝمٛمف وم٢مهن٤م قمٌ٤مرة قمـ قمٛمٚمٞم٦م اًمتكقل اًمدٓزم وذًمؽ قمـ ـمريةؼ حتقيةؾ (اًمدًٓمة٦م
ــــــ
( )2اٟمٔمر :اًمٜمص واًمًٚمٓم٦م واحل٘مٞم٘م٦مٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.122 ،121 ،
( )1شمػميٜمتس ومراٟمًٞمس إجيٚمتقن (وًمد ذم  11ؿمٌ٤مط  2534ذم ُمديٜم٦م ؾم٤مًمٗمقرد) ﻫق أطمد أﻫؿ اًمٌ٤مطم لم واًمٙمتة٤مب
ذم اًمٜمٔمري٦م إدسمٞم٦م ويٕمةد ُمةـ أيم ةر اًمٜم٘مة٤مد إدسمٞمةلم شمة٠مصمػم ًا سمةلم اعمٕمة٤مرصيـ ذم سمريٓم٤مٟمٞمة٤م .وﻫةق أؾمةت٤مذ إدب
اإلٟمجٚمٞمزي طم٤مًمٞم ً٤م ذم ضم٤مُمٕم٦م ٟٓمًٞمًؽم وﻫق أؾمت٤مذ زائر ذم ضم٤مُمٕمة٦م إيرًمٜمةدا اًمقـمٜمٞمة٦م ،ضمقًمةقاي .يٛم ةؾ شمةػمي
اجيٚمتقن إمم ضم٤مٟم٥م اًمٜم٤مىمد آُمريٙمل ومريدريؽ ضمٞمٛمًقن ،ضمٞمؾ اًمٜم٘م٤مد اعم٤مريمًلم اعمٕم٤مرصيـً ،مٙمةـ ٓسمةد ُمةـ
اًمتٜمّمٞمص قمغم أن إحل٤مق ٟمٕم٧م اًمٜم٤مىمد اعم٤مريميس سمتػمي اجيٚمتقن ٓ جيكم أي همٛمةقض ،شمةػمي اجيٚمتةقن -أوﻫة٤مم
ُم٤م سمٕمد احلداصمف  -شمرمج٦م ُمٜمل طم٤مُمد ؾمالم  -دار احلقار ًمٚمٜمنم واًمتقزيع .1002 ،
( )4اًمٜم٘مد وإيديقًمقضمٞم٦م ،شمػمي اجيٚمتقن ،شمرمج٦م ومخري ص٤مًم  ،اعم١مؾمً٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمدراؾم٤مت واًمٜمنم (سمػموت -
ًمٌٜم٤من) 2551م ص.125
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اًمٙمٚمٞم٦م) اًمتل ٟمتج٧م أصال قمـ ـمريؼ قمالىم٤مت اًمؽميمٞم٥م ذم إٟمامط اًمٌالهمٞمة٦م إمم (قمالُمة٦م
يمٚمٞم٦م) حتٞمؾ إمم دًٓم٦م أظمرى ،ﻫل أؿمٌف سم٤مٕي٘مقٟم٦م يٜمت٘مؾ ُمـ ظمالا٤م ُمـ اعمٕمٜمك اًمٔمة٤مﻫر إمم
ُمٕمٜمك آظمر يٜمِم٠م ُمـ ظمةالل اعمٕمٜمةك إول ،وسم٤مًمتة٤مزم شمٜمت٘مةؾ اًمٚمٖمة٦م ُمةـ جمة٤مل اعمقاوةٕم٦م إمم
جم٤مل آؾمتدٓل اًمٕم٘مكم اًمذي ًمٞمس ًمف قمالىم٦م سم٤مًمٚمٖم٦م إم ،وﻫذا ﻫق اًمٗمرق سملم اًمٕمالُم٤مت
اًمٚمٖمقي٦م واًمٕمالُم٤مت اًمًٛمٞمقـمٞم٘مٞم٦م وم٤مًمٕمالُم٤مت اًمٚمٖمقي٦م شم٘مقم دًٓمتٝم٤م يمام ؾمٌؼ قمغم اًمٕمر
واعمقاوٕم٦م ،أُم٤م اًمٕمالُم٤مت اًمًةٛمٞمقـمٞم٘مٞم٦م ومٚمةٞمس ُمةـ اًميةوري أن شم٘مةقم قمةغم ي ُمةـ
ذًمؽ.

()8

يًتِمةةٝمد ٟمٍمةة أسمةةق زيةةد قمةةغم ﻫةةذا اًمٗمٝمةةؿ سمتٛم ةةؾ ىمةة٤مرئ اًم٘مةةرآن اعمًةةٚمؿ اةةذه
اًمٕمالُمةة٤مت/أيةة٤مت ،سمةةام شمةةدل قمٚمٞمةةف ُمةةـ "ُمٕم٘مةةقل" دون اًمتقىمةةػ قمٜمةةد اًمٕمالُمةة٦م ذااةة٤م،
()3

وم٤مًمدًٓم٦م اًمتل يتٛم ٚمٝم٤م اًم٘م٤مرئ ﻫل حمقر آﻫتامم وٟم٘مٓم٦م اًمؽميمٞمز .وﻫذه اًمٕمالُمة٤مت يمةام
ي٘مقل أيمؼم ُمةـ اًمٙمةقن واًمتة٤مريخ ،ومٝمةل شمٕمٜمةل يمةؾ ُمة٤م يتٕمٚمةؼ سمٛمٗمةردات اًمةٜمص سمةام ومٞمٝمة٤م
احلةةدود وإطمٙمةة٤مم اًمنمةةقمٞم٦م اًمةةقاردة ذم اًمةةٜمص ويةةتؿ اًم ةدُم٩م سمةةلم اًم٘مةةرا ة ،واًمت٠مُمةةؾ،
واًمٗمٝمؿ ،واًمتٕمٌد ،وشمٜمٛمكل اًمٗمروق سمٞمٜمٝم٤م يمام اٟمٛمك٧م سمةلم اًمٕمة٤ممل واًمةٜمص 6وسمةلم اًمةٜمص
وإطمٙم٤مم .وﻫٜم٤م حتديدا يّمؾ ٟمٍم أسمةق زيةد عم ةؾ ُمة٤م ىم٤مًمة٧م سمةف اعمتّمةقوم٦م وﻫةق أن ٟمةرى
()2
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"اًمقضمقد" يمالُم٤م إاٞم٤م ُمًتدٓ سم٘مقًمف شمٕم٤ممم( :ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ) [انكه

.]665 :

إن اقمتامد أسمق زيد قمغم اًمًٞمٛمٞمقـمٞم٘م٤م اًمٌٜمٞمقي٦م أول إُمر ﻫق اًمذي ضمٕمٚمف يتٌٜمك ومٙمرة
شمٕمدد اًمدٓٓت وإن يم٤من ؾمٞمجد ذم اًمتٗمٙمٞمٙمٞم٦م ٓطم٘م٤م اعمج٤مل إرطم٥م عمٜمٝمجف اًمتة٠مويكم،
وم٤مًمٜمٔمري٦م اًمٌٜمٞمقي٦م شمٚم قمغم "قمدم وضمقد ُمرضمٕمٞم٦م مجٛمٞمع اًمٚمٖم٤مت ي٘مّمةد هبة٤م ومةؽ ُمٗم٤مرىمة٦م
اًمداظمؾ/اخل٤مرج ،وختٓمل ٟمٔمري٦م ازدواج احل٘مٞم٘م٦م أو اعمٕمروم٦م ،وشمٗمًػم إسمداقمٞمة٦م اًمٚمٖمة٦م ُمةـ
ــــــ
( )2اٟمٔمر :اًمٜمص واًمًٚمٓم٦م واحل٘مٞم٘م٦مٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.124 ،123
( )1اٟمٔمر :اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.124
( )4اٟمٔمر :اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.125
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()8

وﻫذا يتجغم ذم شمّمقر ؿمؽمواس ًمٚمٕمالُم٦م 6ومٝمق وإن يم٤من سمٜمك شمّمقره قمغم ُم٤م أؾمًف
دي ؾمقؾمػم طمٞم٨م اؾمتخدم ٟمٗمةس اعمٕم٤مدًمة٦م قمةـ اًمٕمالىمة٦م سمةلم اًمةدال واعمةدًمقل يمةقضمٝملم
ًمٚمٕمالُم٦م ،وشمٌٜمك ُم٘مقٓشمف ذم اؾمت٘مالل اًمٜمًؼ اًمٚمٖمقي قمـ اعمرضمٕمٞم٦م اخل٤مرضمٞم٦م.
وأن اعمٕمٜمةةك ٓ وضمةةقد ًمةةف إٓ داظمةةؾ اًمٜمًةةؼً 6مٙمٜمةةف خيتٚمةةػ قمةةـ ؾمقؾمةةػم سم٤مﻫتامُمةةف
سمِمٙمؾ واو (سم٤معمدًمقل) ًمٞمخرج ذم هن٤مي٦م إُمر سمٜمت٤مئ٩م شمٌ٤مقمده قمـ اًمٌٜمةقيلم وشم٘مرسمةف ُمةـ
اعمٜمٝم٩م اًمتٗمٙمٞمٙمل اًمذي ي١مُمـ سمتٕمدد اعمٕم٤مين واًمدٓٓت.
ًم٘مةةد "يمةة٤من ُمقىمةةػ ؿمةةؽماوس اعمٌةةدئل ،واًمةةذي ؿمةة٤مريمف ومٞمةةف قمةةدد ُمةةـ اًمٌٜمٞمةةقيلم
()3

اًمٗمرٟمًٞملم اعمٕم٤مرصيـ ُم ةؾ سمة٤مرت وومقيمةقه ،ﻫةق أن اًمةدال ٓ يٛم ةؾ ُمِمةٙمٚم٦م ًمٚمتٗمًةػم،
ومًقا يم٤من اًمدال وطمدة ًمٖمقي٦م أو ٟمً٘م٤م ،أو وطمدة سمٜم٤مئٞم٦م ،أو ٟمً٘م٤م أدسمٞم٤م ،ومٝمق صم٤مسم٧م يٛمٙمـ
اًمت٠ميمد ُمٜمفً ،مٙمـ اعمدًمقل ﻫق اعمِمٙمٚم٦م سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٚمٛمٗمن اًمٌٜمٞمقي .وم٤مًمدال اًمقاطمد ىمد حيٛمةؾ
ُمدًمقٓت خمتٚمٗم٦م ًمِمخّملم خمتٚمٗملم ،سمؾ إٟمف ىمد حيٛمؾ أيم ر ُمـ ُمةدًمقل ًمةٜمٗمس اًمِمةخص
ذم ومؽمات أو أوىم٤مت خمتٚمٗم٦م.
قمةةغم ﻫةةذا إؾمةة٤مس ومةة٢من سمٜمٞمقيةة٦م ؿمةةؽمواس شمرطمةة٥م سمتٕمةةدد اًمتٗمًةةػمات ،وشمةةرومض
 3002حبث
 002حبث
 2حبث

ــــــ
( )2اعمراي٤م اعمكدسم٦م ص.243
( )1روٓن سم٤مرت (سم٤مًمٗمرٟمًٞم٦م )Roland Barthes :ومٞمٚمًق ومرٟميسٟ ،م٤مىمد أدي ،دٓزم ،وُمٜمٔمر اضمتامقملُ .وًمةد
ذم ٟ 21مقومٛمؼم  2521و ُشمقذم ذم ُ 11م٤مرس  ،2540واشمًٕم٧م أقمامًمف ًمتِمٛمؾ طم٘مةقًٓ ومٙمرية٦م قمديةدة .أصمةر ذم
شمٓمقر ُمدارس قمدة يم٤مًمٌٜمٞمقي٦م واعم٤مريمًٞم٦م وُم٤م سمٕمد اًمٌٜمٞمقية٦م واًمقضمقدية٦م ،سم٤مإلوة٤موم٦م إمم شمة٠مصمػمه ذم شمٓمةقر قمٚمةؿ
اًمدًٓم٦م.شمتقزّ ع أقمامل روٓن سم٤مرت سملم اًمٌٜمٞمقي٦م وُم٤م سمٕمد اًمٌٜمٞمقي٦م ،ومٚم٘مد اٟمٍم قمةـ إومم إمم اًم ٤مٟمٞمة٦م أؾمةقة
سم٤مًمٕمديد ُمـ ومالؾمٗم٦م قمٍمه وُمدرؾمتف .يمام أٟمف يٕمتؼم ُمـ إقمالم اًمٙمٌ٤مر  -إمم ضم٤مٟم٥م يمةؾ ُمةـ ُمٞمِمةٞمؾ ومقيمةق
اعمًةٛمك ُمة٤م سمٕمةد احلداصمة٦مُ .مة٤مريمق دي راُمةق  -طمةقار ٟمة٤مدر ُمةع
وضم٤م دريدا وهمػمﻫؿ  -ذم اًمتٞم٤مر اًمٗمٙمةري
ّ
روٓن سم٤مرت :ؾم٤مرشمر مل يٙمـ يٛمٚمةؽ أي ٟمٔمرية٦م طمةقل اًمٗمةـ وإؾمةٚمقب  -شمةرضمؿ اعم٘مة٤مل ُمةـ اإلؾمةٌ٤مٟمٞم٦م:
يقؾمػ سمقـم٤مروق  -امجزائر ٟمٞمقز1005 -22 - 1 :م.
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اًمتٗمًػم اًمقاطمد اعمقصمقق .وﻫذا ُم٤م ومٕمٚمف ؿمؽماوس ذم شمٗمًةػم إؾمة٤مـمػم ،ومٝمةل شمٗمًةػمات
()8

ممٙمٜم٦م وم٘مط وٓ شمٖمٚمؼ اًمٌ٤مب أُم٤مم أي شمٗمًػمات ممٙمٜم٦م أظمرى" .
إن ُمِمٙمٚم٦م اًمٌٜمٞمقي٦م يمام ﻫل ُمِمةٙمٚم٦م اًمتٗمٙمٞمٙمٞمة٦م يمةام ؾمةٞم٠مل ﻫةل اًمدًٓمة٦م أو اعمٕمٜمةك،
ويمؾ ُمةـ اٟمت٘مةد اعمةٜمٝم٩م اًمٌٜمٞمةقي وطمتةك ُمةـ اًمٌٜمٞمةقيلم أٟمٗمًةٝمؿ يةرون أن شمٓمٌٞمةؼ اعمةٜمٝم٩م
اًمٚمٖمقي قمغم اًمٜمص إدي ٓ حي٘مؼ اعمٕمٜمك" .إن أزُم٦م اًمٌٜمٞمقي٦م اًمتل وأدا٤م ذم أىمؾ ُمـ قم٘مد
شم٘مريٌ٤م شمتٛم ؾ ذم ومِمٚمٝم٤م ذم حت٘مٞمؼ اعمٕمٜمك ،وىمد اضمتٛمٕمة٧م قمٚمٞمٝمة٤م قمةدة قمقاُمةؾ ُمةـ داظمٚمٝمة٤م
ﻫل ُم٤م ضمٕمؾ سمٕمض أىمٓم٤مهب٤م يتكقًمقن قمٜمٝم٤م ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م -سم٤مرت ذم ومرٟمً٤م ويم٤مًمٚمر ذم أُمريٙمة٤م
()3

ُم ٤مٓن سم٤مرزان -وؾمٝمٚم٧م ُمٝمٛم٦م اًمراومْملم ا٤م" .
ومٚمؿ حت٘مؼ اًمٌٜمٞمقي٦م إٟم٤مرة اًمٜمص وٓ ُم٘م٤مرسم٦م اًمٜمص يمام أ ُّمٚم٧م وذًمؽ ًمٕمدة أؾمٌ٤مب.
إولُ :مٌ٤مًمٖمتٝمةة٤م ذم شمرمجةة٦م ذاشمٞمةة٦م اًمٜمًةةؼ إدي واؾمةةت٘مالل ٟمٔم٤مُمةةف طمتةةك ختٓمةة٧م
اًمٓمةةرح اًمالطمةةؼ اةة٤م ،ومِمةةٕم٤مر ُمةةقت اعم١مًمةةػ رومٕمةةف اًمٌٜمٞمقيةةقن ىمٌةةؾ اًمتٗمٙمٞمٙمةةلم يمةةام ﻫةةق
ُمٕمرو .
اًم ةة٤مين :اؾمةةتٌداا٤م اعم١مًمةةػ سم٤مًمٜم٤مىمةةد وُمٜمكتةةف ؾمةةٛم٦م اإلسمةةداع ،ورومٕمةة٧م ؿمةةٕم٤مر اًمٚمٖمةة٦م
اًمِمة٤مرطم٦م وﻫةذه وإن مل شمٙمةـ ُمٕمقىمة٤مت إٟمةة٤مرة اًمةٜمص ًمٙمٜمٝمة٤م اطمتْمةٜم٧م ُم٘مةقٓت ُمٕمقىمةة٦م
 3002حبث
 002حبث
 2حبث

طم٘مٞم٘مٞم٦م طملم ٟم٤مدت اًمٚمٖم٦م اًمٜم٘مدي٦م امجديدة إمم ًمٗم٧م اًمٜمٔمةر إمم ٟمٗمًةٝم٤م سم٤مقمتٌة٤مر أهنة٤م ٓ شم٘مةؾ
إسمداقم٤م قمـ ًمٖم٦م اًمٜمص.
اًم ٤مًم٨مً :م٘مد رومٕم٧م اًمٌٜمٞمقي٦م إدسمٞم٦م ؿمٕم٤مر (قمٚمٛمٞم٦م اًمٜم٘مد) أي شمٓمٌٞمؼ ُمٌ٤مدئ اعمةٜمٝم٩م
اًمٕمٚمٛمل اًمتجريٌل وطم٤موًم٧م إقمةامل ىمةقاٟملم اعمٜمٓمةؼ يمةل حت٘مةؼ درضمة٦م ُم٘م٤مرسمة٦م ُمقوةققمٞم٦م
ًمٚمٜمص إدي قمغم همرار اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٜمص ذم اًمٗمٞمزي٤م أو اًمٙمٞمٛمٞم٤م  ،ممة٤م أوىمٕمٝمةؿ ذم أزُمة٦م
اًمٜم٘مد امجديد ذم صٕمقسم٦م اًمقصقل إمم ُمقوققمٞم٦م قمٚمٛمٞم٦م ًمتكٚمٞمؾ ُمة٤مدة اًمِمةٕمر وﻫةل ُمة٤مدة
ــــــ
( )2اعمراي٤م اعمكدسم٦م ص.132
( )1اعمرضمع اًمً٤مسمؼ ص.143
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()8

مم٤م ؾمٌؼ يتْمة أن ُمِمةٙمٚم٦م اعمٕمٜمةك وقمالىمتةف سمٔمة٤مﻫر اًمٙمةالم مل شمةزل ﻫةل اعمِمةٙمٚم٦م
اعمكقري٦م اًمتةل يةدور قمٚمٞمٝمة٤م شمة٠مريخ اًمٜم٘مةد واًمةةت٠مويؾ ُمٜمةذ أن ٟمِمة٠مت اعمةذاﻫ٥م اًمٙمالُمٞمة٦م
واًمٗمٚمًٗمٞم٦م أو آدم٤مﻫ٤مت اًمٌ٤مـمٜمٞم٦م إمم يقُمٜم٤م ﻫذا.
وأصٌ اًمتٕم٤مـمل ُمع اعمٕمٜمك اًمديٜمل ٓ يٜمٗمؽ قمـ صمالصم٦م حمة٤مور رئٞمًة٦م ﻫةل اًمٕم٘مةؾ،
وفم٤مﻫر اًمٜمص ،وىمّمد اعمتٙمٚمؿ ،وُمـ ظمالل ﻫذه اعمك٤مور يتؿ ومٝمؿ ﻫذه اًمٜمّمقص اًمديٜمٞم٦م
وومؼ ُمٜم٤مﻫ٩م ٓ ختٚمق ذم يم ػم ُمـ إطمٞم٤من ُمةـ أيةديقًمقضمٞم٤مت شمة١مصمر ذم ُمًة٤مر ﻫةذا اًمٗمٝمةؿ
وشمتكٙمؿ ومٞمف ،وإذا يم٤من اعم٘مّمقد سمٗمٝمؿ اعمٕمٜمك ﻫق ُمٕمروم٦م ىمّمد اعمتٙمٚمؿ إصكم وم٢مٟمةف ٓ سمةد
ُمـ إقمامل إطمدى ـمةري٘متلم ذم ﻫةذا اًمٗمٝمةؿ :إومم :اًمتٛمًةؽ سمٔمة٤مﻫر اًمةٜمص وومٝمٛمةف ُمةـ
ظمالل ُمٜمٓمقىمف ،واًم ٤مٟمٞم٦م :إقمامل اًمٕم٘مؾ ذم إٟمت٤مج ُمٕمٜمك ٓ يةدل قمٚمٞمةف فمة٤مﻫر اًمةٜمص وًمٙمٜمةف
يٗمٝمؿ ُمـ ظمالًمف.
يقو ذًمؽ ىمقل اًمٗمخر اًمرازي" :اقمٚمؿ أن اًمةدٓئؾ اًم٘مٓمٕمٞمة٦م اًمٕم٘مٚمٞمة٦م إذا ىم٤مُمة٧م
قمغم صمٌقت ي  ،صمؿ وضمةدٟم٤م أدًمة٦م ٟم٘مٚمٞمة٦م يِمةٕمر فم٤مﻫرﻫة٤م سمخةال ذًمةؽ ،ومٝمٜمة٤م ٓ خيٚمةق
احل٤مل ُمـ أطمد أُمقر أرسمٕم٦م:
 3002حبث
 002حبث
 2حبث

إُم٤م أن يّمدق ُم٘مت٣م اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ ومٞمٚمزم شمّمديؼ اًمٜم٘مٞمْملم وﻫق حمة٤مل ،وإُمة٤م أن
يٌٓمؾ ومٞمٚمزم شمٙمذي٥م اًمٜم٘مٞمْمةلم وﻫةق حمة٤مل ،وإُمة٤م أن يّمةدق اًمٔمةقاﻫر اًمٜم٘مٚمٞمة٦م ويٙمةذب
اًمٔمقاﻫر اًمٕم٘مٚمٞم٦م وذًمؽ سم٤مـمةؾ ٕٟمةف ٓ يٛمٙمٜمٜمة٤م أن ٟمٕمةر صةك٦م اًمٔمةقاﻫر اًمٜم٘مٚمٞمة٦م إٓ إذا
قمرومٜمةة٤م سم٤مًمةةدٓئؾ اًمٕم٘مٚمٞمةة٦م إصمٌةة٤مت اًمّمةة٤مٟمع وصةةٗم٤مشمف ،ويمٞمٗمٞمةة٦م دًٓمةة٦م اعمٕمجةةزة قمةةغم صةةدق
اًمرؾمقل  وفمٝمقر اعمٕمجةزات قمةغم حمٛمةد  ،وًمةق ضمقزٟمة٤م اًم٘مةدح ذم اًمةدٓئؾ اًمٕم٘مٚمٞمة٦م
اًم٘مٓمٕمٞم٦م ص٤مر اًمٕم٘مؾ ُمتٝمام همػم ُم٘مٌقل ،وًمق يم٤من يمذًمؽ خلرج أن يٙمقن ُم٘مٌقل اًم٘مةقل ذم
ﻫذه إصقل ،وإذا مل ٟم ٌ٧م ﻫذه إصقل ظمرضمة٧م اًمةدٓئؾ اًمٜم٘مٚمٞمة٦م قمةـ يمقهنة٤م ُمٗمٞمةدة،
ــــــ
( )2اٟمٔمر :اعمراي٤م اعمكدسم٦م ،ص.145 ،144
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وم ٌ٧م أن اًم٘مدح ذم اًمٕم٘مؾ ًمتّمكٞم اًمٜم٘مؾ يٗميض إمم اًم٘مدح ذم اًمٕم٘مةؾ واًمٜم٘مةؾ ُمٕمة٤م ،وأٟمةف
سم٤مـمؾ ،وعم٤م سمٓمٚم٧م إىمً٤مم اًم الصم٦م مل يٌؼ إٓ أن ي٘مٓمع سمٛم٘مت٣م اًمدٓئؾ اًمٕم٘مٚمٞمة٦م اًم٘م٤مـمٕمة٦م
سم٠من ﻫذه اًمدٓئؾ اًمٜم٘مٚمٞم٦م إُم٤م أن ي٘م٤مل :إهن٤م همػم صةكٞمك٦م ،أو ي٘مة٤مل :إهنة٤م صةكٞمك٦م إٓ أن
اعمراد ُمٜمٝم٤م همػم فم٤مﻫرﻫ٤م"

()8

وسم٤مًمت٤مزم وم٤مخلٞم٤مر اًمقطمٞمد ُمـ ظمالل ﻫذا اًمٓمةرح (اًمٙمالُمةل) ﻫةق ظمٞمة٤مر (اًمت٠مويةؾ)
ذم طم٤مل اًم٘مٓمع سمّمك٦م صمٌقت اًمٜمص ،أو رد اًمٜمص مجٚم٦م واطمةدة ٕٟمةف ٓ يٛمٙمةـ أن يٙمةقن
صكٞمك٤م وﻫق ُمٕم٤مرض ًمٚمدٓئؾ اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م.
إن ﻫذا اًمتقضمف اعمٌٙمر ًمٚمٛمٞمؾ ًمٚمت٠مويؾ واًمتٌ٤مقمد قمـ اًمٔم٤مﻫر يٗمنة يمٞمةػ شمةدظمٚم٧م
إﻫقا ذم صٞم٤مهم٦م يم ػم ُمـ اعمٕمت٘مدات وإومٙم٤مر ،ويمٞمػ يم٤من اًمت٠مويؾ ﻫق أًمٞم٦م اًمتل شمؿ
ُمـ ظمالا٤م صٞم٤مهم٦م ﻫذه إومٙم٤مر واقمتٌ٤مرﻫ٤م قم٘م٤مئد صكٞمك٦م وُمًٚمامت ىمٓمٕمٞم٦م.
سمؾ إن اًمٗمالؾمٗم٦م واًمٌ٤مـمٜمٞم٦م ضمٕمٚمقا اًمٜمص حمتٛمال ًم ٜم٤مئٞمة٦م اًمٔمة٤مﻫر واًمٌة٤مـمـ سمكًة٥م
طم٤مل اعمتٚم٘مل وم٢من يم٤من ُمـ أﻫؾ اًمٔم٤مﻫر يم٤من اخلٓم٤مب اًمةذي يٜم٤مؾمةٌف ﻫةق اخلٓمة٤مب سمٔمة٤مﻫر
اًمٜمص ،وإن يم٤من ُمـ اخلقاص ٟم٤مؾمٌف ظمٓم٤مب اخلةقاص وﻫةق (ظمٓمة٤مب اًمت٠مويةؾ) وذًمةؽ
ٕن ُم٘مّمقد اخلٓم٤مسم٤مت اًمت٠مويٚمٞم٦م اًمتل شمٜم٤مؾم٥م اخل٤مص٦م "إسمٓم٤مل اًمٔمة٤مﻫر وإصمٌة٤مت اعمة١مول،
 3002حبث
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وم٢مذا أسمٓمؾ اًمٔم٤مﻫر قمٜمد ُمـ ﻫق ُمةـ أﻫةؾ اًمٔمة٤مﻫر ،ومل ي ٌة٧م اعمة١مول قمٜمةده 6أداه ذًمةؽ إمم
اًمٙمٗمر إن يم٤من ذم أصقل اًمنميٕم٦م"

()3

وٓؿمؽ سم٠من اخلٓم٤مب إيمٛمؾ ﻫق اخلٓم٤مب اعم١مول -قمٜمدﻫؿ -وًمٙمـ قمةدم ىمةدرة
اًمٕم٤مُم٦م قمغم سمٚمقغ ومٝمٛمف حيتؿ قمدم ظمقوٝمؿ ومٞمف وٓ اًمقىمق قمغم ؿم٤مـماف.
إن ُمٕمريم٦م ٟمٍم أسمق زيد اًمٙمؼمى ﻫل ُمع ( اًمٔم٤مﻫر) أي ُمع اعمدًمقل اًمٚمٖمقي اعمٌ٤مح
ــــــ
( )2أؾم٤مس اًمت٘مديس ،ومخر اًمةديـ اًمةرازي ،حت٘مٞمةؼ أمحةد طمجة٤مزي اًمًة٘م٤مُ.مٙمتٌة٦م اًمٙمٚمٞمة٤مت إزﻫرية٦م ،اًم٘مة٤مﻫرة
2302ﻫة ص.240
( )1ومّمؾ اعم٘م٤مل ومٞمام سملم احلٙمٛم٦م واًمنميٕم٦م ُمـ آشمّم٤مل ،اسمـ رؿمد ،ص.42
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ذم اًمٜمّمقص ،وﻫل ُمً٠مًم٦م شمتٕمٚمؼ شمٕمٚم٘م٤م ُمٌة٤محا سمٛمٗمٝمةقم (اعمقاوةٕم٦م) أي اشمٗمة٤مق امجامقمة٦م
اًمٚمٖمقي٦م قمغم ًمٗمظ ُمٕملم ٓؾمؿ ُمٕملم ذم اًمٚمٖم٦م ،واًمتل ي١مؾمس ا٤م ٟمٍم أسمق زيةد ُمةـ ظمةالل
اؾمتدقم٤م اًمؽماث اعمٕمتززم،
وُمً٠مًم٦م (اعمقاوٕم٦م) شمٕمقد ضمذورﻫ٤م ذم اًمٗمٙمر آقمتزازم إمم ىمْمٞم٦م اًمتقطمٞمد وىمْمٞم٦م
ظمٚمؼ اًم٘مرآن ،وم٘مد ـمرطمٝم٤م اعمٕمتزًم٦م آٟمذا سمٖمرض ٟمٗمل اًمتٕمدد قمةـ اًمةذات اإلاٞمة٦م ،وٟمٗمةل
أي صٗم٦م ىمديٛم٦م زائدة قمـ اًمذات اإلاٞم٦مً ،مذًمؽ ضمٕمؾ أسمق قمكم امجٌة٤مئل صةٗم٤مت اًمةذات
ُم٘متٍمة قمغم وضمقب اًمقضمقد(اًم٘مدم) واًم٘مدرة اًمت٤مُم٦م ،واحلٞم٤مة ،واًمٕمٚمةؿ اًمتة٤مم ،واقمتةؼموا
اًمّمٗم٤مت ًمٞمً٧م زائدة قمغم اًمذات سمؾ ﻫل قملم اًمذات ،وضمٕمٚمةقا (اًمٙمةالم) ُمةـ صةٗم٤مت
()8

اًمٗمٕمؾ وﻫل صٗم٤مت ُمِمؽميم٦م سملم اًمٖم٤مئ٥م واًمِم٤مﻫد وجيقز ومٞمٝم٤م اًم٘مٞم٤مس .
وصٗم٦م (اًمٙمالم) سم٤مًمت٤مزم قمٜمدﻫؿ صٗم٦م طم٤مدصمة٦م ُمةع وضمةقد احل٤مضمة٦م ًمٚمٙمةالم ،وقمٚمٞمةف
ومٙمةةالم اهلل ًمةةٞمس ىمةةديام سمةةؾ حمةةدث ُمةةرشمٌط سمقضمةةقد خم٤مـمةة٥م حي٤مدصمةةف اهلل  ،وﻫةة١مٓ
اعمخ٤مـمٌقن حمدصمقن ،وُمع يمقٟمف طم٤مدصم٤م ٓسمد أن يٙمةقن ُمٗمٞمةدا وإٓ دظمةؾ ذم اًمٕمٌة٨م اًمةذي
()3

يتٜمزه اهلل قمٜمف .
"ووضمقب اإلوم٤مدة ذم يمالم اهلل ُمع وضمةقب احلةدوث ي١مدية٤من ُمٕمة٤م إمم رضورة أن
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يٙمةةقن يمالُم ةف ؾمةةٌك٤مٟمف ُمًةةٌقىم٤م (سم٤معمقاوةةٕم٦م)ٕ 6ن (اًمٙمةةالم) ٓ يٙمةةقن ُمٗمٞمةةدا إٓ وىم ةد
شم٘مدُم٧م اعمقاوٕم٦م قمٚمٞمف ،وإٓ يم٤من طم٤مًمف وطم٤مل ؾم٤مئر احلقادث ٓ ختتٚمػ"

()2

يمةةام إن اًمدًٓمةة٦م اًمٙمالُمٞمةة٦م إوةة٤موم٦م إمم حط (اعمقاوةةٕم٦م) شمِمةةؽمط أيْمةة٤م (ىمّمةةد
ــــــ
( )2راضمةةع اًمٗمةة٤مئؼ ذم أصةةقل اًمةةديـ ًمةةريمـ اًمةةديـ اخلةةقارزُمل ص ،35واًمٙم٤مُمةةؾ ذم آؾمت٘مّمةة٤م ًمت٘مةل اًمةةديـ
اًمٜمجراين ص ،124وـمقاًمع إٟمقار ًمٚم٘م٤ميض ٟم٤مرص اًمةديـ اًمٌٞمْمة٤موي ص ،124واعمقاىمةػ ًمإلجيةل سمنمةح
امجرضم٤مين .24 ،23/4
( )1اٟمٔمةةر :آدمةة٤مه اًمٕم٘مةةكم ذم اًمتٗمًةةػمٟ ،مٍمةة أسمةةق زيةةد ،ص 30واٟمٔمةةر اعمٖمٜمةةل ذم أسمةةقاب اًمتقطمٞمةةد واًمٕمةةدل
ص.242/3
( )4اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.32
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اعمتٙمٚمؿ) اًمذي اؿمؽمـمف اًم٘م٤ميض قمٌد امجٌة٤مر ،ومةٞمام مل ي٘مةػ قمٜمةده اًمٌة٤مىمالين ُمةـ ىمرية٥م أو
سمٕمٞمد.
وٓ يقضمةةد ظمةةال سمةةلم اعمٕمتزًمةة٦م وظمّمةةقُمٝمؿ ظمّمقصةة٤م إؿمةة٤مقمرة ذم اؿمةةؽماط
اعمقاوٕم٦م ذم اًمدًٓم٦م اًمٚمٖمقي٦م ،وًمٙمةـ خيتٚمٗمةقن ذم حتديةد ُم٤مﻫٞمة٦م اًمٙمةالم اإلاةل ﻫةؾ ﻫةق
ىمديؿ أم حمدث؟ وسمًٌ٥م ﻫذا ٟمِم٠م ظمال آظمر طمقل أصؾ اعمقاوةٕم٦م ذم اًمٚمٖمة٦م ﻫةؾ ﻫةل
شمقىمٞمػ ُمـ اهلل أم اصٓمٚم قمٚمٞمٝم٤م اًمٌنم وشمٕم٤مرومقا ،ومكلم يٕمتؼمﻫة٤م إؿمة٤مقمرة شمقىمٞمٗمة٤م ُمةـ
()8

اهلل ُم٤مدام اًمٙمالم اإلاةل ىمةديام 6ومة٢من اعمٕمتزًمة٦م يٕمةدوهن٤م اصةٓمالطم٤م سمنمةي٤م ُمتًة٘ملم ُمةع
ٟمٔمراؿ ذم اًمٙمالم اإلال سم٠مٟمف صٗم٦م ومٕمؾ.

()3

()2

ي٘مقل اسمـ ضمٜمل " واًم٘مديؿ ؾمٌك٤مٟمف ٓ جيقز أن يقصةػ سمة٠من يقاوةع أطمةدا ُمةـ
قمٌ٤مده قمغم ي  ،إذ ىمد صمٌ٧م أن اعمقاوٕم٦م ٓسمد ُمٕمٝمة٤م ُمةـ إيةام وإؿمة٤مرة سم٤ممج٤مرطمة٦مٟ ،مكةق
اعمقُمك إًمٞمف ،واعمِم٤مر ٟمكقه ،واًم٘مديؿ ؾمٌك٤مٟمف ٓ ضم٤مرطم٦م ًمف ،ومٞمّم اإليام واإلؿمة٤مرة هبة٤م
()3

ُمٜمف .ومٌٓمؾ قمٜمدﻫؿ أن شمّم اعمقاوٕم٦م قمغم اًمٚمٖم٦م ُمٜمف"

()4

وٕن اهلل ٓ يّمةة ُمٜمةةف اإلؿمةة٤مرة واإليةةام  -شم٠ميمٞمةةدا عمٌةةدأ اًمتقطمٞمةةد  -ومةةال سمةةد
ًمٚمٛمقاوٕم٦م قمغم اًمٚمٖم٤مت أن شمًٌؼ يمالم اهلل طمتك ي٘مةع ُمٗمٞمةدا وًمٙمةـ "جيةقز أن يٜم٘مةؾ اهلل
 3002حبث
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ــــــ
( )2اٟمٔمر :اعمٖمٜمل ،اًم٘م٤ميض قمٌد امجٌ٤مر  225/1 ،202/21واًمّمقاقمؼ اعمرؾمٚم٦م ،اسمـ اًم٘مٞمؿ.133/1 ،
( )1اٟمٔمر :آدم٤مه اًمٕم٘مكم ذم اًمتٗمًػمٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.32 ،30
( )4اسمـ ضمٜمل ( 451 - 413ﻫةة =  2001 - 543م) قمة امن سمةـ ضمٜمةل اعمقصةكم ،أسمةق اًمٗمةت ُ :مةـ أئٛمة٦م آدب
واًمٜمكق ،وًمف ؿمٕمر.
ُمـ شمّم٤مٟمٞمٗمف رؾم٤مًم٦م ذم " ُمـ ٟمً٥م إمم أُمف ُمةـ اًمِمةٕمرا " و" حح ديةقان اعمتٜمٌةل " و" اعمةٌٝم٩م ذم اؿمةت٘م٤مق
أؾمام رضم٤مل احلامؾم٦م ،و" اعمكتً٥م " ذم ؿمقاذ اًم٘مراآت ،و" ه اًمّمٜم٤مقم٦م ذم اًمٚمٖم٦م ،و" اخلّم٤مئص راضمةع:
اإلقمالم ًمٚمزريمغم  -ج3ة .103
( )3أي قمٜمد اعمٕمتزًم٦م.
( ، )1اخلّم٤مئص ،اسمـ ضمٜمل .34/2
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اًمٚمٖم٦م اًمتل ىمد وىمع اًمتقاوع سملم قمٌ٤مده قمٚمٞمٝم٤م ،سم٠من ي٘مقل :اًمذي يمٜمتؿ شمٕمؼمون قمٜمةف سمٙمةذا،
قمؼموا قمٜمف سمٙمذا ،واًمةذي يمٜمةتؿ شمًةٛمقٟمف يمةذا ،يٜمٌٖمةل أن شمًةٛمقه يمةذا ،وضمةقاز ﻫةذا ُمٜمةف
ؾمٌك٤مٟمف يمجقازه ُمـ قمٌ٤مده"

()8

إمم ﻫٜمة٤م يٕمةةد ﻫةذا اًمٓمةةرح شم٘مريرية٤م وٓ ي٘مةةدم عمنمةوع أسمةةق زيةد وم٤مئةةدة شمةذيمر إذا ُمةة٤م
اؾمت ٜمٞمٜم٤م آشمٙم٤م قمغم اًمٗمٙمر آقمتزازم ذم شمٙمريس ُمٗمٝمقم وم٤مقمٚمٞم٦م اًمٌنم سمكٙمةؿ اؾمةت٘مالاؿ
سم٤معمقاوٕم٦م واصٓمالطمٝمؿ قمغم أًمٗم٤مظ اًمٚمٖم٦م .وإن يم٤من ُمٝمام ذم شمّمقر ُمٗمٝمقم (اعمقاوٕم٦م)
ًمٙمـ اخلٓمةقة إﻫةؿ ذم ﻫةذه اعم٘مدُمة٦م ﻫةق ضم٤مٟمة٥م اعمقاوةٕم٦م (اعمٕمةرذم) ومةٞمام يتٕمٚمةؼ
سم٤مًمتٗمرىم٦م سملم اًمٕمٚمؿ اًميوري واًمٕمٚمؿ آيمتً٤مي ،وم٤مإلؿم٤مرة احلًٞم٦م اًمتةل ؾمةٌؼ أن ذيمرٟمة٤م
سم٠مهن٤م حط ذم اعمقاوٕم٦م ﻫل ىمريٜم٦م ًمٚمٛمٕمروم٦م اًميةوري٦م ،وذًمةؽ ٕن دًٓمة٦م اإلؿمة٤مرة قمةغم
اًمٌم جيٕمؾ ﻫذه اعمٕمروم٦م ُمـ ىمٌٞمؾ اعمٕمروم٦م اإلدرايمٞم٦م ،وىمد شم٘مرر أن اعمقاوٕم٦م ٓ دمقز قمغم
اهلل ٓؾمةةتك٤مًم٦م اإلؿمةة٤مرة قمٚمٞمةةف (قمٜمةةدﻫؿ) ومٛمةةـ اًمٌةةدﻫل إذن أن ٓ ٟمٕمةةر ىمّمةةده شمٕمةة٤ممم
سم٤موٓمرار.

()3

ي٘مقل أسمق زيد" :وﻫٙمذا إذا يم٤مٟم٧م ُمٕمروم٦م اهلل سمّمٗم٤مشمف ٓ جيقز أن شمٙمةقن رضورية٦م،
ؾمقا ًمٚمٛمالئٙم٦م أو اًمٌنم ًمتً٤موهيام ذم اًمتٙمٚمٞمػ اًمٕم٘مكم ،ومة٢من ُمٕمرومة٦م ىمّمةده ٓ يٛمٙمةـ أن
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()2

شمٙمقن رضوري٦م ،سمؾ يمالهة٤م ُمٕمرومة٦م ٟمٔمرية٦م يمًةٌٞم٦م اؾمةتدًٓمٞم٦م " ...وذًمةؽ ٕن ُمٕمرومة٦م
ىمّمد اعمتٙمٚمؿ ُمٕمروم٦م اوٓمراري٦م شمٙمقن سمٛمٕمرومة٦م ُمة٤م ي٘مة٤مرن يمالُمةف ُمةـ إؿمة٤مرات سمٜمة٤م قمةغم
ُمٕمٜمك اًمٙمةالم اًمةذي ؾمةٌؼ أن حطمٜمة٤مه .ومة٢من ﻫةذه اعم٘م٤مرٟمة٦م همةػم ُمتةقومرة ذم طمةؼ اًمٌة٤مري
ؾمٌك٤مٟمف ٕٟمف ٓ دمقز قمٚمٞمف اإلؿم٤مرة.
واعمٕمتزًمةة٦م يةةرون أن صةةٗم٤مت اهلل ؾمةةقا صةةٗم٤مت اًمةةذات أو صةةٗم٤مت اًمٗمٕمةةؾ يٛمٙمةةـ
ــــــ
( )2اخلّم٤مئص ،اسمـ ضمٜمل ص.34
( )1اٟمٔمر :آدم٤مه اًمٕم٘مكم ذم اًمتٗمًػمٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.33
( )4اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.33
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اًمتقصؾ إًمٞمٝم٤م قمـ ـمريؼ اًمدًمٞمؾ اًمٕم٘مكم سمٜم٤م قمغم (ُمٌدأ اًمتٙمٚمٞمػ اًمٕم٘مكم) قمٜمةدﻫؿ .اًمةذي
يٕمد طمجر اًمزاوي٦م ذم اًمٗمٙمر آقمتزازم ،ومٌ٤مًمدًمٞمؾ اًمٕم٘مةكم يٛمٙمةـ ُمٕمرومة٦م ُمة٤م جيةقز قمةغم اهلل
وُم٤م ٓ جيةقز ظمّمقصة٤م ذم صةٗم٤مت اًمٗمٕمةؾ وﻫةذا ُمؽمشمة٥م قمةغم ُمٌةدأ اًمتكًةلم واًمت٘مٌةٞم
اًمٕم٘مٚمٞملم قمٜمد اعمٕمتزًم٦م" ،وصٗم٤مت اًمٗمٕمةؾ ﻫةذه يٛمٙمةـ أن حتةدد ًمٜمة٤م ُم٘م٤مصةد اهلل سمٙمالُمةف.
وﻫٙمذا شمرشمد اًمدًٓم٦م اًمٚمٖمقي٦م -اًمٙمالم -إمم اًمٕم٘مؾ اًمذي يٕمر ىمّمد اهلل اؾمةتدٓٓ ىمٌةؾ
()8

ورود اًمنمع" .
وُمةةـ اعمٕمٚمةةقم أن ﻫةةذا اًمٙمةةالم ومٞمةةف ٟمٔمةةر ٕن اعمٕمتزًمةة٦م ُمةةع ىمةةقاؿ سم٤محلًةةـ واًم٘مةةٌ
اًمٕم٘مٚمٞملم ذﻫٌقا إمم أن ﻫٜم٤م أُمقرا ٓ يٛمٙمـ أن يّمؾ اًمٕم٘مؾ إًمٞمٝم٤م سمٛمٗمةرده سمةؾ ٓسمةد ومٞمٝمة٤م
ُمـ اًمنمع ُم ؾ طمًـ صٞم٤مم آظمر يقم ُمةـ رُمْمة٤من وىمةٌ صةٞم٤مم آظمةر يةقم ُمةـ ؿمةٕمٌ٤من،
ومٙمٞمػ ٟم٘مٌؾ سمٕمد ذًمةؽ إدقمة٤م ٟمٍمة أسمةق زيةد أن اًمٕم٘مةؾ ىمةد يٕمةر ىمّمةد اهلل ىمٌةؾ ورود
()3

اًمنمع .
ويًتدقمل ٟمٍم أسمق زيد امج٤مطمظ ُمرة أظمرى ذم طمدي ف قمـ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم (ﭰ

ﭱ ﭲ ﭳ) [انبقررة  ]16 :ذم اًمٙمِمةةػ قمةةـ اًمٕمالىمةة٦م سمةةلم آؾمةةؿ واعمًةةٛمك ذم اًمٚمٖمةة٦م،
ومٞمٜم٘مةةؾ قمةةـ امجةة٤مطمظ أن اهلل "ٓ جيةةقز أن يٕم ّٚمٛمةةف (أي يٕم ّٚم ةؿ آدم) آؾمةةؿ ويةةدع اعمٕمٜمةةك،
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ويٕمٚمٛمةةف اًمدًٓمةة٦م وٓ يْمةةةع ًمةةف اعمةةةدًمقل قمٚمٞمةةف ،وآؾمةةةؿ سمةةال ُمٕمٜمةةةك ًمٖمةةق يمةةة٤مًمٔمر
()2

اخل٤مزم. "...
وُم ؾ ﻫذا يذيمره اًم٘م٤ميض قمٌد امجٌة٤مر إٓ أٟمةف يًةتخدم ًمٗمةظ ( اًم٘مّمةد) سمةدٓ ُمةـ
(اعمٕمٜمك) ضم٤مقمال آصمٜملم سمٛمٕمٜمك واطمد وﻫل ٟمٗمس اًمٗمٙمرة اًمتل يٓمرطمٝم٤م امجة٤مطمظ ذم محةؾ
ــــــ
( )2اٟمٔمر :آدم٤مه اًمٕم٘مكم ذم اًمتٗمًػمٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.33
( )1اٟمٔمر :اعمٖمٜمةل ذم أسمةقاب اًمتقطمٞمةد واًمٕمةدلً ،مٚم٘مة٤ميض قمٌةد امجٌة٤مر حت٘مٞمةؼ حمٛمةقد اخلْمةػمي وحمٛمةقد ىم٤مؾمةؿ
ُمراضمٕم٦م إسمراﻫٞمؿ ُمديمقر إحا ـمف طمًلم ،اًمدار اعمٍمي٦م ًمٚمت٠مًمٞمػ اًم٘م٤مﻫرة 2441م .23/2
( )4رؾمةة٤مئؾ امجةة٤مطمظٕ ،ي قم ة امن قمٛمةةرو اًمٙمٜمةة٤مين اعمٕمةةرو سم٤ممجةة٤مطمظُ ،مٓمٌٕمةة٦م اًمت٘مةةدم سمٛمٍم ة اًمٓمٌٕمةة٦م إومم
.121/2
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آؾمؿ عمٕمٜمك ُمٕملم ،وم٤مًمٚمٗمظ ًمٚمٛمٕمٜمك سمدن ،واعمٕمٜمك ًمٚمٗمظ روح ،قمغم طمد شمٕمٌةػم امجة٤مطمظ.
وسم٤مًمت٤مزم ومج٤مٟمٌل اًمدًٓم٦م اًمٚمٖمقي٦م وه٤م اًم٘مّمد واعمقاوٕم٦م ٓ يٜمٗمّمةالن سمكة٤مل ،ومةال سمةد ذم
اعمقاوٕم٦م ُمـ ىمّمد اعمتقاوٕملم ًمٞمٗمٝمؿ اعمراد وإٓ اؾمتك٤مل اًمتٗم٤مﻫؿ سمٞمٜمٝمؿ وسم٤مًمت٤مزم شمّمةٌ
()8

اًمتًٛمٞم٦م رضوري٦م ٕهن٤م ؾمتٙمقن سمديال ًمإلؿم٤مرة .وﻫذا اًم٘مّمد اًمةذي ينمةطمف اًم٘مة٤ميض
قمٌد امجٌ٤مر وُمـ ىمٌٚمف امج٤مطمظ ُمرشمٌط سم٤مٓشمٗم٤مق امجامقمل قمةـ ـمريةؼ اعمقاوةٕم٦م وٓ يّمة
أن يٙمقن اًم٘مّمد ومردي٤م وإٓ عم٤م ومٝمؿ اًم٘مّمد وٕصٌك٧م اًمدًٓم٦م اًمٚمٖمقي٦م ُمٗمت٘مرة عمة٤م يٌٞمٜمٝمة٤م
قمٜمد اعمتٚم٘مل.
وﻫذا آشمٗم٤مق امجامقمل ذم اًم٘مّمد ﻫق ُم٤م ي١ميمده ٟمٍم أسمق زيد ﻫٜم٤م ذم طمة٤مل شم٘مريةره
عمٜمٝم٩م اعمٕمتزًم٦م .وًمٙمٜمف ؾمٞم٘مع ذم امج٤مٟم٥م اًمتٓمٌٞم٘مل ذم ُمِمٙمٚم٦م (اًم٘مّمد) اًمذي مل يتٗمؼ قمٚمٞمف
امجامقم٦م وٓ يدظمؾ وٛمـ دائرة اًمدًٓم٦م اًمٚمٖمقي٦م يمٞمػ ؾمٞمٙمقن ُم٘مٌةقٓ وُمة٤م ُمةدى دًٓمتةف
قمغم اعمٕمٜمك احل٘مٞم٘مل؟ يمام ؾمٞم٠مل ُمٕمٜم٤م ٓطم٘م٤م.
ي٘مقل أسمق زيد" :وإرصار اعمٕمتزًم٦م ﻫٜم٤م قمغم ومٙمرة (اًم٘مّمد) ُ -مـ ضم٤مٟمة٥م اعمةتٙمٚمؿ -
شم١ميمد أن اعمقاوٕم٦م وطمدﻫ٤م ذم اًمؽميمٞم٥م ٓ شمٙمٗمل وم٤مًمٙمالم ىمد حيّمةؾ ُمةـ همةػم ىمّمةد ومةال
يدل ،وُمع اًم٘مّمد ومٞمدل ،ويٗمٞمد ،ومٙمام أن اعمقاوٕم٦م ٓسمد ُمٜمٝم٤م ومٙمةذًمؽ اعم٘م٤مصةد اًمتةل هبة٤م
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يّمػم اًمٙمالم ُمٓم٤مسم٘م٤م ًمٚمٛمقاوٕم٦م"

()3

وﻫةةذا يقىمٗمٜمةة٤م قمةةغم اًمتٗمريةةؼ سمةةلم (اًمٙمةةالم) و(اًم٘مّمةةد) قمٜمةةد اعمٕمتزًمةة٦م وم٘مةد يٙمةةقن
اًمٙمالم ظم٤مًمٞم٤م ُمـ اًم٘مّمد ومال يٕمد دًٓم٦م ،وُمـ ﻫٜمة٤م يٗمٝمةؿ ؾمةٌ٥م اؿمةؽماط اعمٕمتزًمة٦م ُمٕمرومة٦م
ىمّمد اعمتٙمٚمؿ ىمٌؾ آؾمتدٓل سمٙمالُمةف ،وﻫةذه اعمٕمرومة٦م ُمٕمرومة٦م قم٘مٚمٞمة٦م ؾمة٤مسم٘م٦م قمةغم اعمٕمرومة٦م
اًمنمقمٞم٦م .وﻫٙمذا شمٕمةقد اًمدًٓمة٦م اًمٚمٖمقية٦م قمٜمةد اعمٕمتزًمة٦م إمم يمقهنة٤م شم٤مسمٕمة٦م ًمٚمدًٓمة٦م اًمٕم٘مٚمٞمة٦م
وُمؽمشمٌ٦م قمٚمٞمٝم٤م.

()2

ــــــ
( )2اٟمٔمر :آدم٤مه اًمٕم٘مكم ذم اًمتٗمًػمٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.43
( )1اعمرضمع اًمً٤مسمؼ ص 42واٟمٔمر :اعمٖمٜمل .221/21
( )4اٟمٔمر :آدم٤مه اًمٕم٘مكم ذم اًمتٗمًػمٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.43
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وعمةة٤م يمةة٤من ضمةةذر اخلةةال سمةةلم اعمٕمتزًمةة٦م وإؿمةة٤مقمرة قمٜمةةد أسمةةق زيةةد يٙمٛمةةـ ذم ﻫةةذه
اًم٘مْمٞم٦م- ،ىمْمٞم٦م اعمٕمروم٦م -وم٘مد يم٤من ُمـ اًمٓمٌٞمٕمل أن يٙمتٗمل إؿم٤مقمرة -يمام يرى -سمنمط
اعمقاوةةٕم٦م دون اإلؿمةة٤مرة إمم حط اًم٘مّمةةدٕ ،ن اًم٘مّمةةد قمٜمةةدﻫؿ ٓ يٛمٙمةةـ ُمٕمرومتةةف إٓ
سمدًٓم٦م اًمٙمالم ،وًمذًمؽ وطمد إؿم٤مقمرة سملم (اًمٙمالم)  -اًمدًٓم٦م -و(اعمٕمة٤مين اًمٜمٗمًةٞم٦م) -
()8

اعمدًمقل  -واقمتؼموه٤م ؿمٞما٤م واطمدا ىمديام أزًمٞم٤م ىم٤مئام سم٤مهلل وذم ﻫةذا ٟمٔمةر ٕن إؿمة٤مقمرة مل
يقطمدوا سملم اًمٙمالم اًمٚمٗمٔمل وسملم اعمٕم٤مين اًمٜمٗمًٞم٦مٕ ،هنؿ اقمتؼموا اًمٙمالم اًمٚمٗمٔمل طمة٤مدث
()3

أُم٤م اعمٕم٤مين اًمٜمٗمًٞم٦م ومٕمٜمدﻫؿ ىم٤مئٛم٦م سم٤مًمذات ومٝمل ىمديٛم٦م وٓ يٛمٙمـ أن شمٙمقن طم٤مدصم٦م .
ي٘مقل أسمق زيد" :وسمٜم٤م قمغم ذًمةؽ ومة٢مذا ورد ذم يمةالم اهلل  -اًمدًٓمة٦م اًمنمةقمٞم٦م ُ -مة٤م
يةةدل فمةة٤مﻫره قمةةغم ظمةةال ُمةة٤م يةةدل قمٚمٞمةةف اًمٕم٘مةةؾ وضمةة٥م قمٚمٞمٜمةة٤م أن ٟمت٠موًمةةفٕ 6ن اًمدًٓمةة٦م
()2

اًمنمقمٞم٦م واًمدًٓم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م يتٓم٤مسم٘م٤من وٓ يتٜم٤مىمْم٤من" .
وﻫٙمذا يٜمتٝمل ٟمٍم أسمق زيد سم٤مؾمتٕمراض اخلال سملم اعمٕمتزًم٦م وإؿم٤مقمرة ذم ىمْمةٞم٦م
اعمقاوٕم٦م "إمم اًمٗمّمؾ سملم اعمٕمٜمك واًمٚمٗمظ قمغم ُمًتقى إومراد ،وإمم اًمٗمّمؾ سمةلم اًمٕمٌة٤مرة
واعمٕمٜمك قمغم ُمًتقى اًمؽميمٞم٥م".

()3

ًمٙمـ جي٥م أن ٟم٘مػ قمٜمد ﻫذا اًمت٠مؾمٞمس ٕهٞم٦م (اًم٘مّمد) ذم اًمدًٓم٦م واًمذي متٞمةز سمةف
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اعمٕمتزًم٦م قمـ إؿم٤مقمرة يمام يقو أسمةق زيةد ،،ومٝمةؾ اًمتةزم سمةف أسمةق زيةد ٓطم٘مة٤م ذم شم٠مؾمٞمًةف
ــــــ
( )2اٟمٔمر :آدم٤مه اًمٕم٘مكم ذم اًمتٗمًػمٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.44 ،43
( )1راضمع اعمقاىمػ ًمٕمٌد اًمرمحـ سمـ أمحد سمـ قمٌد اًمٖمٗم٤مر ،أسمق اًمٗمْمةؾ ،قمْمةد اًمةديـ اإلجيةل (اعمتةقرم312 :ﻫةة)
 ،214/4حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمرمحـ قمٛمػمة ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم2323 ،ﻫةة 2553 -م اًمٜمة٤مح :دار امجٞمةؾ ً -مٌٜمة٤من -
سمػموت ،وحح اعم٘م٤مصد ذم قمٚمؿ اًمٙمالمً ،مًةٕمد اًمةديـ ُمًةٕمقد سمةـ قمٛمةر سمةـ قمٌةد اهلل اًمتٗمتة٤مزاين اًمِمة٤مومٕمل
(اعمتةةقرم354 :ﻫةةة)  ،55/1اًمٜمةة٤مح :دار اعمٕمةة٤مر اًمٜمٕمامٟمٞمةة٦م  -سم٤ميمًةةت٤من ،اًمٓمٌٕمةة٦م :إومم2302 ،ﻫةةة -
2542م.
( )4آدم٤مه اًمٕم٘مكم ذم اًمتٗمًػمٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.241
( )3اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.50
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عمنموقمف اًمت٠مويكم؟
وامجقاب أٟمف شمٜم٤مؾمك ﻫذا اًمت٠مؾمٞمس مت٤مُم٤م وطم ّٞمد ضم٤مٟم٥م اًم٘مّمد قمٜمد اعمةتٙمٚمؿ وأسمدًمةف
سم٠مومؼ اًم٘م٤مرئ أو اعمتٚم٘مل ،يمام ؾمٞم٠مل ُمٕمٜم٤م ذم اًمٙمالم قمـ اًمذوق اًمّمقذم.
ومل يٌؼ أن إٓ آٟمت٘م٤مل ُمـ اًمدًٓم٦م اًمٚمٖمقي٦م ُمةـ ُمًةتقى (احل٘مٞم٘مة٦م) إمم ُمًةتقى
(اعمج٤مز) ،وسم٤مًمت٤مزم يمٞمػ ٟمٕمؼم قمـ ىمّمد اعمتٙمٚمؿ وُمٕم٤مٟمٞم٦م قمغم ﻫةذا اعمًةتقى اعمجة٤مزي ُمةع
أن اعمقاوٕم٦م ٓ شمدل قمٚمٞمف؟
ُمـ ﻫٜم٤م يم٤من ٓسمد ُمـ ووع وقاسمط يمل ٓ خيرج اًمٙمالم قمةـ يمقٟمةف دًٓمة٦م ،وىمةد
ؾمٌؼ ّ
أن اعمٕمتزًم٦م اٟمتٝمقا إمم أن إؾمام اًمٚمٖمقي٦م جمرد إؿم٤مرات ًمألؿمٞم٤م وٓ وضمةقد ًمٕمالىمة٦م
سملم آؾمؿ واعمًةٛمك ،أو اًمةدال واعمةدًمقل ،وسم٤مًمتة٤مزم وم٤معمقاوةٕم٦م اًمٚمٖمقية٦م صم٤مسمتة٦م ٓ شمتٖمةػم،
ومٞمّمٌ آؾمؿ يم٤مًمًٛم٦م واًمٕمالُم٦م قمغم اًمٌم  ٓ ،جيقز اخلروج سمف قمام ووع ًمف وؾمٛمل سمف
قمـ ـمريؼ آؾمةتٕم٤مرة واعمجة٤مز إٓ إذا اٟمت٘مٚمة٧م امجامقمة٦م اًمٚمٖمقية٦م قمةـ اعمٕمٜمةك احل٘مٞم٘مةل إمم
ُمٕمٜمك جم٤مزي وًمٙمـ سمنمط أن يٙمقن ﻫٜم٤م قمالىم٦م سملم اعمٕمٜمٞملم اعمٜم٘مقل ُمٜمف واعمٜم٘مةقل إًمٞمةف،
وٓ يٕمد ﻫذا -يمام يقو أسمق زيد -ىمٚمٌ٤م ًمٚمٛمٕم٤مين وٓ ظمروضم٤م قمـ اعمقاوٕم٦م وٓ يٕمد ﻫذا
شمداظمال سملم طمةدود إؿمةٞم٤م قمٜمةد اًم٘مة٤ميض قمٌةد امجٌة٤مر ،ويٙمةقن اعمجة٤مز طمٞمٜماةذ ظمروضمة٤م
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ـم٤مرئ٤م قمـ اعمقاوٕم٦م إصٚمٞم٦مً ،مذًمؽ يِمؽمط اًم٘م٤ميض قمٌد امجٌة٤مر أن يٙمةقن ًمالؾمةؿ ىمٌةؾ
اؾمتٕمامًمف ذم اعمج٤مز طم٘مٞم٘م٦م ًمٖمقي٦م ؾم٤مسم٘م٦م يمل يّم اؾمتخداُمف.

()8

وسم٤مًمت٤مزم شمٙمقن اًمٕمالىم٦م قمٜمدﻫؿ سملم (احل٘مٞم٘م٦م) و(اعمج٤مز) قمالىمة٦م ُمِمة٤مهب٦م ٓ قمالىمة٦م
ُمٓم٤مسم٘مةةة٦م وإٓ ًمتكةةةقل (اعمجةةة٤مز) إمم طم٘مٞم٘مةةة٦م وطمتةةةك ٓ حيةةةدث ظمٚمةةةط سمةةةلم (احل٘مٞم٘مةةة٦م)
و(اعمج٤مز) ،وطمتك ٓ شمْمٞمع احلدود سملم قمة٤ممل اًمٖمٞمة٥م وقمة٤ممل اًمِمةٝم٤مدة 6إذا يمة٤من اعمجة٤مز ذم
صٗم٤مت اهلل  6 ومال سمد ُمـ وضمقد طمد وم٤مصؾ سمٞمٜمٝمام ذم اًمٚمٗمظ اًمقاطمد وذًمؽ طمٗم٤مفم٤م قمغم
اًمقفمٞمٗم٦م اًمٌٞم٤مٟمٞم٦م واًمقفمٞمٗم٦م اًمدًٓمٞمة٦م ًّمٚمٖمة٦م ،وئمةؾ احلة٤ميمؿ قمةغم آؾمةتٕمامل اعمجة٤مزي ﻫةق
ــــــ
( )2اٟمٔمر :آدم٤مه اًمٕم٘مكم ذم اًمتٗمًػمٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.213 ،214 ،211
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اؾمتٕمامل امجامقم٦م ٓ اًمٗمرد ،واعمٕمٞم٤مر اًمٜمٝم٤مئل ًمٚمتج٤موز ذم اًمّمٞمغ اًمٚمٖمقي٦م ﻫق ىمّمةد اعمةتٙمٚمؿ
وإرادشمف.
ًمٙمـ أسمق زيد يٌلم ذم قمروف عمةذﻫ٥م اعمٕمتزًمة٦م أهنةؿ طمةلم ي٘مٗمةقن ُمةع اًمٔمة٤مﻫر ﻫةذه
اًمقىمٗم٦م اًمتل خترج اًمٚمٗمظ قمـ دًٓمتف إصٚمٞم٦م ومألهنؿ يٕمتٛمدون ُمع اًم٘مريٜمة٦م اًمٚمٗمٔمٞمة٦م قمةغم
اًم٘مريٜم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م 6وذًمؽ سمٖمرض شم٠مويؾ يمؾ ُم٤م مل يتٗمؼ ُمع قمدل اهلل  وصٗم٤مشمف ،وإٓ ومٝمةؿ
يٕمتؼمون (احل٘مٞم٘م٦م) ﻫل إؾم٤مس وٓ حيٛمٚمقن اًمٚمٗمةظ قمةغم اعمجة٤مز ُمتةك أُمٙمةـ محٚمةف قمةغم
احل٘مٞم٘م٦م ،ويٛمٜمٕمقن اؾمتٕمامًمف ذم اعمج٤مز إٓ ومٞمام اؾمتٕمٛمؾ ومٞمف.

()8

ﻫذا ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مًم٘مريٜم٦م اًمٕم٘مٚمٞمة٦م 6وﻫٜمة٤م ىمريٜمة٦م أظمةرى يِمةػم إًمٞمٝمة٤م ٟمٍمة أسمةق زيةد
خترج اًمٜمص قمـ فم٤مﻫره وﻫل "اًم٘مريٜم٦م اًمٚمٗمٔمٞم٦م اعم٘م٤مرٟم٦م ًمٚمٙمةالم يم٤مًمنمةط وآؾمةت ٜم٤م أو
وضمقد ظمٓم٤مب آظمر يٗمن ﻫذا اخلٓم٤مب".

()3

وًمٙمـ اعمٕمتزًمة٦م يمةام ُمةر ُمٕمٜمة٤م يٕمٞمةدون اًم٘مريٜمة٦م اًمٚمٗمٔمٞمة٦م إمم اًم٘مريٜمة٦م اًمٕم٘مٚمٞمة٦م .وﻫةذا
اًمت٘مًٞمؿ ًمٚمخٓم٤مب اإلال سملم دًمٞمؾ قم٘مكم وآظمر ًمٗمٔمةل قمٜمةدﻫؿ ﻫةق سمٖمةرض اًمتٗمرىمة٦م سمةلم
آيةة٤مت إطمٙمةة٤مم واًمتنمةةيع وآيةة٤مت اًمٕمةةدل واًمتقطمٞمةةد .ومتتٕمٚمةةؼ اًم٘مريٜمةة٦م اًمٚمٗمٔمٞمةة٦م سمثيةة٤مت
اًمتنميع ،ومٞمام شمتٕمٚمؼ اًم٘مريٜم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م سمثية٤مت اًمتقطمٞمةد واًمٕمةدل ،وﻫةل يمةام ي٘مةقل أسمةق زيةد
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حمةؾ اخلةال سمةلم اعمٕمتزًمةة٦م وظمّمةقُمٝمؿ سمٜمة٤م قمةغم اخلةةال ذم ُمًة٠مًم٦م اعمكٙمةؿ واعمتِمةة٤مسمف
اًمِمٝمػمة واًمتل سمرر هب٤م اعمٕمتزًم٦م شم٠مويالاؿ ذم اًمّمٗم٤مت وذم أومٕم٤مل اهلل.

()2

وٟمٍمة أسمةةق زيةةد وﻫةةق يٜمتٍمة ًمٚمٛمةةذﻫ٥م اًمتةة٠مويكم وي٘مٚمةةؾ ُمةةـ ؿمةة٠من ُمةةـ يًةةٛمٞمٝمؿ
اًمٔم٤مﻫريةة٦م اًمةةذيـ يتٛمًةةٙمقن سمٔمةة٤مﻫر اًمةةٜمص 6حيةة٤مول أن ي٘مٜمةةع اًم٘مةة٤مرئ سمةة٠من ﻫةةذه اًم٘مةةرا ة
اًمٔم٤مﻫري٦م حت ّٞمد اًمٕم٘مؾ ُمةـ جمة٤مل اؿمةتٖم٤ما٤م ويّمةٌ دور اًمٕم٘مةؾ ومٞمٝمة٤م دورا ؾمةٚمٌٞم٤م ٓ ي٘مةدم
ــــــ
( )2اٟمٔمر :آدم٤مه اًمٕم٘مكم ذم اًمتٗمًػمٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.242 - 215
( )1اعمرضمع اًمً٤مسمؼ ص.242
( )4اٟمٔمر :آدم٤مه اًمٕم٘مكم ذم اًمتٗمًػمٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.243 ،242
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ًمٚمٜمص أي طمرا ٕهنؿ يٕمتؼمون "اًمٜمّمةقص سمٞمٜمة٦م سمةذاا٤م ،واوةك٦م سمٜمٗمًةٝم٤م ٓ حتتة٤مج ذم
ومٝمٛمٝم٤م وإدرا ُمٕمٜم٤مﻫ٤م إٓ عمٕمروم٦م اًمٚمٖم٦م ،ومحؾ اًمٙمالم قمغم همةػم فمة٤مﻫره ٓ يّمة أن ي٘مةع
إٓ سمٜمص آظمر ،وم٤مًمٜمّمقص شمٗمن سمٕمْمٝم٤م ،وٓ طم٤مضم٦م ًمٚمٕم٘مؾ اإلٟمً٤مين ًمٚمتدظمؾ"

()8

إن ﻫذا اعمٕمٞم٤مر اًمذي يٜم٘مٚمف ٟمٍم أسمق زيد ﻫٜم٤م يٕمده ُمرومقو٤م وٓ يٕمتؼمه ـمرطم٤م قمٚمٛمٞم٤م
وم٤مقمال سمؾ يٌ٤مًمغ ذم اًمتجٜمل قمغم ﻫذا آدم٤مه طملم يرى أن ُمـ يًٛمٞمٝمؿ اًمٔم٤مﻫرية٦م يٗمٝمٛمةقن
يٖمػم اًمٙمالم قمـ فمة٤مﻫرة سم٢موة٤موم٦م وزية٤مدة ُمة٤م
"أن اومؽماض حمذو أو ُمْمٛمر ،ذم اًمٙمالم ّ
يٗمؽمض أٟمف حمذو أو ُمْمٛمر"

()3

وﻫذا شمقصٞمػ ذم همػم حمٚم٦م وم٠مﻫؾ اًمٔم٤مﻫر -يمام يًٛمٞمٝمؿ أسمق زيةد ويٕمٜمةل هبةؿ يمةؾ
ُمةةـ قمةةدا اعمٕمتزًمةة٦م واًمّمةةقومٞم٦م -يٕمٛمٚمةةقن اًمٕمقاُمةةؾ ذم ُمٕمٛمقٓاةة٤م ويٕمتةةؼمون اإلوةةامر
وي٘مدرون اعمكذو .
وُمع ﻫذا وم٢من ٟمٍم أسمق زيةد ي٘مٌةؾ ﻫةذا اًمتٗمًةػم اًمٔمة٤مﻫري ًمٚمٜمّمةقص وًمٙمةـ ُمةـ
ُمٜمٔمقر اسمـ قمري ،وذًمؽ طملم يٙمقن ﻫذا اًمتٗمًةػم ﻫةق أطمةد شمٗم٤مؾمةػم وشمة٠مويالت أظمةرى
وًمٞمس ﻫق اعمٕمٜمك اًمقطمٞمد ،وم٤مًمٜمص قمٜمد اسمـ قمري ٓ حيتٛمؾ شمٗمًػما واطمةدا وًمٙمٜمةف حيتٛمةؾ
يمؾ اًمتٗم٤مؾمػم واعمٕم٤مين سمؾ إٟمف يٍمح أٟمف "ي٘مػ ود اًمت٠مويؾ اًمذي يٜمٙمر اًمٔم٤مﻫر ويرومْمةف،
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ٓ اًمت٠مويؾ اًمذي يًةٚمؿ سمتٕمةدد ُمًةتقي٤مت اعمٕمٜمةك ،وصةك٦م يمةؾ ُمٜمٝمة٤م سم٤مقمتٌ٤مرﻫة٤م وضمقﻫة٤م
()2

ُمتٕمددة حل٘مٞم٘م٦م اًمٙمالم اإلال" وسمٜم٤م قمغم ﻫذه اًمٜمٔمرة ٓ سمد أن شمتٕمدد ُمٕم٤مين اًمٜمص سمٜمة٤م
قمغم شمٕمدد ُمًتقي٤مت اًم٘مرا ة وشمٜمقع إومٝم٤مم داظمؾ إـم٤مر اًمٚمٖم٦م اًمقاطمدة.

()3

وؾمٌ٥م ىمٌقل اعمٕمٜمك اًمٔم٤مﻫر ًمٚمٜمص قمٜمد اسمـ قمري وُمـ صمؿ قمٜمد ٟمٍم أسمق زيةد 6ﻫةق
ــــــ
( )2إؿمٙم٤مًمٞم٤مت اًم٘مرا ة واًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.100
( )1اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.101
( )4ومٚمًٗم٦م اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.145
( )3اٟمٔمر :اعمرضمع اًمً٤مسمؼ ص.144
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ٟمققمٞم٦م اعمتٚم٘مل وإٟمٗمع ًمف ٓ صقاب اعمٕمٜمك اًمٔم٤مﻫر.
ي٘مقل أسمق زيد" :ومٕمغم اعم١مُمـ اًمٕم٤مدي أن ي٘مٜمع سمٔم٤مﻫر اًمٜمص ،وﻫق يدل قمغم اًمتٜمزيةف
واًمتِمٌٞمف ُمٕم٤م ،وقمٚمٞمف أن ي٘مٜمع سمٗمٝمؿ ﻫذا اًمٔم٤مﻫر ذم إـم٤مر ومٝمٛمف ًمٚمٖمتف دون شمِمٌٞمف ،ومة٤مًم٘مرآن
ٟمزل ًمٚمٕم٤مُم٦م سمٚمٖمتٝمؿ ...أُم٤م اًمّمقذم اًمٕم٤مر ومٝمق يٕمر اعمٕمٜمك احل٘مٞم٘مل اًمٌ٤مـمـ ورا ﻫةذه
إًمٗمةة٤مظ واًمٕمٌةة٤مرات اعمقهةة٦م ًمٚمتِمةةٌٞمف ،وذًمةةؽ سمتخٚمٞمة٦م اًم٘مٚمةة٥م وآؾمةةتٕمداد ًمٚمٗمٝمةةؿ قمةةـ
اهلل"

()8

إن ٟمٍم أسمق زيد ذم هن٤مي٦م اعمٓم٤م يِمػم إمم اًم٘مريٜم٦م اًمٚمٗمٔمٞم٦م ودورﻫ٤م ذم اًمت٠مويةؾ قمةغم
اؾمتكٞم٤م  ،وي٠مظمذ قمغم أﻫؾ اًمٔمة٤مﻫر وىمةقومٝمؿ ُمةع فمةقاﻫر اًمٜمّمةقص ،واؿمةؽماـمٝمؿ قمةدم
اخلروج قمـ اًمٔم٤مﻫر إٓ سم٘مريٜم٦م ُمـ ٟمٗمس اًمةٜمص .ويٕمةكم ُمةـ ؿمة٠من اًم٘مريٜمة٦م اًمٕم٘مٚمٞمة٦م ٕهنة٤م
شمٕمٓمل اًمٜمص سمٕمدا رطمٌ٤م وجم٤مٓ أوؾمع ،صمؿ خيٓمق ظمٓمقة أيمؼم طملم يْمع اًمٜمص سمةلم يةدي
ومٚمًٗم٦م اسمـ قمري اعمٕمتٛمدة قمغم اًم٘مريٜم٦م اًم٘مٚمٌٞم٦م ،واًمذوق اًمّمقذم ُمنمقم٤م إسمقاب أُمة٤مم ٓ
هن٤مئٞم٦م اعمٕمٜمك يمام ؾمٞم٠مل ُمٕمٜم٤م ذم اعمٌك٨م اًم ٤مًم٨م.
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ــــــ
( )2ومٚمًٗم٦م اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.433
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املبحح الجانُ :تٌظَف املنور االعتشالُ
يف القزاءّ التأًٍلَْ
ًمٙمل ٟمدًمػ إمم احلدي٨م قمـ اًمت٠مويؾ اًمذي يتٕم٤مُمؾ سمف ٟمٍم أسمق زيد ُمةع اًمٜمّمةقص
ٓ سمةةد ًمٜمةة٤م ُمةةـ أن ٟم٘مةةػ قمةةغم قمتٌةة٤مت اعمةةٜمٝم٩م اعمٕمتةةززم ويمٞمةةػ وفمٗمةةف أسمةةق زيةةد ذم ىمرا شمةةف
اًمت٠مويٚمٞم٦مٟٕ 6مف اًمقؾمٞمٚم٦م اًمتل ُمـ ظمالا٤م يٛمٙمـ ومٝمؿ ُمٌ٤مدئ اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمت٠مويٚمٞم٦م ذم صةقرا٤م
اارُمٜمٞمقـمٞم٘م٦م ،وٕن ﻫذا اعمٜمٝم٩م ﻫق إؾم٤مس اًمذي سمٜمك قمٚمٞمف ٟمٍم أسمق زيةد ﻫةذه اًمٜمٔمرية٦م
اًمت٠مويٚمٞم٦م ،اًمتل ٓ شمٜمٗمؽ قمـ اًمقضمقد واًمقاىمع يمام ُمر ُمٕمٜم٤م ،ومٝمق يرى أن اًمٗمٙمةر آقمتةزازم
طملم ٟمِم٠م مل يٙمـ ُمًت٘مال قمـ اًمٔمرو آضمتامقمٞم٦م اًمتةل حتةٞمط سمة٤معمجتٛمع اعمًةٚمؿ ،وطمتةك
قمةةـ اًمٔمةةرو اًمٓم٤مرئةة٦م أو اخل٤مرضمةة٦م قمةةـ ﻫةةذا اعمجتٛمةةع 6ذم صةةقرة اًمةةدوم٤مع قمةةـ اًمةةديـ
اإلؾمةةالُمل وةةد ُمٝم٤ممجٞمةةف ُمةةـ اًمةةدي٤مٟم٤مت إظمةةرى ،ممةة٤م ضمٕمةةؾ اعمٕمتزًمةة٦م ي٘مقُمةةقا سمؽمشمٞمةة٥م
أومٙم٤مرﻫؿ اعمٕمرومٞم٦م ،ووؾم٤مئٚمٝمؿ آؾمتدًٓمٞم٦مً ،مٞمٙمقٟمقا أيم ر اشمً٤مىم٤م ذم ـمرح أومٙم٤مرﻫؿ.
ًم٘مد يم٤من اًمٓمريؼ إُم ؾ قمٜمد أسمق زيد اذا اًمتٜمٔمٞمؿ  -ذم إرؾم٤م ىمقاقمد اعمذﻫ٥م ُمةـ
ضمٝم٦م واًمرد قمغم اعمخ٤مًمٗملم ُمـ ضمٝمة٦م أظمةرى  -ﻫةق اإلقمةال ُمةـ ؿمة٠من اًمٕم٘مةؾ "وإذا يمة٤من
اًم٘مرآن ٟمٗمًف ىمد أقمةغم ُمةـ ؿمة٠من اًمٕم٘مةؾ واًمٗمٙمةر ،وم٘مةد يمة٤من ًمٚمٛمٕمتزًمة٦م اًمٗمْمةؾ إيمةؼم ذم
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آٟمٓمالق ُمـ ﻫذا إؾم٤مس إمم آومة٤مق أرطمة٥م ،طمٞمة٨م اٟمتٝمةقا إمم أن اًمٕم٘مةؾ ﻫٌة٦م ُمةـ اهلل
وﻫٌٝم٤م مجٞمع اًمٌنم دون متٞمٞمز ،وضمٕمٚمقه أؾم٤مؾم٤م ًمٚمتٙمٚمٞمػ وُم٘مدُم٦م رضوري٦م ًمف".

()8

 مطــأل٘ كــالو اهلل تعــاى عيــد املعتصلــ٘ ّمــد ٚتْظٔ ـ أبــْ شٓــد هلــا يف
ميَجُ التأّٓلٕ:
ي٘مػ ٟمٍم أسمق زيد ُمع اعمٕمتزًم٦م طمةلم يٕمٚمةقن ُمةـ ؿمة٠من اًم٘مريٜمة٦م اًمٕم٘مٚمٞمة٦م سم٤مقمتٌ٤مرﻫة٤م
اًم٘مريٜم٦م إصدق وإىمرب ًمٚمك٘مٞم٘م٦م 6ومة٢مهنؿ أيْمة٤م ي٘مٌٚمةقن اعمٕمرومة٦م احلًةٞم٦م وي ٌتقهنة٤م إذا
يم٤مٟم٧م ُمدريم٤ما٤م واىمٕمٞم٦م .وم٤مإلدرا قمٜمدﻫؿ قمٛمٚمٞم٦م حم٤ميدة ُمـ ضم٤مٟمة٥م اعمةدر ٓ شمة١مصمر ومةٞمام
ــــــ
( )2آدم٤مه اًمٕم٘مكم ذم اًمتٗمًػمٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.132
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يدريمف ؾمٚمٌ٤م أو إجي٤مسم٤م ،أُم٤م اعمٕمروم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م وم٢مهن٤م شم٘مقم قمغم أؾم٤مس اًمٜمٔمر ذم إدًم٦م وُمةـ صمةؿ
آٟمت٘م٤مل ُمـ اًمٕمٚمقم اًميوري٦م إمم اًمٕمٚمقم اًمٜمٔمري٦م وﻫل (اعمٕمروم٦م) ،وسم٤مًمت٤مزم شمٙمقن وفمٞمٗمة٦م
اعمٕمروم٦م سمٜم٤م قمغم ﻫذاُ 6مٕمروم٦م اهلل سمّمةٗم٤مشمف وُمٕمرومة٦م أواُمةره وٟمقاﻫٞمةف،

()8

"وٟمتٞمجة٦م ًمةذًمؽ

اٟم٘مًٛم٧م إدًم٦م قمٜمدﻫؿ إمم أٟمةقاع صمالصمة٦م ،ية١مدي يمةؾ ٟمةقع ُمٜمٝمة٤م إمم ُمرطمٚمة٦م ُمةـ ُمراطمةؾ
اعمٕمروم٦م اًمديٜمٞم٦م .وم٤مًمٜمقع إول ُمـ إدًم٦م ﻫق اًمذي يدل سم٤مًمقضمقب وذًمؽ يمدًٓمة٦م اًمٗمٕمةؾ
قمغم اًمٗم٤مقمؾ .وﻫذا اًمٜمقع ُمةـ إدًمة٦م ﻫةق اًمةذي ية١مدي إمم اًمتقطمٞمةد .واًمٜمةقع اًم ة٤مين ُمةـ
إدًم٦م ﻫق اًمةذي يةدل سم٤مًمةدواقمل وآظمتٞمة٤مر ،وﻫةذا اًمٜمةقع ﻫةق اًمةذي ية١مدي إمم ُمٕمرومة٦م
أومٕمةة٤مل اهلل ،ويةة١مدي سمٜمةة٤م إمم ُمٕمرومةة٦م قمدًمةةف .واًمٜمةةقع اًم ٤مًمةة٨م ُمةةـ إدًمةة٦م ﻫةةق اًمةةذي يةةدل
سم٤معمقاوٕم٦م واًم٘مّمد ،وذًمؽ يمدًٓم٦م اًمٙمالم قمغم ُم٤م يدل قمٚمٞمةف وﻫةذا اًمٜمةقع ية١مدي سمٜمة٤م إمم
ُمٕمروم٦م يمالم اهلل وأواُمره وٟمقاﻫٞمف"

()3

وٟمٍم أسمق زيد قمٜمدُم٤م يٕمةرض ُمةذﻫ٥م اعمٕمتزًمة٦م ذم يمةالم اهلل شمٕمة٤ممم ( اًم٘مةرآن) وم٢مٟمةف
ي٘مػ وىمٗم٦م ٓ ختٚمق ُمـ اٟمت٘م٤مئٞمة٦م عمة٤م يٛمٙمةـ أن يٗمٞمةده ُمةـ ُمةذﻫٌٝمؿ ذم ىمرا شمةف اًمت٠مويٚمٞمة٦م،
وﻫل وىمٗم٦م سمرامج٤مشمٞم٦م ُمًٌ٘م٦م ًمتؼمير ٟمٔمريتف اارُمٜمٞمقـمٞم٘مٞم٦م ذم شم٠مويؾ اًمٜمص اًم٘مرآين.
ومٝمق يتٌٜمك ىمقل اعمٕمتزًم٦م سمخٚمؼ اًم٘مرآن وطمدوصمف ُمٌٞمٜم٤م أن ﻫذا اًمةرأي يمة٤من يٕمةؼم قمةـ
 3002حبث
 002حبث
 2حبث

رأي جمتٛمع وومٙمره ويم٤من ىمًٞمام ًمٚمرأي اًمةذي أصةٌ ؾمة٤مئدا واًمةذي ي٘مةقل سم٘مةدم اًم٘مةرآن
يمالم اهلل شمٕم٤ممم ،واذا وم٢من ارشمٌ٤مط اًم٘مرآن سمك٤مضم٦م اًمٌنم وحت٘مٞمؼ ُمّم٤محلٝمؿ جيٕمؾ اًم٘مة٤مئٚملم
هبذا اًمرأي (ظمٚمؼ اًم٘مرآن) ذم ٟمٔمره أصك٤مب رؤي٦م طمٞمقي٦م وديٜم٤مُمٞمٙمٞم٦م ،دمٛمع سمةلم اعمٓمٚمةؼ
واًمٜمًٌل وﻫذه اًمرؤي٦م اًمٜم٘مٞمْم٦م اًمتل أوم٤مدت ُمٜمٝم٤م أورسم٤م ذم اعمجة٤مٓت اًمٕمٚمٛمٞمة٦م ،ﻫةل ذااة٤م
اًمتل يٗمخر هب٤م أصك٤مب آدمة٤مه اًمةديٜمل وًمٙمةٜمٝمؿ يتٜمٙمةرون ٕصةقا٤م اًمٗمٙمرية٦م قمةغم طمةد
()2

شمٕمٌػم أسمق زيد .وم٤مًمؽماث اًمرؿمدي واعمٕمتززم ﻫق اًمؽماث اًم٘م٤مدر قمغم اًمتقاصؾ ُمع ومٚمًٗم٦م
ــــــ
( )2اٟمٔمر :آدم٤مه اًمٕم٘مكم ذم اًمتٗمًػمٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.131
( )1اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.131
( )4اٟمٔمرٟ :م٘مد اخلٓم٤مب اًمديٜملٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.104
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إٟمقار قمغم ُمًةتقى اًمٗمٚمًةٗم٦م واًمالﻫةقتُ ،مةع أٟمةف يمة٤من شمراصمة٤م ُمٝمٛمِمة٤م ذم ؾمةٞم٤مق شمة٤مريخ
احلْم٤مرة اإلؾمالُمٞم٦م.

()8

ي٘مرر أسمق زيةد أن"اشمٗمة٤مق اسمةـ رؿمةد ُمةع اعمٕمتزًمة٦م ذم ضمٕمةؾ اعمجة٤مز وؾمةٞمٚم٦م اًمت٠مويةؾ
إؾم٤مؾمةةٞم٦م يةةؼمز ًمٜمةة٤م اشمٗم٤مىمةةف ُمٕمٝمةةؿ يمةةذًمؽ -وإن سمٓمري٘مةة٦م وةةٛمٜمٞم٦م -ذم ضمٕمةةؾ (اعمٕمرومةة٦م
اًمٕم٘مٚمٞم٦م) أؾم٤مؾم٤م رضوري٤م ًمٚمٛمٕمروم٦م اًمديٜمٞم٦م ٓ شمًت٘مٞمؿ إظمةػمة دون إومم وٓ شمّمة إٓ
هب٤م ،واعم٘مدُم٦م إومم اًمتل يٜمٌٜمل قمٚمٞمٝم٤م ﻫذا اًمٌٜم٤م يّمةقهمٝم٤م اسمةـ رؿمةد قمةغم اًمٜمكةق اًمتة٤مزم:
"وإذا يم٤مٟمة٧م ﻫةذه اًمنمةةائع طم٘مة٤م وداقمٞمةة٦م إمم اًمٜمٔمةر اعمةة١مدي إمم ُمٕمرومة٦م احلةةؼ وم٢مٟمة٤م ُمٕمنمة
اعمًٚمٛملم ٟمٕمٚمؿ قمغم اًم٘مٓمع أٟمف ٓ ي١مدي اًمٜمٔمر اًمؼمﻫ٤مين إمم خم٤مًمٗمة٦م ُمة٤م ورد سمةف اًمنمةع ومة٢من
احلؼ ٓ يْم٤مد احلؼ سمؾ يقاوم٘مف ويِمٝمد ًمف"

()3

وطمتك ٟمٗمٝمؿ ُمدى شمٚمٗمٞم٘مٞم٦م أسمق زيد ﻫٜم٤م وم٢من اعمٕمتزًم٦م طمٞمٜمام ىم٤مًمقا سمخٚمةؼ اًم٘مةرآن يمة٤من
اًمٖمرض ُمـ ﻫذا اًم٘مقل شمٜمزيف اهلل شمٕم٤ممم قمـ ُمِم٤مهب٦م ظمٚم٘مف ،وإومراده سم٤مًمتقطمٞمةدٟ ،مة٤موملم قمٜمةف
يمؾ صٗم٤مت اًمٜم٘مص،

()2

ومل يٙمـ همروٝمؿ ُمـ اًم٘مقل سمخٚمةؼ اًم٘مةرآن اًم٘مةدح ذم ُمرضمٕمٞمتةف
()3

اإلاٞم٦م ،وٓ ضمٕمٚمف سمنمي٤م  ،وﻫذا ظمال ُم٤م ومٕمٚمف أسمق زيد طمٞم٨م اؾمةتخدم ﻫةذا اعمٗمٝمةقم
ُمـ أضمؾ اًم٘مقل سمت٤مرخيٞم٦م اًمٜمص اًم٘مرآين يمام ؾمٞم٠مل ُمٕمٜم٤م.
 3002حبث
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إن ُمٕمٜمك طمدوث اًم٘مرآن اًمذي يًتدقمٞمف ٟمٍم أسمق زيةد ﻫٜمة٤م ﻫةق اًمةذي ؾمةٞمٛمٝمد ًمةف
اًم٘مقل سم٤مًمت٤مرخيٞم٦م طملم شم٠مؾمٞمس ُمذﻫٌف اًمت٠مويكم ٕن "طمدوث اًم٘مرآن وشم٤مرخيٞم٦م اًمقطمل ﻫق
اًمذي يٕمٞمد ًمٚمٜمّمقص طمٞمقيتٝم٤م ويٓمٚمؼ اعمٕمٜمك اًمةديٜمل  -سمة٤مًمٗمٝمؿ واًمت٠مويةؾ ُ -مةـ ؾمةجـ
ــــــ
( )2اٟمٔمر :اًمٜمص واًمًٚمٓم٦م واحل٘مٞم٘م٦مٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.42
( )1اًمٜمص واًمًٚمٓم٦م واحل٘مٞم٘م٦مٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص 134واٟمٔمر ٟمةص يمةالم اسمةـ رؿمةد ذم :ومّمةؾ اعم٘مة٤مل ومةٞمام سمةلم
احلٙمٛم٦م واًمنميٕم٦م ُمـ آشمّم٤مل ،حت٘مٞمؼ حمٛمد قمامرة ،دار اعمٕم٤مر ُ ،مٍم 2531م ص.11 :
( )4راضمع حح إصقل اخلٛمً٦م ص.135
( )3حح إصقل اخلٛمً٦م ًمٚم٘م٤ميض قمٌةد امجٌة٤مر ص 110 ،135وراضمةع رؾمة٤مًم٦م إسمٚمةٞمس إمم إظمقاٟمةف اعمٜمة٤مطمٞمس
ًمٚمك٤ميمؿ امجِمٛمل ص 53حت٘مٞمؼ طمًلم اعمدر

دار اعمٜمتخ٥م اًمٕمري 2321ﻫة 2551م.
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اًمٚمكٔم٦م اًمت٤مرخيٞم٦م إمم آوم٤مق آًمتك٤مم هبٛمقم امجامقم٦م اًمٌنمي٦م ذم طمريمتٝم٤م اًمت٤مرخيٞم٦م"

()8

ًمذًمؽ يرى أٟمف ُمـ همػم اًمٕمٛمكم إه٤مل ىمقل اعمٕمتزًم٦م سمكةدوث اًم٘مةرآن ٕن ًمةف أهٞمة٦م
شم٤مرخيٞم٦م ُمـ طمٞم٨م ُمٕمٜمةك اًم٘مةرآن ودًٓمتةف ،وٓ يٕمٜمةل ﻫةذا أن يٙمةقن ﻫةق اًم٘مةقل اًمقطمٞمةد
اًمذي جي٥م أن ٟمتٛمًؽ سمف وإٓ ًمقىمٕمٜم٤م ومٞمام وىمع ومٞمف أصك٤مب اًمٗمٙمةر اًمةديٜمل ُمةـ أطم٤مدية٦م
آظمتٞم٤مر.

()3

يدقمل ٟمٍمة أسمةق زيةد أن اًم٘مةقل سم٤محلةدوث أو سمٕمٌة٤مرة أظمةرى إن اًم٘مةقل (سمٌنمةي٦م
اًمٜمّمقص اًمديٜمٞم٦م) ًمٞمس اظمتٞم٤مرا سمًٌ٥م ُمقاضمٝم٦م اًمرأي أظمر سمٛم٘م٤مسمؾ ىمقًمف ،ومال ٟمٗمٕمٞم٦م ذم
ﻫذا آظمتٞم٤مر ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمره 6سمةؾ ﻫةق ىمةقل يًةتٜمد إمم أؾمة٤مس ُمقوةققمل وإمم طم٘مة٤مئؼ
اًمٜمّمقص ذاا٤م.
وسم٤مًمت٤مزم وم٢من آقمتامد قمغم اًم٘مقل سمخٚمؼ اًم٘مرآن ًمةٞمس اؾمةتٜم٤مدا شم٠مؾمٞمًةٞم٤م يم٤مومٞمة٤م سمذاشمةف
سمؾ ﻫةق اؾمةتٜم٤مد قمةغم ُمقىمةػ شمراصمةل سم٤مقمتٌة٤مره ؿمة٤مﻫدا شم٤مرخيٞمة٤م يةدل قمةغم ُم٘مةدُم٤مت ًمةققمل
وُمٖمةةزى شم٘مةةدُمل قمٚمٛمةةل ،وﻫةةذا اعمٖمةةزى ﻫةةق اعم٘مّمةةقد ذم هن٤ميةة٦م إُمةةر وًمةةٞمس اًمِمةة٤مﻫد
اًمت٤مرخيلُ 6مـ أضمؾ ومٝمؿ ـمٌٞمٕم٦م اًمٜمّمقص اًمديٜمٞم٦م سمققمل يٜم٤مؾمٌٝم٤م.

()2

يقو ﻫذا اًمرأي قمٜمد أسمق زيد ُم٘م٤مرٟمتف سملم اعمٕمتزًم٦م وإؿم٤مقمرة ذم (ُمً٠مًم٦م اًمدًٓم٦م
 3002حبث
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ذم اًمٙمالم) وم٢من اعمٕمتزًمة٦م يِمةؽمـمقن -إوة٤موم٦م إمم حط (اعمقاوةٕم٦م) ذم اًمٙمةالمُ-مٕمرومة٦م
ىمّمد اعمتٙمٚمؿ وطم٤مًمف ًمقىمقع يمالُمف دًٓم٦م 6سمٕمٙمس إؿم٤مقمرة اًمةذيـ مل يتٓمرىمةقا ٓؿمةؽماط
اًم٘مّمد ذم اًمٙمالم ًمٙمل يٙمقن دآ.
وﻫةةذه اعمًةة٠مًم٦م شمةةرشمٌط ارشمٌ٤مـمةة٤م وصمٞم٘مةة٤م سم٤مًمٌكةة٨م ذم اعمجةة٤مز قمٜمةةد اعمٕمتزًمةة٦م ٕهنةةؿ ٓ
يٗمّمٚمقن سملم اعمج٤مز وسمةلم شمّمةقر ـمٌٞمٕمة٦م اًمٚمٖمة٦م وحوط دًٓمتٝمة٤م ،وم٤مًم٘مة٤ميض قمٌةد امجٌة٤مر
ــــــ
(ٟ )2م٘مد اخلٓم٤مب اًمديٜملٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.104
( )1اٟمٔمر :اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.103
( )4اٟمٔمر :اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.105
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يرى ضمقاز وىمقع اعمج٤مز ذم آؾمؿ اعمٗمرد وذم اًمؽميمٞم٥م ُمٕم٤م .واؿمؽمط ذم آؾمؿ اعمٗمرد أن
يٙمقن ًمف طم٘مٞم٘م٦م ؾم٤مسم٘م٦م قمغم ٟم٘مٚمةف ًمٚمٛمجة٤مز ،أُمة٤م قمةغم ُمًةتقى اًمؽميمٞمة٥م وم٘مةد اؿمةؽمط ذم
وىمقع اعمج٤مز ذم اًمٙمالم ُمٕمروم٦م ىمّمد اعمتٙمٚمؿ

()8

ي٘مةةقل ٟمٍم ة أسمةةق زيةةد" :وذم ﻫةةذا اًمّمةةدد ومةةرق اًم٘مةة٤ميض سمةةلم اعمةةتٙمٚمؿ ذم اًمِمةة٤مﻫد
واعمتٙمٚمؿ ذم اًمٖم٤مئ٥م -وﻫق اهلل -وذﻫة٥م إمم أن ُمٕمرومتٜمة٤م سم٘مّمةد اعمةتٙمٚمؿ ذم اًمِمة٤مﻫد ﻫةل
ُمٕمروم٦م اوٓمرار .وقمغم قمٙمس ذًمؽ ُمٕمرومتٜم٤م سم٘مّمد اهلل ومٝمل ُمٕمروم٦م ٟمٔمري٦م اؾمتدًٓمٞم٦م"

()3

وم٤معمٕمتزًم٦م شمرى أن ُمٕمرومة٦م ىمّمةد اهلل ذم أومٕم٤مًمةف ُمٕمرومة٦م ٓ شمًةتٜمد إمم اًمنمةع وًمٙمٜمٝمة٤م
شمًتٜمد إمم اًمٕم٘مؾ ،وسم٤مًمت٤مزم ومٛمٕمرومتٜم٤م سمٙمالُمف ٓ شمتؿ إٓ ُمـ ظمالل اًمٕم٘مؾ ٕن اًمٙمالم صٗم٦م
ُمـ صٗم٤مت أومٕم٤مًمف ضمؾ وقمال ،وم٢من ورد ذم يمةالم اهلل ُمة٤م يةقﻫؿ اًمتٜمة٤مىمض يمة٤من احلةؾ ﻫةق
()2

اًمرضمقع إمم اًمٕم٘مؾ ٕٟمف ؾمٞمٗمؽمض خمرضم٤م جم٤مزي٤م ي٘مٌٚمف اًمٕم٘مؾ وحيتٛمٚمف اًمٜمص " .وﻫٙمةذا
يّمٌ اعمج٤مز وؾمٞمٚم٦م ًمرومع اًمتٜم٤مىمض اًمٔم٤مﻫري سملم يمالم اهلل وسملم ُمٕمرومتٜمة٤م اًمٕم٘مٚمٞمة٦م سمٕمدًمةف
وشمقطمٞمده .أو سمٛمٕمٜمك آظمر يّمٌ اعمج٤مز وؾمٞمٚم٦م ًمٚمت٠مويؾ وأداة رئٞمًٞم٦م ًمف"

()3

واعمج٤مز هبذا اعمٕمٜمك ﻫق وؾمةٞمٚم٦م اًمت٠مويةؾ آقمتةزازم ًمةٞمس ٕن اعمجة٤مز همةػم ُمقضمةقد
وًمٙمـ ٕن "ًمٗمظ اًمت٠مويؾ ذم اًم٘مرآن يراد سمفُ :م٤م ي١مول إُمر إًمٞمف ،إن يمة٤من ُمقاوم٘مة٤م عمةدًمقل
 3002حبث
 002حبث
 2حبث

اًمٚمٗمظ وُمٗمٝمقُمف ذم اًمٔم٤مﻫر ،ويراد سمةف شمٗمًةػم اًمٙمةالم وسمٞمة٤من ُمٕمٜمة٤مه وإن يمة٤من ُمقاوم٘مة٤م ًمةف،
وﻫةةق اصةةٓمالح اعمٗمنةةيـ اعمت٘مةةدُملم ،يمٛمج٤مﻫةةد وهمةةػمه ويةةراد سمةةف رص اًمٚمٗمةةظ ُمةةـ
آطمتامل اًمراضم إمم آطمتامل اعمرضمقح ًمدًمٞمؾ ي٘مؽمن سمةف ....إن اًمت٠مويةؾ سمٛمٕمٜمة٤مه اًم ٤مًمة٨م
إٟمام يقضمد ذم يمةالم سمٕمةض اعمتة٠مظمريـ ،وم٠مُمة٤م اًمّمةك٤مسم٦م واًمتة٤مسمٕمقن وؾمة٤مئر أئٛمة٦م اعمًةٚمٛملم
يم٤مٕئٛم٦م إرسمٕم٦م وهمػمﻫؿ ومةال خيّمةقن ًمٗمةظ اًمت٠مويةؾ هبةذا اعمٕمٜمةك سمةؾ يريةدون سم٤مًمت٠مويةؾ

ــــــ

( )2اٟمٔمر :آدم٤مه اًمٕم٘مكم ذم اًمتٗمًػمٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.133
( )1اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.133
( )4اٟمٔمر :ا اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.133
( )3اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص 133واٟمٔمر ص.111
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()8

اعمٕمٜمك إول واًم ٤مين" .

 مطأل٘ احملله ّاملتشابُ ّكٔفٔ٘ اضتغالل أبْ شٓد هلا يف قساٛتُ التأّٓلٔ٘:
وسمٜم٤م قمغم ﻫذا اًم٘مًؿ إظمػم يًتٕملم أسمق زيد سمٛمً٠مًم٦م (اعمكٙمؿ واعمتِم٤مسمف) ًمٞمْمةٗمل
قمغم اعمج٤مز ؾمٚمٓم٦م متٙمٜمف ُمـ شم٠مويؾ اًمٜمّمقص سمٓمري٘متف اًمتل ي١مؾمس ا٤م 6اذا يرى أسمق زيد
أٟمف سمام أن اًمٚمٖم٦م ٟمقع ُمـ آؾمتدٓل اعم١مدي ًمٚمٛمٕمروم٦م ،ومٛمـ اًمٓمٌٞمٕمل أن يٙمقن ومٞمٝم٤م ُم٤م ﻫةق
واو وأن يٙمقن ومٞمٝم٤م ُم٤م ﻫق هم٤مُمض ،ومٕمغم ُمًةتقى اًم٘مةرآن اًمٙمةريؿ ومة٢من اًمقاوة ﻫةق
اًمدًمٞمؾ اعمكٙمؿ .واعمتِم٤مسمف ﻫق اًمدًمٞمؾ اًمٖمة٤مُمض اًمةذي حيتة٤مج ًمت٠مُمةؾ" .أُمة٤م قمةغم ُمًةتقى
اًمٚمٖم٦م اًمٕم٤مدي٦م-يمالم اًمٌنم -ومًٞمّمٌ اًمٙمالم اخل٤مزم ُمـ اًم٘مريٜم٦م واًمذي يدل سمٔم٤مﻫرة ﻫةق
اًمدًمٞمؾ اًمقاو  ،واًمٖم٤مُمض ﻫق اًمذي ٓ يدل سمٔم٤مﻫره وإٟمام حيتة٤مج عمْمة٤مُم٦م اًم٘مريٜمة٦م طمتةك
يةةدل .ويمةةؾ ذًمةةؽ يتًةة٤موى ذم اًمٜمٝم٤ميةة٦م ،أي يتًةة٤موى ُمٗمٝمةةقم (اعمكٙمةةؿ واعمتِمةة٤مسمف)ُ 6مةةع
ُمٗمٝمقم اًمٚمٖم٦م احل٘مٞم٘م٦م واًمٚمٖم٦م اعمج٤مزي٦م ،وسم٤مًمت٤مزم يّمٌ اًمت٠مويؾ ذم اعمتِم٤مهب٤مت ﻫق اًمقؾمةٞمٚم٦م
ًمرومع همٛمقوٝم٤م سمردﻫة٤م إمم اعمكٙمةؿ ويّمةٌ اعمجة٤مز ﻫةق إداة اًمرئٞمًةٞم٦م ًمٕمٛمٚمٞمة٦م اًمت٠مويةؾ
()3

ﻫذه" .
 3002حبث
 002حبث
 2حبث

إٟمٜم٤م ٟمجد ٟمٍم أسمةق زيةد ذم حم٤موًمتةف إصمٌة٤مت سمنمةي٦م اًم٘مةرآن ٓ سمةد ًمةف أن يٕمتٛمةد قمةغم
اًمٗمٙمر اعمٕمتززم ذم ُمقىمٗمٝمؿ ُمـ صةٗم٦م يمةالم اهلل وأهنة٤م صةٗم٦م ومٕمةؾ ٓ صةٗم٦م ذات ،وسمةام أهنة٤م
صٗم٦م ومٕمؾ ومٝمل شمٕمةؼم قمةـ ُمًةتقى يِمةؽم ومٞمةف اهلل واإلٟمًة٤من ،ومة٤مًمٙمالم يًةتٚمزم وضمةقد
خم٤مـم٥م يتقضمف إًمٞمف سم٤مًمٙمالم ،وٓ يّم أن يٙمقن اهلل ُمتٙمٚمام ذم إزل طملم مل يٙمةـ ﻫٜمة٤م
خم٤مـمٌقن أصال ٕن ﻫذا يٜم٤مذم احلٙمٛم٦م اإلاٞمة٦م ،وﻫةذه اعم٘مدُمة٦م اعمٕمتزًمٞمة٦م ىمةد ٟم٘مْمةٝم٤م أﻫةؾ
اًمًٜم٦م ىمديام ومل شم٘مؿ ا٤م ىم٤مئٛم٦م ُمـ وىمتاذ.
وًمٙمـ أسمق زيد يمام سمٞمٜمة٤م ذم ُم٘مدُمة٦م اًمٌكة٨م يٕمتٛمةد قمةغم شم٤مرخيٞمة٦م إومٙمة٤مر أيم ةر ُمةـ
ــــــ
( )2در شمٕم٤مرض اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ ،اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،حت٘مٞمؼ د .حمٛمد رؿم٤مد ؾم٤ممل ،دار اًمٙمٜمقز إدسمٞم٦م ،ج/2ص.23
( )1آدم٤مه اًمٕم٘مكم ذم اًمتٗمًػمٟ ،،مٍم أسمق زيد ،ص.244
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اقمتامده قمغم صكتٝم٤م وُمّمداىمٞمتٝم٤م .وُمـ ﻫذه إومٙم٤مر اًمتل وىمةػ قمٜمةدﻫ٤م أسمةق زيةد ومٙمةرة
اًم٘مقل سمخٚمؼ اًم٘مرآن اًمتل دمٕمٚمف ٟمّم٤م سمنمي٤م وإن اقمؽم سمٛمّمدره اإلال.
ومٜمجده يرد قمغم ؾم١مال وضمف إًمٞمف يٗمٞمد سم٠مٟمف يًتدقمل اًمؽماث اعمٕمتززم ويتٌٜمك احلٚمقل
اًمتل يٓمرطمقهن٤م يمٗمٙمرة أن أًمقﻫٞم٦م اًم٘مرآن ٓ شمٕمٜمةل أزًمٞمتةف سمك ة٤م قمةـ ُمنمةوقمٞم٦م شم٤مرخيٞمة٦م،
(يرد) سم٠من أومٙم٤مره وأقمامًمف جي٥م أن شم٘مرأ ذم ؿمٙمؾ شم٤مرخيل.
ي٘مقل أسمق زيد"يم٤من ﻫذا صكٞمك٤م ًمٙمٜمل ٓ أقمت٘مد ذًمؽ اًمٞمةقم ،أٟمة٤م اًمٞمةقم أؾمتِمةٝمد
هب ؿ سمك ٤م قمـ ُمنموقمٞم٦م ًمٗمٙمةرة أريةد ـمرطمٝمة٤م أُمة٤م ومٙمةرة أزًمٞمة٦م اًم٘مةرآن وم٠مٟمة٤م ٓ أشمٌٜم٤مﻫة٤م ذم
صٞمٖمتٝم٤م اًمديٜمٞم٦م وهم٤مًمٌ٤م ُم٤م أؾمتخدُمٝم٤م ذم اًمًٞم٤مق اًمًج٤مزمً ...مةذًمؽ ٓ أقمت٘مةد أن اًمٕمةقدة
إمم ظمٚمؼ اًم٘مرآن وىمدم اًم٘مةرآن ذم اإلـمة٤مر اعمٕمةرذم ًمٚمٛمٕمتزًمة٦م يٛمٙمةـ أن حيةؾ ًمٜمة٤م اعمِمةٙمٚم٦م،
()8

ٕٟمٜم٤م اًمٞمقم داظمٚمقن ذم ىمْمٞم٦م ًمٖم٦م اًم٘مرآن ٟمٗمًٝم٤م اًمتل مل يتٓمرق إًمٞمٝم٤م اعمٕمتزًم٦م أسمدا" .
سمٜم٤م قمغم ُم٤م ؾمٌؼ وم٢من أسمق زيد طملم شمٌٜمك رأي اعمٕمتزًم٦م ذم ىمةرا اؿ اًمت٠مويٚمٞمة٦م ًمٚمةٜمص
اًم٘مرآين ومألهنؿ ذم فمٜمف ٓ يٌتٕمدون يم ػما قمـ ُمةٜمٝم٩م اًم٘مةرآن ٟمٗمًةف طمةلم ضمٕمةؾ ُمٜمةف حمٙمةام
وُمتِم٤مهب٤مُ 6مع أهنؿ أظمْمٕمقا اًم٘مرآن ًمٚمدًمٞمؾ اًمٕم٘مكم ويم٤من ُمةـ اعمٜم٤مؾمة٥م وومةؼ ٟمٔمةراؿ أن
جيٕمٚمقا أىمقااؿ شمقاومؼ أي٤مت اعمكٙمٛم٦م وأىمقال خمة٤مًمٗمٞمٝمؿ شمٕمةؼم قمةـ أية٤مت اعمتِمة٤مهب٤مت.
 3002حبث
 002حبث
 2حبث

اذا يم٤من اعمج٤مز ﻫق اًمقؾمٞمٚم٦م ًمٚمخروج قمةـ فمة٤مﻫر اًمةٜمص ومٞم١موًمقٟمةف ُمًةتٜمديـ إمم اًمةدًمٞمؾ
اًمٕم٘مكم طملم يٕمجزون قمـ اًمت٠مويؾ اؾمةتٜم٤مدا إمم شمريمٞمٌةف اًمٚمٖمةقي وم٤مًم٘مريٜمة٦م اًمٕم٘مٚمٞمة٦م قمٜمةدﻫؿ
أؿمد دًٓم٦م ُمـ اًم٘مريٜم٦م اًمٚمٗمٔمٞم٦م اعمتّمٚم٦م سم٤مًمٙمالم.

()3

إن ضمٕمؾ اعمٕمتزًمة٦م ىمْمةٞم٦م (اعمكٙمةؿ واعمتِمة٤مسمف) ذريٕمة٦م ًمت٠مويةؾ اًمةٜمص هبةذا اعمٗمٝمةقم
اعمت٠مظمر ُمٕمٜم٤مه أن اعمتِم٤مسمف همػم ُمٗمٝمقم أصال ًمٚمٛمخ٤مـمٌلم وﻫذا ظمال ُم٤م قمٚمٞمف أئٛم٦م اًمًٜم٦م.

ــــــ

( )2طمقار حمٛمد قمكم إشم٤م

ُمع ٟمٍمة أسمةق زيةد( ،اًم٘مةرآن ٟمةص شمة٤مرخيل وصم٘مة٤مذم)ُمٚمكةؼ ضمريةدة اًمٜمٝمة٤مر اًم ٘مة٤مذم

(دُمِمؼ) قمدد اخلٛمٞمس /23أيمتقسمر1001/م ،واحلقار ُمٜمِمقر قمغم ُمقىمع رواق ٟمٍم أسمق زيد قمةغم اًمِمةٌٙم٦م
اًمٕمٜمٙمٌقشمٞم٦م.
( )1اٟمٔمر :آدم٤مه اًمٕم٘مكم ذم اًمتٗمًػمٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.131
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ي٘مةقل اسمةـ شمٞمٛمٞمة٦م" :إن اًمرؾمةقل سمٚمةغ اًمةٌالغ اعمٌةلم ،وسمةلم ُمةراده ،وإن يمةؾ ُمةة٤م ذم
اًم٘مرآن واحلدي٨م ُمـ ًمٗمظ ي٘م٤مل ومٞمف إٟمف حيت٤مج ومٞمف إمم اًمت٠مويؾ آصٓمالطمل اخل٤مص اًمذي
ﻫق رص اًمٚمٗمظ قمـ فم٤مﻫره ومال سمد أن يٙمقن اًمرؾمقل ىمد سملم ُمراده هبذا اًمٚمٗمظ سمخٓم٤مب
آظمرٟٕ ،مف ٓ جيقز قمٚمٞمف أن يتٙمٚمؿ سم٤مًمٙمالم اًمذي ُمٗمٝمقُمف وُمدًمقًمف سم٤مـمةؾ ،ويًةٙم٧م قمةـ
سمٞم٤من اعمةراد سمة٤محلؼ ،وٓ جيةقز أن يريةد ُمةـ اخلٚمةؼ أن يٗمٝمٛمةقا ُمةـ يمالُمةف ُمة٤م مل يٌٞمٜمةف اةؿ
ويداؿ قمٚمٞمف إلُمٙم٤من ُمٕمروم٦م ذًمؽ سمٕم٘مقاؿ ،وإن ﻫذا ىمدح ذم اًمرؾمقل اًمةذي سمٚمةغ اًمةٌالغ
اعمٌلم" ..

()8

إن ٟمٍم أسمق زيد يمل يتًؼ ًمف اًم٘مقل سم٤مًمت٤مرخيٞم٦م ُمـ ضمٝم٦م واًم٘مةقل سم٤مًمت٠مويةؾ اعمٜمٗمةت
ُمـ ضمٝم٦م أظمرى ٓسمد ًمف أن يٗمٝمؿ سم٠من اعمج٤مز ي١مؾمس ًمٚمٛمٗم٤مﻫٞمؿ اًمٕم٘مٚمٞمة٦م ُمةـ أضمةؾ حت٘مٞمةؼ
واىمةةع إٟمًةة٤مين وُمٗمٝمةةقم صم٘مةة٤مذم .وم٤معمجةة٤مز قمٜمةةد اعمٕمتزًمةة٦م ٓ يٜمٗمةةؽ قمةةـ اًمقاىمةةع آضمتامقمةةل
ويٛمٙمـ ُمـ ظمالل ومٝمةؿ ﻫةذا اًمقاىمةع ومٝمةؿ اًمةٜمص اًم٘مةرآين وومةؼ قمٛمٚمٞمة٦م دًٓمٞمة٦م شمٜمِمة٠م ُمةـ
ـمٌٞمٕم٦م اًمقاىمع وشمٜمت٘مؾ صقرا٤م ًمٓمٌٞمٕم٦م اًمٜمص.
ًمذًمؽ ٟمجد أسمق زيد جيٕمؾ اًمقاىمع ﻫق اًم٘م٤مدر قمغم إومٝم٤مم اًم٘م٤مرئ دًٓم٦م اًمٜمص اًم٘مرآين
ذم صقرشمف اًمّمكٞمك٦م وُمـ إُم ٚم٦م اًمتل شمدل قمغم ﻫذه اًمٕمالىم٦م أية٤مت اًمتةل شمٓمٚمة٥م ُمةـ
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اعم١مُمٜملم أن ي٘مروقا اهلل ىمرو٤م طمًٜم٤م ويمٞمةػ ومٝمٛمٝمة٤م اًمٞمٝمةقد ومٝمةام طمرومٞمة٤م ٓ خيةدم اًمةٜمص
اًم٘مرآين سمؾ يتجرأ قمٚمٞمةف وقمةغم اًمةذات اإلاٞمة٦م ًمةذًمؽ ىمة٤مًمقا( :ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ) [آل

عًرةاٌ ]616 :ذم رد يدل قمغم ؾمٓمكٞم٦م وؾمق ىمّمد وشمٕمد قمغم اًم٘مرآن وقمغم اهلل شمٌ٤مر وشمٕمة٤ممم،
ًم٘مةد اقمةةؽمض اًمةةٜمص قمةغم ﻫةةذا اًمٗمٝمةةؿ احلةرذم ًمتٚمةةؽ أيةة٤مت 6وﻫةذا آقمةةؽماض يٛمةةٜم
اعمٕمتزًمةة٦م يمةةام يةةرى أسمةةق زيةةد ويٛمةةٜم اًم٘مةة٤مئٚملم سم٤معمجةة٤مز ُمةة١محا دآ قمةةغم رضورة اًم٘مةةرا ة
اعمج٤مزية٦م ،وم٠مصةٌ يمةؾ ُمة٤م يتٕمٚمةؼ سمٌٞمةع اعمة١مُمٜملم ٕٟمٗمًةٝمؿ ذم ؾمةٌٞمؾ اهلل ويمةؾ ُمة٤م يتٕمٚمةةؼ
سم٤مًمتج٤مرة سمٞمٜمٝمؿ وسملم اهلل  يٗمن شمٗمًةػما جم٤مزية٤مُ .مةع أهنة٤م شمٜمتٛمةل إمم جمة٤مل دٓزم حمةدد
ــــــ
( )2اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،در شمٕم٤مرض اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ ،اسمـ شمٞمٛمٞم٦م .14/2
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()8

قم٤ميمً٦م اًمقاىمع اًم ٘م٤مذم وآضمتامقمل دًٓمٞم٤م ذم اًمٜمص .
ي٘مقل أسمق زيدً" :مةٞمس ُمٗمٝمةقم أزًمٞمة٦م اًم٘مةرآن إذن ضمةز ا ُمةـ اًمٕم٘مٞمةدة ،وُمة٤م ورد ذم
اًم٘مرآن اًمٙمةريؿ قمةـ (اًمٚمةقح اعمكٗمةقظ) جية٥م أن يٗمٝمةؿ ومٝمةام جم٤مزية٤م ٓ ومٝمةام طمرومٞمة٤م ُم ةؾ
(اًمٙمر ) و(اًمٕمرش) ...اًمخ .وًمٞمس ُمٕمٜمك طمٗمظ اهلل ؾمٌك٤مٟمف ًمٚم٘مرآن طمٗمٔمةف ذم اًمًةام
ُمدوٟم٤م ذم اًمٚمقح اعمكٗمقظ ،سمؾ اعم٘مّمقد طمٗمٔمف ذم ﻫةذه احلٞمة٤مة اًمةدٟمٞم٤م وذم ىمٚمةقب اعمة١مُمٜملم
()3

سمف. " ...
إن ُمً٠مًم٦م اًم٘مقل سمخٚمؼ اًم٘مرآن اًمتل ي٘مررﻫة٤م ٟمٍمة أسمةق زيةد ﻫٜمة٤م ويٕمٞمةد ـمرطمٝمة٤م ذم
ُمنموقمف اًمت٠مويكم شمٗمت ًمف إومؼ ُمـ أضمؾ شم٠مؾمٞمس ُمذﻫ٥م شمة٠مويكم ﻫرُمٜمٞمةقـمٞم٘مل ؾمةتتٌلم
ُمٕم٤معمف ظمالل ﻫذا اًمٓمرح ،وًمٞمس أسمق زيد وطمده ُمـ يريمض ذم ﻫذا اعمْمامر ذًمةؽ أن يمةؾ
ُمـ حي٤مول اًمدظمقل إمم اًمٜمص اًم٘مرآين ودراؾمتف سمدون ىمٞمقد زاقمام سمنمي٦م ٟمّمقصف ٓ سمد ًمف
أن يدظمؾ ُمـ سمقاسم٦م آقمتزال ًمٙمل يت٠مؾمس ُمذﻫٌف قمغم وضمٝم٦م شمراصمٞمة٦م وًمةق يم٤مٟمة٧م ُمٜمةدصمرة
أو هم٤مئٌ٦م أو طمتك ﻫزيٚم٦م.
ي٘مقل حمٛمد أريمقن "وإذا ُمة٤م اؾمةتٕم٤مد اًمٗمٙمةر اإلؾمةالُمل اًمٞمةقم ومٙمةرة اعمٕمتزًمة٦م وم٢مٟمةف
قمٜمدئذ ؾمق يٛمتٚمؽ اًمقؾم٤مئؾ اًمٙمٗمٞمٚم٦م سمٛمقاضمٝم٦م اعمِم٤ميمؾ اًمتل شمٜم ٤مل قمغم اًمٗمٙمةر اعمٕمة٤مرص
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ُمـ يمؾ طمدب وصقب سمٛمّمداىمٞم٦م أيمؼم ،واسمتٙم٤مري٦م أىمقى وأقمٔمؿ".

()2

إن اًمٗمٙمر اعمٕمتززم اًمذي ي١مؾمس ٟمٍم أسمق زيد ُمذﻫٌف قمغم أيمت٤مومف همػم يمة٤م ذم ٟمٔمةر
أسمق زيد ٟمٗمًف ٕن يتٛمؿ ُم٤م ي١مُمٚمف ُمـ اًمقصقل إمم هم٤مي٦م اًمت٠مويؾ اعمٜمٗمتكة٦م ،وًمٙمةـ ﻫةذا ٓ
يٛمٜمع ُمـ آؾمتٗم٤مدة ُمٜمف ُمـ أضمةؾ سمٜمة٤م شمة٠مويكم يًةتٛمد ىمقشمةف ُمةـ اًمةؽماث وُمرضمٕمٞمتةف ُمةـ
ــــــ
( )2اٟمٔمرٟ :م٘مد اخلٓم٤مب اًمديٜملٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص 121 ،122ؾمةٞم٠مل ُمٕمٜمة٤م ذم اًمٌة٤مب اًم ٤مًمة٨م ُمقىمةػ ٟمٍمة أسمةق
زيد ُمـ اًمٖمٞمٌٞم٤مت وإقمامل اعمج٤مز ومٞمٝم٤م.
( )1اًمٜمص واًمًٚمٓم٦م واحل٘مٞم٘م٦مٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.25
( )4اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل ىمرا ة قمٚمٛمٞم٦م ،حمٛمد أريمقن ،اعمريمز اًم ٘م٤مذم اًمٕمري  -سمػموت اًمدار اًمٌٞمْمة٤م ُ -مريمةز اإلٟمةام
اًم٘مقُمل سمػموت ط اًم ٤مٟمٞم٦م 2552م ت/ﻫ٤مؿمؿ ص٤مًم  ،ص.41
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اًمتة٤مريخ "إن ُمًةة٠مًم٦م ظمٚمةةؼ اًم٘مةةرآن يمةةام ـمرطمٝمةة٤م اعمٕمتزًمةة٦م شمٕمٜمةةل ذم اًمتكٚمٞمةةؾ اًمٗمٚمًةةٗمل أن
اًمقطمل واىمٕم٦م شم٤مرخيٞم٦م شمرشمٌط أؾم٤مؾم٤م سم٤مًمٌٕمد اإلٟمًة٤مين ُمةـ صمٜم٤مئٞمة٦م اهلل واإلٟمًة٤من أو اعمٓمٚمةؼ
واعمكةدود ،اًمةقطمل ذم ﻫةةذا اًمٗمٝمةؿ حت٘مٞمةةؼ عمّمة٤مًم اإلٟمًة٤من قمةةغم إرض ٕٟمةف ظمٓمةة٤مب
ًمإلٟمًةة٤من سمٚمٖمتةةف ،وإذا ُمْمةةٞمٜم٤م ذم اًمتكٚمٞمةةؾ اًمٗمٚمًةةٗمل إمم هم٤ميتةةف  -اًمتةةل رسمةةام هم٤مسمةة٧م قمةةـ
اعمٕمتزًم٦م ٟ -مّمؾ إمم أن اخلٓم٤مب اإلاةل ظمٓمة٤مب شمة٤مرخيل وسمةام ﻫةق شمة٤مرخيل ومة٢من ُمٕمٜمة٤مه ٓ
()8

يتك٘مؼ إٓ ُمـ ظمالل اًمت٠مويؾ اإلٟمً٤مين. " ...
إن أسمق زيد يٗمٞمد ُمـ (طمدوصمٞم٦م) اًمٚمٖم٦م ذم اعمذﻫ٥م اعمٕمتززم ٕن "اًمٜمٔمر إمم اًمٚمٖم٦م ُمةـ
ُمٜمٔمقر اًم٘مدم واًمتقىمٞمػ اإلال يٛمٙمـ أن ي١مدي إمم قمزل اًمٜمص قمةزٓ يمة٤مُمال قمةـ ؾمةٞم٤مق
اًم ٘م٤موم٦م اًمتل يٜمتٛمل إًمٞمٝم٤م ،وﻫةق اعمقىمةػ إؿمةٕمريً ،م٘مةد طمة٤مول اعمٕمتزًمة٦م ضم٤مﻫةديـ رسمةط
اًمٜمص سم٤مًمٗمٝمؿ اإلٟمً٤مين ،وشم٘مري٥م اًمقطمل ُمـ ىمدرة اإلٟمً٤من قمغم اًمنمح واًمتكٚمٞمؾ".

()3

واذا يٕمد أسمق زيد ﻫذا آدم٤مه ﻫق إٟمً٥م ًمرسمط اًمٜمص اًم٘مةرآين سمة٤مًمقاىمع اإلٟمًة٤مين
ذم صقرشمف اًمٌنمي٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٠مومٕم٤مل اًمٕمٌ٤مد واعمكةدودة سمةزُمـ وُمٙمة٤من ُمٕمٞمٜمةلم ،سمٕمٞمةدا قمةـ
قم٤ممل اًمٖمٞم٥م .وسم٤مًمت٤مزم ؾمٞمّمؾ أسمق زيد ًمتٓمٌٞمؼ ُمٜمٝمجف اًمٚمٖمقي وٟمٙمقن ذم ُمقىمةػ "يًةٛم
ًمٜم٤م سم٤مًم٘مقل سمة٠من اًمٜمّمةقص اًمديٜمٞمة٦م ٟمّمةقص ًمٖمقية٦م ؿمة٤مهن٤م ؿمة٠من أية٦م ٟمّمةقص أظمةرى ذم
 3002حبث
 002حبث
 2حبث

اًم ٘م٤موم٦م ،وأن أصٚمٝم٤م اإلال ٓ يٕمٜمل أهن٤م ذم درؾمٝم٤م وحتٚمٞمٚمٝم٤م حتت٤مج عمٜمٝمجٞم٤مت ذات ـمٌٞمٕمة٦م
()2

ظم٤مص٦م شمتٜم٤مؾم٥م ُمع ـمٌٞمٕمتٝم٤م اإلاٞم٦م اخل٤مص٦م" .
إن إىمرار ﻫذا اعمذﻫ٥م ﻫق ظمٓمقة ٟمكق إىمرار شم٤مرخيٞم٦م اًمٜمص ،وسم٤مًمت٤مزم اًمتٕم٤مُمةؾ ُمٕمةف
يم٠مي ٟمص خيْمع ًمٚمتكٚمٞمؾ واًمٜم٘مد وإسمدا اًمرأي ُم ّٓمرطملم يمؾ اخلٓمقط احلٛمرا اًمتةل ُمةـ
ؿم٠مهن٤م شم٘مٞمٞمد طمري٤مشمٜم٤م اًمٜم٘مدي٦م واًمٌك ٞم٦م .وًمٞمس ذًمؽ ًمٌم إٓ ٕن اعمٕمتزًم٦م ذم ٟمٔمر أسمق زيد
ىمد ىم٤مُمقا سمدور رائد ذم شم٠مويؾ اًمٜمّمقص اًمتل أوؿمؽ أن يٖمٓمٞمٝم٤م امجٛمقد ويٖمٞمٌٝمة٤م اًمتةدومؼ

ــــــ

( )2اًمٜمص واًمًٚمٓم٦م واحل٘مٞم٘م٦مٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.44
(ُ )1مٗمٝمقم اًمٜمصٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.233
(ٟ )4م٘مد اخلٓم٤مب اًمديٜملٟ ،،مٍم أسمق زيد ،ص.104
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()8

اًم ٘م٤مذم ُمـ خمتٚمػ احلْم٤مرات اًمٖمريٌ٦م قمـ ضمًد اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞمة٦مً .م٘مةد متة٤مﻫك ٟمٍمة أسمةق
زيد ُمع أصقل اعمذﻫ٥م اعمٕمتززم ًمٙمل ي٘مٜمـ ظمروضمف قمـ اًمٜمص اًمٔمة٤مﻫر إمم ُمٕمة٤مين أظمةرى
ىمد ٓ شم٘مٌٚمٝم٤م طمرومٞم٦م اًمٜمص قمغم طمد شمٕمٌػمه وظمةرج سمٕمةد ﻫةذا آٟمخةراط ذم مجة٩م اعمٕمتزًمة٦م
سمٛمذﻫ٥م ي٘مػ قمغم أروٞم٦م اعمٕمتزًم٦م وًمٙمـ صمامره ًمٞمً٧م سمٛمٕمتزًمٞم٦م اًمٌت٦م .ذًمؽ ٕٟمةف يةرى أن
ىمرا شمف اًمت٠مويٚمٞم٦م ًمٚمٜمّمقص شمٕمتٛمد قمغم إطمدى صمالث وؾم٤مئؾ ُمةـ ؾمةٚمٙمٝم٤م يمة٤من ُمةـ طم٘مةف
اخلروج قمـ فم٤مﻫر اًمٜمص ،إومم ﻫةل اًم٘مريٜمة٦م اًمٚمٗمٔمٞمة٦م ،واًم ٤مٟمٞمة٦م ،ﻫةل اًم٘مريٜمة٦م اًمٕم٘مٚمٞمة٦م،
واًم ٤مًم ٦م ﻫل اًم٘مريٜم٦م اًم٘مٚمٌٞم٦م.
ي٘مةقل أسمةق زيةةد سمِمة٠من اًم٘مريٜمة٦م اًمٚمٗمٔمٞمةة٦م واًمٕم٘مٚمٞمة٦م "وصمةؿ ىمريٜمةة٦م أظمةرى شمًةٛم ًمٜمةة٤م
سم٢مظمراج اًمٜمص قمـ فم٤مﻫره وﻫل اًم٘مريٜم٦م اًمٚمٗمٔمٞم٦م اعم٘م٤مرٟم٦م ًمٚمٙمالم يم٤مًمنمط وآؾمت ٜم٤م  ،أو
وضمقد ظمٓم٤مب آظمر يٗمن ﻫذا اخلٓم٤مب .وٓ خيٚمق يمةالم اهلل  قمةـ ﻫة٤مشملم اًمةدًٓمتلم أو
اًم٘مريٜمتلم همػم أن اعمٕمتزًم٦م يٕمتؼمون اًم٘مريٜم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م ﻫل إؾم٤مس ذم قمٛمٚمٞم٦م اًمت٠مويؾ".

()3

إن ٟمٍم أسمق زيةد وﻫةق يِمةػم ﻫٜمة٤م إمم اؾمةتٕمامل اعمٕمتزًمة٦م ًمٚم٘مريٜمة٦م اًمٚمٗمٔمٞمة٦م وًمٚم٘مريٜمة٦م
اًمٕم٘مٚمٞم٦م 6يٛمٜم اًم٘مريٜم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًم٘مدرة قمغم اخلروج قمـ اًمٔم٤مﻫر ويٕمكم ُمـ ؿم٤مهن٤م ،ذم طمةلم
جيٕمؾ اًم٘مريٜم٦م اًمٚمٗمٔمٞمة٦م ٓ شمٙمٗمةل ذم طمةؾ اخلةال ظمّمقصة٤م ومةٞمام يتٕمٚمةؼ سمة٤مًمققمل اًمةديٜمل
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امجديد ،وﻫق وإن يم٤من ٓ يٜمٙمر أهٞم٦م اًمٕمقدة ًمٚمِمٕمر اًمٕمري ُمـ أضمؾ ومٝمؿ اًمٜمص اًم٘مةرآين،
وذًمؽ ٕن اًم٘مرآن اختةذ ًمٖمة٦م اًمٕمةرب أداة شمقصةٞمؾ ،إٓ أٟمةف يةرى أن "اإلؾمةالم ىمةد ضمة٤م
سمرؤي٦م ضمديدة ًمٓمٌٞمٕم٦م اًمذات اإلاٞم٦م.
وﻫل رؤي٦م شمتٜم٤مىمض ُمع واىمع اعمٕمت٘مدات امج٤مﻫٚمٞم٦م .وقمغم ذًمؽ شمٕمؼم ﻫذه أي٤مت -
اًمتةل شمّمةةػ اهلل  -قمةـ وقمةةل ديٜمةل ضمديةةد مت٤مُمة٤م قمةةغم اًمِمةٕمر اًمٕمةةري ،وقمةغم اعمةةدريم٤مت
واعمٕمة٤مر اًمتةةل شمٕمةؼم قمٜمٝمةة٤م اًمٚمٖمة٦م واًمِمةةٕمر ،وﻫةذا اًمةةققمل يمة٤من يًةةتخدم اًمٚمٖمة٦م اًمٕمرسمٞمةة٦م
ًمٚمتٕمٌػم قمـ ٟمٗمًف ،وُمـ صمؿ يم٤من ُمـ اًميوري أن حيدث شمٖمٞمػما ذم اًمٜمًؼ اعمتٕم٤مر قمٚمٞمةف

ــــــ

( )2اٟمٔمر :اخلٓم٤مب واًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.123
( )1آدم٤مه اًمٕم٘مكم ذم اًمتٗمًػمٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.242
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ًمٚمٖم٦م ُمـ أضمؾ أن شمتًةع حلٛمةؾ ﻫةذا اًمةققمل امجديةد ...إن إرضمة٤مع ﻫةذه أية٤مت ًمٚمِمةٕمر
اًمٕمري وجم٤مزه ﻫق رد اذا اًمققمل واعمٕمروم٦م إمم ُمٕمرومة٦م ووقمةل ُمتخٚمٗمةلم قمةـ ﻫةذا اًمةققمل
امجديد".

()8

ويم٠مين سمٜمٍم أسمق زيد ﻫٜم٤م ٓ يٗمرق سملم ُمًتقى اإلومراد وُمًةتقى اًمؽميمٞمة٥م ُمةع أٟمةف
ي٘مرر ومّمؾ اعمٕمتزًم٦م سمٞمٜمٝمام يمام ؾمٌؼ .وم٢من اًمٚمٗمظ ذم ؾمٞم٤مق اإلومراد طملم يٙمقن ُمٜم٘مٓمٕمة٤م قمةـ
ؾمٞم٤مىمف يدل قمغم اعمٕمٜمك اعمٕمةرو دون همةػمه ،وًمٙمٜمةف ذم ؾمةٞم٤مق اًمؽميمٞمة٥م ىمةد يتجةف عمٕمٜمةك
ضمديد حيدده اًمًٞم٤مق وشمتكٙمؿ ومٞمف قمالىم٤مت إًمٗم٤مظ ومٞمام سمٞمٜمٝم٤م ،وﻫذا واو ذم اخلٓمة٤مب
اًمٕمةة٤مدي ومْمةةال قمةةـ اًمٜمّمةةقص إدسمٞمةة٦م اعمٛمٞمةةزة ،ومْمةةال قمةةـ اًمةةٜمص اًم٘مةةرآين ،وٓ يٕمٜمةةل
اًمرضمةقع ًمٚمِمةةٕمر اًمٕمةةري ذم ومٝمةةؿ اًمةةٜمص اًم٘مةةرآين أٟمةةف يًةةت٘مؾ سم٤مًمنمةةح واًمٌٞمةة٤من سمةةٜمٗمس ُمةة٤م
اؾمتٕمٛمٚمف امج٤مﻫٚمٞمقن ذم وقمٞمٝمؿ اعمتخٚمػ 6وًمٙمٜمةف رضمةقع ُمةـ أضمةؾ اًمٗمٝمةؿ اًمةدٓزم ًمٙمةؾ
يمٚمٛم٦م ،أُم٤م ـمري٘م٦م آؾمتخدام وادم٤مﻫ٤مت اعمٕمٜمك ومٝمل ذم إُمٙم٤من ص٤مٟمع اًمٜمص امجديد.
يمام يٜمًك ٟمٍم أسمق زيد ُم٤م ىمرره ُمـ أن اًمٜمص يّمٌ ُمٜمتِج٤م صم٘م٤مومٞمة٤م (سم٤مًمٙمنة) يٜمةت٩م
اعمٕمٜمةةك امجديةةد واًم ٘م٤مومةة٦م اعمٕمةة٤مرصة ،ويمةةام يٕمتٛمةةد قمةةغم اًمٚمٖمةة٦م اًمٕمرسمٞمةة٦م يم٠مصةةؾ 6إٓ أٟمةةف ٓ
يٙمررﻫ٤م وٓ يًتٜمًخٝم٤م سمققمٞمٝم٤م وًمٙمٜمف يٛمٜمكٝم٤م ُمٕمٜمك ضمديةدا وـمرطمة٤م خمتٚمٗمة٤م وﻫةذه ﻫةل
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ُمٞمزة اًمٚمٖم٦م اًمتل ٟمزل هبة٤م اًمةٜمص اًم٘مةرآين وُمةـ صمةؿ متة٧م ُمةـ ظمالاة٤م اًمتنمةيٕم٤مت واًمٌٞمة٤من
اإلاةلً .م٘مةد قمٜمةل اعمٕمتزًمة٦م سم٤مًمدًٓمة٦م أيم ةر ُمةـ قمٜمة٤ميتٝمؿ سمةٜمٗمس اخلٓمة٤مب واةذا شمٕمةددت
أـمروطم٤ماؿ ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مًم٘مّمد ُمـ اًمٙمالم.
وﻫذا ُم٤م ضمٕمؾ أسمق زيد ي٘مػ ُمٕمٝمؿ قمٜمد ُمً٠مًم٦م (اًم٘مّمد) سم٤مقمتٌ٤مرﻫة٤م اعمكةؽ اًمةذي
يٗمرق سمٞمةٜمٝمؿ وسمةلم ظمّمةقُمٝمؿ إؿمة٤مقمرة ويٌٜمةل قمٚمٞمٝمة٤م ومٝمةؿ سمٕمةض اًمًةٚمػ ذم ُمرطمٚمة٦م
ُمٌٙمرة اةذا اًمْمة٤مسمط اًمةذي همٗمةؾ قمٜمةف إؿمة٤مقمرة ومل يٕمتٛمةدوه ذم دًٓمة٦م اًمٙمةالم .وﻫةذه
اًم٘مّمدي٦م يمام ؾمٞم٠مل ُمٕمٜم٤م ﻫل أﻫؿ أؾمس اعمذﻫ٥م اًمٗمٞمٜمقُمٞمٜمقًمقضمل واًمتل شمٌٜم٤مﻫ٤م ٟمٍمة أسمةق
زيد ذم ُمٜمٝمجف اًمت٠مويكم.

ــــــ

( )2آدم٤مه اًمٕم٘مكم ذم اًمتٗمًػمٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.221
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إذ أن ُمً٠مًم٦م اًم٘مّمد ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمدًمٞمؾ اًمٕم٘مكم سم٤مقمتٌ٤مر أن اًمٕم٘مؾ ﻫق اًمذي حيةدد ُمةراد
اهلل ،اةةذا ٟمجةةد ٟمٍمة أسمةةق زيةةد وقمةةغم امج٤مٟمة٥م اًمتٓمٌٞم٘مةةل ذم يمالُمةةف قمةةـ ىمةةقل اهلل شمٕمةة٤ممم:
(ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ) [انبقة  ]16 :ي٘مقل" :وإذا يم٤مٟم٧م أي٦م شمٜمص قمغم أن اهلل ىمد قمٚمةؿ
آدم يمؾ إؾمام ومًالح اًمت٠مويؾ يمٗمٞمؾ سمكؾ اعمِمٙمٚم٦م ،واًمةدًمٞمؾ اًمٕم٘مةكم قمةغم اؾمةتك٤مًم٦م أن
يٙمقن ىمد قمٚمٛمف يمةؾ إؾمةام ٓ-ؾمةتك٤مًم٦م اسمتةدا اعمقاوةٕم٦م قمةغم اهلل -يمٗمٞمةؾ سمتخّمةٞمص
قمٛمقم ًمٗمظ (يمؾ) وم٢مذا يم٤من ﻫذا اًمٚمٗمظ يدل قمغم اًمٕمٛمقم ،وًمٞمس ذم ًمٗمظ أي٦م ُم٤م يدل قمغم
ختّمٞمص ﻫذا اًمٕمٛمةقم يم٤مٓؾمةت ٜم٤م أو همةػمه ُمةـ أدوات اًمتخّمةٞمص اًمٚمٖمقية٦م ،ومة٢من ﻫةذا
اًمدًمٞمؾ اًمٕم٘مكم خيّمص قمٛمقم أي٦م .وُمـ ضمٝم٦م أظمرى وم٤مًمٕم٘مةؾ حيةدد ىمّمةد اهلل ويٕمرومةف،
()8

وﻫق سمذًمؽ ٓ ي٘مؾ دًٓم٦م قمـ اًم٘مريٜم٦م اًمٚمٗمٔمٞم٦م إن مل يزد قمٚمٞمٝم٤م" .
سمؾ إُمر قمٜمده أيمؼم ُمـ ذًمؽ ومكتك ذم ىمْم٤مي٤م آقمت٘م٤مد ٓ يٚمزم اعمٗمن أن يتٛمًةؽ
سم٤مًم٘مريٜم٦م اًمٚمٗمٔمٞم٦م يمل خيرج قمـ فم٤مﻫر اًمٜمص ،وم٤مًم٘مريٜم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م ىم٤مدرة قمةغم طمةؾ اإلؿمةٙم٤مل
ٕن "ىمْم٤مي٤م اًمٕمدل واًمتقطمٞمد ﻫل ىمْمة٤مي٤م قم٘مٚمٞمة٦م ذم إؾمة٤مس ،وﻫةل ؾمة٤مسم٘م٦م ذم ُمٕمرومتٝمة٤م
قمغم اًمدًٓم٦م اًمنمقمٞم٦م ...وسمٜم٤م قمغم ذًمةؽ ومة٢مذا ورد ذم يمةالم اهلل -اًمدًٓمة٦م اًمنمةقمٞم٦مُ -مة٤م
يدل فم٤مﻫره قمغم ظمال ُم٤م يدل قمٚمٞمف اًمٕم٘مؾ وضم٥م قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمت٠موًمف ٕن اًمدًٓم٦م اًمنمةقمٞم٦م
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واًمدًٓم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م يتٓم٤مسم٘م٤من وٓ يتٜم٤مىمْمة٤من ...وﻫٙمةذا يّمةٌ اًمت٠مويةؾ رضورة ٓ حمةٞمص
()3

قمٜمٝم٤م ًمرومع اًمتٜم٤مىمض اًمٔم٤مﻫري سملم أدًم٦م اًمٕم٘مؾ وأدًم٦م اًمنمع" .
ويٜم٘مؾ ٟمٍم أسمق زيد قمـ قمكم اسمـ أي ـم٤مًم٥م طملم أرؾمةٚمف عمج٤مدًمة٦م اخلةقارج ىمقًمةف:
"ومخ٤مصٛمٝمؿ وٓ حت٤مضمٝمؿ سم٤مًم٘مرآن وم٢مٟمف ذو وضمةقه وًمٙمةـ ظم٤مصةٛمٝمؿ سم٤مًمًٜم٦مةة وًمٙمةـ اسمةـ
قمٌ٤مس  -ومٞمام يٌدو  -مل يٙمـ ذم ُمقىمػ آظمتٞمة٤مر ،واًمةذي ٟمةقد إن ٟمِمةػم إًمٞمةف إن صةك٧م
اًمرواي٦م أن ﻫذا اإلطمً٤مس اعمٌٙمر سمتٕمدد اًمقضمةقه ذم اًمتٕمٌةػم اًم٘مةرآين يٜمٌةب قمةـ شمّمةقر ُمة٤م
ــــــ
( )2آدم٤مه اًمٕم٘مكم ذم اًمتٗمًػمٟ ،مٍم أسمق زيد ،،ص.31
( )1اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.241
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إلُمٙم٤مٟمٞم٦م شمٕمدد اًمدًٓم٦م"
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الباب األول

ُمـ ﻫٜم٤م يم٤من ُمـ اًميوري قمٜمد وضمقد ُم ؾ ﻫذا اخلةال أن

يٕمر ىمّمد اعمتٙمٚمؿ طمتك يٙمقن ﻫذا اًم٘مّمد دآ قمغم ُمٕمٜمك اًمٙمالم.
ويةةرسمط ٟمٍم ة أسمةةق زيةةد سمةةلم اًمٗمٝمةةؿ اًمٕم٘مةةكم واًم٘مّمةةد داقمةةام اًم٘مريٜمةة٦م اًمٕم٘مٚمٞمةة٦م 6سم ة٠من
اًم٘مّمدي٦م اًمتل أدظمٚمٝم٤م اعمٕمتزًم٦م سم٤مقمتٌ٤مرﻫ٤م حـم٤م ًمٗمٝمؿ اًمٙمالم اإلال ًمٞمً٧م ُمًتٜمٌٓم٦م ُمةـ
داظمؾ اًمٙمالم ذاشمف وًمٙمٜمٝم٤م ىمّمدي٦م ضم٤م ت ُمـ ظم٤مرج اًمٙمالم ُمـ اًمٗمٝمةؿ اًمٕم٘مةكم ًمٚمقضمةقد
ظمةة٤مرج اًمٚمٖمةة٦م واةةذا يم٤مٟمةة٧م اًم٘مريٜمةة٦م اًمٕم٘مٚمٞمةة٦م ﻫةةل اًم٘مريٜمةة٦م إىمةةقى وإٟمٗمةةع ذم قمٛمٚمٞمةة٦م
اًمت٠مويؾ.

()3

ي٘مقل ٟمٍم أسمق زيد" :إن اًمٙمالم -ومٞمام ي٘مقل اعمٕمتزًم٦م -ي٘مع صدىم٤م أو يمذسم٤م سمكً٥م
ىمّمد اعمتٙمٚمؿ اًمذي ٟمٕمرومف سم٤معمِم٤مﻫدة أو سم٤مًميورة أو سم٤مًمدٓئؾ .ويمالم اهلل  ي٘مع دًٓمة٦م
سمةةٜمٗمس ـمري٘مةة٦م اًمٙمةةالم اإلٟمًةة٤مين إٓ أن اًم٘مّمةةةد اإلاةةل ٓ يٕمٚمةةؿ إٓ سمةةدٓئؾ اًمٕم٘مةةةؾ
()2

وطمدﻫ٤م" .
إذن وم٤مًمٙمالم قمٜمد أسمق زيد ٓ يٙمٗمل وطمده عمٕمروم٦م ىمّمد اعمتٙمٚمؿ ومال سمةد ُمةـ اعمٕمرومة٦م
اًمٕم٘مٚمٞم٦م ًمٜمٕمر صدق اًمدًٓم٦م ُمـ يمةذهب٤م .إن اؿمةؽماط اعمٕمتزًمة٦م اًمٕمٚمةؿ سم٘مّمةد اعمةتٙمٚمؿ ذم
اًمدًٓم٦م "يم٤من ًمف شم٠مصمػمه ذم شمقضمٞمف ُمٌك٨م اعمج٤مز ﻫذه اًمقضمٝم٦م اًمتل شمٕمٜمةك ذم اعمكةؾ إول
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سم٤مًمدًٓم٦م أيم ر ُمـ قمٜم٤ميتٝم٤م سم٤مًمّمقرة ،وُمـ صمؿ حتقًم٧م إحي٤م ات اعمج٤مز -قمغم يةد اعمٕمتزًمة٦م-
()3

إمم دٓٓت إؿم٤مري٦م" وﻫةذه اًمةدٓٓت اإلؿمة٤مري٦م اًمتةل شمقًمةدت قمةـ اًم٘مّمةدي٦م قمٜمةده
ؾمق يًتخدُمٝم٤م أسمق زيد ًمٚم٘مرا ات اعمٜمٗمتك٦م وامجديدة.
ي٘مقل أسمق زيد" :إن ُم٘م٤مرسم٦م اًمٜمص وايمتِم٤م أهاره شمٌدأ سم٤مًم٘مرا ة إومم ،صمؿ شم ٜمةك
ــــــ
( )2آدم٤مه اًمٕم٘مكم ذم اًمتٗمًػمٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.52
( )1اٟمٔمر :اًمٜمص واًمًٚمٓم٦م واحل٘مٞم٘م٦مٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.122
( )4اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.123
( )3آدم٤مه اًمٕم٘مكم ذم اًمتٗمًػمٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.240
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سمةة٤مًم٘مرا ة اًمتكٚمٞمٚمٞمةة٦م ومتٙمِمةةػ ُمةةـ ظمالاةة٤م (ُمٗمةة٤مشمٞم ) اًمةةٜمص وُمرشمٙمزاشمةةف اًمدًٓمٞمةة٦م ،وُمةةـ
ظمالل ﻫذه اعمرشمٙمزات يٙمتِمػ اعم١مول سمٕمض أهار اًمٜمص وئمةؾ اًمةٜمص ىمة٤مسمال ًمٚم٘مةرا ة
امجديدة".

()8

ويٗمرق ٟمٍم أسمق زيد سملم اًم٘مرا ة اًمًٓمكٞم٦م واًم٘مةرا ة اعمًةتٖمرىم٦م سمة٠من إظمةػمة ﻫةل
اًم٘مرا ة اًمتل شمٗمٞمد ُمـ اًمدًٓم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م ،وﻫل اًمتل قمؼم قمٜمٝم٤م اعمت٘مدُمقن سم٠مهنة٤م ىمةرا ة شمٕمتٛمةد
قمغم اًمتدسمر واًمتٗمٙمر وُمٜمٝمؿ اإلُم٤مم اًمزريمٌم صة٤مطم٥م اًمؼمﻫة٤من

()3

 .وسمٜمة٤م قمةغم رأيةف

ذم اعمقاوٕم٦م وقمدم شمةراسمط اًمٚمٗمةظ واعمٕمٜمةك ومة٢من ُمٝمٛمة٦م اًمٚمٖمة٦م ٓ شمٕمةدو أن شمٙمةقن ًمٖمةرض
اإلظمٌ٤مر وشمٚمؽ وفمٞمٗمتٝم٤م اعمريمزي٦م إذ ٓ شمالزم سملم اًمٚمٗمظ واعمٕمٜمك ٕن اًمٚمٖم٦م جمةرد دٓٓت
()2

إؿم٤مري٦م .
ي٘مةقل أسمةق زيةةد" :وىمةد اؾمةةتٌٕمد اعمٕمتزًمة٦م ُمةـ دائةةرة سمكة ٝمؿ اعمةةتٙمٚمؿ اًمٌنمةي قمةةغم
أؾم٤مس أن يمالُمف يٛمٙمـ ُمٕمروم٦م دًٓمتف سم٤مٓوٓمرار وذًمؽ قمغم قمٙمس يمالم اهلل  اًمةذي
()3

ٓ يٛمٙمـ ُمٕمروم٦م دًٓمتف يم٤مُمٚم٦م إٓ اؾمتدٓٓ"ً .مذًمؽ يًةتٜمٙمر أسمةق زيةد ُمٕمرومة٦م اًم٘مّمةد
اإلال ُمـ ىمٌؾ اًمٌنم إذ يمٞمػ يٛمٙمـ ًمٚمٌنم سمٛمكدوديتٝمؿ وٟم٘مّمٝمؿ اًمقصقل إمم اًم٘مّمةد
()4

اإلال واعمٕمٜمك اعمقوققمل ذم اًم٘مرآن وﻫؾ ذم ـم٤مىمتٝمؿ ذًمؽ! .
 3002حبث
 002حبث
 2حبث

إن أسمق زيد ٓ جيٕمؾ سملم اعمتٙمٚمؿ واعمتٚم٘مل ظمّمقص٤م ذم اًمٙمةالم اإلاةل أي إُمٙم٤مٟمٞمة٦م
ًمٚمٗمٝمؿ قمـ اهلل ،سمؾ يرى أن اإلٟمً٤من إٟمام يٗمٝمةؿ اًمٙمةالم ُمةـ ظمةالل ُمة٤م يٛمٚمٞمةف قمٚمٞمةف اعمة١مصمر
اخل٤مرضمل واًمدًٓم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمتل ٓ شمرشمٌط سم٤مًمٚمٗمظ ٟمٗمًف وُم٤م ي٘مّمةده ىم٤مئٚمةف ،واًمًةٌ٥م ﻫةق
ُمذﻫٌف اًمت٠مويكم اًمذي يٛمٜمع اًمقصقل إمم اعمٕمٜمك احل٘مٞم٘مل ُمـ ضمٝم٦م وُمـ ضمٝم٦م أظمرى يٗمت
ــــــ
(ُ )2مٗمٝمقم اًمٜمصٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.145
( )1اٟمٔمر :اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.145
( )4اٟمٔمر :آدم٤مه اًمٕم٘مكم ذم اًمتٗمًػمٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.240
( )3اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.243
( )1اٟمٔمر :إؿمٙم٤مًمٞم٤مت اًم٘مرا ة وآًمٞم٤مت اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.21
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اعمج٤مل ًمتٕمدد اًمٗمٝمؿ واٟمٗمت٤مح اعمٕمٜمك.
وﻫذا اًمٗمٝمؿ اًمت٠مويكم ٓ يّم اؾمتٕمامًمف ٓ ُمع يمالم اًمٜمة٤مس ومةٞمام سمٞمةٜمٝمؿ وٓ ذم ومٝمةؿ
يمالم اهلل شمٕم٤ممم.

 3002حبث
 002حبث
 2حبث

مح َؾ يم ََال ُِم ِف َقم َغم ِظم َةال ِ َفم ِ
ي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿَ " :أ َّن َىم ّْمدَ ا ُْعم َت َٙم مٚم ِؿ ُِم َـ ا ُْعم َخ٤م َـم ِ
ة٤مﻫ ِر ِه
٥م َ ْ
ِ
ة٤من ،و َأ َّن شمَريمَةف سمِةدُ ِ
ة٤مد ،و َأ َّن ا ًْم َ٘مّمةدَ ي ِـ ي َتٜمَ٤م َومٞم ِ
وطم ِ٘مٞم َ٘متِ ِف يٜم َِ٤مذم َىمّمدَ ا ًْمٌٞم ِ
ة٤من َو ْ ِ
ون َذًم ِ َ
ةؽ
َ ْ ُ
ْ ْ َ َ
اإل ْر َؿم َ
ََ
ْ
ُ
َ َ
ِْ
اخل َٓم ِ
٤مب َظم ْ ٌػم ًَم ُف َو َأ ْىم َر ُب إِ َمم ْااُدَ ى.
ِ
ِ
٤مخل َٓم ِ ِ
َ٤من ا َْعم ْ٘مّمقد سمِ ْ ِ
و ََّعم٤م يم َ
ةـ يم ََال ُِم ِةف َو َأ ْن
اًمًة٤مُم ِع َوإِ ْوم َٝم٤م َُمة ُف ُُم َةرا َد ا ُْعمة َت َٙم مٚم ِؿ ُم ْ
ُ ُ
٤مب د َٓ ًَم َ٦م َّ
لم ًَم ُف َُم٤م ِذم َٟم ْٗم ًِ ِف ُِم َـ ا َْعم َٕم ِ٤مين َو َأ ْن َيدُ ًَّم ُف َقم َغم َذًم ِ َؽ سمِ َ٠م ْىم َر ِ
ب اًم ُّٓم ُر ِق يم َ
َة٤من َذًم ِ َ
ةؽ َُم ْق ُىمق ًومة٤م َقم َةغم
ُي ٌَ م َ
ةؾ ا ًْمٌٞم ُ ِ
ِ ِ
َأُمري ِـ :سمٞم ِ
٤من ا ُْعم َت َٙم مٚم ِؿَ ،و َمتَٙم ِ
ةـ ا ُْعمة َت َٙم مٚم ِؿَ ،أ ْو
ة٤من ُم َ
حي ُّم ِ َ َ
اًمًة٤مُم ِع ُم َ
َْ ْ ََ
ةـ ا ًْم َٗم ْٝمة ِؿَ ،ومة٢مِ َذا َمل ْ َ ْ
ُّـ َّ
ِ ِ
َطم َّم َؾ َو َمل َيت ََٛمٙم ِ
ةلم ا ُْعمة َت َٙم مٚم ُؿ ُُم َةرا َد ُه
حي ُّمة ْؾ ُُم َةرا ُد ا ُْعمة َت َٙم مٚم ِؿَ ،ومة٢مِ َذا َسم َّ َ
اًمً٤مُم ُع ُم َ
ةـ ا ًْم َٗم ْٝمة ِؿَ ،مل ْ َ ْ
َّـ َّ
ْ
ِ
اد ِه و َمل يٕم َٚم ِؿ اًمً ِ٤مُمع ُمٕم ِ ِ
ِ
ِ
ِ
حي ُّم ْؾ ًَم ُف ا ًْم ٌَ َٞم ُ
٤منَ ،وم َةال
سمِ ْ٤مَٕ ًْم َٗم٤مظ اًمدَّ ا ًَّم٦م َقم َغم ُُم َر َ ْ َ ْ
٤مين شم ْٚم َؽ ْإَ ًْم َٗم٤مظَ ،مل ْ َ ْ
َّ ُ َ َ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ةـ ا ًْم َٗم ْٝمة ِؿ َو ُطم ُّم ِ
ةقل ْ ِ
ةـ َمتَٙم ِ
ةـ ا ُْعمة َت َٙم مٚم ِؿَ ،و ِطمٞمٜمَاِ ٍةذ َوم َٚم ْةق َأ َرا َد اهللَُّ
اإل ْوم َٝمة٤م ِم ُم َ
اًمًة٤مُم ِع ُم َ
ُسمدَّ ُم ْ
ُّةـ َّ
ِ ِ ِ
ِ ِِ
ِِ ِ
ِ
ة٥م ًَمٙم َ
َة٤من َىمةدْ َيم َّٚم َٗمة ُف َأ ْن
َو َر ُؾمق ًُم ُف ُم ْـ يم ََالُمف ظم َال َ َطم٘مٞم َ٘متف َو َفم٤مﻫ ِره ا ًَّمةذي َي ْٗم َٝم ُٛمة ُف ا ُْعم َخ٤م َـم ُ
ِ
ِِ
َي ْٗم َٝم َؿ ُُم َرا َد ُه سمِ َام َٓ َيدُ ُّل َقم َٚم ْٞم ِفَ ،سم ْؾ سمِ َام َيدُ ُّل َقم َغم ٟم َِ٘م ِ
ةؿ اًمٜمَّ ْٗم ِ
ةل َعمِة٤م َيةدُ ُّل
ٞمض ُُم َراده َو َأ َرا َد ُمٜمْ ُف َوم ْٝم َ
ِ
ِ
ِ ِ
اإل ْصمٌ ِ
ِ
ةؿ َأٟمَّة ُف ًَمة ْٞم َس َوم ْةق َق
٤متَ ،و َوم ْٝم َؿ َّْ
َقم َغم َهم٤م َي٦م ْ ِ َ
اًمٌم سمِ َام َيدُ ُّل َقم َغم وةدم هَ ،و َأ َرا َد ُمٜمْة ُف َأ ْن َي ْٗم َٝم َ
ش إِ ًَمةف يٕمٌةدُ  ،و َأٟمَّةف َٓ د ِ
ة٤مملِ َو َٓ َظم ِ
اظم َةؾ ا ًْم َٕم َ
٤مر َضمة ُف َو َٓ َوم ْق َىمة ُف َو َٓ َ ْحتتَة ُف َو َٓ َظم ْٚم َٗمة ُف َو َٓ
ا ًْم َٕم ْر ِ ٌ ُ ْ َ َ ُ َ
ةةةف( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ) [اإلخر ر ص ]6 :و َىمقًم ِ ِ
َأُم٤مُمةةةف ،سمِ َ٘مقًم ِ ِ
ةةةف( :ﭡ ﭢ ﭣﭤ)
َ ْ
َ َ ُ ْ
()8

[انشىري. " ]66 :
إن ىمقل أسمق زيد سم٠من اًمٜم٤مس ٓ يٛمٙمٜمٝمؿ سم٘مدرااؿ اعمكدودة ومٝمؿ اعم٘مّمقد ُمـ يمةالم
اًمّم َةق ِ
ةقن َىمةدْ شم ََةر َ َسم َٞم َ
اهلل يٕمٜمل " َْن َي ُٙم َ
اب َو َمل ْ ُي ْٗم ِّمة ْ سمِ ِةفَ ،سم ْةؾ َر َُم َةز إِ ًَم ْٞم ِةف َر ُْم ًةزا
احل مةؼ َو َّ
ة٤من ْ َ
امج ِٝم ِ
و َأ ًْم َٖم َزه إِ ًْم َٖم ً٤مزا َٓ ي ْٗمٝمؿ ُِمٜمْف إِ َّٓ سمٕمدَ ْ ِ
ٞمةدَ ،و ُِمٜم َْٝمة٤م َأ ْن َي ُٙم َ
ةػ ِقم ٌَة٤م َد ُه َأ َّٓ
ةقن َىمةدْ َيم َّٚم َ
ُ َ ُ ُ َْ
ُ
َ
امجُ ْٝمةد ْ َ
ــــــ
( )2خمتٍم اًمّمقاقمؼ اعمرؾمٚم٦مٓ ،سمـ اًم٘مٞمؿ ،ص.12
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ِ
ِ ِ
٤مظ طم َ٘م٤مئِ َ٘مٝم٤م و َفمق ِ
اﻫ َر َﻫ٤مَ ،و َيم َّٚم َٗم ُٝم ْؿ َأ ْن َي ْٗم َٝم ُٛمقا ُِمٜم َْٝم٤م َُم٤م َٓ شمَدُ ُّل َقم َٚم ْٞم ِف،
َ َ َ
َي ْٗم َٝم ُٛمقا ُم ْـ شم ْٚم َؽ ْإَ ًْم َٗم َ
()8
جي َٕم ْؾ َُم َٕم َٝم٤م َىم ِريٜمَ ً٦م ُشم ْٗم ِٝم ُؿ َذًم ِ َؽ" .
َو َمل ْ َ ْ

ِ ِ ِ
ِ ِ
وظمالص٦م اًم٘مقل " :إن ا ًْم ُ٘م ْر َ
اًمّمة َال ِةَ ،سم ْةؾ ُأٟم ِْةز َل
آن َمل ْ َيٜم ِْز ْل ُعم َج َّةرد اًمةت َمال َوة َواٟمْٕم َ٘مة٤مد َّ
ًمِٞمتَدَ سمر ويٕم َ٘م َؾ وهيتَدَ ى سمِ ِف ِقم ْٚمام و َقمٛم ًال ،ويٌٍم ُِمـ ا ًْمٕمٛمك وير ِؿمدَ ُِمـ ا ًْم َٖمةل ،ويٕم مٚم ِ
ةـ
ةؿ ُم َ
َ
م ََُ َ
ً َ َ ََُ م َ َ َ َ َُْ
ُ َّ َ َ ُ ْ َ ُ ْ
امجٝم ِؾ وي ِْم ِٗمل ُِمـ ا ًْم ِٕمل ،وهي ِدي إِ َمم ِرص ٍ
اط ُُم ًْت َِ٘مٞم ٍؿَ ،و َﻫ َةذا ا ًْم َ٘م ّْمةدُ ُيٜم ِ
َة٤مذم َىم ّْمةدَ َ ْحت ِر ِيٗم ِةف
َْ ْ َ َ َ َ م َ َ ْ َ
َ
ت ا ًْمٌ٤مـمِ َٚم ِة٦م ا ُْعمًة َتٙمْرﻫ ِ٦م ا ًَّمتِةل ِﻫ ِ
وشم َْ٠م ِويٚمِ ِف سمِ٤مًمت َّْ٠م ِو َيال ِ
ة٤مز َو ْإَ َطم ِ
ْس ْإَ ًْم َٖم ِ
ةـ ِضمةٜم ِ
ة٤مضمل َوم َةال
ْ َ َ
ةل ُم ْ
َ
َ
َ
()3
َجيت َِٛمع َىمّمدُ ْاادَ ى وا ًْمٌٞم ِ
٤من َو َىم ّْمدُ َُم٤م ُي َْم٤م ُّد ُه َأ َسمدً ا" .
ُ َ ََ
ْ ُ ْ
إن اضمتٝم٤مدات اعمٗمنيـ قمٜمد أسمق زيد ًمٞمً٧م ؾمقى اطمتامٓت ممٙمٜم٦م حية٤مول اعمٗمنة
ايمتِم٤مومٝم٤م ذم اًمٜمص .وم٤معمٜم٤مؾمٌ٦م سملم أي٤مت واًمًقر ُ -م ال -شم٘مقم قمغم أن ﻫذا اًمٜمص يٕمؼم
قمـ وطمدة سمٜم٤مئٞم٦م يٛمٙمـ ايمتِم٤مومٝم٤م ُمـ ظمالل ﻫذه اًمٕمالىمة٤مت سمةلم أية٤مت واًمًةقر .وأسمةق
زيد يرى أن ايمتِم٤م ﻫذه اًمٕمالىم٤مت يٕمتٛمد قمغم ىمدرة اعمٗمن قمةغم اىمتكة٤مم أومة٤مق اًمةٜمص.
ٕن اعمٜم٤مؾمٌ٦م سملم أي٤مت ًمٞمس ا٤م طم٤مًم٦م واطمدة سمؾ ﻫل ُمتٖمػمة وم٤معمٜم٤مؾمةٌ٦م"ىمةد شمٙمةقن قم٤مُمة٦م

وىمد شمٙمقن ظم٤مص٦م ،ىمد شمٙمقن قم٘مٚمٞم٦م ذﻫٜمٞمة٦م أو طمًةٞم٦م أو ظمٞم٤مًمٞمة٦م ،وىمةد شمٕمتٛمةد اًمٕمالىمة٤مت
قمغم اًمتالزم ؾمقا يم٤من شمالزُم٤م ذﻫٜمٞم٤م أم طمًٞم٤م ظم٤مرضمٞم٤م ...إن ايمتِم٤م قمالىمة٤مت أية٤مت
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واًمًقر ًمٞمس ُمٕمٜم٤مه سمٞم٤من قمالىم٤مت ُمًت٘مرة يم٤مئٜم٦م صم٤مسمت٦م ذم اًمٜمص ،سمؾ ُمٕمٜم٤مه شم٠مؾمٞمس قمالىمة٦م
()2

سملم قم٘مؾ اعمٗمن وسملم اًمٜمصُ ،مـ ظمالا٤م يتؿ ايمتِم٤م قمالىم٤مت أضمزا اًمٜمص" .
وﻫذه اًم٘مرا ات اعمتٕمةددة اعمختٚمٗمة٦م ؾمةٌٌٝم٤م -يمةام يةرى أسمةق زيةد -يٕمةقد ٓظمةتال
اًمٜمص ذاشمفً ،مذًمؽ ـمرح اًمٕمٚمام ُمً٠مًم٦م (اعمكٙمؿ واعمتِم٤مسمف) ُمـ أضمؾ إًمٖم٤م ﻫذا اًمتٜمة٤مىمض
قمـ اًمٜمّمقص اعمختٚمٗمة٦م .وىمةد يٙمةقن آظمةتال ُمةرده ـمٌٞمٕمة٦م اًمٚمٖمة٦م ٟمٗمًةٝم٤م "وإذا يمة٤من
(آظمةتال ) طمةلم ي٘مةةرأ ُمةـ ظمةالل (اعمٕم٘مةةقل) يزيةؾ شمةقﻫؿ اًمتٜمةة٤مىمض ومة٢من آظمةةتال

ــــــ

( )2خمتٍم اًمّمقاقمؼ اعمرؾمٚم٦مٓ ،سمـ اًم٘مٞمؿ ،ص.11
( )1اعمّمدر اًمً٤مسمؼ  ،ص.14
(ُ )4مٗمٝمقم اًمٜمصٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.222 ،220
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يّمٌ ٟمققم٤م ُمـ اًمتٜمةقع ٓ يتٕمة٤مرض ُمةع اإليةامن سمقطمةدة اًمةٜمص ووطمةدة ُمّمةدره .وإذا
يم٤مٟمةة٧م أرا وإيةةديقًمقضمٞم٤مت ختتٚمةةػ ،ومةة٢من اعمٕم٘مةةقل اًمةةذي ٓ يتٕمةة٤مرض ُمٕمةةف اًمةةٜمص
خيتٚمػ ُمـ مج٤مقمة٦م إمم مج٤مقمة٦م داظمةؾ اًمٕمٍمة اًمقاطمةد ذم اعمجتٛمةع اًمقاطمةد ،وخيتٚمةػ ُمةـ
جمتٛمع إمم جمتٛمع ذم اًمٕمٍمة اًمقاطمةد ،وﻫةق أؿمةد اظمتالومة٤م سمتٖمة٤مير اًمٕمٍمة وشم٘مةدم اًمزُمة٤من
وشمٓمةقر اعمجتٛمٕمةة٤مت .وئمةةؾ اًمةةٜمص ُمةةـ ظمةةالل آًمٞمةة٤مت آظمةةتال ٟمّمةة٤م ىمةة٤مسمال ًمٚم٘مةةرا ة
()8

واًمتٗمًػم واًمت٠مويؾ" .
إن ٟمٍم أسمق زيد يرى أٟمف حي٘مؼ ُمٙمًٌ٤م يمٌػما ذم ُمنموقمف اًمت٠مويكم ُمـ ظمالل ﻫةذا
اًمتقفمٞمػ ًمٚمٗمٙمر اعمٕمتززم وذًمؽ طملم يًتخدم اظمةتال آرا اعمٗمنةيـ -واًمةذي ضمٕمةؾ
أؾم٤مؾمف ُمً٠مًم٦م اعمكٙمؿ واعمتِم٤مسمف -ؾمٌٌ٤م ذم ضمٕمؾ اعمٕم٘مةقل اًمةذي ٓ يتٕمة٤مرض ُمٕمةف اًمةٜمص
ﻫق أيْم٤م خيتٚمػ ُمـ قمٍم إمم قمٍم ،وسم٤مًمت٤مزم ؾمٞمّمٌ اًمٜمص سمٜمة٤م قمةغم ﻫةذا آظمةتال
ىم٤مسمال ًمٚم٘مرا ات اعمختٚمٗم٦م واعمتٕمددة.
إن ﻫذا اًمٓمرح يٌلم ًمٜم٤م يمٞمةػ يًةتٜمد أسمةق زيةد قمةغم اًم٘مريٜمة٦م اًمٕم٘مٚمٞمة٦م وُمةـ صمةؿ قمةغم
طمْمقر اعمٗمن ًمٞمٜمٗمذ إمم امجدًمٞم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م سمةلم اعمٗمنة واًمةٜمص ،ممٝمةدا ًمٚمقصةقل إمم ٟمًةٌٞم٦م
احل٘مٞم٘مةة٦م واشمًةة٤مع ومْمةة٤م ات اعمٕمٜمةةك ،وأظمةةػما اًم٘مةةقل سمت٤مرخيٞمةة٦م اًمةةٜمص اًم٘مةةرآين وىم٤مسمٚمٞمتةةف
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ًمٚم٘مرا ات اعمتٕمددة اًمتةل ختْمةع ٕومةؼ يمةؾ ىمة٤مرئ وُمةدى قمالىمتةف ﻫةق سمة٤مًمٜمص ُمةـ ضمٝمة٦م
وسمةة٤مًمقاىمع ُمةةـ ضمٝمةة٦م أظمةةرى سمٕمٞمةةدا قمةةـ ُمةة٤م حتٛمٚمةةف طم٘مٞم٘مةة٦م اًمةةٜمص ُمةةـ دٓٓت ًمٗمٔمٞمةة٦م أو
ُمٕمٜمقي٦م ،واًمتل وضمد إُمٙم٤مٟمٞم٦م اًمت٠مؾمٞمس ا٤م قمـ ـمريؼ اًم٘مريٜم٦م اًم ٤مًم ٦م وﻫل اًم٘مريٜمة٦م اًم٘مٚمٌٞمة٦م
اًمتل اؾمتٗم٤مدﻫ٤م ُمـ اًمذوق اًمّمقذم وظمّمقص٤م ُمـ شم٠مويالت اسمـ قمري يمام ؾمةٞم٠مل ُمٕمٜمة٤م ذم
اعمٌك٨م اًمت٤مزم.

ــــــ
(ُ )2مٗمٝمقم اًمٜمصٟ ،،مٍم أسمق زيد ،ص.243
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املبحح الجالح :الذًق الصٌيف ًعالقتى بالتأًٍل
 متَٔ ـ ـ ـ ـد:
ًمٕمؾ ُمـ اًمٖمري٥م أن جيٛمع ُمٗمٙمر سملم ٟمٛمٓمةلم خمتٚمٗمةلم ُمةـ أٟمةامط اًمتٗمٙمةػم ًمٚمتٕم٤مُمةؾ
ُمع ىمْمٞم٦م واطمدة 6وذًمؽ ًمّمٕمقسم٦م دمٜم٥م اًمتٜم٤مىمض سملم ﻫذيـ اًمتٗمٙمػميـ اعمختٚمٗملمً ،مٙمٜمٜم٤م
ٟمجد ﻫذا امجٛمةع قمٜمةد ٟمٍمة أسمةق زيةد ذم شمٕم٤مُمٚمةف ُمةع اًمةؽماث .إذ مجةع سمةلم ٟمٛمةط اًمتٗمٙمةػم
آقمتزازم ُمـ ضمٝم٦م ،وٟمٛمط اًمتٗمٙمػم اًمّمقذم ُمـ ضمٝم٦م أظمرىُ ،مع أهنام ي٘مٗم٤من قمةغم ٟم٘مٓمتةل
شمٌ٤ميـ ذم ُمرضمٕمٞم٦م يمؾ ُمٜمٝمام ،ومكلم يٕمتٛمد اعمٕمتزًم٦م قمغم (اًمٕم٘مؾ) يمٛمرضمٕمٞم٦م أصةٞمٚم٦م ُم٘مدُمة٦م
قمغم يمؾ اعمرضمٕمٞم٤مت ظمّمقص٤م (اًمقطمل) 6يٕمتٛمد اًمّمقومٞم٦م قمغم (اًم٘مٚم٥م) يمٛمّمةدر ذوىمةل
يةةتؿ اًمتٕم٤مُمةةؾ سمةةف ُمةةع اًمةةؽماث أو سمةة٤مٕطمرى ُمةةع اًمٜمّمةةقص واعمًةة٤مئؾ اًمديٜمٞمةة٦م اعمتٕمٚم٘مةة٦م
سم٤مًمتنميع.
ًمٙمـ اًمً١مال اًمذي ٓ يٛمٙمٜمٜم٤م دم٤مﻫٚمف ﻫٜم٤م ﻫق :عم٤مذا جيٛمع ٟمٍم أسمق زيد سملم (اًمٌٞمة٤من)
و(اًمٕمروم٤من) سم٤مقمتٌ٤مره٤م ٟمٔم٤مُملم خمتٚمٗملم ُمـ اًمٜمٔمؿ اعمٕمرومٞم٦م اعمٙمقٟم٦م ًمٚمٕم٘مؾ اًمٕمري قمغم طمةد
شمٕمٌػم امجة٤مسمري ،وإن يمة٤من ُم٘مٌةقٓ إمم طمةد ُمة٤م اشمٌة٤مع اعمةٜمٝم٩م اًمٌٞمة٤مين سم٤مقمتٌة٤مره يٕمتٛمةد قمةغم
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اعمقروث اعمٕمرذم اًمذي أومة٤مد ُمٜمةف أﻫةؾ اًمٙمةالم يم٤معمٕمتزًمة٦م-ظمّمقصة٤م -ذم إرؾمة٤م ىمقاقمةد
ُمةةذﻫٌٝمؿ ،واقمةةتامدﻫؿ قمةةغم اًمٕم٘مةةؾ يمٛمرضمٕمٞمةة٦م ىمٓمٕمٞمةة٦م اًمٚمةةزوم .وُمةةع اظمتالومٜمةة٤م ُمٕمٝمةةؿ ذم
ُمٜمٓمٚم٘م٤ماؿ وُمثل أىمقااؿ 6إٓ أن اًمً١مال ئمؾ ىم٤مئام ُمة٤م اًمةذي يةؼمر ًمٜمٍمة أسمةق زيةد اشمٌة٤مع
اعمةةٜمٝم٩م اًمةةذوىمل (اًمٕمرومةة٤من) اًمةةذي حي ّٞمةةد (اًمٕم٘مةةؾ) قمةةـ اًمٕمٛمٚمٞمةة٦م اًمت٠مويٚمٞمةة٦م ويٕمتٛمةةد قمةةغم
(اًم٘مٚم٥م) ذم قمٛمٚمٞم٦م رُمزي٦م ظمٞم٤مًمٞم٦م شمتجة٤موز أؾمةس اًمتٗمٙمةػم اعمٜمٓم٘مةل ،وشمٕمٌة٨م سم٤مًمةدٓٓت
اًم٘مٓمٕمٞم٦م اعمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م واعمٕمتٛمدة قمغم إصقل اًمتل يةتؿ ُمةـ ظمالاة٤م ومٝمةؿ اًمٚمٖمة٦م وـمٌٞمٕمة٦م
آشمّم٤مل؟
ًمٕمٚمٜمةة٤م ُمةةـ ظمةةالل ﻫةةذا اعمٌكةة٨م ٟمكةة٤مول اًمقصةةقل إمم إضم٤مسمةة٦م قمةةـ ﻫةةذا اًمتًةة٤مؤل
اعمنموع يمل ٟمٗمٝمؿ اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمت٠مويٚمٞم٦م اًمتل يًٕمك ٟمٍم أسمق زيد ًمت٠مؾمٞمًٝم٤م وُمـ صمؿ اًمتٕم٤مُمةؾ
هب٤م ُمع اًمٜمّمقص اًمديٜمٞم٦م.
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إن اعمتتٌع ًمٓمرح ٟمٍم أسمق زيد وُمقىمٗمف ُمـ اًمؽماث جيده يراوح سملم اًم٘مريٜم٦م اًمٚمٗمٔمٞم٦م
واًم٘مريٜمة٦م اًمٕم٘مٚمٞمة٦م ،وطمٞمٜمة٤م آظمةر يٚمٖمةل اًم٘مةةريٜمتلم ويٕمتٛمةد قمةغم اًم٘مريٜمة٦م اًم٘مٚمٌٞمة٦م سم٤مقمتٌ٤مرﻫةة٤م
اعمجغم احل٘مٞم٘مل ًمٗمٝمؿ يمٚمامت اهلل واًمقصقل إمم اعمٖمزى اًمذي ٓ يٛمٙمـ اًمقصةقل إًمٞمةف إٓ
ُمـ ظمالا٤م.
إهن٤م قمٜمده رطمٚم٦م اًمقصقل إمم اعمٕمٜمك اًمٌ٤مـمـ احل٘مٞم٘مل "ُمٕمٜمك اًمقضمقد" اًمذي يٕمجز
اًمٔم٤مﻫر قمـ اًمتٕمٌػم قمٜمفٟٕ 6مف ُمًجقن ذم صقرة اًمٚمٗمظ ،وٓ سمد ُمـ آٟمت٘م٤مل قمؼم اًمت٠مويؾ
اًم٘مٚمٌل إمم اًمٚم٥م اًمذي ﻫق هم٤مي٦م اعمٗمن ،وُمثل اًمت٠مويةؾ ،وه اًمتنمةيع واًمةذي ٓ يٛمٙمةـ
ًمٚم٘م٤مرئ اًمًٌٞمط أن يٕمر يمٜمٝمف ويٙمِمػ هه ،إهن٤م ُمٝمٛم٦م (اًمٕم٤مر ) اًمذي يٛم ٚمف ذم ٟمٔمةر
ِ
ًمٚمٕمة٤ممل اًمةذي ٟمجة ذم إجية٤مد طمٚم٘مة٦م اًمقصةؾ
ٟمٍم أسمق زيد حمل اًمديـ اسمـ قمري يم٠مٟمٛمقذج
اًمًكري٦م سملم اًمتٗمٙمػم اًمٕم٘مكم واحلدس اًم٘مٚمٌل ُمـ همػم أن يٌتٕمد قمـ روح اًمةٜمص اًم٘مةرآين
واًمٗمٝمؿ اًمٜمٌقي ًمٚمقطمل ،سمؾ ﻫق يٕمتٛمد ذم شم٠مويالشمف يمٚمٝم٤م قمغم اًمٜمص ُمـ همػم ظمةروج قمةغم
سمٜم٤مئف وىمدؾمٞمتف وشمٕم٤مًمٞمف.
وسمام أٟمف ىمد ُمر ُمٕمٜم٤م ذم اًمٗمّمؾ اًمً٤مسمؼ يمٞمػ شمٌٜمك ٟمٍمة أسمةق زيةد ُمةٜمٝم٩م اعمٕمتزًمة٦م ذم
ُمقىمٗمف ُمـ اًمقطمل وآؾمتٗم٤مدة ُمٜمف ذم ُمٜمٝمجف اًمت٠مويكم ،وم٢مٟمف ُمـ اًمّمٕم٥م قمٚمٞمٜمة٤م أن ٟمجٕمةؾ
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ﻫذه اًمرؤي٦م اًمت٠مويٚمٞم٦م اًمذوىمٞم٦م شمٓمقرا ًمٜمٛمط اًمتٗمٙمػم قمٜمد ٟمٍم أسمق زيد سم٘مدر ُم٤م ﻫل ُمرطمٚمة٦م
ضمديدة ذم شمٕم٤مُمٚمف ُمع اًمٜمص ،وذًمؽ ًمًٌ٥م سمًٞمط ﻫق أن اعم٘مدُم٦م اًمتل سمٜمك قمٚمٞمٝم٤م ٟمٍم أسمق
زيد ومٙمرشمف ذم اًمقطمل ُم٘مررة ؾمٚمٗم٤م ،وﻫل شمٕمتٛمد سمِمٙمؾ يم٤مُمةؾ قمةغم يمةقن اًمةقطمل ُمٜمتجة٤م
صم٘م٤مومٞم٤م ،واًمتل ؾمٕمك أسمق زيد ُمـ ظمالل اًمٗمٙمر اعمٕمتززم ًمنمقمٜمتٝم٤م وشم٠مؾمٞمًٝم٤م.
إن أسمق زيد وضمد ُم١مظمرا أن اعمدرؾم٦م آقمتزاًمٞم٦م ذم ىمقا٤م سمخٚمؼ اًم٘مرآن مل شمًٕمٗمف ذم
حت٘مٞمؼ ﻫذا ااد اعمٌٜمل قمغم اًمٗم٤مقمٚمٞم٦م اًمٌنمي٦م ذم صةقرا٤م اعمجتٛمٕمٞمة٦م سم ٘م٤موم٤ماة٤م اعمختٚمٗمة٦م،
وشمٜمقع ُمٕم٤مرومٝم٤مً ،مذا يم٤من ًمزاُم٤م قمٚمٞمف أن يٕمةقد ظمٓمةقات ًمٚمخٚمةػ ُمؽماضمٕمة٤م قمةـ شمٗم٤مٟمٞمةف ذم
شمٌٜمل اعمٜمٝم٩م آقمتزازم ًمٞمٌك٨م قمـ ُمٜمٝمجٞم٦م أظمرى حت٘مؼ ومٙمرشمةف ذم ومةت جمة٤مٓت اًمتٗمًةػم
وضمٕمٚمف ُم٘مٌقٓ ُمـ يمؾ ىم٤مرئ ًمٚمةٜمصُ ،متٌٜمٞمة٤م اًم٘مةقل سمةال هن٤مئٞمة٦م اعمٕمٜمةك ذم ٟمًةخ٦م احلداصمة٦م
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اعمت٠مظمرة اًمتل يٛم ٚمٝمة٤م روٓن سمة٤مرت ُمتخةذا ُمٜمٝمجة٤م ٓ ي٘مةػ قمةغم دقم٤مُمة٦م اعمٜمٓمةؼ ،وًمٙمٜمةف
يتج٤موزﻫ٤م ًمٗمت ومْم٤م ات ومٚمًٗمٞم٦م شمًتٚمٝمؿ ُمقت اعم١مًمةػ ،وشمةالي اًمةٜمص ،وشمٌ٘مةل قمةغم
دور اًم٘م٤مرئ وومٝمٛمف ًمٚمٜمص وشمٕم٤مـمٞمف ُمٕمف وشم٠مصمػم واىمٕمف اًم ٘م٤مذم وآضمتامقمةل قمٚمٞمةف يمخٞمة٤مر
وطمٞمد يتؿ ُمـ ظمالًمف ومٝمؿ اعمٕمٜمك.
ُمـ ﻫٜم٤م يم٤من اًمذوق اًمّمقذم ﻫق اًم٘مِم٦م اًمتل يتِمٌ٨م هب٤م ٟمٍم أسمق زيةد يم٠مُمةؾ أظمةػم
عمٌتٖمل اًمت٠مويؾ اعمٜمٗمت اًمذي يٙمقن ظم٤مرج طمدود اًمةرومض ُمٝمةام يمة٤من سمٕمٞمةدا أو ظم٤مًمٞمة٤م ُمةـ
اًم٘مرائـ.
إن اعمٕمٓمك اًمذي ىمرره أسمق زيد ؾمٚمٗم٤م ﻫق اًمذي جيٕمٚمٜم٤م ٓ ٟمٕمتؼم ﻫذه اعمرطمٚم٦م شمٓمةقرا
ًمٗمٙمرة ضمديدة ىم٤مدشمف إًمٞمٝم٤م أدًم٦م ضمديدة ،وٟمت٤مئ٩م مل شمٙمةـ ُمت٤مطمة٦م ؾمة٤مسم٘م٤م 6سم٘مةدر ُمة٤م ٟمٕمتؼمﻫة٤م
شمٖمٞمػما ذم آؾمؽماشمٞمجٞم٦م وشمٕمديال ذم اًمٓمري٘م٦م واعمٜمٝم٩مُ ،مـ أضمؾ إجي٤مد شمٗمٙمةػم خيةدم ومٙمرشمةف
اعمٕمٚمٜم٦م ؾمٚمٗم٤م ُمٜمذ يمت٤مسمف (ُمٗمٝمةقم اًمةٜمص) وؾمةٜمك٤مول اًمٙمِمةػ ذم ﻫةذا اعمٌكة٨م قمةـ ﻫةذه
اعمٜمٝمجٞم٦م وُمدى ٟمج٤مطمٝم٤م ذم طمؾ إؿمٙم٤مًمٞم٦م اًمت٠مويؾ واًم٘مرا ة سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم.

 عالق٘ الرّق الصْيف بالتأّٓل.
 3002حبث
 002حبث
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"ًم٘مد ىمة٤مم اعمٕمتزًمة٦م سمةدور سمٜمة٤م ذم شم٠مويةؾ اًمٜمّمةقص اًمتةل سمةدا أهنة٤م ُمٝمةددة سمٛمّمةػم
امجٛمقد ُمع شمٖمػم اًمٕمٍمة سمةام أطم٤مـمةف ُمةـ شمةدومؼ صم٘مة٤مذم ُمةـ اعمكٞمٓمة٤مت اًمٗم٤مرؾمةٞم٦م وااٜمدية٦م
واًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م واعمٍمي٦م ...اًمخ ،وىم٤مم اعمتّمقوم٦م سمخٓمقة أوؾمع ٟمكق شمرُمٞمز اعمٕم٤مين واًمةدٓٓت
سمكٞم٨م شمٕمؼم قمـ آوم٤مق أرطم٥م ،وشم٠مويالت اسمـ قمةري سمّمةٗم٦م ظم٤مصة٦م ومتكة٧م آومة٤مق اًمةٜمص
روطمٞم٤م وأظمالىمٞم٤م وومٚمًٗمٞم٤م".

()8

ًمٕمٚمٜم٤م أُم٤مم ٟمص يٗمت ًمٜم٤م أومؼ احلدي٨م قمـ اعمٜمٝمجٞم٦م امجديدة اًمتل يتٕم٤مُمةؾ هبة٤م ٟمٍمة
أسمق زيد ُمع اًمٜمّمقص يمخٞم٤مر سمديؾ أو أيم ر وم٤مقمٚمٞم٦م ُمـ اعمةٜمٝم٩م اعمٕمتةززم اًمةذي يٕمةده ٟمٍمة
أسمق زيد ً-مق اؾمتخدُمٜم٤م ُمّمٓمٚمكف -ظمٞم٤مرا "شم٤مرخيٞم٤م" ىمد ٓ يتامؿمك ُمةع اًمٜمٔمةرة امجديةدة
ــــــ
( )2اخلٓم٤مب واًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.123
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ًمٚمؽماث سمام حتٛمٚمف ُمـ ُمدارس ومٚمًٗمٞم٦م ورؤى طمداصمٞم٦م.
ًم٘مد قمدل ٟمٍم أسمق زيد ُمـ ٟمٔمرشمف عمٗمٝمةقم اًمت٠مويةؾ سمٜمة٤م قمةغم ﻫةذه اًمرؤية٦م امجديةدة
وم٘مد يم٤من ذم حترير ومٙمرشمف اًمت٠مويٚمٞم٦م ذم يمت٤مسمف (ومٚمًٗم٦م اًمت٠مويؾ) "يرى اًمةت٠مويؾ ضمٝمةدا قم٘مٚمٞمة٤م
ذاشمٞم٤م إلظمْم٤مع اًمٜمص اًمديٜمل ًمتّمقرات اعمٗمن وُمٗم٤مﻫٞمٛمف وأومٙمة٤مره -وﻫةل ٟمٔمةرة شمٖمٗمةؾ
دور اًمٜمص وُم٤م يرشمٌط سمف ُمـ شمراث شمٗمًػمي وشمة٠مصمػمه قمةغم ومٙمةر اعمٗمنة -إن اًمٕمالىمة٦م سمةلم
اعمٗمن واًمٜمص ًمٞمً٧م قمالىم٦م إظمْم٤مع ُمـ ضم٤مٟم٥م اعمٗمنة وظمْمةقع ُمةـ ضم٤مٟمة٥م اًمةٜمص.
وإطمرى اًم٘مقل أهن٤م قمالىم٦م ضمدًمٞم٦م ىم٤مئٛم٦م قمغم اًمتٗم٤مقمؾ اعمتٌ٤مدل"

()8

وﻫذا اخلٞم٤مر امجديد  -اًمت٠مويؾ اًمّمقذم  -مل يًٚمؿ ُمـ اٟمت٘م٤مد ٟمٍم أسمق زيد ًمةف طمةلم
يمةة٤من ممتٚما ة ً٤م سمٗمٙمةةرة اًمت٠مويةةؾ قمٜمةةد اعمٕمتزًمةة٦م ومٜمجةةده ي٘مةةقل" :إن اًم٘مةةقل سم٢ماٞمةة٦م اًمٜمّمةةقص
واإلرصار قمغم ـمٌٞمٕمتٝم٤م اإلاٞم٦م شمٚمؽ يًتٚمزم أن اًمٌنم قم٤مضمزون سمٛمٜم٤مﻫجٝمؿ قمـ ومٝمٛمٝم٤م ُم٤م
مل شمتدظمؾ اًمٕمٜم٤مي٦م اإلاٞم٦م سمقﻫ٥م سمٕمض اًمٌنم ـم٤مىمة٤مت ظم٤مصة٦م متٙمةٜمٝمؿ ُمةـ اًمٗمٝمةؿ ،وﻫةذا
سم٤مًمْمٌط ُم٤م ي٘مقًمف اعمتّمقوم٦م ،وﻫٙمذا شمتكقل اًمٜمّمقص اًمديٜمٞم٦م إمم ٟمّمقص ُمًتٖمٚم٘م٦م قمغم
ومٝمؿ اإلٟمً٤من اًمٕم٤مدي ُ -م٘مّمد اًمقطمل وهم٤ميتةف  -وشمّمةٌ ؿمةٗمرة إاٞمة٦م ٓ حتٚمٝمة٤م إٓ ىمةقة
إاٞم٦م ظم٤مص٦م".

()3

 3002حبث
 002حبث
 2حبث

ﻫذا إذا ىمٌٚمٜم٤م ىمقًمف سم٤من ﻫذا ﻫق ومٝمؿ اعمتّمقوم٦م ًمٚمٜمص .ﻫةذه اًمٜمٔمةرة اًمٜم٘مدية٦م ًمٚمٗمٙمةر
اًمّمقذم ؾمتتالؿمك ُمة١مظمرا طمةلم يٕمتٛمةد ذم ُمٜمٝمجٞمتةف قمةغم اسمةـ قمةري يمة٠مٟمٛمقذج ُم ة٤مزم ذم
اًمتٗمٙمػم اًمت٠مويكم.
طمٞم٨م حي٤مول ٟمٍم أسمق زيد اًمٙمِمػ قمـ ومٚمًٗم٦م اًمت٠مويؾ قمٜمد اسمـ قمري ذم ضمقاٟمٌٝمة٤م
اًمقضمقدي٦م واعمٕمرومٞم٦م واًمتل ُمـ ظمالا٤م يٛمٙمـ شمّمكٞم يم ةػم "ُمةـ اعمٗمة٤مﻫٞمؿ واًمتّمةقرات
اعمًت٘مرة ذم أذﻫ٤مٟمٜم٤م قمـ اًمؽماث"

()2

ــــــ
( )2ومٚمًٗم٦م اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص 2 ،1واٟمٔمر ُمٌك٨م اإلقمال ُمـ ؿم٠من اًمت٠مويؾ ذم ُم٘م٤مسمؾ اًمتٗمًػم.
(ٟ )1م٘مد اخلٓم٤مب اًمديٜملٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.105
( )4ومٚمًٗم٦م اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.2
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يرى أسمةق زيةد أن ومٚمًةٗمت٦م شمتًةؿ سمة٤مًمٕمٛمؼ واًمِمةٛمقل ظمّمقصة٤م ومةٞمام يتٕمٚمةؼ سم ٜم٤مئٞمة٦م
(اًمٔم٤مﻫر واًمٌ٤مـمـ) ذم صةقرﻫ٤م اعمختٚمٗمة٦م ،يم ٜم٤مئٞمة٦م (اعمكٙمةؿ واعمتِمة٤مسمف) ،وصمٜم٤مئٞمة٦م (اًمتٜمزيةف
واًمتِمٌٞمف) ،إذا اؾمت ٜمٞم٤م صمٜم٤مئٞم٦م (امجؼم وآظمتٞم٤مر) اًمتل مل يقومؼ اسمـ قمري ذم طمٚمٝم٤م ووىمةع ذم
ومخ امجؼمي٦م ومل يًتٓمع اًمتخٚمص ُمٜمف.

()8

يمام يرى ٟمٍم أسمق زيد.

يمام إن ومٚمًٗم٦م اسمـ قمري شم٘مؽمب ُمـ اًمٗمٙمرة اًمتل حي٤مول ٟمٍم أسمق زيد اًمت٠مؾمٞمس اة٤م6
وﻫل طمؾ ُمٕمْمٚم٦م (اًم٘مّمد/اًمٜمص/اًمٗمٝمؿ) وذًمؽ ًم٘م٤مسمٚمٞم٦م اًمٚمٖم٦م ًمتٕمةدد اًمتٗمًةػمات قمةغم
ُمًةتقى اًمدًٓمة٦م اًمٚمٖمقيةة٦م اًمٔمة٤مﻫرة ،وﻫةل أيم ةةر شمٕم٘مٞمةدا قمةغم ُمًةةتقى اًمقضمةقد اًمٌةة٤مـمٜمل
ًمدًٓم٦م اًمٚمٖم٦مً 6متقشمر اًمٕمالىم٦م سملم ضم٤مٟمٌل اًمدًٓم٦م واإلؾمٜم٤مد ذم اًمٙمالم قمغم ُمًتقى اإلومةراد
أو اًمؽميمٞمةة٥م.

()3

"ذم ُم ةةؾ ﻫةةذا اًمٗمٝمةةؿ ٓ يٙمةةقن اًمةةٜمص اًمٚمٖمةةقي ذم طم٤مًمةة٦م صمٌةة٤مت ُمةة٤مدام

اعمةةدًمقل ذم طم٤مًمةة٦م شمٖمةةػم دائةةؿ وظمٚمةةؼ ضمديةةد ،يًةةتقي ذم ذًمةةؽ اًمةةٜمص اًمٚمٖمةةقي اًمٕمةة٤مدي
واًمٜمص اًم٘مرآين اًمدال  -سمكٙمؿ ُمّمدره  -قمغم طمريم٦م اًمقضمقد اًمدائٌ٦م".

()2

إن اًمتٗمًةةػم اًمّمةةقذم وإن يمةة٤من همةةػم ُمٜمٓم٘مةةل يمةةام ي٘مةةقل ٟمٍمة أسمةةق زيةةد

()3

" ًمٙمٜمةةف

ظمٓمةة٤مب يمةةة٤من يٗمٕمةةةؾ ﻫةةةذا اًمت٠مويةةةؾ "ُمةةةـ أضمةةةؾ اٟمٗمتةةة٤مح اًمدًٓمةةة٦م اًمةةةدائؿ ًمٚمٜمّمةةةقص
()4

اًمديٜمٞم٦م. "...
 3002حبث
 002حبث
 2حبث

ويتٜم٤مؾمك ٟمٍم أسمق زيد ُم٤م ىمرره ُمـ ىمٌؾ ُمـ ًمزوم دًٓم٦م اًمقوع وآشمٗم٤مق ذم اًمٚمٖمة٦م
اإلٟمًة٤مٟمٞم٦م 6ومٜمج ةده ي٘مةةرر ﻫٜمةة٤م سمةة٠من ﻫةةذا آشمٗمةة٤مق ٓ يٕمةةدو أن يٙمةةقن وهةة٤م ُمٜمِمةة١مه قمةةدم
()5

اؾمتكْمةة٤مر اًمدًٓمةة٦م اًمٌ٤مـمٜمةة٦م ًمٚمةةٜمص وآًمتٗمةة٤مت وم٘مةةط ًمٚمج٤مٟمةة٥م اًمٔمةة٤مﻫر ُمٕمتةةؼما أن
ــــــ

( )2اٟمٔمر :ومٚمًٗم٦م اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.300
( )1اٟمٔمر :إؿمٙم٤مًمٞم٤مت اًم٘مرا ة وآًمٞم٤مت اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.200
( )4إؿمٙم٤مًمٞم٤مت اًم٘مرا ة وآًمٞم٤مت اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيةد ،ص 202واٟمٔمةر ٟمٗمةس اعمّمةدر ص ،55واٟمٔمةر ومٚمًةٗم٦م
اًمت٠مويؾ ص.432
( )3اٟمٔمرٟ :م٘مد اخلٓم٤مب اًمديٜملٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.105
( )1اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل وشم٠مؾمٞمس إيديقًمقضمٞم٦م اًمقؾمٓمٞم٦مٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.31
( )2اٟمٔمر :ومٚمًٗم٦م اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.443
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"اًمقوع وآشمٗم٤مق ﻫق اعمًتقى اًمٔم٤مﻫر ،واحل٘مٞم٘م٦م اًمٌ٤مـمٜم٦م ﻫل ذاشمٞمة٦م اًمٕمالىمة٦م سمةلم اًمةدال
()8

واعمدًمقل ذم اًمٚمٖم٦مٕ ،ن اًمٚمٖم٦م اإلٟمً٤مٟمٞم٦م ًمٞمً٧م إٓ فم٤مﻫرا ُم٤مدية٤م طمًةٞم٤م ًمٚمٖمة٦م اإلاٞمة٦م" .
وم٤مًمدًٓم٦م قمٜمد اسمـ قمري ُمرشمٌٓم٦م سمتّمقره ًمإلًمقﻫٞم٦م وقمالىمة٦م إؾمةام واًمّمةٗم٤مت اعمِمةؽميم٦م
سملم اهلل واًمٕم٤ممل ُمـ ضمٝم٦م ،وسملم اهلل واإلٟمً٤من ُمـ ضمٝم٦م أظمرى ًمتٜمتٗمل اًم ٜم٤مئٞم٦م ذم ضم٤مٟمٌلم:
األول :اًم ٜم٤مئٞم٦م سملم اًم٘مدم واحلدوث سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٚمّمٗم٤مت اإلاٞم٦م.
الثاين :اًم ٜم٤مئٞم٦م قمغم ُمًتقى اًمدًٓم٦م اًمٚمٖمقية٦م واًمةٜمص اًم٘مةرآين ومة٤مًمٙمالم اإلاةل يمةام
ي٘مقل اسمـ قمري "ًمف احلدوث واًم٘مدم ،ومٚمف قمٛمقم اًمّمٗم٦م ،وم٢من ًمف اإلطم٤مـم٦م وًمٜمة٤م اًمت٘مٞمٞمةد".
()3

وٓ ومرق قمٜمد اسمـ قمري سمةلم اًمقضمةقد ذم اًمٕمٚمةؿ اإلاةل وسمةلم اًمقضمةقد اعمة٤مدي اًمٔمة٤مﻫر

ٕهنام ُمرشمٌت٤من حل٘مٞم٘م٦م وضمقدية٦م واطمةدة "وُمةـ ﻫٜمة٤م يّمة اًم٘مةقل سمة٠من اًمٕمة٤ممل ىمةديؿ ـمٌ٘مة٤م
ًمقضمةةقده اًمٕمٚمٛمةةل ،ويّم ة سمةةٜمٗمس اًمدرضمةة٦م اًم٘مةةقل سم٠مٟمةةف حمةةدث ـمٌ٘مةة٤م ًمقضمةةقده احليس ة
اًمٔم٤مﻫر".

()2

أُم٤م سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٚمدًٓم٦م ومال شمٕم٤مرض سملم ووةٕمٞم٦م اًمدًٓمة٦م ذم اًمٚمٖمة٦م اإلٟمًة٤مٟمٞم٦م ،وذاشمٞمة٦م
اًمٕمالىم٦م سملم اًمدال واعمدًمقل ذم اًمٚمٖم٦م اإلاٞم٦م .ومػمى أسمق زيد أٟمٜمة٤م ُمةـ ظمةالل ﻫةذه اًم ٜم٤مئٞمة٦م
()3

سملم (اًمٔم٤مﻫر واًمٌ٤مـمـ) ٟمًتٓمٞمع اًمٜمٔمر إمم قمالىم٦م اًمٚمٖم٦م اإلٟمً٤مٟمٞم٦م سم٤مًمٚمٖمة٦م اإلاٞمة٦م .ي٘مةقل
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أسمق زيد :إن "فم٤مﻫر اًمٕمٌ٤مرة ﻫق ُم٤م شمةدل قمٚمٞمةف ُمةـ طمٞمة٨م ووةٕمٞم٦م اًمٚمٖمة٦م ،واإلؿمة٤مرة ﻫةل
سم٤مـمٜمٝم٤م ُمـ طمٞم٨م ﻫل ًمٖم٦م إاٞم٦م .وإذا يم٤من أﻫؾ اًمٔم٤مﻫر يتقىمٗمقن قمٜمد اًمٕمٌة٤مرات وُمٕم٤مٟمٞمٝمة٤م
اًمتل شمٕمٓمٞمٝم٤م ىمقة اًمٚمٖم٦م اًمقوٕمٞم٦م ،وم٢من اًمٕم٤مروملم يٜمٗمذون إمم ُم٤م شمِمػم إًمٞمف اًمٕمٌ٤مرة ُمـ ُمٕم٤من
()4

وضمقدي٦م وإاٞم٦م" .
ــــــ

( )2ومٚمًٗم٦م اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.444
( )1اٟمٔمر :اًمٗمتقطم٤مت اعمٙمٞم٦م اًمٗمتقطمة٤مت اعمٙمٞمة٦م ٓسمةـ قمةري .ااٞماة٦م اعمٍمةي٦م اًمٕم٤مُمة٦م ًمٚمٙمتة٤مب 2541م ،ص301
واٟمٔمر :ومٚمًٗم٦م اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.442
( )4ومٚمًٗم٦م اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.21
( )3اٟمٔمر :اعمرضمع اًمً٤مسمؼ ص.443
( )1اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.124
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وي٘مقل " :إن اًمٗم٤مرق سملم فم٤مﻫر اًمٕمٌ٤مرة وسم٤مـمٜمٝم٤م اإلؿم٤مري اًمرُمزي ﻫق اًمٗم٤مرق سملم
()8

اًمٚمٖم٦م اإلٟمً٤مٟمٞم٦م واًمٚمٖم٦م اإلاٞم٦م اًمتل شمتجغم ذم اًم٘مرآن يمام شمتجغم ذم اًمقضمقد" .وسمٜم٤م قمغم
ﻫذا وم٤مًمت٠مويؾ هبذا اعمٕمٜمك حيرر اًمٕمة٤مر ذم ومٝمٛمةف ًمٚمةٜمص ُمةـ طمةدود اعمٕمٓمٞمة٤مت اًمٚمٖمقية٦م
()3

اعمٌةة٤محة ويٙمةةقن "اًمت٠مويةةؾ ذم فمةةؾ ﻫةةذا اًمٗمٝمةةؿ ﻫةةق ايمتِمةة٤م اًمِمةةٗمرة اإلاٞمةة٦م ،وومٝمةةؿ
اًم٘مرآن ذم وق ﻫذه اًمِمٗمرة ،أي ومٝمٛمف سم٤مقمتٌ٤مره جمٛمققم٦م ُمـ اًمرُمةقز اًمداًمة٦م قمةغم طم٘مة٤مئؼ
()2

اًمقضمقد واإلٟمً٤من" .
وﻫذا يٗمت ًمٜمٍم أسمق زيد اعمج٤مل ًمت٠مويؾ ُمٜمٗمت ٓ حمدود وعمٕم٤مين همػم ُمًةت٘مرة وٓ
صم٤مسمت٦مُ ،متج٤موزا ُمٕمٓمٞم٤مت اًمٚمٖم٦م وىمقاقمةدﻫ٤م مل ٓ وﻫةق يةرى أن "اًمقىمةق قمٜمةد ُمٕمٓمٞمة٤مت
()3

اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م وومٝمؿ اًمةٜمص ُمةـ ظمالاة٤م يٛم ةؾ وىمقومة٤م قمٜمةد اعمًةتقى اًمٔمة٤مﻫر" ذم طمةلم
()4

"يتج٤موز اًمٕم٤مر ُمٕمٓمٞم٤مت اًمٚمٖم٦م اًمٕم٤مُم٦م"  .إن طمدود ﻫذا آٟمٗمت٤مح شمتج٤موز ُمًةتقي٤مت
اًمٗمٝمؿ إمم ُمًتقى شم٠مويؾ اًمنميٕم٦م وأسمٕمد ُمـ ﻫذا ومٜمجد أسمق زيةد يةرى أن اعمنمةوع اًمةذي
ىمدُمةةف اسمةةـ قمةةري "وضمقديةة٤م وُمٕمرومٞمةة٤م وشم٠مويٚمٞمةة٤مُ ،منمةةوع ديٜمةةل ُمٗمتةةقح يتجةة٤موز إـمةة٤مر
()5

اخلالومةة٤مت اًمديٜمٞمةة٦م واًمٕم٘م٤مئةةد اًمًٞم٤مؾمةةٞم٦م" وؾمةةق يةةتٛمٙمـ اإلٟمًةة٤من ُمةةـ ظمةةالل ﻫةةذا
اعمنموع اًمتة٠مويكم ُمةـ اًم٘مةدرة "قمةغم شم٠مويةؾ اًمنمةيٕم٦م ٕٟمةف يًةتٛمد اًمٗمٝمةؿ ُمةـ ُمّمةدرﻫ٤م
()6
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إصكم ُمـ ظمالل ُمٕمراضمف اخلٞم٤مزم وشمرىمٞمف ذم إطمقال واعم٘م٤مُم٤مت اعمختٚمٗم٦م" .
ــــــ
( )2ومٚمًٗم٦م اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.124
( )1اٟمٔمر :اعمرضمع اًمً٤مسمؼ ص.134
( )4اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.124
( )3اعمرضمع اًمً٤مسمؼ ص.143
( )1اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.134
( )2اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.41
( )3اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.144
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ولؽالالن كقالالف يؿؽالالن لنكسالالان الوصالالول إٌل ادعـالالى البالالاطن وفالال هالالذه الـظالالرة
الصوفقة ،وهل بؿؼدور ي إكسان اكتشاف حؼقؼة الـص ،و بؿعـالى آخالر ففالم كؾالامت
اهلل الوجودية من خالل الـص الؼرآين؟
ي٘مةةقل ٟمٍمة أسمةةق زيةةد" :وم٤مًمٕمةة٤مر اًمٙم٤مُمةةؾ ﻫةةق اًمةةذي يٗمٝمةةؿ اعمٕمٜمةةك اًمٌةة٤مـمـ اةةذه
اًمٙمٚمامت اإلاٞم٦م ذم اًمقضمقد واًمٚمٖم٦م قمغم اًمًةقا  .أُمة٤م اإلٟمًة٤من اًمٕمة٤مدي اًمةذي ٓ يتجة٤موز
إدرايمف وُمٕمرومتف اعمًتقى اًمٔم٤مﻫر ،ومال يٗمٝمؿ ُمـ اًمٚمٖم٦م ؾمقى دًٓمتٝم٤م اًمقوةٕمٞم٦م اًمٔمة٤مﻫرة،
وٓ يٙم٤مد يٗمٝمؿ ُمـ يمٚمامت اًمقضمقد ؿمٞما٤م".

()8

وذًمؽ ٕن ﻫٜم٤م ومرىم٤م سملم اًمٕمٚمؿ سمة٤معمٕمٜمك اًمقوةٕمل وسمةلم اًمٕمٚمةؿ اًمٙمِمةٗمل "اًمةذي
ي٘مرا (اًمٚمٖم٦م) ىمرا ة وضمقدي٦م ذم ُمًتقاﻫ٤م اًمٌ٤مـمٜمل اًمٕمٛمٞمؼ ومٗمل اعمًتقى اًمٚمٖمقي اًمقوةٕمل
يِمػم اًمْمٛمػم ويمذًمؽ آؾمؿ إمم ُمدًمقل ُمٕملم صم٤مسم٧م ،ئمؾ ﻫق ﻫق ُمٝمام شمٙمررت اًمٕمالىمة٦م
اًمٚمٖمقي٦م اًمداًم٦م قمٚمٞمف .وًمٙمـ ﻫذا اًمتٙمرار ذم اًم٘مةرا ة اًمقضمقدية٦م يٜمٛمكةل ويةزول ،وم٤معمِمة٤مر
إًمٞمةةف ذم طم٤مًمةة٦م ختٚمةةؼ ضمديةةد ٟمكةةـ -أﻫةةؾ اًمٔمةة٤مﻫر -ذم ًمةةٌس ُمٜمةةف .وﻫةةذا اًمتخٚمةةؼ يدريمةةف
اًمّمقذم اًمٕم٤مر ص٤مطم٥م اًمٙمِمػ ،ومٞمدر أن اًمْمٛمػم اعمٙمرر أو آؾمةؿ اعمٙمةرر ٓ يةدل
قمغم ٟمٗمس اعمدًمقل وٓ يِمػم إًمٞمف ،سمؾ يدل قمغم ُمدًمقل ضمديةد ،وﻫةذا اًمٙمِمةػ ُمةـ ؿمة٠مٟمف
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()3

أن يرى ًمٚمٕمٌ٤مرات اًمٚمٖمقي٦م  -اًمتل شمٌدو صم٤مسمت٦م ُ -مٕم٤مين ضمديدة ذم يمؾ حلٔم٦م" .
واًمً١مال اًمذي جي٥م أن يٓمرح ﻫٜم٤م ﻫق ُم٤م اًمذي يتٛمٞمز سمف اًمٕم٤مر اًمٙم٤مُمؾ قمٜمةد أسمةق
زيد قمـ اإلٟمً٤من اًمٕم٤مدي اًمذي يٕمتٛمد قمغم اًمدٓٓت اًمقوٕمٞم٦م اًمٔم٤مﻫرة ذم اًمةٜمص؟ ﻫةؾ
يتٛمٞمز اًمٕم٤مر سمٌم ظم٤مرج اًمٜمص وظم٤مرج دًٓم٦م اًمٚمٖم٦م أم سمٌمة ذال؟ وسمٕمٌة٤مرة أظمةرى6
ﻫؾ ومٝمؿ اًمٕم٤مر خيْمع عم١مصمر ظم٤مرضمل ٓ قمالىم٦م ًمف سم٤مًمٜمص اًمٌت٦م .أم أٟمةف ٓ سمةد ُمةـ راسمةط
دٓزم سملم اًمٜمص واعمٗمن أو (اًمٕم٤مر ) طمً٥م شمٕمٌػم أسمق زيد؟
ــــــ
( )2ومٚمًٗم٦م اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص 445واٟمٔمر :ص 421وص .121
( )1إؿمٙم٤مًمٞم٤مت اًم٘مرا ة وآًمٞم٤مت اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.202
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اًمذي ئمٝمر ُمـ يمالُمف ﻫٜم٤م أن اًمٕم٤مر ٓ يٕمتٛمد قمغم دٓٓت اًمةٜمص وٓ ًمٖمتةف سمةؾ
ﻫق يتج٤موز ُمٗمٝمقم اًمٚمٖم٦م إمم ُمٗمٝمقم اًمقضمقد.
ُمع أن ٟمٍم أسمق زيد ذم يمت٤مسمف ُمٗمٝمقم اًمٜمص طملم يٗمرق سمةلم ُمة٤م شمٕمرومةف اًمٕمةرب ُمةـ
يمالُمٝم٤م ،وسملم ُم٤م ٓ يٕمذر أطمد سمجٝم٤مًمتف ،يةرى أن ﻫةذه اًمتٗمرىمة٦م "ذم طم٘مٞم٘متٝمة٤م شمٗمرىمة٦م سمةلم
ُمًةةتقي٤مت اًمةةٜمص ُمةةـ طمٞمةة٨م ـمري٘متةةف ذم إٟمتةة٤مج اًمدًٓمةة٦م ،ومٝمٜمةة٤م ىمًةةؿ شمٜمٙمِمةةػ دًٓمتةةف
ًمٚم٘م٤مرئ اًمٕم٤مدي وٓ حيت٤مج ُمـ اًم٘م٤مرئ ؾمقى أن يٙمقن ُمـ أسمٜمة٤م اًمٚمٖمة٦م ...،وﻫٜمة٤م ىمًةؿ
آظمر حيت٤مج ُمةـ اًم٘مة٤مرئ أن يٙمةقن قمةغم ُمٕمرومة٦م سمٕمٚمةقم اًمٚمٖمة٦م طمتةك يةتٛمٙمـ ُمةـ ايمتِمة٤م
دًٓمتف ...وصمٛم٦م ُمًتقى صم٤مًمة٨م يتجة٤موز اًمتكٚمٞمةؾ اًمٚمٖمةقي إمم ايمتِمة٤م إسمٕمة٤مد اًمدًٓمٞمة٦م
إقمٛمؼ ًمٚمٜمص ،وﻫذا اعمًتقى ﻫق ُم٤م يٛم ٚمف اًم٘مًؿ اًمراسمع اًمذي يٕمٚمٛمف اًمٕمٚمام ظم٤مصة٦م...
واًمراسمع ُمة٤م يرضمةع إمم اضمتٝمة٤مد اًمٕمٚمةام  ،وﻫةق اًمةذي يٖمٚمة٥م قمٚمٞمةف إـمةالق اًمت٠مويةؾ ،وﻫةق
رص اًمٚمٗمةةظ إمم ُمةة٤م يةة١مول إًمٞمةةف ،وم٤معمٗمن ة ٟم٤مىمةةؾ ،واعمةة١مول ُمًةةتٜمٌط ،وذًمةةؽ اؾمةةتٜمٌ٤مط
()8

إطمٙم٤مم ،وسمٞم٤من اعمجٛمؾ ،وختّمٞمص اًمٕمٛمقم" .
إذن اعمجتٝمد ﻫٜم٤م طملم يٗمٝمؿ اًمٜمص يٗمٝمٛمف سمٜم٤م قمغم ُم٤م ي٘مدُمف ًمةف اًمةٜمص ُمةع جمٛمةقع
اًمٜمّمقص إظمرى اعمتٕمٚم٘م٦م سمف ًمٞمٙمقن شم٠مويال ؾم٤مئٖم٤م ُم٘مٌقٓ وحقمٞم٤م .وًمٙمـ ٟمٍم أسمق زيد
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ٓ يٕمتٛمد قمغم ﻫذا اًمٓمرح سمؾ ٟمجده جيٕمؾ اًمٗمٝمؿ ُمٌٜمٞمة٤م قمةغم قمالىمة٦م ظم٤مرضمٞمة٦م ﻫةل قمالىمة٦م
اًمرُمز سم٤مًمقضمقد .قمٚمام أن ﻫذا اًمرُمز اًمذي يقفمٗمف ٟمٍم أسمق زيةد ذم قمٛمٚمٞمة٦م اًمٗمٝمةؿ اًمتة٠مويكم
اًمقضمةةقدي ﻫةةق ذم إؾمةة٤مس ُمةةـ ُمٜمتجةة٤مت اًمٌٜمٞمقيةة٦م اًمتةةل ٓ شم٘مةةٞمؿ اقمتٌةة٤مرا ًمٚمٕم٘مةةؾ وٓ
()3

ًمإلٟمً٤من سمؾ شم٘مٞمؿ ُمٙم٤مهنام اًمٚمٖم٦م .
ويرسمط أسمق زيد سملم (اًمٚمٖم٦م) و(اًمقضمقد) ذم طم٤مًمتٝمام اعمتٖمػمة 6سم٤مقمتٌ٤مر أن اًمٚمٖمة٦م شمةدل
قمغم اًمقضمقد وشمتكدث قمٜمف وشمتٕم٤مُمؾ ُمٕمف "وعم٤م يم٤من اعمرُمقز إًمٞمف (اًمقضمةقد) ذم طم٤مًمة٦م ُمةـ
ــــــ
(ُ )2مٗمٝمقم اًمٜمصٟ ،مٍم أسمق زيد ،،ص.142
( )1اٟمٔمر :احلداصم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ُمقاىمػ وأومٙم٤مر ( اًمٗمٙمر اًمٕمري سملم وقمل اًمذات وﻫٞمٛمٜم٦م أظمةر) حمٛمةد ؾمةٕمٞمد ـم٤مًمة٥م
إﻫ٤مزم ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم ،دُمِمؼ ،اًمٓمٌٕم٦م إومم 1004م ص.143
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اًمتقشمر اًمدائؿ واًمتٖمةػم اعمًةتٛمرة ...ومة٢من اًمرُمةقز اًمداًمة٦م قمٚمٞمةف ذم طم٤مًمة٦م دائٛمة٦م ُمةـ اًمتةقشمر
أيْم٤م".

()8

إن ﻫةةذا اًمتةةقشمر ذم (اًمٚمٖمةة٦م) و(اًمقضمةةقد) يتٕمةةدى (ًمٚمٛمٕمرومةة٦م) ٕن اًمتةةقشمر يمةة٤مُمـ ذم
ُمقوققمٝم٤م وﻫق اًمةذي يٛمٙمةـ اسمةـ قمةري  -يمةام يةرى أسمةق زيةد ُ -مةـ "ـمةرح ُمٗمة٤مﻫٞمؿ
ضمديدة ُمٖم٤ميرة دمٕمؾ اًمت٠مويؾ أُمرا ُمنموقم٤م قمغم ُمًتقى اًمقضمقد وقمةغم ُمًةتقى اًمةٜمص،
ودمٕمؾ ومٕمؾ اًم٘مرا ة ومٕمةال ؿمة٤مُمال ٓ ي٘مٍمة ُمٗمٝمةقم (اًمةٜمص) قمةغم (اًمةٜمص اًمٚمٖمةقي) سمةؾ
يٛمتد سمف ًمٞمِمٛمؾ (اًمقضمقد) ومٞمكٞمؾ اًمقضمقد يمٚمف إمم (ٟمص) سم٤معمٕمٜمك اًمًٞمٛمٞمقـمٞم٘مل".

()3

إن ﻫةذا آدمة٤مه إمم اًمةٜمص سمة٤معمٕمٜمك اًمًةةٞمٛمٞمقـمٞم٘مل يٕمةزز ىمْمةٞم٦م اًمرُمةز ذم اًمت٠مويةةؾ
اًمّمةةقذم ًمٙمٚمةةامت اهلل سم٤مقمتٌةة٤مر أن اًمرُمةةز واإلؿمةة٤مرة هةة٤م أؾمةة٤مس اًمٙمةةالم اإلاةةل وذًمةةؽ
ًمّمٕمقسم٦م إجي٤مد صٚم٦م سملم اهلل وسملم اإلٟمً٤من ٓظمةتال ـمٌٞمٕمة٦م اًمقضمةقديـ 6وٕن اإلٟمًة٤من
اًمٕم٤مدي ٓ يٛمٙمٜمف ومٝمؿ يمةالم اهلل اًمقضمةقدي ،ومٝمةق ي٘مةػ قمٜمةد فمة٤مﻫر اًمٚمٗمةظ وٓ يًةتٓمٞمع
اًمقًمقج إمم قم٤ممل اًمٜمص اًمٌ٤مـمـ ،اةذا يمة٤من اًمرُمةز ﻫةق اًمٚمٖمة٦م اإلاٞمة٦م ذم صةقرا٤م اًمٌ٤مـمٜمة٦م،
وﻫةةل اًمتةةل يتٛمٞمةةز سمٛمٕمرومتٝمةة٤م اًمٕمةة٤مرومقن ًمٞمّمةةٚمقا إمم اعمٕمةة٤مر اإلاٞمةة٦م اعمكٛمٚمةة٦م هبةة٤م ﻫةةذه
اًمرُمقز ،وٓ يٕمٜمل ﻫذا  -قمٜمد اسمـ قمري يمةام يقوة أسمةق زيةد  -آٟمٗمّمة٤مل سمةلم اًمٕمٌة٤مرة
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واإلؿم٤مرة ،أو اًمرُمز واعمرُمقز إًمٞمف وم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕم٤مدي٦م جمغم ًمٚمٖم٦م اإلاٞم٦م أو ُمٔمٝمرا وضمقدي٤م اة٤م،
وٕن اًم٘مرآن ٟمزل ًمٚمٜم٤مس يم٤موم٦م يم٤من ُمـ اًمٓمٌٞمٕمل أن يٜمزل هبذه اًمٚمٖم٦م اإلٟمً٤مٟمٞم٦م.
وﻫذا اعمقىمػ ُمـ اًمرُمز ﻫق ُمقىمػ (ريٙمقر) أيْم٤م ومٕمٛمٚمٞم٦م اًمتٗمًػم قمٜمده شم٘مقم قمغم
طمؾ ؿمٗمرة اعمٕمٜمك اًمٌة٤مـمـ ذم اعمٕمٜمةك اًمٔمة٤مﻫر ،وذم يمِمةػ ُمًةتقي٤مت اعمٕمٜمةك اعمتْمةٛمٜم٦م ذم
()2

اعمٕمٜمك احلرذم ،وﻫذه ﻫل هم٤مي٦م اارُمٞمقـمٞم٘م٤م ُمـ ﻫٜم٤م ٟمجد اسمـ قمري ٓ يْمةكل سم٤مًمٔمة٤مﻫر
ُمـ أضمؾ اًمٌ٤مـمـ سمؾ يرى أن اًمٔم٤مﻫر ﻫق اًمٌ٤مب اًمذي ًمقٓه عم٤م متٙمٜم٤م ُمـ اًمقصقل ًمٚمٛمٕمٜمك

ــــــ

( )2ومٚمًٗم٦م اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.432
( )1إؿمٙم٤مًمٞم٤مت اًم٘مرا ة وآًمٞم٤مت اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.202
( )4اٟمٔمر :اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.31
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()8

اًمٌ٤مـمـ ٟم٤مومٞم٤م قمـ اًمّمقومٞم٦م ُم٤م يٚمّمة٘مقٟمف هبة٤م ُمةـ يمقهنة٤م طمريمة٦م سم٤مـمٜمٞمة٦م "إن اًمٗمة٤مرق سمةلم
اًمٔم٤مﻫر واًمٌ٤مـمـ أو اًمٕمٌ٤مرة واإلؿم٤مرة وم٤مرق يمٞمٗمل ٓ يمٛمل (اإلؿم٤مرة أومّم ُمـ اًمٕمٌة٤مرة،
وم٢من اًمٕمٌ٤مرة شمٗمت٘مر إمم قمٚمؿ آصٓمالح ،وًمٞمً٧م اإلؿم٤مرة يمذًمؽ)"

()3

اإلؿم٤مرة ُمّمٓمٚم

يٕمٜمةةل رُمزيةة٦م اًمةةٜمص 6وﻫةةذه اًمرُمزيةة٦م ٓ شمٕمٜمةةل قمٜمةةد اًمّمةةقومٞم٦م شمٕم٤مروةة٤م سمةةلم (اًمٔمةة٤مﻫر
واًمٌ٤مـمـ) ،وٓ سملم (اًمتٗمًػم واًمةت٠مويؾ).
ًمذًمؽ ٟمجد اسمـ قمةري يٕمتةؼم ُمًةتقى اًمقضمةقد وُمًةتقى اًمةٜمص اًم٘مةرآين وضمٝمة٤من
ًمٕمٛمٚم٦م واطمدة ويتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝمام وومؼ ومٚمًٗمتف اًمت٠مويٚمٞم٦م ،وسم٤مًمت٤مزم يٛمٙمةـ اًمةتكٙمؿ ذم اًمدًٓمة٦م
ُمـ ظمالل شمّمقره ًمألًمقﻫٞمة٦م "وﻫةل جمٛمةقع اًمّمةٗم٤مت وإؾمةام قمةغم أهنة٤م جمٛمققمة٦م ُمةـ
اًمٕمالىمةة٤مت اعمِمةةؽميم٦م اًمقؾمةةٞمٓم٦م سمةةلم اهلل واًمٕمةة٤ممل ُمةةـ ضمٝمةة٦م 6واهلل واإلٟمًةة٤من ُمةةـ ضمٝمةة٦م
()2

أظمرى" .
وطمتك شمتْم قمالىم٦م اًمقضمقد سم٤مًم٘مرآن قمٜمد ٟمٍم أسمق زيد وسم٤مًمتة٤مزم قمٜمةد اسمةـ قمةري،
وم٢من ُمراشم٥م اًمقضمقد وُمًتقي٤مشمف دمٚم٧م ذم اًم٘مرآن ُمـ ظمالل اًمٚمٖم٦م اًمتل شمٕمتؼم اًمقؾمٞمط سمةلم
اًمقضمقد واًم٘مرآن مم٤م أقمٓمك ومرص٦م اًمت٠مويؾ اًمقضمقدي ٔي٤مت وطمرو اًم٘مرآن سم٤مقمتٌة٤مر أن
اًم٘مرآن يٓم٤مسمؼ اًمقضمقد.
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إن " اًمقضمقد ذم ٟمٔمر اسمـ قمري ظمٞم٤مل يامصمؾ اًمّمقر اًمتل شمؽما ى ًمٚمٜم٤مئؿ ذم أطمالُمةف.
واعمراشم٥م اعمختٚمٗم٦م واعمتٕمددة ًمٚمقضمقد ُمـ أوا٤م إمم آظمرﻫ٤م وﻫق اًمقضمةقد اإلٟمًة٤مين ختْمةع
مجٞمٕمٝم٤م اذا اًمتّمقرُ .مـ ﻫذا اعمٜمٓمٚمؼ يٗمرق اسمـ قمري سملم فمة٤مﻫر اًمقضمةقد وسم٤مـمٜمةف ويةرى
رضورة اًمٜمٗم٤مذ ُمـ اًمٔم٤مﻫر احليس اعمتٕملم إمم اًمٌ٤مـمـ اًمروطمل اًمٕمٛمٞمؼ ذم رطمٚم٦م شم٠مويٚمٞمة٦م ٓ
ي٘مقم هب٤م إٓ اإلٟمً٤من ٕٟمف اًمٙمقن امج٤مُمع اًمةذي اضمتٛمٕمة٧م ومٞمةف طم٘مة٤مئؼ اًمقضمةقد وطم٘مة٤مئؼ
ــــــ
( )2اٟمٔمر :ومٚمًٗم٦م اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.125 ،124 ،123
( )1ومٚمًٗم٦م اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمةق زيةد ،ص 125واٟمٔمةر :اًمٕمٌ٤مدًمة٦م اسمةـ قمةري ،حت٘مٞمةؼ قم٤مصةؿ اًمٙمٞمة٤مزم ،دار اًمٙمتة٥م
اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م إومم ُ1003مص .244
( )4ومٚمًٗم٦م اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.442
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()8

وٕٟمف طملم يٙمقن قم٤مروم٤م يٙمقن ىمد دم٤موز أومؼ اًمقضمةقد اخلٞمة٤مزم اًمٔمة٤مﻫر ووصةؾ إمم
ُمٕمروم٦م اًمٕمٚمؿ اًمٌ٤مـمٜمل ومٞمٙمقن ىم٤مدرا قمغم اًمت٠مويؾ اًمذي ٓ اطمتامل ومٞمةف "وﻫةق ُمٕمٜمةك ىمةقل
اسمـ قمري ( :وٓ يةدظمؾ اًمت٠مويةؾ اًمٜمّمةقص) وم٤مًمٜمّمةقص اًمتةل ٓ يةدظمٚمٝم٤م اًمت٠مويةؾ يمةام
يرى أسمق زيد ًمٞمً٧م ٟمّمقص اًمنميٕم٦م سمؾ ﻫل ُم٤م يقصةػ سمةة (اإلدرا سم٤مًمٌّمةػمة ذم قمة٤ممل
احل٘م٤مئؼ واعمٕم٤مين اعمجردة قمـ اعمقاد وﻫل اعمٕمؼم قمٜمٝم٤م سم٤مًمٜمّمقص ،إذ اًمٜمص ُمة٤م ٓ إؿمةٙم٤مل
()3

ومٞمف سمقضمف ُمـ اًمقضمقه ،وًمٞمس ذًمؽ إٓ ذم اعمٕم٤مين)" .
إن ﻫذه اًمرطمٚم٦م اخلٞم٤مًمٞمة٦م اًمتةل ي٘مةقم هبة٤م اإلٟمًة٤من ﻫةل ذم طم٘مٞم٘متٝمة٤م رطمٚمة٦م شم٠مويٚمٞمة٦م
وشمٙمٛمـ وم٤مئدا٤م ذم أهن٤م " شمرد يمؾ فم٤مﻫر إمم سم٤مـمٜمف ،وشمٜمٗمذ ُمـ اًمٙم رة إمم وطمدا٤م احل٘مٞم٘مٞم٦م،
وختؽمق اًمّمقر إمم طم٘م٤مئ٘مٝم٤م اًمروطمٞم٦م ،وطملم يّمةؾ اًمّمةقذم إمم احل٘مٞم٘مة٦م يٗمٝمةؿ اًمنمةيٕم٦م
ومٝمام أقمٛمؼٟٕ ،مف يٗمٝمؿ سم٤مـمٜمٝم٤م احل٘مٞم٘مل ،ويّمٌ ُمـ صمةؿ ىمة٤مدرا قمةغم اًمٜمٗمة٤مذ إمم ُمًةتقي٤مت
()2

اًمٜمص ٟمٗم٤مذا ٓ يًتٓمٞمٕمف همػمه" .
إن شمّمقر اسمـ قمري ًمٚمٜمص اًم٘مرآين يتامصمؾ ُمع شمّمقره ًمٚمقضمقد واعمٕمروم٦م ُمةـ ظمةالل
اًمٚمٖم٦م .اذا ي٘مقل أسمق زيد إن شم٠مويؾ اًمقضمقد ٓ يٜمٗمّمؾ "قمـ شم٠مويؾ اًمٜمص اًمديٜمل واًمٜمٗم٤مذ
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إمم ُمًتقي٤مشمف اعمتٕمددة اًمتل ٓ يٗمٝمٛمٝم٤م إٓ اإلٟمًة٤من اًمٙم٤مُمةؾ اًمةذي حت٘مةؼ سمٌة٤مـمـ اًمقضمةقد
ودم٤موز فم٤مﻫره ...ذم ﻫذا اعمًتقى اعمٕمرذم شمٜمكؾ يمؾ اًمرُمقز واإلؿم٤مرات ،اًمتةل دمًةدﻫ٤م
اًمٚمٖم٦م اإلٟمً٤مٟمٞم٦م ،ويّمةٌ اًم٘مةرآن سم٤مًمٜمًةٌ٦م ًمٚمٕمة٤مر ظم٤مًمٞمة٤م ُمةـ اإلًمٖمة٤مز أو اًمرُمةز اًمٚمةذيـ
حيجٌ٤من اإلٟمً٤من اًمٕم٤مدي قمـ ُمًتقي٤مت اًمدًٓم٦م اعمختٗمٞمة٦م ورا ُمًةتقى اًمٔمة٤مﻫر اًمٚمٖمةقي
ــــــ
( )2ومٚمًةةٗم٦م اًمت٠مويةةؾٟ ،مٍم ة أسمةةق زيةةد ،ص 2أقمةةغم ُمراشمةة٥م اًمقضمةةقد ﻫةةق اخلٞمةة٤مل اعمٓمٚمةةؼ وأدٟم٤مﻫةة٤م قمةة٤ممل اًمٙمةةقن
وآؾمتك٤مًم٦م .واٟمٔمرٟ :مٗمس اعمرضمع ص.34
( )1اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص 140واٟمٔمر :اًمٗمتقطم٤مت  132/3و.222/2
( )4ومٚمًٗم٦م اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.235
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()8

اًمٕمرذم"  .ويؼمر ٟمٍم أسمق زيد ﻫذا اًمرسمط سملم اًمقضمةقد واًم٘مةرآن سم٠مٟمةف ُمًةٚمؽ يم ةػم ُمةـ
()3

اًمٕمٚمام اعمت٘مدُملم  -همػم اًمتًؽمي اًمذي يًتكيةه اسمةـ قمةري دائةام  -أُم ة٤مل احلٙمةٞمؿ
اًمؽمُمذي،

()2

وضم٤مسمر سمـ طمٞم٤من،

()3

()5

()4

واسمـ ُمنة امجٌكم وهمػمﻫؿ .

ي٘مقل ٟمٍم أسمق زيد " :وﻫذه اإلؿم٤مرات يمٚمٝم٤م شم١ميمد ُم٤م ذﻫٌٜم٤م إًمٞمةفُ ...مةـ مت ةؾ اسمةـ
()6

قمري ًمٕمٜم٤مرص شمراصمٞم٦م يم ػمة وفمٗمٝم٤م ذم إـم٤مر ومٙمره شمقفمٞمٗم٤م ممٞمزا" وي١ميمد أن قمٚمام اًم٘مرآن
ىمٌٚمقا ُم ؾ ﻫذه اًمت٠مويالت قمةغم أؾمة٤مس أهنة٤م إؿمة٤مرات وُمقاضمٞمةد ٓ شمتٕمة٤مرض ُمةع دًٓمة٦م
()7

اًمٜمص إصٚمٞم٦م .
ــــــ

( )2ﻫٙمذا شمٙمٚمؿ اسمـ قمريٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.131
(َ )1ؾم ْٝمؾ اًمت ًُّْ َؽمي ﻫق :ؾمٝمؾ سمـ قمٌد اهلل سمـ يقٟمس اًمتًؽمي وًمد قم٤مم  100ﻫة وشمقذم قمة٤مم  144ﻫةة أطمةد أئٛمة٦م
اًمّمقومٞم٦م وقمٚمامئٝمؿ واعمتٙمٚمٛملم ذم قمٚمقم اإلظمةالص واًمري٤موةٞم٤مت وقمٞمةقب إومٕمة٤ملً .مةف يمتة٤مب ذم (شمٗمًةػم
اًم٘مرآن ) خمتٍم ،ويمت٤مب (رىم٤مئؼ اعمكٌلم) وهمػم ذًمؽ ًمف شمرمج٦م ذم إقمالم ًمٚمزريمكم (.)234/4
( )4اًمؽمُمذي احلٙمٞمؿ :ﻫق حمٛمد سمـ قمكم سمـ احلًـ سمـ سمنم ،أسمق قمٌد اهلل ،احلٙمٞمؿ اًمؽمُمذي :سم٤مطم٨م ،صقذم ،قمة٤ممل
سم٤محلدي٨م وأصقل اًمةديـُ .مةـ أﻫةؾ (شمرُمةذ) ٟمٗمةل ُمٜمٝمة٤م سمًةٌ٥م شمّمةٜمٞمٗمف يمت٤مسمة٤م ظمة٤مًمػ ومٞمةف ُمة٤م قمٚمٞمةف أﻫٚمٝمة٤م،
ومِمٝمدوا قمٚمٞمف سم٤مًمٙمٗمر .واوٓمرب ُم١مرظمقه ذم شم٤مريخ ووم٤مشمف ،ومٛمٜمٝمؿ ُمةـ ىمة٤مل ؾمةٜم٦م  111وؾمةٜم٦م  141ﻫةة أُمة٤م
يمتٌف ،ومٛمٜمٝم٤م (ٟمقادر إصقل ذم أطم٤مدي٨م اًمرؾمةقل ) واًمٗمةروق وًمةف يمتة٤مب (همةرس اعمقطمةديـ) و(اًمري٤موة٦م
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وأدب اًمٜمٗمس ًمف شمرمج٦م ذم إقمالم ًمٚمزريمكم.131/2
( )3أسمق قمٌد اهلل ضم٤مسمر سمـ طمٞم٤من سمـ قمٌد اهلل إزدي قمالُّم٦م ُمًٚمؿ سم٤مرز ،سمرع ذم قمٚمقم اًمٙمٞمٛمٞم٤م واًمٗمٚمؽ وااٜمدؾمة٦م
وقمٚمؿ اعمٕم٤مدن واًمٗمٚمًٗم٦م واًمٓم٥م واًمّمٞمدًم٦م ،ويٕمد ضم٤مسمر سمـ طمٞم٤من أول ُمةـ ُمة٤مرس اًمٙمٞمٛمٞمة٤م قمٛمٚمٞمًة٤م ،راضمةع
إقمالم .204/1
( )1أسمق قمٌد اهلل حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ ُمنة سمـ ٟمجٞم  ،أسمق قمٌد اهلل :امجٌكم أو ذم سمٕمض إطمٞمة٤من اسمةـ ُمنةة وًمةد
قم٤مم  125ﻫة وشمقذم قم٤مم  425ه ةٛمتّمق ُمتٗمٚمًػ أٟمدًميسُ ،مـ دقم٤مة اإلؾمامقمٞمٚمٞم٦مُ ،مـ أﻫؾ ىمرـمٌة٦م ،وًم٘مةد
ووع اًمٕمٚمام يمتٌ٤م ذم اًمةرد قمةكم اسمةـ ُمنةة ،واؾمةتتٞم٥م سمٕمةض أشمٌ٤مقمةف ،وأطمةرق ُمة٤م وضمةد قمٜمةدﻫؿ ُمةـ يمتٌةف
وأوو٤مقمف ،راضمع إقمالم ًمٚمزريمكم .114/2
( )2اٟمٔمر :ومٚمًٗم٦م اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.155
( )3ومٚمًٗم٦م اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.400
( )4اٟمٔمرٟ :م٘مد اخلٓم٤مب اًمديٜملٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.224
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 اليص بني (التأّٓل العسفاىٕ) ّ(اهلسمٔيْطٔكا)
إن ُمًةة٠مًم٦م اًمقضمةةقد اًمتةةل سمٜمةك قمٚمٞمٝمةة٤م ٟمٍم ة أسمةةق زيةةد ُمٜمٝمجةةف اًمتةة٠مويكم ذم ُمرطمٚمتةةف
إظمػمة ،راسمٓم٤م إي٤مﻫ٤م سمٛمً٠مًم٦م اًمٚمٖم٦م ،وطمِمد ا٤م ُم٤م اؾمتٓم٤مع ُمـ ٟمّمقص ،ﻫل ذم طم٘مٞم٘متٝمة٤م
ومٙمةةرة إٟمٓمقًمقضمٞمةة٤م قمٜمةةد ﻫٞمةةدضمر ،وذًمةةؽ ٕن ومٚمًةةٗم٦م ﻫٞمةةدضمر "شمٗمةةت آوم٤مىمةة٤م ُمتٕمةةددة
وُمتٜمققمةة٦م ًمٚمٜمٔمةةر ذم سمٜمٞمةة٦م اًمٙمٞمٜمقٟمةة٦م اإلٟمً ة٤مٟمٞم٦مُ ،مةةـ ظمةةالل جمٛمةةقع اًمٙم٤مئٜمةة٤مت اعمتجًةةدة
()8

واًمٕمٞمٜمٞم٦م ُمـ ضمٝم٦م ،وذم ؾمٞم٤مق امجقاٟم٥م اعمختٚمٗم٦م ًمٚمٕمة٤ممل اخلة٤مرضمل ُمةـ ضمٝمة٦م أظمةرى" .
ي٘مقل ٟمٍم أسمق زيةد "ي٘مةٞمؿ ُمة٤مرشمـ ﻫٞمةدضمر اارُمٞمٜمقـمٞم٘مة٤م قمةغم أؾمة٤مس ومٚمًةٗمل ،أو ي٘مةٞمؿ
اًمٗمٚمًٗم٦م قمغم أؾم٤مس ﻫرُمٞمٜمقـمٞم٘مل ،ويمال اًمٕمٌ٤مرشملم صكٞم  ،ـم٤معم٤م أن اًمٗمٚمًةٗم٦م ﻫةل ومٝمةؿ
()3

اًمقضمقد ،وأن اًمٗمٝمؿ ﻫق أؾم٤مس اًمٗمٚمًٗم٦م وضمقﻫر اًمقضمقد ذم ٟمٗمس اًمقىم٧م" .
إن ومٙمرة ومٚمًٗم٦م ﻫٞمدضمر شم٘مقم قمغم قمالىم٦م (اًمٚمٖم٦م) سمة(اًمقضمقد) وﻫل ٟمٗمةس اًمٗمٙمةرة
اًمتل سمٜمك قمٚمٞمٝم٤م أسمةق زيةد ُمنمةوقمف اًمتة٠مويكم ذم ُمرطمٚمتةف إظمةػمة ،ظمّمقصة٤م ومةٞمام يتٕمٚمةؼ
سمامﻫٞم٦م (اًمٚمٖم٦م) ودورﻫ٤م ذم ومٝمؿ اًمقضمقد.
ومٜمٍم أسمق زيد يريمز قمغم (اًمٙمالم) أو (اعمٕمٜمك) ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م وضمقدي٦م ي٘مقل:
"ًمٚمٙمةةالم اإلاةةل ُمًةةتقي٤منُ :مًةةتقى اًمٙمةةالم اًمقضمةةقدي اًمةةذي يةةتجغم ذم فمٝمةةقر
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()2

أقمٞم٤من اعمٛمٙمٜم٤مت ،وُمًتقى اًمٙمالم اًمٚمٖمقي اًمذي يتجغم ذم اًمٜمص اًم٘مرآين" وُمـ ضمٝمة٦م
()3

صم٤مٟمٞمةة٦م يتةة٠مصمر سمٗمٙمةةرة اًمٗمٞمٜمقُمٞمٜمقًمقضمٞمةة٤م قمٜمةةد "ﻫةةقهل" ويقوة شمةة٠مصمر ٟمٍمة سمٔمقاﻫريةة٦م
ــــــ
( )2أٟمٓمقًمقضمٞم٤م اًمٚمٖم٦م قمٜمد ُم٤مرشمـ ﻫٞمدضمر ،إسمراﻫٞمؿ أمحد ،اًمدار اًمٕمرسمٞم٦م ٟم٤محونُ ،مٜمِمقرات آظمتال  ،امجزائر،
اًمٓمٌٕم٦م إومم 1004م ص.24
( )1إؿمٙم٤مًمٞم٤مت اًم٘مرا ة وآًمٞم٤مت اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.40
( )4اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.44
( )3أدُمقٟمد ﻫقهل ،ومٞمٚمًق أعمة٤مين ،وًمةد قمة٤مم 2415م ٕسمةقيـ هيةقديلم ًمٙمٜمةف اقمتٜمةؼ اًمٜمٍمةاٟمٞم٦م سمٕمةد ذًمةؽ،
وشمقذم قم٤مم 2544مُ ،مـ يمتٌةف ُمٌ٤مطمة٨م ُمٜمٓم٘مٞمة٦م ،اعمةدظمؾ إمم اًمٗمٞمٜمقُمٞمٜمقًمقضمٞمة٤م ،واعمٜمٓمةؼ اًمّمةقري اعمتٕمة٤مزم،
راضمع ُمقؾمققم٦م أقمالم اًمٗمٚمًٗم٦م د/حمٛمد أمحد ُمٜمّمقر ص.443
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ﻫقهل "أن اًمٔمقاﻫري٦م شمْمٞمػ إمم ُمٕمروم٦م اًمٚمٖم٦م ُمً٠مًم٦م ضمديدة ﻫل ُمًة٠مًم٦م اظمتٌة٤مر اًمٚمٖمة٦م
ومٞمٜم٤م ،وٓ يٙمقن ذًمؽ ممٙمٜم٤م إٓ إذا يم٤من ًمٚمٙمالم سمٕمدا أٟمٓمقًمقضمٞم٤م ،وهبذا يٙمقن ﻫقهل ىمد
اشمٗمؼ ُمع دي ؾمقؾمػم قمٜمدُم٤م ُمٞمةز ؾمقؾمةػم سمةلم اًمٚمٖمة٦م واًمٙمةالم ،أي سمةلم أًمًةٜمٞم٦م شمٓمقرية٦م
ًمٚمٖم٦م ،وأًمًٜمٞم٦م شمزاُمٜمٞم٦م ًمٚمٙمٚمٛم٦م"

()8

وًمٌٞمةة٤من اًمٕمالىمةة٦م سمةةلم اًمٗمٞمٜمقُمٞمٜمقًمقضمٞمةة٤م واارُمٞمٜمقـمٞم٘مةة٤م ومةة٢من ﻫٞمةةدضمر اؾمةةتٗم٤مد ُمةةـ
ﻫقهل ص٤مطم٥م اعمذﻫ٥م اًمٔمقاﻫري ومٙمرة اعمٗم٤مﻫٞمؿ اًم٘مٌٚمٞم٦م ًمٞمدقمؿ هب٤م ومٙمرشمف ذم ُمٕم٤مرو٦م
اًمٗمٚمًٗم٦م اًمٖمرسمٞم٦م اًمتل ضمٕمٚم٧م اإلٟمً٤من ﻫق حمقر اًمقضمقد ،وم٤مقمتؼم ﻫٞمةدضمر ﻫةذه اًمٗمٙمةرة -
ومٙمرة اعمٗم٤مﻫٞمؿ اًم٘مٌٚمٞم٦مةة اًمقؾمةٞمط احلٞمةقي ًمٚمقضمةقد اًمتة٤مرخيل ًمإلٟمًة٤من ذم اًمٕمة٤ممل .قمٚمةام أن
اًمٗمالؾمةةٗم٦م ُمةةـ ىمٌٚمةةف مل يٕمتةةدوا هبةة٤م وًمٙمةةـ اقمتةةدوا سمةة٤معم٘مقٓت اًمٕم٘مٚمٞمةة٦م .وﻫةةذا اإلدرا
ًمٚمٛمٗم٤مﻫٞمؿ اًم٘مٌٚمٞم٦م ﻫق اعمِمٙمؾ احل٘مٞم٘مل ًمٚمٛمٕمروم٦م قمٜمد ﻫٞمدضمر ،وُمـ ظمالل وقمةل اإلٟمًة٤من
ًمقضمقده يتؿ ومٝمٛمف ًمٓمٌٞمٕم٦م اًمقضمقد قمؼم اًمتجرسم٦م احلٞم٦م وﻫذا اًمٗمٝمؿ ﻫةق ومٝمةؿ شمة٤مرخيل وآين
ذم ٟمٗمس اًمقىم٧م يتِمٙمؾ ُمـ ظمالل دم٤مرب احلٞم٤مة ،ومٝمق ًمٞمس ومٝمام صم٤مسمت٤م

()3

ي٘مقل ٟمٍم أسمق زيد" :إن طم٘مٞم٘م٦م اًمقضمقد قمٜمد ﻫٞمدضمر شمتج٤موز اًمققمل اًمذال وشمٕمٚمق
قمٚمٞمف ،وسمام أن ﻫذا اًمققمل شم٤مرخيل وإن سمةدأ سمة٤مإلدرا اًمةذال ًمٚمقضمةقد ،ومٝمةق قمٛمٚمٞمة٦م ومٝمةؿ
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()2

ُمًةةتٛمرة" " .إن اًمقضمةةقد اإلٟمًةة٤مين -اًمقضمةةقد ذم اًمٕمةة٤ممل -ذم فم ةؾ ﻫةةذا اًمٗمٝمةةؿ قمٛمٚمٞمةة٦م
ُمًةةتٛمرة ذم ومٝمةةؿ اًمٔمةةقاﻫر واًمقضمةةقد ذم ٟمٗمةةس اًمقىمةة٧م .وﻫٙمةةذا شمّمةةٌ اًمٔم٤مﻫريةة٦م قمٜمةةد
()3

ﻫٞمدضمر ﻫرُمٜمٞمقـمٞم٘مٞم٦م ،وشمّمٌ اارُمٜمٞمقـمٞم٘م٤م -قمٛمٚمٞم٦م اًمٗمٝمؿ -وضمقدي٦م" وطمتك شمتْمة
اًمّمقرة ذم قمالىم٦م ﻫرُمٞمٜمقـمٞم٘مٞم٦م ﻫٞمدضمر سم٤مًمت٠مويؾ ،ومة٢من اإلٟمًة٤من سمةام أٟمةف يٕمةٞمش ذم اًمٕمة٤ممل
ومٝمق وطمده اًمذي يٛمتٚمؽ اًمٕم٤ممل ،ويٙمةقن إدرا اًمٕمة٤ممل ُمةـ ظمالًمةف سمةد ا سمة٢مدرا اإلٟمًة٤من
ــــــ
( )2إسمراﻫٞمؿ أمحد ،أٟمٓمقًمقضمٞم٤م اًمقضمقدٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.11
( )1اٟمٔمر :إؿمٙم٤مًمٞم٤مت اًم٘مرا ة وآًمٞم٤مت اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.42
( )4اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.42
( )3اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.41
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ًمقضمقده اًمذال صمؿ إدرا اًمٕم٤ممل طملم يٙمِمػ ًمةف اًمٕمة٤ممل قمةـ ٟمٗمًةف ،وﻫةذا آٟمٙمِمة٤م أو
اًمٔمٝمقر إٟمام يٙمقن ُمـ ظمالل اًمٚمٖم٦م (اًمٙمالم).

()8

ويتجغم اًمٕم٤ممل ذم (اًمٜمص إدي) ُمةـ ظمةالل اًمٚمٖمة٦م اًمةذي يقوة أسمةق زيةد أٟمةف -
اًمةةٜمص إدي" -ي٘مةةقم قمةةغم اًمتةةقشمر سمةةلم آٟمٙمِمةة٤م واًمقوةةقح ُمةةـ ضمٝمةة٦م ،وآؾمةةتت٤مر
واًمٖمٛمقض ُمـ ضمٝم٦م أظمرى .وُمٝمٛم٦م اًمٗمٝمؿ ﻫل اًمًةٕمل ًمٙمِمةػ اًمٖمة٤مُمض واعمًةتؽم ُمةـ
ظمالل اًمقاو واعمٙمِمق  ،ايمتِم٤م ُم٤م مل ي٘مٚمف اًمٜمص ُمـ ظمالل ُم٤م ي٘مقًمف سم٤مًمٗمٕمؾ ،وﻫذا
اًمٗمٝمؿ ًمٚمٖم٤مُمض واعمًتؽم يتؿ ُمـ ظمالل احلقار اًمذي ي٘مٞمٛمف اعمتٚم٘مل ُمع اًمٜمص"

()3

إن امج٤مُمع سملم ﻫذه اًمٗمٚمًٗم٤مت اًمت٠مويٚمٞم٦م ﻫق ارشمٌ٤مـمٝم٤م ُمةـ ضمٝمة٦م سم٤مًمٚمٖمة٦م يمةام ذيمرٟمة٤م،
وُمـ ضمٝم٦م أظمرى سم٤مًمٗمٚمًٗم٦م اًمقضمقدي٦م يمام يتْم ُمٕمٜم٤م ُمـ ظمالل ﻫذه اًمدراؾم٦م.
ي٘مقل سمقل ريٙمقر" :إن اارُمٞمٜمقـمٞم٘م٤م شمٙمتِمةػ ذم يمةؾ ُمةرة ،وضمةف اًمقضمةقد اًمةذي
()2

ي١مؾمًٝم٤م ُمٜمٝمج٤م" وًمٕمؾ اًمٌ٤مطم٨م ﻫٜم٤م يٗمةت أوم٘مة٤م ضمديةدا همةػم ُمٓمةروق ذم ُمنمةوع أسمةق
زيد ،أٓ وﻫق اًمتامﻫل ُمع اًمٗمٚمًٗم٦م "اًمقضمقدي٦م" إوة٤موم٦م إمم اإلهمةراق ذم اعم٤مدية٦م امجدًمٞمة٦م.
وطمتك ٓ يٗمٝمؿ أٟمٜم٤م ٟم٘م٤مرب سملم ُمٗمٝمقُملم خمتٚمٗملم ذم (ُمٗمٝمةقم اًمٚمٖمة٦م) قمٜمةد ٟمٍمة أسمةق زيةد
وومالؾمٗم٦م اًمٚمٖم٦م اًمٖمةرسمٞملم وم٤مًمٚمٖمة٦م شمٕمٜمةل ذم اًمٗمٙمةر اًمٖمةري" :وفمٞمٗمة٦م اًمتٕمٌةػم اًمٚمٗمٔمةل قمةـ
 3002حبث
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اًمٗمٙمر اًمداظمكم واخل٤مرضمل ،وهبذا اعمٕمٜمك شمتٕم٤مرض اًمٚمٖم٦م ُمةع اًمٙمةالم طمٞمة٨م ي٘مّمةد سمةف ةةة
اًمٙمالم ةة اًمٚمٖم٦م اخل٤مرضمٞم٦م.
وم٤مًمٚمٖم٦م ٟمقع واًمٙمالم اخل٤مرضمل ضمٜمًةف ،واًمٙمةالم يةدل قمةغم اًمٗمٕمةؾ اًمٗمةردي اًمةذي
مت٤مرس وفمٞمٗم٦م اًمٚمٖم٦م سمقاؾمٓمتف ...وسم٤معمٕمٜمك إٔوؾمع :يمؾ ٟمٔمة٤مم قمالُمة٤مت يٛمٙمةـ اؾمةتٕمامًمف
ــــــ
( )2اٟمٔمر :إؿمٙم٤مًمٞم٤مت اًم٘مرا ة وآًمٞم٤مت اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.44
( )1اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.42
( )4رصاع اًمت٠مويالت دراؾم٤مت ﻫػمُمٞمٜمقـمٞم٘مٞم٦م ،سمقل ريٙمقر ،شمرمج٦م ُمٜمذر قمٞم٤مي ،دار اًمٙمت٤مب امجديةد دار ؾمةقي
 -سم٤مريس اًمٓمٌٕم٦م إٔومم1001 ،م ص.11
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()3

ويٕمتؼمﻫ٤م ضمقرج ُمقٟم٤من ذم ُمٕمجٛمف اًمٚمً٤مين "اًمٕم٤مدة اعمالطمٔمة٦م قمٜمةد

مجٞمةع اًمٜمة٤مس ذم آشمّمةة٤مل قمةـ ـمريةؼ اًمٚمًةة٤من ،أو ﻫةل جمٛمققمة٦م يمةةؾ اًمٚمٖمة٤مت اإلٟمًة٤مٟمٞم٦م
اعمقوةك٦م داظمةؾ أُمةةزضمتٝمؿ اعمِمةؽميم٦م أو سمٓمري٘مة٦م أظمةةرى ذم اؾمةتٕمامل اًمٗمالؾمةٗم٦م ،وؾمةةٞمٚم٦م
اشمّم٤مل طمتك ُمع أٟمٔمٛم٦م أظمرى همػم اًمٚمٖم٤مت اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م (يم٤مًمقفمٞمٗم٦م اًمرُمزي٦م)".

()2

ويٙمقن دور اًمٙمت٤مسم٦م حتقيؾ اًمرُمقز اًمّمةقشمٞم٦م إمم رُمةقز يمت٤مسمٞمة٦م ًمتّمةٌ اًمٚمٖمة٦م ُمة٤مدة
ُمٙمتقسم٦م شمرى سم٤مًمٕملم وي٘مرؤﻫ٤م اإلٟمً٤من .وأسمق زيد يرى أن اًمٚمٖم٦م "شمٕمٙمس اخلؼمة اإلٟمً٤مٟمٞم٦م
مجامقم٦م سمنمي٦م ُمٕمٞمٜمة٦م ذم فمةر شمة٤مرخيل ظمة٤مص"

()3

ذم طمةلم أن اًمٚمٖمة٦م ذم اعمٕمجةؿ اًمٕمةري

شمٕمٜمل اًمّمقت ُمٓمٚم٘م٤م ومٞمٕمرومٝم٤م امجرضم٤مين "سم٠مهنة٤م يمةؾ ُمة٤م يٕمةؼم سمةف ىمةقم قمةـ أهمراوةٝمؿ"

()4

()5

وقمٜمد اسمـ ضمٜمل أن ًمٖمقت سمٛمٕمٜمك شمٙمٚمٛم٧م .
واًمةةذي يٕمٜمٞمٜمةة٤م ﻫٜمةة٤م ﻫةةق ُمةة٤م دور اًمٚمٖمةة٦م قمٜمةةد ومالؾمةةٗم٦م اًمٖمةةرب اعمكةةدصملم؟ ويمٞمةةػ
ؾمٞمٙمقن ُمقىمٗمٝم٤م ُمـ اعمٕمٜمك اًمٗمٚمًٗمل ﻫؾ ؾمتٙمقن ُم٘مقو٦م ًمٚمٗمٚمًٗم٦م أو أهن٤م قمٙمس ذًمةؽ؟
()6

()7

إن اًمٚمٖمةة٦م ذم طمةلم يراﻫةة٤م اًمةةٌٕمض سم٠مهنةة٤م ُمةة٤مدة ًمتٗمٙمٞمةةؽ اًمٗمٚمًةةٗم٦م يمةةةٜمٞمتِمف  ،ودريةةدا ،
ــــــ
(ُ )2مقؾمققم٦م ٟٓٓمد اًمٗمٚمًٗمٞم٦م ،شمرمج٦م ظمٚمٞمؾ أمحد ظمٚمٞمؾُ ،مٜمِمقرات قمقيدات .211/2
(ُ )1مـ يمتٌف اعمً٤مئؾ اًمٜمٔمري٦م ذم اًمؽممج٦م ،وُمٕمجؿ اًمٚمً٤مٟمٞم٤مت ،وقمٚمؿ اًمٚمٖم٦م واًمؽممج٦م.
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( )4اٟمٓمقًمقضمٞم٤م اًمقضمقد قمٜمد ُم٤مرشمـ ﻫٞمدضمر ،إسمراﻫٞمؿ أمحد ص.10
( )3ومٚمًٗم٦م اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.424
( )1اًمتٕمريٗم٤مت ،امجرضم٤مين ُمٙمتٌ٦م ًمٌٜم٤من ،ط  2541ص.401
( )2اٟمٔمر :اخلّم٤مئص ،اسمـ ضمٜمل ،حت٘مٞمؼ اًمِمٞمخ اًمٜمج٤مر ،دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م2522 ،م ص.22
( )3ومريديؽ ٟمٞمتِمف ومٞمٚمًق أعم٤مين وًمد قم٤مم 2433م ؿمٖمؾ وفمٞمٗم٦م أؾمةت٤مذ ذم ضم٤مُمٕمة٦م سمة٤مزل  ،شمٜم٘مةؾ إمم قمةدة ُمةدن
أوروسمٞم٦م  ،وىمد أصةٞم٥م سمة٤ممجٜمقن ذم آظمةر طمٞم٤مشمةف وهبةذا اعمةرض ظمةتؿ طمٞم٤مشمةف قمة٤مم  2500م ،وأﻫةؿ يمتٌةف ُمةـ
اًمٜم٤مطمٞم٦م اعمذﻫٌٞم٦م" :ﻫٙمذا شمٙمٚمؿ زاردؿم٧م" " "2452-2444و"ُم٤م ورا اخلػم واًمنم" " "2442و"أصةؾ
إظمالق" ""2443وٟمِم٠مة اًمؽماضمٞمدي٤مً ،مف شمرمج٦م ذم ُمقؾمققم٦م اًمٗمٚمًٗم٦م قمٌد اًمرمحـ سمدوي  104/1وشم٤مريخ
اًمٗمٚمًٗم٦م احلدي ٦م يقؾمػ يمرم صةة.301
( )4ضم٤م دريدا ( )Jacques Derridaومٞمٚمًق ومرٟميس ُمـ ُمقاًمٞمد امجزائر ،ص٤مطم٥م ٟمٔمري٦م اًمتٗمٙمٞمؽ .وًمد ذم

=
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()3

ويم٤مرٟم٤مب  ،وومجٜمِمت٤ميـ  6وم٢من ريٙمقر وﻫٞمدضمر يٕمتؼماهن٤م ُم٤مدة ًمتقؾمٞمع أومؼ اًمٗمٚمًةٗم٦م.
وٟمٍم أسمق زيد ُمـ ظمالل ُم٤م ُمر ُمٕمٜم٤م يت٠مرضم سملم ﻫ١مٓ وﻫ١مٓ سمكً٥م اًمٖمرض اًمةذي
يريد اًمقصقل إًمٞمف .وىمد ُمر ُمٕمٜم٤م يمٞمػ يٛمٙمـ امجٛمع سملم شمٗمٙمٞمٙمٞمة٦م دريةدا وﻫرُمٞمٜمقـمٞم٘مة٦م
ﻫٞمةةدضمر .وﻫةةذا ُمةة٤م ومٕمٚمةةف أسمةةق زيةةد ،ومٝمةةق طمةةلم يتٕم٤مُمةةؾ ُمةةع اًمةةٜمص اًم٘مةةرآين ذم صةةقرشمف
إؾم٤مؾمةةٞم٦م يتٕم٤مُمةةؾ وومةةؼ ُمٌةةدأ اًمتٗمٙمٞمةةؽ ،وطمةةلم يتٕم٤مُمةةؾ ُمةةع اًمتةة٠مويالت امجديةةدة اًمتةةل
ي٘مؽمطمٝم٤م وم٢مٟمف يتٛمًؽ سمٛمٜمٝم٩م آشمً٤مع واٟمٗمت٤مح اعمٕمٜمك .يمام إن اًمتٗمٙمٞمٙمٞم٦م ٓ يٛمٙمةـ سمكة٤مل
أن شمٜمٗمؽ قمـ ٓ هن٤مئٞم٦م اعمٕمٜمك ٕهن٤م شم٘مقد إًمٞمٝم٤م ذم هن٤مي٦م اًمتكٚمٞمؾ.
إن أسمق زيد طملم يتٌٜمك اًم٘مقل سم٠من اًمٚمٖم٦م شمقؾمع أومؼ اًمٗمٚمًٗم٦م وشمٗمت اعمٕمٜمك وشمٕمٓمةل
ًمٚمٜمص احلؼ ًمٞم٘مقل ُم٤م يِم٤م قمغم ًمً٤من اعمة١مول ،وم٢مٟمةف اؾمةتٗم٤مد ﻫةذه اًمٗمٙمةرة ُمةـ اًمٗمالؾمةٗم٦م
اًمٖمرسمٞملم وٟمةزل شمٓمٌٞم٘م٤ماة٤م قمةغم ومٚمًةٗم٦م اسمةـ قمةري ذم شمٓمقيٕمةف ًمٚمةذوق اًمّمةقذم ًمتؼميةر ٓ
هن٤مئٞم٦م اعمٕمٜمك قمٜمده واٟمٗمت٤مح دًٓم٦م إًمٗم٤مظ قمغم ُمٕم٤مين ُمتٕمددة واذا ي٘مقل أسمق زيد:
ــــــ
=  21متقز 2540م وشمقرم رم  1003ﻫق صة٤مطم٥م "اؾمةؽماشمٞمجٞم٦م اًمتٗمٙمٞمةؽ".أي شمٗمٙمٞمةؽ اًمةٜمص إلفمٝمة٤مر أٟمةف
قمٌ٤مرة قمـ ُمريم٥م ُمـ اًمٜمّمقص إظمرى.و ﻫذا اًمتٗمٙمٞمؽ ظمٚمٞمؼ سم٤من يٙمِمةػ ذم اًمقىمة٧م ذاشمةف قمةـ اًمٓمري٘مة٦م
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اًمتل أُمٙمـ هب٤م شمريمٞم٥م اًمٜمص أول إُمر.ويمت٤مسمة٤مت دريةدا سمقضمةف قمة٤مم وشمٗمٙمٞمٙمةف ٕقمةامل همةػمه ُمةـ اعمة١مًمٗملم
سمقضمف ظم٤مص.شمتًؿ سمّمٕمقسم٦م يًٝمؾ شمٚمٛمًٝم٤م قمٜمد اول صٗمك٦م ُمـ يمت٤مسمف.ومٝمل حتٌؾ سمجدل اًمٙمٚمامت وإًمٗم٤مظ
وسمدائؾ إًمٗم٤مظ اًمتل يًتٕمص ٟم٘مٚمٝم٤م إمم ًمٖم٦م اًمْم٤مد .اٟمٔمر :امحد اًمٕمٓم٤مرةة احلةقار اعمتٛمةدن حلةقار اعمتٛمةدن -
اًمٕمدد 1001 - 2421 :ةةةة ضم٤م دريدا رائد اًمتٗمٙمٞمٙمٞم٦م اعمٕم٤مرص/ذم ذيمرى رطمٞمٚمف إومم.
( )2رودًمػ يم٤مرٟم٤مب ،ومٞمٚمًةق أعمة٤مين ،وًمةد قمة٤مم 2452م ،وشمةقذم قمة٤مم 2530مُ ،مةـ ُم١مًمٗم٤مشمةف اًمٌٜمٞمة٦م اعمٜمٓم٘مٞمة٦م
ًمٚمٕم٤ممل ،اعمةدظمؾ إمم اعمٜمٓمةؼ اًمرُمةزي ،وإؾمةس اًمٗمٚمًةٗمٞم٦م ًمٚمٗمٞمزية٤م  ،راضمةع ُمٕمجةؿ اًمٗمالؾمةٗم٦م (اًمٗمالؾمةٗم٦م -
اعمٜم٤مـم٘م٦م  -اعمتٙمٚمٛمقن  -اًمالﻫقشمٞمقن  -اعمتّمقومقن) إقمةداد ضمةقرج ـمراسمٞمٌمة ،اًمٓمٌٕمة٦م اًم ٤مًم ة٦م ،دار اًمٓمٚمٞمٕمة٦م،
سمػموت 1002م .ص.101 ،102
(ً )1مقومٞمغ ومجٜمِمت٤ميـ ،ومٞمٚمًةق ٟمٛمًة٤موي وًمةد قمة٤مم 2445م ،وشمةقذم قمة٤مم 2544م ،رائةد اًمٗمٚمًةٗم٦م اًمتكٚمٞمٚمٞمة٦م
احلدي ٦مً ،مف ُم١مًمٗم٤مت ُمٜمٝم٤م اًمرؾم٤مًم٦م اعمٜمٓم٘مٞم٦م اًمٗمٚمًٗمٞم٦مُ ،مالطمٔم٤مت ظمقل أؾمس اًمري٤موٞم٤متُ ،مٌ٤مطم٨م ومٚمًةٗمٞم٦م،
راضمع ُمقؾمققم٦م أقمالم اًمٗمٚمًٗم٦م د/حمٛمد أمحد ُمٜمّمقر ص.111
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"وىم٤مم اعمتّمقوم٦م سمخٓمقة أوؾمع ٟمكةق شمرُمٞمةز اعمٕمة٤مين واًمةدٓٓت سمكٞمة٨م شمٕمةؼم قمةـ
آوم٤مق أرطم٥م ،وشم٠مويالت اسمـ قمري سمّمٗم٦م ظم٤مص٦م ومتكة٧م آومة٤مق اًمةٜمص روطمٞمة٤م وأظمالىمٞمة٤م
وومٚمًٗمٞم٤م".

()8

إن ٟمٍم أسمق زيد يٜمٗمد ُمةـ ظمةالل ﻫةذه اًمٗمٚمًةٗم٤مت وُمةـ ظمةالل اًمت٠مويةؾ اًمّمةقذم
وُمـ ظمةالل اًم٘مةقل سم٤مًمت٤مرخيٞمة٦م إمم أن اًم٘مةرآن ظمٓمة٤مب شمة٤مرخيل ٓ يتْمةٛمـ ُمٕمٜمةك ُمٗم٤مرىمة ً٤م
ضمقﻫري ً٤م صم٤مسمت ً٤م ..وًمٞمس صمٛم٦م قمٜم٤مرص ضمقﻫري٦م صم٤مسمت٦م ذم اًمٜمّمقص ..ومة٤مًم٘مرآن ىمةد حتةقل ُمةـ
حلٔم٦م ٟمزوًمف ُمـ يمقٟمف (ٟمّم ً٤م إاٞم ً٤م ) وص٤مر ومٝم ًام (ٟمّم ً٤م إٟمًة٤مٟمٞم ً٤م) ٕٟمةف حتةقل ُمةـ اًمتٜمزيةؾ إمم
اًمت٠مويةةؾ ،وﻫةةذه اًمت٤مرخيٞمةة٦م شمٜمٓمٌةةؼ قمةةغم اًمٜمّمةةقص اًمتنمةةيٕمٞم٦م  ،وقمةةغم ٟمّمةةقص اًمٕم٘م٤مئةةد
واًم٘مّمص  ،وﻫل حتر دًٓم٦م اًمٜمّمقص وشمٜم٘مٚمٝم٤م ذم اًمٖم٤مًم٥م ُمـ احل٘مٞم٘م٦م إمم اعمج٤مز.

()3

ًمٙمـ أسمق زيد يٕمؽمض قمغم شم٤مرخيٞم٦م ﻫٞمدضمر وضم٤مداُمر سم٠مهن٤م شم٤مرخيٞم٦م اًمقضمقد اإلٟمً٤مين
ومٝمل "شم٤مرخيٞم٦م زُم٤مٟمٞم٦م شمٕمٜمل شمرايمام خلؼمة اًمقضمقد ذم اًمزُمـ ،وٓ شمٕمٜمل اًمت٤مرخيٞم٦م اعمنمةوـم٦م
سم٤مًمقضمقد اعم٤مدي مجامقم٦م إٟمً٤مٟمٞم٦م ذم فمرو اىمتّم٤مدي٦م واضمتامقمٞم٦م حمةددة .إن اًمت٤مرخيٞمة٦م ﻫٜمة٤م
شم٤مرخيٞم٦م ُم ٤مًمٞم٦م ُمتٕم٤مًمٞم٦م"

()2

وذم اعم٘م٤مسمؾ ي٘مؽمب ٟمٍم أسمق زيد ُمـ سمةقل ريٙمةقر ذم شمٕم٤مُمٚمةف ُمةع ُمًةتقي٤مت اًمٚمٖمة٦م
 3002حبث
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()3

ومٌقل ريٙمقر ُم ال يٛمٞمز سملم صمالصم٦م ُمًةتقي٤مت ذم اًمٚمٖمة٦م ﻫةل اًمٙمٚمٛمة٦م ،وامجٛمٚمة٦م ،واخلٓمة٤مب .
واعمًتقى إظمػم ﻫذا أي ُمًتقى (اخلٓم٤مب) ﻫق ُمة٤م شمٌٜمة٤مه ٟمٍمة أسمةق زيةد أظمةػما 6طمةلم
دم٤موز ُمٗمٝمقم اًمٜمص إمم ُمٗمٝمقم اخلٓم٤مب.

()4

ــــــ
( )2اخلٓم٤مب واًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.123
( )1اٟمٔمرٟ :م٘مد اخلٓم٤مب اًمديٜملٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.45 ،44
( )4إؿمٙم٤مًمٞم٤مت اًم٘مرا ة واًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.34
( )3اٟمٔمر :اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص ،33 -33واٟمٔمر :ووم٤م ؾمةالوي ،وم٘مةف اعمكة٤ميمامت إدسمٞمة٦م واًمٗمٙمرية٦م دراؾمة٦م ذم
اخلٓم٤مب واًمت٠مويؾُ ،مريمز اًم٘م٤مﻫرة ًمدراؾم٤مت طم٘مقق اإلٟمً٤من ،اًمٓمٌٕم٦م إومم  1002ص.213
( )1اٟمٔمر ذم ﻫذا :ومٚمًٗم٦م اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص...140 ،235 ،34 ،21
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وﻫذا اعمٕمٜمك ﻫق ُم٤م قمٜم٤مه ريٙمقر مت٤مُم٤م طمٞم٨م رأى أن اًمٙمٚمٛم٦م ٓ شمٕمٓمةل يمةؾ دًٓمتٝمة٤م
إٓ ذم اعمًتقى اًم ٤مًم٨م (اخلٓم٤مب) وﻫق اعم٘مّمقد سم٤مارُمٞمٜمقـمٞم٘م٤م أي قمٚمةؿ اًمت٠مويةؾ .اًمةذي
شمٌٜم٤مه ٟمٍم أسمق زيد.
وريٙمقر يٜمتٝمل إمم "رسمط اًمٜمص سم٤مًمٙم٤مشم٥م ،وي١ميمد ذم ٟمٗمةس اًمقىمة٧م اؾمةت٘مالًمف ُمةـ
طمٞم٨م اعمٕمٜمك .وشمّمٌ ُمٝمٛم٦م اعمٗمن ﻫةل اًمٜمٗمة٤مذ إمم قمة٤ممل اًمةٜمص وطمةؾ ُمًةتقي٤مت اعمٕمٜمةك
اًمٙم٤مُمـ ومٞمف ،اًمٔم٤مﻫر واًمٌ٤مـمـ ،احلرذم واعمج٤مزي ،اعمٌ٤مح وهمةػم اعمٌة٤مح ،وشمتًة٤موى قمٜمةد
ريٙمقر ُ-مـ اًمقضمٝم٦م اارُمٜمٞمقـمٞم٘مٞم٦م -اًمٜمّمقص إدسمٞم٦م وإؾم٤مـمػم وإطمالم ،ـم٤معمة٤م أن
ﻫذيـ إظمػميـ ىمد دمًدا ذم ؿمٙمؾ ًمٖمقي"

()8

إن سمك٨م ﻫٞمدضمر وُمـ ىمٌٚمةف ﻫٞمجةؾ ذم اًمقضمةقد يتٕمٚمةؼ سم٠مؾمة٤مس اًمقضمةقد اعمٓمٚمةؼ،
دون اًمقىمق قمةغم قمروةٞم٤مت اًمقضمةقد اًمتةل شمٓمةرأ قمٚمٞمةف .واإلٟمًة٤من يٛم ةؾ أطمةد أضمةزا
اًمقضمقد ذم جمٛمققمف .وإذا يم٤من أسمق زيةد يةرى أن اإلٟمًة٤من ﻫةق اًمةذي شمةدور قمٚمٞمةف قمٛمٚمٞمة٦م
اًمت٠مويؾ واًمقضمقد 6وم٢من ﻫٞمدضمر يرى أن اإلٟمً٤من ﻫق طم٤مرس اًمقضمقد وُم١موًمةف إذا يم٤مٟمة٧م
()3

اًمٚمٖم٦م ﻫل سمٞم٧م طم٘مٞم٘م٦م اًمقضمقد أو اًمٙمٞمٜمقٟم٦م  .واًمً١مال ﻫٜم٤مُ ،مة٤م ُمقىمةػ ٟمٍمة ُمةـ صمٜم٤مئٞمة٦م
اًمٚمٖم٦م واًمقضمقد ،وُم٤م ُمدى ىمرسمف وسمٕمده قمـ ومٙمرة ﻫٞمدضمر؟
 3002حبث
 002حبث
 2حبث

إن شمٍمي ٟمٍم أسمق زيد سمقضمقد إال ًمٞمس ُمٗم٤مرىم٤م ًمقضمقد اإلٟمً٤من أو اعمقضمقدات
سمِمةةٙمؾ قمةة٤مم جيٕمٚمٜمةة٤م ٟم٘مةةقل :سمةة٠من ٟمٍمةةا يمةة٤من ُمتًةة٘م٤م سمِمةةٙمؾ شمةة٤مم ُمةةع ﻫٞمةةدضمر وؾمةة٤مرشمر

()2

ــــــ
( )2إؿمٙم٤مًمٞم٤مت اًم٘مرا ة وآًمٞم٤مت اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.33 ،32
( )1اٟمٔمر :أٟمٓمقًمقضمٞم٤م اًمٚمٖم٦م قمٜمد ُم٤مرشمـ ﻫٞمدضمر ص/41اًمٙمٞمٜمقٟم٦م قمٜمد ﻫٞمدضمر إٟمام ﻫل احلْمقر أو اعم قل ،أي ُمة٤م
يٓم٤مسمؼ "إٟمف" ومٕمال أو اطمتامٓ وُمة٤م يٜم٤مفمرﻫة٤م وحي٘م٘مٝمة٤م .اٟمٔمةر :ووة٤مح حارة ،شمٕمٌةػم اًمّمةقر ،اعمريمةز اًم ٘مة٤مذم
اًمٕمري ،اًمٓمٌٕم٦م إومم  2550ص.352
( )4ضم٤من سمقل ؿم٤مرل ايامرد ؾم٤مرشمر 2540 - 2501م ﻫق ومٞمٚمًق وروائل ويم٤مشم٥م ُمنطمل.ويتٚمخص ومٙمةره
رم أٟمف إذا يم٤من إدرا احلري٦م ووقمٞمٝم٤م ﻫل اخلٓمقة إومم ذم إظمالىمٞم٦م اًمً٤مرشمري٦م وم٢من اؾمةتخداُمف اذه احلرية٦م
وشمٍمومف هب٤م  -اًمتزاُمف -ﻫق اخلٓمقة اًم ٤مٟمٞم٦م .وم٤مإلٟمً٤من ىمٌؾ أن يٕمل طمريتف ويًةت ٛمر ﻫةذه احلرية٦م ﻫةق قمةدم أو

=
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ص٤مطم٥م اًمقضمقدي٦م ،وًمٙمٜمف اؾمتٗم٤مد ُمـ اعمذﻫ٥م اًمقضمقدي ذم اًمت٠مؾمٞمس صمؿ ادمف ًمتٗم٤مصةٞمؾ
ومٙمرة اسمـ قمري ذم اًمتقطمٞمد سمٞمٜمٝمام .ي٘مقل أسمق زيةد" :إن اًمقضمةقد ٓ ي٘مةقم ذم طم٘مٞم٘متةف قمةغم
أي صمٜم٤مئٞم٦م أو يم رة ،وم٤مًمٙم رة ذم اًمّمقر ٓ ذم إقمٞم٤من ،أي أهن٤م يم رة طمًةٞم٦م ُمِمةٝمقدة شم٘مةقم
قمغم وطمدة سم٤مـمٜمٞم٦م قمٛمٞم٘م٦م ...،واًمٜم٤مفمر اذه اًمٙم رة ٓ يٛمٙمـ أٓ أن ي٘مع ذم اًمتِمٌٞمف ،وًمٙمـ
ﻫذه اًمٙم رة اًمتل شم١مدي إمم اًمتِمٌٞمف ٓ مت ؾ إٓ سمٕمدا واطمدا أو ضم٤مٟمٌة٤م ظم٤مصة٤م ُمةـ ضمقاٟمة٥م
()8

احل٘مٞم٘م٦م ﻫق ضم٤مٟمٌٝم٤م اًمٔم٤مﻫر ،وضم٤مٟمٌٝم٤م أظمر اًمٌ٤مـمـ ﻫق اًمقطمدة. " ...
وحي٤مول ٟمٍم أسمق زيد ضم٤مﻫدا شمؼمير اًم٘مقل سم٤مًمقطمدة سملم اًمقضمقديـ سم٢مدظم٤مل اخلٞمة٤مل
وٛمـ اعمٕم٤مدًم٦م طمٞم٨م ىمة٤مم سم٢مقمٓم٤مئةف وفمٞمٗمة٦م اًمٗمّمةؾ سمةلم اًمقضمةقديـ ،وًمٙمٜمةف ومّمةؾ ًمةٞمس
طم٘مٞم٘مٞم٤م ،وذًمؽ ٕن اخلٞم٤مل ُمقضمقد قم٘مكم وًمٞمس ُمقضمقدا طمًٞم٤م.
وم٤مخلٞم٤مل قمٜمد أسمق زيد إذن "ﻫةق اًمٗم٤مصةؾ سمةلم اًمةذات اإلاٞمة٦م واًمٕمة٤ممل ...وﻫةق ُمةـ
()3

ضم٤مٟم٥م آظمر يتقؾمط سمٞمٜمٝمام سمذاشمةف ويٚمت٘مةل سمٙمةؾ ُمةٜمٝمام سمذاشمةف ومٞمقطمةده٤م"  .وًمةرسمط ﻫةذه
اًمقطمدة ذم اًمقضمقد سم٤مًمٜمص يرى أسمق زيد "أن اعمامصمٚم٦م سملم اًمٜمص واًمٕمٚمؿ اإلاةل سم٤مإلوة٤موم٦م
إمم ذًمةةؽ اًمٗمّمةةؾ اًمتةة٤مم سمةةلم اًمةةذات اإلاٞمةة٦م واًمٕمةة٤ممل ىمةةد أديةة٤م إمم قمةةزل اًمةةٜمص قمةةـ آومةة٤مق
()2

اإلٟمً٤من اعمٕمرومٞم٦م ،وإمم ضمٕمؾ اًمٜمص اعمٜمٌع اًمقطمٞمد ًمٚمٛمٕمروم٦م" وهبذا يٕمقد ًمٚمتقطمٞمةد سمةلم
 3002حبث
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 2حبث

اًمقضمقديـ ُمرة أظمرى ًمٞمّمٌ اًمٗمّمؾ جمرد ومّمؾ صقري .ويٌ٘مك دور اخلٞم٤مل ﻫق متٙملم
اإلٟمً٤من ُمـ اًمقصقل إمم احل٘مٞم٘م٦م ذم رطمٚم٦م شم٠مويٚمٞم٦م "شمرد يمؾ فم٤مﻫر إمم سم٤مـمٜمةف ،وشمٜمٗمةذ ُمةـ
ــــــ
= ﻫةق جمةرد "ُمِمةةٞمب" أي أٟمةف أىمةةرب إمم إؿمةةٞم٤م ُمٜمةف إمم اًمٙمة٤مئـ احلةل .إٓ أٟمةةف سمٕمةد أن يٕمةل طمريتةف يٛميسة
ُمِمةروقم ً٤م ًمف ىمٞمٛمتةف اعمٛمٞمةزة اعمّمةدر :ومٞمٚمٞمة٥م ُمة٤مًمٙمقم واشمةر شمةقدي  -ؾمة٤مرشمر  -شمرمجة٦م -إُمة٤مم قمٌةد اًمٗمتة٤مح -
.2540
( )2ومٚمًٗم٦م اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.423
( )1اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.11
(ُ )4مٗمٝمقم اًمٜمصٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.111
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اًمٙم رة إمم وطمدا٤م احل٘مٞم٘مٞم٦م ،وختؽمق اًمّمقر إمم طم٘م٤مئ٘مٝم٤م اًمروطمٞم٦م".

()8

إن اخلٞم٤مل ذم ٟمٔمر أسمق زيد وؾمٞمٚم٦م إمم اًم٘مٚمة٥م أو إمم سمة٤مـمـ اإلٟمًة٤من اًمروطمةل ،وإذا
يم٤من اخلٞم٤مل يتٕمٚمؼ سم٤ممج٤مٟم٥م اًمٔم٤مﻫر ذم اًمٜمٗمس وم٢من اعمٕمروم٦م اًمٌ٤مـمٜمٞمة٦م شمٜمتٛمةل ًمٌة٤مـمـ اًمةٜمٗمس
ًمذا وم٢من ُم٤م يٕمٚمةؿ سم٤مًم٘مٚمة٥م ٓ حيتٛمةؾ اًمٚمةٌس أو اًمت٠مويةؾٕ ،هنة٤م طم٘مٞم٘مة٦م اًمتجٚمٞمة٤مت اإلاٞمة٦م
وﻫل إصؾ اًمقضمقدي واعمٕمرذم ذم ٟمٗمةس اًمقىمة٧مُ ،مةـ ﻫٜمة٤م يمة٤من أﻫةؾ اًمٌة٤مـمـ ﻫةؿ ُمةـ
يٕمر إُمر يمام ﻫق قمٚمٞمف.

()3

ويِمػم أسمةق زيةد إمم أن اًمٔمة٤مﻫر واخلٞمة٤مل يٛمة الن "أداة وُمٕمةؼما ًمٚمقصةقل ًمٚمٌة٤مـمـ
واًم٘مٚم٥مُ ...،مةـ ﻫٜمة٤م يٙمتًة٥م اخلٞمة٤مل اإلٟمًة٤مين أهٞمتةف ،ومٝمةق إداة اًم٘مة٤مدرة قمةغم قمٌةقر
اًمٔم٤مﻫر احليس اًمقضمقدي ،اًم٘مٚمة٥م ﻫةق إداة اًم٘مة٤مدرة قمةغم اًمت٠مويةؾ ،واًمٕمٌةقر واًمت٠مويةؾ
ًمٞمً٤م ﻫدوملم ُمٜمٗمّمٚملم ،سمؾ ه٤م وؾمٞمٚمت٤من ًمٖم٤مي٦م واطمدة ﻫل اعمٕمروم٦م اًمّمكٞمك٦م اًمت٤مُم٦م"

()2

إن ومٙمرة اًمت٠مويؾ قمٜمةد أسمةق زيةد ٓ شمٜمٗمةؽ قمةـ (اًمٗمٙمةر اًمقضمةقدي) واًمةذي جيٕمةؾ
اًمٌ٤مطم٨م يٍم قمغم وضمقد سمذور ﻫذا اًمٗمٙمر قمٜمد أسمق زيد أٟمةف ٓ وضمةقد ًمٚمٗمٙمةر اًمقضمةقدي
دون ومٚمًةةٗم٦م اًمٗمٞمٜمقُمٞمٜمقًمقضمٞمةة٤م واًمتةةل ٓ جمةة٤مل إلٟمٙم٤مرﻫةة٤م ذم ومٙمةةر ٟمٍمة أسمةةق زيةةد .ومٗمٙمةرة
"اًم٘مّمد" اًمتل ُمرت ُمٕمٜم٤م واًمتل ريمز قمٚمٞمٝم٤م ٟمٍم أسمق زيد طملم وفمػ اعمةٜمٝم٩م اعمٕمتةززم ذم
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ُمنموقمف اًمت٠مويكم ﻫل اًمٗمٙمرة إؾم٤مؾمٞم٦م قمٜمد أصك٤مب ومٙمرة اًمٗمٞمٜمقُمٞمٜمقًمقضمٞم٤م.

()3

إن إؿمٞم٤م قمٜمد ﻫٞمدضمر يمام ي٘مقل" :شمتجغم ُمةـ ظمةالل اًمٚمٖمة٦م ،اًمٚمٖمة٦م ﻫٜمة٤م ًمٞمًة٧م
أداة ًمٚمتقصٞمؾ اظمؽمقمٝم٤م اإلٟمً٤من ًمٞمٕمٓمةل ُمٕمٜمةك ،أو ًمٚمتٕمٌةػم قمةـ ومٝمٛمةف اًمةذال ًمألؿمةٞم٤م ،
()4

اًمٚمٖم٦م شمٕمؼم قمـ اعمٕمٜمقي٦م اًم٘م٤مئٛم٦م سم٤مًمٗمٕمؾ سملم إؿمٞم٤م " قمٚمةام أن ﻫٞمةدضمر اٟمتٝمةك ذم حتٚمٞمٚمةف

ــــــ

( )2ومٚمًٗم٦م اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.235
( )1اٟمٔمر :اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.125 ،122
( )4اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.121
( )3اٟمٔمر :اٟمٓمقًمقضمٞم٤م اًمٚمٖم٦م قمٜمد ﻫٞمدضمر ،إسمراﻫٞمؿ أمحد ،ص.12
( )1إٟمِم٤مد اعمٜم٤مديُ ،م٤مرشمـ ﻫٞمدضمر ،شمرمج٦م :سمً٤مم طمج٤مر ،اعمريمز اًم ٘م٤مذم اًمٕمري ،اًمدار اًمٌٞمْم٤م  ،2553ص.21

199

نصز أبو سيد ومنوذى يف التعامل مع الرتاخ (دزاض٘ حتلٔلٔ٘ ىكدٓ٘)

الباب األول

ًمٕمالىم٦م اًمٗمٚمًٗم٦م سم٤مًمٚمٖم٦م إمم أن اًمٚمٖم٦م اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م وإعم٤مٟمٞم٦م ه٤م اًمٚمٖمتة٤من اًمقطمٞمةدشم٤من اعم١مﻫٚمتة٤من
ٓؾمتاٝم٤مل ُم٘م٤مم اًمتٗمٚمًػ ،ويٛمٞمز سملم ٟمققملم ُمـ اعمٕم٤مين اًمٗمٚمًٗمٞم٦م إول :اعمٕمٜمةك إصةكم
اعمقضمقد ذم اًمٚمٖم٦م اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م ،واًم ٤مينُ :مًتقى اًمدًٓم٦م اًمتل محٚمٝم٤م اًمٚمٗمظ ُمةـ ظمةالل شم٘مٚمة٥م
()8

ذم شمٜم٤مىمؾ اًمٕمٌ٤مرات ذم خمتٚمػ اًمٚمٖم٤مت. .
واةةذا ًمةةـ ٟمًةةتٖمرب أن يةة٠مل ٟمٍم ة أسمةةق زيةةد ًمٞم٘مةةقل" :يتامصمةةؾ ُمةةع ﻫةةذا اًمتّمةةقر
اًمقضمقدي شمّمقر اسمـ قمري ًمٚمٜمص اًمديٜمل ومٝمق اًمقضمقد اعمتجكم ُمـ ظمةالل اًمٚمٖمة٦م وﻫةق -
سم٤معم ؾ  -يتٙمقن ُمـ فم٤مﻫر وسمة٤مـمـ وطمةد وُمٓمٚمةع ،وﻫةل ُمراشمة٥م وُمًةتقي٤مت شمتامصمةؾ ُمةع
ُمراشم٥م اًمقضمقد وُمًتقي٤مشمف ،وٓ يٜمٗمّمةؾ شم٠مويةؾ اًمقضمةقد قمةـ شم٠مويةؾ اًمةٜمص واًمٜمٗمة٤مذ إمم
ُمًةةتقي٤مشمف اعمتٕمةةددة اًمت ةل ٓ يٗمٝمٛمٝمةة٤م إٓ اإلٟمًةة٤من اًمٙم٤مُمةةؾ اًمةةذي حت٘مةةؼ سمٌةة٤مـمـ اًمقضمةةقد
ودم٤موز فم٤مﻫره".

()3

وي٘مقل أسمق زيد " :إن اًمٚمٖم٦م ذم رؤيتٜم٤م اعمٕم٤مرصة ٟمت٤مج سمنمي وُمـ صمةؿ ومٝمةل شمٕمٙمةس
اخلؼمة اإلٟمً٤مٟمٞم٦م مجامقم٦م سمنمي٦م ُمٕمٞمٜم٦م ذم فمر شم٤مرخيل ظمة٤مص وشمٕمةؼم قمٜمٝمة٤م ،وطمةلم شمٕمةؼم
ﻫةةذه اًمٚمٖمةة٦م قمةةـ اعمٓمٚمةةؼ واعمتٕمةة٤مزم ومٝمةةل إٟمةةام شمٕمةةؼم قمٜمةةف سمٛمٗمةة٤مﻫٞمؿ اعمكةةدود واعمتٕمةةلم
()2

واعمكًقس " .وﻫذا ُم٤م قمٜم٤مه ﻫقهل طملم ىم٤مل" :أصؾ اعمٕمٜمةك يٜمٌاٜمة٤م وطمةده ذم هن٤مية٦م
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اًمتكٚمٞمؾ ُم٤مذا شمٕمٜمل اًمٕم٘مٞمدة"

ــــــ

()3

وﻫذا اعمٕمٜمك ئمٝمر ُمـ ظمةالل شم٘مة٤مـمع دمة٤مرب اًمِمةخص

( )2اٟمٔمر :حتقٓت اًمٗمٙمر اًمٗمٚمًٗمل اعمٕم٤مرص أؾماٚم٦م اعمٗمٝمقم واعمٕمٜمك واًمتقاصؾ ،قمٌد اًمٕمزيز سمٚمٕم٘مرورُ ،مٜمِمةقرات
آظمتال  ،امجزائر ،اًمٓمٌٕم٦م إومم 1005م ،ص.12
( )1ومٚمًٗم٦م اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص 2وي٘مقل أسمق زيد ذم ﻫةذا اًمّمةدد " إن ُمة٤م ٟمٕمرومةف ًمةٞمس ذم اًمٜمٝم٤مية٦م ؾمةقى
ُمٕمرومتٜم٤م سم٠مٟمٗمًٜم٤م ،سمٛمٕمٜمك أٟمٜم٤م ٓ ٟمدر ُمـ احل٘مٞم٘م٦م إٓ امج٤مٟم٥م اًمذي ٟمدريمةف ُمةـ أٟمٗمًةٜم٤م ،وذًمةؽ قمةغم أؾمة٤مس
أٟمٜمة٤م ًمًةٜم٤م إٓ جمةة٤مزم خمتٚمٗمة٦م اةةذه احل٘مٞم٘مة٦م ،واًمٕمةة٤مر اًمٙم٤مُمةؾ اعمك٘مةؼ ﻫةةق اًمةذي يةةدر احل٘مٞم٘مة٦م ذم دمٚمٞم٤ماةة٤م
اعمختٚمٗم٦م ،وصقرﻫ٤م اعمتٕمددة اعمتٙم رة" اٟمٔمر ومٚمًٗم٦م اًمت٠مويؾ ص.430
( )4ومٚمًٗم٦م اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.424
(ُ )3م٤م ﻫل اًمٔمقاﻫري٦مُ .مػمًمقسمقٟمتلُ ،مقريس ،شمرمج٦م ومة١ماد ؿمة٤مﻫلم ،جمٚمة٦م اًمٕمةرب واًمٗمٙمةر اًمٕمة٤معمل اًمٕمةدد اًم ة٤مين
قمنم  2550ص.34
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ُمع اًمٖمػم ،وشمّمٌ ُمٝمٛم٦م اًمٗمٚمًٗم٦م ىم٤مئٛم٦م قمغم طمقار وشم٠مُمؾ ٓ يٜمتٝمل وﻫةل سم٘مةدر ُمة٤م شمٌ٘مةك
أُمٞمٜم٦م ًم٘مّمدﻫ٤م إٓ أهن٤م ٓ شمدري إمم أيـ شمذﻫ٥م.

()8

ويٙمرر ٟمٍم أسمق زيد ُم٘مقًمف ﻫقهل سمٓمري٘م٦م أظمرى ومٞم٘مقل" :أُم٤م اًمٙمالم اًمّمةقرة،
أو اًمٙمالم ُمتٚمًٌ٤م سم٤معم٤مدة ومٞمتٕمٚمؼ سم٢مدرايمٜم٤م اعمكدود سم٤محلقاس ،وٓ يٛمٙمـ اةذا اإلدرا أن
()3

يّمؾ إمم اًمٕمٚمؿ" .إن احلؾ اذا اإلؿمٙم٤مل اًمذي يٓمرطمف ﻫقهل سمًٌ٥م اطمتامًمٞم٦م اًمٚمٖمة٦م
ذم ٟمٔمر أسمق زيد" -يٙمٛمـ ذم اًمتجرسم٦م اًمّمقومٞم٦م ذااة٤م دمرسمة٦م آشمّمة٤مل سمٛمّمةدر اًمتنمةيع()2

وإظمذ قمٜمف ُمٌ٤محة" .
وهبذا يت٘مةدم ظمٓمةقة سمِمة٠من اًمتجرسمة٦م ومٞمٜم٘مٚمٝمة٤م ُمةـ إـمة٤مر اًمتجرسمة٦م اًمٕم٤مدية٦م إمم إـمة٤مر
اًمتجرسم٦م اًمّمقومٞم٦م وم٤مًمتجرسم٦م اًمّمقومٞم٦م مت ؾ ذم ضمقﻫرﻫة٤م "حم٤موًمة٦م ًمتجة٤موز طمةدود اًمتجرسمة٦م
اًمديٜمٞم٦م اًمٕم٤مدي٦م ،شمٚمؽ اًمتةل شم٘مٜمةع سم٤مًمٕمة٤مدي واعمة٠مًمق ُمةـ ُمٔمة٤مﻫر اًمتّمةديؼ واإليةامن...
()3

يٓمٛم اًمّمقذم إمم دم٤موز طمدود اإليامن ًمٚمدظمقل ذم ختةقم اإلطمًة٤من" وﻫةذه اًمتجرسمة٦م
اًمتل جيٕمؾ أسمق زيد سمٓمٚمٝم٤م ﻫق اًمٕم٤مر اًمّمةقذم 6ذم اعم٘م٤مسمةؾ ومة٢من سمٓمٚمٝمة٤م قمٜمةد ﻫٞمةدضمر ﻫةق
"اًمِم٤مقمر" اًمذي ُمـ ظمالًمف يٜمٗمت اعمٕمٜمك .ذم فمؾ ٟمٔمرة ﻫٞمةدضمر ًمٚمقضمةقد اإلٟمًة٤مين اًمتةل
ؾمٌؼ وسمٞمٜم٤مﻫ٤م ومٛمـ اًمٓمٌٞمٕمل "أن ٓ يٙمقن اًمٜمص إدي شمٕمٌػما قمةـ (طم٘مٞم٘مة٦م داظمٚمٞمة٦م) يمةام
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أن اًمِمٕمر ٓ يٜم٘مؾ ًمٜم٤م داظمؾ اًمِم٤مقمر أو أطم٤مؾمٞمًف أو دمرسمتف ،سمؾ إطمرى أن يٙمقن دمرسمة٦م
()4

وضمقدي٦م" .
وم٤مًمِم٤مقمر "طملم يٙمت٥م ؿمٕمره يؽم اعم٘مدس يتٞمف ٟمكقه وذًمةؽ ٕٟمةف اًمقطمٞمةد اًمةذي
يًةةتٓمٞمع أن يةةدظمؾ ذم دمرسمةة٦م ُمةةع اًمٚمٖمةة٦م ﻫةةذه اًمتجرسمةة٦م  -ي٘مةةقل ﻫٞمةةدضمر  ٓ -قمالىمةة٦م اةة٤م
ــــــ
( )2اٟمٔمرُ :م٤مﻫل اًمٔمقاﻫري٦م ُمٞمٚمقسمقٟمتل ،ص35ة .10
( )1ومٚمًٗم٦م اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.144
(ٟ )4م٘مد اخلٓم٤مب اًمديٜملٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.53
( )3ﻫٙمذا شمٙمٚمؿ اسمـ قمريٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.31
( )1إؿمٙم٤مًمٞم٤مت اًم٘مرا ة وآًمٞم٤مت اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.44
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سم٤مًمٌك٨م ذم ُم٤مﻫٞم٦م اًمٚمٖم٦م يمام ﻫق اًمِم٠من ذم سمكقث اًمٚمٖم٦م اًمقاصٗم٦م ...يمام إن ﻫٞمةدضمر يةرى
أن اإلٟمً٤من ٓ يًتٕمٛمؾ اًمٚمٖم٦م سمؾ إن اًمٚمٖم٦م ﻫل اًمتل شمةتٙمٚمؿ ُمةـ ظمالًمةف وإؿمةٞم٤م شمةتجغم
ُمـ ظمالل اًمٚمٖم٦م .وهبذا شمّمٌ اًمٙمٚمٛم٦م وظم٤مصة٦م ذم ؿمةٙمٚمٝم٤م اًمِمةٕمري ًمٞمًة٧م قمٌة٤مرة قمةـ
صقت أو قمالُم٦م يمام ختتزل قمٜمد اًمٚمًة٤مٟمٞملم ،وإٟمةام ﻫةل اًمٌٕمةد إؾمة٤م

إلىم٤مُمة٦م اإلٟمًة٤من

قمغم إرض ،هبذا اعمٕمٜمك يٕمتؼم ﻫٞمدضمر اًمٚمٖم٦م ﻫل اًمِمٕمر إصٞمؾ اًمذي يٛمٙمـ ُمـ دمٛمٞمع
آظمتال سملم اًمٕم٤ممل وإؿمةٞم٤م  ،سمةلم آٟمٗمتة٤مح وإرض ،يةـ اًمتكجة٥م واًمةال حتجة٥م،
اًمٚمٖم٦م هبذا اعمٕمٜمك حتٛمؾ آٟمٗمت٤مح." ...

()8

وﻫذا آٟمٗمت٤مح ﻫةق ُمة٤م ي١ميمةده ٟمٍمة أسمةق زيةد ذم اخلٓمة٤مب اًمّمةقذم ذم اًمٜمّمةقص
اًمديٜمٞم٦م إذ ي٘مةقل قمةـ ﻫةذا اخلٓمة٤مب إٟمةف "يٗمٕمةؾ ذًمةؽ ُمةـ أضمةؾ اٟمٗمتة٤مح اًمدًٓمة٦م اًمةدائؿ
ًمٚمٜمّمقص ،وذًمؽ ُمـ ظمالل ومٚمؽ (اًمقٓية٦م) اًمةذي يًةتٛمد ىمدرشمةف ُمةـ ومٚمةؽ "اًمٜمٌةقة"
وًمذًمؽ طمرص اخلٓم٤مب اًمّمقذم أن جيٕمؾ ومٚمؽ (اًمقٓي٦م) ُمٜمٗمتكة٤م دائةام شمٕمقيْمة٤م ًمٗمٚمةؽ
()3

(اًمٜمٌقة) اًمذي ظمتٛمف حمٛمد اًمت٤مرخيل"  .وطمتك يةتؿ اًمةرسمط سمةلم اًمٗمٙمةرشملم  -ومٙمةرة أسمةق
زيد وﻫٞمدضمر  -إذا ُم٤م اؾمتٕمدٟم٤م شم٘مرير أسمق زيد سم٠من اًمٜمص اًم٘مرآين ٟمص ٓ يٜمٗمؽ قمـ دائةرة
اًمٗمـ إدي سم٤مُمتٞم٤مزة

()2

وم٢من ﻫٞمدضمر يمل يتًؼ ًمف ضمٕمؾ اًمِمٕمر إصةٞمؾ ﻫةق اًمٌٕمةد اًمةذي
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يتؿ ُمـ ظمالًمف خم٤مـمٌ٦م اًمٙمقن ٟمجده يًتٕملم سم٤مًمٗمـ "ُمـ أضمؾ شمقوٞم سمٕمض اًمتّمقرات
واعمٗم٤مﻫٞمؿ اًمٗمٚمًٗمٞم٦م ٕن أؿمٙم٤مل اًمتٕمٌػم اًمٗمٚمًةٗمل ذم ٟمٔمةره مل شمٕمةد شمٗمةل سمة٤مًمٖمرض قمٜمةدُم٤م
()3

يتٕمٚمؼ إُمر سم٤محلدي٨م قمـ اًمقضمقد" .
ــــــ
( )2أٟمٓمقًمقضمٞم٤م اًمٚمٖم٦م قمٜمد ُم٤مرشمـ ﻫٞمدضمر ،إسمراﻫٞمؿ أمحد ،ص22ة .23
( )1اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل وشم٠مؾمٞمس إيديقًمقضمٞم٦م اًمقؾمٓمٞم٦مٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.31
( )4اٟمٔمرُ :مٗمٝمقم اًمٜمصٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص 24طمٞم٨م يرى أن اًمٜمص اًم٘مرآين أو اًمٜمٌةقي شمةتؿ دراؾمةتف ُمةـ طمٞمة٨م
يمقٟمف ٟمّم٤م ًمٖمقي٤م ،أي ُمـ طمٞم٨م سمٜم٤مئف وشمريمٞمٌف ودًٓمتف وقمالىمتف سم٤مًمٜمّمةقص إظمةرى ذم صم٘م٤مومة٦م ُمٕمٞمٜمة٦م ،وﻫةذه
اًمدراؾم٦م ٓ شمٜمتٛمل إٓ إمم جم٤مل اًمدراؾم٤مت إدسمٞم٦م ،ذم اًمققمل اعمٕم٤مرص.
( )3أٟمٓمقًمقضمٞم٤م اًمقضمقد قمٜمد ﻫٞمدضمر ،إسمراﻫٞمؿ أمحد ،ص.25
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ومم٤م ي١ميمد أن اًمِمٕمر قمٜمد ﻫٞمدضمر يقازي اًمٜمص اًمديٜمل قمٜمد أسمق زيد يمقن ﻫٞمةدضمر
يةةرى أن اًمِمةةٕمر "شمًةةٛمٞم٦م أاةة٦م" وأن اًمِمةة٤مقمر ُمةةدومقع ُمةةـ أاةة٦م طمةةلم يٜمةة٤مضمل ﻫةةذه
()8

اإلؿم٤مرات واًمرُمقز اإلاٞم٦مً ،مٞمجٕمؾ ُمٜمٝم٤م سمٕمد ذًمؽ إؿم٤مرات خي٤مـم٥م هب٤م اًمٜم٤مس .
إن ﻫٞمدضمر يٌك٨م قمـ ًمٖم٦م همػم قم٤مدي٦م شم٘مةػ ورا ﻫة٤م روح ُمٗم٤مرىمة٦م وإسمةداع ُمٚمٝمةؿ.
ًمذا ٟمجد أن احل٘مٞم٘م٦م ٓ شمٔمٝمر قمٜمد ﻫٞمدضمر إٓ ُمـ ظمالل اًمٕمٛمؾ اًمٗمٜمةل ٕن اًمٕمٛمةؾ اًمٗمٜمةل
هيد إمم أسمٕمد ُمةـ ؿمةٕمقر اًمٗمٜمة٤من سمةؾ ﻫةق هيةد إمم ضمٚمة٥م اًمقضمةقد إمم وةق احل٘مٞم٘مة٦م
"واًمٗمٜم٤من وقمٛمٚمف يِمؽميم٤من ذم أصؾ واطمد ،وم٤مًمٗمٜم٤من ﻫق أصؾ اًمٕمٛمؾ ،واًمٕمٛمؾ ﻫةق أصةؾ
()3

اًمٗمٜم٤من وٓ وضمقد ٕطمده٤م دون أظمر" .
إن اًمِمةةٕمري٦م ااٞمدضمريةة٦م مم٤مرؾمةة٦م ﻫرُمٞمٜمقـمٞم٘مٞمةة٦م ،حيي ة ذم صةةٚمٌٝم٤م ؾمةة١مال اًمةةذات
واًمٙمت٤مسم٦م ،يم٢مصم٤مرة طمٞمقي٦م ٕسمٕم٤مد اًمٙمٞمٜمقٟم٦م اعمتٕمددة اًمتل ختْمع ًٔمٞم٦م اًمٙمِمةػ سمةام ﻫةق ومٝمةؿ
وشم٠مويؾ يٕمٞمد ـمرح أؾمةس ُمًة٤م ًم٦م اًمقضمةقد ُمةـ أضمةؾ سمٜمة٤م طمةقار ظمّمة٥مُ ،مةع خمتٚمةػ
()2

أؿمٙم٤مل إصمر اعمٙمتقب ُمٜمف أو اعمٜميس ذم اًمالوقمل اًمٗمردي وامجٛمٕمل أيْم٤م ويةدقمؿ ﻫةذه
اًمٗمٙمرة ُمةـ امجٝمة٦م اعم٘م٤مسمٚمة٦م شمٍمةي ﻫٞمةدضمر ٟمٗمًةف سم٠مٟمةف "اًمةتٛمس اًمت٠مويةؾ ُمةـ دراؾمة٤مشمف
اًمالﻫقشمٞم٦م واًمت٠مُمؾ ذم اًمٕمالىم٦م سملم اًمٙمٚمٛم٦م ذم اًمٙمت٤مب اعم٘مدس واًمٗمٙمر اًمالﻫةقل اًمتة٠مُمكم.
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ﻫةةذه ﻫةةل ٟمٗمًةةٝم٤م اًمٕمالىمةة٦م سمةةلم اًمقضمةةقد واًمٚمٖمةة٦م .وﻫةةل قمالىمةة٦م حتتةة٤مج سم٤مؾمةةتٛمرار إمم
()3

يمِمػ" .
إن ٟمٍم أسمق زيد ي٘مرأ اسمـ قمري اًمؽماصمةل ُمةـ ظمةالل ﻫٞمةدضمر احلةداصمل ،ويّمة أن
ــــــ
( )2اٟمٔمر :ﻫقًمدريـ وُم٤مﻫٞم٦م اًمِمٕمرُ ،م٤مرشمـ ﻫٞمدضمر ،شمرمجة٦م ومة١ماد يم٤مُمةؾ ،حمٛمةقد رضمة٥م وراضمٕمٝمة٤م قمةـ إصةؾ
إعم٤مين قمٌد اًمرمحـ سمدوي ،اًم٘م٤مﻫرة ص22ة.23
( )1اًمقضمقدي٦مُ ،م٤مريمقري ضمقن ،شمرمج٦م إُمة٤مم قمٌةد اًمٗمتة٤مح إُمة٤مم ،ؾمٚمًةٚم٦م قمة٤ممل اعمٕمرومة٦م اعمجٚمةس اًمةقـمٜمل ًمٚم ٘م٤مومة٦م
واًمٗمٜمقن وإدب ،اًمٙمقي٧م اًمٕمدد  ،32قم٤مم  2543ص.444
( )4اٟمٔمر :اًمِمٕمر واًمت٠مويؾ ،ىمرا ة ذم ؿمٕمر أدوٟمٞمس قمٌد اًمٕمزيز سمقُمًٝمقزم ،،أومري٘مٞم٤م اًمنمق2554 ،م ص.3
( )3اٟمٓمقًمقضمٞم٤م اًمقضمقد قمٜمد ﻫٞمدضمر إسمراﻫٞمؿ أمحد ،ص.213
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()8

ٟم٘مقل سم٠مٟمف يًتكي اسمـ قمري وﻫق ي٘مرأ ﻫٞمدضمر .وُم ٚمةف يٗمٕمةؾ حمٛمةد اعمّمةٌ٤مطمل طمةلم
يرى أن ﻫذه اًمرؤي٦م اًمِم٤مُمٚم٦م ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤معمٗمٝمقم واًمدًٓمة٦م "إطمةدى اًمًةامت اًمتةل دمٛمةع
()3

سملم اسمـ قمري وُم٤م سمٕمد احلداصم٦م" .
إن ﻫٞمدضمر يرى أن اًمقصقل إمم ُمدًمقٓت اًمٜمّمةقص إصةٚمٞم٦م ٓ يتة٠مشمك سمٓمري٘مة٦م
اًمتّمةقر سم٤مًمٕم٘مةةؾ اعمجةةرد ًمٕمٜم٤مرصﻫةة٤م وٓ سمةة٤مًمتٛمٙمـ ُمةـ ٟم٤مصةةٞم٦م اًمٚمٖمةة٦م اًمتةةل شمٜم٘مٚمٝمةة٤م ،وإٟمةةام
سمٓمريؼ اًمٜمزول سم٤مًم٘مٚم٥م ذم ﻫذه اًمٜمّمقص ،وإًم٘م٤م اًمًٛمع إًمٞمٝم٤م ،طمتةك شمٜمٓمةؼ أًمٗم٤مفمٝمة٤م سمةام
يمٛمـ ومٞمٝم٤م ُمـ ُمٕم٤من ظمٗمٞم٦م ـمقاﻫ٤م اًمٜمًٞم٤من أو هم٤مسم٧م قمةـ إذﻫة٤من ،وطمتةك شم٠مشمٞمٜمة٤م ذم ﻫةذه
اعمٕم٤مين وإؿمٞم٤م قمغم ُم٤م ﻫل قمٚمٞمف ذم ٟمٗمًٝم٤م ،ومكٞمٜماذ يٙمةقن شمٗمٙمرٟمة٤م ومٞمٝمة٤م شمٗمٙمةػما أصةٞمال،
()2

ٕٟمف يٙمقن ضمقاسم٤م قمٚمٞمٝم٤م ودم٤موسم٤م ُمٕمٝم٤م ذم طمْمقر إؿمٞم٤م سمذاا٤م ومٞمٝم٤م  .وقمغم طمةد شمٕمٌةػم
سمقل ريٙمقر وم٤مًمٗمٚمًٗم٦م ااٞمدضمري٦م ٓ شمٙمػ قمـ مم٤مرؾمة٦م طمريمة٦م اًمٕمةقدة إمم إصةقل ،همةػم
أٟمٜم٤م ٟمِمٕمر سم٤مًمٕمجز قمـ اًم٘مٞم٤مم سمكريم٦م اًمّمٕمقد اًمتل شم٘مقدٟم٤م ُمةـ آٟمٓمقًمقضمٞمة٤م إصةٚمٞم٦م إمم
()8

()3

اًمً١مال اإلسمًتٞمٛمقًمقضمل اعمكض قمـ ووع قمٚمق اًمٕم٘مؾ .
ــــــ
( )2حمٛمد اعمّمٌ٤مطمل يم٤مشمة٥م ُمٖمرسمةك ويٕمةد اطمةد ومالؾمةٗم٦م آٟمٓمقًمقضمٞمة٤م اًمٌة٤مرزيـ يِمةتٖمؾ أؾمةت٤مذا ضم٤مُمٕمٞمة٤م سمٙمٚمٞمة٦م
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أداب سمٗم٤مسُ .مـ ايم ر اعمروضملم ًمٗمٙمر اسمـ قمرسمك وظمالص٦م رأيةف ومٞمةف :أن اسمةـ قمةري ًمةٞمس وم٘مةط صة٤مطم٥م
ومتقطم٤مت وطمٙمؿ ،سمؾ ﻫق أيْم٤م ص٤مطم٥م ومتك٤مت ي٘مقم هب٤م ذم ضمدار احلج٥م اعمًدًم٦م ًمٙمةل يتنةب ُمٜمٝمة٤م ٟمةقر
اًمت٠مويؾ ،شم٠مويؾ اًمقضمقد ُمـ طمٞم٨م ﻫق وطمدة ًمإلٟمً٤مين سم٤مإلال.
اعمّمدر :حمٛمد اعمّمٌ٤مطمل  -دٓٓت وإؿمٙم٤مٓت :دراؾم٤مت ذم اًمٗمٚمًٗم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اإلؾمالُمٞم٦م ،اًمةدار اًمٌٞمْمة٤م ،
ُمٜمِمقرات قمٙم٤مظ.2544 ،
(ٟ )1مٕمؿ وٓ ،اسمـ قمري واًمٗمٙمر اعمٜمٗمت  ،حمٛمد اعمّمٌ٤مطمل ،وم٤مس دار ُم٤م سمٕمد احلداصم٦م  1002ص.15
( )4وم٘مةةف اًمٗمٚمًةةٗم٦م ،ـمةةف قمٌةةد اًمةةرمحـ ،اعمريمةةز اًم ٘مةة٤مذم اًمٕمةةري ،اًمةةدار اًمٌٞمْمةة٤م اعمٖمةةرب ،اًمٓمٌٕمةة٦م اًم ٤مًم ةة٦م 1004م
ص.151/1
( )3إسمًتٛمقًمقضمٞم٤م :شمٓمٚمؼ اًمٙمٚمٛم٦م سمٛمٕمٜمك ُمٕمرومة٦م ،واعمٕمرومة٦م ومةرع ُمةـ ومةروع اًمٗمٚمًةٗم٦م يٌكة٨م ذم أصةؾ اعمٕمرومة٦م
وإُمٙم٤مهن٤م وُمٜم٤مﻫجٝم٤م وُمّمداىمٞمتٝم٤م ،وـمٌٞمٕمتٝم٤م ،وُمّم٤مدرﻫ٤م ،وقمٜمد ديٙمة٤مرت وﻫٞمةقم ويمة٤مٟمط آسمًةتٛمقًمقضمٞم٤م
ﻫل ٟمٔمري٦م اعمٕمروم٦م طمٞم٨م إهن٤م ُمدظمؾ رضوري إمم اعمٞمت٤مومٞمزي٘م٤م ،وقمٜمد سمقسمر ﻫل أؾم٤مس ٟمٔمري٦م اعمٕمروم٦م وذم رأيةف

=

214

نصز أبو سيد ومنوذى يف التعامل مع الرتاخ (دزاض٘ حتلٔلٔ٘ ىكدٓ٘)

الباب األول

يتٌةةلم ُمةةـ ظمةةالل ُمةة٤م ؾمةةٌؼ أن ﻫٞمةةدضمر يٌكةة٨م ذم أصةةقل اًمٙمٚمةةامت ،ذم ـمٌ٘م٤ماةة٤م
اعمت٘مدُم٦م اًمتل مل شمِمٌٝم٤م ؿمقائ٥م اًمتٖمٞمػم واذا رضمع ًمٚمةٜمص اًمٞمقٟمة٤مين ذم اًمٗمٚمًةٗم٦م يمةل يٜم٘مةل
إًمٗم٤مظ ُمـ أي صم٘م٤موم٦م قمٚم٘م٧م هب٤م أو شمٖمػم ـمرأ قمٚمٞمٝم٤م ،ومال سمد ُمـ إطمٞم٤م اعمدًمقٓت اًمٚمٖمقي٦م
إصٚمٞم٦م اعمتقاري٦م ذم إًمٗم٤مظٟٕ ،مٜم٤م ُمـ ظمالاة٤م وم٘مةط يٛمٙمٜمٜمة٤م ايمتِمة٤م طم٘مٞم٘مة٦م اًمقضمةقد.
وًمٓم٤معم٤م ضم٤م ت حتٚمٞمالت ﻫٞمدضمر سمٕمٞمدة قمـ اعم٠مًمق ُ ،مقهمٚم٦م ذم اًمٖمراسم٦م واًمًٌ٥م ذم ذًمةؽ
أن إًمٗم٤مظ ىمد ايمتًٌ٧م سمٗمٕمؾ اًم ٘م٤موم٤مت ُمٕم٤مين أيم ر ضمدة واىمرب ًمروح اًمٕمٍم ممة٤م جيٕمةؾ
ُمـ ًمٖم٦م ﻫٞمدضمر ًمٖمة٦م ُمتٗمةردة أو ومٚمًةٗم٦م ؿمة٤مذة ،واةذا وصةػ سمة٠من ﻫةذا اعمةٜمٝم٩م يتالقمة٥م
سم٤مًٕمٗم٤مظ ويتتٌع اعمٝمجقر واعمٝمٛمؾ ُمٜمٝمة٤م طمتةك رأى سمٕمْمةٝمؿ ذم أومٙمة٤مره ٓ قمٛم٘مة٤م ومٚمًةٗمٞم٤م
سم٤مًمٖم٤م ،وإٟمام شمٕمٛم٘م٤م ومٙمراٟمٞم٤م زائٗم٤م.

()3

إن ٟمٍم أسمق زيد ذم رؤيتف اًمت٠مويٚمٞم٦م اًمقضمقدي٦م جيد اسمـ قمري اًمِمخّمٞم٦م اًمتةل ٟمجة
قم٘مٚمٝم٤م اعمٗمٙمةر ذم اًمتقاصةؾ ُمةع اًمٗمٚمًةٗم٦م اإلؾمةالُمٞم٦م ُمةـ ظمةالل صمالصمة٦م قمٜمة٤مرص 6اًمٕمٜمٍمة
إول :اًمقاىمع اًمت٤مرخيل وآضمتامقمل ،واًمٕمٜمٍم اًم ٤مين :اًمٜمص اًمديٜمل ،واًمٕمٜمٍم اًم ٤مًم٨م:
ومٝمؿ اًمؽماث اًمٗمٚمًٗمل اًمً٤مسمؼ اًمذي اٟمت٘مؾ إمم اعمًٚمٛملم سمٙمؾ ُمة٤م شمٕمٜمٞمةف يمٚمٛمة٦م اًمةؽماث ُمةـ
ؿمٛمقل وشمٜمقع.

()2
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وﻫذه اًمرؤي٦م اًمت٠مويٚمٞم٦م قمٜمد اسمـ قمري واًمتل شمٌٜم٤مﻫ٤م أسمق زيد دمٕمؾ اًم٘مرآن قمٌ٤مرة قمةـ
()3

"إؿمةة٤مرات ورُمةةقز ٟم٤مسمٕمةة٦م ُمةةـ اًمٚمٖمةة٦م اإلاٞم ة٦م اًمتةةل شمةةٜمٔمؿ اًمقضمةةقد واإلٟمًةة٤من" ويةةؼمر
اؾمتخداُمف ًمٚمٗمظ اإلؿمة٤مرة ذم شمٗمًةػم اًمةٜمص سم٠مٟمةف اؾمةتخدام ُمّمةٓمٚم يٕمٜمةل اًمتقاومةؼ ُمةع

ــــــ
= أهن٤م اسمًتٛمقًمقضمٞم٤م شم٘مٚمٞمدي٦م سمال ُمٕمٜمةك ٕهنة٤م شمتٜمة٤مول اًمٗمٙمةر سمة٤معمٕمٜمك اًمةذال ،راضمةع متٝمٞمةد ًمٚمٗمٚمًةٗم٦م د/حمٛمةقد
محدي زىمزوق ،دار اعمٕم٤مر اًمٓمٌٕم٦م اخل٤مُمً٦م2445ﻫة ص ،222واعمٕمجؿ اًمٗمٚمًٗمل عمراد وﻫٌف ص.21
(ُ )2مـ اًمٜمص إمم اًمٗمٕمؾ سمقل ريٙمقر ،شمرمج٦م حمٛمد سمرادة وطمً٤من سمقرىمٞمف ،قملم ًمٚمدراؾمة٤مت واًمٌكةقث اإلٟمًة٤مٟمٞم٦م
وآضمتامقمٞم٦م اًم٘م٤مﻫرة 1002م ص.34
( )1اٟمٔمر :وم٘مف اًمٗمٚمًٗم٦م ،ـمف قمٌد اًمرمحـ ،ص.402/1
( )4اٟمٔمر :ومٚمًٗم٦م اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.22
( )3اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.123
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"رُمزي٦م اًمٜمص ُمـ ضمٝم٦م ،ويتك٤مؿمك ﻫجقم اًمٗم٘مٝم٤م ُمةـ ضمٝمة٦م أظمةرى قمةغم أؾمة٤مس أهنةؿ
ي٘مٌٚمقن يمٚمٛم٦م اإلؿمة٤مرة دًٓمة٦م قمةغم اًمتٗمًةػم اًمّمةقذم ويرومْمةقن اقمتٌة٤مره شمٗمًةػما ًمٔمة٤مﻫر
اًمٜمص".

()8

وم٤مًمٚمٖم٦م يمام ي٘مرر أسمةق زيةد ﻫةل قمٜمةد اسمةـ قمةري قمٌة٤مرة قمةـ ؿمةٗمرة ظم٤مصة٦م ٓ يٗمٝمةؿ
دًٓمتٝم٤م إٓ اًمٕم٤مروملم ُمـ اعمتّمقوم٦م

(.)3

وﻫذا ُم٤م ضمٕمؾ أسمق زيد يٛمتدح شمرُمٞمز اعمتّمقوم٦م ٕهن٤م شمٕمؼم قمـ ُمٕم٤مين أيم ةر اٟمٗمت٤مطمة٤م
وم٘مد "ىم٤مم اعمتّمقوم٦م سمخٓمقة أوؾمع ٟمكق شمرُمٞمز اعمٕم٤مين واًمةدٓٓت سمكٞمة٨م شمٕمةؼم قمةـ آومة٤مق
أرطمةة٥م ،وشمةة٠مويالت اسمةةـ قمةةري سمّمةةٗم٦م ظم٤مصةة٦م ومتكةة٧م آومةة٤مق اًمةةٜمص روطمٞمةة٤م وأظمالىمٞمةة٤م
()2

وومٚمًٗمٞم٤م". .
وُمـ ؾمامت اًمتقاومؼ سملم أسمق زيد وﻫٞمةدضمر أٟمٜمة٤م ٟمجةد ﻫٞمةدضمر يقضمةف اًمٗمٝمةؿ اًمةذي
يامرؾمف اًم٘م٤مرئ وضمٝم٦م همٜمقصٞم٦م ُمٌ٤محة (أي قمةـ ـمريةؼ احلةدس) ،ومٞمٌكة٨م اعمة١مول -ذم
شم٘مديره -قمـ ﻫٞما٤مت اًمذات وأطمقاا٤م وشمِمٙمالا٤م اعمختٚمٗم٦م إزا اًمٕم٤ممل اعمكٞمط هب٤م .وﻫق ٓ
هيتدي إمم ذًمؽ سمقاؾمٓم٦م ىمرائـ داًمة٦م قمةغم وقمةل اإلٟمًة٤من ًمٚمٕمة٤ممل ،إٟمةام ﻫةق يتقصةؾ إًمٞمٝمة٤م
طمدؾم٤م وُمـ همػم واؾمٓم٦م.

()3
()4

()5
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وﻫٙمذا وم٤مًمٚمٖم٦م سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٚمٗمٙمةر اارُميسة اًمٖمٜمةقيص "سم٘مةدر ُمة٤م شمٙمةقن هم٤مُمْمة٦م
ــــــ
( )2ومٚمًٗم٦م اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.130
( )1اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص 421واٟمٔمر :ﻫٙمذا شمٙمٚمؿ اسمـ قمريٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.33
( )4اخلٓم٤مب واًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.123
( )3اٟمٔمر :حمٛمد قمٞم٤مدُ ،م٘م٤مل اًمتٚم٘مل واًمت٠مويؾ ُمدظمؾ ٟمٔمري قمغم آٟمؽمٟم٧م.www.google.com
( )1اًمٗمٙمر اارُميسة ٟمًةٌ٦م إمم ﻫةرُمس ،واًمٗمٚمًةٗم٦م اارُمًةٞم٦م شمٓمٚمةؼ قمةغم جمٛمققمة٦م ُمةـ أرا اعمدوٟمة٦م ذم اًمٙمتة٥م
اعمٍمي٦م اًم٘مديٛم٦م ،وىمد ٟم٘مٚم٧م إمم اًمٞمقٟم٤من سمٕمد ذًمؽ ،وﻫذا اًمٚمٗمظ ُمراد ًمٚمٙمٞمٛمٞم٤م اًمًةكري٦م ،راضمةع اعمٕمجةؿ
اًمٗمٚمًٗمل ُمراد وﻫٌ٦م ص.223
( )2اًمٖمٜمقصٞم٦م ٟمزقم٦م ومٚمًةٗمٞم٦م ٟمِمة٠مت حتة٧م شمة٠مصمػم اًمدي٤مٟمة٦م اًمٞمٝمقدية٦م واعمجقؾمةٞم٦م واًمٌقذية٦م واًمّمةٞمٜمٞم٦م ،واةد إمم

=
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وُمتٕمددة سم٘مدر ُم٤م شمٙمقن همٜمٞم٦م سم٤مًمرُمقز وآؾمتٕم٤مرات ،وﻫق ُمة٤م جيٕمٚمٝمة٤م ىمة٤مدرة قمةغم شمٕمٞمةلم
اهلل اًمةةذي حيتْمةةـ داظمٚمةةف يمةةؾ اعمتٜم٤مىمْمةة٤مت".

()8

()3

وُمةةع ﻫةةذا يةةرى إيٙمةةق "أن حم٤موًمةة٦م

اًمقصقل إمم دًٓم٦م هن٤مئٞم٦م وُمٜمٞمٕم٦م ؾمٞم١مدي إمم ومت ُمت٤مﻫة٤مت واٟمزٓىمة٤مت دًٓمٞمة٦م ٓ طمٍمة
()2

ا٤م" إن اعم٠مظمذ اخلٓمػم قمغم اًمت٠مويؾ اًمٖمٜمقيص أن آٟمت٘م٤مل ُمةـ ُمٕمٜمةك إمم ُمٕمٜمةك ،أو ُمةـ
اًمٔم٤مﻫر إمم اًمٌ٤مـمـ ،يتؿ سمةدون واؾمةٓم٦م ،وسم٤مًمتة٤مزم يٙمةقن ىمٞم٤مؾمة٤م قمِمةقائٞم٤م سمةال وة٤مسمط وٓ
()3

ضمةة٤مُمع  .إٟمٜمةة٤م أُمةة٤مم شم٠مويةةؾ سمةة٤مـمٜمل ًمةةف ضمةةذوره اًمٖمٜمقصةةٞم٦م اارُمًةةٞم٦م ،وٟمت٤مئجةةف اًمٖمرسمٞمةة٦م
اًمٗمٚمًٗمٞم٦م اًمتل شمٜمًػ اعمٕمٜمك ودمره إمم ﻫ٤موي٦م اًمِمت٤مت واًمالهن٤مئٞم٦م.
وسمٜم٤م قمغم ﻫذا ٓ ٟمًتٖمرب أن ٟمجد ٟمٍم أسمق زيد يرسمط فم٤مﻫرل (اًمِمٕمر واًمٙمٝم٤مٟم٦م)
سمة٤ممجـ ذم اًمٕم٘مةؾ اًمٕمةةري ،وجيٕمةؾ إؾمة٤مس اًم ٘مةة٤مذم ًمٔمة٤مﻫرة اًمةقطمل ﻫةةق اقمت٘مة٤مد اًمٕمةةري
سم٢مُمٙم٤من آشمّم٤مل سملم اًمٌنم وامجـ ،ويرى أٟمف سمدون ﻫذه اًم ٘م٤مومة٦م ٓ يٛمٙمةـ سمةؾ يًةتكٞمؾ
ــــــ
= إدرا إهار اإلاٞم٦م ٟمِم٠مت قمغم يد ؾمٞمٛمقن اًمذي ذﻫ٥م إمم أن اًمٙمةقن يتٙمةقن ُمةـ ىمةقى إاٞمة٦م اة٤م دمٚمٞمة٤مت
شمتًٚمًؾ ذم ااٌقط طمتك ٟمّمؾ إمم اًم٘مقى اًمتل شمنم قمةغم اًمٕمة٤ممل اًمًةٗمكم ،واًمتةل يٕم٤موهنة٤م اعمالئٙمة٦م ،راضمةع
اعمٕمجؿ اًمٗمٚمًٗمل عمراد وﻫٌف ص.335
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( )2اًمت٠مويؾ سملم اًمًٞمٛمٞم٤مئٞم٤مت واًمتٗمٙمٞمٙمٞمة٦م ،اُمؼمشمةق ايٙمةق شمرمجة٦م ؾمةٕمٞمد سمةـ يمةراد ،اعمريمةز اًم ٘مة٤مذم اًمٕمةري ،اًمةدار
اًمٌٞمْم٤م  ،اًمٓمٌٕم٦م اًم ٤مٟمٞم٦م 1003 ،م ص.44
( )1اُمؼمشمق إيمق ( سم٤مإليٓم٤مًمٞم٦م ،)Umberto Eco :ومٞمٚمًق إيٓم٤مزم ،وروائل وسم٤مطم٨م ذم اًم٘مرون اًمقؾمٓمكُ ،وًمةد
ذم 1يٜم٤مير ،2541و ُيٕمر سمروايتف اًمِمٝمػمة اؾمؿ اًمقردة ،وُم٘م٤مٓشمف اًمٕمديدة .وﻫق أطمد أﻫؿ اًمٜم٘م٤مد اًمدًٓمٞملم
ذم اًمٕمة٤ممل.قمة٤مًم٩م اعمتّمةةقرات اا٤مُمة٦م اًمتةل ؿمةةٖمٚم٧م سمة٤مل اعمٗمٙمةريـ ذم ومٚمًةةٗم٦م اًمٚمٖمة٦م وذم اًمًةٞمٛمٞم٤مئٞم٦م :اًمٕمالُمةة٦م
وإؾمةةتٕم٤مرة واًمرُمةةز واًمًةةٜمـ واعمٗم٤مسمٚمةة٦م سمةةلم اًم٘مةة٤مُمقس واعمقؾمةةققم٦م ،وﻫةةل ُم٘م٤مسمٚمةة٦م ُمريمزيةة٦م ذم اًمٙم ةةػم ُمةةـ
اًمٜم٘م٤مؿم٤مت سمخّمقص قمٚمؿ اًمدًٓم٦م واعمٕمجٛمٞم٦م واًمةذيم٤م إصةٓمٜم٤مقمل وإٟمٔمٛمة٦م اًمًةٞمٛمٞم٤مئٞم٦م .اٟمٔمةر :أُمؼمشمةق
إيٙمقة اًمًٞمٛمٞم٤مئٞم٦م وومٚمًٗم٦م اًمٚمٖم٦مة اعمؽمضمؿ :أمحد اًمّمٛمٕمل  -اعمٜمٔمٛم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمؽممج٦م .1001 -
( )4اًمت٠مويؾ سملم اًمًٞمٛمٞم٤مئٞم٤مت واًمتٗمٙمٞمٙمٞم٦م ،اُمؼمشمق ايٙمق ،ص.44
( )3اٟمٔمر :سمٜمٞمة٦م اًمٕم٘مةؾ اًمٕمةري ،حمٛمةد قم٤مسمةد امجة٤مسمري ،اعمريمةز اًم ٘مة٤مذم اًمٕمةري ،سمةػموت اًمٓمٌٕمة٦م اًم ٤مٟمٞمة٦م2552 ،م
ص.411 ،153
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()8

أن يٕمر اًمٕمري فم٤مﻫرة اًمقطمل "وﻫذا يمٚمف ي١ميمد أن فم٤مﻫرة اًمقطمل ة٤مًم٘مرآن  -مل شمٙمـ
فم٤مﻫرة ُمٗم٤مرىم٦م ًمٚمقاىمع أو مت ؾ وصمٌ٤م قمٚمٞمف ودم٤موزا ًم٘مقاٟمٞمٜمف ،سمةؾ يم٤مٟمة٧م ضمةز ا ُمةـ ُمٗمة٤مﻫٞمؿ
()3

اًم ٘م٤موم٦م وٟم٤مسمٕم٦م ُمـ ُمقاوٕم٤ما٤م وشمّمقراا٤م" .
إن شمٗمًةةػم أسمةةق زيةةد "اًمةةذي يًةة٤موي سمةةلم اًمٜمٌةةقة واًمٙمٝم٤مٟمةة٦م واًمِمةةٕمر واًمًةةكر
واًمقطمل ...قمةغم أؾمة٤مس ىمةقة اعمخٞمٚمة٦م ،شمٗمًةػم ىمةديؿ يرضمةع إمم ومٚمًةٗم٦م ومٞمْمةٞم٦م همٜمقصةٞم٦م
قم٘مٞمٛم٦م ،دمد صداﻫ٤م رصحي٤م قمٜمد اًمٗم٤مراي واسمـ ؾمٞمٜم٤م واًمٖمزازم اًمذي هي٤ممجف أسمق زيةد سم٘مةقة،
دون أن دمٕمةؾ شمٚمةةؽ اًمٗمٚمًةةٗم٦م اًمٜمٌةةقة فمةة٤مﻫرة ىم٤مسمٚمةة٦م ًمٚمٗمٝمةةؿ وآؾمةةتٞمٕم٤مب ،سمةةؾ اؾمةةتٌدًم٧م
سمقوةةقح اعمٌ٤ميٜمةة٦م سمةةلم اهلل واًمٕمةة٤ممل همٛمةةقض آشمّمةة٤مل سمٞمةةٜمٝمام اًمةةذي شمٓمةةقر إمم طمٚمقًمٞمةة٦م
()2

واحت٤مدي٦مُ ،مٖمرىم٦م ذم اًمٖمٛمقض واًمني٦م" .
سمؾ إظمٓمر ُمـ ذًمؽ أن ﻫذه اًمٗمٚمًٗم٦م دمٕمؾ اًمٜمٌقة ُمٙمتًٌ٦م يٛمٙمةـ أن يّمةؾ إًمٞمٝمة٤م
اإلٟمً٤من سمٕم٘مٚمف وومؼ ُمٜمٝم٩م ُمٕمةلم ،وﻫةذا سم٤مـمةؾ ٕن اًمٜمٌةقة اصةٓمٗم٤م واضمتٌة٤م واهلل أقمٚمةؿ
طمٞم٨م جيٕمؾ رؾم٤مًمتف.
وىمد ومرق اًمًٚمػ سملم اًمتٗمًػم اًمٌة٤مـمٜمل واإلؿمة٤مري 6وُمةٜمٝمؿ ؿمةٞمخ اإلؾمةالم اسمةـ
شمٞمٛمٞم٦م قمغم أٟمف إن أريد سم٤مًمٕمٚمؿ اًمٌ٤مـمـ اًمٕمٚمؿ اًمذي يٌٓمـ قمـ أيم ر اًمٜمة٤مس أو قمةـ سمٕمْمةٝمؿ
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ومٝمذا قمغم ٟمققملم ،أطمةده٤م سمة٤مـمـ خية٤مًمػ اًمٕمٚمةؿ اًمٔمة٤مﻫر ،واًم ة٤مين ٓ خي٤مًمٗمةف .وم٠مُمة٤م إول
ومٌ٤مـمؾ ،ومٛمـ ادقمك قمٚمام سمٌ٤مـمـ خي٤مًمػ اًمٕمٚمؿ اًمٔم٤مﻫر يم٤من خمٓما٤م ،إُم٤م ُمٚمكدا زٟمةدي٘م٤م وإُمة٤م
ضم٤مﻫال و٤مٓ .وأُم٤م اًم ٤مين ومٝمق سمٛمٜمزًم٦م اًمٙمالم ذم اًمٕمٚمؿ اًمٔم٤مﻫر ىمد يٙمقن طم٘م٤م وىمةد يٙمةقن
سم٤مـمال وم٢من قمٚمؿ أٟمف طمؼ ىمٌؾ ،وإن قمٚمؿ أٟمف سم٤مـمؾ رد.
ــــــ
( )2اٟمٔمرُ :مٗمٝمقم اًمٜمصٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.43
( )1اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.43
( )4أزُم٦م اًمٜمص ذم ُمٗمٝمقم اًمٜمص قمٜمد ٟمٍم طم٤مُمد أسمق زيد ،ومريدة زُمرو ُمٓمٌٕمة٦م آٟمٗمةق  -سمراٟمة٧م ،اعمٖمةرب ،ومة٤مس،
1001م ،صُ 200مع أن اًمٖمزازم مل ي٘مؾ سم٤مًمٗمٞمض واًمّمدور سمؾ رد قمغم اًمٗم٤مراي واسمـ ؾمٞمٜم٤م وومً٘مٝمؿ ًم٘مقاؿ
ﻫذا ذم يمت٤مسمف ا٤موم٧م اًمٗمالؾمٗم٦م.
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ِ
ه٤م " َأ ْن َي ُٙمة َ
ة٤مع ا ًْم َ٘مة ْةق ِل ِذم َذًمِة َ
ةقن ا َْعم ْٕمٜمَةةك
" َو ِ َ
ةؽ َأ َّن َﻫة َةذا ا ًْم ٌَة َ
مجة ُ
ة٤مب ٟم َْق َقمةة٤منَ " :أ َطمةةدُ ُ َ
قر َسم٤مـمِ ًالً 6مِٙم َْقٟمِ ِف ُخمَ٤مًم ِ ًٗم٤م َعمِ٤م َقمٚمِ َؿ َوم َٝم َذا ُﻫ َق ِذم َٟم ْٗم ًِ ِف َسم٤مـمِ ٌؾ َوم َةال َي ُٙم ُ
ةقن اًمةدَّ ًم ِ ُٞمؾ َقم َٚم ْٞم ِةف َّإٓ
ا َْعم ْذ ُيم ُ
قن َقم َٚم ْٞم ِف َدًم ِ ٌٞمؾ َي ْ٘مت َِيض َأ َّٟم ُف َطمؼ .و" اًم َّ ِ٤مين " َُم٤م يم َ
َسم٤مـمِ ًالَّ َِٕ 6ن ا ًْم ٌَ٤مـمِ َؾ َٓ َي ُٙم ُ
َ٤من ِذم َٟم ْٗم ًِ ِف َطم ًّ٘م٤م
ي٨م سمِ َ٠م ًْم َٗم ِ
احل ِد ِ
ِ ِ
ِ
ًَمٙمِ ْـ َي ًْت َِد ًُّم َ
٤مظ َمل ْ ُي ِر ْد ِ َهب٤م َذًم ِ َ
ةؽ َوم َٝم َةذا ا ًَّم ِةذي ُي ًَ ُّةٛمق َٟم ُف "
قن َقم َٚم ْٞمف ُم ْـ ا ًْم ُ٘م ْرآن َو ْ َ
َةةال ِم ا ًْم َ٘مر ِاُم َٓم ِ
ِ
ٍ
ةةػما ِذم يم َ
َ
ةة٦م َوا ًْم َٗم َال ِؾمةة َٗم ِ٦م
َّةةق ُع ْإَ َّو ُل " َوم ُٞم َ
ةة٤مرات " ...و َأ َُّمةة٤م " اًمٜم ْ
َ
إؿم َ
قضمةةدُ َيم ً
ة٤مين " َومٝمةق ا ًَّم ِةذي ي ِْمةتٌَِف َيم ِ
لم ًم ِ ْٚمٛمًٚمِ ِ
ا ُْعم َخ٤مًم ِ ِ
لم ِذم ُأ ُص ِ
قل ِديٜم ِ ِٝمؿَ ...و َأُم٤م " اًمٜم َّْةق ُع اًم َّ ِ
ةػما
ٛم
ٗم
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َّ
ْ
ْ
ُ
ً
ِ ِ
َ٤مب و ِ
ِ ِ ِ
ِ
َقم َغم َسم ْٕم ِ
ض اًمٜم ِ
َّ٤مس َوم٢مِ َّن ا َْعم ْٕمٜمَك َي ُٙم ُ
ةـ َّ
اًمِم ْة٠م َن
اًمًٜمَّ٦م َقم َٚم ْٞمةف َو ًَمٙم َّ
قن َصك ً
ٞمك٤م ًمدَ َٓ ًَم٦م ا ًْمٙمت ِ َ ُّ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ه٤م " َأ ْن ُي َ٘م َ
ة٤ملَّ :
إن َذًم ِ َ
ةؽ
ِذم يم َْقن اًم َّٚم ْٗمظ ا ًَّمذي َي ْذ ُيم ُرو َٟم ُف َد َّل َقم َٚم ْٞمف َو َﻫ َةذان ىم ًْ َةامنَ " :أ َطمةدُ ُ َ
ة٤مين " َأ ْن َجيٕم َةؾ َذًم ِ َ ِ
ا َْعمٕمٜمَك ُمراد سمِ٤مًم َّٚم ْٗم ِ
ظ َوم َٝم َةذا ا ْوم ِةؽما َقم َةغم اهللَِّ " ...ا ًْم ِ٘مًةؿ اًم َّ ِ
ةـ َسم ِ
ة٤مب
ةؽ ُم ْ
َْ
ْ َُ ٌ
ْ ُ
َ ٌ
ِ
ظ َومٝم َذا ُِمـ ٟمَق ِع ا ًْم ِ٘مٞم ِ ِ
ِ
ِ
ِ
آ ْقمتِ ٌَ ِ
٤مسُِ َٓ ،م ْـ َسم ِ
٤مر َوا ًْم ِ٘م َٞم ِ
َ
ْ ْ
٤مب َد َٓ ًَم٦م اًم َّٚم ْٗم َ
٤مس َوم َ٤م ًَّمذي ُشم ًَ مٛمٞمف ا ًْم ُٗم َ٘م َٝمة٤م ُ
ِ
ِ
ِ
إؿم َ٤مر ًة َو َﻫ َذا َيٜمْ َ٘م ًِ ُؿ َإمم َص ِكٞم ٍ َو َسم٤مـمِ ٍؾ يمَ٤مٟم ِْ٘م ًَ٤م ِم ا ًْم ِ٘م َٞم ِ
اًمّمقومِ َّٞم ُ٦م َ
٤مس
٤مؾم٤م ُﻫ َق ا ًَّمذي ُشم ًَ مٛمٞمف ُّ
ىم َٞم ً
َإمم َذًم ِ َؽ َوم َٛم ْـ َؾم ِٛم َع َىم ْق َل اهللَِّ َشم َٕم َ
ة٤ممم( :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ) [انىاقعر َ ]75و َىمة َ٤مل :إٟمَّة ُف
ةقظ ا ًَّم ِةذي ُيمتِة٥م ومِ ِ
ػ َوم َ٘م َ
ة٤مل :يم ََةام َأ َّن اًم َّٚم ْةق َح ا َْعم ْك ُٗم َ
اًم َّٚم ْق ُح ا َْعم ْك ُٗم ُ
ٞمةف ُطم ُةرو ُ
ةك ُ
َ
ةقظ َأ ْو ا ُْعم ّْم َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ة٤مﻫر َومٛم َٕمة ِ
ةل
ة٤مين ا ًْم ُ٘م ْةرآن َٓ َي ُةذو ُىم َٝم٤م َّإٓ ا ًْم ُ٘م ُٚم ُ
ةقب اًم َّٓمة٤مﻫ َر ُة َوﻫة َ
ا ًْم ُ٘م ْةرآن َٓ َي َٛم ًُّة ُف َّإٓ َسمةدَ ٌن َـم ٌ َ
ِ ٍ ِ
ِ
ِ
َ٤من ﻫ َذا ُمٕمٜمًك ص ِكٞمك٤م و ْ ِ
ةـ
قب ا ُْعمت َِّ٘م َ
ٞمك٤م َواَ َذا ُي ْر َوى َﻫ َذا َقم ْـ َـم٤مئ َٗم٦م ُم ْ
اقمت ٌَ ً٤مرا َصك ً
ً َ
لم يم َ َ َ ْ َ
ُىم ُٚم ُ
ِ ِ
ِ
ػ ...ويم َ ِ
اًمً َٚم ِ
ةـ َىم َ
َؼم
ة٥م " َوم ْ
ة٥م َو َٓ ُضمٜمُ ٌ
ة٤مل َٓ " :شمَةدْ ُظم ُؾ ا َْعم َالئٙمَة ُ٦م َسم ْٞمتًة٤م ومٞمةف َيم ْٚم ٌ
َةذًم َؽ َُم ْ
َ
ة٤مقمت َ َ
َّ
ِ
َ٤من ومِ ِٞمف َُم٤م ُيٜم مَج ًُ ُف ُِم ْـ ا ًْمٙمِ ْ ِ
٥م َٓ َيدْ ُظم ُٚم ُف َطم َ٘م٤مئِ ُؼ ْ ِ
اإل َيام ِن إ َذا يم َ
احل ًَ ِةد َوم َ٘مةدْ
سمِ َذًم َؽ َأ َّن ا ًْم َ٘م ْٚم َ
ةؼم َو ْ َ
()8
٤مبَ ...و َأ ُْم َ َ٤مل َذًم ِ َؽ" .
َأ َص َ
إن اًمت٠مويؾ قمٜمد ٟمٍم أسمق زيةد ٓ يٜمٗمةؽ قمةـ اًمت٠مويةؾ اًمٌة٤مـمٜمل طمٞمة٨م "ٓ خيتٚمةػ
اًمٔم٤مﻫر واًمٌ٤مـمـ ذم ُمٗمٝمقم اًمٌ٤مـمٜمٞم٦م قمةـ اعمٕمٜمةك واعمٖمةزى ذم اعمٗمٝمةقم اًمٕمٚمةامين ...ومة٤معمٕمٜمك
قمٜمد ٟمٍم أسمق زيد ﻫق اًمٔم٤مﻫر قمٜمد اًمٌ٤مـمٜمٞم٦م ،واعمٖمزى ﻫق اًمٌة٤مـمـ ...ومٗمةل ىمْمةٞم٦م اعمةػماث
اعمٕمٜمك ﻫق إقمٓمة٤م اًمةذيمر ُم ةؾ طمةظ إٟم ٞمةلم ،أُمة٤م اعمٖمةزى ومٝمةق أن ٟمٓمةقر ذًمةؽ ذم قمٍمة
ــــــ
( )2جمٛمقع اًمٗمت٤موى ،اسمـ شمٞمٛمٞم٦م .131 - 141/24
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()8

اًمتٓمقر إمم اعمً٤مواة سملم اًمذيمر وإٟم ك .وًمٙمـ أيـ اًمٕمالُم٦م واًم٘مريٜم٦م؟" .
وﻫٜم٤م شمتٙمرر ُمٕمٜم٤م ُمٕمْمٚم٦م آظمتال اعمٜمٝمجل اًمذي جيٛمةع سمةلم ُمٜمة٤مرصة اًمٕم٘مةؾ ذم
شمٌٜمل اًمتٞم٤مر اعمٕمتززم ،وُمٜم٤مﻫْمتف ُمـ ظمالل اًمٗمٚمًٗم٦م اًمّمقومٞم٦م.
وًمٚم٘م٤مرئ أن يٙمتِمػ أي اًم٘مٓمٌلم يم٤من أىمقى ذم ضمذب ٟمٍمة أسمةق زيةد إمم ؾمة٤مطمتف
وشمٌٜمٞمف ،وﻫق ؾم١مال ٓ شمقضمد ًمف إضم٤مسم٦م هن٤مئٞم٦م سمًٌ٥م شمٚمٗمٞم٘مٞم٦م ٟمٍم أسمق زيد ،وشمٕمدد اعمٜمة٤مﻫ٩م
اعمًتخدُم٦م ذم شم٘مرير أومٙمة٤مرهً .مٙمةـ اًم٘م٤مؾمةؿ اعمِمةؽم ذم ﻫةذا اًمتٜمة٤مىمض ﻫةق أن اعمٜمٝمجةلم
يٕمتٛمدان (اًمت٠مويؾ) آًمٞم٦م ذم شمٕم٤مُمٚمٝمام ُمع اًمٜمّمقص ،وﻫق ُم٤م ئمٜمف أسمق زيد راومٕم٤م ًمٚمتٜمة٤مىمض
سمةةلم اًمقضمةةقد واحل٘مٞم٘مةة٦م ،أو اًمقطمةةدة واًمٙم ةةرة ،وطم٘مٞم٘مةة٦م إُمةةر أن اًمت٠مويةةؾ ٓ حيةةؾ ﻫةةذا
اإلًمٖمةة٤مز وذًمةةؽ سمًةةٌ٥م اظمةةتال اعمنمةةوقملم ذم ُمًةةقغ اًمت٠مويةةؾ وُمنمةةوقمٞمتف ،وُمةةدى
اقمتامده قمغم اًم٘مرائـ وإدًم٦م اًمتل شمتٞم ىمٌقًمف ُمـ قمدُمف.
إن أسمق زيد وﻫق يٛمٜم اًمٕم٤مر ﻫٜم٤م أطم٘مٞم٦م اًمقصقل اعمٌة٤مح ًمٚمٛمٕمٜمةك شم٤مريمة٤م ظمٚمٗمةف
اًم٘مرائـ واًمدٓٓت 6ﻫق ٟمٗمًف ىمد طمدد جمة٤مل احلريمة٦م اةذا اًم٘مة٤مرئ أو اًمٕمة٤مر ُمةـ ىمٌةؾ
وم٘م٤مل " :إن اًمت٠مويؾ يرشمٌط سم٤مٓؾمتٜمٌ٤مط ذم طملم يٖمٚم٥م قمةغم اًمتٗمًةػم اًمٜم٘مةؾ واًمرواية٦م ،وذم
ﻫذا اًمٗمرق يٙمٛمـ سمٕمد أصٞمؾ ُمةـ أسمٕمة٤مد قمٛمٚمٞمة٦م اًمت٠مويةؾ ،وﻫةق دور اًم٘مة٤مرئ ذم ُمقاضمٝمة٦م
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اًمٜمص ،واًمٙمِمػ قمةـ دًٓمتةف ،وًمةٞمس دور اًم٘مة٤مرئ أو اعمة١مول ﻫٜمة٤م دورا ُمٓمٚم٘مة٤م يتكةقل
سم٤مًمت٠مويؾ إمم أن يٙمقن إظمْم٤مقم٤م ًمٚمٜمص ٕﻫقا اًمذات ،سمؾ ٓ سمةد أن يٕمتٛمةد اًمت٠مويةؾ قمةغم
ُمٕمروم٦م سمٌٕمض اًمٕمٚمقم اًميوري٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٜمص واًمتل شمٜمةدرج حتة٧م ُمٗمٝمةقم اًمتٗمًةػم...
وﻫق اًمت٠مويؾ اًمذي ٓ خيْمع ٕﻫقا اًمةذات وُمٞمةقل اعمة١مول اًمِمخّمةٞم٦م وإيديقًمقضمٞمة٦م
وﻫق ُم٤م يٕمتؼمه اًم٘مدُم٤م شم٠مويال خم٤مًمٗم٤م عمٜمٓمقق اًمٜمص وُمٗمٝمقُم٦م".

()3

ومٗمل طملم رسمط اًمت٠مويؾ سم٤مٓؾمتٜمٌ٤مط ،ودور اًم٘م٤مرئ ذم اًمٙمِمةػ قمةـ دًٓمة٦م اًمةٜمص
ــــــ
( )2اًمٕمٚمامٟمٞمقن واًم٘مرآن اًمٙمريؿ ،أمحد اًمٓمٕم٤من ،دار اسمـ طمزم ،اًمري٤مض ،اًمٓمٌٕم٦م إومم2314ﻫة ص.313
(ُ )1مٗمٝمقم اًمٜمصٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.143
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ُمـ ظمالل ُمٕمرومتف سم٤مًمٕمٚمقم اًمالزُم٦م 6وم٢مٟمف ُمـ ضمٝم٦م أظمرى جيٕمؾ "ىمٚم٥م اًمّمقذم وطمده ﻫق
اًم٘م٤مدر قمغم إدرا شمٜمقع احل٘مٞم٘م٦م ذم اًمّمقر اعمختٚمٗم٦م ُمع صمٌ٤ما٤م ذم قمٞمٜمٝم٤م ووطمةدا٤م اًمذاشمٞمة٦م،
وًمذًمؽ وم٤مًمّمةقذم ية١مُمـ سمٙمةؾ اًمٕم٘م٤مئةد ويةرى ٟمًةٌتٝم٤م ُمةـ احل٘مٞم٘مة٦م اعمٓمٚم٘مة٦م ،وذًمةؽ ٕن
()8

ُمٕمت٘مده ومقق يمؾ آقمت٘م٤مدات ويًٕمٝم٤م مجٞمٕم٤م" .
واًمً١مال اعمنموع اًمذي يتٙمرر ُمٕمٜم٤م ﻫٜم٤م ﻫقُ :م٤م اعمٜمٝمجٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمتةل متٙمٜمٜمة٤م ُمةـ
ُمٕمروم٦م ُمدى ىمدرة ﻫذا اًمٕم٤مر قمغم اًمقصقل إمم اعمٕمٜمةك احل٘مٞم٘مةل ،دون أن شمٙمةقن ﻫٜمة٤م
دٓٓت ذم ذات اًمٜمص شمدل قمةغم اعمٕمٜمةك ومتٝمةد ًمةف ُمٕمرومة٦م احلةؼ؟ ودون أن يٙمةقن ﻫةذا
اًمٕم٤مر رﻫٞمٜم٤م ًمرؤى أيديقًمقضمٞم٦م ،أو أﻫقا ؿمخّمٞم٦م؟
ي٘مقل أسمق زيد" :إن آضمتٝم٤مد ذم شم٠مويؾ اًمٜمص ٓ خيتٚمػ ذم اًمٗم٘مف وجمة٤مل إطمٙمة٤مم
قمٜمف ذم أىمً٤مم اًمٜمص إظمرى ُمـ طمٞم٨م أٟمف يٕمتٛمد قمغم طمريم٦م (اًمٕم٘مةؾ) ًمٚمٜمٗمة٤مد إمم أقمةامق
()3

اًمٜمص" إن اعمِمٙمٚم٦م اًمتل يتج٤مﻫٚمٝم٤م أسمق زيد ﻫٜم٤م ﻫل أي اعمرضمٕمٞمتلم ﻫل إصدق؟
ﻫؾ ﻫل ُمرضمٕمٞم٦م اًمٕم٘مؾ ذم شم٘مرير أسمق زيةد طمةلم شمٌٜمةك اعمةٜمٝم٩م اعمٕمتةززم أو ُمرضمٕمٞمة٦م
اًم٘مٚم٥م طملم شمٌٜمك اًمذوق اًمّمقذم أظمػما .وﻫؾ ؾمٞمٜمج (اًمت٠مويؾ) ذم همةض اًمٓمةر قمةـ
ُمٜمٝمجف اًمت٤مرخيل ًمّم٤مًم إٟمٓمقًمقضمٞمة٤م ااٞمدضمرية٦م اًمتةل شمّمة٤مدم اًمتة٤مريخ ،أو أٟمةف ؾمةٞمٔمؾ
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رﻫٞمٜم٤م ًمٚمٗمٙمرشملم اعمتٜم٤مىمْمتلم؟ وﻫذا ُم٤م طمدث ومٕمال.

()2

إن اًمت٠مويٚمٞمةة٦م اارُمٞمٜمقـمٞم٘مٞمةة٦م يمةةام اٟمتٝمجٝمةة٤م ﻫٞمةةدضمر وسم٤مًمتةة٤مزم أسمةةق زيةةد ذم ُمٕمٜم٤مﻫةة٤م
إٟمٓمقًمقضمل ٓ شمٕمٜمك سمة٤مًمٜمص ذم يمٚمامشمةف اًمقاوةك٦م اعمٜمْمةٌٓم٦م ذم ُمةدًمقٓا٤م وطمةدودﻫ٤م،
()3

وإٟمام شمٕمٜمك سم٤معمٚمتٌس ذي اًمقضمقه اعمتٕمددة واًمرؾمقم اعمت٘مٚمٌة٦م  .واةذا يٛمٙمٜمٜمة٤م أن ٟمًةتٜمت٩م

ــــــ

( )2ومٚمًٗم٦م اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.432
(ُ )1مٗمٝمقم اًمٜمصٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.144
( )4اٟمٔمر ذم شمٌٜمٞمف ومٙمةرة أن اًم٘مٚمة٥م حمةؾ اعمٕمرومة٦م وقمْمةق اًمت٠مويةؾ وإومم سم٤مًمقصةقل ًمٚمك٘مٞم٘مة٦م :ومٚمًةٗم٦م اًمت٠مويةؾ
ص 422وص .423
( )3اٟمٔمر :وم٘مف اًمٗمٚمًٗم٦م ـمف قمٌد اًمرمحـ ص.141/1

211

نصز أبو سيد ومنوذى يف التعامل مع الرتاخ (دزاض٘ حتلٔلٔ٘ ىكدٓ٘)

الباب األول

أن ٟمٍم أسمق زيد ذم شمٌٜمٞمف عمٜمٝم٩م اعمٕمتزًم٦م يم٤من ىمريٌ٤م ُمـ اًمقوٕمٞم٦م اعمٜمٓم٘مٞمة٦م ،وذم شمٌٜمٞمةف عمةٜمٝم٩م
اًمّمقومٞم٦م ﻫق أىمرب إمم اًمٗمٞمٜمقُمٞمٜمقًمقضمٞم٤م.
إن اًمٌك٨م قمةـ "احل٘مٞم٘مة٦م" ذم اًمةٜمص سمٜمة٤م قمةغم ﻫةذا اًمٓمةرح اًمتة٠مويكم اًم٘مة٤مئؿ قمةغم
اًمذوق وًمٞمس قمغم اًم٘مريٜمة٦م اًمٕم٘مٚمٞمة٦م أو اًمٚمٗمٔمٞمة٦م جيٕمٚمٜمة٤م ٟم٘مةؽمب ُمةـ ﻫالُمٞمة٦م احل٘مٞم٘مة٦م قمٜمةد
ﻫٞمدضمر وُمـ شمٌٜمك ُم٘مقٓشمةف اًمت٠مويٚمٞمة٦م وُمةـ صمةؿ ذم ـمةرح أسمةق زيةد ،وذًمةؽ ٕن اًمت٠مويةؾ
أصةةٌ ﻫةةق اًمقضمةةف إومم سمةة٤مًم٘مٌقل وٕن ؾمةةٚمٓم٦م اًمت٠مويةةؾ "ﻫةةل اًمتةةل شمِمةةٙمؾ اًمٔمةة٤مﻫرة
()8

اإلسمداقمٞم٦م قمٜمدُم٤م شمٕمتؼم أن ٟمت٤مئ٩م اًمت٠مويؾ ًمٞمً٧م إٓ وضمٝمة٤م ُمةـ وضمةقه احل٘مٞم٘مة٦م" وقمةغم
طمةةد شمٕمٌةةػم اُمؼمشمةةق ايٙمةةق احل٘مٞم٘مةة٦م ﻫةةل ُمةة٤م مل ي٘مةةؾ أو ىمٞمةةؾ وًمٙمةةـ سمِمةةٙمؾ همةة٤مُمض يٛمٙمةةـ
()3

ايمتِم٤موم٦م ُمـ حت٧م ؾمٓم اًمٜمص .
ويمام قمؼم أسمق زيد قمـ قمٛمٚمٞم٦م اًمٗمٝمؿ أهنة٤م "اًمًةٕمل ًمٙمِمةػ اًمٖمة٤مُمض واعمًةتؽم ُمةـ
ظمالل اًمقاو اعمٙمِمق  ،ايمتِم٤م ُم٤م مل ي٘مٚمف اًمٜمص ُمـ ظمالل ُم٤م ي٘مقًمةف سم٤مًمٗمٕمةؾ ،وﻫةذا
()2

اًمٗمٝمؿ ًمٚمٖم٤مُمض واعمًتؽم يتؿ ُمـ ظمالل احلقار اًمذي ي٘مٞمٛمف اعمتٚم٘مةل ُمةع اًمةٜمص" وﻫةذا
ُم٤م قمٜمة٤مه ﻫٞمةدضمر قمٜمةدُم٤م ضمٕمةؾ احل٘مٞم٘مة٦م اٟمٙمِمة٤م وطمرية٦م ٓ شمتٕمٚمةؼ سمة٤مًمٗمٙمر أو اعمٜمٓمةقق،
وًمٙمٜمٝم٤م اٟمٗمت٤مح قمغم اًمقاىمع واؾمةت٘مٌ٤مًمف ذم اًمّمةقرة اًمتةل يٜمٙمِمةػ هبة٤م أُمة٤مم اًمةذات ،ومٝمةل
 3002حبث
 002حبث
 2حبث

()3

شمٕمؼم قمـ طمري٦م اًمذات أُم٤مم اًمقاىمع ويمام ىم٤مل ٟمٞمتِمف ُمةـ ىمٌةؾ" :قمة٤ممل احل٘مٞم٘مة٦م ذم اًمٜمٝم٤مية٦م
()4

ﻫق طمٙم٤مي٦م وم٘مط" .
ــــــ
(ُ )2مـ اًمٜمص إمم ؾمٚمٓم٦م اًمت٠مويؾ ،احلٌٞم٥م ؿمٛمٞمؾ ،جمٚم٦م اًمٗمٙمر اًمٕمري اعمٕم٤مرصُ ،مريمز اإلٟمام اًم٘مةقُمل ،اًمٕمةدد 54
  2552 ،55ص.51( )1اًمت٠مويؾ واًمت٠مويؾ اعمٗمرط ،اُمؼمشمةق ايٙمةق ،ت ٟمة٤مرص احلٚمةقاين ،ااٞماة٦م اًمٕم٤مُمة٦م ًم٘مّمةقر اًم ٘م٤مومة٦م اًمٓمٌٕمة٦م إومم،
2552م ص.41
( )4إؿمٙم٤مًمٞم٤مت اًم٘مرا ة وآًمٞم٤مت اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.42
( )3اٟمٔمرُ :م٘م٤مل " :ﻫٞمدضمر وُم٤مﻫٞم٦م احل٘مٞم٘م٦م" .إسمراﻫٞمؿ سمق زيد.www.membres.lycos.fr
(ٟ )1م٘مال قمـ :أٟمٓمقًمقضمٞم٤م اًمقضمقد قمٜمد ُم٤مرشمـ ﻫٞمدضمر ،إسمراﻫٞمؿ أمحد ،ص.244
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وﻫ٤م ﻫق ذا ٟمٍمة أسمةق زيةد ٓ يٌتٕمةد قمةـ ﻫةذا امجةق اعمٖمةرق ذم اًمٜمًةٌٞم٦م إذ ي٘مةقل ذم
ُمٕمرض صمٜم٤مئف قمغم ؿمج٤مقم٦م حمٛمد أريمقن ذم شمٌٜمٞمف مج٤مٟم٥م اًمٜم٘مد احلةر" :إهنة٤م ؿمةج٤مقم٦م ٟم٤مسمٕمة٦م
ُمـ اًمققمل سم٠من يمةؾ ظمٓمة٤مب يةزقمؿ اُمتاليمةف ًمٚمك٘مٞم٘مة٦م ﻫةق ظمٓمة٤مب ُمِمةٌقه ،وأن اًم٘مةرا ة
()8

اًمؼميا٦م ،واعمٕمروم٦م اعمك٤ميدة ٓ وضمقد ا٤م" وي٘مةقلً :مةٞمس "اًمٌكة٨م قمةـ احل٘مٞم٘مة٦م  -ـمٌ٘مة٤م
ًٔمٞم٤مت اًمتٗمٙمػم احلؼ  -سمك٨م قمـ طم٘مٞم٘م٦م صم٤مسمت٦م ضمقﻫري٦م ُمتٕم٤مًمٞم٦م ىم٤مئٛم٦م(ﻫٜم٤م ) ذم اعمٓمٚمؼ،
سمؾ ٟمكـ ذم إـم٤مر احلدي٨م قمـ احل٘مٞم٘م٦م اًمٜمًٌٞم٦م سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمتٓمقر اًمققمل ذم ؾمةٞم٤مق اضمتامقمةل
()3

صم٘م٤مذم حمدد. " ...
وسمٜم٤م قمغم ﻫذا اًمٓمةرح ٓ يٙمةقن اًمٌ٤مطمة٨م ُمتجٜمٞمة٤م ًمةق أقمة٤مد ومٙمةرة (ُمٕمٜمةك اعمٕمٜمةك)
وومٙمرة (اعمٖمزى) اًمتل ـمرطمٝم٤م امجرضم٤مين ويزقمؿ ٟمٍم أٟمف أوم٤مدﻫ٤م ُمٜمف 6إمم شمٗمٙمٞمٙمٞم٦م دريدا.
ي٘مقل ٟمٍم أسمق زيد" ،إن ىمرا شمٜمة٤م ًمٕمٌةد اًم٘مة٤مﻫر رطمٚمة٦م ًمٚمٌكة٨م قمةـ اعمٖمةزى اًمةذي
()2

ي ري ُمـ ظمالًمف وقمٞمٜم٤م اًمٜم٘مدي اعمٕم٤مرص" ٕن ٟمٍمةا دمة٤موز ُمٕمٜمةك يمةالم امجرضمة٤مين إمم
()3

يمةةقن اًم٘مةة٤مرئ يِمةة٤مر ذم شمِمةةٙمٞمؾ اًمةةٜمص .وﻫةةذا ُمةة٤م يةةؼمر ىمةةقل أسمةةق زيةةد" :إن ُمٝمٛمةة٦م
()4

اارُمٞمٜمقـمٞم٘م٤م ﻫل ومٝمؿ اًمٜمص يمام ومٝمٛمف ُم١مًمٗمف ،سمؾ طمتك أطمًـ مم٤م ومٝمٛمةف ُمٌدقمةف" وىمةد
()5

ىم٤مل ُمـ ىمٌؾ :إن اًم٘مرا ة اًمؼميا٦م ،واعمٕمروم٦م اعمك٤ميدة ٓ وضمقد ا٤م .
 3002حبث
 002حبث
 2حبث

وﻫذا اًمٗمٝمؿ يتقاومؼ ُمع ومٙمرة دريدا اًمتل شمٌٜم٤مﻫ٤م طمةقل (ُمٕمٜمةك اعمٕمٜمةك) إذ يٕمٜمةل سمةف
اًمٕمالىم٦م اًمتْمٛمٜمٞم٦م اًمالهن٤مئٞم٦م واإلطم٤مًم٦م همػم اعمكدودة ُمـ دال إمم دال ،وىمقشمف ﻫل ٟمقع ُمـ
ــــــ
( )2اخلٓم٤مب واًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.222
( )1اًمٜمص واًمًٚمٓم٦م واحل٘مٞم٘م٦مٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.13
( )4إؿمٙم٤مًمٞم٤مت اًم٘مرا ة وآًمٞم٤مت اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.212
( )3اٟمٔمر :اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.223
( )1اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.11
( )2اٟمٔمر :اخلٓم٤مب واًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.222

213

نصز أبو سيد ومنوذى يف التعامل مع الرتاخ (دزاض٘ حتلٔلٔ٘ ىكدٓ٘)

الباب األول

()8

آًمتٌ٤مس اخل٤مًمص واًمال ُمتٜم٤مﻫل ،واًمذي ٓ يًت٘مر قمغم ُمدًمقل .
إن احل٘مٞم٘م٦م هبذا اعمٕمٜمك ًمٞمً٧م إٓ اًمت٠مويؾ وﻫل حتج٥م واظمتٗم٤م سمؾ ﻫل ًمٞمً٧م إٓ
أؾمٓمقرة طم٘مٞم٘م٦م اًمقضمقد ،واُمتزاج اًمقاىمع ُمةع اخلٞمة٤مل ،واخلةق واًمرﻫٌة٦م ُمةع اًمًةٙمٞمٜم٦م،
()3

واًمِمؽ سم٤مًمٞم٘ملم ،وامجٝمؾ سم٤معمٕمروم٦م .
إن ﻫذه احل٘مٞم٘م٦م اًمٜمًٌٞم٦م ﻫل اًمتل ضمٕمٚم٧م ٟمٍم يٍمح سم٠مٟمف "ىمةد َ
آن أوان اعمراضمٕمة٦م
وآٟمت٘مة٤مل إمم ُمرطمٚمة٦م اًمتكةررُ ٓ-مةـ ؾمةٚمٓم٦م اًمٜمّمةقص وطمةدﻫ٤م -سمةؾ ُمةـ يمةؾ ؾمةٚمٓم٦م
شمٕمةةقق ُمًةةػمة اإلٟمًةة٤من ذم قم٤معمٜمةة٤م ،قمٚمٞمٜمةة٤م أن ٟم٘مةةقم هبةةذا أن وومةةقر ًا ،ىمٌةةؾ أن جيرومٜمةة٤م
()2

اًمٓمقوم٤من" .
وسم٤مًمت٤مزم وم٤محل٘مٞم٘م٦م ذم ُمٜمٔمةقر اًمٜم٘مةد ًمٞمًة٧م "ضمةقﻫرا يتٕمة٤ممم قمةغم حوط اًمةٜمص أو
يتقاضمد سمٛمٕمزل قمـ اخلٓم٤مب ،وإٟمام ﻫل ُم٤م خيٚم٘مف ﻫذا اًمٜمص ٟمٗمًف ،وسمٙمةالم آظمةر ،اًمةٜمص
ُمـ ﻫذه اًمقضمٝم٦م ٓ يٌك٨م قمـ احل٘مٞم٘م٦م سم٘مدر ُم٤م يٗمةرض طم٘مٞم٘متةف ،ومة٤مًمٜمص إذن ًمةٞمس ﻫةق
()3

اًمذي ي٘مقل احل٘مٞم٘م٦م أو يٜمص قمٚمٞمٝم٤م ،وإٟمام ظمٓم٤مب ي ٌ٧م ضمدارشمف وخيٚمؼ طم٘مٞم٘متف" .
اذا ٟمجد "اًمٜمص" قمٜمد أسمق زيد ٓ حيٛمةؾ ُمٕمٜمةك حمةددا سمةؾ ﻫةق ذم "طمريمة٦م دائٛمة٦م
شمٕمٓمل ًمٚمٜمّمقص ُمٕم٤مين حمددة ذم ؾمٞم٤مق ظم٤مص ،وﻫذه اعمٕمة٤مين شمتٖمةػم ذم ؾمةٞم٤مق آظمةر ،ممة٤م
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ي١ميمد ...أن اعمٕمٜمك ذم اًم٘مرآن ًمٞمس ُمٕمٜمك صم٤مسمت٤م حمددا ؾمٚمٗم٤م ،سمؾ ﻫق إن ؿماٜم٤م اًمدىم٦م ُمٕمٜمك ذم
طم٤مًم٦م ُمـ اًمتقشمر اًمدائؿ شمتقىمػ قمغم ؾمٞم٤مق اعمٗمن وطم٤مًمف ُمـ ضمٝم٦م ،وقمغم اًمٕمالىمة٤مت اًمتةل
ــــــ
( )2اٟمٔمر :اًمتٗمٙمٞمٙمٞم٦م دراؾم٦م ٟم٘مدي٦م ،سمةػم زيةام ،شمرمجة٦م أؾمة٤مُم٦م احلة٤مج ،اعم١مؾمًة٦م امج٤مُمٕمٞمة٦م ًمٚمدراؾمة٤مت واًمٜمنمة،
سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م إومم 2552 ،م ،ص.33
( )1اًمِمٕمر وُم٤مﻫٞم٦م اًمٗمٚمًٗم٦م ،قمٌد اا٤مدي ُمٗمت٤مح ،جمٚمة٦م ومٙمةر وٟم٘مةد ،قمةدد  4دار اًمٜمنمة اعمٖمرسمٞمة٦م ،اًمةدار اًمٌٞمْمة٤م ،
 2554م ص.30
( )4اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل وشم٠مؾمٞمس إيديقًمقضمٞم٦م اًمقؾمٓمٞم٦مٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.250
( )3أٟمٓمقًمقضمٞم٤م اًمٚمٖم٦م قمٜمد ﻫٞمدضمر ،إسمراﻫٞمؿ أمحد ،ص.222 ،221
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()8

يٛمٙمـ أن ي٘مٞمٛمٝم٤م سملم أي٤مت وإطم٤مدي٨م ُمـ ضمٝم٦م أظمرى" .
ويّم ﻫٜم٤م شمٌ٤مدل إدوار سملم اعم١مًمةػ واًم٘مة٤مرئ وسمةلم اًمٗمةرد وامجامقمة٦م ،يمةام يٕمةؼم
طمًـ طمٜمٗمل "يّمٌ اًم٘م٤مرئ ُم١مًمٗم٤م ،يمام يم٤من اعم١مًمػ ىم٤مرئ٤م ،ويتكقل اًمٕمٛمؾ اًمٗمةردي إمم
قمٛمؾ مج٤مقمل ،اًمٜمص إذن إسمداع ُمًتٛمر ،وظمٚمؼ مج٤مقمل ٓ ،ومرق سملم شم٠مًمٞمٗمف وىمرا شمةف ،سمةلم
()3

ووٕمف واٟمتك٤مًمف ،سملم ومٝمٛمف وحطمف" .
ومة٤مًم٘مرا ات سمٜمةة٤م قمةةغم ﻫةذا اًمٓمةةرح يمٚمٝمةة٤م صةةكٞمك٦م واخلٓمة٠م ﻫةةق ىمةةرا ة اعمٕمةة٤مرصيـ
()2

ًمٚم٘مرآن سمٛمٜمٔمقر همػم قمٍمي وﻫل ذم طم٘مٞم٘متٝمة٤م أيْمة٤م ًمٞمًة٧م صةكٞمك٦م ًمةق اشمٌٕمٜمة٤م ًمٖمة٦م
أريمقن ومٛمـ "اًمًخػ احل٘مٞم٘مل اًمذي ٟم٠مسم٤مه قمغم أٟمٗمًٜم٤م أن ٟمكةدد أظمةػما اعمٕمٜمةك احل٘مٞم٘مةل
()3

ًمٚم٘مةرآن" ُ .مةـ ﻫٜمة٤م يمة٤من اًمت٠مويةؾ ﻫةق اًمةذي يِمةٙمؾ اًمٔمة٤مﻫرة اإلسمداقمٞمة٦م ،طمةلم يٙمةقن
()4

اًمت٠مويؾ جمرد وضمف ُمـ وضمقه احل٘مٞم٘م٦م .
إن اعمٜمٝم٩م اًمت٠مويكم يًٕمك ًمتقؾمٞمع دائرة احل٘مٞم٘م٦م وضمٕمٚمٝم٤م أيم ر ُمروٟم٦م واٟمًةٞم٤مسمٞم٦م يمةام
ﻫةةق واوة ويمةةام يةةدقمل أرسم٤مهبةة٤م .وﻫةةذا اًمتقؾمةةٞمع ذم طم٘مٞم٘متةةف ًمةةٞمس إٓ إًمٖمةة٤م ًمٚمك٘مٞم٘مةة٦م،
واؾمتٝمت٤مرا سم٤مًمٕم٘مؾ ،وإًمٖم٤م ًمٚم٘مرائـ اًمٚمٗمٔمٞم٦م واًمٕم٘مٚمٞم٦م قمغم طمد ؾمقا  .إٟمٜم٤م ﻫٜمة٤م إزا شم٠مويةؾ
سم٤مـمٜمل ٓ ،شم٠مويؾ إؿم٤مري ،وأُم٤مم قمٌ ٞم٦م وومقى يقوكٝم٤م قمكم طمرب سمٌم ُمـ اًمِمةٗم٤مومٞم٦م
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طملم ي٘مقل" :واًمتٗمٙمػم سمّمةقرة ُمٖمة٤ميرة يٕمٜمةل أن ٟمٌةدل وٟمٜمًةخ ،أو ٟمكةر وٟمكةقر ،أو
ــــــ
( )2ومٚمًٗم٦م اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.454
( )1ىمرا ة اًمٜمص ،طمًـ طمٜمٗمل ُم٘م٤مل وٛمـ جمٚم٦م اًمةػ (اارُمٞمٜمقـمٞم٘مة٤م واًمت٠مويةؾ) امج٤مُمٕمة٦م إُمريٙمٞمة٦م ،اًم٘مة٤مﻫرة
2544م ص.21
( )4اٟمٔمر :اًمؽماث واًمتجديد ،طمًـ طمٜمٗمل ،ويم٤مًم٦م إﻫرام ًمٚمتقزيع ،اًمٓمٌٕم٦م إومم2554م ص.221
( )3اًمقطمل ،احل٘مٞم٘م٦م ،اًمت٤مريخٟ ،مكق ىمرا ة ضمديدة ًمٚم٘مرآن ،حمٛمد أريمقنُ ،م٘مة٤مل ذم جمٚمة٦م اًم ٘م٤مومة٦م امجديةدة شمرمجة٦م
اًمٕمري اًمقاذم قمدد  13/12اعمٖمرب .ص.42
( )1اٟمٔمرُ :مـ اًمٜمص إمم ؾمٚمٓم٦م اًمت٠مويؾ ،احلٌٞم٥م ؿمٛمٞمؾ ،جمٚم٦م اًمٗمٙمر اًمٕمري اعمٕم٤مرصُ ،مريمز اإلٟمام اًم٘مةقُمل قمةدد
 ،2552/55 - 54ص.51
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ٟمٜم٘مة٥م وٟمٙمِمةػ ،أو ٟمكٗمةر وٟمٗمٙمةؽ ،أو ٟمةرُمؿ وٟمٓمٕمةؿ ،أو ٟمٗمنة وٟمة١مول ،ومٝمةذه وضمةقه
()8

ًمٚمتٗمٙمػم وًمٚم٘مرا ة ذم اًمٜمّمقص ٓ ،أزقمؿ أٟمٜمل أىمقم سمكٍمﻫ٤م واؾمت٘مّم٤مئٝم٤م" .
إٟمٜم٤م وسمٕمد ﻫذا اًمتتٌع ٟمجد ذم ﻫذا اًمٓمرح اًمت٠مويكم اارُمٞمٜمقـمٞم٘مل اشمٙم٤م واوك٤م قمغم
ؿمخقص ومٚمًٗمٞم٦م شمٌٜم٧م ُمـ ىمٌةؾ ومٙمةرة ُمةقت اعم١مًمةػ .أمل ي٘مةؾ روٓن سمة٤مرت ُمةـ ىمٌةؾ:
()3

"ُمقت اًمٙم٤مشم٥م ﻫق اًم ٛمـ اًمذي شمتٓمٚمٌف وٓدة اًم٘م٤مرئ" .
وًمٞمس أدل قمغم ُمقت اعم١مًمػ ﻫٜم٤م ُمـ ؾمٚمٌف اًمٗمٙمرة اًمتةل أٟمتجٝمة٤م وىمةدُمٝم٤م ًمٚم٘مة٤مرئ
قمؼم اًمٚمٖمة٦م اعم٘مةرو ة .وٓ سمةد أن يّمةؾ ُمةـ ي٘مةقل سمٗمٙمةرة ُمةقت اعم١مًمةػ إمم إًمٖمة٤م اعمريمةز
اًم ٤مسم٧م ًمٚمٜمصً ،مذًمؽ ٓ يٛمٙمـ إجي٤مد ىمرا ة ُمقصمقق هب٤م ،وٓ إجي٤مد شمٗمًػم ُمٕمتٛمةدٟٕ ،مةف ٓ
شمقضمد أي ٟم٘مٓم٦م ارشمٙم٤مز ذم اًمٜمص وﻫق ُم٤م يًٛمك قمٜمد اًمتٗمٙمٞمٙمةلم سمةة (اًمٚمٕمة٥م احلةر ًمٚمٖمة٦م)
()2

سمؾ يمةؾ ىمةرا ة ٟم٘مدية٦م إٟمةام ﻫةل ذم طم٘مٞم٘متٝمة٤م ومِمةؾ ىمةرا ة ،أو إؾمة٤م ة ىمةرا ة .إن اًمتجرسمة٦م
اًمّمقومٞم٦م ؾمقا ذم اإلؾمالم أو ذم همػمه ُمـ إدي٤من ٟمجدﻫ٤م شمِمؽم ذم ؾمةٛم٦م آٟمت٘مة٤مل ُمةـ
اًمٚمٗمظ اًمٔم٤مﻫر اًمٍمي إمم اًمرُمز واعمج٤مز ،وﻫل يمام قمؼم قمٜمٝم٤م اًمٖمزازم سم٠من "سمٕمض اعمً٤مئؾ
ٓ يًت٘مٞمؿ ضمقاهب٤م سم٤مًمٙمت٤مسم٦م واًم٘مقل ،إن مل شمٌٚمغ شمٚمؽ احل٤مًم٦م مل شمٕمر ُم٤م ﻫةل ،وإٓ ومٕمٚمٛمٝمة٤م
ُمـ اعمًتكٞمالت ٕهن٤م ذوىمٞم٦م ،ويمؾ ُم٤م يٙمةقن ذوىمٞمة٤م ٓ يًةت٘مٞمؿ وصةٗمف سمة٤مًم٘مقل يمكةالوة
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()3

احلٚمق وُمرارة اعمر ٓ يٕمر إٓ سم٤مًمذوق" .يمام إهن٤م شمٗمةؽمض ذم اًمٚمٖمة٦م طمّمة٤مرا وطمة٤مضمزا
جيةة٥م شمٙمًةةػمه ودمةة٤موزه ويٙمةةقن ﻫةةذا اًمتجةة٤موز سمةة٤ماروب إمم اًمرُمةةز واإلؿمةة٤مرة وشمٖمٞمةةػم
ــــــ
(ٟ )2م٘مد اًمٜمص ،قمكم طمرب ص.244
( )1ﻫًٝمً٦م اًمٚمٖم٦م ،روٓن سم٤مرت ،شمرمج٦م ُمٜمذر قمٞم٤ميُ ،مريمز اإلٟمام احلْمة٤مري ،ؾمةقري٤م ،طمٚمة٥م ،اًمٓمٌٕمة٦م إومم
 2555ص 44واٟمٔمر :سمقل ريٙمقرُ ،مـ اًمٜمص إمم اًمٗمٕمؾ ،ص.202
( )4اٟمٔمةةر :اعمرايةة٤م اعمكدسمةة٦م ُمةةـ اًمٌٜمٞمقيةة٦م إمم اًمتٗمٙمٞمةةؽ ،قمٌةةد اًمٕمزيةةز محةةقدة ،اعمجٚمةةس اًمةةقـمٜمل ًمٚم ٘م٤مومةة٦م واًمٗمٜمةةقن
وأداب  -اًمٙمقي٧م ،إسمريؾ 2554 ،م ،ص.11
( ، )3رؾم٤مًم٦م أهي٤م اًمقًمد اعمكة٥م ،أسمةق طم٤مُمةد اًمٖمةزازم ،جمٛمققمة٦م اًمرؾمة٤مئؾ ،دار اًمٙمتة٥م اًمٕمٚمٛمٞمة٦م ،سمةػموت ،اًمٓمٌٕمة٦م
إومم 2553 ،ص.202
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دٓٓت اًمٕمٌ٤مرات وم٤مخلٓم٤مب اًمٕمروم٤مين "فم٤مﻫرة ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمٛمالطمٔم٦م واًمتجرية٥مٟٕ ،مةف يٜمٌ ةؼ
قمةةـ يمةةؾ ُمٙمةة٤من ويتكةةر ذم يمةةؾ ادمةة٤مه ،ومٝمةةق ُمةةقاىمٕمل ،شمِمةةٝمد آصمةة٤مره وخيتٗمةةل ضمةةقﻫره،
شمٗمكص سمٜمٞم٤مشمف اًمديٜم٤مُمٞمة٦م ،وشمتةقارى أطمقاًمةف اًمروطمٞمة٦م ...سمٛمٕمٜمةك اًمتكة٤مم اعمٜمٓمةقق واًمةال
()8

ُمٜمٓمقق اًمٚمذيـ ي١مؾمً٤من فم٤مﻫرة اًمتجرسم٦م وفمقاﻫرية٦م اخلٓمة٤مب" .و حيةؼ ًمٜمة٤م أن ٟمًة٠مل
ﻫؾ سم٤مإلُمٙم٤من امجٛمع سملم اًمٜم٘مٞمْملم؟ سملم ُم٤م يٜمٓمؼ وُم٤م ٓ يٛمٙمـ اًمٜمٓمؼ سمف؟
إهن٤م طم٘م٤م دمرسم٦م ٓ دمٛمةع همةػم اعمتٜم٤مىمْمة٤مت وٓ شمتخةذ وؾمةٞمٚم٦م ًمٚمٗمٝمةؿ ؾمةقى شمٌةديؾ
اًمٕمٌ٤مرات .وسمٜم٤م قمةغم يمةؾ ُمة٤م ؾمةٌؼ ٓ ٟمًةتٖمرب أن ٟمجةد ٟمٍمة أسمةق زيةد ذم طمدي ةف قمةـ
شمقومٞم٘مٞم٦م اسمـ قمري ٓ يرى أهن٤م جمرد اًمتقومٞمؼ اًمٗمٙمري سملم آرا وأومٙمة٤مر ُمتٕم٤مروة٦م سمةؾ ﻫةل
" اًمتقومٞم٘مٞم٦م اًمتل شمًتٝمد ظمٚمؼ إـم٤مر ُمقطمد يًٛم سمٛمنموقمٞم٦م يمؾ إومٙم٤مر واًمتة٠مويالت
سم٤مقمتٌ٤مرﻫ٤م دمٚمٞمة٤مت خمتٚمٗمة٦م ًمٚمك٘مٞم٘مة٦م اعمٓمٚم٘مة٦م اعمتٕم٤مًمٞمة٦م قمةـ اًمت٘مٞمٞمةد واحلٍمة .إن اعمنمةوع
اًمذي ىمدُمف اسمةـ قمةري وضمقدية٤م وُمٕمرومٞمة٤م وشم٠مويٚمٞمة٤م ُمنمةوع ديٜمةل ُمٗمتةقح يتجة٤موز إـمة٤مر
()3

اخلالوم٤مت اًمديٜمٞم٦م واًمٕم٘م٤مئد اًمًٞم٤مؾمٞم٦م. " ...
ويّمةةػ ٟمٍمة ﻫةةذا اعمنمةةوع ذم شمٜمققمةةف وؿمةةٛمقًمٞمتف واطمتةةقا ه ًمتٞمةة٤مرات وُمةةذاﻫ٥م
وطمتك أدي٤من خمتٚمٗم٦م ومٞم٘مقل" :واحلؼ أٟمٜمة٤م ٟمجةد ًمٙمةؾ ﻫةذه اًمٕمٜمة٤مرص وضمةقدا ذم ومٙمةر اسمةـ
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قمري وومٚمًٗمتفً ،مٙمـ ﻫذه اًمٕمٜم٤مرص شمتكقل ذم ُمنمةوع اسمةـ قمةري إمم ُمريمة٥م ضمديةد ًمةف
()2

ىمدر ُمـ امجدة وإص٤مًم٦م" .
ويٜمتٝمل أسمق زيد ذم دراؾمتف ٓسمـ قمري أن "ديـ احل٥م" اًمذي دقم٤م إًمٞمةف اسمةـ قمةري
ذم أسمٞم٤مشمف اًمِمٝمػمة:
ــــــ

ًم٘مد ص٤مر ىمٚمٌل ىم٤مسمال يمؾ صقرة ** ومٛمرقمك ًمٖمزٓن ودير ًمرﻫٌ٤من

( )2ذم اًمتّمةق اعم٘مة٤مرن ُمالطمٔمة٤مت ُمٜمٝمجٞمة٦م ،قمرومة٤من قمٌةةد احلٛمٞمةد ،جمٚمة٦م إؾمةالُمٞم٦م اعمٕمرومة٦م ،أُمريٙمة٤م قمةةدد 42
1003م ص.40
( )1ومٚمًٗم٦م اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.41
( )4اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.41
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وسمٞم٧م ٕوصم٤من ويمٕمٌ٦م ـم٤مئةةةةػ ** وأًمقاح شمقراة وُمّمكػ ىمرآن
أديـ سمديـ احل٥م أٟمك شمقضمٝم٧م** ريم٤مئٌف وم٤محلةةةة٥م ديٜمل وإيامين

( )8

أن ﻫةةذا اًمةةديـ (ديةةـ احلةة٥م) اًمةةذي جيٕمةةؾ ىمٚمةة٥م اًمٕمةة٤مر جيٛمةةع سمةةلم (اًمةةدير)
و(اًمٙمٕمٌ٦م) و(سمٞم٧م إوصم٤من) و(ُمرقمك اًمٖمزٓن)" ،يتًع ًمٙمؾ ﻫذه اًمّمقر ُمـ اًمٕمٌة٤مدات
واًمِمٕم٤مئر ،وي١مُمـ سمٙمؾ ﻫذه اعمٕمت٘مداتٟٕ ،مف يٕمر إصؾ اًمقضمقدي اًمذي شمًتٜمد إًمٞمةف
()3

مجٞمٕمٝم٤م" وﻫق ديـ احل٥مُ .مـ ﻫٜم٤م يم٤مٟم٧م ومٚمًٗم٦م اسمـ قمري ٓ زاًم٧م ىم٤مدرة قمغم اعمًة٤مه٦م
ذم خم٤مـمٌ٦م ىمْم٤مي٤م قم٤معمٜم٤م اعمٕم٤مرص.

(.)2

اذا يرى أسمق زيةد أٟمٜمة٤م ذم واىمٕمٜمة٤م اعمٕمة٤مرص ذم طم٤مضمة٦م ٓؾمةتدقم٤م دمرسمة٦م اسمةـ قمةري
اًمروطمٞم٦م ودم٤مرب همػمه ُمـ اًمروطم٤مٟمٞملم ،وم٤مًمتجرسم٦م اًمروطمٞم٦م ﻫل ُمّمدر اًمتجرسم٦م اًمٗمٜمٞمة٦م -
اعمقؾمٞم٘مك وإدب  -ويمؾ اًمٗمٜمقن اًمًةٛمٕمٞم٦م واًمٌٍمةي٦م واحلريمٞمة٦م "ومٝمةل اإلـمة٤مر امجة٤مُمع
ًمٚمديـ واًمٗمـ ،ﻫذه أهٞم٦م اؾمتكْم٤مر اسمةـ قمةري ذم اًمًةٞم٤مق اًمٕمة٤ممً .مٙمةـ اؾمتكْمة٤مر اسمةـ
قمري ذم اًمًٞم٤مق اإلؾمالُمل  -واؾمتٕم٤مدشمف ُمـ أومؼ اًمتٝمٛمٞمش إمم ومْم٤م اعمتـ ُمرة أظمةرى -
ٓ ي٘مؾ أهٞمة٦م ،وذًمةؽ سمًةٌ٥م ؾمةٞمٓمرة سمٕمةض آدم٤مﻫة٤مت وإومٙمة٤مر اًمًةٚمٗمٞم٦م قمةغم جمٛمةؾ
()3

اخلٓمةة٤مب اإلؾمةةالُمل ذم اًمًةةٜمقات اًم الصمةةلم إظمةةػمة ُمةةـ اًم٘مةةرن اًمٕمنمةةيـ"  ،إن ﻫةةذا
 3002حبث
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اًمرأي اًمذي شمٌٜم٤مه أسمق زيد ذم ىمٌقل يمؾ إدي٤من إٟمام ﻫق ٟمت٤مج اًمٗمٚمًٗم٤مت اًم٘مديٛم٦م.
ي٘مةقل ؿمةٞمخ اإلؾمةالم :و"ﻫة١مٓ اعمتٗمٚمًةةٗم٦م وُمتّمةقومقﻫؿ يمة٤مسمـ ؾمةٌٕملم وأشمٌ٤مقمةةف
جيقزون أن يٙمقن اًمرضمةؾ هيقدية٤م أو ٟمٍمةاٟمٞم٤م أو ُمنمةيم٤م يٕمٌةد إوصمة٤من ومٚمةٞمس اإلؾمةالم
قمٜمدﻫؿ واضمٌ٤م وٓ اًمتٝمقد واًمتٜمٍم واًمنم حمرُمة٤م ًمٙمةـ ىمةد يرضمكةقن حيٕمة٦م اإلؾمةالم

ــــــ

( )2راضمع ذظمة٤مئر إقمةالق ذم حح شمرمجة٤من إٔؿمةقاق ،حت٘مٞمةؼ حمٛمةد قمٌةد اًمةرمحـ اًمٙمةردي ،اًم٘مة٤مﻫرة2524 ،
اعم٘مدُم٦م.
( )1ﻫٙمذا شمٙمٚمؿ اسمـ قمريٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.24 ،21
( )4اٟمٔمر :اعمرضمع اًمً٤مسمؼ ص ،21واٟمٔمر ومٚمًٗم٦م اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.43
( )3ﻫٙمذا شمٙمٚمؿ اسمـ قمريٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.15 ،14
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()8

قمغم همػمﻫ٤م" .
ُمع اًمٕمٚمؿ أن رأي اسمـ قمري اًمذي واوم٘مف قمٚمٞمف أسمق زيد أؿمد سمٓمالٟم٤م مم٤م طمٙمة٤مه ؿمةٞمخ
اإلؾمالم قمـ اسمـ ؾمٌٕملم وأشمٌ٤مقمةفٟٕ 6مةف ٓ يةرضم اإلؾمةالم قمةغم همةػمه ُمةـ إدية٤من سمةؾ
يً٤موي سمٞمٜمٝم٤م وسمٞمٜمف مت٤مُم٤م قمغم أهن٤م مجٞمٕم٤م طمؼ ٓ ري٥م ومٞمف.
واًمذي أوىمع أسمق زيد ذم ﻫذا آٟمخراط همػم اعمؼمر ًمالدم٤مه اًمّمةقذم وىمٌةقل يمةؾ ُمة٤م
يٛمٚمٞمف اًم٘مٚم٥م اعمتٚمٌس سم٤ماقى ُمـ ىمٗمةز قمةغم اًمةدٓٓت وحتريةػ ًمٚم٘مّمةد إٟمةام ﻫةق سمًةٌ٥م
قمدم ُمراقم٤مشمف ًمٚمٛمٕمٜمك وقمالىمتةف سمة٤مًمٚمٗمظ ،ومجٕمةؾ إًمٗمة٤مظ حتتٛمةؾ أيم ةر ممة٤م شمةدل قمٚمٞمةف أو
شمتْمٛمٜمف أو شمًتٚمزُمف ،وومت آوم٤مق اًمٚمٗمظ ًمٞمدل قمةغم همةػم ُمٕمٜمة٤مه ،وىمةد سمةلم ؿمةٞمخ اإلؾمةالم
اًمٕمالىم٦م سملم اعمٕمٜمك واًمٚمٗمظ طملم حتدث قمـ صةٗم٦م اًمٌمة - ،وًمٞمًة٧م اًمّمةٗم٦م إٓ شمٕمٌػمٟمة٤م
قمـ اًمٌم . -
ي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالم

 " :وم٠مُم٤م إذا شمّمقرٟم٤م ؿمٞما ً٤م وقمؼمٟم٤م قمٜمف ،ومٛمـ اًمّمٗم٤مت ُمة٤م

ﻫق داظمؾ ذم ُمٕمٚمقُمٜم٤م وُمةذيمقرٟم٤م سم٤مًمةذات ،وُمٜمةف ُمة٤م ﻫةق داظمةؾ سمة٤مًمٕمرض ،وﻫةق اًمةالزم
اخل٤مرج.
وﻫةذا يمةام ي٘مقًمقٟمةف ذم دًٓمة٦م اعمٓم٤مسم٘مة٦م واًمتْمةٛمـ وآًمتةزام ،ومدًٓمة٦م اعمٓم٤مسم٘مة٦م ﻫةل
 3002حبث
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دًٓم٦م اًمٚمٗمظ قمغم مجٞمع اعمٕمٜمك اًمذي قمٜم٤مه اعمتٙمٚمؿ.
ودًٓم٦م اًمتْمٛمـ دًٓم٦م اًمٚمٗمظ قمغم ُم٤م ﻫق داظمةؾ ذم ذًمةؽ اعمٕمٜمةك ،ودًٓمة٦م آًمتةزام
دًٓم٦م اًمٚمٗمظ قمغم ُم٤م ﻫق ٓزم ًمذًمؽ اعمٕمٜمك ظم٤مرج قمـ ُمٗمٝمقم اًمٚمٗمظ.
ومدًٓم٦م اعمٓم٤مسم٘م٦م ﻫل دًٓم٦م اًمٚمٗمظ قمغم مجٞمع ﻫذه اعم٤مﻫٞم٦م اًمتل قمٜم٤مﻫ٤م اعمةتٙمٚمؿ سمٚمٗمٔمةف،
وﻫق دًٓم٦م قمغم مت٤مم اعم٤مﻫٞم٦م ،وذًمؽ اعمدًمقل قمٚمٞمف سم٤معمٓم٤مسم٘م٦م ﻫق ُم٘مقل ذم ضمقاب ُم٤م ﻫق ،إذا
ىمٞمؾ ُم٤م ﻫق سمكً٥م آؾمؿ ،وإذا ؾماؾ قمام ﻫق اعمراد هبذا اًمٚمٗمظ ،ذيمر جمٛمةقع ُمة٤م دل قمٚمٞمةف
سم٤معمٓم٤مسم٘م٦م ،وم٤معمدًمقل ومٝمق ظم٤مرج قمـ طم٘مٞم٘متف ،قمرض ٓزم ًمف ،ومٝمذا شم٘مًٞمؿ ُمٕم٘مقل ،وًمٙمٜمف
ــــــ
( )2اًمرد قمغم اعمٜمٓم٘مٞملم ،ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،دار اعمٕمروم٦م سمػموت.141/2 ،
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()8

وُم٤م ؾمقى ﻫذه اًمدٓٓت اًمة الث ٓ يٛمٙمةـ أن يٙمةقن ُمتٕمٚم٘مة٤م سمة٤معمٕمٜمك اًمّمةكٞم
وًمٙمٜمف ىمد يتٕمٚمؼ سمٛمٕمٜمك خمّمقص قمٜمةد ىم٤مئٚمةف وم٘مةط ٓ ،يًةتٓمٞمع سمةف ُمِمة٤مريم٦م اعمتٚم٘مةل وٓ
اًمٗمٝمؿ قمٜمف ومْمال قمـ يمقن اًمٚمٗمظ ٓ حيتٛمٚمف وٓ يدل قمٚمٞمف.
ي٘مقل اسمـ اًم٘مٞمؿ " :إن ىمّمد اعمتٙمٚمؿ ُمـ اعمخ٤مـم٥م محؾ يمالُمف قمغم ظمةال فمة٤مﻫره
وطم٘مٞم٘متف يٜم٤مذم ىمّمد اًمٌٞم٤من واإلرؿم٤مد وااةدى وأن اًم٘مّمةديـ ُمتٜم٤مومٞمة٤من وأن شمريمةف سمةدون
ذًمةؽ اخلٓمة٤مب ظمةةػم ًمةف وأىمةةرب إمم ااةدى ،عمة٤م يمةة٤من اعم٘مّمةقد سم٤مخلٓمةة٤مب دًٓمة٦م اًمًةة٤مُمع
وإومٝم٤مُمف ُمرا د اعمتٙمٚمؿ سمٙمالُمف وشمٌٞمٞمٜمةف ًمةف ُمة٤م ذم ٟمٗمًةف ُمةـ اعمٕمة٤مين ودًٓمتةف قمٚمٞمٝمة٤م سمة٠مىمرب
اًمٓمرق يم٤من ذًمؽ ُمقىمقوم٤م قمغم أُمريـ:
إول :سمٞم٤من اعمتٙمٚمؿ
اًم ٤مين :ومتٙمـ اًمً٤مُمع ُمـ اًمٗمٝمؿ
ومة٢من مل حيّمةؾ اًمٌٞمةة٤من ُمةـ اعمةتٙمٚمؿ أو طمّمةةؾ ًمةف ومل يةتٛمٙمـ اًمًةة٤مُمع ُمةـ اًمٗمٝمةةؿ مل
حيّمؾ ُمراد اعمتٙمٚمؿ وم٢مذا سملم اعمتٙمٚمؿ ُمراده سم٤مًٕمٗم٤مظ اًمداًم٦م قمةغم ُمةراده ومل يٕمٚمةؿ اًمًة٤مُمع
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ُمٕمٜمك شمٚمؽ إًمٗم٤مظ مل حيّمؾ ًمف اًمٌٞمة٤من ومةال سمةد ُمةـ متٙمةـ اًمًة٤مُمع ُمةـ اًمٗمٝمةؿ وطمّمةقل
()3

اإلومٝم٤مم ُمـ اعمتٙمٚمؿ" .
وبالتايل ومالسمد ًمٗمٝمؿ اعمٕمٜمةك ُمةـ دمٜمة٥م إؾمةٌ٤مب اعمقىمٕمة٦م ذم اًمت٠مويةؾ وﻫةل أرسمٕمة٦م
أؾمٌ٤مب :اصمٜم٤من ُمـ اعمتٙمٚمؿ واصمٜم٤من ُمـ اًمً٤مُمع ،وم٤مًمًٌٌ٤من اًمٚمذان ُمـ اعمةتٙمٚمؿ :إُمة٤م ٟم٘مّمة٤من
سمٞم٤مٟمف ،وإُم٤م ؾمق ىمّمده ،واًمٚمذان ُمةـ اًمًة٤مُمع :إُمة٤م ؾمةق ومٝمٛمةف وإُمة٤م ؾمةق ىمّمةده ،ومة٢مذا
اٟمتٗمةة٧م ﻫةةذه إُمةةقر إرسمٕمةة٦م اٟمتٗمةةك اًمت٠مويةةؾ اًمٌ٤مـمةةؾ وإذا وضمةةدت أو سمٕمْمةةٝم٤م وىمةةع
ــــــ
( )2در شمٕم٤مرض اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾٓ ،سمـ شمٞمٛمٞم٦م.24-21/20 ،
( )1اًمّمقاقمؼ اعمرؾمٚم٦مٓ ،سمـ اًم٘مٞمؿ.420/2 ،
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اًمت٠مويؾ" .
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ــــــ
( )2اًمّمقاقمؼ اعمرؾمٚم٦مٓ ،سمـ اًم٘مٞمؿ .100/1
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املبحح الزابع :عالقْ نصز أبٌ سٍد باهلزمنٌَطَقا
يٕمتٛمةةد ٟمٍم ة أسمةةق زيةةد يم ةةػما قمةةغم اًمٜمٔمريةة٤مت اًمٖمرسمٞمةة٦م وٓ حيٞمةةؾ اًم٘مةة٤مرئ إمم ﻫةةذا
آؾمتٛمداد سمؾ إٟمف ذم أطمٞم٤من يم ػمة ي٘مقم سم٤مؾمتخدام سمٕمض إومٙم٤مر اًمتل ٟمْمةج٧م قمةغم يةد
سمٕمض اًمٗمالؾمٗم٦م وي٘مقم سمتقضمٞمٝمٝم٤م إمم وضمٝم٦م أظمرى وُمٕمٜمةك خمتٚمةػ همةػم ُمة٤م اؾمةتخدُم٧م
ومٞمف يمام ﻫق احل٤مل ذم شمٕم٤مُمٚمف ُمع ومٙمرة اعمٖمزى قمٜمد ﻫػمش وذم ومٙمرة اًمقضمقد قمٜمد ﻫٞمدضمر
2

واخلٓم٤مب قمٜمد ريٙمقر.
وٟمٍم أسمق زيد طملم ي٘مقم هبذا اًمتْمٚمٞمؾ ي٘مقم سمف قمةـ قمٛمةد ودراية٦م ،رسمةام ًمٞمٙمًة٥م
أىمقاًمف مت٤مؾمٙم٤م ومٚمًٗمٞم٤م ذم اًمٓمرح ،أو ٕن ُمٜمٝمجف اًمتٚمٗمٞم٘مل يًٛم ًمةف سمتِمةٙمٞمؾ ومٙمرشمةف ُمةـ
ظمالل جمٛمققم٦م ُمـ إومٙم٤مر اعمختٚمٗم٦م واعمتٜم٤مىمْم٦م أطمٞم٤مٟم٤م ،ومٜمجةده ُمة ال يًةتخدم ُمّمةٓمٚم
(اًمؼماديٖمؿ)

()3

اًمذي اؾمتخدُمف شمقُم٤مس يمقن ذم يمت٤مسمة٦م (سمٜمٞمة٦م اًم ةقرات اًمٕمٚمٛمٞمة٦م) واًمةذي

حيٞمؾ إمم اًم٘مٓم٤مئع اًمٕمٚمٛمٞمة٦م داظمةؾ اًمٗمٙمةر اًمٖمةري ويًةكٌف إمم ؾمةٞم٤مق آظمةر ُم ةؾ آٟمت٘م٤مًمة٦م
إؾم٤مؾمٞم٦م ذم جم٤مل اًم ٘م٤موم٦م واعمٕمروم٦م ،يٜمٗمل أسمق زيد أٟمف اؾمتخدم ُمّمٓمٚم شمقُمة٤مس يمةقن ذم
اعمٕمٜمك ٟمٗمًف وي٘مقل ردا قمغم ؾم١مال هبذا اًمِم٠من "ٓ هيٛمٜمل يم ػما سمٕمد ذًمؽ ُمًة٤مئؾ شمة٤مريخ
اؾمتخدام اعمٗمٝمقم اًمٜمٔمري داظمؾ اًم ٘م٤موم٦م اًمٖمرسمٞم٦م ،أٟم٤م ٓ أؿمةتٖمؾ سمتة٤مريخ اًمٗمٙمةر اًمٖمةري أو
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سمت٤مريخ اًمٗمٚمًٗم٦م وم٠مدظمؾ ذم ٟم٘م٤مش طمقل اعمٗمة٤مﻫٞمؿ وإـمروطمة٤مت ،وإذا اؾمةتخدُم٧م ﻫةذه
اعمٗم٤مﻫٞمؿ 6وم٠مٟم٤م ٓ أؾمتخدُمٝم٤م ىمٌؾ أن شمّمٌ واوك٦م" .

()2

ــــــ

 1اريك هيرش :اريك دونالد هيرش من مواليد عام  1928مربي امريكي مشهور بكتاباته عن التنوير الثقافي له كتاب "مصداقية

التأويل" وكتاب "الهدف من التأويل"يناقش فيهما فكرة أن قصد المؤلف هو المحدد الفعلي للمعنى المراد وقد شكل عمله في
الهرمنيوطيقا ردة فعل ضد نظرية النقد الحديثة التي ترى أن المقوق يجب أن يفهم مستقال عن بذاته بعيدا عن نية قائله.

( )1اًمؼماديٖمؿ ( ﻫق ٟمٛمقذج يِمٙمؾ اًمٌٜم٤م اًمتكتل ًمٗمٙمر ُم٤م وحيدد سمٜمٞمتف ويٓمةرح طمقًمةف اؾمةاٚم٦م حمةددة ،ومْمةال قمةـ
ﻫذا يٜمٔمؿ ُمٕمٓمٞم٤مشمف وومؼ سمٜمك وحمٞمٓم٤مت ُمتٕمددة.و اًمؼماديٖمؿ ذم اًمٗمٙمر اًمًةٞم٤م

وآضمتامقمةل اًمٕمة٤مم احلةدي٨م

ﻫةةةق ٟمٓمةةة٤مق او حمةةةٞمط ذم داظمٚمةةةف ٟمٗمٙمةةةر سم٤معمِمةةة٤ميمؾ اعمتٕمٚم٘مةةة٦م سمةةة٤معمجتٛمع واًمدوًمةةة٦م .اٟمٔمرُمدوٟمةةة٦م إيةةة٤مم :
.http://alayame.maktoobblog.com
( )4طمقار حمٛمد قمكم إشم٤م

ُمع ٟمٍم أسمق زيةد( ،اًم٘مةرآن ٟمةص شمة٤مرخيل وصم٘مة٤مذم) ُمٚمكةؼ ضمريةدة اًمٜمٝمة٤مر اًم ٘مة٤مذم،

=

222

نصز أبو سيد ومنوذى يف التعامل مع الرتاخ (دزاض٘ حتلٔلٔ٘ ىكدٓ٘)

الباب األول

أُم٤م سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمإلطم٤مًم٦م إمم اعمراضمةع ومٞمٕمتةذر سم٠مٟمةف ٓ يٛمٚمةؽ ُمرضمٕمة٤م حمةددا ،يمةام أٟمةف ٓ
يريد أن يٚمزم ٟمٗمًف ذم آرشمٌ٤مط سم٤مًم٘مْم٤مي٤م اًمٜمٔمري٦م يمام ومٕمؾ حمٛمد أريمقن وًمٙمٜمف ي١ميمةد سم٠مٟمةف
ٓ يًتخدم أي ُمّمٓمٚم وﻫق ذم طم٤مل اًمتٌ٤مس داظمؾ جم٤مل اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م.

()8

إن اًمًٌ٥م اًمذي ضمٕمؾ ٟمٍم أسمق زيد يٕمتٛمةد قمةغم اارُمٜمٞمقـمٞم٘مة٤م ذم دراؾمةتف ًمٚمةٜمص
اًمديٜمل يمقٟمف يرى أهن٤م ىم٤مدرة قمغم طمةؾ اإلؿمةٙم٤مل احل٘مٞم٘مةل سمةلم صمالصمٞمة٦م (اعم١مًمةػ ،اًمةٜمص،
اًمٜم٤مىمد).
ي٘مةةقل أسمةةق زيةةد" :اإلؿمةةٙم٤مًمٞم٦م اًمتةةل حتةة٤مول اارُمٜمٞمقـمٞم٘مةة٤م -أو اًمت٠مويٚمٞمةة٦م إذا ؿمةةاٜم٤م
اؾمتخدام ُمّمٓمٚم قمري -حتٚمٞمٚمٝم٤م واإلؾمٝم٤مم ذم اًمٜمٔمةر إًمٞمٝمة٤م ٟمٔمةرة ضمديةدة شمزيةؾ سمٕمةض
صٕمقسم٤مت ومٝمٛمٝم٤م ،وسم٤مًمت٤مزم شم١مؾمس اًمٕمالىم٦م سمٞمٜمٝم٤م قمغم أؾم٤مس ضمديد"

()3

إن اًمٌ٤مطم٨م وﻫق يتتٌع ـمري٘م٦م شم٠مؾمٞمس ٟمٍم أسمق زيةد ًمٗمٙمرشمةف اًمت٠مويٚمٞمة٦م ُمةـ ظمةالل
اؾمةةتدقم٤م اسمةةـ قمةةري يمةة٠مٟمٛمقذج شمةة٠مويكم ُمتٙم٤مُمةةؾ ٓ 6جيةةد ُمٜم٤مصةة٤م ُمةةـ رسمٓمٝمةة٤م سمٕمةةدد ُمةةـ
اًمٗمٚمًٗم٤مت اعمرشمٌٓم٦م سمةة(اًمٚمٖم٦م) يمة(اًمٗمٞمٜمقُمٞمٜمقًمقضمٞم٤م ،إٟمٓمقًمقضمٞم٤م ،اارُمٞمٜمقـمٞم٘م٤م).
إن ﻫذه اًمٗمٚمًٗم٤مت ُمع أن ًمٙمؾ واطمدة ُمٜمٝم٤م يمٞم٤مٟم٤م ُمًت٘مال ورؤى ختّمةٝم٤م 6إٓ أهنة٤م
ذم اًمقاىمع شمتٙم٤مُمةؾ ذم شمِمةٙمٞمؾ اًمٗمٙمةرة اًمت٠مويٚمٞمة٦م ُمةـ ضمٝمة٦م 6وُمةـ ضمٝمة٦م أظمةرى ومة٢من يمةؾ
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ومٚمًةةٗم٦م ُمٜمٝمةة٤م شم٘مةةقم قمةةغم إظمةةرى .وشمٙمتٛمةةؾ اًمٜمٔمريةة٦م اًمت٠مويٚمٞمةة٦م إذا أوةةٗمٜم٤م اةة٤م (ومٚمًةةٗم٦م
اًمتٗمٙمٞمؽ) اًمتل دمتٛمع ُمع اًمٗمٚمًٗم٤مت اًمً٤مًمٗم٦م ذم ُمً٠مًم٦م (اًمٚمٖمة٦م) سم٤مقمتٌ٤مرﻫة٤م اًمٌمة اًمةذي
جيٛمع سملم اعمٌ٤مطم٨م اًمٗمٚمًٗمٞم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مٟٓمٓمقًمقضمٞم٤م واًمٗمٞمٜمقُمٞمٜمقًمقضمٞم٤م.
ــــــ
= دُمِمةةؼ ،قمةةدد اخلٛمةةٞمس  23أيمتةةقسمر  1001واحلةةقار ُمٜمِمةةقر ذم ُمقىمةةع رواق ٟمٍم ة أسمةةق زيةةد قمةةغم اًمِمةةٌٙم٦م
اًمٕمٜمٙمٌقشمٞم٦م.
( )2طمقار حمٛمد قمكم إشم٤م

ُمع ٟمٍم أسمق زيةد( ،اًم٘مةرآن ٟمةص شمة٤مرخيل وصم٘مة٤مذم) ُمٚمكةؼ ضمريةدة اًمٜمٝمة٤مر اًم ٘مة٤مذم،

دُمِمةةؼ ،قمةةدد اخلٛمةةٞمس  23أيمتةةقسمر  1001واحلةةقار ُمٜمِمةةقر ذم ُمقىمةةع رواق ٟمٍم ة أسمةةق زيةةد قمةةغم اًمِمةةٌٙم٦م
اًمٕمٜمٙمٌقشمٞم٦م.
( )1إؿمٙم٤مًمٞم٤مت اًم٘مرا ة وآًمٞم٤مت اًمت٠مويؾٟ ،،مٍم أسمق زيد ،ص.23 ،22
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واًمٌ٤مطم٨م ٓ يٗمؽمض إوم٤مدة ٟمٍم أسمق زيد ُمةـ ﻫةذه اعمٜمة٤مﻫ٩م اًمٖمرسمٞمة٦م اقمتٌ٤مـمة٤مٕ 6ن
دراؾم٤مشمف يمام ي٘مقل" :شمٜمٓمٚمؼ ُمـ ﻫؿ صم٘م٤مذم قمري ُمٕم٤مرص ًمٚمٌك٨م قمـ إضم٤مسمة٤مت ذم اًمةؽماث
()8

اًمٖمري" حتؾ اإلؿمٙم٤مٓت اعمٕمرومٞم٦م اًمتل ٟمقاضمٝمٝم٤م ذم صم٘م٤مومتٜم٤م وشمراصمٜم٤م.
إن ﻫذه اًمٗمٚمًٗم٤مت احلدي ٦م مل شمتخذ (اًمٚمٖم٦م) يمِم٤مهمؾ ُمـ ؿمقاهمؾ اًمٗمٚمًٗم٦م ،يتؿ ُمةـ
ظمالا٤م وٌط اًمٗمروض ووصػ اًمٜمت٤مئ٩م 6وًمٙمٜمٝم٤م أدت دورا أسمٕمد ُمـ ﻫذا طمٞم٨م ص٤مرت
(اًمٚمٖمةة٦م) "ضمةةز ا ُمةةـ أؾمةةس اًمٗمٙمةةر ،وأٟمٛمقذضمةة٤م ًمٚم٘مٞمةة٤مس واًمتٓمٌٞمةةؼ ،وُم ةة٤مٓ ًمٚمٌكةة٨م ذم
()3

ُمًتقي٤مت اًمٔم٤مﻫرة اًمٗمٙمري٦م" .
إن اًمٗمٚمًٗم٦م اًمتل يٛمٙمـ أن ٟمّمٜمػ ُمنموع ٟمٍمة أسمةق زيةد حتتٝمة٤م سمِمةٙمؾ قمة٤مم ﻫةل
ومٚمًٗم٦م اارُمٞمٜمقـمٞم٘م٤م سم٤مقمتٌ٤مرﻫة٤م اعمٔمٚمة٦م إيمةؼم اًمتةل شمٜمْمةقي حتتٝمة٤م جمٛمققمة٦م ُمةـ اعمٜمة٤مﻫ٩م
اًمٗمٚمًٗمٞم٦م اًمٖمرسمٞم٦م.
واارُمٞمٜمقـمٞم٘م٤م يمام يٕمرومٝم٤م سمقل ريٙمقر سم٠مهن٤م "شمٕمٜمل ومةـ شم٠مويةؾ اًمٜمّمةقص اعم٘مدؾمة٦م
اإلاٞم٦م أو اًمٜمّمقص اًمدٟمٞمقي٦م اًمٌنمي٦م ،وﻫل يمذًمؽ ُمً٤موي٦م ًمٚمتٗمًػم أو ًمٚمٗمٚمقضمٞم٤م سمام ﻫل
شمٗمًػم طمرذم أو ٟمكقي ورصذم ًمٖمقي ًمٌٞم٤من ُمٕم٤مين إًمٗم٤مظ وامجٛمؾ واًمٜمّمقص"

()2

إن ٟمٍم أسمق زيد طملم يتٌٜمةك ومٚمًةٗم٦م اارُمٜمٞمقـمٞم٘مة٤م ٟمجةده ذم ٟمٗمةس اًمقىمة٧م يتِمةٌ٨م
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سمتٗمٙمٞمٙمٞم٦م دريدا ُمع آظمتال اًمٗمٚمًٗمل سمٞمٜمٝمام يمٙمٞم٤مٟملم خمتٚمٗمةلم ُمٕمرومٞمة٤م وُمٜمٝمجٞمة٤م ،وﻫةق
ًمٞمس وطمده ذم ﻫذا اًمتٚمٗمٞمؼ ،وم٘مد ؾمٌ٘مف اذا آًمت٘م٤م سملم اًمٗمٚمًةٗمتلم (همة٤مداُمػم) يمةام أؿمة٤مر
()3

إمم ذًمؽ ضم٤من همرادان .
ــــــ
( )2إؿمٙم٤مًمٞم٤مت اًم٘مرا ة وآًمٞم٤مت اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.3
( )1أٟمٓمقًمقضمٞم٤م اًمٚمٖم٦م قمٜمد ُم٤مرشمـ ﻫٞمدضمر ،إسمراﻫٞمؿ أمحد ،ص.25
(ٟ )4م٘مال قمـ ،اًمٕمٚمامٟمٞمقن واًم٘مرآن اًمٙمريؿ ،أمحد اًمٓمٕم٤من ،ص.231
( )3اعمٜمٕمرج اارُمٞمٜمقـمٞم٘مل ًمٚمٗمٞمٜمقُمٞمٜمقًمقضمٞم٤م ضم٤من همرادان ،شمرمج٦م قمٛمر ُمٝمٞمٌةؾُ ،مٜمِمةقرات آظمةتال  ،امجزائةر،
اًمٓمٌٕم٦م إومم1003م ص.22
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وﻫذا آًمت٘م٤م يٕمتٛمد قمغم (اًمٚمٖم٦م) وذًمؽ ووم٘م٤م ًمتٖمػم ٟمٔمةرة دريةدا ٟمٗمًةف ًمٚمٖمة٦م سمةلم
ُم١مًمٗم٤مشمف إومم وُم١مًمٗم٤مشمف اعمت٠مظمرة ،طمٞم٨م ٟمجد دريةدا صة٤مطم٥م اعمةٜمٝم٩م اًمّمة٤مرم ُمقضمةقدا
()8

ذم قمٛمةةؼ اعمٕمةة٤مين اعمتٕمةةددة اعمختٚمٗمةة٦م أي ذم جمةة٤مل اارُمٜمٞمقـمٞم٘مةة٤م وًمٕمةةؾ ﻫةةذا يقوة ًمٜمةة٤م
شمٕمددي٦م ٟمٍم أسمق زيد ذم اؾمتٗم٤مدشمف ُمـ جمٛمقع اًمٗمٚمًٗم٤مت اًمٖمرسمٞم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٜمص.
اذا ؾمٜمجد ٟمٍم أسمق زيد ُمقضمقدا سم٤مًمٗمٕمؾ ذم أؾمام أقمالم ومٚمًٗم٦م اًمت٠مويؾ ،وسمٕمٌة٤مرة
أدق ؾمةةٜمجد ﻫةة١مٓ اًمٗمالؾمةةٗم٦م طمةة٤مرضيـ ذم ـمرطمةةف وإن مل ينم ة إًمةةٞمٝمؿ أو يٕمٚمةةـ اٟمةةتام ه
اًمٗمٙمري اؿ 6رسمام ٕن ومٙمرة ٟمٍم أسمق زيد أصة٤مهب٤م اًمتِمةٔمل ًمدرضمة٦م أهنة٤م مل شمٕمةد ُمٜمْمةقي٦م
حت٧م ومٙمرة ومٚمًٗمٞم٦م سمٕمٞمٜمٝم٤م أو ٟمٔمري٦م ا٤م ُمالحمٝم٤م ،ورسمام ًمٙمل يٚمٌس أسمةق زيةد ومٙمرشمةف ًمٌقؾمة٤م
شمراصمٞمةة٤م إؾمةةالُمٞم٤م ٓ شمٔمٝمةةر أًمةةقان اًمٗمٚمًةةٗم٦م اًمٖمرسمٞمةة٦م قمةةغم ﻫةةذا اًمٚمٌةة٤مس ،وﻫةةل ذم طم٘مٞم٘متٝمةة٤م
ٟمًج٧م ذم ُمّم٤مٟمع همرسمٞم٦م وحت٧م أيدي أؾم٤مشمذة همرسمٞملم.
إٟمٜم٤م أُم٤مم وضمف ﻫالُمل اًمِمٙمؾ شمتٕمدد ومٞمف اعمرضمٕمٞمة٤مت ،وشمتٜمةقع ومٞمةف إومٙمة٤مر ،وومةؼ
ومٚمًٗم٤مت دمتٛمع ًمةتٕمٚمـ اومؽماىمٝمة٤م وارشمٌ٤ميمٝمة٤م أُمة٤مم اًمٜمّمةقص ،واًمت٘م٤م ﻫة٤م ُمةـ أضمةؾ إًمٖمة٤م
اًمٜمص وؾمٞمالن اعمٕمٜمك ،وﻫذا ُم٤م جيٕمؾ اًم٘مٌض قمغم ٟمٔمري٦م ٟمٍم أسمق زيد يٛمر سمٛمت٤مﻫ٤مت ُمـ
اًمتٕم٘مٞمد واًمِمت٤مت.
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()3

يٜم٘مؾ ٟمٍم أسمق زيد قمـ ًمقي آًمتقؾمػم ٓ" :شمقضمد صمٛم٦م ىمرا ة سمريا٦م " وسم٤مًمت٤مزم وم٢من
ادقم٤م آدم٤مه اًمًٚمٗمل اعمقوققمٞم٦م ذم اًمتٗمًةػم سم٤مقمتٌة٤مر أن اعمٗمنة يٗمٝمةؿ اًمةٜمص يمةام ومٝمٛمةف
اعمٕم٤مرصون ًمٜمزوًمف ادقم٤م ًمٞمس صكٞمك٤م ،وًمٞمس صكٞمك٤م أيْم٤م ُم٤م ذﻫ٥م إًمٞمف ﻫذا آدمة٤مه
ُمـ " أن اعمٕمروم٦م اًمديٜمٞم٦م ٓ شمتٓمقر وأن ضمٞمؾ اًمّمك٤مسم٦م واًمتة٤مسمٕملم ىمةد أوشمةقا اعمٕمرومة٦م اًمت٤مُمة٦م
()2

ومٞمام يتّمؾ سم٤مًمقطمل وُمٕمٜم٤مه" .
ــــــ
( )2اٟمٔمر اعمٜمٕمرج اارُمٞمٜمقـمٞم٘مل ،ضم٤من همرادان ص 44واٟمٔمر :شمة٠مويالت وشمٗمٙمٞمٙمة٤مت ،ومّمةقل ذم اًمٗمٙمةر اًمٕمةري
اعمٕم٤مرص ،حمٛمد ؿمقىمل اًمزيـ ،اعمريمز اًم ٘م٤مذم اًمٕمري ،اعمٖمرب ،اًمٓمٌٕم٦م إٔومم 1001م ص.12
( )1إؿمٙم٤مًمٞم٤مت اًم٘مرا ة واًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.114
( )4ومٚمًٗم٦م اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.21
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وٓ أدري يمٞمػ يةدقمل أسمةق زيةد أن ومٝمةؿ اًمّمةك٤مسم٦م واًمتة٤مسمٕملم ًمٚم٘مةرآن اًمٙمةريؿ ٓ
يتٛمٞمز قمـ ومٝمؿ إضمٞم٤مل اًمالطم٘م٦م اؿ؟ أمل يِمٝمد اؿ اًمرؾمقل  سمة٠مهنؿ ظمةػم اًم٘مةرون؟ إن
اًمّمك٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم يم٤مٟمقا أقمٚمؿ اًمٜم٤مس سمٚمٖم٦م اًم٘مةرآن وأقمٚمةؿ اًمٜمة٤مس سمٗم٘مةف اًم٘مةرآن ،وأقمٚمةؿ
اًمٜم٤مس سم٤محلالل واحلرام 6ومٙمٞمػ ٟم٘مٌؾ سمٕمد ذًمؽ ﻫذا آدقم٤م ؟!
وُمٝمام يٙمـ ُمـ أُمر وم٢من ٟمٍمة أسمةق زيةد يةرى أن أي ُمٗمنة ٓ يٜمٗمةؽ قمةـ ُمقىمةػ
شم٠مويكم ٟم٤مسمع ُمـ ذاشمٞمتف طمةلم يةرضم سمةلم أرا  ،وٓ يٛمٙمةـ ًمٚمٛمٗمنة اًمةذي يٕمةٞمش هةقم
قمٍمه وإـم٤مره اًم ٘م٤مذم أن يتجٜم٥م وضمٝم٦م ٟمٔمره وُمقىمٗمف اخل٤مص ُمةـ إطمةداث اعمٕمة٤مرصة
()8

ًمف .
"ﻫذا إمم ضم٤مٟم٥م أن اؾمتٌدال ًمٗمظ سمٚمٗمٔم٦م ًمٚمنمح واًمتقوةٞم  ،أو اًمتٕمٌةػم سمٕمٌة٤مرات
أظمرى ،يتْمٛمـ سم٤مًميورة ومٝمام ظم٤مص٤م يرشمٌط سمتٓمقر دًٓم٦م اًمٚمٖم٦م ُمـ قمٍم إمم قمٍم ،يمام
()3

يرشمٌط سم٤مإلـم٤مر اعمٕمرذم اًمذي شمٕمٙمًف اًمٚمٖم٦م ذم شمٓمقرﻫ٤م اًمت٤مرخيل" .
واًمذي يٕمزز ﻫةذه اًمرؤية٦م ذم ٟمٔمةر أسمةق زيةد أن اًم٘مةرآن راقمةك ذم ٟمزوًمةف إطمةداث
اعمٕم٤مرصة ًمف وطم٤مضم٤مت اًمقاىمع وشمٓمقره "وُمع شمٖمػم طمريم٦م اًمقاىمع وشمٓمةقره -سمٕمةد اٟم٘مٓمة٤مع
اًمةةقطمل -شمٔمةةؾ اًمٕمالىمةة٦م سمةةلم اًمةةقطمل واًمقاىمةةع قمالىمةة٦م ضمدًمٞمةة٦م يتٖمةةػم ومٞمٝمةة٤م ُمٕمٜمةةك اًمةةٜمص
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()2

ويتجدد سمتٖمػم ُمٕمٓمٞم٤مت اًمقاىمع" .
وُمـ إُم ٚم٦م اًمتل يًتكيﻫ٤م أسمق زيد ذم ﻫذا اًمًةٞم٤مق -ؾمةٞم٤مق اًمتٓمةقر اًمةدٓزم-
ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمٗمّمؾ سملم اعمٙمل واعمدين ذم آي٤مت اًم٘مرآن اًمٙمريؿ طمٞمة٨م إٟمةف يةرى أٟمةف مل يٙمةـ
ومّمال طم٤مؾمامً ،مذًمؽ يٛمٙمـ أن ٟمجةد ذم اًمٜمّمةقص اعمٙمٞمة٦م ُمة٤م يٛمٙمةـ أن يٙمةقن دآ قمةغم
شمٓمقر ٓطمؼ ذم اعمرطمٚم٦م اعمدٟمٞم٦م "ًمٙمـ ﻫذه اًمدٓٓت امجديدة مل يٙمـ يٛمٙمـ ايمتِمة٤مومٝم٤م ذم
ــــــ
( )2اٟمٔمر :ومٚمًٗم٦م اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.21
( )1ومٚمًٗم٦م اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص 21واٟمٔمرٟ :مٗمس اعمرضمع ص .24
( )4اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.22
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اًمٜمص إٓ ُمـ ظمالل اًمٜمص ذاشمف ذم شمٗم٤مقمٚمف ُمع طمريمة٦م اًمقاىمةع طمٞمة٨م يٓمةقر اًمةٜمص اًمٚمٖمة٦م
ًمٙمل شمالئؿ ﻫذه احلريم٦م .ﻫذا سم٤مإلو٤موم٦م إمم أن ايمتِم٤مومٝم٤م ُمـ اًمٜمص ٓ يةتؿ إٓ ُمةـ ظمةالل
()8

اًم٘م٤مرئ واعمٗمن ،أي ُمـ ظمالل ضمدل اًمٕم٘مؾ اإلٟمً٤مين ُمع اًمٜمص" .
إن أومٙمة٤مر ٟمٍمة أسمةةق زيةةد اًمت٠مويٚمٞمةة٦م وآرا ه اعمٜمٝمجٞمةة٦م اشمًةةٛم٧م سمٙم ةةػم ُمةةـ اًمتٜمةة٤مىمض
واًمتٚمٗمٞمؼ ،اذا ٟمرى أٟمٜم٤م سمك٤مضم٦م إمم سمٞم٤من طم٘مٞم٘م٦م اارُمٜمٞمقـمٞم٘م٤م اًمتل يتٌٜم٤مﻫة٤م ٟمٍمة أسمةق زيةد،
اارُمٞمٜمقـمٞم٘م٤م اًمتل ُمرت سمٛمراطمؾ ُمتٕمةددة وذم يمةؾ ُمرطمٚمة٦م ُمةـ ﻫةذه اعمراطمةؾ يم٤مٟمة٧م اة٤م
ادم٤مﻫ٤مت خمتٚمٗم٦مً .م٘مد ىمدم ٟمٍم أسمق زيد سمك ٤م ممٞمزا قمـ (اارُمٜمٞمقـمٞم٘م٤م وُمٕمْمةٚم٦م اًمتٗمًةػم)
وﻫق ُمقضمقد وٛمـ يمت٤مسمةف (إؿمةٙم٤مًمٞم٤مت اًم٘مةرا ة وآًمٞمة٤مت اًمت٠مويةؾ) اؾمةتٕمرض ومٞمةف ٟمِمة٠مة
اارُمٜمٞمقـمٞم٘م٤م اًمت٤مرخيٞم٦م ذم اًمٗمٙمر اًمٖمري وشمٓمقرﻫ٤م ٓ ؾمٞمام سمٕمةد أن حتقًمة٧م قمةغم يةد ؿمةٚمػم
ُم٤مظمر ُمـ ﻫرُمٜمٞمقـمٞم٘مة٤م شم٘مٚمٞمدية٦م ًمتّمةٌ قمٚمةام أو ومٜمة٤م ًمٕمٛمٚمٞمة٦م اًمٗمٝمةؿ وحوـمٝمة٤م ذم حتٚمٞمةؾ
اًمٜمّمقصً .م٘مد يم٤من سمك٨م أسمق زيد سمك ٤م وصٗمٞم٤م حتٚمٞمٚمٞم٤م مل يٍمح ومٞمةف سمتٌٜمٞمةف ًمٗمٙمةرة ُمة٤م أو
ادم٤مه حمدد إذا اؾمت ٜمٞم٤م شمٍمحيف إظمػم سمتٌٜمل ضمدًمٞم٦م ضم٤مداُمر وًمٙمـ سمنموط ُمٕمٞمٜم٦م.
ُم٤م ؾمٜم٘مقم سمف ﻫٜم٤م ﻫق أن ٟمدظمؾ وةٛمـ إؾمةٓمر اًمتةل يمتٌٝمة٤م أسمةق زيةد ذم سمك ةف قمةـ
اارُمٜمٞمقـمٞم٘م٤م ًمٜمٌك٨م قمٜمف ﻫق ذم ـمٞم٤ما٤م ،وُم٤م دور ﻫذه اًمٗمٚمًٗم٤مت اعمتداظمٚم٦م واعمختٚمٗمة٦م ذم
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أطمٞمةة٤من يم ةةػمة ذم شمِمةةٙمٞمؾ ومٙمةةره اارُمٜمٞمةةقـمٞم٘مل .وىمٌةةؾ أن ٟمخةةقض ذم سمكةة٨م أسمةةق زيةةد
وُمقىمٕمف مم٤م ـمرطمف هيٛمٜم٤م أن ٟمٕمر أن اارُمٜمٞمقـمٞم٘م٤م ذم اًمٗمٙمر اًمٖمري سمٕمةد ؿمةٚمػم ُمة٤مخير ىمةد
شم٠مصمرت سمٛمذﻫٌلم ومٚمًٗمٞملم رئٞمًلم 6أطمده٤م اًمٌٜمٞمقي٦م وأظمر اًمتٗمٙمٞمٙمٞم٦م.
ي٘مرر ٟمٍم أسمق زيد ذم سمك ف أن قمالىم٦م اعمٗمن سم٤مًمٜمص يم٤مٟم٧م ُمٝمٛمٚم٦م ًمٗمؽمة ـمقيٚمة٦م ذم
شم٤مريخ اًمٜم٘مد إدي سمؾ يم٤مٟم٧م ُمٖمٞمٌ٦م ًمّمة٤مًم إفمٝمة٤مر دور اًمقاىمةع اخلة٤مرضمل قمةغم طمًة٤مب
ص٤مطم٥م اإلسمداع أو اًمٗمٜم٤من ،وذًمؽ ومٞمام قمر سم٤مًمٕمٍم اًمٙمالؾمٞمٙمل ،وهمٞمٌ٧م ﻫذه اًمٕمالىم٦م
طمٞمٜم٤م آظمر ذم آدم٤مه اًمروُم٤مٟميس ذم ُم٘م٤مسمؾ فمٝمقر دور اعمٌدع قمةغم طمًة٤مب اًمقاىمةع ،طمتةك
أصٌ دور اعمٗمن ﻫق ومٝمؿ اًمٗمٜم٤من ٟمٗمًف 6ومٝمؿ ُمٕمٞمِمتف ،وؾمػمشمف اًمذاشمٞم٦مً 6مٞمٗمٝمؿ ُمـ ظمالل

ــــــ

(ُ )2مٗمٝمقم اًمٜمصٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.51

227

نصز أبو سيد ومنوذى يف التعامل مع الرتاخ (دزاض٘ حتلٔلٔ٘ ىكدٓ٘)

الباب األول

ذًمةؽ ُمة٤مذا ي٘مةقل اًمٕمٛمةؾ .وإن يم٤مٟمة٧م اًمروُم٤مٟمًةةٞم٦م شم٘مةدُم٧م ظمٓمةقة طمةلم ُمٜمكة٧م اًمٜم٤مىمةةد
طمريتف ذم شمٗمًػم اًمٜمص ووم٘م٤م ًمٚمٛمٕم٤ميػم اًمتل يْمٕمٝم٤م ًمٗمٝمؿ اًمٕمٛمؾ وشمٗمًػمه.
وﻫذا اًمت٘مرير يٕمتؼم ُمدظمال ﻫ٤مُم٤م ًمٗمٝمؿ اًمريمٞمزة إؾم٤مؾمٞم٦م اًمتل شم٘مٚمؼ ٟمٍم أسمةق زيةد
واًمتل وضمد طمٚمٝم٤م ذم ومٚمًٗم٦م اارُمٜمٞمقـمٞم٘م٤م أٓ وﻫل قمالىم٦م اعمٗمن سم٤مًمٜمص أو دور اعمتٚم٘مةل
ذم اًمٜمص ،أو قمالىم٦م اًم٘م٤مرئ سم٤مًمٜمص ،يمؾ ﻫذه اعمًةٛمٞم٤مت شمةدل قمةغم أطمةد أقمٛمةدة اعم ٚمة٨م
اًمذي ؿمٞمدت اارُمٜمٞمقـمٞم٘م٤م ومٚمًٗمتٝم٤م ُمـ ظمالا٤م ،وﻫل اعم١مًمػ ،واًمٜمص ،واًم٘م٤مرئ.
()8

ومٗمةةل ُمرطمٚمةة٦م امجةةزر اًمروُم٤مٟميس ة وقمةةغم يةةد ت .س .إًمٞمةةقت ادمٝمةة٧م اًمدراؾمةة٦م
إدسمٞم٦م مجٕمؾ (اًمٜمص) ﻫق حمقر آﻫتامم وأٟمٙمرت اًمٕمالىم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م سملم اًمٜمص واعمٌةدع أو
سملم اًمةٜمص واًمقاىمةعً ،مةذًمؽ ًمةٞمس قمةغم اًمٜم٤مىمةد أن يٌكة٨م ذم شمة٠مريخ اعم١مًمةػ وٓ ؾمةػمشمف
اًمذاشمٞم٦م وٓ هيٛمف اًمقاىمع أو اًمزُمـ اًمذي أٟمت٩م ومٞمف اًمٜمص ،وم٘مط جي٥م قمٚمٞمف اًمٌك٨م ذم إـمة٤مر
اًمٕمٛمؾ اًمٚمٖمقي ومكً٥م سمٛمقوةققمٞم٦م حم٤ميةدة قمةـ ـمريةؼ اًمتكٚمٞمةؾ واعم٘م٤مرٟمة٦م ُمٌتٕمةدا قمةـ
ُمِم٤مقمره اًمِمخّمٞم٦م وظمٚمٗمٞم٤مشمف إيديقًمقضمٞم٦م ،وﻫذا ﻫق ُم٤م أؾمً٧م قمٚمٞمف اًمٌٜمٞمقي٦م ومٚمًةٗمتٝم٤م
ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٜمص ٓطم٘م٤م ،وإن يم٤مٟم٧م أًمٖم٧م وم٤مقمٚمٞم٦م اًمٗمٜم٤من واًمٜم٤مىمةد حلًة٤مب (اًمٜمٔمة٤مم)
اًمذي ي٘مقم قمغم أؾم٤مؾمف اًمٕمٛمؾ إدي.

()3

ًم٘مد ُمر اعمٗمن -اًمذي يًٕمك أسمق زيد مجٕمٚمةف ذم
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حمؾ اًمّمدارة سمٛمراطمؾ ُمتٕمددة طمتك وصؾ ٕن يٙمةقن ﻫةق صة٤مطم٥م آُمتٞمة٤مز ذم اًمٕمٛمةؾ
ــــــ
( )2شمقُم٤مس ؾمتػمٟمز إًمٞمقت ،ؿم٤مقمر وُمنطمل وٟم٤مىمد أدي طمة٤مئزٌ قمةغم ضمة٤مئزة ٟمقسمةؾ ذم إدب ذم ُ .2534وًمةد ذم
 12ؾمةةٌتٛمؼم  2444وشمةةقذم  3يٜمةة٤مير  .2521يمتةة٥م ىمّمةة٤مئد :أهمٜمٞمةة٦م طمةة٥م ضمةةل .أًمٗمةةرد سمروومةةرو  ،إرض
اًمٞمٌ٤مب ،اًمرضم٤مل امجق  ،أرسمٕم٤م اًمرُم٤مد ،واًمرسم٤مقمٞم٤مت إرسمعُ .مـ ُمنطمٞم٤مشمف :ضمريٛم٦م ذم اًمٙم٤مشمدرائٞم٦م وطمٗمٚم٦م
يمقيمتٞمؾ .يمام أٟمةف يم٤مشمة٥م ُم٘م٤مًمة٦م "اًمت٘مٚمٞمةد واعمقﻫٌة٦م اًمٗمردية٦م"ُ .وًمةد إًمٞمةقت ذم اًمقٓية٤مت اعمتكةدة إُمريٙمٞمة٦م
واٟمت٘مةةؾ إمم اعمٛمٚمٙمةة٦م اعمتكةةدة ذم  ،2523راضمةةع :اعمقؾمةةققم٦م اًمٕمرسمٞمةة٦م اعمٞمنةةة دار امجٞمةةؾ ًمٚمٜمنم ة واًمتقزيةةع،
1002م 123/2
( )1اٟمٔمر :احلٚم٘م٦م اًمٜم٘مدي٦م ،إدب واًمت٤مريخ واارُمٜمٞمقـمٞم٘م٤م اًمٗمٚمًةٗمٞم٦م ،ديٗمٞمةد يمةقزٟمز ﻫةقى شمرمجة٦م ظم٤مًمةدة أمحةد،
اعمنمةةوع اًم٘مةةقُمل ًمٚمؽممجةة٦م ،اًم٘مةة٤مﻫرة ،قمةةدد  504ط1001 2م ص 15 - 13واٟمٔمةةرٟ :مٍمةة أسمةةق زيةةد،
إؿمٙم٤مًمٞم٤مت اًم٘مرا ة واًمت٠مويؾ ص.10-23
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إدي وُمةةدار اًمٗمٝمةةؿ واإلٟمتةة٤مج ،سمةةد ا سمِمةةٚمػم ُمةة٤مظمر ُمةةرورا سمةةديٚم ل ووصةةقٓ اٞمةةدضمر
وضم٤مداُمر ،أُم٤م ؿمٚمػم ُم٤مظمر ومػمى أسمق زيد أٟمةف ٟم٘مةؾ اارُمٜمٞمقـمٞم٘مة٤م ٕن شمٙمةقن ومٜمة٤م ُمًةت٘مال
سمذاشمف ،طمٞم٨م أن شم٠مويٚمٞمتف ضمٕمٚم٧م اًمٜمص سمٛم ٤مسم٦م وؾمٞمط روطمل سملم اعمٌدع واًم٘م٤مرئ وم٤مًمٜمص
يِمػم ذم ضم٤مٟمٌف اًمٚمٖمقي إمم اًمٚمٖم٦م سمٙم٤مُمٚمٝمة٤م ،ذم طمةلم يِمةػم ذم امج٤مٟمة٥م اًمٜمٗميسة إمم اًمةققمل
اعمٌدع وومٙمره .يمام أٟمف ووع ىمقاقمد يٛمٙمـ ُمـ ظمالاة٤م ومٝمةؿ اًمةٜمص سم٤مٟمٞمة٤م ﻫةذا اًمٗمٝمةؿ قمةغم
شمّمقره مج٤مٟمٌل اًمٜمص اًمٚمٖمقي واًمٜمٗميس ،ومػمى أن اعمٗمن حيتة٤مج ًمٚمٜمٗمة٤مذ إمم ُمٕمٜمةك اًمةٜمص
إمم ُمقﻫٌتلم ،إومم اعمٕمروم٦م اًمٚمٖمقي٦م ،واًم ٤مٟمٞم٦م اًم٘مدرة قمغم اًمٜمٗمة٤مذ إمم اًمٓمٌٞمٕمة٦م اًمٌنمةي٦م .إذ
أن اًم٘مةةدرة اًمٚمٖمقيةة٦م وطمةةدﻫ٤م همةةػم يم٤مومٞمةة٦م عمٕمرومةة٦م وومٝمةةؿ اًمةةٜمص ٓشمًةة٤مع إـمةة٤مر اًمٚمٖمةة٦م وٓ
حمدوديتف ،يمام أن اعمقﻫٌ٦م ذم اًمٜمٗم٤مذ إمم اًمٓمٌٞمٕم٦م اًمٌنمي٦م ٓ شمٙمٗمل ٕهن٤م همةػم يم٤مُمٚمة٦مً ،مةذًمؽ
يم٤من ًمزاُم٤م امجٛمع سملم امج٤مٟمٌلم ذم قمٛمٚمٞم٦م ومٝمؿ اًمٜمص.

()8

وومٞمام يتٕمٚمؼ سمٓمٌٞمٕم٦م اًمٕمالىم٦م سملم ومٙمر وٟمٗمًٞم٦م اعم١مًمةػ وسمةلم اإلـمة٤مر اًمٚمٖمةقي اًمةذي
ي٘مةقم سمةدور اًمقؾمةٞمط اًمةذي يةتؿ اًمتٕمٌةػم ُمةـ ظمالًمةف "يةرى ؿمةٚمػم ُمة٤مظمر أن اًمٚمٖمة٦م حتةدد
ًمٚمٛم١مًمػ ـمرائؼ اًمتٕمٌػم اًمتةل يًةٚمٙمٝم٤م ًمٚمتٕمٌةػم قمةـ ومٙمةره ،وًمٚمٖمة٦م وضمقدﻫة٤م اعمقوةققمل
اعمتٛمٞمز قمـ ومٙمر اعم١مًمػ اًمذال ،وﻫذا اًمقضمقد اعمقوققمل ﻫق اًمذي جيٕمةؾ قمٛمٚمٞمة٦م اًمٗمٝمةؿ
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ممٙمٜم٦م ،وًمٙمـ اعم١مًمػ ُمـ ضم٤مٟم٥م آظمر يٕمةدل سمٕمةض ُمٕمٓمٞم٤مشمةف اًمتٕمٌػمية٦م ،وحيةتٗمظ سمةٌٕمض
()3

ُمٕمٓمٞم٤ما٤م اًمتل يٙمررﻫ٤م ويٜم٘مٚمٝم٤م ،وﻫذا ُم٤م جيٕمؾ قمٛمٚمٞم٦م اًمٗمٝمؿ ممٙمٜم٦م" .
ومٕمال ًم٘مد طم٤مول ؿمٚمػم ُم٤مظمر أن يْمع ىمقاقمده ًمٚمقصؾ إمم ُمٕمٜمك اًمةٜمص ًمةذا ومّمةؾ
سمةةلم امج٤مٟمةة٥م اًمٚمٖمةةقي ،وامج٤مٟمةة٥م اًمٗمٙمةةري سم٘مقًمةةف" :ﻫٜمةة٤م ذم يمةةؾ ومٝمةةؿ حلٔمتةة٤من :ومٝمةةؿ
()2

ًمٚمكدي٨م سمقصٗمف ؿمٞما٤م ُمًتٛمدا ُمـ اًمٚمٖم٦م ،وومٝمٛمف سمقصٗمف واىمٕم٦م ذم شمٗمٙمػم اعمتكةدث" .
ــــــ
( )2اٟمٔمر :إؿمٙم٤مًمٞم٤مت اًم٘مرا ة وآًمٞم٤مت اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.12 ،10
( )1اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص 12واٟمٔمرٟ :مٗمس اعمرضمع ص.10
( )4ومٝمؿ اًمٗمٝمؿ ُمدظمؾ إمم اارُمٜمٞمقـمٞم٘م٤م ٟمٔمري٦م اًمت٠مويؾ ُمـ أومالـمقن إمم ضمة٤مداُمر ،قمة٤مدل ُمّمةٓمٗمك ،دار اًمٜمٝمْمة٦م
اًمٕمرسمٞم٦م ،سمػموت اًمٓمٌٕم٦م إومم ،ص.203

229

نصز أبو سيد ومنوذى يف التعامل مع الرتاخ (دزاض٘ حتلٔلٔ٘ ىكدٓ٘)

الباب األول

إن ؿمٚمػم ُم٤مظمر ذم ٟمٔمريتف ىمد ريمز قمغم اعم١مًمػ ودوره اًمٗم٤مقمؾ ذم اًمٜمص وذًمؽ ُمـ ظمةالل
ُمٕم٤ميِم٦م فمرو اعم١مًمػ اًمتل ظمرج ُمٜمٝمة٤م اًمةٜمص .وًمٙمٜمةف مل يٛمةٜم اعمٗمنة اًمةذي ﻫةق حمةط
اﻫتامم أسمق زيد طم٘مف اعمٗمؽمضً" .م٘مد يم٤من ؿمٚمػم ُم٤مظمر رهمةؿ ذًمةؽ يمٚمةف ،ممٝمةدا عمةـ ضمة٤م وا
سمٕمده ظم٤مص٦م ديٚم ل وضم٤مداُمر ،إذ سمدأ ديٚم ل مم٤م اٟمتٝمةك إًمٞمةف ؿمةٚمػم ُمة٤مظمر ُمةـ اًمٌكة٨م قمةـ
شمٗمًػم وومٝمؿ (صكٞمكلم) ذم جم٤مل اًمٕمٚمقم اإلٟمً٤مٟمٞم٦م ،سمٞمٜمام سمدأ ضمة٤مداُمر ُمةـ ُمٕمْمةٚم٦م ؾمةق
()8

اًمٗمٝمؿ اعمٌدئل اًمتل طم٤مول ؿمٚمػم ُم٤مظمر ذم شم٠مويٚمٞمتف دمٜمٌٝم٤م" .
إذن ﻫرُمٜمٞمقـمٞم٘مٞمة٦م ؿمةٚمػم ُمةة٤مظمر مل شمٗمٚمة ذم ُمةٜم اعمٗمنة اًمةدور إؾمة٤م

ذم ًمٕمٌةة٦م

اًمٗمٝمؿ ،أو ًمٜم٘مؾ أن ؿمٚمػم ُم٤مظمر مل يرد ﻫذا أصال ٕن ومٚمًٗمتف شم٘مقم قمغم اًمٌك٨م قمـ ىمّمةد
اعم١مًمػ يمام ؾمٌؼ .وُمـ اًمٓمٌٞمٕمل أن يٌك٨م ٟمٍم أسمق زيةد قمةـ ؿمخّمةٞم٦م أظمةرى رسمةام جيةد
ُمـ ظمالا٤م إُمٙم٤مٟمٞم٦م إجي٤مد ىمدم ًمٚمٛمٗمن ذم قمٛمٚمٞم٦م اًمٗمٝمؿ .ومٞمٜمت٘مؾ إمم ديٚم ل اًمذي محؾ قمةغم
قم٤مشم٘مف ُمٝمٛم٦م اًمرد قمغم اًمقوٕمٞملم اًمذيـ وطمدوا سمةلم اًمٕمٚمةقم اًمٓمٌٞمٕمٞمة٦م واًمٕمٚمةقم اًمت٤مرخيٞمة٦م
واإلٟمً٤مٟمٞم٦م ،زقمام أهنؿ يًٕمقن ًمٚمقصقل إمم ىمةقاٟملم يمٚمٞمة٦م ي٘مٞمٜمٞمة٦م حتةؾ ُمةـ ُمِمةٙمٚم٦م شمة٠مظمر
اًمٕمٚمقم آضمتامقمٞم٦م ،طمٞم٨م رأوا أن احلؾ ﻫق ذم شمٓمٌٞمؼ ٟمٗمس اعمٜمٝم٩م اًمتجريٌل قمغم اًمٕمٚمةقم
اًمت٤مرخيٞم٦م واإلٟمً٤مٟمٞم٦م.
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طم٤مول ديٚم ل أن ي٘مٞمؿ ُمٜمٝمج٤م ومٚمًٗمٞم٤م خمتٚمٗمة٤م يةتؿ ُمةـ ظمالًمةف اًمتٕم٤مُمةؾ ُمةع اًمٕمٚمةقم
آضمتامقمٞم٦مٕ ،ن ومِمةؾ اعمدرؾمة٦م اًمت٤مرخيٞمة٦م ذم ٟمٔمةره ًمٙمقهنة٤م سمةدون أؾمة٤مس ومٚمًةٗمل شم٘مةقم
قمٚمٞمف ،ومٚمٞمس ا٤م ٟمٔمري٦م ذم اعمٕمروم٦م ،وٓ ذم قمٚمؿ اًمٜمٗمس ،يمام أن شم٘مٞمٞمٛمٝمة٤م ًمٚمٔمة٤مﻫرة ٓ يٜمتٝمةل
إمم طم٘م٤مئؼ ي٘مٞمٜمٞم٦م ،ومل ي٘مؿ ﻫذا اًمت٘مٞمٞمؿ قمغم حتٚمٞمؾ طم٘م٤مئؼ اًمققملُ ،مـ ﻫٜم٤م ومِمٚم٧م اعمدرؾم٦م
()3

اًمت٤مرخيٞم٦م ومل يٙمـ ا٤م اُمتداد وٓ شمٓمقر عمٜم٤مﻫجٝم٤م .
ًم٘مد سمدأ ديٚم ل سمقوةع أؾمة٤مس ُمٕمةرذم وأؾمة٤مس ؾمةٞمٙمقًمقضمل ،وم٤مٕؾمة٤مس اعمٕمةرذم
قمٜمةةةد ديٚم ةةةل ﻫةةةق اًمتجرسمةةة٦م اعمٕم٤مؿمةةة٦م أي ﻫةةةل قمٛمٚمٞمةةة٦م اإلدرا احليسةةة ،أُمةةة٤م إؾمةةة٤مس

ــــــ

( )2إؿمٙم٤مًمٞم٤مت اًم٘مرا ة واًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.14
( )1اٟمٔمر :اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.13
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()8

اًمًٞمٙمقًمقضمل ومٝمق أن اًمتجرسم٦م اًمذاشمٞم٦م ﻫل أؾم٤مس اعمٕمروم٦م وﻫل حط يمؾ ُمٕمروم٦م .
وااةةد ُمةةـ ووةةع إؾمةة٤مس اعمٕمةةرذم -اًمتجرسمةة٦مٕ -ن "اًمتجرسمةة٦م شمّمةةٌ ﻫةةل
إؾم٤مس اًمّمة٤مًم إلدرا اعمقوةققمل اًم٘مة٤مئؿ ظمة٤مرج اًمةذات ،إذ ﻫةذا اعمقوةققمل  -ذم
اًمٕمٚمقم اإلٟمً٤مٟمٞم٦م ظم٤مص٦م اًمت٤مريخ  -إٟمً٤مين حيٛمؾ شمِم٤مهب٤مت ُمـ ُمالُم اًمتجرسمة٦م إصةٚمٞم٦م
قمٜمد اًمذات اعمدريم٦م ،وﻫذا ُم٤م يِمػم إًمٞمةف ديٚم ةل سم٢مقمة٤مدة ايمتِمة٤م (إٟمة٤م) ذم (إٟمة٧م) أو
()3

إؾم٘م٤مط  projectionاًمذات ذم ؿمخص أو قمٛمؾ" .
وذم اًمٌٜمٞمةة٦م اًمٚمٖمقيةة٦م يتقاصةةؾ إومةةرادُ ،متٗم٘مةةلم قمةةغم أروةةٞم٦م ُمِمةةؽميم٦م ٓ ختٚمةةق ُمةةـ
اًمتٓم٤مسمؼ "وﻫذا ٓ يٛمٜمع ُمـ أن حيتٗمظ إومةراد ذم اًمقىمة٧م ذاشمةف وُمةع اًمتقاصةؾ سم٤معمًة٤موم٦م،
وأن ي١ميمدوا ُم٘م٤مسمؾ سمٕمْمٝمؿ اًمٌٕمض ﻫقي٦م إٟم٤م اًمتل يٕمؼم قمٜمٝم٤م ُم٤م ﻫةق ُمِمةؽم وُمة٤م ي٘مةقم
قمغم اًمّمالطمٞم٦م اعمِمؽميم٦م ًمٚمرُمقز اًمٚمٖمقية٦م يٛمٙمةـ ُمةـ وضمةقد آصمٜمةلم ذم واطمةد ،اًمتٓمة٤مسمؼ
اعمتٌ٤مدل واًمتٛمًؽ سم٤مًمالﻫقية٦م ًمٚمقاطمةد ُمةع أظمةر ،ذم اًمٕمالىمة٦م احلقارية٦م شمتك٘مةؼ قمالىمة٦م
()3

()2

دي٤مًمٙمتٞمٙمٞم٦م ًمٚمٕم٤مم واخل٤مص دون أن يتؿ ٟمًٞم٤من ﻫقي٦م إٟم٤م" .
وﻫذا اًمتكٚمٞمؾ اعمقوققمل ٓ ي٘مّمد سمةف رضورة اًمتٕمٌةػم قمةـ ذات اعمٌةدع ،وًمٙمٜمةف
يٕمؼم قمـ دمرسم٦م احلٞم٤مة اًمتل يًتٗمٞمد ُمٜمٝم٤م ويتٌٜم٤مﻫ٤م وﻫق ذم طم٘مٞم٘متف -أي اعمٌدع -ىمةد دمة٤موز
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ــــــ
( )2اٟمٔمر :إؿمٙم٤مًمٞم٤مت اًم٘مرا ة وآًمٞم٤مت اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص .11
( )1اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.11
( )4دي٤مًمتٙمٞمؽ (امجدًمٞم٦م) اًمدي٤مًمٙمتٞمؽ ﻫةق اعمةٜمٝم٩م اًمةذي ي٘مةقم قمةغم ىمْمةٞم٦م حتتةقي ٟم٘مٞمْمةٝم٤م وشمٔمةؾ ﻫةذه اًم٘مْمةٞم٦م
وٟم٘مٞمْمٝم٤م ذم رصاع ُمًتٛمر ًمٞمت٠مًمػ ُمٜمٝم٤م ٟم٘مٞمض صم٤مًم٨م ،وﻫةذا اًم ٤مًمة٨م ئمٝمةر ًمةف ٟم٘مةٞمض راسمةع ويًةتٛمر سمٞمةٜمٝمام
اًمٍماع ًمٞمتة٠مًمػ ُمةٜمٝمام ٟم٘مةٞمض آظمةر ،وﻫٙمةذا إمم ُمة٤م ٓ هن٤مية٦م ،راضمةع اعمٜمٓمةؼ وادم٤مﻫ٤مشمةف اًم٘مديٛمة٦م واحلدي ة٦م
واعمٕمةة٤مرصة د/ؾمةةٕمد اًمةةديـ اًمًةةٞمد صةة٤مًم ص ،234اعمٕمجةةؿ اًمٗمٚمًةةٗمل دُ/مّمةةٓمٗمك طمًةةٞمٌ٦م ص،213
واعمٕمجؿ اًمٗمٚمًٗمل عمراد وﻫٌ٦م ص.143
( )3اعمٕمروم٦م واعمّمٚمك٦م ،يةقرضمـ ﻫ٤مسمرُمة٤مس شمرمجة٦م طمًةـ صة٘مرُ ،مراضمٕمة٦م إسمةراﻫٞمؿ احلةديري ،اعمجٚمةس إقمةغم
ًمٚم ٘م٤موم٦م ،اًم٘م٤مﻫرة ،ط 1001 2ص.211
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ذاشمٞمتف ومال يٕمؼم قمـ ٟمٗمًف وشمٕمٚمؼ سم٤مًمٚمٖم٦م اًمتةل ﻫةل أداة ُمقوةققمٞم٦م طم٤مًمة٦م اًمتٕمٌةػم إدي،
وم٤مًمتٕمٌػم قمـ دمرسم٦م احلٞم٤مة جيد هب٤م أرىمك طم٤مٓشمف ذم اًمتٕمٌػم إدي سمؾ ﻫق أقمٔمؿ ىمةدرة ُمةـ
مجٞمع اًمتٕمٌػمات اًمٗمٜمٞم٦م ًم٘مدرشمف قمغم اإلومّمة٤مح قمةـ اًمتجرسمة٦م اًمداظمٚمٞمة٦م ًمإلٟمًة٤من ،سمٕمٙمةس
سم٘مٞم٦م اًمٗمٜمقن .إن دمرسم٦م احلٞم٤مة سمٜم٤م قمغم شم٠مؾمةٞمس ديٚم ةل ي ُمِمةؽم سمةلم اعمتٚم٘مةل واًمةٜمص
إدي ،وﻫل وإن يم٤مٟم٧م ذاشمٞم٦م قمٜمد اعمتٚم٘ملم إٓ أهن٤م ُمقوةققمٞم٦م ذم اًمٕمٛمةؾ إدي .سمًةٌ٥م
اًمقؾمٞمط اعمِمؽم سمٞمٜمٝمام أٓ وﻫل اًمٚمٖم٦م ،واًمًة١مال اًمةذي يٓمرطمةف ديٚم ةل ﻫٜمة٤م :يمٞمةػ شمةتؿ
قمٛمٚمٞم٦م ومٝمؿ احلٞم٤مة ُمـ ظمالل قمٛمؾ أدي؟

()8

"إهن٤م شمتؿ ُمـ ظمالل ُمٕم٤ميِم٦م اًمتجرسم٦م اًمتل يٕمؼم قمٜمٝم٤م اًمٜمص ،وذم ﻫذه اعمٕم٤ميِم٦م ي ػم
ومٞمٜم٤م اًمٜمص إدي  -قمةـ ـمريةؼ اًمٕمةرض اًمتخةٞمكم احلةل ًمٚمتجرسمة٦م  -أطم٤مؾمةٞمس وأومٙمة٤مرا
وُمقاىمػ وادم٤مﻫ٤مت ُمتْمٛمٜم٦م ذم دمرسمتٜم٤م اًمذاشمٞم٦م ،وذم ﻫذه اإلصم٤مرة يٙمٛمـ امج٤مٟم٥م إقمٔمةؿ
ُمـ اًمٙمٜمز اًمذي ٟمكّمؾ قمٚمٞمف ُمـ اًمِم٤مقمر .إهن٤م شمٗمًة اعمجة٤مل ًمٚمٙمِمةػ قمةـ ُمةدى حتةدد
دمرسمتٜم٤م اًمذاشمٞم٦م وقمدم اشمًة٤مقمٝم٤م وﻫةل ُ -مةـ صمةؿ  -شمٗمةت اعمجة٤مل واؾمةٕم٤م إلدرا طم٤مضمتٜمة٤م
()3

ًمالٟمٗمت٤مح قمغم قم٤ممل اًمٜمص" .
إن ٟمٍم أسمق زيد وﻫق يٕمرض ومٙمرة ديٚم ل حية٤مول اًمؽميمٞمةز قمةغم (اًمتجرسمة٦م) ًمتٙمةقن
 3002حبث
 002حبث
 2حبث

ﻫل اًمقؾمٞمط سملم اًم٘م٤مرئ واًمٜمص ُمـ ظمالل اًمٚمٖم٦مُ ،مع أن اًمتجرسم٦م ﻫٜم٤م ًمٞمً٧م ُمقوةققمٞم٦م
وًمٙمٜمٝم٤م شمتٕمٚمؼ سمٙمؾ ؿمخص ومٞمام يٕمٞمِمف ﻫق ،وسم٤مًمت٤مزم وم٢من دمرسم٦م ديٚم ل ﻫةل أيْمة٤م ٓ شم٘مةدم
ؿمٞما٤م ًمٚمٛمٗمن أو اًم٘م٤مرئ طمتك وًمق شم٘مٛمص وقم٤ميش اًمتجرسم٦م اًمتل يٕمؼم قمٜمٝم٤م اًمٜمصٕ ،هنة٤م
ؾمتٌ٘مك دمرسم٦م ذاشمٞم٦م وًمٞمً٧م ُمقوققمٞم٦م.
ﻫةةذا ومةةٞمام يتٕمٚمةةؼ سمج٤مٟمةة٥م اًمتجرسمةة٦م اعمٕم٤مؿمةة٦م قمٜمةةد ديٚم ةةل أُمةة٤م ُمةة٤م يتٕمٚمةةؼ سمةة٤معمٗمٝمقم
اًمت٤مرخيل 6ومٞم٘مرر أسمق زيد أن ديٚم ل يرى أن اإلٟمً٤من يم٤مئـ شم٤مرخيل أي أٟمف يٗمٝمؿ ٟمٗمًةف ُمةـ
ظمالل اًمتج٤مرب اعمقوققمٞم٦م ًمٚمكٞم٤مة ،وم٤مًمت٤مريخ ًمٞمس ىم٤مسمٕم٤م ﻫٜم٤م ذم اعم٤ميض وًمٙمٜمةف ُمٕمٓمةك

ــــــ

( )2اٟمٔمر :إؿمٙم٤مًمٞم٤مت اًم٘مرا ة وآًمٞم٤مت اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.12
( )1اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.13
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ُمتٖمػم يتٖمػم سمتٖمػم ومٝمٛمٜم٤م ًمف ذم يمؾ قمٍم وذًمؽ ُمـ ظمالل ُم٤م يتٌ٘مك ًمٜم٤م ُمةـ شمٕمٌةػمات قمٜمةف
ويمٚمام شمِم٤مهب٧م امجقاٟم٥م اعمقوققمٞم٦م سملم احل٤مرض واعم٤ميض يمٚمام يم٤من ومٝمٛمٜم٤م ًمٚمةاميض أومْمةؾ.

()8

ي٘مقل ٟمٍم أسمق زيد" :إن ومٝمٛمٜم٤م ًمٚمٜمّمقص إدسمٞم٦م  -ؾمقا شمٚمؽ اًمتةل شمٜمتٛمةل ًمٚمةاميض أم
شمٚمؽ اًمتل شمٜمتٛمةل ًمٚمكة٤مرض  -قمةـ ـمريةؼ ُمٕم٤ميِمة٦م دمرسمة٦م احلٞمة٤مة ومٞمٝمة٤م ية١مدي سمٜمة٤م إمم ومٝمةؿ
أومْمؾ ًمٚماميض واحل٤مرض ُمٕم٤م ،وﻫذا سمدوره يٕمدل ُمـ ومٝمٛمٜم٤م أين ٕٟمٗمًٜم٤م ،وﻫٙمذا يٗمٝمةؿ
اإلٟمً٤من ٟمٗمًف ُمـ ظمالل اًمت٤مريخ سم٤مقمتٌ٤مره قمٛمٚمٞم٦م ُمًتٛمرة ُمـ اًمٗمٝمؿ واًمت٠مويؾ".

()3

وسمٜم٤م قمغم ومٝمؿ ديٚم ل ًمٚمتجرسم٦م احلٞمة٦م أو عمٕمٜمةك اًمتة٤مريخ حتديةدا وم٢مٟمةف يةدور داظمةؾ
اًمدائرة اًمت٠مويٚمٞم٦م وٓ يٕمةؽم سمة٤معمٕمٜمك اًم ٤مسمة٧م ؾمةقا ذم اًمٜمّمةقص إدسمٞمة٦م أو ذم احلةدث
اًمت٤مرخيل ٕن اعمٕمٜمك قمٜمده ي٘مقم قمغم جمٛمققم٦م ُمتٖمػمة ُمـ اًمٕمالىم٤مت سم٘مةدر شمٖمةػم دمرسمتٜمة٤م ذم
احلٞم٤مة وشم٠مصمرﻫ٤م سم٤مٔوم٤مق وآطمتامٓت امجديدة اًمتل يٗمتكٝم٤م ًمٜم٤م اًمٕمٛمؾ ُمةـ ومٝمٛمٜمة٤م ًمٚمٕمٛمةؾ
ٟمٗمًف ،إن اًمٕمالىم٦م سمةلم اعمٗمنة واعمة٤مدة اًمتةل ي٘مةع قمٚمٞمٝمة٤م اًمتٗمًةػم ُمتٖمةػمة أيْمة٤م ذم اًمزُمة٤من
واعمٙم٤من وم٤معمٕمٜمك ذم إدب واًمتة٤مريخ ًمةٞمس ُمٕمٜمةك ُمقوةققمٞم٤م وٓ ذاشمٞمة٤م وًمٙمٜمةف ُمٕمٜمةك ذم
()2

طم٤مًم٦م ُمـ اًمتٖمةػم اًمةدائؿ " .وُمة٤مدام ديٚم ةل ىمةد وطمةد سمةلم اًمةٜمص ودمرسمة٦م احلٞمة٤مة ومٛمةـ
اعمٜمٓم٘مل أن ي١مُمـ سمتٖمػم اعمٕمٜمك ُمع شمٖمػم أومؼ دمرسمة٦م اعمٗمنة سم٤مقمتٌة٤مره ٟم٘مٓمة٦م اًمٌداية٦م ًمٚمٗمٝمةؿ،
()3

 3002حبث
 002حبث
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ؾمقا ذم إدب أو اًمت٤مريخ" .
إن ٟمٍمة أسمةةق زيةةد ؾمةةٞمتقىمػ أُمةة٤مم ﻫةةذا اعمتٖمةةػم وﻫةةق (شمٖمةةػم اعمٕمٜمةةك ُمةةع شمٖمةةػم أومةةؼ
اًمتجرسم٦م) وؾمٞمٕمتؼم ﻫذا آىمتٜم٤مص أومْمؾ ُم٤م يٛمٙمـ أن خيرج سمف ُمةـ ومٙمةرة ديٚم ةل ،طمٞمة٨م
أن ديٚم ل ووع (دمرسم٦م احلٞم٤مة) إومؼ اًمراﻫـ ًمٚمٛمٗمنة ذم دائةرة اًمْمةق  ،وًمٙمٜمةف سم٤معم٘م٤مسمةؾ
أىمَم ذاشمٞم٦م اعمٌدع.
ــــــ
( )2اٟمٔمر :إؿمٙم٤مًمٞم٤مت اًم٘مرا ة وآًمٞم٤مت اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.14
( )1اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.14
( )4اٟمٔمر :اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.15
( )3اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.15
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ًم٘مد ًمٗم٧م ديٚم ل ًمٚمدور اإلجية٤مي اًمةذي ي٘مدُمةف اعمٗمنة ذم ومٝمةؿ اًمةٜمص ،سم٤مقمتٌة٤مر أن
قمٛمٚمٞم٦م شمٗمًػم اًمٕمٛمؾ إدي قمٛمٚمٞم٦م شمٗم٤مقمؾ ظمالق سملم اًمٜمص وأومؼ اعمٗمن.

()8

إن دمرسم٦م ديٚم ةل ٓ شم٘مةدم ضمديةدا ذم قمالىمة٦م اعمٗمنة سمة٤مًمٜمص ومٌتقطمٞمةده سمةلم اًمٕمٛمةؾ
إدي ودمرسمةة٦م احلٞمةة٤مة أهمٗمةةؾ ظمّمقصةةٞم٦م اًمٕمٛمةةؾ إدي ،يمةةام أن إﻫةةداره ًمذاشمٞمةة٦م اعمٌةةدع
حلً٤مب اًمتجرسم٦م دمٕمؾ دمرسم٦م ُمٌدع ودمرسم٦م ُمٌدع آظمر ﻫل ٟمٗمس اًمٌم ٕن اًمتجةرسمتلم ذم
هن٤مي٦م إُمر دمرسم٦م احلٞم٤مة ،وٟم٤مىمٚمت٤من ًمةٜمٗمس اًمتجرسمة٦م ومكًة٥م .وذم اعم٘م٤مسمةؾ شم٘مةدُم٤من ظمٓمةقة
ٓومت٦م ومٞمام يتٕمٚمؼ سمتٖمػم اعمٕمٜمك وُم٘م٤مرسمت٦م اًمت٤مرخيٞم٦م.
وُمـ ضمٝم٦م أظمرى وم٢من ديٚم ل "ىمد ضمةدد ُمنمةوع اارُمٜمٞمقـمٞم٘مة٤م اًمٕم٤مُمة٦م وظمٓمةك هبة٤م
ظمٓمقات يمٌػمة إمم إُم٤مم ًم٘مةد ووةٕمٝم٤م ذم أومةؼ " اًمت٤مرخيٞمة٦م" اًمةذي أطمةرزت ومٞمةف شمٓمةقرا
ﻫ٤مُم٤م ومٞمام سمٕمدً ،م٘مد أرؾمك إؾمس ًمتٗمٙمػم ﻫٞمدضمر ذم زُم٤مٟمٞم٦م اًمٗمٝمؿ اًمةذال .وُمةـ اعمٛمٙمةـ
()3

أن ٟمٕمد دًم ٤مي سمكؼ أسم٤م "اإلؿمٙم٤مًمٞم٦م" اًمت٠مويٚمٞم٦م اعمٕم٤مرصة" .
إذا يمة٤من ؿمةةٚمػم ُمةة٤مظمر ىمةةد اﻫةةتؿ ذم ﻫرُمٜمٞمقـمٞم٘مٞمتةةف سمةة٤معم١مًمػ وىمّمةةده ومةة٢من اعمرطمٚمةة٦م
اًمت٤مًمٞم٦م واًمتل يٛم ٚمٝم٤م ُم٤مرشمـ ﻫٞمدضمر ؾمتت٘مدم ظمٓمقة ًمألُم٤مم ذم قمالىم٦م اًم٘م٤مرئ سم٤مًمٜمصً .م٘مد
يم٤من ﻫٞمدضمر حمٔمقفم٤م سمقضمقد أؾمت٤مذه إدُمقٟمد ﻫقهل اًمةذي اظمتٍمة قمٚمٞمةف اًمٌكة٨م قمةـ
 3002حبث
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ُمٜمٝم٩م يٙمِمػ ًمف احلٞم٤مة ُمـ ظمةالل احلٞمة٤مة ٟمٗمًةٝم٤م ومقضمةد قمٜمةد أؾمةت٤مذه ُمةذﻫ٥م اًمٔم٤مﻫرية٦م
(اًمٗمٞمٜمقُمٞمٜمقًمقضمٞم٤م) وﻫل قمغم طمد شمٕمٌػم ُمٓم٤مع صٗمدي "ُمٜمٝم٩م أيم ر ُمٜمةف ُمةذﻫٌ٤م ،وﻫةد
يمؾ ُمٜمٝم٩م أٓ ي٘مدم ًمٜم٤م طم٘م٤مئؼ ضم٤مﻫزة ،وًمٙمٜمف يْمٕمٜم٤م قمغم درب احل٘مٞم٘م٦م وﻫةذا اًمةدرب ذم
رأي اًمٗمٞمقُمٞمٜمقًمقضمٞمةة٤م ﻫةةق إقمةة٤مدة اًمّمةةٚم٦م اًمؼمياةة٦م ُمةةـ أيةة٦م ُمٕمرومةة٦م ُمّمةةٓمٜمٕم٦م سمةةلم اًمةةققمل
()2

واًمٕم٤ممل" .
ــــــ
( )2إؿمٙم٤مًمٞم٤مت اًم٘مرا ة وآًمٞم٤مت اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.40
( )1ومٝمؿ اًمٗمٝمؿُ ،مدظمؾ إمم اارُمٜمٞمقـمٞم٘م٤م (ٟمٔمري٦م اًمت٠مويؾ ُمـ أومالـمقن إمم ضم٤مداُمر) قم٤مدل ُمّمٓمٗمك ص.204
( )4اؾمؽماشمٞمجٞم٦م اًمتًٛمٞم٦م ذم ٟمٔم٤مم إٟمٔمٛم٦م اعمٕمرومٞم٦مُ ،مٓم٤مع صةٗمديُ ،مريمةز اإلٟمةام اًم٘مةقُمل ،سمةػموتً/مٌٜمة٤من ط2
 ،2542ص.23
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ﻫذا اعمٜمٝم٩م يٛمٙمـ ُمـ ظمالًمف شمٗمًػم قمٛمٚمٞم٦م اًمقضمقد ذم اًمقضمةقد اإلٟمًة٤مين سمٓمري٘مة٦م
شمٙمِمػ قمـ اًمقضمةقد ٟمٗمًةف .وﻫٞمةدضمر يٕمتةؼم اًمٗمٞمٜمقُمٞمٜمقًمقضمٞمة٤م قمٜمةد ﻫةقهل ﻫةل ذااة٤م
اارُمٞمٜمقـمٞم٘م٤م ويرى "أن اعمٜمٝم٩م اًمٔم٤مﻫري ي٘مقم قمغم أؾم٤مس شمر إؿمٞم٤م ًمتتجغم أو شمٔمٝمر
يمام ﻫل دون ومةرض ُم٘مقٓشمٜمة٤م قمٚمٞمٝمة٤مً ،مًةٜم٤م ٟمكةـ اًمةذيـ ٟمِمةػم ًمألؿمةٞم٤م أو ٟمةدريمٝم٤م ،سمةؾ
إؿمٞم٤م ٟمٗمًٝم٤م شمٙمِمػ ًمٜم٤م ٟمٗمًٝم٤م ،إن إصؾ احل٘مٞم٘مل ًمٚمٗمٝمؿ اًمّمةكٞم ﻫةق أن ٟمًتًةٚمؿ
ًم٘مقة اًمٌم ًمٞمٙمِمػ ًمٜم٤م قمـ ٟمٗمًف".

()8

وٓ ؿمؽ أن ﻫذا اًمٙمِمػ يتؿ ُمـ ظمالل اًمٚمٖم٦م (اًمٙمالم) وﻫٞمدضمر يٜمٔمةر إمم اًمٚمٖمة٦م
سم٠مهن٤م شمٕمؼم قمةـ اعمٕمٜمقية٦م اًم٘م٤مئٛمة٦م سمةلم إؿمةٞم٤م وم٤مًمٚمٖمة٦م شمةتٙمٚمؿ ُمةـ ظمةالل اإلٟمًة٤من وًمةٞمس
اإلٟمً٤من ﻫق اًمذي يًتٕمٛمٚمٝم٤م "وسمام أن اًمٚمٖم٦م ﻫل جمة٤مل اًمٗمٝمةؿ واًمتٗمًةػم ،وم٤مًمٕمة٤ممل يٙمِمةػ
ٟمٗمًف ًمإلٟمً٤من ُمـ ظمالل قمٛمٚمٞم٤مت ُمًتٛمرة ُمةـ اًمٗمٝمةؿ واًمتٗمًةػمً ،مةٞمس ُمٕمٜمةك ذًمةؽ أن
اإلٟمً٤من يٗمٝمؿ اًمٚمٖم٦م ،سمؾ سم٤مٕطمرى اًم٘مقل إٟمف يٗمٝمؿ ُمـ ظمالل اًمٚمٖم٦م ،اًمٚمٖم٦م ًمٞمً٧م وؾمٞمٓم٤م
سملم اًمٕم٤ممل واإلٟمً٤من ،وًمٙمٜمٝم٤م فمٝمقر اًمٕم٤ممل واٟمٙمِم٤مومف سمٕمد أن يمة٤من ُمًةتؽما ،إن اًمٚمٖمة٦م ﻫةل
()3

اًمتجكم اًمقضمقدي ًمٚمٕم٤ممل" .
وم٤مًمٕمٛمؾ إدي سمٜم٤م قمغم ﻫذا يٙمقن دمرسمة٦م وضمقدية٦م وٓ يٙمةقن شمٕمٌةػما قمةـ طم٘مٞم٘مة٦م
 3002حبث
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 2حبث

داظمٚمٞم٦م شمٜم٘مؾ ًمٜمة٤م ُمِمة٤مقمر اعم١مًمةػ أو دمرسمتةف ،واًمةٜمص سم٤مًمتة٤مزم ُم ٚمةف ُم ةؾ اًمٚمٖمة٦م واًمٕمة٤ممل ٓ
يٛمٙمـ اًمٜمٔمر إًمٞمف سم٤مقمتٌ٤مره ذاشمٞم٤م أو ُمقوققمٞم٤م سمؾ ﻫق ُمِم٤مريم٦م ،أي دمرسم٦م وضمقدية٦م ُمتٕم٤مًمٞمة٦م
قمـ اًمذاشمٞم٦م واعمقوققمٞم٦م.
ي٘مقل أسمق زيد" :وذم ومٝمؿ اًمٜمص وشمٗمًػمه ٓ ٟمٌدأ ُمـ ومراغ سمةؾ ٟمٌةدأ -يمةام ذم ومٝمةؿ
()2

اًمقضمقدُ -مـ ُمٕمروم٦م أوًمٞم٦م قمـ اًمٜمص وٟمققمف" .ومال يٛمٙمـ أن يٙمقن ﻫٜمة٤م ٟمةص ظمة٤مل
ُمـ شمّمقر قمٜمف أي٤م يم٤منٕ 6ن اًمةٜمص ذم مجٞمةع طم٤مٓشمةف ٓ يٛمٙمةـ أن يٙمةقن ظمة٤مرج طمةدود

ــــــ

( )2إؿمٙم٤مًمٞم٤مت اًم٘مرا ة وآًمٞم٤مت اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.41
( )1اعمرضمع اًمً٤مسمؼ ص.41
( )4اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.44

235

نصز أبو سيد ومنوذى يف التعامل مع الرتاخ (دزاض٘ حتلٔلٔ٘ ىكدٓ٘)

الباب األول

اًمزُمة٤من واعمٙمة٤من ،ومٜمٚمت٘مةل سمة٤مًمٜمص وىمةد أطمٓمٜمة٤مه سمٛمجٛمققمة٦م ُمةـ إؾمةاٚم٦م مت ةؾ إؾمةة٤مس
اًمقضمقدي ًمٗمٝمؿ اًمٜمص وُمـ صمؿ شمٗمًػمه.

()8

ُمـ ﻫٜم٤م ٟمٗمٝمؿ يمٞمػ قمد قمكم طمرب ﻫٞمدضمر "أول ُمـ اؾمتخدم اًمت٠مويؾ قمغم صةٕمٞمد
اٟمٓمقًمقضمل واقمتؼمه اعمٜمٝم٩م اًمّم٤مًم ًمنمح ُمٕمٜمك اًمٙم٤مئـ ...وًماـ ص ذًمةؽ سم٤مًمٜمًةٌ٦م إمم
اًمقضمقد ،وم٢مٟمف يّم أيْم٤م سم٤مًمٜمًٌ٦م إمم اًمةٜمص اًمٗمٚمًةٗمل اًمةذي ﻫةق ُمٌكة٨م ذم اًمقضمةقد".
()3

وﻫذا يؼمر رومض ﻫٞمدضمر ًمٗمٙمرشملم إطمداه٤م ذم اًمٗمٚمًٗم٦م اًمٖمرسمٞم٦م ،واًم ٤مٟمٞم٦م قمٜمةد أؾمةت٤مذه

ﻫقهل ،أُم٤م إومم :وم٘مد رومض ذم ٟمٔمري٦م اًمقضمقد اًمٖمرسمٞم٦م إقمٓم٤م ﻫ٤م اًمقضمةقد دورا صم٤مٟمقية٤م
وذم اعم٘م٤مسمؾ اقمتٌ٤مرﻫ٤م اإلٟمً٤من حمقر اًمقضمقد.
وأُم٤م اًم ٤مٟمٞم٦م :رومْمف ًمٗمٙمرة اًمققمل اًمذال قمٜمد أؾمت٤مذه ﻫقهل واقمتؼمﻫ٤م ﻫل ٟمٗمًٝم٤م
ذاشمٞم٦م يم٤مٟم٧م .ومرومض ﻫٞمدضمر ﻫ٤مشملم اًمٗمٙمرشملم ًمٙمقٟمف يرى أن وقمل اإلٟمً٤من ًمقضمةقده ﻫةق
اًمٓمريؼ ًمٗمٝمؿ ـمٌٞمٕم٦م اًمقضمقد ،وﻫةذا اًمٗمٝمةؿ ُمتٖمةػم ًمةٞمس صم٤مسمتة٤م ،وًمٙمٜمةف ومٝمةؿ يتِمةٙمؾ ُمةـ
ظمةةالل شمٕمةةدد اًمتجةة٤مرب اًمتةةل يقاضمٝمٝمةة٤م اإلٟمًةة٤من ذم طمٞم٤مشمةةف .يمةةام إن ﻫةةذا اًمٗمٝمةةؿ يتٙمةةقن
شمدرضمٞم٤م ذم اًمت٤مريخ ،ومٝمق ومٝمؿ شمة٤مرخيل يٜمٛمةق ذم ُمقاضمٝمة٦م اًمٔمةقاﻫر ،ومة٤مًمٗمٝمؿ ٓ ي٘مةقم قمةغم
أؾمةة٤مس اعم٘مةةقٓت اإلٟمًة٤مٟمٞم٦م وًمٙمٜمةةف ومٝمةةؿ يٜمٌةةع ُمةةـ دمةةكم اًمٌمة اًمةةذي ٟمقاضمٝمةةف أي ُمةةـ
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احل٘م٤مئؼ اًمتل ٟمدريمٝم٤م ،ذم فمؾ قمٛمٚمٞم٦م ُمًتٛمرة حي٘م٘مٝم٤م اًمقضمةقد اإلٟمًة٤مين ُمةـ ظمةالل ومٝمةؿ
اًمٔمقاﻫر واًمقضمقد ذم ٟمٗمس اًمقىمة٧م ،ومة٤مًمٗمٝمؿ إذن ؿمةٙمؾ ُمةـ أؿمةٙم٤مل اًمقضمةقد ذم اًمٕمة٤ممل
وﻫق يًٌؼ يمؾ ومٕمؾ وضمقدي ذم ﻫذا اًمٕم٤ممل.

()2

وﻫٞمدضمر يرى ذم اًمٕم٤ممل "اًمقؾمط احلٞمقي ًمٚمقضمقد اإلٟمًة٤مين اًمتة٤مرخيل ...ورأى ذم
شم٤مرخيٞمتف وزُم٤مٟمٞمتف ُمٗم٤مشمٞم ًمٗمٝمؿ ـمٌٞمٕم٦م اًمقضمقد ،وم٤مًمقضمقد يمام يٙمِمػ قمـ ٟمٗمًف ذم اخلؼمة
اعمٕم٤مؿم٦م يٜمدّ قمـ اًمتّمقر اًمٕم٘مكم وقمـ اعم٘مقٓت اًمال زُم٤مٟمٞم٦م ًمٚمتٗمٙمػم اًمذﻫٜمل اعمتٛمريمز قمةغم

ــــــ

( )2اٟمٔمر :إؿمٙم٤مًمٞم٤مت اًم٘مرا ة وآًمٞم٤مت اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.44
(ٟ )1م٘مد اًمٜمص ،قمكم طمرب ،ص.202
( )4اٟمٔمر :إؿمٙم٤مًمٞم٤مت اًم٘مرا ة وآًمٞم٤مت اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.41 ،42
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إومٙمة٤مر وطمةةدﻫ٤م ،إن اًمقضمةقد ﻫةةق اًمًةجلم اعمكجةةقب واعمٜميسة ًمٚمٛم٘مةةقٓت اًمًةةٙمقٟمٞم٦م
اًمٖمرسمٞم٦م ،واًمذي يم٤من ﻫٞمدضمر ي٠مُمؾ ذم إـمالق هاطمف".

()8

ذم فمؾ ﻫذا اًمٗمٝمؿ اًمقضمقدي ًمٚمٛمٕمروم٦م ٟمجةد ﻫٞمةدضمر يٕمتةؼم اًمٗمٝمةؿ واًمقضمةقد ؿمةٞما٤م
واطمدا ،وًمٞمس ًمٚمٖم٦م أي ـم٤مسمع إٟمًة٤مين سمةؾ ﻫةل قمٌة٤مرة قمةـ ـم٤مىمة٦م وضمقدية٦م شمٜمةتٔمؿ وضمةقد
اًمٕم٤ممل واإلٟمً٤من ُمٕم٤م.
وُمـ ﻫٜم٤م يم٤من ٓسمد ُمـ اؾمت٘مالل اًمٕمٛمؾ اًمٗمٜمل أو إدي قمـ ُمٌدقمف "ويّمٌ ومٝمةؿ
اًمٕمٛمةةؾ اًمٗمٜمةةل وإدي سم٤مًمتةة٤مزم ُمٝمٛمةة٦م وضمقديةة٦م شم ةةري اًمقضمةةقد اإلٟمًةة٤مين ذم اًمٕمةة٤ممل وومٝمةةؿ
اإلٟمً٤من اذا اًمقضمقد ،إن اًمٜمص إدي واًمٕمٛمؾ اًمٗمٜمل قم٤مُم٦م ٓ يٗمّمة قمةـ رؤية٦م اعمٌةدع
ًمقاىمع حمدد ذم حلٔم٦م شم٤مرخيٞمة٦م حمةددة شمتجة٤موز -ذم اًمٗمةـ اًمٕمٔمةٞمؿ -إـمة٤مر اخلة٤مص ًمٚمٕمة٤مم،
وًمٙمٜمف يٗمّم قمـ اًمقضمقد سمٛمٕمٜم٤مه اًمٗمٚمًٗمل ،وﻫٙمذا يتقطمةد اًمٗمةـ سم٤مًمٗمٚمًةٗم٦م ذم ُمٝمٛمةتٝمام
()3

اًمقضمقدي٦م" ويّمٌ اًمٜمص سمٕمد ذًمؽ ُمٕمؼما قمـ طم٘مٞم٘م٦م وضمقدي٦م يٕمٞمِمٝم٤م اعمتٚم٘مل.
يتٗمؼ ضم٤مداُمر وﻫٞمدضمر قمغم" :أن اًمٗمٝمؿ ومٕمةؾ شمة٤مرخيل ،أي أن اًمةٜمص ٓ يٗمٝمةؿ إٓ
ذم ؾمٞم٤مق ُمتٓمٚمٌ٤مت اًمٕمٍم 6واةذا ومة٤مًمٗمٝمؿ يةرشمٌط دائةام سمة٤مًمزُمـ احلة٤مرض ،وٓ وضمةقد ًمةف
ظم٤مرج اًمت٤مريخ ،وأن اعمٗمن ًمف ومٝمؿ خيتص سمٕمٍمه جي٥م أن ٓ يٜمٗمؽ قمٜمف -سمؾ ٓ يًتٓمٞمع
 3002حبث
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ذًمؽً -مٞم٘مقم سمتٗمًػم اًمٜمص ـمٌةؼ ومٝمةؿ اًمٕمٍمة اًمًة٤مسمؼ ،وًمةذًمؽ ومة٤مًمٗمٝمؿ ذم ﻫرُمٜمقـمٞم٘مة٤م
()2

ضم٤مداُمر يٓمٚمؼ قمٚمٞمف" :اًمزُمٜمٞم٦م اًمت٤مرخيٞم٦م امجذري٦م" .
وي٘مقل ضم٤مداُمر " :يٜمٌٖمل ًمٗمـ اًمت٠مويؾ أن يٜمٓمٚمؼ ُمـ ُمً٠مًم٦م أن اًمٗمٝمةؿ ﻫةق اًمقضمةقد
()3

ذم قمالىمتف ُمع اًمٌم ٟمٗمًف اًمذي ئمٝمر قمؼم اًمؽماث" إهنةام يٜمٓمٚم٘مة٤من ُمةـ ٟمٗمةس اإلـمة٤مر
ــــــ

(ُ )2مدظمؾ إمم اارُمٜمٞمقـمٞم٘م٤م ،قم٤مدل ُمّمٓمٗمك ،ص.235
( )1إؿمٙم٤مًمٞم٤مت اًم٘مرا ة وآًمٞم٤مت اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.43
( )4ذم طمدود ومت اًمٜمص ًمٚمت٠مويؾ وحوـمف ،قمٌةد اًمٕمة٤مزم اًمٕمٌةدوين جمٚمة٦م" :اعمٜمٓمٚمةؼ امجديةد" ،قمةدد.1002 ،5
ص ،32واٟمٔمر إؿمٙم٤مًمٞم٤مت اًم٘مرا ة وآًمٞم٤مت اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.31
(ُ )3مدظمؾ إمم أؾمس اًمت٠مويؾ ،هم٤مداُمػم ،شمرمج٦م :حمٛمةد ؿمةقىمل اًمةزيـ ،جمٚمة٦م" :ومٙمةر وٟم٘مةد" ،اًمٕمةدد.2555 22
ص.52
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اًمٗمٚمًٗمل اعمتٕمٚمؼ سم٤مًمقضمقد ومٛمٕمْمٚم٦م اًمٗمٝمؿ قمٜمد ضم٤مداُمر ُمِمٙمٚم٦م وضمقدي٦مً ،مذًمؽ يٌدأ يمةام
سمدأ ﻫٞمدضمر سمًة١مال ومٚمًةٗمل ﻫةقُ :مة٤م قمالىمة٦م اًمٗمٝمةؿ سمتجرسمتٜمة٤م اًمٙمٚمٞمة٦م اًمتةل شمتجة٤موز إـمة٤مر
اعمٜمٝم٩م سمٛمٕمٜم٤مه اًمٕمٚمٛمل؟
وﻫٜم٤م خيتٚمػ ضم٤مداُمر قمـ ديٚم ل اًمذي يمة٤من يٌكة٨م قمةـ ُمةٜمٝم٩م ًمإلٟمًة٤مٟمٞم٤متٟٕ ،مةف
يٌك٨م قمـ حم٤موًم٦م ًمٗمٝمةؿ اًمٕمٚمةقم اإلٟمًة٤مٟمٞم٦م قمةغم طم٘مٞم٘متٝمة٤م سمٖمةض اًمٜمٔمةر قمةـ اعمةٜمٝم٩م ٕن
اعمٜمٝم٩م ًمـ جيٞم٥م إٓ قمغم إؾماٚم٦م اًمتل يٓمرطمٝم٤م وم٘مط .ومٛمٜم٤مﻫ٩م اًمٕمٚمقم اًمٓمٌٞمٕمٞمة٦م ٓ يٛمٙمةـ
أن شمٙمقن ٟم٤مومٕم٦م ذم جم٤مل قمٚمقم اًمٗمٙمرٕ 6ن ُم ؾ ﻫةذه اًمٕمٚمةقم ٓ يٛمٙمةـ أن يةتؿ ومٝمٛمٝمة٤م إٓ
ُمـ ـمريؼ اًمٗمٝمؿ واًمتة٠مويؾ قمؼم اًمتجرسم٦م اإلٟمً٤مٟمٞم٦م ذم ﻫذا اًمٕم٤ممل.
"ومكةةلم شمٚمت٘مةةل اًمٕمٚمةةقم اإلٟمًة٤مٟمٞم٦م سمةةٌٕمض اًمةةٜمامذج ُمةةـ اًمتجةة٤مرب اًمٙم٤مئٜمةة٦م ظمةة٤مرج
اًمٕمٚمؿ ،سمتجرسم٦م اًمٗمٚمًٗم٦م ،وسمتجرسم٦م اًمٗمةـ ،ودمرسمة٦م اًمتة٤مريخ ٟمٗمًةف ،وﻫةل يمٚمٝمة٤م ٟمةامذج ُمةـ
اًمتجةة٤مرب شمٕمةةرب قمةةـ طم٘مٞم٘مةة٦م ٓ يٛمٙمٜمٝمةة٤م أن ختْمةةع ًمٚمةةتٗمكص سمةة٤مٕدوات اعمٜمٝمجٞمةة٦م
()8

(اعمٞمتقدوًمقضمٞم٦م) اًمتل يٛمٚمٙمٝم٤م اًمٕمٚمؿ"  ،اذا اﻫتؿ ضم٤مداُمر ُم ال سمتكٚمٞمةؾ ُمٕمٜمةك احل٘مٞم٘مة٦م
ذم اًمٗمةةـ واًمتةة٤مريخ واًمٗمٚمًةةٗم٦م .إن ضمةة٤مداُمر ذم سمك ةةف قمةةـ احل٘مٞم٘مةة٦م ذم اًمٗمةةـ ٓ ي٘مةةػ قمٜمةةد
امج٤مٟم٥م امجامزم اًمذي هيتؿ سمف ومالؾمٗم٦م اإلؾمتٓمٞم٘م٤م ،وًمٙمٜمف يريمةز قمةغم اًمةققمل اًمةذال اًمةذي
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ﻫق أؾم٤مس يمؾ ُمٕمروم٦م ذم اًمٗمٚمًٗم٦م اًمٖمرسمٞم٦م واذا يرى أن اًمققمل امجامزم ًمف ُمٙم٤مٟم٦م صم٤مٟمقية٦م ذم
اًمٗمـ أُم٤م امج٤مٟم٥م إﻫؿ ومٝمق احل٘مٞم٘م٦م اًمتل شمٜمٌع ُمـ اًمٕمٛمؾ اًمٗمٜمل ٟمٗمًفٕ ،ن يمؾ قمٛمؾ ومٜمل
مج٤مزم يٗمٝمؿ ذم داظمٚمف طم٘مٞم٘م٦م ﻫل إؾم٤مس ذم وضمةقده وﻫةل اعمٕمٜمةك اًمةذي يدقمٞمةف اًمٗمةـ،
وم٤مًمٗمـ ًمف قم٤ممل آظمر همػم إـم٤مر اعمتٕم٦م سمِمتك أؿمٙم٤ما٤م.

()3

وم٤مًمٗمـ قمٜمد ضم٤مداُمر ُم ٚمف ُم ؾ اًمٗمٚمًةٗم٦م واًمتة٤مريخ ُمةـ ﻫةذه اًمٜم٤مطمٞمة٦م وًمٙمةـ طم٘مٞم٘مة٦م
اًمٗمـ ا٤م ظمّمقصٞم٦م متٞمزﻫة٤م قمةـ طم٘مٞم٘مة٦م اًمتة٤مريخ واًمٗمٚمًةٗم٦م ،شمةتجغم ﻫةذه اخلّمقصةٞم٦م ذم
ــــــ
( )2اٟمٔمر :اارُمٜمٞمقـمٞم٘م٤م واًمٗمٚمًٗم٦م ٟمكةق ُمنمةوع شمة٠مويكم ،قمٌةد اًمٖمٜمةل سمة٤مرة ُمٜمِمةقرات آظمةتال امجزائةر ط2
1004م ص.144
( )1اٟمٔمر :إؿمٙم٤مًمٞم٤مت اًم٘مرا ة وآًمٞم٤مت اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.44
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اًمِمٙمؾ اًمةذي يّمةٜمٕمف اًمٗمٜمة٤من ًمةٞمٛمأله سمتجرسمتةف اًمقضمقدية٦م سمكٞمة٨م شمتكةقل ﻫةذه اًمتجرسمة٦م
اًمقضمقدي٦م إمم ؿمٙمؾ صم٤مسم٧م متٙمـ إضمٞم٤مل اًم٘م٤مدُم٦م ُمـ اًمتٕم٤مُمؾ ُمع ﻫذا اًمِمٙمؾ ،وُمةـ ﻫٜمة٤م
يٛمٙمٜمٜم٤م اًم٘مقل أن قمٛمٚمٞم٦م اًمتِمٙمٞمؾ واًمت ٌٞم٧م ﻫذه شمتٖمػم وشمتكقل ومةام يمة٤من ُمقضمةقدا مل يٕمةد
ُمقضمقدا أن ،ومل يٌؼ إٓ ُم٤م شمؿ شم ٌٞمتف ُمـ ظمالل اًمِمٙمؾ اًمٗمٜمل اًم ٤مسم٧م (اًمقؾمٞمط).
يريد ضم٤مداُمر أن ي٘مقل أٟم٤م ٓ أﻫتؿ سم٤مًٕمقان وٓ احلج٤مرة وٓ إٟمٖم٤مم وًمٙمٜمل أﻫةتؿ
سم٤محل٘مٞم٘م٦م اًمقضمقدي٦م اًمتل ؿمٙمٚمٝم٤م اًمٗمٜم٤من ذم ﻫذا اًمٕمٛمؾ اًمٗمٜمل ،ذًمؽ أن احل٘مٞم٘مة٦م شمةتجغم ذم
اًمٗمـ ُمـ ظمالل وؾمٞمط ُمًت٘مؾ ذم ذاشمف ﻫذا (اًمقؾمٞمط) يٛم ؾ اًمِمٙمؾ اًمذي يتؿ شم ٌٞمتةف ُمةـ
ظمالل اًمتجرسم٦م ًمٞمّمٌ ُمٗمتقطم٤م ًمألضمٞم٤مل اًم٘م٤مدُم٦م ،ﻫذه احل٘مٞم٘م٦م ُمتٖمػمة شمٜمّمٝمر ذم اًمِمةٙمؾ
وشمّمٌ ُمٕمٓمك ضمديدا صم٤مسمت٤م وىم٤مسمال ًمٚمٛمِم٤مريم٦م اًمقضمقدي٦م سملم اعمتٚم٘مل واًمٕمٛمؾ.

()8

ًمٙمـ اًمٗم٘مٝم٤م ُمـ ضم٤مٟم٥م آظمر يمةام ي٘مةقل أسمةق زيةد "يزقمٛمةقن اُمةتاليمٝمؿ ًمٚمك٘مٞم٘مة٦م،
ويتّمقرون أٟمٗمًٝمؿ طمراؾمٝم٤م واعمداومٕملم قمٜمٝم٤م ،إهنؿ ٓ يدريمقن ُمة٤م يدريمةف أﻫةؾ اهلل ُمةـ
هية٤من اًمتجٚمٞمةة٤مت اإلاٞمةة٦م ذم يمةةؾ ي  ،وٓ يةةدريمقن ؿمةةٞما٤م ُمةةـ شمٌةدا٤م وشمٖمػمﻫةة٤م ذم يمةةؾ
()3

آن" .
وطمتك ٟمٗمٝمؿ ُمقىمػ ضم٤مداُمر ُمـ احل٘مٞم٘م٦م ذم اًمٗمةـ ٟم٘مةػ قمةغم اعم ة٤مل اًمةذي يٓمرطمةف
 3002حبث
 002حبث
 2حبث

طملم حيٚمؾ فم٤مﻫرة اًمٚمٕم٥م وُمة٤م شمٗمٕمٚمةف اًم٘مةقاٟملم اًمداظمٚمٞمة٦م ذم صةٞم٤مهم٦م اعمقىمةػ ُمٜمٝمة٤م وأيةـ
يٙمقن ُمقىمػ اًمٕمٛمؾ اًمٗمٜمل ُمـ ﻫذه اًمٕمٛمٚمٞم٦م .حيٚمؾ ضم٤مداُمر فم٤مﻫرة اًمٚمٕم٥م ويًتِمةٝمد هبة٤م
ًمٚمت٠ميمٞمد قمغم دور اًمٕمٛمةؾ اًمٗمٜمةل يمقؾمةٞمط صم٤مسمة٧م ،وم٤مًمٚمٕمٌة٦م أية٤م يم٤مٟمة٧م ًمٞمًة٧م جمةرد ٟمِمة٤مط
ًمٚمتًٚمٞم٦م واعمتٕم٦م وم٘مط وًمٙمٜمٝم٤م شمتْمٛمـ ٟمققم٤م ُمـ امجدية٦م إن شمةؿ دم٤مﻫٚمةف ومًةدت اًمٚمٕمٌة٦م وٓ
شمًٛمك ًمٕمٌ٦م ،ودور اًمالقم٥م واظمتٞم٤مره إٟمام يٙمةقن ذم اظمتٞمة٤مره ٟمةقع اًمٚمٕمٌة٦م اًمتةل ؾمةٞمٚمٕمٌٝم٤م،
وًمٙمٜمف طملم يٌدأ مم٤مرؾم٦م اًمٚمٕمٌة٦م ُمةع اًمٓمةر أظمةر ومٝمةق حمٙمةقم سم٘مةقاٟملم اًمٚمٕمٌة٦م اًمتةل ٓ
يٛمٙمٜمف دم٤مﻫٚمٝم٤م ،ومٚمٙمؾ ًمٕمٌ٦م ديٜم٤مُمٞمٙمٞمتٝم٤م ووقمٞمٝم٤م اعمٜمٗمّمٚملم مت٤مُم٤م قمةـ ذاشمٞمة٦م اًمالقمٌةلم ،إن

ــــــ

( )2اٟمٔمر :إؿمٙم٤مًمٞم٤مت اًم٘مرا ة وآًمٞم٤مت اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.45 ،44
( )1ﻫٙمذا شمٙمٚمؿ اسمـ قمريٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.113
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ىمقاٟملم اًمٚمٕمٌ٦م ﻫل ُمـ ؾمةٞمتكٙمؿ ذم اًمالقمٌةلم ،وُمِمة٤مريمتٝمؿ متة ٚمٝمؿ ذم اًمقضمةقد وُمة٤م ﻫةق
ُم٤مصمؾ أُم٤مم اعمتٗمةرضملم ًمةٞمس ذاشمٞمة٦م اًمالقمة٥م وًمٙمٜمٝمة٤م اًمٚمٕمٌة٦م سم٘مقاٟمٞمٜمٝمة٤م اًمتةل شمتجة٤موز ذاشمٞمة٦م
اًمالقمٌلم واعمتٗمرضملم ويّمٌ روح اًمٚمٕمٌ٦م ﻫق اعمًٞمٓمر ،وشمّمٌ طمرية٦م اًمالقمة٥م حمٙمقُمة٦م
سمام متٜمكف ىمقاٟملم اًمٚمٕمٌ٦م ُمـ اظمتٞمة٤مر طمتةك اعمتٗمةرضملم يٛمٙمةٜمٝمؿ اعمِمة٤مريم٦م سمنمةط أن يٙمةقن
()8

قمٜمدﻫؿ وقمل ؾم٤مسمؼ ىمٌؾ ومٕمؾ اعمِم٤مﻫدة .
إذن 6دور اعمٌدع ذم اًمٕمٛمؾ اًمٗمٜمةل يمةدور اًمالقمة٥م 6يٌةدأ سمٕمٛمةؾ دمرسمتةف اًمقضمقدية٦م
ُمًةةت٘مٚم٦م قمةةـ ذاشمٞمتةةف ًمتتكةةقل إمم (وؾمةةٞمط) حتٙمٛمةةف ىمةةقاٟملم داظمٚمٞمةة٦م ﻫةةذا اًمقؾمةةٞمط ﻫةةق
(اًمِمٙمؾ اًمٗمٜمل أو اًمٚمٕمٌ٦م) وﻫق اًمذي يٛمٙمّٜمٜم٤م ُمـ اًمٗمٝمؿ .وًمٙمةـ ﻫةذا اًمتٚم٘مةل ٓ يٌةدأ ُمةـ
ومراغ سمؾ يٌدأ ُمـ دمرسم٦م (اًمٕمٛمؾ اًمٗمٜمل أو اًمٚمٕمٌ٦م) اًمذي سمدوره يٌدأ ُمـ اًمالقم٥م أو اعمٌةدع
ويٜمتٝمةةل سمة٤معمتٚم٘مل أو اعمتٗمةةرج ،وﻫةةق صم٤مسمةة٧م جيٕمةةؾ شمٚم٘مٞمةةف قمٛمٚمٞمةة٦م ممٙمٜمةة٦م وُمتٙمةةررة ذم ٟمٗمةةس
اًمقىم٧م ُمـ ضمٞمؾ إمم ضمٞمؾ.

()3

حية٤مول ضمة٤مداُمر وﻫةق يٕم٘مةد ﻫةذه اعمامصمٚمة٦م سمةلم اًمٕمٛمةؾ اًمٗمٜمةل واًمٚمٕمٌة٦م ،أن يتجةة٤موز
اًمرؤي٦م اًمٗمٚمًٗمٞم٦م اًم٘م٤مئٚم٦م سمتٕم٤مزم اًمةذات قمةـ اعمقوةقع ،يةتجغم ذًمةؽ ذم حتقيٚمةف اًمٚمٕمٌة٦م إمم
قم٤ممل ُمًت٘مؾ قمـ ذاشمٞم٦م اًمالقمٌةلم ًمٞم٘مةقض اًمٜمٔمةرة امجامًمٞمة٦م ذم اًمٕمٛمةؾ ،وذم اعم٘م٤مسمةؾ شم ٌٞمة٧م
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()2

رؤيتف اارُمٞمٜمقـمٞم٘مٞم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم ضمدل اعمً٤م ًم٦م وأٟمٓمقًمقضمٞم٦م اًمٗمٝمؿ .
ي٘مةقل أسمةةق زيةد" :وسم٤مًمتةة٤مزم وم٤محل٘مٞم٘مة٦م اًمتةةل يتْمةٛمٜمٝم٤م اًمٕمٛمةةؾ اًمٗمٜمةل  -يمٛم ٞمٚمتٝمةة٤م ذم
اًمٗمٚمًٗم٦م واًمت٤مريخ  -طم٘مٞم٘م٦م ًمٞمً٧م صم٤مسمت٦م ،وًمٙمٜمٝم٤م شمتٖمػم ُمـ ضمٞمؾ إمم ضمٞمؾ وُمـ قمٍمة إمم
قمٍم ـمٌ٘م٤م ًمتٖمػم أومؼ اًمتٚم٘مل ودم٤مرب اعمتٚم٘ملم ،وًمٙمـ اًمقؾمٞمط أو اًمِمةٙمؾ اًمٗمٜمةل اًم ٤مسمة٧م
ﻫق اًمذي جيٕمؾ قمٛمٚمٞم٦م اًمٗمٝمؿ ممٙمٜم٦م".

ــــــ

()3

"وﻫٙمذا اؾمتٓم٤مع هم٤مداُمر أن يًٚمط اًمْمق قمغم

( )2اٟمٔمر :إؿمٙم٤مًمٞم٤مت اًم٘مرا ة وآًمٞم٤مت اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.30
( )1اٟمٔمر :اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.32 ،30
( )4اٟمٔمر :اارُمٜمٞمقـمٞم٘م٤م واًمٗمٚمًٗم٦م ،قمٌد اًمٖمٜمل سم٤مرة ،ص.150
( )3إؿمٙم٤مًمٞم٤مت اًم٘مرا ة وآًمٞم٤مت اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.32

241

نصز أبو سيد ومنوذى يف التعامل مع الرتاخ (دزاض٘ حتلٔلٔ٘ ىكدٓ٘)

الباب األول

ظم٤مصٞم٦م ضمقﻫري٦م ذم اعمامرؾم٦م اًمت٠مويٚمٞم٦م ،شمتٛم ؾ ذم يمقن ﻫةذه إظمةػمة شمٓمٌٞم٘مة٤م ًمٚمةٜمص قمةغم
(أو وٛمـ) اًمقوع اًمراﻫـ ًمٚمِم٤مرح أو اعمٗمن ،وؾمق يٙمةقن ﻫةذا اًمتٓمٌٞمةؼ سم٤مًميةورة
ٟمتٞمج٦م ًمٚمتٗم٤مقمؾ سملم أومؼ اًمٜمص وإومؼ اًمراﻫـ ًمٚمٛمٗمن وؾمق ي١مصمر سم٤مًميورة قمغم ذات
اعمٗمن ذم ُمٗم٤مﻫٞمٛمف وذم واىمٕمف اًمٞمقُمل"

()8

واذا ؾمٜمجد أسمق زيد ذم ضم٤مٟم٥م اًمتٓمٌٞمةؼ قمةغم اًمةٜمص اًم٘مةرآين ي٘مةقل "إن ايمتِمة٤م
قمالىم٤مت أي٤مت واًمًقر ًمٞمس ُمٕمٜمة٤مه سمٞمة٤من قمالىمة٤مت ُمًةت٘مرة يم٤مئٜمة٦م صم٤مسمتة٦م ذم اًمةٜمص ،سمةؾ
ُمٕمٜم٤مه شم٠مؾمٞمس قمالىم٦م سملم قم٘مؾ اعمٗمنة وسمةلم اًمةٜمصُ ،مةـ ظمالاة٤م يةتؿ ايمتِمة٤م قمالىمة٤مت
أضمزا اًمٜمصُ .مـ ﻫٜم٤م ىمد يٕمتٛمد ُمٗمن قمغم سمٕمض ُمٕمٓمٞم٤مت اًمٜمص ًمٞمٙمتِمةػ ُمةـ ظمالاة٤م
قمالىم٤مت ظم٤مص٦م ،سمٞمٜمام يٕمتٛمد ُمٗمن آظمر قمغم ُمٕمٓمٞم٤مت أظمرى ومٞمٙمِمػ قمـ ٟمٛمط آظمر ُمـ
اًمٕمالىم٤مت ،إن اًمٕمالىم٤مت أو اعمٜم٤مؾمٌ٤مت سمةلم أضمةزا اًمةٜمص ًمٞمًة٧م ذم طم٘مٞم٘متٝمة٤م إٓ وضمٝمة٤م
آظمر ًمٚمٕمالىم٦م سملم قم٘مؾ اعمٗمن أو اًم٘م٤مرئ وسملم ُمٕمٓمٞم٤مت اًمٜمص"

()3

إن ﻫذه اًمرؤي٦م امجدًمٞم٦م ﻫل اًمتل ـمٌ٘مٝم٤م ٟمٍم أسمق زيد ذم شمٕم٤مُمٚمف ُمةع اًمةٜمص اًم٘مةرآين
ظمّمقص٤م إذا اؾمؽمضمٕمٜم٤م يمالم ضم٤مداُمر سم٠مٟمف "يٜمٌٖمل ًمٗمـ اًمت٠مويؾ أن يٜمٓمٚمةؼ ُمةـ ُمًة٠مًم٦م أن
اًمٗمٝمؿ ﻫق اًمقضمقد ذم قمالىمتف ُمع اًمٌم ٟمٗمًف اًمذي ئمٝمر قمؼم اًمؽماث"

()2
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ي٘مقل أسمق زيد" :اًمت٠مويؾ رضورة ًمٚمٜمص ،وٓ يقضمد ٟمةص إٓ ويٛمٙمةـ شم٠مويٚمةف ُمةـ
أضمؾ إجي٤مد اًمقاىمع اخل٤مص سمف ،وٓ يٕمٜمل اًمت٠مويؾ ﻫٜم٤م إظمراج اًمٜمص ُمـ ُمٕمٜمةك طم٘مٞم٘مةل إمم
ُمٕمٜمك جمة٤مزي ًم٘مريٜمة٦م ،سمةؾ ﻫةق ووةع ُمْمةٛمقن ُمٕمة٤مرص ًمٚمةٜمصٕ ،ن اًمةٜمص ىم٤مًمة٥م دون
ــــــ
(ُ )2مـ ومٚمًٗم٤مت اًمت٠مويؾ إمم ٟمٔمري٤مت اًم٘مرا ة دراؾم٦م حتٚمٞمٚمٞم٦م ٟم٘مدي٦م ذم اًمٜمٔمرية٤مت اًمٖمرسمٞمة٦م احلدي ة٦م ،قمٌةد اًمٙمةريؿ
حذم ،اًمدار اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمٕمٚمقمٟ-م٤محون ،امجزائر اًمٕم٤مصٛم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م إومم 1003م ص.11
(ٟ )1مٍم اسمق زيدُ ،مٗمٝمقم اًمٜمص ،ص.222 ،220
(ُ" )4مدظمؾ إمم أؾمس اًمت٠مويةؾ" اة٤مٟمس ضمةقرج همة٤مداُمػم ،ص ،52شمرمجة٦م :حمٛمةد ؿمةقىمل اًمةزيـ ،جمٚمة٦م" :ومٙمةر
وٟم٘مد" ،ع 22س اًم ٤مٟمٞم٦م ،س.2555
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()8

ُمْمٛمقن ُمٕمة٤مرص" وي١ميمةد ٟمٍمة طم٤مُمةد ﻫةذه اًمزُمٜمٞمة٦م اًمت٤مرخيٞمة٦م امجذرية٦م قمٜمةد ضمة٤مداُمر
سم٘مقًمفُ" :مـ اًمٓمٌٞمٕمل سمؾ ُمـ اًميوري أن يٕم٤مد ومٝمؿ اًمٜمّمقص وشم٠مويٚمٝمة٤م سمٜمٗمةل اعمٗمة٤مﻫٞمؿ
اًمت٤مرخيٞم٦م آضمتامقمٞم٦م إصةٚمٞم٦م وإطمةالل اعمٗمة٤مﻫٞمؿ اعمٕمة٤مرصة وإيم ةر إٟمًة٤مٟمٞم٦م وشم٘مةدُم٤م...
واإلرصار قمغم ردﻫ٤م إمم دٓٓا٤م احلرومٞم٦م اًم٘مديٛم٦م وإطمٞم٤م اعمٗم٤مﻫٞمؿ اًمتل شمّمقهمٝم٤م إﻫةدار ًا
ًمٚمٜمص واًمقاىمع ُمٕم٤م"

()3

ويٕمةةرض أسمةةق زيةةد رومةةض ضمةة٤مداُمر ًمٚمٛمةةٜمٝم٩م وشم٠مؾمٞمًةةف ًمٚمٗمٝمةةؿ ورومْمةةف ًمٚمةةققمل
اًمت٤مرخيل اعمٛمٜمٝم٩م اًمذي ي٘مقم قمغم أؾم٤مس اًمتٌ٤مقمد قمـ اًمٜمزقم٤مت وإﻫقا اًمِمخّمٞم٦م اًمتل
شم١مصمر قمغم أطمٙم٤مُمٜم٤م ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مًمت٤مريخ وشمْمةٕمػ ُمقوةققمٞمتٜم٤م ذم احلٙمةؿ قمةغم إطمةداث
اًمتل طمّمٚم٧م ذم اعم٤ميض ،ويرى أن إﻫقا واًمٜمزقم٤مت اًمذاشمٞم٦م ﻫل اًمتل شم١مؾمةس عمقىمٗمٜمة٤م
اًمقضمقدي اًمراﻫـ اًمذي ٟمٗمٝمؿ ُمـ ظمالًمف اعم٤ميض واحل٤مرض ،وطملم ٟمٕمزا٤م قمـ أومؼ اعم١مرخ
وم٢مٟمٜم٤م ٓ ٟمّمٜمع ؾمقى مم٤مرؾمتٝم٤م ذم اخلٗم٤م ذم طمةلم ٟمٕمٚمةـ أٟمٜمة٤م ٟمكٞمةدﻫ٤م ،وﻫةذا ُمة٤م وىمةع ومٞمةف
أصك٤مب ﻫذا آدم٤مه اعمٜمٝمجةل اًمةذيـ مل يًةتٓمٞمٕمقا اًمةتخٚمص ُمةـ آدم٤مﻫة٤مت اًمًٞم٤مؾمةٞم٦م
()2

اًمتل يم٤مٟمة٧م حتٙمةؿ أومةؼ قمّمةقرﻫؿ اًمتةل دوٟمةقا ومٞمٝمة٤م اًمتة٠مريخ "إن اًمقضمةقد اإلٟمًة٤مين
شمة٤مرخيل وُمٕمةة٤مرص ذم ٟمٗمةةس اًمقىمة٧م ،وٓ يًةةتٓمٞمع اإلٟمًةة٤من دمة٤موز أوم٘مةةف اًمةةراﻫـ ذم ومٝمةةؿ
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اًمٔم٤مﻫرة اًمت٤مرخيٞم٦م"

()3

إن اإلٟمً٤من قمٜمد ضم٤مداُمر ٓ يٜمٗمؽ قمـ اعمكٞمط اًمذي يٕمٞمش ومٞمف واًمةذي شمٙمةقن ُمةـ
ظمالل اًمت٘م٤مًمٞمد اًمتل اٟمت٘مٚم٧م إًمٞمٜم٤م قمؼم اًمزُمـ واًمتل شمِمةٙمؾ وقمٞمٜمة٤م اًمةراﻫـُ ،مةـ ﻫٜمة٤م يمة٤من
ٓسمد ُمـ اًمٌد ُمـ إومؼ اًمراﻫـ ًمٗمٝمؿ اعمة٤ميض ذم قمٛمٚمٞمة٦م ضمدًمٞمة٦م حيريمٝمة٤م احلةقار وـمةرح
ــــــ
( )2اخلٓم٤مب اًمديٜمل رؤي٦م ٟم٘مدي٦م"ٟ ،،مٍمة أسمةق زيةد ،ؾمٚمًةٚم٦م دراؾمة٤مت إؾمةالُمٞم٦م ،دار اعمٜمتخة٥م اًمٕمةري سمةػموت،
ط ،2س 2321ﻫة2551 -م .ص.222
( )1اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.30
( )4اٟمٔمر :إؿمٙم٤مًمٞم٤مت اًم٘مرا ة وآًمٞم٤مت اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.32
( )3إؿمٙم٤مًمٞم٤مت اًم٘مرا ة وآًمٞم٤مت اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.31
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إؾماٚم٦م وم٤مًمت٤مريخ ُم ٚمف ُم ؾ اًمِمةٙمؾ ذم اًمٕمٛمةؾ اًمٗمٜمةل وؾمةٞمط يٛمٙمةـ اعمِمة٤مريم٦م ذم ومٝمٛمةف.
()8

وسمٜم٤م قمغم ﻫذا شمّمٌ ُمٝمٛم٦م اًمت٠مويؾ يمام ي٘مقل طمًـ طمٜمٗمل" :حت٘مٞمؼ ﻫذا اًمتقاصؾ سملم

اعم٤ميض واحل٤مرض ،وإقم٤مدة ىمرا ة اًم٘مديؿ ذم ُمرآة امجديد ،وشمرائل امجديد ذم ُمةرآة اًم٘مةديؿ،
وم٤مًمٔم٤مﻫري٤مت طمريمة٦م ُمزدوضمة٦م شم٘مدُمٞمة٦م ،شمراضمٕمٞمة٦م ،ذم آن واطمةدُ ،مةـ اًمٌداية٦م إمم اًمٜمٝم٤مية٦م،
وُمـ اًمٜمٝم٤مي٦م إمم اًمٌداي٦مُ ...مٝمٛم٦م اًمت٠مويةؾ ﻫٜمة٤م دمة٤موز ُمًة٤موم٦م اًمةزُمـ واًمتٓمةقر واًمتة٤مريخ،
()3

واًمٕمٞمش ذم اًمٌٜمٞم٦م ُمـ اًمزُم٤من إمم اخلٚمقد ،وُمـ اًمت٤مريخ إمم اعمٞمت٤مومٞمزي٘م٤م" .
واإلٟمً٤من ُمـ ظمالل ﻫذا اًمققمل اًمراﻫـ وُمـ ظمالل ومٝمةؿ اًمتة٤مريخ حي٘مةؼ وضمةقده
وﻫق ذم ٟمٗمس اًمقىم٧م يٕمٞمش ذم إـم٤مر اًمٚمٖم٦م.
ويرى ضم٤مداُمر أن ومٝمٛمٜم٤م ًمٜمص أدي "ٓ شمٕمٜمل ومٝمؿ دمرسمة٦م اعم١مًمةػ ،سمةؾ شمٕمٜمةل ومٝمةؿ
دمرسمة٦م اًمقضمةةقد اًمتةةل شمٗمّمة قمةةـ ٟمٗمًةةٝم٤م ُمةةـ ظمةالل اًمةةٜمص .اًمةةٜمص إدي -واًمِمةةٙمؾ
اًمٗمٜمل -وؾمةٞمط صم٤مسمة٧م سمةلم اعمٌةدع واعمتٚم٘مةل ،وقمٛمٚمٞمة٦م اًمٗمٝمةؿ ُمتٖمةػمة ـمٌ٘مة٤م ًمتٖمةػم أومة٤مق
واًمتج٤مرب ،وًمٙمـ صمٌ٤مت اًمٜمص -يمِمةٙمؾ -ﻫةق اًمٕم٤مُمةؾ إؾمة٤م
ممٙمٜم٦م".

مجٕمةؾ قمٛمٚمٞمة٦م اًمٗمٝمةؿ

()2

وشمٜمٌٖمل اإلؿم٤مرة أن ﻫذا اًم ٌ٤مت ٓ يتٕمٚمؼ سم٤معمٗمٝمقم وًمٙمٜمف ُمتٕمٚمؼ سم٤مًمِمٙمؾ وم٘مط أُمة٤م
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اعمٕمٜمك ومٝمق ُمتٖمػم ذم يمؾ دمرسم٦م وُمع يمؾ ىمرا ة.
وإذا يم٤من ﻫٞمدضمر ىمةد ضمٕمةؾ اًمةٜمص إدي ُمًةت٘مال قمةـ ُمٌدقمةف ومة٢من ضمة٤مداُمر ﻫٜمة٤م
وقمؼم ﻫرُمٞمٜمقـمٞم٘مٞم٦م ﻫٞمدضمر وضمدًمٞم٦م ﻫٞمجةؾ اًمتةل ُمةـ ظمالاةام اقمتةؼم اًمٗمةـ وؾمةٞمٓم٤م سمةلم
اعمتٚم٘مل واعمٌدع ىمد أﻫدر دور اعم١مًمػ وأصٌ ﻫ٤مُمِمٞم٤م ،يمام أن اًمِمٙمؾ اًمذي ضمٕمٚمف سمٛم ٤مسمة٦م
اًمقؾمٞمط مل ي٘مؿ سمٖمػم دور احل٤مُمؾ ًمٚمٛمْمةٛمقن .وطمتةك اﻫةتامم ضمة٤مداُمر سم٘مْمةٞم٦م احل٘مٞم٘مة٦م "مل
ــــــ
( )2اٟمٔمر :إؿمٙم٤مًمٞم٤مت اًم٘مرا ة وآًمٞم٤مت اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.31
( )1طمّم٤مر اًمزُمـ ،طمًـ طمٜمٗمل ،ج  2إؿمٙم٤مٓتُ ،مٜمِمقرات آظمتال ط1003 2م ص.33 ،32
( )4إؿمٙم٤مًمٞم٤مت اًم٘مرا ة وآًمٞم٤مت اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.31
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()8

يٛمٙمٜمف ُمـ اًمٙمِمػ قمـ يمٞمٗمٞم٦م دمًد ﻫذه احل٘مٞم٘م٦م اًمقضمقدي٦م ذم اًمِمٙمؾ" .
ي٘مقل ٟمٍم أسمق زيد " :إن اًمت٤مرخيٞم٦م قمٜمد ﻫٞمدضمر وضم٤مداُمر شم٤مرخيٞم٦م اًمقضمقد اإلٟمً٤مين
شم٤مرخيٞمةة٦م زُم٤مٟمٞمةة٦م شمٕمٜمةةل شمةةرايمام خلةةؼمة اًمقضمةةقد ذم اًمةةزُمـ ،وٓ شمٕمٜمةةل اًمت٤مرخيٞمةة٦م اعمنمةةوـم٦م
سم٤مًمقضمقد اعم٤مدي مجامقم٦م إٟمً٤مٟمٞم٦م ذم فمرو اىمتّم٤مدي٦م واضمتامقمٞم٦م حمةددة ،إن اًمت٤مرخيٞمة٦م ﻫٜمة٤م
شم٤مرخيٞم٦م ُم ٤مًمٞم٦م ُمتٕم٤مًمٞم٦م ،وومٙمرة امجدل اًمتل ي٘مقم قمةغم أؾم٤مؾمةٝم٤م اًمٗمٝمةؿ قمٜمةد ضمة٤مداُمر ﻫةل
ضمدًمٞم٦م ُم ٤مًمٞم٦م ﻫٞمجٚمٞم٦م".

()3

وﻫذا ُم٤م دقم٤مه إمم شمٕمديؾ ضمدًمٞم٦م ضم٤مداُمر ُمـ ضمدًمٞم٦م ُم ٤مًمٞمة٦م إمم

ضمدًمٞم٦م ُم٤مدي٦م .ومٝمام أو٤موم٤م ًمٚمٜمٔمري٦م إو٤موم٦م طم٘مٞم٘مٞم٦م يمقهنام أؾمً٤م ًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمٗمٝمؿ قمغم أؾمة٤مس
وضمقدي ضمدزم ،وًمٙمـ ﻫذا اًمت٠مؾمٞمس ُمٞمت٤مومٞمزي٘مل ُمتٕم٤مزم ُم ٤مزم ،ومٝمل حتت٤مج ًمت٠مؾمٞمس ﻫةذا
امجدل قمغم أؾم٤مس ُم٤مديٕ ،ن اًمقضمقد اإلٟمًة٤مين ُم٘مٞمةد سمةزُمـ وإـمة٤مر اضمتامقمةل حيةددان
حوط ﻫةةذا اًمقضمةةقد وآوم٤مىمةةف ،وم٤مإلٟمًةة٤من سمةةام ﻫةةق ذات ُمتٕم٤مًمٞمةة٦م ًمةةٞمس ُم١مؾمةةس اًمقضمةةقد
اخل٤مرضمل ذم قمٛمٚمٞم٦م اإلدرا .
"وًمٞمس ﻫٜم٤م أي أوًمٞم٦م ُمًٌ٘م٦م ذم قمٛمٚمٞم٦م اعمٕمروم٦م ،سمؾ يمةؾ ُمةـ اًمةذال واعمقوةققمل
ذم طم٤مًم٦م قمالىم٦م ضمدًمٞمة٦م حمٙمقُمة٦م سم٤مًمنمةوط اعمقوةققمٞم٦م اعم٤مدية٦م واًمت٤مرخيٞمة٦م اًمتةل شمةتؿ ومٞمٝمة٤م
()2

اعمٕمروم٦م"  .وسم٤مًمت٤مزم ٓ يًٚمؿ ٟمٍم أسمق زيد ُمع ﻫٞمدضمر وضم٤مداُمر سم٤مؾمت٘مالًمٞم٦م اًمٕمٛمؾ اًمٗمٜمل
 3002حبث
 002حبث
 2حبث

قمـ ُمٌدقمف ،ويًٚمؿ ُمٕمٝمام سم٠من ُمقىمػ اعمٗمن سم٤معمٕمٜمك اًمت٤مرخيل ٓ اًمقضمقدي قم٤مُمؾ رئٞميس
()3

ذم ومٝمؿ اًمٕمٛمؾ اًمٗمٜمل .
وإن يمةة٤من ﻫةةذا اًمٜم٘مةةد اًمةةذي يقضمٝمةةف ٟمٍم ة أسمةةق زيةةد ًمٚمٜمٔمريةة٦م اارُمٜمٞمقـمٞم٘مٞمةة٦م قمٜمةةد
ﻫٞمدضمر وضم٤مداُمر ﻫق أيْم٤م حمؾ ٟم٘مد ُمـ أٟمّم٤مر ومٚمًةٗم٦م ضمة٤مداُمر حتديةدا 6سم٤مقمتٌة٤مره أضمة٤مب
قمةةـ ﻫةةذه اًم ٖمةةرات اًمتةةل ي٘مةةػ قمٜمةةدﻫ٤م ٟمٍمة أسمةةق زيةةدُ ،مٓم٤مًمٌةة٤م سم٤مًمتٗمةة٤مت ﻫةةذا اعمنمةةوع

ــــــ

( )2إؿمٙم٤مًمٞم٤مت اًم٘مرا ة وآًمٞم٤مت اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.34
( )1اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.34
( )4اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.34
( )3اٟمٔمر :اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.33
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اًمقضمقدي اارُمٜمٞمقـمٞم٘مل إمم اإلـم٤مر آضمتامقملُ ،مـ أضمؾ إطمداث شمةقازن سمةلم اًمٓمٛمةقح
واًمقاىمع.
طمٞم٨م يرى قمٌد اًمٖمٜمل سم٤مرة أن شم٤مرخيٞم٦م ﻫٞمدضمر وضم٤مداُمر ًمٞمً٧م ُم ٤مًمٞم٦م وٓ ُمتٕم٤مًمٞمة٦م
يمام ي٘مقل أسمق زيدٕ ،هنام ٟم٘مدا ومٚمًٗم٦م اًمتٕم٤مزم اًمتل ضمردت اإلٟمً٤من ُمـ ذاشمٞمتف ،وم٘مةد أسمٓمةؾ
ضم٤مداُمر اعمٜمٓمٚم٘م٤مت اًمتل طم٤مول ؿمٚمػم ُم٤مظمر وديٚم ل شمٌٜمٞمٝم٤م ُمـ أضمؾ شم٠مؾمٞمس ىمقاٟملم حتٙمةؿ
قمٚمقم اًمٗمٙمر ،وًمق ؾمٚمٛمٜم٤م ضمدٓ سم٠من ﻫةذه اًمةذات شمتّمةػ سم٤مًمتٕمة٤مزم ٓقمةتامد ضمة٤مداُمر قمةغم
امجدًمٞم٦م ااٞمجٚمٞم٦م ،ومٙمٞمػ يٛمٙمـ شم٠مؾمةٞمس ضمةدل طمةقاري يمة٢مضمرا ُمٜمٝمجةل شمتقاصةؾ ومٞمةف
اًمذات ُمع ُمقوققمٝم٤م وحت٘مؼ اًمتٗم٤مقمؾ اًمذي يٌٕمد قمٜمٝم٤م صٗم٦م اًمتٕم٤مزم؟!

()8

يمام إن ُمٓم٤مًمٌ٦م ٟمٍم أسمق زيد سمت٠مؾمٞمس ﻫرُمٜمٞمقـمٞم٘م٤م "ُمنموـم٦م سمٚمكٔم٦م شم٤مرخيٞم٦م ُمٕمٞمٜمة٦م
ﻫق قملم ُم٤م ي٘مقم قمٚمٞمف ُمٌدأ ٟمِم٤مط اًمت٤مريخ قمٜمد هم٤مداُمػم ،...أُم٤م اإلـم٤مر آضمتامقمل اًمةذي
يٕمد سمٛم ٤مسم٦م اعم١مؾمً٦م أو اعمٜمٔمقُم٦م اًمت٠مويٚمٞم٦م اًمتل ي١مول إصمر ُمةـ ُمٜمٔمقرﻫة٤م 6وم٢مٟمةف يةرشمٌط ذم
ُمنموع ﻫرُمٜمٞمقـمٞم٘م٤م هم٤مداُمػم سمٛمٗمٝمةقم احلٙمةؿ اعمًةٌؼ ،سمةام ﻫةق شمرؾمةٌ٤مت ظمةؼمات ىمرائٞمة٦م
يت٘مدم هب٤م اعم١مول ذم دمرسمتف".

()3

واًمذي ئمٝمر ُمـ ظمالل اًمت٠مُمؾ ذم ضمدًمٞم٦م ضم٤مداُمر أٟمف ومٕمال وىمع ومٞمام وصٗمف سمةف أسمةق
 3002حبث
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زيد ُمـ يمقهنة٤م ضمدًمٞمة٦م ُم ٤مًمٞمة٦م ،ذًمةؽ ٕن اًمِمةخقص ذم وضمةقدﻫؿ إٟمٓمٚمةقضمل قمٜمةده
ًمٞمًق ؾمقى أُم ٚم٦م أو صقر يمامًمٞم٦م ُمـ أضمؾ فمٝمقر اًمتجرسم٦م ،اًمتل يٕمدﻫ٤م أؾم٤مؾم٤م ذم اًمٕمٛمٚمٞم٦م
اًمت٠مويٚمٞم٦م ،ومجدًمٞم٦م ضمة٤مداُمر ٓ حت٘مةؼ امج٤مٟمة٥م احل٘مٞم٘مةل اًمتة٤مرخيل اًمةذي يةرشمٌط سم٤مإلٟمًة٤من
واًمذي يتٌ٤مدل ُمٕمف اًمت٠مصمر واًمت٠مصمػم.
إن اًمقضمقد اإلٟمً٤مين قمٜمد ضم٤مداُمر ٓ يٕمدو أن يٙمقن وضمقدا ذﻫٜمٞم٤م ًمٞمس ًمةف قمالىمة٦م
سم٤مًمقاىمع ُمـ ىمري٥م أو سمٕمٞمد ،وًمٕمؾ ُمقىمػ ضم٤مداُمر ُمـ اًمٗمةـ ي١ميمةد ُمة٤م ٟمٓمرطمةف ﻫٜمة٤م .وُمةع
ــــــ
( )2اٟمٔمر :اارُمٞمٜمقـمٞم٘م٤م واًمٗمٚمًٗم٦م قمٌد اًمٖمٜمل سم٤مرة ص.404
( )1اعمرضمع اًمً٤مسمؼ ص.405
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ﻫذا ٓ يًتٖمٜمل أسمق زيد ذم ُمنموقمف اًمت٠مويكم ُمـ آؾمتٛمداد ُمـ أومٙم٤مر ﻫٞمةدضمر وضمة٤مداُمر
سمكج٦م أن اارُمٜمٞمقـمٞم٘مة٤م طمةلم شمريمةز قمةغم قمالىمة٦م اعمٗمنة سمة٤مًمٜمص ًمٞمًة٧م ظم٤مصة٦م سمة٤مًمٗمٙمر
اًمٖمةةري "سمةةؾ ﻫةةل ىمْمةةٞم٦م اةة٤م وضمقدﻫةة٤م اعمٚم ة ذم شمراصمٜمةة٤م اًمٕمةةري اًم٘مةةديؿ واحلةةدي٨م قمةةغم
اًمًقا  ...إن صٞمٖم٦م احلقار امجدزم ًمٞمً٧م صٞمٖم٦م شمٚمٗمٞم٘مٞم٦م حت٤مول أن شمتقؾمط سملم ٟم٘مٞمْمةلم،
سمؾ ﻫل إؾم٤مس اًمٗمٚمًٗمل ٕي ُمٕمروم٦مُ ،مـ صمؿ ٕي وقمل سمٍمة اًمٜمٔمةر قمةام ٟمرومٕمةف ُمةـ
()8

ؿمٕم٤مرات أو ٟمتٌٜم٤مه ُمـ ُم٘مقٓت أو ُمقاىمػ" .
واًمً١مال اًمذي يٗمؽمض أن يٓمرح ﻫٜم٤م ﻫق ُم٤م ُمقىمػ أسمق زيةد ُمةـ اارُمٜمٞمقـمٞم٘مة٤م ذم
ُمرطمٚمتٝم٤م إظمػمة يمام ﻫل قمٜمد سمٞمتل،

()3

وسمقل ريٙمقر ،وﻫػمش ،طمٞم٨م أصٌك٧م حم٤موًم٦م

إلرؾم٤م ُمٜمٝم٩م يمام ومٕمؾ ُمـ ىمٌؾ ؿمٚمػم ُم٤مظمر ُمـ أضمؾ إىم٤مُم٦م قمٚمؿ ًمتٗمًةػم اًمٜمّمةقص وُمةـ
صمؿ إىم٤مُم٦م ٟمٔمري٦م ُمقوققمٞم٦م ذم اًمتٗمًػم.

()2

ي٘مؽمب أسمق زيد يمةام ﻫةل قم٤مدشمةف ُمةـ يمةؾ ومٙمةرة

يٗمٞمد ُمٜمٝم٤م ذم ُمنموقمف اًمت٠مويكم ومٝمق خيت٤مر ُم٤م يٜم٤مؾمٌف ويؽم ُم٤م ٓ يقاومؼ ُمنموقمف.
ومٜمجةةده يٕمةةرض ومٙمةةرة سمةةقل ريٙمةةقر اارُمٜمٞمقـمٞم٘مٞمةة٦م ويٌةةلم أٟمةةف يٌةةدأ ٟمٔمريتةةف ذم
اارُمٜمٞمقـمٞم٘مةة٤م ُمةةـ (اًمرُمةةز اعمٕمةةؼم قمةةـ اًمٚمٖمةة٦م) وم٤مًمتٗمًةةػم قمٜمةةده يٕمٜمةةل شمٗمًةةػم اًمرُمةةقز ذم
اًمٜمّمقص اًمٚمٖمقي٦م ،طمٞم٨م أن اًمرُمز يٕمتؼم ٟم٤مومذة ٟمٓمؾ ُمٜمٝمة٤م قمةغم قمة٤ممل ُمةـ اعمٕمٜمةك ،يمةام أٟمةف
 3002حبث
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يِمػ قمـ ُمٕمٜمك سم٤مـمـ ووم٘م٤م ًمة سمةقًمتامن ،وﻫةذا اعمٕمٜمةك إول اًمرُمةزي ًمةٞمس زائٗمة٤م وًمٙمٜمةف
ـمري٘مٜم٤م ًمٚمقصقل إمم ُمٕمٜمك آظمر سم٤مـمـ ،وسم٤مًمت٤مزم ي٘مقم اًمتٗمًػم سمداي٦م سمكؾ ؿمٗمرة اًمرُمز ُمةـ
أضمؾ اًمقصقل إمم اعمٕمٜمك اعم٘مّمقدً .مذًمؽ يرومض ريٙمقر ُم٤م شم٘مرره اًمٌٜمٞمقية٦م ُمةـ أن اًمٚمٖمة٦م
ٟمٔم٤مم ُمٖمٚمؼ ُمـ اًمٕمالىم٤مت ٓ يدل قمغم ي ظم٤مرضمف 6ومٚمؿ شمٕمد اًمٚمٖم٦م قمٜمةد اًمٌٜمٞمقية٦م ؿمةٙمال
ًمٚمكٞم٤مة سمؾ ﻫل ٟمٔم٤مم ُمٖمٚمؼ ُمٙمتػ سمذاشمف ذم قمالىم٤مشمف اًمداظمٚمٞم٦مً ،مذًمؽ ريمزت اًمٌٜمٞمقي٦م قمغم
ــــــ
( )2إؿمٙم٤مًمٞم٤مت اًم٘مرا ة وآًمٞم٤مت اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.23
( )1ضمٞمٛمس سمٞمتل ،ومٞمٚمًق وؿم٤مقمر أؾمٙمتٚمٜمدي ،وًمد ذم قم٤مم 2341م ،وشمقذم قم٤مم 2404مُ ،مـ يمتٌةف حم٤موًمة٦م ذم
احل٘مٞم٘م٦م ،راضمع ُمٕمجؿ اًمٗمالؾمٗم٦م ،ضمقرج ـمراسمٞمٌم ص.125
( )4اٟمٔمر :إؿمٙم٤مًمٞم٤مت اًم٘مرا ة وآًمٞم٤مت اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.33
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اًمٚمٖم٦م سم٤مقمتٌ٤مرﻫ٤م مت ؾ اًمٜمٔم٤مم اًم ٤مسم٧م اًم٘م٤مسمؾ ًمٚمٗمٝمؿ ،ومل اتؿ سم٤مًمٙمالم سم٤مقمتٌ٤مره طمدصم٤م ًمٖمقي٤م،
اذا أؾمس ريٙمقر ٟمٔمريتف ذم (اعمٕمٜمك) قمغم أن احلدث اًمٚمٖمقي يتجغم ذم امجٛمٚم٦م وٓ يٗمٜمةك
سمؾ يٌ٘مك ًمٞم٘مٞمؿ قمالىم٦م ضمدًمٞم٦م سملم اعمٕمٜمك واحلدث اًمٚمٖمقي اًمةذي يِمةػم ذم ضم٤مٟمة٥م ُمٜمةف إمم
اعمتٙمٚمؿ وذم ضم٤مٟم٥م آظمر إمم اًمٙمالم.

()8

ًم٘مد اٟمتٝمل ريٙمقر إمم أن اًمٜمص ُمًت٘مؾ ُمـ طمٞم٨م اعمٕمٜمك ،وذم ٟمٗمس اًمقىمة٧م اٟمتٝمةك
إمم رسمط اًمٜمص سم٤مًمٙم٤مشم٥م ،ويّمٌ دور اعمٗمن ﻫق اًمدظمقل ذم قمة٤ممل اًمةٜمص ًمٗمةؽ رُمزيتةف
وُمٕمروم٦م ُمًتقي٤مشمف ؾمقا اًمٌٕمد اعمج٤مزي أو احلرذم ،أو اعمٕمٜمك اًمٔم٤مﻫر أو اًمٌ٤مـمـ ،واعمٌة٤مح
وهمػم اعمٌ٤مح ،وﻫق هبذا اًمؽميمٞمز قمغم اؾمةت٘مالل اعمٕمٜمةك ذم اًمةٜمص ،ورسمٓمةف سمٛم١مًمٗمةف 6يٖمٗمةؾ
قمالىمةة٦م اعمٗمن ة سمةة٤مًمٜمص ،وجيٕمةةؾ دور اعمٗمن ة اًمٙمِمةةػ قمةةـ اعمٕمٜمةةك ُمةةـ ظمةةالل اًمتكٚمٞمةةؾ
اًمٚمٖمقي ُمريمزا قمةغم اعمٕمٜمةك وُمٝمٛمةال ًمٚمٌٜمٞمة٦م رسمةام يمةرد ومٕمةؾ ًمٚمٌٜمٞمقية٦م.

()3

ًمٙمةـ ُمةـ اعمٝمةؿ

اإلؿم٤مرة إمم أن ريٙمقر ٓ ي٘مقل سم٠من ورا اعمٕمٜمك طم٘مٞم٘م٦م واطمدة سمؾ قمةدة ُمًةتقي٤مت ،ومٝمةق
()2

يرى أن اًمقضمقد ٓ خيْمع "ًمٚمقن ُمٓمٚمؼ ُمـ احل٘مٞم٘م٦م" وي٘مقل - " :همػم أن اًمقطمدة يمام
ؾمٜمرى ًمٞمً٧م إٓ إهمرا ُم٤ميمرا -وم٢من ُمًتقي٤مت احل٘مٞم٘م٦م ُمتٕمددة"

()3

إن هم ما يؼف ىلـده كرص يف كظرية ريؽور مران:
 3002حبث
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إول اخلٓم٤مب ،واًم ٤مين اًمرُمز.
يٚمت٘مل ٟمٍم أسمق زيد ُمع ريٙمقر سم٤مًمٜمًٌ٦م ًمٚمخٓم٤مب ومةٞمام يتٕمٚمةؼ سمتكٚمٞمةؾ اًمٜمّمةقص
اًمٚمٖمقي٦م ،هبد اًمٙمِمةػ قمةـ ُمًةتقي٤مت اعمٕمٜمةك اًمٌة٤مـمٜمل ُمةع أن ريٙمةقر يةرومض اًمٗمٝمةؿ
اًمٌٜمٞمقي ًمٚمٖم٦م قمغم أؾم٤مس أهن٤م ٟمٔم٤مم ُمٖمٚمؼ ُمـ اًمٕمالُم٤مت ٓ يدل قمغم ي ظم٤مرضمف.
ــــــ
( )2اٟمٔمر :إؿمٙم٤مًمٞم٤مت اًم٘مرا ة وآًمٞم٤مت اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.32-33
( )1اٟمٔمر :اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.33
( )4اًمٜمٔمري٦م اًمت٠مويٚمٞم٦م قمٜمد ريٙمقر ،طمًـ سمـ طمًـ ،اًمٓمٌٕم٦م إومم2551 ،م ،دار شمٞمٜمٛمؾ ُمرايمش ،ص.22
( )3اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.21
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أُم٤م اًمرُمز وم٢من أسمق زيد طملم شمٌٜمك ومٙمرة اٟمٗمت٤مح اعمٕمٜمك وشمٖمػمه ىمةد اؾمةتٗم٤مد ُمةـ اًمرُمةز
سم٤مقمتٌ٤مره قمالُم٦م ؾمٞمٛمقـمٞم٘مٞم٦م ٓ يقضمد سمٞمٜمٝم٤م وسملم اعمٕمٜمك أي دًٓم٦م أو ارشمٌ٤مط ،ويٛمٙمـ ُمةـ
ظمالل ﻫذه اًمرُمقز اًمقصقل عمٕم٤مين أظمرى سم٤مـمٜم٦م ُمتقاري٦م ظمٚمٗمٝم٤م.
واًمً١مال اًمذي جي٥م أن يٓمرح ﻫٜم٤م ﻫق :ﻫؾ اؾمتٗم٤مد أسمق زيد ُمـ ومٙمرة اعمٖمزى اًمتةل
أؾمس ا٤م إريؽ ﻫػمش؟
إن فؽرة هرش يف ففم ادعـى تؼوم ىلذ خاصقتًل لالقتًل مها:
إُمٙم٤مٟمٞمة٦م اًمتقاًمةةد ،واًم ٤مٟمٞمةة٦م إُمٙم٤مٟمٞمةة٦م اًمتٕمٞمةلم :ي٘مةةقل" :إُمٙم٤مٟمٞمةة٦م اًمتقاًمةةد ظم٤مصةةٞم٦م ذم
ُمٕمٜمك اًمٚمٗمظ دمٕمؾ قمٛمٚمٞم٦م اًمتٗمًػم ممٙمٜم٦م ...وًمقٓﻫ٤م ٕصةٌك٧م قمٛمٚمٞمة٦م اًمٗمٝمةؿ واًمتٗمًةػم
ُمًتكٞمٚم٦م ...،أُم٤م إُمٙم٤مٟمٞم٦م اًمتٕمٞملم ومٝمل صٗم٦م رضوري٦م ٕي ٟمقع ُمـ أٟمقاع اعمٕمٜمك اعمِمةؽم
ٕٟمف ذم طم٤مل قمدُمٝم٤م شمّمٌ قمٛمٚمٞم٦م آؿمؽما همةػم ممٙمٜمة٦م ،ومة٤معمٕمٜمك همةػم اعمٕمةلم ًمٞمًة٧م ًمةف
طمدود وٓ ﻫقي٦م صم٤مسمت٦م ،وقمٜمدﻫ٤م ٓ يٛمٙمـ أن يتٓم٤مسمؼ ُمع اعمٕمٜمك اعمقضمقد ذم ذﻫـ ؿمةخص
()8

آظمر" .
وُمـ ظمالل ﻫ٤مشملم اخل٤مصٞمتلم يتٕم٤مُمؾ ﻫةػمش ُمةع شمٗمًةػم اعمٕمٜمةك ًمٞمّمةؾ إمم ُمٕمٜمةك
 3002حبث
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صم٤مسم٧م وحمةدد .وُمةع أن أسمةق زيةد متًةؽ ذم ومٚمًةٗمتف سم ٜم٤مئٞمة٦م (اعمٕمٜمةك واعمٖمةزى) ،أو اعمٕمٜمةك
وُمٕمٜمك اعمٕمٜمك إٓ أن اًمٌ٤مطم٨م ٓ جيد ارشمٌ٤مـم٤م سملم ومٙمرشمف قمـ اعمٖمزى وومٙمةرة ﻫةػمشُ ،مةع
أن ٟمٍم أسمق زيد يزقمؿ ارشمٌ٤مط اًمٗمٙمرشملم سمٌٕمْمٝمام.
ي٘مقل أسمق زيدٟ" :مريد ايمتِم٤م دًٓمة٦م سمٕمةض إطمٙمة٤مم اًمتنمةيٕمٞم٦م اًمتةل وردت ذم
اًمٜمّمقصُ ،مٕمتٛمديـ قمغم اًمًٞم٤مق اًمدٓزم اًمداظمكم ًمٚمٜمّمقص ُمةـ ضمٝمة٦م ،وقمةغم اًمًةٞم٤مق
اًمت٤مرخيل/آضمتامقمل اخل٤مرضمل ُمـ ضمٝم٦م أظمرى .وسمدٓ ُمةـ آقمةتامد قمةغم آًمٞمة٦م اًم٘مٞمة٤مس
ًمٜم٘مؾ احلٙمؿ ُمـ أصؾ إمم ومرع ٓشمٗم٤مىمٝمام ذم اًمٕمٚم٦م -اًمتل ﻫل ُمً٠مًم٦م اضمتٝم٤مدي٦م أيْم٤م -وم٢مٟمٜم٤م
ٟمٕمتٛمد ﻫٜم٤م قمغم اًمتٗمرىمة٦م سمةلم (اعمٕمٜمةك) و(اعمٖمةزى) وﻫةل شمٗمرىمة٦م ُمٓمروطمة٦م ذم جمة٤مل دًٓمة٦م
ــــــ
( )2اارُمٜمقـمٞم٘م٤م وقمٚمؿ اًمتٗمًػم ،حمٛمد هبراُمل ص.33 -34
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()8

ومٝمػمش يرى أن اعمٕمٜمك ٓ سمد أن يٙمقن صم٤مسمت٤م يٛمٙمـ اًمقصقل إًمٞمف ُمـ ظمالل حتٚمٞمةؾ
اًمةٜمص .واةذا يتٕمٚمةةؼ سمةف جمة٤مل اًمٗمٝمةةؿ وٟمٔمرية٦م اًمتٗمًةػم ،أُمةة٤م جمة٤مل اًمٜم٘مةد إدي ومٞمتٕمٚمةةؼ
()3

سم٤معمٖمزى ٕٟمف ُمتٖمػم ي٘مقم قمغم أٟمقاع ُمـ اًمٕمالىم٦م سملم اًمٜمص واًم٘م٤مرئ .ذم طمةلم أن ٟمٍمة
أوم٘مد اًمٜمص أي إُمٙم٤مٟمٞم٦م ًمٚم ٌ٤مت يمام ُمر ُمٕمٜم٤م.
وﻫػمش خيتٚمػ ُمع أسمق زيد أيْم٤م ذم يمقٟمةف جيٕمةؾ اًم٘مّمةد ُمة١مصمرا ذم قمٛمٚمٞمة٦م اًمٗمٝمةؿ
ومةة٤معمٕمٜمك قمٜمةةده "ي يٜمةةقي اًمِمةةخص ٟم٘مٚمةةف سمقاؾمةةٓم٦م ؾمٚمًةةٚم٦م ُمةةـ اًمٕمالُمةة٤مت اًمٚمٖمقيةة٦م
اعمٕمرومٞم٦م ،ﻫق اًمٌم اًمذي يًتٓمٞمع ٟم٘مٚمةف إمم أظمةريـ ،أو آؿمةؽما ومٞمةف ُمٕمٝمةؿ سمقاؾمةٓم٦م
()2

ﻫذه اًمٕمالُم٤مت" وسمٜم٤م قمغم ﻫذا ٓ وضمقد ًمٚمٗمقى اًمتل شمٜمِم٠م قمةـ ـمريةؼ شمٖمةػم اعمٕمٜمةك
يمام ﻫل قمٜمد ٟمٍم أسمق زيد.
يمام إن ُمٝمٛم٦م اارُمٜمٞمقـمٞم٘م٤م اًمتل جي٥م أن حت٘م٘مٝم٤م قمٜمد ﻫػمش ﻫل اًمٌك٨م ذم اعمٕمٜمةك
يمام يٕمؼم قمٜمف اًمٜمص ٓ يمام يٕمٜمٞمةف اعم١مًمةػ وﻫةذا اعمٕمٜمةك يٛمٙمٜمٜمة٤م اًمقصةقل إًمٞمةف ُمةـ ظمةالل
ومكص آطمتامٓت اًمٕمديدة اًمتل يٛمٙمـ أن يٕمٜمٞمٝم٤م اًمٜمص.

()3

أُم٤م أسمق زيد ومال يرى إُمٙم٤مٟمٞم٦م اًمقصةقل إمم اعمٕمٜمةك يمةام ُمةر ُمٕمٜمة٤م.

()4

وﻫةذا اًمٗمّمةؾ
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سملم اًمٜمص واعم١مًمػ قمٜمد ﻫػمش ٓ جيد اًمٌ٤مطم٨م ُم٤م يؼمره وم٤مًمذي يٕمٜمٞمف اعم١مًمػ ﻫق طم٘مٞم٘مة٦م
اًمٜمص وًمٞمس همػمﻫ٤م.
ــــــ

(ٟ )2م٘مد اخلٓم٤مب اًمديٜملٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص 140ي٘مقل أسمق زيد ذم احل٤مؿمٞم٦م :اقمتٛمدٟم٤م ﻫٜم٤م قمغم أـمروطم٦م ﻫػمش.
( )1اٟمٔمر :إؿمٙم٤مًمٞم٤مت اًم٘مرا ة وآًمٞم٤مت اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.34
( )4اارُمٜمٞمقـمٞم٘م٤م وقمٚمؿ اًمتٗمًةػم حمٛمةد هبراُمةل ،جمٚمة٦م احلٞمة٤مة اًمٓمٞمٌة٦م ،اًمٕمةدد اًم ة٤مُمـ ،يراضمةع ُمقىمةع اعمجٚمة٦م قمةغم
اًمِمةةةةةةٌٙم٦م اًمٕمٜمٙمٌقشمٞمةةةةةة٦مhttp://www.arrasoul.org/arabic/alhayatmagazine/sabek2.asp?code=142 :

ص.34
( )3اٟمٔمر :إؿمٙم٤مًمٞم٤مت اًم٘مرا ة وآًمٞم٤مت اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.34
( )1اٟمٔمر :اخلٓم٤مب واًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.233
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رسمةام يٙمةقن ﻫةذا اًمٗمّمةؾ سمةلم اعم١مًمةةػ واًمةٜمص ُمؽمشمٌة٤م قمةةغم اًمٗمٝمةؿ اخلة٤مـمب اًمةةذي
يٕمت٘مةةده ﻫةةػمش سمخّمةةقص اظمةةتال اًم٘مةةرا ات "ومةة٤مًم٘مرا ات اعمتٕمةةددة ًمٚمةةٜمص اًمقاطمةةد
طمًةة٥م (إريةةؽ ﻫةةػمش) شمٕمةةقد إمم آظمةةتال ذم اعمٝمةة٤مرة اًمتقوةةٞمكٞم٦م ٕن اعمٗمنةةيـ ٓ
يٚمتزُمقن سمٛمّمٓمٚمك٤مت اًمٜمصً ،مٙمـ ومٝمةؿ ُمٕمٜمةك اًمةٜمص ﻫةق واطمةد قمٜمةد امجٛمٞمةعٕ ،هنةؿ
يتقصةةٚمقن إمم إدرا واطمةةد إزا ٟمٞمةة٦م اعم١مًمةةػ واعمٕمٜمةةك اًمٜمٝمةة٤مئل ًمٚمةةٜمصً ،مةةذًمؽ ومتٗم٤مؾمةةػم
اًمٜمص ٓ شمتٜم٤مىمض رهمؿ اظمتالومٝم٤م ٕهن٤م شمّمدر قمـ اومؽماض واطمد ،وﻫةق اًمٗمٝمةؿ اعمِمةؽم
()8

ًمٚمٜمص" .
وﻫةةذا اًمتكٚمٞمةةؾ ٓ يٛمٙمةةـ أن يٙمةةقن صةةكٞمك٤م ٕن ؾمةةٌ٥م اظمةةتال اًمتٗم٤مؾمةةػم ىمةةد
يتٕمٚمؼ سمة٤مًمٜمص ٟمٗمًةف وصةٕمقسمتف ،وىمةد يتٕمٚمةؼ سمخٗمة٤م سمٕمةض اًمةدٓئؾ قمٜمةد اًمةٌٕمض دون
اًمٖمةػم .إن أسمةق زيةد يمةام أحٟمة٤م ُمةرارا ُمةـ ىمٌةؾ 6شمٚمٗمٞم٘مةل سم٤مُمتٞمة٤مز ،ومٝمةق يٕمٛمةد إمم اًمٜمٔمريةة٦م
اًمٗمٚمًةةٗمٞم٦م ومٞمٜمت٘مةةل ُمٜمٝمةة٤م ُمةة٤م يٜم٤مؾمةة٥م ومٙمرشمةةف طمتةةك وإن يمةة٤من خيةة٤مًمػ ضمةةقﻫر اًمٜمٔمريةة٦م
(اعمًتٝمدوم٦م)ً ،مذا وضمدٟم٤مه ﻫٜم٤م يًةتٗمٞمد ُمةـ ﻫةػمش ومٙمةرة اًمتٗمريةؼ سمةلم اعمٕمٜمةك واعمٖمةزى،
دون اًمٜمٔمر عم٤م سمٜم٤مه ﻫػمش قمغم ﻫذا اًمتٗمريؼ ،وٓ أفمةـ أسمةق زيةد يمة٤من ضمة٤مﻫال سمةام شمْمةٛمٜمتف
ٟمٔمري٦م ﻫػمش ذم اًمتٗمًػم ،وًمٙمٜمف ُمتًؼ ُمع ُمٜمٝمجف آٟمت٘م٤مئل اًمتٚمٗمٞم٘مل يمام أؾمٚمٗم٧م.
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و(سمٞمتل) يتٗمؼ ُمع ﻫػمش "ذم رضورة أن شمريمز اارُمٜمٞمقـمٞم٘م٤م جم٤مل دراؾمةتٝم٤م قمةغم ُمٕمٜمةك
اًمٜمص وصقٓ إمم شمٗمًػم ُمقوققمل ٓ يتدظمؾ ومٞمف اعمٗمن ًمٞمٗمرض رؤيتةف قمةغم اًمةٜمص...
ويةةرى يمةةؾ ُمةةـ سمٞمتةةل وﻫةةػمش أن اعمةةٜمٝم٩م اًمٗمٞمٚمقًمةةقضمل ﻫةةق اعمةةٜمٝم٩م إُم ةةؾ ًمتٗمًةةػم
()3

اًمٜمّمقص" .
وُمـ ﻫٜم٤م خيتٚمػ ﻫػمش ُمع اًمتّمقر اإلؾمالُمل ًمٚمتٗمًػم ُمع أٟمةف اىمةؽمب يم ةػما ُمٜمةف
طملم أؾمس ٟمٔمري٦م ًمٚمتٗمًػم حي٤مول ُمـ ظمالا٤م اًمقصةقل إمم اعمٕمٜمةك اعمقوةققمل ذم اًمةٜمص
وأقم٤مد ًمٚمٛم١مًمػ وًمٚمٜمص ُمٙم٤مهنام اًمذي ضمٝمدت اارُمٜمٞمقـمٞم٘م٤م ىمٌٚمف ذم ؾمٚمٌٝمام إي٤مه.

ــــــ

( )2اارُمٜمٞمقـمٞم٘م٤م وقمٚمؿ اًمتٗمًػم ،حمٛمد هبراُمل ،ص.34
( )1إؿمٙم٤مًمٞم٤مت اًم٘مرا ة وآًمٞم٤مت اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.35
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وهبذا يّمٌ ًمديٜم٤م ادم٤مﻫ٤من رئٞمً٤من ذم ٟمٔمري٦م اارُمٜمٞمقـمٞم٘م٤م:
إول :يٛم ٚمف ضم٤مداُمر وﻫق اًمٌد ُمـ اعمقىمػ اًمقضمقدي اًمراﻫـ ًمٚمٛمٗمن.
واًم ٤مين :يٛم ٚمف سمٞمتل وﻫػمش ذم اًمؽميمٞمز قمغم اًمٜمص واعم١مًمػ.

()8

إن اًمتّمةةقر اإلؾمةةالُمل إذا اقمتؼمٟمةة٤مه (ٟمٔمريةة٦م) وﻫةةق وٓ ؿمةةؽ ُم١مﻫةةؾ أن يٙمةةقن
يمذًمؽ 6مل هيٛمةؾ أريمة٤من ومٝمةؿ اعمٕمٜمةك(6اًمةٜمص ،وىم٤مئٚمةف ،واعمتٚم٘مةل)ٟٕ .مةف شمّمةقر ُمٙمتٛمةؾ
إريم٤من ذم آؾمتدٓل سمد ا ُمـ ُمٜمٓمٚم٘م٤مشمف واٟمتٝم٤م سمٜمت٤مئجف ،يمام إٟمف ظم٤مل ُمـ آٟمت٘مة٤م همةػم
اعمؼمر احل٤مصؾ ذم (ٟمٔمري٤مت ىمرا ة اًمٜمص وومٝمؿ اعمٕمٜمك) واعمٌٜمل قمغم ُمقاىمةػ أيديقًمقضمٞمة٦م
ذم ذﻫـ اعمٗمنً 6مةذًمؽ ٟمجةد سمٕمةض ﻫةذه اعمةدارس اًمٗمٚمًةٗمٞم٦م هيٛمةؾ ىمّمةد اعم١مًمةػ مت٤مُمة٤م
وهيتؿ سمتكٚمٞمؾ سمٜمٞم٦م اًمٜمص ،وأظمرى شمٚمٖمل اًمٜمص واعم١مًمػ واةتؿ وم٘مةط سمة٤معمتٚم٘مل 6ذم طمةلم
أن ٟمٔمري٦م اًمتٗمًػم اإلؾمالُمل اﻫتٛم٧م هبذه امجقاٟم٥م اعمٝمٛم٦م مجٞمٕمٝمة٤م فلمالا مالا يتعؾال بؼائالل
ُمةر ُمٕمٜمة٤م ذم اًمٌة٤مب إول ُمة٤م ي١ميمةد أهٞمة٦م اًم٘مّمةد ذم
الـص وم٤مُٕمر ُمتٕمٚمؼ سم٤مًم٘مّمد وىمةد ّ
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اعمٕمٜمك قمٜمد احلدي٨م قمـ اعمٕمتزًم٦م ،وأهٞمة٦م اًم٘مّمةد شمةتجغم ذم ومٝمةؿ يمةالم اهلل  ذم أواُمةره
ِ
ةـ يم ََال ُِم ِةف ِظم َةال َ َطم ِ٘مٞم َ٘متِ ِةف
وٟمقاﻫٞمف إذا إُمر ُمتٕمٚمؼ سم٤مًمتنمةيع " َوم َٚم ْةق َأ َرا َد اهللَُّ َو َر ُؾمةق ًُم ُف ُم ْ
ِ ِ ِ
٥م ًَمٙم َ
ةؿ ُُم َةرا َد ُه سمِ َةام َٓ َيةدُ ُّل َقم َٚم ْٞم ِةفَ ،سم ْةؾ سمِ َةام
َو َفم٤مﻫ ِره ا ًَّمذي َي ْٗم َٝم ُٛم ُف ا ُْعم َخ٤م َـم ُ
َ٤من َىمدْ َيم َّٚم َٗم ُف َأ ْن َي ْٗم َٝم َ
اد ِه و َأراد ُِمٜمْف َومٝمؿ اًمٜمَّ ْٗم ِل َعمِ٤م يدُ ُّل َقم َغم َهم٤مي ِ٦م ْ ِ ِ
ِ
َيدُ ُّل َقم َغم ٟم َِ٘م ِ
اًمٌمة ِ سمِ َةام
َ
َ
اإل ْصم ٌَ٤متَ ،و َوم ْٝم َ
ٞمض ُُم َر َ َ َ ُ ْ َ
ةؿ َّ ْ
()3
َيدُ ُّل َقم َغم ِودم ه. " ...
وُمًةة٠مًم٦م اًم٘مّمةةد ﻫةةل اًمٌقاسمةة٦م ًمٚمةةدظمقل إمم ومٝمةةؿ اعمٕمٜمةةك ،وٓ يٛمٙمةةـ اًمٌكةة٨م ذم
(ُمٕمٜمةك) دون اًمٌكةة٨م قمةـ ىمّمةةد ىم٤مئةةؾ اًمةٜمص "واظمةةتال اًمٜمة٤مس ذم احلةةؼ ٓ يقضمةة٥م
اظمتال احلؼ ذم ٟمٗمًف ،وإٟمةام ختتٚمةػ اًمٓمةرق اعمقصةٚم٦م إًمٞمةف ،واًم٘مٞم٤مؾمة٤مت اعمريمٌة٦م قمٚمٞمةف،
()2

واحلؼ ذم ٟمٗمًف واطمد" .
ــــــ

( )2اٟمٔمر :إؿمٙم٤مًمٞم٤مت اًم٘مرا ة وآًمٞم٤مت اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص 33ة.35
( )1خمتٍم اًمّمقاقمؼ اعمرؾمٚم٦مٓ ،سمـ اًم٘مٞمؿ ،ص.12
(" )4اإلٟمّم٤م ذم اًمتٜمٌٞمف قمغم اعمٕم٤مين وإؾمٌ٤مب اًمتل أوضم٥م آظمتال سملم اعمًةٚمٛملم ذم آرائٝمةؿ" ٓسمةـ اًمًةٞمد

=
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وسم٤مًمت٤مزم وم٢من "اًم٘مرب أو اًمٌٕمد ُمـ دًٓمة٦م اًمةٜمص ،ﻫةل سم٘مةدر اًم٘مةرب أو اًمٌٕمةد ُمةـ
ىمّمد ص٤مطمٌف ،وُمةـ ُمٔمة٤مﻫر أهٞمة٦م اًم٘مّمةد ذم اًمتّمةقر اإلؾمةالُمل ُمةـ اًمٜم٤مطمٞمة٦م اًمٕم٘مدية٦م
وإصقًمٞم٦م واًمٗم٘مٝمٞم٦م ،اًم٘مقاقمد اعمتٕمددة اًمتةل يةدور ُمٕمٜم٤مﻫة٤م قمةغم اقمتٌة٤مر اًم٘مّمةدً ،مةذًمؽ
يم٤من ُمـ اًم٘مقاقمد اخلٛمس اًمٙمؼمى اًمتل ىمٞمؾ :إن اًمٗم٘مف يمٚمف ُمٌٜمل قمٚمٞمٝم٤م ،ىم٤مقمةدة" :إُمةقر
()8

سمٛم٘م٤مصدﻫ٤م" ،اًمتةل يًةتدل اة٤م سم٘مقًمةف « :إٟمةام إقمةامل سم٤مًمٜمٞمة٤مت » سمةؾ إن ﻫٜمة٤م سم٤مسمة٤م
يٗمّمةؾ ُم٘م٤مصةد اًمِمة٤مرع اًمتةل جية٥م اخت٤مذﻫة٤م
أصقًمٞم٤م واؾمٕم٤م اؾمٛمفُ" :م٘م٤مصةد اًمنمةيٕم٦م" م
ُمٕمٞم٤مرا ًم٘مٞم٤مس صالح أو ومً٤مد أقمامل وأومٕم٤مل اعمٙمٚمٗملم ،طمً٥م ُمٓم٤مسم٘متٝمة٤م اةذا اًم٘مّمةد أو
()3

خم٤مًمٗمتٝم٤م ًمف" .
ما ما يتعؾ بال(الـص) كػسه ومٝمق يمام ؾمٌؼ ٓ يٜمٗمؽ قمةـ ىم٤مئٚمةف ،واًم٘مة٤مرئ يٌكة٨م
قمـ ىمّمد ىم٤مئؾ اًمٜمص ُمـ ظمالل ُم٤م ىمدُمف ُمةـ سمٜمٞمة٦م ًمٖمقية٦م "ومة٢مذا يم٤مٟمة٧م هم٤مية٦م يمةؾ ىمة٤مرئ
ًمٚمٜمص ﻫل اًمٗمٝمؿ وأن ُمٝمٛم٦م ومٝمؿ اًمٜمص شمتقضمف سم٤مًمدرضم٦م إومم إمم ُمٕمٜم٤مه ،ومٛمٕمٜمك ﻫذا أن
ًمٙمؾ ٟمص ُمٕمٜمك ،ومامذا قمًك أن يٙمقن ﻫذا اعمٕمٜمك إذا مل يٙمـ ﻫق ُم٤م ىمّمد ص٤مطم٥م اًمٜمص
إيّم٤مًمف إمم اًم٘م٤مرئ أو اعمتٚم٘مل؟ ُمةع اًمٕمٚمةؿ أن "يمةؾ ُمةتٙمٚمؿ قم٤مىمةؾ ٓسمةد أن ي٘مّمةد ُمٕمٜمةك
ظم٤مص٤م ُمـ ظمٓم٤مسمف ،يريد إسمةالغ اعمخة٤مـمٌلم سمةف ،وﻫةذا أُمةر ًمةٞمس حمةؾ ٟم٘مة٤مشً ،مةذًمؽ ُمةـ
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اخلٓم٠م اًم٘مقل سم٤مؾمت٘مالًمٞم٦م اًمٜمص قمـ ُمٜمِماف ،واًمٜمص سمٕمةد صةدوره يّمةٌ ؿمةٞما٤م ُمقضمةقدا
يم٠مي ُمقضمقد آظمر ،يم٤مًم٘مٛمر واًمٜمجقم ،ويٗمّم قمـ ُمْمٛمقٟمف سمٕمد أن صة٤مهمف اعم١مًمةػ قمةغم
ــــــ
= اًمٌٓمٚمٞمق  ،حت٘مٞمؼ اًمديمتقر حمٛمد روقان اًمداي٦م ـمٌٕم٦م :دار اًمٗمٙمر ط2303 4ﻫة2543-م اعمّمةدرُ :مٙمتٌة٦م
اعمّمٓمٗمك .ص.13
( )2احلدي٨م أظمرضمف اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري ذم صكٞمكف ،قمـ قمٛمر أن رؾمقل اهلل  ىم٤مل( :إقمامل سم٤مًمٜمٞم٦م وًمٙمؾ اُمةرئ
ُم٤م ٟمقى ومٛمـ يم٤مٟم٧م ﻫجرشمف إمم اهلل ورؾمقًمف ومٝمجرشمف إمم اهلل ورؾمةقًمف وُمةـ يم٤مٟمة٧م ﻫجرشمةف ًمةدٟمٞم٤م يّمةٞمٌٝم٤م أو
اُمرأة يتزوضمٝم٤م ومٝمجرشمف إمم ُم٤م ﻫ٤مضمر إًمٞمف) ،اعم٘مدُم٦م ،سم٤مب :سمد اًمقطمل ،2/2 ،احلدي٨م إول.
( " )1اخلٚمٗمٞم٦م اارُمٜمقـمٞم٘مٞم٦م ًمٚم٘مرا ة اعمٕم٤مرصة ًممي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م" د .وم٤مـمٛم٦م اًمزﻫرا اًمٜم٤مرصيُ ،م١ممتر دوزم سمٕمٜمةقان
(اًم٘مةةةةةرا ات اعمٕمةةةةة٤مرصة ذم اًم٘مةةةةةرآن) ضم٤مُمٕمةةةةة٦م ؿمةةةةةٕمٞم٥م اًمةةةةةديم٤مزم اإلٟمًةةةةة٤مٟمٞم٦مُ ،مقىمةةةةةع اًمٙمةةةةةؽموين:
.http://www.tafsir.net/vb/tafsir26402
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ٟمكق يتقاومؼ ُمع اعمْمٛمقن اًمذي يريد إسمالهمف ،ومٝمذا اعمْمٛمقن يٖمدو أيْم٤م طم٘مٞم٘م٦م وضمقدية٦م
ُمرشمٌٓم٦م سمقضمقد اًمةٜمص ،واًمٌ٤مطمة٨م قمةـ ُمْمةٛمقن اًمةٜمص ﻫةق يم٤مًمٌ٤مطمة٨م قمةـ طم٘مٞم٘مة٦م أي
ُمقضمقد ...إٟمام يتقىمػ إُمر قمغم اعم١مًمػ وُمًتقى إومّم٤مطمف قمـ اعمْمٛمقن اًمةذي يريةده،
وقمغم ُمًتقى اًمٌٞم٤من ذم اًمٜمص ،وقمغم اًم٘م٤مرئ وُمٜمٝمجٞمتف"

()8

أُم٤م ُمـ ٟم٤مطمٞمة٦م ٟمٗمةس اًمٚمٗمةظ

ذم اًمٜمص أي اًمٌٜمٞم٦م اًمٚمٖمقي٦م ،وم٘مد ؾمٌؼ يمالم ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمةـ شمٞمٛمٞمة٦م

قمةـ اًمت٠مويةؾ

اًمٌ٤مـمؾ اًمذي ٓ يّم اًم٘مقل سمف ٕن اًمٚمٗمظ ٓ حيتٛمٚمف ذم أصؾ ووٕمف ،أو شمريمٞمٌةف ،أو أن
اًمًٞم٤مق اعمٕملم ٓ حيتٛمٚمف وإن ضم٤مز ذم همػمه ،أو مل ي١مًمػ ذًمؽ اعمٕمٜمك ذم ًمٖم٦م اعمخ٤مـم٥م ،أو
مل يٙمـ قمٚمٞمف دًمٞمؾ ُمـ ؾمٞم٤مق أو ىمريٜم٦م...

()3

ﻫذا ُم٤م شم٘مدُمف ٟمٔمري٦م اًمتٗمًػم اإلؾمةالُمل ومةٞمام يتٕمٚمةؼ (سمة٤مًمٜمص وُمّمةدره) يمةام ﻫةل
ُمٓمروطم٦م ذم يمت٥م اعمٗمنيـ سم٤معم٠مصمقر واعمٕم٘مةقل إمم يقُمٜمة٤م ﻫةذا .ويتْمة أهنة٤م مل شمٖمٗمةؾ أي
ُمـ ضم٤مٟمٌل اًمٗمٝمؿ ٓ ىم٤مئؾ اًمٜمص وٓ اًمٜمص ٟمٗمًف ُمـ طمٞم٨م ﻫق يمالم ًمف ُمٕمٜمك.
سمٕمٙمةس اًمٗمٚمًةةٗم٦م اًمٌٜمٞمقيةة٦م واًمتٗمٙمٞمٙمٞمة٦م "وم٘مةةد رضسمةة٧م اًمٗمٚمًةٗمت٤من سم٘مّمةةد اعم١مًمةةػ
قمرض احل٤مئط ،وﻫق ُم١مح ىمقي قمغم اًمٕمدُمٞم٦م اًمتل حتريمٝم٤مٕ ،ن اقمتٌ٤مر ىمّمةد اعم١مًمةػ ذم
اًمٌك٨م قمـ دًٓم٦م أي يمالم ،ﻫق ُمـ اًمٌدهيٞم٤مت اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمتل ٓ يٛمٙمـ إٟمٙم٤مرﻫ٤م إٓ سمةداومع
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إيديقًمقضمل ،وذًمؽ ًمًٌٌلم واوكلم ه٤م :أن يمةؾ ُمةتٙمٚمؿ ذي قم٘مةؾ ٓسمةد أن يٙمةقن ًمةف
ُم٘م٤مصد ُمـ يمالُمف ،صمؿ إن سمٕمض اعمقارد شمٗمرض شمِمخٞمص ىمّمد اعمتٙمٚمؿ وآًمتزام سمف ،يمام
ًمق يمٜم٤م أُم٤مم ٟمص يّمػ طم٤مدصم٦م شم٤مرخيٞم٦م ،ومٕمدم آﻫةتامم سم٘مّمةد اعم١مًمةػ ﻫةق اعمٜمكةك اًمٕمة٤مم
ًمٚمٝمرُمٜمقـمٞم٘مةة٤م احلدي ةة٦م إذ ًمةةٞمس ُمةةـ اًميةةوري أن يتامﻫةةك اعمٕمٜمةةك اًمةةذي يٜمتجةةف اًمةةٜمص
()2

واًمٗمٙمرة اًمتل ٟمةقى ُم١مًمٗمةف اإلومّمة٤مح قمٜمٝمة٤م" ً .مٙمةـ إُمةر اًمةذي حيتة٤مج ًمقىمٗمة٦م شم٠مُمةؾ
ودراؾم٦م ﻫق :ﻫؾ يم٤من ٕصك٤مب اًمٜمٔمري٦م اإلؾمالُمٞم٦م ُمقىمػ ُمةـ (اعمتٚم٘مةل) ذم قمالىمتةف ذم
ــــــ
( )2اخلٚمٗمٞم٦م اارُمٜمٞمقـمٞم٘مٞم٦م ًمٚم٘مرا ة اعمٕم٤مرصة ،،وم٤مـمٛم٦م اًمزﻫرا اًمٜم٤مرصي.
( )1اٟمٔمر :اًمّمقاقمؼ اعمرؾمٚم٦مٓ ،سمـ اًم٘مٞمؿ ،ص.15 - 11
( )4اخلٚمٗمٞم٦م اارُمٜمٞمقـمٞم٘مٞم٦م ًمٚم٘مرا ة اعمٕم٤مرصة ،وم٤مـمٛم٦م اًمزﻫرا اًمٜم٤مرصي.
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شمِمٙمٞمؾ ُمٕمٜمك اًمٜمص؟ سمٕمٌ٤مرة أظمرى ﻫؾ ًمٚمٛمتٚم٘مل سمتٗم٤مقمٚمةف اًم ٘مة٤مذم وآضمتامقمةل شمة٠مصمػم ذم
ُمٕمٜمك اًمٜمص ُمع أٟمف ظم٤مرج ٟمٓم٤مق اًمٜمص وىم٤مئٚمف؟
()8

ًم٘مد ًمٗم٧م سمٕمض اًمٌ٤مطم لم اًمٜمٔمر إمم أن ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م

ىمد أؿمة٤مر

إمم قمالىم٦م اعمتٚم٘مل سم٤مًمٜمص طمةلم "ووةع اإلرﻫ٤مصة٤مت إومم ًمٌالهمة٦م اًمًةٞم٤مق اعمٕمة٤مرصة،
طمٞم٨م ؾمٕمك إمم إصمٌ٤مت شمداوًمٞم٦م اخلٓم٤مب قمـ ـمريةؼ إسمةراز أصمةر اعمةتٙمٚمؿ ،واعمتٚم٘مةل وقمةر
آؾمتٕمامل ...وأٟمف دم٤موز اعمٗم٤مﻫٞمؿ إرؾمٓمٞم٦م اًمتل ﻫٞمٛمٜم٧م قمغم اًمٌالهم٦م اًمت٘مٚمٞمدي٦م ،وأن ذم
إحل٤مطمف قمغم اًمٌٕمد اًمتداوزم ًمٚمٖم٦م 6جيٕمؾ طمْمقر اعمتٚم٘مل يتٕمةدى آٟمٗمٕمة٤مل سمةام يًةٛمٕمف ،إمم
()3

اإلؾمٝم٤مم ذم إٟمِم٤م اخلٓم٤مب" ً .م٘مد ُمر ُمٕمٜم٤م ذم اًمٌ٤مب إول ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمًٞم٤مق وأصمةره ذم
اعمٕمٜمك

()2

وان ًمف ُمٙمقٟم٤من أؾم٤مؾمٞم٤من 6ه٤م (اعم٘م٤مل( و(اعم٘م٤مم) أو ُمة٤م يًةٛمك سم٤محلة٤مل .وؿمةٞمخ

اإلؾمالم طملم شمٕمرض عمًتقي٤مت اًمًٞم٤مق سمٜمك ومٙمرشمف قمغم ىم٤مقمدشملم ﻫ٤مُمتلم:
إوممٟ :مٗمل اًمتجريد اًمٚمٗمٔمل (أي إُمٙم٤مٟمٞم٦م وضمقد ًمٗمظ جمرد قمـ أي٦م ىمريٜم٦م ًمٗمٔمٞم٦م)
اًم ٤مٟمٞم٦م :إصمٌة٤مت شمداوًمٞمة٦م اخلٓمة٤مب قمةـ ـمريةؼ إسمةراز أصمةر اعمةتٙمٚمؿ واعمتٚم٘مةل وقمةر
آؾمتٕمامل.
واًمذي هيٛمٜم٤م ﻫق ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمِمؼ اًم ٤مين ،إذ أن ؿمٞمخ اإلؾمةالم يٕمةد ﻫةذه اًمتداوًمٞمة٦م
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ﻫةةل اًم٘مٞمةةقد اعمٕمٜمقيةة٦م ،اًمتٗم٤مقمٚمٞمةة٦م ،اًم ٘م٤مومٞمةة٦م ،وآضمتامقمٞمةة٦م اًمتةةل شمِمةةٙمؾ اًمقوةةٕمٞم٦م اًمٙمٚمٞمةة٦م
ًمٚمخٓم٤مب.
ومٝمق يرى أن يمؾ ًمٗمظ ٓ يٛمٙمـ أن يٙمقن ُمٓمٚم٘م٤م ُمـ اًم٘مٞمقد.
ِ
ِ
قضمدُ َىم ُّطَ 6وم٢مِ َّن اًمٜمَّ َٔم َر إٟم ََّام ُﻫ َق
ي٘مقل
 " :يم َْق َن اًم َّٚم ْٗمظ ُُم ْٓم َٚم ً٘م٤م َقم ْـ ا ًْم ُ٘م ُٞمقد َوم َٝم َذا َٓ ُي َ
ــــــ
(ُ )2م ؾ :اًمٌ٤مطم٨م محق اًمٜم٘م٤مري ذم يمت٤مسمف اعمٜمٝمجٞم٦م إصقًمٞم٦م واعمٜمٓمؼ اًمٞمقٟم٤مين ُمـ ظمالل أي طم٤مُمةد اًمٖمةزازم وشم٘مةل
اًمديـ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م .واًمديمتقرة ومريدة زُمرو ذم سمك٨م ،اًمًٞم٤مق قمٜمد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ىمرا ة ضمديدة.
( )1اًمًٞم٤مق قمٜمد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ىمرا ة ضمديدة ،ومريدة زُمرو جمٚم٦م اإلطمٞم٤م اًمٕمدد  ،11ص.43
( )4راضمع ُمٌك٨م :اًمٔم٤مﻫر وقمالىمتف سم٤مًم٘مرا ة اًمت٠مويٚمٞم٦م.
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ِذم ْإَ ْؾم َام ِ ا َْعم ْق ُضمق َد ِة ِذم يم ََال ِم ُيم مؾ ُُم َت َٙم مٚم ٍؿ :يم ََال ُم اهللَِّ َو َُم َالئِٙمَتِ ِف َو َأٟمٌِْ َٞم٤مئِ ِف َو ِْ
امج مـ َو َؾمة٤مئِ ِر َسمٜمِةل
مج َٚم ٍ٦م ِ ٍ ِ ِ ٍ
ِ
ِ
قضمةدُ َّإٓ
اؾمةٛم َّٞم٦م َأ ْو وم ْٕمٚم َّٞمة٦م َو َٓ ُي َ
آ َد َم َو ْإُ َُم ِؿ َٓ ُي َ
قضمدُ َّإٓ َُم ْ٘م ُروٟمً٤م سمِ َٖم ْ ِػمه إ َُّم٤م ِذم و ْٛم ِـ ُ ْ ْ
ُِمـ ُم َت َٙم مٚم ٍؿ و َٓ يًتَدَ ُّل سمِ ِف َّإٓ إ َذا ُقم ِر َوم ْ٧م َقم٤مد ُة َذًم ِ َؽ ا ُْعم َت َٙم مٚم ِؿ ِذم ُِم ْ ِؾ َذًم ِ َؽ اًم َّٚم ْٗم ِ
ظ َوم ُٝمٜمَ٤م ًَم ْٗم ٌ
ةظ
َ
َ ُ ْ
ْ ُ
ةػم ِه ُِمةـ ْإَ ًْم َٗم ِ
ون سمِ َٖم ْ ِ
ُُم َ٘م َّٞمدٌ َُم ْ٘م ُر ٌ
ة٧م َقم٤م َد ُشمة ُف َو ُُم ًْةت َِٛم ٌع َىمةدْ َقم َةر َ َقمة٤م َد َة
ة٤مظ َو ُُمة َت َٙم مٚم ٌؿ َىمةدْ ُقم ِر َوم ْ
ْ
ا ُْعم َت َٙم مٚم ِؿ سمِ َذًم ِ َؽ اًم َّٚم ْٗم ِ
ظ َوم َٝم ِذ ِه ا ًْم ُ٘م ُٞمق ُد َٓ ُسمدَّ ُِمٜم َْٝم٤م ِذم يم ََال ٍم ُي ْٗم َٝم ُؿ َُم ْٕمٜمَ٤م ُه َوم َال َي ُٙم ُ
قن اًم َّٚم ْٗم ُظ ُُم ْٓم َٚم ً٘مة٤م
َقمٜمْ ُفَ .وم٢مِ ْن َأ َرا َد َأ َّٟم ُف ُُم ْٓم َٚم ٌؼ َقم ْـ َىم ْٞم ٍد ُد َ
ون َىم ْٞم ٍد َمل ْ َي ُٙم ْـ َُم٤م َذيم ََر ُه َد ًّآ َقم َغم َذًم ِ َؽَ .وم ُٕمٚمِ َؿ َأ َّن َىم ْق ًَم ُف:
ِ ()8
َي ْر ِضم ُع إ َمم َُم٤م ُي ْٗم َٝم ُؿ ُِم ْـ إ ْـم َال ِق اًم َّٚم ْٗمظ" .
إن دور اعمتٚم٘مل قمٜمد اًمٜم٘م٤مد ٓ يتٕمدى يمقٟمف ُمٜمٗمٕمال ُمتة٠مصمرا سمجامًمٞمة٦م اًمٚمٖمة٦م أو سمكجة٦م
اًمؼمﻫ٤من اًمذي ضم٤م ت سمف اًمٚمٖم٦مً ،مٙمـ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م يتج٤موز ﻫذا آٟمٗمٕم٤مل قمٜمد اعمتٚم٘مةل طمٞمة٨م
"جيٕمؾ طمْمقر اعمتٚم٘مل يتٕمدى آٟمٗمٕم٤مل سمام يًٛمٕمف ،إمم اإلؾمٝم٤مم ذم إٟمِمة٤م اخلٓمة٤مبٕ ،ن
قم٤مدشمف ومٞمف ُمٕمتؼمة وا٤م شم٠مصمػم ُمٌ٤مح ذم اعمٕمٜمةك ،يمةام ﻫةق احلة٤مل سم٤مًمٜمًةٌ٦م ًمٕمة٤مدة اعمةتٙمٚمؿ ،وٓ
ومرق سمٞمٜمٝمام ذم ﻫذا اعمًتقى".

()3

سمٛمٕمٜمةةك أن اًمٕمةة٤مدة حط ًمٚمتقاصةةؾ اًمٚمٖمةةقي سمةةلم اعمةةتٙمٚمؿ واعمتٚم٘مةةل ،طمٞمةة٨م أن
ًمٚمٛمةتٙمٚمؿ قمة٤مدة يٕمرومٝمة٤م اعمتٚم٘مةل "وُمةـ ﻫٜمة٤م ومة٢من اًمٙمٚمٛمة٦م ُمٝمةام ىمةؾ طمجٛمٝمة٤م ُمةـ اًمٜم٤مطمٞمة٦م
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اًمّمقشمٞم٦م وًمةق شمِمةٙمٚم٧م ُمةـ طمةر واطمةد أو طمةروملم(ُم ةؾ ٓم اًمتٕمريةػ) وم٢مهنة٤م شمتكةدد
وٛمـ ُم٤م يٕمرومف اعمخ٤مـم٥م ُمـ ؾمٞم٤مىمٝم٤م اًمٚمٗمٔمل ،وؾمةٞم٤مىمٝم٤م اًم ٘مة٤مذم آضمتامقمةل أي (سمٕمةر
()2

ُمت٘مدم) وﻫق ُم٤م يًٛمٞمف اسمـ شمٞمٛمٞم٦م سمنمط (اًمدًٓم٦م احل٤مًمٞم٦م)" .
َ " :وا ًْم َ٘مةةدْ ُر
وذم ُمٕمةرض طمةةدي٨م ؿمةةٞمخ اإلؾمةالم قمةةـ اًم٘مةةدر اعمِمةؽم ي٘مةةقل
ِ
ِ ِ
ِ
قضمةدُ ُيم مٚم ًّٞمة٤م َقم٤م ًُّمة٤م َّإٓ ِذم م
اًمةذ ْﻫ ِـ
ؽم ُ َسم ْ َ
لم ُُم ًَ َّٛم َٞم٤مت ْإَ ْؾم َام ا ُْعمت ََقاـم َا٦م َأ ُْم ٌر ُيم مةكم َقمة٤مم َٓ ُي َ
ا ُْعم ِْم َ َ
ِ
ةكم َيمة َ
ةـ َذًمِة َ
ة٤من َأ ْﻫة ُةؾ اًم ُّٚم َٖمة ِة٦م َٓ
َو ُﻫة َةق َُمة ْةق ِر ُد اًم َّت ْ٘م ًِةةٞم ِؿ َسمة ْ َ
ةلم ْإَ ْٟمة َةقا ِع ًَمٙمة َّ
ةؽ ا َْعم ْٕمٜمَةةك ا ًْم َٕمةة٤م َّم ا ًْم ُٙمة م َّ

ــــــ

( )2ومت٤موى ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م.310/10 ،
( )1اًمًٞم٤مق قمٜمد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ىمرا ة ضمديدة ،ومريدة زُمرو ،ص.200
( )4اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.202
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ِ
اخل ِ
َ٤مضم َ
َ٤مضم َ
قضمةدُ ِذم
ة٤مر ِج َوإِ َمم َُمة٤م ُي َ
قضمةدُ ِذم ْ َ
قن َإمم َُمة٤م ُي َ
حيت ُ
حيت ُ
قن َإمم اًم َّت ْٕمٌِ ِػم َقمٜمْ ُفَّ َٕ 6هنُ ْؿ إٟم ََّام َ ْ
َْ
()8
ا ًْم ُ٘م ُٚم ِ
قب ِذم ا ًْم َٕم٤م َد ِة"  ،وﻫق ُم٤م يٕمؼم قمٜمف قمٜمد اعمتٙمٚمٛملم (سم٤معمٕمٝمقد).
"ويؽمشم٥م قمغم ﻫذا اًم٘مقل ،أن ُمرضمع اًمٙمٚمٛم٦م قمٌة٤مرة قمةـ ُمٕمٓمةك ُمتٕمةلم ذم اًمٕمٞمة٤من
واًمقضمةةدان ،وم٤مًمٜمةة٤مس ٓ يِمةةؽميمقن ذم اًمٕمةة٤مدات اعمٚمٛمقؾمةة٦م ،سمةةؾ ذم اعمٕمةة٤مين اعمٜمٓمٌٕمةة٦م ذم
اًم٘مٚمقب سمٗمٕمؾ اًمٕم٤مدة وًمٙمؾ ىمقم قم٤مدة ذم اؾمتٕمامل ًمٗمظ ُم٤م ذم ُمٕمٜمك ُم٤م 6قمة٤مدة اٟمٓمٌٕمة٧م ذم
ىمٚمقهبؿ ٓ ذم قم٘مقاؿ وطمً٥م .وم٤مًمٕمة٤مدة شمتْمةٛمـ إذن يمةؾ اعم٘متْمةٞم٤مت اًمٜمٗمًةٞم٦م واًمٕم٘مٚمٞمة٦م
()3

وآضمتامقمٞم٦م اًمتةل وًمةدت ومٞمٝمة٤م -واة٤م -اًمٙمٚمٛمة٦م" .إن دور اعمتٚم٘مةل وُمة٤م حيةٞمط سمةف ﻫٜمة٤م
يٛمٙمـ أن يٛم ٚمف ُم٤م أحٟم٤م إًمٞمف ذم اًمٌ٤مب إول سمة(اًمًٞم٤مق) وىمد اﻫتؿ سمف إصقًمٞمقن وُمةـ
" .وشمريمٞمز إصقًمٞملم قمغم اًمٜمٞم٦م واعمً٤مق واًمًةٞم٤مق يّمة٥م

أسمرزﻫؿ اإلُم٤مم اًمِم٤مـمٌل

ذم صٚم٥م ُمٗمٝمةقم اًمت٠مويةؾ ذم اًمٜمٔمرية٦م اعم٘مّمةدي٦م احلدي ة٦م وإن اظمتٚمٗمة٧م إـمةر اًمٗمٚمًةٗمٞم٦م
()2

اًمٜمٔمري٦م" .
وؿمٞمخ اإلؾمالم طملم ريمز قمغم ﻫذا اًمٌٕمد ومألٟمف يمة٤من

ُمٚمةام سمِمةٙمؾ ُمقؾمةققمل

سمٕمٚمقم اًمٗمٚمًٗم٦م واعمٜمٓمؼ وإصقل واًمٚمٖمة٦مً ،مةذًمؽ ٟمجةده حيةٞمط هبةذا اًمٌٕمةد ُمةـ ضمقاٟمٌةف
اعمتٕمددة وم٤مًم٘مٚم٥م واًمٕم٘مؾ يماله٤م ُمقضمقد ذم (اًمٕم٤مدة) ٕن اًمذﻫـ يتٕمقد شمّمقر ُمًةٛمٞم٤مت
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عمٕم٤مين داظمؾ جمتٛمع ُمٕملم ،وًمٞمس ﻫٜم٤م ذﻫـ جمرد ُمٓمٚمؼُ ،مةـ ﻫٜمة٤م ٟمٗمٝمةؿ أن اعمجتٛمةع ًمةف
أصمر ذم حتديد ُمٕم٤مين إًمٗم٤مظ

()3

ِ ِِ ِ
ي ا ًَّم ِذي َي ْٗم َٝم ُؿ يم ََال َم ا ًْم َٕم َر ِ
ةـ
بَ 6ي ًْةٌِ ُؼ َإمم ذ ْﻫٜمةف ُم ْ
ي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالمَ " :وم٢مِ َّن ا ًْم َٕم َر ِ َّ
اًم َّٚم ْٗم ِ
ظ َُم٤م َٓ َي ًٌِْ ُؼ َإمم ِذ ْﻫ ِـ اًمٜمَّ ٌَٓمِ مل ا ًَّم ِذي َص َ٤مر َي ًْ َت ْٕم ِٛم ُؾ ْإَ ًْم َٗم َ
٤مظ ِذم َهم ْ ِػم َُم َٕم٤مٟمِ َٞمٝم٤م َو ُِم ْـ ُﻫٜمَ٤م
ِ
ِ
ِ
ةـ ِظم َٓم ِ
َهمٚمِ َط َيم ِ ٌػم ُِم ْـ اًمٜم ِ
ةـ
َّ٤مسَ 6وم٢مِ َّهنُ ْؿ َىمدْ َشم َٕم َّةق ُدوا َُمة٤م ْ
ة٤مب َقمة٤م َُّمت ِٝم ْؿ َوإِ َُّمة٤م ُم ْ
اقمتَة٤م ُدو ُه إ َُّمة٤م ُم ْ

ــــــ

( )2جمٛمقع ومت٤موي اسمـ شمٞمٛمٞم٦م .205 ،204/3
( )1اًمًٞم٤مق قمٜمد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ىمرا ة ضمديدة ،ومريدة زُمرو ،ص.202
( )4اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.202
( )3اٟمٔمر :اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.202
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احل ِةد ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
٤مب ُقم َٚمامئِ ِٝمؿ سمِ ِ ِ
ي٨م َفمٜمُّةقا َأٟمَّة ُف
٤مؾمت ْٕم َامل اًم َّٚم ْٗمةظ ِذم َُم ْٕمٜمًةك َومة٢مِ َذا َؾمةٛم ُٕمق ُه ِذم ا ًْم ُ٘م ْةرآن َو ْ َ
ظم َٓم ِ َ ْ ْ
ةؽ ا َْعم ْٕمٜمَةةك َوم َٞم ْك ِٛم ُٚمة َ
ُُم ًْة َت ْٕم َٛم ٌؾ ِذم َذًمِة َ
ةقن َيمة َةال َم اهللَِّ َو َر ُؾمةةقًم ِ ِف َقمة َةغم ًُم َٖمةةتِ ِٝم ْؿ اًمٜمَّ ٌَٓمِ َّٞمة ِة٦م َو َقمةة٤م َد ِاِ ْؿ
احل ِ
ةػَ ،سم ْةؾ ا ًْم َق ِ
٤مد َصم ِ٦مَ .و َﻫ َذا ِممَّ٤م َد َظم َؾ سمِ ِف ا ًْم َٖم َٚم ُ
ة٥م َأ ْن َشم ْٕم ِةر َ اًم ُّٚم َٖمة َ٦م َوا ًْم َٕمة٤م َد َة
ةط َقم َةغم َـم َقائِ َ
اضم ُ
َْ
ِ
ِ
قن ُِم ْـ اًمرؾم ِ
اًمّم َك٤م َسم ُ٦م َي ْٗم َٝم ُٛم َ
اًمًٜم َِّ٦م َو َُم٤م يم َ
قل ِقمٜمْدَ َؾم َةام ِع
َ٤من َّ
َّ ُ
َوا ًْم ُٕم ْر َ ا ًَّمذي ٟم ََز َل ِذم ا ًْم ُ٘م ْرآن َو ُّ
شمِ ْٚم َؽ ْإَ ًْم َٗم ِ
٤مظَ 6ومٌِتِ ْٚم َؽ اًم ُّٚم َٖم ِ٦م َوا ًْم َٕم٤م َد ِة َوا ًْم ُٕم ْةر ِ َظمة٤م َـم ٌَ ُٝم ْؿ اهللَُّ َو َر ُؾمةق ًُم ُف َٓ .سمِ َةام َطمةدَ َ
ث َسم ْٕمةدَ
()8
َذًم ِ َؽ" .
وظمالص٦م إُمر أن اًمتّمقر اإلؾمالُمل ًٔمٞمة٤مت اًم٘مةرا ة واًمٗمٝمةؿ شمّمةقر سمٜمةل قمةغم
ىمقاقمد راؾمخ٦م اؾمتققمٌ٧م ضمقاب اعمٕمٜمةك ُمةـ طمٞمة٨م اعمةتٙمٚمؿ ،واعمخ٤مـمة٥م واعمتٚم٘مةل ،أُمة٤م
ٟمٍم أسمق زيد ُمـ ظمالل شم٠مصمره سم٤مًمٜمٔمري٤مت اًمٗمٚمًٗمٞم٦م اًمٖمرسمٞم٦م اًمتل شمة٠مصمرت هبة٤م اارُمٜمٞمقـمٞم٘مة٤م
ٟمٗمًٝم٤م ٟمجده يتٌٜمك اارُمٜمٞمقـمٞم٘م٤م ذم صقرا٤م (اًمتٗمٙمٞمٙمٞم٦م) واًمتل شمرشمٌط سمةال هن٤مئٞمة٦م اعمٕمٜمةك
طمٞم٨م شمؿ إًمٖم٤م اًمٜمص واعم١مًمػ وُمٜم اعمتٚم٘مل يمؾ اًمٗم٤مقمٚمٞمة٦م ًمٞم٘مةقل اًمةٜمص قمةغم ًمًة٤مٟمف ُمة٤م
يِم٤م .
واةةذا وم٘مةةد "رأى سمٕمةةض اًمٜم٘مةة٤مد اًمٖمةةرسمٞملم أن ﻫةةذه اعمرطمٚمةة٦م شمّمةةؾ إمم اًمٕمٌةة٨م
واًمالُمٕم٘مقل ذم اًمٜمٔمري٦م اًمٜم٘مدي٦م وإدسمٞم٦م ٕهن٤م شم٘مقم قمغم ٟمٗمل اًمٗم٤مقمؾ وُم٘م٤مصده ذم اًمٜمص
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وشمْمع ُمٙم٤مٟمف اعمتٚم٘مةل ًمٞمخةقض وطمةده ُمٖمة٤مُمرة اًم٘مةرا ة واًمت٠مويةؾ سمٕمٞمةدا قمةـ يمةؾ ُمريمةز
()3

صم٤مسم٧م ُمـ ؿم٠مٟمف أن يِمقش اعمٕمٜمك قمغم اًم٘م٤مرئ -إذا يم٤مٟم٧م ﻫٜم٤م سم٘مٞم٦م ُمـ اعمٕمٜمك" .
إن اًمتٗمٙمٞمٙمٞم٦م رديػ اًمٗمقى واًمِمت٤مت ًمٞمس يمام يراﻫ٤م ُمةـ يٜمت٘مةدﻫ٤م وم٘مةط وًمٙمٜمٝمة٤م
يمذًمؽ طمتك ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر ُم١مؾمًٝم٤م ومج٤م دريدا ي٘مقلٟ" :مٕمةر أن اًمتٗمٙمٞمةؽ يتكةقل
إن قم٤مضمال أو آضمال إمم يمةؾ ىمةرا ة ٟم٘مدية٦م أو شمريمٞمٌة٦م ٟمٔمرية٦م .طمٞمةٜمام يةتؿ اختة٤مذ ىمةرار شمٔمٝمةر
اًمًٚمٓم٦م ،طمٞمٜمام شمٕمٛمؾ اًمٜمٔمري٦م أو اًمٜم٘مد قمٜمدئذ يِمٙمؽ اًمتٗمٙمٞمؽ.
ــــــ
( )2جمٛمقع اًمٗمت٤موى .202/3
( )1اارُمٜمقـمٞم٘م٤م واًمٜمص اًم٘مرآين ٟم٘مد ودمري "محٞمد ؾمٛمػم ،قمامن إردن ،دار اًمٌٞم٤مرق ص.42
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سمٛمجرد أن يٗمٕمؾ ذًمؽ يّمةٌ خمرسمة٤م ...وذم هن٤مية٦م إُمةر حي٘مةؼ اًمتٗمٙمٞمةؽ ُمراضمٕمة٦م
()8

اًمتٗمٙمػم اًمت٘مٚمٞمدي"  ،إٟمف اًمتخرية٥م ًمٙمةؾ ي ُمتٕمٚمةؼ سم٤مًمت٘م٤مًمٞمةد ،واًمتِمةٙمٞمؽ ًمألومٙمة٤مر
اعمتداوًم٦م قمـ اًمٜمص أوٓ وُمة٤م يةدل قمٚمٞمةف اًمًةٞم٤مق يمةام شمِمةٙمؽ ذم إومٙمة٤مر اعمقروصمة٦م قمةـ
اًمٕمالُم٦م ،واًمٚمٖم٦م ،واعم١مًمػ ،واًم٘م٤مرئ ،ودور اًمت٤مريخ ويمؾ ُم٤م ًمةف قمالىمة٦م سمٕمٛمٚمٞمة٦م اًمتٗمًةػم
وأؿمٙم٤مل اًمٙمت٤مسم٦م اًمٜم٘مدي٦م

()3

إن ﻫذه اًمٗمقى وﻫذا اًمتخري٥م يٜمةت٩م قمٜمةف (ٓ هن٤مئٞمة٦م اعمٕمٜمةك) اًمةذي شمةدور قمٚمٞمةف
قمٛمٚمٞم٦م ٟم٘مد ُمنموع أسمق زيد ،ومال شمقضمد سمٜم٤م قمغم اًم٘مقل سمال هن٤مئٞم٦م اعمٕمٜمك ىمرا ات صكٞمك٦م
وىمةةرا ات ظم٤مـماةة٦م ،وًمٙمةةـ شمقضمةةد ىمةةرا ات ٓ هن٤مئٞمةة٦م ي٘مةةقل أسمةةق زيةةدٟ" :مٔمريةة٦م اًمت٠مويةةؾ
سم٤معمٕمٜمل اعمٕم٤مرص ﻫل ٟمٔمري٦م حت٤مول أن شمؼمز ﻫذه اًمٕمالىم٤مت اعمريمٌ٦م واعمٕم٘مدة سملم اًمٜمص ُمةـ
طمٞم٨م شم٤مرخيٞمتف وسمٜمٞمتف 6وسمةلم اًم٘مةرا ات ُمةـ طمٞمة٨م اٟمٕمةدام اًمةؼما ة ذم اًم٘مةرا ات ،وشمٗمةت
()2

اعمج٤مل ٕٟمف ًمٞمً٧م ﻫٜم٤م ىمرا ة صكٞمك٦م" .
وىمد ُمر ُمٕمٜم٤م أن ٟمٍم أسمق زيد يرى أن اًمٌنمة سمٛمكةدوديتٝمؿ وٟم٘مّمةٝمؿ ٓ يٛمٙمةٜمٝمؿ
اًمقصةقل إمم اًم٘مّمةد اإلاةل واعمٕمٜمةك اعمقوةققمل ذم اًم٘مةرآن وًمةٞمس ذم ـمة٤مىمتٝمؿ ذًمةؽ!
()3

ويمٞمػ يٛمٙمـ آقمؽما سم٤مًم٘مّمد واًمتٗمٙمٞمٙمٞم٦م ٓ شمٕمةؽم أصةال سمة٤معم١مًمػ وٓ سمة٤مًمٜمص،
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ٓ شمٕمؽم إٓ سم٤مًم٘م٤مرئ اًمذي حيدث اعمٕمٜمك ُمـ ظمالًمةف .إن ومٙمةرة ٟمٗمةل اًم٘مّمةدي٦م شمٙمةرس
ومٕمةةال إًمٖمةة٤م ُمريمةةز ُمرضمٕمةةل صم٤مسمةة٧م ذم اًمةةٜمص ،وشمٗمةةت اعمجةة٤مل ًمٚمٕمةة٥م احلةةر اًمالهنةة٤مئل
ــــــ
( )2اعمراي٤م اعمكدسم٦م قمٌد اًمٕمزيز محقدة ص.154
( )1اٟمٔمر :اعمراي٤م اعمكدسم٦م ،قمٌد اًمٕمزيز محقدة ،ص 152وممـ قمدﻫ٤م ومقى (ًمٞمتش) ذم متٝمٞمده ًمدراؾم٦م اًمتٗمٙمٞمةؽ،
أٟمٔمر ٟمٗمس اعمرضمع ،ص.151 ،152
( )4طمقار قمدٟم٤من طمًلم أمحدٟ ،مٍم طم٤مُمد اسمق زيد يتً٤م ل :ﻫؾ ﻫٜم٤م ٟمٔمري٦م ذم اًمت٠مويؾ اًم٘مرآين؟ -امجز اًمراسمع.
احلقار اعمتٛمدن  -اًمٕمدد 22/1/1003 - 332 :اعمكقر :اًمٕمٚمامٟمٞمة٦م ،اًمةديـ اًمًةٞم٤م
.http://www.ahewar.org
( )3اٟمٔمر :إؿمٙم٤مًمٞم٤مت اًم٘مرا ة وآًمٞم٤مت اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.21
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ًمٚمٛمدًمقٓت ،وشمّمٌ اًمٚمٖم٦م ًمٞمًة٧م ؾمةقى رُمةقز شم٘مةقم سمةدور اًمةدوال دون اعمةدًمقٓت،
ًمت١ميمد ذم اًمٜمٝم٤مي٦م (ٓ هن٤مئٞم٦م اعمٕمٜمك) اًمٗمٙمرة اًمتل شمدور قمٚمٞمٝم٤م ومٚمًةٗم٦م اًمتٗمٙمٞمةؽ اًمٗمقوةقي٦م
اًمتل يتؿ اًمتٕم٤مُمؾ هب٤م ُمع اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م.
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الباب الجاني

الباب الجانُ
موقف نصز أبو سيد
من مناهر االصتدالل عند أهل الضنة واجلناعة
ويصتنل على مدخل وثالثة مباحح:
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 املبحح األول :موقف نصز أبو سيد من القزآن الكزيه.
 املبحح الجاني :موقف نصز أبو سيد من الضنة النبوية.
 املبحح الجالح :موقف نصز أبو سيد من االدتواد.
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الباب الجاني

مدخــــل
يًٚمؽ أسمق زيد ذم ٟم٘مده ًمٚمٜمص اًمديٜمل ٟم٘مةد اًمةؽماث اإلؾمةالُمل ذم ُمراطمٚمةف اعمٌٙمةرة
ُمـ ظمالل (ىمتؾ اًم٘مديؿ سمك ٤م) أي ُمـ ظمالل اًمٌك٨م اًمٜم٘مدي اًمتكٚمٞمكم وﻫةذا اًمةٜمٛمط ُمةـ
اًمٌك٨م اًمٜم٘مدي اًمتكٚمٞمكم -اًمتٗمٙمٞمٙمل -يرى أسمق زيةد أٟمةف "يزيةؾ قمةـ إومٙمة٤مر اًم٘مداؾمة٦م
اًمتل شمرايمٛم٧م طمقا٤م ُمـ ضمرا اًمؽمديد واًمتٙمرار ،وُمةـ ضمةرا شمِمةقيف إومٙمة٤مر إظمةرى
اًمتل خت٤مًمٗمٝم٤م وشمدطمْمٝم٤م .وذم قمٛمٚمٞم٦م إزاًم٦م اًم٘مداؾمة٦م شمٚمةؽ ٟمةقع ُمةـ (اًمتٗمٙمٞمةؽ) اعمٕمٜمةقي
اًمذي ٓ يٖمت٤مل إومٙم٤مر وًمٙمٜمف يٙمتٗمل سمردﻫ٤م إمم ؾمةٞم٤مىمٝم٤م اًمةذي يًةٛم ًمألومٙمة٤مر امجديةدة
()8

سم٤مًم٘مدرة قمغم ُمٜم٤مىمِمتٝم٤م وُمً٤مضمٚمتٝم٤م قمةغم أرض اًمٗمٙمةر وًمةٞمس قمةغم أرض اًمٕم٘مٞمةدة" إن
ٟمٍم يّمػ ُمٜمٝمجف سم٠مٟمف (ُمٜمٝم٩م اًمتكٚمٞمؾ واًمتٗمًػم واًمٜم٘مد) ًمٚمتة٤مريخ اإلؾمةالُمل ،وجيٕمةؾ
ذم ُم٘م٤مسمٚمف (ُمٜمٝم٩م آطمتٗم٤مل واًمتقىمػم) اًمذي يٛمٜم اًم٘مرون اعمٗمْمٚم٦م صةٗم٦م اخلػمية٦م ويٛمةٜم
اًمّمك٤مسم٦م صٗم٦م اإلضمالل وٓ جيرؤ أطمد قمغم ٟم٘مدﻫؿ.

()3

ويرى أن اعمٜمٝم٩م اًمذي جي٥م أن يًةٚمٙمف اعمةر ًمةٞمس ُمةٜمٝم٩م آشمٌة٤مع وًمٙمٜمةف "ُمةٜمٝم٩م
اًمِمؽ واعمراضمٕمة٦م وإقمة٤مدة اًمٜمٔمةرُ ٓ ،مةٜمٝم٩م اإليةامن إقمٛمةك واًمٞم٘مةلم اًمزائةػ واًمٓم٤مقمة٦م
()2

واًمت٘مٚمٞمد" يمام يزقمؿً .مذًمؽ ضمٕمؾ أسمق زيد اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واًمًةٜم٦م اًمٜمٌقية٦م ُمة٤مدة عمٜمٝمجةف
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اًمتكٚمةٞمكم وـمٌةةؼ قمٚمةةٞمٝمام ٟمٔمريتةف اارُمٜمٞمقـمٞم٘مٞمة٦م ذم صةةقرا٤م اًمتٗمٙمٞمٙمٞمة٦م اخل٤موةةٕم٦م ًمٚم٘مةةقل
سم٤مًمت٤مرخيٞم٦م.
إن ٟمٍم أسمق زيد طملم يتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٜمص اًم٘مرآين أو اًمٜمٌقي وم٢مٟمةف يتٕم٤مُمةؾ ُمٕمةف وومةؼ
ُمٜمٝم٩م ٓ خيٚمق ُمةـ اًمتٜمة٤مىمض واًمتٚمٗمٞمةؼ وآدقمة٤م وومةؼ ُمة٤م حي٘مةؼ ًمةف أﻫداومةف ذم ُمنمةوقمف
اًمت٠مويكم ﻫذا اعمٜمٝم٩م يتٜم٤مول دراؾم٦م اًمٜمص اًم٘مرآين ُمـ طمٞم٨م يمقٟمةف ٟمّمة٤م ًمٖمقية٤م وﻫةق وإن
ــــــ
( )2اخلٓم٤مب واًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.10
( )1اٟمٔمر :اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.253
( )4اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.145
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يم٤من ُم٘مدؾم٤م وُمّمدره إال إٓ أٟمف قمٜمده ٟمص ًمٖمةقي يٜمتٛمةل ًم ٘م٤مومة٦م ظم٤مصة٦م،

()8

"إن ًمٖمة٦م

اًم٘مرآن شمًتٛمد ُمرضمٕمٞمتٝم٤م ُمـ اًمٚمً٤من اًمٕمري سمّمٗم٦م قم٤مُم٦م ،وُمـ إـمة٤مره اًمتةداوزم اًمتة٤مرخيل
()3

ذم ضمزيرة اًمٕمرب ىمٌؾ اإلؾمالم سمّمٗم٦م ظم٤مص٦م" اذا حع أسمق زيد ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٜمص
اًم٘مرآين وومؼ اعمٜمٝم٩م اًمٚمٖمقي اًمت٤مرخيل ،إن أسمق زيد وﻫق يٕمتٛمةد ُمةٜمٝم٩م اًمتكٚمٞمةؾ اًمٚمٖمةقي6
يرى أٟمف يٗم٤مرق اعمٜمٝم٩م اًمٌٜمٞمقي ذم اًمتكٚمٞمؾ اًمٚمٖمقي ًمٙمقن إظمػم ٓ يٛمٜم اًمقاىمع وضمقدا
ذم ﻫذا اًمتكٚمٞمؾ ٕن اًمةٜمص ُمٖمٚمةؼ وُمٙمتةػ سمذاشمةف ،أُمة٤م ُمٜمٝمجةف ﻫةق ومةػمى أٟمةف ٓ يٖمٗمةؾ
اًمقاىمع سمٛمٕمٜم٤مه اًمقاؾمع اًمذي يِمٛمؾ إسمٜمٞم٦م آضمتامقمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م واًم ٘م٤مومٞمة٦م
سمام ومٞمٝمؿ اعمتٚم٘مل إول ًمٚمٜمص واعمخ٤مـمٌلم سمف.

()2
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ــــــ
( )2اٟمٔمرُ :مٗمٝمقم اًمٜمصٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.24
( )1اًمٜمص واًمًٚمٓم٦م واحل٘مٞم٘م٦مٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.123
( )4اٟمٔمرُ :مٗمٝمقم اًمٜمصٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.12
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املبحح األًل:
مٌقف نصز أبٌ سٍد من القزآن اللزٍه
 ما ٍٕ التازخئ٘؟
طمتك يتٛمٙمـ اًمٌ٤مطم٨م ُمـ ظمقض همامر احلدي٨م قمـ ومٙمر ٟمٍم أسمق زيد وُمقىمٗمف ُمـ
اًمقطملٓ ،سمد ىمٌٚمٝمة٤م ُمةـ احلةدي٨م قمةـ اًمت٤مرخيٞمة٦م ذم سمٕمةدﻫ٤م اًمٗمٚمًةٗمل ،وىمةد دمٞمة٥م ﻫةذه
اعم٘مدُم٦م قمـ سمٕمض إؾماٚم٦م اعمٝمٛم٦م ومٞمام يتٕمٚمؼ سمتٕمريٗمٝم٤م ذم اًمٗمٚمًةٗم٦م اًمٖمرسمٞمة٦م ويمٞمةػ قمرومٝمة٤م
اعمٗمٙمرون اًمٕمرب ذم ـمرطمٝمؿ اعمٕمة٤مرص واعمةرشمٌط سمة٤مًمٜمص اًم٘مةرآين ،وُمة٤م ُمةدى ىمةرب ﻫةذا
اعمٗمٝمقم وسمٕمده قمـ اًمت٤مرخيٞم٦م اًمتل ي٘مقل هب٤م ٟمٍم أسمق زيد ويامرؾمٝم٤م؟
التلريخ " شمٕمريػ اًمقىم٧م ،واًمت َْق ُ
وو َّر ْظم ُتة ُف،
ريخ ُم ٚمف ،و َأ َّر ْظم ُ٧م
اًمٙمت٤مب سمٞمقم يمذاَ ،
َ
سمٛمٕمٜمك".

()8

وم٤مًمت٤مريخ ﻫٜم٤م ُمرشمٌط سم٤مًمزُمـ وﻫةق وىمة٧م طمةدوث اًمٗمٕمةؾ ...ﻫةذا ُمةـ طمٞمة٨م ومٝمةؿ
اعمّمٓمٚم ذم ىم٤مًمٌف اًمٕمري .وقمغم اًمزُمـ وُمتٕمٚم٘م٤مشمف يم٤مإلٟمًة٤من اًمةذي يٕمةٞمش ومٞمةف ،وـمٌٞمٕمة٦م
اًمزُمـ ذم شمٖمػمه وشمٓمقره 6شمةدور جمٛمققمة٦م اًمتٕمريٗمة٤مت عمّمةٓمٚم اًمت٤مرخيٞمة٦م ،اًمتةل ٟمتٕم٤مُمةؾ
 3002حبث
 002حبث
 2حبث

ُمٕمٝم٤م ﻫٜم٤م ذم ﻫذا اًمٌكة٨م وﻫةل اًمت٤مرخيٞمة٦م ذم اؾمةتٕماما٤م اًمٖمةري وومةؼ ُمٗمٝمةقم خيتٚمةػ قمةـ
اًمٗمٝمؿ اًمت٤مرخيل اعمتداول ذم اًمٙمت٤مسم٤مت اًمؽماصمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ،ومٝمل قمٜمد ضم٤مداُمر وﻫٞمةدهمر شمةرايمؿ
()3

خلؼمة اًمقضمقد ذم اًمزُمـ .
()2

ويٕمرومٝم٤م آٓن شمقريـ سمّمٗمتٝم٤م "اعم٘مدرة اًمتل يتٛمتع هب٤م يمؾ جمتٛمع ذم إٟمت٤مج طم٘مٚمةف
ــــــ
(ً )2مً٤من اًمٕمربٓ ،سمـ ُمٜمٔمقر ،دار ص٤مدر ،اًمٓمٌٕم٦م اًم ٤مًم ٦م 2553 ،م .3/4
( )1اٟمٔمر :إؿمٙم٤مًمٞم٤مت اًم٘مرا ة وآًمٞم٤مت اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.31
( )4يٕمتؼم أٓن شمقريـ ُمـ سملم أﻫؿ قمٚمام آضمتامع اعمٕم٤مرصيـ .وﻫةق ومرٟميسة إصةؾُ ،مةـ ُمقاًمٞمةد ؾمةٜم٦م ،2511
يرصد أٓن شمقريـ أٟمف ذم يمؾ ُمرطمٚم٦م ُمـ شمٓمقر اعمجتٛمع ﻫٜم٤م قمٚمؿ يٛم ؾ ُمقىم ًٕم٤م ُمريمز ًي٤م ويٙمقن سمة٤مًمغ اًمتة٠مصمػم.
يم٤مٓىمتّم٤مد ذم اعمجتٛمع اًمّمٜم٤مقمل واًمٗمٚمًةٗم٦م اًمًٞم٤مؾمةٞم٦م ذم اعمجتٛمٕمة٤مت اًمتج٤مرية٦م ىمٌةؾ اًم ةقرة اًمّمةٜم٤مقمٞم٦م ،أُمة٤م

=
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()8

آضمتامقمل واًم ٘م٤مذم اخل٤مص سمف ووؾمٓمف اًمت٤مرخيل اخل٤مص سمف أيْم٤م" .
و شمٙمقن احل٘مٞم٘مة٦م شم٤مرخيٞمة٦م إذا يم٤مٟمة٧م "شمتّمةػ سم٤مًمٜمًةٌٞم٦م اًمت٤مرخيٞمة٦م ،أي أهنة٤م شمتٓمةقر
()3

()2

سمتٓمقر اًمت٤مريخ" يمام ذيمر ذًمؽ روسمػم طمٞم٨م يرى أهن٤م " اًمٕم٘مٞمدة اًمتل شم٘مةقل سمة٠من يمةؾ
()3

ي أو يمؾ طم٘مٞم٘م٦م شمتٓمقر ُمع اًمت٤مريخ" .
وُمـ ﻫذا اًمققمل ٟمِم٠م اعمةٜمٝم٩م اًمتة٤مرخيل اًمةذي ي٘مةر سمة٠من إطمةداث اًمت٤مرخيٞمة٦م شمتًةؿ
سم٤مإلُمٙم٤من واًمتٗمردُ ،مٕم٤مرو٤م ًمٚمً٤مئد ذم إوو٤مع اًمت٘مٚمٞمدي٦م ُمـ أهن٤م شمتخذ ؿمٙمؾ اعمٓمٚمؼ
وقمغم طمد شمٕمٌػم آرٟمً٧م شمروًمتش أن ًمٚمٛمٜمٝم٩م اًمت٤مرخيل أٟمك٤م صمالصم٦م:
إول :أن اًمٕمةة٤مدة اًمت٤مرخيٞمةة٦م ًمٚمٕم٘مةةؾ ﻫةةل قمةة٤مدة ٟم٘مديةة٦م ختْمةةع يمةةؾ ي ًمٚمٜم٘مةةد
واًمٗمكص وأطمٙم٤مُمٝم٤م اطمتامًمٞم٦م ذم جم٤مل اًمت٤مريخ.
اًم ةة٤مين :ىمةةدرة اًمٜم٤مىمةةد اًمتةة٤مرخيل قمةةغم اًمٙمِمةةػ قمةةـ اعمامصمٚمةة٦م سمةةلم أطمةةداث احلةة٤مرض

ــــــ
= اًمٞمقم ومٝمذا اعمقىمع يٛم ٚمف قمٚمؿ آضمتامع اعمٕم٤مرص .يمقٟمف أصٌ سم١مرة احلٞم٤مة اًم ٘م٤مومٞم٦م اعمٕمة٤مرصة .يمةام أصةٌ دوره
إجي٤مسمٞمً٤م ذم إٟمت٤مج اعمجتٛمةع.اعمّمةدر :آٓن شمةقريـٟ ،م٘مةد احلداصمة٦م ،la Critique de la Modernitéشمرمجة٦م
أٟمقر ُمٖمٞم٨م ،اعمجٚمس إقمغم ًمٚم ٘م٤موم٦م .2554
 3002حبث
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( )2اًمٗمٙمةةر اإلؾمةةالُمل ىمةةرا ة قمٚمٛمٞمةة٦م ،حمٛمةةد أريمةةقن ،شمرمجةة٦م ﻫ٤مؿمةةؿ صةة٤مًم (سمةةػموت ُمريمةةز اإلٟمةةام اًم٘مةةقُمل،
)2543ص .222
( )1اعمٕمجؿ اًمٗمٚمًٗمل ًمٕمٌد اعمٜمٕمؿ طمٗمٜمل ،اًمدار اًمنمىمٞم٦م اًم٘م٤مﻫرة  -اًمٓمٌٕم٦م إومم 2320ﻫة ص.422
( )4روسمػم هم٤مٟمؿ 2545م ؿم٤مقمر ،ومٞمٚمًق ٓ ،ﻫقل وصكٗمل ًمٌٜم٤مين .ص٤مطم٥م ُمقؾمةققم٦م " أسمٕمةد ُمةـ اًمٗمٚمًةٗم٦م "
اعمدون طمتّك ﻫذه اًمٚمكٔم٦م سم٤مًمذاتُ .مٜمذ ُم٤م ىمٌةؾ ؾمة٘مراط،
اعمٖم٤ميرة مجٛمٞمع إقمامل اًمٗمٚمًٗم ّٞم٦م ُمٜمذ سمداي٦م اًمت٤مريخ ّ
أٟمٙمً٤مگقراس ،طمتّك ُم٤م سمٕمد ُمٞمِم٤مل ومقيمقُ ،مرور ًا سمة٠مومالـمقن وأرؾمةٓمق وديٙمة٤مرت واسمةـ ؾمةٞمٜم٤م واسمةـ رؿمةد
واًمٗمةة٤مراي واًمٖمةةزازم واًم٘مديًةةلم شمقُمةة٤م إيمةةقيٜمل وأهمقؾمةةٓمٞمٜمقس  .-ومٚمًةةٗمتف اًمقضمقد ّيةة٦م شمٜمٓمٚمةةؼ ُمةةـ ذا
ظم٤مصة ً٤م
شمقضمٝم٤مت أومالـمقن وأرؾمٓمق وديٙم٤مرت اًمٗمٚمًٗمٞمّ٦م ،ومِمٙمّؾ هنجة ً٤م ومٚمًةٗمٞمّ ً٤م ّ
اًمّمٛم٧م اًمٙمقين - .قم٤ميمس ّ
سمف - .إن و٤مقم٧م اًمٗمٚمًٗم٦م ،ومٚمـ دمدﻫ٤م إّٓ سملم أطمْم٤من يمت٤مسم٤مشمف إسمٕمةد ُمةـ اًمٗمٚمًةٗم٦م .اٟمٔمةر :وومٞمةؼ همريةزي،
"روسمػم هم٤مٟمؿ ؿم٤مقمر اعمٕمروم٦م واًمزُمـ" ،اًمٜم٤محُ :مٙمتٌ٦م ص٤مدر.1001 ،
( )3اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل ىمرا ة قمٚمٛمٞم٦م ،حمٛمد أريمقن ،ص.245

265

نصز أبو سيد ومنوذى يف التعامل مع الرتاخ (دزاض٘ حتلٔلٔ٘ ىكدٓ٘)

الباب الجاني

وأطمداث اعم٤ميض.
اًم ٤مًمةة٨م :ارشمٌةة٤مط إطمةةداث سمٕمْمةةٝم٤م سمةةٌٕمض 6ووم٘مةة٤م ٓرشمٌةة٤مط ُمٌةةدأ اعمامصمٚمةة٦م سمٛمٌةةدأ
()8

اًمتْم٤ميػ .ويرى أىمٓم٤مب اًمت٤مرخيٞم٦م اًمٖمرسمٞمقن أن اًمت٤مرخيٞم٦م" :وضمٝم٦م اًمٜمٔمر اًمتل شمٜمٔمر إمم
إمم اًمٕم٤ممل سمقصٗمف جم٤مل ومٕمؾ اإلٟمً٤من سم٤مقمتٌ٤مره اًمٙم٤مئـ اًمقطمٞمد اًمقاقمل" ...

()3

وُمـ ظمالل ُم٤م ؾمٌؼ يتٌلم أن اًمت٤مرخيٞمة٦م جيٛمٕمٝمة٤م ٟمًةٌٞمتٝم٤م ،وشمٓمقرﻫة٤م ،وظمْمةققمٝم٤م
ًمٚمٜم٘مد واًمدراؾم٦م ،وﻫذه امجقاٟم٥م ﻫل اعمِمٙمؾ إؾم٤م

ًمٚمقاىمةع اًمةذي شم٘مةقم قمٚمٞمةف ومٙمةرة

اًمت٤مرخيٞم٦م.
ي٘مقل حمٛمد قم٤مسمد امج٤مسمري قمـ ُمّمٓمٚم اًمت٤مرخيٞم٦م (قمٜمةدُم٤م يقصةػ سمةف اًمٌمة ومة٢من
ذًمؽ يٕمٜمل أن ذًمؽ اًمٌم ًمف وضمقد طم٘مٞم٘مل ،أي أٟمف وضمد ومٕمةال وضمةقدا شم٤مرخيٞمة٤م يتكةدد
()2

سم٤مًمزُم٤من واعمٙم٤من ،وًمٞمس جمرد وضمقد اومؽمايض أو أؾمٓمقري) .
ويٕمرومٝم٤م حمٛمد أريمقن سم٠مهن٤م "شمٕمٜمل اًمتكقل واًمتٖمػم ،أي حتقل اًم٘مٞمؿ وشمٖمػمﻫ٤م سمتٖمػم
()3

اًمٕمّمةةةقر وإزُمةةة٤من" .وي٘مةةةقل" :إن ُمّمةةةٓمٚم اًمت٤مرخيٞمةةة٦م يتٕمٚمةةةؼ سمّمةةةٞم٤مهم٦م قمٚمٛمٞمةةة٦م
ُمًتخدُم٦م ،ظمّمقصة٤م ُمةـ ىمٌةؾ اًمٗمالؾمةٗم٦م اًمقضمةقديلم ًمٚمتكةدث قمةـ آُمتٞمة٤مز اخلة٤مص
اًمذي يٛمتٚمٙمف اإلٟمً٤من ذم إٟمتة٤مج ؾمٚمًةٚم٦م ُمةـ إطمةداث واعم١مؾمًة٤مت وإؿمةٞم٤م اًم ٘م٤مومٞمة٦م
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()4

اًمتل شمِمٙمؾ سمٛمجٛمققمٝم٤م ُمّمػم اًمٌنمي٦م" وﻫق ﻫٜم٤م ٓ خيرج قمـ اًمدائرة اًمتل قم٤مًم٩م ُمةـ

ــــــ

( )2اٟمٔمر :اعمٕمجؿ اًمٗمٚمًٗمل عمراد وﻫٌ٦م ،ص.211
( )1ومنﻫ٤م سمذًمؽ شمروًمٞمتش ،وُم٤مهن٤ميؿ ،ودًمت٤مي ،وومٜمدًمٌ٤مٟم٧م ،ودريٙمرت ،ويمروشمِمةف ،اٟمٔمةر :اعمٕمجةؿ اًمٗمٚمًةٗمل
ًمٕمٌد اعمٜمٕمؿ طمٗمٜمل ص.21
(ُ )4م٘مةة٤ملً :مٚمجةة٤مسمري ضمريةةدة آحتةة٤مد اإلُم٤مراشمٞمةة٦م ؿم ةٕم٤مر 'شم٤مرخيٞمةة٦م اًمةةٜمص'ً ...مةةٞمس ﻫةةق احلةةؾ ،ضمريةةدة آحتةة٤مد
اإلُم٤مراشمٞم٦م .http://hem.bredband.net/b155908/m234.htm
(ُ" )3مـ آضمتٝم٤مد إمم ٟم٘مد اًمٕم٘مؾ اإلؾمالُمل" حمٛمد أريمقن ،شمرمج٦م ﻫ٤مؿمؿ ص٤مًم ةةدار اًمًة٤مىمل ةةةٌػموتً ،مٜمةدن
اًمٓمٌٕم٦م إومم 2554م.
( )1اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل ىمرا ة قمٚمٛمٞم٦م ،حمٛمد أريمقن ،شمرمج٦م ﻫ٤مؿمؿ ص٤مًم (سمػموت ُمريمةز اإلٟمةام اًم٘مةقُمل)2543 ،
ص.222
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ظمالا٤م اعمٗمٙمرون اًمٖمرسمٞمقن ُمٗمٝمقم اًمت٤مرخيٞم٦م يمام ﻫق سملم .يمام إن ومٙمرة اًمت٤مرخيٞم٦م قمٜمد طمًـ
طمٜمٗمل شمًػم ذم ٟمٗمس آدم٤مه اًمذي شمًػم ومٞمف ومٙمرة أريمةقن ومٝمةق يةرى أن اًمت٤مرخيٞمة٦م شمٕمٜمةل:
"شمٙمقيـ اًمٔم٤مﻫرة ٟمِم٠مة وشمٓمةقرا ذم جمتٛمةع سمٕمٞمٜمةف وذم فمةرو حمةددة ،وذم ُمرطمٚمة٦م زُمٜمٞمة٦م
ظم٤مص٦م ،واًمٗمٙمةر فمة٤مﻫرة ،واًمٔمةقاﻫر اًمٗمٙمرية٦م فمةقاﻫر اضمتامقمٞمة٦م ،واًمٔمةقاﻫر آضمتامقمٞمة٦م
فمةةةقاﻫر شم٤مرخيٞمةةة٦م ،وٓي حيةةةدث سمةةةام ذم ذًمةةةؽ اًمٗمٙمةةةر إٓ ذم اعمجتٛمةةةع واًمتةةة٤مريخ"

()8

وم٤مًمت٤مرخيٞم٦م ﻫل احلدوث ذم اًمزُمـ ،وٓسمد ﻫٜم٤م ُمـ اًمتٗمريؼ سملم اًمقضمةقد اإلاةل واًمقضمةقد
اًمزُم٤مين" ،وإذا يم٤من اًمٗمٕمؾ اإلال إول-ومٕمؾ إجي٤مد اًمٕم٤ممل -ﻫق ومٕمؾ اومتت٤مح اًمزُم٤من 6ومة٢من
يمؾ إومٕم٤مل اًمتل شمٚم٧م ﻫةذا اًمٗمٕمةؾ إول آومتتة٤مطمل شمٔمةؾ أومٕمة٤مٓ شم٤مرخيٞمة٦م ،سمكٙمةؿ أهنة٤م
()3

حت٘م٘م٧م ذم اًمزُمـ واًمت٤مريخ" .
أي ٟمةص أدي
ﻫذه اًمت٤مرخيٞم٦م وٓ ؿمؽ شمتجكم ُمٜمٝمجٞمتٝم٤م طملم شمتٕم٤مُمؾ ُمةع (اًمةٜمص) ّ
أو شمةة٠مرخيل ...وذم دائرشمٜمةة٤م اعمتٕمٚم٘مةة٦م سمةة٤مًمتٗمٙمػم اإلؾمةةالُمل ومةة٢من اًمةةٜمص اعمًةةتٝمد أو حمةةؾ
اًمدراؾمةة٦م ﻫةةق (اًمةةٜمص اًم٘مةةرآين) ويمةةؾ اًمدراؾمةة٤مت احلدي ةة٦م اًمتةةل شمةةٜمٝم٩م ُمةةٜمٝم٩م اًمت٤مرخيٞمةة٦م
وشمّمدر قمٜمف ذم شمٕم٤مُمٚمٝم٤م اًمًقؾمٞمقًمقضمل أو اعم٤مريميس شمٕمتٛمد قمغم رسمةط اًمةٜمص سمة٤مًمقاىمع ذم
وضمةقده ،وزُم٤مٟمٞمتةف ،وُمٙم٤مٟمٞمتةةف ،ومة٤مًم٘مرآن ُمةةرشمٌط سمٔمةرو شم٤مرخيٞمة٦م صةة٤مطمٌ٧م ٟمزوًمةف ُمٜمةةذ
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سمداي٤مشمف طمتك ايمتٛمؾ 6ﻫذه اًمٔمرو قمٌ٤مرة قمـ أطمةداث ،ووىمة٤مئع ،وؾمة١مآت ،وﻫةل ُمة٤م
يًٛمك (سم٠مؾمةٌ٤مب اًمٜمةزول) قمٜمةد اعمٝمتٛمةلم سمٕمٚمةقم اًم٘مةرآن ،ومة٤مًم٘مرآن ٓ يٜمٗمةؽ قمةـ اًمقاىمةع
وﻫذه طم٘مٞم٘مة٦م ُمًةٚمؿ هبة٤م وًمٙمةـ اإلؿمةٙم٤مل ي٘مةػ قمٜمةد اًمٕم٘مةدة اًمٗمٚمًةٗمٞم٦م اًم٘مديٛمة٦م واًمتةل
شمةةرشمٌط ارشمٌ٤مـمةة٤م وصمٞم٘مةة٤م هبةةذه اًمٕمالىمةة٦م سمةةلم اًمقاىمةةع واًمةةٜمص اًم٘مةةرآين ،إهنةة٤م ُمِمةةٙمٚم٦م اعمٓمٚمةةؼ
واًمٜمًةةٌل ،وﻫةةل ذااةة٤م ُمةة٤م يًةةٛمك ذم اًمٗمٚمًةةٗم٦م اًمٖمرسمٞمةة٦م سم٤مًمٕمالىمةة٦م سمةةلم (اًمةةروح اعمٓمٚمةةؼ)
(واًمروح اعمقوققمل) قمةغم طمةد شمٕمٌةػم ﻫٞمجةؾ أي سمةلم (اًمقوةع اًمٓمٌ٘مةل) و(إؿمةٙم٤مل
ــــــ
( )2هةةقم اًمٗمٙمةةر واًمةةقـمـ ،طمًةةـ طمٜمٗمةةلُ ،م٘مةة٤مل سمٕمٜمةةقان شم٤مرخيٞمةة٦م قمٚمةةؿ اًمٙمةةالم ،اًم٘مةة٤مﻫرة ،دار ىمٌةة٤م 2554م،
.30-25/2
( )1اًمٜمص واًمًٚمٓم٦م واحل٘مٞم٘م٦مٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.32
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اًمٕمٚمٞم٤م) (اًمديـ واًمٗمـ واًمٗمٚمًٗم٦م).
وﻫل اخلّمقصٞم٦م اًمتل متٞمز اًم٘مرآن ذم ٟمٔمةر ـمٞمة٥م اًمتٞمزيٜمةل ومة٤مًم٘مرآن قمٜمةده ذو سمٕمةد
شم٤مرخيل (وًمٕمؾ ذًمؽ ي٘مقم قمغم ُمٗم٤مرىم٦م ُمٜمٓم٘مٞم٦م وشم٤مرخيٞم٦م ٓ يٛمٙمةـ طمٚمٝمة٤م ُمةـ ُمقىمٕمٝمة٤م إٓ
قمؼم اًمدظمقل ذم اًمٕم٤ممل "اإلال اًمالؾمٌٌل" وﻫل آقمت٘م٤مد سمقضمقد ُمٕم٤مدًم٦م حمقراﻫ٤م ـمروم٤من
همػم ُمتقاوم٘ملم وهمػم ُمتْم٤ميٗملم (همػم ضمدًمٞملم) ٓ سمٜمٞمقي٤م وضمقدي٤م وٓ وفمٞمٗمٞم٤مٟ 6مٕمٜمل سمذًمؽ
اعمّمدر اإلال اعمٓمٚمؼ إـمالىم٤م ًمٚمٜمص اًم٘مرآين ُمـ ـمر  ،واحلٞمز اإلٟمً٤مين اًمٜمًةٌل إـمالىمة٤م
اًمذي يتجغم ومٞمف ﻫذا اًمٜمص شمٓمٌٞم٘م٤م ُمـ ـمر آظمر ،وُمةع ذًمةؽ سمةؾ سمة٤مًمرهمؿ ُمٜمةف ،يمٛمٜمة٧م
ـمراوم٦م اعمقىمػ اعمٕمٜمل ﻫٜم٤م وظمّمقسمتف اًم٘مرآٟمٞم٦م ،ويمذًمؽ إؿمٙم٤مًمٞم٦م سمةام أصم٤مرشمةف ُمةـ جمة٤مدٓت
وُمٜم٤مزقمةة٤مت ذم ؾمةةٞم٤مق اًمتٛمقوةةع اًمٌنمةةي ،آضمتامقمةةل واًمتةة٤مرخيل واًمؽماصمةةل ًمٚمةةٜمص
()8

اعمذيمقر) .
إن أصك٤مب ﻫذا آدم٤مه يٗمؽموقن ُمِمٙمٚم٦م جيٕمٚمقهنة٤م شمتٕمٚمةؼ سمةة (اهلل) و(اإلٟمًة٤من)
وقمالىم٦م يمؾ ُمٜمٝمام سم٤مًمٜمص اًم٘مرآين ،وسم٤مًمت٤مزم يةرون أهنةؿ إزا اًمتٕم٤مُمةؾ ُمةع اًمةٜمص اًم٘مةرآين
جي٥م أن شمٙمقن اًمّمقرة حمددة وواوك٦م ذم ﻫذا اًمتٗمريؼ سملم اعمّمدريـ ،وسمٕمٌة٤مرة أظمةرى
يرون أٟمٜم٤م جي٥م أن ٟمٛمٜم اًمٜمص طم٘مف ذم ضم٤مٟم٥م (اإلـمالق واًمتٕمة٤مزم واًم٘مدؾمةٞم٦م) قمةغم طمةد
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شمٕمٌػمﻫؿٟٕ ،مف (ٟمص ُمٗم٤مرق) خمتٚمةػ قمةـ سم٘مٞمة٦م اًمٜمّمةقص اًمتةل شمٜمِمة٠م ومٕمةال ُمةـ اًمقاىمةع
وشمتِمةةٙمؾ ُمةةـ ظمالًمةةف اسمتةةدا  ،وُمّمةةدرا ،وُمةة٤مدة ،وُمٕمةة٤مين ،ومةة٤مًم٘مرآن وإن مل يٜمٗمّمةةؾ قمةةـ
اًمقاىمع اًمذي ٟمزل ومٞمف أو طمتك اًمالطمؼ ًمٜمزوًمف واًمًة٤مسمؼ ًمةف 6إٓ أٟمةف قمٜمةد ٟمٍمة أسمةق زيةد6
ٟمص (يٛمٚمؽ اؾمت٘مالًمٞمتف وأزًمٞمتف) اعمرشمٌٓم٦م سمٛمّمدره اإلال.

ــــــ
( )2اًمٜمص اًم٘مرآين أُم٤مم إؿمٙم٤مًمٞم٦م اًمٌٜمٞم٦م واًم٘مرا ة ،ـمٞم٥م اًمتٞمزيٜمل ،دار اًمٞمٜم٤مسمٞمع ،اًمٓمٌٕم٦م اًم ٤مٟمٞم٦م  1004ص.411 :
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 تارخيية القزآن الكزيه ومدى أصالتوا يف الفكز اإلصالمي عند أبو سيد.
ٟمزوٓ ُمـ اهلل إمم اًمٚمقح اعمكٗمةقظ صمةؿ إمم اًمةروح إُمةلم ،صمةؿ وطمٞمة٤م وشمٜمةزيال قمةغم
ىمٚم٥م اًمٜمٌل  ،وسمالهم٤م ًمٚمٜم٤مس يم٤موم٦م " ﻫٙمذا ذم ﻫذه اًمّمقرة اًمٜم٤مزًم٦م ُمـ إقمغم ًمألؾمةٗمؾ
يم٤مٟم٧م ـمٌٞمٕم٦م اًمقطمل وـمري٘م٦م وصقًمف إًمٞمٜم٤مُ ،مـ اهلل  إمم اإلٟمً٤من اعمخٚمةقق إهنة٤م قمٛمٚمٞمة٦م
اًمتٜمزيؾ اإلال ًمٚمقطمل ،اًمتل شمتٜم٤مؾم٥م ويمالم اهلل شمٕم٤ممم.
ﻫذا اًمٜمزول ُمـ اًمًام إمم إرض مل يرق ًمٜمٍمة أسمةق زيةد واقمتةؼمه خم٤مًمٗمة٤م ًمٓمٌٞمٕمة٦م
اًمةقطمل ،وطمتةك يةتؿ ومٝمةؿ اًمةٜمص وحتٚمٞمٚمةف ىمة٤مم سمٕمٙمةس اًمتٜمةزل ًمٞمّمةٌ ُمةـ إؾمةٗمؾ إمم
إقمغم ذم دي٤مًمٙمتٞمؽ ص٤مقمد يٌدأ ُمـ اإلٟمًة٤من إمم اهلل ،ذم قمٛمٚمٞمةف شمّمة٤مقمدي٦م يتِمةٙمؾ ومٞمٝمة٤م
اًمٜمص ُمـ ظمالل اًمقاىمع ذم ُم٤مدشمف اًم ٘م٤مومٞم٦م وسمٕمده آضمتامقملً ،مٞمٕمقد اًمقطمل ُمٕمؼما سمةٜمٗمس
ًمٖم٦م اعمجتٛمع واًمقاىمع اًمذي صٕمد ُمٜمف .ومٝمق إذن صٕمقد ُمـ اًمقاىمع إمم إقمةغم ذم صةقرشمف
اإلٟمً٤مٟمٞم٦م صمؿ ٟمزول ُمـ اهلل إمم اًمٜمة٤مس ُمةرة أظمةرى حمٛمةال سمٜمٔمة٤مُمٝمؿ اًمٚمٖمةقي ،وصم٘مة٤مومتٝمؿ.
"اًمقاىمةةع إذن ﻫةةق إصةةؾ وٓ ؾمةةٌٞمؾ إلﻫةةدارهُ ،مةةـ اًمقاىمةةع شمٙمةةقن اًمةةٜمص ،وُمةةـ ًمٖمتةةف
وصم٘م٤مومتف صٞمٖم٧م ُمٗم٤مﻫٞمٛمةف ،وُمةـ ظمةالل طمريمتةف سمٗمٕم٤مًمٞمة٦م اًمٌنمة شمتجةدد دًٓمتةف ،ومة٤مًمقاىمع
أوٓ ،واًمقاىمع صم٤مٟمٞم٤م ،واًمقاىمع أظمػما".

()8
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ًم٘مد اقمؽمض ٟمٍم أسمق زيد قمغم شمٖمٞمٞم٥م اًمقاىمةع ذم ومٝمةؿ اخلٓمة٤مب اًم٘مةرآين وحتٚمٞمٚمةف،
ووضمف ٟم٘مده اعمتّمؾ ٕصك٤مب آدم٤مه اًمديٜمل ذم إﻫدارﻫؿ ًمًٞم٤مق اًمقاىمةع واًمتٌ٤مقمةد قمةـ
شم٤مرخيٞم٦م اًمٜمص ،وإوٗم٤م اًم٘مداؾم٦م قمغم اًمٚمٖم٦م اًمتل حتٛمؾ اعمٕمٜمك اإلال ،طمتك إهن٤م أصٌك٧م
حتٛمؾ صٗم٦م اهلل ُ مع أهن٤م سمنمي٦م رصوم٦م .إن ٟمٍم أسمق زيد وﻫق ي١مؾمس اذا اعمٜمٝم٩م هيرب
ُمـ اإلـم٤مر اًمٖمٞمٌل اًمذي حيٞمط سم٤مًمٜمص سمكج٦م أٟمةف همةػم ىم٤مسمةؾ ًمٚمةدرس وٓ ًمٚمتكٚمٞمةؾٕ ،ن
ﻫذه اًمٓمري٘م٦م دمٕمؾ اًمٌنم همػم ىمة٤مدريـ قمةغم اًمقصةقل إمم اعمٕمٜمةك اإلاةل إٓ قمةؼم ﻫٌة٤مت
إاٞم٦م وُمٙمرُمة٤مت رسم٤مٟمٞمة٦م ،وجيٕمةؾ احلةؾ إُم ةؾ ﻫةق اًمٌداية٦م ُمةـ (اًمتة٤مرخيل آضمتامقمةل)
ــــــ
(ٟ )2م٘مد اخلٓم٤مب اًمديٜملٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.202
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اًمذي يٛمٙمٜمٜم٤م دراؾمتف وحتٚمٞمٚمف وومؼ ُمٜم٤مﻫ٩م اًمٜم٘مد واًمتكٚمٞمؾ إدي .واًمً١مال اًمةذي جية٥م
أن ٟمجٞم٥م قمٚمٞمف ﻫٜم٤م ﻫق :كقف لس كرص بو زيد لػؽرته (تارخيقة الالـص الؼالرآين) مالن
خالل الػؽر اإللالمي؟
يٌٜمل ٟمٍم أسمق زيد ومٙمرة اًمت٤مرخيٞم٦م قمغم ُمً٠مًمتلم ذم اًمؽماث اعمٕمتززم ُم١مداه٤م واطمد:
إومم :شمتٕمٚمؼ سم٤مًمٗمٕمؾ اإلال وقمالىمتف سم٤مًم٘مدرة اإلاٞم٦م ،وم٤مًم٘مدرة اإلاٞمة٦م ُمٓمٚم٘مة٦م ٓ
طمدود ا٤مٕ 6هن٤م صٗم٦م ُمتٕمٚم٘م٦م سمذات اًمٌ٤مري ؾمٌك٤مٟمف ،ومٝمل صٗم٦م أزًمٞم٦م ىمديٛم٦م ،أُمة٤م اًمٗمٕمةؾ
ومٝمق اًمتك٘مؼ اًمٕمٞمٜمل ًمٚم٘مدرة ،وقمٚمٞمف وم٤مًم٘مةدرة همةػم ُمتٜم٤مﻫٞمة٦م ًمتٕمٚم٘مٝمة٤م سمة٤مهلل وًمٙمةـ إومٕمة٤مل
اإلاٞم٦م شمتٜم٤مﻫك ًمتٕمٚم٘مٝم٤م سم٤مًمٕم٤ممل اعمٛمٙمـ ومٝمل ًمٞمً٧م أزًمٞم٦م ،سمةؾ ﻫةل شم٤مرخيٞمة٦م ُمتٕمٚم٘مة٦م سم٤مًمٕمة٤ممل
اعمكدث اًمذي ظمٚم٘مف اهلل.

()8

ي٘مقل أسمق زيةد " :إومٕمة٤مل إذن شمتٕمٚمةؼ سم٤مًمٕمة٤ممل اعمٛمٙمةـ وإن يمة٤من ُمّمةدرﻫ٤م وضمةذر
وم٤مقمٚمٞمتٝم٤م يم٤مُمٜم٤م ذم اًم٘مدرة اعمٓمٚم٘م٦م ،وﻫل ُمـ طمٞم٨م اًمتٕمٚمؼ سمة٤معمٛمٙمـ اًمتة٤مرخيل شمٔمةؾ حم٤مي ة٦م
()3

ًمٚمت٤مريخ" ُ .مع أن اعمٕمتزًم٦م مل ي٘مقًمقا أن هلل صٗم٦م أزًمٞم٦م ىمديٛم٦م يمام ومٝمؿ أسمق زيةد مت٤مُمة٤م ٕن
اهلل ىم٤مدر سمذاشمف قمٜمدﻫؿ ٓ سم٘مدرة وسمّمٗم٦م أزًمٞم٦م.
اًم ٤مٟمٞم٦م :ﻫل ُم٤م قمؼم قمٜمف أسمق زيد سمٜمٗمل أزًمٞم٦م اًمٜمص اًم٘مرآين.
 3002حبث
 002حبث
 2حبث

ي٘مقل أسمق زيد" :إذا يم٤من اًمٙمالم اإلال ذم حت٘م٘مف يٕمد ومٕمال ،ومٙمٞمةػ يٙمةقن اًم٘مةرآن
()2

اًمٙمريؿ وﻫق واطمد ُمةـ دمٚمٞمة٤مت اًمٙمةالم اإلاةل ىمةديام أزًمٞمة٤م"؟ ومٝمةق قمٜمةده صةٗم٦م ومٕمةؾ
ُمتٕمٚم٘م٦م سمقضمقد خم٤مـم٥م يتقضمف إًمٞمف سم٤مًمٙمالم ،وًمٞمس صٗم٦م ُمـ صٗم٤مت اًمذات اإلاٞم٦م.
وٕن أسمق زيد ذم حح ومٙمرشمف يٕمتٛمد قمغم اعمٕمتزًم٦م ويٜمتٍم اةؿ وم٢مٟمةف ذم اعم٘م٤مسمةؾ يةرد
قمغم إؿم٤مقمرة ويٕمؽمض قمٚمٞمٝمؿً ،مذًمؽ يؼمر أسمق زيد ﻫذا آؾمتٜم٤مد سم٠من اًم٘مقل (سم٤مٕزًمٞم٦م)
ــــــ
( )2اٟمٔمر :اًمٜمص واًمًٚمٓم٦م واحل٘مٞم٘م٦مٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص30ةة.31
( )1اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.32
( )4اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.34
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يمقٟمف ايمتً٥م ؿمٝمرة واؾمٕم٦م وص٤مر قمٚمٞمف وما٤مم ُمةـ اًمٕمٚمةام ٓ يٕمٜمةل أٟمةف اًمةرأي اًمّمةقاب،
وًمٙمـ شمة٠مصمػم اًمًةٚمٓم٦م وىمةقة ﻫٞمٛمٜمة٦م امجٜمة٤مح اًم٘م٤مئةؾ هبةذا اًم٘مةقل ﻫةق اًمةذي أيمًةٌف اًمٜمٗمةقذ
واًمٌ٘مةة٤م  ،سمةةؾ وأيمًةةٌف اًم٘مدؾمةةٞم٦م ،وضمٕمٚمةةف ضمةةز ا ُمةةـ ُمًةة٤مئؾ اًمٕم٘مٞمةةدة.

()8

وسم٤مًمتةة٤مزم ومةة٢من

اًمتّمقر اًمذي يٓمرطمف اعمٕمتزًم٦م ذم ٟمٔمر ٟمٍم أسمةق زيةد ﻫةق اًمتّمةقر إيم ةر ُمال ُمة٦م ًمةروح
()3

اًمٕم٘مٞمدةُ .مع أن ٟمٍم ٓ يٚمٌ٨م أن يٕمقد ًمٞمخٗمػ ُمـ ﻫذا آشمٙم٤م قمغم اًمؽماث اعمٕمتةززم،
ُمٌٞمٜم٤م اٟمف ٓ يٕمتؼم ﻫذا آؾمتٜم٤مد اؾمتٜم٤مدا شم٠مؾمٞمًٞم٤م ،وم٤معمقىمػ اعمٕمتززم رهمؿ أهٞمتف ذم ٟمٔمره إٓ
أٟمف ٓ يٕمدو أن يٙمقن ؿم٤مﻫدا شم٤مرخيٞم٤م قمغم ﻫذه اًم٘مْمٞم٦م ،أُم٤م امج٤مٟمة٥م اعم١مؾمةس اة٤م ومٞمٕمتٛمةد
قمغم ُم٤م شمٓمرطمف اًمٜمّمقص اًمديٜمٞم٦م ٟمٗمًٝم٤م وُم٤م شم٘مدُمف طم٘م٤مئؼ اًمتة٤مريخ ُمةـ ارشمٌة٤مط سمة٤مًمقاىمع
واًم ٘م٤موم٦م (وم٤معمٖمزى) ﻫق اعمٝمؿ ذم شم٠مؾمٞمس اًمققمل سمٓمٌٞمٕم٦م اًمٜمّمقص اًمديٜمٞم٦م.

()2

"سمٛمٕمٜمك أن اعمقىمػ آقمتزازم رهمؿ أهٞمتف اًمت٤مرخيٞم٦م ئمؾ ُمقىمٗم٤م شمراصمٞم٤م ٓ ي١مؾمس-
وطمده -وقمٞمٜم٤م اًمٕمٚمٛمل سمٓمٌٞمٕم٦م اًمٜمّمقص اًمديٜمٞم٦م ،اعمقىمةػ آقمتةزازم ؿمة٤مﻫد شمة٤مرخيل دال
قمغم سمقايمػم وإرﻫ٤مص٤مت ذات ُمٖمزى شم٘مدُمل قمٚمٛمةل ،واعمٖمةزى ٓ اًمِمة٤مﻫد اًمتة٤مرخيل ﻫةق
()3

اًمذي هيٛمٜم٤م ًمت٠مؾمٞمس اًمققمل سمٓمٌٞمٕم٦م اًمٜمّمقص اًمديٜمٞم٦م" .
ًمةذًمؽ يٓمةرح ٟمٍمة أسمةق زيةد ُمًةة٠مًم٦م أؾمةٌ٤مب اًمٜمةزول سم٤مقمتٌ٤مرﻫةة٤م ممةرا ُمٝمةام ًمٚم٘مةةقل
 3002حبث
 002حبث
 2حبث

سم٤مًمت٤مرخيٞم٦م ،سمؾ ﻫل اعمؼمر إؾم٤م

ًمرسمط اًمٜمص سم٤محلدث إؾم٤مس اعمًٌ٥م ًمٜمةزول اًمةٜمص

ةة سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ اخلٚمٗمٞم٦م اًمٙمالُمٞمة٦م عمٕمٜمةك اًمًةٌ٥م ةةة ويةرى "أن شمرشمٞمة٥م اًم٘مةرآن احلة٤مزم
أطمدث شمٖمٞمٞمٌ٤م ًمٚمًٞم٤مق ،وشم٤مًمٞم٤م وم٢من أي ُم٘م٤مرسم٦م ُمٜمٝمجٞم٦م ذم اًمتٗمًةػم قمٚمٞمٝمة٤م أن شمًةتٕمٞمد ﻫةذا
اًمًٞم٤مق ذم حتٚمٞمؾ اًم٘مرآن".

()4

ذًمؽ ٕن ﻫٜم٤م سمٜمٞمتلم ًمٚمٜمص اًم٘مرآين ذم ٟمٔمره:

ــــــ
( )2اٟمٔمر :اًمٜمص واًمًٚمٓم٦م واحل٘مٞم٘م٦مٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص23ةة .25
( )1اٟمٔمر :اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.34
( )4اٟمٔمرٟ :م٘مد اخلٓم٤مب اًمديٜملٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.105
( )3اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.105
( )1طمقار :حمٛمد قمكم إشم٤م  " ،اًم٘مرآن ٟمص شم٤مرخيل وصم٘م٤مذم" ُمٚمكؼ ضمريدة اًمٜمٝم٤مر اًم ٘م٤مذم "دُمِمؼ".
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أوٓه٤م :سمٜمٞمتف اًمت٤مرخيٞم٦م طمً٥م أؾمةٌ٤مب اًمٜمةزول ،واًم ٤مٟمٞمة٦م :سمٜمٞمتةف احل٤مًمٞمة٦م ذم ؿمةٙمٚمف
اعمّمكٗمل .وﻫذه اًمٌٜمٞم٦م إظمػمة ٓ يٛمٙمـ ُمٕمٝم٤م ُمٕمروم٦م ؾمٞم٤مق اًمٙمالم ٕهنة٤م مل شمٕمتٛمةد قمةغم
ُمٜمٝمجٞمة٦م ُمٕمروومةة٦م قمٜمةةد اعمتٚم٘مةةل ،ممةة٤م جيٕمٚمٜمة٤م ذم طم٤مضمةة٦م ًمدراؾمةة٦م ﻫةةذه اًمٔمةة٤مﻫرة اًم٘مرآٟمٞمةة٦م ذم
ؾمٞم٤مىمٝم٤م اًمت٤مرخيل ًمٜمّمؾ إمم اًمتٗمًػم اعمٜم٤مؾم٥م ًمٚمٜمص.

()8

وٟمٍم أسمق زيد سمٜم٤م قمغم ﻫذا اًمت٘مًٞمؿ يريد أن ي٘مدم شمٕمريٗم٤م آظمر ٕؾمٌ٤مب اًمٜمزول ٓ
ي٘مػ قمٜمد ُمة٤م سمٞمٜمةف اعمك٘م٘مةقن عمٕمٜمةك ؾمةٌ٥م اًمٜمةزول ومٞم٘مةقل( :قمٚمٞمٜمة٤م اًمتٗمريةؼ سمةلم أؾمةٌ٤مب
اًمٜمزول يمٛمّمٓمٚم ُمٕمرو ذم اعمٕمٜمك اًمٗم٘مٝمةل ذم اعمروية٤مت اًمؽماصمٞمة٦م وُمة٤م أؾمةٛمٞمف اًمًةٞم٤مق
اًمت٤مرخيل ًمٚمقطمل ،ﻫذا اًمًٞم٤مق ٓ يٛمٙمٜمةف أن يتج٤مﻫةؾ ُمٗمٝمةقم أؾمةٌ٤مب اًمٜمةزول ذم اعمٕمٜمةك
اًمٗم٘مٝملً ،مٙمٜمف ٓ يتٕم٤مُمؾ ُمٕمف شمٕم٤مُمال ٟم٘مدي٤مٕ ،ن سمٕمض ﻫذه إؾمٌ٤مب ُمتٜم٤مىمض ،وسمٕمْمٝم٤م
أظمر ي٠مل شمؼميرا عمٕمٜمك ُمٕملم يريد اعمٗمن أن يٗمروف ،يمةام جية٥م قمةدم آيمتٗمة٤م سم٠مؾمةٌ٤مب
()3

اًمٜمزول ٕهن٤م يمام ذيمرت ىمٚمٞمٚم٦م) .
وسم٤مًمت٤مزم ؾمٞمًتٌدل أؾمٌ٤مب اًمٜمزول سمٛمّمٓمٚم اًمت٤مرخيٞم٦م اًمتةل يريةد أن ي١مؾمةس اة٤م،
اًمت٤مرخيٞم٦م اًمتل شمًتققم٥م ُم٤م ٓ شمًتققمٌف أؾمٌ٤مب اًمٜمزول سمٛمٕمٜم٤مﻫ٤م اعمٕمةرو قمٜمةد اعمت٘مةدُملم
وﻫل أيْم٤م اًمت٤مرخيٞم٦م اًمتل شمتجف ًمٚمقاىمع ًمٞمٙمًٌٝم٤م وضمقدﻫ٤م وصدىمٝم٤م يمام ؾمٞم٠مل ُمٕمٜم٤م.
 3002حبث
 002حبث
 2حبث

 ما الرٖ ٓكصدِ ىصس أبْ شٓد مبصطلح التازخئ٘؟
طملم يٕم٤مًم٩م ٟمٍم أسمق زيد ومٙمرة اًمت٤مرخيٞم٦م وم٢مٟمف يتكدث قمـ" شم٤مرخيٞمة٦م اعمٗمة٤مﻫٞمؿ اًمتةل
()2

شمٓمرطمٝم٤م اًمٜمّمقص ُمـ ظمالل ُمٜمٓمقىمٝم٤م " وٓ ي٘مّمد اًمت٤مرخيٞمة٦م اعمتٕمٚم٘مة٦م سمٕمٚمةقم اًم٘مةرآن

ــــــ

( )2اٟمٔمر :طمقار مج٤مل قمٛمر "قم٘مةؾ ٟمٍمة أسمقزيةد ذم قم٘مةد وٟمةص" (ُ )4مقىمةع رواق ٟمٍمة أسمقزيةد قمةغم اًمِمةٌٙم٦م
اًمٕمٜمٙمٌقشمٞم٦م.
( )1اٟمٔمر طمقار :حمٛمد قمكم إشم٤م  " ،اًم٘مرآن ٟمص شم٤مرخيل وصم٘م٤مذم" ُمٚمكؼ ضمريدة اًمٜمٝم٤مر اًم ٘م٤مذم "دُمِمؼ" (قمدد
اخلٛمٞمس  23أيمتقسمر .)1001
(ٟ )4م٘مد اخلٓم٤مب اًمديٜملٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص 44اعمريمز اًم ٘م٤مذم اًمٕمةري ،اًمةدار اًمٌٞمْم٤م ةة ةة٤معمٖمرب ،اًمٓمٌٕمة٦م اًم ٤مًم ة٦م
1003م.
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يم٠مؾمٌ٤مب اًمٜمزول واًمٜم٤مؾمةخ واعمٜمًةقخ ومكًة٥م يمةام ﻫةق واوة ُمةـ ظمةالل ُمة٤م يٓمرطمةف.
وؾمٌ٥م ﻫذا اًمتٗمريؼ ذم ٟمٔمره أن قمٚمؿ أؾمةٌ٤مب اًمٜمةزول يتٜمة٤مول ذم سمٕمةده اًمتة٤مرخيل ارشمٌة٤مط
اًمٜمّمقص سم٤مٕطمداث اًمتل سمًٌٌٝم٤م ٟمزل اًمٜمص اًم٘مرآين ،وقمٚمةؿ اًمٜم٤مؾمةخ واعمٜمًةقخ يتٕمٚمةؼ
سمتٖمػم إطمٙم٤مم ووم٘م٤م ًمتٖمػم فمرو وُمالسمً٤مت اعمجتٛمع اًمذي ٟمزل قمٚمٞمف اًم٘مرآن.

()8

ُمـ ﻫٜم٤م يٗمرق ٟمٍم أسمق زيد سملم أؾمٌ٤مب اًمٜمزول وسملم اًمًٞم٤مق اًمتة٤مرخيل سم٤مقمتٌ٤مرهة٤م
وضمٝمت٤من خمتٚمٗمت٤من ذم رؤي٦م اًمٜمص ،وﻫق خيت٤مر اًم٘مقل سم٤مًمًٞم٤مق اًمت٤مرخيل ويٌتٕمد قمةـ ظمٞمة٤مر
(أؾمٌ٤مب اًمٜمةزول) ،ويمة٠من إظمةػم ي٘متيضة أن جيةره إمم ُمٜمٔمقُمة٦م ُمةـ أؾمةامﻫؿ سم٠مصةك٤مب
اخلٓم٤مب اًمديٜمل ،إن ﻫذا اًمٗمّمؾ اًمذي يٗمؽموف ٟمٍم أسمةق زيةد ًمةٞمس صةكٞمك٤م إذا حتةدصمٜم٤م
سمٚمٖمتف ﻫق ذم ُم٘مّمقده سم٤مًمًٞم٤مق اًمت٤مرخيل 6طمٞم٨م أٟمف يرسمٓمف سم٤مًمزُم٤من واعمٙم٤من واًمِمةخقص،
وٕن ﻫذا اًمقضمقد اًمت٤مرخيل ﻫةق قمٞمٜمةف اًمةذي ذيمةره قمٚمةام اًم٘مةرآن ومةٞمام أؾمةٛمقه (سم٠مؾمةٌ٤مب
اًمٜمزول) واًمذي ضم٤م اًمٜمص اًم٘مرآين ًمٞمخؼم قمٜمٝمة٤م سمةذيمر سمٕمةض إطمةداث ،أو جيٞمة٥م قمةغم
شمً٤مؤٓت ُمٓمروطم٦م ،أو ي٘مرر طمٙمام ُمـ إطمٙم٤مم اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٜمة٤مس ،أو يٖمةػم طمٙمةام ؾمة٤مسم٘م٤م
ويٌدًمف سمكٙمؿ ضمديد ،وهمػم ذًمةؽ ُمةـ إؾمةٌ٤مب اًمتةل يتٜمةزل اًم٘مةرآن ُمةـ ظمالاة٤م ...ومةام
اًمذي جيٕمؾ (أؾمٌ٤مب اًمٜمزول) سمٕمد ﻫذا ُمٜمٗمّمٚم٦م قمـ اًمًةٞم٤مق اًمتة٤مرخيل اًمةذي ي١مؾمةس ًمةف
ٟمٍم أسمق زيد؟

()3
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رسمام جيٕمٚمٜم٤م متًؽ ٟمٍم أسمق زيد سم٤مًمًٞم٤مق اًمت٤مرخيل ٟمٚمتٗم٧م إمم اًمٌٕمد اًمٗمٚمًٗمل اًمةذي
يًٞمٓمر قمٚمٞمف ويتكر ُمـ ظمالًمف ،وﻫل ُم٘م٤مرسم٦م ىمد ٓ شمٙمةقن سمٕمٞمةدة اًمتك٘مةؼ إذا دقمٛمٜم٤مﻫة٤م
يمةةام ؾمةةٞم٠مل سمةةٌٕمض اًمِمةةقاﻫد .أٓ وﻫةةل آٟمةةتام اعم٤مريميس ة اعمةة٤مدي إيامٟمةة٤م سمٗمٙمةةرة اًمةةققمل
آضمتامقمل ،سم٤مقمتٌ٤مر أن اًمقضمقد آضمتامقمل ًمٚمٜم٤مس ﻫق اًمذي حيدد وقمةٞمٝمؿ وسم٤مًمتة٤مزم ٓسمةد
أن يٙمقن اعمجتٛمع ﻫق ص٤مطم٥م آُمتٞم٤مز ذم ظمٓم٤مب ٟمٍم أسمق زيد واعمِمٙمؾ ًمٓمرطمف سمِمٙمٚمف
اًمٕم٤مم.

ــــــ

( )2اٟمٔمرٟ :م٘مد اخلٓم٤مب اًمديٜملٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص ،100واٟمٔمر صٟ 43مٗمس اعمرضمع.
( )1اٟمٔمر ذم اًمٕمالىم٦م سملم اًمت٤مرخيٞم٦م وأؾمٌ٤مب اًمٜمةزول ،حمٛمةد قم٤مسمةد امجة٤مسمري ،ؿمةٕم٤مر 'شم٤مرخيٞمة٦م اًمةٜمص'ً ...مةٞمس ﻫةق
احلؾ ،ضمريدة آحت٤مد اإلُم٤مراشمٞم٦م .http://hem.bredband.net/b155908/m234.htm
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ويدقمؿ ٟمٍم أسمق زيد ﻫةذه اًمٗمٙمةرة سمة٠من اعمٗمنة إٟمةام ﻫةق اسمةـ سمٞماتةف وأٟمةف ذم قمالىمتةف
سم٤مًمٜمص" ٓ يًتٓمٞمع دم٤مﻫؾ اًمٌٕمد اًمت٤مرخيل اًمذي يٗمّمةٚمف قمةـ زُمةـ اًمةٜمص ،وٓ يًةتٓمٞمع
ُمـ صمؿ أن حيؾ ٟمٗمًةف ذم اعمة٤ميض وصةقٓ إمم ُمقوةققمٞم٦م ُمٓمٚم٘مة٦م ذم ومٝمةؿ اًمةٜمص .،وًمةٞمس
ُمٕمٜمك ذًمؽ أن ذاشمٞم٦م اعمٗمن شمٚمٖمل اًمقضمقد اعمقوققمل ًمٚمٜمص ،وختْمةٕمف إظمْمة٤مقم٤م يمة٤مُمال
ًمٞمٜمٓمؼ سمةام يِمة٤م  ،ومٛم ةؾ ﻫةذا اًمتّمةقر يٕمةد ..شمرضمٞمكة٤م ًمٚمذاشمٞمة٦م قمةغم اعمقوةققمٞم٦م ،وإًمٖمة٤م
ًمٚمقضمقد اًمت٤مرخيل ًمٚمٜمص حلً٤مب اعمٗمن ،وﻫق ُمة٤م شم٠مسمة٤مه رؤيتٜمة٤م ًمٕمالىمة٦م اًمتٗم٤مقمةؾ امجدًمٞمة٦م
()8

سملم اعمٗمن واًمٜمص"  .وٟمٍم أسمق زيد طملم يٓمرح ُمةٜمٝم٩م اًمت٤مرخيٞمة٦م ذم ُمٗمٝمقُمٝمة٤م اعمتٕمٚمةؼ
سمة٤مًمٜمص وم٢مٟمةةف يريةةد أن يّمةةؾ ًمإلـمةة٤مر اعمٕمةرذم اًمةةذي شمٕمٙمًةةف اًمٚمٖمةة٦م ذم شمٓمقرﻫةة٤م اًمتةة٤مرخيل
سم٤مقمتٌ٤مرﻫ٤م ىم٤مًم٥م اًمٜمص وُم٤مدشمف إومم واًمتل ُمـ ظمالا٤م صٞمغ وشمؿ وضمقده.
وٕن ًمٚمٖم٦م ٟمً٘م٤م اضمتامقمٞم٤م ُمرشمٌٓم٤م سم٤مإلٟمً٤من واًمٙمقن اعمتكر ُمـ طمقًمف وم٢من شم٤مرخيٞم٦م
اًمٚمٖم٦م شمتْمٛمـ اضمتامقمٞمتٝم٤م ،إُمر اًمذي ي١ميمد ًمٜمة٤م ُمةدى شمة٠مصمر اعمٗمة٤مﻫٞمؿ سم٤مًمٌٕمةد آضمتامقمةل
ويمٞمػ أن ﻫذه اًمٜمّمقص طملم شمٗمن ظم٤مرج اإلـم٤مر آضمتامقمل شمّمةٌ دٓٓاة٤م ُمٝمةدرة
وهمػم صكٞمك٦م.

()3

إن ٟمٍم أسمق زيد وﻫق يٓمٌؼ اًمدي٤مًمٙمتٞمؽ اًمّم٤مقمد ذم شمٕم٤مُمٚمةف ُمةع اًمةقطمل يةرى أٟمةف
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إزا اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٜمص اًم٘مرآين أُم٤مم ظمٞم٤مريـ ٓسمد ُمـ أطمده٤م ،إُم٤م أن يٜمٓمٚمؼ ُمـ ُمًةٚمٛم٦م
(اهلل) وُم٤م حيٞمط سمف ُمـ ضمقاٟم٥م همٞمٌٞمة٦م ظم٤مرضمةف قمةـ ٟمٓمة٤مق اًمةدرس واعمالطمٔمة٦م ،وإُمة٤م أن
يٜمٓمٚمؼ ُمـ (اإلٟمً٤من) سمٙمؾ ُم٤م حيٞمط سمةف ُمةـ سمٕمةد اضمتامقمةل وشمة٤مرخيل ،وﻫةذا إظمةػم ﻫةق
اخلٞم٤مر اًمذي ؾمٞمًٚمٙمف ٟمٍم أسمق زيد ًمٞمٙمقن ٟم٘مٓم٦م اًمٌد واعمٕم٤مد ًمٚمٜمص اًم٘مرآين.

()2

وًمذًمؽ يرى أسمق زيد أن "ُمٕمْمٚم٦م اًمٗمٙمر اًمديٜمل أٟمةف يٌةدأ ُمةـ شمّمةقرات قم٘م٤مئدية٦م
ُمذﻫٌٞم٦م قمـ اًمٓمٌٞمٕم٦م اإلاٞم٦م واًمٓمٌٞمٕم٦م اإلٟمً٤مٟمٞم٦م وقمالىم٦م يمؾ ُمةٜمٝمام سمة٤مٕظمرى ،صمةؿ يتٜمة٤مول

ــــــ

( )2ومٚمًٗم٦م اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.24
( )1اٟمٔمرٟ :م٘مد اخلٓم٤مب اًمديٜملٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.44 ،43
( )4اٟمٔمر :اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.100
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اًمٜمّمقص اًمديٜمٞم٦م ضم٤مقمال إي٤مﻫ٤م شمٜمٓمؼ سمتٚمؽ اًمتّمقرات واًمٕم٘م٤مئةد ،وسمٕمٌة٤مرة أظمةرى ٟمجةد
()8

اعمٕمٜمك ُمٗمروو٤م قمغم اًمٜمّمقص ُمـ ظم٤مرضمٝم٤م" .
إن ﻫذه اًمٜمّمقص اًمتل خيْمٕمٝم٤م ٟمٍم أسمق زيد عمةٜمٝم٩م اًمت٤مرخيٞمة٦م يةرى أهنة٤م حمٙمقُمة٦م
سمجدًمٞم٦م اًم ٌ٤مت واًمتٖمةػم ،سمٛمٕمٜمةك 6أن ُمٜمٓمقىمٝمة٤م صم٤مسمة٧م ،وُمٗمٝمقُمٝمة٤م ُمتٖمةػم ،وؾمةٌ٥م ذًمةؽ
اًمتٖمةةػم يمةةقن ﻫةةذه اًمٜمّمةةقص (شم٠مٟمًةةٜم٧م) ُمٜمةةذ دمًةةدت ذم اًمتةة٤مريخ واًمٚمٖمةة٦م وأصةةٌك٧م
شمًةةتٝمد اًمٌنمة ذم واىمةةع اضمتامقمةةل وشمةة٤مرخيل حمةةدد.

()3

"وم٤مًمٜمّمةةقص صم٤مسمتةة٦م ذم اعمٜمٓمةةقق

ُمتكريم٦م ُمتٖمػمة ذم اعمٗمٝمةقم وذم ُم٘م٤مسمةؾ اًمٜمّمةقص شم٘مةػ اًم٘مةرا ة حمٙمقُمة٦م أيْمة٤م سمجدًمٞمة٦م
()2

اإلظمٗم٤م واًمٙمِمػ" .
()3

وقمٚمٞمف وم٤مًمٔم٤مﻫرة اًمت٤مرخيٞمة٦م "يٛمٙمةـ شمتٌةع أؾمةٌ٤مهب٤م وقمٚمٚمٝمة٤م ذم اًمتة٤مريخ" وﻫةل ٓ
شمٙمتً٥م ُمٜمٓمؼ اًمٞم٘ملم اعمٓمٚمؼ.

()4

وٓ يٕمٜمل اًم٘مقل هب٤م أهن٤م همػم ىمة٤مدرة قمةغم إٟمتة٤مج دًٓمتٝمة٤م

وخم٤مـمٌ٦م قمّمقر شم٤مًمٞم٦م أو جمتٛمٕم٤مت أظمرى.

()5

"وم٤مًم٘مرا ة اًمتل شمتؿ ذم زُمـ شم٤مل ذم جمتٛمع آظمر شم٘مقم قمغم آًمٞمتلم ُمتٙم٤مُمٚمتلم اإلظمٗم٤م
واًمٙمِمػ ،ختٗمل ُم٤م ًمٞمس ضمقﻫري٤م سم٤مًمٜمًٌ٦م اة٤م-وﻫةق ُمة٤م يِمةػم قمة٤مدة إمم اًمزُمة٤من واعمٙمة٤من
إؿم٤مرة ٓ شم٘مٌؾ اًمت٠مويؾ -وشمٙمِمػ قمةـ ُمة٤م ﻫةق ضمةقﻫري سم٤مًمت٠مويةؾ ،وًمةٞمس صمٛمة٦م قمٜمة٤مرص
 3002حبث
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ضمقﻫري٦م صم٤مسمت٦م ذم اًمٜمّمقص ،سمةؾ ًمٙمةؾ ىمةرا ة-سمة٤معمٕمٜمك اًمتة٤مرخيل آضمتامقمةل -ضمقﻫرﻫة٤م
ــــــ
(ٟ )2م٘مد اخلٓم٤مب اًمديٜملٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.100
( )1اٟمٔمر :اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.45
( )4اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.45
( )3اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل وشم٠مؾمٞمس إيديقًمقضمٞم٦م اًمقؾمٓمٞم٦مٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.12
( )1اٟمٔمر اعمرضمع اًمً٤مسمؼ ص.11
( )2اٟمٔمةرٟ :م٘مةد اخلٓمة٤مب اًمةديٜملٟ ،مٍمة أسمةق زيةد ،ص 44واٟمٔمةر :اًمةٜمص واًمًةٚمٓم٦م واحل٘مٞم٘مة٦مٟ ،مٍمة أسمةق زيةةد،
ص.45
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()8

اًمذي شمٙمِمٗمف ذم اًمٜمص" .
إن اًمت٤مرخيٞم٦م اًمتل يتٌٜم٤مﻫ٤م أسمق زيد ﻫل اًمت٤مرخيٞم٦م "اعمنموـم٦م سم٤مًمقضمقد اعمة٤مدي مجامقمة٦م
()3

إٟمً٤مٟمٞم٦م ذم فمرو اىمتّم٤مدي٦م واضمتامقمٞم٦م حمددة" واذا يٕمؽمض قمةغم ﻫٞمةدضمر وضمة٤مداُمر
سم٠من اًمت٤مرخيٞم٦م قمٜمدﻫؿ شم٤مرخيٞم٦م اًمقضمقد اإلٟمً٤مين وﻫل "شم٤مرخيٞم٦م زُم٤مٟمٞم٦م شمٕمٜمل شمةرايمام خلةؼمة
اًمقضمقد ذم اًمزُمـ ...إن اًمت٤مرخيٞم٦م ﻫٜم٤م شم٤مرخيٞم٦م ُم ٤مًمٞمة٦م ُمتٕم٤مًمٞمة٦م ،وومٙمةرة امجةدل اًمتةل ي٘مةقم
()2

()3

قمغم أؾم٤مؾمٝم٤م اًمٗمٝمؿ قمٜمد ضم٤مداُمر ﻫل ضمدًمٞم٦م ُم ٤مًمٞم٦م ﻫٞمجٚمٞم٦م" .
ًمذا وم٢من اًمقاىمع ريمـ أؾم٤م

ذم شم٤مرخيٞم٦م ٟمٍمة أسمةق زيةد وًمٙمٜمةف وﻫةق يٕمةؽمض قمةغم

أصك٤مب آدم٤مه اًمديٜمل ذم شمٖمٞمٞمٌٝمؿ ًمٚمقاىمع 6ذم اعم٘م٤مسمؾ يةامرس ٟمٗمةس اًمٓمري٘مة٦م ذم شمٖمٞمٞمة٥م
ُمّمدر اًمٜمص وىم٤مئٚمف ،وٓ جيٕمؾ ًمف وم٤مقمٚمٞم٦م شمذيمر ،سمؾ ويتٌ٤مقمد سمف طمتك قمـ اًم٘مداؾمة٦م اًمتةل
يًتك٘مٝم٤م ،ومٞمٜمزع قمٜمف اًم٘مداؾم٦م ذم ضم٤مٟمٌةف اًمٚمٗمٔمةل وﻫةق ذم "صةقرشمف اًمٜمّمةٞم٦م" اةذا يٌة٤مًمغ
ٟمٍم أسمق زيد ذم ٟمًٌٞم٦م اًمٜمص وشمٖمػمه طمتك يًٚمٌف ؾمٛم٦م اًم ٌ٤مت مت٤مُم٤م ،وسم٤مًمتة٤مزم قمةدم صمٌة٤مت
إطمٙم٤مم اعمتٕمٚم٘م٦م سمف وشمٖمػمﻫ٤م.
إن ُمةة٤م يٓمرطمةةف ٟمٍم ة أو زيةةد ذم ﻫةةذا اعمةةٜمٝم٩م ٓ يٛمٙمةةـ سمةة٠مي طمةة٤مل أن خيةةرج قمةةـ
إيديقًمقضمٞم٦م اًمتل يٜم٤مدي سمتكٞمٞمدﻫ٤م واًمٌٕمد قمٜمٝم٤م ،ذًمةؽ أن أومةؼ اعمٗمنة واًمٌ٤مطمة٨م طمةلم
 3002حبث
 002حبث
 2حبث

يٙمقن ممتٚما٤م سم٤مًمقاىمع وٟمًٌٞمتف وشمٖمػمهٓ ،سمد أن يٚم٘مل هبذه اًمٔمالل قمغم إومٙم٤مر اعمًةٌ٘م٦م ذم
ــــــ
(ٟ )2م٘مد اخلٓم٤مب اًمديٜملٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.44
( )1إؿمٙم٤مًمٞم٤مت اًم٘مرا ة وآًمٞم٤مت اًمت٠مويؾٟ ،،مٍم أسمق زيد ،ص.34
( )4اعم ٤مًمٞم٦م ﻫل اعمذﻫ٥م اًم٘م٤مئؾ سم٠من طم٘مٞم٘م٦م اًمٙمقن قمٌ٤مرة قمـ أومٙم٤مر وصقر قم٘مٚمٞم٦م ،وأن اًمٕم٘مؾ ﻫق ُمّمدر اعمٕمرومة٦م،
وم٠مومالـمقن ُم ٤مزم ٕٟمف ذﻫ٥م إمم أن ﻫٜم٤م قم٤معم٤م قم٘مٚمٞم٤م ورا ﻫذا اًمٕم٤ممل اعمكًةقس ،وأن يمةؾ ُمقضمةقد ُمِمةخص
ًمف ُم ٤مل همػم ُمِمخص ذم قم٤ممل اعم ؾ ،ويم٤مٟمط ُم ة٤مزم ٕٟمةف ضمٕمةؾ اعم٘مةقٓت اًمٕم٘مٚمٞمة٦م حـمة٤م ًمٚمٛمٕمرومة٦م ،وﻫٞمجةؾ
ُم ٤مزم ٕن طم٘مٞم٘م٦م اًمٙمةقن قمٜمةده روح ُمٓمٚمةؼ يٕمةؼم قمةـ ٟمٗمًةف ذم اًمقضمةقد اعمٜمِمةقد راضمةع اعمٕمجةؿ اًمٗمٚمًةٗمل،
دُ/مّمٓمٗمك طمًٞمٌ٦م ص.142
( )3إؿمٙم٤مًمٞم٤مت اًم٘مرا ة وآًمٞم٤مت اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،،ص.34
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ذﻫـ اعمٗمن وُمـ صمؿ قمغم قمٛمٚمٞمف اًمٗمٝمؿ واًمتكٚمٞمؾ وﻫق هبذه اًمٓمري٘مة٦م حيةر اًمةٜمص يمٞمةػ
يِم٤م ووم٘م٤م خلٚمٗمٞم٤مت اًمقاىمع اًمتل يٕمٞمِمٝم٤م وإومٙم٤مر اًمتل يٕمت٘مدﻫ٤م ،إٟمف ااروب ُمةـ ؾمةٚمٓم٦م
اًمٜمص إمم ؾمٚمٓم٦م اًمقاىمع .وﻫذا جيٕمٚمٜم٤م ٟم١ميمد وٌ٤مسمٞم٦م ُمقىمػ ٟمٍم أسمق زيد ُمـ اًمةقطمل سمةلم
اإلصمٌ٤مت واًمٜمٗمل ،سملم آقمؽما سم٠مٟمف يمالم اهلل وأٟمف أٟمزًمف قمغم رؾمةقًمف ،وسمةلم يمقٟمةف ُمٜمتجة٤م
صم٘م٤مومٞم٤م يٜمتٛمل إمم اًمقاىمع وُمٜمف يتِمٙمؾ.

 مْق التازخئ٘ مً مبدأ عنْو الدالل٘.
إن ُمٌدأ "قمٛمقم اًمدًٓم٦م" اًمذي يدل قمةغم أن اًمٕمةؼمة سمٕمٛمةقم اًمٚمٗمةظ ٓ سمخّمةقص
اًمًٌ٥م .يتٕم٤مرض وومٙمرة اًمت٤مرخيٞم٦م ،وم٤مًم٘مرآن ووم٘م٤م ًمٗمٙمرة اًمت٤مرخيٞمة٦م فمة٤مﻫرة ،وﻫةق ُمةراـ
سمقىم٧م ُمٕملم وأؿمخ٤مص ُمٕمٞمٜملم ٓ يتج٤موزﻫؿ وٓ يٜمٗمع همػمﻫؿ ،سمؾ وٓ يتقاصةؾ دًٓمٞمة٤م
إٓ ذم فمرو حمددة ٓ شمتج٤موز اًمٕمٍم اًمذي ٟمزل ومٞمفً .مٙمةـ ٟمٍمة أسمةق زيةد طمتةك حيٛمةل
ومٙمرة اًمت٤مرخيٞم٦م ُمـ اًمتّم٤مدم ُمع ﻫذا اعمٌدأ يرى أن ُمـ اخلٓمة٠م اًمٜمٔمةر عمًة٠مًم٦م اًمت٤مرخيٞمة٦م ُمةـ
ﻫذه اًمزاوي٦م ٕن اًمٜمص اعمتٛمٞمز يتقاصؾ دًٓمٞم٤م ُمع همػم قمٍمه ،وُمـ ﻫذه اًمٜمّمقص اًمتل
شمقاصٚم٧م ُمع احل٘م٥م اًمزُمٜمٞم٦م اًمت٤مًمٞم٦م 6اًمٜمص اًم٘مرآين اًمةذي ٓ يةزال حمةؾ اطمتٗمة٤م ودراؾمة٦م
وسمك٨م ذم خمتٚمػ ضمقاٟمٌف.

()8

 3002حبث
 002حبث
 2حبث

ي٘مقل أسمق زيد" :إن قمدم اًمتٗمرىم٦م سملم ُم٤م ﻫق شم٤مرخيل وُم٤م ﻫق دائةؿ ُمًةتٛمر ذم دًٓمة٦م
()3

اًمٜمّمقص اًمديٜمٞم٦م ي١مدي إمم اًمقىمقع ذم يم ػم ُمـ اًمٕم رات واعمت٤مﻫ٤مت" .
ٕضمؾ ﻫذا يٗمرق أسمق زيةد سمةلم ٟمٛمٓمةلم ُمةـ أٟمةامط اًمدًٓمة٦مٟ :مٛمةط صم٤مسمة٧م يٛمٙمةـ أن
ٟمٕمؼم قمٜمف سمة (اخل٤مص) ،وٟمٛمط ُمتٖمػم يٛمٙمٜمٜم٤م أن ٟمٕمةؼم قمٜمةف سمةة (اًمٕمة٤مم)ٕ 6ن ُمقوةقع ﻫةذه
اًمٜمّمقص ٓ يتٕمٚمؼ سمج٤مٟمة٥م إطمٙمة٤مم ومكًة٥م سمةؾ يتٕمةداه ًمٚمٕم٘م٤مئةد واًم٘مةٞمؿ آضمتامقمٞمة٦م
واًمًٞم٤مؾمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م وإظمالىمٞمة٦م ًمٚمٛمجتٛمةع اعمتةديـ .ممة٤م حيٛمٚمٜمة٤م ُمًة١موًمٞم٦م اًمدراؾمة٦م
ــــــ
( )2اٟمٔمر :اًمٜمص واًمًٚمٓم٦م واحل٘مٞم٘م٦مٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.31
(ٟ )1م٘مد اخلٓم٤مب اًمديٜملٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.123
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واًمٌك٨م طمتك ٟمّمؾ اذا اًمٗمرق امجقﻫري.
ي٘مّمد سم٤ممج٤مٟمة٥م (اخلة٤مص) ﻫٜمة٤م اًمدًٓمة٦م اًمتةل شمتجةف ُمٌة٤محة إمم اًمقاىمةع اًمتة٤مرخيل
إلٟمتة٤مج اًمةٜمص ،أُمة٤م امج٤مٟمةة٥م (اًمٕمة٤مم) ومٝمةق امج٤مٟمة٥م احلٞمةةقي اًمةذي يتٖمةػم وومةؼ طم٤مضمةة٤مت
اًم٘م٤مرئ وُمتٓمٚمٌ٤مت اًمٕمٍم.
سمٜم٤م قمغم ﻫذا ؾمتٙمقن ﻫٜم٤م سمٕمةض اًمٜمّمةقص ٓ شمٕمةدو أن شمٙمةقن ؿمةقاﻫد دًٓمٞمة٦م
شم٤مرخيٞم٦م ًمٞمس ا٤م ارشمٌ٤مط سمةام سمٕمةدﻫ٤م ُمةـ أطمةداث أو أزُمة٤منُ ،م ةؾ آية٤مت اًمةرق وإطمٙمة٤مم
اعمتٕمٚم٘م٦م هب٤م ،حتقًم٧م ٔي٤مت ًمٚمٕمةؼمة سمٕمةد أن اٟمتٝمةك ٟمٔمة٤مم اًمةرق ذم اعمجتٛمٕمة٤مت اعمٕمة٤مرصة،
ودٓٓت أظمرى وم٤مقمٚم٦م طملم ٟمخْمٕمٝم٤م ًمٚمت٠مويؾ واعمج٤مز ،وصم٤مًم ٦م أوؾمع ُمٜمٝم٤م وومةؼ أؾمة٤مس
(اعمٖمزى)

()8

اًمةذي يٛمٙمةـ ايمتِمة٤مومف ُمةـ اًمًةٞم٤مق اًم ٘مة٤مذم آضمتامقمةل اًمةذي شمتكةر ومٞمةف

اًمٜمّمقص ،وُمـ ظمالًمف شمٕمٞمد إٟمت٤مج دًٓمتٝمة٤م.

()3

وشمقوةٞمك٤م عمة٤م يتكةقل ًمِمةقاﻫد شم٤مرخيٞمة٦م

ي٘مقل أسمق زيد" :سمٕمض اًمدٓٓت امجزئٞم٦م-ظم٤مص٦م ذم جم٤مل إطمٙم٤مم واًمتنميع -يً٘مٓمٝم٤م
()2

شمٓمقر اًمقاىمع آضمتامقمل اًمت٤مرخيل ،وشمتكقل ُمـ صمؿ إمم ؿمقاﻫد دًٓمٞم٦م شم٤مرخيٞم٦م" .
ٟم٘مػ ﻫٜم٤م ُمع ُم٤م أؾمامه ٟمٍم أسمق زيد ذم ُمًتقي٤مت اًمدًٓم٦م (ؿمةقاﻫد شم٤مرخيٞمة٦م) وﻫةل
اًمدٓٓت اًمتل ٓ شم٘مٌؾ اًمت٠مويؾ اعمج٤مزي يمام ؾمةٌؼ ،ويمٞمةػ أهنة٤م أصةٌك٧م ُمٜم٘مٓمٕمة٦م قمةـ
 3002حبث
 002حبث
 2حبث

اًمتقاصةؾ ُمةع ُمة٤م سمٕمةدﻫ٤م ُمةـ اًمٕمّمةقر ،سمًةٌ٥م ارشمٌ٤مـمٝمة٤م سمةزُمـ وطمةدث ُمٕمةلم يمةة٤مًمرق،
واًمٖمٞمٌٞم٤مت يم٤معمٚمؽ ،واًمٙمر  ،واًمٕمرشُ ،م ال ،أو سم٤مقمتٌ٤مرﻫ٤م ضمز ا ُمةـ اًم٘مّمةص اًمةذي
يٜمدرج حت٧م ُمًٛمك ( اًمِمقاﻫد اًمت٤مرخيٞم٦م) اًمتل يرى أسمق زيةد أٟمةف ًمةٞمس ُمةـ اعمٝمةؿ ُمٕمرومة٦م
ُمدى صدىمٝم٤م وُمٓم٤مسم٘متٝم٤م ًمٚمقاىمع سم٘مدر ُم٤م هيٛمٜم٤م ُمٕمروم٦م ىمةدرا٤م اًمٌالهمٞمة٦م ذم اًمتٕمٌةػم ،يٕمٚمةؼ
ــــــ
( )2ؾمٞم٠مل ُمٕمٜم٤م احلدي٨م قمـ اًمٕمالىم٦م سملم اعمٖمزى واًمدًٓم٦م ٓطم٘م٤م.
( )1اٟمٔمر ٟم٘مد اخلٓم٤مب اًمديٜملٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص  121 ،123واٟمٔمر طمقار :حمٛمد قمكم إشم٤م  " ،اًم٘مرآن ٟمةص
شمةة٤مرخيل وصم٘مةة٤مذم" ُمٚمكةةؼ ضمريةةدة اًمٜمٝمةة٤مر اًم ٘مةة٤مذم "دُمِمةةؼ" (قمةةدد اخلٛمةةٞمس  23أيمتةةقسمر  )1001سمتةة٤مريخ
1004/1/2م.
(ٟ )4م٘مد اخلٓم٤مب اًمديٜملٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.123
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ٟمٍم أسمق زيد قمغم ىمّم٦م ص٤مطمٌل اًمًجـ ذم ؾمقرة يقؾمػ ومٞم٘مقل" :وًمٞمس اعمٝمةؿ ذم ﻫةذه
اعمروي٤مت ُمدى ُمٓم٤مسم٘متٝمة٤م ًمٚمك٘مٞم٘مة٦م ،سم٘مةد ُمة٤م هيٛمٜمة٤م ُمٜمٝمة٤م ُمة٤م شمٕمٙمًةف ُمةـ ىمةدرة (اًمتٕمٌةػم)
()8

وىمقشمف وىم٤مسمٚمٞمتف-وطمدهً -مٚمتك٘مؼ اًمٕمٞمٜمل ذم اًمقاىمع" .
وذم ﻫذا اًم٘مقل ُم٤م ومٞمف ُمـ امجرأة قمغم اًمٜمص اًم٘مرآين وإدظم٤مًمةف ذم طمٞمةز إؾمةٓمقرة،
وﻫق ﻫٜم٤م ٓ يٌتٕمد يم ػما قمـ حمٛمةد أمحةد ظمٚمةػ اهلل صة٤مطم٥م (اًمٗمةـ اًم٘مّمصة ذم اًم٘مةرآن
اًمٙمريؿ) واًمذي يٕمد ٟمٍم أسمق زيد ٟمٗمًف اُمتدادا ًمٜمٗمس اعمدرؾم٦م اًمتل يٜمتٛمل إًمٞمٝمة٤م يمةام ُمةر
ُمٕمٜم٤م ذم اعم٘مدُم٦م.
ﻫذا سم٤مًمٜمًٌ٦م عمًتقى اًمدًٓم٦م اًمذي يّمٌ ؿم٤مﻫدا شم٤مرخيٞم٤م 6أُم٤م اعمًتقي٤من إظمةػمان
ذم ُمًةةتقي٤مت اًمدًٓمةة٦مُ( 6مًةةتقى اًمةةدٓٓت اًم٘م٤مسمٚمةة٦م ًمٚمت٠مويةةؾ اعمجةة٤مزي) ،و(ُمًةةتقى
اًمدٓٓت اًم٘م٤مسمٚم٦م ًمالشمً٤مع قمغم أؾم٤مس اعمٖمزى) ،واًمٚمذان يٗمرق سمٞمٜمٝمام ٟمٍم أسمق زيد 6ومٝمةام
ذم طم٘مٞم٘مةة٦م إُمةةر ي واطمةةد ،وًمٙمةةـ أسمةةق زيةةد يٗمّمةةؾ سمٞمةةٜمٝمام ًمٚمٛمراوطمةة٦م سمةةلم ٟمٛمٓمةةلم
أؾم٤مؾمٞملم أواام اًمت٠مويؾ ،وصم٤مٟمٞمٝمام اًمت٤مرخيٞمة٦م ،وُمةـ ظمالاةام متةر مجٞمةع اًمٜمّمةقص سمة٤مًمقاىمع
اعمًٞمٓمر ذي اًمًٚمٓم٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م ذم ظمٓم٤مب ٟمٍم 6واًمذي سم٘مدر ُم٤م ئمـ ٟمٍم أٟمف يٗمت اعمٕمٜمك
وحيرره ُمـ ىمٞمد إدمج٦م 6سم٘مدر ُم٤م يٙمقن طمٙمام ُمًٌ٘م٤م وىمٜم٤مقم٦م ُم٘مررة جير إًمٞمٝم٤م اًمٜمص ضمرا.
 3002حبث
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ومةة٤مًمٜمص سمٕمةةد ﻫةةذا اًمت٘مًةةٞمؿ ؾمةةٞمٙمقن ذم اٟمتٔمةة٤مر شمٗمريٖمةةف ُمةةـ ُمٕمٜمةة٤مه إُمةة٤م سمكًٌةةف ذم دائةةرة
اًمِمقاﻫد اًمت٤مرخيٞم٦م اًمتل اٟمتٝمة٧م ومٕم٤مًمٞمتٝمة٤م وشمقاصةٚمٝم٤م ُمةع إزُمٜمة٦م امجديةدة ،أو ؾمٞمخْمةع
ًمٚمت٠مويؾ وومؼ اًم٘م٤مٟمقن اعمج٤مزي اًمذي يٕمتٛمد قمغم اًم٘مريٜم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م ،وإدﻫك ُمـ اعمًةتقيلم
اًمً٤مسم٘ملم ﻫق اعمًتقى إظمػم اخل٤موع ًمٚم٘مريٜم٦م اًم٘مٚمٌٞم٦م اًمتل يًٛمٞمٝم٤م أسمق زيد اعمٖمزى وﻫةل
احلج٦م ًم٘مٌقل يمؾ اًمت٠مويالت دون ىمٞمد وٓ حط.

ــــــ
( )2اًمٜمص واًمًٚمٓم٦م واحل٘مٞم٘م٦مٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.223 ،222
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 ملاذا التازخئ٘؟
ٓ يٙمة٤مد ٟمٍمة أسمةةق زيةةد يٌتٕمةةد يم ةةػما قمةةـ اًمتٞمةة٤مر امجديةةد اعمتٜمةة٤مُمل ذم شمٓمةةقير ومٙمةةرة
اًمت٤مرخيٞمةة٦م ذم آدمةة٤مه اًمٖمةةري ظمّمقصةة٤م ذم أُمريٙمةة٤م اًمتةةل شمتٌٜمةةك ُمٌةةدأ اًمت٤مرخيٞمةة٦م امجديةةد
سم٤مقمتٌ٤مرﻫ٤م أطمد إومرازات ُم٤م سمٕمد اًمٌٜمٞمقي٦م (وومٞمٝم٤م جيتٛمع اًمٕمديد ُمـ اًمٕمٜم٤مرص اًمتةل ﻫٞمٛمٜمة٧م
قمغم ادم٤مﻫ٤مت ٟم٘مدي٦م أظمرى يم٤معم٤مريمًٞم٦م ،واًمت٘مقيض،

()8
()3

إو٤موم٦م إمم ُم٤م شمقصةٚم٧م إًمٞمةف أسمكة٤مث آٟم روسمقًمقضمٞمة٤م اًم ٘م٤مومٞمة٦م وهمػمﻫة٤م 6دمتٛمةع
ﻫةةذه اًمٕمٜمةة٤مرص ًمتةةدقمؿ اًمت٤مرخي٤مٟمٞمة٦م امجديةةدة ذم ؾمةةٕمٞمٝم٤م إمم ىمةةرا ة اًمةةٜمص إدي ذم إـمةة٤مره
اًمت٤مرخيل واًم ٘م٤مذم طمٞم٨م شم١مصمر إيديقًمقضمٞم٤م ورصاع اًم٘مقى آضمتامقمٞم٦م ذم شمِمٙمؾ اًمٜمص،
وطمٞمةة٨م شمتٖمةةػم اًمةةدٓٓت وشمتْمةة٤مرب طمًةة٥م اعمتٖمةةػمات اًمت٤مرخيٞمةة٦م واًم ٘م٤مومٞمةة٦م ،وﻫةةذا
()2

اًمتْم٤مرب ذم اًمدٓٓت ﻫق ُم٤م أظمذشمف اًمت٤مرخي٤مٟمٞم٦م ُمـ اًمت٘مقيض. ) ...
وﻫذه اًمت٤مرخيٞم٦م هبذا اعمٕمٜمك ٓ شمًتٓمٞمع أن دمد ا٤م ىمدُم٤م ذم ٟمٔمري٤مت اًمٜم٘مد إدي إٓ
إذا اقمتٛمدت قمغم اًمتٗمٙمٞمؽ يم٠مصؾ ومٚمًٗمل يٛمٙمٜمٝم٤م ُمـ اًمقصقل إمم اًمٖم٤مية٦م اًمتةل طمةددا٤م
ُمًٌ٘م٤م أقمٜمل ومٙمرة ٓ هن٤مئٞم٦م اعمٕمٜمك ،وىمٌةقل اًمتة٠مويالت اعمختٚمٗمة٦م ،وآقمةتامد قمةغم اًمقاىمةع
ــــــ
 3002حبث
 002حبث
 2حبث

( )2يًتخدم اعم١مًمٗم٤من ًمٗمظ "اًمت٘مقيض" سم٤مقمتٌة٤مره اًمؽممجة٦م إصةقب ُمةـ ًمٗمةظ "اًمتٗمٙمٞمةؽ" عمةذﻫ٥م ضم٤ميمدريةدا
 deconstructionاعمٕمرو سمة "اًم٘مرا ة اًمٜم٘مدي٦م اعمزدوضم٦م "وسم٤مقمتٌ٤مره إٟمً٥م ًمٓمٌٞمٕم٦م ﻫذا اعمذﻫ٥م.
( )1آٟم روسمقًمقضمٞم٤م :يمٚمٛم٦م ُمٙمقٟم٦م ُمـ ُم٘مٓمٕملم ( أٟم روسمق ) سمٛمٕمٜمةك إٟمًة٤من ،وًمقضمٞمة٤م سمٛمٕمٜمةك قمٚمةؿ ،ومٝمةل سمة٤معمٕمٜمك
اًمٕم٤مم قمٚمؿ اإلٟمً٤من ،ومٞمتٜم٤مول ﻫذا اًمٕمٚمةؿ شمٓمةقر اإلٟمًة٤من ُمٜمةذ صم٘م٤مومتةف اًمٌدائٞمة٦م  ،وشمٜم٘مًةؿ آٟم روسمقًمقضمٞمة٤م امم
صمالصم٦م ومروع رئٞمً٦م :ـمٌٞمٕمٞم٦م واضمتامقمٞم٦م وصم٘م٤مومٞم٦م ،وم٤مٟٓم روسمقًمقضمٞم٤م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م شمةدرس اًمٜمٛمةق امجًةٛمل ًمإلٟمًة٤من
ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمتٓمقرية٦م  ،وإٟم روسمقًمقضمٞمة٤م آضمتامقمٞمة٦م ومتةدرس اًمةٜمٔمؿ آضمتامقمٞمة٦م اعمختٚمٗمة٦م ،وظم٤مصة٦م ٟمٔمةؿ
اعمجتٛمٕم٤مت اًمٌدائٞم٦م ،أُم٤م إٟم روسمقًمقضمٞم٤م اًم ٘م٤مومٞم٦م ومتٝمتؿ سمدراؾم٦م قم٤مدات اًمِمٕمقب اعمت٠مظمرة وشم٘م٤مًمٞمدﻫ٤م دراؾمة٦م
شم٤مرخيٞم٦م وشمِمٛمؾ إريمٞمقًمقضمٞم٤م اًمتةل شمةدرس صم٘م٤مومة٤مت ُم٤مىمٌةؾ اًمتة٤مريخ ،راضمةع اعمٕمجةؿ اًمٗمٚمًةٗمل عمةراد وﻫٌةف
صةة.202
( )4دًمٞمةةؾ اًمٜم٤مىمةةد إدي دُ .مٞمجةة٤من اًمةةرويكم ،د ؾمةةٕمد اًمٌةة٤مزقمل ،اعمريمةةز اًم ٘مةة٤مذم اًمٕمةةري اًمٓمٌٕمةة٦م اًمراسمٕمةة٦م 1001
ص.40
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ًمٞمؼمر يمؾ ﻫذا اًم٘مٗمز قمغم اعمٕمٜمك.
وُمـ اًمّمٕم٥م دم٤مﻫؾ امج٤مٟم٥م (اعم٤مدي) و(آضمتامقمل) اًمذي شم٠مؾمًة٧م قمٚمٞمةف ومٙمةرة
اًمت٤مرخيٞم٦م ،طمٞم٨م إن امج٤مٟم٥م (اعمٕمرذم) إٟمام يٙمقن شمٌٕم٤م اام ،وﻫذا آدم٤مه يتجغم ذم اعمةذﻫ٥م
اعم٤مريميس سمِمٙمؾ واو  ،اًمذي شم٠مؾمس ومٚمًٗمٞم٤م قمغم ﻫةذيـ اًمٌٕمةديـ ،وسمٖمةض اًمٜمٔمةر ﻫةؾ
يٜمتٛمل أسمق زيد رصاطم٦م ًمالدم٤مه (اعم٤مريميس) أو إمم (اًمتٗمٙمػم اًمٖمري احلدي٨م) ٕٟمف يت٘مة٤مـمع
أيْم٤م ُمع اعم٤مريمًٞم٦م ذم سمٕمدﻫ٤م اعم٤مدي ،وم٢من ومٙمرة اًمت٤مرخيٞم٦م اًمتةل يتٌٜم٤مﻫة٤م أسمةق زيةد ٓ شمٜمٗمةؽ
قمـ ﻫذا اًمتٞم٤مر اعمٖمرق ذم اعم٤مدي٦م ،واًمذي يٕمٞمد يمؾ ُمًتقي٤مت اعمٕمروم٦م اذا آدمة٤مه وجيٕمٚمٝمة٤م
شمتكر سمٜم٤م قمغم ُمٕمٓمٞم٤مشمف ،وذم وق رؤيتف اًمْمٞم٘م٦م.
وًمةةذًمؽ ٟمجةةد ٟمٍم ة أسمةةق زيةةد يريةةد أن ي١مؾمةةس شم٤مرخيٞمةة٦م اًمةةٜمص اًمةةديٜمل ومٚمًةةٗمٞم٤م،
وقم٘مةدي٤م ،وًمٖمقية٤م ،وذًمةؽ قمةةـ ـمريةؼ شمٗمٙمٞمةؽ سمٜمٞمة٦م اًمةةٜمص اعمٗمٝمقُمٞمة٦م ،ذًمةؽ ٕن اًمةةٜمص
اًمةةديٜمل-قمةةغم طمةةد شمٕمٌةةػمه -اٟمٓمٌةةع سم٤مًمّمةةقرة إزًمٞمةة٦م اًمتةةل رؾمةةخ٧م ذم اًمةةققمل اًمةةديٜمل
وأصٌك٧م قم٘مٞمدة همػم ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمٜم٘م٤مش.
ٕضمؾ ﻫذا يًتدقمل ٟمٍم أسمق زيد ُم٘مقًم٦م "ظمٚمؼ اًم٘مرآن" قمٜمد اعمٕمتزًم٦م يمل يٜمٗمذ ُمـ
()8

ظمالا٤م ًمٚم٘مقل سمٌنمي٦م اًمٜمص اًم٘مرآين سم٤مقمتٌ٤مر أن اًمٙمةالم اإلاةل (ومٕمةؾ) إاةل وإذا يمة٤من
 3002حبث
 002حبث
 2حبث

يمةةذًمؽ "وم٢مٟمةةف فمةة٤مﻫرة شم٤مرخيٞمةة٦م ٕن يمةةؾ إومٕمةة٤مل اإلاٞمةة٦م أومٕمةة٤مل (ذم اًمٕمةة٤ممل) اعمخٚمةةقق
اعمكدث ،أي اًمت٤مرخيل ،واًم٘مرآن اًمٙمريؿ يمذًمؽ فم٤مﻫرة شم٤مرخيٞم٦م ُمـ طمٞم٨م أٟمف واطمةد ُمةـ
دمٚمٞم٤مت اًمٙمالم اإلال" ...

()3

وٕن أسمق زيد يٜمٝم٩م اعمٜمٝم٩م اًمتة٤مرخيل ومٝمةق يٓمٌ٘مةف ذم ضم٤مٟمة٥م دراؾمةتف وسمكقصمةف قمةغم
اًمؽماث سمِمٙمؾ قم٤ممً ،مذا ٟمجده يم ػما ُم٤م ي١ميمد قمغم أن اًمٍمةاع اإليةديقًمقضمل سمةلم اًمٕمٚمةام
يم٤من ًمف أصمره اًمقاوة ذم اٟمتِمة٤مر وفمٝمةقر سمٕمةض إومٙمة٤مر وهمٞمة٤مب سمٕمْمةٝم٤م أظمةر ،وُمةـ
ــــــ
( )2اٟمٔمر :اًمٜمص واًمًٚمٓم٦م واحل٘مٞم٘م٦مٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.1
( )1اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.31
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إُم ٚم٦م قمغم ﻫذا اًمٍماع إيديقًمقضمل ُم٤م طمدث سملم إؿم٤مقمرة واعمٕمتزًم٦م ذم ُمً٠مًم٦م ظمٚمؼ
اًم٘مرآن .واًمذي اٟمتٝمك سم٤مٟمتِم٤مر رأي إؿم٤مقمرة وُمّم٤مدرة رأي اعمٕمتزًم٦م.
إن أسمق زيد يريد أن ي٘مقل سم٠من اخلال ذم ُمً٠مًم٦م ىمدم يمالم اهلل شمٕم٤ممم إٟمام طمةدث ذم
وم ؽمة زُمٜمٞم٦م ُمت٠مظمرة وأن إىمقال ذم اعمً٠مًم٦م شم٠مصمرت سمٕمقاُمؾ ؾمةٚمٓمقي٦م وصم٘م٤مومٞمة٦م ،اةذا ٟمجةده
حي٤مول أن يٕمٞمد اًمٌك٨م ذم اًمؽماث ًمٞمٜمتٍمة سمةدوره ًمٚمٛمٕمتزًمة٦م ٕن ﻫةذا آدمة٤مه ﻫةق اًمةذي
ؾمٞمٗمٞمد ُمٜمف أسمق زيد ذم شم٠مؾمٞمس ومٙمرشمف اًمت٤مرخيٞم٦م.
ي٘مةةقل أسمةةق زيةةد" :إن اؾمةةتدقم٤م ُمٗمٝمةةقم ظمٚمةةؼ اًم٘مةةرآن آقمتةةزازم ذم ﻫةةذا اًمًةةٞم٤مق
اؾمتدقم٤م هيد إمم اًمٙمِمػ قمـ اًمٓمٌٞمٕم٦م اًمزُمٜمٞم٦م خلٓم٤مب (اًم٘مدم) وإزًمٞم٦م ،سمةام يتْمةٛمٜمف
ﻫذا اخلٓم٤مب إظمػم ُمـ شمّمقرات أؾمٓمقري٦م دم٤موزﻫ٤م اًمةققمل اإلؾمةالُمل ذاشمةف ذم ذًمةؽ
()8

اًمةزُمـ ٟمٗمًةف"  .سمٕمٙمةس اخلٓمة٤مب اعمٕمتةززم اًمةذي يٜمتٍمة ًمةف أسمةق زيةد واًمةذي يةةرى أن
"اًم٘مرآن طم٤مدث خمٚمقق ارشمٌط إجي٤مده وإٟمزاًمف سمك٤مضم٦م اًمٌنم وحت٘مٞم٘م٤م عمّمٚمكتٝمؿ".

()3

واًمذي جيٕمؾ أسمق زيد خيت٤مر ىمقل اعمٕمتزًم٦م ﻫق أٟمف ي٘مػ ذم امجٝم٦م اعم٘م٤مسمٚم٦م ًمٚم٘مقل سم٘مةدم
اًم٘مرآن اًمذي جيٛمد اًمٜمّمقص ذم ٟمٔمره وي ٌ٧م اعمٕمٜمك ،ي٘مقل أسمةق زيةد" :وإذا يمة٤من ُمٕمٜمةك
ىمدم اًم٘مرآن وأزًمٞم٦م اًمقطمل جيٛمد اًمٜمّمقص وي ٌة٧م اعمٕمٜمةك اًمةديٜمل ،ومة٢من ُمٕمٜمةك طمةدوث
 3002حبث
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اًم٘مرآن وشم٤مرخيٞم٦م اًمةقطمل ﻫةق اًمةذي يٕمٞمةد ًمٚمٜمّمةقص طمٞمقيتٝمة٤م ويٓمٚمةؼ اعمٕمٜمةك اًمةديٜمل -
سم٤مًمٗمٝمؿ واًمت٠مويؾُ -مـ ؾمجـ اًمٚمكٔم٦م اًمت٤مرخيٞم٦م إمم آوم٤مق آًمتك٤مم هبٛمقم امجامقم٦م اًمٌنمةي٦م
()2

ذم طمريمتٝم٤م اًمت٤مرخيٞم٦م" .
إن أسمق زيد طملم يرد ُمذﻫ٥م إؿم٤مقمرة ذم ىمدم اًمٙمالم اإلال ًمف سمٕمةض اًمقضم٤مﻫة٦م،
طمٞم٨م إن إؿم٤مقمرة يرون أن يمالم اهلل ُمٕمٜمك واطمد ىم٤مئؿ سم٤مًمرب وﻫق صةٗم٦م ىمديٛمة٦م أزًمٞمة٦م
ــــــ
( )2اًمٜمص واًمًٚمٓم٦م واحل٘مٞم٘م٦مٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.3
(ٟ )1م٘مد اخلٓم٤مب اًمديٜملٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.104
( )4اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.104
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ٓ يتٕمٚمؼ سمٛمِمٞماتف ًمٞمس سمكر وٓ صقت وٓ يتٌٕمض وٓ يتجزأ
قمغم إٟمٙم٤مر ىمٞم٤مم إومٕم٤مل آظمتٞم٤مري٦م سم٤مهلل شمٕم٤ممم وﻫق ىمقل سم٤مـمؾ.

()8

وﻫذا اًم٘مةقل ُمٌٜمةل

()3

ي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالم ذم اًمرد قمغم اؾمتدٓل إؿمة٤مقمرة سم٘مقًمةف شمٕمة٤ممم (ﭫ ﭬ ﭭ
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ٌم ُمٜمْ ُف َأ ْو إٟم َِْم٤م يم ََام َي ُ٘مق ًُم ُف َسم ْٕم ُض ا ُْعم ٌْتَد َقم٦م ْإَ ْؿمة َٕم ِر َّي٦م ُم ْ
ْ
ْ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ةـ َىم َ
ة٤مل :إٟمَّة ُف َىم ْةق ُل
َأ َّن ُطم ُرو َوم ُف ا ْسمتدَ ا ً ضمؼمائٞمؾ َأ ْو ُحمَ َّٛمةدٌ ُُم َْم َ
ة٤مﻫ٤م ًة ُمةٜم ُْٝم ْؿ ِذم ٟم ّْمةػ َىم ْةقا ْؿ َعم ْ
ِ ()2
نم ُِم ْـ ُُم ْ ِ
ا ًْم ٌَ َ ِ
نميمِل ا ًْم َٕم َرب"
ًمٙمـ اعمذﻫ٥م اًمذي يٜمتٍم ًمف أسمق زيد أؿمد سمٓمالٟمة٤م ذم ﻫةذه اعمًة٠مًم٦م طمٞمة٨م إن ىمةقل
اعمٕمتزًم٦م يٕمٜمل أن اهلل مل يتٙمٚمؿ سم٤مًم٘مرآن ،سمؾ ﻫق خمٚمقق ذم همػمه ،وﻫذا (اًمٖمةػم) ؾمةقا يمة٤من
مج٤مدا أو إٟمً٤مٟم٤م ﻫق اًمذي يتٙمٚمؿ وًمٞمس اهلل شمٌ٤مر وشمٕم٤ممم.

()3

وطملم يتٕمٚمؼ أسمق زيد سمٛمً٤مًم٦م (اًمٗمٕمؾ اإلال) ئمـ أٟمف يٛمٜم ىمةقل اعمٕمتزًمة٦م حقمٞمة٦م
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وﻫذا همػم صكٞم ومٙمالم اهلل شمٕم٤ممم ُمتٕمٚمؼ سمٛمِمٞماتف وىمدرشمف يمام سملم أﻫؾ اًمًٜم٦م وامجامقم٦م
ي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمةالمَ " :وم َٙم َال ُُمة ُف َىمة٤مئِ ٌؿ سمِ َذاشمِ ِةف ًَمة ْٞم َس َخمْ ُٚمق ًىمة٤م َسم٤مئِٜمًة٤م َقمٜمْة ُف َو ُﻫ َةق َية َت َٙم َّٚم ُؿ
سمِٛم ِِمٞم َاتِ ِف و ُىمدْ رشمِ ِف َمل ي ُ٘م ْؾ َأطمدٌ ُِمـ ؾم َٚم ِ
قق َسم٤مئِ ٌـ َقمٜمْ ُف َو َٓ َىم َ
إن يم ََال َم اهللَِّ َخمْ ُٚم ٌ
ػ ْإُ َُّم ِ٦م َّ
ة٤مل َأ َطمةدٌ
َ
َ َ َْ
ْ َ
َ
ــــــ
( )2اٟمٔمر :اإلٟمّم٤م ومةٞمام جية٥م اقمت٘مة٤مده وٓ جيةقز امجٝمةؾ سمةف ،اًم٘مة٤ميض أسمةق سمٙمةر اًمٌة٤مىمالين ،حت٘مٞمةؼ حمٛمةد زاﻫةد
اًمٙمقصمري ،اعمٙمتٌ٦م إزﻫري٦م ًمٚمؽماث2324 ،ﻫة ( ،)202 ،55واٟمٔمر :اإلرؿم٤مد إمم ىمقاـمةع إدًمة٦م ذم أصةقل
آقمت٘مةة٤مد ،إُمةة٤مم احلةةرُملم امجةةقيٜمل ،حت٘مٞمةةؼ أؾمةةٕمد متةةٞمؿ ُم١مؾمًةة٦م اًمٙمتةة٥م اًم ٘م٤مومٞمةة٦م سمةةػموت ،اًمٓمٌٕمةة٦م إومم
2301ﻫة ( ،)242 ،205واٟمٔمر :أصقل اًمديـ قمٌد اًم٘م٤مﻫر اًمٌٖمدادي دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت ،اًمٓمٌٕمة٦م
اًم ٤مًم ٦م 2302ﻫة (.)21_ 22
( )1خمتٍم اًمّمقاقمؼ اعمرؾمٚم٦م ،اسمـ اًم٘مٞمؿ ،ت :ؾمٞمد إسمراﻫٞمؿ ،ص.333
( )4جمٛمقع ومت٤موى ؿمٞمخ اإلؾمالم.10/1 ،
( )3اٟمٔمر :حح إصقل اخلٛمً٦م ،اًم٘م٤ميض قمٌد امجٌ٤مر سمـ أمحد ،حت٘مٞمؼ قمٌد اًمٙمريؿ قم امنُ ،مٙمتٌ٦م وﻫٌ٦م اًم٘مة٤مﻫرة،
اًمٓمٌٕم٦م اًم ٤مٟمٞم٦م 2304ﻫة (.)145 ،114

283

نصز أبو سيد ومنوذى يف التعامل مع الرتاخ (دزاض٘ حتلٔلٔ٘ ىكدٓ٘)

الباب الجاني

اإلٟم ِ
آن َأ ْو اًمت َّْق َرا َة َأ ْو ْ ِ
إن ا ًْم ُ٘م ْر َ
ُِمٜم ُْٝم ْؿ َّ
ْج َٞمؾ َٓ ِز َُم ٌ٦م ًم ِ َذاشمِ ِةف َأ َز ًٓ َو َأ َسمةدً ا َو ُﻫ َةق َٓ َي ْ٘م ِةد ُر َأ ْن َية َت َٙم َّٚم َؿ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِِ ِ
سمِ َٛم ِِمٞم َاتِ ِف َو ُىمدْ َرشمِ ِف َو َٓ َىم٤م ًُمقا َّ
يٛمة ٌ٦م َأ َزًم ِ َّٞمة ٌ٦م َسم ْةؾ
قؾمك َأ ْو َٟم ْٗم َس ا ًْمٙمَٚم َٛم٦م ا ُْعم َٕم َّٞمٜمَ٦م َىمد َ
إن َٟم ْٗم َس ٟمدَ ائف ُعم َ
()8
ِ
يؿ سمِ َٛم ْٕمٜمَك َأ َّٟم ُف َمل ْ َي َز ْل ُُم َت َٙم مٚم ًام إ َذا َؿم٤م َ " .
َىم٤م ًُمقا َمل ْ َي َز ْل اهللَُّ ُُم َت َٙم مٚم ًام إ َذا َؿم٤م َ َوم َٙم َال ُُم ُف َىمد ٌ
" :وأُم٤م اًمًٚمػ وأئٛم٦م اًمًٜم٦م ويم ػم ُمـ أﻫؾ اًمٙمةالمَ ...ي ُ٘مق ًُمةق َن :إٟمَّة ُف
وي٘مقل
ات وومِٕم ٍؾ " ﻫق ي َت َٙم َّٚمؿ سمِٛم ِِمٞم َاتِ ِف و ُىمدْ رشمِ ِف يم ََالُم٤م َىم٤مئِام سمِ َذاشمِ ِف .وﻫ َذا ﻫق ا َْعمٕم ُ٘م ُ ِ
ٍ
ِ
ةـ
قل ُم ْ
َ َ ُ َ ْ
"ص َٗم ُ٦م َذ َ ْ
ً ً
َ َ
ُ َ َ ُ َ
ػ سمِ٤م ًْم َٙم َال ِم يمَ٤م َْعم َالئِٙم ِ
نمة َو ِْ
ةـ َو َهم ْ ِ
َة٦م َوا ًْم ٌَ َ ِ
ةػم ِﻫ ْؿ:
ِص َٗم ِ٦م ا ًْم َٙم َال ِم ًم ِ ُٙم مؾ ُُم َت َٙم مٚم ٍؿ َوم ُٙم ُّؾ َُم ْـ ُو ِص َ
امج م
()3
َوم َٙم َال ُُم ُٝم ْؿ َٓ ُسمدَّ َأ ْن َي ُ٘مق َم سمِ َ٠م ْٟم ُٗم ًِ ِٝم ْؿ َو ُﻫ ْؿ َي َت َٙم َّٚم ُٛم َ
قن سمِ َٛم ِِمٞم َاتِ ِٝم ْؿ َو ُىمدْ َر ِاِ ْؿ" .
ومجٞمع أئٛم٦م اًمديـ ُمـ ؾمٚمػ إُم٦م ُمتٗم٘مقن قمةغم "أن اهلل يمٚمةؿ ُمقؾمةك شمٙمٚمةٞمام وان
اًم٘مرآن يمالم اهلل همػم خمٚمقق ...يمام شمةقاشمرت هبة٤م إطم٤مدية٨م ،وٟمّمةقص إئٛمة٦م ذم ذًمةؽ
()2

ُمِمٝمقرة ُمتقاشمرة" .
إن ٟمٍم أسمق زيد يريد هبذه اعمك٤موًم٦م أن يٜمتٝمل إمم أن اًمقطمل واىمٕم٦م شم٤مرخيٞم٦م ُمرشمٌٓم٦م
سم٤مإلٟمً٤منٟٕ ،مف ظمٓم٤مب ًمإلٟمً٤من اعمكدود سمٚمٖمتف ﻫق ،وًمٞمس ُمتٕمٚم٘م٤م وم٘مط سم٤مهلل ،واذا يرى
أسمق زيد أن اعمٕمتزًم٦م ًمق اؾمتٛمروا ذم شمٓمقير ومٙمراؿ اعمتٕمٚم٘م٦م سمخٚمةؼ اًم٘مةرآن 6ؾمٞمّمةٚمقن إمم
أن اخلٓم٤مب اإلال ظمٓم٤مب شم٤مرخيل ٓ يتك٘مؼ إٓ سم٤مًمت٠مويؾ اًمةذي يامرؾمةف اإلٟمًة٤من ٟمٗمًةف
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واعمٕمٜمل سمام ﻫق سمنمةي ،أُمة٤م ُمة٤م ﻫةق إاةل ومٝمةق طمةتام ظمة٤مرج طمةدود
ٕٟمف ص٤مطم٥م اًمٕمالىم٦م
ّ
اًمت٠مويؾ اإلٟمً٤مين ،وﻫذا ﻫق اًمتكٚمٞمؾ اًمٗمٚمًٗمل ًمٗمٙمرة اعمٕمتزًم٦م اًمذي جيكم اعمً٠مًم٦م ويْمٕمٝم٤م
ذم ٟمّم٤مهب٤م اًمّمكٞم .
"إن ُمً٠مًم٦م (ظمٚمةؼ اًم٘مةرآن) يمةام ـمرطمٝمة٤م اعمٕمتزًمة٦م شمٕمٜمةل ذم اًمتكٚمٞمةؾ اًمٗمٚمًةٗمل أن
اًمقطمل واىمٕم٦م شم٤مرخيٞم٦م شمرشمٌط أؾم٤مؾم٤م سم٤مًمٌٕمد اإلٟمًة٤مين ُمةـ صمٜم٤مئٞمة٦م اهلل واإلٟمًة٤من أو اعمٓمٚمةؼ
ــــــ
( )2جمٛمقع ومت٤موى ؿمٞمخ اإلؾمالم.44/21 ،
( )1اعمّمدر اًمً٤مسمؼ.125/2 ،
( )4اعمّمدر اًمً٤مسمؼ.301/21 ،
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()8

واعمكدود" .ﻫذه اًمت٤مرخيٞم٦م اًمتل ي١مؾمس ا٤م ٟمٍم أسمق زيةد يةرى أهنة٤م ٓ شمٕمٜمةل "شم ٌٞمة٧م
اعمٕمٜمك اًمديٜمل قمٜمد ُمرطمٚم٦م شمِمٙمؾ اًمٜمّمقص ،ذًمؽ ٕن اًمٚمٖم٦م ةة اإلـم٤مر اعمرضمٕمل ًمٚمتٗمًػم
واًمت٠مويؾ ةة ًمٞمً٧م ؾمة٤ميمٜم٦م صم٤مسمتة٦م ،سمةؾ شمتكةر وشمتٓمةقر ُمةع اًم ٘م٤مومة٦م واًمقاىمةع ،وإذا يم٤مٟمة٧م
اًمٜمّمةةقص ...شمًةة٤مﻫؿ ذم شمٓمةةقير اًمٚمٖمةة٦م واًم ٘م٤مومةة٦مُ ،مةةـ ضم٤مٟمةة٥م أهنةة٤م مت ةةؾ " اًمٙمةةالم" ذم
اًمٜمٛمقذج اًمًقؾمػمي ،وم٢من شمٓمقر اًمٚمٖم٦م يٕمقد ًمٞمكر دًٓم٦م اًمٜمّمقص ويٜم٘مٚمٝم٤م ذم اًمٖم٤مًمة٥م
()3

ُمـ احل٘مٞم٘م٦م إمم اعمج٤مز" .
إن اًمذي جيٕمةؾ ٟمٍمة أسمةق زيةد يتٛمًةؽ هبةذه اًمٗمٙمةرة ةةة ومٙمةرة أن اًم٘مةرآن فمة٤مﻫرة
شم٤مرخيٞم٦م ةة ﻫق أن اًمٜمص اًمديٜمل ةة اًم٘مرآن ةة كص لغالوي ؿمة٠مٟمف ؿمة٠من أي ٟمةص ًمٖمةقي آظمةر
وأن ُمرضمٕمٞمتف اإلاٞم٦م ٓ شمٕمٜمل أٟمف يًتدقمل ُمٜم٤مﻫ٩م حتٚمٞمؾ ودراؾم٦م خمتٚمٗم٦م قمام ُيًتخدم ُمع
()2

سم٘مٞم٦م اًمٜمّمقص .
ي٘مقل أسمق زيد":إن اًم٘مقل سم٢ماٞمة٦م اًمٜمّمةقص واإلرصار قمةغم ـمٌٞمٕمتٝمة٤م اإلاٞمة٦م شمٚمةؽ
يًتٚمزم أن اًمٌنم قم٤مضمزون سمٛمٜمة٤مﻫجٝمؿ قمةـ ومٝمٛمٝمة٤م ُمة٤م مل شمتةدظمؾ اًمٕمٜم٤مية٦م اإلاٞمة٦م سمقﻫة٥م
سمٕمةض اًمٌنمة ـم٤مىمةة٤مت ظم٤مصة٦م متٙمةةٜمٝمؿ ُمةةـ اًمٗمٝمةؿ ،وﻫةةذا سم٤مًمْمةةٌط ُمة٤م ي٘مقًمةةف اعمتّمةةقوم٦م،
وﻫٙمذا شمتكقل اًمٜمّمقص اًمديٜمٞم٦م إمم ٟمّمقص ُمًتٖمٚم٘م٦م قمغم ومٝمؿ اإلٟمً٤من اًمٕمة٤مدي"...

()3
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وُمٕمٜمك يمقن اًمٜمّمةقص اًمديٜمٞمة٦م ٟمّمقصة٤م ًمٖمقية٦م قمٜمةد أسمةق زيةد أي أهنة٤م "شمٜمتٛمةل إمم سمٜمٞمة٦م
صم٘م٤مومٞمة٦م حمةددة شمةةؿ إٟمت٤مضمٝمة٤م ـمٌ٘مةة٤م ًم٘مةقاٟملم شمٚمةةؽ اًم ٘م٤مومة٦م اًمتةةل شمٕمةد اًمٚمٖمةة٦م ٟمٔم٤مُمٝمة٤م اًمةةدٓزم
()4

اعمريمزي" مم٤م جيٕمؾ ﻫذه اًمٜمّمقص ٟمّمقص٤م شم٤مرخيٞم٦م وشمّمٌ ىمرا اة٤م حمٙمقُمة٦م سم٘مةقاٟملم
ــــــ
( )2اًمٜمص واًمًٚمٓم٦م واحل٘مٞم٘م٦مٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.44
(ٟ )1م٘مد اخلٓم٤مب اًمديٜملٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.120
( )4اٟمٔمرٟ :مٍم أسمق زيدٟ ،م٘مد اخلٓم٤مب اًمديٜملٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص 104واٟمٔمرٟ :مٍم أسمق زيد اخلٓمة٤مب واًمت٠مويةؾ،
اعمريمز اًم ٘م٤مذم اًمٕمري ،اًمٓمٌٕم٦م اًم ٤مًم ٦مةة 1004م واٟمٔمر ٟم٘مد اخلٓم٤مب اًمديٜمل .104
(ٟ )3م٘مد اخلٓم٤مب اًمديٜملٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.105
( )1اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.103
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شمتٜم٤مؾم٥م ُمع سمٜمٞمتٝم٤م اًم ٘م٤مومٞم٦م ،واًمٕمٍم اًمذي شمٜمتٛمل إًمٞمف" ،وم٤مًم٘مرا ة اًمتةل شمةتؿ ذم زُمةـ شمة٤مل
()8

ذم جمتٛمع آظمةر شم٘مةقم قمةغم آًمٞمتةلم ُمتٙمة٤مُمٚمتلم :اإلظمٗمة٤م واًمٙمِمةػ" ومٝمةل ختٗمةل ُمة٤م ٓ
يٜمتٛمل عمجتٛمٕمٝم٤م وًمٞمس ضمقﻫري٤م سم٤مًمٜمًٌ٦م ا٤م وٓ شمٗمٞمد ُمٜمف ،وﻫق اعمتٕمٚمةؼ سم٤مًمزُمة٤من واعمٙمة٤من
اًمذي ٓ ي٘مٌؾ اًمت٠مويؾ ،وٓ يٕمدو أن يٙمقن ؿم٤مﻫدا شم٤مرخيٞم٤م يمام ؾمٌؼ .وذم اعم٘م٤مسمةؾ شمٙمِمةػ
اًم٘مرا ة اًمت٤مرخيٞم٦م قمـ ُم٤م ﻫق ضمقﻫري سم٤مًمٜمًٌ٦م ا٤م وذًمؽ قمـ ـمريؼ آًمٞم٦م اًمت٠مويؾ.
ي٘مقل قمكم طمرب ذم ﻫذا اًمًٞم٤مق" :ﻫٜم٤م ىمرا شم٤من ًمٚم٘مرآن :ىمةرا ة ُمٞمتة٦م ﻫةل ىمةرا ة
ُمـ يٌك٨م ذم اًمٜمص قمـ طم٘م٤مئؼ هن٤مئٞم٦م أو قمـ أضمقسم٦م طم٤مؾمٛم٦م ،أو قمـ ُمٕمٚمقُم٤مت ضمة٤مﻫزة،
أو قمـ ُمٕم٤مر صم٤مسمت٦م ،ىمرا ة ُمـ ﻫ٤مضمًف أن يٕمر ُم٤م ي٘مقًمف اًمٜمص ،وأن يٙمِمػ قمـ ُمراد
اًمٙمةةالم وُمٕمٜمةة٤مه إصةةكم ...وﻫةةذه اًم٘مةةرا ة شم١مؾمةةس مجٛمةةقد اًمٗمٙمةةر وحتجةةره ،أو ًمريمةةقد
اعمجتٛمع واٟمكٓم٤مـمف ....أُم٤م اًم٘مةرا ة احلٞمة٦م ومٛمكريمٝمة٤م اًمٙمِمةػ وآؾمت٘مّمة٤م وﻫ٤مضمًةٝم٤م
اخلٚمؼ واًمتجديدُ ،مةـ ﻫٜمة٤م ومٝمةل ٓ شمتقىمةػ قمٜمةد اعم٘مةقل واعمكٛمةقل ،وٓ شمٙمتٗمةل سمنمةح
اعمٕمٚمقم أو إيْم٤مح اعمٍمح سمف .سمؾ شمٕمٜمك سم٤مًمٌك٨م قمـ اًم٘مٌكم واعمكتٛمةؾ ،واةتؿ سم٤مًمٙمِمةػ
قمـ اعمجٝمقل واعمٖمٞم٥م واعمًٙمقت قمٜمف ....واؾمتٙمِم٤م اًمةٜمص ًمةٞمس جمةرد قمٛمةؾ ؾمةٚمٌل
وإٟمام ﻫق ذم طم٘مٞم٘متف يمِمػ ُمٕمرذم أو إٟمجة٤مز ومٙمةري ،ي٘مةقم سمةف اًم٘مة٤مرئ اًمٜم٤مىمةد سم٤مؾمةتخدام
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ُمّمٓمٚمك٤مت أو أدوات أو ُمٜم٤مﻫ٩م ضمديدة ذم اًمدرس واًمتكٚمٞمؾ." ...

()3

وعم٤م يم٤مٟم٧م اًمٚمٖم٦م ﻫل حمؾ ﻫةذا آؾمتٙمِمة٤م ًمٚمقصةقل إمم ُمًة٤مطم٤مت ُمةـ اعمٕمرومة٦م
همػم اعمكدودة 6يم٤من ُمـ اعمٜم٤مؾم٥م اؾمةتخدام ﻫةذه اعمٜمة٤مﻫ٩م وأًمٞمة٤مت احلدي ة٦م وإقماماة٤م ذم
ضمًد اًمٜمص ًمٚمٔمٗمر سمةٜمص طمةل ُمتكةر ٓ يتًةؿ سم٤مًم ٌة٤مت وٓ اًمت٘مٚمٞمةد وٓ اًمتٓمة٤مسمؼ ُمةع
إصؾ.
إن اًمٚمٖم٦م قمٜمد أصك٤مب آدم٤مه اًمت٤مرخيل "مت ؾ اًمٜمٔم٤مم اعمريمزي اًمذي يٕمؼم قمـ يمةؾ
اعمٔمةة٤مﻫر اًم ٘م٤مومٞمةة٦م ُمةةـ ﻫةةذه اًمزاويةة٦م ي٘مةةقل قمٚمةةام اًمًةةٛمٞمقـمٞم٘م٤م-أو قمٚمةةؿ اًمٕمالُمةة٤مت -إن

ــــــ

(ٟ )2م٘مد اخلٓم٤مب اًمديٜملٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.44
( )1قمكم طمربٟ ،م٘مد اًمٜمص قمكم طمرب ،اعمريمز اًم ٘م٤مذم اًمٕمري (اًمٓمٌٕم٦م اًمراسمٕم٦م ) 1001 ،ص.103
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(اًم ٘م٤موم٦م) ﻫل قمٌ٤مرة قمـ أٟمٔمٛم٦م ُمتٕمددة ُمريمٌة٦م ُمةـ اًمٕمالُمة٤مت ي٘مةع ذم ىمٚمة٥م اعمريمةز ُمٜمٝمة٤م
(ٟمٔم٤مم اًمٕمالُم٤مت اًمٚمٖمقي٦م) ٕٟمةف ﻫةق اًمٜمٔمة٤مم اًمةذي شمٜمكةؾ إًمٞمةف شمٕمٌػمية٤م سمة٤مىمل إٟمٔمٛمة٦م ذم
ُمًتقى اًمدرس واًمتكٚمٞمؾ اًمٕمٚمٛمٞملم"

()8

واًمٜمّمقص اًمديٜمٞم٦م ضمز ُمـ اًمٌٜمٞم٦م اًم ٘م٤موم٦م اًمتةل

شمِمةةٙمٚم٧م ذم إـم٤مرﻫةة٤م ،وٓ يٕمٜمةةل يمةةقن ُمّمةةدرﻫ٤م إاٞمةة٤م إًمٖمةة٤م ارشمٌ٤مـمٝمةة٤م سم٤مًمزُمةة٤من واعمٙمةة٤من
واعمجتٛمةةع ٕهنةة٤م ذم اًمٜمٝم٤ميةة٦م ٟمّمةةقص ًمٖمقي ة٦م ُمرشمٌٓمةة٦م هبةةذه اعمٜمٔمقُمةة٤مت وٓ شمٜمٗمةةؽ قمٜمٝمةة٤م
سمك٤مل.

()3

ٟمجد أسمق زيد ذم شمٌٜمٞمف ًمٗمٙمرة اًمت٤مرخيٞم٦م وﻫق يقفمػ ُمقىمػ قمٌةد اًم٘مة٤مﻫر امجرضمة٤مين
ُمـ اًمٕمالىم٦م سملم اًمٚمٗمظ واعمٕمٜمك وقمدم اًمةتالزم سمٞمةٜمٝمام ي٘مةرر أن اًمٚمٖمة٦م ةةة اًمتةل ي٘مةقم قمٚمٞمٝمة٤م
اًمٜمص وئمٝمر ُمـ ظمالا٤م قمغم ؿمٙمؾ أًمٗم٤مظ وُمٕم٤مين ةة ﻫل ٟمٔم٤مم ُمـ اًمٕمالُم٤مت ُم ٚمٝمة٤م ُم ةؾ
احلريم٤مت واإلؿم٤مرات ،شمدل قمغم اعمٕمٜمك اعم٘مّمةقد سم٤مٓشمٗمة٤مق وًمةٞمس سمةذاا٤م 6ومٚمةٞمس ﻫٜمة٤م
قمالىم٦م رضوري٦م سملم اًمٚمٗمظ واحلدث ،وٓ ي٘مػ إُمر قمٜمد ﻫذه اًمدًٓمة٦م أو اعمٜم٤مؾمةٌ٦م اًمتةل
طمددﻫ٤م امجرضم٤مين سملم اًمٚمٗمظ واعمٕمٜمك وآٟمٗمّمة٤مل سمٞمةٜمٝمام ،وم٘مةد أوة٤م دي ؾمقؾمةػم يمةام
يرى ٟمٍم أسمق زيد سمٕمدا ضمديةدا ذم اًمٕمالىمة٦م سمةلم اًمٚمٗمةظ واعمٕمٜمةك ،وأصةٌك٧م قمالىمة٦م سمةلم
"اًمةةدال" و"اعمةةدًمقل" سم٤مقمتٌ٤مرهةة٤م أيم ةةر دىمةة٦م وأيم ةةر شمٕمٌةةػما قمةةـ اًمٕمالىمةة٦م اعمٕم٘مةةدة ذم سمٜمٞمةة٦م
()2
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اًمقطمةةدة أو اًمٕمالُمةة٦م اًمٚمٖمقيةة٦م ،اًمٚمةةذان هةة٤م ضم٤مٟمٌ٤مﻫةة٤م واًمتةةل ﻫةةل ذم هن٤ميةة٦م إُمةةر أي ةةةة
اًمٕمالُم٦م اًمٚمٖمقي٦م ةة "قمٌ٤مرة قمـ وطمدة ٟمٗمًةٞم٦م ُمزدوضمة٦م يةؽماسمط ومٞمٝمة٤م اًمٕمٜمٍمةان (اعمٗمٝمةقم
واًمّمقرة اًمًٛمٕمٞم٦م) ارشمٌ٤مـم٤م وصمٞم٘م٤م سمكٞم٨م يتٓمٚم٥م وضمقد أطمده٤م وضمقد اًم ٤مين".

()3

وﻫل سم٤مًمت٤مزم ًمٞمً٧م ُمٕمٓمك صم٤مسمت٤م وًمٙمٜمٝم٤م سمٜم٤م قمغم ُم٤م متٚمٙمف ُمةـ ىمةقاٟملم ظم٤مصة٦م ذات
ــــــ
( )2اًمٜمص واًمًٚمٓم٦م واحل٘مٞم٘م٦مٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.40
( )1اٟمٔمر :ا اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.51
( )4اٟمٔمر :اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.35 ،34
( )3اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.35

287

نصز أبو سيد ومنوذى يف التعامل مع الرتاخ (دزاض٘ حتلٔلٔ٘ ىكدٓ٘)

الباب الجاني

()8

ؾمػمورة وطمريم٦م ُمًتٛمرة  .وهبذا يتْمة طمةرص أسمةق زيةد قمةغم رسمةط ومٙمرشمةف اًمت٠مويٚمٞمة٦م
ظمّمقص٤م ومةٞمام يتٕمٚمةؼ (سمة٤معمٖمزى) سمٛمٗمٝمةقم اًمةٜمٔمؿ قمٜمةد قمٌةد اًم٘مة٤مﻫر امجرضمة٤مين ذم ىمةقاٟملم
حمددة واًمتل خلّمٝم٤م قمٌد اًم٘مة٤مﻫر امجرضمة٤مين ومةٞمام أؾمةامه سمٛمٗمٝمةقم (اًمةٜمٔمؿ) اًمةذي يتٕمةدى
ضم٤مٟم٥م اًمٚمٗمظ إمم سمٜم٤م امجٛمٚمة٦م وﻫةل "ىمةقاٟملم اًمٜمكةق ذم ؾمةػمورا٤م وشمٕمةدد إُمٙم٤مٟم٤ماة٤م وٓ
()3

هن٤مئٞم٦م آظمتٞم٤مرات اعمت٤مطم٦م ًمدى اعمتٙمٚمؿ ُمةـ ظمالاة٤م" وذًمةؽ ُمةـ ظمةالل شمٗم٤مقمةؾ شمٚمةؽ
اًمةةدٓٓت ُمةةع سمٕمْمةةٝم٤م (دٓٓت امجٛمٚمةة٦م :إًمٗمةة٤مظ واًمٕمالُمةة٤مت ،ودٓٓت اًم٘مةةقاٟملم
اًمٜمكقي٦م) وُم٤م يٛمٙمٜمٝم٤م أن شم٘مدُمف ًمٚم٘مة٤مرئ ُمةـ ُمٕمة٤مين شمِمةٙمٚم٧م ُمةـ جمٛمةقع ﻫةذه اًم٘مةقاٟملم
واًمدٓٓت.
ويرى أسمق زيد أن ىمقاٟملم اًمٚمٖم٦م اًمتل شمٜمت٩م ُمـ ظمالا٤م اًمدًٓم٦م شمٕمتٛمد قمغم ُمًتقيلم:
إول :اًمؽميمٞمةة٥م واًم ةة٤مين :آؾمةةتٌدال.

()2

وُمةةـ ظمةةالل اًمؽميمٞمةة٥م وآؾمةةتٌدال

وشمٗم٤مقمٚمٝمام ُمع سمٕمْمٝمام يتِمٙمؾ ىم٤مٟمقن إٟمت٤مج اًمدًٓم٦م قمغم ُمًتقى امجٛمٚم٦م ،أو قمغم ُمًةتقى
اًمةةٜمص ُمةةع إظمةةذ ذم آقمتٌةة٤مر شمٕمةةدد أٟمةةقاع اًمٜمّمةةقص اإلٟمًةة٤مٟمٞم٦م أو اًمٗمٚمًةةٗمٞم٦م ،أو
إدسمٞم٦م ...وُم٤م شمٗمروف ُمـ إؿمٙم٤مٓت وشمٜمقع سمًٌ٥م ـمٌٞمٕمتٝم٤م اعمٗمردة أو اعمريمٌ٦م.

()3

ويمام ﻫق ُمالطمظ وم٢من ٟمٍم أسمق زيد حيٛمؾ يمالم قمٌد اًم٘م٤مﻫر امجرضم٤مين ُم٤م ٓ حيتٛمؾ،
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ومٖم٤مي٦م يمالم امجرضم٤مين أٟمف ٓ يٚمزم آرشمٌ٤مط سملم اًمٚمٗمظ واعمٕمٜمك ،ومل يزقمؿ هن٤مئٞم٦م اخلٞمة٤مرات
ــــــ
( )2اًمٜمص واًمًٚمٓم٦م واحل٘مٞم٘م٦مٟ ،مٍم أسمق زيد ص.44
( )1اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.43
( )4اعم٘مّمةةقد سم٤مًمؽميمٞمةة٥م :اًمت٘مةةديؿ واًمتةة٠مظمػم ،واحلةةذ واًمةةذيمر ،واًمتٙمةةرار ،واًمقصةةؾ واًم٘مٓمةةع ،واًمٕمٓمةةػ
وآؾمتاٜم٤م  .اٟمٔمر :اًمٜمص واًمًٚمٓم٦م واحل٘مٞم٘م٦م ص 43أُم٤م آؾمتٌدال :ومٝمق ىمدرة اًمٚمٖم٦م قمغم ظمٚمؼ ُمٕمٜمةك آظمةر
ُمـ ظمالل دمرسم٦م اعمتٙمٚمؿ اًمٕم٤مـمٗمٞمة٦م ،أو اًمقضمداٟمٞمة٦م ،أو اًمٗمٚمًةٗمٞم٦م ،ومٞمخةرج اًمٚمٗمةظ ُمةـ طمٞمةز اعمٕمة٤مين إصةٚمٞم٦م
اعمرشمٌٓم٦م سم٤مًمٚمٗمظ إمم ُمٕم٤مين أظمرى شم١مصمر ذم امجٛمٚم٦م وحتدث حتقيال يم٤مُمال ذم اًمدًٓم٦م وًمٕمؾ ﻫذا يٙمةقن واوةك٤م
ذم اًمٕمٌ٤مرات اعمج٤مزي٦م اًمتل يًتخدُمٝم٤م اعمتٙمٚمؿ .اٟمٔمر :اًمٜمص واًمًٚمٓم٦م واحل٘مٞم٘م٦م ص.41 ،43
( )3اٟمٔمر :اًمٜمص واًمًٚمٓم٦م واحل٘مٞم٘م٦مٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.42
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اعمت٤مطم٦م ًمٚمٛمةتٙمٚمؿ ُمةـ ظمةالل ُمٗمٝمةقم اًمةٜمٔمؿ اًمةذي شمتًةع ومٞمةف اًمةدٓٓت وًمٙمةـ ذم طمٞمةز
اًم٘مرائـ اعم٘مٌقًم٦م ًمٗمٔم٤م وقم٘مال .وسمام أن امجرضم٤مين ىمد وىمػ قمٜمد طمدود امجٛمٚم٦م يمام ي٘مقل أسمق
()8

زيد ،ومٞمج٥م اًمتكر ٟمكق ُمًتقى اًمةٜمص وﻫةذه ﻫةل صمٛمةرة اًم٘مةرا ة اًمت٤مرخيٞمة٦م .واًمتةل
أوم٤مدﻫ٤م ٟمٍم أسمق زيد ُمـ أىمٓم٤مب ومٚمًٗم٦م اارُمٞمٜمقـمٞم٘م٤م يمام ُمر ُمٕمٜم٤م .ﻫذا ُمـ ضمٝمة٦م شمقفمٞمةػ
(ُمٗمٝمقم اًمٜمٔمؿ) قمٜمد قمٌد اًم٘م٤مﻫر امجرضم٤مين ذم اعمٜمٝم٩م اًمت٠مويكم قمٜمد أسمةق زيةد أُمة٤م ُمةـ ضمٝمة٦م
اؾمتٗم٤مدة أسمق زيد ُمـ دي ؾمقؾمػم وم٢من دي ؾمقؾمػم يٗمرق سملم (اًمٚمٖم٦م)و(اًمٙمالم) سملم اًمٚمٖم٦م
ذم مجقدﻫ٤م وُم٘م٤موُمتٝم٤م ًمٚمتٖمٞمػم 6واًمٙمالم ذم طمريمتف ،وإٟمت٤مضمٞمتةف ،واضمتامقمٞمتةف ،واةذا يةرى
أن ﻫٜم٤م ٟمّمقصة٤م شمٜمٓم٘مٝمة٤م اًمٚمٖمة٦م ،وٟمّمقصة٤م ًمةدهي٤م (يمةالم) شمريةد أن شمٜمٓم٘مةف ُمةـ ظمةالل
اًمٚمٖم٦م.
وسم٤مًمت٤مزم وم٤مًم٘مرآن يمام ي٘مقل ٟمٍم أسمق زيد " ٟمص يٛمتٚمؽ (يمالُم٤م) وًمٞمس ٟمّمة٤م شمٜمٓم٘مةف
"اًمٚمٖم٦م" وإن يم٤من يًتٛمد ُم٘مدرشمف اًم٘مقًمٞم٦م أؾم٤مؾم٤م ُمـ "اًمٚمٖم٦م"

()3

وﻫٜم٤م يت٘م٤مـمع أسمق زيد ُمع ﻫٞمدضمر ُمةرة أظمةرى ومٗمةل "حتٚمٞمةؾ يمٚمٛمة٦م (ًمقهمةقس)

()2

يرى ﻫٞمدضمر أهن٤م ٓ شمدل قمغم اًمٗمٙمرً .مٙمٜمٝم٤م شمدل قمغم اًمٙمالم ،ووفمٞمٗمتف اًمتل دمٕمؾ اًمٗمٙمةر
ممٙمٜم٤م إن إؿمٞم٤م شمٙمِمػ ٟمٗمًٝم٤م ُمـ ظمالل اًمٚمٖم٦م (اًمٙمالم) ووفمٞمٗمتف ،واًمٚمٖم٦م ﻫٜمة٤م ًمٞمًة٧م
 3002حبث
 002حبث
 2حبث

أداة ًمٚمتقصةةٞمؾ اظمؽمقمٝمةة٤م اإلٟمًةة٤من ًمٞمٕمٓمةةل ًمٚمٕمةة٤ممل ُمٕمٜمةةك ،أو ًمٞمٕمةةؼم قمةةـ ومٝمٛمةةف (اًمةةذال)
ًمألؿمٞم٤م  .اًمٚمٖم٦م شمٕمؼم قمـ اعمٕمٜمقية٦م اًم٘م٤مئٛمة٦م سم٤مًمٗمٕمةؾ سمةلم إؿمةٞم٤م إن اإلٟمًة٤من ٓ يًةتٕمٛمؾ
اًمٚمٖم٦م ،سمؾ ﻫل اًمتل شمتٙمٚمؿ ُمـ ظمالًمف ،اًمٕم٤ممل يٜمٗمت ًمإلٟمً٤من ُمةـ ظمةالل اًمٚمٖمة٦م ،وسمةام أهنة٤م
ــــــ
( )2اٟمٔمر :اًمٜمص واًمًٚمٓم٦م واحل٘مٞم٘م٦مٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.52
( )1اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.42
( )4اًمٚمقهمقس شمٕمٜمل اًمٙمٚمٛم٦م اإلاٞم٦م ،وىمةد اؾمةتخدُمٝم٤م اًمٗمٞمٚمًةق اًمٞمقٟمة٤مين ﻫػماىمٚمةٞمٓمس سمٛمٕمٜمةك اًم٘مة٤مٟمقن اًمٙمةكم
ًمٚمٙمقن ،وأُم٤م ومٞمٚمةقن اًمٞمٝمةقدي وم٘مةد ذﻫة٥م إمم أن اًمٚمقهمةقس ﻫةق أول اًم٘مةقى اًمّمة٤مدرة قمةـ اهلل ،وأٟمةف حمةؾ
اًمّمقر ،واعم ٤مل إقمغم ًمٙمؾ اعم ؾ ،وذم اًمٕمٝمد امجديد ضم٤م ت اًمٙمٚمٛم٦م سمٛمٕمٜمك اعمًٞم راضمع اعمٕمجؿ اًمٗمٚمًةٗمل
دُ.مّمٓمٗمك طمًٞمٌ٦م ص.132
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ﻫل جم٤مل اًمٗمٝمؿ واًمتٗمًػم ،وم٤مًمٕم٤ممل يٙمِمػ ٟمٗمًف ًمإلٟمً٤من ُمةـ ظمةالل اًمٚمٖمة٦م .وﻫةذا ًمةٞمس
()8

ُمٕمٜم٤مه أن اإلٟمً٤من يٗمٝمؿ اًمٚمٖم٦م ،سمؾ إطمرى اًم٘مقل إٟمف يٗمٝمؿ ُمـ ظمالل اًمٚمٖم٦م" ي٘مقل أسمق
أسمق زيد "اًمٚمٖم٦م ًمٞمً٧م وؾمٞمٓم٤م سملم اًمٕم٤ممل واإلٟمً٤من ،وًمٙمٜمٝم٤م فمٝمةقر اًمٕمة٤ممل واٟمٙمِمة٤مومف سمٕمةد
أن يم٤من ُمًتؽما ،إن اًمٚمٖم٦م ﻫل اًمتجكم اًمقضمقدي ًمٚمٕم٤ممل"

()3

ي٘مقدٟم٤م احلدي٨م قمـ (اًمٜمص اًمذي يٛمتٚمؽ يمالُم٤م) إمم شمّمقر ٟمٍمة أسمةق زيةد ًمٚمةٜمص
اًم٘مرآين طملم يٙمقن ىم٤مسمال ًمٚم٘مرا ة قمغم اًمةدوام ،وسم٤مًمتة٤مزم يٙمةقن ىمة٤مسمال ًمٚمنمةح واًمت٠مويةؾ،
ويمٞمػ يؼمر ﻫذا آٟمٗمت٤مح ذم اعمٕمٜمك سم٠مٟمف يٕمقد ًمة"اًمتٙم ٞمػ" اًمةذي حيةٞمط سمة٤مًمٜمص اًم٘مةرآين
ذم سمٜمٞمتف اًمداظمٚمٞم٦م وظمّمقسم٦م وهمٜمك حمتقاه ﻫذا ُمـ ضمٝم٦م ،وُمـ ضمٝم٦م أظمرى ؾمٕمتف اعمٕمرومٞم٦م،
ومٙمؾ ٟمص ًمٖمةقي ًمةف أومةؼ ُمٕمةرذم وأيةديقًمقضمل حمةدود سمةزُمـ إٟمت٤مضمةف وؾمةٞم٤مىمف اًمتة٤مرخيل
وآضمتامقمل ،وُمع ﻫذا ٓ يٛمٙمـ أن يٙمقن ﻫذا اًمٜمص حم٤مـم٤م هبةذه اعمجٛمققمة٦م ُمةـ إـمةر
اًمتل متٜمٕمف ُمـ اًمتقاصؾ ُمع احل٘م٥م اًمزُمٜمٞم٦م اًمت٤مًمٞم٦م وومؼ ُمٕم٤مدًم٦م ُمٌٜمٞم٦م قمغم إظمذ واًمٕمٓمة٤م
واؾمةةتٛمداد اًم ٘م٤مومةة٤مت ،ومٚم ةٞمس ﻫٜمةة٤م (ُمةة٤ميض) وًمٙمٜمٝمةة٤م ُمٕمرومةة٦م ُمؽمايمٛمةة٦م وومةةؼ ُمٜمٔمقُمةة٦م
شمٙم٤مُمٚمٞم٦م ،وطمتك طملم يّمٌ اًمٜمص ظم٤مرج إـم٤مر اًم ٘م٤مومة٦م اًمٕمٍمةي٦م امجديةدة يٌ٘مةك ومٞمةف ُمة٤م
يدل قمغم احلٞم٤مة ًمٞمّمٌ ؿم٤مﻫدا شم٤مرخيٞم٤م همػم ُمٕمزول مت٤مُم٤م قمـ اًمٕمٍم امجديد.
 3002حبث
 002حبث
 2حبث

ي٘مقل أسمق زيد" :واحل٘مٞم٘مة٦م أن ًمٙمةؾ ٟمةص ُمةـ اًمٜمّمةقص دوال إؿمة٤مري٦م واًمدًٓمٞمة٦م
ؿمديدة آرشمٌ٤مط سمٕمٍم إٟمت٤مضمف ،وًمٙمٜمٝم٤م شمٔمؾ ُمِمٕم٦م وداًم٦م ـم٤معم٤م أن اًمٕمٍمة يٙمةرر ذاشمةف أو
يٕم٤مد إٟمت٤مضمف ،وطملم حيدث شمٖمٞمػم ضمقﻫري ذم سمٜمٞم٦م اًم ٘م٤موم٦م ىمد شمٗم٘مد سمٕمض شمٚمؽ اإلؿمة٤مرات
اًمدًٓمٞم٦م ىمدرا٤م قمغم اإلؿمٕم٤مع ومتخٗم٧م ،وًمٙمٜمٝم٤م ٓ متةقت أسمةدا ،إذ شمٔمةؾ اة٤م اًم٘مةدرة قمةغم
()2

اًم٘مٞم٤مم سمقفمٞمٗم٦م اًمِم٤مﻫد اًمت٤مرخيل" وٓ أدري ُم٤م اًمٗم٤مئةدة احلٞمقية٦م اًمتةل يٛمٙمةـ أن جيٜمٞمٝمة٤م
اعمتٚم٘مل ُمـ ٟمص أصٌ ُمٕمزوٓ قمـ اًمتٕم٤مُمؾ واًمتٗم٤مقمؾ ُمٕمف ،رسمام يريد ٟمٍم أسمق زيد أن ٓ
ــــــ
( )2أٟمٓمقًمقضمٞم٤م اًمٚمٖم٦م قمٜمد ُم٤مرشمـ ﻫٞمدضمر ،إسمراﻫٞمؿ أمحد ص.244
( )1إؿمٙم٤مًمٞم٤مت اًم٘مرا ة وآًمٞم٤مت اًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،،ص.41
( )4اخلٓم٤مب واًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.123
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يّمٓمدم ُمع اعمًٚمٛملم وي ػم طمٗمٞمٔمتٝمؿ وم٤مظمؽمع قمٌ٤مرة اًمِم٤مﻫد اًمت٤مرخيل اًمتل ًمٞمس ورائٝمة٤م
أي ُمٕمٜمك جيٕمةؾ اًمةٜمص اًم٘مةرآين ذم دائةرة آﻫةتامم أو آُمت ة٤مل ،وًمٕمةؾ ﻫةذه ُمةـ ضمةٜمس
اًمؽموٞم٤مت اًمْمٛمٜمٞم٦م اًمتل يًتخدُمٝم٤م حمٛمد أريمقن ذم يمت٤مسم٤مشمف.
إن ٟمٍم يريد ُمـ ﻫذا اًمٜمص هبذه اعم٘مقُم٤مت أن يٙمقن ىمة٤مسمال ًمٚم٘مةرا ة قمةغم اًمةدوام،
وُمـ صمؿ ًمٚمنمةح واًمت٠مويةؾ ،يمةام أن ﻫةذا اًمٖمٜمةك ذم حمتةقى اًمٌٜمٞمة٦م اًمداظمٚمٞمة٦م ًمٚمةٜمص يٜمٗمةل
آدقم٤م سم٢مُمٙم٤مٟمٞم٦م اؾمتٜمٗم٤مذ حمتقاه أو اإلطم٤مـم٦م سمف ُمٕمرومٞم٤م.

()8

وﻫةذا يٗمةةت ًمٜمة٤م ٟم٤مومةةذة أُمة٤مم اًمٗمٙمةةر اًمّمةقذم اًم٘م٤مئةةؾ سمة٠من يمٚمةةامت اًم٘مةرآن شمِمةةػم إمم
دٓٓت وضمقدي٦م ٓ شمٜمٗمد يمام ُمةر ُمٕمٜمة٤م ذم ُمٌكة٨م اًمةذوق اًمّمةقذم .ﻫةذه اًمت٤مرخيٞمة٦م اًمتةل
ي١مؾمس ا٤م ٟمٍم أسمق زيد شم١مدي طمتام إمم ٟمزع اًم٘مداؾم٦م قمـ اًمٜمص اًمديٜمل ،وسم٤مًمت٤مزم ؾمةتٗمت
اعمج٤مل ًمٓمرح مجٞمع إؾماٚم٦م اعمٛمٙمٜم٦م سمال شمردد ،إهن٤م مم٤مرؾم٦م احلري٦م اعمزقمقُم٦م اًمتل ٓ يٛمٙمةـ
أن يتؿ ُمنموع اًمتٜمقير إٓ ُمـ ظمالا٤م ،وُمـ ظمالا٤م وم٘مط يٛمٙمـ شمٖمٞمػم سمٜمٞم٦م اًمتٗمٙمةػم وٟم٘مةؾ
اًمٕم٘مؾ ُمـ اإلذقم٤من واًمت٘مٌؾ اًمًٚمٌل إمم اًمتً٤مؤل وإٟمت٤مج اعمٕمروم٦م.

()3

ﻫذه احلري٦م شمٗمؽمض أن اًمٜمص سمةدون أن ٟمةامرس قمٚمٞمةف ُمةٜمٝم٩م اًمت٤مرخيٞمة٦م ؾمٞمِمةٙمؾ
ىمٞمدا ُمٕمرومٞمة٤م يٛمٜمٕمٜمة٤م ُمةـ آٟمٓمةالق ُمةع اًمةٜمص إمم آظمةر ُمًةتقي٤مت دًٓمتةف ،وحيرُمٜمة٤م ُمةـ
 3002حبث
 002حبث
 2حبث

آٟمٗمت٤مح اًمذي ًمقٓ اًمت٤مرخيٞم٦م ًمـ ٟمامرؾمف وًمـ ٟمٕمٞمِمف .وإن يم٤من ٟمٍمة أسمةق زيةد يةدقمل أن
اًم٘مقل (سم٤مًمت٤مرخيٞم٦م) اًمتل يتؿ ُمـ ظمالا٤م ٟمزع اًم٘مداؾم٦م قمـ اًمؽماث اًمديٜمل ٓ شمٜمزع اًم٘مداؾم٦م
قمةةـ اًم٘مةةرآن اًمٙمةةريؿ ٟمٗمًةةف ،وذًمةةؽ ًمقضمةةقد ومةةرق سمةةلم اخلٓمةة٤مسملم 6اخلٓمةة٤مب اإلٟمًةة٤مين،
واخلٓم٤مب اإلال.

()2

ُمـ ﻫٜم٤م يٜمِم٠م ؾم١مال ﻫقُ :م٤م اًمذي يريد ٟمٍم أسمق زيد أن يٜمزع قمٜمف اًم٘مداؾم٦م 6ﻫؾ ﻫق
اًمتٗمًػم سم٤مقمتٌ٤مره ٟمّم٤م خيتٚمةػ قمةـ اًمةٜمص اًم٘مةرآين ،ويٙمةقن اعم٘مّمةقد ٟمةزع اًم٘مداؾمة٦م قمةـ
ــــــ
( )2اٟمٔمر :اخلٓم٤مب واًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.123 ،124
( )1اٟمٔمر :اًمٜمص واًمًٚمٓم٦م واحل٘مٞم٘م٦مٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.34
( )4اٟمٔمر :اعمرضمع اًمً٤مسمؼ ص.31
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اًمٜمص اإلٟمً٤مين اعمٜمٗمّمؾ اٟمٗمّم٤مٓ يم٤مُمال قمةـ اًمةٜمص اًم٘مةرآين؟ أم ي٘مّمةد همةػم ﻫذا؟ٟمٍمة
جيٕمؾ اًم٘مرآن ىمًٛملم إول "ُمٜمٓمقق" واًم ٤مين "ُمٗمٝمةقم" ،ومة٤معمٜمٓمقق صم٤مسمة٧م ٕٟمةف (ُمٓمٚمةؼ
وُم٘مدس) ،أُم٤م اعمٗمٝمقم ومٝمق ُمتٖمػم ٟمًٌل ُمتٕمدد اًمدًٓم٦م ٕٟمف (إٟمً٤مين)،

()8

ي٘مقل أسمق زيد" :واًم٘مرآن ٟمص ُم٘مدس ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م ُمٜمٓمقىمفً ،مٙمٜمةف يّمةٌ (ُمٗمٝمقُمة٤م)
سم٤مًمٜمًةةٌل واعمتٖمةةػم ،أي ُمةةـ ضمٝمةة٦م اإلٟمًةة٤من ،ويتكةةقل إمم ٟمةةص إٟمًةة٤مين (يت٠مٟمًةةـ) وُمةةـ
اًميوري ﻫٜم٤م أن ٟم١ميمد أن طم٤مًم٦م اًمٜمص اخل٤مم اعم٘مةدس طم٤مًمة٦م ُمٞمت٤مومٞمزي٘مٞمة٦م ٓ ٟمةدري قمٜمٝمة٤م
ؿمٞما٤م إٓ ُم٤م ذيمره اًمٜمص قمٜمٝم٤م وٟمٗمٝمٛمف سم٤مًميورة ُمـ زاوي٦م اإلٟمً٤من اعمتٖمػم واًمٜمًٌل"

()3

أُم٤م (اعمٗمٝمقم) ومٝمق همػم ُمٜمٗمؽ قمـ اًمٜمص سمؾ ﻫق ُمتٕمٚمةؼ سمةف شمٕمٚمةؼ اعمٕمٜمةك سمة٤مًمٙمالم،
واًمذي جيٕمٚمف خمتٚمٗمة٤م قمةـ (اعمٜمٓمةقق) 6ﻫةق ضم٤مٟمة٥م اًمتٕمٚمةؼ سم٤مإلٟمًة٤من ُمةـ ظمةالل مم٤مرؾمة٦م
اًمتٗمٙمػم قمٚمٞمف ،ومكلم يتٚمقه ؿمخص ُم٤م وم٢مٟمف خيْمةع ﻫةذا اًمةٜمص ًمٗمٝمٛمةف ،أُمة٤م اعمٜمٓمةقق ومة٢من
ٟمٍم ة أسمةةق زيةةد جيٕمٚمةةف ٟمّمةة٤م ُمٕمةةزوٓ قمةةـ اعمِمةة٤مريم٦م واًمتٗم٤مقمةةؾ سم٤مقمتٌةة٤مره يم٤مُمٜمةة٤م ذم احل٤مًمةة٦م
اعمٞمت٤مومٞمزي٘مٞم٦م ٓ ٟمدري قمٜمف ؿمٞما٤م وٓ يٛمٙمٜمٜم٤م ُمٕمروم٦م يمٜمٝمف إٓ ُمةـ ظمةالل طمدي ةف قمةـ ٟمٗمًةف
(أي طمدي٨م اًم٘مرآن قمـ ٟمٗمًف) وطمتك ﻫذا اًمٌةقح اًم٘مةرآين ٟمٗمٝمٛمةف سمٓمري٘متٜمة٤م وومةؼ ضم٤مٟمٌٜمة٤م
()2

اعمتٖمػم اًمٜمًٌل .اًمذي ٓ يٚمزم أن يٙمقن ُمٓم٤مسم٘م٤م ًمٚمك٘مٞم٘م٦م وٓ طمتةك ىمريٌة٤م ُمٜمٝمة٤م أطمٞم٤مٟمة٤م.
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وٟمٍم أسمق زيد يرشمٌؽ ﻫٜم٤م ُمرة أظمةرى ذم ُمقىمٗمةف ُمةـ اًم٘مةرآن اًمٙمةريؿ سمةلم ُمةٜم اًم٘مداؾمة٦م
ًمٚمٜمص أو ؾمٚمٌف إي٤مﻫ٤م.
وإن يمة٤من ٟمٍمة أسمةق زيةد يٜمةزع اًم٘مداؾمة٦م قمةـ اًم٘مةرآن ذم طم٤مًمة٦م يمقٟمةف "ُمٗمٝمقُمة٤م" ٓ
"ُمٜمٓمقىم٤م" (وﻫق سم٤مق ذم صقرشمف اًمٜمّمٞم٦م) 6ومٝمق ُمـ سم٤مب أومم ٓ يٕمتد سم٤مًمؽماث اًمةديٜمل أو
شمٗمًػم اًمّمك٤مسم٦م وطمتك اًمرؾمقل وُمـ ضم٤م سمٕمدﻫؿ ُمـ اًمًٚمػ اًمّم٤مًم طملم يٙمةقن ﻫةذا
ــــــ
( )2اٟمٔمرٟ :م٘مد اخلٓم٤مب اًمديٜملٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.55
( )1اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص .200 ،55اًمتٕمٌػم سمة٤مًمٜمص اخلة٤مم ُمقضمةقد قمٜمةد طمًةـ طمٜمٗمةل وأسمةق زيةد يًةتٕمػم ﻫةذا
اًمٚمٗمظ ُمٜمف.
( )4اٟمٔمرٟ :م٘مد اخلٓم٤مب اًمديٜملٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.55
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اًمٗمٝمؿ جمةرد ومٝمةؿ ًمٚم٘مةرآن ذم صةقرشمف اخل٤مرضمة٦م قمةـ اًمةٜمص اًم٘مةرآين واعمتٛم ٚمة٦م ذم اًمٓمةرح
اًمٗمٙمري ُمـ ىمٌؾ أصك٤مب اخلٓم٤مب اًمًٚمٗمل أو اًمديٜمل قمٛمقُم٤مٟٕ ،مف ومٝمؿ همػم ُم٘مدس مم٤م
جيٕمؾ إؾماٚم٦م ُمنمقم٦م دون ظمٓمقط محرا وٓ ٟم٘م٤مط شمقىمػ ،وسمةال ظمةق وٓ شمةردد .إٟمةف
ٟمزع اًم٘مداؾمة٦م ُمةـ أضمةؾ "ٟم٘مةد اًمةؽماث" وٕضمةؾ (إٟمتة٤مج اعمٕمرومة٦م).

()8

وإذا يمة٤من إظمةػم

ُم٘مٌقٓ ومٝمؾ ي٘مٌؾ ٟمزع اًم٘مداؾم٦م سم٤معمٕمٜمك إول؟
إن ٟمٍم أسمق زيد ٓ يٗمرق سمةلم اًمٜمّمةقص ديٜمٞمة٦م يم٤مٟمة٧م أم سمنمةي٦مٕ ،هنة٤م يمٚمٝمة٤م ُمةـ
وضمٝم٦م ٟمٔمره "حمٙمقُم٦م سم٘مقاٟملم صم٤مسمت٦م ،واعمّمدر اًمديٜمل ًمٚمٜمّمقص اًمٌنمي٦م ٓ خيرضمٝم٤م قمةـ
ﻫذه اًم٘مقاٟملم ٕهنة٤م (شم٠مٟمًةٜم٧م) ُمٜمةذ دمًةدت ذم اًمتة٤مريخ واًمٚمٖمة٦م ،وشمقضمٝمة٧م سمٛمٜمٓمقىمٝمة٤م
وُمةةدًمقا٤م إمم اًمٌنمةة ذم واىمةةع شمةة٤مرخيل حمةةدد .إهنةة٤م حمٙمقُمةة٦م سمجدًمٞمةة٦م اًم ٌةة٤مت واًمتٖمةةػم،
()3

وم٤مًمٜمّمقص صم٤مسمت٦م ذم اعمٜمٓمقق ُمتكريم٦م ُمتٖمػمة ذم اعمٗمٝمقم. " ...
إن ﻫذا اًمتجًد (اًمتة٤مرخيل اًمٚمٖمةقي اعمجتٛمٕمةل) قمٜمةد أسمةق زيةد وأدقمٞمة٤م اًمت٤مرخيٞمة٦م
جيٕمةةؾ صةةالطمٞم٦م اًمةةٜمص اًمةةديٜمل ؾمةةقا اًم٘مةةرآن اًمٙمةةريؿ أو اًمًةةٜم٦م اًمٜمٌقيةة٦م شمةةرشمٌط سمقضمةةقد
اعمجتٛمع اًمذي وضمدت ومٞمف ،وٓ شمتج٤موزه ًمٖمػمه ُمـ اعمجتٛمٕم٤مت ٕن ًمٙمؾ جمتٛمةع شمة٤مرخيل
ًمٖمتف اًم ٘م٤مومٞم٦م وُمداره اًم ٘م٤مذم اخل٤مص سمف.
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وﻫذا ﻫق ُمٕمٜمك اًمت٤مرخيٞم٦م اًمذي أؾمس أسمق زيةد ومٙمرشمةف قمٚمٞمةف ،وسم٤مًمتة٤مزم ومةال ُمٜمة٤مص
واحل٤مل ﻫذه ُمـ اعمّم٤مدُم٦م سملم اًم ٤مسمة٧م اًمةديٜمل وﻫةق اًمةٜمص اًم٘مةرآين اعمٜمةزل ُمةـ قمٜمةد اهلل،
واًمقاىمةع اعمجتٛمٕمةل اعمتٖمةػم ،وٓ يِمةٗمع ٕي زيةةد ذم ـمةرح ُمنمةوقمف اًمتة٤مرخيل أن حيٗمةةظ
ًمٚمٜمص اًم٘مرآين ىمداؾمتف ،ورسمٓمف سمٛمّمدره اإلالٕ ،ن ﻫذا اًم٘مّمد وﻫةذا اًمةرسمط ؾمٞمّمةٌ
ذم واىمع اًمتٓمٌٞمؼ ٓ يٕمدو أن يٙمقن أُمرا صقري٤م ،وم٢مُم٤م أن يٚمتزم أسمةق زيةد سمٗمٙمةرة اًمت٤مرخيٞمة٦م
يمام أؾمس ا٤م ﻫٜم٤م ،وسم٤مًمت٤مزم ٓسمد أن يٜمٗمل قمـ اًمٜمص اًم٘مرآين أي صٗم٦م همٞمٌٞمة٦م دمٕمٚمةف شمٜمةزيال
ُمٜمٗمٙم٤م قمـ طمدود اًمٌنمي٦م وصم٘م٤مومتٝم٤م اعمتٖمةػمة ،وإُمة٤م أن يٕمةدّ ل ذم ومٙمرشمةف ًمٚمت٤مرخيٞمة٦م ًمتخةرج

ــــــ

( )2أٟمٔمر :اًمٜمص واًمًٚمٓم٦م واحل٘مٞم٘م٦مٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.34
(ٟ )1م٘مد اخلٓم٤مب اًمديٜملٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.45
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اًمٜمص اًم٘مرآين واحلدي ل ُمـ شمٓمٌٞم٘م٤مشمف ،وشمٌ٘مل قمغم اًمٜمّمقص اعمٗمنةة واًمِمة٤مرطم٦م وةٛمـ
ٟمٓم٤مق اًمت٤مرخيٞم٦م اعمتٖمػم واًم٘م٤مسمؾ ًمٚم٘مرا ات وشمٕمدد اًمت٠مويالت.

 مْق ىصس أبْ شٓد مً اليبْٗ ّالْحٕ:
ًمٙمل يٙمتٛمؾ شمّمقرٟم٤م قمـ ومٙمةرة اًمت٤مرخيٞمة٦م قمٜمةد أسمةق زيةدٓ ،سمةد ُمةـ اًمقىمةق قمةغم
يمالُمف ومٞمام يتٕمٚمؼ سمج٤مٟمٌلم رئٞمًلم:
إولُ :مقىمٗمف ُمـ اًمٜمٌقة.
واًم ٤مينُ :مقىمٗمف ُمـ اًمقطمل.

أّال :مْقفُ مً اليبْٗ:
يةةرى ٟمٍمة أسمةةق زيةةد أن اًمٜمٌةةقة ظم٤مرضمةة٦م قمةةـ ىمةة٤مٟمقن اًمقاىمةةع واعمةة٤مدةٕ ،هنةة٤م سمنمةةي٦م
وًمٞمً٧م إاٞم٦م ي٘مقل " :إن شمٗمًػم اًمٜمٌقة اقمتامدا قمغم ُمٗمٝمقم اخلٞم٤مل ُمٕمٜم٤مه أن ذًمؽ آٟمت٘مة٤مل
ُمـ قم٤ممل اًمٌنم إمم قم٤ممل اعمالئٙم٦م اٟمت٘مة٤مل يةتؿ ُمةـ ظمةالل وم٤مقمٚمٞمة٦م (اعمخٞمٚمة٦م) اإلٟمًة٤مٟمٞم٦م اًمتةل
شمٙمقن ذم (إٟمٌٞم٤م )  -سمكٙمةؿ آصةٓمٗم٤م واًمٗمٓمةرة -أىمةقى ُمٜمٝمة٤م قمٜمةد ُمةـ ؾمةقاﻫؿ ُمةـ
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اًمٌنمة ،وإذا يم٤مٟمةة٧م وم٤مقمٚمٞمةة٦م (اخلٞمة٤مل) قمٜمةةد اًمٌنمة اًمٕمة٤مديلم ٓ شمتٌةةدى إٓ ذم طم٤مًمةة٦م اًمٜمةةقم
وؾمٙمقن احلقاس قمـ آٟمِمٖم٤مل سمٜم٘مؾ آٟمٓمٌ٤مقم٤مت ُمـ اًمٕم٤ممل اخل٤مرضمل إمم اًمداظمؾ ،ومة٢من
(إٟمٌٞمةة٤م ) و(اًمِمةةةٕمرا ) و(اًمٕمةة٤مروملم) ىمةةة٤مدرون دون همةةةػمﻫؿ قمةةغم اؾمةةةتخدام وم٤مقمٚمٞمةةة٦م
(اعمخٞمٚم٦م) ذم اًمٞم٘مٔم٦م واًمٜمقم قمغم اًمًقا  ،وًمٞمس ُمٕمٜمك ذًمؽ -سمة٠مي ُمةـ اعمٕمة٤مين -اًمتًةقي٦م
سملم ﻫذه اعمًتقي٤مت ُمـ طمٞم٨م ىمدرة (اعمخٞمٚم٦م) ووم٤مقمٚمٞمتٝم٤م ،وم٤مًمٜمٌل ي٠مل دون ؿمؽ قمغم ىمٛمة٦م
اًمؽمشمٞم٥م ،يٚمٞمف اًمّمقذم اًمٕم٤مر  ،صمؿ ي٠مل اًمِم٤مقمر ذم هن٤مي٦م اًمؽمشمٞم٥م"

()8

إن ﻫذه اًمٜمزقم٦م اًمٌ٤مـمٜمٞم٦م اًمتل يتٌٕمٝم٤م أسمق زيد شمٕمٞمده ًمٗمٚمًٗم٦م اًمٗم٤مراي واسمـ ؾمٞمٜم٤م واسمـ
قمري ،ومٝمق جيٕمؾ اًمٜمٌل ُم ؾ همػمه ُمـ اًمٜم٤مس يتّمةؾ سم٤مًمٖمٞمة٥م قمةـ ـمريةؼ اعمخٞمٚمة٦م ويتٛمٞمةز
ــــــ
(ُ )2مٗمٝمقم اًمٜمصٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.35
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قمـ همػمه سم٘مقة اعمخٞمٚم٦م قمٜمده وقمدم شم٠مصمػم اًمّمقار اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م قمٚمٞمٝم٤م.
وسم٤مًمت٤مزم"وم٤مًمٜمٌقة قمٜمده ًمٞمًة٧م إقمجة٤مزا ُمٗم٤مرىمة٤م ًم٘مةقاٟملم اعمة٤مدة واًمٓمٌٞمٕمة٦م واًمقاىمةع،
وإٟمام ﻫل جمرد درضم٦م ىمقي٦م ُمـ درضم٤مت اخلٞمة٤مل اًمٜم٤مؿمةب قمةـ (وم٤مقمٚمٞمة٦م اعمخٞمٚمة٦م اإلٟمًة٤مٟمٞم٦م)
يتّمؾ هب٤م اًمٜمٌل سم٤معمٚمؽ ،يمام يتّمؾ هب٤م اًمِم٤مقمر سمِمٞمٓم٤مٟمف ،ويمام يتّمؾ هبة٤م اًمٙمة٤مﻫـ سم٤ممجة٤من،
ومٝمل  -أي اًمٜمٌقةة طم٤مًم٦م ُمـ طم٤مٓت اًمٗمٕم٤مًمٞم٦م اخلالىم٦م ًمٚمٛمخٞمٚم٦م اإلٟمً٤مٟمٞم٦م ،وًمٞمً٧م فم٤مﻫرة
ومقىمٞمةة٦م ُمٗم٤مرىمةة٦م ًمٚمقاىمةةع وىمقاٟمٞمٜمةةف اعم٤مديةة٦م ،واًمٗمةةرق سمةةلم اًمٜمٌةةل وسمةةلم اًمِمةة٤مقمر واًمّمةةقذم
()8

واًمٙم٤مﻫـ 6ﻫق وم٘مط ذم اًمدرضمة٦م درضمة٦م ىمةقة اعمخٞمٚمة٦م وًمةٞمس ذم اًمٙمٞمةػ واًمٜمةقع" وﻫةذا
يقىمع أسمةق زيةد ومةٞمام وىمةع ومٞمةف ُمةـ ىمٌٚمةف ُمةـ اًمٗمالؾمةٗم٦م اعمٜمتًةٌلم ًمإلؾمةالم اًمةذيـ ضمٕمٚمةقا
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ظم٤مصٞم٦م اًمرؾمقل ﻫل (اًمتخٞمٞمؾ) ومقىمٕمقا ذم شمٙمذي٥م ُم٤م ضم٤م سمف اًمرؾمؾ.
ِ
ِ
حيت َِٛم ُةؾ
اًمر ُؾمةقل َٓ َ ْ
ي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالمَ " :وا ْسم ُـ ؾمٞمٜمَ٤م َو َأ ُْم َ٤م ًُم ُف ََّعمة٤م َقم َر ُومةقا َأ َّن يم ََةال َم َّ
ت ا ًْم َٗم ْٚمً ِٗمٞم َ٦م 6سم ْؾ َىمدْ َقمر ُومقا َأ َّٟمف َأراد ُم ْٗمٝمقم ْ ِ
ﻫ ِذ ِه اًمت َّْ٠م ِو َيال ِ
اخل َٓم ِ
٤مبَ :ؾم َٚم َؽ َُم ًْ َٚم َؽ اًمت َّْخٞمِ ِ
ٞمؾ
َ
َ َّ َ
ُ َ َ َ ُ َ
َ
خيٞم ُةؾ إ ًَمةٞم ِٝمؿُ 6م ِ ِ ِ
احل َّةؼ ِذم َٟم ْٗم ِ
ة٥م ْ
ةس ْإَ ُْم ِةر ًَمة ْٞم َس
ْ ْ َ َ
ةقر سمِ َةام ُ َ َّ
َو َىم َ٤مل :إ َّٟم ُف َظم٤م َـم َ
ةع قم ْٚمٛمةف َأ َّن ْ َ
امجُ ْٛم ُٝم َ
احل ِٗم ِ
ٍ
يةؼ ا ْسم ِ
اًمر ُؾم َؾ يم َ
يم ََذًم ِ َؽَ .وم َٝم ُ١م َٓ ِ َي ُ٘مق ًُمق َنَّ :
ٞمةد
َةذ ُسمقا ًم ِ ْٚم َٛم ّْمة َٚم َك ِ٦مَ .و َﻫ َةذا َـم ِر ُ
ةـ ُر ْؿمةد ْ َ
إن ُّ
ِِ ِ ِ
ِِ ِ
اًمر ُؾم َؾ ُِم ْـ َﻫ ُ١م َٓ ِ َقم ْـ ا ًْمٙم َِذ ِ
قﻫ ْؿ َإمم اًم َّت ْٚمٌِةٞم ِ
س
ب ٟم ًََ ٌُ ُ
َو َأ ُْم َ٤مًمف ُم ْـ ا ًْم ٌَ٤مـمٜم َّٞم٦م َوم َ٤م ًَّمذ َ
يـ َقم َّٔم ُٛمقا ُّ
()3
ِ
َو ْ ِ
احل َّؼ َىم٤م ًُمقاَّ :إهنُ ْؿ يم ََذ ُسمقا ًم ِ ْٚم َٛم ّْم َٚم َك ِ٦م " .
اإل ْو َال ِل َو َا ًَّمذ َ
يـ َأ َىم ُّروا سمِ َ٠م َّهنُ ْؿ َسم َّٞمٜمُقا ْ َ
وﻫ١مٓ اًمذيـ يرون ظم٤مصٞم٦م اًمٜمٌقة ﻫل اًمتخٞمٞمةؾ" مل ي٘مةروا سمة٠من إٟمٌٞمة٤م يٕمٚمٛمةقن
سمخؼم ي٠مشمٞمٝمؿ قمـ اهلل ٓ ،سمخؼم ُمٚمةؽ وٓ همةػمه ،سمةؾ زقمٛمةقا أهنةؿ يٕمٚمٛمقٟمةف سم٘مةقة قم٘مٚمٞمة٦م،
ًمٙمقهنؿ أيمٛمؾ ُمـ همةػمﻫؿ ذم ىمةقة احلةدس ،ويًةٛمقن ذًمةؽ اًم٘مةقة اًم٘مدؾمةٞم٦م ،ومكٍمةوا
قمٚمقم إٟمٌٞم٤م ذم ذًمؽ.
ويم٤من طم٘مٞم٘م٦م ىمقاؿ :أن إٟمٌٞم٤م ُمـ ضمٜمس همػمﻫؿ ،وأهنةؿ مل يٕمٚمٛمةقا ؿمةٞما ً٤م سمة٤مخلؼم،
ــــــ
( )2اًمتٗمًػم اعم٤مريميس ًمإلؾمالم ،حمٛمد قمامرة ،ص.11
( )1جمٛمقع ومت٤موى ؿمٞمخ اإلؾمالم.213/25 ،
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واذا ص٤مر ﻫ١مٓ ٓ يًتٗمٞمدون ؿمٞما ً٤م سمخؼم إٟمٌٞمة٤م  ،سمةؾ ي٘مقًمةقن :إهنةؿ ظمة٤مـمٌقا اًمٜمة٤مس
سمٓمريؼ اًمتخٞمٞمؾ عمٜمٗمٕم٦م امجٛمٝمقر ،وطم٘مٞم٘م٦م ىمقاؿ :أهنؿ يمةذسمقا عمّمةٚمك٦م امجٛمٝمةقر ،ﻫة١مٓ
()8

ذم احل٘مٞم٘م٦م يٙمذسمقن اًمرؾمؾ " .
إن أسمق زيد ٓ يريد أن جيٕمؾ ًمٚمٜمٌل اشمّم٤مٓ ُمٌة٤محا سمة٤مهلل شمٌة٤مر وشمٕمة٤ممم ،سمةؾ جيٕمٚمةف
ُم ؾ سم٘مٞم٦م اًمٌنم اًمذي يِمؽميمقن ُمٕمف ذم سمٕمض اًمّمةٗم٤مت اًمتةل متةٜمٙمٝمؿ ُمةـ ُمٕمرومة٦م سمٕمةض
احل٘م٤مئؼ قمةـ ـمريةؼ اعمخٞمٚمة٦م 6اةذا ي٘مة٤مرن سمةلم رؤية٤م إٟمٌٞمة٤م ورؤية٤م اًمٜمة٤مس ويمٞمةػ أهنةام
يِمؽميم٤من ذم اًمقصقل ًمٚمٛمٕمروم٦م سمٜمٗمس اًمٓمري٘م٦م ،إذ ٓ خيتٚمػ اًمٜمٌل قمـ أي إٟمً٤من.
ي٘مقل أسمق زيد" :إن ومٝمؿ فم٤مﻫرة اًمرؤي٤م قمغم أؾمة٤مس أهنة٤م طم٤مًمة٦م اشمّمة٤مل سمةلم اًمةٜمٗمس
واًمٕم٤ممل اًمروطم٤مين يم٤من ُمـ ؿم٠مٟمف أن يدقمؿ إؾم٤مس اًمٜمٔمري ًمٔمة٤مﻫرة اًمٜمٌةقة سم٤مٓؾمةتٜم٤مد إمم
سمٕمض احل٘م٤مئؼ اعمِمؽميم٦م سملم اًمٌنم مجٞمٕم٤م ،ذم فمؾ ﻫذا اًمتّمةقر ٓ شمٙمةقن (اًمٜمٌةقة) فمة٤مﻫرة
ومقىمٞمةة٦م ُمٗم٤مرىمةةة٦م .سمةةةؾ شمّمةةةٌ فمةةة٤مﻫرة ىم٤مسمٚمةة٦م ًمٚمٗمٝمةةةؿ وآؾمةةةتٞمٕم٤مب ،ويٛمٙمةةةـ أن يٗمٝمةةةؿ
(آٟمًالخ) أو (آٟمخالع) ذم فمؾ ﻫذا اًمتّمقر قمغم أؾمة٤مس أٟمةف دمرسمة٦م ظم٤مصة٦م أو طم٤مًمة٦م
()3

ُمـ طم٤مٓت اًمٗمٕم٤مًمٞم٦م اخلالىم٦م" .
وٓ أدري يمٞمػ يً٤موي ٟمٍم أسمق زيد سملم رؤي٤م إٟمٌٞم٤م ورؤي٤م همػمﻫؿ ُمةـ اًمٌنمة؟
 3002حبث
 002حبث
 2حبث

إن رؤيةة٤م إٟمٌٞمةة٤م ٟمةةقع ُمةةـ اًمةةقطمل اإلاةةل وآصةةٓمٗم٤م وآضمتٌةة٤م  ،ومةة٠مول ُمةة٤م سمةةدئ سمةةف
اًمرؾمقل ُ مـ اًمقطمل اًمرؤي٤م اًمّم٤مدىم٦م ،ومٙم٤من ٓ يرى رؤي٤م إٓ ضم٤م ت ُم ؾ ومٚمؼ اًمّمٌ ،
ومرؤي٤م إٟمٌٞم٤م طمؼ أُم٤م رؤي٤م همػمﻫؿ وم٘مد شمٙمقن طم٘م٤م وىمد شمٙمقن أوٖم٤مث أطمالم.
وﻫذا اًمٙمالم يٜمًجؿ مت٤مُم٤م ُمع رأي أسمق زيةد ذم أن (اًم٘مةرآن) اٟمت٘مةؾ سمٛمجةرد ٟمزوًمةف
قمغم اًمٜمٌل حمٛمد  إمم اعمًتقى اًمٌنمي اإلٟمً٤مين يمام ُمر ُمٕمٜم٤م وي١ميمده ىمقل أسمق زيد "إن
ارشمٌ٤مط فم٤مﻫرل (اًمِمٕمر واًمٙمٝم٤مٟم٦م) سم٤ممجـ ذم اًمٕم٘مةؾ اًمٕمةري ،وُمة٤م ارشمةٌط هبةام ُمةـ اقمت٘مة٤مد
ــــــ
( )2در شمٕم٤مرض اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ ،اسمـ شمٞمٛمٞم٦م.235/2 ،
(ُ )1مٗمٝمقم اًمٜمصٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.11 ،12
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اًمٕمري سم٢مُمٙم٤مٟمٞم٦م آشمّم٤مل سملم اًمٌنم وامجـ ﻫق إؾم٤مس اًم ٘م٤مذم ًمٔمة٤مﻫرة اًمةقطمل اًمةديٜمل
ذاا٤م ...وﻫذا يمٚمف ي١ميمد أن فم٤مﻫرة اًمقطمل  -اًم٘مرآن  -مل شمٙمـ فم٤مﻫرة ُمٗم٤مرىم٦م ًمٚمقاىمةع أو
مت ةةؾ وصمٌةة٤م قمٚمٞمةةف أو دمةة٤موزا ًم٘مقاٟمٞمٜمةةف ،سمةةؾ يم٤مٟمةة٧م ضمةةز ا ُمةةـ ُمٗمةة٤مﻫٞمؿ اًم ٘م٤مومةة٦م وٟم٤مسمٕمةة٦م ُمةةـ
()8

ُمقاوٕم٤ما٤م وشمّمقراا٤م" ُمـ ﻫٜم٤م ٓ ومرق سملم اًمٜمٌل وآطم٤مد اًمٜمة٤مس ،وٓ ومةرق سمٞمٜمةف وسمةلم
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اًمنمة َوإِ َّٓ
اًمً٤مطمر" َّإٓ ُم ْـ ِضم َٝم٦م ُطم ًْ ِـ ا ًْم َ٘م ّْمد َوم٢مِ َّن اًمٜمٌَِّ َّل َي ْ٘مّمدُ ْ َ
اخل ْ َػم َو َّ
اًمًة٤مطم َر َي ْ٘مّمةدُ َّ َّ
ْةذبًَ 6مٙمِةـ اًمً ِ
ِ
َومٚمِ ُٙم ٍّؾ ُِمٜمْٝمام َظمق ِار ُق ِﻫل ِقمٜمْدَ ﻫؿ ُىمقى َٟم ْٗمً٤مٟمِٞم ٌ٦م ويمِ َال ُ ِ
ة٤مطم َر
هة٤م قمٜمْةدَ ُﻫ ْؿ َيٙم ُ
َ َّ َ
ُ ْ َ
َُ َ
َّ َّ
َ
َ
يٙم ِْذب ًم ِ ْٚمٕم ُٚمق وا ًْم َٗمً ِ
٤مد َواًمٜمٌَِّ ُّل ِقمٜمْدَ ُﻫ ْؿ َيٙم ِْذ ُب ًم ِ ْٚم َٛم ّْم َٚم َك ِ٦م 6إ ْذ َمل ْ ُي ْٛمٙمِٜمْ ُف إ َىم٤م َُم ُ٦م ا ًْم َٕمةدْ ِل ومِةٞم ِٝم ْؿ
َ ُ ُ م َ َ
ِ ِ ()3
ب" .
َّإٓ سمِٜم َْق ٍع ُِم ْـ ا ًْمٙمَذ

ثاىٔا :مْقفُ مً الْحٕ:
اًمٙمالم اإلال ،اًمقطمل ،اًمٜمص اًم٘مرآين ،اًمرؾم٤مًم٦م ،اًمٌالغ ،ﻫذه اعمّمٓمٚمك٤مت اًمداًم٦م
قمغم اًمتٜمزيؾ اًمذي سمٚمٖمف اًمرؾمةقل اًمٙمةريؿ إمم أُمتةف وﻫةل اًمتةل ؾمةؽماوم٘مٜم٤م ذم ﻫةذا اعمٌكة٨م
ًمٚمتٕمر قمغم ُمقىمػ ٟمٍم أسمق زيد ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ.
وطمتك يتْم ُمقىمػ ٟمٍم أسمق زيد ُمـ اًمقطمل ٓسمد ُمـ اؾمتٕمراض شمراصمف اًمٗمٙمةري
 3002حبث
 002حبث
 2حبث

ُمٜمذ سمداي٤مت ـمرطمفُ ،مرورا سم٤مًمًج٤مٓت سمٞمٜمف وسملم خم٤مًمٗمٞمةف ،واٟمتٝمة٤م سم٤مؾمةت٘مرار اًمٗمٙمةرة ذم
صقرا٤م اًمٗمٚمًٗمٞم٦مً .مٕمؾ أىمدم ُم٤م ـمرطمف ٟمٍم أسمق زيد قمـ ُمقىمٗمةف ُمةـ اًمةقطمل ﻫةق يمالُمةف
()2

ذم يمت٤مسمف (ُمٗمٝمقم اًمٜمص) ُمـ أن (اًمٜمص ذم طم٘مٞم٘متف وضمةقﻫره ُمٜمةت٩م صم٘مة٤مذم) .وىمةد أصمة٤مر
ﻫةةذا اًمٙمةةالم ردود أومٕمةة٤مل ُمتٌ٤ميٜمةة٦م سمةةلم اًم٘مٌةةقل واًمةةرومض ،وإن يمةة٤من ُمقىمةةػ اًمةةرومض
وآقمؽماض قمغم يمةقن اًم٘مةرآن "ُمٜمتجة٤م صم٘م٤مومٞمة٤م" ﻫةق اًمةرأي إؿمةٝمر وإسمةلم ذم ُمرطمٚمة٦م
اًمٜمزاع اًمٗمٙمري سملم ٟمٍم أسمق زيد وظمّمقُمف ؾمقا ذم ُمٍم أو ظم٤مرضمٝم٤م ،إن (اًمٜمص) قمٜمةد
ــــــ
(ُ )2مٗمٝمقم اًمٜمصٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.43
( )1جمٛمقع ومت٤موى ؿمٞمخ اإلؾمالم.214/25 ،
(ُ )4مٗمٝمقم اًمٜمص دراؾم٦م ذم قمٚمقم اًم٘مرآنٟ ،مٍم طم٤مُمد أسمق زيد ص.13
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ٟمٍم أسمق زيد ُمٜمتَ٩م صم٘م٤مذم وًمٙمٜمف ذم ٟمٗمس اًمقىم٧م ُمٜمتِ٩م ،ومٙمقٟمف ُمٜمتج٤م (سم٤مًمٗمت ) ُمةـ طمٞمة٨م
شمِمٙمٚمف ،ويمقٟمف ُمٜمتج٤م ( سم٤مًمٙمن) طملم يًةت ٛمر ىمةقاٟملم إٟمتة٤مج اًمدًٓمة٦م ويًة٤مﻫؿ ذم شمٖمٞمةػم
اًم ٘م٤موم٦م وإقم٤مدة شمِمٙمٞمٚمٝم٤م .إن ٟمٍم أسمق زيد يٕمتؼم يمقن اًمٜمص ُمٜمتج٤م صم٘م٤مومٞم٤م ىمْمٞم٦م سمدهيٞمة٦م ٓ
حتت٤مج إلصمٌ٤مت ،ذًمؽ ٕن اًمٜمص اًم٘مةرآين يمةام ي٘مةقل( :شمِمةٙمؾ ذم اًمقاىمةع واًم ٘م٤مومة٦م ظمةالل
()8

ومؽمة شمزيد قمغم قمنميـ قم٤مُم٤م) وُمٕمٜمك شمِمٙمؾ اًمٜمّمقص (اًم٘مرآن) و(احلةدي٨م) أي ُمةـ
ضمٝم٦م "وضمقدﻫ٤م اعمتٕملم ذم اًمقاىمع واًم ٘م٤موم٦م سم٘مٓمع اًمٜمٔمر قمـ أي وضمقد ؾم٤مسمؼ اام ذم اًمٕمٚمةؿ
()3

اإلال أو ذم اًمٚمقح اعمكٗمقظ" .
ﻫذا اًمقضمقد اًمذي يتكدث قمٜمف ٟمٍم أسمق زيد ُمرشمٌط سمة٤مًمقاىمع ذم صةقرشمف اًمزُم٤مٟمٞمة٦م
واعمٙم٤مٟمٞم٦م ذم سمٕمده إٟمٓمقًمقضمل ،وسم٤مًم ٘م٤مومة٦م ذم سمٕمةدﻫ٤م إسمًةتٛمقًمقضملً ،مةذًمؽ ﻫةق يٕمةؼم
قمـ ﻫذيـ امج٤مٟمٌلم ويًتٛمد ُمٜمٝمام طمْمقره ُمـ ظمةالل ُمة٤م يٓمرطمةف ويٕم٤ممجةف ،وًمةقٓ ﻫةذا
اًمقاىمع وﻫذه اًم ٘م٤موم٦م مل يٙمـ ﻫٜم٤م ٟمص ُمةـ إؾمة٤مس .إن "اعمخ٤م َـمة٥م" ذم ﻫةذه اًمرؾمة٤مًم٦م
اًمًاموي٦م أو "اعمٌ َٚمغ" ﻫق اإلٟمً٤من اًمذي يٛمتٚمةؽ ٟمٔم٤مُمةف اًمٚمٖمةقي اخلة٤مص سمةف ،وﻫةق ٟمٗمةس
اًمٜمٔم٤مم اًمٚمٖمقي ًمٚمٜمص اعمٜمزل قمٚمٞمةف ،يمةام أن اًمٚمٖمة٦م ﻫةل ُمريمةز ﻫةذا اإلـمة٤مر اًم ٘مة٤مذم اًمةذي
يٜمتٛمل إًمٞمف اإلٟمًة٤من وﻫةذا ينمةح ُمةدى احل٤مضمة٦م ًمقضمةقد "وؾمةٞمٓملم" ذم ُمرطمٚمة٦م شمٜمزيةؾ
 3002حبث
 002حبث
 2حبث

اًم٘مرآن قمغم اًمٌنم "اعمٚمؽ" و"اًمٜمٌل"  ةة (إهن٤م رؾم٤مًم٦م اًمًةام إمم إرض ًمٙمٜمٝمة٤م ًمٞمًة٧م
رؾمة٤مًم٦م ُمٗم٤مرىمةة٦م ًم٘مةةقاٟملم اًمقاىمةةع سمٙمةةؾ ُمةة٤م يٜمةتٔمؿ ذم ﻫةةذا اًمقاىمةةع ُمةةـ أسمٜمٞمةة٦م وأهٝمةة٤م اًمٌٜمةة٤م
()2

اًم ٘م٤مذم) .
يةةدقمؿ أسمةةق زيةةد ﻫةةذا اًمتقضمةةف ٟمكةةق اعمخ٤مـمةة٥م أن اًمةةٜمص اًم٘مةةرآين سمٓمٌٞمٕمتةةف يٜمكةةق
سم٤مدم٤مﻫف ،ويتقضمف سم٤محلدي٨م إًمٞمف ،وذًمؽ ٕن اًم ٘م٤موم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ىمٌؾ ٟمزول اًم٘مةرآن شم٠مظمةذ ﻫةذا
ــــــ
(ُ )2مٗمٝمقم اًمٜمصٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.13
( )1اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.11
( )4اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.12
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آدم٤مه ،وٓ شمريمز يم ػما قمغم اعمتٙمٚمؿ،

()8

الباب الجاني

ًمذًمؽ يّمٌ اًمؽميمٞمز قمغم ُمّمدر اًمةٜمص وىم٤مئٚمةف

وم٘مط ،إﻫدارا ًمٓمٌٞمٕم٦م اًمٜمص ذاشمف ،وإﻫدارا ًمقفمٞمٗمتف ذم اًمقاىمع .ورسمام يٙمرس ﻫذا اًمتٌ٤مقمةد
وﻫذا اإلﻫدار ًمٚمقاىمع ذم ٟمٔمر أسمق زيد شمّمةقر وضمةقد ظم ًٓمةل طم٘مٞم٘مةل ًمٚم٘مةرآن ذم "اًمٚمةقح
اعمكٗمقظ" وذًمؽ سمتكقيٚمف ُمـ ٟمص ًمٖمقي دال ،إمم ي ُم٘مدس ُمٗمروض سم٘مةقة إاٞمة٦م ٓ
ىمٌؾ ًمٚمٌنم هب٤م.

()3

ﻫةةذا اًمقضمةةقد اخلٓمةةل يٗمةةؽمض أن اًمةةٜمص ُمةةدون ومٞمةةف سم٤مًمٚمٖمةة٦م اًمٕمرسمٞمةة٦م اًمٗمّمةةكك،
ويٓمرح ٟمٍم أسمق زيد يمالم سمٕمةض اعمتّمةقوم٦م ،ويٜم٘مةؾ قمةـ اًمٖمةزازم وصةػ ﻫةذا اًمقضمةقد
()2

اخلٓمل سم٠من يمؾ طمر ومٞمف ُم ؾ "ضمٌؾ ىم٤م " اعمقصق سم٠موص٤م أؾمةٓمقري٦م ذم سمٕمةض
إطم٤مدي٨م اعمقوققم٦م ،يرى ٟمٍم أن ﻫذا اًمتّمقر أوٗمك ُمٌ٤مًمٖمة٦م ٓومتة٦م ذم ىمداؾمة٦م اًمةٜمص
واٟمت٘مؾ سمف ُمـ يمقٟمف ٟمّم٤م ًمٖمقي٤م إمم ٟمص أؾمٓمقري شمّمقيري ؾمٞمٛمٞمقـمٞم٘مل سمقصػ اًمةٜمص
أي٘مقٟم٦م،

()3

وشمٌ٤مقمد سمف قمـ جم٤مل اًمدًٓم٦م اًمٚمٖمقي٦م.

()4

إن "ُم٤م ورد ذم اًم٘مرآن قمـ " اًمٚمقح اعمكٗمقظ" جي٥م أن يٗمٝمؿ ومٝمام جم٤مزي٤م ةة ٓ ومٝمام
ــــــ
( )2يتْم ﻫذا ُمـ ظمالل دوران أدوات اًمٜمدا ومٞمف ،ؾمقا يم٤من اعمٜم٤مدى 6اًمٜم٤مس ،أو اًمةذيـ آُمٜمةقا ،أوسمٜمةل آدم ،أو
 3002حبث
 002حبث
 2حبث

اًمٙم٤مومرون ...اٟمٔمر ُمٗمٝمقم اًمٜمص .13
(ُ )1مٗمٝمقم اًمٜمصٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص 13واٟمٔمرص 31وص .23 ،22
( )4طمرو اًم٘مرآن ذم اًمٚمقح اعمكٗمةقظ احلةر ُم ةؾ ضمٌةؾ ىمة٤م  ،ﻫةذا يمةالم اًمًةٞمقـمل ذم اإلشم٘مة٤من ،وٟمًةٌف إزم
سمٕمةةض أﻫةةؾ اًمٕمٚمةةؿ سمةةدون أن يًةةٛمل أطمةةدا .ىمةة٤مل اًمًةةٞمقـمل :وذيمةةر سمٕمْمةةٝمؿ أن أطمةةر اًم٘مةةرآن ذم اًمٚمةةقح
اعمكٗمقظ ،يمؾ طمر ُمٜمٝم٤م سم٘مةدر ضمٌةؾ ىمة٤م  ،وأن حتة٧م يمةؾ طمةر ُمٜمٝمة٤م ُمٕمة٤مين ٓ حيةٞمط هبة٤م إٓ اهلل.ذيمةره
اًمًٞمقـمل ذم اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن ،اًمٜمقع اًمً٤مدس قمنم ذم يمٞمٗمٞم٦م إٟمزاًمف ،اعمً٠مًم٦م اًم ٤مٟمٞم٦م ذم يمٞمٗمٞمة٦م اإلٟمةزال
واًمقطمل.221/2 ،ط دار اًمٙمت٤مب اًمٕمري ؾمٜم٦م 2325ﻫة ،وﻫذا يمالم ٓ حيةت٩م سمةف ومٚمةؿ يةرد ذم طمةدي٨م قمةـ
رؾمقل اهلل  وٓ ذم أصمر قمـ اًمّمك٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم ،ومل يٜمً٥م ٕي ُمـ أﻫؾ اًمٕمٚمؿ.
(ُ )3مع أن ٟمٍم ﻫٜم٤م يٕمؽمض قمغم يمقن اًمٜمص قمٌ٤مرة قمـ أي٘مقٟمف إٓ أٟمف ٓطم٘م٤م ضمٕمٚمف يمذًمؽ يمام ووةكٜم٤م ذًمةؽ ذم
ُمٌك٨م اًمٔم٤مﻫر طمٞم٨م ص٤مر دآ سم٤معمٕمٜمك اًمًٞمٛمٞمقـمٞم٘مل.
( )1اٟمٔمر ُمٗمٝمقم اًمٜمصٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.33 ،34 ،31
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طمرومٞم٤م ةة ُم ؾ (اًمٙمر ) و(اًمٕمرش) ...اًمخ .وًمٞمس ُمٕمٜمك طمٗمظ اهلل ً مٚم٘مرآن طمٗمٔمف ذم
اًمًام ُمدوٟم٤م ذم اًمٚمقح اعمكٗمقظ ،سمؾ اعم٘مّمةقد طمٗمٔمةف ذم ﻫةذه احلٞمة٤مة اًمةدٟمٞم٤م ،وذم ىمٚمةقب
()8

اعم١مُمٜملم سمةف " ...ﻫةذا ُمة٤م يةؼمر سمةف ٟمٍمة أسمةق زيةد احل٤مضمة٦م ًمٚمتٛمًةؽ سمة٤مًمقاىمع ذم اًمةٜمص
اًم٘مرآين سمؾ واقمتٌ٤مره ُمٜمتج٤م ُمـ ظمالل صم٘م٤مومتف ،ويدقمؿ أسمق زيد ﻫذا اًمرأي سم٠من اًمٜمص ٟمٗمًف
راقمك اًمقاىمع ومل حيٞمده ذم ـمرطمف ،وًمةٞمس أدل قمةغم ذًمةؽ ُمةـ متة٤مي اًمةٜمص اًم٘مةرآين ُمةع
شمٕمدد اجة٤مت اعمجتٛمةع ،وذًمةؽ ُمةـ ظمةالل ىمْمةٞم٦م ( إطمةر اًمًةٌٕم٦م) ومٝمةذه اؾمةتج٤مسم٦م
ًمٚمقاىمةةع ُمةةـ ظمةةالل اًمتٚم٘مةةل اًمِمةةٗمٝمل ًمٚمةةٜمص ُمراقمةة٤مة ًمقاىمةةع اًمتٕمةةدد اًمٚمٖمةةقي ذم امجزيةةرة
()3

اًمٕمرسمٞم٦م .وُمـ ضمقاٟم٥م ُمراقم٤مة اًمٜمص ًمٚمقاىمع أيْم٤م وضمقد (اًمٜمًخ) ذم اًم٘مةرآن اًمٙمةريؿ
"وإذا يم٤من اًمٜمص ذم ُمٗمٝمقُمف إؾم٤م

ُمـ طمٞم٨م يمقٟمف وطمٞم٤م اٟمٓمٚمةؼ ُمةـ طمةدود ُمٗمة٤مﻫٞمؿ

اًمقاىمع ،ومال ؿمؽ أٟمف ذم شمٓمقره يم٤من ٓسمد أن يراقمل ﻫذا اًمقاىمع ،وٓ يّم أن يٙمقن ﻫذا
اًمٗمٝمؿ حمجقسم٤م سمتّمقر أن اهلل ٓ جيقز قمٚمٞمف اًمتٖمٞمػم." ...

()2

ﻫٙمذا ارشمٌط اًمٜمص سم٤مًمقاىمع شمِمٙمال وشمِمٙمٞمال ،إٟمت٤مضم٤م واؾمتٛمدادا ،سمكٞم٨م ٓ يٛمٙمـ
ًمٚمٜمص أن يٜمٗمؽ قمٜمف ٕٟمف ُمٌدأه احل٘مٞم٘مل" ،اًمقاىمع إذن ﻫق إصةؾ وٓ ؾمةٌٞمؾ إلﻫةداره،
ُمةـ اًمقاىمةع شمٙمةةقن اًمةٜمص ،وُمةةـ ًمٖمتةف وصم٘م٤مومتةف صةةٞمٖم٧م ُمٗم٤مﻫٞمٛمةف ،وُمةةـ ظمةالل طمريمتةةف
 3002حبث
 002حبث
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سمٗمٕم٤مًمٞم٦م اًمٌنم شمتجدد دًٓمتف ،وم٤مًمقاىمع أوٓ ،واًمقاىمع صم٤مٟمٞم٤م ،واًمقاىمع أظمػما".

()3

شمٙمقن اًمٜمص ُمـ اًمقاىمع يٕمٜمل شمِمٙمٚمف ُمـ ظمالًمف ،وﻫةل قمٛمٚمٞمة٦م ضمدًمٞمة٦م
واعمٕمٜمك أن ّ
سمةةلم اًمةةٜمص واًمقاىمةةع 6يتٌةة٤مدٓن ومٞمةةف دور اًمٗم٤مقمٚمٞمةة٦م ،ومةة٤مًمٜمص ذم ُمرطمٚمةة٦م شمِمةةٙمٚمف يٙمةةقن
"ُمٜمٗمٕمال" وذًمؽ ُمـ ظمالل آًمٞمة٤مت اًمٚمٖمة٦م ،وذم ُمرطمٚمة٦م شمِمةٙمٞمٚمف ًمٚم ٘م٤مومة٦م يٙمةقن (ومة٤مقمال)
ــــــ
( )2اًمتٗمٙمػم ذم زُمـ اًمتٙمٗمػم وةد امجٝمةؾ واًمزيةػ واخلراومة٦مٟ ،،مٍمة أسمةق زيةد ،اًمٓمٌٕمة٦م اًم ٤مٟمٞمة٦مُ ،مٙمتٌة٦م ُمةدسمقزم،
اًم٘م٤مﻫرة ص.104 ،101 :
( )1اٟمٔمر ُمٗمٝمقم اًمٜمصٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.45
(ُ )4مٗمٝمقم اًمٜمصٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.210
(ٟ )3م٘مد اخلٓم٤مب اًمديٜملٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.202

311

نصز أبو سيد ومنوذى يف التعامل مع الرتاخ (دزاض٘ حتلٔلٔ٘ ىكدٓ٘)

الباب الجاني

"وم٤مًم ٘م٤موم٦م ﻫٜم٤م ٓ شمِمٙمؾ اًمٜمص ،سمؾ شمٕمٞمد ىمرا شمف ،وﻫل ُمـ صمةؿ شمٕمٞمةد شمِمةٙمٞمؾ دًٓمتةف ،وٓ
شمٕمٞمد شمِمٙمٞمؾ ُمٕمٓمٞم٤مشمةف اًمٚمٖمقية٦م".

()8

سمٛمٕمٜمةك أن اًمةٜمص اًم٘مةرآين ًمةٞمس ٟمّمة٤م وم٤مرهمة٤م شمٜمٓم٘مةف

()3

اًمٚمٖمةة٦م ومكًةة٥م وإن يمةة٤من يًةةتٛمد ُم٘مدرشمةةف اًم٘مقًمٞمةة٦م ُمةةـ اًمٚمٖمةة٦م ،ي٘مةةقل ٟمٍم ة أسمةةق زيةةد
(ُم٘مدرشمةةف ُمةةـ طمٞمةة٨م ﻫةةق ٟمةةص ُمقضمةةف ًمٚمٜمةة٤مس ذم ؾمةةٞم٤مق صم٘م٤مومةة٦م سمٕمٞمٜمٝمةة٤م ،وًمةةٞمس اعم٘مّمةةقد
()2

ُم٘مدرشمف ُمـ طمٞم٨م ـمٌٞمٕم٦م اعمتٙمٚمؿ سمف ،اهلل . )
وﻫ٤م ﻫق ذا أسمق زيد يتخٌط ذم ُمً٠مًم٦م اًمٚمٗمظ واعمٕمٜمك ًمدرضم٦م أٟمف يٚمٖمةل أطمةده٤م قمةغم
طمً٤مب أظمر وم٤معم٘مةدرة اًم٘مقًمٞمة٦م اًمتةل يتكةدث قمٜمٝمة٤م يٕمٞمةدﻫ٤م إمم اًمةٜمص سم٤مقمتٌة٤مر اًمٜمة٤مس
اًمذيـ يتقضمف اخلٓم٤مب اؿ ،وًمٞمس سمكً٥م اعمتٙمٚمؿُ ،مع أن اعم٘مدرة اًم٘مقًمٞم٦م شمتٕمٚمؼ سم٤معمتٙمٚمؿ
ٓ سم٤معمتٚم٘مل ،وم٤معمتٚم٘مل ذم طم٤مًم٦م اؾمت٘مٌ٤مل وًمٞمس ذم طم٤مًم٦م إرؾم٤مل وٟمٓمؼ وطمدي٨م .وًمٙمـ أسمق
زيد طمتك ي٘مٞمؿ ُمنمةوقمف اًمتة٤مرخيل ٓ سمةد ًمةف أن يٗمةؽمض ﻫةذا اًمٗمّمةؾ ذم ـمٌٞمٕمة٦م اًمةٜمص
اًم٘مرآين يمام ﻫل قم٤مدشمف ذم ُمٜمٝمجف اًمتٚمٗمٞم٘مل.
وُم ع أٟمٜم٤م ٟمجد ٟمٍم يٍمح سم٠من ﻫذا اًمتٜمزيؾ جي٥م أٓ يٗمّمةؾ سمةلم ضم٤مٟمٌٞمةف 6إٓ أٟمةف
جيٕمؾ امج٤مٟمٌلم ًمٞمً٤م ُمتٕمٚم٘ملم سم٤مهلل وطمده وًمٙمٜمٝمام يتٕمٚم٘م٤من سمةة (اإلاةل) و(اإلٟمًة٤مين) ومةال
يرى أن يٗمّمؾ سمٞمٜمٝمام ومّمةال يمة٤مُمال ٕٟمٜمة٤م هبةذا ٟمتج٤مﻫةؾ طمٚم٘مة٦م اًمقصةؾ اًمتةل يٛمٙمةـ ُمةـ
 3002حبث
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ظمالا٤م اًمتخ٤مـم٥م سملم اهلل واإلٟمً٤من ،وﻫذه ـمٌٞمٕمة٦م شمٜمزيةؾ اًم٘مةرآن اًمٙمةريؿ ،وُمةـ ظمالاة٤م
شمتؿ قمٛمٚمٞم٦م اًمٗمٝمؿ واًمتٗمًػم.

()3

إن احلجةة٦م اًمتةةل يٚمجةة٠م إًمٞمٝمةة٤م أسمةةق زيةةد ذم أٟمًةةٜم٦م اًمةةٜمص أو اًمتٕم٤مُمةةؾ ُمٕمةةف يمٌ٘مٞمةة٦م
اًمٜمّمقص اًمٌنمي٦م ﻫل أن يمقن ُمّمدر اًمٜمص إاٞم٤م ٓ يٕمٜمل ظمروج اًمٜمص قمـ اًم٘مةقاٟملم
اًم ٤مسمت٦م ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمف يمٜمص ًمٖمقيُ 6م ٚمف ُم ؾ أي ٟمةص سمنمةيٕ ،ن اًمةقطمل قمٌة٤مرة قمةـ

ــــــ

(ُ )2مٗمٝمقُم٤م ًمٜمصٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.234
( )1سمٜم٤م قمغم شمٗمرىم٦م دي ؾمقؾمػم سملم اًمٚمٖم٦م واًمٙمالم ،وم٤مًمٜمص اًم٘مرآين ٟمص يٛمتٚمؽ يمالُم٤م.
( )4اًمٜمص واًمًٚمٓم٦م واحل٘مٞم٘م٦مٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.42
(ٟ )3م٘مد اخلٓم٤مب اًمديٜملٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.23
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رؾم٤مًم٦م ُمقضمٝم٦م عمتٚمؼ اضمتامقمل شم٤مرخيل ،سمٚمٖم٦م اضمتامقمٞمة٦م شم٤مرخيٞمة٦م ٓ ،يٛمٙمةـ أن ٟمكٚمةؾ ﻫةذه
اًمٚمٖم٦م إٓ قمـ ـمريؼ اعمٜم٤مﻫ٩م اًمٌنمي٦م.
وطمتك امج٤مٟم٥م اإلقمج٤مزي ذم اًم٘مرآن ًمٞمس ُمؼمرا قمٜمةده ًمٕمةدم اًمتٕم٤مُمةؾ ُمٕمةف يمٌ٘مٞمة٦م
اًمٜمّمقص إدسمٞم٦م ،وُمـ اًمقﻫؿ اقمتٌ٤مر (اإلقمج٤مز) ﻫق اعم٤مٟمع ُمةـ متٙمةلم اعمٜمة٤مﻫ٩م اًمٌنمةي٦م
ذم حتٚمٞمؾ اًمٜمص اًم٘مرآين ،وًمٙمٜمف يٌ٘مك وﻫةؿ ذم همةػم حمٚمة٦مٕ ،ن ـمٌٞمٕمة٦م اإلقمجة٤مز ٓ شمٜمٗمةؽ
قمةةـ اإلقمجةة٤مز اًمٚمٖمةةقي واًمٌالهمةةل ذم اًم٘مةةرآن اًمٙمةةريؿ.

()8

ويتٜم٤مؾمةةك أسمةةق زيةةد ضمقاٟمةة٥م

اإلقمج٤مز اعمتٕمددة واًمتل ٓ يٛمٙمـ طمٍمﻫ٤م ذم اإلقمج٤مز اًمٌٞم٤مين وم٘مط ومٗمةل اًم٘مةرآن إقمجة٤مز
شمنميٕمل وقم٘مدي وقمٚمٛمل وٟمٗميس إمم همػم ذًمؽ ُمـ وضمقه اإلقمج٤مز.
واًمٜمتٞمج٦م اًمتل يٜمتٝمل إًمٞمٝم٤م أسمق زيد أن اًمةٜمص اًم٘مةرآين ىمةد "شم٠مٟمًةـ" ُمٜمةذ دمًةد ذم
اًمتةة٤مريخ واًمٚمٖمةة٦م وأصةةٌ ُمقضمٝمةة٤م ًمٚمٌنم ة سمٛمٜمٓمقىمةةف وُمدًمقًمةةف ذم واىمةةع شمةة٤مرخيل حمةةدد

()3

وسم٤مًمت٤مزم يٙمقن اًم٘مرآن ٟمّم٤م ديٜمٞم٤م صم٤مسمت٤م ُمـ طمٞم٨م ُمٜمٓمقىمف ،وًمٙمٜمف ُمةـ طمٞمة٨م ُمٗمٝمقُمة٦م ٟمةص
ُمتكر ُمتٕمدد اًمدٓٓت ،ذًمؽ أن اًم ٤مسم٧م ُمـ صٗم٤مت اهلل ،أُم٤م اًمٜمًةٌل اعمتٖمةػم ومٝمةق ُمةـ
صٗم٤مت اإلٟمً٤مين ،وﻫذا ُمٕمٜمك (شم٠مٟمًٜمف).
يدقمؿ ﻫذا قمٜمده أن اًمٜمص اًم٘مرآين سمٛمجرد ىمرا ة اًمٜمٌل ًمف حلٔمة٦م اًمةقطمل حتةقل ُمةـ
 3002حبث
 002حبث
 2حبث

يمقٟمف "ٟمّم٤م إاٞم٤م وص٤مر ومٝمام ٟمّم٤م إٟمً٤مٟمٞم٤م ٕٟمف حتقل ُمـ اًمتٜمزيؾ إمم اًمت٠مويؾ".

()2

يمؾ ﻫذا

ﻫةةذا يةةدًمٜم٤م قمةةغم "أن اًمةةقطمل فمةة٤مﻫرة شم٤مرخيٞمةة٦م ٓ ،جمةة٤مل ٟٓمتةةزاع ًمٖمتةةف ُمةةـ ؾمةةٞم٤مق سمٕمةةدﻫ٤م
()3

آضمتامقمل" .وي١ميمد أسمق زيد سم٠من اًم٘مقل سم٠مٟمف "شم٤مرخيل" ٓ يٕمٜمةل يمقٟمةف "زُمة٤مين" 6وٓ
يٕمٜمل اًم٘مقل سم٠مٟمف ُمٜمت٩م صم٘م٤مذم أن اعم٘مدس ىمد "شم٠مٟمًـ" وم٤معم٘مدس ؾمٞمٌ٘مك ُم٘مدؾم٤م ،أُم٤م اًمٚمٖمة٦م
ــــــ
( )2اٟمٔمر اخلٓم٤مب واًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.122
(ٟ )1م٘مد اخلٓم٤مب اًمديٜملٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص 45واٟمٔمر ذم إصمرا ﻫذا اعمٕمٜمك ٟمٗمس اعمرضمع ص 103واٟمٔمةر اًمةٜمص
واًمًٚمٓم٦م واحل٘مٞم٘م٦م ص 5وص .51
(ٟ )4م٘مد اخلٓم٤مب اًمديٜملٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.200 ،55
( )3اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.30
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(أي ًمٖمة٦م اًم٘مةرآن) ومٝمةل ًمٞمًةة٧م ُم٘مدؾمة٦م ،وٓ ُمٜم ًزًمة٦م ،وﻫةذا ﻫةةق اًمٗمةرق سمةلم ًمٖمة٦م اًم٘مةةرآن
ورؾم٤مًم٦م اًم٘مرآن.
ي٘مقل أسمق زيدً" :م٘مد اٟمٗمت أُم٤مُمل أومؼ يٗمٙمؽ إؾمٓمرة اًمتل رسمٓم٧م رسمٓمة٤م قمْمةقي٤م
شم٤مُمةة٤م سمةةلم ًمٖمةة٦م اًم٘مةةرآن ورؾمةة٤مًم٦م اًم٘مةةرآنُ ،متقهةة٦م أن ًمٖمةة٦م اًم٘مةةرآن ﻫةةل ٟمٗمًةةٝم٤م ُم٘مدؾمةة٦م
()8

وُمٜمزًم٦م" .
يٕمقد أسمق زيد ًمٞم١ميمد أن اًمت٤مرخيٞمة٦م "ُمٗمٝمةقم ٓ يٕمٜمةل دائةام اًمزُم٤مٟمٞمة٦م ،سمةؾ يٕمٜمةل أٟمٜمة٤م
ُمٚمزُمقن سم٤مؾمتٕم٤مدة اًمًٞم٤مق اًمت٤مرخيل ًمٜمزول اًم٘مرآن ُمـ أضمةؾ أن ٟمةتٗمٝمؿ ُمًةتقي٤مت اعمٕمٜمةك
وآوم٤مق اًمدًٓم٦م ،ومٜمًتٓمٞمع اًمتٛمٞمٞمز ذم جم٤مل إطمٙمة٤مم واًمتنمةيٕم٤مت سمةلم ُمًةتقي٤مت مل يٜمتٌةف
()3

إًمٞمٝم٤م أؾمالومٜم٤م" ٕن اًمزُم٤مٟمٞم٦م شم٘مػ قمٜمد اًمٚمكٔم٦م وحتٌس ٟمٗمًٝم٤م ومٞمٝم٤م ،أُم٤م اًمت٤مرخيٞمة٦م ومٚمٝمة٤م
صػمورة آؾمتٛمرار واًمتكقل.

()2

يٗمؽمض ٟمٍم أسمق زيد إن إصمٌ٤مت إاٞم٦م اًم٘مةرآن يٛمٜمٕمٜمة٤م ُمةـ شمٗمًةػمه وومٝمٛمةف ويمةقن
اًمٜمص اًم٘مرآين همػم ُمًتٖمٚمؼ قمغم إومٝم٤مم يٕمقد ذم ٟمٔمر أسمق زيد ًمٕمدم إوٗم٤م اإلاٞمة٦م قمٚمٞمةف،
وسم٤مًمت٤مزم يٛمٙمٜمٜم٤م أن ٟمتٕم٤مُمؾ ُمٕمف يم٠مي ٟمص آظمر .أُم٤م إن يم٤من إاٞم٤م ،ومٝمذا يًتٚمزم أٓ يٛمٙمٜمٜمة٤م
اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمف إٓ وومؼ ُمٜم٤مﻫ٩م همػم سمنمي٦م ،وذًمؽ سمًٌ٥م ـمٌٞمٕمتةف اإلاٞمة٦م ،طمٞمٜمٝمة٤م ًمةـ يٗمةؽ
 3002حبث
 002حبث
 2حبث

ؿمٗمرة اًمٜمص اعم٘مدس إٓ أؿمخ٤مص وﻫٌٝمؿ اهلل ﻫذه اعمٞمزة ،وﻫذا مت٤مُم٤م ُم٤م ي٘مقًمف اعمتّمقوم٦م.
()3

وًمٙمـ إُمٙم٤مٟمٞم٦م حتٚمٞمؾ اًمٜمص وشمٗمًةػمه ًمٞمًة٧م اشمٗم٤مىمٞمة٦م وٓ اٟمٓمٌ٤مقمٞمة٦م ،ذًمةؽ ٕن "ًمٖمة٦م

اًمةةٜمص وإن يم٤مٟمةة٧م شمًةةتٛمد ُمرضمٕمٞمتٝمةة٤م ُمةةـ اًمٚمٖمةة٦م إم (اًمٚمًةة٤من) وم٢مهنةة٤م ًمٖمةة٦م ذات ٟمٔمةة٤مم
ــــــ
( )2اٟمٔمر :طمقار حمٛمد قمكم إشم٤م  " ،اًم٘مرآن ٟمص شم٤مرخيل وصم٘م٤مذم" ُمٚمكؼ ضمريدة اًمٜمٝم٤مر اًم ٘م٤مذم "دُمِمؼ" (قمدد
اخلٛمٞمس  23أيمتقسمر .)1001
( )1دوائر اخلق  :ىمرا ة ذم ظمٓم٤م سم٤معمرأةٟ ،،مٍم أسمق زيد ،ص.22
( )4طمقار ٟم٤مدر اعمؽمو ُمٕمدٟ .مٍم أسمق زيد ضمريدة اًمقىم٧م اًمٌكريٜمٞم٦م  1ومؼماير 1020م.
( )3اٟمٔمر ٟم٘مد اخلٓم٤مب اًمديٜملٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص 105واٟمٔمر ُمٗمٝمقم اًمٜمصٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.34 ،31
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()8

ظم٤مص"  .ويقؾمع أسمق زيد ومْم٤م اًمٚمٖم٦م ٕن ا٤م ـم٤مسمٕمٝم٤م اخل٤مص ،وسمٜم٤مئٝم٤م اعمتٙم٤مُمؾ ،ومٝمةل
ٓ شم٘مةةػ قمٜمةةد طمةةدود اًمدًٓمةة٦م اًمٚمٗمٔمٞمةة٦م اعمتٗمةةؼ قمٚمٞمٝمةة٤م قمةةـ ـمريةةؼ اعمقاوةةٕم٦م وٟم٘مٚمٝمةة٤م
ًمالصةةٓمالح اًمنمةةقمل ،وًمٙمٜمٝمةة٤م شمةةذﻫ٥م ًمٚمٌٕمٞمةةد ُمةةـ طمٞمةة٨م اًمٌٜمةة٤م اًمٍم ةذم ،واًمّمةةقل،
واإلقمراي ،ومٝمل ُمٜمٔمقُم٦م ُمـ اًمدٓٓت ،وإٟمً٤مق ،واًم٘مقاٟملم ،شمتٕمٚمؼ سمٌٜمٞمة٦م اًمةٜمص وُمة٤م
يٛمٙمـ أن ي٘مدُمف ُمـ ظمالل ﻫذه اًمٚمٖم٦م اخلّمٌ٦م واعمتكريم٦م.

()3

إن أسمق زيد وسمٜم٤م قمغم شمٚمٗمٞم٘مٞمتف اعمٕمٝمةقدة يًةتخدم ﻫٜمة٤م اعمةٜمٝم٩م اًمٌٜمٞمةقي ُمةـ ظمةالل
اؾمتدقم٤م ـمرح امجرضمة٤مين ومٝمةق يةرى أن قمٌةد اًم٘مة٤مﻫر امجرضمة٤مين ىمةدم ذم ـمرطمةف ًم٘مةقاٟملم
اًمٜمص ُم٤م يٛمٙمـ أن يٙمقن سمداي٦م ُمالئٛم٦م عمقاصٚم٦م اًمٌك٨م ذم سمٜمٞم٦م اًمةٜمص ويمِمةػ اًم٘مةقاٟملم
اًمتل يتٙمقن ُمـ ظمالا٤م.
وإن يم٤من قمٌد اًم٘م٤مﻫر ىمد وىمػ قمٜمد ىمقاٟملم (ٟمكق امجٛمٚم٦م) وﻫق ُم٤م أؾمةامه (سم٘مةقاٟملم
اًمةةٜمٔمؿ) ومٞمجةة٥م قمةةغم اًمٌ٤مطمةة٨م أن يتكةةر سم٤مدمةة٤مه ُمًةةتقى اًمةةٜمص ذم صةةقرشمف إؿمةةٛمؾ.
()2

وٕن اًمٜمص اًمديٜمل اًمذي ﻫق ﻫد اًمدراؾم٦م واًمتكٚمٞمةؾ ٟمةص ًمٖمةقي 6ومةال يٛمٙمٜمٜمة٤م أن

ٟمخّمص ًمف ُمٜمٝمج٤م ظم٤مص٤م ًمدراؾمتف إٓ ُمـ ـمريةؼ دراؾمة٦م اًمٜمّمةقص إدسمٞمة٦م اًمتةل يٕمةد
اًمٜمص اًمديٜمل واطمدا ُمٜمٝم٤مُ ،مع آطمتٗم٤مظ ًمف سمتٛمٞمزه وظمّمقصٞمتف ،وسم٤مًمت٤مزم ومالسمد قمٜمد أسمق
 3002حبث
 002حبث
 2حبث

زيد ُمـ دراؾم٦م إؿمٙم٤مًمٞم٦م "اًمًةٞم٤مق" ذم سمٜمة٤م اًمةٜمص ،وذم إٟمت٤مضمةف ًمٚمدًٓمة٦مُ ،مةع إظمةذ ذم
آقمتٌ٤مر أن اًمٜمص اًم ٘م٤مذم ٟمص صمري قمغم ظمةال سم٘مٞمة٦م اًمٜمّمةقص إظمةرى ،وُمةـ أسمةرز
ُمًتقي٤مت اًمًٞم٤مق اعمِمةؽميم٦م واًمٕم٤مُمة٦م اًمتةل جية٥م اًمقىمةق قمٜمةدﻫ٤م ودراؾمةتٝم٤م" :اًمًةٞم٤مق
آضمتامقمةةل ،واًمًةةٞم٤مق اخلةة٤مرضمل" ،ؾمةةٞم٤مق اًمتخ٤مـمةة٥م" واًمًةةٞم٤مق اًمةةداظمكم " قمالىمةة٤مت
إضمزا " واًمًٞم٤مق اًمٚمٖمةقي "شمريمٞمة٥م امجٛمٚمة٦م واًمٕمالىمة٤مت سمةلم امجٛمةؾ" وأظمةػما ؾمةٞم٤مق
ــــــ
( )2اًمٜمص واًمًٚمٓم٦م واحل٘مٞم٘م٦مٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.122
( )1اٟمٔمر :اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.122
( )4اٟمٔمر  :اعمرضمع اًمً٤مسمؼ ص.52
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()8

اًم٘مرا ة أو ؾمٞم٤مق اًمت٠مويؾ" ﻫذه ُمًتقي٤مت اًمًٞم٤مق ذم اًمٜمص اًمٚمٖمقي أو اًم ٘م٤مذم سم٤مقمتٌة٤مر
أن اًمٜمص اًمةديٜمل ﻫةق ذم إصةؾ ٟمةص ًمٖمةقي ،وًمٙمةـ ﻫةذا ٓ يٕمٜمةل إهمٗمة٤مل ظمّمقصةٞم٦م
اًمٜمص اًمديٜملً 6مةٞمس سمًةٌ٥م ىم٤مئٚمةف أو ُمّمةدره ومكًة٥م 6سمةؾ أيْمة٤م ُمةـ ضمٝمة٦م اؾمةتٛمداده
خلّم٤مئّمف اًمٜمّمٞم٦م ُمـ طم٘م٤مئؼ سمنمي٦م دٟمٞمقي٦م،

()3

وقمغم طمد شمٕمٌػم ٟمٍم أسمق زيد (إن اًمٙمالم

اعم٘مةدس ٓ يٕمٜمٞمٜمة٤م إٓ ُمٜمةةذ اًمٚمكٔمة٦م اًمتةل متقوةةع ومٞمٝمة٤م سمنمةي٤م ...وﻫةةل ذم شم٘مةديرٟم٤م شمٚمةةؽ
()2

اًمٚمكٔم٦م اًمتل ٟمٓمؼ سمف حمٛمد ومٞمٝم٤م سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م) .
إن حمقر آﻫتامم سم٤مًمٜمص اًم٘مرآين قمٜمد أسمق زيةد ُمةرشمٌط سمة٤مًمٜمص اًمٚمٖمةقي ذم زُم٤مٟمٞمتةف
واضمتامقمٞمتف وشم٤مرخيٞمتف ،أُم٤م ُم٤م يتٕمٚمؼ سمة٤مًمٙمالم اإلاةل اًمةذي شمٙمٚمةؿ سمةف اهلل ،أي ذم وضمةقده
اًمًة٤مسمؼ قمةغم (اًمتٜمزيةؾ) ومٚمةٞمس حمةةؾ اًمدراؾمة٦م وٓ اًمتكٚمٞمةؾ ،وٓ يٛمٙمةـ ٕطمةد أن يٜمةةت٩م
ظمٓم٤مسم٤م قمٚمٛمٞمة٤م طمقًمةف إٓ وجيذسمةف إمم دائةرة اخلراومة٦م وإؾمةٓمقرة ،وذًمةؽ ًمٕمةدم اُمتاليمٜمة٤م
ًمألدوات اعمٕمرومٞم٦م وٓ اإلضمرائٞم٦م اذا اًمدرس.

()3

أُمةة٤م اًمٌ٤مطمةة٨م ومٙمةةؾ ُمةة٤م يٛمٙمٜمةةف ﻫةةق دراؾمةة٦م اًمةةٜمص اًمٚمٖمةةقي وحتٚمٞمٚمةةفُ ،مةةـ ظمةةالل
إدوات اًمتةل يٛمٚمٙمٝمةة٤م ،ذًمةؽ ٕن احلةةدي٨م طمٞمٜماةذ ؾمةةٞمٙمقن داظمةؾ اًمٚمٖمةة٦م وذم حمٞمٓمٝمةة٤م،
وًمٞمس ظم٤مرضمٝم٤م .ﻫذا ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م ُمقىمع اًم٘مرآن ُمـ اإلٟمًة٤من ،واًمقاىمةع ،واًم ٘م٤مومة٦م ،أُمة٤م ُمةـ
 3002حبث
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 2حبث

ٟم٤مطمٞم٦م ُمقىمع اًم٘مرآن ُمـ ضمٝم٦م ُمّمدره ،وصدىمف ،واعمتٙمٚمؿ سمف طم٘مٞم٘م٦م .وم٢من أسمق زيد ي٘مقل:
( اًم٘مرآن ىمٌؾ يمؾ ي وسمٕمد يمؾ ي ﻫةق اعمّمةدر اًمقطمٞمةد اًمةذي ٓ يتٓمةرق إًمٞمةف
()4

ؿمؽ يمٛمّمدر شم٤مرخيل ًمٕمٍم اًمٜمٌقة سمِم٘مٞمف اعمٙمل واعمدين) وذًمؽ ٕٟمف ٟمةص إاةل وﻫةق
ــــــ
( )2اًمٜمص واًمًٚمٓم٦م واحل٘مٞم٘م٦مٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.52
( )1اٟمٔمر :اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.53
( )4اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.53
( )3اٟمٔمر :اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.51
( )1آدم٤مه اًمٕم٘مكم ذم اًمتٗمًػم دراؾم٦م ذم ىمْمٞم٦م اعمج٤مز ذم اًم٘مرآن قمٜمد اعمٕمتزًم٦مٟ ،،مٍم أسمق زيد ،اعمريمز اًم ٘م٤مذم اًمٕمري
اًمٓمٌٕم٦م اًمً٤مدؾم٦م ُ1003مص .231
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سم٤مًمت٤مزم "رؾم٤مًم٦م ًمٖمقي٦م ٓ جيقز اعمً٤مس سمٛمٜمٓمقىمٝم٤م أو حتريٗمٝم٤م".

الباب الجاني

()8

أُمةة٤م إظمْمةة٤مع اًمةةٜمص ًمٚمتكٚمٞمةةؾ واًمدراؾمةة٦م ومألٟمةةف ٟمةةزل سمٚمٖمةة٦م اًمٌنمة ووومةةؼ ٟمٔمةة٤مُمٝمؿ
اًمٚمٖمقي ،وم٤معمٕمٜمل سم٤مًمدراؾمة٦م ﻫةق اًمٙمةالم ذم صةقرشمف اعمٕمروومة٦م اخل٤موةٕم٦م ًم٘مةقاٟملم اًمٙمةالم
اًمٌنمةةيُ ،مةةـ أضمةةؾ ومٝمةةؿ اًمرؾمةة٤مًم٦م اًمًةةاموي٦م ،أُمةة٤م ُمّمةةدره ومٝمةةق ظمةة٤مرج ٟمٓمةة٤مق اًمةةدرس
واًمتكٚمٞمؾٕ 6ن اهلل شمٕم٤ممم ًمٞمس ُمقوققم٤م ًمٚمدرس وٓ ًمٚمتكٚمٞمؾ.

()3

ويم٠من ٟمٍم ﻫٜم٤م طملم ي٘مقل سمة٠من اهلل ًمةٞمس ُمقوةققم٤م ًمٚمةدرس يقطمةد سمةلم اًمقضمةقد
واًمٙمٞمٗمٞم٦م ،ومٞمّمٌ اهلل ﻫق اًم٘مرآن واًم٘مرآن ﻫق اهلل ،وﻫذه ُمٖم٤مًمٓم٦م قم٘مٚمٞم٦م ٓ يٛمٙمـ ىمٌقا٤م.
إن ٟمٍم أسمق زيد يقىمع ٟمٗمًف ذم ُم٠مزق ُمـ اًمّمٕم٥م اخلةروج ُمٜمةف أو شمؼميةره سمِمةٙمؾ
ُمٜمٓم٘مل ُم٘مٌقل ،ومٝمق يريد أن يٛمٜم اًمٜمص اًم٘مةرآين يم٤مُمةؾ طم٘مةف اإلاةل ُمةـ ضمٝمة٦م اعمّمةدر
سم٤مقمتٌ٤مر أن اهلل ﻫق ىم٤مئٚمف ،وُمٜمزًمف ،وسم٤مقمتٌ٤مر أٟمف ُم٘مدس ،وُمٜمزه ،وٓ ي٠مشمٞمف اًمٌ٤مـمةؾ ُمةـ سمةلم
يديف وٓ ُمـ ظمٚمٗمف ،وذم ٟمٗمس اًمقىم٧م يريد أن ي١مٟمًةٜمف وخيْمةٕمف ًمٚمقاىمةع ،ويٕم٤مُمٚمةف يمة٠مي
ٟمص أدي آظمر خيْمع ًمٚمتكٚمٞمةؾ واًمٜم٘مةد وآقمةؽماض" ،ومٝمةق يٌ٘مةل قمةغم ُمٗمٝمةقم اًمةقطمل
ويريةةد ذم اًمقىمةة٧م ٟمٗمًةةف أن يٕمٛمةةؾ قمةةغم شمٙمةةقيـ وقمةةل قمٚمٛمةةل سمةة٤مًمؽماث 6يٜمٗمةةل اًمقضمةةقد
()2

اعم٤مورائل ًمٚمٜمص وي١مُمـ سمٛمّمدره اإلال" .
 3002حبث
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إن اًمتٛمًؽ سمة٤مًمقاىمع واإلرصار قمةغم أٟمةف اعمةدظمؾ ًمٗمٝمةؿ اًمةٜمص يتًةٌ٥م ذم إﻫةدار
"يمٞمٜمقٟم٦م اًمٜمص اًمٕمزيةزة قمةغم قم٘مةؾ أسمةق زيةد ،سم٤مظمتزاًمةف إمم جمةرد اٟمٕمٙمة٤مس ًمٚمقاىمةع 6سمٞمةٜمام
اًمٜمص ﻫق ذم احل٘مٞم٘م٦م ًمف يمٞمٜمقٟمتف اعمًت٘مٚم٦م وظمٓم٤مب ًمف وىم٤مئٕمٞمتف اًمتل ٓ ختتزل"

()3

إن اًمِمٌٝم٦م اًمتل يٌٜمل ٟمٍم أسمق زيد قمٚمٞمٝم٤م رأيف ذم سمنمةي٦م اًمةٜمص اًم٘مةرآين ﻫةل يمٞمةػ
ــــــ
(ُ )2مٗمٝمقم اًمٜمصٟ ،مٍم أسمق زيد.31 ،
( )1اٟمٔمر :اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.13
(ٟ )4م٘مد اًمٜمص ،قمكم طمرب ص.122
( )3اعمرضمع اًمً٤مسمؼ .121 ،
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الباب الجاني

شمؿ آشمّمة٤مل سمةلم اهلل  وسمةلم اإلٟمًة٤من اًمةذي ﻫةق اًمٜمٌةل ُ مةع اظمةتال اًمٜمٔمة٤مُمٞملم
اًمٚمٖمقيلم ًمٙمؾ ُمٜمٝمام ،أو سملم ضمؼميؾ  وسملم اًمٜمٌل ُ .مع أن ـمرق آشمّم٤مل ُمٕمروومة٦م
ُمـ ظمالل اًمٜمص اًم٘مرآين طمٞم٨م يتؿ قمؼم أطمدى وؾم٤مـم٤مت صمالث ،إُم٤م قمةـ ـمريةؼ اإلاة٤مم
يمام أوطمك ًمٚمٜمكؾ ،وٕم ُمقؾمك ،وًمٚمٛمالئٙمة٦م ،أو يٙمةقن ُمةـ ورا طمجة٤مب يمةام يمٚمةؿ اهلل
ُمقؾمةةك ذم ىمقًمةةف شمٕمةة٤ممم ( ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ) [سىر انقصض آير

 ]16أو يٙمقن قمـ ـمريؼ

إرؾم٤مل ُمٚمؽ يمريؿ ُمـ اعمالئٙم٦م وﻫل اًمٓمري٘م٦م اعمٕمرووم٦م ذم شمٜمزل اًم٘مرآن قمغم حمٛمد .

()8

ويٌ٘مك اًمً١مال ُمٓمروطم٤م قمٜمد أسمق زيدُ :م٤م ـمري٘م٦م ﻫذا آشمّم٤مل ويمٞمػ يةتؿ ُمةع أن
ﻫٜم٤م اظمتالوم٤م ذم إٟمٔمٛمة٦م ،واعمراشمة٥م اًمقضمقدية٦م،؟ ُمةع اًمٕمٚمةؿ أن اًمِمةٗمرة اعمًةتخدُم٦م ذم
ﻫذا اًمتالىمل ﻫل اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م .وصقرة اقمؽماض أسمق زيد يٌٞمٜمٝم٤م ُمـ وضمٝمة٦م ٟمٔمةره ٟم٘مة٤مش
اًمٕمٚمام ىمديام طمقل ﻫذه اإلؿمٙم٤مًمٞم٦م ،سمّمقرة خمتٚمٗم٦م قمةام يٓمةرح أن ذم اًمٕمٍمة احلة٤مرض،
طمٞم٨م يم٤من اًمً١مال اًمقارد طمٞمٜماذ ُم٤م اًمذي ٟمةزل سمةف ضمؼميةؾ  قمةغم اًمٜمٌةل ؟ ﻫةؾ ﻫةق
اًمٚمٗمةةظ واعمٕمٜمةةك؟ أم ﻫةةق اعمٕمٜمةةك وم٘مةةط ومتةة٧م اًمّمةةٞم٤مهم٦م ُمةةـ ىمٌةةؾ اًمٜمٌةةل  أو ُمةةـ ىمٌةةؾ
ضمؼميؾ؟ ويٗمؽمض ﻫذا اًمرأي إظمػم-أن اًمّمٞم٤مهم٦م مت٧م ُمـ ىمٌؾ ضمؼميةؾ -أن ًمٚمٛمالئٙمة٦م
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ٟمٔم٤مُم٤م ًمٖمقي٤م ﻫق ٟمٗمس اًمٜمٔم٤مم اًمٚمٖمقي اًمٕمري ،وطمتك ًمق ىمٚمٜم٤م هبةذا اًمةرأي إظمةػم 6ومالسمةد
()3

أن يٙمقن ﻫذا اًمقطمل ىمد حتقل إمم اًمٜمٔم٤مم اًمٚمٖمقي سمٕمد أن مل يٙمـ يمذًمؽ .
ي٘مقل أسمق زيد" :وٓؿمؽ ذم أن ُم ؾ ﻫذا اًمتّمقر يتٜم٤مىمض وُمٗمٝمةقم اًمةٜمص ًمٜمٗمًةف
ُمةةـ أٟمةةف ىمةةقل وىمةةرآن -سم٤مٓؿمةةت٘م٤مق ُمةةـ اًم٘مةةرا ة -وأٟمةةف رؾمةة٤مًم٦م ًمٖمقيةة٦م ٓ جيةةقز اعمًةة٤مس
ــــــ

ة٤مب َأو ير ِؾم َةؾ رؾمةقًٓ َومٞم ِ
ِ ِ
ِ
َ٤من ًمٌَِ َ ٍ
( )2يٕمٜمل ىمقل اهلل شمٕم٤مممَ ( :و َُم٤م يم َ
ةقطم َل
ُ
َ ُ
نم َأ ْن ُي َٙم مٚم َٛم ُف اهللَُّ إَِّٓ َو ْطمٞم ً٤م َأ ْو ُم ْـ َو َرا طم َج ٍ ْ ُ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
َة٤مب َوٓ ِ
يةام ُن
ٞمؿَ .ويم ََذًم َؽ َأ ْو َطمٞمْٜمَ٤م إِ ًَمٞمْ َؽ ُروطم ً٤م ُم ْـ َأ ُْم ِرٟمَ٤م َُم٤م ُيمٜم َْ٧م شمَةدْ ِري َُمة٤م ا ًْمٙمت ُ
اإل َ
سمِ٢مِ ْذٟمف َُم٤م َي َِم٤م ُ إِ َّٟم ُف َقمكم َطمٙم ٌ
ةةدي إِ َمم ِرص ٍ
َّةةؽ ًَمتَٝم ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اط ُُم ًْةةت َِ٘مٞم ٍؿ)اًمِمةةقرى
َو ًَمٙمةة ْـ َضم َٕم ْٚمٜمَةة٤م ُه ُٟمةةقر ًا َهنْةةدي سمِةةف َُمةة ْـ ٟم ََِمةة٤م ُ ُمةة ْـ قمٌَ٤مدٟمَةة٤م َوإِٟم َ ْ
َ
أيت٤من12ةة.11
( )1اٟمٔمرُ :مٗمٝمقم اًمٜمصٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص 30ةة.31
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سمٛمٜمٓمقىمٝم٤م أو حتريٗمٝم٤م".

()8

الباب الجاني

إذن ﻫةذا اًمةقطمل ذم طم٘مٞم٘متةف (شمٜمزيةؾ) ُمةـ اهلل و(رؾمة٤مًم٦م) إمم

اًمٜم٤مس قمـ ـمريؼ :اعمٚمؽ (اًمروح) وحمٛمةد ً" مٙمٜمٝمة٤م ًمٞمًة٧م رؾمة٤مًم٦م ُمٗم٤مرىمة٦م ًم٘مةقاٟملم
اًمقاىمع سمٙمؾ ُم٤م يٜمتٔمؿ ﻫذا اًمقاىمع ُمـ أسمٜمٞم٦م أهٝمة٤م اًمٌٜمة٤م اًم ٘مة٤مذم ،إن اعمٓمٚمةؼ يٙمِمةػ قمةـ
()3

ٟمٗمًف ًمٚمٌنم "يتٜمزل" إًمٞمٝمؿ ،سمٙمالُمف قمؼم ٟمٔم٤مُمٝمؿ اًمدٓزم اًم ٘م٤مذم واًمٚمٖمقي" .ومة٤مًمٙمالم
يمالم اهلل ،وصٗمتف أٟمف "شمٜمزيؾ" وﻫق ُمٗم٤مرق ًمٚمٌنم ُمـ ضمٝم٦م ُمّمدره ،ومٝمةق وطمةل ُمةـ
اهلل قمةةغم رؾمةةقًمف وﻫةةق سمةةالغ ًمٚمٜمةة٤مس (اًمةةذيـ يٜمتٛمةةقن إمم اًمٜمٔمةة٤مم اًمٚمٖمةةقي ٟمٗمًةةف ًمٚمةةٜمص،
ويٜمتٛمقن إمم اإلـم٤مر اًم ٘م٤مذم اًمذي شمٕمد ﻫذه اًمٚمٖم٦م ُمريمزه).

()2

وظمالص٦م إُمةر أن ٟمٍمة أسمةق زيةد يمة٤من ُمْمةٓمرسم٤م ذم ُمقىمٗمةف ُمةـ اًم٘مةرآن ومل يٙمةـ
ُمتً٘م٤م ُمٜمٝمجٞم٤م ذم ُمقىمٗمف ُمٜمف 6ومتٍمحيف سم ٌقت اًمٜمص يٜم٤مذم شمٓمٌٞم٘م٤مشمف 6ومٛمـ ي٘مةقل سمت٤مرخيٞمة٦م
اًمٜمص يٚمزُمف ٟمٗمل اًم٘مداؾم٦م قمٜمف وُمـ صمؿ قمةدم اًم٘مٓمةع سمٛمرضمٕمٞمتةف ًم٘م٤مئٚمةف ،وﻫةذا اًمتٜمة٤مىمض
اًمذي وىمع ومٞمف ٟمٍم أسمق زيد يم٤من سمًٌ٥م شمٌٜمٞمف عمّمٓمٚم همري-اًمت٤مرخيٞم٦م -وشمٓمٌٞم٘مةف ذم سمٞماة٦م
همػم سمٞماتف وقمغم ٟمةص خمتٚمةػ قمةـ اًمةٜمص اًمةذي ـمٌةؼ قمٚمٞمةف ذم شمٚمةؽ اًم ٘م٤مومة٦م وﻫةل أزُمة٦م
احلداصم٦م اًمٕمرسمٞم٦م سمِمٙمؾ قم٤مم طملم شمٕم٤مُمٚم٧م ُمع احلداصم٦م اًمٖمرسمٞم٦م.
وم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ وطمل إال ٟمزل سمف اًمروح إُملم قمغم ىمٚم٥م ؾمٞمد اعمرؾمٚملم ،سمٚمًة٤من
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قمري ُمٌلم ،أُم٤م اًمٙمتة٤مب اعم٘مةدس ومٝمةق يمتة٤مب ًمٕمٌة٧م سمةف يةد اًمتكريةػ واًمتٌةديؾ ومٙمٞمةػ
يٛمٙمـ أن يٓمٌؼ قمٚمٞمف ﻫذا اعمٜمٝم٩م اًمت٤مرخيل اًمذي ي٘مقل سمف أسمق زيد؟ رسمام يٙمقن ﻫذا اعمةٜمٝم٩م
ص٤محل٤م ًمٚمٙمت٤مب اعمكر أُم٤م اًمٙمت٤مب اًمذي ٓ ي٠مشمٞمف اًمٌ٤مـمةؾ ُمةـ سمةلم يديةف وٓ ُمةـ ظمٚمٗمةف
ومال يّمٚم ًمف إٓ اعمٜمٝم٩م اإلؾمالُمل ذم اًمتٗمًػم واًمٌٞم٤من.
ي٘مةةقل ؿمةةٙمري قمٞمةة٤مد" :إن احلةةداصمل اًمٕمةةري ًمةةف طمْمةةقران حيةةرص قمٚمةةٞمٝمام ىمةةدر
اؾمتٓم٤مقمتف :طمْمقره ذم جمتٛمٕمف اًمٕمري وطمْمقر أُم٤مم ُمريمز اًم ٘م٤موم٦م اًمٖمرسمٞم٦م .وطمْمةقره ذم

ــــــ

(ُ )2مٗمٝمقم اًمٜمصٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.31
( )1اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.12
( )4اعمرضمع اًمً٤مسمؼ .12 ،
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اًم ٘م٤موم٦م اًمٕمرسمٞم٦م واو  :ومٝمق حي٤مرب اًمتخٚمػ وامجٛمقد ذم اعم١مؾمً٤مت يمةام حيٓمةؿ اًمت٘م٤مًمٞمةد
اًمٚمٖمقي٦م واًمٗمٜمٞم٦م ،وًمٙمـ طمْمقره ذم اًم ٘م٤موم٦م اًمٖمرسمٞم٦م همػم سم٤مرز وٓ ممٞمز ٕن ﻫذه اًم ٘م٤موم٦م متةر
ُمٜمذ ومؽمة همػم ىمّمػمة سمٕمٍم ُمـ اًمتجري٥م ذم يمؾ ُمٞم٤مديـ اًمٗمٙمر واًمٗمـ" ...

()8

إن اًمذي أوىمع أسمق زيد ذم ﻫذا اًمتٜم٤مىمض ﻫةق أزُمة٦م اعمّمةٓمٚم ًمٚمٛمتٚم٘مةل ُمةـ ظمة٤مرج
اإلـم٤مر اًم ٘م٤مذم وﻫذا ُم٤م طمدث سم٤مًمٗمٕمؾ ُمع أسمق زيد ذم ُمّمٓمٚمكل اارُمٜمٞمقـمٞم٘م٤م واًمت٤مرخيٞم٦م
"وم٤معمّمٓمٚم اًمذي ٓ يِمػم إمم دٓٓت ُمٕمرومٞم٦م حمددة ،سمؾ حيدث إرسم٤ميم٤م داظمةؾ اًمةقاىمٕملم
احلْم٤مري واًم ٘م٤مذم اًمٚمذيـ ارشمٌط هبام ،طمةري سمة٠من حيةدث ومةقى ذم اًمةدٓٓت اعمٕمرومٞمة٦م
قمٜمةةدٟم٤م أصةةك٤مب إـمةةر اًم ٘م٤مومٞمةة٦م واًم٘مةةٞمؿ اعمٕمرومٞمةة٦م اعمٖمةة٤ميرة مت٤مُمةة٤م ....إٟمٜمةة٤م طمةةلم ٟمًةةتخدم
ُمّمةةٓمٚمك٤مت احلداصمةة٦م اًمٖمرسمٞمةة٦م ذات اًمةةدٓٓت اًمتةةل شمةةرشمٌط هبةة٤م داظمةةؾ اًمقاىمةةع اًم ٘مةة٤مذم
واحلْم٤مري اخل٤مص هب٤مٟ ،مكدث ومقى دًٓمٞمة٦م داظمةؾ واىمٕمٜمة٤م اًم ٘مة٤مذم واحلْمة٤مري ،وإذا
يمٜم٤م ٟمٜمِمد إص٤مًم٦م وم٘مد يم٤من ُمـ إطمرى سمٜم٤م أن ٟمٜمك٧م ُمّمٓمٚمكٜم٤م اخل٤مص سمٜم٤م ،اًمٜمة٤مسمع ُمةـ
واىمٕمٜم٤م سمٙمؾ ُمٙمقٟم٤مشمف آضمتامقمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦مٕ ،ن ااقة سملم اًمقاىمٕملم اًمٖمري
()3

واًمٕمري واؾمٕم٦م ؾمكٞم٘م٦م. " ..
إن دظمةقل ٟمٍمة أسمةق زيةد وُمةـ ُمٕمةف ُمةـ اعمٗمٙمةريـ حتة٧م ُمٔمٚمة٦م اعمةدارس اًمٜم٘مدية٦م
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اًمٖمرسمٞم٦م واًمتٜمٔمػم إدي ،جيٕمٚمٝمؿ يًتخدُمقن اعمّمٓمٚم اًمٖمري سمٙمؾ دٓٓشمف" ،ويّمةٚمقن
إمم ٟمٗمس اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل شمقصٚم٧م إًمٞمٝم٤م احلداصم٦م اًمٖمرسمٞم٦م ذم شمٕم٤مُمٚمٝم٤م ُمع اًمٜمّمقص :ومةال ٟمةص
وٓ دًٓم٦م صم٤مسمت٦م ٓ ،شمٗمًػم هنة٤مئل ًمٚمةٜمص ٓ ،شمٗمًةػم ُمٗمْمةؾ أو ُمقصمةقق سمةف ،اًمٚمٕمة٥م احلةر
ًمٚمٖم٦م ،يمؾ اًم٘مرا ات إؾم٤م ة ىمرا ات ...إمم آظمر شمٚمؽ اعمت٤مﻫ٤مت اًمتل أدظمٚمتٜمة٤م ومٞمٝمة٤م احلداصمة٦م
()2

اًمٖمرسمٞم٦م وُمدارؾمٝم٤م اًمٜم٘مدي٦م" .
ــــــ
( )2اعمذاﻫ٥م إدسمٞم٦م واًمٜم٘مدي٦م قمٜمد اًمٕمرب ،ؿمٙمري قمٞم٤مد ،ؾمٚمًٚم٦م قم٤ممل اعمٕمروم٦م اًمٙمقي٧م2554م ص.24
( )1اعمراي٤م اعمكدسم٦م ،قمٌد اًمٕمزيز محقدة ص.43 ،44
( )4اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.41

319

نصز أبو سيد ومنوذى يف التعامل مع الرتاخ (دزاض٘ حتلٔلٔ٘ ىكدٓ٘)

الباب الجاني

 مً اليص إى اخلطاب:
يمؾ ُم٤م ـمةرح ذم اًمّمةٗمك٤مت اًمًة٤مسم٘م٦م ُمةـ اًمٙمةالم قمةـ اًم٘مةرآن اًمٙمةريؿ ُمةـ طمٞمة٨م
ُمّمدره ،وُمةـ طمٞمة٨م سمٜمٞمتةف اًمٚمٖمقية٦م ،وشمة٠مصمره سمة٤مًمقاىمع ،وشمة٠مصمػمه ومٞمةف ،يمةؾ ذًمةؽ سم٤مقمتٌة٤مره
(ٟمّم٤م) .وًمٙمـ ٟمٍم أسمق زيد سمدأ يٕمٞمد اًمٜمٔمر ذم ﻫذا اعمٗمٝمقم (ٟمّمٞم٦م اًم٘مةرآن) وآٟمت٘مة٤مل سمةف
إمم أومؼ آظمر يتال م وطم٘مٞم٘متف اعمٙمتٜمزة سمٛمٕم٤مين ٓ طمٍم ا٤م.
ممة٤م دومةع أسمةق زيةد اةذا اًمتٖمٞمةػم اعمٜمٝمجةل أن اًمتٕم٤مُمةؾ ُمةع اًم٘مةرآن اًمٙمةريؿ سم٤مقمتٌة٤مره
(ٟمّم٤م) يؼمر ًمٚمٛمٗمن أي٤م يم٤من أن يٓمرح ىمٜم٤مقم٤مشمف ذم صقرة شمٗمًػم ،وجيٕمؾ اًم٘مرآن ٟم٤مـم٘م٤م سمةف،
سمؾ ويٛمٙمٜمف أيْم٤م اًمتالقم٥م اًمدٓزم سم٤مًمٜمص اًم٘مرآين ُمـ ضمٝم٦م اعمٕم٤مين أو طمتك اعمٌٜمك اًم٘مةرآين
ٟمٗمًف،

()8

وذًمةؽ ًمٕمةدم وضمةقد ُمة٤م يٛمٜمٕمةف ُمةـ آًمتةزام سمٛمةٜمٝم٩م ُمٕمةلم ،أو اًمقىمةق قمٜمةد

اقمتٌ٤مرات ُم١مصمرة ذم اًمتٗمًػم ىمد شمٖمػم ادم٤مه اعمٕمٜمك ،اذا يم٤من آٟمت٘م٤مل ُمةـ (ٟمّمةٞم٦م اًم٘مةرآن)
ذم ٟمٔمر أسمق زيد يٛمٙمٜمٜم٤م ُمـ ااروب ُمةـ اًمتة٠مويالت اإليديقًمقضمٞمة٦م اًمتةل ؾمةجٜم٧م اعمٕمة٤مين
اًم٘مرآٟمٞم٦م ذم ٟمٓم٤مىمٝم٤م اًمْمٞمؼ ،ويٗمت أُم٤مُمٜم٤م ُمً٤مطم٤مت أوؾمع ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًم٘مرآن اًمٙمريؿ.
يمام أن اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سم٤مقمتٌ٤مره ٟمّم٤م يٗمؽمض ٟمققم٤م ُمـ اًمقطمدة واًمٌٜمٞمة٦م
ذم اًمةةٜمص ،وﻫةةذا "يتٓمٚمةة٥م ُمةةـ اًمٌ٤مطمةة٨م اًمٌكةة٨م قمةةـ اًمٜمةة٤مفمؿ اعمِمةةؽم ورا ﻫةةذه
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()3

اًمقطمدات" وﻫذا ٓ يتٜم٤مؾم٥م ُمع اعمٜمٝم٩م اًمالئؼ سمدراؾم٦م اًم٘مرآن ًمةذا يةرى أسمةق زيةد أٟمةف
شمقصؾ "إمم أن اًم٘مرآن (ظمٓم٤مسمة٤مت) وًمةٞمس (ٟمّمة٤م) ،وقمةغم ُمًةتقى اًمٌكة٨م إيمة٤مديٛمل
ﻫٜم٤م ومرق يمٌػم سملم (اًمةٜمص) و(اخلٓم٤مسمة٤مت) اًمتةل اة٤م ؾمةٞم٤مق وُمقوةقع وسمٜمٞمة٦م وُم٘مّمةد،
وُمتٚمؼ خمتٚمػٕ ،ن اًم٘مرآن ُم٤م إن حتقل إمم (ُمّمكػ) أقمٓمك اٟمٓمٌ٤مقمة٤م سمٜمّمةٞمتف إذ أصةٌ
يمت٤مسم٤م ُمٖمٚمٗم٤مً ،مف سمداي٦م وًمف هن٤مي٦م ...وم٤مًم٘مرآن فمة٤مﻫرة شم٤مرخيٞمة٦م -سمٖمةض اًمٜمٔمةر قمٛمةـ يٖمْمة٥م
ــــــ
( )2اٟمٔمر :طمقار ٟمِمقى احلقذم "جي٥م إقمة٤مدة اًمتٗمٙمةػم ذم ُمٕمة٤مين اًم٘مةرآن" ضمريةدة اعمٍمةي اًمٞمةقم ،اًم٘مة٤مﻫرة قمةدد
.1004/21/13
( )1اٟمٔمر :طمقار حمٛمد ومرج " اًمديـ اًمِمٕمٌل خيٚمؼ وؾم٤مئط سملم اعم٘مدؾمة٤مت واإلٟمًة٤من "ضمريةدة اًمٌةديؾ ،اًم٘مة٤مﻫرة
قمدد /1004/3/21ويٛمٙمـ ُمٓم٤مًمٕم٦م احلقار قمغم ُمقىمع رواق ٟمٍم أسمق زيد قمغم اًمِمٌٙم٦م اًمٕمٜمٙمٌقشمٞم٦م.
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وًمٙمـ ﻫذا اًمقاىمع -ا٤م ُمالسمً٤مت ُمٕمٞمٜم٦م ومال يٛمٙمـ ومٝمةؿ اخلٓم٤مسمة٤مت إٓ سمٗمٝمةؿ اعمالسمًة٤مت
اعمّم٤مطمٌ٦م ُم ؾ أؾمٌ٤مب اًمٜمزول وظمالوم٦م"

()8

 ما الرٖ مئص (اخلطاب) عً (االيص)؟ عيد ىصس أبْ شٓد.
ًم٘مد ُمر ُمٕمٜم٤م يمٞمػ وصػ ٟمٍم أسمق زيةد (اًمةٜمص) وطمةدد ُمٕم٤معمةف ُمةـ ضمٝمة٦م اًمٜمًةؼ
اًمٙمالُمل ،واًمٌٜم٤م اًمٚمٖمقي ،وىمقاٟملم اًمٙمالم ،ووضمقد ُمةتٙمٚمؿ سمةف أو "ُم١مًمةػ" واًمٌكة٨م
قمـ اًم٘م٤مرئ اًمْمٛمٜمل ذم اًمٜمص اًمخ...
ًمٙمٜمةةف يٕمةةقد ُمةة١مظمرا ًمٞم٘مةةقل " ذم سمدايةة٦م قمٛمةةكم ..شمٕم٤مُمٚمةة٧م ُمةةع اًم٘مةةرآن ُمتامؿمة ًٞم٤م ُمةةع
اًمت٘م٤مًمٞمد اًمؽماصمٞم٦م وأيْم٤م إٟمج٤مزات اًمٕمٚمقم اًمٚمٖمقي٦م احلدي ٦م قمكم أٟمف «ٟمص» ،وﻫةذه اًمٙمٚمٛمة٦م
شمٕمٜمل أن ﻫٜم٤م ٟمققم٤م ُمـ اًمقطمةدة وُمةـ اًمٌٜمٞمة٦م ،وﻫةذا يتٓمٚمة٥م ُمةـ اًمٌ٤مطمة٨م اًمٌكة٨م قمةـ
اًمٜم٤مفمؿ اعمِمؽم ورا ﻫذه اًمقطمةداتً ،مٙمةـ ذم اخلٛمةس ؾمةٜملم إظمةػمة ،وُمةع دراؾمةتل
ًمٚمتٗمًػم احلدي٨م ،شمقصٚم٧م إزم أن ﻫذا اعمٗمٝمقم ًمٞمس ﻫق اًمٙمةػ ذم اًمتٕم٤مُمةؾ ُمةع اًم٘مةرآن
()3

ٟمّم٤م" .
أي قمكم أٟمف «ٟمص» .أري أن اًم٘مرآن ظمٓم٤مسم٤مت وًمٞمس ً
و"اخلٓم٤مب" ذم رأي أسمق زيد يتٛمٞمز قمـ اًمٜمص 6ومٝمق أيم ر شمٕم٘مٞمدا ُمةـ اًمةٜمص ويمةؾ
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ُم٤م يٛمٙمـ أن يٕمد إؿمٙم٤مٓ ذم اًمٜمص ومٝمق ُمقضمقد ذم اخلٓم٤مب ومٛم ال "ًمٞمًة٧م ﻫٜمة٤م وطمةدة
ذم اًمًقرة اًمقاطمدة ،وًمٙمٜمٝم٤م شمتْمٛمـ قمددا ُمـ اخلٓم٤مسم٤متّ ،
وإن حتديد اخلٓم٤مسمة٤مت داظمةؾ
()2

اًمًقرة ُمً٠مًم٦م قمًػمة وًمٞمً٧م ؾمةٝمٚم٦م" وذم اخلٓمة٤مب ؾمةٞمختٗمل (اعم١مًمةػ) وحيةؾ حمٚمةف
(اعمتكدث) .وؾمٞمٙمقن اعمخ٤مـم٥م ومٞمف ُمٌة٤محا أطمٞم٤مٟمة٤م وأطمٞم٤مٟمة٤م همةػم ُمٌة٤مح .يمةام أن ﻫٜمة٤م
ــــــ
( )2طمقار حمٛمد ومرج " اًمديـ اًمِمٕمٌل خيٚمؼ وؾم٤مئط سمةلم اعم٘مدؾمة٤مت واإلٟمًة٤من "ضمريةدة اًمٌةديؾ ،اًم٘مة٤مﻫرة قمةدد
/1004/3/21ويٛمٙمـ ُمٓم٤مًمٕم٦م احلقار قمغم ُمقىمع رواق ٟمٍم أسمق زيد قمغم اًمِمٌٙم٦م اًمٕمٜمٙمٌقشمٞم٦م.
( )1طمقار ٟمنم ذم ضمريدة اًمٞمقم اعمٍمي٦م ،سمت٤مريخ .1010/3/20
( )4طمقار حمٛمد ومرج " اًمديـ اًمِمٕمٌل خيٚمؼ وؾم٤مئط سمةلم اعم٘مدؾمة٤مت واإلٟمًة٤من "ضمريةدة اًمٌةديؾ ،اًم٘مة٤مﻫرة قمةدد
/1004/3/21ويٛمٙمـ ُمٓم٤مًمٕم٦م احلقار قمغم ُمقىمع رواق ٟمٍم أسمق زيد قمغم اًمِمٌٙم٦م اًمٕمٜمٙمٌقشمٞم٦م.
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(ُمقد) أو (ٟمٛمط) أو (طم٤مًم٦م) حتٞمط سم٤مًمٙمالم ختتٚمػ ُمـ طملم ٔظمةر .وطمتةك شمتْمة ومٙمةرة
ٟمٍم أسمق زيد ذم اعم٘مّمقد سمة(اعمقد) أن اخلٓم٤مب اًمِمٗمٝمل ًمف أضمقاؤه اًمتل ُمـ ظمالا٤م يٛمٙمـ
أن يتكدد اعمٕمٜمك سمٖمةض اًمٜمٔمةر قمةـ احلةرو وإًمٗمة٤مظ اعمًةتخدُم٦م ذم اًمٙمةالم ومة٤مًمتٜمٖمٞمؿ
ُم ال ورومع اًمّمقت وااٛمس أطمٞم٤مٟم٤م وشمٕمٌةػمات اًمقضمةف ،يمٚمٝمة٤م شمّمةٜمع (ُمةقد) شم٠مظمةذ ُمٕمةف
اعمٕمٜمك ًمالدم٤مه اعمٜم٤مؾم٥م واعم٘مّمقد .ي٘مقل أسمةق زيةد" :وقمةغم ُمًةتقى اًمٌكة٨م إيمة٤مديٛمل
ﻫٜم٤م ومرق يمٌػم سملم (اًمةٜمص) و(اخلٓم٤مسمة٤مت) اًمتةل اة٤م ؾمةٞم٤مق وُمقوةقع وسمٜمٞمة٦م وُم٘مّمةد،
وُمتٚمؼ خمتٚمػٕ .ن اًم٘مرآن ُم٤م إن حتقل إمم (ُمّمكػ) أقمٓمك اٟمٓمٌ٤مقمة٤م سمٜمّمةٞمتف إذ أصةٌ
يمت٤مسم٤م ُمٖمٚمٗم٤م ًمف سمداي٦م وًمف هن٤مي٦م"

()8

وﻫذا اًمذي يذيمره ٟمٍم ًمٞمس سمدقم٤م ُمـ اًم٘مقل وم٘مةد ـمةرح اعمٝمتٛمةقن سم٤مًمتٗمًةػم ُم ةؾ
ﻫذا اًمٓمرح ذم صٞمغ إُمر واًمٜمٝمل اعمتٜم٘مٚم٦م سملم اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمﻫٞم٥م ،واًمتٝمديد ،واًمٕمتة٤مب
وسملم آؾمتٗمٝم٤مم اًمت٘مريري ،واإلٟمٙمة٤مري ،وًمٙمةـ ٟمٍمة أسمةق زيةد يٕمتةؼم أن ﻫةذا يمة٤من قمةغم
ُمًتقى امجٛمٚم٦م وم٘مط 6وﻫق يريد أن جيٕمٚمف قمغم ُمًتقى أوؾمع ﻫق ُمًتقى اخلٓم٤مب.

()3

وُمـ اًمٗمقارق أيْم٤م سملم اخلٓم٤مب واًمٜمص قمٜمد أسمق زيد أن اخلٓم٤مب ؾمٞمٛمٜم اًم٘م٤مرئ
واعمًتٛمع ومرص٦م ُمٕمروم٦م ُمـ اعمتٙمٚمؿ ذم اًمٜمص ،وٓ يٕمٜمل شمٕمدد اعمتٙمٚمٛمةلم ذم اًمةٜمص شمٕمةدد
 3002حبث
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اعم١مًمٗملم ،وًمٙمـ يمل يٕمر صقت ُمـ ﻫذا اًمذي يتٙمٚمؿ أن ﻫؾ ﻫةق اهلل؟ وُمة٤م اًمّمةٞمٖم٦م
اًمتل يتكدث هب٤م؟ وم٠مطمٞم٤مٟم٤م يٙمقن اعمتكةدث اهلل

 سمّمةٞمٖم٦م اعمٗمةرد( ،ﭗ ﭘ ﭙ) [طر ]64 :

وأطمٞم٤مٟمةة٤م يٙمةةقن احلةةدي٨م سمّمةةٞمٖم٦م امجٛمةةع (ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ) [األَبيرراء ]55 :وأطمٞم٤مٟمةة٤م
يتكدث اًمٜمٌل ،وأطمٞم٤مٟم٤م يتكدث اعمجتٛمع ًمٞمس قمةغم ؾمةٌٞمؾ آىمتٌة٤مس وًمٙمةـ ُمةـ ظمةالل
إقم٤مدة إٟمت٤مج اخلٓمة٤مب ،يمةؾ ﻫةذه إصةقات ذم اًمةٜمص اًم٘مةرآين شمٌةلم ًمٜمة٤م أن ﻫٜمة٤م أٟمامـمة٤م
خمتٚمٗم٦م وأطم٤مدي٨م ُمتٕمددة ٓ ،يٛمٙمـ اًم٘مٌض قمٚمٞمٝمة٤م إٓ ُمةـ ظمةالل ُمة٤م يًةٛمك (سم٤مًمٔمة٤مﻫرة
ــــــ
( )2طمقار ٟمنم ذم ضمريدة اًمٞمقم اعمٍمي٦م سمت٤مريخ.1020/3/20
( )1طمقار مج٤مل قمٛمر "قم٘مؾ ٟمٍم أسمق زيد سمٕم٘مد وٟمص" (ُ )2مقىمع رواق ٟمٍم أسمق زيد قمغم اًمِمٌٙم٦م اًمٕمٜمٙمٌقشمٞم٦م.
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()8

اًم٘مرآٟمٞم٦م) .ي٘مقل أسمق زيد" :إن اًم٘مرآن يم٤من فم٤مﻫرة ُمتداوًم٦م ىمٌةؾ أن يقوةع ذم يمتة٤مب" .
وﻫل اًمٔم٤مﻫرة اعمتداوًم٦م وىم٧م ٟمزول اًمٜمص اًم٘مرآين ،طمٞمة٨م يمة٤من يةتؿ اًمتٕم٤مُمةؾ ُمةع اًم٘مةرآن
سم٤مقمتٌ٤مره ٟمّم٤م ؿمٗم٤مﻫٞم٤م خمتٚمػ اًمًٞم٤مىم٤مت ،واعمخ٤مـمٌلم ،شمٔمٝمر ردود إومٕم٤مل ذم اًمةٜمص ُمةـ
ظمالل شمٗم٤مقمٚمٝمؿ ُمع اًم٘مرآن ،ﻫذه اًمٗمٕم٤مًمٞم٦م طملم شمتٕم٤مُمؾ ُمع اًم٘مرآن (يمٜمص) ؾمةتٖمٞم٥م طمةتام
وًمةةـ شمٌ٘مةةك فمةة٤مﻫرة ذم اًمتٗمًةةػم وٓ ذم اًمٗمٝمةةؿ ،واًمةةذي ؾمةةٞمٌ٘مٞمٝم٤م ذم دائةةرة آقمتٌةة٤مر ﻫةةق
اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًم٘مرآن يمٛمجٛمققم٦م ُمـ اخلٓم٤مسمة٤مت ٕن ﻫةذا ؾمٞمٙمِمةػ سمٕمةض إُمةقر اا٤مُمة٦م
اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًم٘مرآن اًمٙمريؿ:
إول :أٟمةةف ؾمةةٞمٔمٝمر يمٞمةةػ أن اًم٘مةةرآن اًمٙمةةريؿ قمةةغم درضمةة٦م قم٤مًمٞمةة٦م ُمةةـ اًمٖمٜمةةك
واخلّمقسم٦م.
اًم ٤مين :أٟمف ؾمٞمكرر اًم٘مةرآن ُمةـ أرا اًمتةل أظمةذت حقمٞمتٝمة٤م سمًةٌ٥م اًمٍمةاقم٤مت
اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م.
اًم ٤مًم٨م :أٟمف ؾمٞمٙمِمػ اعمٕمٜمك ذم ؾمٞم٤مىمف اًمت٤مرخيل ،وُمٕمروم٦م ُمةدى ىمةدرة ﻫةذا اعمٕمٜمةك
قمغم خم٤مـمٌ٦م اًمٕمٍم اًمذي ٟمٕمٞمش ومٞمف ُمـ قمدُمٝم٤م.

()3

إن حتٚمٞمؾ اخلٓم٤مب يٕمد سمٛم ٤مسم٦م قمٚمؿ ٓ يًتٖمٜمل قمٜمف ُمنموع أسمق زيد اًمت٠مويكم ًمٙمقٟمةف
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يرى أٟمف ي١مدي "ٓيمتِم٤م اًمدٓٓت اعمٕمٚمٜمة٦م واعمْمةٛمرة ،واعمًةٙمقت قمٜمٝمة٤م ذم اخلٓمة٤مب
اٟمٓمالىم٤م ُمـ طم٘مٞم٘م٦م أن ًمٚمخٓم٤مب ُمـ طمٞم٨م ﻫق ظمٓم٤مب 6آًمٞم٤مت ُمًت٘مٚم٦م قمةـ ىمّمةد ُمٜمتجةف
ذم إٟمت٤مج اًمدًٓم٦م .إن اخلٓم٤مب قمالىمة٦م شمقاصةؾ سمةلم ُمٜمةت٩م وُمتٚمةؼ ،ومٝمةق سمٛم ٤مسمة٦م (اًمٕمٛمٚمة٦م)
اعمتٌ٤مدًم٦م اًمتةل ٓ شمتكةدد ىمٞمٛمتٝمة٤م ُمةـ ـمةر واطمةد ،سمةؾ شمتكةدد ُمةـ ظمةالل ( اًمتةداول).
وسمٕمٌ٤مرة أظمرى ًمٞمً٧م (اًمٚمٖم٦م) ذم اخلٓم٤مب أداة شمقصٞمؾ حم٤ميدة يِمٙمٚمٝم٤م اعمٜمت٩م ًمٚمخٓمة٤مب،

ــــــ

( )2طمقار مج٤مل قمٛمر "قم٘مؾ ٟمٍم أسمق زيد سمٕم٘مد وٟمص" (ُ )2مقىمع رواق ٟمٍم أسمق زيد قمغم اًمِمٌٙم٦م اًمٕمٜمٙمٌقشمٞم٦م.
( )1اٟمٔمر :طمقار مج٤مل قمٛمر "قم٘مةؾ ٟمٍمة أسمةق زيةد سمٕم٘مةد وٟمةص" (ُ )2مقىمةع رواق ٟمٍمة أسمةق زيةد قمةغم اًمِمةٌٙم٦م
اًمٕمٜمٙمٌقشمٞم٦م.
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ومتًتجٞم٥م سمٓمقاقمٞم٦م ُمٓمٚم٘م٦م ًم٘مّمده وٟمٞمتف ،سمؾ إن ًمٚمٖم٦م وضمقدا ذم ؾمٞم٤مق (اًمتداول) اًم ٘م٤مذم
()8

واًمٗمٙمري جيٕمٚمٝم٤م حمٛمٚم٦م سمدٓٓت ىمٌٚمٞم٦م ؾمٚمٌٞم٦م وإجي٤مسمٞم٦م" ً .مذا ي١ميمد أسمةق زيةد أن ُمةٜمٝم٩م
حتٚمٞمؾ اخلٓم٤مب ٓ يتقىمػ "قمٜمد ُمًتقى ايمتِم٤م اًمدًٓم٦م اًمٚمٖمقي٦م أو اًمنةدي٦م اًمًةٞم٤مىمٞم٦م،
ٕن سمٕمةةض اخلٓم٤مسمةة٤مت شمقفمةةػ دٓٓت ؾمةةٛمٞمقًمقضمٞم٦م حتتةة٤مج ًمٚمتكٚمٞمةةؾ واًمٙمِمةةػ قمةةـ
سمٜمٞمتٝم٤م"

()3

وﻫذا يتٞم ًمٜمٍم أسمق زيد ومرصة٦م آؾمةتٗم٤مدة ُمةـ اًمٜمٔمرية٤مت اًمٖمرسمٞمة٦م اعمتٕمٚم٘مة٦م سمٚمٖمة٦م
اًمةةةٜمص "ًمةةةذًمؽ يٕمتٛمةةةد ُمةةةٜمٝم٩م حتٚمٞمةةةؾ اخلٓمةةة٤مب قمةةةغم اإلومةةة٤مدة ُمةةةـ (اًمًةةةٛمٞمقًمقضمٞم٤م)
و(اارُمٜمٞمقـمٞم٘م٤م) سم٤مإلو٤موم٦م إمم اقمتامده قمغم (إًمًٜمٞم٦م) و(إؾمٚمقسمٞم٦م) و(قمٚمؿ اًمند)

()2

إن ومٙمرة "اخلٓم٤مب" اًمتل يتٌٜم٤مﻫ٤م ٟمٍم أسمق زيد ﻫةل ذم اًمقاىمةع ٓ شمٌتٕمةد يم ةػما قمةـ
ومٙمرة " احلدث اًمِمٗمٝمل" اًمتل يٓمرطمٝم٤م أريمقن ًمٞمٗمرق سملم اًمٙمةالم واًمةٜمص ي٘مةقل حمٛمةد
أريمةةقن" :إن اًم٘مةةرآن ًمةةٞمس وصمٞم٘مةة٦م يًةة٤مئٚمٝم٤م اعمةة١مرخ سمةةؾ يمةةالم طمٞمةة٤مةٕ ،ن يمٚماماةة٤م حتةةدد
اًمتٍموم٤مت اًمِمٕم٤مئري٦م ،وإظمالىمٞم٦م ،واًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمٚمٛمة١مُمٜملم ،وشمٌةلم طم٘مةؾ ٟمِمة٤مـمٝمؿ اًم ٘مة٤مذم
واخلٞم٤مزم ،وشمّمقغ أؿمٙم٤مل طمً٤مؾمٞمتٝمؿ وشمٖمذهي٤م".

()3

وي٘مقل" :إذا ىمٚمٜم٤م إن اًم٘مرآن ﻫق جمٛمققم٦م ُمـ إًمٗم٤مظ ،وم٢مٟمٜم٤م ٟمريمةز آٟمتٌة٤مه قمةغم أٟمةف
 3002حبث
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يم٤من وُم٤م زال يمالُم٤م ىمٌؾ أن يّمٌ ٟمّم٤م ُمٙمتقسم٤م ،همةػم أن اًمٙمةالم اًمةذي أظمرضمةف اًمٜمٌةل ٓ
خيْمةع ًمٚمقوةةع اًم٘مةة٤مٟمقين اًمٚمٖمةقي اًمةةذي خيْمةةع ًمةف يمةةالم اعمةة١مُمـ اًمةذي يتٙمةةرر سمّمةةقرة
ــــــ
( )2اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل وشم٠مؾمٞمس إيديقًمقضمٞمة٦م اًمقؾمةٓمٞم٦مٟ ،مٍمة أسمةق زيةد ،ص 30 ،25واٟمٔمةر :اًمةٜمص واًمًةٚمٓم٦م
واحل٘مٞم٘م٦م ،ص.4
( )1اًمٜمص واًمًٚمٓم٦م واحل٘مٞم٘م٦مٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.4
( )4اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.4
( )3اًمٕم٘مؾ اإلؾمالُمل أُم٤مم شمراث قمٍم إٟمقار ذم اًمٖمرب " امجٝمقد اًمٗمٚمًٗمٞم٦م قمٜمةد حمٛمةد أريمةقن" رون ﻫة٤مًمٞمؼم،
شمرمج٦م مج٤مل ؿمكٞمد (اًمٓمٌٕم٦م إومم ) 1002 ،إﻫ٤مزم ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيةع .ص 253واًمةٜمص اعمٜم٘مةقل
ﻫٜم٤م ٕريمقن ُمـ يمت٤مسمف ىمرا ات اًم٘مرآن صُ 34مـ اًمٜمص اًمٗمرٟميس.
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()8

صقشمٞم٦م وأسمجدي٦م ُم ٌت٦م سمٍماُم٦م" .وأريمقن طملم ي١مصؾ ومٙمرة احلدث اًمِمةٗمٝمل وم٢مٟمةف ذم
()2

()3

واىمع إُمر يٚمج٠م إمم ـمرح ضم٤م همقدي وويٚمٞم٤مم همراﻫ٤مم اًمٚمذان سمًةٓم٤م اًمٙمةالم قمةـ
اًمتكقل ُمـ اًم ٘م٤موم٦م اًمِمٗمقي٦م إمم اًم ٘م٤موم٦م اعم ٌت٦م سم٤مًمٙمت٤مسم٦م ،طمتك إن همقدي يرى أن اإلؾمةالم
ضم٤م سم ٘م٤موم٦م ُمٙمتقسم٦م حمةدودة وأن ﻫٜمة٤م ُمةـ شمٕمةرض اةذا اعمٙمتةقب سم٤مًمتالقمة٥م ،وأريمةقن
وﻫق يٕمٛمؼ ااقة سملم اًم ٘م٤موم٦م اًمِمٗمقي٦م واًم ٘م٤موم٦م اعمٙمتقسم٦م يريد أن خيٚمؼ ًمٜم٘مده طمرية٦م شم٠مويٚمٞمة٦م
يٓمٌ٘مٝم٤م قمغم اًمٜمص اًم٘مرآين اعمٙمتقب سمِمٙمؾ واؾمع ،شمٜمة٤مىمش ُمٕمةف طمتةك امج٤مٟمة٥م اًمٖمٞمٌةل ذم
اًمٜمص أو ُم٤م يًٛمٞمف ﻫق اًمٌٕمد إؾمٓمقري.
وسمام أن اًم٘مرآن ٟمص حمٙمؿ وم٢من أريمقن يرى أٟمف حيٞمؾ سمّمقرة ٓ ُمٌ٤محة إمم احلةدث
اًمِمٗمقي اعمتٛم ؾ سمٙمالم اهلل اًمذي أٟمزًمف قمغم اًمٜمٌل حمٛمةد ،وسم٤مًمتة٤مزم ي٘مةػ اًمةٜمص اعمٙمتةقب
قمٜمد طمد يٜم٤مؾمٌف ويٚمٞمؼ سمف أٓ وﻫق اإلطم٤مًم٦م إمم طمةدث اخلٓمة٤مب اًمنةدي ،وﻫةذا حيررٟمة٤م
ُمـ اقمت٘م٤مد أن اًمٜمص اعمٜم٘مقل واحلدث اًمِمٗمقي ًمٚمقطمل ُمتٓم٤مسم٘مة٤من يمةام يمة٤من ئمةـ اعمٗمنة
اًم٘مةديؿ .وأظمةػما ومة٢من شم ٌٞمة٧م اًمةٜمص اعمٙمتةقب واًمتٌ٤مقمةد قمةـ اًمةٜمص اًمِمةٗمقي أو إه٤مًمةف
وقمدم آًمتٗم٤مت إًمٞمف ؾمٞمٗمت اعمج٤مل ًمالًمتٌ٤مؾم٤مت اًمت٤مرخيٞم٦م اًمتل ضمٕمٚم٧م أصك٤مب آدمة٤مه
إصقزم يًٕمقن إمم ومٝمؿ اًمٜمص ذم طمرومٞمتف.

()3
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ــــــ
( )2اًمٕم٘مؾ اإلؾمالُمل أُم٤مم شمراث قمٍم إٟمقار ذم اًمٖمرب " امجٝمقد اًمٗمٚمًٗمٞم٦م قمٜمةد حمٛمةد أريمةقن" رون ﻫة٤مًمٞمؼم،
ص.251 ،
( )1ضمقن ضم٤م راٟمٙملم ضمقدي وًمد ذم  13يقًمٞمق 2525م ﻫق قمة٤ممل آٟم روسمقًمقضمٞمة٤م اًمؼميٓمة٤مين آضمتامقمٞمة٦م ،وىمةد
يم٤من ُمٕمٚمام سم٤مرزا ذم ضم٤مُمٕم٦م يم٤مُمؼمدج أطمد أسمرز قمٚمام آضمتامقمٞم٤مت ظم٤مص٦م قمٚمؿ اإلٟمً٤منُ ،،مـ ُم١مًمٗم٤مشمةف هىمة٦م
اًمت٤مريخ ،واًمنمق ذم اًمٖمرب ،واإلؾمالم ذم أورسم٤م اعمرضمع.
( )4وًمٞمة٤مم ضمراﻫةة٤مم ؾمةةٛمٜمر قمةة٤ممل أُمريٙمةةل 6وًمةةد ذم 2430م وشمةقذم ذم  2520م وﻫةةق ُمةةـ أﻫةةؿ قمٚمةةام آضمةةتامع
إُمريٙمٞملمُ ،مـ ُم١مًمٗم٤مشمف اًمٕم٤مدات اًمِمٕمٌٞم٦م اعمرضمع.
( )3اٟمٔمر :اًمٕم٘مؾ اإلؾمالُمل أُم٤مم شمراث قمٍم إٟمةقار ذم اًمٖمةرب " امجٝمةقد اًمٗمٚمًةٗمٞم٦م قمٜمةد حمٛمةد أريمةقن" رون
ﻫ٤مًمٞمؼم ،ص.253 ،252
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ﻫٙمةةذا يةةرى ٟمٍم ة أسمةةق زيةةد أٟمةةف هبةةذا اعمةةٜمٝم٩م اًمةةذي رؾمةةٛمف ؾمةةٞمكٛمل اًم٘مةةرآن ُمةةـ
اًمًج٤مٓت إيم٤مديٛمٞم٦م ،وإيديقًمقضمٞم٤مت سمِمتك أٟمقاقمٝم٤م ،وذًمةؽ قمةـ ـمريةؼ اًمٜمٔمةر إمم
اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم سمٜمٞمتف اًمت٤مرخيٞم٦م وومؼ اعمٕمٓمٞم٤مت اًمً٤مسم٘م٦م وطمً٥م.
وًمٜم٤م أن ٟمتًة٤م ل ﻫٜمة٤م ﻫةؾ اًمتٗمريةؼ سمةلم اًمةٜمص واخلٓمة٤مب ٓ يٕمةدو أن يٙمةقن أُمةرا
اصٓمالطمٞم٤م أم ﻫق ومٕمال ضمقﻫري يًتكؼ ﻫذا اًمٕمٜم٤م ؟
إن اعمٗمنيـ طملم شمٕم٤مُمٚمقا ُمع اًمٜمص شمٕم٤مُمٚمقا ُمٕمف وومؼ يمؾ ُم٤م يتٕمٚمؼ سمف سمد ا سمًٌ٥م
اًمٜمزول واٟمتٝم٤م سمك٤مل اعم١مُمٜملم طملم شمٜمزل قمٚمٞمٝمؿ اًم٘مرآن ويمت٥م اًمتٗمًةػم ُمٚمٞماة٦م سم٤محلةدي٨م
قمـ طم٤مل اًمٜمٌل واعم١مُمٜملم وشمٗم٤مقمٚمٝمؿ ُمع اًمقطمل.
ًمٙمـ ﻫد آٟمت٘م٤مل ُمـ اًمةٜمص إمم اخلٓمة٤مب اًمةذي حي٤موًمةف أسمةق زيةد ﻫةق"يمِمةػ
اعمٕمٜمك ذم ؾمٞم٤مىمف اًمت٤مرخيل وسم٤مًمت٤مزم يٛمٙمـ اًمقصقل إمم :ﻫؾ ﻫذا اعمٕمٜمك ذم ؾمٞم٤مىمف اًمتة٤مرخيل
()8

ىم٤مدر قمغم خم٤مـمٌ٦م اًمٕمٍم اًمذي ٟمٕمٞمش ومٞمف وإمم أي طمد" وﻫةق ُمة٤م ؾمةٞمؼمر ًمةف اضمتٝم٤مداشمةف
وُمٜمٝمجف اًمذي يّمٗمف سم٤مًمتجديد ذم اًمديـ يمام ؾمٞم٠مل ُمٕمٜم٤م.
إن ﻫذا اخلٓم٤مب اًمذي يٕمٜمٞمف أسمةق زيةد ٓ يًةتٛمد ُمرضمٕمٞمتةف ُمةـ قم٘م٤مئةد إُمة٦م اًمتةل
ومٝمٛمٝم٤م اًمًٚمػ ُمـ ٟمّمقص اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وشمٚم٘متٝم٤م إُم٦م سم٤مًم٘مٌقل ،وًمٙمٜمةف يًةتٛمده ُمةـ
 3002حبث
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اًمققمل ًمت٤مرخيٞم٦م اًمٜمّمقص اًمديٜمٞم٦م ٕٟمف وقمل ذم ٟمٔمر أسمق زيد "يتج٤موز أـمروطم٤مت اًمٗمٙمةر
اًمديٜمل ىمديام وطمةدي ٤م ،ويٕمتٛمةد قمةغم إٟمجة٤مزات اًمٕمٚمةقم اًمٚمٖمقية٦م ظم٤مصة٦م ذم جمة٤مل دراؾمة٦م
اًمٜمّمقص .وإذا يم٤من اًمٗمٙمر اًمديٜمل جيٕمةؾ ىم٤مئةؾ اًمٜمّمةقص -اهلل -حمةقر اﻫتامُمةف وٟم٘مٓمة٦م
اٟمٓمالىمف وم٢مٟمٜم٤م ٟمجٕمؾ -اعمتٚم٘مل -سمٙمؾ ُمة٤م حيةٞمط سمةف ُمةـ واىمةع اضمتامقمةل شمة٤مرخيل ﻫةق ٟم٘مٓمة٦م
()3

اًمٌد واعمٕم٤مد" .

ــــــ

( )2اٟمٔمر :طمقار مج٤مل قمٛمر "قم٘مةؾ ٟمٍمة أسمةق زيةد سمٕم٘مةد وٟمةص" (ُ )2مقىمةع رواق ٟمٍمة أسمةق زيةد قمةغم اًمِمةٌٙم٦م
اًمٕمٜمٙمٌقشمٞم٦م.
(ٟ )1م٘مد اخلٓم٤مب اًمديٜملٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.100
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املبحح الجانُ:
مٌقف نصز أبٌ سٍد من الضنْ
إذا يم٤من ٟمٍم أسمق زيةد شمٕم٤مُمةؾ ُمةع اًمةٜمص اًم٘مةرآين سم٤مقمتٌة٤مره ُمٜمتجة٤م صم٘م٤مومٞمة٤م وُمةـ صمةؿ
أظمْمٕمف ًمٚمت٤مرخيٞم٦م اًمزُم٤مٟمٞم٦م ،وم٢مٟمف يتٕم٤مُمؾ ُمع احلةدي٨م اًمٜمٌةقي وومةؼ ُمةٜمٝم٩م خمتٚمةػ ،وﻫةق
يٜمكل دًٓم٦م اًمًٜم٦م
وإن يم٤من ٓ خيرج قمـ إـم٤مر اًمت٤مرخيٞم٦م إٓ أٟمف ُمـ ضمٝم٦م أظمرى حي٤مول أن ّ
قمـ دائرة آطمتج٤مج واًمٗمٝمؿ وآُمت ٤مل ،سم٤مقمتٌ٤مر أهن٤م ًمٞمً٧م ُمّمدرا شمنمةيٕمٞم٤م حئمةك سمةام
حئمك سمف اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمـ اًم ٌقت.
وإذا يمة٤من اًمةٜمص اًم٘مةرآين وﻫةةق ٟمةص ديٜمةل صم٤مسمة٧م وٓ جمةة٤مل ًمٚمٓمٕمةـ ذم صمٌقشمةف يمةةام
رصح سمذًمؽ أسمق زيد إذ ي٘مقل" :إن اًم٘مرآنٟ ...مص ديٜمل صم٤مسم٧م ُمـ طمٞم٨م ُمٜمٓمقىمةفً ،مٙمٜمةف
()8

ُمـ طمٞم٨م يتٕمةرض ًمةف اًمٕم٘مةؾ اإلٟمًة٤مين ويّمةٌ ُمٗمٝمقُمة٤م يٗم٘مةد صةٗم٦م اًم ٌة٤مت" ؛ ٕٟمةف
يّمٌ (ُمٗمٝمقُم٤م) ُمتكريم٤م ُمتٕمدد اًمدٓٓت 6وم٢من قمدم صمٌقت اًمًٜم٦م قمٜمده يٙمقن ُمـ سم٤مب
أومم.
وقمغم ﻫذا ومالسمد قمٜمد أسمق زيد ُمـ اًمة"شمٗمرىمة٦م ذم اًمٜمّمةقص سمةلم (اًمةٜمص إصةكم)
و(اًمٜمص اًم ٤مٟمقي) اًمٜمص إصكم ذم طم٤مًم٦م اًمؽماث ﻫق (اًم٘مرآن اًمٙمةريؿ) سم٤مقمتٌة٤مره اًمةٜمص
 3002حبث
 002حبث
 2حبث

اًمذي يٛم ؾ اًمقاىمٕم٦م إومم ذم ُمٜمٔمقُم٦م ٟمٌٕم٧م ُمٜمف وشمرايمٛم٧م طمقًمةف ،واًمٜمّمةقص اًم ٤مٟمقية٦م
شمٌدأ سم٤مًمٜمص اًم ة٤مين ،وﻫةق ٟمةص اًمًةٜم٦م اًمٜمٌقية٦م اًمنمةيٗم٦م إذ ﻫةل ذم ضمقﻫرﻫة٤م حح وسمٞمة٤من
ًمٚمةةٜمص إصةةكم إول .وإذا يم٤مٟمةة٧م اًمًةةٜم٦م ٟمّمةة٤م صم٤مٟمقيةة٤م صم٤مٟمٞمةة٤م ،ومةة٢من اضمتٝمةة٤مدات إضمٞمةة٤مل
اعمتٕم٤مىمٌة٦م ُمةـ اًمٕمٚمةام واًمٗم٘مٝمة٤م واعمٗمنةيـ شمٕمةد ٟمّمقصة٤م صم٤مٟمقية٦م أظمةرى ُمةـ طمٞمة٨م ﻫةةل
حوح وشمٕمٚمٞم٘مةة٤مت إُمةة٤م قمةةغم اًمةةٜمص إصةةكم إول ،أو قمةةغم اًمةةٜمص اًم ةة٤مين اًم ةة٤مٟمقي"

()3

وطمتك يؼمر ٟمٍم أسمق زيد ﻫذا اإلىمّم٤م ًمٚمكدي٨م اًمٜمٌةقي وم٢مٟمةف يةرى أن وصةػ احلةدي٨م
ــــــ
(ٟ )2م٘مد اخلٓم٤مب اًمديٜمل ص.55
( )1اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل وشم٠مؾمٞمس إيديقًمقضمٞم٦م اًمقؾمٓمٞم٦مٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.14 ،11
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سمٙمقٟمف ٟمّم٤م صم٤مٟمقي٤م ٓ حيٛمؾ ُمٕمٜمك ؾمٚمٌٞم٤م ًمٚمًٜم٦م وٓ شم٘مٚمٞمال ُمةـ ؿمة٠مهن٤م ٕٟمةف جمةرد ُمّمةٓمٚم
وصٗمل ٓ يتْمٛمـ أي طمٙمؿ ىمٞمٛمل.

()8

 مْق ىصس أبْ شٓد مً الطي٘ الكْلٔ٘ ّالعنلٔ٘:
خي٤مًمػ ٟمٍم أسمق زيد ذم يمت٤مسمف ُمٗمٝمقم اًمٜمص ﻫذا اًمٓمرح وٓ يٕمدّ اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م جمرد
ٟمص صم٤مٟمقي ُمٗمن ًمٚمٜمص إول  -ومٜمجده ذم ُمٕمرض اٟمت٘م٤مده ًمٕمٚمام اًم٘مرآن اًمذيـ ومّمٚمقا
سمةةلم اًمةةٜمص واحلٙمةةؿ وأًمٖمةةق قمالىمةة٦م اًمةةتالزم اًميةةوري٦م سمةةلم اًمةةٜمص واًمدًٓمةة٦م وذًمةةؽ
سم٤مومؽماوٝمؿ إُمٙم٤مٟمٞم٦م أن يًةٌؼ اًمةٜمص احلٙمةؿ ومٞمٜمةزل اًمةٜمص ذم ُمٙمة٦م صمةؿ يت٘مةرر احلٙمةؿ ذم
اعمديٜم٦م سم٠من ﻫذا آومةؽماض ٟم٤مؿمةب قمةـ دمة٤مﻫٚمٝمؿ أطمٞم٤مٟمة٤م أو -شمٜم٤مؾمةٞمٝمؿً -مةٜمص (اًمًةٜم٦م)
وسم٤مًمت٤مزم ومة"شمّمقر ﻫ١مٓ اًمٕمٚمام ًمٚمٜمص اًمديٜمل شمّمقر ي٘مٍمه قمغم (اًم٘مرآن) ويرى اًمًةٜم٦م
(ُمذيمرة شمٗمًػمي٦م) وﻫذا شمّمقر خم٤مًمػ ًمتّمقر اًمٗم٘مٝمة٤م وإصةقًمٞملم ...وًمةق شمٜمٌةف قمٚمةام
اًم٘مرآن اذا اًمرسمط سملم اًمدٓٓت اًمنمةقمٞم٦م ٕدريمةقا أن اومؽماوةٝمؿ إُمٙم٤مٟمٞمة٦م شمة٠مظمر ٟمةزول
()3

اًمٜمص قمـ احلٙمؿ جمرد اومؽماض ذﻫٜمل يٕمتٛمد قمغم ومّمؾ سملم ضم٤مٟمٌل اًمٜمص اًمديٜمل" .
وي١ميمد ٟمٍم ﻫةذا آشمّمة٤مل سمةلم اًمٜمّمةلم اًم٘مةرآن واًمًةٜم٦م سمة٠من "اًم٘مةرآن مل يتْمةٛمـ
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يمٞمٗمٞم٦م اًمّمالة وٓ قمدد اًمريمٕمة٤مت وٓ حتديةد اًمٗمةروض وٓ اًمٜمقاومةؾ وإٟمةام أؿمة٤مر إؿمة٤مرة
()2

جمٛمٚم٦م إمم ومرض اًمّمالة وإمم وضمقهب٤م" وًمذًمؽ ومام شمرويف اًمًػمة ذم طمدي٨م ضمؼميةؾ

()3

ــــــ
( )2اٟمٔمر :اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل وشم٠مؾمٞمس إيديقًمقضمٞم٦م اًمقؾمٓمٞم٦مٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.14
(ُ )1مٗمٝمقم اًمٜمصٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.50
( )4اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.52
( )3طمدي٨م ضمؼميؾ طملم قمٚمؿ اًمٜمٌل  اًمقوق .
ﻫذا احلدي٨م ذيمره اسمـ إؾمك٤مق ذم اًمًػم ،وٟم٘مٚمف قمٜمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم دٓئةؾ اًمٜمٌةقة..ىمة٤مل اسمةـ إؾمةك٤مق :طمةدصمٜمل
سمٕمض أﻫؾ اًمٕمٚمؿ أن اًمّمالة طملم اومؽمو٧م قمغم رؾمقل اهلل  أشم٤مه ضمؼميؾ وﻫق سم٠مقمغم ُمٙمة٦م ومٝمٛمةز ًمةف سمٕم٘مٌةف
ذم ٟم٤مطمٞم٦م اًمقادي وم٤مٟمٗمجرت ُمٜمف قملم ،ومقو٠م وضمٝمف وُمْمٛمض واؾمتٜمِمؼ وُمً سمرأؾمةف وأذٟمٞمةف ورضمٚمٞمةف إمم
اًمٙمٕمٌلم ،وٟمْم ومرضمف ،صمؿ ىم٤مم ومّمغم ريمٕمتلم ،وؾمجد أرسمع ؾمجدات قمغم وضمٝمف ،صمؿ رضمع اًمٜمٌل ىمد أىمةر

=
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()8

طملم قمٚمؿ اًمٜمٌل  اًمقوق يدل قمغم "شمّمقر ُمٗمٝمقم ؿم٤مُمؾ ًمٚمٜمص اًمديٜمل" وًمٚم٘مة٤مرئ
أن يتً٤م ل ﻫٜم٤م قمةـ ﻫةذه اًمرؤية٦م ذم ومٙمةرة أسمةق زيةد ُمةـ شم٘مةديؿ ًمٚمًةٜم٦م وإقمة٤مدة ارشمٌ٤مـمٝمة٤م
سم٤مًمقطمل! ﻫؾ ﻫل شمٜمؿ قمـ ىمٜم٤مقم٦م رسمام شمٖمػمت ٓطم٘م٤م؟إن اعمتتٌع عمٜمٝم٩م ٟمٍم أسمق زيةد يٕمٚمةؿ
أٟمف ﻫٜم٤م يامرس شمٚمٗمٞم٘مٞمتف اعمٕمت٤مدة اًمتل ختدم ومٙمرشمف وشمدقمٛمٝم٤م ،ومٝمق ذم ﻫذا اًمًةٞم٤مق ذم يمت٤مسمةف
ُمٗمٝمقم اًمٜمص ي١مؾمس عمًة٠مًم٦م شم٤مرخيٞمة٦م اًم٘مةرآن اًمٙمةريؿ ،وقمةـ ُمةدى ارشمٌ٤مـمةف سم٤مٕطمةداث
واًمقىم٤مئع اًمتل يم٤مٟم٧م ُمٕم٤مرصة ًمف ،مم٤م جيٕمٚمف ٟمّم٤م شم٤مرخيٞم٤م ُمرشمٌٓم٤م سم٤مًمزُمة٤من واعمٙمة٤من ،وًمةٞمس
ىم٤مدرا قمغم اًمتقاصؾ اًمتنميٕمل ُمع إزُمٜم٦م اًمالطم٘م٦م سمِمٙمؾ ـمٌٞمٕمل.
اذا ٓ ٟمًتٖمرب أن يٕمةقد ٟمٍمة أسمةق زيةد ُمةرة أظمةرى ذم يمت٤مسمةف "اإلُمة٤مم اًمِمة٤مومٕمل
وشم٠مؾمٞمس إيديقًمقضمٞم٦م اًمقؾمٓمٞم٦م"

()3

ًمٞمٜمت٘مد اإلُمة٤مم اًمِمة٤مومٕمل سم٠مٟمةف

ىمة٤مم سمةة"حتقيةؾ

اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م -اًمٜمص اًم ٤مٟمقي -إمم ٟمص ُمنمع ٓ ي٘مؾ ذم دًٓمتةف اًمتنمةيٕمٞم٦م قمةـ اًمةٜمص
إول ،اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ،وﻫةذا قمةغم ظمةال ُمة٤م يمة٤من ُمًةت٘مرا ىمٌةؾ قمٍمةه ُمةـ أهنة٤م ٟمةص
()2

ؿم٤مرح وسمٞم٤من" .
ًم٘مد أومرد ٟمٍم أسمق زيد ًمإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل يمت٤مسم٤م ُمًت٘مال يٜم٤مىمش ومٞمف ُمةدى شمة٠مصمػمه قمةغم
اعمٜمٝم٩م اًمًٚمٗمل ظمّمقص٤م ومٞمام يتٕمٚمؼ سمٛمّمة٤مدر آؾمةتدٓل ،اًم٘مةرآن ،واًمًةٜم٦م ،واإلمجة٤مع،
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ــــــ
= اهلل قمٞمٜمف وـم٤مسم٧م ٟمٗمًف ،وضم٤م ه ُم٤م حي٥م ُمـ اهلل ،وم٠مظمذ سمٞمد ظمدجية٦م طمتةك أشمةك هبة٤م اًمٕمةلم ،ومتقوة٠م يمةام شمقوة٠م
ضمؼميؾ ،صمؿ ريمع ريمٕمتلم وأرسمع ؾمجدات ﻫق وظمدجي٦م ،صمؿ يم٤من ﻫق وظمدجي٦م يّمةٚمٞم٤من ه ًا.أظمرضمةف اًمٌٞمٝم٘مةل
ذم دٓئؾ اًمٜمٌقة ُمـ ـمريؼ حمٛمةد سمةـ إؾمةك٤مق ،يمتة٤مب :مجةع أسمةقاب اعمٌٕمة٨م ،سمة٤مبُ :مةـ شم٘مةدم إؾمةالُمف ُمةـ
اًمّمك٤مسم٦م 220/1 ،وأظمرضمف اسمـ إؾمك٤مق ذم اًمًػم ،سم٤مب :اًمٞمةقم اًمةذي وىمٕمة٧م ومٞمةف همةزوة سمةدر،242/2 ،
وﻫذا احلدي٨م وٕمٞمػ ٕن ُمداره قمكم قمٌد اهلل سمـ اٞمٕم٦م ،وﻫةق وةٕمٞمػ ،وم٘مةد وةٕمٗمف أﻫةؾ اًمٕمٚمةؿ ،ويم٤مٟمة٧م
يمتٌف ىمد اطمؽمىم٧م وم٠مظمذ حيدث ُمـ طمٗمٔمف ،وﻫق ًمٞمس و٤مسمٓم٤م.
(ُ )2مٗمٝمقم اًمٜمصٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.52
( )1صدر اًمٙمت٤مب ذم قم٤مم 2551م.
( )4اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل وشم٠مؾمةٞمس إيديقًمقضمٞمة٦م اًمقؾمةٓمٞم٦م ٟمٍمة أسمةق زيةد ،ص 42واٟمٔمةر صٟ 204مٗمةس اعمرضمةع
ص.245
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ويمٞمػ شم٠مصمر ُمـ سمٕمده ُمـ اعمّمةٜمٗملم سمٓمرطمةف اعمة١مدًم٩م اًمةذي وفمةػ ومٞمةف ٟمّمةقص اًم٘مةرآن
خلدُمةة٦م ومٙمرشمةةف اًم٘م٤موةةٞم٦م سمتقؾمةةٞمع دائةةرة اًمًةةٜم٦م ًمتِمةةٛمؾ إىمةةقال وإومٕمةة٤مل صمةةؿ شمقؾمةةٞمٕمٝم٤م
ًمتِمٛمؾ اإلمج٤مع سمٕمد ذًمؽ.
واذا ٓ يتقرع أسمق زيد ذم وصػ ُمٜمٝم٩م اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل سم٤مًمتٚمٗمٞمؼ طملم يمة٤من ي٘مةدم
احلؾ ًمٚمخال اًم٘م٤مئؿ سملم (أﻫؾ اًمٙمالم) و(أﻫؾ احلدي٨م) ذم ٟمةزاقمٝمؿ قمةغم اًمٕمالىمة٦م سمةلم
(اًمًٜم٦م) و(اًم٘مرآن) ومةٞمام يتٕمٚمةؼ سم٠مطم٤مدية٨م أطمة٤مد طمةلم رومْمةف أﻫةؾ اًمةرأي وىمٌٚمةف أﻫةؾ
احلةةدي٨م 6طمٞمةة٨م يمةة٤من ُمٜمكةة٤مزا ٕﻫةةؾ احلةةدي٨م إذ اٟمتٍم ة (ًمٚمٜمّم ة ّٞم٦م) أو (ًمٚمروايةة٦م) قمةةغم
طمً٤مب (اًمدراي٦م) أو ُمدى (ُمٕم٘مقًمٞم٦م) ُمْمٛمقن اًمٜمص.

()8

ُمع اًمٕمٚمؿ أن اخلال سملم أﻫؾ اًمرأي وأﻫؾ احلدي٨م مل يٙمـ أسمدا ذم طمجٞمة٦م اًمةٜمص
اًمنمقمل ،وًمٙمٜمف يم٤من ذم ُمدى صمٌقشمف ُمـ قمدُمف ،وًمٙمٜمٝم٤م شمٚمٗمٞم٘مٞم٦م ٟمٍم اًمتةل شمًةٚمط اًمْمةق
قمغم ُم٤م خيدم ومٙمرشمف ومكً٥م.
ي٘مةقل ؿمةٞمخ اإلؾمةالم اسمةـ شمٞمٛمٞمة٦م" :ىمةة٤مل أسمةق يقؾمةػ ،وﻫةق أضمةؾ أصةك٤مب أسمةةك
طمٜمٞمٗم٦م ،وأول ُمـ ًُم ّ٘م٥م ىم٤ميض اًم٘مْم٤مة ،عم٤م اضمتٛمع سمامًمةؽ وؾمة٠مًمف قمةـ ﻫةذه اعمًة٤مئؾ  -أي
ُمً٠مًم٦م ُم٘مدار اًمّم٤مع اًمٜمٌقي ،وشمر صدىم٦م اخليةاوات ،وإطمٌة٤مس ،وىمةد أؿمة٤مر إًمٞمٝمة٤م
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اعم١مًمػ ىمٌؾ ذًمؽ  ،-وأضم٤مسمف ُم٤مًمؽ سمٜم٘مؾ أﻫؾ اعمديٜم٦م اعمتقاشمر ،رضمع أسمق يقؾمػ إمم ىمقًمةف،
وىم٤ملً :مق رأى ص٤مطمٌل ُم ؾ ُم٤م رأي٧م ًمرضمع ُم ٚمام رضمٕم٧م ،وم٘مد ٟم٘مؾ أسمق يقؾمةػ أن ُم ةؾ
ًمٙمـ أسم٤م طمٜمٞمٗم٦م مل يٌٚمٖمةف
ﻫذا اًمٜم٘مؾ طمج٦م قمٜمد ص٤مطمٌف أي طمٜمٞمٗم٦م ،يمام ﻫق طمج٦م قمٜمد همػمهَّ ،
ﻫذا اًمٜم٘مؾ ،يمام مل يٌٚمٖمف ومل يٌٚمغ همػمه ُمـ إئٛمة٦م يم ةػم ُمةـ احلةدي٨م 6ومةال ًمةقم قمٚمةٞمٝمؿ ذم
شمر ُم٤م مل يٌٚمٖمٝمؿ قمٚمٛمف ،ويم٤من رضمقع أي يقؾمةػ إمم ﻫةذا اًمٜم٘مةؾ يمرضمققمةف إمم أطم٤مدية٨م
يم ػمة اشمٌٕمٝم٤م ﻫق وص٤مطمٌف حمٛمد وشمريم٤م ىمقل ؿمٞمخٝمامً 6مٕمٚمٛمٝمةام سمة٠من ؿمةٞمخٝمام يمة٤من ي٘مةقل:
إن صك٧م) أي ْ
(إن ﻫذه إطم٤مدي٨م أيْم ً٤م طمج ٌ٦م ْ
إن سمٚمٖمتف صكٞمك٦مً ،مٙمٜمٝم٤م مل شمٌٚمٖمف.
ــــــ
( )2اٟمٔمر :اًمٜمص واًمًٚمٓم٦م واحل٘مٞم٘م٦مٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.13
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فمةـ سم٤مإلُمة٤مم أي طمٜمٞمٗمة٦م أو همةػمه ُمةـ أئٛمة٦م اعمًةٚمٛملم أهنةؿ يتٕمٛمةدون خم٤مًمٗمة٦م
وُمـ َّ
احلدي٨م اًمّمكٞم ًم٘مٞم٤مس أو همػمه وم٘مد أظمٓم٠م قمٚمٞمٝمؿ ،وشمٙمٚمؿ سم٤مًمٔمـ أو سم٤ماقى 6ومٝمذا أسمةق
()8
طمٜمٞمٗم٦م يٕمٛمؾ سمكدي٨م اًمقوق سم٤مًمٜمٌٞمذ ذم اًمًٗمر  ،خم٤مًمٗم ً٦م ًمٚم٘مٞمة٤مس ،وسمكةدي٨م اًم٘مٝم٘مٝمة٦م
()3
ذم اًمّمةةالة ُمةةةع خم٤مًمٗمتةةةف ًمٚم٘مٞمةة٤مسٓ 6قمت٘مةةة٤مده صةةةكتٝمام وإن يمةة٤من أئٛمةةة ُ٦م احلةةةدي٨م مل

ــــــ
( )2ي٘مّمد سمف اًمقوق سم٤مًمٜمٌٞمذ وﻫق ُم٤م يٕمٛمؾ ُمـ إحسم٦م ُمـ اًمتٛمر واًمزسمٞم٥م واًمٕمًؾ واحلٜمٓمة٦م واًمِمةٕمػم ،وﻫةذا
َةـ ا ْسم ِ
احلدي٨م أظمرضمف اًمدار ىمٓمٜمل ذم ؾمٜمٜمف ،يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب اًمقوةق سم٤مًمٜمٌٞمةذ ،طمةدي٨م رىمةؿ  ،131قم ِ
ةـ
َقمٌَّة ٍ
ة٤مل َر ُؾمة ُ
ة٤ملَ :ىمة َ
ة٤مس َ ،ىمة َ
ةقل اهللَِّ « :إِ َذا َمل ْ َجيِةةدْ َأ َطمةةدُ ُيم ْؿ َُمةة٤م ً َو َو َضمةةدَ اًمٜمٌَِّٞمة َةذ َوم ْٚمٞمَت ََق َّوة ْة٠م سمِة ِةف»واحلةةدي٨م ؿمةةديد
احل ِد ِ
٤من ُﻫ َق ا ْسم ُـ َأ ِي َقم َّٞم ٍ
اًمْمٕمػ .ىم٤مل اًمدارىمٓمٜملَ :أ َسم ُ
ٞمػ ،ط ُم١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م -
ي٨م َ ،وجمَ َ٤م َقم ُ٦م َو ِٕم ٌ
ؽمو ُ ْ َ
٤مش َُم ْ ُ
سمػموت ً -مٌٜم٤من  ،214/2وأسمق طمٜمٞمٗم٦م جيٞمزه ُمًتدٓ سم٠مطم٤مدي٨م يمٚمٝم٤م وةٕمٞمٗم٦م ُمٜمٝمة٤م ﻫةذا احلةدي٨م ،وىمةد ذيمةر
امج ِ
٤مُم ُع َأ َّن َأ َسم٤م َطمٜمِٞم َٗم َ٦م َر َضم َع قمةـ َﻫ َةذا ا ًْم َ٘م ْةق ِل ،راضمةع ُمرىمة٤مة اعمٗمة٤مشمٞم حح
ُمال قمكم اًم٘م٤مري ذم اعمرىم٤مة قمـ ُٟم ٌ
قح ْ َ
ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞم قمكم سمـ ؾمٚمٓم٤من حمٛمد ،أسمق احلًـ ٟمةقر اًمةديـ اعمةال ااةروي اًم٘مة٤مري  ،314/1دار اًمٗمٙمةر،
سمػموتً ،مٌٜم٤من ،اًمٓمٌٕم٦م إومم2311 ،ﻫة 1001 -م.
( )1أظمرضمف اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ،يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب شمر اًمقوق ُمـ اًم٘مٝم٘مٝم٦م ذم اًمّمالة ،طمدي٨م رىمؿ
ِ
 ،411/2 ،234ط دار اًمٙمتةة٥م اًمٕمٚمٛمٞمةة٦م  -سمةةػموت ً -مٌٜمةة٤منَ ،قم ة ْـ َضمةة٤مسمِ ٍرَ ،ىمة َ
اًمر ُضمة ُةؾ ِذم
ة٤مل " :إِ َذا َوةةك َؽ َّ
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ِ
اًمّم َال َة َو َمل ْ ُي ِٕم ِد ا ًْم ُق ُوق َ " وأظمرج اًمدارىمٓمٜمل ذم ؾمٜمٜمف طمدي ٤م ومٞمف إقم٤مدة اًمقوةق واًمّمةالة إٓ
اًمّم َالة َأقمَ٤م َد َّ
َّ
أٟمف طمدي٨م ُمٕمؾ ٓ حيت٩م سمف ،ىم٤مل اًمدارىمٓمٜملَ ...:قمـ َأ ِي اعمَْٚمِٞم ِ سم ِـ ُأؾم٤مُم َ٦م َ ،قمـ َأسمِ ِ
ٞمةف َ ،ىم َ
ة٤ملَ :سم ْٞمٜمَة٤م ٟم َْكة ُـ ُٟم َّم مةكم
ْ
ْ
ْ َ َ
ٍم َومق َىمةع ِذم طم ْٗمةر ٍة َ ،وم َْم ِ
ػ َر ُؾم ِ
قل اهللَِّ  إِ ْذ َأ ْىم ٌَ َؾ َر ُضم ٌؾ َ ِ
ةك ْٙمٜمَ٤م ُِمٜمْة ُف َ « ،وم َ٠م َُم َرٟمَة٤م َر ُؾم ُ
ةقل اهللَِّ 
َظم ْٚم َ
رض ُير ا ًْم ٌَ َ ِ َ َ ُ َ
ِ
ِ ِ
ِ
اًمّم َال ِة ُِم ْـ َأ َّو ِاَ٤م»أظمرضمف اًمدارىمٓمٜمل ذم ؾمٜمٜمف ،يمت٤مب اًمٓمٝم٤مرة ،سم٤مب أطم٤مدية٨م
سمِ٢مِقمَ٤م َدة ا ًْم ُق ُوق َيم٤مُم ًال َوإِقمَ٤م َدة َّ
اًم٘مٝم٘مٝم٦م ذم اًمّمالة وقمٚمٚمٝم٤م ،151/2 ،ط ُم١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م  -سمػموت ً -مٌٜم٤من ،وﻫذا احلدي٨م وٕمٞمػ .ىمة٤مل
ِ
ِ ِ
احل ًَ ُـ ْسم ُـ ِديٜم ٍ
هة٤م َىمةدْ َأ ْظم َٓم َة٠م ِذم َﻫ َةذ ْي ِـ ْ ِ
اإل ْؾمةٜمَ٤م َد ْي ِـ َوإِٟم ََّةام
احل ًَ ُـ ْسم ُـ ُقم َام َر َة َوٕمٞم َٗم٤من َ ،ويم َال ُ َ
َ٤مر َو ْ َ
اًمدار ىمٓمٜملَ ْ ( :

احل ًَ ُـ ا ًْمٌَ ْ ِ
ٍم ُّي َ ،قم ْـ َطم ْٗم ِ
ص ْسم ِـ ُؾم َٚمٞمْ َام َن اعمِْٜمْ َ٘م ِر مي َقم ْـ َأ ِي ا ًْم َٕم٤مًمِٞمَ ِ٦م ُُم ْر َؾم ًةال َ ،ويم َ
احل ِد َ
احل ًَة ُـ
َة٤من ْ َ
ي٨م ْ َ
َر َوى َﻫ َذا ْ َ
ٍِ
َيم ِػما ُم٤م ير ِو ِ
يف ُُم ْر َؾم ًال قم ِ
احل َّةذا ِ  ،قمَة ْـ َأ ِي اعمَْٚمِةٞم ِ  ،قمَة ْـ
احل ًَ ِـ ْسم ِـ ُقم َام َر َة َ ،قم ْـ َظم٤مًمد ْ َ
َـ اًمٜمٌَِّ مل َ ، و َأ َُّم٤م َىم ْق ُل ْ َ
ً َ َْ
احل َّذا  ،قمَةـ طم ْٗمّمة َ٦م سمِٜم ِ
ِ
ِ
ْة٧م ِؾم ِ
ةػمي َـ  ،قمَة ْـ َأ ِي ا ًْم َٕم٤مًم ِ َٞمة َ٦م  ،قم ِ
ةل ، 
ْ َ َ
َةـ اًمٜمٌَِّ م
َأسمِٞمف َ ،وم َق ْﻫ ٌؿ َىمٌِٞم ٌ َ ،وإِٟم ََّام َر َوا ُه َظم٤مًمدٌ ْ َ ُ
ةك َ
َر َوا ُه َقمٜمْ ُف يم ََذًم ِ َؽ ُؾم ْٗم َٞم ُ
٤مق
٥م َ ،و َمحَّ٤م ُد ْسم ُـ َؾم َٚم َٛم َ٦م َو َهم ْ ُػم ُﻫ ْؿ َو َىم ِد ْ
او َٓم َر َب ا ْسمة ُـ إِ ْؾم َ
٤من اًم َّ ْق ِر ُّي َ ،و ُﻫ َِم ْٞم ٌؿ َ ،و ُو َﻫ ْٞم ٌ
احل ِةد ِ
احلً ِـ سم ِـ ِديٜم ٍ ِ
احل ًَة ِـ ا ًْم ٌَ ْ ِ
ي٨م َوم َٛم َّةر ًة َر َوا ُه َقمٜمْة ُف قم ِ
ِذم ِر َوا َيتِ ِف  ،قم ِ
ةي َ ،و َُم َّةر ًة َر َوا ُه َقمٜمْة ُف قمَة ْـ
ٍم م
َـ ْ َ َ ْ
َةـ ْ َ
َ٤مر ا َ َذا ْ َ
َىمتَ٤مد َة َ ،قمـ َأ ِي اعمَْٚمِٞم ِ َ ،قمـ َأسمِ ِ
ٞمف َ ،و َىمتَ٤م َد ُة إِٟم ََّام َر َوا ُه َقم ْـ َأ ِي ا ًْم َٕم٤مًمِٞمَ ِ٦م ُُم ْر َؾم ًال  ،قم ِ
ةل  ، يم َ
َةذًم ِ َؽ َر َوا ُه َقمٜمْة ُف
ْ
ْ
َ
َةـ اًمٜمٌَِّ م

=
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()8

يّمككقه٤م" .
سمؾ إن اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ٟمٗمًف ي٘مقل " :أمجع اًمٜمة٤مس قمةغم َّ
أن ُمةـ اؾمةتٌ٤مٟم٧م ًمةف ؾمةٜم ٌ٦م
()3
يدقمٝم٤م ًم٘مقل ٍ
أطمد ُمـ اًمٜم٤مس" وم٠مي شمٚمٗمٞم٘مٞم٦م شمٚمةؽ اًمتةل
قمـ رؾمقل اهلل  مل يٙمـ ًمف أن َ
قمٜم٤مﻫ٤م أسمق زيد قمـ اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل؟!
ي٘مقل ٟمٍم أسمق زيد" :إن اًمِم٤مومٕمل ﻫق اًمذي صة٤مغ يمةؾ إدًمة٦مً ..مٚمتةدًمٞمؾ قمةغم أن
(اًمًٜم٦م) ُمّمدر صم٤من ُمـ ُمّم٤مدر اًمتنميع ،وًمٞمس يمةالم اإلُمة٤مم اًمِمة٤مومٕمل وٓ أدًمتةف ي٘مٞمٜمة٤م
()2

ُمٓمٚم٘م٤م ُمٕمٚمقُم٤م ُمـ اًمديـ سم٤مًميورة" ُم١ميمدا أن اًمِم٤مومٕمل ﻫةق اًمةذي ضمٝمةد ذم شم٠مؾمةٞمس
ُمٗمٝمقم اًمًٜم٦م وطمٞم٤م طملم ص٤مغ ُمٗمٝمقم اًمٕمّمٛم٦م سم٠مهن٤م شمٕمٜمل اٟمٕمدام اخلٓم٠م اٟمٕمةداُم٤م شم٤مُمة٤م قمةـ
اًمرؾمقل ُ ،مؼمرا قمدم صك٦م ﻫذه اًمٕمّمٛم٦م سم٠من اًم٘مرآن ٟمٗمًف ىمد قم٤مشم٥م اًمٜمٌل قمغم سمٕمض
أومٕم٤مًمف قمت٤مسم٤م ىم٤مؾمٞم٤م ،وًمٙمـ اًمِم٤مومٕمل يمام يرى أسمق زيد ىمرر ﻫذه اًمٕمّمةٛم٦م طمةلم ّأول ُمٕمٜمةك
يمٚمٛم٦م ( ِْ
احلٙم َْٛم َ٦م) اًمقاردة ذم آي٤مت اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سم٠مهن٤م اًمًٜم٦م ُمع أٟمف شم٠مويؾ ي٠مسم٤مه اًمًٞم٤مق ذم
()3
يم ػم ُمـ أي٤مت يمام يزقمؿ .
وًمٙمةةـ ﻫةةؾ قمتةة٤مب اًم٘مةةرآن اًمٙمةةريؿ ًمٚمرؾمةةقل  يٕمٜمةةل أن اًمًةةٜم٦م ًمٞمًةة٧م ُمّمةةدرا
ًمٚمتنميع؟ أمل ي٘مةؾ اهلل شمٕمة٤ممم ذم يمت٤مسمةف اًمٕمزيةز (إن ﻫةق إّٓ َوطمةل يةقطمك) وم٤مًمًةٜم٦م اًمٜمٌقية٦م
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وطمل إال ُمـ قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم وﻫل اًمتل سمٞمٜم٧م جمٛمٚمف ،وىمٞمدت ُمٓمٚم٘مف ،وظمّمّم٧م قم٤مُمف.
ومٙمٞمػ ٟمرومض طمجٞم٦م اًمًٜم٦م سمٕمد ذًمؽ؟!
وًمق شم٠مُمٚمٜم٤م يمالم اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل

اًمذي يٌلم ومٞمف أن احلٙمٛم٦م اعمذيمقرة ذم آي٤مت

ــــــ
= ؾم ِٕمٞمدُ سمـ َأ ِي قمَروسم َ٦م وُمٕمٛمر  ،و َأسمق قمَقا َٟم َ٦م  ،وؾم ِٕمٞمدُ سمـ سم ِِم ٍػم و َهمػم ُﻫؿ وي ْذ ُيمر َأطم ِ
٤مدي َ ُٝم ْؿ سمِ َةذًم ِ َؽ َسم ْٕمةدَ َﻫ َةذا) أ.
َ ُْ ْ ََ ُ َ
ْ ُ َ
ُ َ َ َْ ٌَ َ ُ َ
ْ ُ
َ َ
َ
ﻫة.
( )2جمٛمقع اًمٗمت٤موى.401 ،403/10 ،
( )1أقمالم اعمقىمٕملم قمـ رب اًمٕم٤معملم ،اسمـ اًم٘مٞمؿ راضمٕمف ـمف قمٌد اًمرؤو ؾمٕمد ،دار امجٞمؾ سمػموت .12/2
( )4اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕملٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.12
( )3اٟمٔمر :اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕملٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص 11واٟمٔمر ص 210وص  212وص ٟ 213مٗمس اعمرضمع.
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يم ػمة ذم اًم٘مرآن شمٕمٜمل أىمقال رؾمقل اهلل  ؾمٜمٕمٚمؿ أن ؾمٞم٤مق أية٤مت يةدل قمٚمٞمٝمة٤م ٓ قمةغم
اًم٘مرآن سم٤مقمتٌ٤مرﻫ٤م ىمًٞمٛم٦م ًمٙمالم اهلل .
آن و َذيمَةر ِْ
ِ
احلٙم َْٛمة َ٦م،
ي٘مقل اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕملَ « " :وم َذيم ََر اهللَُّ َشم َٕم َ٤ممم ا ًْمٙمت َ
َة٤مبَ ،و ُﻫ َةق ا ًْم ُ٘م ْةر ُ َ َ
آن ي ُ٘م ُ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
احلٙمْٛمة ُ٦م ؾمةٜمَّ ُ٦م رؾم ِ
ةقل اهللَِّ َ ،و َﻫ َةذا
َوم ًَٛم ْٕم ُ٧م َُم ْـ َأ ْر َى ُم ْـ َأ ْﻫ ِؾ ا ًْمٕم ْٚمة ِؿ سمِة٤م ًْم ُ٘م ْر َ
ةقلُ َ ُ َ ْ :
آن ُذيمِر و َأ ْشمٌٕم ْتف ِْ
احلٙم َْٛم ُ٦م َو َذيم ََر اهللَُّ ُِ مٜمَّتَة ُف َقم َةغم َظم ْٚم ِ٘م ِةف
ُي ِْمٌِ ُف َُم٤م َىم َ٤مل ( َو َاهللَُّ َأ ْقم َٚم ُؿ) سمِ َ٠م َّن ا ًْم ُ٘م ْر َ َ َ َ َ ُ
احلٙمْٛمة َ٦مَ ،وم َٚمةةؿ َجية ْةز -و َاهللَُّ َأ ْقم َٚمةةؿَ -أ ْن شمٕمةةد ِْ
ِ
ِ
ِ ِ
٤مﻫٜمَةة٤م َّإٓ ُؾمةٜمَّ ُ٦م
احلٙم َْٛمةة٦م َﻫ ُ
َ
سمِ َت ْٕمٚمةةٞمٛم ِٝم ْؿ ا ًْمٙم َتة َ
ُ
ْ ُ
ة٤مب َو ْ َ
ِ
٤مقمة َ٦م رؾم ِ
رؾم ِ
ةع يمِت ِ
ةقل اهللَِّ ،
قل اهللَِّ َ و َذًم َؽ َأ َّهنَ٤م َُم ْ٘م ُرو َٟم ٌ٦م َُم َ
ةؽم َض َـم َ َ ُ
َة٤مب اهللََِّ ،و َأ َّن اهللََّ ا ْوم َ َ
َ ُ
َو َطمت ََّؿ َقم َغم اًمٜم ِ
٤مع َأ ُْم ِر ِه.
َّ٤مس ا مشم ٌَ َ
َ٤مب اهللَُِّ ،صمؿ ؾمٜم َِّ٦م رؾمة ِ
قز َأ ْن ُي َ٘م َ٤مل ًم ِ َ٘م ْق ٍلَ :وم ْر ٌض َّإٓ ًمِٙمِت ِ
ةـ
جي ُ
قل اهللَِّ ُُ ،م ٌَ مٞمٜمَة ً٦م َقم ْ
َّ ُ َ ُ
َوم َال َ ُ
ِ ِ
اهللَِّ ُم٤م َأراد دًم ِ ًٞمال َقم َغم َظم٤مص ِف و َقم٤مُم ِف ُصمؿ َىمر َن ِْ
جي َٕم ْةؾ َﻫ َةذا
َ َ َ َ
احلٙم َْٛم َ٦م سمِٙمتَ٤مسمِةف َوم َ٠م ْشم ٌَ َٕم َٝمة٤م إ َّية٤م ُهَ ،و َمل ْ َ ْ
م َ م َّ َ
()8
َِٕ َطم ٍد ُِم ْـ َظم ْٚم ِ٘م ِف َهم ِػم رؾم ِ
قل اهللَِّ . "» 
ْ َ ُ
وسمت٠مُمؾ أي٤مت اًمتل ورد ومٞمٝم٤م ًمٗمظ احلٙمٛم٦م يٛمٙمـ ًمٚم٘م٤مرئ أن يٕمر ُمدى ظمروج
ﻫذا اًمٗمٝمؿ قمـ اًمًٞم٤مق يمام يدقمل أسمق زيد ُمـ قمدُمف:
ي٘مةةةةةقل اهلل شمٕمةةةةة٤ممم( :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
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ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ) [انبقة .]616
وي٘مةةةةةةقل شمٕمةةةةةة٤ممم( :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ
ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ) [اننساء ]661

وي٘مةةةةةقل  ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ) [اإلسةاء .]15
ــــــ
( )2أطمٙم٤مم اًم٘مرآنً ،مإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  -سمػموت  ،2300 -حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمٖمٜمةل قمٌةد اخلة٤مًمؼ،
.15/2
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وي٘مةةةقل شمٕمةةة٤ممم( :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰﯱﯲﯳ ﯴﯵﯶ ﯷﯸﯹﯺﯻ

ﯼ) [آل عًةاٌ.]654:
وي٘مةةقل شمٕمةة٤ممم( :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ) [انبقة .]666:
وىمةة٤مل شمٕمةة٤ممم( :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ) [األحزاب .]14
يمؾ ﻫذه أي٤مت شمدل دًٓم٦م واوك٦م أن احلٙمٛمة٦م ﻫةل ُمة٤م شمٙمٚمةؿ سمةف رؾمةقل اهلل ،
ومٚمؿ يٙمـ اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل

جم٤مٟمٌ٤م ًمٚمكؼ وٓ ُمت٘مقٓ ذم اًم٘مرآن همػم ُم٤م يةدل قمٚمٞمةف ،ومل

يٙمـ اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل وطمده ُمةـ ىمة٤مل سمة٠من احلٙمٛمة٦م ﻫةل اًمًةٜم٦م وم٘مةد ٟم٘مةؾ اًمٌٖمةدادي قمةـ
احلًـ وىمت٤مدة أن احلٙمٛم٦م ﻫل ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 
أوطمل ُمـ اًمًٜم٦م)

()8

وومنة اسمةـ طمةزم احلٙمٛمة٦م (سم٠مهنة٤م ُمة٤م

()3

إن أظمٓمر ي ىم٤مم سمف اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ذم ٟمٔمر أسمق زيد ﻫق "شمقؾمٞمع ُمٗمٝمقم (اًمًٜم٦م)

ًمٞمِمٛمؾ يمؾ إىمقال سمٍم اًمٜمٔمر قمـ ؾمٞم٤مق اًم٘مقل ،ومّم٤مر يمؾ (ىمةقل) ىم٤مًمةف اًمٜمٌةل 
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()2

وطمٞم٤م" ُمع أن رؾم٤مًم٦م اًمٜمٌل  ﻫل (اًم٘مرآن) وﻫةق (اًمةٌالغ) وومٞمةف يٙمٛمةـ اًمةقطمل ،أُمة٤م
ؾمةةٜمتف  ومٌٕمْمةةٝم٤م ؿمةة٤مرطم٦م وُمٌٞمٜمةة٦م ًمٚمٛمٕمٜمةةك وسمٕمْمةةٝم٤م اضمتٝمةة٤مد ،وذم ﻫةةذا اًم٘مًةةؿ إظمةةػم
اظمتٚمػ اعمختٚمٗمقن .
ــــــ

"وُم٤م ومٕمٚمف اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل إزا ﻫةذا آظمةتال  ،ﻫةق أٟمةف أدُمة٩م يمةؾ اًمٕمٜمة٤مرص ذم

( )2اٟمٔمر :اًمٗم٘مٞمةف واعمتٗم٘مةفً ،مٚمخٓمٞمة٥م اًمٌٖمةدادي دار اسمةـ امجةقزي  -اًمًةٕمقدي٦م 2312 -ﻫةة ،اًمٓمٌٕمة٦م :اًم ٤مٟمٞمة٦م،
حت٘مٞمؼ :أسمق قمٌدا ًمرمحـ قم٤مدل سمـ يقؾمػ اًمٖمرازي .44/2
( )1اًمٜمٌذ ذم أصقل اًمٗم٘مف ،اسمـ طمزم ،حت٘مٞمؼ أمحد طمج٤مزي اًمً٘م٤مُ ،مٙمتٌ٦م اًمٙمٚمٞم٤مت إزﻫرية٦م ،اًم٘مة٤مﻫرة 2302ﻫةة
ص.13
( )4اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕملٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.11
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ُمٗمٝمقم يمكم ووٕمف ذم اعمًتقى ٟمٗمًف اعم٘مدس ًمٚمقطمل ،أي ًمٙمةالم اهلل  .وهبةذا اًمّمةٜمٞمع
صةة٤مر يمةةؾ ُمةة٤م يٜمٓمةةؼ سمةةف حمٛمةةد ويمةةؾ ُمةة٤م يٗمٕمٚمةةف وطمٞمةة٤م ،واظمتٗمةة٧م احلةةدود سمةةلم (اإلاةةل)
()8

و(اًمٌنمي) ودظمؾ إظمػم دائرة اعم٘مدس" .
وﻫذا اًمدظمقل اًمٌنمي ذم دائرة اعم٘مةدس ﻫةق ُمة٤م ضمٕمٚمةف ٟمٍمة أسمةق زيةد ُم٤مٟمٕمة٤م ُمةـ
ضمٕمؾ اًمًٜم٦م وطمل ُمـ اهلل قمغم ًمً٤من حمٛمد  ،ومٝمق يرى أن ضمٕمؾ اًمًٜم٦م وطمٞم٤م يقطمد سمةلم
اإلال واًمٌنمي وجيٕمٚمٝمام ذم درضم٦م واطمدة ُمـ اًمت٘مديس وىمقة اإلًمزام ،وسم٤مًمتة٤مزم إظمةراج
اًمرؾمقل ُمـ طمدود اًمٌنمي٦م إمم ختقم إًمقﻫٞم٦م ،وأصٌك٧م اًمًةٜم٦م ٟمّمة٤م حيتة٤مج سمةدوره إمم
ٟمص ؿم٤مرح .
ي٘مةةقل أسمةةق زيةةد" :وُمٕمٜمةةك ذًمةةؽ أن شمقؾمةةٞمع ٟمٓمةة٤مق اًمٜمّمةةقص اًمديٜمٞمةة٦م سمْمةةؿ
إطم٤مدي٨م واًمًٜمـ أدى سمدوره إمم شمقؾمٞمع ٟمٓم٤مق إطم٤مدي٨م واًمًٜمـ طمتةك اطمت٤مضمة٧م إمم
()3

آؾمت٘مّم٤م واًمتكريُ ،مـ أضمؾ اًمٙمِمػ قمـ دًٓم٦م اعمختٚمٗم٤مت ومٞمٝم٤م" .
ويًةةتدل أسمةةق زيةةد قمةةغم أن اًمًةةٜم٦م ًمٞمًةة٧م وطمٞمةة٤م وًمٞمًةة٧م ذم ٟمٗمةةس درضمةة٦م اًم٘مةةرآن
اًمٙمريؿ أهنام ٓ يتٜم٤مؾمخ٤من سمٛمٕمٜمك أن اًمًٜم٦م ٓ يٛمٙمـ أن شمٜمًخ اًم٘مرآن ،وًمٞمس ﻫٜم٤م ُم ة٤مل
صكٞم قمغم ﻫذا اًمتٜم٤مؾمةخً ،مةذا مل ي٘مةؾ اًمِمة٤مومٕمل ٟمٗمًةف هبةذا ،وقمٚمٞمةف وم٤مًمًةٜم٦م ًمٞمًة٧م إٓ
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اضمتٝم٤مدات اًمٜمٌل  وومٝمٛمف.
واًمٜمتٞمج٦م اًمتل يريد أن يّمؾ إًمٞمٝم٤م أسمق زيد أن اًمًةٜم٦م ًمٞمًة٧م ُمّمةدرا ُمةـ ُمّمة٤مدر
اًمتنميع أي أهن٤م ًمٞمً٧م ُمّمدرا ُمًت٘مال ُمقصقوم٤م سمٙمقٟمف وطمل ُمـ اهلل وًمٙمٜمٝم٤م ًمٞمًة٧م إٓ
ؿم٤مرطم٦م ًمٚم٘مةرآن أو ﻫةل ُمةـ ىمٌٞمةؾ آضمتٝمة٤مدات ،وُمةـ ىمٌٞمةؾ ؿمةاقن احلٞمة٤مة اًمتةل يٗمٕمٚمٝمة٤م
()2

اًمرؾمقل وٓ قمالىم٦م ا٤م سم٤مًمتنميع اًمٌت٦م .
ــــــ
( )2اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕملٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص 11واٟمٔمر صٟ 211مٗمس اعمرضمع.
( )1اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.213
( )4اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.13 - 11
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ًم٘مد ٟم٤مىمش اًمًٚمػ ﻫذا آا٤مم اًمذي يردده أسمق زيةد ذم طمةؼ اًمًةٜم٦م اًمٜمٌقية٦م وسمٞمٜمةقا
أهن٤م وطمل ُمـ اهلل .
ي٘مقل اسمـ طمزم" :عم٤م سمٞمٜم٤م أن اًم٘مرآن ﻫق إصؾ اعمرضمقع إًمٞمف ذم اًمنمائع ٟمٔمرٟم٤م ومٞمةف
ومقضمةدٟم٤م ومٞمةةف إجية٤مب ـم٤مقمةة٦م ُمة٤م أُمرٟمةة٤م سمةةف رؾمةقل اهلل  ووضمةدٟم٤مه  ي٘مةقل ومٞمةةف واصةةٗم٤م
ًمرؾمقًمف ( :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ) [اننجى  ]4 ،1ومّم ًمٜم٤م سمذًمؽ أن
اًمقطمل يٜم٘مًؿ ُمـ اهلل  إمم رؾمقًمف إمم ىمًٛملم:
أطمده٤م :وطمل ُمتٚمق ُم١مًمػ شم٠مًمٞمٗم٤م ُمٕمجز اًمٜمٔم٤مم ،وﻫق اًم٘مرآن.
وأظمةةر :وطمةةل ُمةةروي ُمٜم٘مةةقل همةةػم ُم١مًمةةػ وٓ ُمٕمجةةز اًمٜمٔمةة٤مم وٓ ُمتٚمةةق وًمٙمٜمةةف
()8
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ُم٘مرو  ،وﻫق اخلؼم اًمقارد قمـ رؾمقل اهلل  ،وﻫق اعمٌلم قمٜمف ُ مراده ُمٜم٤م" .
اًمنم ِع ا ًْمٕمٔمِٞم ِؿ ِذم َهم٤مي ِ٦م ِ
آ ْؾمتِ َ٘م٤م َُم ِ٦م
ي٘مقل اسمـ يم ػم إن اًمرؾمقل  " وُم٤م سمٕم ف سمِ ِف ُِم َـ َّْ
َ
َ
وآقمتدال واًمًداد ،واذا ىم٤مل شمٕم٤ممم( :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ) َأ ْي َُم٤م َي ُ٘م ُ
قل َىم ْق ًٓ َقم ْـ َﻫ ًقى
َو َهمة َةر ٍ
ض (ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ) َأ ْي إِ َّٟمة َةام َي ُ٘مة ُ
ةقل َُمةة٤م ُأ ُِمة َةر سمةةف يٌٚمٖمةةف إمم اًمٜمةة٤مس يمةة٤مُمال
ُمقومقرا ُِمـ َهم ِػم ِزي٤مد ٍة و َٓ ُٟم ْ٘مّم ٍ
٤من ،صمؿ ذيمر طمةدي٨م َقم ٌْ ِةد اهللَِّ ْسم ِ
َىم َ
ْة٧م
ةـ َقم ْٛم ٍةرو
ة٤ملُ :يمٜم ُ
َ
ْ ْ َ َ َ
٥م ُيم َّؾ َي ٍ َأؾمٛم ْٕم ُف ُِم ْـ رؾم ِ
قل اهللَِّ ُ أ ِريدُ ِطم ْٗم َٔم ُفَ ،ومٜم ََٝمتْٜمِل ُىم َر ْي ٌش َوم َ٘م٤م ًُمقا :إِٟم َ
٥م
َّؽ َشم ْٙم ُت ُ
َأ ْيم ُت ُ
َ ُ
ْ ْ َ
ُيم َّؾ َي ٍ شمًٛمٕمف ُِم ْـ رؾم ِ
نم َية َت َٙم َّٚم ُؿ ِذم ا ًْم َٖم َْم ِ
قل اهللَِّ َ ،و َر ُؾم ُ
ْ٧م
ة٥مَ .وم َ٠م ُْم ًَةٙم ُ
َ ُ
قل اهللَِّ َ سم َ ٌ
ْ
َ٤مب َوم َذيمَر ْت َذًم ِ َؽ ًمِرؾم ِ
َقم ِـ ا ًْمٙمِت ِ
قل اهللَِّ  وم٘م٤مل« :ايمت٥م ومةق اًمةذي َٟم ْٗم ِيسة سمِ َٞم ِةد ِه َُمة٤م َظم َةر َج
َ ُ
َ
()3
ُِمٜممل إِ َّٓ َطمؼ» " .
إٟمٜم٤م ٟمجد ٟمٍم أسمةق زيةد سمٜمة٤م قمةغم إىمّمة٤مئف ًمٚمًةٜم٦م وقمةدم اقمتٌ٤مرﻫة٤م وطمٞمة٤م يٌة٤مًمغ ذم
شمقؾمٞمع دائرة إؿمٞم٤م اًمتل يٗمٕمٚمٝم٤م اًمٜمٌل ُ مـ ىمٌٞمةؾ اضمتٝم٤مداشمةف ظمة٤مرج طمةدود اًمتنمةيع
ــــــ
( )2اإلطمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤مم ،اسمـ طمزم دار احلدي٨م  -اًم٘م٤مﻫرة  ،2303 -اًمٓمٌٕم٦م :إومم.54/2 ،
( )1احلدي٨م أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد ذم ُمًٜمده  221/1وإؾمٜم٤مده صكٞم  ،واٟمٔمر شمٗمًػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ٓسمـ يم ةػم،
دار اًمٗمٙمر  -سمػموت .134/3 ،2302 -
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واًمقطمل ُمٌ٤مًمٖم٦م ٓ شم٘مػ قمغم أؾم٤مس قمٚمٛمل سمةؾ شمةدل قمةغم ضمٝمةؾ سم٤معمروية٤مت اًمّمةكٞمك٦م،
ومٞمةةذيمر أن اًمّمةةك٤مسم٦م روةةقان اهلل قمٚمةةٞمٝمؿ "يمةة٤مٟمقا دائةةام ُمةة٤م يٓمرطمةةقن قمٚمٞمةةف اًمًةة١مال ذم
()8

اضمتٝم٤مداشمف ظم٤مرج إـم٤مر اًمقطمل اعمٜمزل  -اًم٘مرآن :-أﻫق اًمقطمل أم اًمرأي واعمِمقرة" ُمع
اًمٕمٚمؿ سم٠من ﻫذه احل٤مدصم٦م مل حتدث إٓ ذم ُمٕمريمة٦م سمةدر طمةلم ٟمةزل رؾمةقل اهلل ُ مٜمةزٓ رأى
سمٕمةةض أصةةك٤مسمف أن همةةػمه ظمةةػم ُمٜمةةف،

()3

وطم٤مدصمةة٦م أظمةةرى ُمِمةةٝمقرة ومةةٞمام يتٕمٚمةةؼ سمتةة٠مسمػم

()2

اًمٜمخؾ .
وطملم يٜمت٘مد ٟمٍم أسمق زيد أصك٤مب آدم٤مه اًمديٜمل سم٠مهنؿ هيدرون ُمٌدأ (أٟمتؿ أقمٚمةؿ
سمِم١مون دٟمٞم٤ميمؿ)

()3

يٌ٤مًمغ ﻫق ومٞمف طمتك جيٕمٚمف ُمٌدأ قم٤مُم٤م يتؿ ُمـ ظمالًمف إقم٤مدة اًمٜمٔمر ذم يمؾ

يمؾ اًمؽماث احلدي ل.

()4

ــــــ
( )2اًمٜمص واًمًٚمٓم٦م واحل٘مٞم٘م٦مٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.22
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ِ
امج ُٛمقحِ َ ،ىم َ٤ملَ :ي٤م َر ُؾم َ
قل اهللََِّ ،أ َر َأ ْي َ٧م َﻫ َذا اعمَْٜم ِْز َلَ ،أ َُمٜم ِْز ٌل َأٟمْزَ ًَم َٙم ُف اهللَُّ ًَمٞمْ َس ًَمٜمَ٤م َأ ْن َٟمتَ َ٘مدَّ َُمة ُف
( )1وم٤محلٌ٤مب اسمـ اعمُْٜمْذ ِر ْسم ِـ ْ َ
ِ
احل ْر ُب َواعمَْٙمِٞمدَ ُةَ ،وم َ٘م َ٤ملَ :ي٤م َ ُؾم َ
قل اهللََِّ ،ومة٢مِ َّن
اًمر ْأ ُي َو ْ َ
احل ْر ُب َواعمَْٙمٞمدَ ُة؟ َىم َ٤ملَ :سم ْؾ ُﻫ َق َّ
اًمر ْأ ُي َو ْ َ
َوٓ َٟمت ََ٠م َّظم َر ُهَ ،أ ْم ُﻫ َق َّ
٤مهن َ ْض سمِ٤مًمٜم ِ
َّ٤مس َطمتَّك ٟم َْ٠م ِل َأ ْدٟمَك َُم٤م ٍ ُِم َـ ا ًْم َ٘م ْق ِم َومٜمَٜم ِْز ًْم ُفُ ،صم َّؿ ٟمٕمةقر ُمة٤م ؾمةقاه ُمةـ اًم٘مٚمة٥م،
َﻫ َذا ًَمٞمْ َس ًَم َؽ سمِ َٛمٜم ِْز ٍلَ ،وم ْ
ِ
ةؿ ُٟم َ٘م٤مشمِ ُةؾ ا ًْم َ٘م ْةق َم ومٜمنمةب وٓ ينمةسمقن وم٘مة٤مل رؾمةقل اهلل ً :م٘مةد أحت
صمؿ ٟمٌٜمك َقم َٚم ْٞمف َطم ْق ًو٤م َومت َْٛم َٚم١مُ ُه َُم٤م ً ُ ،صم َّ
ِ
ٍ ِ
سم٤مًمرأي ومٜمٝمض رؾمقل اهلل َ و َُم ْـ َُم َٕم ُف ُِم َـ اًمٜم ِ
ةؿ أُمةر
َّ٤مسَ ،وم ًَ َ٤مر َطمتَّك َأشمَك َأ ْدٟمَك َُم٤م ُم َـ ا ًْم َ٘م ْقمَِ ،ومٜمَزَ َل َقم َٚم ْٞمةفُ ،صم َّ
ٞم٥م ا ًَّم ِذي ٟمَزَ َل َقم َٚمٞم ِف َومٛمٚمِب ُم٤م ُ ،صمؿ َىم َذ ُومقا ومِ ِ
سم٤مًم٘مٚم٥م ومٕمقرتَ ،و َسمٜمَك َطم ْق ًو٤م َقم َغم ا ًْم َ٘مٚمِ ِ
ٞمةف أٟمِ َٞمة َ٦م.أظمرضمةف اإلُمة٤مم
ْ ُ َ َ ً َّ
اًمٓمؼمي ذم شم٤مرخيف سمًٜمده ،ذم ذيمر وىمٕم٦م سمةدر اًمٙمةؼمي ،330/1 ،واًمٌٞمٝم٘مةل ذم دٓئةؾ اًمٜمٌةقة ،يمتة٤مب :مجة٤مع
أسمقاب همزوة سمدر اًمٙمؼمي ،سم٤مب ذيمر ؾمٌ٥م ظمروج اًمٜمٌل ( .41/1 ،واحلدي٨م طمًـ سمٛمجٛمقع ـمرىمف).
( )4طمدي٨م شم٠مسمػم اًمٜمخؾ ،قمٜمد ُمًٚمؿ رىمؿ  1424اسمـ ُم٤مضمف إطمٙم٤مم  1332أمحد (.)214/2
َأ َّن اًمٜمٌَِّةل  ؾم ِ
ةٛم َع َأ ْص َةقاشمً٤مَ ،وم َ٘م َ
ة٤مل:
( )3احلدي٨م أظمرضمف اإلُم٤مم اسمـ ُم٤مضم٦م ذم ؾمٜمٜمف َقم ْـ قمَ٤مئِ َِم َ٦م أم اعمة١مُمٜملم
َ
َّ
َّخ ُؾ ي ْ٠مسمِرو َٟمفَ ،وم َ٘م َ٤ملًَ « :مق َمل ي ْٗمٕم ُٚمقا ًَمّم َٚم »َ ،وم َٚمؿ ي١مَ سمروا قمَ٤مُماِ ٍةذَ ،ومّم ِ
ٞمّمة٤م،
ة٤مر ؿم ً
َ َ
ْ َْ َ
اًمّم ْق ُت؟» َىم٤م ًُمقا :اًمٜم ْ َ ُ ُ
« َُم٤م َﻫ َذا َّ
َ َ
َ
ْ ُ مُ
َ٤من َؿمٞمْاً٤م ُِم ْـ َأ ُْم ِر ُد ْٟمٞمَ٤م ُيم ْؿَ ،وم َِم ْة٠م ُٟم ُٙم ْؿ سمِ ِةفَ ،وإِ ْن يم َ
َوم َذيم َُروا َذًم ِ َؽ ًمِٚمٜمٌَِّ مل َ ،وم َ٘م َ٤مل« :إِ ْن يم َ
َة٤من َؿمةٞمْاً٤م ُِمة ْـ َأ ُْم ِةر ِديةٜم ِ ُٙم ْؿ،
َوم٢مِ َ َّزم» يمت٤مب :اًمرﻫقن ،سم٤مب :شمٚم٘مٞم اًمٜمخةؾ ،411/1 ،طمةدي٨م رىمةؿ  ،1332واحلةدي٨م صةكٞم (صةككف
إًمٌ٤مين) ؾمٚمًٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمّمكٞمك٦م ،دار اعمٕم٤مر  ،اًمري٤مض2321 ،ﻫة.
( )1اٟمٔمر :اًمٜمص واًمًٚمٓم٦م واحل٘مٞم٘م٦مٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.23
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ي٘مقل أسمق زيدُ" :مٜمذ اًمٚمكٔم٤مت إومم ذم اًمت٤مريخ اإلؾمالُمل -وظمالل ومؽمة ٟمةزول
اًمةةقطمل وشمِمةةٙمؾ اًمٜمّمةةقص -يمةة٤من صمٛمةة٦م إدرا ُمًةةت٘مر أن ًمٚمٜمّمةةقص اًمديٜمٞمةة٦م جمةة٤مٓت
ومٕم٤مًمٞمتٝمةة٤م اخل٤مصةة٦م ،وأن صمٛمةة٦م جمةة٤مٓت أظمةةرى ختْمةةع ًمٗم٤مقمٚمٞمةة٦م اًمٕم٘مةةؾ اًمٌنمةةي واخلةةؼمة
اإلٟمً٤مٟمٞم٦م ،وٓ شمتٕمٚمؼ هب٤م ومٕم٤مًمٞم٦م اًمٜمّمقص ،ويمة٤من اعمًةٚمٛمقن إوائةؾ يم ةػما ُمة٤م يًة٠مًمقن
إزا ُمقىمػ سمٕمٞمٜمف ُم٤م إذا يم٤من شمٍم اًمٜمٌل حمٙمقُم٤م سم٤مًمقطمل أم حمٙمقُمة٤م سمة٤مخلؼمة واًمٕم٘مةؾ.
ويم ػما ُم٤م يم٤مٟمقا خيتٚمٗمقن ُمٕمف وي٘مؽمطمقن شمٍموم٤م آظمر إذا يم٤من اعمج٤مل ُمةـ جمة٤مٓت اًمٕم٘مةؾ
()8

واخلؼمة" .
إن ُمٌدأ (أٟمتؿ أقمٚمؿ سم٠مُمقر دٟمٞم٤ميمؿ) اًمذي يٜمتٍم ًمف أسمق زيةد وجيٕمةؾ ُمٜمةف ؾمةٌٌ٤م ٕن
شمٙمقن اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ًمٞمً٧م وطمٞم٤م ُمـ قمٜمةد اهلل سمةؾ اضمتٝمة٤مدات ًمٚمرؾمةقل  6طمةلم ٟمت٠مُمٚمةف
ٟمجد أٟمف حيٛمؾ سمٓمالن ومٙمرة ٟمٍم أسمق زيد ،طمٞم٨م إن ؾم١مال اًمّمك٤مسم٦م قمـ أىمقال اًمٜمٌل ﻫؾ
ﻫل وطمل أم اضمتٝم٤مد ورأي ُمٜمف وُمـ صمؿ إضم٤مسم٦م اًمرؾمقل سم٠مهن٤م رأي وُمِمةقرة يةدل قمةغم أن
همػمﻫ٤م ممة٤م مل يٍمةح اًمرؾمةقل سم٠مٟمةف ُمةـ ىمٌٞمةؾ رأيةف وم٢مٟمةف وطمةل واضمة٥م اإلشمٌة٤مع ،وؾمة١مال
اًمّمك٤مسم٦م يٗمٝمؿ ُمٜمف أهنؿ ٓ يٛمٚمٙمقن ُمع يمقن اًم٘مقل وطمٞم٤م أن يٜم٤مىمِمقا ومٞمف أو يردوه ،وإٟمةام
يٙمقن ٟم٘م٤مؿمٝمؿ وإسمدا آرائٝمؿ ذم إُمقر اعمتٕمٚم٘م٦م سمٛمٕم٤ميِمٝمؿ اًمتل ًمٞمس اة٤م قمالىمة٦م سم٤مًمةديـ
 3002حبث
 002حبث
 2حبث

واًمنميٕم٦م وإظمالق ،يمام طمدث ذم ُمً٠مًم٦م شم٠مسمػم اًمٜمخؾ واًمٜمزول قمغم اعم٤م ذم همزوة سمدر.
وُمـ ظمالل ﻫذا اعمٌدأ إصمػم قمٜمد أسمق زيةد ٟمجةده يٗمٝمةؿ "أىمةقال اًمرؾمةقل اخل٤مصة٦م
سمقضمقب إشمٌ٤مع ؾمٜمتف سم٠من اعم٘مّمقد هب٤م أىمقاًمةف وأومٕم٤مًمةف اًمِمة٤مرطم٦م واعمٌٞمٜمة٦م عمة٤م ورد جمٛمةال ذم
شمٕم٤مًمٞمؿ اًم٘مرآن ،وُم٤م ؾمقى ذًمؽ ُمـ إىمقال وإومٕم٤مل جي٥م أن يةدرج ذم ؾمةٞم٤مق اًمقضمةقد
()3

آضمتامقمل سمٛمٕمٜمك أهن٤م أىمقال وأومٕم٤مل همػم ُمٚمزُم٦م ًمٚمٛمًٚمؿ ذم اًمٕمّمقر اًمت٤مًمٞم٦م" .
ﻫذا اًمٓمةرح اًمةذي يٙمةرره أسمةق زيةد ذم يمت٤مسم٤مشمةف يقاوم٘مةف قمٚمٞمةف حمٛمةد ؿمةكرور طمةلم
ي٘مقلُ" :مـ ﻫٜم٤م ي٠مل اًمتٕمريػ اخل٤مـمب سمرأيٜم٤م ًمٚمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م سم٠مهن٤م يمؾ ُمة٤م صةدر قمةـ اًمٜمٌةل

ــــــ

(ٟ )2م٘مد اخلٓم٤مب اًمديٜملٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.15
( )1اًمٜمص واًمًٚمٓم٦م واحل٘مٞم٘م٦مٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.23
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ُ مـ ىمقل أو ومٕمؾ أو أُمر أو هنل أو إىمرار ،قمٚمام سم٠من ﻫذا اًمتٕمريػ ًمٚمًةٜم٦م ًمةٞمس شمٕمريةػ
()8

اًمٜمٌل ٟ مٗمًف وسم٤مًمت٤مزم ومٝمق ىم٤مسمؾ ًمٚمٜم٘م٤مش وإظمذ واًمرد" .
إن ٟمٍم أسمق زيد يٜمٓمٚمؼ ذم ٟم٘مده ًمٚمًةٜم٦م اًمٜمٌقية٦م ُمةـ ُمٜمٝمجةف اارُمٜمٞمةقـمٞم٘مل اعمٕمتٛمةد
قمغم اًمٜمٔمري٦م اًمتٗمٙمٞمٙمٞم٦م اًمتل شمرى أن ٟمّمقص اًم٘مرآن واًمًٜم٦م ًمٞمً٧م ؾمقى ظمٓم٤مسمة٤م ًمٖمقية٤م
خيْمع ًٔمٞم٤مت اًمتٗمٙمٞمؽ واًم٘مرا ة اًمتل يّمؾ ُمٕمٝم٤م اًمٜمص ذم هن٤مي٦م اعمٓم٤م إمم (اًمالهن٤مئٞم٦م)
و(شمٖمٞمٞم٥م اعم١مًمػ وىمّمده).
وٟمٍم ة أسمةةق زيةةد يةةرى أن ٟمّمةةقص اًمًةةٜم٦م اًمٜمٌقيةة٦م سمًةةٌ٥م ٟم٘مٚمٝمةة٤م اًمِمةةٗم٤مﻫل ىمةةد
شمٕمرو٧م ًمٚمتكريػ واحلذ واًمتٌديؾ وومؼ ُمة٤م أُمٚمتةف إطمةداث اًمًٞم٤مؾمةٞم٦م واًم ٘م٤مومٞمة٦م ذم
ذًمؽ اًمٕمٍم ،وسم٤مًمت٤مزم جي٥م أن يٙمقن ﻫذا اًمٜمص ُم ٚمف ُم ؾ همػمه ُمةـ اًمٜمّمةقص ظم٤موةٕم٤م
عمٜم٤مﻫ٩م إًمًٜمٞم٤مت احلدي ٦م وُمقوققم٤م ًمٚمٛمً٤م ًم٦م واًمٜم٘مد وآقمةؽماض .وٕن إطم٤مدية٨م
اًمٜمٌقي٦م ذم ٟمٔمره شمٕمرو٧م ًمٙم ةػم ُمةـ اًمتكريةػ واًمتٌةديؾ ،وٕهنة٤م ٟم٘مٚمة٧م سمة٤معمٕمٜمك اًمةذي
ومٝمٛمف اعمٕم٤مرصون ًمٚمٜمٌل  وم٢من ﻫذا اًمٜم٘مؾ ٓ يٕمٓمٞمٝم٤م صةٗم٦م ُمٓم٤مسم٘مة٦م اعمٕمٜمةك احل٘مٞم٘مةل

()3

وٓ اًمّمدق ذم ٟمًٌتٝم٤م ًمٚمرؾمقل .
()2

وييب ٟمٍم أسمق زيد ُم ال سم٤مٕطم٤مدي٨م اًمتل شمةدل قمةغم أن إئٛمة٦م ُمةـ ىمةريش ،
 3002حبث
 002حبث
 2حبث

ــــــ
( )2اًمٙمتةة٤مب واًم٘مةةرآن ىمةةرا ة ُمٕمةة٤مرصة ،حمٛمةةد ؿمةةكرور ،حيمةة٦م اعمٓمٌققمةة٤مت ًمٚمتقزيةةع واًمٜمنم ة ط1022 ،20م
ص.134 -132
( )1اٟمٔمرٟ :م٘مد اخلٓم٤مب اًمديٜملٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.55
امجزَ ِري َىم َ٤ملَ :ىم َ٤مل ِزم َأٟمَةس سمةـ ُم٤مًم ِ ٍ
َػم ْسم ُـ َو ْﻫ ٍ
ةؽُ :أ َطمةدم ُصم َؽ
٥م ْ َ ُّ
ُ ْ ُ َ
( )4احلدي٨م أظمرضمف اإلُم٤مم أمحد ذم ُمًٜمده ،قمـ ُسمٙم ْ ُ
٧م وٟمَكـ ومِ ِ
ِ
قل اهللِ َ ىم٤م َم َقم َغم َسم ِ
ة٤ملْ " :إَئِ َّٛمة ُ٦م ُِمة ْـ ُىم َةر ْي ٍ
ٞمةفَ ،وم َ٘م َ
َطم ِدي ً٤م َُم٤م ُأ َطمدم ُصم ُف ُيم َّؾ َأ َطم ٍد ،إِ َّن َر ُؾم َ
ش إِ َّن
٤مب ا ًْمٌَٞمْ َ ْ ُ
َا ُ ْؿ َقم َٚمٞمْ ُٙم ْؿ َطم ًّ٘م٤مَ ،و ًَم ُٙم ْؿ َقم َٚمٞمْ ِٝم ْؿ َطم ًّ٘م٤م ُِم ْ َؾ َذًم ِ َ
َ٤مﻫةدُ وا َو َوم ْةقاَ ،وإِ ْن َطمٙم َُٛمةقا
محقا َوم َر ِ ُ
ةؽم ِ ُ
محةقاَ ،وإِ ْن قم َ
اؾم ُ ْ
ةؽَُ ،مة٤م إِ ْن ْ
قمَدَ ًُمقاَ ،ومٛمـ َمل ي ْٗمٕم ْؾ َذًم ِ َؽ ُِمٜمْٝمؿَ ،ومٕم َٚمٞم ِف ًَمٕمٜمَ ُ٦م اهللِ ،وا َْعم َالئِٙم ِ
َة٦مَ ،واًمٜم ِ
َّة٤مس َأ ْمج َِٕمةلمَ ُ ،مًةٜمد أٟمةس سمةـ ُم٤مًمةؽ ،
َ
ُ ْ َ ْ ْ
َ ْ َْ َ
 ،424/25طمةةدي٨م رىمةةؿ  ،21403ط ُم١مؾمًةة٦م اًمرؾمةة٤مًم٦م سمتك٘مٞمةةؼ ؿمةةٕمٞم٥م إرٟمةة١مط ،واحلةةدي٨م صةةكٞم
سمٛمجٛمقع ـمرىمف وؿمقاﻫده وم٘مد أظمرضمف اعمزي ذم شمرمج٦م قمكم أي إؾمةد ُمةـ "اذيٌةف" ُ 244/12مةـ ـمريةؼ
قمٌد اهلل سمـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ ،قمـ أسمٞمف ،سم٢مؾمٜم٤مد أمحد ،وأظمرضمف اًمٌخ٤مري ذم "اًمت٤مريخ اًمٙمٌػم" ُ 221/1مٕمٚم٘مة ً٤م،

=
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أو اًمٜمّمقص اًمتل شمدل قمغم وضمقب ـم٤مقم٦م اإلُمة٤مم ومةػمى أهنة٤م ٟمّمةقص ذم هم٤مًمة٥م اًمٔمةـ
" شمؿ إٟمت٤مضمٝم٤م ذم ؾمٞم٤مق اًمٍماع آضمتامقمل اًمًٞم٤م

سملم قمكم وُمٕم٤موي٦م ُمٜمذ ُمٕمريم٦م صٗملم،

وطملم اؾمت٘مر إُمر ًمٌٜمل أُمٞم٦م يم٤من ٓ سمد ُمـ إٟمتة٤مج ٟمّمةقص شمةدل قمةغم ُمنمةوقمٞم٦م اًمٜمٔمة٤مم
()8

إُمةةقي اًم٘مةةري " ...وسم٤مًمتةة٤مزم يمةة٤من ًمٚمقوةةع اًمًةةٞم٤م

شمةة٠مصمػم قمةةغم اًمتٗمٙمةةػم اًمةةديٜمل

وص٤مرت اًمًٞم٤مؾم٦م ضمز ا ُمـ اًمٕم٘مٞمدة ووومؼ ﻫذه اعمّم٤مًم دوٟم٧م ﻫذه إطم٤مدي٨م ًمتخةدم
أهمراو٤م سمٕمٞمدة يمؾ اًمٌٕمد قمـ اًمديـ.
واًمًةةٌ٥م اًمةةذي ُمٙمةةـ عم ةةؾ ﻫةةذه إطم٤مديةة٨م أن شمةةدون ذم ٟمٔمةةر أسمةةق زيةةد "أن
إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م ...مل شمدون إٓ ُمت٠مظمرة ،وظمْمٕم٧م ُمـ صمؿ ًٔمٞم٤مت اًمتٜم٤مىمةؾ اًمِمةٗم٤مﻫل،
اًمذي ي٘مرهب٤م إمم جم٤مل اًمٜمّمقص اًمتٗمًػمي٦مُ ،مـ طمٞم٨م أهن٤م روي٧م سم٤معمٕمٜمك ٓ سمٚمٗمظ اًمٜمٌةل،
وإذا يم٤مٟم٧م إطم٤مدي٨م ذاا٤م أي يمام ٟمٓمؼ هب٤م اًمٜمٌل سمٚمٖمتف وأًمٗم٤مفمفٟ ،مّمقص٤م شمٗمًػمي٦م ًمٜمةقع
ُمـ اًمقطمل ُمٖمة٤مير ذم ـمٌٞمٕمتةف ًمةقطمل اًمًةٜم٦م ،ومة٢من إطم٤مدية٨م اًمتةل سمةلم أيةديٜم٤م شمٙمةقن ذم
()3

طم٘مٞم٘متٝم٤م شمٗمًػما ًمٚمتٗمًػم" .
إن ٟمٍم أسمق زيد مل يٕمط قمٚمؿ احلدي٨م طم٘مف ُمـ اًمدرس واعمٓم٤مًمٕم٦م ،وًمق قم٤مد ًمٙمتة٥م
قمٚمؿ اعمّمٓمٚم ًمٕمٚمؿ أن رواي٦م احلدي٨م سم٤معمٕمٜمك ُمـ وٛمـ اعمً٤مئؾ اًمتل اﻫتؿ هب٤م اعمكدصمقن
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وسمٞمٜمقا ُمتك جيقز رواي٦م احلدي٨م سم٤معمٕمٜمك وُمتك ٓ جيقز ،وم٘مد ٟم٘مؾ اسمـ هب٤مدر قمـ اإلُم٤مم أسمق
اعمٕمز ضمد اًمِمٞمخ شم٘مل اًمديـ اسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمةد ىمقًمةف" :إن رصح أن ﻫةذا صةٞمٖم٦م اعمّمةٓمٗمك
()2

ويم٤مٟم٧م ختٚم٥م اًمٗمّم٤مطم٦م ردت روايتف وشمٌلم وهف" .
ــــــ
= واًمٜمً٤مئل ذم "اًمًٜمـ اًمٙمؼمى" ( ،)1531واًمدوٓي ذم "اًمٙمٜمك" ُ 202/2مـ ـمريؼ حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر ،قمةـ
ؿمٕمٌ٦م ،سمف.
( )2اخلٓم٤مب واًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص 215واٟمٔمر ،صٟ 222مٗمس اعمرضمع.
(ٟ )1م٘مد اخلٓم٤مب اًمديٜملٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.200
( )4اًمٜمٙم٧م قمغم ُم٘مدُم٦م اسمـ اًمّمالح ،سمدر اًمديـ أي قمٌد اهلل حمٛمةد سمةـ مجة٤مل اًمةديـ قمٌةد اهلل سمةـ هبة٤مدر ،أوةقا
اًمًٚمػ  -اًمري٤مض 2325 -ﻫة 2554 -م ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم ،حت٘مٞمةؼ :د .زيةـ اًمٕم٤مسمةديـ سمةـ حمٛمةد سمالومةري٩م
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ي٘مةةقل اإلُمةة٤مم اًمّمةةٜمٕم٤مين"" :واًمروايةة٦م" ًمٚمكةةدي٨م "سمةة٤معمٕمٜمك" أي روايتةةف سمٛمٕمٜمةة٤مه
سمٕمٌ٤مرة ُمـ قمٜمد اًمراوي "حمرُم٦م قمغم ُمـ ٓ يٕمٚمؿ ُمةدًمقل إًمٗمة٤مظ وُم٘م٤مصةدﻫ٤م وُمة٤م حيٞمةؾ
ُمٕم٤مٟمٞمٝمة٤م" ومة٢من ﻫةذا ٓ يٛمٙمٜمةف أن يةروى اعمٕمٜمةك ٕٟمةف ٓ يٕمرومةف ومتكةرم قمٚمٞمةف اًمرواية٦م سمةةال
ظمال .
"واظمتٚمٗمقا ذم ُمةـ يٕمٚمةؿ ذًمةؽ" ُمةدًمقل إًمٗمة٤مظ وُمة٤م ذيمةر ُمٕمٝمة٤م "ﻫةؾ دمةقز ًمةف
اًمرواي٦م سم٤معمٕمٜمك وإيم ر قمغم امجقاز مجقاز رواي٦م احلةدي٨م سم٤معمٕمجٛمة٦م ًمٚمٕمجةؿ" وم٢مٟمةف ضمة٤مئز
سم٤مإلشمٗم٤مق وﻫق رواي٦م سمة٤معمٕمٜمك" ،وٕن اًمّمةك٤مسم٦م رووا أطم٤مدية٨م سم٠مًمٗمة٤مظ خمتٚمٗمة٦م ذم وىمة٤مئع
()8

ُمتكدة" ".
وذم حح اًمت٘مري٥م ًمٚمكة٤مومظ اًمًةٞمقـمل ُم٤مٟمّمةف ُمةع سمٕمةض اظمتّمة٤مر" :إن مل يٙمةـ
اًمراوي قم٤معم٤م سم٤مًٕمٗم٤مظ ،ظمٌػما سمةام حيٞمةؾ ُمٕم٤مٟمٞمٝمة٤م مل دمةز ًمةف اًمرواية٦م عمة٤م ؾمةٛمٕمف سمة٤معمٕمٜمك سمةال
()3

ظمال  ،سمؾ يتٕملم اًمٚمٗمظ اًمذي ؾمٛمٕمف. " ...
يمةةام إن زقمةةؿ أسمةةق زيةةد أن اًمًةةٜم٦م مل شمةةدون إٓ ُمتةة٠مظمرة ًمةةٞمس يمةةام ئمةةـ ،وُمةة٤م ذيمةةره
اعمكدصمقن ُمةـ أن اسمةـ ؿمةٝم٤مب اًمزﻫةري ﻫةق أول ُمةـ دون احلةدي٨م سمة٠مُمر قمٛمةر سمةـ قمٌةد
اًمٕمزيز ٓ ،ي٘مّمدون سمةذًمؽ :أٟمةف أول ُمةـ يمتة٥م احلةدي٨م ،وإٟمةام ي٘مّمةدون أٟمةف أول ُمةـ
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مجٕمٝمةة٤م ذم يمتةة٤مب واطمةةد ،وي٘مّمةةدون سم٘مةةقاؿ :إن اًمتّمةةٜمٞمػ مل ي٘مةةع إٓ ذم اًم٘مةةرن اًم ةة٤مين
ااجري أٟمف رشم٥م وُمٞمز اسمتدا ُمـ ﻫةذا اًمقىمة٧م ًمٞمًةٝمؾ اًمرضمةقع إًمٞمةف ،وًمٞمٛمٞمةز صةكٞمكف
()2

وؾم٘مٞمٛمف .
ــــــ
= .121/1
( )2شمقوٞم إومٙم٤مر عمٕم٤مين شمٜم٘مٞم إٟمٔم٤مر ،حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ إُمػم احلًٜمل اًمّمٜمٕم٤مين اعمٙمتٌ٦م اًمًةٚمٗمٞم٦م  -اعمديٜمة٦م
اعمٜمقرة ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد حمل اًمديـ قمٌد احلٛمٞمد .451/1
( )1ىمقاقمد اًمتكدي٨م ُمـ ومٜمقن ُمّمٓمٚم احلدي٨م ،حمٛمد مج٤مل اًمديـ اًم٘م٤مؾمٛمل ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  -سمةػموت -
2455ﻫة 2535 -م ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم .111/2
( )4اٟمٔمر :شم٘مٞمٞمد اًمٕمٚمؿً ،مٚمخٓمٞم٥م اًمٌٖمةدادي ،دار إطمٞمة٤م اًمًةٜم٦م اًمٜمٌقية٦م ،سمةدون شمة٤مريخ ـمٌٕمة٦م ،واإلعمة٤مع ًمٚم٘مة٤ميض
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وأسمةةق زيةةد يةةرى أن ﻫٜمةة٤م أؾمةةٌ٤مسم٤م "وُمالسمًةة٤مت يم ةةػمة أدت إمم اًمزيةة٤مدة ذم ضمًةةد
احلدي٨م سم٤مًمقوع وآٟمتك٤مل ،إو٤موم٦م ٓظمتال قمٚمام احلدي٨م ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ ذم اعمٕم٤ميػم اًمتةل
()8

يّمككقن إطم٤مدي٨م قمغم أؾم٤مؾمٝم٤م" .
وؾمٌ٥م ذًمؽ ذم ٟمٔمره يٕمقد إمم أن "ُمٕم٤ميػم اًمًٚمػ ذم ٟم٘مد إطم٤مدية٨م وذم اًمتٛمٞمٞمةز
سملم اًمّمكٞم واًمْمٕمٞمػ واعمٜمكقل يم٤مٟم٧م حمٙمقُم٦م دون ؿمؽ سم٠مـمر ُمٕمرومٞمة٦م زُم٤مٟمٞمة٦م ٟمًةٌٞم٦م
()3

حمدودة ٓ ،شمرىمك إمم ُمًتقى اعمٕم٤ميػم اعمقوققمٞم٦م اًمٜمٝم٤مئٞم٦م" .
إن ﻫذه إؾمٌ٤مب اًمتل يٓمرطمٝم٤م ٟمٍم أسمق زيد ًمٚمتٕم٤مُمؾ ُمع احلدي٨م اًمٜمٌةقي دمٕمٚمةف
يتٕم٤مُمؾ ُمع احلدي٨م سمٙم ػم ُمـ احلذر ٕن ﻫذه اًمٜمّمقص ًمٞمً٧م يم٤مًمٜمص اًم٘مرآين اًم ٤مسم٧م،
وٕهن٤م يمام يرى "شمٓمرح إؿمٙم٤مًمٞم٦م أيم ر شمٕم٘مٞمدا ُمـ ضم٤مٟمٌل اعمٜمٓمقق واعمٗمٝمةقم ُمٕمة٤م ،إذ يٗم٘مةد
ﻫذا اًمٜمقع ُمـ اًمٜمّمقص صٗم٦م صمٌ٤مت اعمٜمٓمةقق ،ويّمةٌ حتديةده أُمةرا اضمتٝم٤مدية٤م ظم٤موةٕم٤م
()2

سمدوره مجدًمٞم٦م اًمٙمِمػ واخلٗم٤م " .
وطمتةةك شمتْم ة ومٙمةةرة ٟمٍمةة أسمةةق زيةةد ذم اًمتٕم٤مُمةةؾ ُمةةع احلةةدي٨م اًمٜمٌةةقي وُمةةدى
إىمّم٤مئٞمتٝم٤م وشمٓمرومٝم٤م ٟم٘مػ قمٜمد رأيف ذم صمٌقت احلدي٨م ُمةـ ضمٝمة٦م (اًمًةٜمد) طمٞمة٨م يةرى أن
ُمٕم٤ميػم اًمًٚمػ ذم ٟم٘مد إطم٤مدي٨م حمٙمقُم٦م سم٠مـمر ُمٕمرومٞمة٦م زُم٤مٟمٞمة٦م ٟمًةٌٞم٦م حمةدودة ،ظم٤موةٕم٦م
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ٔرائٝمةةؿ وشمةةتكٙمؿ ومٞمٝمةة٤م إٟمًةة٤مٟمٞمتٝمؿ وشمةة٠مصمرﻫؿ سمةة٤مًمقاىمع اعمكةةٞمط هبةةؿ ،يمةةام أن ًمٕم٘مةةقاؿ
وأومٝم٤مُمٝمؿ سمٕمد ذًمؽ دور ذم شمِمٙمٞمؾ اًمةٜمص ظمّمقصة٤م إذا اقمتؼمٟمة٤م اعمًة٤موم٦م اًمِم٤مؾمةٕم٦م سمةلم
ــــــ
= قمٞم٤مض ،دار اًمةؽماث/اعمٙمتٌة٦م اًمٕمتٞم٘مة٦م  -اًم٘مة٤مﻫرة/شمةقٟمس 2435 -ﻫةة 2530 -م ،اًمٓمٌٕمة٦م :إومم حت٘مٞمةؼ:
اًمًٞمد أمحد ص٘مر ص 235 -232واٟمٔمر :اًمٌ٤مقم٨م احل ٞم٧م حح اظمتّم٤مر قمٚمقم احلدي٨م ٓسمـ يم ةػم ،حت٘مٞمةؼ
اًمِمٞمخ أمحد ؿم٤ميمرُ ،مٙمتٌ٦م اعمٕم٤مر  ،اًمري٤مض اًمٓمٌٕم٦م إومم2302 ،ﻫة .ص.221-222
(ٟ )2م٘مد اخلٓم٤مب اًمديٜملٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص 202سمتٍم يًػم.
( )1اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.201 ،
( )4اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.45
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اًمٜمص اعم٘مدس واًمٜمص اإلٟمً٤مين.

()8

الباب الجاني

ﻫذا ُمـ ضمٝم٦م.

وُمـ ضمٝم٦م أظمرى يرى أن قمٚمام احلدي٨م مل يٙمقٟمقا"سمكٙمؿ همٚمٌة٦م اًمٓمة٤مسمع اًمتةقصمٞم٘مل
قمةةغم قمٛمٚمٝمةةؿ ،وسمكٙمةةؿ آرشمٌةة٤مط سمةةلم أهمٚمةةٌٝمؿ وسمةةلم ضمٝمةة٤مز اًمًةةٚمٓم٦م ذم أيم ةةر اًمٕمّمةةقر
يتٛمتٕمقن سم٤مٕومؼ اًمٕم٘مكم اًم٘م٤مسمؾ ًمٚمخةال واًمٜم٘مة٤مش ُم ةؾ اعمتٙمٚمٛمةلم أو اًمٗم٘مٝمة٤م أو قمٚمةام
اًم٘مرآن ،سمؾ يم٤مٟمقا أىمرب إمم اًمققم٤مظ ذم شمّمةقر احل٘مٞم٘مة٦م ،وذم اًمتٕمّمة٥م وةد أي اضمتٝمة٤مد
ًمٞمس ًمف ؾمٜمد ُمٌ٤مح ُمـ اًمٜم٘مؾً ،مذًمؽ ًمٞمس همريٌ٤م ذم يمت٥م قمٚمؿ اًمرضمة٤مل أن يًةتٌٕمد ُمةـ
جم٤مل اًمرواة اًمٕمدول يمؾ ُمـ يم٤من ُمـ أصةك٤مب اعم٘مة٤مٓت ،وﻫةق شمقصةٞمػ ًمٙمةؾ اًمٗمةرق،
()3

قمدا شمٚمؽ اًمتل شمٕم٤مـمػ ُمٕمٝم٤م اعمكدث. " ...
وﻫذا اا٤مم يْمٕمف أسمق زيد ذم همػم حمٚمف وم٤مًمرواي٦م قمـ أصةك٤مب اعم٘مة٤مٓت واًمٌةدع مل
يردﻫ٤م اعمكدصمقن سم٢مـمالق وًمٙمٜمٝمؿ ومرىمقا سملم أصك٤مب اًمٌدع ورووا قمـ يم ػم ُمٜمٝمؿ.
"ىم٤مل احل٤مومظ اًمًٞمقـمل ذم ' اًمدراي٦م حح اًمٜم٘م٤مي٦م ' :إن اعمٌتدع إن يمٗمةر ومقاوة أن
ٓ ي٘مٌؾ ،وإن مل يٙمٗمر ىمٌؾ ،وإٓ ٕدى إمم رد يم ػم ُمـ أطم٤مدي٨م إطمٙم٤مم مم٤م رواه اًمِمٞمٕم٦م
واًم٘مدري٦م وهمػمﻫؿ ،وذم اًمّمكٞمكلم ُمةـ روايةتٝمؿ ُمة٤م ٓ حيَمة ،وٕن سمةدقمتٝمؿ ُم٘مروٟمة٦م
سم٤مًمت٠مويؾ ُمع ُم٤مﻫؿ قمٚمٞمف ُمـ اًمدي٤مٟم٦م واًمّمٞم٤مٟم٦م ،اًمتكرز قمـ اخلٞم٤مٟم٦مٟ ،مٕمؿ ،ؾم٤مب اًمِمةٞمخلم
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ُمـ اًمراومْم٦م ٓ ي٘مٌٚمقن يمام ضمزم سمف اًمذﻫٌل ذم أول اعمٞمزان ،ىم٤ملُ :مةع أٟمةف ٓ يٕمةر ُمةٜمٝمؿ
ص٤مدق ،سمؾ اًمٙمذب ؿمٕم٤مرﻫؿ ،واًمت٘مٞم٦م واًمٜمٗم٤مق دصمة٤مرﻫؿ وىمٞمةؾ :ي٘مٌةؾ ُمةـ مل يٙمةـ داقمٞمة٦م
()2

أي داقمٞم٤م إمم سمدقمتف " .
وإيراد أسمق زيد أن اعمكدصملم مل يرووا قمـ أصك٤مب اًمٌدع يةدل قمةغم أن سمْمة٤مقمتف ذم
قمٚمؿ احلدي٨م ىمٚمٞمٚم٦م أو ًمٞمً٧م سمٌم .

ــــــ

( )2اٟمٔمرٟ :م٘مد اخلٓم٤مب اًمديٜملٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.201
( )1اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.203 ،204
( )4حح ٟمخٌ٦م اًمٗمٙمر ذم ُمّمٓمٚمك٤مت أﻫؾ إصمر عمال قمغم اًم٘م٤مري" دار إرىمؿ ً -مٌٜم٤من ،سمةػموت سمةدون شمة٤مريخ،
ىمدم ًمف :اًمِمٞمخ قمٌداًمٗمت٤مح أسمقهمدة ،طم٘م٘مف وقمٚمؼ قمٚمٞمف :حمٛمد ٟمزار متٞمؿ وﻫٞم ؿ ٟمزار متٞمؿ .113/2
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الباب الجاني

إن ٟمٍم أسمق زيد طملم حية٤مول اًمتٗمريةؼ سمةلم اًم٘مةرآن واًمًةٜم٦م ذم يمةقهنام يِمةؽميم٤من ذم
أهنام وطمل ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ،ئمـ أن اًمًٚمػ  جيٕمٚمقهنام قمغم درضمة٦م واطمةدة ُمةـ اًم٘مٓمٕمٞمة٦م
واًم ٌقت وﻫذا همػم صكٞم ،
واعمكدصمقن قمٜمدُم٤م مجٕمقا إطم٤مدية٨م سمةذًمقا ضمٝمةدﻫؿ ذم حتةري صةك٦م إطم٤مدية٨م
وقمداًم٦م اًمرواة ًمٞمٙمقن شمّمةكٞمكٝمؿ ُمةـ سمة٤مب همٚمٌة٦م اًمٔمةـ .اةذا ذيمةروا وةقاسمط ًمٚمجةرح
واًمتٕمديؾ وأىم٤مُمقا اًمت٘مٕمٞمدات اًمٕم٤مُم٦م اةذا اًمٗمةـ ،سمةؾ أٟمِمة٠موا قمٚمةام أؾمةٛمقه قمٚمةؿ اًمرضمة٤مل
وقمٚمؿ ٟم٘مد احلةدي٨م ؾمةٜمدا وُمتٜمة٤م ،ومدرؾمةقا طمة٤مل اًمةراوي وطمة٤مل اعمةروي ،سمةؾ متٞمةز قمٚمةؿ
ُمّمٓمٚم احلةدي٨م سم٤مًمدىمة٦م واًمِمةٛمقًمٞم٦م اعمتٜم٤مﻫٞمة٦م ،طمتةك إن سمٕمةض اعمكةدصملم حتٛمةؾ ُمِمة٘م٦م
اًمًٗمر واًمتٜم٘مؾ إمم اًمٌالد اًمٌٕمٞمدة ُمـ أضمؾ اًمت٠ميمد ُمـ رواي٦م أو ُمٕمروم٦م طم٤مل سمٕمض اًمرواة.
ًم٘مد اﻫتؿ قمٚمام احلةدي٨م سمٜم٘مةد أؾمة٤مٟمٞمد اًمرواية٤مت وُمةدى ىمةقة اًمةرواة أو وةٕمٗمٝمؿ
وﻫؾ ﻫؿ ُمتٚمًٌقن سمٌدقم٦م أو سمرياقن ُمٜمٝم٤م وُمـ إطمٗمةظ ُمةٜمٝمؿ وإوةٌط ،سمةؾ سمك ةقا ذم
قمداًم٦م اًمراوي وأُم٤مٟمتةف ،وهمٗمٚمتةف وٟمًةٞم٤مٟمف ،صمةؿ شمتٌٕمةقا اشمّمة٤مل اًمًةٜمد واٟم٘مٓم٤مقمةف ،سمكٞمة٨م
يّمٌ اشمّم٤مل اًمًةٜمد حط ىمٌةقل اًمرواية٦م ،ومْمةال قمةـ اﻫةتامُمٝمؿ سمٓمةرق شمٚم٘مةل احلةدي٨م
وأدائةةف ًمٞمت٠ميمةةدوا ُمةةـ صةةك٦م احلةةدي٨م واشمّمةة٤مًمف أو وةةٕمٗمف واٟم٘مٓم٤مقمةةف ،يمةةام اﻫةةتؿ قمٚمةةام
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احلدي٨م سم٤مًمٕمٚم٦م اًمتل شم٘مدح ذم اًمًٜمد أو اعمتـ ذم ظمٓمقة ُمت٘مدُم٦م ذم اًمدراؾم٦م واًمتٛمكةٞمص،
يمؾ ﻫذه امجٝمقد اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمتل سمذا٤م اًمًٚمػ ذم طمٗمظ احلدي٨م واًمٕمٜم٤مية٦م سمةف مل شمةرق ًمٜمٍمة
أسمق زيد ،وًمٕمٚمف مل يٓمٚمةع قمٚمٞمٝمة٤م أصةال" .ىمة٤مل اًمٜمةقوي

شمٕمة٤ممم ذم أول اذيٌةف( :ﻫةذا

إظمٌ٤مر ُمٜمف سمّمٞم٤مٟم٦م ﻫةذا اًمٕمٚمةؿ وطمٗمٔمةف ،وقمداًمة٦م ٟم٤مىمٚمٞمةف .وإن اهلل يقومةؼ ًمةف ذم يمةؾ قمٍمة
ظمٚمٗم٤م ُمـ اًمٕمدول ،حيٛمقٟمف ويٜمٗمقن قمٜمف اًمتكريػ ،ومال يّمٜمع ).
وﻫذا شمٍمي سمٕمداًم٦م طم٤مُمٚمٞمف ذم يمةؾ قمٍمة .وﻫٙمةذا وىمةع وهلل احلٛمةد ،وﻫةق ُمةـ
أقمالم اًمٜمٌقة ،وٓ يي يمقن سمٕمض اًمٗمً٤مق يٕمر ؿمٞما٤م ُمـ قمٚمؿ احلدي٨م ،إٟمام ﻫق إظمٌة٤مر
سم٠من اًمٕمدول حيٛمٚمقٟمف ٓ ،أن همػمﻫؿ ٓ يٕمر ؿمةٞما٤م ُمٜمةف ".

ــــــ

( )2ىمقاقمد اًمتكدي٨م .35/2
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الباب الجاني

أطم٤مدي٨م اًمرؾمقل ُمع ﻫذه اًمْمقاسمط اًمتل أؾمًٝم٤م قمٚمام احلةدي٨م وؾمة٤مروا قمٚمٞمٝمة٤م ،صمةؿ ٓ
يٕمرومقٟمف ،سمؾ إهنؿ اؿمؽمـمقا ًمٚمرواي٦م اًمٕمٚمؿ سم٤مًمٜمكق ظمِمةٞم٦م اًمقىمةقع ذم اًمتكريةػ "قمةـ أي
داود اًمًٜمجل ىم٤مل ؾمٛمٕم٧م إصٛمٕمل ي٘مقل إن أظمق ُم٤م أظم٤م قمغم ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ إذا مل
ةـ يم َ
ةكم ُُم َت َٕم مٛمةدً اَ ،وم ْٚم َٞم َت ٌَ َّةق ْأ َُم ْ٘م َٕمةدَ ُه
يٕمر اًمٜمكق أن يدظمؾ ذم مجٚم٦م ىمقل اًمٜمٌل َُ « م ْ
َةذ َب َقم َ َّ
()3
ِ ()8
َّ٤مر» ٟٕ 6مف مل يٙمـ يٚمكـ ومٛمٝمام روي٧م قمٜمف وحلٜم٧م ومٞمف يمذسم٧م قمٚمٞمف" .
ُِم َـ اًمٜم
يمؾ ﻫذه إؾمٌ٤مب حتٗمز قمغم ضمٕمؾ احلدي٨م اًمٜمٌقي ٟمّم٤م صم٤مٟمقي٤م قمٜمةد ٟمٍمة أسمةق زيةد
ُم ٚمةةف ُم ةةؾ سم٘مٞمةة٦م اًمٜمّمةةقص اًمؽماصمٞمةة٦م اًمتةةل ضمةة٤م ت سمٕمةةد ٟمةةزول اًمةةقطمل ومٙمةةالم اًمّمةةك٤مسم٦م
واًمت٤مسمٕملم ٟمّمقص صم٤مٟمقي٦م يمٙمالم اًمٜمٌل  ،وُمـ ضم٤م سمٕمةدﻫؿ يِمةؽم ُمٕمٝمةؿ أيْمة٤م ،وٓ
خيتٚمػ سمك٤مل قمـ جم٤مل اًمٜمّمقص اًم ٤مٟمقي٦م .سمؾ ؾمٞمدظمؾ سمٜمة٤م قمةغم ﻫةذا يمةؾ يمةالم شمراصمةل
وإن ظم٤مًمػ اًمنمع سم٤مقمتٌ٤مره ٟمّم٤م صم٤مٟمقية٤م ٓ يتٛمٞمةز سم٤مًمّمةدق واعمقوةققمٞم٦م يمةام متٞمةز اًمةٜمص
اًم٘مرآين.

 مْق ىصس مً الغٔبٔات الْازدٗ يف اللتاب ّالطي٘
سمٕمد أن ىمرر أسمق زيد اًم٘مقل سمت٤مرخيٞم٦م اًم٘مرآن ُمتٙما٤م قمغم اًمٗمٚمًٗم٤مت اًمٖمرسمٞم٦م ُمـ ضمٝم٦م
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وقمغم اًمؽماث اعمٕمتززم ُمـ ضمٝم٦م أظمرى وُمًتخدُم٤م اعمجة٤مز يمثًمٞمة٦م ُمةـ آًمٞمة٤مت آٟمت٘مة٤مل إمم
ُمٕم٤مين أظمرى ُمً٤مه٦م ذم شمٓمقير اًمٚمٖم٦م اًمتل شمٕمد اإلـم٤مر اعمرضمٕمل ًمٚمتٗمًػم واًمت٠مويؾٟ 6مجده
يٓمٌؼ ﻫذه اًمٜمٔمري٦م قمغم أي٤مت وإطم٤مدي٨م اًمتل شمتكدث قمـ اًمٖمٞمٌٞم٤مت يمقصػ اهلل سم٠مٟمف
(ُمٚمؽ) وقمـ (اًمٙمر ) و(اًمٕمةرش) و(ضمٜمةقد اهلل) ويمةذًمؽ ُمة٤م ورد ذم احلةدي٨م اًمةذي
يًٛمٞمف أسمق زيةد "اًمةٜمص اًم ة٤مين" قمةـ (اًم٘مٚمةؿ) و(اًمةروح) وقمةـ (اًمٙمةر ) و(اًمٕمةرش)
ــــــ
( )2احلدي٨م أظمرضمف اإلُم٤مم ُمًٚمؿ ذم صكٞمكف يمت٤مب :اعم٘مدُم٦م ،سم٤مب ذم اًمتكةذير ُمةـ اًمٙمةذب قمةكم رؾمةقل اهلل،
طمدي٨م رىمؿ  ،20/2 ،4ط دار إطمٞم٤م اًمؽماث اًمٕمري  -سمػموت.
( )1اًمِمذا اًمٗمٞم٤مح ُمـ قمٚمةقم اسمةـ اًمّمةالح ،إسمةراﻫٞمؿ سمةـ ُمقؾمةك سمةـ أيةقب اًمؼمﻫة٤من إسمٜمة٤م

ُمٙمتٌة٦م اًمرؿمةد -

اًمري٤مض  -اًمًٕمقدي٦م 2324 -ﻫة 2554 -م ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم ،حت٘مٞمؼ :صالح ومتكل ﻫالل .422/2
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أيْمةة٤م ،يةةرى أسمةةق زيةةد أن ﻫةةذه اًمٖمٞمٌٞمةة٤مت يمٚمٝمةة٤م "شمًةة٤مﻫؿ  -إذا ومٝمٛمةة٧م ومٝمةةام طمرومٞمةة٤م  -ذم
شمِمٙمٞمؾ صقرة أؾمٓمقري٦م قمـ قم٤ممل ُم٤م ورا قم٤معمٜم٤م اعم٤مدي اعمِم٤مﻫد اعمكًقس وﻫق ُم٤م يٓمٚمؼ
قمٚمٞمةةف ذم اخلٓمةة٤مب اًمةةديٜمل اؾمةةؿ (قمةة٤ممل اعمٚمٙمةةقت وامجةةؼموت) وًمٕمةةؾ اعمٕمةة٤مرصيـ عمرطمٚمةة٦م
()8

شمٙمقن اًمٜمّمقص  -شمٜمزيٚمٝم٤م  -يم٤مٟمقا يٗمٝمٛمقن ﻫذه اًمٜمّمقص ومٝمام طمرومٞم٤م" .
ّ
ي٘مقل أسمق زيةد" :إن صةقرة اعمٚمةؽ واعمٛمٚمٙمة٦م سمٙمةؾ ُمة٤م يًة٤مٟمدﻫ٤م ُمةـ صةقر ضمزئٞمة٦م
شمٕمٙمس دًٓمٞم٤م واىمٕم٤م ُم ٤مًمٞم٤م شم٤مرخيٞم٤م حمددا ،يمام شمٕمٙمس شمّمقرات صم٘م٤مومٞم٦م شم٤مرخيٞم٦م ،واًمتٛمًؽ
سم٤مًمدًٓم٦م احلرومٞم٦م ًمٚمّمقرة -اًمتل دم٤موزا٤م اًم ٘م٤موم٦م واٟمتٗم٧م ُمةـ اًمقاىمةع -يٕمةد سمٛم ٤مسمة٦م ٟمٗمةل
ًمٚمتٓمقر وشم ٌٞم٧م صقرة اًمقاىمع اًمذي دم٤موزه اًمت٤مريخ ،وقمغم اًمٜم٘مٞمض ُمـ اعمقىمػ اًمت ٌٞمتةل
يٙمقن اًمت٠مويؾ اعمج٤مزي ٟمٗمٞم٤م ًمٚمّمقرة إؾمٓمقري٦م وشم٠مؾمٞمً٤م عمٗمة٤مﻫٞمؿ قم٘مٚمٞمة٦م حت٘مٞم٘مة٤م ًمقاىمةع
()3

إٟمً٤مين أومْمؾ" .
واذا وم٢من ـمري٘م٦م اًمتٕم٤مُمؾ اًمتل يٕمٛمؾ هبة٤م ٟمٍمة أسمةق زيةد ُمةع اًمٖمٞمٌٞمة٤مت ذم اًمٙمتة٤مب
()2

واًمًٜم٦م ﻫق اقمتٌ٤مرﻫ٤م ؿمقاﻫد شم٤مرخيٞم٦مٟ ،مًتِمٝمد هب٤م شم٤مرخيٞم٤م ومكً٥م .
ويرضمع ٟمٍم أسمق زيد ومٝمؿ اًمًٚمػ عم ؾ ﻫذه اًمٖمٞمٌٞم٤مت ومٝمام طمرومٞم٤م ًمٙمقهنؿ يٜمٓمٚم٘مقن
ُمـ شمّمقرات صم٘م٤مومٞم٦م ؿمٙمٚم٧م اًمققمل امجٛمٕمل ذم شمٚمؽ اعمرطمٚم٦م ،وًمٙمةـ ُمةـ همةػم اعمٜم٤مؾمة٥م
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أن يٜم٘مةةؾ ﻫةةذا اًمٗمٝمةةؿ اًمتةة٤مرخيل ًمٞمةة١مُمـ سمةةف اإلٟمًةة٤من اعمٕمةة٤مرص اًمةةذي دمةة٤موز شمٚمةةؽ اًم ٘م٤مومةة٦م
إؾمةةٓمقري٦م ،اةةذا يمةة٤من اًمت٠مويةةؾ اعمجةة٤مزي ﻫةةق اًمةةذي خيةةرج اإلٟمًةة٤من اعمٕمةة٤مرص ُمةةـ ﻫةةذا
()3

اعم٠مزق .
وًمٚم٘م٤مرئ ﻫٜم٤م أن يالطمظ اًمٗم٤مرق اعمٜمٝمجل ذم شم٠مويةؾ ٟمٍمة أسمةق زيةد ًمٚمٖمٞمٌٞمة٤مت سمٞمٜمةف
ــــــ
(ٟ )2م٘مد اخلٓم٤مب اًمديٜملٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.120
( )1اعمرضمع اًمً٤مسمؼ ص.122
( )4اٟمٔمرٟ :م٘مد اخلٓم٤مب اًمديٜملٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.124 ،123 ،122
( )3اٟمٔمر :اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.122 ،120
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وسملم اعم١موًم٦م ذم اًمؽماث اإلؾمالُمل أقمٜمل اعمتٚمًٌلم سمٕمٚمؿ اًمٙمالم ،ومٜمٍم أسمق زيد يٌتٕمد قمـ
أي طمرومٞم٦م يدل قمٚمٞمٝم٤م اًمٜمص ويٗمةت اًمٗمْمة٤م ًمٚمت٠مويةؾ اًمةذي يالُمةس روح اًمٕمٍمة ،يمةام
ي٘مقل ،يمام إٟمف ٓ يٗمرق ﻫٜم٤م سملم اًمٜمص اًم ٤مسم٧م ُمـ همػم اًم ٤مسم٧مٕ ،ن اعمٕمٜمةك اًمٖمٞمٌةل ذم طمةد
ذاشمف ومٙمرة أؾمٓمقري٦م ظمراومٞم٦م ،اؾمت٘مرت ذم اًمققمل سمًٌ٥م اًم ٘م٤موم٦م اًمً٤مئدة ذم زُمـ ُمة٤م .وٓ
يٕمتٛمد ذم ﻫذا اًمت٠مويؾ قمغم أي ىم٤مقمدة ُمـ اًم٘مقاقمد اًمّمكٞمك٦م أو اًمٔمٜمٞمة٦م اًمتةل اؾمةتخدُمٝم٤م
اعمتٙمٚمٛمقن ذم إظمراج اًمٚمٗمظ قمـ فم٤مﻫرةً ٓ ،مٗمٔمٞم٦م وٓ قم٘مٚمٞم٦م .وﻫق طملم يتٛمً سم٤معمٕمتزًم٦م
ﻫٜم٤م ويًتدقمل دمرسمتٝمؿ ومٝمق ذم طم٘مٞم٘م٦م إُمر ٓ يٓمٌؼ قمغم اًمٜمّمقص إٓ اعمٜمٝم٩م اًمتة٤مرخيل
وحيجةؿ اًمةٜمص ذم يمقٟمةف ًمةٞمس إٓ
اًمذي جيٕمؾ اًمٜمص ي٘مػ قم٤مضمزا قمةـ ُمًة٤ميرة اًمٕمٍمة،
ّ
ؿم٤مﻫدا شم٤مرخيٞم٤م ،خيص ىمقُم٤م وزُمٜم٤م اٟم٘مْمٞم٤م ومل يٕمد اام وضمقد ذم احل٤مرض.
ي٘مقل أسمق زيدُ" :مـ ﻫٜمة٤م ٟمٗمٝمةؿ أن اعمٕمة٤مر اًمتةل ظم٤موةٝم٤م اعمٕمتزًمة٦م ذم جمة٤مل شم٠مويةؾ
اًمٜمّمقص اًمديٜمٞمة٦م وةد احلةرومٞملم مل شمٙمةـ جمةرد ُمٕمة٤مر ومٙمرية٦م ذات ـمة٤مسمع ٟمخٌةقي ،سمةؾ
()8

يم٤مٟم٧م ُمٕم٤مر طمقل صقرة اًمقاىمع آضمتامقمل وُم٤م يرشمٌط سمف ُمـ ُمٗم٤مﻫٞمؿ صم٘م٤مومٞم٦م" .
إن ٟمٍم أسمق زيد طمةلم ٓ ية١مُمـ هبةذه اًمٖمٞمٌٞمة٤مت يٜمٓمٚمةؼ ُمةـ ٟمٔمرشمةف اعم٤مدية٦م ًمٚمقاىمةع
اًمذي ٓ يٜمٗمؽ قمـ اًمت٠مصمػم ذم اإلٟمً٤من شمٚمؽ اًمٜمٔمرة اعم٤مريمًٞم٦م اًمتل ي١مُمـ هب٤م ،ومكةلم يٜمٗمةل
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()3

وىمقع اًمًكر قمغم اًمٜمٌل  ٓ يٙمقن ؾمٌ٥م اًمٜمٗمل قمدم صمٌةقت احلةدي٨م ُمة ال ،ومٝمةذا ٓ
ــــــ
(ٟ )2م٘مد اخلٓم٤مب اًمديٜملٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.122
( )1وطمدي٨م ؾمكر اًمٜمٌل  أظمرضمف اإلُم٤مم اًمٌخ٤مري ذم صكٞمكف ،يمت٤مب :اًمٓم٥م ،سمة٤مب :اًمًةكر ،طمةدي٨م رىمةؿ
كر اًمٜمٌَِّل  طمتَّك إِ َّٟمف ًَمٞم َ ِ ِ
ِ
ِ
اًمٌم َ َو َُم٤م َوم َٕم َٚمة ُفَ ،طمتَّةك
ُ ُ
َ
ُّ
َ 243/3 ،1322قم ْـ قمَ٤مئ َِم َ٦مَ ،ىم٤م ًَم ْ٧مُ :ؾم َ
خٞمَّ ُؾ إ ًَمٞمْف َأ َّٟم ُف َي ْٗم َٕم ُؾ َّ ْ
ت ية٤م قمَ٤مئِ َِمة ُ٦م َأ َّن اهللََّ َىمةدْ َأ ْومت ِ ِ
ِ
ِ ِ
إِ َذا يم َ
اؾمةتَ ْٗمتَٞمْتُ ُف
َ٤من َذ َ
ات َي ْق ٍم َو ُﻫ َق قمٜمْديَ ،دقمَ٤م اهللََّ َو َدقمَ٤م ُهُ ،صم َّؿ َىم َ٤ملَ « :أ َؿمة َٕم ْر َ
ةٞمام ْ
َة٤مين وم َ
ومِ ِ
ِ
ه٤م ِقمٜمْدَ َر ْأ ِ َ ،و َ ِ ِ
ٞمف» ُىم ْٚم ُ٧مَ :و َُم٤م َذا َ َي٤م َر ُؾم َ
ةكم،
قل اهللَِّ؟ َىم َ٤ملَ " :ضم٤م َ ِين َر ُضمالَنَ ،وم َج َٚم َس َأ َطمدُ ُ َ
أظم ُر قمٜمْةدَ ر ْضم َ َّ
٤مطمٌِ ِفُ :م٤م وضمع اًمرضم ِؾ؟ َىم َ٤ملُ :م ْٓمٌقبَ ،ىم َ٤مل :وُمـ َـمٌف؟ َىم َ٤ملًَ :مٌِٞمدُ سمـ إَقمّْم ِؿ اًمٞمٝم ِ
ُصمؿ َىم َ٤مل َأطمدُ ُه٤م ًمِّم ِ
ةقد ُّي
َُ
َ
ْ ُ
َ َ ْ َّ ُ
َ ُ ٌ
َ َ َ ُ َّ ُ
َ َ َ
َّ
ُِمـ سمٜمِل زُ ري ٍؼَ ،ىم َ٤مل :ومِٞمام َذا؟ َىم َ٤ملِ :ذم ُم ِْم ٍ
ةػ َـم ْٚم َٕم ٍة٦م َذيم ٍ
ة٤ملَ :وم َة٠م ْي َـ ُﻫ َةق؟ َىم َ
َةرَ ،ىم َ
ة٤ملِ :ذم سمِا ِْةر ِذي
ط َو ُُم َِم٤م َـم ٍ٦م َو ُضم م
َْ
ْ َ
ُ
َ
٥م اًمٜمٌَِّ ُّل ِ ذم ُأٟم ٍ
َأ ْر َو َ
َ٤مس ُِم ْـ َأ ْص َك٤مسمِ ِف إِ َمم اًمٌِا ِْرَ ،ومٜمَ َٔم َر إِ ًَم ْٞم َٝم٤م َو َقم َٚم ْٞم َٝم٤م ٟم ْ
َخ ٌؾُ ،صم َّؿ َر َضم َع إِ َمم قمَ٤مئِ َِمة َ٦م
ان " َىم َ٤ملَ :وم َذ َﻫ َ
َوم َ٘م َ٤مل« :واهللَِّ ًَمٙم ََ٠م َّن ُم٤م َﻫ٤م ُٟم َ٘م٤م َقم ُ٦م ِ
اًمِمةٞمَ٤مـمِ ِ
ة٧مَ :ية٤م َر ُؾم َ
احلٜمَّ٤م ِ َ ،و ًَمٙم ََ٠م َّن ٟم ْ
وس َّ
ةقل اهللَِّ َأ َوم َ٠م ْظم َر ْضمتَة ُف؟
لم» ُىم ْٚم ُ
َخ َٚم َٝمة٤م ُر ُ ُ
َ
َ َ

=
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يٕمٜمٞمف وًمٙمـ " ٓ يّم آؾمتِمٝم٤مد سمام يروى ُمـ اًمًكر اًمذي طمدث ًمٚمٜمٌل قمغم يةد أطمةد
اًمٞمٝمقد ،وم٘مد يم٤من اًمقاىمع اًم ٘م٤مذم ي١مُمـ سم٤مًمًكر ،ويٕمت٘مد سمف ،وإذا يمٜم٤م ٟمٜمٓمٚمؼ ُمـ طم٘مٞم٘م٦م أن
اًمٜمّمقص اًمديٜمٞم٦م ٟمّمقص إٟمً٤مٟمٞم٦م سمنمي٦م ًمٖم٦م وصم٘م٤مومة٦م ،ومة٢من إٟمًة٤مٟمٞم٦م اًمٜمٌةل سمٙمةؾ ٟمت٤مئجٝمة٤م
()8

ُمـ آٟمتام إمم قمٍم وإمم صم٘م٤موم٦م وإمم واىمع ٓ حتت٤مج إمم إصمٌ٤مت" .
وي١ميمد ﻫذا قمٜمةد أسمةق زيةد أن يمةؾ ُمة٤م ورد قمةـ اًمًةكر ذم اًم٘مةرآن اًمٙمةريؿ ورد ذم
ؾمٞم٤مق اًم٘مّمص اًمت٤مرخيل ،ومٝمل إذن ؿمقاﻫد شم٤مرخيٞم٦م ًمٞمس إٓ ،وُم٤م ي٘م٤مل قمـ اًمًكر ي٘م٤مل
قمـ احلًد وُم٤م يالسمًٝم٤م ُمـ ـم٘مقس ومم٤مرؾم٤مت ُم ةؾ اًمرىمةك واًمتٕم٤مويةذ ،ويمةذًمؽ اًمٕمةلم
وؾمةةكر اًمٚمٖمةة٦م وهمػمﻫةة٤م" ...وًمةةٞمس ورود يمٚمٛمةة٦م (احلًةةد) ذم اًمةةٜمص اًمةةديٜمل دًمةةٞمال قمةةغم
()3

وضمقدﻫ٤م اًمٗمٕمكم ذم احل٘مٞم٘م٦م سمؾ ﻫق دًمٞمؾ قمغم وضمقدﻫ٤م ذم اًم ٘م٤موم٦م ُمٗمٝمقُم٤م ذﻫٜمٞم٤م" .
ومم٤م ي١ميمد ُم٤م ؾمٌؼ أن أعمٕمٜم٤م إًمٞمف ُمـ أن ٟمٍم أسمق زيد ُمٕمٜمل سمة٤مًمقاىمع اًمةذي ٟمِمة٠م ومٞمةف
اًم٘مقل زُم٤مٟمٞم٤م سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ ُمدى صةكتف ،وقمٛمةـ ىم٤مًمةف أﻫةق اًمرؾمةقل أم اًمّمةك٤مسم٦م أو
همػمهة٤م 6وم٢مٟمٜمة٤م ٟمجةده يٜمت٘مةةد اعمٗمنة ُمةـ (أﻫةةؾ اًمًةٜم٦م ُمةـ اعمتةة٠مظمريـ) سم٠مٟمةف يٕمت٘مةد صةةك٦م
اًمتٗمًػم اًمذي ورد قمـ اعمت٘مدُملم ويةرى أن ﻫةذا اعمٗمنة ي٘مةع ذم ُمة٠مزق ظمّمقصة٤م طمةلم
خي٤مًمػ شمٗمًػم اعمت٘مدُملم طم٘م٤مئؼ اًمٕمٚمؿ احلدي ٦م ومة"جيد ٟمٗمًةف ذم صةدام ُمةع طم٘مة٤مئؼ اًمٕمٚمةؿ
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ومٞمٚمج٠م ًمالًمتٗم٤م "اًمت٠مويكم" ...وطملم يقد أن يْمٗمل قمغم شمٗمًػمه صٗم٦م "اًمٕم٘مالٟمٞم٦م" يٚمج٠م
إمم ٟم٘مد ؾمٜمد اًمرواي٦م اًمتل ورد ومٞمٝم٤م اًمتٗمًػم دون أن يٕمل أن ٟمٗمل ٟمًٌتٝم٤م إمم اسمـ قمٌ٤مس أو
()2

إمم همػمه ُمـ اًمّمك٤مسم٦م ٓ يٜمٗمل ٟمًٌتٝم٤م إمم اًمٕمٍم ذاشمف" .
وييب ُم ٤مٓ سمتٗمًػم (اًمرقمد) سم٠مٟمف ُمٚمةؽ ُمقيمةؾ سم٤مًمًةك٤مب ،ذم يةده خمةراق ومة٢مذا
ــــــ
ٞم٧م َأ ْن ُأ َصمقر َقم َغم اًمٜم ِ ِ
٤مين اهللَُّ َو َؿم َٗم ِ
ِ
=
حا» َو َأ َُم َر ِ َهب٤م َومدُ ومِٜم َْ٧م.
٤مينَ ،و َظم ِِم ُ
مَ
َّ٤مس ُمٜمْ ُف َ ًّ
َىم َ٤ملَ ،َٓ« :أ َُّم٤م َأٟمَ٤م َوم َ٘مدْ قمَ٤م َوم َ
(ٟ )2م٘مد اخلٓم٤مب اًمديٜملٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.124
(ٟ )1م٘مد اخلٓم٤مب اًمديٜملٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.124
(ٟ )4مٍم أسمق زيد ،ص.114
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()8

رومع سمرىم٧م وإذا زضمر رقمدت سم٠مٟمف شمٗمًػم "يرشمةد إمم ظمٓمة٠م ذم اًمةدًمٞمؾ واعمةدًمقل ُمٕمة٤م إن
ؿماٜم٤م أن ٟمًتخدم ُمٜمٝم٩م (أﻫؾ اًمًةٜم٦م) ذم اًمٜم٘مةد ،وًمٙمٜمة٤م ُمةع ذًمةؽ ٟمةرى أن ﻫةذا اًمتٗمًةػم
شمٗمًػم ُمنموع ذم إـم٤مره اًمزُم٤مين واًم ٘م٤مذم".

()3

إن إوٗم٤م اًمنمقمٞم٦م قمغم ﻫذا اًمتٗمًػم قمٜمد أسمق زيد يٕمقد ًمٚمقاىمع وُم٤م حيدصمةف ُمةـ أصمةر
ووقمل ذم اًمٕم٘مؾ امجٛمٕمل وﻫذا اعمٜمٝم٩م اعم٤مريميس اًمت٤مرخيل ٟمجده قمٜمةد أسمةق زيةد ذم يمةؾ ُمة٤م
يتٕمٚمؼ سم٤مًمٜمّمقص اًمٖمٞمٌٞم٦م قمغم طمد ؾمقا .
إن إدب- ،اًمذي يتٙمب قمٚمٞمف أسمق زيد سم٤مقمتٌ٤مر اًمٜمص اًمةديٜمل ٟمّمة٤م أدسمٞمة٤م -سمكٙمةؿ
ظمْمةةققمف مجدًمٞمةة٦م اًمٗمةةـ واًمقاىمةةع ٓ ،يٛمٙمةةـ أن يٙمةةقن  -ذم ضم٤مٟمةة٥م ُمٜمةةف  -إٓ ختٞمةةٞمال،
وإؾمٓمقرة رضب ُمةـ اًمتخٞمٞمةؾ .سمةؾ ًمٕمٚمٝمة٤م أرىمةك درضمة٤مت اعمجة٤مز واةذا إن اًمت٠مويٚمٞمة٦م
اعمٕم٤مرصة شم٘مةر  -قمٛمقُمة٤م ُ -مٌةدأ ومٝمةؿ اًمقاىمةع ومٝمةام ُمقوةققمٞم٤م ،وذًمةؽ اٟمٓمالىمة٤م ُمةـ سمٜمٞمة٦م
اًمٜمص اًمِمٙمٚمٞم٦م واعمْمٛمقٟمٞم٦م .وﻫل شمرومضُ ،مـ ظمالل ذًمؽ يمٚمف ،إىمةرار اًم٘مةٞمؿ امجقﻫرية٦م
أو شم ٛملم إومٙمة٤مر ذات اعمةدى اًمٙمةقين .ومٝمٛمٝمة٤م إوطمةد  -ذم حلٔمة٦م اًمٗمٝمةؿ  -ﻫةق وقمةل
اًمًٞم٤مىم٤مت اًمت٤مرخيٞم٦م اًمتل شمٜمِم٠م ومٞمٝم٤م أصم٤مر إدسمٞمة٦م وشمؽمقمةرعً .مةذًمؽ شمرشمةد اًمت٠مويٚمٞمة٦م  -ذم
ؾمٞم٤مق ﻫذا اًمٌك٨م  -إمم مجٞمع اًمقؾم٤مئؾ اًمتةل شمٞمنة اة٤م ومٝمةؿ اًمقاىمةع إذ يمةؾ ي ُمًةخر
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اذا ،سمام ذم ذًمؽ إؾمٓمقرة.

()2

ــــــ

( )2ﻫذا اًم٘مقل ذيمره أسمق اًمِمٞمخ إصٌٝم٤مين ذم اًمٕمٔمٛم٦م قمـ َؿم ْٝم َر ْسمة َـ َطم ْق َؿم ٍ
ة٥م،
احل ِ
٤مدي ْ ِ
٤مًمً َك ِ
٤مب َي ًُق ُىم ُف يم ََام َي ًُ ُ
٤مح ِ َهب٤مَ ،وم٢مِ َذا ْاؿمتَدَّ َهم َْمةٌُ ُف َشمٜمَة٤م َصم َر ْت
اإلسمِ َؾَ ،وم٢مِ َذا َظم٤م ًَم َٗم ْ٧م َؾم َك٤م َسم ٌ٦م َص َ
قق ْ َ
ُُم َقيم ٌَّؾ سمِ َّ
ان ،و ِﻫل اًمّمق ِ
ِ ِ ِ
اقم ُؼ ا ًَّمتِةل َر َأ ْيةتُ ْؿ» سمة٤مب :صةٗم٦م اًمرقمةد واًمةؼمق ،2143/3 ،ط دار اًمٕم٤مصةٛم٦م -
ُم ْـ ومٞمف اًمٜم َمػم ُ َ َ َّ َ
اًمرقمْةدُ َُم َٚم ٌ
َشم َٕم َ
ةؽ
ة٤ممم ىمة٤ملَّ « :

اًمري٤مض واحلدي٨م ُم٘مٓمقع قمكم ؿمٝمر ،وﻫق وٕمٞمػ اإلؾمٜم٤مد ٓ يٕمتد سمٛم ٚمف.
(ُ )1مٗمٝمقم اًمٜمصٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.114
( )4اًمتٚم٘مةةةةةةةل واًمت٠مويةةةةةةةؾ ُمةةةةةةةدظمؾ ٟمٔمةةةةةةةري ،حمٛمةةةةةةةد سمةةةةةةةـ قمٞمةةةةةةة٤مدُ ،م٘مةةةةةةة٤مل قمةةةةةةةغم اًمِمةةةةةةةٌٙم٦م
اًمٕمٜمٙمٌقشمٞم٦م.http://saidbengrad.free.fr/al/n10/2.htm
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إن ٟمٍم أسمق زيد ي٘مٞمس اًمٜمص اًمديٜمل قمغم إؾم٤مـمػم واًم٘مّمص اخلراومٞم٦م سمكج٦م أن
اعمٗمردات اًمٚمٖمقي٦م ٓ شمِمػم إمم اعمقضمقدات اخل٤مرضمٞم٦م ومقرود اخلؼم قمةـ احلًةد أو اًمًةكر
ذم اًمةةٜمص اًم٘مةةرآين أو اًمٜمٌةةقي ُم ةةؾ ورود اخلةةؼم قمةةـ (اًمٕمٜم٘مةة٤م ) ٓ شمٕمةةدو أن شمٙمةةقن دوال
ًمٖمقية٦م وًمٙمةـ ًمةٞمس اة٤م أي وضمةقد ظمةة٤مرضمل ذم اًمقاىمةع "واًمةذيـ يًةتدًمقن قمةغم وضمةةقد
فمقاﻫر اًمًكر واحلًد سمقضمقد إًمٗم٤مظ اًمداًم٦م قمٚمٞمٝم٤م ذم اًمٜمص اًمةديٜمل 6ي٘مٕمةقن ذم ظمٓمة٠م
اًمتًةةقي٦م سمةةلم اًمةةدال واعمةةدًمقل ،وي٘مٕمةةقن ذم اًمتًةةقي٦م اًمؽماصمٞمةة٦م اًم٘مديٛمةة٦م سمةةلم ُمًةةتقي٤مت
()8

اًمقضمقد ،اًمٕمٞمٜمل واًمذﻫٜمل واًمٚمٖمقي" .
واًمً١مال اًمذي جي٥م أن يً٠مل ﻫٜم٤م إذا مل يٙمـ اًم٘مرآن أو احلدي٨م دًمٞمال قمةغم صةك٦م
ُم٤م يرد ومٞمٝمام وم٠مي ي يٛمٙمـ أن يٙمقن دًمٞمال؟!
إن ٟمٍم أسمق زيد سمٜم٤م قمغم ُمٜمٝمجف اًمت٤مرخيل يٕمؽمض قمغم إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م اًمقاردة
ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ُمـ ضمٝمتلم:
إومم :أن ُمةة٤م ورد ُمٜمٝمةة٤م ذم اًم٘مةةرآن يٕمةةد أطمٙم٤مُمةة٤م شم٤مرخيٞمةة٦م اؾمةةتٗم٤مدﻫ٤م اًمةةٜمص ُمةةـ
اًم ٘م٤موم٤مت اًمً٤مسم٘م٦م.
اًم ٤مٟمٞم٦م :أٟمف ٓ يٕمتد سم٤مٕطمٙم٤مم اًمتل وردت ذم اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م.
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ي٘مقل ٟمٍم أسمق زيد ذم أطمد طمقاراشمف" :إن إطمٙم٤مم اًم٘م٤مٟمقٟمٞمة٦م اًمتةل ورد ذيمرﻫة٤م ذم
اًم٘مرآن  -اعمًامة طمدودا  -يم٤ممجٚمةد واًمّمةٚم٥م واًم٘متةؾ ،وٓ أذيمةر (اًمةرضمؿ) 6إذ ًمةٞمس ًمةف
أؾم٤مس ىمرآين 6إٓ ﻫذا اًمزقمؿ اًمٕمجٞم٥م سم٠من آية٦م اًمةرضمؿ شمةؿ ٟمًةخٝم٤م ُمةـ اعمّمةكػ ،دون
إًمٖمةة٤م طمٙمٛمٝمةة٤م  -يٙمِمةةػ اًمةةدرس اًمتةة٤مرخيل أهنةة٤م ًمٞمًةة٧م أطمٙم٤مُمةة٤م ىمرآٟمٞمةة٦م 6أي مل يٜمِمةةاٝم٤م
اًم٘مرآن .ﻫل أطمٙم٤مم ُمًتٕم٤مرة ُمةـ اًم ٘م٤مومة٤مت واًمت٘م٤مًمٞمةد اًمًة٤مسم٘م٦مُ ،مةـ اًمٞمٝمقدية٦م واًم٘مة٤مٟمقن
اًمروُم٤مين ،ورسمام ُمـ شم٘م٤مًمٞمد أىمدم .ﻫذه اًمٕم٘مقسم٤مت ًمٞمً٧م أﻫداوم٤م ُمرادة ًمذاا٤مٕ 6هن٤م شمٜمتٛمل
إمم زُمةةـ مل يٙمةةـ يٛمٙمةةـ اًمتٛمٞمٞمةةز ومٞمةةف سمةةلم اعمجةةرم واإلٟمًةة٤من اًمٕمةة٤مدي 6إٓ سم٢مطمةةداث ﻫةذا
ــــــ
(ٟ )2م٘مد اخلٓم٤مب اًمديٜملٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.125
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أصمةةة٤مر -اًمٕمالُمةةة٤مت ذم امجًةةةؿ… قمةةةغم اعمًةةةٚمٛملم أن يٛمٞمةةةزوا سمةةةلم ﻫةةةذه اًمٕم٘مقسمةةة٤مت
"اًمت٤مرخيٞم٦م" ،وسملم "اًمٕمةدل" 6اًمةذي ﻫةق ااةد واًمٖم٤مية٦م ،وﻫةق ُمٌةدأ ضمةقﻫري ؾمة٤مر ذم
()8

اًم٘مرآن يمٚمف " .
وي٘مقل" :وُمع ذًمؽ حيتقي اًم٘مرآن قمغم اًمٕمديد ُمـ أي٤مت اًمتل يّمةٕم٥م أن شمتٗمةؼ
ُمع اعمٕم٤ميػم اًمدوًمٞم٦م ًمٚمديٛم٘مراـمٞم٦م احلدي ة٦م وطم٘مةقق اإلٟمًة٤من .ومة٤مًم٘مرآن جيٞمةز اًمةرق وجيٞمةز
قم٘مقسم٤مت ىمروؾمٓمٞم٦م ُم ؾ ىمٓمع يد اًمً٤مرق وومرض امجزي٦م قمغم همػم اعمًةٚمٛملم ،يمةام يةامرس
اًمتٗمرىمةة٦م وةةد اعمةةرأة ذم قمةةدة ُمقاوةةعُ ،م ةةؾ ُمٜمكٝمةة٤م ٟمّمةةػ ُمةة٤م حيّمةةؾ قمٚمٞمةةف اًمرضمةةؾ ذم
اعمػماث".

()3

إن ُمقىمػ ٟمٍم أسمق زيةد ُمةـ اًمًةٜم٦م اًمٜمٌقية٦م جيٕمٚمٝمة٤م ظمة٤مرج ٟمٓمة٤مق اًمٕمٛمةؾ ٕٟمةف ٓ
يٕمٓمل اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ُمٙم٤مٟمتٝم٤م ذم اًمتنميع اإلؾمالُملً .مٕمدم اًم٘مٓمع سم ٌقا٤م.
واذا يٕمؽمض أسمق زيد قمغم اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ذم يمةقن اًمًةٜم٦م شمًةت٘مؾ سم٤مًمتنمةيع سمة٠من
ﻫذا اًمرأي "يٙمِمػ ـمٌٞمٕم٦م اعمقىمػ اًمذي أﻫٞمةؾ قمٚمٞمةف شمةراب اًمٜمًةٞم٤من ذم صم٘م٤مومتٜمة٤م وومٙمرٟمة٤م
اًمديٜمل ،وـمٌ٘م٤م اةذا اعمقىمةػ ًمٞمًة٧م اًمًةٜم٦م ُمّمةدرا ًمٚمتنمةيع ،وًمٞمًة٧م وطمٞمة٤م ،سمةؾ ﻫةل
شمٗمً ةػم وسمٞمةة٤من عمةة٤م أمجٚمةةف اًمٙمتةة٤مب ،وطمتةةك ُمةةع اًمتًةةٚمٞمؿ سمكجٞمةة٦م اًمًةةٜم٦م وم٢مهنةة٤م ٓ شمًةةت٘مؾ
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سم٤مًمتنمةةةيع وٓ شمْمةةةٞمػ إمم اًمةةةٜمص إصةةةكم ؿمةةةٞما٤م ٓ يتْمةةةٛمٜمف قمةةةغم وضمةةةف اإلمجةةة٤مل
()2

واإلؿم٤مرة" .
وُمـ اعمٕمٚمقم أن ذم ﻫذا اًمٙمالم ٟمٔمةر ٕن اًمًةٜم٦م ىمةد شمًةت٘مؾ سم٤مًمتنمةيع ُم ةؾ طمرُمة٦م
امجٛمع سملم اعمرأة وظم٤مًمتٝم٤م وقمٛمتٝم٤م.
ــــــ
( )2طمقار ُمٞمِمٞمؾ ﻫقسمٜمؽ/إذاقم٦م ﻫقًمٜمدا اًمٕم٤معمٞم٦م ،شمرمج٦م :حمٛمد قمٌد اًمر و  ،يمام أن احلقار ُمٜمِمقر قمةغم اًمِمةٌٙم٦م
اًمٕمٜمٙمٌقشمٞم٦م .http://www.midouza.net/vb/showthread.php?t=3369
( )1احلقار اًمً٤مسمؼ.
( )4اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل وشم٠مؾمٞمس إيديقًمقضمٞم٦م اًمقؾمٓمٞم٦مٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.225
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ومٝمق يرى أن "شم ٌٞم٧م ٟمةص احلةدي٨م ذم اًمّمةك٤مح اخلٛمًة٦م أو اًمًةت٦م وقمةغم رأؾمةٝم٤م
اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ،ﻫق ذم طم٘مٞم٘متف شم ٌٞم٧م ًمٚمقاىمع قمٜمد رؤى واضمتٝم٤مدات قمّمقر سمٕمٞمٜمٝمة٤م...
إن ُمٕم٤ميػم اًمًٚمػ ذم ٟم٘مةد إطم٤مدية٨م وذم اًمتٛمٞمٞمةز سمةلم اًمّمةكٞم واًمْمةٕمٞمػ واعمٜمكةقل
يم٤مٟم٧م حمٙمقُم٦م دون ؿمؽ سم٠مـمر ُمٕمرومٞم٦م زُم٤مٟمٞم٦م ٟمًٌٞم٦م حمدودة ٓ ،شمرىمك إمم ُمًتقى اعمٕم٤ميػم
اعمقوققمٞم٦م اًمٜمٝم٤مئٞم٦م ،يمام يتقﻫؿ اًمٌٕمض"

()8

وم٤محلدي٨م قمٜمد أسمق زيد ىمٌؾ أن يٙمقن شم٠مويٚمف صكٞمك٤م يٛمر سمٛمرطمٚم٦م ﻫؾ ﻫق طمةدي٨م
ٟمٌقي أصةال؟ ٕن احلةدي٨م يمةام يٕمت٘مةد ٟمٍمة "ٟمةص ُمتكةر ىم٤مسمةؾ ًمٚمتجةدد قمةـ ـمريةؼ
()3

اؾمتٛمرار قمٛمٚمٞم٦م اًمٗمرز ىمٌقٓ ورومْم٤م سمٜم٤م قمغم ُمٕم٤ميػم اضمتٝم٤مدي٦م وإٟمً٤مٟمٞم٦م. " ...
وٓ همراسم٦م أن ٟمجد أسمق زيد يٕمؽمض قمغم احلدي٨م ذم يمؾ طم٤مٓشمف -يمام ؾمٌؼ ً -مٞمس
وم٘مط سم٤مًمٜمًٌ٦م ٕطم٤مدي٨م أطم٤مد سمؾ طمتةك إطم٤مدية٨م اعمتةقاشمرة ﻫةل حمةؾ ؿمةؽ وإىمّمة٤م ،
وم٤مًمتقاشمر ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر أسمق زيد "فم٤مﻫرة شمًتكؼ دراؾم٦م أقمٛمؼ ُمـ زواي٤م ُمتٕمددة ...ومة٢مذا
يم٤مٟمةة٧م ىمةةقة اًمًةةٚمٓم٦م اًمًٞم٤مؾمةةٞم٦م وىمةةدرا٤م قمةةغم اًم٘مٝمةةر ىمةةد اؾمةةتٓم٤مقم٧م أن شمٗمةةرض ًمٜمٗمًةةٝم٤م
اإلمج٤مع سم٤مًمٌٞمٕم٦م ،ومٚمٞمس صمٛم٦م ُم٤م يٛمٜمع ُمـ ومرض اًمتقاشمر قمةغم ُمًةتقى إظمٌة٤مر واعمروية٤مت
()2

سمٛمك٤مرسم٦م إظمٌ٤مر واعمروي٤مت اعمْم٤مدة ًمتقضمٝمٝم٤م ،واعمٕم٤مرو٦م ًمًٞم٤مؾمتٝم٤م. " ...
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ي٘مقل اهلل شمٕم٤ممم( :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ)

[اننساء.]65
ي٘مقل اسمةـ شمٞمٛمٞمة٦م" :وذم امجٛمٚمة٦م ومةٞمٕمٚمؿ أن ؾمةٜم٦م اًمٜمٌةل  ﻫةل اًمتةل شمٗمنة اًم٘مةران
وشمٌٞمٜمف وشمدل قمٚمٞمف وشمٕمؼم قمٜمف ،وم٤مًمًٜم٦م اعمتةقاشمرة شم٘ميضة قمةغم ُمة٤م يٗمٝمٛمةف سمٕمةض اًمٜمة٤مس ُمةـ
ــــــ
(ٟ )2م٘مد اخلٓم٤مب اًمديٜملٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.201
( )1اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.201
( )4اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل وشم٠مؾمٞمس إيديقًمقضمٞم٦م اًمقؾمٓمٞم٦مٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.234
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فم٤مﻫر اًم٘مران وم٢من اًمرؾمقل  سملم ًمٚمٜم٤مس ًمٗمظ اًم٘مةران وُمٕمٜمة٤مه يمةام ىمة٤مل أسمةق قمٌةد اًمةرمحـ
اًمًةةٚمٛمل طمةةدصمٜم٤م اًمةةذيـ يمة٤مٟمقا ي٘مةةرؤون اًم٘مةةران قمة امن سمةةـ قمٗمةة٤من وقمٌةةد اهلل سمةةـ ُمًةةٕمقد
وهمةةػمﻫؿ أهنةةؿ يمة٤مٟمقا إذا شمٕمٚمٛمةةقا ُمةةـ اًمٜمٌةةل  قمنمة آيةة٤مت مل جي٤موزوﻫةة٤م طمتةةك يتٕمٚمٛمةةقا
()8

ُمٕمٜم٤مﻫ٤م" .

 3002حبث
 002حبث
 2حبث

ــــــ
(ُ )2مٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ،اسمـ شمٞمٛمٞمة٦مُ ،م١مؾمًة٦م ىمرـمٌة٦م  ،2302 -اًمٓمٌٕمة٦م :إومم ،حت٘مٞمةؼ :د .حمٛمةد رؿمة٤مد ؾمة٤ممل
ِ
اًمً َٚم ِٛم مل َىم َ٤مل " :إِٟمَّ٤م َأ َظم ْذٟمَ٤م ا ًْم ُ٘م ْر َ
ةؿ يمَة٤م ُٟمقا إِ َذا
ؼموٟمَة٤م َأ َّهن ُ ْ
آن َقم ْـ َىم ْق ٍم َ ،وم َ٠م ْظم َ ُ
اًمر ْمح َِـ ُّ
 233 ،232/3وقمـ َأ ِي َقمٌْد َّ
ِ
ٍ
جي ِ
نم ْإُ َظم ِر َطمتَّك َي ْٕم َٛم ُٚمةقا َُمة٤م ومِ ِ
وﻫ َّـ إِ َمم ا ًْم َٕم ْ ِ
ةٞمٝم َّـ ُِمة َـ ا ًْم ِٕم ْٚمة ِؿ َ ،ىم َ
ةؿ
٤موزُ ُ
ة٤ملَ :ومتَ َٕم َّٚم ْٛمٜمَة٤م ا ًْمٕم ْٚم َ
َنم آ َي٤مت َمل ْ ُ َ
َشم َٕم َّٚم ُٛمقا قم ْ َ
جي ِ
ة٤موزُ شم ََةراىمِ َٞم ُٝم ْؿ َ ،ىم َ
ث َﻫ َذا ا ًْم ُ٘م ْر َ
َوا ًْم َٕم َٛم َؾ َمجِٞم ًٕم٤م َ ،وإِ َّٟم ُف َؾم َ ِػم ُ
ة٤ملَ :سم ْةؾ َٓ
َنم ِ ِهب ُؿ اعمَْ٤م َ َ ُ َٓ ،
نم ُسمق َٟم ُف يم ُ ْ
آن َىم ْق ٌم َسم ْٕمدَ ٟمَ٤م َي ْ َ
جي ِ
ْ٧م َطمٜمَٙمِ ِف "أظمرضمف اسمـ وو٤مح ذم اًمٌدع ،سم٤مب شمٖمةػم اًمٌةدع ،طمةدي٨م رىمةؿ ،111
٤موزُ َﻫ ُٝمٜمَ٤م َ ،و َو َو َع َيدَ ُه َحت َ
َُ
 ،230/1ط ُمٙمتٌ٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  -اًم٘م٤مﻫرة ُ -مٍم.واحلدي٨م طمًـ اإلؾمٜم٤مد.
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املبحح الجالح :مٌقف نصز أبٌ سٍد من االدتواد


مفَْو االجتَاد ّالتجدٓد
والً :تعريف االجتفاد:
آضمتٝم٤مد ذم اًمٚمٖم٦مُ :م٠مظمقذ ُمـ امجٝمد  -سمٗمت امجٞمؿ ووٛمٝم٤م وﻫةق سمة٤مًمٗمت اعمِمة٘م٦م،

وىمٞمؾ :اعمٌ٤مًمٖم٦م واًمٖم٤مي٦م ،وسم٤مًمْمؿ اًمقؾمع واًمٓم٤مق.
وىمٞمؾ :ه٤م ًمٖمت٤من ذم اًمقؾمع واًمٓم٤مىم٦م
ي٘م٤مل :اضمتٝمةد ذم إُمةر ،سمةذل وؾمةٕمف وـم٤مىمتةف ذم ـمٚمٌةف ًمٞمٌٚمةغ جمٝمةقده ،ويّمةؾ إمم
هن٤ميتف ؾمقا أيم٤من ﻫذا إُمر ُمـ إُمقر احلًٞم٦م أم إُمقر اعمٕمٜمقي٦م.

()8

االجتفاد يف االصطالح:
()3

 3002حبث
 002حبث
 2حبث

يٕمر اًمٌٞمْم٤موي آضمتٝم٤مد سم٠مٟمف "اؾمتٗمراغ امجٝمد ذم در إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م".
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ةة٤مل اًمتٝمةةة٤مٟمقي ِذم يم ََِّمةةة٤م ِ
َو َىمة َ
اصةةةٓمِ َال ِح
اصةةةٓم َال َطم٤مت ا ًْم ُٗمٜمُةةةقن :آ ْضمت َٝمةةة٤م ُد ِذم ْ
ْ
ةٞمؾ َفمةـ سمِكٙمْة ٍؿ َ ِ
ْإُصقًم ِ
لم اؾمتِ ْٗمرا ُغ ا ًْم َٗم ِ٘م ِٞمف ا ًْمقؾمع ًمِتَك ِ
ِ
ةلَ ،وا ُْعم ًْة َت ْٗم ِر ُغ ُو ْؾمة َٕم ُف ِذم
ّم
ٞم
َ
ُ
ٍّ
ْ
َ
ُ
م
ُ
حقم ٍّ
ْ
َ
ْ
ْ
ِ
ٞمؾ يًٛمك ُجمْت َِٝمدً اُ ،صمؿ َىم َ٤ملَ :وم٤مئِدَ ٌة ًم ِ ْٚمٛمجت َِٝم ِد َح َـم ِ
ِ
٤من:
ُ ْ
َّ
َذًم َؽ اًمت َّْكّم ِ ُ َ َّ
ْ

ِ
ة٤مر ِئ َشمٕم َ ِ ِ ِ
ةل  سمِ ُٛم ْٕم ِج َزاشمِ ِةف َو َؾمة٤مئِ ِر َُمة٤م
ا َْٕ َّو ُلَُ :م ْٕم ِر َوم ُ٦م ا ًْم ٌَ ِ َ
ة٤ممم َوصة َٗم٤مشمفَ ،وشم َّْمةد ُيؼ اًمٜمٌَِّ م
مج٤مًم ِ َّٞم ٍ٦م إِ ْن َمل َي ْ٘م ِد ْر َقم َغم اًمت َّْك ِ٘م ِ
اإل َيام ِنُ ،يم ُّؾ َذًم ِ َؽ سمِ َ٠م ِد ًَّم ٍ٦م إِ
ػ َقم َٚم ْٞم ِف ِقم ْٚم ُؿ ْ ِ
ٞمؼ َواًم َّت ْٗم ِّم ِ
ٞمؾ َقم َغم
َيت ََق َّىم ُ
َ
ْ
ْ
َُم٤م ُﻫ َق َد َأ ُب ا ُْعم َت ٌَ مك ِر ِذم ِقم ْٚم ِؿ ا ًْم َٙم َال ِم.

٤معمِ٤م سمِٛمدَ ِار َ ْإَطمٙمَ٤م ِم و َأ ْىمً ِ٤مُمٝم٤م و ُـمر ِق إِ ْصمٌ ِ٤ما٤م ووضم ِ
َواًم َّ ِ٤مينَ :أ ْن َي ُٙم َ
قه َد َٓ ًَمتِ َٝم٤م
َ َ َ ُ ُ
ْ
َ َ َ َ ُ
قن َقم ً َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ةةٞمؾ َ ِ ِ
ِ
ِ
ةةٝم٤م َواًم َّت َٗم مصةة َقمة ِ
ةةـ
حائٓم َٝمةة٤م َو َُم َراشمٌِ َٝمةة٤مَ ،و ِضم َٝمةة٤مت شم َْر ِضمٞمك َٝمةةة٤م قمٜمْةةدَ َشم َٕم ُ٤مرو َ
َو َشم َٗم٤مص ِ َ
ــــــ

( )2اٟمٔمر :شم٤مج اًمٕمروس ( ،)415/1اًم٘م٤مُمقس اعمكٞمط صُ 412م٤مدة "ضمٝمد".و اعمّمٌ٤مح اعمٜمػم ص.21و ًمً٤من
اًمٕمرب (ُ )110/1م٤مدة "ضمٝمد".
( )1اعمٜمٝم٤مج ُمع حطمف ًمإلؾمٜمقي (.)225/4
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ِ
ِ
آ ْقم ِؽم َ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
امج ْةر ِح َواًم َّت ْٕم ِةد ِ
يؾ،
او٤مت ا ًْم َق ِار َدة َقم َٚم ْٞم َٝم٤مَ ،وم ُٞم ْكت ُ
اًمر َواةَ ،و ُـم ُةرق ْ َ
َ٤مج إِ َمم َُم ْٕم ِر َوم٦م َطم٤مل ُّ
َ
ِ
ِ ِ
ِ
َو َأ ْىم ًَ٤م ِم اًمٜم ُُّّم ِ
اًمٍم ِ َواًمٜم َّْك ِةق
قص ا ُْعم َت َٕم مٚم َ٘م٦م سمِ ْ٤مَٕ ْطمٙمَ٤م ِم َو َأٟم َْقا ِع ا ًْم ُٕم ُٚمق ِم ْإَ َدسمِ َّٞم٦م ُم َـ اًم ُّٚم َٖم٦م َو َّ ْ
َو َهم ْ ِػم َذًم ِ َؽَ ،ﻫ َذا ِذم َطم مؼ ا ُْعم ْجت َِٝم ِد ا ُْعم ْٓم َٚم ِؼ ا ًَّم ِذي َ ْ ِ
اًمنمة ِعَ ،و َأ َُّمة٤م ا ُْعم ْجت َِٝمةدُ ِذم َُم ًْ َة٠م ًَم ٍ٦م
جيت َِٝمدُ ذم َّ ْ
ِ ()8
ِ ِ ِ
ي ُه ْ
امجَ ْٝم ُؾ سمِ َام َٓ َي َت َٕم َّٚم ُؼ َهب٤م"
َوم َٞمٙمْٗمٞمف قم ْٚم ُؿ َُم٤م َي َت َٕم َّٚم ُؼ ِ َهب٤م َو َٓ َي ُ ُّ
وآضمتٝم٤مد ٓ يٛمٙمـ ومّمٚمف قمـ اًم٘مٞم٤مس سمؾ قمده يم ػم ُمـ اًمٕمٚمام ﻫق ٟمٗمًف 6إذ أهنام
يِمؽميم٤من ذم أن يمؾ ُمٜمٝمام ٓ سمد ًمف ُمـ أصؾ يٕمقد إًمٞمفً ،مذًمؽ ّسمقب اإلُمة٤مم اسمةـ قمٌةد اًمةؼم
وم٘م٤مل" :سم٤مب اضمتٝم٤مد اًمرأي قمغم إصقل قمٜمد قمدم اًمٜمّمقص ذم طملم ٟمةزول اًمٜم٤مزًمة٦م"

()3

مم٤م جيٕمؾ آضمتٝم٤مد يم٤مًم٘مٞم٤مس ٓسمد ًمف ُمـ أصؾ يٕمقد إًمٞمف.
امجّمةة٤مص ٓ" :يٙمةةقن اًم٘مٞمةة٤مس إٓ سمةةرد ومةةرع إمم أصةةؾ سمٛمٕمٜمةةك جيٛمٕمٝمةةام،
ي٘مةةقل َّ
()2

ويقضم٥م اًمتًقي٦م سملم طمٙمٛمٝمام" وي٘مقل" :وأُم٤م ىمًؿ آضمتٝم٤مد اًمذي ذيمرٟم٤م أٟمف يٜم٘مًةؿ
إمم ىمٞمةة٤مس ،وإمم هم٤مًمةة٥م اًمٔمةةـ ،وإمم آؾمةةتدٓل سم٤مٕصةةقل وم٢مٟمةة٤م مل ٟمٙمٚمةةػ ومٞمةةف إصةة٤مسم٦م
اعمٓمٚمقب ،واحلٙمؿ اًمذي شمٕمٌدٟم٤م سمف ﻫق ُم٤م يٖمٚم٥م ذم اًمٔمـ قمٜمد آضمتٝم٤مد"

()3

وسمٜمةة٤م قمةةغم ﻫةةذا وم٤مًم٘مٞمةة٤مس وآضمتٝمةة٤مد يمالهةة٤م ُمٌٜمةةل قمةةغم همٚمٌةة٦م اًمٔمةةـً .مةةذًمؽ
وم٤مٓضمتٝمةة٤مد ُم ةةؾ اًم٘مٞمةة٤مس ٓ يٙمةةقن ذم أُمةةقر اًمٕم٘م٤مئةةد وًمٙمةةـ ذم ُمًةة٤مئؾ إطمٙمةة٤مم ،وممةة٤م
 3002حبث
 002حبث
 2حبث

جيٕمٚمٝمام سمٛمٕمٜمك واطمد أٟمف ٓ يٙمقن اضمتٝم٤مد أو ىمٞم٤مس قمٜمد وضمقد اخلؼم.
ي٘مقل اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل "ٓ حيؾ اًم٘مٞم٤مس واخلؼم ُمقضمقد ،يمام يٙمقن اًمتةٞمٛمؿ ـمٝمة٤مرة
()4

ذم اًمًةةٗمر قمٜمةةد اإلقمةةقاز إمم اعمةة٤م  ،وٓ يٙمةةقن ـمٝمةة٤مرة إذا وضمةةد اعمةة٤م " وﻫةةذا ُمةة٤م ىمةةرره
ــــــ
( )2شمٗمًػم اعمٜم٤مر ،حمٛمد رؿمٞمد سمـ قمكم رو٤م ،ااٞما٦م اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٙمت٤مب  2550 -م .222/1
( )1ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف ،اسمـ قمٌد اًمؼم .11/1
( )4أصقل امجّم٤مص .124/1
( )3اعمّمدر اًمً٤مسمؼ .101/1
( )1اًمرؾم٤مًم٦م ص.155
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اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي ذم ؿم٠من آضمتٝم٤مد طملم قم٘مد سم٤مسم٤م أؾمامه" :سم٤مب ذم ؾم٘مقط آضمتٝم٤مد ُمع
وضمقد اًمٜمص"

()8

سمؾ رصح قمال اًمديـ اًمٌخ٤مري سم٠من اًم٘مٞم٤مس يٓمٚمؼ قمٚمٞمف اضمتٝم٤مدا طمٞم٨م ىم٤مل" :وىمد
يًٛمك اضمتٝم٤مد ًا جم٤مز ًا سمٓمريؼ إـمالق اؾمؿ اًمًٌ٥م قمغم اعمًةٌ٥مٕ 6ن سم٤مضمتٝمة٤مد اًم٘مٚمة٥م أي
()3

سمٌذًمف جمٝمقده حيّمةؾ ﻫةذا اعم٘مّمةقد"  .وإذا يمة٤من سمٕمةض اعمت٘مةدُملم يٗمةرق سمةلم اًم٘مٞمة٤مس
()2

وآضمتٝم٤مد إٓ أٟمف شمٗمريؼ ٓ جيٕمٚمٝمام خمتٚمٗملم ُمـ يمؾ سم٤مب سمةؾ ىمقاؾمةؿ آؿمةؽما سمٞمةٜمٝمام
يم ػمة وضمٚمٞم٦م إن مل يٙمقٟم٤م سمٛمٕمٜمك واطمد يمام أووكٜم٤م ُمـ ٟم٘مقل اًمٕمٚمام .

 ثاىٔا :تعسٓ التجدٓد
تعريف التجديد يف الؾغة:
ضم٤م رم ًمً٤من اًمٕمرب ٓسمـ ُمٜمٔمقرُ :م٤مدة ضمدد:
"ودمدَّ د اًمٌم ُ  :ص٤مر ضمديد ًا.
واؾمت ََجدَّ ه َأي َص َّ َػم ُه ضمديد ًا".
و َأ َضمدَّ ه َ
وضمدَّ ده ْ

()3

وضم٤م رم اًم٘م٤مُمقس اعمكٞمط ًمٚمِمػمازى:
 3002حبث
 002حبث
 2حبث

واؾمت ََجدَّ ُهَ :ص َّ َػم ُه ضمديد ًا ومت ََجدَّ َد".
"و َأ َضمدَّ ُه َ
وضمدَّ َد ُه ْ

()4

وقمرومف أمحد سمـ قمكم اًمٗمٞمقُمك ذم اعمّمٌ٤مح اعمٜمػم سم٠مٟمف" :ﻫق ظمةال اًم٘مةديؿ ،وضمةدد
ــــــ
( )2اًمٗم٘مٞمف واعمتٗم٘مف ،اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي.105/2 ،
( )1يمِمػ إهارً ،مٕمال اًمديـ اًمٌخ٤مري.425/4 ،
( )4وﻫذا ُم٤م ذﻫ٥م إًمٞمف اًمٖمزازم ذم اعمًتّمٗمك ،143/1واسمـ ىمداُم٦م ذم روو٦م اًمٜم٤مرض  354/4وااٜمدي ذم هن٤مية٦م
اًمقصقل  11/3واًمٓمقذم ذم حح خمتٍم اًمروو٦م  113/4وهمػمﻫؿ.
(ً )3مً٤من اًمٕمرب ُم٤مدة (ضمدد) ط ،2550-2320/2دار ص٤مدر سمػموت.
( )1اًمِمػمازي  -اًم٘م٤مُمقس اعمكٞمط ُ -م٤مدة ضمدد  -سمػموت.
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()8

ومالن إُمر وأضمده واؾمتجده إذا أطمدصمف" .
صػمه ضمديد ًا .وامجديد ٟم٘مٞمض اًمٌ٤مزم.
دمدد اًمٌم يٕمٜمل ص٤مر ضمديدا ،وضمدّ ده أي ّ
ومٞم٘م٤مل "سمغم سمٞم٧م ومالن صمؿ أضمدّ سمٞمت ً٤م ُمـ ؿمٕمر" أي أقم٤مد سمٜم٤م ه .وي٘م٤مل"ضمةدد اًمقوةق " أي
()3

أيٙمرر ﻫق أيمده .
أقم٤مده" ،وضمدد اًمٕمٝمد" ّ
ورم اًمتٕمريةةػ اًمٚمٖمةةقي ٟمجةةد أن ﻫٜمةة٤م "أؿمةةٞم٤م صمالصمةة٦م يًةةتٚمزم يمةةؾ واطمةةد ُمٜمٝمةة٤م
أظمر:
إول :أن اًمٌم اعمجدّ د ىمد يم٤من ذم أول إُمر ُمقضمقد ًا وىم٤مئ ًامً ،مٚمٜم٤مس سمف قمٝمد.
اًم ٤مين :أن ﻫذا اًمٌم أشم٧م قمٚمٞمف إي٤مم وم٠مص٤مسمف اًمٌغم وص٤مر ىمدي ًام.
اًم ٤مًم٨م :أن ذًمؽ اًمٌم ىمد أقمٞمد إمم ُم ؾ احل٤مًم٦م اًمتل يم٤من قمٚمٞمٝم٤م ىمٌؾ أن يٌغم ".

()2

وم٤مًمتجديد ًمٖم٦م يٕمٜمل وضمقد ي يم٤من قمغم طم٤مًم٦م ُم٤م ،صمؿ ـمرأ قمٚمٞمف ُمة٤م همةػمه وأسمةاله،
وم٢مذا أقمٞمد إمم ُم ؾ طم٤مًمتف إومم اًمتل يم٤من قمٚمٞمٝم٤م ىمٌؾ أن يّمةٞمٌف اًمةٌغم واًمتٖمٞمةػم يمة٤من ذًمةؽ
دمديدا.
تعريف التجديد اصطالحا:
 3002حبث
 002حبث
 2حبث

اعمراد سمتجديد اًمديـ قمٜمد أﻫؾ اًمًٜم٦م :إطمٞم٤م ُمٕم٤معمف اًمٕمٚمٛمٞمة٦م واًمٕمٛمٚمٞمة٦م اًمتةل أسم٤مٟمتٝمة٤م
ٟمّمقص اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وومٝمؿ اًمًٚمػ.

()3

وًم٘مد اؾمتٕمٛمؾ ُمّمٓمٚم اًمتجديد ذم اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل أظمذ ًا ُمـ احلدي٨م اًمّمكٞم
اًمذي أظمرضمف أسمق داود ذم ؾمٜمٜمف قمـ أي ﻫريرة  قمـ رؾمقل اهلل « :إن اهلل يٌٕم٨م اذه

ــــــ

( )2اعمّمٌ٤مح اعمٜمػم  -أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمكم اًمٗمٞمقُمل اعمٖمري  -ص.51
( )1اسمـ ُمٜمٔمقرً ،مً٤من اًمٕمرب6222/4 ،إؾمامقمٞمؾ سمـ مح٤مد امجةقﻫري ،اًمّمةك٤مح (ُمٍمة :دار اًمٙمتة٤مب اًمٕمةري،
2550م) .312/2
(ُ )4مٗمٝمقم دمديد اًمديـ ،سمًٓم٤مُمل حمٛمد ؾمٕمٞمد ط( 2اًمٙمقي٧م :دار اًمدقمقة2543 ،م) ص.23
( )3اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.4

347

نصز أبو سيد ومنوذى يف التعامل مع الرتاخ (دزاض٘ حتلٔلٔ٘ ىكدٓ٘)

الباب الجاني

()8

إُم٦م قمغم رأس يمؾ ُم٤مئ٦م ؾمٜم٦م ُمـ جيدّ د ا٤م ديٜمٝم٤م» .وًم٘مد شمٕمرض يم ةػم ُمةـ قمٚمةام أﻫةؾ
اًمًٜم٦م ًمتٕمريػ اعم٘مّمقد سم٤مًمتجديد رم اإلؾمالم.
ومن مثؾة ذلك:
رأى اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ومٜمجده ي٘مقل " :واًمتجديد أٟمام يٙمقن سمٕمد اًمدروس وذا ﻫق همرسمة٦م
()3

اإلؾمالم  .ومٌ٤مًمتجديد حيٞم٤م ؿمٕم٤مر اعمًٚمٛملم وأطمقال اعمة١مُمٜملم واعمج٤مﻫةديـ طمتةك يٙمةقن
ؿمٌٞمٝم٤م سم٤مًمً٤مسم٘ملم إوًملم ُمـ اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر ،ومٛمـ ىم٤مم ذم ﻫذا اًمقىمة٧م سمةذًمؽ يمة٤من
ُمـ اًمت٤مسمٕملم اةؿ سم٢مطمًة٤من اًمٚمةذيـ  وروةقا قمٜمةف واقمةد اةؿ ضمٜمة٤مت دمةرى ُمةـ حتتٝمة٤م
إهن٤مر ظم٤مًمديـ ومٞمٝم٤م أسمدا ذًمؽ اًمٗمقز اًمٕمٔمٞمؿ.

()2

وي٘مقل اًمٕمٚم٘مٛمل ذم ُمٕمٜمك اًمتجديدُ" :مٕمٜمك اًمتجديد إطمٞم٤م ُم٤م اٟمدرس ُمةـ اًمٕمٛمةؾ
()3

واًمًٜمَّ٦م وإُمر سمٛم٘متْم٤مه٤م ،وإُم٤مشمة٦م ُمة٤م فمٝمةر ُمةـ اًمٌةدع واعمكةدصم٤مت" وىمٞمةؾ
سم٤مًمٙمت٤مب ُّ
()4

اًمًٜمَّ٦م ُمـ اًمٌدقم٦م ،وإيم ٤مر اًمٕمٚمؿ وٟمٍمة أﻫٚمف ويمن أﻫؾ اًمٌدقم٦م" .
ُمٕمٜم٤مه" :شمٌٞملم ُّ
وُمٕمٜمك اًمتجديد آصٓمالطمل اًمنمةقمل ئمٝمةر سمتٕمريةػ أي إقمةغم اعمةقدودي -
شمٕم٤ممم  -إذ يرى َّ
أن اعمجدم د ﻫق" :يمؾ ُمـ أطمٞم٤م ُمٕمة٤ممل اًمةدم يـ سمٕمةد ـمٛمقؾمةٝم٤م ،وضمةدَّ د
()5

طمٌٚمف سمٕمد اٟمت٘م٤موف . .أُم٤م اًمًٞمقـمل ذم ضم٤مُمٕمف اًمّمٖمػم ومٞم٘مقل" :اعمراد سمتجديةد اًمةديـ،
 3002حبث
 002حبث
 2حبث

ــــــ

ِ ِ ٍ
( )2احلدي٨م قم ْـ َأ ِي ُﻫ َر ْي َرةََ ،قم ْـ َر ُؾم ِ
قل اهللَِّ َ ىم َ٤مل« :إِ َّن اهللََّ َي ٌْ َٕم ُ٨م ِا َ ِذ ِه ْإُ َُّم ِ٦م َقم َغم َر ْأ ِ
جيةدم ُد
س ُيم مؾ ُم٤مئَ٦م َؾمةٜمَ٦م َُمة ْـ ُ َ
َاَ٤م ِديٜم ََٝم٤م» أظمرضمةف اإلُمة٤مم أسمةق داوود ذم ؾمةٜمٜمف ،يمتة٤مب :اعمالطمةؿ ،سمة٤مبُ :مة٤م يةذيمر ذم ىمةرن اعم٤مئة٦م،205/3 ،
طمدي٨م رىمؿ  .3152واحلدي٨م صكٞم (صككف إًمٌ٤مين).
( )1اسمـ شمٞمٛمٞم٦م :جمٛمقع اًمٗمت٤موى\ج 24ص.153 ،152
( )4اعمّمدر اًمً٤مسمؼ ،ج  ،14ص.310
( )3قمقن اعمٕمٌقد حح ؾمٜمـ أي داود ،أسم٤مدي :دار اًمٗمٙمر2535 ،م.452/22 ،
( )1أسم٤مدي :قمقن اعمٕمٌقد حح ؾمٜمـ أي داود ،دار اًمٗمٙمر2535 ،م.422/22 ،
( )2أسمق إقمغم اعمقدوديُ :مقضمز شم٤مريخ دمديد اًمدم يـ ،شمرمجف إمم اًمٕمرسمٞم٦م حمٛمد يمة٤مفمؿ ؾمةٌ٤مق ،دار اًمٗمٙمةر ،ط،4/
2443ﻫة 2524 -م.

348

نصز أبو سيد ومنوذى يف التعامل مع الرتاخ (دزاض٘ حتلٔلٔ٘ ىكدٓ٘)

الباب الجاني

دمديد ﻫدايتف ،وسمٞم٤من طم٘مٞم٘متف وأطم٘مٞمتف ،وٟمٗمل ُم٤م يٕمرض ٕﻫٚمةف ُمةـ اًمٌةدع ،أو اًمٗمتةقر ذم
إىم٤مُمتف ،وُمراقم٤مة ُمّم٤مًم اخلٚمؼ ،وؾمٜمـ آضمتامع واًمٕمٛمران ذم حيٕمتف".

()8

 مْق ىصس أبْ شٓد مً االجتَاد ّالتجدٓد.
ُمر ُمٕمٜم٤م اٟمت٘م٤مد ٟمٍم أسمق زيد ًمإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ذم شمقؾمةٞمٕمف ًمةدائرة
ذم اعمٌك٨م اًمً٤مسمؼ ّ
اًمًٜم٦م طمتك أدظمؾ ومٞمٝم٤م أىمقال اًمٜمٌل وأومٕم٤مًمف وشم٘مريراشمف  .واٟمت٘م٤مده اًمِم٤مومٕمل ٕٟمةف ضمٕمةؾ
"اإلمج٤مع" ؾمةٜم٦م أيْمة٤م.

()3

ُمةع أن إمجة٤مع أﻫةؾ احلةؾ واًمٕم٘مةد همةػم ُمٜمْمةٌط ظمّمقصة٤م ذم

اًمٕمٍم احل٤مرض-ذم رأي ٟمٍم أسمق زيدٕ -ن دور اًمٗم٘مٞمف حتةقل إمم شمؼميةر ؾمةٚمق احلٙمة٤مم
سمدٓ ُمـ رقم٤مي٦م ُمّم٤مًم إُم٦م وٕن "أﻫؾ احلؾ واًمٕم٘مد ذم قمٍم ؾمٞمٓمرة وؾم٤مئؾ اإلقمالم
ﻫؿ ُمـ يٛمٚمٙمقن ﻫذه اًمقؾمة٤مئؾ سمكٙمةؿ ؾمةٞمٓمراؿ قمةغم ُم٘مةدرات اعمجتٛمةع ،وقمةغم ذًمةؽ
يٙمقن اًمٗم٘مٝم٤م اعمٛم ٚملم اؿ ُمٕمؼميـ قمـ ُمّم٤محلٝمؿ.
إن اإلمج٤مع اًمذي جي٥م أن يٕمتد سمف ذم (شم٠مويةؾ) اًمٜمّمةقص اًمديٜمٞمة٦م جية٥م أن يًةتٜمد
إمم ُمٜم٤مخ ديٛم٘مراـمل ؿمٕمٌل طم٘مٞم٘مل سمكٞم٨م يٙمقن ُمٕمٞمة٤مر (اإلمجة٤مع) ﻫةق إهمٚمٌٞمة٦م اعمٕمةؼمة
قمـ اًم٘مقى اعمختٚمٗم٦م ،ويٙمقن ُمٕمٞم٤مر (ُمّم٤مًم إُم٦م) ﻫق ُمٕمٞم٤مر ُمّمٚمك٦م إهمٚمٌٞم٦م.
 3002حبث
 002حبث
 2حبث

يمةةام يٜمت٘مةةد أسمةةق زيةةد اإلُمةة٤مم اًمِمةة٤مومٕمل سم٠مٟمةةف مل يٗمةةرق سمةةلم (ؾمةةٜم٦م اًمةةقطمل) و(ؾمةةٜم٦م
اًمٕمةة٤مدات) ،وأٟمةةف رسمةةط ُمٗمٝمةةقم اًم٘مٞمةة٤مس وآضمتٝمةة٤مد  -سم٤مقمتٌةة٤مر اًم٘مٞمةة٤مس آًمٞمةة٦م ُمةةـ آًمٞمةة٤مت
آضمتٝم٤مد  -رسمٓم٤م حمٙمام سم٤مًمٜمّمقص ،شمْمةٞمٞم٘م٤م ًمٜمٓمة٤مق آضمتٝمة٤مد ُمةـ أضمةؾ اعمك٤مومٔمة٦م قمةغم
()2

اعمًت٘مر واًم ٤مسم٧م وإوٗم٤م ـم٤مسمع ديٜمل قمغم اعم٤ميض .
وٟمٍم أسمق زيد سمٕمد أن ٟم٘مد اعمٜمٝم٩م اًمًٚمٗمل ىمدم ـمرطم٤م سمةديال ًمٚمٛمةٜمٝم٩م اًمةذي ٟم٘مةده،
ًمٞمّمٌ ُمـ إؿمخ٤مص اًم٘مالئةؾ اًمةذيـ يٛمٙمةـ أن ٟمٓمٚمةؼ قمةغم قمٛمٚمٝمةؿ اًمٜم٘مةدي ًمٚمةؽماث
ــــــ
( )2ضمالل اًمديـ سمـ أسمك سمٙمر اًمًٞمقـمك  -امج٤مُمع اًمّمٖمػم رم أطم٤مدي٨م اًمٌِمػم اًمٜمذير  -دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م.
( )1اٟمٔمرُ :مٌك٨م (ُمقىمػ ٟمٍم أسمق زيد ُمـ اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م).
( )4اٟمٔمر :اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل وشم٠مؾمٞمس إيديقًمقضمٞم٦م اًمقؾمٓمٞم٦مٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.43 ،42
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اإلؾمالُمل اؾمؿ (ُمنموع) ٕٟمف مل ي٘مػ قمٜمد طمدود اًمٜم٘مد واادم سمؾ شم٘مةدم ظمٓمةقة سمٓمةرح
أومٙم٤مره امجديدة ذم ىم٤مًم٥م دمديدي قمـ ـمريؼ ُم٤م يٕمده اضمتٝم٤مدا.
وﻫق طملم يتٌٜمك ُمنموقمف اًمتجديدي يٌلم احل٤مضم٦م اعم٤مؾم٦م ًمف ويٜمٕمك قمةغم أصةك٤مب
آدم٤مه اًمًٚمٗمل شمٜمٙمرﻫؿ دون دراية٦م عم٘م٤مصةد اًمةقطمل وذًمةؽ ٕهنةؿ -قمةغم طمةد زقمٛمةف-
يٗمّمٚمقن سملم اًمٜمص واًمقاىمع ،طملم يٓم٤مًمٌقن سمتٓمٌٞمؼ (ٟمص) ُمٓمٚمةؼ قمةغم (واىمةع) ُمٓمٚمةؼ،
وﻫؿ ٓ يزيدون ذم اًمتزاُمٝمؿ سم٤مًمؽماث قمغم شمٌٜمٞمٝمؿ ًم ٘م٤موم٦م اًمٓمٌ٘م٦م اعمًٞمٓمرة طمٞمٜمذا .
ًمةةذًمؽ ي٘مةةقل أسمةةق زيةةد" :إذا يمٜمةة٤م ٓ ٟمًةةتٓمٞمع دم٤مﻫةةؾ ﻫ ةذا اًمةةؽماث وٟمًةة٘مٓمف ُمةةـ
طمً٤مسمٜم٤م ،وم٢مٟمٜم٤م سم٤مًم٘مةدر ٟمٗمًةف ٓ ٟمًةتٓمٞمع أن ٟمت٘مٌٚمةف يمةام ﻫةق ،سمةؾ قمٚمٞمٜمة٤م أن ٟمٕمٞمةد صةٞم٤مهمتف،
ومٜمٓمةةرح قمٜمةةف ُمةة٤م ﻫةةق همةةػم ُمالئةةؿ ًمٕمٍم ةٟم٤م ،وٟم١ميمةةد ومٞمةةف امجقاٟمةة٥م اإلجي٤مسمٞمةة٦م ،وٟمجةةددﻫ٤م
وٟمّمقهمٝم٤م سمٚمٖم٦م ُمٜم٤مؾمٌ٦م ًمٕمٍمٟم٤م ،إٟمف اًمتجديد اًمذي ٓ همٜم٤م قمٜمف ،إذا يمٜم٤م ٟمريد أن ٟمتجة٤موز
أزُمتٜم٤م اًمراﻫٜم٦م ،إٟمف اًمتجديةد اًمةذي جيٛمةع سمةلم إصة٤مًم٦م واعمٕمة٤مرصة ،ويةرسمط سمةلم اًمقاومةد
واعمقروث"

()8

إن ﻫذه اًمدقمقة اًمتل يٜم٤مدي هب٤م أسمق زيد ﻫل ُم٤م يدقمٞمف يمؾ ُمـ محةؾ ًمةقا اًمتجديةد،
ُمٜمذ أن قمر اًمٜم٤مس اًمدقمقة (دمديد اًمديـ) ،وًمٙمـ اعمٕمْمٚم٦م اًمتل ٓ يٛمٙمـ طمٚمٝم٤م ذم ﻫذه
 3002حبث
 002حبث
 2حبث

اًمدقمقى ﻫل ُمـ ﻫق ص٤مطم٥م اًمتجديد اًمّمكٞم اًمذي طم٨م قمٚمٞمف اًمٜمٌل  طملم ىمة٤مل( :
()3

يٌٕم٨م اهلل قمغم رأس يمؾ ُم٤مئ٦م ؾمٜم٦م . ) ....وطم٤مل ﻫ١مٓ اعمجدديـ يمك٤مل ُمـ ىم٤مل:
ويمؾ يدقمل وصال ًمٚمٞمغم** وًمٞمغم ٓ شم٘مر اؿ سمذا
إٟمٜم٤م ذم طمدي ٜم٤م قمـ آضمتٝم٤مد قمٜمد ٟمٍم أسمق زيد ٓ سمد ُمـ أظمذ آقمتٌ٤مر سم٠مٟمٜم٤م ٟمٜمة٤مىمش
اعمقوقع ُمـ ضم٤مٟمٌلم ُمت٘م٤مسمٚملم:
إولُ :مقىمٗمف ُمـ اضمتٝم٤مدات اًمًٚمػ ذم اعمً٤مئؾ اًمديٜمٞم٦م ،وُمـ آرا اًمٕمٚمام ذم ﻫذه
ــــــ
(ُ )2مٗمٝمقم اًمٜمصٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.22
( )1احلدي٨م ؾمٌؼ خترجيف.
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آضمتٝم٤مدات اًمتل وردت قمـ اًمرقمٞمؾ إول .وُمـ شم٤مسمٕمٝمؿ ممـ يٜمٝم٩م ٟمٗمس هنجٝمؿ.
واًم ٤مينٟ :مٔمرة ٟمٍم أسمق زيد ًمٚمتجديد اًمديٜمل وُم٤م يٛمٙمـ أن ي٘مدُمف اعمجتٝمد اعمٕم٤مرص
ُمـ طمٞمقي٦م ًمٚمٜمص اًمديٜمل ،وشمقؾمةٞمع ًمٚمةدٓٓت اًمنمةقمٞم٦م .وؾمةٞمتٌلم ُمٕمٜمة٤م أن اضمتٝمة٤مدات
ٟمٍم أسمق زيد -اًمتل يًٛمٞمٝم٤م يمذًمؽ ٓ -شمٜمٔمةر ذم طمة٤مل اعمجتٝمةد وحائةط ىمٌقًمةف جمتٝمةدا،
وٓ شمٕمتٛمد قمغم اًمٜمٔمر ذم ُم٘م٤مصةد اًمنمةيٕم٦م يمةام أهنة٤م ٓ شمًةتٜمد قمةغم ومٝمةؿ اًمًةٚمػ ًمٚمةٜمص
اًمتنميٕمل ُمـ اهلل  أو ُمـ رؾمةقًمف  ،وًمٙمٜمٝمة٤م شمٕمتٛمةد قمةغم ُمٜمٝمجةف (اًمتة٤مرخيل) اًمةذي
جيٕمةةؾ ُمةةـ رضورة ُمالئٛمةة٦م اًمٕمٍم ة اعمةةؼمر ًمٙمةةؾ آرا ه احلدي ةة٦م وإن ظمةة٤مًمػ اًمٜمّمةةقص
اًم٘مٓمٕمٞم٦م ُمـ اًمٙمت٤مب أو اًمًٜم٦م.

 مْقفُ مً اجتَادات الطل ّمً آزا ٛالعلنا ٛفَٔا.
ًم٘مد ُمر ُمٕمٜم٤م شمٗمريؼ ٟمٍم أسمق زيد سمةلم اًمتٗمًةػم واًمةةت٠مويؾ وشم٘مريةره أن اًمت٠مويةؾ ﻫةق
اًمقضمف أظمر ًمٚمٜمص ،وأن ُم٤م حلؼ سم٤مًمت٠مويؾ ُمـ إىمّم٤م ُم١مدًم٩م ضمٕمٚمةف يتة٠مظمر قمةـ ُمٙم٤مٟمتةف
احل٘مٞم٘مٞم٦م اًمتل يم٤من يتٛمتع هب٤م قمغم قمٝمد اعمٗمنيـ اعمت٘مدُملم أُم ٤مل اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي

.

يمام ىمرر أن اًمتٗمًػم اًمّمكٞم قمٜمد أﻫؾ اًمًٜم٦م ُ -مـ وضمٝم٦م ٟمٔمةرﻫؿ  -ﻫةق اًمتٗمًةػم اًمةذي
 3002حبث
 002حبث
 2حبث

يٕمتٛمد قمغم ؾمٚمٓم٦م اًم٘مدُم٤م ُمع أهنؿ ﻫؿ أٟمٗمًٝمؿ اظمتٚمٗمقا ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ مم٤م ضمٕمؾ ﻫذا اخلةال
حيت٤مج إمم ٟمقع ُمـ (اًمت٠مويؾ) طمتك يّم آؾمتٜم٤مد إمم ؾمٚمٓمتٝمؿ ذم ومٝمؿ اًمٜمص.

()8

ي٘مقل ٟمٍم أسمق زيد" :إن اًمةت٠مويؾ يرشمٌط سم٤مٓؾمتٜمٌ٤مط ذم طمةلم يٖمٚمة٥م قمةغم اًمتٗمًةػم
اًمٜم٘مؾ واًمرواي٦م ،وذم ﻫذا اًمٗمرق يٙمٛمـ سمٕمةد أصةٞمؾ ُمةـ أسمٕمة٤مد قمٛمٚمٞمة٦م اًمت٠مويةؾ وﻫةق دور
اًم٘م٤مرئ ذم ُمقاضمٝم٦م اًمٜمص واًمٙمِمػ قمـ دًٓمتف ،وًمٞمس دور اًم٘م٤مرئ أو اعم١مول ﻫٜمة٤م دورا
ُمٓمٚم٘م٤م يتكقل سم٤مًمت٠مويؾ إمم أن يٙمقن إظمْم٤مقم٤م ًمٚمٜمص ٕﻫقا اًمذات"
ــــــ
( )2اٟمٔمرُ :مٗمٝمقم اًمٜمصٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.111- 125
( )1اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.143
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وﻫذا اًمت٠مؾمٞمس ُمـ أسمق زيد ذم ؿم٘مف اًم ٤مين اعمتٕمٚمةؼ سم٤مًم٘مة٤مرئ شم٠مؾمةٞمس يٛمٙمةـ ىمٌقًمةف
ضمدٓ طمٞم٨م إن اًمروقخ حت٧م وـم٠مة ااقى ٓ يقصؾ ص٤مطمٌف إمم احلؼ ،وًمٙمةـ أسمةق زيةد
مل يٚمتزم ﻫذا ذم اضمتٝم٤مداشمف ،سمؾ شمٜم٤مؾم٤مه واشمٌع ااقى وم٠مظمرضمف قمـ احلؼ واًمّمقاب.
وٟمٍم أسمق زيد يرى أن اعمٗمن وإن يم٤من ُمٚمام سمٕمٚمةقم اًم٘مةرآن وقمٚمةقم اًمٚمٖمة٦م إٓ أٟمةف
" شمٔمؾ ذم اًمٜمص أسمٕم٤مد دًٓمٞم٦م أقمٛمؼ حتت٤مج إمم طمريمة٦م (اًمةذﻫـ) أو (اًمٕم٘مةؾ) إزا اًمةٜمص،
إهن٤م إسمٕم٤مد اًمتل حتت٤مج إمم طمريم٦م (اًمت٠مويؾ) سمٕمد أن يًةتٜمٗمذ اعمٗمنة سم٠مدواشمةف اًمٕمٚمٛمٞمة٦م يمةؾ
إُمٙم٤مٟمٞم٤مت اًمدًٓمة٦م اًمتةل يٛمٙمةـ ايمتِمة٤مومٝم٤م سمقاؾمةٓم٦م ﻫةذه اًمٕمٚمةقم ...وﻫةل اًمدًٓمة٦م اًمتةل
يٜمٓمٚمةةؼ ُمٜمٝمةة٤م (اعمةة١مول) ًمٚمٖمةةةقص ذم أقمةةامق اًمةةٜمص ُمةةةـ ظمةةالل طمريمةة٦م (اًمةةةذﻫـ) أو
آضمتٝم٤مد".

()8

إن (اعمجتٝمد) قمٜمد أسمق زيد ﻫق (اعمة١مول) واًمتٗمًةػم سم٤مًمٜمًةٌ٦م ًمٚمٛمجتٝمةد ٓ يٕمةدو أن
يٙمقن ؾمقى اعم٘مدُم٦م اًمتل يٜمٗمةذ ُمةـ ظمالاة٤م اعمة١مول أو اعمجتٝمةد إمم اًمةٜمص ًمٞمٙمِمةػ قمةـ
اًمدٓئؾ اخلٗمٞم٦م ومٞمف.
ويٚمٗم٧م ٟمٍم أسمق زيد آٟمتٌة٤مه إمم أن اعمٗمة٤مﻫٞمؿ اًمؽماصمٞمة٦م اًمتةل يٜم٘مةدﻫ٤م دمٕمةؾ ُمٗمٝمةقم
آضمتٝم٤مد يٜمّم٥م قمغم اًمةت٠مويؾ ذم جم٤مل اًمٗم٘مف واؾمتخراج إطمٙم٤مم ُمـ اًمٜمص قمةـ ـمريةؼ
 3002حبث
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 2حبث

طمريم٦م اًمٕم٘مؾ.

()3

ُمع أن "آضمتٝم٤مد ذم شم٠مويؾ اًمٜمص ٓ خيتٚمػ ذم اًمٗم٘مةف وجمة٤مل إطمٙمة٤مم

قمٜمف ذم أىمً٤مم اًمٜمص إظمرى ُمـ طمٞم٨م أٟمةف يٕمتٛمةد قمةغم طمريمة٦م اًمٕم٘مةؾ ًمٚمٜمٗمة٤مذ إمم أقمةامق
اًمٜمص".

()2

وﻫذا ؾمٞمٛمٙمـ أسمق زيد ُمـ آضمتٝم٤مد ذم ُمًة٤مئؾ اًمتقطمٞمةد وقمٌة٤مدة اهلل وطمةده

ٓ حيؽ ًمف ،يمام ؾمٞم٠مل ُمٕمٜم٤م .ويٕمؽمض ٟمٍمة أسمةق زيةد قمةغم ﻫةذا اًمٗمٝمةؿ قمٜمةد أصةك٤مب
آدمةة٤مه اًمةةديٜمل -ىمٍم ة آضمتٝمةة٤مد قمةةغم اًمٗمةةروع دون إصةةقل ،وسم٤مًمتةة٤مزم حتديةةد جمةة٤مل
آضمتٝم٤مد ذم اًمٜمّمقص اًمٗمرقمٞم٦م وﻫل إطم٤مدي٨م دون اًمةٜمص اًم٘مةرآين -سمة٠من ﻫةذا اًمٗمٝمةؿ

ــــــ

(ُ )2مٗمٝمقم اًمٜمصٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.143
( )1اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.145
( )4اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.144
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"يةة١مدي إمم حتديةةد يمةةؾ ُمةةـ اًمةةٜمص واًمقاىمةةع ُمٕمةة٤م ،ومةة٢مذا أوةةٗمٜم٤م إمم ذًمةةؽ أن ُمةة٤م يٓمرطمةةف
اخلٓم٤مب اًمةديٜمل أطمٞم٤مٟمة٤م ُمةـ اضمتٝمة٤مدات ٓ خيةرج قمةـ جمة٤مل اًمؽمضمةٞم سمةلم آرا اًمٗم٘مٝمة٤م
واضمتٝم٤مدااؿ واظمتٞم٤مر سمٕمْمٝم٤م 6أدريمٜم٤م أن ﻫذا اخلٓم٤مب ذم اًمقاىمع يريد أن يرشمد سمة٤معمجتٛمع
()8

إمم اخلٚمػ ٓ أن حي٘مؼ شم٘مدُمف يمام يزقمؿ" .
واعمٕمٜمك أن أسمق زيد يرومض آضمتٝم٤مدات اًمً٤مسم٘م٦م أي٤م يم٤مٟم٧م ذم ُم٘م٤مسمةؾ آضمتٝمة٤مدات
احلدي ٦م اًمتل شمٜم٤مؾم٥م اًمقاىمع اعمٕم٤مش.
إن ﻫذا آظمتٞم٤مر سملم آضمتٝم٤مدات اعم٘مررة ُمًٌ٘م٤م ذم ٟمٔمر أسمق زيد ضمٕمةؾ اًمٜمّمةقص
اًمتل أؾمامﻫ٤م صم٤مٟمقي٦م وﻫةل ُمة٤م ؾمةقى اًمةٜمص اًم٘مةرآين شمتكةقل إمم ٟمّمةقص أصةٚمٞم٦م سمكٞمة٨م
أصٌك٧م ﻫل ذم ذاا٤م مت ؾ ُمرضمٕمٞم٦م أصٞمٚم٦م ظمّمقص٤م ذم جم٤مل قمٚمقم اًمتٗمًةػم واًمٗم٘مةف ،ممة٤م
أدى إمم شمراضمع اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٜمص إصكم (ٟمةص اًم٘مةرآن اًمٙمةريؿ) وفمةؾ اًمٕم٘مةؾ اًمٕمةري
أؾمػما اذه اًمٜمّمقص وجم٤مومٞم٤م ًمٚمٜمص إصٞمؾ.

()3

ويمام ُمر ُمٕمٜم٤م ذم اعمٌك٨م اًمً٤مسمؼ أن ٟمٍم أسمق زيد يرى أن قمٚمام احلدي٨م يم٤مٟمقا ود
أي اضمتٝم٤مد ًمٞمس ًمف ؾمٜمد ُمٌة٤مح ذم اًمٜم٘مةؾ سمًةٌ٥م إظمةراضمٝمؿ أصةك٤مب اًمٗمةرق ُمةـ أﻫةؾ
اًمٕمداًم٦م واًمقصمقق ،وسم٤مًمت٤مزم ؾمٞمٙمقن آضمتٝم٤مد حمّمقرا ومةٞمام ـمرطمةف اعمت٘مةدُمقن اعمٕمتٛمةدون
 3002حبث
 002حبث
 2حبث

قمغم اًمٜم٘مؾ وم٘مط ،وؾمق يٙمقن آضمتٝم٤مد ذم ٟمٔمره سمٜم٤م قمةغم ﻫةذا قمٌة٤مرة قمةـ ُم٘م٤مرٟمة٦م سمةلم
ٟمّملم خمتٚمٗملم ذم اًمقصمقق واًمّمدق.
األول :ﻫق اًمٜمص اًم٘مرآين اعمقصمقق سمّمك٦م ُمٜمٓمقىم٦م صم٘م٦م ُمٓمٚم٘م٦م.
والثاين :ﻫق اًمٜمص اًمٜمٌقي اًمذي ٓ يزال ذم طم٤مًم٦م ومكص وومرز.

()2

ي٘مقل أسمق زيد" :وًمٙمـ ﻫذه اعم٘م٤مرٟم٦م ٓ شمتؿ سم٤مًمٓمٌع قمغم ُمًتقى اعمٜمٓمةقق ،سمةؾ قمةغم
ــــــ
(ٟ )2م٘مد اخلٓم٤مب اًمديٜملٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.201
( )1اٟمٔمر :اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل وشم٠مؾمٞمس إيديقًمقضمٞم٦م اًمقؾمٓمٞم٦مٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.14
( )4اٟمٔمرٟ :م٘مد اخلٓم٤مب اًمديٜملٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.201
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ُمًتقى اًمدٓٓت واعمٕم٤مين"

()8

الباب الجاني

وسم٤مًمت٤مزم وم٢من اًمٕم٘مؾ اإلٟمً٤مين ﻫق اعمرضمع اةذه اًمةدٓٓت

واعمٕم٤مين وًمٞمس طم٘مٞم٘م٦م اًمٜمص ،وهبذا يٜمتٝمل ٟمٍم أسمق زيد إمم أن ُمٌدأ (ٓ اضمتٝمة٤مد ومةٞمام ومٞمةف
ٟمص) ُمٌدأ زائػٕ .ن آضمتٝم٤مد أو اًمت٠مويؾ ﻫق اًمقضمف أظمر ًمٚمٜمص ،وسمةدون آضمتٝمة٤مد
يٌ٘مك اًمٜمص جمردا ُمـ اعمٕمٜمك ،سمؾ يٌ٘مك يم٠مي٘مقٟم٦م ًمٚمزيٜم٦م واًمتؼم .

()3

إهن٤م ذم ٟمٔمر أسمق زيد قمقدة إمم اعم٤ميض "ًمةٞمس اعمة٤ميض اًمةذي يمة٤من ُمزدﻫةرا سم٤محلٞمقية٦م
اًمٗمٙمري٦م واًمٕم٘مٚمٞم٦م ،اًمتل شم١مُمـ سم٤مًمتٕمدد وحتتٛمؾ اخلال  ،سمؾ اعم٤ميض اًمذي ارشم٣م اًمت٘مٚمٞمةد
سمديال قمـ آضمتٝمة٤مد ،وايمتٗمةك سمة٤مًمتٙمرار سمةديال قمةـ اإلسمةداع ...وأظمةػما يٜمتٝمةل اخلٓمة٤مب
اًمديٜمل إمم آٟمٖمالق ذم دائرة اًمٜمّمقص سمٕمد أن مجةدﻫ٤م وىم٣مة قمةغم طمٞمقيتٝمة٤م ...وذًمةؽ
طمةةلم ىم٣مة قمةةغم أﻫةةؿ وأظمٓمةةر ُمةة٤م أىمةةره اًمٗم٘مٝمةة٤م ُمةةـ ُمٌةة٤مدئ قم٘مٚمٞمةة٦م :اعمّمةة٤مًم اعمرؾمةةٚم٦م،
واعم٘م٤مصد اًمٙمٚمٞم٦م ،ومٞمٕمٞمدﻫ٤م إمم اًمٜمّمقص ُمرة أظمةرى ،وسمة٤معمٗمٝمقم اًمةذي يٓمرطمةف اة٤مُ ،مةع
()2

أهن٤م ُمٌ٤مدئ ًمت٠مويؾ اًمٜمّمقص" .
إٟمٜم٤م ٟمجد ٟمٍم أسمق زيد يٚم٘مل اًمٚمقم قمغم اعمت٠مظمريـ ُمـ أﻫؾ اًمًةٜم٦م ٕهنةؿ مل يٙمقٟمةقا
يمةةام يمةة٤من اًمٗم٘مٝمةة٤م اعمت٘مةةدُمقن قمةةغم وقمةةل سمكريمةة٦م اًمقاىمةةع وشمٖمةةػمه ذم اًمزُمةة٤من واعمٙمةة٤من،
وسميةةورة شمقؾمةةٞمع دٓٓت اًمٜمّمةةقص ًمةةتال م طمريمةة٦م اًمقاىمةةع ُمةةـ ظمةةالل (اًم٘مٞمةة٤مس)
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()3

و(آضمتٝم٤مد) .وﻫق وإن أًم٘مةك اًمالئٛمة٦م قمةغم اعمتة٠مظمريـ إٓ أٟمةف ضمة٤مزم سمة٠من اًمةذي ومةت
ًمٚمٛمت٠مظمريـ ﻫذا اًمٌ٤مب ﻫق اإلُم٤مم حمٛمد سمـ إدريس اًمِم٤مومٕمل اًمةذي يمةل يٚمٖمةل آضمتٝمة٤مد
ىم٤مم سم٠مُمريـ ﻫ٤مُملم:
األول :طمٍم دور اًمٕم٘مؾ ووٞمؼ ُمٌدأ آضمتٝم٤مد وأًمٖمك طمري٦م اًمتٕمٌػم.
ــــــ
(ٟ )2م٘مد اخلٓم٤مب اًمديٜملٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.201
( )1اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.201
( )4اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.202
( )3اٟمٔمرُ :مٗمٝمقم اًمٜمصٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.130
( )1اٟمٔمر :اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕملٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.214
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الثاين :أٟمف ىمةٌ ُمٌةدأ آؾمتكًة٤من شم٘مٌٞمكة٤م شم٤مُمة٤م ُمةع أن همةػمه ُمةـ إئٛمة٦م يم٤مإلُمة٤مم
ُم٤مًمؽ وأي طمٜمٞمٗم٦م ىمٌٚمةقه واقمتٛمةدوا قمٚمٞمةف واقمتةدوا سمةف ،ويمة٤من ﻫةذا اًمت٘مٌةٞم سمكجة٦م "أن
آؾمتكً٤م ن يٛمٙمـ أن يٗميض إمم شمٕمدد آضمتٝم٤مدات واظمتالومٝم٤م سمكً٥م فمةرو اًمزُمة٤من
واعمٙمةة٤من".

()8

ًمةةذا يمةة٤من اًمِمةة٤مومٕمل يمةةام يةةرى أسمةةق زيةةد ُمةةـ ظمةةالل ﻫةةذه اًمةةرأي "يٙمٌةةؾ

(آضمتٝم٤مد) داظمؾ دائرة (اًم٘مٞم٤مس) اعمِمدود دائام إمم (اعم ٤مل اًمً٤مسمؼ) ٓ يٙمة٤مد يٗم٤مرىمةف"

()3

ُم٤م ضمٕمؾ اًم٘مٞم٤مس يتٛمٞمز ذم ٟمٔمةر اًمِمة٤مومٕمل قمةـ آؾمتكًة٤من سم٠مٟمةف يًةتٜمد إمم أصةقل صم٤مسمتة٦م
ويم٠مٟمف قم٤مصؿ ُمـ اخلال سمٕمٙمس آؾمتكً٤من اًمذي ـم٤معم٤م ىمرٟمف سم٤مخلال اعمٙمروه.

()2

ُمع أن آؾمتكً٤من يمام يرى أسمق زيد "ٓ خي٤مًمػ ٟمّم٤م ذم يمتة٤مب اهلل أو ؾمةٜم٦م ىم٤مئٛمة٦م،
وأٟمف ُم ؾ اًم٘مٞمة٤مس ًمةٞمس ُمٓمٚمقسمة٤م ومٞمةف قمٚمةؿ احلةؼ اًمةذي ﻫةق همٞمة٥م اهلل ،وإن شمٕمةدد أرا
اًمٜم٤مدم٦م قمـ آؾمتكً٤من ٓ جي٥م أن ي٘مدح ذم ُمنموقمٞمتف ،يمام مل ي٘مدح شمٕمدد آضمتٝمة٤مدات
()3

ذم ُمنموقمٞم٦م اًم٘مٞم٤مس" .
يمام يرى أسمق زيد أن اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل طملم ٓ يتقومر ٟمص ُمٌة٤مح قمةغم واىمٕمة٦م سمٕمٞمٜمٝمة٤م
ي٘مػ قمغم اًمٓمر أظمر ُمـ (أﻫؾ اًمرأي) اًمذيـ ٓ يٗمْمٚمقن آؾمتٜم٤مد إمم اًمٜمّمقص إذا
يم٤مٟم٧م فمٜمٞم٦مٕ 6هنؿ يٕمتٛمدون قمةغم اًم٘مةرائـ وإطمٙمة٤مم اًمٙمٚمٞمة٦م أو ُمة٤م يًةٛمك سمةة(اعم٘م٤مصةد
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اًمٙمٚمٞم٦م ًمٚمنميٕم٦م) واًمتةل ٓ ي٘مةػ قمٜمةدﻫ٤م أﻫةؾ احلةدي٨م وقمةغم رأؾمةٝمؿ اإلُمة٤مم اًمِمة٤مومٕمل
.

()4

ٕٟمف يرى أن آؾمتكً٤من ٟمقع ُمـ اًمتنميع اًمذي ٓ جيقز وىمققمف إٓ ُمـ اهلل أو
()5

ُمـ رؾمقًمف .
ــــــ
( )2اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل وشم٠مؾمٞمس إيديقًمقضمٞم٦م اًمقؾمٓمٞم٦مٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.35
( )1اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.35
( )4اٟمٔمر :اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.242
( )3اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.242
( )1اٟمٔمر :اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.230 ،245
( )2اٟمٔمر :اًمٜمص واًمًٚمٓم٦م واحل٘مٞم٘م٦مٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.24
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ي٘مقل أسمق زيد" :وإذا يم٤من اإلُمة٤مم اًمِمة٤مومٕمل يتٛمًةؽ سم٤مًمٜمّمةقص طمتةك ًمةق يم٤مٟمة٧م
فمٜمٞم٦م اًمدًٓمة٦م ُ-م ةؾ أطم٤مدية٨م أطمة٤مد اًمتةل يٗمةرد اة٤م ومّمةال ـمةقيال ذم رؾمة٤مًمتف إلصمٌة٤مت
طمجٞمتٝم٤م -ومام ذا إٓ ٕٟمف حيٓم٥م ذم طمٌؾ أﻫؾ احلدي٨م ،وذًمؽ ظمالومة٤م عمة٤م يِمةٞمع قمٜمةف ذم
اًمٙمت٤مسمةة٤مت اًمتةةل متتةةدح وؾمةةٓمٞمتف وشمقومٞم٘مٞمتةةفً .مٙمةةـ إظمٓمةةر ُمةةـ ذًمةةؽ أٟمةةف يٕمتةةؼم طمجٞمةة٦م
اًم٘مٞم٤مس أوٕمػ ُمـ طمجٞم٦م طمدي٨م أطم٤مد ،رهمؿ أن اًم٘مٞم٤مس يٕمتٛمد قمغم يمٚمٞم٤مت اًمنميٕم٦م
وُم٘م٤مصدﻫ٤م اًمٕم٤مُم٦م.

()8

وهبذا يٜمتٝمل أسمق زيد إمم أن اًمِمٙمؾ اًمقطمٞمد ًمالضمتٝم٤مد قمٜمد اًمِمة٤مومٕمل ﻫةق اًم٘مٞمة٤مس
اًمْمةةٞمؼ اعمكّمةةقر ذم اظمةةتال اًمّمةةك٤مسم٦م.

()3

وسمةة٠من اإلُمةة٤مم اًمِمةة٤مومٕمل "مل يةةؽم ًمٗم٤مقمٚمٞمةة٦م

اًمٕم٘مؾ إٓ جم٤مل اًم٘مٞم٤مس اًمذي اؿمؽمط ًمف حوـم٤م دمٕمٚمف ٟمققم٤م ُمـ آؾمتٜمٌ٤مط اعم٘مٞمد سمكدود
()2

إصؾ اًمً٤مسمؼ" .
ولقت شعري مالا الؼقالاس الالذي يريالد ن يثبتاله بالو زيالد هـالا؟ ومالا الالذي يؼصالده
بالؼقاس ادؼقد بحدود األصل الساب ؟ وهل يؿؽن ىلؼال ن يؽالون هـالاك ققالاس بالدون
صل ،بل كقف يؿؽن ىلؼال ن يؽون هـاك مؼقس بال مؼقس ىلؾقاله؟ إن االلتالزام العؼاليل
يف الربط بًل طريف الؼقاس ال يؿؽن إمهاله يف ىلالقالة تسالتؾزم طالرفًل اثـالًل ،لؽالن الالذي
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يروق ألبو زيد ن يؽون الؼقاس  -و ما يسؿقه ققالا -ن يؽون تلويال بالال االابط وال
صل ،تلويل حيركه اهلوى ،وال حيؽؿه قاكون العؼل ،وال مرجعقة الوحي.
وُمـ ـمريػ اًم٘مقل أن أسمق زيد اًمذي ٓ يٛمٜم اًمٜمص اًم٘مرآين ٟمٗمًف ُم٤م يًتك٘مف ُمةـ
شم٘مديس وجيٕمٚمف ُمٜمتج٤م صم٘م٤مومٞم٤مٟ ،مجده ﻫٜم٤م يٕمؽمض قمغم اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل طملم جيٕمؾ اًم٘مٞم٤مس
اضمتٝم٤مدا ،وُم٤مذا يٛمٙمـ أن يٙمقن اًم٘مٞمة٤مس همةػم اضمتٝمة٤مد اًمٜمة٤مس ومةٞمام مل يٙمةـ ومٞمةف ٟمةص ُمةـ
اًمٙمت٤مب أو اًمًٜم٦م .

ــــــ

( )2اٟمٔمر :اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕملٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.232 ،230
( )1اٟمٔمر :اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.245
( )4اًمٜمص واًمًٚمٓم٦م واحل٘مٞم٘م٦مٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.24
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ي٘مقل اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل " :وم٤مًم٘مٞم٤مس وآضمتٝم٤مد ...ه٤م اؾمةامن عمٕمٜمةك واطمةدً ...مةق
يم٤من اًم٘مٞم٤مس ٟمص يمت٤مب أو ؾمٜم٦م 6ىمٞمؾ ذم يمؾ ُم٤م يم٤من ٟمص يمتة٤مب ﻫةذا طمٙمةؿ اهلل وذم يمةؾ
()8

ُم٤م يم٤من ٟمص اًمًٜم٦م ﻫذا طمٙمؿ رؾمقل اهلل ومل ٟم٘مؾ ًمف ىمٞم٤مس" .
وي٘مقل أيْم٤م" :يمؾ ُم٤م ٟمزل سمٛمًٚمؿ وم٘مٞمف طمٙمؿ ٓزم أو قمغم ؾمةٌٞمؾ احلةؼ ومٞمةف دًٓمة٦م
ُمقضمقدة وقمٚمٞمف إذا يم٤من ومٞمف طمٙمؿ اشمٌٕمف ،وإذا مل يٙمـ ومٞمف سمٕمٞمٜمف ـمٚم٥م اًمدًٓمة٦م قمةغم ؾمةٌٞمؾ
()3

احلؼ ومٞمف سم٤مٓضمتٝم٤مد وآضمتٝم٤مد اًم٘مٞم٤مس" .
وُمٝمام يٙمـ ُمـ أُمر وم٢من أسمق زيد يرى أن "ﻫةذه اًمِمةٛمقًمٞم٦م اًمتةل طمةرص اًمِمة٤مومٕمل
ومكةقل اًمةٜمص اًم ة٤مٟمقي اًمِمة٤مرح إمم
قمغم ُمٜمكٝم٤م ًمٚمٜمّمقص اًمديٜمٞم٦م ،سمٕمةد أن وؾمةع جم٤ماة٤م ّ
إصكم ،وأوٗمك قمٚمٞمةف ٟمٗمةس درضمة٦م اعمنمةوقمٞم٦م ،صمةؿ وؾمةع ُمٗمٝمةقم اًمًةٜم٦م سمة٠من أحلةؼ سمةف
اإلمج٤مع ،يمام أحل٘م٧م سمف اًمٕمة٤مدات ،وىمة٤مم سمةرسمط آضمتٝمة٤مد/اًم٘مٞمة٤مس سمٙمةؾ ُمة٤م ؾمةٌؼ رسم٤مـمة٤م
()2

حمٙمام 6شمٕمٜمل ذم اًمتكٚمٞمؾ إظمػم شمٙمٌٞمؾ اإلٟمً٤من سم٢مًمٖم٤م ومٕم٤مًمٞمتف وإﻫدار ظمؼمشمف" .
وسمٕمٞمدا قمـ اعمقوققمٞم٦م يرى أسمق زيد أن ﻫةذا اعمقىمةػ ُمةـ اًم٘مٞمة٤مس يةدور ذم ومٚمةؽ
ُمً٠مًم٦م احل٤ميمٛمٞمة٦م وُمقىمةػ اخلٓمة٤مب اًمةديٜمل ُمٜمٝمة٤مٟٕ ،مةف يٕمٙمةس رؤية٦م ًمإلٟمًة٤من شمّمةقره
ويم٠مٟمف ُمٖمٚمقل دائام وذًمؽ ٕٟمةف "يٜمٔمةر ًمٕمالىمة٦م اهلل سم٤مإلٟمًة٤من واًمٕمة٤ممل ُمةـ ُمٜمٔمةقر قمالىمة٦م
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()4( )3

اًمًٞمد سم٤مًمٕمٌد اًمذي ٓ يتقىمع ُمٜمف ؾمقى اإلذقم٤من" .
ــــــ

( )2اًمرؾم٤مًم٦م ،حمٛمد سمـ إدريس أسمق قمٌد اهلل اًمِمة٤مومٕمل ،اًم٘مة٤مﻫرة  ،2545 - 2414 -حت٘مٞمةؼ :أمحةد حمٛمةد ؿمة٤ميمر،
.332/2
( )1اًمرؾم٤مًم٦م ،اًمِم٤مومٕمل .333/2
( )4اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل وشم٠مؾمٞمس إيديقًمقضمٞم٦م اًمقؾمٓمٞم٦مٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.250 ،245
( )3اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.244
( )1وُمـ اعمٕمٚمقم أن ﻫذا اًمتٚمقن اعمٜمٝمجل اًمةذي يامرؾمةف ٟمٍمة أسمةق زيةد ذم شمٕم٤مُمٚمةف ُمةع اًمٜمّمةقص اًمديٜمٞمة٦م يٚمزُمٜمة٤م
سم٢مقم٤مدة اًمٜمٔمر ذم شم٘مريراشمف وُمدى صدىمٝم٤م وُمقوققمٞمتٝم٤م ،سمد ا سمٌٕمض اعمٕمٚمقُم٤مت اًمت٤مرخيٞم٦م اًمتل همٚمط ومٞمٝم٤م أسمةق
زيد سمًٌ٥م إطمٙم٤مم اعمًٌ٘م٦م اًمتل سمٜمةك قمٚمٞمٝمة٤م ُمقاىمٗمةف اًمالطم٘مة٦م ،ومٝمةق يةرى أن ُمةـ أؾمةٌ٤مب شمقضمةف اًمِمة٤مومٕمل

=
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إن اعمتتٌع ًمٚمٓمرح اًمذي ي٘مدُمف أسمق زيد ٓ يًتٖمرب ﻫةذا اعمقىمةػ اًمةذي اختةذه ُمةـ
اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕملٕ ،ن ًمٙمؾ ُمةٜمٝمام أصةقٓ ختتٚمةػ قمةـ أظمةر وسم٤مًمتة٤مزم ٓ سمةد أن ختتٚمةػ
اًمٜمت٤مئ٩م وإطمٙم٤مم ،ومٜمٍم أسمةق زيةد ٓ ي٘مةػ ُمةع اًمًةٜم٦م ذات اعمقىمةػ اًمةذي يةراه اإلُمة٤مم
اًمِم٤مومٕمل وم٤مًمًٜم٦م قمٜمده شمٕمرو٧م ًمٙم ػم ُمـ اًمتكريػ واًمتزيٞمػ ويمام ُمر ُمٕمٜمة٤م ومٝمةق ي٘مةقل
إن إطم٤مديةة٨م اًمٜمٌقيةة٦م" ...مل شمةةدون إٓ ُمتةة٠مظمرة ،وظمْمةةٕم٧م ُمةةـ صمةةؿ ًٔمٞمةة٤مت اًمتٜم٤مىمةةؾ
اًمِمٗم٤مﻫل ،اًمذي ي٘مرهب٤م إمم جم٤مل اًمٜمّمقص اًمتٗمًػمي٦مُ ،مـ طمٞمة٨م إهنة٤م روية٧م سمة٤معمٕمٜمك ٓ
سمٚمٗمظ اًمٜمٌل ،وإذا يم٤مٟم٧م إطم٤مدي٨م ذاا٤م أي يمام ٟمٓمؼ هب٤م اًمٜمٌل سمٚمٖمتةف وأًمٗم٤مفمةفٟ ،مّمقصة٤م
شمٗمًػمي٦م ًمٜمقع ُمـ اًمقطمل ُمٖم٤مير ذم ـمٌٞمٕمتف ًمقطمل اًمًٜم٦م ،وم٢من إطم٤مدي٨م اًمتل سمةلم أيةديٜم٤م
()8

شمٙمقن ذم طم٘مٞم٘متٝم٤م شمٗمًػما ًمٚمتٗمًػم" .
ويٕمتؼم اًمٜمص احلدي ل جمرد ٟمةص ؿمة٤مرح وًمةٞمس ٟمّمة٤م أصةٚمٞم٤م ،ذم طمةلم أن اإلُمة٤مم
اًمِم٤مومٕمل

يرى أن اًمًٜم٦م شمنميع ُمـ اهلل " وٓ شمٙمقن ؾمٜم٦م أسمدأ خت٤مًمػ اًم٘مةرآن"

()3

ويرى اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل أن اهلل أوضم٥م اًمًٜم٦م قمغم رؾمقًمف "وسمذًمؽ أُمره ،واومةؽمض قمٚمٞمةف
أن يتٌع ُم٤م أوطمك إًمٞمف وٟمِمةٝمد أن ىمةد اشمٌٕمةف ومةام مل يٙمةـ ومٞمةف وطمةل وم٘مةد ومةرض اهلل  ذم
اًمقطمل اشمٌ٤مع ؾمٜمتف ومٞمف ومٛمـ ىمٌؾ قمٜمف وم٢مٟمام ىمٌؾ سمٗمرض اهلل .
 3002حبث
 002حبث
 2حبث

ىمةةةة٤مل اهلل شمٕمةةةة٤ممم ( :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ

ﮮ ﮯ ﮰ) [احلشة.]7 :
وىمةةة٤مل قمةةةز وقمةةةال ( :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ــــــ
= إلهمالق سم٤مب آضمتٝم٤مد أٟمف ُمة٤مٕ اًمًةٚمٓم٦م إُمقية٦م احل٤ميمٛمة٦مُ ،مةع أن اًمِمة٤مومٕمل مل يقًمةد إٓ سمٕمةد اٟمتٝمة٤م طمٙمةؿ
اًمدوًم٦م إُمقي٦م طمٞم٨م وًمد

ؾمةٜم٦م ُم٤مئة٦م ومخًةلم ًمٚمٝمجةرة ذم طمةلم اٟمتٝمةك طمٙمةؿ ٟمٌةل أُمٞمة٦م ذم ؾمةٜم٦م ُم٤مئة٦م

واصمٜملم وصمالصملم ًمٚمٝمجرة ،إن ﻫذا اخلٓم٠م ؾمقا يم٤من ُم٘مّمقدا أو همػم ُم٘مّمقد إٟمةام يمة٤من سمًةٌ٥م ُمةٜمٝم٩م أسمةق زيةد
اًمتٚمٗمٞم٘مل اًمذي يقفمػ إىمقال ،وإؿمخ٤مص ،وطمتك اًمت٤مريخً ،مٞمدًمؾ قمغم صدق رأيف وصك٦م دقمقاه.
(ٟ )2مٍم أسمق زيدٟ ،م٘مد اخلٓم٤مب اًمديٜملٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.200
( )1إم ،حمٛمد سمـ إدريس اًمِم٤مومٕمل أسمق قمٌدا هلل ،دار اعمٕمروم٦م  -سمػموت  ،2454 -اًمٓمٌٕم٦م :اًم ٤مٟمٞم٦م .145/3

358

نصز أبو سيد ومنوذى يف التعامل مع الرتاخ (دزاض٘ حتلٔلٔ٘ ىكدٓ٘)

الباب الجاني

ﮮﮯ ﮰﮱ﮲﮳﮴﮵ ﮶﮷﮸﮹
()8

﮺) [اننساء. "]54 :
وسمٖمض اًمٜمٔمر قمـ اخلال إصقزم ذم ُمنموقمٞم٦م آؾمتكً٤من واًم٘مٞم٤مس ُمـ قمةدم
ُمنموقمٞمتٝمام ،هيٛمٜم٤م أن ٟم٘مػ قمغم ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤ممج٤مٟم٥م اًمتة٠مويكم ذم ُمًة٠مًم٦م آضمتٝمة٤مد واًمةذي
طمرص ٟمٍم أسمق زيد أن جيٕمٚمف ُمّمدرا حقمٞمة٤م ًمةف اقمتٌة٤مره ،وأن ٟم٘مةػ أيْمة٤م قمةغم ؾمةٌ٥م
اٟمت٘م٤مده ًمإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل طملم ضمٕمؾ اًم٘مٞم٤مس ُمّمدرا ُمـ ُمّم٤مدر آؾمتدٓل.
إن ٟمٍم أسمق زيد يدور ُمع ومٙمرشمف اًمت٠مويٚمٞم٦م طمٞم٨م دارت ،وسم٤مًمت٤مزم وم٢من إىمرار ُم٤م شمٌٜم٤مه
اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ذم شمْمٞمٞمؼ جم٤مٓت آضمتٝم٤مد -يمام ومٝمةؿ ٟمٍمة أسمةق زيةد -ية١مدي واحل٤مًمة٦م
ﻫذه إمم طمٍم اعمٕم٤مين اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٜمّمةقص ذم ُمة٤م يةدل قمٚمٞمةف اًمنمةع ،وﻫةذا خية٤مًمػ اعمٌةدأ
إصمػم قمٜمد ٟمٍم أسمق زيد وﻫق ُمٌةدأ (شمٕمةدد اًمتة٠مويالت) و(اٟمٗمتة٤مح اعمٕمٜمةك) ،اعمٌٜمٞمة٤من قمةغم
ومٙمةرة (اًمت٤مرخيٞمة٦م) ومٝمةق يةرى أن اًمنمةةائع مل شمًةع إلًمٖمة٤م اًمتٕمددية٦مٕ ،ن "صمٜم٤مئٞمة٦م اًمٔمةة٤مﻫر
واًمٌ٤مـمـ اًمتل يتْمٛمٜمٝم٤م اخلٓم٤مب اإلال ًمٞمً٧م صمٜم٤مئٞم٦م شمًٕمك إمم اإلظمٗم٤م  ...وًمٙمٜمٝم٤م صمٜم٤مئٞم٦م
اًمتٕمددي٦م ذم اًمٌنم واًمتل شمًٛم ًمٙمؾ اًمٌنم سم٠من يٙمقٟمقا خم٤مـمٌلم سم٤مخلٓم٤مب اإلال ...ﻫذه
اًمتٕمددي٦م اعمٜمٕمٙمً٦م ذم شمٕمدد ُمًتقي٤مت اخلٓمة٤مب اإلاةل ُمةـ ؿمة٠مهن٤م أن شمٗميضة إمم شمٕمددية٦م
 3002حبث
 002حبث
 2حبث

()3

اًمت٠مويالت" .
وﻫٜم٤م يًتدقمل ٟمٍم أسمق زيةد اسمةـ رؿمةد طمةلم يٓمةرح ؾمة١مآ ُمة١مداه :أٓ شمتٕمة٤مرض
(اًمتٕمددي٦م) ُمع (اإلمج٤مع)؟
وصورة اإلشؽال:
" إن ذم اًمنمع أؿمٞم٤م ىمةد أمجةع اعمًةٚمٛمقن قمةغم محٚمٝمة٤م قمةغم فم٤مﻫرﻫة٤م ،وأؿمةٞم٤م قمةغم
شم٠مويٚمٝم٤م ،وأؿمٞم٤م اظمتٚمٗمقا ومٞمٝم٤م .ومٝمؾ جيةقز أن ية١مدي اًمؼمﻫة٤من إمم شم٠مويةؾ ُمة٤م أمجٕمةقا قمةغم
ــــــ
( )2إم ،اًمِم٤مومٕمل.145 ،144/3 ،
( )1اخلٓم٤مب واًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.22 ،20
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فم٤مﻫره؟ أو فم٤مﻫر ُم٤م أمجٕمقا قمغم شم٠مويٚمف؟ وسمٕمٌ٤مرة أظمرى :ﻫؾ يٛمٙمـ أن حيةدث شمٕمة٤مرض
()8

سملم اًمٗمٝمؿ واًمت٠مويؾ اعمٕمتٛمد قمغم اًمؼمﻫ٤من ،وسملم اإلمج٤مع اعمٕمرذم" ؟
وﻫٜم٤م يٜم٘مؾ أسمق زيد ظمالص٦م ُم٤م ي٘مرره اسمةـ رؿمةد ُمةـ أن اإلمجة٤مع ٓ يرىمةك عمًةتقى
اًمؼمﻫ٤من ويٌ٘مك ذم طمدود اًمٔمٜمل امجدزم ،ويقرد قمٚمٞمف إؿمٙم٤مٓ آظمر وﻫةق أٟمةف يٙمة٤مد يٙمةقن
ُمًتكٞمؾ اًمقىمقع ويم٠مٟمف يريد أن ي٘مقل إن حت٘م٘مف ٓ سمد ًمف ُمـ آؾمت٘مرا اًمت٤مم يمل ي ٌ٧م سمةام
ًمٞمس ومٞمف جم٤مل ًمٚمِمؽ اضمتامع اًمٕمٚمام ذم قمٍم ُم٤م قمغم رأي واطمد وﻫذا قم٘مال ُمتٕمذر.

()3

أُمةة٤م اًم قاسمةة٧م أو إصةةقل اعمجٛم ةع قمٚمٞمٝمةة٤م دون ظمةةال ومتتكةةدد قمٜمةةد اسمةةـ رؿمةةد
سم٤مٕصقل اًمتل ٓ يٕمذر أطمد سمجٝم٤مًمتٝم٤م.
ي٘مقل ٟمٍم أسمق زيد" :وﻫذا حتديةد يٜمٗمةل قمةـ اإلمجة٤مع اًمًةٚمٓم٦م اعمٕمرومٞمة٦م اًمؼمﻫ٤مٟمٞمة٦م
اًمتل أوٞمٗم٧م قمٚمٞمف ذم ؾمٞم٤مق شم٤مرخيٜم٤م اًمٗمٙمري واًمٕم٘مكم ،اإلمج٤مع اعمٕمرذم ،اًمةذي ﻫةق إمجة٤مع
()2

اًمٕمٚمام  ،أُمر قمًػم ،ومْمال قمـ أٟمف فمٜمل وًمٞمس سمرﻫ٤مٟمٞم٤م" .
إن أسمق زيد ﻫٜم٤م يًتِمةٙمؾ إؿمةٙم٤مٓ اومؽماوةٞم٤م ٓ يٛمٙمةـ أن يٙمةقن طم٘مٞم٘مٞمة٤م ،وم٢ممجة٤مع
اعمًٚمٛملم قمغم ُمٕمٜمك ُمـ اعمٕم٤مين ٓ يٛمٙمةـ أن يٙمةقن خم٤مًمٗمة٤م ًمٚمؼمﻫة٤من سمقضمةف ُمةـ اًمقضمةقه،
وﻫذا اًمتٕم٤مرض سملم اًمٗمٝمؿ واًمت٠مويؾ اعمٕمتٛمد قمغم اًمؼمﻫ٤من وسملم اإلمج٤مع اعمٕمةرذم ٓ يٛمٙمةـ
 3002حبث
 002حبث
 2حبث

طمدوصمف قمٜمد اًمٕم٘مال .
ي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞمة٦م ُمقوةك٤م ﻫةذا اًمتٕمة٤مرض اعمتةقﻫؿ" :وٓ رية٥م أن
ىمقل أﻫؾ اًمتٕمٓمٞمؾ واإلحل٤مد وُمـ دظمؾ ُمٜمٝمؿ ُمـ أﻫةؾ احلٚمةقل وآحتة٤مد وُمةـ ؿمة٤مريمٝمؿ
ذم سمٕمض أصقاؿ اعمًتٚمزُم٦م ًمتٕمٓمٞمٚمٝمؿ وإحل٤مدﻫؿ ُمـ ؾم٤مئر اًمٕمٌ٤مد ﻫل ُمـ أومًةد إىمةقال
وأيمذهب٤م وأقمٔمٛمٝم٤م شمٜم٤مىمْم٤م ،وأيم ر ا ُٕمقر أدًم٦م قمغم ٟم٘مٞمْمٝم٤م ُمـ إدًم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م واًمًةٛمٕمٞم٦م
ــــــ
( )2اخلٓم٤مب واًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.22
( )1اٟمٔمر :اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.21 ،22
( )4اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.24
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ًمٙمةةـ اؿمةةتٌف سمٕمةةض أصةةقاؿ قمةةغم يم ةةػم ُمةةـ أﻫةةؾ اإليةةامن ومٔمٜمةةقا أن ذًمةةؽ سمرﻫةة٤من قم٘مةةكم
ُمٕمةة٤مرض ًمٚم٘مةةرآن اإلاةةل ومل يٕمٚمٛمةةقا أن اًمؼمﻫةة٤من ُمقاومةةؼ ًمٚم٘مةةرآن ُمٕم٤موةةد ٓ ُمٜمةة٤مىمض
ُمٕم٤مرض ،وأن دٓئؾ أي٤مت وأوم٤مق اًمٕمٞم٤مٟمٞمة٦م ُمقاوم٘مة٦م ًمٚمةدٓئؾ اًم٘مرآٟمٞمة٦م إذ يم٤مٟمة٧م أدًمة٦م
احلؼ ؿمٝمقدا ص٤مدىملم وطمٙم٤مُم٤م ٓ ي ٌ٧م قمٜمدﻫؿ إٓ احلؼ اعمٌةلم ،وُمةـ اعمٕمٚمةقم أن أظمٌة٤مر
اًمّم٤مدىملم وؿمٝم٤مدااؿ وإصمٌ٤مشم٤ماؿ شمتٕم٤مون وشمتٕم٤موةد وشمتٜمة٤مرص وشمتًة٤مقمد ٓ شمتٜمة٤مىمض وٓ
شمتٕم٤مرض ،وإن ىمدر أن أطمةدﻫؿ يٖمٚمةط ظمٓمة٠م أو يٙمةذب أطمٞم٤مٟمة٤م ومةال سمةد أن ئمٝمةر ظمٓمة١مه
ويمذسمف ،وﻫذا مم٤م اؾمت٘مراه اًمٜم٤مس ذم أطم٤مدي٨م اعمكةدصملم ًمألطم٤مدية٨م اًمٜمٌقية٦م ٓ يٕمةر أن
أطمدا ُمٜمٝمؿ همٚمط أو يمذب إٓ وفمٝمر ٕﻫؾ صٜم٤مقمتف يمذسمف أو ظمٓمة١مه ،ويمةذًمؽ اًمٜمة٤مفمرون
أﻫؾ اًمٜمٔمر وآؾمةتدٓل ذم إدًمة٦م اًمًةٛمٕمٞم٦م أو اًمٕم٘مٚمٞمة٦م ُمة٤م يٙمة٤مد يٖمٚمةط همة٤مًمط ُمةٜمٝمؿ إٓ
()8

ويٕمر اًمٜم٤مس همٚمٓمف ُمـ أسمٜم٤م ضمٜمًف وهمػمﻫؿ" .
وقمٚمٞمف ومال صك٦م اذا آومؽماض اًمذي يًتِمٙمٚمف أسمق زيد ويٜم٘مٚمةف قمةـ اسمةـ رؿمةد،
أُم٤م ُم٤م يتٕمٚمؼ سمتٕمذر اإلمجة٤مع سمِمةٙمؾ شمة٤مم ومٝمةذا صةكٞم ٕ ،ن "دقمةقى اإلمجة٤مع ُمةـ قمٚمةؿ
اخل٤مص٦م اًمذي ٓ يٛمٙمـ امجزم ومٞمف سمة٠مىمقال اًمٕمٚمةام إٟمةام ُمٕمٜم٤مﻫة٤م قمةدم اًمٕمٚمةؿ سم٤معمٜمة٤مزع ًمةٞمس
ُمٕمٜم٤مه امجزم سمٜمٗمةل اعمٜمة٤مزع ومة٤من ذًمةؽ ىمةقل سمةال قمٚمةؿ واةذا رد إئٛمة٦م يم٤مًمِمة٤مومٕمل وأمحةد
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 002حبث
 2حبث

وهمػمه٤م قمغم ُمـ ادقم٤مﻫ٤م هبذا اعمٕمٜمك وسمًط اًمِمة٤مومٕمل ذم ذًمةؽ اًم٘مةقل وأمحةد يمة٤من ي٘مةقل
ﻫذا يم ػما وي٘مقل ُمـ ادقمك اإلمجة٤مع وم٘مةد يمةذب وُمة٤م يدريةف أن اًمٜمة٤مس مل خيتٚمٗمةقا وًمٙمةـ
()3

ي٘مقل ٓ أقمٚمؿ خم٤مًمٗم٤م. " ...

ــــــ
( )2در شمٕم٤مرض اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ ،شم٘مل اًمديـ أمحد سمـ قمٌد اًمًالم سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ قمٌدا ًمًةالم سمةـ شمٞمٛمٞمة٦م :دار
اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  -سمػموت 2323 -ﻫة 2553 -م ،.حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمٚمٓمٞمػ قمٌد اًمرمحـ.43 ،44/3 ،
( )1اًمرد قمغم إظمٜم٤مئل واؾمتكٌ٤مب زي٤مرة ظمػم اًمؼمي٦م ،شم٘مل اًمديـ أمحد سمـ قمٌد اًمًالم سمـ قمٌةد احلٚمةٞمؿ سمةـ قمٌةدا
ًمًالم سمـ شمٞمٛمٞم٦م ،اعمٓمٌٕم٦م اًمًٚمٗمٞم٦م  -اًم٘م٤مﻫرة ،حت٘مٞمؼ :قمٌدا ًمرمحـ سمـ حيٞمك اعمٕمٚمٛمل اًمٞمامين.251/2 ،
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 مْقفُ مً التجدٓد الدٓين ّما ميلً أٌ ٓكدمُ اجملتَد املعاصس.
ٓ ؿمؽ أن احلٞم٤مة يٓمرأ قمٚمٞمٝم٤م اًمتٖمػم واًمتٌدل ،واإلٟمً٤من سم٤مقمتٌ٤مره اًمٙمة٤مئـ احلٞمةقي
ذم ﻫذه احلٞم٤مة ﻫق وٓ سمةد ضمةز ُمةـ ﻫةذا اًمتٖمةػم ،وىمةد ىمةدم قمٚمةام اعمًةٚمٛملم شمٗمة٤مقمال ُمةع
إطمداث واًمٜمقازل اًمتل شمٓمرأ قمةغم اعمجتٛمةع اعمًةٚمؿ ،ؿمة٤مقمريـ سمة٠من ُمًة١مًمٞمتٝمؿ شمٚمةزُمٝمؿ
سمقوةةع طمٚمةةقل ًمٙمةةؾ ُمةة٤م مل يٙمةةـ ومٞمةةف ٟمةةص ُمةةـ ُمًةةتجدات احلٞمةة٤مة ،وﻫٙمةةذا وم٘مةةد دوٟمةة٧م
اضمتٝمة٤مدات أئٛمة٦م اعمًةةٚمٛملم ُمٜمةذ قمٝمةةد اًمّمةك٤مسم٦م  ذم اعمًةة٤مئؾ اًمتةل مل جيةةدوا ومٞمٝمة٤م ٟمّمةة٤م
رصحي٤م ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ،ويم٤من ﻫ١مٓ ﻫؿ اًمراؾمخقن ذم اًمٕمٚمةؿ اًمةذيـ اقمتٛمةدوا قمةغم
اًم٘مقاقمد اًمّمكٞمك٦م ذم آضمتٝم٤مد.
وذم اًمٕمٍم احلدي٨م يم٤من ًمٙم ػم ُمـ اًمٕمٚمام آرائٝمؿ آضمتٝم٤مدية٦م اًمتةل ٓ ختةرج قمةـ
ﻫذا اًمِمٕمقر اًمّم٤مدق سميةورة اؾمةتٜمٌ٤مط إطمٙمة٤مم اًمنمةقمٞم٦م ُمةـ اًمٜمّمةقص ،وذم ٟمٗمةس
اًمقىمةة٧م وٟمٔمةةرا ًمتًةة٤مرع شم٘مةةدم اإلٟمًةة٤من ذم اًمتٕم٤مُمةةؾ ُمةةع ُمٕمٞمِمةةتف ،وصمةةقرة آشمّمةة٤مٓت
وشمداظمؾ اعمجتٛمٕم٤مت ،ظمرج ُمـ يٌذل آضمتٝم٤مد ًمألُم٦م ذم ٟمّمقص اًمديـ فمٜمة٤م أٟمةف يٛمٚمةؽ
آًم٦م آضمتٝم٤مد وي٘مةدر قمةغم اؾمةتٜمٌ٤مط إطمٙمة٤مم ُمةـ أدًمتٝمة٤م راومٕمة٤م راية٦م اًمتجديةد وُمٚمقطمة٤م
سمًالح اًمٕم٘مؾ.
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ويمةة٤من ٟمٍم ة أسمةةق زيةةد يمٖمةةػمه ُمةةـ اًمدارؾمةةلم ًمٚمةةؽماث اإلؾمةةالُمل ُمةةـ أصةةك٤مب
اًمتجديد وظمٓم٤مب اًمٜمٝمْم٦م 6ي٘مدم ُمنموقمف اًمٜم٘مدي اًمت٠مويكم يمكؾ ٕزُم٦م يٛمر هبة٤م اعم ٘مةػ
وﻫق ادم٤مه شمٜم٤مُمك ُم١مظمرا طمتك ظمرج قمٚمٞمٜم٤م ُمـ يمؾ ضم٤مٟم٥م ُمـ يزقمؿ أٟمف ي٘مدم ىمرا ة وم٤مقمٚمة٦م
وواقمٞمةة٦م ًمٚم٘مةةرآن اًمٙمةةريؿ ،ؾمةةقا ذم ىمْمةة٤مي٤م شمٗمّمةةٞمٚمٞم٦م يمةةام ومٕمةةؾ حمٛمةةد أمحةةد ظمٚمةةػ اهلل،
وؿمٙمري قمٞم٤مد ،أو سمِمٙمؾ قم٤مم يمام ومٕمؾ امج٤مسمري وحمٛمد ؿمكرور.
يرى ٟمٍم أسمق زيد أن ُمنموقمف اًمتجديدي يٜمتٝمل إمم آضمتٝمة٤مد اإلؾمةالُمل وًمٙمةـ
ﻫذا آضمتٝم٤مد ٓ يدظمٚمف وٛمـ ُمٜمٔمقُم٦م أصك٤مب آدمة٤مه اًمةديٜملٕ ،ن اخلٓمة٤مب اًمةديٜمل
ذم ٟمٔمره ًمف ُمٜمٝمجٞم٦م ظم٤مـما٦م ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمٜمّمقص همػم ُمٜمٝمجٞمتف ﻫق.
وسم٤مًمتةة٤مزم وم٤مٓضمتٝمةة٤مد اًمةةذي يٜمةة٤مدي سمةةف أسمةةق زيةةد جيةة٥م أن يٙمةةقن ُمتجةة٤موزا ًمٚمٗمٝمةةؿ
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اإلؾمالُمل اًمت٘مٚمٞمدي اعمرشمٌط سم٤مًمؽماث ،واعمًةجقن ذم اضمتٝمة٤مدات اعمت٘مةدُملم ،واعمكّمةقر
ذم ٟمقع ُمٕملم ُمـ إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م.
ي٘مةةقل أسمةةق زيةةد" :آن إوان أن يةةٜمٝمض اعم ٘مٗمةةقن سمٛمٜم٤مىمِمةة٦م يمةةؾ اًم٘مْمةة٤مي٤م اًمتةةل
()8

أصٌك٧م طمٙمرا قمغم ظمٓم٤مب اإلؾمالُمٞملم" .
ُمـ ﻫٜم٤م يٗمؽمض أسمق زيد وضمقد أزُم٦م جي٥م اًمتخٚمص ُمٜمٝم٤م ﻫل ُم٤م يٕمةؼم قمٜمٝمة٤م سم٠مزُمة٦م
اًمٜمص طملم يًٞمٓمر قمغم اًمٕم٘مؾ ومٞمجٕمٚمٝم٤م ُمًتٖمرىم٦م ذم أيديقًمقضمٞم٤م وٓ ظمالص ُمـ شمٚمؽ
اًمقوةةٕمٞم٦م ذم ٟمٔمةةره "إٓ بتحريالالر العؼالالل مالالن لالالؾطة الـصالالوص اًمديٜمٞمةة٦م وإـمالىمةةف طمةةرا
يتج٤مدل ُمع اًمٓمٌٞمٕم٦م واًمقاىمع آضمتامقمل واإلٟمً٤مين ،يمةام يتجة٤مدل ُمةع اًمٖمٞمة٥م واعمًةتقر،
ومٞمٜمةةت٩م اعمٕمرومةة٦م اًمتةةل يّمةةؾ هبةة٤م إمم ُمزيةةد ُمةةـ اًمتكةةرر ومٞمّمةة٘مؾ أدواشمةةف ،ويٓمةةقر آًمٞم٤مشمةةف".
()3

وﻫذا امجدل ُمع اًمقاىمع سم٠مسمٕم٤مده اعمتٕمددة يٗمت اعمج٤مل قمٜمد أسمق زيد وأصةك٤مب آدمة٤مه

اًمتجديدي ُٕمريـ ﻫ٤مُملم ه٤م:
األول :آًمت٘مةة٤م سمةة٤مخلؼمات اعمٕمرومٞمةة٦م اًمتةةل شمتٛمٞمةةز هبةة٤م احلْمةة٤مرات همةةػم اإلؾمةةالُمٞم٦م
وُمدى اإلوم٤مدة ُمٜمٝم٤م سمام خيدم ﻫذا اعمنموع اًمتجديدي ذم يم٤مُمؾ سمٜم٤مئف.
ًمذا ٟمجد أسمق زيد يٕمةزو قمةدم ٟمجة٤مح إُمة٦م اإلؾمةالُمٞم٦م ذم شم٠مؾمةٞمس جمتٛمةع قمٚمٛمةل،
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وظمٚمةؼ ُمٜمة٤مخ ًمٚمتٗمٙمةػم اًمٕمٚمٛمةلٟٕ 6مٜمة٤م "ٟمٔمرٟمةة٤م إمم شمٗمةقق اًمٖمةرب ـمةقال ﻫةذيـ اًم٘مةةرٟملم
سمقصةةٗمف شمٗمقىمةة٤م ذم اًمٕمٚمةةؿ واًمتٙمٜمقًمقضمٞمةة٤م وطمةةدﻫ٤م ،دون جمةة٤مل اًمٗمٙمةةر واًمٗمٚمًةةٗم٦م واًم ٘م٤مومةة٦م
واًمٗمٜمقن ،أي دون جم٤مل اًمٜمِم٤مط اًمروطمل اًمذي شمّمقرٟم٤م أن رصٞمدٟم٤م اًمؽماصمل يتٗمةقق قمةغم
()2

إٟمج٤مز احلْم٤مرة احلدي ٦م ومٞمف" .
الثاين :شم٠مصمػم احل٤مرض ذم اعم٤ميض رؤي٦م وشم٠مويال ،سمٕمٞمةدا قمةـ اًمت٘مٚمٞمةد واًمتٙمةرار ي٘مةقل
ــــــ
( )2اخلٓم٤مب واًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.44
( )1اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.243
( )4اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.145
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أسمةةق زيةةد" :وﻫٙمةةذا شمٜمٌةةع احل٤مضمةة٦م إمم اًمتجديةةد ُمةةـ ؾمةةٞم٤مق شمةة٤مرخيل اضمتامقمةةل ،وؾمةةٞم٤م
ومٙمري ،وم٤مًمتجديد ذم أي جم٤مل ٓ يٜمٌع ُمـ رهمٌ٦م ؿمخّمٞم٦م أو ﻫةقى ذال قمٜمةد ﻫةذا اعمٗمٙمةر
أو ذا  ...اًمتجديد ًمٞمس طم٤مًم٦م ومٙمري٦م ـم٤مرئ٦م ،سمؾ ﻫق اًمٗمٙمر ذاشمةف ذم دم٤موسمةف ُمةع إصةقل
اًمتل يٜمٌع ُمٜمٝم٤م ويتج٤موب ُمٕمٝم٤م سمقؾمة٤مئٚمف اخل٤مصة٦مُ ،مة٤م ًمةٞمس دمديةدا ذم جمة٤مل اًمٗمٙمةر ومٝمةق
(شمرديد) وشمٙمرار عم٤م ؾمٌؼ ىمقًمف ،وًمٞمس ﻫذا اًمؽمديد ُمـ اًمٗمٙمر ذم ي "

()8

إن أسمق زيد ذم ُمنموقمف اًمتجديدي يٌك٨م قمـ آضمتٝم٤مد اًمذي يٜمٗمّمةؾ قمةـ اعمة٤مدة
إومم اًمتل سمٜمل قمٚمٞمٝم٤م اًمتنميع أقمٜمل اًمٜمص اًم٘مرآين واحلةدي٨م اًمٜمٌةقي ،ويريةد أن ي٘مٓمةع
اًمّمةةٚم٦م سمةةلم اًمتٗمًةةػم امجديةةد ذم صةةقرشمف اعمٕمةة٤مرصة وسمةةلم يمةةؾ ُم٤مًمةةف قمالىمةة٦م سمةة٤مًمؽماث
اإلؾمالُمل.
إن صٗم٦م اًمتجديد سمٜم٤م قمغم ومٝمؿ أسمق زيد "شم٘متيض ...قمٜمدُم٤م شمًٜمد إمم اعمٗمنة 6شمٌٞمة٤من
ـمٌٞمٕم٦م شمِمخٞمّمٞم٦م ًمالظمتال سملم اعمدوٟم٦م اًمتٗمًةػمي٦م اعمقروصمة٦م واحل٤مضمٞمة٤مت امجديةدة اًمتةل
يٓمرطمٝمة٤م اًمٗمٙمةر واًمقاىمةعً ،مةذًمؽ ٓ يٕمةد جمةددا ُمةـ ّ
ؿمةخص إؿمةٙم٤مًمٞم٦م اعمٗمنة اًمرئٞمًةٞم٦م
ظم٤مرج اعمقروث اًمتٗمًػمي وظم٤مرج اًمٌٜم٤م اًمٗمٙمري اًمذي ىم٤مم قمٚمٞمةف ذًمةؽ اعمةقروث ،ﻫةذا
ُم٤م يًٛم ًمٜم٤م أن ٟمٕمتؼم أي رضب ُمـ اًمتٗم٤مؾمػم اًمتل شمّمدر اًمٞمقم شم٘مٚمٞمةدا إن ﻫةق مل يةزد ذم
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اﻫتامُمف قمـ إقم٤مدة صٞم٤مهم٦م اًمتٗم٤مؾمةػم اًم٘مديٛمة٦م سمٚمٖمة٦م ُمًتًة٤مهم٦م ،أو قمةـ آقمتٜمة٤م سمؽمضمةٞم
سمٕمض أىمقال اعمٗمنيـ اًم٘مداُمك ذم ُمً٤مئؾ ًمٖمقي٦م وقم٘مدية٦م وشمنمةيٕمٞم٦م ،طمتةك وإن يمة٤من ذم
()3

ذًمؽ ُمًتٗمٞمدا ُمـ سمٕمض اًمٙمِمقوم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م أو اًمت٤مرخيٞم٦م امجديدة" .
وٟمٍمة أسمةةق زيةةد وﻫةةق يْمةةٗمل اًمنمةةقمٞم٦م قمةةغم ىمرا شمةةف اًمت٠مويٚمٞمةة٦م اًمتجديديةة٦م ًمٚمةةٜمص
اًم٘مرآين يمام يةزقمؿ ،يٜمت٘مةد اًم٘مةرا ات اًمتةل طم٤موًمة٧م اًمتٕم٤مُمةؾ ُمةع اًمةٜمص اًم٘مةرآين ُمة١مظمرا
يم٘مرا ة حمٛمد ؿمكرور اًمت٠مويٚمٞمة٦م واصةٗم٤م دراؾمةتف سم٠مهنة٤م حتة٤مول "أن حتةؾ إؿمةٙم٤مًمٞم٦م اإلاةل
ــــــ
( )2اخلٓم٤مب واًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص 141 ،142واٟمٔمر ص.114
( )1اًمٜمص اًمديٜمل واًمؽماث اإلؾمالُمل ىمةرا ة ٟم٘مدية٦م ،د .أمحٞمةدة اًمٜمٞمٗمةر ،دار ااة٤مدي ًمٚمٓمٌ٤مقمة٦م واًمٜمنمة ،سمةػموت،
اًمٓمٌٕم٦م إٔومم1003م ،ص.54
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واًمٌنمي ،إززم واًمت٤مرخيل ،اعم٘مدس واًمةدٟمٞمقي ،ذم سمٜمٞمة٦م اًمةٜمص اًمةديٜملً ،مٙمٜمٝمة٤م حتة٤مول
ذًمؽ ُمـ ظمالل ُمقىمػ أيديقًمقضمل ُمًٌؼ وٓ يتك٘مؼ ا٤م اًمٖمةرض سمة٤مًمٓمٌع ،إٓ سم٤مًمقصمة٥م
قمغم يمؾ ُمًتقي٤مت اًمًٞم٤مق اًمً٤مسم٘م٦م ودم٤مﻫٚمٝم٤م دم٤مﻫال ؿمٌف شم٤مم".

()8

وﻫذا اعمقىمػ إيديقًمقضمل اًمذي يٜمت٘مده أسمق زيد قمٜمد ؿمةكرور ويٕمةده وصمٌة٤م قمةغم
اًمًٞم٤مق مل يٜم٩م ُمٜمف أسمق زيد يمةام ؾمٞمتْمة ذم شمٓمٌٞم٘م٤مشمةف .إن ﻫةذا اعمةٜمٝم٩م اًمتجديةدي اًمةذي
يتٌٜم٤مه أسمق زيد يٜمٛمق وٛمـ ُمٜمٔمقُمة٦م ُمةـ إومٙمة٤مر يٛمٙمةـ أن شمٙمةقن أؾمًة٤م أو ؾمةامت اةذا
اعمٜمٝم٩م.

 أضظ امليَج التجدٓدٖ عيد ىصس أبْ شٓد.
()3

وال :اقمتامد ُمٜمٝم٩م اًمِمؽ اعمذﻫٌل اًمٙمكم آرشمٞم٤مي يم٠مؾم٤مس ُمـ أؾمس اًمتجديد،
ومػمى أن شم٘مدم اًمٖمرب اعمٕمةرذم يمة٤من سمًةٌ٥م اًمٓمري٘مة٦م اعمٜمٝمجٞمة٦م ًمٚمتٕمٚمةٞمؿ واًمتةل شم٘مةقم قمةغم
"أهٞم٦م إصم٤مرة إؾماٚم٦م ،وشم٘مٚمٞم٥م آطمتامٓت اعمٛمٙمٜمة٦م ،واًمتٗمٙمةػم ذم إضمقسمة٦م ىمٌةؾ اظمتٞمة٤مر
أطمدﻫ٤م ،وآؾمتٕمداد ًمٚمتخكم قمـ ىمٜم٤مقمتف إذا صمٌ٧م ًمف قمدم دىمتٝمة٤م ،وإﻫةؿ ُمةـ ذًمةؽ يمٚمةف
قمدم ىمٌقل اًمرأي اًمِم٤مئع دون ومكص وٟم٘مد .إٟمف ُمٜمٝم٩م اًمِمؽ ،واعمراضمٕم٦م وإقمة٤مدة اًمٜمٔمةر،
 3002حبث
 002حبث
 2حبث

ٓ ُمٜمٝم٩م اإليامن إقمٛمك واًمٞم٘ملم اًمزائػ ،واًمٓم٤مقم٦م واًمت٘مٚمٞمد" ...

()2

وﻫذا اًمِمؽ اًمةذي ي١مؾمةس سمةف ٟمٍمة أسمةق زيةد ُمنمةوقمف ذم اًمتجديةد اًمةديٜملً ،مةق
()3

اومؽموٜم٤م أٟمف اًمِمؽ اعمٜمٝمجل اًمذي يٜمتٝمل ًمٚمقصقل إمم احلؼ سمٕمد اؾمةتٌٕم٤مد آطمةتامٓت

ــــــ

( )2اًمٜمص واًمًٚمٓم٦م واحل٘مٞم٘مٞم٦مٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.221
(ً )1متقوةٞم اًمٗمةةرق سمةةلم اًمِمةةؽ اعمٜمٝمجةةل ،واًمِمةةؽ آرشمٞمةة٤مي اعمةةذﻫٌل راضمةةع دراؾمةة٤مت ذم اًمٗمٚمًةةٗم٦م احلدي ةة٦م،
د/حمٛمةةقد محةةدي زىمةةزوق ص 30واعمةةٜمٝم٩م اًمٗمٚمًةةٗمل سمةةلم اًمٖمةةزازم وديٙمةة٤مرت ،د/حمٛمةةقد محةةدي زىمةةزوق
ص.224
( )4اخلٓم٤مب واًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.145
( )3راضمع اعمةٜمٝم٩م اًمٗمٚمًةٗمل سمةلم اًمٖمةزازم وديٙمة٤مرت د/حمٛمةقد محةدي زىمةزوق ص ،30دار اعمٕمة٤مر 2554م،
ودراؾم٤مت ذم اًمٗمٚمًٗم٦م احلدي ٦م د/حمٛمقد محدي زىمزوق ص 14دار اًمٗمٙمر اًمٕمري اًم٘م٤مﻫرة.
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اخل٤مـما٦مُٕ ،مٙمـ ىمٌقًمف إٓ أٟمٜم٤م ٟمجده ٓ ي٘مٞمده سم٤معمً٤مئؾ اًمٔمٜمٞمة٦م وإٟمةام يٓمٚم٘مةف ومٞمكتٛمةؾ أٟمةف
ي٘مّمد اًمٔمٜمٞم٤مت واًمٞم٘مٞمٜمٞم٤مت.
ي٘مقل أسمق زيد" :آضمتٝم٤مد ذم شم٠مويؾ اًمٜمص ٓ خيتٚمػ ذم اًمٗم٘مف وجم٤مل إطمٙم٤مم قمٜمف
ذم أىمًةة٤مم اًمةةٜمص إظمةةرى ُمةةـ طمٞمةة٨م أٟمةةف يٕمتٛمةةد قمةةغم طمريمةة٦م اًمٕم٘م ةؾ ًمٚمٜمٗمةة٤مذ إمم أقمةةامق
اًمٜمص".

()8

ثاكقا :إقم٤مدة ىمةرا ة اًمةٜمص اًم٘مةرآين وومةؼ "حتٚمٞمةؾ اًمٌٜمٞمة٦م أٟمٞمة٦م ًمٚمةٜمص"

()3

ويٙمةقن

ذًمؽ سم٤مًمتٛمٞمٞمز سملم ُمًتقيـ ذم اًمًٞم٤مق:
أطمده٤مُ :مًتقى اًمٜمزول اًمٙمكم "وﻫق اًم٘مرن اًمً٤مسمع اعمٞمالدي ،وﻫق ؾمةٞم٤مق يِمةٛمؾ
آضمتامقمل واًمًٞم٤م

وآىمتّم٤مدي ،إمم ضم٤مٟم٥م اًمديٜمل واًمٗمٙمري واًم ٘م٤مذم"

()2

صم٤مٟمٞمٝمامُ :مًتقى اًمٜمزول اًمتدرجيلُ ،مع أظمذ آقمتٌ٤مر "أن اًمؽمشمٞم٥م احلة٤مزم ٕضمةزا
اًمٜمص( ،شمرشمٞم٥م اًمتالوة) ىمد ؾم٤مﻫؿ إمم طمد يمٌػم ذم (شمٖمٞمٞم٥م) إن مل يٙمةـ ذم (حمةق) سمٕمةض
اعمًتقي٤مت امجزئٞم٦م اذا اًمًٞم٤مق ،وًمذًمؽ يتٓمٚم٥م إُمر ُمـ اًمٌ٤مطم٨م إقم٤مدة ىمرا ة اعمروي٤مت
واعم١مًمٗم٤مت اخل٤مص٦م سم٠مؾمٌ٤مب اًمٜمزول ،أو سم٤مًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًةقخ ،ىمةرا ة ٟم٘مدية٦م شم٤مرخيٞمة٦م حتٛمٞمةف
ُمةـ اًمقىمةقع ذم أه اًمتؼميةرات واًمتة٠مويالت ذات اًمٓمة٤مسمع اًمةدوم٤مقمل أو اًمًةةج٤مزم" ...
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وىمد سمًٓمٜم٤م احلدي٨م قمـ اﻫتامم اًمٕمٚمام سم٤مًمًٞم٤مق وأصمره ذم ومٝمؿ اعمٕمٜمك.

()3

()4

ثالثا :دراؾم٦م احلدي٨م اًمٜمٌقي دراؾم٦م ٟم٘مدي٦م شم٤مرخيٞم٦م ًمٚمٛمروي قمةـ اًمرؾمةقل ُ مةـ
ضم٤مٟمٌل اعمتـ واًمًٜمد قمـ ـمريؼ شمٙمٜمقًمقضمٞمة٤م اًمٌكة٨م واًمتكٚمٞمةؾ اًمتةل شمًةتٕملم سم٤محل٤مؾمة٥م
ــــــ
(ُ )2مٗمٝمقم اًمٜمصٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.144
( )1اخلٓم٤مب واًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.114
( )4اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.141
( )3اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.115 ،114
( )1اٟمٔمر ُمٌك٨م اًمٔم٤مﻫر وقمالىمتف سم٤مًم٘مرا ة اًمت٠مويٚمٞم٦م.
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ًمْمٌط اًمٜمت٤مئ٩م ومٞمٛمٙمـ قمـ ـمريؼ ﻫذه اًمت٘مٜمٞم٦م دراؾم٦م اًمراوي وحتديده وُمةـ صمةؿ "يتكةدد
اًمٕمٍم اًمذي ؿم٤مقم٧م ومٞمف اًمرواي٦م واٟمتنمت ،يمام يتكدد اعمٙم٤من إصكم واًمٌٞما٦م أو اًمٌٞما٤مت
اًمتل اٟمتنمت ومٞمٝم٤م ،ويكم ذًمةؽ دراؾمة٦م شم٤مرخيٞمة٦م شمتٌٕمٞمة٦م ًمًٚمًة٦م اإلؾمةٜم٤مد اًمتةل شمةرسمط ﻫةذا
اًمراوي إصكم سمٛمـ روى قمٜمٝمؿ ،وُم٤م إذا يم٤من ىمد روى قمٜمٝمؿ ُمروي٤مت أظمةرى أم مل يةرو
همػم اًمرواي٦م ،وُمة٤م ٟمةقع اًمرواية٤مت إظمةرى اًمتةل رواﻫة٤م قمةٜمٝمؿ إن وضمةدت ،وسم٤مؾمةتٛمرار
قمٛمٚمٞم٦م اًمتتٌع شمٚمؽ وُم٤م يّم٤مطمٌٝم٤م ُمـ شمٗمٙمٞمؽ ًمًالؾمؾ اإلؾمٜم٤مد ،يٛمٙمـ اًمقصقل إمم متٞمٞمز
اًمرواي٤مت (إصٞمٚم٦م) ُمـ شمٚمؽ (اعمٜمكقًم٦م) سمدرضم٦م أقمغم ُمـ اًمدىم٦م.
ويم٠من ٟمٍم أسمق زيد ﻫٜم٤م ٓ يٕمٚمؿ أن قمٚمام احلدي٨م اﻫتٛمقا سمٙمةؾ ﻫةذا اًمٕمٛمةؾ اًمةذي
ي٘مؽمطمف ودرؾمقا طم٤مل يمؾ راوي ويمؾ رواي٦م وُمت٤مسمٕم٤ما٤م وؿمقاﻫدﻫ٤م ،طمتةك أصةٌ ﻫٜمة٤م
قمٚمؿ ُمًت٘مؾ يًةٛمك سمٕمٚمةؿ اًمرضمة٤مل صةٜمٗم٧م ومٞمةف اعمّمةٜمٗم٤مت وشمتٌٕمة٧م ومٞمةف أطمةقال اًمةرواة
وُمدى وصمقىمٞمتٝمؿ ُمـ قمدُمٝم٤م.
رابعالا :يةرى أسمةق زيةد أهٞمة٦م آؾمةتٗم٤مدة ُمةةـ ُمةٜمٝم٩م قمٚمةام أصةقل اًمٗم٘مةف ٕٟمةف يٕمةةد
"ُمٜمٝمج٤م ُمٗمتقطمة٤م ىمة٤مسمال ًمإلوة٤موم٦م ُمةع دمةدد اًمةققمل ،وشمٓمةقر أؾمة٤مًمٞم٥م اعمٕمرومة٦م ،وأدوات
اًمٌك٨م ،ظم٤مص٦م ذم جم٤مل ىمرا ة اًمٜمّمقص"

()8

 3002حبث
 002حبث
 2حبث

وي٘مؽمح أسمق زيد سمٜم٤م قمغم ذًمؽ شم٠مؾمٞمس ىمرا ة ضمديدة ًمٚمٛم٘م٤مصد اًمٙمٚمٞمة٦م ًمٚمنمةيٕم٦م،
شمٕمتٛمد قمغم ُمٜمٝم٩م قمٚمام إصقل وًمٙمـ ذم وق هقم اًمٕمٍم ،وذًمؽ سم٤مًمؽميمٞمز قمةغم "ُمة٤م
أطمدصمتف اعمٜمٝمجٞم٤مت احلدي ٦م ُمـ اٟمِمٖم٤مل سمٛمًتقي٤مت اًمدًٓم٦م اًمتل شمتجة٤موز طمةدود اًمدًٓمة٦م
اًمٚمٖمقيةة٦م"

()3

اًمةةذي اﻫتٛمةة٧م سمةةف اًم٘م ةرا ات اًمً ة٤مسم٘م٦م إذ ريمةةزت اﻫتامُمٝمةة٤م قمةةغم ايمتِمةة٤م

اًمٙمٚمٞم٤مت اعمًةتٜمٌٓم٦م ُمةـ امجزئٞمة٤مت " دون أن شم٘مةػ قمةغم اًمةدٓٓت اًمٙمٚمٞمة٦م اًمٜم٤مؿمةا٦م قمةـ
ـمٌٞمٕم٦م احلريم٦م اعمٕمرومٞم٦م ًمٜمّمقص اإلؾمالم ذم يمٚمٞمتٝمة٤م ،واعم٘مّمةقد هبةذه اًمةدٓٓت اًمٙمٚمٞمة٦م
قمالىم٦م اًمٜمص اإلؾمالُمل ُمٕمرومٞم٤م سم٤مًمٜمّمقص اًمتل يم٤مٟم٧م ىم٤مئٛمة٦م وُمة١مصمرة ووم٤مقمٚمة٦م ذم ؾمةٞم٤مق

ــــــ

( )2اخلٓم٤مب واًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.101
( )1اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.101
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اًمٚمكٔم٦م اًمت٤مرخيٞم٦م ًمٚمقطمل" ...

الباب الجاني

()8

وي٘مؽمح أسمق زيد عمنموع اًم٘مرا ة امجديدة إدرا صمالصمة٦م ُمٌة٤مدئ يةرى أهنة٤م ضمقﻫرية٦م
وأؾم٤مؾمٞم٦م ،ﻫل ُمٌدأ (اًمٕم٘مؾ) ،و(احلري٦م) ،و(اًمٕمدل) .طمٞم٨م إهن٤م "مت ؾ ُمٜمٔمقُم٦م اعمٗمة٤مﻫٞمؿ
اعمتامؾمٙم٦م اعمؽماسمٓم٦م ُمـ ضمٝمة٦م ،وﻫةل شمًةتققم٥م اعم٘م٤مصةد اًمٙمٚمٞمة٦م اخلٛمًة٦م اًمتةل اؾمةتٜمٌٓمٝم٤م
قمٚمام أصقل اًمٗم٘مف ُمـ ضمٝم٦م أظمرى"

()3

مع العؾم ن ما يؼدمه بو زيد يف اقرتاحه هذا ال يعدو ن يؽون تؽرارا دا جا باله
األصولقون ومام وم٤مئدة اظمتّم٤مر اعم٘م٤مصد اًمٙمٚمٞم٦م ذم صمالصم٦م ُم٘م٤مصد إن يم٤مٟم٧م دًٓمتٝم٤م ٓ خترج
قمـ اعم٘م٤مصد اخلٛمً٦م اًمتل اقمتٛمدﻫ٤م قمٚمام أصقل اًمٗم٘مف.
خامسا :يٕمتٛمةد أسمةق زيةد قمةغم إٟمجة٤مزات اًمٕمٚمةقم اًمٚمٖمقية٦م ظم٤مصة٦م ذم جمة٤مل دراؾمة٦م
اًمٜمّمةقص ،وذًمةؽ ُمةـ أضمةؾ إٟمتة٤مج وقمةةل شمة٤مرخيل قمٚمٛمةل سم٤مًمٜمّمةقص اًمديٜمٞمة٦مً .مٞمٙمةةقن
اإلٟمً٤من سمٙمةؾ ُمة٤م حيةٞمط سمةف ُمةـ واىمةع اضمتامقمةل شمة٤مرخيل ﻫةق ٟم٘مٓمة٦م اًمٌةد واعمٕمة٤مد وحمةقر
آﻫتامم ًمٗمٝمؿ اًمٓمٌٞمٕم٦م اإلاٞم٦م واًمٓمٌٞمٕم٦م اإلٟمً٤مٟمٞم٦م وقمالىم٦م يمؾ ُمٜمٝمام سم٤مٕظمرى.
واًمًٌ٥م اًمذي جيٕمؾ أسمق زيد جيٕمؾ اإلٟمً٤من ﻫةق حمةقر قمٛمٚمٞمة٦م اًمٗمٝمةؿ واًمتجديةد،
ﻫق أن َضم ْٕمؾ (اهلل)  حمقر آﻫتامم ٓ يٕمد هنج٤م شم٤مرخيٞم٤م ،سمؾ ﻫق ٓ يٕمدو أن يٙمقن جمةرد
 3002حبث
 002حبث
 2حبث

شمّمقرات قم٘م٤مئدي٦م ُمذﻫٌٞم٦م حت٤مول إًمٌ٤مؾمٝم٤م ًمٌ٤مؾم٤م ُمٞمت٤مومٞمزي٘مٞم٤م ًمٞمْمٗمل قمٚمٞمٝم٤م ـم٤مسمع إسمدي٦م،
ُمع أهن٤م ًمٞمً٧م ؾمقى ومٝمؿ إٟمً٤مين شم٤مرخيل.

()2

ويمقن أسمق زيد يٜمتٝمل إمم أن ومٝمؿ أصةك٤مب آدمة٤مه اًمةديٜمل أوصةٚمٝمؿ إمم أن (اهلل)
ﻫق حمقر آﻫتامم ذم اًمٜمّمقص اًمديٜمٞم٦م 6ويرى أٟمف ٓ يٕمدو أن يٙمقن ومٝمام سمنمي٤م أوةٗمٞم٧م
قمٚمٞمف صٗم٦م اعمٞمت٤مومٞمزي٘م٦م ،ومام اًمذي يؼمئ اًمٗمٝمؿ اًمذي شمٌٜم٤مه ﻫق طملم ضمٕمؾ اإلٟمً٤من ﻫق حمقر
ــــــ
( )2اخلٓم٤مب واًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.101
( )1اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.103
(ٟ )4م٘مد اخلٓم٤مب اًمديٜملٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.100
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آﻫتامم ُمـ أن يٙمقن ومٝمام مم٤مصمال اذا اًمٗمٝمؿ ،ومٙماله٤م سمنمي٤من ٓ يٛمت٤من ًمٚمج٤مٟمة٥م اًمٖمٞمٌةل
سمٌم سمٜم٤م قمغم ـمرطمف .سمؾ إن رأيف أىمرب ًمٚمخٓمة٠م ٕٟمةف يًةتٌٕمد ىم٤مئةؾ اًمةٜمص ُمةـ اعمٕم٤مدًمة٦م
أؾم٤مؾم٤م ،أُم٤م اخلٓم٤مب أظمر ومٞمدقمل قمغم إىمؾ أٟمف يٗمٝمؿ يمالم ىم٤مئؾ اًمٜمص ،ويٗمن ُمٕمٜم٤مه.
لادلا :يرى أسمق زيد ًمزوم اقمتامد ُمٌدأ اًمتً٤مُم ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمةع اًمةرأي اعمخة٤مًمػ،
واًمذي جيد شمٕمٌػمه إرىمك يمام يرى أسمق زيد ذم اًمٗمٙمةر اًمّمةقذمٟٕ" ،مةف ي١مؾمةس اًمتًة٤مُم
شم٠مؾمٞمً٤م ُمٕمرومٞم٤م ٓ أظمالىمٞم٤م ،وذًمؽ اٟمٓمالىم٤م ُمـ طم٘مٞم٘م٦م أٟمف (ٓ يٕمر احلؼ إٓ احلؼ).
ُمع أن أسمق زيد ٟمٗمًف مل يتخذ ﻫةذا اعمٌةدأ ذم شمٕم٤مُمٚمةف ُمةع اعمخة٤مًمػ وًمٕمةؾ يمت٤مسمةف ٟم٘مةد
اخلٓم٤مب اًمديٜمل ظمػم ؿم٤مﻫد قمغم إىمّم٤مئٞمتف وُمّم٤مدرشمف ًممظمر.
إن ٟمٍم أسمق زيد اًمذي يزقمؿ أٟمف اُمتداد ًمٓمف طمًلم وُمدرؾمتف ذم ُمٜمٝمجٞمة٦م اًمتٕم٤مُمةؾ
ُمةةع اًمةةٜمص اًمةةديٜمل ،وﻫةةل "ىمةةرا ة اًمٜمّمةةقص اًمديٜمٞمةة٦م ـمٌ٘مةة٤م ًٔمٞمةة٤مت اًمٕم٘مةةؾ اإلٟمًةة٤مين
اًمت٤مرخيل"

()8

يرى أن ُم٤م ي٘مدُمف ذم ُمنمةوقم٦م إوة٤موم٦م ضمديةدة شمتجة٤موز إظمٗم٤مىمة٤مت ظمٓمة٤مب

اًمتٜمقير.
لذا يؿؽن الؼول ن مـفج كرص بو زيد يف االجتفاد ومن ثم التجديد يؼالوم ىلالذ
دىلامتًل رئقستًل:
 3002حبث
 002حبث
 2حبث

األوٌل :جمؿل العـارص والدوال الداخؾقة لؾـص.
طملم ٓ شمٙمقن اًمقؾم٤مئؾ ُمت٤مطم٦م ًمٚمٌ٤مطم٨م ذم وىم٧م ُمة٤م ،صمةؿ يتكّمةؾ قمٚمٞمٝمة٤م يقُمة٤م ُمة٤م
ومٛمـ طم٘مف أن يًتٕمٛمٚمٝم٤م ًمٞمٙمقن جمتٝمدا ،ﻫٙمذا يرى أسمق زيد أن اًمٌ٤مطم٨م اعمٕم٤مرص ٓ سمةد أن
يتٛمتع سمكؼ آضمتٝم٤مد واًمؽمضمٞم سملم اًمرواية٤مت اعمختٚمٗمة٦م سمٓمرائةؼ أيم ةر أهٞمة٦م .وييةب
ُم ة٤مٓ قمةةغم ذًمةةؽ حم٤موًمةة٦م اعمٗمنة اًمقصةةقل (ٕؾمةةٌ٤مب اًمٜمةةزول) طمٞمةة٨م إهنةة٤م شمٌ٘مةةك ُمًةة٠مًم٦م
اضمتٝم٤مدي٦م ومٛمـ طمؼ اعمر أن يٙمقن جمتٝمدا طملم جيد ـمرىم٤م ُمٝمٛم٦م شمقصٚمف ًمٜمت٤مئ٩م صةكٞمك٦م
"وذًمؽ اؾمتٜم٤مدا إمم جمٛمؾ اًمٕمٜم٤مرص واًمدوال اخل٤مرضمٞم٦م واًمداظمٚمٞمة٦م ًمٚمةٜمصً ...م٘مةد يم٤مٟمة٧م
ــــــ
(ٟ )2م٘مد اخلٓم٤مب اًمديٜملٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.5
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ُمٕمْمٚم٦م اًم٘مدُم٤م أهنةؿ مل جيةدوا وؾمةٞمٚم٦م ًمٚمقصةقل إمم (أؾمةٌ٤مب اًمٜمةزول) إٓ آؾمةتٜم٤مد إمم
اًمقاىمع اخل٤مرضمل واًمؽمضمٞم سملم اعمروي٤مت ،ومل يتٜمٌٝمقا أن ذم اًمةٜمص دائةام دوال يٛمٙمةـ أن
يٙمِمػ حتٚمٞمٚمٝم٤م قمـ ُم٤م ﻫق ظم٤مرج اًمٜمص ،وُمـ صمؿ يٛمٙمـ ايمتِم٤م (أؾمٌ٤مب اًمٜمةزول) ُمةـ
داظمؾ اًمٜمص" ...

()8

واذا يرى أسمق زيد أٟمٜم٤م "إذا ىمرأٟم٤م ٟمّمقص إطمٙم٤مم ُمةـ ظمةالل اًمتكٚمٞمةؾ اًمٕمٛمٞمةؼ
ًمٌٜمٞم٦م اًمٜمّمقص -اًمٌٜمٞم٦م اًمتل شمتْمٛمـ ُمًتقى اعمًةٙمقت قمٜمةف -ومةرسمام ىم٤مدشمٜمة٤م اًم٘مةرا ة إمم
إؾم٘م٤مط يم ػم ُمـ شمٚمؽ إطمٙم٤مم سمقصٗمٝم٤م أطمٙم٤مُم٤م شم٤مرخيٞمة٦م ،يم٤مٟمة٧م شمّمةػ واىمٕمة٤م أيم ةر ممة٤م
شمْمع شمنميٕم٤م"

()3

الثاكقة :السقاق االجتامىلي اخلارجي لؾـص(التارخيقة)
ًم٘مد وًم٩م ٟمٍم أسمق زيد ذم ُمنموقمف اًمت٠مويكم ُمـ سمقاسم٦م اًمت٤مرخيٞمة٦م ،وُمةـ اعمٜم٤مؾمة٥م أن
ٟمتذيمر شمٕمريػ آٓن شمقريـ ًمٚمت٤مرخيٞم٦م سم٠مهن٤م " :اعم٘مدرة اًمتل يتٛمتع هبة٤م يمةؾ جمتٛمةع ذم إٟمتة٤مج
()2

طم٘مٚمف آضمتامقمل واًم ٘م٤مذم اخل٤مص سمف ووؾمٓمف اًمتة٤مرخيل اخلة٤مص سمةف أيْمة٤م" إهنة٤م إرادة
اعمجتٛمع ذم إٟمِم٤م صم٘م٤مومتف وومؼ ُم٤م متٚمٞمف قمٚمٞمف قمالىمتف سمٛمـ طمقًمف وُم٤م طمقًمف.
ُمـ ﻫٜم٤م ي٘مقم ُمٜمٝم٩م ٟمٍم أسمةق زيةد قمةغم أن اًمٕمةقدة ًمٚمًةٞم٤مق آضمتامقمةل اخلة٤مرضمل
 3002حبث
 002حبث
 2حبث

"اًمًٞم٤مق اعمٜمت٩م ًمألطمٙم٤مم واًم٘مقاٟملم ،وحتديد أطمٙم٤مم اًمٜمص قمغم وقئٝم٤م 6يٛمٙمـ أن يٛم ةؾ
دًمٞمال ﻫ٤مدي٤م ٓ ًمٗمٝمؿ إطمٙم٤مم وم٘مط ،سمؾ يٗمت سم٤مب آضمتٝم٤مد ًمتٓمقيرﻫ٤م قمغم أؾم٤مس شم٠مويكم
ُمٜمت٩م".

()3

ــــــ
(ُ )2مٗمٝمقم اًمٜمصٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.222
( )1اًمٜمص واًمًٚمٓم٦م واحل٘مٞم٘م٦مٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.245
( )4اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل ىمرا ة قمٚمٛمٞم٦م ،حمٛمد أريمقن ،شمرمج٦م ﻫ٤مؿمؿ ص٤مًم ( ،سمػموتُ :مريمز اإلٟمام اًم٘مقُمل)2543 ،
ص.222
( )3اًمٜمص واًمًٚمٓم٦م واحل٘مٞم٘م٦مٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.245

371

نصز أبو سيد ومنوذى يف التعامل مع الرتاخ (دزاض٘ حتلٔلٔ٘ ىكدٓ٘)

الباب الجاني

ًمذًمؽ ي١ميمد أسمق زيد أٟمف إذا يم٤من قمٚمؿ (أؾمٌ٤مب اًمٜمزول) و(قمٚمؿ اًمٜم٤مؾمخ واعمٜمًقخ)
هيتامن سمٗمٝمؿ اعمٕمٜمك" ،وم٢من اًم٘مرا ة اًمًٞم٤مىمٞم٦م شمٜمٔمةر ًمٚمٛمًة٠مًم٦م ُمةـ ُمٜمٔمةقر أوؾمةع ﻫةق جمٛمةؾ
اًمًٞم٤مق اًمت٤مرخيل وآضمتامقمل-اًم٘مرن اًمً٤مسمع اعمٞمالديً -مٜمزول اًمقطمل ٕٟمف ﻫةق اًمًةٞم٤مق
اًمذي يٛمٙمـ ًمٚمٌ٤مطم٨م ُمـ ظمالًمف أن حيدد ذم إـم٤مر إطمٙمة٤مم واًمتنمةيٕم٤مت ُمة ال 6سمةلم ُمة٤م
ﻫق إٟمِمة٤م اًمةقطمل أصةال وسمةلم ُمة٤م ﻫةق ُمةـ اًمٕمة٤مدات وإقمةرا اًمديٜمٞمة٦م أو آضمتامقمٞمة٦م
اًمً٤مسم٘م٦م قمغم اإلؾمالم".

()8

ومٙم٤من ٓسمد قمٜمده ُمـ اًمتٛمٞمٞمز سملم ُمًتقى (اعمٕمٜمك) اًمًةٞم٤مىمل اًمتة٤مرخيل آضمتامقمةل،
وُمًتقى (اعمٖمزى) اًمٙمكم اًمٕم٤مم .طمٞم٨م يرى أسمق زيةد أن ﻫةذا اًمتٛمٞمٞمةز يٛمٙمٜمٜمة٤م ُمةـ ُمٕمرومة٦م
(اًمؽماث) ذم ؿمٛمقًمٞمتف ،إذ "ٓ يٜمٌٖمل أن ئمؾ ىم٤مرصا قمغم اًمؽماث اإلؾمالُملٟٕ ،مةف طمتةك
ﻫةةذا اًمةةؽماث (اإلؾمةةالُمل) سمٜمةة٤م ُمريمةة٥م ُمةةـ ـمٌ٘مةة٤مت وُمًةةتقي٤مت ىمٌةةؾ إؾمةةالُمٞم٦م وهمةةػم
إؾمالُمٞم٦م ...وًمٞمس ُمٕمٜمك إٟمج٤مز ﻫذا اعمٓمٚمة٥م اًمٕمٚمٛمةل يمِمةػ اًم٘مٜمة٤مع هن٤مئٞمة٤م قمةـ ُمًةتقى
اعمٕمٜمك واعمٖمزى إذ ئمؾ اًمٌك٨م أوم٘م٤م ُمٗمتقطم٤م ُمع يمةؾ أصمةر ضمديةد ئمٝمةر ،أو ٟمةص خمٓمةقط
يٜمنم ،ﻫذا ومْمال قمـ اًمتٓمقر اعمٕمرذم اًمذي ٓ يتقىمػ ٕدوات وُمٜم٤مﻫ٩م اًمٌك٨م"

()3

وًمٚم٘م٤مرئ أن ي٘مػ ُمِمدوﻫ٤م أُم٤مم ﻫذا اًمٓمرح اًمت٤مرخيل اًمذي يٌجٚمف أسمق زيةد طمتةك
 3002حبث
 002حبث
 2حبث

جيٕمٚمف خيرج قمـ طمدود دراؾم٦م اًمٜمص اًمديٜمل إمم دراؾم٦م اًمؽماث همػم اإلؾمالُمل واؾمتٚمٝم٤مم
اعمٕمٜمك ُمٜمف ،سمدقمقى أن اإلؾمةالم إٟمةام شمٙمةقن ُمةـ حائةع ىمٌةؾ اإلؾمةالم وأن اعمٖمةزى رسمةام
يٙمقن خمتٌا٤م ذم شمٚمؽ اًمنمةائع أو شمٚمةؽ اًم٘مةقاٟملم ،ومة٠مي ُمٖمةزى يٌكة٨م قمٜمةف أسمةق زيةد همةػم
ااقى وخم٤مًمٗم٦م اًمٜمّمقص واشمٌ٤مع همػم ؾمٌٞمؾ اعم١مُمٜملم.
ًم٘مد طم٤مول أسمق زيد وﻫق ي١مؾمس ُمٜمٝمجةف ذم آضمتٝمة٤مد ،وةٌط ﻫةذا اعمةٜمٝم٩م سمكٞمة٨م
يّمٌ ىم٤مٟمقٟم٤م يٛمٙمّـ اًم٘م٤مرئ ُمـ اًمتٕم٤مُمؾ سمف ُمع اًمٜمّمةقص اًمديٜمٞمة٦م .وم٠ميمةد قمةغم أن يٙمةقن
(اعمٖمزى) وﻫق اًمّمقرة اعمٕم٤مرصة ًمٚمكٙمؿ ُمرشمٌٓم٤م سم٤معمٕمٜمك وُمتقًمدا ُمٜمف.

ــــــ

( )2دوائر اخلق ٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.101
( )1اخلٓم٤مب واًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.242
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ي٘مةةقل أسمةةق زيةةد" :ومةة٢من اًم٘مةةرا ة اًمًةةٞم٤مىمٞم٦م شمْمةةع متٞمٞمةةزا سمةةلم (اعمٕمةة٤مين) واًمةةدٓٓت
اًمت٤مرخيٞم٦م اعمًتٜمٌٓم٦م ُمـ اًمًٞم٤مق ُمـ ضمٝم٦م ،وسملم اعمٖمزى اًمذي يدل قمٚمٞمف اعمٕمٜمةك ذم اًمًةٞم٤مق
اًمت٤مرخيل آضمتامقمل ًمٚمتٗمًػم ُمـ ضمٝم٦م أظمرى ،وﻫذا اًمتٛمٞمٞمز ﻫة٤مم ضمةدا سمنمةط أن يٙمةقن
(اعمٖمزى) ٟم٤مسمٕم٤م ُمـ (اعمٕمٜمك) وُمرشمٌٓم٤م سمف ارشمٌ٤مـم٤م وصمٞم٘مة٤م ُم ةؾ ارشمٌة٤مط اًمٜمتٞمجة٦م سم٤مًمًةٌ٥م ،أو
اعمٕمٚمقل سم٤مًمٕمٚمة٦م ،وأٓ يٙمةقن شمٕمٌةػما قمةـ ﻫةقى اعمٗمنة ،ووصمٌة٤م قمةغم (اعمٕمٜمةك) أو إؾمة٘م٤مـم٤م
قمٚمٞمف".

()8

وٓ ٟمٛمٚمةةؽ أن ٟم٘مةةقل ﻫٜمةة٤م إٓ ُمةة٤م أمجةةؾ ﻫةةذا اًمت٠مؾمةةٞمس ًمةةق اًمتةةزم سمةةف أسمةةق زيةةد ذم
أـمروطم٤مشمف ،وًمٙمٜمف ؾمٞمّمٓمدم سم٤معمٌدأ إؾم٤م

ذم ُمنموقمف وﻫق ُمٌدأ (اًمت٤مرخيٞم٦م) اعمةرشمٌط

سم٤مًمتٗمٙمٞمةةؽ واعمقصةةؾ إمم ٓ هن٤مئٞمةة٦م اعمٕمٜمةةك ،ومةة٠مي ىمةة٤مٟمقن يٛمٙمةةـ أن يْمةةٌط اًمتةة٠مويالت
اعمتٕمةددة اعمتٜم٤مىمْمة٦م ،اًمتةل ىمٌٚمٝمةة٤م أسمةق زيةد يمةةام ُمةر ُمٕمٜمة٤م؟ّ! وﻫةةؾ يٛمٙمةـ أن يٚمت٘مةل اعمٕمٜمةةك
اعمقصق سم٤مًم ٌ٤مت ُمع اعمٖمزى اعمقصق سم٤مًمٜمًٌٞم٦م واًمتٖمػم؟!
وطمتك شمتْم وٌ٤مسمٞم٦م ومٙمرة أسمق زيد ذم ُمنموقمف آضمتٝم٤مدي وارشمٌ٤ميمف ٟمجةده وﻫةق
ي١ميمد قمغم قمالىم٦م اعمٖمزى سم٤معمٕمٜمك ،حي٤مول ضم٤مﻫدا أن يتٌ٤مقمةد (سمة٤معمٖمزى) قمةـ (اًمٕمٚمة٦م) قمٜمةد
اًمٗم٘مٝمةة٤م ومٞمٕمةةده شمِمةة٤مهب٤م ؾمةةٓمكٞم٤م ومٜمج ةده ي٘مةةرر أن اخلةةال سمةةلم اعمٖمةةزى واًمٕمٚمةة٦م قمٛمٞمةةؼ
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وضمذري وم٤مًمٕمٚم٦م "ىمد شمٙمقن ضمز ا ُمـ اًمدًٓم٦م واعمٕمٜمةك- ،أي ُمٜمّمقصة٤م قمٚمٞمٝمة٤م سمة٤معمٜمٓمقق
أو اًمٗمكقى -وىمد يٙمقن اًمقصقل إًمٞمف حمةض اضمتٝمة٤مد ُمةـ اًمٗم٘مٞمةف ،وذم احلة٤مًمتلم يٙمةقن
اًم٘مٞم٤مس ضمزئٞم٤م أي ُمرشمٌٓم٤م سمكٙمؿ ضمزئل ُمةـ إطمٙمة٤مم اًمنمةقمٞم٦م ،وٓ يتج٤موزﻫة٤م ًمٖمػمﻫة٤م
ُمـ إطمٙم٤ممً ...مٞمس اعمٖمزى إذن ﻫق اعم٘م٤مصد اًمٙمٚمٞم٦م يمام طمددﻫ٤م اًمٗم٘مٝمة٤م  ،سمةؾ ﻫةق ٟمة٤مشم٩م
ىمٞم٤مس احلريم٦م اًمتل أطمدصمٝم٤م اًمٜمص ذم سمٜمٞم٦م اًمٚمٖم٦م ،وُمـ صمؿ ذم اًم ٘م٤موم٦م واًمقاىمع"

()3

وٟمكـ ٟمقاومؼ أسمق زيد سم٠من اًمٌقن سملم اعمٖمةزى واًمٕمٚمة٦م ؿم٤مؾمةع وم٤مًمٕمٚمة٦م ﻫةل اًمقصةػ
اعم١مصمر ذم احلٙمؿ أُم٤م اعمٖمزى قمٜمده ومٚمةٞمس ؾمةقى ىمٗمةز قمةغم اًمةدٓٓت وإٟمِمة٤م عمٕمٜمةك آظمةر

ــــــ

( )2دوائر اخلق ٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.104
(ٟ )1م٘مد اخلٓم٤مب اًمديٜملٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.141
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ًمٞمس ًمف قمالىم٦م سم٤معمٕمٜمك إصكم .ﻫذا ُمـ ضمٝم٦م وُمـ ضمٝم٦م أظمرى ومة٠مسمق زيةد وﻫةق يٜمٗمةل أن
يٙمةةقن (اعمٖمةةزى) ﻫةةق اعم٘م٤مصةةد اًمٙمٚمٞمةة٦م ،طمةةلم يٕمةةقزه ُمٜمٝمجةةف ًمالٟمْمةةٌ٤مط يٕمةةقد ًمٞمجٕمةةؾ
()8

اعمً٤مواة سملم اًمرضمؾ واعمرأة ذم اًمتٙم٤مًمٞمػ ُم٘مّمدا حقمٞم٤م ُمٕمتؼما .
وُمرة أظمرى ٟمجده جيٕمةؾ اًمٖم٤مية٦م ُمةـ اًمٕمةدل ذم شم٘مًةٞمؿ اعمةػماث "أٓ يٙمةقن اعمة٤مل
دوًم٦م سملم إهمٜمٞم٤م  ...ذم إـم٤مر ﻫذا اًمٗمٝمؿ اًمٕم٤مم يتكتؿ حتٚمٞمؾ ُمٕمٜمك (اعمقاري٨م) ذم اًم٘مةرآن
صمؿ آٟمت٘م٤مل سمٕمد ذًمؽ ُمـ اعمٕمٜمك اًمًٞم٤مىمل اًمتة٤مرخيل إمم اعمٖمةزى اعمتْمةٛمـ ذم ذًمةؽ اعمٕمٜمةك
واًمذي يٛمٙمـ أن يٜمٌ ؼ قمٜمف ذم وقمٞمٜم٤م اعمٕم٤مرص"

()3

وحت٤مول اًم٘مةرا ة امجديةدة سمٛمٜمٝمجٞم٤ماة٤م اعمٕمة٤مرصة يمةام ي٘مةقل أسمةق زيةد " :أن شمتٜمة٤مول
اًمةةٜمص اإلؾمةةالُمل ذم يمٚمٞمتةةف ،ذًمةةؽ اًمةةٜمص اًمةةذي ضمزأشمةةف اًمٕمٚمةةقم اًمديٜمٞمةة٦م ذم اًمةةؽماث
اإلؾمالُمل ،وم٤مٟمِمٖمؾ(قمٚمؿ إصقل) سم٤مٕطمٙم٤مم واًمتنمةيٕم٤مت ،واٟمِمةٖمؾ (قمٚمةؿ اًمٙمةالم)
سم٤مًمٕم٘مٞمةةدة ،واٟمِمةةٖمؾ(اًمتّمةةق ) سمةة٤مٕظمالق ،واٟمِمةةٖمٚم٧م سمةة٤مىمل اًمٕمٚمةةقم يمةةؾ سمج٤مٟمةة٥م ُمةةـ
امجقاٟم٥م"

()2

إٟمٜم٤م ٟمجد ٟمٍم أسمق زيد ﻫٜم٤م يّمةقغ ٟمٔمريتةف ذم (اًمتجديةد) سمٜمة٤م قمةغم ُمٌةدأ اعم٘م٤مصةد
اًمٙمٚمٞم٦م ًمٚمنميٕم٦م اًمتل جي٥م احلٗم٤مظ قمٚمٞمٝم٤م ،وﻫل احلٗم٤مظ قمغم اًمٜمٗمس ،واًمٕمرض ،واًمديـ،
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واًمٕم٘مؾ ،واعم٤ملُ ،مًتكيا يمةام ي٘مةقل شمٜمة٤مول اًمةٜمص اإلؾمةالُمل ذم يمٚمٞمتةف ،أي اًمقىمةق
قمغم اًمدٓٓت اًمٙمٚمٞمة٦م اًمتةل ٟمِمة٠مت سمٜمة٤م قمةغم شمٗم٤مقمةؾ اًمةٜمص اإلؾمةالُمل ُمةع اًمٜمّمةقص
()3

إظمرى اًمتل يم٤مٟمة٧م وم٤مقمٚمة٦م وُمة١مصمرة وىمة٧م ٟمةزول اًمةقطمل ذم يمٚمٞمتٝمة٤م .وطمتةك شمٙمتٛمةؾ
اًمّمقرة ذم شمٜم٤مىمض أسمق زيد وم٢من أسمق زيد يٓمةرح ومٙمرشمةف سمة٤مىمؽماح حتديةد ُمٌة٤مدئ ضمقﻫرية٦م
وأؾم٤مؾمٞم٦م شمٙمقن ؿم٤مُمٚم٦م ًمٚمٛم٘م٤مصد اًمٙمٚمٞم٦م اًمً٤مسم٘م٦م ومت ؾ ذم ٟمٗمةس اًمقىمة٧م اًمٙمٚمٞمة٤مت اًمتةل

ــــــ

( )2اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص212
( )1دوائر اخلق ٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.140 ،115
( )4اخلٓم٤مب واًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.104
( )3اٟمٔمر :اخلٓم٤مب واًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.104 ،101
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شمِمٛمؾ امجزئٞم٤مت ،وﻫذه اعمٌ٤مدئ امجديدة ﻫل:
اعمٌدأ إولُ :متٕمٚمؼ سمٛمٗمٝمقم (اًمٕم٘مالٟمٞم٦م) سمقصٗمٝم٤م شمْم٤مد (امج٤مﻫٚمٞم٦م).
اعمٌدأ اًم ٤مينُ :مٌدأ (احلري٦م) ٟم٘مٞمْم٤م ًمٚمٕمٌقدي٦م.
اعمٌدأ اًم ٤مًم٨مُ :مٌدأ اًمٕمدل.

()8

إن ﻫذا اًمٓمرح اًمذي ي٘مؽمطمف ٟمٍم أسمق زيد واًمذي ٓ يٜمٗمؽ يٕمروف ذم شمٓمٌٞم٘م٤مشمف ذم
اعمً٤مئؾ اًمديٜمٞم٦م ﻫق ذم طم٘مٞم٘متف يٕمةد ُم٘م٤مرسمة٦م شم٤مرخيٞمة٦م شم٤مسمٕمة٦م عمٜمٝمجةف اًمتة٤مرخيل اًمةذي يًةٕمك
ضم٤مﻫدا ًمتدؿمٞمٜمف يم٤مظمتٞم٤مر ُمٜمٝمجل يتؿ ُمةـ ظمالًمةف دراؾمة٦م اًمةٜمص اًمةديٜمل وومةؼ ُمتٓمٚمٌة٤مت
اًمٕمٍم .وٓ أدري ُم٤م امجديد اًمذي ىمدُمتف ﻫذه اعمٌ٤مدئ اًم الصم٦م إذا يم٤مٟم٧م يمام ي٘مقل شمِمةٛمؾ
اخلٛمً٦م اعمٌ٤مدئ اعمٕمرووم٦م ذم اًمتنميع اإلؾمالُمل؟
وي١مؾمس ٟمٍم ﻫذه اعمٌ٤مدئ يمام يرى وومؼ يمٚمٞم٦م اًمٜمص اإلؾمالُمل ،وم٠مُم٤م ُمٌدأ اًمٕم٘مؾ
واحلري٦م ومٝمام ُمرشمٌٓم٤من سمٌٕمْمٝمام "ذًمؽ ٕن اإلٟمًة٤من احلةر ﻫةق اإلٟمًة٤من اًمٕم٤مىمةؾ أؾم٤مؾمة٤م،
ُمـ طمٞم٨م إن (اًمٕم٘مؾ) ﻫق ُمريمز ومٕم٤مًمٞم٦م اًمٜمِم٤مط اإلٟمً٤مين"

()3

وﻫذا اإلٟمًة٤من اًمٕم٤مىمةؾ ظمةال اعمتٕمّمة٥م اًمةذي شمةتكٙمؿ ذم قم٘مٚمةف ُمٌة٤مدئ ومتٚمٖمةل
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طمريتف ويٙمقن قمٌدا طم٘مٞم٘م٦م ،ومتٙمقن قمٌقدي٦م اًمٕم٘مؾ أؿمد ُمـ اًمٕمٌقدي٦م آضمتامقمٞم٦م.
وي١ميمد أسمق زيد أن اًمديـ ي ٌ٧م سمام ًمةٞمس ومٞمةف جمة٤مل ًمٚمِمةؽ أن احلرية٦م ُمٌةدأ يمةكم ذم
اعمنموع اإلؾمالُمل ٕن اإلؾمالم ٟمٗمًف ىم٤مئؿ قمغم احلري٦م اعمٓمٚم٘م٦م ذم آظمتٞمة٤مر.

()2

و"ﻫةذه

احلريةة٦م اًمتةةل حيةة٤مول سمٕمةةض اعمتٕمّمةةٌلم أن يٜمةة٤مل ُمةةـ اشمًةة٤مقمٝم٤م وقمٛم٘مٝمةة٤م دمةةد ضمةةذرﻫ٤م ذم
اخلٓم٤مب اإلؾمالُمل ذم طم٘مٞم٘م٦م صٗم٦م (اًمٕمدل) اإلاٞم٦م وﻫل اًمّمةٗم٦م اًمتةل ٓ شم٘مةػ دًٓمتٝمة٤م
قمٜمد طمدود ٟمٗمل اًمٔمٚمؿ وم٘مط ،سمؾ متتد دًٓمتٝم٤م إمم إىمرار ُمٌدأ (اًمٕمدل) ُمٌةدأ يمٚمٞمة٤م ًمٚمقضمةقد
ــــــ
( )2اٟمٔمر :اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.101 ،103 ،104
( )1اعمرضمع اًمً٤مسمؼ ص.103
( )4اٟمٔمر :اخلٓم٤مب واًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.102 - 104
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اإلٟمً٤مين"
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()8

إن ااةد احل٘مٞم٘مةةل اةذه اعمٌةة٤مدئ اًمتةل ي١مؾمةةس اة٤م أسمةةق زيةد ﻫةةق أٟمةف يريةةد اةة٤م أن
شمًتققم٥م مجٞمةع آضمتٝمة٤مدات اًمتةل ٓ حيةدﻫ٤م وة٤مسمط ،وٓ شمًةتٜمد إمم ٟمّمةقص اًمٙمتة٤مب
واًمًٜم٦م ،واذا ي٘مقل أسمق زيد أن ﻫذه اعمٌ٤مدئ "شمًتققم٥م مجٞمع اًم٘مقاقمةد آضمتٝم٤مدية٦م اًمتةل
أٟمجزﻫةة٤م إصةةقًمٞمقن ُم ةةؾ ىم٤مقمةةدة (آؾمتكًةة٤من) و(اعمّمةة٤مًم اعمرؾمةةٚم٦م) و(اؾمتّمةةك٤مب
إصؾ) و(إسم٤مطم٦م اًميورات ًمٚمٛمكٔمةقرات) ....ومت ةؾ ُمةـ ضمٝمة٦م أظمةرى أؾمًة٤م يمٚمٞمة٦م
()3

شمرومع آظمتال اعمٕمرو سملم اعمدارس اًمٗم٘مٝمٞم٦م طمقل ُمنموقمٞم٦م سمٕمض ﻫذه اعمٌ٤مدئ" .
ي١ميمد ﻫذا آؾمتٜمت٤مج -رهمٌ٦م أسمق زيد ذم ُمٜم اضمتٝم٤مداشمف ُمنموقمٞم٦م -إدظم٤مًمف عمٌدأ
ضمديد همػم ُمٕمٚمـ وًمٙمٜمف ُمٌدأ ُمْمٛمر ً-مق اؾمتخدُمٜم٤م ًمٖمة٦م أسمةق زيةد ٟمٗمًةف .ﻫةذا اعمٌةدأ ﻫةق
ُمٌدأ (اعمٕم٤مرصة) .ومٙمام شمٗمت دراؾم٦م اًمٜمّمقص اًمديٜمٞم٦م وشم٠مويٚمٝم٤م ُمـ ظمةالل ﻫةذه اعمٌة٤مدئ
اًم الصم٦م سمة٤مب آضمتٝمة٤مد قمةغم ُمٍمةاقمٞمف ومة٢من أسمةق زيةد وقمةـ ـمريةؼ آًمٞمة٤مت ضمديةدة همةػم
أًمٞم٤مت اًمتل وصٚم٧م إًمٞمٜم٤م ُمـ شمراصمٜم٤م اًمٗمٙمري اًمً٤مسمؼ ومت سم٤مب آضمتٝم٤مد سمِمةٙمؾ خمتٚمةػ
ٕن قمٛمٚمٞم٦م اًمٗمٝمؿ ًمٞمً٧م "طمٙمرا قمغم قمٍم ُمـ اًمٕمّمقر ُمٝمام سمٚمغ إظمالص أﻫٚمف ،سمؾ ﻫل
قمٛمٚمٞم٦م شمتِم٤مر ومٞمٝم٤م يمؾ اًمٕمّمةقر ؾمةٕمٞم٤م إلمتة٤مم ٟمةقر اهلل  سمة٢مسمراز اًمةدٓٓت اًمٙم٤مُمٜمة٦م ذم
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()2

يمالُمف" وًمٕمؾ اًم٘م٤مرئ ﻫٜم٤م يدر يمؿ يم٤من ﻫذا اًمٓمرح اًمتجديدي ﻫزيال وُمٝمزوزا ،وٓ
ي٘مقم قمغم ىمقاقمد ُمٜمْمٌٓم٦م.
إن أسمةق زيةد سمتٚمٗمٞم٘مٞمتةف اعمٕمٝمةةقدة حية٤مول امجٛمةع سمةةلم ُمٜمٝمجةلم خمتٚمٗمةلم ذم إصةةقل
واًمٜمت٤مئ٩م طمٞم٨م إٟمف يٓمٌؼ ومٙمرة اعمٖمةزى قمٜمةد ﻫةػمش قمةغم ىمقاقمةد أصةقل اًمٗم٘مةفً ،مٞمخةرج
آضمتٝم٤مد سمٜم٤م قمغم ﻫذا اًمزواج همػم اًمنمقمل ُمقًمقدا همػم ُمتخٚمؼ وٓ ُمٙمتٛمؾ.
ــــــ
( )2اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.102
( )1اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.103
( )4اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.104
( )3واٟمٔمرٟ :م٘مد اخلٓم٤مب اًمديٜملٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.140
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وقمغم صٕمٞمد إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م ومٚمٚم٘م٤مرئ أن ي٘مػ ُمِمدوﻫ٤م ممة٤م يٛمٙمةـ أن شمّمةٜمٕمف
اًم٘مرا ة اًمت٤مرخيٞم٦م ومٞمٝم٤م .إذ ٓ ي٘مػ إُمر قمةغم ومٝمةؿ خمتٚمةػ اةذه إطمٙمة٤مم ،سمةؾ يتجة٤موزه
إلًمٖم٤م اًمٙم ػم ُمـ إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م سمكج٦م أهن٤م ًمٞمً٧م ؾمقى ؿمقاﻫد شم٤مرخيٞمة٦م ،شمٕمةٞمش ذم
زُم٤من وُمٙم٤من ُمٕمٞمٜملم وٓ شمًتٓمٞمع اًمٕمٞمش ذم زُم٤من آظمةرٕ ،هنة٤م إٟمةام يم٤مٟمة٧م شمّمةػ واىمٕمة٤م
اضمتامقمٞم٤م وصم٘م٤مومٞم٤م ،خيتٚمػ قمـ اًمقاىمةع آضمتامقمةل واًم ٘مة٤مذم ذم اًمٕمٍمة اًمتة٤مزم .وؾمةٜمرى -
طملم ٟمٓمرح ُمقىمػ أسمق زيد ُمـ اعمرأة -ﻫؾ يّمٛمد ﻫةذا اعمةٜمٝم٩م اًمتجديةدي اعمزيةػ طمةلم
يٜمت٘مؾ إمم طمٞمز اًمتٓمٌٞمؼ ،وﻫؾ ؾمٞمٌ٘مك ُمتامؾمٙم٤م ذم صقرشمف اًمٗمٕمٚمٞم٦م طملم ٟمٜمزًمةف قمةغم اًمقاىمةع
يمام ﻫق ُمتامؾمؽ ٟمٔمري٤م ذم ـمرح أسمق زيد أم ٓ؟

 مجال عل ٙاالجتَاد عيد ىصس أبْ شٓد( .تْزٓح املسأٗ منْذجا):
إن اعمةٜمٝم٩م اًمةذي يٓمٌ٘مةةف ٟمٍمة أسمةةق زيةد ذم قمٛمٚمٞمةة٦م آضمتٝمة٤مد حيتةةقي قمةغم شمٜمةة٤مىمض
واو  ،ومٝمق وإن زقمؿ أٟمةف ؾمةق ي٘مةدم ُمةـ ظمةالل اضمتٝمة٤مده إوة٤موم٦م دمٕمةؾ اًمةٜمص طمٞمة٤م
وومةة٤مقمال ٟمجةةده ُمةةـ ضمٝمةة٦م أظمةةرى يةةامرس اعمةةٜمٝم٩م اًمتٗمٙمٞمٙمةةل قمةةغم ُمٕمٜمةةك اًمةةٜمص إصةةكم
وسم٤مًمت٤مزم جيٕمٚمف وم٤مرهم٤م ُمـ حمتقاه .ومٙمٞمػ يٙمقن اًمٜمص طمٞم٤م وﻫق ذم ٟمٗمس اًمقىمة٧م ٓ حيٛمةؾ
أي دًٓم٦م طم٘مٞم٘مٞم٦م ذم امج٤مٟم٥م اًمتٓمٌٞم٘مل؟
 3002حبث
 002حبث
 2حبث

ومٗمل ىمْمٞم٦م ُمػماث اعمرأة يرى أن ُمٕمروم٦م رأي اإلؾمالم ذم طمؼ اعمرأة "ٓ سمد أن يةتؿ
قمؼم قمٛمٚمٞم٦م ُم٘م٤مرٟم٦م شم٤مرخيٞم٦م سملم ووع طم٘مقق اعمرأة ىمٌةؾ اإلؾمةالم وسمةلم احل٘مةقق امجديةدة
اًمتل حقمٝم٤م اإلؾمالم ،وسمٞمٜمٝمام (ُم٤م ىمٌؾ وُمة٤م سمٕمةد اإلؾمةالم) ُمٜمٓم٘مة٦م ُمِمةؽميم٦م مت ةؾ ُمٜمٓم٘مة٦م
آًمت٘م٤م سملم اًم٘مديؿ وامجديد ،ي١مؾمس امجديد ُمـ ظمالاة٤م ىمٌقًمةف اعمٕمةرذم ذم وقمةل اًمٜمة٤مس
اًمذيـ خي٤مـمٌٝمؿ اًمقطمل .ﻫذا اًمتكٚمٞمؾ ًمٚمٗمروق سمةلم ضمديةد اًمرؾمة٤مًم٦م وسمةلم ُمٜمٓم٘مة٦م اًمٕمٌةقر
اًمقؾمٞمٓم٦م ﻫق ُم٤م يًٛمك سمٕمٛمٚمٞم٦م اؾمتٕم٤مدة اعمٕمٜمك إصكم ًمٚمخٓم٤مب ُمـ ظمالل إقمة٤مدة زرقمةف
ذم اًمًٞم٤مق اًمت٤مرخيل اًمذي وم٤مرىمف ُمٜمذ أرسمٕم٦م قمنم ىمرٟم٤م طمتك شمقﻫؿ اًمٜم٤مس أن يمؾ ُمة٤م ذيمةره
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()8

اًم٘مرآن قمـ اعمرأة شمنميع وُم٤م ﻫق سمتنميع" .
يٜمٕمةك أسمةةق زيةةد قمةةغم أصةةك٤مب آدمة٤مه اًمةةديٜمل اعمٕمتةةدل سمةة٠مهنؿ ٓ يٜمتٌٝمةةقن "إمم أن
اًمٜمّمقص اًمتل شمٕمد ﻫل إؾم٤مس ذم ىمْم٤مي٤م اعمرأة ٟمّمقص شمِمػم يمٚمٝم٤م إمم اعمً٤مواة ذم أُمةر
اًم قاب اًمةديٜمل وإظمةروي ،وأن اًمٜمّمةقص اًم٘مٚمٞمٚمة٦م اًمِمة٤مذة اًمتةل مت ةؾ آؾمةت ٜم٤م ﻫةل
()3

اًمٜمّمقص اًمتل شمِمػم إمم قمدم اًمتً٤موي ذم ؿم١مون احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م" .
إن اعمٕمٜمك قمٜمد أسمق زيد يٛم ؾ اعمٗمٝمقم اعمٌ٤مح اًمٜم٤مشم٩م قمـ حتٚمٞمةؾ سمٜمٞمة٦م اًمةٜمص اًمٚمٖمقية٦م
ذم ؾمٞم٤مق صم٘م٤مذم حمدد وﻫق ُم٤م يًتٜمٌٓمف أي ُمٕمة٤مرص ًمٚمةٜمص ُمةـ ُمٜمٓمةقق اًمةٜمص 6واةذا ٓ
يزقمؿ أسمق زيد أن اعمٕمٜمك امجديد اًمذي ؾمٞمٓمرطمف ﻫق ٟمٗمس اعمٕمٜمةك اًمةذي يٕمٜمٞمةف اًمةٜمص ٕن
اعمٕمٜمك اًمذي يدل قمٚمٞمف اًمٜمص قمٜمده "يٛم ؾ اًمدًٓم٦م اًمت٤مرخيٞم٦م ًمٚمٜمّمقص ذم ؾمةٞم٤مق شمٙمقهنة٤م
وشمِمٙمٚمٝم٤م ،وﻫل اًمدًٓم٦م اًمتل ٓ شم ػم يم ػم ظمال سملم ُمتٚم٘مل اًمٜمص إوائؾ وىمرائف ًمٙمةـ
اًمقىمق قمٜمد دًٓم٦م اعمٕمٜمك وطمدﻫ٤م يٕمٜمل دمٛمٞمد اًمٜمص ذم ُمرطمٚم٦م حمددة وحتقيٚمف إمم أصمر أو
()2

ؿم٤مﻫد شم٤مرخيل" أُم٤م ُم٤م يٓمرطمف ومًق يًٛمٞمف اعمٖمزى وﻫةق "ذو ـمة٤مسمع ُمٕمة٤مرص سمٛمٕمٜمةك
()3

أٟمف حمّمٚم٦م ًم٘مرا ة قمٍم همػم قمٍم اًمٜمص" .
وسم٤مًمتةة٤مزم ومكٙمةةؿ ُمةةػماث اعمةةرأة قمٜمةةد أسمةةق زيةةد ؾمةةٞمتٖمػم سمٜمةة٤م قمةةغم اًم٘مةةرا ة اًمت٤مرخيٞمةة٦م
 3002حبث
 002حبث
 2حبث

اعمٕم٤مرصة اعمٕمتٛمدة قمغم اعمٖمزى .يقو أسمق زيد ﻫذا اعمٖمةزى سمة٠من اًمٕمةرب مل شمةقرث اعمةرأة
أصال سمقصٗمٝم٤م يم٤مئٜم٤م وم٤مىمدا ًمألﻫٚمٞم٦م ٓ شمًتٛمد ىمٞمٛمتٝم٤م إٓ ُمـ اًمرضمؾ ،وٕهنة٤م ٓ شم٘مةدم ُمةـ
اًمٜم٤مطمٞم٦م آىمتّم٤مدي٦م أي ىمدرة قمغم اإلٟمت٤مج واعمِم٤مريم٦م ،وم٢من اًم٘مرآن ضمة٤م ًمٞمكًةـ ووةٕمٝم٤م
ذم اعمجتٛمع ،وضمٕمٚمٝم٤م شمِم٤مر اًمرضمؾ ذم اعمػماث سمٜمّمػ ٟمّمٞم٥م اًمرضمؾ.
ــــــ
( )2دوائر اخلق ٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.102
( )1اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.50
(ٟ )4م٘مد اخلٓم٤مب اًمديٜملٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.142
( )3اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.142
( )1اٟمٔمرٟ :م٘مد اخلٓم٤مب اًمديٜملٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.142 ،241
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أًمٞمس اًمٜمص -يمام يرى أسمق زيد -طملم يٕمٓمل اعمرأة ﻫةذا احلةؼ يّمةٌ ذا "ُمٖمةزى
يتكدد سم٘مٞم٤مس ـمٌٞمٕم٦م احلريم٦م اًمتل أطمدصمٝم٤م اًمٜمص ،وسمتكديد ادم٤مﻫٝم٤م؟ إهن٤م طمريم٦م شمتجة٤موز
اًمقوةةع اعمةةؽمدي ًمٚمٛمةةرأة وشمًةةػم ذم ادمةة٤مه اعمًةة٤مواة اعمْمةةٛمر واعمةةدًمقل قمٚمٞمٝمةة٤م ذم اًمقىمةة٧م
()8

ٟمٗمًف" .
وٟم٘مػ ﻫٜم٤م ُمع ﻫذا اًمرسمط سملم (اعمٕمٜمك) و(اعمٖمزى) واًمذي ىمرره أسمق زيد ذم شم٠مؾمٞمًف
عمٜمٝمجف آضمتٝم٤مدي طملم أيمد قمغم أن يٙمقن اعمٖمزى ٟم٤مسمٕم٤م ُمـ اعمٕمٜمك ،ومال يٙمقن وصمٌة٤م قمٚمٞمةف
وٓ إؾم٘م٤مـم٤م ًمف وٓ ﻫق ﻫقى ًمٚمٛمٗمن 6ومٝمؾ ٟمج أسمق زيد ذم امج٤مٟم٥م اًمتٓمٌٞم٘مل ﻫٜمة٤م؟ ًم٘مةد
ضمٕمؾ اعمٖمزى ُمٜمٗمٙم٤م قمـ اعمٕمٜمك سمؾ ُمْم٤مدا ًمف ،ومكلم جيٕمؾ اهلل ًمٚمذيمر ُم ةؾ طمةظ إٟم ٞمةلم،
يًتٜمٌط أسمق زيد ُمٕمٜمك آظمر ﻫق أن يتً٤موي٤م ذم يمؾ ي !
"وﻫٙمةةذا حتةةقل اًمت٤مرخيٞمةة٦م قمٜمةةد أسمةةق زيةةد احل٘مٞم٘مةة٦م إمم جمةة٤مز ،وشمتجةة٤موز اعمٕمٜمةةك إمم
اعمٖمةزى ،وشمٓمةقي صةةٗمك٦م اًمةدٓٓت اًمقاوةةك٦م ًمتًةتٌدل هبة٤م اعمْمةةٛمر واعمًةٙمقت قمٜمةةف
()3

اًمذي شمٙمِمٗمف اًم٘مرا ة همػم اًمؼميا٦م ومتً٘مط أيم ر إطمٙم٤مم اًمتنميٕمٞم٦م. " ،
وطملم ٓ يًتٓمٞمع أسمق زيد شمٓمٌٞمؼ ُمٜمٝمجف سمِمٙمؾ ص٤مرم ٟمجده يتكةقل ًمٞمٕمةزز ومٝمٛمةف
ًمٚمٛمٖمزى ُمـ ـمريؼ أصقل اًمٗم٘مةف ومٞمجٕمةؾ اًمًةٌ٥م ذم رص اعمٕمٜمةك إمم ُمٕمٜمةك خمتٚمةػ أو
 3002حبث
 002حبث
 2حبث

ُمْم٤مد ،يٕمقد إمم آقمتامد قمغم اعم٘م٤مصد اًمٙمٚمٞم٦م ًمٚمنميٕم٦م ،وىمد سمٞمٜم٤م يمٞمػ أن ﻫذا اًمتكقل ٓ
جيدي وٓ يٛمٜم اعمٖمزى أي ُمنموقمٞم٦م .وﻫذا آضمتٝم٤مد اًمةذي ي٘مدُمةف أسمةق زيةد ذم ُمًة٠مًم٦م
ُمػماث اعمرأة ٓ يٛمٙمـ ىمٌقًمف ٕؾمٌ٤مب:
"أوًًٓ :مق يم٤من ُمة٤م ي٘مقًمةف “أسمةق زيةد” طم٘مة ً٤م ًم٘مةرره اًم٘مةرآن ٕن اهلل ٓ يًةتكل ُمةـ
احلؼ ،وًمق يم٤مٟم٧م اعمِمٙمٚم٦م قمدم اًمّمدام ُمع اعمجتٛمع واًمقاىمع عم٤م ىمرر اًم٘مرآن سمٓمالن قمٌة٤مدة
إصٜم٤مم ٕٟمف سمذًمؽ ؾمٞمّمٓمدم طمت ًام ُمع جمتٛمع ي٘مدس اًمقصمـ.
ــــــ
( )2اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.142
( )1اًمتٗمًػم اعم٤مريميس ًمإلؾمالم ،حمٛمد قمامرة ،دار اًمنموق ،اًمٓمٌٕم٦م إٔومم 2552م ص.25
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صم٤مٟمٞم ً٤مً :مق يم٤من ىمّمد اًم٘مرآن ذم اًمتقري٨م حتريؽ اًمقاىمع ضمزئٞم ً٤م حلريمةف ومٕمة ً
ال شمةدرجيٞم ً٤م
واٟمتٝمك إمم اًمٜمص قمغم ُمً٤مواة اعمرأة سم٤مًمرضمؾ يمام طمدث ذم اخلٛمر وهمػمه.
صم٤مًم ة ً٤م ٓ :ظمةةال أن أول أﻫةةدا اًمنمةةع اإلؾمةةالُمل حت٘مٞمةةؼ اًمٕمداًمةة٦م واعمًةة٤مواة
وٓؿمؽ أن اهلل أقمٚمؿ هب٤م ُمٜم٤م ،وأقمٚمؿ سمخٚم٘مةف ُمةـ ظمٚم٘مةف (ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

ﭣ) [املهك.]64 :
وًمذا وم٢مٟمٜم٤م ٟم٘مرر أن ُمً٤مواة اعمرأة سم٤مًمرضمؾ ذم اعمػماث ﻫق قملم اًمٔمٚمؿ ًمٚمرضمؾ ظم٤مص٦م
إذا قمٚمٛمٜم٤م ُمًاقًمٞم٤مت يمؾ ُمٜمٝمام وم٤محل٘مقق واًمقاضمٌ٤مت خمتٚمٗمة٦م واًمرضمةؾ دائة ًام ﻫةق اعمًةاقل
قمـ اعمرأة ؾمقا يم٤من أسم ً٤م ىمٌؾ شمزوي٩م اسمٜمتف أو يم٤من زوضم ً٤م سمٕمد شمزوجيٝم٤م.
راسمٕم ً٤مُ :مـ ىم٤مل أن “اعمرأة ٟمّمػ اًمرضمؾ” ىم٤مقمدة ذم اعمػماث ﻫذا همػم صكٞم  ،إهنة٤م
ىم٤مقمةدة ذم شمقرية٨م إوٓد وم٘مةةط( ،ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ)

[اننسراء ]66 :واذا ٟمرى اعمرأة ذم يم ػم ُمـ ُمً٤مئؾ اعمػماث ىمد شمتً٤موى ُمةع اًمرضمةؾ ُم ةؾ أوٓد
إم ،وُم ؾ إسمةقيـ ًمٙمةؾ واطمةد ُمةٜمٝمام اًم ٚمة٨م ،وىمةد شمزيةد قمةـ اًمرضمةؾ ُم ةؾ اًمٌٜمة٧م إذا
اٟمٗمردت أو إظم٧م… اًمخ .وُمـ ﻫٜم٤م وم٤مًم٘م٤مقمدة اًمديٜمٞم٦م ذم اًمتقري٨م ﻫل حت٘مٞمةؼ اًمٕمداًمة٦م،
ﻫذه اًمٕمداًم٦م ىمد شمتك٘مؼ سم٤مًمٜمّمػ أو سم٤معمًة٤مواة أو سم٤مًمزية٤مدة طمًة٥م ـمٌٞمٕمة٦م اعمًة٠مًم٦م .وﻫةذا
 3002حبث
 002حبث
 2حبث

()8

يدل قمغم ىمّمقر قمٚمٛمف سم٘مْمٞم٦م اعمقاري٨م" .
إن أسمق زيد سمٜم٤م قمغم ُمٜمٝمجف اًمت٤مرخيل ٓ حيتٛمؾ أن شمٙمقن أرا اًمٗم٘مٝمٞم٦م واًمٕم٘مٞمدي٦م
ُمرشمٌٓمةة٦م سمةةثرا اًمٕمٚمةةام اعمت٘مةةدُملم ُمةةـ اًمًةةٚمػ اًمّمةة٤مًم  ،سمةةؾ جيةة٥م أن يٗمةةت اعمجةة٤مل
ًمالضمتٝمةة٤مدات اعمٕمةة٤مرصة ،ذم يمةةؾ اعمجةة٤مٓت .ومةة٤مًمٕمٚمام اعمًةةٚمٛمقن اظمتٚمٗمةةقا ذم ُمًةة٤مئؾ

ــــــ

( )2سمك٨م سمٕمٜمقانُ :مٗمٝمقم اًمٜمص ذم اًمدراؾم٤مت اًمٕمٚمامٟمٞم٦م احلدي ٦م ( ٟمٍمأسمق زيد ٟمٛمقذضمة ً٤م)د.حيٞمةك رسمٞمةعُ ،مٜمِمةقر
ذم ُمقىمع ُمريمز اًمت٠مصٞمؾ ًمٚمدراؾم٤مت واًمٌكقث.http://taseel.com ،
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اًمٕمٌةة٤مدات واًمٕم٘م٤مئةةد ُمةةع أهنةة٤م صمقاسمةة٧م اإليةةامن ومٗمةةل اًمٕم٘م٤مئةةد اظمتٚمٗمةةقا ذم ُمًةة٠مًم٦م اًمٕمٛمةةؾ
وقمالىمتٝم٤م سم٤مإليامن ،واظمتٚمٗمقا ذم اًمتقطمٞمد سملم ذات اهلل وصٗم٤مشمف.

()8

ي٘مقل أسمق زيد" :وإذا يم٤من اإليامن سم قاسم٧م اًمٕم٘مٞمدة مل يٛمٜمع ُمـ آضمتٝم٤مد ذم حطمٝم٤م
وشم٠مويٚمٝم٤م ،ومٛمٕمٜمك ذًمةؽ أن جمة٤مل (آضمتٝمة٤مد) ٓ ؾمة٘مػ حيةده وٓ حوط شمٕمقىمةف ؾمةقى
(اًمتٛمٙمـ) اعمٕمرذم أي مت٤مم اًمٕمٚمةؿ سمنمةوط وأدوات اعمٕمرومة٦م واًمتٛمةرس سمة٠مدوات اًمٌكة٨م
وُمٜم٤مﻫجف طمً٥م اعمقاصٗم٤مت اًمتل وصؾ إًمٞمٝم٤م اًمت٘مدم اعمٕمرذم ذم قمٍم اًمٌ٤مطمة٨م ،وًمةٞمس
ُمٕم٘مةةقٓ وٟمكةةـ قمةةغم أسمةةقاب اًم٘مةةرن احلةة٤مدي واًمٕمنمةةيـ أن ٟمتٛمًةةؽ سمنمةةوط وىمقاقمةةد
()3

(آضمتٝم٤مد) اًمتل ووٕمٝم٤م أؾمالومٜم٤م متًٙم٤م طمرومٞم٤م" .
وي٘مّمد أسمق زيد سمنموط وىمقاقمد آضمتٝم٤مد اًمتل ووةٕمٝم٤م أؾمةالومٜم٤م ُمة٤م ىمةرره قمٚمةام
اعمًٚمٛملم ُمـ أهٞمة٦م "ُمٕمرومة٦م ىمةدر صة٤مًم ُمةـ اًمٚمٖمة٦م سمكٞمة٨م يٛمٙمٜمةف ومٝمةؿ ًمٖمة٤مت اًمٕمةرب
واًمتٛمٞمٞمز سملم إًمٗم٤مظ اًمقوٕمٞم٦م وآؾمتٕم٤مري٦م واًمٜمص واًمٔم٤مﻫر واًمٕم٤مم واخل٤مص واعمٓمٚمةؼ
واعم٘مٞمد واعمجٛمؾ واعمٗمّمؾ وومكقى اخلٓم٤مب وُمٗمٝمقم اًمٙمالم...
صمؿ ُمٕمروم٦م شمٗمًػم اًم٘مرآن ظمّمقص٤م ُمة٤م يتٕمٚمةؼ سم٤مٕطمٙمة٤مم وُمة٤م ورد ُمةـ إظمٌة٤مر ذم
ُمٕم٤مين أي٤مت وُم٤م روي ُمـ اًمّمك٤مسم٦م اعمٕمتؼميـ يمٞمػ ؾمٚمٙمقا ُمٜم٤مﻫجٝم٤م واي ُمٕمٜمك ومٝمٛمقا
 3002حبث
 002حبث
 2حبث

ُمـ ُمدارضمٝم٤م....
صمؿ ُمٕمروم٦م إظمٌ٤مر سمٛمتقهن٤م وأؾم٤مٟمٞمدﻫ٤م واإلطم٤مـم٦م سمة٠مطمقال اًمٜم٘مٚمة٦م واًمةرواة قمةدوا٤م
وصم٘مٚمٝم٤م وُمٓمٕمقهن٤م وُمردودﻫ٤م واإلطم٤مـم٦م سم٤مًمقىم٤مئع اخل٤مص٦م ومٞمٝم٤م ...صمؿ ُمٕمروم٦م ُمقاىمع إمجة٤مع
اًمّمك٤مسم٦م واًمتة٤مسمٕملم وشمة٤مسمٕمل اًمتة٤مسمٕملم ُمةـ اًمًةٚمػ اًمّمة٤محللم طمتةك ٓ ي٘مةع اضمتٝمة٤مده ذم
خم٤مًمٗم٦م اإلمج٤مع ،صمؿ اًمتٝمدي إمم ُمقاوع إىمٞمًة٦م ويمٞمٗمٞمة٦م اًمٜمٔمةر واًمةؽمدد ومٞمٝمة٤م ُمةـ ـمٚمة٥م
أصؾ أوٓ صمؿ ـمٚم٥م ُمٕمٜمك خمٞمؾ يًتٜمٌط ُمٜمف ومٞمٕمٚمؼ احلٙمؿ قمٚمٞمف أو ؿمٌف يٖمٚم٥م قمغم اًمٔمةـ
ــــــ
( )2اٟمٔمر :دوائر اخلق ٟ ،مٍم أسمق زيد ،ص.3
( )1اعمرضمع اًمً٤مسمؼ  ،ص.4
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ومٞمٚمكؼ احلٙمؿ سمف ومٝمةذه مخًة٦م حائةط ٓ سمةد ُمةـ ُمراقم٤ماة٤م طمتةك يٙمةقن اعمجتٝمةد جمتٝمةدا
()8

واضم٥م آشمٌ٤مع" .
ومٝمذه مخً٦م حائط ذيمرﻫة٤م اًمِمٝمرؾمةت٤مين ذم ُمةـ حيةؼ ًمةف أن يٙمةقن جمتٝمةداً ،مةٞمس
واطمدا ُمٜمٝم٤م يٛمٙمـ اًمتٜم٤مزل قمٜمف ،وإٓ أصٌ احلٙمؿ اًمذي ية٠مل سمةف همةػم ُمٙمتٛمةؾ وقمروة٦م
ًمٚمٜم٘مص ،واخلٚمؾ ،ورسمام ًمٚمٝمقى واًمتٕمّم٥م.
ي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمةالم" :وُمةـ شمٙمٚمةؿ ذم اًمةديـ سمٖمةػم آضمتٝمة٤مد اعمًةقغ ًمةف اًمٙمةالم
وأظمٓم٠م وم٤مٟمف يم٤مذب آصمؿ يمام ىم٤مل اًمٜمٌل  ذم احلدي٨م اًمذي ذم اًمًٜمـ قمـ سمريدة قمـ اًمٜمٌةل
 أٟمف ىم٤مل (اًم٘مْم٤مة صمالصم٦م ىم٤موٞم٤من ذم اًمٜم٤مر وىم٤مض ذم امجٜم٦م رضمؾ ىم٣م ًمٚمٜم٤مس قمغم ضمٝمةؾ
ومٝمق ذم اًمٜم٤مر ورضمؾ قمر احلؼ وىم٣م سمخالومف ومٝمق ذم اًمٜم٤مر ورضمؾ قمٚمؿ احلؼ وم٘م٣مة سمةف
ومٝمق ذم امجٜمة٦م)

()3

ومٝمةذا اًمةذي جيٝمةؾ وأن مل يتٕمٛمةد ظمةال احلةؼ ومٝمةق ذم اًمٜمة٤مر سمخةال

اعمجتٝمد اًمةذي ىمة٤مل ومٞمةف اًمٜمٌةل ( إذا اضمتٝمةد احلة٤ميمؿ وم٠مصة٤مب ومٚمةف أضمةران وإذا اضمتٝمةد
احل٤ميمؿ وم٠مظمٓم٠م ومٚمف أضمةر)

()2

ومٝمةذا ضمٕمةؾ ًمةف أضمةرا ُمةع ظمٓمة٠مه ٕٟمةف اضمتٝمةد ومة٤مشم٘مك اهلل ُمة٤م

ــــــ
( )2اعمٚمؾ واًمٜمكؾ ،حمٛمد سمـ قمٌد اًمٙمريؿ سمـ أي سمٙمر أمحد اًمِمٝمرؾمت٤مين ،دار اعمٕمروم٦م  -سمػموت  ،2303 -حت٘مٞمةؼ:
 3002حبث
 002حبث
 2حبث

حمٛمد ؾمٞمد يمٞمالين.100/2
( )1احلدي٨م قمـ اسم ِـ سمريدَ ةََ ،قمـ َأسمِ ِ
٤موةٞم ِ
ِ
٤من ِذم اًمٜم ِ
ٞمف ،قم ِ
َّة٤مرَ ،و َىم ٍ
مجٜم َِّة٦م،
َـ اًمٜمٌَِّ مل َ ىم َ٤مل " :ا ًْم ُ٘م َْمة٤م ُة َصم َال َصمة ٌ٦مَ :ىم َ
ْ
ْ َُْ
ة٤مض ِذم ا َ
َّ٤مس َوم ُٝم َق ِذم اًمٜم ِ
َّة٤مرَ ،و َىم ٍ
حل مؼ َوم َٕمٚمِ َؿ َذا َ َوم َذا َ ِذم اًمٜم َِّ٤مرَ ،و َىم ٍ
قق اًمٜم ِ
٤مض َٓ َي ْٕم َٚم ُؿ َوم َ٠م ْﻫ َٚم َؽ ُطم ُ٘م َ
ة٤مض
َر ُضم ٌؾ َىم َ٣م سمِ َٖم ْ ِػم ا َ
َىم َ٣م سمِ٤محلَ مؼ َوم َذًم ِ َؽ ِذم امجَٜم َِّ٦م ".
أظمرضمف اإلُم٤مم اًمؽمُمذي ذم ؾمةٜمٜمف ،يمتة٤مب :أسمةقاب إطمٙمة٤مم ،سمة٤مبُ :م٤مضمة٤م قمةـ رؾمةقل اهلل ذم اًم٘مة٤ميض،
 ،201/4طمدي٨م رىمؿ . 2411
وأظمرضمف اإلُم٤مم أسمق داوود ذم ؾمٜمٜمف ،يمتة٤مب :إىمْمةٞم٦م ،سمة٤مب :ذم اًم٘مة٤ميض خيٓمةك  ،155/4 ،طمةدي٨م رىمةؿ
.4134سمٚمٗمظ ُم٘م٤مرب وىم٤مل :ﻫذا أص ي ذم اًمٌ٤مب ،واحلدي٨م صككف إًمٌ٤مين

.

ة٤مل َر ُؾم ُ
ة٤ملَ :ىم َ
( )4احلدي٨م أظمرضمف أسمق يٕمكم اعمقصكم ذم اعمٕمجؿ سمًٜمد صكٞم َقم ْـ َأ ِي ُﻫ َر ْي َةرةََ ،ىم َ
ةقل اهللَِّ « :إِ َذا
َة٤من ًَمةف َأضمةر ِ
احل٤ميمِ ُؿ َوم َ٠م ْظم َٓم َ٠م ،يم َ
ان» سمة٤مب اًمٕمةلم2 ،طمةدي٨م رىمةؿ
اضمت ََٝمةدَ َوم َ٠م َص َ
َة٤من ًَمة ُف َأ ْضم ٌةرَ ،وإِ َذا ْ
ْ
ة٤مب ،يم َ ُ ْ َ
اضمت ََٝمدَ ْ َ
 ،253/،114ط إدارة اًمٕمٚمقم إصمري٦م  -ومٞمّمؾ أسم٤مد.
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اؾمةةتٓم٤مع سمخةةال ُمةةـ ىم٣م ة سمةةام ًمةةٞمس ًمةةف سمةةف قمٚمةةؿ وشمٙمٚمةةؿ سمةةدون آضمتٝمةة٤مد اعمًةةقغ ًمةةف
()8

اًمٙمالم" .

 3002حبث
 002حبث
 2حبث

ــــــ
( )2اًمرد قمغم إظمٜم٤مئل ،اسمـ شمٞمٛمٞم٦م.20/2 ،
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اخلامتــــــــة

اخلامتــــْ
ما بعد..
وم٘مد وصٚمٜم٤م ذم هن٤مي٦م ﻫذا اًمٌك٨م ًمٕمدد ُمـ اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل شمقو ُمقىمػ أسمق زيد ُمـ
اًمؽماث 6طمٞم٨م إن ٟمٍم أسمق زيد طملم يتٕم٤مُمؾ ُمع اًمةٜمص اًم٘مةرآين أو اًمٜمٌةقي وم٢مٟمةف يتٕم٤مُمةؾ
ُمٕمف وومؼ ُمٜمٝم٩م ٓ خيٚمق ُمـ اًمتٜمة٤مىمض واًمتٚمٗمٞمةؼ وآدقمة٤م  ،وومةؼ ُمة٤م حي٘مةؼ ًمةف أﻫداومةف ذم
ُمنموقمف اًمت٠مويكم 6ﻫذا اعمٜمٝم٩م يتٜم٤مول دراؾم٦م اًمٜمص اًم٘مرآين ُمـ طمٞم٨م يمقٟمف ظمٓم٤مسم٤م ًمٖمقي٤م
وﻫق وإن يم٤من ُم٘مدؾم٤م وُمّمدره إال إٓ أٟمف ٟمص ًمٖمقي يٜمتٛمةل ًم ٘م٤مومة٦م ظم٤مصة٦مٕ ،ن ًمٖمة٦م
اًم٘مةرآن قمٜمةده شمًةةتٛمد ُمرضمٕمٞمتٝمة٤م ُمةةـ اًمٚمًة٤من اًمٕمةةري سمّمةٗم٦م قم٤مُمةة٦م ،وذم إـمة٤مره اًمتةةداوزم
اًمت٤مرخيل ذم ضمزيرة اًمٕمرب ىمٌؾ اإلؾمالم سمّمٗم٦م ظم٤مص٦م ،اذا حع أسمق زيد ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع
اًمةٜمص اًم٘مةرآين وومةؼ اعمةٜمٝم٩م اًمٚمٖمةقي اًمتةة٤مرخيل ،وُمةـ أسمةرز اًمٜمتة٤مئ٩م اًمتةل ظمرضمٜمة٤م هبةة٤م ذم
اًمٌك٨م ُم٤م يكم:
- 2يٕمتٛمد أسمق زيد قمغم ُمٜمٝم٩م حتٚمٞمؾ اخلٓمة٤مب ويٕمةده سمٛم ٤مسمة٦م قمٚمةؿ ٓ يًةتٖمٜمل قمٜمةف
ُمنموقمف اًمت٠مويكم ًمٙمقٟمف ي١مدي ُمـ وضمٝم٦م ٟمٔمره ٓيمتِم٤م اًمةدٓٓت اعمٕمٚمٜمة٦م واعمْمةٛمرة،
واعمًٙمقت قمٜمٝم٤م ذم اخلٓم٤مب اٟمٓمالىم٤م ُمةـ طم٘مٞم٘مة٦م أن ًمٚمخٓمة٤مب ُمةـ طمٞمة٨م ﻫةق ظمٓمة٤مب6
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آًمٞم٤مت ُمًت٘مٚم٦م قمةـ ىمّمةد ُمٜمتجةف ذم إٟمتة٤مج اًمدًٓمة٦م ،وم٤مخلٓمة٤مب قمٜمةده قمٌة٤مرة قمةـ قمالىمة٦م
شمقاصؾ سملم ُمٜمت٩م وُمتٚمؼ ،ومٝمق سمٛم ٤مسم٦م (اًمٕمٛمٚم٦م) اعمتٌ٤مدًم٦م اًمتل ٓ شمتكدد ىمٞمٛمتٝم٤م ُمةـ ـمةر
واطمد ،سمؾ شمتكدد ُمـ ظمالل ( اًمتداول).
وسمٕمٌةة٤مرة أظمةةرى ًمٞمًةة٧م (اًمٚمٖمةة٦م) قمٜمةةده ذم اخلٓمةة٤مب أداة شمقصةةٞمؾ حم٤ميةةدة يِمةةٙمٚمٝم٤م
اعمٜمت٩م ًمٚمخٓم٤مب ،ومتًتجٞم٥م سمٓمقاقمٞم٦م ُمٓمٚم٘م٦م ًم٘مّمده وٟمٞمتف ،سمؾ إن ًمٚمٖم٦م وضمةقدا ذم ؾمةٞم٤مق
(اًمتداول) اًم ٘م٤مذم واًمٗمٙمري جيٕمٚمٝم٤م حمٛمٚم٦م سمدٓٓت ىمٌٚمٞم٦م ؾمٚمٌٞم٦م وإجي٤مسمٞم٦م.
ويرى أن ُمٜمٝم٩م حتٚمٞمؾ اخلٓم٤مب ٓ يتقىمػ قمٜمد ُمًتقى ايمتِمة٤م اًمدًٓمة٦م اًمٚمٖمقية٦م
أو اًمندي٦م اًمًٞم٤مىمٞم٦مٕ ،ن سمٕمض اخلٓم٤مسم٤مت شمقفمػ دٓٓت ؾمٛمٞمقًمقضمٞم٦م حتت٤مج ًمٚمتكٚمٞمؾ
واًمٙمِمػ قمـ سمٜمٞمتٝم٤م.
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- 1وﻫذا يتٞم ًمٜمٍم أسمق زيد ومرص٦م آؾمتٗم٤مدة ُمـ اًمٜمٔمري٤مت اًمٖمرسمٞم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سمٚمٖمة٦م
اًمٜمص ًمذًمؽ يٕمتٛمد ُمٜمٝم٩م حتٚمٞمؾ اخلٓم٤مب ذم ُمٜمٝمجةف قمةغم اإلومة٤مدة ُمةـ (اًمًةٞمٛمٞمقًمقضمٞم٤م)
و(اارُمٜمٞمقـمٞم٘م٤م) سم٤مإلو٤موم٦م إمم اقمتامده قمغم (إًمًٜمٞم٦م) و(إؾمٚمقسمٞم٦م) و(قمٚمؿ اًمند)
- 4إن ﻫذا اخلٓم٤مب اًمذي يٕمٜمٞمف أسمق زيد ٓ يًتٛمد ُمرضمٕمٞمتف ُمـ قم٘م٤مئد إُمة٦م اًمتةل
ومٝمٛمٝم٤م اًمًٚمػ ُمـ ٟمّمقص اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وشمٚم٘متٝم٤م إُم٦م سم٤مًم٘مٌقل ،وًمٙمٜمةف يًةتٛمده ُمةـ
اًمققمل ًمت٤مرخيٞم٦م اًمٜمّمقص اًمديٜمٞم٦م ٕٟمف ذم ٟمٔمر أسمق زيد وقمةل يتجة٤موز أـمروطمة٤مت اًمٗمٙمةر
اًمديٜمل ىمديام وطمةدي ٤م ،ويٕمتٛمةد قمةغم إٟمجة٤مزات اًمٕمٚمةقم اًمٚمٖمقية٦م ظم٤مصة٦م ذم جمة٤مل دراؾمة٦م
اًمٜمّمقص .ويرى أن أصةك٤مب آدمة٤مه اًمةديٜمل جيٕمٚمةقن اهلل  حمةقر اﻫةتامُمٝمؿ وٟم٘مٓمة٦م
اٟمٓمالىمٝمؿ أُم٤م ﻫق ومٞمجٕمؾ اعمتٚم٘مل سمٙمؾ ُم٤م حيٞمط سمف ُمةـ واىمةع اضمتامقمةل شمة٤مرخيل ﻫةق ٟم٘مٓمة٦م
اًمٌد واعمٕم٤مد.
- 3يدقمل أسمق زيد أن ُمٜمٝمجف اًمت٤مرخيل ٓ يٗميض إمم اًمتكرر ُمـ اًمٜمّمةقص اًمديٜمٞمة٦م
ظمّمقص٤م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وًمٙمٜمف ُمٜمٝم٩م يٜمٗمل قمـ ٟمٗمًف اًمت٠مويؾ اًمذي يٜمتةزع أية٤مت ُمةـ
ؾمٞم٤مىمٝم٤م ،إذ يةرى أن دقمقشمةف ًمٞمًة٧م ًمٚمتكةرر ُمةـ اًمٜمّمةقص ،سمةؾ ُمةـ ؾمةٚمٓم٦م اًمٜمّمةقص
اًمٜم٤مسمٕم٦م ُمـ ؿمٛمقًمٞمتٝم٤مٕ ،ن (ؿمٛمقًمٞم٦م اًمٜمّمقص) ًمٙمؾ وىم٤مئع احلٞم٤مة شمٚمٖمل قمٜمد أسمق زيد ُم٤م
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شمريمف اهلل ًمٚمٜم٤مس ذم دٟمٞم٤مﻫؿ ًمٙمل يتٕم٤مُمٚمقا سمف ُمع اًمٕم٘مؾ واخلؼمة ،إن ﻫةذه اًمِمةٛمقًمٞم٦م شمٕمٜمةل
قمٜمةةده اًمٗمٝمةةؿ احلةةرذم ًمٚمٜمّمةةقص ذم يمةةؾ جمةة٤مٓت طمٞم٤مشمٜمةة٤م آضمتامقمٞمةة٦م ،وآىمتّمةة٤مدي٦م،
واًمًٞم٤مؾمةةٞم٦م ،واًم ٘م٤مومٞمةة٦م .وﻫةةذه اًمًةةٚمٓم٦م إٟمةةام أوةةٗم٤مﻫ٤م اإلُمةة٤مم اًمِمةة٤مومٕمل قمةةغم اًمٜمّمةةقص
اًمديٜمٞم٦م.
واةةذا يةةرى أن ُمٜمٝمجٞمتةةف ذم حتٚمٞمةةؾ اًمٜمّمةةقص شمتًةةؿ سم٤مًمٕمٚمٛمٞمةة٦م وشمٕمٜمةةك سم٤مًمةةدرس
اًمٕمٚمٛمل اًمذي حيدد جم٤مل ومٕم٤مًمٞم٦م اًمٜمّمقص حتديدا دىمٞم٘م٤م سمٕمٞمدا قمـ آؾمتِمٝم٤مد اًمٕمِمةقائل
هب٤م ظم٤مرج اًمًٞم٤مق اعمكدد ًمدًٓمتٝم٤م ...ويزقمؿ أن ﻫذه اًمدقمقة ًمٚمتكرر ٓ شم٘مقم قمغم إًمٖمة٤م
اًمديـ وٓ إًمٖم٤م ٟمّمقصف سم٘مةدر ُمة٤م شم٘مةقم قمةغم ومٝمٛمٝمة٤م ومٝمةام قمٚمٛمٞمة٤م ،وقمةغم حتديةد اعمجة٤مل
اخل٤مص هب٤م.
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- 1إن ٟمٍم يّمةػ ُمٜمٝمجةف سم٠مٟمةف (ُمةٜمٝم٩م اًمتكٚمٞمةؾ واًمتٗمًةػم واًمٜم٘مةد) وﻫةق ُمةٜمٝم٩م
شمٗمٙمٞمٙمل .وجيٕمٚمةف ذم ُم٘م٤مسمةؾ(ُمةٜمٝم٩م آطمتٗمة٤مل واًمتةقىمػم) اًمةذي يٛمةٜم اًم٘مةرون اعمٗمْمةٚم٦م
صٗم٦م اخلػمي٦م ويٛمٜم اًمّمك٤مسم٦م صٗم٦م اإلضمةالل وٓ جيةرؤ قمةغم ٟم٘مةدﻫؿ .ويةرى أن اعمةٜمٝم٩م
اًمذي جي٥م أن يًٚمٙمف اعمر ًمٞمس ُمةٜمٝم٩م آشمٌة٤مع وًمٙمٜمةف ُمةٜمٝم٩م اًمِمةؽ واعمراضمٕمة٦م وإقمة٤مدة
اًمٜمٔمرُ ٓ ،مٜمٝم٩م اإليامن إقمٛمك واًمٞم٘ملم اًمزائػ واًمٓم٤مقم٦م واًمت٘مٚمٞمد.
- 2ي٘مقم ُمٜمٝم٩م أسمق زيد قمغم شمٙمريس اًمتٕمددية٦م ،وقمةغم أن اًمنمةائع مل شمًةع إلًمٖمة٤م
اًمتٕمددي٦م 6سمؾ إن اخلٓم٤مب اإلال ذم ٟمٔمةره يٜمٓمةقي قمةغم شمٕمددية٦م دمٕمةؾ اخلٓمة٤مب ُمٗمتقطمة٤م
ٔوم٤مق اًمت٠مويؾ واًمٗمٝمؿ ،ومٚمٞمً٧م اًمنمائع ظمٓم٤مسم٤م ُمقضمٝم٤م ًمٚمّمٗمقة اًمتل متتٚمؽ طمؼ اطمتٙم٤مر
اًمٗمٝمؿ واًمت٠مويؾ ،سمؾ ﻫةل ظمٓمة٤مب ًمٚمٜمة٤مس مجٞمٕمة٤م ،شمٕمةددت ُمًةتقي٤مشمف ُمراقمة٤مة ٓظمةتال
ُمًتقي٤مت اعمخ٤مـمٌلم ،وسمٜم٤م قمغم ﻫذا وم٢من ٟمٍم أسمق زيد ﻫٜم٤م يةرى أن احلةؼ ُمتٕمةدد وًمةٞمس
واطمدا ،وٓ وػم أن شمتٕمدد أرا ذم طمٙمؿ ُمٕملم سم٘مةدر شمٕمةدد اعمختٚمٗمةلم ،وﻫةق وإن ىمة٤مل
سميورة وضمقد و٤مسمط ُمٕمرذم قمزاه إمم رأي اسمـ رؿمد ذم اًمؼمﻫ٤من اًمٕم٘مكم ،إٓ أٟمف مل يٚمتةزم
طمتك هبذا اًمْم٤مسمط سمؾ ومت اًمت٠مويالت ُمـ ظمالل ىمٌقًمف ًمٚم٘مريٜم٦م اًم٘مٚمٌٞم٦م قمٜمد اعمتّمقوم٦م.
- 3ي٘مرر أسمق زيد ُمـ ظمالل ُمٜمٝمجف اًمت٠مويكم أن اًمٜمص ىم٤مسمةؾ ًمٚم٘مةرا ة قمةغم اًمةدوام،
 3002حبث
 002حبث
 2حبث

وىم٤مسمؾ ُمـ صمؿ ًمٚمنمح واًمت٠مويؾ وذًمؽ عم٤م شمتٛمتةع سمةف اًمٌٜمٞمة٦م اًمٚمٖمقية٦م ذم اًمةٜمص اًم٘مةرآين ُمةـ
ظمّمقسم٦م وهمٜمك دمٕمٚمف ٟمّم٤م ُمٜمتج٤م قمغم اًمدوام ٓ يٛمٙمةـ اإلطم٤مـمة٦م سمةف ُمٕمرومٞمة٤م وٓ يًةتٜم٘مذ
حمتقاهُ ،مع أن سمٕمض اًمةدٓٓت ذم اًمةٜمص ىمةد شمٗم٘مةد ىمةدرا٤م قمةغم اًمتقاصةؾ ُمةع إزُمٜمة٦م
اًمالطم٘م٦م واذا شمتكقل إمم ُم٤م أؾمامه أسمق زيد (ؿمقاﻫد شم٤مرخيٞم٦م).
- 4يٕمتٛمد ٟمٍم أسمق زيد سمِمٙمؾ يمكم قمغم اًمٜمٔمرية٤مت اًمٖمرسمٞمة٦م وٓ حيٞمةؾ اًم٘مة٤مرئ إمم
ﻫذا آؾمتٛمداد سمؾ إٟمف ذم أطمٞم٤من يم ػمة ي٘مقم سم٤مؾمتخدام سمٕمض إومٙم٤مر اًمتل ٟمْمج٧م قمةغم
يد سمٕمض اًمٗمالؾمٗم٦م وي٘مقم سمتقضمٞمٝمٝم٤م إمم وضمٝم٦م أظمرى وُمٕمٜمك خمتٚمػ همػم ُم٤م اؾمتخدُم٧م
ومٞمف ،يمام ﻫق احل٤مل ذم شمٕم٤مُمٚمف ُمع ومٙمرة اعمٖمزى قمٜمد ﻫػمش وذم ومٙمرة اًمقضمقد قمٜمد ﻫٞمدضمر
واخلٓم٤مب قمٜمد ريٙمقر.
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وٟمٍم أسمق زيد طملم ي٘مقم هبذا اًمتْمٚمٞمؾ ي٘مقم سمف قمةـ قمٛمةد ودراية٦م ،رسمةام ًمٞمٙمًة٥م
أىمقاًمف مت٤مؾمٙم٤م ومٚمًٗمٞم٤م ذم اًمٓمرح ،أو ٕن ُمٜمٝمجف اًمتٚمٗمٞم٘مل يًٛم ًمةف سمتِمةٙمٞمؾ ومٙمرشمةف ُمةـ
ظمالل جمٛمققم٦م ُمـ إومٙم٤مر اعمختٚمٗم٦م واعمتٜم٤مىمْم٦م أطمٞم٤مٟم٤م.
- 5إن ُمـ ًمقازم اعمذﻫ٥م اًمتٗمٙمٞمٙمل اًمذي يٓمٌ٘مف أسمق زيد قمغم اًمٜمّمقص اًمنمةقمٞم٦م
أٟم ةف يٜمتٝمةةل إمم اًم٘مةةقل سمةةال هن٤مئٞمةة٦م اعمٕمٜمةةك وسم٤مًمتةة٤مزم إمم قمةةدم إُمٙم٤مٟمٞمةة٦م اًمقصةةقل إمم اعمٕمٜمةةك
احل٘مٞم٘مل ذم اًمٜمّمقص.
ويرى أسمق زيد أن اًمٍماع طمقل احل٘مٞم٘م٦م ىم٤مئؿ قمغم اخلال طمقل ُمًة٠مًم٦م اعمجة٤مز ذم
اًمٚمٖم٦مٕ ،ن ﻫٜم٤م ُمـ يرى أن اًمٚمٖم٦م اًمديٜمٞم٦م ﻫل اعمجة٤مز سم٤مقمتٌة٤مر أن احل٘مٞم٘مة٦م وإصةؾ ﻫةق
اًمٚمٖم٦م اإلٟمً٤مٟمٞم٦م ذم ﻫذا اًمٕم٤ممل ،وأظمةرون يةرون أن اًمٚمٖمة٦م اًمديٜمٞمة٦م ﻫةل إصةؾ ذم طمةلم
يٙمقن اعمج٤مز ذم اًمٚمٖم٦م اإلٟمً٤مٟمٞم٦م اًمداًم٦م قمغم يمؾ ُمـ اًمٕم٤ممل واإلٟمً٤من.
ويرى أن ﻫذا اًمٍماع يٙمِمػ ذم اًمتكٚمٞمؾ إظمػم قمـ رصاع طمقل احل٘مٞم٘م٦م وأيةـ
شمًتٙمـ ،ﻫؾ ﻫل ظم٤مرج اًمٕم٤ممل وُمـ صمؿ شمًتٕمص قمةغم اًمةققمل اإلٟمًة٤مين ،أم ﻫةل ىمة٤مرة ذم
سمٜمٞم٦م اًمٕم٤ممل وىم٤مسمٚم٦م ُمـ صمؿ ًماليمتِم٤م ُمـ ظمالل وقمل اإلٟمً٤من وًمٖمتف؟ وُمـ اًمٌدهيل قمٜمةده
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أن شمّمةةقر احل٘مٞم٘مةة٦م ظمةة٤مرج اًمٕمةة٤ممل ،وذم ًمٖمةة٦م اًمةةٜمص احلرومٞمةة٦م ،شمّمةةقر يٗميض ة إمم شمٖمريةة٥م
اإلٟمً٤من ذم اًمٕم٤ممل ،واًمذي شمؿ ارا٤مٟمف إيديقًمقضمٞم ً٤م يمٜمًؼ ضمزئل ُمـ سمٜمٞم٦م طم٘مٞم٘م٦م ُمتخ٤مرضمة٦م
قمٜمف خت٤مرضم ً٤م شم٤مُم ً٤م
- 20يٕمتةةؼم ٟمٍمة أسمةةق زيةةد يمةةؾ ٟمةةص (شم٤مرخي ّٞمة٤م) ،ويمةةؾ ىمةةرا ة ًمٚمةةٜمص ٟمققمةة٤م ُمةةـ
(اًمت٠مويؾ) طمتك اًم٘مرا ات اًمتل ٓ شمٚم٘مةل سمة٤مٓ ًمٚمٛمتٚم٘مةل أو اعمٗمنة ،سمةؾ شمريمةز قمةغم اًمةٜمص
واعم١مًمػ سمِمٙمؾ شم٤مم ،وًمٙمـ ﻫذه اًمت٠مويٚمٞم٦م يمام يٕمت٘مد أسمق زيد شمٌ٤مًمغ أطمٞم٤مٟم٤م إمم طمةد اًمةزقمؿ
سم٢مُمٙم٤مٟمٞم٦م اًمقصقل إمم (اعمٕمٜمك اًمت٤مرخيل) إصكم ًمٚمكدث أو ًمٚمقصمٞم٘م٦م واًمٜمص وﻫذا قمٜمده
ُمتٕمذر.
إن شم٠مويٚمٞم٦م أسمق زيد اًمتل شم٘مقم قمغم اٟمٗمت٤مح اعمٕمٜمك ٓ شم٘مٌؾ ﻫذا اًمرأي اًمةذي يةدقمل
اعمقوققمٞم٦م طمتةك وإن ووةٕمتف اًمًةٚمٓم٦م ذم دائةرة آﻫةتامم واإلضمةاللٕ ،ن ﻫةذا اًمةرأي
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يّم٤مدم قمٜمده (اًمت٠مويؾ) سمٗمْم٤م اشمف اعمتًٕم٦م واًمذي سمدأ يؽماضمع ويؽماضمع ُمٕمف سمةٜمٗمس اًم٘مةقة
ُمٗمٝمقم اٟمٗمت٤مح اعمٕمٜمك اًمديٜمل ٓؾمتٞمٕم٤مب ُمتٖمػمات اًمزُم٤من واعمٙم٤من .وسمًٌ٥م ﻫذا اًمؽماضمع
واًمٖمٞم٤مب يًقد ظمٓم٤مب اإلؾمالم (اًم ٤مسم٧م اعمٕمٜمك) اعمٓمٚمؼ اًمدًٓم٦م.
- 22وُمـ اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل أوصٚمٜم٤م إًمٞمٝم٤م اًمٌك٨م أن دور اعمتٚم٘مل يتٕمدى يمقٟمف ُمٜمٗمٕمال
ُمت٠مصمرا سمجامًمٞم٦م اًمٚمٖم٦م أو سمكج٦م اًمؼمﻫ٤من اًمةذي ضمة٤م ت سمةف اًمٚمٖمة٦م 6وسمٞمٜمة٤م أن ؿمةٞمخ اإلؾمةالم
ىمد دم٤موز ﻫذا آٟمٗمٕم٤مل قمٜمد اعمتٚم٘مل طمٞم٨م ضمٕمؾ طمْمةقر اعمتٚم٘مةل يتٕمةدى آٟمٗمٕمة٤مل
سمام يًٛمٕمف ،إمم ومٝمؿ اًمٜمص وشمِمٙمٚمف ذم إٟمِم٤م اخلٓم٤مب وذًمةؽ طمةلم ضمٕمةؾ اًمٕمة٤مدة حـمة٤م
ًمٚمتقاصؾ اًمٚمٖمقي سملم اعمتٙمٚمؿ واعمتٚم٘مل.
- 21يمام اٟمتٝمك اًمٌكة٨م إمم إصمٌة٤مت شمٜمة٤مىمض ٟمٍمة أسمةق زيةد ذم ُمقىمٗمةف ُمةـ اًم٘مةرآن
اًمٙمريؿ واوٓمراسمف ومٞمف ،ومتٍمحيف سم ٌقت اًمٜمص يٜم٤مذم شمٓمٌٞم٘م٤مشمف 6وذًمؽ سمًٌ٥م شمٌٜمٞمةف عمةٜمٝم٩م
اًمت٤مرخيٞمةة٦م ومٛمةةـ ي٘مةةقل سمت٤مرخيٞمةة٦م اًمةةٜمص يٚمزُمةةف ٟمٗمةل اًم٘مداؾمةة٦م قمٜمةةف وُمةةـ صمةةؿ قمةةدم اًم٘مٓمةةع
سمٛمرضمٕمٞمتف ًم٘م٤مئٚمف.
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التوصيــــــــــات
وذم اخلتةة٤مم وم٘مةةد اٟمتٝمةةك اًمٌكةة٨م إمم سمٕمةةض اًمتقصةةٞم٤مت اًمتةةل يةةرى اًمٌ٤مطمةة٨م أهٞمةة٦م
اإلؿم٤مرة إًمٞمٝم٤م وﻫل يم٤مًمت٤مزم:
 -2إٟمِم٤م ُمريمز خمتص ذم شمرمج٦م إقمامل احلدي ٦م اًمتل أًمٗمٝم٤م اعمٝمتٛمقن سم٤مًمٚمً٤مٟمٞم٤مت
وإٟمٔمٛم٦م اعمٕمرومٞم٦م ،واًمدراؾم٤مت اًمٜم٘مدي٦م ،وومٚمًٗم٦م اًمٚمٖم٦م ،وظمّمقصة٤م ومٚمًةٗم٤مت اًمت٠مويةؾ،
ٕن يم ػما ُمـ اًمٙمت٤مسم٤مت احلداصمٞمة٦م شمًةتٛمد ٟم٘مةدﻫ٤م ًمٚمةؽماث اإلؾمةالُمل ُمةـ إـمروطمة٤مت
اًمٖمرسمٞمةة٦م احلدي ةة٦م اعمٕمةة٤مرصة اًمتةةل مل شمّمةةؾ ُمؽممجةة٦م ًمٞمةةد اًمٜم٤مىمةةد اًمةةذي يْمةةٓمٚمع سمٜم٘مةةد ﻫةةذه
اعمِمة٤مريع اًمتةل شمًةتٝمد اًمٜمّمةقص اًمديٜمٞمة٦م ،ممةة٤م يقىمةع اًمٜم٤مىمةد ذم إؿمةٙم٤مًمٞم٦م قمةدم ُمٕمرومةة٦م
ضمذور ﻫةذه إومٙمة٤مر وُمرطمٚمٞمتٝمة٤م اًمٗمٙمرية٦م ذم اًم ٘م٤مومة٦م اًمٖمرسمٞمة٦م ،ممة٤م يٗمةقت قمٚمٞمةف إُمٙم٤مٟمٞمة٦م
شمّمقرﻫ٤م وُمـ صمؿ ٟم٘مدﻫ٤م قمٚمٛمٞم٤م ،ظمّمقص٤م وأن سمٕمض ﻫذه اعم١مًمٗم٤مت اًمٖمرسمٞمة٦م ىمةد اﻫتٛمة٧م
سمٜم٘مد اًمٙم ةػم ُمةـ ٟمٔمرية٤مت اًم٘مةرا ة وسمٞمة٤من شمٜم٤مىمْمةٝم٤م وقمةدم صةالطمٞمتٝم٤م ًمٜم٘مةد اًمٜمّمةقص
إدسمٞم٦م.
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 -1اًم ٘مٞم٤مم سمدراؾم٤مت ُمًتٗمٞمْمة٦م ذم آًمٞمة٤مت اًم٘مةرا ة واًمٗمٝمةؿ ظمّمقصة٤م قمٜمةد ؿمةٞمخ
اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م واإلُم٤مم اًمِم٤مـمٌل ،طمٞم٨م أن ُم٤م وصةٚم٧م إًمٞمةف اًمدراؾمة٤مت اًمٚمًة٤مٟمٞم٦م ذم
قمالىم٦م اعمتٚم٘مل سم٤مًمٜمص ىمد ؾمةٌ٘مٝمؿ إًمٞمٝمة٤م ؿمةٞمخ اإلؾمةالم واإلُمة٤مم اًمِمة٤مـمٌل وهمػمهة٤م ُمةـ
ظمةةةالل طمةةةدي ٝمؿ قمةةةـ اًمٕمالىمةةة٦م سمةةةلم اعمةةةتٙمٚمؿ واعمتٚم٘مةةةل ويمةةةقن (اًمٕمةةة٤مدة) و(اعمٕمٝمةةةقد)
و(اعمتداول) و(اًمً٤مئد) مت ؾ أهٞم٦م ذم ًمٖم٦م اًمتقاصؾ سملم اًمةٜمص واعمتٚم٘مةل ُمةـ أضمةؾ ومٝمةؿ
اعمٕمٜمك.
 -4يمةةام أويص ـمةةالب اًمدراؾمةة٤مت اًمٕمٚمٞمةة٤م ذم ُمرطمٚمةة٦م اًمةةديمتقراه ذم امج٤مُمٕمةة٤مت
اًمًٕمقدي٦م سمتٌٜمل ُمنموع يٕمٜمك سم٤مًمت٠مؾمٞمس ًمة(ٟمٔمري٦م اعمٕمٜمك) ُمـ ظمالل اًمؽماث اإلؾمالُمل،
وشم٘مديؿ رؤي٦م واوك٦م ًمٜمٔمري٦م اًمتٗمًػم اإلؾمالُمل وٟم٘م٤مط آًمت٘م٤م وآظمتال سمٞمٜمٝم٤م وسملم
اًمٜمٔمريةة٤مت اًمٖمرسمٞمةة٦م اعمٝمتٛمةة٦م سمةة٤مًمٜمص وُمّمةةدره وُمتٚم٘مٞمةةف ،ظمّمقصةة٤م اًمتةةل شمٌٜمةة٧م اًم٘مةةقل
سمة(ٓهن٤مئٞم٦م اعمٕمٜمك).
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انقارع 7:

808

(ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ )

نقًاٌ67:

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ)

اإلخ ص6 :

883

(ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ )

37

(ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ انقصض16:
ﮀ ﮁ)

زقه
الطْزٗ

(ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ)
(ﯢ ﯣ ﯤﯥ)
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الصفح٘

403

232

413
34
31
412
200
200
105
414
435
144
231
14
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الفوـــــارس

فوزس األحادٍح النبٌٍْ
و

طسف احلدٓح

الصفح٘

 3002حبث
 002حبث
 2حبث

 2إذا اضمتٝمد احل٤ميمؿ وم٠مص٤مب ومٚمف أضمران وإذا اضمتٝمد احل٤ميمؿ وم٠مظمٓم٠م ومٚمف أضمر

442

 1إئٛم٦م ُمـ ىمريش ...

415

 4اًمرقمد ُمٚمؽ ُمقيمؾ سم٤مًمًك٤مب.....

444

اًمّمك ٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ ًمق شمٕمٚمٛمةقا قمنمة آية٤مت مل يتج٤موزوﻫة٤م طمتةك
3
يتٕمٚمٛمقا ُمٕمٜم٤مﻫ٤م ويٕمٛمٚمقا هب٤م

434

 1اًم٘مرآن سملم دومتل اعمّمكػ ٓ يٜمٓمؼ وإٟمام يتٙمٚمؿ سمف اًمرضم٤مل

42

 2اًم٘مْم٤مة صمالصم٦م ىم٤موٞم٤من ذم اًمٜم٤مر وىم٤مض ذم امجٜم٦م.....
٤من ِ
 3إن ُمـ اًمٌٞم ِ
ًمً ْك ًرا
ََ

442
223

 4أٟمتؿ أقمٚمؿ سمِم١مون دٟمٞم٤ميمؿ

413

 5إٟمام إقمامل سم٤مًمٜمٞم٤مت وإٟمام ًمٙمؾ اُمرئ ُم٤م ٟمقى

111

 20أﻫق اًمقطمل أم اًمرأي واعمِمقرة...

413

 22أيام اُمرأة ٟمٙمك٧م ٟمٗمًٝم٤م سمٖمػم إذن وًمٞمٝم٤م ومٜمٙم٤مطمٝم٤م سم٤مـمؾ.....

33

 21طمدي٨م اًم٘مٝم٘مٝم٦م ذم اًمّمالة

412

 24طمدي٨م اًمٜمٌٞمذ ذم اًمًٗمر

412

 23طمدي٨م ؾمكر اًمٜمٌل 

443

 21طمرو اًم٘مرآن ذم اًمٚمقح اعمكٗمقظ احلر ُم ؾ ضمٌؾ ىم٤م
َُ 22م ْـ يم ََذ َب َقم َكم ُُم َت َٕم مٛمدً اَ ،وم ْٚم َٞم َت ٌَ َّق ْأ َُم ْ٘م َٕمدَ ُه ُِم َـ اًمٜم ِ
َّ٤مر
َّ
 23ي٘م٤مل مجٝمٜمؿ :ﻫؾ اُمتألت ،وشم٘مقل ﻫؾ ُمـ ُمزيد.....

155
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فوزس الرتادـــه
و

اضه العلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه

الصفح٘

 3002حبث
 002حبث
 2حبث

 2أسمق قمٌٞمدة ُمٕمٛمر سمـ اعم ٜمك اًمتٞمٛمل

12

 1اضمٜم٤مشمس ضمقًمد شمًٞمٝمر

10

 4أدُمقٟمد ﻫقهل

252

 3إريؽ ﻫػمش

134

 1آٓن شمقريـ

123

 2اًمٓمٞم٥م اًمتٞمزيٜمل

212

 3اُمؼمشمق إيٙمق

103

 4أُملم اخلقزم

11

 5إيامٟمقيؾ يم٤مٟم٧م

202

 20سمقل ريٙمقر

23

 22شمػمي ومراٟمًٞمس اجيٚمتقن

233

 21ضم٤مسمر أمحد قمّمٗمقر

203

 24ضم٤مسمر سمـ طمٞم٤من سمـ قمٌد اهلل إزدي

250

 23ضم٤مداُمر

41

 21ضم٤م دريدا

253

 22ضم٤من سمقل ؿم٤مرل ايامرد ؾم٤مرشمر

253

 23ضمقرج ُمقٟم٤من

253

 24ضمقرج ويٚمٝمٚمؿ ومريدريؽ ﻫٞمجؾ

44

 25ضمقن ضم٤م راٟمٙملم همقدي

421

 10ضمقٟم٤مصم٤من يمٚمر

51

 12ضمٞمٛمس سمٞمتل

132
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الصفح٘

 3002حبث
 002حبث
 2حبث

 11طم٤مزم سمـ حمٛمد سمـ طمًـ اًم٘مرـم٤مضمٜمل

230

 14طمًـ طمٜمٗمل طمًٜملم

44

 13روسمػم هم٤مٟمؿ

121

 11رودًمػ يم٤مرٟم٤مب

251

 12روٓن سم٤مرت

232

 13ريٜمٞمف ديٙم٤مرت

201

 14زيمل ٟمجٞم٥م حمٛمقد

42

 15ؾمٝمؾ سمـ قمٌد اهلل سمـ يقٟمس اًمتًؽمي

250

 40ؾمٞمد ىمٓم٥م سمـ إسمراﻫٞمؿ

41

 42ؿمٙمري حمٛمد قمٞم٤مد

11

 41ـم٤مﻫر سمـ قمكم سمـ سمٚم٘م٤مؾمؿ احلداد

222

 44قمٌد اًم٘م٤مﻫر سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ حمٛمد امجرضم٤مين

44

 43قم امن سمـ ضمٜمل اعمقصكم

212

 41قمكم أمحد ؾمٕمٞمد إؾمؼم (أدوٟمٞمس)

45

 42قمكم سمـ طمًـ سمـ أمحد قمٌد اًمرازق

42

 43قمكم طمرب

20

 44ومرديٜم٤من دي ؾمقؾمػم

211

 45ومريديؽ ٟمٞمتِمف

253

 30ىم٤مؾمؿ حمٛمد أُملم

222

 32يمٚمقد ًمٞمٗمل ؿمؽماوس

211

ً 31مقومٞمغ ومجٜمِمت٤ميـ

251

ً 34مقي آًمتقؾمػم

30

ُ 33م٤مرشمـ ﻫٞمدضمر

44
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الصفح٘

 31حمٛمد أمحد ظمٚمػ اهلل

11

 32حمٛمد أريمقن

43

 33حمٛمد اعمّمٌ٤مطمل

103

 34حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر اسمـ اًمزسمػم اًم٘مري

14

 35حمٛمد سمـ قمٌد اهلل سمـ ُمنة سمـ ٟمجٞم امجٌكم

250

 10حمٛمد سمـ قمكم سمـ احلًـ سمـ سمنم اًمؽمُمذي

250

 12حمٛمد قم٤مسمد امج٤مسمري

24

 11حمٛمد قمٌده سمـ طمًـ ظمػم اهلل

11

 14حمٛمد قمامرة ُمّمٓمٗمك قمامرة

42

ُ 13م٘م٤مشمؾ اسمـ ؾمٚمٞمامن سمـ سمِمػم إزدي

10

 11ﻫٞمٚمٛمٝمقًمتز ومقن ﻫػمُم٤من

201

 12ويٚمٞم٤مم ضمراﻫ٤مم ؾمٛمٜمر

421

 13حيٞمك سمـ زي٤مد سمـ قمٌد اهلل اًمديٚمٛمل (اًمٗمرا )

12

 3002حبث
 002حبث
 2حبث
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فوزس املصطلحات
و

الللنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ٘

الصفح٘

 3002حبث
 002حبث
 2حبث

 2اإلسمًتٞمٛمقًمقضمٞم٤م

103

 1اؾمتج٤مسم٦م اًم٘م٤مرئ

24

 4آؾمت٘مرا

201

 3إؾمٓمقرة

34

 1اإلؿم٤مرات

200

 2آٟم روسمقًمقضمٞم٤م

140

 3اٟمٓمقًمقضمٞم٤م

34

 4إيديقًمقضمٞم٤م

42

 5اًمٌٜمٞمقي٦م

50

 20اًمتٗمٙمٞمؽ /اًمت٘مقيض

140

 22ضمدًمٞم٦م ﻫٞمجٚمٞم٦م

133

 21دي٤مًمٙمتٞمؽ

142

 24اًمذاشمٞم٦م

52

 23اًمًقؾمٞمقًمقضمٞم٤م

224

 21اًمًٞمٛمٞمقـمٞم٘م٤م

223

 22اًمٗمٙمر اارُميس اًمٖمٜمقيص

102

 23اًمٗمٞمٜمقُمٞمٜمقًمقضمٞم٤م

252

ً 24مقهمقس

145

 25اعم ٞمقًمقضمٞم٤م

50

 10اعمٜمٝم٩م إريمٞمقًمقضمل

224

 12اعمقوققمٞم٦م

51
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الفوـــــارس

الصفح٘

ٟ 11مٔمري٦م آؾمت٘مٌ٤مل

42

ٟ 14مٔمري٦م ُمقت اعم١مًمػ

24

 3002حبث
 002حبث
 2حبث
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فوزس املصادر ًاملزادع
* القزآن الكزيه (جم ينزن وع ).
( )2أسمًتٛمقًمقضمٞم٤م اعمٕمٜمك واًمقضمقد ،ؾم٤مُمل أدﻫؿُ ،مريمز اإلٟمام اًم٘مةقُمل (سمةػموت ً -مٌٜمة٤من)
سمدون شم٤مريخ.
( )1آدم٤مه اًمٕم٘مكم ذم اًمتٗمًػم دراؾم٦م ذم ىمْمٞم٦م اعمجة٤مز قمٜمةد اعمٕمتزًمة٦مٟ ،مٍمة أسمةق زيةد .اعمريمةز
اًم ٘م٤مذم اًمٕمري ،اًمدار اًمٌٞمْم٤م  -اعمٖمرب ،اًمٓمٌٕم٦م اًمً٤مدؾم٦م 1002م
( )4اإلشم٘م٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن ،اًمًٞمقـمل ،دار اًمٙمت٤مب اًمٕمري ؾمٜم٦م 2325ﻫة
( )3أطمٙم٤مم اًم٘مرآنً ،مٚمِم٤مومٕمل ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  -سمػموت  ،2300 -حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمٖمٜمل
قمٌد اخل٤مًمؼ.
( )1اإلطمٙم٤مم ذم أصقل إطمٙم٤مم ،اسمـ طمةزم دار احلةدي٨م  -اًم٘مة٤مﻫرة 2303 -ﻫةة ،اًمٓمٌٕمة٦م
إومم.
( )2اإلرؿم٤مد إمم ىمقاـمع إدًم٦م ذم أصقل آقمت٘م٤مد ،إُم٤مم احلرُملم امجقيٜمل ،حت٘مٞمؼ أؾمٕمد متٞمؿ
 3002حبث
 002حبث
 2حبث

ُم١مؾمً٦م اًمٙمت٥م اًم ٘م٤مومٞم٦م سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م إومم 2301ﻫة.
( )3أزُم٦م اًمٜمص ذم ُمٗمٝمقم اًمٜمص قمٜمةد ٟمٍمة طم٤مُمةد أسمةق زيةد ،ومريةدة زُمةرو ُمٓمٌٕمة٦م آٟمٗمةق -
سمراٟم٧م ،اعمٖمرب ،وم٤مس1001 ،م.
( )4أؾم٤مس اًمت٘مديس ،ومخر اًمديـ اًمرازي ،حت٘مٞمةؼ أمحةد طمجة٤مزي اًمًة٘م٤مُ .مٙمتٌة٦م اًمٙمٚمٞمة٤مت
إزﻫري٦م ،اًم٘م٤مﻫرة 2302ﻫة.
( )5اؾمؽماشمٞمجٞم٦م اًمتًٛمٞم٦م ذم ٟمٔم٤مم إٟمٔمٛم٦م اعمٕمرومٞم٦مُ ،مٓم٤مع صةٗمديُ ،مريمةز اإلٟمةام اًم٘مةقُمل،
سمػموت ً/مٌٜم٤من ط2542 2م.
( )20أهار اًمٌالهم٦م ًمٕمٌد اًم٘مة٤مﻫر امجرضمة٤مين ،حت٘مٞمةؼ حمٛمةقد ؿمة٤ميمرُ ،مٙمتٌة٦م اخلة٤مٟمجل اًمٓمٌٕمة٦م
إومم2552 ،م.
( )22إؾمام واًمّمٗم٤مت ،اًمٌٞمٝم٘مل ،شم٘مديؿ ُم٘مٌؾ اًمقادقملُ ،مٙمتٌ٦م اًمًقادي ًمٚمتقزيع.
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( )21إؿمةةٙم٤مًمٞم٤مت اًم٘مةةرا ة وآًمٞمةة٤مت اًمت٠مويةةؾٟ ،مٍم ة أسمةةق زيةةد ،اعمريمةةز اًم ٘مةة٤مذم اًمٕمةةري ،اًمةةدار
اًمٌٞمْم٤م  -اعمٖمرب اًمٓمٌٕم٦م اًم ٤مُمٜم٦م 1004م.
( )24أصةةقل اًمةةديـ ،قمٌةةد اًم٘مةة٤مﻫر اًمٌٖمةةدادي ،دار اًمٙمتةة٥م اًمٕمٚمٛمٞمةة٦م سمةةػموت ،اًمٓمٌٕمةة٦م اًم ٤مًم ةة٦م
2302ﻫة .
( )23آقمتّم٤مم ،أسمق إؾمك٤مق اًمِم٤مـمٌل ،اعمٙمتٌ٦م اًمتج٤مري٦م اًمٙمؼمى ُ -مٍم.
( )21إقمالم اعمقىمٕملم قمـ رب اًمٕم٤معملم ،اسمـ اًم٘مٞمؿ راضمٕمف ـمف قمٌد اًمرؤو ؾمٕمد ،دار امجٞمةؾ
سمػموت .12/2
( )22إقمالم ،ظمػم اًمديـ اًمزريمكم دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم ،اًمٓمٌٕم٦م اخل٤مُمً٦م1001م .
( )23اإلعم٤مع ًمٚم٘م٤ميض قمٞم٤مض ،دار اًمؽماث  /اعمٙمتٌ٦م اًمٕمتٞم٘م٦م  -اًم٘م٤مﻫرة  /شمقٟمس 2435 -ﻫة -
2530م ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم ،حت٘مٞمؼ :اًمًٞمد أمحد ص٘مر.
( )24إم ،حمٛمد سمـ إدريس اًمِم٤مومٕمل أسمق قمٌد اهلل ،دار اعمٕمروم٦م  -سمةػموت  ،2454 -اًمٓمٌٕمة٦م
اًم ٤مٟمٞم٦م.
( )25اإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل وشم٠مؾمٞمس إيديقًمقضمٞم٦م اًمقؾمٓمٞم٦مٟ ،مٍم أسمق زيد ،اعمريمز اًم ٘م٤مذم اًمٕمري،
اًمدار اًمٌٞمْم٤م اعمٖمرب اًمٓمٌٕم٦م إومم1003م .
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( )10إٟمِم٤مد اعمٜم٤مديُ ،م٤مرشمـ ﻫٞمدضمر ،شمرمج٦م :سمً٤مم طمج٤مر ،اعمريمز اًم ٘م٤مذم اًمٕمري ،اًمدار اًمٌٞمْم٤م
2553م.
( )12اإلٟمّم٤م ذم اًمتٜمٌٞمف قمغم اعمٕمة٤مين وإؾمةٌ٤مب اًمتةل أوضمة٥م آظمةتال سمةلم اعمًةٚمٛملم ذم
آرائٝمؿٕ ،ي حمٛمد قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمةـ اًمًةٞمد آٟمدًميسة اًمٌٓمٚمٞمةق

حت٘مٞمةؼ اًمةديمتقر

حمٛمةةد روةةقان اًمدايةة٦م ـمٌٕمةة٦م :دار اًمٗمٙمةةر ط2303 4ﻫةةة2543-م اعمّمةةدرُ :مٙمتٌةة٦م
اعمّمٓمٗمك.
( )11اإلٟمّم٤م ومٞمام جي٥م اقمت٘م٤مده وٓ جيقز امجٝمؾ سمف ،اًم٘م٤ميض أسمق سمٙمر اًمٌ٤مىمالين ،حت٘مٞمؼ حمٛمد
زاﻫد اًمٙمقصمري ،اعمٙمتٌ٦م إزﻫري٦م ًمٚمؽماث2324 ،ﻫة .
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( )14اٟمٓمقًمقضمٞم٤م اًمٚمٖم٦م قمٜمد ُم٤مرشمـ ﻫٞمدضمر ،إسمراﻫٞمؿ أمحد ،اًمدار اًمٕمرسمٞم٦م ٟم٤محونُ ،مٜمِمةقرات
آظمتال  ،امجزائر ،اًمٓمٌٕم٦م إومم 1004م .
( )13اهنٞم٤مر اًمِمٞمققمٞم٦م أُم٤مم اإلؾمالم د  /ؾمٕمد اًمديـ اًمًٞمد ص٤مًم دار إرىمؿ 2551م.
( )11اًمٌ٤مقم٨م احل ٞم٧م حح اظمتّم٤مر قمٚمقم احلدي٨م ٓسمـ يم ةػم ،حت٘مٞمةؼ اًمِمةٞمخ أمحةد ؿمة٤ميمر،
ُمٙمتٌ٦م اعمٕم٤مر  ،اًمري٤مض اًمٓمٌٕم٦م إومم2302 ،ﻫة.
( )12اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ٓسمـ يم ػم جمٛمققم٦م حم٘م٘ملم ،دار اًمري٤من ًمٚمؽماث ،اًمٓمٌٕم٦م إومم 2304ﻫة
( )13اًمٌدع ،اسمـ وو٤محُ ،مٙمتٌ٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،اًم٘م٤مﻫرة.
( )14اًمؼمﻫ٤من ذم قمٚمقم اًم٘مةرآن ،حمٛمةد سمةـ هبة٤مدر اًمزريمٌمة ،دار اعمٕمرومة٦م ،سمةػموت 2452ﻫةة
حت٘مٞمؼ ،حمٛمد أسمق اًمٗمْمؾ إسمراﻫٞمؿ.
( )15سمٜمٞم٦م اًمٕم٘مؾ اًمٕمري ،حمٛمد قم٤مسمد امج٤مسمري ،اعمريمز اًم ٘م٤مذم اًمٕمةري ،سمةػموت اًمٓمٌٕمة٦م اًم ٤مٟمٞمة٦م،
2552م .
( )40شم٤مريخ اسمـ ظمٚمدون ـمٌٕم٦م دار اًمٗمٙمر  -سمػموت ،حت٘مٞمؼ ظمٚمٞمؾ ؿمك٤مدة.
( )42شم٤مريخ اًمٓمؼمي ،ـمٌٕم٦م دار اًمؽماث سمػموت .
( )41شم٤مريخ اًمٗمٚمًٗم٦م احلدي ٦م ًمٞمقؾمػ يمرمُ ،مٙمتٌة٦م اًمدراؾمة٤مت اًمٗمٚمًةٗمٞم٦م ،اًمٓمٌٕمة٦م اخل٤مُمًة٦م،
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سمدون شم٤مريخ.
( )44شم٤مريخ سمٖمداد ،أمحد سمـ قمكم اخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت.
( )43شم٤مرخيٞم٦م اًمٗمٙمر اًمٕمري اإلؾمالُمل ،حمٛمةد أريمةقن ،شمرمجة٦م ﻫ٤مؿمةؿ صة٤مًم  ،اعمريمةز اًم ٘مة٤مذم
اًمٕمري ،اًمٓمٌٕم٦م اًم ٤مًم ٦م 2554م.
( )41اًمت٠مويؾ سملم اًمًٞمٛمٞم٤مئٞم٤مت واًمتٗمٙمٞمٙمٞم٦م ،اُمؼمشمق ايٙمق شمرمج٦م ؾمٕمٞمد سمـ يمراد ،اعمريمز اًم ٘م٤مذم
اًمٕمري ،اًمدار اًمٌٞمْم٤م  ،اًمٓمٌٕم٦م اًم ٤مٟمٞم٦م 1003 ،م.
( )42اًمت٠مويؾ واًمت٠مويؾ اعمٗمرط ،اُمؼمشمق ايٙمةق ،شمرمجة٦م ٟمة٤مرص احلٚمةقاين ،ااٞماة٦م اًمٕم٤مُمة٦م ًم٘مّمةقر
اًم ٘م٤موم٦م اًمٓمٌٕم٦م إومم2552 ،م.
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( )43شم٠مويالت وشمٗمٙمٞمٙم٤مت ،ومّمقل ذم اًمٗمٙمر اًمٕمري اعمٕمة٤مرص ،حمٛمةد ؿمةقىمل اًمةزيـ ،اعمريمةز
اًم ٘م٤مذم اًمٕمري ،اعمٖمرب ،اًمٓمٌٕم٦م إومم 1001م.
( )44شمٌٞملم يمذب اعمٗمؽمي ومٞمام ٟمً٥م إمم اإلُم٤مم أي احلًـ إؿمٕمري ٕي اًم٘م٤مؾمؿ سمـ قمً٤ميمر،
دار اًمٗمٙمر ،اًمٓمٌٕم٦م اًم ٤مٟمٞم٦م2445ﻫة.
( )45حتةةقٓت اًمٗمٙمةةر اًمٗمٚمًةةٗمل اعمٕمةة٤مرص أؾمةةاٚم٦م اعمٗمٝمةةقم واعمٕمٜمةةك واًمتقاصةةؾ ،قمٌةةد اًمٕمزيةةز
سمٚمٕم٘مرورُ ،مٜمِمقرات آظمتال  ،امجزائر ،اًمٓمٌٕم٦م إومم 1005م.
( )30اًمؽماث واًمتجديد ،طمًـ طمٜمٗمل ،ويم٤مًم٦م إﻫرام ًمٚمتقزيع ،اًمٓمٌٕم٦م إومم 2554م.
( )32شمٕمٌػم اًمّمقر ،وو٤مح حارة اعمريمز اًم ٘م٤مذم اًمٕمري ،اًمٓمٌٕم٦م إومم 2550م.
( )31اًمتٕمريٗم٤مت ،امجرضم٤مين ُمٙمتٌ٦م ًمٌٜم٤من ،ط 2541م.
( )34اًمتٗمًػم اًمٙمٌػم أو ُمٗم٤مشمٞم اًمٖمٞم٥م ،ومخر اًمديـ اًمرازي ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  -سمػموت -
2312ﻫة 1000 -م ،اًمٓمٌٕم٦م إومم.
( )33اًمتٗمًػم اعم٤مريميس ًمإلؾمالم ،حمٛمد قمامرة ،دار اًمنموق ،اًمٓمٌٕم٦م إٔومم 2552م.
( )31اًمتٗمٙمػم ذم زُمـ اًمتٙمٗمػم ود امجٝمؾ واًمزيػ واخلراوم٦مٟ ،مٍم أسمةق زيةد ،اًمٓمٌٕمة٦م اًم ٤مٟمٞمة٦م،
ُمٙمتٌ٦م ُمدسمقزم ،اًم٘م٤مﻫرة.
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( )32اًمتٗمٙمٞمٙمٞم٦م دراؾم٦م ٟم٘مدي٦م ،سمػم زيام ،شمرمج٦م أؾم٤مُم٦م احل٤مج ،اعم١مؾمً٦م امج٤مُمٕمٞم٦م ًمٚمدراؾم٤مت
واًمٜمنم ،سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م إومم2552 ،م.
( )33شم٘مٞمٞمد اًمٕمٚمؿً ،مٚمخٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي ،دارإطمٞم٤م اًمًٜم٦ماًمٜمٌقي٦م ،سمدون شم٤مريخ ـمٌٕم٦م.
( )34متٝمٞمد ًمٚمٗمٚمًٗم٦م حمٛمقد محدي زىمزوق ،دار اعمٕم٤مر اًمٓمٌٕم٦م اخل٤مُمً٦م2445ﻫة.
( )35شمقوٞم إومٙم٤مر عمٕم٤مين شمٜم٘مٞم إٟمٔمة٤مر ،حمٛمةد سمةـ إؾمةامقمٞمؾ إُمةػم احلًةٜمل اًمّمةٜمٕم٤مين
اعمٙمتٌ٦م اًمًٚمٗمٞم٦م  -اعمديٜم٦م اعمٜمقرة ،حت٘مٞمؼ :حمٛمد حمل اًمديـ قمٌد احلٛمٞمد.
( )10أوﻫ٤مم ُم٤م سمٕمد احلداصمف  ,شمػمي اجيٚمتقن ،شمرمجة٦م ُمٜمةل طم٤مُمةد ؾمةالم  -دار احلةقار ًمٚمٜمنمة
واًمتقزيع 1002 ،م.

415

نصز أبو سيد ومنوذى يف التعامل مع الرتاخ (دزاض٘ حتلٔلٔ٘ ىكدٓ٘)

الفوـــــارس

( )12شمٞمًػم اًم٘مقاقمد اعمٜمٓم٘مٞم٦م حح اًمرؾم٤مًم٦م اًمِمٛمًٞم٦م د  /حمٛمد ؿمةٛمس اًمةديـ إسمةراﻫٞمؿ ؾمة٤ممل
ُمٓمٌٕم٦م طمً٤من سم٤مًم٘م٤مﻫرة 2302ﻫة.
( )11ضم٤مُمع اًمٌٞم٤من قمـ شم٠مويؾ آي اًم٘مرآن ،حمٛمد سمةـ ضمريةر اًمٓمةؼمي ،دار اًمٗمٙمةر  -سمةػموت –
2301ﻫة.
( )14احلداصم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ُمقاىمػ وأومٙم٤مر (اًمٗمٙمر اًمٕمري سملم وقمل اًمذات وﻫٞمٛمٜمة٦م أظمةر) حمٛمةد
ؾمٕمٞمد ـم٤مًم٥م إﻫ٤مزم ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم ،دُمِمؼ ،اًمٓمٌٕم٦م إومم 1004م .
( )13طمّم٤مر اًمزُمـ ،طمًـ طمٜمٗملُ ،مٜمِمقرات آظمتال اًمٓمٌٕم٦م إومم 1003م.
( )11احلٚم٘م٦م اًمٜم٘مدي٦م ،إدب واًمت٤مريخ واارُمٜمٞمقـمٞم٘م٤م اًمٗمٚمًةٗمٞم٦م ،ديٗمٞمةد يمةقزٟمز ﻫةقى شمرمجة٦م
ظم٤مًمدة أمحد ،اعمنموع اًم٘مقُمل ًمٚمؽممج٦م ،اًم٘م٤مﻫرة ،قمدد  504اًمٓمٌٕم٦م إومم 1001م.
( )12احلٞمقانٕ ،ي قم امن قمٛمرو سمـ سمكر امجة٤مطمظ ،حت٘مٞمةؼ قمٌةد اًمًةالم ﻫة٤مرون ،دار إطمٞمة٤م
اًمؽماث اًمٕمري ،سمػموت ًمٌٜم٤من ،اًمٓمٌٕم٦م اًم ٤مًم ٦م2444 ،ه 2525م.
( )13ظمراوم٦م اعمٞمت٤مومزي٘م٤م ًمزيمل ٟمجٞم٥م حمٛمقداًم٘م٤مﻫرة2514م.
( )14اخلّم٤مئص ،اسمـ ضمٜمل ،حت٘مٞمؼ اًمِمٞمخ اًمٜمج٤مر ،دار اًمٙمت٥م اعمٍمي٦م 2522 ،م.
( )15اخلٓم٤مب اًمديٜمل رؤي٦م ٟم٘مدي٦م"ٟ ،،مٍم أسمق زيد ،ؾمٚمًٚم٦م دراؾم٤مت إؾمالُمٞم٦م ،دار اعمٜمتخة٥م
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اًمٕمري سمػموت ،ط ،2س 2321ﻫة2551 -م.
( )20اخلٓم٤مب واًمت٠مويؾٟ ،مٍم أسمقزيد ،اعمريمز اًم ٘م٤مذم اًمٕمري ،اًمٓمٌٕم٦م اًم ٤مًم ٦م ةة 1004م.
( )22مخًقن قم٤معم٤م اضمتامقمٞم٤م أؾم٤مؾمٞم٤م (اعمٜمٔمرون اعمٕم٤مرصون) ضمةقرج ؾمةٙمقت ،شمرمجة٦م حمٛمةقد
حمٛمةةد طمٚمٛمةةلُ ،مراضمٕمةة٦م ضمٌةةقر ؾمةةٕمٗم٤من ،اًمٓمٌٕمةة٦م إومم ،اًمِمةةٌٙم٦م اًمٕمرسمٞمةة٦م ًمألسمكةة٤مث
واًمٜمنم ،سمػموت 1005م.
( )21دراؾم٤مت ذم اًمٗمٚمًٗم٦م احلدي ٦م .د /حمٛمقد محدي زىمزوق .اًمٓمٌٕم٦م اًم ٤مًم ة٦م ،اًم٘مة٤مﻫرة :دار
اًمٗمٙمر اًمٕمري2323 ،ﻫة.
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( )24در شمٕم٤مرض اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ ،شم٘مل اًمديـ أمحد سمـ قمٌد اًمًالم سمـ قمٌةد احلٚمةٞمؿ سمةـ قمٌةدا
ًمًالم سمـ شمٞمٛمٞم٦م :دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  -سمػموت 2323 -ﻫة 2553 -م ،.حت٘مٞمؼ :قمٌةد
اًمٚمٓمٞمػ قمٌد اًمرمحـ.
( )23دٓئؾ اًمٜمٌقة ،اًمٌٞمٝم٘مل ،ـمٌٕم٦م دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م.
( )21دًمٞمؾ اًمٜم٤مىمد إدي دُ .مٞمج٤من اًمرويكم ،د .ؾمٕمد اًمٌ٤مزقمل .اعمريمةز اًم ٘مة٤مذم اًمٕمةري ،اًمةدار
اًمٌٞمْم٤م  ،اًمٓمٌٕم٦م اًمراسمٕم٦م 1001م.
( )22دوائر اخلق  :ىمرا ة ذم ظمٓم٤مب اعمرأةٟ ،،مٍم أسمةق زيةد ،اًمةدار اًمٌٞمْمة٤م  :اعمريمةز اًم ٘مة٤مذم
اًمٕمري ،اًمٓمٌٕم٦م اًمراسمٕم٦م1003 ،م.
( )23ذظم٤مئر إقمالق ذم حح شمرمج٤من إؿمقاق ،عمكٞمل اًمديـ اسمـ قمري ،حت٘مٞمةؼ حمٛمةد قمٌةد
اًمرمحـ اًمٙمردي ،اًم٘م٤مﻫرة2524 ،م.
( )24اًمرد قمغم إظمٜم٤مئل واؾمتكٌ٤مب زي٤مرة ظمػم اًمؼمي٦م ،اؾمؿ اعم١مًمػ :أمحد سمـ قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ
شمٞمٛمٞم٦م ،اعمٓمٌٕم٦م اًمًٚمٗمٞم٦م  -اًم٘م٤مﻫرة ،حت٘مٞمؼ :قمٌد اًمرمحـ سمـ حيٞمك اعمٕمٚمٛمل اًمٞمامين.
( )25اًمرد قمغم اعمٜمٓم٘مٞملم ،ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،دار اعمٕمروم٦م سمػموت.
( )30اًمرؾم٤مًم٦م ،حمٛمد سمـ إدريس أسمق قمٌد اهلل اًمِم٤مومٕمل ،اًم٘م٤مﻫرة  2414 -ﻫة 2545م حت٘مٞمؼ:
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أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر.
( )32رؾمة٤مًم٦م إسمٚمةٞمس إمم إظمقاٟمةف اعمٜمة٤مطمٞمس ًمٚمكةة٤ميمؿ امجِمةٛمل ،حت٘مٞمةؼ طمًةلم اعمةةدر  ،دار
اعمٜمتخ٥م اًمٕمري 2321ﻫة 2551م.
( )31رؾم٤مًم٦م أهي٤م اًمقًمد اعمك٥م ،أسمق طم٤مُمد اًمٖمةزازم ،جمٛمققمة٦م اًمرؾمة٤مئؾ ،دار اًمٙمتة٥م اًمٕمٚمٛمٞمة٦م،
سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م إومم2553 ،م.
( )34رؾم٤مئؾ امج٤مطمظٕ ،ي قم امن قمٛمرو اًمٙمٜم٤مين اعمٕمةرو سم٤ممجة٤مطمظُ ،مٓمٌٕمة٦م اًمت٘مةدم سمٛمٍمة
اًمٓمٌٕم٦م إومم.
( )33روسمػم هم٤مٟمؿ ؿم٤مقمر اعمٕمروم٦م واًمزُمـ ،وومٞمؼ همريزي ،اًمٜم٤محُ :مٙمتٌ٦م ص٤مدر1001 ،م.
( )31ؾم٤مرشمر  -ومٞمٚمٞم٥م ُم٤مًمٙمقم واشمر شمقدي  -شمرمج٦م -إُم٤مم قمٌد اًمٗمت٤مح 2540 -م.
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( )32ؾمٚمًٚم٦م إطم٤مدي٨م اًمّمكٞمكف إًمٌ٤مين ،دار اعمٕم٤مر اًمري٤مض2321 ،ﻫة.
( )33ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف ـمٌٕم٦م اعمٙمتٌ٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمتك٘مٞمؼ حمٛمد وم١ماد قمٌد اًمٌ٤مىمل.
( )34ؾمٜمـ أسمق داود ،ـمٌٕم٦م دار اًمٗمٙمرُ ،مٓمٌٕم٦م اًمري٤مض احلدي ٦م حت٘مٞمؼ حمٛمد حمٞمك اًمةديـ قمٌةد
احلٛمٞمد.
( )35ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ـمٌٕم٦م دار اًمٗمٙمر سمتك٘مٞمؼ وم١ماد قمٌد اًمٚمٓمٞمػ.
( )40ؾمٜمـ اًمدارىمٓمٜمل ،ـمٌٕم٦م ُم١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،سمػموتً ،مٌٜم٤من.
( )42اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مل ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمػموت.
( )41ؾمػم أقمالم اًمٜمٌال ًمِمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ أمحد اًمةذﻫٌل ،حت٘مٞمةؼ جمةد اًمةديـ قمٛمةر اسمةـ
همراُم٦م دار اًمٗمٙمر سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م إومم 2553م .
( )44ؾمػمة اسمـ إؾمك٤مق (يمت٤مب اًمًػم واعمٖم٤مزي) ـمٌٕم٦م دار اًمٗمٙمةر  -سمةػموت ،حت٘مٞمةؼ ؾمةٝمٞمؾ
زيم٤مر.
( )43اًمًٞمٛمٞم٤مئٞم٦م وومٚمًٗم٦م اًمٚمٖم٦مة أُمؼمشمق إيٙمقة شمرمج٦م أمحد اًمّمٛمٕمل  -اعمٜمٔمٛم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمؽممجة٦م
 1001م.( )41اًمِمذا اًمٗمٞم٤مح ُمـ قمٚمقم اسمـ اًمّمالح ،إسمراﻫٞمؿ سمـ ُمقؾمك سمةـ أيةقب اًمؼمﻫة٤من إسمٜمة٤م
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ُمٙمتٌ٦م اًمرؿمد  -اًمري٤مض  -اًمًٕمقدي٦م 2324 -ﻫةة 2554 -م ،اًمٓمٌٕمة٦م إومم ،حت٘مٞمةؼ
صالح ومتكل ﻫالل.
( )42ؿمذرات اًمذﻫ٥م ٓسمـ اًمٕمامد احلٜمٌكم ،ـمٌع ذم دار اسمـ يم ػم دُمِمؼ اًمٓمٌٕم٦م إومم 2302
  2542حت٘مٞمؼ قمٌد اًم٘م٤مدر إرٟم٤مؤوط وحمٛمقد إرٟم٤مؤوط.( )43حح إصقل اخلٛمً٦م ،اًم٘م٤ميض قمٌد امجٌ٤مر سمـ أمحد ،حت٘مٞمؼ قمٌد اًمٙمريؿ قم امنُ ،مٙمتٌ٦م
وﻫٌ٦م اًم٘م٤مﻫرة ،اًمٓمٌٕم٦م اًم ٤مٟمٞم٦م 2304ﻫة.
( )44حح اعم٘م٤مصد ،ؾمٕمد اًمديـ ُمًٕمقد سمـ قمٛمر سمـ قمٌةد اهلل اًمتٗمتة٤مزاين اًمِمة٤مومٕمل (اعمتةقرم:
354ﻫةةة) اًمٜمةة٤مح :دار اعمٕمةة٤مر اًمٜمٕمامٟمٞمةة٦م  -سم٤ميمًةةت٤من اًمٓمٌٕمةة٦م :إومم2302 ،ﻫةةة -
2542م.
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( )45حح ٟمخٌ٦م اًمٗمٙمر ذم ُمّمٓمٚمك٤مت أﻫؾ إصمر عمال قمةغم اًم٘مة٤مري" دار إرىمةؿ ً -مٌٜمة٤من،
سمػموت سمدون شم٤مريخ ،ىمدم ًمف :اًمِمٞمخ قمٌداًمٗمت٤مح أسمقهمدة ،طم٘م٘مف وقمٚمؼ قمٚمٞمف :حمٛمد ٟمزار
متٞمؿ وﻫٞم ؿ ٟمزار متٞمؿ.
( )50اًمِمٕمر واًمت٠مويؾ ،ىمةرا ة ذم ؿمةٕمر أدوٟمةٞمس قمٌةد اًمٕمزيةز سمقُمًةٝمقزم ،،أومري٘مٞمة٤م اًمنمةق،
2554م.
( )52رصاع اًمتةة٠مويالت دراؾمةة٤مت ﻫػمُمٞمٜمقـمٞم٘مٞمةة٦م ،سمةةقل ريٙمةةقر ،شمرمجةة٦م ُمٜمةةذر قمٞمةة٤مي ،دار
اًمٙمت٤مب امجديد دار ؾمقي  -سم٤مريس اًمٓمٌٕم٦م إٔومم1001 ،م
( )51اًمّمقاقمؼ اعمرؾمٚم٦م قمغم امجٝمٛمٞم٦م واعمٕمٓمٚم٦م ،أسمققمٌداهلل اسمـ اًم٘مٞمؿ امجقزي٦م ،دار اًمٕم٤مصٛم٦م -
اًمري٤مض  ،2554 - 2324 -اًمٓمٌٕم٦م :اًم ٤مًم ٦م ،حت٘مٞمؼ :د .قمةكم سمةـ حمٛمةد اًمةدظمٞمؾ اهلل،
.100/1
( )54ـمٌ٘م٤مت اًمِم٤مومٕمٞم٦م اًمٙمؼمى ٓسمـ اًمًٌٙمل .حت٘مٞمؼ حمٛمقد اًمٓمٜم٤مطمل ،قمٌةد اًمٗمتة٤مح احلٚمةق،
دار إطمٞم٤م اًمٙمت٥م اًمٕمرسمٞم٦م سمدون شم٤مريخ.
( )53ـمٌ٘مةة٤مت اعمٗمنةةيـ ًمٚمكةة٤مومظ ؿمةةٛمس اًمةةديـ اًمةةداوديُ ،مٙمتٌةة٦م وﻫٌةة٦م اًم٘مةة٤مﻫرة ،اًمٓمٌٕمةة٦م
اًم ٤مٟمٞم٦م2553م.
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( )51فم٤مﻫري٤مت اًمروح ﻫٞمجؾ ،شمرمج٦م إُم٤مم قمٌد اًمٗمت٤مح ،دار اًمتٜمقير ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم 1005م
( )52اًمٕمٌ٤مدًم٦م ،اسمـ قمري ،حت٘مٞمؼ قم٤مصؿ اًمٙمٞم٤مزم ،دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م إومم 1003م
( )53ـمقاًمع إٟمقار ُمـ ُمٓم٤مًمع إٟمٔم٤مر ًمٚم٘م٤ميض ٟمة٤مرص اًمةديـ قمٌةد اهلل سمةـ قمٛمةر اًمٌٞمْمة٤موي
حت٘مٞمؼ د  /حمٛمد رسمٞمع ضمقﻫري ،دار اإلقمتّم٤مم ،اًم٘م٤مﻫرة 2324 ،ﻫة  2554م.
( )54اًمٕمٔمٛم٦م ،اًمِمٞمخ إصٌٝم٤مين ،دار اًمٕم٤مصٛم٦م ،اًمري٤مض.
( )55اًمٕم٘مؾ اإلؾمالُمل أُم٤مم شمراث قمٍم إٟمةقار ذم اًمٖمةرب " امجٝمةقد اًمٗمٚمًةٗمٞم٦م قمٜمةد حمٛمةد
أريمقن" رون ﻫ٤مًمٞمؼم ،شمرمج٦م مج٤مل ؿمكٞمد (اًمٓمٌٕمة٦م إومم 1002 ،م) إﻫة٤مزم ًمٚمٓمٌ٤مقمة٦م
واًمٜمنم واًمتقزيع.
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( )200اًمٕمٚمامٟمٞمةةةقن واًم٘مةةةرآن اًمٙمةةةريؿ ،أمحةةةد اًمٓمٕمةةة٤من ،دار اسمةةةـ طمةةةزم ،اًمريةةة٤مض ،اًمٓمٌٕمةةة٦م
إومم2314ﻫة.
( )202اًمٗم٤مئؼ ذم أصقل اًمديـ ًمريمـ اًمةديـ حمٛمةقد سمةـ حمٛمةد اعمالمحةل اخلةقارزُمل ،حت٘مٞمةؼ د
ومٞمّمؾ سمدير قمقن ،اًم٘م٤مﻫرة 2340 ،ﻫة.
( )201ومت اًمٌ٤مري حح صكٞم اًمٌخ٤مري ٕمحد سمـ قمةكم سمةـ طمجةر أسمةق اًمٗمْمةؾ اًمٕمًة٘مالين
اًمِم٤مومٕمل ،اًمٜم٤مح :دار اعمٕمروم٦م  -سمػموت2435 ،ﻫة ،رىمؿ يمتٌف وأسمقاسمف وأطم٤مدي ف :حمٛمةد
وم١ماد قمٌد اًمٌ٤مىمل.
( )204اًمٗمتقطم٤مت اعمٙمٞم٦م ٓسمـ قمري .ااٞما٦م اعمٍمي٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٙمت٤مب 2541م.
( )203ومّمؾ اعم٘م٤مل ومٞمام سملم احلٙمٛم٦م واًمنميٕم٦م ُمـ آشمّم٤مل ،حت٘مٞمؼ حمٛمد قمامرة ،دار اعمٕمة٤مر ،
ُمٍم 2531م .
( )201وم٘مف اًمٗمٚمًٗم٦م ،ـمف قمٌد اًمرمحـ ،اعمريمز اًم ٘مة٤مذم اًمٕمةري ،اًمةدار اًمٌٞمْمة٤م اعمٖمةرب ،اًمٓمٌٕمة٦م
اًم ٤مًم ٦م 1004م.
( )202وم٘مف اعمك٤ميمامت إدسمٞم٦م واًمٗمٙمري٦م دراؾمة٦م ذم اخلٓمة٤مب واًمت٠مويةؾ ،وومة٤م ؾمةالويُ ،مريمةز
اًم٘م٤مﻫرة ًمدراؾم٤مت طم٘مقق اإلٟمً٤من ،اًمٓمٌٕم٦م إومم 1002م.
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( )203اًمٗم٘مٞمف واعمتٗم٘مفً ،مٚمخٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي دار اسمـ امجقزي  -اًمًٕمقدي٦م 2312 -ﻫة ،اًمٓمٌٕم٦م
اًم ٤مٟمٞم٦م ،حت٘مٞمؼ :أسمق قمٌدا ًمرمحـ قم٤مدل سمـ يقؾمػ اًمٖمرازي.
( )204اًمٗمٙمر اإلؾمالُمل ىمرا ة قمٚمٛمٞم٦م ،حمٛمةد أريمةقن ،اعمريمةز اًم ٘مة٤مذم اًمٕمةري  -سمةػموت اًمةدار
اًمٌٞمْم٤م ُ -مريمز اإلٟمام اًم٘مقُمل سمػموت ط اًم ٤مٟمٞم٦م 2552م ت /ﻫ٤مؿمؿ ص٤مًم .
( )205ومٚمًٗم٦م اًمت٠مويؾ ،إصقل ،اعمٌة٤مدئ ،إﻫةدا  ،ﻫة٤مٟمس همٞمةقرغ همة٤مداُمػم ،شمرمجة٦م حمٛمةد
ؿمقىمل اًمزيـ ،اعمريمز اًم ٘م٤مذم اًمٕمري ،اعمٖمرب ،اًمٓمٌٕم٦م اًم ٤مٟمٞم٦م1002 ،م 2313 /ﻫة.
( )220ومٚمًٗم٦م اًمت٠مويؾ "دراؾم٦م ذم شم٠مويؾ اًم٘مرآن قمٜمد حمل اًمةديـ اسمةـ قمةري"ٟ ،مٍمة أسمةق زيةد،
اعمريمز اًم ٘م٤مذم اًمٕمري ،اًمدار اًمٌٞمْم٤م  -اعمٖمرب ،اًمٓمٌٕم٦م اًمً٤مدؾم٦م 1003م.
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( )222ومٚمًٗم٦م ديٙم٤مرت وُمٜمٝمجف ،شم٠مًمٞمػُ :مٝمدي ومْمؾ اهلل ،اًمٓمٌٕمة٦م اًم ٤مًم ة٦م 2552م سمةػموت،
دار اًمٓمٚمٞمٕم٦م ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م واًمٜمنم.
( )221ومٜمقُمٞمٜمقًمقضمٞم٤م اًمروح ومتكل اًمٕمقٟمكم ،اعمٜمٔمٛم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمؽممج٦م1002 .،م.
( )224ومٝمؿ اًمٗمٝمؿ ُمدظمؾ إمم اارُمٜمٞمقـمٞم٘مة٤م ٟمٔمرية٦م اًمت٠مويةؾ ُمةـ أومالـمةقن إمم ضمة٤مداُمر ،قمة٤مدل
ُمّمٓمٗمك ،دار اًمٜمٝمْم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ،سمػموت اًمٓمٌٕم٦م إومم.
( )223ذم اًمتّمق اعم٘م٤مرن ُمالطمٔم٤مت ُمٜمٝمجٞم٦م ،قمروم٤من قمٌةد احلٛمٞمةد ،جمٚمة٦م إؾمةالُمٞم٦م اعمٕمرومة٦م،
أُمريٙم٤م قمدد 1003 ،42م.
( )221ذم ُمٕمروم٦م اًمٜمص دراؾم٤مت ذم اًمٜم٘مد إدي طمٙمٛم٧م صٌ٤مغ احلٙمةٞمؿ ،سمةػموت دار أومة٤مق
امجديدة 2544م.
( )222ىم٤مؾمؿ أُملم ُمّمٚمك٤م اضمتامقمٞم٤م عمٜمك اًمدؾمقىمل دار اًمٗمٙمر اًمٕمري1003 .م
( )223اًم٘م٤مُمقس اعمقؾمققمل امجديد ًمٕمٚمقم اًمٚمً٤من ،أزواًمةد ديٙمةروا  /ضمة٤من ُمة٤مري ؾمِمة٤ميٗمر،
شمرمج٦م ُمٜمذر قمٞم٤مي ،اعمريمز اًم ٘م٤مذم اًمٕمري ،اًمدار اًمٌٞمْم٤م  ،اًمٓمٌٕم٦م اًم ٤مٟمٞم٦م 1003م.
( )224ىمقاقمد اًمتكدي٨م ُمـ ومٜمقن ُمّمٓمٚم احلدي٨م ،حمٛمد مج٤مل اًمديـ اًم٘م٤مؾمٛمل ،دار اًمٙمتة٥م
اًمٕمٚمٛمٞم٦م  -سمػموت 2455 -ﻫة 2535 -م ،اًمٓمٌٕم٦م إومم.
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( )225اًمٙم٤مُمؾ ذم آؾمت٘مّم٤م ومٞمام سمٚمٖمٜم٤م ُمـ يمالم اًم٘مدُم٤م  ،شم٘مل اًمديـ خمت٤مر سمـ حمٛمقد اًمٜمجراين
اعمٕمتززم ،حت٘مٞمؼ د  /اًمًٞمد حمٛمةد اًمِمة٤مﻫد ،ـمٌٕمة٦م اعمجٚمةس إقمةغم ًمٚمِمةاقن اإلؾمةالُمٞم٦م
اًم٘م٤مﻫرة2310 ،ﻫة 2555م
( )210اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمت٤مريخ ،اسمـ إصمػم امجزري ،دار اًمٙمت٤مب اًمٕمري  -سمػموت ً -مٌٜمة٤من ،حت٘مٞمةؼ
قمٛمر قمٌد اًمًالم شمدُمري.
( )212فم٤مﻫرة اًمت٠مويؾ احلدي ة٦م ذم اًمٗمٙمةر اًمٕمةري اعمٕمة٤مرص ظم٤مًمةد قمٌةد اًمٕمزيةز اًمًةٞمػُ ،مريمةز
اًمت٠مصٞمؾ ًمٚمدراؾم٤مت واًمٌكقث ،اًمٓمٌٕم٦م إومم 1020م.
( )211اًمٙمت٤مب واًم٘مرآن ىمرا ة ُمٕم٤مرصة ،حمٛمد ؿمةكرور ،حيمة٦م اعمٓمٌققمة٤مت ًمٚمتقزيةع واًمٜمنمة
اًمٓمٌٕم٦م اًمٕم٤محة 1022م
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( )214يمت٥م ورؾم٤مئؾ وومت٤موى ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ،أمحد قمٌد احلٚمٞمؿ سمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراين أسمةق
اًمٕمٌ٤مسُ ،مٙمتٌ٦م اسمةـ شمٞمٛمٞمة٦م ،اًمٓمٌٕمة٦م :اًم ٤مٟمٞمة٦م ،حت٘مٞمةؼ قمٌةد اًمةرمحـ سمةـ حمٛمةد سمةـ ىم٤مؾمةؿ
اًمٕم٤مصٛمل اًمٜمجدي.
( )213يمِمػ إهار قمـ أصقل ومخر اإلؾمالم اًمٌزدوي ،قمال اًمديـ قمٌةد اًمٕمزيةز سمةـ أمحةد
اًمٌخ٤مري ،دار اًمٙمتة٥م اًمٕمٚمٛمٞمة٦م  -سمةػموت 2324 -ﻫةة 2553 -م ،.حت٘مٞمةؼ :قمٌةد اهلل
حمٛمقد حمٛمد قمٛمر.
( )211يمِمةةػ اًمٔمٜمةةقن قمةةـ أؾمةة٤مُمل اًمٙمتةة٥م واًمٔمٜمةةقنُ ،مّمةةٓمٗمك سمةةـ قمٌةةد اهلل اًم٘مًةةٓمٜمٓمٞمٜمل
اعمِمٝمقر سم٤مؾمؿ طم٤مضمل ظمٚمٞمٗم٦مُ ،مٙمتٌ٦م اعم ٜمك ،سمٖمداد2532 ،م .
(ً )212مً٤من اًمٕمربٓ ،سمـ ُمٜمٔمقر ،دار ص٤مدر ،اًمٓمٌٕم٦م اًم ٤مًم ٦م2553 ،م .
( )213اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ُمٕمٜم٤مﻫ٤م وُمٌٜم٤مﻫ٤م ،مت٤مم طمً٤من ،قم٤ممل اًمٙمت٥م ،اًمٓمٌٕم٦م اخل٤مُمً٦م1002م.
(ُ )214مٌ٤مدئ اًمٚمً٤مٟمٞم٤مت احلدي ٦م وقمٚمؿ اًمٕمالُمة٤مت  -ضمقٟم٤مصمة٤من يمٚمةر  -اعمٙمتٌة٦م إيم٤مديٛمٞمة٦م -
1000م.
( )215حم٤مؾمـ اًمت٠مويؾ ،حمٛمد مج٤مل اًمديـ اًم٘م٤مؾمٛمل ،حت٘مٞمؼ حمٛمد ومة١ماد قمٌةد اًمٌة٤مىمل ،سمةػموت،
دار اًمٗمٙمر .اًمٓمٌٕم٦م اًم ٤مٟمٞم٦م 2534م.
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(" )240ؾمٚمًٚم٦م رُمقز اًمٗمٙمر اًمٕمٚمامين اعمٕم٤مرص ،حمٛمد أمحةد ظمٚمةػ اهلل"  -حمٛمةد اعمةؼمو  ،ةة
ومرق وُمذاﻫ٥م/اًمٕمدد اًم ٤مين واًمتًٕمقن  -صٗمر 2341ﻫة.
( )242خمتٍمة اًمّمةةقاقمؼ اعمرؾمةةٚم٦م قمةةغم امجٝمٛمٞمةة٦م واعمٕمٓمٚمةة٦م ،اسمةةـ ىمةةٞمؿ امجقزيةة٦م ،حت٘مٞمةةؼ :ؾمةةٞمد
إسمراﻫٞمؿ ،دار احلدي٨م اًم٘م٤مﻫرة2553 ،م.
( )241اعمراي٤م اعمكدسم٦م ُمـ اًمٌٜمٞمقي٦م إمم اًمتٗمٙمٞمؽ ،قمٌد اًمٕمزيةز محةقدة ،اعمجٚمةس اًمةقـمٜمل ًمٚم ٘م٤مومة٦م
واًمٗمٜمقن وأداب  -اًمٙمقي٧م ،إسمريؾ 2554 ،م.
(ُ )244مرىم٤مة اعمٗم٤مشمٞم حح ُمِمٙم٤مة اعمّم٤مسمٞم  ،قمكم سمـ (ؾمٚمٓم٤من) حمٛمد ،أسمق احلًـ ٟمةقر اًمةديـ
اعمال ااروي اًم٘م٤مري (اعمتقرم2023 :ﻫة) ،دار اًمٗمٙمةر ،سمةػموتً ،مٌٜمة٤من ،اًمٓمٌٕمة٦م إومم،
2311ﻫة 1001 -م.
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(ُ )243مًٜمد اإلُم٤مم أمحد ،حت٘مٞمؼ ؿمٕمٞم٥م إرٟم١موطُ ،م١مؾمً٦م اًمرؾم٤مًم٦م ،سمػموت.
(ُ )241مٕم٤مين اًم٘مرآن ٕي زيمري٤م اًمٗمرا  ،دار قم٤ممل اًمٙمت٥م ،اًمٓمٌٕم٦م اًم ٤مًم ٦م 2304ﻫة.
( )242اعمٕمجؿ ،أسمق يٕمغم اعمقصكم ،دار اًمٕمٚمقم إصمري٦م ،ومٞمّمؾ أسم٤مد.
(ُ )243مٕمجةؿ اًمٗمالؾمةةٗم٦م (اًمٗمالؾمةةٗم٦م  -اعمٜم٤مـم٘مةة٦م  -اعمتٙمٚمٛمةةقن  -اًمالﻫقشمٞمةةقن  -اعمتّمةةقومقن)
إقمداد ضمقرج ـمراسمٞمٌم ،اًمٓمٌٕم٦م اًم ٤مًم ٦م ،دار اًمٓمٚمٞمٕم٦م ،سمػموت 1002م.
( )244اعمٕمجؿ اًمٗمٚمًٗمل د ُ /مّمٓمٗمك طمًٞمٌ٦م ،دار أؾم٤مُم٦م ،إردن ،اًمٓمٌٕم٦م إومم1005 ،م.
( )245اعمٕمجؿ اًمٗمٚمًٗمل قمٌد اعمٜمٕمؿ طمٗمٜمل ،اًمدار اًمنمىمٞم٦م ةة اًم٘م٤مﻫرة ةة اًمٓمٌٕم٦م إومم 2320ﻫة.
( )230اعمٕمجؿ اًمٗمٚمًٗمل ُمراد وﻫٌ٦م ،دار ىمٌ٤م احلدي ٦مُ ،مٍم ،اًم٘م٤مﻫرة ،ؾمٜم٦م اًمٜمنم1003م .
(ُ )232مٕمجؿ اعم١مًمٗملم قمٛمر رو٤م يمك٤مًم٦مُ ،مٙمتٌ٦م اعم ٜمك ،دار إطمٞم٤م اًمؽماث اًمٕمري ،سمػموت.
( )231اعمٕمروم٦م واعمّمٚمك٦م ،يقرضمـ ﻫ٤مسمرُم٤مس شمرمج٦م طمًـ ص٘مرُ ،مراضمٕم٦م إسمةراﻫٞمؿ احلةديري،
اعمجٚمس إقمغم ًمٚم ٘م٤موم٦م ،اًم٘م٤مﻫرة ،اًمٓمٌٕم٦م إومم 1001م.
( )234اعمٖمٜمل ذم أسمقاب اًمتقطمٞمد واًمٕمدلً ،مٚم٘م٤ميض قمٌد امجٌ٤مر حت٘مٞمؼ حمٛمقد اخلْمػمي وحمٛمقد
ىم٤مؾمؿُ ،مراضمٕم٦م إسمراﻫٞمؿ ُمديمقر ،إحا ـمف طمًلم ،اًمةدار اعمٍمةي٦م ًمٚمتة٠مًمٞمػ اًم٘مة٤مﻫرة
2441م .
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(ُ )233مٗمٝمقم اًمٜمص دراؾمة٦م ذم قمٚمةقم اًم٘مةرآنٟ ،مٍمة أسمةق زيةد ،اعمريمةز اًم ٘مة٤مذم اًمٕمةري ،اًمةدار
اًمٌٞمْم٤م اعمٖمرب ،اًمٓمٌٕم٦م اًمً٤مسمٕم٦م 1004م.
(ُ )231م٘مدُم٦م ذم قمٚمؿ اًمًٞمٛمٞمقـمٞم٘م٤م ،ؾمٞمزا ىم٤مؾمؿٟ ،مٍم أسمق زيد ،اًم٘م٤مﻫرة دار إًمٞم٤مس اًمٕمٍمةي٦م،
2542م.
( )232اعمٚمؾ واًمٜمكةؾ ،حمٛمةد سمةـ قمٌةد اًمٙمةريؿ سمةـ أي سمٙمةر أمحةد اًمِمٝمرؾمةت٤مين ،دار اعمٕمرومة٦م -
سمػموت  ،2303 -حت٘مٞمؼ :حمٛمد ؾمٞمد يمٞمالين.
(ُ )233مةةـ آضمتٝمةة٤مد إمم ٟم٘مةةد اًمٕم٘مةةؾ اإلؾمةةالُمل" حمٛمةةد أريمةةقن ،شمرمجةة٦م ﻫ٤مؿمةةؿ صةة٤مًم  ،دار
اًمً٤مىمل سمػموتً ،مٜمدن اًمٓمٌٕم٦م إومم 2554م.
(ُ )234مـ اًمٕم٘مٞمدة إمم اًم قرة ،طمًـ طمٜمٗمل ،دار ُمدسمقزم  -اًم٘م٤مﻫرة سمدون شم٤مريخ ـمٌٕم٦م.
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(ُ )235مـ اًمٜمص إمم اًمٗمٕمؾ سمقل ريٙمقر ،شمرمج٦م حمٛمد سمرادة وطمً٤من سمقرىمٞمف ،قمةلم ًمٚمدراؾمة٤مت
واًمٌكقث اإلٟمً٤مٟمٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م اًم٘م٤مﻫرة 1002م
(ُ )210مـ ومٚمًٗم٤مت اًمت٠مويؾ إمم ٟمٔمري٤مت اًم٘مةرا ة دراؾمة٦م حتٚمٞمٚمٞمة٦م ٟم٘مدية٦م ذم اًمٜمٔمرية٤مت اًمٖمرسمٞمة٦م
احلدي ٦م ،قمٌد اًمٙمريؿ حذم ،اًمدار اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمٕمٚمقمٟ-م٤محون ،امجزائر اًمٕم٤مصٛم٦م ،اًمٓمٌٕم٦م
إومم 1003م.
( )212اعمٜمٓمؼ وادم٤مﻫ٤مشمف اًم٘مديٛم٦م واحلدي ٦م واعمٕم٤مرصة د  /ؾمٕمد اًمديـ اًمًةٞمد صة٤مًم  ،اعمٙمتة٥م
اًمٕمٚمٛمل احلدي٨م ًمٚمٓمٌ٤مقم٦م2553 ،م ،اًم٘م٤مﻫرة.
( )211اعمٜمٕمرج اارُمٞمٜمقـمٞم٘مل ًمٚمٗمٞمٜمقُمٞمٜمقًمقضمٞم٤م ضم٤من همرادان ،شمرمجة٦م قمٛمةر ُمٝمٞمٌةؾُ ،مٜمِمةقرات
آظمتال  ،امجزائر ،اًمٓمٌٕم٦م إومم1003م.
( )214اعمةةٜمٝم٩م اًمٗمٚمًةةٗمل سمةةلم اًمٖمةةزازم وديٙمةة٤مرت ،د /حمٛمةةقد مح ةدي زىمةةزوق ،دار اعمٕمةة٤مر ،
2544م.
(ُ )213مٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ،اسمـ شمٞمٛمٞم٦مُ ،م١مؾمً٦م ىمرـمٌ٦م 2302 -ه ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم ،حت٘مٞمؼ د.
حمٛمد رؿم٤مد ؾم٤ممل.
( )211اعمٜمٝمجٞم٦م إصقًمٞم٦م واعمٜمٓمؼ اًمٞمقٟم٤مين ُمـ ظمالل أي طم٤مُمد اًمٖمزازم وشم٘مل اًمديـ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م.
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محق اًمٜم٘م٤مري .رؤي٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع 1020م اًمٓمٌٕم٦م إومم
( )212اعمٜمٞم٦م وإُمؾ (ـمٌ٘م٤مت اعمٕمتزًم٦م) ًمٚم٘م٤ميض قمٌد امجٌ٤مر سمـ أمحد ،حت٘مٞمؼ قمّم٤مم اًمديـ حمٛمد
قمكم ،دار اعمٕمروم٦م امج٤مُمٕمٞم٦م.
( )213اعمقاوم٘م٤مت ،إسمراﻫٞمؿ سمـ ُمقؾمةك اًمٚمخٛمةل اًمٖمرٟمة٤مـمل اًمِمة٤مـمٌل ،دار اعمٕمرومة٦م  -سمةػموت،
حت٘مٞمؼ :قمٌد اهلل دراز.
( )214اعمقاىمػ ،قمٌةد اًمةرمحـ سمةـ أمحةد سمةـ قمٌةد اًمٖمٗمة٤مر ،أسمةق اًمٗمْمةؾ ،قمْمةد اًمةديـ اإلجيةل
(اعمتقرم312 :ﻫة) حت٘مٞمؼ :د /قمٌد اًمرمحـ قمٛمػمة ،اًمٜم٤مح :دار امجٞمؾ ً -مٌٜم٤من  -سمػموت
اًمٓمٌٕم٦م :إومم2323 ،ﻫة 2553 -م.
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( )215اعمةةقرد ىمةة٤مُمقس اٟمجٚمٞمةةزي-قمةةريُ ،مٜمةةػم اًمٌٕمٚمٌٙمةةل دار اًمٕمٚمةةؿ ًمٚمٛماليةةلم ،اًمٓمٌٕمةة٦م40
2552م.
(ُ )220مقؾمققم٦م أقمالم اًمٗمٚمًٗم٦م ،د  /حمٛمد أمحةد ُمٜمّمةقر ،دار أؾمة٤مُم٦م إردن ،اًمٓمٌٕمة٦م إومم
1002م .
(ُ )222مقؾمققم٦م اعمًتنمىملم قمٌداًمرمحـ سمدوي اعم١مؾمً٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمٚمدراؾم٤مت واًمٜمنم1004م.
(ُ )221مقؾمققم٦م ٟٓٓمد اًمٗمٚمًٗمٞم٦م ،شمٕمري٥م ظمٚمٞمؾ أمحد ظمٚمٞمؾُ ،مٜمِمقرات قمقيدات1002 .م.
(ُ )224مقؾمةةققم٦م أقمةةالم اًمٗمٚمًةةٗم٦م اًمٕمةةرب وإضم٤مٟمةة٥م ،روين ايةةكم اًمٗمةة٤م دار اًمٙمتةة٥م اًمٕمٚمٛمٞمةة٦م،
سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م إومم2551 ،م.
(ُ )223مٞمزان آقمتةدال ذم ٟم٘مةد اًمرضمة٤مل ،ؿمةٛمس اًمةديـ اًمةذﻫٌلُ ،م١مؾمًة٦م اًمرؾمة٤مًم٦م ،اًمٓمٌٕمة٦م
إومم.
( )221اًمٜمٌذ ذم أصقل اًمٗم٘مف ،اسمـ طمزم ،حت٘مٞمؼ أمحد طمج٤مزي اًمً٘م٤مُ ،مٙمتٌ٦م اًمٙمٚمٞم٤مت إزﻫري٦م،
اًم٘م٤مﻫرة 2302ﻫة.
( )222اًمٜمص اًمديٜمل واًمؽماث اإلؾمالُمل ىمرا ة ٟم٘مدي٦م ،د .أمحٞمةدة اًمٜمٞمٗمةر ،دار ااة٤مدي ًمٚمٓمٌ٤مقمة٦م
واًمٜمنم ،سمػموت ،اًمٓمٌٕم٦م إٔومم1003م.
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( )223اًمٜمص اًم٘مرآين أُم٤مم إؿمٙم٤مًمٞم٦م اًمٌٜمٞم٦م واًم٘مرا ة ،ـمٞم٥م اًمتٞمزيٜمل ،دار اًمٞمٜم٤مسمٞمع ،اًمٓمٌٕم٦م اًم ٤مٟمٞم٦م
1004م.
( )224اًمٜمص واًمًٚمٓم٦م واحل٘مٞم٘م٦م إرادة اعمٕمرومة٦م وإرادة ااٞمٛمٜمة٦مٟ ،مٍمة أسمةق زيةد ،اعمريمةز اًم ٘مة٤مذم
اًمٕمري ،اًمٓمٌٕم٦م اخل٤مُمً٦م 1002م.
( )225اًمٜمٔمري٦م اًمت٠مويٚمٞم٦م قمٜمد ريٙمقر ،طمًةـ سمةـ طمًةـ ،دار شمٞمٜمٛمةؾ ُمةرايمش .اًمٓمٌٕمة٦م إومم،
2551م.
(ٟ )230مٕمةةؿ وٓ ،اسمةةـ قمةةري واًمٗمٙمةةر اعمٜمٗمةةت  ،حمٛمةةد اعمّمةةٌ٤مطمل ،ومةة٤مس دار ُمةة٤م سمٕمةةد احلداصمةة٦م
1002م.
(ٟ )232م٘مد احلداصم٦م ،آٓن شمقريـ ،شمرمج٦م أٟمقر ُمٖمٞم٨م ،اعمجٚمس إقمغم ًمٚم ٘م٤موم٦م 2554م.
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(ٟ )231م٘مد اخلٓم٤مب اًمةديٜملٟ ،مٍمة أسمةق زيةد ،اعمريمةز اًم ٘مة٤مذم اًمٕمةري ،اًمةدار اًمٌٞمْمة٤م اعمٖمةرب،
اًمٓمٌٕم٦م اًم ٤مًم ٦م 1003م.
(ٟ )234م٘مد اًمٜمص قمكم طمرب ،اعمريمز اًم ٘م٤مذم اًمٕمري اًمٓمٌٕم٦م اًمراسمٕم٦م1001 ،م.
( )233اًمٜم٘مةةد وإيديقًمقضمٞمةة٦م ،شمةةػمي اجيٚمتةةقن ،شمرمجةة٦م ومخةةري صةة٤مًم  ،اعم١مؾمًةة٦م اًمٕمرسمٞمةة٦م
ًمٚمدراؾم٤مت واًمٜمنم (سمػموت ً -مٌٜم٤من) 2551م.
( )231اًمٜمٙم٧م قمغم ُم٘مدُم٦م اسمـ اًمّمالح ،سمدر اًمديـ أي قمٌد اهلل حمٛمد سمـ مجة٤مل اًمةديـ قمٌةد اهلل
سمـ هب٤مدر ،أوقا اًمًٚمػ  -اًمري٤مض 2325 -ﻫة 2554 -م ،اًمٓمٌٕم٦م :إومم ،حت٘مٞمؼ:
د .زيـ اًمٕم٤مسمديـ سمـ حمٛمد سمالومري٩م.
( )232ﻫدي٦م اًمٕم٤مروملم أؾمةام اعمة١مًمٗملم وآصمة٤مر اعمّمةٜمٗملم ،اؾمةامقمٞمؾ سم٤مؿمة٤م اًمٌٖمةدادي ،دار إطمٞمة٤م
اًمؽماث اًمٕمري ،سمػموت 2511م.
( )233اارُمٜمقـمٞم٘م٤م واًمٜمص اًم٘مرآين ٟم٘مد ودمري "محٞمد ؾمٛمػم .قمامن دار اًمٌٞم٤مرق.
( )234اارُمٜمٞمقـمٞم٘م٤م واًمٗمٚمًٗم٦م ٟمكق ُمنموع شمة٠مويكم ،قمٌةد اًمٖمٜمةل سمة٤مرة ُمٜمِمةقرات آظمةتال
امجزائر ط1004 2م.
( )235ﻫًٝمً٦م اًمٚمٖم٦م ،روٓن سم٤مرت ،شمرمج٦م ُمٜمةذر قمٞمة٤ميُ ،مريمةز اإلٟمةام احلْمة٤مري ،ؾمةقري٤م،
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طمٚم٥م ،اًمٓمٌٕم٦م إومم 2555م.
( )240ﻫٙمذا شمٙمٚمؿ اسمـ قمريٟ ،مٍم أسمق زيد ،،اعمريمز اًم ٘مة٤مذم اًمٕمةري ،اًمةدار اًمٌٞمْمة٤م  ،اًمٓمٌٕمة٦م
اًم ٤مًم ٦م 1002 ،م
( )242هقم اًمٗمٙمر واًمقـمـ ،طمًـ طمٜمٗملُ ،م٘م٤مل سمٕمٜمقان شم٤مرخيٞمة٦م قمٚمةؿ اًمٙمةالم ،اًم٘مة٤مﻫرة ،دار
ىمٌ٤م .
( )241ﻫةةقاُمش قمةةغم دومةةؽم اًمتٜمةةقير ،ضم ة٤مسمر قمّمةةٗمقر اعمريمةةز اًم ٘مةة٤مذم اًمٕمةةري ،اًمٓمٌٕمةة٦م إومم،
2553م.
( )244ﻫقًمدريـ وُم٤مﻫٞم٦م اًمِمٕمرُ ،م٤مرشمـ ﻫٞمدضمر ،شمرمج٦م وم١ماد يم٤مُمةؾ ،حمٛمةقد رضمة٥م وراضمٕمٝمة٤م
قمـ إصؾ إعم٤مين قمٌد اًمرمحـ سمدوي ،اًم٘م٤مﻫرة.
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( )243اًمقضمقدي٦مُ ،م٤مريمقري ضمقن ،شمرمج٦م إُم٤مم قمٌد اًمٗمت٤مح إُم٤مم ،ؾمٚمًٚم٦م قم٤ممل اعمٕمروم٦م اعمجٚمةس
اًمقـمٜمل ًمٚم ٘م٤موم٦م واًمٗمٜمقن وإدب ،اًمٙمقي٧م اًمٕمدد  ،32قم٤مم 2543م.
( )241اعمقؾمققم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اعمٞمنة ،دار امجٞمؾ ًمٚمٜمنم واًمتقزيع1002 ،م.
( )242شم٤مريخ اًمِمٕمر اًمٕمري احلدي٨م ،أمحد ىمٌش ،ـمٌٕم٦م 2452م.
( )243اإلؾمالم واحلداصم٦م ٟمدوة ُمقاىمػ  ،دار اًمً٤مىمل اًمٓمٌٕم٦م إومم2550م.

 اجملــــــــــــالت:
( )244سملم ُمتـ اًمٜم٘مد وﻫ٤مُمِمٞمف ؿمٙمري قمٞم٤مد وىمٚمؼ اًمت٠مصٞمؾ ؾمٕمد اًمٌ٤مزقمل ةةة 1005م ،اًمٕمةدد
 - 12جمٚم٦م ٟمزوى.
( )245اًمًٞم٤مق قمٜمد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ىمرا ة ضمديدة ،ومريدة زُمرو جمٚم٦م اإلطمٞم٤م اًمٕمدد .11
( )250اًمِمٕمر وُم٤مﻫٞم٦م اًمٗمٚمًٗم٦م ،قمٌد اا٤مدي ُمٗمت٤مح ،جمٚم٦م ومٙمر وٟم٘مد ،قمدد  4دار اًمٜمنم اعمٖمرسمٞم٦م،
اًمدار اًمٌٞمْم٤م 2554 ،م.
( )252ذم طمدود ومت اًمٜمص ًمٚمت٠مويؾ وحوـمف ،قمٌد اًمٕم٤مزم اًمٕمٌدوين جمٚم٦م" :اعمٜمٓمٚمؼ امجديةد"،
قمدد1002 ،5م.
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( )251ىمرا ة اًمٜمص ،طمًـ طمٜمٗمل ُم٘م٤مل وٛمـ جمٚمة٦م اًمةػ (اارُمٞمٜمقـمٞم٘مة٤م واًمت٠مويةؾ) امج٤مُمٕمة٦م
إُمريٙمٞم٦م ،اًم٘م٤مﻫرة2544 .م
( )254اًمٚمٖم٦م واعمٕمٜمك واًمت٠مويؾ ،ضمقٟم٤مصم٤من يمٚمر ،شمرمج٦م رؿم٤مد قمٌد اًم٘م٤مدر ،جمٚم٦م أداب إضمٜمٌٞم٦م،
احت٤مد اًمٙمت٤مب اًمٕمرب سمدُمِمؼ ،اًمٕمدد 205ة 1001م.
(ُ )253م٤م ﻫل اًمٔمقاﻫري٦مُ .مػمًمقسمقٟمتلُ ،مةقريس ،شمرمجة٦م ومة١ماد ؿمة٤مﻫلم ،جمٚمة٦م اًمٕمةرب واًمٗمٙمةر
اًمٕم٤معمل اًمٕمدد اًم ٤مين قمنم 2550م.
( )251جمٚمةة٦م احلةةقار اعمتٛمةةدن  -اًمٕمةةدد1022/1/3 - 4123 :م اعمكةةقر :طم٘مةةقق اعمةةراة
وُمً٤مواا٤م اًمٙم٤مُمٚم٦م ذم يم٤موم٦م اعمج٤مٓت .قمغم قمجٞمؾ
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(ُ )252مدظمؾ إمم أؾمس اًمت٠مويؾ" ا٤مٟمس ضمقرج هم٤مداُمػم ،شمرمج٦م :حمٛمةد ؿمةقىمل اًمةزيـ ،جمٚمة٦م:
"ومٙمر وٟم٘مد" ،اًمٕمدد  22اًمًٜم٦م اًم ٤مٟمٞم٦م2555 ،م.
(ُ )253مـ اًمٜمص إمم ؾمٚمٓم٦م اًمت٠مويؾ ،احلٌٞم٥م ؿمٛمٞمؾ ،جمٚم٦م اًمٗمٙمر اًمٕمري اعمٕم٤مرصُ ،مريمز اإلٟمام
اًم٘مقُمل قمدد  54و2552 / 55م.
(ٟ )254م٘مد اًمٕم٘مؾ اإلؾمالُمل ،حمٛمد أريمقن ،شمرمج٦م ﻫ٤مؿمؿ ص٤مًم  ،جمٚم٦م اًمٙمرُمؾ قمدد .43
( )255اًمقطمل ،احل٘مٞم٘م٦م ،اًمت٤مريخٟ ،مكةق ىمةرا ة ضمديةدة ًمٚم٘مةرآن ،حمٛمةد أريمةقنُ ،م٘مة٤مل ذم جمٚمة٦م
اًم ٘م٤موم٦م امجديدة شمرمج٦م اًمٕمري اًمقاذم قمدد  13 / 12اعمٖمرب.

 املواقع االلكرتونية
( )100اًمتٚم٘مل واًمت٠مويؾُ ،مدظمؾ ٟمٔمري حمٛمد قمٞم٤مد ُم٘م٤مل قمغم آٟمؽمٟم٧م.
http: //saidbengrad. free. fr/al/n10/2. Htm
( )102ضمريدة آحت٤مد اإلُم٤مراشمٞم٦م.
http: //hem. bredband. net/b155908/m234. Htm
( )101ضمريدة آحت٤مد اإلُم٤مراشمٞم٦م ؿمٕم٤مر 'شم٤مرخيٞم٦م اًمٜمص'ً ...مٞمس ﻫق احلؾ.
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http: //hem. bredband. net/b155908/m234. htm
( )104احلقار اعمتٛمدن  -اًمٕمدد1001 - 2421 :م  -ضم٤م دريدا رائد اًمتٗمٙمٞمٙمٞم٦م اعمٕم٤مرص /
ذم ذيمرى رطمٞمٚمف إوممٕ .محد اًمٕمٓم٤مر ة
http: //www. ahewar. org/debat/wr. asp
( )103طمقار مج٤مل قمٛمر ،قم٘مؾ ٟمٍم أسمق زيد ذم قم٘مد وٟمّمةػ (ُ )2مقىمةع رواق ٟمٍمة أسمةق زيةد
1004 /4/14م.
( )101طمقار قمدٟم٤من طمًلم أمحدٟ ،مٍم طم٤مُمد اسمق زيةد يتًة٤م ل :ﻫةؾ ﻫٜمة٤م ٟمٔمرية٦م ذم اًمت٠مويةؾ
اًم٘مرآين؟ -امجز اًمراسمع .احلقار اعمتٛمدن  -اًمٕمدد 22 / 1 / 1003 - 332 :اعمكقر:
اًمٕمٚمامٟمٞم٦م ،اًمديـ اًمًٞم٤م

وٟم٘مد اًمٗمٙمر اًمديٜمل http: //www. ahewar. org
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( )102طمقار عمٞمس طمديدي ُمع ٟمٍم أسمق زيدُ ،مقىمةع رواق ٟمٍمة أسمةق زيةدٟ ،م٘مةال قمةـ سمرٟمة٤مُم٩م
(اشمٙمٚمؿ) اًمتٚمٗمزيقين ،يقم 1004/ 2/40م.
( )103طمقار عمٞمس طمديدي ُمع ٟمٍم أسمق زيدٟ ،م٘مال قمـ رواق ٟمٍم أسمق زيد.
( )104طمقار حمٛمد ؿمٕمػم ُمع ٟمٍم أسمق زيد ،ضمريدة إظمٌ٤مر "سمػموت" اًمٕمدد  ،314اخلٛمةٞمس،
 /11يم٤مٟمقن اًم ٤مين1005 /م
( )105طمةةقار حمٛمةةد قمةةكم إشمةة٤م ( ،اًم٘مةةرآن ٟمةةص شمةة٤مرخيل وصم٘مةة٤مذم) ،ضمريةةدة اًمٜمٝمةة٤مر اًم ٘مةة٤مذم
"دُمِمؼ" قمدد اخلٛمٞمس  23أيمتقسمر 1001م
( )120طمةقار حمٛمةد قمةةكم اًمةزيـُ ،مقىمةع رواق ٟمٍمة أسمةق زيةد ،وأصةةؾ احلةقار إذاقمةل ذم ىمٜمةة٤مة
اًمٕمرسمٞم٦م ،يقم إطمد ،سمت٤مريخُ /12م٤ميق1002 /م.
( )122طمقار حمٛمد ومةرج " اًمةديـ اًمِمةٕمٌل خيٚمةؼ وؾمة٤مئط سمةلم اعم٘مدؾمة٤مت واإلٟمًة٤من" ضمريةدة
اًمٌديؾ ،اًم٘م٤مﻫرة قمدد  /1004/3/21ويٛمٙمـ ُمٓم٤مًمٕم٦م احلقار قمغم ُمقىمع رواق ٟمٍمة
أسمقزيد قمغم اًمِمٌٙم٦م اًمٕمٜمٙمٌقشمٞم٦م.
( )121طمقار حمٛمد ومرج ُمع ٟمٍم أسمق زيد ،ضمريدة اًمٌديؾ ،اًم٘م٤مﻫرة ،شمة٤مريخ 1004 / 3 / 21
م واحلقار ُمقضمقد ذم ُمقىمع رواق ٟمٍم أسمقزيد قمغم اًمِمٌٙم٦م اًمٕمٜمٙمٌقشمٞم٦م.
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( )124طمقار ُمٜمِمقر ذم ُمٚمكؼ ضمريدة اًمٜمٝم٤مر اًم ٘م٤مذم"دُمِمؼ" /23ايمتقسمر1001/م
( )123طمقار ٟم٤مدر ُمع روٓن سم٤مرت :ؾم٤مرشمر مل يٙمـ يٛمٚمؽ أي ٟمٔمري٦م طمقل اًمٗمـ وإؾمٚمقب -
ُم٤مريمق دي راُمق  -شمرضمؿ اعم٘م٤مل ُمـ اإلؾمٌ٤مٟمٞم٦م :يقؾمػ سمقـمة٤مروق  -امجزائةر ٟمٞمةقز:
1005 -22 - 01م
( )121طمقار ٟمِمقى احلقذم "جي٥م إقمة٤مدة اًمتٗمٙمةػم ذم ُمٕمة٤مين اًم٘مةرآن" ضمريةدة اعمٍمةي اًمٞمةقم،
اًم٘م٤مﻫرة قمدد 1004/21/13م.
( )122طمقار :حمٛمد قمكم إشم٤م  " ،اًم٘مرآن ٟمص شم٤مرخيل وصم٘م٤مذم" ُمٚمكؼ ضمريدة اًمٜمٝم٤مر اًم ٘مة٤مذم
"دُمِمؼ" (قمدد اخلٛمٞمس  23أيمتقسمر )1001
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( )123طمقارُمٞمِمٞمؾ ﻫقسمٜمؽ /إذاقم٦م ﻫقًمٜمدا اًمٕم٤معمٞم٦م ،شمرمج٦م :حمٛمد قمٌد اًمرؤو  ،يمام أن احلقار
ُمٜمِمقر قمغم اًمِمٌٙم٦م اًمٕمٜمٙمٌقشمٞم٦م.
http: //www. midouza. net/vb/showthread. php?t=3369
( )124طمقارٟم٤مدراعمؽمو ُمع دٟ .مٍمأسمقزيدضمريدةاًمقىم٧م اًمٌكريٜمٞم٦م  1ومؼماير 1020م
( )125اخلٚمٗمٞم٦م اارُمٜمقـمٞم٘مٞم٦م ًمٚم٘مرا ة اعمٕم٤مرصة ًممي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م" د .وم٤مـمٛم٦م اًمزﻫرا اًمٜمة٤مرصي،
ُم١ممتر دوزم سمٕمٜمقان (اًم٘مرا ات اعمٕم٤مرصة ذم اًم٘مرآن) ضم٤مُمٕم٦م ؿمةٕمٞم٥م اًمةديم٤مزم اإلٟمًة٤مٟمٞم٦م،
ُمقىمع اًمٙمؽموين /http: //www. tafsir. net/vb/tafsir26402 /
( )110رواق ٟمٍم أسمق زيد قمغم اًمِمٌٙم٦م اًمٕمٜمٙمٌقشمٞم٦م
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ومٝمرس إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م

452

ومٝمرس اًمؽماضمةةةؿ

453

ومٝمرس اعمّمٓمٚمك٤مت

300

ومٝمرس اعمّم٤مدر واعمراضمع

301

ومٝمرس اعمقوققم٤مت

312

 3002حبث
 002حبث
 2حبث

424

