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اؿُد هلل زب ايعإٌ، باز٨ اـ٥٬ل أْعٌ، باعثح ا٭ْيٝثا٤ ٚإسضثًٌ،    

ِ ايؿ٠٬ ٚايط٬ّ ع٢ً ضٝدْا ٚسيٝب قًٛبٓا أبٞ ايكاضثِ إؿثىؿ٢ قُثد ٚعًث٢     ث

أٖثثٌ بٝ ثث٘ ايىٝثثيٌ ايىثثاٖسٜٔ ا٭بثثساز إٓ ذثثيٌ، ضثثُٝا ضًٝؿثث١ اهلل ٗ ا٭زقثثٌ،      

ٚايًع١ٓ ايدا١ُ٥ ا٭بد١ٜ عًث٢ أعثدا٥ِٗ  ٍ ٜثّٛ ايثدٜٔ، ٫ٚ سثٍٛ ٫ٚقثٛٙ  ٫ بثاهلل        

 ايعًٞ ايعِٛٝ.
 

 َُن ََع ًَ َُِِِ قُْن ُُكٌّ َيْػ َِ   َكل

 َعاْٞ ايؾان١ً ٚتأثرياتٗا ع٢ً ايغًٛى اإلْغاْٞ

 املكز١َ

ٌٌ َورَْمَفٌ  قاٍ اهلل ايعِٛٝ ٗ ن اب٘ ايهثسِٜ:   َْ ِكفال ُِ ٌَ اهُْقْرآِن يل  ُِل ِي َوُنَنّ
لهًِنَي إاِلَّ َخصلراً  ْؤِيَنَي َوال يَزيُد اهظَّ ًُ ْغفرَ  لِوْ

َ
نْصلِن أ  اْْلِ

ًَْل ََعَ نَْػ
َ
  َض َوٍَفىىِإَوذا أ

ُّ اكَن يَُؤشلً  ُُ الَّشَّ َْ  ِِبلٍِبُِِ ِإَوذا َمصَّ ُِ  ٌْ ًَ ِ ْغوَُى ب
َ
َُِِِ فََربُُّلْى أ َِ ُن ََعَ َكل ًَ قُْن ُُكٌّ َيْػ

َِْدى َشبِيلً 
َ
 .(1)أ
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 َٛضٛع ايبشح

َٛقٛع اييشح ٖٛ: ايػان١ً اٱْطا١ْٝ ع٢ً ق٤ٛ ٖرٙ اٯ١ٜ ايػسٜؿ١، ٚيًػثان١ً  

ذ تط يىٔ َؿاِٖٝ: ايػخؿ١ٝ، ٚايي١ٝٓ، اي١ٝٓ، إرٖب، ايىسٜكث١،  َع٢ٓ ٚاضع عُٝل;  

 .ايىيٝع١، ايطذٝٸ١، إًه١، اؿا٫ت ايٓؿط١ٝ، ٚايعكٌ ايياطٔ أٚ اي٬ٚاعٞ

 ٖٝه١ًٝ ايبشح

فُٛعثث١ َثثٔ اييؿثثا٥س ايكسلْٝثث١ ايثثه ٜٓىًثثل َٓٗثثا اييشثثح عثثٔ: تعسٜثثـ         

١ً َٚساتيٗثثا، ايػثثان١ً، رٚزٖثثا َٚثثد٣ ت ثرلٖثثا، َٓاغثث٧ ايػثثان١ً، أْثثٛاع ايػثثان    

إٛقـ ػاٙ ايػٛانٌ إخ ًؿ١، َطا٥ٌ ن١َٝ٬ ٚأؾٛي١ٝ ٚؾك١ٝٗ تط ٓي٘ أٚ تط ًِٗ 

َثثٔ عثثح ايػثثان١ً، ؼدٜثثد ا٭رٚاز ٚايٛٚثثا٥ـ عًثث٢ قثث٤ٛ ايػثثٛانٌ، نثثٛاب         

ايػٛانٌ اـيٝج١،  قاؾ١  ٍ عٓاٜٚٔ أضس٣ أغسْا  يٝٗا فسر  غثاز٠ نايػثان١ً بعثد    

 ايػان١ً، ٚتداضٌ ايػٛانٌ.

 ايبشحَعط١ً 

ٕ ٖٓثاى ضًطث١ً َثٔ    إٔ ايػان١ً ؼ كٔ َؿًَٗٛا غاَكًا  ٍ سدٸ نيرل، نُا  

ٕ ايػثان١ً  أإعك٬ت ايؿًطؿ١ٝ ٚايع١ًُٝ ايه ت عًل بايػان١ً اٱْطا١ْٝ َجٌ: ٖثٌ  

اض ٝاز١ٜ؟ ٖٚثٌ ت ثرلٖثا بٓشثٛ ايعٹًٍٝث١؟ َٚثا ٖثٛ َثد٣ ت ثرلٖثا عًث٢ ضث١َ٬ ايؿٗثِ            

ٚقثٛاب٘ تؿثً  َكٝاضثًا ٫ض هػثاف      ٚاض كا١َ ا٫د ٗار؟ ٌٖٚ ٖٓثاى َسدعٝثات  

 سدٚر ت ثرل ايػان١ً ع٢ً ع١ًُٝ ا٫ض ٓياٙ أٚ ي شدٜد َد٣ ؾٛاب١ٝ اي ؿهرل؟

 غا١ٜ ايبشح

 عار٠ بٓا٤ ايػخؿ١ٝ اٱْطثا١ْٝ عًث٢ قث٤ٛ َعسؾث١ سكٝكث١ غثانً ٗا، ٚان ػثاف        

َط كيٌ ا٭ؾسار ٚايعٛا٥ٌ ٚا٭َِ عًث٢ قث٤ٛ َعسؾث١ غثٛانًٗا، ٚأٜكثًا ؼدٜثد ا٭رٚاز       



 9  ثؿرة البحث: رشم ادسار وكشف ادستؼبل
 إطاز اْى٬قًا َٔ ؼدٜد ْٛع١ٝ ايػان١ً ٚايػخؿ١ٝ، ٚبعياز٠ أضس٣:  ٚزضِ 

 ٠ ايبشح: صعِ املغاص ٚنؾف املغتكبٌمثر

ٕ ؼدٜد غان١ً اٱْطإ ايٓؿط١ٝ ٚغخؿٝ ٘ اؿكٝك١ٝ، ٜعدٸ أنجس َٔ قسٚز٠  

ٕ ٜكثثىًع بٗثثا أٚ ايٛٚثثا٥ـ  أنثثٞ وثثدٸر ايػثثخـ َٛقؿثث٘ َثثٔ ا٭رٚاز ايثثه هثثب   

ٕ َعسؾ١ ايػان١ً تطثاعدٙ  إٔ ٜ كًدٖا، نُا أأٚ ٜؿ  ي٘  ٚإٓاؾب ايه هب عًٝ٘

ٕ ودر َٛقؿ٘ ٗ َسس١ً ؽىٝى٘ ييٓا٤ َط كيٌ أ٫ٚرٙ أٚ ت٬َرتث٘ أٚ َٛٚؿٝث٘   أع٢ً 

ٚأتياع٘، بٌ ٜٚسضِ ي٘ َثٔ اييداٜث١ َطثاز اض ٝثاز َٛٚؿٝث٘ ٚأعٛاْث٘ ضثٛا٤ أنثإ ٗ         

أٚ ايثثه ٫  غثثسن١ أّ ٗ َُٓٛثث١ أّ غثثرل ذيثثو ٚا٭رٚاز ٚا٭عُثثاٍ ايثثه تٓاضثثيٗا      

 تٓاضيٗا، َٚٔ ِاذز ذيو: 

ٕ َثٔ غثرل ايؿثشٝ     إٕ َٔ نإ عذ٫ًٛ أٚ غكٛبًا ٗ غانً ٘ ايٓؿط١ٝ، ؾ  ثأ

أبدًا إٔ ٜؿي  قاقًٝا أٚ طيٝيًا، ضاؾ١ ٗ بعض اي خؿؿثات ايثه ؼ ثاز  ٍ ؾثدل     

 ٚرق١ ٚأْا٠ نشكٌ ايعًُٝات اؾساس١ٝ ايدقٝك١ ٚغرلٖا.

ْ٘ ٫ ٜؿثً  أبثدًا   إدٚا١ْٝ ٚقط٠ٛ ايكًب، ؾَٔ ناْت غانً ٘ ايٓؿط١ٝ ايع ث  ب

٭ٕ ٜعٝٸٔ ٗ َٛقع ٚشٜس ايداض١ًٝ أٚ اـازد١ٝ أٚ ٚشٜس اٱعُاز أٚ ايصزاع١ أٚ ٚشٜثس  

اي عًِٝ أٚ َطاعدًا شلثِ، نُثا ٫ ٜؿثً  ٭ٕ ٜهثٕٛ َطث٪٫ًٚ ٗ َُٓٛثات اٱغاثث١        

 ٚغي٘ ذيو.

ْث٘  إعًٝث٘، ؾ  َٔ ناْت غانً ٘ ايٓؿط١ٝ ايػٗٛا١ْٝ ٚضٝىس٠ ايك٠ٛ ايػ١ٜٛٗ ث  ز

ٕ ٜعُثٌ ٗ  إٔ ٜعٌُ نؿا٥ؼ، سٝح ٜهجس اي عاٌَ َع ايٓطثا٤، أٚ  أ٫ ٜؿ  ي٘ أبدًا 

إ٪ضطات اٱْطا١ْٝ ايه ٜهٕٛ ؾٝٗا ع٢ً ُاع َياغس َع ايٓطا٤، نإُٓٛات ايه 

ٕ ٜثدزسع ٗ إثدازع   أتٗ ِ بسعا١ٜ ا٭ٜ اّ ٚا٭زاٌَ ٚغي٘ ذيو، نُا ٫ ٜؿث  يث٘   

 ٚ نًٝات اييٓات.إخ ًى١ أٚ ٗ َدازع أ
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ٕ ٜ ذٓثب  أعسف َٔ غان١ً ْؿط٘ ا٫ْ ٗاش١ٜ ٚايىُع ٚا٭ثس٠، ؾعًٝث٘   َٔ ث  ر

ٕ إٓاؾب تصٍ قدّ ايعك٤٬ اؿهُثا٤ ؾهٝثـ َثٔ    إُاًَا اـٛض ٗ غُاز ايطٝاض١ ؾ

 !تدعٛٙ غانً ٘ ايٓؿط١ٝ يٮثس٠ ٚا٫ْ ٗاش١ٜ ٚغي٘ ذيو؟

 َٓٗر ايبشح

 ًٝٞ.اي شً ثٜع ُد اييشح ع٢ً إٓٗر ايعًُٞ 



 00  بصائر قرآكقة يف آية الشاكؾة

 بصا٥ض قضآ١ْٝ يف آ١ٜ ايؾان١ً

َُِِِ قثثاٍ تعثثاٍ:  َِ ففُن ََعَ َكففل ًَ ؾُثثا ٖثثٞ ايػثثان١ً؟ َٚثثا ٖثثٛ   قُففْن ُُكٌّ َيْػ

 تعسٜؿٗا؟

 تعضٜف ايؾان١ً

ٕ  َ ضٛذ٠ َٔ ايػٻثهٌ بثايؿ   أٚ َثٔ ايػسثهٌ بايهطثس، ٚسٝثح       )ايػان١ً( 

 ايػٻهٌ بايؿ   ي٘ َعٓٝإ ؾُذُٛع إعاْٞ ث٬ث١:

ْ٘ أسد َعٓٝثٞ ايػٻثهٌ بثايؿ  ، ٜكثاٍ َثج٬ً: غٳثه ًتٴ       إاي كٝٝد ؾ ادلعىن األول:

ايداب١  أٟ قٝٸدتٗا ٚزبىت زدًٗا َج٬ً، نُا ٜكاٍ غثهًت ايه ثابٳ أٟ أعذُ ث٘ أٟ    

قٝدتثث٘ بثثاٱعساب ٚٚقثثعت عًٝثث٘ اؿسنثثات )نثثٞ ٫ ٜطذلضثثٌ اؾاٖثثٌ ؾٝكثثسأٙ نُثثا 

 .غا٤( ٚايػسهاٍ بايهطس ٖٛ عٹكاٍ ايداب١ ٚغدٸ قٛا٥ُٗا باؿيٌ

ٚايػان١ً بٗرا إع٢ٓ تعين ايهٛاب  ٚايكٝٛر ايداض١ًٝ ايه ُٓع اٱْطثإ َثٔ   

 ٕ ٜكٍٛ غ٦ًٝا أٚ ّازع ؾع٬ً أٚ ٜ خر َٛقؿًا أٚ ٜع ٓل َرٖيًا أٚ غرل ذيو.أ

ٕ نثٌ غثخـ ٜعُثٌ سطثب غثانً ٘      أؾٌٗ اٯ١ٜ ايػثسٜؿ١ تعثين ذيثو؟ أٟ    

  ٚ ايراتٝث١ ٖثٞ ايثه تسضثِ      ٕ اؿثٛادص ٚايكٝثٛر ٚإٛاْثع   أايٓؿط١ٝ ٚنٛاعث٘ ايداضًٝث١ 

عُاي٘ ؾٝطرل ٗ طسٜل َعٝٸٔ َسضّٛ ضًؿًا ٖٚٛ ذيو ايىسٜثل إػثسٳع   أاػاٙ سسن ٘ ٚ

 أَاّ ايٓؿظ َكابٌ اييدا٥ٌ ا٭ضس٣ إػًك١ ٗ ٚدٗ٘.

ايػسثثي٘ ٚايثٓٛرل، ٖٚثثٛ َثٔ َعثثاْٞ ايػٻثثهٌ بثايؿ  ، نُثثا قثثاٍ     ادلعـىن اناـا :  

ْهُ َمِيٌى وَغَ تعثاٍ:   َذا فَوَْيُذوقُ لٌق َِ ْزَواجٌ  صَّ
َ
أٟ ْثٛع لضثس    (1)َوآَخُر ِيٌ َكفْلُِِ أ

 ٍ ففُن ََعَ  :َثثٔ ايعثثراب اٱشلثثٞ َػثثاب٘ يًعثثراب ا٭ٍٚ، ؾكٛيثث٘ تعثثا ًَ قُففْن ُُكٌّ َيْػ
 َُِِِ َِ ٕ إٕ عًُ٘ َٓاٚس يػخؿٝ ٘ َٚػاب٘ شلا، ؾث أٜعين ع٢ً سطب ضٓخ٘ أٟ  َكل
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ٚ ٕ ايٛاٖس ساىٺ عأاؾٛازح  ِا تٓطر ع٢ً طيل اؾٛاْ ، ٚ ٕ ايعُثٌ  أٔ اييثاطٔ، 

َٳٛٗس ٚايػان١ً ٖٞ إخدل، ؾايػان١ً ايٓؿط١ٝ تدؾع اٱْطإ باػثاٙ أعُثاٍ ٚأؾعثاٍ    

 َٚٛاقـ ٚقسازات َػاب١ٗ شلا َٚطان١ َٚ ذاْط١ َعٗا.

 ٕ تهٕٛ َ ضٛذ٠ َٔ ايػسهٌ بايهطس، ٖٚرا ٖٛ: أنُا و ٌُ ٗ ايػان١ً 

ففُن ََعَ ٕ إايػثثهٌ َعٓثث٢ اشل٦ٝثث١، ٚعًٝثث٘: ؾثث   ادلعــىن اناانــ :  ًَ قُففْن ُُكٌّ َيْػ
 َُِِِ َِ ٜعين ع٢ً سطب ٦ٖٝ ٘ ايٓؿطث١ٝ، أٟ عًث٢ سطثب ؾثٛزت٘ اةطٛضث١ أٚ       َكل

 إ ١ُٖٛ، ٖٚٛ قسٜب َٔ إع٢ٓ ايجاْٞ.

نُثثا ٚزر ٗ  ثٕ )ايػثثان١ً( تطثث يىٔ إعثثاْٞ اٯتٝثث١: ايٓٝثث١    إٚعًثث٢ ذيثثو نًثث٘ ؾثث

ايٓؿطثث١ٝ، إثثصاز، اييٓٝثث١،  ايىيٝعثث١، اـًٝكثث١، ايطثثذٝٸ١، إًهثث١، اؿثثا٫ت    ثايسٚاٜثث١    

إرٖب ٚايىسٜك١; ٚيرا ٜكاٍ طسٜل ذٚ غٛانٌ أٟ ت ػعب َٓ٘ عثد٠ طثسم ٚايػثٛانٌ    

َٔ ايىسم َا اْػثعب َثٔ ايىسٜثل ا٭عٛثِ، نُثا تطث يىٔ ايػثان١ً ايعكثٌ اييثاطٔ أٚ          

 ٕ ايػان١ً تػٌُ تًو إعاْٞ نًٗا.أاي٬ٚاعٞ نُا ضٝ تٞ، ؾإط ٛٗس ٖٛ 

 تٗاايؾان١ً ادتغز١ٜ ٚرالال

ٕ )ايػثثان١ً( تعثثين أٚ تػثثٌُ   يكثثد تىثثسٸف بعثثض ايعًُثثا٤ سٝثثح ازتثث ٚا بثث   

ٚضثثٝ تٞ  ث   ٕ أعُثثاٍ اٱْطثثإ ٚيٝثثد٠ ضؿٛؾثثٝات٘ اؾطثثُا١ْٝ أايػثثان١ً اؾطثثد١ٜ ٚ

ٕ اـؿٛؾثٝات   نُثا تىثسٸف بعكثِٗ عٓثدَا ازتث ٣ بث       ث  ايهث٬ّ عثٔ ْٛسٜث١ ٖث٪٤٫    

  ٕ ب دثدًا ٗ  َٚثٔ ايػسٜث   ;اؾطد١ٜ ٖٞ ر٥٫ٌ ٚع٥٬ِ أنٝد٠ ع٢ً غخؿث١ٝ اٱْطثا

ٖثثثرا اؿكثثثٌ َثثثا ذٖثثثب  يٝثثث٘ ايؿخثثثس ايثثثساشٟ ٗ ن ثثثاب )ايؿساضثثث١( َثثثٔ اي شًٝثثثٌ  

يًػخؿٝات ع٢ً سطب زلات ايٛدث٘! ؾكثد ذٖثب  ٍ ؼًٝثٌ ايػٸخؿث١ٝ سطثب       

غهٌ اؾيٗث١ ؾكثاٍ: َثٔ نثإ َكىيثًا ؾيٗ ث٘ َثا٬ً٥  ٍ اييطث٘ ؾٗثٛ غكثٛب! َثٔ            

طث٬ٕ ٚغكثٛب!   ناْت ديٗ ٘ ؾػرل٠ً ؾٗٛ داٌٖ! َٔ ناْت ديٗ ٘ ع١ًُٝٛ ؾٗٛ ن



 03  تعريػات عؾامء الـػس لؾشاكؾة
َٔ ناْت ديٗ ٘ نجرل٠ ايعكٜٛٸ١ ؾٗٛ ؾًـ. َثٔ ناْثت ديٗ ث٘ َٓيطثى١ً ٫ غكثٕٛ      

 بٗا ؾٗٛ َػاغب! 

ٚذٖب  ٍ ؼًٌٝ ايػٸخؿ١ٝ سطب غثهٌ اؿادثب ؾكثاٍ: اؿادثب ايهثجرل      

ِٸ ٚاؿصٕ، غحٸ ايهث٬ّ، ٚ ٕ نثإ ساديث٘ ّٝثٌ َثٔ       ايػٸعس ٜهٕٛ ؾاسي٘ نجرل اشل

 ايؿٸدؽ  ٍ ؾٛم، ؾإْٸ٘ ؾًـ أبً٘!  ْاس١ٝ ا٭ْـ  ٍ أضؿٌ َٚٔ ْاس١ٝ

ٚذٖب  ٍ ؼًٌٝ ايػٸخؿ١ٝ سطب غهٌ ايعٌ ؾكثاٍ: َثٔ عُٛثت عٝٓث٘ ؾٗثٛ      

نط٬ٕ! َٔ نإ عٝٓاٙ داسٛ إ ؾٗثٛ داٖثٌ َٗثراز! َثٔ ناْثت عٝٓثاٙ غا٥ستثإ ؾٗثٛ         

ؾٓؿط٘ ْيًٝث١! َثٔ ناْثت سدق ث٘ غثدٜد٠ ايطٸثٛار        ضيٝح! َٔ ناْت عٝٓاٙ غا٥ستإ ق٬ًًٝ

اْت ايعٌ ٓسا٤ َجٌ اؾُس ؾؿاسيٗا غكٛب َكداّ! َثٔ نثإ يثٕٛ    ؾٗٛ ديإ!  ذا ن

عٝٓٝ٘ أشزم أٚ أبٝض ؾٗٛ ديإ! َٔ ناْت عٝٓثاٙ بًثٕٛ ايػٸثساب ايؿٸثاٗ ؾٗثٛ داٖثٌ!       

َٔ ناْت عٝٓاٙ بازشتإ ؾٗٛ ٚق ! َٔ ناْت عٝٓاٙ َٛؾثٛؾ إ بايؿٸثؿس٠ ٚا٫قثىساب    

ٗثا ؾثؿس٠ ن ْٸٗثا ؾثيػت     ؾٗٛ ديإ! َٔ ناْت عٝٓاٙ شزقثا٤ ن ًثو ايثه تهثٕٛ ٗ شزق     

ٍٸ ع٢ً زرا٠٤ ا٭ض٬م!   اْ ٢ٗ. ثبايصٸعؿسإ، ؾإْٸٗا تد

 تعضٜفات عًُا٤ ايٓفػ يًؾان١ً

ٕ )ايػان١ً( ٖثٞ ْؿثظ )ايػخؿث١ٝ( بثإع٢ٓ ايعثسٗ، ٚبػثهٌ        ٚقد ٜكاٍ: 

 أنجس رق١ ٖٞ ْؿظ )ايػخؿ١ٝ( سطب َؿىً  عًُا٤ ايٓؿظ.

 ْٓ خب َٓٗا أزبع١: ٚقد عسٸؾٗا عًُا٤ ايٓؿظ ب نجس َٔ أزبعٌ تعسٜؿًا

)ايػخؿثث١ٝ: ٖثثٞ فُٛعثث١ َثثٔ ايؿثثؿات اؾطثثد١ٜ ٚايٓؿطثث١ٝ إٛزٚثثث١   :ٶأوال

 .ع١ َٔ ايكِٝ ٚاي كايٝد ٚايعٛاطـ(ٚإه طي١ ٚفُٛ

ُٳثٔ غثانً ٘     أقٍٛ: )ايكِٝ( َجٌ ق١ُٝ ايعداي١ ٚايس١ٓ ٚاٱسطإ ٚغرلٖثا ؾ 

ٌ    إايٓؿط١ٝ ايس١ٓ ٚاٱْطثا١ْٝ ؾث   ٚا٭ٜ ثاّ ٚايكثعؿا٤    ٕ تعاًَث٘ َثع ايؿكثسا٤ ٚإطثان
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٘ٴ   ُٸثثٔ تٴػثثهاٌ ايكطثث٠ٛ ٚايًٛثثِ غثثانً  ٳ بػثثهٌ عثثاّ ٜهثثٕٛ عًثث٢ مثثٛ ك ًثثـ ُاَثثًا ع

إٛٗس ا٭زل٢ يًػان١ً اٱْطا١ْٝ ايُٓٛذدٝث١   ايٓؿط١ٝ; ٚيرا لد أَرل إ٪ٌَٓ 

سٝح تهػـ عثٔ ذيثو ا٭يثٛف َثٔ نًُاتث٘ َٚٛاقؿث٘ ايثه تؿثٝض  ْطثا١ْٝ ْٚثي٬ً           

 :ْػرل  ٍ قٛي٘ ٕ أٚز١ٓ ٚيىؿًا، ٜٚهؿٞ 

ٞٵ   ٔٵ غٳث َٹث ٖٵتٴ  ٚٻ ٕٵ تٳ   ٤ٺ زٴَش٥ٵثتٴ   َٳا َ 

٘ٹ   بٹثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث

 

ٍَ ؾٹٞ ايؿسػٳَس  ًْ  ْطؿ ا ٖٵتٴ يٹ ٚٻ ُٳا تٳ    ن 

ٕٳ      ٔٵ ن ثثثا َٳثثث ِٵ  ٖٴ ٚٳايٹثثثدٴ َٳثثثاتٳ  ق ثثثدٵ 

ِٵ ٗٴثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث ًُ  ٜٳْهُؿ

 

ٚٳؾٹثثثثٞ اْي  ضٵثثثثؿ اَز   ؾٹثثثثٞ ايٓٻا٥ٹيٳثثثثاتٹ 

ٚٳاْيشٳكٳثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثس
(0)

 

 

يٝطت غثانً ٘ ايٓؿطث١ٝ ايسٓث١     ٚلدٙ ٜؿسح تؿسوًا قد ٫ ٜٗكُ٘ أبدًا َٔ

ُٳ١ٹ     ،ٚايسق١ ٚاٱسطإ ًٹ ُٴطٵث ُٳثسٵأ ٠ٹ اْي ٌٴ عٳً ث٢ اْي ٕٳ ٜٳدٵضٴ ِٵ ن ا ٗٴ ٓٵ َٹ ٌٳ  ٕٻ ايسٻدٴ ٚٳق دٵ بٳً ػٳٓٹٞ أ 

٘ٴ َ ِيثثا      ٓٵثث َٹ ُٵٓٳثثعٴ  َٳثثا تٴ ٗٳثثا  ٚٳَزعٳاثٳ ٖٳا  ٚٳق ً ا٥ٹثثدٳ ٗٳثثا  ًْيٳ ٚٳُق ٗٳثثا   ً ٖٳثثدٳ٠ٹ ؾ ٝٳٓٵ ٳثثَصعٴ سٹذٵ ُٴعٳا ٚٳاْيثثُ ضٵسٳ٣ اْي

٘ٴ    بٹا ٚٳي ثا ُأَزٜثلٳ ي ث ِٷ  ًْ ِٵ ن  ٗٴ ٓٵ َٹ ٍٳ زٳدٴًًا  َٳا ْٳا ٔٳ  ٚٳاؾٹَسٜ ِٻ اْٵؿٳسٳُؾٛا  َّ، ثٴ ٚٳايٹاضٵ ٹسٵسٳا يٹاضٵ ٹسٵدٳاَع 

٘ٹ     ٕٳ عٹٓٵثدٹٟ بٹث ٌٵ ن ثا َٳًًَُٛا بٳ ٘ٹ  ٕٳ بٹ َٳا ن ا ٖٳرٳا أ ضٳؿًا  ٔٵ بٳعٵدٹ  َٹ َٳاتٳ  َٴطٵًٹًُا  َٵسٳًأ  ٕٻ ا ٛٵ أ  ّٷ، ؾ ً  رٳ

زلاع َجٌ ٖرا اـدل ٜهؿٞ ٗ َٓٛثاز  َثاّ اٱْطثا١ْٝ اـايثد     ، ؾُذسر (2)دٳدٹٜسًا...

ُٳدًا.  يهٞ ٜ ُصم اٱْطإ إًٔا س ٢ ّٛت ن 

ثاْٝثثثًا: )ايػخؿثثث١ٝ: ٖثثثٞ ايُثثثٛع ايهًثثثٞ يٮِثثثاٙ ايطثثثًٛن١ٝ ايٛثثثاٖس٠      

 .إكسز٠ بايٛزاث١ ٚاةٝ٘(; ٚايها١َٓ

; رثايجًا: )ايػخؿ١ٝ : ٖٞ فُثٛع إؿثاتٝ  ايثه تكثسز َ ث٢ ٜطث ذٝب ايؿثس       

 .ٚنٝـ ٜط ذٝب ٚ ْٛع ا٫ض ذاب١(

; زابعًا: )ايػخؿث١ٝ : ٖثٞ تًثو ايطثُات ٚا٫ْطثام ايؿسرٜث١ ايجاب ث١ ْطثيٝاً        

 ٚايه تيًٛزت عدل ايصَإ ع٢ً غهٌ ِ٘ ّٝص ايؿسر عٔ غرلٙ(.
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 ٚضٝ تٞ اؿدٜح عٔ ايهجرل َٔ َؿسرات ٖرٙ اي عازٜـ بإذٕ اهلل تعاٍ.

 ٛن١ٝبني املزصع١ ايبٝٛيٛد١ٝ ٚاملزصع١ ايغً

ٚيكثثد اض ًثثـ ايعًُثثا٤ ٗ قثثدرات ايطثثًٛى اٱْطثثاْٞ  ٍ َثثدازع، أبسشٖثثا 

: ُٖٚثا إدزضث١    ثٚض  تٞ اٱغاز٠ ٫سكًا  ٍ بعض إثدازع ا٭ضثس٣     ثَدزض إ  

 اييٝٛيٛد١ٝ، ٚإدزض١ ايطًٛن١ٝ.

ٕ اةدر ايثس٥ٝظ يًطثًٛى اٱْطثاْٞ    أؾٗٞ ايه تس٣ يا ادلذرست انبيىنىجيت أ

ٛ إٛزٸثات أٚ اؾٝٓثات ايٛزاثٝث١ ٚايٛزاثث١، ٫ٚ تث ثرل يعٛاَثٌ      ٚيؿٓاع١ غخؿٝ ٘ ٖ

ايذلب١ٝ ٚايي١٦ٝ ٚغرلٖا ٗ ؾٓاع١ ايػخؿ١ٝ، ٚتع دل رزاض١ ساي١ اي ثٛا٥ِ َثٔ أقث٣ٛ    

 أري ِٗ ع٢ً ذيو.

ٕ اؾٝٓات ايٛزاث١ٝ ٖٞ إط٪ٚي١ عٔ ؼدٜد يٕٛ ايعثٌ  أْ٘ نُا أٜٚس٣ ٖ٪٤٫ 

ٗص٠ بدْ٘ ؾهثريو ٖثٞ إطث٪ٚي١ عثٔ     ٚاييػس٠ ٚغهٌ اٱْطإ ٚسذُ٘ ٚك ًـ أد

ٕ ا٭بٓثا٤ نثجرلًا َثا ٫     َا ا٫عذلاض بث أغانً ٘ ايٓؿط١ٝ ٚغخؿٝ ٘ ايطٝهٛيٛد١ٝ، ٚ

وًُثثٕٛ َٛاؾثثؿات اٯبثثا٤ اؾطثثد١ٜ، ؾهٝثثـ بايٓؿطثث١ٝ،  ذ ْثثس٣ نثثجرلًا َثثٔ ا٭بٓثثا٤ 

ّ ًهٕٛ يًْٛا أٚ غعسًا أٚ ٖٝه٬ً ى ًـ ُاّ ا٫ض ٬ف عٔ لبا٥ِٗ ؾكد تهٕٛ عْٝٛث٘  

ٕ ذيثو َثٔ ايىؿثس٠     قا٤ أٚ عط١ًٝ ٚعٝٓا ا٭بٜٛٔ ضٛرا٤ َج٬ً، ؾكد أدابٛا عٓ٘ بث شز

ٕ أسد أددارٙ نإ وٌُ تًو ايؿؿات ؾاْ كًت عدل قؿص٠ ٚزاث١ٝ ييعض أايٛزاث١ٝ ٚ

 ا٭سؿار!.

 ٚقد أغؿًت ٖرٙ إدزض١ رٚز ايي١٦ٝ ٚايذلب١ٝ ُاًَا!

 (1) ٗ بٓثثا٤ ايػخؿثث١ٕٝ ايي٦ٝثث١ شلثثا ايٝثثد ايىثثٍٛأؾثثذل٣ يـا ادلذرسـت انســهى يت   أ

ْٗا ْ از اي ؿاعٌ بٌ ايؿثسر ٚب٦ٝ ث٘، ٚقثد اغؿًثت ٖثرٙ إدزضث١ رٚز ايذلبٝث١ نُثا         أٚ
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 أغؿًت رٚز إٛزسثات ُاًَا!. 

ٕ ٚد٘ اـى  ا٭ضاع ٗ ٖثرٙ ايٓٛسٜثات ٖثٛ تىسٸؾٗثا ٚعثدّ      أَٚٔ ايٛاق  

ٕ إػخؿث١ٝ، ؾث  اع داشلا ْٚٛستٗا ا٫سار١ٜ غرل إٛقٛع١ٝ يًعٛاٌَ إ٪ثس٠ ٗ بٓا٤ اي

نثثٌ تًثثو ايعٛاَثثٌ ٚغرلٖثثا ٖثثا ضثثٝ تٞ تثث٪ثس بدزدثث١ َثثا، بٓشثثٛ إك كثثٞ ٫ ايعًثث١   

 اي ا١َ، ٚقد ٜ ِ ؼٝٝد ت ثرلٖا بىسم ك ًؿ١ ضٝ تٞ اؿدٜح عٓٗا بإذٕ اهلل تعاٍ.

 َزصع١ ايطبع َٚزصع١ ايتطّبع

ٚيكد دس٣ عح طٌٜٛ َ ػابو ا٭طساف بٌ أْؿاز َدزض١ ايىيع ٚأْؿثاز  

ٕ ايػًيث١، ٗ إساسثٌ   إٔ ايؿٝؿٌ ا٭ضرل ٖٛ ايىيع أّ اي ىيع؟ ٚأيٸع ٗ َدزض١ اي ى

 اؿطاض١ ٚإٓعىؿات ا٭ضرل٠، ٕٔ؟  

ؾثاي١ ايىيثع ٚسانُٝ ث٘ بكثٍٛ َىًثل، ب َجثاٍ       أٚقد اضث دٍ أْؿثاز َدزضث١    

 ايكؿ١ اٯت١ٝ:

 قط١ٝ ايكطط املزّصب١ ع٢ً محٌ ايؾُٛع

ٚ  أؾكثثد زٟٚ  ْثث٘ اؿهثثِ ايٓٗثثا٥ٞ  إٔ ًَهثثًا نثثإ َثثٔ أْؿثثاز َدزضثث١ اي ىيثثع 

ٚايؿٝؿٌ يثد٣ تثصاسِ ايىيثع ٚاي ىيٸثع، ٚنثإ ٚشٜثسٙ اؿهثِٝ َثٔ أْؿثاز َدزضث١           

ايىيع، ٚنإ إًو ٜست ٟ قسٚز٠ تػثٝرل طيثاع أٖثٌ ًٖه ث٘ بكطثسِٖ عًث٢ اي ىيثع        

ِْٗ ناْٛا نسَا٤ َكثٝاؾٌ بثايىيع ؾث زار قطثسِٖ عًث٢      أٚيٓؿسض ث بؿؿات َكار٠  

ٜ شٍٛ اي ىيع  ٍ طيثع غايثب، أٚ يٓؿثسض     اي ىيع باييخٌ ٚنسا١ٖ ايكٝٛف زٜجُا

 .ث ايعهظ َٔ ذيو

٘ٺ َكٓثثثع    ٚسٝثثثح اس ثثثدّ ايٓكثثثاؽ بثثثٌ إًثثثو ٚٚشٜثثثسٙ ٚ  ٜؿثثث٬  ٍ ٚدثثث

ٚتؿ ثل ذٖٓث٘ عثٔ     ،يًىسؾٌ، ازتث ٣ إًثو ا٫ضث عا١ْ بطث٬ح اي ذسبث١ اي ذطثٝد١ٜ      

٘   ث  َٔ َدزبٞ ايطرلىث اي ذسب١ اي اي١ٝ: ؾكد نًٍـ بعض اـدلا٤    بذلب١ٝ فُٛعث١ قىث
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عًثث٢ ٓثثٌ ايػثثُٛع ٚايٛقثثٛف بثث رب ٚاسثثذلاّ عًثث٢ دثثاْق قاعثث١ ايىعثثاّ، ؾكثثاّ 

إدٸزب، ٚ٭غٗس َ ٛاي١ٝ، ب دزٜيٗا ع٢ً ذيثو بثٌ ٚعًث٢ ا٭نجثس َثٔ ذيثو سٝثح        

ثثثِ  ذ ؾسغثثت  ;ٕ تكثثـ عًثث٢ طثثسٗ ايكاعثث١ ساًَثث١ً ايػثثُٛع إكثثا٠٤أرزٸبٗثثا عًثث٢ 

إا٥ثد٠ ٚتكثـ عًثث٢   ٕ تكثذلب بثي٤٘ َثثٔ   أإا٥ثد٠ إًهٝث١ ٚضثث٘ ايكاعث١ رزٸبٗثا عًثث٢     

 ٕ ُظٸ غ٦ًٝا َٔ ا٭طع١ُ. أطسؾٝٗا بٗد٤ٚ َٔ رٕٚ 

ٚعٓثثدَا ان ُثثٌ اي ثثدزٜب رعثث٢ إًثثو ٚشٜثثسٙ يًكاعثث١ يهثثٞ ٜثثس٣ ايكىثث٘  

إدزب١ َؿٍىؿ١ ع٢ً داْق ايكاع١ سا١ًًَ ب ٜدٜٗا ايػُٛع، ثِ أثاز رٖػ ٘ أنجس 

 ٞ ٤ يًشكثاز  عٓدَا بطىت إا٥د٠ ٚاقذلبت ايكى٘ بٗد٤ٚ غدٜد مٛ إا٥د٠ ي كث

ٕ أَا٥د٠ ايىعاّ!.. ٖٚٓا قثاٍ إًثو يًثٛشٜس: أ٫ تثس٣ ايدلٖثإ ايٛاقث  عًث٢        

 اي ىيع ٜػًب ايىيع؟ 

ٚأعثد اي ذسبث١ غثدًا     ،ًَٗين َٜٛثاً أٚيهٔ ايٛشٜس نإ ذنًٝا سكًا ؾكاٍ يًًُو 

ٚدا٤ ايٛشٜس ٗ ايػد َٚعث٘ َطثاعدٙ ٖٚثٛ وُثٌ نٝطثًا نثيرلًا        ،ؾٛاؾل إًو ،ٚٗسًا

ٚطًب َٔ إًثو تهثساز اي ذسبث١ ؾث َس إًثو إثدٸزبٳ باؾثىشاب         ،َػًكًا بإسهاّ

ثثثِ ٕثثا ؾسغثثت إا٥ثثد٠ اقذلبثثت بٗثثد٤ٚ  ،ايكىثث٘ ؾٛقؿثثت َ٪ربثث١ً عًثث٢ طثثسٗ ايكاعثث١

ٕ أقثثّٛ ب ذسبثث١ طسٜؿثث١  ٖٚٓثثا قثثاٍ ايثثٛشٜس يًًُثثو أتثثاذٕ يثثٞ بثث  ،ٚٚقؿثثت سٛايٝٗثثا

 ،ًثٛ يثو  أؾعثٌ َثا و   ثٖٚثٛ ٚاثثل ُاَثًا      ثتهػـ عٔ بى٬ٕ ْٛسٜ و؟ ؾكاٍ إًثو   

ٖٚٓا أغاز ايٛشٜس  ٍ َطاعدٙ ؾؿ   زأع ايهٝظ ؾكؿصت َٓ٘ فُٛعث١ َثٔ ايؿ٦ثسإ    

ٕ زَثثت أإثثرعٛز٠ ٗ ٚضثث٘ ايكاعثث١ ٚؾُٝثثا بثثٌ ايكىثث٘، ؾُثثا نثثإ َثثٔ ايكىثث٘  ٫ 

ٖٚٓثا   ،ايػُٛع نايدلم اـاطـ ٚاْػػًت َىازر٠ ايؿ٦سإ إرعٛز٠ بطثسع١ زٖٝيث١  

 !نٝـ غًب ايىيع اي ىيٸع؟ اب طِ ايٛشٜس قا٬ً٥: أزأٜت أٜٗا إًو

ضثٛا٤ أناْثت قؿثث١   ث ٕ ايسضثاي١ ٗ ٖثرٙ ايككثث١ٝ ضاط٦ث١      أٚيهثٔ ايثرٟ ْثساٙ    

ٕ ايىيع قد ٜهٕٛ زاضخًا إٚذيو ٭ٕ اي ؿؿٌٝ ٖٛ ا٭ؾ  ؾ ث  ٚاقع١ٝ أّ قؿ١ زَص١ٜ
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ْث٘ عًث٢   إٕ ايسضٛخ عًث٢ رزدثات، ٚنثريو اي ىيثع ؾ     ٚقد ٫ ٜهٕٛ زاضخًا، بٌ 

يىيثثع اي ىيثثع، ٚقثثد ٜثثٓعهظ ا٭َثثس، ٚقثثد     رزدثثات َ ؿاٚتثث١ دثثدًا ؾكثثد ٜػًثثب ا   

 ٜ طاٜٚإ!!

١ًّّ  ايؾان١ً َضّدح ٚيٝغت ِع

 بصري٠ قضآ١ْٝ يف سكٝك١ ايؾان١ً ٚرٚصٖا

ٕ ايػثان١ً فثسر َكث ُض    أايٛاٖس إط ؿار َٔ اٯ١ٜ ايػسٜؿ١ ٚايكسا٥ٔ ايعك١ًٝ 

يًعُثٌ عًث٢ طيكٗثا ٚيٝطثت عٹًٍث١ تاَث١ يؿثدٚز ا٭ؾعثاٍ َثٔ اٱْطثإ بثثدٕٚ  زار٠           

 ز، ٚذيو:ٚاض ٝا

 بعض األري١ ايعك١ًٝ ٚايكضآ١ْٝ

ٕ  يًكس١ٜٓ ايعك١ًٝ ايعا١َ اؿاٍؾ١ بٗرٙ اٯ١ٜ ٚضثا٥س اٯٜثات، ٚيػثٗار٠ ايٛدثدإ بث     

  ٚ ٕ أَا ٜعًُ٘ اٱْطإ َٔ ضرل أٚ غسٸ ؾإِا ٜعًُ٘ باض ٝازٙ ٚيٝظ في٫ًٛ أٚ فيثٛزًا عًٝث٘ 

ٛسم أٚ قٍؿثص ؾ    ْؿط٘ أٚ غانً ٘  ِا ٖٞ راُع ٕ ٜؿثٌ  ٍ  أكث٘ َثٔ غثرل    أٚ َكث ُض أٚ َػث

رزد١ اؾدل، ْعِ رزدات ايداع١ٜٛ ٚاي شؿٝثص ٚاي ػثٜٛل ك ًؿث١ ؾكثد تهثٕٛ قثعٝؿ١ أٚ       

 َ ٛضى١ أٚ ق١ٜٛ أٚ س ٢ ق١ٜٛ ددًا ٚيهٔ ٫ بدزد١ تطًب ا٫ض ٝاز.

َِل  :ٜٚدٍ ع٢ً ذيو أٜكًا قٛي٘ َّْا َِل َوَنْاٍس َوَيل َش َْا َِل َوَتْق َّل فُُخَْر ًَ َّ ْ ل
َ
 (1)فَأ

إ ايعٌُ ع٢ً طيل ايػان١ً قطسًٜا يهإ  شلاّ ايٓؿظ ايؿذٛز ٚاي ك٣ٛ يػثًٛا  ٚيٛ ن

 ٘ فل :بٌ ٕا ؾ   ضٓار ايؿذٛز  يٝٗا أؾ٬ً، ٕٚا ؾ  قٛيث َِ فْوََد َيفٌ َزاَّ
َ
 (2)قَْد أ

ٚل َِ ل بإضٓار اي صنٝث١ ٚايثدع يًػثخـ ْؿطث٘، بثٌ ٜٚثدٍ        (3)َوقَْد َخلَب َيٌ َدشَّ
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 ٘ وُْنَ َواَل ُتْ  :ع٢ً ذيو َجٌ قٛيث ًَ ُِْى َتْػ ٕ اؾثصا٤ ٫ ٜعكثٌ   إؾث  (1)َزْوَن إاِلَّ َيل ُلَ

 ع٢ً ايعٌُ اي٬ زارٟ.

 ٜٚدٍ ع٢ً ذيو َٔ ٚاٖس اٯ١ٜ أَٛز:

ٕ ٚاٖس ا٭ؾعاٍ عٓدَا إ ضٓار ايؿعٌ  ٍ ايػخـ ٗ اٯ١ٜ ايهس١ّ، ؾ األول:

ّٳ شٜثدٷ     تطٓد يٮغخاف نْٛٗا عٔ قؿد ٚ زار٠ ٚاض ٝاز، ؾعٓدَا ْكٍٛ َثج٬ً: أنثسٳ

ْٗثا بثإزار٠   إٔ ٚاٖسٖثا  إٚبٓث٢ إٗٓثدع ايثداز، ؾث     ،ٚذٖب بهس  ٍ إدزضث١  ،عُسًا

َٴخثثسُز يًؿاعثثٌ عثثٔ سثثدٚر اٱزار٠  ٍ ؽثثّٛ اٱؾثثا٤ عٝثثح   ٚاض ٝثثاز ٫ عثثٔ قطثثس 

ُن  :ٜؿدز َٓ٘ ايؿعٌ ٫ باض ٝاز، ٚقد دا٤ ٗ اٯ١ٜ ايػسٜؿ١ ًَ ٚٚثاٖس   قُْن ُُكٌّ َيْػ

 ُن ًَ قد ؾدز عٓ٘  ث  َط٢ُٶ بايػان١ً أٚ غرلٖاث غ٦ًٝا لضس  ٕ أْ٘ ٖٛ ايعاٌَ ٫ أ َيْػ

 ٕ ٖرا ٖٛ اة از يًكس١ٜٓ.إْ٘ عٌُ ب٬ اض ٝاز، ؾأايؿعٌ أٚ 

ْث٘ يثٛ   إٔ إ ؿاِٖ عسؾًا َٔ َجٌ ٖثرا ايذلنٝثب ٖثٛ ذيثو; أ٫ تثس٣        اناـا : 

قاٍ قا٥ٌ: قٌ نٌ ؾسر ٗ ايعػرل٠ ٜعٌُ ع٢ً غان١ً عػرلت٘، أٚ نٌ سصبٞ ٜعٌُ 

قٝارت٘، أٚ نٌ َطًِ ٜعٌُ ع٢ً سطب رٜٓ٘، أٚ نٌ َكًثد ٜعُثٌ   ع٢ً تٛدٝٗات 

ْث٘ ٜعُثٌ عًث٢    أع٢ً ؾ ٣ٛ َسدع٘، أٚ نٌ  ْطإ ٜعٌُ ع٢ً سطب َصاد٘، أؾار 

طيثثل غثثان١ً عػثثرلت٘ أٚ طيثثل تٛدٝٗثثات قٝارتثث٘ أٚ عًثث٢ سطثثب ؾ ثثا٣ٚ َسدعثث٘     

َٴخَسُز ي٘ عٔ سد ا٫ض ٝاز.    ٚتعايِٝ رٜٓ٘، بإزارت٘ ٫ بكطُس 

 ختالف أفضار ايبؾض بادتٖٛض ٚاملا١ٖٝ!ايضاطٟ: ْظض١ٜ ا

ٕ ايٓاع أْثٛاع ك ًؿث١   إٔ اٯ١ٜ ٖا ٜط ؿار َٓٗا أٚقد ذٖب ايؿخس ايساشٟ  ٍ 

ٕ ا٭ؾعثاٍ ايػثسٜس٠ ايؿثارز٠ َثٔ اٱْطثإ  ِثا تؿثدز َٓث٘ ٭ٕ         أبإا١ٖٝ ٚاؾٛاٖس ٚ

غانً ٘ ٚدٖٛس ْؿط٘ َٚاٖٝ ٘ غسٜس٠، ع٢ً ايعهظ َٔ ا٭ؾعاٍ اـرل٠ ايه تؿدز 
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ْٗا تؿدز َٓ٘ ٭ٕ غانً ٘ ٚدٖٛسٙ َٚاٖٝ ٘ ٖٞ َا١ٖٝ َٔ ْثٛع لضثس   إاٱْطإ ؾ َٔ

 ٖٚٞ غان١ً ايٓٛز ٚاؾٖٛس.

ٕ َاٖٝات ايٓاع ؽ ًـ بثايٓٛع ٚاؾثٖٛس ٚأؾثار، َثا      ْ٘ ؾسح ب  واحلاصـم: 

ٜػي٘ اي ؿسٜ  َٚا ٖٛ ٫شّ ن٬َ٘ قٗسًا، بإ ا٭ؾعاٍ اـرل٠ ٚايػسٜس٠ ْ ٝذ١ ٚيٝثد٠  

رل٠ ٚايػثثسٜس٠ بثثٌ ٚنثثرا ايؿثثؿات اؿطثث١ٓ نثثايهسّ ٚايػثثذاع١  س ُٝثث١ يًٓؿثثٛع اـثث

ٚايؿ ثث٠ٛ ٚاؿُٝثث١ ٚاي ٛاقثثع، ٚايؿثثؿات ايطثث١٦ٝ نثثاؾي ٚاؿطثثد ٚاؿكثثد ٚاؿطثثد 

 ٚغرل ذيو.

َُِِِ )ثِ قاٍ تعثاٍ:  قال:  َِ ُن ََعَ َكل ًَ قثاٍ ايصدثاز: ايػثان١ً     قُْن ُُكٌّ َيْػ

ل ذٚ غثٛانٌ أٟ ٜ ػثعب َٓث٘    ايىسٜك١ ٚإرٖب. ٚايديٌٝ عًٝ٘ أْث٘ ٜكثاٍ ٖثرا طسٜث    

فََربُُّلْى طسم نجرل٠، ثِ ايرٟ ٜكٟٛ عٓدٟ إٔ إسار َٔ اٯ١ٜ ذيو قٛي٘ تعاٍ: 
َِْدى َشبِيلً 

َ
َْ أ ُِ  ٌْ ًَ ِ ْغوَُى ب

َ
ٚؾٝث٘ ٚدث٘ لضثس ٖٚثٛ: إٔ إثسار إٔ نثٌ أسثد ٜؿعثٌ          أ

َػثسق١   ع٢ً ٚؾل َا غانٌ دثٖٛس ْؿطث٘ َٚك كث٢ زٚسث٘ ؾثإٕ ناْثت ْؿطث٘ ْؿطثاً        

ن ثدٹز٠   س٠ ع١ًٜٛ ؾدزت عٓ٘ أؾعاٍ ؾاقث١ً نسّث١ ٚ ٕ ناْثت ْؿطث٘ ْؿطثاً     ضٝٸس٠ طاٖ

 ْري١ ضيٝج١ َك١ً ًُٚا١ْٝ ؾدزت عٓ٘ أؾعاٍ ضطٝط١ ؾاضد٠.

ايعكثث٤٬ اض ًؿثثٛا ٗ إٔ ايٓؿثثٛع ايٓاطكثث١ اييػثثس١ٜ ٖثثٌ ٖثثٞ ك ًؿثث١   ٚأقثثٍٛ:

ا بإا١ٖٝ أّ ٫؟ َِٓٗ َٔ قاٍ:  ْٗثا ك ًؿث١ بإاٖٝث١ ٚ ٕ اضث ٬ف أؾعاشلثا ٚأسٛاشلث      

 ٍ  ْٗثثا َ طثثا١ٜٚ ٗ إاٖٝثث١  :٭دثثٌ اضثث ٬ف دٛاٖسٖثثا َٚاٖٝاتٗثثا، َٚثثِٓٗ َثثٔ قثثا

 ٚاض ٬ف أؾعاشلا ٭دٌ اض ٬ف أَصد ٗا. 

ٚإخ از عٓدٟ ٖٛ ايكطِ ا٭ٍٚ ٚايكسلٕ َػعس بريو، ٚذيثو ٭ْث٘ تعثاٍ بثٝٸٔ     

  ٍ أقثٛاّ   ٗ اٯ١ٜ إ كد١َ إٔ ايكسلٕ بايٓطي١  ٍ اييعض ٜؿٝد ايػؿا٤ ٚايسٓث١ ٚبايٓطثي١  

َُِِِ لضسٜٔ ٜؿٝد اـطاز٠ ٚاـصٟ ثِ أتيع٘ بكٛيث٘:   َِ ُن ََعَ َكل ًَ َٚعٓثاٙ إٔ   قُْن ُُكٌّ َيْػ
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اي٥٬ل ب ًو ايٓؿٛع ايىاٖس٠ إٔ ٜٛٗس ؾٝٗا َثٔ ايكثسلٕ لثثاز ايثرنا٤ ٚايهُثاٍ، ٚب ًثو       

ايٓؿٛع ايهدز٠ إٔ ٜٛٗس ؾٝٗا َٔ ايكسلٕ لثثاز اـثصٟ ٚايكث٬ٍ نُثا إٔ ايػثُظ تعٍكثد       

ٛٸر ٚدٗ٘.   إً   ٚتًٝٸٔ ايدٖٔ ٚتيٝٸض ثٛب ايكؿٸاز ٚتط

ٖٚثثرا ايهثث٬ّ  ِثثا ٜثث ِ إكؿثثٛر َٓثث٘  ذا ناْثثت ا٭زٚاح ٚايٓؿثثٛع ك ًؿثث١      

َاٖٝاتٗا ؾيعكٗا َػسق١ ؾاؾ١ٝ ٜٛٗس ؾٝٗا َٔ ايكسلٕ ْٛز ع٢ً ْثٛز ٚبعكثٗا نثدز٠    

 .(1)ًُٚا١ْٝ ٜٛٗس ؾٝٗا َٔ ايكسلٕ ق٬ٍ ع٢ً ق٬ٍ ْٚهاٍ ع٢ً ْهاٍ(

 يٛدزإ ٚايربٖإ ٚايكضإٓ، تهّشب ايٓظض١ٜايفطض٠ ٚا

ن٬َثث٘ يثثٝظ بايؿثثشٝ  ٗ سثثد ذاتثث٘، ٚيثثٝظ اضثث ٓياط٘ َثثٔ اٯٜثث١        أقــىل:

 ؾشٝشًا أٜكًا.

ٕ اضث ٬ف ايٓؿثٛع ايٓاطكث١ اييػثس١ٜ ٖثٛ  ضث ٬فٷ        ) :َثا أ٫ًٚ: ؾثٮٕ رعث٣ٛ   أ

ٕ اضث ٬ف أؾعاشلثا ٚأسٛاشلثا ٭دثٌ اضث ٬ف دٛاٖسٖثا َٚاٖٝاتٗثا( تهثرسبٗا          بإا١ٖٝ ٚ

ٕ ايػثثذاع١ أايٛدثثدإ ٚايؿىثثس٠ نُثثا ٜثثدزى ايعكثثٌ إطثث كٌ بى٬ْٗثثا; ٚذيثثو ييداٖثث١   

ٚاؾي ٚايهسّ ٚاييخثٌ ٚاي هثدل ٚاي ٛاقثع ٚغرلٖثا سثا٫ت عازقث١ يٲْطثإ ٚيثٝظ         

دثثص٤ ذاتثث٘ أٚ ْؿثثظ سكٝك ثث٘، ٚيثثٝظ ايػثثذاع أٚ ايهثثسِٜ أٚ إ ٛاقثثع ك ًؿثثًا بثثاؾٖٛس   

يثإ ٚاييخٝثٌ ٚإ هثدل، بثٌ ٖثٞ اعثساض       ٚإا١ٖٝ ٚاؿكٝك١ ٚايرات ٚايثراتٝات عثٔ اؾ  

 َؿازق١; ٚيرا أَهٔ إ ٜ شٍٛ ايػذاع دياًْا أٚ ايعهظ أٚ ايهسِٜ غ٬ًٝ أٚ ايعهظ.

ْٗا َؿازقث١ غثرل   أْ٘ ٜدٍ ع٢ً عدّ ا٫ض ٬ف ايراتٞ باض ٬ؾٗا،  ٚاؿاؾٌ 

ٞ أ٫ش١َ َع  ٤   ٜهثٔ َعًث٬"    ٕ ايرات ٚايراتٞ ٫ ؽ ًـ ٫ٚ ت خًـ ٚ)"ذاتٞ غث

٘  ٚ"نإ  ف ايراتٞ َا ٫ ٜعًٌ ٚ ايعسقٞ َا ٜعًٌس ٢ عسٸ "َثا    " ضاؾ ٘ ا٭ضس٣ أْث

٘   "  ذا تعكٌ ذيو ايػٞ ٜطيك٘ تعك٬. ٚنإ أٜكا بٝٸٔ ايجيٛت ي٘ "  ٤ بايهٓث٘. "ٚعسقٸثٝ
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 (1)"َكابً٘"(  " ٗ نٌ َٔ إكاَات ٤ "اعسؾٔ أٟ عسقٞ ايػٞ

ٚؾؿ١ً ٚعسقًا َثٔ  ْٗا تيك٢ نٝؿ١ًٝ إٕ بعض ايؿؿات ٚ ٕ ناْت ٫ش١َ ؾ بٌ 

ٚيٝظ ذات اٱْطإ؟ ٚاييدا١ٖ تػٗد  (2)ٕ ايعًِ نٝؿ١ٝ ْؿط١ٝأا٭عساض; أ٫ تس٣ 

ْ٘ قد تعاقيت ؾثؿ إ عًث٢ ْؿطث٘ اٱْطثا١ْٝ ٚاض ًؿ ثا      إٕ اؾيإ يٛ ؾاز غذاعًا ؾ ب

 ْ٘ نإ ْٛعًا )نا٭ضد( ؾؿاز ْٛعًا لضس )نايهًب َج٬ً(!. أعًٝ٘ َع ٚسدت٘ ٚيٝظ 

ٕ ايسدٌ ٚإسأ٠ َٔ ْثٛع ٚاسثد ٚن٬ُٖثا  ْطثإ     أبدا١ٖ ٖرا نً٘  قاؾ١  ٍ 

ٕ تهثٕٛ إثسأ٠ َثٔ َاٖٝث١ أضثس٣ غثرل اٱْطثإ! ٚنثريو         أٚيهٔ ع٢ً ن٬َ٘ ًٜثصّ  

ٕ ٜهثثٕٛ ا٭ضثثٛر َثثٔ َاٖٝثث١ أضثثس٣ غثرل َاٖٝثث١ اٱْطثثإ ايثثرٟ ٖثثٛ ا٭بثثٝض  أًٜثصّ  

 .(3)ؾ  ٌَ ،ؾك٘

اٖسٖا،  ذ ٕ اض ٬ف أؾعاشلا  ِا ٖٛ ٫ض ٬ف دٛ ٚا٭ر٢ٖ َٔ ذيو قٛي٘ ب

ًٜصَ٘  قاؾ١  ٍ َا ضيل: إٔ اٱْطإ يٛ عؿ٢ اهلل بػٝي١ اْكًيت َاٖٝ ث٘  ٍ َاٖٝث١   

أضس٣ ثِ يٛ أطاع اْكًيت َاٖٝ ٘ َس٠ أضس٣ ثِ يٛ عؿ٢ اْكًيت َاٖٝ ث٘ َثس٠ ثايجث١    

 ٖٚهرا قد تٓكًب َاٖٝ ٘ بايّٝٛ ٚاي١ًًٝ َا١٥ َس٠ أٚ أيـ َس٠!

فُن  :طٌ ٭ٕ قٛي٘ تعاٍَا ثاًْٝا: ؾٮٕ اض ٛٗازٙ َٔ اٯ١ٜ باأٚ ًَ قُْن ُُكٌّ َيْػ
 َُِِِ َِ ْث٘ ؾثارم   إأعِ َٔ نٕٛ عًُ٘ ع٢ً غانً ٘ عٔ اض ٝاز أٚ اقىساز ؾ ََعَ َكل

عًثث٢ نًُٝٗثثا يثثٛ   ْكثثٌ باض ؿاؾثث٘ بثثا٭ٍٚ بكسٜٓثث١  ضثثٓار ايؿعثثٌ  يٝثث٘ ايٛثثاٖس ٗ  

ؾدٚزٙ عٔ  زار٠ ٚقؿثد، ٚأٜكثًا: قٛيث٘ تعثاٍ أعثِ َثٔ نثٕٛ ايػثان١ً عًٍث١ تثاّ           

٘    ي )ٖٚثرا ايهث٬ّ  ِثا ٜث ِ إكؿثٛر َٓث٘  ذا        :عًُ٘ أٚ عًٍث١ ْاقؿث١ َٚك كثًٝا، ؾكٛيث

ناْثثت ا٭زٚاح ٚايٓؿثثٛع ك ًؿثث١ َاٖٝاتٗثثا ؾيعكثثٗا َػثثسق١ ؾثثاؾ١ٝ ٜٛٗثثس ؾٝٗثثا َثثٔ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .177ف 1: ز(  غسح ا1١َٕٛٛٓ)

 أٚ  قاؾ١ َكٛي١ٝ أٚ  غساق١ٝ أٚ اْؿعاٍ أٚ غرل ذيو، ع٢ً ا٭قٛاٍ. (2)

 ذ ن٬َ٘ عٔ ايؿؿات ٚا٭ؾعاٍ ٫ عٔ غرلٖا. ؾ دبس.(  3)



 23  الػطرة والوجدان والزهان والؼرآن، تؽّذب الـظرية
ايكسلٕ ْٛز ع٢ً ْثٛز ٚبعكثٗا نثدز٠ ًُٚاْٝث١ ٜٛٗثس ؾٝٗثا َثٔ ايكثسلٕ قث٬ٍ عًث٢           

ِٸ  ،ق٬ٍ ْٚهاٍ ع٢ً ْهاٍ( ضى  أٜكثًا َثع نثٕٛ ايٓؿثٛع ذات       ذ ٖرا ايه٬ّ ٜث 

َاٖٝثث١ ٚاسثثد٠ ٚنثثٕٛ اضثث ٬ف تثث ثرل ايكثثسلٕ عًٝٗثثا ٫ضثث ٬ف أَصد ٗثثا إ هْٛثث١      

ع٢ً اَ دار ايصَٔ، بٌ ٜ ِ أٜكًا َثع نثٕٛ ايثٓؿظ سثس٠      (1)بإزارتٗا ٚبيعض أؾعاشلا

ل ك از٠  َِ ا َّْ ل َوَنْاٍس َوَيل َش َِ ا َْ ل َوَتْق َِ ل فُُخَْر َّ ًَ َّ ْ ل
َ
٫ض ػثؿا٤  ٕ ؽ ثاز ا أؾًثٗا   فَأ

ٕ ؽ از ايعٓار ٚاي عؿب، ٚإسدس  يه٬ ايىسؾٌ أَس غرل قاضس ٖٚٛ أبايكسلٕ ٚشلا 

ك از ٗ إٌٝ ٭سدُٖا: ؾإسد  يًعٓثار ا٭ٖثٛا٤ ٚايػثٗٛات ٚ يكثا٤ات ايػثٝاطٌ      

َثثع تكيًثث٘ شلثثا باض ٝثثازٙ، ٚإثثسد  ي٬ٖ ثثدا٤ ايعكثثٌ ٚا٥٬ٕهثث١ ٚاي ٛؾٝثثل ايسبثثاْٞ      

 ا٫ق كا٥ٞ.

ْ٘ عٹًٍث١ تاَث١ يث٘ بثٌ     إٔ قٛيو )ايدٚا٤ يًػؿا٤( ٫ ٜؿٝد أ٣: نُا ٚبعياز٠ أضس

فْؤِيَنِيَ ٖٛ َك ُض ي٘ ؾهريو  ًُ َْ ِكَالٌ َورَْمٌَ  ّهِوْ ُِ ٌَ اهُْقْرآِن َيل  ُِل ِي ْث٘  إؾ (2)َوُنَنّ

ٕ ٫ ٜطث ذٝب إث٪َٔ يٓثدا٤ ايكثسلٕ ؾٝ شثٍٛ عًٝث٘ ْكُث١        أَك ُض يػثؿا٥ِٗ ّٚهثٔ   

ٕ ايكثسلٕ َكث ُض يٝصٜثدٙ عٓثارًا ٚدشثٛرًا      إايٛا  ؾٜٚهٕٛ قازًا ب٘، ٚنريو ساٍ 

ٍ  ٚيرا قاٍ تعاٍ:  ،ٕ ٜط ذٝب ي٘ ٜٚ ػرلأيهٓ٘ ّهٔ ي٘  ْْ ُ َيفل بَِقف إِنَّ اهّللَّ اَل ُيَغّّيِ
ِّىْ  نُْاِص

َ
واْ َيل بِأ ُ ْ٘ ع٢ً َسٸ اي ازٜخ نإ ايهؿاز ٖثِ  أنُا ٜػٗد يريو  (3)َذَّتَّ ُيَغّّيِ

ٕ  ٍ ايكسلٕ ايهسِٜ ؾٝٗ دٕٚ ؾكد ْصٍ ايكسلٕ ع٢ً ايرٜٔ ٜطًُٕٛ  ذ ناْٛا ٜط ُعٛ

ٕ بعض إطًٌُ ازتدٚا  ذ غثٍههٛا ٗ  عذثاش   أأٚي٦و ايهاؾسٜٔ غؿا٤ ٚز١ٓ نُا 

 ايكسلٕ أٚ ٗ بعض لٜات٘ ؾهإ ايكسلٕ عًِٝٗ ضطازًا ْٚك١ُ.

ٕ َثثٔ اؿهُثث١ ٚايعكثثٌ عٓثثدَا تعثثسض  أٚايعثثدل٠ َثثٔ ذيثثو نًثث٘ ٚاؾثثاَع:  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 َ ن٫ٛتٗا.( َٚٓٗا 1)

 .82( ضٛز٠ اٱضسا٤: 2)

 .11: ( ضٛز٠ ايسعد3)
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نػثي١ٗ اَ ٓثاع ايذلتثب ٚايػثي١ٗ ايعيا٥ٝث١      ث عٗثا أٚ قسأٖثا    يٲْطإ غي١ٗ أٚ ؾهس٠ زل

ٕ ٜعسقثثٗا أ٫ًٚ عًثث٢ أ ث   ٚغثثي٘ اؾثثدل ٚغثثي١ٗ اضثث ٬ف ايٓؿثثٛع اٱْطثثا١ْٝ بثثايٓٛع  

 ٚ ٕ ٜعسقثٗا عًث٢ ايثٛسٞ، ثثِ ًٜ ؿثت يًػثي١ٗ       أايؿىس٠ ٚايٛددإ ٚؾسٜ  ايعكثٌ 

ْٗا غثي١ٗ ٗ   بٕ هٝب أؾٗٛ، ٚ ٫ نإ ي٘  ث  نُا أديٓا ث  ؾإٕ أَهٓ٘ اؾٛاب عٓٗا ؾٓٸًٝا

ٍٸ قدَثث٘ أٚ  إٔ ايػثثي١ٗ ٫ ّهثثٔ شلثثا  إَكابثثٌ اييدٜٗثث١، ٚعًثث٢ أٟ ؾثث   ٕ تكثثًٍ٘ أٚ تثثص

تػٛؽ عًٝ٘ ز٩ٜ ٘، ؾًٝهٔ ٖثرا عًث٢ ذٴنثس َٓٸثا ْٝعثًا ضاؾث١ ٗ َعثذلى ا٭ؾهثاز         

 ْٛاز.ٚضٴٛم َي دعات ا٭

ِّْات ايؾان١ً: ايعكٌ ايباطٔ  َٔ َه

: ايٓٝث١ ٚايكؿثد ٚايعثصّ    ٕ ايػان١ً ت هٕٛ َٔ أَٛز عدٜد٠ َٓٗثا أيكد ضيل: 

نُا ضٝ تٞ ٗ زٚا١ٜ ايهاٗ، َٚٓٗا إصاز، َٚٓٗا ايطذ١ٝ، َٚٓٗثا: ايعكثٌ اييثاطٔ    

 أٚ ايعكٌ اي٬ٚاعٞ، ٚيٓػس اٯٕ  ٍ ٖرا ا٭ضرل  غاز٠:

 ايعكٌ ايباطٔ أصؽٝف ضدِ َتطٛص

ٕ اي٬ٚعثثٞ ٜػثثهٌ كصْثثًا يًؿثثٛز     يكثثد نثثإ عًُثثا٤ ايثثٓؿظ ٜع كثثدٕٚ بثث     

بٌ نإ ٜعدٸْٚ٘ أزغٝؿًا َ ىٛزًا تٓىيع ؾٝث٘ نثٌ َثا تثساٙ أٚ      ٚإطُٛعات ٚايرنسٜات

تطُع٘ أٚ تكسأٙ، أٚ ؼطث٘ بإسثد٣ اؿثٛاع ا٭ضثس٣ ايٛثاٖس٠ أٚ ايياطٓث١ أٚ ىىثس        

 ع٢ً بايو ٚتؿهس ؾٝ٘.

ٕ نٌ َا تكع عًٝ٘ ايعٌ ٚ ٕ   تً ؿت ي٘ ايثٓؿظ،  أِْٗ ان ػؿٛا أٚايػسٜب 

ايدقٝك١ دثدًا ؾًثٛ ْٛثست  ٍ غابث١      ٜٓىيع بهٌ تؿاؾًٝ٘ ٗ اي٬ٚعٞ س ٢ اي ؿاؾٌٝ

ٕ ؾٛزتٗا تٓىيع بهثٌ اي ؿاؾثٌٝ ايدقٝكث١ ايثه ْاشلثا اييؿثس، ٗ اي٬ٚعثٞ        إنيرل٠ ؾ

ٚٗ َٓىكثث١ قثثدر٠ َثثٔ إثثخ، ٚيثثٛ تىثثٛزت قثثدزات اٱْطثثإ بثث ْٛاع َثثٔ ايسٜاقثث١   

ايسٚس١ٝ ٚايعكًٝث١ أٚ يثٛ تىثٛز ايعًثِ ؾًسَثا أَهٓث٘ ؾثٓاع١ عكثازات ٚأرٜٚث١ ُهاثٔ           
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ٞ َٔ اٱغثساف عًث٢ َٓىكث١ اي٬ٚعثٞ ٚعًث٢ ا٭زغثٝـ نًث٘ ٚس٦ٓٝثرٺ         َٓىك١ ايٛع

ضٝرٌٖ اٱْطإ يهُٝٸ١ إعًَٛات اشلا١ً٥ ايه اض صْٗا ٗ ذٖٓ٘ ٖٚٛ ٫ ٜعًِ! ؾٗرا 

 نً٘ ؾُٝا َك٢.

 بٌ ٖٛ عٓصض فاعٌ يف عًُٝات صٓاع١ ايكضاص

ٚيهٔ َٚع تىٛز عًثِ ايثٓؿظ ٚعًثِ ا٭عؿثاب ٚإثخ تٛؾثٌ ايعًُثا٤  ٍ        

ٕ اي٬ٚعٞ يٝظ فسر كصٕ قخِ أٚ أزغثٝـ عٛثِٝ أٚ دٗثاش    أِ ٖٚٞ ْ ٝذ١ أعٛ

ْث٘ ؾثٛم ذيثو ٜكثّٛ بثدٚز ْػث٘ ٗ عًُٝثات ؾثٓع          َ ىٛز ؿؿٜ إعًَٛثات، بثٌ   

ايكساز ٚاؽاذ إٛاقـ، ؾًٝظ ن ٟ أزغٝـ لضس فسر َط ٛرع يًؿثٛز ٚايثرنسٜات   

 .ْ٘ ّ ًو ت ثرلًا ع٢ً اٱْطإ َٔ سٝح ٫ ٜدزٟ ٗ ؾٓاع١ قسازات٘ بٌ 

ٜٚ ذًثث٢ تثث ثرل َٓىكثث١ اي٬ٚعثثٞ أنجثثس ؾثث نجس عٓثثد إٓعىؿثثات اـىثثرل٠ ٚٗ      

 َٛاطٔ ا٫َ شإ ايؿعي١:

 ايٓظض٠ يألدٓب١ٝ يف ايتًفظٜٕٛ

ٕ إؾُج٬ً:  ذا نإ اٱْطإ قد ْٛس  ٍ ْطثا٤ ضثاؾسات ٚيثٛ ٗ اي ًؿصٜثٕٛ، ؾث     

ٕ تًثو  إْ٘  ذا تعسض ٫َ شإ َعؿ١ٝٺ ٚؾاسػث١ ؾث   ؾٛزٖٔ تٓىيع ٗ ٫ٚعٝ٘، ثِ 

ايؿٛز ؼٍؿصٙ ع٢ً  زتهابٗا ٫ زل  اهلل، عهظ َا يٛ نإ قد َٮ أزغٝؿ٘ ايرٖين 

َٔ ؾٛز إػاٖد إكدض١ ٚإطادد ٚاؿطٝٓٝات أٚ َا  ذا نإ قد َثٮ أزغثٝؿ٘ َثٔ    

ْٗا ؼؿصٙ ع٢ً ايىٗس ٚا٫ضث كا١َ  إؾؿشات ايكسلٕ ايهسِٜ أٚ ايؿشٝؿ١ ايطذار١ٜ ؾ

ؿؿ  اٱْطإ ايكسلٕ ايهسِٜ ٚيثٛ َثٔ رٕٚ   ٕ ٜ أٚايٓصا١ٖ; ٚيرا نإ َٔ إط شب 

ٕ ْؿظ  يكا٤ ْٛثس٠ ضثسٜع١ عًث٢ ؾثؿشات٘ ٜهؿثٞ يهثٞ تٓىيثع ناًَث١ ٗ         إٕ ٜكسأٙ ؾأ

ِٸ ؾ ْٗا تذلى ت ثرلٖا اٱهابٞ عًث٢ اٱْطثإ بدزدث١ أٚ أضثس٣     إذٖٔ اٱْطإ َٚٔ ث

 عٓد إٓعىؿات.
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 ٚنػاٖد ع٢ً ذيو ْرنس اي ذسب١ اي اي١ٝ:  

 ٢ اإلَغاى يف اإلْفام!اذتكٝب١ ايغٛرا٤ تؤثض عً

ٚٚتسيثثثٛ ٚقثثثد أٚقثثثشت ػسبثثث١ أدسٜثثثت ظثثثاَعه ضثثث اْؿٛزر      

نٝثثثـ يس٩ٜثثث١ سكٝيثثث١ َه ثثثب إٔ تصٜثثثد َثثثٔ ايكثثثدزات اي ٓاؾطثثث١ٝ عٓثثثد    

 إػازنٌ.

ؾؿثثٞ ضثث٬ٍ ايدزاضثث١ قثثاّ ْؿثثـ ايىثث٬ب بثثاؾًٛع سثثٍٛ طاٚيثث١ نثثيرل٠       

إػازن١ ٗ يعيث١ تكثّٛ   َٛقٛع ع٢ً طسؾٗا اٯضس سكٝي١ ٚقؿ١ٛ دًد١ٜ ضٛرا٤، ٚ

ع٢ً ا٫ض جُاز. ؾُٝا يعب ايٓؿـ ايجاْٞ َٔ ايى٬ب سٍٛ طاٚيث١ َٛقثٛع عًث٢    

 طسؾٗا اٯضس سكٝي١ ٚٗس بدًيا َٔ سكٝي١ إه ب.

ٚددت ايدزاض١ إٔ ايى٬ب ٗ ايُٛعث١ ا٭ٍٚ نثاْٛا أنجثس ًًَٝثا ي٬س ؿثاٚ      

ٚ ٕ   ٜثث ِ  ثؿكٝيثث١   ٕ ز٩ٜثث١ ا بثث َٛاشلِ َثثٔ اٯضثثسٜٔ ٗ ايُٛعثث١ ايجاْٝثث١. سٝثثح 

قثد ٚيثثدت راضثثٌ ا٭ؾثسار ايثثسٚاب٘ إ عًكثث١    ث٬َسٛ ٗثا راضثثٌ ايعكثٌ بػثثهٌ ٚاُع     

 بإراز٠ ا٭عُاٍ ٚاي ٛقعات.

 ّٚهٔ شلرا ا٭ضًٛب إٔ ٜط خدّ ٗ ساي١ إؿاٚق١ َع غخـ َثا، ؾيثد٫ً  

َٔ إكاب١ً ٗ قاع١ ا٫د ُاعثات أٚ إث٪ُسات ٜؿكثٌ ا٫د ُثاع ٗ َهثإ نُكٗث٢       

 .ثٚذيو َا ْكً٘ بعكِٗ  ثٜهٕٛ ايىسف اٯضس أقٌ ًًَٝا يًسؾض ٚاشلذّٛ سٝح 

 فًغف١ اعتشباب ايٓظض إىل األب ٚايعامل ٚايهعب١ ٚاملصشف

ٚ ٍ ٚدث٘   ٕ َٔ إط شب غسعًا ايٓٛثس  ٍ لٍ قُثد   أٚيريو نً٘ لد 

ايعًُا٤ ٚنريو ايٓٛس  ٍ ايٛايدٜٔ نُثا ٜطث شب ايٓٛثس  ٍ ايهعيث١ ٚ ٍ إؿثشـ      

ٛ ثسٳ       :سٜـ، ٚٚزرايػ ٚٳايٓٻ َٔ عٹيٳثارٳ٠ٌ  ٛٳايٹثدٳٜٵ ٛ ثسٳ َ ي ث٢ اْي ٚٳايٓٻ ٛ سٳ َ ي ٢ اْيه عٵيٳ١ٹ عٹيٳارٳ٠ٌ  ٕٻ ايٓٻ أ 

ٛ ثسٳ َ ي ث٢              ٚٳايٓٻ َِ عٹيٳثارٳ٠ٌ  ٘ٹ اْيعٳثايٹ ٚٳدٵث ٛ ثسٳ َ ي ث٢  ٚٳايٓٻ ٔٵ غ ٝٵثَس قٹثسٳا٤ٳ٠ٺ عٹيٳثارٳ٠ٌ  َٹث ـٹ  ُٴؿٵثشٳ       ؾٹٞ اْي
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ُٻدٺ  َٴشٳ  ٍَ   .(1)عٹيٳارٳ٠ٌ ل

ٕ ايثٛعٞ  إٕ ٖرٙ ايؿثٛز ايسٚساْٝث١ عٓثدَا ُث ٮ بٗثا ايثرانس٠ ؾث       أٚايطسٸ ٗ ذيو 

ايياطٔ ٜدؾعو يً ػي٘ بٗا ٚيًشؿاٚ ع٢ً ايكِٝ ٚايجٛابت ٚا٭ض٬م ايؿاقث١ً ٚي ذٓثب   

ُٸـ         إعاؾٞ ٚاؾسا٥ِ، سٝح تدؾع٘ ٫ غثعٛزًٜا ةانثا٠ أعُثاشلِ بثٌ ٚزَثا س ث٢ يث ك

 ذيو ٫سكًا بإذٕ اهلل تعاٍ. غخؿٝاتِٗ، ٚضٝ تٞ سدٜح أنجس سٍٛ

 َٔ عٛاٌَ تهٜٛٔ ايؾان١ً

ٖٚٓثثثاى عٛاَثثثٌ نثثثجرل٠ تثثث٪ثس ٗ تهثثثٜٛٔ ايػثثثان١ً، ٚضٓك ؿثثثس اٯٕ عًثثث٢  

 ٖٚٛ: (2)أسدٖا

َٜٚٔ ايعتب١  َٓبِّٗات ُر

ٕ اؿثٛاع  ِثا   إٔ َثٔ ايجابثت عًُٝثًا    إٚإكؿٛر بث)ايع ي١( ع ي١ اٱسطاع ؾث 

ت بثثٌ سثثدٸٜٔ قؿثثٛزٜٔ، ؾُثثج٬ً تًثث ك٘ إطثثُٛعات ٚإيؿثثسات ٚغرلٖثثا  ذا ناْثث 

ايعٌ ٫ تيؿس َثٔ ا٭يثٛإ  ٫ ا٭ٓثس ٚؾث٫ًٛ  ٍ اييٓؿطثذٞ ؾث٬ تيؿثس ا٭يثٛإ         

ْٗا تيؿس َٛدات ايك٤ٛ اةؿٛز٠ بٌ طٍٛ  ؼت اؿُسا٤ ٫ٚ ؾٛم اييٓؿطذ١ٝ أٟ 

ْثثاَْٛذل ٚطثثٍٛ َٛدثثات ايكثث٤ٛ     760 ٍ  625َٛدثثات ايكثث٤ٛ ا٭ٓثثس ٖٚثثٞ    

 ْاَْٛذل. 420 ٍ  380اييٓؿطذٞ ٖٚٞ 

ْٗثثا ٫ تطثثُع  ٫ ا٭ؾثثٛات ايثثه ٜثثذلاٚح تثثسرر   إٚنثثريو ايكثث٠ٛ ايطثثاَع١ ؾ 

أيثثثـ ذبربثثث١ ٗ ايجاْٝثثث١، ؾثثث٬ تطثثثُع  20ذبربثثث١ ٗ ايجاْٝثثث١  ٍ  20َٛداتٗثثثا بثثثٌ 

أيثـ، عهثظ بعثض اؿٝٛاْثات      20أٚ أنجثس َثٔ    20ا٭ؾٛات  ذا ناْت أقٌ َثٔ  

 تسنٝي١ دٗاشٙ ايطُعٞ. نايهًب َج٬ً ايرٟ ٜطُع َا ٫ ْطُع٘ أبدًا ٫ض ٬ف
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .205ف 2َٔ ٫ وكسٙ ايؿكٝ٘: ز (1)

 ٝ تٞ ايه٬ّ عٔ ايعٛاٌَ ا٭ضس٣، ٫سكًا بإذٕ اهلل تعاٍ.( ٚض2)
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 املؤثضات ارتف١ٝ ع٢ً ادتُٗٛص

ٚعًثث٢ قثث٤ٛ ذيثثو بٓثث٢ عًُثثا٤ ايثثٓؿظ ٚا٫د ُثثاع ٗ رزاضثثاتِٗ سثثٍٛ         

ضٝهٛيٛد١ٝ اؾُاٖرل ٚب٢ٓ عًُا٤ ا٭ع٬ّ ْٛسٜاتِٗ ٗ نٝؿ١ٝ اي ث ثرل عًث٢ إػثاٖد    

ٚٳٜثٔ ايع يث١  ٚإط ُع عدل اض خ ات ؾٗثرٙ إٓيٗثات ٖثٞ َٓيٗث     ،(1)داّ ذنٞ ٕٓيسٗات رٴ

غرل قطٛض١ يريو ٫ ٜدزنٗا ايعكٌ ايداعٞ نٞ وهِ عًٝٗا بايطثًب أٚ اٱهثاب   

 بٌ تؿٌ  ٍ ايعكٌ ايياطٔ َياغس٠ ؾ ؿسٸ َٔ سه١َٛ ايعكٌ ايٛاعٞ عًٝٗا.

ٕ إٕ إٓيٗات يٛ ناْت سط١ٝ، نؿٛز٠ اَسأ٠ َ هػثؿ١، ؾث  أٚايطسٸ ٗ ا٭َس: 

ْث١ ايسذا٥ثٌ أٚ اةسَثات أٚ    ٕ ٜؿثٓؿٗا ٗ ضا أايٛعٞ ايٛاٖس ٜ خثر َٓٗثا َٛقؿثًا بعثد     

ٌٸ ت ثرلٖا اي٬غعٛزٟ ع٢ً اٱْطإ، ٚيهثٔ ايؿثٛز٠    ،ضارغات اؿٝا٤ َج٬ً يرا ٜك

ٕ ايعكثٌ ايثٛاعٞ ٫ ّهٓث٘    إ ذا رضًت  ٍ اي٬ٚعٞ عدل َا ٖٛ رٕٚ َطاس١ اؿظ ؾ

ٕ ٜؿٓؿٗا  ذ   ُسٸ عدلٙ بثٌ ناْثت قثد رضًثت يًعكثٌ اييثاطٔ َياغثس٠ ٖٚثٞ غثرل          أ

 اٱْطإ ايػ٠ٛٗ ايي١ُٝٝٗ َٔ سٝح ٫ ٜدزٟ ايطيب.َؿٓؿ١ ؾ جرل ٗ 

ٚيريو نً٘ قاّ ؾٓاع ا٭ؾ٬ّ ٗ ٖٛيٝٛٚر ٚغرلٖا باض ػ٬ٍ ْكىث١ ايكثعـ   

اٱْطا١ْٝ ٖرٙ أضٛأ اض ػ٬ٍ سٝح اض عاْٛا بثث)ايؿٛز٠ اـؿٝث١( أٟ َثا اثي ث٘ ايعًثِ      

ٕ إؾث  (2)ٕ ايؿٛز٠  ذا َست أَاّ اٱْطإ بطسع١ دص٤ َٔ َا١٥ دثص٤ َثٔ ايجاْٝث١   أَٔ 

ْ٘ زلٖا يهٔ ايعٌ تطذًٗا ن ١ٜ ناَرلا رقٝك١ ددًا ٚتٓكًٗا ٕٓىكث١  أاٱْطإ ٫ ٜػعس 

اي٬ٚعٞ، ٚ٭دٌ ذيو ٚ٭دٌ اي ث ثرل عًث٢ ايٓثاع ٚ ؾطثارِٖ ٚقثعٛا ٗ ايهثجرل       

َٔ ا٭ؾ٬ّ س ٢ ايدل٦ٜث١ َٓٗثا )نث ؾ٬ّ ايىيٝعث١ أٚ ا٭ؾث٬ّ ايعًُٝث١( ؾثٛزًا ضًٝعث١         

أبدًا أٚ ٚقعٛا ؾٛزًا رع١ٜٛ َع١ٓٝ نؿٛز٠ نٓٝط١ زا٥عث١   ددًا ٫ تس٣ بايعٌ ايسر٠
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ٚٳٜٔ تؿػرل رٕٚ، ٚايع ي١ نُا ضيل ٖٞ ع ي١  (1)  اٱسطاعٚرٴ

 ُا ٗ بعض اي ذازب.( أٚ س ٢ دص٤ َٔ ث٬ث١ ل٫ف دص٤ َٔ ايجا١ْٝ، ن2)
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 أٚ قطٝظ ٜعىـ ع٢ً ايؿكسا٤ أٚ غرل ذيو.

ْثث٘ ٜثثذلاٚح بثثٌ ايهثثيرل دثثدًا ٚإ ٛضثث٘ إَثثا ا٭ثثثس اـؿثثٞ ٕجثثٌ ٖثثرٙ ايؿثثٛز ؾأ

ٚايكعٝـ ٚذيو ع٢ً سطب اض ٬ف ا٭ْؿثظ ٚرزدثات اؿؿثا١ْ َٚساتثب ذنثس      

 اهلل ٚغرل ذيو.

ُٸٓٛا أؾثثث٬ّ ايهثثث    ازتٕٛ، ٚاٱع٬ْثثثات اي ذازٜثثث١ ٚغثثثيٗٗا،   بثثثٌ يكثثثد قثثث

            ٚإًؿثثثكات، ٚايعثثثسٚض إطثثثسس١ٝ ٚاي ذازٜثثث١ ٚغرلٖثثثا، ايهثثثجرل َثثثٔ ايسضثثثا٥ٌ  

ايه تط ٗدف اي  ثرل ع٢ً شٚاٜا ضاؾ١ ٗ ايؿهثس اييػثسٟ أٚ    ث  إه ٛب١ أٚ إؿٛز٠ث 

ضثثث١ٝ ٗ ايعاطؿثثث١ اٱْطثثثا١ْٝ أٚ ٗ ا٭ٖثثثٛا٤ ٚايػثثثٗٛات أٚ س ثثث٢ ٗ إٛاقثثثـ ايطٝا 

 ٚا٫ق ؿار١ٜ ٚاؿكٛق١ٝ، ٚقد ذنس بعض ايعًُا٤:

 ٶتأثري صفاص٠ ايؾضطٞ ال ؽعٛصٜا

اخ أْثث٘ عكثثب ضثثٛض ا٭غثثخاف ي ذثثازب قثثاغى١ عثثاْٛا     ٚتػثثرل ا٭عثث 

ض٬شلثثا َثثٔ ايكًثثل ت٬ٖثثا غثثعٛز با٫زتٝثثاح عثثار٠ َثثا ٜطثث ذٝيٕٛ بإهابٝثث١ يًىًيثثات  

ضث يٝإ، ؾهثإ   ؾؿثٞ ػسبث١ ُطًثب َثٔ أغثخاف ٗ ايىسٜثل  نُثاٍ ا        ;إكد١َ شلِ

ا٭غخاف ايرٜٔ زلعٛا ؾٛت ؾاؾس٠ غسطٞ غثرل َس٥ثٞ أثٓثا٤ عيثٛزِٖ يًػثازع      

 أنجس عسق١ ٱنُاٍ ا٫ض يٝإ َٔ اٯضسٜٔ ايرٜٔ   ٜطُعٛا ايؿاؾس٠.

ٚقثثد ٜٴعثثص٣ ٖثثرا  ٍ إٔ دثثص٤ٶا َثثٔ ايثثدَاؽ نثثإ َػثثػًٛيا بثثاي ؿهرل ٗ اـىثثس   

ؿهرل سثثٍٛ ايىًثثب إىثثسٚح اة ُثثٌ ايثثرٟ ٚادٗثثٛٙ ٖثثا تثثسى شلثثِ فاًيثثا قثث٦ًًٝا يًثث  

 .ثٚذيو نُا ذنسٙ بعكِٗ  ثعًِٝٗ 

أقٍٛ: َٚٔ ايُٓاذز اشلا١َ ايه ػسٟ ع٢ً تًو ايػان١ً ٚايه ميٸر ايكٝثاّ  

بٗثثثثا: ا٫ضثثثث ُاع  ٍ ُُٖٗثثثث١ َٓادثثثثا٠ ايثثثثصٚاز ٗ إػثثثثاٖد إكدضثثثث١ ٚإطثثثثادد  

ذد ٕ ايثيعض ٜككثٞ ٚق ث٘ ٗ اؿثسّ أٚ إطث     إٚاؿطٝٓٝات، ٚذيو َٔ ايسبات، ؾث 



 31    قل كل يعؿل عذ صاكؾتـه

ٕ َثٔ اةيٸثر   أٖٚٛ ٜؿًٞ أٚ ٜكسأ ا٭رع١ٝ أٚ غي٘ ذيو، ٚذيثو سطثٔ ٚزا٥ثع،  ٫    

ٕ ٜطثث ُع اٱْطثثإ ٚيثثٛ يثثدقا٥ل  ٍ ُُٖٗثث١ ايثثرانسٜٔ ٚإؿثثًٌ ٚاييثثانٌ    أأٜكثثًا 

ْٗثثا إٕ تًثثو ا٭ؾثثٛات سٝثثح تؿثثٌ َ داضًثث١ غثثرل ٚاقثثش١ ؾ إٚطًٍثثاب اؿثثٛا٥ر ؾثث

ياطٓٝث١ ب ػثه١ًٝ َٓٛعث١ َثٔ     ت طسب  ٍ ايعكثٌ اييثاطٔ ؾ ث٪ثس ٗ ؾثٓاع١ ايػثان١ً اي     

 ا٭رع١ٝ ٚا٭ذناز ٚايؿًٛات.

ٚٳٜٔ ايع ي١ ع٢ً َػاعس ايٓاع  َٚٔ ايُٓاذز ايىسٜؿ١ ٚاشلا١َ ي  ثرل َٓيسٗات رٴ

ٕ تكَٛٛا بٗا أْ ِ َياغس٠ ٖٚثٞ:  أَٚٛاقؿِٗ ٚقسازاتِٗ، اي ذسب١ اي اي١ٝ ايه ّهٔ 

ٌ  أ ُٕ تىث عًث٢ ايىث٬ب    ٕ بعكِٗ دسب ٚقع ؾٛز نيرل٠ ٗ غسؾ١ ا٫َ شإ يعٝثٛ

ـٸ، ٚقد ٚدثدٚا تث ثرل ذيثو عًث٢ ايىث٬ب نثيرلًا  ذ تسادعثت ْطثي١ ايػثؼ           ٗ ايؿ

يدِٜٗ  ٍ رزد١ نيرل٠ عٔ ايؿؿٛف ا٭ضس٣ ايه ؽًٛ َٔ عاَثٌ اٱوثا٤ ايٓؿطثٞ    

 .غرل إياغس

ٕ غسؾ١ ا٫د ُاعات ناْت تعر بثاي ٛتس ٚايؿثساع   أٚٗ ػسب١ أضس٣ يٛسٜ 

ٕ مثٸثتٳ ؾثٛزًا َسعيث١    أايؿشـ عٔ ايطيب تيثٝٸٔ   ٚعٓد ;بٌ أعكا٤ فًظ اٱراز٠

نإ قد اض ازٖا ؾاسب ايكاع١ يٝصٜٔ بٗا ددزإ ايػسؾ١ ؾُج٬ً  ذا عًكثت ٗ غسؾث١   

ا٫د ُاعات أٚ قاع١ إ٪ُسات أٚ ايٓدٚات ؾٛز٠ أضثد ٜؿثذلع غثصا٫ً، أٚ ؾثٛز٠     

ٖٚهرا  .أَٛاز ؾاضي١، أٚ ؾٛز عٛاؾـ زعد١ٜ َسعي١، أٚ يٛس١ شيصاٍ َدَس..

ٕ  وثثا٤ات ٖثثرٙ ايؿثثٛز ضثثٛف ت طثثسب ٫ غثثعٛزًٜا  ٍ ٫ٚعثثٞ ايثث ُعٌ ٚتثثجرل  إؾثث

 ؾِٝٗ ْٛاشع اييػكا٤ ٚايعدا٤ ٚاي ػاسٔ ٚاي ٓاؾس.

   َٔ ٚذيو ع٢ً ايعهظ ٖا يٛ َٮت ايكاع١ بؿٛز  هاب١ٝ َػسق١ نؿثٛز٠ ٜٳثدٜ

 ت ؿاؾشإ، أٚ ؾٛز٠ غؿاٙ َي ط١ُ أٚ أشٖاز ت ُاٌٜ َع ايسٜ  بٗد٤ٚ ٚ ْطٝاب.

سب١ أضثس٣ نثإ ٖٓثاى ؾثساخ أطؿثاٍ ضؿثٞ ٜؿثٌ َثٔ بعٝثد ٭زلثاع           ٚٗ ػ



 30  بحث تطبقؼي
ْٗا   تهٔ تهثار ت ثيٌ   أاؾُٗٛز ٗ ايكاع١، ٚأؾٛات بها٤ ٚغ ا٥ِ َ ياري١ ٚزغِ 

ٚيهٔ ت ثرل ذيثو نًث٘ عًث٢ اؾُٗثٛز نثإ نثيرلًا سٝثح أثثاز ؾثِٝٗ اي ثٛتس ٚاي شؿثص            

 ٚنإ َٔ أندل عٛاٌَ ايكػ٘ ع٢ً أعؿابِٗ.

   ً ت  ٍ أزلثاعِٗ َثٔ بعٝثد أؾثٛات َثسح ٚقثشو       ع٢ً ايعهظ ٖثا يثٛ ٚؾث

ٚضسٚز ٚنًُات  هاب١ٝ زا٥ع١ قيٸي١ ٚطٝيث١، أٚ أؾثٛات ب٬بثٌ ٚشقٝثل عؿثاؾرل سٝثح       

ايىثسف   ثبدزد١ أٚ أضثس٣    ثٜهٕٛ اي  ثرل  هابًٝا س٦ٓٝرٺ  ٍ رزد١ نيرل٠ ٚذيو ٖا ٜكسٸب  

 اٯضس ي٬ض ذاب١ يًعسٚض ايه تكدَٗا ي٘.

 حبح تطبٝكٞ

  يف ؽان١ً ايٓاؼ ٚؽان١ً املٓتكزٜٔطٜاص٠ األصبعني

ٚيهٞ ىسز اييشح عٔ نْٛ٘ ػسٜدًٜا، ضٓكّٛ بيشح تىيٝكٞ َٛدص َكثازٕ  

 بٌ غانً ٌ ٗ قك١ٝ َٔ أغٗس قكاٜا ايعؿس اؿدٜح ٖٚٞ شٜاز٠ ا٭زبعٌ.

يكد نػؿت شٜاز٠ ا٭زبعٌ ٚبػهٌ َرٌٖ عثٔ غثان١ً اؾُثاٖرل اؿطث١ٝٓٝ،     

ذٟٚ ايٓٛس٠ ايطًي١ٝ ايكا١ُ ػاٙ ٖثرٙ ايٛثاٖس٠   نُا نػؿت عٔ غان١ً بعض ايٓخي١ 

 ايٓارز٠ ايؿسٜد٠.

ؾكثد نػثؿت شٜثاز٠ ا٭زبعثٌ عثثٔ أزٚع ٬َسثِ نثسّ اؿطثٌٝٓٝ ٚغثثٗاَ ِٗ        

ٚبىثثٛي ِٗ، َثثا ٫ لثثد يثث٘ ْٛثثرلًا ٗ ايهثثس٠ ا٭زقثث١ٝ نًثثٗا عًثث٢ اَ ثثدار اي ثثازٜخ       

 ٞ ١ ..  ذ ٚدثثثدْا ٚٚدثثثد ايعثثثا  نًثثث٘ عاَثثث١ ايٓثثثاع، ضاؾثثث١ َثثثٔ ايىيكثثث اٱْطثثاْ

إط كعؿ١ ٚاةس١َٚ، ٜ ٓاؾطٕٛ ع٢ً تكدِٜ أؾكٌ َا ّهِٓٗ َٔ ضدَات ٚ طعاّ 

زدا٫ً  ثٚ ٜٛا٤ ي٬ًٌُٜ َٔ ايٓاع ع٢ً َداز أٜاّ ٚأضابٝع، ٚقد ٌٜٛ ايهجرل َِٓٗ  

هُع أَٛاي٘ رزًُٖا رزًُٖا ٚؾًطًا ؾًطثًا طثٛاٍ ايعثاّ نثٞ      ثْٚطا٤ٶ ٚغٝٛضًا ٚأطؿا٫ً  

، ٚتثساِٖ ٜكثدَٕٛ نثٌ ذيثو     عيد اهلل اؿطٌ  ٜكدّ أؾكٌ َا ّهٔ يصٚاز أبٞ
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 بهٌ سبٸ ٚتكدٜس ٚاع صاش ٚؾخس ٚتٛاقع.

ٕ ذيو نً٘ ٜكذلٕ بسٚح  ّا١ْٝ أض١ٜٛ ٚأْؿثظ نثيرل٠ ت طثع، نُثا     أٚايػسٜب 

  ْػاٖدٙ َٔ قيٌ، ي ش كٔ بهثٌ سثب ٚ ضث٬ف ايػسٜثب ٚايكسٜثب: ايعساقثٞ       

   ٞ . نًثِٗ عًث٢ مثٛ ضثٛا٤     . ٚاٱٜساْٞ ٚاشلٓدٟ ٚاييانطث اْٞ ٚاـًٝذثٞ ٚا٭ٚزٚبث

.. س ٢ يكد سٝٸس ذيو ايعا  نً٘  ذ ٫ لد ْٛثرلًا   ٚن ِْٗ ْٝعًا  ض٠ٛ َٔ أب ٚأّ

يصٜاز٠ ا٭زبعٌ ٗ فٌُ ضؿا٥ؿٗا َٚٔ سٝح ايُٛع أبدًا، سٝح تٗبٸ اؾُثاٖرل  

ب نًُٗا ض١ًٓ بعثد ضث١ٓٺ يًخدَث١ ٚايسعاٜث١ ٚاٱٜثٛا٤ ٚايكثٝاؾ١ رٕٚ نًثٌ أٚ ًَثٌ أٚ         

 ع.ؾ ٛز أٚ تساد

 ايظٜاص٠ امل١ًْٝٛٝ َٓظ١َُّ َٔ غري َٓظِِّ!

ِ  أٚا٭غسب  ٛا ١ُِٛ َٔ غثرل َثٓ  ذ ٜػثاٖد ايعثا     ;ْٗا شٜاز٠ ت ُٝص بهْٛٗا َٓ

نً٘ ا٬ٌٕٜ َٔ ايٓاع ٜ ٛاؾدٕٚ عدل َطثازات ٚطثسم َ عثدر٠ ٚٗ أدثٛا٤ ك ًؿث١:      

ٕ ٕد٠ ٜٚطرلٚ ،َىرل٠ أٚ َػدلٸ٠، غات١ٝ أٚ ؾا٥ؿ١ ساز٠ أٚ بازر٠، عاؾؿ١ أٚ ٖار١٥

أٜثثاّ طًٜٛثث١ ٖثثا٦ٌْ لَثثٌٓ، ٜٚيٝ ثثٕٛ ٗ اؿطثثٝٓٝات ٚاـثثِٝ، ًٜٚ كثثٕٛ ٚه ُعثثٕٛ   

َٚع ذيو نً٘ ٫ تس٣  ٫ اشلد٤ٚ ٚايطه١ٓٝ ٚا٭ض٬م ايؿاقث١ً ٚضثع١    ،ٜٚؿذلقٕٛ

ؾثث٬ غثثذاز ٫ٚ ْثثصاع ٫ٚ ؾثثساخ ٫ٚ فثثايظ بىثثايٌ   ،ايؿثثدز ٚاي طثثاَ  ٚاي٥ٛثثاّ

..٫ٚ.. ٫ٚ.. ٫ٚ 

ٕٸ َطثثرل٠ شٜثثاز٠   ٕ ذيثثو ٕثثٔ ايع ٚيعُثثسى  ذا٥ثثب! س ثث٢ قثثاٍ بعكثثِٗ: نثث 

ٗٵِ  ا٭زبعثثٌ ٖثثٞ ا٭ِثثٛذز إؿثثػٸس دثثدًا ؿهَٛثث١ اٱَثثاّ إٗثثدٟ   ذ اؾُٝثثع غٳثث

َٹعىثثا٤ َكثثشٞ َٚثثِٓٛ ٕ تٛدثثد ؾثثإ أَثثٔ غثثرل  ،نثثسِٜ، ضثثدّٚ ٚرٚر ضًثثٛم، 

ٚؾٹسم ْٚاعات ٗ أ١ٜ ْكى١ ع٢ً طٍٛ ايىسٜل، ت هؿٌ بإراز٠ ذيو نً٘! بٌ ػثد  

 ْؿطِٗ، زغِ نِْٛٗ با٬ٌٕٜ َٚثٔ عػثسات ايثدٍٚ ٚايعدٜثد َثٔ      ايٓاع نًِٗ ٚب
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ايكَٛٝثثات، ٚبثثٛاشع راضًثثٞ زلثثاٟٚ، ٜؿعًثثٕٛ نثثٌ تًثثو ا٭عادٝثثب! ؾٗثثرٙ ٖثثٞ 

 غان١ً شٚاز ا٭زبعٌ ٖٚرٙ ٖٞ غخؿ١ٝ اؿطٌٝٓٝ!

 ؽان١ً اإلعالّ ايعاملٞ املعارٟ: ايظٜاص٠ إضضاص ٚخغا٥ض!

ٚبعثض   (1)٬ّ ايعإٝث١ ٚيهٔ ٗ َكابثٌ ذيثو نًث٘: لثد بعثض ٚضثا٥ٌ اٱعث       

إكًًٌِ أٚ اؾاًٌٖ،   هدٚا ٗ ٖرٙ ا٬ٌٕٜ ايصاسؿ١ ٚٗ ٖرٙ إعذثص٠ اي ازىٝث١   

ٕ شٜثاز٠ ا٭زبعثٌ تعٝثل ايٓٗثٛض با٫ق ؿثار        ٫ َا تُٖٛٛٙ ْكؿًا ٚضىثً  ؾكثايٛا:   

ٕ ٜ ضثر  أْث٘ نثإ ا٭دثدز    أْٗا تعين قٝاؾات فا١ْٝ ٬ٌٕٜ ايٓاع ٚ ايٛطين!!، ٚب

ٝؿٕٛ أَٛا٫ً َٔ قٝٛؾِٗ نٞ ٜؿيٖٛا ٗ ؼسٜو عذًث١ ا٫ق ؿثار ايثٛطين! أٚ    إك

ٕ ٜعٍىثٌ ايٓثاع   أْث٘ َثٔ اـىث     إٔ ٜعىٖٛا يًؿكسا٤ ٚإطانٌ ٚا٭زاٌَ ٚا٭ٜ اّ! ٚأ

أعُاشلِ ٜٚذلى ايعُاٍ ٚإٛٚؿٕٛ ٚإصازعثٕٛ ٚٚثا٥ؿِٗ يٝككثٖٛا ٗ إػثٞ أٜاَثًا      

اعثثد ايدزاضثث١ يٝٓػثثػًٛا ٗ َثثازاثٕٛ ٕ ٜثثذلى ايىثث٬ب َكأ ٍ نثثسب٤٬! َٚثثٔ اـىثث  

 ٜط ُس أٜاًَا َٔ غرل ؾا٥د٠!

 األدٛب١

ٕ شٜاز٠ ا٭زبعٌ ٖٞ عيار٠ أ٫ًٚ، ٖٚٞ ضثٝاس١ ثكاؾٝث١    ٚٗ اؾٛاب ْكٍٛ: 

ثاًْٝا، ٖٚٞ ْص١ٖ زٚس١ٝ َٚ ٓؿظ َ ُٝص ثايجًا، ٖٚثٞ زٜاقث١ دطث١ُٝ زابعثًا، ٖٚثٞ      

زلثث٢ يٮَثث١ ايٛاسثثد٠   رٚز٠ تسبٜٛثث١ عإٝثث١ ضاَطثثًا، ٖٚثثٞ إٛٗثثس اي ذطثثٝدٟ ا٭    

 ٚا٭ض٬م ايؿاق١ً ضارضًا.

 طٜاص٠ األصبعني عبار٠ ٚقضب١ ٚأدض ٚثٛاب

ؾٗٞ عيار٠:  ذ تدٍ ع٢ً ذيو ايسٚاٜات إ ثٛاتس٠ ايدايث١ عًث٢ ا٭دثس ايعٛثِٝ       ث  أ

ٚايثرٟ ٫ تعثدشلا ٗ ذيثو أٜث١ عيثار٠ أضثس٣، ٚشٜثاز٠         ع٢ً شٜاز٠ اٱَاّ اؿطٌ 
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 ٍيت عًٝٗا باـؿٛف زٚاٜات عدٜد٠.ا٭زبعٌ َٔ َؿارٜكٗا، بٌ قد ر

ٞ   َٓٗثثا: َثثا زٴٟٚ عثثٔ ايػثثٝخ إؿٝثثد  ٗ   ٗ إثثصاز ٚايػثثٝخ ايىٛضثث

ٟس    َٔ اْيعٳطٵثه َس ُٻدٺ اْيشٳطٳث َٴشٳ ٔٵ أ بٹٞ  ٟٳ عٳ َٚ ٍٳ   اي ٗرٜب قاٍ: زٴ ٘ٴ ق ثا َٳثاتٴ   :أ ْٻث عٳً ا

ٚٳ ٌٳ  ٚٳَشٜٳازٳ٠ُ اْي  زٵبٳعٹ ٌٳ  ُٵطٹ ُٵظٷ ؾٳً ا٠ُ اْيخٳ َٔ ضٳ َٹ ُٴ٪ٵ ٌَ   اْي ٚٳتٳعٵؿٹثرلٴ اْيذٳثيٹ  ٌَ ُٹ ِٴ ؾٹٞ اْيٝٳ اي ٻخٳ ټ

َِ َٔ ايسٻسٹٝ ُٳ ٘ٹ ايسٻسٵ َِ ايًِ ٗٵسٴ بٹيٹطٵ  .(1)ٚٳاْيذٳ

ٍٳ يٹثثٞ    ٚقثثد ز٣ٚ ايػثثٝخ ايىٛضثثٞ بإضثثٓارٙ عثثٔ ؾثثؿٛإ اؾُثثاٍ قثثاٍ: ق ثثا

ٌٳ ٘ٹ ؾٹٞ َشٜٳازٳ٠ٹ اْي  زٵبٳعٹ ٘ٹ عٳً ٝٵ ٛٳاتٴ ايًِ ٟٳ ايؿٻارٹمٴ ؾٳً  ٛٵي ا ٍٴ      تٳصٴٚزٴ :َٳ ٚٳتٳُكثٛ ٗٳثاَز  عٹٓٵثدٳ ازٵتٹؿ ثاَع ايٓٻ

ٚٳتٳٓٵؿٳَسفٴ ُٳا أ سٵيٳيٵتٳ  ٚٳتٳدٵعٴٛ بٹ  َٔ ٚٳتٴؿٳًاٞ زٳْنعٳ ٳٝٵ ٘ٹ...  ٚٳسٳيٹٝيٹ ٘ٹ  ٞس ايًِ ٚٳيٹ ّٴ عٳً ٢   .(2)ايطٻً ا

ٚٗ ؾكٌ ايصٜاز٠ ٚثٛابٗا ز٣ٚ قُثد بثٔ ضثٓإ، عثٔ سرٜؿث١ بثٔ َٓؿثٛز،        

ٌَ َٳٔ شازٳ ق دلٳ :قاٍ: قاٍ أبٛ عيد اهلل  ٘ٹ  اُؿطٳ ٘ٹ   ٚؾٹٞ  يًِ ٘ٴ    ايًِث ٘ٴ ايًِث ، أع ٳك ث

    ٍ ٘ٳ تٳعثا ٍَ ايًِث ّٳ ايؿ صٳَع ا٭ نيٳَس، ٚي ثِ ٜٳطث   ٘ٴ ٜٳٛ َٳٓٳ ٔٳ ايٓٸاَز ٚل َٹثٔ سٳثٛا٥ٹَر ايثدټْٝا       َٹ سادٳث١ً 

 .(3)ٚٳاٯضٹسٳ٠ٹ  ٍيا أعىاٙٴ

َٳثثٔ شازٳ قثثاٍ:  ٚعثثٔ قُثثد بثثٔ َطثثًِ عثثٔ أبثثٞ عيثثد اهلل )ايؿثثارم(  

ـٹ عٴُثسٳ٠ٺ             ٌٳ اُؿطٳ َٳكيٛي ث١ٺ، ٚأيث ـٹ سٳذٻث١ٺ  ٘ٴ ثٳثٛابٳ أيث ٘ٴ ي ث ٘ٹ ن  ٳثبٳ ايًِث عاَزؾثًا بٹشٳكاث

٘ٹ َٚا تٳ  ضٻس َٹٔ ذٳْيٹ ّٳ  ٘ٴ َا تٳك دٻ  .(4)َٳكيٛي ١ٺ، ٚغ ؿ سٳ ي 
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 :ٚز٣ٚ اؿطٌ بٔ عًٞ بٔ ثٜٛس بٔ أبٞ ؾاض ٘ قاٍ: قاٍ يٞ أبٛ عيثد اهلل  

َٳ ٔٵ  َٹ ٔٵ ضٳسٳزٳ  َٳ ٔٴ  َٔ أ بٹثٞ ط ايٹثبٺ      ٜٳا سٴطٳٝٵ ٞس بٵث ًٹث َٔ عٳ َٔ بٵث ٘ٹ ٜٴَسٜدٴ َشٜٳازٳ٠  اْيشٴطٳٝٵ  ٓٵَصيٹ

٘ٴ ضٳثٝس٦ٳ١ً سٳ ٻث٢ َ ذٳا ؾٳثازٳ         ٗٳثا عٳٓٵث ِ٘ بٹ ٚٳسٳث ٛٳ٠ٺ سٳطٳثٓٳ١ً  ٌس ضٴْى ٘ٴ بٹُه ٘ٴ ي  َٳاغٹًٝا ن  ٳبٳ ايًِ ٕٳ  ٕٵ ن ا  َ

َٳ ٚٳَ ذٳا ق كٳ٢  ٌٳ،  ُٴْؿًٹشٹ ٔٳ اْي َٹ ٘ٴ  ٘ٴ ايًِ ٔٳ، سٳ ٻث٢     بٳاْيشٳا٥ٹَس ن  ٳيٳ ٔٳ اْيؿ ثا٥ٹَصٜ َٹث ٘ٴ  ٘ٴ ايًِث ٘ٴ ن  ٳيٳ ٓٳاضٹه 

ٍٴ           ٚٳٜٳُكثٛ ّٳ  ً ا ٘ٹ زٳبټثو  ٜٴْكَس٥ٴثو  ايطٻث ٍٴ ايًِث ٘ٴ أ ْٳثا زٳضٴثٛ ٍٳ ي ث ً ٌو ؾ ك ثا َٳ ٙٴ  َ ذٳا أ زٳارٳ ايٹاْٵؿٹسٳافٳ أ تٳا

َٳكٳ٢ َٳا  ٌٳ ؾ ك دٵ ُغؿٹسٳ ي و   ُٳ ـٹ اْيعٳ   .(1)ي و : اضٵ ٳْ ْٹ

 صٚس١ٝ -ثكاف١ٝ  طٜاص٠ األصبعني عٝاس١

ٖٚٞ ضثٝاس١ ثكاؾٝث١ ٚزٚسٝث١ أٜكثًا:  ذ ٜ عثسٸف ايٓثاع إ ٛاؾثدٕٚ َثٔ          ث  ز ث  ب

عػسات َٔ رٍٚ ايعا ، ع٢ً ثكاؾ١ ايػعب ايعساقٞ ٚأض٬ق٘ ٚعاراتث٘ ٚتكايٝثدٙ، بثٌ    

ٜ عسف أٌٖ ايعا  ع٢ً ثكاؾ١ اؿطٌٝٓٝ ٚأض٬قٗثِ ٚلرابٗثِ، ٚعثاراتِٗ ٚتكايٝثدِٖ،     

عثدل َثا    ،سنث١ اٱؾث٬س١ٝ ايهثدل٣ يطثٝد ا٭سثساز      نُا ٜط شكثسٕٚ ٬ََث  اؿ  

ٜطثُعْٛ٘ طثثٛاٍ ايىسٜثل َثثٔ إٛانثثب أٚ اـىيثا٤ أٚ عثثدل َثا ٜػثثاٖدْٚ٘ ٗ نثثسب٤٬     

 إكدض١ َٔ إػاٖد إػسؾ١ ٚاٯثاز اـايد٠.

ٚقد رزز إجكؿٕٛ َٔ غ ٢ ب٬ر ايعا  ع٢ً ايطٝاس١ ايجكاؾ١ٝ، سٝح تٓىًل 

ٖساَات ٚغرلٖثا،  يػسم  ٍ َؿس َج٬ً يصٜاز٠ ا٭ا٭يٛف َٔ ايكٛاؾٌ َٔ ايػسب ٚا

أٚ  ٍ ضثثاَسا٤ يس٩ٜثثث١ إسقثثدٜٔ ايىثثثاٖسٜٔ ٚإًٜٛٸثث١ ٚغرلٖثثثا، أٚ  ٍ أؾثثثؿٗإ أٚ    

 ٕ ٜىًعٛا ع٢ً لثاز قد١ّ أٚ َعا  ثكاؾ١ أٚ سكاز٠ أضس٣. أغرلٖا، يسٸر 

ٕ إٓ كثثدٜٔ يصٜثثاز٠ ا٭زبعثثٌ ٫ تثثساِٖ ٜٓ كثثدٕٚ إًٝثثازات ايثثه   أٚايػسٜثثب 

ٕ ايهثث٬ّ بعٝٓثث٘ هثثسٟ ٖٓايثثو  ذ أتؿثثسف ٗ ايطثثٝاسات ايجكاؾٝثث١ ٚايذلؾٝٗٝثث١، َثثع 

ٕ تؿسف ٖرٙ ا٭َٛاٍ ٗ تٓػٝ٘ ا٫ق ؿار ايٛطين؟ ٚٗ أٜكاٍ: أ  ٜهٔ ايٛادب 
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بٓثثا٤ إعاَثثٌ ٚإؿثثاْع؟ ٚٗ تػثثٝٝد اؾطثثٛز ٚا٭ْؿثثام؟ ٚٗ بٓثثا٤ إطثثانٔ يًؿكثثسا٤  

ىؿثـ أٚي٦ثو ايطثٛاح ٖثرٙ ا٭ٚقثات       ٕأٚإٝامت يٮٜ اّ؟ ٚأ  ٜهٔ َٔ ا٭ؾكٌ 

ٕ ٜككثٖٛا  أيًدزاض١ ٚإىايع١ أٚ يًصزاع١ أٚ يً ذاز٠ ٚايؿٓاع١ أٚ يػي٘ ذيو بدٍ 

 !ٗ اي ىًٍع ع٢ً أْٗس داؾ١ أٚ دياٍ غاٖك١ أٚ ٓاَات قد١ّ؟

زبعٌ ًٜ كٞ ايصا٥سٕٚ بصٚاز نجرلٜٔ َثٔ غث ٢ ايثي٬ر ٚايجكاؾثات ٗ     ٚٗ شٜاز٠ ا٭

ٚاـِٝ ٚٗ ايٓذـ ا٭غسف ٚنسب٤٬ إكدض١ ٚٗ ك ًثـ إثدٕ    ايىسم ٚٗ اؿطٝٓٝات

ايه تكع ع٢ً ايىسٜل نايٓاؾس١ٜ ٚاؿ١ً ٚغرلٖا، بٌ ٜٚس٣ ايصٚاز ٗ َػاٖد ػطثٝد١ٜ  

 َياغس٠ ايهجرل ايهجرل َٔ ايػعٛب ا٭ضس٣.. ٚع٢ً َداز أٜاّ عدٜد٠.

٥ثثسٕٚ ٗ ٕ ٖثرٙ ا٭ٜثاّ ايثثه ٜككثٝٗا ايصا    ْٗثا ضثثٝاس١ زٚسٝث١ أٜكثثًا  ذ   أنُثا  

.. ٖٚثثِ ٗ َٛادٗثث١ َياغثثس٠ َثثع ا٭زض ٚايطثثُا٤      إكدضثث١  ايىسٜثثل  ٍ نثثسب٤٬  

ٚايػثثُظ ٚايكُثثس ٚايػثثسٚم ٚايػثثسٚب ٚايٓذثثّٛ ٚايطثثشب ٚايسٜثثاح ٚا٭َىثثاز      

ٚغرلٖا، ٖٞ أؾكٌ ؾسؾ١ بٌ ٖٞ أؾكٌ رٚز٠ تدزٜي١ٝ ي٬ض ذاب١ ايػا١ًَ يٰٜات 

 ايسبا١ْٝ ايهس١ّ اي اي١ٝ:

 ًَ ف ْوِ  إِنَّ ِِف َخوِْق الصَّ
ُ
فلرِ ايَفلٍت أّلِ َّ ِِ الوَّيْفِن َواجلَّ رِْض َواْخفَِِل

َ
لَواِت َواأل

فُروَن ِِف َخوْفِق   األْْلَلِب  ََِامَّ ِّْى َوَي ِ َُفْب َ ُح
ٌَ يَْذُلُروَن اهّللَّ قَِيلًيل َوُقُػفًْدا َوََعَ ِي اَّلَّ

ذا بَلِؼًل ُشبَْرلٍََك  َِ ََل َيل َخوَْقَت  رِْض َربَّ
َ
لَواِت َواأل ًَ ََل َغَذاَب اجلَّفلرِ  الصَّ ََفل   فَقِ َربَّ

ٍَطفلرٍ 
َ
ٌْ أ ًِنَي ِيف ِ فلل ُُ َوَيل لِوظَّ َِ ْخَزيْ

َ
ََل   إٍََِّك َيٌ تُْدِخِن اجلَّلَر َفَقْد أ ًِْػ ََفل َشف ََفل إِنَّ بَّ رَّ

ََف ََل فَفلْغاِْر جَلَفل ُذٍَُْب ََّل َربَّ ْاْ بَِرّبُِلْى فَآَي َُ ْن آِي
َ
لِن أ ًَ ََلدِي لإِِلي ََلدِيًل ُي ََّفل ُي ََ ل َوَكّاِفْر 

ََل َيَع األبَْرارِ  َْفَّ ََل َوتَ ِ ََل ََعَ رُُشوَِك َواَل ُُتْزٍَِل يََْْم اهْقَِيلَي ِ   َشّيَِئلت ََل َيل وََغدتَّ ِ ََل َوآت َربَّ
ًِيَػلدَ  ْ َن ََعِمٍن ّيَُِلى   إٍََِّك اَل ُُتْوُِف ال ًَ ََ ِعيُع 

ُ
ّّنِ اَل أ

َ
ْى أ ُّ ْى َربُّ ُّ َ ََِخلَب ل ّيِفٌ فَلْش

وُذواْ ِِف 
ُ
ْاْ ِيفٌ دِيَفلرِِِْى َوأ ْخرُِحف

ُ
لَحُرواْ َوأ َِ  ٌَ ِي ٍََث َبْػُغُلى ّيٌِ َبْػٍظ فَلَّلَّ

ُ
ْو أ
َ
َذَلٍر أ
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فل  َّ ِ ََّلٍت َتْرِي ِيٌ ََتِْ ْى َح ُّ ََّ ْدِخوَ

ُ
ِّْى َوأل ِ ْى َشّيَِئلت ُّ َْ ََ َكّاَِرنَّ 

ُ
ْاْ أل ْاْ َوقُِِوُ َشبِيِِل َوقَلتَوُ

َْابًل لُر ثَ َّ نْ
َ
َْاِب  األ ٌُ اثلَّ  .(1)ّيٌِ ِغَِد اهّلّلِ َواهّللُّ ِغََدهُ ُذْص

 طٜاص٠ األصبعني عٝاس١ تضف١ٝٗٝ ٚصٜاض١ بز١ْٝ

ْٗثا ْصٖث١   إؾ ،ْٗا زٜاقث١ بدْٝث١ ٖٝثص٠ أٜكثاً    أٖٚٞ ضٝاس١ تسؾ١ٝٗٝ نُا  ث  ٖث ث  ر

ٚتسؾٝ٘ عٔ ايٓؿظ، ٚايذلؾٝ٘ قسٚزٟ يٲْطإ ٭ْ٘ ٜػهٌ ْٛعثًا َثٔ اي ٓؿثٝظ عثٔ     

٘ٺ َثثدَسايكثثػ٘ ايٓؿطثثٞ  َٚثثٔ  ،ٚوثثسٸزٴ ا٭عؿثثاب إ ثثٛتس٠ طثثٛاٍ ايعثثاّ َثثٔ قثثػ

ٚٗ َٛاد١ٗ َع  ،ٚٗ اشلٛا٤ ايىًل ،ٕ ايطرل يٝايٞ ٚأٜاًَا ٗ ٖرا ايىسٜلأايٛاق  

٫ًٚ َٚػثثيع١ باشلثثد٤ٚ أٜٓكثثٌ ايٓثثاع  ٍ أدثثٛا٤ أضثثس٣ زٚساْٝثث١  ،ايىيٝعثث١ َياغثثس٠

 ا٭ّ ثايجًا. ثٚايطه١ٓٝ ثاًْٝا َٚ صاٚد١ َع ايىيٝع١ 

يو ناْت ايٓص١ٖ غسعًا َط شي١ ٭ٕ َػانٌ اؿٝا٠ تكػ٘ ع٢ً اٱْطإ ٚير

ٕ ٜٓؿذثثس ٗ ٚدثث٘ اٯضثثسٜٔ: ايصٚدثث١ ٚا٭٫ٚر    أَثثا إأغثثدٸ ايكثثػ٘، ٚس٦ٓٝثثرٺ: ؾ  

 ٚ ٕ ٜهيثثت اْؿعا٫تثث٘ ؾٝؿثثاب  أَثثا  ٚايػثثسنا٤ أٚ إثثٛٚؿٌ أٚ اؾثثرلإ أٚ غرلٖثثِ، 

 ظًى١ ٗ إخ أٚ ب ش١َ ٗ ايكًب! 

ٕ اشلدف ا٭زل٢ َٔ شٜاز٠ ا٭زبعثٌ ٖثٛ اي كثسب    أ ٕ ىؿ٢:أٖٚا ٫ ٜٓيػٞ 

  ٍ اهلل تعثثاٍ ٚ سثثساش زقثثاٙ دثثٌ ازلثث٘ عثثدل شٜثثاز٠ ضثثٝد غثثياب أٖثثٌ اؾٓثث١  

ٚإػثثاطس٠ ايٛدداْٝثث١ َثثع غثثٗدا٤ اٱْطثثا١ْٝ، ٖٚثثٞ ُجثثٌ ْٛعثثًا َثثٔ ا٫ض شكثثاز     

 ؾٗثرا  ،ايٛاعٞ ٚاي٬ٚاعٞ ي ًو إعاْٞ ايطا١َٝ طٛاٍ أٜاّ َٔ ٖرٙ إطثرل٠ ايسباْٝث١  

ْٗا تط يىٔ أٜكًا ؾٛا٥د أضس٣ نجرل٠ زٜاق١ٝ ٚضثٝاس١ٝ ْٚؿطث١ٝ   أ ٫  ،أ٫ًٚ ٚبايرات

ٕ ٖدؾثث٘ ا٭نثثدل ذنثثس اهلل يهٓثث٘ ٚنُثثا قثثاٍ  ٚغرلٖثثا ٖثثا ذنسْثثاٙ ؾٗثثٞ نثثاؿر سٝثثح 

ِ فَفّجٍ  :تعاٍ
تنَِي ِيفٌ ُُكّ

ْ
ِ َعفلِمٍر يَفى

تَُْك رَِحفلاًل َوََعَ ُُكّ
ْ
ّذِن ِِف اجلَّلِس بِلْْلَّجِ يَأ

َ
َوأ
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ى ّيٌِ  ًِيٍق غَ  ُّ ْػوَُْيلٍت ََعَ َيل َرزََق يَّلٍ  يَّ
َ
ِ ِِف أ ْى َوَيْذُلُروا اْشَى اهّللَّ ُّ َ ََلفَِع ل ُدوا َي َّ هِيَْش

نَْػلمِ 
َ
ًَ ِ اأْل ِّي  .(1)بَ

 طٜاص٠ األصبعني رٚص٠ تزصٜب١ٝ عامل١ٝ عُالق١

ٜعثثار   ذ ،ْٗثثا رٚز٠ تسبٜٛثث١ عإٝثث١ ع٬ُقثث١ ٫ ْٛثثرل شلثثا ٗ ايعثثا  نًثث٘أنُثثا  ث   ٚ

ا٫زتهثثاشٟ طثٛاٍ أٜثاّ عًثث٢ ايؿثدل عًث٢ تكًٍيثثات      ثت ٖٝثٌ ايٓثاع ٚتثدزٜيِٗ ايعؿثثٟٛ      

ُٸٌ اٯضسٜٔ ٚع٢ً اي طاَ  ٚعًث٢ قثي٘ ايثٓؿظ عثٔ ايػثٗٛات       ،ايىيٝع١، ٚع٢ً ؼ

 ،ٚأٜكثثًا: عًثث٢ اض شكثثاز ايكثثِٝ ايعًٝثثا ايثثه دطٸثثدٖا ضثثٝد ايػثثٗدا٤ ٚا٭سثثساز  

 ٣ٛ ايػثثعٛز ايٛثثاٖس ٗ نثثجرل َثثٔ اض شكثثازٖا ٗ أعُثثام اي٬ٚعثثٞ را٥ُثثًا ٚعًثث٢ َطثث 

٘ٴ اييىٛيٝث١ُ اـايثد٠ ٚثٛزتث٘ ايطثسَد١ٜ           ا٭سٝإ;  ذ ُٮ ؾثؿش١  ٚدثٛر نثٌ شا٥ثس َٛاقُؿث

قثثد ايًٛثثِ ٚايىػٝثثإ َٚعثثاْٞ ايؿثثدا٤ ٚاٱٜجثثاز ٚاييىٛيثث١ ٚايػثثرل٠ ٚاؿُٝثث١ َٚطثثرل٠       

ٚٳي اٱؾ٬ح اـايد٠  ذ ٜكٍٛ:  ٚٳي ا بٳىٹسًا  ِٵ أ ضٵسٴزٵ أ غٹسًا  ُٳثا    ٚٳأ ْسٞ ي  ٚٳ َْٻ ٚ ايٹُثًا  ٚٳي ثا  َٴْؿطٹدًا  ا 

 ٟ َٻثث١ٹ دٳثثدس َٔ    ضٳسٳدٵثثتٴ يٹى ً ثثبٹ اْيَإؾٵثثً اَح ؾٹثثٞ ُأ ٗٳثث٢ عٳثث ٚٳأ ْٵ ُٳعٵسٴٚفٹ  َٴثثسٳ بٹثثاْي ٕٵ ل ُأَزٜثثدٴ أ 

َٔ أ بٹٞ ط ايٹبٺ  ٞس بٵ ٚٳأ بٹٞ عٳًٹ ٚٳأ ضٹرلٳ بٹطٹرلٳ٠ٹ دٳدسٟ  ُٴٓٵه َس   . (2)اْي

 ١َ ايٛاسز٠طٜاص٠ األصبعني َظٗض جتغٝزٟ َشٌٖ يأل

ٚشٜثاز٠ ا٭زبعثٌ َٛٗثس ػطثٝدٟ ْثثارز بثٌ عثدِٜ إجثاٍ يٮَث١ ايٛاسثثد٠          ث   ش

ٚا٭ضثثث٬م ايؿاقثثث١ً سٝثثثح ٜثثث ٬سِ ا٬ٕٜثثثٌ َثثثٔ ايٓثثثاع َثثثٔ عػثثثسات ايثثثدٍٚ  

ؾذل٣ ايعساقٞ ٜطثرل دٓيثًا  ٍ دٓثب     ،زلا١ٜٚ ٚاسد٠ ثٜٚٓؿٗسٕٚ ٗ بٛتك١  ْطا١ْٝ  

ٟ َثع اٱٜساْثثٞ ٚاشلٓثدٟ ٚاييانطثث اْٞ ٚا٭ٚزٚبثٞ ٚا     ،ـًٝذثثٞ ٚايًيٓثاْٞ ٚايطثثٛز

ٜٚثث نًٕٛ َثثٔ طعثثاّ ٚاسثثد  ،ٚتثثساِٖ ٜٓصيثثٕٛ ٗ سطثث١ٝٓٝ ٚاسثثد٠ أٚ ضُٝثث١ ٚاسثثد٠
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   .. ْطا١ْٝ ٚاسد٠! ثَع١ٜٛٓ  ثٜٚعٝػٕٛ أدٛا٤ زٚسا١ْٝ 

  ٌ ٚٗ َكابثٌ ذيثو نًث٘ لثد      ،ؾٗرٙ  ذًا ٖٞ غان١ً اؿطثٌٝٓٝ ٚشٚاز ا٭زبعث

 غان١ً إٓ كدٜٔ:

 ؽان١ً ايٓاقز ايغًيب املتؾا٥ِ!

ٕ غان١ً ٖ٪٤٫ إٓ كدٜٔ ايٓؿط١ٝ ٚايؿهس١ٜ، ٫ تس٣ نٌ ذيو بٌ أٚايػسٜب 

ت ػًب عًِٝٗ زٚح ايطًي١ٝ ٚاي ػا٥ِ ٚ ْهاز نٌ ايًكىات ايسا٥ع١ ٗ نٌ ايًٛسثات  

ٕ ٜؿثثي  إٔ ٜؿثثي  طيٝيثثًا ٚؾثثدٜك٘ أايؿٓٝثث١ ايٓثثارز٠!.. ٚذيثثو ُاَثثًا نُثثٔ أزار ابٓثث٘ 

َع١، ؾًِ ٜيؿٹس ٗ ذيو  ٫ ايكيا٥  ٚ ٫ ٕ ٜؿي  أض اذًا ٗ اؾاأَٗٓدضًا ٚابٔ عُ٘ 

 قساز ٚإخاطس!  ا٭

٫ٚ تٴعٹذص ايطًيٌٝ ٚإ ػا٥ٌُ اؿذرٴ ٚايػٛاٖدٴ!  ذ قد ػدٙ ٜكثٍٛ ٫بٓث٘:   

ٕ تهٕٛ طيٝيًا ٚايىب سٹسؾ١ ضىس٠ ؾكد تعُثٞ عثٌ إثسٜض  ٕ غؿًثت     أنٝـ تسٜد 

ٜث٪رٟ  ٍ  ؾثاب ٘    ث   ضىث  ثيجاْٝث١ أثٓثا٤  دثسا٤ ايعًُٝث١ اؾساسٝث١! ٚقثد تعىٝث٘ رٚا٤         

ٕ أظًى١ قًي١ٝ!.. ٚأيـ قثد ٚقثد! نُثا قثد ػثدٙ ٜكثٍٛ يؿثدٜك٘ ايثرٟ ٜٗثدف  ٍ          

ٕ إٗٓدع قد ىى٧ ٗ بعثض سطثابات٘ ٚيسَثا اْٗثازت      ٜهٕٛ َٗٓدضًا: أ٫ تعًِ ب

 سد٣ اييٓاٜات ايه ٖٓدضتٳ شلا ع٢ً ز٩ٚع ايعػثسات ؾك ًث ِٗ ؾٝصدٸثٕٛ بثو ٗ     

 ١ً!ايطذٔ ثِ ٜسسًْٛو  ٍ إكؿ

ْثو قثد   أ٫ تؿهثس  إٔ ٜهثٕٛ اضث اذًا داَعٝثًا:    أنُا قد تطُع٘ ٜكٍٛ ٕٔ ٜسٜثد  

٫ أتؿػٌ ٫ٚ ؼؿٌ ع٢ً ؾسؾ١ ايعٌُ ؾٝكٝع عُسى ايرٟ ؾسؾ ٘ ٗ اي عًٍِ! ثثِ  

ْٗثِ قثد ٜكًْٝٛثو    أ٫ تؿهثس  أْ٘ قد ٜ خسز َٔ ط٬بو أَجاٍ ٖ ًس ٚؾداّ؟ ٚأتؿهس 

عثسض ٕكثاٜكات َثٔ أضثاتر٠     ٕ ت أعٔ عًُثو يٛغثا١ٜ ٚاُؽ أٚ غثها١ٜ غثاىٺ؟ أٚ     

 لضسٜٔ وطدْٚو ع٢ً َٛقعو!
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ؾث٬ ٜثس٣ ٗ    ،ضًي١ٝ َ ػا١ُ٥ ثٕ غانً ِٗ ايٓؿط١ٝ  أ ٕ َػه١ً بعض ايٓخي١ 

سدٜك١ ايٛزٚر  ٫ ا٭غٛاى ٚٗ غٗد ايعطٌ  ٫ ايػؿٸث١ اة ًُث١ عكًٝثًا ٚيثٛ ناْثت      

 ٚاسدًا بإًٕٝٛ!

 زتُٛع١ أدٛب١ ْكط١ٝ

تِٗ عًثث٢ اييعثثد ايعًُثثٞ ٚا٫ق ؿثثارٟ    ٚعثثٛرًا  ٍ اضثث د٫٫تِٗ ٚ غثثها٫  

 يصٜاز٠ ا٭زبعٌ ْكٍٛ:   ثؾُٝا ٜسٕٚ  ثايطًق 

 ْ٘ بٓا٤ ع٢ً ٖرا إٓىل ؾٝذب:   

أ٫ًٚ:  يػا٤ نثٌ ايكثٝاؾات ٗ ايعثا ! ٭ٕ ايكثٝاؾ١  طعثاّ فثاْٞ ٚ قثاع١        

ٕ تؿثسف ٚق ثو ٗ  عثدار ايىعثاّ يًكثٝٛف ثثِ ٗ اؾًثثٛع       أيًٛقثت َعثًا! ؾيثدٍ    

يدزاضثث١ ٚإىايعثث١ أٚ ٗ ايصزاعثث١ ٚايؿثثٓاع١ أٚ ٗ ايٓٗثثٛض     َعٗثثِ، أؾثثسؾ٘ ٗ ا 

ٕ تعىِٝٗ ايعىا٤ فاًْا بٹع٘ شلِ نٞ تكخ ٖثرٙ ا٭َثٛاٍ   أبا٫ق ؿار ايٛطين! ٚبدٍ 

ٕ تكثٝع دٗثٛرى عيجثًا ٗ قثٝاؾات ؼثسم      أٗ تٓػٝ٘ رٚز٠ ا٫ق ؿار ايثٛطين بثدٍ   

 ا٭َٛاٍ ٚت ًـ ا٭ٚقات!!

 ذ ٫ تػثهٌ  ٫  قثاع١    ،ايعيار٠ نًثٗا نُا هب ثاًْٝا:  يػا٤ إطادد ٚرٚز 

ٕ تثرٖب  ٍ إطثذد ٚتؿثًٞ ْاعث١ ٚبثد٫ً      أيًٛقت ٖٚدزًا يًذٗٛر؟ ؾيثد٫ً َثٔ   

ٕ ٜط ًٗو أضيٛعًٝا ا٬ٌٕٜ ايٓاع ٗ أما٤ ايعا  إًٝازات َثٔ ايطثاعات َثٔ    أَٔ 

ٚق ِٗ ايجٌُ ٗ ايرٖاب ٚاٱٜاب  ٍ إطادد ٚٗ اض ٬ٗى ايٛقٛر ٚٚضا٥ٌ ايٓكٌ 

ٚٗ عسق١ً سسن١ ايطرل ٗ ايىسم َكاعؿ١ ا٫شرساَثات إسٚزٜث١، بثد٫ً َثٔ ذيثو      

ٕ ٜػثٝدٚا إؿثاْع   إٔ وسثثٛا أٚ ٜصزعثٛا! أٚ   إٔ هًظ ٖث٪٤٫ ٜٚىثايعٛا! أٚ   أهب 

 ٚإعاٌَ! أٚ أيـ أٚ ٚ أٚ!

نُا هب سطب َٓىل ٖ٪٤٫:  يػثا٤ اؿثر ٚايعُثس٠ إطث شيٌ، بثٌ س ث٢       
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٠ ٭ْ٘ ٜط ًٗو ًَٝازات ايثد٫ٚزات َثٔ اؿذثاز ٗ    اؿر ايٛادب ٜؿي  ذا َؿطد

ْٗثا تكثٝٸع أعُثاز ا٬ٕٜثٌ َثٔ ايٓثاع       أضؿس٠ ٫ ؾا٥د٠ َٓٗا ٫ق ؿار ب٬رٖثِ، نُثا   

 ٕ ٜٓػػًٛا بدٍ ذيو بيٓا٤ ايٛطٔ ٚ عُازٙ!أسٝح نإ َٔ إؿذلض 

ٕ اٱْطثثثإ زٚح إٔ ٜؿُٗثثثٛا، أْٗثثثِ ٫ ٜسٜثثثدٕٚ أ ٕ َػثثثه١ً ٖثثث٪٤٫ ٖثثثٞ  

ؾهس ٚعاطؿ١، ؾ٬ وطيٕٛ  ٫ اؿطابات إارٜث١ ايكثٝك١   ٚدطد، ٚعكٌ ٚقًب، ٚ

إ  طس٠ بإطاز اؾطد إارٟ ؾشطب ٜٚػؿًٕٛ عٔ ايسٚح ٚا٭ض٬قٝات ٚإعٜٓٛثات  

 ٚايعاطؿ١ اٱْطا١ْٝ ٚغرل ذيو!.

زتُٛع١ َٔ ايػضا٥ب
(1)

! 

ٖ٪٤٫ إٓ كثدٜٔ َثٔ ٜيثارز     ث   ٕ   ٜهٔ أنجسث ْٓا ٫ لد ٗ ايهجرل  أ وانغريـ:: 

َع٬ًُ أٚ َؿٓعًا يًؿكسا٤! أٚ ٜيين َٝ ًُا شلِ! أٚ َ ٣ٚ يٮزاَثٌ ٚإطثانٌ!    يٝيين

ْ٘ قد ٜ ُ ع بإَهاْات َار١ٜ دٝد٠، ثِ ػدٙ ٜعاتب ٦َات ا٭يٛف َٔ ايٓثاع  أزغِ 

بايكٍٛ: ٕاذا ٫ تىعُٕٛ ايؿكسا٤ بٗثرٙ ا٭َثٛاٍ ايثه تىعُثٕٛ بٗثا ايثصٚاز!.. ٚقثد        

ِٗ ٖرٙ إٛانب ٖثِ َثٔ ايىيكث١ اةسَٚث١،     ٕ أنجس ايصٚاز ايرٜٔ تط كٝؿأغؿٌ عٔ 

ٕ ٜعاتثثب إٔ أنجثثس إ ثثدلعٌ ٖثثِ ايؿكثثسا٤ ب ْؿطثثِٗ ٚنٝثثـ ٜؿثث    أنُثثا غؿثثٌ عثثٔ 

 ْهِ ٕاذا ٫ تىعُٕٛ ايؿكسا٤!أايؿكسا٤ ع٢ً تكشٝ ِٗ ٚع٢ً 

ْٗثثِ به ابثثاتِٗ ايٓكدٜثث١ َثثٔ ٚزا٤   إٔ ٖثث٪٤٫ ايٓخيثث١ ٜ ؿثثٛزٕٚ     واألغــر :

ْٓثثا   لثثد َثثٔ نثثجرل َثثِٓٗ  ٫ أيًثثد نًثث٘ َثثع ا٭بثثساز ايعادٝثث١ ٜٓٗكثثٕٛ باق ؿثثار اي

ا٫ٖ ُاّ بايرات ٚبايًرات ؾك٘! نُا   لد َٔ نثجرل َثِٓٗ أٜث١ َيثارز٠ اق ؿثار١ٜ      

 ٚاقع١ٝ ع٢ً ا٭زض!

ٕ ٜٓ كثثدٚا أسثثس٣ بٗث٪٤٫ إٓ كثثدٜٔ  ْث٘ نثثإ ا٭  َثٔ ذيثثو نًثث٘:   مث األغـر  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 (  قاؾ١  ٍ َا ضيل َٓٗا!1)
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ى٬ب ع٢ً تسى ٕ ٜٓ كدٚا ايٓاع أٚ ايإٔ ٜٓ كدٚا ايػعٛب! ؾيدٍ أاؿهَٛات بدٍ 

ْٗثا ٫  إٔ ٜٓ كثدٚا اؿهَٛث١ عًث٢    أإدازع أٚ ا٭عُاٍ ٗ ٖثرٙ ا٭ٜثاّ نثإ ايث٬شّ     

ايجكاؾٝث١ ٚيسغيثاتِٗ    ثايدٜٓٝث١    ثتعرل با٫ً ٱزار٠ ايػعب ٫ٚ ؿادات ايٓاع ايسٚس١ٝ  

ٕ ُثٓ  إثٛٚؿٌ  دثاش٠ ٗ ٖثرٙ     أٚتىًعاتِٗ ؾًكد نإ َٔ ايٛادب ع٢ً اؿهَٛث١  

ِ  داش٠ عثٔ ايعُثٌ ٗ ايؿثٝـ ٚٗ َٓاضثيات أضثس٣ ؾًث عىِٗ       ا٭ٜاّ ؾهُا تعىٝٗ

 داش٠ ٕد٠ ٔط١ أٜاّ أٚ عػس٠ أٜاّ ٗ أٜاّ ا٭زبعٌ َاراَثت ٖثرٙ  زار٠ ايػثعب!    

ٚنُا تعىثٞ يىث٬ب إثدازع عىًث١ ؾثٝؿ١ٝ ٚ دثاش٠ ْؿثـ ضث١ٜٛٓ ٚغثي٘ ذيثو..           

 ؾًثث هٔ أٜثثاّ ا٭زبعثثٌ َػثثُٛي١ بكثثساز اٱدثثاشات َاراَثثت قثثد اتؿكثثت عًثث٢ شٜثثاز٠  

 ا٭زبعٌ  زار٠ أنجس١ٜ ايػعب!

ٚنٝثثـ تهثثٕٛ  دثثاش٠ إثثٛٚؿٌ ٚايىثث٬ب أٜثثاّ ا٭زبعثثٌ َكثثس٠ با٫ق ؿثثار   

ايٛطين ٫ٚ تهٕٛ  داشات إٛٚؿٌ ٚايى٬ب ث٬خ أغثٗس ٗ ايؿثٝـ ٚأضثيٛعٌ    

 ٗ ٚض٘ ايط١ٓ.. ٚأنجس َٔ ذيو.. َكس٠ با٫ق ؿار ايٛطين!

ٜسؾعٕٛ زا١ٜ ايٓكد )اييٓثا٤( ٗ  ٕ ٖ٪٤٫ إٓ كدٜٔ ٫ لدِٖ  ٚايػسٜب أٜكًا: 

َكابٌ ٚٛاٖس نٛاٖس٠ )ايؿٝؿا( ٚ)َؿثازع١ ايثجرلإ( ٚغرلٖثا بُٝٓثا تعًثٛ أؾثٛاتِٗ       

 بٓكد شٜاز٠ ا٭زبعٌ!.

 تهايٝف ايفٝفا االحتار ايزٚيٞ يهض٠ ايكزّ!

ؾكثثد غثثٗدت   ،ٚتهؿثثٞ  يكثثا٤ ْٛثثس٠ عًثث٢ )ايؿٝؿثثا( يٓعثثسف عُثثل إؿازقثث١     

ؼار ايدٚيٞ يهس٠ ايكدّ ٗ إْٛثدٜاٍ ٚؾثٌ ٗ   ٕ تهايٝـ ا٫ اٱسؿا٤ات ايدٚي١ٝ ب

     ٚ ٕ  بعثثض ايطثثٌٓ  ٍ سثثٛايٞ ًَٝثثازٟ ر٫ٚز ٚمثاْٝثث١ ٚعػثثسٜٔ ًَٝثثٕٛ ر٫ٚزًا! 

زبعث١  ػثاٚشت ا٭  ا ٗ تىٜٛس نس٠ ايكثدّ أٚ غثي٘ ذيثو   عارٚا تٛٚٝؿٗأأزباسِٗ ايه 

 ًَٕٝٛ ر٫ٚز! 220ًَٝازات ٚ
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 ؾًٓكسأ اي كسٜس اي ايٞ:

ًَٝثازٟ ر٫ٚز، بُٝٓثا    2.22ٗ ايدلاشٌٜ  2014)بًػت تهًؿ١ ن ع ايعا  

 ًَٝاز ر٫ٚز، عطب اي كسٜس إايٞ يًؿٝؿا. 1.94تيًؼ اي ٛقعات ْٕٛدٜاٍ زٚضٝا 

 453ايكطِ ا٭ٍٚ َٔ ايٓؿكات ٖٛ َٝصاْٝث١ عُثٌ ايًذٓث١ إُٓٛث١ اةًٝث١ ٖٚثٞ )      

 (، َدؾٛع١ بايهاٌَ َٔ قيٌ ايؿٝؿا ٗ ايعاّ إرنٛز.2014ًَٕٝٛ ر٫ٚز ٗ 

، ازتؿعثثثت َطثثثا١ُٖ ايؿٝؿثثثا ٗ ايًذٓثثث١   2018أَثثثا بايٓطثثثي١  ٍ َْٛثثثدٜاٍ  

 ًَٕٝٛ ر٫ٚز. 627اي ١ُٝٝٛٓ بػهٌ ًَشٛٚ  ٍ 

ًَٝثثٕٛ  370ا٭قطثثاّ ا٭ضثثس٣ يٓؿكثثات ايؿٝؿثثا ٖثثٞ: اٱْ ثثاز اي ًؿصٜثثْٛٞ )   

 ًَٕٝٛ ر٫ٚز َ ٛقع١ ٗ زٚضٝا(. 241ر٫ٚز ٗ ايدلاشٌٜ، 

 ز(.ًَٕٝٛ ر٫ٚ 40تهايٝـ  قا١َ إٓ خيات )

 ًَٕٝٛ ر٫ٚز(. 48تهايٝـ  عدار إٓ خيات ٚا٫ؼارات ايٛط١ٝٓ )

 ًَٕٝٛ ر٫ٚز(. 32اي  ٌَ )

 209ٚاي عٜٛكات إدؾٛع١ يٮْد١ٜ ايه ؼسز ٫عيٝٗا ض٬ٍ  قاَث١ إطثابك١   

، أٟ بصٜثثار٠ قثثدزٖا   2014ًَٝثثٕٛ ر٫ٚز ٗ   70ًَٝثثٕٛ ر٫ٚز ٗ زٚضثثٝا َكابثثٌ   

199.)% 

 أضس٣: ٖرا نً٘ َٔ د١ٗ َٚٔ د١ٗ

قثدزٙ    ْايًٝا ٗ ايدلاشٌٜ يًؿٝؿا رض٬ً 2014)سككت ْٗا٥ٝات ن ع ايعا  

ًَٝثاز(، ٚسكثٛم    2.42ًَٝازات ر٫ٚز سلًت سكثٛم اييثح اي ًؿصٜثْٛٞ )    4.82

ًَٝثٕٛ ر٫ٚز(، ٚزضثّٛ ايكثٝاؾ١     527ًَٝاز ر٫ٚز(، ٚاي رانس ) 1.58اي طٜٛل )

 .ًَٕٝٛ ر٫ٚز( 107ًَٕٝٛ ر٫ٚز( ٚايذلضٝـ ) 185)

بث ٕ   ، عًُثاًٶ ٫ٚ2018 ؽ ًـ ا٭زقاّ بايٓطي١  ٍ إٝصا١ْٝ إ ٛقع١ ٗ زٚضٝا 
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 (.2017ايؿٝؿا   ٜهػـ ا٭زقاّ باي ؿؿٌٝ ٗ اي كسٜس إايٞ يعاّ 

ْثث٘ )تػثثهٌ بىٛيثث١ نثث ع ايعثثا  ايثثه تثثِٓٛ َثثس٠ نثثٌ أزبعثث١     ٚاـ٬ؾثث١: 

كثدّ )ؾٝؿثا(، سٝثح    أعٛاّ، "ايػايي١ٝ ايع٢ُٛ َٔ  ٜسارات" ا٫ؼار ايثدٚيٞ يهثس٠ اي  

ٜٛؾس إْٛدٜاٍ عا٥دات ب نجس َٔ أزبع١ ًَٝازات ر٫ٚز، ٖثا هعثٌ اييىٛيث١ "َثٓذِ     

 ذٖب" بايٓطي١ يًؿٝؿا.

ٖثثرٙ ايعا٥ثثدات َعُٛٗثثا َثثٔ سكثثٛم اييثثح اي ًؿصٜثثْٛٞ ٚسكثثٛم اي طثثٜٛل      

ٚاي رانس، ٭غ٢ٓ اؼار زٜاقٞ ٗ ايعا ، ٗ إكابٌ تيًثؼ تهثايٝـ  قاَث١ إْٛثدٜاٍ     

 زٟ ر٫ٚز.مٛ ًَٝا

ٜٚعٝثثد ا٫ؼثثار ايثثدٚيٞ تٛشٜثثع أزباسثث٘ عًثث٢ إٓ خيثثات إػثثازن١ ٗ نثث ع     

ايعا ، ٚا٭ْد١ٜ ايه ؼسز ٫عيٝٗا ـٛض غُثازٙ، ٜٚعٝثد اضث جُاز دثص٤ نثيرل ٗ      

 تىٜٛس نس٠ ايكدّ َٔ ض٬ٍ إٓ   ٍ ا٫ؼارات ايٛط١ٝٓ(. اْ ٢ٗ.

 االجتاٙ ارتاط٧ يٓكز ايٓدب١!

ٕ ٜٛدث٘ ايٓاقثدٕٚ يصٜثاز٠ ا٭زبعثٌ ضثٗاّ ايٓكثد  ٍ       أٖٚٓا ْكثٍٛ: بثد٫ً َثٔ    

ٚٛاٖس َجٌ ايؿٝؿا َٚجٌ بساَر َطابكات إؿازعات ايعا١ٕٝ، َٚؿثازعات ايثجرلإ   

ٚغرلٖا. ػدِٖ ٜٛدٕٗٛ ضٗاّ ايٓكد  ٍ شٜاز٠ ا٭زبعٌ اؿاؾ١ً بهثٌ َعثاْٞ ايٓيثٌ    

 ايٛاسد٠.ٚايػٗا١َ ٚاةي١ ٚاٱّإ ٚايؿك١ًٝ ٚا٫ض٠ٛ اٱض١َٝ٬ ٚا٭١َ 

ٕ ٜعذلقٛا ع٢ً ا٬ٕٜثٌ َثٔ ايٓثاع ايثرٜٔ ٜكثٝٸعٕٛ أٚقثاتِٗ ٗ       أٚبد٫ً َٔ 

ْٗا ٫ تصٜدِٖ عًًُا ٫ٚ ثكاؾث١ ٫ٚ  ّاْثًا ٫ٚ تٛاقثعًا ٫ٚ    أَػاٖد٠ نس٠ ايكدّ، َع 

ْٗا ٫ تيين َؿاْع يًثي٬ر ٫ٚ َعاَثٌ، ٫ٚ تثٓٗض بايصزاعث١     أؾدلًا ٫ٚ سًًُا َٚع 

٫ٚ بايعُثثٌ، بثثدٍ ذيثثو تثثساِٖ و ذثثٕٛ عًثث٢ شٚاز      ٫ٚ بايؿثثٓاع١ ٫ٚ بثثايعًِ  

 ا٭زبعٌ!.



 45  تعّدد الؼراءات وآجتفادات وقاعدة اإلمضاء، يف ضوء آية الشاكؾة
 453ٕ ٜٓ كثثدٚا ايؿٝؿثثا َٚثثٔ ٚزا٥ٗثثا رٍٚ ايعثثا  عًثث٢ ؾثثسف   أٚبثثد٫ً َثثٔ 

ٕ ٜؿسؾٖٛا عًث٢ ايؿكثسا٤   إًَٔٝٛ ر٫ٚز ع٢ً ايًذ١ٓ ا١ُٕٛٓ يًُيازٜات ؾك٘، بدٍ 

 ٚإطانٌ، تساِٖ ٜٓ كدٕٚ شٚاز ا٭زبعٌ!

ًكثػ٘ عًث٢ ايؿٝؿثا ٚغرلٖثا يهثٞ ؽؿثثـ      ٕ ٜكثٛرٚا ًٓث١ عإٝث١ ي   أٚبثدٍ  

ا٭زبعثث١ ًَٝثثازات ر٫ٚز ييٓثثا٤ اؾطثثٛز ٚا٭ْؿثثام ٚإعاَثثٌ ٚإؿثثاْع ٚإطثثانٔ        

ٚإٝامت، تساِٖ ٜٓؿكْٛٗا ع٢ً تىٜٛس نس٠ ايكدّ! ٚع٢ً ا٭ْدٜث١ ايثه ؼثسز ٫عٝيٗثا     

ٌ  ِعففَ ىضث٬ٍ  قاَثث١ إطثثابك١ ٚغثي٘ ذيثثو!! قثثاٍ تعثاٍ:     ًَ  (1)تِوْففَك إًِذا قِْصفف

ٚ َْن ُّ ًَ ِّْى َيْػ ِ ِِف َشْمَرت
ْى هَ ُّ ُرَك إِنَّ ًْ  .(2)هََػ

 تعّزر ايكضا٤ات ٚاالدتٗارات ٚقاعز٠ اإلَطا٤، يف ض٤ٛ آ١ٜ ايؾان١ً

ٕ ْكّٛ بدزاض١ َدزضث ٌ ن٬َٝث ٌ ٖثاَ ٌ    أع٢ً ق٤ٛ ل١ٜ ايػان١ً، ّهٓٓا 

  قاؾ١  ٍ قاعد٠ ؾك١ٝٗ ١َُٗ ددًا ٖٚٞ:

 ا٭ٍٚ: َدزض١ تعدر ايكسا٤ات.

 جا١ْٝ: َدزض١ ؾ   باب ا٫د ٗار ٚغسع١ٝ تعدر ا٫د ٗارات.اي

 ايجايج١: قاعد٠ اٱَكا٤ ٚاٱيصاّ.

ٚايؿسم بٌ ايج٬ث١: إٔ تعدر ايكسا٤ات أعِ َٔ تعدر ا٫د ٗثارات، ٚتعثدر   

َا تعدر ايكسا٤ات ؾكد ٜهثٕٛ ضثازز اٱطثاز بثٌ     أا٫د ٗارات  ِا ٖٛ راضٌ اٱطاز 

َا أييشح عٔ ذيو ٗ ن اب )ْكد اشلسَٝٓٛطٝكا( ٚقد ٫ وهُ٘  طاز، ٚقد ؾؿًٓا ا

َىًكثثًا أٚ ٗ  ثقاعثدتا اٱَكثثا٤ ٚاٱيثصاّ ؾُٗثثا قاعثدتإ ؾكٗٝ ثثإ ٚقثد ًٜ ثثصّ بُٗثا        

َٔ ٜكٍٛ بػًل باب ا٫د ٗار أٚ بعدّ ؾش ٘ زأضًا نُثا قثد ًٜ ثصّ بٗثا َثٔ       ثاؾ١ًُ  
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 46    قل كل يعؿل عذ صاكؾتـه

 ٜكٍٛ بؿ ش٘ ٚتعدر ا٫د ٗارات.

٢ًَ االعتزالٍ بـ ٌُ َع َُ َِٜع  ٌٌّ ُِ٘ن ًَِت  َٚعاْٝٗا َؽاِن

ٖٚرٙ اٯ١ٜ ايػسٜؿ١ قد ٜدع٢ ر٫ي ٗا ع٢ً بعض أٚ نثٌ تًثو ايٓٛسٜثات أٚ    

 إدازع ايج٬خ، ٚذيو بٛدٛٙ ٔظ:

ِ٘ ـ أ ًَِت ٢ًَ َؽاِن ٌُ َع َُ َِٜع  ٌٌّ  تؾضٜعّا ُن

َُِِِ فَفَربُُّلْى ٕ إسار َٔ  ٕ ٜكاٍ بأانىجه األول:  َِ فُن ََعَ َكفل ًَ قُفْن ُُكٌّ َيْػ
غْ 
َ
َِْدى َشبِيلً أ

َ
َْ أ ُِ  ٌْ ًَ ِ ٕ ٜعٌُ ع٢ً غانً ٘ تػسٜعًا، أٟ غثسٸعٓا  إٔ ي٘ أأٟ  وَُى ب

ٕ ٜعٌُ ع٢ً غانً ٘، ؾإذا نإ ذيو ٖٛ إسار ؾثريو تؿثشٝ ، ٚيثٛ    أيهٌ َٓهِ 

 ٚاٖسٟ، يهٌ ايكسا٤ات ٚا٫د ٗارات أٚ ٕا   ٜٓؿسف عٓٗا.

اٱضيثاز ٫ اٱْػثا٤،    ٖرا إع٢ٓ بعٝدًا ددًا عٔ ٚاٖس اٯ١ٜ  ذ ٚاٖسٖثا ونكنّ 

ٕ نًًٍا ٜعٌُ ع٢ً غثانً ٘ تهٜٛٓثًا اق كثا٤ٶ، ٫ تهٜٛٓثًا قطثسًا      أٚٚاٖسٖا اٱضياز عٔ 

ٕ ػثثسٟ دٛازسثث٘ عًثث٢ َثثا اْىثثٛت عًٝثث٘  إٔ َثثٔ طيٝعثث١ نثثٌ  ْطثثإ أٚدثثدلًا، أٟ 

ْ٘ ٜعٌُ ظٛازس٘ ع٢ً سطب َا تك كثٝ٘ غثانً ٘ ايٓؿطث١ٝ ٚايؿهسٜث١:     أدٛام٘ أٟ 

   َ ك كثث٢ سطثثدٙ، ٚايػكثثٛب ٚاؿكثثٛر ٚايػثثٗٛاْٞ    ؾاؿطثثٛر ٜعُثثٌ عًثث٢ طيثثل 

.. اخل نٌ تهٕٛ أؾعاي٘ ع٢ً سطثب   ٚايؿٸيٛز ٚايػذاع ٚاؾيإ ٚايهسِٜ ٚاييخٌٝ

ٕ ايسأزلثثايٞ أٚ ا٫غثثذلانٞ أٚ ايػثثٝٛعٞ، ٚنثثرا إطثثًِ  أغثثانً ٘ ايٓؿطثث١ٝ، نُثثا 

ٚايٝٗثثٛرٟ ٚإطثثٝشٞ ٚاييثثٛذٟ ٚإًشثثد، نثثٌ َثثِٓٗ ٜعُثثٌ عًثث٢ سطثثب غثثانً ٘  

ارٜثث١ ؾٝٓيعثثح ٗ أؾعايثث٘ عُثثا اْىثث٣ٛ عًٝثث٘ َهٓثثٕٛ قثثُرلٙ ٚعثثٔ   ايؿهسٜثث١ ٚا٫ع ك

 غان١ً َع كدات٘ ٚأؾهازٙ.

ٕ اؿطثثٛر أٚ اؿكثثٛر أٚ  أٚذيثثو نًثث٘ عًثث٢ مثثٛ ا٫ق كثثا٤ ٫ ايعٹًٍٝٸثث١ يٛقثثٛح    

َسس أٚ   أايػكٛب يثٝظ فيٳثسًا عًث٢     ْث٘ قثد    ٕ ٜكثسب أٚ ىثسسب، بثٌ    إٔ ٜٓث كِ أٚ إٔ ٜثد



 47  ب ـ ختؾؼوا بلخالق اهلل يف ُصـِعِه لؾشواكل
   َ ك كثٝات سكثدٙ ٚسطثدٙ ؾث٬ ٜ ؿثسف َثا       ٜ شهِ ٗ أعؿاب٘ ٜٚطثٝىس عًث٢ غكثي٘ ٚ

ٜػٌ ٫ٚ ٜصٜٔ، بٌ قد ٜ ؿثسٸف عًث٢ ايعهثظ ُاَثًا َثٔ َك كث٢ سطثدٙ أٚ سكثدٙ أٚ         

ْٓثا ْثس٣ َثٔ    إغكي٘، ٚنريو ايػذاع ٚاؾيإ ٚايهسِٜ ٚاييخٌٝ ٚايعٓٝثـ ٚإطثا  ؾ  

ٕ ٖرٙ ايؿؿات ٚايػٛانٌ ٚ ٕ ٍٚيدت ٗ أْؿطٓا إٝثٌ مثٛ َك كثٝاتٗا يهٓٗثا ٫     أأْؿطٓا 

 ًؼ رزد١ اؾدل ٚايكطس ٚاٱؾا٤، بٌ تيك٢  زارتٓا ٖٞ اؿان١ُ أ٫ًٚ ٚأضرلًا.تي

ِ٘ يًؾٛانٌ ـ ب  ختًكٛا بأخالم اهلل يف ُصِٓع

ْ٘ َاراّ اهلل تعاٍ قد ؾٓع ايػٛانٌ ايٓؿطث١ٝ ٚيثٛ    ٕ ٜكاٍ: بأ انىجه اناا :

ً ث   :ٕ ْك ثدٟ بث٘  ذ ٚزر ٗ اؿثدٜح   أٗ اؾ١ًُ، ؾعًٝٓثا   ٘ٹ تٳخٳًُِكثٛا بٹ  ضٵ َٚثٔ   اَم ايًِث

ٕٵ ضًل ايٓاع ع٢ً غٛانٌ ك ًؿث١،  ذ َثٔ ايٛدثداْٞ     ٕ بعثض  أأض٬م اهلل تعاٍ أ

غذاع أٚ نسِٜ أٚ ذنثٞ أٚ عُٝثل ايٓٛثس٠، ٚبعكثِٗ ديثإ       (1)ا٭طؿاٍ بٌ ايسقٸع

 أٚ غٌٝ أٚ غق أٚ ضىشٞ ايٓٛس٠ أٚ َٓعصٍ أٚ اد ُاعٞ أٚ ضذٍٛ اٚ دٴسبصٟ.

 ٖرا ايٛد٘ غرل تاّ:ونكنّ 

٘ٹ   ؾٮٕ  :ٶواليا أأ ً ثاَم ايًِث   ٜثسر ٗ أسارٜجٓثا، سطثب اي  يثع،      تٳخٳًُِكثٛا بٹ  ضٵ

ْثث٘ َثثٔ نًُثثات بعثثض ايؿثثٛؾ١ٝ، ٚقثثد ٚزر ٗ   ٫ٚ ٗ أسارٜثثح ايعاَثث١، بثثٌ قٝثثٌ 

 .(2)اييشاز ٚيهٔ ٫ بعٓٛإ زٚا١ٜ بٌ نذص٤ َٔ ن٬ّ أسد ايعًُا٤

 ؾٮٕ أض٬م اهلل تعاٍ ع٢ً قطٌُ:   :ٶيا ثانياأو

َا ثيثت سطثٓ٘ يًخثايل ٚإخًثٛم ٚذيثو نثث: ايػؿثٛز، ايػثهٛز،          ا٭ٍٚ:

 ايؿيٛز، اييٳسٸ، ايط٬ّ، ايٓاؾع، إ٪َٔ.. ٖٚهرا.

ايجثاْٞ: َثثا اضث ـ َكثثاّ ا٫يٖٛٝثث١ َٚثا ٫ ًٜٝثثل  ٫ بػثث ْ٘ دثٌ ازلثث٘، ٚذيثثو     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ؾٌٓ نريو ٗ بىٔ أَ٘، نُا ثيت عًًُٝا.( بٌ ا1)

 .129ف 58زادع عاز ا٭ْٛاز: ز( 2)



 48    قل كل يعؿل عذ صاكؾتـه

َْ انثثث)إ هدل، إٗثثُٝٔ( ْٚٛا٥سٖثثا قثثاٍ تعثثاٍ:    فف ُِ َ إاِلَّ  ََ ِ ِي اَل إ ُ اَّلَّ َْ اهّللَّ فف ًَوِففُك ُِ ْ ل
فل َُُّْشِفُكَْن  ًَّ ََ  ِ ُ ُشبَْرلَن اهّللَّ ََِمّّبِ ًُ

ْ ٌُ اهَْػزِيُز اْْلَبَّلُر ال ًِ يْ َّ ًُ ْ ٌُ ال ْؤِي ًُ ْ َلُم ال وُس الصَّ  اهُْقدُّ
رْ 
َ
لَواِت َواأْل ًَ ف ُ َيفل ِِف الصَّ ََ ًَلٌ اْْلُْصََن َُُصّبُِد  ْش

َ
ُ اأْل ََ ُِر  ّْ َط ًُ ْ ُ اْْلَلهُِق اْْلَلرُِئ ال َْ اهّللَّ ِض ُِ

َْ اهَْػزِيففُز اْْلَِمففيىُ  فف ُِ ْثث٘ زرا٩ٙ، إ٫ٚ غثثو ٗ سطثثٔ اتؿثثاؾ٘ تعثثاٍ بثثاي هدل ؾ (1)َو

ْثث٘ ضثثًىاْ٘، ٚيهثثٔ ٫ وطثثٔ بايعيثثد اي هثثدل ٫ٚ ايطثثعٞ   إٚباشلُٝٓثث١ ٚغثثي٘ ذيثثو ؾ 

ٕ أي١ًُٓٝٗ ع٢ً اٯضسٜٔ، نُا ٫ ّهٔ ا٫ض د٫ٍ بهْٛ٘ تعاٍ ًَهثًا عًث٢ سطثٔ    

 ْطع٢ يٓهٕٛ ًَٛنًا َج٬ً.

ََّفلِس ُذف ُّ  :ْ٘ تعاٍ شٜٸثٔ يًٓثاع سثب ايػثٗٛات    أذيو ٜٚ٪ند  ٌَ لِو ُزّيِف
ف ِ َواْْلَيْفِن  فِ  َواهْاِغَّ َِ ٌَ اَّلَّ َقََْؽفَرةِ ِيف ًُ ْ ٌَ اهّنِصلٌِ َواْْلَننَي َواهَْقَفلؼّيِ ال ْاِت ِي َّ الشَّ

ُ غِ  ٍْيل َواهّللَّ ٍْػلِم َواْْلَرِْث ذلَِك َيِلُع اْْلَيلةِ ادلُّ
َ
ََّْي ِ َواأْل َص ًُ ْ فآبال ًَ ْ ٌُ ال  (2) َْفَدهُ ُذْصف

٘ٴ ؾ ١ُٓ اييػسإٔ ْصٜٔ شلِ ايػٗٛات؟ بٌ ٚأؾٌٗ وطٔ بٓا  َوَنبْوُفُْكْى  :ْ٘ تعاٍ غ ْٴ
ًََ  ِإَوحَلَْل تُرَْحُػْنَ  ِ َواْْلَّْيِ فِِْ ّ ْا  الى (3) ٚبِللَّشَّ ُ ن َيُقْل

َ
ْا أ ُك ن ُيْْتَ

َ
َذِصَ  اجلَّلُس أ

َ
أ

ََُْن  َِ ْى اَل ُيْا ُِ ََّل َو ْا  آَي ٌَ َضفَدقُ ِيف ُ اَّلَّ ٌَّ اهّللَّ ًَ ِّْى فَوَفَيْػوَ ِ ٌَ ِيفٌ َقفبْو ِي
ََّل اَّلَّ َِ َوهََقْد َف

ٌَّ اهََْكذِبنِيَ  ًَ ٞٳ َ ِيا ؾٹ ٵٓٳ ٴثو   :ٚقاٍ َٛض٢  (4)َوحَلَْػوَ ٖٹ ٕٵ   َ(5)   ٗ ْث٘  أ٫ٚ غثو

 ثث  ٫ زلث  اهلل  ثٕ ْيين شلثِ كثاَس َٚيثاغٞ      ٕ ْؿً ايٓاع عٔ رِٜٓٗ بأ٫ هٛش يٓا 

٘ٹ ٍ دٛاز إطادد ٚاؿطٝٓٝات، َ رزعٌ بث  ! تٳخٳًُِكٛا بٹ  ضٵً اَم ايًِ

ٍ أنُا  ل :ٕ َٔ أؾعاي٘ تعثا َِ َّْا فل  َوَنْاٍس َوَيل َش َِ َْا ل َوَتْق َِ ل فُُخَْر َّ ًَ َّ ْ ل
َ
 (6)فَأ
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 49  ج ـ ُكلٌّ َيْعَؿُل َعَذ َصاكَِؾتِِه فامضوه عذ عؿؾه!
ٕ ْكثسٸ أسثدًا أٚ   أْ٘ )ايكازٸ ايٓاؾع( ٚ)اةٝٞ إُٝثت( ٫ٚ هثٛش يٓثا ٫ٚ وطثٔ بٓثا      أنُا 

٘  أْك ٌ غخؿًا، نُا  ٍس َكفِديٍد  :ٕ َثٔ أؾعايث
ْ
ْوِ  بَفى

ُ
َفل أ ََل َغوَفيُْلْى ِغَبفلًدا جلَّ َبَػثْ

ْاُػْالً  ْاْ ِخَلَل ادّلِيَلرِ َوَاَن وَْغًدا يَّ ل تَْدِيًّيا(1) ٚفََخلُش َِ ْرٍَل ٫ٚ هثٛش يٓثا    (2)فََديَّ

 ذيو أبدًا.

فْث٘   ٚاؿاؾثٌ:   ُِ ل َيْاَػفُن َو ًَّ ََ ُل 
َ
لُْنَ اَل ُُْصى

َ
ُ اْْلَوْفُق (3) ْٚى ُُْصفأ ََ اَل 

َ
أ

ْمرُ 
َ
 .(4)َواأل

ْ٘ يٛ ؾسض ؾدٚز ايسٚا١ٜ ؾ٬ بد َٔ ًٓٗا عًث٢ ايؿثؿات ايثه ثيثت      ثِ 

 سطٓٗا يًعيد ٚيًسبٸ ٫ٚ  ط٬م شلا يهٌ ضٴًُُل اشلٞ.

ْ٘ تعاٍ ضًل ايٓاع ع٢ً غٛانٌ، ٫ٚ ٜدٍ ذيو ع٢ً أٚع٢ً أٟ ؾ٬ غو 

ٛٸٟ غثانً ٘ بث       ٕ لازٜ٘ دٌ ازل٘ أسطٔ  ٕ  ٗ ذيو ؾٓعىثٞ نثٌ ذٟ غثان١ً َثا ٜكث

ٕ  ْعٌُ ع٢ً شٜار٠ ايك٠ٛ ايػكي١ٝ أٚ ايػث١ٜٛٗ ٗ ايؿثسر ايػثٗٛاْٞ أٚ ايػكثٛب ٚبث     

ٛٸؾس شلثِ ايٛضثا٥ٌ ٚاٯيٝثات ايثه تصٜثدِٖ         ْصٜد اؿطٛر سطدًا ٚاؿكٛر سكثدًا أٚ ْث

 قدز٠ ع٢ً اٱٜرا٤ ٚاٱؾطار َج٬ً.

٢ًَ َؽاِن ـ ز ٌُ َع َُ َِٜع  ٌٌّ ُِ٘ن  فاَطٛٙ ع٢ً عًُ٘! ًَِت

ٍ   ٕ ٜكاٍ بأانىجه اناان :  َُِِِ  :ٕ ٫شّ قٛيث٘ تعثا َِ فُن ََعَ َكفل ًَ قُفْن ُُكٌّ َيْػ
َِْدى َشبِيلً 

َ
َْ أ ُِ  ٌْ ًَ ِ ْغوَُى ب

َ
ٖثٛ: ؾاَكثٛٙ عًث٢ عًُث٘ ايثرٟ نثإ عًث٢         فََربُُّلْى أ

 غانً ٘.

َطثام اٯٜث١   يهٔ ٖرا ا٫ض ٓياٙ ٖا ٫ ٜؿُٗ٘ ايعسف، بٌ ٖٛ بعٝد ددًا عٔ 
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َِْدى َشفبِيلً  ذ زتيت ع٢ً ذيثو  
َ
َْ أ ُِ  ٌْ ًَ ِ ْغوَُى ب

َ
ٕ أ٫ غثرل، عًث٢    (1)فََربُُّلْى أ

 ا٭قسب َٔ ٖرا إع٢ٓ ٖٛ ايٛد٘ اٯتٞ ٖٚٛ:  

ِ٘ ـ ر ًَِت ٢ًَ َؽاِن ٌُ َع َُ َِٜع  ٌٌّ  فال تكغضٚٙ! ُن

ٍ  ٕ ٜكثثاٍ بثث أ انىجــه انرا:ــ :  ففُن ََعَ  :ٕ ٫شّ قٛيث٘ث تعثثا ًَ َُِِِ قُففْن ُُكٌّ َيْػ َِ  َكففل
َِْدى َشبِيلً 

َ
َْ أ ُِ  ٌْ ًَ ِ ْغوَُى ب

َ
ٖٛ: ؾاتسنٛٙ ٫ٚ تكطسٚٙ ع٢ً ضث٬ف غثانً ٘،    فََربُُّلْى أ

َِْدى َشبِيلً ٕ ؿٛم  ٚقد ٜٴعكد ب
َ
َْ أ ُِ  ٌْ ًَ ِ ْغوَُى ب

َ
ع٢ٓ. فََربُُّلْى أ  ٜ٪ند ٖرا ٕا

ِ ٕ َؿار اٯ١ٜ: نٌ غثخـ ٜعُثٌ عًث٢ غثانً ٘ ٚاهلل أعًث       و:عبارة أخـري: 

ِٳ تكطثسِْٚٗ      با٭ٖد٣ ضي٬ًٝ َٔ ك ًـ ايٓاع ايرٜٔ ٜعًُٕٛ عًث٢ غثانً ِٗ، ؾًٹث

ْغوَُى  :ٕ قؿاز٣ اؾصا٤ ٚإٛقـ َِٓٗ ٖٛأع٢ً ض٬ف غانً ِٗ؟ أٟ 
َ
فََربُُّلْى أ

َِْدى َشبِيلً 
َ
َْ أ ُِ  ٌْ ًَ ِ ٚؼٌٜٛ أَسِٖ  ٍ اهلل تعاٍ ؾٝهثٕٛ ْٛثرل اؾثصا٤ ٗ قكث١ٝ      ب

ٌَ َطذد قثسازًا   ِيف فْؤِيَنَِي  َواَّلَّ ًُ ْ اًرا َوُكْافًرا َوَتْارِيًقفل َبفنْيَ ال َ َِ َفُذواْ َمْصفِخًدا 
اُتَّ

َرْدٍَفل إاِلَّ اْْلُْصفََن َواهّللُّ 
َ
ٌَّ إِْن أ ُ ِيفٌ َقبْفُن َوحَلَْروَِاف ََ ٌْ َذلَرَب اهّللَّ َورَُشْ ًَ ِ ّ ِإَورَْضلًدا ل

ْى هَََكذِبُْنَ  ُّ ُد إِنَّ َّ ؾكث٘  ذ قثاٍ تعثاٍ بعثد ذيثو       يُِ اَل َتُقْى فِ ٚاؾصا٤ ٖٛ  (2)َُْش

َس ََعَ اتلَّْقْىَياغثس٠:   ّشِ
ُ
ْصِخٌد أ ًَ َ بَداً ل

َ
ْن َتُقفَْم   ال َتُقْى فيُِ أ

َ
َذقُّ أ

َ
ٍ  أ ْْ ِل يَ وَّ

َ
ٌْ أ ِي

 ٌَ ِري ّّ ؽَّ ًُ
ْ ُ ُُيِ ُّ ال ُروا َو اهّللَّ َّّ ََِؽ ْن َي

َ
 .(3)فيُِ فيُِ رِحلٌل ُُيِبَُّْن أ

 ٫ ٜيًؼ رزد١ ايٛٗٛز ايٓٛعٞ.يهٔ ٖرا إع٢ٓ ٚ ٕ اس ٌُ يهٓ٘ 

َٚشاْٗثثا   ثثثِ  ْثث٘ يثثٛ اضثث ٛٗسْا ٖثثرا إعٓثث٢ ٭ؾثثارت اٯٜثث١ قاعثثد٠ عاَثث١ ٚنثثإ 

    ٌ ٍ   :ٚدٳسٵٜٴٗا َٚكُْٛٗا َىابكثًا ٯٜثات أضثس٣ َجث ْْ ِ قَف
ٍْفَت ُيَْفِذٌر َوهِفُ ّ

َ
فل أ إًٍَِّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .84( ضٛز٠ اٱضسا٤: 1)
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ٍَت ُيَذّلٌِر (1) ِٚلدٍ 

َ
ل أ ًَ َطيْؽِ  فََذّلِْر إِنَّ ًُ ِ ِّى ب ََلَك (2) ٚرٍ هَّْصَت َغوَيْ رَْشوْ

َ
ل أ ًَ َف

ِّْى َذاِيًظل ٌِ (3) َٚغوَيْ ؾٝهثٕٛ ٖثرا ٖثٛ ا٭ؾثٌ ايعثاّ ٫ٚ       (4)اَل إِْلفَراهَ ِِف ادّلِيف

ٕ ٚادب ايدٚيث١ اٱضث١َٝ٬  ديثاز ايٓطثا٤     أىسز عٓ٘  ٫ بديٌٝ، ؾإذا غو َج٬ً ٗ 

ٌ ع٢ً اؿذاب أٚ ايسداٍ ع٢ً  ط٬م ايًش١ٝ أٚ غي٘ ذيثو نثإ ا٭ؾثٌ ايعثدّ بث     

 .ؾ  ٌَ ٚتدبس ;ناْت ايكاعد٠ اض ٓارًا شلرٙ اٯ١ٜ ٚاٯٜات ا٭ضس٣، عدّ اٱدياز

ِ٘ ـ ٖـ  ًَِت ٢ًَ َؽاِن ٌُ َع َُ َِٜع  ٌٌّ  فال حتظٕ! ُن

َُِِِ ٕ إسار:   انىجه اخلـاي::  َِ ُن ََعَ َكل ًَ ؾ٬ ؼثصٕ عًث٢ َثا     قُْن ُُكٌّ َيْػ

ا ايٛدث٘ ٫ تثدٍ عًث٢    يهٓٗثا عًث٢ ٖثر    ثٜؿعًٕٛ ٫ٚ ترٖب ْؿطو عًِٝٗ سطسات  

 سد٣ إدازع ايج٬خ. 

ُٜٗا املضدعأاملزاص يف )ايفطٌ( ٚ)األدض( ايعٌُ أّ ايؾان١ً؟ ٚ
(5)

 ؟

 ٖٚرا ايعٓٛإ ٜ كُٔ َطا٥ٌ ث٬خ: 

 ا٭ٍٚ: ٌٖ إداز ٗ )ايؿكٌ( ايعٌُ أّ ايػان١ً؟

 ايجا١ْٝ: ٌٖ إكٝاع ٗ )ا٭دس( ايعٌُ أّ ايػان١ً؟

 ٜل ا٭قّٛ( ايعٌُ أٚ ايػان١ً؟ايجايح: ٌٖ إسدع ٗ )ايىس

ٚايؿكٌ قا٥ِ برٜ٘، ٚا٭دس ضازز عٔ ذات٘، ٚأق١َٝٛ ايىسٜل ضيًٝ٘، ؾٗثٞ  

َٚرٜإ ث٬ث١ ك ًؿ١.  َٔ 
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ؾًثثثٛ تعازقثثثت ايػثثثان١ً َثثثع ا٭عُثثثاٍ، نُثثثا يثثثٛ ناْثثثت ايػثثثان١ً ضيٝجثثث١ 

ُٜٗثثا  ٕ ناْثثت ايػثثان١ً طٝيثث١ ٚا٭عُثثاٍ ضيٝجثث١ ؾ  ٚا٭عُثثاٍ ؾثثاؿ١ أٚ ايعهثثظ بثث

 ُٜٗا ضيًٝ٘ أقّٛ؟أٚ (1)ا ذٚ ا٭دس ا٭عِٛا٭ؾكٌ؟ ٚأُٜٗ

 ٚيًُطا٥ٌ ايج٬خ ؾٛزتإ: ا٭ٍٚ عكا٥د١ٜ، ٚايجا١ْٝ: أض٬ق١ٝ اد ُاع١ٝ.

ٕ إطثثًِ أٚ إثث٪َٔ  ذا ضثثا٤ أؾعًثث٢ إطثث ٣ٛ ايعكا٥ثثدٟ هثثسٟ اييشثثح عثثٔ  

ُٜٗثثا ا٭ؾكثثٌ عٓثثد اهلل تعثثاٍ؟   عًُثث٘، ٚإخثثايـ أٚ ايهثثاؾس  ذا سطثثٔ عًُثث٘، ؾ 

 ُٜٗا ا٭قّٛ ضي٬ًٝ؟أُٜٗا ا٭زد  َٝصاًْا؟ ٚأٝ٘؟ ُٜٚٗا ا٭سب  يأٚ

ٕ ذا ايػان١ً اـيٝجث١  أٚع٢ً إط ٣ٛ ا٭ض٬قٞ ٚا٫د ُاعٞ ٜكع اييشح ٗ 

ٕ ضثٝىس   ناؿطٛر أٚ اؿكٛر  ذا   تيدز َٓ٘ أ١ٜ بارز٠ ع١ًُٝ بػٝك١ ػاٙ اةطثٛر بث  

    ٘ ٜ٪ذٜثو   ع٢ً دٛازس٘ ُاًَا، ٌٖ ٖٛ ا٭ؾكٌ أّ ضًِٝ ايثٓؿظ ايثرٟ ويثو ٚيهٓث

 .(2)أسٝاًْا أٚ باض ُساز يطيب أٚ لضس

ٖٚثثرا اييشثثح عًثث٢ نثث٬ َطثث ٜٛٝ٘ َثثٔ اييشثثٛخ اشلاَثث١ ايثثه تثثستي٘ بيشثثح  

ع٢ً ذيو عًث٢ قث٤ٛ اي ثدبس     ثَط كي٬ً   ثايػان١ً ٚا٭عُاٍ، ٚيعًٓا ْٛؾل يٲداب١  

ِ  :ٗ اٯ١ٜ ايػسٜؿ١ ْغوَفُى ب
َ
َُِِِ فَفَربُُّلْى أ َِ فُن ََعَ َكفل ًَ ِْفَدى قُْن ُُكٌّ َيْػ

َ
َْ أ ف ُِ  ٌْ ف ًَ

 ٚضا٥س اٯٜات ٚايسٚاٜات ذات ايؿ١ً باييشح. َشبِيلً 

 صٓاع١ ايؾان١ً ٚبضزتتٗا

ٕ ايػثان١ً ايٓؿطث١ٝ تيثدأ َٓثر ايىؿٛيث١ إيهثس٠       أٚتٓيع أ١ُٖٝ ٖرا إيشح َثٔ  

ثثِ ٫ تثصاٍ تُٓثٛ ٚتُٓثٛ َثسٚز ايطثٌٓ، بٓشثٛ         (3))بٌ َٓثر نْٛث٘ دٓٝٓثًا ٗ ايثسسِ(    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 نإ ٭سدُٖا أدس.(  ٕ 1)

 ٔ أسيو ٫غاى.( ٚٗ إجٌ: 2َ)

 ب! ٚيعًٗا تيدأ َٔ عا  ايرز بٌ ٚعا  اي٬ٍٛ ٚاهلل ايعا .س ٢ ٗ َسس١ً ا٭ؾ٬( بٌ 3)
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َثا يعهثظ َطثازٖا أٚ     ضٌ عاَثٌ ضثازدٞ ي ػثٝرل ايػثان١ً:     ٕ ٜ ثد أإك كٞ،  ٫ 

 ي ذُٝدٖا ٚ ٜكاؾٗا ٗ اؿدٚر ايه ناْت عًٝٗا.

 ايًص يف ايطفٛي١ ٚايًص يف ايٛطاص٠!

ؾُثثج٬ً: )ايًثثـ( ٗ طؿٛي ثث٘، َسغثث ٷ ٭ٕ ٜثثصرار دػثثع٘ ٚٚيعثث٘ ٚطُعثث٘ ٗ  

دل ايطثثسق١ نًُثثا نثثدل أنجثثس ؾثث نجس ٚنًُثثا تثثٛؾست أَاَثث٘ ايؿثثسف يطثثسقات أنثثدل ؾثث ن

ٕ َثٔ ٜطثسم ٗ طؿٛي ث٘ بٝكث١ أٚ ردادث١ ثثِ ٜطثسم ٗ غثياب٘         إٚأعِٛ ؾ عِٛ.. ؾ

ٌٳ ٚضٝطثثسم  ذا ؾثثاز ػضثٝاز٠ أٚ ضثثاع١ ؾ  ٓثث٘ ضٝطثثسم  ذا ؾثثاز ز٥ثثٝظ غثثسن١ٺ ا٬ٕٜثث

 ٚشٜسًا أٚ ز٥ٝظ ايٛشزا٤ ٦َات ا٬ٌٕٜ!

ْث٘ َثع بداٜث١ ت ضثٝظ اٱذاعث١ ٗ ايعثسام اب هثس أسثد          َٚٔ ايىسٜـ َا ْكثٌ  

ٝىا١ْٝ يطسق١ بعض ا٭َٛاٍ، سٝح نإ َٔ بساَر اٱذاع١ تث٠ٚ٬  إٛٚؿٌ ضى١ غ

ايكثثسلٕ ايهثثسِٜ ٚنثثإ ٜطثثيكٗا بثثحٸ يؿثثٛت بًيثثٌ ٜؿثثٍؿس ٚنثثإ إطثث٪ٍٚ دثثا٬ًٖ       

ِْٗ اغذلٚا بًي٬ً يٝؿٍؿس قيٌ أٚقثات   ب ؿاؾٌٝ  عدارات ايدلْاَر، ؾارع٢ إٛٚـ 

ٕٸ تهايٝـ زعاٜ ث٘ ٚطعاَث٘ إُٝثص ٖثٞ نثرا غثٗسًٜا!،       ٚٚثٌ إٛٚثـ    بح ايكسلٕ ٚأ

ٜ ضر أَٛا٫ً يؿذلات طًٜٛث١ َثٔ إطث٪ٍٚ اؾاٖثٌ، عًث٢ زعاٜث١ اييًيثٌ ٚ طعاَث٘،         

ْ٘ َا نإ  ٫ تطذ٬ًٝ يؿٛت اييًيٌ ٜعار بج٘ قيٌ ايث ٠ٚ٬،  أس ٢ ان ػـ بعد سٌ 

 ٚ  ٜهٔ ٖٓاى بًيٌ ٫ٚ غرلٙ!

ٕ ٖرٙ اؿارثث١ عًث٢ ؾثػسٖا تهػثـ عثٔ ايػثان١ً ايٓؿطث١ٝ اـيٝجث١، َٚثٔ           

ْث٘ ضٝطثسم أنجثس ؾث نجس ؾث نجس      إٕ َٔ ٜطسم باضِ اييًيٌ إصعّٛ رزاٖثِ ؾ أاييدٜٗٞ 

 نًُا تسق٢ ٗ إٓؿب أنجس ؾ نجس ؾ نجس.

 ُعزاعٞ إصالح ايؾٛانٌ

ٚاييشح ٜكع ٗ ايىسٜل إج٢ً ٱؾ٬ح ايػثٛانٌ ايطث١٦ٝ أٚ يًطثٝىس٠ عًٝٗثا     

ضثثت ْثث٘ ػُعٗثثا إٕ ْعثثدل عثثٔ بعكثثٗا بأباؿثثدٚر إُهٓثث١، ٚايىثثسم نثثجرل٠ ّٚهثثٔ  
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نًُات َط كا٠ َٔ ضت لٜات: ا٭ؾعاٍ اؿط١ٓ، ايؿسثيػ١، اي عثاٜؼ، ٚاي شثاٚز،    

 ٚاي عازف، ٚاي عإٚ.

نُْاِصفُلىْ َا ا٭ؾعاٍ اؿط١ٓ ؾكٛي٘ تعثاٍ:   ؾ ث1
َ
ْذَصفنُِْْى أِل

َ
ْذَصنُِْْى أ

َ
 (1)إِْن أ

ٚ إحَِلَْك ُ ٌَ اهّللَّ ْذَص
َ
ٌْ َلًل أ ْذِص

َ
ُدوا فيَل جَلَ (2) َٚوأ َِ ٌَ حل ي ْى ُشبُوََلاَّلَّ ُّ ََّ  .(3)ِّْدَي

ِ إٛاٖس ٚايؿيػ١ ؾكٛي٘ تعثاٍ:   َاأٚ ث  2 ٌَ اهّللَّ ٌُ ِيف ْذَصف
َ
ٌْ أ ِ َوَي ِضبَْغَ  اهّللَّ

ُ َعبُِدونَ  ََ  ٌُ  .(4)ِضبَْغً  َوََنْ

ِْْغَظف ِ   اْدُع إىِلَا اي شاٚز ؾكٛيث٘ تعثاٍ:   أٚ ث  3 ًَ ْ ف ِ َوال ًَ َشبيِن َرّبَِك بِلْْلِْم
ََ ِ وَحل ْى بِلهََّّتاْْلََص ُّ ْ ٌُ   دِل ْذَص

َ
 .(5)ِِهَ أ

ْاٚأَا اي عازف ؾكٛي٘ تعاٍ:  ث 4  .(6)...وََحَػوَْلُكْى ُكُػْبلً َوقَبلنَِن تِلَػلَرفُ

ٌَ لَفْى يُقفلتِوُُْكْى ِِف ٚأَا اي عاٜؼ ؾكٛي٘ تعاٍ:  ث  5 ي ٌِ اَّلَّ ُ َغ ال َيَّْلُكُى اهّللَّ
ٌْ دِيففلرِ  ْرُِحففُْكْى ِيفف ُِ ٌِ َو لَففْى  َ ُُيِفف ُّ ادّلِيفف ِّففْى إِنَّ اهّللَّ ْا إحَِلْ ْى َو ُتْقِصففُؽ ُِ و ْن َتففَّبُّ

َ
ُكْى أ

ْقِصؽني ًُ ْ  .(7) ال

ِ َو اتلَّْقفْىَا اي عإٚ ؾكٛي٘ تعثاٍ:  أٚث   6 ْا ََعَ اهِّْبّ ْا   َو تَػلَوٍُ َو ال تَػفلَوٍُ
ثِْى َو اهُْػْدوانِ   اْْلِ

ٚقثد   ٌٝ،داز اٯٜث ٌ ا٭ٚيث  ٚضٓك ؿس ٗ اؿدٜح عًث٢ َث   (8)ََعَ

عجٓا اٯ١ٜ ايطارض١ باي ؿؿٌٝ ٗ ن اب )ؾك٘ اي عإٚ ع٢ً ايدل ٚاي كث٣ٛ(  ٚضثٓعكد   
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 55  قة يف صـاعة الشواكلبصائر عؾؿقة ـ قرآك
 بإذٕ اهلل تعاٍ يطا٥س اٯٜات قاٚز ضاؾ١ ؾٓكٍٛ:  

 قضآ١ْٝ يف صٓاع١ ايؾٛانٌ ـبصا٥ض ع١ًُٝ 

ٕ ايػان١ً يٝطت أَسًا ٫ اض ٝازًٜا قكًا، بٌ ٖٞ أَس اض ٝازٟ  َا ٗ أؾًٗا  

ٕ ا٫ْيعثاخ عٓٗثا   إاتيٗا ٚرزداتٗا أٚ ٗ بعض ػًٝاتٗا، ٚع٢ً أٟ ؾأٚ ٗ بعض َس

يثثٝظ قطثثسًٜا، نُثثا ضثثيكت اٱغثثاز٠  يٝثث٘، بثثٌ ٖثثٞ راؾثثع اق كثثا٥ٞ قثثٟٛ تثثاز٠،       

 ٚقعٝـ تاز٠ أضس٣، مٛ ا٭عُاٍ إ طان١ َع ايػان١ً.

ٚايعٛاٌَ ايه ت٪ثس ٗ ؾٓاع١ ايػان١ً نجرل٠ ْػرل  ٍ بعكٗا بإهثاش ٖٚثٞ:   

ٚاٱوثا٤   ا٫د ُثاعٞ، ٚاةثٝ٘   (1)ٚايي٦ٝث١ ايىيٝعٝث١   ايٛزاثٝث١،  أٟ اؾٝٓاتإٛزسثات 

اؿٛارخ ٚاشل٦ٝثات ٚايٛثٛاٖس،     قاؾ١  ٍ:َٚ٪ضطات اي ُع إدْٞ،  ٚاي ًكٌ،

ٚضٓ شدخ عٔ ايعٛاٌَ ا٭زبعث١ ا٭ٍٚ ٗ ضًطث١ً َثٔ اييشثٛخ ايكارَث١ بثإذٕ اهلل       

 اي ُع إثدْٞ ٗ ََٓٛٛث١ ايؿهثس    تعاٍ، ٚقد عجٓا ايعاٌَ اـاَظ ٗ ن اب )َعا 

 اٱض٬َٞ( يريو ضٓك ؿس اٯٕ ع٢ً ايه٬ّ عٔ ايعٛاٌَ ايج٬ث١ ا٭ضرل٠:

 اذتٛارخ َفضرات يف طضٜل تػٝري ايؾٛانٌ ـ أ

 ٕ نٌ سارث١ ٚ ٕ بدت ٖاَػ١ٝ ٚ  تط ػسم  ٫ ثا١ْٝ َٔ ايٛقت َثج٬ً ؾكث٘   

ػهًٝٗا ٚؾثٓاع ٗا،  قثاؾ١  ٍ   ٕ تهٕٛ ٖا ٜؿٓع ايػان١ً أٚ ٖا ٜعٝد تأْٗا ّهٔ إؾ

ٚيٓكثسب   ;َا يًشارث١ ايٛاسد٠ ٗ سد ذاتٗا َٔ ايك١ُٝ اٱهاب١ٝ أٚ ايطًي١ٝ ايهثيرل٠ 

 يريو عدرًا َٔ ا٭َج١ً:

ٕ ٖثرٙ اؿارثث١ عًث٢ بطثاط ٗا قثد تعٝثد بٓثا٤ غثان١ً         إؾ ،يسـ  رأ  انيخـيى   ث أ

ٚ ٍ قىثث١  اٱْطثثإ يٝ شثثٍٛ، باي ثثدزٜر،  ٍ َعثثدٕ يٲّثثإ ٚاؿثثب هلل ٚٗ اهلل    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

شسا٤ أٚ قسٜث١ ؾثإ نًٍثًا َثِٓٗ ى ًثـ عثٔ اٯضثس نُثا ى ًؿثٕٛ ْٝعثًا           ٜعٝؼ ٗ غاب١ أٚ ؾث  نُٔ (1)

 عُٔ ٜعٝؼ ٗ إد١ٜٓ.



 56    قل كل يعؿل عذ صاكؾتـه

 َ ٓك١ً ـد١َ ايٓاع.

ؾكثد ٚزر عثٔ اٱَثاّ     ،ٚايسٚاٜات ايٛازر٠ ٗ ؾكٌ ذيو ٖا ترٌٖ اٱْطإ سكثاً 

٘ٴ  َ    : ايؿارم  ُِ تٳسٳسټُثًا ي ث ُٵطٳ ٴ ٜٳدٳٙٴ عٳً ث٢ زٳْأَع ٜٳ ٹثٝ ٔٵ عٳيٵدٺ ٜٳ َٹ ٘ٴ عٳثصٻ     َٳا  ِيثا أ عٵى ثاٙٴ ايًِث

ّٳ اْيكٹ ٚٳ ٛٵ ٌس غٳثثعٵسٳ٠ٺ ْٴثثٛزًا ٜٳثث ٌٻ بٹُهثث َٳثث١ٹدٳثث ٕ ايكٝاَثث١ َساسثثٌ َٚٓثثاشٍ َٚطثثايو أٚذيثثو  (1)ٝٳا

ْث٘ ٜػثهٌ ضث٬سًا ددٜثدًا ٜثدضٌ أزض إعسنث١       إ١ًَُٛ َٚٗايو، ؾهثٌ ْثٛز  قثاٗ ؾ   

 يؿاحل اٱْطإ َٓرلًا ايىسٜل ٗ أزض ا٭ٖٛاٍ ٚإخاطس ٚإٗاٟٚ ٚايػعاب.

َٹٓٳث١ٺ ٜٳكٳثعٴ   : ٚٚزر أٜكًا عٔ زضٍٛ اهلل  َٴ٪ٵ ٚٳي ثا   ُٔ َٹ َٴ٪ٵ ٔٵ  َٹ ٙٴ عٳً ث٢    َٳا  ٜٳثدٳ

ٙٴ سٳطٳٓٳ١ً ٗٳا ٜٳدٴ ٝٵ َٳسٻتٵ عٳً  ٌس غٳعٵسٳ٠ٺ  ٘ٴ بٹُه ٘ٴ ي  ٘ٹ َ ِيا ن  ٳبٳ ايًِ ُِ تٳسٳسټًُا بٹ  .(2)زٳْأَع ٜٳ ٹٝ

٘ٴ         :ٚقاٍ اٱَاّ ايؿارم  ٍٴ ايًِث ٘ٴ اْيعٳثسٵؽٴ، ؾ ٝٳُكثٛ ٖٵ ٳثصٻ ي ث ِٴ ا َ ذٳا بٳه ث٢ اْيٝٳ ٹثٝ

ٖٳرٳا اِيرٹ ٔٵ  َٳ ٚٳتٳعٳاي ٢:  ٛٳعٹصٻتٹٞ    تٳيٳازٳى   ٙٹ؟ ؾ ث ٘ٹ ؾٹثٞ ؾٹثػٳَس ٜٵ ٛٳ ٘ٴ أ بٳ ٟٳ اِيرٹٟ ضٳً يٵ ٴ ٟ أ بٵه ٢ عٳيٵدٹ

٘ٴ اْيذٳٓٻ١  ٚٵدٳيٵتٴ ي  ٔٷ َ ِيا أ  َٹ َٴ٪ٵ ٘ٴ عٳيٵدٷ  َٳه اْٹٞ، ي ا ٜٴطٵهٹ ٴ ٚٳازٵتٹؿ اعٹٞ ؾٹٞ   (3  )ٚٳدٳً ايٹٞ، 

ٕٴ       :ٚقاٍ زضٍٛ اهلل  ًْٝٳثدٵ ٘ٹ ؾ  ًْيٹث ٚٳ٠  ق  ِٵ ق طٳثا َٹثٓٵُه ٔٵ أ ْٵه ثسٳ  ٘ٴ    َٳث ً اطٹؿ ث ٜٳ ٹُٝثًا ؾ ٝٴ

َِ سٳٍكًا ًْٝٳ ٹٝ ٕٻ يٹ ٌٻ ؾ َإ ٚٳدٳ ٘ٹ عٳصٻ  َٕ ايًِ ٘ٴ بٹَإذٵ ًْيٴ ٌٴ ق  ًٹ ٘ٴ ٜٳ ُٵطٳ ٵ زٳْأضٳ  .(4)ٚٳْيٝٳ

 حقبيم يذ انعامل. ـ  

 حقبيم يذي األ:ىين. ـ ج

ْث٘   ٚتكيٌٝ ايٝد يٝظ فسر  عساب عٔ تكدٜس ٚاسذلاّ ٚ نيثاز ٚ دث٬ٍ، بثٌ    

يٛؾا٤، ٖٚثٛ  ٍ ذيثو ٖثا ٜؿثٓع ايػثان١ً ايٓؿطث١ٝ يٲْطثإ        زَص َ ذطد يًُشي١ ٚا

ٕ  ٕ ٖثرا ايعُثٌ إ ذطثد ٜثٛسٞ ٫ غثعٛزًٜا  ٍ َٓىكث١ ايعكثٌ اي٬ٚاعثٞ بث          سٝح 
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ٚ  إٔ ايعا  ايؿثاحل هثب   إٔ ا٭بٜٛٔ ز١ٓ ٚأايعًِ ْٛز ٚ ٕ ا٭بثٜٛٔ  إٔ ٜٴك ثد٣ بث٘ 

ٚ أهثثب  عاَثثٌ ْثثو نُثثا ت عاَثثٌ َثثع ٚايثثدٜو ٜ  إٔ ٜٴ ٸخثثرا ٜٓيثثٛع عىثثـ ٚسٓثثإ، 

 ْو تط ُىس ز١ٓ اهلل بريو.أأ٫ٚرى َعو، ٚ

ٚايع يثثات ٚدثثدزإ إطثثادد ٚإػثثاٖد إػثثسؾ١ ٚغثثي٘   حقبيــم األضــر ت ـ      د

ٕ ٖثرٙ َسانثص طٗثس ٚتكث٣ٛ      ٖٚٛ نريو  وا٤ َسٍنص ٕٓىك١ ايٛعٞ ايياطٔ بث  ;ذيو

ٕ تؿدز عٔ َٓىًكات  ّا١ْٝ ت ذاْظ أَٚعارٕ ْٛز ٚ ّإ ٚإ أعُايو نًٗا هب 

  ِفساْٝثث١ ايع يثثات إكدضثث١ ٚقدضثث١ٝ إطثثادد ٚإػثثاٖد ٚقثثد قثثاٍ تعثثاٍ: َثثع زٚ
ُ فيّل بِلهُْغُدّوِ َواْاضفلِل  ََ ُُ َُُصّبُِد  ًُ ل اْش َّ ْن تُرَْفَع َوُيْذَلَر في

َ
ُ أ ذَِن اهّللَّ

َ
رَِحفلٌل  ُبُيٍْت أ

ف ِ ِإَوقَلِم الطَّ ِّْى ِتَلَرةٌ َواَل َبيٌْع َغٌ ذِْلرِ اهّللَّ ِّي
َفلفَُْن يًَْْيفل الَّ تُوْ َِ اَكةِ  َِفلٌ الفزَّ َلةِ ِإَوي

بَْطلرُ 
َ
ََِقوَُّ  فِيُِ اهُْقوُُْب َواأْل  .(1)َت

ٕ تؿذس ايػكب ٗ رقٝكث١ ٚاسثد٠، سارثث١ ٚاسثد٠ يهٓٗثا قثد       إؾ انغضـ:،  ـ  هـ

ٕٻ : ؼثسم َطث كيٌ اٱْطثإ نًث٘، ٚقثد ٚزر ٗ اؿثدٜح عثٔ اٱَثاّ اييثاقس            َ

ُٳا  ٌٳ ي ٝٳػٵكٳبٴ ؾ  ُّ          ايسٻدٴ ٛٵ ٌُ غ كٹثبٳ عٳً ث٢ ق ث ُٳثا زٳدٴث ٌٳ ايٓٻثازٳ ؾ   ٜټ ٜٳسٵقٳ٢ أ بٳثدًا سٳ ٻث٢ ٜٳثدٵضٴ

         ٌُ ُٳثا زٳدٴث ٚٳأ ٜټ  َٕ ٘ٴ َزدٵثصٴ ايػٻثٝٵى ا ٖٳبٴ عٳٓٵث ٘ٴ ضٳثٝٳرٵ ٙٹ ذٳيٹثو  ؾ َإْٻث ٛٵَز ٔٵ ؾ  َٹ ًْٝٳذٵًٹظٵ  ِٷ ؾ  ٛٳ ق ا٥ٹ ٖٴ ٚٳ

ٕٻ ٘ٴ ؾ َإ ُٳطٻ ًْٝٳ ٘ٴ ؾ  ٓٵ َٹ ٕٴ  ًْٝٳدٵ ِٳ ؾ  َٴطٻثتٵ ضٳثه ٓٳتٵ    غ كٹبٳ عٳً ٢ ذٹٟ زٳسٹ ِٳ َ ذٳا  ْث٘   أٟ  (2)ايثسٻسٹ

قد ٜػكب َٔ غسٜه٘ أٚ بعض أًٖث٘ أٚ س ث٢ َثٔ عثدٚٙ، ؾث٬ ٜطثٝىس عًث٢ قٛتث٘         

ايػكثثي١ٝ بثثٌ ٜٓطثثام َثثع َك كثثٝاتٗا ؾ ذثثسٙ َثثٔ عٓثثـ  ٍ لضثثس أٚ َثثٔ َثث٪اَس٠  ٍ  

ٕ سايث١ غكثب ٚاسثد٠ قثد تدؾعث٘ رؾعثًا  ٍ اؽثاذ         أضس٣ س ث٢ تدضًث٘ ايٓثاز.. بثٌ     

ٞ نخٓل ايىسف اٯضس بايٝد أٚ تٗػِٝ زأض٘ بايؿ ع أٚ بسؾاؾث١ َثٔ   َٛقـ دْٓٛ

ُِْن َطدع أٚ غي٘ ذيو ؾٝط شل بريو اـًٛر ٗ ْاز دِٗٓ. قاٍ تعاٍ:  ٌْ َيْق َوَي
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ََُّى خلدِلاً فيّل َّ ِداً فََخزاُؤهُ َح ًّ ََِػ  .(1)...ُمْؤِيَلً ُي

ٕٳ  :ٚقثثد ٚزر عثثٔ زضثثٍٛ اهلل  ّٳثثا ٌټ اْيػٳكٳثثبٴ ٜٴْؿطٹثثدٴ اْيَإ ُٳثثا ٜٴْؿطٹثثدٴ اْيخٳثث ن 

ٌٳ  .(2)اْيعٳطٳ

ٚقثثاٍ بعثثض عًُثثا٤ ا٭ضثث٬م: )ايػكثثب غثثع١ً ْثثاز اق يطثثت َثثٔ ْثثاز اهلل    

إٛقد٠  ٍيا أْٗا ٫ تىًع ع٢ً ا٭ؾ٦د٠، ٚ ْٗا ٕط هٹٓٸ١ ٗ طٞ ايؿث٪ار اضث هٓإ اؾُثس    

ؼت ايسَار، ٜٚط خسدٗا ايهدل ايدؾٌ َٔ قًثب نثٌ ديثاز عٓٝثد، نُثا ٜطث خسز       

از َٔ اؿدٜد، ٚقد اْهػـ يًٓاٚسٜٔ بٓٛز ايٝكٌ، إٔ اٱْطثإ ٜٓثصع َٓث٘    اؿذس ايٓ

عثثسم  ٍ ايػثثٝىإ ايًعثثٌ، ؾُثثٔ أضثثعست٘ ْثثاز ايػكثثب، ؾكثثد قٜٛثثت ؾٝثث٘ قسابثث١       

ََِنايػٝىإ، سٝح قثاٍ:   َِفُ ِيفٌ ِؼف َخوَق ؾُثٔ غث ٕ ايىثٌ     نيٍ ِيٌ ٍلٍر وَخوَق

 ايطهٕٛ ٚايٛقاز، ٚغ ٕ ايٓاز اي ًٛٞ ٚا٫ض عاز(.

ٚتعىثثس إثثسأ٠ يثثد٣ اـثثسٚز َثثٔ إٓثثصٍ عٝثثح قثثد ٜػثثِ   ر األجنبيــت،عطــ ـ      و

غٝثاز  ْٗا  ذا قؿدت  ثاز٠ ا٭أزا٥ش ٗا ا٭داْب َيػٛض يد٣ اهلل تعاٍ، ٫ٚ غو 

 ٚناْت ٗ َعسض ايؿ ١ٓ ٚايسٜي١ نإ تعىسٖا قسًَا.

ٖٚرا اي عىس فسر سارث١ يهٓٗا ت طًٌ ٫ غعٛزًٜا  ٍ نثٛأَ ْؿثظ اٱْطثإ    

 ي دزٜر  ٍ ب١ُٝٗ غٗٛا١ْٝ تسنض ٚزا٤ ايًر٠ اةس١َ ٫ زل  اهلل.ؾ شٛي٘ با

 تأثري ايك٠ٛٗ اذتاص٠ أٚ ايباصر٠ ع٢ً تكِٝٝ اآلخضٜٔ

ٚيهٞ ٜعسف اييعض َٓٸا، ٖٔ قد ٜط طخـ َثا ٜثساٙ تٗث٬ًٜٛ َٓٸثا يًشثٛارخ      

٤ ٕ ْٓكٌ اي ذسب١ ايع١ًُٝ اٯت١ٝ ايه أدساٖا عًُثا أؾ٬ بد  ثؾُٝا ٜساٖا ٖٛ   ثايؿػرل٠  

سٝح نػؿت عٔ عُل ت ثرل اؿٛارخ َُٗا ناْت داْيٝث١  ()ايٓؿظ ٗ داَع١ 
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 59  تلثر الؼفوة احلارة أو الباردة عذ تؼققم أخرين
 ع٢ً قٓاعات اٱْطإ ٚت ثرلٖا ع٢ً تكُٝٝ٘ يٰضسٜٔ:

ؾكثثد قثثاّ ايعًُثثا٤ باي ذسبثث١ اي ايٝثث١ َثثسازًا عدٜثثد٠ عًثث٢ طثث٬ب َ ٓثثٛعٌ ٗ    

 سثثثد٣ إخ ثثثدلات اؿاؾًثثث١ بايعدٜثثثد َثثثٔ ايىثثث٬ب ايصا٥ثثثسٜٔ بػثثثسض اي ُثثثسٜٔ       

ٕ هد ايى٬ب ِٖٚ ٗ طثسٜكِٗ  ٍ إخ ثدل، ٗ   أٚاي ذسب١ تي ين ع٢ً  ;ٚاي دزٜب

بعض إُسات، َٛٚؿًا وٌُ نٛبًا َٔ ايك٠ٛٗ بٝثد ٚفُٛعث١ َثٔ ا٭ٚزام ٚايه ثب     

بايٝد ا٭ضس٣ ٖٚٞ تهار ت طاق٘ َٓ٘، ؾٝػرل  ٍ أسثدِٖ طاييثًا اٱَطثاى بثايهٛب     

ت اي ذسبث١ عًث٢ تٜٓٛثع    ١٦ٖٝٓ زٜجُثا ٜعثدٍ َثٔ ٚقثع ا٭ٚزام ٚايه ثب، ٚقثد اب ٓث       

ٕ تكٝثثِٝ ايىثث٬ب ايثثرٜٔ أايكٗثث٠ٛ ؾ ثثاز٠ تهثثٕٛ ضثثاض١ٓ ٚأضثثس٣ بثثازر٠.. ٚايػسٜثثب  

أَطهٛا بهٛب ايكٗث٠ٛ يثريو إٛٚثـ نثإ ك ًؿثًا ُاَثًا ؾثايى٬ب ايثرٜٔ أَطثهٛا          

ْ٘ بثازر   نٛب ايك٠ٛٗ ٚناْت بازر٠ ٗ ذيو ايػ ا٤ اييازر، نإ تكُِٝٝٗ يًُٛٚـ ب

ايرٜٔ أَطهٛا نٛب ايك٠ٛٗ ٚناْت ضاض١ٓ نإ تكُِٝٝٗ ٚايى٬ب  ،ْاْٞأاْىٛا٥ٞ 

ٚاي شًٌٝ ايرٟ ٚؾٌ  يٝث٘   ;ْ٘ رَح ا٭ض٬م اد ُاعٞ يىٝـأيًُٛٚـ  هابًٝا ٚ

ٕ نثثٛب ايكٗثث٠ٛ اييثثازر ٗ ايػثث ا٤ أثٸثثس ٗ اْهُثثاؽ ايىايثثب ٚتكًثثـ   أايعًُثثا٤ ٖثثٛ 

 ٍ  ثْثث٘ قثثد ٜيثثدٚ بطثثٝىًا دثثدًا    أزغثثِ  ثعكثث٬ت ٜثثدٙ بعثثض ايػثث٤ٞ ؾطثثس٣ ذيثثو    

َثثا َثثٔ أَطثثو ايكٗثث٠ٛ ايطثثاض١ٓ ؾكثثد أسثثظ باْ عثثاؽ  أ ،ُِٝٗ يًُٛٚثثـ ْؿطثث٘تكٝثث

ْٛرل َا ذنثسٙ عًُثا٤ إٓىثل َثٔ تث ثرل       ،ْعهظ ذيو ع٢ً تكُٝٝ٘ يًُٛٚـ ْؿط٘اؾ

 قي  ايًؿٜ أٚ ْاي٘ ع٢ً قي  إع٢ٓ أٚ ْاي٘.

ٕ بعض غثيابٓا عٓثدَا ٜطث ُع  ٍ َجثٌ ٖثرٙ اي ذسبث١ َثٔ عًُثا٤         أٚايػسٜب 

ٕ أعًًُٝا ضٝهٛيٛدًٝا ٚأَسًا َدلٖٓثًا عًُٝثًا، يهٓث٘ عٓثدَا ٜطثُ       ايٓؿظ ٜساٖا ؾ شًا 

 ...ّٷ ُٴٛ َٳطٵث َّ َ بٵًٹٝظٳ  ٗٳا ٔٵ ضٹ َٹ ِٷ  ٗٵ ٛ سٴ ضٳ ٕ َطث  زأع ايٝ ثِٝ نثرا ٚتكيٝثٌ     أأٚ  (1)ايٓٻ

 ٜد ايٛايدٜٔ نرا، ٜط يعد ذيو ٜٚط ػسب٘ ٚقد ٜسؾك٘ أٚ قد ٫ ٜٗ ِ ب٘ أؾ٬ً!
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 61    قل كل يعؿل عذ صاكؾتـه
 

 نٌاهل٦ٝات ؽٛاصع حنٛ تػٝري ايؾٛا ـ ب

ٚيريو ٚزر  ،َا اشل٦ٝات ؾٗٞ أعِٛ ت ثرلًا َٔ اؿٛارخ ٗ بعض ا٭سٝإأٚ

 .ٚذيو ٕا ي٦ًٝٗات َٔ اي  ثرل ،ايٓٗٞ عٔ اي ػي٘ بإػسنٌ ٚايهؿاز

ٌٵ    :ٚقد ٚزر عٔ اٱَاّ ايؿارم  ٕٵ ُقث ٔٳ اْي  ْٵيٹٝٳثا٤ٹ أ  َٹ ٘ٴ َ ي ٢ ْٳيٹٍّٞ  ٚٵسٳ٢ ايًِ أ 

ًْيٳطٴٛا يٹيٳاعٳ َٹو  ي ا تٳ ٛٵ ٌٳ   يٹك  ُٳا غٳثان  ٚٳي ا تٴػٳانٹًُٛا بٹ ِٳ أ عٵدٳا٥ٹٞ  َٳى اعٹ ُٴٛا  ٚٳي ا تٳْىعٳ أ عٵدٳا٥ٹٞ 

ِٵ أ عٵدٳا٥ٹٞ ٖٴ ُٳا     .(1)أ عٵدٳا٥ٹٞ، ؾ  ٳُهْٛٴٛا أ عٵدٳا٥ٹٞ ن 

٘ٳ    قاٍ:  ٚعٔ أَرل إ٪ٌَٓ  ٔٵ تٳػٳثيٻ َٳث ٌٻ  ٘ٴ ق ث ِٵ ؾ َإْٻ ٔٵ سٳًٹًُٝا ؾ  ٳشٳًِ ِٵ تٳُه ٕٵ ي   َ

ُّ َ ِيا  ٛٵ ِٵبٹك  ٗٴ ٓٵ َٹ ٕٳ  ٕٵ ٜٳُهٛ ٚٵغٳو  أ   .(2)أ 

 َٚٔ مناسز اهل٦ٝات

ؾًكد اْ ػست ٗ اي ُع نايٓاز ٗ اشلػثِٝ قؿثات ايػثعس     ؛قصَّـاث انشـعر   ـ 1

 ِثا   ،ٚيٝظ ايه٬ّ عثٔ دٛاشٖثا أٚ سسَ ٗثا    ،ا٭دٓي١ٝ َٔ إٔا١ْٝ ٚؾسْط١ٝ ٚغرلٖا

ُٸثـ غثهٌ اٯضثس    ٕ إؾ ،ايه٬ّ عٔ ت ثرل ٖرٙ اشل١٦ٝ ٗ ايػان١ً ايٓؿط١ٝ يٮؾسار تك

ٚيثٝظ اْ ػثاز ٖثرٙ ايكؿثات أَثسًا       ،َدعا٠ ي كُـ ضؿاي٘ ٚضا٥س عارات٘ ٚتكايٝدٙ

عؿٜٛثًا، بثثٌ ٖثثٛ أَثثس كىث٘ يثث٘ عًثث٢ أعًثث٢ َطث ٜٛات َسانثثص ؾثثٓاع١ ايكثثساز يثثد٣    

ٕ اي  ثرل ع٢ً ضا٥س ا٭َِ إٔ عًُا٤ ايٓؿظ يدِٜٗ ٜعسؾٕٛ دٝدًا أا٫ض عُاز; ذيو 

 قثسز َٓث٘ أبثدًا يهٓث٘ وُثٌ ٗ ذاتث٘ بؿث١ُ اؿكثاز٠         قد ٜيدأ َٔ أَس ٜيدٚ سٝارًٜا ٫

 ايػايي١.

ٔ     ؛ هـ  انهييـت   ـ    2 ٚاؿًثل تػثي٘ بثايٝٗٛر     ، ٕ ا٫ي شثا٤ يًُث٪َٔ ٚقثاز ٚشٜث

 :ٚايهؿثثاز ٚقثثد ٚزر ٗ ايسٚاٜثثات ايعدٜثثد٠ ايٓٗثثٞ عٓثث٘، ؾكثثد قثثاٍ زضثثٍٛ اهلل  
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 60  ج ـ الظواهر مظاهرات اجتامعقة لتغقر الشواكل الـػسقة
ٗٴٛا بٹاْيٝٳ ٚٳي ا تٳػٳيٻ ٚٳأ عٵُؿٛا ايًِش٢  ٛٳاَزبٳ   .(1)ٗٴٛرٹسٴّؿٛا ايػٻ

بٌ عٔ َٛٗس سكاز٠  ،ٚيٝظ ايه٬ّ عٔ اؿس١َ نُا ضيل ؛ر:طت انعنـ   ـ  3

 ٕ ؼهُو س ٢ ٗ نٝؿ١ٝ ٬َبطو!أتسٜد 

 ايظٛاٖض َظاٖضات ادتُاع١ٝ يتػٝري ايؾٛانٌ ايٓفغ١ٝ ـ ز

ْٗثا ًُثو   إايطٛضثٝٛيٛد١ٝ، ؾ  ثٚبعثد ذيثو ٜث تٞ رٚز ايٛثٛاٖس ا٫د ُاعٝث١        

 ايطٝهٛيٛد١ٝ، َٚٔ ٖٓا لد: ثيػٛانٌ ايٓؿط١ٝ اي  ثرل ايهيرل ددًا ٗ ؾٓاع١ ا

ٕ إٛانب اؿط١ٝٓٝ تعد َٔ أِٖ ايٛٛاٖس ايه تؿٓع غثان١ً اٱْطثإ أٚ     ث   أ

إٛانب بهٌ َا ؼؿثٌ بث٘ َثٔ ٚثٛاٖس َٚٛثاٖس َٚٓاضثو        ،تعٝد ؾٓاع ٘ َٔ ددٜد

ْٗثا تثٛؾس يٲْطثإ إث٬ذ اٯَثٔ ٚا٭دثٛا٤ ايثه تعيثل بثايعىس اؿطثٝين           أ ،ٚغعا٥س

ُدٟ ا٭ؾٌٝ، ٖٚٞ بريو تٛؾس ي٘ سؿا١ْ راض١ًٝ قثد ا٫مثساف أقث٣ٛ بهثجرل     اة

 َٔ اييعٝد عٔ ٖرٙ ا٭دٛا٤.

ٕ َٛدثات اٱؿثار ته طث  ايػثياب ايثرٜٔ ٫ ٜعٝػثٕٛ أدثٛا٤        أٚيريو لد 

اؿطٝٓٝات ٚإٛانب بػهٌ أضسع ددًا َثٔ أٚي٦ثو ايثرٜٔ ؼ كثِٓٗ تًثو إٛانثب       

  ٓػكْٛ٘ ٚا٬ٕذ اٯَٔ ايرٟ ٜطذلوٕٛ  يٝ٘.اؿط١ٝٓٝ ٚتػهٌ شلِ اشلٛا٤ ايرٟ ٜط

ٕ يؿ٠٬ اؾُاع١ ٗ إطادد أدثسًا عُٛٝثًا دثدًا، نُثا شلثا ٗ      أنُا لد  ث  ب

 سد ذاتٗا أدس عِٛٝ نريو.

ً ا٠ٹ      :ٚقد قاٍ زضٍٛ اهلل  ً ثوٺ بٳعٵثدٳ ؾٳث َٳ ـٳ  ٌٳ أ ْيث َٳعٳ ضٳيٵعٹ ٌٴ  أ تٳاْٹٞ دٳيٵسٳ٥ٹٝ

ُٻدٴ، َٴشٳ ٍٳ: ٜٳا  ٗٵَس ؾ ك ا ّٛ ُٳا     اي ٖٹ ٗٵثدٹ ِٵ ٜٴ َٔ ي ث ٖٳثدٹٜٻ ٳٝٵ ٖٵدٳ٣ َ ي ٝٵو   ٚٳأ  ّٳ  ٕٻ زٳبسو  ٜٴْكَس٩ٴى  ايطٻً ا  َ

ُٵثظٴ       ً ا٠ُ اْيخٳ ٚٳايؿٻث ٛٳتٵسٴ ثٳً ثاخٴ زٳن عٳثاتٺ  ٍٳ: اْيث َٕ؟ ق ا ٗٳدٹٜٻ ٳا َٳا اْي ًْتٴ:  َ ي ٢ ْٳيٹٍّٞ ق يٵً و ، ُق

ُٳاعٳ١ٺ َٻ ٹٞ ؾٹ. ؾٹٞ دٳ َٳا يٹُ  ٚٳ ٌٴ:  ًْتٴ: ٜٳا دٳيٵسٳ٥ٹٝ ُٻثدٴ، َ ذٳا ن اْٳثا   ُق َٴشٳ ٍٳ: ٜٳا  ُٳاعٳ١ٹ؟ ق ا ٞ اْيذٳ
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 62    قل كل يعؿل عذ صاكؾتـه

ٌٳ ؾٳً ا٠ً. ُٵطٹ ٚٳضٳ َٹا٥ٳ١ً  ٌس زٳْنعٳ١ٺ  ٚٳاسٹدٺ بٹُه ٌس  ٘ٴ يٹُه َٔ، ن  ٳبٳ ايًِ  اثٵٓٳٝٵ

ُٹا٥ٳ١ٹ ؾٳً ا٠ٺ. ٌس زٳْنعٳ١ٺ ضٹ ٻ ِٵ بٹُه ٗٴ ٓٵ َٹ ٘ٴ يٹهٌٍُّ   ٚٳَ ذٳا ن اْٴٛا ثٳً اثٳ١ً ن  ٳبٳ ايًِ

ٞٵ ؾٳً ا٠ٺ.ٚٳَ ذٳا ن اْٴٛا أ زٵ َٹا٥ٳ ٳ ٚٳ ٌس زٳْنعٳ١ٺ أ ْيؿًا  ٚٳاسٹدٺ بٹُه ٌس  ٘ٴ يٹُه  بٳعٳ١ً ن  ٳبٳ ايًِ

ُٹا٥ٳ١ٹ ؾٳً ا٠ٺ. ٚٳأ زٵبٳعٳ  َٔ ٌس زٳْنعٳ١ٺ أ ْيؿ ٝٵ ٚٳاسٹدٺ بٹُه ٌس  ٘ٴ يٹُه ُٵطٳ١ً ن  ٳبٳ ايًِ  ٚٳَ ذٳا ن اْٴٛا ضٳ

ٗٴ َٹٓٵ ٚٳاسٹدٺ  ٌس  ٘ٴ يٹُه ُٹا٥ٳ١ٹ ؾٳً ا٠ٺ.ٚٳَ ذٳا ن اْٴٛا ضٹ ٻ١ً ن  ٳبٳ ايًِ ُٳاْٳ ٚٳثٳ ٌس زٳْنعٳ١ٺ أ زٵبٳعٳ١  لي افٺ   ِٵ بٹُه

ُٹا٥ٳ١ٹ ؾٳً ا٠ٺ. ٚٳضٹ ٻ ٌس زٳْنعٳ١ٺ تٹطٵعٳ١  لي افٺ  ِٵ بٹُه ٗٴ َٹٓٵ ٚٳاسٹدٺ  ٌس  ٘ٴ يٹُه  ٚٳَ ذٳا ن اْٴٛا ضٳيٵعٳ١ً ن  ٳبٳ ايًِ

َٹ ٚٳاسٹدٺ  ٌس  ٘ٴ تٳعٳاي ٢ يٹُه ُٳاْٹٝٳ١ً ن  ٳبٳ ايًِ ٞٵ ؾٳً ا٠ٺ.ٚٳَ ذٳا ن اْٴٛا ثٳ َٹا٥ٳ ٳ ٚٳ ِٵ تٹطٵعٳ١  عٳػٳسٳ أ ْيؿًا  ٗٴ  ٓٵ

ٌٳ       ٚٳثٳً ثاثٹ ٌس زٳْنعٳث١ٺ ضٹث ٻ١ً  ِٵ بٹُهث ٗٴ ٓٵ َٹث ٚٳاسٹدٺ  ٌس  ٘ٴ تٳعٳاي ٢ يٹُه ٚٳَ ذٳا ن اْٴٛا تٹطٵعٳ١ً ن  ٳبٳ ايًِ

ُٹا٥ٳ١ٹ ؾٳً ا٠ٺ. ٚٳأ زٵبٳعٳ  أ ْيؿًا 

ٌس ٘ٴ تٳعٳاي ٢ يٹُه َٔ    ٚٳَ ذٳا ن اْٴٛا عٳػٳسٳ٠ً ن  ٳبٳ ايًِ ٚٳأ ْيؿ ثٝٵ ٌٳ أ ْيؿثًا  ٌس زٳْنعٳ١ٺ ضٳيٵعٹ ٚٳاسٹدٺ بٹُه

ُٹا٥ٳ١ٹ ؾٳً ا٠ٺ. ُٳاْٳ  ٚٳثٳ

َٹثثدٳارًا       ٗٳثثا  ٚٳاْيثث  زٵَض ُنًّ ٚٳاتٹ  ُٳا ٛٵ ؾٳثثازٳتٵ بٹشٳثثازٴ ايطٻثث ٕٵ شٳارٴٚا عٳً ثث٢ اْيعٳػٳثثسٳ٠ٹ، ؾ ً ثث ؾ ثثَإ

ُٳً ا٥ٹه ١ٹ ُن ٻابًا ي  َٳعٳ اْي  َٕ ٚٳايجٻك ً ا ٚٳاسٹدٳ٠ٺٚٳاْي  غٵذٳازٴ أ ْقً اًَا  ٛٳابٳ زٳْنعٳ١ٺ  ٕٵ ٜٳْه ٴيٴٛا ثٳ    .(1)ِٵ ٜٳْكدٹزٴٚا أ 

ٕ ؾثث٠٬ اؾُاعثث١ تعُثثٌ عًثث٢  عثثار٠ بٓثثا٤    أٚيعثثٌ دثثص٤ ايؿًطثثؿ١ ٗ ذيثثو   

 ،ٚس ثث٢ ٖسَثث٘ ٚغثثٝخٛض ٘ ،ٚٗ َساسثثٌ غثثياب٘ ،غخؿثث١ٝ اٱْطثثإ َٓثثر طؿٛي ثث٘

٬ً ٚايثه  ؾٗٞ اييشس اٱّاْٞ ايرٟ ٜطي  ؾٝ٘ إ٪َٔ، ٗ َكابٌ ا٬ٕٖٞ ٚإياغٞ َثج 

ٛٸٕ اييشس ايػٝىاْٞ ايرٟ ٜطي  ؾٝ٘ ايؿاضكٕٛ ٚايعٝاذ باهلل.  ته

 بصري٠ قضآ١ْٝ عٔ تأثري ايؾان١ً ع٢ً )ايعٌُ( أٚ ع٢ً )ايفِٗ(

َُِِِ  :قد ٜ طا٤ٍ عٔ َع٢ٓ قٛي٘ تعاٍ َِ فُن ََعَ َكفل ًَ ْث٘ ٕثاذا   أٚ قُْن ُُكٌّ َيْػ

ِٸ اق ؿثثس دثثٌ ازلثث٘ عًثث٢ )ايعُثثٌ عًثث٢ ايػثثان١ً( ٚ  ٜطثث خدّ  نًُثث١ أضثثس٣ تعثث
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)ايؿِٗ( ٚتػًُ٘ أٜكًا; ٚذيو ٭ٕ ايهثٌ ٜؿٗثِ عًث٢ غثانً ٘ ٚيثٝظ ٜعُثٌ عًث٢        

غانً ٘ ؾك٘، ؾُج٬ً )ايعثدٚ( ٜؿٗثِ َٛاقؿثو ٚأقٛايثو ٚأؾعايثو بػثهٌ لضثس، ٗ        

ْث٘ قثد ٜذلدثِ    إنجرل َٔ ا٭سٝإ، ؾش ٢  ذا ناْثت ْٝ ثو ضدَ ث٘ ٚاٱسطثإ  يٝث٘ ؾ     

سٖثا بإطثاز َثٔ اي ؿطثرلات ايكاُث١،      أعُايو ٗ ذٖٓ٘ ٜٚؿُٗٗا بػثهٌ ضثًق ٜٚ٪ط  

ٕ فُٛع١ َٔ ايؿاضدٜٔ أض٬قًٝا أٚ َٔ إٓشسؾٌ ؾهسٜثًا أٚ  إْٓا ْؿٓع نريو ؾأنُا 

َٔ أذْاب ا٫ض عُاز َج٬ً يٛ أضطٛا َدزض١ أٚ َط ػؿ٢ أٚ س ث٢ َٝ ُثًا ٗ بًثدْا،    

ٕ مطثٔ بٗثِ ايٛثٔ، ٫ٚ ْؿٗثِ ذيثو      أؾإْٓا عار٠ ٫ مطٔ ايٛٔ بٗثِ، ٫ٚ ٜٓيػثٞ   

ِْٗ  ِا ٜسَٕٚٛ اـد١َ ٚاْ ػاٍ ابٓا٤ْا َٔ ايؿكس أٚ اييىايث١ أٚ اؾٗثٌ   أأضاع  ع٢ً

ْث٘ ليٝث١ َثٔ    أإٝ ِ أٚ إؿٓع ايرٟ أضطٛٙ ع٢ً  ثعار٠   ثْٓا )ْؿِٗ(   أٚ إسض، بٌ 

ليٝات ايك٠ٛ ايٓاع١ُ يًطٝىس٠ ع٢ً أؾهاز غيابٓا ٚي٬ض شٛاذ ع٢ً َط كيٌ ب٬رْا، 

ٌ أَع  ٌٻ َثا         ْ٘ يٝظ بايكسٚز٠ نًُا ؾعث ايعثدٚ أٚ إٓثاؾظ أَثسًا إٔ ٜهثٕٛ قاؾثدًا نث

ْؿطسٙ ب٘، يهٔ ذيو ٖٛ طيٝعث١ ؾُٗٓثا ؿسن ث٘ ٚايثرٟ قثد ٜطث ٓد  ٍ ايػًيث١ أٚ  ٍ        

 غٛاٖد ضابك١ أٚ  ٍ ا٫س ٝاٙ ٚاؿرز إىًٛب ٗ سد ذات٘.

ْ٘ ٜؿطس س ٢ قٝاَثو يث٘ ٚاسذلاَثو يث٘ تؿطثرلًا      إٚنريو اؿطٛر أٚ اؿكٛر ؾ

َعانطًا يًٛاقع ُاًَا يهٔ غانً ٘ ايٓؿط١ٝ ٖٚثٞ اؿطثد أٚ اؿكثد أٚ    ضًيًٝا قد ٜهٕٛ 

 غرل ذيو ت٪ثس ع٢ً ؾُٗ٘ يو ٕٚٛاقؿو ٚتؿسؾاتو .

َُِِِ ٚعًٝ٘: ٕاذا اق ؿست اٯ١ٜ ع٢ً  َِ ُن ََعَ َكل ًَ ٕ )ايهٌ أَع  قُْن ُُكٌّ َيْػ

 ٜؿِٗ ع٢ً غانً ٘ أٜكًا(؟

 ّٚهٔ اؾٛاب عٔ ذيو بٛدٌٗ َ عانطٌ:

 ٌ( ٖٛ املظٗض األد٢ً يتأثريات ايؾان١ً)ايعُ

ـٻ بايثرنس      انىجه األول: ٭ْث٘   ،ٕ ذيو ٚ ٕ نإ يهريو، يهثٔ ايعُثٌ ضٴث

ٕ تث ثرل ايػثان١ً عًث٢ ا٭عُثاٍ     إؾث  ،ايٛد٘ ا٭بثسش ٚإٛٗثس ا٭دًث٢ ي ث ثرل ايػثان١ً     
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أَا ت ثرلٙ ع٢ً ايٓٛاٜا ٚا٭ؾٗاّ ٚاييٛاطٔ اؾٛام١ٝ ؾُط ذل  (1)اؾٛازس١ٝ ٚاٖس دًٞ

ؿٞ، ؾكد اق ؿس ع٢ً ايعُثٌ ٭ْث٘ ايثرٟ ٜػثٗدٙ ايهثٌ ٜٚ عسؾث٘ بٛقثٛح، عإثًا         ض

َا ايؿِٗ ؾُُا ٫ ٜٛٗثس تث ثرل ايػثان١ً عًٝث٘  ٫     أنإ أّ دا٬ًٖ، سكسًٜا أّ بدًٜٚا، 

ٕ ت ثرل ايػان١ً ع٢ً ا٭عُثاٍ أقث٣ٛ   أيرٟٚ ا٭يياب ٚباي دبس ٚاي  ٌَ،  قاؾ١  ٍ 

ٛسْٗثا  أؾٗثاّ اعؿث٢ عًث٢ ايػثٛانٌ َثٔ      ٕ ا٭أَٔ ت ثرلٖثا عًث٢ ا٭ؾٗثاّ َعٓث٢      ٕ تً

 ٚتٛدٗٗا، َٔ ا٭عُاٍ.

 ايفِٗ َٔ َصارٜل ايعٌُ ٚيٝػ قغُّٝا ي٘

ٕ ايؿٗثِ ٖثٛ   أٜٚكع ٗ ا٫ػثاٙ إعثانظ يًٛدث٘ ا٭ٍٚ، ٖٚثٛ      انىجه اناا :

فُن ََعَ  :َٔ ايعٌُ ٚيٝظ قطًُٝا ي٘ ٗ َجٌ ٖرا اٱط٬م ؾكٛي٘ تعاٍ ًَ قُْن ُُكٌّ َيْػ
 َُِِِ َِ ْ٘ ٜعٌُ ظٛازس٘ ع٢ً قث٤ٛ غثانً ٘   أٜػٌُ ايؿِٗ ٚاٱرزاى أٜكًا ؾهُا  َكل

ٖٳدٵٟ غانً ٘ أٜكًا.  ؾهريو ٖٛ ٜؿِٗ ع٢ً 

 ٖٚرا ايٛد٘ ٖٛ ا٭زد  ٚاٖسًا ؾٗ ٌ:

ا٭ٍٚ: إ ايؿهثثس ٚايؿٗثثِ ٚاٱرزاى، عُثثٌ َثثٔ أعُثثاٍ اؾثثٛاْ ، نُثثا إ 

 ايكا٥ٌ: إػٞ ٚاٱبؿاز ٚايطُاع عٌُ َٔ أعُاٍ اؾٛازح، ٚيريو قاٍ
 

 ٟ  ٚايؿهثثثثس سسنثثثث١ َثثثثٔ إيثثثثار

 

  ٟ  َٚثثثثثثٔ َيثثثثثثارٟ  ٍ إثثثثثثسار

 ٍ اي ايٞ ثِ َٔ زؾثع اي ثايٞ  ٍ    ثَج٬ً   ثٕ ايؿهس اْ كاٍ ٚسسن١ َٔ إكدّ  إؾ 

 زؾع إكدّ أٚ َٔ  ثيات إكدّ  ٍ  ثيات اي ايٞ.

ـ   عثٔ  ) :بٌ ريت ع٢ً ذيو بعض ايسٚاٜات أٜكًا، ٚقد ٚزر ٗ ايهثاٗ ايػثسٜ

ٌٴ  :ؿارم اٱَاّ اي ُٳث ٞٳ اْيعٳ ٖٹ ٕٻ ايٓسٝٻ١   ٚٳ َ  ٌَ أ ي ا  ُٳ ٔٳ اْيعٳ َٹ ٌٴ  ٚٳايٓسٝٻ١ُ أ ْؾكٳ  ...   ِٻ تٳً ثا ، ثٴث
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ٌٻ ٚٳدٳ ٘ٴ عٳصٻ  ٛٵي  ٌٴ عٳ٢ً :ق  ُٳ ٌّ ٜٳعٵ ٌٵ ُن ٘ٹ  ُق ٘ٹ غانٹً  ٹ  .(1)(ٜٳعٵٓٹٞ عٳً ٢ ْٹٝٻ ٹ

ِ َثٔ عُثٌ   ٕ اٯٜات ايطابك١ قثد تػثٗد عًث٢ تعُثِٝ ايعُثٌ  ٍ ا٭عث       ايجا١ْٝ: 

اؾٛازح ٚسلٛي٘ س ٢ يًؿؿات ايٓؿطث١ٝ أٜكثًا، قثاٍ تعثاٍ ٗ اٯٜث١ ايطثابك١ عًث٢ لٜث١         

ففايػثثان١ً:  ُُ الشَّ فف ى ِِبَلٍِبِففُِ ِإَوذَا َمصَّ
َ
ْغففَرَض َوٍَففى

َ
ََففل ََعَ اِْلنَصففلِن أ ًْ نَْػ

َ
رُّ اَكَن فِإَوذَآ أ

ع ايػثان١ً ايٓؿطث١ٝ   ؾثؿ١ ْؿطث١ٝ ت يث    ثعٓثد ا٫بث ٤٬     ثٕ ايٝ ع  أَٚٔ ايٛاق   (2)يَُؤوًشل

يًٓاع ؾع٢ً طيل غثانً ٘ ايٓؿطث١ٝ ٜ ًكث٢ إثس٤ َثا ّطث٘ َثٔ ضثرل أٚ غثس ؾثإذا أْعثِ اهلل            

تعاٍ عًٝ٘ أعسض ْٚ ٣ ظاْي٘، ٫ٚ ٜسار باٱعساض اٱعساض اييدْٞ اؾثازسٞ ؾكث٘   

ْ٘ ٜعسض بكًي٘ عٔ اهلل ٚبٓٝ ث٘ عثٔ اٱضث٬ف      ذ  ،٫ٚ ايٓ ٟ اؿكٝكٞ بيدْ٘ بٌ ا٭عِ

ٕ ٜػثهسٙ عًث٢ ْعُا٥ث٘ ٜٓطث٢ أٚ ٜ ٓاضث٢ ُٜٚٗثٌ أٚ       أ٘ عٔ اي ٛد٘  يٝ٘ ؾيثدٍ  ي٘ ٚبسٚس

قد ٜعكد ْٝ ٘ ع٢ً اـكٛع ٚايىاع١، ؾػان١ً اٱْطإ َا ٖٛ ٖٛ تك كٞ  عساق٘ بكًيث٘  

ٕ اٱْطثإ غثانً ٘   أٚظٛازس٘ عٔ غهس إٓعِ ٚعٔ ا٫ْكٝار ؾهسًا ٚقًيًا ٚقاييًا ي٘، نُا 

 د أٟ ب٤٬ أؾاب٘.تك كٞ إٔ ٜهٕٛ ٜ٪ٚضًا قٓٛطًا عٓ

َُِِِ ثِ بعثد ٖثرٙ اٯٜث١ قثاٍ تعثاٍ:       َِ فُن ََعَ َكفل ًَ ؾػثان١ً   ...قُفْن ُُكٌّ َيْػ

ٖٚثثٛ  ثاٱْطثثإ اق كثثت ايٓثث ٟ ٚاٱعثثساض ايؿهثثسٟ ايكًثثق نُثثا اق كثثت ايٝثث ع    

 قاؾ١  ٍ ايٓ ٟ ٚاٱعثساض ايعًُثٞ    ثايعٌُ ايرٟ نإ ع٢ً طيل غانً ٘ ايٓؿط١ٝ   

 قُٔ را٥س٠ ا٭عُاٍ اؾٛازس١ٝ. ٚاي عاٌَ اؾٛازسٞ ايطًق

 ٘ــقضأ أفهاصٙ عرب قضا٠٤ ؽانًتا

ْ٘ عطب ْٛع ايػان١ً ى ًـ تعاطٞ ايٓاع َثع ْٹعٳثِ اهلل أٚ ب٥٬ث٘ بثٌ      يكد ثيت 

ٕ ايػان١ً تذلى بؿُاتٗا ع٢ً ْٛع تؿهرل اٱْطإ ٚعًث٢ نٝؿٝث١ ؾُٗث٘     ٚؾُِٗٗ شلا، ٚ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .16ف 2( ايهاٗ: ز1)

 .83( ضٛز٠ اٱضسا٤: 2)



 66    قل كل يعؿل عذ صاكؾتـه

ٞ  ث   يٮسثثداخ ٚايٓؿثثٛف ٚإعًَٛثثات  بدزدثث١ عًٝثثا أٚ راْٝثث١،   ث   ٚيثثٛ بٓشثثٛ إك كثث

غعٛز١ٜ أٚ ٫ غعٛز١ٜ، ٚقد تهٕٛ َطٝى سًا عًٝٗا أٚ غرل َطٝى س )ٚنثٌ تًثو سثا٫ت    

ٚأْٛاع ٚايٓاع  يٝٗا َٓكطُٕٛ(،  ذا ثيت ذيو ؾٝ ؿسع عًٝ٘ ايعٓٛإ اٯتثٞ ٖٚثٛ: اقثسأ    

 أؾهاز ايٓاع َٚٛاقؿِٗ ع٢ً ق٤ٛ غٛانًِٗ ايٓؿط١ٝ ٚيٛ ٗ اؾ١ًُ.

ٕ أضىثث  تًثثو ا٭ؾهثثاز أٚ ؾثثٛابٝ ٗا، بثثٌ ٜعثثين ٚذيثثو ٫ ٜعثثين بايكثثسٚز٠ 

ايػان١ً ايٓؿط١ٝ قد ُٓ  ا٭ؾهاز ق٠ًٛ ٚقد تصٜدٖا قعؿًا ٚقد تهٕٛ ع٢ً اؿٝار غثرل  

َثث٪ثس٠ ضثثًيًا ٫ٚ  هابثثًا; ٚذيثثو عًثث٢ سطثثب ْٛعٝثث١ ايػثثان١ً ؾثثإٕ ناْثثت ايػثثان١ً 

غان١ً سط١ٓ َٗٓدض١ ع٢ً أضظ ضث١ًُٝ أعىثت ا٭ؾهثاز ٚإٛاقثـ غثاٖد ؾثدم       

عاٌَ ق٠ٛ َطاعدًا ٚ ٕ   ٜهٔ ْٗا٥ًٝا بايىيع، ع٢ً ايعهثظ ٖثا يثٛ ناْثت     ٚناْت 

ْٗا ت طسب  ٍ ا٭ؾهثاز نُثا ٜ طثسب    إايػان١ً ض١٦ٝ َي١ٝٓ ع٢ً قاعد٠ قا١ُ ١ًَُٛ ؾ

 ايٓخس  ٍ درٚع ا٭غذاز ٚايطٛع  ٍ أْٛاع ايجُاز ٚاي ًٛخ  ٍ َٝاٙ ا٭ْٗاز.

 :ٚيُٓجٌ يريو ب َج١ً ؾك١ٝٗ ٚاق ؿار١ٜ ٚثكاؾ١ٝ

 حبح تطبٝكٞ: أْٛاع ايؾٛانٌ ٚشتضداتٗا

ٖٚٓثثثا ضثثثٓ ىسم  ٍ عثثثح تىيٝكثثثٞ ٖثثثاّ ٭ْثثثٛاع َثثثٔ ايػثثثٛانٌ ايعًُٝثثث١      

 .ٚا٫د ُاع١ٝ ٚايطٝاض١ٝ، َع اٱغاز٠  ٍ بعض كسداتٗا

 ؽان١ً اأُلصٛيٞ ٚؽان١ً اأَلخباصٟ

ضيازٟ، ٚقد ٜؿِٗ ٕ غان١ً ا٭ؾٛيٞ ؽ ًـ عٔ غان١ً ا٭  ادلاال انفقهي:

هاز ا٭ؾٛيٞ ٚاد ٗاراتث٘ ٫ نُثا ٖثٞ ٖثٞ بثٌ عًث٢ قث٤ٛ ضث٤ٛ ٚٓث٘          ضيازٟ أؾا٭

ضيثازٟ  ايعاّ با٭ؾٛيٞ، ٚايعهظ بايعهظ ُاًَا ؾكثد ٜؿٗثِ ا٭ؾثٛيٞ اد ٗثار ا٭    

  ؿٝ ٘ ايع١ًُٝ ٚايؿهس١ٜ ٚايؿك١ٝٗ.ع٢ً ق٤ٛ تكُٝٝ٘ ايعاّ يػخ

ضيثثازٟ ٗ َطثث ي١ َثثٔ   ٕ ٜكثثٝٸِ زأٟ ا٭إٔ ا٭ؾثثٛيٞ  ذا أزار أٖٚثثرا ٜعثثين  
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يهثثٞ ٜكثثُٔ ايدزاضثث١ إٛقثثٛع١ٝ يسأٜثث٘ عًثث٢ قثث٤ٛ اٯٜثثات      ث عًٝثث٘    إطثثا٥ٌ، ؾ

ضيازًٜا ٚإٔ َٓٗذ٘ ايعاّ قد ٜهٕٛ إٔ ٬ٜسٜ َٔ د١ٗٺ نْٛ٘ أ ث  ٚايسٚاٜات ٚايكٛاعد

ضيازٜثًا  إٔ ٜكىثع ايٓٛثس عثٔ نْٛث٘     أرض٬ًٝ ٗ اض ٓياط٘، نُا عًٝ٘ َٔ دٗث١ أضثس٣   

ٝكثٌ يهٓث٘ يثٝظ ٖثٛ     ٜٚدزع ْٛسٙ ٚزأٜ٘ َا ٖٛ ٖٛ، ٚذيو أغي٘ بثاؾُع بثٌ ايٓك  

ٕ ٜدزض٘ تاز٠ بٗرا ايًشاٚ ثِ ٜدزض٘ َس٠ أضثس٣ بايًشثاٚ اٯضثس،    أٖٛ، بٌ إسار 

ضيثازٟ  ٚس٦ٓٝرٺ ٚبٗرا ايُثٛع إسنثب ٜهثٕٛ أقثسب يًُٛقثٛع١ٝ، ٚنثرا سثاٍ ا٭       

 بايٓطي١ يٮؾٛيٞ.

ٚنريو ساٍ ايسدعٞ بايٓطي١ يًجثٛزٟ ٚبثايعهظ ٚسثاٍ اؿثٛشٟٚ بايٓطثي١      

 ٍ إجكثثـ بايٓطثثي١ يًعثثاَٞ ٚبثثايعهظ، ٚسثثاٍ ايعثثارٍ    يًذثثاَعٞ ٚبثثايعهظ ٚسثثا

ع٢ً اض ٬ف ٚاقعٞ بٌ تًو ايجٓا٥ٝثات ْٚٛا٥سٖثا ٖثا     ;بايٓطي١ يًؿاضل ٚبايعهظ

 قد و از  ٍ عح َط كٌ.

 ًٕٛ بايكٝاؼ!ِْٗ ٜعُأخباصٜني يًفكٗا٤ بتكِٝٝ بعض األ

ضيازٜثث١ ٗ تكٝثثِٝ فُٛعثث١ َثثٔ لزا٤ ٚيٓكثثسب َثثج٬ً َثثٔ َدضًٝثث١ ايػثثان١ً ا٭

ضيثازٌٜ سٝثح ناْثت    ٕ غثان١ً بعثض ا٭  أا٭ؾٛيٌٝ سٝح ضٝجيت يٓا بٗثرا إجثاٍ   

ضثثًي١ٝ ػثثاٙ ا٭ؾثثٛيٌٝ أٚ ػثثاٙ ايعًُثثا٤ ٗ اييٴعثثد اٯتثثٞ، يثثرا ؾطثثسٚا بعثثض لزا٤     

ْٗثا يثد٣ اي ذثسر عثٔ ٖثرٙ ايٓٛثس٠ ايعاَث١        أْٗا قٝثاع أٚ اض شطثإ، َثع     ايؿكٗا٤ ب

 ايكا١ُ   تهٔ أبدًا قٝاضًا ٫ٚ اض شطاًْا.

: )ؾث عًِ أْث٘    ٥ُث١ ا٭طٗثاز  قاٍ ٗ ن اب ٖدا١ٜ ا٭بثساز  ٍ طسٜثل ا٭  

ٚقع يًُ  ضسٜٔ غؿ٬ت ٚأغايٝ٘، يٛ ذنسْاٖا يىاٍ ايه٬ّ س ٢ أِْٗ زَثا عًُثٛا   

"بايكٝثثاع ٚا٫ض شطثثإ ٚايثثسأٟ" َثثٔ سٝثثح ٫ ٜػثثعسٕٚ ٚزَثثا طسسثثٛا ا٭ضيثثاز     

 ايؿشٝش١ عٓدِٖ، أٚ تسررٚا ٗ ايعٌُ بٗا نريو.
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ِٛذدًا َٔ ذيو ٜط دٍ بث٘ عًث٢ غثرلٙ. ٜٚعًثِ أْث٘ ٫ لثا٠ َثٔ        ٚمٔ ْرنس أ

ٚ)َٚثٔ ذيثو: إٔ أنجثس اٱؿاقثات      (اؿرل٠  ٫ باي ُطو به٬ّ أ١ُ٥ اشلد٣ 

ايه ذنسٖا إ ث ضسٕٚ راضًث١ ٗ ايكٝثاع، مثٛ َثا زٟٚ )إٔ ا٭زض تىٗثس أضثؿٌ        

    ٛ ٖثا...  ايٓعٌ ٚايكدّ( ؾ ؿكٛا ب٘ ضػي١ ا٭قىع ٚأضثؿٌ ايعؿثا ٚضثه١ اؿثسخ ٚم

 .(1)ٚنٌ ذيو قٝاع ٫ ٜٓهسٙ  ٫ َٔ ٫ ٜعسف َع٢ٓ ايكٝاع(

 ِْٗ ٜعًُٕٛ بإطالقات ايضٚاٜات، ال ايكٝاؼإادتٛاب: بٌ 

 ٚ ٕ َطثث ٓد ايهثثجرل َثثٔ أٚقثثد أديٓثثا عثثٔ ذيثثو ٗ بعثثض إياسثثح باي ؿؿثثٌٝ 

ؿثثام   ٜهثثٔ ايكٝثثاع أبثثدًا بثثٌ نثثإ ٖثثٛ ايسٚاٜثثات ايثثه   ايعًُثثا٤ ٗ اي عُثثِٝ ٚاٱ

 ٠ ٗ ايد٫ي١ ع٢ً اي عُِٝ، ٚيٓك ىـ ٖٗٓا بعض َا قًٓاٙ ٖٓايو: ٚددٖٚا ٚاٖس

 )ايٓارص ايعٌُ بايكٝاؼ غف١ًّ، ٚاملعٗٛر ايتُغو باإلطالقات

ؾٗٛ قًٌٝ بٌ قًٌٝ ددًا بٌ ْثارز   ث  يٛ ؾسض ث  ٕ عٌُ ايؿكٗا٤ بايكٝاع  :ٶثانيا

    ٛ ار قثد  ؾًعًو ٫ ػد بٌ نٌ أيـ َط ي١ٺ َط ي١ً عٌُ بٗثا ايؿكٗثا٤ بايكٝثاع، ٚاؾث

ٕ نثجرلًا َثثٔ إثٛازر ايثه اتٗثِ ؾٝٗثا ايؿكٗثا٤ بايعُثثٌ        ٜهيثٛ، ٚايثرٟ ْكثٝؿ٘ ٖٓثا:     

  ٜهٔ َٔ ذيو أبدًا، بٌ نإ َط ٓدِٖ أريث١   ث  أٚ تِٖٛ ٗ سكِٗ ذيوث بايكٝاع  

ؾثثٍٛ ايعًُٝثث١ أضثثس٣ ناٱط٬قثثات ٚايعَُٛثثات ٚضثثا٥س ا٭ريثث١ ا٫د ٗارٜثث١ أٚ ا٭  

ٜب يرٖٔ إخايـ أٚ باع يازٙ َ٪ٜدًا ٫ ري٬ًٝ، ايعا١َ، ْعِ زَا ذنسٚا ا٬ٕى يً كس

أٚ ؾُٝا  ذا قىعٛا ب٘ ٖا ٜط٢ُ ب ٓكٝ  إٓاٙ ايكىعٞ ؾٝهٕٛ إسدع سذ١ٝ ايكىثع ٫  

سذ١ٝ ايٛٔ ايكٝاضٞ، ٚايكىع سذٝ ٘ ذات١ٝ نُا قايٛا ٚيرا هب عك٬ً ع٢ً ايكاطع 

ْ٘ غثرل  أا١ٜ ا٭َس  تياع٘ َاراّ قاطعًا ٚ ٕ سؿٌ ي٘ ايكىع َٔ َٓػ  غرل عك٥٬ٞ، غ

 َعرٚز يٛ قؿٸس ٗ إكدَات.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .308ف( ٖدا١ٜ ا٭بساز  ٍ طسٜل ا٭١ُ٥ ا٭طٗاز: 1)
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ؿاقثات ٚغرلٖثا ؾثث٬   ٕ ايؿكٝث٘  ذا قىثع بثا٬ٕى ٚأٚيٜٛ ث٘ ٗ اٱ     ٚاؿاؾثٌ:  

قثد عُثٌ    ثؾُٝثا ٜثس٣     ثْثو عًُثت بايكٝثاع ٚذيثو ٭ْث٘        ٚد٘ ي٬عثذلاض عًٝث٘ ب  

ٕ تصسصح ٚبكثٞ يث٘   إبايكىع ٫ بايٛٔ ايكٝاضٞ، ْعِ ّهٔ َٓاقػ ٘ يصسصس١ قىع٘ ؾ

ْ٘ س٦ٓٝرٺ ٫ ٜكّٛ ب عد١ٜ اؿهِ َٔ ا٭ؾثٌ  ٍ ايؿثسع قىعثًا  ذ    إايٛٔ با٬ٕى ؾفسر 

 .(1)هدٙ قٝاضًا قكًا(

قطع بارتّف إمنا ٖٛ يإلطالم ال )ايتشكٝل: إذتام خؾب١ األ ٚ:

 يًكٝاؼ

ْثث٘ نثثإ َطثث ٓدًا  ٍ  طثث٬م  أقىثثع ٚغثثيٗ٘ ؾإطثث ٛٗس  َثثا  ؿثثام ضػثثي١ ا٭ أ

قٝاع ضػي١ ا٭قىع ٚغرلٖا ع٢ً اــ ٚايسدثٌ،  ايسٚاٜات، ٫  ٍ تٓكٝ  إٓاٙ ٚ

 ٚتٛقٝش٘:  

ٕ ايسٚاٜات ايٛزار٠ ٗ َىٗس١ٜ ا٭زض، بعكثٗا ضثاف بثاــ أٚ ايسدثٌ      

قىثثع  ٫ ؾثث٬ تؿثثً  ي٬ضثث د٫ٍ بٗثثا عًثث٢ تعُثثِٝ اؿهثثِ  ٍ ايعؿثثا ٚضػثثي١ ا٭    

بايكٝاع نُا قٌٝ، ٚيهٔ ٚد٘ اي عُِٝ يٝطثت ٖثرٙ ايسٚاٜثات بثٌ زٚاٜثات أضثس٣       

قىثع، أضثؿٌ ايعؿثا، ضثه١ اؿثسخ      نثٌ تًثو إًشكثات )ضػثي١ ا٭     َىًك١ تػٌُ

ٚمٖٛثثا( بإط٬قٗثثا ؾهثثإ إسدثثع يً عُثثِٝ ٖثثٛ  طثث٬م ايسٚاٜثث١ ٫ تٓكثثٝ  إٓثثاٙ        

 .(2)ٚايكٝاع(

 َا ايسٚاٜات ايعا١َ ؾهجرل٠ ْك ؿس ع٢ً بعكٗا:أ) ٚ:

ٚٳبٳث       ؾشٝ  اؿًق عٔ اٱَثاّ ايؿثارم    ُٕ بٳٝٵٓٳٓٳثا  َٳه ثا ٔٳ قثاٍ: ْٳصٳْيٓٳثا ؾٹثٞ  ٝٵ

٘ٹ    ًْتٴ عٳً ثث٢ أ بٹثثٞ عٳيٵثثدٹ ايًِثث ُٳطٵثثذٹدٹ شٴق ثثامٷ ق ثثرٳزٷ، ؾ ثثدٳضٳ ٍٳ:  اْي ِٵ؟ؾ ك ثثا ٔٳ ْٳثثصٳْي ٴ  أ ٜٵثث
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ٛسَات ا٫ض ٓياٙ َٚيار٥٘ ٚغسٚط٘ زادع (1)  .11، ايدزع زقِ ()َك

ٛسَات ا٫ض ٓياٙ َٚيار٥٘ ٚغسٚط٘، ايدزع زقِ  (2)  .11َك
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ٍٳ ُٕ، ؾ ك ا ً ا ًْتٴ: ْٳصٳْيٓٳا ؾٹٞ رٳاَز ُؾ ُٳطٵذٹدٹ شٴق اقًا ق رٳزًا : ؾ ُك ٔٳ اْي ٚٳبٳٝٵ ِٵ  ٕٻ بٳٝٵٓٳُه  َ ٚٵ ، أ 

ٔٳ ا ٚٳبٳٝٵ ٕٻ بٳٝٵٓٳٓٳا  ٘ٴ: َ  ًْٓٳا ي  ٍٳُق ُٳطٵذٹدٹ شٴق اقًا ق رٳزًا، ؾ ك ا ٗسثسٴ      : ْي ي ثا بٳثْ عٳ، اْيث  زٵضٴ تٴى 

ٗٳا بٳعٵكًا...  .(1))(2)بٳعٵكٴ

َٗا َبِعط )ٚد٘ ايتعُِٝ قٛي٘  ُِّض َبِعُط َُٜط  ٶاـاِيَأِصَض 

ٗٳا بٳعٵكثاً   : ؾا٫ض د٫ٍ ٖٛ بإط٬م قٛي٘  ٗسثسٴ بٳعٵكٴث ٚإثٛزر   اْي  زٵضٳ ٜٴى 

ٗ  نُا ٖٛ َٔ بدٜٗٝات ا٭ؾٍٛ ضاؾ١ َع ؾساس١ تعًًٝ٘ ٫ ىؿـ ايٛازر 

ٗٳا بٳعٵكثاً  :سطٔ إع٢ً بٔ ضٓٝظ َٚا ضيك٘ ٗسسٴ بٳعٵكٴ ٕٻ اْي  زٵضٳ تٴى  بثٌ   ؾ ً ا بٳْ عٳ; َ 

ٍٳ عثٔ ايسدثٌ بثٌ     ٌٴ ايط٪ا َٚع  ط٬م ايط٪اٍ ٗ ؾشٝ  اؿًق  ذ   ىـ ايطا٥

ٕ أشقثثام قثثرز َٚثثٔ إعًثثّٛ  أطًثثل ايطثث٪اٍ عثثٔ َثثا يثثٛ نثثإ بٝثثِٓٗ ٚبثثٌ إطثثذد   

ايٛؾثٍٛ يًُطثثذد عثثدل ايصقثام ايكثثرز عثثاّ ٜػثثٌُ اؿثاٗ ٚإٓ عثثٌ ٚاي٬بثثظ ضؿثثًا    

      ٘ .. ٚا٭قث٣ٛ َثٔ ذيثو     ٚإُطو بعؿا ٚغثرل ذيثو ؾ خؿٝؿث٘ بثا٭ٚيٌ بث٬ ٚدث

  ط٬م تًو ايؿشاح ٚتٛقٝش٘:

ٗٳا بٳعٵكثاً    : ٕ قٛي٘   ٗسثسٴ بٳعٵكٴث  ؾثُٝٔ يؿثكت بسدًث٘ ْثدا٠ٚ     اْيث  زٵضٳ ٜٴى 

اييٍٛ نُا ٗ زٚا١ٜ إط ىسؾات أٚ َػ٢ ساؾًٝا ع٢ً أزض تٓذطثت َثا٤ ضثاٍ َثٔ     

أٚ َىًل َٔ َسٸ  ٍ إطذد ٚبٝٓ٘ ٚبٌ إطذد شقثام   ،اـٓصٜس نُا ٗ سطٔ إع٢ً

ٕ أقرز نُا ٗ ؾشٝ  اؿًق، و از  ٍ بعثض اي ثدبس يؿٗثِ َعٓثاٙ ؾيعثد ٚقثٛح       

ٗٳاإثثسار َثثٔ  ٗسثثسٴ بٳعٵكٴثث ٗٸثثس ا٭زض أيثثٝظ  بٳعٵكثثًا اْيثث  زٵضٳ ٜٴى  ٕ ا٭زض ايٓذطثث١ تى

 تىٗرل زدٌ إؿًٞ َج٬ً، ؾإسار أسد أَسٜٔ:  ذ َسار اٱَاّ  (3)اياٚز٠ شلا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .38ف 3( ايهاٗ: ز1)

ٛسَات ا٫ض ٓياٙ َٚيار٥٘ ٚغسٚط٘، ايدزع زقِ ( 2)  .(11)َك

 ُٸ٘ ٕا أقسٸ.ْ٘ يٛ عأ( ع٢ً 3)



ُر َبْعُضَفا َبْعضـاً  َْرَض ُيَطفِّ ْٕ  70  )وجه التعؿقم قوله  ا
ٕ ايَسدٌ ٜعًل بٗا ايذلاب ايٓذظ عٓدَا ّػثٞ ايػثخـ عًث٢     ا٭ٍٚ: 

ٗٸست ا٭زضٴ ايىثاٖس٠   ا٭زض ايٓذط١ ثِ  ْ٘  ذا َػ٢ ع٢ً ا٭زض ايىاٖس٠ ط

ٕ ٫شّ ذيو عطب َا ٜؿٗثِ َثٔ ايسٚاٜث١     ذظ ايرٟ عًل بَسدً٘ ثِ ايذلابٳ ايٓ

ٕ ايط٪اٍ با٭ضاع نإ عٔ طٗاز٠ إٕ ايَسدٌ تىٗس باي يع; ؾأ ث عسؾًا ث َٚؿيٸٗا

ايَسدٌ ٭ْ٘ ٜسٜد ايؿث٠٬ بثٌ قثد ٜػؿثٌ بعكثِٗ عثٔ ايثذلاب أٚ ايٓثدا٠ٚ ْؿطثٗا          

تيكث٢ لاضث١   ْٗا ػـ عار٠ ضسٜعًا ّٚهٔ  شايث١ ايثذلاب بثايٓؿض ٚيهثٔ     أضاؾ١ 

 ايَسدٌ.

ؾاؾٛاب عثاّ  ذ ايثذلاب اي٬ؾثل غػثي١      ؾإذا نإ ٖرا ٖٛ َسار اٱَاّ 

قىع ٚايعؿا.. اخل َؿدام يًسٚا١ٜ ؾ ؿٝد ايسٚا١ٜ سهًُا عاًَا ٜػثٌُ نثٌ إثٛازر    ا٭

ٕ ا٭زض تىٗثثس ايثثذلاب ايثثٓذظ ًٜٚصَثث٘ تىٗثثرل قًثث٘ ٖٚثثٛ ايسدثثٌ أٚ   ذ تؿثثسح بثث

ٕ ايط٪اٍ ٫ ىؿثـ  أـ ٗ ايسٚا١ٜ؟ ضؿٛؾًا ٚاـػي١ أٚ غرلُٖا. ؾ ٜٔ اي خؿٝ

 ٕ بعكٗا   ٜهٔ ايط٪اٍ ؾٝٗا ضاؾًا نُا ضيل.أاؾٛاب، ع٢ً 

ٗٳا بٳعٵكثثاً  ٕ إثثسار َثثٔ   ايجثثاْٞ:  ٗسثثسٴ بٳعٵكٴثث ٖثثٛ ايثث ىٗرل يثثٓؿظ   اْيثث  زٵضٳ ٜٴى 

إ ٓذظ با٭زض َٔ أٍٚ ايه٬ّ ٚبدٕٚ اي ٛضٝ٘ ايطابل ٗ ايٛد٘ ا٭ٍٚ، ؾهُثا  

ٗسثس ايثدّ أٚ اييثٍٛ ٫ٚ ٜكؿثد بث٘       ٕ إا٤ ٜكاٍ  ٗٸثس   أْث٘ ٜىٗثسٙ بثٌ إكؿثٛر      ٜى ْث٘ ٜى

 :ؾهثريو عٓثدَا ٜكثٍٛ     ث   بعثد  شاي ث٘ أٟ بعثد  شايث١ عثٌ ايٓذاضث١      ث َٛقثع٘    

ٗٳا بٳعٵكًا ٗسسٴ بٳعٵكٴ ْٗا تىٗس إٛقثع ايثرٟ أؾثاب ٘ ايٓذاضث١، ٖٚثٛ       أٟ  اْي  زٵضٳ ٜٴى 

 نُا تس٣ عاّ غرل ضاف بايسدٌ ٚاــ ٚغيٗٗا.

ْ٘ اضذلاع َٓٸثا ي ٛدٝث٘ قٝثاع    أٚقد ؾسح بريو ٗ دٛاٖس ايه٬ّ ؾ٬ ٜ ِٖٛ 

 .(1)قىع ٚمٛٙ ع٢ً ايَسدٌ ٚمٖٛا، قاٍ: ...(ايعًُا٤ ضػي١ ا٭
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ٛسَات ا٫ض ٓياٙ َٚيار٥٘ ٚغسٚط٘، ايدزع زقِ ( 1)  .(11)َك
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 نٝف ْكضأ ايعٛمل١ ٚايًربي١؟

 .ايع١ٕٛ ٚايًدلي١ ادلاال االقخصادي:

غو اْٗا ٕ غان١ً ا٫ض عُاز ايٓؿط١ٝ ٚايجكاؾ١ٝ ٚاي ازى١ٝ ٚا٫ق ؿار١ٜ، ٫  

تكـ ٚزا٤ ايهجرل ) ٕ   ٜهثٔ نثٌ( َثٔ إٛاقثـ ٚاٯزا٤ ايثه ت يٓاٖثا َ٪ضطثاتِٗ        

 ايسزل١ٝ َٚسانص رزاضاتِٗ بٌ ٚس ٢ ايهجرل َٔ َؿهسِٜٗ ٚعًُا٥ِٗ.

ٕ اييعض ٜ عاٌَ بطراد١ َع ا٭ؾهاز ايٛاؾد٠ َٔ َؿهسٟ ايػسب  ٚايػسٜب 

و ايعثا  ايثرٟ ٜ شثس٣    ْٗا َٔ بٓات أؾهثاز ذيث  أأٚ ايػسم، ٜٚ ًكاٖا بيطاط١ ع٢ً 

إٛقثثٛع١ٝ ٚاؿثثل ٚاؿكٝكثث١ ؾكثث٘ ٚؾكثث٘ ٚايثثرٟ ٫ ت ثثدضٌ ايعٛاَثثٌ ايراتٝثث١ ٫ٚ    

ايػان١ً ايٓؿطث١ٝ يث٘ نذثص٤ َثٔ سكثاز٠ َُٗٝٓث١ عًث٢ ايعثا ، ٗ أؾثٌ ْٛسٜ ث٘ أٚ           

ز٩ٜ ٘ أٚ ؾهست٘ أٚ ٗ بعض تؿاؾًٝٗا أٚ ٗ نٝؿ١ٝ عسقٗا أٚ ٗ ا٫ض ٓ از َٓٗا ٚٗ 

 فٌُ كسداتٗا.

ْث٘ ٖثُٝٔ عًث٢ فُثٌ      يثريو َجثاٍ َعاؾثس َثٮ أزلثاع ايعثا  بثٌ         ٚيُٓجٌ

ؾكد زؾثع ايػثسب، ؾُٝثا بثدا      ٔايطٝاضات ايعا١َ ٭نجس ايدٍٚ طٛاٍ عكٛر َٔ ايصَٓ

نْٛثث٘ َثثٔ َٓىًكثثات  ْطثثا١ْٝ ُاَثثًا، زاٜثث١ )ايعٕٛثث١( ٚ)ايًدليثث١(، ٚقثثد بثثدت ٖاتثثإ  

س ٚاٱْؿثثاف، ايؿهستثثإ، سطثثيُا طسس ثثا، غاٜثث١ ٗ اٱْطثثا١ْٝ ٚاي كثثدّ ٚاي شكثث  

 ٚيهٔ ايٛاقع نإ غ٦ًٝا لضس ُاًَا:

 ايعٛمل١: إْغا١ْٝ ٚخز١َ ٚتطٜٛض ْٚٗط١!

ؾًكد بػثست َسانثص رزاضثاتِٗ ٚداَعثاتِٗ َٚؿهثسِٖٚ ٚضٝاضثِٖٝٛ أٜكثًا        

ٕ عٗٛر ايعٓؿسٜات ٚا٭عسام ٚايكَٛٝات ٚاي ؿسق١ بثٌ بثين اييػثس عًث٢ أضثاع       ب

    ٚ ٍٚيثت  ٍ ا٭بثد، ٚإٔ ايعثا  نًث٘     اؾػساؾٝا ٚايًٕٛ ٚايعكٝثد٠ ٚغثيٗٗا قثد اْ ٗثت 

ٕ َٔ أنثدل عٛاَثٌ    ٕ ٜهٕٛ نكس١ٜ ؾػرل٠ بٌ ن ضس٠ ٚاسد٠ ٚبٝت ٚاسد، ٚأهب 
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ٕ  ٚ ;ُصٜل اييػس١ٜ ٚسسَاْٗا، ٚقع اؿٛادص ا٫ق ؿار١ٜ ٚإايٝث١ بثٌ بثين اييػثس    

ٕ تهٕٛ اييكثا٥ع إؿثٓٸع١ ٗ أٟ بًثد َثٔ بث٬ر      أَٔ نُاٍ اٱْطا١ْٝ َٚٔ اٱْؿاف 

اسث١ً يًذُٝثع بثدٕٚ قثسا٥ب ْٚثازى تجكثٌ ناٖثٌ إطث ًٗو، ٚيثريو          ايعثا  َ  

  .هب  يػا٤ ايكسا٥ب ع٢ً ا٫ض رلار ٚاي ؿدٜس أٚ ؽؿٝكٗا  ٍ أقؿ٢ سد ٖهٔ

ٕ تسؾثع  إٔ َٔ ايٛادب أٜكًا، ضد١ًَ يًيػس١ٜ ٚتىثٜٛسًا يًثي٬ر ايٓاَٝث١،     ثِ 

هؿثا٤ات ٚزأع  اؿٛادص ايه ؼٍٛ رٕٚ سس١ٜ سسنث١ ا٭ٜثدٟ ايعاًَث١ ٚاـثدلا٤ ٚاي    

ٕ تطثُ  يٓثا بيٓثا٤ إعاَثٌ     إٔ َٔ ؾاحل ايثدٍٚ ا٭ضثس٣   أإاٍ َٚا  ٍ ذيو، نُا 

ْٓثثا ب ػثثٝٝدْا إعاَثثٌ ٚإؿثثاْع ٗ ب٬رنثثِ ضاؾثث١ ايثثي٬ر   ٚإؿثثاْع ؾٝٗثثا ٚقثثايٛا: 

ايؿكرل٠، ْكدّ أندل ضد١َ يػعيهِ ٫ٚق ؿارنِ  ذ أ٫ًٚ: ْٛؾس ؾثسف عُثٌ نثجرل٠    

ُٸايهِ، ٚثاْ ًٝا: ْدزٸبِٗ ْٚعًُِٗ إٗازات إىًٛب١، ٚثايجثًا: ْصٜثد   يًعاطًٌ َٔ ع

َٔ ايُٓٛ ايعاّ ٫ق ؿار بًدنِ ْٚسؾثع َثٔ َطث ٛاٙ باي ثدزٜر َثٔ بًثد َ خًثـ  ٍ        

ُّ  ثِ  ٍ بًد ؾٓاعٞ َ ىٛز. بًد ْا

ٚ      أٖٚهرا لد  ٕ إٔ )ايع١ٕٛ( نُا طسسٖٛثا ٚؾثٛزٖٚا ٖثٞ أنجثس َثٔ زا٥عث١ 

ٕ  كًا قاًُا َؿاؾثًا يًثدَا٤ ٚيًجثسٚات، بثٌ     )ا٫ض عُاز( يٝظ نُا ْ ِٖٛ أَسًا بػٝ

ايدٍٚ ايع٢ُٛ ٖثٞ ايسا٥ثد٠ ٗ ضدَث١ ايػثعٛب ا٭ضثس٣ ٚتىثٜٛس اق ؿثارٖا ٖٚثٞ         

 ا٭سسف ع٢ً َؿاؿٓا َٓا مٔ!

 ايٛد٘ اآلخض يًعٛمل١: سصاع االعتعُاص ايك١ٜٛ!

ٚيهٔ ايٛاقع ك ًـ ُاًَا عٔ ذيو،  ذ   تهٔ )ايع١ٕٛ(  ٫ ايثرزاع ايكٜٛث١   

ض ٗدؾت تىٜٛس اق ؿارٜاتِٗ ٚاض جُاز ضا٥س ايػعٛب يٝهْٛثٛا ايٛقثٛر ايثرٟ    ايه ا

ٜطسٸع سسن١ قىاز سكثازتِٗ ٚؾثٓاع ِٗ ٚاق ؿثارِٖ َثع بعثض ايؿ ثات ايكث٦ٌٝ        

ايرٟ ٜؿٌ يًػعٛب ا٭ضس٣ نُخدٸز شلا ٚنسغ٠ٛ يًشهاّ نثٞ ٜ ذثاًٖٛا ايٓ ثا٥ر    
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ؿ١ٝ ٚاييكس٠ اؿًٛب ايثه  إ ضا١ٜٚ إسٸ٠ يًع١ٕٛ ع٢ً ب٬رِٖ  ذ دعً ٗا اؿٛرل٠ اـً

 تدزٸ عًِٝٗ بدٍ ايًي ذٖيًا ضايؿًا!

ٕ ايعٕٛث١ ٚؾثًت  ٍ َسسًث١     ِْٗ عٓدَا أسطٛا بث أٜٚهؿٞ ري٬ًٝ ع٢ً ذيو 

عسقثثٛا عٓٗثثا بهثثٌ ٚقاسثث١ ٚزؾعثثٛا زاٜثث١ )اؿُا٥ٝثث١(  أتكثثس باق ؿثثارٜاتِٗ ايٛطٓٝثث١ 

 ؾاغ عًت اؿسب اي ذاز١ٜ بٌ أَسٜها َٚجٌ ايؿٌ ٚأٚزٚبا ٚغرلٖا.

ٕ ايثثدٍٚ ايعُٛثث٢ باق ؿثثاراتٗا  أَثثٛدص ايكثثٍٛ ٗ ايٛدثث٘ اٯضثثس يًعٕٛثث١:  ٚ

ٕ أندل ٖدف شلا نثإ ٖثٛ  يػثا٤ أٚ ؽؿٝثـ     إ٠ ايه تٓ ذٗا ؾايك١ٜٛ ٚباييكا٥ع ايٛؾرل

اؾُثثازى ٚايكثثسا٥ب إؿسٚقثث١ بثثٌ بثث٬ر ايعثثا  ٭ْٗثثا تسٜثثد تؿثثدٜس ا٬ٕٜثثٌ َثثٔ    

يكثسا٥ب نثإ َعٓث٢ ذيثو تكثا٩ٍ      َٓ ذاتٗا  ٍ ب٬رْا ؾإذا ؾ سٳقثت عًٝٗثا ب٬رْثا ا   

ْٗا بٝعت بطعس اي هًؿث١  أقدز٠ غعٛبٓا ع٢ً غسا٤ بكا٥عِٗ ْٛسًا يػ٥٬ٗا ؾُج٬ً: يٛ 

ر٫ٚزًا يهاْثثت  20ر٫ٚزًا َثثع ؾثثازم ايثثسب  اي ذثثازٟ ٚيٓؿسقثث٘      80ٚيٓؿسقثثٗا 

ر٫ٚزًا  150اييكاع١ َا١٥ ر٫ٚز، يهٓٗا َع ايكسٜي١ تهٕٛ أغًث٢ بهثجرل  ذ تهثٕٛ    

ٕ ٜيٝعثٛا ًَٝثاز بكثاع١    أْٗثِ بثدٍ   أقٌ ٖٚرا ٜعين، باةؿث١ً ايٓٗا٥ٝث١،   أٚ أنجس أٚ أ

ٖثا ٜعثين أزباسثًا أقثٌ ٖٚثا       ;)َٓٛع١( بايعاّ ايٛاسد ضٝيٝعٕٛ أقٌ َثٔ ذيثو بهثجرل   

 ٜعين بىاي١ ٗ ب٬رِٖ أنجس ٖٚا ٜعين تكًٝـ  ْ از َعاًَِٗ أنجس. 

ْٗثِ ٚ ٕ    ذ  ،٬رْثا ٚٗ إكابٌ تساِٖ ٫ ىثاؾٕٛ َثٔ إعاًَث١ بإجثٌ َثٔ دٗث١ ب      

ضؿؿٛا أٚ س ٢ أيػثٛا ايكثسا٥ب عًث٢ بكثاع ٓا إؿثدز٠  يثِٝٗ، سطثب ا٫تؿثام عًث٢          

ْطثي١ اي خؿٝثـ، ٚيهثٔ ايؿثازم بثٌ ؾثارزاتٓا  ٍ ب٬رٖثِ ٚؾثارزات ب٬رٖثِ  يٝٓثا،           

َرٌٖ  ذ تساِٖ ٜؿدزٕٚ َا ٫ وؿ٢ َٔ اييكثا٥ع بػث ٢ أْٛاعٗثا ٚأضثعازٖا ٖثا تيًثؼ       

 َٔ ايد٫ٚزات، ٚيهٓٓا َا ايرٟ ْؿٓٸع٘ يهٞ ْؿدزٙ  يِٝٗ؟   قُٝ ٗا ٦َات إًٝازات

  ٚ زؾعثثٛا ايٝثد عثثٔ   ،ٚزٚبثا َثثج٬ً ٗ اي ؿثدٜس  أٚيهثٔ سٝثثح ْاؾطث ِٗ ايؿثثٌ 
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)ايعٕٛثث١( بٗثثرا ايكثثدز ٚزؾعثثٛا َكابثثٌ ذيثثو غثثعاز )اؿُا٥ٝثث١( ؾاغثث عًت اؿثثسب      

 ،اي ذازٜث١ بثثٌ أَسٜهثثا ٚأٚزٚبثثا َثٔ دٗثث١ ٚبثثٌ أَسٜهثثا ٚايؿثٌ َثثٔ دٗثث١ أضثثس٣   

إؿثثاحل ا٫ق ؿثثار١ٜ، ٚ)ايعٕٛثث١(  ثبا٭ضثثاع    ثعسنثث١ طًٜٛثث١ َطثث ُس٠ ؼسنٗثثا    ٚإ

ض٬ح َاراّ ىثدّ اق ؿثار ب٬رٖثِ، س ث٢  ذا ؼثٍٛ  ٍ سيثٌ َػثٓك١ ٫ق ؿثارِٖ         

 اع دلٖٚا ايػٝىإ ْؿط٘!

ٕ )ايعٕٛث١( ناْثت اييًطثِ ايػثاٗ     إؾٗرا نً٘ َثٔ دٗث١ َٚثٔ دٗث١ أضثس٣ ؾث      

ٝـ ْؿكاتٗثا  ٍ أبعثد اؿثدٚر، ٚذيثو ٭ٕ     يصٜار٠ ثسٚاتِٗ ٚتىٜٛس غثسناتِٗ ٚتكًث  

َٴهًٹؿث١ دثدًا عهثظ ايٝثد ايعاًَث١ ٗ ايثي٬ر ايؿكثرل٠ نثيعض          ايٝد ايعا١ًَ ٗ ب٬رِٖ 

ايدٍٚ ا٭ؾسٜك١ٝ ٚرٍٚ أَسٜها اؾٓٛب١ٝ ٚغرلٖا ؾإذا ناْثت أدثس٠ ايعاَثٌ ٗ أَسٜهثا     

أٚ أقثٌ   ثَج٬ً   ثز ؾإٕ أدست٘ ٗ ايي٬ر ايؿكرل٠ ث٬مثا١٥ ر٫ٚ ثَج٬ً   ثث٬ث١ ل٫ف ر٫ٚز 

ٖٚهرا نإ َٔ َؿاحل غسناتِٗ ت ضٝظ َعاًَِٗ َٚؿاْعِٗ ٗ ايثدٍٚ ايؿكثرل٠،   

ٚايػسض تعِٛٝ إٓاؾع ٚا٭زبثاح; ٭ْٗثِ أ٫ًٚ ضٝشؿثًٕٛ عًث٢ إثٛار اـثاّ َثٔ        

ذيثثو اييًثثد زضٝؿثث١ً دثثدًا ٚ٭ْٗثثِ ثاْٝثثًا ضثثٝدؾعٕٛ عٴػثثس ا٭دثثٛز ايهًٝثث١ س٦ٓٝثثرٺ       

نيرل٠ ددًا ؾٝهٕٛ َكدٚزِٖ شٜثار٠ ٖثاَؼ ايثسب      ؾ ٓخؿض اي هايٝـ عًِٝٗ بٓطي١

َٔ عػس٠ بإا١٥  ٍ ٔطٌ بإا١٥ َج٬ً َٚع ذيو تيك٢ اييكاع١ أزضـ بهثجرل ٖثا   

يٛ ؾثٓعٖٛا ٗ ب٬رٖثِ، ٚبثريو ّهثِٓٗ بٝثع أعثدار أنثدل دثدًا َثٔ بكثا٥عِٗ  ٍ           

 ايعا  ؾ صرار ا٭زباح بػهٌ َرٌٖ.

 ٛب ا٭ضس٣ أبدًا، بٌ ايرٟ ٜىسح:يهٔ ذيو يٝظ ٖٛ ايرٟ ٜٴىسح ع٢ً ايػع

 أ٫ًٚ: عٓٛإ بسٸام نايع١ٕٛ ٚسس١ٜ سسن١ ايعُاٍ ٚاـدلا٤ ٚز٩ٚع ا٭َٛاٍ.

ٕ ت ضٝظ ايػسنات ٗ ب٬رنثِ    ْطاْٞ لضس ٖٚٛ:  ثثاًْٝا: عٓٛإ سكازٟ  

ضىثث٠ٛ ٖاَثث١ دثثدًا مثثٛ ايٓٗثثٛض بثثي٬رنِ َثثٔ ايؿكثثس  ٍ ايػٓثث٢ َٚثثٔ اي خًثثـ  ٍ  
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ٜػثذلٕٚ إثٛار    ث  ٚنُثا ضثيل   ث  ِْٗأزاعٞ  ٍ ايؿٓاعٞ، َع اي كدّ َٚٔ اي ُع ايص

اـاّ َٔ ب٬ر ايؿكسا٤ ب زضـ ا٭مثإ ٚأغطٗا ثِ ٜعٝدٕٚ تؿدٜسٖا بعثد تؿثٓٝعٗا   

ب قعاف َكاعؿ١، ٚيٛ نثاْٛا سكثًا ٜسٜثدٕٚ تكثدّ ٖثرٙ ايثي٬ر يعًُثِٖٛ ا٫ن ؿثا٤         

سٖا سطثثب ايثثراتٞ ٚت ضثثٝظ إؿثثاْع ٚاضثث جُاز إثثٛار اـثثاّ ب ْؿطثثِٗ ثثثِ تؿثثدٜ    

 ا٭ضعاز إٓاضي١ عإًٝا  ٍ ب٬رِٖ ٚضا٥س ب٬ر ايعا !

ٚيهثثٔ َٚثثٔ دٗثث١ أضثثس٣: سٝثثح رازت ايثثدا٥س٠ عًثثِٝٗ  ذ اشرارت ْطثثي١      

اييىاي١ ٗ ب٬رِٖ بريو ٚ ذ تعًُت بعض ايدٍٚ ايؿكرل٠ ضابكًا، نايؿٌ ٚاشلٓد، 

 اي هٓٛيٛدٝثثا، ؾعثثارت تٓاؾطثثِٗ ٗ ايعدٜثثد َثثٔ ايؿثثٓاعات، ازتؿعثثت أؾثثٛات       

اؿُا١ٝ٥ عايًٝا ْٚطٛا أٚ تٓاضٛا ايكِٝ اٱْطا١ْٝ ايعًٝا ايه رؾعث ِٗ باػثاٙ زؾثع زاٜث١     

 ايع١ٕٛ بهٌ ق٠ٛ ٚٓاع!.

 سظب١ٝ باَتٝاط! ـ)سكٛم اإلْغإ( صافع١ عٝاع١ٝ 

ً ث١ٹ زاٜث١ سكثٛم اٱْطثإ ٗ          ادلاال اناقـا::  ُٳ ٕ ايثدازع اـثيرل يثث)غان١ً( سٳ

ٚٸار اؿسنثث١ ايؿثث١ْٝٛٝٗ أٚ ايٝٗثثٛر أٚ   ٕ نثثجرلًا َثثِٓٗ ٖثث أايعثثا ، ٜه ػثثـ   ِ َثثٔ ز

ٚسطثثب غثثانً ِٗ ايٓؿطثث١ٝ ٚايطٝاضثث١ٝ   ثْٗثثِ    أإاضثث١ْٝٛ ٚغثثي٘ ذيثثو، ٚايػسٜثثب  

ٜط خدَٕٛ َٓؿ١ )سكٛم اٱْطإ( نكاعد٠ ٱطث٬م ايؿثٛازٜخ عًث٢     ثٚاي ازى١ٝ  

ٕ )سكثٛم  أايدٜٔ اٱض٬َٞ ٚتػٜٛٗ٘ ٗ أذٖإ ايعا  ٚإطًٌُ أْؿطِٗ،  ذ ػثد  

ٍٛثسٕٚ، ّٓشْٛٗثا اػاٖثًا قٜٛثًا ٜٓث ر، غثعٛزًٜا ٫ٚ          اٱْطإ ٛٸقٕٛ شلثا ٜٚٓ ( نُثا ٜطث

ٕ اٱضثث٬ّ ٖثثٛ ايعثثدٚ ا٭ٍٚ ؿكثثٛم اٱْطثثإ:  أغثثعٛزًٜا، ٗ أْؿثثظ أٖثثٌ ايعثثا  

 إسأ٠، ا٭قًٝات، اٯضس، ٚغرل ذيو.

ِْٗ ؼت زا١ٜ سل اٱْطثإ ٜسؾعثٕٛ غثعاز سسٜث١ إع كثد ٚايثسأٟ       أٚايػسٜب 

بريو ٜؿطشٕٛ اياٍ يًه٬ّ س ٢ قد اهلل تعاٍ ٚناؾ١ ايسضٌ ٚاي عيرل بهٌ ق٠ٛ ٚ
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ٕ ٜث هًِ  أْٗا سس١ٜ َكدض١، ٚيهِٓٗ ٫ ٜطثُشٕٛ ب اتثًا ٭ٟ غثخـ    أؼت ذزٜع١ 

ْ٘ ٜ ِٗ ؾثٛزًا  إٕ َٔ ػسأ ع٢ً ْكدِٖ ٚايه٬ّ عًِٝٗ ؾأقد ايٝٗٛر ٚايؿ١ْٝٛٝٗ بٌ 

ايؿؿثٌ َثٔ ايعُثٌ    َعارا٠ ايطا١َٝ ٚايعٓؿس١ٜ ٚغيٗٗا، ٜٚهٕٛ َؿرلٙ اي ػٗرل أٚ 

ٕ أأٚ اي طكٝ٘ ا٫د ُاعٞ أٚ س ٢ ايطذٔ، ٚيٛ ب ِٗ ًَؿك١ أضثس٣، ٖٚثرا ٜعثين    

بٗثا   ;سصبٝث١ باَ ٝثاش   ث)سكثٛم اٱْطثإ( يثد٣ أنجثسِٖ َثا ٖثٞ  ٫ زاؾعث١ ضٝاضث١ٝ           

 تكسب بٝد َٔ سدٜد أعدا٥و ٚبٗا ؼُٞ أعٛاْو ٚأسصابو!!

٠ ٚاؾد٠ َٔ َؿهثس  ٕ ٜكٝٸِ اٱْطإ أ١ٜ ؾهسإٔ َٔ اؿه١ُ  َٚٛطٔ ايػاٖد: 

غسقٞ أٚ غسبٞ ع٢ً ق٤ٛ قسا٠٤ غانً ٘ ايٓؿط١ٝ ٚغخؿثٝ ٘ ايؿهسٜث١ ٚاؿكثاز١ٜ،    

ْٗا َٔ بٓات أؾهاز ٖرا إؿهس أٚ أ٫ٚ ٜعين ذيو زؾض ايؿهس٠ أٚ قيٛشلا ؾٛزًا يسر 

ٕ ٜكثثع اٱْطثثإ غخؿثث١ٝ إثث هًِ ٚضًؿٝاتثث٘ إعسؾٝثث١ ٚايؿهسٜثث١   أذاى، بثثٌ ٜعثثين 

عًٗا ُٓش٘ ؾهس٠ أٚق  عٔ ايعٛاٌَ ايه رؾع ٘ ٫ؽثاذ  ٚايٓؿط١ٝ، ْؿب ايعٌ، ؾً

 ٖرا إٛقـ أٚ ٫ْ ٗاز ٖرا إٓٗر أٚ ٫زتكا٤ ٖرٙ ايٓٛس١ٜ.

 َٛقف ايعًُا٤ املٗارٕ يًظاملني أٚ ايجا٥ض عًِٝٗ

ٕ َٛقثـ ايعًُثا٤ عًث٢    أٚيُٓجٌ َجاٍ لضس ٖاّ ددًا: ٖٚثٛ   ادلاال انسياسي:

      ً ؿثًا دثدًا عًث٢ سطثب غثٛانًِٗ ايٓؿطث١ٝ       َثسٸ اي ثازٜخ َثٔ ضث٬طٌ اؾثٛز نثإ ك 

ْٓثا يثٛ ٚدثدْا ؾكٝٗثًا اضثث ٓد ٗ     أ، َٚثٛطٔ ايػثاٖد   ثبدزدث١ أٚ أضثس٣      ثٚايؿهسٜث١    

َٛقؿ٘ إٗارٕ يدٚي١ ايًِٛ ٚايك٬ٍ ٚا٫ضث يدار بثٌ ٚإ عثإٚ َعٗثا  ٍ سثدٸ َثا،       

 ٍ اٯٜات ٚايسٚاٜات، أٚ ع٢ً ايعهظ َثٔ ذيثو يثٛ زأٜٓثا ؾكٝٗثًا اضث ٓد  ٍ لٜثات        

ٜات أضس٣ ٗ َٛاقؿ٘ ايجٛز١ٜ قد اؿهَٛات إط يد٠ ٚرعا  ٍ  ضثكاطٗا ب ٜث١   ٚزٚا

طسٜك١ ناْت ٚيٛ ب كدِٜ قسابٌ نجرل٠ ٚيٛ َٔ رٕٚ ٚقٛح اييثدٌٜ ا٭ؾثً  ْٛسٜثًا    

 ٚايسب عًًُٝا.
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ْثث٘ ٫ ٜهؿثثٞ إأقثثٍٛ: يثثٛ زأٜٓثثا ؾكٝٗثثًا أٚ َؿهثثسًا َثثٔ ايثثُٓ٘ ا٭ٍٚ أٚ ايجثثاْٞ ؾ

ٖٞ ٖٞ ؾشطب، بٌ اي٬شّ رزاض١ غخؿٝ ٘ أٜكثًا   ي كِٝٝ لزا٤ٙ رزاض ٴٗا َٔ سٝح

ؾإذا نإ ا٭ٍٚ ايداعٞ  ٍ َٗار١ْ اؿانِ اؾا٥س دياًْا دثدًا أٚ نثإ ايجثاْٞ ايثداعٞ     

ٕ ذيثو ٜػثهٌ   إ ٍ ايجٛز٠ قد اؿانِ َُٗا نًـ ذيو، دسبصًٜا َٚ ٗٛزًا ددًا، ؾث 

أريث١   ثعٛزًٜا  غعٛزًٜا أٚ ٫ غث  ثْ٘ يعٌ أغؿٌ أْكى١ اض ؿٗاّ ٗ )قسا٤ت٘( يًٓؿٛف ٚ

أضس٣ َعازق١ أقث٣ٛ أٚ تثِٖٛ ا٫ْؿثساف َثٔ غثرل ٚدث٘ يث٘ أٚ   ٜثس ا٫ْؿثساف          

٘ أزغثِ ٚقثٛح ٚدٗث٘، أٚ     ٘     ث   ْث زؾثع إ٪ٜثد  ٍ َطث ٣ٛ     ث   بثداؾع َثٔ قثػ٘ ْؿطث

 ٘ ٜٚهؿثثٞ َجثثاٍ ب٦ثثس ايع٬َثث١  ;ايثثديٌٝ أٚ ضؿثثض ايثثديٌٝ  ٍ َطثث ٣ٛ إ٪ٜثثد أٚ غثثي

 غاٖدًا َٛقشًا يريو.  اؿًٞ

 ايؾبٗات ٚحتطِٝ املٓاع١ ايشات١ٝايكصف بصٛاصٜذ 

ٕ َٔ اـىث    يكد قًت َسازًا يًعدٜد َٔ ايعًُا٤ ٚإؿهسٜٔ ب ادلاال انعقائذي:

ٕ ٜىايع س ٢ ايعا  ٚإؿهس ايػيٗات، غثي١ًٗ بعثد أضثس٣، بػثهٌ َ ثٛاتس      أايهيرل 

ُٚ ٚبعثد َؿاٚقث١     أقيٌ  ٕ وًٌ ايػي١ٗ ا٭ٍٚ ٜٚؿٍههٗا ٚهٝب عٓٗا بعد تؿهثرل َثذل

س ايعًُا٤ ؾُٝا اض دع٢ ذيو، ثِ  ذا سًًٍٗا ٚأداب عٓٗا اْ كٌ  ٍ َىايعث١  َع ضا٥

ٕ ٜ ٍٓكثٌ اٱْطثإ بثٌ ايػثيٗات     أٚيهٔ َٔ اـى  ايهيرل  ;غي١ٗ ثا١ْٝ ؾجايج١ ٖٚهرا

ٕ ٜكؿص َٔ َىايع١ غي١ٗ أٚ ا٫ضث ُاع  يٝٗثا  ٍ غثي١ٗ أضثس٣ ؾجايجث١ ٖٚهثرا َثٔ        أٚ

ٚذيثو ٭ٕ اؿؿثا١ْ    ،اؾٛاب عٓٗثا ٕ ٜعىٞ ْؿط٘ ايؿسؾ١ ي ؿهٝو ايػي١ٗ ٚأرٕٚ 

ُٸٝت ايػي١ٗ غي١ًٗ ٭ْٗثا تػثي٘    ٚإٓاع١ ٗ إؿهسٜٔ ٚايعًُا٤ ع٢ً رزدات، ٚقد ضٴ

٘ٺ سثل        اؿل، ؾًعً٘ ٜ  ثس ب ٛاتس ايػيٗات عًٝ٘ ٚيعً٘ ت صعثصع قٓاعاتث٘ َثٔ غثرل ٚدث

ْثث٘ عثثسٸض ْؿطثث٘ ٕٛدثثات اي ػثثهٝو ٚايػثثيٗات أنجثثس َثثٔ َثثد٣ طاق ثث٘   أبثثٌ يثثسر 

ْثث٘ نثثجرلًا َثثا ٜثث٪رٟ ذيثثو  ٍ ا٫لثثساف ٚا٫مثثساف رؾعثث١ أٓؿطثث١ٝ.. َثثع ايؿهسٜثث١ ٚاي
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 ٚاسد٠ أٚ غ٦ًٝا ؾػ٦ًٝا. 

َٔ ٜعثسٸض ْؿطث٘ ٭َثٛاز َثٔ ايؿرلٚضثات ٚاييه رلٜثا ٚا٭ٚب٦ث١         َٚجاٍ ذيو

ٕ ٜكثاّٚ ايؿثرلٚع ا٭ٍٚ ثثِ  ذا تػًثب     إٔ اييثدٕ قثد ٜهثٕٛ َكثدٚزٙ     إٚا٭َساض ؾ

ٚيهثٔ   ،اد١ٗ ايؿثرلٚع ايجثاْٞ ٖٚهثرا   عًٝ٘ ٚازتؿعت َٓاع ٘ ٜهٕٛ أق٣ٛ ع٢ً َٛ

ْث٘  إيٛ تعسٸض اييدٕ ٗ ٚقت ٚاسد شلذّٛ أْٛاع ك ًؿ١ َثٔ ا٭َثساض ٚاؾثساثِٝ ؾ   

ٚنريو عاي ِ  ;قد ٫ ٜ شٌُ ذيو نً٘ ؾٝٓٗاز ؼت ٚط ٠ اشلذّٛ إ ٛاتس إ ٛاؾٌ

 ايؿهس ٚايعكٝد٠ ُاًَا.

ُ ؾثثٕٛ ايكثثًٝع ٗ عًثثِ ا٭ أ٫ٚ ٜ ثثِٖٛ أسثثد   اَثثًا َثثٔ  ٍ أٚ ايؿكثث٘ قؿٸثثٔ 

ايػثثيٗات،  ذ ايسضثثٛخ ٗ عًثثِ ايؿكثث٘ ٚا٭ؾثثٍٛ أَثثس ٚاي كثثًع ٗ عًثثِ ايهثث٬ّ      

سثد٣ ٖثرٙ    ٚايعكا٥د أٚ ايؿًطؿ١ أَس لضس، ٚقد ٜهٕٛ َطث ٣ٛ ا٭ؾثٛيٞ َثج٬ً ٗ    

 !ايعًّٛ نُط ٣ٛ ضا٥س ايٓاع، ؾُٔ أٜٔ ت تٝ٘ إٓاع١ ٚاؿؿا١ْ؟

ّْٛات ايؾان١ً  بصري٠ قضآ١ْٝ يف َه

إعثاْٞ   ثٚنُثا ضثيل     ثٕ )ايػثان١ً( تطث يىٔ    أايهسّث١  َٚٔ اييؿا٥س ٗ اٯ١ٜ 

اي اي١ٝ: اي١ٝٓ، اؿاي١، إًه١، ايىيٝع١، إثصاز، ٚايىسٜكث١ ٚإثرٖب. ٚقثد ضثيكت      

 اٱغاز٠ بػهٌ عابس  ٍ ذيو، ٚاٯٕ ضٓعسض بعض تؿؿٌٝ ايه٬ّ عٔ بعكٗا:

 املؤثضات يف تهٜٛٔ ايؾان١ً ٚاختاس ايكضاصات

ٖٞ قا٥د ايعٌُ، ٖٚثٞ ايثه تٗٓثدع اػثاٙ اٱْطثإ ٗ       ٕ اي١ٝٓإؾ اننيت، :ٶأوال

ٕ ٜؿثي  طيٝيثًا أٚ َٗٓدضثًا أٚ قاَٝثًا أٚ ؾكٝٗثًا أٚ ضىٝيثًا أٚ       إٔ َٔ ٜٓثٟٛ  إاؿٝا٠، ؾ

ٕ ْٝ ٘ تهٕٛ ٖٞ ايداؾع ايرٟ ٜدؾع٘ يًُجابس٠ طٛاٍ عػسٜٔ عاًَا َج٬ً إغرل ذيو، ؾ

ٕ أٍٚ أٚايه تعين  نٞ ٜؿي  نُا ٣ْٛ، ٚايكاعد٠ تكٍٛ )أٍٚ ايؿهس لضس ايعٌُ(

ٕ ٜؿي  أض اذًا ؾٝٗا أٚ رن ثٛزًا  أَا ٜؿهس ؾٝ٘ اٱْطإ سٌ ٜدضٌ يًذاَع١ َج٬ً ٖٛ 
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ٙٹ يهٓ٘ ٜهٕٛ لضس عًُث٘ أٟ   ٍټ ؾٹهَس ْث٘ بعثد ضثٌٓ َثٔ ايعٓثا٤ ٚاؾٗثد       أغٗرلًا ؾٗرا أٚ

 ٚإجابس٠ ٜؿٌ  ٍ َا ْٛاٙ ٚؾٍهس ؾٝ٘ أ٫ًٚ.

إؿثثً  ٚإؿطثثد ٚايىثثاغٛت ٚنثثريو ايعثثارٍ ٚايؿاضثثل ٚإثث٪َٔ ٚايهثثاؾس ٚ

ٚاٱَاّ ايعارٍ ؾإٕ نًًٍا َِٓٗ ٜعٌُ ع٢ً سطب غانً ٘ أٟ عًث٢ سطثب ْٝ ث٘ َٚثا     

 عكد عًٝ٘ قُرلٙ.

ٚقد ؾثسست ايسٚاٜث١ ايػثسٜؿ١ بٗثرا اي ؿطثرل يًػثان١ً، ؾكثد زٚر ٗ ايهثاٗ         

ُٳث   ث:ٚنُا ضيل   ث عٔ اٱَاّ ايؿارم : )ايػسٜـ ٔٳ اْيعٳ َٹث ٌٴ  ٚٳايٓسٝٻ١ُ أ ْؾكٳ  ... ٌَ

ٌٴ ُٳ ٞٳ اْيعٳ ٖٹ ٕٻ ايٓسٝٻ١   ٚٳ َ  ٌٻأ ي ا  ٚٳدٳ ٘ٴ عٳصٻ  ٛٵي  ِٻ تٳً ا ق  ٌٴ عٳًث٢  :، ثٴ ُٳ ٌّ ٜٳعٵ ٌٵ ُن ٘ٹ   ُق  غثانٹً  ٹ

٘ٹ َٴعثدٸ٠     ثٚنُا أندْا َسازًا   ثَٚٔ ايٛاق   . (1)(ٜٳعٵٓٹٞ عٳً ٢ ْٹٝٻ ٹ ٕ اي١ٝٓ ٚايػان١ً عٹًٍث١ 

 دل.يًعٌُ ٚيٝطت عٹ١ًٍ تا١َ ؾ٬ ًٜصّ َٔ ذيو اؾ

 : احلانت وادلهكت.ٶوثاناا ٶثانيا

ٕ اؿايث١  ذا تسضثخت ٚػثرزت ناْثت ًَهث١،      أٚايؿثسم بثٌ اؿايث١ ٚإًهث١     

ٕ ايؿؿات سكا٥ل تػهٝه١ٝ ذات َساتثب ؾثإذا   إٚإًه١  ذا قعؿت ؾازت ساي١، ؾ

ناْت إستي١ َستيث١ً رْٝثا أٚ َستيث١ رْٝثا دثدًا ناْثت سايث١، ٚاؿايث١ ٖثٞ ايثه تثصٍٚ            

َٚٔ أَج١ً إًه١ ايعداي١ ٚايػثذاع١ ٚايهثسّ ٚايطثُاس١     ;اْت ًَه١بطسع١ ٚ ٫ ن

  ذا ناْت زاضخ١ ٗ ايٓؿظ.

ٚأَا اؿاي١ ؾًٗا ْٛعإ َٔ إؿارٜل: ا٭ٍٚ: اؿا٫ت ايىاز١٥ ايه تعثذلٟ  

 اٱْطإ أسٝاًْا نُٛد١ َٔ ايػكب ت ًُه٘ يطاعات َج٬ً ٚ ٕ نإ بايرات سًًُٝا.

ٕستيثثث١ َثثثٔ َساتثثثب إًهثثثات نايعدايثثث١   ايجثثثاْٞ: بداٜثثث١ ٚؾثثثٍٛ اٱْطثثثإ  

ٚا٫د ٗثثار، أٟ سٝثثح   تذلضثثخ ٗ ْؿطثث٘ اؿايثث١ بثثٌ فثثسر َثثا  ذا سٛثثٞ بايكثثدز    

 ايكعٝـ ايياٖت َٓٗا ٚايكابٌ يًصٚاٍ بطسع١.
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ٕ نجرل ايػو ٫ ٜع ين بػثٍه٘ بثٌ ٜع ثدلٙ    إٚيُٓجٸٌ ذيو َجاٍ ؾكٗٞ يىٝـ: ؾ

ْث٘ )٫ غثو يهثجرل ايػثو(      ٟ نايعدّ ؾٝ عاٌَ َع ؾ٬ت٘ نُا يٛ   ٜهٔ غانًا، أ

َثا نثجرل ايػثو ؿايث١     أ ;ؾٗرا ٗ نثجرل ايػثو بٓشثٛ ايػثو إطث كس إػثاب٘ يًًُهث١       

يٛ تثٛٗ أسثد أقسبا٥ث٘ ؾاعذلتث٘ سايث١ سثصٕ غثدٜد يٝثّٛ أٚ ٜثٌَٛ           تطاز١٥ ؾٗٛ نُا

ؾهجس غٍه٘ ٗ ايؿ٠٬ أٚ اعذلت٘ ساي١ َٔ ايكًثل ايػثدٜد أٚ ايػكثب ايػثدٜد ؾػثو      

٘ أٚ أنجثثس، أٟ  ذا نثثإ اؿثثصٕ أٚ ايػكثثب أٚ ايكًثثل سايثث١   ثثث٬خ َثثسات ٗ ؾثث٬ت 

ْ٘ َٔ نجرل ايػو  طاز١٥ ي٘ ٫ ًَه١ َ ذرز٠، ٖٚٗٓا اض ًـ ايؿكٗا٤، ؾكاٍ بعض 

٘   ؾًٝشك٘ سهُ٘ ٚقاٍ بعض ب ؾثريو َثٔ َٛثاٖس     (1)ٕ أري١ نجرل ايػو َٓؿثسؾ١ عٓث

 اض ٬ف اؿاي١ عٔ إًه١.

ٕ إًه١ تىًثل عثار٠ عًث٢ ايؿثؿات     أز ٚايؿسم بٌ إًه١ ٚإصا : ادلـااج، ٶرا:عا

َا إصاز ؾٝىًل ع٢ً اؿا٫ت اؾطد١ٜ أٚ إار١ٜ نهٕٛ َصادث٘ رَٜٛثًا أٚ   أايٓؿط١ٝ، 

 بًػًُٝا أٚ ؾؿساًٜٚا.

 تأثري اي١ٝٓ ٚاملًه١ ٚ.. ع٢ً ايتفهري ٚاالعتٓباط

ٕ اي١ٝٓ ٚإصاز ٚاؿا٫ت ٚإًهات تث٪ثس عًث٢ اػثاٙ     ٚايعدل٠ َٔ ذيو نً٘: 

ْطإ ٚع٢ً اض كاَ ٘ أٚ امساؾ٘ ٚع٢ً ض١َ٬ قسازات٘ َٚٛاقؿث٘ ٚؾثٛابٝ ٗا   عٌُ اٱ

ٚعًٝث٘: ؾعًث٢ اٱْطثإ، عٓثد ايث ؿهرل ٗ اؽثاذ قثساز ٜ عًثل          ;أٚ ضى ٖا ٚضىًثٗا 

ٕ ٜساقثثب أعٝاتثث٘ أٚ عٝثثا٠ اٯضثثسٜٔ َٚطثث كيًِٗ ٚعٓثثد ٖازضثث١ عًُٝثث١ ا٫د ٗثثار،  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ، ٫ٚ ٜيعد ؼٍككث٘ ؾُٝثا  ذا     : إسدع ٗ نجس٠ ايػٍو  ٍ ايعسف1)َط ي١  :١ ايٓذا٠( قاٍ ٗ ٚض1ًٝ)

ؽٌ َٓ٘ ث٬خ ؾًٛات َ ٛاي١ٝ َٔ ايػٍو، ٜٚع دل ٗ ؾدقٗا إٔ ٫ ٜهٕٛ ذيو َٔ دٗث١ عثسٚض   

ٍٖثثا ٜٛدثثب اغ ػثثاؽ اؿثثٛاعٸ( ٚقثثاٍ ايطثثٝد     ِٸ ٚمثثٛ ذيثثو  عثثازض َثثٔ ضثثٛف أٚ غكثثب أٚ ٖثث

: )بثثٌ إع ثثدل ؾثثدم نْٛٗثثا سايثث١ ثاْٜٛثث١ يثث٘ عسؾثثًا َثثٔ غثثرل ؾثثسم بثثٌ أضثثياب      ايهًياٜهثثاْٞ

 .188ف 1ز :عسٚقٗا(. ٚض١ًٝ ايٓذا٠
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أٚ سثصٕ أٚ عؿثي١ٝ أٚ   َصاد٘ ٚسا٫ت٘ ؾإٕ نإ ٗ سايث١ ضثٛف أٚ قًثل أٚ غكثب     

ٕ ذيثثو نًثث٘ ٜثث٪ثس عًثث٢ ضثث١َ٬ تؿهثثرلٙ ٚعًثث٢  إدثثٛع غثثدٜد أٚ ْعثثاع غايثثب، ؾثث

ٕ ٜ ذٓب اييتٸ س٦ٓٝرٺ ٗ ايكسازات نُا عًٝ٘ ػٓب ايؿ ث٣ٛ  أاض كا١َ اد ٗارٙ ؾعًٝ٘ 

ٕ ٜٓ ٛس زٜجُا تٗثدأ ْؿطث٘ ٜٚؿثؿٛ َصادث٘ ثثِ ٜعٝثد ايث ؿهرل        أس٦ٓٝرٺ، بٌ هب عًٝ٘ 

٘ س٦ٓٝثرٺ عًث٢ أَثس أٚ ؾ ث٣ٛ ناْثت أبعثد عثٔ اـىث  َثٔ          ٚا٫ض ٓياٙ ؾإذا اض كس زأٜ

 د١ٗ َ٪ثسات ا٭َصد١ إ كًي١ أٚ اؿا٫ت إ ػًي١.

ٚإكؿثثٛر بٗثثا ايىيٝعثث١ اٱْطثثا١ْٝ، ٖٚثثٞ أضثثيل زتيثث١ َثثٔ : انطبيعــت، ٶخايسـا 

َا ايىيٝع١ ؾرلار بٗا ايىيٝعث١  إٔ إًه١ ٚاؿاي١ أَٛز اض ٝاز١ٜ إإًه١ ٚاؿاي١ ٚإصاز ؾ

إِنَّ ١ ايه ؾىس اهلل ايٓاع عًٝٗا َٚٔ ذيو َا أغازت  يٝ٘ اٯٜث١ ايهسّث١:   اٱْطاْٝ
وًَُْع  َِ نَصلَن ُخوَِق  ُّ َحُزوًَع  اْْلِ ُُ الَّشَّ َُفًَْع  إَِذا َمصَّ ُُ اْْلَفّْيُ َي ف ؾٗثرٙ   (1)ِإَوَذا َمصَّ

عًث٢ ؾُٗث٘ يٮسثداخ     ثاق كا٤ٶ أٚ ٗ اؾًُث١    ثغان١ً اٱْطإ أٟ طيٝع ٘ ايه ت٪ثس  

 ٚايٓؿٛف ٚع٢ً أعُاي٘ َٚٛاقؿ٘.

 بصري٠ قضآ١ْٝ يف ايؾٛانٌ األٖز٣ يًشل أٚ خالفٗا

 ٍ َِْدى َشبِيلً  :ٚقد ٜكاٍ ٗ قٛي٘ تعثا
َ
َْ أ ُِ  ٌْ ًَ ِ ْغوَُى ب

َ
ٕ إثسار    فََربُُّلْى أ

َٔ )ا٭ٖد٣(: إٗ ثدٜٔ ضثي٬ًٝ ٗ َكابثٌ ايكټثًٍاٍ ضثي٬ًٝ; ٚذيثو ٭ٕ ا٭ؾثٌ ٗ        

اغثثذلانُٗا ٗ َيثثدأ ا٫غثث كام ٚتؿاقثثًُٗا ٗ ايثثدزدات أؾعثثٌ اي ؿكثثٌٝ ٚ ٕ نثثإ 

ٕ نًُٝٗثثا ذٚ عًثثِ يهثثٔ شٜثثدًا أنجثثس عًُثثًا، أٚ أنكٛيثثو شٜثثد أعًثثِ َثثٔ عُثثسٚ أٟ 

ؾعثٌ  أْث٘ قثد ٜ ذثسر    أعُسٚ أق٣ٛ َٔ بهس أٚ ايكُس أٌْ َثٔ ايثٓذِ ٖٚهثرا،  ٫    

اي ؿكٌٝ عثٔ َعٓث٢ اي ؿكثٌٝ ٜٚثسار بث٘ ثيثٛت ا٭ؾثٌ ٗ ٖثرا ايىثسف ٚؾكداْث٘ ٗ           

ْن يُبََّبفعَ سف اٯضس نثث ايى
َ
َذفقُّ أ

َ
أعثدٍ َثٔ    ٚنكٛيثو: عًثٞ    ،(2)اْْلَفّقِ أ
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 83  ٓضالع أربعةوالصحقح عدم جتّرده وان ا
ٕ عًًٝا عارٍ ٚذاى إٔ ؾ٬ًْا عارٍ ٚعًٞ أعدٍ َٓ٘ بٌ إسار أْ٘ ٫ ٜسار ب٘ إؾ ،ؾ٬ٕ

ٚا  غرل عارٍ، ٚع٢ً ٖرا ؾإسار َٔ اٯ١ٜ ٖٛ: ؾسبهِ أعًثِ َثٔ ٖثٛ َٗ ثدٺ ٖثٔ      

 ٖٛ قاٍ عٔ ضٛا٤ ايطيٌٝ.

 زّ جتّضرٙ ٚإ االضالع أصبع١ٚايصشٝح ع

يهٔ ذيو غرل ؾشٝ ، ٚايؿشٝ  ٖٛ  بكا٤ )أٖد٣( ٗ اٯ١ٜ ايػسٜؿ١ ع٢ً 

ٕ  ؾعثٌ اي ؿكثٌٝ  ذ ٫ ٚدث٘ يسؾثع ايٝثد عٓث٘  ٍ اي ذثٛش، بثٌ         أَك ك٢ ا٭ؾثٌ ٗ  

 بكا٤ )أٖد٣( ع٢ً ا٭ؾٌ ؾٝٗا ٖٛ ا٭ْؿع ٚا٭نجس ؾا٥د٠ بٌ ٖٚٛ ايٛاٖس َٔ ضٝام 

ِْفَدى َشفبِيلً ٕ  تٛقٝش٘:  ،ؿ١إسار َٔ اٯ١ٜ ايػسٜ
َ
تثدٍ بايد٫يث١ إىابكٝث١     أ

ع٢ً ا٭نجس اٖ دا٤ أٚ ا٭سطٔ اٖ دا٤ أٚ ا٭ؾكٌ ٖدا١ٜ، ٚتدٍ بايد٫ي١ ا٫ي صاَٝث١  

ُٕ ث٬خ أضس٣ ؾ هٕٛ ا٭ق٬ع ايثه تػثرل  يٝٗثا اٯٜث١      أٚ َؿّٗٛ إخايؿ١ ع٢ً َعا

 ايهس١ّ أزبعًا:  

َِْدى َشبِيلً ايكًع ا٭ٍٚ: 
َ
 .أ

 ايكًع ايجاْٞ: إٗ دٟ  ٍ ضٛا٤ ايطيٌٝ.

 .ايكًع ايجايح: ايكاٍ ضي٬ًٝ

 .ايكًع ايسابع: ا٭قٌ ضي٬ًٝ

ًِثًا ٜعُثٌ عًث٢ سطثب      ٜٚهٕٛ إسار باٯ١ٜ ايػسٜؿ١ بًشثاٚ َثا ضثيكٗا:     ٕ ُن

غانً ٘: أٟ ْٝ ٘ ٚساي ٘ ًَٚه ٘ ٚؾؿات٘ ايساضخ١ َٚصاد٘ ٚغثرل ذيثو ٖثا ضثيل،     

بثا٭ْٛاع ٚبايثدزدات أٜكثًا، ٚاهلل تعثاٍ ٖثٛ       ثا ٖثٛ بثدٜٗٞ    نُث  ثٚايػٛانٌ ك ًؿ١  

إىًع ع٢ً اـؿٝات ٚع٢ً غٛانٌ ناؾث١ ايٓثاع َخ ًثـ رزداتٗثا ٚعًث٢ تػثابو       

ْ٘ ا٭عًِ بثا٭ْٛاع ا٭زبعث١: ا٭نجثس اٖ ثدا٤     إأْٛاعٗا ٚتداضًٗا ٚتصآٗا ٚيريو ؾ

٢ً سكٝك ٘  ٫ ٕ وٝ٘ بهٌ ذيو عأٚإٗ دٟ ٚايكاٍ ٚا٭نجس ق٬ي١;  ذ ٫ ّهٔ 
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إىًع ع٢ً ايػٛانٌ ايٓؿط١ٝ ٚايسٚس١ٝ ٚايؿهسٜث١ ٚاؾطثد١ٜ عًث٢ سكٝك ٗثا ٚعًث٢      

 سطب رزداتٗا ٚأعُاقٗا ٚأغٛازٖا ُٚٛداتٗا أٜكًا.

ٚعًثث٢ ذيثثو: ؾكثثد ٜٛدثثد َسدعثثإ أٚ قا٥ثثدإ أٚ ز٥ٝطثثإ أٚ ؾثثدٜكإ أٚ     

ٖثثرا أؾكثثٌ َثثٔ ذاى سٝثثح ْٛسْثثا  ٍ يطثثإ أعُايثث٘ َٚؿثثار   ٕ أغثثسٜهإ ٜيثثدٚ يٓثثا 

ٔٸ اهلل تعاٍ ٖٛ اةٝ٘ بػٛانًُٗا ؾٗٛ ا٭عًِ با٭ؾكٌ َُٓٗا ؾًعٌ َثٔ   أقٛاي٘، يه

بدا ٖٛ ا٭ؾكٌ ٜهٕٛ  إؿكٍٛ أٚ ؾاقد ايؿكٌ أضاضًا ٭ٕ غانً ٘ ٖٞ ايه عًٝٗثا  

ٍٴ بٹايٓسٝٻإداز ٚبٗا ا٫ع ياز  ذ  ُٳا ُٳا اْي  عٵ ٛٳ٣َ ْٻ َٳا ْٳ َٵَس٨ُ  ٌس ا ٚٳيٹُه  .(1)اتٹ 

٣ ضي٬ًٝ َثٔ  ٕ إ٪َٔ إ كٞ ايٛزع ايعاٌَ إعىا٤ أٖدإٔ َٔ ايٛاق :  ثِ 

إ٪َٔ غرل ايعاٌَ، ٚيهٔ قد ٜط ٍ عٔ ايعاٌَ غرل إث٪َٔ، ٚإث٪َٔ غثرل ايعاَثٌ     

أُٜٗا أٖد٣ ضي٬ًٝ؟ ذيو َا هٝب عٓ٘ عًِ ايه٬ّ ٚايعكا٥د ٚقثد ْث هًِ سٛيث٘ ٗ    

 اييشٛخ ا٭ضس٣ بإذٕ اهلل تعاٍ. بعض

 ال تٛدز صضاطات َغتك١ُٝ

ْ٘ ٜٛدثد ٖٓثاى َثٔ ٖثٛ أٖثد٣ ضثي٬ًٝ        َٚٔ ٖرٙ إعاري١ )ٖٚٞ  :صرية قرآنيت:

ْث٘ يٝطثت ؾهثس٠ )ايؿثساطات     أَٚٔ ٖٛ َٗ د َٚٔ ٖٛ قاٍ َٚٔ ٖثٛ أقثٌ( ْه ػثـ    

 .إط ك١ُٝ( ؾشٝش١ ٚضٝ تٞ اي ٛقـ عٓد ٖرٙ اييؿرل٠ َؿؿ٬ً بإذٕ اهلل تعاٍ

 املضدع١ٝ رتايل ايهٕٛ يف تؾدٝص األٖز٣ عبٝاّل

ٕ اهلل تعثاٍ ٖثٛ ا٭عًثِ َثٔ ٖثٛ أٖثد٣ ضثي٬ًٝ،        أْ٘ َثاراّ   :صرية قرآنيت: 

ٕ تهٕٛ  يٝ٘، ؾُٓ٘ دٌ ازلث٘ ٜٴعًثِ ا٭ٖثد٣ ضثي٬ًٝ َثٔ إٗ ثدٟ       أؾإسدع١ٝ ٫ بد 

ٍ َٚٔ ايكاٍ َٚٔ ا٭قٌ، ٚضٝ تٞ ٫سكًا ا٫ض د٫ٍ ع٢ً ذيثو عثدل ا٫ضث ٓار     

ٕ َٛضث٢  إْث٘ َثٔ إطثًٍُات ؾث    أَؿسر٠ )زبهِ( ٗ اٯ١ٜ ايػسٜؿ١ نُا ضٝٛٗس، عًث٢  
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 85  كوافذ معرفقة ٓكتشاف إهدى شبقالً 
ايٓق ع٢ً ْيٝٓا ٚلي٘ ٚعًٝث٘ ايطث٬ّ زغثِ ٚؾثٛز عًُث٘ ٚسثدٸ٠ ذنا٥ث٘ ٚقث٠ٛ ؾساضث ٘          

ُُ   َواْخِلَر ُمفْىْ٘ نإ نُا قاٍ ايكسلٕ ايهثسِٜ:  أ قاؾ١  ٍ َكاّ ْيٛت٘  ٫  قََْْيف
ٌْ َقبْفُن  َشبْػنَي رَُحًل هًِيقلتَِل ْى ِيف ُّ َِ ِْوَْمف

َ
ْْ ِكئَْت أ َ ُى الرَّْحَاُ  قلَل َرّبِ ل ُّ َخَذتْ

َ
ل أ ًَّ فَوَ

ّْفدي  ٌُ َوَت ٌْ تَشل َُِك تُِغنُّ بِّل َي ََّل إِْن ِِهَ إاِلَّ فِِْنَ ٌُ ِي َاّل ّْوُِمَل بًِل َفَػَن الصُّ ُت
َ
ِإَويَّلَي أ

ٍَْت َوحِلَُّل فَلْغاِْر جَلل َوارَْمَْ
َ
ٌُ أ ٌْ تَشل ٌَ َي ٍَْت َخّْيُ اهْغلفِري

َ
 .(1)ل َوأ

ٕ ٜسدع س ٢ عك٤٬ اييػس ٚعًُا٩ِٖ  يٝث٘ دثٌ ازلث٘    أٚيريو نإ اي٬شّ 

ِْفَدى َشفبِيلً ٗ ؼدٜد َٔ ٖثٛ  
َ
َثٔ ا٭ؾثٓاف ايج٬ثث١ ا٭ضثس٣ ٚذيثو نًُثا        أ

أَهثثٔ ذيثثو; ٚيثثريو نثثإ أَثثس ايٓيثث٠ٛ ٚاٱَاَثث١ بثثاي عٌٝ َثثٔ قٹيٳثثٌ اهلل تعثثاٍ ٫      

فُى ض ٝازِٖ قاٍ تعاٍ: باْ خاب اييػس ٚا ُّ َ ٌُ َوَيْخِلُر يل اكَن ل ْوُُق يل َُشل َِ َوَربَُّك 
ِ َوتَػلىل ل َُُّْشُِكْن  اْْلَِّيَةُ ُشبْرلَن اهّللَّ ًَّ ََ (2). 

 ْٛافش َعضف١ٝ النتؾاف األٖز٣ عبٝاّل

ٕ اهلل تعاٍ تدضٸٌ تاز٠ ٗ ؼدٜثد ا٭ٖثد٣ ضثي٬ًٝ َياغثس٠ً،       :صرية قرآنيت:

َا تدضً٘ َياغس٠ً ؾعٔ طسٜثل   اؾر َٚٓاؾر تٛؾٌ  ٍ َعسؾ١ ذيو: ؾٚأضس٣ ؾ   ْٛ

 زضثثثاٍ ايسضثثثٌ ٚتهًثثثُِٝٗ أٚ  ْثثثصاٍ ايثثثٛسٞ عًثثثِٝٗ ٚتطثثثًٝشِٗ بثثثإعذصات      

رِيٚاييٝٸٓات،  قاؾ١  ٍ ػًٍٝ٘ شلِ ب ما٤ َثٔ اي ذًٝثات   
َ
  ِإَوذْ قفلَل إِبْفراِيُى َرّبِ أ

ْْىت ًَ ْ ٌْ   َليَْف تُْْحِ ال َولَْى تُْؤِي
َ
ٌَّ قَوْفي  قلَل بَِل قلَل أ ِ ه ًَ ٌْ حِلَْؽ فل َتَفِلَّ (3)  َوهِل ًَّ فَوَ

ُُ َداكا وََخرَّ ُمْى ُُ لِوَْخَبِن َحَػوَ  .(4)َضػِقلً   َربُّ

َا ؾ ش٘ يًٓٛاؾر إعسؾ١ٝ ٚإٓاؾر ايع١ًُٝ ؾعدل طسم نجرل٠ أُٖٗثا )اٯٜثات(   أٚ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .155ا٭عساف: ( ضٛز٠ 1)

 .68: ( ضٛز٠ ايكؿـ2)

 .260يكس٠: ( ضٛز٠ اي3)

 .143ضٛز٠ ا٭عساف: ( 4)
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 ٚ)ايسٚاٜات( ثِ )ا٭ؾعاٍ(.

 ١ ٚصٚابط ارتًل باهلل تعاىلاآلٜات ٚايضٚاٜات َٓافش َعضفٝ

ؾاٯٜات ٚايسٚاٜات ٖٞ َٔ أٖثِ أْثٛاع ايثسٚاب٘ بثٌ اييػثس١ٜ ٚبثٌ اٱيث٘ ايعًثٞ         

ايكثثدٜس ٖٚثثٞ إٓاؾثثر  ٍ إعثثازف ٚاؿكثثا٥ل ٚايثثدقا٥ل ٚايًىثثا٥ـ ٚايسقثثا٥ل ٚايىسا٥ثثـ   

ٍ  ;ٚاييىٕٛ ٍَْزجْلل إحَِلَْك ا :ٚيعً٘ ٜ تٞ ايه٬ّ عٓٗا ٫سكًا. ٜٚهؿٞ قٛي٘ تعثا
َ
َّّلِْلفَر َوأ

ِّفىْ  ََّلِس يل ٍُّزَِل إحَِلْ َ لِو  يسضثٍٛ  اؾايٓاؾثر٠ إعسؾٝث١ ٖثٞ ايه ثاب َثع بٝثإ        (1)تِلُبنَّيِ

         ٘  ث  ٚايعٝثاذ بثاهلل   ث  ٚغسس٘ ي٘ ٚيثٛ نثإ ايه ثاب َطث ػًٓٝا عثٔ ايػثسح ٚاييٝثإ يهثإ قٛيث

 ََّْلِس يل ٍُّزَِل إحَِلِّْى َ لِو ْْ يػًٛا، ٚنريو قٛي٘ تعاٍ  تِلُبنَّيِ   َردُّوهُ إىَِل الرَُّشفِْل ِإَوىل َولَف
ُّىْ  ُُ ِيفَْ ٌَ َُْصفبََْبُِؽٍَْ يف ُُ اَّلَّ ف ًَ ْى هََػوِ ُّ ْمرِ ِيفَْ

َ
وِ  اأْل

ُ
ٚاٯٜث١ ٚ ٕ ْصيثت ٗ أَثس َثٔ      (2)أ

ٕ إٔ إٓثثاٙ قىعثثٞ، بثثٌ ٜهؿثثٞ  أاؿثثٛارخ ايٛاقعثث١ يهثثٔ ايعثثدل٠ بعُثثّٛ ايًؿثثٜ، عًثث٢  

َ ايٓاؾر٠ ايٛسٝد٠ يًشٛارخ ايٛاقع١ ِٖ  ُ ٌَ ي ُّىْ اَّلَّ ُُ يَِْ َٚٔ ٍٚنًٛٙ ذيثو ٗ   ْصبََْبُِؽٍَْ

 سدٚر َا ٍٚنًٛٙ ِٖٚ ايؿكٗا٤ باهلل ا٭َٓا٤ ع٢ً س٬ي٘ ٚسساَ٘.

  ِ ٗٳثا     :  ٚقاٍ ايسضثٍٛ ا٭عٛث ٌّ بٳابٴ ٚٳعٳًٹث  َِ ًْث َٳدٹٜٓٳث١ُ اْيعٹ ؾُثٔ أزار   (3)أ ْٳثا 

ٍٸ. ايعًِ َٔ غرل باب أَرل إ٪ٌَٓ عًٞ  ٌٸ ٚش  ق

ٌٴ :ٚقاٍ عًٞ  ٝٵ ُٳ َٹٓٻا ٜٳاُن ٔٵ    ٍ غرل ذيو. ;(4)ي ا تٳْ ضٴرٵ َ ِيا عٳٓٻا تٳُه

 ايؾٛانٌاألفعاٍ أٜطّا َٓافش يهؾف 

َثثٔ ايٓٛاؾثثر ايثثه   ثٚ ٕ نثثإ َطثث ٣ٛ أضؿثثض      ثٚا٭ؾعثثاٍ ٖثثٞ ا٭ضثثس٣     

تهػـ، ع٢ً مٛ ايدلٖإ اٱْٞ، عثٔ ايػثان١ً ايٓؿطث١ٝ، ؾُثج٬ً: َثٔ ٜجثٛز عًث٢        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .44ايٓشٌ: ( ضٛز٠ 1)

 .83ايٓطا٤:  ( ضٛز٠ 2)

 .558: فث  ٛضٞيًىث ( ا٭َايٞ 3)

 .171: ف( ؼـ ايعك4ٍٛ)
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ْٗثا   تػطثٌ ا٬ٕبثظ    أيسر  ث٫ زل  اهلل   ثا  شٚد ٘ ٜٚعٓٸؿٗا ٚقد ٜطيٸٗا أٚ ٜكس بٗ

ْٗثا قثد تهثٕٛ َسٜكث١ أٚ َ عيث١ أٚ      أأٚ ايؿشٕٛ أٚ   تىيخ ٖرا ايّٝٛ ايىعثاّ َثع   

َيثث ٠٬ بثث َس لضثثس أٖثثِ، أٚ ٜعاقيٗثثا ٭ٕ ايىعثثاّ نثثإ غثثرل ْاقثثر أٚ قًٝثثٌ إًٛسثث١  

أٚ بدزدث١   ثٕ ثٛزت٘ تهػـ عٔ غان١ً ْؿط١ٝ طاغٛت١ٝ  إ)َاؾخًا( أٚ غي٘ ذيو، ؾ

ٚ     ثأضس٣   ْث٘ يثٝظ   أ ذ ؼهُت ؾٝٗا ايك٠ٛ ايػكي١ٝ بثدٍ اؿهُث١ ٚايسٓث١، ضاؾث١ 

َٔ ٚادب إسأ٠ غسعًا طيخ ايىعاّ أٚ نٓظ ايداز أٚ س ث٢ سكثا١ْ ايىؿثٌ بثٌ شلثا      

ْٗثا ٗ ايٛاقثع ٖثٞ     ٕ تىايب بث دس٠ إجثٌ عًث٢ نثٌ ذيثو، بثٌ       إٔ ُ ٓع أٚ أغسعًا 

  ٗ ٕ أ ك ًثـ أبعثارٙ، َٚثع ذيثو ٚبثدٍ      إ ؿك١ً ع٢ً ايصٚز ب هؿًثٗا  راز٠ إٓثصٍ 

ٖٚثرا َجثاٍ ٚاقث      ;ٜهٕٛ أضرل  سطاْٗا، ػدٙ َ عايًٝا عًٝٗا بثٌ ٚثثا٥سًا َٚ ُٓثساً   

 ٜهػـ عٔ ٚاٖس٠ عا١َ ٗ أنجس اييػس. 

ٕ ٗ عيٛر١ٜ َعا١ٜٚ ييىٓ٘ ايد٫يث١  إٕ ْٓ كٌ  ٍ َجاٍ لضس أبعد غٛزًا ؾأٚ ذا أزرْا 

ٕ ايً إ تؿؿٌ بُٝٓٗا أنجس َٔ ث٬ثثٌ ضث١ٓ عثٔ    نٌ ايد٫ي١، ٚتهػـ اؿارث إ اٯتٝ ا

 !ؾهٝـ بطا٥س أٖٛا٥٘ ٚغٗٛات٘؟ ،غانً ٘ ايٓؿط١ٝ ٗ عيٛرٜ ٘ إىًك١ ييىٓ٘

أزضثثٌ  يٝثث٘ ٜطثث دعٝ٘ ٗ أَثثس ٚيهٓثث٘       ٕ ايسضثثٍٛ  اؿارثثث١ ا٭ٍٚ: 

 يٝ٘ َس٠ ثا١ْٝ  ْ٘ بعح ايسضٍٛ أْ٘ َػػٍٛ بايىعاّ! ٚبيايٞ  ٜط ذب َ رزعًا ب

ٛٸف ا٫ض ذاب١، ٚيعٌ ذيو تهسز َس٠ ثايجث١ أٜكثًا، س٦ٓٝثرٺ رعثا     ؾ عًٌ باي ىعاّ ٚض

٘  عًٝث٘ ايسضثثٍٛ   ٘  :بكٛيث ٚايػسٜثثب ٗ َعاٜٚث١ ضثثؿاٖ ٘   ;٫(1) أغثثيع اهلل بىٓث
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

( )ٚز٣ٚ َطًِ ٗ ؾشٝش٘ ٗ ايًد ايجايح عٔ ابٔ عياع قاٍ: نٓثت أيعثب َثع ايؿثيٝإ ؾذثا٤      1)

ؾ ٛازٜت ضًـ باب، قاٍ: ؾذا٤ ؾشى ْٞ سى ٠ ٚقاٍ اذٖب ٚارع يٞ َعاٜٚث١،   زضٍٛ اهلل 

 .  504ف :ايىسا٥ـ (قاٍ ؾذ٦ت ؾكًت: ٖٛ ٜ نٌ ؾكاٍ: ٫ أغيع اهلل بىٓ٘

ٕٸ زضٍٛ اهلل   ٘ٹرٳعٳ) َٚٓٗا أ َٹ ٌٻ بٹى عٳا ٚٳاعٵ ٳ ٙٹ  َٵَس ٘ٹ ؾ دٳاؾ عٳ بٹ   ٔٳ ٜٳدٳٜٵ َٜٚٳ١  يٹٝٳْه ٴبٳ بٳٝٵ َٴعٳا ٍٳ  ،ا   :ؾ ك ا

٘ٴ ٘ٴ بٳْىٓٳ ًِ ٍٴ ي ا أ غٵيٳعٳ اي ٚٳٜٳُكٛ ٞٳ ي ا ٜٳػٵيٳعٴ  ٔٵ َ عٵٝٳا٤ٶ :ؾ يٳكٹ ٚٳي هٹ ّٳ غٹيٳعًا  َٳا أ تٵسٴُى ايِىعٳا ٘ٹ  ًِ  :عاز ا٭ْثٛاز  (ٚٳاي

 .209ف 33ز

 ْ٘ تعًٌ بىعاَ٘.أرعاٙ ٚ ٕ ايسضٍٛ أايسٚا١ٜ ٚأضك٘ َٓٗا  ٕ َطًِ سسٸفأايٛاٖس أقٍٛ: ٚ 
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     ٕ  ٕ ٜع كثثد بثث أَثثا  ْثث٘ ٫ ىًثثٛ  إإىًكثث١ عهثثظ َثثا ٜثثدع٢ َثثٔ ذنا٥ثث٘ ٚؾىٓ ثث٘، ؾ     

ْث٘   ًَو ؾإٕ نإ ٜع كد بْ٘ فسر  أٚ ٜع كد ب ،ْق َسضٌ َٔ قيٌ اهلل ايسضٍٛ 

زضٍٛ َٚع ذيو ٫ ٜطث ذٝب ٭َثسٙ بثاي٤ٞ َ ثرزعًا با٫ْػثػاٍ با٭نثٌ ؾٗثٛ َثٔ         

ْثث٘ فثثسر سثثانِ أأؾطثثل ايؿطثثام ٚأضثثؿ٘ ايطثثؿٗا٤ ٚ ٕ نثثإ ٫ ٜع كثثد بٓيٛتثث٘ ٜٚثثس٣  

ٕ َثٔ ايطثؿا١ٖ إىًكث١  ُٖثاٍ أٚاَثس إًثو بٗثرٙ ايىسٜكث١ ٚبٗثرٙ          إَٓ ؿس ًَٚو ؾث 

ْث٘    أاؿارث١ تهػـ عٔ عُل عيٛرٜ ٘ ييىٓث٘ س ث٢   ٕ ٖرٙ إٚع٢ً أٟ ؾ ;اؿذ١!

 يسر ا٫ْػػاٍ بػ٠ٛٗ بىٓ٘!.  ٜٗ ِ بإغكاب َجٌ ايسضٍٛ ا٭عِٛ

ٕ َعاٜٚث١ اض كثاف فُٛعث١      ثٚقثد ْكًٓاٖثا ٗ عثح لضثس       ثاؿارث١ ايجا١ْٝ:  

ْث٘ طعثاّ    ؾسأٚا ٗ َا٥دت٘ طعاًَا ؾسٜثدًا ٗ يىاؾ ث٘، ٕٚثا ضث يٛا َعاٜٚث١ عٓث٘ تثيذ  ب       

ْ٘ قد ُأعٹدٸ َٔ أكاخ عػس٠ ل٫ف  ٫ ٜٛدد ي٘ ْٛرل ع٢ً َٛا٥د إًٛى! ٚقاٍ: ْارز 

عؿثثؿٛز! ٚتؿثثٛزٚا إيثثايؼ ايثثه نثثإ ٜؿثثسؾٗا َعاٜٚثث١ َثثٔ بٝثثت َثثاٍ إطثثًٌُ      

ٚايٝ ثثا٢َ ٚايؿكثثسا٤ ٚا٭زاَثثٌ ٚايي٪ضثثا٤، عًثث٢ َا٥دتثث٘ ايثثه ناْثثت ٖثثرٙ ايعؿثثٝد٠  

َىيخث٘؟ ٚنثِ ؾثٝارًا نثإ      سد٣ َا ت صٜٔ ب٘ إا٥ثد٠! ؾهثِ طياضثًا نثإ قثد قثِ       

 ٜؿٝد ي٘؟ ٚنِ ٚنِ ٚنِ!

 اإلؽهاٍ ع٢ً َضدع١ٝ األري١ بتعاصضٗا ٚاختالف فُٗٗا

ْ٘ قثد ٜعثذلض عًث٢ َسدعٝث١      ٚعٛرًا  ٍ َسدع١ٝ اٯٜات ٚايسٚاٜات ْكٍٛ: 

اٯٜثثات ٚايسٚاٜثثات بٛدثثٛر اي عثثازض ٗ بعثثض ايسٚاٜثثات، ٚاي ػثثاب٘ ٗ بعثثض        

 !ٜٔ س ٢ يًسٚا١ٜ ايٛاسد٠اٯٜات، بٌ ٚاـى  ٗ  ؾٗاّ اي ٗد

 ادتٛاب: اذتذر ايٓٛع١ٝ ال تغكط عٔ اذتذ١ٝ بشيو

٘  إٚاؾٛاب عٔ ذيثو ٚاقث ; ؾث    عثٔ   ث  ٗ بٓثا٤ ايعكث٤٬   ث  ٕ اؿذثر ٫ تطثك

اؿذ١ٝ يٛدٛر اس ُاٍ اـى  ٗ ؾِٗ اي ٗدٜٔ شلا أٚ ي عازض بعض تًثو اؿذثر   
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ٕ ضثدل ايجكث١ سذث١    أ َع بعكٗا اٯضس أسٝاًْا أٚ يٛدٛر َ ػثابٗات ؾٝٗثا; أ٫ تثس٣   

ٕ ايجك١ قد ٜهرب،  ذ يٝظ ٖٛ َعؿّٛ، ٚقد ٜٴخى ، أيد٣ ناؾ١ عك٤٬ ايعا  َع 

ٚيهٓ٘ ٫ ٜطك٘ عٔ اؿذ١ٝ بريو  ٫ يٛ قاّ ريٌٝ ع٢ً ايعهثظ ٗ َثٛزر ضثاف؟    

 ٚنريو ساٍ سذ١ٝ ايي١ٓٝ ٚايٛٛاٖس  ٍ غرل ذيو.

 عثازض  ٕ اؿذٝث١ ت عثاٜؼ َثع اس ُثاٍ اـث٬ف َٚثع ؼكثل اي        ٚاؿاؾٌ: 

يٛ ثيثت تعازقثُٗا ٚ  ٜهثٔ ٖٓثاى     ث ٕ إ عازقٌ  أأسٝاًْا بٌ بعكٗا، غا١ٜ ا٭َس 

أٚ ٜث خرل بُٝٓٗثا    ثنُا ٖٛ إٓؿثٛز    ثٜ خرل بُٝٓٗا ن ؾٌ أٚيٞ   ث  ْع ر٫يٞ بُٝٓٗا

نُثا عًٝث٘    ثضياز ٚ ٕ نإ ا٭ؾٌ ا٭ٚيٞ ضكٛطٗا عٔ اؿذ١ٝ  ن ؾٌ ثاْٟٛ ٗ ا٭

ٛ     ثإػثٗٛز      ٜهثٔ ٭سثدُٖا َثسد ; ٚذيثو ْٛثسًا يسٚاٜثات        ٖٚثرا  ِثا ٜهثٕٛ يث

سطثثب َثثا قايثث٘ ايػثثٝخ  (1)ايذلدثثٝ  ثثثِ اي خثثٝرل بثثٌ اـثثدلٜٔ إ عازقثثٌ، إ ثثٛاتس٠

 . ا٫ْؿازٟ

 َكاص١ْ بني ايضدٛع يألطبا٤ ٚايضدٛع يًفكٝ٘

ٕ اد ٗار إٔ ايٛٛاٖس سذ١ ٚع٢ً إٔ بٓا٤ ايعك٤٬ ع٢ً  ٚبعياز٠ أضس٣: 

ٚيثرا ػثدِٖ ٜٛديثٕٛ ايسدثٛع  ٍ ا٭طيثا٤ َثج٬ً        اي ٗدٜٔ إ خؿؿٌ سذ١،

ٛٸشٕٚ ايعدٍٚ عٔ ا٭طيا٤ ب دلٜس  ِْٗ نجرلًا َا ىى ٕٚ أٚ ٜ ٓاقكٕٛ، بٌ أ٫ٚ ه

ٜٴًصَٓا ايعكٌ ٚايعك٤٬ بايسدٛع  يِٝٗ  ٫ ؾُٝا يثٛ عًُٓثا ضىث ِٖ، ٚايطثسٸ ٖثٛ      

 فُٛع أَسٜٔ:

ناغـ ْٛعٞ  ث  ٤َِٚٓٗ ا٭طيا٤ َِٚٓٗ ايؿكٗاث ٕ زأٟ إ خؿؿٌ   ا٭ٍٚ: 

ْثث٘ ٜػًثثب َعثث٘ ايٛثثٔ باٱؾثثاب١ ٖٚثثٛ ٜ عثثاٜؼ َثثع اس ُثثاٍ اـثث٬ف   أعثثٔ ايٛاقثثع ٚ

 ؾا٭ضر ب٘ تسدٝ  يًساد  ٚتسن٘ تسدٝ  يًُسدٛح.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 يسٚاٜات اي خٝرل.( ؾؿ١ 1)



 91    قل كل يعؿل عذ صاكؾتـه
 

 بزٌٜ ايضدٛع يًُذتٗز ٖٛ حتهِٝ صأٟ غري املتدصِّص

ٕ اييثثدٌٜ عثثٔ ايسدثثٛع  ٍ إ خؿثثـ ٖثثٛ ؼهثثِٝ لزا٤ ايعثثٛاّ ٗ   ايجثثاْٞ: 

ٕ  ٚغرل ذيو ٌٖٚ ٜعكٌ قيٍٛ ذيو؟ أٟ ٌٖ ٜكيٌ عاقٌ ب ايىب ٚايؿك٘ ٚاشلٓدض١

ْذلى ايسدٛع يٮطيا٤ ٭ِْٗ ىى ٕٚ ٜٚ ٓاقكٕٛ ْٚسدع بعد ذيو ٗ ناؾث١ إطثا٥ٌ   

ايىي١ٝ يًيكاٍ ٚايعىاز ٚاؿ٬م ٚضا٥س َثٔ ٫ اض ؿثاف شلثِ بايىثب؟ أٚ ًْثصَِٗ      

ُٴٛقٹع ٗ أغد ايعطس ٚاؿسز، ع٢ً  ٘ أبا٫س ٝاٙ ٖٚٛ ايث فٗٛيث١ ٗ   ٕ ٚدٗ٘ ٚنٝؿٝ ث

 نجرل َٔ ا٭سٝإ.

ٕ نٌ َجكـ تىسح عًٝ٘ غثي١ٗ تٓثاقض إ خؿؿثٌ أٚ ضىث ِٖ     أب ٝٚايعذ

ٚايًذث٤ٛ  ٍ   ث  عثٔ ا٭طيثا٤ ٚاةثاٌَ ٚإٗٓدضثٌ.. اخل    ث ٜثسؾض اٱعثساض عثِٓٗ     

ايعٛاّ ٚإػعٛذٜٔ، ٚيهٓ٘ عٓدَا ٜؿٌ ا٭َثس  ٍ اي ؿطثرل أٚ عًثِ ايهًثِ أٚ عًثِ      

بعكِٗ ٜىايب بإيػا٤ َسدع١ٝ اي ٗدٜٔ ٭ِْٗ ىى ٕٚ ا٭ؾٍٛ أٚ عًِ ايؿك٘ تس٣ 

ٕ وث هِ  إٔ اؿل نثٌ اؿثل يهثٌ أسثد ٗ     أأسٝاًْا ٜٚ ٓاقكٕٛ!! ٚيٝظ َط ٓدٙ  ٫ 

ٕ إطث ي١ عًُٝث١ ٚيٝطثت َثٔ را٥ثس٠      أ ٍ عكً٘ ٗ ايؿكث٘ ٚايهث٬ّ ٚغثرل ذيثو! َثع      

عكث٬ً ٖثٛ   إط ك٬ت ايعك١ًٝ، ٚذيو نطا٥س ايعًّٛ اٱْطثا١ْٝ، سٝثح إسدثع ؾٝٗثا     

ْث٘ ٫ ٜٓثاٍ إطثا٥ٌ ايعًُٝث١ براتث٘ بثٌ عثدل        إإ خؿـ ٚيٝظ إسدع ايعكٌ ْؿطث٘ ؾ 

 أرٚات اؿؿٍٛ ع٢ً ايعًِ.

ْعِ يٛ تسى ذيو إجكـ أعُاي٘ ٚاْػػٌ بايدزاض١ اؿٛش١ٜٚ ٚأؾي  ف ٗثدًا  

ٗ ايؿك٘ أٚ غثرلٙ ؾًث٘ س٦ٓٝثرٺ ا٫د ٗثار ٗ ايؿكث٘ نطثا٥س اي ٗثدٜٔ، ٚيهثٔ ايػسٜثب          

اييٕٛ بؿ   باب ا٫د ٗار شلثِ ٖٚثِ غثرل ف ٗثدٜٔ! ٜٚىثاييٕٛ بثا٫عذلاف       ِْٗ ٜىأ

 ِْٗ غرل َ خؿؿٌ!أعكِٗ ٗ ا٫د ٗار ٗ ناؾ١ َطا٥ٌ ايدٜٔ َع 

ٚنًُ ٓثثا ٚاقثثش١  ذ ْكثثٍٛ: بثثاب ا٫د ٗثثار يًثثدضٍٛ  يٝثث٘ َؿ ثثٛح، نيثثاب   



ر الػفُم عن الشاكؾة فؾقس حجة!  90  إذا تلثَّ
ايىثثب، ٚعًٝثث٘: ؾًٝ ؿثثسؽ َثثٔ ٜػثثا٤ يدزاضثث١ ايىثثب أٚ ايؿكثث٘ ٚأرزع ٚيٝىثثايع        

ٕ ه ٗد ٗ ايؿكث٘ نُثا يث٘    أ٢ ٜؿٌ  ٍ َسس١ً ا٫د ٗار ثِ بعد ذيو ي٘ ٚيٝشكل س 

ٕ ٫ ٜثدزع ثثِ ٜىايثب    أ ِثا اٱغثهاٍ نثٌ اٱغثهاٍ      ;ٕ ه ٗد ٗ ايىب ٚغثرلٙ أ

 ٫د ٗار ٚا٫ض ٓياٙ ٗ نٌ َط ي١!َٓش٘ اؿل ٗ ا

ُِ عٔ ايؾان١ً فًٝػ   سذ١!إسا تأثَّض ايفٗ

ٍ  أْ٘ ّهٓٓا  ثِ  ٕ إثسار   ٗ  طثاز أٚضثع ْكثٍٛ:     ٕ ْعسض إطث ي١ ٚاٱغثها

 َٔ ُن ًَ َُِِِ ٗ قٛي٘ تعاٍ:  َيْػ َِ ُن ََعَ َكل ًَ  ذا نإ ٖٛ ا٭عثِ َثٔ    قُْن ُُكٌّ َيْػ

ٕ نًٍثا ٜؿٗثِ عًث٢ غثانً ٘، ؾهٝثـ      أؾٝهثٕٛ إثسار أٜكثًا     ثنُا قٜٛٓاٙ ضثابكًا    ثٜؿِٗ 

 طٝكٌٝ؟تهٕٛ أؾٗاّ اي ٗدٜٔ سذ١؟ ٚأ٫ ٜٓ ر ذيو َا ٜرٖب  يٝ٘ اشلسَٓٝٛ

 األدٛب١

ٚقثثد أديٓثثا عثثٔ ذيثثو بٛدثثٛٙ عدٜثثد٠ ٗ ن ثثاب )ْكثثد اشلسَٓٝٛطٝكٝثثا( ٚنثثإ َثثٔ     

ٕ ت ثرل ايػان١ً يٝظ بٓشٛ ايعًث١ اي اَث١ بثٌ    إٔ أؾٗاّ اي ٗدٜٔ نٛاغـ ْٛع١ٝ، ٚأايٛدٛٙ 

ْ٘ َع ذيثو ؾكثد قثسز اهلل تعثاٍ َسدعٝثات َٚثٛاشٜٔ َٚكثاٜٝظ بٗثا         أٚ ،ٖٛ بٓشٛ إك كٞ

 د٣ ض١َ٬ اي ؿهرل ٚت ثسٙ عٔ ايػان١ً أٚ اةٝ٘ ٚغرلُٖا ٚعدَ٘.  ٕ ْه ػـ َأّهٓٓا 

 ٚ يٝهِ َك ىؿًا َٔ بعض أِٖ َا ٚزر ٗ ايه اب: 

 يتُٝٝظ اذتل َٔ ايباطٌ ٶال َعٝاص َٛضٛعٝا)

إعٓثث٢ اـثثاَظ َثثٔ َعثثاْٞ ايٓطثثي١ٝ: إٔ ٜثثسار أْثث٘ سٝثثح ٫ ٜٛدثثد َعٝثثاز        

عثثٔ ايكثثٍٛ بثث ٕ نثثٌ    َٛقثثٛعٞ، ي ُٝٝثثص اؿثثل َثثٔ ايياطثثٌ، ؾإْثث٘ ٫ قثثٝـ يٓثثا   

 .(1)(ؾٛاب)ٖٚٞ  (سل)ع٢ً تعانطٗا ٚتٓاقكٗا ٖٞ  (إعازف)ٚ (ا٭ؾٗاّ)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

( ٚايؿٝػ١ ا٭نجس تٛاقعًا شلرٙ ايٓٛسٜث١ ٖثٞ: )سٝثح ٫ ٜٛدثد َعٝثاز... يثرا ؾإْٓثا ٫ ْعثسف اؿثل          1)

ب ؿٓٝثد ذيثو،   ٚايياطٌ َٔ إعثازف ٚايعًثّٛ ٚإع كثدات( ٚضث  هؿٌ ا٭دٛبث١: ب، ز، ر، ٚ،      

 نُا تٛدد أدٛب١ أضس٣ ٗ َىاٟٚ ايه اب.
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 املعٝاص املٛضٛعٞ يًتُٝٝظ بني اذتل ٚايباطٌ

 ّٚهٔ إٔ تٓاقؼ ٖرٙ إدزض١ َٔ َدازع ايٓٛس١ٜ ايٓطي١ٝ، باٯتٞ:

أ ث  ْ٘ ضً٘ بٌ )عا  ايجيٛت( ٚ)عا  اٱثيات(، ؾٗثٛ نكٛيثو: سٝثح ٫     

ز َٛقٛعًٝا( ي ُٝٝص ايعارٍ َٔ ايٛا ، أٚ ايىٌٜٛ َٔ ايكؿرل، أٚ اؿًٛ َثٔ  )َعٝا

اؿثثاَض، أٚ ايًٝثثٌ َثثٔ ايٓٗثثاز، أٚ ايعًثثِ َثثٔ اؾٗثثٌ; ؾايهثثٌ  ذٕ )عثثدٍٚ(         

 ٚ)عًُا٤(!! ٚنٌ غ٤ٞ  ذٕ )طٌٜٛ( ٚ)سًٛ( أٚ )ْٗاز(!!

ٚبعياز٠ أضس٣: )اؿلٴ سلٷ ثيٛتًا( ٚ)اؿكٝك١ ٖٞ ٖٞ، ٚع٢ً َا ٖٞ عًٝث٘،  

اقع ْٚؿظ ا٭َس( ٖٚرا ٖا ٫ ٜ يدٍ أٚ ٜ ػرل ٗ عثا  )ايٛدثٛر ايعثٝين( ٚيثٛ     ٗ ايٛ

 ؾسض أْٓا ؾكدْا )اي ُٝٝص( ٚ)َعاٜرلٙ( ٗ عا  )ايٛدٛر ايرٖين(.

 ٌ إٔ ٫ ٜٛدثد َعٝثاز َٛقثٛعٞ يً ُٝٝثص بثٌ اؿثل ٚايياطثٌ;         (1)ب ث  ْ٘ ٫ ٜعك

رل َٛقثٛع١ٝ  ٍ  ؾإٕ ايهٕٛ نً٘ قثد بٴثينٳ عًث٢ ٚدثٛر سكثا٥ل َثٔ دٗث١ ٚٚدثٛر َعثاٜ         

دٛازٖثثا َثثٔ دٗثث١ أضثثس٣، ؾهٝثثـ ٜؿ كثثد ضؿثثٛف )اؿثثل ٚايياطثثٌ( أٚ ايؿثثدم        

ٚايهرب )إعٝاز إٛقٛعٞ(؟ ٖٚرا َا ٜػٗد ب٘ َثٓٗر )ايدلٖثإ ايؿسقثٞ( ٚ)ايدلٖثإ     

ا٫ض ٓياطٞ( ٚ)ا٫ض كسا٤ إعًٌ( سٝثح ٜػثٗد اي  يثع، بٛدثٛر )إثٛاشٜٔ يهثٌ غث٤ٞ(        

 اشررْا أري١ ٚغٛاٖد ٚاشررْا اق ٓاعًا، َٚٔ ذيو: ٚنًُا اشررْا ت يعًا ٚرق١ ٚعُكًا،

 املضدعٝات ٚاملكاٜٝػ ايته١ٜٝٓٛ ٚايع١ًُٝ ٚايفهض١ٜ

)إٝصإ( يٮدساّ ٚا٭ثكثاٍ، ؾإْث٘ ٖثٛ إكٝثاع إٛقثٛعٞ، عًث٢ اضث ٬ف        

أؾٓاؾ٘: بٌ َا ٜٛشٕ ب٘ )ايرٖب( ؾٝشدر يثو س ث٢ ٚشٕ إجاقٝثٌ ٚايػساَثات، أٚ     

عُث١(، ؾٝعىٝثو ايثٛشٕ با٭زطثاٍ ٚايهًٝثٛات، أٚ َثا       َا تٛشٕ بث٘ )ايؿٛانث٘ ٚا٭ط  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

بايٓٛس ؿه١ُ اييازٟ دٌ ٚع٬ ؾك٘، س ٢ ٜعذلض ب ٕ ٖثرا ٜٓؿثع إث٪ٌَٓ بٛدثٛرٙ ٚسهُ ث٘       ( 1٫)

 ؾك٘، بٌ بايٓٛس ي٬ض كسا٤ إعًٌ ٚايدلٖإ ا٫ض ٓياطٞ ٚغرلُٖا نُا ٗ إً أٜكًا. 
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ٚذيثو عًث٢    ;تٛشٕ ب٘ )ا٭سذاز ايهثيرل٠(، ؾ شثدر يثو ايثٛشٕ با٭طٓثإ ٖٚهثرا      

 اض ٬ف أغهاٍ إٝصإ َٔ ذٟ ايهؿ ٌ ٚايكيإ  ٍ ضا٥س أْٛاع٘.

)إٝثثثصإ( يًُٛاقٝثثثت ٚا٫زتؿاعثثثات ٚاؾػساؾٝثثثا، ٚذيثثثو نا٫ضثثثىس٫ب،  

 سن ٗا ٬ٚٚشلا ٚغرل ذيو، ٚايٓذّٛ.ٚايدلٚز ٚايػُظ ٚا٭زض ع

 )إٝصإ( يًدٚا٥س ٚايكطٞ، ٚذيو نث)ايؿسداز( ٚغرلٙ.

 )إٝصإ( يٮعُد٠، نث)ايػاقٍٛ(.

 )إٝصإ( يًخىٛٙ، نث)إطىس٠(.

 )إٝصإ( يًػعس، نث)ايعسٚض(.

 )إٝصإ( يًؿهس، نث)إٓىل(.

 ٖٚهرا ٖا ٫ ٜعد ٚوؿ٢، َٔ إٛاشٜٔ ا٭ضس٣ اؿدٜج١:

 ؾث)إٝصإ( يكٝاع ذبربات ايؿٛت ٚق٠ٛ ايصيصي١ ٖٛ َكٝاع )زىذل(.

 . ٚ٭َٛاز ايٓٛز ٖٛ )ايؿٛتٕٛ(

ٚإكاٜٝظ اؿدٜج١ إٛدٛر٠ بايؿعثٌ أٚ ايثه ضث خذلع ي شدٜثد     ٚنرا إٛاشٜٔ 

 سذِ ايه ١ً، أٚ رزد١ ايكػ٘ ٚاؿساز٠، أٚ ك ًـ أْٛاع إار٠ ٚايىاق١.

 ١ـٚنشيو املٛاطٜٔ ايػٝبٝ

ٌَ اهْقِْصَػ حِلَِْْم اهْقِيلَيف ِ ا: )َٛاشٜٔ ّٜٛ ايكٝا١َ( َٚٚٓٗ ْازِي ًَ ْ  (1)َوٍََغُع ال

ٍ     َٚٔ أٚٗسٖا:  ، كاطيثًا أَثرل إث٪ٌَٓ عًٝث٘     (2)ايطث٬ّ عًٝثو ٜثا َٝثصإ ا٭عُثا

ض٬ّ اهلل ٥٬َٚه ٘ ٚإسضًٌ، ؾإْ٘ َٝصإ ا٭عُاٍ َٚٝصإ ايهؿس ٚايٓؿام ٚاٱّإ 

 .)(3) نُا ؾسح بريو زضٍٛ اهلل
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .47ا٭ْيٝا٤: ( ضٛز٠ 1)

 .1ح 287إىًك١ ايه ٫ ؽ ـ بٛقت َٔ ا٭ٚقات، ف باب شٜازات٘  97ز ا٭ْٛاز:( عاز 2)

 ب ؿسف. 142ث  140َٝٓٛطٝكا ْٚطي١ٝ اؿكٝك١ ٚإعسؾ١: ف( ْكد اشلس3)
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 َضدعٝات يف عامل ايتهٜٛٔ ٚايتؾضٜع، يتصشٝح األخطا٤

ٖٚٓايثثو َسدعٝثثات نثثجرل٠ ٗ عثثا  اي هثثٜٛٔ ٚاي ػثثسٜع ٚٗ عثثا  اٱراز٠      

ٚايطٝاضثث١ ٚا٫ق ؿثثار ٚغرلٖثثا،  قثثاؾ١  ٍ إسدعٝثثات ٗ عثثا  ا٫د ٗثثار ٚايؿٗثثِ 

 ٚا٫ض ٓياٙ، َٚٔ تًو إسدعٝات:

 ايٓكط١

ًا بدٕٚ ْكاٙ ٚنإ ايهجرل َٔ ايٓاع ٜكثع ٗ اـىث  أٚ   ؾكد نإ اـ٘ ايهٛٗ قدّ

ٕ دا٤ت ايٓكى١ نُسدع١ٝ عًُٝث١ ي ُٝٝثص   أٗ ايعٳٓٳت ٫ن ػاف ايؿشٝ  َٔ اـى ،  ٍ 

ْٗثا سٳثدٸ )سثد    أايهًُات ؾُج٬ً ن١ًُ )سثد( ؾإْٗثا عًث٢ َثٓٗر سثرف ايٓكثاٙ ٫ ٜعًثِ        

ٕ( ثثِ دثا٤ت   ايػ٤ٞ طسؾث٘( أٚ ٖثٞ ضثد )اـثد َثٔ ايٛدث٘( أٚ ٖثٞ دٳثد )دثد اٱْطثا          

ُٸ١ً  ذ  ٕ )دثد( عًث٢ َثٓٗر سثرف اؿسنثات ٫       اؿسنات ٚاي ػه٬ٝت نُسدع١ٝ َه

َثس بثاؾٛر   أْٗا بهطس اؾِٝ )دٹدٸ( أٟ نٔ دارًا ٗ رزضو َثج٬ً أٚ بكثُ٘ )دٴثدٵ(    أٜعًِ 

ٚايهثثسّ أٚ )دٳثثدٻ( بؿ شٗثثا أٟ دثثدٻ ٗ إطثثرل َثثج٬ً، ٖٚهثثرا سثثاٍ أَجثثاٍ ديثثاز ٚض ثثاز   

 ٚبسز ٚتسح  ٍ َا ٫ وؿ٢ َٔ ايهًُات. ْٚؿس ْٚكس ٚبؿس ٚبسح

 االختصاصات

ٕ نجرلًا َٔ إىايب أٚ إطا٥ٌ أٚ ايعًثّٛ تُٓشثٞ َثٔ ذٖثٔ اٱْطثإ،  ٫      إؾ

ـ     أ ٚيثريو   ;ٕ اض ؿازٖا ٜؿً  َسدع١ٝ ضث١ًٗ يًثرٖٔ يٝطث خسدٗا َثٔ ا٭زغثٝ

 أَج١ً نجرل٠ ٗ نٌ ايعًّٛ.

 اطرّسج نهعًرة

أؾعثاٍ ايعُثس٠ ثثِ اؿثر       ايعِٛٝى ؿس ايػٝخ اييٗا٥ٞ  ففي عهـى انفقـه:  

 ٗ أٚا٥ٌ سسٚؾٗا ٖهرا: 
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 )أطسٸضت( يًعُثس٠ ادعثٌ ْٗثر   

 

 (1))أٚٚ  زم٘ زضٸىس َثس( ؿثر   

 ٚايعُس٠:  سساّ، طٛاف، زنع ا ايىٛاف، ايطعٞ، ٚاي كؿرل. 

ٚاؿر:  سساّ، ٚقٛف بعسؾث١، ٚقثٛف بإػثعس،  ؾاقث١  ٍ َٓث٢، زَثٞ،       

ايٓطا٤، زنع اٙ، َيٝت ٢َٓ، ٚزَٞ  مس، سًل، طٛاف، زنع اٙ، ضعٞ، طٛاف

 اؾُس٠ ٗ أٜاّ اي ػسٜل.

 قاعذة )قفِ إيض(

( ٖٚثثثٞ اضثثثذلع عًُثثثا٤ اٱراز٠ قاعثثثد٠ أزلٖٛثثثا )  و: عهـــى اإلدارة:

 اض ؿاز يًهًُات اٱلًٝص١ٜ ا٭زبع إعسٚؾ١:  

 .ٚايك٠ٛ: عٓاؾس ايك٠ٛ ٗ إػسٚع 

 .ايكعـ: ْكاٙ ايكعـ ٗ إػسٚع 

 . ايؿسف: ٖٚٞ ايه ّهٔ إٔ ت تٞ َٔ ضازز إػسٚع

 . ٚاي ٗدٜدات:

ٛٸي ٗا يًعسب١ٝ ٚأقؿت شلثا ضاَطثًا ٖاَثًا    أٚقد قُتٴ ب ىٜٛس ايكاعد٠ بعد  ٕ س

ٕ نثٌ  أ َثض( ٚايًىٝثـ ٗ ٖثرا ا٫ض ٝثاز      ثٚأضاضًٝا ؾؿازت ايكاعثد٠ ٖثٞ )قٹثـ     

ٕ اؿثسٚف اـُطث١ ت ػثهٌ َٓٗثا     إَؿ اسٝث١ ؾث  ْث٘ ٜسَثص  ٍ نًُث١    أسسف  قثاؾ١  ٍ  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ٕٸ        ( ْطيت ٖرٙ ايكاعد٠  ٍ ايػٝخ اييٗا٥ٞ 1) ، سٝح ُجٸثٌ اؿثسٚف أعُثاٍ ايعُثس٠ ٚاؿثرٸ ، ؾثإ

ـ   يٲسثثساّ، ٚايىثثا٤ يًىثثٛاف، ٚايثثسا٤ يثثسنعه    ؾثثدز اييٝثثت ٜػثثرل  ٍ أعُثثاٍ ايعُثثس٠: ؾثثا٭ي

ٕٸ عذص اييٝثت ٜػثرل  ٍ أعُثاٍ اؿثر: ؾثا٭يـ       ايىٛاف، ٚايطٌ يًطعٞ، ٚاي ا٤ يً كؿرل. نُا أ

ي٬سساّ، ٚايٛاٚ يًٛقٛف بعسؾ١، ٚايٛاٚ ا٫ُضس٣ يًٛقٛف بإػعس، ٚا٭يـ يٲؾاق١ َٔ إػثعس  

ٚاؿثثا٤ يًشًثثل، ٚايىثثا٤ ا٫ٍُٚ يىثثٛاف   ٍ َٓثث٢، ٚايثثسا٤ يسَثثٞ ْثثس٠ ايعكيثث١، ٚايٓثثٕٛ يًٓشثثس،

اؿرٸ، ٚايسا٤ يسنع ٝ٘، ٚايطٌ يًطعٞ، ٚايىا٤ ايجاْٝث١ يىثٛاف ايٓطثا٤، ٚايثسا٤ يسنع ٝث٘، ٚإثِٝ       

 يًُيٝت ٢َٓ، ٚايسا٤ ا٫ُضس٣ يسَٞ اؾُاز ايج٬خ.  
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نًُ إ َؿٝدتإ ٗ سد ذاتُٗا ُٖا )قٹـ( ٚ) َض( عهظ ا٫ض ؿثاز اٱلًٝثصٟ.   

 ٚتٛقٝ  ذيو:

 إ ايكاف: تػرل  ٍ ْكاٙ ايك٠ٛ.

 ٚايؿا٤: تػرل  ٍ ايؿسف.

 ٚإِٝ: تػرل  ٍ إخاطس.

 ٚايكار: تػرل  ٍ ْكاٙ ايكعـ.

ٖا ؾٗٞ تػرل  ٍ  راز٠ ٖرٙ ايع١ًُٝ نًثٗا أٚ  َا ا٭يـ ايٛضى٢ ايه أقؿٓاأٚ

    ٕ  ;ا٫تكإ ٗ اٱراز٠ أٚ  راز٠ ايٛقت أٚ ا٫تثصإ أٚ ا٫ع يثاز أٚ ا٫ع ثداٍ أٚ اٱّثا

 .ٚايكا١ُ٥ َؿ ٛس١..

ٕ ٜ خرٖا إس٤ َسدعثًا ي كٝثِٝ نثٌ َػثسٚع أٚ َ٪ضطث١      أٖٚرٙ اـُط١ هب 

٘ ٗ اؿثٛش٠ أٚ اؾاَعث١   أٚ ْػاٙ أٚ عٌُ ٜكّٛ ب٘، س ٢  َاَ ٘ يًُطذد أٚ تدزٜطث 

أٚ  رازت٘ يعا٥ً ٘ أٚ َُٓٛ ٘ أٚ سصب٘ أٚ سهَٛ ٘ أٚ س ٢ تكِٝٝ ذات٘: ؾُا ٖٞ ْكثاٙ  

قعؿ٘ ايػخؿ١ٝ )ناؾي ٚاؿطد أٚ نجس٠ ايٓطٝإ( َٚا ٖثٞ ْكثاٙ قٛتث٘ )نايثرنا٤     

ٕ اييعض قد ٜهٕٛ ذنٝثًا يهثٔ ذانستث٘ قثعٝؿ١، ٚايثيعض عًث٢       إؾ ،ٚايهسّ ؾسقًا(

١ٛ ق١ٜٛ ٚيهٓ٘ غرل ذنٞ، ؾهٝـ ٜط جُس ْكاٙ قٛت٘ يٝطد بٗثا  ايعهظ ٜهٕٛ ذا ساؾ

ثػسات ْكاٙ قعؿ٘؟ َٚا ٖٞ ايؿسف ايه تٓ ٛسٙ: ن ٕ ٜؿي  ف ٗثدًا أٚ طيٝيثًا أٚ   

َدٜسًا ْادشًا، َٚا ٖٞ إخاطس ايه قد تعذلض طسٜكث٘ نشاضثد أٚ ساقثد أٚ ٚاُؽ    

 أٚ داسدٺ أٚ ضًىإ ًّٚٛ أٚ عدٚ غػّٛ.

٠ ٖرٙ ايع١ًُٝ بدق١ ٚ سهثاّ عٝثح ٜثٛاشٕ بٝٓٗثا بإتكثإ      ٕ إِٗ ددًا  راز ثِ 

يٝخثثسز َخسدثثات ت ٓاضثثب َثثع َثثصز فُثثٛع تًثثو ايعٛاَثثٌ ا٭زبعثث١ س ثث٢ تهثثٕٛ  

 ايجُس٠ ايط١ًُٝ ٱراز٠ ايع١ًُٝ نًٗا بٓذاح.
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ٕ اؿثثسٚف اـُطثث١ تػثثهٌ نًُثث ٌ َؿٝثثدتٌ  ذ تعثثين  إْثث٘ نُثثا ضثثيل ؾثث ثثثِ 

و َٚػثسٚعو ٚ لاشاتثو ْٚكثاٙ    ٕ ت ٛقـ بٌ ؾذل٠ ٚأضس٣ ي كِٝٝ ٚقثع أ)قٹـ( 

قعؿو ٚقٛتو ٚؾسؾو ٚإخاطس ايه ت ٗدرى، ثِ بعد اي  ٌَ ٚاي دبس ٚايث ؿهرل  

ايعُٝثثل ) َثثض( ٫ٚ تجيىٓٸثثو إخثثاطس أٚ ْكثثاٙ ايكثثعـ ٚا٭ٖاٜٚثثٌ، أٚ نثث٬ّ      

 ا٭ؾدقا٤ أٚ ٖذّٛ ا٭عدا٤!.

 ضٛابط االْصضاف األصٛيٞ

ٛٸز ا٭عثث٬ّ ايكثثٛاب٘ يًهثثجرل  و: عهـى األصــىل:  ؾثثٛي١ٝ، َثثٔ إطثثا٥ٌ ا٭طثث

ٖٚثرا َجثاٍ    ثٚإػٗٛز َٓٗا عح )اؿه١َٛ ٚايٛزٚر( ٚ)ايذلتٸب( ٚغرلٖثا، ٚأٜكثًا    

ْؿثساف  إ ا٫ْؿساف َثاراّ ٜعثٛر  ٍ أَثس ٚدثداْٞ ٖٚثٛ      إعح ا٫ْؿساف ؾ ثٖاّ  

ٕ عًُثا٤  أْ٘ ضٝٓطثد بثاب ايٓكثاؽ س٦ٓٝثرٺ،  ٫     إايهًٞ ٗ ذٖٓ٘  ٍ سؿ١ ضاؾ١، ؾ

غثثهاي١ٝ إعسؾٝثث١ ب كٝثثِٝ )ا٫ْؿثثساف( عثثدل )َٓاغثث٦٘(     ا٭ؾثثٍٛ ػثثاٚشٚا ٖثثرٙ اٱ  

 َٚٓاغ٦٘ ٖا ّهٔ قانُ ٗا:

ؾإذا نإ َٓػ٪ٙ نجس٠ ايٛدثٛر   ٜؿث  َٓػث٦ًا، ٚ ذا نثإ نجثس٠ ا٫ضث عُاٍ       

 ْطًا ذًٖٓٝا ضاؾًا باؿؿ١ اـاؾ١ نإ سذ١.أعٝح أٚدد 

ٛٸز عح إٓاغ٧ بإقاؾ١ َٓػ  لضس ثِ ط  ٕ إرلشا ايٓا٥ٝينأنُا  ٛٸزْاٖثا  ط

 ؾسادع. ،نُا ؾؿًٓاٙ ٗ عح ا٭ؾٍٛ ث (1)٫سكًا بإقاؾ١ ث٬خ َٓاغ٧ أضس٣

 ضٛابط األسالّ

ٕ ا٭س٬ّ يٝطت سذ١ أبثدًا   ٖٓايو َسدعٝات قدر٠، َج٬ً: و: األ الو: 

ؾثٍٛ ايثدٜٔ نُثا يٝطثت سذث١ أبثدًا ٗ عًثِ ايؿكثث٘ ٚٗ        أٗ عًثِ ايعكا٥ثد ٚغث٪ٕٚ    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

رل ذيثو ٖثا   ( ؾُج٬ً: قد ٜهٕٛ إٓػ  اي ػهٝو ٗ إا١ٖٝ، ٚقد ٜهٕٛ إٓػ  اي ػهٝو إؿٗثَٛٞ ٚغث  1)

 .ذنس بعكٗا اةكل ايٓا٥ٝين 



 98    قل كل يعؿل عذ صاكؾتـه

لثد ْيٝثًا ٫ٚ  َاَثًا ٜطث دٍ عًث٢ ٚسداْٝث١ اهلل        َعسؾ١ اي هايٝـ ايػثسع١ٝ، ٚيثرا    

   ّ ! نُثثا (1)بثثا٭س٬ّ! أٚ ٜطثث دٍ عًثث٢ ٚدثثٛب ايؿثث٠٬ أٚ سسَثث١ اـُثثس بثثا٭س٬

ْٗثا  إيٝطت ا٭س٬ّ سذ١ ٗ نػـ إٛقٛعات اـازد١ٝ نهػـ ايطثازم َثج٬ً ؾ  

ْٗا نخثي٘ عػثٛا٤ ؾهثجرلًا َثا ٜٴث ٸِٗ بٗثا إًٛثّٛ        أْٗا أؾابت أسٝاًْا  ٫ أٚ ٕ ؾسض 

َثازات َجثٌ اييٝٓث١ ايعاريث١     يدل٤ٟ، ؾًرا وسّ غسعًا ا٫ع ُار عًٝٗا  ِثا إع ُثد ا٭  ا

اؾاَعثث١ يًػثثسا٥٘، ٚقثثد ؾؿثثًٓا ذيثثو ٗ ن ثثابٞ )ؾكثث٘ ايثثس٣٩( ٖٚثثٛ رزاضثث١ ؾكٗٝثث١  

 ِ  ،ٚأؾثثٛي١ٝ ٗ عثثدّ سذٝثث١ ا٭سثث٬ّ عًثث٢ قثث٤ٛ ايه ثثاب ٚايطثث١ٓ ٚايعكثثٌ ٚايعًثث

 ٚ)َٓاغ٧ ايك٬ٍ َٚياعح ا٫مساف(.

 اص٠ عؾض٠ أؽداصَضدع١ٝ اعتؾ

قثسز ايػثازع ا٭قثدع ايهثجرل َثٔ إسدعٝثات        و: انقضايا االجخًاعيت وغريهـا: 

َ ذٳا أ زٳارٳ  :َسدع١ٝ اض ػثاز٠ عػثس٠ أغثخاف ؾكثد دثا٤ ٗ ايسٚاٜث١       ث:  َج٬ً ث  َٚٓٗا

ًْٝٳ َٵُس ؾ  ٌٳ ؾٹٞ أ  ٚٵ ٜٳدٵضٴ ٚٵ ٜٳيٹٝعٳ أ  ٟٳ أ  ٕٵ ٜٳػٵ ٳَس ِٵ أ  ٚٳٜٳأ سٳدٴُن ٘ٹ  ٘ٴيٵ ٳدٹ٨ٵ بٹايًِ  .طٵ  ْي

ٍٳ:  ٍٴ؟ ق ا ُٳا ٜٳُكٛ ًْتٴ ؾ  ٍٳ: ُق ٚٳن ثرٳا  ق ا ِٻ  َْسٞ ُأَزٜدٴ ن ثرٳا  ٗٴ ٍٴ ايًِ ٕٳ ضٳٝٵثسًا     ،ٜٳُكٛ ٕٵ ن ثا ؾ ثَإ

ٌَ ٚٳعٳادٹ ٚٳلضٹسٳتٹٞ  ٟٳ  ٚٳرٴْٵٝٳا ٘ٹ ؾ ٝٳطسسٵٙٴ يٹٞ  يٹٞ ؾٹٞ رٹٜٓٹٞ  ٚٳلدٹًٹ َٵَسٟ  ٕٳ غٳسٸًا ؾٹثٞ رٹٜٓٹثٞ    ،أ  ٕٵ ن ا ٚٳَ 

٘ٴ ٟٳ ؾ اؾٵَسْؾ ٘ٴ ْٳْؿطٹٞ ٚٳرٴْٵٝٳا ٚٳأ بٳ ٵ ٘ٴ  ٖٳ ٵ ٕٵ ن َس ٚٳَ  ّٵ يٹٞ عٳً ٢ زٴغٵدٹٟ     .عٳٓسٞ، زٳبس اعٵَص

ِٵ ٜٴؿٹثبٵ َ ِيثا           ٚٳ ي ث ِٵ ٜٳْكثدٹزٵ عٳً ث٢ عٳػٳثسٳ٠ٺ  ٕٵ ي ث ٌٳ ؾ ثَإ َٹٓٹ ُٴث٪ٵ ٔٳ اْي َٹ ِٻ ٜٳطٵ ٳػٹرلٴ عٳػٳسٳ٠ً  ثٴ

ِٵ ٜٴؿٹبٵ َ ِيا زٳ ٕٵ ي  َٔ ؾ َإ َٳسٻتٳٝٵ ُٵطٳ١ً  ُٵطٳ١ً ؾ ٝٳطٵ ٳػٹرلٴ ضٳ َٳثسٻاتٺ   ضٳ ُٵثظٳ  ُٳا ضٳ ٖٴ ًْٝٳطٵ ٳػٹسٵ َٔ ؾ  ٝٵ دٴً 

َٳسٻاتٺ ٙٴ عٳػٵسٳ  ًْٝٳطٵ ٳػٹسٵ ٚٳاسٹدًا ؾ  ِٵ ٜٴؿٹبٵ َ ِيا زٳدٴًًا  ٕٵ ي   .(2)ؾ َإ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ْث٘ سذث١   إضاؾ١ ٖٞ سذ١ ٚنرا تؿطرلٙ يٮس٬ّ ؾ  ٕ ز٣٩ إعؿّٛإٔ َٔ ايكٛاب٘ أ( ع٢ً 1)

 نريو، ٫ٚ غرل.

 .139( ؾ   ا٭بٛاب: ف2)
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 ؾاي طًطٌ ٖهرا: ارع اهلل تعاٍ أ٫ًٚ بىًب اـرل ٚؾٳسٵف ايػس، ثِ:

 اض ػس عػس٠ أغخاف عػس َسات.

 ٚاسد َِٓٗ َستٌ. ؾإٕ   ٜٛدد عػس٠ أغخاف ؾاض ػس ٔط١ نٌ 

 ٚ ٕ   ٜٛدد ٔط١ ؾاض ػس اثٌٓ نٌ ٚاسد ٔظ َسات. 

 ؾإٕ   ٜٛدد  ٫ ٚاسد ؾاض ػسٙ عػس َسات.

ٕ عػس٠ أغخاف َٔ عػس٠ أيٛإ ٚاػاٖثات أٚ ٗ عػثس    ٚايطسٸ ٗ ذيو: 

قسبٝث١  ٍ  سا٫ت ٚ ٕ ناْٛا َثٔ اػثاٙ ٚاسثد، تثٛزخ ايٛثٔ ايٓثٛعٞ ايعك٥٬ثٞ با٭       

عثٔ اـىث ، َثٔ اض ػثازت٘ َثس٠ ٚاسثد٠; ٚذيثو ٭ٕ نًٍثا َثِٓٗ          بعدٜث١  ايٛاقع ٚا٭

ايككثث١ٝ َثثٔ شاٜٚثث١ٺ ؾ  هاَثثٌ ايس٩ٜثث١ ب عثثدر شٚاٜثثا ايس٩ٜثث١ ؾٝشثثٝ٘  ثعثثار٠    ث٬ٜسثثٜ   

إط ػرل، عدل إػٛز٠ َعِٗ، بهٌ أٚ أنجس دٛاْب ٚشٚاٜا ايكك١ٝ َا ٫ ٜكثازٕ ٖثا   

   ٍ ٕ إايٛاسثثد ؾثث يثثٛ اض ػثثاز ٚاسثثدًا أٚ اثثثٌٓ، ثثثِ يثثٛ عثثدّ ايعػثثس٠ س ثث٢ ٚؾثثٌ  

ْٗا يٝطت ٗ فًظ ٚاسد ٚ ٫ يهإ أغثي٘  أاض ػاز٠ ايٛاسد عػس َسات، ٚايٛاٖس 

 بايًعب  ٫  ذا أعار اي ؿهرل نٌ َس٠ ٚتدبس ٗ ا٭َس َٔ ددٜد.

ؾٗرا ايكثاب٘ بدزداتث٘ إخ ًؿث١ قثاب٘ َسدعثٞ ناغثـ بايهػثـ ايٓثٛعٞ         

 إع دل ٚ ٕ   ٜهٔ قىعًٝا عٔ ا٭ؾكٌ ٚيٛ ايٓطق.

ٛٸزٚ زار اؽثاذ شٚدث١ َعٝٓث١ أٚ قثسز اٱقثداّ عًث٢       إٔ نثٌ غثخـ   أا يٛ ٚتؿ

ْثث٘ يثثٛ أػثثاز٠ ضاؾثث١ أٚ ت ضثثٝظ غثثسن١ ٗ َٓىكثث١ ضاؾثث١ أٚ غثثرل ذيثثو، تؿثثٛزٚا 

اق شِ ٗ ذيو ب٬ َػٛز٠ ؾهِ ناْت ض هٕٛ ْطي١ ا٭ضىا٤ ٚايؿذا٥ع؟ عهظ َثا  

 !يٛ اض ػاز فُٛعًا عػس َسات؟

ٛ  ٕ ٖٓاى زٚا١ٜ أضس٣ تكٍٛ: أٚبيايٞ    هثد َثٔ ٜط ػثرلٙ أبثدًا أٟ س ث٢       ْ٘ يث

 ْ٘ ع٢ً َك ك٢ ايكاعد٠.إغخؿًا ٚاسدًا ؾًٝؿهس عػس َسات، ٚع٢ً أٟ تكدٜس ؾ
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 َضدع١ٝ عًِ املٓطل

ٕ عًِ إٓىل ٜعدٸ قُا١ْ َٔ ٚقثٛع اٱْطثإ ٗ اـىث  ٗ    أنُا عهى ادلنطـ :  

ايثث ؿهرل َثثٔ سٝثثح ايعًثث١ ايؿثثٛز١ٜ، ؾ٬سثثٜ ا٭غثثهاٍ ا٭زبعثث١ ٚعهثثظ ايٓكثثٝض  

ْٗا ٫ تعىٝو قٛاب٘ ٕعسؾ١ اـى  َٔ ايؿشٝ  ٗ إؾ ،ط ٟٛ ٚإٛدٗات.. اخلٚإ

ْث٘ ٜيشثح عثٔ غثسٚٙ  ْ ادٗثا َثٔ سٝثح        إَار٠ ايكك١ٝ بٌ بعد ؾسقٗا ؾثشٝش١ ؾ 

 ايع١ً ايؿٛز١ٜ ٚغهٌ ا٭قٝط١.

 دع١ٝ عًِ ايطٛابط )املبَتهض(َض

ٚيهثٔ ٜٛدثثد ٖٓثاى عًثثِ لضثس   تؿثثٌ  يٝث٘ اييػثثس١ٜ س ثث٢      عهـى انضـىا: :  

، ٖٚثثٛ َثثا ازلٝٓثثاٙ عًثثِ ايكثثٛاب٘ ٚن يٓثثا عٓثث٘ ن ابثثًا َؿؿثث٬ً ؼثثت عٓثثٛإ       اٯٕ

)ايكٛاب٘ ٚايىسم ايه١ًٝ يكُإ اٱؾاب١ ٗ ا٭سهاّ ايعك١ًٝ( ٖٚرا ايعًثِ َهاْث٘   

ٕ نثجرلًا َثٔ ا٭ضىثا٤ ٚب يعٗثا     أغاغس دثدًا عًث٢ اَ ثدار اي ثازٜخ،  ذ َثٔ إعثسٚف       

، ٫ٚ ٜٛدثثد س ثث٢ اٯٕ عًثثِ إ ٓاقكثثات تٓػثث  َثثٔ اـىثث  ٗ َثثار٠ ايككثث١ٝ ْؿطثثٗا 

 َه ٛب ٜكع ايكٛاب٘ يريو.

 ٫ ٜكاٍ: عح ايؿٓاعات اـُظ تهؿٌ بريو؟

ْثث٘ ٜيشثثح عثثٔ  ْثث٘ عثح عثثٔ ايهًٝثثات ٫ اي ىيٝكثات أٟ   إ ذ ٜكثاٍ: نثث٬; ؾ 

ٛٸٕ؟ ٚعثثٔ قثثٛابىٗا  ايدلٖثثإ ٚإػايىثث١ ٚاؾثثدٍ ٚاـىابثث١ ٚايػثثعس ٚ ِٸ ت هثث ْٗثثا عثث

ٖرا ا٫ض د٫ٍ َػايى١ أٚ بسٖثإ؟ ٖثرا ٖثا    ٕ  ايه١ًٝ ايعا١َ، ٚيهٔ َٔ أٜٔ ْعًِ ب

   ٜيشج٘ إٓىل ٖٚٛ َٛقٛع عًِ ايكٛاب٘.

   ٜٚعثثثٛر ايؿكثثثٌ ٗ ان ػثثثاف ٖثثثرا ايعًثثثِ  ٍ اهلل تعثثثاٍ ٚ ٍ أٖثثثٌ اييٝثثثت   

ٕ اٖ ثد٣ يًُؿ ثاح  يٝث٘    أأ٫ًٚ ٚأضرلًا، ٚيٝظ يًعيد ايؿكثرل رٚز  ٫    ا٭طٗاز
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ٕٛ بثايٓٛس ؿهُث١ اهلل تعثاٍ قثٛاب٘ ٗ     ٕ تهأْ٘ ٫ بد أٚإؿ اح ٖٛ: داٍ باـاطس 

عا  ايجيٛت، يهٔ َا ايطيٌٝ  يٝٗا ٗ عا  اٱثيثات؟ ايطثيٌٝ ايٛسٝثد ٖثٛ ايه ثب      

ايطُا١ٜٚ ٚإ ؿ١ً بايٛسٞ، يريو تدبست ط٬ًٜٛ ٗ ايكسلٕ ايهسِٜ ْٚٗثر ايي٬غث١   

فُٛع١ َٔ ايكٛاب٘ يكثُإ اٱؾثاب١ َثٔ سٝثح      ث  بعد اي دبس ث  ٚغرلُٖا ٫ن ػـ

١ إار١ٜ، ٫ٚ ارعٞ ايهُاٍ ٫ٚ اٱساطث١ ٫ٚ اٱؾثاب١ إىًكث١ بثٌ ٖثٞ قاٚيث١       ايعً

ْثين ن يثت   أأْين اض ؿسغت ؾٝٗا ايٛضع ٚهلل اؿُد، ٚزغِ أأٍٚ َٔ ْٛعٗا، ع٢ً 

 ٌ ْثثين أضستثث٘ نثثٞ أعٝثثد ايٓٛثثس ؾٝثث٘ َثثسازًا  أ،  ٫ (1)ايه ثثاب قيثثٌ سثثٛايٞ عػثثس ضثثٓ

 بإذٕ اهلل تعاٍ. ٚتهسازًا نٞ ىسز أقسب َا ّهٔ يًٗدف إ ٛض٢

 ايهتب؟ ملاسا مل ٜؤيف األ١ُ٥ 

ٕ ٖا اغػٌ بايٞ سٌ اي دبس ٗ ٖرا ايعًِ، ٚٗ أٚقات أضس٣، ايط٪اٍ  ثِ 

ن يثثًا ٚاؾٝثث١  ٚا٭٥ُثث١ ا٭طٗثثاز  اي ثثايٞ: ٖٚثثٛ ٕثثاذا   ٜه ثثب زضثثٍٛ اهلل 

 !بهٌ ذيو عٝح تؿٌ  يٝٓا؟

نُؿثثشـ   ًَٝثثت عًثث٢ ايصٖثثسا٤إٔ ايه ثثب ايثثه  ٚاؾثثٛاب: أ٫ًٚ: 

ٞ    ثٚاؾؿثس، ٚاؾاَعث١     ؾاطُث١   ؼ ثٟٛ عًث٢ نثٌ     ثث   ٖٚثٞ َؿثشـ عًث

عثٔ أبثٞ بؿثرل     ُٔ ناؾ١ َا و ادث٘ ايٓثاع ٚقثد ٚزر   ؾُج٬ً اؾاَع١ ت ك ;اي ؿاؾٌٝ

٘ٹ    ًْتٴ عٳً ٢ أ بٹٞ عٳيٵثدٹ ايًِث ٍٳ: رٳضٳ ٘ٴ   ق ا ًْثتٴ ي ث ٔٵ       :ؾ ُك ًْثتٴ ؾٹثدٳاى  َ ْسثٞ أ ضٵث  ُيو  عٳث دٴعٹ

ٖٴٓٳ ٖٳا َٹَٞٳطٵ  ي ١ٺ  ُٳعٴ ن ً ا ٍٳ .ا أ سٳدٷ ٜٳطٵ ٘ٹ  :ق ا ٔٳ بٳٝٵثتٺ   ؾ سٳؾ عٳ أ بٴٛ عٳيٵدٹ ايًِ ٚٳبٳٝٵ ٘ٴ  ضٹ ٵسًا بٳٝٵٓٳ

٘ٹ ٍٳ ،لضٳسٳ ؾ اِطً عٳ ؾٹٝ ِٻ ق ا ُٻا بٳدٳا ي و  :ثٴ ٌٵ عٳ ُٻدٺ ضٳ َٴشٳ   .ٜٳا أ بٳا 

ٕٻ زٳضٴثث ٕٳ أ  ٕٻ غٹثثٝعٳ ٳو  ٜٳ ٳشٳثثدٻثٴٛ ًْثثتٴ ؾٹثثدٳاى  َ  ًْثثتٴ: دٴعٹ ٍٳ ُق ٘ٹ ق ثثا ٍٳ ايًِثث ٛ  ِٳ عٳًِثث

ـٴ بٳابٺبٳابًا ٜٴ عٳًٹٝٸًا  ٘ٴ أ ْي ٓٵ َٹ ٘ٴ   .ْؿ ٳ ٴ ي 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ( ٜٚكع ٗ سٛايٞ ٔطُا١٥ ؾؿش١.1)
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ٍٳ ٍٳ:  :ق ا ٘ٹ ؾ ك ا ٍٴ ايًِ ِٳ زٳضٴٛ ُٻدٺ عٳًِ َٴشٳ ـٳ بٳثابٺ ٜٴْؿث ٳ ٴ   عٳًٹٝٸًا  ٜٳا أ بٳا   أ ْي

ـٴ بٳابٺ ٌس بٳابٺ أ ْي ٔٵ ُن  .َٹ

ٍٳ ِٴُق :ق ا ًْ ٘ٹ اْيعٹ ٚٳايًِ ٖٳرٳا   .ًْتٴ: 

ٍٳ ٍٳ ؾ ٓٳه  :ق ا ِٻ ق ا ٛٳ بٹرٳاى َ ْٻتٳ ضٳاعٳ١ً ؾٹٞ اْي  زٵَض ثٴ ٖٴ َٳا  ٚٳ ِٷ  ًْ  .٘ٴ ي عٹ

ٍٳ ٍٳ :ق ا ِٻ ق ا َٹعٳ١ُ :ثٴ َٳا اْيذٳا ِٵ  َٗ َٳا ٜٴدٵَزٜ ٚٳ َٹعٳ١   ٕٻ عٹٓٵدٳْٳا اْيذٳا ٚٳَ  ُٻدٺ  َٴشٳ   .ٜٳا أ بٳا 

ٍٳ ًْتٴ :ق ا َٹعٳ١ُ :ُق َٳا اْيذٳا ٚٳ ًْتٴ ؾٹدٳاى     ؟دٴعٹ

ٍٳ ٘ٹ     ؾٳشٹٝؿ ١ٌ :ق ا ٍَ ايًِث ٕٳ ذٹزٳاعًا بٹثرٹزٳاَع زٳضٴثٛ ٗٳا ضٳيٵعٴٛ ٘ٹ  ُطُٛي ً ا٥ٹث َٵ ٔٵ   ،ٚٳَ  َٹث

ٞٵ       ٌټ غٳث ٚٳُنث  ُّ ٚٳسٳثسٳا  ٍُ ٌټ سٳً ثا ٗٳثا ُنث ٘ٹ ؾٹٝ ُٹٝٓٹ ٘ا عٳًٹٍّٞ بٹٝٳ ٚٳضٳ ٘ٹ  ًَْل ؾٹٝ ٘ٹ     ؾ  ٤ٺ ٜٳشٵ ٳثازٴ ايٓٻثاعٴ َ ي ٝٵث

 .(1) سٳ ٻ٢ اْي  زٵؽٴ ؾٹٞ اْيخٳدٵؽ

ٕ ا٭َث١ اعسقثت عثِٓٗ     ٚسٝح  ِٗ ٚتًو ايه ب نًٗا َٛدٛر٠ يدٜ

ِْفَن اهُْقفرىسسَٗا اهلل َٔ ٖرا ايؿٝض ٚايٓعِٝ ْٛرل قٛي٘ تعاٍ: 
َ
نَّ أ

َ
ْْ أ َ ْا   َول َُف آَي

ْى بًِفل  ُِ َخفْذٍل
َ
ْا فَى بُ ٌْ َلفذَّ رِْض َوهِلف

َ
ًلٌِ َواأْل ٌَ الصَّ ِّْى بََراٍت ِي َِْرَل َغوَيْ َا

ْْا هَ َق َواتَّ
ْا يَْلِصُبْنَ   .(2)اكٍُ

ٕ اؿه١ُ اق كت ٗ عا  ا٫َ شإ ٚا٫ب ٤٬ ايرٟ أغاز  يٝ٘ تعثاٍ    ثاًْٝا:

ٍَُّلْى بَِشْ بكٛيث٘:   َْ نُْافِس  َوجَلَبْوُ
َ
ْاِل َواأْل ْمف

َ
ٌَ اأْل ِِ َواْْلُِْع َوَنْقٍص ِيف ْْ ٌَ اْْلَ ٌٍ ِي

 ٌَ لبِري ِ الطَّ راِت َوبََّّشِ ًَ ٚٗ عا  تكؿثرل اييػثس ٚقؿثٛزٙ أٚ عٓثارٙ ٚؾادث٘       (3)َواثلَّ

ِٴ اي ٻْؿَسٜعٴًُ٘، فسر  يكا٤ ايهًٝات ٚٚ ٝٵُه ٚٳعٳً   ٍَ ٝٵٓٳا َ ْيك ا٤ٴ اْيُ ؾٴٛ ٝٵٓٳا (4) ٚعٳً  ُٳا عٳً  َ ْٻ
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ٕٵ تٴؿ سسعٴٛا ِٵ أ  ٝٵُه ٚٳعٳً  ٍٳ  ِٴ اْيُ ؾٴٛ ٞٳ َ ي ٝٵُه ًْكٹ ٕٵ ْٴ ٜٚذلى اي ؿسٜع ٚاي ؿؿثٌٝ  ٍ دٗثد    (1)أ 

ٝث١ أٚ تؿطثرل١ٜ أٚ غرلٖثا    ن يٛا نٌ َط ي١ أؾٛي١ٝ أٚ ؾكٗ ِْٗ أاٱْطإ، ٚيٛ 

ِْٗ ناْٛا قد أٚؾًٛٙ َٓر ذيو اؿٌ  ٍ قُ ٘ ؾًِ ٜهثٔ  أي ٛقؿت َطرل٠ ايعًِ أٟ 

 ٖٓاى فاٍ يًيػس يهٞ ٜ هاٌَ.

ْث٘ ٭دثٌ ذيثو بعٝٓث٘   ٜه يثٛا      إٕ ٖرٙ ايؿًطؿ١ ضٝاي١ ٗ نثٌ ايعًثّٛ ؾ   بٌ 

ٕ  أايه ب إؿؿ١ً ٗ ايىب أٚ ايؿًطؿ١ أٚ ايؿٝصٜا٤ أٚ غرلٖا َثع   َثٔ اييطثٝ٘    ْث٘ نثا

ددًا ذيثو ضاؾث١ ٗ َثد٠ قثسٌْ ْٚؿثـ ٚأنجثس، ٚيهثٔ ذيثو ضث٬ف سهُث١ اهلل           

ٕ أٚؾًطؿ ٘ ٗ ضًل اٱْطإ ٚيٛ ؾعٌ ذيو يهإ ذيو عإًا لضس ٫ ٖرا ايعا  َثع  

    ٘ ُِ ٜ ىًثثب بًطثثإ َاٖٝ ثث٘  ؾاقثث١ ايٛدثثٛر عًٝثث ٕ ايجثثٛاب أ قثثاؾ١  ٍ  ;نثثٌ عثثاي 

 رٕٚ ضعٞ ٚدٗد. بايطعٞ ٚاي هاٌَ باؾٗد، ٫ َا سؿٌ عًٝ٘

ْ٘  ع٢ً زب ايعص٠ ٚاؾ٬ي١  ثٚايعٝاذ باهلل   ثبٌ يٛ ٚزر عًِٝٗ اٱغهاٍ يٛزر  

ٕاذا   ٜٓصٍ ن يًا )ٚي هٔ با٭يٛف( بٗا تؿؿٌٝ نٌ غ٤ٞ يًيػس؟ بٌ ٕثاذا   ىًثل   

كاضٓا يهٞ ْط ػين س ٢ عٔ إىايع١؟ ٚقد ؾؿًٓا اؾٛاب عثٔ  أنٌ إعًَٛات ٗ 

 ابل نُثثا ؾؿثثٌ ايطثثٝد ا٭ضثث اذ ا٭خ ا٭نثثدل ايسقثثا  ٖثثرٙ ايػثثي١ٗ ٗ عثثح ضثث 

 اؾٛاب عٓٗا ٗ  سد٣ قاقسات٘ ايك١ُٝ.

 بصري٠ قضآ١ْٝ: مثضات أصٛي١ٝ آل١ٜ ايؾان١ً

ٕ إ دبس ٗ اٯ١ٜ ايػسٜؿ١ قد هدٖا َؿ اسًا يًهجرل َٔ إياسح ا٭ؾٛي١ٝ أٚ  

ات ا٭ؾثٛي١ٝ  ٖٚٓثا ْ ٛقثـ عٓثد ٚاسثد٠ َثٔ ايجُثس       ;ايعكد١ٜ أٚ ا٭ض٬ق١ٝ ٚغرلٖثا 

َِْدى َشبِيلً يكٛي٘ تعاٍ: 
َ
ِْفَدى ٕ قٛي٘ تعاٍ: إؾ أ

َ
َْ أ ف ُِ  ٌْ ًَ ِ ْغوَُى ب

َ
فََربُُّلْى أ

ٛٸٕ ايؿػس٣ يًعدٜد َٔ ايهدلٜات ا٭ؾثٛي١ٝ بكث١ُُٝ نْٛث٘  غثاز٠  ٍ      َشبِيلً  ٜه
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 ْه ١ ازتهاش١ٜ عك١ٝ٥٬ بٌ عك١ًٝ، ٚتٛقٝش٘:

  َِْٕدى
َ
ّ   ث  ؿٝثد ْث٘ ٜ أأؾعٌ تؿكثٌٝ َٚثٔ ايجابثت     أ َػثازن١   ث  ن ؾثٌ عثا

   ٚ َثثا اْطثث٬خ أؾعثثٌ اي ؿكثثٌٝ عثثٔ    أإؿكٸثثٌ عًٝثث٘ يًُؿكٸثثٌ ٗ َثثار٠ ا٫غثث كام، 

إؿاق١ً ُٚشٸض إؿكٸٌ ٗ ا٫ضث شٛاذ عًث٢ َثار٠ ا٫غث كام َثع ؾكثدإ إؿكٸثٌ        

ْن يُبََّبففعَ عًٝثث٘ شلثثا، نكٛيثث٘ تعثثاٍ:  
َ
َذففقُّ أ

َ
ٕ غثثرل اؿثثل ٫ ٚدثث٘  إؾثث (1)اْْلَففّقِ أ

ٕ ٜ يثع ٚغثرلٙ    ْ٘ سكٝثل بث  إٔ ٜ يع بٌ إسار أٜ يع يٝهٕٛ اؿل أسل  ٫ض شكاق٘ ٭ٕ

 ٫، ؾٗٛ ض٬ف ا٭ؾٌ ٫ ٜؿاز  يٝ٘  ٫ بكس١ٜٓ.

َِْدى َشبِيلً ٚعًٝ٘: ؾث
َ
ٕ بعض ايٓاع أٖد٣ ٚبعض ايٓثاع  أٚاٖس٠ ٗ  أ

ٕ بعكِٗ غرل َٗ د أؾ٬ً، ؾُثج٬ً ا٭عًثِ ٗ ايىثب    أَٗ دٺ  ٍ ضٛا٤ ايطيٌٝ، نُا 

ٕ غثثرل ا٭عًثثِ أنجثثس إا٤ أٚ ايؿكثث٘ ٖثثٛ ا٭ٖثثد٣ ضثثي٬ًٝ َثثٔ غثثرل ا٭عًثثِ ؾثث  أٚ ايؿٝصٜثث

اس ُا٫ً يًخى  ٚأنجس عسق١ ي٬غ ياٙ ٗ تػخٝـ إسض أٚ ايع٬ز أٚ ايٛاٖس٠ أٚ 

 اؿهِ ايػسعٞ، َٔ ا٭عًِ.

ٚ     ٜٚ ؿسع ع٢ً ٖرٜٔ ا٭ؾًٌ ايكسلٌْٝ ) ٕ  ٕ ايهثٌ ٜعُثٌ عًث٢ غثانً ٘، 

ٜثثد َثثٔ ايجُثثسات ا٭ؾثثٛي١ٝ ايثثه قثثد تعثثد  ٔ بعثثض( ايعدبعكثثِٗ أٖثثد٣ ضثثي٬ًٝ َثث 

 ؾػس٣ شلرٙ ايهدل٣.

 األخباصٜٕٛ: األسارٜح نًٗا صشٝش١ ٚال رصدات فٝٗا!

ْ٘ ّهٔ اؾٛاب عٔ  غهاٍ ا٭ضيازٌٜ عًث٢ ا٭ؾثٛيٌٝ ٗ َطث ي١     ؾُٓٗا: 

ضيثازٌٜ ا٭سارٜثح نًثٗا    ؾكد اع ثدل بعثض ا٭   ،تكطِٝ اؿدٜح  ٍ ا٭ْٛاع ا٭زبع١

ٕ بعكثثِٗ بثثايؼ  أٟ اع دلٖثثا ؾثثشٝش١ بثثٌ   ،َثثٔ اؿذٝثث١ سذثث١ ٚبدزدثث١ ٚاسثثد٠ 

بٗدّ ايدٜٔ، ٚقاٍ: ٖدّ اٱضث٬ّ    ٚأؾسٙ ٚداٚش اؿد  ذ اتِٗ ايع١َ٬ اؿًٞ
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   َثثستٌ: َثثس٠ ٜثثّٛ ايطثثكٝؿ١ َٚثثس٠ ٜثثّٛ ٚيثثد ايع٬َثث١ اؿًثثٞ!! ٚذيثثو ٭ٕ ايع٬َثث١    

ٔٴ ٚايكعٝـ، ؾكايٛا ٖر  اؿًٞ ا ؾٓٸـ ا٭سارٜح  ٍ ايؿشٝ  ٚإٛثل ٚاؿط

نًثٗا ْثٛز ٚنًثٗا ؾثشٝش١ ٫ٚ َعٓث٢ ٭ٕ       َٓهس قىعٞ ٭ٕ أسارٜح ا٭٥ُث١  

    ٚ ٕ  تٛؾثثـ باؿطثثٔ ٚايٛثاقثث١ ايٓثثاشي ٌ رزدثث١ً عثثٔ ايؿثثش١ ؾهٝثثـ بايكثثعـ، 

 نًٗا ؾشٝش١.  ايكدَا٤ يريو اع دلٚا ا٭سارٜح ايٛاؾ١ً عِٓٗ

 ادتٛاب: يًضٚاٜات رصدات، نايٛادبات، ٚايرتدٝح باملضّدشات

ٌ  ٚيهٔ ٖرا ايِٖٛ  ْث٘  إٖٚثٛ  غثهاٍ عثٛاَٞ ٗ أؾثً٘; ؾ     ،ٚاٱغثهاٍ باطث

ٕ ايٛاديات نًٗا ٚادي١ َٔ قيٌ اهلل تعاٍ ٚبدزد١ ٚاسد٠ ٫ٚ َع٢ٓ  نُٔ ٜكٍٛ: 

يٛؾثثـ بعكثثٗا بثثايهيرل٠ ٚبعكثثٗا بايؿثثػرل٠ ٚبعكثثٗا بثثا٭ِٖ ٚبعكثثٗا بثثإِٗ،      

ْٗثا أٖثِ أٚ أنثدل     ٚنريو اةسَات ؾهًٗا َعؿ١ٝ هلل تعاٍ ؾهٝثـ تؿثـ بعكثٗا ب   

   !ا٭ضس٣؟َٔ 

ْث٘  أِ َثٔ ايؿثّٛ زغثِ    ٕ ايؿث٠٬ أَثس ٚادثب أٖث    أٚاؾٛاب ٚاق  ييداٖث١  

ٕ ايؿ٠٬ عُٛر ايدٜٔ ٚيٝظ ايؿّٛ ب ًو إجاب١، ٚنرا اةسَثات  إٚادب أٜكًا; ؾ

ٕ ايسبثا  إٔ ايصْا أغد سس١ًَ ٚعكٛب١ً َٔ فسر ايٓٛس يٮدٓي١ٝ ٫ٚ غثو  أْ٘ ٫ غو إؾ

ٕ ايك ثٌ أعٛثِ َثٔ    أ أرا٤ ايدٜٔ اييطٝ٘ ٚأعِٛ ٚأؾدح ٚأنجس ؾطارًا َٔ فسر ت ضرل

ٚ    أايطسق١ ٚ ٕ  ٕ غسب اـُس أؾدح َٔ غسب إ ٓذظ بٛقثٛع قىثس٠ رّ ؾٝث٘ َثج٬ً، 

ّ   ث  إعاؾٞ ٖثٞ نيثا٥س ٚؾثػا٥س بؿثسٜ  ايكثسلٕ ايهثسِٜ  ذ ٜكثٍٛ دثٌ          ث  بػثهٌ عثا

َُْلْى َشّيِئٚع٬:  ََ ُُ ٍَُلّاِْر  َْ ََ َن  ْْ َّ ْا َلبلنَِر يل ُتَْ َِنُِب  .(1)لتُِلىْ إِْن َتْ

 ّٓثثع نْٛٗثثا عًثث٢   ٕ نْٛٗثثا ْٝعثثًا أسهاَثثًا َثثٔ قيثثٌ اهلل تعثثاٍ ٫    أؾهُثثا 

٫   رزدات، ؾهثريو نثٕٛ ايسٚاٜثات ْٝعثًا  ضيثازًا عثٔ ايسضثٍٛ ٚا٭٥ُث١        
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ٕ اي ؿثٓٝـ يثٝظ يه٬َٗثِ ْؿطث٘     أّٓع نْٛٗا رزدات، ٚايٛد٘ ٗ ذيثو ٚقثٛح   

٘ٺ  ذ أ)ع٢ً  ِٳ   َ ْٻِْٗ نُا قايٛا:  ْ٘ أٜكًا ؾشٝ  بٛد ٕٵ ْٴه ًاث َٹسٵْٳثا أ  َٳعٳاغٹسٳ اْي  ْٵيٹٝٳا٤ٹ ُأ ا 

ِٵ َٗ ؾه٬َِٗ ع٢ً َط ٜٛات  ذ ٜساعثٕٛ َطث ٣ٛ ايطثاَع     (1)ايٓٻاعٳ عٳً ٢ ق دٵَز عٴُكٛيٹ

َٚد٣ ؼًُ٘ َٚد٣ ق٠ٛ عكً٘ أٚ قعؿ٘( بٌ اي ؿٓٝـ يسٚا١ٜ ايثسٚا٠ عثِٓٗ، َٚثٔ    

ؾكٗٝثثث١ ٚايكثثثي٘ أٚ ٕ ايثثثسٚا٠ عًثثث٢ رزدثثثات ٗ ايٛثاقثثث١ ٚايؿكثثث٘ أٚ ا٭  أاييثثثدٜٗٞ 

ٕ إٔ بعثثض ايثثسٚا٠ أقثث٣ٛ سؿٛثثًا َثثٔ بعثثض ٚأقثثيى١ٝ ٚغرلٖثثا، َٚثثٔ اييثثدٜٗٞ ا٭

بعكِٗ أؾك٘ َٔ بعض ؾإذا ز٣ٚ ا٭نجس سؿًٛا نإ ايٛثثٛم بث٘ أنجثس َثٔ ا٭قثعـ      

ايٓكٌ بإكثُٕٛ بؿثسٜ     ٚقد أداش ا٭١ُ٥  ثٚنرا  ذا ز٣ٚ ا٭ؾك٘ بإكُٕٛ   

ايجكث١ بدقث١ ْكثٌ ا٭ؾكث٘ ٚاي ؿاتث٘ يثدقا٥ل       ٕ إٚز٣ٚ ايعثاَٞ بإكثُٕٛ ؾث    ثايسٚاٜثات   

َِْدى َشفبِيلً ٕ بعكِٗ  ْٚكًٗا ٫ تكازٕ بػرلٙ، ٚاؿاؾٌ  ن٬ّ اٱَاّ 
َ
 أ

 َٔ بعض!

ٗ  أْثث٘ ٫ غثثو   بثثٌ ْكثثٍٛ:    ْؿثثظ را٥ثثس٠  ٕ اؿثثدٜح عًثث٢ رزدثثات نثثجرل٠ 

ايؿشٝ  ٚإٛثل ٚاؿطٔ ٚايكعٝـ; ٭ٕ ايسٚا٠ ع٢ً رزدات ٗ ايٛثاق١ ٚاؿؿٜ 

 ؾك١ٝٗ.قيى١ٝ ٚٗ ايؿك٘ أٚ ا٭ٗ ايكي٘ أٚ ا٭ٚاي رنس ٚ

ٚتٛٗس مثس٠ ذيو يد٣ اي عازض بٌ ضدلٜٔ ز٣ٚ أسدُٖا َٔ ٖٛ أنجس ؾكٗثًا  

ٕ ايذلدٝ  إَع نٕٛ ايسٚاٜ ٌ ؾشٝش ٌ ؾ ،أٚ عداي١ أٚ ٚزعًا أٚ ؾدقًا َٔ اٯضس

ٚقد ؾسست بريو ايسٚاٜثات نُثا ٚزر ٗ َكيٛيث١      لضسٙ ث، ٍث  يٮؾك٘ أٚ ا٭عدٍ  

ُٳا ؾٹثثٞ اْيشٳثثدٹٜحٹ  :بثثٔ سًٓٛثث١ا ٗٴ ٚٳأ ؾٵثثدٳُق ُٳثثا  ٗٴ ٗٴ ٚٳأ ْؾك  ُٳا  ٗٴ ٘ٹ أ عٵثثدٳُي ِٳ بٹثث َٳثثا سٳه ثث ِٴ  اْيشٴْهثث

٘ٹ اْيآضٳسٴ ِٴ بٹ َٳا ٜٳشٵُه ًْ ٳؿٹتٵ َ ي ٢  ٚٳي ا ٜٳ ُٳا  ٗٴ ٚٵزٳعٴ  .(2)ٚٳأ 
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 تضدٝح األعًِ ع٢ً غريٙ

َٚٓٗا: َا ضيل َثٔ تثسدٝ  ا٭عًثِ عًث٢ غثرلٙ يثد٣ اي عثازض، ٚ ٕ قًٓثا         

ذلدٝ  ٚا٭ؾك١ًٝ ؾك٘ رٕٚ اي عٝٸٔ; ٕا ؾؿًٓاٙ ٗ )تكًٝد ا٭عًِ ٚسذ١ٝ ؾ ث٣ٛ  باي

 ؾسادع. ،إؿكٍٛ(

 َزاص١ٜ أقضب١ٝ اإلصاب١ يف اذتذر

ٕ اٯ١ٜ ايػسٜؿ١ قد تؿً  َ٪ٜدًا بثٌ ريث٬ًٝ عًث٢ اييشثح ا٭ؾثٛيٞ       َٚٓٗا: 

ٚ  أإعسٚف ٖٚٛ  ٖثٛ   ٕ ا٬ٕى ٗ سذ١ٝ اؿذر ٌٖ ٖٛ )أقسب١ٝ اٱؾثاب١ يًٛاقثع(؟ أ

)أقٛا٥ٝثث١ ايٛثثٔ اؿاؾثثٌ َثثٔ ايثثديٌٝ َثثٔ قطثثُٝ٘ أٚ َثثٔ َٓاقكثث٘ أٚ قثثدٙ ْٛعثثًا(؟   

عُّٛ َٔ ٚد٘، أٚ ٖٛ )إؿًش١ ايطًٛن١ٝ(؟ أٚ )اي عيد(؟  (1)ٚايٓطي١ بٌ ا٭َسٜٔ

ٚ ايجاْٞ ٚا٭ضثرل أٚ نًُٝٗثا َثع    أ)اي عيد(؟ أٚ )ايُٛع إسنب َٔ ا٭ٍٚ ٚا٭ضرل 

 ؟ايجايح أٚ ا٫ٍٚ أٚ ايجاْٞ َع ايجايح(

ٕ ا٭قسبٝثث١ يًٛاقثثع ٖثثٞ إثث٬ى َجثثٌ قٛيثث٘  إٔ َثثٔ َسدشثثات  ٜكثثاٍ: بثثؾكثثد 

َِْدى َشبِيلً  :تعاٍ
َ
 ،ٕ ٖٓثاى َثٔ ٖثٛ أٖثد٣ ضثي٬ًٝ     أ ذ اٯٜث١ تجيثت  ْثا٫ً     أ

ٕ ٖثثرا،  ٕ ٜ يثثع ثثثِ ايٛدثثدإ ٜػثثٗد بثث إٔ ا٭ٖثثد٣ ضثثي٬ًٝ أسثثل  ٚايعكثثٌ وهثثِ بثث

 نا٭عًِ أٚ ا٭ٚثل، أٖد٣ ضي٬ًٝ.

ٚدداْٝثث١  ثٜؿ١ تػثثرل  ٍ ْه ثث١ ازتهاشٜثث١ عكًٝثث١   ٜثث١ ايػثثسٚبعيثثاز٠ أضثثس٣: اٯ

 ٕ ٜ يع.إٔ ا٭ٖد٣ ضي٬ًٝ أسل أٚعك١ٝ٥٬ ٖٚٞ 

ِْفَدى َشفبِيلً ٕ قٛي٘ تعثاٍ:   ٚبعياز٠ أضس٣: 
َ
ٕ ٜػثهٌ دثص٤   أّهثٔ   أ

 ٕ ٜكاٍ: ١ٝ غسط١ٝ اض جٓا١ٝ٥ بإكدّ ٗ قك

 ا٭عًثِ ٚغثرلٙ، ا٭نجثس   ث )نًُثا نثإ أسثدُٖا أٚ أسثدِٖ أٖثد٣ ضثي٬ًٝ         ث  أ
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ٚدثثب أٚ زدٴثث ، عًثث٢ ايثثسأٌٜ،  ث   ضثثدل٠ ٚغثثرلٙ، إىثثابل يثثسأٟ ايػثثٛز٣ ٚغثثرلٙ

ٕ ا٭ٖد٣ ضي٬ًٝ يًٛاقثع هثب أٚ ٜثسدٴ   تياعث٘  ذ ايؿثسض        تياع٘( يٹشٴهِ ايعكٌ ب

ْ٘ طسٜل يًُؿًش١ ٗ إ عًِل أٚ ي ذٓب إؿطثد٠ ؾٝث٘ أٚ ٱسثساش زقثا إثٍٛ دثٌ       أ

 ؼؿ٬ًٝ َٔ غرلٙ.ٕ ٖرا ايىسٜل أنجس  سساشًا شلا ٚ ٚع٬، ٚ

ٕ ٫ ايٛدٛب ٕصا١ٓ َؿًش١ ا٭قسبٝث١ يًٛاقثع َؿثًش١    ٚ ِا ٜكاٍ بايسدشا

ٚيثرا بٓث٢ ايعكث٤٬ عًث٢ زدشثإ تكًٝثد ا٭عًثِ ٚ تيثاع ا٭نجثس           ،اي طٌٗٝ ٚغثيٗٗا 

ٕ ٬ٜسثٜ ايػثازع َؿثاحل    أْث٘ ّهثٔ   أضدل٠ ٫ ع٢ً تعٝٸٓث٘ ٚٚدٛبث٘ اي عٝثٝين، نُثا     

ؾُٝع: ا٭قسب يٲؾاب١ ٚا٭ٖد٣ ضي٬ًٝ َع أضس٣ ضًٛن١ٝ ٗ بط٘ اؿذ١ٝ ع٢ً ا

ٕ ا٭ؾثً  يٮَث١ ٖثٛ تعثدر ايؿكٗثا٤       َٚٓٗثا:   ;ايكسٜب يٲؾاب١ ٚإٗ دٟ يًطيٌٝ

ٕ ا٭ؾً  شلثا تعثدر ا٭طيثا٤ ٚايسدثٛع  يثِٝٗ ْٝعثًا; رٕٚ سؿثس ا٭َث١ ٗ         أنُا 

شا١ٜٚ ايسدٛع يٮعًِ ضاؾ١ ٚاي كٝٝل عًٝٗثا عسَث١  تيثاع غثرلٙ، ؾٗثات عدٜثد٠       

 اٖا ٗ غٛز٣ ايؿكٗا٤، ؾسادع.ؾؿٸًٓ

 ؾٗرا ٖٛ إكدّ ٗ ايػسط١ٝ، ثِ ٜكاٍ: 

 ؾٝذب أٚ ٜسد   تياع٘(.) ث ز ()يهٔ ٖرا )ا٭عًِ( أٖد٣ ضي٬ًٝ ث ب

 عكال١ٝ٥ ثبٛت ايزصدات يًضٚاٜات

ْثث٘  ْثث٘ تٓكثثٝ  َٓثثاٙ، ٚقثثد هثثاب ب  َٓٗثثا: ٚقثثد ٜثثٛزر عًثث٢ ذيثثو بٛدثثٛٙ،  

سدع١ٝ ايعك٤٬ ؾٝٗا، ٚقد أَكثاٖا  ؾٌ ٗ سذ١ٝ اؿذر َٕ ا٭ قىعٞ، أٚ هاب ب

ْٗا  َكا٥ٝات ٫ ت ضٝطٝات، ٚبٓثا٩ِٖ عًث٢ ٬َنٝث١ ا٭قثسب يٲؾثاب١،      إايػازع ؾ

ٚقد ٜٓاقؼ ٗ ذيو َثا ؾؿثًٓاٙ ٗ ن ثاب )غثٛز٣ ايؿكٗثا٤ ٚايكٝثارات اٱضث١َٝ٬(        

ٕ بعثض اؿذثر    ٚ)تكًٝد ا٭عًِ ٚسذ١ٝ ؾ ٣ٛ إؿكٍٛ( ؾسادع، نُا قد هاب ب

ـٸ ٗ ايسٚاٜ  ؾ دبس. ث، نإٛزر اٯتٞ ث ات ع٢ً أقسبٝ ٘ يٲؾاب١قد ْ
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 أٜٔ ٜهٕٛ تٓكٝح املٓاط سذ١ّ؟

َعسؾ١ ٬َنثات أسهثاّ ايػثازع،     ٕ ايكٝاع يٝظ عذ١ ٗ ٚبعياز٠ أضس٣: 

يهٓ٘ ٫ َاْع َٓ٘ ٗ أزبثع َثٛازر: ٗ ٬َنثات أسهثاّ إثٛايٞ ايعسؾٝث١، ٬َٚنثات        

ٛٸض  ي ٝ٘ ايػازع اي١ٜ٫ٛ،  قاؾ١  ٍ َٛزر أسهاّ ايعك٤٬ َا ِٖ عك٤٬، ٚؾُٝٔ ؾ

 زابع ٖٚٛ اؿذر ايعك١ٝ٥٬، )ٖٚٛ قٌ ايه٬ّ ٖٗٓا(.

ؾًٛقٛح  ساطث١ إثٛايٞ ايعسؾٝث١ ٬َنثات أسهثاَِٗ       ،َا ٗ ايج٬ث١ ا٭ٍٚأ

ايؿارز٠ َِٓٗ ٚنريو ايعك٤٬ َا ِٖ عك٤٬، ٚ ٫ ٕا سهُٛا; ٚيٛقٛح قسٚز٠ 

ٕ أر اي١ٜ٫ٛ ايعٛي١ ي٘، ؾُج٬ً: ايؿكٝث٘ هثب    ساط١ َٔ دعً٘ ايػازع ٚيٹٝٸًا ٗ سدٚ

ٕ وهِ ٥٫ٚٝثًا، ٚنثريو قثسٚز٠    أوٝ٘ ٬َنات أسهاَ٘ اي١ٝ٥٫ٛ ٚ ٫ ٕا ؾ  ي٘ 

 ساط١ ا٭ب أٚ ايكٝٸِ ع٢ً ايؿػاز ٚايٛقـ ٬َنات أسهاَ٘ اؾص٥ٝث١ ايٛيٜٛث١ ٚ ٫   

 ٕا داش ي٘  ؾداز اؿهِ ايٛيٟٛ.

ٛٸض ايعكثث٤٬ ٚايػثثازع يثثٮ  ؾُثث ٟٸ َ نثثٌ أٚ  أب ج٬ً: ؾثث ٕ ٜػثثذلٟ ٭٫ٚرٙ أ

   ِ ؾكثد أٚنثٌ  يٝث٘ ايػثازع      (1)ًَيظ أٚ دٗاش أزارٙ ٖا نإ ؾٝث٘ غيىث ِٗ َٚؿثًش ٗ

ٕ ٜهثٕٛ قٝىثًا بٗثا َٚصآاتٗثا َٚٛاْعٗثا      أ)أٚ ايعك٤٬( تػخٝـ إؿًش١ ؾ٬ بد 

ٕ ْؿثظ  أبايكدز ايعسٗ ؾإذا أساٙ بإؿثًش١ ٗ غثسا٤ ٖثرا اؾٗثاش يًىؿثٌ ثثِ زأ٣       

ْ٘ يٝظ بكٝاع ٚين بثٌ ٖثٛ   إنا١َٓ ٗ غسا٤ دٗاش لضس داش ي٘ رٕٚ غو ؾإؿًش١ 

ٕ ّجٌ بٓا٥ي٘ أٚ ٚنًٝ٘ ضاؾ١  ذا عذص عٔ ؼؿٌٝ أتٓكٝ  َٓاٙ قىعٞ، ٚا٭ٚق  

 ٕ ٜع ُد ع٢ً ٬َنات َٛنً٘.إٔ ي٘ إا٬ٕى بٓؿط٘ ؾ

ٕ أْ٘ ٫ بثد َثٔ   إْ٘ ع٢ً ايكٍٛ ب٫ٜٛ ٘، ٚٗ ٚسدٚر ٫ٜٚ ٘، ؾإٚنريو ايؿكٝ٘ ؾ

٬َى سهُ٘ ايٛيٟٛ بثإدسا٤ ٖثرٙ إعاٖثد٠ َثع ٖثرٙ ايدٚيث١ أٚ اؿثسب َثع تًثو           وٝ٘
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 اٯضس.( أٚ   ٜهٔ ؾٝ٘ َؿطد٠ شلِ، ع٢ً اؿد ا٭ر٢ْ، ع٢ً ايسأٟ 1)
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 بٓثا٤ٶ ث      ايدٚي١ أٚ ؼدٜد ق١ُٝ ايع١ًُ بهرا، بعثد ا٫ض ػثاز٠ َثٔ اـثدلا٤ أٚ غثي٘ ذيثو       

ٕ ٜهثٕٛ ذيثو   أؾإذا أساٙ ٬َى أَس ٚيٟٛ ؾشهِ نثإ ٫ بثد    ث   ٕ ي٘ ذيو غسعًاأع٢ً 

 ٙ باييدا١ٖ  ذ ٖٛ قىعٞ ٚيٝظ قٝاضًا ًٚٓٝا.ُاّ ا٬ٕى ؾهإ ي٘ تٓكٝ  إٓا

ٕ ايػثازع   وىٓثا ضثدلًا    إٚذيو ع٢ً ايعهثظ َثٔ ٬َنثات أسهثاّ ايػثازع ؾث      

ٛٸض عًُٗثا يًسضثٍٛ إؿثىؿ٢     ثثِ  ٍ بثاب َدٜٓث١ عًُث٘      ٬َنات أسهاَ٘ بٌ ؾ

        ، ْعثثثِ ٚضثثثا٥س ا٭٥ُثثث١ ايٓذيثثثا٤  ٚايصٖثثثسا٤ ايي ثثثٍٛ  عًثثثٞ إستكثثث٢ 

 ِٖ  ًّ ٜٔث هٕٛ تعد١ٜ اؿهِ يػرل َٛزر ايٓـ اٱشلٞ  اير  ٞ  ث  ايكسلْثٞ أٚ ايكدضث

 ِ ٛٸض  يٝٓثثا عًثثِ ناؾثث١  ،يعًُٗثِ بهاؾثث١ دٗثثات َثثا يثث٘ َثثدضٌ ٗ اؿهثث رْٚٓثثا  ذ   ٜؿثث

 دٗات ٬َنات أسهاَ٘ تعاٍ َصآاتٗا َٚٛاْعٗا ٚرٚاؾعٗا ٚغرل ذيو.

 ٕ ٓثاٙ قىعٝثًا   يريو نإ ايكٝاع ٗ أسهاّ ايػازع ًٚٓٝا قسًَا، ٚنإ تٓكثٝ  ا

ٛٸي١ ي٘، ٭ْ٘ اةٝ٘ ٬َنثات ا٭ؾثٌ ٚايؿثسع     بايٓطي١  ٍ ايؿكٝ٘ ٗ إٛقٛعات إخ

ٛٸض  يٝ٘  ٚنرا ساٍ ضا٥س ا٭ٚيٝا٤ نا٭ب ٚايٛؾٞ ٚايكٝٸِ. ;َاراّ قد ؾ

 سذ١ٝ تٓكٝح املٓاط يف )اذتذر(

ٕ نإ ايه٬ّ عٔ سذث١ ضاؾث١ أضٸثظ ايػثازع سذٝ ٗثا،      إٚأَا )اُؿذٳر( ؾ

دزى ايعك٤٬ ٬َناتٗا، ؾ٬ ن٬ّ ٗ عدّ دٛاش ايكٝاع، ٚ ِا ايهث٬ّ  ٕ ٜأَٔ غرل 

ٗ اؿذر ايعك١ٝ٥٬ ايه أَكثاٖا ايػثازع ٚيثٛ بعثدّ ايثسرع، نخثدل ايجكث١ ٚسذٝث١         

ٕ ايػثثازع أَكثث٢ َعُٛٗثثا   ايٛثثٛاٖس ٗ ا٭سهثثاّ ٚناييٝٓثث١ ٗ إٛقثثٛعات، بثثٌ   

ٕ ٜهثٕٛ  أ١ ؾ٬ بد ْٗا سذر عك٥٬ٝإٔ ايؿسض  باٱَكا٤ إياغس ايؿسٜ ، ؾشٝح 

        ايعكثث٤٬ قثثد أسثثاطٛا ظٗثثات ٬َناتٗثثا س ثث٢ سهُثثٛا عذٝ ٗثثا رٕٚ سذٝثث١ غرلٖثثا    

ْث٘  إٚسٝثح أسثاطٛا ظٗثات ٬َناتٗثا ؾ     ث،  ضثىس٫ب َثج٬ً  نا٭س٬ّ ٚايسَثٌ ٚا٭ ث 

ٜؿثث  شلثثِ تعدٜثث١ اؿهثثِ  ٍ أٟ أَثثس لضثثس ٜسْٚثث٘ َطثثاًٜٚا ٗ ايكثثسب يٲؾثثاب١ أٚ     
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 أقسب، ٖا عدٚٙ سذ١.

ْث٘  أأضس٣:  ذا أَكث٢ ايػثازع سذٝث١ اؿذثر ايعك٥٬ٝث١ نػثـ عثٔ         بعياز٠

َك٢ سذٝ ٗثا، ؾشٝثح أَكث٢ ٬َنٝ ٗثا اي اَث١،      أأَك٢ ٬َنٝ ٗا اي ا١َ، ٚ ٫ ٕا 

ٕ ايعك٤٬ بٗا عازؾٕٛ ٚ ٫ ٕا ناْٛا ِٖ ايرٜٔ اع دلٖٚثا سذث١، ؾٝهثٕٛ    أٚايؿسض 

َثٔ غثرل سادث١  ٍ    بثٌ ضثٝهٕٛ إٓثاٙ ساقثسًا يثدِٜٗ       ،تٓكٝ  إٓاٙ س٦ٓٝرٺ قىعٝثاً 

ٕ ٜثثسار بثثاي ٓكٝ  ا٫ض شكثثاز اي ؿؿثثًٝٞ بعثثد ايٛدثثٛر اٱْثثايٞ ٗ       أتٓكثثٝ   ٫ 

 ؾ دبس دٝدًا. ،َستهصاتِٗ

ٕ )اؿذثر( سذث١ َثٔ بثاب ايٛثٔ       ٕ ايؿكٗا٤ ؾثسسٛا بث  أٜٚ٪ٜد َا ذنسْاٙ: 

أٟ اؿاؾثثٌ ث ايٓثٛعٞ ٫ ايػخؿثٞ ايثرٟ ٜكثٍٛ بث٘ ا٫ْطثدارٟ، ؾثايٛٔ ايٓثٛعٞ           

إسدثع يث٘ ؾهًُثا زأٚٙ َػث ٬ًُ عًٝث٘ عثدٸٚٙ        ِٕث٬ى ؾٝث٘ ٖٚث   ا ِٖث  ٕٜٛهْٛث يًٓٛع  

 .ؾ  ٌَ ،سذ١

ٕ أْعِ، نًُا زأ٣ ايػازع غؿ١ً ايعك٤٬ عٔ دٗث١ٺ َصآث١ٺ َثج٬ً، نثإ يث٘      

ٜ دضٌ بإقاؾ١ قٝد أٚ زؾع قٝد، ٚذيو ٗ ضؿٛف اؿذثر عًث٢ أسهاَث٘، ٫ ٗ    

ٌ   ٜؿثث  اؿذثثر عًثث٢ أسهثثاَِٗ ٭ٕ ا٭ٍٚ َثثٔ غثث ْ٘ رٕٚ ا٭ضثثرل٠، ؾثثإذا ؾعثث 

اي خىٞ عٓ٘ يهػـ عثدّ  َكثا٥٘  ٫ بٗثرا ايػثسٙ عثٔ عثدّ نؿاٜث١ إث٬ى ايثرٟ          

اع ثثدلٙ ايعكثث٤٬ طسٜكثثًا يًٛؾثثٍٛ  ٍ أسهاَثث٘، ٚيثثرا أقثثاف  يٝثث٘ غثثسطًا، ؾهًُثثا    

اَك٢ رٕٚ قٝد أٚ غسٙ، نُا ٗ سذ١ٝ ايٛٛاٖس ٚضدل ايجك١، نػـ عٔ ُا١َٝ َثا  

 زلٙ ايعك٤٬ ُاّ ا٬ٕى يًشذ١ٝ.

 ٟ ايؾٛص٣ َٔ ارتبري أٚ اجملتٗز ايٛاسزأقضب١ٝ صأ

سذٝثث١ لزا٤ إػثثرلٜٔ بثثٌ سذٝثث١ زأٟ ايػثثٛز٣ أٟ أنجثثسٜ ِٗ ْٛثثسًا   َٚٓٗثثا: 

أٟ ٗ َىًثل إٛقثٛعات ٚٗ    ،قسب١ٝ  ؾاب ٗا يًٛاقع ٗ إٛقٛعات إي ٢ً بٗثا ٭
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 ايػ٪ٕٚ ايعا١َ.

 يؾٗار٠ ايعكٌ ٚايعكال٤ بشيو

 ؿسر ايٛاسد:ٜٚدٍ ع٢ً أقسب١ٝ ايػٛز٣ يٲؾاب١ َٔ زأٟ اي

 أ٫ًٚ: ايعكٌ.

ٚثاًْٝا: بٓا٤ ايعك٤٬، ؾ٬سٜ َج٬ً بٓا٤ِٖ ع٢ً ا٫ع ُار ع٢ً ايًذ١ٓ ايىيٝث١  

أنجس َٔ ا٫ع ُار ع٢ً ايىيٝب ايٛاسد، ٚ ِا   ْكٌ بثاي عٌٝ ٗ َجثٌ ذيثو َٚجثٌ     

ا٭عًثِ ٭دثثٌ َصآثث١ ذيثو ٕؿثثًش١ اي طثثٌٗٝ بثٌ ٚاضثث ٬ٍ ايٓٛثثاّ َىًكثثًا أٚ ٗ    

َٔ ؾسض  غ٬م أبٛاب غرل ا٭عًثِ ٚغثرل ايًذثإ ايػثٛز١ٜ، ٚغثرل      اؾ١ًُ اي٬شّ 

 ؾسادع. ،ذيو ٖا ؾؿًٓاٙ ٗ ذيو ايه اب

 ٚايضٚاٜات

ٚثايجًا: ايعػسات َٔ ايسٚاٜات ايؿسو١ ٗ ذيو أٚ ايٛثاٖس٠ أٚ ايدايث١ عًٝث٘    

 ّا٤ ٚاٱغاز٠ أٚ غي٘ ذيو:بد٫ي١ ا٫ق كا٤ أٚ اي ٓيٝ٘ ٚاٱ

ٔٳ  كثثٍٛ: ٜ د اهلل عيثث ٞبثثأعثثٔ  ثثث1َٚثثٔ ايسٚاٜثثات:  َٹثث ٌٳ  اضٵ ٳػٹثثَس اْيعٳاقٹثث

ٛٳَزعٳ ٍَ اْي ٌَ     ، ايسسدٳا ٛٳَزَع اْيعٳاقٹث َٴخٳاي ؿ ث١  اْيث ٕٻ  ٚٳاْيخٹً افٳ ؾ ثَإ ٚٳَ ٜٻاى   َٴسٴ َ ِيا بٹخٳٝٵُس،  ٘ٴ ي ا ٜٳْ  ؾ َإْٻ

ٚٳايثثثدټْٵٝٳا    َٔ ؾسأٜثث٘ ٖثثثٛ ا٭ٖثثد٣ ضثثثي٬ًٝ َثثٔ اي ؿثثثسر بثثثايسأٟ     .(1)َٳْؿطٳثثدٳ٠ٌ ؾٹثثثٞ ايثثدسٜ

 !ؾهٝـ َذٛع١ َٔ ايعك٤٬ ايٛزعٌ؟ ، يدار ب٘ٚا٫ض

ٔٳ   :: قاٍ زضٍٛ اهلل 2 َٹث ٛٵؾٹٝلٷ  ٚٳتٳ ٔٷ  ُٵ ٚٳٜٴ ٌَ ايٓٻاؾٹَ  زٴغٵدٷ  ٚٳزٳ٠ُ اْيعٳاقٹ َٴػٳا

٘ٹ ٕٻ ؾٹٞ ذٳيٹو  اْيعٳى بٳ، ايًِ ٚٳاْيخٹً افٳ ؾ َإ ٌٴ ؾ َإٜٻاى    .(2)ؾ َإذٳا أ غٳازٳ عٳً ٝٵو  ايٓٻاؾٹ ٴ اْيعٳاقٹ
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 003  والروايات
٘ٹ       :عيد اهلل : قاٍ أبٛ 3 ٘ٴ بٹث ٌٳ ي ث َٳثا ي ثا قٹيٳث ٘ٹ  ٝٵ ٚٳزٳرٳ عٳً  ِٵ َ ذٳا  ُٵٓٳعٴ أ سٳدٳُن َٳا ٜٳ

ٚٳزٳعٷ   ٚٳ ٔٷ  ٘ٴ رٹٜث ٕٵ ٜٳطٵ ٳػٹرلٳ زٳدٴًًا عٳاقٹًًا ي ث ٘ٹ      ، أ  ٍٳ أ بٴثٛ عٳيٵثدٹ ايًِث ِٻ ق ثا ٘ٴ َ ذٳا    :ثٴث َٳثا َ ْٻث أ 

٘ٴ ايًِ ٌٵ ٜٳسٵؾ عٴ ٘ٴ بٳ ٘ٴ ايًِ ِٵ ٜٳخٵرٴْي ٌٳ ذٳيٹو  ي  ٗٳا َ ي ٢ ايًِ٘ؾ عٳ ٚٳأ ْقسٳبٹ َٴَٛز  ٙٴ بٹخٳٝٵَس اْيُ  َٳا ٚٳزٳ  .(1)٘ٴ 

٘ٹ :: قاٍ أَرل إ٪ٌَٓ 4 َٔ اضٵ ٳػٵٓٳ٢ بٹسٳْأٜٹ َٳ ٘ٹ   .(2)ق دٵ ضٳاط سٳ بٹٓٳْؿطٹ

َٳثا      قثاٍ:   : عٔ دعؿس بٔ قُثد، عثٔ أبٝث٘    5 ٘ٹ  ٍٳ ايًِث ٌٳ: ٜٳثا زٳضٴثٛ قٹٝث

َٟٚ ايسٻْأ ٚٳزٳ٠ُ ذٳ َٴػٳا ٍٳ:  ّٴ؟ ق ا ٗٴِاْيشٳصٵ ٚٳاتسيٳاعٴ  َٟ(3).   

 عًٝثًا   قاٍ: ؾُٝا أٚؾ٢ بث٘ زضثٍٛ اهلل    : عٔ أبٞ عيد اهلل 6

ٚٳزٳ٠ٹقاٍ:  ُٴػٳا ٔٳ اْي َٹ ٚٵثٳلٴ  ٖٳسٳ٠  أ  ٛ ا َٴ ٌٳ ن اي ٻدٵبٹرَل، ي ا   .(4)ٚٳي ا عٳْك

ً ثثو  قثثاٍ:   ٍ أَثثرل إثث٪ٌَٓ  َثثٔ ٚؾثثاٜا زضثثٍٛ اهلل  : 7 َٳ ٔٵ  َٳثث

ِٵ ٜٳ، اضٵ ٳْ ثٳسٳ ٔٵ ي  َٳ ّٳٜطٵ ٳػٹسٵ ٚٳ ٕٴ، ٓٳدٹ ٔٴ تٴدٳا ُٳا تٳدٹٜ ٛٵتٴ اْي  ْنيٳسٴ، ن  ُٳ ٛٳ اْي ٖٴ  .(5)ٚٳاْيؿ ْكسٴ 

َٳػٴٛزٳ٠ٺقاٍ:  : عٔ أبٞ عيد اهلل 8 ٔٵ  َٵسٴ٩ٷ عٳ ٗٵًٹو  ا ٔٵ ٜٳ  .(6)ي 

ً ثو      :: ٚعٔ اٱَاّ أَرل إ٪ٌَٓ 9 ٖٳ ٘ٹ  َٔ اضٵث ٳيٳدٻ بٹسٳْأٜٹث ٚٳزٳ   ، َٳث ٔٵ غٳثا َٳث ٚٳ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 :ٚعثثاز ا٭ْثثٛاز  /15596ح 22ب 42ف 12ٚٚضثثا٥ٌ ايػثثٝع١: ز  /602ف 2اةاضثثٔ: ز (1)

 .102ف 72ز

ٚعٝثثٕٛ أضيثثاز  /446ف :ثثث  يًؿثثدٚمث ٚا٭َثثايٞ    /388ف 4ٝثث٘: زَثثٔ ٫ وكثثسٙ ايؿك (2)

 .15589ح 21ب 40ف 12ٚٚضا٥ٌ ايػٝع١: ز /53ف 2ز :ايسقا 

 21ب 39ف 12ٚٚضثا٥ٌ ايػثٝع١: ز   /319ف :َٚهازّ ا٭ضث٬م  /600ف 2اةاضٔ: ز (3)

 .15582ح

ٚؼثـ   /20ف 8ايهثاٗ: ز  /113 :اؿهُث١  ،بثاب سهثِ أَثرل إث٪ٌَٓ      :( ْٗثر ايي٬غث١  4)

 .15583ح 21ب 39ف 12ٚٚضا٥ٌ ايػٝع١: ز /92ايعكٍٛ: ف

 .6ٍٛ: ف( ؼـ ايعك5)

 .15585ح 21ب 40ف 12ٚٚضا٥ٌ ايػٝع١: ز /601ف 2( اةاضٔ: ز6)



 004    قل كل يعؿل عذ صاكؾتـه

ٗٳ ٍٳ غٳازٳن  ٗٳاايسسدٳا  .(1)ا ؾٹٞ عٴُكٛيٹ

ٛٳاقٹعٳ اْيخٳى  :: ٚعٓ٘ 10 َٳ ٚٴدٴٛٙٳ اْيآزٳا٤ٹ عٳسٳفٳ  ٌٳ  َٔ اضٵ ٳْكيٳ َٳ  .(2) ٚٳ

 :ٍُ: ٚعٓ٘ 11 َٳػٴٛزٳ٠ٺ بٹعٳدٵ ٚٵ  َٳك اي ١ٺ بٹشٳلٍّ أ  ٔٵ  ؾ َإْسٞ ي طٵثتٴ  ، ؾ ً ا تٳُهّؿٛا عٳ

ٔٵ  َٹ ٔٴ ذٳيٹو   َٳ ٚٳي ا ل ٕٵ ُأضٵىٹ٧ٳ  ٛٵَم أ  َٳثا      ؾٹٞ ْٳْؿطٹٞ بٹؿ  ٔٵ ْٳْؿطٹثٞ  َٹث ٘ٴ  ٞٳ ايًِث ٕٵ ٜٳْهؿٹث ؾٹعٵًٹٞ َ ِيا أ 

َٹٓسٞ ٘ٹ  ً ُو بٹ َٵ ٛٳ أ   .(3)ٖٴ

ٌَ   :: ٚعٓثث٘ 12 ٌَ  ، ي ثثا غٹٓٳثث٢ ن اْيعٳْكثث ٗٵثث َٹثثرلٳاخٳ  ، ٚٳي ثثا ؾ ْكثثسٳ ن اْيذٳ ٚٳي ثثا 

ٚٳزٳ٠ٹ، ن اْي  رٳبٹ ُٴػٳا َٗرلٳ ن اْي  ٚ  .(4)ٚٳي ا 

َِ...  :: ٚعٓ٘ 13 ًْ َِ  ٚٳ، ٚٳي ا غٳسٳفٳ ن اْيعٹ ًْ ٖٳسٳ٠    ، ي ا عٹثصٻ ن ثاْيشٹ ٛ ثا َٴ ٚٳي ثا 

ٚٳزٳ٠ٹ ُٴػٳا ٔٳ اْي َٹ ٚٵثٳلٴ   .(5)أ 

َٔ       :: ٚعٓثثثث٘ 14 َٳثثثث ٚٳق ثثثثدٵ ضٳثثثثاط سٳ  َٗدٳاٜٳثثثث١ٹ،  ٔٴ اْي            ٚٳايٹاضٵ ٹػٳثثثثازٳ٠ُ عٳثثثثٝٵ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ٖٚثثٞ َثثرنٛز٠ أٜكثثًا ٗ غثثسز  /161 :اؿهُثث١، بثثاب سهثثِ أَثثرل إثث٪ٌَٓ غثث١: ( ْٗثثر ايي1٬)

 .ايؿى١ٓ يًصكػسٟٚٗ زبٝع ا٭بساز باب ايعكٌ ٚ / 284ٚ 266اؿهِ: ف

ٖٚٞ َرنٛز٠ أٜكًا ٗ  /173اؿه١ُ:  ،باب إخ از َٔ سهِ أَرل إ٪ٌَٓ ْٗر ايي٬غ١:  (2)

 /278ف 4َٚثثٔ ٫ وكثثثسٙ ايؿكٝثثث٘: ز  /19ٚزٚقثث١ ايهثثثاٗ: ف  /90ؼثثـ ايعكثثثٍٛ: ف 

 .ٚغسز اؿهِ /28: فث يًككاعٞث  ٚرض ٛز َعا  اؿهِ

ٌ   َٚثٔ ضىيث١ يث٘     ،رل إ٪ٌَٓ : باب إخ از َٔ سهِ أَْٗر ايي٬غ١ (3)  ،ضىيٗثا بؿثؿ

 .352أٚاضس اـىي١ إرنٛز٠ ٗ زٚق١ ايهاٗ: ف ،216اـىي١ 

َٚرنٛز٠ أٜكًا ٗ ؼثـ   /54اؿه١ُ:  ،باب إخ از َٔ سهِ أَرل إ٪ٌَٓ ْٗر ايي٬غ١:  (4)

ٚٗ غثسز   /193ٚٗ ا٭َثايٞ: ف  /17ٚٗ زٚق١ ايهاٗ: ف /94ٚ 89ٚ 201ايعكٍٛ: ف 

 .اؿهِ ٚٗ اييؿا٥س ٚايرضا٥س ٚغرلٖا

ٖٚثٞ َٛدثٛر٠ ٗ    /113 ، اؿهُث١: بثاب إخ ثاز َثٔ سهثِ أَثرل إث٪ٌَٓ       ْٗر ايي٬غث١:   (5)

 إؿارز ايطابك١ أٜكًا.



 005  والروايات
٘ٹ  .(1)اضٵ ٳػٵٓٳ٢ بٹسٳْأٜٹ

ٚقثثد ؾؿثثًٓا ٚدثثٛٙ ا٫ضثث د٫ٍ بٗثثا ٗ ن ثثاب )غثثٛز٣ ايؿكٗثثا٤ ٚايكٝثثارات    

 ؾسادع. (2)اٱض١َٝ٬(

ٖٚثثا دثثا٤ ؾٝثث٘: )ايٛدثث٘ ايجثثاْٞ: أقسبٝثث١ اٱؾثثاب١ ٗ زأٟ إػثثرلٜٔ َثثٔ زأٟ  

 ايٛاسد

ْ٘  ذا نإ ٗ اتياع زأٟ إػرل ايٓاؾ  )أقسب١ٝ يًٛاقع(، ضثٛا٤ ٗ ايػث٪ٕٚ   إؾ

َٴسٴ َ ِيا بٹخٳٝٵُس :ايد١ٜٝٓ أّ ايد١ْٜٛٝ، سٝح قاٍ  ٘ٴ ي ا ٜٳْ  ؾ َإْٻ
(3)

٘ٴ، ٚقاٍ:  ٌٵ ٜٳسٵؾ عٴ  بٳ

٘ٹ       ٗٳثا َ ي ث٢ ايًِث ٚٳأ ْقسٳبٹ َٴَٛز  ٙٴ بٹخٳٝٵثَس اْيثُ  َٳثا ٚٳزٳ ٘ٴ  ايًِ
(4)

ٌَ ايٓٻاؾٹثَ     ، ٚقثاٍ:   ٚٳزٳ٠ُ اْيعٳاقٹث َٴػٳثا

٘ٹ( ٔٳ ايًِثث َٹثث ٛٵؾٹٝثثلٷ  ٚٳتٳ ٔٷ  ُٵثث ٚٳٜٴ زٴغٵثثدٷ 
(5)

، ٚ ذا نثثإ ٗ كايؿ ثث٘ ا٭بعدٜثث١ عثثٔ ايٛاقثثع بثثٌ 

ٕٻ ؾٹثٞ ذٳيٹثو  اْيعٳى ثبٳ    )َؿطد٠ ٗ ايدٜٔ ٚايدْٝا(، ٚ ، ؾُثاذا تثس٣ ٗ اتيثاع عثد٠     ؾ ثَإ

   .(6)َػرلٜٔ ْاؾشٌ، ٚنٝـ َخايؿ١ فُٛع١ َِٓٗ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ٖٚثرٙ َثرنٛز٠ ٗ ؼـث     /211، اؿهُث١:  باب إخ ثاز َثٔ سهثِ أَثرل إث٪ٌَٓ      ( ْٗر ايي٬غ١: 1)

 /275ٚ 273ٚ 162أرب ايثثثثدْٝا ٚايثثثثدٜٔ: ف ٚ /16ٚزٚقثثثث١ ايهثثثثاٗ: ف /98ايعكثثثثٍٛ: ف

 1َٚىايثب ايطث٪ٍٚ: ز   /15ٚرض ٛز َعثا  اؿهثِ: ف   /ٚغسز اؿهِ /185ٚضساز إًٛى: ف

ٚاٯراب  /421ف 3ٚايٓٗاٜثثثث١ ٗ غسٜثثثثب اؿثثثثدٜح: ز   /85ف 6ْٚٗاٜثثثث١ ا٭زب: ز /162ف

يػثسٜؿ١ عًث٢   ٖرا ٫ٚ ىؿ٢ أْٓا اع ُدْا ٗ َعسؾ١ َؿثارز بعثض ٖثرٙ ا٭سارٜثح ا     /15ايطًىا١ْٝ: ف

 ن اب َؿارز ْٗر ايي٬غ١ يًطٝد عيد ايصٖسا٤ اـىٝب، ؾػهس اهلل ضعٝ٘.

 (.452 ٍ  415زادع ن اب )غٛز٣ ايؿكٗا٤ ٚايكٝارات اٱض١َٝ٬ َٔ ف (2)

 .15594ح 22ب 42ف 12ٚٚضا٥ٌ ايػٝع١: ز /602ف 2اةاضٔ: ز (3)

 :ٚعثثاز ا٭ْثثٛاز  /15596ح 22ب 42ف 12ٚٚضثثا٥ٌ ايػثثٝع١: ز  /602ف 2اةاضثثٔ: ز (4)

 .102ف 72ز

 22ب 42ف 12ٚٚضثثا٥ٌ ايػثثثٝع١: ز  /602ف 2ٚاةاضثثٔ، ز  /397ؼثثـ ايعكثثٍٛ: ف   (5)

 .15595ح 22ب 42ف 12ٚز 15595ح

 ٚ كايؿ١ أنجسٜ ِٗ؟( أ6)



 006    قل كل يعؿل عذ صاكؾتـه

ٚأَثثا ٗ ؾثثٛز٠ ؽثثايـ ايٓؿثثا٥  ٚتٓثثاقض لزا٤ إػثثرلٜٔ ؾاتيثثاع زأٟ أنجسٜثث١ 

ايٓاؾثثشٌ ٖثثٛ اةثث ِ، نُثثا ؾؿثثًٓاٙ ٗ َٛقثثع لضثثس، ٚضٓؿؿثثً٘ عٓثثد اي ىثثسم        

 .يًُكيٛي١ ٚإسؾٛع١ ٚاي ٛقٝع إيازى

ٗ نٕٛ اتياع ايٓاؾ  إػرل زغثدًا ّٚٓثًا ٚضثرلًا ٚأقثسب      ايطسٸْٚصٜد ٖٓا:  ٕ 

ٚٴدٴثٛٙٳ    : ٍ اهلل ٖٛ أْ٘ ٜس٣ َا ٫ ٜساٙ إط ػرل، نُا ٚزر عٓ٘  ٌٳ  َٔ اضٵث ٳْكيٳ َٳ ٚٳ

ٛٳاقٹعٳ اْيخٳى  َٳ أعكثٌ ايٓثاع َثٔ ْثع عكثٍٛ ايٓثاع       ، ٚيرا ٚزر: (1) اْيآزٳا٤ٹ عٳسٳفٳ 

ٜٚكذلح اقذلاسًا ؾٝهٕٛ باد ُاعٗا ايهُثاٍ   ٕ نٌ عكٌ ٜس٣ د١ًٗ ،  ذ (2) ٍ عكً٘

ُٜ اي ٻذٳثاَزب    :ٚاي هاٌَ، ٚقد ٚزر عٓ٘  ٌٴ سٹْؿث ، َٚثٔ ايٛاقث  إٔ   (3) ٚٳاْيعٳْكث

ٚٳزٳ  :ايعكثثٍٛ إ عثثدر٠ شلثثا ػثثازب تؿثثٛم ػثثازب  سثثداٖا، ٚقثثاٍ    ٔٵ غٳثثا َٳثث ٚٳ

ٗٳا ٗٳا ؾٹٞ عٴُكٛيٹ ٍٳ غٳازٳن  اتيثاع ايٓاؾث    ، ٚ ذا نثإ ٭دثٌ ذيثو ٚزر ا٭َثس ب    (4)ايسسدٳا

ايٛاسد، ؾؿُٝا تعدر ايٓاؾشٕٛ إػرلٕٚ ٚؽايؿت لزا٩ِٖ ٚناْثت ا٭نجسٜث١ عًث٢    

زأٟ َعثثٌ  ؾثثإٕ اتياعٗثثا أٍٚ ٚأيثثصّ ٭قٛا٥ٝثث١ إثث٬ى إؿثثسح بثث٘ ٗ ايسٚاٜثثات،        

 .(5)ؾ  ٌَ(

 بصري٠ قضآ١ْٝ: َغا٥ٌ نال١َٝ تغتفار َٔ آ١ٜ ايؾان١ً

ٝٵٓٳثا  ا٭ؾثٍٛ  ذ قثايٛا:   بثاي ؿسٜع عًث٢    يكد أَسْثا ا٭٥ُث١ ا٭طٗثاز     عٳً 

ِٴ اي ٻْؿَسٜعٴ ٝٵُه ٚٳعٳً   ٍَ ِٵ       (6) َٚ ْيك ا٤ٴ اْيُ ؾٴٛ ٚٳعٳً ثٝٵُه ٍٳ  ِٴ اْيُ ؾٴثٛ ٞٳ َ ي ثٝٵُه ًْكٹث ٕٵ ْٴ ٝٵٓٳثا أ  ُٳثا عٳً  َ ْٻ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .4ٖٚٞ ضىي١ ايٛض١ًٝ ح ضىي١ ٭َرل إ٪ٌَٓ  /22ف 8ايهاٗ: ز (1)

 اع َٔ أطاع ايعك٤٬(.: )أعكٌ اي385ٓأعكٌ ايٓاع ح 52غسز اؿهِ: ف( ٗ 2)

 .31 ، اؿه١ُ:باب إخ از َٔ سهِ أَرل إ٪ٌَٓ ايي٬غ١: ( ْٗر 3)

 .161 ، اؿه١ُ:باب إخ از َٔ سهِ أَرل إ٪ٌَٓ ايي٬غ١: ( ْٗر 4)

 .436ث  435ف 4ايؿكٗا٤ ٚايكٝارات اٱض١َٝ٬: ٙ/ ( غٛز٣ 5)

 .575ت ايطسا٥س: ( َط ىسؾا6)



 007  الشاكؾة اختقارية وغر اختقارية
ٕٵ تٴؿ سسعٴٛا ٚقد اَ جثٌ عًُثا٤ ايؿكث٘ شلثرا ا٭َثس اَ جثا٫ً عُٛٝثًا ٚأبًثٛا ؾٝث٘ بث٤٬            (1)أ 

ايعٛثاّ عًث٢ َثسٸ اي ثازٜخ ايؿكث٘ عًث٢ أضثاع اي ؿسٜثع عثٔ           سطًٓا سٝح ب٢ٓ ايؿكٗا٤

، ٚيهٔ ذيو   ٜٴً صّ ب٘ نُثا ٜٓيػثٞ ٚبإطث ٣ٛ ايثرٟ     أؾٛشلِ ٚقٛاعدِٖ 

اع ُثثثدٙ ايؿكٗثثثا٤، ٗ اييشثثثٛخ ايعكدٜثثث١ )ايعكا٥دٜثثث١( ٫ٚ ٗ ايعًثثثّٛ ايطٝاضثثث١ٝ      

ٚا٫ق ؿثثار١ٜ ٚا٫د ُاعٝثث١ ٚاؿكٛقٝثث١ ٚغثثيٗٗا;  ذ   لثثد َٓٗذٝثث١ اي ؿسٜثثع عًثث٢  

ٗ َطثثا٥ٌ عًثثِ ايهثث٬ّ س ثث٢ َطثث ٣ٛ ايعػثثس ٖثثا ؾثثٓع٘ عًُثثا٤     أؾثثٛشلِ 

َا ايطٝاض١ ٚا٫د ُاع ٚضا٥س ايعًّٛ اٱْطا١ْٝ ؾًعٌ ايٓطي١ ٫ تيًثؼ س ث٢   أايؿك٘، ٚ

 ايٛاسد بإا١٥.

 ايؾان١ً اختٝاص١ٜ ٚغري اختٝاص١ٜ

ٚ تط ًِٗ َٓٗثا َطثا٥ٌ ن٬َٝث١    إٔ تؿسٸع عًٝٗا أٖٚرٙ اٯ١ٜ ايػسٜؿ١ ٖا ّهٔ 

 َ عدر٠:

 ٕ ايػان١ً ع٢ً قطٌُ اض ٝاز١ٜ ٫ٚ اض ٝاز١ٜ. َٓٗا: 

ٕ ايجٛاب ثابت ع٢ً ؾٓاع١ ايػثان١ً ا٫ض ٝازٜث١ اؿطث١ٓ، نُثا يثٛ       َٚٓٗا: 

 ٚ ِٳ س ثث٢ ؾثثاز سًُٝثثًا، بثثٌ  ٕ ايجثثٛاب عًثث٢ ايؿعثثٌ اؿطثثٔ أ  ٜهثثٔ سًُٝثثًا ؾثث شًِ

إ ٛقثـ  إ ٛقـ عًٝٗا اق كا٤ٶ أعٛثِ ٚأنثدل َثٔ ايجثٛاب عًث٢ ايؿعثٌ اؿطثٔ غثرل         

 ع٢ً ُٗٝد ايػان١ً اؿط١ٓ.

 رصدات ايعكٛب١ ع٢ً ايؾان١ً االختٝاص١ٜ ايغ١٦ٝ

ٕ ايعكاب ع٢ً ؾٓاع١ ايػان١ً ا٫ض ٝاز١ٜ ايط١٦ٝ َثا ٜذلتثب عًٝٗثا     َٚٓٗا: 

َٔ ؾعٌ إعاؾٞ، أعِٛ َٔ ايعكاب ع٢ً إعؿ١ٝ ايثه   تهثٔ عادث١  ٍ ُٗٝثد     

 ؾٓاع١ ايػان١ً ايط١٦ٝ.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .575ت ايطسا٥س: َط ىسؾا (1)
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َثثا ايعكٛبثث١ ٚإجٛبثث١ بايؿعثثٌ ؾكثثد  أايعكثثاب ٚايجثثٛاب،  ٚإكؿثثٛر اضثث شكام

 ٕ بٓا٤ ايعك٤٬ ع٢ً ذيو.أتهٕٛ َ عًل ؾكٌ اهلل تعاٍ، ٚايرٟ ْدعٝ٘ 

ٕ ايعك٤٬ ٜسٕٚ ٚدٛب عكثاب َثٔ تعُثدٸ دثسح غثرلٙ أٚ قىثع        ٜٚٛقش٘: 

ٜدٙ أٚ ق ً٘ ؾُٝا  ذا ثازت قٛت٘ ايػكي١ٝ َٔ غرل ضابل  عثدار طٜٛثٌ، بكؿثاُف أٚ    

ٕ ٖرٙ اؾس١ّ ؾدزت عٓ٘  ١ ثك١ًٝ أٚ غي٘ ذيو، يهِٓٗ  ذا عًُٛا بضذٔ أٚ غساَ

عٔ ضابل عصّ ٚ ؾساز نُا يٛ نإ قد ضى٘ يًذس١ّ ض١ٓ نا١ًَ ٚقد ؾدزت عٓ٘ 

ِْٗ ٜسْٚثث٘ َطثث شكًا ؾثثصا٤ أقطثث٢ ٚأعٓثثـ، ٚيثث٦ٔ إعثثٔ سكثثد أٚ سطثثد غثثدٜدٜٔ ؾثث

أبثدًا ؾسَثا   ضٍؿؿٛا عثٔ ا٭ٍٚ أٚ ٚدثدٚٙ َطث شكًا يث٘ ؾثاِْٗ ٫ ىٍؿؿثٕٛ عثٔ ايجثاْٞ         

ٕ أَا  ذا عسؾٛا أىؿؿٕٛ اٱعداّ  ٍ ايطذٔ ٔط١ ٚعػسٜٔ ض١ٓ َج٬ً ٗ ا٭ٍٚ، 

ِْٗ ٫ هدْٚث٘  إْ٘ اْىًل عٓٗثا عكثد ٚ ؾثساز ؾث    أغانً ٘ ايٓؿط١ٝ ٖٞ غان١ً ضيٝج١ ٚ

 ٖٔ ٜط شل ايس١ٓ أٚ اي خؿٝـ أٚ ايعؿٛ.

 َستٗٔ ب َٛز ث٬ث١: بعياز٠ أضس٣: ا٭َس بٓٛس ايعك٤٬ 

 ١ صٖٔ ْٛع ادتضمي١، نجض٠ املكزَات، ٚخبح ايؾان١ًايعكٛب

 : ْٛع اؾس١ّ ايه ؾعًٗا عٔ قؿد ٚغعٛز ٚاض ٝاز.ٶأوال

ٗٸثدٖا يهثٞ       :ٶثانيـا  طٍٛ إد٠ ايه أعد ؾٝٗا يًذس١ّ ٚنُٝث١ إكثدَات ايثه َ

 وكل ٖدؾ٘ إػ٪ّٚ ٚدسّ ٘ إسٚع١.

بثثٌ  ،إع ثثدٟ ضيثثح ايػثثان١ً ٚسطثثٔ ايػثثان١ً ايثثه ٜ ُٝثثص بٗثثا ٖثثرا   :ٶثاناــا

   ٚ ضثثٛأ، زأٚٙ َطثث شكًا  أٚرزدثثات اؿطثثٔ ٚاـيثثح، ؾهًُثثا زأٚا غثثانً ٘ أضيثثح 

يًعكاب بػثهٌ أنجثس ٚ  هثدٚا يث٘ فثا٫ً يًعؿثٛ أٚ اي خؿٝثـ ٚنًُثا زأٚا غثانً ٘          

يً خؿٝثـ عًٝث٘ أٚ ٭قًٝث١ اضث شكام      ث  ٚيٛ بدزد١ ث  ايٓؿط١ٝ سط١ٓ ٚددٚٙ َط شكًا

 ايًّٛ َٔ ضابك٘.
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ٚقد اض ٛٗسْا ٗ َكد١َ ايٛادثب   ،ٚنجستٗا ٚعدَ٘ٚنريو طٍٛ إكدَات 

ٚ    أٚإطثث شب  ٕ َثثٔ ا٭ريثث١ ايجثثٛاب إثثرنٛز ٗ    أْثث٘ قثثد ٜطثث شل ايجثثٛاب عًٝٗثثا 

ٚعًث٢ نثٌ ضىث٠ٛ ضىث٠ٛ َٓٗثا،       ايسٚاٜات ع٢ً إػٞ يصٜاز٠ اٱَثاّ اؿطثٌ   

ٕ ايجثٛاب  أايرٟ زأ٣   ٕ ايجٛاب عًٝٗا بٓؿطٗا، ض٬ؾًا يٰضْٛدأٚايٛاٖس َٓٗا 

ٕ َا ذنس ؾٝ٘ ايجٛاب ع٢ً إكد١َ ٫ بثد  أب ٫ ٜهْٛإ  ٫ ع٢ً ذٟ إكد١َ ٚٚايعكا

٘ٺ نهْٛثث٘ عًثث٢ ذٟ إكدَثث١ ٭ْٗثثا ؾثثازت أٓثثص أٚ نهْٛثث٘ ؾٹثثسف   أ ٕ ٜثث٪ٍٚ بٛدثث

 تؿكٌ أٚ َا أغي٘.

 ٖٚٞ:   ،ن٬َٞ َط ؿٝض ثٚ  أدد َٔ طسح إط ي١ ا٭ضس٣ بيشح ؾكٗٞ 

اع١ ايػثان١ً اؿطث١ٓ أٚ   أ٫ًٚ: َيشح اض شكام ايجثٛاب ٚايعكثاب عًث٢ ؾثٓ    

ٕ َثثٔ عؿثث٢ ٚنثثإ عؿثثٝاْ٘ َٛاؾكثثًا يػثثانً ٘ ايطثث١٦ٝ     أايطثث١٦ٝ، ٚثاْٝثثًا: َيشثثح   

اي٬اض ٝاز١ٜ نإ َط شكًا يعكٛبث١ أضثـ ٖثٔ نثإ عؿثٝاْ٘ َٛاؾكثًا يػثانً ٘ ايطث١٦ٝ         

      ٚ ٕ أا٫ض ٝاز١ٜ أٚ ٖٔ ٫ غان١ً ض١٦ٝ ي٘ أؾث٬ً، ٚقثد ذنثس ذيثو بعثض ٗ ايجثٛاب 

ٕ أدسٙ أعٛثِ نُثا يثٛ    إ٘ ٚأٖٛا٥٘ إاْع١ ي٘ عٔ اٱطاع١ ؾَٔ أطاع زغِ ق٠ٛ غٗٛات

غض اييؿس زغِ ق٠ٛ قٛت٘ ايػٗٛا١ْٝ أٚ َٓع ْؿط٘ َٔ قسب ايػرل زغِ غد٠ قٛتث٘  

 ؾ  ٌَ. ،ْ٘ ٖا ٜط كٌ ب٘ ايعكٌإٔ ذيو نً٘ َك ك٢ ايعدٍ ٚأايػكي١ٝ، ٚقد ٜدع٢ 

 نٝف ْهبح ايؾٛانٌ؟ 

ىس٠ عًٝٗثا ٖثٞ عٛاَثٌ نثجرل٠،     ٕ ايعٛاٌَ إ٪ثس٠ ٗ ني  ايػٛانٌ أٚ ايطثٝ  

 ٚعٓاٜٚٓٗا ناٯتٞ:

 ايسقاب١ ايؿاز١َ. ث 2  ْٛاّ إجٛبات. ث 1

 .(1)ايسأٟ ايعاّ ايكاغ٘ ٖٓٗذًا نإ أٚ غرل ٖٓٗر ث 3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ٚا٭ٍٚ أق٣ٛ ت ثرلًا. (1)
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ْى بِففَبْػٍظ هََاَصففَدِت ْٛثثاّ اي ثثداؾع  ث   4 ُّ ِ اجلَّففلَس َبْػَغفف ْْ ال َدْفففُع اهّللَّ َولَفف
رُْض 

َ
زبع١ ضًط١ً َٔ اؿًكثات اي ؿطثرل١ٜ ايكارَث١    ٚضٓعكد شلرٙ ايعٛاٌَ ا٭ (1)اأْل

 بإذٕ اهلل تعاٍ.

ْٛاّ ايعكٛبات، ٜٚ كُٔ ٖثرا ايٓٛثاّ أِاطثًا ك ًؿث١ َثٔ ايعكٛبثات ايطثابك١         ث  5

ع٢ً ايعٌُ أٚ إكاز١ْ أٚ اي٬سك١ نُثا ٜ ثٛشع ٖثرا ايٓٛثاّ بثٌ ايعكٛبثات ايثه ُثازع         

ٕ تط خدّ ٱٜكاف اؿثانِ  أت ايه هب ٚبٌ ايعكٛبا ث  غسعًٝا أٚ قاًْْٛٝاث عل ايسٌَ  

اؾثثا٥س ٚإطثث٪ٍٚ ايؿاضثثد عٓثثد سثثدٙ، ٚبثثٌ ايعكٛبثثات ايثثه ُازضثثٗا اؿهَٛثث١ عثثل      

إعازق١ أٚ ايه ّازضٗا أتياع رٜٔ قد أتيثاع رٜثٔ لضثس أٚ أتيثاع َثرٖب قثد َثرٖب        

 ، ٚضٓكؿس ايه٬ّ اٯٕ ع٢ً ايكطِ ايجاْٞ بإهاش ؾٓكٍٛ:  (2)لضس

ايغٝطض٠ ع٢ً ايؾٛانٌ ارتبٝج١ بصري٠ قضآ١ْٝ: طضم
(3)

  

ٕ غثٛانٌ نثجرل َثٔ ايٓثاع ٖثٞ       ٕ نًٍا ٜعٌُ ع٢ً غانً ٘، ٚسٝثح   سٝح 

ْثاْٞ أٚ إ هثدل أٚ إػثسٚز ٚإعذثب     غٛانٌ ض١٦ٝ نػان١ً اؿطٛر أٚ اؿكٛر أٚ ا٭

ضث١٦ٝ نُثا ؾُٝثا قايث٘      ث  َثٔ بعثض اؾٗثات    ث  ٕ غٛانٌ عا١َ ايٓاع ٖٞ بٓؿط٘، بٌ 

وًَُْع إِنَّ اْْلِ تعاٍ:  َِ ف  نَصلَن ُخوَِق  ُُ الشَّ ف ُُ اْْلَفّْيُ   رُّ َحفُزوًَع فإَِذا َمصَّ ف ِإَوَذا َمصَّ
ًََُْع  نَصلَن حَلَْؽََغ (4) َٚي  إِنَّ اْْلِ

َِْغََن  ّلََكَّ آهُ اْش ن رَّ
َ
 .(5)أ

ٕ ايطثثًى١ ٚأٟ ْثثٛع َثثٔ ايكثثدز٠ ٖثثٞ َؿطثثد٠ يًُثثس٤ أٟ َؿطثثد٠،   ٚسٝثثح 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .251اييكس٠: ( ضٛز٠ 1)

ٔ ذيو ضٝاض١ ايسعب ٚايؿثد١َ ايثه ٚقثع أضطثٗا إخىىثٕٛ ا٫ضثذلاتٝذٕٝٛ ايعطثهسٜٕٛ        َٚ (2)

 ٚقد ؼدثٓا عٓٗا ٗ ن اب )قٛيٛا يًٓاع سطًٓا، ٫ٚ تطيٛا(.

 ؼدٜد ت ثرلاتٗا ايطًي١ٝ. أٚ (3)

 .21ث19ضٛز٠ إعازز: ( 4)

 .7ث  6عًل: اي( ضٛز٠ 5)
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ٛانٌ ايؿاضثد٠، ٚذيثو عثدل ٚضثا٥ٌ نثجرل٠      يريو نإ ٫ بد َٔ ٚقثع نثٛاب  يًػث   

 أُٖٗا أَسإ:

 ايٓظاّ ايغًِٝ ٚاهلٝه١ًٝ ايصشٝش١ ـ1

ايعاّ ايؿثشٝ  إٗثُٝٔ    (1)ايٓٛاّ ايطًِٝ ٚاشلٝه١ًٝ ايؿشٝش١ ٚاٱطاز :ٶأوال

ايرٟ ٜكع نٌ ؾسر ٗ قُٔ را٥س٠ ؾ٬سٝات٘ ٫ٚ ٜطُ  ي٘ ب ذاٚش سدٚرٙ، َٚثٔ  

ٍ      َؿسرات ايٓٛاّ ايطثًِٝ  قثساز ْٛثاّ اي     : ثداؾع ا٫د ُثاعٞ اْى٬قثًا َثٔ قٛيث٘ تعثا

 رُْض
َ
ْى بَِبْػٍظ هََّاَصَدِت األ ُّ ْْاَل َدْفُع اهّلّلِ اجلَّلَس َبْػَغ َ ٖٚرا ا٭َس و ثاز  ٍ   (2)َول

 عكد ضًط١ً عٛخ ضاؾ١ ي٘، ٚضٓ تٞ ع٢ً ذنسٖا ٫سكًا بإذٕ اهلل تعاٍ.

 باتتفعٌٝ ْظاّ ايعكٛ ـ2

بات، ٚايرٟ ٜ  ند قثسٚز٠  قثسازٙ ٚتؿعًٝث٘ َثع     ْٛاّ إجٛبات ٚايعكٛ :ٶثانيـا 

ّلََكَّ إِنَّ ْث٘  أْ٘  ذا نإ طيع اٱْطإ إإط٪ٚيٌ، ضاؾ١ إط٪ٚيٌ ايهياز َِٓٗ، ؾ
نَصلَن حَلَْؽفََغ  َِْغََن  اْْلِ آهُ اْشف ن رَّ

َ
ٕ ؾث٬س٘ ٚاضث كاَ ٘ قيثٌ اؾًثٛع عًث٢      إؾث  أ

اَ ٘ ٚؾث٬س٘ بعثد   نسضٞ اؿهِ )ب ٟ رزد١ َٔ رزدات٘( ٫ ٜهؿٞ نكُإ ٫ض ك

دًٛض٘ ع٢ً ٖرا ايهسضٞ ايطشسٟ ايرٟ ٜػٝٸس َاٖٝث١ ا٭عثِ ا٭غًثب غثي٘ إىيثل      

 َٔ اؿهاّ ٚإط٪ٚيٌ.

 ايؾز٠ يف َعاقب١ املغؤٚيني ع٢ً يغإ أَري املؤَٓني 

ب ىيٝثثل ٖثثرا  ٜثث َسٙغثثذل ٗ عٗثثدٙ ٕايثثو ا٭ لثثد أَثثرل إثث٪ٌَٓ  ٚيثثريو

ٕٵ أ سٳثدٷ       ذ ٜكثٍٛ:   إٓٗر ع٢ً إط٪ٚيٌ ٚايعُاٍ، بكث٠ٛ  َٕ ؾ ثَإ ٛٳا ٔٳ اْيث  عٵ َٹث  ْٜ ٚٳتٳشٳِؿث

٘ٹ عٹٓٵثدٳى  أ ضٵيٳثازٴ عٴٝٴْٛٹثو  اْن ٳؿ ٝٵثتٳ بٹثرٳيٹو         ٝٵث ٗٳا عٳً  ُٳعٳتٵ بٹ ٙٴ َ ي ٢ ضٹٝٳاْٳ١ٺ ادٵ ٳ ٘  ٜٳدٳ ِٵ بٳطٳ ٗٴ ٓٵ َٹ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 يطٝط ِ.أٚ ا (1)

 .251كس٠: ( ضٛز٠ ايي2)
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ٔٵ         َٹث ُٳثا أ ؾٳثابٳ  ٘ٴ بٹ ٚٳأ ضٳرٵتٳث ٘ٹ  ٘ٹ اْيعٴُكٛبٳث١  ؾٹثٞ بٳدٳْٹث ٝٵث  ً ٖٹدًا ؾ يٳطٳْىتٳ عٳ ٘ٴ     غٳا ِٻ ْٳؿٳثيٵ ٳ ٘ٹ ثٴث ًٹث ُٳ عٳ

ُٳ١ٹ ٗٳ ٘ٴ عٳازٳ اي ټ ٚٳق ًِدٵتٳ ٘ٴ بٹاْيخٹٝٳاْٳ١ٹ  ُٵ ٳ ٚٳضٳ ٚٳ ُٳرٳِي١ٹ  َّ اْي ُٳك ا ٕ ٜعاقثب ٗ بدْث٘   أؾ٬ ٜهؿٞ  (1)بٹ

ٕ ٜعاقثثثب َعٜٓٛثثثًا ٚأربٝثثثًا ٗ زلع ثثث٘ َٚهاْ ثثث٘   أبثثثٌ هثثثب  ،باؾًثثثد أٚ ايكثثثسب

َّ اْي ،ا٫د ُاع١ٝ أٜكًا ُٳك ا ٘ٴ بٹ ِٻ ْٳؿٳيٵ ٳ ُٳث١ٹ   ثٴ ٗٳ ٘ٴ عٳثازٳ اي ټ ٚٳق ًِدٵتٳث ٘ٴ بٹاْيخٹٝٳاْٳ١ٹ  ُٵ ٳ ٚٳضٳ ٚٳ  ُٳرٳِي١ٹ 

يهٞ ٜهٕٛ عدل٠ يهاؾ١ إط٪ٚيٌ نثٞ ٫ ٜ ذثاٚشٚا اؿثدٚر ٫ٚ ٜػسقثٛا ٗ َطث ٓكع      

ٛٳًيثا  ايؿطار إايٞ أٚ اٱرازٟ ٫ٚ ٜ خرٚا  ٙٴ ضٳ ٚٳ عٹيٳثارٳ ٚٳًيا  ٘ٹ رٴ ٍٳ ايًِ ٫ٚ ٜطثسقٛا   (2)َٳا

سق١ َكٓعث١ ٚغثرل َكٓعث١ ٫ٚ ٜسغثٛا أٚ ٜستػثٛا ٫ٚ و ذيثٛا عثٔ        َٔ إثاٍ ايعثاّ بطث   

 ايسع١ٝ، ٚأيـ ٫ ٫ٚ.

ْٓا لدٙ ؾًٛات اهلل عًٝ٘ ٜعاتثب أٚ ٜعاقثب بعثض إطث٪ٚيٌ ٗ     أٚا٭غسب 

ٚ  أسهَٛ ٘ أغد ايعكاب أٚ ايع اب يسر  ْث٘ نثإ نيٜٛثًا ٗ بعثض     أْ٘ ؾعثٌ َهسٖٚثًا 

 تؿسؾات٘ ٫ ْاٖرلًٜا!

٘ إد١ٜٚ عدل اي ازٜخ  ٍ عجُإ بٔ أبٞ سٓٝـ  ذ ن ب  يٝث٘  ؾًٓكسأ َعًا زضاي 

ٌَ اْييٳؿٵثسٳ٠ٹ رٳعٳثاى  َ ي ث٢     ٜكٍٛ:  ٖٵث ٔٵ ؾٹ ٵٝٳ١ٹ أ  َٹ ٕٻ زٳدٴًًا  ـٺ ؾ ك دٵ بٳً ػٳٓٹٞ أ  ٝٵ ٔٳ سٴٓٳ َٻا بٳعٵدٴ ٜٳا ابٵ أ 

ٌٴ َ ي ٝٵثو      ٚٳتٴٓٵك ث ٕٴ  ٛٳا ٗٳا تٴطٵ ٳى ابٴ ي ثو  اْيث  ْي ٚ ٓٳٓٵثتٴ أ ْٻثو       َٳْ رٴبٳ١ٺ ؾ   ضٵسٳعٵتٳ َ ي ٝٵ َٳثا  ٚٳ ٕٴ  اْيذٹؿ ثا

ٖٳثرٳا      ٔٵ  َٹث ٘ٴ  ُٴ َٳثا تٳْككٳث ُٛسٵ َ ي ٢  ٌّ ؾ اْٵ َٳدٵعٴ ِٵ  ٗٴ ٚٳغ ٓٹٝټ  ٌّ َٳذٵُؿ ِٵ  ٗٴ ُّ عٳا٥ٹًُ ٛٵ َّ ق  تٴذٹٝبٴ َ ي ٢ ط عٳا

َٳا أ ٜٵك ٓٵتٳ  ٚٳ ٘ٴ  ْٛ ٘ٴ ؾ اْيؿٹ ُٴ ًْ ٘ٳ عٳً ٝٵو  عٹ ُٳا اغٵ ٳيٳ َِ ؾ  ُٳْككٳ ٓٵاْي َٹ ٌٵ  ٘ٹ ؾ ٓٳ ٖٹ ٚٴدٴٛ  .٘ٴبٹىٹٝبٹ 

ٚٳٜٳطٵ ٳكٹٞ ٘ٹ  َٳاًَا ٜٳْك ٳدٹٟ بٹ  َ ُّ َٴٛ َٳْ  ٌس  ٕٻ يٹُه ٚٳَ  ِٵ ق دٹ  أ ي ا  َٳُه َٳا ٕٻ َ  ٚٳَ  ٘ٹ أ ي ا  ُٹ ًْ ٤ٴ بٹٓٴَٛز عٹ

ٔٵ   ٚٳي هٹث ٕٳ عٳً ٢ ذٳيٹو   ِٵ ي ا تٳْكدٹزٴٚ ٚٳَ ْٻُه ٘ٹ أ ي ا  ٘ٹ بٹُكسٵؾٳٝٵ ُٹ ٔٵ ُطعٵ َٹ ٚٳ ٘ٹ  ُٵسٳٜٵ ٙٴ بٹىٹ ٔٵ رٴْٵٝٳا َٹ اْن ٳؿ ٢ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

       ، َثثٔ ن ثثاب يثث٘ يٮغثثذل    بثثاب إخ ثثاز َثثٔ ن ثثب ٫َْٛثثا أَثثرل إثث٪ٌَٓ       ايي٬غثث١: ( ْٗثثر 1)

 .53 :ايه اب، ايٓخعٞ 

، َٔ ن اب يث٘  ٍ أٖثٌ َؿثس َثع     باب إخ از َٔ ن ب ٫َْٛا أَرل إ٪ٌَٓ ١:  ( ْٗر ايي٬غ2)

 .62 :ايه ابٕا ٫ٚٙ  َازتٗا،   َايو ا٭غذل
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ٚٳضٳدٳارٺأ عٹٝٓٴْٛٹ ٚٳعٹِؿ١ٺ  ٗٳارٺ  ٚٳادٵ ٹ ٛٳزٳُع   .(1)ٞ بٹ

ٕ ذٖاب ايٛايٞ  ٍ ٚي١ُٝ بعض اي ذاز يٝظ أَسًا قسًَا، يهثٔ  أٚذيو زغِ 

ٚ أايثثٛايٞ عًٝثث٘  ٕ ٜطثثاٟٚ بثثٌ ايسعٝثث١ ب قؿثث٢  إٔ ٜهثثٕٛ ٗ قُثث١ رزدثثإ ايٓصاٖثث١ 

ًٹٝٸث١ ايكثّٛ َثاراَٛا   ٜثدعٛا  يٝٗثا ا        يؿكثسا٤  رزدات إطاٚا٠ ؾ٬ وكثس  ٍ َ ربث١ عٳ

 ٚإط كعؿٌ!.

 حبح تطبٝكٞ: ايًػظ ايػضٜب ٚصا٤ األرا٤ ايبا٥ػ يًشه١َٛ ايعضاق١ٝ!

ٕ رزاضثث١ غثثٛانٌ ا٭ؾثثسار ٚايػخؿثثٝات ٚا٭سثثصاب ٚغثثيٗٗا تهػثثـ يٓثثا    

بعض ايطسٸ ٗ ايًػص ايػسٜب ايرٟ سٝٸس ايعكث٤٬ ٚإ ثدٌٜٓ ٚسٝٸثس ايعًُثا٤ ٚإثجكؿٌ      

ْ٘ َا ٖثٛ ايطثيب اـؿثٞ ٚزا٤ أرا٤    أٛ: ٚسٝٸس اـٛاف ٚايعٛاّ ع٢ً سد ضٛا٤! ٖٚ

ٚٸع، أٚ قؿثٛز بعكثِٗ إثرٌٖ     سهَٛ ٓا اييا٥ظ بٌ َا ٖٛ ايطيب ٗ تكؿرلِٖ إس

ٕ ُكٞ سٛايٞ ٔط١ عػس عاًَا ٚاؿهِ بٝثد  أٗ نٌ غ٤ٞ تكسٜيًا!  ذ نٝـ ٜعكٌ 

 اٱض٬ٌَٝ َٔ غٝع١ ٚض١ٓ ثِ ػد اـدَات ا٭ٚي١ٝ ؾؿسًا ع٢ً ايػُاٍ؟!

ٕ ػد ايكاذٚزات ت ُٝثص بٗثا أشقث١ ايهثجرل َثٔ إثدٕ س ث٢        أب أيٝظ َٔ ايػسٜ

َٕٕ إٔ َثثٔ اييثثدٜٗٝات ايٛدداْٝثث١ أإكدضثث١؟ َثثع  ّٳثثا ٔٳ اْيَإ َٹثث ٛ اؾ ثث١ُ  ْٗثثا َثثٔ أٚ (2)ايٓٻ

ٕ تٓٛٝـ ٖرٙ إثدٕ  أايعكٌ، ٖٚٞ َٔ اٱْطا١ْٝ َٚٔ أٚيٝات ٚادب ايدٚي١! َٚع 

 َٔ أبط٘ َا ٜهٕٛ!

ٌٸ اؿأٚأيٝظ َٔ ايػسٜب  ٘ أه١َٛ َػثه١ً ايهٗسبثا٤؟ َثع    ٕ ٫ ؼ سطثب   ث   ْث

ٕ ض ُا١٥ ًَٝثٕٛ ر٫ٚز ناؾٝث١ ي ػثٝٝد قىثات طاقث١      إؾ ث  رزاض١ قدَٗا بعض اـدلا٤

ٕ ٚازر ايعسام ايطٟٓٛ َٔ ايٓؿ٘ ٜكثازب  أتٛؾس ايهٗسبا٤ يًعسام نً٘، ٚذيو زغِ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ٍ عجُإ بثٔ    ، َٔ ن اب ي٘باب إخ از َٔ ن ب ٫َْٛا أَرل إ٪ٌَٓ ايي٬غ١: ( ْٗر 1)

 .45 :ايه اب سٓٝـ ا٭ْؿازٟ ٚنإ عاًَ٘ ع٢ً بؿس٠،

 .  291ف 59( عاز ا٭ْٛاز: ز2)
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ضثث١ٓ عًث٢ تطثثًِ   15َا٥ث١ ًَٝثثاز ر٫ٚز أٚ أقثٌ أٚ أنجثس؟ ٚزغثثِ َكثٞ      ثَعثد٫ً     ثث 

 ٌٝ يًشهِ؟اٱض٬َ

ٕ أغًب ايػٛازع ٚا٭شق١ ٗ نٌ ايعسام غثٛازع بدا٥ٝث١   أٚأيٝظ َٔ ايػسٜب 

 با٥ط١ َ ػكك١؟ ٚايازٟ ٗ نٌ ايعسام فازٟ تػي٘ فازٟ ايكسٕٚ ايٛضى٢؟

ٕ ايعسام ٫ ٜػٗد ْٗك١ عُساْٝث١ ٗ اؾطثٛز ٚا٭ْؿثام    أٚأيٝظ َٔ ايػسٜب 

ٌ ٫ ٜثصاٍ ٗ ؽًثـ َثرٌٖ    ٫ بث  ;ٚإىازات ٚضهو اؿدٜد ٚإٛاؾ٬ت ٚغرلٖثا 

 َٔ ٖرٙ اؾ١ٗ أٜكًا؟!

ٕ سهَٛ ٓثا إثٛقس٠   تثَي طثٛاٍ ٖثرٙ إثد٠ س ث٢        أبٌ ٚأيٝظ َثٔ ايػسٜثب   

ٕ بعثض رٍٚ اؾثٛاز، زغثِ تعؿثيٗا ٚدًٗثٗا،      أأيـ َطذد ٗ أما٤ ايعثسام َثع   

بٓت أيٛف إطادد  ٕ   ٜهٔ عػثسات ا٭يثٛف َثٔ إطثادد راضثٌ ب٬رٖثِ ٚٗ       

 أزدا٤ ايعا !

اكةَ أ  ٜكٌ تعاٍ:  ُْا الفزَّ فلةَ َوآتَف ْا الطَّ قلُم
َ
رِْض أ

َ
ْى ِِف اأْل ُِ ََّل ٌَ إِْن َيمَّ ي اَّلَّ

ُمفْر
ُ
ِ َعقَِبُ  اأْل ََْمرِ َوهّلِلَّ ًُ

ْ ٌِ ال ْْا َغ َّ ِِ َوَن ْػُرو ًَ
ْ َمُروا بِلل

َ
ؾًُثاذا   ٜٴكٹثِ قَٛٓثا     (1)َوأ

ٗ إدٜٓث١ ذات ايعػثس٠    ايؿ٠٬؟ ٕٚاذا ٫ ٜيٕٓٛ إطادد ٚقثد بٓث٢ زضثٍٛ اهلل    

ل٫ف ْط١ُ، ٔطٌ َطذدًا!! ٚنإ إؿسٚض سطب َعاري١ َطذد يهٌ َا٥ه 

ٕ ٜيين ايسضثايٕٝٛ  أ ثٗ إد١ٜٓ إٓٛز٠   إط ؿار٠ َٔ نٝؿ١ٝ عٌُ ايٓق  ثغخـ  

ْٗثثِ بٓثثٛا عػثثس٠ ل٫ف أاؿهثثاّ ٗ ايعثثسام عػثثسات ا٭يثثٛف َثثٔ إطثثادد!! ٚيثثٛ  

دًا يهثٌ أزبعث١ ل٫ف غثخـ تكسٜيثًا! ٚيهثثٔ     َطثذد ؾكث٘ يهثإ ذيثو ٜعثين َطثثذ     

ايط١ٝٓ   ْسٖا تيين س ث٢ أيثـ َطثذد بثٌ س ث٢ ٔطثُا١٥ بثٌ         ثاؿه١َٛ  ايػٝع١ٝ  

َٳثٔ ٗ اؿهَٛث١     ث س ٢ َا٥ه َطذد   َٹثٔ بعثَض   ٫ بعض إطادد ظٗٛر غخؿ١ٝ 
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 ٞ ؾُثا ٖثٛ ايطثيب ٜثا تثس٣؟ أيثٝظ سهآَثا ٖثِ أبٓثا٤ ايٓذثـ            ث  ٫ ندلْاَر سهثَٛ

 ١ُٝٚ َٔ ايػٝع١، ٚأبٓا٤ ا٭ع١ُٝٛ ٚإٛؾٌ ٚغرلٖا َٔ ايط١ٓ؟ٚنسب٤٬ ٚايها

ثِ يٓكٌ رع عٓو ٖرا نً٘: أيٝظ َٔ ايػسٜب إٔ ٫ ت ؿد٣ ٖثرٙ اؿهَٛث١   

ٕ بكثا٤  أييٓا٤ إٝامت يهاؾ١ عٛا٥ٌ ايػٗدا٤ ضاؾ١ عٛا٥ٌ غٗدا٤ اؿػد ايػعق؟ َع 

 ٚ  ٫ يهاْثثت ٖثث٪٤٫ إطثث٪ٚيٌ ٗ ضثثد٠ اؿهثثِ نثثإ زٖٓثثًا ب بىثثاٍ اؿػثثد ايػثثعق 

راعؼ اس ًت بػثدار ٚعًكثت ز٩ٚع ٖث٪٤٫ ٚغرلٖثِ عًث٢ إػثاْل أٚ أسثسق ِٗ        

ْٗثِ ٫  إٔ لثد َسادثع اي كًٝثد زغثِ     أبايٓرلإ أٚ أغسق ِٗ بإٝاٙ! أيٝظ غسٜيًا سكثًا  

ًّهٕٛ س ٢ ٚاسدًا بإا١٥ َٔ اَهاْٝات ايدٚي١ ٜ ؿثدٕٚ ييٓثا٤ ا٦ٕثات َثٔ إطثانٔ      

ٕ أَثٛاٍ ايثٓؿ٘ ٚايكثسا٥ب    أٌ  ٫ ايكًٝثٌ ايكًٝثٌ َثع    َا اؿهَٛث١ ؾث٬ تؿعث   أيٮٜ اّ 

 بإًٝازات؟

ٕ ٖ٪٤٫  ٕ ؾهسٚا َٓىل اٯضس٠ ٚايعكٌ ٚايٛددإ أٚا٭غسب َٔ ٖرا نً٘ 

ٕ ٜؿعًثثٛا ذيثثو نًثث٘ ٚأنجثثس، ٚ ٕ ؾهثثسٚا َٓىثثل ا٭ْثثا  أٚاٱْؿثثاف يٛدثثب عًثثِٝٗ 

ًث٘!  ذ أيثٝظ   ٕ ٜؿعًثٛا ذيثو ن  أٚايدْٝا ٚإٓاؾع ايد١ْٜٛٝ ٚا٭زباح ٚاـطا٥س يٛدب 

ُٸثثسٚا ايثثثي٬ر ٚغثثٝٸدٚا إؿثثاْع ٚإعاَثثثٌ ٚبٓثثٛا إٝثثثامت      أَثثٔ ايٛاقثث     ْٗثثثِ يثثٛ ع

ٚاؿطثثٝٓٝات ٚإطثثادد ٚإط ػثثؿٝات، ٭سثثيِٗ ايٓثثاع ٫ْٚ خيثثِٖٛ بهثثٌ سثثب    

ٚيهثثِٓٗ  ;ٚ ضث٬ف ٚيكثُٓٛا س٦ٓٝثرٺ اييكثا٤ عًثث٢ نسضثٞ اؿهثِ  ٍ َثا غثا٤ اهلل        

ضثٛأ  ؾعًث٢ َكثُض ٚؾثسازًا َثٔ ا٭    ضريٛا ايٓاع أٟ ضر٫ٕ، ٚايٓاع  ٕ اْ خي ِٗ 

بٌ ٜٚػٗد يريو تدْٞ  قياٍ ايٓثاع   ث،ٗ ْٛس ايهجرل َِٓٗ ع٢ً ا٭قٌ   ث ٍ ايط٤ٞ  

 ع٢ً ؾٓارٜل ا٫قذلاع زغِ اٱسطاع غىٛز٠ ايؿساز َٔ ايط٤ٞ يٮضٛأ.

ٕ تٓٗثاز ايصزاعث١ ٗ ايعثسام    أيٝظ َٔ ايػسٜب أ ذ  .ٚايكا١ُ٥ تىٍٛ ٚتىٍٛ..

 ٫ ؾكاعثات باٖ ث١ ٚسذثر بدا٥ٝث١ ٫ تكٓثع      ث َث١ ٫ تؿعثٌ غث٦ًٝا     اْٗٝازًا زٖٝيًا ٚاؿهٛ
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 .ث س ٢ ا٭طؿاٍ

ٕ إٔ ٫ تػٝٸد اؿه١َٛ إعاٌَ ٚإؿثاْع؟ بثٌ ا٭غثسب    أٚأيٝظ َٔ ايػسٜب 

ايعػسات َٔ إؿثاْع ايهثدل٣ ٚايس٥ٝطث١ٝ عاطًث١ َٓثر ضثٓٛات ٚاؿهَٛث١ ٫ ؼثسى         

 ضانًٓا؟

ٔ إطث٪ٚيٌ نثاْٛا َثٔ    أيثٝظ ايهثجرل َث    ;ذيو نً٘ ٖٛ ايعذب ايعذثاب   ٕ

اياٖدٜٔ شَٔ ؾداّ بٌ نإ ايعدٜد َِٓٗ َٔ طًٝع١ اياٖدٜٔ! ٚأيٝطٛا قد قدَٛا 

ايػثثٗدا٤  ثثثس ايػثثٗدا٤؟ ٚأيثثٝظ ايعدٜثثد َثثِٓٗ قثثد تعثثسض يًطثثذٔ ٚاي عثثرٜب          

َٚؿارز٠ ا٭َٛاٍ ٚغرل ذيو؟ ٚأيٝطٛا ٜ٪َٓثٕٛ بثاهلل ٚايسضثٍٛ ٚايكثسلٕ ايعٛثِٝ؟      

 ؾُا عدا ٖا بدا؟

 هِ عشص فاصشضٚا يًٓاؼ بأعشاصنِ!ٚإسا نإ ي

٫ٚ عرز شلِ ٜكيً٘ داٌٖ ؾهٝثـ بايعثا     ثٚي٦ٔ نإ شلِ عرز ٗ نٌ ذيو  

ؾًٝعكدٚا َ٪ُسات ؾشؿ١ٝ َؿ ٛس١ ؼكس ؾٝٗا إعازق١ ٚك ًـ ٚضثا٥ٌ   ثٚايعاقٌ  

ا٭عثث٬ّ ؾًٝػثثسسٛا يًٓثثاع أعثثرازاِٖ: ٕثثاذا ٫ ٜيٓثثٕٛ إٝثثامت يٮٜ ثثاّ ٚإطثثادد       

ز ٚا٭ْؿام ٚإؿاْع ٚإعاَثٌ ي ىثٜٛس ايثي٬ر؟ ٚأيثـ ٕثاذا ٕٚثاذا؟       يًعيٸار، ٚاؾطٛ

ايؿثسٜ  ٗ ذيثو  ذ ٜكثٍٛ:     ٚضٛف ْه ؿٞ َثِٓٗ بايعُثٌ بث َس اٱَثاّ عًثٞ      

    ِٵ بٹَإؾٵثشٳاَزى ٗٴ ُٚٓٴثْٛٳ ٍٵ عٳٓٵو   ٚٳاعٵدٹ ِٵ بٹعٴرٵَزى   ٗٴ ٚ ٓٻتٹ ايسٻعٹٝٻ١ُ بٹو  سٳٝٵؿًا ؾ   ؾٵشٹسٵ ي  ٕٵ  ٚٳَ 

ٕٻ ؾٹٞ ذٳيٹ ٔٵ          ؾ َإ َٹث ٘ٹ سٳادٳ ٳثو   ٚٳَ عٵثرٳازًا تٳيٵًُثؼٴ بٹث ٚٳَزْؾكثًا بٹسٳعٹٝٻ ٹثو   َٹٓٵثو  يٹٓٳْؿطٹثو   و  َزٜٳاقٳ١ً 

ٚٳسٴثبٻ        ٗٳثا  ٓٵ َٹ ُٳثا ٜٴعٵذٹيٴثو   ٚٳايجسك ث١  بٹ ٚٳاْيَإعٵذٳابٳ بٹٓٳْؿطٹثو   ٚٳَ ٜٻاى   ِٵ عٳً ٢ اْيشٳلس...  َٗ َّ َٛ تٳْك

ٚٵثٳَل ُؾ ٔٵ أ  َٹ ٕٻ ذٳيٹو   َٕ     اْيَإْطسٳا٤ٹ ؾ َإ ٔٵ َ سٵطٳثا َٹث ٕٴ  َٳثا ٜٳُهثٛ ُٵشٳلٳ  ٘ٹ يٹٝٳ َٕ ؾٹٞ ْٳْؿطٹ سٳَف ايػٻٝٵى ا

ٚٵ       ٔٵ ؾٹعٵًٹثو  أ  َٹث ٕٳ  ُٳثا ن ثا َٚ اي ٻصٳٜټثدٳ ؾٹٝ ٔٻ عٳً ٢ زٳعٹٝٻ ٹو  بٹَإسٵطٳاْٹو  أ  ُٳ ٚٳاْي ٚٳَ ٜٻاى   ٌٳ  ُٴشٵطٹٓٹ اْي

ٔٻ ٜٴ    ُٳث ٕٻ اْي ًْؿٹثو  ؾ ثَإ ٛٵعٹدٳى  بٹخٴ َٳ ِٵ ؾ  ٴ ٵيٹعٳ  ٖٴ ٕٵ تٳعٹدٳ ٖٳبٴ بٹٓٴثَٛز      أ  ٚٳاي ٻصٳٜټثدٳ ٜٳثرٵ ٕٳ  ٌٴ اْيَإسٵطٳثا يٵىٹث



 027  من إشباب
٘ٹ      َٳْك ثًا عٹٓٵثدٳ ايًِث ٘ٴ تٳعٳاي ٢ ن يٴثسٳ  ٍٳ ايًِ ٚٳايٓٻاَع ق ا ٘ٹ  ُٳْكتٳ عٹٓٵدٳ ايًِ ـٳ ٜٴٛدٹبٴ اْي ًْ ٚٳاْيخٴ اْيشٳلس 

ٕٳ...  ٕٵ تٳُكُٛيٛا َا ٫ تٳْؿعٳًُٛ  أ 

ٚٳضٳ ٛٵزٳ٠  سٳدسى   ٚٳضٳ ُٹٝٻ١  أ ْٵؿٹو   ًٹْو سٳ َٵ ٔٵ   ا َٹث ٚٳاسٵ ٳثَسعٵ  ٚٳغ سٵبٳ يٹطٳاْٹو   ٛٳ٠  ٜٳدٹى   ْى

ٔٵ      ٚٳي ث ًٹثو  ايٹاضٵ ٹٝٳثازٳ  ُٵ ٔٳ غ كٳثيٴو  ؾ  ٳ ٛٳ٠ٹ سٳ ٻ٢ ٜٳطٵُه ٚٳتٳْ ضٹرَل ايطٻْى ـس اْييٳارٹزٳ٠ٹ  ٌس ذٳيٹو  بٹه  ُن

ُٳعٳارٹ َ ي ٢ زٳبسو  َٳو  بٹرٹْنَس اْي ُٴٛ ٖٴ ٔٵ ْٳْؿطٹو  سٳ ٻ٢ تٴْهجٹسٳ  َٹ ِٳ ذٳيٹو   ٛٳادٹبٴ عٳً ٝٵو    تٳشٵُه ٚٳاْي

ٔٵ    ٚٵ أ ثٳثثُس عٳثث ً ١ٺ أ  ٚٵ ضٴثثٓٻ١ٺ ؾ اقٹثث َٳثث١ٺ عٳارٹي ثث١ٺ أ  ٔٵ سٴُهٛ َٹثث َٳو   ٔٵ تٳك ثثدٻ ُٳثث َٳكٳثث٢ يٹ َٳثثا  ٕٵ تٳ ٳثثرٳِنسٳ        أ 

َٗث  ْٳيٹٝسٓٳا  ٚٳتٳذٵ ٳ ٗٳا  ٘ٹ ؾٹٝ ًْٓٳا بٹ ُٹ ُٻا عٳ َٹ ٖٳدٵتٳ  ُٳا غٳا ٟٳ بٹ ٘ٹ ؾ  ٳْك ٳدٹ ٚٵ ؾ َسٜكٳ١ٺ ؾٹٞ نٹ ٳابٹ ايًِ دٳ أ 

ٔٳ اْيشٴذٻث١ٹ يٹٓٳْؿطٹثٞ    َٹ ٘ٹ  ٛٵثٳْكتٴ بٹ ٚٳاضٵ ٳ ٖٳرٳا  ٗٵدٹٟ  َٗدٵتٴ َ ي ٝٵو  ؾٹٞ عٳ َٳا عٳ يٹٓٳْؿطٹو  ؾٹٞ اتسيٳاَع 

ٕٳ ي و  عٹ١ًٌِ عٹٓٵدٳ تٳ ً ا تٳُهٛ ٖٳاعٳً ٝٵو  يٹه ٝٵ ٛٳا ٖٳ  .طٳسټَع ْٳْؿطٹو  َ ي ٢ 

َِ ُقدٵ ٛٹٝ ٚٳعٳ ٘ٹ  ُٳ ٹ ٘ٳ بٹطٳعٳ١ٹ زٳسٵ ٍٴ ايًِ ٛٳؾاك ٓٹٞ  ٚٳأ ْٳا أ ضٵ   ٕٵ ٜٴث ٌس زٳْغيٳ١ٺ أ  ٘ٹ عٳً ٢ َ عٵى ا٤ٹ ُن زٳتٹ

           َٔ َٳثعٳ سٴطٵث ٘ٹ  ًْكٹث ٚٳَ ي ث٢ ضٳ ٘ٹ  ٛٳاقٹثَ  َ ي ٝٵث َٳث١ٹ عٳً ث٢ اْيعٴثرٵَز اْي ٔٳ اْيَإق ا َٹث ٙٴ  ٘ٹ َزقٳا ُٳا ؾٹٝ ٚٳَ ٜٻاى  يٹ

ٚٳتٳ ُٳ١ٹ  َّ ايٓسعٵ ُٳا ٚٳتٳ ٌَ اْي  ثٳَس ؾٹٞ اْييٹً ارٹ  ُٹٝ ٚٳدٳ ِٳ    ايجٻٓٳا٤ٹ ؾٹٞ اْيعٹيٳارٹ  ٕٵ ٜٳخٵث ٹ ٚٳأ  َٳث١ٹ  ـٹ اْيه سٳا كٵثعٹٝ

٘ٹ      ٘ٹ ؾٳث٢ًِ ايًِث ٍَ ايًِث ّٴ عٳً ٢ زٳضٴثٛ ٚٳايطٻً ا ٕٳ  ٘ٹ زادٹعٴٛ ٗٳارٳ٠ٹ َ ْٻا َ ي ٝٵ ٚٳايػٻ ٚٳي و  بٹايطٻعٳارٳ٠ٹ  يٹٞ 

ّٴ ٚٳايطٻً ا ِٳ تٳطٵًٹًُٝا ن جٹرلًا  ٚٳضٳًِ ٔٳ  ٖٹَسٜ ٌٳ ايِىا ِٳ ايِىٝسيٹ ٚٳضٳًِ ٘ٹ  ٚٳليٹ ٘ٹ  ٝٵ  .(1)عٳً 

 ٕ ذيو نً٘ غسٜب سكًا! ٚيكثد سٝٸسْثٞ طث٬ًٜٛ ٚيكثد ضث يت ايعػثسات َثٔ        

ايعًُثثثا٤ ٚإؿهثثثسٜٔ ٚإثثثجكؿٌ َثثثٔ غثثث ٢ اـىثثثٛٙ ٚا٭يثثثٛإ، َٚثثثٔ إطثثث٪ٚيٌ   

ٚغرلِٖ، عٔ ايطيب ٗ ٖرا ايٛقع إ ضاٟٚ ٭را٤ سهَٛ ٓا إٛقس٠ ؾًثِ أشرر  ٫  

 سرل٠ ٗ ايطيب اؿكٝكٞ يريو نً٘!

 َٔ األعباب

ٚيهثثٔ َثثع ذيثثو ٫ تثثصاٍ  ; ٍ سثثٛايٞ عػثثسٜٔ ضثثييًا يثثريو ْعثثِ تٛؾثثًت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

يٮغثثذل  ، َثثٔ ن ثثاب يثث٘ أَثثرل إثث٪ٌَٓ بثثاب إخ ثثاز َثثٔ ن ثثب ٫َْٛثثا ( ْٗثر ايي٬غثث١:  1)

 .53ايه اب  ٕا ٫ٚٙ َؿس، ايٓخعٞ 
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 اؿرل٠ قا١ُ٥!

ٚيهٔ طيٝع١ ٖرا اييشح تك كٞ اٱغاز٠  ٍ ضييٌ َٔ ا٭ضياب َثا ٜ ٓثاغِ   

 َع قٛز اييشح َٚارت٘:

 ايطيب ا٭ٍٚ: ايػان١ً.

 .ث ٚقد أغسْا  يٝ٘  غاز٠ً ثايطيب ايجاْٞ: ْٛاّ إجٛبات ٚايعكٛبات 

 ٚتٛقٝشُٗا:

 هآَا مل تهٔ خز١َ ايٓاؼ ٚال عُضإ ايبالرن١ً سؽا ـ 1

ٕ َعٛثِ ايثرٜٔ ٚؾثًٛا  ٍ اؿهثِ   تهثٔ غثانً ِٗ       إٔ ايرٟ ٜيثدٚ    :ٶأوال

َٓر ٜؿثاع ِٗ  ٫ ْؿثظ غثانً ِٗ ايثه ٖثِ عًٝٗثا اٯٕ  ٕ   تهثٔ غثانً ِٗ اٯٕ         

ضٛأ بطيب اي  ثرل ايعُٝل يًهسضٞ ايرٟ ٜثٛزخ ايىػٝثإ نُثا ٜثٛزخ ايٓطثٝإ:      ا٭

 ايٛعٛر ٚايعٗٛر ايه أعىٖٛا هلل تعاٍ َٔ قيٌ ٚيًٓاع َٔ بعد. ْطٝإ

ٕ إ ؿثدٸٜٔ يًشهثِ اٯٕ   إٚايديٌٝ ع٢ً ذيو ٚاق  ٚإ٪غس عًٝ٘ رقٝل: ؾ

 ٫ ايكًٝثٌ   ثٕ غانً ِٗ   زىِٗ ب َٔ ٚشزا٤ ٚز٩ضا٤ َٚط٪ٚيٌ ٚأعٛإ   ٜػٗد ت

أٚ بٓثا٤ َثدازع أٚ   ناْت غان١ً بٓا٤ َٝامت يعٛا٥ثٌ ايػثٗدا٤ أٚ بٓثا٤ َطثادد      ثَِٓٗ  

َط ػثثؿٝات ٫ٚ اي ىثثٜٛس ايصزاعثثٞ أٚ ايؿثثٓاعٞ ٫ٚ عُثثسإ إثثدٕ س ثث٢ ٗ اؿثثد     

ٕ ٜكّٛ ب٘ ٚس ث٢ ٗ سثدٸ ا٫ٖ ُثاّ عًث٢ إطث ٣ٛ      أا٭ر٢ْ ايرٟ ّهٔ ٭ٟ َٛاطٔ 

ُٸ٘ ن اب١ ضًط١ً َٔ إكا٫ت اي جكٝؿٝث١ أٚ ايعًُٝث١ سثٍٛ     ايٓٛسٟ بريو ب ٕ ٜهٕٛ ٖ

ْث٘ نثإ اضث جٓا٤    أ٦ًٝا َٔ ذيو ؾ عثح عٓث٘ ؾطث ذد    ٚي٦ٔ ؾعٌ أسدِٖ غ ;ذيو نً٘

ٚ    أٚ ِثا ناْثت    ْ٘ يٛسف طاز٨ أٚ قاغ٘ نإ قد بٓث٢ َطثذدًا أٚ َػثؿ٢ أٚ َٝ ُثًا 

 غانً ٘ ا٫ٖ ُاّ بككاٜا أضس٣، ٚقد ٜط ج٢ٓ َٔ ذيو ايكًٌٝ َِٓٗ أٚ ايٓارز.

ٚي٦ٔ ٚددت أسدِٖ اٯٕ ب٢ٓ َطذدًا أٚ َٝ ًُا أٚ غي٘ ذيثو ؾثريو ظٗثدٙ    
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ٕ اؿه١َٛ َا ٖثٞ سهَٛث١ اٖ ُثت بثريو أٚ أعى ث٘ ا٭ٚيٜٛث١،       أيٝظ ايػخؿٞ ٚ

 ْ٘ يٝظ ايىابع ايعاّ شلا ذيو.أأٟ 

بعيثاز٠ أٚقثث : يكثد تسبثثٞ َعٛثِ ٖثث٪٤٫ عًث٢ ايجثثٛز٠ ٗ َكابثٌ ايىثثاغٛت      

ٔٷ رٕٚ غثو      ثٕ ٜهثٕٛ زضثايًٝا    أٚايهجرل َِٓٗ تسبٞ عًث٢   ٚيهثِٓٗ     ثٚذيثو سٳطٳث

انٔ يًؿكسا٤! بٌ يعٌ ايهجرل َثِٓٗ نثإ ٜع ثدل ذيثو     ٕ ٜيٓٛا إطأع٢ً  ثعار٠   ثٜسبٸٛا  

ٕ ٜيٓثٛا  إٔ ٜ ؿثد٣ شلثا! نُثا   ٜسبٸثٛا عًث٢      أٖاَػًٝا أَثاّ َطث٪ٚيٝات أنثدل عًٝث٘     

ٕ ىىىثثثٛا يٓٗكثثث١ شزاعٝثثث١ أٚ ؾثثثٓاع١ٝ أٚ أإٝثثثامت أٚ إطثثثادد أٚ إط ػثثثؿٝات أٚ 

      ِ ِ  ث   ػاز١ٜ، ٚ ٕ نإ غث٤ٞ َثٔ ذيثو ؾإِثا نثإ ٗ بعكثٗ ٗ  ثث   ٕ   ٜهثٔ أنجثسٖ

را٥س٠ ساد ٘ ايػخؿ١ٝ ؾكث٘، ن ذازتث٘ ٖثٛ أٚ نُعًُث٘ َٚؿثٓع٘ ٖثٛ ٖثا ٜيكث٢ ٗ         

  طاز را٥س٠ ا٭ْا ٫ٚ غرل.

 ْظاّ ايعكٛبات ع٢ً فغار املغؤٚينيعزّ تفعٌٝ  ـ 2

ؾٌٗ  ;اْعداّ ْٛاّ ايعكٛبات ٚإجٛبات عًًُٝا ٗ ٖرٙ اؿه١َٛ إٛقس٠ :ٶثانيـا 

    ٞ أٚ  رازٟ؟ ٖٚثٌ زأٜثت أسثدِٖ ٜطثذٔ      زأٜت َط٪٫ًٚ نثيرلًا ٜعاقثب يؿطثار َثاي

٭دٌ زغ٠ٛ ازتػاٖا أٚ َٓاقؿ١ قابات١ٝ أزضاٖا ع٢ً غسن١ َعٝٓث١؟ أٚ عًث٢ ؾػثٌ    

٘ٹ أَثٛاٍ     ذزٜع ٗ  سد٣ إػازٜع أٚ ايٛشازات ايه تٳطًِِ َط٪ٚيٝ ٗا؟ أٚ عًث٢ أنًٹث

 ث١ ايسبٝثع؟ أٚ عًث٢ أيثـ غث٤ٞ      ايٓؿ٘ ٚايكسا٥ب ٚضٳكٵِ َثاٍ اهلل ضكثِ اٱبثٌ ْٹي   

 !ٚغ٤ٞ؟

بثث ٟ  ثٕ ايهثثجرل َثثٔ إطثث٪ٚيٌ قثثد ٜهثثٕٛ قيثثٌ تطثثًِ ايطثثًى١     بثثٌ ْكثثٍٛ: 

نإ ؾاؿًا بايؿعٌ، بثٌ قثد تهثٕٛ غثانً ٘ ا٫ٖ ُثاّ بايٝ ثا٢َ ٚا٭زاَثٌ         ثَط ٣ٛ  

ٚبإٝامت ٚإطادد ٚبعُسإ إد١ٜٓ، يهثٔ ايطثًى١ شلثا ضثشسٖا ايػسٜثب ٖٚثٞ تػٝٸثس        

ٌ ايؿثاؿ١ ٚتثرٚب ٗ َٝاٖٗثا    ٕ ٗ ْازٖا ؼذلم ايػٛانإايهجرل َٔ أق٣ٛ ايٓاع، ؾ
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     ٌ نَصفلَن  :اٯض١ٓ إ عؿ١ٓ ايؿؿات اؿطث١ٓ; أيثٝظ اهلل تعثاٍ ٖثٛ ايكا٥ث  إِنَّ اْْلِ
ّلََكَّ

َِْغََن  حَلَْؽََغ  آهُ اْش ن رَّ
َ
فْى قَفٌْْم ؼفلُغْنَ  ٚأ ُِ ْْا بُِِ بَفْن  ْاَض تَ

َ
ٚأيثٝظ َثٔ    (1)أ

تٳطًِِ ايطًى١ َُٗا نإ  ٕ ٫ ٜٴ٪َٔ َٔأاٱّإ  ّإ َط عاز؟ يريو نإ ٫ بد َٔ 

عد٫ً تكًٝا )٫ ٜ َٔ ٖٛ ْؿط٘ َٔ طػٝاْٗا ٖٚٛاٖا، ٫ٚ ٜ َٓ٘ ايٓاع أبدًا( بثٌ ٫ بثد   

َٔ ؾسض زقاب١ ؾاز١َ عًٝ٘ نُا ٗ ايسٚا١ٜ ايطابك١، ثِ ٫ بد َٔ ؾسض عكٛبثات  

غدٜد٠ ع٢ً أ١ٜ كايؿ١ َاي١ٝ أٚ  راز١ٜ أٚ غرلٖا.. ٚس٦ٓٝرٺ ٜسدث٢ إ ٜ شطثٔ ٚقثع    

 ضسٜعًا بًىـ اهلل تعاٍ. ايي٬ر

 مناسز َٔ َعاقب١ ايضؤعا٤، ع٢ً ايفغار املايٞ

ٕ ْعثسف  أٜٚهؿثٞ   ;ٚقد ضًهت رٍٚ ايعا  ٖرا إٓش٢ ؾ ػرل ساشلا ضثسٜعاً 

 ٕ: َا دا٤ ٗ بعض ا٭ضياز ٚاي كازٜس:  أ

ُأددل ايس٥ٝظ أٚتٛ برلٜص َٛيٝٓا ٖٚٛ ز٥ثٝظ "غٛاتُٝثا٫" عًث٢     2015ٗ عاّ 

دسرٙ ايهْٛػسع َٔ اؿؿا١ْ، ٚذيو ع٢ً َا قايٛا بطثيب رٚزٙ  ا٫ض كاي١ بعد إٔ 

 ٗ كى٘ ؾطار قخِ ٜكِ را٥س٠ اؾُازى ايٛط١ٝٓ.

ٗ دٓثثٛب أؾسٜكٝثثا، قثثاّ إثث٪ُس ايثثٛطين ا٭ؾسٜكثثٞ اؿثثانِ ٖثثرا ايعثثاّ بإقايثث١ 

 ايس٥ٝظ دانٛب شَٚا إ ِٗ بايؿطار. 

ٗ    2017ٚٗ عاّ  ُث١ ايسغث٠ٛ   عصيت نٛزٜا اؾٓٛب١ٝ ز٥ٝط ٗا بثاى غثٔ ٖثٞ ب 

ُأرٜٓت ب ١ُٗ  ضثا٠٤ اضث خداّ ايطثًى١ ٚاٱنثساٙ      2018ٚاي ِٗ ا٭ضس٣، ٚٗ عاّ 

 عاًَا. 24ٚايسغ٠ٛ ٚسٴهِ عًٝٗا بايطذٔ ٕد٠ 

                      ٚٗ َايٝصٜثثثثا; دثثثثس٣ اي شكٝثثثثل َثثثثع ز٥ثثثثٝظ ايثثثثٛشزا٤ ايطثثثثابل لٝثثثثب       

                     عيثثثثثثد ايثثثثثثسشام بطثثثثثثيب اض ٬ضثثثثثث٘ َثثثثثثٔ ايػثثثثثثسن١ اٱضثثثثثثذلاتٝذ١ٝ إايٝصٜثثثثثث١  
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( ايه ٜسأضثٗا. ٚقثد شعُثت ٚشاز٠ ايعثدٍ     )

ًَٝثاز ر٫ٚز َثٔ ٖثرٙ ايػثسن١، ٚقثد ْؿث٢ لٝثب ايثرٟ          4.5ا٭َسٜه١ٝ أْ٘ مت اض ٬ع 

 اتِٗ باض خداّ بعض إاٍ يػسا٤ فٖٛسات يصٚد ٘، ازتهاب أٟ كايؿات.

   ٘ ايعدٜثد َثٔ رٍٚ ايعثا  ٖٚثرا ٖثٛ ايثرٟ        ؾٗرا ٖٛ ايدزب ايثرٟ تطثرل عًٝث

قكثث٢ عًثث٢ ايؿطثثار بدزدثث١ أٚ أضثثس٣، ؾًُثثاذا ٫ ْؿعثثٌ ذيثثو ٚقثثد أَسْثثا رٜٓٓثثا       

 اٱض٬َٞ بريو بٌ سهِ ب٘ ٚددآْا س ٢ قيٌ إ ٜٓؿشٓا ايعك٤٬ بريو!

 ْزْٚٝغ١ٝ، َكاص١ْ بايتذضب١ ايعضاق١ٝايتذضب١ اإل

هَٛث١ ايعساقٝث١ بعثد    ٖٚٓا ضثٓعكد َكازْث١ ضثسٜع١ بثٌ غثان١ً سهثَٛ ٌ: اؿ      

ّ أٟ بثثٌ ٚقثثع ايعثثسام ٚبثثٌ ٚقثثع  2004ْدْٚٝطثث١ٝ بعثثد ّ ٚاؿهَٛثث١ اٱ2003

ٕ عكدْا ٗ إاقٞ َكازْث١ بثٌ ايعثسام    أبعد  ثناْت   ثسد٣ أنجس رٍٚ ايعا  ؽًؿًا   

ٜٔ مٔ ٚأٜٔ ايٝابثإ؟  إٔ إكاز١ْ غرل عاري١  ذ  ٚبٌ ايٝابإ، يهٔ ايهجرل قد ٜػعس ب

ْٗا َكاز١ْ عاريث١  ذ إىًثٛب ايطثرل عًث٢ ايؿثشٝ  ٖثا ضثازٚا        أٛ ٕ ايٛاقع ٖأَٚع 

ٕ ْؿثٌ  يٝث٘ ٗ ؿٛث١ أٚ    أعًٝ٘ ٚيٝطث ػسم ذيثو عػثسات ايطثٌٓ ٚيثٝظ إىًثٛب       

ٕ إٔ ْيثدأ َطثرل٠ اٱؾث٬ح ٚيثرا ٫ ّهثٔ      أْٓثا ْث ب٢   أٚيهثٔ إ ضثا٠    ;غٗس أٚ ض١ٓ

٢ أٟ ْؿثثٌ  يثثِٝٗ، يثثٛ اضثث ُسٜٓا عًثث٢ ٖثثرٙ اؿثثاٍ، س ثث٢ بعثثد أيثثـ ضثث١ٓ! ٚعًثث   

ٕ أتهثثاؾ  ايؿطثثار ٚاي خًثثـ ٚاؾٗثثٌ  ٫    ث٫ تثثصاٍ     ثْدْٚٝطثثٝا رٚيثث١ َ خًؿثث١     إؾ

ٕ بثدأٚا سكٝكث١ً َطثرل٠ اٱؾث٬ح، ؾًٓطث عسض ةثات       أٚقعِٗ ؼطٸٔ ضسٜعًا بعد 

ضثٛأ َٓثا بهثجرل يهثِٓٗ     إٔ َاقثِٝٗ نثإ   أَٔ َاقٞ  ْدْٚٝطٝا يٓه ػثـ بٛقثٛح   

ايثي٬ر بػثهٌ َثرٌٖ     ّ تػثرلت أَثٛز  2004سٝح بدأٚا  ؾث٬ح أَثسِٖ َٓثر عثاّ     

 ِّْى نُْاِص
َ
وا يل بِأ ُ ٍْْ  َذَّتَّ ُيَغّّيِ ُ يل بَِق َ ال ُيَغّّيِ  .(1)إِنَّ اهّللَّ
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ّ ي٬سث ٬ٍ اشلٛيٓثدٟ ؼثت    1602ؾًكد ضكعت أدصا٤ َٔ  ْدْٚٝطٝا َٓثر  

ض از غسن١ اشلٓد ايػسق١ٝ اشلٛيٓد١ٜ ايثه ْٗيثت ثثسٚات ايثي٬ر ٚعاثثت ٗ ا٭زض      

 ٬ٍ ٚتٛضثثع س ثث٢ اؿثثسب ايعإٝثث١ ايجاْٝثث١ ثثثِ اس ً ٗثثا ايؿطثار، ٚيكثثد اضثث ُس ا٫سثث 

ثثثٛز٠ قثثد   1945ايٝابثثإ يؿثثذل٠ قؿثثرل٠ ثثثِ قثثار ايػثثعب بكٝثثار٠ ضثثٛنازْٛ عثثاّ       

   ِ َٻث١ اؿهث ٚيثٝظ   ثٚيهثٔ إؿادث ٠     ،ا٫س ٬ٍ ٚاض ًِ ايجٛاز ٚشعُِٝٗ ايثٛطين أ َش

د٠ ْ٘ سٌ دًظ ع٢ً ايهسضثٞ طػث٢ ٚػيٸثس ٚادٗثض ايدّكساطٝث١ ايٛيٝث      أ ثَؿاد ٠  

 ٚاْ ٗر َٓٗر ا٫ض يدار بػهٌ َ صاٜد.

ٕ بثثدأ اي كثثخِ ٜثثصرار غثث٦ًٝا ؾػثث٦ًٝا ٚبثثدأت ايعًُثث١  أٚنثثإ َثثٔ ْ ثثا٥ر ذيثثو  

ايٛط١ٝٓ تؿكد قُٝ ٗا أنجس ؾ نجس ثِ اشرارت ٚترل٠ اي كثخِ ايطثٟٓٛ س ث٢ بًػثت ٗ     

ٕ اييكثاع١ ايثه   أايط ٝٓٝات أيـ بإا١٥ نٌ عاّ! ٖٚثٛ زقثِ َثرٌٖ  ذ ذيثو ٜعثين      

ٍ ايط١ٓ تكٝٸِ َا١٥ أيـ َج٬ً ناْت تيًثؼ ٗ لضثس ايطث١ٓ إًٝثٕٛ ثثِ لضثس       ناْت ٗ أٚ

٫ ٜسعٕٛٚ  ثزغِ نٌ ذيو   ثايط١ٓ ايكار١َ تؿي  عػس٠ ٬ٌَٜ!! ٚيهٔ إط يدٜٔ  

 ٫ٚ ٜع دلٕٚ ٫ٚ ٜذلادعٕٛ بٌ ٫ٚ ٜعذلؾٕٛ!.

بعد ذيو أرضٌ ضٛنازْٛ بط٤ٛ تدبرلٙ ايي٬ر ٗ سسب راض١ًٝ زاح قثشٝ ٗا  

 1965ٕ اتٗثِ ايىثسف اٯضثس عثاّ     أأيـ  ٍ ًَٕٝٛ  ْطإ! ٚذيو بعثد  ٔطُا١٥ 

َٚثع ذيثو نثإ ٜع ثدل ْؿطث٘       ;َشاٚي١ ا٫ْكث٬ب عًٝث٘ ؾػثٔ ًٓث١ اْ كثاّ ٚاضثع١      

 اؿانِ ا٭ؾً  ٚايٛيٞ إىًل ا٭عكٌ يًي٬ر!

ٕ )ضٖٛازتٛ( قار ايػعب يٝىٝ  بث)ضٛنازْٛ( ٚدثس٣ تعثٌٝ ضثٖٛازتٛ     ثِ 

ٚيهٓ٘ اْكًب ع٢ً ٚعٛرٙ َٚٛاثٝك٘ ٚع٢ً  ;1968ّا عاّ ززلًٝا ز٥ٝطًا ٱْدْٚٝطٝ

ايػسض ايرٟ ثاز ايٓاع عًث٢ ضثٛنازْٛ َثٔ أدًث٘، ؾ ؾثي  ضثٖٛازتٛ ايىثاغٛت        

ٚقد قاّ بكُثع إعازقث١ بػثهٌ ٚاضثع ٚاْصيثل ٗ أٚسثاٍ ايؿطثار بػثهٌ          ;اؾدٜد
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ّ أٟ َثثد٠ ث٬ثثثٌ ضثث١ٓ   تٓثث ر يًثثي٬ر  ٫ ايؿطثثار 1998نثيرل ٚاضثث ُس سهُثث٘  ٍ  

 ياب ٚاـساب.ٚايٝ

ٚتكثثدٸز َُٓٛثث١ ايػثثؿاؾ١ٝ ايدٚيٝثث١ َثثا اض ًطثث٘ ز٥ثثٝظ  ْدْٚٝطثثٝا ايطثثابل    

 35ًَٝثاز ر٫ٚزًا  ٍ   15ضٖٛازتٛ َٔ أَٛاٍ ايػثعب ٚثسٚاتث٘ َثا ٜثذلاٚح بثٌ      

 ًَٝاز ر٫ٚزًا!! 

ٕ ٚثثسٚف أؾٗثثرا عثثٔ سهثثاّ  ْدْٚٝطثثٝا إطثث يدٜٔ، ٜٚكثثاف  ٍ ذيثثو نًثث٘ 

ت عدٜثد٠: ؾٗثٞ بًثد ايهثٛازخ ايىيٝعٝث١      ضٛأ َٔ ايعثسام َثٔ دٗثا   أ ْدْٚٝطٝا ٖٞ 

ٕ سسا٥ثل ايػابثات ؾٝٗثا نثجرل٠ ٚايثه      أٚايعسام ضٹًٛ َٓٗثا تكسٜيثًا ٚهلل اؿُثد، نُثا     

ٕ اؿسا٥ل تٓػس ضشيًا أتػهٌ ضطاز٠ ٖا١ً٥ شلرٙ ايجس٠ٚ ايىيٝع١ٝ ايهدل٣  قاؾ١  ٍ 

 نجٝؿ١ َٔ ايدضإ ايرٟ ٜػىٞ إصازع ٚإدٕ ٜٚ طيب ب قساز ؾارس١ ددًا.

ْٗثا عاْثت َثٔ اؿسنثات ا٫ْؿؿثاي١ٝ َٚثٔ سثسٚب عؿثابات َ كىعث١          أا نُ

عًثث٢  قًثثِٝ لتػثثٝ٘ ٚبثثابٛا ٚاضثث ُست سثثٛايٞ ث٬ثثثٌ عاَثثًا نثثا٬ًَ سؿثثدت ايهثثجرل  

ّ بإبساّ اتؿثام ٚقثـ   2005ايهجرل َٔ ا٭زٚاح َٚٔ ا٫ق ؿار أٜكًا، ٚاْ ٗت عاّ 

  ط٬م ايٓاز بٌ اؾٝؼ ٚبٌ ايجٛاز.

َٔ ايؿطار اٱرازٟ ٚإايٞ عًث٢ ك ًثـ    ثُا ضيل  ٚن ثنُا عاْت اْدْٚٝطٝا  

 قثثاؾ١  ٍ َثثا عاْ ثث٘ َثثٔ ٬َشَثثات عًُٝثث١ اي شثثٍٛ      ;إطثث ٜٛات بػثثهٌ زٖٝثثب 

 ّ.1998ايدّكساطٞ َٚؿاعي٘ َٓر عاّ 

 ثٓٝثث١ )٫ٚ تٛدثثد ٗ   300ْثث٘ تٛدثثد ٗ  ْدْٚٝطثثٝا  إ قثثاؾ١  ٍ ذيثثو نًثث٘ ؾ 

ك ًؿث١ ٖٚثٞ نًثٗا تػثهٌ     يػ١ ٚشلذ١  742 ث١ٝٓ( نُا تٛدد ؾٝٗا  20ايعسام س ٢ 

ٚيهثٔ يٓٓٛثس َثا ايثرٟ دثس٣       ;عٛاٌَ ُصم يًي٬ر ؾٗرا ٖٛ ٚاقع  ْدْٚٝطٝا ضثابكاً 

 بعد ذيو:
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 ايتشٍٛ ايزميكضاطٞ يف إْزْٚٝغٝا ٚسه١َٛ ايعكال١ْٝ

ِ بعد ذيو نً٘ غٝٸس اٱْدْٚٝطٕٝٛ َثٔ غثانً ِٗ ايؿهسٜث١ ٚايٓؿطث١ٝ بعثض      ث

   ٌ ّ أدسٜثت أٍٚ عًُٝث١   2004ؾؿثٞ عثاّ    ;ايػ٤ٞ ؾ ػرلت ا٭ٚقثاع بػثهٌ َثرٖ

 ّ يًُكاز١ْ(.2003اْ خابات ز٥اض١ٝ َياغس٠ )ٚنإ ؼسٜس ايعسام عاّ 

ٚقد اتيعت اؿه١َٛ اؾدٜد٠ ضٝاضات عك١ٝ٥٬ اْٗكت ايي٬ر س ث٢ ًٓثت   

ّ نُثا قثثدٸز  2010نث ندل رٚيث١ َؿثدز٠ ٗ ايعثا  عثاّ       27 ْدْٚٝطثٝا اي طًطثٌ ايثث   

ًَٝثثازات ر٫ٚز قككثثًا قؿثثص٠  706جثس َثثٔ  ايٓثاتر اةًثثٞ اٱْثثايٞ ٗ ٖثثرا ايعثثاّ أن 

 ندل٣ عٔ ايطٌٓ إاق١ٝ.

نُثثا أؾثثي  اٯٕ ٚاسثثد َثثٔ نثثٌ ٔطثث١  ْدْٚٝطثثٌٝ ٜٓ ُثثٞ  ٍ ايىيكثث١          

 ٖٚٛ زقِ َرٌٖ سكًا. ;ًَٕٝٛ  ْطإ 70إ ٛضى١، ٖٚرا ٜعين سٛايٞ 

 ٚايطيب ٚزا٤ ذيو نً٘ أَٛز، َٓٗا: 

 ايطضا٥بعٝاع١ خفض  ـ أ

ؾكثثد أقثست اؿهَٛثث١ أ٫ًٚ ضؿثثض   ;ُٝث١ عك٥٬ٝثث١ أ٫ًٚ:  تيثاع ضٝاضثثات سه 

ٕ ايكسا٥ب تجكثٌ  أايكسا٥ب ع٢ً ايٓاع )ٚسهَٛ ٓا تصٜد ايكسا٥ب باض ُساز، َع 

ناٖثثٌ ايؿكثثسا٤ ٚا٭زاَثثٌ ٚا٭ٜ ثثاّ ٚعاَثث١ ايٓثثاع با٭ضثثاع، ٚيثثٛ نثثاْٛا ؾثثارقٌ   

يٛقعٛا ايكثسا٥ب عًث٢ نيثاز ا٭غٓٝثا٤ ؾكث٘ أٟ عًث٢ ا٭غٓٝثا٤ رٕٚ ايؿكثسا٤، َثع          

 س عٔ سهِ ايػازع ا٭قدع عس١َ ايكسا٥ب َىًكًا(.قىع ايٓٛ

 ٌتكًٌٝ ايكٝٛر ع٢ً قٛاْني ايعُ - ب

ٕ اؿه١َٛ قًًٍت ايكٝٛر ع٢ً ايعٌُ ٚأيػت ايهجرل َثٔ قثٛاٌْ   أًْٝا: نُا ٚثا

ايعُثثٌ ٚقٝثثٛرٙ، عهثثظ ايعثثسام ايثثرٟ ػثثد ؾٝثث٘ أيثثـ قٝثثد ٚقٝثثد عًثث٢ أٟ عُثثٌ      
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ٓعًا أٚ َع٬ًُ أٚ غثي٘ ذيثو عًٝث٘    ٕ ٜػٝٸد َؿأاض جُازٟ أٚ غرلٙ، بٌ ػد َٔ ٜسٜد 

ٕ ٜىثازر  أٖٚهرا عًٝ٘  ... ٕ ٜدؾع شلرا زغ٠ٛ ٚيراى زغ٠ٛ أضس٣ ٚيًجايح زغ٠ٛأ

ٌٸ ٜٚ ٛب َٔ  ْ٘  ذا إٔ ٜؿعٌ ذيو! أٚ أا٭ٚزام َٔ را٥س٠  ٍ أضس٣ س ٢ ٜ عب ّٚ

سسقثٛا أعؿثاب٘ بثٌ    إٔ أٚاؾٌ ٚطازر ٚأؾسٸ ٚل  ؾيعد ضطا٥س َايٝث١ نثيرل٠ ٚبعثد    

 عات ٚأٜاًَا ٚأغٗسًا أٚ ضًٓٝٓا َٔ عُسٙ ايجٌُ.سسقٛا ضاأٚ

ٕ ت ضثثر ب ٜثثدٟ َثثٔ ٜ٪ضثثظ إط ػثثؿٝات  إٔ اؿهَٛثث١ ٖٓثثا بثثدٍ أٚايػسٜثثب 

ا٭١ًٖٝ أٚ اؾاَعات ا٭١ًٖٝ، ػدٖا تؿسض ايكسا٥ب عًثِٝٗ ٚتكثىسِٖ  ٍ رؾثع    

ايسغثثثث٠ٛ ٖٓثثثثا ٖٚٓثثثثاى  قثثثثاؾ١  ٍ ضًطثثثث١ً طًٜٛثثثث١ َثثثثٔ اي عكٝثثثثدات اٱرازٜثثثث١    

 !تعًُٓا َٔ  ْدْٚٝطٝا ع٢ً ا٭قٌ؟ ؾ٬ٗ ;قساط١ٝٚاييرلٚ

 دارستاصب١ ايفغار بؾهٌ  ـ ز

قثايِٝ  ْدْٚٝطثٝا   إٔ  سثد٣  أِْٗ سثازبٛا ايؿطثار بػثد٠، َٚثٔ ذيثو       ثايجًا: 

 % َٔ أعكا٤ فايطٗا ي ٛزطِٗ ٗ ايهطب غرل إػسٚع!90أضكىت أنجس َٔ 

ٌٖٚ ٚددْا ٗ ايعسام ْٛثرلًا يثريو؟ ؾٗثرا نًث٘ َثٔ دٗث١ ٖٚٓثاى أَثس لضثس          

ٖٚ:ٛ 

ٕ لاح ا٭َِ ٚاؿهَٛات ٚا٭سصاب ٚإُٓٛات ٚأ١ٜ ْاعث١ بػثهٌ عثاّ     

ٜع ُد ؾُٝا ٜع ُد ع٢ً ن١ُٝ ٚنٝؿ١ٝ ايدزاضات ٚايه ب ايه تكثّٛ ب كٝثِٝ اي ذسبث١    

 َا شلا َٚا عًٝٗا، ٚبإْؿافٺ َٚٛقٛع١ٝ.

 املطًٛب: أيٛف ايزصاعات يتكِٝٝ ايتذضب١ ايعضاق١ٝ

 ٚ إثثجكؿٌ ٚاؿثثٛشات ٚاؾاَعثثات ن ابثث١  ٚإىًثثٛب َثثٔ ايعًُثثا٤ ٚإؿهثثسٜٔ 

إآت َٔ ايه ب ٚايدزاضات ايه تكٝٸِ ػسبث١ اؿهَٛث١ ايػثٝع١ٝ ٚايطث١ٝٓ ٚايهسرٜث١      

ّ س ٢ اٯٕ ؾُا ٖٞ ْكاٙ ايكعـ؟ َٚثا ٖثٞ ْكثاٙ    2003ٗ ايعسام بد٤ًا َٔ عاّ 
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 ايك٠ٛ؟ َٚا ٖٞ ا٭ضياب؟ َٚا ٖٞ اؿًٍٛ؟ َٚا ٖٞ ايؿسف؟ َٚا ٖٞ إخاطس؟

٫ٚ ٜعثسف   ;١َ ٫ ته ب ٫ٚ تكٝٸِ يرا ٜيكث٢ نثٌ غث٤ٞ فٗث٫ًٛ    أْٓا  ٚسٝح 

ٍ  ؟!َٚٔ ٚزا٤ٖا !ٚدرٚزٖا !ايٓاع بٌ ٫ٚ اـٛاف إػانٌ اؿكٝك١ٝ .. !ٚاؿًثٛ

ٕ ا٭ضىثثا٤ أٚذيثثو ٜعثثين  ;ٚتيكث٢ اؿكٝكثث١ غاَكثث١ َع ُثث١ عًثث٢ ا٭دٝثثاٍ ايكارَثث١ 

ٚ    أا٫ضذلاتٝذ١ٝ ض  هسز َٔ ددٜد ٚ ـطثا٥س ٗ  ٕ اإٔ ايؿػثٌ ضثٝعٛر يٝٓث ر ايؿػثٌ 

 ٕ ِ    ،ايصزاعثث١ ٚايؿثثٓاع١ ٚايعُثثسا  ،بثثٌ ٚس ثث٢ ٗ ثكثث١ ايٓثثاع ٚ ّثثاِْٗ ٚأض٬قٗثث

ض يك٢ َط ُس٠ َاراّ زداٍ ايطًى١ ِٖ زداٍ ايطًى١ َٚا راّ ْٛاّ ايعكٛبات غرل 

     ٌ قثاٍ   ،َؿعٸٌ َٚاراّ ايٓاقدٕٚ ٚاةًًٕٛ ا٫ضذلاتٝذٕٝٛ أقثٌ َثٔ ا٭قثٌ َثٔ ايكًٝث

ِّىْ   هََقْد اكَن ِفتعاٍ:  ِٵ    :ٚقاٍ  (1)ِغّْبَةٌ  قََطِط ٖٹ ٚٳلثٳثاَز ِٵ  ٖٹ ٚٳضٹسٵ ؾٹٞ رٹٜٳثاَز

           َٔ ِٵ ق ثدٹ اْٵ ٳك ًُثٛا عٳث ٖٴ ٚٳْٳصٳُيثٛا ؾ َإْٻثو  تٳذٹثدٴ ٔٳ سٳًّثٛا  ٚٳأ ٜٵث ُٻثا اْٵ ٳك ًُثٛا  ٚٳعٳ ُٳا ؾ عٳًُٛا  ُٛسٵ ؾٹٝ ؾ اْٵ

ٚٳسٳًّٛا رٹٜٳازٳ اْيػٴسٵبٳ١ٹ  .(2)اْي  سٹيٻ١ٹ 

 بًو ع٢ً ض٤ٛ ؽانًتو: سّزر عًُو ٚرٚصى َٚغتكٶٚأخريا

  ٔ ْث٘ سٝثح نثإ ؾثسٜ  اٯٜث١      أ ٚٗ اـا١ُ ْ٪ند َا أغسْا  يٝ٘ ٗ أٍٚ ايه ثاب َث

َُِِِ  :ايهسّث١  َِ ًَُن ََعَ َكفل ٕ ٜطثع٢ نثٌ َٓٸثا    إٔ َثٔ أٖثِ ايكثسٚزات    إؾث  قُْن ُُكٌّ َيْػ

ٕ ٜثيين َطث كيً٘ عًث٢    أيٝط هػـ غانً ٘ ايٓؿطث١ٝ ِٚث٘ غخؿثٝ ٘، ثثِ ايث٬شّ عًٝث٘       

ٕ ى ثاز إٛقثع أٚ إٓؿثب أٚ ايثدٚز أٚ     إٔ عًٝث٘  أهػؿ٘ َٔ غثانً ٘ َعٓث٢   ق٤ٛ َا اض 

     ٚ ٕ ٜ ذٓثب اض ٝثاز ا٭رٚاز ٚا٭عُثاٍ    أايٛٚٝؿ١ أٚ ايعُثٌ ايثرٟ ٜ ذثاْظ َثع غثانً ٘ 

 ٚإٛاقع ايه ت هاثس ؾٝٗا اس ُا٫ت ػًٞ ايػان١ً ضًيًٝا عًٝٗا بػهٌ أٚ لضس.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .111ٜٛضـ: ( ضٛز٠ 1)

يًشطثثٔ بثثٔ        يثث٘  ٚؾثث١ٝ، َثثٔ بثثاب إخ ثثاز َثثٔ ن ثثب أَثثرل إثث٪ٌَٓ   يي٬غثث١: ( ْٗثثر ا2)

 .31ايه اب  ٌ،ن يٗا  يٝ٘ عاقسٜٔ عٓد اْؿساؾ٘ َٔ ؾؿعًٞ 
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 ٚ ايػخؿثٝات، ٚا٭رٚاز  ٚيٓكسب يريو بعض ا٭َج١ً َٔ أِاٙ ايػثٛانٌ 

 .ثٚقد ضيكت اٱغاز٠  ٍ بعكٗا ؾ٬سٜ  ثايه تػهٌ ضىٛز٠ عًٝٗا 

 أصشاب ايؾان١ً ايؾٗٛا١ْٝ

ٕ ٜ ذٓب ُاًَا إٔ ايٛادب عًٝ٘ إساي ٘ ايػ١ٜٛٗ، ؾ َٳٔ غانً ٘ ايٓؿط١ٝ ق٠ُٛ ث

َٛاقع اٱثاز٠ نايذلرر ع٢ً ا٭ضٛام أٚ ايػٛازع أٚ اة٬ت ايه تهجثس ؾٝٗثا ايٓطثا٤    

 دلدات، نُا عًٝ٘ ػٓب تؿؿ  إٛاقع ايه ٖثٞ ٗ َٛثإ ذيثو، س ث٢ إٛاقثع      إ

ٕ ٜ ذٓب ا٭عُاٍ ايه ٜهجس ؾٝٗا ا٫ض ٬ٙ بايٓطا٤ نُشث٬ت  أاـدل١ٜ، نُا عًٝ٘ 

ٕ ٜ ذٓثب ايعُثٌ ٗ غثسن١ ىث ً٘ ؾٝٗثا ايسدثاٍ       أبٝع ايرٖب ٚغي٘ ذيثو بثٌ عًٝث٘    

 بايٓطا٤ ضاؾ١ َع قعـ قٛاب٘ ا٫س ػاّ.

 ان١ًٝ ايعصب١ٝأصشاب ايؾ

ٕ ٜ ذٓثب أٜث١ َٗثاز٠ أٚ    إٔ عًٝث٘  إقٛت٘ ايػكي١ٝ، ؾث  َٳٔ غانً ٘ ايٓؿط١ٝ ق٠ٛ ث

عٌُ أٚ رٚز قد تٓؿذس عدلٙ قٛت٘ ايػكي١ٝ بػهٌ ضىثس أٚ س ث٢ بػثهٌ غثرل َ ٸثصٕ      

 ٫ ث ٕ ٜ ذٓب تعًِ أَجاٍ ايهازاتٝ٘ ٚاؾٛرٚ ٚاي هٛاْدٚ  أأٚ َدزٚع، ؾُج٬ً عًٝ٘ 

٭ْثث٘ ٫ ٜثث٪َٔ يثثد٣ ثثثٛز٠ قٛتثث٘  ث   اب اي ثثصاسِيثثد٣ ا٫قثثىساز ٚقثثُٔ َثثٛاشٜٔ بثث

 ايػكي١ٝ ٗ إٓصٍ أٚ ضازد٘ إ ٜع دٟ ع٢ً اٯضسٜٔ َ طًشًا بكٛت٘ َٚٗازت٘.

َعًًُا يٮطؿاٍ ضاؾ١ ٗ ب٬رْا إ خًؿ١ ايه ٕ ٜهٕٛ إٔ ٜ ذٓب أنُا عًٝ٘ 

ٜكسب ؾٝٗا إعًُٕٛ ا٭طؿاٍ بػرل اؿثل ٗ أنجثس ا٭سٝثإ ٚسٝثح ٫ تٛدثد زقابث١       

ٕ إاؿهَٛات ٫ٚ عكٛب١ َٔ اي ُع عًٝ٘، بٌ نجرلًا َا ٜػذعْٛ٘ ع٢ً ذيو: ؾَٔ 

ٖثثرا إعًثثِ ذٚ ايكثث٠ٛ ايػكثثي١ٝ ايهثثيرل٠ ٜكثثع ْؿطثث٘ ٗ َٛقثثع ضىثثس سٝثثح تهجثثس        

     ٞ  (1)اس ُا٫ت تعدٜ٘ ع٢ً ا٭طؿاٍ بايكسب أٚ س ث٢ بثاؾسح، ٚذيثو سثساّ قىعث
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 (  ٫ ؾُٝا ثيت دٛاشٙ ي٘ بإداش٠ ايٛيٞ ٚٗ سدٚر اي  رٜب ؾك٘ ٚب٬  هار س ٢ ٓس٠ أٚ شزق١ بايكسب.1)
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 بٌ ٚعًٝ٘ ايد١ٜ أٜكًا.

٘ إٔ َثٔ عثسف   إَٚٔ دٗث١ أضثس٣ ؾث    ٕ ى ثاز  أايػكثي١ٝ غثدٜد٠ ؾعًٝث٘     ٕ قٛتث

قٛتث٘ ايػكثي١ٝ أٚ ٜهيشٗثا بػثهٌ طيٝعثٞ رَٚثًا، ٚذيثو نث ٕ ٜؿثي            عُث٬ً ٜٗثدٸ٨  

ٛٸا٫ً نجرل ا٭ضؿاز َا ٜثٓؿظ عثٔ أعؿثاب٘ ٜٚسوٗثا باضث ُساز      .. .َصازعًا أٚ تادسًا د

 ٖٚهرا.

 ادتبٓا٤ ٚاملتٗٛصٕٚ

َٳثثٔ غثانً ٘ ايٓؿطثث١ٝ اؾثثي، ؾث   ثث  ٜػثثٍهٌ ؾٝثث٘  ٕ ٫ ٜ ؿثثد٣ ٕٛقثع إٔ عًٝثث٘ إٚ

 !ي ضىسًا، ن ٕ ٜهٕٛ قابىًا ؾهٝـ بكا٥د يًذٝؼ؟اؾ

َٳٔ غانً ٘ ايٓؿط١ٝ اُؾسبصٜث١ ٚاي   ث ٕ ّ ٓثع عثٔ اي ؿثدٟ    إٔ عًٝث٘  إٗثٛز، ؾث  ٚ

٭ٕ ٜهٕٛ طيٝيًا دساسًا يًكًب أٚ ايعٌ أٚ غي٘ ذيو ٖا ٜط دعٞ ؾدلًا ٚرق١ً ٚتجي ثًا  

 غدٜدًا.

، ٭ٕ ايؿ ث٣ٛ بػثرل اؿثل َثٔ     ٕ ّ ٓع َثٔ اي ؿثدٟ ٕكثاّ ايؿ ث٣ٛ    أعًٝ٘  نُا

ٖٴدٶ٣  :أعِٛ ايهيا٥س ٚقد ٚزر عٔ أبٞ دعؿس  ٚٳ ي ا   ُِ ًْ ٔٵ أ ْؾ ٳ٢ ايٓٻاعٳ بٹػٳٝٵَس عٹ َٳ

ٙٴ ٌٳ بٹُؿ ٵٝٳا ُٹ ٔٵ عٳ َٳ َٚشٵزٴ  ٘ٴ  ٚٳ ي شٹك  ً ا٥ٹه ١ُ اْيعٳرٳابٹ  َٳ ٚٳ  ُٳ١ٹ  ً ا٥ٹه ١ُ ايسٻسٵ َٳ ٘ٴ     .(1)ي عٳٓٳ ٵ

ٔٵ أ ْؾ ٳث  قاٍ:  ٚعٔ أبٞ دعؿس  ٘ٴ       َٳث ٖٴثدٶ٣، ي عٳٓٳ ٵث ٚٳي ثا   ُِ ًْث ٢ ايٓٻثاعٳ بٹػٳٝٵثَس عٹ

ٌٳ بٹُؿ ٵٝٳاٙٴ ُٹ ٔٵ عٳ َٳ َٚشٵزٴ  ٘ٴ  ٚٳي شٹك  ً ا٥ٹه ١ُ اْيعٳرٳابٹ  َٳ ٚٳ ُٳ١ٹ  ً ا٥ٹه ١ُ ايسٻسٵ    .(2)َٳ

٘ٴ         قثاٍ:   عٔ أبٞ دعؿس  ُٴثٛا ؾ ُكُٛيثٛا ايًِث  ً ِٵ تٳعٵ َٳثا ي ث ٚٳ ِٵ ؾ ُكُٛيثٛا  ُٵث ٴ ًٹ َٳثا عٳ

ٕٻ ايسٻدٴثثث ِٴ، َ  ً ثثث ُٳا٤ٹ   أ عٵ ٔٳ ايطٻثثث َٳثثثا بٳثثثٝٵ ٗٳثثثا أ بٵعٳثثثدٳ  َٕ ٜٳخٹثثثسټ ؾٹٝ ٔٳ اْيُكثثثسٵل َٹثثث ٌٳ ي ٝٳٓٵ ٳثثثَصعٴ اْيآٜٳثثث١  

   .(3)ٚٳاْي  زٵَض
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .42ف 1( ايهاٗ: ز1)

 .42ف 1ايهاٗ: ز (2)

 .42ف 1ايهاٗ: ز (3)
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٘ٹ عٳً ٢ اْيعٹيٳثارٹ؟  ٚعٔ شزاز٠ بٔ أعٌ قاٍ: ض يت ابا دعؿس  َٳا سٳلټ ايًِ  :

ٍٳ:  ٕٳق ا ُٴٛ  ً َٳا ي ا ٜٳعٵ ٚٳٜٳكٹُؿٛا عٹٓٵدٳ  ٕٳ  ُٴٛ  ً َٳا ٜٳعٵ ٕٵ ٜٳُكُٛيٛا    .(1)أ 

ٚيهٔ بعكثِٗ تثساٙ ٜ طثسع ٗ ايؿ ث٣ٛ ٜٚ طثاٌٖ ٗ عًُٝث١ ا٫ضث ٓياٙ رٕٚ        

تجٸيثثت ٚتؿهثثس ٚتؿكثث٘ نثثافٺ ٚرٕٚ  ساطثث١ بهاؾثث١ دٛاْثثب إطثث ي١ ٚا٭ريثث١ ٚايثثسرٚر   

ٕ أٚإٓاقػات، بٌ ػد بعكِٗ; يػسٚزٙ ايػدٜد، ٜط شكس س ٢ زأٟ إػٗٛز َع 

ٕ  ٖاْث١ ايعثا  اةكثل    أدقكٌ، َٚثع  إػٗٛز ٜعين ا٦ٕات َٔ ايعًُا٤ ٚاةككٌ ٚإ

ايٛاسد ٚؼكرلٙ، زذ١ًٜ ؾهٝثـ با٫ضث خؿاف با٦ٕثات َثٔ ايعًُثا٤ ايثرٜٔ ٜػثهًٕٛ        

 !إػٗٛز؟

ٚ ا٭ؾثٛيٞ اٯضثس أٚ   إٔ ٜطث عسض أريث١ ايؿكٝث٘    إٔ يًُذ ٗثد  أ٫ زٜب ْعِ 

يهثثٔ ايٓثثارز ٗ ايعؿثثس ا٭ضثثرل ْثثساِٖ    ;ٕ ٜٓاقػثثٗا ٚيهثثٔ َٛقثثٛع١ٝ أإػثثٗٛز ٚ

ٕ  تؿػرل غ ٕ إػٗٛز أٚ س ٢ ٗ ا٫ض خؿاف بِٗ س ث٢ قثاٍ أسثدِٖ     ٜيايػٕٛ ٗ

زأٟ إػٗٛز ٫ ٜطث٣ٛ عٓثدٙ َكثداز ؾًثظ ٚاسثد! ٚذيثو ٖثا ٜهػثـ عثٔ غثسٚز           

٘ٹ     ٚقد قاٍ اٱَاّ أَثرل إث٪ٌَٓ    ،ٚ عذاب غدٜد بايٓؿظ ٔٵ ُأعٵذٹثبٳ بٹسٳْأٜٹث َٳث ٚٳ

ٔٵ تٳه يٻث      َٳث ٚٳ ٍٻ  ٘ٹ شٳ ًٹث َٔ اضٵث ٳػٵٓٳ٢ بٹعٳْك َٳث ٚٳ ٌٻ  ٍٻ  قٳ ٕ ٜٓثاقؼ  أْعثِ يث٘    ،(2)سٳ عٳً ث٢ ايٓٻثاَع ذٳ

ٕ زأٜٗثثِ عٓثثدٙ ٫ ٜطثث٣ٛ ؾًطثثًا ٚاسثثدًا ؾٗثثرا ٖثثٛ ايثثرٟ   ٕ ٜكثثٍٛ أإػثثٗٛز ٚيهثثٔ 

ٚ   أٜط ٓهسٙ ايعك٤٬;  ذ غاٜث١ ا٭َثس    ْث٘ ٜذلنثب َثٔ    إَثا إػثٗٛز ؾ  أْث٘ أسثد ايعًُثا٤ 

ْ٘ ٫ إِ ؾ٦َات ايعًُا٤، ؾإذا نإ زأٟ إػٗٛز ٫ ٜط٣ٛ ؾًطًا ؾسأٜ٘  ٕ نإ قُٓٗ

ْ٘ ٫ ٜط٣ٛ ؾًطًا أٜكًا ٭ْ٘  ذا نإ إػثٗٛز َعث٘   إٜط٣ٛ ؾًطًا أٜكًا ٚ ذا ضايؿِٗ ؾ

 !نإ ب٬ ق١ُٝ ؾهٝـ يٛ ضايؿ٘ إػٗٛز؟

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .43ف 1(ايهاٗ: ز1)

(2)
 

 .88ؼـ ايعكٍٛ: ف
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ٚع٢ً أٟ ؾاٱْؿاف َىًٛب ٚإٛقٛع١ٝ ٫شَث٘، ٚ يػثا٤ اي ثيذ  بايثرات     

 ٚاٱعذاب بٗا ٚزؾض اي ُشٛز سٍٛ ا٭ْا قسٚزٟ. ٚاهلل إط عإ.

 

ٕ اؿُد هلل زب ايعإٌ ٚؾث٢ً اهلل عًث٢ قُثد ٚايث٘ ايىٝثيٌ      أاْا ٚلضس رعٛ

 .ايىاٖسٜٔ



 040  ففرس ادصادر

 صارص فٗضؼ امل

 

 ايكسلٕ ايهسِٜ.* 

 ْٗر ايي٬غ١.* 

 .ايػسٜـ ايهاٗ* 

 

 .3ؾخس ايدٜٔ ايساشٟ، ٙ/ تؿطرل ايساشٟ  ث 1

ٞ / ا٫س ذاز ث   2  ث، ْػثس إستكث٢     أبٛ َٓؿٛز أٓد بٔ عًٞ ايىدلضث

 ٖث.1403َػٗد إكدض١، 

  . ايػٝخ ايؿدٚم/ ا٭َايٞ ث  3

 ٖث.1414قِ،  ث، راز ايجكاؾ١ يًٓػس  ايػٝخ ايىٛضٞ/ ا٭َايٞ ث  4

بثثثرلٚت،  ث، َ٪ضطثثث١ ايٛؾثثثا٤      ايع٬َثثث١ ايًطثثثٞ/عثثثاز ا٭ْثثثٛاز ثثثث 5 
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. إكد١َ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

. َٛقٛع اييشح . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

. ٖٝه١ًٝ اييشح . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

. َعك١ً اييشح . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

. ييشحغا١ٜ ا . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
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. بٌ إدزض١ اييٝٛيٛد١ٝ ٚإدزض١ ايطًٛن١ٝ . . . . . . . . . 15 

. َدزض١ ايىيع َٚدزض١ اي ىيٸع . . . . . . . . . . . . . 16 
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. إ٪ثسات اـؿ١ٝ ع٢ً اؾُٗٛز . . . . . . . . . . . . . 28 

. ت ثرل ؾؿاز٠ ايػسطٞ ٫ غعٛزًٜا . . . . . . . . . . . . 29 

. عح تىيٝكٞ . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 

. شٜاز٠ ا٭زبعٌ ٗ غان١ً ايٓاع ٚغان١ً إٓ كدٜٔ . . . . . . . . 31 

ٛاِ! ١ُِٛ َٔ غرل َٓ . ايصٜاز٠ ا١ًْٕٝٛٝ َٓ . . . . . . . . . . . 32 
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. إعٝاز إٛقٛعٞ يً ُٝٝص بٌ اؿل ٚايياطٌ . . . . . . . . . 93 
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 ٗ ايكسلٕ ايهسِٜ، َىيٛع. اي ؿسٜ  باضِ اٱَاّ عًٞ  .15

 تكًٝد ا٭عًِ ٚسذ١ٝ ؾ ٣ٛ إؿكٍٛ، َىيٛع. .16
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