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 َعادت١ ايػًٛ يف أحطٙبٓا٤ ايؿهط يف ايكطإٓ ايهطِٜ ٚ

8 

 املًدل
ايبٓا٤ ايؿهطٟ ايػًِٝ يف عالش ايػًٛ ٚايٛقا١ٜ َٓ٘ ،ٜٚٓاقـ اؾهاي١ٝ  ٚزٚض أحطإلبطاظ   ايبضد ٜػع٢

ٚقس ةٓاٍٚ ايبضد املٛنٛع  َٔ خالٍ  ايؿهط بايػًٛ، ٚنٝـ ميهٔ عالر٘ َٔ خالٍ ايؿهط،عالق١ 

 :ايتاي١ٝ ط٥ٝػ١ايعٓاقط اي

 َؿّٗٛ بٓا٤ ايؿهط ٚزاليت٘. -1

 املٓؿأ ايؿهطٟ يًػًٛ. -2

 .ٚأحطٖا يف َعادت١ ايػًٛأغؼ بٓا٤ ايؿهط  -3

٘ ؾٝٗا، ٜٓتس ةكٛضّا، ٚخًل ايبضد إىل إٔ ايبٓا٤ ايؿهطٟ : ع١ًُٝ حتكٌٝ ٚةطانِ املعطؾ١ ٚايتؿك

 ٜٓبخل عٓ٘ غًٛى ٜؤًٖ٘ يًتؿاعٌ ايػًيب أٚ االظتابٞ َع َٔ صٛي٘ .

 ٚإٔ املٓؿأ  ايؿهطٟ يًػًٛ ْابع َٔ عس٠ عٛاٌَ أُٖٗا :

ٚعرب ايتاضٜذ إٔ ايػًٛ ْاةس  ،َكسض ايتًكٞ: صٝد حبث َٔ خالٍ اغتكطا٤ ايٛاقع - أ

كسض ايتًكٞ، مما أٚضذ عٔ غ٤ٛ ايؿِٗ ، ٚغٝاب ايطؤ١ٜ ايٛانض١ يف ايتعاٌَ َع َ

 َكازض بس١ًٜ أنطج بايؿطز ٚاجملتُع .

ايكطا٠٤ املبتٛض٠ يًٓكٛم أزج إىل غٝاب َكاقس ايتؿطٜع، ٚغاٜاج ايٓل ايؿطعٞ  - ب

يف شٖٔ املػتسٍ ٚاملػتٓبط ،ٚايٛقٛع يف أغط املػا٥ٌ ادتع١ٝ٥، أْتس ؾهطا َؿٛؾا، 

 قاز إىل ظاٖط١ٜ َؿطط١، رطزج ايٓكٛم َٔ َكاقسٖا. 

هع ع١ًُٝ بٓا٤ ايؿهط ايػًِٝ ع٢ً عس٠ عٛاٌَ، ةب٢ٓ َٔ خالهلا ايتكٛضاج ايص١ٖٝٓ، ٚ ةرترِ إىل يصا ةطة

 غًٛى يف اذتٝا٠ اي١َٝٛٝ أُٖٗا  ايب١٦ٝ االرتُاع١ٝ ٚ ايب١٦ٝ ايتع١ًُٝٝ.

ٚيًُضاؾع١ ع٢ً بٓا٤ ايؿهط ايػًِٝ، نبط ايكطإٓ ايهطِٜ َكسض ايتًكٞ،  ٚأقاّ  املٓٗس ع٢ً أغاؽ 

ٚايتعٚز املػتُط باملعطؾ١  ،الجآؿِٗ ، عٔ ططٜل االغتسالٍ ايعكًٞ ٚؾتح باب ايٓعط يف املايؿك٘ ٚصػٔ اي

 ٚ ارتطٚش َٔ ايرتب١ٝ ايتكًٝس١ٜ اهلع١ًٜ. ،، مبا ٜتٝح  غع١ األؾل ٚايٓهس يف ايتؿهري ، ٚايٓعط٠ ايه١ًٝ

 ،ُل ايؿك٘عَٔ خالٍ  ايػٟٛ بٓا٤ ايؿهط ٜتُخٌ يفَٔ ايٛقٛع يف ايػًٛ ططٜل ايٓزا٠ ٚعًٝ٘ ؾإٕ 

ٚاغتٝعاب ايٓكٛم ، ٚةٓػٝل قٛاعس ايؿِٗ هلا ، ٚإؾاع١ ططا٥ل االغتٓباط ايػًِٝ َٓٗا، ٚإزضاى 

َكاقسٖا، عاقِ َٔ ايعيٌ ٚايٛقٛع يف ايػًٛ، ٚططٜل يبٓا٤ ايؿهط املسضى يػاٜاج ايؿطٜع١ َٚكاقس 

 األصهاّ ، ٚ ؾك٘ ةٓعًٜٗا ع٢ً ايٛاقع ٚايتعاٌَ َع املدايـ.

 

 

 ايكباصٞ قاحل ز. عت٢ٝ َكبٌ

 اغتاش ايتؿػري ٚعًّٛ ايكطإٓ املػاعس ظاَع١ قٓعا٤

 َأضب–ن١ًٝ ايرتب١ٝ ٚاآلزاب ٚايعًّٛ  

yahyam1977@gmail.com 



 

566 
 

  2016 يونيو  - ناير ي –بع السا العدد                       جامعة الناصرمجلة 

 الغلو ةمعالجفي  أثرهون الكريم آي القربناء الفكر ف
 

 الصباحي صالح د. يحيى مقبل
 

Abstract      

 

The research is seeks to highlight the role of the proper intellectual building in 

treatment and prevention of extremism, and discusses the problematic relationship 

between extremism and intellect, and how the extremism can be treated through 

intellect. 

The research has addressed the topic through three key elements: 

1. The concept of building intellect and its significance 2- Intellectual origin of 

extremism 3- The foundations of building intellect. 

The research has found that the intellectual building: the collection and 

accumulation of knowledge and deep understanding of it, produces a vision 

emerges behavior that qualifies ones for the negative or positive interaction with 

those around him. 

And that the intellectual origin of the extremism stems from several factors, 

including: 

(A) Source of receiving: It has been proven through extrapolation of reality and 

history that extremism is due to misunderstanding, and the absence of a clear 

vision in dealing with the source of receiving, which bequeathed alternative 

sources, hurt the individual and society. 

(B) Amputated reading of the texts led to the absence of the Purposes of 

Legislation, and the purposes of the legitimate text in the mind of inferred and 

contriver and falling into servitude of partial issues. Resulted in building of 

muddled thought, led to excessive superficiality, stripped the text of its purposes. 

Building proper thought process is based on several factors, from which 

intellectual perceptions are built, and translated into behavior in the daily life of 

the most important is the social environment and learning environment. 

In order to maintain the proper building of thought, the Koran adjusted receiving 

source and established a curriculum based on jurisprudence and good 

understanding, through mental inference and opening consideration in construed, 

and continuous supply of knowledge, allowing the horizon capacity and maturity 

in thinking, holism and avoiding conventional and meager breeding. 

Accordingly, the path of salvation is in the depth of jurisprudence and to 

accommodate the texts, and to coordinate the rules of their understanding, and to 

promote the proper methods of deducting them, and the realization of their 

purposes, preventative of slippage and falling into extremism. A way to build a 

thought that perceive the purposes of Legislation and provisions, and the 

jurisprudence of implementing them on reality and dealing with the contrary
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اذتُس هلل ضب ايعاملني ،ضتُسٙ ةعاىل ، ْٚػتعٝٓ٘، ْٚػتٗسٜ٘ ، ْٚتٛنٌ عًٝ٘ ْٚؤَٔ ب٘، َٔ ٜٗس اهلل ؾال َهٌ ي٘ 

َٚننٔ ٜهننًٌ ؾًننٔ وننس ينن٘ ٚيٝننا َطؾننسا ، ْٚؿننٗس إٔ ال إينن٘ إال اهلل ٚصننسٙ ال ؾننطٜو ينن٘ ْٚؿننٗس إٔ ستُننسّا عبننسٙ        

 ريا .ٚضغٛي٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚع٢ً آي٘ ٚقضب٘ ٚغًِ ةػًُٝا نخ

 أَا بعس:

ٍَ َضٗبَو  }صسزٖا غًؿا قبٌ إٔ غتًك٘ قاٍ ةعاىل:ٚأٚنٌ اهلل يإلْػإ ١َُٗ االغتدالف يف األضض،  َِٚإِش َقا

ًَٔٝؿ١ّ ٌْ ٔؾٞ اِيَأِضِض َخ ِّٞ َرأع ًَا٥َٔه١ٔ ِإ َُ ًِ ُِٜؿٔػُس }ؾأرابث املال٥ه١ نُا صه٢ اهلل عٓٗا:   { ٔي  ِٔ ََ َٗا  ٌُ ٔؾٝ َقاُيٛا َأَةِزَع

َٗا َُْكسُِّؽ َيَو ٔؾٝ َٚ ُِٔسَى  َُْػبُِّح ٔبَض  ُٔ َِْض َٚ ََا٤َ  َِٜػٔؿُو ايسِّ َٕ}ؾكاٍ غبضاْ٘:  { َٚ ُُٛ ًَ ََا َيا َةِع  ُِ ًَ ِّٞ َأِع ٍَ ِإ ( ، 1) {َقا

 ؾػؿو ايسَا٤ ٚاإلؾػاز يف األضض َٓاف يع١ًُٝ االغتدالف.

َٗا ََٚيا ُةِؿٔػُسٚا}ٚيصا ٢ْٗ غبضاْ٘ ٚ ةعاىل عٔ اإلؾػاز يف األضض ؾكاٍ:   ًَأص ( ٚشّ َسعٞ 2) { ٔؾٞ اِيَأِضِض َبِعَس ِإِق

ِِ َيا ُةِؿٔػُسٚا}ايكالح ِٖٚ غا٥طٕٚ يف ططم ايؿػاز:  ُٗ ٌَ َي َٕ اِيَأِضِض َقاُيٛا ٔؾٞ َِٚإَشا ٔقٝ َُِكًُٔضٛ  ُٔ َِْض َُا  َْٓ (  3) {ِإ

باألَٔ  اٜٚٓعُٛ ،ؽؾاغتكا١َ اذتٝا٠ ٚعُاضةٗا ال حتكٌ إال مبضاض١ٜ ايؿػاز بهٌ أْٛاع٘ ،يتػتكط صٝا٠ ايٓا

 ؾتؤز٣ ايعبازاج، ٚةٓتؿط قِٝ ارتري ٚاإلصػإ .

ايكطإٓ ايهطِٜ اإلْػإ إىل َا ٜٓؿع٘، ٚبني ي٘  ٖس٣ٚيتضكٝل غا١ٜ االغتدالف، ٚبٓا٤ اذتٝا٠ نُا أضازٖا اهلل ، 

ٜكع  ٓٗز٘، ؾال ُغبٌ ارتري، ٚأبإ ي٘ ايٛاقع ايصٟ ٜعٝؿ٘ يف زاض االبتال٤ ، يهٞ ال ٜعٍ ٚال عتٝس عٔ ٖس٣ اهلل َٚ

 .  يف ايػًٛ  أٚ ٜؿطط مبا ُأَط ب٘ 

ع٢ً اغتٝعاب َٔ صٛي٘ َٔ  إىل ايتؿهط ٚايتأٌَ ، صاحّا يًؿهط، زاعّٝا ايعكٌ، باّْٝا ؾزا٤ ايكطإٓ ايهطِٜ شتاطبّا

املدًٛقاج، حِ إىل اغتٝعاب ْؿػ٘ ٚةكًباةٗا، ٚايٓعط إىل االختالف بني ايبؿط، ٚأْ٘ نا٥ٔ إىل ّٜٛ ايسٜٔ، حِ 

ُٜضػِ بكٛضة٘ ايٓٗا١ٝ٥ ؾٝٗاا ألْٗا  ،يتأٌَ يف اذتٝا٠، ٚإٔ َا ؾٝٗا َٔ ٚرٛٙ االختالف ٚايكطاع، ال ميهٔ ي٘ إٔ 

 زاض ابتال٤ ٚاَتضإ.

ٚبٓا٤ ع٢ً َا غبل: ؾإٕ ايبضد املكسّ ٜػع٢ إلٜهاح زٚض ايبٓا٤ ايؿهطٟ ايػًِٝ يف عالش ايػًٛ ٚايٛقا١ٜ َٓ٘ ، 

 َٔ خالٍ شتطط ايبضد ايتايٞ :
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 أٖساف ايبضد::أٚاّل

 ايػًٛ . َعادت١: ٜٗسف ايبضد إىل بٝإ َٓٗس ايكطإٓ يف بٓا٤ ايؿهط، ٚزٚضٙ يف اهلسف ايعاّ يًبضد 

 األٖساف ادتع١ٝ٥ :

 ايتعطف ع٢ً املٓؿأ ايؿهطٟ يًػًٛ . -1

ٚأحطٖا يف َعادت١ ايػًٛ ٚايٛقا١ٜ  بٝإ األغؼ اييت َٔ خالهلا ٜب٢ٓ ايؿهط اإلْػاْٞ ايبٓا٤ ايػًِٝ -2

 . تسا٤َّٓ٘  اب

ٜٓاقـ ايبضد اؾهاي١ٝ عالق١ ايؿهط بايػًٛ، ٚنٝـ ميهٔ عالر٘ َٔ خالٍ ايؿهط؟  حاّْٝا: َؿه١ً ايبضد:

 ٚعتاٍٚ اإلراب١ ع٢ً ايػؤاٍ ايتايٞ: 

عاجل آحاضٙ ؟نٝـ ٚ ، َا ٖٛ املٓؿأ ايؿهطٟ يًػًٛ ، ٚنٝـ ةعاٌَ ايكطإٓ ايهطِٜ َع٘

 ايسضاغاج ايػابك١:حايخّا: 

ٚاملكنناالج ايننيت ةتٓنناٍٚ َٛنننٛع ايػًننٛ َننٔ رٛاْننا  عننس٠ ، ٚنننصا املننؤ طاج ايننيت عكننسج            نننخري ٖننٞ ايسضاغنناج   

 خكٛقا يف ظٌ ةعاٜس ظاٖط٠ ايعٓـ ٚاإلضٖاب، ٖٚٛ َا أحط٣ بؿهٌ خام اذتسٜد عٔ َٛنٛع ايػًٛ.

يهنٔ َنا ميٝنع ٖنصٙ ايسضاغنن١ أْٗنا ضننع٠ عًن٢ راْننا بٓنا٤ ايؿهنط ٚعالقتن٘ مبعادتنن١ ايػًنٛ، ممنا ٜهنٝـ إىل ايبعننس              

يؿهننطٟ بعننس ايبٓننا٤ ابتننسا٤ ، إشا ٖننٛ األغنناؽ ٖٚننٛ َننا ةٓاٚينن٘ ايكننطإٓ ايهننطِٜ  ابتننسا٤ يف أٍٚ ْعٚينن٘ بهًُنن١ ) اقننطأ(     ا

 ؾداطا ايعكٌ ببٓا٤ املعطؾ١ ايكا١ُ٥ ع٢ً ايكطا٠٤ ٚايتعًِ، ٚؾتح آؾام املعطؾ١ يف زتاالج اذتٝا٠ املدتًؿ١ .

 يتاي١ٝ:اعتُسج ايسضاغ١ ع٢ً املٓاٖس ا  َٓٗز١ٝ ايبضد :ضابعّا: 

 املٓٗس االغتٓباطٞ: -أ

ٖٚٛ املٓٗس ايصٟ قاّ ع٢ً زضاغ١ ايٓكٛم ، بٗسف اغتٓباط َٓؿأ ايػًٛ، ٚاغتدطاش  أغؼ ايبٓنا٤ ايؿهنطٟ   

 باألزي١. ؤٜس٠ يف ايكطإٓ ايهطِٜ، َٚعطؾ١ ٚغا٥ٌ حتكٝكٗا َ

املٓٗس ايٛقؿٞ ايتضًًٝٞ -ب  

يؿهط، ٚ اآلٜاج اييت حتسحث عٔ ايعًِ ٚ املعطؾ١ ، َٚٔ عٔ ططٜل اغتكطا٤ اآلٜاج ايساع١ٝ إىل إعُاٍ ايعكٌ ٚا

 حِ ٚقـ ظاٖط٠ ايبٓا٤ ايؿهطٟ، ٚبٝإ آحاضٖا يف ستاضب١ ايػًٛ، ٚإظتاز ايؿدك١ٝ املتٛاظ١ْ.  

 ايبضد: خط١ّا : خاَػ

 اقتهث طبٝع١ املٛنٛع ةكػُٝ٘ إىل َكس١َ، ٚحالح١ َباصد، ٚخا ١، ٚةؿكًٝٗا نايتايٞ:   

 املؿه١ً ، ٚاملٓٗز١ٝ، ٚايسضاغاج ايػابك١ . ايسضاغ١ ، ٚاف املكس١َ: ٚةؿٌُ أٖس  
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 ًّٛٗبإبٓا٤ ايؿهط ٚزاليت٘. ٚؾٝ٘  َط املبضد األٍٚ: َؿ: 

 املطًا األٍٚ : َؿّٗٛ ايبٓا٤ .

 املطًا ايخاْٞ : َؿّٗٛ ايؿهط .

 : ٕاملبضد ايخاْٞ : املٓؿأ ايؿهطٟ يًػًٛ، ٚؾٝ٘ َطًبا 

 . املٓؿأ ايؿهطٟ يًػًٛ ٚأحطٙ يف املطًا األٍٚ: َكسض ايتًكٞ

 املٓؿأ ايؿهطٟ يًػًٛ .ايعٛاٌَ املؤحط٠ يف املطًا ايخاْٞ :                                               

 ٚؾٝ٘ َطًبإ:ٚأحطٖا يف َعادت١ ايػًٛ املبضد ايخايد : أغؼ بٓا٤ ايؿهط ، 

 .ٚأحطٙ يف َعادت١ ايػًٛاملطًا األٍٚ: نبط َكسض ايتًكٞ 

 ٚأحطٙ يف َعادت١ ايػًٛ. ايتعٚز املػتُط باملعطؾ١املطًا ايخاْٞ:                                                 

  ارتا ١ : ٚةؿٌُ أِٖ ْتا٥س ايبضد ٚايتٛقٝاج. 
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 املبضد األٍٚ

 َؿّٗٛ بٓا٤ ايؿهط ٚزاليت٘

، حِ باعتباض املطنا َٓ٘  َؿّٗٛ نٌ رع٤غتتٓاٍٚ ايسضاغ١ يف ٖصا املبضد َؿّٗٛ ايبٓا٤ ايؿهطٟ ، باعتباض 

 االنايف ، َع بٝإ زالالج األيؿاظ َٔ خالٍ اآلةٞ:

 املطًا األٍٚ

 َؿّٗٛ ايبٓا٤

 يف ايًػ١:ايبٓا٤ 

.َكننننسضٙ ايؿعننننٌ بٓنننن٢ ،ٚبعنننن٘ أبٓٝنننن١ ٚأبٓٝنننناج، ةكننننٍٛ: بٓٝننننث ايبٓننننا٤ أبٓٝنننن٘ إشا نننننُُث بعهنننن٘ إىل بعنننن            

 (1) .٢ٓ ٚب٢ٓٚايب١ٝٓ بهِ ايبا٤ ٚنػطٖا )َابٓٝت٘( ٚبع٘ ُب

َٓا٤: َسٜط ايبٓا٤ ٚقاْع٘ ٚايبيُن: ْكٝ   اهلسّ ،ٚايبٓا٤: املبين ، ٚايب

 .(3)َٚٔ اجملاظ :ب٢ٓ ع٢ً أًٖ٘ زخٌ عًٝٗا....... ٚقايٛا : ب٢ٓ بأًٖ٘ : أعطؽ بٗا 

 :ةؿٝس اآلةٞ زالالج املعاْٞ ايًػ١ٜٛ َٚٔ خالٍ  َاغبل  ؾإٕ 

 ٢ قؿ١ ٜطاز هلا ايسٚاّ .بع  عً إىلايبٓا٤ :نِ ايؿ٤ٞ بعه٘  -1

 ايبٓا٤: ٜؤزٟ ٚظٝؿ١ ستسز٠ َهت١ًُ نايػهٔ أٚ ايعٚاش أٚ َا إىل ٖٓايو . -2

 ايبٓا٤: ع١ًُٝ َتها١ًَ أبطظ أٚقاؾٗا االْػزاّ ٚايتٓاغِ بني عٓاقطٙ . -3

 املطًا ايخاْٞ

 َؿّٗٛ ايؿهط

اٍ: ةؿهَٓط إشا ضزز قًب٘ َعترّبا. ايؿهط يف ايًػ١:قاٍ ابٔ ؾاضؽ: "ايؿا٤ ٚايهاف ٚايطا٤ ةطزز ايكًا يف ايؿ٤ٞ. ٜك

َُطِطق١ يًعًِ إىل املعًّٛ، -ضمح٘ اهلل-ٚقاٍ ايعال١َ ايطاغا  .(4) ٚضرٌ ٔؾهٔٓري: نخري ايؿهط " : "ايؿهط٠ ق٠ْٛ 

قاٍ بع  األزبا٤: ايؿهط  …ٚايتؿهط رٛالٕ ةًو ايك٠ٛ عػا ْعط ايعكٌ، ٚشيو يإلْػإ زٕٚ اذتٝٛإ

 . (5) ؿهط يف املعاْٞ; ٖٚٛ ؾطى األَٛض ٚعخٗا طًّبا يًٛقٍٛ إىل صكٝكتٗا "َكًٛب عٔ ايؿطى، يهٔ ٜػتعٌُ اي
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 :ايؿهط يف االقطالح

ّٓٓا ِٚ َظ ُّا، َأ ًِ ُٕ ٔع َُٜهٛ ًُٕٛب;  ََِط َٗا إَي٢  ٌُ ٔب َٛقَٓ َُٜت  ِٔ ِٖ ٍَُٛض ٔؾٞ ايصٔٓ  (1)" قاٍ ايؿَٝٛٞ: "ٜٚكاٍ: اِئؿِهُط َةِطٔةُٝا ُأ

ايؿهط ٜطًل ع٢ً ايؿعٌ ايصٟ ةكّٛ ب٘ ايٓؿؼ عٓس صطنتٗا يف  ٜكٍٛ بٌٝ قًٝبا: "ٚب١ً ايكٍٛ: إٕ

صطنتٗا ايصاة١ٝ، ٖٚٞ ايٓعط املعكٛالج، أٚ ٜطًل ع٢ً املعكٛالج ْؿػٗا، ؾإشا أطًل ع٢ً ؾعٌ ايٓؿؼ زٍ ع٢ً

 .(2) ٚايتأٌَ، ٚإشا أطًل ع٢ً املعكٛالج، زٍ ع٢ً املؿّٗٛ ايصٟ ةؿهط ؾٝ٘ ايٓؿؼ "

ٖٛ: ايؿعٌ ايصٟ ةكّٛ ب٘ ايٓؿؼ عٓس  -ٚايؿًػؿٞ خاق١–يف املكطًح ايؿهطٟ  ٚعٓطؾ٘ ايعْٝسٟ بكٛي٘: "ايؿهط

صطنتٗا يف املعكٛالج; أٟ ايٓعط ٚايتأٌَ ٚايتسبط ٚاالغتٓباط ٚاذتهِ، ٚضتٛ شيو، ٖٚٛ نصيو املعكٛالج 

 .(3) ْؿػٗا; أٟ املٛنٛعاج اييت أْتزٗا ايعكٌ ايبؿطٟ "

 ٚزالالج ايتعاضٜـ ايػابك١ ةؿٌُ  :

 .هط ٜؿٌُ ايٓعط ايعكًٞ، َٚا ٜٓتس عٔ شيو ايٓعط َٔ عًّٛ َٚعاضفَؿّٗٛ ايؿ -1

ايؿهط ع١ًُٝ ش١ٖٝٓ َب١ٝٓ ع٢ً َسخالج ايعكٌ عٔ ططٜل اذتٛاؽ ، َٚا ٜتبع٘ َٔ ايعٔ أٚ ايِٖٛ  -2

 ٚايتدٌٝ ،ٚشتطراةٗا ايكٍٛ ٚايؿعٌ املطةبط بايػًٛى اإلْػاْٞ يف اذتٝا٠ .

أْٛاع ايٓؿاط ايعكًٞ أٚ ايػًٛى املعطيف ايصٟ ٜتُٝع مثط٠ ايؿهط: ايتؿهط ٚايتؿهري ٚايصٟ ٜؿٌُ نٌ  -3

بتٛظٝـ ايطَٛظ يف َعادت١ األؾٝا٤ ٚاألصساذ، بساّل َٔ َعادتتٗا عٔ ططٜل ايٓؿاط ايعاٖطٟ 

 احملػٛؽ أٚ املازٟ.

ايؿهط: َٔ خالي٘ ٜبضد عٔ املع٢ٓ غٛا٤ أنإ ٖصا املع٢ٓ َٛرٛزّا، أٚ ٜػتدًل ٜٚػتٓبط َٔ أَٛض ال   -4

 طا ، ٚإمنا بإعُاٍ ايؿهط ٚايتؿهط يٝػتدًل َٔ َتؿطقاج َٛرٛز٠ . ٜبسٚا ؾٝٗا ظاٖ

 باآلةٞ :باعتباضٙ َطنبّا إناؾّٝا مما غبل ميهٔ إٔ ْعطف بٓا٤ ايؿهط 

ايكاعس٠ اييت ةطنع عًٝٗا ةكطؾاج اإلْػإ ٚةعاَالة٘ ٚأقٛاي٘ ٚخططاج ْؿػ٘ ، ؾُا َٔ ؾعٌ ٜكّٛ ب٘ أٚ قٍٛ 

ْابعا َٔ ايبٓا٤ ايؿهطٟ يؿدكٝت٘ ، ٖٚصا ايبٓا٤ قس ٜهِ ةٛرٗاج ؾهط١ٜ ٜكٛي٘ أٚ ؾهط٠ وٍٛ إال ٜٚهٕٛ شيو 

 ٜسٜٔ بٗا أٚ عكٝس٠ ٜعتٓكٗا أٚ عًُا ةعًُ٘ ، أٚ ططا٥ل ةؿهري ةعٛزٖا  عكً٘ أٚ ضؤ٣ ستسز٠ يؿت٢ َٓاصٞ اذتٝا٠.

ايػًيب أٚ  ٚخرب٠ ةؤًٖ٘ يًتؿاعٌ ّاايبٓا٤ ايؿهطٟ : ع١ًُٝ حتكٌٝ ٚةطانِ املعطؾ١ ٚايتؿك٘ ؾٝٗا، ٜٓتس غًٛنؾ

 االظتابٞ َع َٔ صٛي٘ .
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إشا ٖٛ ع١ًُٝ ةػُح يإلْػإ  بتكٛض  ايعامل احملٝط ب٘ ، ٚبايتايٞ  ايتعاٌَ َع٘ بؿاع١ًٝ إظتابا أٚ غًبا صػا 

 َا ةكٛضٙ . 

إٕ ايبٓا٤ ايؿهطٟ ٜتعًل بايعكٌ، ٚايعكٌ ٖٛ آي١ ايؿهط، ٚأزا٠ ايتأٌَ ٚايتؿهط، ايصٟ ٖٛ أغاؽ اغتدطاش املعاضف، 

بٓا٤ اذتهاضاج، ٚحتكٝل االغتدالف يف األضض، ٚيصيو ناْث احملاؾع١ ع٢ً ايعكٌ، ٚمحاٜت٘ َٔ  ٚططٜل

املؿػساج، َككّسا َٔ َكاقس ايؿطٜع١ اإلغال١َٝ، ٚغال١َ ايعكٌ ال ةتضكل إال باحملاؾع١ عًٝ٘ َٔ املؤحطاج 

 .اذتػ١ٝ ٚاملع١ٜٛٓ

ال زتطز ايعٛاٖط ٚايكٛض، ٚشّ ايٓيب قًٞ اهلل عًٝ٘   ٚيصا زعا اإلغالّ يف ةؿطٜعاة٘ إىل إزضاى ايػاٜاج ٚاألٖساف

ّْ $ٚغًِ قَّٛا ايتعَٛا ايعاٖط، ؾٛقعٛا يف ايػًٛ، ٚرطٚا األ١َ إىل ايٓهباج، ؾاغتضًٛا ايسَا٤ ٚاألَٛاٍ ؾكاٍ:  ِٛ َق

َُُطَٚم  ِٔ َٔ ايسٜٔٓ َٔ  َٕ ُُِطُقٛ َٜ  ،ِِ ُٖ َٓأرَط ُِٚظ َص َُٜزا َٕ، اَل  َٕ اِيُكِطآ ََِٜٔكَط٤ُٚ  ِِ ِٗ َٕ ايػَٓ ََٜسُعٛ َٚ  ،ِّ ٌَ اإِلِغاَل ِٖ َٕ َأ ًُٛ َِٜكُت  ،١َٔٓٝ َٔ َٔ ايطَٓ

ٌَ َعإز ِِ َقِت ُٗ َٓٓ ًَ ِِ أَلِقُت ُٗ َْا َأِزَضِنُت ِٔ َأ ِٕ، َي٦ٔ َِٚحا ٌَ اأَل ِٖ .(1)#َأ

 املبضد ايخاْٞ

 ٚأحطٙ  يف غًٛى اإلْػإ املٓؿأ ايؿهطٟ يًػًٛ

ز ةكٓٝعٗا، ؾهٌ ؾهط ي٘ َٓؿأ ٜٓؿأ َٔ خالي٘  األؾهاض ناملٓتزاج هلا َٛاز أٚي١ٝ، ةػتدطش َٔ خالهلا َٛا

 ؾٝؤحط يف اإلْػإ غًبا ٚإظتابا ، عتٌُ األؾهاض ابتسا٤، حِ ٜتبٓاٖا قٛال ٚؾعال ، ٚعتاٍٚ غطغٗا يف غريٙ .

، ؾايٓيب  َػتكُّٝا َٚٔ ٖٓا ْسضى أ١ُٖٝ َٓؿأ ايؿهط، ٚنٝـ ميهٔ إٔ ٧ٜٝٗ ايت١٦ٝٗ ايػ١ًُٝ اييت ةٓتس ؾهطّا 

(، 2)(خًٛ بٝين ٚبني ايٓاؽ )ٚغًِ ،أزضى ٖصا املع٢ٓ َٓص بسا١ٜ زعٛاة٘، ؾهإ ٜكٍٛ يكطٜـق٢ً اهلل عًٝ٘ 

ٚناْث قطٜـ ةسضى أْٗا إشا ؾكسج صان١ٓ َعتكساةٗا ٚؾهطٖا ، ٚٚرس َٓؿأ آخط غٝٓٗٞ َا ةعتكسٙ يػال١َ َا 

 ٜسعٛ إيٝ٘ اإلغالّ، ٚبطالٕ َا ٜكَٕٛٛ ب٘.

يؿهطٟ يًػًٛ َٔ خالٍ َطًبنييف ٖصا املبضد غتتٓاٍٚ ايسضاغ١ املٓؿأ ا 
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 املطًا األٍٚ

 ٚأحطٙ يف املٓؿأ ايؿهطٟ يًػًٛ َكسض ايتًكٞ

ٖٛ ايصٟ ٜػصٟ ايعكٌ ٜٚكٝؼ ايؿهط ٜٚٛر٘ ايتكٛض ، ٜٚهبط ايتكطؾاج ، إش إٕ يهٌ ةكطف  :َكسض ايتًكٞ

 خًؿ١ٝ ؾهط١ٜ ُةكٝؼ األؾهاض، ُٚةضسز األٖساف ٚايػاٜاج ، ُٚةعس ايٛغا٥ٌ ٚؾكا هلا.

 الرئيس السبب فإن هذا وعلى،  فكره قيادتها يتولى االختيارية تصرفاته  بأن الكائنات سائر عن يمتازْػإ  ؾاإل

 هذا أصحاب لدى بالباطل الحق لتباسإ، ٜٓؿأ عٓ٘ وضالله الفكر انحراف واإلرهاب العنف سبل وسلوك للغلو

 . االتجاه

ّ أَإ املػًِ إٔ ٜٓطًل َٔ ايكطإٓ ٚايػ١ٓ ، ؾإٕ ، ٚإشا نإ قُا فاسدة أو صحيحة بفكرة مقودصتُّا  فاإلنسان

ايػايٞ ٜكع خاضش ٖصٙ املطرع١ٝ غٛا٤ أزضى شيو أّ مل ٜسضى ، ٚؾكا يٛاقع  ايتكطؾاج ايكٛي١ٝ ٚايع١ًُٝ اييت 

 حتسز املطرع١ٝ اييت ٜٓطًل َٓٗا .

 َطرع١ٝ بس١ًٜ ٚاقتٓع مبٓٗزِٗ ، ٚيف ٖصٙ اذتاي١ حتٍٛ ٖؤال٤ إىل، ؾكس ٜٓطًل ٚؾل ضؤ١ٜ َٔ اقتس٣ بِٗ 

يًكطإٓ ٚايػ١ٓ، ٚقس ٜٓطًل ٚؾل ضؤٜت٘ احملسٚز٠ ، ٚخكٛقا إشا نإ يف بسا١ٜ طًا ايعًِ أٚ طًب٘ َٔ قطا٠٤ 

نتٝباج َعسٚز٠ ، أٚ ٚقـ ع٢ً ظاٖط ايٓكٛم يف قطا٠٤ َبتٛض٠ َكطع١ األٚقاٍ ، ةكٛزٙ إىل ؾِٗ َكًٛب 

ٚٚصسةٗا املٛنٛع١ٝ ، ٚع٢ً ٖصا ميهٔ إٔ ٜهٕٛ َكسض الةٗا املدتًؿ١ ، آيًٓكٛم ال ٜٓعط يف غٝاقٗا ايعاّ ، َٚ

بٓا٤ ؾهطٙ اآلةٞ 

املطرع١ٝ ايبؿط١ٜأٚاّل: 

ايبؿط قاقطٚا ايؿِٗ ، ،ؾاألصباض، ايطٖبإ، املؿاٜذ ايععُا٤، ايكاز٠ ،األَطا٤، أٜٓا ناْث املػُٝاج، يف ايٓٗا١ٜ

ِِ  }ٚةٓعٌٜ األصهاّ قاٍ ةعايٞ: ٚاقعٕٛ يف ارتطأ، يسِٜٗ أٖٛا٤ ٚؾٗٛاج ةؤحط يف اختاش املٛاقـ، ُٖ اٖةَدُصٚا َأِصَباَض

َٚأصّسا ّٗا  َِٝعُبُسٚا ِإَي َُٔطٚا ِإيَّا ٔي ََا ُأ َٚ  َِ َٜ ََِط  َٔ َُٔػَٝح اِب َٚاِي  ٔ٘ َّ ِٕ اي ِٔ ُزٚ َٔ ِِ َأِضَباّبا  ُٗ َْ َِٖبا ُٖا  َُٚض ُ٘ َع َْ َٛ ُغِبَضا ُٖ َ٘ ِإيَّا  َيا ِإَي

َٕ  (.1){ُِٜؿِطُنٛ
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ٜا ضغٍٛ اهلل َا $ٟ بٔ صامت ضنٞ اهلل عٓ٘، عٔ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ قاٍ: قًث: ٚقس ٚضز يف صسٜد عس

 (.1# ) عبسِٖٚ، قاٍ: أصًٛا هلِ اذتطاّ، ؾأطاعِٖٛ ، ٚصطَٛا عًِٝٗ اذتالٍ ، ؾأطاعِٖٛ، ؾتًو عبازةِٗ إٜاِٖ

ٚا أصباضِٖ ٚضٖباِْٗ أضبابا يف ايٓكاض٣ َبًػا ، ؾاختصٚا املػٝح ٚأَ٘ إهلني َٔ زٕٚ اهلل، ٚاختص ايػًٛ بًؼؾكس 

١ّٖٝ  }َٔ زٕٚ اهلل ،ؾػًٛا يف اعتكازاةِٗ ٚعبازاةِٗ ،ٚؾطعٛا هلِ َامل ٜأشٕ ب٘ اهلل نُا قاٍ ةعاىل: ْٔ َِٖبا ََٚض

َٓ ِٝ َٗا َؾَآَة َٜٔت َٖا َصٖل ِضَعا ِٛ َُا َضَع ٘ٔ َؾ َّ ِٕ اي َٛا ِِ ِإيَّا اِبٔتَػا٤َ ِضِن ِٗ ِٝ ًَ َٖا َع َٓا ََا َنَتِب َٖا  ِِ اِبَتَسُعٛ ُٖ ِِ َأِرَط ُٗ ِٓ َٔ ُٓٛا  ََ َٔ َآ ا ائَّصٜ

َٕ ِِ َؾأغُكٛ ُٗ ِٓ َٔ  ( .2){ََٚنٔخرْي 

 فإنهم، النصارى في كثير وهذا،  واإلطراء الغلو عن الكتاب أهل تعالى الله فينهىضمح٘ اهلل: "  كثير ابن يقول

 ممن وأشياعه أتباعه في غلوا قد بل،  إياها الله أعطاه التي المنزلة فوق رفعوه حتى عيسى في الحد تجاوزوا

" رشادا أو ضالال أو، باطال أو حقا كان سواء قالوه ما كل في واتبعوهم العصمة فيهم فادعوا دينه على أنه زعم

(3  . ) 

َ رِيَغِ مُكٔينٔد ئفِ واُلِغَتَ الٔ ابَتٔكِالَ لِهَأ اَيِ لُق }:  الغلو هذا وسبب القوم ضالل سبب مبينا وتعالى سبحانه ويقول

 ال أي:  اآلية ومعنى(. 4){ ٔ يلٔبٖالس اءَوَس نَعِ واٗلَضَو اّيرٔثَكِ واٗلَضَأَوُ لِبَق نٔمِ واٗلَضِ دَقٕ مِوَق اءَوِهَأِ واُعٔبٖتَتَ الَوِّ قَحِال

 مقام إلى النبوة حيز عن تخرجوه حتى فيه فتبالغوا،  بتعظيمه أمرتم من تطروا وال، الحق اتباع في الحد تجاوزوا

 طريق عن وخرجوا، ّقديما ضل ممن سلفكم هم الذين الضالل شيوخ بشيوخكم القتدائكم إال ذاك وما. .  اإللهية

 ( .5) والضالل الغواية طريق إلى واالعتدال االستقامة

 عن وسلم عليه الله صلىيباب ةكسٜؼ ايبؿط َُٗا أٚةٛا َٔ ايتك٢ ٚايكالح، ٚايعًِ ٚايؿك٘ ، ٢ْٗ ايٓيب  ٚغسّا

: فقال، سيدنا أنت: له قالوا عامر بني وفد جاءه لما إذ، منزلته فوق اإلنسان رفع أو،  ءوالثنا المدح في المبالغة
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 وال، قولكم بعض أو، بقولكم قولوا: فقال، طوال وأعظمنا فضال وأفضلنا: قالوا، وتعالى تبارك الله السيد$

 ( .1# )الشيطان يستجرينكم

١ يف املسٜح، ٚايتععِٝ غسا ألبٛاب ايؿٝطإ ؾضػِ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ األَط، ْٚٗاِٖ عٔ املبايػ

 ٚةًبٝػاة٘.

 الشاطبي اإلمام عد ولقدا شتايؿت٘، عؾتععِٝ ٚةكسٜؼ َٔ ٜكتس٣ بِٗ، ةكٌ بايتابع إىل اةباع َطًل ٜك

 عز الله ذم الذي المذموم التقليد هو وهذا، والفرقة االختالف أسباب من، العوائد اتباع على التصميم: الله رحمه

 اٖمٔم ىَدِهَأٔب مُكُتِئٔجِ وَلَوَ}أ:  قال ثم ( 2){َونُدَتِهٗم مٔهٔارَآث ىَلَع اٖنٔإَوٕ ةٖمُأ ىَلَع اَاءنَآب اَنِدَجَو اٖنٔإ واُالَقِ لَ}ب:متبعيه وجل

 بمجرد استمسكوا لكنهم، الواضح الدليل وجه على فنبههم( 3)ون{ُرٔافَكٔ هٔب مُتِلٔسِرُأ اَمٔب اٖنٔإ واُالَقِ مُاءكَآبٔ هِيَلَعِ مٗدتَجَو

 ( .4) اآلباء تقليد

، ٜٚكٛز  الحق اتباع عن يصد الذي، المذموم التقليد هذا صور من صورة عنه الله رضي العاص بن عمرو ويبين

 تقدم علينا لهم قوم مع  كنا إناإىل ايػًٛ بعس إٔ غ٦ٌ عٔ غبا إبطا٥٘ عٔ اإلغالّ ،ضغِ ضراص١ عكً٘ ؾكاٍ ي٘: 

 فأنكروا وسلم عليه الله صلى النبي بعث فلما،  الجبال حلومهم نوازي ممن وكانوا(  طبقته في هم ومن أباه يعني) 

 ( .5) اإلسالم قلبي في فوقع، بين حق فإذا وتدبرنا نظرنا إلينا األمر وصار ذهبوا فلما، قلدناهم، عليه

ايؿطز ْؿػ٘ ،  على كثيرة التوي جرَكسض يًػًٛ، ٚباب ًٜس َٓ٘ ايػايٞ ،  األعمىٖٚصا ايتكًٝس املصَّٛ ٚاالةباع 

ع٢ً  الفساد من أنواعا وأوجبغًب٘ عكً٘ ، ٚأناع ؾدكٝت٘ ، ٚرعً٘ زتطز أزا٠ يتكٛضاج ٚأؾٗاّ اآلخطٜٔ ، 

األ١َ ، ؾُعم ْػٝزٗا االرتُاعٞ، ٚخايـ بني قًٛبٗا، ٚاغتضٌ ايسَا٤ ٚاألَٛاٍ ٚاألعطاض، بعس إٔ رط إىل 

 ايتهؿري ٚايتؿػٝل ٚايتبسٜع .
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ع٢ً ايٝٗٛز ٚايٓكاض٣، بٌ َٔ غًو ْؿؼ ايططٜل ٚقع يف َا  ّايبؿط ٚاختاشِٖ َٓٗزا قاقطٚيٝؼ طاع١ ا

ٚقعٛا "ٚنخري َٔ أةباع املتعبس٠ ٜطٝع بع  املععُني عٓسٙ يف نٌ َا ٜأَطٙ ب٘ ٚإٕ ةهُٔ حتًٌٝ صطاّ أٚ 

 1) .حتطِٜ صالٍ" )

ي٘: قاٍ أبٛ بهط ٚعُط، ؾكاٍ ابٔ ٚقس نإ بع  ايٓاؽ ٜٓاظط ابٔ عباؽ ضنٞ اهلل عُٓٗا  يف املتع١ ؾكاٍ 

قاٍ أبٛ :عباؽ: ٜٛؾو إٔ ةٓعٍ عًٝهِ صزاض٠ َٔ ايػُا٤، أقٍٛ: قاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ،ٚةكٛيٕٛ 

بهط ٚعُط ، ٚنصيو ابٔ عُط ملا غأيٛٙ عٓٗا ، ؾأَط بٗا ؾعاضنٛا بكٍٛ عُط، ؾتبني هلِ إٔ عُط مل ٜطز َا 

أَط ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ أصل إٔ ٜتبع أّ أَط عُط، َع عًِ ايٓاؽ  ٜكٛيْٛ٘، ؾأذتٛا عًٝ٘ ؾكاٍ هلِ:

ٚيٛ ؾتح ٖصا ايباب يٛرا إٔ ٜعطض عٔ أَط اهلل  إٔ أبا بهط ٚعُط أعًِ ممٔ ٖٛ ؾٛم ابٔ عُط ٚابٔ عباؽ

ب٘ َا عاب ٚضغٛي٘ ،ٜٚبك٢ نٌ اَاّ يف اةباع٘ مبٓعي١ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ يف أَت٘، ٖٚصا ةبسٌٜ يًسٜٔ ٜؿ

(2).اهلل ب٘ ايٓكاض٣"

ؾاالغرتاض بايععاَاج ايس١ٜٝٓ ٚايس١ْٜٛٝ جملطز ايؿهٌ ٚاهل١٦ٝ، َٚا  ًو َٔ قٛي١ ٚرٛي١ ، ةكّٛ عٓس ادتاٌٖ 

 َكاّ ايسيٌٝ ٚايربٖإ ; وعٌ َٔ  صاي٘ ةابعا َطٝعا.

سٜٔ ب٘ ، ٚبٓا٤ ع٢ً ٖصا ؾُطرع١ٝ ايػايٞ : بؿط اقتٓع مبٓٗزِٗ يف ايتؿهري، ٚاختص ؾُِٗٗ يًٓكٛم زٜٓا  ٜت

 ايؿِٗ  ٚاىل ٚعاز٣ ٚأصا ٚأبػ ، ٚاختاش غا٥ط املٛاقـ .

 حاْٝا: ايكطا٠٤ املبتٛض٠ يًٓكٛم:

ايؿِٗ ايعاٖط يٓكٛم ايهتاب ٚايػ١ٓ زٕٚ َطاعا٠ غٝاقٗا ٚةطابطٗا ، ٚاذتهِ ع٢ً األؾٝا٤ َٔ أٍٚ ١ًٖٚ  

، ٜؤزٟ إىل غٝاب َكاقس ايتؿطٜع، ٚغاٜاج ،خكٛقا َع ق١ً ايؿك٘ ٚنعـ االزضاى ، ٚعسّ ايطغٛر يف ايعًِ

ايٓل ايؿطعٞ يف شٖٔ املػتسٍ ٚاملػتٓبط ، شيو إٕ قض١ ؾِٗ ايٓكٛم ايؿطع١ٝ  نابط يكٛاب١ٝ 

االغتسالٍ ، ٚال ٜػتطٝع ايعامل إٔ ٜعطف َطاز اهلل عع ٚرٌ، َٚطاز ضغٛي٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ، إال صُٝٓا 
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ٜٓؿٕٛ عٓ٘ حتطٜـ ايػايني، $ يو ٜكري َٔ ارتًـ ايعسٍٚ،  ٜػتكِٝ ؾُٗ٘ يسال٥ٌ ايهتاب ٚايػ١ٓ، ٚبص

 . (1) #ٚاْتضاٍ املبطًني، ٚةأٌٜٚ ادتاًٖني

ؾعُل ايؿك٘ ٚاغتٝعاب ايٓكٛم نًٝا ٚرع٥ٝا ، ٚةٓػٝل قٛاعس ايؿِٗ هلا بهٛابط٘ ٚؾطٚط٘، ٚإؾاع١ ططا٥ل 

شيو قٍٛ َٔ االغتٓباط ايػًِٝ َٓٗا، ٚإزضاى َكاقسٖا، ٚبٝإ َطاَٝٗا، عاقِ َٔ ايعيٌ ٚايٛقٛع يف ايػًٛ ، ٚ

عُط بٔ ارتطاب ضنٞ اهلل عٓ٘ ، يف ضغايت٘ إىل أبٞ َٛغ٢ األؾعطٟ ضنٞ اهلل عُٓٗا: "حِ ايؿِٗ ايؿِٗ ؾُٝا 

ٛض عٓس شيو، ٚاعطف األَخاٍ، حِ اعُس أزيٞ إيٝو مما ٚضز عًٝو مما يٝؼ يف قطإٓ ٚال غ١ٓ، حِ قاٜؼ األَ

 (.2ؾُٝا ةط٣ إىل أصبٗا إىل اهلل، ٚأؾبٗٗا باذتل")

ٚايؿِٗ ايطز٤ٟ إشا اْهِ إيٝ٘ ايككس ايػ٧ٝ; قاز قاصب٘ إىل َٗاٟٚ ايطز٣ ، ؾضٌُ ايٓكٛم َامل ةكً٘ 

 َتؿابٗاة٘. ،ٚصطؾٗا عٔ َككسٖا ،ؾازخٌ االضتطاف ٚايعٜؼ يف ايتأٌٜٚ  ، باإلعطاض عٔ ستهُاة٘ ٚإةباع 

ػٔ ايؿِٗ عٔ اهلل ٚضغٛي٘، أقٌ نٌ اغتكا١َ ٖٚسا١ٜ يف ايؿهط ٚاملٓٗس ٚايػًٛى يف ةاضٜذ ٚيصيو نإ ُص

األ١َ، ٚغ٤ٛ ايؿِٗ عٔ اهلل ٚضغٛي٘، نإ غبا نٌ اضتطاف ٚبسع١ ٚنالي١ ْؿأج يف اإلغالّ، َٚععِ ايؿطم 

ٓضطؾ١ َٔ ؾطم األ١َ، إمنا أًٖهٗا غ٤ٛ ايؿِٗ أٚ ايهاي١، ٚايطٛا٥ـ ارتاضر١، ٚايؿ٦اج املبتسع١، ٚادتُاعاج امل

 غ٤ٛ ايتأٌٜٚ.

كض١ ايؿِٗ ٚصػٔ ايككس َٔ أععِ ْعِ اهلل، اييت أْعِ بٗا ع٢ً عبسٙ، بٌ َا ُأعطٞ عبس عطا٤ بعس ؾ"

اإلغالّ أؾهٌ ٚال أرٌ َُٓٗا، بٌ ُٖا غاقا اإلغالّ، ٚقٝاَ٘ عًُٝٗا، ٚبُٗا ٜأَٔ ايعبس ططٜل املػهٛب عًِٝٗ 

ِِ عًِٝٗ ايصٜٔ صػٓث أؾٗاَِٗ ايصٜٔ ؾػ َِٓع َُِٗ، ٜٚكري َٔ امل ُٛٗ س قكسِٖ; ٚططٜل ايهايني ايصٜٔ ؾػسج ُؾ

 ( .3)"ٚقكٛزِٖ، ِٖٚ أٌٖ ايكطاط املػتكِٝ ايصٜٔ أَطْا إٔ ْػأٍ اهلل إٔ ٜٗسٜٓا قطاطِٗ يف نٌ قال٠

 َٚٔ ايكطا٠٤ املبتٛض٠ يًٓكٛم: ايؿكٌ بني ايٓكٛم ادتع١ٝ٥ ٚاملكاقس ايه١ًٝ:  
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االٖتسا٤ باملكاقس يف االغتٓباط َٔ ايٓكٛم ايؿطع١ٝ ; أغاؽ ملٔ ٜطٜس صػٔ ايؿِٗ يًٓل و إٔ شي

ايؿطعٞ، ٚإٔ ال ٜهتؿٞ بايٛقٛف عٓس صطؾ١ٝ ٚظاٖط ايٓكٛم، ٚظتُس ع٢ً  َٓطٛقٗا ، ٚال ٜتأٌَ ؾُٝا ٚضا٤ 

 غس .أصهاَٗا َٔ عًٌ، َٚا ةٗسف إيٝ٘ َٔ َكاقس، َٚا ةػع٢ إىل حتكٝك٘ َٔ َكاحل ٚزض٤ َؿا

ٚقس اةؿل عًُا٤ األ١َ ، ع٢ً إٔ ايؿطٜع١  را٤ج يتضكٝل َكاحل ايعباز، ٚزؾع املؿاغس عِٓٗ يف املعاف ٚاملعاز، 

(.، حِ ٜؤنس شيو 1ٜكٍٛ اإلَاّ ايؿاطيب: "إٕ ٚنع ايؿطا٥ع إمنا ٖٛ ملكاحل ايعباز يف ايعارٌ ٚاآلرٌ َعا" )

ٍٖ االغتكطا٤ ع٢ً ٖصا، ٚنإ يف َخٌ  ٖصٙ َؿٝسا يًعًِ، ؾٓضٔ ْكطع بإٔ األَط َػتُط يف بٝع بكٛي٘: "ٚإشا َز

 (.2ةؿاقٌٝ ايؿطٜع١")

ٚالبٔ ة١ُٝٝ، ٚةًُٝصٙ ابٔ ايكِٝ، نًُاج بًٝػ١ عُا قطضٙ اإلَاّ ايؿاطيب، ٜكٍٛ ابٔ ة١ُٝٝ: "إٕ ايؿطٜع١ 

رئٜ ٚؾط َبٓاٖا ع٢ً حتكٌٝ املكاحل ٚةهًُٝٗا، ٚةعطٌٝ املؿاغس ٚةكًًٝٗا; عػا اإلَهإ، َٚعطؾ١ خري ارت

ُِٜسَؾَع ؾط ايؿطٜٔ") َّ عٓس ايتعاصِ خري ارترئٜ، ٚ َُٜكٖس  (.3ايؿطٜٔ، صت٢ 

ٝٗط ايؿت٣ٛ ٚاختالؾٗا عػا ةػري األظ١َٓ ٚاألَه١ٓ ٚاألصٛاٍ  َٚعَكَس ابٔ ايكِٝ ؾكال يف "إعالّ املٛقعني" يف "َةَػ

ٌٗ ب٘ غًط ععِٝ يف ايؿطٜع١، "ٖصا ؾكٌ ععِٝ ايٓؿع رسا، ٚقع بػبا ادت  ٚايٓٝاج ٚايعٛا٥س"; صٝد قاٍ:

أٚرا َٔ اذتطش ٚاملؿك١، ٚةهًٝـ َا ال غبٌٝ إيٝ٘، َا ٜعًِ إٔ ايؿطٜع١ ايباٖط٠ اييت يف أع٢ً ضةا املكاحل ال 

ةأةٞ ب٘; ؾإٕ ايؿطٜع١ َبٓاٖا ٚأغاغٗا ع٢ً اذتهِ َٚكاحل ايعباز، يف املعاف ٚاملعاز. ٖٚٞ عسٍ نًٗا، ٚضمح١ 

ٗا. ؾهٌ َػأي١ خطرث عٔ ايعسٍ إىل ادتٛض، ٚعٔ ايطمح١ إىل نسٖا، ٚعٔ نًٗا، َٚكاحل نًٗا، ٚصه١ُ نً

 (.4املكًض١ إىل املؿػس٠، ٚعٔ اذته١ُ إىل ايعبد; ؾًٝػث َٔ ايؿطٜع١، ٚإٕ أزخًث ؾٝٗا بايتأٌٜٚ" )

ؾٗصا ايهالّ ٜٓبػٞ إٔ ٜسضن٘ ايػال٠ خكٛقا َٔ ٜععُٕٛ أِْٗ غا٥طٕٚ ع٢ً َٓٗس ايػًـ ٚهلِ َكًسٕٚ  ، 

١ٖٝ ٚايؿا١ًَ،  ٚيهِٓٗ مل َٖٓػٔك عتًُٛا عِٓٗ ٖصٙ ايطٚح، ٖٚصٙ ايبكري٠، اييت ةٓعط إىل ايؿطٜع١ ٖصٙ ايٓعط٠ اي

َِٚؾكا يًعًٌ ٚاذتهِ، ٚاملكاحل ٚاملكاقس; اييت  ٝٗط ايؿت٣ٛ بتػري ايعَإ ٚاملهإ ٚاإلْػإ،  ٚةط٣ شيو أغاغا يَتَػ

 ( .5ضاعاٖا ايؿاضع عٓس ةؿطٜع٘ يًُضِهِ ايهًٞ أٚ ادتع٥ٞ)
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إٕ َعطؾ١ َكاقس ايتؿطٜع ، ٚإزضاى عًٌ األصهاّ ةعني ع٢ً ايؿِٗ ، ٚةبين ايؿهط املػتٓري ايٛاعٞ ملا ظتطٟ يف 

ستٝط٘، ؾٝسضى غاٜاج ايؿطٜع١ َٚكاقس األصهاّ ، ٜٚسضى ؾك٘ ةٓعًٜٗا ع٢ً ايٛاقع ٚايتعاٌَ َع املدايـ ، 

ػا٥ٌ ادتع١ٝ٥ ٚايٓكٛم املبتٛض٠، ٚيعٌ ؾٝتكٛض ايٓكٛم ايؿطع١ٝ ةكٛضا َتهاَال، وٓب٘ ايٛقٛع يف أغط امل

ْتس ةكٛضاج َػًٛط١، قاز٠ إىل ظاٖط١ٜ َؿطط١، رطزج أايػؿ١ً عٔ ٖصا ايباب ; أزج إىل بٓا٤ ؾهط َؿٛف 

 ايٓكٛم َٔ َكاقسٖا ٚصهُٗا ٚعًًٗا، ٚبسج ع٢ً أيؿاظٗا، ٚأؾػسج ةٓاغكٗا ٚةهاًَٗا ٚةطابطٗا.

 اآلةٞ: ٜٚرتةا ع٢ً ٖصٙ املطرع١ٝ بٗصٙ ايكٛض٠ ظٗٛض 

٘ٔ  }اةباع اهل٣ٛ ٚاْتكا١ٝ٥ ايتعاٌَ َع ايٓكٛم ايؿطع١ٝ: قاٍ ةعاىل:  -5 َّ ٍُ ٔؾٞ اي َُٜزأز  ِٔ ََ ٖٓاِؽ  َٔ اي َٔ َٚ

ٓٔرٍي َُ ََٚيا ٔنَتإب  ُّٖس٣  ََٚيا   ٍِ ًِ ِِٝطٔع ٚإٕ نإ ٜععِ أْ٘ عتاضب اهل٣ٛ ٜٚتُػو بايٓكٛم ،  ( .1){ ٔبَػ

و بٗا ظاٖطا ٜٚٓكهٗا ٚاقعا ، ؾٝدًط األقٌ بايؿطع ، ٜٚعٝـ بٗا ٚهلا ، ٚيهٓ٘ يف صكٝك١ األَط ميػ

 ٜٚٓعٍ ايعين ستٌ ايكطعٞ ٜٚكِٝ ايؿطٚع َكاّ األقٍٛ.  

ؾتٓتك٢ ايٓكٛم صػا اهل٣ٛ ٚاملعاش ، ٚاملكًض١ ٚايطبع ، ؾإشا محٌ ضأٟ َعني  غٛم ي٘ األزي١ ،       

 ٚةعاٌَ َع َا ٜعاضن٘  أٚ ٜهًُ٘  أٚ ٜؿػطٙ بايٓػذ ٚايتأٌٜٚ  .

ِِ َيا ُةِؿٔػُسٚا } ، قاٍ ةعاىل َبٝٓا ذتاهلِ : ايتُٝع يف ايعٌُؾٝسعٞ ٤ ايتُٝع ع٢ً ايػري: ازعا -6 ُٗ ٌَ َي َِٚإَشا ٔقٝ

َٕ َُِكًُٔضٛ  ُٔ َِْض َُا  ْٖ ٚإٕ غؿو ايسَا٤، ٖٚتو األعطاض،  ، ( ؾٝععِ أْ٘ ٜكًح2) {ٔؾٞ اِيَأِضِض َقاُيٛا ِإ

 الْتكا١ٝ٥ ايػابك١ ، ٚؾِٗ َٔ ٜكتسٟ بِٗ .  ٚؾل ا ْٚٗا األَٛاٍ ، ؾٝبضد عٔ املػٛغاج ايؿطع١ٝ ،

َُا } ، نُا قاٍ ةعاىل عٔ ٖصا ايكٓـ: ايتُٝع يف ايؿِٗ ٚاالزضاى ٜٚسعٞ           ُٓٛا َن َٔ ِِ َآ ُٗ ٌَ َي َِٚإَشا ٔقٝ

ِٔ َي ََٚئه َٗا٤ُ  ُِ ايٗػَؿ ُٖ  ِِ ُٗ ْٖ َٗا٤ُ َأَيا ِإ َٔ ايٗػَؿ ََ َُا َآ ُٔ َن َٔ ُِْؤ ٖٓاُؽ َقاُيٛا َأ َٔ اي ََ ََٕآ ُُٛ ًَ َِٜع  ( .3( )  ا 

َٕ }:، قاٍ ةعاىل ايتُٝع يف ايعطم نُا ٜسعٞ  َٚاٖةَبَعَو اِيَأِضَشُيٛ ُٔ َيَو  َٔ ُِْؤ (..ؾُٓاٖس ايبؿط 4){ َقاُيٛا َأ

ٚؾُِٗٗ ايكاقط قس ةٛقٌ زتُٛع٘ َٔ ايٓاؽ إىل ايعًٛ يف األضض ، ٚازعا٤  ٝع ايعطم أٚ ايًٕٛ ٚإٕ مل 

 ٚاذتل ٜسٚض َع٘ صٝد زاض.،  ايٓػا ايؿالْٞ ٖٛ األقطب ٜكطح بٗا قاصب٘ ، نُٔ ٜسعٞ إٔ 

ايٓعط٠ األصاز١ٜ ٚستاٚي١ ؾطنٗا ع٢ً اآلخطٜٔ: ؾضكط ايتكٛض ٚاْػالم ايتؿهري، ٚ ايترتؽ ٚضا٤ ضأٟ  -7

 أٚ ؾِٗ َا ، ٜرتةا عًٝ٘ : أٚ قٍٛ ستسٚز ، َعني ،
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 –غنبضاْ٘ ٚةعناىل    -مل ًٜنعَِٗ اهلل  إيعاّ ايػري مبا مل  ًٜعِٖ ايؿطع ب٘ : نإيعاّ ايٓؿؼ ٚاآلخطٜٔ مبا  -أ  

ب٘، ، َخٌ حتطِٜ ايطٝباج، أٚ ايعاّ ايٓؿؼ بعبازاج مل ٜٛربٗا ايؿطع، أٚ ْكٌ ايػٓٔ إىل َكاف ايٛارباج، ٚيٝث 

     ٝ ٗنا ايتبنسٜع ٚايتؿػنٝل ٚ    األَط ٜكـ عٓس ْؿػ٘ ، بٌ عتاٍٚ راٖسّا إيعاّ غنريٙ باغنتدساّ ناؾن١ ايٛغنا٥ٌ، مبنا ؾ

ايطغٍٛ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغنًِ قبنٌ بعختن٘ محًن٘ َنٓٗس ايٛغنط١ٝ ، ٚايٓعنط٠ ايؿنا١ًَ يف          ٚمما ُٚقـ ب٘ ايتهؿري .

ِِ         }األَط ٚايٓٗٞ ٚاملأنٌ ٚاملؿطب، قاٍ ةعاىل: ُٖ ِٓنَس ََِهُتّٛبنا ٔع  ُ٘ َْن َٜٔزُسٚ ٖٞ ايَّنٔصٟ  َِّ ٖٞ اِينُأ ٖٓٔبن ٍَ اي َٕ ايٖطُغنٛ َٜٖتٔبُعٛ  َٔ ائَّصٜ

َُُط َِٜأ  ٌِ ِْٔزٝ َٚاِيِإ َِٛضا٠ٔ  ََٜهنعُ  ٔؾٞ ايٖت َٚ ُِ اِيَدَبا٥ٔنَد  ِٗ ِٝ ًَ ُّ َع َُٜضطِّ َٚ َِّبأج  ُِ ايطَّ ُٗ ٌٗ َي ُٜٔض َٚ َِٓهِط  ُُ ِٔ اِي ِِ َع ُٖ َٗا ِٓ َٜ َٚ َُِعُطٚٔف  ِِ ٔباِي ُٖ 

َٚاٖةَبُعٛا  ُٙ ََْكُطٚ َٚ  ُٙ ََٚعٖعُضٚ  ٔ٘ ُٓٛا ٔب ََ َٔ َآ ِِ َؾائَّصٜ ِٗ ِٝ ًَ َِْث َع ٍَ ائَّتٞ َنا ًَا َٚاِيَأِغ  ِِ ُٖ ِِ ِإِقَط ُٗ ِٓ ُ٘ ُأَٚي٦َٔو اي َع َََع  ٍَ ِِْع َٓٗٛض ائَّصٟ ُأ

َٕ ًُٔضٛ ُُِؿ ُِ اِي ُٖ}(1  .) 

عسّ االعرتاف بايطأٟ اآلخط، أٚ عل ايػري يف ايتؿهري ٚايٓعط املدتًـ : ؾٝزٝع يٓؿػ٘ االرتٗاز ٚعتتهط -ب 

ْاقال يٝؼ  ٖصا اذتل يٓؿػ٘ ، ؾٝصّ املدايـ ٜٚبسع٘ ٜٚؿػك٘ ، ٚغايبا قس ٜهٕٛ َبتس٥ا يف طًا ايعًِ أٚ َكًسا

أنخط، ؾٗصا ايتعكا املكٝث، ٚايػًٛ ادتايف، ٜكٍٛ بًػإ صاٍ بٌ َكاي٘ : َٔ صكٞ إٔ أةهًِ َٚٔ ٚاربو إٔ 

ةتبع ، ضأٜٞ زٜين ظتا إٔ ٜتبع ،ٚضأٜو ٚؾُٗو ٚارتٗازى نالٍ ٚاضتطاف ٚؾػل ٚنؿط، ٚبٗصا ال ميهٔ إٔ 

 سٚز٠ إال نػطٖا.     ًٜتكٞ بػريٙ ، ؾال ٜسع ؾعط٠ ياليتكا٤ إال قطعٗا، ٚال ٜسا مم

 املطًا ايخاْٞ

 املٓؿأ ايؿهطٟ يًػًٛايعٛاٌَ املؤحط٠ يف 

ٜهتػبٗا ايؿطز يف صٝاة٘، ٚاييت بسٚضٖا ةتضنٍٛ إىل   يف املٓؿأ ايؿهطٟ يًػًٛ   زتُٛع١ َٔ ايعٛاٌَةػاِٖ 

 ةكٛضاج ش١ٖٝٓ ةرترِ إىل غًٛى يف اذتٝا٠ اي١َٝٛٝ.

ط، ٜٚٛرن٘ ايتكنٛضاج، ؾٗٓناى عٛاَنٌ ةنؤحط يف عًُٝن١ ايبٓنا٤        ٚاشا نإ َكسض ايتًكٞ َٔ خالي٘ ٜكناؽ ايؿهن  

ايؿهطٟ، ٚقس ةؿٛٙ َعاملٗا أٚ حتػٓٗا، ٚةػاِٖ يف بٓا٥ٗا، َٚٔ ٖصٙ ايعٛاٌَ، األغط٠، ٚاألقسقا٤، ٚاملسضغ١، ٚنٌ 

األَننانٔ  ايننيت ٜتًكنن٢ ؾٝٗننا اإلْػننإ املعطؾنن١، ٜٚهتػننا ؾٝٗننا قُٝنن١، أٚ ةرتغننذ ؾٝنن٘ عنناز٠ ،نًننٗا ةػننِٗ يف بٓننا٤       

 ريٙ ٚحتسٜس أمناط غًٛن٘ ، ٚةٛرٝ٘ ةكطؾاة٘ يف اذتٝا٠ غًبا ٚاظتابا، ٚيعٌ أبطظ ٖصٙ ايعٛاٌَ َا ًٜٞ:ةؿه

 أٚال: ايب١٦ٝ االرتُاع١ٝ:
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يًب١٦ٝ االرتُاع١ٝ ةأحريٖا يف بٓا٤ ايؿهط، ٚقنٝاغ١ ططا٥نل اينتؿهري، ٚةٛرٝن٘ ايتكنطف ملنا هلنا َنٔ َالظَن١          

هًُنننا ناْنننث ايب٦ٝننن١ غننن١ًُٝ، أْتزنننث ؾدكنننا غنننٜٛا يف ايؿهنننط  زا٥ُننن١ ذتٝنننا٠ اإلْػنننإ َنننٔ َٛينننسٙ إىل مماةننن٘ ، ؾ 

ايؿهنط، َٓضنطف ايػنًٛى ،    َٓضنطف  ٚايتكٛض، ٚايعهؼ ايب٦ٝناج املًٛحن١ ؾهطٜنا، أٚ اخالقٝنا أٚ عكا٥نسٜا، ةٓنتس ؾنطزا        

ٚةؿٌُ ايب١٦ٝ االرتُاع١ٝ اآلةٞ:

٘، ٚقطاضاة٘، ٚبايتايٞ ع٢ً ايبٝث ٚاألغط٠:  اضؽ األغط٠ ةأحريا نبريا ع٢ً صٝا٠ ايؿطز، ٚةٛرٗاة٘، ٚخٝاضاة-أ

ِٚ $ ةهٜٛٓ٘ ايؿهطٟ ٚايعكا٥س، قاٍ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ :  ٘ٔ َأ ْٔ َِّزا َٗ ُٜ  ُٙ َٛا ٢ًَ اِئؿِطَط٠ٔ، َؾَأَب َُٜٛيُس َع ُِٛيٕٛز ِإالَّ  ََ  ِٔ َٔ ََا 

 ٔ٘ ْٔ َُزَِّػا ُٜ  ِٚ ٘ٔ َأ ْٔ َٓكَِّطا ُٜ( #1.) 

ؾٝ٘ ايطأٟ ايٛاصس، بٌ ٜٚؿطض ع٢ً اآلخطٜٔ يف ؾايؿطز ايصٟ ٜرتب٢ يف بٝث َهططب ةػٛزٙ املؿانٌ، ٜٚععظ 

 نٌ قػري٠ ٚنبري٠ ، ٜؤحط غًبا ع٢ً ةكطؾاج األبٓا٤، ٜٚبين ؾِٝٗ ضٚح ايتػًط. 

ؾإشا ناْث ايعالقاج ةب٢ٓ زاخٌ ايبٝث يف إطاض غًػ١ً َرتابط١ َٔ عالقاج ايتػًط، ٚايطنٛر ، بني األب 

ْٗا ةؤحط غًبا يف ع١ًُٝ ايبٓا٤ ايؿهطٟ، ٚايٓعط إىل ٚاألبٓا٤ ، األخ٠ٛ ٚاألخٛاج ، ايهبري ٚايكػري ، ؾإ

 ايكهاٜا املدتًؿ١ . 

ؾتعٌُ ايكِٝ ٚايتٛرٗاج، ٚأمناط ايػًٛى ايػًب١ٝ اييت ٜتًكاٖا ايؿطز َٓص ْع١َٛ أظؿاضٙ ع٢ً عطق١ً بٓا٤ 

، ايؿهط ، ٚاغتكالي١ٝ ايطأٟ َٔ خالٍ اْعساّ ضٚح اذتٛاض، ٚايٓكاف املٛنٛعٞ، ٚةكبٌ اآلضا٤ املدايؿ١

 ٚاصرتاَٗا يف ايعالقاج االرتُاع١ٝ ، ٚايػٝاغ١ٝ ٚايكهاٜا ايؿك١ٝٗ .

ؾٓزس  ايؿطز ٜهٝل قسضٙ باذتٛاض ٚايٓكاف، ٚال عترتّ اآلضا٤ املدايؿ١ ، ٚال ٜتكبٌ ايٓكس، ٚةكبح ايعالق١: 

  . ٖٞ عالق١ ضنٛر، ٚةكبٌ ألٚاَط ْٚٛاٖٞ َٔ ِٖ أع٢ً َٓ٘ ، ٚعالق١ ةػًط ٚغٝطط٠ ع٢ً َٔ ِٖ أز٢ْ َٓ٘

إٕ  أغًٛب ايرتب١ٝ يف ايبٝث  ٜهع األغؼ األٚىل يؿدك١ٝ اإلْػإ ٚقُٝ٘ ، ٚغًٛنٝاة٘ اييت ةؿهٌ يف َا 

بعس ططا٥ل ةؿهريٙ ٚةعاًَ٘ َع ايكهاٜا املدتًؿ١، ٚةٓعهؼ يف ٖصٙ ايخكاؾ١ نٌ عالقاج ايتػًط ٚايطنٛر 

 . ٚأمناط اإلشعإ ٚاالةهاي١ٝ ٚايعزع اييت ٜتًكاٖا اإلْػإ يف ايبٝث

                                                           



 

525 
 

  2016 يونيو  - ناير ي –بع السا العدد                       جامعة الناصرمجلة 

 الغلو ةمعالجفي  أثرهون الكريم آي القربناء الفكر ف
 

 الصباحي صالح د. يحيى مقبل
 

َٕ }ادتًػا٤ ٚاألقسقا٤: قاٍ ةعاىل: ب. ُِٜطُٜسٚ  ِّ َٚاِيَعٔؿ ُِٗ ٔباِيَػَسا٠ٔ  َٕ َضٖب َِٜسُعٛ  َٔ َََع ائَّصٜ َِْؿَػَو  َٚاِقٔبِط 

ُ٘ َٗ َٚ َِٚر َْا  ُ٘ َعٔ ٔشِنِط ًَِب َٓا َق ًِ ِٔ َأِغَؿ ََ ََٚيا ُةٔطِع  َٝا  ِْ َٝا٠ٔ ايٗس ١ََٓ اِيَض ِِ ُةِطُٜس ِظٜ ُٗ ِٓ َٓاَى َع ِٝ َٕ اََٚيا َةِعُس َع ََٚنا  ُٙ َٛا َٖ ٖةَبَع 

ُٙ ُؾُططّا َُِط  ( .1){ َأ

ٌُ ادتًٝؼ ايكاحُل  $ٜٚبني ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ةأحري ادتًػا٤ ع٢ً غًٛى اإلْػإ بكٛي٘:  َََخ َُا  ْٖ ِإ

َٖ ََٜو، ِٚإَا إٔ ةبتاع َٓ٘، ِٚإ ُِٜضٔص ٌُ املػو: ِإَا إٔ  ِِٝط ؾضاَ ٌِ املػو، ْٚاؾِذ ائه َٔ ا إٔ ٚادتًُٝؼ ايػ٤ٔٛ نضا

َٝاَبَو، ِٚإَا إٔ وس َٓ٘ ضعتا خبَٝخ١  َٜضطَم ٔح  . (2# )ٔوَس َٓ٘ ضعتا طِّب١، ْٚاؾُذ ايهري: ِإَا إٔ 

َٔ خالٍ اغتكطا٤ ايٛاقع ٚاألصساذ اييت ْعاٜؿٗا ، صتس إٔ ايب١٦ٝ ايتع١ًُٝٝ هلا أحطٖا  : حاْٝا: ايب١٦ٝ ايتع١ًُٝٝ

 ةؿٌُ اآلةٞ:تٛنٝح ميهٔ إٔ اي٤ ايؿهط، ٚملعٜس َٔ ايباضظ يف غطؽ ايكِٝ ، ٚايسٚض احملٛضٟ يف بٓا

املساضؽ ايع١ًُٝ اييت ٜتًك٢ َٓٗا : ؾاملسضغ١ َتعسز٠ األعطام ٚاأليٛإ ٚاألؾهاض ، اييت ٜٓؿأ ؾٝٗا ايطايا  - أ

غري املسضغ١ اييت ةهِ عطقا أٚ ؾهطا َعٝٓا ، ؾايعٝـ يف ايتٓٛع َٔ ايبسا١ٜ ٜٛضذ قبٛال يف َطاصٌ اذتٝا٠ 

عهؼ ؾاملساضؽ احملكٛض أقضابٗا غٛا٤ عطقا أٚ ؾهطا أٚ يْٛا، ٜٓؿأ رٌٝ صاقس أٚ غاىل نس املدتًؿ١.ٚاي

 ايؿ٦اج املدتًؿ١ يف اجملتُع يؿعٛضٙ بايهِٝ أٚ ايتُٝع .

ايؿٝٛر ٚاالغاةص٠ :ؾتؤحط طبٝع١ قؿاةِٗ ٚةعاًَِٗ يف بٓا٤ ايؿهط غًبا ٚإظتابا ، ؾايؿٝذ أٚ األغتاش   - ب

ُٜطز عًٝ٘ ايصٟ أصاط ْؿػ٘ بٗاي١ ايتكسٜؼ ُٜضاٚض، أٚ  ُٜٓاقـ، أٚ  ، ٜتضٍٛ َع َطٚض ايعَٔ  ، ؾال ميهٔ إٔ 

يف ش١ٖٝٓ ايطايا إىل َطرع١ٝ ال ميهٔ إٔ ختطأ ، ؾٝٓؿأ َكًسا هلا َتعبسا ألقٛاي٘، ٚأؾعاي٘ شاَا 

 يًُدايؿني ي٘ .

املٓٗس، ططٜك١ ايتًكٞ : ؾُٔ ٜػُع ؾكط غري َٔ ٜٓاقـ ٚعتاٚض، ٚنصا يف ططٜك١ ايتًكٞ األغًٛب ٚ -ش

نايتعب١٦  ايعاطؿ١ٝ باذتسٜد املطنع عٔ ادتٗاز ٚؾها٥ً٘ ،ٚعٔ ايؿٗاز٠ َٚآهلا ، ٚعٔ ؾٝٛع املٓهطاج ٚاملعامل 

يف اجملتُعاج اإلغال١َٝ ، ٚعٔ َها٥س األعسا٤ ٚظًُِٗ يًُػًُني ، ٚإٕ نإ َبٓٝا ع٢ً األزي١ يهٔ بسٕٚ 

ا إىل إٜكاز رص٠ٚ اذتُاغ١  ، ٜٚسؾع ضتٛ ايبصٍ ايهٛابط ايؿطع١ٝ، ٚق١ً ايعًِ ٚغٝاب ايتٛاظٕ، غٝؤزٟ صتُ

ٚايتهض١ٝ ، ٜٚععظ قِٝ االْتكاّ ، بٌ ٜٓعط إىل اجملتُع َٔ صٛي٘ ٚإٕ نإ أباٙ ٚأَ٘ زتتُع َٓضطف ؾاغل 

 ٚايتكٛض ايصٟ قٝؼ ٚؾكا ي٘ . ،ناٍ ، ٚشيو يًربزت١ ايؿهط١ٜ اييت ةًكاٖا
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ُٜ بعهؼ  ،سضؽ ، ؾُٔ ٜسضؽ ٚؾل ْعط١ٜ أٚ َٓٗس ٚاصسَٚٔ األَٛض امل١ُٗ يف ططٜك١ ايتًكٞ ، املٓٗس ايصٟ 

َٔ ٜتعطف ع٢ً ايٓعطٜاج املدتًؿ١، ٚاملٓاٖس املتعسز٠، َٚٔ ٖٓا ْسضى املٓٗس ايكطآْٞ يف بٓا٤ ايؿهط يف 

عطن٘ يًكهاٜا ايعكس١ٜ ٚايؿهط١ٜ، ٚعطن٘ يتكٛضاج اآلخطٜٔ، َٚٓٗزِٗ ؾٝٗا، حِ االغتسالٍ ع٢ً 

ايصٟ ٜكبٌ ِٝ ، ؾُعطؾ١ ايططم املدتًؿ١، ٚايططم املتعسز٠، ةبين ايؿهط املٓٗز١ٝ ايػ١ٜٛ، ٚايططٜل املػتك

 بايتٓٛع ٜٚتعاٜـ َع٘ .

 املبضد ايخايد

 ٚأحطٖا يف َعادت١ ايػًٛ أغؼ بٓا٤ ايؿهط

ٚأٟ َؿه١ً ةٓؿأ بني ايٓاؽ، ؾايبضد  االغتٓاز إىل َطرع١ٝ يف األقٛاٍ ٚاألؾعاٍ َٔ األَٛض ايبس١ٜٗ يف اذتٝا٠ ،

ع إىل َطرع١ٝ يًضٌ إَا عطؾ١ٝ أٚ ؾطع١ٝ أٚ قا١ْْٝٛ ، ٚإشا أضزْا إٔ ْٓاقـ قه١ٝ بٓا٤ ايؿهط عٔ صٌ هلا ٜطر

ايصٟ ٖٛ أغاؽ بٓا٤ اآلضا٤ َٚطرعٝتٗا ٚنبطٗا أٚ ةػٝبٗا، ؾإْٓا ال بس إٔ ْطرع إىل املطرع١ٝ ايكاؾ١ٝ ايكطإٓ 

تؿهري اإلْػاْٞ إخطارا يًُهًـ ٚايػ١ٓ ،ٚعٓس ايتأٌَ صتس، إٔ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚنع األغؼ ٚايكٛاعس يبٓا٤ اي

 : نيايتايٝ ًبنيٚيعًٓا صتٌُ ٖصٙ األغؼ يف املطَٔ زا٥ط٠ اهل٣ٛ ٚايتكًٝس ، إىل ضصاب١ ايتأٌَ ٚايٓعط، 

 املطًا األٍٚ

 ٚأحطٙ  يف َعادت١ ايػًٛ نبط َكسض ايتًكٞ

 نؿطج ايكضاب١ أٍٚ اضتطإف عٔ املٓٗس ايكايف ايٛغطٞ ٚارٗت٘ األ١َ ، ظٗٛض ارتٛاضش ، ةًو ايؿ١٦ اييت

َُِث أْ٘ ال عتهِ مبا أْعٍ اهلل يف  اعتُازا ع٢ً قطا٠٤ اْتكا١ٝ٥ يًكطإٓ ايهطِٜ  ، ؾهؿطج عًّٝا ضنٞ اهلل عٓ٘  ، ٚظع

ُٜٓأظطِٖ; يعَِّٗ  -ضنٞ اهلل عُٓٗا  -نتاب٘، صٖت٢ قاّ إيِٝٗ عبُساهلل بٔ عٖباؽ  ُٜزأزُيِٗ باذُتػ٢ٓ ٚ

ٌٖ آخطٕٚ (.1)ٜطرعٕٛ، ؾعاز ؾطْٜل، ٚن

ؾكس اغتسيٛا ع٢ً غًِٖٛ بآٜاج َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ ، بكطا٠٤ َبتٛض٠ ٚؾِٗ قاقط، ٚأخصِٖ ببع  اآلٜاج زٕٚ 

ؾايعٝا يٝؼ يف املكسض ايصٟ اْطًكٛا َٓ٘ يف اغتسالهلِ ،بٌ يف ،  ، ٚببع  ايٓكٛم زٕٚ بعهٗا اآلخطبع 

 ٠ ع٢ً ايؿطٜع٣ٖٛ.١ زخٌ ايٓؿٛؽ َٔ باب ايتسٜٔ ٚايػريٚنعـ إزضانِٗ يٓكٛم ايؿطع ، 
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ؾهعـ ايؿِٗ، ٚقكٛض اإلزضاى، قس ةِٖٛ ايبع ، بإٔ ايكطإٓ ايهطِٜ قس ٜهٕٛ غببا يالختالف ٚايتٓاظع، ٚاهلل 

٘ٔ }أْعٍ ايكطإٓ ايهطِٜ صهُا بني ايٓاؽ ؾُٝا غتتًؿٕٛ ؾٝ٘  ِٜ ََٜس  َٔ ِٝ َُا َب ََُكسِّّقا يِّ َِٝو اِئهَتاَب ٔباِيَضلِّ  َٓا ِإَي ََٚأَْعِي

َٔ اِئهَتا َٔ ٔ٘ ِٝ ًَ ّٓا َع ُٔ ِٝ َٗ َُ َٚ ُ٘  ۖٔب  ٍَ ايَّ َُا َأَْع ُِٗ ٔب َٓ ِٝ َٔ اِيَضلِّ  َۖؾاِصُهِ َب َٔ ُٖا َرا٤ََى  ِِ َع ُٖ َٛا٤َ ِٖ َٓا  ََۚٚيا َةٖتٔبِع َأ ًِ ٔيهٌٍُّ َرَع

َٗاّرا  ِٓ َٔ َٚ ِِ ٔؾِطَع١ّ  ٘، ٚال ( ٚاذَتهِ ال بس إٔ ةهٕٛ صزت٘ ظاٖطٙ، ٚزاليت٘ ستهُ٘ ، أَا إشا ةٓاقهث أقٛاي1) {َُٔٓه

  .ميهٔ ادتُع بٝٓٗا، ؾهٝـ ميهٔ إٔ ٜهٕٛ صهُا

ٖٚهصا بسال َٔ إٔ عتهِ ايكطإٓ بني ايٓاؽ ؾُٝا اختًؿٛا ؾٝ٘، غتتًـ ايٓاؽ يف ؾِٗ ايكطإٓ، ٜٚٓؿأ عٔ شيو 

ؾطق١ ٚخكاّ َٚصاٖا ٚاواٖاج، ع٢ً صني صتس ايكطإٓ ٜأَطْا باالعتكاّ عبٌ اهلل، ٜٚٓٗاْا عٔ ايتؿطم قاٍ 

ََٚيا َةَؿٖطُقٛاَٚاِع }ةعاىل: ُّٔٝعا  ٘ٔ َر َّ ٌِ اي ُُٛا ٔبَضِب  ( .2){َتٔك

٘ٔ }ٚقس بني يٓا ايكطإٓ ايهطِٜ بأْ٘ ًِٔؿ ِٔ َخ َٔ ََٚيا   ٔ٘ ِٜ ََٜس  ِٔ ِٝ ِٔ َب َٔ  ٌُ ٘ٔ اِيَبأط َِٜأٔةٝ ُٕٔٝس َۖيا  ٍِ َص ِٔ َصٔهٝ َٔ  ٌْ ِِٓعٜ ( 3){َة

ََٜتَسٖب}ٚنْٛ٘ َٔ عٓس اهلل ٜكتهٞ عسّ ٚرٛز االختالف ؾٝ٘ ًَا  ََٛرُسٚا َأَؾ ٘ٔ َي َّ ِِٝط اي ِٓٔس َغ ِٔ ٔع َٔ  َٕ ِٛ َنا ََٚي  َٕ َٕ اِيُكِطَآ ُطٚ

ًَاّؾا َنٔخرّيا ٘ٔ اِخٔت  ( ؾسٍ شيو ع٢ً إٔ االختالف ؾٝ٘ ال ٜطرع إيٝ٘ ،ٚإمنا ٜطرع إىل ؾِٗ ايٓاؽ ،4){ٔؾٝ

عسِٖ عٔ َٓٗس االغتسالٍ ايصٟ ٚر٘ ايكطإٓ ايهطِٜ ايعكٍٛ ٚايكًٛب إيٝ٘، ٚخًؿٝاةِٗ اييت ْؿأٚا ؾٝٗا، ُٚب

 ٚيهبط َكسض ايتًكٞ ، ٚايٛقٍٛ إىل بٓا٤ ايؿهط ايػًِٝ ٜتطًا اآلةٞ:

إزضاى ايتٓاغا ٚايتٓاغل بني ايػابل ٚايالصل ،َٚا ْعٍ أٚال َٚا ْعٍ آخطا ، َٚطاعا٠ أغباب ايٓعٍٚ ، -1

تًؿ١، ٚبٗصا ةعٗط ايٛصس٠ املٛنٛع١ٝ يًكطإٓ ايهطِٜ ، ؾتعٗط ةػًػٌ املعاْٞ ٚزالالج اآلٜاج يف َٛانعٗا املد

٘ٔ }ٚةٓاغكٗا ،ؾايصٟ قاٍ: َّ ُ٘ ٔي ُٔ ُنُّ َٕ ايسِّٜ َُٜهٛ َٚ  ١َْٓ َٕ ٔؾِت ِِ َصٖت٢ َيا َةُهٛ ُٖ ًُٛ َٙ  }(  ٖٛ ايصٟ قاٍ: 5) {ََٚقأة َيا ِإِنَطا

ِّ َٔ اِيَػ َٔ َٔ ايٗطِؾُس  ٖٝ ِٔ َقِس َةَب َٗا }(  ٚقاٍ: 6) {ٔؾٞ ايسِّٜ َِٓح َي ِِ َؾاِر ًِ َُٓضٛا ٔيًٖػ ِٕ َر  (.7) {َِٚإ

ايكطإٓ ايهطِٜ ٜؿػط بعه٘ بعها، ؾال عتٌُ ع٢ً اذتري٠ أٚ ايؿو ، ؾُا أبٌ يف َهإ ؾػط يف آخط، بٌ -2

زالالج اآلٜاج ختطش َٔ اذتري٠ ٚاالضةباى، ؾٗصا ابٔ عباؽ ضنٞ اهلل عٓ٘ ٜػتسٍ ع٢ً ارتٛاضش ّٜٛ إٔ ْكُٛا 
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نُا غتأةٞ قكتِٗ ، َٚخٌ ٖصا  {إٕ اذتهِ إال هلل }ع٢ً عًٞ ضنٞ اهلل عٓ٘ بأْ٘ صهِ ايطراٍ ٚاهلل ٜكٍٛ:

 املٓٗس ال ميهٔ ايٛقٍٛ َٔ خالي٘ إىل ْتا٥س صامس١ إال إشا ةعآًَا َع ايكطإٓ ايهطِٜ ع٢ً ستٌُ ادتس ،بعٝسّا

ملكاقس  يف ايؿِٗ ، ٚإزضانّا يف ايٓعط، ٚعُكّا عسّاعٔ اهل٣ٛ ٚايتكًٝس ، ٚاملعار١ٝ ٚاالْتكا٤ ، ٖٚٛ ٜتطًا ُب

إىل بٓا٤  يألخطا٤ ،ٚايتكطؾاج املتٛاضح١، ٚاْطالقّا عٔ ايتهًـ ٚايتعػـ ، ٚةكضٝضّا ايؿطٜع١ ٚصهُٗا، بعٝسّا

 ؾهط ْري بٓٛض ايكطإٓ ايهطِٜ، َٚٓٗز٘ يف غطؽ َٓٗس ايٛغط١ٝ.

ٍَ }:بكٛي٘ ايؿِٗ  َٔ عتػٕٓٛ-غبضاْ٘ ٚةعاىل-صػٔ ايؿِٗ ٚاإلزضاى: َسح اهلل -3 ِٛ َٕ اِيَك ُُٔعٛ َِٜػَت  َٔ ايَٓٔصٜ

ِِ ُأُٚيٛ اِيَأِيَبأب ُٖ َُٚأَٚي٦َٔو   ُ٘ ًَٓ ُِ اي ُٖ ََٖسا  َٔ ُ٘ ُأَٚي٦َٔو ايَٓٔصٜ َٓ َٕ َأِصَػ َٝتَٓٔبُعٛ  إال أِْٗ ( ؾطغِ ةعسز األقٛاٍ ٚةٓٛعٗا 1) {َؾ

ٓكٛم ايؿطع١ٝ ، ٚإزضاى َكاقس ضػٔ ايؿِٗ ٜأةٞ َٔ ع١ًُٝ اغتٝعاب ايؾٜأخصٕٚ أصػٓٗا ؾٝػريٕٚ عًٝٗا ، 

َِٝو اِئهَتاَب  }َٚٔ ٖٓا صتس ايتضصٜط َٔ غ٤ٛ ايؿِٗ ٚايٛقٛع يف اهل٣ٛ قاٍ ةعاىل: .ايتؿطٜع ًَ ٍَ َع َِْع َٛ ايَٓٔصٟ َأ ُٖ

ِْٜؼ  ِِ َظ ِٗ ًُٛٔب َٔ ٔؾٞ ُق ََٓا ايَٓٔصٜ َٗاْج َؾَأ ََُتَؿأب َُٚأَخُط  ُّٓ اِئهَتأب  َٔٓ ُأ ُٖ َُاْج  َُِضَه َٜاْج  ُ٘ آ ِٓ ُ٘ اِبٔتَػا٤َ َٔ ِٓ َٔ  َ٘ ََا َةَؿاَب  َٕ َٝتَٓٔبُعٛ َؾ

ٔ٘ ًٔ ِٜٚ َٚاِبٔتَػا٤َ َةِأ  ١َٔٓ َٓٓيبَٓ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ةال ٖصٙ اآل١ٜ ،ؾكاٍ :إشا $ (ٚعٔ عا٥ؿ١ ضنٞ اهلل عٓٗا: 2){اِئؿِت َٕٓ اي أ

 (.3# ) .ضأٜتِ ايصٜٔ ٜتَٓبعٕٛ َا ةؿاب٘ َٓ٘ ؾأٚي٦و ايصٜٔ مس٢َٓ اهلل ؾاصصضِٖٚ

ٍٞٓ ضنٞ اهلل عٓ٘ ٚقاةًٛٙ، ؾكس ؾُٗٛا ايٓكَٛم َٚٔ غ٤ٛ  ايؿِٗ َا صكٌ يًدٛاضش ايصٜٔ خطرٛا ع٢ً عً

ُّا خاط٦ّا  ، َُٓا ْاظطِٖ ابٔ  ٚأخصٚا َٓٗا َا ٜٛاؾل أٖٛا٥ِٗ ٚضغباةِٗ ٚعتكل أطُاعِٗ ، ايؿطع١ٝ ؾٗ ٚهلصا َي

ََٔ ضرع َِٓٗ،  َِ ايكضٝح يًٓكٛم، ؾطرع  َٝٓٔ هلِ ايؿٗ ٚبكٞ َٔ مل ٜطرع ع٢ً عباؽ ضنٞ اهلل عُٓٗا ب

(،ٚؾٝٗا قٍٛ ابٔ عباؽ ضنٞ اهلل عُٓٗا: " أةُٝتهِ َٔ عٓس 4نالي٘، ٚقك١َٓ َٓاظطة٘ هلِ يف َػتسضى اذتانِ)

َٓٓيبِٓ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ َٔ املٗارطٜٔ ٚاألْكاض، ألبًٔٓػهِ َا ٜكٛيٕٛ، املدربٕٚ مبا ٜكٛيٕٛ، ؾعًِٝٗ  قضاب١ اي

ُِ بايٛصٞ َٓ هِ، ٚؾِٝٗ أْعٍ، ٚيٝؼ ؾٝهِ َِٓٗ أصس، ؾكاٍ بعُهِٗ: ال ختاقُٛا قطّٜؿا، ْعٍ ايكطإٓ، ِٖٚ أعً

َٕٓ اهلل ٜكٍٛ: َٕ }ؾإ ُُٛ ّْ َخٔك ِٛ ِِ َق ُٖ  ٌِ (.5) {َب
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َٕٓ أٜسِٜٗ   َّا قطُٓ أؾسَٓ ارتٗاّزا َِٓٗ، َػ١ُٗ ٚرِٖٛٗ َٔ ايػَٓٗط، نأ َّا مل أَض قٛ قاٍ ابٔ عباؽ: ٚأةُٝث قٛ

َٕٓ َا ٜكٍٛ، قًث: أخربْٚٞ َاشا ْكُتِ ٚضنبِٗ ةخ٢ٓ عًِٝٗ، ؾُه٢ َٔ صهط،  َٓٓ٘ ٚيٓٓعط ؾكاٍ بعُهِٗ: يٓهًُٔٓ

ََٓا  َٔٓ؟ قايٛا: أ ِِٓ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٚقٗطٙ ٚاملٗارطٜٔ ٚاألْكاض؟ قايٛا: حالّحا، قًث: َا ٖ ع٢ً ابٔ ع

ٍَ يف أَط اهلل، ٚقاٍ اهلل ةعاىل:  َْٓ٘ صهِ ايطِٓرا َٔٓ ؾإ ُِ  }إصساٖ ِٕ اِيُضِه ِ٘ٔإ ًَٓ (، َٚا يًطِٓراٍ َٚا يًضهِ، ؾكًث: 1){ِإيَٓا ٔي

 ُِٗٝ ٌَٓ غب َِٓ، ؾ٦ًٔ نإ ايصٟ قاةٌ نؿَٓاّضا يكس ص ٌَ َٚيِ ِٜػا َٚيِ ٜػ َْٓ٘ قاَة ََٓا األخط٣ ؾإ ٖصٙ ٚاصس٠، قايٛا: ٚأ

ََضا ْؿَػ  َْ٘ٓ ٌَٓ قتاُيِٗ، قًث: ٖصٙ حٓتإ، ؾُا ايخايخ١؟ قاٍ: إ ٘ َٔ أَري ٚغُٓٝتِٗ، ٚي٦ٔ ناْٛا َؤَٓني َا ص

املؤَٓني، ؾٗٛ أَري ايهاؾطٜٔ، قًث: أعٓسنِ غ٣ٛ ٖصا؟ قايٛا: صػبٓا ٖصا، ؾكًث هلِ: أضأٜتِ إٕ قطأج عًٝهِ َٔ 

ََٓا قٛيهِ: صهَِٓ  ُٜطزُٓ ب٘ قُٛيهِ أَةطَنٕٛ؟ قايٛا: ْعِ! ؾكًث: أ ٝٔٓ٘ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ َا  نتاب اهلل َٚٔ غ١َٓٓ ْب

ُُ٘ إىل ايطِٓراٍ يف مثٔ ضبع زضِٖ، يف أضْا ٚضتٖٛا َٔ ايكٝس،  ايطِٓراٍ يف أَط اهلل، ؾأْا أقطأ عًٝهِ َا قس ُضزَٓ صه

ّْ  }ؾكاٍ: ِِ ُصُط ُِْت ََٚأ َِٝس  ًُٛا ايكَٓ ُٓٛا َيا َةِكُت ََ َٔ آ َٗا ايَٓٔصٜ ُٜٓ ِِ }( إىل قٛي٘: 2){َٜاَأ ُِٓه َٔ  ٍٍ َٚا َعِس ٘ٔ َش ُِ ٔب (، 3){َِٜضُه

ضتٖٛا َٔ ايكٝس أؾهٌ، أّ صهُِٗ يف زَا٥ِٗ ٚقالح شاج بِٝٓٗ؟! ٚإٔ ؾٓؿسةهِ اهلل: أُصهِ ايطِٓراٍ يف أضْا ٚ

 :ٌَٓ ُٜكٝٔٓط شيو إىل ايطِٓراٍ، ٚيف املطأ٠ ٚظٚرٗا قاٍ اهلل ععَٓ ٚر َٕٓ اهلل يٛ ؾا٤ َيَضهِ َٚيِ  ِِ ٔؾَكاَم  }ةعًُٛا أ ِٕ ٔخِؿُت َِٚإ

ًٔ ِٖ ِٔ َأ َٔ ُّا  ََٚصَه  ٔ٘ ًٔ ِٖ ِٔ َأ َٔ ُّا  َُا َؾاِبَعُخٛا َصَه ِٗ ٔٓ ِٝ َُاَب ُٗ َٓ ِٝ ُ٘ َب ًَٓ َٛؾِٔٓل اي ُٜ ًَاّصا  ُِٜطَٜسا ِإِق  ِٕ (، ؾزعٌ اهلل صهِ 4){َٗا ِإ

ََٓهِ  ََٓا قٛيهِ: قاَةٌ ٚمل ِٜػا ٚمل ٜػِٓ، َأَةػُبٕٛ أ ايطِٓراٍ غ١ٓ َأ١َْٛ، أَخَطرُث َٔ ٖصٙ؟ قايٛا: ْعِ!  قاٍ: ٚأ

ٌُٓ َٔ غريٖا؟! ؾ٦ًٔ ؾعًتِ يكس ن ُٜػتض َِٓ ةػتضًُٕٓٛ َٓٗا َا  ََٓٓا عا٥ؿ١، ح َُٓهِ، ٚي٦ٔ قًُتِ: يٝػث أ ؿطُةِ، ٖٚٞ أ

َٕٓ اهلل ٜكٍٛ: ِِ  }يكس نؿطُةِ; ؾإ ُٗ َٗاُة ََٓ ُ٘ ُأ َٚاُر ََٚأِظ  ِِ ِٗ ُِْؿٔػ ِٔ َأ َٔ ٓٔنَي  َٔ ُُِؤ َِٚي٢ ٔباِي ُٞٓ َأ َٓٓٔب (، ؾأْتِ ةسٚضٕٚ بني 5){اي

ُٜٓٗا قطُةِ إيٝٗا قطُةِ إىل نالي١.  نالَيتني، أ

ََضا امَس٘ َٔ أَري املؤَٓني، ؾأْا  ؾٓعط بعُهِٗ إىل بع ، قًث: أخطرُث ََٓا قٛيهِ:  َٔ ٖصٙ؟ قايٛا: ْعِ! ٚأ

َٓٓيبَٓ ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ّٜٛ اذُتسٜب١ٝ ناَةَا ُغٌٗٝ بٔ عُطٚ ٚأبا  َٕٓ اي آةٝهِ مَبٔ ةطَنٕٛ ٚأضٜهِ، قس مسعُتِ أ

ٖصا َا اقطًح عًٝ٘  غؿٝإ بٔ صطب، ؾكاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ألَري املؤَٓني: انتا ٜا عًٞ:
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َْٓو ضغٍٛ اهلل َا قاةًٓاى، ؾكاٍ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل  ستُس ضغٍٛ اهلل ، ؾكاٍ املؿطنٕٛ: ال ٚاهلل! يٛ ْعًِ أ

ْٔٓٞ ضغٍٛ اهلل، انتا ٜا عًٞ: ٖصا َا اقطًح عًٝ٘ ستُس بٔ عبس اهلل ، ؾٛاهلل  ُِ أ َْٓو ةعً عًٝ٘ ٚغًِ : ايًَِٓٗ إ

خطر٘ َٔ ايٓب٠ٛ صني ستا ْؿَػ٘، قاٍ عبس اهلل بٔ عباؽ: ؾطرع َٔ ايكّٛ أيؿإ يطغٍٛ اهلل خرْي َٔ عًٞ، َٚا أ

 . ُٚقتٌ غا٥ُطِٖ ع٢ً نالي١

ٚيبٓا٤ ٖصٙ ارتاق١ٝ يف ؾهط املػًِ، أقاّ ايكطإٓ ايهطِٜ املٓٗس ع٢ً أغاؽ ايؿك٘ ٚصػٔ ايؿِٗ ، عٔ ططٜل 

ايعًِ ٚايؿك٘ ٚاملعٓٝني  بايتعًِٝ االٖتُاّ  االغتالٍ ايعكًٞ ٚؾتح باب ايٓعط يف املاالج ، ٖٚصا ٜػتسعٞ َٔ أٌٖ

ببٓا٤ َٓٗس ايتؿهري ،ٚةٛرٝ٘ ايؿباب إىل ايتأٌَ ٚايتؿهط ٚصػٔ ايؿِٗ ، ٚبٝإ َا ًٜعّ ةبٝاْ٘ ، ٚايطرٛع إىل أٌٖ 

َٕ  }ايعًِ ٚايصنط نُا قاٍ ةعاىل:  ُُٛ ًَ ِِ َيا َةِع ُِٓت ِٕ ُن ٌَ ايصِِّنِط ِإ ِٖ 1ٍُٓ){ َؾاِغَأُيٛا َأ َُٓا ٜس َٔ َٕٓ ايطرٛع  (، ٚ ع٢ً أ

( قاٍ: " نُٓث قس 3(عٔ ٜعٜس ايؿكري)2إىل أٌٖ ايعًِ خرْي يًُػًُني يف أَٛض زِٜٓٗ ٚزْٝاِٖ َا ضٚاٙ َػًِ)

(ٞٔٓ َِٓ طتطَش ع٢ً ايٓاؽ، قاٍ: ؾُطضْا 4َؾَػَؿ ْٟ َٔ ضأٟ ارتٛاضش، ؾدطرٓا يف ٔعكاب١ٕ شٟٚ عسز ْطٜس إٔ ضتسَٓ، ح ( ضأ

َّ ن رايْؼ إىل غاض١ٕٜ ن عٔ ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ، قاٍ: ع٢ً املس١ٜٓ ؾإشا رابط بٔ عبس اهلل ُٜضسٔٓذ ايكٛ  

ٝٔٓني، قاٍ: ؾكًُث ي٘: ٜا قاصَا ضغٍٛ اهلل! َا ٖصا ايصٟ ُةضسٔٓحٕٛ؟ ٚاهلل ٜكٍٛ: َُٓٓ ِٔ }ؾإشا ٖٛ قس شنط ادتٗ ََ ََْٓو  ِإ

ُ٘ َِٜت َٓٓاَض َؾَكِس َأِخَع ٌِ اي َُا َأَضاُزٚا  }(، ٚ 5){ُةِسٔخ َٗاُنًَٓ َٗا ُأٔعُٝسٚا ٔؾٝ ِٓ َٔ َِٜدُطُرٛا   ِٕ (، ؾُا ٖصا ايصٟ ةكٛيٕٛ؟ قاٍ: 6){َأ

َٕ؟ قًُث: ْعِ! قاٍ: ؾٌٗ مسعث مبكاّ ستُس عًٝ٘ ايػالّ، ٜعين ايصٟ ٜبعخ٘ ؾٝ٘؟ قًُث: ْعِ!  ؾكاٍ: أةكطُأ ايكطآ

ُٜدطش. ق  ََٔ ُٜدطش اهلُل ب٘  َْٓ٘ َكاّ ستُس ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ احملُٛز ايصٟ  َِٓ ْعَث ٚنَع ايكٔٓطاط قاٍ: ؾإ اٍ: ح

َٜدطرٕٛ َٔ ايٓاض بعس إٔ .َٚطَٓ ايٓاؽ عًٝ٘، قاٍ: ٚأخاف إٔ ال أنٕٛ أصؿغ شاى َّا  َٕٓ قٛ َْٓ٘ قس ظعِ أ قاٍ: غري أ

َِْٓٗ عٝسإ ايػُاغِ) (، قاٍ: ؾٝسخًٕٛ ّْٗطا َٔ أْٗاض ادت١َٓٓ ؾٝػتػًٕٛ 7ٜهْٛٛا ؾٝٗا، قاٍ: ٜعين ؾٝدطرٕٛ نأ
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َِْٗٓ َٜهٔصُب ع٢ً ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ .ايكطاطٝؼ ؾٝ٘، ؾٝدطرٕٛ نأ َٕ ايؿَٝذ  ِٚ َِٜضهِ! َأَةط َٚ ؾطرعٓا، قًٓا: 

َٓٓا غرُي َضرٌ ٚاصس"  . ٚغًِ ؟! ؾطرعٓا، ؾال ن ٚاهلل! ن َا خطش َ

ؾايؿهط ايصٟ ُبين ع٢ً االواٙ ايعاٖطٟ يف ؾِٗ ايٓكٛم عتًُٗا َاال حتتٌُ ،ؾتٓضطف يسٜ٘ املؿاِٖٝ 

 ٛم ، ؾٝزاْا اذتل ٜٚكع ؾُٝا ٢ْٗ اهلل عٓ٘ .ٚختتًط عًٝ٘ ايٓك

 املطًا ايخاْٞ

ٚأحطٙ يف َعادت١ ايػًٛايتعٚز املػتُط باملعطؾ١

ِِ َيا  }ؾاإلْػإ عسٚ َا ظتٌٗ ، ُخًل ٖٚٛ ال ٜعًِ ؾ٦ٝا قاٍ ةعاىل: َٗأةُه َٖ ِٕ ُأ ِٔ ُبُطٛ َٔ  ِِ ُ٘ َأِخَطَرُه َّ َٚاي

ُِ ُِ ايٖػ ٌَ َيُه ََٚرَع ٦ِّٝا  َٕ َؾ ُُٛ ًَ ََٕةِع ِِ َةِؿُهُطٚ َُّه َٚاِيَأِؾ٦َٔس٠َ َيَع َٚاِيَأِبَكاَض  (، ٚعًٝ٘ نٞ ال ٜهٌ  ، إٔ ٜتعٚز َٔ 1){َع 

ٌِ َضبِّ  }ْبٝ٘ بطًا ايعًِ ٚايتعٚز ايسا٥ِ  باملعطؾ١-غبضاْ٘ ٚةعاىل-املعطؾ١ بكؿ١ َػتُط٠، نُا أَط اهلل َُٚق

ُّا ًِ ْٔٞ ٔع يؿهط ،ٚإظتاز ب١٦ٝ ايتعًِ ْٚؿط املعطؾ١ قاٍ اهلل ٚال عزا إٔ أٍٚ آ١ٜ ْعيث اغتٗسؾث بٓا٤ ا.(2){ِظِز

ِِ َضبَٔٓو} :ةعاىل َِ  ِقَطِأ ٔباِغ ًَٓ ِِ. َع ًَ َِ ٔباِيَك ًَٓ ُّ. ايَٓٔصٟ َع ََٚضبَُٓو اأَلِنَط ًٍَل. اِقَطِأ  ِٔ َع َٔ  َٕ ًََل اإِلَْػا ًََل. َخ ايَٓٔصٟ َخ

ِِ ًَ َِٜع  ِِ ََا َي  َٕ  (.3){اإِلَْػا

ٍٖٚ َا ْعٍ َٔ  ايكطإٓ ايهطِٜ ع٢ً ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ، ٚاملًؿث يالْتباٙ أْٗا ةأَطٙ ٖصٙ اآلٜاج ٖٞ أ

ٍٖٚ َا ةأَطٙ بايكطا٠٤، ِٖ اآلٜاج ارتُؼ األٚىل غٖث عباضاج ةتعًل بايكطا٠٤ ٚايهتاب١، ٚايعًِ  أ ؾُاشا ٜعين إٔ ةه

ِٖ ٚايتعًِٝ؟ إٕ ٖصٙ اآلٜاج ةؿهٌِّ اؾتتاص١ٖٝ ٚصٞ ايػُا٤، َا را٤ اإلغالّ يتضكٝك٘، ٖٛ ْؿط  ٖٚصا ٜعين إٔ أٖ

 ايعًِ ٚبٓا٤ املعطؾ١ ،ؾٗٛ ططٜل ايعباز٠ ٚٚغ١ًٝ االغتدالف ، ٚب٘ ٜتزٓا ايٛقٛع يف ايػًٛ. 

ِّ َا ؾٝ {اقطأ} ؾه١ًُ  َٔ إعتا٤ إىل َطِطِم أبٛاب ايعًِ ٚاملعطؾ١، بؿعٌ األَط ايصٟ ٜسٍ ع٢ً قٝاّ املأَٛض ب٘  ٗابه

ِٖ ُأةبعث ٖصٙ ايسع٠ٛ إىل ايكطا٠٤، بسع٠ٛ إىل أختٗا، ٖٚٞ ايهتاب١ بايكًِزٕٚ االةهاٍ ع٢ً اآلخطٜٔ ،   ، قاٍ ح

َِ بايكًِ}، ةعاىل ةٓبّٝٗا ٚإؾاض٠ إىل بٓا٤ األؾهاض ٚاخطارٗا َٔ عبٛز١ٜ غري اهلل ، ٚإقا١َ اذتل ٚايعسٍ  {ايَّصٟ عَّ

ٚايهتاب١يف األضض ئ ٜهٕٛ بػري ايعًِ ، ٚعُاز ايعًِ ايكطا٠٤

                                                           



 

522 
 

  2016 يونيو  - ناير ي –بع السا العدد                       جامعة الناصرمجلة 

 الغلو ةمعالجفي  أثرهون الكريم آي القربناء الفكر ف
 

 الصباحي صالح د. يحيى مقبل
 

َٚا أٚةٝتِ َٔ ايعًِ إال قًٝال }ث املعطؾ١ باب ٚاغع، ؾُُٗا أٚةٞ اإلْػإ غٝعٌ قاقطّا، قاٍ ةعاىل:ٚإشا ناْ

( ٚيف قك١ َٛغ٢ ٚارتهط عًُٝٗا ايػالّ ، عرب٠ ؾكس أظٗطج 2){ٚؾٛم نٌ شٟ عًِ عًِٝ }( ٚقاٍ ةعاىل: 1){

ًُا ةبني ي٘ ، أزضى صه١ُ اهلل يف غٝاب  األغباب عٔ َٛغ٢ عًٝ٘ ايػالّ ، ضزٚز أؾعاٍ ةٓهط ايؿعٌ ٚايؿاعٌ ، ؾ

أْ٘ صاظ ايعًِ ٚ هٔ َٔ املعطؾ١ َٔ نٌ رٛاْبٗا ، ٚمل ٜسضى بأْ٘ مل ٜؤج إال تِٖٛ ِٖ َٔ ٜ خًك٘. نخري 

 ايكًٌٝ بٌ أقٌ َٔ ايكًٌٝ .  

ُٜٓؿأ ايب١٦ٝ اإلظتاب١ٝ يًتعاٌَ َع املدايـ ، ُٜٓٛض ايؿهط ٜٚبٓٝ٘ ، ٚ س صسٚز ٚال ٜكـ املتعًِ عٓ ؾايتعًِ املػتُط 

، يٝزين مثاض ٖا ٔ ايعًّٛ املدتًؿ١ٜزاٜٚػٛض يف َٝ ، املعطؾ١ َٜػُبطأٚ غطض١ٝ َؿطط١ ، بٌ نٌ ّٜٛ ٖٚٛ  ، نٝك١

  ؾهطّا َعتسال َٚٓٗزا قا٥بّا.

 ٚيًػعٞ ضتٛ  بٓا٤ ايؿهط ايٛغطٞ ال بس َٔ اآلةٞ :

ؾال ٜكح "ةعاطٞ ايؿهٌ  ايبس٤ بتعًِ األِٖ ؾاملِٗ : ؾايٛارباج قبٌ غريٖا ، ٚاألقٍٛ قبٌ ايؿطٚع ،-1

إال بعس ايعسٍ، ؾإٕ ايعسٍ ؾعٌ َا ظتا ٚايؿهٌ ايعٜاز٠ ع٢ً َا ظتا، ٚنٝـ ٜكح ةكٛض ايعٜاز٠ ع٢ً 

ُ٘ ايؿطض عٔ  ًَ ٖٝع األقٍٛ.. ؾُٔ َؾَػ ؾ٤ٞ ٖٛ غري صاقٌ يف شاة٘؟ ٚهلصا قٌٝ ال ٜػتطٝع ايٛقٍٛ َٔ َن

ال ؾو  أْ٘  ًٛى املتعًِ ٖصا املٓٗس ( ؾػ3ايؿهٌ ؾُعصٚض، َٚٔ ؾػً٘ ايؿهٌ عٔ ايؿطض ؾُػطٚض" )

غٝخُط اآلةٞ

ايؿك٘ مبطاةا ٖصٙ األعُاٍ، ٚبايكطعٞ َٓٗا َٔ ايعين، ٚباألقٌ َٓٗا َٔ ادتع٤، ٚبايهبري َٓٗا  -أ 

 َٔ ايكػري ، ٚاملتؿل َٓٗا ٚاملدتًـ .

ؾِٗ ةٓعٌٜ األصهاّ ٚايتعاٌَ َع املػتزساج َٔ ايٛقا٥ع ٚاألصساذ، َٔ خالٍ ؾِٗ قٛاعس   

ٝح ٚةكسِٜ األٚيٜٛاجايرتر

ايعٓا١ٜ باملكاقس ٚايػاٜاج : ؾال ٜكطف االٖتُاّ ٚادتسٍ إىل األَٛض ارتالؾ١ٝ اييت مل حتػِ ٚئ  -ش 

 حتػِ ، ٜٚرتى ايتعإٚ ع٢ً املتؿل عًٝ٘.

إٕ اٖتُاّ ٚغا٥ٌ ايتعًِ املدتًؿ١ ببٓا٤ ايؿهط ةسضظتٝا ، َٔ خالٍ األِٖ ؾاملِٗ ٜػس ايخػطاج ايؿهط١ٜ ٚاملٓٗز١ٝ 

ٜعاجل اآلؾاج ايرتب١ٜٛ ٚايػًٛن١ٝ اييت عا٢ْ ٚ َا ظاٍ ٜعاْٞ َٓٗا املػًُٕٛ يف ايؿهط ٚايػًٛى ، صٝد غًا ٚ
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ع٢ً نخري َٔ ايٓاؽ اإلغطام يف ادتع٥ٝاج ع٢ً صػاب ايهًٝاج، ٚايٛيع بتًو ايؿطعٝاج ع٢ً صػاب 

 .املعهالج

َٞ }ـ : قاٍ ةعاىل :عسّ ارتٛض يف  ايتضطِٜ ٚايتضًٌٝ إال بسيٌٝ َٚعطؾ١ بٛاقع املهً -2 َّ َضبٔٓ َُا َصطَٓ َْٓ ٌِ ِإ ُق

ُٜ  ِِ ََا َي  ٔ٘ ًَٓ ِٕ ُةِؿِطُنٛا ٔباي ََٚأ ِِٝط اِيَضلِٓ  َٞ ٔبَػ َٚاِيَبِػ  َِ َٚاِيِإِح  َٔ ََا َبَط َٚ َٗا  ِٓ َٔ ََٗط  ََا َظ ـَ  َٛأص ِٕ اِيَؿ ََٚأ ّْا  ًَِطا ٘ٔ ُغ ٍِ ٔب َٓعِٓ

َٕ ُُٛ ًَ ََا َيا َةِع  ٔ٘ ًَٓ ٢ًَ اي طِٜ اذتالٍ ع٢ً ايٓاؽ َخٌ حتًٌٝ اذتطاّ إٕ مل ٜهٔ أؾس، قاٍ ( ، ٚحت1){َةُكُٛيٛا َع

ِِ}ةعاىل: َٕ َيُه ُ٘ َأٔش ًَٓ ٌِ َآي ًَاّيا ُق ََٚص َّا  ُ٘ َصَطا ِٓ َٔ  ِِ ًُِت ِٔ ِضِظٍم َؾَزَع َٔ  ِِ ُ٘ َيُه ًَٓ ٍَ اي َِْع ََا َأ  ِِ ُِٜت ٌِ َأَضَأ ٘ٔ  ُق ًَٓ ٢ًَ اي ِّ َع َأ

َٕ صهاّ ايؿطع١ٝ، ٚةٛقٝـ ايٛقا٥ع  عتتاش إىل ضغٛر ( ، ؾارتٛض يف نٌ َػأي١، ٚإطالم األ2){َةِؿَتُطٚ

ٚاغتٝعاب جملطٜاج األصٛاٍ ايعَا١ْٝ ٚاملها١ْٝ ٚايؿدك١ٝ

ِٔ مل ٜتأٌٖ هلا; ٜٛقع اجملتُع يف ايؿٛن٢ ايؿهط١ٜ يف َٛار١ٗ غٌٝ َٔ ايؿتا٣ٚ  ََ ؾتٛغٝع زا٥ط٠ ايؿتٝا يتؿٌُ 

ِٔ ُؾٔتَح عًٝ٘ يف باب ارتطاب١ أٚ يفٚاأل ََ  باب املٛاعغ، أٚ أٟ باب َٔ األبٛاب ، ٜهٕٛ َؤٖال صهاّ، ؾًٝؼ نٌ 

يإلؾتا٤ ٚالغُٝا يف ايٓٛاظٍ، ٚةساؾع ايكضاب١ يًؿتٝا ٚإصايتِٗ ايػا٥ًني بعهِٗ إىل بع  َعطٚف، َع عًُِٗ 

ِٔ ٜكٍٛ ع٢ً اهلل بػري عًِ ؟! ٚايطغٍٛ  َُ صني غأي٘ رربٌٜ:  –عًٝ٘ ايكال٠ ٚايػالّ  –ٚةأًِٖٗ يًؿت٣ٛ، ؾهٝـ ٔب

 .( 3#)َا املػ٦ٍٛ عٓٗا بأعًِ َٔ ايػا٥ٌ$قاٍ: # ػاع١؟َت٢ اي$

ٌِ }بٌ إٕ ايكطإٓ ايهطِٜ ٜٛر٘ ايٓيب ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ إٔ ال ظتٝا عٔ نٌ ؾ٤ٞ ِٔ ايٗطِٚح ُق ََْو َع َِٜػَأُيٛ َٚ

ًّا ًٝٔ ِِ ِإيَّا َق ًِ َٔ اِئع ِّ ََا ُأٚٔةُٝتِ  َٚ َِِط َضبِّٞ  ِٔ َأ َٔ (.4) {ايٗطُٚح 

عًِ ايطاغدني ؾٝ٘، ؾًٝؼ نٌ َٔ نٛض عُا١َ، أٚ أطًل ذت١ٝ، أٚ صؿغ َتٓا أٚ غٓسا، َالظ١َ أٌٖ اي-3

 ْث َٓعيت٘ ، نا  ٜكتس٣ ب٘، ٜٚهتؿ٢ أحطٙ، ٜٚكًس قٛي٘ ، إش إٔ اذتل ستٛض ايسيٌٝ ٚؾكٗ٘ ، ال ايؿدل أٜٔ

َٕ}ٚاهلل ةعاىل ٜكٍٛ:  ُُٛ ًَ ِِ َيا َةِع ُِٓت ِٕ ُن ٌَ ايصِٔٓنِط ِإ ِٖ  ( .5){َؾاِغَأُيٛا َأ
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ضبط ايتكطف واٙ االؾٝا٤ باملعطؾ١ : ؾاإلْػإ َعطؾت٘ ةعتُس ع٢ً اذتٛاؽ أٚ ايِٖٛ ٚارتٝاٍ، -4

َُِع  }ٚاذتٛاؽ ستسٚز٠ ايكسض٠ َٚٔ ٖٓا را٤ نبط ايتكطؾاج  ٕٖ ايٖػ ِْ ِإ ًِ ٘ٔ ٔع َِٝؼ َيَو ٔب ََا َي ـُ  ََٚيا َةِك

ََِػ٦ُّٛي  ُ٘ ِٓ َٕ َع ٌٗ ُأَٚي٦َٔو َنا َٚاِيُؿَؤاَز ُن  (.1){ا َٚاِيَبَكَط 

ـُ }ٚصصض  ايٓاؽ َٔ ارتٛض يف ايتضطِٜ ٚايتضًٌٝ مبزطز ٚقـ األيػٔ ، ؾكاٍ ةعاىل:  َُا َةٔك َٚاَل َةُكُٛيٛا ٔي

٢ًَ ا َٕ َع َِٜؿَتُطٚ  َٔ َٕٓ ايَٓٔصٜ ٘ٔ ايَهٔصَب ِإ ًَٓ ٢ًَ اي ّْ ئَٓتِؿَتُطٚا َع ََٖصا َصَطا َٚ  ٍْ ََٖصا َصال ُِ ايَهٔصَب  َُٓتُه ٘ٔ ايَهٔصَب َيا َأِئػ يًَٓ

َُٜٕ ًُٔضٛ ٓؿأ َٔ عسّ ايكسض٠ ايصٟ ٜٜؤزٟ إىل ايػًٛ;  ٘،( ، ؾك١ً ايبهاع١ ايع١ًُٝ، ٚعسّ ايؿك٘ ؾُٝا عت2ًُ){ِؿ

ع٢ً ضبط ادتع٥ٝاج بايهًٝاج، ٚضز املتؿاب٘ إىل احملهِ، ٚنعـ ايكسض٠ ع٢ً ايتضكٝل يف ارتالف، َٚع شيو 

ٕ ايعًِ بعٛاٖط ايٓكٛم ايؿطع١ٝ زٕٚ ٜعٔ ْؿػ٘ َٔ أٌٖ ايعًِ ٚاالرتٗاز، ٖٚٛ مل ٜبًؼ ةًو ايسضر١، ؾإ

عًًٗا َٚكاقسٖا ال ٜهؿٞ إلقساض األصهاّ، ٚاغتباص١ زَا٤ ايٓاؽ، ٚأعطانِٗ، ٚأَٛاهلِ ، ٚٚقؿِٗ بايبسع١ 

 .ٚايؿػل، ٚايهؿط

ؾايتعًِٝ: " ٖٛ اذتاَ  ايصٟ ٜصٜا ؾدك١ٝ ، املػتُط٠ يبٓا٤ ايؿهط ايػٟٛ ٚٚيصا ال بس َٔ املعطؾ١ ايؿا١ًَ  

 ( .3حِ ٜهْٛٗا نُا ٜؿا٤ ، ٖٚٛ ٜػتطٝع إٔ عتٍٛ ربال ؾاشتا إىل ن١َٛ ةطاب " ) ايها٥ٔ اذتٞ

ٚاذتطم ع٢ً طًبٗا يف نٌ ٚقث ، يٓزين مثاضٖا   ، ٚايتعٚز ايسا٥ِ بٗا ، َٚٔ ٖٓا ْسضى أ١ُٖٝ غع١ املعطؾ١

 ًُْٚؼ آحاضٖا َٔ خالٍ َاًٜٞ:

سضى ةبعاةٗا َٚاالج األؾعاٍ، غع١ األؾل: ؾٝٓعط إىل ايكهاٜا َٔ صٛي٘ بإزضاى َٚػ٦ٛي١ٝ ، ؾٝ -1

َٕ ٔؾٞ  َٚايٖطأغُدٛ ألْ٘ عطف قُٝت٘ ، ٚنًُا اظزاز َعطؾ١ اظزاز بعسا يف ايٓعط، ٚعُكا يف املكاقس ٚايػاٜاج  )

ٔ٘ ٖٓا ٔب ََ َٕ َآ َُٜكُٛيٛ  ِِ ًِ  (.4............( ) اِئع

َعاْٝٗا َٚطاَٝٗا قاٍ  عٓس ظاٖط ايٓل ٚصطٚف األيؿاظ ، بٌ ٜٓؿص إىل قاصبٗا  ؾػع١ املعطؾ١ ال ةٛقـ

ابٔ ايكِٝ ضمح٘ اهلل: " ضب ؾدل ٜؿِٗ َٔ ايٓل صهُا أٚ صهُني ، ٜٚؿِٗ َٓ٘ اآلخط َا١٥ أٚ َا٥تني " 

(5. ) 
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ايٓهس يف ايتؿهري ، ٚايٓعط٠ ايه١ًٝ ، ٖٚصا بايتأنٝس ظتعٌ اإلْػإ ٜعصض املدايـ، ٜٚعتصض يًُدط٧،  -2

٠ يف أطط ستسٚز٠ ; ٚال ٜتعاٌَ َع املػا٥ٌ ايطاض١٥ بٓعط٠ ٜٚعطـ ع٢ً املككط، ؾال غتتعٍ املػا٥ٌ ايهبري

عاطؿ١ٝ أٚ ضزٚز أؾعاٍ ، ؾال غتًط يف ةكسٜط املكاحل ٚاملؿاغس ، ٜسضى  ةطةٝا األٚيٜٛاج ; ٚةكسِٜ األِٖ ؾاملِٗ ، 

 َػتٛعا ؾك٘ ةٓعٌٜ األصهاّ ٚبٓا٥ٗا .  

، ٚةؿهٌ  ٚايتع١ًُٝٝ َٔ احملانٔ ايرتب١ٜٛاييت ةٓتؿط يف نخري ادتاَس٠  ارتطٚش َٔ ايرتب١ٝ ايتكًٝس١ٜ -3

عكٍٛ ايٓاؽ ةؿهٝاّل ٜكتٌ َععِ ًَهاج اإلبساع ٚايتؿهري، ؾتهتؿٞ بايٓعط إىل ظٛاٖط األَٛض اجملطز٠، ٚايتعًل 

بكؿٛضٖا ايكطٜب١ زٕٚ ايٓؿاش إىل أعُاقٗا ; أٚ ايٓعط إىل أبعازٖا َٚكاقسٖا، ٜٚؤزٟ شيو إىل االغرتاض بايؿهٌ 

 اب اذتكا٥ل ٚاملهاَني .ٚاملٓعط ع٢ً صػ

ةٛغٝع َساضنٓا، ٚانتػاب املعطؾ١ َٔ خالٍ ايبضد ٚايٓعط، إىل نٌ ّٜٛ  يصيو ةعزاز صارتٓا 

إٜكاٍ ضغاي١ اإلغالّ ارتايس٠،  صت٢ ْتُهٔ َٔ تػرياج ايػطٜع١ يف عاملٓا ، ٚايتأٌَ ٚايكطا٠٤، يٓٛانا امل

ط، أٚ ْعط٠ رع١ٝ٥ ةؿٛٙ َعامل اإلغالّ ، َال١ُ٥ يهٌ عكط َٚكط ، ال ةكـ عٓس صس َعني، أٚ ؾِٗ قاق

 املػًُني ٚةكس غريِٖ عٔ اةباع٘ .ٚةؿتح باب يًؿنت بني 

 :ايٓتا٥س ٚايتٛقٝاج

، ؾٗٛ قاصا ايؿهٌ ٚادتٛز ع٢ً إ اّ ٖصا ايبضد : ضتُس اهلل أٚاّل ٚآخطّا، ع٢ً ةٝػريٙ ٚعْٛ٘ٚختاَّا

ًدل أِٖ ْتا٥س ايبضد ٚةٛقٝاة٘ ؾُٝا ًٜٞٚايهطّ، نُا ُة

 ٚال: ايٓتا٥س:أ

ٜتعًنننل ايبٓنننا٤ ايؿهنننطٟ  بايعكنننٌ، ٚغنننال١َ ايعكنننٌ ال ةتضكنننل إال ببٓا٥ننن٘ بنننايعًِ ٚاملعطؾننن١ ،ايكا٥ُننن١ عًننن٢     

٘    ،االغتٓباط ٚايٓعط ٚايتأٌَ، ٚيصا أقاّ ايكنطإٓ ايهنطِٜ    ٚصػنٔ ايؿٗنِ ،    ،املنٓٗس عًن٢ أغناؽ ايؿكن

الجآٚؾتح باب ايٓعط يف امل، ٍ ايعكًٞ سالعٔ ططٜل االغت

ايؿنطز ْؿػن٘ ، ٚرعًن٘     على كثيرة ويالت جرصٝند  َكسض يًػًٛ، ٚباب ًٜنس َٓن٘ ايػنايٞ ،     ايتكًٝس -2

عًننن٢ األَننن١ ، ؾُنننعم ْػنننٝزٗا   الفساد من أنواعا وأوجبزتنننطز أزا٠ يتكنننٛضاج ٚأؾٗننناّ اآلخنننطٜٔ ،  

 إىل ايتهؿري ٚايتؿػٝل ٚايتبسٜع . أز٣االرتُاعٞ ،بعس إٔ 
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ْتس ةكٛضاج أ غري غٟٛبتٛض٠، أز٣ إىل بٓا٤ ؾهط إٕ ايٛقٛع يف أغط املػا٥ٌ ادتع١ٝ٥ ٚايٓكٛم امل -3

َػًٛط١، قاز٠ إىل ظاٖط١ٜ َؿطط١، رطزج ايٓكٛم َٔ َكاقسٖا ٚصهُٗا ٚعًًٗا، ٚبسج 

 ع٢ً أيؿاظٗا، ٚأؾػسج ةٓاغكٗا ٚةهاًَٗا ٚةطابطٗا.

يًب١٦ٝ االرتُاع١ٝ ةأحريٖا يف بٓا٤ ايؿهط، ٚقٝاغ١ ططا٥ل ايتؿهري، ٚةٛرٝ٘ ايتكطف ملا هلا َٔ  -4

ظ١َ زا١ُ٥ ذتٝا٠ اإلْػإ َٔ َٛيسٙ إىل مماة٘ ، ؾهًُا ناْث ايب١٦ٝ غ١ًُٝ أْتزث ؾدكا َال

، ةٓتس ؾهطّا غري أٚ عكا٥سّٜا أٚ أخالقّٝا ايب٦ٝاج املًٛح١ ؾهطّٜا،  غٜٛا يف ايؿهط ٚايتكٛض، ٚايعهؼ 

 .غٟٛ

اييت ةؿهٌ أغًٛب ايرتب١ٝ يف ايبٝث  ٜهع األغؼ األٚىل يؿدك١ٝ اإلْػإ ٚقُٝ٘ ، ٚغًٛنٝاة٘  -5

 يف َا بعس ططا٥ل ةؿهريٙ ٚةعاًَ٘ َع ايكهاٜا املدتًؿ١.

إٕ إزضانٓا ملٓٗز١ٝ ايكطإٓ يف بٓا٤ ايؿهط، َٔ خالٍ عطن٘ يًكهاٜا ايعكس١ٜ ٚايؿهط١ٜ  -6

ٜبين ايؿطز املتعٕ ايصٟ ٜكبٌ  ٚايططٜل املػتكِٝ ، ،املدتًؿ١، حِ االغتسالٍ ع٢ً املٓٗز١ٝ ايػ١ٜٛ

 غتتًـ َعِٗ .بايتٓٛع ٚايتعاٜـ َع َٔ 

 حاْٝا: ايتٛقٝاج:

 يف ن٤ٛ َهاَني ايبضد ْٚتا٥ز٘ ٜٛقٞ ايباصد مبا ًٜٞ:

ٍ  صنننند األغننننط٠ عًنننن٢ -1 ةطبٝنننن١ األبٓننننا٤ عًنننن٢ حكاؾنننن١ اذتننننٛاض   ايكٝنننناّ بننننسٚضٖا َننننٔ خننننال

 ٚحتننصٜطِٖ َننٔ ضؾكنن١ ايػنن٤ٛ  ، ايطؾكنن١ ايكنناذت١  إىل اآلخننط، ٚةٛرٝنن٘ األبٓننا٤  ٚقبننٍٛ

 . املؿب١ٖٛ َٔ شتاطط ٚغا٥ٌ االعالّ  حتصٜطِٖٚنصا  ،

، األبٓنننا٤ ٚاملنننتعًُني ةٓبٝننن٘ اآلبنننا٤ ٚاملعًُنننني  إىل خطنننٛض٠ ايٓكنننس غنننري املػنننؤٍٚ أَننناّ    -2

 ةاص١ ايؿطم يًٓكاف ٚاملطارع١ ٚاحملاٚض٠.إٚستاٚي١ ؾطض اآلضا٤ ، ٚعسّ 

ٚ بننناالطالع  ٜٛقننٞ ايبضننند ايننسعا٠ ٚخكٛقنننا ايؿننباب بايتضكنننٌٝ ايعًُننٞ ايٓننناؾع ،     -3

از٠ حكاؾنن١ اذتننٛاض ، ٚةهخٝننـ َٛاقننع ايننسع٠ٛ إىل  املػننتُط عًنن٢ َننا عٓننس اآلخننطٜٔ، ٚإرنن 

ٚايننسؾاع عٓنن٘ عًنن٢ ؾننبه١ اإلْرتْننث ٚغريٖننا َننٔ    ، ٚغننطٝت٘ ،مساصتنن٘ اإلغننالّ ٚبٝننإ

 ايٛغا٥ٌ اذتسٜخ١
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إٔ ةٗنننتِ  ٚغنننا٥ٌ اينننتعًِ املدتًؿننن١ ببٓنننا٤ ايؿهنننط ةنننسضظتٝا ، َنننٔ خنننالٍ األٖنننِ ؾننناملِٗ     -4

١ اآلؾننننناج ايرتبٜٛننننن١  ،ٚاملػنننننا١ُٖ يف غنننننس ايخػنننننطاج ايؿهطٜننننن١ ٚاملٓٗزٝننننن١ ، َٚعادتننننن    

 ٚايػًٛن١ٝ اييت عا٢ْ ٚ َا ظاٍ ٜعاْٞ َٓٗا املػًُٕٛ يف ايؿهط ٚ ايػًٛى .

 ٚاذتُس هلل ضب ايعاملني

 املكازض ٚاملطارع

، اقتها٤ ايكطاط املػتكِٝ ملدايؿ١ أقضاب  ابٔ ة١ُٝٝ ، أمحس بٔ عبس اذتًِٝ بٔ عبس ايػالّ 

 -ٖن 1419 ايهتا، بريٚج، يبٓإ،ط ايػابع١، ادتضِٝ ،حتكٝل: ْاقط عبس ايهطِٜ ايعكٌ، زاض عامل

1999.ّ  

 . 2،زتُٛع ايؿتا٣ٚ ،زاض ايهتا ايع١ًُٝ،ط ابٔ ة١ُٝٝ ، أمحس بٔ عبس اذتًِٝ بٔ عبس ايػالّ 

َٓٗاش ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ، حتكٝل: ايسنتٛض ستُس   ابٔ ة١ُٝٝ، أمحس بٔ عبس اذتًِٝ بٔ عبس ايػالّ، 

 .ضؾاز غًِٝ

 -ٖن 1406غٛضٜا ايطبع١ األٚىل ،  –صزط ،ةكطٜا ايتٗصٜا، زاض ايطؾٝس  ، أمحس بٔ عًٞ بٔ ابٔ صزط 

1986.ّ 

ابٔ صزط; أمحس بٔ عًٞ بٔ صزط ، ؾتح ايباضٟ ؾطح قضٝح ايبداضٟ ،   زاض اذتسٜد ايكاٖط٠ ،  

 ّ.1998ٖن ن 1419ايطبع١ األٚىل 

 -إ ، ايطبع١ ايخا١ْٝ يبٓ -بريٚج  -ابٔ ؾاضؽ ، َعزِ املكاٜٝؼ يف ايًػ١  ، زاض ايٓؿط: زاض ادتٌٝ  

 ّ ، حتكٝل: عبس ايػالّ ستُس ٖاضٕٚ.1999 -ٖن 1420

ابٔ ايكِٝ; أبٛ عبس اهلل مشؼ ايسٜٔ ستُس بٔ أبٞ بهط بٔ أٜٛب بٔ غعس ايعضعٞ ايسَؿكٞ، إعالّ  

 ، حتكٝل: ط٘ عبس ايطؤٚف غعس.1973 -بريٚج  -املٛقعني عٔ ضب ايعاملني،   زاض ايٓؿط: زاض ادتٌٝ 

: أبٛ عبس اهلل مشؼ ايسٜٔ ستُس بٔ أبٞ بهط بٔ أٜٛب بٔ غعس ايعضعٞ ايسَؿكٞ ،َؿتاح ابٔ ايكِٝ  

 . 1994زاض ايػعاز٠ َٚٓؿٛض ٚال١ٜ ايعًِ ٚاالضاز٠ ،بريٚج زاض ايهتا ايع١ًُٝ ط

 . ٖن 1414 -ايطبع١: ايخايخ١ بريٚج،  -ابٔ َٓعٛض، يػإ ايعطب. زاض ايٓؿط: زاض قازض  

عد أبٛ زاٚز ايػزػتاْٞ األظزٟ، غٓٔ أبٞ زاٚز ، زاض ايٓؿط: زاض ايؿهط أبٛ زاٚٚز; غًُٝإ بٔ األؾ 

 حتكٝل: ستُس ستٝٞ ايسٜٔ عبس اذتُٝس .  -،بريٚج 

ٖن  1416األٚىل،  :ايكاٖط٠ ايطبع١ –أمحس بٔ صٓبٌ: املػٓس حتكٝل  أمحس ستُس ؾانط، زاض اذتسٜد  

- 1995 .ّ 

 ايؿطح ايهبري، بسٕٚ طبع١ )زاض ايؿهط بسٕٚ ةاضٜذ(أمحس بٔ ستُس ايؿَٝٛٞ، املكباح املٓري يف غطٜا  
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ِٜع، ايطٜاض   َِٓؿِط ٚايتٛظ األيباْٞ ;ستُس ْاقط ايسٜٔ، قضٝح ايرتغٝا ٚايرتٖٝا: َهَتب١ امَلعاضف ٔيً

 ّ. 2000 -ٖن  1421املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ، ايطبع١ األٚىل،  -

ضٝح ايبداضٟ ، ادتاَع ايكضٝح ايبداضٟ; ستُس بٔ إمساعٌٝ أبٛ عبساهلل ايبداضٟ ادتعؿٞ، ق 

املدتكط، حتكٝل، ستُس ظٖري بٔ ْاقط ايٓاقط، زاض طٛم ايٓزا٠ )َكٛض٠ عٔ ايػًطا١ْٝ بإناؾ١ 

 ٖن. 1422األٚىل،  :ةطقِٝ ستُس ؾؤاز عبس ايباقٞ(ايطبع١

   .ّ( 1982بٌٝ قًٝبا، املعزِ ايؿًػؿٞ )بريٚج: زاض ايهتاب ايًبٓاْٞ  

ٔ محاز ايكضاح ، زاض إصٝا٤ ايرتاذ ايعطبٞ. بريٚج، ايطبع١ األٚىل ادتٖٛطٟ، أبٛ ْكط إمساعٌٝ ب 

1999ّ. 

اذتانِ ; ستُس بٔ عبساهلل أبٛ عبساهلل اذتانِ ايٓٝػابٛضٟ، املػتسضى ع٢ً ايكضٝضني ، زاض     

ّ ، حتكٝل: َكطؿ٢ عبس 1990 -ٖن 1411 -بريٚج، ايطبع١: األٚىل  -ايٓؿط: زاض ايهتا ايع١ًُٝ 

 ايكازض عطا. 

 ّ.1999يطاغا األقؿٗاْٞ:َؿطزاج أيؿاظ ايكطإٓ ، بريٚج، زاض املعطؾ١ طا  

،حتكٝل :ز:أبٛ ٜعٜس ايعزُٞ ،زاض ايػالّ ، ايكاٖط٠ ، ايطاغا األقؿٗاْٞ : ايصضٜع١ يف َهاضّ ايؿطٜع١ 

2007 .ّ 

ايعبٝسٟ; ستُس َطةه٢ اذتػٝين ايعبٝسٟ، ةاش ايعطٚؽ َٔ رٛاٖط ايكاَٛؽ، زاض ايٓؿط: زاض  

 حتكٝل: زتُٛع١ َٔ احملككني.اهلسا١ٜ، 

األٚىل،   يبٓإ، –ايعشتؿطٟ أبٛ ايكاغِ ستُٛز بٔ عُط ،أغاؽ ايبالغ١، زاض ايهتا ايع١ًُٝ، بريٚج  

 ّ. 1998 -ٖن  1419

 َكط . –زاض ايٓؿط :املهتب١ ايتزاض١ٜ ايهرب٣  ،ايؿاطيب: االعتكاّ  

زاض ابٔ  :اج يف أقٍٛ ايؿك٘، ايٓاؾطايؿاطيب; إبطاِٖٝ بٔ َٛغ٢ ايًدُٞ ايػطْاطٞ املايهٞ، املٛاؾك 

 ّ حتكٝل :أبٛ عبٝس٠ َؿٗٛض بٔ صػٔ آٍ غًُإ .1997ٖن/ 1417ايطبع١ األٚىل  :عؿإ ايطبع١

 ٖن .1356املٓاٟٚ: ؾٝ  ايكسٜط ؾطح ادتاَع ايكػري ، املهتب١ ايتزاض١ٜ ايهرب٣ ، َكط ،ط : األٚىل 

ٓس ايكضٝح املدتكط بٓكٌ ايعسٍ عٔ  ايكؿريٟ ايٓٝػابٛضٟ، املػنيَػًِ بٔ اذتزاش أبٛ اذتػ 

 بريٚج. –ايعسٍ إىل ضغٍٛ اهلل ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ، زاض إصٝا٤ ايرتاذ ايعطبٞ 

املٓاٟٚ: ستُٛز بٔ ستُس ؾٝ  ايكسٜط ؾطح ادتاَع ايكػري ، املهتب١ ايتزاض١ٜ ايهرب٣ ، َكط ،ط :  

 ٖن .1356األٚىل

قضٝح َػًِ بٔ اذتزاش ، زاض املعطؾ١; بريٚج ، ايٟٓٛٚ; عت٢ٝ بٔ ؾطف بٔ َطٟ ايٟٓٛٚ ،املٓٗاش ؾطح  

 ّ.1994ٖن ن 1414ايطبع١ األٚىل 
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  2016 يونيو  - ناير ي –بع السا العدد                       جامعة الناصرمجلة 

 الغلو ةمعالجفي  أثرهون الكريم آي القربناء الفكر ف
 

 الصباحي صالح د. يحيى مقبل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


