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مقدمة

بػِ اهلل ايطمحٔ ايطسِٝ
اسبُس هللٚ ،ايكالٚ ٠ايػالّ عً ٢ضغ ٍٛاهلل ْبٓٝا ضبُس
ٚعً ٢آي٘ ٚقشب٘ ٚ َٔٚاال ٙأَا بعس
ؾإٕ نتاب (اإلغالّ ٚأق ٍٛاسبهِ) يًؿٝذ عً ٞعبسايطاظم
َٔ ايهتب اييت ٚقع سٛهلا دسٍ نبري َٓص إٔ قَسض عاّ ٖ3565ـ
إىل َٜٓٛا ٖصا.

ٚؾُٝا  ًٜٞقطاَٛ ٠٤دع ٠يًهتاب املصنٛضٚ ،شيو َٔ خالٍ
َا <ًٜٞ
_ بسا ١ٜظٗٛض ايعًُاْ ١ٝيف بالز اإلغالّ.
_ ظٗٛض نتاب (اإلغالّ ٚأق ٍٛاسبهِ).
_ آثاض نتاب (اإلغالّ ٚأق ٍٛاسبهِ).
_ تطابك٘ َع نتاب< (اإلغالّ ٚغًط ١األَ.)١
_ املعاضن ١يهتاب (اإلغالّ ٚأق ٍٛاسبهِ).
_ ضبانُ ١عً ٞعبسايطاظم يف األظٖط.
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_ إؾهاالت يف ْػب ١ايهتاب ملؤيؿ٘ٚ ،قٓاعت٘ ب٘.
_ إؾهاالت َٓٗذ ١ٝيف نتاب (اإلغالّ ٚأق ٍٛاسبهِ).
ؾإىل بٝإ شيوٚ ،اهلل املػتعإٚ ،عً ٘ٝايتهالٕ.
د .حمند بً إبراهيه احلند
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بداية ظهور العلناىية يف بالد اإلسالو

ال تهاز تعجط يف األظَٓ ١املان ١ٝعًَ ٢ػًِ ٜؿٔ اسبطب
عً ٢اإلغالّٜٚ ،تٓهط ي٘ خكٛقاّ يف صباٍ ايٓعاّ ايػٝاغ.ٞ
بٌ إٕ ظَٔ ٖص ٙاسبطب سسٜح دساّ ال ٜعٜس عً ٢قطْني َٔ
ايعَإ= ؾكس بسأ َع بسا ١ٜاْتؿاض ايؿهط ايعًُاْ ٞايص ٟزعت إي٘ٝ
ايجٛض ٠ايؿطْػ ١ٝعاّ ;.ّ39:
 َٔٚشيو اسبنيٚ ،بؿعٌ صبُٛع َٔ ١األغباب( _ )3بسأ شيو
ايؿهط ٜػط ٟإىل بالز املػًُنيٚ ،بسأ ايتٛد٘ ايعًُاْ ٞايالزٜين
يف بعض ايسٚا٥ط ٜؤت ٞمثاضٜٓٚ ،ٙتر ْتا٥ذ٘ يف ايعسٜس َٔ
صباالت اسبٝاٚ ،٠ميٗس يكٝاّ ايعًُاْ.١ٝ
ٚيكس ناْت تعٗط بعض املكٛالت ،أ ٚايؿكطات يف نتابات
بعض ايٓاؽ= يتعًٔ عٔ ايؿهط ٠ايعًُاْ ،١ٝغري أْٗا ناْت
 _ 3ناالغــتعُاضٚ ،االبتعــاخ يف بساٜاتــ٘ٚ ،نــعـ املػــًُنيٚ ،تؿــطم
نًُتِٗٚ ،اهلعمي ١ايٓؿػ ١ٝاييت خايطت نجرياّ َٔ ْؿٛؽ املػًُني إىل غري شيو
َٔ األغباب اييت يٝؼ ٖصا صباٍ بػطٗا.
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ؾكطات قكريَ ٠تساخًَ ١ع نالّ نجري قس ال ٜؿطٔ هلا ايهجري=ٕٚ
حبٝح ميط ٕٚعًٗٝا ز ٕٚإٔ ًٜكٛا هلا باالّ.
بٌ ضمبا عسٖٚا َٔ غكطات اي ُهتٖاب ز ٕٚإٔ ٜتبني هلِ َا
ٚضاٖ٤ا(.)3
ٚظٌ اسباٍ عًٖ ٢صا املٓٛاٍ سٓٝاّ َٔ ايسٖط ست ٢أؾكشت
ايعًُاْ_ ١ٝيف اجملاٍ ايػٝاغ _ٞعٔ ْؿػٗا إؾكاساّ ناَالّٚ ،شيو
عً ٢املػتٜٛني ايعًُٚ ،ٞايٓعط.ٟ
أَا املػت ٣ٛايعًُ ٞؾهإ عًٜ ٢س َكطؿ ٢نُاٍ أتاتٛضى ايصٟ
أيػ ٢اشبالؾ ١اإلغالَ ١ٝيف تطنٝاٚ ،ؾكٌ تطنٝا عٔ باق ٞأدعا٤
ايسٚي ١ايعجُاْ ،١ٝؾشطِ بصيو ايسٚي ١اإلغالَ ١ٝايععٚ ،١ُٝأعًٔ
ايعًُاْ ١ٝاإلسبازٚ ،١ٜأؾاع إٔ ايس ٜٔعالق ١قًب ١ٝبني ايعبس ٚضب٘.

ٚتبعاّ يصيو أيػ ٢األٚقافٚ ،احملانِ ايؿطعٚ ،١ٝؾطض
ايكٛاْني ايٛنع ١ٝاملسْ ١ٝايػٜٛػطٚ ،١ٜأيػ ٢اغتعُاٍ ايتاضٜذ
اهلذطٚ ،ٟاغتبسٍ ب٘ ايتاضٜذ املٝالز ٟإىل غري شيو مما تٛىل ب٘

 _ 3اْعــط ذبطــ ِٝايكــِٓ ايعًُــاْ ٞدٛيــ ١دسٜــس ٠يف َعطنــ ١ايٓعــاّ
ايػٝاغــ ٞيف اإلغــالّ ،يًؿــٝذ ضبُــس بــٔ ؾــانط ايؿــطٜـ ،زاض ٝبــ١
اشبهطاَ ،٤ه ١املهطَ ،١طٖ3645 ،3ـ _  ،ّ4444م . 33
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أَا املػت ٣ٛايٓعط ٟايعًُ ٞؾٝتُجٌ ؾُٝا قاَت ب٘ ايعًُأَْ ١ٝ
تكس ِٜؾهطتٗا ،أْ ٚعطٜتٗا ايػٝاغ ١ٝيف ععٍ ايس ٜٔعٔ ايسٚي،١
ٚشيو يف أ ٍٚنتابْٛ َٔ ١عٗا يف زٜاض املػًُني عًٜ ٢سٔ قاضٕ
ؾطعٚ ،ٞؾٝذ أظٖط ٖٛٚ ٟعً ٞعبسايطاظم(.)4
ظهور كتاب اإلسالو وأصول احلله
عكب إيػاَ ٤كطؿ ٢نُاٍ يًدالؾ ١غٖٓ3565 ١ـٚ ،ؾُٝا نإ
ايطأ ٟايعاّ يف ايعامل اإلغالََ ٞأخٛشاّ بٗ ٍٛايكسَ _ ١ظٗط ايؿٝذ

 _ 3اْعط ايطدٌ ايكِٓ نُاٍ أتاتٛضى ،أ ٍٚنتاب عٔ سٝـا ٠نُـاٍ أتـاتٛضى
بايتؿك ،ٌٝتأيٝـ نابط تطن ٞغـابل ،تطةـ ١عبـساهلل عبـسايطمحَٔ ،ؤغػـ١
ايطغــاي ،١طٖ3644 ،4ـــ _  ، ّ3;:4م ٚ ،749_748املــٛدع يف املــصاٖب
ٚاألزٜإ املعاقط ٠زْ .اقط ايكؿاضٚ ،ٟزْ .اقـط ايعكـٌ ،زاض ايـ ،ٔ ٛايطٜـاض،
م . 334_34:
ٖ _ 4ـــ ٛعًـــ ٞبـــٔ سػـــٔ بـــٔ أمحـــس عبـــسايطاظم ٖ35:8_3547ــــ
ٚ ،ّ 3;88_3:::يس بــ أبـ ٞدـطز َـٔ أعُـاٍ املٓٝـاٚ ،تعًـِ يف األظٖـط ،ثـِ
أنػؿٛضزٚ ،أيـ نتاب (اإلغالّ ٚأق ٍٛاسبهِ) ٚأثاض نذ ١نربٚ ،٣غـشبت
َٓ٘ ؾٗاز ٠األظٖطٚ ،اْكـطف إىل احملاَـاٚ ،٠اْتدـب عهـٛاّ يف صبًـؼ ايٓـٛاب،
ٚعني ٚظٜطّا يألٚقافٚ ،غٝأتَ ٞعٜس بٝإ يػريتَ٘ٚ ،عاضنـ٘ ايـيت ٚادٗٗـا .اْعـط
األعــالّ يًعضنًــَٚ ،547 8 ٞــٔ أعــالّ ايعكــط ز .ضبُــس ضدــب ايبٝــَٞٛ
مٚ ،533_547اْعط ذبط ِٝايكِٓ ايعًُاْ ٞم . 34_33
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عً ٞعبسايطاظم بٗص ٙايؿهط ٠ايػطٜب ١املطٜب ١اييت نإ هلا األثط يف
ربؿٝـ  ٚأَ ٠ا ؾعً٘ أتاتٛضى عًَ ٢ؿاعط املػًُنيٚ ،شيو يف نتاب٘
(اإلغالّ ٚأق ٍٛاسبهِ) (.)3

شيو ايهتاب ايص ٟأيؿ٘  ٖٛٚقاضٕ يف ضبهُ ١االغتٓ٦اف
باملٓكٛضٚ ،٠شيو عاّ ٚ ،3565دا ٤يف بعت٘ األٚىل يف َا١٥
ٚثالخ قؿشاتٚ ،اؾتٌُ عً ٢ثالث ١نتبٚ ،تػع ١أبٛاب،
ٚزاض سَٛ ٍٛنٛع اشبالؾ ١يف اإلغالّٚ ،عالق ١ايسٜٔ
بأغًٛب اسبهِ يف ايعامل اإلغالََٚ ،ٞا ٜٓبػ ٞإٔ ٜه ٕٛعً٘ٝ
يف ايعكط اسبسٜح.
ٚقس ةع ايؿٝذ عً ٞيف نتاب٘ املصنٛض بني أغًٛب
املػتؿطقني يف ذبٜٛط ايؿهطٚ ،٠اقتطاع ايٓكٛمٚ ،تًؿٝل
ايٛاٖٝاتٚ ،بني طٜك ١ايبا ٓ ١ٝيف ايتأ ٌٜٚايبعٝس.
ٚعََُس إىل َػايطات عذٝبٚ ،١صباظؾات غطٜب =١يٝسيٌ عً٢
إٔ اإلغالّ ناملػٝش ١ٝاحملطؾ ١عالق ١ضٚس ١ٝبني ايعبس ٚايطب،
ٚال قً ١هلا بٛاقع اسبٝاٚ ،٠إٔ ْعاّ اشبالؾ ١ال ميت إىل
 _ 3اْعط اإلغالّ ق ٠ٛايػس ايعامل ١ٝيبا ٍٚمشتعْ ،كً٘ إىل ايعطب ١ٝز .ضبُس ؾـاَ،١
َهتبــٖ ١بــ ،١ايكــاٖط ،٠م ،39;_399سٝــح أؾــاض بــا ٍٚمشتــع إىل نتــاب عًــٞ
عبسايطاظم ٚإٕ مل ٜصنط امس٘ .
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اإلغالّ بكًٚ ،١إٔ ايكطإٓ ايهطٚ ِٜايػٓ ١ايٓب ١ٜٛمل ٜٓكا
عً ٢شيوٚ ،إٔ ْعاّ اشبالؾ ١يف ٖصا ايعٗس غري نطٚض ٟيكٝاّ
سهَٛات إغالَ.)3(١ٝ
ٚيكس نإ هلصا ايهتاب َا نإ َٔ اآلثاض ايبعٝس =٠ؾكس تطدِ
إىل ايًػات األدٓبٚ ،١ٝأقبض َطدعاّ َعتُساّ يًسضاغات
اإلغالَٖٓ ١ٝاىٚ ،قاّ بتكطٜع٘ ٚايجٓا ٤عً ٘ٝدٌُٗ املٗتُني بٗصٙ
ايسضاغات يف ايػطبٚ ،ظٗطت آثاض ٙيف نتاباتِٗ ًٌٖٚ ،ي٘
مساغط ٠االغتعُاض َٔ ايهتاب ٚايكشؿٝنيٚ ،عسٚا َؤيِّؿ٘
عاملاّ َتشطضاّ َتٓٛضاّٚٚ ،نع٘ بعهِٗ عً ٢ضأؽ َطسً ١ؾهط١ٜ
عكط.١ٜ
بٌ إٕ بعض األسعاب ايػٝاغٚ ١ٝدست ؾ ٘ٝنايتٗا املٓؿٛز=٠
ؾًِ تعس تتشطز َٔ إعالٕ اْتُاٗ٥ا يالدباٖات ايػٝاغ ١ٝايالز١ٜٝٓ
ؾطقٗٝا ٚغطبٗٝاٚ ،بطا٤تٗا َٔ ايسٚ ٜٔاملتسٜٓني(.)4

ٚقس قابًت ايسٚا٥ط االغتعُاضٚ ١ٜاملطانع ايتبؿري ١ٜاملػٝش١ٝ
نتاب عً ٞعبسايطاظم بايرتسٝب ٚايتكؿٝل _نُا َطت اإلؾاض_٠

 _ 3اْعــط ايعًُاْٝــْ ١ؿــأتٗاٚ ،تطٛضٖــاٚ ،آثاضٖــا يف اسبٝــا ٠اإلغــالَ،١ٝ
ز .غؿط اسبٛاي ،ٞايساض ايػًؿ ،١ٝايهٜٛت ،ط ،34م. 7:4
 _ 4اْعط املطدع ايػابل م. 7:5
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ٚشيو شبؿٝتٗا َٔ نٌ ؾهط ٠تطَ ٞإىل تهتٌ ايعامل اإلغالَ،ٞ
ٚاضتٝاسٗا إىل ْؿط َجٌ ٖص ٙاآلضا ٤اييت نُٓٗا عً ٞعبسايطاظم
نتاب٘ ،تًو اآلضا ٤اييت ربسّ أٖساف االغتعُاضٚ ،ذبكل آَاي٘ يف
ايػٝطط ٠عً ٢ايؿعٛب اإلغالَٚ ،١ٝإشالهلا إىل األبس.

ٚقس تُطدِ ايهتاب إىل اإلظبًٝعٚ ،١ٜعُسٖ أسسَ املطادع
األغاغ ١ٝيعًِ االدتُاع اإلغالَ ٞيف زضاغ ١ازباَعات
األَطٜه ١ٝعً ٢اشبكٛم يإلغالّ ٚتعاي.)3(ُ٘ٝ
ٚقس نؿـ املؤيـ عٔ خبْ ١٦ٝؿػ٘ يف سسٜج٘ َع َطاغٌ
قشٝؿ( ١ايبٛضم إدبػٝإ) سُٓٝا غأي٘ ٖصا املطاغٌ<
_ ٌٖ ميهٔ إٔ ْعتربى ظعُٝاّ يًُسضغ١؟
ؾأداب< =يػت أعطف َاشا تعين باملسضغ١؟ ؾإٕ نٓت تطٜس
بٗصا إٔ ي ٞأْكاضاّ= ٜػطْ ٞإٔ أقطح يو إٔ ايهجريٜ ٜٔطٕٚ
ضأ ،ٜٞال يف َكط ٚسسٖا ،بٌ يف ايعامل اإلغالَ ٞبأغط.ٙ
ٚقس ٚقًتين ضغا ٌ٥ايتأٜٝس َٔ ةٝع أقطاض ايعامل اييت ْؿص
 _ 3اْعط ايؿهط اإلغالَ ٞاسبسٜح ٚقًت٘ باالغتعُاض ايػطب ،ٞز.ضبُس
ايبَٗ ،ٞهتبٖٚ ١ب ،١ايكاٖط ،٠طٖ3648 ،36ـ_،ّ4447
مٚ ،449_448اإلَاَ ١ايععُ ٢عٓس أٌٖ ايػٓٚ ١ازبُاع ،١ز .عبساهلل
ايسَٝذ ،ٞزاض ٝب ١يًٓؿط ٚايتٛظٜع ،ايطٜاض ،طٖ364; ،4ـ ،م. 93
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إيٗٝا اإلغالّ.
ٚال ضٜب أْ_ ٞضغِ اسبهِ_( )3ال أظاٍ َػتُطاّ يف آضاٚ ٞ٥يف
ْؿطٖا= ألٕ اسبهِ ال ُٜعَسٍِّ طٜك ١تؿهري.ٟ
ٚغأغع ٢إىل شيو بهٌ ايٛغا ٌ٥املُهٓ ١نتأيٝـ نتب
دسٜسَٚ ،٠كاالت يف ايكشـٚ ،ضبانطاتٚ ،أسازٜح.+
ٚبطغِ َا يف ٖذُ ١أتاتٛضى ٚدٓاٜت٘ عً ٢اإلغالّ َٔ
ايهطاٚ ٠ٚايكػٚ ٠ٛايؿطاغ _ ١ؾإٕ دٓا ١ٜعً ٞعبسايطاظم يف
نتاب٘ (اإلغالّ ٚأق ٍٛاسبهِ) أؾسٗ ٚأخطط= شيو إٔ قٓٝع
أتاتٛضى ضٔزٖ ْ٠قطؼبٚ ،١خطٚز عً ٢اإلغالّ بك ٠ٛايػًطإ=
ؾال ٜه ٕٛهلا أثط إال بكسض بكا ٤ايك.٠ٛ
أَا قٓٝع عً ٞعبسايطاظم ؾكس نإ ضباٚي ١يًتػٝري يف أقٍٛ
اإلغالَّٚ ،ػًُات٘.
ٖٚصا _بال ضٜب_ ٜؿعٌ ؾعً٘ٚ ،ميتس أثط =ٙيٝكبض ٖٛ
ايتؿػري يعالق ١اإلغالّ بايػٝاغٚ ١اسبهِ.
ٚس٦ٓٝص تٛقس األبٛاب _ي ٛقُسِّض هلص ٙاحملاٚي ١إٔ تٓذض_ يف
ٚد٘ اإلغالُّٜٚ ،شاٍ بٚ ٘ٓٝبني ايكٝازٚ ٠ايتٛد ٘ٝسبٝا ٠األَ١
ٜ _ 3ككس اسبهِ ايص ٟأقسض ٙاألظٖط يف سك٘ ،نُا غٝأت. ٞ
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املػًُ.١
يكس نإ نتاب (اإلغالّ ٚأق ٍٛاسبهِ) أ ٍٚنتاب ٜكسَ٘
_بٗص ٙايكٛض _٠ضدٌ ٜٓتُ ٞإىل اإلغالّ ،بٌ إىل ايعًِ
ٚايكهاَ ٤عًٓاّ عٔ ْؿػ٘ بال َٛاضبَ ،١كسَِّاّ ؾ ٘ٝايؿهط
ايعًُاْ ٞيف دطأ ٠ال تعطف اسبٝاٚ ،٤ال اشبذٌ.
ٚمل تهٔ نتابت٘ صبطز ؾكط ٠قكري ٠أ ،١ًٜٛ ٚبٌ ٚمل تهٔ
صبطز َكاٍ ُٜٓ ٌٜٛؿط يف إسس ٣ايكشـ.
ٚإمنا نإ نتاباّ ناَالّ ٜعطض َٓٗذاّ نًٝاّ يف َعطؾ١
اإلغالّٚ ،عالقت٘ باسبهِ(.)3
تطابقه مع كتاب( :اإلسالو وسلطة األمة)

مما ؼبػٔ ايتٓب ٘ٝعً ٘ٝإٔ اسبه ١َٛايهُاي ١ٝسني أيػت
اشبالؾ ١ايعجُاْ ١ٝغٓ _ ّ3;46 ١أقسض اجملًؼ اي ٛين ايرتنٞ
ضغاي ١ؾطح ؾٗٝا ٚدْٗ ١عط ٙيف إيػا ٤اشبالؾ.١
إال إٔ ايطأ ٟايعاّ يف ايعامل اإلغالَ ٞمل ٜكابٌ ٖصا ايعٌُ
باالضتٝاح ،بٌ أخص بعض َؿهطٚ ٟعًُا ٤اإلغالّ ٜتطاضسٕٛ
_3اْعط ايعًُاْٚ ١ٝمثاضٖا اشببٝج ١يًؿٝذ ضبُس ؾانط ايؿطٜـ ،زاض اي ،ٔ ٛط.3

قراءة يف كتاب (اإلسالو وأصول احلله) للصيخ علي عبدالرازق

13

ايطأ ٟيف إقاَ ١اشبالؾ ١اإلغالَ.١ٝ
أَا ايطغاي ١اييت أقسضٖا اجملًؼ ايرتن ٞؾكس ناْت بعٓٛإ
(اإلغالّ ٚغًط ١األَ )١أ( ٚاشبالؾٚ ١غًط ١األَ.)١

ٚقس تُطةت إىل ايعطبُ ٚ ،١ٝبعت مبطبع ١املكتطـ مبكط غٓ١
.)3(ّ3;46

ٚبعس قسٚض ٖصا ايهتاب غٓ ّ3;47 ١أقسض عًٞ
عبسايطاظم نتاب٘ املصنٛضٚ ،نإ س٦ٓٝص قانٝاّ مبشهُ ١املٓكٛض٠
ايؿطع ١ٝاالبتسا.١ٝ٥
ُٜٚالسغ إٔ بني امس ٞايهتاب َٚهُُْٗٛا تؿابٗاّ ،إال إٔ
ايهتاب األ ٍٚمل ٜبًؼ َا بًػ٘ نتاب (اإلغالّ ٚأق ٍٛاسبهِ)
َٔ ايكسح يف عالق ١اإلغالّ بايػٝاغ.١
بٌ إٕ عً ٞعبسايطاظم َْؿِػَُ٘ أؾكض عٔ إعذاب٘ بتًو ايطغاي١
يف نتاب٘ املصنٛضٚ ،شيو يف ايباب األ ٍٚايص ٟزاض س ٍٛاشبالؾ١
 ٚبٝعتٗا= سٝح قاٍ يف َعطض سسٜح ي٘ عٔ اغتُساز اشبًٝؿ١
ٚالٜت٘< أٖ َٔ ٞاهلل؟ أّ َٔ األَ١؟ قاٍ َٖٓٛاّ بهتاب (اشبالؾ١
ٚغًط ١األَ َِٔٔٚ= <)١أَِٚؾَ ٢ا ٚدسْا يف بٝإ ٖصا املصٖب(،)4
 _ 3اْعط االدباٖات اي ١ٝٓ ٛز .ضبُس ضبُس سػني .8: 4
ٜ _ 4عين اغتُساز اشبًٝؿ ١غطاْ٘ َٔ األَ.١
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ٚاالْتكاض ي٘ _ ضغاي( ١اشبالؾٚ ١غًط ١األَ )١اييت ْؿطتٗا
سه ١َٛاجملًؼ ايهبري اي ٛين بأْكطْٚ ،٠كًٗا َٔ ايرتن ١ٝإىل
ايعطب ١ٝعبسايػين غٓ ٢بو ٚ ،بعٗا مبطبع ١اهلالٍ مبكط غٓ١
ٖ3564ـ _ .)3(ّ3;46

ٚمما ٜٛنض ايؿب٘ بني ايهتابني أْ٘ قس دا ٤يف نتاب (اإلغالّ ٚغًط١
األََ )١ا ْك٘< =إٕ ٖص ٙاملػأي_ ١اشبالؾَ _١ػأي ١زْٚ ١ٜٛٝغٝاغ ١ٝأنجط
َٔ نْٗٛا َػأي ١زٚ ،١ٜٝٓإْٗا َٔ َكًش ١األَْ ١ؿػٗا َباؾطٚ ،٠مل ٜطز
بٝإ قطٜض يف ايكطإٓ ايهطٚ ،ِٜال يف األسازٜح ايٓب ١ٜٛيف نٝؿْ ١ٝكب
اشبًٝؿٚ ١تعٚ ،٘ٓٝٝؾطٚط اشبالؾَ ١ا ٖ.)4( +...ٞ
ٚقاٍ عً ٞعبسايطاظم َا ْك٘< =إْ٘ يعذب عذٝب إٔ تأخص بٝسى
نتاب اهلل ايهطٚ ،ِٜتطادع ايٓعط ؾُٝا بني ؾاذبت٘ ٚغٛض ٠ايٓاؽ ،ؾرت٣
ؾ ٘ٝتكطٜـ نٌ َجٌٚ ،تؿك ٌٝنٌ ؾ َٔ ٤ٞأَط ٖصا ايس ٜٔط َّما
فَر ۡ
ب ِمن َش ۡيءص األْعاّ<  _ 5:ثِ ال دبس ؾ ٘ٝشنطّا
َّطنَا فِي ۡٱل ِك َٰتَ ِ
يتًو اإلَاَ ١ايعاَ ،١أ ٚاشبالؾ.١

إٕ يف شيو جملاالّ يًُكاٍ! يٝؼ ايكطإٓ ٚسس ٙايص ٟأٌُٖ تًو

 _ 3اإلغالّ ٚأق ٍٛاسبهِ م. 68
 _ 4اشبالؾٚ ١غًط ١األَْ ،١كً٘ عٔ ايرتن ١ٝعبسايػين غٓ ٢بو ،تكس ِٜز.
ْكط ساَس أب ٛظٜس ،ايٓاؾط زاض ايٓٗط يًٓؿط ٚايتٛظٜع ،ط،ّ3;46 ،3
ايكاٖط ، ٠ط ،ّ3;;7 ،4ايكاٖط ،٠م. ;4
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اشبالؾٚ ،١مل ٜتكس هلا ،بٌ ايػٓ ١نايكطإٓ _أٜهاّ_ ٚقس تَطَنَتَِٗا،
ٚمل تتعطض هلا.)3(+

ٚدا ٤يف ضغاي ١اجملًؼ اي ٛين ايرتنَ ٞا ْك٘< =إٕ ايؿطق ١املػُا٠
باشباضد ١ٝتٓهط ٚدٛب اشبالؾٚ ،١تك ٍٛإٕ أَط ْكب اشبًٝؿٚ ١تع٘ٓٝٝ
يٝؼ ٚادباّ عً ٢األَ ١اإلغالَ ،١ٝبٌ ٖ ٛدا٥عٚٚ ،دٛزٚ ٙعسّ
ٚدٛز ٙغٝإ.)4(+
ٜٚك ٍٛعً ٞعبسايطاظم َا ْك٘< =ؾهٝـ ٚقس قايت اشبٛاضز< ال
ػبب ْكب اإلَاّ أقالّٚ ،نصيو قاٍ األقِ َٔ املعتعيٚ ،١قاٍ
غريِٖ _أٜهاّ_ نُا غبكت اإلؾاض ٠إي٘ٝ؟.
ٚسػبٓا يف ٖصا املكاّ ْكهاّ يسع ٣ٛاإلةاع إٔ ٜجبت عٓسْا خالف
األقِ ٚاشبٛاضز ٚغريِٖٚ ،إٕ قاٍ ابٔ خًس <ٕٚإِْٗ ؾٛاش.)5(+
ٖٚهصا ضزز عً ٞعبسايطاظم يف نتاب٘ َا دا ٤يف ضغاي ١اجملًؼ
اي ٛين ايرتنٚ ،ٞظاز عًٗٝا ؾ٦ٝاّ َٔ ؾػاز ايؿِٗٚ ،بعس ايتأ،ٌٜٚ
ٚنجط ٠املػايطاتٚ ،غ ٤ٛاألزب يف سل ايٓيب " ٚسل نباض
ايكشابٚ ،١عب ٛشيو مما غريز بٝاْ٘ السكاّ.
ٚايػطٜب يف األَط أْ٘ مل ٜهٔ َٔ بني ٖص ٙاآلضا ٔ٤سضٌّ عً٢
 _ 3اإلغالّ ٚأق ٍٛاسبهِ م.73

 _ 4اشبالؾٚ ١غًط ١األَ ١م. ;3
 _ 5اإلغالّ ٚأق ٍٛاسبهِ م;. 8
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َهاؾش ١االغتعُاضٚ ،ازبٗاز يف غب ٌٝاالغتكالٍ ٚاسبط.١ٜ
املعارضة للتاب( :اإلسالو وأصول احلله)

غٛا ٤نإ ايهتاب املٓػٛب يعً ٞعبسايطاظم َٔ تأيٝؿ٘ ٖٛ
_نُا َٖ ٛس ٕٚعً ٢غالف ايهتاب_ أ ٚنإ َٔ تأيٝـ بعض
املػتؿطقني نُا ٜصٖب إىل شيو آخط _ )3(ٕٚؾإٕ ايصٜ ٟعين ٖٓا
إٔ ٜكاٍ< إٕ ايعًُاْ ١ٝأعًٓت اسبطب بػري َٛاضب ١عً ٢ايٓعاّ
ايػٝاغ ٞاإلغالَٚ ،ٞبسأت دٛيتٗا َع٘ ،اييت ضمبا خٌُِّٝ
ألتباعٗا أْٗا ازبٛي ١األٚىل ٚاألخري.٠
يكس نإ قسٚض شيو ايهتاب ايصٜ ٟعين عٓس َؤيؿ٘ َٔٚ
 _ 3قس شٖب إىل شيو ايؿٝذ ضبُس خبٝت املطٝعَ ٞؿيت ايسٜاض املكط١ٜ
األغبل= سٝح قاٍ< =عًُٓا َٔ نجري ٜٔممٔ ٜرتزز ٕٚعً ٢املؤيـ إٔ ايهتاب
يٝؼ ي٘ ؾ ٘ٝإال ٚنع امس٘ عً ٘ٝؾكط.+

ٚقس ْكٌ شيو ز.ضبُس نٝا ٤ايس ٜٔايطٜٓؼ يف نتاب٘ (اإلغالّ ٚاشبالؾ ١يف ايعكط
اسبسٜح) مٚ ،433اغتعٗط ي٘ بايعسٜس َٔ ايكطا ،ٔ٥سٝح تٛقٌٖ إىل إٔ َؤيـ
ايهتاب أسس اثٓني إَا املػتؿطم َطدًٛٝخ ايٛٗٝز ٟايص ٟنإ أغتاشاّ يًعطب ١ٝيف
بطٜطاْٝاٚ ،تسٍ نتابات٘ عً ٢أْ٘ نإ قْٗٝٛٝاّ َعازٜاّ يإلغالّ ٚاملػًُني.
أ ٚأْ٘ تَٛاؽ أضْٛيس املػتؿطم املعطٚف.
ٚقس شٖب عً ٞعبسايطاظم إىل بطٜطاْٝاٚ ،بك ٞؾٗٝا عاَنيٚ ،غٝأتَ ٞعٜس
بٝإ يصيو .اْعط اإلغالّ ٚاشبالؾ ١مٚ ،397إعاز ٠ايٓعط يف نتابات ايعكطٜني
يف ن ٤ٛاإلغالّ ألْٛض ازبٓس ،ٟزاض االعتكاّ ،م. 347_343ٚ 84_77
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ٜؿاٜع٘ إغكاط اسبهِ مبا أْعٍ اهلل _ عاّ  ،ّ3;47أ ٟبعس عاّ
ٚاسس َٔ إغكاط اشبالؾٚ ١ايكها ٤عًٗٝا ٚاقعٝاّ َٔ قٔبٌَٔ
أتاتٛضى ٚأتباع٘.
ٜك ٍٛاألغتاش ايسنتٛض ايػٝس تك ٞايس ٜٔيف تكسمي٘ يهتاب
(ضز ٖ ١٦ٝنباض ايعًُا ٤عً ٢نتاب< اإلغالّ ٚأق ٍٛاسبهِ)<
=ٚمل ٜهس ٜعٗط ايهتاب يف أ ٍٚإبط ٌٜغٜٓٚ ،ّ3;47 ١طًع
عً ٘ٝبعض ايعًُاٚ ٤ايكطا ٤ست ٢يكَ ٞعاضن ١عٓٝؿ =١ئتَعاضُنٔ٘ٔ
ايكاضر َع ايجٛابت اإلغالَ َٔ ١ٝداْبٚ ،تطابك٘ نٌ
املطابكَ ١ع أٖساف اإلظبًٝعٔٚ ،ايػٝاغ ٔ١االغتعُاض ١ٜيف ايعامل
اإلغالَ َٔ ٞداْب آخط= ؾاإلظبًٝع ناْٛا ٜطٜسٖ ٕٚسّ اشبالؾ١
ٚايكها ٤عً ٢نٌ ؾهط َٔ ٠أدٌ ايتذُع َٔ دسٜس سٍٛ
ايٛسس ٠اإلغالَ.)3(+١ٝ
ٜٚهٝـ األغتاش ايسنتٛض ايػٝس تك ٞايسَ ٜٔؿرياّ إىل داْب
َٔ زٚاؾع تأيٝـ شيو ايهتاب ،ؾٝكٖٚ= <ٍٛصا ٖ ٛايػطض
األغاغ َٔ ٞايهتاب نً٘= بسي ٌٝايسؾاع املػتُٝت سبعب األسطاض
 _ 3ضز ٖ ١٦ٝنباض ايعًُا ٤عً ٢نتاب (اإلغالّ ٚأق ٍٛاسبهِ)
يًؿٝذ عً ٞعبسايطاظم ،تكس ِٜأ.ز.ايػٝس تك ٞايسٖ ،ٜٔس ١ٜصبً ١األظٖط
اجملاْ ،١ٝضبٝع األٖ3636 ٍٚـ ،م. 6
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ايسغتٛضٜني ايصٜٓ ٟتُ ٞإي ٘ٝايؿٝذ عً ٞعبسايطاظم ٚأغطت٘،
 ٖٛٚاسبعب ايص ٟاْبجل عٔ سعب األَ ١ضبٝب االغتعُاض
اإلظبًٝعٚ ،ٟشيو يف َٛادَٗٛ ١د ١ايطؾض ايعاضَ ١اييت ؾٗستٗا
ايبالز نس ايؿٝذ عً ٞعبسايطاظم ٚنتاب٘= سٝح ضَت٘ ايكشـ
اي ١ٝٓ ٛبايطٝـ يف ايطأٚ ،ٟاإلسباز يف ايعكٝسٚ ،٠اْسيعت
املعاٖطات َٓطًك َٔ ١األظٖط تعًٔ االستذازٚ ،تطايب بٛقؿ١
سامس =١يًسؾاع عٔ اإلغالّٚ ،ايطز عًٖ ٢ص ٙايسعٛات اهلساَ١
اييت تعس خطٚداّ عً ٢ايس.)3(+ٜٔ
ٚبكسٚض شيو ايهتاب بسأت ٚقا٥ع ازبٛي ١األٚىل يتًو
املعطنٚ ،١ظٗطت ايطزٚز تً ٛايطزٚز.
ؾكاّ بايطز عً ٘ٝايػٝس ضبُس ضؾٝس ضنا قاسب صبً ١املٓاض،
ٚنصيو ايؿٝذ ضبُس ؾانط(ٚ )4ن ٌٝاألظٖط غابكاّٚ ،نصيو
األغتاش أَني ايطاؾع.ٞ
ٚقس أؾت ٢بعض نباض ايعًُا َٔ ٤أَجاٍ ايؿٝذ ضبُس ؾانط،
ٚايؿٝذ ٜٛغـ ايسدٚ ،ٟٛايؿٝذ ضبُس خبٝتٚ ،ايػٝس ضبُس
ضؾٝس ضنا بٔ ٔطزٖ ٔ ٠عً ٞعبسايطاظم َؤيـ ايهتاب املصنٛض.
 _ 3املطدع ايػابل م. 6
ٚ ٖٛٚ _ 4ايس ايعالَ ١ايؿٝذ أمحس ؾانط.
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نُا أيـ نباض ايعًُا ٤نتباّ يف ايطز عً <٘ٝؾأيٖـ ايؿٝذ ضبُس
اشبهط سػني (ْكض نتاب اإلغالّ ٚأق ٍٛاسبهِ) (ٚ )3أيٖـ
ايؿٝذ ضبُس خبٝت َؿيت ايسٜاض املكط ١ٜيف ٚقت٘ (سكٝك١
اإلغالّ ٚأق ٍٛاسبهِ) نُا أيٖـ ايؿٝذ ضبُس ايطاٖط بٔ
عاؾٛض نتاب (ْكس عًُ ٞيهتاب اإلغالّ ٚأق ٍٛاسبهِ).
حماكنة علي عبدالرازق يف األزهر
ُعكست يعً ٞعبسايطاظم ضبانُ ١يف األظٖط َٔ قبٌ ٖ ١٦ٝنباض
ايعًُا ٤بط٥اغ ١ايؿٝذ ضبُس أب ٛايؿهٌ ازبٝعا ٟٚؾٝذ ازباَع
األظٖطٚ ،عه ١ٜٛأضبعٚ ١عؿط ٜٔعاملاّ َٔ نباض ايعًُاٚ ،٤حبهٛض
عً ٞعبسايطاظم ْؿػ٘ٚ ،قس متت َٛادٗت٘ مبا َٖٓ ٛػٛب إي ٘ٝيف
نتاب٘ٚ ،اغتُعت احملهُ ١يسؾاع٘ عٔ ْؿػ٘ ،ثِ خًكت اهل ١٦ٝإىل
ايكطاض ايتاي= <ٞسهُٓا _عبٔ ؾٝذ ازباَع األظٖط_ بإةاع أضبع١
ٚعؿط ٜٔعاملاّ َعٓا َٔ ٖ ١٦ٝنباض ايعًُا ٤بإخطاز ايؿٝذ عًٞ
عبسايطاظم أسس عًُا ٤ازباَع األظٖط ٚايكان ٞايؿطع ٞمبشهُ١
املٓكٛض ٠االبتسا ١ٝ٥ايؿطعَٚ ١ٝؤيـ نتاب (اإلغالّ ٚأقٍٛ
 ٖٛٚ _ 3أععِ تًو ايطزٚزٚ ،أُٖٗاٚ ،أخًسٖاٚ ،أؾسٖا أثطّا
عً ٢ايؿٝذ عً ٞعبسايطاظمٚ ،غٝأتَ ٞعٜس بٝإ عٔ شيو ايهتاب.
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اسبهِ) َٔ ظَط ٠ايعًُا.٤

نُا سهِ صبًؼ تأزٜب ايكها ٠ايؿطعٝني بٛظاض ٠اسبكاْ١ٝ
_ايعسٍ_ باإلةاع بؿكً٘ َٔ ايكها ٤ايؿطع.)3(+ٞ
ٚؾُٝا  ًٜٞؾ َٔ ٤ٞايتؿك ٌٝعٔ تًو احملانُ ١اييت دطت=
ؾكس اْعكست ٖ ١٦ٝنباض ايعًُا ٤بط٥اغ ١ايؿٝذ ضبُس أب ٞايؿهٌ
ازبٝعا ،ٟٚؾٝذ ازباَع األظٖط يف شيو ايٛقت ،قباح األضبعا٤
 44احملطّ غٖٓ3566 ١ـ ( 34أغػطؼ غٓٚ )ّ3;47 ١نإ عسز
أعهاٗ٥ا أضبعٚ ١عؿط ٜٔعاملاّ(ٚ ،)4بعس َٓاقؿ ١ًٜٛ ١أقسضت
اهل ١٦ٝسهُٗا بإزاْ ١املتِٗٚ ،إخطاد٘ َٔ ظَط ٠ايعًُا.٤
 _ 3ذبط ِٝايكِٓ ايعًُاْ ٞم.37_36
 <ِٖٚ _ 4ايؿٝذ ضبُس سػٓنيٚ ،ايؿٝذ زغٛق ٞايعطبٚ ،ٞايؿٝذ أمحس
ْكطٚ ،ايؿٝذ ضبُس خبٝتٚ ،ايؿٝذ ضبُس ؾانطٚ ،ايؿٝذ ضبُس أمحس
ايطٛخٚ ،ٞايؿٝذ إبطاٖ ِٝاسبسٜسٚ ،ٟايؿٝذ ضبُس ايٓذسٚ ،ٟايؿٝذ
عبساملعط ٞايؿطؾٚ ،ُٞٝايؿٝذ ْٜٛؼ َٛغ ٢ايعطايفٚ ،ايؿٝذ عبسايطمحٔ
قطاعٚ ،١ايؿٝذ عبسايػين ضبُٛزٚ ،ايؿٝذ ضبُس إبطاٖ ِٝايػُاي ٞ ٛعً،ٞ
ٚايؿٝذ ٜٛغـ ْكط ايسدٚ ،ٟٛايؿٝذ إبطاٖ ِٝبكٚ ،١ًٝايؿٝذ ضبُس
األمحس ٟايعٛاٖطٚ ،ٟايؿٝذ َكطؿ ٢املٗٝاٚ ،ٟٚايؿٝذ ٜٛغـ ؾًيب
ايؿرباؽبٚ ،َٞٛايؿٝذ ضبُس غبٝع ايصٖيبٚ ،ايؿٝذ ضبُس محٛزٚ ،٠ايؿٝذ
أمحس ايسيبؿاْٚ ،ٞايؿٝذ سػٔ ٚايٚ ،ٞايؿٝذ ضبُس اسبًيبٚ ،ايؿٝذ غٝس
عً ٞاملطقؿ .ٞاْعط ضز ٖ ١٦ٝنباض ايعًُا ٤عً ٢نتاب (اإلغالّ ٚأق ٍٛاسبهِ)
م .43_37
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ٜٚرتتب عً ٢اسبهِ املصنٛض< ضب ٛاغِ احمله ّٛعًَٔ ٘ٝ
غذالت ازباَع األظٖط ٚاملعاٖس األخط ٚ ،٣طز َٔ ٙنٌ
ٚظٝؿٚ ،١قطع َطتبات٘ يف أ ٟدٗ ١ناْتٚ ،عسّ أًٖٝت٘ يًكٝاّ
بأٚ ١ٜظٝؿ ١عُ ،١َٝٛز ١ٜٝٓناْت أ ٚغري ز.١ٜٝٓ
أَا سٝجٝات اسبهِ ،ؾُٝهٔ إػباظٖا ؾُٝا <ًٜٞ
 _3إٔ ايؿٝذ عًٝاّ دعٌ ايؿطٜع ١اإلغالَ ١ٝؾطٜع ١ضٚس١ٝ
ضبه ،١ال عالق ١هلا باسبهِ ٚايتٓؿٝص يف أَٛض ايسْٝا.
ٚقس ضزت اهل ١٦ٝعًٖ ٢صا ايععِ ايبا ٌ بإٔ ايسٜٔ
اإلغالَ ٖٛ ٞإةاع املػًُني عًَ ٢ا دا ٤ب٘ ايٓيب " َٔ
عكا٥سٚ ،عبازاتَٚ ،عاَالت إلقالح أَٛض ايسْٝا ٚاآلخط،٠
ٚإٔ نتاب اهلل تعاىل ٚغٓ ١ضغٛي٘ " ،نالُٖا َؿتٌُ عً٢
أسهاّ نجري ٠يف أَٛض ايسْٝاٚ ،أسهاّ نجري ٠يف أَٛض اآلخط.٠
ٚقايت اهلٚٚ <١٦ٝانض َٔ نالَ٘ _املؤيـ_ إٔ ايؿطٜع١
اإلغالَ ١ٝعٓس ٙؾطٜع ١ضٚس ١ٝضبه ،١دا٤ت يتٓع ِٝايعالق ١بني
اإلْػإ ٚضب٘ ؾكطٚ ،إٔ َا بني ايٓاؽ َٔ املعاَالت ايسْ١ٜٛٝ
ٚتسبري ايؿ ٕٛ٦ايعاَ ١ؾال ؾإٔ يًؿطٜع ١ب٘ٚ ،يٝؼ َٔ َكاقسٖا.
 ٌٖٚيف اغتطاع ١ايؿٝذ إٔ َٜؿِطُطَ ايس ٜٔاإلغالَ ٞؾطط،ٜٔ
ًٜٚػ َ٘ٓ ٞؾطط األسهاّ املتعًك ١بأَٛض ايسْٝاٜٚ ،هطب بآٜات
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ايهتاب ايععٜعٚ ،غٓ ١ضغ ٍٛاهلل" عطض اسبا٥ط؟!
 َٔٚ _4سٝح إْ٘ ظعِ إٔ ايس ٜٔال ميٓع َٔ إٔ دٗاز ايٓيب
" نإ يف غب ٌٝاملًو ،ال يف غب ٌٝايسٚ ،ٜٔال إلبالؽ
ايسع ٠ٛإىل ايعاملني.

ؾكس قاٍ< =ٚ ...ظاٖط أ ١ًٖٚ ٍٚإٔ ازبٗاز ال ٜه ٕٛجملطز
ايسع ٠ٛإىل ايسٚ ،ٜٔال ؼبٌُ ايٓاؽ عً ٢اإلميإ باهلل
ٚضغٛي٘.+
ثِ قاٍ< =ٚ ...إشا نإ " قس زبأ إىل ايكٚ ٠ٛايطٖب،١
ؾصيو ال ٜه ٕٛيف غب ٌٝايسع ٠ٛإىل ايسٚ ٜٔإبالؽ ضغايت٘ إىل
ايعاملنيَٚ ،ا ٜه ٕٛيٓا إٔ ْؿِٗ إال أْ٘ نإ يف غب ٌٝاملًو.+
عً ٢أْ٘ ال ٜكـ عٓس ٖصا اسبس ،بٌ نُا دَٓٛظ إٔ ٜهٕٛ
ازبٗاز يف غب ٌٝاملًو َٔٚ ،ايؿ ٕٛ٦املًه _ ١ٝدٛظ إٔ تهٕٛ
ايعناٚ ٠ازبعٚ ١ٜايػٓاٚ ،ِ٥عب ٛشيو يف غب ٌٝاملًو _أٜهاّ_.
ٚدعٌ نٌ شيو عًٖ ٢صا خاضداّ عٔ سسٚز ضغاي ١ايٓيب"
مل ٜٓعٍ ب٘ ٚسٚ ،ٞمل ٜأَط ب٘ اهلل _تعاىل_.
 _ 3اْعط ضز ٖ ١٦ٝنباض ايعًُا ٤عً ٢نتاب (اإلغالّ ٚأق ٍٛاسبهِ)

م . 43_37
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ٚايؿٝذ عً ٞال ميٓع إٔ ٜكازّ قطٜض آٜات ايهتاب
ايععٜع ،ؾهالّ عٔ قطٜض األسازٜح املعطٚؾٚ ،١ال ميٓع أْ٘
ٜٓهط َعًَٛاّ َٔ ايس ٜٔبايهطٚض.٠
ٚشنطت اهل ١٦ٝاآلٜات ايٛاضز ٠يف ازبٗاز يف غب ٌٝاهللٚ ،اآلٜات
اشباق ١بايعناٚ ،٠تٓع ِٝايكسقاتٚ ،تكػ ِٝايػٓاٖٞٚ ،ِ٥
نجري.)3(٠
 َٔٚ _5سٝح إْ٘ ظعِ إٔ ْعاّ اسبهِ يف عٗس ايٓيب"
نإ َٛنع غُٛض ،أ ٚإبٗاّ ،أ ٚانططاب ،أْ ٚكل،
َٛٚدباّ يًشري.٠
ٚقس ضن ٞيٓؿػ٘ بعس شيو َصٖباّ ٖ ٛقٛي٘< =إمنا ناْت
ٚال ١ٜضبُس "عً ٢املؤَٓني ٚال ١ٜضغاي ١غري َؿٛب ١بؿ٤ٞ
َٔ اسبهِ.+
ٖٚص ٖٞ ٙايططٜك ١اشبطري ٠اييت خطز إيٗٝا ٖٞٚ ،أْ٘ دطز
ايٓيب"َٔ اسبهِ.
َٚا ظعُ٘ ايؿٝذ عًَ ٞكازّ يكطٜض ايكطإٓ ايهط ،ِٜؾكس
ب بِ ۡٱل َح ِّ
ق لِت َۡح ُك َم بَ ۡي َن
قاٍ اهلل _تعاىل_< طإِنَّآ أَنز َۡلنَآ إِلَ ۡي َ
ك ۡٱل ِك َٰتَ َ
 _ 3اْعط املطدع ايػابل م .49_43

13

قراءة يف كتاب (اإلسالو وأصول احلله) للصيخ علي عبدالرازق

ك َّ
ٱللُص ايٓػا ،347 <٤ثِ أٚضزت اهل ١٦ٝآٜات
اس بِ َمآ أَ َر َٰى َ
ٱلنَّ ِ
نجري ٠تتهُٔ َعٓ ٢اآل ١ٜايػابكٚ ،١تٓش ٛعبٖٛا(.)3
 َٔٚ _6سٝح إْ٘ ظعِ إٔ َُٗ ١ايٓيب" ناْت بالغاّ
يًؿطٜع ١صبطزّا عٔ اسبهِ ٚايتٓؿٝص.
ٚي ٛقض ٖصا يهإ ضؾهاّ زبُٝع آٜات األسهاّ ايهجري٠
ايٛاضز ٠يف ايكطإٓ ايهطٚ ،ِٜطبايؿاّ _أٜهاّ_ يكطٜض ايػٓ.١
ثِ أٚضزت اهل ١٦ٝنجرياّ َٔ األسازٜح اييت تٗسّ َعاعِ
املؤيـٚ ،ختُت شيو بكٛهلا< =ؾٌٗ ػبٛظ إٔ ٜكاٍ بعس شيو
يف ضبُس" إٕ عًُ٘ ايػُا ٟٚمل ٜتذاٚظ سسٚز ايبالؽ اجملطز
َٔ نٌ َعاْ ٞايػًطإ ٚإْ٘ مل ٜهًـ إٔ ٜأخص ايٓاؽ مبا
دا ِٖ٤ب٘ٚ ،ال إٔ ؼبًُِٗ عً٘ٝ؟!.)4(+
 َٔٚ _7سٝح إْ٘ أْهط إةاع ايكشاب ١عًٚ ٢دٛب ْكب
اإلَاّٚ ،عً ٢أْ٘ ال بس يألَ ١ممٔ ٜك ّٛبأَطٖا يف ايسٚ ٜٔايسْٝا.
ٚقاٍ< إْ٘ ٜكـ يف شيو يف قـ ةاع ١غري قً َٔ ١ًٝأٌٖ
ايكبًٜ ،١عين بعض اشبٛاضز ٚاألقِ=  ٖٛٚزؾاع ال ٜربَٔ ٘٥
 _ 3اْعط املطدع ايػابل م . 54_49
 _ 4اْعط املطدع ايػابل م . 57_54
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أْ٘ خطز عً ٢اإلةاع املتٛاتط عٓس املػًُنيٚ ،سػب٘ يف
بسعت٘ أْ٘ يف قـ اشبٛاضز ،ال يف قـ ةاٖري املػًُني(.)3
 َٔٚ _8سٝح إْ٘ أْهط إٔ ايكهاٚ ٤ظٝؿ ١ؾطعٚ ،١ٝقاٍ<
إٕ ايص ٜٔشٖبٛا إىل إٔ ايكهاٚ ٤ظٝؿ ١ؾطع ١ٝدعًَ ٙٛتؿطعاّ عٔ
اشبالؾ ،١ؾُٔ أْهط اشبالؾ ١أْهط ايكها.٤
ٚنالَ٘ غري قشٝض= ؾايكها ٤ثابت بايس ٜٔعً ٢نٌ تكسٜط=
متػهاّ باألزي ١ايؿطع ١ٝاييت ال ٜػتطاع ْكهٗا(.)4
 َٔٚ _9سٝح إْ٘ ظعِ إٔ سه ١َٛأب ٞبهطٚ ،اشبًؿا٤
ايطاؾس َٔ ٜٔبعس_ ٙضن ٞاهلل عِٓٗ_ ناْت ال ز.١ٜٝٓ
ٚزؾاعُ ايؿٝذ عً ٞبإٔ ايصٜ ٟككس َٔ ٙإٔ ظعاَ ١أب ٞبهط
ال ز ١ٜٝٓأْٗا ال تػتٓس عًٚ ٢سٚ ،ٞال إىل ضغايَ _ ١هشوْ
َٛقعْ يف األغـ= ؾإٕ أسساّ ال ٜت ِٖٛإٔ أبا بهط÷ نإ ْبٝاّ
ٜٛس ٢إي ٘ٝستُٜ ٢عٓ ٢ايؿٝذ عً ٞبسؾع ٖصا ايت.ِٖٛ
يكس باٜع أبا بهط ÷ ةاٖري ايكشاب َٔ ١أْكاض َٗٚادطٜٔ
عً ٢أْ٘ ايكا ِ٥بأَط ايس ٜٔيف ٖص ٙاألَ ١بعس ْبٗٝا ضبُس".
 _ 3اْعط املطدع ايػابل م . 59_57
 _ 4اْعط املطدع ايػابل م . 64_59
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ٚإٕ َا ٚقِ ب٘ ايؿٝذ عً ٞأبا بهط÷ َٔ إٔ سهَٛت٘ ال
ز ١ٜٝٓمل ِ ُٜكسِّٔ عًَ ٢جً٘ أسس َٔ املػًُني= ؾاهلل سػب٘ٚ ،يهٔ
ايصٜ ٟطعٔ يف َكاّ ايٓبٜ ٠ٛػٌٗ عً ٘ٝنجرياّ إٔ ٜطعٔ يف َكاّ أبٞ
بهط ٚإخٛاْ٘ اشبًؿا ٤ايطاؾس_ ٜٔضن ٞاهلل عِٓٗ أةعني_(.)3

ٖص ٙخالق ١اسبٝجٝات اييت بٓت عًٗٝا ٖ ١٦ٝنباض ايعًُا٤
سهُٗا ايػايـ ايصنط(.)4
ٚعً ٢نٌ ساٍ ؾإٕ ايهتاب يكَٚ ٞا ظاٍ ًٜك ٞايػدط
ٚايطز َٔ أٌٖ ايعًِ ٚايؿهٌ.
بٌ إٕ عً ٞعبسايطاظم ْؿػ٘ عٓسَا عطض عً ٘ٝقبٌ ٚؾات٘
عاّ  ّ3;88إعاز ٠بع ايهتاب َط ٠أخط _ ٣ضؾض( ،)5نُا
أْ٘ مل ؼبا ٍٚايطز عًَٓ ٢تكسٚ ٜ٘خك.َ٘ٛ
 _ 3اْعط املطدع ايػابل م . 64_63
 _ 4اْعــط املطدــع ايػــابل م ٚ ،68_37اْعــط اإلَاَــ ١ايععُــ،٢
مٚ ،95_93ايجبـــات ٚايؿـــُ ٍٛيف ايؿـــطٜع ١اإلغـــالَ ١ٝز .عابـــس
ايػؿٝاْْ ،ٞؿط ٚتٛظٜع َهتب ١املٓاضَ ،٠هـ ١املهطَـ ،١طٖ364: ،3ــ _
 ،ّ3;::م. 4;5_4;4
 _ 5غري إٔ ايهتاب ٜعاز بع٘ بني ايؿٚ ١ٓٝاألخطَٗٓٚ ،٣ا ايطبع١
اييت قسّ هلا ابٔ أخ <٘ٝايػؿري ممسٚح بٔ َكطؿ ٢عبسايطاظم .
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إشلاالت يف ىسبة اللتاب ملؤلفه ،وقياعته به

َطت إؾاضات إىل ايتؿهٝو يف ْػب ١نتاب (اإلغالّ
ٚأق ٍٛاسبهِ) يًؿٝذ عً ٞعبسايطاظمٚ ،ؾُٝا َ ًٜٞعٜس بػط
ٚإٜهاح يٓػب ١ايهتاب إيَٚ ،٘ٝس ٣قٓاعت٘ ٚمتػه٘ باآلضا ٤اييت
أٚضزٖا ؾ ،٘ٝخكٛقاّ يف َػأي ١ن ٕٛاإلغالّ ناملػٝشَٔ ١ٝ
دٗ ١أْ٘ عالق ١ضٚس ١ٝبني ايعبس ٚضب٘ ؾشػب.
ٚغٝتبني شيو َٔ خالٍ املٛاقـ ايجالث ١ايتايٚ ،١ٝايؿكط٠
اييت تً<ٔٗٝ
املٛقـ األَ ٖٛ <ٍٚا أٚضز ٙايسنتٛض صباٖس تٛؾٝل ازبٓسٟ
َؤضر األظٖطٚ ،عه ٛازبُع ١ٝايعطب ١ٝايتاضؽب ١ٝايعطب١ٝ
اإلغالَ َٔ ١ٝإٔ نتاب (اإلغالّ ٚأق ٍٛاسبهِ) يٝؼ َٔ
تأيٝـ عً ٞعبسايطاظمٚ ،إمنا ٖ َٔ ٛتأيٝـ ٘ سػني.
سٝح شنط شيو ايسنتٛض صباٖس عٔ ايؿٝذ أمحس إزضٜؼ
ٚن ٌٝزبٓ ١ايكب ٍٛباألظٖطٚ ،شيو يف احملانط ٠اييت أيكاٖا
ايسنتٛض صباٖس يف (ًَتك ٢اإلَاّ ضبُس اشبهط سػني) يف َس١ٜٓ
(بػهط )٠بازبعا٥ط يف زٜػُرب .ّ4449
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ٚإيٝو ْلٖ نالّ ايسنتٛض صباٖس بٔطُ ِٛئ٘ٔ= سٝح ٜك ٍٛيف ؾكط٠
َٔ ؾكطات ضبانطت٘ املـصنٛضٚ_ ٠عٓـٛإ تًـو ايؿكـطَ( <٠عـاضى
ايؿٝذ ضبُس اشبهط سػني األزبٚ ١ٝايؿهطَ _)١ٜا ْكـ٘< =أيػـ٢
َكطؿ ٢نُاٍ أتاتٛضى اشبالؾ ١اإلغالَ ١ٝغٖٓ3544 ١ـ(.)3
ٚقس أثاض ٖـصا ايكـطاض نـذ ١نـرب ٣يف ايعـامل اإلغــالَ=ٞ
ؾعكست املؤمتطاتٚ ،نتبت املكاالت املعاضنـ ١يًتؿــٗري بٗـصا
اإليػا ٤ايصٜ ٟتعاضض َع أٖـٌ ايػـٓٓٚ ١ازبُاع.١
ٚقس نإ املًو ؾؤاز × ًَوُ َكط َـٔ أنـرب املعاضنـني
هلصا ايكطاض= ألْـ٘ نـإ ٜػـع ٢يتـٛيِّ ٞخالؾـ ١املػـًُني= ملـا يف
شيو َٔ َهاغب َازٚ ١ٜأزبٚ ١ٝغٝاغ.١ٝ
ٚقــاّ أْكــاض املًــو ؾــؤاز برتٜٚــر ٖــص ٙايؿهــط ٠بٛغــاٌ٥
عسٜسٚ ،٠يف خهِ ٖصا اشبالف ايؿسٜس بني املٓا٥ٚني يًًُـو
ؾؤازٚ ،املٛاؾكني يـ٘ٚ ،املـساؾعني عـٔ ٖـص ٙايؿهـط _ ٠أقــسض
ايؿـٝذ عً ٞعبس ايطاظم أسـسُ عًُا ٤األظٖط نتابـ( ١اإلغـالّ
ٚأق ٍٛاسبهِ) غٓ.ّ3;47 ١
يف اسبكٝك <١إٔ ايؿـٝذ عًـ ٞعبـس ايـطاظم ×ٖٚ ،ـَ ٛـٔ
ٖ _3هصا يف األقٌ ٚايكٛاب ٖ3564ـ _ . ّ3;46
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بٝت عًِ قس ِٜيف قط ١ٜأب ٛدطز ايتابع ١حملاؾع ١املٓٝـا يف َكـط،
ٖٚــصا ايطدــٌ قــس ٖٚبــ٘ أبــَ ٙٛــع ثالثــَ ١ــٔ إخٛتــ٘ يألظٖــط
ايؿطٜـ َٔ ٖٛٚ ،بٝت أثطٜا ،٤بٝتِٗ َؿتٛح يعابط ٟايػـب،ٌٝ
ٚال ٜصٖب أ ٟقاقس يكسق ١أ ٚيطًب ١ؾريدع خا٥باّ.)3(+
ٜٚــطزف ايــسنتٛض تٛؾٝــل قــا٥الّ< يف ســسٜح يــَ ٞــع املطســّٛ
ايؿٝذ أمحس إزضٜؼ ٚن ٌٔٝزبٓ ١ايؿت ٣ٛباألظٖط ،عٓسَا قًت ي٘<
عٓسْا ْس ٠ٚغـساّ ،أ ٚبعـس غـس يف اجملًـؼ األعًـ ٢يًجكاؾـ ١مبٓاغـب١
َطٚض غـبعني غـٓ ١عًـ ٢نتـاب (يف ايؿـعط ازبـاًٖٚ )4( )ٞذبـسثٓا
بؿإٔ نتاب (اإلغالّ ٚأق ٍٛاسبهِ) قاٍ< ٜا بـين! ٖـصا ايهتـاب
يٝؼ يًؿٝذ عً ٞعبس ايطاظمٚ ،يهٓ٘ يط٘ سػـني ،أنـاؾ٘ إيٝـ٘=
يٝأخص ب٘ ؾٗط.٠
ٚنإ بٚ ٘ٓٝبني ٘ سػـني عالقـَ ْ١ـا َـٔ ايٓػـب أ ٚايكطابـ=١
ؾدذٌ ايطدـٌ ،نـإ ضدـالّ ٝبـاّ دـساّ ،مل ٜؿـأ إٔ ُٜشـطز ـ٘
سػني ،بطغِ إٔ ٖ ١٦ٝنباض ايعًُا ٤ادتُعتٚ ،ضبـت امسـ٘ َـٔ
غذالت األظٖطٚ ،أخطدت٘ َٔ ظَطتٗا.
 _3اإلَاّ ضبُس اشبهط سػني ٚإقالح اجملتُع اإلغالَ ٞم. 84_83
 ٖٛ _4نتاب يط٘ سػنيٚ ،قس أسسخ نذ ١نرب ٣ال تكٌ عٔ تًو
ايهذ ١يهتاب (اإلغالّ ٚأق ٍٛاسبهِ) .

21

قراءة يف كتاب (اإلسالو وأصول احلله) للصيخ علي عبدالرازق

قًت يًؿـٝذ أمحس إزضٜـؼ< َا ايصَ ٟعطٖؾـو؟ قـاٍ< نٓـت
ٚاععاّ هلصا املطنع يف ضباؾع ١املٓٝا _َطنـع ٜتبـع بـين َـعاض_ ٚبـين
َعاض بًس ٠بٗا ايعسٜس َـٔ ايكـشاب ،١قـشاب ١ضغـ ٍٛاهلل ايـصٜٔ
اغتؿــٗسٚا باملعــاضى ،ايــص ٜٔقــاسبٛا عُــط ٚبــٔ ايعــام يف
ايؿتٛسات اإلغالَ.١ٝ
بًس ٠أب ٛدطز ٖص ٙبًس ٠عً ٞعبس ايطاظمٚ ،آ ٍُ عبس ايـطاظم
بٝت نط ،ِٜايؿٝذ أمحس إزضٜؼ شٖب إىل ٖصا ايبٝـتٚ ،نـإ
ٚاععاّ يًُطنع ،شٖب يٝتػصٖٓ ٣اىٚ ،يٝبٝت.
ٚعٓسَا اْتكـ ايًٚ ٌٝأضاز ايطدٌ إٔ ٜصٖب إىل اسبُاّ،
ٚدس ايؿٝذ عً ٞعبسايطاظم ٜبهٚ ،ٞايـسَٛع تُبًـٌ سبٝتـ٘ يف
دٛف ايًُٜ ،ٌٝكًٓ ٞيف دٛف ايًٚ ٌٝايٓاؽُ ْٝـاّٚ ،ايـسَٛع
تبًٌ سبٝت٘ ،قاٍ ي٘< ٜا َٛالْا! ٚملاشا نتبت ٖصا ايهتاب؟ قاٍ<
ٜا ابين! ٖصا ايهتاب _ ٚاهلل _ يٝـؼ يٚ ،ٞيهٓ٘ يط٘ سػــني،
أناؾ٘ إي =ٖٞيؿ َٔ ٤ٞايكطاب ،١أ ٚؾ َٔ ٤ٞاملكاٖط ،٠آلخـص
ب٘ ؾٗطٖٚ ،٠صا ايهتاب يٝؼ ي.ٞ
قاٍ< ملاشا مل تتربأ َٔ ٖصا ايهتاب؟ قاٍ< َا أضزت إٔ أُسطز
٘ سػنيٚ ،ذبٌُٖ ايطدٌُ َا سسخ ي٘ٚ ،أْا اي ّٛٝغـعٝس.
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ٖــصا َــا أعنــس عًٝــ٘ خبكــٛم نتــاب (اإلغــالّ ٚأقــٍٛ
اسبهِ).)3( +
ٜٛٚاقٌ ايسنتٛض صباٖس تٛؾٝل نالَ٘ ،ؾٝكـ= <ٍٛيف ْـس ٠ٚـ٘
سػــني يف اجملًــؼ األعًــ ٢يًجكاؾــ ١قُــت مبساخًــٚ ،١قًــت ٖــصا
ايهــالّ ،ؾػهــب عًــ ٖٞايــسنتٛض دــابط عكــؿٛضٖٚ ،ــَ ٛــٔ
ايعًُِاْٝني املعطٚؾني يف َكط.
ٚيهٔ ٖ ٛال ٜعطف اسبكا٥لٚ ،عٓسَا قًت ٖصا ايهالّ قاّ
ٚثاض ٚغهبٚ ،قاٍ< ٖصا ايهالّ غري قشٝض= ألْ٘ يـ ٛنـإ
قشٝشاّ يٛقـ يف ٚد٘ ٖ ١٦ٝنباض ايعًُا ٤ايص ٜٔأخطدَ ٙٛـٔ
ظَطتِٗ.
ؾكًت< اشٖبٛا إىل ايؿـٝذ أمحـس إزضٜـؼٚ ،ايكـشؿٕٛٝ
دبُعٛا سٛي =ٞألٕ ٖـصا ايهـالّ دسٜـس بعـس َـطٚض أنجـط َـٔ
غبعني غٓ ١عًٖ ٢صا ايهتاب.
ٚشٖبٛا إىل ايؿـٝذ أمحـس إزضٜـؼٚ ،أنـس هلـِ َـا قًتـ٘،
ْٚؿط شيو يف ايكشـ.
ٖصا خبكٛم (اإلغالّ ٚأق ٍٛاسبهِ) ٚقس عاضنـ٘ َٛالْـا
 _ 3املطدع ايػابل م . 85_83
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ٚؾٝدٓا ازبًٝـٌ ايؿـٝذ اشبهـط سػـني ،عـاضض ٖـصا ايهتـاب،
ؾأُعذب ب٘ املًو ؾؤاز= ألْ٘ نإ ٜطٜس إٔ ٜه ٕٛخًٝؿ ١يًُػًُني.
نتاب (اإلغالّ ٚأق ٍٛاسبهِ) ٜك ٍٛؾ ٘ ٘ٝسػـني= ألْـ٘
يٝؼ يعً ٞعبسايطاظمٜ ،ك <ٍٛإٕ اسبهَٛات اسبسٜجـ ١ال ذبتـاز
إىل اشبالؾٚ ،١اشبالؾ ١يٝػـت نـطٚضٚ ،١ٜيٝػـت َٔ ايسٜــٔ،
ٖصا نـالّ ٘ سػـني ٖٛٚ ،نـالّ املػتؿطقني.)3(+
ؾٗصا خالقَ ١ا أٚضز ٙايسنتٛض صباٖس تٛؾٝل.

املٛقـ ايجاَْ ٖٛٚ <ٞا أٚضز ٙايسنتٛض ضبُس ضدب ايبَٞٛٝ
يف نتاب٘ (َٔ أعالّ ايعكط) ٚشيـو يف تطةتـ٘ يًؿـٝذ عًـٞ
عبسايطاظم= سٝح تهًِ عًـ ٢ؾـَ ٤ٞـٔ غـريت٘ٚ ،قـؿات٘،
ٚيكا٥ــ٘ بــ٘ بعــس إٔ ًــب ايؿــٝذ عًــَ ٞكابًتــ٘ ،بعــس قطا٤تــ٘
يهتاب ايب( َٞٛٝاألزب األْسيػ ٞبني ايتأثط ٚايتأثري).
ٜكــ ٍٛايــسنتٛض ايبٝــ= <َٞٛقــابًين ايطدــٌ ايهــط ِٜبٗــسٕ٤ٚ
باغِٚ ،ؾُٗتُ َٔ سسٜج٘ أْ٘ قطأ نتاب َٔ ٞأيؿ٘ إىل ٜاٚ ،٘٥قـس
غأٍ عٔ ْكاط ؾت ،٢ؾأدبت٘ عٓٗا نُا أغتطٝعٚ ،نإ اسبـسٜح
ٜتذ٘ يف أنجطٚ ٙدٗ ١األزب اشبـايل ،ؾطأٜـتُ إٔ أعـسٍ بـ٘ إىل
 _ 3املطدع ايػابل م . 96_85
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َباسح ايتؿطٜع ،ؾكًت< يكس ٚقـع يف ٜـس ٟنتـاب (اإلةـاع)
ٚقطأتُ٘ باٖتُـاّ ،ثـِ عًُـت إٔ األغـتاش األنـرب ايؿـٝذ ضبُـٛز
ؾــًتٛت قــس َعكٖــب عًٝــ٘ ،ؾٓــاقـ أَــٛضاّ دٖٛطٜــ ،١تتعًــل
مبباسج٘ٚ ،اختالفُ األغاتص ٠ايهباض َتٛقـع َٓتعـط= ؾٗـٌ قـطأتَ
َا نتب األغتاش ؾًتٛت؟.
ؾكاٍ األغتاش< إٕ ايؿٝذ ضبُٛز ؾًتٛت َٔ أعع أقـسقا،ٞ٥
ٚتطدع َعطؾيت ب٘ إىل أنجط َٔ ثالثني عاَّا ٚي٘ ضأ ُٜ٘اسبـطٚ ،قـس
ْاقـ آضا ٞ٥بـس ٕٚإٔ ٜؿـري إىل امسـٚ ،ٞنأْـ٘ ضأ ٣إٔ تهـٕٛ
املٛنٛعٚ ١ٝسسٖا َٓٗذاّ ًُِ ٜتَعَّٚ ،قـس قابًتُـ٘ بعـس ظٗـٛض نتابـ٘
عسَ ٠طات يف دًػات صبُع ايًػ ١ايعطبٝـٚ ،١ذبـسثٓا يف َػـاٌ٥
نجريٚ ،٠يهٓ٘ مل ٜؿط إىل ؾ ٤ٞمما نتب يف سسٜج٘ َعـ =ٞؾـآثطت
أال أؾاذب٘ ستـٜ ٢بـسأٚ ،قـس محـستُ يـ٘ غـًٛن٘ ايعًُـ =ٞألْـ٘
اسرتّ ايطأ ٟاملعاضضْٚ ،اقؿ٘ يف سسٚز األزب ٚايًٝاق.١
ٚي ٛغـًو املعاضنـَ ٕٛعـَ ٞػـًو األغـتاش ؾـًتٛت ملـا
قازؾتُ نجرياّ َٔ ايعكبات.)3(+
ثــِ ٜعًــل ايــسنتٛض ايبٝــ َٞٛعًــٖ ٢ــصا ايهــالّ ،ؾٝكــ<ٍٛ
 َٔ _ 3أعالّ ايعكط م. 548
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=أزضنــت َــٔ ســسٜح األغــتاش ،أْــ٘ ٜؿــري إىل املعطنــ ١ايهــرب٣
س ٍٛنتاب٘ (اإلغالّ ٚأقـ ٍٛاسبهـِ) إش ضأ ٣األغـتاش ضأٜـاّ مل
ُٜٛؾٓل يف ذبكٝك٘= ؾكابً٘ ازبُٗٛض بكدب َا٥رٚ ،اْـسؾع بعـض
ايهتاب إىل َٗاة ٕ١تتعًل بؿدل ايهاتب ال ضأ ،ٜ٘ؾكًـتُ يف
أزب< إٕ َا شٖب إي ٘ٝنتابُو عٔ اإلغالّ ٚأق ٍٛاسبهِ سـني
قطضتَ إٔ اإلغالّ قً ْ١ضٚس ١ٝبني ايعبس ٚضبـ٘ٚ ،يـٝؼ زغـتٛضَ
َعاًَٚ ١تؿطٜع نإ َٔ اشبطٛض ٠حبٝح ال ػبٛظ ايػهٛت عٓ٘!
قًتُ ٖصا ٚأْـا أخؿـ ٢إٔ أُ ِغهٔـبَ األغـتاش؟ ٚقـس قـابًين
َكابً ١نطميٚ ،١يهٓـ٘ غـأٍ يف ٖـس <٤ٚأتكـ <ٍُٛإْـ ٞقًـت إٕ
اإلغالّ قـً ١ضٚسٝـ ١ؾكـط؟ مل أقـٌ ٖـصاٚ ،قـس أٚنـشتُ
َككس ٟيف َكإٍ قطٜض ْؿطت٘ مبذً( ١ضغاي ١اإلغالّ) ايـيت
ناْت تكسضٖا ةاع ١ايتكطٜب ،ضزاّ عًـ ٢األغـتاش ايـسنتٛض
أمحس أَني سني قاٍ إٕ ٖص ٖٞ ٙؾهطت.)3(+!ٞ
ثِ ٜعًل ايسنتٛض ايب َٞٛٝعً ٢ق ٍٛايؿٝذ عًـ ،ٞقـا٥الّ<
=نإ َا قاي٘ األغتاش يَ ٞؿادأ ٠ي!ٞ
ؾأْا أعطف أْ٘ قطض إٔ اإلغالّ قً ١ضٚس ١ٝؾكطَٚ ،ا قاَت
 _ 3املطدع ايػابل م . 549
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ايؿطقع ١ايكاخب ١إال َٔ دطاٖ ٤صا ايكٚ ،ٍٛإٔ ايص ٜٔعاضنـٙٛ
يف نتب َػتكً َٔ ١أَجاٍ ايؿٝذ ضبُس خبٝـت املطٝعـٚ ،ٞضبُـس
اشبهط سػنيٚ ،ضبُس ايطاٖط عاؾٛض _ قس ٚدٗـٛا اهلـسفَ إىل
إبطاٍ ٖصا ايععِ= ؾٌٗ ٜه ٕٛاألغتاش قس ضدع عـٔ َٛقؿـ٘ بعـس
غـٓٛات ضادـع ؾٗٝـا ْؿػـ٘ٚ ،قـطأ َـا نتـب َعاضنـ ٙٛبإَعـإ=
ؾكشض ايطأٚ ،ٟعاز إىل ايكٛاب؟!
يكس قَُٖ ُِتُ إٔ أضادع َكاٍ األغـتاشٚ ،اضذبـتُ نـجرياّ هلـصا
ايٓبأ ازبسٜس.
ٚاْتكٌَ اسبسٜح إىل ؾذ ٕٛأخـط ٣أيــَُُِِٓا ؾٗٝـا مبؤيؿـاتٔ
ؾــكٝك٘ األغــتاش األنــرب َكــطؿ ٢عبــسايطاظمٚ ،قــساقات٘
املدتًؿ ١يهباض املؿهطٚ ٜٔايؿعطا ٤يف ٖصا ايعكط ،ثـِ شنٓـطتُ
األغــتاش مبشانــط ٠دٝــس ٠أيكاٖــا عــٔ ايتذسٜــس يف ايبالغــ١
ايعطبْٚ ،١ٝؿطٖا مبذً( ١اهلالٍ) ؾَطاعَين إٔ أدسَْ ٙػَٗٝا نـٌ
ايٓػــٝإٚ ،قــس ً ـبَ َــين إٔ أسهــط صبًــ( ١اهلــالٍ) ايــيت
أؾطت إيٗٝا= يريَ ٣ا قاٍ.)3(+
ثِ ٜك ٍٛايب َٞٛٝيف ؾكطَ ٠ـٔ تًـو ايرتةـ ١عٓٛاْٗـا (ذبكٝـل
 _ 3املطدع ايػابل م . 54:_549
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ٚزضاغٚ )١أضاز َٓٗا إٔ ٜكـ عً ٢سكٝك ١األَط ايص ٟزاض بٚ ٘ٓٝبني
ايؿٝذ عً ٞخبكٛم َػأي ١اسبهِ يف اإلغالّٜ ،ك ٍٛايبٝـ<َٞٛ
=ادبٗت َٔ ؾٛض ٟإىل ايبشح عٔ أعساز صبًـ( ١ضغـاي ١اإلغـالّ)
ٚناْت ََُٗٓ ّ١قعب =١ألٕ األعساز نجريٚ ،٠ايطدٌ مل ؼبـسز تـاضٜذ
ايكسٚض ؾريٜض ايباسح= إش ال ٜصنط ،ٙثـِ نـإ َـٔ تٛؾٝـل اهلل إٔ
ٚدستُ َا أضٜس يف عسزَ ٜٔـتالسكني (ُٖـا ايعـسز ايجـاْٚ ٞايعـسز
ايجايح َٔ ايػٓ ١ايجايج )١أبطٜٛٚ ،3;73 ٌٜي ٛٝغـٓ =3;73 ١ألٕ
اجملً ١ؾكً ١ٝتكسض نٌ ثالث ١أؾٗطٚ ،يف ايعسز ايجاْ( ٞم)368
ٚدستُ َكاالّ يًسنتٛض أمحس أَني ذبت عٓٛإ (االدتٗـاز يف ْعـط
اإلغالّ) ٜك ٍٛيف َطًعـ٘< (نٓـت أدبـازٍ يف ايؿـٗط املانـَ ٞـع
َعاي ٞاألغتاش عً ٞعبسايطاظم باؾاٚ ،نٓا ْتعطضُ ساٍ املػًُني
َٚا ٚقًٛا إي َٔ ٘ٝةٛز ،ؾكاٍ< (إٕ زٚا َ٤شيو إٔ ْطدعَ إىل َا
ْؿطتُ٘ قسمياّ َٔ إٔ ضغاي ١اإلغالّ ضٚساْ ١ٝؾكطٚ ،يٓا اسبـل ؾُٝـا
عسا شيو َٔ َػاَٚ ٌ٥ؿانٌ).

ؾكًت< (إٕ ضأ ٜٞإٔ ضغاي ١اإلغالّ أٚغع َٔ شيو= ؾٗٞ
ضٚساَْٚ ْ١ٝازَ ١ٜعاّ ،بسيَ ٌٝا ٚضز يف ايكطإٓ َٔ ْعـاّ ايبٝـع
ٚايؿطاٚ ،٤اإلداضٚ ،٠املعاَالت املايٝـَٚ ،١ػـا ٌ٥األسـٛاٍ
ايؿدك َٔ ١ٝظٚاز  ٚالم ٚعب ٛشيو).
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ثِ قسضَ ايعسز ايجايح ؼبُـٌُ َكـاالّ ذبـت عٓـٛإ (االدتٗـاز يف
ْعط اإلغالّ م )468بكًِ األغتاش عً ٞعبسايطاظم باؾا ،قاٍ ؾ٘ٝ
بعس إٔ ْكٌ عباض ٠ايسنتٛض أمحس أَني< (ٚقؿتِ أَـاّ ْـاظط ٟنًُـُ١
ضغاي ١اإلغالّ ضٚساْ ١ٝؾكطٚ ،مل تؿأِ إٔ متط َٔ غري إٔ تجري شنط٣
قك ١قسمي ١هلص ٙايهًَُ ١ع =ٞؾكس ظعِ ايطاعٓ ٕٛايـص ٜٔدعًـٛا يف
قًــٛبِٗ اسبُٓٝــ٦َٜٛ ١ــص أْــين يف شيــو ايبشــح قــس دعًــت ايؿــطٜع١
اإلغالَ ١ٝؾطٜع ّ١ضٚساْ ١ٝضبهٚ ،١ضتٓبٛا عً ٢شيو َا ٓٛعت هلِ
أْؿػِٗ إٔ ٜؿعًٛا.

أَا أْا ؾكس ضززتُ شيـو عًـٚ ،ِٗٝقًـتُ هلـِ ٦َٜٛـص قـازقاّ
ٚطبًكاّ< إْين مل أقٌِ شيو ال يف ٖصا ايهتاب ٚال يف غري.ٙ
ٚأغٛم ٖصا اسبـسٜح= يٝـصنطَ األغـتاش ايهاتـب ايهـبري( )3إٔ
ؾهط ٠ضٚساْٝـ ١اإلغـالّ مل تهـٔ يـ ٞضأٜـاّ ٜـْ ّٛؿـطتُ ايبشـح
املؿــاض إيٝــ٘ٚ ،أْــ ٞضؾهــت ٦َٜٛــص ضؾهـاّ باتـاّ إٔ ٜهــ ٕٛشيــو
ضأ =ٜٞؾُا ٜٓبػ ٞإٔ أعٛزَ اي ّٛٝؾأق ٍٛإْـين أزعـ ٛإىل إٔ ْطدـع
إىل َا ْؿطتُ٘ قسميّا َٔ إٔ ضغاي ١اإلغالّ ضٚساْ ١ٝؾكط).)4(+
ثِ ٜك ٍٛايسنتٛض ايبَ َٞٛٝعًكاّ عً ٢ايهالّ ايػـابل< =ٖـصا
ٜ _ 3عين ايسنتٛض أمحس أَني .
 _ 4املطدع ايػابل م . 54;_54:
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َا قاي٘ األغـتاش ضزاّ عًـ ٢ايـسنتٛض أمحـس أَـنيٖٚ ،ـ ٛممـا أثـاض
زٖؿيت= ألْ ٞأعطف أْ٘ قاٍ ٖصا ايهـالّ مبهـُ ْ٘ٛإٕ مل ٜهـٔ
بًؿع٘ٚ ،ي ٛنإ ٜٓهط نًُـ( ١ضٚساْٝـ )١ؾـإٕ َازتٗـا قـطؼب ١يف
نتاب٘= سٝح ٜك( ٍٛم; _ 8ايطبعـ ١األٚىل)< (ٚالٜـ ١ايطغـٍٛ
عًــ ٢قَٛــ٘ ٚال ٜـ ْ ١ضٚسٝــَٓ ١ؿــؤٖا إميــإ ايكًــبٚ ،خهــٛعُ٘
خهٛعاّ تاَاّ ٜتبع٘ خهٛع ازبػِٚٚ ،ال ١ٜاسبانِ ٚالٜـ َْ ١ازٜـ١
تعتُــس عًــ ٢إخهــاع ازبػــِ َــٔ غــري إٔ ٜهــ ٕٛيــ٘ بــايكًٛب
اتكاٍ ،تًو ٚالٖ ١ٜسا ١ٜإىل اهللٚ ،إضؾازٕ إيٝـٖ٘ٚ ،ـصٚ ٙالٜـُ١
تسبريٕ يكاحل اسبٝاٚ ٠عُاض األضض ،تًو يًسٖٚ ،ٜٔص ٙيًسْٝا،
تًــو هللٖٚ ،ــص ٙيًٓــاؽ ،تًــو ظعاَ ـ ْ١زٜٝٓــٖٚ ،١ــص ٙظعاَ ـْ١
غٝاغٜٚ ،١ٝا بُعسَا بني ايػٝاغٚ ١ايس.)ٜٔ
ثــِ ٜكــ ٍٛاألغــتاش عًــ ٞعبــسايطاظم (مَ 9:ــٔ ايطبعــ١
األٚىل)< (ٚايسْٝا َٔ أٚهلـا إىل آخطٖـاٚ ،ةٝـع َـا ؾٗٝـا َـٔ
أغطاضٕ ٚغاٜاتٕ أٖ ٕٛعً ٢اهلل َٔ إٔ ٜك ِٝعًـ ٢تـسبريٖا غـري
َــا ضنٓــب ؾٓٝــا َــٔ عكــٚ ،ٍٛسباْــا َــٔ عٛا ـــ ٚؾــٗٛات،
ٚعًُٖٓا َٔ أمساَٚ ٤ػُٝات ٖٞ ،أٖ ُٕٛعً ٢اهلل َٔ إٔ ٜبعح
هلا ضغٛالّٚ ،أٖ ُٕٛعٓس ضغٌ اهلل َٔ إٔ ٜؿتػًٛا بٗـا ٜٓٚكـبٛا
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يتسبريٖا).)3(+
ؾٗصا ٖ ٛخالقَ ١ا زاض بني ايسنتٛض ايبٚ َٞٛٝايؿـٝذ عًـٞ
عبسايطاظمًٜٚ ،شغ ؾَ ٘ٝس ٣انططاب ايؿٝذ عً ٞيف ضأَٔ ٜ٘
إٔ ضغاي ١اإلغالّ ضٚس ،١ٝأ ٚأْٗا ؾاًَ.١
املٛقـ ايجايح< َ ٖٛٚا شنط ٙاألغتاش أْٛض ازبٓس ٟيف نتاب٘<
(إعاز ٠ايٓعط يف نتابات ايعكطٜني يف ن ٤ٛاإلغالّ).
ال قـاٍ ؾٝـ٘< (ايؿكـٌ
سٝح عكس× يف شيو ايهتاب ؾكـ ّ
اشباَؼ< نتاب اإلغالّ ٚأق ٍٛاسبهِ يٝؼ َٔ تأيٝـ عًـٞ
عبسايطاظم بٌ َٔ تأيٝـ َطدًٛٝخ) (.)4
ٜك ٍٛاألغتاش ازبٓس ٟبعس َكسَ ١قطض ؾٗٝـا إٔ اإلغـالّ زٜـٔ
ٚزٚيــٚ ١يــٝؼ زٜٓــّا ضٚسٝــّا ؾشػــب< =َــا شٖــب إيٝــ٘ عًــٞ
عبسايطاظم عـاّ  ّ3;47مل ٜهـٔ َـٔ اإلغـالّ يف ؾـٚ ،٤ٞمل
ٜهــٔ عًــ ٞعبــسايطاظم ْؿػــ٘ إَاَـاّ صبتٗــساّٚ ،إمنــا نــإ قانــٝاّ
ؾطعٝاّ تًكؿت٘ ق ٣ٛايتػطٜب ،ؾاقطٓعت٘ ذبت اغـِ (ايتذسٜـس)
ٚزع ٞعً ٞعبسايطاظم إىل يٓسٕ= سبهـٛض سًكـات االغتؿـطام
 _ 3املطدع ايػابل م ;. 534_54
 _ 4إعاز ٠ايٓعط يف نتابات ايعكطٜني يف ن ٤ٛاإلغالّ م. 77
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اييت تطِّٚز يألؾهاض املعاضن ١سبكٝك ١اإلغالّٖٚ ،سّ َكَٛات٘.
ٚأُٖسٖ ٟـصا ايهتـاب ايـصٚ ٟنـع عًٝـ٘ امسـ٘ َرتةـاّ إىل
ايًػ ١ايعطبً ٚ ،١ٝب إي ٘ٝإٔ ٜهٝـ إىل َازت٘ بعض ايٓكٛم
ايعطب ١ٝاييت ٜػتطٝع اقتباغٗا َٔ نتب األزب.
أَـــا ايهتـــاب ْؿػـــ٘ ؾهـــإ َـــٔ تـــأيٝـ قــعّ َـــٔ أقـ ـعاّ
االغتؿطامٚ ،زاٖ َٔ ١ٝضدـاٍ ايكـٗٚ ١ْٝٛٝايٛٗٝزٜـ ١ايعاملٝـ،١
ٖــَ( ٛطدًٝــٛخ) ايــص ٟتكهــ ٞايكــسف إٔ ٜهــ ٕٛقــاسب
األقٌ ايصْ ٟكٌ عٓ٘ ـ٘ سػـني حبجـ٘ عـٔ (ايؿـعط ازبـاًٖ)ٞ
ٚايص ٟأ ًل عً ٘ٝضبُٛز ضبُس ؾانط (ساؾ ١ٝـ٘ سػـني عًـ٢
حبــح َطدًٝــٛخ) ٚميهــٔ إٔ ْطًــل اآلٕ اغــِ (ساؾــ ١ٝعًــٞ
عبسايطاظم عً ٢حبح َطدًٛٝخ).)3( +
ٜٚكــطض بعــس شيــو إٔ =قــ ٣ٛايتػطٜــب ال تــعاٍ تعٝــس ْؿــطٙ
 ٚبع٘ َـع َكـسَات نـاؾٜ ١ٝهتبٗـا نتـاب َهـًً ٕٛؾـعٛبٕٛٝ
ؽبسع ٕٛايٓاؽ بأيكابِٗ ٚأمسا ِٖٚ ،ِٗ٥ػبس ٕٚيف ٖص ٙايؿـرت٠
اييت ٜطتؿع ؾٗٝا قٛت تطبٝل ايؿطٜع ١اإلغالَٚ ،١ٝايسع ٠ٛإىل
ايٛسس ٠اإلغالََٓ _ ١ٝاغب ١يٓؿح ٖص ٙايػَُ ّٛط ٠أخط.٣
 _ 3املطدع ايػابل م . 78_77
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ٚيــٔ ػبــس ِٜٗشيــو ْؿع ـاّ= ؾــإٕ نًُــ ١اسبــل غــٛف تعًــٛ
ٚتٓتؿطٚ ،تسسض با ٌ املهًًني َُٗا دبُٖعٛا يـ٘ٚ ،قـسَٖٙٛ
يف قؿشات بطٖاقَ ١عخطؾٚ ،١أغايٝب خساع ١ناشب.)3(+١
ٜٚبني بعس شيـو إٔ =أَ ٍٚـٔ نؿــ سكٝكـ ١ايهتـاب ٖـٛ
ايؿٝذ (ضبُس خبٝت) ايص ٟضزٖ عً ٢ايؿـٝذ عًـ ٞعبـسايطاظم
يف نتاب٘ (سكٝك ١اإلغـالّ ٚأقـ ٍٛاسبهـِ) ٖٚـٚ ٛاسـس َـٔ
ايهتب اييت قـسضت يف ايـطز عًٝـ٘ سٝـح قـاٍ< (عًُٓـا َـٔ
نجري ٜٔممٔ ٜرتزز ٕٚعً ٢املؤيـ إٔ ايهتـاب يـٝؼ يـ٘ َٓـ٘ ال
ٚنــع امســ٘ عًٝــ٘ ؾكــط= ؾٗــَٓ ٛػــٛب إيٝــ٘ ؾكــط= يٝذعًــ٘
ٚانع َٔ ٙٛغري املػًُني نشٖ َ١ٝصا ايعـاضٚ ،أيبػـ ٙٛثـٛب
اشبع ٟإىل  ّٜٛايكٝاَ.)4( +)١
ثِ ٜعكب األغـتاش ازبٓـس ٟعًـ ٢نـالّ ايؿـٝذ ضبُـس خبٝـت
قا٥الّ< =قس عًل ايؿٝذ عً ٞعبسايطاظم عًـٖ ٢ـصا املعٓـ ٢سـني
قاٍ يًُاضنػـٝني ايـص ٜٔاتكـًٛا بـ٘ غـٓ ّ3;86 ١إلعـاز ٠بـع
نتاب٘ إٔ ٖصا ايهتاب نإ ؾؤَاّ عًٚ ،٘ٝقس أيكـل بـ٘ نـجرياّ َـٔ
 _ 3املطدع ايػابل م . 78
 _ 4املطدع ايػابل م . 78
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املتاعب ٚايؿبٗات.
ٚاسبكٝك ١أْ٘ بعس إٔ طز ٙاألظٖط ١٦ٖٝ( َٔ ٕٜٛايعًُا )٤ظٌ
َٓػٝاّ َٗٚذٛضاّٚ ،عاف بك ١ٝسٝات٘ َٓكطعّا عٔ اسبٝـا ٠ايعاَـ،١
بايطغِ َٔ إٔ ضباٚالت دطت إلعازت٘ إىل ظَـط ٠ايعًُـاٚ ،٤إىل
صبُع ايًػ =١ؾكس نإ أؾب٘ بايًعٓ ١عً ٢سٝات٘ نًٗا.)3(+
ٜٚهٝـ األغتاش ازبٓـس ٟقـا٥الّ< =َٚـٔ ٖـصا اشبـٝط ايطؾٝـع
بسأت ضباٚي ١ايسنتٛض نٝا ٤ايـس ٜٔايـطٜؼ ،ؾاغـتطاع إٔ ٜكـٌ
إىل اسبكٝك ١بإٔ ناتب ايهتاب يف اسبكٝكَ ٖٛ ١ػتؿـطم إظبًٝـعٟ
ٜٛٗز ٟاألقٌ ؾٔ اهلذ ّٛعً ٢اشبالؾ =١ألٕ بالز( ٙبطٜطاْٝـا)
ناْت يف سطب َع تطنٝاٚ ،قـس أعًـٔ اشبًٝؿـ ١ايعجُـاْ ٞازبٗـاز
ايسٜين نـسٖا= ؾإْـ٘ ٜـصنط باالغـِ (ايػـًطإ ضبُـس اشبـاَؼ)
اشبًٝؿ ١يف شيو ايٛقت ايص ٟنإ ٜػهٔ (قكط ًٜسظ).
ٖٓٚاى ْل آخط عٔ (ةاع ١االذباز ٚايرتق ٖٞٚ )ٞاييت
ناْت ذبهِ تطنٝـا _أ ٟزٚيـ ١اشبالؾـ _١ـٛاٍ أعـٛاّ اسبـطب
ايعامل ١ٝاألٚىل.
ْٚكــ <ٍٛإٕ االذبــازٜني تالَٝــص املاغــْٝٛنيٚ ،قــس تطبــٛا يف
 _ 3املطدع ايػابل م . 79
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ضباؾًِٗٚ ،اعتٓكٛا ؾعاضِٖ َٚؿاٖٚ ،ُِٗٝقاَٛا بسٚض َػـُّٛ
 ٖٛٚؾتض باب ؾًػطني أَاّ ايٛٗٝز املٗـادطٚ ،ٜٔنـإ ايػـًطإ
عبساسبُٝس قس ضؾـض شيـوٚ ،نـاْٛا ٖـِ _أ ٟاالذبـاز _ٕٜٛأزا٠
ايكٗ ١ْٝٛٝايعامل ١ٝيف إغكاط ٖصا ايػًطإ ايؿٗٝس.)3(+
ٜٚصنط األغتاش ازبٓس ٟبعس شيو تطدٝض ايـسنتٛض ايـطٜؼ يف
ْػب ١ايهتاب إىل َطدًٛٝخ ،ؾٝكـٚ= <ٍٛضدٖـض ايـسنتٛض نـٝا٤
ايـس ٜٔايـطٜؼ إٔ َطدًٝــٛخ ايٗٝـٛز ٟايـص ٟنــإ أغـتاشاّ يًػــ١
ايػطبٝــ ١يف أنػــؿٛضز بربٜطاْٝــا ٖــ ٛناتــب ايهتــاب= ألٕ آضا٤
ايهتاب ٖ ٞآضاع ٙاييت نتبٗا َـٔ قبـٌ عـٔ ايسٚيـ ١اإلغـالَ،١ٝ
ٚؾٖٓــسٖا ايــسنتٛض نــٝا ٤ايــس ٜٔايــطٜؼ يف نتابــ٘ (ايٓعطٜــات
ايػٝاغ ١ٝيف اإلغالّ) ٚأثبت خطأٖا ٚبطالْٗا باألزي ١ايعًُ.١ٝ
ٖٚــٜ ٛهتــب عــٔ اإلغــالّ بٓععــ ١سكــس ؾــسٜسٜٚ ،تػــِ
أغــًٛب٘ باملػايطــات ٚاملعًَٛــات املهــًًٚ ،١ايكــسض ٠عًــ٢
ايتُ ،ٜ٘ٛنُا ٜتكـ بااليتٛا.٤
ٖٚــص ٙايكــؿات نًــٗا تعٗــط يف ٖــصا ايهتــاب املٓػــٛب إىل
ايؿٝذ عبسايطاظمَٚ ،عطٚف إٔ ايؿٝذ عً ٞعبـسايطاظم شٖـب
 _ 3املطدع ايػابل م . 79
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إىل بطٜطاْٝاٚ ،أقاّ ؾٗٝا عاَني= ؾال بـس أْـ٘ نـإ َتكـالّ باملػـرت
َطدًٛٝخ ،أ ٚتتًُص عً.٘ٝ
ٚنصيو تَٛـاؽ أضْٛيـس ايـصٜ ٟؿـري إيٝـ٘ ايؿـٝذٜٚ ،كـؿ٘
بايعالَ ١قس أيــ نتابـاّ عـٔ اشبالؾـٖ ١ـادِ ؾٝـ٘ اشبالؾـ ١بٛدـ٘
عاّٚ ،ايعجُاْٝـ ١بٛدـ٘ خـامٚ ،قـس ْكـسْا( ٙايكـ ٍٛيًـسنتٛض
ايطٜؼ) يف نتابٓا (ايٓعطٜات ايػٝاغ ١ٝاإلغالَ.)3( +)١ٝ
إىل إٔ ٜكــ ٍٛاألغــتاش ازبٓــسَٛ ٟنــشاّ تًــو ايككــ<١
=ٚايكك ١تتًدل يف أْ٘ إبإ اسبطب ايعامل ١ٝاألٚىل ٚاسبـطٚب
زا٥ــط ٠بــني اشبًٝؿــ ١ايعجُــاْٚ ٞبطٜطاْٝــا أعًـٔ اشبًٝؿــ ١ازبٗــاز
ايسٜين نس بطٜطاْٝاٚ ،زعا املػًُني إٔ ٜٗبٗٛا يٝشاضبٖٛـا ،أٚ
ٜكاَٖٛٚا.
ٚناْت بطٜطاْٝا ربؿ ٢غهب املػًُني اهلٓٛز بايصات ،أٚ
ثٛضتِٗ عًٗٝا.
يف ٖص ٙايؿرت ٠نًؿت املدـابطات ايربٜطاْٝـ ١أسـس املػتؿـطقني
اإلظبًٝع إٔ ٜهع نتاباّ ٜٗادِ ؾ ٘ٝاشبالؾٚ ،١عالقتٗا باإلغالّ،
ٜٚؿــ ِّٙٛتاضؽبٗــا= يٗٝــسّ ٚدٛزٖــاَٚ ،كاَٗــاْٚ ،ؿٛشٖــا بــني
 _ 3املطدع ايػابل م . 7:
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املػًُنيٚ ،قس اغتدسَت ايػًطات ايربٜطاْٖ ١ٝـصا ايهتـاب يف
اهلٓس ٚيف غريٖا.)3(+
إىل إٔ ٜكـــٚ= <ٍٛبعـــس إٔ اْتٗـــت اسبـــطب نـــإ ايؿـــٝذ
عبسايطاظم قس ا ًع عًٖ ٢صا ايهتاب أ ٚعجـط عًٝـٖ٘ ،ـصا إٕ
مل ٜؿطض إٔ ٖصا نإ باتؿام بٚ ٘ٓٝبني ٖـصا املػتؿـطم ايـصٟ
اتكٌ ب٘ سُٓٝا نإ يف اظبًرتا ،أ ٚيف بعض ازبٗات ايربٜطاْ١ٝ
اييت ناْت تعٌُ يف اشبؿا =٤يًكها ٤عًـ ٢ؾهـط ٠اشبالؾـ ،١أٚ
اييت ذباضب اإلغـالّ ،ؾأخـص ايهتـاب إىل ايًػـ ١ايعطبٝـ ،١أٚ
أقًض يػت٘ إٕ نإ بايعطبٚ ،١ٝأناف إي ٘ٝبعـض األؾـعاض أٚ
اآل ٜات ايكطآْٝـ ١ايـيت تبـس ٚأْٗـا مل تهـٔ يف أقـٌ ايهتـاب،
ٚبعض اهلٛاَـ ٚايؿكطاتٚ ،أخطد٘ يًٓاؽ عً ٢أْ٘ نتـاب
َٔ تأيٝؿ٘= ظٓاّ َٓ٘ أْ٘ ٜهػب٘ ؾٗطٜٚ ،٠عٗـط ٙباسجـاّ عًُٝـاّ،
َٚتؿًػؿاّ شْ ٟعطٜات دسٜس ،٠غري َـسضى َـا يف آضا٥ـ٘ أ ٚيف
ثٓاٜا َٔ ٙخطٛض.٠
ٚال ٜػتػطب ٖصا= ألْ٘ مل ٜسضى إٔ إْهـاض ايكهـا ٤ايؿـطعٞ
ٖ ٛإْهاض يٛظٝؿت٘ ْؿػ٘ ٚعًُ٘ٚ ،إيػاٚ ٤دٛز.ٙ
 _ 3املطدع ايػابل م . 7:_79
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ٚناْت ٖص ٖٞ ٙايبسع ١ايػـا٥س ٠يف شيـو ايٛقـت بـني نتـاب
(ايػٝاغـــ )١دطٜـــسَ ٠ـــٔ أمســـٛا أْؿػـــِٗ (ســـعب األســـطاض
ايسغتٛضٜني).)3( +
ٜٚػــٛم األغــتاش ازبٓــس ٟقــطا ٔ٥عًــ ٢إٔ نتــاب (اإلغــالّ
ٚأق ٍٛاسبهِ) يٝؼ َٔ تأيٝـ عً ٞعبـسايطاظمَٚ ،ـٔ تًـو
ايكطاَ ٔ٥ا <ًٜٞ
 .3إٔ املؤيـــ ٜتشــسخ عــٔ املػــًُني نأْــ٘ أدــٓيب عــِٓٗ،
ٖٚــِ َٓؿكــً ٕٛعٓــ٘= ؾََٝـصِنطِٖ بهــُري ايػا٥ــبٚ ،ال ٜكــ<ٍٛ
عٓسْا ،أ ٚايعطب ،أ ٚعب ٛشيو ،نُا ٜك ٍٛاملػًِ عاز.٠
ٜ .4هطض ايؿٝذ عً ٞعباض <٠عٝػٚ ٢قٝكط َـطتنيٜٚ ،هـطض
ازبًُ ١اييت ٜػُٗٝا ايهًُ ١ايبايػ( ١زع َا يكٝكـط يكٝكـطَٚ ،ـا
هلل هلل) َع إٔ أَ ٟػًِ قشٝض اإلغالّ ال ميهٔ إٔ ٜؤَٔ بٗصا
ايتعبريٚ ،إٔ قٝكطَٚ،ا يكٝكط هلل ضب ايعاملني.
ٜ .5تعــا ـ َــع املطتــس ٜٔايــص ٜٔخطدــٛا عًــ ٢اإلغــالّ،
ٚؾٓٗٛا اسبـطب عًـ ٢املػـًُني= ؾٝـساؾع عـِٓٗ يف ايٛقـت ايـصٟ
َٜشٌُِٔ ؾ ٘ٝعً ٢ضأ ٟأبـ ٞبهـط ايكـسٜل÷ املػـًِ األ ٍٚبعـس
 _ 3املطدع ايػابل م . 7:
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ضغــ ٍٛاهلل" ؾٓٝهــط خالؾتــٜ٘ٚ ،كــ <ٍٛإٕ ضباضبتــ٘ هلــؤال٤
املطتس ٜٔمل تهٔ سطباّ َٔ أدٌ ايسٚ ،ٜٔيهٔ ْعاعـاّ يف ًَٛنٝـ١
ًَوٚ ،ألِْٗ ضؾهٛا إٔ ٜٓهُٛا يَٛسِسَ ٠أب ٞبهط.
َٚا ٖٚ ٞسس ٠أب ٞبهط؟ أيٝػت َٚسِس ٠املػًُني؟!.
ٜٚكــ( <ٍٛسهَٛــ ١أبــ ٞبهــط) أٚيٝػــت سهَٛــ ١اإلغــالّ
ٚاملػًُني؟!.
ٜٚتهًِ عً ٢أبـ ٞبهـط ٖهـصا ز ٕٚتبذٝـٌ أ ٚاسـرتاّ ٚنأْـ٘
ضدٌ عاز ،ٟأ ٚنُا ٜتهًِ عس.ٚ
ال عـٔ ايؿـٝذ يف ايهـالّ عـٔ
ؾٌٗ ٖصا أغًٛب املػـًِ ؾهـ ّ
ايكشابٚ ،١عٔ أؾهـٌ ايٓـاؽٚ ،أسـبِٓٗ إىل ضغـ ٍٛاهلل"،
ٚخـري َــٔ زاؾعـٛا عــٔ اإلغــالّٚ ،داٖـسٚا يف غــب ٌٝاهلل _عــع
ٚدٌ_.
 .6إٔ األغـًٛب ايــص ٟنتــب بـ٘ ايهتــاب أغــًٛب غطٜــب،
يٝؼ َأيٛؾاّ يف ايهتب ايعطب =١ٝؾٗ ٛأغًٛب َٓاٚضات َٚطاٚغ،١
ٜٚتكـ بااليتٛاٚ ،٤ايًـٚ ،ايسٚضإ= ؾٜٗٛ ٛدِّـ٘ ايطعٓـ ،١أٚ
ًٜكــ ٞبايؿــبٗ ،١ثــِ ٜعــٛز ،ؾٝتعــاٖط بأْــ٘ ٜٓهطٖــاٚ ،ال ٜٛاؾـل
عًٗٝا ٜٚؿًت َٓٗا ،ثِ ٜٓتكـٌ= يٝكـصف بؿـبٗ ١أ ٚعٓـ ١أخـط٣
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عً ٢طٜك( ١انطب ٚاٖطب) ٚسني ٜٗـادِ ٜكـٛؽ عباضتـ٘ يف
غُٛض.
ؽ يف احملـاٚض٠
ٖٚصا ٜسٍ عً ٢أغًٛب ضدـٌ غٝاغـَ ٞتُـط ٕ
ٚاملدازعـــٖٚ ،١ـــ ٛأؾـــب٘ باألغـــًٛب األؾطظبـــٚ ،ٞأغـــًٛب
ايــسعاٜات ايػٝاغــ ،١ٝأ ٚايسٜٝٓــ ١ايتبؿــريٚ ،١ٜيــٝؼ ٖــ ٛأبــساّ
األغًٛبَ ايعطب ٖٞايكطٜضَ ،ؾهالّ عـٔ أغـًٛب أسـس ايؿـٛٝر
املتعًُني يف األظٖطٖٚ ،صا مما ٜػًب ايطأ ٟبأْ٘ نتاب َرتدِ.
 .7مل ُٜعِطفِ عٔ ايؿٝذ عً ٞعبسايطاظم _َٔ قبٌ_ أْـ٘ نـإ
ناتب ـاّ متــطؽ يف ايهتابــ َ ٚ ،١ـ َطٕ عًــ ٢ايتــأيٝـ ،ؾٝهتــب بٗــصا
األغًٛبٜٚ ،تعُس ايطعٔ يف اإلغالّ ٚتاضؽب٘ ٚععُا ٤ضداي٘.
ٚمل ِ ُٜعطف يًؿٝذ نتـاب أَ ٚكـاالت َـٔ قبـٌ ٖـصا ايهتـاب
(أ ٟيف ايػٝاغٚ ١ايتاضٜذ) بٌ نٌ َا نتب َٔ قبٌ نـإ (نتٝبـاّ)
يف ايًػ ١أ ٚيف عًِ ايبٝإ.
ٖٚصا نٌ إْتاد٘ يف أضبع ١عؿط عاَاّ بعس ربطد٘ َٔ األظٖط.
ثِ بعـس إٔ نتـب ٖـصا ايهتـاب ظـٌ أضبعـني عاَـاّ مل ٜهتـب
نتاباّ آخط يف ْؿؼ َٛنٛع٘ أَ ٚجً٘ٚ ،مل ؼبـا ٍٚأ ٚمل ٜػـتطع
ست ٢إٔ ٜساؾع عٔ ْؿػٜ٘ٚ ،طز عً ٢خك َ٘ٛبهتاب آخط.
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ٖٓ .8اى َٔ ايكطاٚ ٔ٥األزي ١ايعسٜسَ ٠ـا ٜـسع ٛايعكـٌ إىل إٔ
ٜطدع قش ١اشبرب ايص ٟضٚا ٙؾه ١ًٝاملؿـيت ايؿـٝذ ضبُـس خبٝـت
ْكالّ عٔ نجري َٔ ٜٔأقشاب ايؿٝذ عً ٞعبـسايطاظم املرتززٜـٔ
عً َٔ ٘ٝإٔ َؤيـ ايهتاب ؾدل آخط َـٔ غـري املػـًُنيٚ ،
قس َغًٖبَٓا عبٔ أْ٘ أسس املػتؿطقنيٚ ،يهٓٓـا ْكٝـس ٖـصا اشبـرب بـإٔ
ايؿٝذ قس أناف بعض ؾكطات ٚتعًٝكاتٚ ،أْ٘ ٖ ٛايـص ٟأٚضز
آٜاتٕ َٔ ايكطإٓٚ ،أبٝاتـّا َـٔ ايؿـعط ايـيت اغتؿـٗس بٗـا ،نُـا
نتب املكسَ ١اييت ظعِ ؾٗٝا أْ٘ بسأ ايبشح يف تاضٜذ ايكهآَ ٤ص
غٓٚ =ّ3;37 ١شيو يٝػط ٞاملؿاضق ١ايعاٖط ٠بني ٚنع ايهتـاب
ٚٚقت قسٚض =ٙؾإْ٘ َٔ غري املعك ٍٛإٔ ٜػـتػطم تـأيٝـُ نتٝـب
ال ٜعٜس عٔ َا ١٥قؿش ٕ١عؿطَ غٓٛاتٕ.
ثآَاّ< ناْت ٖٓاى أغباب ٚزٚاؾع طبتًؿ ١زؾعت ايؿٝذ إىل
إقساض ٖصا ايهتابٚ ،يهٔ نإ أقٛاٖـا يف ْٗاٜـ ١األَـط سـب
ايعٗــٛضٚ ،ايطغبــ ١يف ايؿــٗطٚ ،٠إٔ ٜٛقـــ بأْــ٘ باســح أٚ
ضبكل أ ٚصبسز ،نُا ؾعٌ غري َٔ ٙقبٌ.
ٚعبٔ ْعطف إٔ َػـأي ١اْتشـاٍ ايهتـب ،أ ٚعـسّ األَاْـ ١يف
ْػب ١األَٛض ٚاملعًكات َػـأيَ ١أيٛؾـ ١يف ايؿـطمٚ ،ال غـُٝا يف
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ايٓكٌ َٔ ايهتب األدٓب.١ٝ
ٚيف َجٌ ٖص ٙاملػا ٌ٥بايصات ؾإٕ ٖـص ٙاسبـاٍ أغـٌٗ= ألٕ
ايٓكــٌ أ ٚايرتةــَ ١ــٔ نتٝــب صبٗــ ،ٍٛأ ٚناْــت املػــأي١
بتكطٜض ،أ ٚاتؿـام= شبسَـ ١غطنـني ،ؾـايططف األٜ ٍٚطٜـس
ْؿط آضا =٘٥يػاٜات غٝاغٚ ١ٝزٚ ،١ٜٝٓايططف ايجاْ ٞي٘ َـأضب
غٝاغ_ ٞأٜهاّ_ ٚيهـٔ ايـساؾع ايـصات ٞأْـ٘ ٜطٜـس ايؿـٗط ،٠أٚ
ايعٗٛض ،أ ٚايػطٚض(.)3
ؾٗص ٖٞ ٙخالقـ ١ايكـطا ٔ٥ايـيت ٜـط ٣األغـتاش ازبٓـسَ ٟـٔ
خالهلا إٔ ايهتاب يٝؼ َٔ تأيٝـ ايؿٝذ عً ٞعبسايطاظم.
ٚؽبــتِ األغــتاش ازبٓــس ٟايهــالّ بكٛيــ٘< =ٖٚهــصا تٓهؿـــ
تًــو املــؤاَط ٠اشبطــري ٠ايــيت اغــتػًٗا االغتؿــطامٚ ،بعــض
ايتػطٜبٝني خك ّٛايؿطٜع ١اإلغالَ =١ٝيًك ٍٛبإٔ ٖٓـاى ضأٜـني،
بُٓٝا ال ٜٛدس غري َؿٗٚ ّٛاسسٖ ،ـ ٛإٔ اإلغـالّ زٜـٔ َٚـٓٗر
سٝاْٚ ٠عاّ صبتُـعٚ ،إٔ ٖـصا َـا قـاٍ بـ٘ عًـ ٞعبـسايطاظم ٖـٛ
ٚدْٗ ١عط االغتؿطام ايكٗ ْٞٛٝايتًُٛز ٟاهلسٖاّٚ ،أْـ٘ يـٝؼ
 _ 3اْعط املطدـع ايػـابل م ٚ ،83_7:ايٓعطٜـات اإلغـالَ١ٝ
ايػٝاغ ١ٝز.نٝا ٤ايس ٜٔايطٜؼ.

قراءة يف كتاب (اإلسالو وأصول احلله) للصيخ علي عبدالرازق

51

ضأ ٟأ ٟصبتٗــس ،أ ٚعــامل ،أ ٚإَــاّ يف اإلغــالّٚ ،إٔ عًــٞ
عبسايطاظم مل ٜهٔ إال َهًالّ أ ٚطبسٚعاّ.)3(+
ٜٚك ٍٛاألغتاش ازبٓس ٟيف َٛنع آخـط َـٔ نتابـ٘ املـصنٛض
بعس إٔ تهًِ عً ٢عً ٞعبسايطاظم ٚزٚض ٙيف ايتػطٜب< =ٖصٙ
قــٛض ٠عًــ ٞعبــسايطاظم قــاسب نتــاب اإلغــالّ ٚأقــٍٛ
اسبهِ ،ايص ٟأسسخ يف اإلغالّ سسثاّ مل َٜكُـٌِ بـ٘ أسـسْ َـٔ
قبًــٖ٘ٚ ،ــ ٛإٔ اإلغــالّ زٜــٔ ضٚســٚ ،ٞايتؿــهٝو يف زٚيــ١
اإلغــالّ ايــيت أقاَٗــا ايــٓيب"ٚ ،إٔ زٜــٔ ضبُــس" نــسٜٔ
املػٝض _عً ٘ٝايػالّ_ ال ضغاي ١ي٘ٚ ،ال سهِٚ ،ال زٚي.١
ٚقايٛا< إٕ ايهتـاب إمنـا أضٜـس بـ٘ َعاضنـ ١املًـو ؾـؤاز يف
غع ٘ٝعب ٛإقاَ ١اشبالؾ ١يف َكط بعس غكٗ ٛا يف تطنٝا.
 ٖٞٚقٛي ١خازع =١ؾـإٕ ايهتـاب اغـتٗسف نـطب َؿٗـّٛ
اإلغالّ ايكا ِ٥عً ٢أْ٘ زٚ ٜٔزٚي ١يف ايكُ.)4(+ِٝ

 _ 3إعاز ٠ايٓعط يف نتابات ايعكطٜني يف ن ٤ٛاإلغالّ م. 84
 _ 4املطدع ايػابل م . 346_345
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إشلاالت ميهجية يف كتاب (اإلسالو وأصول احلله(

َا َهـَ ٢ـٔ إؾـهاالت يف ْػـب ١ايهتـاب إىل ايؿـٝذ عًـٞ
عبسايطاظمَٚ ،س ٣قٓاعت٘ بـاآلضا ٤ايـيت أٚضزٖـا ؾٝـ٘ _ إمنـا ٖـٞ
بعض َا أثري س ٍٛشيو ايهتاب= إش ٖٓاى إؾـهاالت نـجري ٠غـري
َـا شنــطَٗٓٚ ،ــا عًــ ٢غــب ٌٝاملجــاٍ اإلؾــهاالت املٓٗذٝــ ١ايــيت
تُ ِػتَػِطب َٔ باسح ٜتبٛأ َكعس ايكهاٚ ،٤ؼبٌُ ؾـٗاز ٠األظٖـط
َٚــا أزضاى َــا األظٖــط يف شيــو ايٛقــت= َــٔ سٝــح ايكــ،٠ٛ
ٚاملٓٗذ.١ٝ
َٚع شيو ٜكع ايؿٝذ عً ٞيف خًطٚ ،خًٌ نجري يف املٓٗر.
 َٔٚاألَجً ١عً ٢شيو _ظٜاز ٠عًَ ٢ا َهَ _٢ا <ًٜٞ
 .3عــع ٙٚاألسازٜــح ايٓبٜٛــ ١إىل نتــب األزب نهتــاب
(ايهاَـــٌ) يًُـــربز(( ٚ ،)3ايعكـــس ايؿطٜـــس) البـــٔ عبسضبـــ٘
األْسيػ.)4(ٞ
َٚعً ّٛأْٗا نتب أزب ال نتب سسٜح ُٜػتٓسٜٚ ،طدع إيٗٝا
يف عع ٚاألسازٜح.
 _ 3اْعط اإلغالّ ٚأق ٍٛاسبهِ م. 344
 _ 4املطدع ايػابل م . 86

قراءة يف كتاب (اإلسالو وأصول احلله) للصيخ علي عبدالرازق

53

ٖٚصا َا ْعا ٙعً ٘ٝايؿٝذُ ضبُس اشبهط سػني يف َعطض
ْكه٘ يهتاب (اإلغالّ ٚأق ٍٛاسبهِ) ٚشيو عٓسَا عَكٖب
عً ٢نًُ ١يعً ٞعبسايطاظم ٜجين ؾٗٝا عً ٢األْعُ ١يًشه١َٛ
اسبسٜجٚ ،١إٔ ؾٗٝا َٔ ايهبط ايؿ ٤ٞايهجري =مما مل ٜٛدس َٓ٘
()3

ؾ ٤ٞيف أٜاّ ايٓبٚ ٠ٛال أؾاض إي ٘ٝايٓيب".+
قاٍ ايؿٝذ اشبهط َعكباّ< =إٕ ايكاضئ يٝبتػِ هلص ٙازبًُ١
عذباّ ،بٌ ٜتُعم هلا قًب٘ أغؿاّ= ؾإٕ ٖص ٙاملكاي ١إٕ قض إٔ
ربطز َٔ ؾَِٔ عاملٕ ؾإمنا تكسض َٔ ساؾغ سذ ١خاض يف عًِ
ايػٓٚ ،١عطف ايكشٝض ٚايهعٝـ ٚاملٛنٛعْٚ ،كس
األغاْٝس بكاْ ٕٛعًَُ ٞػتك.ِٝ
ٚيهٔ املؤيـ مل ٜعٍ يف بكٜٓ َٔ ١كً ٕٛاألسازٜح َٔ
(ايهاٌَ) يًُربز ٚأقشاب ٖص ٙايطبك ١ال ٜسخً ٕٛيف
سػاب عًُا ٤ايؿـطٜعٚ ،١إٕ ٚنعٛا عً ٢ضعٚغِٗ
()4
عُاٚ ،ِ٥دًػٛا صبًؼ ايؿت ٣ٛأ ٚاسبهِ بني ايٓاؽ.+
 _ 3اإلغالّ ٚأق ٍٛاسبهِ م.345
ْ _ 4كض نتاب اإلغالّ ٚأق ٍٛاسبهِ م.447_446

43

قراءة يف كتاب (اإلسالو وأصول احلله) للصيخ علي عبدالرازق

ٚقاٍ يف َٛنع آخط< =ٚإٕ تعذب ،ؾعذب ق ٍٛاملؤيـ<
إٕ ايٓيب _عً ٘ٝايػـالّ_ (مل ٜؿط  ٍٛسٝات٘ إىل ؾٜ ٤ٞػُٓ<٢
زٚي ١إغالَ.)١ٝ
ٚيكس شٖب ٖصا ايكًِ يف ازبطأ ٠إىل َهإ غشٝل.
ٜك ٍٛسؿٓاظ ايػٓ <١مل ْػُع نصا ،أ ٚمل ٜبًػٓا نصاٜٚ ،كٍٛ
َٔ ٜٓكٌ سسٜح ضغ ٍٛاهلل" عٔ (ايهاٌَ) يًُربٓز< (مل ٜؿط
_ عً ٘ٝايػالّ _  ٍٛسٝات٘ إىل ؾٜ ٤ٞػُٓ <٢زٚي ١إغالَ. )!١ٝ
َٔ َجٌ ٖص ٙايعباضٜ ٠سضى قطا ٤نتاب٘ األشنٝاٚ ٤أؾباٙ
األشنٝا <٤أْ٘ ٜطَ ٞبايهالّ دعاؾاّٚ ،ؼبا ٍٚأخص قًٛبِٗ ٚيٛ
عً ٢طٜل غري َعكَٓٚ ،ٍٛطل يٝؼ ي٘ ؾطٚع ٚال أق.ٍٛ
ٜطَ ٞاملؤيـ ٖص ٙاملكاي ١اشبا ٚ ،١٦يف ايػٓ ١ايكشٝشَٔ ١
أسازٜح اإلَاََ ١ا ؾ ٘ٝعرب ٠يكٜ ّٛؿكٗٚ ،ٕٛقس قككٓا َٓٗـا
َا ال ميهٔ يًُؤيـ إٔ ٜٓاظع يف قشت٘ ،أ ٚؼبطؾ٘ بايتأ ٍٚعٔ
()3
َٛانع٘.+
ٚقاٍ ايؿٝذ اشبهط َعكباّ عً ٢عً ٞعبسايطاظم سني ععا
سسٜجاّ إىل نتاب ايعكس ايؿطٜس البٔ عبس ضب٘ األْسيػ.ٞ
 _ 3املطدع ايػابل م.479_478
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قاٍ _ أ ٟايؿٝذ اشبهط _< =ْتشسخ َع املؤيـ ؾُٝا ععاٙ
إىل أبٖ ٞطٜط ،٠ؾٓصنِّط ٙبإٔ (ايعكس ايؿطٜس) نتاب أزب ال ًٜٝل
بطدٌ ٜبشح يف َٛنٛع زٜين إٔ ٜػتٓس إىل ؾ ٤ٞمما ٜٓكً٘ شيو
ايهتاب عٔ قشاب ٞأ ٚغري.ٙ
ٚإشا أباح يٓؿػ٘ االغتؿٗاز مبا بني زؾيت (ايعكس ايؿطٜـس) ؾـال
ؼبل ي٘ بعس ٖصا إٔ ٜعُـس إىل أسازٜـح يف (قـشٝش ٞايبدـاضٟ
َٚػًِ) ٜطاٖا ٚاقؿ ١يف غب ٌٝبعض آضا ،٘٥ؾٝك <ٍٛيٓا إٔ ْٓاظع
()3
يف قشتٗا.+
 .4ضدٛع٘ إىل غري املتدككني يف املػا ٌ٥ايؿطع ١ٝيف ٖصٙ
املػأي ١اشبطريٖٚ ،٠صا مما أخص ٙعً ٘ٝايؿٝذ اشبهط يف ْكه٘
يهتاب٘ٚ ،شيو نُا يف ق ٍٛعً ٞعبسايطاظم يف ؾإٔ اشبالؾ<١
=ٚإشا أضزت َعٜساّ يف ٖصا ايبشح ؾاضدع إىل نتاب (اشبالؾ)١
يًعالَ ١ايػري تَٛؼ أضًْس= ؾؿ ٞايباب ايجاْٚ ٞايجايح َٓ٘ بٝإ
()4
ممتع َكٓع.+
عكب عً ٘ٝايؿٝذ اشبهط بكٛي٘< =ٚي ٛأسايٓا املؤيـ عً٢
نتاب ايػري أضْٛيس يف حبح تاضؽب ،ٞأ ٚادتُاع ٞي٘ َػاؽ
ْ _ 3كض نتاب اإلغالّ ٚأق ٍٛاسبهِ م.39
 _ 4اإلغالّ ٚأق ٍٛاسبهِ م. 74
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باشبالؾ _ ١ألخص َٓا األغـ عً ٢إٔ ؾاتٓا اال الع عًَ ٘ٝأخصاّ
بًٝػاّ.
ٚيهٓ٘ أسايٓا عً ٢نتاب ايػري أضْٛيس يف ذبكٝل سهِ
ؾطع ،ٞؾكًٓا< يعً٘ أضاز ازبس بؿ َٔ ٤ٞاهلعٍ ،أ ٚإخطاز
أسهاّ ايؿطٜع َٔ ١زا٥ط ٠ايطاغدني يف عًَٗٛا.
ػبب إٔ ته ٕٛق ١ُٝاألسهاّ ايؿطع ١ٝيف ْعط املؤيـ ؾٛم
ٖصا ايتكسٜطَٚ ،ا ٜٓبػ ٞي٘ إٔ ؽب ٌٝإيٓٝا أْا يف ساد ١إىل
االقتسا ٤بعك ٍٛايػطبٝني ست ٢يف أَٛض ايسٚ َٔ ٜٔادب
ٚسطاّ.
ٚإشا نإ املؤيــ ٜـسض ٟإٔ يًؿـطٜع ١أقـٛالّ َٚكاقـس مل
ٜسضغُٗا ايػري أضْٛيس سل زضاغتُٗا _ ؾإٕ إسايتٓا عً ٢نتاب٘
يٝػــت غــ ٣ٛعجــط ٠يف غــب ٌٝايبشــح تعــرتض ايػ ـصٖز َــٔ
()3
األسساخ ،ؾتهب ٛبِٗ يف تطزز ٚاضتٝاب.+
 . 5نجط ٠اشبًط ٚاملػايطات< ٜك ٍٛايؿٝذ اشبهط يف َكسَ١
نتابــ٘ (ْكــض نتــاب اإلغــالّ ٚأقــ ٍٛاسبهــِ) بعــس إٔ َبـٖٔٝ
ٚقٛؾ٘ عً ٢ايهتاب املطزٚز عًٝـ٘ٚ ،إسػـاْ٘ ايعـٔ مبؤيؿـ٘ يف
ْ _ 3كض نتاب اإلغالّ ٚأق ٍٛاسبهِ م.67
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بسا ١ٜاألَط إىل إٔ اتهض ي٘ ٜكٓٝاّ َا ٜطَـ ٞإيٝـ٘ _ قـاٍ َبٓٝـاّ
بإػباظ َا تهُٓ٘ شيو ايهتاب َٔ با ٌ< =َؾٖٛمَ املؤيـ غٗاَ٘
يف ٖصا ايهتـاب إىل أغـطاض ؾـتٚ ،٢ايتـ ٣ٛبـ٘ ايبشـح َـٔ
غــطض إىل آخــط ،ستــ ٢دشــس اشبالؾــٚ ،١أْهــط سكٝكتٗــا،
ٚربطٖ ٢صا اسبس إىل اشبٛض يف قً ١اسبه ١َٛباإلغالّ.
 _ 3يتــأيٝـ ايؿــٝذ اشبهــط نتابــ٘ املــصنٛض قكــ ١طٜؿــ ١تــبني إخالقــ٘،
ٚغريتْ٘ٚ ،عاٖت٘ٗ ٚ ،اض ٠غاست٘= سٝح ناْت يـ٘ عالقـ ١محُٝـ ١بأغـط ٠آٍ
عبسايطاظمٚ ،نإ غطٜباّ يف َكط يٝؼ ي٘ أؾٝاع ٚال قطاب =١ؾًِ ميٓع٘ شيـو َـٔ
ايطز عً ٢عً ٞعبسايطاظمٚ ،تهشٝت٘ بتًو ايعالق ١يف غبَ ٌٝا ٜطا ٙسكاّ.
ٜط ٟٚايؿٝذ ضبب ايـس ٜٔاشبطٝـب _قـسٜل ايؿـٝذ اشبهـط_ ٖـص ٙايككـ١
ايططٜؿ ،١ؾٝك= <ٍٛنإ ايػٝس ضبُس اشبهـط قـسٜكاّ محُٝـاّ آلٍ عبـسايطاظم،
ٜٚعٚضُِٖٜٚ ،ػط بًكا.ِٗ٥
ؾًُا ناز ايهتاب _ ٜعين نتـاب (اإلغـالّ ٚأقـ ٍٛاسبهـِ) يعًـ ٞعبـسايطاظم _
ٜٓتٗ ٞبع٘ٚ ،نإ ال ٜعطف َصٖب َؤيؿـ٘ ؾٝـ٘ ًبـٛا َٓـ٘ إٔ ميـسِٖ بعٓـا ٜٔٚنبـاض
ايعامل ايعطبٚ ٞاإلغالَ =ٞيٗٝسٚا ايهتاب إي ،ِٗٝؾطًب ايؿٝذ ٖص ٙايعٓاَ ٜٔٚـين،
ٚنتبت ي٘ بٗـا قاُ٥ـًٜٛ ١ـ ،١ثـِ قـسض ايهتـابٚ ،أٖـسٚا ْػـدَٓ ١ـ٘ إىل ايؿـٝذ،
ْٚػد ١أخط ٣جملً( ١ايعٖطا )٤اييت نٓتُ أُقِسضٖا= ؾطاعٓا َٔ ايهتاب أْـ٘ ٜٓهـط نـَٕٛ
اإلغــالّ زٜـَٔ سهــِ ،ؾاْتكستــ٘ أْــا يف (صبًــ ١ايعٖــطاٚ )٤نتـب ايؿــٝذ عًــَ ٞكايــ١
اؾتتاس ١ٝيف دطٜس( ٠ايػٝاغ )١ػبٝب بٗـا عًـْ ٢كـسٚ ،ٟتؿـطؽ ؾكٝـسُْا _ٜعـين ايؿـٝذ
اشبهط_ يٓكس ايهتاب ؾكط ّ٠ؾكطٚ ،ّ٠يف أقطب ٚقت قسض نتاب (ْكض نتـاب اإلغـالّ
ٚأق ٍٛاسبهِ) ٚيف ؾٗط ٚاسس ْؿست بعت٘= يؿـس ٠اإلقبـاٍ عًٗٝـا .+ضبُـس اشبهـط
سػني بأقالّ غبب َٔ ١أٌٖ ايؿهط ،إعساز عً ٞايطنا اسبػٝين،م. 79
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ٚبعس إٔ أيك ٢سباالّ ٔ ٚعكٔٓٝاّ َٔ ايتؿهٝو ٚاملػايطـات ظعـِ
إٔ ايٓيب _عً ٘ٝايػالّ_ َـا نـإ ٜـسع ٛإىل زٚيـ ١غٝاغـٚ ،١ٝإٔ
ايكهاٚ ٤غـريَ ٙـٔ ٚظـا٥ـ اسبهـِ َٚطانـع ايسٚيـ ١يٝػـت َـٔ
ايس ٜٔيف ؾٚ ،٤ٞإمنا ٖ ٞخطط غٝاغ ١ٝقٔـ ِطؾ ١ال ؾـإٔ يًـسٜٔ
بٗا.
 َٚـؼٖ يف غهــ ٕٛايبشــح أقــّ ٛال يــ ٛقــسم عًٗٝــا ظَٖٓــ٘
ألقــبشت ايٓؿــٛؽ املطُٓ٦ــ ١حبهُــ ١اإلغــالّ ٚآزابــ٘ َعيعيــ١
ايعكٝسَ ،٠هططب ١ايعٓإ.)3(+
ثِ اْتكٌ بعس شيو إىل بٝإ إٔ خطٛض ٠شيـو ايهتـاب تَهُُِـٔ
يف ن ْ٘ٛقس قـسض َـٔ ش ٟعًـِٚ ،اْتػـاب يًكهـا ٤ايؿـطع،ٞ
ؾكــاٍ< =نٓــا ْػــُع بعــض َــعاعِ ٖـصا ايهتــاب َــٔ ا٥ؿــ ١مل
ٜتؿكٗٛا يف ايـسٚ ،ٜٔمل ؼبهُـٛا َـصاٖب ايػٝاغـ ١خـرب ،٠ؾـال
ْك ِٝهلا ٚظْاّٚ ،ال عبطى ملٓاقؿتٗا قًُاّ= إش ٜهؿ ٞيف ضزٖـا عًـ٢
عكٔبٗا قسٚضُٖا َٔ ْؿطٕ ٜط ٕٚاسبطٓ يف األٖٛا ٤سطٚ ،١ٜايـطنض
ٚضا ٤نٌ دسٜس نٝاغ.١
نٓا ْػُع ٖص ٙاملعاعِ ،ؾال ْعٜس إٔ ْعـطض عُٓـٔ ًٜػطـٕٛ
 _3املطدع ايػابل م.;_:
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بٗا ست ٢ؽبٛنٛا يف سسٜح غريٖا.
أَا ايٚ ،ّٛٝقس غطت عسٚاٖا إىل َق ًَِٔ َضدُـٌٕ ٜٓتُـ ٞيألظٖـط
ايؿــطٜـٜٚ ،تبــٛأ يف احملــانِ ايؿــطعَ ١ٝكعــساّ _ ؾــال دــطّ إٔ
ْػٛقٗا إىل َؿٗس األْعاض املػتكًْٚ ،١هعٗا بني ٜـس ٟاسبذٓـ،١
ٚيًشذٓ ١قها ٤ال ٜػتأخطٚ ،غًطإ ال ؼبابٚ ٞال ٜػتهني.)3(+
ثِ بني _بعس شيو_ َطاز َٔ ٙشيو ايطز ،ؾكاٍ< =ال أقكـس
يف ٖص ٙايكشـ إىل إٔ أعذِ ايهتاب ةًٚ ،١أغُع نٌ َـا
أالق ٘ٝؾ َٔ ٘ٝعٛز= ؾإٕ نجرياّ َٔ آضا٥ـ٘ ذبـسثو عـٔ ْؿػـٗا
ايٝكني ،ثِ تهع عٓكٗا يف ٜـسى ،ز ٕٚإٔ تعتكـِ بػـٓس ،أٚ
تػترت بؿبٗ.١
ٚإمنـا أقكــس إىل َٓاقؿــت٘ يف بعـض آضاٜ ٤تــربأ َٓٗــا ايــسٜٔ
اسبٓٝـٚ ،أخطٜ ٣تصَط عً َٔ ٘ٝأدًـٗا ايتـاضٜذ ايكـشٝض،
َٚت ٢أَٝط ايًجاّ عٔ ٚد٘ ايكٛاب يف ٖـص ٙاملباسـح ايسٜٝٓـ١
ايتاضؽب ١ٝبك ٞايهتاب أيؿاظاّ ال تعرب عٔ َعَٓٚ ،٢كـسَات ال
تتكٌ بٓتٝذ.)4(+١
 _3املطدع ايػابل م;.
 _4املطدع ايػابل م ;_. 34
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ثِ بني بإػباظ ؾـسٜس خطتـ٘ يف ايـطز ،ؾكـاٍ< =ٚايهتـاب َطتـب
عً ٢ثالث ١نتبٚ ،نٌ نتاب ؼبت ٟٛعً ٢ثالث ١أبٛابَٛٚ ،نـٛع
ايهتــاب األ <ٍٚاشبالؾــٚ ١اإلغــالَّٛٚ ،نــٛع ايهتــاب ايجــاْ<ٞ
اسبهٚ ١َٛاإلغالَّٛٚ ،نٛع ايهتاب ايجايح< اشبالؾـٚ ١اسبهَٛـ١
يف ايتاضٜذ.)3(+
ثِ بـني بإػبـاظ ٚبالغـ ١طٜكتَـُ٘ يف ايٓكـس ،ؾكـاٍ< = ٚطٜكتٓـا يف
ايٓكس إٔ ْهع يف قسض نٌ باب ًَدلَ َا تٓاٚي٘ املؤيـ َٔ أَٗات
املباســح ،ثــِ ْعــٛز إىل َــا ْــطاَ ٙػــتشكاّ يًُٓاقؿــَ ١ــٔ زعــ ٣ٛأٚ
ؾبٗ ،١ؾٓشه ٞأيؿاظـ٘ بعٗٓٝـاْٚ ،تبعٗـا مبـا ٜـعٜض َيبِػـٗا ،أ ٚؼبـٌ
يُػعَٖا ،أ ٚػبتجٗا َٔ َٓبتٗا.)4(+
ٖٚهصا أؾكض ايؿٝذ اشبهط َٔ خالٍ ٖص ٙاملكسَ ١ايبًٝػ١
احملهَُ ١ا ٚقع ؾ ٘ٝعً ٞعبسايطاظم َٔ خًٌٚ ،خطٌٚ ،خًط،
ٚأؾكض عُا ٜطٜس َٔ ٙتأيٝـ شيو ايطز.

ثِ َه ٢بعس شيو يف ْكض نتاب< (اإلغالّ ٚأقٍٛ
اسبهِ) يف غطٛع سذٚ ،١ضٚع ١بٝإٚ ،اغتذُاع ثكاؾ.١
ثِ ختِ نتاب٘ بكٛي٘ َكاضْاّ بني قٓٝع أتاتٛضى ايص ٟبل
 _3املطدع ايػابل م. 34
 _4املطدع ايػابل م. 34
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ايعًُاْ ١ٝعًُٝاّٚ ،قاّ بٗسّ اشبالؾٚ ،١بني قٓٝع عًٞ
عبسايطاظم ايصَْ ٟعٖط هلا عًُٝاّ< =قاّ يف ظَٔ قطٜب بعض َِٔ
رببط٘ ازبٌٗ ٚايػطٚضٚ ،قاح يف ٚد٘ سه ١َٛؾعب َػًِ
قٝش ١املعطبسَٓ ،هطاّ عًٗٝا َا قطضت٘ يف قاْْٗٛا األغاغَِٔٔ =ٞ
ٌ اإلغـالّ زٜٓاّ ضغـُّٝا يًسٚي.١
دعِ ٔ
َ
ٚقس ضزٓز املؤيـ يف ْتٝذ ١أبٛابـ٘ ايتػعٖ ١ص ٙايكٝش =١إش
سا ٍٚإٔ ٜكطع ايكً ١بني ايسٚ ٜٔايػٝاغٚ ،١ؼباضب آزاب
اإلغالّ ايكاعس ٠يإلباس ١ٝايؿاغك ١يف نٌ َطقس.
ٚيهٔ ايؿطم بني شيو ايكا٥ض ٖٚصا ايكس <٣إٔ األٍٚ
ٚثب عً ٢املػأيٚ ١ثٛبَ أَِٖبٌََ ال ٜعطف مي َٔ ٘ٓٝمشاي٘.
أَـا املؤيــ ،ؾكــس أزضى إٔ األَـَ ١ػـًُٚ ،١إٔ اإلغــالّ
زٚ ٜٔؾطٜعٚ ١غٝاغـٚ ،١إٔ ٖـاتني اسبكٝكـتني ٜكهـٝإ عًـ٢
ايسٚي ١إٔ تهع غٝاغتٗا يف قبػ ١إغـالَ =١ٝؾبسا ي٘ إٔ ٜعـا
املػـأي ١بٝس ايهٝـس ٚاملداتًـٜٚ ،١أتٗٝـا باغـِ ايعًـِ ٚايـس=ٜٔ
ؾهإ َٔ سصق٘ إٔ ايتكط تًـو اآلضا ٤ايػـاقط ١خًطٗـا بتًـو
ايؿب٘ اييت ؽبع ٟبعهٗا بعهاّٚ ،أخطدٗا نتاباّ ؼبٌُ مسَٛاّ
يــ ٛدبطعٗــا املػــًُ ٕٛيتبــسيٛا ايهؿــط باإلميــإٚ ،ايؿــكا٤
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بايػـــعازٚ ،٠ايصيٓـــ ١بـــايععٓ ،٠طﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛص املٓاؾك.)3(+ : <ٕٛ
ٚيف غهْ ٕٛكض ايؿٝذ اشبهط بٝإ يهجري َٔ شيـو اشبًـط
ٚاملػايطٚ ١ايًبؼ ايصٚ ٟقع ؾ ٘ٝايؿٝذ عً ٞعبسايطاظم يف نتاب٘
(اإلغالّ ٚأق ٍٛاسبهِ).
َٚـٔ األَجًـ ١عًـ ٢شيـو َـا دـا ٤يف نتابـ٘ املـصنٛض= سٝـح
ايتبؼ عً ٢عً ٞعبسايطاظم سامتَ األقِ حبـامت ايكـٛيف ،ؾكـاٍ
بعس إٔ ْكٌ نالّ ابـٔ خًـسٚ= <ٕٚقـس ؾـص بعـض ايٓـاؽ ؾكـاٍ
بعسّ ٚدٛب ٖصا املٓكب ضأغاّ ال بايعكٌ ٚال بايؿـطعَ ،ـِٓٗ<
األقِ َٔ املعتعي.)4(+١
ثِ شنط عً ٞعبـسايطاظم أغـؿٌ ايكـشٝؿَ ١عطؾـاّ باألقـِ،
ؾكاٍ< =سامت األقِ ايعاٖس املؿٗٛض ايبًد.)5(+ٞ
قاٍ ايؿٝذ اشبهط َعًكاّ< =ايتبؼ عً ٢املؤيـ ساٍ األقـِ
املعتعي ٖٛٚ ،ٞأب ٛبهط عبـس ايـطمحٔ بـٔ نٝػـإ حبـامت األقـِ
ايكــٛيفٚ ،قــس شنــط ٙايػــٝس يف (ؾــطح املٛاقـــ) ٚايػــعس يف
ْ _3كض نتاب اإلغالّ ٚأق ٍٛاسبهِ م. 543
 _ 4اإلغالّ ٚأق ٍٛاسبهِ م.69
 _ 5املطدع ايػابل م. 374
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(ؾطح املكاقس) بًكب أب ٞبهطٚ ،شنط ٙإَاّ اسبـطَني يف نتـاب
(غٝاخ األَِ) بامس٘ عبس ايطمحٔ بٔ نٝػـإٚ ،ةـع أمحـس
بٔ ؼب ٢ٝاملطته ٢يف ( بكات املعتعي )١بني امس٘ ٚيكبـ٘ ،ؾكـاٍ<
أب ٛبهط عبس ايطمحٔ بٔ نٝػإ األقِ.)3(+
 َٔٚاألَجًـ_ ١أٜهـاّ_ عًـ ٢شيـو اشبًـط َـا دـا ٤يف نتـاب
(اإلغالّ ٚأقـ ٍٛاسبهـِ) يعًـ ٞعبـسايطاظم= سٝـح تهًـِ يف
أسس َباسح نتابـ٘ عًـ ٢تٛيٝـ ١عُـط ٚعًـَٚ ٞعـاش _ضنـ ٞاهلل
عِٓٗ_ ايكها ٤يف نالّ ٜطٚ ،ٍٛؾَ ٘ٝا ؾ َٔ ٘ٝايؿب٘ ايـيت تـٛىل
ايؿٝذ اشبهط نؿؿٗاْٚ ،كهٗا.
ٚايصٜ ٟعين يف ٖصا املكاّ إظٗاض اشبهط خًط ايؿٝذ عً=ٞ
بني ايعناٚ ٠اشبُؼ.
ٜكــ ٍٛايؿــٝذ اشبهــط يف َعــطض ْكهــ٘< =ٜكــ ٍٛاإلَــاّ
ايبداض <ٟبعح عًٝاّ بعس شيو يٝكبض اشبُؼ.
َٚــٔ ازبًـ ٓٞيــس ٣املبتــس٥ني َــٔ ــالب ايعًــِ إٔ املــطاز<
مخؼ ايػٓ.١ُٝ
ٚيهٔ املؤيـ ايص ٟمل ٜكٓع بطتب ١صبتٗسٚ ،سـا ٍٚإٔ ٜهـٕٛ
ْ _ 3كض نتاب اإلغالّ ٚأق ٍٛاسبهِ م. 64
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َؿطٓعاّٜ ،كٜٚ( <ٍٛط ٟٚاآلخط< أْـ٘ نـإ يكـبض اشبُـؼ َـٔ
ايعنا.)٠
ٚيٝؼ يف ايعنا ٠ؾٜ ٤ٞكاٍ ي٘< اشبُـؼٚ ،يهـٔ اهلل نـطب
ٖــصا املجــٌ= يٓؿــٗس بــ٘ ســغ املؤيـــ َــٔ ؾٗــِ نتــب ايؿــطٜع،١
ٚيـٝعًِ ايــصٜ ٜٔطٜـس ٕٚإٔ ٜتبعــٛا خطٛاتــ٘ أْٗـِ ضنبــٛا غــاضب
عؿٛاٚ ،٤ؾتشٛا أع ِٗٓٝيف ي ١ًٝظًُا.)3(+٤
 .6نجــط ٠اجملاظؾــات< ؾؿــ ٞشيــو ايهتــاب صباظؾــات نــجري٠
أ ًكٗا ايؿٝذ عً ٞزَ ٕٚباالَ ٠ع إٔ األَط ؽبايؿٗا متاَاّ.
ٚايسعا ٣ٚاييت أ ًكٗا دعاؾاّ يٝؼ َٔ قب ٌٝايتشً ٌٝايصٟ
تتؿاٚت ؾ ٘ٝاألْعاض.
ٚإمنا ٖ َٔ ٞقب ٌٝايٛقا٥ع اييت ذبتاز إىل أَاْـ ١يف ايٓكـٌ،
ٚتكٜٛط يألَط نُا ٖ.ٛ
ٚايصٜ ٟكطأ شيو ايهتاب ٖٚـ ٛعا ـٌ َـٔ اال ـالع عًـ٢
اإلغــالّ< ؾــطٜعت٘ٚ ،عكا٥ــسٚ ،ٙتاضؽبــ٘ٚ ،ضداالتــ٘ _ قــس
ٜٓطً ٞعً ٘ٝشيو األَط.
أَا َِٔ عٓس ٙأزْْ ٢عط َٔ شيـو ؾإْـ٘ ٜـسضى إٔ أغًـب تًـو
ْ _ 3كض نتاب اإلغالّ ٚأق ٍٛاسبهِ م. 364
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اجملاظؾات ٜهصبٗا ايٛاقع.
ٚإال نٝــــ َٜػُـــٛؽُ يًؿـــٝذ عًـــ ٞإٔ ٜـــععِ إٔ اإلغـــالّ
نايٓكــطاَْ ١ٝــٔ دٗــ ١نْٗٛــا قــً ١ضٚسٝــ ١بــني ايعبــس ٚضبــ٘
ؾشػب ٖٛٚ ،األظٖـط ٟايـص ٟقـطأ ايكـطإٓ ايهـطْٚ ،ِٜعـط يف
ايػٓ ١ايٓب١ٜٛ؟ نٝـ غابت عٓ٘ اآلٜات ايهجري ٠اييت تأَط باسبهِ
بني ايٓاؽ مبا أْعٍ اهللٚ ،ذبـصض أؾـس ايتشـصٜط َـٔ نـس شيـو،
ٚأْ٘ ؾػٛمٚ ،ظًِٚ ،نؿط؟!.

ٚنٝـــ غــاب عٓــ٘ ْكــٛم املٛاضٜــحٚ ،ايعكــٛزٚ ،املٛاثٝــل،
ٚايبٛٝعٚ ،املعاَالتٚ ،عب ٛشيو؟
ٚنٝـــ غابــت عٓـ٘ ايػــري ٠ايٓبٜٛــٖٚ ١ــ ٞاملً٦ٝــ ١مبــا نــإ ؼبهــِ
ٜٚكه ٞب٘ ايٓيب" بني ايٓاؽ؟

ٚنٝـ ػباظف ٜٚك= <ٍٛإْ٘ يعذب عذٝـب إٔ تأخـص بٝـسى
نتــاب اهلل ايهــطٚ ،ِٜتطادــع ايٓعــط ؾُٝــا بــني ؾاذبتــ٘ ٚغــٛض٠
ايٓاؽ ،ؾرت ٣ؾ ٘ٝتكطٜـ نٌ َجـٌٚ ،تؿكـ ٌٝنـٌ ؾـَ ٤ٞـٔ
أَــط ٖـصا ايــس ٜٔطﮀ ﮁ ﮆ ﮇ ﮄ ﮅص ،ثــِ ال دبــس ؾٝــ٘ شنــطاّ
يتًو اإلَاَ ١ايعاَ ،١أ ٚاشبالؾ =١إٕ يف شيو جملاالّ يًُكاٍ.
كسٖ هلا،
يٝؼ ايكطإٓ ٚسس ٖٛ ٙايص ٟأٌُٖ تًو اشبالؾٚ ،١مل َٜتَ َ
بٌ ايػٓ ١نايكطإٓ _أٜهاّ_ قس تطنتٗاٚ ،مل تتعطض هلا.
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ٜسيو عًـٖ ٢ـصا إٔ ايعًُـا ٤مل ٜػـتطٝعٛا إٔ ٜػـتسيٛا يف
ٖصا ايباب بؿ َٔ ٤ٞاسبسٜح.)3(+
نٝـــ  ٜـسٖعٖ ٞــص ٙايــسع ٣ٛايعطٜهــَ ١ــع إٔ األَــط _يف
ايٛاقع_ خبالؾٗا.

قــاٍ ايؿــٝذ اشبهــط يف َعــطض ْكهــ٘ يتًــو ايــسع= <٣ٛيف
ايكطإٓ بٝإ نٌ ؾ َٔ ٤ٞأَٛض ايسٚ ،ٜٔأسهاّ ايٛقـا٥عٚ ،يـٝؼ
َعٖٓ ٢صا ايتبٝإ أْ٘ ٜصنط أسهاّ األؾـٝا ٤عًـٚ ٢دـ٘ ايتؿكـ،ٌٝ
ستــ ٢إشا ضدعٓــا إيٝــ٘ يف قه ـٚ ،١ٝمل ظبــس هلــا سهُ ـّا َؿك ـالّ،
خايطت قًٛبٓا ايطٜب َٔ ١سهُٗا ايص ٟزيت عً ٘ٝايػٓ ،١أ ٚاْعكس
عً ٘ٝإةاع أٌٖ ايعًِ ،أ ٚؾٗست ب٘ ايكٛاعس املػًُٖ.١

ٚإمنا َعٓ ٢تبٝاْ٘ يهٌ ؾ <٤ٞأْ٘ أت ٢بهًٝات عاَٖٞٚ ،١
َععِ َا ْعٍ ب٘ٚ ،ؾكٓـٌ بعـض أسهـاّٚ ،أسـاٍ نـجرياّ َـٔ
آٜات٘ عً ٢بٝإ ايػٓ ١ايٓب ،١ٜٛثـِ إٕ ايهتـاب ٚايػـٓ ١أضؾـسا
إىل أقــ ٍٛأخــط =٣ناإلةــاعٚ ،ايكٝــاؽٚ ،غريُٖــا َــٔ
ايكٛاعــس املػــتؿازَ ٠ــٔ اغــتكطا ٤دعٝ٥ــات نــجري =٠نكاعــس<٠
(املكاحل املطغًٚ )١قاعس( <٠غس ايصضا٥ع).
 _ 3اإلغالّ ٚأق ٍٛاسبهِ م. 73
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قاٍ أبـ ٛإغـشام ايؿـا يب يف نتـاب (املٛاؾكـات)< تعطٜــ
ايكطإٓ باألسهاّ ايؿطع ١ٝأنجط ٙنً ٞال دع ...ٞ٥ؾـإشا ْعطْـا إىل
ضدــٛع ايؿــطٜع ١إىل نًٝاتٗــا املعٜٓٛــٚ ،١دــسْاٖا قــس ته ـُٓٗا
ايكــطإٓ عًــ ٢ايهُــاٍٖٚ ،ــ ٞايهــطٚضٜاتٚ ،اسبادٝــات،
ٚايتشػٓٝاتَٚ ،هٌُ نٌ ٚاسس َٓٗاٖٚ ،صا نً٘ ظاٖط أٜهاّ،
ؾاشبــاضز َــٔ األزيــ ١عــٔ ايهتــاب ٖــ <ٛايػ ـٓٚ ،١اإلةــاع،
ٚايكٝاؽٚ ،ةٝع شيو إمنا ْؿأ عٔ ايكطإٓ.
ؾإٕ مل ٜٓل ايكطإٓ عً ٢سهِ اشبالؾ ،١ؾـإٕ يف أٜـسٜٓا َـٔ
طم تبٝاْ٘ ايػٓٚ ١اإلةاع ٚايكٝاؽٚ ،ايكٛاعس ايـيت ال ٜأتٗٝـا
ايطٜب َٔ بني ٜسٜٗا ٚال َٔ خًؿٗا.)3(+
ٚبعس إٔ ؾَٖٓس ايؿٝذ اشبهط تًـو ايؿـب٘ ايـيت أثاضٖـا ايؿـٝذ
عً ٞسٖ ٍٛصا املعٓـٚ ،٢أٚضز عـسزاّ َـٔ األَجًـٚ ١األزيـ ١ايـيت
تٓكض نالّ ايؿٝذ عً ٞقاٍ< =ٚيػٓا يف ساد ١إىل َٓاقؿٖ ١ـصٙ
األَجً ١بعـس إٔ نؿـؿٓا عـٔ ٚدـ٘ زاليـ ١األَـط بإ اعـ ١قـاسب
ايسٚي ١عً ٢سهِ ٚالٜت٘ٚ ،شيو ايٛدـ٘ َـٔ ايساليـ ١ال ٜٛدـس
يف ٖــص ٙاألَجًــَٚ ،١ــا نــإ هلــا إال إٔ َتًُ ــٖ ضعٚغَــٗا سٝــاّ٤ا،
ْ _ 3كض نتاب اإلغالّ ٚأق ٍٛاسبهِ م. 68
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ٚتعزسِ عً ٢باب ٖص ٙاملبشح َتػابك ١إىل اشبطٚز َٓ٘. +
 َٔٚاجملاظؾات اييت أ ًكٗا ايؿـٝذ عًـ ٞيف نتابـ٘ قٛيـ٘<
=َٔ املالسغ ايبني يف تاضٜذ اسبطن ١ايعًُ ١ٝعٓس املػـًُني إٔ
سغ ايعً ّٛايػٝاغـ ١ٝؾـ ِٗٝنـإ بايٓػـب ١يػريٖـا َـٔ ايعًـّٛ
األخط ٣أغٛأ سغٍّٚ ،إٔ ٚدٛزٖا ب ِٗٓٝنإ أنعـَ ٚدٛزٕ=
ؾًػٓا ْعطف هلِ َؤيؿاّ يف ايػٝاغٚ ،١ال َرتةاّٚ ،ال ْعـطف
هلِ حبجـاّ يف ؾـَ ٤ٞـٔ أْعُـ ١اسبهـِ  ٚال أقـ ٍٛايػٝاغـ،١
ايًِٗ إال قًٝالّ ال ٜكاّ يـ٘ ٚظٕ إظا ٤سـطنتِٗ ايعًُٝـ ١يف غـري
ايػٝاغ َٔ ١ايؿٓ =ٕٛشيو ٚقس تٛاؾطت عٓسِٖ ايسٚاع ٞاييت
تــسؾعِٗ إىل ايبشــح ايــسقٝل يف عًــ ّٛايػٝاغــٚ ،١تعــاٖطت
يس ِٜٗاألغباب اييت تعسِٖ يًتعُل ايسقٝل ؾٗٝا.)4(+
إىل إٔ ٜكـٚ= <ٍٛأقــٌ تًــو األغـباب أْٗــِ _َــع شنــاِٗ٥
ايؿططْٚ ،ٟؿا ِٗ ايعًُ _ٞناْٛا َٛيعني مبا عٓس ايْٛٝإ َٔ
ؾًػؿٚ ١عًِ.
ٚقس ناْت نتب ايْٛٝإ اييت اْهبٛا عً ٢تطةتٗاٚ ،زضغٗا
 _ 3املطدع ايػابل م . 76_75
 _ 4اإلغالّ ٚأق ٍٛاسبهِ م . 7:_79
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ناؾ ١ٝيف إٔ تػـط ِٜٗبعًـِ ايػٝاغـٚ ،١ذبببـ٘ إيـ =ِٗٝؾـإٕ شيـو
ايعًِ قسٚ ،ِٜقس ؾػٌ نـجرياّ َـٔ قـسَا ٤ايؿالغـؿ ١ايْٛٝـاْٝني،
ٚنإ ي٘ َٔ ؾًػؿ ١ايْٛٝإ ،بٌ يف سٝاتِٗ ؾإٔ خطري.)3(+
ٜكٖ ٍٛصا ايهالّ يف نتاب قاٍ يف َكسَت٘< =ؾطعت يف حبح
شيو نً٘ َٓص بهع غٓني.)4(+
ؾهٝـ غاب عٔ بايْ٘ٚ ،ػ ٞأ ٚتٓاغٚ_ ٢ايتٓاغـ ٞؾـط َـٔ
ايٓػــٝإ_ َــا قــاّ بــ٘ عًُــا ٤املػــًُني َٓــص َطًــع اإلغــالّ إىل
عكٛضْا املتأخط َٔ ٠دٗس دباضٚ ،حبح َتٛاقٌ يف ايػٝاغـ،١
ٚاسبهِ ْتر عٓ٘ َؤيؿات نجري ٠ال تهاز ذبك٢؟.

ٌٖ ػبًٗٗا ايؿٝذ عًٞ؟ ًٜٝ ٌٖٚل مبجًـ٘ _ٚقـس تكـس٣
يتًــو املُٗــ ١اشبطــريٚ ،٠ازعــ ٢أْــ٘ حبــح شيــو َٓــص بهــع
غٓني_ إٔ تؿٛت٘ تًو املؤيؿات؟!.
ؾٗــصا _يف اسبكٝكــَ _١ــ ٔ ٛغطابــٖٚ ،١ــصا ممــا ؾــتض عًٝــ٘
ثػطات َٔ قبٌ خك َ٘ٛايص ٜٔضزٚا عً.٘ٝ

ٜك ٍٛايؿٝذ ضبُس اشبهط سػني ضزاّ عً ٢نالّ ايؿٝذ عًـٞ

 _ 3املطدع ايػابل م. 7:
 _ 4املطدع ايػابل م. 54

01

قراءة يف كتاب (اإلسالو وأصول احلله) للصيخ علي عبدالرازق
()3

اآلْـ ايصنط< =ظٌ املؤيــ َػـتٗرتاّ بؿـٗ ٠ٛؾكـٌ اإلغـالّ
عٔ ٚظٝؿ ١إقالح ايػٝاغ ،١ؾطأ ٣إٔ َـٔ املكـسَات املػـاعس٠
ي٘ عًٖ ٢صا ايػطض طباتًْ َ١ؿؼ ايكاضئٚ ،أخصٖا إىل االعتكـاز
بإٔ ظعُا ٤اإلغالّ أ ٚعًُـا ٙ٤أًُٖـٛا ايٓعـط يف أْعُـ ١اسبهـِ
ٚأق ٍٛايػٝاغ.١

مل ٜهٔ سغ املػـًُني َـٔ عًـِ ايػٝاغـ ١غـ٦ٝاّٚ ،ال ٚدٛزٖـا
بٝــِٓٗ نــإ أنــعـ ٚدــٛزٚ ،عطؾٓــا هلــِ يف ايػٝاغــَ ١ؤيؿــات
ؾت.)4(+٢

ثِ شنط ايؿٝذ اشبهط ةًَ ١ـٔ تًـو املؤيؿـات ايـيت تجبـت
عٓاٜــ ١عًُــا ٤اإلغــالّ بايػٝاغــ ١ؾكــاٍ< =ا ًعــٛا عًــ ٢نتــاب
(ايػـٝاغـــ )١ألؾال ـــ ،ٕٛايــص ٟعطبـــ٘ ســٓني بـــٔ إغــشام،
ٚتطدِ بعض ؾكٛي٘ أٜهاّ أمحس بـٔ ٜٛغــ ايهاتـب املتـٛؾ٢
غـــٓ564 ١ﻫٚ ،نتـــاب (ايػٝاغـــ )١تـــأيٝـ قػـــطا بـــٔ يٛقـــا
ايبعًبهــٚ ،ٞنتــاب (املت ـٓٛز يف ايعــسٍ ٚايػٝاغــ )١يًكــاب،ٞ
ٚأؾـــاض ابـــٔ خًـــس ٕٚيف (َكسَتـــ٘) إىل إٔ نتـــاب أضغــط ٛيف
ايػٝاغ ١نإ َتـساٚالّ بـني ايٓـاؽٚ ،أيٓــ ايهٓـس ٟيف ايػٝاغـ١
ٜ _ 3عين ٖٗٓا بكٛي٘ (َػتٗرتاّ)< َٛيعاّ .
ْ _ 4كض نتاب اإلغالّ ٚأق ٍٛاسبهِ م. 83
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اثــين عؿــط تأيٝؿــاَّٗٓ ،ــا< (ضغــايت٘ ايهــرب ٣يف ايػٝاغــ،)١
(ٚضغاي ١يف غٝاغ ١ايعاَ.)١
ٚأيٓـ أمحس بٔ ايطٝب ،أسس املٓـتُني إىل ايهٓـس ٟنتـاب<
(ايػٝاغ ١ايهبري)ٚ ،نتاب< (ايػٝاغ ١ايكػري).
ٚأيٓـ أبْ ٛكط ايؿاضاب ٞمثاْٝـَ ١ؤيؿـات يف ايػٝاغـَٗٓ ،١ـا<
ايػٝاغ ١املسْٖٚ( ،١ٝـ ٛاالقتكـاز ايػٝاغـ ٞايـصٜ ٟـسع ٞأٖـٌ
ايتُسٕ اسبسٜح أْـ٘ َـٔ طبرتعـاتِٗ)َٚ ،ـٔ َؤيؿـاتِٗ< نتـاب
(غٝاغ ١املًو) يًُاٚضز(ٚ ،ٟغٝاغ ١املايو يف تسبري املُايـو)
البٔ أب ٞايطبٝع ٖٛٚ ،دًٝـٌ دـساّ ،مل ٜػـازض حبجـاّ َـٔ أحبـاخ
ايعُــطإ ٚايػٝاغــٚ ١األخــالم إال طقــ٘ٚ ،نتــاب (غــطاز
املًٛى) ألب ٞبهط ايطط ٛؾٚ ،ٞنتاب (ْٗر ايػًٛى يف غٝاغ١
املًٛى) يًؿٝذ عبس ايطمحٔ بٔ عبساهلل(ٚ ،قٛاْني ايـسٚا ٜٔٚيف
ْعاّ سهَ ١َٛكط ٚقٛاْٗٓٝا) ألب ٞاملهـاضّ أغـعس بـٔ اشبطـري،
إىل غري شيو َٔ ؾك ٍٛممتعـ ١استـ ٣ٛعًٗٝـا نتـاب (املػـايو)
البٔ خطزاشبـَ(ٚ ،١كسَـ )١ابٔ خًــس(ٚ ،ٕٚعٝـ ٕٛاألخبــاض)
البٔ قتٝب(ٚ ،١ايعكس ايؿطٜس) البٔ عبس ضبٓ٘.)3(+
 _ 3املطدع ايػابل م . 85_83
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ٜٛٚاقٌ ايؿٝذ اشبهط بٝاْ٘ عٓا َ١ٜاملػًُني بايػٝاغ ١ؾٝكـ<ٍٛ
=ٜٚتكٌ بٗصا نتب يف أخالم املًٛى= نهتـاب< (أخـالم املًـٛى)
يًؿتض ابٔ خاقإٚ ،نتاب< (ايتاز يف أخالم املًٛى) يًذـاسغ،
ٚنتاب< (أخالم املًٛى) حملُس بـٔ سـاضخ ايـتػًيب(ٚ ،ايتـاز يف
غــري ٠نػــط ٣أْٛؾــطٚإ) البــٔ املكؿــعٚ ،نتــاب< (ايػــؿاض٠
ٚايػؿطاٚ ،)٤نتاب< (دٓـس ايـٛظاضٚ ٠سطاغـ ١سكـٔ ايكـساض)٠
سبػــٔ بــٔ عبــس ايهــط ِٜايربظؽبــٚ ،ٞنتــاب< (يطــا٥ـ األؾهــاض
ٚناؾـ األغـطاض) يف عًـِ ايػٝاغـ ،١أيؿـ٘ ايكانـ ٞسػـني ابـٔ
سػٔ ايػُطقٓس ،ٟيًٛظٜط إبطاٖ ِٝباؾا غـٖٓ;58 ١ــ يف مخػـ١
أبٛاب ،األ <ٍٚيف ايػٝاغات ،ؾٗ َٔ ٛقب ٌٝاملٛغـٛعات ،يهٓـ٘
ٜؿتٌُ عً ٢نطٚب َٔ ايػٝاغْ َ٘ٓ ،١ػد ١يف ؾٓٝٝا).
ٖصا َا ا ًعٓـا عًٝـ٘ ،أ ٚعًـ ٢ايتعطٜــ بـ٘ يف بعـض نتـب
ايتــاضٜذٚ ،قــس َٓٝــت املهاتــب اإلغــالََ ١ٝــٔ بالٜــا اإلســطام
ٚاإلغطام ٚاإلتالف ،اييت غاَٗا بٗا أعسا ٤ايعًِ عًـَ ٢ـا ٖـٛ
َعــطٚف يف ايتــاضٜذ َــٔ ٖذُــات ايتتــاض عًــ ٢بػــسازْٚ ،ا٥بــ١
خطٚز املػًُني َٔ األْـسيؼْٚ ،هبـات اسبـطٚب ايكـًٝب ١ٝيف
ايؿاّ َٚكط ٚغريُٖا= عال ٠ٚعًَ ٢ا غؿ ٞاألََ ١ـٔ ظًُـات
ازبٌٗ يف عكٛضٖا األخري ،٠ست ٢ناع َٔ بني أٜـسٜٗا نـجري ممـا
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أبكت٘ تًو ايٓهبات.)3(+
ثِ ٜك ٍٛبعس شيو< =ٖصا ٚقس ؾٗس أٚي ٛايعًِ إٔ اإلغالّ قـس
ضغــِ يًػٝاغــ ١خطــٚ ١اغــعٚ ،١غـٖٔ هلــا ْعُـّا عاَــ ،١سػــبُا
ْٛاؾٝو ببٝاْ٘ يف املٛنع ايال٥ل بـ٘= ؾكـطؾٛا أْعـاضِٖ يف زضاغــ١
تًو اشبطٚ ،١ايتؿك٘ يف ٖاتٝــو ايـٓعِ= سٝـح ناْـت غٝاغـتِٗ
ايعًَُٛ ١ٝقٛي ١بٗاٚ ،قا ١ُ٥عً ٢أغػٗاَٚ ،ـٔ املؤيؿـات عًـ٢
ٖــصا ايــُٓط نتــاب< (غٝــاخ األَــِ) إلَــاّ اسبــطَنيٚ ،نتــاب<
(ايطــطم اسبهُٝــ ١يف ايػٝاغــ ١ايؿــطع )١ٝالبــٔ ايكـٚ ،ِٓٝنتــاب<
(ايػٝاغــ ١ايؿــطع ١ٝإلقــالح ايطاعــٚ ٞايطعٝــ )١البــٔ تُٝٝــ،١
ٚنتاب< (األسهاّ ايػـًطاْ )١ٝيًُـاٚضزٚ ،ٟنتـاب< (األسهـاّ
ايػــًطاْ )١ٝيًكانــ ٞأبــٜ ٞعًــٚ ،٢نتــاب< (إنًٝــٌ ايهطاَــ)١
يكسٜل سػٔ خإٚ ،ضغاي( ١ايػٝاغ ١ايؿطع )١ٝإلبطاٖ ِٝؽبؿ٢
ظاز ،٠تٛدس يف بطيني.

آثط املػًُ ٕٛإٔ ٜٓعطٚا إىل ايػٝاغ ١مبـطآ ٠ايؿـطٜع ،١ؾـرت ٣نـجريّا
َٔ ضداٍ ايسٚيـ ١إشا سطنـٛا أقالَٗـِ يف ذبطٜـط غٝاغـْ ،ٞؿدـٛا ؾٝـ٘
ضٚساّ َٔ سهُ ١ايؿطٜعٚ ،١نػ ٙٛسً َٔ ١سًٌ آزابٗا ايٛنٖا.)4(+٠٤
 _ 3املطدع ايػابل م . 87_85
 _ 4املطدع ايػابل م . 88_87
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ٚؽبتِ ايؿٝذ اشبهط نالَ٘ يف ٖـصا ايػـٝام قـا٥الّ< =ؾـاسبل إٔ
سغ املػـًُني يف ايػٝاغـ ١مل ٜهـٔ َٓكٛقـاّٚ ،إٔ َٓـعيتِٗ ؾٗٝـا
ناْت ؾٛم املٓعي ١اييت قعس بٗا املؤيـ عٓسٖاٚ ،بايؼ يف اغتكـػاض
ؾأْٗا.)3(+
ؾٗــص ٙأَجًــٜ ١ػــريَ ٠ــٔ بعــض َــا دــا ٤يف شيــو ايهتــاب َــٔ
اإلؾهاالت املٓٗذٚ ،١ٝاشبًطٚ ،اجملاظؾـٚ ،١عبـ ٛشيـوٚ ،يـٝؼ
املكاُّ ٖٗٓا َكاَّ ايتؿٓٝس ملا دا ٤يف شيو ايهتاب(. )4

 _ 3املطدع ايػابل م . 89
 _ 4اْعط تؿك ٌٝشيو يف نتاب (َٓٗر ايؿٝذ ضبُـس اشبهـط سػـني يف َٛادٗـ١
االعبطاؾات ايعكسٚ ١ٜايؿهط )١ٜيًهاتب.
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ٚبعس ؾٗص ٙقطاَٛ ٠٤دع ٠يهتاب (اإلغالّ ٚأق ٍٛاسبهِ) يًؿـٝذ
عً ٞعبسايطاظمَٚ ،ا أثري سٛي٘ َٔ دسٍَٚ ،ا ؾ َٔ ٘ٝإؾهاالت.
ٚعً ٢نٌ ساٍ ؾػٛا ٤نإ ايهتاب يعًـ ٞعبـسايطاظم أ ٚيػـري،ٙ
أ ٚأْ٘ ؾاضى يف تأيٝؿ٘ ،أ ٚأناف عًٝـ٘ َـا أنـاف= َؾأَؾِـطَب٘ قـبػ١
ؾـطعْٚ ،١ٝؿـذ ؾٝـ٘ ضٚسـّا إغـالَٚ ،١ٝغـٛا ٤نـإ َتُػـهّا بتًـو
اآلضا ٤ايــيت نــُٓٗا نتابــ٘ ،أ ٚنــإ ضادع ـاّ عٓٗــا _ ؾــإٕ ايهتــاب
َٓػٛب إيٚ ،٘ٝمل ُِ ٜعٗٔط ايربا َ٘ٓ ٠٤قطاسٚ =١ال ُٜسض_ ٣عًٚ ٢دـ٘
ايسق _١زاؾعُ٘ إىل تأيٝـ شيـو ايهتـابٚ ،إٜـطاز ٙتًـو اآلضا ،٤أٖـٛ
ٜطٜــس ؾــٗط ٠يف بساٜــ ١سٝاتــ٘؟ أّ أْٗــا خطــ ٠ٛمل ؼبػــب سػــابٗا،
ٜٓٚعط يف تبعاتٗا؟ أّ أْ٘ داٌَ يف بسا ١ٜاألَط ثِ قعب عً ٘ٝايعٛز٠
د ًٔ َ١ٖٝأَطٖـا؟
يف َٓتكـ ايططٜل؟ أّ أْٗا ؾُبَْ٘ ربطؿٗا ز ٕٚإٔ ٜتبني َ
ثِ ٌٖ ْٖ ٛازّ عً ٢إخطاد٘ ايهتـابَ؟ ٚإشا نـإ نـصيو ؾًُـاشا مل
ٜعٗط ْسَـ٘ عالْٝـ١؟ أٖـ ٛخـٛف غـكٛط املهاْـ١؟ أّ أْٗـِ األنـابط
ؽبطؤ ٕٚيف ايعالْٜٚ ١ٝتٛب ٕٛيف ايػط؟ ٚملاشا مل ٜرتادع قطاس ١عُا
دا ٤يف ايهتاب؟ خكٛقاّ ٚأْ٘ ضأ ٣آثـاض ٙايٛخُٝـ =١سٝـح عـاف
بعس تأيٝـ َا ٜعٜس عً ٢اثٓتني ٚأضبعني غٓ.١

05

خامتة

أغ ١ً٦ذبتاز إىل َعٜس حبح ٚذبطٍّ ٚعسٍ= يًٛقٛف عً ٢سكٝكتٗا.

ٚال ٜػع يف ٖصا املكـاّ إال إٔ ٜكـاٍ< يعًـ٘ ضدـع َـٔ شيـو،
ٚيعٌ اهلل قبٌ َٓ٘ٚ ،دباٚظ عٓ٘ٚ ،اهلل غؿـٛض ضسـٚ ،ِٝضمحتـ٘
ٚغعت نٌ ؾٚ ،٤ٞال ذبذري يطمح ١اهلل _عع ٚدٌ_.
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