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 الزيدية والتأويل "اإلمامة نموذجا"
                                          

Abstract :  
 

After studying the details of the 

Zaydi Shia thought, it has been 

found that the principle of 

imamah dominates all the other 

principles adopted by this shia 

group and all its sects. It is the 

principle upon which everything 

is based since it is regarded as a 

high value and a dogmatic 

subject. The Zaydia imams did 

not only interpret the Quranic 

text and the prophetic sayings to 

support their concept of Imamah 

but also they interpreted some 

Mu'tazili principles that later 

became principles for Zaydyyah 

after adapting them in accordance 

with the beliefs of the ordinary 

people and getting rid of the 

complexities of Islamic theology 

which was the cradle of these 

Mu'tazili principles. 

This conclusion may give us the 

right to claim that Zaydyyah has 

adventured to interpret a lot of 

religious texts and prophetic 

sayings exceeding the acceptable 

limit of interpretation. However 

some of these interpretations 

show a considerable degree of 

aptitude and ability of 

interpretation. 

Some Imams or scholars of 

Zaydyyah showed an 

exaggeration regarding the 

conditions of choosing the imam 

and his authorities to the extent 

that their opponents accuse them 

and shia in general of following 

metaphysical methods in 

choosing the imam instead of 

using human methods such as 

candidacy and election.                 

Another important thing related 

to the Zaydi interpretations is that 

they are more political than 

religious, a characteristic shown 

baldly by the imam AL-Hadi ila 

Alhag  (Yahya Bin Al-Hussein) 

the founder of the Zaydi state in 

Yemen.  
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 تمهيد :

  املرحلة األوىل:

بثٛزتي٘ عًي٢   ٖيي   122-75َع قٝاّ شٜد بٔ عًيٞ بئ سسبطين بئ عًيٞ بئ لبيٞ  ايي           

ٖيي  بيدلت هزٖاتيات سيؿسقي١ سيي       125-س٭َٜٛن يف عٗد خ٬ؾ١ ٖػاّ بٔ عبد سملًو  ت

ْطيييب١ هي شٜيييد بييئ عًيييٞ     1 تابعيييي شٜيييدعس يف  عٛتييي٘ر ٚسيييي  عٴسؾيييي ؾُٝيييا بعيييد بايصٜدٜييي١   

ٝعيا      ٱمجاعِٗ مجٝععا ع٢ً هَاَت٘ ٚنريو سشبسٚد َع٘; ؾكد تب٢ٓ شٜد بئ عًيٞ َٛقؿ يا عًُ

ن ؾُّثيٌ سزباْي  سيعًُيٞ يف ضبازبي١ سملٓهيس َطيتبعدعس سٱْهياز سيكًي          ٚسضرعا َٔ س٭َٜٛ

ٍّٛ َػياعسٙ سملهبٛتي١ دبياٙ س٭َيٜٛن       ٚسٱْهاز سيًؿظٞر يكد سضتطاع شٜد بٔ عًٞ لٕ ؼبي

        ٍّٛ سيييرٜٔ بٝٓيي٘ ٚبٝييِٓٗ لنثييس َيئ َظًُيي١ هي َٛسقييـ عًُٝيي١ عًيي٢ لز  سيٛسقييع;  ييرس ذيي

ر ؾتيٛي شٜيد سييدع٠ٛ هي     2  ٓصس ٚهَا سيػيٗا ٠ هْهازٙ هي ؾعٌ َا ٟ ٚسقعٞر زسجٝعا هَا سي

ٝعا           سيٓظييس٠ سيثٛزٜيي١ سيبدًٜيي١ سييي  تييس٣ سشبييسٚد ٚقتيياٍ سيظًُيي١ َيئ س٭َييٜٛن غييس  ا لضاضيي

  3 يٲَاّ. 

ٚمج١ً سيكيٍٛ لٕ ٖيرس سييٓٗخ سييرٟ سختطي٘ شٜيد ْظسٜيا ٚعًُٝيا زؾيع َئ ضيكـ سملطايبي١             

 ٬ٜٛ قبٌ لٕ ٜكيدّ عًي٢  عٛتي٘ر    باٱَا١َر ٚلتبح سملس٤ سيطاَح يٲَا١َ بعد شٜد ٜؿهس 

   4  ٚؽبترب يف ْؿط٘ سضتعدس ٙ يًُٛسج١ٗ بهٌ سذتُا٫تٗا.

ّٕٛ َٔ بعد شٜد َرٖ  ضٝاضٞ غٝعٞ َتُٝص ؼبٌُ سضِ "سيصٜد١ٜ" ر ٚعٴيسفف   5 ٚقد ته

 سيثا٥سٕٚ ع٢ً ْٗح٘ َٔ بعدٙ بايصٜد١ٜ ٚضست ٖرٙ سيتط١ُٝ ع٢ً سملرٖ  نً٘ ؾُٝا بعد.

سييي  نُييا  سملييرٖ  قييد تيي حس هي ذييد نييبع ب تييٍٛ سملعتصييي١  ٜٚبييدٚ لٕ َ٪ضييظ ٖييرس  

   ِ ر َثيٌ   6 ٜكٍٛ سيػٗسضتاْٞ: لخرٖا عٔ ٚستٌ بٔ عطا٤ سيػيّصسٍ ... زلع سملعتصيي١ ٚز٥ٝطيٗ

 .   7 سيتٛذٝد ٚسيتٓصٜ٘ر ٚقدز٠ سٱْطإ ع٢ً لؾعاي٘ ٚخًكٗار ٚسملٓصي١ بن سملٓصيتن

د٠ر ٖيييييٞ سزبازٚ ٜييييي١ر  ٚسْكطيييييِ َيييييرٖ  سيصٜدٜييييي١ يف َسسذًييييي٘ س٭ٚي هي ؾيييييسم عييييي   

ٚسيطييًُٝا١ْٝر ٚسيصيياسب١ٝر ٚسيب ٜيي١ر ٚؾيييسم لخييس٣ سْبثكييي ؾُٝييا بعيييد عيئ تًييو سيؿيييسم         

ذنسٖييا ل ييد بيئ ؼبٝيي٢ بيئ سملستايي٢ قييا٬٥: ٚسؾيي م َتيي خسٚ سزبازٚ ٜيي١ هي َطسؾٝيي١        

 ر ضٓراٍٚ سيهػـ عٔ ز٩ٜتٗا يٲَا١َ. 8 ٚذط١ٝٓٝ ٚطب ع١"
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 املرحلة الثانية: 

تبدل َٔ لٚسخس سيكسٕ سيثاْٞ ٚلٚس٥ٌ سيكسٕ سيثايث س حسٟ ٚتستبط بايكاضِ بٔ ضبُد 

ٙ  سيرٟ ٜعد س٭ضاع يؿسع َٔ سيصٜد١ٜ لضظ يٓؿط٘ قاعد٠ يف 246 -169ٙسيسضٞ  

. ٜٚٴعتكد لْ٘ لٍٚ َٔ "ل خٌ تعد٬ٜت  9  سيُٝٔ سضتُس ت حعٖا هي َا ٜصٜد عٔ ليـ ض١ٓ

ر ٚلخر عٔ سملعتصي١  10 ايتردٜد ؾُٝا ؽبص غسٚط سٱَاّ" ع٢ً ْظس١ٜ سٱَا١َ سيصٜد١ٜر ب

سملٛقـ َٔ سيعكٌ َعتربس  لٕ سيعكٌ ٖٛ سسبح١ س٭ٚير ٖٚٛ لتٌ يهٌ ذح١ لخس٣ ٭ْٗا 

٫ تعسف ه٫ ب٘ر ؾاملعبٛ  قد سذتخ ع٢ً سيٓاع بث٬ث ذحخر لٚ ا سيعكٌر ٚحاْٝتٗا 

عبٛ ر ٚجا٤ت ذح١ سيهتاب سيهتابر ٚحايثتٗا سيسضٍٛر ؾحا٤ت ذح١ سيعكٌ مبعسؾ١ سمل

مبعسؾ١ سيتعبدر ٚجا٤ت ذح١ سيسضٍٛ مبعسؾ١ سيعبا ر ٚسيعكٌ لتٌ سسبحتن س٭خعتن 

 .  11 ٭ُْٗا عسؾا ب٘ ٚمل ٜعسف بُٗا" 

ٖهرس قسز سيسّضٞ لضبك١ٝ سيعكٌ ع٢ً سيػسعر ٚيعٌ ٖرس سيكسسز نإ ي٘ عظِٝ س٭حس 

طل َتطًطٌ قٟٛ عٔ سيٓص ع٢ً ؾهس سيسضٞ بايتردٜد ؾُٝا ؽبص تستٝ  سسبحخ مبٓ

سشبؿٞ يف هَا١َ عًٞ ٚيف سيبطٓن َبتعدعس عٔ َبدل سيٓص سيصسٜح عًُٝٗار َستبا سسبحخ 

يف ذيو ٫ ع٢ً لضاع لٕ سيسضٍٛ ْص ع٢ً عًٞر ٚيهٔ َٔ خ٬ٍ س٫ضتٓباط سيعكًٞ 

ملع٢ٓ ن٬ّ سيسضٍٛ "ت٢ً"ر نكٛي٘: "لٚيٝظ قد خسد س٭َس َٔ زضٍٛ سهلل ت٢ً سهلل 

. ؾايربٖإ ٚتستٝ  سسبح١ ُٖا َٔ  12 ٚضًِ هي عًٞ بٔ لبٞ  اي  بعد َٛت٘ عًٝ٘ ٚآي٘ 

سضتعإ بُٗا سيسضٞ يتك١ٜٛ زلٜ٘ ع٢ً لذك١ٝ عًٞ باشب٬ؾ١  لٚ سٱَاَ٘ ٚمل ٜتردث عٔ 

 ْص تسٜح ٫ٚ خؿٞ.

 :املرحلة الثالثة

  298ٙ-245ٜتصيييدز سملػيييٗد ؾٝٗيييا سٱَييياّ س يييا ٟ هي سسبيييل ؼبٝييي٢ بييئ سسبطييين     

َ٪ضييظ سيدٚييي١ سيصٜدٜيي١ يف سيييُٝٔ ذٝييث نييإ " غييٝ ٘ يف س٭تييٍٛ لبييا سيكاضييِ سيبً ييٞ       

ر ٚقد قاٍ بايتهًٝـ سيعكًيٞ َّتبعيا     13  سملعتصيٞر ٚلقٛسي٘ يف س٭تٍٛ َتابع١ ي٘ يف سيػاي "

ر نُيا زتيي  س٭تيٍٛ سشبُطيي١ بيٓؿظ تستٝيي  سملعتصييي١     14 يف ذييو ْٗييخ سييتؿهع سملعتصيييٞ   

  ا. 
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ٟ هي سيكٍٛ ب ٕ طبايؿي١ ٖيرٙ س٭تيٍٛ ٖيٛ طبايؿي١ يًريل ذستي٘ر ٖٚيرس         ٚقد سْت٢ٗ س ا 

لَس يف غا١ٜ سشبطٛز٠ بايٓطب١ مل ايؿٝي٘ر ه٫ لٕ ٖيرٙ س٭تيٍٛ تػيع تستٝبٗيا بعيد ذييو عٓيد         

"س ييا ٟ هي سسبييل"ر ؾكييد ذًاييي سٱَاَيي١ بٛتييؿٗا لتيي٬  شٜييدٜا  ضبييٌ سملٓصييي١ بيين سملٓييصيتن    

  15  َيا ٜبيدٚ سملطي ي١ س٭ضياع يف ؾهيس س يا ٟ ْٚٗحي٘.       بٛتؿٗا لت٬  َعتصيٝا ; ٭ْٗا عًي٢  

يهٔ سيط٪سٍ سيرٟ ٜطيس  ْؿطي٘ ٖٓيا ٖيٛ ملياذس لبعيدت سيصٜدٜي١ لتيٌ سملٓصيي١ بين سملٓيصيتن            

 يٝرٌ ضبً٘ لتٌ سٱَا١َ بٛتؿ٘ لت٬ شٜدٜعا؟

بٗييرس سشبصييٛب ٫ بيي ع َيئ س٫ضييت٦ٓاع بييسلٟ سيباذييث يف سيصٜدٜيي١ ضبُييد عًييٞ شٜييد     

سيرٟ زمبا ظبد عٓدٙ غ٦ٝا َٔ سٱجاب١ ع٢ً ذيو سيط٪سٍر قا٬٥:" ٜصبح لتيٌ سملٓصيي١ بين    

سملٓصيتن قا١ٝ ؾهس١ٜ صبس ٠ بعد لٕ باعد سيصَيإ بٝٓٗيا ٚبين لتيًٗا سيطٝاضيٞ سمليستبط       

ب سٱضي١َٝ٬ سمل تًؿي١. ٚقيد ل خيٌ س يا ٟ ضبًيٗا لتي٬        بايصسسعات سيطٝاض١ٝ بن س٭ذيصس 

جدٜييدسر ٖييٛ لتييٌ "سٱَاَيي١" مبؿَٗٛٗييا سيصٜييدٟر ٭ٕ سٱَاَيي١ يف ٖييرٙ سملسذًيي١ َيئ ذٝييا٠        

س ا ٟ لتبري قاي١ٝ لضاضي١ٝ تطيترٛذ عًي٢ تؿهيعٙر ٚتطيتػسم نيٌ ٚقتي٘ر ٚسيتٗيإٚ          

هي خطيسسٕ سسبٝيا٠   حبكٗا ٜ٪ ٟ ٫ هي سٱخؿام يف ذبكٝل َيا خيسد َكيات٬ َئ لجًي٘ر بيٌ       

 . 16 ْؿطٗا 

٫ٚ لز٣ تعًٌٝ عًٞ ضبُد شٜد ناؾٝعا يتربٜس َا لقدّ عًٝ٘ س ا ٟر غع لٕ ذييو سيكيٍٛ   

زمبييا ٖييٛ لبييسش َييا نػييـ عيئ سخييت٬ف يف س٭تييٍٛ بيين سيصٜدٜيي١ ٚسملعتصييي١; ٭ٕ َٛقييـ         

ٱَاَيي١ لحيياز حييا٥س٠ بعييد سيصٜدٜيي١. ؾا   17 سملعتصييي١ َيئ سٱَاَيي١ سملييبع عًيي٢ سيعكييد ٚس٫ختٝيياز  

بايٓطب١ يًصٜد١ٜ ٖٞ لتٌ يهٌ س٭تٍٛر ييريو ٜيسٕٚ ب ْٗيا ٫ تٓعكيد ٭ذيد َئ سملطيًُن        

باختٝاز سملطًُن لْؿطِٗ بٌ ٜػ  ٕٛ يف قٝاَٗا ٚزٚ  ْيص غيسعٞ ؼبهيٞ عئ هذٕ سهلل     

ٚلَسٙ; يرس نإ عًِٝٗ سيكٝاّ بع١ًُٝ ت ٌٜٚ نرب٣ يًٓص سيكسآْٞ ٚسيطي١ٓ سيٓبٜٛي١ يتثبٝتٗيا    

ٚعًييي٢ ذيييد تعيييبع ضبُيييد عيييصسٕ سيباذيييث يف سيصٜدٜييي١:  ٛعيييي سٯٜيييات        ٚسييييدؾاع عٓٗيييا;  

 . 18 ٚس٭ذا ٜث"

ٚيف تصيٛزٟ لٕ نييٌ ذييو نييإ َئ لجييٌ تثبٝيي َبييدل سٱَاَي١ سيييرٟ ٚضيعت٘ سيػييٝع١        

عَُٛا ٚسيصٜد١ٜ ع٢ً ٚج٘ سشبصٛبر ؾعٓيد ضباٚيتٗيا ذبكٝيل ذييو يسمبيا ٚجيدت لَاَٗيا        

ٛ تييسٜح سيٓصييٛب سيدٜٓٝيي١ سييي    هغييهاي١ٝ سيتعيياز  لٚ سيتباعييدر هٕ تييح سيتعييبعر عبيي    
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ذبييٍٛ  ٕٚ ذيييور زمبييا ٖييرس َييا  ؾعٗييا هي سيت ٜٚييٌ سيييرٟ ٖييٛ يف ذكٝكتيي٘ ؾييس  سيٓظييس٠        

 سيعك١ًٝ ع٢ً سيدٜٔ.

 اإلمامة: 

ؾت٦ييي قايي١ٝ سٱَاَيي١ تطييت حس باٖتُيياّ سيعكييٌ سٱضيي٬َٞر ذتيي٢ لضييري َيئ لٖييِ       َييا

سيهيثع َئ سيؿيسم     عًي٢ سييسغِ َئ  عي٠ٛ    ٚر َطا٥ٌ سيتؿهع سيعكا٥دٟ يف ذٝا٠ سملطيًُن 

سٱض١َٝ٬ بٛجٛب سٱَا١َ ٚلْٗا ؾس  ػب  هقاَت٘ ٚ اعي١ سملٓصيٛب  يار مليا يف ذييو َئ       

ه٫ هْٗيييا ناْيييي لبيييسش َطييي ي١ سختًيييـ ذٛ يييا       19 َصيييًر١ عاَييي١ يًُحتُيييع سٱضييي٬َٞر   

سملطًُٕٛر ٚقد ل ٣ ٖيرس س٫خيت٬ف هي ٚقيٛع خي٬ف ٚذيسٚب بٝيِٓٗر ٚيعيٌ س٭غيعسٟ قيد          

بعييد  -ن قياٍ هٕ " لٍٚ َييا ذييدث َئ س٫خييت٬ف بين سملطييًُن   لتياب نبييد سسبكٝكي١ ذيي  

 . 20 ْبِٝٗ  ت٢ً  سخت٬ؾِٗ يف سٱَا١َ" 

ٚيف تكدٜسٟ زمبا ٜعٛ  سيطيب  يف ذييو نًي٘ر يً ًيط بين سيتػيسٜع سٱ يٞ يف سملطي ي١         

ٚبيين هؾييسسشست سيصييسسع َٚكتاييٝات سيظييسٚف ٚس٭ذييٛسٍر ؾُطيي ي١ سٱَاَيي١ نُييا ٜسسٖييا        

ٚ بٝعيي١ ضٝاضيي١ٝ قييد لقيِٝ سيصييسسع عًٝٗييا عًيي٢ لزضيي١ٝ  ٜٓٝيي١ر   سييبعد ذست لتييٌ غييسعٞ  

مبعٓيي٢ هضييؿا٤ سيكدسضيي١ سيدٜٓٝيي١ عًيي٢ لَييٛز ذست  ييابع ضٝاضييٞ  ْٝييٟٛر ؾطٛعييي سٯٜييات     

ٚس٭ذا ٜثر يتدٍ ٖٓا ع٢ً غ٤ٞ ٚتعاز  ٖٓاى غ٦ٝا  آخسر ؾكدَي بتؿاتيًٝٗا يًُحتُيع   

تطبٝل َا ٜيسسٙ غيسععا   ع٢ً لْٗا جص٤ َٔ سيدٜٔ ٚسيعكٝد٠ر ٚلخر نٌ  سف ٜطاي  سٯخس ب

 . 21 يف سملط ي١ر ؾهثس سيٓصسع ٚسغتد سيصسسع 

ؾعٓد سيػيٝع١ عَُٛيا " يٝطيي سٱَاَي١ قاي١ٝ َصيًرٝ٘ تٓياط باختٝياز سيعاَي١ ٜٚٓتصي            

سٱَيياّ بٓصييبِٗر بييٌ ٖييٞ قايي١ٝ لتييٛي١ٝر ٖٚييٞ زنيئ سيييدٜٔر ٫ ػبييٛش يًسضييٌ عًييِٝٗ          

بيٌ ٖيِ ٜيسٕٚ ؾٝٗيا ؾسععيا       ر 22  سيطي٬ّ هغؿايي٘ ٚهُٖايي٘ر ٫ٚ تؿٜٛاي٘ هي سيعاَي١ ٚهزضياي٘"      

َيئ سيٓبييي٠ٛ ٚسشب٬ؾييي١ عييئ سيسضيييٍٛ ٚسيكٝيياّ َكاَييي٘ر ييييريو ٫ ٜيييسٕٚ تيييرتٗا ه٫ بيييايٓص    

    23 ٚسيتٛقٝـ. 

"َٓصييييي١ س٭ْبٝييييا٤ ٚهزث  لَييييا بايٓطييييب١ يًػييييٝع١ سٱَاَٝيييي١ ؾكييييد عّسؾييييٛس سٱَاَيييي١ ب ْٗييييا  

ٔ عكي٬  ٚغيسعا ر   ; ييريو لٚجبٖٛيا عًي٢ سهلل قيا٥ًن:" سٱَاَي١ ٚسجبي١ يف سييدٜ        24 س٭ٚتٝا٤"

. نُيا لمجعيٛس عًي٢ لٕ سييٓص يف عًيٞ       25 نُا لٕ سيٓب٠ٛ ٚسجب١ يف سيؿطيس٠ عكي٬  ٚاعيا "   
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عًٝ٘ سيط٬ّ جًٞ َتٛستس... ٚلٕ سٱَاّ َعصيّٛ َٓصيٛب عًٝي٘ ٫ ػبيٛش َئ سيسضيٍٛ تيسى        

ر بيٌ دبياٚش س٭َيس عٓيدِٖ ذيد       26 سيٓص ؾُٝا ٖٛ لِٖ لَٛز سيدٜٔ ٚلعظُٗيا ٖٚيٛ سٱَاَي١"   

سيطٝاضي١ٝ يٝييٓعهظ س٭َيس عًيي٢ سيعكٝيد٠ سيدٜٓٝي١ سييي  تعتب"يس سٱَاَيي١ "َئ لٖييِ       سيتطًعيات  

َطيا٥ٌ لتيٍٛ سيييدٜٔ ٚلقي٣ٛ  عا٥ُيي٘ سيي  ٫ ٜطيتكِٝ ه٫ بٗييا; هذ ٖيٞ سملسنييص سييرٟ تييدٚز        

  27  عًٝ٘  س٥س٠ سيؿسس٥د ؾ٬ ٜصح ٚجٛ ٖا ه٫ بٛجٛ ٙ.

  ّ  رَيئ سيكدضيي١ٝ ٚيف تكييدٜسٟ لٕ َييا نسضييت٘ سيػييٝع١ َيئ لقييٛسٍ ذييٍٛ سٱَاَيي١ ٚسٱَييا

٠ّٛ يف سملطي٪ٚيٝات       رسيعظ١ُٚ ٫ ٜتُاغي٢   رٚبٛؾس٠ َٔ س٫ٖتُياّ دبعًيٗا عٓيدِٖ مبٓصيي١ سيٓبي

َع سٱض٬ّ; ٭ٕ سشبًٝؿ١ لٚ سسبانِ س٭ع٢ً لٚ سٱَاّ يف ْظس سٱضي٬ّر ٫ ٜطيتُد ٫ٜٚتي٘    

َعار بييٌ ٖييٛ ؾييس  عييا ٟ ٜطييتُد ٫ٜٚتيي٘ َيئ س٭َيي١ سييي      28 َيئ قيي٠ٛ غٝبٝيي١  "يٝهييٕٛ َعصييٛ

  29 زت٘ ٚن٬ٝ عٓٗا مبرد هزس تٗار ٖٚٛ َط٪ٍٚ لَاَٗا يف سيدْٝا".سختا

 رس سختًؿي ْظس٠ سيػٝع١ سيصٜد١ٜ يٲَا١َ عٔ سيػٝع١ سٱااعًٝٝي١ ٚسٱَاَٝي١ ٚغعٖيا    

ؾايصٜد١ٜ تيس٣ لٕ َطي ي١ سٱَاَي١ َئ لنيرب َطيا٥ٌ لتيٍٛ         َٔ سيؿسم سٱض١َٝ٬ س٭خس٣ر

 ٚ اعي١ سيسضيٍٛ ٚسيكٝياّ بايػيسس٥ع ٚسزبٗيا       سيدٜٔ ٚلعظُٗا; ٭ْي٘ ٜ تي  عًٝٗيا  اعي١ سهلل    

   30 ٚغع ذيو ؾتح  َعسؾتٗا ع٢ً نٌ َهًـ  ٚسملٛس٠٫ ٚسملعا س٠ ٚسسبدٚ 

يريو ٫ دب  سٱَا١َ عٓد سيصٜدٜي١ ه٫ بينذٕ سيػيازعر ٚيف ٖيرس طبايؿي١ تيسؼب١ ييسلٟ        

ٚس٫ختٝاز عٓيد سيصٜدٜي١ ٜٓرصيس ؾكيط يف      ر 31 سملعتصي١ ٚلٌٖ سيط١ٓ سيرٜٔ ٜكٛيٕٛ با٫ختٝاز

س٭١ُ٥ سيث٬ح١ عًيٞ ٚسسبطئ ٚسسبطينر َٚيا بعيد ٖي٪٤٫ ؾينٕ سٱَاَي١ تهيٕٛ باييدع٠ٛ هي           

. ٚهٕ نيإ ٖي٪٤٫ سيث٬حي١ يف     32 سيٓؿظ ٚسيتحس  بايطٝـ ٱشسي١ ضًطإ ل١ُ٥ سزبٛز ٚسيظًِ

 ْظس سيصٜد١ٜ لٜاا قد  بكٛس َبدل سيدع٠ٛ.

هَا١َ سسبطٔ ٚسسبطين بعيد لبُٝٗيا عًيٞ بئ لبيٞ  ايي  َئ         ٚقد بسٖٓي سيصٜد١ٜ ع٢ً 

خيي٬ٍ سيتييي ٬ٜٚت سيٓصيي١ٝ ٚسييييد٫٫ت سيطييي١ٝٓر سييي  ذاٚييييي لٕ دبعيييٌ َٓٗييا  يييي٬ٝ عًييي٢      

ڌ  ڌڎڎڈڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ   هَيييييياَتِٗر نكٛييييييي٘ تعيييييياي   

 .  33  گ  گکگ   گ  ک  ک  ک  

ٚٚجيي٘ س٫ضتػييٗا  باٯٜيي١ حبطيي  سيصٜدٜيي١ لٕ سسبطيئ ٚسسبطيين" ُٖييا بيي٬ غييو بٗييرٙ       

سيصييييؿ١... ؾٛجيييي  نييييٕٛ سسبطيييئ ٚسسبطيييين هَيييياَنر ٚيييييصّ سيكاييييا٤ بهُْٛٗييييا لٚي    
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ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک   ٚنييريو قٛييي٘ تعيياي  ر  34 باٱَاَيي١"

 . 35    گ  ڳ  ڳ ڳ   گک  ک  گگ  ک  

س٫ضتػٗا  باٯ١ٜ لٕ "سسبطٔ ٚسسبطن ضي٬ّ سهلل عًُٝٗيا  ئ    ٚتكسز سيصٜد١ٜ لٕ ٚج٘ 

آَئ لًٖييُٗا ٚلتبعيياِٖ بنذطيإر ٚقاييٝاِٖ بنذطييإر ؾًركييا بٗيِر ٚقييد سضييترل لبُٖٛييا     

ضبُييد ٚعًييٞ سٱَاَيي١ر ٚقييد غييازى سسبطيئ ٚسسبطيين يف غييسٚط س٫ضييتركام لبُٜٛٗييا           

 . 36 سٱَا١َر ؾٛج  لٕ ًٜركا بُٗا يف سضتركاقٗا ٚسيكٝاّ بٗا"

س ٜبدٚ لٕ سيصٜد١ٜ ذن لزس ت لٕ تطتػٗد بآٜات َٔ سيكسإٓ ٱحبات ْظسٜتٗا يف ير

لذك١ٝ عًٞ لٚ سسبطٔ ٚسسبطن باٱَا١َ َازضي غ٦ٝا  َٔ سيتحاٚشست سيػع َكبٛي١ 

ٝعا ؾؿسضي ع٢ً سٯٜات تؿطعست قطس١ٜ ؾؿصًتٗا عٔ  يًٓصٛبر يتثبي هَاَتُٗا ٚزسح

ّٚيتٗا بطسٜك١ َٓاؾ١ٝ يًعكٌ ضٝاقاتٗا سي  ٚز ت ؾٝٗار ٚنريو عٔ لضب اب ْصٚ ار ٚل

 لذٝاْا.

 هْٗا َط ي١ٚيف تكدٜسٟ ؾنٕ سملط ي١ر زمبا ٖٞ لعُل َٔ َط ي١ هَا١َ عًٞ لٚ ٚيدٜ٘ر 

٭ٕ ذصس سٱَا١َ يف لٌٖ  عِ ٚتثبٝي تٛج٘ ضٝاضٞ ناٌَ ٚنٝؿ١ٝ سيٛتٍٛ هيٝ٘; 

عٞ ت١ً لٚ ْطبا بايٓطب١ هي نٌ َٔ ّٜد سيبٝي همنا ٖٛ َٔ آيٝات سيٛتٍٛ هي سسبهِ

 بِٗ.

ٚمل تهتيييـ سيصٜدٜييي١ بيييايٓص سيكسآْيييٞ يف هحبيييات لذكٝييي١ عًيييٞ ٚٚيدٜييي٘ باٱَاَييي١ر بيييٌ  

سضت ًصييي لٜاعييا َيئ سيطيي١ٓ سيٓبٜٛيي١  ٫ييي١ يف هحبييات لذكٝيي١ سٱَاَيي١ يًطييبطنر ؾٗٓيياى         

ذدٜث تطتػٗد بي٘ عُيّٛ سيػيٝع١ر ٚسيصٜدٜي١ َيِٓٗر ٖٚيٛ لٕ "سسبطئ ٚسسبطين هَاَيإر          

 . 37 ُٖا خع َُٓٗا" قاَا لٚ قعدسر ٚلبٛ

ٚت٪نييد سيصٜدٜيي١ يف نييٌ ل بٝاتٗييا لٕ ٫ غييب١ٗ يف نييٕٛ ٖييرس سشبييرب  ييا تًكتيي٘ س٭َيي١   

 بايكبٍٛ ٚبًؼ ذد سيتٛستسر ؾصح س٫ذتحاد ب٘ر َعتكدت٘ ْصعا تسؼب ا يف هَاَتُٗا.

 ييرس لز٣ لٕ سيصييسسعات ٚسسبييسٚب ذييٍٛ سٱَاَيي١ قييد ٫ ٜهييٕٛ َٓػيي ٖا غُييٛ  يف      

ٌ بؿٗييِ سيكييسإٓ لٚ ضيي١ٓ سيسضييٍٛ س٭عظييِر ٚمل ٜهيئ لٜاعييا ذييٍٛ   تعييايِٝ سٱضيي٬ّ ٫ٚ جٗيي 

َعييا بعييد سيسضييٍٛ; ٭ٕ        ٚجٛبٗييار ٚهمنييا نييإ ذييٍٛ ٖٜٛيي١ سمل٪ٖييٌ ٭ٕ ٜهييٕٛ خًٝؿيي١ لٚ هَا

سي١ٜ٫ٛ سيػسع١ٝ سي  ٜتٛي لَسٖا سٱَاّ عا١َ تػٌُ نٌ جٛسْ  سسبٝا٠. ؾٗيٛ سييرٟ ٜعًئ    
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لَٛسٍ سملطًُن َئ سيايسس٥  سملايٝي١    سسبسب ٜٚ َس بازبٗا ر ٚجبا١ٜ س٭َٛسٍر ٜٚؿس  يف 

َييا ٜطييد بيي٘ ذاجييات سوتُييع... ٜٚتييٛي َيئ تكتاييٞ سملصييًر١ ْصييب٘ ٚعصييي٘ َيئ سييي٠٫ٛ             

س٭َيييٛسٍ ؾُٝيييا ػبيييد َييئ َصيييًر١. ٚباٱمجييياٍ ؾييينٕ سٱَييياّ  ًيييو   ٚسسبهييياّر ٜٚصيييسف 

ٞ   ر 38 ت٬ذٝات ٚسضع١ يف ذٝيا٠ سملطيًُن    خًيـ ٖيرٙ سملطي ي١ ييٝظ ه٫      ٫ٚ غيو لٕ سيطيع

 لَسعس ضٝاضٝعا.

يهيئ سملطيي ي١ مل تٓرصييس يف َطييت٣ٛ س٭َييس سيطٝاضييٞ ؾكييطر ؾكييد سزتكيي٢ سيؿهييس         

َعا يف ْظست٘ هي َها١ْ سٱَياّ َئ صبيس  سيتؿايٌٝ سيطٝاضيٞ هي سيتكيدٜظ        سيػٝعٞ عُٛ

سيييدٜعر َٚييا ضيياعدٙ يف ذيييو ٖييٛ َطييازست سيتييازٜ  سيػييٝعٞ ْؿطيي٘ر ؾؿييٞ سيبدسٜيي١ نييإ      

َياّ ٜكيدّ باعتبييازٙ بيد٬ٜ ضٝاضييٝا غي ْ٘ يف ذيييو غي ٕ غييعٙر يهئ بعييد تبًيٛز ْظسٜيي١         سٱ

ُّيٌ          سٱَا١َ لتبح سٱَاّ غ صا ؾسٜيدس ر غ صعيا ن ْي٘ سخيتع بعٓاٜي١ َئ سهلل ْؿطي٘ يتر

 ٖرٙ س٭َا١ْ سشبطع٠.

ٚعًيي٢ ٖييرس س٭ضيياع يعًٓييا ٫ ظباْيي  سيصييٛسب هذس قًٓييا هٕ لُٖٝيي١ سٱَاَيي١ تهُيئ يف       

َعييار ٚنييرس ضييبٌٝ سيٛتييٍٛ هيٝيي٘; ؾٛجييٛ  سٱَيياّ     سملٓصيي  ذستيي٘ر  َٚيئ سمل٪ٖييٌ يٝهييٕٛ هَا

ٜعتربٙ سسبهِٝ سملت ي٘ ًَاا تدزس: "ُيطـ ضٛس٤ تصسف لّ مل ٜتصسف... ٚتصيسؾ٘ سيظياٖس   

ُيطـ آخيس ٚعيدّ ذييو ْاغي٧ َئ سيعبيا  ٚضي٤ٛ سختٝيازِٖر حبٝيث تيّػسٚس َٓصيتي٘ ٚغي ْ٘             

٢ ٖيرس سيهي٬ّ لٕ يٲَياّ َهاْي١ ٫     . ٚيعٌ َعٓي  39 ٚتسنٛس ْصست٘ر ٚيرس خطسٚس يطؿ٘" 

 تكٌ غاْا  عٔ َٓصي١ سٱَا١َ ذستٗا هٕ مل ٜهٔ لع٢ً غ ْا  َٓٗا.

ٚه٫ َييا َعٓيي٢ لٕ ٜعتييرب ٚجييٛ  سٱَيياّ ؾكييط يطؿييا  تصييسف لّ مل ٜتصييسفر بييٌ ذتيي٢         

َِّٗر ٚدبّطيد ٖيرس        ٚقٛع٘ يف سيكصٛز لٚ سشبط  يٝظ ٖٛ سملط٦ٍٛ عٓ٘ بيٌ سيعبيا  سييرٜٔ ٜي٪

د سٱااعًٝٝي١ر ٚذييو َئ خي٬ٍ َصجٗيا بين َطيا٥ٌ سيؿيسٚع َٚطييا٥ٌ         س٫دبياٙ بٛضيٛ  عٓي   

س٭تٍٛ ٖٚرس َا ظبدٙ َث٬ يف تؿطعستٗا يًػعا٥س سيد١ٜٝٓر ؾايص٠٬ ٖٞ سييدعا٤ يٲَياّر   

 . 40 ٚسيطٗٛز ٖٛ سيتربٟ ٚسيٓطل عٔ سعتكا  نٌ َرٖ  ض٣ٛ َتابع١ سٱَاّ 

ٔ ضيييبع١: سيطٗييياز٠ر ٚمل ٜتٛقييـ س٭َيييس عٓيييد ٖيييرس سسبيييد ؾٗييِ ٜيييسٕٚ لٕ زنيييا٥ص سييييدٜ   

ٚسيص٠٬ ٚسيصنا٠ ٚسيصّٛر ٚسسبيخر ٚسزبٗيا ر ٚسي٫ٜٛي١ر ٚلؾايٌ ٖيرٙ سييدعا٥ِ سي٫ٜٛي١ر        
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ؾيينٕ ل يياع سمليي٪َٔ سهلل ٚلقييس بسضيياي١ سيسضييٍٛ ٚقيياّ ب زنييإ سيييدٜٔ حييِ عصيي٢ سٱَيياّر لٚ     

 . 41 نّرب ب٘ ؾٗٛ آحِ يف َعصٝت٘ر ٚغع َكبٛي١ َٓ٘  اع١ سهلل ٚ اع١ زضٛي٘ 

ٝيي١ َييع سٱااعًٝٝيي١ يف َطيي ي١ لُٖٝيي١ سٱَيياّ قييا٥ًن: َٚييا نييإ يف  يكييد هاٖييي سٱَاَ

      ّ ر هي  زجي١ لٕ جعًيٛس سيصي٠٬ ٖيٞ سييدعا٤       42  سيدٜٔ ٚسٱضي٬ّ لَيس لٖيِ َئ تعيٝن سٱَيا

يٲَاّ. ٖرٙ س اي١ َٔ سيكدسض١ سي  لضؿتٗا نٌ َئ سٱَاَٝي١ ٚسٱااعًٝٝي١ ذيٍٛ سٱَياّ      

ذبيسزت هٕ تيح سيتعييبع َئ تًيو سيكدسضيي١      صٜدٜيي١ٕ سي٭ ;٫ لتيٌ  يا عٓييد سيػيٝع١ سيصٜدٜي١    

ل٥ُتٗييا يف  سيُٖٛٝيي١ سييي  ُلذٝطييي باٱَيياّ َيئ قبييٌ سٱَاَٝيي١ ٚسٱااعًٝٝيي١. ذٝييث سْتكييدت  

عيصٍ سٱَياّ هٕ مل ٜي٪  ٚسجبي٘ر ٚسيثيٛز٠      تَبا ٨  ا تاغٛسُنسزبٛسْ  سيؿهس١ٜ ٚسيع١ًُٝ. 

"٘   43  ٚسز . عًٝ٘ هٕ  ػ٢ ٚبػ٢ ؾاٱَاّ نٝؿُا نإ بػس ٚسشبط  يف ذك

يٲَياّ سختصاتياتر ٖيٞ سيٓظيس يف َصيا        تذيد  يٝظ ٖرس ؾكطر بيٌ هٕ سيصٜدٜي١   

سمل ََٛنر ٚهقا١َ سسبيدٚ  ؾيِٝٗر ٚصباٖيد٠ س٭عيدس٤ر ٚتٛيٝي١ سيكايا٤ر ٚس٭َيس بياملعسٚف         

  44 ٚسيٓٗٞ عٔ سملٓهس

ٚيعٌ ن٬ّ سيصٜد١ٜ ٖرس ٫ ؼبٌُ ه٫ َع٢ٓ ٚسذدس ر ٖٚٛ لٕ سٱَياّ صبيس  ْاقيٌ يًػيسع     

طبل ٭ذهاَ٘ ٚيٝظ َػّسعا ر ٫ٚ َعصَٛا  َٔ سشبط ر ٚيف ٖيرس طبايؿي١ تيسؼب١ مليا     َٚ

 . 45 سيػٝع١ سٱَا١َٝ ٚسٱااع١ًٝٝ تبٓت٘

َٚا غباٍ سيدنتٛز ل د عازف ػباْ  سيصيٛسب عٓيدَا ؽبًيص هي لٕ ز٩ٜي١ سيصٜدٜي١      

١ يٲَا١َ سربرت َٓر٢ ٚضيطا ؾسٜيدس  بين سٱؾيسسط ٚسيتؿيسٜطر هؾيسسط ضيا٥س ؾيسم سيػيٝع         

يف جعييٌ َٓصيي  سٱَاَيي١ َٓصييبا ذبييٝط بيي٘ ٖاييي١ َيئ سيكدسضيي١ سٱ ٝيي١ ... ٚسربيياذ تعايُٝيي٘     

 ييي٬ٝ عًيي٢ لتييٍٛ سيػييسٜع١ ٚؾسٚعٗييار "ٖٚييرس عٓييد سٱااعًٝٝيي١" ٚتؿييسٜط لٖييٌ سيطيي١ٓ يف   

 . 46 جٛسشِٖ ٱَا١َ سملتػً   ٕٚ سيٓهع عًٝ٘ 

ٔ سٱَاَي١ ٖٚيرس   يريو ٚضعي سيصٜد١ٜ غسٚ ا زمبا َعظُٗا ٜٗدف هي ذبكٝل سملسس  َي 

يئ ٜتيي ت٢ يف ْظييسِٖ ه٫ باختٝيياز ذصيٝـ مليئ ٜػييػٌ ٖييرس سملٓصي ر زمبييا ٭ٕ سيعييرب٠ عٓييد     

 سيصٜد١ٜ يف ْٗا١ٜ سملطاف قٝاّ سٱَاّ مبا لٚنٌ هيٝ٘ َٔ َٗاّ.
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 التباين في مفهىم اإلمامة:

تييٛيٞ سيييدع٠ٛ هي سيٓظييس٠ سيثٛزٜيي١     هٕ َييا قيياّ بيي٘ َ٪ضييظ سيصٜدٜيي١ شٜييد بيئ عًييٞ َيئ         

. نيإ   47 سيبد١ًٜر سي  تيس٣ سشبيسٚد ٚقتياٍ سيظًُي١ َئ س٭َيٜٛن غيس ا لضاضيٝا يٲَياّ          

طبايؿ١ تسؼب١ يكٍٛ لْصاز جعؿس سبٔ لخٝ٘ ضبُد بٔ عًٞ ب ٕ " هَا١َ سٱَاّ جيا٥ص٠ ٚهٕ  

   ٛ ٙر ٜعيع لْٗيِ   لغًل باب٘ر ٚلزخ٢ ض ٙر ٚ سٖٔ سيظاملنر ٚلَِٓٗ ٚلَٓيٛٙر ٚضياملِٗ ٚضيامل

 . 48 لحبتٛس يًكاعدر ٚزؾاٛس سيكا٥ِ"

ٖٚرس سيتبيأٜ يف َؿٗيّٛ سٱَاَي١ عٓيد نيٌ َئ شٜيد ٚجعؿيس ٜعّبيس يف سةصي١ً س٭خيع٠            

عيئ ْظييستن طبتًؿييتن يٲَاَيي١ ٚغييسٚ ٗا ٚ سٜييل ذبصييًٝٗار ؾييا٭ٍٚ ٫ تتحطييد عٓييدٙ        

نتيياب زبيي٘  غيسٚط سٱَاَيي١ ه٫ يف سشبييسٚد عًيي٢ سسبييانِ ٚهغييٗاز سيطييٝـر ٚسيييدع٠ٛ هي  

 . 49 ٚض١ٓ ْبٝ٘ر ٚس٭َس باملعسٚف ٚسيٓٗٞ عٔ سملٓهسر ٚلٕ ٜهٕٛ عاملار َٚٔ آٍ سيبٝي 

بُٝٓا ٫ ٜس٣ سيثاْٞ يف ٖرس سيٓٗخ ذ٬ر بيٌ ٖيٛ عًي٢ لال س٫ضيتعدس  ٭ٕ ٜٗيا ٕ سيظًُي١       

ٜٚطيياملِٗ ٜٚػًييل بابيي٘ ٜٚسخييٞ ضيي ٙ. ٖٚييرس َييا سْعهييظ ؾُٝييا بعييد عًيي٢ ذبدٜييد َهاْيي١        

 تٝاز سٱَاّ َٚاٖٞ لبسش غسٚط تٛيٝ٘ سٱَا١َ.سٱَا١َ ٚنٝؿ١ٝ سخ

يرس ضٓراٍٚ تٓاٍٚ ٖرٙ سملط ي١ َٔ خ٬ٍ منٛذجن َئ س٭٥ُي١ نيإ  ٚزُٖيا بيازشس  يف      

تازٜ  سملرٖ  سيصٜدٟ ُٖار سيكاضِ بٔ هبيسسِٖٝ سيّسضيٞر ٚؼبٝي٢ بئ سسبطين بئ سيكاضيِ        

 ي عًٞ بٔ لبٞ  اي .  بٔ هبسسِٖٝ سملًك   با ا ٟ هي سسبل ر ٚن٬ُٖا ٜٓتٗٞ ْطبُٗا ه

 َٔ لتراب س٭قٛسٍ سملس١ْ سيي  ٜؿٗيِ َٓٗيا  ٫٫ت سيكيٍٛ بيايٓص سشبؿيٞ يف       ٜٴعد س٭ٍٚ

ّٞ" ٚيف "سيبطٓن" هَا١َ ر ٚحبط  زلٟ نثع َئ سيبياذثن ٚسملتتيبعن     50  لَع سمل٪َٓن "عً

تعييد٬ٜت بييازش٠  يًػيي ٕ سيصٜييدٟ  ٜعييد نييريو َيئ لٖييِ سيػ صييٝات سيصٜدٜيي١ سييي  ل خًييي 

ّ      ع ر زسؾاعييا سيٛزسحييي١  ًيي٢ ْظسٜيي١ سٱَاَييي١ سيصٜدٜيي١ر بايتردٜييد ؾُٝيييا ؽبييص غييسٚط سٱَيييا

نُيا لْي٘ ٜٴعيد س٭ضياع يؿيسع       "ر نطسٜل يٲَا١َر ٚطبايؿا لٜاا يؿهس٠ عص١ُ سٱَاّ

 . 51 َٔ سيصٜد١ٜ لضظ يٓؿط٘ قاعد٠ يف سيُٝٔ 

لَا سيثاْٞ ؾكيد تيازت سٱَاَي١ بايٓطيب١ يي٘ َطي ي١ ذٝيا٠ لٚ َيٛتر نُيا لْي٘ سمل٪ضيظ            

 ٖي. 284يًدٚي١ سيصٜد١ٜ س٭ق٣ٛ ٚس٭ ٍٛ َد٠ يف سيُٝٔ بدس١ٜ َٔ سيعاّ 
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ييريو ٫ بي ع َئ لٕ ْطيتطًع زلٜٗيِ يف سٱَاَي١ باعتبيازِٖ َئ  عاتٗيا ٚسملٓظيسٜٔ  ييا           

لٟ ؾيسم سيصٜدٜي١ ذيٍٛ سٱَاَي١ لٜايا مليا  يرٙ        ٚشعاَاتٗا سيؿعًٝن. ٫ٚ ب ع َئ سيٓظيس يف ز  

 سملط ي١ َٔ ل١ُٖٝ َعسؾ١ٝ تتٓصٍ يف ذست سيطٝام.

 رؤية الرسي لإلمامة: 

تٴعيد سٱَاَيي١ عٓيد سيكاضييِ سيسضيٞ ؾييس  سيؿيسس٥د ٚلٚنييدٖا يكٝياّ مجٝييع سيؿييسس٥د       

 بٗار نُا ٫ ٜكبيٌ َبيدل سيػيٛز٣ ٚسيتػياٚز يف سختٝياز سٱَياّ; ٭ٕ "سٱَاَي١ ؾسٜاي١ر ٚهذس        

جاش لٕ ٜصًٞ سيعصيس سطيا جياش لٕ  ْبيّدٍ ْٚتػياٚز يف سٱَاَي١" نُيا ٜيس٣ بي ٕ تهيٕٛ           

سٱَاَيييي١ يف  َٛضييييع طبصييييٛب  ٜٚكصييييد بٗييييرس سملٛضييييع سمل صييييٛب لبٓييييا٤ سسبطيييئ        

ر َٚع ٚضٛ  َٛقـ سيسضٞ ٖرسر خبصيٛب هَاَي١ سسبطيٓن ذبدٜيدسر ؾنْي٘       52 ٚسسبطن

 .  54 ص١ُ سٱَاّ ٚبايتك١ٝ ٚنريو سيكٍٛ بع  53 ٜسؾد سيٛزسح١ نطسٜل هي سٱَا١َ 

ٚلز٣ يف ٖرس سيكٍٛ طبايؿ١ تسؼب١ ملا ٜسسٙ مجٗيٛز سيصٜدٜي١ بي ٕ ٖٓياى عصي١ُ ٭زبعي١       

َيئ آٍ سيبٝييير ٖييِ عًييٞ ٚشٚجتيي٘ ٚسبٓاُٖييا سسبطيئ ٚسسبطيينر ٖٚييرٙ سيعصيي١ُ قطعٝيي١           

 . 55  عٓدِٖ زٚٚس ؾٝٗا لذا ٜث لضٓدٚس بٗا ز٩ٜتِٗ تًو

سٖيا يف سٱَياّ ٖييٞ لٕ ٜهيٕٛ " خيع لٖييٌ     نُيا ٜكيسز سيسضيٞ لٕ سيصييؿات سيي٬شّ تٛسؾ    

شَاْييي٘ر ٚلنثيييسِٖ سجتٗيييا سر ٚلنثيييسِٖ تعبيييدسر ٚل يييٛعِٗ هللر ٚلعيييسؾِٗ حبييي٬ٍ سهلل   

ٚذسسَي٘ر ٚلقييٛ ِ حبيل سهللر ٚلشٖييدِٖ يف سييدْٝار ٚلزغييبِٗ يف سٯخيس٠ر ٚلغييٛقِٗ يًكييا٤     

. َاييٝؿا هي تًييو سيصييؿات لٕ ٜهييٕٛ تييا م سيًطييإر غييحٞ سيييٓؿظر ٚنييرس         56 سهلل" 

َػيعس هي لٕ َئ سضيتبإ َٓي٘ ٖيرٙ سشبصياٍ ؾكيد ٚجبيي  اعتي٘ عًي٢            ر 57 سيبًيٛؽ   غسط

 . 58 سشب٥٬ل

ٖهيرس ذيد  سيسضيٞ لذيد عػيس غيس ا يٲَياّر َتؿكيا َيع عُيّٛ سيصٜدٜي١ يف بعاييٗا            

 .   59 طبتًؿا َعِٗ يف سيبعد سٯخس

لْ٘ مل ٜتردث عٔ غسط سشبسٚد َطًكيار ٖٚيٛ سملبيدل     يهٔ سيػسٜ  يف غسٚط سيسضٞ

سشبيسٚد ٚسيثيٛز٠ عًي٢     يفؾايصٜدٜي١ تيس٣    سيرٟ  ٝص بين سيصٜدٜي١ ٚغعٖيا َئ ؾيسم سيػيٝع١;      

 ا ػبعٌ ٖيرٙ   سسبانِ سزبا٥س غس ا  لضاضٝا  ٫ٚشَا  يهٌ َٔ سضتٛؾ٢ غسٚط سٱَا١َ 
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ٚضييع سيكاضييِ  سيػييسٚط حبطيي  زلٟ عًييٞ ضبُييد شٜييد تبييدٚ ن ْٗييا قييد تييٝػي يتٓاضيي    

 . 60 ْؿط٘ 

ٜٚعًيٌ عًيٞ ضبُييد شٜيد َعٓي٢ ٖييرس سيهي٬ّ قييا٬٥: هٕ سيكاضيِ ذيٌ زسنييدعس َٓير بٜٛييع         

  َتحاٚبيا َيع س٫ْؿيسسد سيٓطي  سييرٟ      يٖي (246ٖيي ٚذتي٢  اتي٘ يف ضي١ٓ     229باشب٬ؾ١ ضي١ٓ  

ضيا  سيع٬قي١ بيين سيػيٝع١ َئ جٗيي١... ٚسيعباضيٝن َيئ جٗي١ لخيس٣... ٚبٗييرس سٱضيكاط ملبييدل         

همنيا ٜكيدّ َطيٛغا ْظسٜيا  يرٙ س٭ٚضياع سزبدٜيد٠ سيي  دبعيٌ هَاَيا نايكاضيِر            سشبسٚد 

 .   61 باملع٢ٓ سيرٟ نإ عًٝ٘ شٜد ْؿط٘تٓظس هيٝ٘ سيصٜد١ٜ باذ سّ غدٜدر ٫ ٜهٕٛ شٜدٜعا 

ٚع٢ً ذد تعبع ضبُد شٜد لٜاا ؾنٕ سيطابع سيثٛزٟ يٓظس١ٜ سٱَا١َ عٓد شٜيد بئ عًيٞ    

سيظ١ًُر قيد سختؿي٢ يف سجتٗيا ست سيكاضيِ سيسضيٞر ٚذبيٍٛ       سملتُثٌ يف َبدل سشبسٚد يكتاٍ 

 .  62 هي َٛقـ ؾس ٟ ٜتحطد ؾُٝا ٜطُٝ٘ ٖحس٠ سيظ١ًُ 

ٚسييييسلٟ عٓيييدٟ لٕ ٖيييرس ذبيييٍٛ جيييرزٟ خبصيييٛب سيٛتيييٍٛ يٲَاَييي١. ٚيعيييٌ َييئ بييين    

سشبسٚد ٫ ٜعد  سٜل سيصٜد١ٜ سيٛذٝيد   س٭ضباب يف سَتٓاع سيسضٞ عٔ سشبسٚد ٖٛ ؾُٗ٘ ب ٕ

 ٕ سٱَا١َ يف لٍٚ لَسٖا ناْي تػي ط  ب ٖرس س٭َس زمبا بسزٚ ٭ٚقاتريف نٌ س يٲَا١َ

ٚه٫ ؾا٭تيٌ لٕ سٱَاَي١ تهيٕٛ ملئ دبيس        . سشبسٚد ذٝث هْٗا ناْيي يف شَئ ٠٫ٚ سزبيٛز   

 .٭َسٖار ٚ عا سيٓاع هي بٝعت٘

       ٟ َعيا حبطي  سمليرٖ  سيصٜيد  ل٫ ؼبل سيتطا٩ٍ ٖٓار ٌٖ ٜظٌ سيسضٞ بعيد نيٌ ذييو هَا

ٖٚٛ قد رب٢ً لٚ تٓهس ٭ِٖ تيؿ١ َئ تيؿات سٱَياّ سيي  ذيد ٖا َ٪ضيظ سمليرٖ  شٜيد          

بٔ عًٞ يف لٕ " سٱَاّ  سملؿي   سيطاعي١   ٖيٛ  سيػياٖس ضيٝؿ٘ سيباضيط ٜيدٙر سييدسعٞ هي         

ر لٚ هٕ ٖرٙ سيػيسٚط سيي  ٚضيعٗا شٜيد بئ عًيٞ ٫ضيتركام سٱَاَي١ يٝطيي           63 ضبٌٝ زب٘" 

٘ر ٚييٝظ بايايسٚز٠ لٕ ًٜتيصّ بٗيا نيٌ س٭٥ُي١ بعيد شٜيدر         ه٫ َٛقؿا ؾس ٜيا ؽبيص شٜيدس  ذستي    

يٝصييبح ٖٓييا قييٍٛ شٜييد: يييٝظ سٱَيياّ َٓييا... سزبييايظ يف بٝتيي٘ر َػًييل عًٝيي٘ بابيي٘ َييس  عًٝيي٘       

٫ َعٓي٢ يي٘ عٓيد سيسضيٞ ٫ٚ غيعٙ  ئ ٫ ٜكٛييٕٛ          64 ض ٙر دبسٟ عًٝ٘ لذهاّ سيظًُي١" 

ل هي سٱَاَييي١ر بييياشبسٚد نػيييسط يٲَاَييي١. َٚيييا  سّ سيسضيييٞ ٜيييسؾد سيٛزسحييي١ نطسٜييي      

َطتبعدس نريو غيسط سشبيسٚد ؾُيا ٖيٛ يف تصيٛزٙ" ضيبٌٝ سيٛتيٍٛ يٲَاَي١ر ٖٚيٛ سييرٟ           

 لعدٖا ؾس  سيؿسس٥د ٚلٚندٖا؟
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هْٓا لَاّ َٛقؿن طبتًؿن هاَا يًٛتٍٛ يٲَاَي١ر لذيدُٖا حيٛزٟر هٕ تيح سيتعيبعر      

 ْي١ ٖيٞ َئ    تصّدز َػٗدٙ َ٪ضظ سيصٜد١ٜر شٜد بٔ عًٞر ٚسيثاْٞ يعٌ ا١ سي سخٞ ٚسملٗا

 تصّدزت َػٗدٙر  ث٬ يف سيكاضِ سيسضٞ.

ٚيٓا لٕ ْتطا٤ٍر نٝـ سضتطاع س ا ٟ لٕ ٜٓظيس هي َطي ي١ سٱَاَي١ َئ خي٬ٍ ٖيرٜٔ       

سمليٛقؿن سمل ييتًؿن؟ بتعييبع آخييس ٖيٌ سضييتطاع س ييا ٟ لٕ ؽبييتط يٓؿطي٘  سٜك ييا بيين ٖييرٜٔ     

 سيطسٜكن سمل تًؿن يٝهٕٛ ٖٛ سٱَاّ سملؿ   سيطاع١ ؟

 لهادي لإلمامة:رؤية ا

سيكا١ُ٥ ع٢ً قسسب١ سيدّ َع سيسضٍٛ َدخ٬  ٜ٪ند   65  ػبعٌ س ا ٟ َٔ  عا١َ سيٓط

يٝصٌ هي هحبات هَا١َ عًٞ بٔ لبٞ  اي    66  َٔ خ٬ي٘ ؾِٗ سيٓب٠ٛ ٚسزتبا ٗا باٱَا١َ

ٚسبٓٝ٘ َٔ بعدٙ; ٭ْٗا س٭ضاع سيرٟ ٜطتٓد عًٝ٘ يف  عٛت٘ يٲَا١َ; هذ ٜس٣ لٕ ضكٛط 

لذك١ٝ عًٞ يف سٱَا١َ ٜطكط باياسٚز٠ َػسٚع٘ يف سٱَا١َر َٚٔ حِ تطكط  عٛت٘ يف 

 لذكٝت٘ بٗا. 

 رإ خع ٖرٙ س٭١َ بعد ْبٝٗاْدٜٔ ب ٕ لَع سمل٪َٓن تًٛست سهلل عًٝ٘ ن"  يرس ٜكٍٛ:

ر  67 "هٕ سٱَا١َ ٫ دبٛش ه٫ يف ٚيد سسبطٔ ٚسسبطن بتؿاٌٝ سهلل  ُا :نُا ٜكٍٛ لٜاا

هْ٘ ػب  ع٢ً سملهًـ لٕ ٜعتكد لٕ سٱَا١َ يف ذز١ٜ سسبطٔ ٚسسبطن ٚقاٍ نريو: " 

 ٕٚ غعِٖر ٚلٕ سٱَاّ َٔ بعدُٖا َٔ ذزٜتُٗا َٔ ضاز بطعتُٗار ٚنإ َثًُٗار 

 . 68  "حبرُٖٚا ٚسذتر٣

عًي٢ تؿطيع ٚت ٜٚيٌ سيعدٜيد َيئ     ٚمل ٜهتيـ س يا ٟ بيريو ؾكيطر بيٌ سعتُييد نيريو       

ھھ  ھ  ھ  ۀ  ہ   ہ ہ   ہ     سٯٜات سيكسآ١ْٝ يت٪ٜيد َيا ذٖي  هيٝي٘ر َثيٌ قٛيي٘ تعياي:       

﮵  ﮶  ﮷﮸  ﮹  ﮺ ر ؾهاْيييييييي سيٓبييييييي٠ٛ ٚسٱَاَييييييي١  69  ے  ے  ۓۓ  ﮲ ﮳  ﮴ 

ؾ ؾاييي سيٓبيي٠ٛ هيٝيي٘ر   ر  هي لٕ بعييث سهلل ضبُييدس  ٚسيٛتيي١ٝ ٚسملًييو يف ٚيييد هبييسسِٖٝر

ې  ې  ې  ى   ر ٚقياٍ:  70 ٚختِ سهلل س٭ْبٝا٤ بي٘ر ٚجعًي٘ خياال سيٓبيٝن ٚضيٝد سملسضيًن       

ر ؾهيييإ َييي٪تٞ سيصنيييا٠ ٖٚيييٛ زسنيييع   71 ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ وئ    ۇئ  ۇئ  

٘  72  ٕٚ مجٝييع سملطييًُن    عًييٞ بيئ لبييٞ  ايييي     ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   :. نييريو قٛيييي
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ڄ  ڄ  ڄ   . ٚقياٍ:  74 . ؾهإ سيطابل هي زب٘ر غع َطبٛم  73 ۈ  ٴۇ  ۋۆ  ۈ   

 . 75 ڄ  ڃ  ڃ  ڃ     ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇڇ  ڇڍ  ڍڌ     

ؾت ٌٜٚ ٖرٙ سٯ١ٜ حبط  س ا ٟ هي سسبل ؼب٢ٝ بٔ سسبطن لٕ عًٝا  نيإ س يا ٟ هي   

نييٞر سسبييلر غييع َٗييدٟر ٚسيييدسعٞ هي سيصييسسط سيطييٟٛر ٚسيطييايو  سٜييل سيسضييٍٛ سيص 

هيييياّ نتيييياب سهللر ؾٗييييٛ لذييييل   َٚيييئ ضييييبل هي سهللر ٚنييييإ س ييييا ٟ هي غيييياَد لذ   

ٝعييا لذييل سيٓيياع خب٬ؾيي١       76 باٱَاَيي١ ;  ييرس ؾٛجيي٘ س٫ضتػييٗا  باٯٜيي١ حبطيي  س ييا ٟ لٕ عً

زضييٍٛ سهلل; ٭ْييي٘ نُييا ٜكيييٍٛ س ييا ٟ: لضيييبكِٗ لٖييدسِٖر ٚلٖيييدسِٖ لتكيياِٖر ٚلتكييياِٖ      

 . 77 خعِٖر ٚخعِٖ بهٌ خع ل٫ِٖٚ 

سضتدع٢ س يا ٟ نيريو سيطي١ٓ سيٓبٜٛي١ سيػيسٜؿ١ يٝطتػيٗد بٗيا عًي٢ لذكٝي١ عًيٞ           ٚقد 

:   عًيٞ َيع مبٓصيي١    باشب٬ؾ١ لٚ سٱَا١َر َطتعسضا عد س َٔ س٭ذا ٜث نكٛي٘  ت٢ً 

ر  79 ل َعي٘   ر ٚقٛي٘:   عًٞ َع سسبلر ٚسسبي  78  ٖازٕٚ َٔ َٛض٢ر ه٫ لْ٘ ٫ ْ  بعدٟ  

ر ٚقٛيي٘:   80   لْيا َدٜٓي١ سيعًيِ ٚعًيٞ بابٗيار ؾُئ لزس  سملدٜٓي١ ؾًٝ تٗيا َئ بابٗيا               :ٚقٛي٘

ر ٚقييياٍ لٜاعيييا:   عًيييٞ لقاييي٢ سشبًيييل      81 لْيييي لخيييٞ ٜيييا عًيييٞ يف سييييدْٝا ٚسٯخيييس٠          

 . 82 ٚلعًُِٗ   

ٖٚهييرس  هيئ سيكييٍٛ بيي ٕ س ييا ٟ سعتُييد ٖييرس سيت ٜٚييٌ ٚسيتؿطييع يٰٜييات سيكسآْٝيي١       

َٔ لذا ٜيث غيٝع١ٝ يٝ٪نيد لذكٝي١ عًيٞ بئ لبيٞ  ايي  يف سٱَاَي١ر           ٚع٢ً مج١ً َا لٚز ٙ

ر قيا٬٥:   83 ٚبعد لٕ ٜثبي س ا ٟ هَا١َ عًٞ جعٌ سٱَا١َ بعدٙ يف سبٓٝ٘: سسبطٔ ٚسسبطين 

حِ ػبي ... لٕ ٜعًيِ لٕ سسبطئ ٚسسبطين سبٓيا زضيٍٛ سهلل تي٢ً سهلل عًٝي٘ ٚآيي٘ر ٚذبٝبياٙر           

سٱ إ بنَاَتُٗا جص٤عس َٔ سٱ إ ذن ٜكيٍٛ: "ٚسجبي١   ر جاع٬  َٔ  84 ٚلُْٗا هَاَا عدٍ 

  . 85   اعتُٗار َؿ ض١ ٫ٜٚتُٗا"

نُا مل ٜكبٌ س ا ٟ سٱمجاع  سٜكا هي سٱَا١َ َطتػٗدس مبيا ذيدث يف ضيكٝؿ١ بيع     

ضاعد٠ر ٚعًٝ٘ زؾد س٫ختٝاز لٜاا  سٜكا يٲَا١َ ٭ٕ سهلل يف تصٛز س ا ٟر قد لٚتي٢  

هي عًٞ بٔ لبٞ  اي  ٚسسبطٔ ٚسسبطينر ٚهي س٭خٝياز َئ ذزٜي١      خبًك٘ ع٢ً يطإ سيٓ 

سسبطيئ ٚسسبطيينر لٚ ييِ عًييٞ بيئ سسبطيينر ٚآخييسِٖ سملٗييدٟر حييِ س٭٥ُيي١ ؾُٝييا بُٝٓٗييار   

 . 86 ٚذيو لٕ تثبٝي سٱَا١َ عٓد لٌٖ سسبل يف ٖ٪٤٫ س٭١ُ٥ َٔ سهلل عص ٚجٌ
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ذاجيي١ هذعس يتصنٝيي١  ٖهييرس لزس  س ييا ٟ لٕ ٜثبييي لٕ تصنٝيي١ ٖيي٪٤٫ َيئ سشبييايلر ؾيي٬  

 ِ . ييٝظ ٖيرس ؾكيط بيٌ سْظيس عًي٢       سشب٥٬لر لخرعس بايكٍٛ سيػا٥ع: هذس ٚجد سملا٤ بطٌ سيتيُٝ

  ... ؾُئ حّبيي سهلل ؾٝيي٘   يطيإ َئ ٚتييًي ٖيرٙ سيتصنٝي١؟ هْٗييا عًي٢ يطيإ زضييٍٛ سهلل        

ّٝٔ ؾٝيي٘ تييؿات سٱَيياّر ؾٗييٛ هَيياّ عٓييدِٖر َطييتٛج             سٱَاَيي١ ٚسختييازٙ ٚستييطؿاٙر ٚبيي

:   َٔ لَس باملعسٚف ٢ْٗٚ عٔ سملٓهس َٔ ذزٜي  ؾٗيٛ خًٝؿي١ سهلل     ٍٛ سيٓ يٲَا١َر يك

 . 87 يف لزض٘ر ٚخًٝؿ١ نتاب٘ر ٚخًٝؿ١ زضٛي٘   

ٚنًُي١ "َئ ذزٜيي " سييٛسز ٠ يف سسبييدٜث لعطيي يًييٗا ٟ ذيل سيكييٍٛ لٕ سملكصيٛ  َٓٗييا       

 ت ٚيد سسبطٔ ٚسسبطن ٭ِْٗ َٔ ذز١ٜ سيٓ ر ٚنًُات لخس٣ تص  يف سيطيٝام ذستي٘ ٚز  

يف عيد٠ لذا ٜييث نكييٍٛ سيسضيٍٛ:   عًييٝهِ ب ٖييٌ بييٝ   ر ٚنيريو قٛييي٘   لٖييٌ بييٝ      

لَإ ٭ٌٖ س٭ز   ر هي لٕ ٜكٍٛ:   َئ ايع  سعٝتٓيا لٖيٌ سيبٝيي ؾًيِ ٜٓصيسٙر مل ٜكبيٌ         

 . 88  سهلل ي٘ تٛب١ ذت٢ تًؿر٘ جِٗٓ  

ت ْٝيي  ٜٚظٗيس لٕ سضتػييٗا  س يا ٟ بٗييرس سسبيدٜث س٭خييع سملكصيٛ  َٓيي٘ سٱمجياع عًيي٢      

نٌ َٔ خرٍ سسبطٔ ٚسسبطن ٚٚيدُٖا َٔ ذزٜتُٗا نصٜد بٔ عًٞر ٚيعًي٘ بٗيرس ٜسضيٌ    

    ٘ ٚلخير سيعيرب٠ر ٚلٕ    زضاي١ ٚسضر١ ٚق١ٜٛ هي نٌ َٔ ٜسغ  يف س٫يتريام بي٘ ٚسشبيسٚد َعي

ٜتهسز َا ذدث ضابكا َع سسبطنر ؾا يا ٟ ييٝظ عًي٢ سضيتعدس  يتكبيٌ َؿاجيآت َئ         ٫

ؿػٌ َػسٚع٘ سيطاَحر سيرٟ ٜعد ب٘ ْؿط٘ يثيٛز٠ غيا١ًَ   ذيو سيعٝازر نٞ ٫ ؽبؿل ٖٛ ٜٚ

تتػٝيا تػيٝع سيطييًطات سيظاملي١ يف سعتكييا ٙ ٚهشسيتٗيا ٚت ضييٝظ  ٚيتي٘ سيعا ييي١ سيي  ضييٝهٕٛ       

 هَاَٗا.

ٚتهػـ يٓا زضا٥ٌ سيعدٍ ٚسيتٛذٝد غسٚط سٱَاّ نُيا تياغٗا س يا ٟ ٚسملتُثًي١ يف     

ٝعييار ٚيف لَييس سهلل   ٝعييا تييرٝرعا ْك ضييبراْ٘ صباٖييدعسر ٚيف ذطيياّ سيييدْٝا  لٕ ٜهييٕٛ ٚزععييا تك

ُعا ملا ؼبتاد هيٝ٘ر عامل ا بتؿطيع َيا ٜيسف  عًٝي٘ر غيحاععا نُٝذيار بير٫ٚ          شسٖدعسر ٚنإ ؾاٖ

بايسع١ٝ َتعطؿا ضبطٓا ذًُٝار َطاٜٚا  ِ بٓؿط٘ر َػياٚزس  يِ يف لَيسٙر     ض ٝعار ز٩ٚؾا 

يطييٝؿ٘ر زسؾعييا   غييع َطييت حس عًييِٝٗر ٫ٚ ذييانِ بػييع ذهييِ سهلل ؾييِٝٗر قا٥ُييا غيياٖسس     

يسسٜتييي٘ر صبتٗيييدسر َؿسق يييا يًيييدعا٠ يف سييييب٬ ر غيييع َكصيييس يف تييي يٝـ سيعبيييا ر طبٝؿيييا       

َّٓا يًُ٪َٓنر ٫ ٜ َٔ سيؿاضيكنر ٫ٚ ٜ َْٓٛي٘ر بيٌ ٜطًيبِٗ ٜٚطًبْٛي٘ر ٚقيد        يًظاملنر َ٪

بييآِٜٗ ٚبييآٜٛٙر ْٚاتييبِٗ ْٚاتييبٛٙر ؾٗييِ ييي٘ خييا٥ؿٕٛ ٚعًيي٢ ٬ٖنيي٘ جاٖييدٕٚر ٜبػييِٝٗ    
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هي جٗيا ِٖ سيكبا٥يٌر َتػيس س عيِٓٗر خا٥ؿيا َيِٓٗر ٫ ٜس عي٘ عئ لَيٛز           سيػٛس٥ٌر ٜٚدعٛ

سهلل ٫ٚ  ٓعييي٘ عييئ س٫جتٗيييا  عًيييِٝٗ نثيييس٠ سٱزجيييافر  يييسٟ َػيييُسر صبتٗيييد غيييع        

. ٜٚػ ط س ا ٟ ع٢ً سٱَاّ لٜاعيا لٕ ٜػيٗس ضيٝؿ٘ر َكيات٬ َئ لجيٌ  ٜئ سهلل         89 َكصس"

 .  90 غحاعا 

سٖيييا يف سٱَييياّر يهييئ ييييٝظ بصيييٛز٠   ٖهيييرس ٜكيييسز س يييا ٟ سيػيييسٚط سيٛسجييي  تٛسؾ  

تياز١َر بيٌ بطسٜكي١ تًكا٥ٝي١ عًيي٢ ذيد تعيبع عًيٞ ضبُيد شٜييد; ذتي٢ ٫ تيدٍ عًي٢ لْي٘ قييد             

 ; ٜتعن س٫يتصسّ بٗا ٚعدّ سيتؿسٜط لٚ سيتٓاشٍ عٓٗا. 91 ؾس  غسٚ  ا حابت١ ضبد ٠ بعٝٓٗا 

ْطيُٞ  َٚٔ صبٌُ َا لٚز ْاٙ َٔ سقتباضات ٚلقٛسٍ َتؿسق١ يًيٗا ٟر زمبيا ْطيتطٝع لٕ    

 مج١ً َٔ سيػسٚط سيٛسج  تٛسؾسٖا يف سٱَاّر حبط  سي تٝ  سيتايٞ:

 لٕ ٜهٕٛ َٔ ذز١ٜ سسبطٔ ٚسسبطن .  1
 لٕ ٜهٕٛ ٚزعا .  2

 صباٖدس .  3

 شسٖدس .  4

 عاملا .  5

 غحاعا .  6

 ض ٝا .  7

 صبتٗدس .  8

 َطاٜٚا بن زعٝت٘ .  9

 . غاٖسس ضٝؿ٘ ع٢ً سيظ١ًُ  10

 َبآٜعا يًظاملن .  11

ٚسييسلٟ عٓيدٟ لٕ ٖييرٙ سيػيسٚط نُيا ٖييٞ َاحًي١ لَآَيا يٝطييي يف َطيت٣ٛ ٚسذيد َيئ         

س٭١ُٖٝر ؾُٓٗا َيا ٜتطًبي٘ سملٓصي ر َٚٓٗيا َيا ٫ ذاجي١ هيٝي٘ َطًكيار َٚٓٗيا َيا ٜيدخٌ يف            

باب س٫ضترطإ لٚ سيتؿاٌٝر َٚٓٗيا َيا ٖيٛ  بٝعيٞر َٚٓٗيا سملهتطي  سييرٟ ٜتُياٜص ؾٝي٘          

 س٭ؾسس  حبط  قدزستِٗ ٚهَهاْاتِٗ.
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رس ؾنٕ ٖرس سيعد  َٔ سيػسٚط مل ًٜل قب٫ٛ  مبطيت٣ٛ ٚسذيد عٓيد سزبُٝيعر ؾحُٗيٛز       

سيط١ٓ ٫ ٜكبًٕٛ غس ٞ س٫جتٗا  ٚذصيس سٱَاَي١ر ؾٗيرسٕ سيػيس إ عٓيد سيصٜدٜي١ ؾكيطر        

َٚا عدس ذيو يٮؾاي١ًٝ عٓيد سزبُٝيعر بُٝٓيا سٱَاَٝي١ غيس ٗا سييس٥ٝظ لٕ ٜهيٕٛ سٱَياّ          

ُّيد س يا ٟ هغؿايي٘      َٓصٛتعا عًٝ٘ َٔ هَاّ قبً٘ ٜٚهٕٛ  َعصَٛا. ٖٚرس يف تصيٛزٟ َيا تع

 ؾًِ ٜٛز ٙ ضُٔ غسٚ ٘.  

ٚعٓد ؾرص غسٚط س ا ٟ تًو ٬ْذظ لٕ صبٌُ تًو سيػيسٚط زمبيا تهيٕٛ َٛقٛؾي١     

شبد١َ َط ي١ سشبسٚد سيرٟ ٖٛ لضاع  عٛت٘; ٭ٕ س ا ٟر نُيا ٜيس٣ ضبُيد عًيٞ شٜيدر      

تهتطيح سشب٬ؾي١ سيعباضي١ٝ;     قد تاؽ تًو سيػسٚط يف ٚقي نإ ٜعد ْؿط٘ يثٛز٠ غيا١ًَ 

 رس ٜبدٚ سيٛزع ٚسيعًِ ٚسيصٖدر َ٪٬ٖت لٚي١ٝ تكّسب َٔ ٜسٜد سشبيسٚد هي سيٓياع ٚدبعًي٘    

َكبيي٫ٛر ٚسيػييحاع١ ٚسيطيي ا٤ر َٝصتييإ ضييسٚزٜتإ مليئ ٜسٜييد لٕ ػبُييع سيٓيياع َيئ ذٛييي٘      

يٝ ييٛ  بٗييِ َٚعٗييِ ذسبييا  ًٜٛيي١  ُٛذيي١ نتًييو سييي  لزس  س ييا ٟ لٕ ٜػييٓٗا سبتييدس٤ َيئ   

ر ٚذسى ٖييٛ َػييسٚع٘ سيييرٟ خطييط   92 ُٝٔ ٚسْتٗييا٤ با٫ضييت٤٬ٝ عًيي٢ سشب٬ؾيي١ سيعباضيي١ٝ  سييي

ٍّٚ ي٘ نٌ غ٤ٞ بد٤س  بايٓص سيكسآْٞ ٚسيط١ٓ سيٓب١ٜٛ ٚسْتٗا٤ع ب تيٍٛ سملعتصيي١ سيي      ٚجّٓد ٚل

ّٛز يف بعد ْصٛتٗا نُا َس عًٝٓا يتٓاض  َبتػاٙ.  ذ

يكد تؿاٚتي غسٚط سٱَا١َ عٓيد سيصٜدٜي١ يف سيعيد  َئ هَياّ هي آخيسر ؾبُٝٓيا ظبيدٖا         

عٓييد َ٪ضييظ سيصٜدٜيي١ ٫ تصٜييد عًيي٢ سطيي١ غييسٚطر ٚجييدْاٖا عٓييد سيسضييٞ ٚس ييا ٟ هي     

سسبل ؼب٢ٝ بٔ سسبطنر قد بًػي لذد عػس غس ار ٚيٛ تصؿرٓا بعيد ل بٝيات سيصٜدٜي١    

 ا. ٚتعًٝييٌ ٖييرس سزباْيي  يعًيي٘ ٜهُيئ يف يٛجييدْا لٕ سيييبعد ؼبييد ٖا يف لزبعيي١ عػييس غييس 

تؿيياٚت تيي حس ؾييسم سيصٜدٜيي١ بيين زسؾييد يًكييٍٛ بييايٓص ٚسيٛتيي١ٝ يف ذصييس سٱَاَيي١ر ٚبيين        

سيكبٍٛ بايٓص ٚيهٓي٘ ٚتيـ بيايٓص سشبؿيٞر ٚبين سيكبيٍٛ بيايٓص سيصيسٜح عًي٢ س٭٥ُي١           

 سيث٬ح١ بعد سيٓ   عًٞ ٚسسبطٔ ٚسسبطين . هضياؾ١ هي صبُيٌ سمليدخ٬ت سيطٝاضي١ٝ سيي       

ربًًي لٚ تطسبي يف سيؿ ٠ سيؿات١ً بن َسذ١ً شٜد بٔ عًٞ ٚبن سيسضيٞ ٚنيريو س يا ٟ    

 باعتبازِٖ جطدٚس  ح٬ث َسسذٌ تازؽب١ٝ يٲَا١َ لبسشٖا َسذ١ً س ا ٟ.   

سيرٟ ٜبدٚ يٓا لْ٘ لنثس َٔ َازع سيت ٌٜٚ َٔ س٭١ُ٥ عًي٢ ْطيام ٚسضيعر ذٝيث ٜتايح      

ٚقؿٓييا عًٝٗييار ٚنييريو لتييٍٛ سملعتصييي١     ذيييو َيئ خيي٬ٍ صبُييٌ ْصٛتيي٘ ٚلقٛسييي٘ سييي       

سشبُط١ سي  مل تهٔ ٖٞ س٭خس٣ يف َٓ ٣ َئ تي ٬ٜٚت س يا ٟر َٛذؿ يا نيٌ ذييو َئ        
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لجييٌ نطيي   عٛتيي٘ سيطٝاضيي١ٝر ذٝييث ٜييٛز  يٓييا سيباذييث يف سيصٜدٜيي١ عًييٞ ضبُييد شٜييد ز    

س ا ٟ ع٢ً لٖيٌ تيٓعا٤ ذُٝٓيا ٜتريدث عئ بعيد س٭تيٍٛ سشبُطي١  ٕٚ لٕ ٜيرنس لْٗيا           

كٝد٠ر ٜٚػسذٗا بطسٜك١ َبطط١ بعٝد٠ عٔ تعكٝدست عًِ سيهي٬ّر ٜٚي تٞ عًي٢    لتٍٛ يًع

ذنس بعد سيعبا ست سي  ٜعدٖا سيعا١َ جيٖٛس سييدٜٔر َثيٌ سيصي٠٬ ٚسيصنيا٠ ٚسيصيٝاّر       

بػييس  سيتكييسب َيئ سيٓيياع ٚنطيي  سيتؿيياؾِٗ ذييٍٛ  عٛتيي٘ سيطٝاضيي١ٝر ؾٝعييس  بطسٜكيي١    

 ٚس٫عي سف بسضيايت٘ر ٜٚيسبط    َبطط١ يًتٛذٝدر ٜٚاٝـ هي سيتٛذٝد سسبيدٜث عئ سييٓ    

ٝعييا بييايٓ  ٚبايسضيياي١ يٝطييٓد ْظسٜتيي٘ يف سٱَاَيي١ر ٖٚييرس ٜعييع زبييط سيتٛذٝييد بايٓاذٝيي١        عً

  93  سيطٝاض١ٝ.

لعتكد لٕ ذبًٌٝ ضبُد عًٞ شٜد يس  س ا ٟ ع٢ً لٌٖ تٓعا٤ ٜهػـ غًب١ سيطٝاضيٞ  

 َ ٓيي٘ سزبُٝييع عٓييد س ييا ٟ عًيي٢ صبُييٌ س٫دباٖييات س٭خييس٣ مبييا ؾٝٗييا سيييدٜع سيييرٟ سْطًييل 

 ٱحبات َػسٚعٝتِٗر

ٖييرس سيطٝاضييٞ سيييرٟ زمبييا جعييٌ َيئ س ييا ٟ ٜتحيياٚش نييٌ َيئ ضييبكٛٙ يييع٣ يف ْؿطيي٘     

 هَاَا ٚشعُٝا ضٝاضٝا ٚقا٥دس عطهسٜا ٚنريو ضًط١ َعسؾ١ٝ ٚزٚذ١ٝ.

ٚنريو يف ذدٜث٘ عٔ سيعيدٍ ؾينٕ س٭َيس مل ٜطيًِ َئ سيت ٜٚيٌ بيايسغِ َئ لْي٘ تٓاٚيي٘           

يٛعد ٚسيٛعٝدر حِ ٜعٛ  هي سسبيدٜث عئ سةاؾظي١ عًي٢     بطسٜك١ غع َباغس٠ر ٚنريو س

سيصييًٛست ٚل س٤ سيطاعيياتر  ييا ػبعييٌ جٛسبيي٘ عًيي٢ لٖييٌ تييٓعا٤ سملٓهييسٜٔ ييي٘ عُيي٬  َيئ     

بطيييسم َبطيييط١   لعُييياٍ سيتبػيييع سيطٝاضيييٞ سمليييسٕ يف ضباٚيييي١ َٓييي٘ يًٛتيييٍٛ هي سيٓييياع     

١ر ٚهبعا ٖيا عئ   َٚتدزج١ر غازذعا َعتكدست٘ سي  ٜ٪َٔ بٗا ٚتكسٜبٗيا َئ َعتكيدست سيعاَي    

  94 تعكٝدست عًِ سيه٬ّ. 

سّتبيع ْٗيخ سييتؿهع سملعتصييٞ     ٚيف تكدٜسٟ يٝظ سيت ٜٚيٌ بػسٜي  عًي٢ س يا ٟ ٖٚيٛ سييرٟ       

سييرٜٔ ٜيسٕٚ سيت ٜٚيٌ " ؾسٜاي١ عين... سٱْطيإ        ٚزت  لتٛي٘ سشبُط١ بٓؿظ تستٝ  سملعتصي١

ٛ سيت ٜٚييٌ يف ر ٖهيرس ٖي   95 ٖيٛ بيايتعسٜـ نيا٥ٔ َيي٪ٍٚ; ٭ٕ سييٓص نيا٥ٔ قابيٌ يًت ٜٚييٌ       

عسف سملعتصي١ر ٚزمبا يف عسف غعِٖ لٜاعار  امليا ٜطيتطٝع يف سٱضي٬ّ نيٌ هْطيإ ذٟ      

 . 96 عكٌ ضًِٝ َٚطاًع س عا٤ ذل ت ٌٜٚ َصا ز سيػسٜع١  سيكسإٓ ٚسسبدٜث  
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٫ٚ لعتكد لٕ ٖرٙ ٖٞ سٱغهاي١ٝر سٱغهاي١ٝ ٖٓا لْ٘ ٫ ٜٛجد َعٝياز ذاضيِ يتُٝٝيص    

ر ٚيعييٌ ْصعيي١ سيتعصيي  ٚس يي٣ٛ سيػايبيي١ عًيي٢    97 ٚس٭ذا ٜييث سيتيي ٬ٜٚت سيصييرٝر١ يًكييسإٓ  

سملٛقـ ٚسعتُا  سيت ٌٜٚ ٚضي١ًٝ يتركٝيل لٖيدسف لٚ َيآزب ضٝاضي١ٝر لٚ لغيسس  َرٖبٝي١ر        

 ٖٛ َا  ؾع سيهثع َٔ سيػٝع١ هي سٱضسسف يف سيت ٌٜٚ.

ٚتبععا يريو ؾنٕ ت ٌٜٚ لٚ تطٜٛع سٯٜات ٚس٭ذا ٜث يتيدٍ ٖٓيا عًي٢ غي٤ٞ لٚ تيدعِ ٖٓيا       

َٛقؿا  ٚتعاز  ٖٓاى غ٦ٝعا لٚ َٛقؿا  آخسر ٖٛ َا جعٌ نيٌ  يسف ٜيدعٞ لٕ َيا ٜيسسٙ ٖيٛ       

َا ٜٛسؾل سيػيسع يف سملطي ي١ر  يرس نثيس سشبي٬ف ٚسغيتد سيٓيصسع بين نيٌ س٭ يسسف سيي             

 ٜدعٞ نٌ َٓٗا سَت٬ن٘ ْات١ٝ سسبكٝك١ر ٚتها  تهٕٛ سسبكٝك١ بعٝد٠ عٔ سزبُٝع.

طتطٝع لٕ ظبٌُ سملٛقـ به١ًُر ٖيٞ لٕ سييدؾاع   ٚع٢ً سيسغِ َٔ نٌ ذيور ه٫ لْٓا ْ

 عٔ سيت ٌٜٚ ٖٛ  ؾاع عٔ س٫خت٬فر ٚذَ٘ ٖٛ ذّ ي٬خت٬ف سيرٟ ٖٛ ض١ٓ سيهٕٛ.

ٚقييد تييٛيف س ييا ٟ ٚمل ٜػييس هي لذييد باٱَاَيي١ َيئ بعييدٙر ٫ َيئ لبٓا٥يي٘ ٫ٚ ذتيي٢ َيئ       

٘ سٱَاَي١   سضيتركام سملكسبن يي٘; زمبيا ٭ٕ    ٫ بايٛزسحي١  همنيا ٜثبيي بايؿايٌ ٚسيطًي       يف عسؾي

; لٚ ٭ٕ سيػسٚط سي  تػي  ٗا سٱَاَي١ نيايعًِ ٚسييٛزع ٚسيصٖيد       98  نُا تكٛي٘ سيعباض١ٝ

 ٚسيػحاع١ر خصا٥ص ٜهتطبٗا سٱْطإ يف ذٝات٘ ٫ٚ ٜسحٗا َٔ آبا٥٘.

 رؤية فرق الزيدية لإلمامة:

حٛز٠ سٱَاّ  سيرٟ لذدحت٘ س٭حس سيؿهسٟ َٔ ضُٔ ْتا٥خ ٕل عتكد نثع َٔ سيباذثنٜ

سي  سختًؿي ؾُٝا بٝٓٗا ؾاؾ قي هي ؾسم عد٠ر  َٔ سيؿسم سيصٜد١ٜ عد ذٗٛز ٖٛ شٜد 

ر َِٚٓٗ َٔ جعًٗا  99 سختًـ َ٪زخٛ سيؿ"سم ذٍٛ عد ٖار ؾكد ذد ٖا سيبعد بث٬ث 

ر سَا لبٛ سسبطٔ س٭غعسٟ ؾكد ذصسٖا يف  101 ر ٚجعًٗا آخسٕٚ مثاْٞ ؾسم 100 لزبع 

ر بُٝٓا ذصس سبٔ سملستا٢  102 ضي ؾسمر ٚيهٔ  ٕٚ لٕ ٜرنس سضِ سيؿسق١ سشباَط١ 

ٖرٙ سيؿسم َطُٝعا هٜاٖا قا٬٥: " ٚسْتٗي ؾسقِٗ هي ضي: جازٚ ١ٜ ٚب ١ٜ ٚسيب ١ٜ 

ٖٚٞ   103 تاسب١ٝ ٚجسٜس١ٜر ٚسؾ م َت خسٚ سزبازٚ ١ٜ هي َطسؾ١ٝ ٚذط١ٝٓٝ ٚطب ع١" 

َٔ ؾسم سيُٝٔر ٚيف ٖرس ت نٝد ملا تس  ب٘ ْػٛسٕ بٔ ضعٝد سسبُعٟ بكٛي٘: " هْ٘ يٝظ 

 . 104 بايُٝٔ َٔ ؾسم سيصٜد١ٜ غع سزبازٚ ١ٜر ِٖٚ بصٓعا٤ ٚتعد٠ َٚا ًٜٝٗا" 
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يريو ضٓراٍٚ يف ٖرٙ سيططٛز سيٛقٛف لَاّ ز١ٜ٩ ؾسم سيصٜد١ٜ يٲَا١َ حبط  

سمل١ٝٓ ٚس٭ٌَ يف غس  سملًٌ ٚسيٓرٌ  ع٢ً ذصسٖا َٔ قبٌ سبٔ سملستا٢ يف نتاب٘  

 سْػكي عٔ سملرٖ  سيصٜدٟ.سعتبازٖا مجٝعا 

 :سزبازٚ ١ٜ -ل 

  ٟ تتريد  ز٩ٜيتِٗ    ر 105  تٴٓط  هي لبٞ سزبازٚ  ٜٚه٢ٓ لبا سيٓحِ شٜا  بٔ سملٓيرز سيعبيد

قيا٬٥: "شعُييٛس لٕ سييٓ  تيي٢ً سهلل عًٝي٘ ٚضييًِ      106 يٲَاَي١ َيئ خي٬ٍ َييا ْكًي٘ سيبػييدس ٟ    

ْيص عًي٢ هَاَي١ عًيٞ بايٛتييـ  ٕٚ س٫ضيِ... ٚقيايٛس لٜايا هٕ سسبطيئ بئ عًيٞ نيإ ٖييٛ           

 سٱَاّ بعد عًٞ حِ لخٛٙ سسبطن نإ هَاَا بعد سسبطٔ".

ٜٚبدٚ لٕ سزبازٚ ١ٜ ٖٞ لٍٚ َٔ تب٢ٓ َط ي١ سيٓص سشبؿٞ ع٢ً هَاَي١ عًيٞر َطيٛغن    

ٓيياى لٚتيياؾا  ٚسضيير١ مل تٛجييد ه٫ يف عًييٞ ٚملييا سختصييي بيي٘ جعًٖٛييا  َييٛقؿِٗ ذيييو بيي ٕ ٖ

   107 نايٓص عًٝ٘ باا٘ َٚٔ حِ نؿسٚس َٔ خايـ ذيو سيٓص ٭ْ٘ نايتصسٜح باا٘. 

٘ ٭ٕ نتاب ٚيف سعتكا ٟ لٕ َكايتِٗ تًو ناْي طبايؿي١ ملكيا٫ت سٱَياّ شٜيد      تثبٝيي » ٝي

ّٝٳ١ ٕ عيئ ْييص تييسٜح  ٫ ٜترييدحإ «تثبٝييي سٱَاَيي١»ٚ« سيٛتيي  ٫ٚ ْييص خؿييٞر ٚهمنييا ٜترييدحا

ٝعيا نيإ           ر 108  ١بٛضٛ  عٔ س٭ٚيٜٛ َٚا ٜكطيع سيًحياد ذيٍٛ َيا لزس ٙ سٱَياّ شٜيد َئ لٕ عً

لٚي باشب٬ؾيي١ لْيي٘ قيياٍ يف نتابيي٘ "سيكًيي١ ٚسيهثييس٠": عكيي  سْتكيياٍ سيسضييٍٛ هي سيسؾٝييل         

ٛس بعيدٙ  س٭ع٢ً " سْطًل سملطًُٕٛ هي زجٌ تا  ؾباٜعٛٙ حِ بياٜعٛس بعيدٙ زجي٬ر حيِ سْطًكي     

ب٘ سشبعر ٚذٓٛس لْ٘ ضٝحسٟ صبس٣ تاذبٝ٘ر ؾًُا سْطًل ٠٫ٚ ٖيرس سييدٜٔ    سهي زجٌ ذٓٛ

َٔ سملٗاجسٜٔ ٚس٭ْصاز َٔ لٌٖ بدز ٚغعٖيِ َئ سيتيابعن  يِ بنذطيإ هي لَيع سملي٪َٓن        

ر ؾٛتيؿ٘  يرٙ    109 عًٞ بٔ لبيٞ  ايي ر ذتي٢ لخسجيٛٙ َئ بٝتي٘ ؾبياٜعٛٙ غيع َهيسٖن"          

لٕ سملطًُن سْطًكٛس هي زجٌ تا  ؾبياٜعٛٙر ٚمل ٜتريدث سٱَياّ "شٜيد"     سسبا٫ت ٜبن يٓا 

عٔ ٚت١ٝ ٫ٚ ْصر ٚمل ٜكيٌ ذتي٢: تٓاضيٛس سيٛتي١ٝ ٚسييٓصر ٚسْطًكيٛس هي زجيٌ تيا ر         

ٚهمنا ٜطتؿا  َٔ ذيو لٕ سيٓاع باٜعٛٙر ٚلٕ سيبٝع١ ترٝر١ر ٚنٝـ ضتصيح هذس ناْيي   

  110 سيبٝع١ طبايؿ١ يٓص َٔ زضٍٛ سهلل. 

قييسسز خب٬ؾيي١ سيػييٝ نر   سٱسٟ ؾيينٕ َثييٌ ٖييرس سيهيي٬ّ ٫ ؼبُييٌ ه٫ َعٓيي٢     ٚيف تكييدٜ

 .  نريو َا ْط  يٲَاّ شٜد َٔ لؾهاز ضٝاض١ٝ هَا١َٜٝبطٌ ٚ
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هٕ سيٓصٛب سملٓطيٛب١ يٲَياّ شٜيدر نُيا      :ذست٘ يف سيطٝام لغٛسم غًٝظ تكٍٛ سيباذث١

بعد ٚؾيا٠ سييٓ  َٚئ بعيد      ١يف نتاب  تثبٝي سيٛت١ٝ  َٔ قٛي٘ ب ذك١ٝ سٱَاّ عًٞ باٱَاَ

ٚيدٙ سسبطٔ ٚسسبطن ٚذيو بايٓص سزبًٞ سيٛسضح َٔ زضٍٛ سهلل تتعاز  َع َيا جيا٤ يف   

  ٞ ٘  سيسٚ  سيٓظع  يػسف سييدٜٔ سيطيٝاغ عٓيدَا ضي٦ٌ سٱَياّ شٜيد عئ سٱَاَي١ قياٍ:         ; ٭ْي

       ٕ   ٖٞ يف مجٝع قسٜؼر ٫ٚ تٓعكد سٱَاَي١ ه٫ ببٝعي١ سملطيًُن ؾينذس بياٜع سملطيًُٕٛر ٚنيا

سٱَياّ بيسس  تكٝييا  عامليا  بياسب٬ٍ ٚسسبييسسّ ؾكيد ٚجبييي  اعتي٘ . ٚسضيتديي سيباذثيي١ َئ ٖييرس         

سيٓص ع٢ً عدّ قبٍٛ سٱَاّ شٜد بايٓص سزبًٞ لٚ سشبؿيٞ ٱحبيات سٱَاَي١ لٚ حبصيسٖا يف     

ِ  سيٓصٛب تس٣ لٜاعا ب ٕ ٖرٙ نُا .سيبطٓن ؾٗٞ يف مجٝع قسٜؼ  ر 111  بيايػُٛ   تتطي

 .ٜؿطس يصا  سيٓص سزبًٞ لٚ سيٓص سشبؿ٫ٚٞ ْدزٟ ٌٖ ذيو سيػُٛ  

     : سزبسٜس١ٜ -ب    

سييرٟ  ر  112 ع٢ً ذد ٚتـ سيبػدس ٟ  ِ ؾ٤٫ٛٗ َئ لتبياع ضيًُٝإ بئ جسٜيس سيصٜيدٟ       

سؾيي م عيئ سيب ٜيي١. ٜٚييصعِ لتييراب ٖييرٙ سيؿسقيي١ لٕ سٱَاَيي١ غييٛز٣ر ٚلْٗييا تٓعكييد ٴبعكييد      

هَاَيي١ لبييٞ بهييس ٚعُييس ٚشعييِ لٕ  زجًيين َيئ خٝيياز س٭َيي١ ٚلجيياش هَاَيي١ سملؿاييٍٛر ٚلحبييي   

س٭١َ تسني س٭تًح يف سيبٝع١  ُا ٭ٕ عًٝا نيإ لٚي باٱَاَي١ َُٓٗيا ه٫ لٕ سشبطي  يف     

َٚيئ خيي٬ٍ ز٩ٜييتِٗ يٲَاَيي١ ظبييدِٖ ٜتؿكييٕٛ َييع    113 بٝعتُٗييا مل ٜٛجيي  نؿييسس ٫ٚ ؾطييكا

خبصييٛب لٚيٜٛيي١ عًييٞ باٱَاَيي١ر ٚؽبتًؿييٕٛ َعٗييِ ذييٍٛ َطيي ي١ سيػييٛز٣         نييٌ سيصٜدٜيي١ 

 ا ٖا بعكد زجًن.  ٚسْعك

لَا خبصٛب هَا١َ سملؿاٍٛ ؾًِ تػر سزبسٜس١ٜ بسلٟ طبايـر ٭ٕ زلٜٗا نيإ ْؿيظ   

 زلٟ شٜد بٔ عًٞ.

 :سيب ١ٜ -د

ّٛس سملًك   ّٞ ٚس٭خع نثع سملٓ ٖ٪٤٫ لتباع زجًن لذدُٖا سسبطٔ بٔ تا  بٔ ذ

. ٜٚبدٚ لٕ لقٛس ِ يف سٱَا١َ مل ربسد عٔ لقٛسٍ ضًُٝإ بٔ جسٜسر ه٫ لِْٗ  114  با٭ب 

تٛقؿٛس عٓد عثُإ ٚمل ٜٴْكدَٛس ع٢ً ذَ٘ نُا ؾعًي بعد سيؿسم ٫ٚ ع٢ً َدذ٘. ٚقد 

ٝعا لؾاٌ سيٓاع بعد سيسضٍٛ ٚل٫ِٖٚ باٱَا١َر ٚلٕ بٝع١ لبٞ بهس ٚعُس  ذٖبٛس هي لٕ عً

ٝعا تسى ذيو  ُار ٚضًِ  ُا س٭َس زسضٝا ... نُا لِْٗ ٫ ٜسٕٚ  يٝطي خبط ; ٭ٕ عً
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ٚع٢ً سيسغِ َٔ سْتُا٤ ٖرٙ سيؿسم يًُرٖ  سيصٜدٟ ه٫  ر 115 يعًٞ هَا١َ ه٫ ذن بٜٛع 

لِْٗ طبتًؿٕٛ ع٢ً تؿاٚت ؾُٝا بِٝٓٗ يف لذهاَِٗ ع٢ً َٔ تكدّ عًٞ َٔ سشبًؿا٤ 

يب ١ٜ لقسب هي َا سيسسغدٜٔ طبايؿن يف ذيو هَاَِٗ شٜد بٔ عًٞر ٚهٕ ناْي... س

 . 116  نإ عًٝ٘ شٜد بٔ عًٞ

  :سملطسؾ١ٝ -  

ر ٜكيٍٛ سبئ سملستاي٢: "ؾيازقٛس سيصٜدٜي١       117 هي "َطيسف بئ غيٗاب     ٖرٙ سيؿسق١ تٓط 

ر ٚيهٓي٘ مل ٜيرنس تًيو     118 مبكا٫ت يف لتيٍٛ سييدٜٔ نؿايسِٖ نيثع َئ سيصٜدٜي١ بٗيا        

سملكا٫ت. ٚزمبا ٜهٕٛ ترٝرا َا ذٖ  هيٝ٘ س٭قيدَٕٛ َئ لٕ سملطسؾٝي١ نياْٛس َئ لغيد       

ٚقيد خيايؿٛس سيصٜدٜي١ يف َٛضيٛع       119 لتباع س ا ٟ هطها بآزس٥ي٘ س٫عتكا ٜي١ ٚسيؿسٚعٝي١.    

سٱَا١َر ؾنِْٗ مل ٜػ  ٛس سيٓطي  يف َئ ٜت٫ٖٛيا نُيا ؾعًيي سيصٜدٜي١ر ٚزلٜٗيِ يف ٖيرس         

ؿييل َييع سيييسلٟ سيكا٥ييٌ: "هٕ سٱَاَيي١ جييا٥ص٠ يف مجٝييع سيٓيياع ٫ ؽبييتص بٗييا قييّٛ  ٕٚ قييّٛ    ٜت

 . 120 آخسٜٔر ٚهمنا تطترل بايؿاٌ ٚسيطً ر ٚهمجاع ن١ًُ سيػٛز٣" 

يهٔ سييدنتٛز عًيٞ ضبُيد شٜيد ٜيس٣ " لٕ ْظسٜي١ سٱَاَي١ عٓيد سملطسؾٝي١ ٖيٞ ْؿطيٗا            

سيػيسٚط سملهتطيب١ يٲَياّ...     عٓد سٱَاّ س ا ٟ ٚسٱَياّ سيسضيٞ َيع غي٤ٞ َئ سيتػيد  يف      

ٚبٗييرس تهييٕٛ ْظسٜيي١ سٱَاَيي١ عٓييد سملطسؾٝيي١ ٖييٞ سيٓظسٜيي١ سيصٜدٜيي١ يف تييٝاغتٗا سملٓطكٝيي١    

 .  121 سملتطك١ َع تازٜ  سيدع٠ٛ سيصٜد١ٜ َٚع سيتازٜ  سيػٝعٞ بعا١َ 

هذعس َُٗييا ٜهيئ تػييد  سملطسؾٝيي١ يف غييسٚط سٱَيياّ نيي ٕ ٜهييٕٛ لؾاييًِٗ ٚلعًُٗييِ       

ٚلقيييٛسِٖر ؾييينٕ ٖيييرس قيييد ٫ ٜعيييع بايايييسٚز٠ لْٗيييا خسجيييي عييئ        ٚلغيييحعِٗ ٚلشٖيييدِٖ  

سغيي س ات س ا ٜٚيي١ يٲَيياّ سملتُثًيي١ يف لٕ ٜهييٕٛ عاملييا  غييحاعا  ؾاضيي٬  شسٖييدس; ٭ْٗييا يييٛ     

خسجي عٔ ذيو سيتكًٝد مج١ً ٭يػي نُا ٜكٍٛ: عًٞ ضبُد شٜد "ْظس١ٜ سٱَاَي١ سيصٜدٜي١   

ٜدٜيي١ هاَييا; ٭ٕ سملٛقييـ َيئ    لٚ لبطًتٗييار ؾيينذس ؾعًييي ؾنْٗييا تهييٕٛ قييد خسجييي َيئ سيص      

ٖٚيرس َيا مل تؿعًي٘ يف تكيدٜسٟر       122  سٱَا١َ ٖٛ سيرٟ  ٝص ؾسم سيػٝع١ بعاٗا عٔ بعد

ٚسيييديٌٝ عًيي٢ ذيييو ظبييدٙ عٓييد لنييرب خصييَٛٗا ٖٚييٛ سٱَيياّ عبييد سهلل بيئ  ييص٠ر ذٝييث      

. ٖٚٓيياى ؾييسم بيين   123 ستُٗٗييا بتعطٝييٌ سٱَاَيي١ عيئ  سٜييل سيتػييد  ٚمل ٜتُٗٗييا بنبطا ييا     

 ٚسٱبطاٍ. سيتعطٌٝ
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 :سسبط١ٝٓٝ -ٖي

ٖيي  ٖٚيٛ َئ    404 -تٓط  ٖرٙ سيؿسق١ هي سسبطن بٔ سيكاضِ بئ عًيٞ سيعٝياْٞر  ت   

 ٚسٱغياز٠ سيٛذٝيد٠ سيي  ٚجيدْاٖا  يِ ذيٍٛ ز٩ٜيتِٗ يٲَاَي١         . 124 شعِ لْ٘ سملٗيدٟ سملٓتظيس   

 رلٖيٌ سيبٝيي   يفلٚز ٖا سٱَاّ عبد سهلل بٔ  ص٠ َػٝدس مبٛقـ هَاَِٗ يف ذصس سٱَا١َ 

ٌ  يف َكصيٛز٠  سٱَاَي١  ٕه ؾُٔ ذييو قٛيي٘:   رب ٚسيط١ٓاضتدٍ ع٢ً ذيو َٔ سيهتسَٚا   لٖي

ِ  َكصيٛز٠  لْٗا س٫ضتد٫ٍ ع٢ًَٔ  ؾسؽ لٕ قاٍ بعد ر حِغعِٖ سيبٝي  ٕٚ ٔ  عًيٝٗ  جٗي١  َي

ٕ  لٕ ٚج  ٖٓا ٖا ؾُٔ :ٌسيعك ٌ  سٱَاَي١  تهيٛ ٌ ر َعيسٚؾن  بٝيي  يف لٖي  ٚسيػيسف  ٚبايؿاي

 . 125  "طبصٛتن

ٜٚبدٚ لٕ هَاّ ٖيرٙ سيؿسقي١ قيد تطيسف نيثعس لٚ ذٖي  هي غي ٚ بعٝيد يف سيػًيٛ ٚخيسد           

عٔ َ يٛف سملرٖ  سيصٜيدٟ يف شَاْي٘ر ٚه٫ مليا سْتٗي٢ لَيسٙ بي ٕ قتًتي٘ ُٖيدسٕ يف ذٟ عيسسز          

 . 126 َٔ ذكٌ سيبٕٛ  اٍ تٓعا٤ 

 :سمل  ع١ -ٕ

نييإ ز٥ٝطيييٗا ٖييٛ عًيييٞ بييئ غييٗسر ٚايييٛس سمل  عييي١ يكييٛ ِ بييياخ سع س٭عيييسس  يف      

ر ؾكيد قياٍ َعُيس بئ عبيا        127 س٭جطاّر ٚبٗرس سيكٍٛ  هٔ عيّدٖا تيٛز٠ َئ سملعُسٜي١     

سيطًُٞ: هٕ سهلل تعاي مل ؽبًل غ٦ٝا غع س٭جطاّر ؾ َيا س٭عيسس  ؾنْٗيا َئ سخ سعيات      

سٱذييسسمر ٚسيػييُظ سييي  ذبييدث سسبييسسز٠ر     س٭جطيياّر هَييا  بعييا نايٓيياز سييي  ذبييدث     

ٚسيكُييس سيييرٟ ؼبييدث سيتًييٜٛٔر ٚهَييا سختٝييازس  نيياسبٝٛسٕ ؼبييدث سسبسنيي١ ٚسيطييهٕٛر      

ِٖٚ سيكا٥ًٕٛ بنَا١َ عًٞ بايٓص سشبؿٞ ٚخطي٪ٚس سيػيٝ ن "لبيا      128  ٚس٫جتُاع ٚس٫ؾ سم.

 ٖٚييرٙ ر  129 بهييس ٚعُييس" بايتكييدّ عًٝيي٘ر ٚطبايؿيي١ ذيييو سيييٓص ٚسيتٛقييـ يف تؿطييٝكِٗ         

. ٚيعيٌ َيا ٜ٪نيد ٖيرس سيكيٍٛ لٕ َعتكيد        130 سيؿسق١ ٖٞ َا عًٝ٘ ٖا ١ٜٚ سييُٝٔ ذتي٢ سيٝيّٛ    

 .  131 سمل  ع١ ٖٛ َا  ٌٝ هيٝ٘ َعظِ سيصٜد١ٜ يف سيُٝٔ 

ٚمج١ً سيكٍٛ لٕ َا ْٴكٌ َئ آزس٤ ٚلؾهياز يتًيو سيؿيسم يف َطي ي١ ز٩ٜيتِٗ يٲَاَي١ر َيا         

ٖٞ ه٫ ْظسست ٚآزس٤ َتؿسق١ر زمبا جٓري يف بعاٗا عٔ سمليرٖ  سيصٜيدٟ لٚ با٭تيح عئ     

    لؾهاز سمل٪ضظ ذست٘ر يهٓٗا ذًي يف عُّٛ سملٛقـ ذبي َظ١ً سملرٖ  سيصٜدٟ.
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١ سٱَاَييي١ عٓيييد سيػيييٝع١ عَُٛيييار ٚسيصٜدٜييي١    ٚلعتكيييد لْٓيييا َُٗيييا لسبرٓيييا عًييي٢ لُٖٝييي   

خصٛتعار ؾًٔ ْؿٞ بايػس ; ٭ٕ نٌ غ٤ٞ عٓدِٖ غدس َٛقٛؾ يا عًي٢ سٱَاَي١ َئ ذٝيث      

 ٖٞ ق١ُٝ عًٝا َٚٛضٛع سعتكا  ٫ َطا١َٚ ؾٝ٘.

  :ذٛت١ً -د

ٚجدْا لٕ سٱَا١َ  َٔ خ٬ٍ ٚقٛؾٓا ع٢ً سيهثع َٔ تؿاتٌٝ سيؿهس سيػٝعٞ سيصٜدٟ

ٖٞ س٭تٌ سيطاغٞ ع٢ً نٌ س٭تٍٛ س٭خس٣ سي  تبٓتٗا سيصٜد١ٜ مب تًـ ؾسقٗار ٚغدس 

ـ"  رٗار َٔ ذٝث ٖٞ ق١ُٝ عًٝا َٚٛضع سعتكا ٝنٌ غ٤ٞ َٛقٛؾا عً ؾٗٞ مل تهت

بت ٌٜٚ سيٓص سيكسآْٞ ٚسسبدٜث سيٓبٟٛ يٝطٓد ْظسٜتٗا يف سٱَا١َر بٌ دباٚش س٭َس عٓد 

 سسبد يًكٝاّ بت ٌٜٚ بعد َٔ لتٍٛ سملعتصي١ سي  لتبري لت٫ٛ  بعد ل٥ُتٗا ذيو

يًصٜد١ٜ ٚتكسٜبٗا َٔ َعتكدست سيعا١َر ٚهبعا ٖا عٔ تعكٝدست عًِ سيه٬ّ ذاضٓٗا 

 س٭ٍٚ.

ٕ سيصٜد١ٜ قد خاضي يف ت ٌٜٚ سيهثع  ٚيعٌ ٖرس س٫ضتٓتاد ٜعطٝٓا سسبل يف سيكٍٛ ب

ث دبسلت ع٢ً بعاٗا هي  زج١ دباٚشت َٔ سيٓصٛب سيد١ٜٝٓ ٚس٭ذا ٜث سيٓب١ٜٛر حبٝ

ٕ جاش سيتعبعر ٚع٢ً سيسغِ َٔ ذيو ه٫ لْٓا ملطٓا  زج١ َٔ هؾٝ٘ سسبد سملعكٍٛ يًت ٌٜٚ 

 س٫قتدسز يف ت ًٜٚٗا يًبعد سٯخس.

يػٝع١ سيصٜد١ٜ بعد سيػ٤ٞ يف َط ي١ غسٚط سختٝاز سٱَاّ سٚزمبا بايؼ بعد ل١ُ٥ 

ُٕٗٛ سيتػٝع عَُٛا ب ْ٘ ٜرٖ  َرٖبا غٝبٝا  ا جعٌ نثع َٔ سشبصّٛ ٜت رٚضًطات٘

ختٝاز سٱَاّر بعٝدس  عٔ سملكاٜٝظ سيبػس١ٜ سملعسٚؾ١ يف سي غٝح سيػع  سيف 

  132 ختٝاز.ٚس٫

ٚيعٌ  رنُا لٕ غًب١ سيطٝاضٞ ع٢ً سيدٜع يف ت ٬ٜٚت سيصٜد١ٜ ٖٛ َا تصدز سملػٗد

َ٪ضظ ر سسبطن   ؼب٢ٝ بٔ  ذيو بسش بػهٌ جس٤ٟ عٓد سٱَاّ س ا ٟ هي سسبل

 سيدٚي١ سيصٜد١ٜ يف سيُٝٔ.

                                                             

 َكيييا٫ت س٭غيييعسٟر سسبطييئ لبيييٞ: َييئ نيييٌ زسجيييع سيصٜدٜييي١ر تطييي١ُٝ ؽبيييص ؾُٝيييا(1)

 بر 1د سيثاْٝيي١ر سيطبعيي١ سسبُٝييدر عبييد سيييدٜٔ ضبٝيي٢ ضبُييد ذبكٝييلر سٱضيي٬َٝنر
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 بر  بييع ضيي١ٓ بييدٕٚ يبٓييإر بييعٚتر سملعسؾيي١ر  سز سيؿٗسضييير سيٓييدِٜر سبيئ ر129

ٌ  غس  يف ٚس٭ٌَ سمل١ٝٓ سملستا٢ر سبٔ ر253  ضبُيد  سييدنتٛزر  ذبكٝيلر  ٚسيٓريٌر  سملًي

 عبييييد سيبػييييدس ٟ ر96 ب سيثاْٝيييي١ر سيطبعيييي١ بييييعٚتر سيٓييييد٣ر  سز َػييييهٛزر جيييٛس  

 25 ب سشباَط١ر سيطبع١ سزبدٜد٠ر سٯؾام  سز َٓػٛزست سيؿسمر بن سيؿسم سيكاٖسر

 سيدزسضات َسنص ٚؾهسٙر س ا ٟ  ٚي١ -سيُٝٔ َعتصي١ ضبُدر عًٞ شٜدر سْظسر(2)

 17 بر ر1981 بعٚتر سيعٛ ٠ر  سز تٓعا٤ر ٚسيبرٛثر

 يتكِٜٛ سيطعٞ َٔ بٗا ٜٴبدل خطٛست سيصٜد١ٜ عٓد ٚيً سٚد. 18 ب ْؿط٘ر سملسجع(3)

. باملٛسج١ٗ ٚسْتٗا٤ ٚسيتحس  بايٓكد َٚسٚزس بايٓصحر سبتدس٤ع سيبا ؼ سملطتبد سسُبهِ

 بٔ شٜد سٱَاّ لٕ ٜٚعتكد ر سيظامل ع٢ً سشبسٚد مببدل   سيصٜد١ٜ عٓد ٜعسف َا ٖٚرس

 عٓد سٱَا١َ ْظس١ٜ يف قسس٠٤ عصسٕر ضامل ؼبٞ ضبُد  رسر لضظ َٔ ٖٛ عًٞ

 3 ب ر2002 سيثايثر سيعد  سملطازر صب١ً سيصٜد١ٜر

 .18 بر سيُٝٔر َعتصي١ شٜدر ضبُد عًٞ(4)

 19. بر ْؿط٘ر سملسجع(5)

 بعٚتر ٚسيٓػسر يًطباع١ سيؿهس  سز ٚسيٓرٌر سملًٌ سيهسِٜر عبد سيػٗسضتاْٞر(6)

 .125 بر ر1999 س٭ٚير سيطبع١

 بعٚتر سيعٛ ٠ر  سز ٚسملعتصي١ر سيصٜد١ٜ ؾهس يف قسس٠٤ سيعصٜصر عبد.   سملكا ر(7)

 19-18 بر ر1982

 .97بر ٚس٭ٌَر سمل١ٝٓ سملستا٢ر سبٔ(8)

 .31 ب سيُٝٔر َعتصي١ شٜدر ضبُد عًٞ(9)

 .33 بر ْؿط٘ر سملسجع سْظسر(10)

 ضبل. 96 بر ر1د ر1971 س ٬ٍر  سز 1د ٚسيتٛذٝدر سيعدٍ زضا٥ٌ ضبُدر عُاز٠ر(11)

 يف سيسضٞ سيكاضِ ٜكٍٛ ي٘ر ْظع ٫ يًعكٌ هحٝد ٚسيسضٍٛ سيهتاب ع٢ً سيعكٌ ضبل

 ب سيثاْٞر سزبص٤ سيٛز ١ٜ سسبدس٥ل يف سة٢ً عٔ سملهٕٓٛ نتاب٘ يف سيعكٌ ٚتـ

 ٚقد ر"خ٬يو ٚمجٝع لذٛسيو ع٢ً ؾاضت َٓ٘ قسٜٔ ٚلؾاٌ لَنر آَٔ سيعكٌ: :2

 سٱَاّ: ضبُد شٖس٠ر لبٛ سْظس. سيػسع١ٝ س٭ذهاّ ملعسؾ١ لضاضا  سيعكٌ سيصٜد١ٜ جعٌ
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 ر340 ب ر2005 سيكاٖس٠ر سيعسبٞر سيؿهس  سز ٚؾكٗ٘ر آزس٩ٙ ٚعصسٙر ذٝات٘ شٜد

 سيٓٗا١  سز سيصٜد١ٜر ر3د سيه٬ّر عًِ يف تبرٞر ضبُٛ  ل د  نتٛزر ٚسْظس

 .95ب  سيثايث١ر سيطبع١ سيعسب١ٝر

 سيسضٞر هبسسِٖٝ بٔ سيكاضِ سٱَاّ ٚزضا٥ٌ نت  صبُٛع جربإر سيهسِٜ عبد(12)

 سيطبع١ سيُٝا١ْٝر سسبه١ُ  سز: تٓعا٤ سيػًٛر لٌٖ َٔ سيسٚسؾد ع٢ً سيس  نتاب

 .547 ب 1د س٭ٚير

 سيؿهس  سز َٚعتكدستٗار ْػ تٗا سيصٜد١ٜ عًٞر بٔ هااعٌٝ سيكاضٞ س٭نٛعر(13)

 .29 بر سيثايث١ر سيطبع١  َػلر سيؿهسر  سز بعٚتر سملعاتسر

 بعٚتر لشسٍر  سز ٚسملعتصي١ر سيصٜد١ٜ بن سيص١ً سهللر عبد ل د عازفر.   سْظسر(14)

 108. بر ر1987 س٭ٚير سيطبع١ تٓعا٤ر سي١ُٝٓٝر سملهتب١

 157-158-159 بر سيُٝٔر َعتصي١ شٜدر ضبُد عًٞ سشبصٛبر بٗرس زسجع(15)

 .159 بر سيُٝٔر َعتصي١ شٜدر ضبُد عًٞ(16)

 عُاٍ مجع١ٝ ٚتطبٝلر ْظس١ٜ سيصٜد١ٜ سيؿاٌٝر سيهسِٜ عبد عًٞ سيدٜٔر غسف(17)

 .117 بر ر1985 س٭ٚير سيطبع١ عُإر سيتعا١ْٝٚر سملطابع

 .1 بر سيصٜد١ٜر عٓد سٱَا١َ ْظس١ٜ يف قسس٠٤ عصسٕر(18)

 لضطٓبٍٛر سيدٚي١ر َطبع١ عٔ َصٛز٠  بع١ سيدٜٔر لتٍٛ سيكاٖسر عبد سيبػدس ٟر(19)

 .271 بر 1980 بعٚتر ر1928

 سسبُٝدر عبد سيدٜٔ ضب٢ٝ ذبكٝلر سٱض٬َٝنر َكا٫ت سسبطٔر لبٞ س٭غعسٟر(20)

 39. بر 1985 سيثا١ْٝر سيطبع١ ر1د

 .1بر سيصٜد١ٜر عٓد سٱَا١َ ْظس١ٜ يف قسس٠٤ عصسٕر(21)

 .118 بر ٚسيٓرٌر سملًٌ سيػٗسضتاْٞر(22)

 سٱَا١َر هحبات يف سملصابٝح سيدٜٔر  ٝد ل د سيعسسقٝن ذح١ سيهسَاْٞر(23)

 111-112 بر ر2008 س٭ٚير سيطبع١ بعٚتر يًُطبٛعاتر سيٓٛز َ٪ضط١

   319بر ر عازف ر 172بر سيسضار لخباز عٕٝٛ سيكُٞر(24)
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 بر جّٝٛر سيؿس  ٚترر٘ ذسزٙ سيه٬ّر عًِ يف سٱقدسّ ْٗاٟ سيػٗسضتاْٞر(25)

484. 

 .102 بر ٚس٭ٌَر سمل١ٝٓ سملستا٢ر سبٔ(26)

 .65 ب ر1966 بعٚتر سيعسبٞر سيهتاب  سز سٱض٬ّر يف سٱَا١َ تاَسر عازفر(27)

 يًٓػس سيه١ًُ  سز باٱَا١َر سيسضٍٛ تصسؾات سيدٜٔر ضعد سيعثُاْٞ  نتٛزر(28)

 .125 بر َصس ر 2013سيثا١ْٝر سيطبع١ ٚسيتٛشٜعر

 .125 ب ْؿط٘ر سملسجع(29)

 يف سيٓاع تدٚز غؿا٤ َٔ سملٓتصع س٭نٝاع عد٠ سيص٬ ر ضبُد بٔ ل د سيػسيفر(30)

 .381بر تٓعا٤ر سيكا زر عبد ذطٔ َهتب١ س٭ضاعر َعاْٞ غس 

 .67 بر ٚسيٓرٌر سملًٌ سيػٗسضتاْٞر(31)

 .320 بر ٚسملعتصي١ر سيصٜد١ٜ بن سيص١ً سهللر عبد ل د عازفر  نتٛزر(32)

 41. آ١ٜر سسبخر(33)

 شٜد بٔ سملستا٢.   ذبكٝلر سيدٜٔر بدز بٔ ذطٔ س٭َع سيٓصٝر١ر ٜٓابٝع نتابر(34)

 عٔ ْك٬ ر407 ب تٓعا٤ر ٚسيتٛشٜعر ٚسيٓػس يًطباع١ بدز َهتب١ر سةطٛزٟر

 ٚسيطًؿ١ٝر سيصٜد١ٜ بن ٚس٫خت٬ف س٫تؿام لضظ باعٛض١ر  ٝد ضامل خايد

 .523 بر ر2013 يًعاّ سٯ سبر ن١ًٝ تٓعا٤ر جاَع١  نتٛزسٙر ل سٚذ١

 21. آ١ٜر سيطٛزر(35)

 بن ٚس٫خت٬ف س٫تؿام لضظ باعٛض١ر عٔر ْك٬ ر407 بر سيٓصٝر١ر ٜٓابٝع(36)

 .523 بر ٚسيطًؿ١ٝر سيصٜد١ٜ

 سيصٜد١ٜ بن ٚس٫خت٬ف س٫تؿام لضظ باعٛض١ر عٔر ْك٬ ر77 ب سيعًّٛر َصبا (37)

   523بر ٚسيطًؿ١ٝر

 بعٚتر يًُطبٛعاتر سيثكاؾ١  سز سٱَا١َر هي سملدخٌ َٗدٟر ضبُد سٯتؿٞر(38)

 11-12 بر ر1990

 عٔ ْك٬ ر468 بر ر2د سيهايفر لتٍٛ غس  هبسسِٖٝر بٔ ضبُد سيػعسشٟر(39)

 سوُع قبطاتر صب١ًر سملت  نر يصدز سيطٝاضٞ سيؿهس َٗاجسٜٓار ضبطٔ
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 بر سيسسبعر سيعد ر يبٓإر بعٚتر سٱض٬َٞر ٚسيؿهس يًثكاؾ١ سيعاملٞ سيعًُٞ

 2012. يًعاّر ر41

 .315 بر ْؿط٘ر سملسجع عازفر  نتٛزر(40)

 بدز ؾٝصٌ ذبكٝلر سيطػاّر سيبا ١ٝٓ س٭ؾ٦د٠ سٱؾراّر  ص٠ر بٔ ؼب٢ٝ سٱَاّر(41)

 1971. سٱضهٓدز١ٜر سملعازفر َٓػ ٠ عٕٛر

 سيػٝع١ لٚيتٗا سي  سملها١ْ ٖرٙ لٕ ٚلعتكد. 131 بر ٚسيٓرٌر سملًٌ سيػٗسضتاْٞر(42)

 َات َٔ: ٜكٍٛ ذٝث يٲَاّ سيسضٍٛ ذدٜث ل٫ٖٚا سي  سملها١ْ َٔ َطتٛذا٠ يٲَاّ

 سيتٛذٝدر سيعدٍ زضا٥ٌ سشبصٛب بٗرس زسجع ر"جا١ًٖٝ َٝت١ َات هَاَ٘ ٜعسف ٫

 .83 بر ر2د

 ر2002 سيط١ٓر سيتاضعر سيعد ر سملطازر صب١ً سيصٜد١ٜر عٓد سٱَا١َ َؿّٗٛ عصسٕر(43)

 .6ب

 تر.   بػدس ر ذطٔر ْاجٞ ذبكٝلر سيصٜد١ٜر سملرسٖ  ْصس٠ عبا ر بٔ سيصاذ (44)

 .357ب

 عٓدِٖ ٖٚٛ سشبط ر َٔ َعصَٛا ه٫ سٱَاّ -مجًتِٗ يف -سيػٝع١ ٜتصٛز ٫ بُٝٓا(45)

 زسجع. سيد١ٜٝٓ سيٓصٛب ت ٌٜٚ َٔ ههٓ٘  زج١ ٚلذهاَٗا بايػسٜع١ سيعًِ َٔ بًؼ

 َٔ نٌ بن سيت ٌٜٚ هغهاي١ٝ سملُٗٝٔر عبد ل د  نتٛزر سشبصٛبر بٗرس

 سيطبع١ سٱضهٓدز١ٜر ٚسيٓػسر سيطباع١ يدْٝا سيٛؾا٤  سز زغدر ٚسبٔ سيػصسيٞ

 .97بر ر2001 س٭ٚير

 َا ٖٚرس. 318 بر ٚسملعتصي١ر سيصٜد١ٜ بن سيص١ً سهللر عبد ل د عازفر  نتٛزر(46)

 سيػٝع١ عٓد سٱَا١َ لٕ َٔ سزب٬يٞر سسبطٝع زضا ضبُد سيطٝد لٜاا هيٝ٘ ذٖ 

 دبعًٗا س٫ٖتُاّر َٔ ٚبٛؾس٠ سيعظ١ُر َٔ ٚبن از سيكدض١ٝر َٔ بٗاي١ سختّصي

٠ّٛ مبٓصي١ عٓدِٖ ٠ّٛ لٕ ه٫ا سملط٪ٚيٝاتر يف سيٓب  سهلل َٔ سملباغس بايٛذٞ هتاش سيٓب

 يعًٞ ٚضًِ  ٚآي٘  عًٝ٘  سهلل ت٢ً سيسضٍٛ قٍٛ َٔ سملٓصي١ ٖرٙ سضتٛذٛس ٚقد تعاير

 سٱَاّ جٗا ". بعدٟ ّْبٞ ٫ لْ٘ ه٫ا َٛض٢ َٔ ٖازٕٚ مبٓصي١ َّٓٞ لْي: سيط٬ّ  عًٝ٘
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 سسبدٜثر  سز َ٪ضط١  اي ر لبٞ بٔ عًٞ بٔ سسبطن بٔ عًٞ سيعابدٜٔ شٜٔ سيطّحا 

 .18 بر  بعر ض١ٓ بدٕٚ

 .18 بر سيُٝٔر َعتصي١ شٜدر ضبُد عًٞ(47)

-35 م سملصس١ٜر سيهت  بدسز َصٛز طبطٛط سيثُنر سيعكد  ص٠ر بٔ سهلل عبد(48)

 .18 بر سيُٝٔر َعتصي١ شٜدر ضبُد عًٞ عٔ ْك٬ ر34

 شنازر شٖع سيدنتٛزر ذبكٝلر سسبطنر بٔ ؼب٢ٝ سسبلر هي س ا ٟ ضع٠ سْظسر(49)

 .28 ب ر1972 س٭ٚير سيطبع١ سيؿهسر  سز

 سٱَاّ عٓد سشبؿٞ سيٓص ؾهس٠ تٛضح ٚسيػٛسٖد سيٓصٛب َٔ سيعدٜد ٖٓاى(50)

 سي سث َسنص سيصٜد١ٜر سيٝٓابٝع يف َكاي٘ر يف سيٛشٜس عًٞ بٔ شٜد لٚز ٖار سيسضٞر

 .10 بر ر2011 سيُٝعر ٚسيبرٛث

 .31 بر سيُٝٔر َعتصي١ شٜدر ضبُد عًٞ(51)

 -84- 86مر سملصس١ٜر سيهت  بدسز َصٛز طبطٛط سٱَا١َر سيسضٞر سيكاضِ(52)

87-  82 . 

 .87 بر ْؿط٘ر سملسجع(53)

 ْك٬ ر100-108 م سيسٚسؾدر ع٢ً سيس  يف زضاي١ سيسضٞر هبسسِٖٝ بٔ سيكاضِ(54)

 51. 38 بر سيُٝٔر َعتصي١ شٜدر ضبُد عًٞ عٔر

 َهتب١ر سملكد١َر سيعكا٥در تصرٝح يف سيك٥٬د غس  ضبُدر بٔ عبدسهلل سيٓحسٟر(55)

 .227 تٓعا٤ر سملٓصٛزر ضبُد

 .100-108 م سيسٚسؾدر ع٢ً سيس  يف زضاي١ هبسسِٖٝر سيسضٞر(56)

 .100-108 مر ْؿط٘ر سملسجع(57)

 .100-108 مر ْؿط٘ر سملسجع(58)

 سيعد٠ر عًٞر سيػسيفر َٔر نٌ زسجع سيصٜد١ٜ عٓد سٱَا١َ غسٚط خبصٛب(59)

 سملصبا ر ع٢ً سٱٜاا  سيصعدٟر ذابظ سيدٜٔ  ظ نريور ر390-385

 .222-224 سيك٥٬در غس  سيٓحسٟر ر142-144 طبطٛطر

 .38 بر سيُٝٔر َعتصي١ شٜدر ضبُد عًٞ(60)
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 .38 بر ْؿط٘ر سملسجع(61)

 ٚس٫خت٬ط َؿاضدٖا ٚذبطن سيطًط١ طبايط١ سملس٤ ؾٝٗا ٜعتصٍ ؾس ١ٜ ٖحس٠ ٖٚٞ(62)

 هي ٜ٪ ٟ عًُٝا َٛقؿا َٓ٘ لنثس ضُعٟ تطٗعٟ َٛقـ سرباذ لٟ َعٗار سملعٝػٞ

 بر ْؿط٘ر سملسجع. ٚهشسيتٗا سيظامل١ سيطًطات تػٝع غاٜتٗا حٛز٠ يف سيٓاع ذػد

183. 

 28. بر سسبطنر بٔ ؼب٢ٝ سسبلر هي س ا ٟ ضع٠(63)

 .28 بر ْؿط٘ر سملسجع(64)

 ٚقد سيٓب٠ٛر َٔ سيثا١ْٝ سيدزج١ ٖٞ سٱَا١َ ب ٕ سٱَا١َر يف ذٛسز نتابر يف ٚز (65)

 يف َثً٘ ػب  ؾهريو ٚغعٙر عاَٞ َهًـ نٌ ع٢ً سيٓب٠ٛ َعسؾ١ ٚجٛب حبي

 ب٘ سختص ؾُا ٚه٫ غعر ٫ سيٛذٞ  زج١ يف ه٫ عٓٗا تٓكص مل سٱَا١َ ؾنٕ سٱَا١َر

 زسجع. غايبا  سٱَاّ ب٘ سختص ؾكد س٭ذهاّ َٔ ٚضًِ ٚآي٘ عًٝ٘ سهلل ت٢ً سيٓ 

 سي سث َسنص عصسٕر ضامل ؼب٢ٝ ضبُد ٚذبكٝل مجع سٱَا١َر يف ذٛسز نتاب

 .98  ب ر2003 س٭ٚير سيطبع١ تٓعا٤ر سيُٝعر ٚسيبرٛث

 ٖٚٛ ت٬ذ١ٝر غسط ٫ َٓاض  سعتباز سيٓط  لٕ عًٞ بٔ شٜد سٱَاّ ٜعًٔ بُٝٓا(66)

 سٱَاّ نإ:" سيػُاذٞ سيع١َ٬ قاٍ ذت٢ عٓ٘ ٚسيباذثن سيعًُا٤ َٔ نثع َاؾُٗ٘

 جدت٘ لبع ع٢ً سشب٬ؾ١ ذصس بٓظس١ٜ ٜ خر لٕ لب٢ ؾكد س ا ٟر َٔ ْظسعس لبعد شٜد

 سيُٝٔ. ٚ ٚيت٘  عٛت٘ عًٝ٘ ٜٚبع َرٖب٘ سٱَا١َ بٗرٙ ٜسبط حِ سيصٖسس٤ ؾا ١ُ

 ْظس١ٜ يف قسس٠٤ عصسٕر ضامل ؼبٞ ضبُد عٔ ْك٬ ر116 ٚسسبااز٠ر سٱْطإ

   . 3 ر2002 عد ر   سملطازر صب١ً سيصٜد١ٜر عٓد سٱَا١َ

 سٱْطإ نؿا٠٤ ع٢ً ت حعس  يٮْطاب ٜس٣ ٜهٔ مل شٜدس  سٱَاّ لٕ ٜعع قد سيكٍٛ ٖٚرس

 ناْي ٚهٕ ؾا١ًٝ لعظِ ع٢ً يًرصٍٛ َاْععا ٫ٚ َط٦ٛي١ٝ لنرب سبٌُ ٚت٬ذٝت٘

 عًٝ٘ َٚ٪ضظ ضًًٝ٘ ٖٚٛ سٱزث ٖرس ع٢ً س ا ٟ ٜطاًع لمل ْتطا٤ٍ لٕ ٚيٓا. سيٓب٠ٛ

 . ٚيت٘

 س ا ٟ سٱَاّ ٚزضا٥ٌ نت  صبُٛع سيؿاخس٠; سوُٛع١: ضبُد ل د عًٞ سيسسشذٞر(67)

   85-139-  36ب س٭ٚير سيطبع١ سسبه١ُر  سز: تٓعا٤ سسبلر هي
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 ضامل ؼبٞ ضبُد  عٔر ْك٬ ر41/ 1 سسبطن بٔ ؼب٢ٝ س ا ٟ يٲَاّ س٭ذهاّ(68)

 عد ر سيثايث١ر سيط١ٓ سملطازر صب١ً سيصٜد١ٜر عٓد سٱَا١َ ْظس١ٜ يف قسس٠٤ عصسٕر

 3 ر2002

 129 آ١ٜر سيبكس٠ر(69)

 .76 بر ر2د سيعدٍر زضا٥ٌ(70)

 .55 آ١ٜر سملا٥د٠ر(71)

  .74 بر ر2د ٚسيتٛذٝدر سيعدٍ زضا٥ٌ(72)

 .12 ر11 ر 10  سٯٜاتر سيٛسقع١ر(73)

 .74 بر ر2د سيعدٍر زضا٥ٌ(74)

 .35 سٯ١ٜر ْٜٛظر(75)

 .74بر ر2د سيعدٍر زضا٥ٌ(76)

 .75ر74 بر ْؿط٘ر سملسجع(77)

 .75 بر ْؿط٘ر سملسجع(78)

 .75 بر ْؿط٘ر سملسجع(79)

 .75 بر ْؿط٘ر سملسجع(80)

 .75 بر ْؿط٘ر سملسجع(81)

  .75 بر ْؿط٘ر سملسجع(82)

  .186 بر سيُٝٔر َعتصي١ شٜدر ضبُد عًٞ سْظسر(83)

   75ر2د ٚسيتٛذٝدر سيعدٍ زضا٥ٌ(84)

     186     بر شٜدر ضبُد عًٞ سْظسر(85)

    .82 بر ر2ٚسيتٛذٝدرد سيعدٍ زضا٥ٌ(86)

    .83ر 82 ْؿط٘ر سملسجع(87)

  83.    بر ْؿط٘ر سملسجع(88)

 . 78بر ر2د ٚسيتٛذٝدر سيعدٍ زضا٥ٌ(89)

 .189 سيُٝٔر َعتصي١ شٜدر ضبُد عًٞ سْظسر(90)
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   188 بر ْؿط٘ر سملسجع سْظسر(91)

  189 بر ْؿط٘ر سملسجع سْظسر(92)

  159 بر ْؿط٘ر سملسجع سْظسر(93)

 .159 بر ْؿط٘ر سملسجع سْظسر(94)

(
95

 زغد سبٔ عٓد ٚلخ٬قٝات٘ سيت ٌٜٚ لذهاّ ضبُدر سملصباذٞر(

HERMENEUTIQUE,ESTHETIQUE ET theologie, TEXTES 

rassembles et edites par AZelar- abe Lahkim Bennani, publications 

de Luniversite         Sidi Mohamed Ben Abdellah, Imprimerie el 

Oufouk,2007.p.15-16     

(
96

)Henri Laoust. Pluralism dans L Islam,Librairie Orientalist paul 

Geuthner, paris 1983, p. 371 

(
97

)Watt(W. Montgomery), Muslim Intellectual; A study of Al-

Ghazali, (op. cit), dge, London and New York, 2007, p. 129. 

(
98

 .www.dorar.net  سيُٝٔ شٜد١ٜ سيؿسمر َٛضٛع١ سيط١ٝٓر سيدزز(

(
99

 َهتب١ َصطؿ٢ر نُاٍ ذبكٝلر سيعنر سسبٛز زضاي١ غس  ْػٛسٕر سسبُعٟر(

 بر ٚسيٓرٌر سملًٌ سيػٗسضتاْٞر ٚنرس ر55 بر ر   1948سيكاٖس٠ر سشباظبٞر

126. 

 َٓػٛزست سيعسبٞر سي سث زب١ٓ ذبكٝل سيؿسمر بن سيؿسمٴ سيكاٖسر عبد سيبػدس ٟر(100)

 24.-22 بر  سشباَط١ر سيطبع١ بعٚتر سزبدٜد٠ر سٯؾام  سز

  سز سزبٖٛسر َٚعا ٕ سيرٖ  َسٚد سسبطنر بٔ عًٞ سسبطٔ سبٛ سملطعٛ ٟر(101)

 .192 بر س٭ٚير سيطبع١ سيثاْٞر سوًد بعٚتر سيًبٓاْٞر سيهتاب

 .137 بر سٱض٬َٝنر َكا٫ت س٭غعسٟر(102)

 .96-97 بر ٚس٭ٌَر سمل١ٝٓ سملستا٢ر سبٔ(103)

 .156 بر سيعن سسبٛز ْػٛسٕر سسبُعٟر(104)

 .253 بر سيؿٗسضير سيٓدِٜر سبٔ(105)

 .22بر سيؿسمر بن سيؿسم سيبػدس ٟر(106)

 .97 بر ٚس٭ٌَر سمل١ٝٓ سملستا٢ر سبٔ سْظسر(107)
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 .6 بر ضابلر َسجع سيصٜد١ٜر سيٝٓابٝع يف سيٛشٜسر عًٞ بٔ شٜد(108)

 ; سيط٬ّر عًٝ٘ عًٞ بٔ شٜد سٱَاّ ٚزضا٥ٌ نت  صبُٛع: عصسٕ ضامل ؼب٢ٝ ضبُد(109)

 260 ب  س٭ٚير سيطبع١ سيُٝا١ْٝر سسبه١ُ  سز: تٓعا٤ ٚسيهثس٠ر سيك١ً

 ٚسيبطٓن عًٞ هَا١َ َط ي١ سزبازٚ ١ٜ قدَي بُٝٓا ر6بر سيٝٓابٝعر يف سيٛشٜسر(110)

 سْتطاب ذٍٛ سيباذثن َٔ نثع سزتاب سيطب   رس ْصٛبر ذدٜث لْٗا ع٢ً

 ذٝث. شٜد سٱَاّ ملرٖ  ٚسيصسؼب١ سيٛسضر١ مل ايؿتٗا سيصٜد١ٜر هي سزبازٚ ١ٜ

 سيٛشٜس سعتربٙ ؾُٝا ٚزمبا َٓ٘ر ٚيٝطي سملرٖ  ٖرس يف ًَصكا  سيٛشٜس شٜد سعتربٖا

 .   سيصر١ َٔ غ٤ٞ

 سيُٝٔر يف سيصٜد١ٜ عٓد سٱَا١َ ؾهس يف سيتحدٜد َٗدٟر ل د لغٛسم غًٝظر(111)

 .    36بر ر2009 سيكاٖس٠ر َدبٛيٞر َهتب١

 . 23 بر سيؿسمر بن سيؿسم سيبػدس ٟر(112)

 .23 بر ْؿط٘ر سملسجع(113)

 .24 بر ْؿط٘ر سملسجع(114)

 . 28-27 بر َٚعتكدستٗار ْػ تٗا سيصٜد١ٜ س٭نٛعر(115)

 .28 بر ْؿط٘ر سملسجع س٭نٛعر سْظسر(116)

 .98 ٚس٭ٌَر سمل١ٝٓ سملستا٢ر سبٔ(117)

 .98 بر ْؿط٘ر سملسجع سملستا٢ر سبٔ(118)

 سملتراٚزٜٔر َٔ صبُٛع١ ٚسمل ضا٠ر سيؿهس سملطسؾ١ٝر عٔ ذٛسز سملطازر نتاب(119)

 107. بر ر2002 س٭ٚير سيطبع١ تٓعا٤ر سيُٝعر ٚسيبرٛث سي سث َسنص

 .77 بر َٚعتكدستٗار ْػ تٗا سيصٜد١ٜ س٭نٛعر(120)

 سملسنص س حسٟر سيطا ع سيكسٕ يف سيُٝٔ َعتصي١ تٝازست شٜدر ضبُد عًٞ  نتٛز(121)

 . 203بر س٭ٚير سيطبع١ سي١ُٝٓٝر يًدزسضات سيُٝع

 .95 بر ْؿط٘ر سملسجع(122)

 .  115 بر ْؿط٘ر سملسجع لْظسر(123)

 .  75 بر َٚعتكدستٗار ْػ تٗا سيصٜد١ٜ هااعٌٝر س٭نٛعر(124)
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 ٚسيبرٛث سي سث َسنص  -سملطاز صب١ً – لٜاا ٚسسبط١ٝٓٝ سيٛشٜسر عًٞ بٔ شٜد(125)

 .29 بر ر2009  - ٖي1430  سيثايث سيعد :  سيعاغس٠ سيط١ٓ ر سيُٝع

 .76 بر َٚعتكدستٗا ْػ تٗا سيصٜد١ٜ س٭نٛعر(126)

 45 بر ٚسملعتصي١ر سيصٜد١ٜ بن سيص١ً عازفر ل د(127)

 .52 ب ٚسيٓرٌر سملًٌ سيػٗسضتاْٞر(128)

 .99 بر ٚس٭ٌَر سمل١ٝٓ سملستا٢ر سبٔ(129)

 79. بر َٚعتكدستٗار ْػ تٗا سيصٜد١ٜ س٭نٛعر(130)

 سيصٜد١ٜ بن سيُٝٔ يف سيؿهسٟ سيصسسع ضبُٛ ر سيػع عبد سيعا ٞر عبد.  (131)

 .15 ب ٚسملطسؾ١ٝر

 بعٚتر يًُطبٛعاتر سيتعازف  سز سٱَا١َر هي سملدخٌ َٗدٟر ضبُد سٯتؿٞر(132)

 .24-25بر ر1990


