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اذتُغ هلل ؽب ايعانتؽت، باؽ٨ ارت٥٬ل أكتعؽت، باعس  ا٭ْيٝسا٤ ٚانتؾفسًؽت،    

ّ ع٢ً فٝغْا ٚحيٝب قًٛبٓا أبٞ ايكافسِ انتيسى ٢ ستُسغ ٚعًس٢     ثِ ايي٠٬ ٚايق٬

أٖسسٌ بٝ سس٘ ايىٝسسيؽت ايىسساٖؾٜٔ ا٭بسسؾاؽ انتٓ خسسيؽت، فسسُٝا صًٝ سس١ اهلل وت ا٭ؽٍسسؽت،      

ٚايًع١ٓ ايغا١ُ٥ ا٭بغ١ٜ عًس٢ أعسغا٥ِٗ  ؾت ٜسّٛ ايسغٜٔ، ٫ٚ حسٍٛ ٫ٚقسٛٙ  ٫ بساهلل        

 ايعًٞ ايعٌتِٝ.

 املكز١َ

 َٛضٛع ايهتاب ٚضبٛصٙ

َسٔ  أٖسِ اييخسٛ     وت ٖؼا ايه اب ٖٛ )اينو( ايؼٟ ٜعغٸ أحسغ   ستٛؽ اييخ

ْس٘  أٖسٌ   سع٢ً ا٭قٌ   سَغ٣ قُٝ ٘ َعؾفّٝا ٌٖٚ أْ٘ انت  اش يًخكا٥ل أٚ  حٝ  عؽاف١ 

 حسسغ٣ انتكسسغَاو انتٛىسس١ً شلسسا  ٖٚسسٌ ٖسسٛ ايقسسيٌٝ  ؾت اي كسسغّ ٚاي ىسسٛؽ        ٜنسسٓهٌ 

ناْ٘ ٚأفسياب٘  َٚا ٖٞ ععا٥ُ٘ ٚأؽ ٚا٫ؿعٖاؽ  أّ أْ٘ ٫ ٜعغٚ نْٛ٘ ؽػ١ًٜ َٚٓكي١ 

ٚبٛاعث٘ ْٚ ا٥خ٘ ٚأٍؾاؽٙ  َٚا ٖٞ اذتًٍٛ أٚ ايقيٌ اييت ـتٓهٔ ايينؾ َٔ اي غًسب  

ع٢ً ًتاٖؾ٠ اينو ٚاي نسهٝو  نُسا ٜكسل اييخس  وت ا٫اساٙ انتكابسٌ عسٔ )ايسٝكؽت(         

 ٚععا٥ُ٘ ٚعٔ ايىؾم انتٛى١ً  يٝ٘.

 َٚضدعٝات٘ ٚاملداَطب بَ٘ار٠ ايبشح 

 : ٞ ايٓكٌ ٚايعكٌ ٚايعًِٖ  ٜٛاو ث٬ث١ٚفٝخؾٟ اييخ  ع٢ً َق

، َقسسس ٣ٛ ايٓكسسسٌ ٚاٯٜسسساو ايهؾقتسسس١ ٚايؾٚاٜسسساو اينسسسؾٜ ١     انتقسسس ٣ٛ ا٭ٍٚ:
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          ايؾفسسسٍٛ ٚؿتسسسا  سسسا٤ بسسس٘   انتسسسؼعٔ بسسساهلل  عسسساؾت    أ٫ّٚ: انتقسسسًِٚانتضاَطسسسب فٝسسس٘  

 عٓغٙ فيخاْ٘.َٔ  ٚا٭١ُ٥ 

١َٝ وت ٕ ٜ عؾٸف ع٢ً ايٌٓتؾ١ٜ اٱفس٬ أْ٘ ظتغؽ ب٘ أٚثاّْٝا: غرل انتقًِ باع ياؽ 

اي ًق ١ٝ انتىؾٚحس١ وت فساح١ اييخس      ساينو ٚانتعؾف١ نضٝاؽ َٔ ارتٝاؽاو انتعؾف١ٝ  

َسٔ َيسغؽٜٔ أفافسٝؽت ُٖسا ايكسؾكٕ ايهسؾِٜ        س  وت ٖسؼا ايه ساب   س  ٚيهْٛٗسا َقس ُغٸ٠  

 ٚنًُاو اٱَاّ عًٞ بٔ أبٞ طايب ىًٛاو اهلل عًٝ٘.

او انت٬ٜسؽت  ايهؾِٜ ٖٛ ايه اب ايقُاٟٚ انتكغٸل ايؼٟ ٜسغٜٔ بس٘ ٦َس   ٚايكؾكٕ 

َسسٔ ايينسسؾ ٚايسسؼٟ ٜنسسٓهٌ انتؾ سسل ا٭ٍٚ شلسسِ وت فٗسسِ ايهسسٕٛ ٚاذتٝسسا٠، ٚاذتسسافـ       

 ٚايياع  ا٭ندل شلِ ع٢ً أفتايت نثرل٠ َٔ ايقًٛنٝاو.

ْس٘ صًٓسغ فٹس ؾّا    أ س  يغ٣ نياؽ عًُا٤ ايعامل س  ْ٘ ٜه ٝ٘إف َا اٱَاّ عًٞ أٚ

 صايغّا نس)ْٗج ايي٬غ١(.

 .َق ٣ٛ ايعكٌ انتق ٣ٛ ايثاْٞ:

 ق ٣ٛ ايثاي : َق ٣ٛ ايعًِ.انت

ِ يغسسرل أ٫ّٚ َٛ سس٘  ٚارتىسساب فُٝٗسسا  ْسس٘ ْسسافل  إف ،انتقسسًِ، ٚثاْٝسسّا: يًُقسسً

إٔ وت حبسٛ  عًسِ ايهس٬ّ ٚاي ًقس ١     حٝس  ثيس     ،بٌ ٖٛ أفافٞ ي٘ يًُ٪َٔ أَّٜا

حبقسب  ٖؼٙ ايث٬ث١ )ايعًِ ٚايعكٌ ٚايغٜٔ( َ ىابك١ وت  ٖٛؾٖا بٌ َ ٛافك١ َىًكسّا  

 ٚ ٛعا ٗا ايثيٛ ١ٝ.

 ُخٛؽ اييخسس  حسسٍٛ عسسغع َسسٔ اٯٜسساو ايكؾكْٝسس١ ايهؾقتسس١ َٚٓٗسسا قٛيسس٘    ٚفسسٝ

ٌْ  عاؾت:  ٌَ ِيب ِيب بَْو َواَّلذ ًُ َُ ٍو َو ٍَ ٌْ َؼبتْوُِؾْى ََبِْْم ٍُبٍْو َو ٌَ ِي ِي  اَّلذ
ُ
حُِؾْى َنَتأ

ْ
لَْى يَأ
َ
أ

ََاِت فََروُّوا ِ ْى ةِاْْلَّي ُّ ْى رُُشوُ ُّ ُ َجاَءتْ  اَّللذ
ْى إَِلذ ُّ ًُ ْا  َبْػِدِِْى ََل َيْػوَ ُ ِّْى َوََال َْاِِ فْ

َ
ْى ِِف أ ُّ يِْدَي

َ
أ

ََا إََِلُِْ ُمرِيٍب  ا حَْدُغَْن ًذ ِِف َشّكٍ ِم
رِْشوُْخْى ةُِِ ِإَوٍذا هَ

ُ
ا أ ًَ ِ   .(1)إٍِذا َؽَفْرٍَا ة
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  افبحث: مستوى ؾؼه افػرد وؾؼه ادجتؿع وافدوفة كطاق

أحسغاُٖا   نُا فٝ ُخٛؽ اييخ  حٍٛ نًُ ؽت َ  احٝ ؽت يٲَساّ عًسٞ   

ُٳسس١ٹ     ٚٳاِيسسٝٳكٹؽتٴ عٳًَسس٢ َأؽٵبٳسسٔل مٴسسعٳبٺ عٳًَسس٢   : قٛيسس٘  ٍٔ اِيخٹِه ٚټ ٚٳ ٳسسَ   ٳيٵيٹسسؾٳ٠ٹ اِي ٹِىٓٳسس١ٹ 

ٚٻيٹؽتٳ ٚٳفٴٓٻ١ٹ اِيَ  ٛٵعٹٌَت١ٹ اِيعٹيٵؾٳ٠ٹ  َٳ  .ٚٳ

ُٳس١َ عٳسؾٳفٳ اِيعٹيٵسؾٳ٠َ،          ٍٳ اِيخٹِه ٚٻ ٔٵ  ٳسَ  َٳس ٚٳ ُٳس١َ،  ٍٳ اِيخٹِه ٚٻ ٔٵ  ٳيٳيٻؾٳ فٹٞ اِي ٹِىٓٳس١ٹ  ٳسَ  ُٳ َف

ٔٵ عٳ َٳ ٚٳ ٔٵ عٳؾٳفٳ اِيعٹيٵؾٳ٠َ عٳؾٳفٳ ايقټٓٻ١َ،  َٳ ٚٻيٹؽتٳٚٳ ُٳا عٳاوٳ فٹٞ اِيَ   .(1)ؾٳفٳ ايقټٓٻ١َ َفَهَ ْٻ

 ٚايزٚي١ ٚفك٘ اجملتُعَغت٣ٛ فك٘ ايفضر ْطام ايبشح: 

ظتؾٟ ع٢ً ث٬  َق ٜٛاو أصسؾ٣ ٖٚسٞ: اي كس٘ اي سؾعٟ     ٕ أٚاييخ  قتهٔ 

، ٚيهٓٓسا وت ٖسؼا ايه ساب فٓك يسؾ عًس٢      ايغٚيس١ أٚ اينضيٞ، فك٘ اجمل ُل، ٚفكس٘  

  ١ ا٭فال، َل  ماؽاو يًُق ٣ٛ ايثاْٞ.انتق ٣ٛ ا٭ٍٚ بايغؽ

فسًِ يهسٌ   : ظتؾٟ اييخ  عٔ انتٛقس  ا٭ َق ٣ٛ اي ك٘ اينضيٞسس فع٢ً  أ

٭َٛاج اينسو  ٌٖٚ ع٢ً نٌ ٚاحغ َٓا إٔ ٜ  ذ أبٛاب٘  ،فؾع َٔ اينو ٚاي نهٝو

ٚإٔ عيسؾْا ـتٝٸسـ    أٚ إٔ عًٝ٘ ٜغًل عْٚ٘ عكً٘ ٚقًيس٘ َٚقساَع٘  صاىس١ّ    ٚاي نهٝو

َسٔ أٖسِ    ٌ أىسيخ  فٝس٘ َٛ ساو اي نسهٝو انت  ايٝس١ ًتساٖؾ٠ّ      ب ْ٘ عيسؾ اينسو، بس   

ٍسسؾٚؽ٠  ًتسسٛاٖؾٙ: فَٝٛسسّا اي نسسهٝو وت ٚ سسٛع اهلل أٚ عغيسس٘، َٜٚٛسسّا اي نسسهٝو وت  

كصؾ اي نسهٝو   اي كًٝغ ٚارتُك ٚايـنا٠، َّٜٚٛا ايغٜٔ يًخٝا٠، َّٜٚٛا اي نهٝو وت

 ٖٚهؼا ًِٖٚ  ؾّا. ،وت بعض أٚ كتٝل ايكِٝ ا٭ص٬ق١ٝ

٣ٛ فك٘ اجمل ُل: ٜكل اييخ  عٔ َٛق  اجمل ُل ااٙ ًتاٖؾ٠ ٚع٢ً َق  ب سس

اي نهٝو ٚااٙ )اينو( ايؼٟ قغ ٜعي  حبٝا٠ أبٓا٥٘ َسث٬ّ، فُسا ٖسٛ َٛقس  ا٭ب     

ٚا٭ّ  ػا ؽأٜا إٔ أبٓا٤ِٖ ٚبٓا ِٗ وت ادتاَع١ َسث٬ّ ىساؽٚا َقسؾحّا ٚشت سدلّا نتض ًس       

ٜٔ ٚارتىٝسب ٚأفسس اػ  ٞ ٚؽ سٌ ايسغ  ِ ٚانتؾبٸس أْسٛا  اينسهٛى  َٚسا ٖسٛ َٛقس  انتعً سس     
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ادتاَع١ َٔ ػيو  فٗسٌ عًٝس٘ إٔ ٜٛا س٘ َٛ ساو اي نسهٝو باع ياؽٖسا فاٜؾٚفساو        

ٍاؽ٠ صىؾ٠ ع٢ً اجمل ُل ب نًُ٘  أٚ عًٝس٘ إٔ ٜنسخل بايٓسال ٜٚسغفعِٗ  ؾت انتـٜسغ      

َٔ اينو باع ياؽٙ ػا ق١ُٝ َعؾف١ٝ أٚ باع ياؽٙ طؾٜكّا ضتٛ ايهُساٍ ٚفٴسًُّٖا وت طؾٜسل    

 !عٖاؽ ايؾقٞ ٚاي خؾؽ ٚا٫ؿ

ٚعًسس٢ َقسس ٣ٛ فكسس٘ ايغٚيسس١، ظتسسب اييخسس  عسسٔ َقسس٪ٚي١ٝ اذتهَٛسس١       س    ج

 .ااٙ َٛ او اي نهٝو ٚانتنههؽت ٚزتًك ا٭١َ ٚايكَا٤ ٚاييخاف١ ؽتٚانتق٪ٚي

ْ٘ ٍغ ايعًِ فٗٛ ْكً، ٚايعًسِ  إف ،ٕ اينو ْٛ  َٔ ادتٌٗ  

ّٸ اي   أٖسسٛ ايهُسساٍ، نُسسا   نسسو ٚاي نسسهٝو  ٕ اٯٜسساو ايهؾقتسس١ ٚايؾٚاٜسساو اينسسؾٜ ١  سسؼ

ٕ اينو ٜكل طؾٜكّا يًُعؾفس١ ٚاي ىسٛؽ ٚنقسؾ ادتُسٛع     أٚ ؾفَ٘، ٚيهٔ َٚل ػيو صتغ 

 !فهٝ  اي ٛفٝل  س نُا قايٛا س ٚايؾنٛع ٚ يغا٤ َٛؽٚ  انتاٍٞ ايثكٌٝ

  فٝك ا٭ىٌ ا٭ٚيٞ ايعساّ وت )اينسو( وت حسغا ػا س٘ ٚعسغّ       

يخ  عٔ بٛاعثس٘ ٚأفسياب٘ ٚععا٥ُس٘    حخٝ ٘ أٚ طؾٜكٝ ٘ أٚ َىًٛبٝ ٘ ؿتا ٖٛ ٖٛ، ٚاي

ٕ اينسو  فتسا   أٚأٍؾاؽٙ ٚشتاطؾٙ، ٚفيٌ اي عاٌَ َع٘ ٚاذتًٍٛ ايٓا ع١ يس٘، ٚعسٔ   

ٜكل طؾٜكّا يًُعؾف١ أٚ اي ىٛؽ  ػا نإ مهّا َٓٗخّٝا ٚوت  طاؽ ٍسٛابىت عغٜسغ٠ أمساؽ    

 ٚ ٕ ايسسٝكؽت باذتكسسا٥ل ٖسسٛ أ يٝٗسسا ايه سساب فسسؼيو ٖسسٛ ا٫فسس ثٓا٤ َسسٔ ا٭ىسسٌ ايعسساّ، 

 ٕ ععا٥ُ٘ ٖٞ انتؾ هـاو ا٭فاف١ٝ انتٛى١ً  يٝ٘.أبايؼاو( ٚ)انتىًٛب 

عًُسٞ حتًًٝسٞ    سَٓٗج اييخ  با٭فال ٖسٛ َسٓٗج عكًسٞ      

 ٜ َُٔ أَّٜا َياح  يغ١ٜٛ ٚ اؽغت١ٝ ََٚاَؽت فًق ١ٝ ٚفٝهٛيٛ ١ٝ.



  اددخل: بصائر ؿرآكقة

 

 

 

 

 املزخٌ: بصا٥ض قضآ١ْٝ

 ًكٞ اي٤َٛ  َغصٌ اييخ  ْق عؾ  بعض ايييا٥ؾ ايكؾك١ْٝ ايهؾقت١ اييت وت

ع٢ً  ٛاْب ٚؿٚاٜا   عًسل باينسو أٚ باينٸسٓهاى بنسهٌ عساّ أٚ بايٓقسي١ يًنسو وت        

 قِٝ ايقُا٤ ٚؽفاي١ ا٭ْيٝا٤ صاى١.

بَْو قاٍ  عاؾت:  ًُ َُ ٍو َو ٍَ ٌْ َؼبتْوُِؾْى ََبِْْم ٍُبٍْو َو ٌَ ِيب ِيب  اَّلذ
ُ
حُِؾْى َنَتأ

ْ
لَْى يَأ
َ
أ

ْى إَِلذ  ُّ ًُ ٌْ َبْػِدِِْى ََل َيْػوَ ٌَ ِي ِي ْى ِِف َواَّلذ ُّ يْبِدَي
َ
ََباِت فَبَروُّوا أ ِ ْى ةِاْْلَّي ُّ ْى رُُشوُ ُّ ُ َجاَءتْ  اَّللذ

ََا إََِلْبُِ  با حَبْدُغَْن ًذ رِْشبوُْخْى ةِبُِ ِإَوٍذبا هَبِِف َشبّكٍ ِم
ُ
با أ ًَ ِ ْا إٍِذا َؽَفْرٍَبا ة

ُ ِّْى َوََال َْاِِ فْ
َ
أ

ْى ِِف َشّكٍ يَوَْػُتبْنَ  :ٚقاٍ  عاؾت ،(1)ُمرِيٍب  ُِ َذباِس (2) ٚةَْن  بانُِر لِو ََ بَذا ةَ َِ

َُْنَ  ِ َْ ًدى َورَْْحٌَث ّهَِقِْْم يُ ُِ  .(3)َو

 إؽاص٠ تاصخي١ٝ: صرٚر أفعاٍ املؾضنني دباٙ املضعًني

 هنسس  عسسٔ بعسسض ؽعٚع أفعسساٍ ا٭ٚؾت  ٕ اٯٜسس١ اينسسؾٜ ١  

انتنسههؽت اساٙ ايؾفسٌ، ٚعسٔ طؾٜكس١   اعًسسِٗ ايقسًا َسل اٯٜساو اييٝٸٓساو ايسسيت          

ِّىْ ٤ِٖ بٗا ايؾفٌ،  ػ  يؾش بس ا َْاِِ فْ
َ
ْى ِِف أ ُّ يِْدَي

َ
ٚاحمل ٬ُو وت   قسرل   فََروُّوا أ

 اٯ١ٜ متق١ بٌ أنثؾ:
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     افؼقؿة ادعرؾقة فؾشك

أٟ  ٕ ايه سساؽ ؽعٸٚا أٜسسغِٜٗ وت  ، ٕ ايَسسُا٥ؾ نًسسٗا  عسسٛع  ؾت ايه سساؽ  

َٸسٛا عًس٢ أىسابعِٗ س َسث٬ّ س َسٔ ايغسٍٝت عٓسغَا زلعسٛا                 أفسٛاِٖٗ، ؿتعٓس٢ أْٗسِ ع

يٝٓاو اييت ختاي  َس يٛفِٗ ٚايسيت اٜكٌتس  فسِٝٗ اينسو انتعسؾوت ٚايكًسل        اٯٜاو ٚاي

ٚا٫ٍىؾاب، فكغ غاًتِٗ إٔ  ا٤ َٔ ٜ ٓٸغ َقسًُا ِٗ، ٚعًس٢ ٖسؼا فافس خاب ِٗ     

 ناْ  )اْ عاي١ٝ(.

     ٕ       ٕ ايَسسسُرل ا٭ٍٚ ٜعسسسٛع يًه سسساؽ بُٝٓسسسا ٜعسسسٛع ايَسسسُرلإ ا٭صسسسرلا

أٟ إٔ  س    ْيٝسسا٤ وت أفسسٛاٙ ا٭ْيٝسسا٤  ٚا أٜسسغٟ ا٭ٕ ايه سساؽ ؽعٸ ، ٚانتعٓسس٢:  يٮْيٝسسا٤

ايه اؽ ينغ٠ غٌٝتِٗ ٚغَسيِٗ، ٖساكتٛا ا٭ْيٝسا٤ ٚأصسؼٚا ب ٜسغٟ ا٭ْيٝسا٤ ٍٚٚسعٖٛا        

 .ٕ اف خاب ِٗ ناْ  )عغٚا١ْٝ(إٚع٢ً ٖؼا ف س  ِْٛٗ بايك٠ٛع٢ً أفٛاِٖٗ نٞ ٜقٓه

ايَسسُرلإ ا٭٫ٕٚ ٜعسسٛع يًه سساؽ ٚا٭صسسرل يٮْيٝسسا٤، أٟ  ٕ ايه سساؽ  

 ٚعت ٌُ وت ٖؼا ٚ ٗإ:  ،باااٙ ا٭ْيٝا٤ ؽعٚا أٜغِٜٗ

 .ٕ ايه اؽ أماؽٚا ب ٜغِٜٗ  ؾت ا٭ْيٝا٤ إٔ أفه ٛا  س1

ٕ ايه اؽ ٍٚعٛا أٜغِٜٗ ع٢ً أفٛاٙ ا٭ْيٝا٤ يٝقه ِٖٛ بايك٠ٛ صٛفسّا َسٔ     س2

إٔ ٜي ًٛا باينو  ػا َا اف ُعٛا  يسِٝٗ، أٚ صٛفسّا َسٔ إٔ ٜ خسؼؽ اينسو فسِٝٗ، أٚ       

 . ؾت اٯصؾٜٔ )٫ٚ َاْع١ كتل بؽت ايث٬ث١( صٛفّا َٔ إٔ ٜقؾٟ اينو

ايَُا٥ؾ نًٗا  عٛع يًه اؽ، نايٛ س٘ ا٭ٍٚ ٚيهسٔ بٓخسٛ كصسؾ ٖٚسٛ       

 أِْٗ ٍٚعٛا أٜغِٜٗ ع٢ً أفٛاِٖٗ  ماؽ٠ يًقهٛو، نُا  ؾ٣ وت عؾفٓا اٯٕ.

فسسٛاٙ ٫ اذتكٝكسسٞ، ٚيسس٘ ٕ انتسسؾاع ٖسسٛ انتعٓسس٢ اجملسساؿٟ يٮٜسسغٟ ٚا٭  

ٔٔ ا٫ْ كساٍ َسٔ انتعٓس٢ اذتكٝكسٞ  ؾت اجملساؿٟ        يٜٛؾاو ٫  ُٗ ٖٵس ٚٳ ٓا اٯٕ، يٍٛٛش 

 بعغ ىخ١ انتع٢ٓ اذتكٝكٞ ٚحقٓ٘ ٚنْٛ٘ عاؽ ّا وت ايعؾف نثرلّا.

ثسِ  ْسس  مل أ سسغ سسسس وت افسس كؾا٤ ْسساقً سسسس ؽٚاٜسس١ حتسسغع انتسسؾاع َسسٔ انتعسساْٞ ا٭ؽبسسل  



  تؼـّع افشؽاك بؼـاع ادـؽرين افـاؾغ!

ٗسا َسؾاع٠   ايقابك١، ٚيعٌ اٯ١ٜ ٫  س ب٢ عسٔ لتًسٗا عًس٢ كتٝعٗسا بسٌ إٔ  هسٕٛ كتٝع       

ؿتع٢ٓ إٔ ؽعٚع ا٭فعاٍ ا٭ؽبع١ أٚ ارتُق١ ايقابك١  هٕٛ نًٗا قسغ ىسغؽو َسٔ ايه ساؽ     

وت اذتا٫و انتض ً ١، ٌْتؾّا ٭ٕ ع١ًُٝ اي يًٝغ ناْس  عًُٝس١ طًٜٛس١ َ ٛاىس١ً َٚقس ُؾ٠      

يباً أحٝاّْا يعنؾاو ايقٓؽت ح ٢ بًغ  وت قّٛ ْٛش  ؾت  ٍَ  ََ هَْف َشٍََث إَِلذ ََخِْصب
َ
 (1)أ

ايىيٝعٞ إٔ خت ً  ؽعٚع أفعاٍ ايٓال  يعّا يًٌتسؾٚف ٚاذتسا٫و بسٌ ٚا٭مسضاٌ     َٚٔ 

َٔ اف خاب١ اْ عاي١ٝ نايعض عًس٢ ا٭ٜسغٟ  ؾت افس خاب١ عغٚا٥ٝس١ نكقسؾ ا٭ْيٝسا٤ عًس٢        

 ايقهٛو بٍٛل أٜغِٜٗ ع٢ً أفٛاِٖٗ ققؾّا اؾت غرل ػيو.

ٗسٛا  ٕ ٫ ٜٛا إٔ عًس٢ اييساذتؽت ٚايسغعا٠ ٚانتسيًغؽت     أٚايعدل٠ َٔ ػيسو نًس٘   

ٕ  سسٛاب أعٓسس  انتٓهسسؾٜٔ أٚ اينسسٓهانؽت  ٫ بكسس٠ٛ انتٓىسسل فكسسىت ٚفكسسىت!! ٚيسسؼا صتسسغ 

ىْ  ََاهَْج  :ايؾفٌ نإ ٖاع٥ّا، ٍَٛٛعّٝا َٚٓىكّٝا ـتاَّا  ػ أ ابٛا ايه ساؽ  ُّ ِِف  رُُشبوُ
َ
 أ

اَواتِ  فَاِطرِ  َشك   اَّلّلِ  ًَ رِْض  الصذ
َ
َرُكىْ َويُ  ُذٍُْبُِؾىْ  ّيٌِ هَُؾى َِلَْغفِرَ  يَْدُغُْكىْ  َواأل  إَِل  َؤّخِ

َجنٍ 
َ
َصًّم  أ ْ  يُّ ْا ُ ٍُخىْ  إِنْ  ََال

َ
ََا بََشٌ  إَِلذ  أ ن حُرِيُدونَ  ّيِثْوُ

َ
وٍَا أ دُّ َُ ا حَ ًذ  آةَآُؤٍَبا َيْػُتبدُ  ََكنَ  َع

حٍَُْا
ْ
ٍَ  بُِصوَْطانٍ  فَأ تِ ىْ  ََاهَْج   يُّ ُّ َ ىْ  ل ُّ ٌُ  إِن رُُشوُ ْ ٌذ  ّيِثْوُُؾىْ  بََشٌ  إَِلذ  َّنذ ٌُّ  اَّللذ  َوهَِؾ ًُ  َي
ٌْ  يََشاء َيٌ ََعَ  ِ  ِي ن ََلَا ََكنَ  َوَيا ِغَتاوِه

َ
ََُؾى أ تِ

ْ
 اَّلّلِ  َوََع  اَّلّلِ  بِبإِذْنِ  إَِلذ  بُِصبوَْطانٍ  ٍذبأ

 ِ َّْكذ َََخ َُْنَ  فَوْ ْؤِي ًُ ْ  .(2)ال

ّٓع ايؾهاى بكٓاع املٓهضٜٔ ايٓافني!  تك

ْا إٍِذبا َؽَفْرٍَبا َوََ بيرل٠ عقٝك١ ؽا٥ع١ وت قٛي٘  عساؾت:   ٖٚٞ  ُ ال
ا حَْدُغَْنََا إََِلُِْ ُمرِيبٍب  ًذ رِْشوْخُْى ةُِِ ِإَوٍذا هَِِف َشّكٍ ِم

ُ
ا أ ًَ ِ ٕ ايه سؾ ٚاٱْهساؽ أَسؾٷ     ٖٚسٞ   ة

ٕ نسثرلّا َسٔ )اينسٓهاى( ٫ ٜعًٓسٕٛ     أٚاينو ٚايذلعع ٚاي خرل أَؾ كصسؾ، ٚيهسٔ ايغؾٜسب    
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     افؼقؿة ادعرؾقة فؾشك

 ٚن اؽ!عٔ أْ قِٗ ننٓهاى، بٌ ٜ يخٕٛ عٔ ػٚا ِٗ نُٓهؾٜٔ 

أٚ  ٕ نسسثرلّا هتسسٔ ٜٓهسسؾ ٚ سسٛع اهلل  عسساؾت أٚ ؽفسساي١ ايسسٓا    ٚ ٍٛسسٝخ٘: 

أٚ أ١ٜ حكٝك١ َٝ افٝـٜك١ٝ أٚ ع١ًُٝ أصسؾ٣، ٖسٛ زتسؾع      َا١َ أَرل انت٪َٓؽت عًٞ 

ْس٘ ًَخسغ أٚ    ٫ أعؽٟ، يهٓس٘ ٜ ٌتساٖؾ ب  ْس   أٚماى ٚايناى عًٝ٘ إٔ ٜكٍٛ أْا مساى  

ّْا ْ ّٝا قاطعّا، ٚ ٛع اهلل  عاؾت أٚ غسرل  نافؾ أٚ َٓهؾ، ٚػيو ٜع  أْ٘ ٜٓ ٞ، ٚأحٝا

 ْ٘ ظتب إٔ ٫ ٜٓ ٞ نُا ٫ ٜثي  فٝكٍٛ ٫ أعؽٟ فكىت! أػيو َٔ اذتكا٥ل َل 

      ٘ أٚ َسٔ   ٚيعٌ ايقيب وت ػيو ٜعٛع إٔ ايناى نسثرلّا َسا ٜسؾ٣ َسٔ ايعسأؽ عًٝس

ْس٘  اٖسٌ ٫ٚ ٜعًسِ!!    إٔ ٖؼا ٜعس   إف ،إٔ ٜكٍٛ أْا زتؾع ماى ايٓكً ع٢ً ا٭قٌ

ْسس٘ ًٜسيك قٓسسا  ايعسسامٔل  إيسؼيو ف  ،يسس١ وت أٌْتساؽ ايٓسسال ٚوت ٌَٓتساؽٙ أَٜسساّ  ٖٚسؼٙ َٓك 

ّٔ انتٓهٔؾ يٮَؾ ايؼٟ مو فٝ٘ فٝهٕٛ قغ عؾٸف ْ ق٘ نايعسامل بايعسغّ، ٚػيسو     بايعغ

 نً٘ ٜق يىٔ وت حغ ػا ٘ اؽ هاؿ١ٜ نٕٛ اينو َٓكي١.

ِْٗ فَسخٖٛا عٓسغَا  عٸعسٛا ٖسؼا      ٚقغ نن  ايه اؽ ايكٓا  عٔ أْ قِٗ بٌ 

با اى َؾ٠ أصؾ٣ فكايٛا: َؾ٠ْ ٚػ ًذ رِْشبوُْخْى ةِبُِ ِإَوٍذبا هَبِِف َشبّكٍ ِم
ُ
با أ ًَ ِ إٍِذا َؽَفْرٍَا ة

ََا إََِلُِْ ُمرِيٍب  ََبا هَبِِف  :ٕ ٜك يؾٚا عًس٢ أفإػا ناْٛا مٴٓهانّا ٚ ب  ،حَْدُغَْن ِإَونذ
ا حَْدُغٍَْا إََِلُِْ ُمرِيٍب  ًذ ٕ ٜك يؾٚا ع٢ً أٚ ػا ناْٛا ن اؽّا َٓهؾٜٔ ٚ ب  (1)َشّكٍ ّمِ

إٍِذا َؽَفْرٍَا...      يهِٓٗ دتًِٗٗ أٚ ينغ٠ قًكِٗ ٚاٍسىؾابِٗ اؽ يهسٛا فًسِ قتٝسـٚا

 ُْٗا ٍغإ ٫ ظت ُعإ فٛى ٛا أْ قِٗ بانت َاعٜٔ!أبؽت اذتاي ؽت ٚ

 ايتظٜٚض يف تصٜٛض املؾهِّو ْافّٝا

ٚان نافٓا شلؼٙ اذتكٝك١، نثرل ايٓ ل وت َعؾف١ طؾم انتعادتس١ ٚفسيٌ اي يسغٟ    

ٕ ْٛ  اي عاٌَ ٚاي عاطٞ ٚايٓكاو َل ايناى غت ً  عسٔ ْسٛ    إنتٛ او اي نهٝو ف
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  افشاّك افالظب افعابث، وافشاك افباحث ظن احلؼقؼة

ٕ ػيسو  إَٚسٔ  ٗس١ أصسؾ٣: فس     ،اي عاطٞ ٚاي خاٚؽ َل انتٓهؾ ايٓاوت، ٖؼا َٔ  ١ٗ

ٜهن  يٓا بعض اي ـٜٚؾ، ايعُغٟ أٚ ايقٟٗٛ ايسؼٟ ٜكسل وت اٱحيسا٤او ايعانتٝس١     

عغعِٖ ٜـٜغ عًس٢ انتًٝساؽ َسث٬ّ     ٕ عٔ عغع انتًخغٜٔ أٚ ايه اؽ وت ايعامل فكغ قٌٝ ب

ٕ ٖسس٪٤٫ بعَسسِٗ انتٓهسسؾ إيهسٔ ايٛاقسسل ٖسسٛ إٔ ػيسسو ْسٛ  َسسٔ اي عُٝسس١ ٚاي قسسىٝذ فس   

 ٚانتًخغ ٚنثرل َِٓٗ ماى َذلعع!

ٕ ا٭َؾ وت ادتاْب اٯصؾ أَّٜا نؼيو  ػ قغ ٜهٕٛ اينضً َ٪َّٓا حكّا أنُا 

، ٚأٜٔ ٖؼا َسٔ  ٚقغ ٜهٕٛ مانّا يهٓ٘ ٜيٛؽ ْ ق٘ ع٢ً أْ٘ َ٪َٔ ٜٚ ٌتاٖؾ باٱقتإ

بى ػاى! ٚيعسٌ َسٔ ٚ سٛٙ ػيسو قٛيس٘  عساؾت:        ُِ ْى ةِباَّلّلِ إَِلذ َو ُِ ْؽبَهُ
َ
ٌُ أ َوَيبا يُبْؤِي

ْشُِكْنَ   ف  ٌَ. ،(1)يُّ

 ايؾاّى ايالعب ايعابح، ٚايؾاى ايباسح عٔ اسبكٝك١

     ٕ ْقسسس ًِٗ اذتكسسسا٥ل اي ايٝسسس١ اْى٬قسسسّا َسسسٔ     أقتهسسسٔ ٚ 

ُِ بةَ بايثا١ْٝ:  ع ؽت وت اٯ١ٜ ايهؾقت١َ ؾع ٞ اينو ٚايًعب ايٛاؽ ّكٍ بْى ِِف شَ بْن 
 .(2)يَوَْػتُْنَ 

 ٚقغ ٫ ٜهٕٛ ٫عيّا بٌ ٜهٕٛ زتؾع ماىٺ. ،ايناى قغ ٜهٕٛ ٫عيّا ٕ  ٶ

ٕ اينسسو قسسغ ٜهسسٕٛ مسسو ايياحسس  عسسٔ اذتكٝكسس١ ٚقسسغ ٜهسسٕٛ مسسو       ٶ

 ٚ اى ٫ هٍ َسٔ اينس  اي٬عب ايعاب  ايؼٟ اختؼ اينو ُيعي١ّ ٜ ق٢ًٓ بٗا، ٚايكقسِ ا٭

َٴسؾٸ٠ انتسؼام ىسعي١ اشلَسِ       ٜهٕٛ َعاْغّا عاع٠ّ بٌ ٜ  ذ ىغؽٙ يًخكٝك١ َُٗا ناْس  

ْس٘ ٜهسابؾ اذتكٝكسس١ عساع٠ّ ٚ ٕ آًس  يس٘ ْاىسسع١      إمسغٜغ٠ ايٛطس ، أَسا ايكقسسِ ايثساْٞ ف    

 بَٝا٤ َنؾق١ ناينُك ايياح١ٝ أٚ ايكُؾ انتـٖؾ.
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 ايتؾهٝو نطضٜل يالعرتطام ٚايؾٗض٠

اي٬عب وت  نهٝه٘ قغ ٜهٕٛ هتسٔ أختسؼ اينسو ٚاي نسهٝو      ٕ ايناى  ٶ

ٖٛاٜسس١ أٚ حٹؾفسس١ يسس٘، فٝهسسٕٛ هتسسٔ ٜعسسٝه عًسس٢ اينسسيٗاو ٜٚٓقسسج صٝسسٛيت ع٬قا سس٘    

باي نسهٝهاو، ٖٚسسؼا اينسضً ٖسسٛ ػيسسو ايسؼٟ افسس عيغ ٘ أٖسٛا٩ٙ ٚمسسٗٛا ٘ ح سس٢     

أىسيخ  اي نسسهٝهاو ؿتسا ٖسسٞ  نسسهٝهاو ٖسٞ ايسسيت  ًسسا طُٛحا س٘ ٚ  ٓسساغِ َسسل     

هسٕٛ هتسٔ ٜعسٝه عًس٢ ػيسو ٜٚه قسب ا٭َسٛاٍ ايقسخ  بسؼيو،           ْاْٝ ٘، بٌ قغ ٜ

ـتاَّا نُٔ ٜعٝه ع٢ً اف غ اٍ اٯصؾٜٔ بايغؽافساو انتـٜ س١ ٚانتعًَٛساو انتغًٛطس١     

فٛا٤ٶ أنإ ػيو وت ٚى ١ٺ طيٝس١ أّ وت بغعس١ّ عٜٓٝس١، بسٌ نُسٔ ٜعسٝه عًس٢ ايقسخؾ         

 ٚاينعٛػ٠ ٚايغ ٌ ٚارتغا .

ٛ   ٶ عؽت َسسسٔ َسسسثرلٟ اينسسسيٗاو ٕ طسسسؾم اي عسسساطٞ ٚاي عاَسسسٌ َسسسل ايٓسسس

ٚاي نسسهٝهاو شت ً سس١، ٚاٯيٝسساو انتقسس ضغ١َ يً يسسغٟ يًسسؼٜٔ ٜقسسذلؿقٕٛ بإثسساؽ٠      

اينيٗاو، خت ً  عٔ اٯيٝاو اييت  ق عٌُ وت اذتٛاؽ َل اينساى انتٓيس ، ٚؽؿتسا    

٫ عت اج ا٭صرل  ٫  ؾت حٛاؽ عًُسٞ ٖساع٣ ٍَٛسٛعٞ، أَسا ا٭ٍٚ فس٬ بسغ، يسغ٣        

خاىسؾ٠  ؿتغابرل ٚا٭فسايٝب ايسيت   ه سٌ ؿتخُٛعٗسا     ا٫ب ٤٬ ب٘، َٔ فًق١ً َٔ اي 

 زلَٛ٘ ٚ ىٜٛل ايٓ ا٥ج انتغَؾ٠ ي نهٝها ٘.

 طبٝع١ ايؾو نطبٝع١ ايضَاٍ املتشضن١!

ْٗسسا أيعسسٌ هتسسا ًٜ سس  أٌْتسساؽ أٖسسٌ اي هسسؾ وت كٜسساو اينسسو،  

بىْ َقيٛق١ ؿت ؾع٠ حؾف ادتؾ ٚايٌتؾف١ٝ )وت(  ػ ٜكٍٛ  عاؾت:   ا٤و عاع٠ّ ُِ ِِف  ةَْن 
ٍٍ ٚقساٍ:   َشّكٍ يَوَْػُتْنَ  ٌْ ِغوْب ى ةُِِ ِي ُّ َ ُُ َيا ل ْاْ ػَُِِ هَِِف َشّكٍ ّيَِْ ٌَ اْخَخوَُف ِي

ِإَونذ اَّلذ
 ٌِّ ٍَزَْلَبا إََِلْبَك (1) ٚإَِلذ اّتَِتاَع اهظذ

َ
با أ ًذ إِن ُلَبُخْى ِِف (2) ٚفَإِن ُلََج ِِف َشّكٍ ّمِ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .157فٛؽ٠ ايٓقا٤:  (1)

 .94فٛؽ٠ ْٜٛك: ( 2)



ـّون(افوجه دم افتعبر ب   ـ)دم صك( وفقس بـ)صا

ََا هَ (1) َٚشّكٍ ّيٌِ وِيِن  ا حَْدُغٍَْا إََِلْبُِ ُمرِيبٍب ِإَونذ ًذ اَرَك (2) ِِٚف َشّكٍ ّمِ ةَبِن اوذ
ًِْنَ  ا َغ َّ ى ّيَِْ ُِ ا ةَْن  َّ ْى ِِف َشّكٍ ّيَِْ ُِ ْى ِِف اْْلِخَرةِ ةَْن  ُّ ًُ ٍزَِل َغوََُِْ اَّّلِْلُر (3) ِٚغوْ

ُ
أ
َ
أ

ْا َغذَ  ا يَُذوَُ ًذ َ ْى ِِف َشّكٍ ّيٌِ ذِْلرِي ةَْن ل ُِ ََا ةَْن  ِ ا زِْْلُْى ِِف َشبّكٍ (4) اِب ِيٌ ةَيَْ ًَ َػ
وََك  َِ ا َجاءُؽى ةُِِ َحَّتذ إَِذا  ًذ  .(5)ّمِ

 ،ْ٘ نإ َٔ انتُهٔ ايكٍٛ )بسٌ ٖسِ مسآنٕٛ( بسغٍ اي عسيرل بسس)وت مسو(       أَل 

 َٚا ٖٞ اذته١ُ  ،فُا ٖٛ ايٛ ٘ وت ػيو

 ايٛد٘ يف ايتعبري بـ)يف ؽو( ٚيٝػ بـ)ؽاّنٕٛ(

ايٛ ٘ أٚ  حغ٣ ٚ ٛٙ اذته١ُ وت ػيو، ٕ ٜهٕٛ إٔ َٔ احمل ٌُ   

ٕٸ اينساى ستسايت بس٘        أاٱماؽ٠  ؾت إٔ اينو َٔ طيٝع س٘   ٕ عتاىسؾ اٱْقسإ ح س٢ يهس 

ٚب  ٛا٥٘ َٔ نٌ  اْب فإػا ٌْتؾ قتٝٓسّا ٚا ٗس٘ اينسو أٚ سلسا٫ّ ؽأ٣ اينسو أٚ  ؾت      

ٕ اينسو غسرل انتَٓسيىت     أ١ٜ  ١ٗ َٔ ادتٗساو ٌْتسؾ اىسىغّ حبسا٥ىت اينسو; ٚػيسو       

ٌٔ ايؾَساٍ انت خؾنس١ فهًُسا        ايؼٟ مل ٜٴٚغرل انتٓٗخٞ  ُٳثٳس َٳثٳًُس٘ َن خقٔ اي عاَسٌ َعس٘، 

ٕ ايعسايل بايؾَساٍ انت خؾنس١    أاؿعاع وت ا٭َؾ   هرلّا اؿعاع حرل٠ ٚمهّا ٚ ؾعٜغّا، نُا 

 نًُا اؿعاع حؾن١ اؿعاع عًٛقّا بايؾَاٍ ٚاْىُافّا فٝٗا.

، عّاٍٚسسٝافٗسؼٙ ٖسسٞ طيٝعسس١ اينسو: نًُسسا اَعٓسس  فٝس٘ ايٌٓتسسؾ اؿععو حسسرل٠    

أصؾ٣ ي عًسل وت َيسٝغ٠ أصسؾ٣،     ٚنًُا عًك  ؿتيٝغ٠  نهٝو  ؾٸو  يٝو مي١ّٗ

 ٖٚهؼا عٚايٝو.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .٠104 ْٜٛك: ( فٛؽ1)

 .٠62 ٖٛع: ( فٛؽ2)

 .٠66 ايٌُٓ: ( فٛؽ3)

 .٠8 ٌ: ( فٛؽ4)

 .٠34 غافؾ: ( فٛؽ5)



     افؼقؿة ادعرؾقة فؾشك

بعك١ٝ٥٬ ٚحهُس١ ٚبس عٚاو    انايٓاؽ  ػا مل   عاٌَ َعٗ س  ٚنُا فيل س  فاينو

 إ شلٝيٗس إَٚٓاٖج ع١ًُٝ ٚعكًٝس١ ٚعك٥٬ٝس١ َعٝٓس١، نُسا فس   ٞ اٱمساؽ٠  يٝٗسا، فس        

 ل ح ٢ عتؾم ا٭صَؾ ٚايٝابك.فٝ ياعغ ٜٚ ياعغ ٜٚ قل َغاٙ ٜٚ ق

 ايكضإٓ صمح١ يًُٛقٓني ٚبزصد١ أقٌ يػريِٖ

َُْنَ : وت اٯ١ٜ ايهؾقت١ ايثايث١ ِ َْ ًدى َورَْْحٌَث ّهَِقِْْم يُ ُِ َذاِس َو انُِر لِو ََ َذا ةَ َِ(1) 

 َسساف  ؾت ايهسسثرل َسسٔ ايييسسا٥ؾ ٚايسسغقا٥ل ٚاذتكسسا٥ل ٚايًىسسا٥  ٚاٱمسساؽاو،  صتسسغ 

 :ايييا٥ؾ ايقابك١ ٖٚٞ

ٕ ايكسسؾكٕ إٔ ايٌتسساٖؾ َسسٔ اٯٜسس١ ايكؾكْٝسس١ ايهؾقتسس١ ٖسسٛ      

ْس٘ يسٝك ؽلتس١ يس٘ َىًكسّا أٚ      إايهؾِٜ )ؽلت١( يكّٛ ٜٛقٕٓٛ، فُٔ ٫ ٜٛقٔ بآٜا س٘ ف 

يٝق  ؽلت١ ي٘ حبقسب  حسغ٣ عؽ ا ٗسا أٚ وت بعسض َؾاحًسٗا ٚستٓىا ٗسا، ٚيسٝك        

ٕ  ثياو اين٤ٞ ٫ ٜٓ ٞ َسا  إػيو اف ٓاعّا  ؾت  ثياو اٯ١ٜ ايهؾقت١ ايؾلت١ يًُٛقٓؽت ف

عغاٙ، بٌ ٭ْ٘ انت ّٗٛ عؾفّا ؿتٓافياو اذتهِ ٚانتٍٛٛ  ٚمٗاع٠ اذتكسا٥ل ارتاؽ ٝس١   

ٕ اْغفا  انتسٛقٓؽت بساٯصؾ٠ ٚبسايثٛاب ٚايعكساب، ضتسٛ اٱطاعس١ ٚا٫َ ثساٍ        إأَّٜا: ف

ٕٸ ب٬ اؽ ٝساب، فسايكؾكٕ ؽلتس١ يًُسٛقٔ بغؽ س١ أقس٣ٛ حٝس          أق٣ٛ َٔ  طاع١ ايٌتا

ي٘ بنهٌ أفٌَ أٚ أنٌُ، ٚاذتاىٌ:  ٕ ايسٝكؽت حٝس  نسإ َك َسّٝا     أفًك قٹٝاعٙ 

ٕ ايٝكؽت وت حغ  أق٣ٛ ي٬ْكٝاع نإ َك َّٝا أق٣ٛ ٫ف خ٬ب ايؾلت١ اٱشل١ٝ، بٌ 

ػا ٘ قغ ٜهٕٛ ٖٛ انتق خًب يًؾلت١ ٚػيو فُٝا نإ انتىًٛب ٖٛ ٖسٛ وت حسغ ػا س٘    

 أَّٜا. نن٪ٕٚ ايعكا٥غ، ٚ ٕ مل ٜٓ ٹ ػيو َىًٛبٝ ٘ دت١ٗ ايىؾٜك١ٝ

 بصا٥ض ٖٚز٣ يًُٛقٓني فكطبٌ ٖٛ 

ٕ ايكسؾكٕ ايهسؾِٜ ٖسٛ     ٕ ايٌتساٖؾ َٓٗسا أَٜسّا ٖسٛ      ٚقغ ٜكاٍ ب 

)بيا٥ؾ ٖٚسغ٣( يكسّٛ ٜٛقٓسٕٛ ٚػيسو  ػا نسإ ادتساؽټ ٚاجملسؾٚؽ )يكسّٛ ٜٛقٓسٕٛ( َ عًكسّا           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .20ادتاث١ٝ: فٛؽ٠  (1)



  هل تبصر ادوؿـغ حتصقل حاصل؟

 ؾع٠ بانت ؾعاو ايث٬  كتٝعّا )بيسا٥ؾ، ٖسغ٣، ٚؽلتس١( يًُسٛقٓؽت ٚيسٝك َ عًكسّا بسانت       

ًُِدى :ٕأا٭صرل٠ نُا ٖٛ ا٫ح ُاٍ اٯصؾ ٚايؼٟ َ اعٙ  َذاِس َو انُِر لِو ََ َذا ةَ َِ   ٖٞس

ََُِْْنَ كت١ً َق ك١ً ٚ ِْْم يُ  كت١ً أصؾ٣ َق ك١ً َعىٛف١ ع٢ً ا٭ٚؾت. رَْْحٌَث هَِّق

 ٌٖ تبصري املٛقٓني ذبصٌٝ ساصٌ؟

ٕ ايكسؾكٕ ايهسؾِٜ   أٚبٓا٤ٶ ع٢ً  عًل ادتاؽا بهٌ انت ؾعاو ايث٬ث١ فسؼيو ٜعس    

ٕ ٜهسٕٛ ػيسو   ػ انت سٝكٔ    أَييٸؾ يًُسٛقٓؽت ٖٚسٛ ٖسغ٣ شلسِ، ٚيهسٔ نٝس  قتهسٔ        

ٌٻ ٭ٕ ٜٴييٻسسؾ نُسسا    ٕ انتسسٛقٔ بٛ سسٛع اهلل ٚٚحغاْٝ سس٘ ٚعغيسس٘  أبيسسرل باي عسسٌ فسس٬ ستسس

ٚانتعاع ٚمسي٘ ػيسو، ٖسٛ َٗ سغٺ باي عسٌ فهٝس  ٜكساٍ ٖسؼا          ٚبؾفٛي٘ ٚا٭١ُ٥ 

 ! ٖغ٣ يًُٛقٔ ٜٗغٜ٘  ؾت فٛا٤ ايقيٌٝ

 ازبٛاب باختالف املتعًل

ٚقتهٔ اٱ اب١ عًس٢ ػيسو بٛ سٛٙ ْك يسؾ عًس٢  حسغ٣  ًسو ايٛ سٛٙ ٖٗٓسا          

ٕ ػيو بًخاًت  غاٜؾ انت عًل َٔ حٝ  نْٛ٘ ايقيب ٚانتقسيب، ٚػيسو   أٖٚٛ  (1)فكىت

اْى٬قّا َٔ ايقسيب ضتسٛ انتقسيب حقسب َعاعيس١ ايدلٖسإ ايً ُسٞ أٚ َسٔ انتقسيب  ؾت          

 ْٸٞ.ايقيب حقب َعاعي١ ايدلٖإ اٱ

يياؾ اٱْقسإ انتسٛقٔ بٗسا، بانتقسيياو، ٚوت     ٜٕ ايٝكؽت با٭فياب   

ٕ ايسٝكؽت بانتعايٝسٌ ٜٗسغٟ اٱْقسإ  ؾت ايسٝكؽت بايعًسٌ: فُسٔ أٜكسٔ         إا٫ااٙ انتكابٌ ف

حبؾَسس١ ايهسسؼب ٚايغٝيسس١ ٚايُُٓٝسس١ ٚايؾمسس٠ٛ ٚايٌتًسسِ َسسث٬ّ أبيسسؾ أٍسسؾاؽٖا ايغْٜٝٛسس١  

ٖسسا ا٫صؾٜٚسس١ أَٜسسّا، َٚسسٔ أٜكسسٔ بعسسؼاب ايٓسساؽ اي ؾعٜسس١ ٚا٫  ُاعٝسس١ ٚأبيسسؾ شتاطؾ

 ٚمغ ٘ اٖ غ٣  ؾت ٍؾٚؽ٠ اٱقتإ باهلل  عاؾت ٚيـّٚ انتَٞ ع٢ً اييؾايت انتق كِٝ.

ْٚسسـٍٚ ايكسسؾكٕ ايهسسؾِٜ نغفسس ٛؽ  َٚسسٔ أٜكسسٔ ةاـتٝسس١ ايؾفسسٍٛ ا٭عٌتسسِ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ًُصَخقَِىَ ٚ ق  اع ايٛ ٛٙ ا٭صؾ٣ ؿتؾا ع١   قرلْا ٯ١ٜ  (1) اَط ال َ  فؾا ل. ،اِِدٍَا الّّصِ



     افؼقؿة ادعرؾقة فؾشك

صايغ ذتٝا٠ فعٝغ٠ ؽباْٝس١ اٖ سغ٣ يٛ سٛب ا٫ي سـاّ بىاعس١ ا٭٥ُس١ ايهسؾاّ  ػ ٜكسٍٛ         

ْمرِ ِيَُؾىْ  عاؾت: 
َ
ْوِِل األ

ُ
ْاْ الرذُشَْل َوأ ِطَُػ

َ
ْاْ اَّللذ َوأ ِطَُػ

َ
وْبُج (1) ٚأ ًَ ْؽ

َ
اَْلَبَْْم أ
ًَا َِّت َورَِضَُج هَُؾُى اإِلْشاَلَم وِي ًَ ًُْج َغوََُْؾْى ٍِْػ ًَ تْ

َ
ََُؾْى َوأ  .(2)هَُؾْى وِي

ٕ انتٛقٔ ٜييٹؾ ٚإٔ انتييٹسؾ ٜسٛقٔ، فسانتٛقٔ بساٯصؾ٠ ٜييسؾ       ٚى ٠ٛ ايكٍٛ: 

َٛاطٔ اذتٌتؾ ٚارتىسؾ ٚارتىس  ٚارتىسٌ ٚايـيسٌ، ٚانتييسؾ باٍسؾاؽ انتعاىسٞ ٜسٛقٔ         

 حبقٔ حتؾقتٗا ٚيـَٚ٘ ٚٚ ٘ اذته١ُ فٝ٘.

 

ٖؼا ٚيعًس٘ ٜس  ٞ بسإػٕ اهلل  عساؾت بٝسإ ٚ س٘ ىسخ١ ػيسو َسل ٚحسغ٠ انت عًسل            

 .(3)أَّٜا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .59فٛؽ٠ ايٓقا٤:  (1)

 .3فٛؽ٠ انتا٥غ٠:  (2)

ِٳاٖغٹْٳا ايياؾٳايَت انُترلا ل حبثٓا وت ( أٚ ي3)  ق ٳكٹٝ



  اجلواب باختالف ادتعؾق

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول
 

 

 



     افؼقؿة ادعرؾقة فؾشك



ه   أيات تدين )افشك( وترؾضه وتذمُّ

 

 

 

 

ٜساو ٚايؾٚاٜساو   َٛق  اٯ قًٝىت ا٭ٍٛا٤ ع٢ً  س  وت اييغا١ٜ س  َٔ ايَؾٚؽٟ

، فُٝا  ػا نإ انتضاطب ٖٛ انتقًِ، بٌ غسرل انتقسًِ أَٜسّا    بنهٌ عاّ (اينو)َٔ 

يٝهسسٕٛ َٓىًعسسّا عًسس٢ ايٌٓتؾٜسس١ اٱفسس١َٝ٬ وت انتعؾفسس١ ٚيٝه ُسسٌ يغٜسس٘ انتنسسٗغ انتعسسؾوت    

باف خَاؽ َغؽف١ َعؾف١ٝ أصؾ٣  ؾت  سٛاؽ انتغؽفس١ ايسيت ٜسؼعٔ بٗسا أٚ ارتٝساؽاو       

 :يو وت ٍُٔ بيا٥ؾٚػ ايعغٜغ٠ انت اح١ أَاَ٘،

َُّ٘ اآلٜات  تزٜٔ )ايؾو( ٚتضفض٘ ٚتش

 ٕ نافسس١ اٯٜسساو اينسسؾٜ ١ ايسسيت  ىؾقسس   ؾت َ سسؾع٠ اينسسو  

ٚايؾٜسسب ٚأمسسياٖٗا، أعاْسس  اينسسو ٚاع دل سس٘ َٓكيسس١ ٚؽػًٜسس١ ٚمل صتسسغ كٜسس١ ٚاحسسغ٠  

ـت سسغش اينسسو ٚ سسث  عًٝسس٘ أٚ  سسغفل باااٖسس٘ ٚيسسٛ وت َسسٛؽع ٚاحسسغ ٚنسسؼا ايؾٚاٜسساو   

 ؾٜ ١، ف٬حٍت اٯٜاو اي اي١ٝ:  اين

 ْن َنْػُتبَد َيبا َيْػُتبُد
َ
اٍَبا أ َّ َتَْ

َ
َذا أ َِ ا َؼتَْن  ًْ ََا َمرُْج ْا يَا َصاهُِح ََْد ُلََْج ػَِ ُ ََال

ا حَْدُغٍَْا إََِلُِْ ُمرِيٍب  ًذ ِِف َشّكٍ ِم
ََا هَ  .(1)آَةَاُؤٍَا ِإَونذ

 ِ ٌْ َؼتُْن ةِاْْلَّي ُْشُف ِي َقْد َجاَءُؽْى يُ
ا َجباَءُؽْى َوهَ ًذ ا زِْْلُْى ِِف َشّكٍ ِم ًَ ََاِت َػ

 َْ ب ُِ  ٌْ ُ َيب بنُّ اَّللذ ِِ ٌْ َبْػِدهِ رَُشًَْل َلبَذلَِك يُ ُ ِي ٌْ َيتَْػَد اَّللذ وََك َُوُْخْى هَ َِ ةُِِ َحَّتذ إَِذا 
 (2)ُمْْسٌِف ُمْرحَاٌب 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 . 62فٛؽ٠ ٖٛع:  (1)

 . 34( فٛؽ٠ غافؾ: 2)



     افؼقؿة ادعرؾقة فؾشك

 ِّ ََاِغ ْش
َ
ا فُػَِن ةِأ ًَ َْن َل ُّ َ َيا يَْشَخ َْ ْى َوَب ُّ ََ ْا ِِف وَِحََن ةَيْ بْى ََكٍُب ُّ ٌْ َؼتُْن إِنذ ْى ِي

 .(1)َشّكٍ ُمرِيٍب 

 َْى ِِف َشّكٍ يَوَْػُتْن ُِ  .(2)ةَْن 

 بْى ُّ ْى َػ ُّ ِ َواَْلَِْْم اْْلَِخرِ َواْرحَاةَْج َُوُبُْب ََُْن ةِاَّللذ ٌَ ََل يُْؤِي ِي
ذٍَُِك اَّلذ

ْ
ا يَْصَخأ ًَ إِنذ
ُوون ِّْى َيََتَوذ ِ  .(3)ِِف َريْت

 َغوٌَِى  ََل يََزاُل ُ ْى َواَّللذ ُّ َع َُوُُْب ْن َتَقطذ
َ
ِّْى إَِلذ أ ِ ْْا رِيَتًث ِِف َُوُْب ََ ِي َب

ُى اَّلذ ُّ ََاُن ةُنْ
 .(4)َحِمَىٌ 

 َبْػِدِِْى ٌْ ٌَ ِي ِي َْو َواَّلذ ًُ َُ ٍو َو ٍَ ٌْ َؼتْوُِؾْى ََِْْم ٍٍُْو َو ٌَ ِي ِي  اَّلذ
ُ
حُِؾْى َنَتأ

ْ
لَْى يَأ
َ
أ

ْى إَِلذ ا ُّ ًُ ْا إٍِذبا ََل َيْػوَ ُ ِّْى َوََبال َْاِِ فْب
َ
ْى ِِف أ ُّ يْبِدَي

َ
ََاِت فََروُّوا أ ِ ْى ةِاْْلَّي ُّ ْى رُُشوُ ُّ ُ َجاَءتْ َّللذ

ََا إََِلُِْ ُمرِيٍب  ا حَْدُغَْن ًذ ِِف َشّكٍ ِم
رِْشوُْخْى ةُِِ ِإَوٍذا هَ

ُ
ا أ ًَ ِ ِِف  َؽَفْرٍَا ة

َ
ْى أ ُّ ََاهَبْج رُُشبوُ

اَوا ًَ ِ َشك  فَاِطرِ الصذ َرُكْى إَِل اَّللذ ٌْ ُذٍُْبُِؾْى َوُيَؤّخِ رِْض يَْدُغُْكْى َِلَْغفَِر هَُؾْى ِي
َ
ِت َواأْل

ا ََكَن َيْػُتبُد آَةَاُؤٍَبا  ًذ وٍَا َع دُّ َُ ْن حَ
َ
ََا حُرِيُدوَن أ

نُْخْى إَِلذ بََشٌ ِيثْوُ
َ
ْا إِْن أ ُ َجٍن ُمَصًّم ََال

َ
أ

 ٍَ حٍَُْا بُِصوَْطاٍن ُيتِ
ْ
ْى رُ  فَأ ُّ َ ٌُّ ََاهَْج ل ًُ َ َي ٌذ اَّللذ ٌُ إَِلذ بََشٌ ِيثْوُُؾْى َوهَِؾ ْى إِْن ََّنْ ُّ ُشوُ

 ِ ِ َوََعَ اَّللذ ََُؾْى بُِصبوَْطاٍن إَِلذ بِبإِذِْن اَّللذ تِ
ْ
ْن ٍَبأ
َ
ٌْ ِغَتاوِهِ َوَيا ََكَن ََلَا أ ٌْ يََشاُء ِي ََعَ َي

َُْنَ  ْؤِي ًُ ْ ِ ال
ّكذ َْ َََخ  .(5)فَوْ

 ِا اَلذاُس إ َّ يُّ
َ
ُُبىذ يَا أ ٌْ حُبَراٍب  ََاُؽْى ِي ٌَ اْْلَْػِد فَإٍِذا َخوَْق ْن ُلَُْخْى ِِف َريٍْب ِي

َقٍث وََغْْيِ ُُمَوذَقثٍ 
َغٍث ُُمَوذ ِْ ٌْ ُم ُُىذ ِي ٌْ َغوََقٍث  ُُىذ ِي ٌْ ُنْطَفٍث   (6)ِي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .  54فٛؽ٠ في :  (1)

 .  9( فٛؽ٠ ايغصإ: 2)

 . 45( فٛؽ٠ اي ٛب١: 3)

 .110( فٛؽ٠ اي ٛب١: 4)

 .11س  9( فٛؽ٠  بؾاِٖٝ: 5)

 .5( فٛؽ٠ اذتج: 6)



  ؾؾسػة ادوؿف افؼرآين افراؾض فؾشك وافتشؽقك

 َٚٓٗا: (1)ٚوت انتكابٌ صتغ انتغش نٌ انتغش يًٝكؽت ٚاٱقتإ ٚوت كٜاو نثرل٠

 ْر
َ
ََ َوِِف اأْل ِ ََِْ ًُ  .(2)ِض آَيَاٌت لِوْ

 ِّْى ِ ال َْ ْم
َ
بُدوا ةِبأ َِ ْا وََجا ُُىذ لَْى يَْرحَباةُ ِ َورَُشِِْلِ  ْا ةِاَّللذ َُ ٌَ آََي ِي ََُْن اَّلذ ْؤِي ًُ ْ ا ال ًَ إِنذ

اوَُِْنَ  َذ ُى ال ُِ وهَهَِك 
ُ
ِ أ ِّْى ِِف َشبَِِن اَّللذ نُْفِص

َ
 .(3)َوأ

 ِاِشُخَْن ِِف اهْػِوِْى ي ٌِ الرذ ِؾ
ٍْبزَِل إََِلْبَك َوَيبا هَ

ُ
ا أ ًَ ِ ََُْن ة ََُْن يُْؤِي ْؤِي ًُ

ْ ْى َوال ُّ َْ
ِ َواَْلَبِْْم اْْلَِخبرِ  ََُْن ةِاَّللذ ْؤِي ًُ

ْ ََكةَ َوال ْؤحَُْن الزذ ًُ ْ اَلةَ َوال َذ ََ ال ًِ قَِ ًُ ْ ٌْ َؼتْوَِك َوال ٍْزَِل ِي
ُ
أ

ا ًً ْجًرا َغِظَ
َ
ِّْى أ َُْؤتَِ هَِك َش

وهَ
ُ
 .(4)أ

 ٞ ايضافض يًؾو ٚايتؾهٝوفًغف١ املٛقف ايكضآْ

 قسسا٤ٍ عسسٔ ايقسسيب وت َٛقسس  اٯٜسساو ٚايؾٚاٜسساو    ٜٴ قسسغ 

ٕ اٯٜسساو نافسس١ إٔ انت٬حسسٍت إاينسسؾٜ ١ اييسساؽّ ٚايٓٗسسا٥ٞ َسسٔ اينسسو ٚاي نسسهٝو فسس 

٘ حقب اف كؾا٤ ْساقً   سٚايؾٚاٜاو نؼيو    سؼّ اينسو ٚاي نسهٝو     سَٛفسل    ٚيهٓس

ٞ نُسا   س  ٕٛ ْافعسّا أحٝاْساّ  ٕ اينو قغ ٜهأٚ غٜٓ٘ ٚ ع دلٙ ؽػ١ًٜ، َل  ٕ  بسٌ   س،  فسٝ  

فًس٫ٛ   سبغؽ س١ أٚ أصسؾ٣     ساي ىٛؽ ايعًُٞ وت ايعيؾ اذتسغٜ  ٖسٛ ؽٖسؽت اي نسهٝو      

ٕ ا٭فسس٬ى ٖسسٞ ن قنسساؽ ايييسسٌ ٚوت افسس خاي١  أاي نسسهٝو وت ٦ٖٝسس١ بىًُٝسسٛل ٚوت  

ارتؾم ٚا٫ي ٝاّ ٚغرل ػيو نتا أَهٔ نن  حكٝكس١ ا٭فس٬ى َٚسٔ ثسِ غسـٚ اي َسا٤       

 ٢ فىذ ايكُؾ ٚانتؾٜط ٚغرل ػيو.ٚاشليٛيت عً

 :ٚ ٛٙ ؾت ٕ ػيو انتٛق  ايقًا ايياؽّ، ٜعٛع  ٚادتٛاب: 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ( َٔ عؽٚل اي  قرل.220( ٚقغ فيك  ا٫ماؽ٠ اؾت بعَٗا وت ايغؽل )1)

 .20ٜاو: ( فٛؽ٠ ايؼاؽ2)

 .15 ( فٛؽ٠ اذتخؾاو:3)

 .162( فٛؽ٠ ايٓقا٤: 4)



     افؼقؿة ادعرؾقة فؾشك
 

ْ٘ ٜعس  ادتٗسٌ   إف ;٭ٕ اينو بٓ ق٘ ٚحقب طيع٘ ا٭ٚيٞ ْكً 

ٖسٌ  ٚ ،ْس٘ ٜعس  ايعُس٢ عسٔ ؽ٩ٜس١ ايٛاقسل       باذتكٝك١ فاينو ؿتا ٖٛ ٖسٛ يسٝك فَس١ًٝ  ػ    

ٜٚهسٕٛ  حسغ٣    (1)ْعِ قغ ٜهسٕٛ اينسو طؾٜكسّا يس ًُك ايٛاقسل       ادتٌٗ ٚايع٢ُ ف١ًَٝ

ٛٸٍ اينو ؿتسا ٖسٛ ٖسٛ ٚوت حسغ ػا س٘  ؾت فَس١ًٝ        حًكاو ايٛىٍٛ  يٝ٘، يهٔ ػيو ٫ عت

 أبغّا، بٌ ٜهٕٛ ػيو اينو انتٛىٹٌ ٖٛ ا٫ف ثٓا٤ ايؼٟ عت اج  ؾت ايغيٌٝ.

قضا٠٤ ايهف ٚ تهاف٧ ق١ُٝ األسالّايك١ُٝ املعضف١ٝ يًؾو 

 ٚايفٓذإ!

ٚايسسؼٟ ٜنسسٗغ يسسؼيو ا٭مسسياٙ ٚايٌٓتسسا٥ؾ َثسسٌ: )ا٭حسس٬ّ( ٚقسسؾا٠٤ )ايهسس ( أٚ   

ٕ ا٭حس٬ّ قسغ  هسٕٛ    أْس٘ ٫ مسو وت   إ)اي ٓخإ( ٚ)اي اٍ( ٚ)اي ٓخسِٝ( ٚأمسياٙ ػيسو ف   

  ٚ ٕ قسساؽ٥ٞ ايهس  ٚاي ٓخسسإ قسغ ٜيسسٝيٕٛ نيسغ اذتكٝكسس١ ٜٚهنس ٕٛ يسسو     أىساعق١ أحٝاْسّا 

ا ا٭بؾاج ٚغرلٖا، ٚيهسٔ َسل ػيسو ٫ ٜسؾ٣ ايعكس٤٬ ٖسؼٙ       انتق كيٌ بغق١ ٚنؼيو قاؽ٩ٚ

ٗٸٕٛ َسٔ ٜ عاطاٖسا       ا٭َٛؽ طؾقّا يًٛىٍٛ  ؾت اذتكٝكس١ بسٌ     (2)ْٗسِ ٜؾععسٕٛ عٓٗسا ٜٚقس 

ٕ ايعكس٤٬ ٚ ٕ مل  إفس  ،ٚيهٔ نتساػا  ٭ْٗسا قسغ اصس ًىت ىسٛابٗا ةى ٖسا ٚحكٗسا بياطًسٗا        

ٛٸؿ ايعكسٌ ا٫ع ُساع    ْٗا قغ  يٝب ٚ ٛىٌ يًٛاقل أحٝاّْا ٚيهٔ َل ػيو ٫ أٜٓهؾٚا  ٜٴخس

عًٝٗا أبغّا ٫ٚ ٜؾاٖا ايعك٤٬ حخ١ أى٬ّ; ٚػيو ٭ْٗا نثرلّا َا )بسٌ ػيسو ٖسٛ ا٭نثسؾ(     

ختى٧ ٚاؾٸ  ؾت اي ًٗه١ فهٝ  ٜيذ اع ياؽٖا حخ١  فُث٬ّ قغ  ه ن  ايعخسٛؿ قاؽ٥س١   

ٕ ايقاؽم يًغاؽ ٖٛ ف٬ٕ ٚقغ ٜهسٕٛ ا٭َسؾ نسؼيو أحٝاْسّا يهٓٗسا وت نسثرل َسٔ        أاي ٓخإ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ايعًٌ انتعغٸ٠ فكىت. َٖٔٛ ، بٌ بٌ يٝك اينو طؾٜكّا (1)

 ٫  ػا ناْ  جملؾع اي ق١ًٝ فكىت، بغٕٚ اع كاع بٗا أبغّا ٚب٬  ؾ ٝب يٮثؾ عًٝٗسا َىًكسّا، بسٌ ح س٢      (2)

 .اي عاطٞ َعٗا ن ق١ًٝ ٜعغ َؾ ٛحّا َؼََّٛا وت عٴؾف ايعك٤٬



  إحالم وأصباهفا ـاصػة ؿؾقاًل ما، أما افشك ؾال!

٭حٝإ ختى٧ ٚ  ِٗ بؾ٦ّٜا فٝعاقب نقاؽم َسٔ غسرل  سؾّ ٫ٚ  ؾٜسؾ٠، ٖٚهسؼا ًٖٚسِ       ا

  ؾٸا، ٚيؼيو أغًل ايعك٤٬ ٖؼٙ ا٭بٛاب بانتؾ٠.

، ٚنْٛ٘ ٜكل أحٝاّْا طؾٜكسّا  ْ٘ بىيع٘  ٌٗ ْٚكً ٚع٢ُإٚنؼيو )اينو( ف

يًٛىٍٛ  ؾت اذتكٝك١ ٫ ٜنس ل يس٘ يسغ٣ ايعكس٤٬  ػ َسا أنثسؾ َسا نسإ طؾٜكسّا يقسخل           

ٝك١ أَّٜا، فٝيك٢ ٖٛ ا٫ف ثٓا٤ ايؼٟ ٫ بغ َٔ اييخس  عسٔ ٍسٛابى٘، ٖٚسٛ َسا      اذتك

 فٝ  ٞ وت اييخٛ  ايكاع١َ بإػٕ اهلل  عاؾت.

 األسالّ ٚأؽباٖٗا ناؽف١ قًٝاّل َا، أَا ايؾو فال!

ٕ اي اؽم بسؽت اينسو ٚايؾٜسب َسٔ  ٗس١ ٚبسؽت ا٭حس٬ّ ٚايهس  ٚاي ٓخسإ           بٌ 

  ٗس١  ؽا٠٤  ٗسٌ ٚعُس٢ ٫ٚ  ٛ سغ فٝس٘      ٕ اينسو أَٔ  ٗس١ أصسؾ٣، ٖسٛ     (1)ٚاي ٓخِٝ

ْٗسا قسغ  هسٕٛ نامس ١     إايٛاقل أى٬ّ، أَا ا٭ح٬ّ ٌْٚتا٥ؾٖا هتا ػنؾْساٙ ٚهتسا مل ْسؼنؾٙ ف   

% أٚ أنثسسسؾ وت بعسسسض 40% أٚ ؽؿتسسسا ح سسس٢ 10% أٚ 5عسسسٔ ايٛاقسسسل وت ادتًُسسس١ )بغؽ سسس١ 

ا٭مضاٌ( ٚيهٔ ع٢ً ايؾغِ َٔ ٚ سٛع  ٗس١ ايهامس ١ٝ عسٔ ايٛاقسل وت ا٭حس٬ّ وت       

، َل ػيو ٫ ٜؾاٖا ايعك٤٬ حخ١ّ ٫ٚ طؾٜكّا ٫ٚ ٜعرلْٚٗا با٫ّ ٫ٚ اٖ ُاَّا، فُسا  ادت١ًُ

 بايو باينهٛى ٖٚٞ اييت ٫  ٛ غ فٝٗا  ١ٗ انتؾك ١ٝ يًٛاقل أى٬ّ 

ٚأَا ٚقٛعٗا َكغ١َ أٚ حًك١ وت فًق١ً قغ  ٛىٌ  ؾت نن  اذتكا٥ل فؼيو 

هلل أٚ عغّ ٚ ٛع ادتاػب١ٝ )نعغّ ٚ ٛع ا ٖٛ ا٫ف ثٓا٤ ٖٚٛ صاٌ بانتع كٹغ بايياطٌ

ٕ ٖؼا اينو ٖسٛ َسٔ انتكسغَاو    إثِ مٓو فٝ٘; ف ٚا٭َٛاج ايهٗؾَٚغٓاطٝق١ٝ َث٬ّ(

ٚي٘ ايك١ُٝ َٔ حٝ  كيٝ ٘ َٚكغَٝ ٘، عهك َسٔ نسإ َع كسغّا بساذتل ثسِ مسو فٝس٘        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

رل َٛ سب  ٕ اي ٓخِٝ ي٘ َعساْٞ َ عسغع٠ ٖسٛ بيعَسٗا ن سؾ ٚبيعَسٗا حسؾاّ غس        أ٫ بغ َٔ اي ٓيٝ٘  ؾت  (1)

)ح سسٍت ن سسب  َٚٓٗسسا: يًه سسؾ ٚبيعَسسٗا  سسا٥ـ يهٓسس٘ غسسرل حخسس١، ٚقسسغ ػنؾْاٖسسا وت بعسسض ايه سسب  

 ٚايؼٟ ػنؾ ي٘ عغ٠ َعاْٞ. اي٬ٍَ َٚقيياو اي قاع(  يعّا يًنٝط 



     افؼقؿة ادعرؾقة فؾشك

فإ ٖؼا اينو ٖٛ ايعسغٚ يًخكٝكس١ ٖٚسٛ ايسؼٟ قتهسٔ إٔ ٜٛىس  باْس٘ ٍسغ ايكُٝس١          

 يه٬ّ عٔ ػيو بإػٕ اهلل  عاؾت.حكّا، نُا فٝ  ٞ   يٌٝ ا

ٛٸ إٖؼا نً٘ َٔ  ١ٗ َٚٔ  ١ٗ أصؾ٣ ف ْس٘ ٜ خسٍٛ   إؽ فٕ اينو  ػا اؼؽ ٚ ىس

َٴ ١ٝ، ٚيؼيو عيٸؾ عٓ٘ بعض عًُا٤ ايٓ ك بسإ اينسو مسعٛؽ َؾٍسٞ     ٍٹؾٳ ؾت حاي١ 

 ع ٟٛ ٚ ًكا٥ٞ.

 قاٍ ي٘ ايفكٝ٘: يكز عكطت عٓو ايصال٠!

ٛ س٘ انتؾٍسٞ يًنسو    ٕ ْٓكٌ ٖٗٓا َا ٜهن  بٍٛسٛش عسٔ اي  أَٚٔ ايىؾٜ  

ْس٘ َيساب   أانت خؼؽ، فكغ  ا٤ مضً  ؾت أحغ اي كٗا٤ ٚطؾش عًٝ٘ َنهً ٘ ٖٚسٞ  

َٸا بعضٳ بغْ٘ فأباينو ٚايٛفٛف١ وت ايىٗاؽ٠ ٚ ْس٘ ٜغُقس٘ وت   إْ٘  ػا أىاب  صتاف١ 

ْس٘ يهسٞ ٜىُس٦ٔ     انتا٤ َؾ٠ َٚؾ ؽت ٚث٬ث١ ٚيهٓ٘ ٫ ٜىُس٦ٔ َسل ػيسو يىٗاؽ س٘! ثسِ      

ْس٘ ٫ ؿاٍ مسانّا وت   أٛ  ٜٚغسٌٛ فٝس٘ َسؾاؽّا ثسِ ظتسغ      بايىٗاؽ٠ ٜؾَٞ بٓ قس٘ وت اذتس  

 ايىٗاؽ٠  فُا ايعٌُ 

; قساٍ يس٘: يكسغ فسسكى  عٓسو اييس٠٬! ػٖسسٌ      غؾٜسسبأ ابس٘ اي كٝس٘ اسٛاب    

ٜكسٍٛ:   ٕ ايؾفسٍٛ   ايؾ ٌ ٚقاٍ غرل َعكٍٛ  فكاٍ: بٌ ٖٛ َعكسٍٛ ـتاَسّا  ػ   

          ٚعسٔ  إٔ ايكًِ ؽفل عٔ ث٬ثس١ عسٔ اييسا ح س٢ عتس ًِ ٚعسٔ اجملٓسٕٛ ح س٢ ٜ ٝسل

ٕٷ فاييسس٠٬    (1)ايٓسسا٥ِ ح سس٢ ٜقسس ٝكٍت  ٚأْسس ، حقسسيُا  يسس  َسسٔ حا٫ سسو، زتٓسسٛ

 فاقى١ عٓو!

ٕ اي كٝ٘ مل ٜهٔ ٜكيغ فكٛطٗا عٓ٘ حكٝك١ّ، بٌ نإ ٜكيسغ  أَٚٔ ايٛاٍذ 

   ٚ ٚ   أ ي ا ٘  ؾت بنساع١ َؾٍس٘ ايٓ قسٞ  ْس٘ قسغ ٜس٪عٟ بس٘  ؾت ادتٓسٕٛ      أْس٘ صىسرل صىسرل 

 قكىت عٓ٘ ايي٠٬ ايٛا ي١.اذتكٝكٞ ايؼٟ ٜٴ
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  وؿال افػؼقه أخر: صّل بال كّقة!

 

ٚ!١ّٝ ٌّ بال ْ  قاٍ ايفكٝ٘ اآلخض: ص

      ٞ ْس٘  سا٤   أ  نُا ٜٓكٌ عٔ انتؾ سل ا٭عًس٢ ايقسٝغ أبسٞ اذتقسٔ ا٫ىس ٗاْ

ْس٘ َيساب بايٛفٛفس١ وت ايٓٝس١ فهًُسا      أؽ ٌ ٚف ي٘ عٔ حٌ نتعًَ ٘ ايغؾٜي١ ٖٚسٞ  

ٕ ٜٟٓٛ ايي٠٬ ٫ قتهٓ٘ ػيو أٟ ٫     ٸ٢ َٓ٘ ايٓٝس١ ٫ٚ  ٓعكسغ ْٝ س٘! فكساٍ يس٘      أأؽاع 

ٕ أىًٞ ب٬ ١ْٝ ٚنٝس   أٌا ب٬ ١ْٝ! ٖٚٓا ىٴغٹّ ايؾ ٌ ٚقاٍ ٫ ٜعكٌ ايقٝغ:  ػّا ى

ْ  أؽٜسغ إٔ أىسًٞ! فكساٍ يس٘ ايقسٝغ: ٖسا        أ ؾع ػٖ  َٔ ١ْٝ ايي٠٬ ٚأْا أعًِ بس 

ٕ ايٓٝسس١ أَسسؾ ص ٝسس  انت٪ْٚسس١ ٖٚسسٞ  عسس  زتسسؾع   إأْ سسؼا قسسغ اي  سس ٸ  ؾت ٚاقسسل ا٭َسسؾ فسس 

  أنثؾ.ا٫ي  او  ؾت أْو عاؿّ ع٢ً ٖؼا ايعٌُ ٚقاىغ  يٝ٘ ٫

      ّ ،  ٕ ايكؾكٕ ايهؾِٜ ٚايؾفٍٛ ا٭عٌتسِ ٚأٖسٌ بٝ س٘ ايهسؾا

ِْٗ ٜؾٕٚ اذتل ٚايياطسٌ بٍٛسٛش ٚ س٤٬ نُسا ٜسؾ٣      إٜٓىًكٕٛ َٔ َٓىًل اذتل; ف

ٙٴ! َٚٔ ايىيٝعٞ    أٚ ٕ َٔ ٜعؾف اذتل ٜٚؾاٙ نُا ٜؾ٣ ايقسُا٤ ٚا٭ؽ أأحغٴنِ ٜٳغٳ

ْ٘  ػا ؽأ٣ غرلٙ ٜنٓهو وت ايٛاقل ٚاذتكٝك١ فس٬  إنُا ٜؾ٣ عاؽٙ ٚؿٚ  ٘ ٚأ٫ٚعٙ، ف

٘ٴ ع٢ً ػيو ٜٚكؾٸع٘ ٜٚ٪ْٸي٘; أ٫  ؾ٣ َث٬ّ ا٭ب ايؼٟ ٜع كسغ  أَٓاٌ  ٫ َٔ  َٸ ٕ ٜؼ

ْ٘  ػا ؽأ٣ ٚيغٙ اييغرل أٚ أصاٙ ايهيرل انتي ٢ً ؿتسؾ  اي نسهٝو،   إبٛ ٛع ادتاػب١ٝ ف

ْ  ٫ أؽاٖسا ٚيعًسٗا زتسؾع أٖٚساّ      ٜٚكٍٛ َٔ قاٍ ػيو   ٜنهو وت ٚ ٛع ادتاػب١ٝ

   ّٔ ٌٖٚ  ه ٞ فكٛيت   اح١ ْٝٛ ٔ عي٬ّٝ ع٢ً ٚ ٛع ادتاػب١ٝ عا٥ُسّا! فًٹسُ  ؾاب ٚ٭ؽ

ْ قٞ َٔ أع٢ً ايقىذ ٭ؽ٣ ٖسٌ ادتاػبٝس١ حكٝكس١ ٚاقعٝس١ أّ ٫  فُسا ٖسٛ َٛقس         

ُ س٘ انتعؾفٝس١   ا٭ب أٚ اييغٜل ح٦ٓٝؼٺ  ٌٖ  ؾاٙ قت غش ي٘ اينو ٜٚ خغ  يس٘ عسٔ قٝ  

ٕ أْس٘ ٫ ٜسؾ٣ ستٝيسّا  ٫     ٕ ايعًِ اذتغٜ  اب ٢ٓ ع٢ً اي نسهٝو وت ايثٛابس   أّ   أٚ

ّٸ اينو ٜٚع سدلٙ  ٗس٬ّ َٚٓكيس١ بسٌ      ٕ ٜؼَس٘ أمسغ ايسؼّ ٚبس بًغ     أْس٘ ظتسب عًٝس٘     ٜؼ



     افؼقؿة ادعرؾقة فؾشك

 ايعياؽاو ٜٚؾعع٘ عٔ ا٫ع ٓا٤ بٗؼا اينو ٌْٚتا٥ؾٙ.

انتعسساع٫و  ٚنسسؼيو انتعًسسِ وت انتغؽفسس١ يسسٛ ؽأ٣ بعسسض  ٬َؼ سس٘ ٜنسسهو وت   

ايؾٜا١ٍٝ َٔ ادتدل ٚانتكاب١ً أٚ ح ٢ ايَؾب ٚاي كقِٝ ٚادتُل ٚايىؾش، فٌٗ عًٝ٘ 

ٕ ٜسسدلٖٔ يسس٘ ىسسخ١  ًهسسِ  إٔ ٜسسـٜٸٔ يسس٘ اينسسو ح٦ٓٝسسؼٺ ٚعتقسسٓٸ٘ وت ٌْتسسؾٙ  أٚ عًٝسس٘   أ

ٚ   إٔ بكٞ مانّا فعًٝ٘ إانتعاع٫و  ف ٕ ٜقسٓ ٘  إٔ عتؼٸؽٙ َٔ ٖؼا اينسو أمسغ اي خسؼٜؾ 

 ؾت أحَإ اي ىؾ٠ ايق١ًُٝ ايؾاف١َ ٫ع يساؽ اينسو     نهٝها ٘ أَّٜا ٚػيو يرل ع٘

َٳنك١ُٝ، أٚ  ػا مل قتهٓ٘  ى٬ش ٖؼا ايىايب ي خؼٸ َـ١َٓ  ١ٝٺٍٹؾٳؽ اينو فٝ٘ نخاي١ 

ْ٘ ٜؼَ٘ أَّٜا يٝخيأ فا٥ؾ ايى٬ب َٔ عغ٣ٚ فاٜؾٚل اينسو ايسؼٟ قسغ ٜٓ نسؾ     إف

 بؽت فا٥ؾ ايىًي١ اْ ناؽ ايٓاؽ وت اشلنِٝ.

ٛٔ    : ٚ٭ٕ  َٴَهسسغاؽٳ٠ْ يٹيٳسسِ  ٚٳ  ٔٔ ٛٳاقٹذٴ اي ٹسس ٳ ٕٳ َيسس ٚٳايٌٗتٓٴسسٛ اينټسسُهَٛى 

ٚٳانتٹٓٳٔ  .نُا ٜكٍٛ أَرل انت٪َٓؽت  (1) انَتٓٳا٥ٹٔذ 

َسا ًٜٓكسذ ا٭رساؽ عًس٢ ا٭مسخاؽ فٝٛ سب اْعكساع         س  نُا ٖٛ َعسؾٚف  س  كاش(ٚ)ايً 

ل ب ؽ ٌ ايٓخٌ، ٚايًكاش ٖسٛ غيساؽ أىس ؾ    ًٹا عٳحيٛبٗا َْٚخٗا، ٚقغ ٜهٕٛ ايًكاش ؿت

ٜ هسسٕٛ وت ادتسسـ٤ ا٭عًسس٢ َسسٔ ايقٻسسغا٠ ٜٚ هسسٕٛ َسسٔ حيسساو عقٝكسس١ ٖسسٞ صًٝسساو َٛيسسغ٠    

ػنؾ١ٜ، أٟ إٔ ايً كساش ٖسٛ ٚىسٌ ايعٓيسؾ ايسؼنؾٟ ٖٚسٛ ايًٖكساش بايعٓيسؾ ا٫ْثسٟٛ أٟ          

رَْشببوْ اييَٜٛسس١، ٚقسسغ ٜىسسرل ايًكسساش َسسل اشلسسٛا٤، ٚيعسسٌ ػيسسو ٖسسٛ انتسسؾاع بسسس
َ
ََا الّرَِيبباَو َوأ

َْاَِحَ  َ  ْٗا  ًكذ اينخؾ ٚايقخاب نُا قاٍ عغع َٔ انت قؾٜٔ.إف (2)ل

ٚأَسسا )اي  ٓسس١( فٗسسٞ ايـيسسـاٍ ا٫  ُسساعٞ ايسسؼٟ ٜقسس يىٔ اشلسسؾج ٚانتسسؾج ٚفسس و 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .عاع: َٓا ا٠ انتىٝعؽت هللؿاع انت (1)

 .22فٛؽ٠ اذتخؾ:  (2)



  ومؽدرة فصػو ادـائح وادِـَن!

ايغَا٤ ٖٚ و ا٭عؾا  ٚغرلٖا، ٚاي ؼت نا١َٓ وت ايٓ ٛل نخٓسغٟ ٜٓ ٌتسؾ اٱمساؽ٠ أٚ    

 َٚٗٝٸخٗا ٚيكاحٗا ٖٛ اينهٛى ٚايٌتٕٓٛ. نيؼؽ٠  ذلقب احملؾى ٚانتٗٝٸج، ٚستؾٸنٗا

فُسسث٬ّ  ػا مسسٓه  ايؾعٝسس١ وت ْـاٖسس١ ايكسساع٠ ًٚتٓسسٛا بٗسسِ ايقسس٤ٛ، اٍسسىؾب       

أْ قِٗ ثِ ٫  ـاٍ اينهٛى ٚايٌتٕٓٛ  ع ٌُ وت ْ ٛل ايٓال، يسٛ مل ٜيساعؽ ايكساع٠    

يٲى٬ش، ٚ َىؾب ٚ ـعاع ٚ   اعٌ ٚ ٗ اج أنثسؾ فس نثؾ  ؾت إٔ   خسٍٛ  ؾت ف ٓس١     

٬ع ٚ سسغَؾ ا٭صَسسؾ ٚايٝسسابك، نُسسا حسسغ  ػيسسو وت يٝيٝسسا ٚفسسٛؽٜا   عاَسس١  عسسِ ايسسي

ٚغرلُٖسسا، ْعسسِ  ػا قسسٝٸض اهلل يًنسسعب ح٦ٓٝسسؼٺ قسساع٠ أن سسا٤ حهُسسا٤ عكسس٤٬ ْسسـٜٗؽت   

ثكسس١ ايٓسسال فسساِْٗ قتهسسِٓٗ ح٦ٓٝسسؼٺ ايؾ سسٛ  بسسايي٬ع، يسسٛ بعسسغ  ٛاافسس ىاعٛا إٔ ٜهقسسي

  ٗاع َؾٜؾ،  ؾت ؽبٛ  ا٭َٔ ٚا٫ف كؾاؽ.

َٓٔ!َٚهزص٠ يصفٛ املٓا٥ح ٚا  مِل

ٚٳانتٹٓٳٔٚأَا قٛي٘ ىًٛاو اهلل عًٝ٘:  ٛٔ انَتٓٳا٥ٹٔذ  َٴَهغاؽٳ٠ْ يٹيٳِ  فٍٝٛخ٘ انتثاٍ   ٚٳ

فًٛ إٔ ؽ س٬ّ ؽؿم اَسؾأ٠ ىساذت١ ٚأ٫ٚعّا أ كٝسا٤ فهسإ ٜعسٝه حٝسا٠ ًَ٪ٖسا          :اي ايٞ

اييٗخ١ ٚايقعاع٠ ٚيهسٔ ٚؿتسؾٚؽ ايسـَٔ ٚب ضىسٝىت  سإؽ حقسٛع أٚ ب سغصٌ مسٝىإ         

ؽ اينو وت ايؾ ٌ ااٙ انتؾأ٠  ُٓٛ ٚ ُٓٛ ٚ ُٓٛ، أٚ ايعهسك،  َؾٜغ،  ػا بغأو بؼٚ

ْٗسا باي سغؽٜج قسغ   خسٍٛ  ؾت  خسِٝ ٫ ٜىسام،       أفإٕ حٝا ِٗ   هغؽ ٚ  هغؽ ح س٢  

َٹ َٹ  عساؾت  ٓخ١ َٔ اهلل فايـٚ ١ ايياذت١  بٗسا اهلل عًٝٓسا يهسٔ     ٓٸس١ أَسؼتٻ  ٖٚسٞ ٚا٭٫ٚع 

ٛٸٍ ايقسسعاع٠  ؾت  عافسس١ ٖسسٛ ا      ينسسهٛى ٚايٌتٓسسٕٛ،  ايسسؼٟ ٜسسٓغاً ػيسسو ٚايسسؼٟ عتسس

فاينهٛى ٚايٌتٕٓٛ  ػّا ٖٞ اييت  ٗغّ ىؾش اذتٝسا٠ ايقسعٝغ٠ ٚ  س ذ ا٭بسٛاب عًس٢      

 ادتخِٝ ن ق٣ٛ َا ٜهٕٛ.

٫  ؾ سسابٛا ف نسسٓهٛا، ٫ٚ  نسسٓهٛا ف ه سسؾٚا، ٫ٚ  ه سسؾٚا  :قٛيسس٘  ٚفسسٝ  ٞ

ٕ أٚيسٝك ايعهسك، ٖسٛ:     ٫  ؾ سابٛا ف نسٓهٛا...  ٚيعسٌ ايٛ س٘ وت قٛيس٘:     (1)ف ٓغَٛا
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     افؼقؿة ادعرؾقة فؾشك

ثرلّا َا ٜٓن  َٔ ايٌتٹٓا١ بايغرل أٚ ارتٛف َٓ٘ فإػا أفا٤ ؽ ٌ ايٌتسٔ بؾ سٌ مسهو    اينو ن

 وت َياع٥٘ أٚ قؾاؽ ٘ باي يل، نُا إ ايعهك وت ىٛؽ٠ أصؾ٣، ىخٝذ أَّٜا.

َّ٘ٚنشيو ايضٚاٜات:   تضفض ايؾو ٚتش

، ٖٚٞ ع٢ً  ط٬قٗا  َل اينو وت صا١ْ ايؾػا٥سٌ  ٚأَا ايؾٚاٜاو فٗٞ نثرل٠

ؽٚا١ٜ ٚاحغ٠ ـت غش اينسو   سوت اف كؾا٤ ْاقً   سٍاو، ٚمل أ غ  ٚايٓٛاقً ٚانتيغٛ

ٚ ع دل إٔ ي٘ قُٝس١ َعؾفٝس١، ٚيٓنسؾ ٖٗٓسا  ؾت ؽٚاٜس ؽت َٓٗسا فكسىت، َسٛنًؽت بعَسٗا          

 .نتا فٝ  ٞاٯصؾ 

٫  ؾ سابٛا ف نسٓهٛا، ٫ٚ  نسٓهٛا    : قاٍ أَرل انت٪َٓؽت َٚٛؾت انتٛحسغٜٔ  

ايؾٜسب َكغَس١ َٛىس١ً يًنسو      فكسغ اع سدل    (1)ف ه ؾٚا، ٫ٚ  ه سؾٚا ف ٓسغَٛا  

بؽت َ افسغ   ٚاينو َكغ١َ يًه ؾ ٚايه ؾ َكغ١َ يًٓغّ، ٚبؼيو كتل اٱَاّ 

اينو ايغ١ْٜٛٝ بإماؽ ٘  ؾت ايٓسغّ ٚا٭صؾٜٚس١ بإمساؽ ٘  ؾت ايه سؾ، ٚفسٝ  ٞ ٫حكسُا       

 ايه٬ّ عٔ فك٘ ٖؼٙ ايؾٚا١ٜ باػٕ اهلل  عاؾت.

ٛٸػ وت   نسإ ؽفسٍٛ اهلل  : ٚقاٍ اٱَاّ اييساعم    نسٌ ٜسّٛ َسٔ    ٜ عس

ٚايغؾٜسب وت   ،(3)ٚايغَسب ٚاييغسٞ ٚاذتقسغ    (2)ف : َٔ اينو ٚاينؾى ٚاذتُٝٸ١

اذتغٜ  اينؾٜ  أْ٘  عٌ اينو  ؾت  ٛاؽ اينسؾى ـتاَسّا، ٫ٚ خت س٢ َسا وت انتكاؽْس١      

نسٌ   َٔ ايغ٫ي١ ايهيرل٠ َٚا وت اع ياؽُٖسا ثٓا٥ٝسّا بغَٝسّا ٜ عسٛػ َٓس٘ ؽفسٍٛ اهلل       

 اينو(.ّٜٛ َٔ اي خؼٜؾ ا٭نٝغ َٔ )

       ٞ  ٚيًيخ  عٔ )اينو( عًس٢ ٍس٤ٛ اٯٜساو ٚايؾٚاٜساو زتساٍ أؽحسب فسٝ  

 بإػٕ اهلل  عاؾت. وت َىاٟٚ ا٭حبا  ايكاع١َ بعَ٘
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ْٗج ايي٬غ١: ارتىي١ انتعؾٚف١ بايغٜياج. (1)

 .أٟ لت١ٝ ادتا١ًٖٝ ٚايعيي١ٝ يًياطٌ (2)
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  افشك افـاؾع وافشك افضار

 

 

 

 

َسسٔ ايٓاحٝسس١ ايعكًٝسس١ ٚايعًُٝسس١، قتهسسٔ  ٓسساٍٚ اينسسو َسسٔ ؿٚاٜسسا عغٜسسغ٠ ٚوت   

حٝس  ػا س٘   ْ٘ ٜٓكقِ ب كقُٝاو َ ٓٛع١ َسٔ  إَٚٓٗا  كقُٝا ٘، فٍُٔ ْكايت شت ً ١ 

 :  (1)َٚٔ حٝ  َٓام٦٘ َٚٔ حٝ  َآ٫ ٘

فُٔ حٝ  َٓام٦٘ قغ ٜهٕٛ مهّا بؾٖاّْٝا )أٟ مو أع٣  يٝس٘ ايدلٖسإ( ٚقسغ ٜهسٕٛ     

 .(2)مهّا فٛفقىا٥ّٝا، ٚقغ ٜهٕٛ مهّا ٜ  كغ انتٓن  ايعك٥٬ٞ ٚ ٕ نإ ػا َٓن  عكًٞ

 .(3)َٚٔ حٝ  ػا ٘ قغ ٜهٕٛ مهّا َق كؾّا ٚقغ ٜهٕٛ غرل َق كؾ

 .(4)هٔ  كقُٝ٘ َٔ حٝ  َ عًٖك٘ أَّٜانُا قت

َا َٔ حٝ  َآ٫ ٘ فكغ ٜهٕٛ مسهّا ْافعسّا أٚ ٍساؽّا أٚ ٫ ٖسؼا أٚ ٫ ػاى،     أٚ

َا ا٭ْٛا  ايقابك١ فكغ فيًٓا اذتغٜ  أحٍٛ ايٓٛ  ا٭صرل اٯٕ، ٚٚاييخ  فٝغٚؽ 

 عٓٗا وت ن ب أصؾ٣، فؾا ل.

 ايؾو ايٓافع ٚايؾو ايضاص

و ايٓسافل ٚاينسو ايَساؽ، أٚ فكسٌ:  ؾت َسا       ٕ اينو قتهٔ  كقُٝ٘  ؾت اينس 

ٜٴعغٸ ْكى١ ق٠ٛ َٚا ٜعغٸ ْكى١ ٍع ، ٚعًٝ٘: فًٝك َسٔ اييسخٝذ َعؾفٝسّا اي عُسِٝ     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ٛاؽم َٚٔ  ٗاو أصؾ٣ أَّٜا: ناينو َسٔ حٝس  َكاؽْا س٘ َسث٬ّ، نُسا فيسًٓا ػيسو وت حبس  فس          (1)

 اينو عٔ ايؾٜب.

ِٳٚيهٔ غرل ايعك٥٬ٞ وت ن اب )فيًٓا اذتغٜ  عٔ اينو ايعكًٞ  (2)  (.اٖغٹْٳا ايياؾٳايَت انُتق ٳكٹٝ

 فيًٓا اييخ  عٔ أْٛا  َٔ اينو انتق كؾ ٚغرل انتق كؾ وت ن اب )اذته١َٛ ٚايٛؽٚع(. (3)

  اب )اذتخ١ َعاْٝٗا َٚياعٜكٗا(.حبثٓا عٔ اينو َٔ حٝ  َ عًك٘ وت ن اب )ا٫  ٗاع ٚاي كًٝغ( ٚن (4)



     افؼقؿة ادعرؾقة فؾشك

اي ىسسٛؽ ٚإٔ يسس٘ ايكُٝسس١ انتعؾفٝسس١    ٚ طسس٬م ايكسسٍٛ بسس ٕ اينسسو َ  سساش اي كسسغّ ٚفسسؾٸ   

انتىًك١، بٌ ع٢ً ف٬ف ١ اينو  ٕ أؽاعٚا إٔ ٜهْٛٛا َٓيس ؽت إٔ ٜهْٛسٛا َ ياسًؽت    

ٚعًس٢ حقسب    ٚاٍسخ١  ٜسغفعٛا بااساٙ اينسو نُسٓٗج  ٫ وت حسغٚع ٚبَسٛابىت       ٫ٚ

 باينو انتٓٗخٞ. فؼيو ٖٛ انتق٢ُكاو ٚانتَاَؽت ٚايٓ ا٥ج، انت عًٖ

 ايؾو ايضاص

 ْٚع ُسسغ ٖٗٓسسا عًسس٢ ايدلٖسسإ ا٫فسس كؾا٥ٞ  ٍسساف١  ؾت اينسسٗٛع ايٛ سسغاْٞ،     

اينسسو فٝٗسسا  ْٚق نسسٗغ بعسسغع َسسٔ ايُٓسساػج ايسسيت ٫ قتهسسٔ إٔ ٜٓهسسؾ  ٫ انتهسسابؾ نسسٕٛ

فسياب وت اْٗٝساؽ ا٭َسِ أٚ ايعٛا٥سٌ أٚ     ٖسِ ا٭ أْ٘ ٜعسغ ٚاحسغّا َسٔ    أَٓكي١ ٚؽػ١ًٜ ٚ

 انت٪فقاو أٚ ختً ٗا ٚ كٗكؾٖا ع٢ً ا٭قٌ:

 ايؾو يف ايكِٝ االْغا١ْٝ ايعًٝا

اينو وت ايكسِٝ ا٭فافس١ٝ، نايعسغٍ ٚاٱحقسإ ٚايٛفسا٤ ٚحسب ايسٛطٔ         (1

بإَهاْس٘ إٔ   (1)فٌٗ  ؾ٣ فًٝقسٛفّا أٚ عانتساّ  ٚاحذلاّ ايٛايغٜٔ )وت ادت١ًُ أٚ بادت١ًُ( 

ٜكٓل عكً٘ ٚٚ غاْ٘ ب ٕ ٜقسًِٓ أ٫ٚعٙ  ؾت َعًسِ ٜنسههِٗ وت ايعسغٍ نكُٝس١ نسدل٣       

ٕ ٜؾ٣ يًنو وت  ًسو  أأٚ  ق١ُٝ حكٝك١ٝ بغ١ًٜ ٖٛ ايٌتًِ ٕ أاح ُاٍ ٜٚغعِٖٛ  ؾت 

 !ايكٹٝٳِ ؿتا ٖٛ مو، ق١ُّٝ 

ٚاج فسسؾع أٚ  ٗسس١ وت  ٚؿاؽاو ايغٚيسس١ أٚ وت ٖٚسسٌ  سسؾ٣ عسساق٬ّ ٜؾٍسس٢ بسس ٕ ٜسسؾ

)ارتٝاْس١( ٚ)ايقسسؾق١(  يً نسهٝو وت قسسيذ  اينسؾناو ٚانتٌٓتُساو أٚ ا٭فسسؾ ٚايعٛا٥سٌ    

ََسسؾ٠ نُسسا ٜيسسٛؽْٚٗا بسسٌ   قسسغ ٫  هسسْٕٛٗسسا أٚ)ايغسسه( ٚ)ارتسسغا ( ٚ)ايؾمسس٠ٛ( ٚ

ٖسسٞ ايكُٝسس١ ٕ  هسسٕٛ أٚعت ُسسٌ ٖسسٞ ا٭ىسسٌ ٖٚسسٞ ا٭َسسؾ ايٓسسافل  ٕ  هسسٕٛ أعت ُسسٌ 

أفٌٗ ٜؾ٢ٍ ايعكس٤٬ ؿتسٓٗج    ٜؾٖا وت نٌ َهإ اذتكٝك١ٝ اييت ٫بغ َٔ   عًٝٗا ٚاؼ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 (  ٫ ايناػ ارتاؽج عٔ طؾٜك١ ايعك٤٬.1)



  صك ادريض دم وصػته افعالجقة

 !اي نهٝو وت ػيو نً٘ 

ِ ا٭فافس١ٝ ٜع سدلٙ ايعكس٤٬ أَسؾّا     ٝٳْ٘ ٫ ؽٜب وت إٔ اينو ٚاي نهٝو وت ايكٹس  

فًيّٝا بٌ صىرلّا بٌ ٜؾْٚ٘ بايغ ارتىٛؽ٠، ْعِ قغ ظتؾٟ ايٓكساو وت )اذتسغٚع( أٚ وت   

و غسرل اي نسهٝو وت أىسٌ    بعض )انتياعٜل( أٚ وت بعض ىٛؽ )اي ـاحِ( يهٔ ػيس 

ْقسسا١ْٝ ايعًٝسسا نكسسِٝ فسسا١َٝ، نُسسا أْسس٘ ٜقسس غعٞ اييخسس  عسسٔ ايَسسٛابىت      ِ اٱٝٳايكٹسس

 ٚاذتغٚع ٚانتؾ عٝاو ٫ اي نهٝو وت ا٭ىٌ.

 ؽو املضٜض يف ٚصفت٘ ايعالد١ٝ

ٙ   س  بؽت ّٜٛ ٚكصؾ س  ٚنؼا  نهٝو انتؾٜض (2 َسٔ عٕٚ   وت ايع٬ج ايسؼٟ ٜ ًكسا

ٕ اينسو يس٘ قُٝس١ َعؾفٝس١      أايعس٬ج جملسؾع   ٕ ْنهه٘ وت أ، فٌٗ َٔ اييخٝذ فيب

إٔ ٜكىل ع٬ ٘ ايسؼٟ ٚىس ٘ يس٘     بٌ ٌٖ ٜيذ  نهٝه٘ وت ػيو  ػا نإ ٜ٪عٟ  ؾت

وت ىسخ ٘  ْعسِ  ػا عاؽٍس٘ ؽأٟ طيٝسب حساػم       ْٓسا مسههٓا  أايىيٝب انتاٖؾ، جملسؾع  

كصسسؾ أٚ ناْسس  ْ سسا٥ج ايعسس٬ج فسسًي١ٝ نسسإ يسسؼيو زتسساٍ، ٚػيسسو ٚأمسسياٖ٘ ٖسسٛ َسسا     

  اذتا٫و ٚاييٛؽ.ٜق غعٞ اي  يٌٝ بؽت

 ؽو ايظٚد١ يف طٚدٗا أٚ ايعهػ 

مو ايـٚ س١ انت سؾيت وت ؿٚ ٗسا ٚبسايعهك; ٖٚسٌ  سؾ٣ اذتٝسا٠        ٚنؼيو  (3

ايـٚ ١ٝ، َل اينو انت ؾيت بسٌ نسثرلّا َسا ح س٢ َسل اينسو حبسغ ػا س٘،  ٫ وت َٗسب          

 ا٭عاىرل  ٌٖٚ قتهٔ إٔ  ق ُؾ ٖؼٙ اذتٝا٠ فعٝغ٠ ٖا١٦ْ 

هٝو ا٭ؿٚاج وت ؿٚ سا ِٗ ٚبسايعهك    ٌٖٚ َٔ اييخٝذ اْ ٗاج َٓٗج  ن

 ٚأ٫   خٍٛ حٝا٠ ايعٛا٥ٌ نًٗا ح٦ٓٝؼٺ اؾت  خِٝ 

 ؽو ازبٓٛر يف اشبط١ ايعغهض١ٜ

مو ادتٓٛع وت ارتى١ ايعقهؾ١ٜ ِٖٚ وت قًب انتعُع١، أ٫  سؾ٣  ٚنؼيو  (4



     افؼقؿة ادعرؾقة فؾشك

إٔ أندل صىؾ ٜٛا ٗ٘ ادتٝه ٖٛ صىسؾ اينسو ٚاي نسهٝو وت فساع١ اشلخسّٛ  ٚأ٫      

اٌَ اي ثيٝىت ٚاي ضؼٌٜ بسٌ قسغ ٜهسٕٛ َسٔ أٖسِ أفسياب ٖـقتس١        ٜعغ ػيو َٔ أندل عٛ

 ادتٝه ٚاْهقاؽٙ 

ٕ َٔ اييخٝذ: إٔ ع٢ً ايكساع٠ ايعقسهؾٜؽت اي نساٚؽ ٚاي ضىسٝىت     أ٫ٚ مو 

ايناٌَ عدل َٓٗخ١ٝ ع١ًُٝ س َٝغا١ْٝ َ ىٛؽ٠، ٚيهٔ ٌٖ ٜيذ بعغ ػيو إٔ ٜ قسذ   

ك اٍ  أ٫ ٜعغ اجملاٍ نتٛ او اي نهٝو ب ٕ  عي  بٓ ٛل ادتٓٛع وت ٚفىت فٛش اي

 ػيو َٔ ارتٝا١ْ َٚٔ أِٖ شتىىاو ايؾ ٌ ارتاَك 

 صعّٛ ايكطط اييت ٖظَت ازبٝؿ املصضٟ!

ثساؽ ايقسًي١ٝ   ٚيٓق خَؾ َٔ عُل اي ساؽٜط مساٖغّا طؾٜ سّا عًس٢ بعسض اٯ     

وت ٖـقتس١  سٝه ناَسٌ،    ايسغٚؽ ا٭فسال   ًنو ٚايذلعع  ػ نإ يايعٌت٢ُ يًنو 

وت فذل٠ َسٔ ايسـَٔ نساْٛا ٜكغفسٕٛ      فكغ ػنؾ بعض انت٪ؽصؽت إٔ قغا٢َ انتيؾٜؽت

شل١ أٚ اقٝغّا شلا أٚ يكغؽا ٗا( ٚحسغ  إٔ  كايكىىت )ٚيعٌ بعَِٗ نإ ٜع دلٖا 

ٚ بعض ْٛاحٝٗا  ٫ إٔ  ٝه ا٭عغا٤ فٛ ٧ بكس٠ٛ  أٖا ِ  ٝه ا٭عغا٤ َيؾٳ 

انتيؾٜؽت ٚاف عغاعا ِٗ ٚاف ُا  ِٗ وت ايغفا  عٔ ٚطِٓٗ، ٚػيو َا اف غع٢ 

 ًق١ اف نساؽ١ٜ عا ًس١ يًٛىسٍٛ  ؾت     س  عا ٬ّ س  ٜعكغ َٔ قا٥غ  ٝه ايعغٚ إٔ

 ٚؽعٍّ طؾٜك١ َي هؾ٠ شلـقت١ انتيسؾٜؽت ب قسٌ قسغؽ هتهسٔ َسٔ ارتقسا٥ؾ، ٚبعسغ حبس ٺ        

َثٌ ٜهُٔ وت ف٬ش اي نهٝو ٚإٔ اينو ٕ اذتٌ ا٭أٚأصؼ، أماؽ أحغِٖ  ؾت 

ف٬ش َإ  فًٛ أَهٓٓا  نهٝو ادتٝه انتيسؾٟ وت فس١َ٬ قَسٝ ٘ أٚ وت نٝ ٝس١     

ٟ ٘ ٚعفاع٘ فإٕ ٖسؼا اينسو فسٝهٕٛ أنسدل ْيسرل يٓسا وت انتعؾنس١ بسٌ قسغ          ق اي   س٪ع

 ثيٝىت ادتٝه عٔ ق ايٓا بهاٌَ قٛاٙ بٌ بنسهٌ َ ضساػٍ َسذلعع،      ؾتعقا٥ل مو 

 يهٞ ْهقب ايٓيؾ وت  ًو ايغقا٥ل.



  افشك افـاؾـع

 ٚقغ عؾ  ػيو ايكا٥غ احملٓو طؾٜك١ َي هؾ٠ ف١ًٗ  بغاع١ٝ ٱٜكسا   

ؾفسسِ ىسسٛؽ ايكىسسىت عًسس٢  إٔ  ٴأ٫ّٚ:  اقسسذلش أْسس٘ :ٖسسٞ ٚايىؾٜكسس١ ادتٓسسٛع وت اينسسو

انت٦او َٔ ايكىسىت ثسِ فخس ٠  ؾَس٢، عٓسغ       ٕ ٜ ِ اىىٝاعأٚثاّْٝا: ايغؽٚ  ٚايذلٚل 

 يكا٤ ادتٝنؽت، ٚفىت ادتٝه انتيؾٟ ثاّْٝا.

 ٕ ... فًكسسغ فسٛ ٧ ادتسسٝه انتيسسؾٟ ؿت٦ساو ايكىسسىت ٚفسسىت فسساح١    ٖٚهسؼا نسسا

ٚاشلخسّٛ نسٞ ٫ ٜقسخكْٛٗا،    انتعؾن١ ٚحٝ  ناْٛا ٜكغفسْٛٗا اح ساطٛا وت اذتؾنس١    

نُسسا أْٗسسِ فٛ سس٪ٚا بيسسٛؽ ايكىسسىت َؾفسس١َٛ عًسس٢  سسؾٚل ٚعؽٚ  ادتسسٝه انتعسساعٟ   

ٚحٝ  ناْٛا ٜكغفْٛٗا  ؾععٚا وت ؽَِٝٗ بايٓياٍ أٚ ٍؾبِٗ بايقٝٛف أٚ ايؾَساش  ػ  

ايسذلٚل ٚعًٝٗسا ىسٛؽ ايكىسىت انتكغفس١ هتسا قسغ ٜقس خًب، وت         ح٦ٓٝؼٺ   ْٗا ف يٝب

ٚنسإ ٖسؼا ايسذلعع يسغقا٥ل نافٝسّا دتسٝه ايعسغٚ         يٛؽِٖ ايقاػج، غَب اٯشلس١،  

 يهٞ ٜٗـّ ادتٝه انتيؾٟ ٖـقت١ فاحك١.

ٚيٝك َٔ انتق يعغ ىغم ايك١َٝ  اؽغتٝسّا نتسا ْعٗسغٙ َسٔ بقساط١ ايكسغَا٤ بسٌ        

ح ٢ ايهثرل َٔ انتعاىؾٜٔ، بٌ ٫ٚ ُٜٗٓا ىسغقٗا  ػ انتٗسِ ايؾفساي١ ايسيت   َسُٓٗا      

 ًٝاو شت ً ١ وت نٌ عيؾ َٚيؾ.ٚ ٕ ناْ  شلا ا ؽفاي١ ق١ٜٛٚحتًُٗا، ٖٚٞ 

 ٖؼا نً٘ َٔ  ١ٗ، َٚٔ  ١ٗ اصؾ٣:

 عـايؾو ايٓاف

 :ؾت اثٓؽت َٓٗا َث١ً ٚفتاػج عغٜغ٠. ْنرل أٚقغ ٜهٕٛ اينو ْافعّا، ٚيؼيو 

 ١ـايؾو يف قضاصات اسبهَٛات االعتبزارٜ

ىسٌ  اينو وت قسؾاؽاو ٚقسٛاْؽت اذتهَٛساو ايٌتانتس١ انتقس يغ٠; فسإٕ ا٭        ٶ

ػا إٚاينسسو ٚيسسـّٚ اي خسسً ٚاي خكٝسسل عُسسا ٚؽا٤  ًسسو ايكسسؾاؽاو، فسس   فٝٗسسا ايؾٜيسس١

ٚ انتقسسانٔ أٚ أؽاٍسسٞ ٚ ا٭أفؾٍسس  ايغٚيسس١ ادتسسا٥ؾ٠ ٍسسؾٜي١  غٜسسغ٠ عًسس٢ اييَسسا٥ل 



     افؼقؿة ادعرؾقة فؾشك

  ٕ  احمل٬و أٚ غرلٖا ٚ ؼؽع  ب ي  عؽاف١ ٚب قٛاٍ صدلا٤ )َق   ؾٜٔ يسؼيو!( فسإ

 ٞ ٕ اٱ ٫ٚ ٜيسذ أبسغاّ  اي خسً   ػيو ٜقس غع رتسدلا٤  بسغٕٚ عؽافس١ انتعاؽٍس١ ٚا    ػعسا

ْقسا١ْٝ  ْٗا حه١َٛ غرل مؾع١ٝ، ٚارتؾٚج عٔ ايكٛاعغ ايعاَس١ ايعكًٝس١ اٱ  إ، فيؼيو

١َٝ نس) ايٓال َقًىٕٛ ع٢ً أَٛاشلِ( ٫ ٜيذ بكسؾاؽ حهَٛس١ غسرل َٓ ضيس١     ف٬اٱ

ن ىٌ فٝ٘ قٛي٘  عاؾت: ٕ انتق يغٸ ا٭أ٫ٚ مؾع١ٝ، صاى١ ٚ
َ
نَصباَن ََلَْطبَ  أ إِنذ اإْلِ

آهُ اْشَخْغَن  ْى ٌََْْم َطاُغْنَ (1) ٚرذ ُِ ْْا ةُِِ ةَْن  َْاَص حَ
َ
ٔ طيٝعس١ ايىغسا٠ ٚاحسغ٠    غس ف (2)أ

ٖٚٞ انتـٜغ َٔ ادتنل يًكغؽ٠ ٚايىغٝسإ ٚا٫فس خٛاػ عًس٢ ايثسؾ٠ٚ ٚ ؾنٝسـ ايكسغؽ٠       

 ٚستٛؽ١ٜ ايؼاو ٚا٫ْا ٚايٌتًِ ٚايعغٚإ.

ٚنؼيو وت أٟ قؾاؽ   ضؼٙ اذتهَٛاو انتق يغ٠ فٛا٤ أنإ ػيو وت حسؾب أّ  

ٚ أٚ صىسسىت ؿؽاعٝسس١ أ ٓيٝسس١ أ سسؾا٤ عكسسٛع اق يسساع١ٜ َسسل مسسؾناو  ٠ أّ وت وت َعاٖسسغ

 ٚ غرل ػيو.أ ١ٚ ص ض يك١ُٝ ايعًُأٚ ؽفل أٚ  قعرل يًيَا٥ل أٚ ىٓاع١ٝ أااؽ١ٜ 

ٚػيسسو )اي نسسهٝو ثسسِ اي خسسً ٚاييخسس ( ٖسسٛ ٚا سسب َؾانسسـ ايغؽافسساو     

 ، ٚنٌ َٔ اَهٓ٘ بٛ ٘ٺ ػيو.ٚانتعاؽ١ٍ انتق ك١ً، ٚارتدلا٤ ا٫ن ا٤

 ز٣ االعتجٓا٤ َٔ ايكٛاعز ايعا١َايؾو ي

ٚ اينسؾعٞ، فهًُسا   أىسٌ ايعساّ ايعك٥٬سٞ    اينو وت نٌ َا صاي  ا٭ ٶ

ؽاع مضً َا ارتؾٚج عٓٗسا باععسا٤    ٚ مؾع١ٝ نؼيو فأناْ  قاعغ٠ عك١ٝ٥٬ عا١َ 

ْ٘ ظتب اينو ٚاي خسً ٚاي خكٝسل ٚػيسو وت َسٛاطٔ ايؾٜيس١      إٚ ٛع اف ثٓا٤ شلا، ف

  غرلٖا ف ٝ٘   يٌٝ.هتا ٫ ؽٜب فٝ٘، أَا وت

رِْض َ َِػبباً فُسسث٬ّ: ايكاعسسغ٠ ايعاَسس١ ٖسسٞ:  
َ
ببا ِِف األ  (3)َخوَببَ  هَُؾببى يذ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .7 س 6( فٛؽ٠ ايعًل: 1)

 .53( فٛؽ٠ ايؼاؽٜاو: 2)

 .29( فٛؽ٠ اييكؾ٠: 3)



  افشك افساذج وادعؼد ادتشابك

ٚ ا٫ؽ  هلل ٚنتسسسٔ عُؾٖسسسا(1)      ِٗايٓسسسال َقسسسًىٕٛ عًسسس٢ اَسسسٛاشلِ ٚاْ قسسس(ٚ

 ٚ ًُْنٚحكسٛقِٗ(  َْن َوََل ُتْظوَ ًُ ٌِ إِْحَصاًٍا(2) ََٚل َتْظوِ يْ اِِلَ َْ
ْ ْى (3) َٚوبِال ُِ ْمُر

َ
أ

ىْ ُشْرَ  ُّ ََ ََافُِصبْنَ (4) ٚى ةَيْ َخ ًُ ْ ََبافَِس ال ََََ َُبَْن (5) َٚوِِف َذلِبَك فَوْ ْؤِي ًُ ْ با ال ًَ إِنذ
َْةٌ  ُمُر ةِاهَْػببْدِل َواإِلْحَصببانِ (6) ٚإِْخبب

ْ
ٟ صسسؾٚج ٚشتاي سس١ شلسسؼٙ  فسس (7)إِنذ اَّللذ يَببأ

  ٚاينسسو وت ايعًسس١ ٚايياعسس ،ٕ ٜٛا سس٘ بانتىاييسس١ بايسسغيٌٝأمسسياٖٗا ٫بسسغ أايكٛاعسسغ ٚ

 ٫ ف٬. ٕ نإ َكٓعا فٗٛ ٚإيؼيو ٚاي خً عٔ ايقيب ف

 ايؾو ايغاسز ٚاملعكز املتؾابو

أصسؾ٣ ٜكسذلٕ بايٌتٹٓٻس١ أٟ     ساؽ٠  ، اينو  اؽ٠ ٜهٕٛ مهّا فاػ ّا عاعّٜا نُا إٔ

بقسس٤ٛ ايٌتسسٔ بسسايىؾف اٯصسسؾ اذتاَسسٌ يًُيسسغأ أٚ يً هسسؾ٠ انتنسسهو فٝٗسسا أٚ اذتاَسسٌ     

ا ٗاَسس٘ وت ْٛاٜسساٙ، ٚعٓغ٥سسؼ ٜهسسٕٛ اينسسو يًُٛقسس  انتٓسساَقه فٝسس٘، فٝهسسٕٛ َكؾْٚسسّا ب

 أصىؾ ٜٚهٕٛ ؽفع٘ ٚ ؿاي ٘ أىعب.

١َّ ٚع٤ٛ ايعٔ -1  ايؾو املكرتٕ بايِع

ٕ اينسسو قسسغ ٜٓيعسس  عسسٔ اي ُٗسس١ ٚفسس٤ٛ ايٌتسسٔ بسسانت هؾ أٚ ايكا٥سسغ ٚانتيً سسغ أٚ  

ْ٘  ػا طؾش َ هؾ َسٔ انت هسؾٜٔ فهسؾ٠ افسذلا ٝخ١ٝ     إف ايَٟٓٗٛ أٚ قغ ٜكذلٕ بؼيو;

أٚ طسؾش ؽفسٍٛ َسٔ ايؾفسٌ عكٝسغ٠ّ َسا )ن  اٖس١         ،افسض َعساؽ   وت زت ُل ؽانغ ؽ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .279ٌ 5ج :ايهاوت (1)

 .279( فٛؽ٠ اييكؾ٠: 2)
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     افؼقؿة ادعرؾقة فؾشك

  ٚ ْس٘ ٜ غسؼ٣   أعياع٠ ا٭ىٓاّ ٚبى٬ْٗا( فإػا اقذلٕ اينو وت فهؾ ٘; بق٤ٛ ايٌتسٔ بس٘ 

ْٗسا ٖسٞ ايسيت    أْ٘ َغفٛل أٚ عٌُٝ دتٗاو صاؽ ١ٝ ٚأَٔ ف او َٛا٥غ ا٭عغا٤ أٚ 

ايٓٛاٜسا وت  ْ٘ يسٝك فسًِٝ    طؾٚحاو، أٚ ح ٢ يٛ  ؾ٣ ا ٗاَ٘ ب غؼٜ٘ با٭فهاؽ ٚا٭

ْ٘ ٜق ٗغف َٓٗا ايٛىٍٛ  ؾت َآؽب أصؾ٣  طؾش ٖؼٙ ا٭فهاؽ ٚايكِٝ ٚانتياع٨ بٌ 

ِٸ ابس ٬       أٚ ْٗا حًكاو وت فًق١ً شتىىت شلا ي٬ف خٛاػ ع٢ً عكسٍٛ ايٓسال َٚسٔ ثس

 ٕ اي هسسؾ٠ ح٦ٓٝسسؼٺ فسس ٛا ٘  سسغاؽّا زلٝهسسّا َسسٔ اييسسغٸ   أ، فسس٬ مسسو  َسسث٬ّ ثسسؾٚا ِٗ

ٕ انتنسؾنؽت مل  أص١ ىاصي١، ٚيسؼيو صتسغ   ٚف ي ٢ً ؿتعاؽ١ٍ مغٜغ٠ ىاؽ ٚاٱْهاؽ

ِْٗ مس عٛا ػيسو بقس٬ش اي ُٗس١ ٚ ثساؽ٠       ٜه  ٛا باي نهٝو ؿتا  ا٤ ب٘ ؽفٌ اهلل بٌ 

ببْ رَ نسسٛأَ فسس٤ٛ ايٌتسسٔ  ُؾببُى الّصِ ًَ ِي َغوذ ُُ هََمتِببْيُُؽُى اَّلذ ن (1) ٚإٍِذبب
َ
يُرِيببُد أ

ُمُرونَ 
ْ
باَذا حَبأ ًَ رِْضُؾى بِِصبْ رِهِ َػ

َ
ٌْ أ َُبْنٌ (2) ُُيْرَِجُؾى ّيِ ْ ْذ ْا ُيَػوذبٌى  ُ (3 )َوََبال

ٚ ِصَاًل
َ
ًََْل َغوََُِْ ةُْؾَرةً َوأ ا فَِِهَ ُت َّ ََ اْلَخَََت هِ وذ

َ
َشاِطُْي اأْل

َ
ْا أ ُ  .(4)َوََال

 ايؾو املصشٛب باشبٛف -2

ٜهسسٕٛ مسسهّا َيسسخٛبّا ةسسٛف، ٚػيسسو ٖسسٛ َسسا عتسسغ       قسسغٕ اينسسو أنُسسا 

إ اي غسسٝرل  سسؼؽّٜا أٚ عًسس٢ َسسغٜاو يًهسسثرلٜٔ عٓسسغ َٛا ٗسس١ )اي غسسٝرل( صاىسس١  ػا نسس 

ٕ اٱْقسسإ بىيعسس٘ غتسساف َسسٔ اجملٗسسٍٛ، ٚاي غسسٝرل فسسٛا٤ٶ أنسسإ وت ايسسغٜٔ إٚافسسع١; فسس

أّ  فسابك١، ُاعس١  بغ٬ّٜ دتَؾ ع١ٝ أٚ ْكاب١ أٚ حـب   ؾتٚانتع كغ أّ نإ وت ا٫ْ ُا٤ 

 صؾ٣.أنإ وت فتىت اذتٝا٠ ارتاى١ أٚ ايعا١َ، ٜق يىٔ عاع٠ اجملٍٗٛ بغؽ ١ أٚ 

ثرل َٔ ايٓال ٜعاؽ  اي غٝرل ٫ جملؾع اينو وت  غٚا٥ٝ ٘ بسٌ ٚيًضسٛف   ٚايه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .49ٚفٛؽ٠ اينعؾا٤:  / 71فٛؽ٠ ط٘:  (1)

 .35فٛؽ٠ اينعؾا٤:  (2)

 .14فٛؽ٠ ايغصإ:  (3)

 .5فٛؽ٠ اي ؾقإ:  (4)



  افشك ادستبطن فؾؼؾق وآضطراب -3

ٕ )انتس يٛف( ٚ)ايسغاؽج( َٚسا اع سغْا     أأَّٜا هتا قغ ٜ  ٞ ب٘، َٚسٓىكِٗ وت ػيسو ٖسٛ    

 ٍ ًتسساٖؾ  ٚػيسسو ٭ْسس٘ ،عًٝسس٘  فتسسا ٖسسٛ فتسسىت ٚاٍسسذ بسسٝٸٔ ا٭بعسساع َعسسؾٚف غسسرل زتٗسسٛ

َعؾٚفس١ ٚأٍسؾاؽٙ أَٜسّا     ف ٛا٥سغٙ ٚايثُساؽ  انتٓسافل  ٚا٭ٍؾاؽ نُا ٖٛ ًتاٖؾ انتقا٨ٚ 

ْ٘ غؾٜب زتٗسٍٛ ٫ٚ  إ ٓاٖا ٚ عاٜنٓا َعٗا فٓؽت ط١ًٜٛ، أَا اي غٝرل فَعؾٚف١ ٚقغ أيٹ

ْعًِ ايهثرل َٔ أبعاعٙ ٚص اٜاٙ ٚ ٛاْي٘ ٚؿٚاٜاٙ فًعً٘ ٜق يىٔ أصىاؽّا غرل َ ٛقعس١  

 أٚ أٍؾاؽّا أندل هتا أي ٓاٙ، ٚيؼيو ٜعاؽ  نثرل َٔ ايٓال اي غٝرل ٫ جملؾع اينسو وت 

ا٭عيسس١ ٚاذتخسسج ٚايسسدلاٖؽت ايعًُٝسس١ ايغاعٝسس١ يً غسسٝرل بسسٌ ي سسغصٌ عٓيسسؾ كصسسؾ ٖٚسسٛ  

   ارتٛف ادتٹيٹًٓٞ وت ايٓ ك اٱْقا١ْٝ.

 ايؾو املغتبطٔ يًكًل ٚاالضطضاب -3

ؽ ٚاينسسو قسسغ ٜ سسـأَ َسسل ايكًسسل ٚا٫ٍسسىؾاب أَٜسسّا، ٚػيسسو فُٝسسا  ػا اسسؼٸ  

ٕ َٔ ٜؾٜغ  غسٝرل  أ: صتغ اينو وت ايٓ ك ٚنإ ايكؾاؽ َيرلّٜا ٚا٭َؾ حّٜٝٛا، فُث٬ّ

ْ٘ ٜعٝه حاي١ّ َٔ ايكًل ايٓ قٞ ٚا٫ٍسىؾاب اي هسؾٟ ٚانتعسؾوت، بسٌ ح س٢      إعٜٓ٘ ف

َٔ ٜ ٓهؾ وت َكاطع١ كتاع ٘ أٚ حـب٘ أٚ عنسرل ٘ أٚ أَ ٸس٘ أٚ ح س٢ وت ٖخسؾاِْٗ أٚ     

 ْ٘ ٜعٝه فذل٠ َٔ اينو ٚا٫ٍىؾاب ٚايكًل ٚارتٛف أَّٜا.إا٫ب عاع عِٓٗ ف

اينسان١ً ايٓ قس١ٝ   ؾع  ؾت كصسؾ عًس٢ حقسب اصس ٬ف     ٚنٌ ػيو غت ً  َٔ ف

: َسسغ٣ قسس٠ٛ ْ قسس٘ أٚ ٖنامسس ٗا َٚسسغ٣  ؾأ سس٘ ٚمسسخاع ٘ أٚ  يٓسس٘    يسسغ٣ ا٭فسسؾاع

ٚصٛف٘، ٚأَّٜا ع٢ً حقب عؽ س١ صىسٛؽ٠ انتٛقس  ايسؼٟ ٜٛا ٗس٘ ٚعًس٢ حقسب        

 ست ٬ُو انتضاطؾ ٚا٭ٍؾاؽ اييت قغ اٍٛ بياي٘ ٚ  ياؽ  وت  ٓياو عكً٘ ْٚ ق٘.

 ا٭َث١ً ٚاينٛاٖغ:ٚيَٓؾب يؼيو بعض 

ّٟ  صفض ايتػٝري َٔ ايٓعاّ االعتبزارٟ إىل ايؾٛص

ٞ      إفسس (1  ؾت  َسسث٬ّ ٕ ايهسسثرل َسسٔ ايٓسسال ٜسسؾفض اي خسسٍٛ َسسٔ ايٌٓتسساّ انتًهسس

ا٫ف ناؽ١ٜ اٱف١َٝ٬ أٚ  ؾت ايغقتكؾاط١ٝ ايعيؾ١ٜ، ٫ جملؾع  نهٝه٘ وت فٛا٥غٖا أٚ 



     افؼقؿة ادعرؾقة فؾشك

ٔ ا٭ٌْتُس١ بسٌ ٚأَٜسّا:    ا٭عي١ انتقٛق١ عًٝٗسا يسغ٣ انت اٍس١ً بسؽت ٖسؼٜٔ ايٓسٛعؽت َس       

حبًٖٛا َٚؾٸٖا، ع٢ً ايعهك ـتاَّا َسٔ  انت يٛف١ يغٜ٘ رتٛف٘ َٔ اجملٍٗٛ ُٚأْق٘ حبٝا ٘ 

ٛٸ ْ٘ )غتساف( َٓس٘ ٜٚكًسل َٜٚسىؾب     إٍ ايهيرل باااٙ ايٌٓتاّ ايغقتكؾاطٞ فع١ًُٝ اي خ

ْ٘ ٜؾ٣ وت اف ُؾاؽ ايٍٛسل انتس يٛف، عٹعس١ّ ٚفسهّْٛا     أجملؾع اي  هرل ادتاع فٝ٘; ػيو 

 كؾاؽّا بُٝٓسسا ٜسسؾ٣، يسسغ٣ ايسس  هرل وت اي غسسٝرل، اٍسسىؾابّا عٓٝ سسّا وت ْ قسس٘ ٚقًكسسّا   ٚافسس

عُٝكّا وت فهسؾٙ ٚعكًس٘، يسؼيو ٜسؾ اذ ايٛاقسل بهسٌ ك٫َس٘ َٚؾاؽا س٘ عًس٢ اجملٗسٍٛ           

 َٚ ا آ ٘ ؽغِ نٌ اح ُا٫و رؾا ٘.

 َعاصض١ إيػا٤ ازبٛاط ٚازبٓغ١ٝ

يغسسا٤ ادتسسٛاؿاو ٚايهسسثرل َسسٔ ايٓسسال عٓسسغَا  ىسسؾش عًٝسس٘ فهسسؾ٠ ٍسسؾٚؽ٠    (2

 سأٚ مسغ ٗا    سْ٘ ٜياب بايؾعب ف هٕٛ َعاؽٍس ٘   إٚادتٓق١ٝ ٚاذتغٚع ٚادتغؾاف١ٝ، ف

يس٘   ا َسذ قسغ  نثرلّا َا ٜهسٕٛ  وت فٛا٥غٖا أٚ أٍؾاؽٖا  ػ  سأٚ جملؾع اينو   س٫ يًنو  

يهٓسس٘ َسسل ػيسسو ٜعسسٝه ايكًسسل   ،ٍسسؾاؽ يٝقسس   ٫ ُٖٚٝسس١ٕ ا٭أبايدلٖسسإ اي ٛا٥سسغ ٚ

  غٝرل ايهيرل.ٚارتٛف انتّٖٛٛ َٔ ٖؼا اي

 ايتشفغ ع٢ً ايتػٝري يف ْعِ اسبٛط٠ ٚازباَع١

ٚنؼيو عٓغَا  غعٛ ق١ً َٔ ايعًُسا٤ ٚاذتهُسا٤ ٚانت هسؾٜٔ، ادتاَعس١َ أٚ      (3

اذتٛؿ٠َ أٚ ا٭حـابٳ ٚاي ٌٓتُٝاو  ؾت اع ُاع َيغأ مٛؽ٣ ايكٝساعاو ٚايقسرل قسغَّا وت    

ل َسٔ طس٬ب أٚ   ٕ انتٛق  ايىيٝعٞ ٭غًسب ايٓسا  إطؾٜل اي غاٍٚ ايقًُٞ يًقًى١ ف

َا اي غٝرل فٗٛ ٜقس يىٔ اجملٗسٍٛ   أِْٗ ٜؾٕٚ انت يٛف َ ْٛفّا  غرلِٖ ٖٛ ايؾفض;  ػ 

ايكًل ٚايٌتٹ١ٓ ٚاي ١ُٗ يغعا٠ اي غٝرل: َٔ ِٖ  ٚنتاػا  ٚيعٌ شلسِ َىساَل    ٜ٘ٚياحي

 ػا ١ٝ  أٚ اؽ ياطاو أ ٓي١ٝ  أٚ غرل ػيو.

ٛف أٚ قًل ْ٘ مو َل ص ٕ ايؾٜب ٜـٜغ ع٢ً اينو بأٖٚؼٙ اذتكٝك١، ٖٚٞ 
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ٕ َٜعٗا ععسا٠ اٱىس٬ش ٚاي غسٝرل َسغٸ ايٌٓتسؾ عٓسغ       أٚاٍىؾاب ٚ ١ُٗ ًٚت١ٓ، ظتب 

ْٗسِ ٫ ٜٛا ٗسٕٛ   أَٛا ١ٗ أَٛاج اي نهٝو َٔ مؾا٥ذ شت ً ١ َٔ ايٓال، فٝعؾفٛا 

َنه١ً ٚاحغ٠ ٖٞ اينسو ٚاي نسهٝو، ٚيسٛ نسإ ا٭َسؾ نسؼيو يهسإ َسٔ ايقسٌٗ          

ينو ٚاي نهٝو َٔ  ١ٗ ٚارتٛف ِْٗ ٜٛا ٕٗٛ َنهً ؽت: ا ْقيّٝا َعادت ٗا، بٌ 

ْس٘ ٜ ٛقس  عًس٢    إٚعس٬ج ايثاْٝس١ أىسعب يسؼيو ف     ،١ٓ َٔ  ١ٗ أصسؾ٣ ٚايكًل ٚايٌت 

 طؾم أنثؾ  ىٛؽّا ٚأفايٝب أنثؾ حه١ُ ٚبيرل٠.

٫ٚ فسسؾم وت ػيسسو )أٟ ثٓا٥ٝسس١ اينسسو َسسل ارتسسٛف ٚايكًسسل( بسسؽت اي غسسٝرل ضتسسٛ   

ٕ انتنسههؽت وت  أّ ٖسٛ  ٕ ايه٬إا٭حقٔ ا٭فًِ ٚبؽت اي غٝرل ضتٛ ا٭فٛأ ا٭فغش، ف

اي غٝرل )اٱظتابٞ أٚ ايقًا( قغ ٜقس يىٔ  نسهُٝهِٗ ارتسٛفٳ ٚايكًسلٳ ٚا٫ٍسىؾابٳ      

ْٗا  ػ ناْ  وت َٛا ١ٗ اي غسٝرل ايقسًِٝ ايسٛاقعٞ ناْس      أٚايٌتٹٓٻ١َ ٚاي ١َُٗ، ٫ٚ ؽٜب 

 ٚ ْٗسسا  ػا ناْسس  وت قيسساٍ اي غسسٝرل ايقسسًا انتٓخسسؾف ناْسس  ٖسسٞ       أصاط٦سس١ صىسسؾ٠، 

 ٠ أَّٜا.اييخٝذ بٌ ايَؾٚؽ

 اإلعالّ ضّزاعرتاتٝذ١ٝ االعتذاب١ ايؾضط١ٝ ايغًب١ٝ 

َعاعيسس١  ٕ ايغسسؾب، حٝسس  عسسؾف َ هسسؾٚٙ ا٫فسسذلا ٝخٕٝٛ عُسسلٳ أٚيسسؼيو صتسسغ 

 اينو ٚايؾٜب، صتغِٖ ٫ ٜٛا ٕٗٛ اٱفس٬ّ ٚايكسؾكٕ ٚايؾفسٍٛ ٚأٖسٌ اييٝس       

ٕ إْٗسِ وت ٖسسؼا اذتكسٌ صافسسؾٕٚ فسس  أبقس٬ش اي نسسهٝو فكسىت ٭ْٗسسِ ٜعؾفسٕٛ َقسسيكّا    

فسس٬ّ أقسس٣ٛ حخسس١ّ ٚأفسسىل بؾٖاْسسّا ٚأقسسؾب ٚ سسغاّْا َسسٔ انتقسسٝخ١ٝ ٚايٝٗٛعٜسس١       اٱ

ِْٗ  ؾت  سٛاؽ ػيسو ٜقس ثُؾٕٚ افس ثُاؽاو نسدل٣       ٚاييٛػ١ٜ ٚاٱذتاع ٚغرلٖا، بٌ 

١ُٗ وت ْ ٛل مياب ادتاَعساو ٚايٓضيس١   وت  ثاؽ٠ نٛأَ ارتٛف ٚايكًل ٚايٌت١ٓ ٚاي ټ

 بٌ ٚايٓال عا١َ ٍغ اٱف٬ّ ٚانتقًُؽت.

َٹس      َٚٔ أبؾؿ ٌٴ اينٛاٖغ ع٢ً ػيسو ىسٓاع ِٗ يسغاعه ٚايٓيسؾ٠ ٚ ايىاييسإ   ٔ قيس
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ٚايكاعسغ٠ َٚسٔ قيًسٗا ايٖٛابٝس١ ٚايسيت   عٗسسغ، ب ضىسٝىت بعٝسغ افسذلا ٝخٞ َسٔ ا٭عسسغا٤          

ٚبعًِ أٚ  ٌٗ َٔ ٖ٪٤٫ ايعُس٤٬ َٚسٔ ٜسغٚؽ وت فًهٗسِ َسٔ اييقسىا٤، بإظتساع  سؾابىت         

ؽٖسساب ٚبسسؽت اٱفسس٬ّ   سسؼؽٟ، عسسدل َعاعيسس١ ا٫فسس خاب١ اينسسؾط١ٝ، بسسؽت انتقسسًِ ٚاٱ   

ٚاي ٛحه، ٚيٝق  أف٬ّ حؾم ايٓال أحٝا٤ أٚ ق ًسِٗ بىسؾم ٖٛيٝٛٚعٜس١ بنسع١ عًس٢      

 ٠ ب ع٢ً ا٭ىٛاو.أٜغٟ ايغٚاعه  ٫ فتاػج َ٪نت١  عًٔ عٔ ٖؼٙ اذتكٝك١ انتؾٸ

ٛٸ  او َٔ ايكًل ٚارتٛف ٚا٫ٍسىؾاب  ٚاي ًق ١ ٚؽا٤ ػيو نً٘ ٖٛ  ظتاع ـت

َياع٨ ٚقِٝ اٱف٬ّ احملُغٟ ايعًٟٛ اذتقسٝ   يغ٣ ايٓال وت أؽ ا٤ ايعامل ٫ َٔ 

 انتٗغٟٚ فكىت بٌ َٔ نٌ م٤ٞ قت ٸ  ؾت اٱف٬ّ بي١ً.

ٖٚسسؼا َسسا ٜ سس ذ يٓسسا ا٭بسسٛاب عًسس٢ فسسع ٗا يٍٛسسل ا٫فسسذلا ٝخٝاو ايٓا عسس١    

ٚاذتًٍٛ ايق١ًُٝ ايٓا خ١ اييت   ه ٌ ؿتعادت١ ًتاٖؾ٠ اي نسهٝو ٚ  يسغٟ ٭َسٛاج    

كصؾ: اي نهٝو وت اي كًٝسغ أٚ ارتُسك أٚ وت   اينو اييت  عي  باجمل ُل بؽت حؽت ٚ

 ايعًُا٤ ٚارتىيا٤ أٚ ح ٢ اي نهٝو وت ٚ ٛع اهلل  عاؾت!

 فٛاصم ايضٜب عٔ ايؾو َٔ ايبصا٥ض:

 ٕ ايؾٜب ٜؾاعف اينو ف قؾٙ ب٘، يهٔ اييخٝذأايًغٜٛؽت يكغ  ِٖٛ بعض 

اْٞ ْس٘ ٜقس يىٔ َعس   أوت ٖٛ إٔ ايؾٜب ٜغساٜؾ اينسو    س  ٚنُا ٌٜتٗؾ باي غبؾ فُٝا ٢ََ س

ِإَوٍذا هَِِف :أصؾ٣ ػاو ع٫٫و أعُل، ٚػيو ٖٛ ًتاٖؾ اٯ١ٜ اينؾٜ ١  ػ عدلو بس
ََا إََِلُِْ ُمرِيٍب  ا حَْدُغَْن ًذ  ْ٘ يٝك مهّا فكىت بٌ ٖٛ َؾٜب أَّٜا.أ ػ ًتاٖؾٖا  َشّكٍ ّمِ

ٚفك٘ ايًغ١ ٖٛ َا ٜكٛعْا  ؾت ػيو أَّٜا فًكغ فقسؾ ايًغٜٛسٕٛ ايؾٜسب بانتعساْٞ     

 اي اي١ٝ:

 ْ٘ مو َع٘ صٛف.  س2   ٜب: اي ١ُٗ ٚايٌت١ٓ.ايؾ س1

 ْ٘ قًل ايٓ ك ٚاٍىؾابٗا.  س3
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ْٗسسا   يسسذ عسسٔ  ٛاْسسب َسسٔ ص اٜسسا ايسسٓ ك   إف ،ٙ انتعسساْٞ عقٝكسس١  سسغاّ ٖٚسسؼ

 ٚقغ فيًٓا ايه٬ّ عٓٗا قيٌ قًٌٝ.اٱْقا١ْٝ َٚىاٜٚٗا، 

 فٛاصم ايؾو ٚازبٌَٗٔ ايبصا٥ض: 

٫و عقٝكس١ ٚقٛاعسغ َ ٓٛعس١     ٕ اْ كا٤ انت ؾعاو وت ايكؾكٕ ايهؾِٜ غتَل نتعاع

  ٛؿ  بؽت قٛاعغ عًِ ايٓ ك ٚعًِ ا٫  ُا  َٚعاع٫و عامل ايغٝب ٚانتٝ افٝـٜكٝا 

ٚعقا٥ل فك٘ ايًغ١ ٚغرلٖا، َٚٔ ػيو اْ كا٤ َ سؾع٠ )اينسو( وت ٖسؼٙ اٯٜس١ ايهؾقتس١      

ٚفًق١ً َٔ اٯٜاو ا٭صؾ٠، ع٢ً ايعهك َٔ كٜاو أصؾ٣ اف عًُ  فٝٗسا َ سؾع٠   

  أٚ مي٘ ػيو.ادتٌٗ أٚ ادتاًٖؽت

 ِ ََا  :فكغ قاٍ  عاؾت ْاق٬ّ عٔ يقإ ايه اؽ قسٛشل ا حَْدُغَْن ًذ ِإَوٍذا هَِِف َشّكٍ ِم
٘       ٚ)فًُاػا مل ٜكٌ َسث٬ّ:   إََِلُِْ ُمرِيٍب  ٚ ْسا  )أٚ   (ْٓسا ي سٞ  ٗسٌ هتسا  سغعْٛٓا  يٝس

 ؾت فسٛاؽم   س  فُٝسا ٜعسٛع   س  ٕ ايقسيب ٜعسٛع  قسغ ٜكساٍ:     ( ساًٖٕٛ ؿتسا  سغعْٛٓا  يٝس٘     

 نو عٔ ادتٌٗ:اي

ٕ ادتٗسٌ ٖسٛ عسغّ ايعًسِ بادتساَل أٚ بارتيٛىسٝاو، أٚ عسسغّ  عؽاى       إفس  سس 1

ٕ اينسسو  َسسا اينسسو فًسسٝك ٖسسٛ عسسغّ اٱعؽاى احملسسض بسسٌ      أايهًسسٞ أٚ ادتـ٥سسٞ،  

ا٫ْهاؽ أَّٜا ف ٞ َكاّ احملا ٸ١ ٚادتغٍ َث٬ّ عٓغَا ٜقٛم أحسغ ايىسؾفؽت    (1)ٜق يىٔ

٦ؼٺ اْ  ماى وت ىسخ١ ٖسؼٙ ايٌٓتؾٜس١    حخ١ ٫ ٜك٣ٛ اٯصؾ ع٢ً ؽعٖا فاْ٘ ٜكٍٛ حٝٓ

 أٚ ايغيٌٝ ٫ٚ ٜكٍٛ اْ   اٌٖ.

أَسا اينسو فه ْٸس٘ ٜ َسُٔ      ،ٚادتٌٗ زتسؾع حايس١ َسٔ اي٬اعؽٜس١ ٚايقسًي١ٝ      س  2

 ْٛعّا َٔ اٱظتاب أٟ اييٓا٤ ع٢ً  قاٟٚ ن٬ ايىؾفؽت.

ٕ اينساى ن ْس٘ أعُسٌ ا  ٗساعٙ أٚ     إٚاينو َؾح١ً َ كغ١َ عٔ ادتٌٗ، ف س  3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 َىًكّا أٚ وت ادت١ًُ، أٚ ٖؼا أحغ اط٬قٝ٘ بٌ ٖٛ انتٓيؾف َٓ٘. (1)
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ـعُ٘ أٚ حكٝك١ّ، فًِ عتؾؿ ىخ١ نس٬ّ ايىسؾف اٯصسؾ أٚ ىسخ١     اف  ؾغ ٚفع٘، ب

 َا ادتاٌٖ فٗٛ  اٌٖ فخقب.أأٚ ؽأٟ أٚ َع كغ أٚ ٌْتؾ١ٜ،  فهؾ٠ٺ

ٚاينو عت اج  ؾت فيب َٚثرل، عهك ادتٌٗ ايسؼٟ  ه ٝس٘ عسغّ ٚ سٛع      س  4

 ع١ً ايعًِ أٚ انتعؾف١.

ا٤(، ع ايؼٖٔ بؽت أَؾٜٔ ع٢ً حغ فٛ) ؾعٸ :ْ٘ ب ٚ عؾٜ  بعَِٗ اينو  س  5

ادتٗسٌ فُخسؾع    أَا ،ٕ اينو قا٥ِ بؾنٓؽت َ َاعٜٔ أٚ َ ٓاقَؽت أٚ َ ُاثًؽتأٜ ٝغ 

 عغّ ايعًِ بىؾف ٚاحغ.

ل  ٛفٻس ْ٘ قغ ٜٴأٚ ،ُْٗا هتا  ػا ا  ُعا افذلقا ٚ ػا افذلقا ا  ُعا ْعِ قغ ٜكاٍ ب

 .ف  ٌَ ،وت اف عُاٍ أحغُٖا َهإ اٯصؾ

 م َي  ع٢ً أحغُٖا ف غبؾ.ٕ يًنو  ط٬قؽت، َٚا ػنؾ َٔ اي ؾٚأٚا٭ًتٗؾ 

ِإَوٍذا هَِِف َشبّكٍ ٕ ايه اؽ ناْٛا مانؽت بايؾفٌ  ػ ناْٛا َٗاكتؽت أٚايٌتاٖؾ 
ََا إََِلُِْ ُمرِيٍب  ا حَْدُغَْن ًذ ٕ اينسو ٜٛىس    أٚيسؼا صتسغ    ;ٍافٛا ايؾٜب أَٜساّ أيؼا  ِم

ْس  ي سٞ  ٗسٌ َسٔ أَسؾى َؾٜسب،        فس٬ ٜكساٍ    ،ْ٘ َؾٜب عٕٚ ادتٌٗ بايؾٜب أٟ ب

زتسسؾع  سساًٖؽت بسس َؾ ايسسغع٠ٛ   س    بسسـعُِٗ س    ْٗسسِ نسساْٛا َٓهسسؾٜٔ ٚمل ٜهْٛسسٛا أنُسسا 

ْٗسِ عؽفسٛا ا٭عيس١ ٚاينسٛاٖغ َٚسل ػيسو مسهٛا وت        أٚىخ ٗا، ٚن ِْٗ ٜكيغٕٚ 

ٚ ؾععو  ػٖاِْٗ بؽت نْٛٗا عٔ فسخؾ َسث٬ّ أٚ عسٔ نٗاْس١ أٚ       عع٠ٛ ا٭ْيٝا٤

 غرل ػيو. نْٛٗا معؾّا أٚ حكّا أٚ

ينو أَؾ ٖاّ  غّا وت  نسضًٝ حايس١ ا٭َس١ أٚ    َٚعؾف١ اي اؽم بؽت ادتٌٗ ٚا

ادتُاعسس١ أٚ اي سسؾع، أ٫ّٚ، ثسسِ وت عًُٝسس١ اص ٝسساؽ ايٓٛعٝسس١ ايٓا عسس١ نتعادتسس١  ًسسو         

 ايٌتاٖؾ٠، ثاّْٝا.
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ٌْ َؼبتْوُِؾْى ََبِْْم قاٍ اهلل ايعٌتِٝ وت ن اب٘ ايهؾِٜ:  ٌَ ِي ِي  اَّلذ
ُ
حُِؾْى َنَتأ

ْ
لَْى يَأ
َ
أ

وٍ  ٍَ ََباِت  ٍٍُْو َو ِ ْى ةِاْْلَّي ُّ ْى رُُشبوُ ُّ ُ َجباَءتْ  اَّللذ
ْى إَِلذ ُّ ًُ ٌْ َبْػِدِِْى ََل َيْػوَ ٌَ ِي ِي َْو َواَّلذ ًُ َُ َو

با  ًذ رِْشبوُْخْى ةِبُِ ِإَوٍذبا هَبِِف َشبّكٍ ِم
ُ
با أ ًَ ِ ْا إٍِذا َؽَفْرٍَا ة

ُ ِّْى َوََال َْاِِ فْ
َ
ْى ِِف أ ُّ يِْدَي

َ
فََروُّوا أ

ََا إََِلُِْ ُمرِ    .(1)يٍب حَْدُغَْن

 أعباب ايؾو ٚعٛاًَ٘

ٕ أظتسسب عًٝٓسسا وت  طسساؽ اييخسسٛ  انتعؾفٝسس١ عسسٔ ًتسساٖؾ٠ اينسسو ٚاي نسسهٝو،  

ْغؽل بٛاع  اينسو ٚعًًس٘ يٓه نس  أ٫ّٚ فسيٌ ايعس٬ج ٚاذتًسٍٛ ايٓا عس١ شلسؼٙ         

َسٔ   ايٌتاٖؾ٠ بن ٢ أْٛاعٗا صاى١ اينسو غسرل انتٓٗخسٞ، ٚيٓه نس  ثاْٝسّا: ايَساؽٸ      

ٕ َعؾفس١ ا٭فسياب نسثرلّا َسا  هسٕٛ ايىؾٜسل ايقسًِٝ        إأْٛا  اينو أٚ ايٓافل َٓٗا; ف

يَسُإ فسس١َ٬ اي كٝسسِٝ ٚ هسسٕٛ ٖسسٞ ايسسيت  كسسٛع  ؾت ان نسساف َسسغ٣ ىسسخ١ ايٓ سسا٥ج  

 ٚايثُاؽ ٚاٯثاؽ، أٚ ايعهك َٔ ػيو.

 : ايٓعض٠ ايغاسد١ يًشكا٥ل املعكز٠ٶأٚال

اي قسسسىٝذ أٚ ايٌٓتسسسؾ٠ ايقسسسىخ١ٝ  ؾت اذتكسسسا٥ل ػاو ا٭فسسسىذ   

أٚ ا٭عُسسام انت عسسغع٠ أٚ انت ٓٛعسس١ أٚ ح سس٢ ػاو ايعُسسل ايهسسيرل، ٚنسسؼيو  انت غاصًسس١ 

ايٌٓتسسؾ٠ ايقسساػ ١  ؾت اذتكسسا٥ل ايسسيت   ُٝسسـ باي نسسابو ايعًُسسٞ ٚانتعسسؾوت أٚ اذتكٝكسسٞ    

ٚادتٖٛؾٟ َل فًق١ً َٔ اذتكا٥ل ا٭صؾ٣ اييت    اعٌ ؿتخًُسٗا ي هسٕٛ ستيسًٓ ٗا    
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     افؼقؿة ادعرؾقة فؾشك

 َغاٜؾ٠ ـتاَّا نتا ٜى ٛ َٓٗا ع٢ً ايقىذ.

َٓافاص يف قٛهلِ عشاد١ ايه ًُ ِِّج ِِ ِإالَّ َبَؾٌض  ِٕ َأُْت  ِإ

ٚػيسسو ٖسسٛ َسسا أمسساؽو  يٝسس٘ اٯٜسس١ ايهؾقتسس١ عٓسسغَا ؽزلسس  اي سسِٖٛ ايقسساػج   

ٕ ٚ س٘ ارتىس  ٜهُسٔ وت ا٫ق يساؽ     أيًه اؽ عٔ حكٝك١ ايؾفٌ، ٚعٓسغَا افس يىٓ    

ع٢ً ايٌٓتؾ  ؾت فىذ ا٭َؾ عٕٚ ايغٌٛ وت أعُاق٘ أٚ ان نساف فسا٥ؾ أبعساعٙ فًكسغ     

ٍُخْى إَِلذ بَشَ اهلل  عاؾت عٔ انتنؾنؽت قسٛشلِ:   حه٢
َ
ْاْ إِْن أ ُ ن بََال

َ
ََبا حُرِيبُدوَن أ

ٌر ّيِثْوُ
ا ََكَن َيْػُتُد آةَآُؤٍَا ًذ وٍَا َع دُّ َُ فهاْ  ٖؼٙ ٖٞ انتنه١ً اييت أٚقع ِٗ وت ايًٖيٵٔك  (1)حَ

ٖٵِ ٖٚسسٞ  ْٗسسِ اق يسسؾٚا عًسس٢  يكسسا٤ ٌْتسسؾ٠ عسسابؾ٠ فسسىخ١ٝ  ؾت ًتسساٖؾ ايؾفسسٌ   أٚايسسٛ

ٛٻأف٬حٌتٛا  ؽو كٜاو ِْٗ بنؾ َثًِٗ فهٝ  ٜهْٕٛٛ ؽف٬ّ ٱي٘ ايها٥ٓاو  ٚقغ ى

ُؽبُن أصؾ٣ ٖؼا اي يٛؽ ايقاػج بعياؽاو أصسؾ٣:  
ْ
بَذا الرذُشبِْل يَأ َِ ْا َيباِل  ُ َوََال

َْاقِ  ْش
َ
ًِِْش ِِف اأْل َػاَم َوَي  .(2)اهطذ

١ّٓ اإلهل١ٝ( ٚنِْٛٗ عبارّا ال صبضر عبٝز ُِ  ايفاصم: )ايـ

ٌُّ  :ٛابٚنإ ادت ب ًُ ٌذ اَّللذ َي ٌُ إَِلذ بََشٌ ّيِثْوُُؾْى َوهَِؾ ْ ْى إِن َّنذ ُّ ْى رُُشوُ ُّ َ ََاهَْج ل
 ِ ٌْ ِغتَاوِه  س  ؼيويهس ٕ ػيسو   ٚ س  ِْٗ ٚ ٕ نساْٛا بنسؾاّ   ٚاييت   ٝغ بس  ،(3)ََعَ َيٌ يََشاء ِي

عُسل  يهٔ انتكٝال وت نِْٛٗ ؽف٬ّ يٝك ٖٛ ٖؼا ايٌتاٖؾ بٌ انتكٝال ٖٛ َعاعي١ أصؾ٣ أ

بهثرل ٖٚٞ اييت  غٝٸؾ َقاؽ َعادت١ َثٌ ٖؼٙ ايٌتٛاٖؾ  ؾت عؽ س١ ٜسؼٌٖ شلسا اٱْقسإ  ػا     

ُٹٓٸ١ اٱشلٝسس١( ايسسيت ٜ خسسٍٛ بٗسسا ايينسسؾ ايعسساعٟ  ؾت     سسغبؾ فٝٗسسا قًسس٬ّٝ، ٚانتعاعيسس١ ٖسسٞ )ايسسس

 ٟ ِ  :َق ٣ٛ ٜ ٛم ارتٝاٍ ايينسؾ ٌْ ِغَتباوِه ٌُّ ََعَ َيٌ يََشباء ِيب ًُ ٌذ اَّللذ َي ٕ   ػ  َوهَِؾ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .10( فٛؽ٠  بؾاِٖٝ: 1)

 .7( فٛؽ٠ اي ؾقإ: 2)

 .11فٛؽ٠  بؾاِٖٝ:  (3)



  افػارق: )افـِؿـّة اإلهلقة( وـوهنم ظبادًا ٓ جمرد ظبقد

١ ٕ قتؼتٻ عًس٢ بعسض عيساعٙ ؿتٓخس١  شلٝس١ ٖٚغٜٸس      أاهلل ايهؾِٜ ادتٛاع ايكاعؽ انتىًل  ػا أؽاع 

 !ع٢ْ َغٜا ٗا إٔ ٜيٌ ح ٢  ؾت أحًٓل ؽبا١ْٝ، فٌٗ يًضٝاٍ َُٗا 

          ٕ انتٓٸسس١ َٓٛطسس١ ؿتنسس١٦ٝ اهلل  عسساؾت ٕ اٯٜسس١ اينسسؾٜ ١ ٚ ٕ ىسسؾح  بسسأٚانتً سس  

ٕ َنس٦ٝ ٘  فتسا  عًكس  باحملسٌ      ق  عي٦ّا بٌ يهٔ َن٦ٝ ٘  ٌ ٚع٬ يٝ س  ٖٚٛ نؼيو س

ِ ايكابٌ، ٚاحملٌ ايكابٌ ٖسٛ   ٚيسٝك )عيٝسغٙ( ٖٚسٞ ْه س١ قؾكْٝس١ عقٝكس١ وت        ِغَتباوِه

اي  ؾٜل بؽت انت ُٝـٜٔ َسٔ ايينسؾ ايٓسا خؽت وت ا٫َ خاْساو اٱشلٝس١ ٚبسؽت غرلٖسِ  ػ        

ي ؾٜل ايثساْٞ  ػ  ٜعيٸؾ  عاؾت عٔ اي ؾٜل ا٭ٍٚ وت ايكؾكٕ ايهؾِٜ غاييّا بايعياع عهك ا

نذ ٜعيٸؾ عِٓٗ غاييّا بايعيٝغ ف٬حٍت اٯٜاو اي اي١ٝ: 
َ
يْبِديُؾْى َوأ

َ
َيْج أ ا ََبدذ ًَ ِ َذلَِك ة

ٍم (1) ٚاَّللذ هَيَْس ةَِظالذٍم ّهِوَْػتَِدِ  َ هَبيَْس ةَِظبالذ نذ اَّللذ
َ
َيْج يَبَداَك َوأ با ََبدذ ًَ ِ َذلَِك ة

ًَِن َصاِِلًا(2) ّٚهِوَْػتَِدِ  ٌْ َغ ٍم  َي با َوَيبا َربُّبَك ةَِظبالذ َّ َشباء َػَػوََْ
َ
ٌْ أ ََْفِصبُِ َوَيب ِ فَو

ٍم ّهِوَْػتَِدِ (3) ّهِوَْػتَِدِ  ٍَا ةَِظالذ
َ
يذ َوَيا أ ُْْل َِلَ ُل اهَْق  .(4)َيا ُيَتدذ

ٌَ اَلذاِس َيٌ يَْشبٚوت َكابٌ ػيو صتغ قٛي٘  عساؾت:   ُُ اةْخَِغباء بَوِي رِي َنْفَصب
ٌَ (5) ٚ َرُؤوٌف ةِاهْػَِتاوِ َمرَْضاِت اَّلّلِ َواَّللُّ  ِيب ِذ ِ ْْيٍ ّيِبٌ َذهُِؾبْى ل

ُؤٍَّبُِئُؾى ِِبَ
َ
َُْن أ

بَرةٌ  ّذ َط ٌَ يُّ ْزَوا
َ
با َوأ َّ ٌَ ػَِ باُر َخباِِلِي َّ نْ

َ
با األ َّ ِ ْخ َْ َذاٌت ََتْبرِي ِيبٌ  ِّْى َج ِ ْْا ِغََد َرّب َق اتذ

ٌْي ةِاهْػَِتاوِ  َِ ٌَ اَّلّلِ َواَّللُّ ةَ َْاٌن ّيِ با (6) َٚورِْض َّ ََ نذ ةَيْ
َ
ْْ أ َْوُّ لَب ٍَْء حَ ًِوَْج ِيٌ ُش َوَيا َغ

ُُ َواَّللُّ َرُؤوُف ةِاهْػَِتاوِ  رُُؽُى اَّللُّ َنْفَص َيًدا ةَػًَِدا َوُيَ ّذِ
َ
ُُ أ ََ  . (7)َوَبيْ
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     افؼقؿة ادعرؾقة فؾشك

 َْمَرُمْن ُُ ةَْن ِغتَاٌو يُّ ا ُشتَْ اٍَ ٌُ َوَِلً ََذ الرذْْحَ ْا اَّتذ ُ َلذ َوَيبا َُتْبَزْوَن إِ (1) َٚوََال
وَُْن  ًَ ََ  َيا ُلَُخْى َتْػ َِ ْخوَ ًُ ْ ِ ال ٌَ (2) إَِلذ ِغتَاَو اَّللذ ََذرِي ًُ ْ َِتَُث ال ٍَ فَاٍُظْر َلََْف ََكَن 

 ٌَ ََذرِي ًُ ْ ََ  ال َِ ْخوَ ًُ ْ ِ ال َْْم َوََل (3) إَِلذ ِغتَاَو اَّللذ   يَا ِغَتباوِ ََل َخبٌْْف َغوَبَُْؾُى اَْلَب
َْزٍُْنَ  َْ ٍُخْى 

َ
وُّوا إِ (4) أ

َ
ْن أ
َ
ٌَ أ ِيب

َ
ِ إِّّنِ هَُؾبْى رَُشبٌْل أ ةْبَراَر (5) َلذ ِغتَاَو اَّللذ

َ
إِنذ اأْل

ا ََكفُبًْرا  َّ ٍس ََكَن ِمَزاُج
ْ
بَُْن ِيٌ َلأ ًَبا يَْشب يَْشَ با بَعَْ َّ ِ با َرُب ة َّ ُروَن ِ ُيَفّ ِ ِغَتباُو اَّللذ

 .(6)َتْفِ ًْيا

َرةً ََعَ بيَبا َحْصبْعِ قغ غتؾج عٔ ػيو، ذته١ُ أصؾ٣ ٌْترل قٛي٘  عاؾت: 
ّْزُِؤون ْا ةِبُِ يَْصبَخ ِّى ّيٌِ رذُشٍْل إَِلذ ََكٍُ تَِ

ْ
َُبُْل (7) اهْػَِتاوِ َيا يَأ

َ
فََصبَخْذُلُروَن َيبا أ

ٌْي ةِاهْػَِتاوِ  َِ َ ةَ ِ إِنذ اَّللذ ْمرِي إَِل اَّللذ
َ
ُِّْض أ فَ

ُ
وا إٍِذبا (8) هَُؾْى َوأ ٌَ اْشبَخْمَرُ ِي ََاَل اَّلذ
ا إِنذ  َّ َ اهْػَِتاوِ  ُُك  ػَِ َْ َ ََْد َحَؾَى َب  ف  ٌَ. (9)اَّللذ

 مناسز تغطٝش١ٝ

ٚيَٓؾب أَث١ً ث٬ث١ أصؾ٣ َٔ )ايٌٓتؾ٠ ايقاػ ١ ايقسىخ١ٝ( ايسيت قسغ  كسٛع     

  ؾت اينو بٌ ٚاييت قغ  كٛع  ؾت ايـٜغ ٚاي٬ٍَ ٚا٫ضتؾاف.
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  ظصؿة إكبقاء  وؾؾسػة افتعبر بافعصقان دم افؼرآن -1

 

 ٚفًغف١ ايتعبري بايعصٝإ يف ايكضإٓ  عص١ُ األْبٝا٤ -1

ٕ ايهسثرل َسٔ ايٓسال اصس ًىت     أ١ُ ا٭ْيٝا٤ ٚايؾفٌ( ػيو )عي 

عًِٝٗ ا٭َؾ حٝ  كتغٚا عًس٢ ًتساٖؾ ايسًٓ ٚمل ٜٓ سؼٚا  ؾت   ًٜٚس٘ ٚٚ ٗس٘ َٚسا        

َٔ حكا٥ل أصسؾ٣  قس ٛ ب قًسب اي ٗسِ ايٌتساٖؾٟ يًسًٓ  ؾت فٗسِ كصسؾ          ٜ٘ق يىٓ

َغاٜؾ ـتاَّا، ٚػيو ٖسٛ َسا ٜك َسٝ٘ اي  اعسٌ بسؽت ًتساٖؾ ايسًٓ ٚباطٓس٘ ٚبسؽت  ٓـًٜس٘           

 ٚ         ٘   ًٜٚ٘ ٚبؽت ػا ٘ ٚفٝاق٘، ٚايسؼٟ ٜهنس  عسٔ  اْسب َسٔ  ٛاْيس٘ َسا أمساؽ  يٝس

يٗا حقّٓا َل هقٹٕ كتاٍ ًتاٖؾ ا٭ي اًت قغ ٜقؾٟ  ؾت َعاْٝٗا فٝٴأانتٓاطك١ َٔ  بعض

ْٗا قغ  هٕٛ قيٝخ١ أٚ ٫  هٕٛ ع٢ً أقٌ اي ؾٚ  كت١ًٝ حق١ٓ، نايعهك ـتاَسّا  أ

هقسيٗا وت أٌْتساؽ ايهسثرل    ي١ًٝ ادتًُٝس١ فٝٴ  ػ قغ ٜقؾٟ قيذ ا٭ي اًت  ؾت ٚاقل انتعاْٞ ايٓ

يخّا، نُا إ كتساٍ انتعساْٞ أٚ قيخٗسا قسغ ٜقسؾٟ  ؾت ا٭ي ساًت ايكيٝخس١ أٚ ادتًُٝس١         ُق

 .ّافُٝٓخٗا كتا٫ّ ٚؽٚع١ أٚ قيخّا ٚف٤ٛ

َٚل اي قًذ ب ِٗ ٖؼٙ اذتكٝكس١ يٓٓىًسل  ؾت بعسض اٯٜساو ايهؾقتس١ ايسيت قسغ        

نكٛيس٘  عسساؾت:    ١ُ ا٭ْيٝسا٤ ٜقس  ٝغ اي ٗسِ ايقسىخٞ ايقسساػج َٓٗسا ْ سٞ عيسس     

 َْى ُُ َػَغ َدى وََغََص آَوُم َربذ َِ ُُ َػَخاَب َغوََُِْ َو  .(1)ُُىذ اْجَخَتاهُ َربُّ

ٌّ  ايكضإٓ يف ظاٖض٠ تأيٝ٘ ايععُا٤، ٚاسب

ٚيهسٔ اي ٗسسِ اينسسُٛيٞ ايعُٝسسل ايسسؼٟ َٜسسل ا٭َسسٛؽ وت فسسٝاقا ٗا ٜٚه نسس   

)ايعيٝإ( انتسؾاع بس٘ ٖسٛ  سؾى ا٭ٚؾت     ٕ أبعاعٖا ٚقؾا٥ٓٗا ٜه ن  أَؾّا كصؾ أعُل ٚأ

٫ فعٌ اذتؾاّ أٚ ٜؾاع ب٘  ؾى ايٓٗٞ اٱؽماعٟ ٫ انتٛيٟٛ; ٚػيو بايكؾا٥ٔ ايعكًٝس١  

ٚايؾٚا٥ٝسس١ ايكىعٝسس١ انتسسؼنٛؽ٠ وت ايه سسب ايه٬َٝسس١ ٚايسسيت يٝقسس  ٖسسٞ ستسسٌ اييخسس     

اٯٕ، بٌ ستٌ اييخ  َٚٛطٔ ايناٖغ ٖٗٓا اف هناف أثؾ اي ِٗ ايعك٥٬سٞ انتعُسل   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .122س  121فٛؽ٠ ط٘:  (1)



     افؼقؿة ادعرؾقة فؾشك

قسب ايعيسٝإ  ؾت ا٭ْيٝسا٤    ٖؾ ا٭ي اًت ص٬فّا يٮفٗاّ اييقٝى١ ايقاػ ١، فكغ ْٴيٌتٛا

وت ايكسسؾكٕ ايهسسؾِٜ ذتهُسس١ بايغسس١  يسس   عًسس٢  حاطسس١ عًُٝسس١ فسسٝهٛيٛ ١ٝ بايىيٝعسس١   

ايينؾ١ٜ ٚاييت ناْ  ٖٞ ايياعس  ٫فس ضغاّ َيسىًخاو  ٴٛقٹسل اي ٗسِ ايقساػج وت       

ٖټِ  ؽاع٠ ايٌتساٖؾ نُسا ٖسٛ، ٚ ًسو اذتكٝكس١ اي       قسٝهٛيٛ ١ٝ ٚايسيت ْنسٗغٖا عًسس٢     ٳسٛ

ٕ ايٓال بىيعِٗ قتًٝسٕٛ  ؾت  كسغٜك ايعٌتُسا٤ ثسِ  ؾت  س يِٝٗٗ      أَغاؽ اي اؽٜط، ٖٞ 

ٕ  عيسغ َسٔ عٕٚ اهلل، ٚػيسو ٖسٛ َسا ٬ْحٌتس٘ َسٔ  كسغٜك         أٚاع ياؽِٖ كشلس١ ظتسب   

ـٕٚ ْٗسِ ٫ ٜ ُٝٸس  أمؾا٥ذ ٚافع١  غّا َٔ ناف١ اجمل ُعاو يعًُا٥ِٗ ٚندلا٥ِٗ ؽغسِ  

فِٗ فٛم ػيسو  ايعًِ أٚ اي ك٣ٛ أٚ ايك٠ٛ ايٌتاٖؾ١ٜ، ٚأَا ا٭ْيٝا٤ عًِٝٗ  ٫ بيعض 

 يغؽ َِٓٗ انتعخـاو انتيٗؾ٠ يسؼيو نسإ ايٓسال قتًٝسٕٛ  ؾت  س يِٝٗٗ       نً٘ بٌ ناْ 

ٚاختاػِٖ أؽبابّا ٜعيغٕٚ  ؾت  ٛاؽ اهلل أٚ َٔ عٕٚ اهلل ايؼٟ مل ٜؾْٚس٘، ٚػيسو َثسٌ    

ٌَ َعا ـ عٝق٢ انتقٝذ  ْخوُُ  هَُؾى ّيِ
َ
ّّنِ أ
َ
ََُمُْن  أ ٍُفُخ ػَُِِ َػ

َ
ْْيِ فَأ ََْئثِ اهطذ َّ َِ َل اهّطِ

با  ًَ ِ ٍَّبِبُئُؾى ة
ُ
ََْْت بِبإِذِْن اَّلّلِ َوأ ًَ ْ ْحِِي ال

ُ
ةَْرَص َوأ

َ
َُ واأل ًَ ةْرِىُء األْل

ُ
َطْْيًا بِإِذِْن اَّلّلِ َوأ

َُْحُِؾْى إِنذ ِِف َذلَِك ْليًَث هذُؾْى إِن ِخُروَن ِِف ُب ُؽوَُْن َوَيا حَدذ
ْ
ََ  حَأ ْؤِيَِ  .(1)ُلَُخى يُّ

أ ؾٜسغ   )إٔ أبا ؽافل ايكؾًتٞ ٚايقٝغ ايٓخؾاْٞ قا٫: ٜا ستُسغ   :ٚقغ ٚؽع

ٕ ْ َؾ بغرل عيساع٠ اهلل،  أعيٳغٳ غرلٴ اهلل ٕٚ ٜٴأإٔ ْعيغى ْٚ ضؼى ؽبا  فكاٍ: َعاػ اهلل 

ََ فُا بؼيو بعث  ٫ٚ بؼيو أَؾْٞ، فٓـي   ِ ْاْ َربذباٍِّي ِؾبٌ ُلٍُْب
ٚيهسٔ   (2)َوهَ

ٜكٍٛ نْٛٛا ؽباْٝؽت ٚايؾباْٞ َٓقٛب  ؾت ايؾب بـٜاع٠ ا٭ي  ٚايٓسٕٛ ٖٚسٛ ايهاَسٌ    

 .وت ايعًِ ٚايعٌُ

يسٞ   ٕ عٝق٢ مل ٜكٌ يًٓال  ْسٞ صًكس هِ ٚنْٛسٛا عيساعاّ     ٟ أٚقاٍ ايكُٞ: 

 .(3)ٟ عًُا٤(أَٔ عٕٚ اهلل ٚيهٔ قاٍ شلِ نْٛٛا ؽباْٝؽت 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .49( فٛؽ٠ كٍ عُؾإ: 1)

 .79 ( فٛؽ٠ كٍ عُؾإ:2)

 .350ٌ 1ج :  قرل ايياوت (3)



  طاهرة تلفقه افعظامء، واحلّل دم افؼرآن

اٱقتسإ بس٘ نؾفسٍٛ    ٕ أٚكَٓٛا بس٘ اح ًُسٛا    ٚن ِْٗ عٓغَا ؽأٚا َعا ـٙ 

ُُ اَّللُّ ٫ ٜه ٞ بٌ ٫ بغ َٔ عياع ٘، فٓـي  اٯ١ٜ اينؾٜ ١:  ََ ن يُْؤتِ
َ
َيا ََكَن هِبََشٍ أ

ْاْ ِغَتباًوا ّلِ ِيبٌ ُووِن اَّلّلِ َوهَِؾبٌ  َذاِس ُلٍُْب ُُىذ َيُقَْل لِو ْذةَ  اهِْمَخاَب َواِْلُْؾَى َواَلُُّت
ا ُلَُخْى  ًَ ِ ََ ة ِ ْاْ َربذاٍِّي با ُلَبُخْى حَْدرُُشبَْن ُلٍُْ ًَ ِ َْن اهِْمَخاَب َوب ًُ ن  ُتَػّوِ

َ
ُمَرُكْى أ

ْ
َوََل يَبأ
ْنَ  ًُ ْصوِ ٍُخى يُّ

َ
ُمرُُؽى ةِاهُْؾْفرِ َبْػَد إِذْ أ

ْ
يَأ
َ
ْرَباةًا أ

َ
َ أ َْ ِ َّ ِ اَلنَِمَث َواَلِّب ًَ

ْ  . (1)َتخذِخُذواْ ال

ٛ أ١ً َٔ ػيو: ٚاحمليٸ ف عٓسغ  ٕ ايينؾ حٝ  ٫ ٜ خٌُ ايهثرلٕٚ َِٓٗ ايٛقس

ٕ َٔ عأبِٗ اٱفؾايت وت  عٌتِٝ ايهسدلا٤ ٚايعٌتُسا٤    حغ ا٫ع غاٍ ٚايٛفى١ٝ ٚحٝ  

      ـٜسسسؾ ٕ  سسساؽٜط ايينسسسؾ١ٜ اَسسس ٮ ب  يٝسسس٘ ايعغٜسسسغ َسسسٔ ا٭ْيٝسسسا٤ ٚغرلٖسسسِ نعٴ   ٚحٝسسس  

ٕ أٚغرلُٖا يؼيو نإ ٫ بسغ بسايٌٓتؾ يًخهُس١ اٱشلٝس١ اييايغس١ َسٔ         ٚانتقٝذ

 ؾت ايٓال، عسِٓٗ بعيساؽاو ٫ ٜيكس٢ َعٗسا زتساٍ       ٜٴعياؾ صايل ا٭ْيٝا٤ ٚباعثِٗ ؽف٬ّ

ٖٚسٌ ٜ سِٖٛ أحسغ إٔ كعّ     ... ؽباب  عيسغ َسٔ عٕٚ اهلل  أِْٗ كشل١ أٚ أيًٓال ي ِٖٛ 

َْىٚى ٘ ايكؾكٕ بس ايؼٟ ُُ َػَغ  ٜيذٸ إٔ ٜعيغ  وََغََص آَوُم َربذ

 ٕ س ٚػيو ٖٛ َا ٜ قاؾ، وت كت١ً ٚ ٛٙ أصسؾ٣، ايقسؾٸ وت ع ساب اهلل  عساؾت      

ب َٛؽ مضي١ٝ صاىس١ َثسٌ قٛيس٘  عساؾت:      يًؾفٍٛ ا٭عٌتِ  س  اي عيرلىذ ٖؼا 

 ْزَواِجَك
َ
ُ لََك حَبَْخِ  َمرَْضاَت أ َحنذ اَّللذ

َ
َّرُِم َيا أ ُْ ا اَلذِِبُّ لَِى  َّ يُّ

َ
 ػ غاٜس١ ا٭َسؾ    (2)يَا أ

ٚيهٔ َا ايسغاعٞ ٭ٕ ٜٴعًسٔ عسٔ ػيسو      ٕ ٜعا ي٘ اهلل وت ايقؾٸأيٛ نإ ػيو َؾ ٛحّا 

  ٢ً كْا٤ ايًٌٝ ٚأطؾاف ايٓٗاؽ  كٕ ايؼٟ ٜٴوت ايكؾ

ٕ ايغاعٞ، وت كت١ً حٹَهِ أصؾ٣ ْعًِ بعَٗا ٚصتٗسٌ أنثؾٖسا،   أٚيكغ ًتٗؾ 

ٍٳ اهلل  شلسّا ٜعيسغ، صاىس١ َسل  سٛا ؾ           أٖٛ  ٕ ٫ ٜ ضؼ ايٓسال عًس٢ َسؾا ا٭ؿَسإ ؽفسٛ

ىغٚؽ انتعخـاو ايهثرل٠ َٓ٘ ح ٢ عغٸٖا بعض انت٪ؽصؽت أؽبعس١ ك٫ف َعخسـ٠ َٓٗسا    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .80س  79فٛؽ٠ كٍ عُؾإ:  (1)

 .1فٛؽ٠ اي خؾِٜ:  (2)



     افؼقؿة ادعرؾقة فؾشك

 غٙ ايكؾكٕ ايهؾِٜ نُعخـ٠ مل ايكُؾ ٚغرلٖا.َا صًٓ

 سضن١ ازبباٍ نشضن١ ايغشاب، ٖٚٞ تبزٚ عان١ٓ! -2

برُّ َمبرذ قٛي٘  عساؾت:    ًُ ا َجاِيبَدةً َوِتَ َت َّ َْصبُت َْ َتباَل  َوحَبَرى اْجِ
ا تَ  ًَ ِ ُُ َختٌِْي ة ٍء إٍِذ ٌَ ُُكذ ََشْ تَْق

َ
ِي أ ِ اَّلذ َ اِب ُصََْع اَّللذ ٖٚسٞ بإمساؽ٠ بًٝغس١     (1)ْفَػوُْنَ الصذ

اوت ن١ًُ  َّ َْصُت َْ  ٚب يسؾٜٕذ ٚاٍسٕذ      أٚاييت   ٝغ ،ِٕ ٕ ٖؼا ايـعِ  فتا ٖسٛ زتسؾٸعٴ ٖٚس

ببَ اِب وت  ببرُّ َمببرذ الصذ ًُ  ٴً سس ٴ  ؾت إٔ ايٌتسساٖؾ ايقسسىخٞ )نخُسسٛع ايقسسخاب   َوِتَ َت

ٚيهسٔ ايٛاقسل   ٕ ادتيساٍ َ خؾنس١،   أٚفهْٛ٘( ٜغؾٸ ايٓال بٌ قغ ٫ ٜ عكٌ ايٓسال ٌْتؾٜس١   

 ايقخاب حبؾن ٗا حبؾن١ ا٭ؽ  ايٍٛع١ٝ ٚا٫ْ كاي١ٝ. َؾٸ ْٗا ـتؾٸأغرل ايٌتاٖؾ ٖٚٞ 

ٖٚسسؼٙ اٯٜسس١ ٚ ٕ ٚؽعو وت فسسٝام كٜسساو ايكٝاَسس١ هتسسا حسسغا بسسايهثرل َسسٔ انت قسسؾٜٔ  

ٕ انتكيسسٛع َسسٔ حؾنسس١ ادتيسساٍ  فتسسا ٖسسٛ حٝٓسسؼاى، يهسسٔ بعسسض ايؾٚاٜسساو أذتًُسسٗا عًسس٢ 

        مسس٤ٞ ٚكصؾٖسسا وت مسس٤ٞ، َٚٓٗسسا قسسٍٛ اٱَسساّ     ٕ أٍٚ اٯٜسس١ قسسغ ٜهسسٕٛ وت    يسسؾش بسس 

ٕ اٯٜس١ ي هسٕٛ    ٚيٝك م٧ أبعغ َٔ عكٍٛ ايؾ اٍ َسٔ   قسرل ايكسؾكٕ،     :ايياقؾ 

يؼيو ػٖسب   (2)أٚشلا وت م٤ٞ ٚكصؾٖا وت م٤ٞ ٖٚٛ ن٬ّ َ يٌ ٜ يؾف ع٢ً ٚ ٛٙ

َسس١ ٕ ايكٝاإْسس٘ يسسٛ فسسًُٓا ػيسسو فسس أانتنسسٗٛؽ  ؾت عسسغّ حخٝسس١ قؾٜٓسس١ ايقسسٝام،  ٍسساف١  ؾت  

ٕ أٚاي ٓـٌٜ ٫ ٜٓاوت اي عُِٝ َل ى٬ح١ٝ عُسّٛ ايً سٍت، أٚ    ،ف هٕٛ ٖٞ م ٕ اي ٓـٌٜ

 .ف  ٌَ ،ايغْٝا  هٕٛ اي  ٌٜٚ نُا ٖٛ م ٕ ايهثرل َٔ اٯٜاو ا٭صؾ٣

 ٕ املضار سضن١ ازبباٍ يف ٖشٙ ايزْٝاأقضا٥ٔ ع٢ً 

 ٕ اٯ١ٜ ٚؽعو عٔ ادتياٍ وت ايغْٝا بكٛي٘:  أٚقغ اف غٍ بعض انت قؾٜٔ ع٢ً 

٘ٴ  عساؾت:   َ اِب ُصبََْع اَّللِ )قٛي رُّ َمرذ الصذ ًُ ا َجايَِدةً َوِتَ َت َّ َْصُت َْ تَاَل  َوحَرى اْجِ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .88فٛؽ٠ ايٌُٓ:  (1)

 .12ٌ 1ج :  قرل ايعٝامٞ (2)



  ؿرائن ظذ أن ادراد حرـة اجلبال دم هذه افدكقا

با َتْفَػوُبْنَ  ًَ ِ ُُ َختِبٌْي ة ء إٍِذ ٌَ ُُكذ ََشْ تَْق
َ
ًٸ اٯٜس١ بٝسّٛ       اَّلِي أ ٕٸ بعسض انت قٸسؾٜٔ غتس  

ْْ ايكٝا١َ، ٭ْٸٗا ٚؽعو وت فٝام كٜا ٗا، فكغ ٚؽع قيًَٗا:  بْرِ َػَفبزَِع َوَي َُّ َم ُيََْفُخ ِِف ال
 ٌَ ْْهُ َواِخرِي حَ

َ
ٌْ َشاَء اَّلُل َو ُُك  أ رِْض إَِلذ َي

َ
ٌْ ِِف األ اَواِت َو َي ًَ ٌْ ِِف الصذ  .َي

ٕٸ اٯٜسس١ انت كغَسس١ عًسس٢ ٖسسؼٙ اٯٜسس١،  يخسس  عسسٔ اذتٝسسا٠       ٬ٜٚحسسٍت عًٝسس٘:  

ََا الوذ ايغ١ْٜٛٝ، ٜكٍٛ فيخاْ٘:  ٍذا َجَػوْ
َ
لَْى يََرْوا أ

َ
با أ باَر ُيتِّْصً َّ ْا ػَُِِ َواَلذ َُ ََْن هِيَْصُم
َُْنَ  ٛٳفټىُت اٯ١ٜٹ ايؾا ع١ٹ  ؾت ٜسّٛ ايكٝاَس١، ٫ قتٓسل    إِنذ ِِف َذلَِك ْليَات هَِقْْم يُْؤِي . َف ٳ

ٕٸ       ى١ً اٯ١ٜ باذتٝا٠ ايغ١ْٜٛٝ،  ػا نإ ٖٓاى ى١ً ٚ ٓافسب بسؽت اٯٜساو، ٖسؼا َسل َأ

 غ ص٬ف٘:ايكؾا٥ٔ انتٛ ٛع٠ وت ْ ك اٯ١ٜ  ٪ٜٸ

ا َجاِيَدةً ٫ّ: فإْٸ٘ فيخاْ٘ ٜكٍٛ: أَا أٚ َّ َْصُت َْ    ّٕٛٸ ٜسّٛ ايكٝاَس١ ٜس ، َل أ

ٌټ َسا ٖٓساى            ٔب ٚحقسيإ، بسٌ نس ًتٗٛؽ اذتكا٥ل ٚننس  اييسٛاطٔ، ٚيسٝك ٖٓساى ًَتس

ََا َعَْبَك  ػعإ ٜٚكؽت، ٜكٍٛ فيخاْ٘:  بَذا فََمَشبْف َِ  ٌْ هََقْد ُلَْبَج ِِف َغْفوَبث ِيب
 . َك اَْلََْْم َحِديدٌ ِغَطاَءَك َػَتَّصُ 

ٍٸ    ٕٸ ّٜٛ ايكٝا١َ ٜسّٛ  يسغ ٕٸ اٯ١ٜ  يخ  عٔ ادتياٍ انتٛ ٛع٠، َل أ ٚثاّْٝا: فإ

َْاُت ايٌٓتاّ ٚ غٝٸؾٙ، ٜكسٍٛ فسيخاْ٘:    بً رِْض َوالصذ
َ
رُْض َغبْْيَ األ

َ
ُل األ  يَبَْْم ُتَتبدذ

ا َرّبِ ٜٚكٍٛ فسيخاْ٘:   َّ َتاِل َػُقْن يَنِْصُف ٌِ اْجِ لٍََُْك َغ
َ
ا ََباًٍ   نَْصفاً َويَْصأ َِ ََبَذُر َػ

ببفاً  ََ َتْ ٜٚكسسٍٛ فسسيخاْ٘:   (1)َصْف َتبباُل ُشببّْيِ ٜٚكسسٍٛ فسسيخاْ٘:   (2)ِإَوَذا اْجِ

 َُْفِْش ًَ ْ ٌِ ال ّْ َتاُل ََكهْػِ  .(3)َوحَُؾُْن اْجِ

فايهٌ ٜغٍ ع٢ً ؿٚاٍ ايٌٓتاّ ؿتا فٝ٘ ادتياٍ، فهٝس   هسٕٛ اٯٜس١ ْساًتؾ٠  ؾت     

 !ّٜٛ ايكٝا١َ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .106فٛؽ٠ ط٘: ( 1)

 .3ؽ٠ اي هٜٛؾ: ( ف2ٛ)

 .5ؽ٠ ايكاؽع١: ( ف3ٛ)



     افؼقؿة ادعرؾقة فؾشك

ٕٸ قٛ ءُصََْع اَّلّلِ ي٘ فيخاْ٘ وت ػٌٜ اٯ١ٜ ٚثايثّا:   ٌَ ُُكذ ََشْ تَْق
َ
، (1) اَِّلي أ

َٸسا ٜسّٛ     عيٌٝ ع٢ً أْٸ٘ ٫ ى١ً ي١ٰٜ بايكٝا١َ،  ػ اييٓل ٜٓافب حٝا ٓا ايغْٜٝٛس١، ٚأ

ايكٝا١َ، فٗٛ ّٜٛ  باع٠ ٌْتاّ اذتٝسا٠ فادتيساٍ   ٬مس٢ ٚ  ُسـم، فس٬ ٜٓافسي٘ ايذلنٝسـ        

 ع٢ً   كإ اييٓل.

ٕٸ ٕٸ  إٍُّ ختٌْي ةًِا َتْفَػوبْنَ قٛي٘ وت ػٌٜ اٯٜس١:   ٚؽابعّا: فإ ، ىسؾٜذ وت أ

اٯ١ٜ ؽا ع١ْ  ؾت اذتٝا٠ ايغ١ْٜٛٝ، ٚيٛ ناْ  ْاًتؾ٠  ؾت ٜسّٛ ايكٝاَس١، يهسإ انتٓافسب     

 #.صيرل ؿتا فعً ِ$إٔ ٜكٍٛ: 

 .(اٯ١ٜ ؽا ع١  ؾت حٝا ٓا ايغ١ْٜٛٝفٗؼٙ ايكؾا٥ٔ  ٪ٜٸغ نٕٛ 

ٕ ايعغٜسغ  إايكؾا٥ٔ اييت ػنؾٖسا فس   ناف١ ٚيٝك ايكيغ   ٜٝغٙ ٚاٱػعإ بيخ١

 ٕ ايناٖغ ى٬ح١ٝ بعَٗا ي هٕٛ َ٪ٜغ٠.أَٓٗا ستٌ   ٌَ،  ٫ 

 ١ـايٓعض٠ ايغطش١ٝ يًشزٚر ايؾضعٝ -3

ٕ ايٌٓتؾ٠ ايقىخ١ٝ ايقساػ ١  ؾت اذتسغٚع قسغ    إ)اذتغٚع( ف 

ٔٸ        ػيسو ٫    غفل ايسيعض صاىس١ َسٔ اذتسغاثٜٛؽت  ؾت افس ٓهاؽٖا ٚ ْهاؽٖسا، يهس

ُٸا ٜهُٔ صً  ٖؼا ايقسىذ َسٔ بٴعسغ كصسؾ ٜنسهٓ      ٌ عُسل  ٜعغٚ نْٛ٘  ٫ غ ١ًّ ع

ٕ اذتسغٚع ٖسٞ حًكس١ وت ٍسُٔ ٌَٓتَٛس١      أٌ غ ًس١ عسٔ   ْ٘ ٜنٓهأانتغـ٣ َٓٗا نُا 

وت   َ هاًَسس١ ٚػيسسو عًسس٢ حقسسب اي خًٝسسٌ ايسسؼٟ اص سساؽٙ ايقسسٝغ ايٛايسسغ        

 :َٓٸا س س ب ٍٛٝذ ٚ ٍاف١ ْ٘ ٜؾ٣إ)اذتغٚع( ف

ٜهُسسٔ صًسس  فسسىخٗا ايٌتسساٖؾ، عُسسل افسسذلا ٝخٞ ٜٴنسسه ٌ ٚاقسسل     ْسس٘  

ًتسساٖؾ٠ َ  نسس١ٝ وت باع ياؽٖسسا فًقسس ١ اذتسسغٚع ٚػيسسو ايعُسسل ٖسسٛ ستاىسسؾ٠ ايقسسؾقاو 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .88ؽ٠ ايٌُٓ: ( ف1ٛ)



  افـظرة افسطحقة فؾحدود افؼظقـة -3

 ، قؾاؽ ا٭َسٔ ا٫  ُساعٞ بنسهٌ فؾٜسغ    ، ٖٚٛ اجمل ُعاو بٌ ٚاق ٬عٗا َٔ ادتؼٚؽ

ٔٸ قإْٛ ٜيغٚ   ٫  سبايغؽ س١ ا٭ٚؾت    سعٓٝ سّا  سغّا يهٓس٘ ٫ ٜسؾاع بس٘       ٚػيو نً٘ عدل ف

اي ٗغٜغ ب٘ ٚ ٫ ايؾع  بٗؼا ايعكاب اييساؽّ، ٫ اي ٓ ٝسؼ عًس٢ ْىسام ٚافسل بسٌ ٫ٚ       

 ع٢ً ْىام ٍٝل بٌ ٫ ٜ خاٚؿ اي ٓ ٝؼ  ٫ ا٭ْغؽ َٔ ايٓاعؽ َٔ اذتا٫و.

ٍٸ ٕ حسسغ ايقسسؾق١ ٖٚسسٛ قىسسل ايٝسسغ، َسسث٬ّ مل ٜٓٓ سسؼ حقسسب   أعًسس٢ ػيسسو  ٜٚسسغ

ؾا٤ اييعض طٛاٍ حٛايٞ َ  ٞ ف١ٓ َٓؼ بغاٜاو اٱفس٬ّ  ٫ عًس٢ فس ١ فسؾٸام     اف ك

ؽغسِ فسع١ ا٫َدلاطٛؽٜس١ اٱفسس١َٝ٬ اينافسع١ ايسيت ناْس   غىسسٞ َسا ٜكساؽب ثًثسسٞ         

ٜساعٟ ايسيت قىعس  ناْس      ٕ ا٭إايهؾ٠ ا٭ؽ١ٍٝ، ٚحقب اف كؾا٤ اييعض اٯصسؾ فس  

١ َسٛؽع أٚ أنثسؾ،   ْٗا ناْس  متقسؽت أٚ َا٥س   أَٛؽعّا، بٌ يٓ ؾ   اث  عنؾحٛايٞ 

 ٫ إٔ ػيو ٜع  )ؽَـٜس١( ٖسؼا ايعكساب ٚاع ُساعٙ وت ٚاقعس٘ عًس٢ يغس١ أصسؾ٣ غسرل          

ْ٘ ٜع ُغ وت  قؾاؽ ا٭َسٔ ٚاقس ٬   سؼٚؽ ايقسؾقاو َسٔ اجمل ُسل عًس٢        أ ًٖٚٞتاٖؾٙ 

عاٌَ ايؾع  با٭فال ٫ ع٢ً اي ٓ ٝؼ نًُسا حسغث  فسؾق١ أٚ أصسؾ٣، فسايؾع  ٖسٛ       

٫ بسغ َسٔ  ٓ ٝسؼٙ وت َسٛاؽع ٚيسٛ ْساعؽ٠ نسٞ        ادتٖٛؾ ٚا٭فال ٚيهٓس٘ يهسٞ ٜ خكسل    

 عتٌت٢ بانتيغاق١ٝ ٚايؾاعع١ٝ.

يسٛف أٚ  ا٭فهِ ٖٛ فؾم بؽت   ؾا٤ ٖؼا اذتغ وت َٛاؽع ْاعؽ٠ جملؾع ايؾع  عٔ 

َآو ا٭يٛف َٔ ايقسؾقاو ا٭صسؾ٣، ٚبسؽت   سؾا٤ ٖسؼا اذتسغ عٓسغ نسٌ فسؾق١ ٚوت          

 !ا٭يٛف َٔ انتٛاؽع نٌ ف١ٓ ٚعاّ 

ٕ ا٭َؾ بؽت قىل ٜغ فاؽم ٚاحغ أٚ فاؽقؽت نٌ ْ٘ يغ٣ عٚؽاأَٚٔ ايٛاٍذ 

عنؾ فٓٛاو َث٬ّ أٚ أقٌ أٚ أنثؾ، ٚبؽت حيٍٛ ٬َٜسؽت ايقسؾقاو وت طسٍٛ ايسي٬ع     

ٕ غتٝٸِ ارتسٛف ٚايؾعسب   أٚعؾٍٗا هتا ٜقًب ايٓال أَِٓٗ ٚؽاح ِٗ ٚؿتا ٜق غعٞ 

عًسس٢ قًسسٛب انت٬ٜسسؽت َسسٔ ا٭ؽاَسسٌ ٚانتىًكسساو ٚا٭ٜ سساّ ٚاينسسٝٛظ ايسسؼٜٔ ٜعٝنسسٕٛ    

ٕ ا٭ؽ ذ قىل ٜغ ٚاحغ٠ ي ه ٞ ؽاععّا إعِٖ بٌ ٚايعٛا٥ٌ اييغرل٠ ٚغرلٖا، فؿت ؾ
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عتٍٛ عٕٚ انت٬ٜؽت َٔ ايقؾقاو ؿتا  ق  يل َسٔ أٍسؾاؽ عاَس١ ٚصاىس١ أقًسٗا ايهآبس١       

ٚايكًسسل ٚارتسسٛف ايسسؼٟ قسسغ ٜعيسس  بكًسسٛب ٬َٜسسؽت ايعٛا٥سسٌ ٚايؾ سساٍ ٚايٓقسسا٤      

 ٚاينٝٛظ ٚا٭ط اٍ.

ْسس٘ ٖسسٛ ايسسؾع  أٚ ٔ عُسسل ٖسسؼا اذتسسغٸ ػّا ٚحقسسب ٖسسؼا اي خًٝسسٌ ايسسؼٟ ٜقسس يى

ٚيٝك اي ٓ ٝؼ  ٫ وت ايٓاعؽ، فًٝك اذتغٸ هتا ٜىيل وت أؽ ا٤ ايسي٬ع عًس٢ نسٌ فساؽم     

 حبٝ  قغ  كىل ٜغ أيٛف ايقؾام وت ايق١ٓ ايٛاحغ٠ َث٬ّ!

ٕ ٖؼا اي خًٌٝ انتي   ع٢ً ؽَـ١ٜ ٖسؼا اذتسغ ٚستٛؽٜس١ ؽاععٝ س٘     أْعِ ٫ ؽٜب 

حتؼٜؾ١ٜ ٚافع١ ايٓىام  غّا حبٝس    س١ًُ  ع١َٝ٬  ايهدل٣، ٜق يىٔ ٍؾٚؽ٠ ايكٝاّ حب

 ٜهٕٛ قىل ايٝغ ايٛاحغ٠ ن ٬ّٝ بؾع  ا٭يٛف َٔ ايقؾام عٔ ايقؾق١.

ٌّ  ظاٖض٠ تفؾٞ االختالؼ يف ايزٚي١، ٚاسب

ٚهتا ٜ٪نغ ػيو ٍٜٚٛخ٘   نٞ ايقؾق١ ٚا٫ص ٬ل حايّٝا وت بعض عٚيٓا عًس٢  

ٚايٓسسٛاب ٚغرلٖسسِ ح سس٢ بًغسس   أعًس٢ انتقسس ٜٛاو: عًسس٢ َقسس ٣ٛ ايسسٛؿؽا٤ ٚايسٛؿاؽاو  

عؽ سس١ اييسسغ١َ ٚؽغسسِ حَسسٛؽ ٦ٖٝسساو ايٓـاٖسس١ ٚغرلٖسسا  ٫ أْسسو اسسغ ٖسسؼٙ ايٌتسساٖؾ٠      

ٕ ايعسامل ٜنسٗغِٖ ٜقسؾقٕٛ عنسؾاو     أ ق  خٌ َّٜٛا بعسغ ٜسّٛ أنثسؾ فس نثؾ، ٚايغؾٜسب      

انتًٝاؽاو َٔ ايسغ٫ٚؽاو نسٌ فس١ٓ َسٔ أَسٛاٍ ايسٓ ىت ٚايَسؾا٥ب ٚايعكسٛع ٚاييس كاو          

 .اينٗغا٤ ٚا٭ؽاٌَ ٚا٭ٜ اّ ٚاي كؾا٤ ٚانتقانؽتٚغرلٖا ع٢ً حقاب عٛا٥ٌ 

ٕ ايكَا٤ قىل ٜغ مضً ٚاحغ َٔ اذتٝ إ ايهيرل٠ ع٢ً َق ٣ٛ ٚؿٜؾ أٚيٛ 

أٚ ميٗ٘، يهٓ ِ  سؾٕٚ اْ ٗسا٤ ًتساٖؾ٠ ا٫ص ٬فساو وت ايغٚيس١ ـتاَسّا! ٚاٯٕ فهسؾٚا        

 ُٜٗا ا٭ؽ ذ عك٬ّ أق٬ًّٝ: 

  نسس  فٝٗسسا  (1)ؾبٝسس١ٕ  حسسغ٣ أٖسسِ ايعٛاىسسِ ايغ أٚهتسسا ٜنسسٗغ يسسؼيو أَٜسسّا  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ( ٖٚٞ يٓغٕ.1)



  طاهرة تػق آختالس دم افدوفة، واحلّل 

ِْٗ ٫ إْو يسٛ ا يسً  باينسؾط١ فس    أبنهٌ َؼٌٖ، ٚايغؾٜب  (1)ايقؾقاو اييغرل٠

ٜٓخغْٚو أٚ ٜ ياط٪ٕٚ ٜٚ ثاقًٕٛ ٜٚ  صؾٕٚ ح ٢ ٜٗؾب ايًيٌٛ! ايًسِٗ  ٫ يسٛ   

ىاحي ٗا  ؾقت١ نايك ٌ أٚ ادتؾش أٚ ناْس  ايقسؾق١ نسيرل٠، ٚػيسو ٭ْٗسِ ٫ ٜسؾٕٚ       

ِْٗ ٫ قتهِٓٗ  يكا٤ عنؾاو ا٭يٛف َٔ أػ ٜؾٕٚ أٟ حٌ شلؼٙ ايٌتاٖؾ٠ انتق  خ١ً  

ْٗسا  هًس     ٕ  هايٝ  ايقخٓا٤ يٝقس  بايكًًٝس١ بسٌ    أايقؾام وت ايقخٕٛ! صاى١ ٚ

ْس٘ ٜسغٚؽ أَسؾِٖ بسؽت فسخٔ نافس١       أصـا١ْ ايغٚي١ انتًٝاؽاو نٌ ف١ٓ! ٖٚهؼا ظتغٕٚ 

٘   أٖٚؼا هتسا ٫ ٜؾٜسغٕٚ    س  ايًيٌٛ ٚبسؽت  سؾنِٗ    س،  ٕ ٜ خًُسٛا ََساع ا ٘ ٚ هايٝ س

ِٸ ارتٛف أؽ ا٤ ايعاىُٚ  ١، فؾ ٸخٛا ايثا١ْٝ ع٢ً ا٭ٚؾت!!م ِْٗ ٚ ٕ ع

٫ٚ حٌ شلؼٙ انتع١ًَ ايهدل٣  ٫ وت )اي ٗغٜغ ايياؽّ( بكىل ايٝسغ وت ٍسُٔ   

  طاؽٙ ايؾَـٟ ايٓاعؽ اي ٓ ٝؼ ٫ٚ غرل!

ٖسسٛ  ٫  سسـ٤ َسسٔ ٌَٓتَٛسس١  ٕ )حسسغ ايقسسؾق١ ٚغرلٖسسا َسسٔ اذتسسغٚع( َسسا  ٶ

ا  ُاعٝسسس١ فهؾٜسسس١ َعؾفٝسسس١ ٚقاْْٛٝسسس١  عاعيسسس١ ٍٚسسسُٔ ٌَٓتَٛسسس١ فٝافسسس١ٝ اق يسسساع١ٜ

ْس٘ ٫  إف  ٚحقسب ؽأٟ ايقسٝغ ايٛايسغ   ٫ٚ ٜيذ اق ىاعٗا َسٔ فسٝاقٗا   َ ها١ًَ، 

 ٜيذ   ؾا٤ حغ ايقؾق١ بغٕٚ إٔ  هٕٛ فا٥ؾ قٛاْؽت اٱف٬ّ اذت١ٜٛٝ َىيك١:

َوِِف ١ٝ حقب انتق  اع َٔ قٛي٘  عاؾت: َٚٓٗا:  قؾاؽ ٌْتاّ اي عغع١ٜ ايقٝاف
ََافُِصْنَ  َخ ًُ ْ ََافَِس ال ََََ ى  :ٚحقب ٬َى (2)َذلَِك فَوْ ُّ ب َِ ِ اَلذاَس َبْػ ََْْل َوْػُع اَّللذ َ َول

َْاٌت َوَمَصاِجدُ  ٌََع َوَصوَ ِ اِيُع َوب َْ َيْج َص ّدِ ُّ
ذ  .(3)... ةَِتْػٍض ل

ْى ُشبَْرى ؾت: َٚٓٗا: ايعٌُ باينٛؽ٣ اٱف١َٝ٬ حقب قٛي٘  عسا  ُِ ْمبُر
َ
َوأ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ( نقؾق١ اي ً ـٜٕٛ أٚ ا٭َٛاٍ ايك١ًًٝ َٔ اييٝٛو.1)

 .26فٛؽ٠ انتى  ؽت:  (2)

 .40فٛؽ٠ اذتج: ( 3)
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ىْ  ُّ ََ  .(1)ةَيْ

َ قاٍ  عاؾت:  ،َٚٓٗا: اي غاٍٚ ايقًُٞ يًقًى١ َْ ا َبب َّ ُ َوحِوَْك األيذاُم ٍُبَداوِل
 .(2)اَلذاِس 

َٚٓٗا:  سٛفرل اذتؾٜساو اٱفس١َٝ٬ وت ايـؽاعس١ ٚاييسٓاع١ ٚاي خساؽ٠ ٚغرلٖسا        

  ل عِٓٗ ايَسغٛيت  نٞ   ٛفؾ يًٓال فؾٌ ٚاف١ٝ باذتا او ٚناف١ٝ يًؾغياو، ٚ ؾ

ايٓ ق١ٝ ايهيرل٠ اييت نثرلّا َسا  سغفل ا٭فسؾاع ي  ؾٜغٗسا عسدل طؾٜسل اٱ سؾاّ ٚايقسؾق١         

 ٚا٫ص ٬ل ٚغرلٖا.

َٚٓٗا:  ه ٌ بٝ  انتاٍ بهافس١ اي كسؾا٤ ٚا٭ٜ ساّ ٚا٭ؽاَسٌ ٚغرلٖسِ حقسب       

ُمُر ةِاهَْػْدِل َواإِلْحَصانِ قاعغ٠ 
ْ
 َٚٓٗا غرل ػيو. (3)إِنذ اَّللذ يَأ

 ٛفؾو ايغقتكؾاط١ٝ اٱف١َٝ٬ ٚاذتؾٜاو ٚاينٛؽ١ٜ ٚا٭صس٠ٛ اٱفس١َٝ٬   فإػا 

ْس٘ ح٦ٓٝسؼٺ قتهسٔ    إٚايعغٍ ٚاٱحقإ ٚغرلٖا َٔ قٛاْؽت اٱف٬ّ ثِ فؾم أحغِٖ ف

اذتسانِ ايسؼٟ    سَسث٬ّ    سايكٍٛ بسإ ؾا٤ حسغ ايقسؾق١، عًٝس٘ عهسك انتسٓٗج ايقسعٛعٟ         

ذتسسغٚعٳ فكسسىت، ٜسس٪َٔ بسسيعض ايه سساب ٜٚه سسؾ بسسيعض فٝض سساؽ َسسٔ أحهسساّ اينسسؾ  ا   

ام ايٓ ىت ٚبٝ  انتاٍ َٔ ا٭َسؾا٤  ع٢ً فؾٸ ٜىيكٗاؼٖا ع٢ً ايقؾام ايعاعٜؽت ٫ٚ يٝٓٓ 

بَِبعِ ٚانتًٛى ٚايكاع٠ ايؼٜٔ  ةِِن ٍِبَْخبَث اَلرذ َى اإَْلِ ِْ ِ َخ َْن َياَل اَّلَلذ ًُ َِ ٚايسؼٜٔ ٫   (4)َُيْ

ٜىيكسسسٕٛ قسسسٛاْؽت اٱفسسس٬ّ ا٭صسسسؾ٣ وت اذتؾٜسسساو ٚاينسسسٛؽ٣ ٚغرلٖسسسا، فًسسسِ ٫      

 !ٜعهقٕٛ 

طسسابل اي ٗغٜسسغ س ٕ ٖسسؼٜٔ ا٭َسسؾٜٔ   أٜسسؾ٣  ٕ ايقسسٝغ ايٛايسسغ إٚعًسس٢ أٟ فسس
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .38فٛؽ٠ اينٛؽ٣: ( 1)

 .140ؽ٠ كٍ عُؾإ: فٛ (2)

 .90( فٛؽ٠ ايٓخٌ: ك١ٜ 3)

 .3، ارتىي١:باب صىب أَرل انت٪َٓؽت  :ْٗج ايي٬غ١ (4)



  ثاكقًا: ؽؿوض احلؼقؼة

يٛ مل ٜهٔ َقس ٌتٗؾّا   س  ن ىٌ، ٚيٝك اي ٓ ٝؼ، ٚمؾيت  ىيٝل قٛاْؽت فا٥ؾ اٱف٬ّ

اعؽ٩ٚا نسسًُٗا قاعسسغ٠  اينسسي١ٗ ايسسيت عا٥سسؾ٠ ْسس٘ عًسس٢ ا٭قسسٌ َسسٔ  إَسسٔ ايٓيسسٌٛ ف

 .(1)اذتغٚع باينيٗاو

ٚبعسض كصسؾ     ػٖسب  يٝس٘ ايقسٝغ ابسٔ ؿٖسؾ٠      ٖؼا نً٘  ٕ مل ْؼٖب  ؾت َا

ٚغرلٙ َٔ انت  صؾٜٔ )بٌ اعع٢ ايقسٝغ    َٔ انت كغَؽت ٚايقٝغ ألتغ ارتٛاْقاؽٟ

ٕ اذتسغٚع ٫ اسؾ٣ وت ؿَسٔ ايغٝيس١ َىًكسّا بسٌ       أعًٝ٘ اينٗؾ٠( َسٔ    ارتٛاْقاؽٟ

 .انتيقٛيت ايٝغٜنذليت فٝٗا حَٛؽ اٱَاّ 

 : غُٛض اسبكٝك١ٶثاْٝا

ٕ اذتكٝك١ قسغ  هسٕٛ غاََس١  ؾت عؽ س١     إاذتكٝك١، فغُٛ   

ٜعخـ َعٗا ناف١ ايٓال أٚ َعٌتُِٗ أٚ بعَِٗ َٔ  عؽانٗا َٚٔ اٱػعسإ بيسخ ٗا   

 أٚ ىٛابٗا، فُٔ ٖٗٓا قغ ٜٓن  اي نهٝو.

 َع٢ٓ ايّزٚص

 ٕٸأٚؽ ْٚ٘ نثرلّا َا ٜغؽى ايياح  ٚ ٘ ايغٸإَٚٔ ا٭َث١ً ع٢ً ػيو )ايغٸٚؽ( ف

اينس٤ٞ عًس٢ َسا ٜ ٛقس  عًٝس٘( ٚنسثرلّا َسا ٜسغؽى           ٴعًٝ٘ ) ٛٓقٖؼا انتٛؽع هتا ٜٓىيل 

ايعهك، يهٓ٘ نثرلّا َسا ٫ ٜسغؽى ٖسؼا ايىسؾف أٚ ػاى يسؼيو ٜيكس٢ أفسرل اينسو وت         

 حتكل ايغٚؽ وت انتكاّ.

ُّز ايظَإ يف ايجكٛب ايغٛرا٤  دب

ُٸغ ايـَإ وت )ايثكٛب ايقسٛعا٤ وت اي َسا٤(    َٚٔ ا٭َث١ً ع٢ً ػيو ٌْتؾ١ٜ ا

قٛعا٤ عياؽ٠ عٔ ن ١ً َهث ١ ََغٛط١ أٚ َٓىك١ وت اي َسا٤ ػاو نثافس١   ٚايثكٛب اي
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .349ٌ 2ج :عٛايٞ اي٦ًايٞ (1)



     افؼقؿة ادعرؾقة فؾشك

بايغسس١  سسغّا حسسغ  فٝٗسسا  كًسسًٝ أٚ  ؿايسس١ اي ٛاىسسٌ بسسؽت ادتقسسُٝاو عاصسسٌ ايٓسسٛا٠    

عاصٌ ايسؼؽاو ٖا٥سٌ  سغّا     (1)ٚا٫يهذلْٚاو اييت حتٝىت بٗا ٭ٕ اي ؾاغ )ايؼٟ ٜيغٚ(

فسٛع، يهسإ حخسِ    فًٛ ٍغى  ن ًس١ نسيرل٠ نسايهؾ٠ ا٭ؽٍس١ٝ ي  خسٍٛ  ؾت ثكسب أ      

ْي  قىؾٖا  قع١ أعناؽ ايقٓ ُٝذل ايٛاحغ أٟ نإ حخُٗا نهؾ٠ ايىاٚي١ ٚػيسو  

 .َل اح  اًتٗا بٛؿْٗا ايثكٌٝ ٭ْ٘ ْا ج عٔ ادتقُٝاو ٫ اي ؾاغاو

ٚايثكسسب ا٭فسسٛع ٜعسساعٍ غاييسسّا ًَٝسسٕٛ سلسسك فسسإػا ٍسسغى  ًَٝسسٕٛ سلسسك   

 ً أٟ  ٴقسِٝ أٚ  حتٛي   ؾت ثكب أفٛع، ٚ يًغ ادتاػبٝس١ فٝٗسا َسٔ ايكس٠ٛ حبٝس  ـتس      

ْٗا ـت ً ايٓسٛؽ أَٜسّا يسؼا ٜقسُْٛ٘     أ ؾت  ٛاؽٖا ح ٢  ؾٸـتَٛ ١ أٚ  معا  أٚ  ماؽ٠ 

 .(2)ٚقغ ان ن ٛٙ َٔ كثاؽٙ ،ثكيّا أفٛع  ػ ٫ ٜؾ٣ بانتؾ٠

ٚ    إٔ اييعض اععس٢  أَٚٛطٔ ايناٖغ ٖٛ  ْس٘  إٔ ايـَسإ ٜٓعسغّ وت ايثكسب ا٭فسٛع 

ٕ َا وت ايثكب ا٭فٛع حٝس  اْعسغّ فٝس٘    إ ػا ََ  عًٝٓا ٖٗٓا أيٛف أٚ ٬َٜؽت ايقٓؽت ف

ٕ أْس٘ نُسا   أايـَإ ٫ ٜهٕٛ قغ ٢ََ عًٝ٘ ح ٢ ثا١ْٝ ٚاحسغ٠، ٚقساٍ َسٔ ٜسغعٞ ػيسو      

ْس٘ قتهسٔ   إايـَإ ٜ ُغع أٚ ٜ كًً حقب ايٌٓتؾ١ٜ ايٓقي١ٝ ايعا١َ اييت طؾحٗا آٜنس أٜ ف 

 ٙ ا٭قي٢ فٝيٌ  ؾت ْكى١ ايي ؾ ٚايعغّ احملض.ٕ ٜيًغ  كًي٘ حغٻأ

ْ٘ ٜهسٕٛ َسؼعّٓا   إيى٬ْٗا فبَٔ عتٝىت صٴدلّا بيخ١ ٖؼٙ ايٌٓتؾ١ٜ أٚ  ٕإٖٚٓا: ف

ْس٘ ٫ ستايس١   إأَسا َسٔ مل  كٓعس٘ أعيس١ أحسغ ايىسؾفؽت أٚ مل ٜ ُٗٗسا  ٝسغّا ف         ،أٚ َٓهسؾاّ 

 ٜهٕٛ مانّا، ٚاينو وت َثٌ ٖؼا انتٛطٔ  فتا ٖٛ ٚيٝغ غُٛ  اذتكٝك١.
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

( ٖؼٙ  ماؽ٠ ٖا١َ  ؾت إٔ اي ؾاغ ٖٛ حقب َا  ٛىٌ  يٝس٘ ايعًسِ ح س٢ اٯٕ، ٚيعًس٘ ٜه نس       1)

بسسٌ ٖٓسساى حكسسا٥ل أصسسؾ٣ ـتسسٮ َٓىكسس١ اي سسؾاغ ٜعخسسـ ايعًسسِ عسسٔ  ْسس٘ ٫ ٜٛ سسغ فسسؾاغ أَقسس كي٬ّ 

 ان نافٗا حايّٝا.

 .ؽا ل ايٜٛهٝيٝغٜا ٚغرلٖا( 2)



  ثافثًا: خػاء ادصَطَؾح

 

ًَح  ثايجّا: خفا٤ املصَط

 ٍُٛ٘ص ا٤ انتيىًذ ٚغ 

ص سا٤  ْٚهساؽ، ٖسٛ غُسٛ  انتيسىًذ     ٚقغ ٜهٕٛ فيب اينو، أٚ ح ٢ اٱ

أٚ انتؾاع َٓ٘; ٚػيسو   س  3 .أٚ انتق عٌُ فٝ٘ س  2 .انتٍٛٛ  ي٘ س  1احغ٣ أَٛؽ ث٬ث١: 

٭فياب عغٜغ٠: َٓٗا نْٛ٘ َنذلنّا ي ٌتّٝا، َٚٓٗسا نْٛس٘ َسٔ اذتكسا٥ل اي نسهٝه١ٝ،      

هتسسا فيسسٌ عًُسسا٤ ا٭ىسسٍٛ  (1)َٚٓٗسسا اينسسو وت اشلخسسؾ أٚ ايٓكسسٌ، َٚٓٗسسا غسسرل ػيسسو

 .اييخ  عٓ٘ وت َياح  ا٭ي اًت

 خفا٤ َع٢ٓ ايؾعا٥ض اسبغ١ٝٓٝ يز٣ ايبعض

َٚٔ أبؾؿ ا٭َث١ً ع٢ً ػيو َيىًذ )اينعرل٠ ٚاينسعا٥ؾ( فكسغ قساٍ  عساؾت:     

 َْى اهُْقوُِْب ا ِيٌ َتْق َّ ِ فَإِنذ ْى َشَػانَِر اَّللذ ٚحٝ  ص سٞ انتسؾاع َسٔ ٖسؼا      (2)َوَيٌ ُيَػّظِ

ٚقسسل اي نسسهٝو بسسٌ ٚح سس٢  ْهسساؽ مسسعرل١ٜ بعسسض اينسسعا٥ؾ ايغٜٓٝسس١  ،ًذ بغقسس١انتيسى 

ٚاذتق١ٝٓٝ، ٚيٝك ٖؼا اييخ  َعكسٛعّا، نُسا ٖسٛ ٚاٍسذ، ي خكٝسل حساٍ اينسعا٥ؾ        

اذتق١ٝٓٝ ٚـتٝٝـ َا ٖسٛ مسعرل٠ هتسا يسٝك باينسعرل٠، بسٌ ٖسٛ َعكسٛع يغؽافس١ عٛاَسٌ           

نتكغاؽ ايؼٟ  ٴع٢ٓ اينو أٚ ا٫ْهاؽ يؼيو فٓك يؾ ع٢ً عؽاف١ َ ّٗٛ )اينعرل٠( با

 ب٘ ٖؼٙ ايغؽاف١ فٓكٍٛ:  

 االعرتاض بإ بعض ايؾعا٥ض ٚافز٠ َٔ سضاصات أخض٣

ْٗسسا يٝقسس   ب (3)ٕ ايسسيعض اعسسذل  عًسس٢ بعسسض اينسسعا٥ؾ اذتقسس١ٝٓٝ انتعؾٚفسس١ 

ٕ اييخس  يسٝك   إٚنُسا فسيل فس   . معا٥ؾ  ف١َٝ٬ ٭ْٗا ٚافغ٠ َسٔ حَساؽاو أصسؾ٣   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 نادتٌٗ بايٍٛل. (1)

 .32( فٛؽ٠ اذتج: 2)

 ( ناي ىيرل أٚ غرلٙ.3)



     افؼقؿة ادعرؾقة فؾشك

٤ اينسو ٚاي نسهٝو قسغ ٜهسٕٛ عسدل      ٕ  ٬ َعكٛعّا  ٫ دت١ٗ حب  ص ا٤ انتيىًذ ٚ

م ا٭عي١ اينسؾع١ٝ عًس٢ مسعرل١ٜ ٖسؼٙ اينسعرل٠ أٚ      ٛٵقٳٚيٝك َعكٛعّا يٹ ،  ٤٬ َعٓاٙ

  ٚ ٕ شلسسا َٓنسسّ  وت اٱفسس٬ّ نُسسا    ًسسو ٫ٚ يغؽافسس١  اؽغتٝسس١ ٖسسؼٙ اينسسعرل٠ أٚ  ًسسو 

، بسسٌ اييخسس  ْٗسسا َسس صٛػ٠ ىٹسسؾفّا َسسٔ حَسساؽاو أصسسؾ٣ أأٚ  (1)افسس غٍ بسس٘ ايسسيعض

 كٝل َع٢ٓ اينعرل٠ َٔ  ١ٗ ؿا١ٜٚ اييخ :َعكٛع ٖٓا جملؾع حت

 املكٝاؼ صزم ايؾعري٠ عضفّا ٚال ٜضض ٚفٛرٖا

ٕ ٖسسؼٙ اينسسعرل٠ أٚ  ًسسو ٚفسسغو  يٝٓسسا َسسٔ    أيٓ سسؾ  ْسس٘  ٚىسس ٠ٛ ايكسسٍٛ:  

ٌٸ ػيسو بهْٛٗسا مسعرل٠ َىًكسّا  ادتسٛاب نس٬،            حَاؽاو أصسؾ٣، ٚيهسٔ ٖسٌ ٜٴضس

رل٠ فعًٝس١ ؿتعٓس٢   ٕ اينسع  ٚيهٔ ػيو ٜع ُسغ عًس٢   س٤٬ َعٓس٢ اينسعرل٠، ٚبٝاْس٘:       

َٴنعٹؾ٠ فنعا٥ؾ اهلل أٟ انتنسعؾ٠ بساهلل  عساؾت، ٚاينسعرل٠ اذتقس١ٝٓٝ       اي اعٌ فنعرل٠ أٟ 

٘ٹ أٚ  َخٝا ٘ ًٚت٬َا ٘، فإػا اْىيل  أٟ انتنعؾ٠ باٱَاّ اذتقؽت  ُٹ َٚياع٥٘ ٚقٹٝٳ

َٴنعٹؾٷ باٱَاّ اذتقسؽت  أع٢ً إَٔؾ   ْ٘       َسٔ ا٭ضتسا٤ نسإ مسعرل٠ حقس١ٝٓٝ ٕٛ  (2)بٓخس

 بؼيو انتيغؽ ٚانتٓن .٫ٚ َٜؾ 

 ايؾعا٥ض يٝغت سكا٥ل طبرتع١ بٌ ٖٞ نايعكٛر َفاِٖٝ عضف١ٝ

ٕ اينسسعا٥ؾ يٝقسس  َسسٔ اذتكسسا٥ل اينسسؾع١ٝ انتضذلعسس١ بسسٌ ٖسسٞ   أٜٚسسدلٖٔ ػيسسو 

نُىًسسل انتٍٛسسٛعاو ا٭صسسؾ٣ هتسسا أٚنسسٌ اينسساؽ  أَؾٖسسا  ؾت ايعسسؾف ٚمل ٜٳسسٔؾع َسسٔ   

ٕ ايعكسسٛع ٚاييٝسسل أاينسساؽ  ا٭قسسغل أىسس٬ّ  عؾٜسس  يًنسسعرل٠ أٚ حتغٜسسغ شلسسا، فهُسسا  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 يٝٓٗا ؿتكغّ احملٌُ عٓغَا ؽأو ايسؾأل اينسؾٜ  َؾفٛعسّا عًس٢ ؽَسذ       ( نٓىذ ايقٝغ٠ ؿٜٓب 1)

ا٤، َث٬ّ. ؽا ل حٍٛ اينعا٥ؾ ن اب )اينعا٥ؾ اذتق١ٝٓٝ( يًنٗٝغ ايقٝغ حقسٔ  طٌٜٛ ََؾ ّا بايغَ

  يًنٝط فاٌٍ ايي اؽ. (ايغ١ٜٝٓٚن اب )فك٘ اينعا٥ؾ  اينرلاؿٟ 

 َل مؾطؽت كصؾٜٔ فٝ  ٞ ػنؾُٖا. (2)



  افشعائر فقست حؼائق خمسظة بل هي ـافعؼود مػاهقم ظرؾقة

ٚاييًذ ٚاٱ اؽ٠ ٚغرلٖا َ اِٖٝ عؾف١ٝ فهًُا اْىيل عًٝس٘ عؾفسّا عٓسٛإ اييٝسل أٚ     

ْاْ ةِاهُْػُقْوِ ايعكغ سلً٘  ْوفُ
َ
َحنذ اَّللُّ اْْلََْعَ  ٚأ

َ
 ٫ فُٝا ثي  َٔ اينؾ  حتؾقت٘  َوأ

َم الّرَِبانس ٟ   أنؼيو نًُا ىسغم عًٝس٘ عؾفسّا     (1)وََحرذ     َنسعؾ٠   ْس٘ مسعرل٠ حقس١ٝٓٝ أ

َٴنسسعٹٕؾ بسسايكؾكٕ  ْٗسسا َسسٔ مسسعا٥ؾ اهلل  ػ أبسس٘ ىسسًٛاو اهلل عًٝسس٘ اْىيسسل عًٝٗسسا   ٕ نسسٌ 

ْ٘ َنعؾ باهلل  عاؾت عٕٚ مو إف  ايهؾِٜ أٚ ايؾفٍٛ ايعٌتِٝ أٚ كٍ بٝ ٘ ايهؾاّ

ٚايقسسيٌٝ  يٝسس٘ ٚاييسسؾايت انتقسس كِٝ ٚاذتيسسٌ   عسساؾت ا٤ عًسس٢ اهلل ِْٗ ا٫عٓيسسإفسس ،ٚؽٜسسب

 ل، ٚايؾٚاٜاو ايغاي١ ع٢ً ػيو نثرل٠ َٚٓٗا:انتُغٚع بؽت اهلل ٚارت٥٬

ُٳس١ُ  :قاٍ ايٓا  ٗٵخٳس١ُ  َفاطٹ ًِيٹسٞ،  بٳ ٖٳسا  َق ُٳسؾٳ٠ُ  ٚٳابٵٓٳا ٗٳسا  ُفس٪ٳاعٹٟ،  ثٳ ًُ  ْٴسٛؽٴ  ٚٳبٳعٵ

ُٻ١ُ بٳيٳٔؾٟ، ٔٵ ٚٳاِيَ ٥ٹ ٖٳا َٹ َٳٓٳا٤ٴ ٚٴِيغٹ ٌٷ ؽٳباٞ ُأ ُٵغٴٚعٷ ٚٳحٳيٵ ٘ٴ َٳ ٔٳ بٳٝٵٓٳ ٘ٹ،  ٚٳبٳٝٵ ًِكٹس ٔٔ  صٳ ِٳ  َٳس  اعٵ ٳيٳس

ِٵ ٔٗ ٔٵ ْٳخٳا بٹ َٳ ِٵ  ٳضٳًٖ ٳ ٚٳ ٗٴ ٛٳ عٳٓٵ  .(2)ٖٳ

عاَسس   ػ ٚفسسغو  يٝٓسسا  بسسؼيو ٚفسسٛع أىسًٗا َسسٔ ايغسسؾب أٚ اينسسؾم َسا   ٫ٚ َٜسؾٸ 

ٌَ اَّلّلِ قاٍ  عساؾت:    ًْٛ  بًٕٛ ايغٜٔ أٚ أٌٖ اييٝ   ٌُ ِي ْحَص
َ
ٌْ أ ِصتَْغَث اَّلّلِ َوَي

ةِدونَ  ٍَ ٌُ َِلُ  ٖٚسؼا   َسٔ عا٥سؾ٠ انتياحساو   ٚػيو بعغ فسؾ  نسٕٛ أىسًٗا     (3)ِصتَْغًث َوََّنْ

 َٔ حٝ  ٜعي٢.اهلل ْ٘ ٫ ٜىا  إ ػ ٫ ٜيذ حتٌٜٛ اذتؾاّ  ؾت معرل٠ ف مؾيت أفافٞ

ٕ َٓن ٖا غرل ٍساؽ َُٗسا نسإ إٔ )ايعكسٛع انتقس  ْ ١( نعكسغ       أٚايؼٟ ٜدلٖٔ 

ٕ أاي سس َؽت أٚ ايقسسؾق ١ًٝ أٚ غرلُٖسسا َٓنسس٪ٖا ايغسسؾب أٚ غسسرلٙ ٚيهسسٔ ٖسسٌ ٭حسسغ      

 ٜنسسهو وت ىسسخ ٗا ٚوت سلسسٍٛ 
َ
ْاْ ةِبباهُْػُقْوِ أ ٕ َٓنسس ٖا أشلسسا افسس ٓاعّا  ؾت  (4)ْوفُبب

ْاْ ةِاهُْػُقْوِ ايغؾب فهٝ  ٜنًُٗا  ْوفُ
َ
 !  فهؼيو حاٍ اينعا٥ؾ ـتاَّاأ
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     افؼقؿة ادعرؾقة فؾشك

ٚ  إٔ ٜيسسغم عًٝٗسسسا عؾفسسسّا  أْعسسِ ٜٓيغسسسٞ              ْٗسسسا َنسسسعؾ٠ أْٗسسا مسسسعرل٠ حقسس١ٝٓٝ 

ْٗسا  أٜنسو أحسغ   ٕ ايعغٜغ َٔ اينعا٥ؾ اذتق١ٝٓٝ ٫ أب٘ ىًٛاو اهلل عًٝ٘، ٫ٚ غت ٢ 

         مسسعاؽٖا  مسسهاٍ أٚ كصسسؾ يهسسٔ  إٍسسّا عًٝٗسسا بٕ نسسإ َعذلٳ ٚ َٴنسسعٹؾ٠ باذتقسسؽت 

 ب٘ ىًٛاو اهلل عًٝ٘ هتا ٫ ؽٜب فٝ٘.

 ايزميكضاط١ٝ أٜضّا ٚافز٠ َٔ ايػضب فٌٗ ْضفضٗا جملضر سيو؟

ٕ ْٓكض ع٢ً َٔ ٜعذل  ع٢ً أٚقتهٓٓا  ػا نٓا طتاطب انتثك ؽت َٔ انت غٜٓؽت 

ْٗسا  أْٗا ٚافغ٠ َٔ حَاؽ٠ أصؾ٣، بايغقتكؾاط١ٝ;  ػ ٫ ؽٜسب  أا٥ؾ بـعِ بعض اينع

 (1)ٚافغ٠ َٔ حَاؽ٠ ايغؾب حسغٜثّا َٚسٔ ايْٝٛسإ قسغقتّا، فٗسٌ ٜيسذ ؽفَسٗا بسانتؾ٠        

ٚٳ ٕ أْٗسسا ٫  فسس١َٝ٬ ٫ٚ عٜٓٝسس١ جملسسؾع  ٗا بُٹىٵسسٚاع ياؽٖسسا ٍسسغ اٱفسس٬ّ ٚايسسغٜٔ أٚ 

 َٓن ٖا غؾبٞ أٚ مؾقٞ  ن٬.

 ايؾعا٥ض ٚصزم عٓٛاْٗا َكاٜٝػ ثالخ يغال١َ

 بٌ انتكاٜٝك ٖٞ، ٚبه١ًُ  اَع١:

ٕ ٫ ٜهسسٕٛ ايسسغاصٌ  يٝٓسسا َسسٔ حَسساؽ٠ أصسسؾ٣ َسسٔ عا٥سسؾ٠ احملؾَسساو،    أ ٶ

  بٗسا  ْ٘  ػا نإ َٔ عا٥ؾ٠ انتياحاو نإ  ا٥ـّا وت حغ ػا ٘ أٚ بكٝٛع ٜ هٝٸإٚعًٝ٘: ف

بٗسسا َسسل  َسسل اينسسؾٚيت اٱفسس١َٝ٬، نسسيعض ايكٝسسٛع عًسس٢ ايغقتكؾاطٝسس١ ايسسيت   ىسسابل 

 ا٫ف ناؽ١ٜ اٱف١َٝ٬.

ٕ ٜيسسغم عًٝسس٘ عؾفسسّا وت ايعٴسسؾف ايعسساّ أٚ وت ايعٴسسؾف ارتسساٌ ٚيسسغ٣ أ ٶ

ْس٘  أػيو ايعؾف ارتاٌ، عٓٛإ انتٍٛٛ  )أٟ ٍَٛٛ  اذتهِ( ن ٕ ٜيسغم عًٝس٘   

 )عكغ( أٚ )بٝل( أٚ )معرل٠ حق١ٝٓٝ أٚ  شل١ٝ(.

ينسؾا٥ىت، ٚػيسو   ٕ ٜياعم ع٢ً ػيو أحغ َؾا ل اي كًٝسغ  ساَعٞ ا  أ ٶ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ح ٢ َل ايَٛابىت. (1)



  تؽامل احلضارات أمر إجيايب

ْ٘ َٔ اين ٕ ايعاّ ٚ ٛٓق ٘ ع٢ً اٱػٕ، ٚ ٫ فس٬ حا س١ يسؼيو أَٜسّا  ٕ     أبٓا٤ ع٢ً 

 اطُ ٕ انتهً  بيغم انتٍٛٛ ، ع٢ً انتي٢ٓ.

 تهاٌَ اسبضاصات أَض إجيابٞ

َٔ حَاؽ٠ أصؾ٣ َاعاّ ٍُٔ ا٭طسؾ ايقسابك١،    ٕ ٚفٛع إَٔؾ بٌ قغ ٜكاٍ: ب

اؽاو    اعٌ بٝٓٗا ٚ  هاٌَ ٫ٚ َاْل َسٔ  ٕ اذتَإْ٘ وت حغ ػا ٘ َٔ اٱظتابٝاو فإف

ٕ اٱفس٬ّ  ٳكيٸسٌ َسٔ    أْٓسا صتسغ    ػيو أبغّا َاعاّ ٍُٔ ا٭طؾ اينسؾع١ٝ ايعاَس١، بسٌ    

ا٭عٜسسإ ايقسسابك١ َٚسسٔ ا٭َسسِ ا٭صسسؾ٣ ايهسسثرل َسسٔ ا٭حهسساّ أٚ انتٍٛسسٛعاو ٚمل     

ْٗسسا َسسٔ حَسساؽ٠ أصسسؾ٣ أٚ َسسٔ أَسس١ ثاْٝسس١ ح سس٢ ٚ ٕ ناْسس  َعاعٜسس١  أٜؾفَسسٗا جملسسؾع 

ٕ ايعكسٛع اََسا٥ٝاو فكسغ اََس٢     أٚايغيٌٝ ع٢ً ػيو  كتا  اي كٗا٤ ع٢ً فؾٍّا; 

ايناؽ  ناف١ ايعكٛع ايعؾف١ٝ  ٫ ايكًٌٝ َٓٗا ايؼٟ ؽفَ٘ ـتاَسّا نايؾبسا أٚ قٝٸسغٙ بكٝسٛع     

 عٍ عًٝٗا ايغيٌٝ ارتاٌ.

ٕ ايىسؾم  ؾت َعؾفس١ أحهساّ    أْٓسا صتسغ   إبٌ ٖٓساى َسا ٖسٛ أعٌتسِ َسٔ ػيسو: ف      

ٖسسٞ طسؾم عك٥٬ٝسس١ عؾفٝسس١   س   ٗسسا،  ٫ ايٓسساعؽ َٓٗسا ب كتع س   اينساؽ  ٚاذتخسسج عًٝٗسا  

اع ُسسغٖا اينسساؽ  أَٜسسّا، ٚػيسسو نخخٝسس١ صسسدل ايثكسس١ ٚاييٝٓسس١ ٚاٱقسسؾاؽ ٚايسسُٝؽت         

 ٕ قٝٸغ بعَٗا بكٝٛعٺ ٖٞ بغٚؽٖا عك١ٝ٥٬. ٚايٌتٛاٖؾ ٚغرلٖا ٚ

أحهاَس٘; ٌْتسؾّا   صيسٌٛ  ْ٘ ؽع  عٓس٘ وت  إبٌ ح ٢ ايكٝال ايؼٟ ؽع  عٓ٘ ف

ِْٗ ٜهْٛسٕٛ  إٕ ايعكس٤٬  ػا أي  سٛا يسؼيو فس    أؼيو صتسغ  دتٌٗ ايعك٤٬ ؿت٬نا ٗا، ٚيس 

 أٍٚ َٔ ٜكؾٸ بعغّ ىخ١ ايكٝال وت ايغٜٔ ٚاينؾٜع١.

 ايٛافز٠ َٔ أرٜإ أٚ أَِ أخض٣ يًُٛضٛعاتاستضإ اإلعالّ 

ٚاح َساْ٘ يًهسثرل  سغّا     س ٕ ىذ ٖؼا اي عسيرل    سٕ )َِٖ( ايغٜٔ   بٌ ْكٍٛ: 



     افؼقؿة ادعرؾقة فؾشك

ٍسُٔ ا٭طسؾ   س أٚ اييت  ق ٓغ  يٝس٘   َٔ انتٍٛٛعاو ايٛافغ٠ َٔ اذتَاؽاو ا٭صؾ٣ 

ٖٛ َٔ أفؾاؽ صًٛع اٱفس٬ّ ٚعيسؾٜ ٘ ٚاسغعٙ ايسغا٥ِ ٚ ىسٛؽٙ       س  ايعا١َ نُا فيل

ٚى٬حٝ ٘ يهٌ عيؾ َٚيؾ، َٚٔ  ًسو انتٛاٍسل )اينسعا٥ؾ( ٚ)ايعكسٛع( ٚغرلٖسا      

ٛٸ  اينعا٥ؾ حقب  ٓٛ  ا٭َِ ف ْٗا أٍخ  ؽٚابسىت  إٖٚؼا َا ْناٖغٙ بٍٛٛش وت  ٓ

وت عُسل ا٭َسِ  سؾبىِٗ باذتقسؽت اينسٗٝغ َٚقسرل ٘ اٱىس٬ح١ٝ        ع١ٜٝٓ أهتٝس١ ٍساؽب١   

 اي١َٜٛٗٓ ارتايغ٠ ٚ َخٝا ٘ ادتٹقاّ اييت ٜنٝب شلٛشلا ايٛيغإ.

 ٚيٝػ سنض بعض َصارٜل ايؾعا٥ض ذبزٜزّا هلا

َواْْلُببْدَن ٕ اينسساؽ  قسسغ حسسغٸع َيسساعٜل اينسسعرل٠ نكٛيسس٘  عسساؾت:    
ُؾى ّيٌِ َشَػانِرِ ا

ا هَ َِ ََا ِ َجَػوْ  .(1)َّللذ

يٝك ػنؾ انتياعٜل حتغٜغّا أبغّا، ٚانتىًل ٚانتكٝغ أٚ ايعاّ ٚارتساٌ   

    ٚ ٕ اٯٜس١ ىسؾعت١ وت عسغّ اذتيسؾ نتهسإ       انتثي إ ٫ ٜكٝسغ أحسغُٖا اٯصسؾ، صاىس١ 

 )َٔ( اي يع١َٝٝ فٗٞ )َٔ معا٥ؾ اهلل( ٚيٝق  اينعا٥ؾ َٓخيؾ٠ بٗا، أى٬ّ.

ٕ ػنسؾ انتيسغام ٜ ٝسغ اذتيسؾ بس٘ يًسـّ عسغّ        ْ٘ يٛ ناإَا ْكَّا فأٖؼا حًّٓا، ٚ

ٜسؼنؾ انتيساعٜل فُسث٬ّ     (2)ىخ١ اي ُقو ب ٟ عاّ َٔ ايعَُٛاو  ػا ٚؽع ًْ كصسؾ 

ْاْ ةِباهُْػُقْوِ ٫ ٜيذ ح٦ٓٝؼٺ اي ُقو بس ْوفُ
َ
ٕ أيٹخٹًٓٝس١ ايعكسٛع انتقس  ْ ١; بسغع٣ٛ      أ

َحنذ اَّللُّ اْْلََْ ايناؽ  قغ حغٸع َياعٜل ايعكٛع نكٛي٘ َث٬ّ 
َ
ٌِ  ٚعَ َوأ إِنذ َخبْْيَ َيب

 َُ ِي
َ
َجرَْت اهَْقِْيُّ اأْل

ْ
ْس٘ بٓسا٤ عًس٢ ػيسو ٫  نسٌُ )ايعكسٛعٴ(       أٚمي٘ ػيو ٚ (3)اْشَخأ

ٌٳ عكسسغ اي سس َؽت ٚايقسسؾق ١ًٝ ٭ٕ اينسساؽ  ػنسسؾ اييٝسسل ٚاٱ سساؽ٠ ٌْٚتا٥ؾٖسسا َسسٔ        َثسس

 انتياعٜل ٚمل ٜؼنؾ اي  َؽت ٚارتًٛ ٌْٚتا٥ؾُٖا!!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .36( فٛؽ٠ اذتج: 1)

 َ يٌ أٚ َٓ يٌ. (2)

 .26فٛؽ٠ ايكيً:  (3)



  رابعًا: اهنقار َفبِـَة دم جدار افبـقان ادعردم

 

١َٓ يف دزاصٶصابعا  ايبٓٝإ املعضيف : اْٗٝاص َيِب

ٚػيسسو ٭ٕ حسسغ٣ ا٭فسسك أٚ ايًيٓسساو انتعؾفٝسس١;     اْٗٝسساؽ  

  ٌ فسٛا٤   انتعاؽف   نهٌ عاع٠ وت مهٌ ٌَٓتَٛاو َعؾف١ٝ ح ٢  غغٚ نيٓٝسإ َ هاَس

ٌ أنثؾ  أّ وتبٴعغٜٔ  أّ وتوت بٴعغ ٚاحغ  أناْ   يبٸ مس ٢ ا٭بعساع،    أّ ناْ   نسُ

ٌَٓتَٛ سإ وت بعسض    انتقسٝخ١ٝ ٚاييٛػٜس١  ٚ ًس١، َ هاَفاٱف٬ّ َث٬ّ ٌَٓت١َٛ َعؾفٝس١  

ٚنؼيو اٱذتاع ٚايه سؾ ٖٚهسؼا، ٫ٚ ْكيسغ َسٔ نْٛٗسا ٌَٓتَٛس١ َعؾفٝس١         ا٭بعاع،

ٕ انتقسٝخ١ٝ َسث٬ّ   أنْٛٗا ع٢ً اذتل أٚ نْٛٗا ىخٝخ١ َىابك١ يًٛاقل، بٌ انتكيسٛع  

زتُٛع١ َسٔ ايكٓاعساو أٚ انتع كسغاو أٚ ايكسِٝ ايسيت ٜذلابسىت  بعَسٗا َسل بعسض          ٖٞ 

ٕ يًيٝس  بٓٝاْسّا ٖٚٝهًٝس١ َذلابىس١     أمهٌ بٓٝإ َعؾوت، فهُسا صتسغ وت انتاعٜساو    ع٢ً 

 بٓخٛ َا، نؼيو ايعًّٛ ٚانتعاؽف.

ٕ  ْس٘ نُسا   أَٚٔ ٖٓا ْٓىًل  ؾت ْكى١  عغٸ ٖٞ ا٭فال شلؼا اييخس  ٖٚسٞ:   

بٓٝسسإ ايسسغاؽ قسسغ ٜٓٗسساؽ باْٗٝسساؽ َييٹٓسس١ٺ َسسٔ ييٓا سس٘ فهسسؼيو اييٓٝسسإ انتعسسؾوت يٮفسسؾاع أٚ      

 أٚ ا٭َِ أٚ اذتَاؽاو.اي خُعاو 

ًَِّبٓات األعاع١ٝ  اي

ٕ بعسسض ايًيٓسساو وت ايسسغاؽ قسسغ  هسسٕٛ ٖسسٞ ا٭فسسال يًيٓسسا٤ نًسس٘ ٌْتسسؾّا أٚنُسا  

يهْٛٗا ٖٞ ايي١ٝٓ اي خ ١ٝ ي٘، بُٝٓا ٫ ٜهٕٛ اييعض اٯصؾ نؼيو، فهسؼيو بعسض   

ايًيٓاو وت اييٓا٤ انتعؾوت قغ  هٕٛ  ٖٛؾٜس١ أفافس١ٝ  يس   عًٝٗسا انتٌٓتَٛس١ انتعاؽفٝس١       

 نًٗا أٚ أققاّ ٚافع١ َٓٗا ٚبعَٗا يٝك نؼيو.

فسسال، ٚايعسسغٍ  ا٭ٖسسٞ  اٱفسس١َٝ٬ ف ىسسٍٛ ايسسغٜٔ وت انتٌٓتَٛسس١ انتعاؽفٝسس١   

 ٖسسٛٚاي ثًٝسس  وت انتقسسٝخ١ٝ  ،ٚاٱَاَسس١ وت انتٌٓتَٛسس١ انتعاؽفٝسس١ اينسسٝع١ٝ ٖسسٞ ا٭فسسال 

ا٭فال، ٚػيو ع٢ً ايعهك َٔ بعض   اىٌٝ ايدلؿظ أٚ انتعساع ٚعًس٢ ايعهسك    
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 ٌ اينؾع١ٝ اي ؾع١ٝ وت ايىٗاؽ٠ أٚ غرلٖا.َٔ بعض انتقا٥

ٚاينسسو ٚاي نسسهٝو وت انتٌٓتَٛسس١ انتعؾفٝسس١ نسسثرلّا َسسا ٜيسسغأ َسسٔ افسس ٗغاف ييٓسس١ٺ   

وت انتٌٓتَٛس١ نًسٗا ٚقسغ     سثيٛ سّا أٚ  ثيا سّا     سس  َٚ ؾع٠ َع١ٓٝ قغ  هٕٛ ٖٞ ْكى١ ايَع 

١ نًسٗا،  ٜق غعٞ اْٗٝاؽ ا٫ػعإ أٚ ا٫ع كاع بٗؼٙ انت سؾع٠ اْٗٝساؽ ا٫ع كساع بانتٌٓتَٛس    

ٚوت انتكابسسٌ قسسغ ٫  هسسٕٛ ْكىسس١ ايَسسع   ًسسو أفافسس١ٝ ٫ٚ  ٖٛؾٜسس١ ٚ فتسسا ٜ سسِٖٛ    

و اي سؾع فٝٗسا فاْس٘ قسغ ٜقسؾٟ  نسهٝه٘  ؾت غرلٖسا        اينضً نْٛٗا نؼيو فإػا مٓه

 نإ مه٘ َدلؽّا أٚ ٫.أنُا  قؾٟ ايٓاؽ وت اشلنِٝ ٚػيو فٛا٤ٶ 

 ْٚكط١ ايضعف امُلُٝت١ ،نعب أخٌٝ

ايَسسع  ادتٖٛؾٜسس١ وت اييٓٝسسإ انتعسسؾوت ايسسيت  سس٪عٟ  ٚانتعسسؾٚف اي ُثٝسسٌ يٓكىسس١

ؿعـ ٗسسا  ؾت ؿعـعسس١ اييٓٝسسإ ب نًُسس٘، بهعسسب أصٝسسٌ، ٚأصٝسسٌ )ٚازلسس٘ ايهاَسسسٌ       

اصًٝٝك( حقيُا  ـعسسِ ا٭فىٛؽ٠ نسسإ ابّٓا يًُسسًو َرلَٝغٕٚ ٚنإ بكؾبِٗ ْٗسؾ  

ٕ أْ٘ قت ًو بعض ارتٛاٌ ارتاؽق١ أٚ ايقخؾ١ٜ ٖٚسٞ  أٜقسس٢ُ )فٝ هك( ٜـعُٕٛ 

يسا١ْ وت َكابسٌ انتسٛو فس٬ قتهسٔ      ْس٘ فٝخيسٌ عًس٢ حٳ   إٛيٝغ يٛ ُغُك وت ايٓٗسؾ ف اي

ؼٟ ٫ يًقٗاّ أٚ ايقٝٛف أٚ اذتؾٚب إٔ ختذلم بغْ٘، ٚفٝهٕٛ اي ساؽل اييىسٌ ايس   

 !ٜكٗؾ ٜٚهٕٛ َٔ ارتايغٜٔ

ٚعٓغَا ٚيغ أصٌٝ لتً ٘ أَ٘ فٛؽّا  ؾت ايٓٗؾ ايقخؾٟ ٚغُق ٘ وت َسا٤ ايٓٗسؾ   

٘ فغُقس ٘ َسٔ ؽأفس٘ وت انتسا٤  ؾت ناَسٌ بغْس٘ يهٓٗسا        عاؽّٜا ٖٚٞ هتقه١ بهعسب ؽ ًس  

ٕ انتٝاٙ ارتاؽق١ مل  ٬َك نعي٘ ايؼٟ ناْ  هتقه١ ب٘، فهإ نعي٘ ٖٛ أغ ً  عٔ 

 .ْكى١ ايَع  ايٛحٝغ٠ وت بغْ٘ ادتيٸاؽ

ٚامذلى أصٌٝ عٓغَا ندل وت حؾٚب نثرل٠ ٚصؾج َٓ يسؾّا َٓٗسا كتٝعسّا،  ٫    

ٚ  صسؾ َعؾنس١ بسؽت ا٭   كْ٘ وت أ اعٜؽت أىساب فسِٗ َقسُّٛ نعيٳس٘ فقسؾٟ      غؾٜسل ٚايىسؾ
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 ايقِٗ  ؾت بغْ٘ َٚاو.

صٝسٌ َثسا٫ّ ؽَـٜسّا ٜسؾاع بس٘ ْكىس١ ايَسع         أٖٚهؼا أىيخ  أفسىٛؽ٠ نعسب   

انتُٝ ١ وت أٟ بٓٝإ ٍضِ ستيسٔ ٚقسغ ٜهسٕٛ َغٜٓس١ حيس١ٓٝ أٚ قسغ ٜهسٕٛ ٌَٓتَٛس١         

 ع١ًُٝ أٚ َعؾف١ٝ َ ها١ًَ.

ٟٸ أٚ    َعسسؾوت وت حتىسسِٝ ٚنُسسا ٜ قسسيب حتىسسِٝ ٖسسؼٙ ايٓكىسس١ وت أٟ بٓٝسسإ َسساع

 اييٓٝإ ب نًُ٘ نؼيو ٜ قيب اي نهٝو فٝ٘ وت اي نهٝو وت اييٓٝإ انتعؾوت نً٘.

 ْكط١ ضعف ٚاسز٠ بضضبْغف َٓع١َٛ املعاصف  :ايػضب

ٚحٝ  عؾف ايغؾب ٖؼٙ اذتكٝك١ اْىًل ايعغٜغ َٔ باحثٝ٘ َٚؾانسـ عؽافسا ٘   

ثسِ  ػ ان نسس ٖٛا،  بكس٠ٛ ضتسٛ حتغٜسغ ْكىس١ ايَسسع  وت انتٌٓتَٛس١ انتعؾفٝس١ اٱفس١َٝ٬        

بـعُِٗ،  ٓٸسغٚا نافس١ طاقسا ِٗ يَسؾبٗا ٚحتىُٝٗسا ٚ سغَرلٖا نسٞ  هسٕٛ ايىؾٜسل          

ا٭ؽحب يً نهٝو وت فا٥ؾ اذتًكاو َُٗسا ناْس  قٜٛس١ َق عيس١ٝ عًس٢ اي نسهٝو       

ٚايؾفض، َٚٔ ٖٓا صتغِٖ ٜؾنـٕٚ َث٬ّ ع٢ً بعض  يسؾفاو بعسض اييسخاب١ وت    

ٚ    ْٗا انتؾك٠، بسـعُِٗ،  أاييغؽ ا٭ٍٚ َع دلٜٔ  ٕ  يٹَكسِٝ اٱفس٬ّ ٚقٛاْٝٓس٘ َٚياع٥س٘ 

 ، اف ٗغاف قٹٝٳِ اٱف٬ّ ب نًُٗا.حقيُا ٜؾٌٕٚ، اف ٗغافٗا ٍٚؾبٗا ٜنه 

ٕ  هٕٛ نٌ ايٓكايت اييت ٜق ٗغفٗا أْ٘ يٝك بايَؾٚؽ٠ إٚيهٔ، ٚنُا فيل ف

ٕ ايعهسسك أاٯصسسؾٕٚ، ْكسسايت ٍسسع  حكسسّا بسسٌ قسسغ  هسسٕٛ َ ُٖٛسس١ ايَسسع ، نُسسا 

ٜقس ٗغفٗا اٯصسؾٕٚ ٖسٞ ْكسايت فس١ًُٝ َ ُٖٛس١       ىخٝذ فًٝقس  نسٌ ايٓكسايت ايسيت     

ايَع  بٌ قغ  هٕٛ ْكايت ٍع  حكّا فٝخب، يًٛىٍٛ  ؾت اذتكٝك١، اي ُٝٝـ بسؽت  

 ايٓٛعؽت )ْكايت ايَع  ايٛاقع١ٝ ْٚكايت ايَع  انت ١ُٖٛ( بهٌ عق١ ٍَٚٛٛع١ٝ.

 ايالَٓٗذ١ٝ يف َعازب١ ايكضاٜا ايتاصخي١ٝ

اٯصسؾٕٚ وت بعسض باحثٝٓسا    ٚيعٌ َٔ أبؾؿ ْكايت ايَع  اييت قغ ٜقس ٗغفٗا  

ٖٞ عغّ حتؾِٜٗ ايغق١ وت ايٓك٫ٛو اي اؽغتٝس١ ٚعسغّ صسدلٜٚ ِٗ وت ايىسؾم ايعًُٝس١      



     افؼقؿة ادعرؾقة فؾشك

انتٓٗخ١ٝ ٫ف هناف َسا قسغ ٜهسٕٛ قسغ  سؾ٣ وت زتاٖٝسٌ اي ساؽٜط، ٖٚهسؼا صتسغِٖ          

ٜذلىغٕٚ ْكىس١ ٍسع  حبثٝس١ ٚاحسغ٠  عساْٞ َسٔ ؽنانس١ وت انتعادتس١ أٚ فسىخ١ٝ وت          

١ٝ، يهٞ ٜنههٛا اينياب ادتاَعٞ ٌْٚتسا٥ؾٙ وت زتُسٌ َسا    ايٌٓتؾ٠ أٚ أصىا٤ وت انتٓٗخ

ٜٓكً٘ ايياحثٕٛ أٚ ايعًُا٤ انتقًُٕٛ َٔ قَاٜا أٚ حت٬ًٝو  اؽغتٝس١ وت مس ٢ ا٭بعساع    

 ا٫ْذلبٛيٛ ١ٝ ٚايقٝقٝٛيٛ ١ٝ ٚغرلٖا.

ٕ اييٓسسا٤او انتعؾفٝسس١ إٔ اي خًٝسسٌ ايعًُسسٞ ٚنُسا أمسسؾْا  يٝسس٘، ٜكٛعْسا  ؾت    ثسِ  

َذلابىسس١ بهافسس١ َ ؾعا ٗسسا  ؾابىسسّا ثيٛ ٝسسّا ٚاقعٝسسّا، ٚقسسغ ٫ بهافسس١ َ ؾعا ٗسسا قسسغ  هسسٕٛ 

  هٕٛ َذلابى١ بٌ  هٕٛ زتؾع َ ١ُٖٛ ايذلابىت.

 قص١ ايصٛيف ايٖٛابٞ ايشٟ صاص ؽٝعّٝا!

انتؼٖيٝس١   سٚاذتاعث١ اي اي١ٝ  نرل  ؾت فتٛػج ٖاّ َٔ انت ؾعاو انتعؾفٝس١ اي اؽغتٝس١    

َسسغَؾ٠ أصسسرلّا، قسساّ    انتذلابىسس١: ف سسٞ  حسسغ٣ ايسسي٬ع، ايسسيت عيسس   بٗسسا حسسؾب      

ايٖٛابٕٝٛ ب  فٝك فًقس١ً َسٔ انتسغاؽل ايسيت  قس ٗغف  غسٝرل َسؼاٖب ايٓسال  ؾت         

ٚقسسغ  َسسُٓ  زتُٛعسس١ َسسٔ انتسسغاؽل   ضسسؼ َسسٔ حت سسٍٝت ايكسسؾكٕ ايهسسؾِٜ    ،ايٖٛابٝسس١

ٚف١ًّٝ ٫ىىٝاع ايٓال، ٚوت  حغ٣ انتٓاطل اييت ٜهثؾ فٝٗا أ يا  ايىؾٜكس١ اييسٛف١ٝ   

ُس٢  يٝٗسا مساب َؾاٖسل ىسٛوت ػنسٞ أػٖسٌ َعًُٝس٘         ٕ اْ أاف  خٛا َغؽف١ َسا ييس    

حبافٌت سس٘ ادتيسساؽ٠ فيسسؼيٛا قيسساؽ٣  ٗسسغِٖ ي خًٜٛسس٘  ؾت ايٖٛابٝسس١ ف خسسٍٛ  يٝٗسسا،       

ْ٘ نإ َٔ َٓاٖخِٗ حت ٍٝت انتق٢ُ بيسخٝذ اييضساؽٟ، ٚقسغ ح سٍت ٖسؼا      أٚانتً   

ايناب اييضاؽٟ نً٘ ب فاْٝغٙ وت أؽبعس١ أمسٗؾ ٚػيسو هتسا ٜكسٌ بسٌ ٜٓسغؽ!!، ٚحسؽت         

 فيابِٗ َأَٚيٛٙ انتـٜغ َٔ ايؾعا١ٜ ح ٢ أىيذ ٖٚابّٝا َ ىؾفّا. ؾٓق٢ وت أ

بعغ ػيسو حؾٸٍسٛٙ عًس٢ إٔ ٜ٪يس  ن ٝيساو ٍسغ اينسٝع١ باع يساؽِٖ أعسغ٣          

 ّ ٛٸؽٚا يس٘، ٚعٓسغَا ٚافسل حبُسال اعىسٛٙ ستسٛؽّا          أعغا٤ اٱفس٬ )!!(، حقسيُا ىس



  تدفقس افشقعة دم تسؼقط افصحابة!

ٕ ٫ ٜ خاٚؿٖسا نسٞ َٜسُٓٛا بكسا٤ٙ عاصسٌ أفسٛاؽِٖ ٫ٚ       أٚحغعٚا ي٘ َياعؽ ع٢ً 

ًسسل عًسس٢ ؽعٚع عًُسسا٤ اينسسٝع١ ٚأعيسس ِٗ ٚحخخٗسسِ ٚبسسؾاِٖٝٓٗ ايسسيت قسسغ  كًسسب   ٜٓى

 َع كغا ٘ ؽأفّا ع٢ً عكب.

عغٜسغ٠ ٚقسغ طيعٖٛسا     ن ٝيساو ٚيكغ اي ـّ ػيو ايناب بارتى١ احملغع٠ ٚن سب  

 ب عغاع نيرل٠.

 تزيٝػ ايؾٝع١ يف تغكٝط ايصشاب١!

كٝىِٗ ثِ حغعٚا ي٘ ستٛؽّا كصؾ ٖٚٛ ستسٛؽ )نسؼب اينسٝع١ ٚ غيٝقسِٗ وت  قس     

ٕ ٜه سب حٛشلسا ن ٝيسّا، ٖٚسٞ     أٚحغعٚا َ ؾع٠ ٖا١َ أصؾ٣ طًيسٛا َٓس٘    !يًيخاب١(

)!( َعاٜٚس١ حٝس     )!( ٚأَسرل انتس٪َٓؽت   نؼب اينٝع١ وت افذلا٥ِٗ ع٢ً نا ب ايٛحٞ

ٚفسًُٛٙ   !ْ٘ نإ قغ أَؾ بقبٸ عًٞ بٔ ابٞ طايب ع٢ً فيعؽت أي  َٓسدل  ٙ بٛا ُٗ

ٞ  اييت  غٍ ع٢ً عُل ى سن يِٗ   سبعض ايه ب   ٕ حسؾب  أ)!( ٚ غاق١ َعاٜٚس١ ٚعًس

ى ؽت مل  هٔ  ٫ حغثّا طاؽ٥ّا ٚغ١ُٝ  كنع  فؾٜعّا ثِ عاعو أٚاىؾ احملي١ بعغٖا 

 بؽت ٖؼٜٔ اييخابٝؽت ن ٚثل َا  هٕٛ!

ٚقغ ْكٌ يٞ ٖؼا ايناب قي ٘ مضيّٝا عٓغَا  ا٤ يـٜاؽ ٞ باذتٛؿ٠ ايعًُٝس١  

  َسسِٓٗ ػيسسو فكسساٍ: عٓسسغَا زلعسس ايـٜٓيٝسس١  ؾت  سسٛاؽ حسسؾّ ايقسسٝغ٠ ؿٜٓسسب  

ٚقؾأ ٘ وت بعض ايٛثا٥ل اييت فًُٖٛا يٞ ػًٖ  يٛقاح١ اينٝع١ ٚعُل  غيٝقسِٗ،  

قؾؽو ااٌٖ ارتى١ احملغع٠ يٞ بعسغّ اساٚؿ    ٚيهٞ ٜـعاع اييخ  ثؾا٤ٶ ٚايدلاٖؽت ق٠ّٛ

ْٗسا  أايه ب انتيغؽ١ٜ احملغع٠ يٞ، ٚمل أصدلِٖ بؼيو نٞ ٫ قتٓعْٛ ، بٌ فهسؾو  

ْسس  افسس عٓ  ؿتيسساعؽ  ٍسساف١ٝ يسسغحض    ٠ شلسسِ َ ا سس ٠ فسساؽ سبعسسغٖا     سفسس هٕٛ    

 َع كغاو اينٝع١.

ٜكسسٍٛ: فسسؼٖي   ؾت  حسسغ٣ انته يسساو ٚبسسغأو اييخسس  ٚاي ٓكٝسسب وت ؽحًسس١     
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ْ  عثؾو وت أثٓا٤ اييخ  ع٢ً ؽٚاٜاو عغٜسغ٠ َسٔ    !  ػ اغرلو زتؾ٣ حٝا ٞ نًٗ

  ٕ َعا١ٜٚ نسإ قسغ أَسؾ بقسب عًسٞ بسٔ أبسٞ طايسب         طؾم أٌٖ ايق١ٓ  يؾش ب

عًس٢  قسعؽت أيس  َٓسدل! ٜكسٍٛ:       سٚحقسب ؽٚاٜس١ أصسؾ٣      سيس  بسٌ    عًس٢ فسيعؽت أ  

ع٥٬ٝسّا بهافس١ أفساْٝغ ؽ ايس٘     أٖا ىسخٝخّا  احسغ أٚ  يع  أفاْٝغ ايؾٚاٜاو فٛ سغو  

 حقب  يؾعتاو نياؽ ؽ ايٝٞ أٌٖ ايعا١َ نابٔ حيٸإ ٚغرلٙ.

ىسي   ... ٜكٍٛ: ُأ ٖٚٗٓا حغ  ايـيـاٍ انتعؾوت يغ٣ ٖؼا ايٖٛابٞ انت خُك

ٕ عًُا٤ ايق١ٓ ايؼٜٔ ن يٛا عسٔ ٖسؼا انتٍٛسٛ     أ.. ٜيغٚ . ٝا يًٍٗٛ!... ف بايؼٍٖٛ!

 ٚيٝك اينٝع١.   ،قٕٛ يً اؽٜط ٚيًخكا٥لأٚ أمياٖ٘ ِٖ ايهاػبٕٛ انتغٓي

ثسِ اْىًسل ٖسؼا اينسساب ايسؼنٞ ايياحس  عسٔ اذتكٝكسس١ وت ؽحًس١ حبثٝس١ طًٜٛسس١         

َٚا ان  س٢ بسؼيو ح س٢     ٕ أىيذ َٔ ايغعا٠  ؾت َؼٖب أٌٖ اييٝ   اْ ٗ  ب

ٕ ٜ ٛاىٌ َل نياؽ عًُسا٥ِٗ فُسٔ ؽأ٣ فٝس٘  ْيسافّا ْاقنس٘ ٚأؽمسغٙ ٖٚسغاٙ،        أ قؾؽ

ٚقغ  نٝل ع٢ً ٜغٜ٘ باي عٌ عغع َٔ أع٬َِٗ ايؼٜٔ أص ٛا ػيسو  كٝس١ ٚصٛفسّا َسٔ     

ْى ُتَقاةً بىه ايٖٛاب١ٝ قاٍ  عاؾت:  ُّ ْاْ ِيَْ ن َتخذُق
َ
 .(1)إَِلذ أ

بسؽت َ سؾعاو انتٌٓتَٛس١    ٖٚؼا ا٫فتٛػج ٜهن  يٓسا  اْيسّا َسٔ ايذلابسىت انتعسؾوت      

ٕ ٌْتؾٜس١ عغايس١ اييسخاب١ ايسيت اع دلٖٚسا ا٭فسال يًهسثرل َسٔ ا٭َسٛؽ          إانتؼٖي١ٝ; ف

ٚانتيغؽ انتع ُغ يهثرل َٔ ا٭حهاّ اينؾع١ٝ،  ٓٗاؽ ب نًُٗا عٓغَا ٜثي ، وت حبس   

عًُسسٞ، فقسسل بعَسسِٗ فهٝسس  بَسس٬شلِ  ثسسِ: نٝسس  به سسؾِٖ ٚاْك٬بٗسسِ عًسس٢   

  !ا٭عكاب، ٚيٛ وت َٛق  ٚاحغ

 ٛاع ايبٓا٤ات املعضف١ٝ، َٚٛقع ْكاط ايضعف فٝٗاأْ

ٕ انت سسؾعاو وت اييٓسسا٤او انتعؾفٝس١ نًسسٗا َسسٔ ٖسسؼا ايكيٝسسٌ;  أٚيهسٔ ػيسسو ٫ ٜعسس   

 ٕ اييٓا٤او انتعؾف١ٝ ع٢ً ث٬ث١ أققاّ:أٚػيو ٭ٕ ايٌٓتؾ٠ ايع١ًُٝ اي احي١  كٛعْا  ؾت 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .28فٛؽ٠ كٍ عُؾإ: ( 1)



  ف ؾقفاأكواع افبـاءات ادعرؾقة، وموؿع كؼاط افضع

 

٘ٴ   ا  ييٓا٤ انتعؾوت انت هاٌَ ايؼٟ ٜنهٌ )اذتل( ٚ)اييسغم( طابٹعٳس

ايعساّ، ٚايسؼٟ قسسغ   قسؾب  يٝسس٘، ع سّٛا أٚ ب ضىسسٝىت اٜساعٺ َغؾٍسس١، َ سؾع٠ صاط٦سس١       

ٕ بىسس٬ٕ ٖسسؼٙ انت سسؾع٠ بايسسؼاو أٚ اي نسسهٝو فٝٗسسا ٫ أباطًسس١، َٚسسٔ ايىيٝعسسٞ ٖٗٓسسا 

ٝسس١ عسسٔ اييٓسسا٤ ْٗسسا َ سسؾع٠ أ ٓيإٕ ٜكسسٛع  ؾت اي نسسهٝو وت فسسا٥ؾ انت سسؾعاو; ف أٜيسسذ 

 انتعؾوت نً٘.

عهسسك اييسسٛؽ٠ ا٭ٚؾت ٖٚسسٞ اييٓسسا٤ انتعسسؾوت ايسسؼٟ ٜنسسهٌ      

    ًٓ ً   يٝس٘ َ سؾع٠ حسلٍّ ْٚسٕٛؽ ٖٚسغ٣،      )ايياطٌ( ٚ)ايهؼب( طابعس٘ ايعساّ، ٚقسغ  قس

ع٠ ٚىسخ ٗا  ب ضىٝىت أٚ َٔ عْٚس٘، ٖٚٗٓسا ٫ ٜيسذ ا٫فس غ٫ٍ بيسغم ٖسؼٙ انت سؾ       

 ٕ ادتـ٥ٞ ٫ ٜهٕٛ نافيّا ٫ٚ َه قيّا.إع٢ً ف١َ٬ اييٓا٤ انتعؾوت ب نًُ٘; ف

ٛٸٕ َٔ انتـٜج ارتًٝىت َٔ ا٭َؾٜٔ َعسّا    اييٓا٤ انتعؾوت ايؼٟ ٜ ه

ٕ ىسغم أٜس١   أٖٚٛ ايؼٟ ٜعج ؿت ؾعاو حل ٚؿت سؾعاو باطسٌ َعسّا، َٚسٔ ايٛاٍسذ      

 نؼبٗا ٫ ٜكٛع  ؾت ىغم أٚ نؼب فا٥ؾ انت ؾعاو.َ ؾع٠ أٚ 

ٚيعٌ َٔ أِٖ طؾم ان ناف اذتكٝك١ َٚعادت١ ًتاٖؾ٠ اي نهٝو عٓسغ عؽافس١   

اي ُٝٝـ بسؽت ٖسؼٙ ا٭ققساّ ايسث٬  ٚان نساف ْٛعٝس١ ٖسؼا اييٓسا٤          ٖٛأٟ بٓا٤ َعؾوت، 

انتعؾوت ٚاْ٘ َٔ أٟ ْٛ  َٔ ٖؼٙ ا٭ْٛا ، ٚػيو ٖٛ َا ٜق غعٞ حبثّا َٔ ْسٛ  كصسؾ   

قغ أفؾعْا ي٘ ن ابّا صاىسّا أزلٝٓساٙ )ايَسٛابىت ٚايقسيٌ ايهًٝس١ يَسُإ اٱىساب١ وت        ٚ

 ا٭حهاّ ايعك١ًٝ(.



     افؼقؿة ادعرؾقة فؾشك

ٚعٓغ َعؾفس١ ٖسؼٙ اذتكسا٥ل ٜقسٌٗ  ؾت حسغ نسيرل ؽىسغ ًتساٖؾ٠ اي نسهٝو وت          

ٕ َٛ س١ اي نسهٝو ايسيت بسغأو     أْٓا عٓسغ ػيسو قسغ ْه نس      إايهثرل َٔ حا٫ ٗا; ف

اجمل ُل ب نًُ٘، َٓن٪ٖا ٖٛ ْكىس١ ٍسع     عي  بنياب َٔ ادتاَع١ أٚ اي خاؽ أٚ 

َعؾوت َع١ٓٝ )ٚقغ  هٕٛ عص١ًٝ ع٢ً انتٌٓت١َٛ اٱف١َٝ٬ أٚ اينسٝع١ٝ، أٚ قسغ  هسٕٛ    

شلا   قسرلاو أصسؾ٣ ىسخٝخ١(  ختسؼٖا ا٭عسغا٤ نخؾبس١ َقس١َُٛ ٜسؾاع َٓٗسا يسٝك           

 ثياو صى ٖا فكىت وت حب  اناعقتٞ زتؾع، بٌ ٜؾاع َٓٗا َا ٖٛ أبعسغ َسٔ ػيسو ٖٚسٛ     

ٕ نٌ ٌَٓتَٛس١ عًُٝس١ أٚ َعؾفٝس١ َٓٗخٝس١ بنسهٌ عساّ قسغ        أٌٓت١َٛ نًٗا َل  غَرل انت

   قًٌ  يٝٗا َ ؾع٠ ٬ٍٍ أٚ َع١ًَٛ صاط١٦ َ قؾب١ً بقؾباٍ ايعًِ ٚاذتكٝك١.

 االعتٓباط ٚايتفهري ع٢ً ع١ًُٝاألدٛا٤ ايضاغط١ خطٛص٠ 

ٚا٭ سسٛا٤ ايعانتٝسس١ ايَسساغى١ أٚ اٱقًُٝٝسس١ ٚاحملًٝسس١ أٚ ح سس٢ أ سسٛا٤ ايعنسسرل٠   

ـب،  عغ َ٪مؾّا ػا م ٕ وت ؽىغ اااٖاو اي نهٝو ايكاعَس١ َسٔ  ٗس١، نُسا     ٚاذت

 يًذ َٓىًكّا ي نهٝو اينضً ْ ق٘ )انت ٓهؾ، اجمل ٗغ، ارتيرل، ٚعا١َ ايٓال( وت 

َغ٣ ىخ١ ٚف١َ٬ ٚاف كا١َ اااٙ   هرل اٱْقإ َٚغ٣ ٍَٛٛع١ٝ   هسرلٙ ٚعقس١   

  ٛ ىسٍٛ  ؾت ٖسؼٙ ايٓ ٝخس١ أٚ  ؾت    انتؾاحٌ اييت طٛاٖا ا  ٗاعٙ ٚافس ٓياط٘ ٚ  هسرلٙ يً

 .زتُٛع١ َٔ ايٓ ا٥ج

 ػا ناْ  ا٭ ٛا٤ ايعانت١ٝ ٍاغى١ّ باااٙ ا٫مذلان١ٝ نُا حسغ  قيسٌ    :فُث٬ّ

أٚ بااسساٙ انَتًهٹٝسس١   ،عكسسٛع، أٚ بااسساٙ حٹًٝسس١ ايغٓسسا٤ ٚانتٛفسسٝك٢ بسسٌ ٍٚسسؾٚؽ ُٗا      

ٜس١ اي كٝس٘ وت   ايغف ٛؽ١ٜ وت ؿَإ انترلؿا ايٓا٥ٝ  ٚفسا٥ؾ أعس٬ّ ايكسؾٕ انتاٍسٞ أٚ ٫ٚ    

ٖؼا ايكؾٕ أٚ مسٛؽ٣ اي كٗسا٤ وت ايعكسٛع ا٭صسرل٠ أٚ غسرل ػيسو، فٗٗٓسا ظتسب عًس٢          

ٚػيو ٭ٕ يًٛعٞ اييساطٔ   ;اجمل ٗغ انت هؾ اذتؼؽٴ نٌ اذتؼؽ وت أثٓا٤ ع١ًُٝ اف ٓياط٘

ٛٵم انت هسسؾ فٳسسٛقّا ٚعفسسل         ٚاي٬مسسعٛؽ عٚؽّا نسسيرلّا ٚأحٝاْسسّا ستٛؽٜسسّا َٚ يسسًّٝا وت فٳسس



  افعالمة احلع يردم افبئر، حتققدًا فضغط افالوظي

 َ يٓٝاو ادتٛ ايعانتٞ أٚ ا٭ ٛا٤ احملٝىس١ بس٘ ٚ ٕ نسإ ػيسو نًس٘      اٱْقإ عفعّا ي ي 

 !ٜ ٌُتٗؾ ب عًٌٝ فًق ٞ أٚ ب ٛ ٝ٘ عًُٞ أٚ باف غ٫ٍ َٓىكٞ

 ضرّ ايب٦ض، ذبٝٝزّا يضػط ايالٚعٜٞايعال١َ اسبًٞ 

  ٞ بسؾعّ ب٦سؾ َٓـيس٘ عٓسغَا أؽاع ايكٝساّ بعًُٝس١         َٚٔ ٖٓا أَؾ ايع٬َس١ اذتًس

ٚعًس٢  ك ايي٦ؾ بٛقٛ  انتٝ ١ فٝٗا يغاي١ بٌتاٖؾٖا ع٢ً  ٓخٸا٫  ٗاع وت فك٘ ايؾٚاٜاو ا

ٝٛاْساو  ، فُٝا  ػا فسكى  فٝٗسا اذت  بايهُٝاو انتع١ٓٝ ،ٕ طٗاؽ ٘  هٕٛ بٓـش ايغ٤٫أ

ُٸسس٘ ايي٦سسؾ َسل َنسسك١ ٖسسؼا ايعُسسٌ ٚافسس ٓـاف٘    أٚ ايٓخافساو انتض ً سس١، ٚايقسسيب وت ط

٫ معٛؽّٜا يعًُٝس١  ٕ ٍغىت اذتا ١ يًي٦ؾ، قغ ٜغفع٘ أْ٘ نإ عت ٌُ أيًُاٍ ٚايٛق  

َل بعض ع٫ي ٗسا   (اي  اعٌس))اْ كا٤( ا٭عي١ اييت  يب يياحل اذتهِ بايىٗاؽ٠ أٚ ي

 أٚ ٚ ٖٛٗا احمل ١ًُ أنثؾ هتا حت ًُ٘، يؼا أغًل ع٢ً ْ قس٘ ٖسؼا اييساب انتسثرل يًؾٜسب     

ِٸ ايي٦ؾ ؽأفّا  .بى

٢ّٓ االؽرتان١ٝ،   َٓطك١ ايالٚعٞ بضػطايعامل ايشٟ تب

ٚوت ٚفسىت  يساعغ َٛ س١ ا٫مسذلان١ٝ وت ايعسامل  يٓس٢       ٚوت َثاٍ كصؾ غؾٜسب  

ٕ أأحغ اي ٤٬َ ا٭ع٬ّ ا٫مذلان١َٝ وت بعغٖا ا٫ق يساعٟ بسٌ ٚن سب عؽافس١ عسٔ      

اٱف٬ّ امذلانٞ! ٚؽؿتا أنثؾ امذلان١ٝ َٔ ا٫مسذلان١ٝ!، ٚقسغ افس غٍ عًس٢ ػيسو      

ب عي١ ٍعٝ ١ ٫   ٓافب َل َكاَ٘ ايعًُٞ، ٚقغ أثساؽ ػيسو افس غؾاب ح س٢ بعسض      

٘  ٬َؼ سس٘ ايسسؼٟ ن سسب   ٕٸ وت  كؾٜؾا سس٘ ٭ىسسٛي وت ٖسسؼٙ  ،أٟ ؽأٟ أفسس اػٙ  سؽأٜسس٘     أ

ايغؽاف١ ٫ ٜٓقخِ َل َ يٓٝا ٘ اي ك١ٝٗ ا٭صؾ٣ قيٌ ٚبعغ ايغؽاف١ ٫ٚ َسل َسٛاؿٜٔ   

 اي ك٘ ٚاي كا١ٖ.

ٕ ٍغىت ا٭ ٛا٤ ا٫مذلان١ٝ ايعانت١ٝ ٚاْ ياؽا ٗا انت  ايٝس١  أٚنإ َٔ ايٛاٍذ 

يًعُاٍ ع٢ً ْىام ٚافل ٚاصتؼاب اينياب  يٝٗا بنسهٌ  وت ػيو ايـَٔ ٚاف كىابٗا 



     افؼقؿة ادعرؾقة فؾشك

نيرل، قغ مٓهٌ صً ١ٝ ٫ معٛؽ١ٜ ٍساغى١ عًس٢ ٖسؼا ايعسامل فكساعو ااساٙ   هسرلٙ        

٫ف ٓىام ا٭عي١ اينؾع١ٝ ؿتا  كٛع َع٘  ؾت ا٫مذلان١ٝ!، ٚيعٌ مغ٠ اذتسؾٌ عًس٢   

عٜسِٓٗ   احملافٌت١ ع٢ً اينياب نٞ ٫ ٜٓضؾطسٛا وت ا٭حسـاب ا٫مسذلان١ٝ ٫ٚ ٜ كسغٚا    

 بايهاٌَ نإ ٖٛ ايعاٌَ اي٬معٛؽٟ ٚؽا٤ ٖؼا ا٫ف ٓيايت ايغؾٜب!

 خاَغّا: ايٛعاٚؼ ٚاهلُظات

َسٔ أفسًخ١ اينسٝاطؽت ا٭فافس١ٝ      )ايٛفٛفس١( ٚايسيت  عسغ    

ٚػيو  ؾت  ٛاؽ أفًخ١ نثرل٠ أصؾ٣  ق عًُٗا اينٝاطؽت ع٢ً ْىاقاو ٚافع١  غّا 

ايٓ   ٚايٓ ط ٚاي قٌٜٛ ٚاي ـٜؽت ٚغرلٖا هتسا  ٚوت َغٜاو ٫   يٛؽ َٚٓٗا: اشلُـ ٚ

 يعًٓا ْ هًِ عٔ بعَٗا ٫حكّا بإػٕ اهلل  عاؾت.

ٚ)ايٛفٛف١( ٖٞ ايه٬ّ ارت ٞ ايؼٟ ٜٛىً٘ اينٝىإ  ؾت قًب اٱْقإ َٔ 

 .(1)غرل زلا 

ٕ ايٛفٛف١ ٫ إٔ ْعؾف أٚبٝ  ايكيٝغ وت َيخ  اينو ٚاي نهٝو ٖٛ 

   ٞ انتعٗسسٛع٠ نايهسسؼب ٚايغٝيسس١ ٚايقسسؾق١     ك يسسؾ عًسس٢  غسسؾا٤ اٱْقسسإ بانتعاىسس

ٕ يًنسسٝاطؽت افسسذلا ٝخ١ٝ  ٚايؾمسس٠ٛ ٚايٌٓتسسؾ  ؾت ا٭ ٓيٝسس١ ٚأمسسياٖٗا فكسسىت، بسسٌ  

أصؾ٣ قغ  عغ أصىؾ َٔ ٖؼٙ ٖٚٞ افسذلا ٝخ١ٝ اشلُٝٓس١ بغؽ س١ أٚ أصسؾ٣ عًس٢      

ع٢ً اااٖاو   هرل اٱْقإ، ٚػيسو ٭ٕ اينسٝىإ ظتسؾٟ َسٔ ابسٔ       بٌا٭فهاؽ 

ٜٚ قسسًٌ ح سس٢  ؾت ص٬ٜسسا شتسس٘ ٚأعُسسام َؾاحسسٌ     كعّ زتسسؾ٣ ايسسغّ َسسٔ عؾٚقسس٘   

ٖٚٓسا قسغ    (2)إ اينٝىإ يٝخؾٟ َٔ ابسٔ كعّ زتسؾٟ ايسغّ وت ايعسؾٚم      هرلٙ، 

ٜكؼف اينٝىإ وت ػٖٔ اٱْقإ فهؾ٠ َا أٚ َع كغّا أٚ َٓٗخسّا أٚ أفسًٛبّا، ٚانت ٓهسؾ    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 َاع٠ ٚفٛف١. :( زتُل اييخؾ1ٜٔ)

 .113ٌ 4ج :عٛايٞ اي٦ًايٞ (2)



  خمؾوؿات ؾضائقة تغزو إرض وحتتل أدمغة افبؼ!

ْس٘ َسٔ   إٔ ػيو نً٘ ٖٛ َٔ بٓاو أفهساؽٙ َٚسٔ ْ ا ساو ػنا٥س٘! ٚيسٛ عًسِ        ٜ ِٖٛ ب

ِّْى ٞ اينسسٝىإ يؾفَسس٘! قسساٍ  عسساؾت:   ٚحسس ِ ْوَِلَببآن
َ
ُْحببَْن إَِل أ ََ ََلُ ََاِط بب ِإَونذ الشذ

ْشُِكْنَ  ًُ
َ ْى إٍِذُؾْى ل ُِ ْ ًُ َطْػُخ

َ
 .(1)َِلَُ اوِلُُْكْى ِإَوْن أ

ٚٔؽ;  ػ قسغ         َٴخسا ٚػيو ٜعغ أندل صىسؾ عًس٢ أٟ َ هسؾ أٚ زت ٗسغ أٚ صسيرل أٚ 

ْسس٘ ٖسسٛ ىسساْل  ًسسو ا٭فهسساؽ     ٝسس٘ بٜ قسسًٌ اينسسٝاطؽت  ؾت أفهسساؽِٖ ثسسِ ٜٛحسسٕٛ  ي   

فؾش َقؾٚؽ باصتاؿا ٘ ايع١ًُٝ  َٖٚٛٚي هؾٖا ٚيٝك غرلٙ ثِ ٜقٛقْٛ٘ نٝ ُا ما٩ٚا 

 أٚ  بغاعا ٘ انتعؾف١ٝ!

 طبًٛقات فضا١ٝ٥ تػظٚ األصض ٚذبتٌ أرَػ١ ايبؾض!

عًس٢  َٔ ن ب ارتٝاٍ ايعًُٞ ًٜكٞ اي٤َٛ  (2)ٚقغ قؾأو قيٌ فذل٠ ن ابّا ؽا٥عّا

ٓغَا ْكّٛ بايؾبىت بؽت  سٖٛؾ فهسؾ٠ ايه ساب ٚبسؽت َسا ْعؾفس٘ عسٔ        عَا ػنؾْاٙ ٚػيو 

ٕ أقغؽاو اينٝاطؽت ٚشتىىاو  بًٝك ٚ ٓغٙ، ًَٚضً ايه اب بإظتاؿ مغٜغ ٖسٛ  

بعض انتضًٛقاو اي َا١ٝ٥ انت ىٛؽ٠ بغأو  يخ  عسٔ ُنسؾٳ٠ٺ  غٜسغ٠   ضسؼٖا َقسهّٓا      

ِ أشلسسا، بعسسغ  ْ ٝخسس١  ٕ ٚا ٗسسٛا َنسسانٌ ٍسسض١ُ وت ا٫فسس ُؾاؽ وت اذتٝسسا٠ وت نسسٛنيٗ

  بهسسٛنيِٗ، فسساْىًكٛا وت َؾانسسب فَسسا١ٝ٥ قتقسسخٕٛ اي َسسا٤  نسسٛاؽ  شت ً سس١ حًٓسس

ٖٚا ٖسسٞ ا٭ٚفسسل، حقسسيُا اي٬َ ٓسساٖٞ، ح سس٢ ٚىسسًٛا  ؾت ايهسسؾ٠ ا٭ؽٍسس١ٝ فٛ سسغ 

بنعيِٗ فكؾؽٚا احس ٬ٍ ا٭ؽ !! ٚحٝس  نسإ َسٔ ايقسٌٗ عًسِٝٗ  سغّا         اع كغٚا

و حتٛيسسٛا  ؾت يسسؼيٚىسسٛؽ٠ ٦ٖٝٚسس١ اي خسسٍٛ  ؾت أٟ مسسهٌ اي نسسهٌ ب مسسهاٍ مسس ٢ ٚ

شتًٛقاو غرل َؾ١ٝ٥ ثِ  قًٌ نٌ ٚاحغ َِٓٗ  ؾت  قغ أحسغ أفسؾاع ايينسؾ ٚاح ًسٛٙ     

ٕ عؽفسٛا ا٭َسؾ ٚٚ سغٚا    أبايهاٌَ ٚبغأٚا اي خهِ وت قؾاؽاو ايٓال، ٚػيو بعسغ  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .121فٛؽ٠ ا٭ْعاّ:  (1)

 بايًغ١ اٱصتًٝـ١ٜ. (2)



     افؼقؿة ادعرؾقة فؾشك

ن سس  َسسٔ بسسغٕ ا٭فسسٛع أٚ ٕ بسسغٕ اٱْقسسإ ؿتسسا يسس٘ َسسٔ صيسسا٥ً ٖسسٛ ا٭فَسسٌ ٚا٭أ

 ايثعابؽت َث٬ّ.

٥ٝؽت فٛ ٦ٛا ؿتكا١َٚ عٓٝ ١ َسٔ ايٓسال ايسؼٟ ٚ سغٚا وت     ٚيهٔ احمل ًٓؽت اي َا

عاصًِٗ م٦ّٝا ٜ خهِ بِٗ ٚحبؾنسا ِٗ ٚ يسؾفا ِٗ ٚن ْس٘  ٗساؿ َسـؽٚ  بغاصًسِٗ       

 ٍ ٚناْسس  انتكاَٚسس١ عٓٝ سس١ َؾٖكسس١ َقسس ُؾ٠   ;ٜسس خهِ أحسسغِٖ بسس٘ بسسايؾقتٛو نسسٓذلٚ

 ٓٛع١ يًينسؾ ناْس   َ ٛاى١ً، ٚايقٝىؾ٠ ٚ ٕ ناْ  يًغـا٠ يهٔ انتكا١َٚ اينؾف١ انت 

 . ـعخِٗ باف ُؾاؽ

ٖٚٓا    ل ػٖٔ ايغـا٠ عٔ أفسًٛب  ُٗٓسٞ بساعؽٚا  ؾت ٍٚسع٘ حٝسـ اي ٓ ٝسؼ       

فسسٛؽّا ٚعٓغ٥سسؼٺ اْٗسساؽو َكاَٚسس١ ايينسسؾ١ٜ شلسسِ ـتاَسسّا ٚاف قسسًُٛا نخُسسٌ ٚعٜسسل!!      

ٕ ٜ خٛيسٛا  ؾت مس٤ٞ نانتٛ س١ أٚ اييضساؽ     إٔ ٜ قًٌ ايغـا٠ بعسغ  أٚاي هؾ٠ ناْ  ٖٞ 

 ٚ ايسس  هرل فٝٗسسا ثسسِ ٜٛحسسٕٛ شلسسِ ب فهسساؽِٖ       ٕ عت ًسسٛا َٓسساطل أ ؾت أشتسساظ ايٓسسال 

ٚقؾاؽا ِٗ ٚن ْٗا قؾاؽا ِٗ ِٖ )أٟ ايٓسال(! ٖٚٓسا ىساؽ ايعيٝسغ )ايينسؾ( ٖسِ أٍٚ       

أٟ أَسٌ وت  حٝٓٗسا  انتغافعؽت عٔ ايغـا٠، ع٤٬ُ شلِ ؿتا يًه١ًُ َٔ َع٢ٓ، نُا ُفكغ 

 اف ٓكاػ ا٭ؽ  ٚحتؾٜؾ ايٓال!

 أيٝغت ايؾٝاطني طبًٛقات فضا١ٝ٥؟

ٙ ايكيسس١ ايسيت  سغٚؽ وت فًسو قيسسً ارتٝساٍ ايعًُسٞ، اْ كسسٌ      عٓسغَا قسؾأو ٖسؼ   

ٛٸٍ يٲْقسإ ٚ سـٜٔ يس٘      ػٖ   ؾت اينٝاطؽت! ػيو  ْٗا  كّٛ بٗؼا ايغٚؽ بايَيىت!  ػ  قس

ٚ    أف٤ٛ عًُ٘ فرلاٙ حقّٓا! ْعِ ب ساؽم   ْس٘ يسٛ أؽاع   إٔ اٱْقسإ ٫ ٜ كسغ  ؽاع س٘ ٚاص ٝساؽٙ 

 اهلل ٚؽفٛي٘ ٚأٖسٌ بٝ س٘   اي ًًُ َٔ فًىإ اينٝاطؽت ٭َهٓ٘ ػيو با٫ف عا١ْ ب

ِّبْى ب٬ مو ٚيؼيو قاٍ  عاؾت:  ِ  َرّب
ْاْ َوََعَ َُب ٌَ آَي ِيب ُُ هَبيَْس َِلُ ُشبوَْطاٌن ََعَ اَّلذ إٍِذ

َُْن  َّكذ َْ ى ةُِِ ُمْشُِكْنَ  َيَخ ُِ  ٌَ ِي
ُُ َواَّلذ ٍَ ْْ هذ َْ ٌَ َيَخ ِي ُُ ََعَ اَّلذ ا ُشوَْطاٍُ ًَ  .(1)إِنذ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .100 س  99فٛؽ٠ ايٓخٌ:  (1)



  أشؾحة دؼاومة افشقاضغ

ص  سا٤( فس٬ ٖسٛ َييٳسؾ ٫ٚ ٖسٛ ًَُسٛل أٚ       ْعِ قت ًو اينسٝىإ فس٬ش )ا٫  

َنُّٛ أٚ َؼٚم أٚ ح ٢ َقُٛ  )بايقُل انتعٗٛع( يؼيو ٜهٕٛ  قًً٘  ؾت عاصسٌ  

ٕ عغٚى ايؼٟ ٜكا ًو وت َعؾن١ َيرل١ٜ ٖٛ عسغٚ  أ يٛؽ  ;اٱْقإ ص ّٝا ٚصىرلّا

ص سسٞ ٫  سسؾاٙ ٫ٚ  قسسُل ىسسٛ ٘ ٫ٚ حتسسكٸ بسس٘ ب ٜسس١ حافسس١ َسسٔ اذتسسٛال ارتُسسك،   

ْس٘ فَٝسؾب حٝس      ٚ ٫  هٕٛ انتعؾن١ ستق١َٛ َقسيكّا ييساذت٘  ػ    !فهٝ   كا ً٘ 

 ما٤ َٚ ٢ ما٤ ٚبايهٝ ١ٝ اييت ٜنا٤!

 أعًش١ ملكا١َٚ ايؾٝاطني

ٚيهسسٔ اهلل  عسساؾت ؿٚعْسسا ب فسسًخ١ نسسثرل٠  عىٝٓسسا ايكسس٠ٛ ٚايكسسغؽ٠ عًسس٢ َٓاؿيسس١   

ََْطاِن إِنذ َلََْد الشذ اينٝاطؽت ب كتعٗا ثِ ا٫ْ ياؽ عًِٝٗ كتٝعّا ٚقغ قاٍ  عاؾت: 
ٚيعًٓا فٛف ْ خسغ  عٓٗسا ٫حكسّا بسإػٕ اهلل  عساؾت فًٓه س ٹ ٖٗٓسا         (1)ََكَن َضػًَِفا

 باٱماؽ٠  ؾت بعَٗا:

ٕ ْيؾ  بٗسا اينسٝاطؽت بعسض ا٭ععٝس١ ػاو     أَٚٔ  ًو ا٭فًخ١ اييت قتهٔ 

ْس٘ عس٬ج   أ اي  ثرل اييايغ  غّا، َٚٓٗا ٖؼا ايغعا٤ ايؼٟ ٚؽع عٔ ايسٓا عٝقس٢   

فسيخإ اهلل َس٤ٌ زلاٚا س٘ ٚأؽٍس٘، َٚسغاع نًُا س٘،       يغفل ٚفاٚل اينسٝاطؽت:  

 ٘ ٘ٴ اهلل بًى سس٘ َسسٔ   (2)ٚؿْسس١ عؾمسس٘، ٚؽٍسسا ْ قسس ُٳ فسسإػا نسسؾؽٙ انتسسؾ٤ بافسس ُؾاؽ عٳيٳسس

 ٚفاٚل اينٝاطؽت.

فسس٬ش  س   ٖٚسسؼا صسساٌ باٱْقسسإ ايَسسعٝ   س    ٕ َسسٔ  ًسسو ا٭فسسًخ١ أنُسسا 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .76فٛؽ٠ ايٓقا٤: ( 1)

 .273ٌ س يًيغٚم س: ٭َايٞا (2)



     افؼقؿة ادعرؾقة فؾشك

ٕ أفاٚل اينٝىا١ْٝ ٚ ُٖاشلا أٚ ىؾف ايؼٖٔ عٓٗسا، ٚقسغ ٚؽع   اٱعؾا  عٔ ايٛ

ٞ      ايؾفسٍٛ ا٭عٌتسِ   أحغِٖ ف ٍ  ْس٘ غتىسؾ   أ عسٔ حسٌ َعَسً ٘ َٚنسهً ٘ ٖٚس

َسا   ايؾفسٍٛ  بياي٘ َؾاؽّا اي نهٝو وت ٚ ٛع اهلل  عاؾت! فُساػا ٜ عسٌ  فكساٍ يس٘     

 :ََُْ٘ٛاِيضٳيٹٝ ٴ َأ ٳاَى(1). ٚوت ؽٚا١ٜ أصؾ٣: ٕٳ َفٔإػٳا ًِٝٳسؼٵُنؾٵ  َوَنؼٳيٹ َنا ِٴ  َف  َأحٳسغٴُن

٘ٳ ٙٴ ايًٖ ٍٳ  ٜٳا فكاٍ:  ايٓٻيٹٞ  ؾت ؽ ٌ  ا٤ ٚقاٍ (2)ٚٳحٵغٳ ٘ ا ؽٳفٴسٛ ٍٳ  هس . ًٖ يًٖس  َفَكسا

٘ٴ ٍٳ اِيضٳيٹٝ ٴ َأ ٳاَى:  َي ٔٵ َيَو َفَكا ًِ ٳ صٳًََكَو َٳ ٘ٴ َفُك ٍٳ ايًٖ ٘ٴ َيَو َفَكا ٔٵ ايًٖ ٘ٴ  َٳ ًََك   صٳ

ٍٳ ٕٳ بٹاِيخٳلا بٳعٳثٳَو ٚٳاٖيؼٹٟ ٔ ٟ :َفَكا  .َنؼٳا َيَها

ٍٳ ٍٴ َفَكا ٘ٹ ؽٳفٴٛ ٘ٹ ػٳاَى:  ايًٖ ٕٔ َٳخٵضٴ ٚٳايًٖ   (3)اِئإقتٳا

ْٗسا   ٕ اْـعا ٘ َٔ ٚفٛف١ اينٝىإ ٖٛ ستض اٱقتسإ يعًُس٘ ب   ٚانتكيٛع: 

 مي١ٗ باط١ً ٚ ٕ مل ٜعؾف ٚ ٘ ادتٛاب فًق ّٝا.

ٔٵٚوت ؽٚا١ٜ  ٘ٹ عٳيٵغٹ َأبٹٞ عٳ ٍٳ ، ايًٖ ًِ ٴ) :َقا ٘ٴ  ُق ٘ٴ  :َيس ٞ  ٜٳَكسلٴ  ٔ ْٻس ٞ  فٹس ًِيٹس َٵسؾٷ  َق  َأ

ِٷ ٍٳ .عٳٌتٹٝ ٌٵ:  َفَكا ٘ٳ َيا ُق ٘ٴ ٔ ٖيا ٔ َي ٍٳ ،ايًٖ ٌٷ: َقا ُٹٝ ُٳا  ٳ ٞ  ٚٳَقسلٳ  َفُهًٖ ٞ  فٹس ًِيٹس ٞٵ  َق  ٤ٷ مٳس

ًِ ٴ ٘ٳ َيا ُق ٘ٴ ٔ ٖيا ٔ َي ٖٳبٴ ،ايًٖ    .(4)(عٳٓاٞ َفٝٳؼٵ

ٔٵ ٍٳ   ٳعٵَ ٕؾ َأبٹٞ ٚعٳ ٕٻ :َقا ٍٳ ٢َأ ٳ ؽٳ ٴًّا ٔ  ٘ٹ ؽٳفٴٛ ٍٳ  ايًٖ ٍٳ ٜٳا :َفَكا  ؽٳفٴٛ

٘ٹ ٍٳ .ْٳاَفِك ٴ ٔ ْٻٓٹٞ ايًٖ ٘ٹ : َفَكا ٛٵ  ْٳاَفِكس ٳ  َٳا ٚٳايًٖ ٞ  َٳسا  ْٳاَفِكس ٳ  ٚٳَيس ُٴٓٹسٞ،  َأ ٳٝٵ ٳٓٹس ًٹ  َٳسا   ٴعٵ

ٔټ ؽٳابٳَو  اٖيؼٹٟ ٍٹؾٳ َأًُت ٚٻ اِيخٳا ٍٳ َأ ٳاَى اِيعٳغٴ ٔٵ َيَو َفَكا ًِس ٳ   صٳًََكسوَ  َٳ ٘ٴ  َفُك ٞ صٳ ايًٖس  .ًََكٓٹس

ٍٳ ٔٵ :َيَو َفَكا ٘ٳ صٳًَلٳ َٳ ٍٳ  ايًٖ ٕٳ  بٹساِيخٳلا  بٳعٳثٳَو ٚٳاٖيؼٹٟ ٔ ٟ :َقا ٍٳ  .َنسؼٳا  َيَهسا  : َفَكسا

ٕٻ ٕٳ ٔ  ِٵ اينٻٝٵَىا ٔٵ َأ ٳاُن ٌٔ َٹ ٍٔ قٹيٳ ُٳا ِٵ اِيَ عٵ ًَ ٛٳ  َف ِٵ  ٜٳِكس ِٵ  عٳًَسٝٵُه ٔٵ  َفَ  ٳساُن ٘ٹ  ٖٳسؼٳا  َٹس ٛٳ ٵس ٞٵ  اِي  يٹَهس
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .425ٌ 2ج :ايهاوت (1)

 .425ٌ 2ج :ايهاوت (2)

 .425ٌ 2ج :ايهاوت (3)

 .425ٌ 2ج :ايهاوت (4)



  شادشًا: افتعسف بادطافبة بزاهغ أؿوى مما حتتؿؾه مادة افبحث

ِٵ ـٖٔيُه ٕٳَن َفٔإػٳا ٜٳقٵ ٳ ًِٝٳؼٵُنؾٵ َنؼٳيٹَو ا ِٴ َف ٘ٳ َأحٳغٴُن ٙٴ ايًٖ  .(1)ٚٳحٵغٳ

ٚػيو ٭ٕ اٱْقإ ٜهٕٛ وت بعض ايٌتؾٚف ايٓ ق١ٝ اذتؾ ١ وت حاي١ ٍع  

 ٫ ٔ ٌ   ٜس ُه ٚ ٕ نسإ، يسسٛ عسساع   ،َعٗسسا َسٔ ا٫فسس غ٫ٍ انتٓىكسسٞ أٚ ادتسٛاب ايهاَسس

ٚ يًٍٛل ايىيٝعٞ، قاعؽّا ع٢ً افس ٓيايت ادتسٛاب، يهٓس٘ وت ًتسؾف ْ قسٞ ٍساغىت أ      

حاي١ نآب١ َ ؾط١ أٚ ٜ ل مغٜغ قغ ٜعخـ عسٔ َٛا ٗس١ اينسٝاطؽت، فخ٦ٓٝسؼٺ ٜهسٕٛ      

ٕ ٜٛىغ أبٛاب   هرلٙ وت انتٍٛسٛ  انتعسؽت ٜٚغًكس٘ نسا٬َّ، ٚػيسو      أأفٌَ حٌ ٖٛ 

نُٔ ٚ غ ييٛىّا َقًخؽت صىؾٜٔ ٜؾٜسغٕٚ اق خساّ عاؽٙ ٖٚسٛ ٫ قت ًسو أفسًخ١      

بسٛاب ٚايٓٛافسؼ بإحهساّ    ٕ ٜغًسل ا٭ إٔ أفَسٌ طؾٜكس١ يًسغفا  ح٦ٓٝسؼٺ ٖسٞ      إيًغفا  ف

 . عاؾتَٜٚل صً ٗا انت اؽٜك ح ٢  يً٘ ايٓخغ٠ بإػٕ اهلل 

 املطايب١ برباٖني أق٣ٛ مما ذبتًُ٘ َار٠ ايبشحبايتعغف  :ٶعارعا

 ٕ َسٔ أٖسسِ بٛاعس  اينسو ٚأفسسياب٘: افس خغا٤ ايسسدلاٖؽت      

      ِ أٚ  ،اٖؽت ايٌتٓٝس١  ٫ عًس٢ ايسدل   سعساع٠    سس  ايكىعٝس١ فُٝسا ٫ ٜسي  ايعكس٤٬ فٝس٘ حٝسا ٗ

 اي عق  وت انتىايي١ بدلاٖؽت ٫   خاْك َل َاع٠ اييخ ، نُا ٢ََ وت ايعٓٛإ.

 ٕ َٛاع ايعًّٛ ع٢ً أققاّ: ٚ ٍٛٝذ ػيو 

 ، ٚػيسو نسايعًّٛ ايؾٜاٍس١ٝ     ٛق  ع٢ً ايدلاٖؽت ايكىع١ٝ ايكقِ ا٭ٍٚ: َا

ٚ ٚنسسؼيو عًسسِ اي ًقسس ١   عًسسِ أىسسٍٛ ايعكا٥سسغ  ػ ٫ بسسغٸ، حقسسب   ٚعًسسِ ايهسس٬ّ 

نتنٗٛؽ، َٔ حتيٌٝ ايعًِ ب ىٍٛ ايغٜٔ با٭عي١ ايكىع١ٝ ايعك١ًٝ ٚ ٕ نٓا ْقس ٌتٗؾ  ا

 ا٫ن  ا٤ با٭عي١ ايعك١ٝ٥٬ عٕٚ  ٛق  ع٢ً ا٭عي١ ايعك١ًٝ فكىت.

، ٫ ٜي   ع٢ً ا٭عي١ ايكىع١ٝ ٫ٚ عًس٢ ا٭صيساؽ انت سٛا ؾ٠    ايكقِ ايثاْٞ: َا

ٚ ٫  ٚنؼيو عًِ اي ساؽٜط  ٚػيو نايعًّٛ اٱْقا١ْٝ نايقٝاف١ ٚا٫  ُا  ٚاٱعاؽ٠
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٫ْكىع  ى١ً عا١َ اينعٛب ب اؽغتٗا ٚ ؾاثٗا  ػ َا أْسغؽ اي سٛا ؾ ٚا٭عيس١ ايكىعٝس١     

وت أحسسغا  اي سساؽٜط; ٚيسسؼيو صتسسغ إٔ عاَسس١ ا٭َسسِ َسسٔ شت ًسس  انتًسسٌ ٚايٓخسسٌ ٫     

 نسسذليت وت ا٫ع ُسساع عًسس٢ اي سسٛاؽٜط، ايسسدلاٖؽتٳ ايؾٜاٍسس١ٝ ٫ٚ ا٭عيسس١ ايكىعٝسس١، بسسٌ 

 .كاو ٚحقبٜه  ٕٛ بٓكٌ ايث

ٞ َٚسسٔ ىسسغؾٜاو   ا٫ع ُسساع عًسس٢ ْكسسٌ ايثكسساو وت اي َسسا٥ٌ      ايكقسسِ ايثسساْ

بسسس)قاعغ٠ ٖٚسسٞ ايسسيت قتهسسٔ إٔ ْقسسُٝٗا   ٚانتٓاقسسب ٚايهؾاَسساو ٭ٖسسٌ اييٝسس   

اي قاَذ وت اي َا٥ٌ( ٚقاعغ٠ )اي قاَذ وت اي ٛاؽٜط بنهٌ عساّ( ٖٚسٞ قاعسغ٠ قسغ     

)بسانتع٢ٓ ايعساّ( وت ْكسٌ    ٜغ ٌ ايهثرلٕٚ عٔ أُٖٝ ٗا ٚاب ٓا٥ٗسا عًس٢ أىساي١ اييسخ١     

ايٓاقًؽت، بنسؾٚيت ػنؾ ٴٗسا وت ن ساب )حخٝس١ َؾافسٌٝ ايثكساو انتع ُسغ٠( ٖٚسٞ: إٔ         

 هٕٛ ايك١َٝ اي اؽغت١ٝ انتٓكٛي١ أٚ اي ١ًَٝ انتؾ١ٜٚ هتا ٫   عاؽ  َل ايكٛاعغ ايعا١َ 

َسل  انتق١ًُٓ ٫ٚ إ  يىغّ باذتكا٥ل ايعكًٝس١ أٚ ايعًُٝس١ احملسؾؿ٠، ٚإ ٫   عساؽ      

 اع ُاع ثك١ٺ عًٝٗا. ٚإ حتٌت٢ٜاو ٚا٭صياؽ ا٭صؾ٣، ايؾٚا

وت ٖسؼٙ   ٚعًٝ٘: فًٛ ْكٌ انت٪ؽظ حغٜثّا عٔ مخاع١ َثسٌ أَسرل انتس٪َٓؽت    

ْ٘ حخ١ َٔ غرل  ٛق  ع٢ً اي نغع ايقٓغٟ انتنٗٛؽ وت إاذتؾب أٚ  ًو ايٛاقع١، ف

ؽٜط( عًِ ايؾ اٍ ايؼٟ أفك ٱحؾاؿ ٚثاق١  فٓاع ايؾٚاٜاو وت )اي كس٘( ٫ وت )اي سا  

ٕ أٚ قؾ١ُٜ ػيو َٔ اي ك٘  ؾت اي اؽٜط غًىت; ٚػيو يًخكٝك١ اشلا١َ ايقابك١ ٖٚٞ: 

بٓا٤ ايعك٤٬ وت حخ١ٝ ايؾٚاٜاو ٚا٭صياؽ غت ً  وت اي نغع ٚاي قاَذ عًس٢ حقسب   

ْٛعٝسس١ َسساع٠ اييخسس  ف سسٞ اشلٓغفسس١ ٚاذتقسساب ٚوت عًسسّٛ اي ٝـٜسسا٤ ٚايهُٝٝسسا٤ ٫        

   ُ ًٓ ١، أَسسا وت ايعًسسّٛ اٱْقسسا١ْٝ نايقٝافسس١   ٜع ُسسغٕٚ عسساع٠  ٫ عًسس٢ ايسسدلاٖؽت انتقسس

ٚا٫  ُسسا  ٚاي سساؽٜط ٚعًسسِ انتقسس كيٌ ٚح سس٢ وت َثسسٌ عًسسِ ايىسسب ٚغرلٖسسا فسساِْٗ   

 .ٜه  ٕٛ بايٌتٕٓٛ ايعك١ٝ٥٬



  شادشًا: افتعسف بادطافبة بزاهغ أؿوى مما حتتؿؾه مادة افبحث

ِٔ ا٫ؽ هاؿ١ٜ وت بٓسا٤ ايعكس٤٬ عًس٢ ػيسو ٖسٛ       ْٗسا هتسا ٫   أٚقغ ٜهٕٛ َٔ اذتٹَه

ٚ انتقتهٔ فٝٗا حتيٌٝ ايٝكؽت ٚايدلاٖؽت ايكىع١ٝ فهإ اي عؼؽ  ايٓسٛعٞ ايٓقسا    ىًسل أ

 .ٖٛ ايياع  ٫ع ياؽٖا حخ١ ٜيٕٓٛ عًٝٗا ٌْتاّ حٝا ِٗ

ؿتعٓس٢  ٕ ػيو ٖٛ ا٭َسؾ انت ٛفسىت بسؽت ا٫ْقسغاع ٚا٫ْ  ساش)!(       ٕ  كٍٛ: أٚيو 

ع٢ً حخٝس١ ٖسؼٙ    يهٞ ٜيٓٛاعك٤٬ نإ ٖٛ ايغاعٞ يًا٫ْقغاع ايعاّ وت ٖؼٙ ا٭بٛاب ٕ أ

ًتّْٓٛا اْقغاع١ٜ بٌ أٍسخ    ،٢ً حخٝ ٗاحٝ  بٓٛا عْٗا ٫  هٕٛ; إٚعًٝ٘: فايٌتٕٓٛ 

يكٝاّ ايغيٌٝ ارتساٌ عًس٢ حخٝ ٗسا ٖٚسٛ بٓسا٤ ايعكس٤٬       ٌْتؾّا َٔ َياعٜل ايٌتٔ ارتاٌ 

فًِ  هٔ حخ١ َٔ باب ايٌتٔ انتىًل ٚ ٕ نإ ايغاعٞ ييٓسا٤ ايعكس٤٬ عًس٢ حخٝ ٗسا ٖسٛ      

 ْ٘ عقٝل ٚباي  ٌَ حكٝل.إفا٫ْقغاع ايعاّ ف غبؾ  عؾف 
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  من خماضر افشك وأرضاره

 

 

 

 

ٔ   وت َيخ  ايٝكؽت ٚاينسو ٚانتعؾفس١ ٚادتٗسٌ،    ْقس خًٞ بٗسا    ؽحًس١ٺ  ٫ بسغ َس

بعسسض  ثسسِ َٚسسٔ بعسسغ ػيسسو ظتسسؾٟ اييخسس  عسسٔبعسسض أٍسسؾاؽ اي نسسهٝو ٚشتسساطؾٙ. 

اذتًٍٛ ايٓا ع١ ٚايقيٌ ايٓافع١ نتعا ًس١ ٖسؼٙ ايٌتساٖؾ٠ ايسيت أصسؼو  قس  خٌ َٜٛسّا        

ٚقغ فسيل اذتسغٜ     .بعغ ّٜٛ أنثؾ ف نثؾ وت ناف١ اجمل ُعاو، صاى١ اٱف١َٝ٬ َٓٗا

 عٔ أفياب اينو ٚبٛاعث٘ فًٓيخ  اٯٕ عٔ:

 طباطض ايؾو ٚأضضاصَٙٔ 

ٕ يًنو ْ ا٥ج َغَؾ٠ فُٝا  ػا حتسٍٛ  ؾت ًتساٖؾ٠ عاَس١  س خهِ وت حٝسا٠ ا٭فسؾاع        

ْٗسا  إأٚ ا٭َِ; ػيو إٔ اينو نايٓساؽ ايسيت  ػا مل ختَسل يَسٛابىت َٓٗخٝس١ ىساؽ١َ، ف      

اي نهٝو وت حغ ػا ٘ ااٙ أٟ قَس١ٝ عتساؽ   ٕ اينو ٚإفٛف حتؾم ا٭صَؾ ٚايٝابك، ف

فٝٗسسا ايعكسسٌ أٚ ٜ ٛقسس  فٝٗسسا اي هسسؾ، يسسٝك َؾعٚعسسّا عٓسس٘ عكسس٬ّ َسساعاّ ْٛعسسّا َسسٔ مسسو    

َٚساعاّ مسهّا عك٥٬ٝسّا وت حسغٚعٙ انتعٗسٛع٠ ثاْٝسّا، يهٓسس٘  ػا        ،ايياحس  عسٔ اذتكٝكس١ أ٫ّٚ   

مسضً  حتٍٛ  ؾت )مو َؾٍٞ( أٚ  ؾت َا ٜني٘ )ايٛفٛال ايكٗؾٟ( ااٙ أٟ م٤ٞ أٚ 

 أٚ فهؾ٠ ٜٛا ٗٗا اٱْقإ فعٓغ٥ؼ ٫ بغ إٔ ْغم ْٛاقٝك ارتىؾ.

 أٚاّل: ذبٌٜٛ اسبٝا٠ إىل دشِٝ ال ٜطام

ٕ اينسو انتؾٍسٞ أٚ اي نسهٝهاو ايهسثرل٠ انت  ايٝس١ انت  ابعس١        ٚى ٠ٛ ايكٍٛ: 

ٛٸٍ حٝسسا٠ ا٭فسسؾاع  ؾت  خسسِٝ     قسسغ ايسسيت ٚ  هسسٕٛ نخًكسساو فًقسس١ً ٫ َ ٓاٖٝسس١، عتسس

ٚيسسؼيو ٜكسسٍٛ  ;ى اينسسكا٤ اي٬ستسسغٚعؽٳٝسسا٠ ايقسسعٝغ٠  ؾت عٳٜٚٓكًسسِٗ َسسٔ حبيٛحسس١ اذت
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ٛٔ انَتٓٳسسسا٥ٹٔذ   :اٱَسسساّ  َٴَهسسسغاؽٳ٠ْ يٹيٳسسسِ  ٚٳ  ٔٔ ٛٳاقٹذٴ اي ٹسسس ٳ ٕٳ َيسسس ٚٳايٌٗتٓٴسسسٛ ٕٻ اينټسسسُهَٛى  َفسسسٔإ

 .(1) ٚٳانتٹٓٳٔ

ٚيقسسٓا حبا سس١  ؾت ا٫فسس غ٫ٍ عًسس٢ ػيسسو بعسسغ مسسٗاع٠ حٝسسا٠ )اينسسهانؽت(       

ٕ   يسسٛؽ ؿٚ سسّا ٜنسسو وت نافسس١  يسسؾفاو أٜٚه سسٞ  ،بسسادتخِٝ ايسسؼٟ ٜعٝنسسٕٛ فٝسس٘

ِٸ ٕ أَٔ أع٢ْ حؾنا ٗا ٚفهٓا ٗا ؽا٥خس١ ارتٝاْس١ ايهسدل٣، فٗسٌ قتهسٔ       ؿٚ  ٘ فٝن 

 ٜق نعؾ وت حٝا ٘ َعٗا بايقعاع٠ 

ٕ ْ يٛؽ مابّا  اَعٝسّا أٚ  سا ؾّا وت ايقسٛم أٚ طيٝيسّا أٚ َٗٓغفسّا أٚ      أٜٚه ٞ 

ٕ ٜقسؾق٘  إٔ ٖسؼا ٜؾٜسغ   أيٝس٘  غرل ػيو، ٜنهو وت ناف١ أىسغقا٥٘ ٚ رلاْس٘ فٝٴضٝٻسٌ     

ٕ ٜغنسس٘ ٚغتغعسس٘ ٚايؾابسسل غتىسسىت يهسسٞ ٜك ًسس٘  إٔ ٜىعٓسس٘ ٚايثايسس  ٜؾٜسسغ أٚػاى ٜؾٜسسغ 

ٕ ٜق نعؾ طعِ ايقعاع٠ ح ٢ ٚ ٕ نإ ٜعسٝه  أٖٚهؼا ًِٖٚ  ؾّا، فٌٗ  ؾاٙ قتهٔ 

 وت أفضِ ايكيٛؽ 

ٕ اينو ٚ ٕ نإ وت بعض عؽ ا ٘ ْافعسّا  ػا مسهٌ اذتسافـ    أَٚٔ ػيو ْعًِ 

ْ٘ ٜ خٍٛ  ؾت ايعسغٚ ا٭ٍٚ  إيخ  عٔ اذتكٝك١، يهٓ٘  ػا ااٚؿ اذتغٚع فٚايياع  يً

ْس٘ ٜهسٕٛ ح٦ٓٝسؼٺ اذتسا ـ ا٭نسدل       يقعاع٠ اٱْقإ ٚأَٓ٘ ايٓ قٞ ٚا٫  ُساعٞ، بسٌ   

ايسسؼٟ عتسسٍٛ عٕٚ  ن نسساف٘ يًخكسسا٥ل ٭ٕ عا٤ اي نسسهٝو انتؾٍسسٞ ٜيسسيغ اييسسغٜل      

ٛٸٍ ؽح ٛٸٕ اٱظتابٝاو بًٕٛ ايقًيٝاو ٚعت  ٚىس ٠ٛ انتسٛع٠   ٝل اذتببييغ١ ايعغٚ ًٜٚ

ِٸ ايعغا٠ٚ ٚاييغَا٤.   ؾت ف

 ايؾو، ايشباب١ املؾانغ١!

ٚيهٞ ٜ َذ يٓا أنثؾ َٛقل اي نهٝو وت ايٓ ك اٱْقا١ْٝ ٚأٍؾاؽٙ ارت ١ٝ أٚ 

ٕ إادت١ًٝ، قتهٓٓا إ ْٴنيا٘ اينسي١ٗ )َٚسا ٜ يعٗسا َسٔ اي نسهٝو( بؼبابس١ َنانقس١; فس        
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  من أرسار حتريم حػظ ـتب افضالل

ٔٸ ٚ سسٛؿٸ  ؾت  سسٛاؿ أػٕ اٱ  ْقسسإ ٫  ك ًسس٘ ٫ٚ اؾحسس٘ يهٓٗسسا   كسسغٙ ايؼبابس١ ايسسيت  ىسس

فهٝ   ػا ناْ  ػباب إ حتَٛإ حٛي٘  أٚ ث٬ثس١ أٚ عنسؾ٠    ;ايذلنٝـ ٚ ٛ ٸؾ أعياب٘

أٚ عنؾٜٔ  ثِ  يٛؽ َاػا يٛ اَ ٮو ايغؾفس١ ؿت٦ساو ايسؼباباو انتـعخس١ انتنانقس١       

ا ٕ ٜيساب باْٗٝساؽ عيس   أبسغ   ْس٘ ٫ إفبعغ فساعاو أٚ أٜساّ    ٔٻخٹٕ اٱْقإ  ٕ مل ٜٳ 

 .ٝ كغ قغؽ ٘ ع٢ً  صتاؿ أٟ م٤ٞفٌ ْ٘ ع٢ً ا٭َقإٚ ٕ مل ٜيب ب٘ ف

ٕ اينسسي١ٗ َسساعاّ مل عتًٓٗسسا   إٚنسسؼيو  عُسسٌ اينسسيٗاو وت َسسط اٱْقسسإ، فسس    

٫ حتىِ حٝا س٘ َاعاَس     سعاع٠ّ   ساٱْقإ،  ٪ؽاق٘ ٚ كضټ ََخع٘ ٚ ـعخ٘، يهٓٗا  

ثسِ اؿعاعو ثسِ    فإػا  هاثؾو اينيٗاو ٚاؿعاعووت َق ي١ غرل صىرل٠ مي١ٗ ٚاحغ٠ 

ْٗسسا قسسغ  ٓ ٗسسٞ بسس٘  ؾت ا٫ْٗٝسساؽ ايعيسسا بسسٌ ٚ ؾت ا٫ْ خسساؽ ايعًُسسٞ         إف ،اؿعاعو

ُٸسسٌ اييسسغٕ أػيسسو  ;ٚاي هسسؾٟ أٚ اٱقتسساْٞ ُٸسسٌ ايسسؾٚش يًنسسيٗاو، ستسسغٚع ن خ ٕ حت

ٕ اييسغٕ ٜ خُسٌ ػيسو، ثسِ  ػا     إ، فنًّٝٛا 20ْهِ لتً ِ  يٮثكاٍ:  يٛؽٚا َث٬ّ 

ٕٸ ح٦ٓٝسؼٺ  قسغ  يسغٕ  ٕ ايإنًٝسّٛا َسث٬ّ فس    70بًغ ايٛؿٕ  أٚ  200ثسِ  ػا اؿعاع ٚبًسغ    ،ٜس 

ٕ ايعُسسٛع اي كسسؾٟ ح٦ٓٝسسؼٺ ٜسس خىِ ـتاَسسّا، ٚنسسؼيو ايسسٓ ك   إنًٝسسٛ فسس 500أٚ  300

ـتَسٞ َعٗسا   ٚقسغ  ٕ ايسٓ ك   خُسٌ اينسي١ٗ ايٛاحسغ٠ ٚ  عساٜه َعٗسا       إف ،اٱْقا١ْٝ

اذتٝا٠ ايع١ًُٝ ٚايع١ًُٝ ٚاٱقتا١ْٝ نُا ٖسٞ، ٚيهسٔ  ػا  هساثؾو اينسيٗاو َسٔ عٕٚ      

عًس٢  قتاْس٘ أٚ عًس٢    ْٗا ف كَٞ بانتسآٍ عًس٢ فسعاع ٘ أٚ    إٕ ظتغ اٱْقإ شلا ح٬ّ فأ

 ثك ٘ بهٌ م٤ٞ.

 َٔ أعضاص ذبضِٜ سفغ نتب ايضالٍ

ٚػيسسو َسسٔ أفسسؾاؽ حتسسؾِٜ اينسسؾٜع١ ذت سسٍت ن سسب ايَسس٬ٍ أٚ َىايع ٗسسا يغسسرل   

ٖٛ ؿتق ٣ٛ ادتسٛاب عسٔ اينسيٗاو، ٚيُٓثسٌ     ايؼٟ قت ًو اذتيا١ْ ٚايؼٟ انتض ً 

ايسيت  سغعٛ    ،نسغاعه َسث٬ّ   ،ٍ به ب َٚكا٫و انتٌٓتُساو اٱؽٖابٝس١  يه ب اي٬َ
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أٚ ايه ب ٚانتكا٫و ايسيت   ، ؾت حتىِٝ اذتَاؽ٠ ٚف و عَا٤ ا٭بؾٜا٤ ٚفخل ايكِٝ

ٚٸج ي٬ضتسس٬ٍ ارتًكسسٞ أٚ   ًقسس  يً قسساع ا٭ص٬قسسٞ       سسغعٛ يًؾمسس٠ٛ  أٚ ايسسيت  سسؾ

ايٓسال   يسغ٣ غايسب    كسغش ٕ َىايعس١ ن سب ايَس٬ٍ      ػ  ٚمي٘ ػيسو،  ٚا٫ص ٬ل

ِْٗ يٝقٛا شت يؽت يٝخٝيٛا عًٝٗا ٚحٝ  ٫ ٜٛ غ عاع٠ حٍٛ نٌ  ايني١ٗ، ٚحٝ  

 ْقإ عامل شت ً باٱ اب١ ع٢ً اينيٗاو، يؼيو قغ  يك٢ ايني١ٗ عايكس١ّ وت ػٖٓس٘   

نؼباب١ َنانقس١ ) ٕ مل  هسٔ نعكسؾب صىسؾ٠( ثسِ  سـعاع ٚ سـعاع ٖسؼٙ انتنانقساو          

اينيٗاو، ح ٢  كَٞ ع٢ً  قتاْس٘ ح س٢   ف ذ ايياب ي٬ف ُا   ؾت َـٜغ َٔ يٛ فُٝا 

 باييغٜٗٝاو.

ينسيٗاو ستسغٚع٠ فكسىت، ثسِ      س ٕ اق َس٢ ا٭َسؾ     سٕ ٜق ُل انتؾ٤  أ 

ؽفاي١ عدل ايٛا قاب أٚ اي ًغؾاّ أٚ اٱقتٌٝ  ػا ناْس   َسط    أ١ٜٜغًل ا٭بٛاب ع٢ً 

   ٚ ٕ ٫ ٜقس ُل  ؾت أٟ َنسه و َنسانك، ٚػيسو ؽٜثُسا      أي٘ بانتـٜسغ َسٔ اينسيٗاو، 

ٜعاجل ايني١ٗ ا٭ٚؾت  َا با  ٗاع  ٕ نسإ زت ٗسغّا أٚ بسايؾ ٛ   ؾت شتس ً باينسيٗاو      

ْس٘ ٜغساَؾ بٓ قس٘ َٚقس كيً٘ ٚظتعسٌ عْٝساٙ ٚكصؾ س٘ نًسٗا         إ ٕ مل ٜهٔ زت ٗسغّا، ٚ ٫ ف 

ٕٻ اينټسُهَٛى    س:ٚنُا فسيل    س ٚنُا قاٍ اٱَاّ ايقخاع  ،ع ؾٜ  ع٢ً ن ٸ َفسٔإ

 ٔٔ ٛٳاقٹذٴ اي ٹ ٳ ٕٳ َي ٚٳانتٹٓٳٔٚٳايٌٗتٓٴٛ ٛٔ انَتٓٳا٥ٹٔذ  َٴَهغاؽٳ٠ْ يٹيٳِ   .(1) ٚٳ

 ايًّص ايشٟ ظٌ ميغح آثاص أصابع٘ ست٢ اعتكًت٘ ايؾضط١!

ايىؾٜسس  اي ُثٝسسٌ يً نسسهٝو انتؾٍسسٞ ٚايسسؼٟ ظتقسسغ فتىسسّا َسسٔ أفتسسايت      َٚسسٔ

ًٸ ايسؼٟ  قسًٌٓ  ؾت       ايٛفٛف١ انت ؾط١، ؿتا ْكً ٘ بعض اجمل٬و َٔ قَس١ٝ ػيسو ايًس

ٓٗا أًٖٗا، وت َٓ ي  ايًٌٝ ٚفسؾم َسا أؽاع ثسِ  ػ صسؾج     عاؽ غاب وت ػيو ايّٝٛ ع

ٕ بيسسُاو أىسابع٘ قسسغ  هسسٕٛ قسسغ اْىيعسس  عًسس٢  أاييسساب صىسسؾ بيايسس٘ ٚأؽاع  غس٬م  
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َكيض ايياب ٚقغ  كٛع اينؾط١  يٝ٘، فؾ سل ٚبسغأ ؿتقسذ اٯثساؽ احمل ًُس١ بانتٓسغٌٜ،       

ْ٘ أ ْ٘ أَقو اٛاْب أصؾ٣ َٔ ايياب فاْنغٌ ؿتقخٗا أَّٜا، ثِ  ؼنؾأثِ اح ٌُ 

نتسسك أ سسـا٤ نسسثرل٠ َسسٔ ادتسسغؽإ ٚايٓٛافسسؼ ٚارتسسـا٥ٔ أثٓسسا٤ فخيسس٘ عسسٔ انتضيسس٤ٛ َسسٔ  

ايثؾٚاو، فغصٌ ايغاؽ ٚاْنسغٌ ؿتقسذ كثساؽ أىسابع٘ وت مس ٢ ا٭َسانٔ ايسيت عفع س٘         

ٌٸ َٓنسغ٬ّ     ;ٚفٛف ٘ اينغٜغ٠ ٚصٛف٘ ايهيرل  ؾت َقسخٗا حبسؾٌ ٚأْسا٠    ٖٚهسؼا ًتس

ا٤و اينسؾط١ ىسياحّا بعسغ إٔ    ح س٢  س   ، ؾت اييياش ؿتقذ ٖسؼا ادتسـ٤ ٚػاى ٚػٜساى   

 أحك ادترلإ حبؾناو َؾٜي١ وت انتٓـٍ اجملاٚؽ، ٚاع كً ٘!

ٚفٛا٤ أناْس  ايكيس١ حكٝكٝس١ نُسا ٫ ٜيعسغ يهثسؾ٠ َسا ْنساٖغٙ َسٔ حسا٫و           

ٕ شلسسا ايغ٫يسس١ اييايغسس١ عًسس٢ صىسسٛؽ٠ ايٛفٛفسس١ إايٛفسسٛال ايكٗسسؾٟ، أّ ؽَـٜسس١، فسس

ٌٸ  أٚ اف ٛطٔ. َٚؾ  اي نهٝو  ُٜٓا ح

 ْٚتا٥ذ٘ املزَض٠ أْٛاع ايتؾهٝو

ٕ ايٛفٛفس١ َسؾ  ف ساى ٫ غتَسل نتٓىسل أٚ عكسٌ،        ٚى ٠ٛ ايكسٍٛ ٖسٞ:   

 ٕ شلا اًٝاو ٚأْٛا :  ٚ

فكغ  ٓيبٸ ع٢ً اي نهٝو وت مسؾٜو اذتٝسا٠ ف يسغٚ عٓغ٥سؼٺ أٜس١ نًُس١  يسغؽ        

َٓٗا َؾٜيس١ّ، بسٌ ٜيسغٚ أٟ ا يساٍ أٚ صسؾٚج َسٔ اييٝس  أٚ غسرل ػيسو باعثسّا يًؾٜيس١            

 ا٠ اينؾٜهؽت  ؾت  خِٝ.ٚاينو، ٚبؼيو   خٍٛ حٝ

ٌٸ :ٚػاى أٚٚقسسغ  ٓيسسبٸ عًسس٢ ايؾٜسسب وت ٖسسؼا اينسسضً   ٕ أٖسسؼا ٜؾٜسسغ  فًعسس

ٚبسؼيو   ;ٕ ٜٗاكت  ٚاٯصؾ قغ ٜؾٜسغ صسغاعٞ ٖٚهسؼا   أٜقؾق  ٚيعٌ ػاى ٜٟٓٛ 

   خىِ حٝا ٘ ا٫  ُاع١ٝ ـتاَّا.

ٚقغ  ٓيبٸ ايٛفٛف١ ع٢ً )ايعكا٥غ( ٚ)ا٭فهاؽ( ٚ)ايكٹٝٳِ( ف٬ ٜق كؾ حخسؾ  

ٚٵؽ ستساٍ  َٚسٔ أٜسٔ إٔ مسؾٜو اييساؽٟ هت ٓسل        أٓغ٥ؼٺ: فُٔ قاٍ ع٢ً حخؾ ع ٕ ايغٻ
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ٕ حكسسٛم انتسسؾأ٠ وت  أٚأٜسسٔ ايسسغيٌٝ ايٓسساٖض عًسس٢ افسس خاي١ اي قًقسسٌ  َٚسسٔ أٜسسٔ     

ٕ  اٱف٬ّ نؼا ٚنؼا  َٚا ايسغيٌٝ ايكىعسٞ عًس٢ اي كًٝسغ أٚ ارتُسك  َٚسٔ قساٍ بس        

ا َع٢ٓ ايع اف نُا قاٍ اينٝٛعٕٝٛ، أٖٚاّ بؾ ٛاؿ١ٜ فُ ا٭ص٬م ف١ًَٝ  بٌ ٖٞ

انتكٝسال ٖسٛ   ٕ  ٖٚٛ ا٭فسًِ   (1)ٞايهؾّ ٚايعغٍ  ٚأيٝك ؽأٟ َهٝافًٝٓٚاي ٛاٍل ٚ

ا٭ْا ثسِ ا٭ْسا ثسِ ا٭ْسا فكسىت  نُسا صتسغ ايغسؾب، وت  سٖٛؾ فٝافس ٘، ٫ ٜسغٚؽ  ٫            

 ٞ ٤ًٓ انتضخٌ ٚحٍٛ ناف١ أفهاؽ َهٝافٝٚا٫ف ع٬ انت ؾط١ْا١ْٝ حٍٛ ا٭

 اصاتَفتاح تزَري اسبض: ايتؾهٝو ٶثاْٝا

ٚا٭َؾ وت حٝا٠ ا٭َِ ٚاينعٛب ٚاذتَاؽاو ٚايسغٍٚ، نسؼيو بسٌ ٚأصىسؾ     

بهثرل; فإ َ  اش ؿٚاٍ اذتَاؽاو ٚعَاؽ ا٭َِ ٚاْٗٝاؽ ا٭عٜإ، ٖٛ اْ نساؽ ٚبسا٤   

اي نسسهٝو عًسس٢ َقسس ٣ٛ ا٭َسس١: فسسإػا مسسهو عاَسس١ ايٓسسال وت قسساع ِٗ ٚؽ٩فسسا٥ِٗ  

يكاع٠ ٚانتقس٪ٚيٕٛ وت  ٚٚؿؽا٥ِٗ ْٚٛابِٗ ٚحهَٛا ِٗ َٔ  ١ٗ ٚ ػا مو اذتهاّ ٚا

ايٓسسال ٚانتسسًٛت ؽت ٚانتق نسساؽٜٔ ٚا٭عسسٛإ ٚاذتسسؾال ٚادتٓسسٛع ٚايَسسيايت َسسٔ  ٗسس١  

بٌ ف خغ ح٦ٓٝؼٺ ايقخٕٛ  ،ٕ  ق ُؾ  ن٬ ثِ ن٬أأصؾ٣، فٌٗ قتهٔ شلهؼا عٚي١ 

نُا اغ ح٦ٓٝؼٺ حيساٍ انتنساْل عًس٢     ،١ٓصؼٚا ع٢ً اي ١ُٗ ٚايٌت هت ١٦ً با٭يٛف هتٔ ُأ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  (ْٝهٛيسٛ عٟ بؾْساؽعٚ عٟ َانٝسافًٝٓٞ )باٱٜىايٝس١:      (1)

  ٜىايٝساّ  فٝافسٝاّ  ٚفًٝقٛفّا ( ٚيغ ٚ ٛوت وت فًٛؽْقا، نإ َ هؾّا1527ْٜٛٝٛ  21 س 1469َاٜٛ  3)

 بإ عيؾ اي١َٗٓ. أىيذ َهٝافًٝٞ اينضي١ٝ ايؾ٥ٝق١ٝ ٚانت٪فك يً ٌٓترل ايقٝافٞ ايسٛاقعٞ)!(،  

٬م، ن ساب  ٚايؼٟ أىيخ  فُٝا بعغ عيسب عؽافساو ايعًسِ ايقٝافسٞ. أمسٗؾ ن يس٘ عًس٢ اٱطس        

ا٭َرل، ٚايؼٟ نإ ع٬ُّ ٖغف َهٝافًٝٞ َٓ٘ إٔ ٜه ب  عًُٝاو يًخهاّ، ٚقغ ْٴنؾٳ ايه اب بعغ 

َٛ ٘، ٚأٜغ فٝ٘ فهؾ٠ إٔ َا ٖٛ َ ٝغ )أقٍٛ: ٜكيغ َا ٖٛ َ ٝغ يًخانِ انتق يغ!( فٗٛ ٍسؾٚؽٟ،  

َهٝسافًٝٞ   ٚاييت نإ عياؽ٠ عٔ ىٛؽ٠ َيهؾ٠ يًٓ ع١ٝ ٚايٛاقع١ٝ ايقٝاف١ٝ. ٚيكسغ ُفيسً  ٌْتؾٜساو   

 وت ايكؾٕ ايعنؾٜٔ. )انتيغؽ: ٜٚهٝيٝغٜا(.
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، ٚاغ وت انتكابٌ اي ؼَؾ وت ايٓال ٜ يساعغ ٚاذتكسغ ٜغًسٞ    نٌ عؽب ٚؿا١ٜٚ ٚماؽ 

ٜٚغًٞ ٜٚغًسٞ ح س٢ ٜيسٌ  ؾت َؾاحسٌ ايعيسٝإ انتسغْٞ فا٫ْ خساؽ اينسعا ايهسيرل          

 ؾت صؾٜس  يسسٝا أٚ فسٛؽٟ ٜنسسذلى فٝس٘ عاَسس١    َسث٬ّ  ايسؼٟ حتسٍٛ بسس٘ ايؾبٝسل ايعؾبسسٞ    

نتيسساْل ايٓسسال ٚا٭طسسؾاف ٚاي ؾقسسا٤، ب خىسسِٝ انتسسغٕ ٚاييٓسس٢ اي خ ٝسس١ ٚانتعاَسسٌ ٚا    

ٚادتقٛؽ، ٚق ٌ ايؾ اٍ ٚايٓقا٤ ٚا٭ط اٍ، ٚ ٕ نإ نٌ َِٓٗ ٜٓيع  َٔ َٓىًل 

 َعؽت: أٜغٜٛيٛ ٞ أٚ فٝافٞ أٚ َاعٟ حب  أٚ ح ٢ عغٚاْٞ ُٖخٞ ىٹؾف!

ٕ ٜٓنسؾ  أْ٘  ػا أؽاع عغٚ َغؾ  عا١ٖٝ حتىِٝ أَس١ فُسا عًٝس٘  ٫     ٚاحملي١ً: 

ؽاو ٚايسسسسٛؿاؽاو فسسسساٜؾٚل اينسسسسو وت ادتاَعسسسساو ٚا٭فسسسسٛام ٚانتسسسسغاؽل ٚاٱعا 

ٚا٭حـاب ٚايٓكاباو ٚايعنا٥ؾ ٚغرلٖسا، ٚعٓغ٥سؼٺ فس  ٗا٣ٚ أَساّ ٖسؼا اي ساٜؾٚل       

أندل اذتَاؽاو ح ٢ بغٕٚ ؽىاى١ ٚاحغ٠ ٜىًكٗا ايعغٚ ايكسابل وت َهسإ بعٝسغ أٚ    

 انتذلبً ع٢ً اذتغٚع!

 َٓٗر ايػضب يف طصع بشٚص ايؾو

ب َٝهٝافًٝٝس١  ٕ ايغؾب، ؿتؾانـ عؽافا ٘ ٚبعكسٍٛ عٖا س٘ ٚب فسايٝ   أٚانت٪ف  

ٛٸ م فٝٗا ح ٢ ع٢ً َٝهافًٝٞ ْ ق٘ ٚع٢ً انت٦او َٔ أَثاٍ َعاٜٚس١،  أ كٓٗا بٌ قغ   

ٕ حتىسِٝ انتقسًُؽت قتسؾٸ، قيسٌ أْسٛا  انتٛا ٗس١       أان ن  ٖؼٙ اذتكٝكس١ َيهسؾّا ٚعسؾف    

ايعقسهؾ١ٜ، بٗسؼٙ ايىؾٜكس١ انتيقسسى١: ُأْنسؾ بسؽت انتقسسًُؽت اينسو وت ايكسِٝ ٚانتيسساع٨        

ِ  ٚاي َا٥ٌ ٚا٭ص٬م، ٚا غسؾل فسِٝٗ   أٚ ،ؿؽ  فِٝٗ اينو وت قساع ِٗ ٚؿعُسا٥ٗ

اينسسو وت قسسؾكِْٗ ٚأحسساعٜثِٗ ٚ سساؽغتِٗ ثسسِ أنثٹسسؾ َسسٔ طسسؾش اينسسيٗاو ٍٚسساع     

ٕ أـتٛ ا ٗا ٍٚضٸُٗا أي  َؾ٠ ثِ َا عًٝسو  ٫ إٔ  ٓ ٌتسؾ ي خسغ بس ّ عٝٓسو نٝس        

ٚ  أانتقًِ ٜك ٌ انتقًِ ٚ ٕ انتقسًِ ٜقس ٗـأ بانتقسًِ ٖٚهسؼا     إٔ انتقًِ عتساؽب انتقسًِ 

 ًِ  ؾّا.ٖٚ
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ْٓا اعٓساِٖ عًس٢ أْ قسٓا: اٗسٌ عاَس١ ايٓسال  ٫ َسٔ صسؾج         أٚانت٪ف  أنثؾ 

 بايغيٌٝ ٚباف يغاع عا١َ اذتهاّ وت ايي٬ع اٱف١َٝ٬!

 تزَري ايبالر ٚاألَِ بتؾهٝهٗا بهٌ ؽ٤ٞ!

ٕ ايغؾب مل ٜه   ب خىِٝ ب٬عْسا ىسٓاعّٝا   أٚبعياؽ٠ أصؾ٣: انت٪مل وت ا٭َؾ 

يىسؾم قسغقتّا ٚحسغٜثّا، ح س٢    كس  عيكؾٜ س٘ عسٔ فهسؾ٠         ٚؿؽاعّٝا ٚعًُّٝا ؿتض ً  ا

ٚٸ اَسس١ ارتؾٜسس  ايعؾبسسٞ انتقسس٢ُ فسسابكّا بسسايؾبٝل  اي ٍٛسس٢ ارت٬قسس١ ف عصسسٌ عٚيٓسسا وت ع

ايعؾبسسٞ َٚسسا عًٝسسو  ٫ إٔ  ؾىسسغ ع٥٬سسِ حسسؾن ِٗ ٚـتٛ ا ٗسسا وت فسسا٥ؾ ب٬عْسسا وت    

ه سس ٹ ْسس٘ مل ٜأَقسس كيٌ ا٭ٜسساّ أَٜسسّا )ايقسسعٛع١ٜ ٚ ٜسسؾإ نُٓسسٛػج(، أقسسٍٛ: انتسس٪مل 

ْ٘ ٚعدل فًق١ً ٫ َ ٓا١ٖٝ َسٔ ارتىسىت ايؼنٝس١ ايكيسرل٠ انتسغ٣       بٌ  ،بؼيو فخقب

ٚانت ٛفى١ ٚاييعٝغ٠، افس ٓٗض نسٌ قغؽا س٘ اي هؾٜس١ ٚايعًُٝس١ ٚاي ًقس ١ٝ ي خىسِٝ        

فهسإ ايذلنٝسـ ايهسيرل بسٌ ايهسيرل  سغّا        ;)عكا٥غّٜا ٚفهؾّٜا ٚقٹٝٳُٝسّا( أَٜساّ   (1)انتقًُؽت

َياع٥٘ ٚأحهساّ مسؾٜع ٘ ٚاحسغ٠ّ ٚاحسغ٠ّ: بسغ٤ٶ َسٔ       ع٢ً َٓٗخ١ٝ  نهٝو انتقًِ وت 

ٚ ٛع اٱي٘ ٚعي١ُ ايؾفٌ ٚ عخاؿ ايكؾكٕ َٚؾٚؽّا بغع٣ٛ َِٖ حكٛم انتسؾأ٠ وت  

 اٱف٬ّ ٚٚى٫ّٛ  ؾت حتؾِٜ ارتُؾ ٚارتٓـٜؾ ٚاييغا٤ ٚانتث١ًٝ.

ٕ زتؾع   ٛقِٗ ايقٝافسٞ ٚا٫ق يساعٟ    ٕ َؾانـ عؽافا ِٗ ٚ غو أٚػيو 

ٕ زتسسؾع حتىسسِٝ ب٬عْسسا )ٚفسسا٥ؾ َسسٔ ٫    ا، ٫ ٜه سسٞ، ٚٚايعًُسسٞ ٚاييسسٓاعٞ عًٝٓسس 

ْ٘ ٫ ٜـاٍ اٱف٬ّ ٖسٛ  إْ٘ َل ػيو نً٘ ف غتَل شلِ بايهاٌَ( ٫ ٜه ٞ  ػ ٚ غٚا 

ٚفَسا٥خِٗ  أفؾ  ا٭عٜإ اْ نساؽّا وت أَؾٜهسا، ؽغسِ نسٌ فَسا٥ل حهساّ انتقسًُؽت        

    ٗ ِ ٚاف يغاعِٖ ٚطغٝاِْٗ ٚؽغِ نٌ  ٌٗ انتقسًُؽت ْٚـاعسا ِٗ ٚحسؾٚبِٗ ٚحتًًٓس

ٚ ًِٗٗ ٚختً ِٗ، ؽغِ ػيو ؽىغو َؾانسـ عؽافسا ِٗ ٚافس ى٬عا ِٗ انتٝغاْٝس١     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ٚغرلِٖ أَّٜا َٔ فا٥ؾ ا٭َِ، ٚايؼٟ اؽ غو عًٝ٘ وت عاصً٘ أَّٜا فًق١ً َٔ اؽ غاعا ٘. (1)



  أصافة افصحة، افعامل إـز حلػظ إمن افوضـي

ٕ اٱف٬ّ ٫ ٜـاٍ ٜغـٚ ايغسؾب بنسهٌ َ قساؽ ، فٛ سغٚا إٔ اذتسٌ      أٚاف يٝاْا ِٗ 

ٚأٜس١ طؾٜكس١  غَرلٜس١ أقس٣ٛ َ عس٫ّٛ       ;ٜهُٔ وت  غَرل حَاؽ٠ اٱف٬ّ َٔ ايغاصٌ

عا١َ ايٓسال: اي نسهٝو بهافس١    َٔ ْنؾ ٚبا٤ اي نهٝو وت اينياب ادتاَعٞ بٌ ٚوت 

ُٹ٘ ٚأحهاَس٘ ٚ اؽغتس٘ ٚقاع س٘! ٚيسؼيو      ٕ فس٬ّٝ ٫ ٜٓكىسل   أ صتسغ َياع٨ اٱف٬ّ ٚقٹٝٳ

َٔ اينيٗاو ثِ اينيٗاو ثِ اينيٗاو َٜؾب  اَعا ٓا َٚ هؾٜٓا ٚؽ ايٓا ْٚقا٤ْا 

ٍٳؾبٳ ايٓٝاؿى انتقؾع١، ٚعدل شت ً  ايٛفا٥ٌ:  ػ اسغ اينسيٗاو حتاىسؾ اينسياب     

ٚايدلٜسسغ ٚاي سسٜٛذل ٛب ف ٗسسيىت عًٝسس٘ َسسل ايٛا قسساب ٚاي ًغسسؾاّ  َسسٔ نسسٌ حسسغب ٚىسس 

اٱيهذلْٚٞ، ٚ عٝه َع٘ وت أؽٚق١ ادتاَع١ ٚعدل ايعغٜسغ َسٔ ا٭فسا ؼ٠ ٚاذتؾنساو     

انتٌٓت١ُ انتُٛيس١ بنسهٌ غؾٜسب ٚانت ضييس١ وت  ثساؽ٠ اينسيٗاو، بسٌ اسغ اينسيٗاو          

ٌٸ ٚاؽحتسسٌ ح سس٢ ٚ ٕ نسسإ وت انتقسسخغ أٚ اذتقسس١ٝٓٝ ٚعًسس٢  يقسسإ   ٬حكسس٘ حٝثُسسا حسس

 بعض ؽ اٍ ايغٜٔ أَّٜا!

 أصاي١ ايصش١، ايعاٌَ األنرب سبفغ األَٔ ايٛطين

ٕ )أىاي١ اييخ١ وت عٌُ انتقًِ( بسٌ عًس٢ ؽأٟ   أَٚٔ ػيو نً٘ ْق هن  

، أىساي١ اييسخ١ وت عُسٌ ايغسرل َىًكسّا، ٖسٞ َسٔ أعٌتسِ َ ساصؾ           ايقٝغ ايٛايغ

 ُسل ٚ ٬حسِ أبٓسا٤    ْٗسا ايقسؾ ايهسيرل ٚؽا٤ ـتافسو عٴسؾ٣ اجمل     إاٱف٬ّ بسٌ ايينسؾ١ٜ ف  

  ٚ ٕ أىساي١ اي نسهٝو وت   أايٛطٔ بٌ ٖٞ ايقيب ايؾ٥ٝك يٮَٔ ايكسَٛٞ ٚايسٛط ، 

 أعُاٍ ايغرل ٚأىاي١ اي قاع ٖٞ أندل َا عتىِ اذتَاؽاو ٚا٭َِ.

ٚيؼيو صتغ اٱف٬ّ أفٸك فًق١ً َٔ ا٭ىٍٛ ٚايكٛاعغ ايسيت  يس   عًس٢    

 أىاي١ اييخ١ بانتع٢ٓ ا٭عِ، ٖٚؼٙ بعض ايُٓاػج:

ٚاييت  كل ع٢ً ايَسغ ـتاَسّا َسٔ ايكاعسغ٠ اينسٝٛع١ٝ       ()* 

انتعؾٚف١ )َٔ أٜٔ يو ٖؼا(  ٚاييت   ٝغ اي نهٝو وت اٯصؾٜٔ ٚفُٝا ب ٜغِٜٗ نافس١  
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فُٔ أٜٔ يو ٖؼا ايغاؽ  َٚٔ أٜٔ يو ٖؼٙ ا٭ؽ   َٚٔ أٜٔ يو ٖسؼٙ ا٭َسٛاٍ    

 ٚايكًِ ٚايٛؽم   َٚٔ أٜٔ يو ٖؼٙ ايقٝاؽ٠  ٚح ٢ َٔ أٜٔ يو ٖؼا ايثٛب

ِٴ ادتُٝلٳأٌٖٚ ٜعكٌ  فٝ٘ ادتُٝلٴ ع٢ً أفال )َسٔ أٜسٔ    ٕ ٜعٝه زت ُل عتان

 يو ٖؼا(  ٌٖٚ  يك٢ ثك١ بؽت ايٓال وت أٟ م٤ٞ  ٌٖٚ ٜق كؾ حخؾ ع٢ً حخؾ 

عًس٢   وت حهُ ٗسا  َساؽ٠ انتًسو ٚايسيت  يس      أع٢ً ايعهك َٔ قاعغ٠ إٔ ايٝغ 

 ٗ ْس٘ َسٔ انتُهسٔ إٔ ٜهسٕٛ     أِ َسل  حقٔ ايٌتٔ باٯصؾٜٔ ٚعغّ اي نهٝو وت ًَهٝسا 

ؿٜغ قغ فؾم ٖؼا انتاٍ أٚ نإ ؽم٠ٛ أٚ أن٬ّ يًُساٍ بايياطسٌ أٚ نسإ َسٔ َساٍ غسرل       

 شتُك أٚ غرل ػيو.

َاؽ٠ ع٢ً ايىٗساؽ٠، بنسؾٚيت متقس١،    أْٗا  عغ إف ()* 

ٗٸسس أَسسل  ٕ ؾ بغْسس٘ أٚ ثٝابسس٘ فسسذل٠ غٝابسس٘،  ٫ أ ْسس٘ َسسٔ احمل ُسسٌ قٜٛسسّا إٔ ٫ ٜهسسٕٛ قسسغ ط

  ٙ عًس٢ أحقسٔ احملاَسٌ فٗسٛ طساٖؾ ٚ ٕ نسإ        (1)اٱف٬ّ أؽاع يًُقًِ إٔ عتُسٌ أصسا

 .صتقّا،  ٕ غاب ٚؽ ل

ٚنٌ َا بٝغٙ فٗٛ ًَه٘ َاعاّ بٝغٙ ٜ عاٌَ َع٘  عاٌَ انُتًٓساى، ٖٚسٛ ايسؼٟ ٫    

  يذ  فا٠٤ ايٌتٔ ب٘ ٖٚٞ ايكاعغ٠ اٯ ١ٝ:

 ،َ  اح١ٖٝٚٞ قاعغ٠ أص٬ق١ٝ افذلا ٝخ١ٝ  ()* 

ٕ عسسغعّا َسسٔ ا٭عسس٬ّ   بسسٌ ػنسسؾوٴ وت ن سساب )فسس٤ٛ ايٌتسسٔ وت اجمل ُعسساو ايكؾكْٝسس١(   

  اؽ  ٚا حؾَس١ فس٤ٛ ايٌتسٔ بسانت٪َٓؽت ٚاؽ س ٣ ايقسٝغ ايٛايسغ         ناينٗٝغ ايثاْٞ

  .حؾ١َ ػيو وت ادت١ًُ

( ٖٚٞ  ٓيل أَّٜا َٔ أىساي١ ايثكس١   )* 

ٕٕ َسٔ أٖسِ مس٪ِْٚٗ         بايٓال ٚأىاي١ حقٔ ا يٌتٔ ٚ ٛ سب اي ٝقسرل عًس٢ ايٓسال وت مس 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 فعًَ٘ ٚحاَي٘. (1)



  ثافثًا: اهنقار افبـقان ادعرؾـي

ٕ بعسض ايٓسال ٜ نسغع وت  َساّ ادتُاعس١ ٚوت افس ضياؽ أْيا٥س٘        إٖٚٛ ايي٠٬ كتاعس١ّ، فس  

ح ٢ ٜيٌ  ؾت َؾحًس١ ا٫ط٦ُٓسإ ب ْس٘ عساعٍ، ٚقسغ ٜقسياب ػيسو حؾَاْس٘ َسٔ اييس٠٬           

ٖسؼا ايكسغؽ، َسل    ْ٘ ٜٛ ب ـتـم اجمل ُسل بسٓ ك   أكتاع١ّ وت نثرل َٔ ا٭حٝإ، ٚا٭ِٖ 

ٕ اٱف٬ّ اع دل ايعغاي١ ف١ًٗ وت  َاّ ادتُاع١  ػ ٜه ٞ فٝٗسا حقسٔ ايٌتساٖؾ، ٜٚه سٞ     أ

، إٔ ظتسغ كتعسّا َسٔ انتس٪َٓؽت هتسٔ ًتٗسؾ        ايٛايسغ ايقسٝغ  ٱحؾاؿ ػيو، حقسب ؽأٟ  

 .  (1)ى٬حِٗ ٜيًٕٛ صً ٘ أٚ إٔ ٜؾ٣ ػنؾٙ ةرل وت ستً ٘ ٚأمياٙ ػيو

 ٞـاْٗٝاص ايبٓٝإ املعضفثايجّا: 

 ني ايبٓٝإ املارٟ، ٚايبٓٝإ املعضيفب

ْْاْ رِيَتبًث ِِف ٚقاٍ اهلل ايعٌتِٝ وت ن اب٘ ايهسؾِٜ:   ََب ِي َب ُى اَّلذ ُّ ََباُن ََل يَبَزاُل ةُنْ
ْى َواَّللُّ َغوٌَِى َحِمَىٌ  ُّ َع َُوُُْب ن َتَقطذ

َ
ِّْى إَِلذ أ ِ  .(2)َُوُْب

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

٘  عيسغ  ٞهتا ػٴنسؾ وت ىسخٝخ١ بسٔ ٜع سٛؽ قساٍ: قًس  ٭بس        (1) ٌ  عغايس١  عسؾف ٜ: مب  ايًٓس  ؽتبس  ايؾ س

ٔ   ٸنٚ ٚايع اف بايقذل  عؾفٛٙ أ :ٕ فكاٍ ِٗ ٝ ٘ شلِ ٚعًعمٗا  كيٌ ٢ح ٸ ؽتانتقًُ  ايسيى

٘  أٚعغ اييت يا٥ؾهاي با  ٓاب عؾفٜٕ، ٚٚايًقا غٝٚاي ٚاي ؾج ٔ  ايٓساؽ  ٗسا ٝعً ايًٓس  ارتُسؾ،  مسؾب  َس

 . ػيو رلٚغ ايـح ، َٔ ٚاي ؾاؽ ٔ،ٜايٛايغ ٚعكٛم ٚايؾبا، ٚايـْا،

ٔ  وػي ٚؽا٤ َا ؽتانتقًُ ٢عً ؾّعت ٢ح ٸ ،ٛب٘ٝع لٝدتُ فا ؾّا ٕٜٛه إٔ ًٓ٘ن ػيو ٢ٚايغ٫ي١ عً   َس

٘ نٝ ـ ِٗٝعًس  بظتس ٚ ػيو، ٚؽا٤ َا هٝٚ    ٛب٘ٝٚع عثؾا ٘ ٘  ٚ ًتٗساؽ   س  ٕٜٛهس ٚ ايٓسال،  وت عغاي س

ٔٸٝعً ٚاًتب  ػا ارتُك يًيًٛاو اي عاٖغ َٓ٘ ٔٸَٝسٛاق  ٚح سٍت  ٗ ُ  كتاعس١  حبَسٛؽ   ٗ  ٚإٔ ؽتانتقسً

 .ع١ًٓ َٔ  ٓيا َي٬ِٖ وت كتاع ِٗ عٔ  ضًٓ ٜ ٫

٘  قيًٝ ٘ نتي٬ٙ عٓغ حَٛؽ اييًٛاو ارتُك، فإػا ف٦ٌ عٓ٘ وت إ نؼيو ٫ؿَّانفإػا   : َسا  قسايٛا  ٚستًٓ س

ٕٸ  َيس٬ٙ،  وت ٭ٚقا ٗا َ عاٖغّا اييٸًٛاو ع٢ً َٛاًتيّا صرلا  ٓيا َٓ٘ ٜٓاؽأ ـ  ػيسو  فسإ ٘  ظتٝس ٘  مسٗاع   ٚعغاي س

ٕٸ ٚػيو انتقًُؽت، بؽت ٔ  ٚيٝك يًؼْٛب، ٚن اؽ٠ فذل اييٸ٠٬ أ ٌ  عًس٢  اينسٗاع٠  قتهس ٘  ايؾ س ٞ  ب ْٸس  ٜيسًٓ

 .(288ٌ 18ج :)ٚفا٥ٌ اينٝع١ ....انتقًُؽت ٜٚ عاٖغ َيًٓاٙ عتَؾ ٫ نإ  ػا

 .110( فٛؽ٠ اي ٛب١: 2)
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ٚأصسؾ٣ ٜهسٕٛ بٓٝاْسّا    )اييٓٝإ(  اؽ٠ ٜهٕٛ بٓٝاْسّا َاعٜسّا ًتاٖؾٜسّا ًَُٛفسّا،     ٕ  

ثكافّٝا، ٚثايث١ ٜهٕٛ بٓا٤ فهؾّٜا َعؾفّٝا  هٕٛ قاعغ ٘ ايعكٌ، ٚؽابعس١ ٜهسٕٛ    سعًُّٝا  

ُٹّٝا   أص٬قّٝا  هٕٛ َٓىك ٘ وت ايكًب. سبٓٝاّْا قٹٝٳ

ٚبعسسض ٖسسؼٙ اييٓسسا٤او َذل يسس١ َ قًقسس١ً ٜقسسيل ايسسيعض اٯصسسؾ ؽ يسس١ّ، فُسسث٬ّ 

 .ايعًُٞ سيثكاوت اييٓا٤ انتعؾوت اي هؾٟ ٜقيل ؽ ي١ّ اييٓا٤ ا

ايسسؼٟ عت َسسٓ٘ بغاصًسس٘ ٚباييٓسسا٤   بسسادتٖٛؾٚاييٓٝسسإ انتسساعٟ  فتسسا  هسسٕٛ قُٝ سس٘   

       انتعسؾوت ايسٛاقعٞ ايسؼٟ ٜهُسٔ صً س٘; ٚيسؼيو نسإ ا٫فس ثُاؽ          سايكٹٝٳُسٞ    ساي هسؾٟ   

ٕ  يس   عًٝس٘ مس ٢ أْسٛا      أوت ايؾأزلاٍ ايينؾٟ ٖٛ ا٭فسال ايسؼٟ ظتسب     سعَّٚا    س

  وت اييسسٓاع١ ٚايـؽاعس١ ٚاي خسساؽ٠ أّ ناْسس  ح سس٢ وت ايعًسسِ  ا٫فس ثُاؽ فسسٛا٤ٶ أناْسس 

 ايكٹٝٳُٞ. س اي هؾٟ س ٚايثكاف١  ػ ٜقيكُٗا اييٓا٤ انتعؾوت

 طباطض ٚبا٤ ايتؾهٝو ع٢ً ْغٝر األَِ ٚبٓا٤اتٗا

ٕ )ٚبا٤ اي نهٝو( ٜعغٸ ارتىؾ ا٭عٌتِ ع٢ً أ١ٜ حَاؽ٠ أٚ َغ١ْٝ إَٚٔ ٖٓا ف

ٕ أؽاعٞ أٚ عًُٞ أٚ مسي٘ ػيسو، ػيسو    أٚ اؿعٖاؽ ٚ ىٛؽ عُؾاْٞ أٚ ىٓاعٞ أٚ ؿ

اي هسؾٟ يٮفسؾاع ٚادتُاعساو ٚاينسعٛب      سفاٜؾٚل اي نهٝو ٜسغَؾ اييٓٝسإ انتعسؾوت     

ص٬قسٞ بسٌ ٚايعساط ٞ حٝثُسا فسؾ٣      ا٭ سٜٓقس  اييٓٝسإ ايكٹٝٳُسٞ     ْس٘  أنُسا   ،ٚا٭َِ

 ٚ قًٌ أٚ اَ غٸ ٚا قل.

َُٝٞ -األعض٠ بٓا٤ بؾضٟ ٜعتُز ع٢ً ايبٓٝإ املعضيف   ايِك

يهسسٔ ٖسسؼا اييٓسسا٤ ٫ قتهسسٔ يسس٘ إٔ ٜقسس كؾ ٜٚثُسسؾ    ،٠ َسسث٬ّ بٓسسا٤ بنسسؾٟفا٭فسسؾ

أص٬قٞ ؽافط ٜق ٓغ  ؾت اع ياؽ ا٭فؾ٠ ٖٞ ايًيٓس١   سفهؾٟ   سٜٚـعٖؾ  ٫ بيٓا٤ َعؾوت  

ْٗا  ػا اْٗاؽو اْٗساؽ اجمل ُسل باي سغؽٜج، ٚ ؾت    أا٭فاف١ٝ ا٭ٚؾت وت بٓا٤ اجمل ُعاو ٚ

وت بسس٪ؽ٠ اٖ ُسساّ ايٛايسسغٜٔ ٚانتعًُسسؽت   ٕ  هسسٕٛ شلسسا ا٭ٚيٜٛسس١ أْٗسسا ظتسسب  اٱػعسسإ ب



  وـذفك افـؼابات وافعشائر وإحزاب وافدول

 ؾت احملسسٛؽ  سَسسث٬ّ    سٚاجمل ُسسل أَٜسسّا، فسسإػا فسسؾ٣ اي نسسهٝو  ؾت ػيسسو ٚحتسسٍٛ انتسساٍ     

       ا٭فسسسال وت اذتٝسسسا٠ يًٛايسسسغٜٔ أٚ ٭حسسسغُٖا ٚ ؾا عسسس  قُٝسسس١ ا٭فسسسؾ٠ وت اييٓسسسا٤     

بسٌ  ؾت   ايكٹٝٳُٞ ٭حغُٖا أٚ شلُا َعّا ٚحتٛي   ؾت أٚيٜٛس١ ثاْٜٛس١   ساي هؾٟ   سانتعؾوت  

 سنُسا ؽأٜٓسا     سمس٤ٞ ٖاَنسٞ أٚ فسٛم ػيسو:  ؾت عسب٤ نسيرل، فعٓغ٥سؼٺ فسٛف ْسؾ٣           

 اْٗٝاؽ انت٬ٜؽت َٔ ايعٛا٥ٌ وت أضتا٤ ا٭ؽ  ص٬ٍ بَل فٓؽت أٚ أقٌ.

 ٚنشيو ايٓكابات ٚايعؾا٥ض ٚاألسظاب ٚايزٍٚ

ٚنسسؼيو اسسؾٟ َقسساؽاو ا٭َسسٛؽ وت فسسا٥ؾ اييٓسسا٤او ايينسسؾ١ٜ: وت ايٓكابسساو    

ْٗسا  ُٓسٛ   أاب ٚايغٍٚ; فإٕ بؼؽ٠ اينو ٚاي نهٝو َسٔ طيٝع ٗسا   ٚايعنا٥ؾ ٚا٭حـ

َٴعغٹٜسس١ بنسسهٌ غؾٜسسب; ػيسسو  أٚ  هسساثؾ بنسسهٌ َ خسسل نُسسا   ٕ اذتهَٛسس١ بٓسسا٤ أْٗسسا 

ٕ َ٪فقاو اجمل ُل انتغْٞ ٖٞ ا٭صؾ٣ بٓا٤او بنؾ١ٜ ًتاٖؾٜس١، فسإػا   أًتاٖؾٟ نُا 

َاْس١ ٚايثكس١   قٹٝٳُٞ ٚأص٬قٞ ٜ خقغ وت ايٓـاٖس١ ٚا٭  سفهؾٟ   س قًخ  بيٓٝإ َعؾوت  

صسسس٠ٛ انت ياعيسسس١ ٚادتسسسغٸ ٚانتثسسسابؾ٠ ٚاي عسسسإٚ ٚا٭صسسس٬م ٚاٱصسسس٬ٌ ٚاٱقتسسسإ ٚا٭ 

 ْٗا عٓغ٥ؼٺ  ـعاع ؽفٛصّا ٚعُكّا ٚاؼؽّا ٚعىا٤ٶ أَّٜا.إٚاينٛؽ١ٜ ٚاي عغع١ٜ، ف

        ًسسو ايكٹسسٝٳِ ٚا٭فهسساؽ ٚانتيسساع٨ ٚاع ياؽٖسسا   ؾتؾ٣ اينسسو فسسٚيهسٔ َسساػا يسسٛ  

 سٶس   ٖٛؾٜسا  س  ؿ١ٜ  َاػا عتغ   ػا حتٛي  اذته١َٛ أٚ ادتُاع١أص٬قّٝا بؾ ٛا  سَث٬ّ   س

ي كسسّٛ عًسس٢ بٓٝسسإ َعسسؾوت ََسساع َسسي  عًسس٢ اي نسسهٝو وت ايكسسِٝ ا٭ص٬قٝسس١ ٚعًسس٢  

 عىا٤ َؾنـ اييسغاؽ٠ يًنسٗٛاو ٚيًسؼاو ٚا٭ْسا ٚيًؾٜافس١ َُٗسا نسإ ايسثُٔ ٚيسٛ          

 ناْ  عدل فخل حكٛقِٗ 

 ٚنشيو األفضار يف أٖزافِٗ املغتكب١ًٝ

ْسسو اسسغ اينسساب  إاذتسساٍ أَٜسسّا وت ا٭فسسؾاع ٚأٖسسغافِٗ انتقسس كي١ًٝ ف   ٚنسسؼيو 

ادتاَعٞ  ػا أٍخ٢ فؾٜق١ اي نهٝو وت ق١ُٝ أٖغاف٘ ايسيت ٍٚسعٗا يٓ قس٘ )َثسٌ إٔ     



     افؼقؿة ادعرؾقة فؾشك

ْ٘ ٫ قتهٓس٘ إٔ ٜ  اعسٌ   إأٚ مي٘ ػيو(، ف أف اػّاٜهٕٛ طيٝيّا أٚ َٗٓغفّا أٚ ستاَّٝا أٚ 

 سس١ اٖ ُاَسس٘ بايغؽافسس١  َسسل ٖسسؼا اشلسسغف أبسسغّا بسسٌ فسسٝ٪ثؾ ػيسسو بايقسسًب عًسس٢ عؽ    

ٚانتؼانؾ٠ ٚاذتَٛؽ وت ادتاَع١ ٚغسرل ػيسو، ٚقسغ ٜس٪ٍٚ أَسؾٙ  ؾت إٔ ٜ َسٌ عًٝٗسا        

 ايّٓٛ أٚ  ًقاو اييىسايؽت أٚ ح س٢ قسؾا٠٤ ايكيسً اييٛيٝقس١ٝ ٚا٭فس٬ّ اشلابىس١ ٫       

بعسسغ ػيسسو، وت ا٫َ خسسإ أٚ عتيسسٌ عًسس٢    زلسسذ اهلل، َٚسسٔ ايىيٝعسسٞ إٔ ٜؾفسسب  

ٔ ناْ  أٖغاف٘ ٚاٍخ١ يغٜ٘ َنسؾق١ َ ٮي٦س١   عؽ او ْاؿي١ ؽع١٦ٜ، ٚػيو عهك َ

فٝهٕٛ ا٭نثؾ  ٹغّا ٚا  ٗساعّا وت فسًِٓ حؾن س٘     س  طيٝعّٝا س  ْ٘إوت  ٓياو قًي٘ ٚعكً٘ ف

 وت ايغؽاف١ ٚوت فا٥ؾ َؾاحٌ اذتٝا٠.

 بٓٝإ املٓافكني، سغب ايكضإٓ ايهضِٜ

إ َساعٟ  ٕ )اييٓٝإ( ايؼٟ بٓاٙ أٚي٦و انتٓسافكٕٛ ٖٚسٛ بٓٝس   أٚوت اٯ١ٜ اينؾٜ ١ صتغ 

ص٬قٝسس١ أٜ ُثسسٌ وت انتقسسخغ ايسسؼٟ بٓسسٛٙ، مل ٜهسسٔ عتُسسٌ وت ثٓاٜسساٙ أٜسس١ قٹُٝسس١ َعؾفٝسس١ أٚ   

 :زلٞ ؿتقخغ ايَؾاؽ ام كاقّا َسٔ اٯٜس١ ايهؾقتس١   إٔ قت غحٗا اهلل  عاؾت بٌ يكغ أٜق خل 

ِإَو ََ ْؤيَِِ ًُ ْ َ ال َْ اًرا َوُكْفًرا َوَتْفرِيًقا َب َُذواْ َمْصِ ًدا ِِضَ ٌَ اَّتذ ِي ٌْ َحبارََب اَّللذ َواَّلذ ًَ ِ ّ رَْصاًوا ل
ْى هَََكذِةُبْنَ  ُّ ُد إِنذ َّ َروٍَْا إَِلذ اِْلُْصَن َواَّللُّ يَْش

َ
ٌذ إِْن أ ٚػيسو   (1)َورَُشَِْلُ يٌِ َؼتُْن َوََلَْ وَِف

ٕ ظتقسسغ وت عُكسس٘ ََٚسساَٝٓ٘ َٚيسساع٨   أ٭ٕ ٖسسؼا اييٓسسا٤ ايٌتسساٖؾٟ نسسإ انت سسذل  فٝسس٘    

ٚايكٹِٝ ايعًٝسا اٱْقسا١ْٝ   ا٭ص٬قٞ  ساي هؾٟ   سإ انتعؾوت    فٝق٘ ٚغاٜا ٘ ٚأٖغاف٘، اييٓٝ

اٱف١َٝ٬، ٜٚهٕٛ انتؾك٠ شلا ٚادتقؾ انتٛى١ً  يٝٗسا، يهٓس٘ نسإ عًس٢ ايعهسك َسٔ       

ُٴثٴٌ ٚايسسسغٜٔ ٚايؾفسسساي١            ػيسسسو بٓسسسا٤ٶ ُأفاسسسك عًسسس٢ ايؾٜسسسب ٚاينسسسو وت ايكٹسسسِٝ ٚايسسسس

أٚ ص٬قٝس١ ايعًٝسا   كسِٝ ا٭ فِٗ مل ٜيٓٛٙ اْى٬قّا َٔ ٚحسٞ انتعؾفس١ ٚاي   ،احملُغ١ٜ 

ايعًِ ٚا٫ط٦ُٓسإ بٗسا، بسٌ بٓسٛٙ عًس٢ أعُسغ٠ اينسو ٚايؾٜيس١ وت ايؾفساي١ احملُغٜس١           
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  أيب ظامر افراهب ومسجد رضار ؿصة

 ؾت أعٚاو  س  باي سغؽٜج  س  ايسيت  سؾٸ ِٗ  ؾت إٔ ٜ خٛيسٛا   ٚ ًسو ٖسٞ   َٚياع٥ٗسا ٚقٹُٝٗسا   

ب ٜغٟ ا٭عغا٤  قع٢ يهٞ  كٛع اْك٬بّا عقهؾّٜا باي عإٚ َل  ٝٛو ايسؾّٚ، ٍسغ   

 .ؽفٍٛ اهلل 

 قص١ أبٞ عاَض ايضاٖب َٚغذز ضضاص

بس بٞ عساَؾ    ٕ )أبا عاَؾ ايؾاٖب( ٚايؼٟ زلساٙ ايؾفسٍٛ     

غقٌٝ انت٥٬ه١( نإ وت ادتاًٖٝس١ قسغ  ؾٖسب ٚيسيك انتقسٛش       "حٌٓت١ً"اي افل )ٖٚٛ أبٛ 

ٕ يسسؼيو فسسٛقّا ؽا٥خسس١ وت ْ سسٛل ايعسسؾب اييقسسىا٤،      أٚاْنسسغٌ بايعيسساع٠ حٝسس  ؽأ٣   

ٚمسا  ىسٝ ٘ ًٚتٗسؾ     َؾَٛقس١ يسغِٜٗ، ٚنتسا ًتٗسؾ ؽفسٍٛ اهلل      ف ٍخ  يغٜ٘ َها١ْ 

ّ انتغٜٓس١ ٚافس ٣ٛٗ ايكًسٛب ٚايعكسٍٛ، حقسغٙ أبسٛ عساَؾ فهسإ ٜ٪يسب عًٝس٘           غٹأَؾٙ َٚق

     ايٓسسال ٚافسس ُؾ نسسؼيو ح سس٢ فسس ذ َهسس١ فٗسسؾب َسسٔ َهسس١ يًىسسا٥  ثسسِ نتسسا ًتٗسسؾ أَسسؾ       

وت ايىسسا٥  ٚأفسسًِ أًٖسسٗا ٖسسؾب  ؾت اينسساّ، َٚسسٔ ٖٓسساى  ٛاىسسٌ َسسل     ايؾفسسٍٛ 

َٓافكٞ انتغ١ٜٓ يٝيٓٛا َقخغّا ٜ ضؼْٚ٘ فس اؽّا يٓنساطا ِٗ ايقسؾ١ٜ ْٚكىس١ اُسل يسؾ٩ٚل       

ايٓ ام َٚؾنـّا يً ٛاىٌ َل ادتٛافٝك حٝ  ٜهٕٛ حَسٛؽِٖ  ؾت ٖسؼا انتهسإ طيٝعٝسّا     

ا )ٜس  :ـتاَّا باع ياؽٙ َقخغّا  كاّ فٝ٘ اييسًٛاو ارتُسك، ٚنُسا قسايٛا يؾفسٍٛ اهلل      

وت بسس  فسامل، يًعًٝسٌ ٚايًًٝس١ انتىسرل٠ ٚاينسسٝط      َقسخغاّ أ س ػٕ يٓسا إٔ ْسي      ؽفسٍٛ اهلل 

 .أٟ يٝيًٛا فٝ٘ ٫ٚ ٜ  ٛا  ؾت َقخغ ايؾفٍٛ   (1)اي اْٞ...

ثِ قؾؽ أبسٛ عساَؾ  غسؾا٤ قٝيسؾ ايسؾّٚ باٱغساؽ٠ عًس٢ انتغٜٓس١ ٚايكَسا٤ عًس٢           

عٚؽ  فسٓاع   (٭بسٞ عساَؾ  يس٘ ) ٜهسٕٛ  ٕ أٚ ،ٚايغٚي١ اٱفس١َٝ٬ اي  ٝس١    ايؾفٍٛ

ٚنإ قغ أؽفٌ  ؾت انتٓسافكؽت إٔ افس عغٚا   )صياؽ َٔ عاصٌ انتغ١ٜٓ،  ٝه ايؾّٚ با٭

َسسٔ  فسسإْٞ أػٖسسب  ؾت قٝيسسؾ ٚك سسٞ َسسٔ عٓسسغٙ آسسٛع ٚأصسسؾج ستُسسغاّ  ٚابٓسسٛا َقسسخغّا
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     افؼقؿة ادعرؾقة فؾشك

فهإ ٖس٪٤٫ انتٓسافكٕٛ ٜ ٛقعسٕٛ إٔ ظتٝس٦ِٗ أبسٛ عساَؾ فُساو قيسٌ إٔ ٜيًسغ           ،انتغ١ٜٓ

 .(1)(ًَو ايؾّٚ

 ٜهْٛٛا قاطعؽت ٫ٚ َى٦ُٓؽت بقس١َ٬  ٕ ٖ٪٤٫ انتٓافكؽت ملأٚانتً   وت ا٭َؾ 

بسسٌ نسساْٛا زتسسؾع مسسانؽت  َكاىسسغِٖ ٚىسسخ١ َسسٛق ِٗ ايقسسًا َسسٔ ؽفسسٍٛ اهلل 

َٚؾ سسابؽت فكسسىت يهسسِٓٗ بٓسسٛا بٓٝسساِْٗ ايٌتسساٖؾٟ )انتقسسخغ ثسسِ انتسس٪اَؾاو( عًسس٢ ٖسسؼا  

عًُٞ بٌ بٓٛٙ ع٢ً زتسؾع   سِْٗ مل ٜيٓٛٙ ع٢ً بٓٝإ َعؾوت  أاييٓٝإ ايكًا اشله أٟ 

َْاٍن ٚيؼا قاٍ  عساؾت:   ;ايؾٜي١ ٚاينو ٌَ اَّلّلِ َورِْض َْى ِي ُُ ََعَ َتْق ََاٍَ َس ةُنْ شذ
َ
ٌْ أ ًَ َػ

َ
أ

ِّْدي  َذَى َواَّللُّ ََل َي َّ اَر ةُِِ ِِف ٍَارِ َج َّ اٍر فَانْ َِ َ َشَفا ُجُرٍف 
ُُ ََعَ ََاٍَ َس ةُنْ شذ

َ
ٌْ أ م يذ

َ
َخْْيٌ أ

 ََ ًِ ِ ال ىُ   اهَْقَْْم اهظذ ُّ ََاُن ْى  ََل يََزاُل ةُنْ ُّ بَع َُوُبُْب ن َتَقطذ
َ
ِّْى إَِلذ أ ِ ْْاْ رِيَتًث ِِف َُوُْب ََ ِي َب

اَّلذ
 .(2)َواَّللُّ َغوٌَِى َحِمَىٌ 

بٌ قسغ ْقس ٌتٗؾ َسٔ زتُٛعس١ َسٔ اٯٜساو اينسؾٜ ١ َٚسٔ افس كؾا٤  ساؽٜط أعسغا٤            

 سعًس٢ بٓسا٤ َعسؾوت       ِْٗ مل ٜيٓٛا عٹغا٥ِٗ يٮْيٝا٤ ٚا٭١ُ٥أ ا٭ْيٝا٤ ٚا٭١ُ٥ 

ِْٗ مل ٜيٓٛٙ ع٢ً قىسٕل أٚ اط٦ُٓسإ بايعسغّ بسٌ بٓسٛٙ      أنإ بٓا٤ٶ َ ُّٖٛا، أٟ  عًُٞ ٚيٛ

ع٢ً زتؾع اينو ٚايؾٜب; ٚيؼيو ناْٛا ا٭فسؾ  اْٗـاَسّا وت فسٛش ايك ساٍ ٚا٭ٍسع       

وت انتٛا ١ٗ َل انتس٪َٓؽت انت قسًخؽت بقس٬ش ايعًسِ ٚانتعؾفس١ ٚايؾ٩ٜس١ ايٛاٍسخ١، ٚيعسٌ         

هًْفباِإَون يَُؾبػيو َٔ ٚ ٛٙ قٛيس٘  عساؾت:   
َ
ْاْ أ ثسِ نتسا    (3)...ٌ ّيِبَُؾى ّيَِئبٌث َيْغوُِتب

ٍع   بعغٖا ايؾ١ٜ٩ ٍٚع  اييٓا٤ انتعؾوت يغِٜٗ  َا٤ي  قغؽ ِٗ  ؾت ايسضٴُك فكسىت  

ِ فكاٍ  عاؾت:  َْ ْاْ يِئَََ  .(4)...فَإِن يَُؾٌ ّيَُِؾى ّيِئٌَث َصاةَِرةٌ َيْغوُِت
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  افبـقان افـػيس فطافب افعؾم

 

 ايبٓٝإ ايٓفغٞ يطايب ايعًِ

ٕ طايب ايعًسِ عٓسغَا   إٔ َٔ انتعؾٚف إ اؽٜط انتعاىؾ: فٚيُٓثٌ ؿتثاٍ َٔ اي

ٜسسس  ٞ يًغؽافسسس١ وت اذتسسسٛؿ٠ ايعًُٝسسس١ وت ايٓخسسس  ا٭مسسسؾف أٚ نسسسؾب٤٬ انتكغفسسس١ أٚ   

ْسس٘ ٜٛا سس٘ ىسسعٛباو كٓتسس١: َسسٔ ايغؾبسس١  ؾت ٍسسٝل ػاو ايٝسسغ ٚ ؾت غسسرل  إغرلُٖسسا، ف

وت ايعًسسِ  ٚبكٓاعسس١ٺ ،يًٗسسغف ٚاٍسسخ١ٺ  ػيسسو، فسسإػا نسسإ ايىايسسب َ قسسًخّا بؾ٩ٜسس١ٺ   

َامسّٝا عًس٢ عؽب    ْ٘ ٜهٕٛ عٓغ٥سؼ إْ قٞ عُٝل َٚ خؼؽ ف سٚبيٓا٤ َعؾوت   ،فض١ٺؽا

ُٳسوَ ايسؼٟ ٚىسس ٛٙ بسسس:   فسٝغ ا٭ٚىسسٝا٤   ٘ٴ ؽٳحٹ ٔٔ َأبٳسا  ٜٳسسا ايًٖسس ٍٳ ُنٓٵسس ٳ اِيخٳقٳسس ٚٻ  َأ

ّٔ ٛٵ ًَاَّا اِيَكسس ِٵ ٔ فٵسس ٗٴ ِٵ ٔ قتٳاْسسّا ٚٳَأصٵًَيٳسس ٖٴ ِٵ ٜٳكٹٝٓسسّا ٚٳَأمٳسسغٻ ٗٴ ٛٳَف ٘ٹ ٚٳَأصٵسس ٗٴسس يٹًٖسس ُٳ  عٳٓٳسسا٤ٶ ِٵٚٳَأعٵٌَت

ِٵ ٗٴ ٛٳَط ٍٔ عٳ٢ًَ ٚٳَأحٵ ٘ٹ ؽٳفٴٛ ِٵ  ايًٖ ٗٴ َٳٓٳ ٘ٹ عٳ٢ًَ ٚٳك ِٵ َأىٵخٳابٹ ٗٴ ًَ َٳ ِٵ َٳٓٳاقٹبٳ ٚٳَأِف ٗٴ َٳ  ٚٳَأِنؾٳ

ٛٳابٹلٳ ِٵ فٳ ٗٴ   .(1)عٳؽٳ ٳ١ ٚٳَأؽٵَفعٳ

 :ٜٚٛٔسس ٳ ٘ٴ ٍٳسسعٴ ٳ حٹسسؽتٳ َق َٵسس ٳ افٵسس ٳَهاْٴٛا حٹسسؽتٳ ٚٳبٳسسؾٳؿٵوٳ َأىٵسسخٳابٴ ٗٳ  حٹسسؽتٳ ٚٳْٳ

ٖٳٓٴٛا َٵ ٳٚٳَي ٚٳ ٗٳاجٳ ـٔ ٓٵ ٍٔ َٹ ٘ٹ ؽٳفٴٛ ِٻ ٔ ػٵ  ايًٖ ٘ٴ ٖٳ ٘ٴ ٚٳُنٓٵ ٳ َأىٵخٳابٴ ِٵ حٳٓكّا صٳًٹَٝ  ٳ   ٴٓٳساؿٳ ٵ  َي

ِٵ  َٵسسؾٳ ٵ ٚٳَيس ِٔ  ٳ ُٴٓٳسافٹكٹؽتٳ  بٹسسؾٳِغ ٔٳ ٚٳَغسسٝٵٍتٹ اِي ٙٹ  اِيَهسسافٹٔؾٜ ٔٳ ٚٳُنسؾٵ  اِيَ افٹسسكٹؽتٳ ٚٳىٹسسغٳٔؾ اِيخٳافٹسسغٹٜ

ُٵ ٳ َٵٔؾ َفُك َٳٝٵ ٳ  ٳ ٳعٵ ٳعٴٛا حٹؽتٳ ٚٳْٳَىِك ٳ َفنٹًُٛا حٹؽتٳ بٹاِيَ  َٳ ٘ٹ بٹٓٴٛٔؽ ٚٳ  َفا ٻيٳعٴَٛى ٚٳَقُ ٛا ٔ ػٵ ايًٖ

ٗٴسسغٴٚا ِٵ ٚٳُنٓٵسس ٳ َف ٗٴ َٳسس ٛٵ ّا َأصٵَ  ِٵ ىٳسس ٖٴ ًَسسا ِٵ ُقٓٴٛ سسّا ٚٳَأعٵ ٗٴسس ًٖ ِٵ َنًَاَسسّا ٚٳَأَق ٗٴ ٛٳبٳ  ْٴِىكسسّا ٚٳَأىٵسس

ِٵ ٖٴ ِٵ  ؽٳِأٜساّ  ٚٳَأِنيٳؾٳ ٗٴ ًِيساّ  ٚٳَأمٵسخٳعٳ ِٵ  َق ٖٴ ِٵ ٚٳَأ ٜٳكٹٝٓساّ  ٚٳَأمٳسغٻ ٗٴ ًّسا  حٵقٳسٓٳ ُٳ ِٵ  عٳ ٗٴ َٴٛؽٔ  ٚٳَأعٵسؾٳَف  بٹاِيسُ 

٘ٹ ُنٓٵ ٳ ٔٔ ٜٳعٵقٴٛبّا ٚٳايًٖ ٚٻّيا يٹًغاٜ ٍٳ ٚٳكصٹؾّا َأ ٚٻ  َفنٹسًُٛا  حٹسؽتٳ  ٚٳاِيسآصٹؾٳ  ايٓٻسالٴ   ٳَ سؾٻمٳ  حٹؽتٳ اِيَ 

َٹٓٹؽتٳ ُنٓٵ ٳ ُٴ٪ٵ ًِ ًِس ٳ  عٹٝٳاّيسا  عٳًَٝٵسوَ  ىٳساؽٴٚا  ٔ ػٵ ؽٳحٹُٝساّ  َأبساّ  يٹ ُٳ ٍٳ  َفخٳ ٘ٴ  َٳسا  َأثٵَكسا  ٍٳسعٴُ ٛا  عٳٓٵس

ٍٳاعٴٛا َٳا ٚٳحٳ ٹٌِت ٳ ًُسٛا  َٳسا  ٚٳؽٳعٳٝٵ ٳ َأ ُٳ ٖٵ ُٻؾٵوٳ  َأ ُٳعٴسٛا  ٔ ػٳا ٚٳمٳس ٛٵوٳ  ا ٵ ٳ ًٹعٴسٛا  ٔ ػٵ ٚٳعٳًَس  ٖٳ

ٚٵ ٳاؽٳ ٚٳَأعٵؽٳِن ٳ َأفٵؾٳعٴٛا ٔ ػٵ ٚٳىٳيٳؾٵوٳ ِٵ َٳا بٹَو ٚٳْٳاُيٛا َطًَيٴٛا َٳا َأ  .ٜٳخٵ ٳقٹيٴٛا َي
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     افؼقؿة ادعرؾقة فؾشك

ٔٳ عٳ٢ًَ ُنٓٵ ٳ ٗٵيّا ىٳيٸّا ؼٳابّاعٳ اِيَهافٹٔؾٜ َٹٓٹؽتٳ ٚٳْٳ ُٴ٪ٵ ًِ ُٳغّا ٚٳيٹ ٘ٹ  َفىٹؾٵوٳ ٚٳحٹيٵّٓا عٳ  ٚٳايًٖس

ٗٳا ُٳا٥ٹ ـٵوٳ بٹٓٳعٵ ٗٳا ٚٳُف ٗٳا ٚٳَأحٵؾٳؿٵوٳ بٹخٹيٳا٥ٹ ٛٳابٹغٳ ٖٳيٵ ٳ فٳ ٗٳا ٚٳػٳ ًٹ َٳا٥ٹ ِٵ بٹَ  ٌٵ َي ًَ ِٵ حٴخٻ ٴَو  ٴِ   ٚٳَي

ـٔغٵ ًِيٴَو ٜٳ ِٵ  َق َٵسعٴ ٵ  ٚٳَيس ِٵ  بٳيٹسرلٳ ٴوَ   ٳ ِٵ  ْٳِ قٴسوَ  ٔٵ ٳخٵسيٴ  ٚٳَيس ٌٔ  ُنٓٵس ٳ   ٳضٹسؾٻ  ٚٳَيس  َيسا  َناِيخٳيٳس

٘ٴ ٛٳاىٹ ٴ  ٴخٳؾاُن  .(1)اِيعٳ

عهك َا يٛ نإ وت قؾاؽ٠ ْ ق٘ مانّا أٚ َذلععّا أٚ ٍعٝ  ا٭قتسإ بَسؾٚؽ٠   

ٕ ٜٗؾب عٓغ اىسىغاَ٘ بس ٍٚ   أايغؽاف١ أٚ ؿتغ٣  غٚا٥ٝ ٗا فاْ٘ ٜهٕٛ َٔ ايىيٝعٞ 

ٗسس١ َسسل بعسسض َنسسام اذتٝسسا٠ وت اذتسسٛؿ٠  عكيسس١ أٚ يسسغ٣ أٍٚ أٚ ثسساْٞ أٚ ثايسس  َٛا  

 ايع١ًُٝ!

فتسٛػج ايٛاٍسذ   ٚصتغ ع٢ً ايعهك َٔ ػيو عًُا٥ٓا ا٭بؾاؽ ايسؼٜٔ نساْٛا ا٭  

 سيًيسسُٛع ٚاينسسُٛظ ٚاييسسدل وت َٛا ٗسس١ ايعكيسساو ٌْتسسؾّا ي قسسًخِٗ بيٓسسا٤ فهسسؾٟ      

 َعؾوت عُٝل َٚ خؼٸؽ. سؽٚحٞ 

 يف ؽضا٤ ايهتب ايٓارص٠!  َعاْا٠ ايغٝز املضعؾٞ

ٞ  ايقٝغ انت أحسغ انتؾا سل انتعسؾٚفؽت، نسإ ٜقسهٔ وت ايٓخس          ؾعنسٞ ايٓخ س

ا٭مؾف قيٌ حٛايٞ َا١٥ عاّ ٚنإ َٓنغ٬ّ بايغؽاف١ بنهٌ  ساعٺ، ٚػاو ٜسّٛ ٚبُٝٓسا    

ٖسسٛ َسساؽټ وت طؾٜكسس٘ وت  حسسغ٣ انتٓسساطل، ٚيعًسسٗا ناْسس  فسسٛم اذتسسٜٛه، ٚ سسغ ؽ سس٬ّ    

ٕ ػيسو ايؾ سٌ مل    ٘  ػ ٜنذلٟ ن ابّا صىّٝا ْساعؽّا بقسعؾ نسيرل، ٚقسغ أثساؽ ػيسو افس غؾاب       

ُٸؽت ؿتَاَؽت  ٕ ايؾ سٌ  أايه اب، ٚعٓغَا حٓكل عسٔ ا٭َسؾ  يسٝٸٔ    َثٌ ٖؼا ٜهٔ َٔ انتٗ 

ِٻ بٝعٗسا  ؾت ؽ سٌ بايكٓيس١ًٝ ايدلٜىاْٝس١;       َُٗ ٸ٘ ٖٞ مؾا٤ ايه ب ارتى١ٝ ايٓاعؽ٠ َٚٔ ثٳس

     ٞ حٝس  ٚ سغ ا٫فس عُاؽ ايدلٜىساْٞ       ٚقغ ٖٝج ػيسو غسرل٠ ايقسٝغ انتؾعنسٞ ايٓخ س

ٕ نسثرلّا َسٔ أٖسِ انتضىٛطساو      ف خٛاػ ح ٢ ع٢ً نٓٛؿْا انتعؾف١ٝ )ٚيؼا صتغ ٜقع٢ ي٬
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  معاكاة افسقد ادرظق  دم رشاء افؽتب افـادرة!

اٱف١َٝ٬ َٛ ٛع٠ اٯٕ وت َه ياو ايغسؾب ٌْتسرل ايهسثرل َسٔ ن سب ٚؽفسا٥ٌ  سابؾ بسٔ         

 (.حٝإ ايهٛوت اييت أ٬َٖا عًٝ٘ اٱَاّ ايياعم 

ٕ ٜ يغ٣ نسٌ َس٪َٔ،   أٜٓىًل َٔ ايٝكؽت بَؾٚؽ٠  ٚحٝ  نإ ايقٝغ 

ٝع٘، يًُخافٌت١ ع٢ً ثؾٚاو ايي٬ع اييت ٜٓٗيٗا اٯصسؾٕٚ  ساؽ٠ بسايك٠ٛ    بهٌ َا ٜق ى

ٕ ٜقس ٓكؼ قسغؽ  ٗسغٙ فسا٥ؾ     أاييًي١ ارتن١ٓ ٚأصسؾ٣ بسايك٠ٛ ايٓاعُس١، يسؼيو فهسؾ      

ايه ب ايٓاعؽ٠، ٚحٝ  مل ٜهٔ قت ًو م٦ّٝا َٔ انتاٍ  ػ نإ ٜعٝه عٝنس١ اي كسؾا٤،   

ُٸسساٍ، َٚسسا أمسسغٖا َسسٔ  َسسخ١ٝ أيسسؼيو قسسؾٸؽ  َٚسسا أعٌتُسس٘ َسسٔ  ٕ ٜعُسسٌ عيسسؾّا نخ

 ٚ ٕ ٜ ٓكيسٌ أَٜسّا اييس٠٬ ٚاييسسّٛ ا٫فس ٝخاؽٜؽت يٝنسذلٟ بسا٭ ؾ٠ ايسسيت       أ ٛاٍسل، 

 عتيٌ عًٝٗا  ًو ايه ب ايٓ ٝق١. 

ٖٚهسسؼا نسسإ ٜسسغؽل اسسغٸ َٓسسؼ اييسسياش اييسسانؾ، ٖٚسسٛ ىسسا٥ِ، ٜٚعُسسٌ اسسغ  

عيؾّا ٜٚكَٞ اييًٛاو ي٬ّٝ. هتا أثاؽ اف غؾاب بعض ايىًي١ وت َغ٣ قغؽ س٘ عًس٢   

ْ٘ ٜٓىًل َٔ  حقسال  أا٫ٍى٬  بٗؼٙ ايث٬ث١ كتٝعّا! ٚقغ غ ًٛا عٔ  اي خٌُ وت

  ٚ ْس٘ يسٛ نسإ مسانّا وت     أعُٝل بانتق٪ٚي١ٝ َٚٔ بٓا٤ َعؾوت عُٝل َٚٔ ٜكسؽت ؽافسط، 

 ٍؾٚؽ٠ أٟ َٔ  ًو ا٭عُاٍ نتا أَهٓ٘ إٔ ٜكّٛ بٗا كتٝعّا ح ٢ ٭فيٛ  ٚاحغ!

ٚٴ غ ع٢ً ايغ٬ف ايغاصًٞ ييعض ايه ب اييت أمسذلاٖا  َه ٛبسّا ةسىت ٜسغٙ     ٚقغ 

ْ٘ امذل٣ ٖؼا ايه اب بثُٔ فٓ ؽت َٔ اييس٠٬ ٚاييسّٛ عسٔ فس٬ٕ بسٔ فس٬ٕ! ٚػيسو         

 ْ٘ ىاّ مٗؾٜٔ ٚى٢ً فٓ ؽت يٝخُل َيًغّا ٜق ٓكؼ ب٘ ن ابّا ٚاحغّا فكىت!أٜع  

ٕ ؽ ٌ ايسغٜٔ أٚ ايىيٝسب أٚ انتٗٓسغل أٚ اي سا ؾ ٚانتسـاؽ        ٚى ٠ٛ ايكٍٛ: 

١ بس ٟ مس٤ٞ ٖساّ  ػا مل ٜهْٛسٛا عًس٢ ٜكسؽٕت َسٔ        ٚغرلِٖ، ٫ قتهسِٓٗ أبسغّا اي َسخٝ   

َٸ١ أٚ كتاع١ إٔ حتكل  صتاؿاو عٌتُٝس١   اشلغف ٍٕٚٚٛش َٔ ايؾ١ٜ٩ ٫ٚ قتهٔ ٭١ٜ ُأ

 ٖٚٞ  عٝه وت عٚا١َ َٔ اينو ٚاي نهٝو.
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  معاكاة افسقد ادرظق  دم رشاء افؽتب افـادرة!

 

 

 خامسالفصل ال
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  دظائم افشك دم ِحَؽم اإلمام ظع

 

 

 

 

 رعا٥ِ ايؾو يف ِسهَِ اإلَاّ عًٞ 

ًتاٖؾٙ اي نهٝو،  ْٓا  ػا ؽغيٓا وت َعؾف١ حكٝك١ اينو َٚا ايؼٟ ٜك  ٚؽا٤ 

ٕ ْيخسس  عسسٔ ععا٥ُسس٘ أٚأؽعْسسا اف هنسساف اذتًسسٍٛ انت  احٝسس١ يسس٘، فسس٬ بسسغ يٓسسا َسسٔ   

ٚأفق٘ اييت ٜق ٓغ  يٝٗا فسإػا ان نس ٓاٖا عؾفٓسا عُسل صىٛؽ ٗسا نُسا عؾفٓسا َ  ساش         

 حًٗا ٚبًقِ  ؾاحٗا ٚفيٌ َٛا ٗ ٗا.

وت نًُس١ َ  احٝس١ َؼًٖس١ وت ايؾٚعس١ ٚايغقس١       ٚيكغ أمساؽ أَسرل انتس٪َٓؽت    

ُٳسأؽٟ   ١ُ  ؾت ععا٥ِ اينو فكاٍ:دتُاٍ ٚاذتهٚا اينٻٗو عٳ٢ًَ َأؽٵبٳٔل مٴعٳبٺ عٳ٢ًَ اي ٻ

:ّٔ ًَا ٚٳايٹافٵ ٹقٵ ٚٳاي ٻؾٳعټعٹ   ٍٔ ٛٵ ٗٳ  ٚٳاِي

٘ٴ ًُ ٝٵ ِٵ ٜٴيٵيٹذٵ َي ُٹؾٳا٤ٳ عٳٜٵغٳّْا َي ٌٳ اِي ٔٵ  ٳعٳ ُٳ  ،َف

٘ٹ ًٳ عٳ٢ًَ عٳكٹيٳٝٵ ٘ٹ ْٳَه ٔٳ ٜٳغٳٜٵ َٳا بٳٝٵ ٘ٴ  ٖٳاَي ٔٵ  َٳ    ،ٚٳ

ٔٵ َٳ ٘ٴ فٳٓٳابٹُو اينٻٝٳاطٹؽٔت ٚٳ ٚٳطٹ٦ٳ ٵ  ، ٳؾٳعٻعٳ فٹٞ ايؾٻٜٵبٹ 

ُٳا ٔٗ ًََو فٹٝ ٖٳ ٚٳاِيآصٹؾٳ٠ٹ  ًََه١ٹ ايغټْٵٝٳا  ٗٳ ِٳ يٹ ًَ ٔٔ افٵ ٳقٵ َٳ  .(1)ٚٳ

 ٍّٚ  )ايتُاصٟ( :رعا٥ِ ايؾوأ

    ٕ  ٖٚسسسؼٙ ايهًُسسس١ غؾٜيسسس١ وت ؽٚع ٗسسسا ْسسساعؽ٠ وت عُكٗسسسا ٚمسسسغ٠ اص ـاشلسسسا;  ػ   

بعيساؽ٠   َعَس١ًٺ حٝٸسؾو ايينسؾ١ٜ عًس٢ َسؾ اي ساؽٜط،       أمساؽ  ؾت أٖسِ أفسيابٹ     اٱَاّ

 :فٓكٍٛيًيخ  عٔ انت ؾع٠ ا٭ٚؾت وت اييغا١ٜ َٔ أؽبل نًُاو فكىت، ٚفٓ ٛق      هٕٛ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .31، اذته١ُ:باب حهِ أَرل انت٪َٓؽت  :ْٗج ايي٬غ١ (1)



     افؼقؿة ادعرؾقة فؾشك

ٜنرل  ؾت أَؾ َٔ عامل اٱثياو عهك يٛاحكس٘ ايسيت  نسرل  ؾت     () ٕ 

ٍ ادتسسغا بسس٘أَسسؾ َسسٔ عسسامل ايثيسسٛو، ٚ)اي ُسساؽٟ(   اعسسٌ َسس صٛػ َسسٔ انتسسؾا٤ ٚانتسسؾاع  

ٔٵ  ٳسسؾٳَى  :بايياطسسٌ بسسٌ َىًسسل ادتسسغاٍ ٚ ٕ نسسإ بسساذتل ٚيسسؼا ٚؽع  َٳسس ٚٵؽٳ ٴ ايٓٻسسأل  ٚٳَأ

َٴخٹٓكّا ٕٳ  ٕٵ َنا ٚٳٔ  ُٹؾٳا٤ٳ  ِّْى إَِلذ ِمَراء َظاًِِرانُا قاٍ  عاؾت:  (1)اِي ارِ ػَِ ًَ أٟ  (2)فاََل ُت

 ٫ ااعٍ وت أَؾ أىخاب ايهٗ   ٫ َؾا٤ ًتاٖؾّا أٟ حبخ١ ًتاٖؾ٠.

٘ٹ ُنِ ؾٷغٜ : ٚٚؽع وت اذت ُٹؾٳا٤ٴ فٹٞ نٹ ٳابٹ ايًٖ ٚزلٞ ن سؾّا )٭ْس٘ َسٔ عُسٌ      (3)اِي

ايه اؽ، أٚ ٭ْ٘ ٜ َٞ بياحي٘  ؾت ايه سؾ  ػا عاْسغ ىساحي٘ ايسؼٟ قتاؽٜس٘ عًس٢ اذتسل،        

٭ْ٘ ٫ بغ إٔ ٜهسٕٛ أحسغ ايسؾ ًؽت ستكسا ٚاٯصسؾ َسيى٬، َٚسٔ  عسٌ ن ساب اهلل فسٓاع           

   .(4)نتؾا٤ اينو، َٚٔ انتعًّٛ إٔ اينو فٝ٘ ن ؾ(باطً٘ فكغ ن ؾ، َل اح ُاٍ إٔ ٜؾاع با

ُٳا٤ٳ نُا ٚؽع وت اذتغٜ :  ٘ٹ اِيعٴًَ ٞٳ بٹ ٖٹ ٚٳٜٴيٳا ٗٳا٤ٳ  ٘ٹ ايقټَ  ٟٳ بٹ ُٳأؽ ًُِّا يٹٝٴ ِٳ عٹ ٔٵ  ٳعٳًٖ َٹ

ٛٳ فٹٞ ايٓٻأؽ ٗٴ ٘ٹ َف ٝٵ ٛٴ ٴٛٙٹ ايٓٻأل ٔ َي ٌٳ بٹ ٚٵ يٹٝٴِكيٹ َأ
(5)

. 

 تؤرٟ إىل ايعزا٠ٚ ٚايبػضا٤املُاصا٠ 

ْٗا  ٪عٟ عاع٠  ؾت اييغَا٤ ٚاذتكغ أٌ َٔ ا٭فياب وت َيغ١ٍٝٛ انتُاؽا٠ ٚيع

ْٗا  قسٛم اٱْقسإ غاييسّا أٚ وت نسثرل َسٔ ا٭حٝسإ،  ؾت افس ضغاّ        أٚايعغا٠ٚ، نُا 

اذتخج ٚا٭عي١ ي هؾٜك ععا٥ِ ايياطٌ أٚ  ؾت اف ضغاَٗا افس ضغاَّا بساط٬ّ وت حسغ    

 ٤ انتٓىل:ػا ٘، ٜٚ َذ ػيو أنثؾ ؿتؾا ع١ َا ػنؾٙ عًُا

) ٕ ادتسسغٍ يغسس١ّ ٖسسٛ ايًسسغع ٚايًخسساج وت ارتيسس١َٛ بسسايه٬ّ َكاؽْسسّا غاييسسّا         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .394ٌ 4ج :َٔ ٫ عتَؾٙ اي كٝ٘ (1)

 .22( فٛؽ٠ ايهٗ : 2)

 .203ٌ 27ج :ٚفا٥ٌ اينٝع١ (3)

 .390ٌ 1ج :زتُل اييخؾٜٔ (4)

 .362ٌ 4ج :َٔ ٫ عتَؾٙ اي كٝ٘ (5)



  ـقف تثؿر ادامراة افتشؽقك ادََرِِض دم ـل يشء؟

٫فسس عُاٍ اذتًٝسس١ ارتاؽ سس١ أحٝاْسسّا عسسٔ ايعسسغٍ ٚا٫ْيسساف. ٚيسسؼا ْٗسس  اينسسؾٜع١      

ٚقغ ْكٌ َٓاطك١ ايعسؾب ٖسؼٙ    ف١َٝ٬ عٔ اجملاعي١ ٫ فُٝا وت اذتج ٚا٫ع هاف.اٱ

ٚايسسيت  قسسُٞ بايْٝٛاْٝسس١     بيسسغعٖا ايهًُسس١ ٚافسس عًُٖٛا وت اييسسٓاع١ ايسسيت ضتسسٔ      

 .(1)("طٛبٝكا"

)ٚايدلٖإ ٫ ٜع ُغ ا٫ ع٢ً انتكغَاو اييت ٖسٞ حسلٷ َسٔ  ٗس١ٹ َسا ٖسٛ حسلٷ        

أَسسا )ادتسسغٍ( فإفتسسا ٜع ُسسغ عًسس٢ انتكسسغَاو انتقسس١ًُ َسسٔ  ٗسس١ َسسا ٖسسٞ  ،ي ٓسس ج اذتسسل

  ٚ ػ ٫ ٜىًسب اجملساعٍ    ٕ ناْس  حكسّا ٚاقعسّا     َق١ًُ ٫ٚ ٜنذليت فٝٗا إٔ  هسٕٛ حكسّا 

فخساّ ارتيسِ ٚ يـاَس٘ بانتكسغَاو انتقس١ًُ       فتا ٜىًب  ل ؿتا ٖٛ حل نُا قًٓا بٌ اذت

فٛا٤ أناْ  َق١ًُ عٓغ ادتُٗسٛؽ ٖٚسٞ انتنسٗٛؽاو ايعاَس١ ٚايسؼا٥عاو أّ َقس١ًُ       

 .(2)عٓغ طا٥ ١ صاى١ ٜعذلف بٗا ارتيِ أّ َق١ًُ عٓغ مضً ارتيِ صاى١(

اْس٘   ًٜسٞ:  )ٌٜٚتٗؾ بٍٛٛش َٔ كتٝل َا  كغّ ىخ١  عؾٜس  فسٔ ادتسغٍ ؿتسا    

ىٓاع١ ع١ًُٝ ٜك غؽ َعٗا حقب اٱَهإ ع٢ً اقا١َ اذتخ١ َسٔ انتكسغَاو انتقس١ًُ    

عًس٢ أٟ َىًسٛب ٜسؾاع ٚعًسس٢ ستافٌتس١ أٟ ٍٚسل ٜ  سل عًسس٢ ٚ س٘ ٫   ٛ س٘ عًٝسس٘         

 .(3)َٓاق١َ(

 نٝف تجُض املُاصا٠ ايتؾهٝو امَلَضِضٞ يف نٌ ؽ٤ٞ؟

٠ إ اينسو  أنثؾ ف نثؾ  ػ ٜ٪فسك يكاعسغ   ٜٚ َذ يٓا عُل ن٬ّ اٱَاّ 

وت اذتكسسسا٥ل َسسسٔ ععا٥ُسسس٘ اي ُسسساؽٟ; عٓسسسغَا ْكسسسّٛ بافسسس ى٬  َٝسسسغاْٞ ٚبغؽافسسس١  

ٛٸ  ٛٸع عًسس٢   عٚا انتُسساؽا٠  ػ فسسٓخغ:  يقسسٝهٛيٛ ١ٝ ا٭مسسضاٌ ايسسؼٜٔ  عسس ٕ َسسٔ  عسس

ٕ ْ قسس٘    اعسسٌ ح٦ٓٝسسؼٺ َسسل إاجملاعيسس١ ٚانتضاىسس١ُ ح سس٢ أىسسيخ  يسس٘ عأبسسّا ٚعٜسسغّْا فسس
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .382ٌ :انتٓىل (1)

 .385: ٌانتٓىل( 2)

 .386: ٌانتٓىل( 3)



     افؼقؿة ادعرؾقة فؾشك

نٌ م٤ٞ ٜ٪ٍٚ أَؾٙ  ؾت إٔ ٜنسهو  َٓٗخ٘ بنغ٠ ٚ   ثؾ ب٘ بعُل: فايؼٟ ظتاعٍ وت 

وت نٌ م٤ٞ، ٚايؼٟ ٜدل  وت اف عُاٍ اذتخسج عًس٢ انتسغٸع٢ ْٚكَٝس٘ ٜٚسٓٗج ٖسؼا       

ْ٘ ٫ ًٜي  إٔ ٜيغأ وت عاصً٘ باي نهٝو حكٝك١ّ وت نٌ إانتقًو نضىت عاّ وت اذتٝا٠ ف

اذتكا٥ل، ٚايؼٟ ظتعٌ َقاَع٘ عؾ١ٍ يقُا  نٌ مسي١ٗ ٚ سغاٍ ٚستا ٸس١ أٚ ٜ سابل     

يقسسخا٫و ايه٬َٝس١ ٚأْسسٛا  ادتسسغاٍ وت ايهس٬ّ ٚايعكا٥سسغ ٚايقٝافسس١   قسؾا٠٤ شت ًسس  ا 

 ٜيغأ باي نهٝو ح ٢ وت اييغٜٗٝاو. ٓيا ْٚ٘ ٫ ًٜي  إٚا٫ق ياع ٚغرل ػيو، ف

ٔٸ ادتسسغاٍ افسس ٗٛاٖا   إٚايقسسيب وت ػيسسو ٚاٍسسذ; فسس   ٕ ايسسٓ ك  ػا ا كٓسس  فسس

           ٛ ِٸ اسغٖا قسغ اْ كًس  بيساحيٗا وت صىس او ادتغاٍ فٛيعس  بس٘ وت حسغ ػا س٘ َٚسٔ ثٳس

ٕ ايىيسسل أَ  ابعسس١  ؾت ادتسسغاٍ ح سس٢ وت اذتسسل ٚ ؾت َٓاقنسس١ اييسسغٜٗٝاو أَٜسسّا، فهُسسا 

ْس٘ قتهسٔ  قاَس١ ايسغيٌٝ ايياطسٌ      أفؾٸام فهؼيو ايٓ ك فؾٸاق١ أَّٜا، َٚٔ ايٛاٍسذ  

ع٢ً نٌ حل ٚباطٌ! ح ٢ يٝهساع ايياطسٌ ٜيسغٚ َسٔ قس٠ٛ ادتسغاٍ عٓس٘ حكسّا ٜٚيسغٚ          

 اذتل باط٬ّ!

انتٓ نسؾ٠ وت اجمل ُسل ٚانتُ سغ٠ ْىاقا ٗسا  ؾت نسٌ      ٕ ًتاٖؾ٠ اي نسهٝو  أٚيؼا صتغ 

م٤ٞ )بغ٤ٶ َٔ ٚ ٛعٙ  عاؾت ٚٚحغاْٝ ٘ ٚعغي٘... َٚؾٚؽّا بايغٜٔ نً٘... ٚٚى٫ّٛ 

 ؾت ايعا١ً٥ ٚايٛطٔ ٚح ٢ انتق ك٬و ايعك١ًٝ( ْن و فُٝا ْن و َسٔ نثسؾ٠  عسؾٸ     

وت  اينسسياب ٚايىًيسس١ أَٜسسّا يقسسُا  اينسسيٗاو ٚاجملسساع٫و ٚايقسسخا٫و ٚايٓكامسساو 

ٕ اٱْقسسإ ٚ ٕ نسسسإ عانتسسّا  ٫ إٔ يًنسسسيٗاو ٚأْسسٛا  ادتسسسغاٍ    إمسس ٢ ايكَسساٜا، فسسس  

 صيٛىٝ ؽت:

 املضاعفات ايغًب١ٝ يًغذاالت ازبزي١ٝ

ْٗا أعٚاو ٚأفًخ١ َاٍس١ٝ فسإػا عاٜنسٗا عكسٌ اٱْقسإ      أَا فيل َٔ  

ٕ  ٛ ٸس٘ حٹؾابٗسا ٚأفسًخ ٗا ضتسٛ نافس١      أْٗسا ٫  ًيس    إباف ُؾاؽ ٚبنسهٌ َ ٛاىسٌ ف  



  إصارة إػ حافة إمام ادشؽؽغ

ْٗسا قٜٛس١ ػاو بؾٜسل     كا٥ل انتٓ كن١ وت ى خ١ عكً٘ ٍُٚرلٙ ٚٚ غاْس٘، ٚحٝس    اذت

طُسك اذتكسا٥ل ٚقًسب    وت ْٗا  هسٕٛ فعٸايس١   إصٸاػ ٜ صؼ با٭يياب ٜٚ فؾ ايٓ ٛل، فأ

ِٳ وت نسثرل َسٔ       إانتعاع٫و ف ٕ ٖؼا ٖٛ م ٕ انتغايى١ ـتاَّا ٚنُسا ختسغ  انتغايىس١ ارتيس

 ا٭حٝإ نؼيو ختغ  ىاحيٗا ـتاَّا.

    ٕ  س  بسٌ ٖسٞ نسؼيو    س  ٕ اينيٗاو ٚايقخا٫و  نسي٘ إٔ  هسٛ

ٕ إٕ ايهسسثرلٜٔ اب ًسٞ بٗسا ٚمل غتًسسً َسٔ زلَٛٗسا فسس    أناي ساٜؾٚل انتعسغٟ، فهُسا    

 ايؼٟ ٜعاٜنٗا نثرلّا َا ٜ  ثؾ بٗا بغؽ ١ أٚ أصؾ٣.

ٖٚسسٞ وت ػيسسو  نسسي٘ ا٭ٚب٦سس١، فخ سس٢ ايىيٝسسب انتعسساجل ايسسؼٟ ٜ يسسغ٣ يعسس٬ج      

ُٴ ْس٘ نسثرلّا َسا  ٳعٵًَسلٴ بس٘ بعسض انتٝهؾٚبساو أٚ اي اٜؾٚفساو         إعغٹ١ٜ فانتؾ٢ٍ با٭َؾا  ايس

ُٴعغٹ١ٜ،  ٫  ػا  ختسسؼ أمسسغٸ  سسغابرل اذتسسؼؽ ٚاذتٝىسس١ عًسس٢ َسسغاؽ ا٭ٜسساّ ٚايقسساعاو بسسٌ    ايسسس

ٚايغقا٥ل ٚايثٛاْٞ ٚ عاٌَ حبؼؽ بايغ َل نٌ َسا ًُٜقس٘ انتسؾٜض بسٌ ٚح س٢ َسل اشلسٛا٤        

 غ٣ٚ ٚيٛ أحٝاّْا ق١ًًٝ أٚ ْاعؽ٠!ايؼٟ ٜق ٓنك٘، َٚل ػيو قغ اغٙ ٜياب بايع

ْس٘ يسٝك ستٝىسّا بهسٌ اذتكسا٥ل ٚايعًسّٛ       إف س  ٚ ٕ نسإ عانتساّ   س  ٕ اي سؾع   

ُٸ٘  (1)فًٝك ٖٛ )ايؾ ٌ ارتاؽم( ٛٸٍ ٖ ا٭ق٣ٛ َٔ نٌ اينيٗاو ٚاينهٛى، فإػا حت

ٕ  حسغ٣ اذتخسج )ايسيت ًتاٖؾٖسا اذتخس١ ٚباطٓٗسا انتغايىس١(        إ ؾت انتُاؽا٠ ٚاجملاعيس١ فس  

ٜقٛقٗا  غ٫ّ يًغرل أٚ اييت ٜقٛقٗا ايغرل  يٝ٘ هتساؽا٠ّ، قسغ  عٵًسل ةساطؾٙ فٝـٜسغ      اييت 

 َعٗا عكً٘ ٜٚٗ ـ شلا قًي٘ ٚ قتاْ٘.

 إؽاص٠ إىل ساي١ إَاّ املؾههني

ٕ ْ ي ذ حٝا٠ ) َساّ انتنسههؽت( وت اينسؾم ٚ) َساّ انتنسههؽت( وت      أٜٚه ٞ 

انتنسسههؽت وت  َسسا  َسساّأايغسسؾب يٓه نسس  عُسسل صىسسٛؽ٠ اي ُسساؽٟ عًسس٢ اٱْقسسإ،  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ( انتق٢ُ بس)فٛبؾَإ(.1)



     افؼقؿة ادعرؾقة فؾشك

ْسس٘ اع سساع عًسس٢ انتُسساؽ٠ ٚاجملاعيسس١ وت نسسٌ مسس٤ٞ،  إف ،فٗسسٛ اي ضسسؾ ايسسؾاؿٟ (1)اينسسؾم

ٛٸي  انتُاؽا٠  ؾت عاع٠ يغٜ٘ فكغ  قًًٓ  ٚ ٛفع  ٚاَ سغو يٝيسغأ انتُساؽا٠     ٚحٝ  حت

 ٚاجملاعي١ ح ٢ وت اييغٜٗٝاو ٚايَؾٚؽاو اٱف١َٝ٬ ٚاٱْقا١ْٝ.

 ايفدض ايضاطٟ: ايغِّشض َسَغٔ بٌ ٚادب!

ٛٸعٙ عًسس٢ ْسس٘ ػٖسسب وت ؽأٟ غؾٜسسب، فسساق٘  يٝسس٘ طيعسس٘ ادتسسغيٞ  َسسٔ ػيسسو ٚ ٚ عسس

،  ؾت إٔ )ايقخؾ( يٝك بكيٝذ بٌ ٖسٛ حقسٔ بسٌ ٖسٛ ٚا سب! قساٍ وت       انتُاؽا٠ ٚانتغايى١

  قرلٙ )ايعًِ بايقخؾ غرل قيسٝذ ٫ٚ ستٌتسٛؽ: ا  سل احملككسٕٛ عًس٢ ػيسو; ٭ٕ ايعًسِ        

َٶسا يعُسّٛ قٛيس٘  عساؾت:       َ يؼا ٘ مسؾٜ  َٚأٜٵ بْن ي ٌَ ََل َِ ِيب بَْن َواَّلذ ًُ ٌَ َيْػوَ ِيب ْصبخَِْي اَّلذ
ًُْنَ  ٚ٭ٕ ايقخؾ يٛ مل ٜهٔ ٜعًِ نتا أَهٔ اي سؾم بٝٓس٘ ٚبسؽت انتعخسـ، ٚايعًسِ       (2)َيْػوَ

ٚا سب َٚسا ٜ ٛقس  ايٛا سب عًٝس٘ فٗسٛ ٚا سب فٗسؼا ٜك َسٞ إٔ           بهٕٛ انتعخـ َعخـّا

 .(3)(ٚقيٝخّا َّانٝ  ٜهٕٛ حؾا َٚا ٜهٕٛ ٚا يّا ٜهٕٛ حتيٌٝ ايعًِ بايقخؾ ٚا يّا

 أدٛب١ عبع١ ع٢ً مماصا٠ ايفدض ايضاطٟ

 اٌْتؾ  ؾت غؾاب١ اف غ٫ي٘! 

بسٌ ايعًسِ ٜٓكقسِ     بؼا ٘ َٚٔ حٝ  ٖٛ ٖسٛ   َٔ أٜٔ إٔ ايعًِ مؾٜ  ٶ

 عك٬ّ  ؾت ا٭ققاّ ارتُق١:

ايعًِ ايٓافل  غّا أٟ اييايغ عؽ ١ انتيًخ١ اييايغ١ انتًـ١َ، ٖٚٛ ٚا سب،   س1

 .او عًِ ايىب ٚايعكا٥غ ٚمي٘ ػيوٚػيو ن فافٝ

 .ٚايعًِ ايَاؽ  غّا ٖٚٛ حؾاّ س2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ( ٚفٝ  ٞ وت اييخ  ايكاعّ ايه٬ّ عٔ  َاّ َنههٞ ايغؾب.1)

 .9( فٛؽ٠ ايـَؾ: 2)

 .214ٌ 3ج :اي  قرل ايهيرل أٚ َ ا ٝذ ايغٝب (3)



  أجوبة شبعة ظذ مماراة افػخر افرازي

 .ٖٚٓاى انتق خب ٚانتهؾٚٙ  ػا نإ ْ ع٘ أٚ ٍؾؽٙ ق٬ًّٝ س 4س  3

 ٚانتياش  ػا مل ٜهٔ ْافعّا ٫ٚ ٍاؽّا. س 5

ْس٘ َسٔ اييس او اذتكٝكٝس١     إٕ مؾف ايعًِ بنؾف انتعًسّٛ ف  ٚبعياؽ٠ أصؾ٣: 

 .، مؾٜ ّا(1)  ٖٛ ىٛؽ٠ َٓ كن١ وت ايؼٖٔٚيٝك بؼا ٘، َٔ حٝ ػاو اٱٍاف١

ٔٸ ٖسابىت فساقىت ٭ْس٘       ٶ ٔٸ أٚ َهؾ، ٖٚٛ فس ٕ ايقخؾ يٝك بعًِ بٌ ٖٛ ف

ٜع ُغ عًس٢ َسـٜج َسٔ ارتسغا  ايييسؾٟ )ٚغسرلٙ( َٚسٔ اي يسؾف وت أْ سك ايٓسال           

 ٢ نإ ا٫ف غ اٍ ٚاي خٌٗٝ ف١ًَٝ بارتغا ، َٚ ٢ نإ ارتغا  مؾفّا  َٚ 

أكتعٛا ع٢ً حؾ١َ ايقخؾ بٌ ٚع٢ً نْٛ٘ َسٔ ايهيسا٥ؾ،    ٕ انتقًُؽت  ٶ

ٌٴ...       :ٕح ٢ ٚؽع عٔ ؽفٍٛ اهلل  ُٹؽتٳ ٜٴِك ٳس ُٴقٵسًٹ ٚانت سؾٚ  وت   (2)فٳساحٹؾٴ اِي

انتقسًُؽت   أٖسٌ ايعاَس١   بسٌ ٚ َساّ َسٔ أ٥ُس١     ،بسٌ َٚ قسؾ   ،ْ٘ َقًِأاي ضؾ ايؾاؿٟ 

يسٛو، ٚقسغ   فهٝ  ظت ٗغ وت َكابٌ اينؾٜع١  ٚبافس غ٫٫و أٖٚس٢ َسٔ بٝس  ايعٓه    

ُُبىذ ََل َجِبُدواْ قاٍ  عساؾت:   ْى  ُّ ََ ا َشَ َر ةَيْ ًَ َْك ػَِ ًُ َ ُُيَّمِ ََُْن َحَّتذ فاََل َوَرّبَِك ََل يُْؤِي
ا ًً ْاْ تَْصوَِ ًُ ِ ََْج َويَُصّو َِ ا ََ ًذ ِّْى َحرًَجا ّمِ ٍُفِص

َ
 .(3)ِِف أ

ٚ  ٜؾع عًٝ٘ ايٓكض ب ٶ ْن يَْصخَ ٕ ايعًِ  ػا نإ مؾفّا يؼا س٘  َِ ٌَ ِيب ِْي اَّلذ
ْنَ  ًُ ٌَ ََل َيْػوَ ِي َْن َواَّلذ ًُ ٕ  عًِ فٕٓٛ ايك ٌ ٚاي عسؼٜب    ػٕ فًٝخهِ أَّٜا ب (4)َيْػوَ

ٚ عًُٝٗا يًٓال أَّٜا أَسؾ مسؾٜ  وت حسغ ػا س٘! بسٌ ٚنسؼيو  عًسِ فٓسٕٛ ايسغعاؽ٠          

ٚ غٛا٤ ايٓقا٤ ٚصغاعٗٔ ٚ ؾٸٖٔ يً قاع ٚايعٝاػ باهلل فٗٞ حقب َعاعي س٘ ايهًٝس١   

ٚ     أَؾ مؾٜ   ْس٘  فتسا عتسؾّ يسٛ      حقٔ ٚ ػا اف ث٢ٓ فإفتسا ٜقس ث٢ٓ َكغَس١ اذتسؾاّ َٓس٘! 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 أٚ  ٍاف١ أٚ نٝ ١ٝ ْ ق١ٝ أٚ اْ عاٍ أٚ غرل ػيو. (1)

 .260ٌ 7ج  :ايهاوت (2)

 .65ؽ٠ ايٓقا٤: ( ف3ٛ)

 .9( فٛؽ٠ ايـَؾ: 4)



     افؼقؿة ادعرؾقة فؾشك

 َا وت حغ ػا ٘ ف َؾ مؾٜ  ْافل!أأع٣ يًخؾاّ 

ٕ اٯ١ٜ ٫ ٜؾاع بٗا نٌ عًِ، بٌ ايعًّٛ ايعكا٥غ١ٜ ٚايغٜٓٝس١ ايٓافعس١     ٶ

 ٘ ٗسا  ، ٫ٚ ٜسؾاع ب (1)ٚأَّٜا ايغ١ْٜٛٝ ايٓافع١ نعًِ ايىب ٚايـؽاع١ ٚاييٓاع١ َٚا أمسي

 ْ٘ ٫ ٜق ٟٛ ايؼٜٔ ٜعًُٕٛ ايعًّٛ ايَاؽ٠ احملؾ١َ َل َٔ ٫ ٜعًُْٛٗا!أ

ْ٘ ٫ ٜعًِ  ط٬م اٯ١ٜ يعغّ  حؾاؿ نْٛٗسا  إفٗؼا ٖٛ ايٌتاٖؾ، ٚع٢ً ا٭قٌ ف

وت َكاّ اييٝإ َٔ ٖؼٙ ادتٗاو، ٚيٛ ٛع ايكغؽ انت ٝكٔ وت َكاّ اي ضاطب ٚيًكؾٜٓس١  

  ١ٝ!ع٢ً ارت٬ف، فهٌ َكغَاو اذته١ُ ايث٬ث١ َٓ 

 ْ٘ َا َٔ عاّ  ٫ ٚقغ صً.إيٛ فًُٓا  غ٫ّ ىخ١ ايكاعغ٠، ف ٶ

ٕ اي ُٝٝسسـ بسسؽت ايقسسخؾ ٚانتعخسسـ٠، ٫ ٜ ٛقسس  عًسس٢  عًسسِ ايقسسخؾ;    ٶ

ٖٚسسسٌ  سسسؾ٣ ُأيسسسٛف ايعًُسسسا٤ ٚا٫حيسسساؽ ٚايؾٖيسسسإ ٚانتقسسسٝخٝؽت ٚايٝٗسسسٛع ٚايه سسساؽ  

خـا س٘ نساْٛا   حٝ  مساٖغٚا َع  ٚانتنؾنؽت ٚنياؽ ايعؾب عٓغَا كَٓٛا بايؾفٍٛ 

ٕ َعسا ـ عٝقس٢ انتقسٝذ    أٜعًُٕٛ ايقخؾ ثِ فؾقٛا بٝٓ٘ ٚبسؽت انتعخسـ٠  ٖٚسٌ  سؾ٣     

 ٍُفُخ
َ
ْْيِ فَأ ََْئثِ اهطذ َّ َِ َل ٌَ اهّطِ ُؾى ّيِ

ْخوُُ  هَ
َ
ّّنِ أ
َ
ّبُِؾْى أ ّّنِ ََْد ِجئُْخُؾى ةِآيٍَث ّيٌِ رذ

َ
أ

ب ًَ ةْرِىُء األْل
ُ
ََُمُْن َطْْيًا بِإِذِْن اَّلّلِ َوأ ََْْت بِبإِذِْن اَّلّلِ ػَُِِ َػ ب ًَ ْ ْحبِِي ال

ُ
ةْبَرَص َوأ

َ
َُ واأل

َُْحُِؾْى إِنذ ِِف َذلَِك ْليًَث هذُؾْى إِن ُلَُخى  ِخُروَن ِِف ُب ُؽوَُْن َوَيا حَدذ
ْ
ا حَأ ًَ ِ ٍَّبُِئُؾى ة

ُ
َوأ

 ََ ْؤِيَِ ْٗسا َعخسـ٠ ٭ْٗسِ عؾفسٛا ايقسخؾ      أاييت كَسٔ بٗسا ايٓسال نساْٛا عؾفسٛا       (2)يُّ

ٕ ٖسسؼٙ َعسسا ـ ٚيٝقسس  فسسخؾّا  ٖٚسسؼا بؾٖسسإ ٚاٍسسذ عًسس٢   أٚ َاؽٜقسس٘ فعًُسسٛا 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

(1 )   : أٟ ٫ ٜقس ٟٛ ايسسؼٜٔ ٜعًُسسٕٛ َسا ٚعسسغ اهلل َسسٔ ايثسسٛاب   )ٚقسغ فقسسؾٖا بعسسض انت قسؾٜٔ ؿتعٓسس٢ أصسًس

 .767ٌ 8زتُل اييٝإ: ج (.ٚايعكاب ٚايؼٜٔ ٫ ٜعًُٕٛ ػيو

ٔٳ َيسسا   :ٚؽٟٚ عسسٔ اٱَسساّ اييسساعم   ٚټْٳا اٖيسسؼٹٜ ٚٳعٳسسغٴ ٕٳ  ُٴسسٛ ٔٳ ٜٳعٵًَ ٔٴ اٖيسسؼٹٜ عٳ ٴٓٳا ُأُٚيسسٛ ْٳخٵسس ٚٳمٹسٝس ٕٳ  ُٴسسٛ ٜٳعٵًَ

 .212ٌ 1ايهاوت: ج .اِيَ ِييٳابٹ

 .49فٛؽ٠ كٍ عُؾإ:  (2)



  مماراة افؼاِض اجلالد حول ؿتؾه إبرياء وأدفته اجلدفقة!

 .)ٚ٭ٕ ايقخؾ يٛ مل ٜهٔ ٜٴعًِ نتا أَهٔ اي ؾم بٝٓ٘ ٚبؽت انتعخـ( :بى٬ٕ قٛي٘

ٕ بعَسسٗا  ٚ ْٓسسا ْعًسسِ ا٫صذلاعسساو ايعًُٝسس١ اذتغٜثسس١  ؾع عًٝسس٘ ايسسٓكض أَٜسسّا ب ٜٴسس

، ْٗسا  ىسٛؽ عًُسٞ ٚيٝقس  فسخؾاّ     أٌٖٚ  ٛق  عًُٓا عًس٢   َ ىٛؽ  غّا بٌ َٚؼٌٖ،

 ْٗا  ىٛؽ عًُٞ ٚيٝق  فخؾّا أَٔ ع٢ً َعؾف ٓا بعًِ ايقخؾ ح ٢ ْ  نغ 

ٕ َٔ اع اعو ْ ق٘ عًس٢ اي ُساؽٟ ٚادتسغاٍ ٚ قاَس١ ايسغيٌٝ عًس٢       أٚايناٖغ 

ْ٘ ٫ ًٜي  إٔ ٜٓكًب ع٢ً ْ ق٘ ٚعًس٢ بغٜٗٝا س٘   إٖؼا ايىؾف ٚع٢ً ْكَٝ٘  غ٫ّ ف

      ،ٌٕ ٚبسؾ  وت اي ٬عسب بٗسا    فٝٛ ٘ فٗاّ أعي ٘ )ايسيت بسؾ  وت افس عُاشلا حبسٕل ٚبياطس

  ىٛ  ين ٢ أٖغاف٘ اي هؾٜس١ ٚايعًُٝس١( ضتسٛ انتيساع٨ ٚايكسِٝ ا٫ص٬قٝس١ ٚضتسٛ         ح ٢

أفك ايقعاع٠ اٱْقا١ْٝ ٚضتٛ انتق ك٬و ايعك١ًٝ، ف٬ ًٜي  ق٬ًّٝ ٚ ٫ ٜٚيغأ ؽحًس١  

 اينو انتُٝ ١ ضتٛ ايعغ١َٝ ٚايٌت١َٝ٬ انتىًك١!

 أريت٘ ازبزي١ٝ!مماصا٠ ايكاضٞ ازبالر سٍٛ قتً٘ األبضٜا٤ ٚ

ٚاي سسساؽٜط ٜهنسسس  يٓسسسا إٔ أٚي٦سسسو ايسسسؼٜٔ اطتؾطسسسٛا وت )اي ُسسساؽٟ( فكسسسغٚا    

 سبافس غ٫٫و ََسخه١     ع٢ً بعض انتقا٥ٌ أٚ انتع كسغاو  اييٛى١ً، ٚؽؿتا اف غيٛا

 يغؽ َٔ  ْقإ فًِٝ ايعكٌ. ٕ أَيه١ٝ ٫ ٜعكٌ 

وت ايعيسسؾ اذتاٍسسؾ   ادتسس٬ع انتعسسؾٚف  سَٚسسٔ فتسساػج ػيسسو، ػيسسو ايكاٍسسٞ      

ايغٜٔ ٚايؼٟ ػٖب َؾ٠  ؾت  حغ٣ احملافٌتساو يٝسغؽل ًَس     بايغفا  عٔ ؾ انت ٌتاٖٚ

راْؽت مضيّا ناْٛا قغ اع كًٛا ب ١ُٗ اي آَؾ ٍغ ايغٚي١ ٚناْس  ييعَسِٗ ًَ ساو،    

ًٜ كسٕٛ أحٝاْسّا بٗسِ    َث٬ّ ٚ غِٖٚ   ػٚيهٔ بعَِٗ اٯصؾ اع كًٛا جملؾع ا٫ح ُاٍ 

 شلِ وت انتٓىك١. أٚ نإ بعَِٗ زتؾع مؾنا٤ شلِ وت ايعٌُ أٚ  رلاّْا

ٚعٓسسغَا ٚىسسٌ ٖسسؼا ايكاٍسسٞ  ؾت فسساح١ ايقسسخٔ اعىسسٛٙ أقسسؾاٌ انتً سساو     

ٚاحَؾٚا ايقخٓا٤ يٝكّٛ، وت بَل أٜاّ بغؽاف١ انتً ساو بيسدل ٚأْسا٠ نسٞ ٜه نس       



     افؼقؿة ادعرؾقة فؾشك

هتٔ ٜق خل ايقخٔ انت٪بغ أٚ ايقخٔ يقٓؽت أٚ ح س٢   س  بـعُ٘ س  َٔ ٜق خل ا٫عغاّ

يٝق ُل  ؾت عفاعِٗ عٔ أْ قسِٗ فًعسٌ   ايدلا٠٤ ٚيٝكّٛ باف خٛاب ايقخٓا٤ َيامؾ٠ 

اي ١ُٗ ًَ ك١ ٚايؾ ٌ بؾ٤ٟ ٚيعً٘  اٖسٌ قاىسؾ ٚيعًس٘ هتسٔ ٫ ٜقس خل  ٫ عكٛبس١       

 عاع١ٜ  غّا.

ادت٬ع ضٓت٢ أقؾاٌ انتً او  اْيّا، ٚقساٍ: ايٌتسؾٚف ًتسؾٚف     سيهٔ ايكاٍٞ  

ٞٻ إٔ أػٖسسب  ؾت    ىسسعي١ ٚايسسي٬ع ـتسسؾٸ حبايسس١ حسسؾب ٫ٚ ٚقسس  يسسغٜٓا يهسسٌ ػيسسو ٚعًسس

ثسسِ أىسسغؽ قسسؾاؽٙ بإعسسغاّ ايثُسساْؽت    ;ؾ٣ نسسثرل٠ وت شت ًسس  احملافٌتسساو فسسخٕٛ أصسس 

ٕ فسسِٝٗ  كتٝعسسّا! فكسساٍ يسس٘ بعسسض َسسٔ عتُسسٌ وت ثٓاٜسساٙ بعسسض ايَسسُرل ٚايٛ سسغإ: 

ْ٘ ٜؼٖب  ؾت ادت١ٓ! ٚأَا أْا فكغ عًُ  با٫ح ٝسايت  إايدل٤ٟ! ف  اب: أَا ايدل٤ٟ ف

 ٘! ػ أَؾو بإعغاَِٗ كتٝعّا! ثِ أىؾ ع٢ً إٔ ٜعغَٛا أَاّ عٝٓٝ

َٚثٌ ٖؼٙ ايك١َٝ قغ  يغٚ أغؾب َٔ ارتٝاٍ، يهٔ َٔ ٜغؽل حٝسا٠ ايىغسا٠   

نيغاّ ٖٚ ًؾ ظتغ أغؾب َٔ ػيو َٚٔ ٜغؽل حٝا٠ ايىغا٠ انتس ً عؽت بافسِ ايسغٜٔ    

 نُعا١ٜٚ ٜٚـٜغ ٚاذتخاج، ظتغ َا ٖٛ أعخب َٔ ػيو.

ٕ انتسؾا٤ ٚاذتخس١ ادتغيٝس١ ايسيت افس ٓغ  يٝٗسا ٖسؼا ايكاٍسٞ، ناْس           أٚايناٖغ 

َا ايدل٤ٟ َِٓٗ فٝؼٖب  ؾت ادتٓس١(! فٓكسٍٛ يس٘: ٚيهٓسو     أ عيٌٝ غؾٜب: ) هُٔ وت

ٕ ٜعًسٌ اذتخساج ٚىسغاّ ق ًس٘ يٮبؾٜسا٤      أأْ  ايؼٟ  سؼٖب  ؾت ايٓساؽ! ٖٚسٌ ٜيسذ     

ِْٗ فٛف ٜؼٖيٕٛ يًخٓس١! أٚ ٜعًسٌ سلسؾ ٚعُسؾ بسٔ فسعغ ٜٚـٜسغ ق ًسِٗ يقسيىت           ب

يٛىسٍٛ  ؾت  اِْٗ قسغ عخًسٛا يًنسٗغا٤ ا٭بسؾاؽ      ٚفا٥ؾ اينٗغا٤، بس  ؽفٍٛ اهلل 

 !اي ٛؿ بايؾٍٛإ اٱشلٞ ٚ ١ٓ عؾٍٗا ايقُاٚاو ٚا٭ؽ  

 !!ْ  أصؼو با٫ح ٝسايت يسؼيو أَسؾو بك ًسِٗ كتٝعساّ     أٚناْ  حخ ٘ أَّٜا 

ٕ  ٕ اذتغٚع  سغؽأ باينسيٗاو، بسٌ     ٕ ا٫ح ٝايت ٖٛ وت  ؾى ف و ايغَا٤، بٌ أَل 



  ؿال هلم: اؿتؾوا إظداد افػردية، ٓ: بل افزوجقة!

 رِْض
َ
ْو فََصاٍو ِِف األ

َ
ا َؼَخَن اَلذاَس َ ًَِػا َيٌ َؼَخَن َنْفًصا ةَِغْْيِ َنْفٍس أ ًَ نذ

َ
 .(1)فََمأ

يهسسٔ َسسٔ اع سساع ادتسسغاٍ ٚانتسسؾا٤ ٚاي ُسساؽٟ ٚاصسس ٬م اذتخسسج يهسسٌ مسس٤ٞ،   

ٕ حٝا س٘ نًسٗا فس هٕٛ فًقس١ً َسٔ ا٭ناػٜسب       إٚنؼيو َٔ عامؾ َثسٌ ٖس٪٤٫، فس   

ٛام يًخسؾا٥ِ ٚعٌتسا٥ِ ادتؾا٥سؾ    َٚسٔ ٜسغؽٟ فًعسٌ ػيسو      ;ٚاذتخج ايياط١ً اييت  ق

 ػ نسثرلّا َسا ٜٛٓيسغ انتسؾا٤ ٚادتسغاٍ       !٬ع نإ َك ٓعّا حبخ ٘ ـتاَّاادت سايكاٍٞ   سايؾ ٌ  

ٚانتغايى١ُ ايٝكؽتٳ بايياطٌ نهثرل َٔ ايىغا٠ ع٢ً َؾ اي اؽٜط، أٚ يعًس٘ نسإ مسانّا وت    

٘ٴ باي ُسساؽٟ ٚادتسسغاٍ، نُسسا  أفسس١َ٬ َٛق سس٘  ٫  ْسس٘ بٓسس٢ حٝا سس٘ عًسس٢ اينسسو ٚفًقٳسسُ 

ذتخج ٚانتغايىاو ٚفعٝ٘ ي دلٜسؾ نسٌ   ٕ نإ اصذلاع٘ ٭َثاٍ ٖؼٙ ا عت ٌُ ايعهك ب

َٛق  ُٖخٞ حبخ١ عك١ًٝ أٚ مؾع١ٝ ٖٛ ايؼٟ ٚٓيغ يغٜ٘ اينو وت بغٜٗٝاو ا٭َٛؽ 

 فهإ هتٔ ب٢ٓ حٝا ٘ ع٢ً انتؾا٤ ٚادتغاٍ ٚناْ  ععا١َ مه٘ ٚ نهٝه٘ اي ُاؽٟ.

 قاٍ هلِ: اقتًٛا األعزار ايفضر١ٜ، ال: بٌ ايظٚد١ٝ!

 انتعاىسؾٜٔ أَٜسّا،   يكَا٠ ادت٬عٜٔٚغؾٜب َا ٜٓكٌ عٔ أحغ ا سَٚٔ طؾٜ   

ْسس٘ ػاو َسسؾ٠ ػٖسسب  ؾت  حسسغ٣ احملسسانِ ايثٛؽٜسس١ ٚنسساْٛا قسسغ حنسسغٚا فٝٗسسا متقسسؽت   

ا٭ٍٚ فايثايس  فارتساَك  ؾت اي افسل    انتس ِٗ  َ ُّٗا هتٔ ٫ ٜعًِ حاي٘، ف َؾ بإعسغاّ  

ٚا٭ؽبعؽت أٟ  عغاّ ا٭عسغاع اي ؾعٜس١ ٚ طس٬م فسؾاش ا٭عسغاع ايـٚ ٝس١! ٚعٓسغَا        

ْ٘ فٝضؾج بؾا٠٤ ٍخو فؾحّا، فسؾكٙ ايكاٍسٞ ادتس٬ع فكساٍ      ِٗ ارتُقٕٛ بعًِ انت 

ارتُقسسؽت فايثسسأَ  انتسس ِٗ  َسسخو!  ػّا فسسٓعهك ا٭َسسؾ! ثسسِ حهسسِ بإعسسغاّ     :يسس٘

ٚا٭ؽبعسسؽت فايقسساعل ٚا٭ؽبعسسؽت ٖٚهسسؼا ٚىسس٫ّٛ  ؾت ايثسساْٞ! )أٟ أَسسؾ بإعسسغاّ        

 ا٭عغاع ايـٚ ١ٝ ٚبإط٬م فؾاش ا٭عغاع اي ؾع١ٜ(!! 

٘ ٖسسٛ َسسا ٜسسؼنؾْا ب حهسساّ )قؾاقسسٛو( ٚايسسيت صتسسغ اًٝا سس٘ وت  ٚػيسسو ٚأمسسياٖ
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     افؼقؿة ادعرؾقة فؾشك

 ايىغا٠ ع٢ً َؾ اي اؽٜط ب غؾب هتا ْكٌ عٓ٘ فٛا٤ أىذ نٌ َا ؽٟٚ عٓ٘ أّ ٫...

 ايتُاصٟ نايتُاصض، ٜغضٟ َٔ املعٗض إىل ازبٖٛض

ٕ اييسخٝذ ادتقسغ   إٔ )اي ُاؽٟ( ٖٛ نس)اي ُاؽ ( فهُسا   ٚى ٠ٛ ايكٍٛ: 

ٕ ٜقسس خٝب فٝ ُسسؾ  حكٝكسس١، أ٘ ٫ ًٜيسس  بغْسس٘ ْسسإيسسٛ ـتسساؽ  ٚ ٌتسساٖؾ بسسانتؾ  ف 

ٕ أْسس٘ ٫ ًٜيسس  إٚػيسسو نُسسٔ ٜ ٌتسساٖؾ بايهآبسس١ ٜٚكى سسب ٚ ٗسس٘ ٫ٚ َٜسسخو أبسسغّا ف  

 ٜق نعؾ اذتـٕ ٚايهآب١ حكٝك١. 

فهؼيو َٔ ٜٓنسغٌ بسانتؾا٤ ٜٚع سدل، وت عسامل ادتسغاٍ ٚانتٓساًتؾ٠، نسٌ مس٤ٞ         

     ٍ  سغ٫ّ  قاَس١ أعيس١     ست ٌُ اييى٬ٕ ح ٢ انتقس ك٬و ايعكًٝس١ ٚايٝكٝٓٝساو، ثسِ عتساٚ

ْس٘ نسثرلّا َسا ٜٓ ٗسٞ بس٘ اذتساٍ  ؾت اينسو حكٝكس١ وت         إٚبؾاٖؽت أٚ َغايىاو ٍسغٖا، ف 

ٚٳاينٻسٗو عٳًَس٢ َأؽٵبٳسٔل مٴسعٳبٺ عٳًَس٢      بكٛيس٘:   ٜكٝٓٝا ٘، ٚػيو ٖٛ هتا عٓاٙ ا٭َرل 

ُٳأؽٟ  ....اي ٻ

و  ؾت ْ٘ نسثرلّا َسا ٜس٪عٟ بس٘ اينس     إٔ ػيو  فتا ٖٛ وت اييغا١ٜ فكىت ٚأ٫ٚ غت ٢ 

َسٔ حساّ حسٍٛ اذتُس٢      :اٱْهاؽ ٚايه ؾ ٚادتخٛع ب نثؾ اذتكسا٥ل بغاٖس١ ٚقسغ ٚؽع   

 .(1)ٜٛمو إٔ ٜكل فٝ٘

  ٘ ٚعًس٢ ٍس٤ٛ نًُ س٘      َٚٔ ػيو ْعؾف أ١ُٖٝ اذته١ُ انتق ٓيى١ َسٔ ن٬َس

ٕ ٜسي  حٝا س٘ عًس٢ اي ُساؽٟ،     إٔ عتؼؽ انتؾا٤ ٚادتغاٍ، ٚإٔ عتؼؽ أٖٚٞ: ع٢ً ايعاقٌ 

ٛ نياحسس  عسسٔ اذتكٝكسس١ َسسث٬ّ، ايٝكٝٓٝسساو ايٛ غاْٝسس١ أَسسؾّا    ٕ ٜ سسذل ، ٚيسسأٚإٔ عتسسؼؽ 

َنهٛنّا فٝ٘ ثِ ظتاعٍ يٝكِٝ ا٭عي١  غ٫ّ ع٢ً بى٬ْٗا ثسِ يٝ ٓٸسغٖا ٫حكسّا، فاْس٘ نسثرلّا      

 ٘ ٚ غاي٘ ثِ ٫ ٜٓخٛ َٓٗا أبغّا!َا ٜعًل وت مياىٹ َيٝغ٠ٹ َغايىا 

ٚ    أٚػيو ٜ٪نغ َسا فسيل قٛيس٘ َسٔ      َسٔ  ٕ إٔ يًنسو انتٓس ج ٍسٛابىت َٚٓساٖج 
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  ثاين دظائم افشك: اهلول وافػوبقـا

ااٚؿٖا صؾج َٔ عا٥ؾ٠ اينو انتًِٗ أٚ انتٓ ج أٚ اي عاٍ  ؾت عا٥ؾ٠ اينو انتًٗسو أٚ  

 ايقًا أٚ ايٌت٬َٞ.

 اـاهلٍٛ ٚايفٛبٝثاْٞ رعا٥ِ ايؾو: 

( ٖٛ َٔ أِٖ أفياب اينو ٚاي نهٝو ح ٢ وت ايٛاٍخاو ٖٚسٛ  اْلَهْوِلٕ ) 

ؾاع باينسسو انتسس ٕأٚاي سسؾم بسسؽت اينسسو ٚاشلسسٍٛ َسسٔ أٖسسِ أفسسياب اي نسسٌ وت اذتٝسسا٠، 

 ٞ بسٌ اي سؾم بٝٓٗسا نسيرل ح س٢ عًس٢        ،اينو ايعكًٞ ٚباشلٍٛ اشلٍٛ ٚارتٛف ايٓ قس

 نٕٛ نًُٝٗا عكًّٝا أٚ ْ قّٝا، نُا فٝخ٤ٞ.  اح ُاٍ

ٖٞ وت  ٖٛؾٖا انت  ساش   ٕ ٖؼٙ ايه١ًُ ايياعؽ٠ َٔ أَرل انت٪َٓؽت أٚانتؼٌٖ 

نًُاو َغٜٓس١ عًسِ    ي ؾ  َٔ أِٖ فؾٚ  عًِ ايٓ ك اذتغٜ .. ٚيٛ آْا نٓا ْعؾف ق١ُٝ

يهٓٓسا مل   يهٓٸا ضتٔ ايقيٸاقؽت  ؾت ان ناف َ ا ٝذ ايعًّٛ َٔ نًُا س٘   ايؾفٍٛ 

 ْعؾف ق١ُٝ ثؾٚا ٓا انتعؾف١ٝ ايهدل٣ فقيكٓا اٯصؾٕٚ.

ٚ)اشلسسٍٛ( ٖسسٛ انتقسس٢ُ وت عًسسِ ايسسٓ ك اذتسسغٜ  بسسس)ايؾٖاب( أٚ )اي ٛبٝسسا(     

ف انت ٛاىٌ أٚ غرل انتٓىكسٞ  ْٗا: )ارتٛ ( ٚقغ عؾٸفٖٛا بφόβοςانتقُا٠ بايْٝٛا١ْٝ )

عٓسغ   ،َٛاق  س  أٚ ع ،أفهاؽ س  أٚ ج ،أمٝا٤ س  أٚ ب ،أمضاٌ س  ٚاي٬عك٥٬ٞ َٔ أ

ٕ أٚادتسسغٜؾ بايسسؼنؾ   ;ؽ٩ٜ ٗسسا أٚ ايقسسُا  عٓٗسسا أٚ ح سس٢ يسسغ٣ زتسسؾع ايسس  هرل فٝٗسسا    

انتؾٜض ٜهٕٛ غاييّا َغؽنّا يهٕٛ ٖؼا اشلٍٛ ٚارتٛف غسرل عك٥٬سٞ يهٓس٘ ٫ ظتسغ وت     

 ٢ اي ضًً َٓ٘.ْ ق٘ ايكغؽ٠ عً

 ٚيُٓثٸٌ يؼيو بغا١ّٜ ؿتثايؽت َٔ عاَيُؽت شت ً ؽت: َثاٍ اي خاؽ٠ َٚثاٍ ادتٔ:

ّٔ  فٛبٝا اشبٛف َٔ ازب

ٔٸ( فأ ٔٸ( فٗسٛ ٜنسو وت        أْٓا صتسغ  إَا )ادت ٕ بعسض ايٓسال َيساب ب ٛبٝسا )ادتس

ٚ ٛع ادتٔ وت ٖؼا انتهإ أٚ ػاى )ناينو وت ٚ ٛعٙ وت اذتُاّ أٚ وت ايقسؾعاب أٚ  



     افؼقؿة ادعرؾقة فؾشك

ٔٸ، فخٝس        وت انتكدل ٠ أٚ غرلٖا( ٖٚؼا اينو ٖٛ ٚيٝغ ارتسٛف غسرل انتٓىكسٞ َسٔ ادتس

ْ٘ نثرلّا َسا عت ُسٌ ٜٚنسو أٚ ح س٢ ٌٜتسٔ أٚ      إـتًٓه٘ اشلٍٛ َٔ ادتٔ ٚارتٛف َِٓٗ ف

ٜكىل بٛ ٛعِٖ ع٢ً َكؾب١ َٓ٘ ٚوت ْ ك انتهإ ايؼٟ ظتًك فٝ٘ أٚ ٜذلعع عًٝس٘ أٚ  

 ٜٓاّ فٝ٘!

ٚخت٬ٝو ٚقغ ٜهٕٛ ي٘ َٓن  َساعٟ    ٫ زتؾع أٖٚاّ سعاع٠   سٚيهٔ ػيو يٝك  

ٔٸ أٚ ىساعؽ٠    أ٘ ينغ٠ ٖٛي٘ َٔ ادتٔ ٜ قؾ أٜس١ ًتساٖؾ٠ عًس٢    يهٓٸ ،َغاٜؾ ـتاَّا ْٗسا  ٹس

ٔٸ! أٚ عت ٌُ ػيو ٜٚنو فٝ٘ ع٢ً ا٭قٌ!  َٔ ادت

ِْٗ ؽأٚا ادتسٔ وت انتىسيط    َٚٔ ػيو َا ْعٗغٙ نثرلّا َٔ أمسضاٌ ٜكٛيسٕٛ بس   

بنسهٌ َقسؾ  عًس٢ مسهٌ مسيذ! يهسٔ       أٚ اذتُاّ أٚ انتُسؾٸ، ٖٚسٛ قتسؾ  ؾت  ساْيِٗ     

ٕ ؿا١ٜٚ اْهقاؽ اي٤َٛ ع٢ً أعٝسِٓٗ ٖسٛ ايسؼٟ ٚٓيسغ يسغِٜٗ ا٫حقسال       أايٛاقل ٖٛ 

ْ٘ يٝك  ٫ معاعّا َٔ ايٓٛؽ انتٓعهك َسٔ  قسِ َسا بسايكؾب َسِٓٗ      أبؾ١ٜ٩ ميذ َل 

ٌٸ ييعض ايغياؽ ايؼٟ قغ ٜعًسل با٭ٖسغاب عٚؽّا وت ىسٓاع١     ٌْترل ايقؾاب ـتاَّا، ٚيع

 ٖؼا ايِٖٛ.

 بٝا ايتذاص٠ ٚاالعتجُاصفٛ

َا )اي خاؽ٠( فآْا صتغ نسثرلّا َسٔ ايٓسال عتخسِ عسٔ ا٫فس ثُاؽ وت اذتكسٍٛ        أٚ

ادتغٜسسسغ٠ )ناشلٓغفسسس١ ايٛؽاثٝسسس١ ٚايٓاْٛ هٓٛيٛ ٝسسسا ٚعًسسسِ ا٭عيسسساب ٚا٭طسسسؾاف   

اييٓاع١ٝ ٚايؾبٛو ٚغرلٖا( أٚ ح س٢ عسٔ اي خساؽاو اي كًٝغٜس١ ايسيت   َسُٔ ْقسي١        

ْ٘ قغ ٜ نٌ وت ٖؼٙ اي خاؽ٠ ٚنثرلّا َا ٜهسٕٛ اينسو   أشتاطؾ٠ عاي١ٝ، جملؾع اينو وت 

ٕ إوت اي نٌ ْام٦ّا َٔ ارتٛف اينغٜغ ٚاشلٍٛ َٓ٘ ٖٚٛ انتقس٢ُ بؾٴٖساب اي نسٌ، فس    

ٕ ٖسؼا ايىؾٜسل ٖسٞ    أنثرلّا َٔ ايٓال ؽغِ  ٛفؾٙ ع٢ً ايه ا٤او ايَسؾٚؽ١ٜ ٚؽغسِ   

   ٌ ٖٚسؼا ارتسٛف ٖسٛ ايسؼٟ ٜقسيب يس٘        ،طؾٜل فايه١ يهٓ٘ ٜعاْٞ ارتسٛف َسٔ اي نس



َفُه َما َبْغَ َيَدْيِه َكَؽَص َظَذ َوَمْن َها

 َظِؼَبْقهِ 

 

ينو وت ايٓخاش ٚباي ايٞ ادتػت عٔ اٱقغاّ عًس٢ ٖسؼٙ اي خساؽ٠ أٚ  ًسو بسٌ قسغ ٫       ا

 هٕٛ اي خاؽ٠ وت حكٍٛ َ خغع٠ ٫ٚ  هٕٛ هتا حتٌُ ْقي١ َغاَؾ٠ عاي١ٝ، بٌ  هٕٛ 

زتؾع ااؽ٠ نيرل٠ يهٓ٘ غتاف فٝٗسا َسٔ اي نسٌ ٜٚنسو وت اح ُسا٫و صتاحس٘ فٝخسيٴٔ        

 كًٝغٟ ايكًٌٝ اٱْ اج!ٜٚٴخخٹِ ٜٚذلا ل ٜٚيك٢ حٝ  ٖٛ وت عًُ٘ اي 

ِ٘ ِٝ ٢ًَ َعِكَب ََْهَص َع  ِ٘ ِٜ ََٜز  َٔ ِٝ ََا َب  ُ٘ َٖاَي  ِٔ ََ َٚ  

ٖٚهؼا صتغ ايؼٜٔ ٜعإْٛ َٔ اشلٍٛ أٚ ؽٖاب اي نسٌ ٖسِ ايسؼٜٔ ٜٴخخٹُسٕٛ     

عسٔ ا٭عُسساٍ ايهسدل٣ ٜٚعخسسـٕٚ عسسٔ حتكٝسل اصذلاقسساو حكٝكٝس١ ٜٚذلا عسسٕٛ أَسساّ     

وت   ُس١ اذتسسغٜ :   ٪َٓؽت ٚػيسو بايَسيىت ٖسٛ َسا قايس٘ أَسرل انتس        ;فسؾٌ اذتٝسا٠  

٘ٹ ًٳ عٳ٢ًَ عٳكٹيٳٝٵ ٘ٹ ْٳَه ٔٳ ٜٳغٳٜٵ َٳا بٳٝٵ ٘ٴ  ٖٳاَي ٔٵ  َٳ  :(1)ٚٳ

 فإػا صاف اٱْقإ ادتٗاع، ْهً ع٢ً عكيٝ٘. س أ

ٚ ػا صسساف َسسٔ َكاؽعسس١ ا٫فسس يغاع ٚاذتهَٛسساو ادتسسا٥ؾ٠ ْهسسً عًسس٢    س   ب

نتٛا ١ٗ ٖٛ عكيٝ٘، ٚقغ ٜهٕٛ ٖٛي٘ َٔ انتضاطؾ ايهدل٣ أٚ َٔ اي نٌ انتؾحًٞ وت ا

ايقسسيب وت مسسٓه٘ وت ٚ سسٛب ادتٗسساع أٚ ىسسخ١ َكاؽعسس١ ا٫فسس يغاع فسسٝخػت ٜٚذلا سسل  

َٳخٵسسغاّ  :ؽغسسِ نسس٬ّ ايؾفسسٍٛ   ِٵ  ـٴٚا  ٴٛٔؽثٴسسٛا َأبٵٓٳسسا٤ٳُن  اٖسسغٚا ٚقٝسسٌ:  (2)اِغسس

ـٸا  فخ ٢ يٛ مل  ٓخخٛا َؾحًّٝا يهٓهِ فذلحبٕٛ افذلا ٝخّٝا.  ٛؽثٛا ابٓا٤نِ ع

 هً ع٢ً عكيٝ٘.ٚ ػا صاف َٔ اي خاؽ٠، ْ س ج

ٚ ػا صاف َسٔ بٓسا٤ انتيسٓل أٚ انتعُسٌ ٚأمسياٙ ػيسو َسٔ )َسا بسؽت ٜغٜس٘( َسٔ             س  ع

 ا٭عُاٍ اييت قتهٓ٘ إٔ ٜكغّ عًٝٗا أٚ  ػا صاف َٔ اي نٌ فٝٗا، ْهً ع٢ً عكيٝ٘.

ٚ ػا صاف َٔ اي نٌ وت بٓا٤ َقخغ أٚ حقس١ٝٓٝ أٚ َغؽفس١ أٚ َه يس١ أٚ     س  ٖس
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     افؼقؿة ادعرؾقة فؾشك

 .غرل ػيو، ْهً ع٢ً عكيٝ٘

ٕٔ      :أَرل انتس٪َٓؽت   ٚيؼا قاٍ َٳسا ٚٳاِيخٳٝٳسا٤ٴ بٹاِيخٹؾٵ ٗٳٝٵيٳس١ُ بٹاِيضٳٝٵيٳس١ٹ   (1)ُقٔؾْٳس ٹ اِي

ٍاسسخاّ   : إٔ اٍسسىؾاب ايؾٖسساب ٖٚسؼا ٖسسٛ َسسا  ٛىسسٌ  يٝسس٘ ايعًسِ اذتسسغٜ  أَٜسسّا )َٛ

ا٫  ُسساع٢ ٜسسؾ يىت بعسسغع َسسٔ ايعٛاقسسب ايقسس١٦ٝ، َثسسٌ: اشلسسؾب أٚ اي غٝسسب عسسٔ        

 كساؽ ايع٬قساو ا٫  ُاعٝس١، ٚ عاقس١     انتغؽف١، ٚاطت سا  ايعُسٌ ٚاٱْ ا ٝس١، ٚاف   

 ؾت إٔ  هتاؽفسس١ ا٭ْنسسى١ ايذلفٝٗٝسس١، ٚاطت سسا   سسٛع٠ اذتٝسسا٠ بنسسهٌ عسساّ، ٫ف سساّ     

ا٫ٍسسىؾاب قسسغ ٜسسؾ يىت بعسسغّ ايسسـٚاج "ايعـٚبٝسس١" ٚايىسس٬م ٚعسسغّ اٱصتسساب آيٶسسا     

 .(2)يً  اعٌ(

ل ٚوت ا٫ااٙ انتكابٌ صتسغ: إ ايٓسا خؽت وت اذتٝسا٠ ٚأٚي٦سو ايسؼٜٔ أَهسِٓٗ حتكٝس       

اٱصتاؿاو ايهدل٣ وت بٓا٤ انت٪فقساو ٚغرلٖسا ٖسِ ايسؼٜٔ ٫ ٜس ًُهِٗ ارتسٛف ٚاشلسٍٛ        

٫ٚ ٜ خهِ فِٝٗ اينو وت ايٓخاش، بٌ ناْٛا عتىُٕٛ ارتٛف نًُا اعذلاِٖ ٜٚـعتسٕٛ  

اينسو نًُسا ؽاٚعٖسسِ ٜٚيٓسٕٛ عًسس٢ ايٓخساش ٜٚيسسؾٕٚ عًس٢ انتَسسٞ ُقسغٴَا وت ايىؾٜسسل،       

 فِٗ أٚ  ؾت ققِ نيرل َٓٗا.ٚيؼيو اغِٖ غاييّا َا ٜيًٕٛ  ؾت أٖغا

 أْٛاع َٔ ايفٛبٝا ٚايضٖاب

ٚيٓ ىؾم اٯٕ  ؾت  نه١ًٝ غؾٜي١ َٔ أْٛا  ارتٛف ٚاي ٛبٝا، نُا أماؽ  يٝٗسا  

 عًُا٤ ايٓ ك َل بعض اٱَٜاحاو ٚاي عًٝكاو اشلا١َ:

 اشبٛف َٔ ض٤ٛ ايؾُػ!

(Heliphobia غتاف  س )٤ٍٛ اينُك انتي ًٕٛ بٗؼا انتؾ ًٖٝٞ فٛبٝا َٔ! 

ٕ اينسُك  هنس    أْٗسِ ٜ يسٛؽٕٚ   أعٌ ايقيب وت صٛفِٗ َٔ اينسُك  ٚي
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  اخلوف من بعض إرؿام!

٬ََسسذ ٚ سسِٖٛٗ يًٓسسال بنسسهٌ أٍٚسسذ ٚيعًسسٗا  هنسس  مسسعؾ٠ بَٝسسا٤ أٚ بعسسض   

ٕ اينسُك   َسذ بعسض    أاي خعغاو وت ايٛ ٘ أٚ مي٘ ػيسو بسٌ يعًسِٗ ٜ ُٖٛسٕٛ     

 !يًٓال بعض ف٦ٝا ِٗ هن   أٚ قغ ْٛاٜاِٖ أَّٜا

 اشبٛف َٔ بعض األصقاّ!

(Arithmophobia  ارتسسٛف َسسٔ ا٭ؽقسساّ أٚ ارتسسٛف َسسٔ   سسس )أؽٜثُسسٛ فٛبٝسسا

َٚٔ أبؾؿ أَث١ً ػيو ايهثرل َٔ ايغؾبٝؽت ايؼٜٔ غتافٕٛ َٔ  ،ايؾٜاٍٝاو بنهٌ عاّ

 ؾت  12ف ٓ كسٌ َسٔ ايىسابل     13ٕ ايهثرل َٔ بٓاٜا ِٗ    كغ ايىابل  بٌ  (.13ؽقِ )

ٜه سب   12ل ع٢ً أٟ طابل بٌ فٛم ايىاب 13ِْٗ ٫ ٜه يٕٛ ؽقِ أَيامؾ٠ أٟ  14

 14ٚ 12وت ايىسسابل ايٛاحسسغ بسسٌ مسسك١  13)!( ٚنسسؼيو ٫  ٛ سسغ مسسك١ 14ايىسسابل 

 ٖٚهؼا.

 اشبٛف َٔ ايٛقت!

(Chronophobia س )عقساو ايقساع١ أٚ َسٔ ْ سك      ارتٛف َٔ .نؾْٚٛ فٛبٝا

ٞٸ  ايٛق !!   ََ

٘    أْ٘ ٜ يٛؽ أٚيعٌ ايقيب  ٕ اذتٝسا٠ عقسا٥ل     ... ٕ )عقاو قًسب انتسؾ٤ قا٥ًس١ يس

ٕ ظتٝٸؾ ػيو  ظتابّا يٝي  كصؾ س٘ بنسهٌ   أْ٘ ظتب أ ٪ػْ٘ بايؾحٌٝ! َل ْٗا أٚثٛاْٞ( ٚ

 أفٌَ َق ثُؾّا نٌ عقٝك١ َٔ عقا٥ل حٝا ٘.

 ايعظي١ ٚصٖاب اشبضٚز َٔ املٓظٍ

ٖٚٛ ارتٛف َٔ َغاعؽ٠ انتٓـٍ )ٚعهق٘ ؽٖساب انتٓسـٍ( أٚ انتٓساطل اييسغرل٠     

يب ٖؼا ايؾٖاب: ٚقغ ٜهٕٛ ف ،انُتع اع عًٝٗا هتا قغ ٜ٪عٟ  ؾت حيٍٛ ْٛباو ًٖل

ارتٛف َٔ ا٭َانٔ ايعا١َ انت  ٛح١ َثٌ اذتاف٬و ايعا١َ َٚؾانـ اي قسٛم انته ٌتس١ز   

أٚ ارتٛف َٔ اي ًٛ  ٚقغ ٜٓ ج ػيو عٔ حاعث١ حيسً  َسل اينسضً وت  حسغ٣     



     افؼقؿة ادعرؾقة فؾشك

 ا٭َانٔ ايعا١َ بعٝغّا عٔ َٓـي٘.

عٔ اشلٍٛ ٚحتًٝسٌ   ٚايًىٝ  اْ  نٓ  قيٌ إ أقؾأ ن١ًُ أَرل انت٪َٓؽت 

٤ ايٓ ك عٔ ؽٖاب انتٓـٍ أٚ غرلٙ، نٓ  ٫ أفِٗ ايقيب وت  يسؾفاو ايهسثرل   عًُا

 َٔ ايٓال )َث٬ّ نتاػا ٜٓعـيٕٛ بٗؼٙ اييٛؽ٠( فياؽ ا٭َؾ بعغٖا ٚاٍخّا ـتاَّا.

 اشبٛف َٔ نالّ ايٓاؼ! أٚ َٔ األخباص ازبٝز٠!

(Sociopobia س  )نس٬ّ ايٓسال    غتاف انتي ًٕٛ بٗؼا انتؾ فٛمٝٛ فٛبٝا َٔ

اِٖ ٫ ٜ يسسؾفٕٛ عًسس٢ ٍسس٤ٛ ايعكسسٌ ٚاذتهُسس١ ٚانتٓىسسل صٛفسسا َسسٔ إ عتهسسِ   . فٓسسؾ

 عًِٝٗ َٔ حٛشلِ بايقًب.

ْٓا صتغ ايهثرل َسٔ ايٓسال ٫ ٜكسغّ عًس٢ ايعغٜسغ َسٔ أعُساٍ ارتسرل          ٚايغؾٜب 

صٛفّا َٔ ن٬ّ ايٓال! فذلاٙ ٜٴخخِ عٔ بٓا٤ َقخغ أٚ حق١ٝٓٝ أٚ عٔ   فٝك قٓا٠ 

ْ٘ غتساف نس٬ّ ايٓسال    أفٝك  ٌٓتِٝ ميابٞ جملؾع فَا١ٝ٥ أٚ زت١ً أٚ  ؾٜغ٠ أٚ عٔ   

ٕ انتسس٪َٔ ٫ غتسساف اي نسسٌ بعسسغ اي ٛنسسٌ   أٍسسغٙ أٚ جملسسؾع صٛفسس٘ َسسٔ اي نسسٌ، َسسل   

 ٚاي ٛفٌ ٚاي عكٌ، ٫ٚ غتاف ن٬ّ ايٓال  ػ َا ُٜٗ٘ ٖٛ ؽٍا اهلل  عاؾت.

ارتسسٛف َسسٔ زلسسا  ا٭صيسساؽ ادتٝٸسسغ٠. ٚيعسسٌ    ٖٚسسٛ ( Euphobia)ايٝٛفٛبٝسسا 

ْٗسا ناْس  ناػبس١    أفُٝسا بعسغ   ي٘ ٕ ٜ يؽت أْ٘ ٜ ضٛف أٓٗا: ايقيب وت صٛف اييعض َ

ٕ ٫ ٜ خُسٌ قًيس٘   أأٚ غتساف َسٔ    أٚ صاط١٦ فٝياب باٱحيايت ٚاييغ١َ َٔ ػيسو! 

 زلاعٗا.

 اشبٛف َٔ اسبض١ٜ!

(Eleutherophobia  اٱًٜٛثؾٚفٛبٝاس) عياؽ٠ عٔ ارتٛف َٔ اذتؾٜٸ١ ٖٞٚ! 

يسّا يًسيعض، ٚيهٓس٘ أَسؾ     اشلًل أٚ ايؾٖاب َٔ اذتؾٜس١ ٚاي خسؾؽ قسغ ٜيسغٚ غؾٜ    

ا٭ؿَٓس١ اذتغٜثس١ ٚيَٓسؾب يسؼيو     ٚوت ٚاقل بٌ ٖٛ ٚافل ا٫ْ ناؽ وت ايـَٔ ايكغِٜ 



  خوف افعبقد من افتحرر!

 َثايؽت َٔ عيؾْا ٚايعيؾ ايقابل:

 خٛف ايعبٝز َٔ ايتشضص!

أبٓسا٤ أٚ أح ساع    ٚنإ نثرل َِٓٗفعٓغَا  ٛىٌ ععا٠ حتؾٜؾ ايعيٝغ وت أَؾٜها )

أٚ افسسؾٚا وت َسسٔ أفؾٜكٝسسا أٚ غرلٖسسا  أٚ غرلٖسسِأٚي٦سسو ايسسؼٜٔ اصسس ى ِٗ ا٭َؾٜهسسإ 

ٛٴيغٚا ِٖٚ ٜؾٕٚ أْ قِٗ عيٝغّا(   ا   ايٓسال عٓسغَا ؽأٚا زتساَٝل نسيرل٠     اذتؾٚب  ف

 َٔ ايعيٝغ  ؾفض اي خؾؽ ٚ يؾٸ ع٢ً اييكا٤ عيٝغّا وت بٝٛو ا٭فٝاع  

ٕ ايقسيب وت ػيسو ٜيسغٚ بٌتساٖؾٙ َٓىكٝسّا ٖٚسٛ )صسٛف        أٚعٓغ اي خكٝل  سيؽت  

ِْٗ نسساْٛا ٜعٝنسسٕٛ وت بٝسسٛو إٟ فسس   ٞ شلسسِ بسس٘ اذتؾٜسس١( فسسايعيٝسسغ َسسٔ اجملٗسسٍٛ ايسسؼ

ا٭فٝاع وت ٍٚل َعؽت ٚنإ شلِ َقهِٓٗ َٚ نًِٗ ًَٚيقِٗ ٚ ٕ ناْٛا ٜٴَسؾبٕٛ  

ِْٗ  ػا َا حتسؾؽٚا ٚصؾ سٛا َسٔ بٝسٛو ا٭فسٝاع      أأحٝاّْا أٚ ٜٴخًغٕٚ، ٚيهِٓٗ ؽأٚا 

بايَسيىت   فهٝ  ٜعٝنٕٛ  ػّا  ٖٚؼا ٖٛ ; ٕٛ ب٬ َ ٣ٚ ٫ٚ َيغؽ ؽؿمٝفاِْٗ فٝي

 ٖٛ َيغؽ ايؾٖاب َٔ اذتؾ١ٜ يغِٜٗ!نإ 

 خٛف املٛظفني َٔ ايتغضٜح!

ٕ نثرلّا َٔ انتًٛت ؽت ٜعاْٞ َٔ ؽٖاب اي خؾؽ َٔ أفؾ إٚانتًٛت ٕٛ نؼيو، ف

ايًٛتٝ سس١  ػ ظتسسغ فٝٗسسا ا٭َسسٔ ايسسًٛتٝ ٞ َٚيسسغؽ ؽؿم ََسسُٕٛ ٚ ٕ نسسإ ستسسغٚعّا،   

و، ٚيهٓ٘ غ ٌ عسٔ  يؼيو ٜيك٢ حت  فك  ايًٛتٝ ١ ايٛاط٧ ح ٢ اي كاعغ أٚ انتُا

ٕ  هسٕٛ  سا ؾّا أٚ َقس ثُؾّا أٚ    إٔ َيغؽ ايؾؿم ايهيرل ٖٛ إٔ ٫  هٕٛ ًَٛت ّا بسٌ  أ

ٕٻ  ٹقٵسعٳ١َ َأعٵنٳسأؽ    :ىاحب مؾن١ أٚ مي٘ ػيو َٔ أْٛا  ا٭عُاٍ اذتؾ٠ ٚيؼا ٚؽع  ٔ

 .(1)ايؾاؿٵٔم فٹٞ اي اخٳاؽٳ٠ٹ

ٛ       ٚنإ ايقٝغ ايٛايغ  ا٭عُساٍ   ٜنسخل بكس٠ٛ عًس٢ إٔ ٜٓىًسل مسيابٓا ضتس
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     افؼقؿة ادعرؾقة فؾشك

اذتؾ٠ ٚاي خاؽ٠ ٚ  فسٝك اينسؾناو ٚانتيساْل ٚانتعاَسٌ ٚانت سا ؾ ٚغسرل ػيسو، ٫ٚ        

ٕ عتككسٛا  صتساؿاو   إٔ عتًٓكسٛا ٫ٚ  أِْٗ ٫ قتهسِٓٗ  إٕ ٜييخٛا ًَٛت ؽت، فس  ٜكٓعٛا ب

َا٥س١ أيس ! أٚ بٓسا٤ أيس  َقسخغ ٚحقس١ٝٓٝ أٚ       ح س٢  ن ه سٌ أيس  ٜ سِٝ أٚ    س نسدل٣    

مت ٚغرل ػيو! أٚ طياعس١ انت٬ٜسؽت َسٔ ايه سب     أنثؾ! أٚ   فٝك أيٛف انتغاؽل ٚانتٝا

ٌٖٚ ٜق ىٝل انتًٛت  فعسٌ ػيسو! ٚفس   ٞ     ; ٫ باي خاؽ٠ ٚا٫ف ثُاؽ س  ٚغرل ػيو

 أَث١ً يؾٖاب اذتؾ١ٜ، أعٌتِ هتا ػنؾْاٙ وت اييخ  اي٬حل بإػٕ اهلل  عاؾت.

 اشبٛف َٔ ايتػٝري

(Tropophobia   ارتٛف َٔ اي غٝرل أٚ ا٫ْ كاٍ.  س )ايذلٚبٛفٛبٝا 

ٚ ًو ٖٞ زل١ نثرل َٔ ايٓال حٝ  ٜقُهٔ يًكغِٜ َُٗا نإ ٚحٝ  ٜٓ ؾ َسٔ  

ٚ أفذلاٙ ٫ ٜ ي   ٫ انتٓـٍ ايكغِٜ أٚ اذتٞ ايكسغِٜ أٚ انت خسؾ ايكسغِٜ     ،ادتغٜغ َُٗا نإ

 انتٓ ٳج ايكغِٜ أٚ ايىؾٜك١ ايكغقت١ وت اي غؽٜك أٚ انتٓدل أٚ اييٓا٤ ٚغرل ػيو.

 ٗ ْس٘ يسٝك َسٔ    أا  ضتسٛ ادتغٜسغ، بسٌ ٜعس      ٫ٚ ٜع  ػيو  يغا٤ ايكغِٜ ٚايًس

اييخٝذ ايؾٖاب ٚاشلٍٛ َٔ ادتغٜغ نُا ٫ ٜيذ ايؾٖاب أٚ ارتٛف َٔ ايكسغِٜ،  

ِٕ أٚ  غٜغٺ، بٌ عؽافس١   بٌ اي٬ؿّ ا٫ع غاٍ ٚعغّ ارتَٛ  يًٍٗٛ ٚاي ٛبٝا َٔ قغٜ

 ٥غٙ َٚٓافع٘ أٚ أٍؾاؽٙ ٚشتاطؾٙ.نٌ م٤ٞ ع٢ً ٤ٍٛ فٛا

 د١ٗ!ايعالز األعاؼ يًفٛبٝا ٖٛ املٛا

ٚع٬ج اشلٍٛ ٚارتٛف ٚاي ٛبٝا اييت  ي   عًٝٗا ععاَس١ اينسو، ا٭فافسٞ    

َٵسؾّا َفَكسلٵ    ٖٚسٞ:   ٜ ًضً وت ن١ًُ ٚاحغ٠ أماؽ  يٝٗا أَرل انت٪َٓؽت  ٖٹيٵس ٳ َأ ٔ ػٳا 

٘ٴ ٓٵ َٹ ُٻا  ٳضٳافٴ  َٹ ِٴ  ٘ٹ َأعٵٌَت ٛٳق ٝ ٕٻ مٹغٻ٠َ  ٳ ٘ٹ َفٔإ يٝس٘ عًسِ ايسٓ ك    ٖٚؼا ٖٛ َسا  ٛىسٌ     (1)فٹٝ

أثي سس   كٓٝسساو انتعادتسس١ ايقسسًٛن١ٝ فاعًٝ ٗسسا وت َعادتسس١ َسسؾ   )أَٜسسّا فكسسغ  اذتسسغٜ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .175، اذته١ُ:باب انتض اؽ َٔ حهِ أَرل انت٪َٓؽت  :ْٗج ايي٬غ١ (1)



  افعالج إشاس فؾػوبقا هو ادواجفة!

 ايؾٖاب ٚصيٛىّا َٔ ايٓٛ  ا٭ٍٚ ٚايثاي  َٔ ٖؼا انتؾ . ٖٚؼٙ ايىؾم ٖٞ:

اٍعاف عاٌَ ارتٛف عدل  عٌ انتؾٜض ٜٛا ٘ ايعاٌَ ايؼٟ ٜقيب ارتسٛف  

  غؽظتّٝا.

ىؾٜكسس١ أثي سس  ايىؾٜكسس١ ا٭صسسؾ٣ ٖسسٞ: ايعسس٬ج بانتٛا ٗسس١ انتيامسسؾ٠ ٖٚسسؼٙ اي   

فاعًٝ ٗسسا بهْٛٗسسا َسسٔ أفَسسٌ ايىسسؾم ٖٚسسٞ  عسسٌ انتسسؾٜض ٜٛا سس٘ ايعاَسسٌ َٛا ٗسس١ّ   

ٞٵ انتقسسيب       َيامسسؾ٠ّ َٚ هسسؾؽ٠ ح سس٢ ٜنسسعؾ ب ْسس٘ ٫ ٜٛ سسغ أٟ صىسسؾ ٜٓسس ج عسسٔ اينسس

 .(1)يًضٛف، ٚبٗؼٙ ايىؾٜك١ ٜـٍٚ ارتٛف  غؽظتّٝا ح ٢ غت  ٞ(

َٛق  َسا  ٕ اي ٛبٝا ٚاشلًل ٚارتٛف َٔ م٤ٞ َا أٚ مضً َا أٚ أٚايغؾٜب 

أٚ فهؾ٠ َا، قغ ٜهٕٛ ي٘ َا ٜدلؽٙ صاؽ ّا  ػ قغ  هٕٛ ٖٓاى أٍؾاؽ حكٝكٝس١  يسٝب   

ٕ ايعسس٬ج ٜيكسس٢ ٖسسٛ ايعسس٬ج ٖٚسسٛ  إاينسسضً َسسٔ مسس٤ٞ َسسا، ٚيهسسٔ َٚسسل ػيسسو فسس 

٘ٹانتٛا ١ٗ َل َيغؽ ايَؾؽ ٚارتىؾ  َٵؾّا َفَكلٵ فٹٝ ٖٹيٵ ٳ َأ  .ٔ ػٳا 

  اذتقافسس١ٝ قتهسسٔ ٕ ايعغٜسسغ َسسٔ أْسسٛاأٚقسسغ  ٛىسسٌ ايعغٜسسغ َسسٔ ايعًُسسا٤  ؾت 

ٚقسسغ  ;ايكَسا٤ عًٝٗسا ؿتٛا ٗ ٗسسا َيامسؾ٠ّ ٚبا٫ق خساّ وت َيسسغؽ اذتقافس١ٝ ٚفسييٗا      

 ؾب  ػيو مضيّٝا فكغ نٓس  أعساْٞ َسٔ حقافس١ٝ َ ؾطس١ اساٙ بعسض ا٭طعُس١         

ٕ ا ٓاٚشلسسسا ناْسسس  ك٫ّ اذتٓخسسسؾ٠ عٓسسسغٟ أ)صاىسسس١ اييسسسٝض ٚايياػصتسسسإ( فيُخسسسؾع 

ٌ ص ٝس  ٚهلل اذتُسغ( بسٌ نٓس        َاع  )ٖٚٞ ك٫ّ ٫   اؽق  عساع٠ يهسٔ بنسه   

ٞٸ ب ٕ  أحك ؿتا ٜني٘ اذتؾٜل فٝٗا عٓغ  ٓاٚشلا، يهٔ أحغ ايعًُا٤ ػاو ّٜٛ أماؽ عً

ايع٬ج ٖٛ وت انتٛا ٗس١ ٚايعُسٌ بكاعسغ٠ )ٚعاْٚسٞ بساييت ناْس  ٖسٞ ايسغا٤( ٚعًس٢          

٤ٍٛ ػيو قؾؽو اي غًب ع٢ً اشلسٍٛ ٚارتسٛف بانتٛا ٗس١ انتيامسؾ٠ ف ٚىسٝ  أٖسٌ       

ٕ     ٕ ٜهثؾٚا انتٓـٍ ب  ،ثسِ انثسؾو َسٔ  ٓاٚيس٘ ٖسٛ بايسؼاو       ،ػيسو ايٝسّٛ َسٔ ايياػصتسا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ٜٚهٝيٝغٜا(.)َٔ َٛقل  (1)



     افؼقؿة ادعرؾقة فؾشك

ْسس٘ َٓسسؼ  ًسسو ايًخٌتسساو اص  سس٢ اي سس ثرل ايقسسًا عًسس٢ اذتٓخسسؾ٠ ٚمل ٜٳعٴسسغ أٚايغؾٜسسب 

م٦ّٝا! ثِ نؾؽو اي خؾب١، بعغ فذل٠ ف١ٓ  كؾٜيّا، َل اييسٝض   س  بعغ اييق١ًُ س  َٜؾٸْٞ

 فهاْ  ايٓ ٝخ١ نؼيو ـتاَّا.

ٔ  ايهسثرل ٖٚهؼا ٖٞ اذتٝسا٠ وت   ْسا ل، َىًكسّا أٚ وت   حتسغٜا ٗا ٖٚسٞ طؾٜسل     َس

 ً غًب ع٢ً اشلٍٛ ٚارتٛف ٚاي ٛبٝا.ادت١ًُ، ي

 ٚيٓض ِ اييخ  أَّٜا ؿتثايؽت كصؾٜٔ:

 اهلًع َٔ تأعٝػ املٓعُات ايؾباب١ٝ بازباَع١

ْ  نٓ  أمخل ايعغٜغ َٔ اينسياب ادتساَعٞ وت ايعغٜسغ َسٔ      انتثاٍ ا٭ٍٚ: 

اَعسس١، ي هسسٕٛ اذتاٍسس١ٓ اي هؾٜسس١ ٚايثكافٝسس١   ايسسغٍٚ ي  فسسٝك ٌَٓتُسس١ مسسياب١ٝ وت ادت  

ٚا٭ص٬قٝسس١ ٚانتعٜٓٛسسس١ يًنسسسياب، ٚي هسسسٕٛ ايقسسغٸ انتٓٝسسسل أَسسساّ اذتؾنسسساو اشلغاَسسس١   

ٚا٭َٛاج ارتىؾ٠ اييت  عي  بادتاَعاو ٚغرلٖسا بسؽت حسؽت ٚكصسؾ ٚايسيت   ٌُتٗسؾ       

 ع٢ً مهٌ َٛ او  ذتاع أٚ فقاع أٚ غرل ػيو.

ٜٓىًسسل ٜهسسٔ اي هسسؾ٠ يسسؼيو مل ٚايغؾٜسسب إٔ أنثسسؾِٖ نسسإ ٜنسسو وت صتسساش ٖسسؼٙ 

ٕ فسيب اينسو وت ايٓخساش ٫ ٜعسٛع يعاَسٌ      أٚعٓغ ايق٪اٍ ٚاي خسً نسإ ٌٜتٗسؾ     ،أبغّا

 ٍَٛٛعٞ بٌ نإ  فتا ٖٛ زتؾع ارتٛف َٔ اي نٌ! أٟ ؽٴٖاب اي نٌ أٚ اشلٍٛ َٓ٘!

ًٳ     :ٖٚهؼا   خ٢ً يٓا عٌت١ُ ن٬ّ اٱَاّ  ٘ٹ ْٳَهس ٔٳ ٜٳغٳٜٵس َٳا بٳسٝٵ ٘ٴ  ٖٳاَي ٔٵ  َٳ ٚٳ

٘ٹعٳ٢ًَ عٳكٹ  .يٳٝٵ

 اشبٛف َٔ ايظٚاز املبهض!

ٕ أنثؾ ايعٛا٥ٌ ؽغِ  سغٜٓٗا ٚ عيسغٖا باينسؾٜع١  ٫    إانتثاٍ ايثاْٞ: ايـٚاج، ف

ْٗا  ذلى ايعٌُ بٛاحغ َٔ أِٖ انتقس خياو اينسؾع١ٝ انت٪نسغ٠ ٖٚسٛ  سـٜٚج ا٭٫ٚع      أ

ٚاييٓاو َيهؾّا، جملؾع اينو وت صتساش ايـظتساو بعسغ اييًسٛغ ٚيًضسٛف َسٔ عٛاقسب        



  اخلوف من افزواج ادبؽر!

ْٗسِ أط ساٍ! ٫ٚ اؾبس١ شلسِ وت اذتٝسا٠!       غ زلعس  ايهسثرل َسِٓٗ ٜكسٍٛ:     فكس  !ػيو

فس١ٓ  ثسِ    14أٚ  12ف١ٓ أٚ نٝ    ـٚج ٚعُؾٖسا َسث٬ّ    16ٚنٝ  ٜ ـٚج ٚعُؾٙ 

صتغ ارتٛف َؾ٠ أصؾ٣ ٜ خقغ وت  س صرل ايسـٚاج فس١ٓ بعسغ فس١ٓ ٚوت امسذلايت مسؾيت        

ٌ عًس٢  ٕ عتيس أبعغ كصؾ، ٜكٛيٕٛ: ظتسب إٔ ٜهُسٌ أٚ  هُسٌ ادتاَعس١! ثسِ ظتسب       

ٖٚهؼا ٜؾ  ل فٔ ايـٚاج َٔ ؿَٔ اييًٛغ ح ٢ ايثا١َٓ عنؾ٠  ;ًٚتٝ ١ ٚعاؽ ٚفٝاؽ٠

  .بعض ايغٍٚ ايث٬ثؽت بٌ َٚا فٛقٗاكاؽب وت ْ٘ ٜأثِ ايعنؾٜٔ ٜٚ ياعغ ح ٢ 

          ٕ ايسسسـٚاج حا سسس١  إٚػيسسسو ؽغسسسِ َسسسا وت  سسس صرل ايسسسـٚاج َسسسٔ انت افسسسغ فسسس      

ادتسا٥ل ٚايعىنسإ ٫ بسغ يس٘ َسٔ      ٕ أفٛفٝٛيٛ ١ٝ، فهُسا   سفٝهٛيٛ ١ٝ   سبٝٛيٛ ١ٝ 

ْسس٘ إاي ًقسس ١، نسسؼيو ادتسسٓك فَسسٔ أْسسٛا   قسسىرل ايىعسساّ ٫ٚ اسسغٟ يسسغفل  ٛعسس٘ 

حا سس١ ٫  ٓ سسل يسسغؽ٤ شتسساطؾ عسسغّ  مسسياعٗا بسسايىؾم انتنسسؾٚع١، أْسسٛا  اي عًسس٬ٝو   

ٚاي ًق او! َٚٔ  ًسو اي ًقس او ا٫ح خساج  بَسؾٚؽ٠  سٛفرل )ا٭َسٔ ايسًٛتٝ ٞ(        

ٖٚهسؼا   ;قاعؽّا ع٢ً  ه ٌ ْ كساو اذتٝسا٠ ايـٚ ٝس١    ٕ ٫ ٜهٕٛ ايـٚجأٚارتٛف َٔ 

َؾ٠ أصؾ٣ وت َٛا ١ٗ فٛبٝا اي نٌ ٚاشلٍٛ َٔ ايٓخاش وت اذتٝا٠ ٚاينو  صتغ أْ قٓا

ٔٳ   َٔ َياعٜل قٛي٘: وت ن ا٠٤ حغٜثٞ ايعٗغ باييًٛغ، ٚػيو نً٘  َٳسا بٳسٝٵ ٘ٴ  ٖٳاَي ٔٵ  َٳ ٚٳ

٘ٹ ًٳ عٳ٢ًَ عٳكٹيٳٝٵ ٘ٹ ْٳَه  .ٜٳغٳٜٵ

ْٗسسِ أأىسسيذ ثكافسس١ وت ايعٛا٥سسٌ انت غٜٓسس١ أَٜسسّا ؽغسسِ  ٕ ػيسسو نًسس٘ أٚا٭غسسؾب 

ٚؽغسِ ىسؾاح١ اي عًُٝساو ايكؾكْٝس١      ٜ٪َٕٓٛ باهلل ٚؽفسٛي٘ ٚا٭٥ُس١ ا٭طٗساؽ    

يَاََم ِيبَُؾْى ٕ ْ غبؾ قٛي٘  عاؾت: أٜٚه ٞ  ،ٚايٓي١ٜٛ وت ٖؼا اذتكٌ
َ
ْا اأْل ٍِؾُ 

َ
َوأ

ٌْ ِغَتاوُِؽْى ِإَوَيانُِؾْى إِن يَُؾٍُْْ ََ ِي اِِلِ َذ وُِِ َوال ِْ ُ ِيٌ فَ ُِّى اَّللذ  .(1)ا ُػَقَراء ُيْغَِ

ٕ عًٝسو  أٜٚعس    ،ٖٚؼا ٜع : ٫  ٳضٳ ٵ َٔ اي نٌ وت  ه ٌ ْ كاو اذتٝسا٠ 

 .ٕ  ٛا ٘ ارتٛف بانتٛا ١ٗ ٚا٫ق خاّأ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .32فٛؽ٠ ايٓٛؽ:  (1)



     افؼقؿة ادعرؾقة فؾشك

ٕ َٛا ١ٗ اي خغٟ ٚاق خاَ٘ عتٓ ـ طاقاو اٱْقإ ايهآَس١  أٚقغ ثي  عًُّٝا 

ْ٘   َساع  ُٖ س٘   إضً عٓغَا ٜ ـٚج فٕ اينإٜٚىًكٗا بك٠ٛ ضتٛ ايٓخاش، يؼيو ف

يًعثٛؽ ع٢ً عُسٌ ٚ  َساع  عٚافسل أفسؾ ٘ ٚأىسغقا٥٘ نتقساعغ ٘ وت ايعثسٛؽ عًس٢         

ْس٘ نسثرلّا َسا    إعٌُ َا، ٚبؼيو ٜؾؿق٘ اهلل  عاؾت، ٚيٛ بكٞ أفرل ارتٛف فًِ ٜ ـٚج ف

 ٜيك٢ عاي١ ع٢ً أًٖ٘ يقٓؽت ط١ًٜٛ!

ايسـٚاج َٚٓٗسا َسا    ٕ ايؾٚاٜساو ا٭صسؾ٣ ىسؾعت١ وت ٍسؾٚؽ٠ اي سيهرل وت      أنُسا  

٘ٹ :ؽٟٚ عٔ أبٞ عيغ اهلل  ٘ٴ فٹٞ بٳٝٵ ٹ ُٳ ٳ ابٵٓٳ ٴ ٕٵ َيا  ٳِى ُٳؾٵ٤ٹ َأ ٔٵ فٳعٳاعٳ٠ٹ اِي ٚعٔ  (1)َٹ

ُٳسسٔؾ عٳًَسس٢  عسسٔ  دل٥ٝسسٌ عسسٔ اهلل  عسساؾت:   ايسسٓا ا٭نسسؾّ  ـَٔيسس١ٹ ايثٻ ٓٵ ُٳ ٕٻ اِيَ بٵَهسساؽٳ بٹ  ٔ

ِٵ ٜٴخٵ ٳٓٳسس٢ أَ  ًَسس ٙٴ َف ُٳسسؾٴ ٚٳَنسسؼٳيٹَو  اينٻسسخٳٔؾ، ٔ ػٳا َأعٵؽٳَى ثٳ ٘ٴ ايؾاٜٳسساشٴ.  ٚٳْٳثٳؾٳ ٵسس ُٵكٴ،  ٘ٴ اينٻسس ِفقٳسسغٳ ٵ

ٔٵ      َٳ ِٵ ٜٴسس٪ٵ ٚٳٔ ٖيسا َيسس ٚٳا٤ٷ ٔ ٖيسسا اِييٴعٴَٛيسس١ُ  ٔٻ عٳ ٗٴس ًَسسٝٵكٳ َي َٳسسا ٜٴسغٵٔؽُى ايٓاقٳسسا٤ٴ، َف ٔٳ  اِيَ بٵَهساؽٴ ٔ ػٳا َأعٵؽٳِنسس

ٔٻ بٳنٳؾٷ... ٗٴ ٔٻ اِيَ قٳاعٴ يٹَ ْٻ ٔٗ ٝٵ ًَ   .(2)عٳ

 هلٍٛ ٚاشبٛف ٚايفٛبٝاًَشل: أْٛاع غضٜب١ َٔ ا

ْٗسا ًتساٖؾ٠ هت سغ٠    أٚاييت عدلٖا ْعسؾف   (3)فتاػج َٔ اي ٛبٝا ْق عؾ ٚأصرلّا 

انت  احٝس١ وت     قل ي نٌُ ٦َاو انت٬ٜؽت َٔ ايٓال ْٚغؽى أ١ُٖٝ ن١ًُ ا٭َسرل  

ٚ  أ ٘ٹ      ٕ اشلسٍٛ فسيب اٱحخساّ    إٔ اينو َي٢ٓ عًس٢ اشلسٍٛ  ٔٳ ٜٳغٳٜٵس َٳسا بٳسٝٵ ٘ٴ  ٖٳاَيس ٔٵ  َٳس ٚٳ

ًٳ عٳ٢ًَ ٘ٹ ْٳَه ٘ٹٕ اذتٌ ٖٛ بسأٚ عٳكٹيٳٝٵ َٵؾّا َفَكلٵ فٹٝ ٖٹيٵ ٳ َأ   .ٔ ػٳا 

(Acrophobia ارتٛف َٔ انتؾ  عاو. ـ ٖٞٚ )اٯنؾٚفٛبٝا 

(Cynophobia  ارتٛف َٔ ايه٬ب.س ٖٞٚ )ايهٝٓٛفٛبٝا 

(Xanthophobia ـ   )ٖسٞ ارتسٛف اينٸسغٜغ َسٔ ايًسٕٛ ا٭ىس ؾ!       ٚايـاْثٛفٛبٝا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .336ٌ 5ج :ايهاوت (1)

 .337ٌ 5ج :ايهاوت (2)

 ا يه اب شت ً ؽت.ٖٚٞ َك يق١ َٔ َكا٫و عغٜغ٠، وت ٜٚهٝيٝغٜ (3)



  مؾحق: أكواع ؽريبة من اهلول واخلوف وافػوبقا

لتؾ ٚايًٕٛ اييٓ قخٞ ٚايعغٜغ غرلِٖ. ٚارتٛف َٔ ٖٚٓايو اي ٛبٝا َٔ ايًٕٛ ا٭

يٛإ يٝك أغؾب َا قغ  قسُع٘، فكسغ غتساف انتسؾ٤ َسٔ بعسض انت ساِٖٝ ٚانتنساعؾ         ا٭

 أَّٜا: ٚانتٛاق 

(Eisoptrophobia ارتسٛف َسٔ انتؾاٜسا أٚ َسٔ ايٓٸٌتسؾ  ؾت       ـ )اٯٜقٛبذلٚفٛبٝا

 اْعهال اينٸضً وت انتؾك٠.

(Pluviophobia ارتٛف َٔ انتىؾ.اييٛيٝ ٝٛفٛبٝا ـ ) 

(Onomatophobia ارتٛف َٔ نًُاو أٚ أزلا٤ َعٝٸ١ٓ. ـ )ا٭َْٚٛا ٛفٛبٝا 

(Syngenesophobia ارتسسٛف َسسٔ ا٭قسساؽب  فٝٓخٝٓٝقسسٛ فٛب سسس )َثسسٌ ٝسسا .

 ٖٚهؼا. ،ؿٚ ١ ا٭ب أٚ ؿٚج ا٭ّ أٚ ايعا١ً٥ باي ي 

(Ornithophobia ارتسسٛف َسسٔ ايىٝسسٛؽ عاَسس١     سسس )صاىسس١  ،أٚؽْٝثسسٛ فٛبٝسسا

 .ْ٘ َؾ  ما٥ل ٚطيٝعٞأٜكٍٛ ايعًُا٤  ،١اذتُاَ

(Aerophobia ارتسسٛف َسسٔ ابسس ٬  اشلسسٛا٤   ٜسسؾٚ سسس )ارتسسٛف َسسٔ أ، فٛبٝسسا ٚ

ْس٘  أانتسؾٜض بٗسؼا انتسؾ  َٗسٛٚل يغؽ س١      ٚ ،انتٝهؾٚباو ٚادتؾاثِٝ اييت وت اشلٛا٤

 اؽ غا٤ قٓا  طا وت ا٭َانٔ ايعا١َ ٚؽؿتا وت َٓـي٘.ٜكّٛ ب

(Automatonophobia ارتسسٛف َسسٔ ا٭مسسٝا٤ مسسي١ٗٝ  اٚ َٛسسا ْٛ سسس )فٛبٝسسا ٛ

 .ايينؾ َثٌ ايغ٢َ ٚاي ُاثٌٝ

(Atephobia ارتٛف َٔ ا٭َسانٔ ا٭ثؾٜس١ ٚاييٓاٜساو ايكغقتس١     س )أ ٞ فٛبٝا، 

 شل٪٤٫ انتيابؽت بٗؼا انتؾ . فـٜاؽ٠ ا٭ٖؾاَاو قغ  هٕٛ نابٛفّا

(Domatophobia ارتسسٛف َسسٔ اي ٛا سسغ عاصسسٌ اييٝسسٛو     سسس )عَٚسسا ٛ فٛبٝسسا

 ٚانتٓاؿٍ.

(Ideas and Concepts.ِٖٝارتٛف َٔ ا٭فهاؽ ٚانت ا ) 
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(Bathophobia أٟ ارتٛف َٔ ا٭عُام.   س )باثٛ فٛبٝا 

(Cainophobia ارتسسٛف َسسٔ اٟ مسس٤ٞ  غٜسسغ    سسس )يسسؼيو  ،نسسآٜٛ ٛ فٛبٝسسا

 .ٜ ًَٕٛ مؾا٤ ا٭مٝا٤ انتق ع١ًُ

(Macrophobia ارتسسٛف َسسٔ َه سسب ايىيٝسسب     سسس )حٝاْسساّ أٚ ،َانؾٚفٛبٝسسا 

 انت ا ؾ.

(Hagiophobia ارتسٛف َسٔ ا٭مسٝا٤ ايغٜٓٝس١      س )ا٭فهساؽ  أ ،ٖا ٝٛ فٛبٝسا ٚ

 أٚ ا٭َانٔ ايغ١ٜٝٓ. ،ايغ١ٜٝٓ

(Mnemophobia ارتٛف َٔ ايؼنؾٜاو. س )فٛبٝا َُٛٝٓ 

(!Anatidaephobia)   ٛو ا٭نثسسؾ غؾابسس١ ٚنَٛٝغٜسس١ حٝسس    ًُٓسسٖٚسسٛ ايٓسس

َس٘ اينسعٛؽ بسؼيو    ي٘ فهؾ٠ إٔ ٖٓاى بى١ أٚ أٚؿ٠  ؾاقي٘ طسٛاٍ ايٛقس ، ٬ٜٚؿ  ىاحٳ

 طٛاٍ ايٛق  ح ٢ أْ٘ غتاف إٔ غتؾج َٔ انتٓـٍ وت أحٝإ نثرل٠.

(Zoophobia     ٖٚسسٛ ؽٖسساب اذتٝٛاْسساو َثسسٌ ؽٖسساب ايعٓهيٝسساو، ؽٖسساب )

 . كصؾٙؾت ؽٖاب ايه٬ب أٚ ؽٖاب اي ٦ؾإ... ٚفاعٞ، ا٭

أٚ  ،ؽٖساب ايؾعسغ ٚايسدلم    ،ؽٖاب ايي١٦ٝ ايىيٝعٝس١: َثسٌ ؽٖساب انتؾ  عساو    

ٛ  ارتسسٛف َسسٔ اي  ف َسسٔ كسسغّ بايقسسٔ، ٚنسسؼيو َثسسٌ ؽٖسساب ا٭َسسانٔ انتغًكسس١ ٚارتسس

 .ايٌت٬ّ ٚ ا٫قذلاب َٔ اييخؾ

ؽٖساب انتسسؾ  ٚا٫ىسساباو: ٜٚ ُثسسٌ بسارتٛف َسسٔ اٱ سسؾا٤او ايىيٝسس١ َثسسٌ   

ا٫بسؾ ٚاذتكسٔ أٚ ايعًُٝساو. أٚ َسٔ ا٫ىساب١ ؿتسؾ  َعسؽت أٚ صسٛف ا٭ط ساٍ َسسٔ          

 ا٭ىٛاو ايياصي١... اخل.

(Anthropophobia أثؾٚبٛ س  )أٚ ؽؿتسا   ،ٖٛ ارتٛف َٔ ايٓال عاَس١ ٚفٛبٝا

 ارتٛف َٔ اييخي١ أٚ ايؾفك١.



  ثافث دظائم افشك: افسّدد

(Aphephobia ارتٛف هتا ًُٜق٘ ايٓال. س )أوت فٛبٝا 

(Soteriophobia ارتٛف َٔ اٱع ُاع ع٢ً اٯصؾٜٔ. س )فٛ رلٜٛ فٛبٝا 

(Cherophobia  ارتسٛف َسٔ ايقٸسعاع٠، ٖٚسٛ حكسّا غؾٜسب،       س )اينرلٚفٛبٝا

 ْ٘ قغ ٜ كغٖا عٔ قؾٜب!  ػا  ا٤ ٘  ٚيعً٘ غتاف َٓٗا

 ثايح رعا٥ِ ايؾو: ايرتّرر

 ٕ )ايذلعع( بغٚؽٙ ٜعغ َٔ أِٖ ععا٥ِ اينو ٚبٛاعث٘.  

ٖٓايسسو َ سسؾعاو ث٬ثسس١  نسسهٌ عؽافسس ٗا ٚفسسدل أغٛاؽٖسسا       ٕ  ٚ ٍٛسسٝخ٘: 

ٚايع٬ق١ بٝٓٗسا  حسغ٣ ا٭فسك ايعًُٝس١ اشلاَس١ ٫ن نساف ايهسثرل َسٔ أبعساع ًتساٖؾ٠           

، ٖٚسسؼٙ انت سسؾعاو ٖسسٞ: )اينسسو، ايؾٜسسب،    ًٛشلسسا أَٜسساّ ٚح اي نسسهٝو ٚأفسسيابٗا 

 ٚايذلعع(.

وت اٯٜاو ايهؾقتس١ ػنسؾ َ ؾع سٞ اينسو ٚايؾٜسب زت ُعس ؽت أحٝاْسّا        ٚقغ  هؾؽ 

 َٚٓ يً ؽت أحٝاّْا أصؾ٣، نُا ٚؽعو َ ؾع٠ ايذلعع وت ايكؾكٕ ايهؾِٜ أَّٜا.

ََٕع٢ٓ  ََٜتَضرَُّرٚ  ِِ ِٗ ِِٜب ِِ ِفٞ َص ُٗ  َف

ْى ِِف َريْتِِّْى َيََتَوذُوونَ  :ؾٜ ١ٚاي غبؾ وت اٯ١ٜ اينس  ُّ ٌٜتٗسؾ  اْيسّا َسٔ ايع٬قس١      َػ

ٕ َسٔ أٖسِ ععسا٥ِ اينسو ٖسٛ      أؿتا ٜ  ذ ايىؾٜل أَاّ ان ناف حكٝك١  بؽت ايؾٜب ٚايذلعع

 حت ٌُ َعٓٝؽت: ْٗاأٜكٛعْا  ؾت اي  ٌَ وت َع٢ٓ اٯ١ٜ اينؾٜ ١  ٭ٕػيو ايذلعع، ٚ

 ايشٖاب ٚاإلٜاب تفغريإ: ايرترر يف األَض، ٚايرترر يف

 ؾ فٝ٘.ٕ انتؾاع َٔ ايذلعع ٖٛ ايذلعع وت ا٭َؾ ٚاي خٝٸ  

 ٕ انتؾاع َٔ ايذلعع ٖٛ ايذلعع بايؼٖاب ٚاٱٜاب.  

 ٚايؾٜب ٖٛ انتيع  يٮَؾٜٔ كتٝعّا.
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عٓغَا نإ ٜس َؾ ايٓسال بادتٗساع،     ٕ ايٓا إٍٜٚٛخ٘ م ٕ ْـٍٚ اٯ١ٜ ف

  ٚ َسسا انتٓسسافكٕٛ فهسساْٛا  أٜقسس خٝيٕٛ يًٓسسغا٤ اٱشلسسٞ،  نسسإ انت٪َٓسسٕٛ ٜٓكسساعٕٚ فسسٛؽّا 

  عتسساٚيٕٛ اي ٗسسؾب َسسٔ ادتٗسساع بنسس ٢ ايىسسؾم ٚيسسؼيو نسساْٛا ٜسس  ٕٛ  ؾت ايسسٓا   

ذٍَُِك  :حقب   قرٕل يٰٜس١ ايهؾقتس١   (ٜق  ػْْٛ٘ وت ايكعٛع عٔ ادتٗاع)
ْ
با يَْصبَخأ ًَ إِنذ

َُْنَ  ٌَ ََل يُْؤِي ِي ٌ ؿتسؾ  ايعٝساٍ أٚ   عًٓس َ ؼؽعؽت ب عؼاؽ م ٢ قسغ ٜهسٕٛ َٓٗسا اي     اَّلذ

حقسب   ساي عًٌ ب قاع ستاىًِٝٗ ايـؽاع١ٝ يٛ فافؾٚا يًخٗاع أٚ غرل ػيو، فهساْٛا   

 .٭ ٌ ػيو : ٜذلععٕٚ ع٢ً ايٓا ساييعض نُخُل اييٝإ 

 أحغ أَؾٜٔ: فٗٛ عٕٚ(انتؾاع َٔ )ٜذلعٸَا أٚ

ػٕ ٕٛ وت ايىًسب نسٞ ٜس    ٕٚ عًٝ٘ ؽؿتا َسؾاؽّا ٚ هسؾاؽّا ًٜٚخٸس   ِْٗ ناْٛا قتؾٸ  س  أ

  .شلِ بؼيو

أٚ يعٌ انتؾاع بس)ٜذلععٕٚ( بًخاًت زتُٛعِٗ ٚ ٕ نإ نٌ َِٓٗ ٫ ٜسذلعع   س  ب

 ع٢ً ايٓا  ٫ َؾ٠ ٚاحغ٠، ٫ٚ ْق يعغ ٚ ٛع نً ا اذتاي ؽت.

ٚيكغ نإ َيعس   سؾععِٖ عًس٢ ايسٓا َقس  ػْؽت وت ايكعسٛع عسٔ ادتٗساع ٖسٛ          

 ٛ ْسٛا َس٪َٓؽت بسٌ نساْٛا     ؽٜيِٗ وت أَؾ ايؾفاي١ ٚف٤ٛ ًتِٓٗ ب قٛاٍ ايؾفسٍٛ  ػ مل ٜه

وت حايس١   َٓافكؽت ٜٴٌتٗؾٕٚ اٱف٬ّ ٜٚيىٕٓٛ ايه ؾ، فِٗ ٜذلععٕٚ ع٢ً ايسٓا  

ؽٜيِٗ فٝ٘، ٚايؾٜب ٖٛ ايٌتٹ١ٓ باينضً أٚ اين٤ٞ ٚف٤ٛ ايٌتٔ فٝ٘ ٚا ٗاَس٘، ٖٚسٛ   

ِْٗ  قًل ايٓ ك ٚاٍىؾابٗا، نُا فيل   يًٝ٘، ٚع٢ً ٖؼا ا٭صرل فُع٢ٓ اٯ١ٜ: 

 ؾابٗا َسسٔ ادتٗسساع نسساْٛا ٜسسذلععٕٚ عًسس٢ ايسسٓا    ْ قسسِٗ ٚاٍسسى أوت حايسس١ قًسسل  

 َق  ػْٝٓ٘ وت ايكعٛع عٔ ادتٗاع.

ٕ ٜهٕٛ انتؾاع َٔ )ٜسذلععٕٚ( ايسذلعع   أعت ٌُ ٖؼا نً٘ بٓا٤ ع٢ً اي  قرل ايثاْٞ، ٚ

ٖٚسٛ اي  قسرل ا٭ٍٚ ايسؼٟ ىسؾش بس٘ بعسض كصسؾ َسٔ انت قسؾٜٔ           سؾ فٝس٘   وت ا٭َؾ ٚاي خٝٸس 



  توضقح افػارق بغ افتػسرين

ايس١ ؽٜسيِٗ وت ايؾفساي١ ٚايؾفسٍٛ َذلععٜسٔ وت أَسؾ       ْٗسِ نساْٛا وت ح  أأٟ  سن  قرل ايياوت  

ْس٘ ٫ ٜٓىًسل    ب ادتٗاع ٚىخ١ ايكؾاؽ ٚف٬َ ٘  ػ ناْٛا ٜق٦ٕٝٛ ايٌتٔ بس٘ ٜٚ ُْٗٛس٘   

ْٚقس غ ؾ اهلل َسٔ    سوت أٚاَؾ ادتٗاع َٔ ٚحٞ  شلٞ بٌ َسٔ حسب ايؾٜافس١ ٚادتساٙ ٚا٭ْسا       

           فهسسسإ ؽٜسسسيِٗ وت ايؾفسسسٍٛ ٖسسسٛ َيعسسس   سسسؾععِٖ ٚمسسسهِٗ وت   سح سسس٢ ْكسسسٌ قسسسٛشلِ     

اذتهسسِ بادتٗسساع أٚ غسسرلٙ أٚ نسسإ قًسسل أْ قسسِٗ ٚاٍسسىؾابٗا وت أَسسؾ ادتٗسساع ٖسسٛ َيعسس     

  ؾععِٖ ٚمهِٗ.

ذٍَُِك ٚعٛعّا  ؾت 
ْ
ذٍَُِك ٕ ٜهٕٛ انتؾاع َٔ أْ٘ عت ٌُ إ: فيَْصَخأ

ْ
با يَْصبَخأ ًَ إِنذ

ََُْن ةِاَّلّلِ َواَْلَِْْم اْلِخرِ َواْرحَاةَْج َُوُْبُ  ٌَ ََل يُْؤِي ِي
ىْ اَّلذ ُّ  :ٖٛ( نساْٛا  انتٓافكِْٕٛٗ )أ

ٛ  )ٖٚسٛ عهسك انتعٓس٢ ايقسابل     ،(وت ايؼٖاب يًخٗاع)ٜق  ػْْٛ٘  ا٫فس ٦ؼإ وت   ٖٚس

ايكعٛع عٔ ادتٗاع( ٚػيو ٭ٕ انت٪َٓؽت نساْٛا  ػا ىسغؽ ا٭َسؾ اٱشلسٞ ٜٓيعثسٕٛ عٓس٘       

يًسسؼٖاب  فسسٛؽّا ٫ٚ ٜ يسساط٪ٕٚ أٚ ٜ ثسساقًٕٛ ٚمل ٜهْٛسسٛا ٜقسس  ػْٕٛ ايؾفسسٍٛ     

ْ٘ قغ أَؾِٖ بايؼٖاب يًخٗساع فس ٟ َعٓس٢ ي٬فس ٦ؼإ بعسغ ػيسو  فٗسٛ         يًخٗاع  ػ 

 ًٓٛا أٚ ٜيَٛٛا بعغ إٔ أَؾِٖ ب٘!ٕ ٜق  ػْْٛ٘ وت إٔ ٜيأٌْترل 

ِْٗ ؽغسِ ا٭َسؾ اٱشلسٞ بادتٗساع، ؽغسِ ػيسو ناْسا ٜسذلععٕٚ         إَا انتٓافكٕٛ فأ

ٜق  ػْْٛ٘ وت ادتٗاع عًٓ٘ ٜ ػٕ شلِ فٝ ضًيسٕٛ بسؼيو َسٔ شتساطؾٙ      ع٢ً ايٓا 

ِْٗ وت حاي١ ؽٜيِٗ وت أَؾ ايؾفسٍٛ ٚايؾفساي١   أٖٛاي٘، أٚ انتؾاع انتع٢ٓ اٯصؾ ٖٚٛ ٚأ

ناْٛا ٜذلععٕٚ وت أَؾ ادتٗاع يؼا ناْٛا ٜق  ػْٕٛ وت ايسؼٖاب يعًسِٗ عتيسًٕٛ عًس٢     

ٕٕ ٫ قتهِٓٗ ي٫ٛٙ اي ضً  عٔ ادتٗاع ٭ْ٘ أَؾ حهَٛٞ قاْْٛٞ أَٜسّا  ٍساف١  ؾت     ػ

 نْٛ٘ أَؾّا مؾعّٝا.

 ايتفغرئٜبني  ميفاصاتٛضٝح 

  ٝإ:ٚهتا ٍٜٛذ اي ؾم بؽت اي  قرلٜٔ انتثا٫ٕ اٯ
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ٖٚسٛ ايسذلعع وت ا٭َسؾ ٚايس خرل فٝس٘ ٚايسؼٟ َيعثس٘، نُسا          

فيل، نثرلّا َا ٜهٕٛ ايؾٜب ٚف٤ٛ ايٌتٔ بايىؾف اٯصؾ ٚا ٗاَ٘، فُثايس٘ ايٛاٍسذ   

ْسس٘ ٫ ٜسسذلعع وت انتقسساؽ إفٕ انتقسسافؾ يسسٛ عسسؾف ايقسسا٥ل ٚاطُسس٦ٔ  يٝسس٘ ٚمل ٜؾ ٳسسبٵ فٝسس٘  

اجملٗسسٍٛ ايسسؼٟ  ختسسؼٙ يًٛىسسٍٛ  ؾت انتكيسسغ، نُسسا يسسٛ صسسؾج عسسٔ اينسساؽ  ايؾ٥ٝقسسٞ  

ٛٸّٖا  ؾت اْٗا أقؾب وت اٱٜياٍ أٚ ا٭قٌ اؿعحاَّا.  ٚعصٌ وت طؾم فؾع١ٝ َٓ

ع٢ً ايعهك هتا يٛ اؽ اب انتقافؾ وت أَؾ ايقا٥ل ٚأفسا٤ ايٌتسٔ بس٘ ٚأ ُٗس٘ وت     

عاْٚسسّا َسسل عيسساب١ َسسٔ ايًيسسٌٛ أٚ كتاعسس١ َسسٔ    ْسس٘ قسسغ ٜهسسٕٛ َ   قسسؾاؽ٠ ْ قسس٘ ب 

نُا نإ عتغ  وت ايعؾام نثرلّا  ػ نإ ايعغٜغ َسٔ فسا٥كٞ اي هقسٞ أٚ     ساٱؽٖابٝؽت   

ْس٘  إٕ انتقافؾ يٛ اؽ اب وت أَؾٙ فإف سايياىاو ع٤٬ُ يٲؽٖابٝؽت أٚ َ عاقغٜٔ َعِٗ  

غٜسسغ أٚ ْسس٘ ٜسسذلعع وت ىسسخ١ ٖسسؼا انتقسساؽ ادت إ ػا ٚ سسغٙ ٜقسسًو طؾٜكسسّا غسسرل َ يٛفسس١ ف 

صىٛؽ سس٘ ٜٚسس خرل ٚؽؿتسسا قسساعٙ ؽٜيسس٘ ٚ سسؾععٙ  ؾت  ٜكسساف ايقسسا٥ل فسسٛؽّا ٚايٓسسـٍٚ َسسٔ    

ا٫ف قس٬ّ  ع٢ً عهك َا فسيل،  أٚ  ٕ اف ىا ، ايقٝاؽ٠ أٚ   ياؽٙ ع٢ً ايؾ ٛ  

ٚٳ ٳٌ  ػا مل ٜهٔ ي٘ صٝاؽ كصؾ.  ي٘ ع٢ً 

ٖٚٛ ايسذلعع بايسؼٖاب ٚاٱٜٗساب ٚايسؼٟ َيعثس٘، نُسا        

َسّا، نسسثرلّا َسا ٜهسٕٛ ايؾٜسسب، فُثايس٘ ايٛاٍسذ: انتعًسسِ أٚ قا٥سغ ادتسسٝه أٚ       فسيل أٜ 

ٕ اينعب  ػا اؽ اب وت أَؾ اذتانِ أٚ اؽ اب ايَيايت وت أَسؾ قا٥سغ ادتسٝه    إاذتانِ ف

ؼٕٚ قؾاؽا ٘ بقؾع١ بٌ ٜذلععٕٚ عًٝ٘ )ٚع٢ً غرلٙ هتٔ عت ٌُ   ثرلٙ وت فاِْٗ ٫ ٜٓٓ 

ػ ايكسسؾاؽ بنسسٔ اشلخسسّٛ َسسٔ ٖسسؼٙ ايٓكىسس١ عًُٝسس١ اختسساػ ايكسسؾاؽ( يغؽافسس١ أفسسياب اختسسا

بايؼاو أٚ وت ٖؼا اي ٛقٝ  فسٝذلععٕٚ عًٝس٘ ٚعًس٢ غسرلٙ ٫فس خ٤٬ ٚاقسل ا٭َسؾ أٚ        

ٕ أَسا  إيٝذلٜ  ٫ٚ ٜعخٌ ي هٕٛ شلسِ فقسخ١ َسٔ ايٛقس  أنثسؾ يٝه نس ٛا أعُاقس٘ ف       

 ٕ  ؾ  ل.أَا   ثي  عًٝ٘ اي ١ُٗ ٚ



َقاضِغِ  ْيِب َوضَِئْتُه َشـَابُِك افشَّ َد دِم افرَّ   حمتؿالت َوَمْن َتَردَّ

     ٚ ٘  أٚنؼيو اي ًُٝسؼ يسٛ اؽ ساب وت   ابس١ انتعًسِ،  نسإ حٝٓٗسا فساؽش     ْس٘ يعًس

ِْٗ ٜسذلععٕٚ عًٝس٘ َسؾ٠ أٚ أنثسؾ يٝقس خًٛا ٚاقسل اذتساٍ        إايؼٖٔ أٚ َن   ا٫ْ ياٙ ف

ْٗسِ ٜسذلععٕٚ ٜٚس خرلٕٚ وت   اب س٘ ايقسابك١ ٖٚسٌ       أانتع٢ٓ ايثاْٞ(، نُسا   ٖٛ )ٖٚؼا

 انتع٢ٓ ا٭ٍٚ(.ٖٛ ْٗا ناْ  ىخٝخ١ أٚ ٫ )ٖٚؼا  

َِٚط٦َِتضبتُالت  ِِٜب  ِٔ َتَضرََّر ِفٞ ايضَّ ََ َٝاِطنِيَٚ َٓاِبُو ايؾَّ  ُ٘ َع

ْس٘  إَٚٔ ٖسؼٙ ايييسرل٠ ايكؾكْٝس١ ْٓىًسل  ؾت نس٬ّ ا٭َسرل ىسًٛاو اهلل عًٝس٘ ف        

٘ٴ      ٌٜٓٗ َٔ ايكؾكٕ ايهسؾِٜ ٚعٓس٘ ٜيسغؽٙ،  ػ ٜكسٍٛ:      ٚٳطٹ٦ٳ ٵس ٔٵ  ٳسؾٳعٻعٳ فٹسٞ ايؾٻٜٵسبٹ  َٳس ٚٳ

اَس١  ٚايؼٟ عتًٌ بؼيو ٚ ٗسّا َسٔ ٚ سٛٙ اب ٓسا٤ اينسو عًس٢ عع       فٳٓٳابٹُو اينٻٝٳاطٹؽٔت

 ٖٞ ث٬ث١: ٚاحمل ٬ُو وت ن٬ّ ا٭َرل ايذلعع، 

ٕا ايؾٜب َٚٛاطٓس٘ أٟ أنثسؾ َسٔ     َٳٔ  ؾعع وت ايؾٜب أٟ  ؾعع  ؾت ٌَتا ا٭ٍٚ: 

ٕٸ ،ايذلعع عًٝٗا حؾف ادتؾ أصسؼ ؿتعٓس٢ ) ؾت( نُسا ٖسٛ أحسغ َعساْٞ )وت( ٌْتسرل         فه 

 َْْاِِِّى فْ
َ
ْى ِِف أ ُّ يِْدَي

َ
ِ   سس  (1)غس  حقسب   قسرل انت   سْٗسا    إف فََروُّواْ أ  ، عس   ؾت أفسٛاٖٗ

 .ف  ٌَ

 ْ٘ ٜع   ؾعع بايؼٖاب ٚاٱٜاب ٖٚٛ ع٢ً حاي١ ايؾٜب ٚوت أ ٛا٥٘. ايثاْٞ: 

 ْ٘ ٜع   ؾعع وت ا٭َؾ وت حاي١ ايؾٜب. ايثاي : 

ٚحتكٝل ٖؼٙ انتعاْٞ  ٍاف١  ؾت بعض انتعساْٞ ا٭صسؾ٣ ٚا٭ًتٗسؾ َٓٗسا، يعًس٘      

 ٜ  ٞ وت اييخ  ايكاعّ بإػٕ اهلل  عاؾت.

 اسبكا٥ل املفتاس١ٝ سٍٛ ايؾو ٚايضٜب َٔ

 ٕ َٔ أٖسِ اذتكسا٥ل ايهسدل٣ حسٍٛ )اينسو( ٚايسيت قسغ ٜغ سٌ عٓٗسا ا٭نثسؾ           

ٖٞ:  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .188ٌ 1ج :َغ  ايًيٝب (1)
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ٕ إٔ اينسسو ٚايسسذلعع قسسغ ٜهسسٕٛ عكًٝسسّا ٚقسسغ ٜهسسٕٛ ْ قسسّٝا أٚ قًيٝسسّا، ؿتعٓسس٢    

   ٕ َيسسغؽٙ ايكًسسب  اينسو  سساؽ٠ ٜهسسٕٛ َيعثس٘ ايعكسسٌ ٚاي هسسؾ أٚ انتسسط، ٚأصسؾ٣ ٜهسسٛ

 ْ٘  اؽ٠ ٜهٕٛ ٖؼا َٓن  ػاى ٚأصؾ٣ ٜهٕٛ ايعهك. ٚايعاط ١ ٚايٓ ك، ثِ 

ٕ ْق ؼنؾ َا ٜكاؽب ػيو هتا ػنؾٙ ايعًُا٤ أٚيهٞ ٜ َذ يٓا ػيو أنثؾ عًٝٓا 

نسثرلّا َسا  ٗسُٝٔ عًس٢ ايكس٠ٛ       (ايكس٠ٛ انت ُٖٛس١  )ٕ أوت عًِ انتٓىل ٚعًِ ايٓ ك َسٔ  

ٔ   انت عكًس١، ُٖٝٓس١ّ عًُٝس١     ٍٸ عًس٢    سٜٚعَسغٙ ايعًسِ      سايعكسٌ     ٕأ عًس٢ ايسؾغِ َس ٜسغ

ِٴ بس٘، فُسث٬ّ: نسثرل َسٔ ايٓسال        ٛاؽٴٙ ٚحتُهس ص٬ف َا  كٛع  يٝ٘ ايك٠ٛ انت ض١ًٝ أٚ  ٴي

غتسافٕٛ َسسٔ انتيٝس  يسس٬ّٝ وت غؾفس١ ٚاحسسغ٠ ٌَتًُسس١ َسل  ثُسسإ َٝس  ٖٚسسِ ؿت سسؾعِٖ      

ٞٸ َسسٔ ؿٚج أٚ قؾٜسسب أٚ   ٚيهسسِٓٗ ٫ غتسسافٕٛ َسسٔ انتيٝسس  يسس٬ّٝ َسسل مسسضً كصسسؾ حسس

ْسس٘ ٫  ٕ انتٝسس  ٫ ٜٴضسساف َٓسس٘  ػ إٕ َك َسس٢ ايكاعسسغ٠ ٖسسٛ ايعهسسك فسسأَسسل ىسسغٜل، 

ْس٘ ٖسٛ ايسؼٟ يعًٓس٘     إَا اذتسٞ ف أٜق ىٝل اي خؾى ٚاي خؾٜو ٚاٱٜؼا٤ ح ٢ قٝغ معؾ٠ 

 !فٝٗخِ ع٢ً اٱْقإ يٝضٓك٘ َث٬ّ ،ٜياب بًٛث١  ٕٓٛ أٚ بٓٛب١ عيي١ٝ فخ ٠

هٌ صىسؾّا يهسٔ   ٕ انتٝ  ٫ َٜؾ ٫ٚ ٜنس  ٕ ايعكٌ عتهِ بأٖٚٓا صتغ بٍٛٛش 

ايكًب أٚ ايعاط ١ أٚ ايك٠ٛ انت ١ُٖٛ حتهِ ع٢ً ايعهك َٔ ػيو فإػا نإ اٱْقسإ  

ّٳ انت ُٖٛس١ ٚفسٝىؾ عًس٢ ارتسٛف بسٌ مل ٜغعس٘ ٜ قسؾٸب  يٝس٘، عًس٢           ـٳ ٖٳ قٟٛ ايعكٌ 

ٕ صٛفس٘  إايَغ هتا يٛ ناْ  ايك٠ٛ انت ١ُٖٛ فٝ٘ ق١ٜٛ ٚقًي٘  ياْسّا ْٚ قس٘ ََسىؾب١ فس    

 يعكًٞ فذلاٙ قغ ٫ ٜٓاّ ح ٢ اييياش!ايٓ قٞ ُٜٗٝٔ ع٢ً حهُ٘ ا

ٕ اينسسو ايعكًسسٞ قسسغ ٫ ٜهسسٕٛ َٓنسس٪ٙ اي هسسؾ ٍٚسسع    أَٚسسٔ ػيسسو ْعسسؾف 

ايدلاٖؽت انت٪ٜغ٠ أٚ ق٠ٛ ايدلاٖؽت انتَاع٠ بٌ ٜهٕٛ َٓن٪ٙ اينو ايكًا أٚ ايٛفٛف١ 

اينٻسٗو   ػ ٜكٍٛ:  أٚ ادتػت ايٓ قٞ، ٚػيو احغ ٚ ٛٙ   قرلْا يه٬ّ اٱَاّ 
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ّٔ     عٳ٢ًَ َأؽٵبٳٔل ًَا ٚٳايٹافٵ ٹقٵس ٚٳاي ٻسؾٳعټعٹ   ٍٔ ٛٵ ٗٳس ٚٳاِي ُٳسأؽٟ  فًعسٌ انتكيسٛع َسٔ     مٴعٳبٺ عٳ٢ًَ اي ٻ

ٚ    (ايسذلعع )َٓٗا  بٺعٳاينو انتي  ع٢ً مٴ ْس٘ َسي  عًس٢ ايسذلعع     أٖسٛ اينسو ايعكًسٞ 

ٕ اينسو   بسايعهك َسٔ ػيسو أٟ     ٚاينو ايٓ قٞ، نُا قتهسٔ   قسرل ن٬َس٘    

قغ ٜهسٕٛ انتسؾاع َسٔ ايسذلعع، ايعكًسٞ، َٚسٔ        ، بٌايٓ قٞ َي  ع٢ً ايذلعع ايعكًٞ

اينسسو ايعكًسسٞ نسسؼيو، أٚ ٜسسؾاع َسسٔ نًُٝٗسسا ايٓ قسسٞ، ٚانتغسساٜؾ٠  هسسٕٛ بسساص ٬ف  

ٕ بعض أْٛا  اينو ٚايذلعع ايعكًٞ َي١ٝٓ ع٢ً أْٛا  أصؾ٣ َٔ اينسو  أانت عًل، ٚ

 .ف غبؾ ،أٚ ايذلعع ايعكًٞ، ٚنؼيو حاٍ ايٓ قٝؽت

 ملفهضٜٔٚا ضضٚص٠ ذبًٌٝ عٝهٛيٛد١ٝ ايفالعف١

ْٓا وت َٛا ٗس١ أٟ فًٝقسٛف أٚ َ هسؾ ٜىسؾش فًقس١ً َسٔ       أَٚٔ ػيو ْعؾف 

ٕ ضتًٌ مضيٝ ٘ َٔ ايٓاح١ٝ ايقٝهٛيٛ ١ٝ: ف ساؽ٠  أاي نهٝهاو ٚاينيٗاو، عًٝٓا 

       ٞ فٗسؼا اينسو يس٘ قُٝس١      ، هٕٛ  نسهٝها ٘ ْابعس١ َسٔ حبس  عكًسٞ ٍَٛسٛعٞ عًُس

ٚ ساؽ٠  هسٕٛ  نسهٝها ٘     سبغؽ ١ أٚ أصسؾ٣ قًس٬ّٝ أٚ نسثرلّا ٚيسٛ وت ادتًُس١        سَعؾف١ٝ  

اٍىؾاب فٝهٛيٛ ٞ أٚ َسٔ عكسغ٠   حاي١ ايذلعع ٚايٛفٛف١ ايٓ ق١ٝ َٚٔ ْابع١ َٔ 

ْ ق١ٝ أٚ َٔ حقغ مغٜغ أٚ حكغ أٚ غَب أٚ َؾٓنب ْكً صىرل، فٗٓا ٫  هٕٛ 

ي نهٝها ٘ أ١ٜ ق١ُٝ ع١ًُٝ ع٢ً اٱط٬م  ػ َا ق١ُٝ اينسهٛى ايسيت ٫  عسغٚ نْٛٗسا     

 غرل َق كؾ٠  قًك١ ََىؾب١ ينضي١ٝٺَؾك٠ 

ٕ ايهسثرل َسِٓٗ   أٚيعٌ ايؼٟ ٜ  يل حٝا٠ اي ٬ف ١ ٚانت هؾٜٔ اي نهٝهٝؽت ظتغ 

أٚ اييعض َِٓٗ ع٢ً ا٭قٌ  فتا ٜٴٖٓ ك ب نهٝها ٘ عٔ عٴَكغٺ ْ قس١ٝ نآَس١ فٝس٘ ٚعسٔ     

ب ْكً صىرل، ٫ٚ ٜهٕٛ َيغؽ  نهٝها ٘ اي  هرل ايعًُٞ اشلاع٨ ايعك٥٬ٞ َؾٓن

ٕ ْيخس   أ ظتسب َٚثٌ ٖؼا اي ًٝقٛف أٚ انت هسؾ   ;بٌ َيغؽٖا ا٫ٍىؾاب ايٓ قٞ

 ٕ ْ  ثؾ ب نهٝها ٘!إٔ ْؾث٢ ذتاي٘، بغٍ أي٘ عٔ َعاجل ْ قٞ ًٍٝل صيرل ٚ
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ٕ ٚفٛافسّا مسغٜغ ايٛفٛفس١ وت ايىٗساؽ٠ ٚايٓخافس١ أٚ  ياْسّا       أأ٫  ؾ٣ َسث٬ّ  

بسغأ ٜ ًقس  دتيٓس٘ اينسغٜغ أٚ ٜسدلٖٔ عًس٢ ٚ س٘        يسٛ  مغٜغ ارتٛف ح ٢ َٔ ًتًس٘،  

َؾٓنسب  ْٗسا ستسا٫ٚو ٜا٥قس١ ي دلٜسؾ      ٫ ْعرل با٫ّ يه٬َ٘ ٭ْٓا ْعًِ بْٓا إفٚفٛف ٘، 

 ٚ ييال ػيو نً٘ ثٛبّا عًُّٝا ناػبّا!وت ْ ق٘، ايٓكً ٚارتًٌ ٚادتػت ٚايٛفٛف١ 

 حمل١ عٔ أفهاص ٚسٝا٠ ْٝتؾ٘ ايفًٝغٛف ايؾٗري

ٚاٯٕ يٓ ٛقسس  عٓسسغ حملسساو َسسٔ حٝسسا٠ أحسسغ أٖسسِ ف٬فسس ١ ايغسسؾب انتعسسؾٚفؽت   

ٕ أ٬َٝسسس١ ٚاي نسسسهٝو ح سسس٢ وت اييسسسغٜٗٝاو يٓخسسسغ ايدلٖسسسإ عًسسس٢    بايعغَٝسسس١ ٚايٌت

َسٔ   سوت بعض ا٭فسؾاع    س فتا  ٓيل   سًتاٖؾّا   ساي نهٝهاو ايعك١ًٝ بٌ ٚايدلاٖؽت ايع١ًُٝ  

اٍسسىؾاب ْ قسسٞ َٚؾنسسب ْكسسً ٚعٴَكسسغٺ وت اذتٝسسا٠ قسسغ  هسسٕٛ قغقتسس١  سسغّا، ٖٚسسؼٙ     

اْ سس٘ ، ٚػيسسو وت ٍسسُٔ ثسس٬  ستىسساو: َه (1)(فؾٜسسغؽٜه ْٝ نسس٘)اينضيسس١ٝ ٖسسٞ 

ٚمضيسسٝ ٘، بعسسض كؽا٥سس٘ ٚأحهاَسس٘، اييٛاعسس  ايٓ قسس١ٝ ٚايعٛاَسسٌ ايقسسٝهٛيٛ ١ٝ   

ٚػيسو عًس٢ حقسب َسا اق يقسٓاٙ َسٔ زتُٛعس١ َسٔ انتكسا٫و           ايها١َٓ صًس  ػيسو:  

 ٚايغؽافاو اييت ن يٗا َ٪ؽصٕٛ ٚباحثٕٛ عٔ حٝا ٘ أٚ أفهاؽٙ.

 ؽدصٝت٘ َٚهاْت٘

ٌ ايؼٜٔ حٌتسٛا  )مضيٝ ٘(: فكغ نإ َٔ اي ٬ف ١ ايك٥٬ 

ٚنسإ يعًُس٘  س ثرل    ، بنعي١ٝ نيرل٠ ٚنإ َٔ بؽت ا٭نثؾ  سغا٫ّٚ ٚمسٝٛعّا بسؽت ايكسؾا٤    

 عُٝل ع٢ً اي ًق ١ ايغؾب١ٝ ٚ اؽٜط اي هؾ اذتغٜ .

٘ )ٜٚٴعغٸ  َسٔ أٖسِ ف٬فس ١ أٚؽٚبسا عًس٢ اٱطس٬م حٝس  غسؼو كؽا٩ٙ          (ْٝ نس

ٛ ٛعٜس١ َٚسا بعسغ    ٜٴعسغٸ َيسغؽ  شلساّ يًُسغاؽل اي    نُا  ايعغٜغ َٔ ايكٝاعاو اي هؾ١ٜ

ٚٸج ٭فهاؽ ؽأ٣ نثرلٕٚ  اذتغاث١ وت زتاٍ اي ًق ١ ٚا٭عب وت أغًب ا٭حٝإ. نُا ؽ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 (.1900أغقىك  25 س 1844أن ٛبؾ  15)   Friedrich Nietzsche،فؾٜغؽٜه فًًِٝٗٝ ْٝ ن٘ (1)



  بعض أؾؽاره وآرائـه

 أْٗا َل اي ٝاؽ اي٬عك٬ْٞ ٚايعغ١َٝ.

اف ضغَ  بعض كؽا٥٘ فُٝا بعغ َٔ قيٌ أٜغٜٛيٛ ٝٞ اي امس١ٝ، ٚ يٓٳٸس    ٚقغ 

 ايٓاؿ١ٜ أفهاؽٙ. 

نُسا قسغٸّ ْٝ نس٘     ٜعسغ أٍٚ َسٔ عؽل ا٭صس٬م عؽافس١  اؽغتٝس١ َ يس١ً.      نُا 

  يٛؽّا َُّٗا عٔ  نهٌ ايٛعٞ ٚايَُرل، ف٬َّ عٔ  مهاي١ٝ انتٛو. 

 ٘ـبعض أفهاصٙ ٚآصا٥

 بعض أفهاؽٙ ٚكؽا٥٘() 

ٜكٍٛ ْٝ ن٘ عٔ انتؾأ٠: )وت ن اب٘ )ٖهسؼا  هًسِ ؿؽاعمس (: "مل  يًسغ انتسؾأ٠      

ٖٹ ٠، ٚقغ  هسٕٛ عيس ٛؽّا، ٚ ػا ٖسٞ    ؾٸبعغ َا ٜ٪ًٖٗا يًٛفا٤ نيغٜك١، فُا ٖٞ  ٫ 

 .  (1)اؽ ك  أىيخ  بكؾ٠"!!

 نُا أؽعف: " ػا ػٖي   ؾت انتؾأ٠ ف٬  ٓكٳ ايقٛيت!".

 ٚنإ ٜؾ٣ إٔ انتؾأ٠ ًَه١ٝ ٜٓيغٞ َعاًَ ٗا نكٹىع١  يا ! 

 ٌ( ٚىب يعٓا ٘ عًٝٗا!نُا عيٸؾ عٔ انتؾأ٠ بس)فط ْيي ٘ ايىيٝع١ يًؾ 

ٖسؼا اي ًٝقسٛف ايسؼٟ ن سب عٓس٘       ؾأ٠!ٕ ٌْتؾ٠ ٖؼا اي ًٝقسٛف  ؾت انتس  فٗؼٙ  ػ

أحغِٖ َكا٫ّ حت  عٓٛإ )ارتايغٕٚ عنسؾ٠ أعٌتُٗسِ ْٝ نس٘(! وت زتًس١ )أي سا بٝ سا(       

 .2014في ُدل 

ٜٚكٍٛ ْٝ ن٘ وت ن اب٘ ) ؽاع٠ ايك٠ٛ( عٔ ايعغ١َٝ ٖٚٞ َؼٖي٘ اي ًقس ٞ "نسٌ   

يسٝك ٖٓساى    نٌ م٤ٞ ٜع سدل حكٝكس١، ٖسٛ ؿا٥س  بايَسؾٚؽ٠ ٭ْس٘ بيقساط١       ٚغ، َع َك
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .80ٌ :فًٝهك فاؽل  ؾكت١ ،ٖهؼا  هًِ ؿؽاعم  (1)



     افؼقؿة ادعرؾقة فؾشك

 .  (1)عامل حكٝكٞ"

فيايٓقسسي١ يسس٘،   ىًسسب ايعغَٝسس١  سسدل٩ٶ  اَسسّا َسسٔ ُنً سس١ ايكسسِٝ ٚانتعسساْٞ انتـٜ سس١     

ٜٚكسسٍٛ: "ايعغَٝسس١ ٖسسٞ... يٝقسس  فكسسىت ا٫ع كسساع بسس ٕ نسسٌ مسس٤ٞ ٜقسس خل انتسسٛو     

َٸؾ" نُسا  سا٤ وت ن ابس٘،         ٚاي ٓا٤، بٌ إٔ َٜل اٱْقإ ن  س٘ عًس٢ احملسؾا ، إٔ ٜسغ

ٚ  كاؽ٨ ايهؾِٜ   قسرل ايٓ قس١ٝ انت ىؾفس١    ر ؽاع٠ ايك٠ٛد ْٚذلى يً ايسيت  ٚ ؾت حسغ شتٝس  

  ك  صً  ٖؼا ايُٓىت َٔ اي  هرل.

ٜؾ٣ ْٝ ن٘ إٔ ايكس٠ٛ ايهاٜٚس١ يًٓـعس١ ايعغَٝس١ قٜٛس١  سغّا َٚىًكس١، ٚحتس          ٚ

فخيٗا ايياؽّ " ٓهؾ ايكِٝ ايعًٝا ػا ٗا، حٝ  إٔ    كؾ  ؾت اشلسغف، ٚنًُس١ نتساػا    

 .  (2)د(٫  ًك٢ أ١ٜ   اب١" ر ؽاع٠ ايك٠ٛ

ٖسسسٞ  Nihilismٚقسسسغ عسسسؾٸف بعسسسض انت هسسسؾٜٔ ايعغَٝسسس١ بكٛيسسس٘: )ايعغَٝسسس١ 

ٕٸ ناف١ ايكسِٝ ٚا٭صس٬م يسٝك شلسا أٟ أفسال أٚ قاعسغ٠ قتهسٔ ايؾ سٛ           ا٫ع كاع ب 

 يٝٗسسا أٚ ايكٝسسال عًسس٢ أفافسسٗا. ٖٚسسٞ غاييسسّا َسسا  سسؾ يىت باي نسسا٩ّ انت سسؾيت ٚاينسسو    

ٜس٪َٔ بس ٟ مس٤ٞ، ٚيسٝك     ايعُٝل حبكٝك١ ايٛ ٛع. ٚايعغَٞ اذتكٝكسٞ ٖسٛ ايسؼٟ ٫    

عٓغٙ أٟ ٚفا٤ ٭ٟ َؼٖب، ٖٚسٛ ٜ  كسؾ  ؾت اٱقتسإ ٚحسك ايغاٜس١ أنثسؾ َسٔ نْٛس٘         

قتٌٝ  ؾت اي ٗغِٜ ٚ فكايت ايكسِٝ ٚانت ساِٖٝ. ٚبُٝٓسا ٜسغعٞ بعسض اي ٬فس ١ نسِْٛٗ        

     ٖ ا  يسسٞ اي ًٝقسسٛف ا٭نتسساْٞ   عسسغَٝؽت،  ٫ إٔ ايعغَٝسس١ غاييسسّا َسسا  عسسٛع وت  سسؼٚؽ

َٸؾ وت ايٓٗاٜس١ نسٌ      ْٝ ن٘" ٚايؼٟ قاٍ  ه"فؾٜغؽٜ إٔ اي  ثرلاو اشلغٸاَس١ يًعغَٝس١ فس غ

انتع كسسغاو ا٭ص٬قٝسس١، ٚايغٜٓٝسس١، ٚانتٝ افٝـٜكٝسس١، ٚ ٪ىسسٌ يٮؿَسس١ ا٭عٌتسسِ ايسسيت    

 .  (3)ف ٛا ٘ اي هؾ ايينؾٟ وت اي اؽٜط(
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ّ.  20/11/2009اذتٛاؽ انت ُغٕ، يًها ب  بؾاِٖٝ  ؾنك، ( َٔ َٛقل 1)

 ّ.20/11/2009ُغٕ، يًها ب  بؾاِٖٝ  ؾنك، اذتٛاؽ انت َٔ َٛقل  (2)

 ّ.20/11/2009اذتٛاؽ انت ُغٕ، يًها ب  بؾاِٖٝ  ؾنك، َٔ َٛقل  (3)



  بعض أؾؽاره وآرائـه

 ػّا ٚحقسسب ؽأٟ ْٝ نسس٘ فسسإ َهسساؽّ ا٭صسس٬م، نخقسسٔ ارتًسسل ٚاي ٛاٍسسل   

ٚايغسسرل٠ ٚاينسسخاع١ ٚايهسسؾّ ٚحقسسٔ   ٚؽلتسس١ ا٭ٜ سساّ ٚاي كسسؾا٤ ٚاذتٓسسإ ٚايعىسس  

 ٓهؾ ػا ٗا بؼا ٗا ٚيٝك شلسا أٟ أفسال أٚ قاعسغ٠ قتهسٔ ايؾ سٛ       ايَٝاف١ نًٗا قٹٝٳِ 

ٕ ا٭َاْس١ ٫  عسغ   إٚنسؼيو فس    يٝٗا بٌ ٖٞ )ؿا٥ ١ بايَؾٚؽ٠( حقب  عسيرلٙ ايقسابل  

ف١ًَٝ ٫ٚ ارتٝا١ْ مؾّا ٚؽػ١ًٜ، ٚنؼيو ايؾم٠ٛ ٚايقؾق١ ٚا٫ص ٬ل ٚغرل ػيسو!  

 ؾت أٟ عامل ٜكٛعْا ْٝ ن٘!ٚاٌْتؾ  

 )ايعغ١َٝ وت اذتكٝك١، قتهٔ فُٗٗا بىؾم عغ٠ شت ً ١:  ٚ

ايعغ١َٝ ايقٝاف١ٝ، ٖٚٞ َؾ يى١ با٫ع كاع ب ٕ عَاؽ ناف١ ا٭ٚاَؾ ايقٝافس١ٝ   س

 .(1)ٚا٫  ُاع١ٝ ٚايغ١ٜٝٓ ٖٛ مؾيت ٫ؿّ ٭ٟ  ىٛؽ َق كيًٞ

قٝس١ انتىًكس١.   ايعغ١َٝ ا٭ص٬ق١ٝز ٖٚٞ  سؾفض  َهاْٝس١ ٚ سٛع ايكسِٝ ا٭ص٬     س

ٚوت انتكابٌ، ارترل ٚاينؾ ُٖا أَؾإ َيُٗإ ٍٚسيابٝإ، ٚايكسِٝ ايسيت حتانُٝٗسا َسا      

 ٖٞ  ٫ ْ اج ايَغٛيت ا٫  ُاع١ٝ ٚايعاط ١ٝ، ٚيٝك م٤ٞ كصؾ.

ايعغ١َٝ ايٛ ٛع١ٜ، ٖٞ اي هؾ٠ اييت  كسٍٛ إٔ اذتٝسا٠ يسٝك شلسا أٟ قُٝس١ أٚ       س

 .(2)اف عُا٫ّ يًه١ًُ ٖؼا ايّٝٛ(َع٢ٓ  ٖٛؾٟ، ٖٚؼا ٖٛ انت ّٗٛ ا٭عِ ٚا٭نثؾ 

ٕ اييسسغم ٚايٛفسسا٤ ٚا٭َاْسس١، حتسسانٞ ارتسسرل، ٚايهسسؼب ٚارتٝاْسس١ ٚايسسغ ٌ    

يٝقس    سحقسب انتغؽفس١ ايعغَٝس١      سٚايقؾق١ ٚا٫غ ياب حتانٞ اينؾ، فٗسؼٙ نًسٗا    

أَٛؽّا ٚاقع١ٝ وت حغ ػا ٗا بٌ ٖٞ ْ اج ايَغٛيت ا٫  ُاع١ٝ ٚا٭ص٬ق١ٝ! فس٬ قُٝس١   

ٚقغ فيًٓا وت ن اب )ْكغ اشلؾَٝٓٛطٝكٝا( ٚن اب )ْقسي١ٝ   سأبغّا  ٍَٛٛع١ٝ يٮص٬م 

 ايٓيٌٛ ٚانتعؾف١( ايه٬ّ حٍٛ ٖؼٙ اٯؽا٤.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ٕ قتٝٸـ ٜٚ يٌ بؽت ا٭ٚاَؾ ايقٝاف١ٝ أٚ ا٫  ُاعٝس١ أٚ ايغٜٓٝس١   أف٬حٍت اي عُِٝ وت ايه٬ّ، بغٕٚ  (1)

 اييخٝخ١ عٔ اي افغ٠ ٚايعاعي١ عٔ ايٌتانت١!!

 ّ.20/11/2009انت ُغٕ، يًها ب  بؾاِٖٝ  ؾنك، َٔ َٛقل اذتٛاؽ  (2)



     افؼقؿة ادعرؾقة فؾشك

ٖٚسسٛ َنسس ل  Nihilismوت ا٫ْهًٝـٜسس١/ Nihilisme)ايعغَٝسس١ وت اي ؾْقسس١ٝ/

 ٤. ( َٚعٓاٙ ٫ مNihilٞ) َٔ ايً ٍت اي٬ ٝ 

 ايعغ١َٝ ث٬ث١ اققاّ: فًق ١ٝ، ٚأص٬ق١ٝ، ٚفٝاف١ٝ.

( فٗسٞ َىًكس١ أٚ   Nihilisme Philosophiqueَسا ايعغَٝس١ اي ًقس ١ٝ )   أ سس 1

ٞ    ْكغ١ٜ. ا٭ ٤، ٚايثاْٝس١   ُٝسـ بإْهساؽ قسغؽ٠ ايعكسٌ       ٚؾت   ُٝـ بإْهساؽ ٚ سٛع نسٌ مس

 .(Scepticismeع٢ً ايٛىٍٛ اؾت اذتكٝك١. ٖٚٞ وت ن٬ اذتايؽت َؾاعف١ يًؾٜي١ٝ )

ٚ أؼٖب ٌْتسؾٟ  ( فٗسٞ َس  Nihilisme moralَسا ايعغَٝس١ ا٭ص٬قٝس١ )   أٚ س  2

ٚ عيس  عًس٢  ْهساؽ ايكسِٝ ا٭     ٌْتؾٜساّ  ػا ناْس  َسؼٖياّ  إْـع١ فهؾ١ٜ، ف بىساٍ   ص٬قٝس١ 

 .(1)ػا ناْ  ْـع١ فهؾ١ٜ، عي  ع٢ً صًٛ ايعكٌ َٔ  يٛؽ ٖؼٙ ايكِٝ( َؾا يٗا. ٚ

 

ْس٘  إَا عٔ اهلل  عاؾت ف٬حٍت َا ن ي٘ وت ن ابس٘ :)ٖهسؼا  هًسِ ؿؽاعمس ( ف    أٚ

ِ  يه اب بكي١ ؿؽاعم  " ْقسي١  ؾت اذتهسِٝ اٱ  )ٜيغأ ا " ايسؼٟ ْسـٍ َسٔ    ٜؾاْسٞ ايكسغٜ

ستؾاب٘ وت ادتيٌ بعسغ فسٓٛاو َسٔ اي  َسٌ يٝسغعٛ ايٓسال  ؾت اٱْقسإ ا٭عًس٢ ٖٚسٞ          

ايؾ١ٜ٩ انتق كي١ًٝ يٲْقإ انتٓخغؽ َٔ اٱْقإ اذتايٞ ٖٚسٞ ؽ٩ٜس١ أص٬قٝس١ ٚيٝقس      

ِ   قُا١ْٝ حٝ  اٱْقإ ا٭ع٢ً ٖسٛ  ْقسإ قسٟٛ ايس  ه      ْقسإ   ،رل ٚانتيسغأ ٚادتقس

 ستاؽب، ػنٞ، ٚا٭ِٖ مخا  ٚشتاطؾ. 

ًٜ كٞ ؿؽاعم  بعغٖا بعخٛؿ ٜيًٞ ٜٚغعٛ اهلل فٝق غؾب ٜٚكٍٛ: "أٜعكسٌ  

 .(2)إٔ ٖؼا ايؾ ٌ ايعخٛؿ مل ٜعًِ إٔ اهلل َاو ٚإٔ كتٝل اٱشل١ َا   !"(

ٚقيسسٌ إ ْٓ كسسٌ يًُخىسس١ ايثايثسس١ يٓه نسس  فسسؾ كؽا٤ٙ انت ىؾفسس١ اي نسسهٝه١ٝ       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .66ٌ 2ج :انتعخِ اي ًق ٞ (1)

 َٔ َٛقل ٜٚهٝيٝغٜا )فؾٜغؽٜه ْٝ ن٘(. (2)



  بعض أؾؽاره وآرائـه

ْس٘ ٫ ٜٴعًسِ َسغ٣ َٛثٛقٝس١ ْكًس٘      أيعغ١َٝ ٚايٌت١َٝ٬ ٖؼٙ، ْنرل  ماؽ٠ فسؾٜع١  ؾت  ٚا

ٚع٢ً فؾ  ىخ ٗا فٗٓا َٓاقن١ أفاف١ٝ ٖٚٞ: َساػا   ;ٖؼٙ اذتاعث١ عٔ ؿؽاعم 

ٕ اهلل َساو(   أٜكيغ ْٝ ن٘ )ٚؿؽاعم  أَّٜا  ػا نإ انتٓكسٍٛ عٓس٘ ىسخٝخّا( َسٔ )    

ٛاَٞ  ٖسٌ ٜكيسغ انتعٓس٢ اذتكٝكسٞ     ٌٖ ٜكيغ انتع٢ٓ اي ًق ٞ  أٚ انتع٢ٓ ايعؾوت ايعس 

أٚ اجملاؿٟ  ٚعًس٢ نسٌ اي كساعٜؾ فه٬َس٘ غسرل عًُسٞ ٫ٚ ٍَٛسٛعٞ بسٌ ٖسٛ زتسؾع           

  ػ ْكٍٛ: ;يعً٘ ٜق ٟٗٛ ٍعاف ايٓ ٛلبغٕٚ ََُٕٛ عًُٞ ٚمعاؽ 

أ٫ّٚ:  ػا نإ انتكيٛع ٖٛ انتع٢ٓ اي ًقس ٞ )هلل( فسانتع٢ٓ اي ًقس ٞ )هلل( ٖسٛ     

ٕ قتٛو ٚ ٫ يهإ هتهٔ ايٛ ٛع ٖسؼا  أكٌ )ٚا ب ايٛ ٛع( ٚٚا ب ايٛ ٛع ٫ ٜع

 يٛؽ هتهٔ ايٛ ٛع ٚزلٸاٙ  شلّا ٚكشل١ ثسِ حهسِ    أٚ ؿؽعام  ٕ ْٝ ن٘ صً ، أٟ 

مسعاؽ )َساو(   ْٚ٘ َاو! ٚاهلل ايؼٟ ٜع كغ ب٘ انتٛحسغ ٖسٛ ٚا سب ايٛ سٛع،      عًٝ٘ ب

 َ ٓاقض َل َ ّٗٛ اهلل ٚٚا ب ايٛ ٛع.

ٚ    ٕ اهلل ٚاٯشل١ اييت ثاّْٝا:  ػا نإ انتكيٛع  ْٓسا   ناْ  وت أػٖآْسا قسغ َا س  

ٛٸؽْا ٚمل ْعغ ْع كغ بٗا، فٗؼا َياعؽ٠ ست١َ  ػ ٫ ٜهٕٛ انتسٛو ايسؼٖ  نت ٗسّٛ      ى

ٕ ٜكسٍٛ  إٔ َسٔ ايقسض    أأٚ حكٝك١ٺ عي٬ّٝ َٚسؾك٠ عًس٢ انتسٛو ارتساؽ ٞ; أ٫  سؾ٣      

ٕ ٚ ٛع ا٭مع١ ايهٗؾَٚغٓاطٝق١ٝ قغ َا   وت  مضً َُٗا نإ عانتّا أٚ َ هؾّا ب

  ػٕ فٗٞ يٝق  َٛ ٛع٠ وت ارتاؽج! أػٖآْا

ٛٸٍ وت أضتسا٤    أثايثسّا: ْقس ي٘: عٓسغَا حهسِ ؿتسٛو اٱيس٘ أٚ اٯشلس١ فٗسٌ          ْس٘ اس

ايعامل ٚوت انتٌٓت١َٛ اينُق١ٝ ٚايهٛانب نـٖؾ٠ ٚعىساؽع ٚؿحسٌ ٚبًٛ سٕٛ ْٚي سٕٛ     

ٚوت صساؽج انتٌٓتَٛس١ اينُقس١ٝ وت أطسؾاف زتسسؾ٠ عؽب اي يٸاْس١ ثسِ صاؽ ٗسا، فنسساٖغ        

ٕ َسٔ ٫ عتسٝىت اسـ٤ بقسٝىت َسٔ ايعسامل       أْس٘ قسغ َساو!    أشل١ ثِ ماٖغ ٖٓاى  شلّا أٚ ك

 نٝ  ٜغعٞ عع٣ٛ عٌت١ُٝ نٗؼٙ بغٕٚ بؾٖإ!
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ٜعغ ْٝ ن٘ َسٔ أعُسغ٠ ايٓـعس١ اي ؾعٜس١ ا٭ٚؽٚبٝس١ حٝس  أعىس٢ أُٖٝس١ نسيرل٠          

ا٫ّ ٚعيساقؾ٠!  يً ؾع; ٚاع دل إٔ اجمل ُسل َٛ سٛع يٝضسغّ ٜٚٓس ج أفسؾاعّا هتٝسـٜٔ ٚأبىس       

 فاجمل ُل نً٘ ٚايٓال نًِٗ ٫ ق١ُٝ شلِ  ٫ يٝضغَٛا ا٭بىاٍ ٚايعياقؾ٠!  

ٚيهٓ٘ َٝٸـ بؽت اينعٛب ٚمل ٜعىٗسا ا٭حكٝس١ أٚ انتكسغؽ٠ ْ قسٗا حٝس  فَسٌ       

اينعب ا٭نتاْٞ عًس٢ نسٌ مسعٛب أٚؽٚبسا! ٚأحسىت اينسعٛب ا٭ٚؽٚبٝس١ بؾأٜس٘ ٖسٞ          

ٚا قسسسا  اذتؾٜسسساو اينضيسسس١ٝ   اٱْهًٝسسسـ حٝسسس  أثسسساؽو ايغقتٛقؾاطٝسسس١ اٱْهًٝـٜسسس١  

 .!ٚا٫ْ  اش ا٭ص٬قٞ اسل٦ـاؿٙ، ٚاع دلٖا ع٥٫ٌ اف كاؽ يًيىٛي١(

 

)ٚإٔ ايُٓىت ا٭ص٬قٞ اييا٥ب ٖٛ ايُٓىت اٱغؾٜكٞ ٚايؼٟ نإ قتخغ ايك٠ٛ 

 ٚاي ٔ ٜٚق ض  بايؾق١ ٚايٓع١َٛ ٚطٝي١ ايكًب(.

١ًٝ ذتسسؾب  غٜسسغ٠، ٚحتسسبٸ ٕ حتسسبٸ ايقاسسًِ نٛفسسأ)ٜكسسٍٛ ؿؽاعمسس : "ظتسسب 

ايقاًِ ايكيرل أنثؾ َٔ ايىٌٜٛ... يكسغ ىسٓع  اذتسؾب ٚاينسخاع١ عٌتسا٥ِ ا٭َسٛؽ       

 .(1)أنثؾ هٖتا ىٓع ٘ ستيٻ١ ايكؾٜب"(

ُٻا ناْس  غاٜ س٘ اي سٛؿ فإْٻس٘          ٚ)ع٢ً ػيو ٜهٕٛ مسعاؽٙ "اذتٝسا٠ ارتىسؾ٠". ٚيسس

ٌٻ مسس ك١ عًسس٢ انتقسسانؽت، ٚنٖتسسا نسسإ ًٜضاسسً اٱْقسسا١ْٝ     وت مضيسس٘ فإْسس٘ ٜسسؾفض نسس

ٜقسسٛعٖا ٖٚسسٛ َىُسس٦ٔ ايَسسُرل، ٚظتسسغ وت اي سسٛؿ غيى سس٘ ايعٌتُسس٢. ٚأصسسرلّا، ٜثيسس    

َيرلٙ  ؾت ا٭بغ، بكيٛيس٘ إٔ ٜعسٛع فٝخٝسا حٝسا٠ اييىٛيس١ ٖسؼٙ  ؾت غسرل ْٗاٜس١، ٚفكسّا          

   .(2)((Recurrence Eternalيٌٓتؾ١ٜ "ايعٛع ا٭بغٟ" )
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  اخلؾػقة افسقؽوفوجقة ادلشاوية ٕؾؽار كقتشه ادتطرؾــة

 

 ١ــفاشبًف١ٝ ايغٝهٛيٛد١ٝ املأعا١ٜٚ ألفهاص ْٝتؾ٘ املتطض

 )اشبًف١ٝ ايٓفغ١ٝ آلصا٥٘ املأعا١ٜٚ(احملط١ ايجايج١: 

ٚعٓغَا ْسغؽل حٝسا٠ ْٝ نس٘ ْه نس  ايقسيب ا٭عٌتسِ ٚؽا٤  ىؾفس٘ ايغؾٜسب         

ايهسأَ ٚؽا٤   ٍغ انتسؾأ٠ ٍٚسغ اٱيس٘ بنسهٌ َىًسل ٍٚسغ ايكسِٝ ا٭ص٬قٝس١ ٚايقسؾٻ         

انت فاٟٚ ٖسٛ ايسؼٟ اْس ج     سٕ صىت فرلٙ ايعاط ٞ   أْٚؾ٣ بٍٛٛش  ،فًق  ٘ ايعغ١َٝ

ْ٘ نسإ ٜعساْٞ َسٔ اٍسىؾاباو     أٚ ;صىت فرلٙ اي هؾٟ اي نهٝهٞ ايٌت٬َٞ ايعغَٞ

ْ ق١ٝ عُٝك١ َ خؼؽ٠، َٚٔ نيس  مسغٜغ َٚؾنسب ْكسً عُٝسل، َٚسٔ ىسغَاو        

ٚنسسٌ ػيسسو ٖسسٛ ايسسؼٟ قسساعٙ  ؾت ايٝسس ل ٚا٫حيسسايت ٚايؾ٩ٜسس١    ;عاط ٝسس١ قافسس١ٝ  سسغّا

 :فًٓكؾأ بعض َا  ؾ٣ ي٘ طٛاٍ حٝا ٘ ;اي نا١َٝ٩ ٚايٌت١َٝ٬ يهٌ م٤ٞ

ٚقسسل وت اذتسسب عسسغ٠ َسسؾاو يهٓسس٘ فنسسٌ بقسسيب عٝٓٝسس٘ اذتسساع ؽت ٌْٚتؾا سس٘   س   1

 انتضٝ ١ بؾأٟ اي  ٝاو! يؼا ا قُ  حٝا ٘ بايهآب١ ح ٢ ْٗاٜ ٗا.

أحسسبٸ ف سساٙ بؾٚفسس١ٝ ٚفاؽق سس٘ ٖٚسسٞ  ًُٝؼ سس٘ يٛفسسايَٛٝ٘ بعسسغ ؽفَسسٗا يسس٘  س   2

ٚؿٚا ٗا ب ناؽيـ اْغؽٜال. ٚقيٸسٌ ا٭ؽ  َسٔ حتس  قسغَٝٗا يهسٞ  كيسٌ بس٘ يهٓٗسا         

  ٘; فاف ٗاّ بٗا ٚقاع ٘  ؾت ادتٕٓٛ. ؽفَ

ناْ  ع٬ق١ ْٝ ن٘ ب ص ٘ ق١ٜٛ ٚنإ عتيٗا حيّا نيرلّا يؼا   مل نثرلّا عٓغَا  س  3

  ـٚ   بؾ ٌ ٫ حتي٘ ٚفافؾو ي كِٝ وت َق عُؾ٠ امذلان١ٝ وت ا٭ٚؽٚغٛاٟ.

عكًٝسّا ٚناْس  حٝا س٘ حٝسا٠      ّنسإ  قسغّٜا أ  أىاحب ْٝ ن٘ ادتٗسغ فسٛا٤    س  4

 َيسساؽع١ ا٭مل ٚاييسسغا  ٚك٫ّ ايسؾأل ٚا٫فسس  ؾاغ ْ ٝخسس١  ؾت َسسؾ   افس ثٓا١ٝ٥ وت 

 ايق ًك ايؼٟ اي كى٘ َٔ بٝ  ععاؽ٠ وت نٛيٕٛ.

مل ٚاييسغا   َٚٔ ايٛاٍسذ اي س ثرلاو ايؾٖٝيس١ نتثسٌ ٖسؼا انتسؾ  ارتىسرل ٚا٭       

ايغا٥ِ ٚا٫ف  ؾاغ انتق ُؾ، ع٢ً طؾٜكس١   هسرل اٱْقسإ ٚحتٛيس٘  ؾت فساصىت عًس٢       
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َٴخيٳىت َٔ   نٌ م٤ٞ َٚ نا٥ٴِ َٔ نٌ م٤ٞ.نٌ م٤ٞ 

اْٗاؽ ٖٚا ِ حياّْا ٚأثاؽ  سغ٫ّ وت مسٛاؽ   سٛؽٜٔ عساع      1889وت عاّ  س  5

  ؾت َغؽف ٘ ايغاص١ًٝ ٚؽقً عاؽّٜا!  

ْس٘ فهسؾ وت ق سٌ ايكٝيسؾ ٚنسإ ٌٜتسٔ ْ قس٘ ٜقسٛ  ْٚسابًٕٝٛ ٚبسٛػا           أنُسا   س  6

٘ ػيسو   ٚا٫فهٓغؽ انتكغْٚٞ ٚفٝه ٛؽ ًَو  ٜىايٝا، َٚا بايو ؿتٔ ٜع كغ عٔ ْ قس 

 ٌٖٚ اغ ٭فهاؽٙ اي ًق ١ٝ ايعغ١َٝ ايٌت١َٝ٬ ح٦ٓٝؼٺ ق١ُٝ   

ْٚ ٝخ١ يؼيو نً٘ ُأصؼ َهي٬ّ وت قىاؽ ْٚٴكٌ  ؾت أنتاْٝسا حٝس  ُأٚع  وت ًَخس     

 ف١ٓ. 56ف١ٓ وت عُؾ  11يهٔ أَ٘ ٚأص ٘ أصؾ  اٙ ٚاع ٓٝ ا ب٘ ح ٢  ٛوت بعغ 

َ٘ أؽًَس١ نُسا    ٍاف١  ؾت ػيو نً٘ نإ ٜعاْٞ َٔ ٍع  ايييؾ ٚناْ  أ س  7

ْ٘ ٚقل عٔ ى٠ٛٗ حياْ٘ هتا عفسل بكا٥سغ فؾق س٘ إٔ ٜع ٝس٘ َسٔ ارتغَس١ بعسغ  ىساب ٘         أ

ٚيهٔ ْٝ ن٘ ًتٌ طٍٛ عُؾٙ َ  ثؾّا باذتٝسا٠ ايعقسهؾ١ٜ ٚا٭صس٬م اٱفسياؽط١ٝ ايسيت      

 عؾفٗا وت ادتٝه.

 ذبًٌٝ بعض ايفالعف١ ٚاملفهضٜٔ يٓفغ١ٝ ْٝتؾ٘

 هٛيٛ ١ٝ ْٝ ن٘:ٚيٓكؾأ بعض نًُاو ايعًُا٤ ٚايياحثؽت عٔ فٝ

ٚنإ ٜعٛع  ؾت ْٝ ن٘  س  )نإ ْٝ ن٘ ٜغاؽ َٔ انتقٝذ، ٜغاؽ  ؾت حغ ادتٕٓٛ س  8

  ٘ ٚيهسٔ بسغ٫ّ   س   ٚحغٙ إٔ ٜعٝغ ان ناف َقٝذ حكٝكٞ ٚإٔ ٜيعث٘ َٔ  غٜغ َسٔ ن ٓس

َٔ إٔ َٜٟٓٛ ْٝ ن٘ حت  يٛا٤ َٔ ٜ  ٛم  عًُٝ٘ ع٢ً  عًُٝس٘ اع كسغ ب ْس٘ ٜهسدل  ػا     

 .  (1)(أْغؽٜ٘  ٝغ س َا  ابٗ٘

ٚ)ٖؼا ٖٛ ْٝ ن٘ ٚ ْقساْ٘ ا٭عًس٢، ايسؼٟ ٖسٛ قس٠ٛ َ هسدل٠ ٜقسٛقٗا ٖسؼٜاْٗا         

انت عخؾف  ؾت ايكٍٛ بعيٛع١ٜ ادتٓك ايينؾٟ ٖٚٛاْ٘. يياحل َسٔ  ييساحل اٱْقسإ    
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  ادحّصؾة

أْغؽٜس٘   سس  ا٭ع٢ً، ايؼٟ ٖٛ... زتٕٓٛ با٥ك ٜيسؾظ ٜٚقس ٌٗ بسؽت أٜسغٟ انتُؾٍسؽت     

   .(1)فٛاؽٜك(

ؾٍس٘، يهٓس٘ نسإ َسغؽنّا ـتاَسّا نتسا       ٚ)أؽ ذ ايٌتٔ إٔ ْٝ ن٘ مل ٜعؾف ى ١ َ

فُٔ صاى١ ٖؼا انتسؾ  إٔ ٜقس خغ  رس٬ّ  ٓسغاش فٝس٘ أَسٛاج َسٔ         ;ٖٛ َغٜٔ ي٘ ب٘

ٚقيسٌ إٔ ٜغسؾم ٍسخٝ ٘ وت ايًٝسٌ      ;ايقعاع٠ ٚايكغؽ٠ ٚ ٓ نٞ فٝ٘ قس٣ٛ اذتٝسا٠ ػا ٝساّ   

ايعكًٞ ٜٚك ً٘ قتخَ٘ ااؽب ١ُٖٝٚ َٔ ايكسغؽ٠ ٚايٝقسؾ ٚايسٛحٞ ٚاٱمسؾام!!...     

  .(2) َٛال َإ( س اع ياؽ ْ ق٘ أعا٠ اٱي٘ ٚٚعا٤ ايٓع١ُ بٌ  شلّا َ خقغّا ٜٚك اعٙ  ؾت

ٕٸ يس٘ وت ا٭مسٝا٤     ٚ)َٔ انتُهٔ إٔ صتغ يغ٣ ْٝ ن٘ بيغع نٌ حهِ ْكَٝ٘. فًهس 

طؾّا ؽأٜؽت. ٚقغ أَهٔ نتعٌتِ ا٭طؾاف إٔ خت ي٧ صً  فًى ٘: انتًخسغٕٚ ٚانت٪َٓسٕٛ،   

ٕٛ، ا٫مسسسذلانٕٝٛ ٚاي ؾعٜسسسٕٛ، ايعًُسسسا٤ انتٓٗخٝسسسٕٛ ٚاذتسسسانتٕٛ،  احملسسسافٌتٕٛ ٚايثٛؽٜسسس

 .(3)ناؽٍ ٜافدلؿ( س ايقٝافٕٝٛ ٚاي٬فٝافٕٝٛ، أحؾاؽ اي هؾ ٚانت عييٕٛ

)بعغٖا أىٝب بعغٻ٠ أَؾا  أٖٚٓ ٘ فٓؽت عغٜغ٠، هٖتسا اٍسىؾٙ  ؾت ا٫ْكىسا     

ؾ  . ٚبعغ عنؾ فٓؽت، اْ ٢ٗ بس٘ انتس  1879عٔ اي غؽٜك، فاع ـٍ َٓيي٘ وت عاّ 

ٌٸ عًس٢ ٖسؼٙ اذتساٍ عنسؾ فسٓؽت، ح س٢  سٛف ٞ عساّ           ٞٸ ٚادتٕٓٛ. فٌتس  ؾت اينٻًٌ ايُهًٖ

ٞٸ وت َؾٍ٘ ا٭صرل، نإ  عَاْ٘ عًس٢  1900 ٕٻ ايقيب ايؾٻ٥ٝق ّ. ٚقغ قاي  أص ٘:  

 .(4)ايهًٛؽاٍ ايؼٟ اف عًُ٘ بهثؾ٠ اف خ٬بّا يًّٓٛ(

 احملّص١ً

َسسسٔ انتآفسسسٞ   ػّا ضتسسسٔ أَسسساّ مضيسسس١ٝ َ فسسسا١ٜٚ ناْسسس  حٝا ٗسسسا فًقسسس١ً
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

(1)
 

 .679ٌ  ،َاع٠:ْٝ ن٘،  ٛؽج طؾابٝنٞ، َعخِ اي ٬ف ١

 .680 س 679ٌ  ،َاع٠:ْٝ ن٘،  ٛؽج طؾابٝنٞ، َعخِ اي ٬ف ١ (2)

 .680 س 679ٌ  ،َاع٠:ْٝ ن٘،  ٛؽج طؾابٝنٞ، َعخِ اي ٬ف ١ (3)

 .616ٌ :انتٛفٛع١ انتٝقؾ٠ وت اي هؾ اي ًق ٞ ٚا٫  ُاعٞ (4)



     افؼقؿة ادعرؾقة فؾشك

ٚايقكىاو ٚايـ٫و ٚناْ  ٖؼٙ اينضيس١ٝ  عساْٞ َسٔ َسؾ  ايقس ًك ٚك٫ّ      

ايسؾأل ايغا٥ُس١ ٚا٫فسس  ؾاغ ٚنسإ َىعْٛسسّا وت نؾاَ س٘ ب مسسغ اذتسا٫و ٚاييسسٛؽ      

ْ٘ قيٸٌ ا٭ؽ  بسؽت قسغَٝٗا نُسا ؽفَس ٘ نافس١ َسٔ       أعٓغَا ؽفَ ٘  ًُٝؼ ٘ ؽغِ 

ٚ     ; كغّ يًـٚاج َٓٗٔ مسغٜغ نُسا فساق٘    ٚنإ ٜعاْٞ َسٔ َؾٓنسب ْكسً عٓٝس  

ٕ ٌٜتسسٔ ْ قسس٘ ٜقسٛ  انتقسسٝذ  سساؽ٠ ٚبسسٛػا َسسؾ٠  أاٍسىؾاب مضيسسٝ ٘ اينسسغٜغ  ؾت  

 .ْٚابًٕٝٛ أٚ ا٫فهٓغؽ أٚ فٝه ٛؽ  اؽاو أصؾ٣

ٕ نافس١ أحهاَس٘ ٍسغ انتسؾأ٠ ٍٚسغ اٱيس٘ ٍٚسغ        أَٚٔ ايٛاٍذ بعغ نٌ ػيو 

أٚ عًس٢   ;ايكِٝ ا٭ص٬ق١ٝ ٚغرل ػيو، ٫ ـت ًسو أٜس١ قُٝس١ َعؾفٝس١ عًس٢ اٱطس٬م      

ٌ ا٭ فسإ  ًسو ايعٛاَسٌ انت فسا١ٜٚ وت حٝا س٘  يسًذ        س  َٚسٔ ٌَٓتساؽ عًسِ ايسٓ ك     س  قس

  قرلّا َعك٫ّٛ يقيب اي ىؾف وت كؽا٥٘ ٚي نهٝه٘ وت نٌ ايكسِٝ بسٌ ثٛؽ س٘ اينسغٜغ٠     

اينٻسٗو عٳًَس٢   : ٍغٖا، ٚػيو ٖٛ بايَيىت َا بغأْا ب٘   قرلْا يهس٬ّ اٱَساّ   

ٗٳ ٚٳاِي ُٳأؽٟ  ّٔ:َأؽٵبٳٔل مٴعٳبٺ عٳ٢ًَ اي ٻ ًَا ٚٳايٹافٵ ٹقٵ ٚٳاي ٻؾٳعټعٹ   ٍٔ  ٛٵ

٘ٴ ًُ ٝٵ ِٵ ٜٴيٵيٹذٵ َي ُٹؾٳا٤ٳ عٳٜٵغٳّْا َي ٌٳ اِي ٔٵ  ٳعٳ ُٳ  ،َف

٘ٹ ًٳ عٳ٢ًَ عٳكٹيٳٝٵ ٘ٹ ْٳَه ٔٳ ٜٳغٳٜٵ َٳا بٳٝٵ ٘ٴ  ٖٳاَي ٔٵ  َٳ    ،ٚٳ

٘ٴ فٳٓٳابٹُو اينٻٝٳاطٹؽٔت ٚٳطٹ٦ٳ ٵ ٔٵ  ٳؾٳعٻعٳ فٹٞ ايؾٻٜٵبٹ  َٳ    ،ٚٳ

ًََه١ٹ ٗٳ ِٳ يٹ ًَ ٔٔ افٵ ٳقٵ َٳ ُٳا ٚٳ ٔٗ ًََو فٹٝ ٖٳ ٚٳاِيآصٹؾٳ٠ٹ   .ايغټْٵٝٳا 

 يالق٣ٛ ٚايتكُص يؾدصٝت٘ صابع رعا٥ِ ايؾو: االعتغالّ

ا َؼتَْن قاٍ اهلل ايعٌتِٝ وت ن اب٘ ايهسؾِٜ:   ًْ ََا َمرُْج ْاْ يَا َصاهُِح ََْد ُلََج ػَِ ُ ََال
ََا هَِِف  ْػُتَد َيا َيْػُتُد آةَاُؤٍَا ِإَونذ ن نذ

َ
اٍَا أ َّ َتَْ

َ
َذا أ ا حَْدُغٍَْا إََِلُِْ ُمرِيٍب  َِ ًذ  .(1)َشّكٍ ّمِ

ا زِْْلُبْى ٚقاٍ اهلل  ٌ ازلس٘:   ًَ ََاِت َػ ِ ُْشُف ِيٌ َؼتُْن ةِاْْلَّي َقْد َجاءُؽْى يُ
َوهَ
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ا َجاءُؽى ةُِِ  ًذ  .(1)ِِف َشّكٍ ّمِ

ٍٔ        :ٚقاٍ اٱَاّ عًٞ  ٛٵ ٗٳس ٚٳاِي ُٳسأؽٟ  اينٻٗو عٳًَس٢ َأؽٵبٳسٔل مٴسعٳبٺ عٳًَس٢ اي ٻ

ُٳاٚٳا ٔٗ ًََو فٹٝ ٖٳ ٚٳاِيآصٹؾٳ٠ٹ  ًََه١ٹ ايغټْٵٝٳا  ٗٳ ِٳ يٹ ًَ ٔٔ افٵ ٳقٵ َٳ ٚٳ  ...ّٔ ًَا ٚٳايٹافٵ ٹقٵ  .ي ٻؾٳعټعٹ 

ْ ٛقسس  وت اييسسغ٤ يً سسـٚع َسسٔ بعسسض ايييسسا٥ؾ ايكؾكْٝسس١ عًسس٢ ٍسس٤ٛ اٯٜسس ؽت    ٚ

ِٳ    ػ ٜكسٍٛ:   ايهؾقت ؽت ٚيٓه ن  َٔ بعسغٴ َغسـ٣ نس٬ّ اٱَساّ      ًَ ٔٔ افٵ ٳقٵس َٳس ٚٳ

ًََهسس١ٹ ايسسغټ ٗٳ ُٳسسايٹ ٔٗ ًَسسَو فٹٝ ٖٳ ٚٳاِيسسآصٹؾٳ٠ٹ  ٕ   باع يسساؽٙ اَ سسغاعّا ي ًسسو ايييسسا٥ؾ فٓكسسٍٛ:  ْٵٝٳا 

 ٌَتاٖؾ َٓٛع١ َٔ ع٬ق١ ا٭ْا با٭ْا اٯصؾ:نًٗا  عغٸ احملانا٠ ٚاي كًٝغ ٚاي كًُ 

 احملانا٠

ٕ عتسسسانٞ اٱْقسسسإ ب عًسس٘ أٚ ب هسسسؾٙ أٚ َٛاق سسس٘ أفعسسساٍ  أفسسس)احملانا٠(  عسسس   

ق ِٗ ٚقغ  هٕٛ  ًسو احملانسا٠ عسٔ ا  ٗساع ٚ قتسإ ٫ٚ      اٯصؾٜٔ أٚ أفهاؽِٖ أٚ َٛا

  هٕٛ َق ٓغ٠  ؾت زتؾع ىغٚؽٖا َٔ ا٭ْا اٯصؾ بٌ  هٕٛ ٚؽا٤ٖا أعي ٗا ٚبؾاٖٝٓٗسا 

، ْعسِ قسغ  هسٕٛ احملانسا٠ َٓغؽ س١ وت اي كًٝسغ وت       ٚبؼيو خت ً  عٔ اي كًٝسغ احملسض  

 َؾحًسس١ ؾٖا بعَسسِٗ باي كًٝسسغ، ٚقسسغ  ٓ كسسٌ احملانسسا٠  ؾت  بعسسض اذتسسا٫و ٚيسسؼا فقٸسس  

، (اقٝغ عتانٞ حسغثّا بٗسغف حتكٝسل ايس ىٗرل    )ْٗا  )اي خقٝغ( ٚقغ عؾٸفٗا اييعض ب

ـتاثسسٌ بٓٝسس١ ايعُسسٌ ايينسسؾٟ َسسل ايعًُٝسساو ايىيٝعٝسس١   )ٚفقسسؾٖا ايسسيعض اٯصسسؾ بسسس:  

ٔٸ    )َسا وت حكسٌ اي سٔ فكسغ قٝسٌ:      أ، ٚ(ايع١َٜٛ َٔ حٝ  ايغا٥ٝس١   ٕ احملانسا٠ ٖسٞ فس

 .(ؽ ١ ايثا١ْٝعتانٞ ايىيٝع١ َٛ غّا  كًٝغّا َٔ ايغ

 ْٗا ب كتعٗا   قرل بانتيغام أٚ فكٌ   قرل با٭صً.إٚع٢ً أٟ ف

ْٗا يٝق  َٔ )ا٫ف ق٬ّ( ايٛاؽع وت نس٬ّ  إٚاحملانا٠  ػا ناْ  عٔ ا  ٗاع ف

 .اٱَاّ 
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 ايتكًٝز

َا )اي كًٝغ( فٗٛ ا٫ف ٓاع  ؾت ايغرل وت ايعُسٌ أٚ ايعُسٌ عسٔ افس ٓاع  يٝس٘ أٚ      أ

ًسس٢ ا٭قسسٛاٍ وت حكٝك سس٘، فٗسسٛ ٜقسس ٓغ  ؾت ايغسسرل ٜٚسسؼعٔ     ا٫ي سسـاّ بكسسٍٛ ايغسسرل، ع 

 باي هؾ٠ أٚ ايؾأٟ أٚ انتق ي١ أٚ انتٛق  ٭ٕ ايغرل قغ  ؽ آٙ ٚقاي٘ ٫ عٔ بؾٖإ.

ع٢ً ققُؽت: فكغ ٜهٕٛ ٫ عٔ بؾٖإ ع٢ً َؾ ع١ٝ انتكًٖغ ٚحخٝس١   ٚاي كًٝغ

ْ سك  عًس٢  خس١  اذتح٦ٓٝسؼٺ   قت ًسو انتكًسغ  أقٛاي٘ فٗؼا ٖٛ اي كًٝسغ انتسؼَّٛ قىعسّا  ػ ٫    

 ايؾا٥ٞ ٚانت هؾ ٚانت يت.َؾ ع١ٝ ايؾأٟ ٚاي هؾ ٚاي  ٣ٛ ٫ٚ ع٢ً 

ٕ إٚقغ ٜهٕٛ عٔ بؾٖسإ عًس٢ َؾ عٝس١ انتكًٖسغ ٚػيسو ن كًٝسغ أٖسٌ ارتسدل٠ فس         

ايدلٖإ عٍ ع٢ً َؾ عٝ ِٗ فُٝا ِٖ صدلا٤ فٝ٘، ٖٚؼا اي كًٝسغ يسٝك ؿتسؼَّٛ ٭ْسو     

مل    كغ اذتخ١ ع٢ً انت سيت   ٚ ٕ اف كغو اذتخ١ ع٢ً اي  ٣ٛ ٚاي هؾ٠ بؼا ٗا يهٓو

ٕ قٛي٘ حخس١  كتسا٫ّ ٚ ٕ مل  عسؾف    إٔ ٜهٕٛ ايغيٌٝ قغ عٓيو ع٢ً أٚانت هؾ ؿتع٢ٓ 

   يٌٝ ٚ ٛٙ اي ـاَ٘ بٗؼا ايؾأٟ أٚ ػاى.

ْٗسا ٖسٞ َسٔ      ٕ مل ْكسٌ ب  (1)ايٓقي١ بؽت احملانا٠ ٚاي كًٝغ ٖٞ ايعُّٛ انتىًلٚ

 .ف غبؾ ،ٚ ٘

إ عسٔ حخس١ نسإ َٓخسـّا أٚ َعسؼؽّا      ٚاي كًٝغ ٖٛ ْٛ  َٔ ا٫ف ق٬ّ فسإٕ نس  

 ٚ ٫ ف٬.

ُّص  ايتك

ُټً( فٗٛ أمسغ عُكسّا ٚؽفسٛصّا َسٔ احملانسا٠ ٚاي كًٝسغ، ػيسو        أٚ ْس٘  أَا )اي ك

ٚ أٜعسسس   ٕ ٜقسسس عرل إٔ ٜ ًسسسيك بًيافسسس٘ ٚإٔ ٜسسس كًُ اينسسسضً مضيسسس١ٝ اٯصسسسؾ 

٘ ٖٛ ٖٛ، ٚبعياؽ٠ أصسؾ٣ ٖسٛ ػٚبسإ    مضيٝ ٘ َىًكّا أٚ وت ادت١ًُ ح ٢ ٜيرل يه ْٸ
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ٚ   وت ا٭ْا اٯصؾ، ٚػيو ٜنهٌ أقي٢ عؽ اوا٭ْا  ا٫ْيٗساؽ  )ا٫ف قس٬ّ( يٰصسؾ 

 ب٘ ٚا٫ع ـاؿ ٚا٫ع غاع ٚا٫ع كاع.

ٚ)اي كًُ( َؾ  ْ قٞ  ػ ٜ كغ َعس٘ اٱْقسإ حؾٜ س٘ ٚ ؽاع س٘، َىًكسّا أٚ      

ٛٸّ َغٓاطٝقسّٝا ٜ خسؾى ٜٚٓىًسل ٜٚ ضسؼ انتٛاقس         ؾت حغ بعٝغ  غّا، فٝييذ َثٌ انتٓ

 ٕ اٯصؾ نؼيو.أنُا ٜٛ ٗ٘ اٯصؾ أٚ نُا ٜع كغ ٖٛ  ٫ عٔ  ؽاع٠ بٌ ٜقرل

ُاً ح س٢   ُٸيٳ ٵٗا ا٭ْا   ثرل ٫ ستغٚع ع٢ً انت ك ٚيًنضي١ٝ ا٭صؾ٣ اييت  ك

ْ٘ قغ ٜ ٓاقض َل ػا ٘  ػا نإ ي ًو اينضي١ٝ َٛق  كصؾ أٚ ؽأٟ أٚ فتىت كصسؾ وت  أ

ُاً اييؾا  يياحل ا٭ْا اٯصؾ، ٚقغ  ٜعسٝه اٍسىؾابّا   اذتٝا٠، ٚنثرلّا َا عتقِ انت ك

 اٯصؾ عًٝ٘. سْ قّٝا عٓٝ ّا بؽت قٓاعا ٘ اي ىؾ١ٜ أٚ انته قي١ فابكّا ٚبؽت ١ُٖٓٝ ا٭ْا 

ُّص   آبا٤ِٖ يؾدصٝاتايهفاص تك

ِْٗ َسٔ  ٗس١ مل ٜهسٔ أنثسؾِٖ َكًسغٜٔ      إٖٚؼا ٖٛ بايَيىت َا صتغٙ وت ايه ساؽ فس  

ٛا اذتخسج  ٕ عاؽٍس أٯبا٥ِٗ فخقب بٌ ناْٛا َ كُيؽت ينضيٝا ِٗ ـتاَسّا  ؾت عؽ س١   

ن نذْػتَُد َيا َيْػُتبُد ادت١ًٝ ٚايدلاٖؽت اي ىؾ١ٜ اييت  ا٤ بٗا ا٭ْيٝا٤  يِٝٗ فكايٛا: 
َ
اٍَا أ َّ َتَْ

َ
أ

َل إٔ أبسا٤ِٖ يسٛ نساْٛا قسغ مساٖغٚا ا٭ْيٝسا٤ فًعًسِٗ نساْٛا قسغ أػعٓسٛا شلسِ             (1)آةَاُؤٍَا

ِ      أٚكَٓٛا بِٗ، ٖٚهؼا صتغ  َقس ٓغّا  ؾت   ْٗسِ مل ٜهسٔ ؽفَسِٗ ذتؾنس١ ا٭ْيٝسا٤ ٚؽفساي ٗ

عيٝسسٌ بسسٌ ٫ٚ ح سس٢  ؾت  كًٝسسغ يٰبسسا٤ فخقسسب بسسٌ نسسإ اْيٗسساؽِٖ بآبسسا٥ِٗ  ؾت عؽ سس١      

ٛٸٙ ٯبسا٥ِٗ انتاٍسؽت ٚ ؾت ْقسض١          أفكغ ِٗ مضيسٝا ِٗ ايؼا ٝس١ ف خٛيسٛا  ؾت اقسٝغ َنس

 أصؾ٣ ـتنٞ ع٢ً ا٭ؽ  بعغ َٛو اٯبا٤ ٚا٭ غاع ٚا٭ف٬ف.

بؽت مضيسٝا ِٗ انتقسخٛؽ٠    َٚٔ  ١ٗ أصؾ٣، فإ ايهثرل َِٓٗ عامٛا اي ٓاقض

باٯبا٤ ٚانتٓغٓن١ فِٝٗ ٚبؽت قس٠ٛ بسؾاٖؽت ا٭ْيٝسا٤ حخخٗسِ، يسؼا عساْٛا اٍسىؾابّا عاصًٝسّا         
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عٓٝ ّا، ٖٚهؼا ٚ غْاِٖ ٜذلضتٕٛ بؽت اينو ٚاٱْهاؽ فِٗ مسانٕٛ نُسا ٜيسؾحٕٛ بس٘     

ٕ اينساى َس خرل ٚ اٖسٌ باعذلافس٘     أأحٝاّْا يهِٓٗ وت ايٛق  ْ ق٘ ن ساؽ ؽافَسٕٛ، َسل    

ل ي٘ ايه سؾ ٚايسؾفض ٚاٱْهساؽ بسٌ غاٜس١ ا٭َسؾ إ ٜكسٍٛ: ٫ أعؽٟ أْسو ْسا أّ          ف٬ عت

ٕٸ عغَٗا َٔ انتقًُٓاو.  ٫  ٫ إٔ ٜٓهؾ ْيٛ ٘ ٜٚؾفَٗا ٚنا

ٌْ َؼتْوُِؾْى ف٬حٍت قٛي٘  عاؾت حها١ٜ عٔ ايه اؽ:  ٌَ ِي ِي  اَّلذ
ُ
حُِؾْى َنَتأ

ْ
لَْى يَأ
َ
أ

ٌَ ِيب ِيب بَْو َواَّلذ ًُ َُ ٍو َو ٍَ ْى ََِْْم ٍُبٍْو َو ُّ ْى رُُشبوُ ُّ ُ َجباَءتْ بْى إَِلذ اَّللذ ُّ ًُ ٌْ َبْػبِدِِْى ََل َيْػوَ

رِْشوُْخْى ةُِِ ِإَوٍذا هَبِِف َشب
ُ
ا أ ًَ ِ ْا إٍِذا َؽَفْرٍَا ة

ُ ِّْى َوََال َْاِِ فْ
َ
ْى ِِف أ ُّ يِْدَي

َ
ََاِت فََروُّوا أ ِ ّكٍ ةِاْْلَّي

ََا إََِلُِْ ُمرِيٍب  ا حَْدُغَْن ًذ ْى  ِم ُّ رِْض ََاهَْج رُُشبوُ
َ
اَواِت َواأْل ًَ ب ِ َشبك  فَباِطرِ الصذ ِِف اَّللذ

َ
أ

نْبُخْى إَِلذ 
َ
ْا إِْن أ ُ َجبٍن ُمَصبًّم ََبال

َ
َرُكْى إَِل أ ٌْ ُذٍُْبُِؾْى َوُيَؤّخِ يَْدُغُْكْى َِلَْغفَِر هَُؾْى ِي

حٍَُْ ببَشَ 
ْ
ا ََكَن َيْػُتُد آَةَاُؤٍَا فَأ ًذ وٍَا َع دُّ َُ ْن حَ

َ
ََا حُرِيُدوَن أ

ٍَ ٌر ِيثْوُ ََاهَْج  ا بُِصوَْطاٍن ُيتِ
ٌْ ِغَتاوِهِ َوَيبا  ٌْ يََشاُء ِي ٌُّ ََعَ َي ًُ َ َي ٌذ اَّللذ ٌُ إَِلذ بََشٌ ِيثْوُُؾْى َوهَِؾ ْى إِْن ََّنْ ُّ ْى رُُشوُ ُّ َ ل

 ًُ ْ ِ ال
ّكذ َْ َََخ ِ فَوْ ِ َوََعَ اَّللذ ََُؾْى بُِصوَْطاٍن إَِلذ بِإِذِْن اَّللذ تِ

ْ
ْن ٍَأ
َ
َُْنَ ََكَن ََلَا أ  .(1)ْؤِي

 إسا ناْٛا ؽهانّا فهٝف ٜهْٕٛٛ نافضٜٔ؟

ََا إََِلُِْ فإػا ناْٛا مهانّا  ا حَْدُغَْن ًذ إٍِذا فهٝ  ٜكٛيسٕٛ:   ِإَوٍذا هَِِف َشّكٍ ِم
رِْشبوُْخْى ةِبُِ 

ُ
با أ ًَ ِ َسا ػيسو  ٫ ٫ٍسىؾاب    ايٛ س٘ ٖسٛ َسا فسيل َسٔ اْس٘         َؽَفْرٍَا ة

 ٛا٥ب َل ا٭ْا انت كُي١ يٮْا اٯصؾ.اينضي١ٝ ٚ ٓاقض ا٭ْا ايياف١ٝ َٔ اين

ٕ ا٭ْا انت كُي١ يٮْسا اٯصسؾ، قسغ  سٓعهك عًس٢  ٛاؽحٗسا       إٔ ايغؾٜب  ثِ 

ٚحؾنا ٗا ٚح ٢ أفاؽٜؾ ٚ ٗٗا، ٬ََذ مضي١ٝ ا٭ْا اٯصؾ، ٚػيو َسا صتسغٙ وت   

ايهسسثرل َسسٔ ايٓسسال  ػا اْيٗسسؾٚا بنضيسس١ٝ َسسا اْيٗسساؽّا مسسغٜغّا فاْسس٘ فسسٛف ٜكسسّٛ، ٫    

غٙ ح سس٢ وت حؾنسساو ٜغٜسس٘ ٚطؾٜكسس١ َنسسٝ ٘ أٚ  ًٛفسس٘ ٚقٝاَسس٘ بسسٌ   مسسعٛؽّٜا، ب كًٝسس
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .11س  9( فٛؽ٠  بؾاِٖٝ: 1)



  قؼغ دم أصول افدينؾؾسػة وجوب اف

ٚح سسس٢ وت ٌْتؾا سسس٘ ٚنٝ ٝسسسس١   اعسسسٌ ٬ََسسسذ ٚ ٗسسسس٘ َسسسل ا٭حسسسغا  ٚانتٛاقسسسس        

 ٚا٭مضاٌ.

ُٸً     أَسؾّا   س٫  ؽاعٜسّا نسإ أٚ  ؽاعٜسّا      سْعِ ٜيك٢ اف ثٓا٤ ٚاحغ ٜهٕٛ فٝس٘ ايس ك

         ٚ ايٓكسا٤ ٚاي َسس١ًٝ  حقسّٓا َىًٛبسّا ٖٚسٛ َسا نسإ ا٭ْسسا ا٭صسؾ ظتقٸسغ ايكُس١ وت ايىٗسؾ 

ٚاي ك٣ٛ نُا ظتقغ ايك١ُ وت ايعًِ ٚانتعؾف١ ٚايقًٛى ٚغرل ػيو، ٫ٚ ٜهسٕٛ ػيسو   

 ٫ وت ايؼٜٔ عيُِٗ اهلل  عاؾت عٔ نٌ صى  ٚصىٌ ٚمو ٚفٗٛ أٚ  ٗسٌ، قساٍ   

ِّْيً  عساؾت:   َِرُكْى َتْط ّّ َِْن اْْلََِْج َوُيَط
َ
ُ َِلُْذَِِب َغَُؾُى الرِّْجَس أ ا يُرِيُد اَّللذ ًَ  (1)اإِنذ

ٍٍ ٚقاٍ:  ذ ٚقساٍ:   (2)ِإَوٍذَك هََػَل ُخوٍُ  َغِظَ َّمِ
ُ
َذتُِػَْن الرذُشَْل اَلذبِِبذ األ ٌَ يَ ِي اَّلذ

 ٌِ ْى َغب ُِ ا َّ ْػُروِف َوَيَْ ًَ
ْ ى ةِال ُِ ُمُر

ْ
َراةِ َواإِلْْنَِِن يَأ ْْ ْى ِِف اْلذ ُِ ُُ َيْمُخًْبا ِغََد ِي َجُِدوٍَ

اَّلذ
ََمرِ  ًُ

ْ  .(3)ال

ٗٳا      َٔ هتا ٜٴ قٻؾ ب٘ َا ٚؽع عٔ اييغٜك١ ايـٖؾا٤ ٚيعٌ ػيو َٹنٵسٝٳ ٴ ّٴ  َٳسا  ٳضٵسٔؾ

٘ٹ  ٍٔ ايًٖسس وت طؾٜكسس١  مل  كًسسغٙ  ْٗسسا أْسس٘ َسسٔ ايٛاٍسسذ إف ، (4)َٹنٵسسٝٳ١َ ؽٳفٴسسٛ

انتنٞ باي غؽٜب ٚاي ُؾٜٔ، بٌ ناْ  َنٝ ٗا ٚحؾنا ٗا ٚفهٓا ٗا نُنٝ ٘ ٭ْٗا ناْس   

ُٳس١ُ ْقض١ ثا١ْٝ عٓ٘  ػ ناْ   ٞ   َفاطٹ َٹٓاس َٵسعٳ١ْ  ٞٻ    بسٌ ناْس     بٳ ٔٳ  ٳٓٵيٳس ٞٳ اٖي ٹسٞ بٳسٝٵ  (5)ؽٴٚحٹس

 أزل٢ ٚأ ٌ ٚأع٢ً َٔ إٔ ٜىًل عًٝٗا َيىًذ نؼيو انتيىًذ. فٗٞ 

 فًغف١ ٚدٛب ايٝكني يف أصٍٛ ايزٜٔ

ٕ )أىسسٍٛ ايسسغٜٔ( ٭ْٗسسا  إٔ َسسٔ ػيسسو نًسس٘ ْعسسؾف   إٚعسسٛعّا عًسس٢ بسسغ٤: فسس  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .33فٛؽ٠ ا٭حـاب:  (1)

 .4فٛؽ٠ ايكًِ:  (2)

 .157ٛؽ٠ ا٭عؾاف: ( ف3)

 .97ٌ 1ج :ا٫ح خاج (4)

 .112ٌ س يًيغٚم س: ا٭َايٞ (5)



     افؼقؿة ادعرؾقة فؾشك

٫ ٜيسسذ فٝٗسسا  ٫ ا٫  ٗسساع   ْسس٘إا٭فسسال يهسسٌ مسس٤ٞ ٚيًخٝسسا٠ بهافسس١ أبعاعٖسسا، ف  

ٚاٱػعإ عٔ بؾٖإ ٫ٚ ٜه ٞ فٝٗا اي كًٝغ أبغّا، نُا ٖسٛ مٹسي٘ اجملُسل عًٝس٘، ٚ ٕ     

ناْ  ا٭قٛاٍ وت انتق ي١ ف ١، فهٝ  باي كًٝغ ا٭ع٢ُ ايٓابل عٔ  كُسً مضيس١ٝ   

ْسس٘ ٜٓٗسساؽ عٓسسغ  إاٯصسسؾ  ٚػيسسو ٭ٕ اي كًٝسسغ حٝسس  مل ٜهسسٔ عسسٔ بؾٖسسإ ف    سا٭ْسسا    

صؾ٣ ٚأ ٛا٤ أصؾ٣ أٚ كؽا٤ أصؾ٣ أٚ عٓغ َٛا ١ٗ أعي١ أٚ حخج ا٫ىىغاّ بي١٦ٝ أ

 ََاع٠ ٚ ٕ ناْ   غي١ٝ.

ٖٚؼا َا ْنساٖغٙ وت ايهسثرل َسٔ مسيابٓا ايسؼٟ ٜقسافؾٕٚ  ؾت أ سٛا٤ حَساؽ١ٜ         

أصؾ٣ ني٬ع ايغؾب، فاِْٗ فؾعإ َا ٜؼٚبٕٛ وت  ًسو ا٭ سٛا٤ ٜٚ كسغٕٚ عٜسِٓٗ     

ْٗسسِ نسساْٛا ٭َسسا  حسسغ أَسسؾٜٔ: َٚع كسسغا ِٗ ناًَسس١ أٚ وت ادتًُسس١، َٚسسا ػيسسو  ٫ ٭

َكًغٜٔ وت قَاٜا أىٍٛ ايغٜٔ يؼيو اْٗاؽٚا عٓغ أٍٚ َٛا ٗس١ َسل أعيس١ ا  ٗاعٜس١     

ِْٗ ناْٛا َ كُيؽت ينضيٝاو أبٗؾ ِٗ وت ب٬عِٖ يهسِٓٗ حٝس    ٫َا أََاعٸ٠، ٚ

فافؾٚا  ؾت ب٬ع أصؾ٣ ٚ غرلو ايٌتؾٚف ٚايقٝاقاو ا٫  ُاعٝس١ ٚ  ٓيكس  أَساَِٗ    

اف قسًُٛا شلسا   ِ أمغ بؾٜكّا ٚعٌتُس١، فساِْٗ ٫ مسعٛؽّٜا    مضيٝاو أصؾ٣ بغو شل

 ادتغٜغ٠ شلِ. سبغأٚا ٜ كُيٕٛ ٖؼٙ اينضيٝاو ادتغٜغ٠ ي هٕٛ ٖٞ ا٭ْا ٚ

 ايفضم بني اإلعالّ ٚاالعتغالّ

ِٳ   :يهسٞ ْ ٗسِ بٓخسٛ أعُسل، َغسـ٣ نس٬ّ اٱَساّ        ٚ ًَ ٔٔ افٵ ٳقٵسس َٳس ٚٳ

ُٳسسا    ٔٗ ًَسسَو فٹٝ ٖٳ ٚٳاِيسسآصٹؾٳ٠ٹ  ْٵٝٳا  ًََهسس١ٹ ايسسغټ ٗٳ ٕ ْسسغؽل اي سسؾم بسسؽت اٱفسس٬ّ   أعًٝٓسسا  يٹ

ٕ ايٌت سس٬ٍ ٚايسسغ٫٫و شت ً سس١;  ػ   إٔ انتسساع٠ ٚاحسسغ٠  ٫  أٚا٫ف قسس٬ّ، فُسسل  

 ىٝغ  ب يؾٜ او ٦ٖٝٚاو َ غاٜؾ٠:

ْٗسا  إٔ )ا٫ف ق٬ّ( ٜق يىٔ ٚ ٛع قس٠ٛ قساٖؾ٠ غتَسل شلسا اٱْقسإ جملسؾع       إف

يو يهٓس٘ غسرل ٬َحٳسٍتٺ    أق٣ٛ، ٫ يهْٛٗا حكّا أٚ أَؾّا بؾٖاّْٝا ٚ ٕ نإ قغ ٜهٕٛ نؼ



  افػرق بغ اإلشالم وآشتسالم

ِٳ يقسًىإ اينس٠ٛٗ أٚ        ًَ انتسؾأ٠ أٚ   ٱغسؾا٤ وت حٝث١ٝ ا٫ف قس٬ّ،  كسٍٛ َسث٬ّ:  ف قس

 ّٓٛ.يقًىإ اي أٚ ح ٢ يقى٠ٛ اذته١َٛ

ٕ )اٱفسس٬ّ( ٜعسس  ارتًسسٌٛ ٚارتًسسٛ َسسٔ اينسسٛا٥ب، قسساٍ     إٚوت انتكابسسٌ فسس 

ٌَ ِغَبَد اَّلّلِ اإِلْشباَلمُ  عاؾت:  َوَيبٌ يُْصبوِْى و هلل ٕ  قسًِ ٚ ٗس   ٚ  (1)إِنذ اِّلِي
 ٌٌ َْ ُُمِْص ُِ ِ َو ُُ إَِل اَّللذ َّ ْا َشباَلًياٚقساٍ:   (2)وَْج ُ ُى اْجَاِِوَُْن ََبال ُّ  (3)ِإَوَذا َخاَطَت

أٟ قايٛا ق٫ّٛ يٝك وت  ثِ ٫ٚ  عغٍّ، ٚانتقًِ ٖٛ ايقسامل  قتاْٴس٘ َسٔ اينسؾى ٚايؾٜسا٤      

 ٗؼا ٖٛ انتقًِ حكّا.ٚاذتقغ ٚاذتكغ َٚٔ اي قل ٚاي خٛؽ َٚقا٣ٚ ا٭ص٬م، ف

ًَا َوهَِؾبٌ ََكَن َحًََِفبا ٚقاٍ  عاؾت:  بانِ ْوِيًبا َوََل ٍَّْصَ ُّ َيبا ََكَن إِةْبَراَُِِى َي
 ََ ْشِكِ ًُ

ْ ٌَ ال ا َوَيا ََكَن ِي ًً ْصوِ فكغ أفًِ أَؾٙ ٚأفًك قٝاعٙ هلل  عساؾت يٝٛ ٗس٘    (4)يُّ

اٱف٬ّ ٚاي قًِٝ ضتٛ َغاؽج ايهُاٍ ٚايُكؾب، ٚيٝهٕٛ بٛىٛي٘  ؾت أع٢ً َؾا ب 

َذاِس إَِياًيا ََاَل  َاَسّا   ٌذ ََاَل إِّّنِ َجاِغوَُك لِو ُّ ًذ َت
َ
اٍت فَأ ًَ ُُ ةَِؾوِ ِإَوذِ ابَْخََل إِةَْراََِِى َربُّ
 ََ ًِ ِ ال ِّْدي اهظذ ََاُل َع  .(5)َوِيٌ ُذّرِيذَِّت ََاَل ََل َي

قس٣ٛ جملسؾع   فا٫ف ق٬ّ  ػّا ٖٛ ارتَٛ  ٚا٫ْكٝاع يك٠ٛ قساٖؾ٠ أٚ فسًى١ أ  

ْٗا ق٠ٛ أق٣ٛ ٚقغ  هٕٛ اينٝىإ ْ ق٘ أٚ قغ  هٕٛ ا٭ٖسٛا٤ ٚاينسٗٛاو ٚقسغ    أ

 :ٔٔ هسسٕٛ نُسسا قسساٍ  َٳسس ُٳسسا ٚٳ ٔٗ ًَسسَو فٹٝ ٖٳ ٚٳاِيسسآصٹؾٳ٠ٹ  ْٵٝٳا  ًََهسس١ٹ ايسسغټ ٗٳ ِٳ يٹ ًَ  افٵ ٳقٵسس

ٚ)ًٖه١ ايغْٝا ٚاٯصؾ٠(  ع  ًَٗهاو ايسغْٝا ٚاٯصسؾ٠ أٟ َسا ًٜٗسو اٱْقسإ      

  ػا اْكاع ي٘ ٚصَل.
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .19فٛؽ٠ كٍ عُؾإ:  (1)

 .22فٛؽ٠ يكُإ:  (2)

 .63ٕ:  ؾقا( فٛؽ٠ اي3)

 .67فٛؽ٠ كٍ عُؾإ:  (4)

 .124فٛؽ٠ اييكؾ٠:  (5)



     افؼقؿة ادعرؾقة فؾشك
 

ًِهات ُُٗ  أْٛاع االعتغالّ يًـ

ا٫ف قسس٬ّ نتًٗهسساو ايسسغْٝا ٚاٯصسسؾ٠، أْسسٛا  ٚأققسساّ ٚأيسسٛإ ٚأىسسٓاف، ٚ

 :ٚفٓنرل  ؾت بعض  ًو ا٭ْٛا 

 ،ٚيًكٝسساعاو ايـا٥ سس١  ،ٚيًخهسساّ ايىغسسا٠  ،ا٫ف قسس٬ّ يًخَسساؽ٠ انتُٗٝٓسس١  

يًنضيٝاو انتؾَٛق١، ٖٚؼٙ ا٭يٛإ ارتُقس١ حت ساج نسٌ    ٚ ،ٚيًُ هؾٜٔ انت ؼبؼبؽت

ايًسسٕٛ ا٭ٍٚ  بعسسض ايهسس٬ّ عسسٔ ا  ؾت ٚق سس١ طًٜٛسس١ يهٓٓسسا فٓك يسسؾ اٯٕ عًسس٢ َٓٗسس

 :ٚارتاَك

ٕ اذتَسساؽ٠ انتُٗٝٓسس١ وت عسسامل  أ( ٫ٚ مسسو )

ايّٝٛ ٖٞ حَاؽ٠ ايغؾب ؿتا ـت ًسو َسٔ ثسؾٚاو ٖا٥ًس١ ٚ كسغّ عًُسٞ ٚ هٓٛيسٛ ٞ        

ٔ مسيابٓا بسٌ ح سس٢   ٕ اسغ ايهسثرل َس   أَٚسٔ ايىيٝعسسٞ   ،َيٗسؾ ٚقس٠ٛ عقسهؾ١ٜ فساحك١    

ايهثرل َٔ َ هؾٜٓا )ٜٓيٗؾ( بايغؾب ٚغتَل، فهؾّٜا ٚفسًٛنّٝا،  ؾت ُٖٝٓ س٘ ايىاغٝس١    

 .َٛ  ٚا٫ْيٗاؽ  ؾت َؾح١ً اي كًُ يٌ عؽ ١ ارت بٌ قغ

 ًُٛض١ ٚعشض األفهاص ايٛافز٠االعتغالّ ي

قسغ  هسٕٛ شتاي س١    ٚح ٢ اييت ٚنُا صتغ ايهثرل َٔ اينياب َقخٛؽّا بانت١ٍٛ 

ِ   يً ىؾ٠ َٓ نسؼيو اسغ ايهسثرل َقسخٛؽّا با٭فهساؽ ايٛافسغ٠،        ،اقَس١ يًسؼٚم ايقسًٝ

ٟ    نٓ ٝخ١ٚػيو  ٛٸٍ ايكيسٝذ  ؾت   ٕ أقت ًسو ايكس٠ٛ عًس٢     ي٬ْيٗساؽ أٚ ايس كًُ ايسؼ عتس

فُسث٬ّ اسغِٖ وت ٬َبقسِٗ َنسغٚعٜٔ  ؾت      ،حقٔ ٚانتٓهؾ  ؾت َعسؾٚف ٚبسايعهك  

ْٗسا  ػا   بسٌ   (1)كصؾ انتٍٛساو ٚاي كًٝعساو ح س٢ اسغ أحسغِٖ ًٜسيك ٬َبسك هتـقس١        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .ٕٛ انتُـم عٓغ ايؾني١ أٚ غرلٖا( ناييٓى1ً)



  آشتسالم فؾؿوضة وشحر إؾؽار افواؾدة

ـ  إناْ   غٜغ٠ ف ، أٚ ٜقسؾش مسعؾ ؽأفس٘ ٜٚيس  ٘     (1)ْ٘ قتـقٗا نٞ ٜ ٓاغِ َسٔ اشلٝيس

 (2)ًٚتساٖؾ٠ )ا٫قتسٛ(   ،بٍٛل ا٭ىياغ ٚأْٛا  اييُغ نٞ ٌٜتٗؾ نعٴؾف ايغٜو َث٬ّ

 ع٢ً ػيو. ا٭صؾ٣ ٖٞ َٔ ا٭َث١ً 

ٚنُسسا   فسسؾ ٍَٛسس١ ا٭قٜٛسسا٤ اينسسيابٳ ٚ قسسخؾِٖ، نسسؼيو   فسسؾ ا٭فهسساؽ     

ايغؾب أٚ اينؾم عكٍٛ بعض انت هؾٜٔ ف٬ ٜعٛع ٜ هؾ بعكًس٘ بسٌ ٜ هسؾ     ايٛاؽع٠ َٔ

 ٚن ْ٘ ا٭ْا اٯصؾ.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

( ًتسسساٖؾ٠ ا  ُاعٝسسس١ ناْسسس  با٭ىسسسٌ حؾنسسس١ مسسسياب١ٝ ْنسسس و وت Hippiesاشلٝيسسسـ )باٱصتًٝـٜسسس١:  (1)

اقٞ ايسغٍٚ  اي٫ٜٛاو انت خغ٠ وت ف ٝٓٝاو ٚفيعٝٓٝاو ايكؾٕ ايعنؾٜٔ ثِ َا ييثس  إٔ اْ نسؾو وت بس   

ايغؾب١ٝ. ًٚتٗؾو بؽت ط٬ب بعض ادتاَعاو وت اي٫ٜٛساو انت خسغ٠ نٌتساٖؾ٠ اح خساج ٚـتسؾع عًس٢       

قٝاع٠ ايهياؽ ٌَٚتاٖؾ انتاع١ٜ ٚايٓ ع١ٝ ٚثكاف١ ا٫ف ٬ٗى، فكاّ بعض اينياب انت سؼَؾ بساي ُؾع عًس٢    

ِ بإطايس١ اينسعؾ   ٖؼٙ ايكِٝ ٚايغع٠ٛ يعامل  قٛعٙ اذتؾ١ٜ ٚانتقاٚا٠ ٚاذتب ٚايق٬ّ. َٚٝـٚا أْ قٗ

ٚييك انت٬بك انت١ًًٗٗ ٚاي َ ا١ٍ ٚاي خٍٛ ٚاي ٓكٌ ع٢ً ٖٛاِٖ وت شت ًس  ا٭ضتسا٤ ن عسيرل عسٔ     

قؾبِٗ َٔ ايىيٝع١ ٚحيِٗ شلا. ٚقغ ٚ غو ٖسؼٙ اجملُٛعساو َسٔ اينسياب وت انتضسغؽاو ٚادتسٓك       

 َٚٛفٝك٢ ايؾٚى َ ٓ قّا شلا ٚطؾٜك١ يً ُؾع ع٢ً ايكِٝ ٚاؾب١ أمٝا٤  غٜغ٠.  

 ٛقل ٜٚهٝيٝغٜا.َٔ َ 

أقٍٛ: فٗٞ وت ا٭ىٌ  ػا ناْ  ػاو ٖغف َعؽت )ٚ ٕ نٓا ْؾ٣ طؾٜكس١ ايٛىسٍٛ  يٝس٘ صاط٦س١ بسٌ       

صاط١٦  غّا ١ًًََٚ  ػ دت٪ٚا  ؾت انتضغؽاو ٚادتٓك فٗسٛ فسؾاؽ َسٔ انتىسؾ يًُٝسـاب َٚسٔ اذتسؾاؽ٠        

 يًٓاؽ( يهٓٗا اٯٕ ىاؽو ٖٞ اشلغف بٓ ق٘ ح ٢ ٍاعٛا وت ٖؼٙ انتٌتاٖؾ ْ قٗا!

)اٱقتٛ( ٖٛ اص ياؽ نتيىًذ َ ُؾع ػٚ ْ ق١ٝ حقاف١. اْ نؾو ٖؼٙ ايٌتاٖؾ٠ وت أٚؽٚبا ٚأَؾٜهسا   (2)

فؾاعٖا ٜق ُعٕٛ  ؾت َٛفٝك٢ اشلساؽعؽٚى اييساصي١ز  ٛقسل ايهسثرل َسٔ ايٓسال إٔ ٫       أ ،1984ّوت 

 ق ُؾ ٖؼٙ ايٌتاٖؾ٠ أٚ ايثكافس١، ٖٚسِ َٓ نسؾٕٚ وت ايسغٍٚ ايغؾبٝس١ ٚبعسض ايسغٍٚ اينسؾق١ٝ. ٚقسغ          

 ٖؼٙ اذتؾن١  ٓ نؾ بيعض اييًغإ ايعؾب١ٝ.بغأو 

ْسسٛا  انتٛفسسٝك١ٝ، ٭ْيسساؽ ٖسسؼا ايسسُٓىت انتٛفسسٝكٞ فتسسىت مسسهًٞ صسساٌ َسسؾ َسسل بكٝسس١ ا٭ٚنُسسا ٖسسٛ ا٭ 

ٚقغ اصؼو ٖؼٙ ايٌتاٖؾ٠ با٫ْ ناؽ بؽت اينياب انتسؾاٖكؽت بسؽت    ،َٚٓ نؾ وت ايًيال ٚ قؾعت١ اينعؾ

 .21س  12عُؾٟ 
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٘ٴ،         ٚايغؾٜسسب إٔ ايهسسثرل َسسِٓٗ  ػا اف نسسٗغو شلسسِ بآٜسس١ أٚ ؽٚاٜسس١ مل  ٴكٓٹعٵسس

ٚيهٓو  ػا اف نٗغو به٬ّ فًٝقٛف غؾبٞ أٚ َ هسؾ عسانتٞ أٚ صتسِ َسٔ صتسَِٛٗ      

ايهثرل َٔ انت سغٜٓؽت اسغٙ ٫ ٜهساع    ٕ أب ٚا٭غؾ ْ٘ ٜؾ٣ ػيو فييّا نافّٝا يٲػعإ!إف

ٜك ٓسسل باٯٜسس١ ٚايؾٚاٜسس١ ح سس٢  نسس عٗا يسس٘ ؿتسسا ٜكٛيسس٘ ايعًسسِ اذتسسغٜ  أٚ اينسسضً        

 اينضًٝ أٚ اجمل١ً ايع١ًُٝ اي ضيي١ٝ أٚ مي٘ ػيو!.

 ازبُٗٛص ايشٟ نإ ٜضرر ناف١ أقٛاٍ اشبطٝب!

٠ ٕ ْقسسؾع اذتهاٜسس١ اي ايٝسس١ ايسسيت  ؾَسسـ  ؾت عُسسل َ فسسا  أَٚسسٔ ايىؾٜسس  ٖٗٓسسا  

ُٸً      سا٫ْكٝساع اي هسؾٟ ٚايعًُسٞ ٚايقسًٛنٞ يٰصسؾ        ا٭قس٣ٛ ٚا٫ْيٗساؽ بس٘ أٚ ايس ك

ٕ صىٝيسسّا ػٖسسب  ؾت َٓىكسس١ ْا٥ٝسس١ فخُسسل ايٓسسال وت  حسسغ٣  أينضيسسٝ ٘، فكسسغ ْكسسٌ 

ايكاعاو، ٚيعًِٗ مل ٜهْٛٛا قغ ماٖغٚا صىٝيّا َٔ قيسٌ، فًُسا اؽ كس٢ انتٓسدل ٚبسغأ      

ِ   ٕ ٖس أؽ ايٓال َع٘ اييق١ًُ، ف ٛقل اييق١ًُ نؾٸ ٘ أ ؼٙ عساع٠ شلسِ، ثس نتسا لتسغ اهلل    ْس

ع ايٓسال َعس٘ ن٬َس٘ حؾفسّا     ؽٚا َع٘ أَّٜا! ثِ نتا اف  ذ حبث٘ بؾٚا١ٜ ؽعٸٚأث٢ٓ عًٝ٘ نؾٸ

يهٓس٘ فسٛ ٧    ،حبؾف!!، فكاٍ وت ْ ق٘: ٫ ب ل ح ٢ اٯٕ ٚ ٕ نسإ ػيسو غؾٜيساّ   

ٕ اذتاٍؾٜٔ ؽععٚا ن٬َ٘ ن١ًُ به١ًُ!! ٖٚٓا قاٍ شلِ: أعٓغَا بغأ بنؾش ايؾٚا١ٜ 

. ٚيهٓ٘ فٛ ٧ بنغ٠ (ٜا كتاع١ عٓغَا أ هًِ ف٬  ؾععٚا ن٬َٞ بٌ اف ُعٛا فكىت)

)ٜسسا كتاعسس١  :عٓسسغَا ٚ سسغِٖ ٜهسسؾؽٕٚ ٖسسؼا ايهسس٬ّ أَٜسسّا ٖسسا  ؽت بيسسٛو ٚاحسسغ 

 عٓغَا أ هًِ ف٬  ؾععٚا ن٬َٞ بٌ اف ُعٛا فكىت..(!

ٖٚسسؼٙ ٖسسٞ بايَسسيىت حهاٜسس١ بعسسض مسسيابٓا َسسل انتٍٛسس١ ٚاي كًٝعسس١، ٚحهاٜسس١  

 َل نٌ فهؾ أٚ فًق ١ ٚافغ٠ َٔ ايغؾب.. أيٝك نؼيو بعض َ هؾٜٓا 

ْٗسسا ػاو  ىيٝكسساو إٚفسسٛا٤ أناْسس  ايكيسس١ أعسس٬ٙ حكٝكٝسس١ أّ ناْسس  ؽَـٜسس١ ف

 .ٖٞ ػاو َغايٌٝ ق١ٜٛ َٚغٖن١ أَّٜانثرل٠  غّا وت حٝا ٓا نُا 
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ٚنُا صتغ )ايييغسا٤(   ُٝسـ ؿتًهس١ اي كًٝسغ َسٔ غسرل ٚعسٞ أٚ مسعٛؽ ؿتَسُٕٛ          

هؾّٜا يٮق٣ٛ فؾعّا نإ أٚ حـبسّا أٚ حانُسّا أٚ فًٝقسٛفّا    ايه٬ّ نؼيو َٔ ٜق قًِ ف

 أٚ حَاؽ٠ أصؾ٣ غايي١.

 االعتغالّ يًدربا٤ يف غري سكٌ ربصصِٗ

ٕ ايهسسثرل َسسٔ ايٓسسال ٫ أٚوت يسسٕٛ كصسسؾ َسسٔ أيسسٛإ ا٫ف قسس٬ّ يٮقسس٣ٛ صتسسغ 

قتٝٸـٕٚ بؽت انتؾ ع١ٝ وت حكٌ ختييٞ َعؽت ٚانتؾ ع١ٝ وت حكٌ كصؾ، فإػا بؾؿ افِ 

رل وت اي ٝـٜسسا٤ أٚ ايهُٝٝسسا٤ أٚ مسسي٘ ػيسسو، ناْنسس أٜ أٚ فسس ٝ  ٖسسٛنٝٓج    عسسامل نسسي

ٕ نًُا ٘ فٛف   قسِ بىسابل اذتهُس١ ٚايكس٠ٛ ٚايؾىسا١ْ ٚاذتخٝس١       إانتعاىؾ َث٬ّ، ف

 يغ٣ ايهثرلٜٔ َِٓٗ ح ٢  ػا ناْ  وت غرل حكٌ ختيي٘.

 ٖٛنٝٓر َجااّل

ازلس٘،  ن اب ٖسٛنٝٓج ايسؼٟ أْهسؾ فٝس٘ ٚ سٛع اٱيس٘  سٌ        ٕ أٚيؼا صتغ َث٬ّ 

٘ أأحغ  ٖسـ٠ نسدل٣ وت ايعسامل، َسل      ٫ قُٝس١   س  َسٔ ايٓاحٝس١ ايعًُٝس١ ٚا٫ناعقتٝس١     س  ْس

ٍَٛسسسٛع١ٝ يسسسس٘، ٚػيسسسسو ٭ْسسسس٘ َ ضيسسسً وت اي ٝـٜسسسسا٤ ايٌٓتؾٜسسسس١ ٫ وت اي ًقسسسس ١   

ٚانتٝ افٝـٜكٝا، ٚ ْهاؽٙ هلل  عاؾت ٚ ٕ اع ُغ ع٢ً فًق١ً َٔ انتكسغَاو اي ٝـٜاٜٚس١،   

ع ُغ ع٢ً فهؾ٠ فًق ١ٝ ٚاٍخ١  يخ  نً٘ يهٓ٘ وت َكغ١َ  ٖٛؾ١ٜ ٜع ُغ عًٝٗا اي

عًِ ايه٬ّ أٚ اي ًق ١ فكغ  بايٛ غإ ٚبَؾٚؽ٠ ايعكٌ ٖٚٞ َٔ أاغٜاواييى٬ٕ 

 َهسإ بسغ٤   )َٚسٔ  ٗس١ عًس٢ فهسؾ٠      (اي  قسرل ا٭بقسىت  )ْس٘  أاع ُغ َسٔ  ٗس١ عًس٢    

ٖٚسؼٙ اي هسؾ٠ بغٜٗٝس١ ايسيى٬ٕ      ;(1)(ا٭مٝا٤ َٔ ن ِ ايعغّ بغٕٚ ٚ ٛع ع١ًٺ ستغٹث١
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

هٔ ف٣ٛ عٛاقسب ح ُٝس١ يكسٛاْؽت اي ٝـٜسا٤ ٚقساٍ ٖسٛنٝٓج: )٭ٕ       ٕ ا٫ْ خاؽ ايهيرل مل ٜأ ػ ؽأ٣  (1)

 ٕ غتًل ْ ق٘ َٔ ايعغّ(.أر١ قاّْْٛا َثٌ ادتاػب١ٝ ىاؽ ؿتكغٚؽ ايهٕٛ 

ٚنِ صتغ عياؽ ٘ َ ٓاق١َ! ٚايق٪اٍ ٖٛ َٔ ايؼٟ صًل ادتاػب١ٝ  َٚٔ ايؼٟ أٚ غ ْسٛا٠ ا٫ْ خساؽ    

 «               ْ ق٘  فٗؼا َق خٌٝ! َٔ ايعغّ  ٚنٝ  غتًل اين٤ٞ ْ ق٘  ٌٖ قيٌ ٚ ٛعٙ غتًل 
 



     افؼقؿة ادعرؾقة فؾشك

 غإ ٚايعكٌ، نُا بسؾٖٔ اذتهُسا٤ ٚاي ٬فس ١ ٚانت هًُسٕٛ عًس٢ بى٬ْٗسا       عٓغ ايٛ

بٛ سسٛٙ عغٜسسغ٠ َٓٗسسا بؾٖسسإ  بىسساٍ ايسسغٚؽ ٚاي قًقسسٌ، يهسسٔ انتٓيٗسسؾٜٔ بسسايغؾب أٚ  

بسسؽت نسس٬ّ ايسسٓخِ وت حكسسٌ اص ياىسس٘  س   نُسسا فسسيل س   با٭زلسسا٤ اي٬َعسس١ ٫ قتٝسسـٕٚ

 ٚن٬َ٘ وت فا٥ؾ اذتكٍٛ.

ٚ   اٱْقإ  ػا اف ٕ  ٚبعياؽ٠ أصؾ٣:  ا٭ْسا  ػا ػابس  وت   ٕ  قسًِ بهًٓس٘ يًغسرل 

ْٗسسا  كسسّٛ ح٦ٓٝسسؼٺ ب سسؼٜٚب اذتسسٛا ـ ايعًُٝسس١ ٚانتعؾفٝسس١ بسسؽت حكسسٌ    إاٯصسسؾ ف سا٭ْسسا    

اٯصؾ ح٦ٓٝؼٺ ؿتٓـي١ ايعسامل ارتسيرل ايَسًٝل     سختيي٘ ٚبؽت فا٥ؾ اذتكٍٛ، فذل٣ ا٭ْا  

ٔٸ!   بهٌ عًِ ٚف

 ٚنشيو ايضدٛع يًعًُا٤ يف نٌ ؽ٤ٞ!

ٕ نسثرلّا َسٔ ايٓسال ٜ يسٛؽٕٚ عًُسا٤      إ)ايعًُا٤( فس  بٌ ا٭َؾ نؼيو ح ٢ وت

ايغٜٔ عًُا٤ وت نٌ م٤ٞ ٜٚ ٛقعٕٛ َِٓٗ اٱ اب١ ع٢ً ناف١ ا٭ف١ً٦ وت نٌ ايعًّٛ 

ٚاذتكٍٛ، ٚػيو صى  فاحه فإٕ ايعامل َ ضيسً وت اي كس٘ ٚا٭ىسٍٛ ٚايهس٬ّ     

ٕ ْقس ٍ َٓس٘   أَ ضييّا وت ايىب ٚاشلٓغف١، فٌٗ ٜيسذ   سعاع٠   سَث٬ّ، يهٓ٘ يٝك  

ٕ اي كٝس٘  ػا  إفس  ،قا٥ًٓا ايىي١ٝ ٚاشلٓغف١ٝ  ٚنؼيو اذتساٍ وت ايقٝافس١ ٚا٫ق يساع   َ

مل ٜهسسٔ َ ضييسسّا فُٝٗسسا ٚمل ٜهسسٔ صسسيرلّا ة اٜسسا ٚعٖسسايٝـ ايقٝافسس١ ٫ٚ ب بعسساع        

ٕ ٫ ٜ يغ٣ يكٝاع٠ ايٓال وت إٔ َٔ  ك٣ٛ اهلل انت ذل١ٍ فٝ٘ إ نابهاو ا٫ق ياع، ف

 ٚ كْسسا٠ ٚأىسسيذ صسسيرلّا فٝٗسسا نقسسا٥ؾ ارتسسدلا٤   ًسسو اذتكسسٍٛ، ايًسسِٗ  ٫  ػا عؽل اسسغٸ 

ٚاف عإ، نتـٜغ َٔ ا٫ كإ ٚاقٛا١ٝ٥ اٱىاب١ ٚانتىابك١ يًٛاقل، بًخ١ٓ َؾَٛقس١ َسٔ   

ٕ َؾ عٝ سس٘ وت ايقٝافسس١ ٚا٫ق يسساع ٚمسسيٗٗا  هسسٕٛ ح٦ٓٝسسؼٺ عًسس٢ حقسسب  إارتسسدلا٤ فسس
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ٛاؽ ْ قس٘ فٓكسٍٛ     أٚ بعغ ٚ ٛعٙ غتًل ْ ق٘ فٗٛ حتيٌٝ حاىٌ! غا١ٜ ا٭َؾ قٌ   » ْ٘ بعغ ٚ ٛعٙ ٜىس

َٔ أٚ غٙ قيٌ اي ىٜٛؾ  ٚاي ىٜٛؾ ْ ق٘ ي٘ صسايلٷ زلٸساٙ ايهسٕٛ،  ػّا أْس   عسذلف بٛ سٛع ارتسايل        

 ٖٚٛ ستاٍ أَّٜا. ،حليهٔ  ٓهؾ نْٛ٘ َغبٸؾّا عانتّا حهُّٝا فٗؼا حب  ٫
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َك ٢َ ايكاعسغ٠ باع يساؽٙ أٖسٌ صسدل٠  ساَل يًنسؾا٥ىت، ٚ هسٕٛ  ًسو ا٭ْسٛا  َسٔ           

   ايٛاقع١( هتا ٜؾ ل فٝ٘  يٝ٘.)اذتٛاع

٫ قتٝسسـٕٚ وت انتؾ عٝسس١ بسسؽت حكسسٍٛ   س   ٚنُسسا فسسيل س   يهسسٔ نسسثرلّا َسسٔ ايٓسسال 

ا٫ص ياٌ فسإػا ٚ سغٚٙ َؾ عسّا وت اي كس٘ ٚا٭ىسٍٛ اع سدلٚٙ َؾ عسّا وت اي ًقس ١         

 ٚايه٬ّ أٚ اع دلٚٙ َؾ عّا وت ايع٬قاو ايغٚي١ٝ ٚاٱعاؽ٠ ٚايقٝاف١ ٚغرلٖا.

ٌ ايغٜٔ  ػا  كغّ وت َؾاحٌ ايعًِ ٚاؿعاعو َهاْ ٘ ٕ ع٢ً ؽ  ٖٚٓا ْكٍٛ: 

ٕ عت سايت  أوت ايٓال ٚأىسيخ  يس٘ بنسهٌ أٚ بسآصؾ َؾ عٝس١ ينسؾا٥ذ َسٔ اجمل ُسل،         

بعغّ ايغصٍٛ فُٝا ٫ عتقٔ ايغصٍٛ فٝ٘ ٚعغّ اي يغٟ نتا يٝك صيرلّا فٝ٘، ٚعًٝ٘ 

ٚقس٠ٛ ٍٚٚسٛش فٍٝٛسذ شلسِ      نٞ ٜ يسغ٣، حبهُس١ٺ  عًٝ٘ ٕ ٜٛا ٘ ٍغٛيت ايٓال أ

 .ػاى فًرل عٛا فٝ٘  ؾت غرلٙ ٝك أٌٖ صدل٠ وت ٖؼا اين ٕ أْٚ٘ يأ

       ٚقسسسغ ٚ سسسغْا عًُا٥ٓسسسا ا٭بسسسؾاؽ نسسسؼيو فُسسسث٬ّ انتؾ سسسل ايهسسسيرل ايقسسسٝغ  كسسسٞ  

ايسؼٟ  سٛوت ايعساّ انتاٍسٞ ٚعىًس  ٭ ًس٘ حسٛؿ٠ ايٓخس  ٚحسٛؿ٠ قسِ             ايكُٞ

 بايهاٌَ، نإ نؼيو  ػ نإ صيرلّا فكّٝٗا أىٛيّٝا ًٍٝعّا وت ٖؼٜٔ ايعًُؽت يهٓس٘ مل 

ٜهٔ صيرلّا بايقٝاف١ ٚاٱعاؽ٠ ٚا٫ق ياع ٚميٗٗا يؼيو آب ارتٛ  فٝٗسا ـتاَسّا،   

أَسؾ اُسل ؽفساي ٘ ايعًُٝس١ َسٔ ا٭فسٛام ٚاع سـٍ أنثسؾ فس نثؾ عٓسغَا            ْس٘   بٌ 

ٕ ٜ يسغ٣  أٍغىت عًٝ٘ اييعض يٝ يغ٣ يكَاٜا َؾ ع١ٝ مل ٜهٔ ظتغ َٔ اييخٝذ 

 بؼيو َث٬ّ يً كٝ٘ ايٛؽ  اي كٞ. شلا، فَؾب 

ّٝٓات ايربٖا١ْٝاال  عتغالّ يدأري١ ازبزي١ٝ املضار٠ يًب

ا٫ف ق٬ّ يٮعيس١ ادتغيٝس١ انتَساع٠ يًيٝٸٓساو ايٛ غاْٝس١ أٚ يًسدلاٖؽت       ٚنؼيو 

ْس٘ نسثرلّا َسا غتُسغ ٚغتيسٛ       ٚػيو وت ايٓال بٌ وت ط٬ب ايعًسِ نسثرل حٝس      ،ادت١ًٝ

     ِ اٱْقسإ   ىٛو ايٛ غإ ٜٚٴى   ْٛؽ اي ىسؾ٠ ٚ قسخل ا٭عيس١ ايدلٖاْٝس١  ػا اف قسً



     افؼقؿة ادعرؾقة فؾشك

ٚػيسسو ٭ٕ يٮعيسس١ ادتغيٝسس١ فسسى٠ٛ ٚفسسًى١ نسسيرل٠ فُسسٔ صَسسل      ;يٮعيسس١ ادتغيٝسس١ 

 ٚاف قًِ شلا ًٖو وت ايغْٝا ٚاٯصؾ٠ نُا وت ايؾٚا١ٜ اينؾٜ ١ اٯْ ١ ايؼنؾ.

 ٚيَٓؾب يؼيو َثًؽت أحغُٖا عقٝل ٚاٯصؾ يىٝ :

 َضدع )ايٛسز٠ يف عني ايهجض٠( إىل مجع ايضزٜٔ أٚ ايٓكٝضني

ٕ َسسٔ اييسسغٜٗٝاو افسس خاي١ ادتُسسل بسسؽت ايٓكَٝسسؽت ٚايَسسغٜٔ    

ٚافسس خاي١ ؽفسسل ايٓكَٝسسؽت أٚ ايَسسغٜٔ ايًسسؼٜٔ ٫ ثايسس  شلُسسا أٚ ؽفسسل ا٭ٍسسغاع         

ٕ ايٛاحغ ٖٛ ث٬ث١ ٚايث٬ث١  ٕ  كٍٛ بإٔ َٔ َياعٜل ػيو أكتٝعّا، َٚٔ اييغٜٗٞ 

ايعًِ ٕ  ٚ أ ،ا٭فٛع عؽت ا٭بٝضٕ  ٕ  كٍٛ أنُا قاٍ انتقٝخٕٝٛ أٚ  (1)ٖٞ ٚاحغ

 عؽت ادتٌٗ أٚ مي٘ ػيو.

ٕ َسٔ   يهٔ عغعّا َٔ اي ٬ف ١ حاٚيٛا  قٓا  ايعكٍٛ انتق ق١ًُ يٮعي١ ادتغي١ٝ بس 

ٜسغٚظ   طًٜٛس١ أَسؾ ٚاقسل افس ٓاعّا  ؾت َكسغَاو      ْٗسا أٚانتُهٔ: )ايٛحغ٠ وت عؽت ايهثؾ٠( 

       ُ ّا فٝٗا عكٌ ايىايب فٝضؾج بعغ أفسابٝل َسٔ عؽافس١ ْٗاٜس١ اذتهُس١ أٚ ا٭فس اؽ َق قسً

 .)ايٛحغ٠ وت عؽت ايهثؾ٠( ٖٚٛ حغ أبؾؿ َياعٜل كتل ايٓكَٝؽت أٚ ايَغٜٔ٭

 َٚكغَا ِٗ اييت ٜ غؽ ٕٛ بٗا وت اٱٜكا  بايعكٌ ٖٞ:

ٚ  س  2 .أىاي١ ايٛ ٛع س  1 ٕ   سس 3 .ْٗسا حسغ اْ ـاعسٞ يًٛ سٛع    أاع ياؽ١ٜ انتاٖٝس١ 

ٕ   سس 5 .ٕ ايٛ ٛع حكٝكس١  نسهٝه١ٝ ٚاحسغ٠     س  4 .ايٛ ٛع ٚاحغ ٫ ٜ هؾؽ ٫ٚ ٜ ث٢ٓ

َا ب٘ ا٫مذلاى وت انتٛ ٛعاو ٖٛ ْ ك َا ب٘ ا٫َ ٝاؿ ٖٚٛ ايٛ ٛع ْ ق٘  ػ يسٝك وت  

ٕ ٜهسٕٛ وت ايسغاؽ أىس٬ٕٝ ٖٚسٛ     أايغاؽ غرلٴٙ عٜاؽ ٫ٚ م٤ٞ غرل ايٛ سٛع ٚ ٫ يًسـّ   

    ٚ ٕ انتٛ سٛعاو وت  أستاٍ، فإػا نإ ػيو نً٘ نؼيو ثي س  ايٛحسغ٠ وت عسؽت ايهثسؾ٠ 

 عؽت نْٛٗا ٚاحغ٠ ٖٞ نثرل٠. عؽت نْٛٗا نثرل٠ ٖٞ ٚاحغ٠ ٚوت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ٕ ايٛاحغ ٚاحغ بنؾيت ٫، ٚايث٬ث١ ٚاحغ بنؾيت م٤ٞ.إف (1)
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 اوبسٌ ٚحسغ٠ انتٛ سٛع    ايٛ سٛعاو ٚوت ايٛاقل ػيو َغصٌ ص ٞ  ؾت ٚحسغ٠  

ؾّا حكٝكٝسّا حقسب أىساي١ ايٛ سٛع فسايهثؾاو ايسيت       ٭ٕ انتا١ٖٝ ٫ ٜعكٌ إ  ٛ ٹغ  هثٸ

 حتيٌ بٗا اْ ـاع١ٝ غرل أى١ًٝ.

ٖٚٓا ْكسٍٛ:  ػا ىسخ  قاعسغ هِ فُسا ٖسٛ اعذلاٍسهِ عًس٢ انتقسٝخٝؽت  ػ         

ٖسِ ث٬ثس١    :ا بايٛحغ٠ وت عؽت ايهثؾ٠ بؽت )ا٭ب ٚا٫بٔ ٚؽٚش ايكغل(  قايٛاقايٛ

 ِٖٚ ٚاحغ  فانتقٝذ ٖٛ اهلل ٖٚٛ غرلٙ فٗٛ ٚاحغ ُٖٚا نثرل  

ٕ ٜ هثسسؾ ايٛ سسٛع ايٛاحسسغ اذتكٝكسسٞ، حكٝكسس١ّ  ػا ناْسس       أثسسِ نٝسس  ٜعكسسٌ   

   !ايهثؾاو بانتا١ٖٝ ٖٚٞ اع ياؽ١ٜ أٚ اْ ـاع١ٝ 

وت ا٭فس اؽ بسس)ايٛحغ٠ اذتكٝكٝس١ اينضيس١ٝ     ٚيؼيو نً٘ اي ـّ َس٬ ىسغؽا   

ف٬حٍت  ٍاف ٘ يًنضي١ٝ، ٚقغ بقىٓا ايه٬ّ حٍٛ ػيو وت حبس    (1)يًٛ ٛع(

، نُسا فس   ٞ اٱمساؽ٠  ؾت ػيسو بعسغ قًٝسٌ       )ا٫  ٗاع وت أىٍٛ ايغٜٔ( فؾا سل 

 .بٓخٛ كصؾ

 االعتشاي١ٝ ايعك١ًٝ اليتكاط ايصٛص بآي١ ايتصٜٛض!

ػٚ ع٫يسس١ بايغسس١، فكسسغ ْكسسٌ عسسٔ أحسسغ    ٖٚسسٛ َثسساٍ طؾٜسس    

ٕ ايغسؾب اصسذل   ٗساؿ اي يسٜٛؾ اي  سٛغؾاوت،      أْ٘ عٓسغَا ػنسؾٚا يس٘    أ، (2)اي ٬ف ١

ٕ ػيسو َسٔ ايٓاحٝس١ اي ًقس ١ٝ َقس خٌٝ ـتاَسّا! ٚيعسٌ وت ا٭َسؾ          فٓهؾ ق٬ًّٝ ثِ قاٍ ب
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ا٭فسس اؽ: )فهُسسا ٚفكسس  اهلل  عسساؾت ب َسسً٘ ٚؽلت سس٘ ا٫طسس٬  عًسس٢ اشلسس٬ى   وت َسس٬ ىسسغؽاقسساٍ  (1)

ايقؾَغٟ ٚاييى٬ٕ ا٭ؿيٞ يًُاٖٝاو اٱَها١ْٝ ٚا٭عٝإ ادتٛاؿ١ٜ فهسؼيو ٖسغاْٞ ؽبسٞ بايدلٖسإ     

وت حكٝكس١ ٚاحسغ٠ مضيس١ٝ      ؾت ىؾايت َق كِٝ َٔ نٕٛ انتٛ ٛع ٚايٛ سٛع َٓخيسؾاّ   ايٓرل ايعؾمٞ

 ٫ٚ ثسساْٞ يسس٘ وت ايعسسؽت ٚيسسٝك وت عاؽ ايٛ سسٛع غسسرلٙ عٜسساؽ(! س٫ مسسؾٜو يسس٘ وت انتٛ ٛعٜسس١ اذتكٝكٝسس١    

ٖٻِ     294ٚقاٍ وت ٌ. 292ٌ 2ج ا٭ف اؽ: : )ٚ ػا نإ ا٭َؾ ع٢ً َا ػنؾ س٘ يسو فايعسامل َ سٛ

 ٚا٭ٚيٝا٤ احملككٕٛ(! سؼا حها١ٜ َا ػٖي   يٝ٘ ايعؾفا٤ اٱشلٕٝٛ َا ي٘ ٚ ٛع حكٝكٞ! فٗ

 .ٚيعً٘ اذتهِٝ ايقيـٚاؽٟ (2)
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 صغع١ فاْ يٗٛا!

 ٕأْسس٘ أؽاع  صَسسا  نسسٌ َعًَٛسس١ عًُٝسس١  ؾت ايعكسسٌ اي ًقسس ٞ َسسل    ٚايقسسؾٸ: 

ايعكٌ حغٚعٙ انتق ك٬و ايعك١ًٝ ٚأَثساٍ ا٭ٚيٝساو ٚاي ىؾٜساو ٫ٚ قتهٓس٘ اي سغصٌ      

وت ْىام ايعًِ َٔ حٝ  ٖٛ عًِ أبغّا; ٚيؼيو ٚقعسٛا وت عٌتسا٥ِ ا٭صىسا٤ عٓسغَا     

ْٗسا ناقنساؽ   أحتًٝسٌ حكٝكس١ ا٭فس٬ى فيساؽٚا  ؾت      س  بعٝغّا عٔ ايعًِ س  أؽاعٚا بعكًِٗ

 ٦سساّ ٚىسساؽ بعَسسِٗ  ؾت ؽفسسض انتعسسؾاج    ايييسسٌ ٚاي ـَسسٛا بافسس خاي١ ارتسسؾم ٚا٫ي  

 ادتقُاْٞ ٭ْ٘ ٜٓاقض ايكاعغ٠ اي ًق ١ٝ  ًو!

ٕ ا٭عي١ ادتغي١ٝ  كٛع  ؾت اف خاي١ اي يٜٛؾ اي  ٛغؾاوت أٚيٍٓٛذ اٯٕ نٝ  

ىسٛؽ٠ َىابكس١ يسو ـتاَسّا بَسغى١ ؿؽ       َٓ يٌ عٓسو ٕ ًٜ كىت  ٗاؿ إٔ َٔ احملاٍ أٚ

 ٞ: أَ اؽ َث٬ّ)!(، ٚا٭عي١ ٖ 10ٚأْ  ع٢ً َيعغ٠ 

أ٫ّٚ: اف خاي١ ايى ؾ٠، ٚاْ كاٍ ىٛؽ و فخس ٠ َسٔ حٝس  أْس   ؾت ادتٗساؿ      

 ط ؾ٠!

ْ٘ ٜقس خٌٝ ؿٜساع٠ اي سؾ  عًس٢ ا٭ىسٌ، فهٝس   ـٜسغ اييسٛؽ٠ عًس٢           ثاّْٝا: 

ا٭ىٌ  ػ قتٛو اينضً يهٔ ىٛؽ ٘  يك٢ ثاب ١  أٚ ٜ كغ كتايس٘ ٚ يكس٢ ىسٛؽ ٘    

 ... كت١ًٝ  ٖٚهؼا

ٛاؽ مضيّا فٗسٌ   : س   ارتيرلٖٚؼا عقٝل ٚقغ ٜغٚظ فٝ٘ غرل س  ثايثّا ْ٘ عٓغَا  ي

ْ٘ ٜٓكً َٓس٘ مس٤ٞ )٭ْس٘ ايس كىت يس٘ ىسٛؽ٠ ٖسٞ         ٜٓكً َٓ٘ م٤ٞ أٚ ٫  فإٕ قً  

ْس٘ نًُسا اي كىس  يس٘ ىسٛؽّا أنثسؾ إٔ ٜ َسا٤ٍ        أبٓخٛ َا  ـ٤ ػا ٘ أٚ أَٛا ٘( فًٝـّ 

 ٜٚ َا٤ٍ ح ٢ ٜٓعغّ ـتاَّا يٛ اي كى  ي٘ َث٬ّ ًَٕٝٛ ىٛؽ٠! 

ْ٘ ًٜسـّ افس خاي١ اي يسٜٛؾ  ػ نسإ ٫ ٜسٓكً      إ٘ م٤ٞ فٚيٛ قً  ٫ ٜٓكً َٓ

َٓسس٘ مسس٤ٞ )٫ٚ ٜٓ كسسٌ َٓسس٘  ؾت ايهسساَرلا مسس٤ٞ( فهٝسس  ٚ سسغو اييسسٛؽ٠ َسسٔ َنسس ٵِ  
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 ٕ ٜٛ غ انتعًٍٛ ب٬ ع١ً..!أايعغّ  فًٝـّ 

٫ٚ حا ١ يغرل انت ضيً يًيخ  عٔ ادتٛاب عٔ ٖؼٙ ايق قى١ بٌ ٜه ٝ٘ 

يهٓسس٘  ػا اف قسسًِ يقسسًىإ ا٭عيسس١ ْٗسسا مسسي١ٗ وت َكابسسٌ بسسغٜٗٞ حقسس١ٝ،  ٕ ظتٝسسب بأ

بسايهثؾ٠ وت عسؽت ايٛحسغ٠ َقس ُٝ ّا وت ايسغفا        س  وت انتثساٍ ايقسابل   س  ادتغي١ٝ اغٙ ًٜ ـّ

عٓٗا ب يٛإ ا٭عي١ ادتغي١ٝ اييت قغ ٜعخـ ح ٢ بعض اي ٬ف ١ عسٔ ادتسٛاب عٓٗسا!    

  ٕ اييٛؽ٠ انتً ٳكَى١ يٝق  َٓسو ٚ ٫ يًـَس  أأٚ اغٙ ٜق ُٝ  وت ايغفا  عٔ فهؾ٠ 

فًٝخس  ذتًسٍٛ    س  نُسا فسيل   س  ايى ؾ٠ أٚ ؿٜاع٠ اي ؾ  ع٢ً ا٭ىٌ أٚ اْعغاّ اينضً

ٔٸ  أٚ     إٔ ػيسو ْسٛ  فسخؾ  أٚ     غؾٜي١ أصؾ٣ نسايكٍٛ بس   ْس٘ اظتساع   أْس٘ َسٔ عُسٌ ادتس

 .أٚ غرل ػيو! (1)َيامؾ َٔ ايعكٌ اي عاٍ بس)اي ٛاوت( اي ًق ٞ

ٔٔ  :ٚص اَسسّا يٓ سسؼنؾ نًُسس١ أَسسرل اذتهُسس١ ٚايي٬غسس١ عَٚسسّا  ػ ٜكسسٍٛ   َٳسس ٚٳ

ُٳا ٔٗ ًََو فٹٝ ٖٳ ٚٳاِيآصٹؾٳ٠ٹ  ًََه١ٹ ايغټْٵٝٳا  ٗٳ ِٳ يٹ ًَ . أعاػْا اهلل  عساؾت َسٔ ػيسو َٚسٔ نافس١      افٵ ٳقٵ

اينؾٚؽ ٚاٯفساو ٚايعاٖساو ٚايي٬ٜسا ٚانتيسا٥ب ٚايؾؿاٜسا، ٚعخسٌ يٛيٝس٘ ا٭عٌتسِ         

 ْ٘ زلٝل زتٝب. اي ؾج ٚ عٌ عٛاقب أَٛؽْا صرلّا 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

   ؾوسساع٠ اهلل  سسساي ٛاوت عسسسأٚ ب               سسغاع ثيسسغ أٚ  عسسٌ ب ٛيٝسسسٖٚ           (1)

 .283ٌ 1ج :ٌَٓت١َٛ ٬َ ٖاعٟ ايقيـاٚؽٟ



     افؼقؿة ادعرؾقة فؾشك
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  احلؾول ادػتاحقة فظاهرة افتشؽقك

 

 

 

 
 

 املفتاس١ٝ يعاٖض٠ ايتؾهٝو اسبًٍٛ

ٚؽؿتسسا ٜ قسسا٤ٍ عسسٔ نٝ ٝسس١ َٛا ٗسس١ ًتسساٖؾ٠ اي نسسهٝو فسسٛا٤ عًسس٢ انتقسس ٣ٛ    

اي ؾعٟ أّ ع٢ً اييعٝغ ا٫  ُاعٞ، أٟ إٔ ايق٪اٍ ٖٛ بايَيىت عسٔ نٝس  ٜكساّٚ    

ٚنٝس    ٗسِ َسٔ نسٌ حسغب ٚىسٛب      ا٭مضاٌ أَٛاج اي نهٝهاو ايسيت حتسٝىت ب  

 يٗاو ٜٛا ٘ اجمل ُل بٴ٪ٳؽٳ اي نهٝو ٚستىاو قؼف اين

ٕ اذتًٍٛ ٚايقيٌ ٚطؾم ايع٬ج نسثرل٠ َٚ ٓٛعس١، ْنسرل  ؾت    أٚادتٛاب ٖٛ: 

حقيُا ٜقس  اع َسٔ نس٬ّ أَسرل انتس٪َٓؽت َٚسٛؾت انتٛحسغٜٔ عًٝس٘ ىسًٛاو           (1)بعَٗا

ٚٵيٹٝٳسا٤ٴ       :انتيًؽت فكغ قاٍ  َٻسا َأ ٘ٴ َاِيخٳسلٻ َفَ  ٗٳسا  ٴنٵسيٹ ٗٳ١ّ يٹَ ْٻ ٗٳ١ُ مٴيٵ ُاٝٳ ٹ َاينټيٵ ُٳا فٴ ٚٳٔ ْٻ

ٗٳسا       َا ِٵ فٹٝ ٖٴ ٘ٹ َفسغٴعٳا٩ٴ َٻسا َأعٵسغٳا٤ٴ َايًٖس ٚٳَأ ٗٴسغٳ٣  ُٵ ٴ َاِي ِٵ فٳ ٗٴ ٚٳعٳيٹًُٝ ٗٳا َاِيٝٳكٹؽتٴ  ِٵ فٹٝ ٖٴ َٹٝٳا٩ٴ ٘ٹ َف يًٖ

ُٳ٢ ِٴ َاِيعٳ ٗٴ ًُ ٚٳعٳيٹٝ ٍٴ  َٻ٬َ  .(2)َاي

 يزسض ظ١ًُ ايؾبٗات (ضٝا٤ ايٝكنيأٚاّل: االعتعا١ْ بـ)

 ٝٗسسا ٖسسٛ َسسا ػنسسؾٙ   ً غًٓسسب عًيًنسسيٗاو ٚيً يسسغٟ يٕ انت  سساش ا٭ٍٚ  

ٗٳسسا َاِيسسٝٳكٹؽتٴ بكٛيسس٘:  ِٵ فٹٝ ٖٴ َٹسسٝٳا٩ٴ ٘ٹ َف ٚٵيٹٝٳسسا٤ٴ َايًٖسس َٻسسا َأ ٕ  ٚيهسسٔ َسساػا ٜعسس  ػيسسو   ػ  َفَ 

ٕ ايناى  اٌٖ ٫ ٜكؽت ي٘ ٚإ ايني١ٗ ام يٗ  عًٝ٘ ٚ ٌٗ حكٗا َٔ أاي ؾ  ٖٛ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ٚفٓ ىؾم وت ادتـ٤ ايثاْٞ  ؾت بعَٗا اٯصؾ بإػٕ اهلل  عاؾت. (1)

ٚفٝٗسا عًس١  قس١ُٝ اينسي١ٗ مسي١ٗ ثسِ بٝسإ حساٍ ايٓسال فٝٗسا،            َسٔ نس٬ّ يس٘     :يي٬غس١ ْٗج ا (2)

 .38ارتىي١: 
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ّٳ اينيٗاو   باطًٗا فهٝ  ٜهٕٛ ايٝكؽت )ٖٚٛ اي اقغ ي٘( ٍٝا٤ٶ ي٘ ٜهن  عٓ٘ ًت٬

ٕ ٜ قؾ بٛ ٛٙ ٚنًٗا هتا   خ٢ً بس٘ ؽٚعس١   أقتهٔ  ٕ ن٬َ٘  ٚادتٛاب: 

ٕ ْٓىًل َٔ )ايٝكؽت( يٓكي  قس٬  اينسو   إٔ عًٝٓا أْ٘ ٜ ٝغْا أٖؼٙ اذتًٍٛ: ػيو 

ٚاينيٗاو ٚبٴ٪ٳؽٳ اي  ١ٓٹ ٚاذترل٠ٹ ٚاي٬َي١ ٚاي نهٝو، ٚيٝك ايعهك أٟ يسٝك َسٔ   

٤ عًسس٢ ايسسٝكؽت باينسسي١ٗ أٚ عٓى مسسِٝ أٚيٝسسا٤ اهلل ٖٚسسِ قُسس١ اذتهُسس١ ٚايعكسسٌ، ايكَسسا

 حيٕٛ ايعًِ بيٛاؽٜط ادتٌٗ ٚاينو، ٚػيو بٛ ٛٙ عغٜغ٠:

َعاقسٌ   ٕ ٜ ضؼ ايعاقسٌ َسٔ ايٝكٝٓساو ايٛ غاْٝس١ َٓىًكسّا يسغى       أ 

ٚاحسغ َٓسا   ٕ نسٌ  إؾ٠  ًٝس١: فس  ٚانتثاٍ اٯ ٞ ٍٜٛذ يٓا ػيو بيٛؽ٠ َعيٸ ،اينيٗاو

ْس٘ ؿتسٮ   إْس٘ شت ساؽ وت أفعايس٘ ٚيسٝك زتسدلّا عًٝٗسا ف      أٜغؽى ب ىؾ ٘ ٚٚ غاْس٘ ٍٚسُرلٙ   

اص ٝاؽٙ ٜؾفل ٖؼا ايه اب أٚ ٜ س ذ ػيسو اييساب أٚ ٜسؼٖب يًُغؽفس١ أٚ انتقسخغ أٚ       

أٟ نْٛس٘ شت ساؽّا،   س ٜؼٖب  ؾت حٝ  َهأَ اي قاع، فٗؼا   س  ٫ زلذ اهلل س  انت خؾ أٚ

ٝكؽت ايؼٟ ظتب إٔ ٜٓىًل َٓ٘ انتؾ٤ يٓق  أ١ٜ مسي١ٗ  سٛحٞ   ٖٛ اي س  هتا ٜغؽن٘ ب ىؾ ٘

ٕ ٜقذلمغ يٓ ٝٗا ٚؽفَٗا ٚ ٕ بغو ايني١ْٗ مسي١ّٗ  أبادتدل، فعًٝ٘ بَٝا٤ ٖؼا ايٝكؽت 

ٕ مل ٜقسس ىل  ٕ افسس ىا  إٔ ظتٝسسب عًٝٗسسا فٓٝسسّا ٚىسسٓاعّٝا فٗسسٛ انتىًسسٛب ٚإقٜٛسس١، فسس

ْس٘ شت ساؽّا يسؾعٴ اينسي١ٗ،     ٕ ٜع ُغ ع٢ً ايٝكؽت ايعكًٞ ايٛ غاْٞ بهٛأ س  عك٬ّ س  فٝه ٝ٘

ٕ ٜعهسك يٝٓخسؾف  ؾت عٚاَساو    أْٗسا مسي١ٗ وت َكابسٌ اييغٜٗس١ ٚن س٢! ٫       بايكٍٛ ب

ٕ عساو وت حبيٛحس١   أايٌت٬ّ ٚاي٬َي١ فٝكٍٛ بادتدل ص٬فسّا يًعكسٌ ٚايٛ سغإ بعسغ     

 ايَٝا٤ ٚاشلغا١ٜ ٚايهُاٍ.

ٞ  بعسض عًُسا٤ اي ٝـٜسا٤ ٚا٭عيساب مسي١ٗ      فُث٬ّ: طسؾش   حؾٜس١   َ اعٖسا ْ س

ْ سا٥ج فخسً انتسسط    َقسس ٓغٜٔ  ؾتاٱْقسإ وت  ؽاع س٘ أٟ  ٓ سٞ نْٛسس٘ فساع٬ّ شت ساؽّا،      
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بايؾْؽت انتغٓاطٝقٞ ٚغرلٙ َٔ ٚفا٥ٌ ؽىغ أَسٛاج انتسط ٚ قسخًٝٗا ٚايسيت  ىسٛؽو      

أٚ  ٕ ٜهسسٕٛ ؿتكسسغٚؽٖا قسسؾا٠٤ أفهسساؽ اٱْقسسإ عسسدل  قسسخٌٝ ايؼبسسؼباو    أح سس٢ نسساع  

ٕ ْ ا٥ج اي خساؽب انتض دلٜس١ ٚاي خسٌٛ     ا٭َٛاج ايياعؽ٠ َٔ شت٘، قاٍ بعَِٗ: 

اينا١ًَ ذتا٫و انتط ٚص٬ٜاٙ انتق٪ٚي١ عسٔ  ىسغاؽ ايكسؾاؽاو أٚىسً ٓا  ؾت إٔ انتسط      

ٜ ضسسؼ نافسس١ ايكسسؾاؽاو قيسسٌ إٔ ٜ ضسسؼٖا اٱْقسسإ اسسـ٤ َسسٔ أيسس   سسـ٤ َسسٔ ايثاْٝسس١!   

ايؼٟ اختؼ س٘ يهسٔ ايٛاقسل    أْ ٳ ْو أِٖ ْو عٓغَا   ضؼ ايكؾاؽ   ٛ ٖٚهؼا ؿعُٛا ب

 ٕ انتط ٖٛ ايؼٟ اختؼ ايكؾاؽ قيًو بآيٝاو ٚأفياب اًٗٗا أْ !أٖٛ 

عًٝسس٘ إٔ ٜٓقسس   ٕ ٕ ٜيسسٓع٘  أٖٚٓسسا َسسا ايسسؼٟ ظتسسب عًسس٢ ايعاقسسٌ اذتهسسِٝ  

ْس٘ ٖسٛ   أْ٘ ٜنعؾ بٛ غاْس٘   ايني١ٗ ٖؼٙ، َُٗا  ًيق  بًيال ايعًِ، بٓٛؽ ايٝكؽت  ػ 

ٖٓاى  ٗاؿّا َـؽٚعّا بغاصً٘ )يٝهٔ ازل٘ بعض ص٬ٜا انتسط  ٕ أايؼٟ اختؼ ايكؾاؽ ٫ 

 أٚ غرلٖا( ٖٛ ايؼٟ اختؼ ايكؾاؽ! أٚ ايعٳيٳيْٛاو

ٚيهٔ َٚل ػيو َٚٔ ايٓاح١ٝ ايع١ًُٝ ْكٍٛ: يٛ فؾٍٓا إ ا٭َؾ نُا ػنسؾٚا  

ٚن٬ُٖسا   سس  ع ٜٛس١  ٚاْ٘ مل  كل وت َعاع٫ ِٗ انتض دل١ٜ َغايىاو َ عُغ٠ أٚ أصىا٤

ْ٘ ٫ ٜٓ ٞ اص ٝاؽ١ٜ اٱؽاع٠ اٱْقا١ْٝ بٌ ٜ٪نسغٖا;  إٕ ػيو ح ٢ يٛ ثي  فإف سنثرل!  

ٕ اٱْقسسإ يسسٝك كيسس١ َٝهاْٝهٝسس١ نسسايؾٚبٛو، ٚيسسٛ نسسإ نسسؼيو    أٚػيسسو يٍٛسسٛش 

٭َهٔ إٔ ٜيذ ػيو ايه٬ّ، يهٔ اٱْقإ ؽٚش ٚ قغ ٚاذتانِ ع٢ً ادتقغ ٖٛ 

هّٛ بسايؾٚش ٚايعكسٌ، ٚايسؼٟ ٜ ضسؼ ايكسؾاؽ      ايؾٚش، ٚانتط ٖٛ َٔ ادتقغ، ٖٚٛ ست

ٕ انتطٸ أٖٛ ايؾٚش قيٌ انتط أٚ أٟ عَٛ كصؾ بادتقغ، ٚػيو أَؾ بغٜٗٞ  ػ ٫ ؽٜب 

ٚناف١ أعَا٤ اييغٕ   خٍٛ  ؾت ى ؾ ع٢ً اينسُاٍ ٚ  كسغ نافس١ قسغؽا ٗا ٚفٛا٥سغٖا      

ؿتخؾع انتٛو َٚغاعؽ٠ ايؾٚش يًيسغٕ، فاٱْقسإ  ْقسإ بؾٚحس٘ ٚبعكًس٘ ٚاييسغٕ كيس١        

قضؾ٠ ي٘; ٚيؼا نإ اٱقتإ ٚايه ؾ ٚايعًِ ٚادتٌٗ ٚاٱؽاع٠ ٚايهؾاٖس١ َيسغؽٖا   َ
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ا٭ٍٚ ٖٛ ايؾٚش ثِ  سٓعهك قسؾاؽاو ايسؾٚش عًس٢ أعَسا٤ ادتقسغ انتعسغٸ٠ صيٝيسّا         

ٖٚسٞ أ٫ّٚ: انتسسط ثسسِ فسا٥ؾ ا٭ ٗسسـ٠ ٚا٭عٚاو نسسايعؽت    ٫فس كياٍ  مسساؽاو ايسسؾٚش 

ٛ إٔ ايعؽت  ييؾ بعسغ   ، ٍٜٚٛخ٘: ٚا٫ػٕ ْساو ايٓسٛؽ ايٛاىس١ً  يٝٗسا     ٕ  ؾفسٌ فٛ 

عدل ميه١ َعكغ٠ َٔ ا٭عياب  ؾت َؾنـ اٱبياؽ وت انتط، فايؼٟ ٜسؾ٣ ٖسٛ ايعسؽت    

ًتاٖؾّا يهٔ ايٛاقل ٖٛ إٔ ايؼٟ ٜؾ٣ ٖٛ انتط ٚايعؽت زتؾع كي١، ٚعٓغ اي عُل ا٭نثؾ 

ْؾ٣ بإ ايؼٟ ٜؾ٣ ٚاقعّا ٖٛ ايؾٚش أٚ ايٓ ك اٱْقا١ْٝ ٚإ ايعؽت ثِ انتط زتؾع كيس١  

 ١ ي٬ٜياٍ; ٚيؼا  ػا غاعؽو ايؾٚش اييغٕ ف٬ ايعؽت  ؾ٣ ٫ٚ انتط ٜييؾ!ٚٚفًٝ

 ٕ: أايؼٜٔ اععٛا بعض  ٕ 

  ٍ ِٷ أٚ صٝسا  نٌ َا وت ايهٕٛ ٖٚس

 

  ٍ  (1)أٚ عهٛل وت َؾاٜا أٚ ًتس٬

اٍ وت صٝساٍ  ٕ َا ْؾاٙ ًُْٚق٘ ٚضتك ب٘ أٚ ْ هؾ فٝ٘ ْٚع كغٙ نً٘ صٝ قايٛا:  

٫ٚ  ٛ غ حكٝك١ ٫ٚ زلا٤ ٫ٚ أؽ  ٫ٚ أْك ٫ٚ  إ ٫ٚ حخسؾ ٫ٚ مسخؾ ٫ٚ   

غؾٜسب َقس خغ   ؾت ا٫ح ُايٝس١ اٯ ٝس١      ساف ٓغٚا وت ٚ ٘ طؾٜس    ٚقغ غرل ػيو، 

ٕ ٫ ٜهسٕٛ ٖٓساى مسؾٜؾ )مسضً أٚ َٛ سٛع َسٔ       أْ٘ َا ايسؼٟ َٜسُٔ يٓسا    أٖٚٞ: 

ٖٹُٓسسا اي َسسا٤ أٚ َسسٔ عسسامل كصسسؾ( قسسغ ؿؽ  وت شت ٓسسا  ٗسساؿ   ٕ َسسا ْسسؾاٙ أٚ ًُْقسس٘ أّا ٜٴٛ

ٔٸ  ؾت إٔ ايعسامل    ْٚقُع٘ ْٚنُ٘ ْٚؼٚق٘ ٖٛ حكٝك١  أ٫ عت ٌُ ػيو  فهٝ  ْىُس٦

  حكٝك١  فًعً٘ زتؾع ِٖٚ َٔ ىٓل ػيو ادتٗاؿ

ْسس٘ ٜه سسٞ بؾٖاْسسّا عًسس٢  أٚأٓنسسغ بعسسض اي ٬فسس ١ ٖسسؼٙ ا٫ح ُايٝسس١ ؿتسسا اؽ سس ٚا   

ٕ َسسا ٜسسؾاٙ ٖسسٞ  ٕ ايٓسسا٥ِ يسسٝك  ٫ َ ُٖٛسسّا يهٓسس٘ ٜع كسسغ وت َٓاَسس٘ بسسأ انتسسغع٢ ٖٚسسٛ:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .47ٌ 1ج :اذته١ُ انت عاي١ٝ وت ا٭ف اؽ ايعك١ًٝ ا٭ؽبع١( 1)



  أوًٓ: آشتعاكة بـ)ضقاء افقؼغ( فدحر طؾؿة افشبفات

ْٗسا يٝقس   ٫ أٖٚاَسّا، نُسا يسٛ ؽأ٣ ْ قس٘ ٜ خسٍٛ وت بًسغ كصسؾ أٚ وت          أحكا٥ل َسل  

ْ٘ ٜ هًِ َل ٚايسغٙ َسل   أْ٘ ْا٥ِ وت غؾف ٘ بايٓخ  َث٬ّ، أٚ ؽأ٣ أايكُؾ ٚانتؾٜط َل 

ْسس٘ َ ًسسك أًَٝسساؽ ع٫ٚؽ َسسل ْسس٘ قت ًسسو وت ؽىسسٝغٙ وت انتيسسؾف أْسس٘ َٝسس ، أٚ ؽأ٣ أ

ٜ سسذلو ا٭ؽ  ًٜٚ خسس  ايقسسُا٤! أٚ ؽأ٣ ْ قسس٘ عتًسسل وت اي َسسا٤ أٚ ٜغسسٌٛ وت    

 أٚ َكٝسغ بسا٭غ٬ٍ وت ؿاٜٚس١ ايقسخٔ!     ْ٘ فسانٔ وت ؽنسٔ ايغؾفس١   أأعُام احملٝىت َل 

فؼيو نً٘ ِٖٚ وت ِٖٚ أٚ صٝاٍ وت صٝاٍ يهٓس٘ ٜ يسٛؽٙ حكٝكس١ َا٥س١ بانتا٥س١، قساٍ       

أعؽاْا يعٌ اع كاعْا وت ايٝكٌتس١ بس ٕ َسا ْسؾاٙ حكٝكس١ ٖسٛ       اي ًٝقٛف ايقٛفقىٞ: فُا 

 ناع كاع ايٓا٥ِ بإ َا ٜؾاٙ حكٝك١ َل إ ايهٌ ِٖٚ وت ِٖٚ 

وت  بغا  اذتٌ انت  احٞ ا٭ٍٚ  ٖٚٓا   خ٢ً يٓا ؽٚع١ ن١ًُ أَرل انت٪َٓؽت 

٘ٹيًنيٗاو ٖٚٛ:  ٚٵيٹٝٳا٤ٴ َايًٖ َٻا َأ ٗٳا َاِيٝٳكٹؽتٴ... َفَ  ِٵ فٹٝ ٖٴ َٹٝٳا٩ٴ ٕٸ ايعاقٌ اذتيسٝ   إف (1)َف

ٚ ٕ مل ٜعؾف فؾٍّا اٱ اب١ اي ١ٝٓ اي ًق ١ٝ ع٢ً ٖؼٙ ايني١ٗ، يهٓ٘ قت ًو فس٬حّا  

ٕ أكصؾ َ  احّٝا ٖاَّا ٖٚٛ: َا ٜق  اع َٔ ٖؼٙ ايؾٚا١ٜ اينسؾٜ ١ ٚنُسا فسيل: ٖٚسٛ     

ٕ ٜ كسغ   نسي١ٗ، ٫ ايعهسك: بس   ٜٓىًل َٔ ايٝكؽت ايٛ غاْٞ يٝكَٞ ب٘ ع٢ً ًتس٬ّ اي 

 (2)ٕ ٜ س ه  ٜكٝٓ٘ جملؾع عخـٙ عٔ اٱ اب١ اي ١ٝٓ أٚ اييٓاع١ٝ عٔ ايني١ٗ; ٚػيو بس 

ْس٘  أعٔ ٜكٝٓ٘ ايٛ غاْٞ عدل ايكٝاّ بع١ًُٝ اف يىإ يؼا ٘ فرل٣، نُا ْؾ٣ كتٝعسّا،  

٫ مو إ ايٓاؽ ستؾق١ ٚاْ٘  ػا ٍٚل ٜغٙ فٝٗا احذلم، فٌٗ ٖؼا ِٖٚ ٚصٝاٍ  فسإػا  

ْٗسا يٝقس    إُّا فًٝقُذ يٓا ػيو اي ًٝقٛف ايقٛفقىٞ ب ٕ ًْكٝ٘ وت ايٓساؽ ف نإ ٖٚ

 ٫ نؾفسِ َ خسؾى أٚ نيسٛؽ٠ ٖٛيٛغؾاَٝس١ أٚ      سحقب َؼٖيس٘    س ٫ صٝا٫ّ ٚيٝق   
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 حًِ َٔ أح٬ّ ايٝكٌت١! 

نس ل  ٕ مؾب  ثِ  ٫ٚ مو وت ػيو، نُا صتغ أْٓا ْهاع ْ ُؾم َٔ ايعىه

ٕ ٖسسؼا اييسسٛو أ، ْٚسسؾ٣ ػيسسو أَٜساّ  ٫ٚ ْنسسو وت انتسسا٤ قسسغ ؽ٣ٚ ػيسو ايٌتُسس  َسٔ  

انتؾ  ل أٚؽثٓا اييغا  اينغٜغ، ٚػيو اي  ل قغ حىِ ادتغاؽ، ٖٚؼا انتىؾ انتُٓٗسؾ  

 ،قسسغ أغسسؾم ا٭ؽ  بانتٝسساٙ، ٖٚسسؼٙ ايعاىسس ١ اق ًعسس  ا٭مسسخاؽ ٖٚسسغَ  اييٝسسٛو  

 .ٖٚهؼا ًِٖٚ  ؾّا

ٚ  فؼيو ٌْٚتا٥ؾٙ ٖٛ ايسٝكؽت ايسؼ   َسا انتٓساّ فٗسٛ انتنسهٛى وت     أٟ ٫ مسو فٝس٘، 

حكٝك ٘ ف٬ ٜٴعًِ َا ايؼٟ ظتؾٟ بايَيىت ٖٓاى  فٗسٌ ايسؾٚش ختسؾج َسٔ اييسغٕ )يسٛ       

ٛٴ  عًسٕل بس٘        أناْ  عاصً٘ فٝ٘ أى٬ّ،  ػ ايؾأٟ اٯصسؾ ٖسٛ    ْٗسا صاؽ س١ عٓس٘ ٚشلسا ضتس

ع، ْٗسا نايىاقس١ أَسؾ بسؽت انتساعٟ ٚاجملسؾ      أْٗا زتؾع٠ َٚٔ ٜؾ٣ أفكىت، ٖٚٓاى َٔ ٜؾ٣ 

ْٗا غرلٙ، ٚضتٔ صتٌٗ ػيسو نًس٘ نُسا    أْٗا ايٓ ك ٖٚٓاى َٔ ٜؾ٣ أٖٚٓاى َٔ ٜؾ٣ 

فسإػا  ًٗٓسا    (صتٌٗ حكٝك١ انتٓاّ أَّٜا، فهٝ  ْعؾف حكٝك١ ايسؼٟ ظتسؾٟ وت انتٓساّ    

حكٝكسس١ نسسٌ ػيسسو فٗسسؼا ٖسسٛ اينسسو ايسسؼٟ ٫ ٜٓيغسسٞ يًعاقسسٌ إ ٜقسسؾٜ٘  ؾت َسسا ْعًسسِ  

 . ايٓاؽ ْٚٴؾ٣ٚ بانتا٤ ٖٚهؼام بحكٝك ٘ ٖٓا  ػ ْعًِ آْا وت ايٝكٌت١ ضتذل

ٚع٢ً أٟ، فٌٗ ايؾٚش ختؾج َٔ اييسغٕ حسؽت ايٓسّٛ ثسِ  ٓىًسل ٖسؼٙ ايسؾٚش        

ارتاؽ سس١ َسسٔ اييسسغٕ  ؾت أؽ سسا٤ ايعسسامل ف قسسافؾ باي عسسٌ  ؾت اييسسؽت ٚأَؾٜهسسا ٚاشلٓسسغ  

ْٗا  ً كٞ با٭َٛاو وت قٛاييٗا أُّٖٚا، نُا  ٫ٚأفؾٜكٝا ٚغرلٖا فذل٣ حكٝك١ّ َا  ؾاٙ 

ٕٛ ايٓسا٥ِ قسغ مساٖغ ٚايسغٙ حكسّا يهسٔ وت  قسغ َثسايٞ ٜس ٥٬ِ َسل  ًسو            انتثاي١ٝ فٝه

 ايٓن ٠ ٖٚهؼا ًِٖٚ  ؾّا.

ٚبعياؽ٠ أصؾ٣:  ٕ يهٌ م٤ٞ ضتّٛا َسٔ ايٛ سٛع ٜ ٓافسب َسل ْنس  ٘ ٚيسٝك       



  أوًٓ: آشتعاكة بـ)ضقاء افقؼغ( فدحر طؾؿة افشبفات

ُّٖٚا فٝٗا بٌ ٖٛ حكٝك١، ٚػيو ٭ٕ ايٛ سٛع ايعسٝ  حكٝكس١ ٚيس٘ كثساؽ، ٚايٛ سٛع       

يٛ سٛع ايعسٝ  ٚيس٘ كثساؽ أصسؾ٣      ايؼٖ  فٓط كصؾ َٔ اذتكٝكس١ أٍسع  َسٔ فسٓط ا    

يهٓ٘، ع٢ً أ١ٜ حساٍ، يس٘ عؽ س١ َسٔ ايٛ سٛع ٚيسٝك عسغَّا ستَسّا ُٖٚٚسّا ىسؾفّا:           

 ،عًس٢ ادتسغاؽ  ٚاقعسّا  ا٭فسغ َٓس كه   ؽفسِ  ٕ أفا٭فغ ايؼٖ  َث٬ّ أفغ ػٖ  نُا 

ٚيهسسٌ َٓٗسسا حكٝكسس١ ٚٚاقعٝسس١ بكسسغؽ عؽ سس١ ٚ ٛعٖسسا، فٗسسٌ عسسامل انتٓسساّ ٚا٭حسس٬ّ   

ٕ نًُسسا ْسسؾاٙ فًسسٝك  ٫ ىسسٛؽّا  أ ُسساٍ اٯصسسؾ ٖسسٛ:  نسسؼيو  ٖسسؼا اح ُسساٍ! ٚا٫ح 

 ٓ كه وت أػٖآْا وت ايّٓٛ ٚقغ ٜهسٕٛ َيسغؽٖا أؽمسٝ  اييسٛؽ وت انتسط  ػ  ذلنسب       

بىؾٜك١ َ خؾن١ حقيُا ٜؾاٖا ايٓا٥ِ، ٚقغ ٜهسٕٛ َيسغؽٖا  مسعاعاو َسٔ ارتساؽج      

 أٚ غرل ػيو  فهٌ ػيو صتًٗ٘  ػ صتٌٗ حكٝك١ ا٭ح٬ّ ـتاَّا.

ٕ ادتاٖسٌ بٗسؼا انت  ساش حٝس   ٗسٌ       ٖٚٓا  ٌتٗؾ أ١ُٖٝ انت  ساش ا٭ٍٚ حٝس    

ْٗا زتؾع أٖٚاّ أؽاع  قؾ١ٜ ٖؼا اينسو  ؾت ايسٝكؽت ايسؼٟ    أحكٝك١ ا٭ح٬ّ ٚصٴٝٸٌ  يٝ٘ 

ٕ أضتك ب٘ أٚ ْق نسعؾٙ وت ايٝكٌتس١، فٝكسٍٛ:  ْس٘ يعًس٘ أَٜسّا صٝساٍ وت صٝساٍ، َسل          

ْس٘ ٫   ِ ٜعهسك ا٭َسؾ ٜٚٓىًسل َسٔ ايسٝكؽت يٝٓقس  اينسو، فٝسؼعٔ ب        ايعاقٌ اذتهسٝ 

ٛاُّٖا فٝق كؾٸ ع٢ً ٜكٝٓ٘ َى٦ُٓسّا  أمو وت ع١ٝٓٝ ايٓاؽ احملؾق١ ٖؼٙ ٚ ْ٘ ٜؾاٖا حكّا ٫ َ 

 وت ا٫ح ُا٫و: ثِ ٜٓىًل َٓ٘  ؾت انتٓاّ فٝ هؾ

 ٕ انتٓاّ عؽ ١ ٍعٝ ١ َٔ ايٛ ٛع فٗٛ ناييٛؽ ايؼ١ٖٝٓ َث٬ّ  أفإَا 

   (1)٘ حؾن١ حكٝك١ٝ وت عامل كصؾ ْ َا  ٚ

 ْ٘ ِٖٚ وت ِٖٚ  أَا  ٚ

ْ٘ ٚ سٛع َسٔ فسٓط أٍسع  أٚ     أٚحٝ  ٚ غْا ي٘ بعض كثاؽ ايٛ ٛع ف٬ بغ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .ف غبؾ ،٫ٚ َاْع١ كتل بؽت ٖؼا ٚفابك٘، إ مل ْؾ ع٘  يٝ٘ (1)
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ْٗسسا كثسساؽ إَسسٔ عسسامل كصسسؾ ٚػيسسو عهسسك َسسا صتسسغٙ فُٝسسا ْسسؾاٙ وت ايٝكٌتسس١ َسسٔ اٯثسساؽ ف 

 َ ها١ًَ ب خًٝاو ق١ٜٛ.

يٝكٌتس١، ثيس  يسٞ    يهٓ  بايدلٖإ اي٬حسل، بعسغ ا   بٛ ٘ كصؾ ٖٚٛ:أٚ ٜ هؾ 

ْس٘  إٔ َا ؽأٜ ٘ بانتٓاّ نإ ُّٖٚا أَا َسا ْسؾاٙ بايٝكٌتس١ فهسٌ ايسدلاٖؽت اي٬حكس١  ٪نسغ        أ

فٗسؼا بؾٖسإ ٚ سغاْٞ     ْٗسا حكٝكس١   نإ حكٝك١: فًٛ ؽأ٣ ايٓساؽ ٚحؾاؽ ٗسا فاع كسغ ب   

)أٚ يٓ ؾ  اْ٘ مو وت نْٛٗا حكٝك١ّ أٚ ُّٖٚا( ثِ  ػا نتقٗا احذلق  ٜغٙ فٗسؼا   أٍٚ

ثسسِ  ػا مل ٜعسساجل ٜسسغٙ افسس ُؾٸ بسس٘ ا٭مل   ،غ ا٭ٍٚىسسغم انتع َكسسبؾٖسسإ ٫حسسل عًسس٢  

ٚ ياعغ فٗؼا بؾٖإ ثاي  ثِ  ػا فؾو ايع ١ْٛ  ؾت عَ٘ ٚبغْ٘ فٗسؼا بؾٖسإ ؽابسل،    

ثِ  ػا عادت٘ فهٔ ا٭مل أٚ ص ٸ ٚحتقٔ ادتؾش فٗٛ بؾٖإ صساَك، ٖٚهسؼا ٜ ًسٛ    

ٕٷ بؾٖاّْا ًٜٚخل عيٌٝ عي٬ّٝ، ٚنًٗا  ٪ٜغ  ٕ بؾٖا ٚ نسٗغ بيسغم   ٝكس١  حكايعسامل   نسٛ

ايٛاقل، عهك عامل انتٓاّ ايؼٟ  ٕ  ِٖٛ ايٓا٥ِ اْ٘ حل  ٫ اْ٘ فؾعإ َا ٜه نس   

 ْ٘ مل ٜهٔ  ٫ ُّٖٚا!أ

ٜٚه سسٞ إٔ نافسس١ عكسس٤٬ ايعسسامل بسسٌ ٚح سس٢ فسس ٗا٥ِٗ ٜ ؾاقسسٕٛ بسسؽت ايٝكٌتسس١     

ٕ ايقٛفقسىا٥ٝؽت ٫ ٜ خساٚؿ عسغعِٖ ا٭ىسابل ٚيسٝك ؿتكسغٚؽِٖ  قٓسا         أٚانتٓاّ، ٚ

 ًَٛت ِٝٗ ٚأ٫ٚعِٖ بؼيو! ح ٢ صغَِٗ أٚ

ٕ ٜ ضسسؼ ايعاقسسٌ َسسٔ )ايهًٓٝسساو( َٓىًكسسّا ٱؿاحسس١ اينسسهٛى   أ 

ٕ ادتـ٥ٝسساو ٚانتيسساعٜل نسسثرلّا َسسا ٜنسس ي٘ إٚاينسسيٗاو عسسٔ انتيسساعٜل ٚادتـ٥ٝسساو; فسس

ايهًٝاو ايٝكٝٓٝس١ ٜٚؾ سل ادتـ٥ٝساو     ٕ ٜق ٤َٞ بٓٛؽأحاشلا ع٢ً انتؾ٤ ٚح٦ٓٝؼٺ عًٝ٘ 

  ؾت نًٝا ٗا ف ٓخٌ بؼيو ايعكغ٠ ٚ ٓـاش ايني١ٗ.

ٕ ٖسؼا حس٬ٍ أٚ حسؾاّ فساؽ ل وت ػيسو  ؾت ايكاعسغ٠        فُث٬ّ:  ػا مسهه  بس  



  ٓشتعاكة بـ)ضقاء افقؼغ( فدحر طؾؿة افشبفاتأوًٓ: ا

نسسٌ مسس٤ٞ ٖسسٛ يسسو حسس٬ٍ ح سس٢  عًسسِ أْسس٘ حسسؾاّ بعٝٓسس٘ ف غعسس٘ َسسٔ قيسسٌ  ايهًٝسس١: 

عسسِ َٓٗسسا، عٕٚ ايكسسٍٛ ٚػيسسو بٓسسا٤ عًسس٢ اْٗسسا وت اينسسي١ٗ اييغٜٚسس١ أٚ ا٭ (1)ْ قسسو

  ٞ ٚ ػا مسسهه  بٓخسسٛ اينسسي١ٗ  ، باص ياىسسٗا باينسسي١ٗ وت أطسسؾاف ايعًسسِ اٱكتسساي

نسٌ مس٤ٞ َىًسل ح س٢     خؾِٜ ف ؽ ل  ؾت ايكاعسغ٠ ايهًٝس١:   اذته١ُٝ وت ادتٛاؿ ٚاي 

 .(2)ٜؾع فٝ٘ ْٗٞ

ٕ اينسسسي١ٗ  ػا    احٝسسس١ اشلاَسسس١: ٖٚسسسٞ ٚيٓنسسسؾ ٖٓسسسا  ؾت  حسسسغ٣ ايهًٓٝسسساو انت

ٕ  عؾٍ  ع٢ً اٱْقإ فعًٝ٘ إٔ ٜؾ ل  ؾت  حغ٣ ايهًٝاو اشلاَس١  سغّا ٖٚسٞ: )   

َسا زت ٗسغّا أٚ َكًسغّا أٚ     انتهًٓ ، بٌ نٌ عاقٌ َٔ أٟ عٜسٔ نسإ، عًٝس٘ إٔ ٜهسٕٛ     

ست اطسسّا( فسسإػا عؾٍسس  عًٝسسو اينسسي١ٗ فاَسسا إٔ  هسسٕٛ زت ٗسسغّا )ػا ًَهسس١( بانتقسس ٣ٛ   

ُٹٌ انتًه١ ٚ غؽل أطؾاف انتىًب ٚ كًب نافس١ ا٭عيس١ ي ٓخًسٞ    فعًٝو ح٦ٓٝ ؼٺ إٔ  ٴع

يو اذتكٝك١، فإػا مل عتيٌ ػيو فؾٍّا ف  ٛق  )أٚ  كًغ ايغرل، حقسب انتٓيسٛؽ(   

ٚاَا  ػا مل  هٔ زت ٗغّا فكًٓغ َٔ  ثل بعًُ٘ ٚصدل ٘ ٚعٜٓس٘ ٚاُْ سض غيساؽ اي نسهٝو     

 عٔ ػا و بعغ ػيو.

ٚأنثسسؾِٖ غسسرل َ ضيسسً ٚغسسرل زت ٗسسغ،  ٕ ايٓسسال، أٚارتىسس  اينسسا٥ل ٖسسٛ: 

ْسس٘ ٜ هسسؾ فٝٗسسا ًَٝسسّا )أٚ ح سس٢ بسسغٕٚ ػيسسو!( ثسسِ ٜ ضسسؼ  إعٓسسغَا  عذلٍسس٘ مسسي١ٗ َسسا ف

ٕ ػيسو صىس  فساحه ٫ ٜكيسٌ     أانتٛق  فٛؽّا ٚعتهِ بيخ١ ايني١ٗ أٚ بى٬ْٗا، َل 

ب٘ ايعكٌ ٫ٚ ٜؾ َٝ٘ ايعك٤٬:  ػ ايسؼٟ ٜقس ىٝل إٔ عتًسٌ أٜس١ قَس١ٝ َعكسغ٠ وت أٟ       

)ايىسسسب أٚ اي ٝـٜسسسا٤، ايهسسس٬ّ ٚايعكا٥سسسغ، ٚغرلٖسسسا(  فتسسسا ٖسسسِ  عًسسسِ َسسسٔ ايعًسسسّٛ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .  89ٌ 17ج :ٚفا٥ٌ اينٝع١ (1)

 .317ٌ 1ج :َٔ ٫ عتَؾٙ اي كٝ٘ (2)
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َسساعاّ عاَٝسسّا غسسرل طيٝسسب وت  ايعسساَٞ ٕ ظت ٗسسغ أ ايهسسيرلانت ضييسسٕٛ، َٚسسٔ ارتىسس   

انتقسسا٥ٌ ايىيٝسس١ فرلفسسض ٖسسؼا ايسسؾأٟ ايىسسا أٚ ػاى  ٫  ػا حتسسٍٛ  ؾت زت ٗسسغ صسسيرل      

ًُٝسّا  اؽ هسب صىس  َٓٗخٝسّا ٚع   ٜهسٕٛ قسغ   ٚ ٫  ;ٚاف  ؾغ ٚفع٘ وت ػيسو  (1)بايىب

ْسس٘ أصىسسرلّا  سسغّا ٚٚقسسل وت أصىسسا٤ َؼًٖسس١ با  ٗسساعٙ وت غسسرل حكسسٌ اص ياىسس٘ َسسل    

 ادتاٌٖ بكٛاعغٙ ٚأفق٘ َٚعىٝا ٘.

ٔٵ  َا    ْٓا ْكٍٛ يهٌ َٔ  ػا اعذلٍ ٘ مي١ٗ  ًٓك ٗا ٚأػعٔ بٗا: ُن

ٕ نٓسس  باي عسسٌ زت ٗسسغّا ٚاي ـَسس  بآيٝسساو اي خكٝسسل إزت ٗسسغّا أٚ َكًسسغّا أٚ ست اطسسّا: فسس

ٞ ٚا٫  ٗاعٟ ٚاف  ؾغ  ٚفعو وت اييخس  ٚاي خسً فخ٦ٓٝسؼٺ ٜيسذ يسو      ايعًُ

  ٚ ٕ  سسي  عًس٢ أحسسغ ايىسؾفؽت، ٚ ٫ فهسسٔ َكًسسغّا، ٚ ٕ   أإ  يسغٟ ؽأٜسسو وت انتقس ي١ 

 .ؽفَ  ايىؾٜكؽت فهٔ ست اطّا أٚ َ ٛق ّا

ٚبؼيو ٜق كؾ ٍٚل اجمل ُل ٜٚقٛع ا٭َٔ ايعًُٞ ٚايعك٥٬ٞ، ٚ ٫ فقسٛف  

اي ٍٛس٢ انتعؾفٝس١ اشلا٥ًس١ بسٌ اي ا عس١      ٜه سٞ إٔ   يسٛؽ   ٜٓٗاؽ اجمل ُسل ب نًُس٘;  ػ   

ٕ ناف١ ايٓال بغأٚا باي سغصٌ وت مس٪ٕٚ عًُسا٤ اي ٝـٜسا٤     أ ايهدل٣ اييت ف خغ  يٛ

ؽغسِ   س  ٚايهُٝٝا٤ ٚاي ًو ٚا٫ق ياع ٚا٭ىٍٛ ٚاي ك٘ ٚاي ًق ١ ٚغرلٖسا، ٚبسغأٚا  

ٗسا  بؾفض قٛاعغ  ًو ايعًسّٛ ٭ْٗسِ ٚ سغٚا مسيٗاو عًٝ     س  نِْٛٗ غرل َ ضييؽت

 عخـٚا عٔ اٱ اب١ عٓٗا، ٚؽفَٛا وت ايٛق  ْ ق٘  كًٝغ انتض يؽت فٝٗا.

ٕ ٬َػ ايٓال ظتب إٔ   ٖٚٞ ٚبه١ًُ أصؾ٣: َٔ أٜكٔ بٗؼٙ ايكاعغ٠ ايه١ًٝ

ٕ نسإ زت ٗسغّا )صسيرلّا حكسّا( فًس٘       ْ٘ أٜهٕٛ  َا ا٫  ٗاع أٚ اي كًٝغ أٚ ا٫ح ٝايت، ٚ

ٕ  ،ٕ ٜق  ؾغ ٚفع٘ ح ٢ ٜيٌأ ْس٘ عٓغ٥سؼٺ   إ، فأٚ ست اطساّ  َكًسغاّ  ٚ ٫ فعًٝ٘ إٔ ٜهسٛ

فٝ ض٢ً عٔ اي ى سٌ َساعاّ غسرل صسيرل وت انتقسا٥ٌ ايعًُٝس١ اي ضييس١ٝ، ٚ ٕ فعسٌ         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ٕٚ ي٘، ٚقًٓغٙ. (1)  أٚ اف ٓغ  ؾت ؽأٟ طيٝب كصؾ أعًِ َٔ ا٭ٍٚ أٚ َقا
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نإ ًتانتّا يٓ ق٘ ٚيًخكٝك١ أَٜسّا، ْعسِ ٫ أحسغ قتٓعس٘ َسٔ إ ٜقسع٢ يٝهسٕٛ زت ٗسغّا         

عك٥٬ّٝا ح س٢   نُا يٝق  حخ١يهٓ٘ َاعاّ غرل زت ٗغ فآؽا٩ٙ يٝق  حخ١ أبغّا عك٬ّ 

 ب٢ٓ ع٢ً أفال غرل ٚثٝل أبغّا. يهْٛ٘ قغ يٓ ق٘

ٚقغ فيل اي ُثٌٝ بكاعسغ٠ )نسٔ زت ٗسغّا أٚ َكً سغّا أٚ ست اطسّا( ٚيُٓثسٌ يسؼيو        

 بيعض ا٭َث١ً ا٫  ُاع١ٝ ٚاٱعاؽ١ٜ ٚاي ك١ٝٗ:

ْس٘   قٛاعغ أزلاٖا أىسٍٛ ايعُسٌ، ٚقسغ ٜكساٍ ب      فكغ أفٸك ايقٝغ ايٛايغ

وت بعض قٛاعغٙ، ٚانتٓىًسل ٖسٛ:   أٚ فًق  ٘ ٚ طاؽٙ   َٔ حٝ  فٝك يعًِ  غٜغ 

)ا٭ىٍٛ ايع١ًُٝ( وت عًِ ا٭ىٍٛ ٖٚٞ ا٭ىسٍٛ ايسيت   بسنُا إ ٖٓايو َا ٜق٢ُ 

ٜؾ ل  يٝٗا ايناى وت حهُ٘ اينؾعٞ بعسغ فكسغٙ يًسغيٌٝ ا٫  ٗساعٟ، ف هسٕٛ ٖسٞ       

ب انتؾ ل ي خغٜغ ايًٛتٝ ١ ايع١ًُٝ ٚػيو ن ىٌ ا٫ح ٝايت أٚ ايدلا٠٤ أٚ ا٫ف يخا

 ،زتؾ٣ ا٫ف يخابفؼيو : فإٕ ناْ  ي٘ حاي١ فابك١ ٚقغ يٛحٌت  (1)أٚ اي ضٝرل

أٚ وت انتهًسس  بسس٘ فُخسسؾ٣  ،زتسسؾ٣ ايسسدلا٠٤فٗسسٛ ٚ ٫ فسسإ نسسإ اينسسو وت اي هًٝسس  

ٚ ٫ فسساي ضٝرل، عًسس٢ أحسسغ ٚ ٗسسٞ  كؾٜسسؾ اينسسٝط       ،ا٫ح ٝسسايت  ٕ أَهسسٔ ادتُسسل  

ٕ ْيخس  عسٔ   أبغ ْ٘ ٫ أوت  فهؼيو  ؾ٣   هرلٙ  ،يًُخاؽٟ أٚ يٛ ٘ اذتيؾ

أىٍٛ ٜؾ ل  يٝٗا ايعاٌَ وت َكاّ ايعٌُ وت ا٫  ُاعٝاو ٚعٓسغ  يسغٟ اي كٝس٘ أٚ    

ا٭ف اػ ادتاَعٞ أٚ ايىيٝب ٚانتٗٓسغل أٚ ح س٢ اييكساٍ ٚايعىساؽ ٚانتسـاؽ ، يسيعض       

 ا٭عٚاؽ ا٫  ُاع١ٝ أٚ وت ْىام ع٬قا ٘ ا٫  ُاع١ٝ.

أىاي١ أٱقغاّ َكابٌ أىاي١ أٱحخاّ، ٚأىاي١ ايقسًِ  َٚٔ  ًو ا٭ىٍٛ: 

، ٚأىسساي١ ايذلٜسس  وت اي ُٗسس١، ٚأىسساي١  وت َكابسسٌ أىسساي١ ايعٓسس  ٚارتسسؾم  ٚاذتًسسِ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ٚغرلٖا، يهٔ ا٭ؽبع١ ػنؾو ٭ْٗا عا١َ فٝٸاي١. (1)
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اييسسخ١ وت عُسسٌ انتقسسًِ أٚ وت عُسسٌ ايغسسرل، ٖٚسسؼا ا٭صسسرل َىسسؾٚش باي  يسسٌٝ وت    

 ايكٛاعغ اي ك١ٝٗ ٚوت اي ك٘.

َسسٔ أنثسسؾ انتكيسسٛع ٚيًٓسسٔل اٯٕ بعسسض ايَسس٤ٛ عًسس٢ ا٭ىسسٌ ا٭ٍٚ يٝ َسسذ   

 ايهًٓٝاو َٓىًكّا ٱؿاح١ ايني١ٗ وت انتياعٜل ٚادتـ٥ٝاو(:اختاػ )

ٕ انتغؽا٤ ٚايعاًَؽت ٚايٓامىؽت ا  ُاعّٝا نثرلّا َا ٜٛا ٕٗٛ َٛاقس   يعس    إف

وت أْ قسسِٗ اذتسسرل٠ وت اٱقسسغاّ عًسس٢ ايعُسسٌ أٚ اٱحخسساّ  فُسسث٬ّ: يسسٛ نسسإ ايسسؾأٟ   

مضً ٖٛ بٓسا٤ َقسخغ وت ٖسؼٙ انتٓىكس١ أٚ      ا٭ٚيٞ ينضي١ٝٺ َا أٚ جملُٛع١ٺ أٚ ٭ٟ

حقسس١ٝٓٝ أٚ َٝسس ِ أٚ َق ٛىسس  أٚ   فسسٝك  اَعسس١ أٚ  طسس٬م فَسسا١ٝ٥ أٚ َؾنسسـ       

عؽافسساو أٚ حسسٛؿ٠ عًُٝسس١ أٚ غسسرل ػيسسو، ثسسِ حسسغث  عكيسساو ٚ يسسغٸو ىسسعٛباو   

ٚمسسٓهو ٖسسؼا أٚ ػاى وت َسسغ٣  َهاْٝسس١  صتسساؿ ٖسسؼا انتنسسؾٚ  أٚ وت َسسغ٣ صتاحسس٘ أٚ    

 سٚنُا ٖسٛ انتعٗسٛع     سْ٘ أ٦ٓؼٺ فُاػا ايعٌُ  ٚادتٛاب فاعًٝ ٘ أٚ ح ٢ ٍؾٚؽ ٘، ٚحٝ

ظتسسب ايسس  هرل بنسسهٌ َهثسس  ٚانتنسسٛؽ٠ ٚ كًٝسسب ٚ سسٛٙ اٯؽا٤، حقسسب َك َسسٝاو 

اينسخاع١ ٫ ادتسػت ٫ٚ اي ٗسٛؽ، ٖٚسؼا بسغٚؽٙ ٖسٛ أىسٌ َسٔ أىسٍٛ ايعُسٌ، فسسإٕ           

قاَ  اذتخ١ ع٢ً أحغ ايىؾفؽت ٚا َخ  ايؾ١ٜ٩ فٗٞ انتؾ سل ٚيهسٔ  ٕ مل ضتقسِ    

َق ٣ٛ ايعكسٌ ايٌٓتسؾٟ ف٬بسغ َسٔ أىسٌ عًس٢ َقس ٣ٛ ايعكسٌ ايعًُسٞ           ا٭َؾ ع٢ً

   .: )أىاي١ اٱقغاّ( ٫ )اٱحخاّ(ْؾ ل  يٝ٘ ٖٚٛ، بؾأٜ٘ 

٫ بسغ َسٔ  قاَس١ ايسغيٌٝ عًٝس٘ أٚ       س  نس ٟ أىسٌ كصسؾ    س ٕ ٖؼا ا٭ىٌأٚغرل ص ٞ 

ع٢ً ا٭ىٌ انتٓافك ٚانتَاع يس٘ ٖٚسٛ )أىساي١ اٱحخساّ( فسإػا ٚ سغْا ا٭عيس١ ٚافٝس١ّ بس٘          

اٱعاؽٜس١ ايٛاٍسخ١ يًكاعسغ٠ ايهًٝس١ ايسيت أمسؾْا        سايعًُٝس١    سنإ َٔ ا٭َث١ً ا٫  ُاعٝس١  

ايهًٓٝساو َٓىًكسّا ٱؿاحس١ اينسي١ٗ وت انتيساعٜل ٚادتـ٥ٝساو( فس٬  يكس٢          اختساػ  يٝٗا ٖٗٓا )

ٕ َسٔ ـتس  يس٘ ا٭عيس١ عًسس٢     أيسغٜو حسرل٠ عًُٝس١ ح٦ٓٝسؼٺ عٓسغ أٟ َٛقس  َنسساب٘، نُسا        

 ٚايدلا٠٤...( ٫  يك٢ ي٘ ح٦ٓٝؼٺ حرل٠ وت َكاّ ايعٌُ. ا٭ىٍٛ ا٭ؽبل )ا٫ف يخاب
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ا٭عي١َ ٚاف١ّٝ ب ىاي١ اٱقسغاّ: افس ٓاعّا  ؾت فًقس١ً َسٔ      ٚقغ ٚ غ ايقٝغ 

َعىٝسساو اييخسس  اي سساؽغتٞ وت حٝسسا٠ ايٓسسا خؽت ٚوت َعىٝسساو عًسسِ ايسسٓ ك ٚعًسسِ    

اَ ٝاؿ وت اذتٝا٠ )أٚ وت َنسؾٚ   ٕ ايٓا خؽت بإا٫  ُا  ٚايؾٚاٜاو اينؾٜ ١ أَّٜا، ف

ايؼٜٔ ٜ ُٝٸـٕٚ بٓقي١ َٔ ؽٚش انتغاَؾ٠ ٚانتضاطؾ٠ ٚا٫ق خا١َٝ;  سغاييّا   سَعؽت( ِٖ  

ٚٳاي ٻسا ٹؾٴ     :ٚيؼا ٚؽع وت اذتغٜ  عٔ اٱَاّ ايياعم  ّٷ،  َٳخٵسؾٴٚ ٕٴ  اي ٻا ٹؾٴ ادَتيٳسا

َٳؾٵؿٴٚمٷ  ٕ اي خاؽ ٜٓكقُٕٛ  ؾت فؾٜكؽت:  إف (1)ادَتقٴٛؽٴ 

ٛٸف َٔ اٱقغاّ ٚا٫ق خاّ وت حكٍٛ  غٜغ٠ ٚعت اطٕٛ وت صسٛ   فؾٜل  ٜ ض

غٹُاؽ اي ؾٌ ادتغٜغ٠ أٚ ايك ـ ضتٛ َغٜاو أٚفل، ٖٚس٪٤٫ عساع٠ ٌٜتًسٕٛ وت ْ سك     

انتق ٣ٛ ايؼٟ ناْٛا عًٝ٘ ٫ٚ عتككٕٛ اصذلاقاو حكٝك١ٝ بٌ ٜيكٕٛ نُا نساْٛا اساؽّا   

 َ ٛفىٞ اذتاٍ َث٬ّ.

ٕ ب ىاي١ اٱقغاّ ٜٚك خُٕٛ انتضساطؾ،  ٚفؾٜل ٜهقؾٕٚ حا ـ ارتٛف ٜٚع كغٚ

ٖٚ٪٤٫ ِٖ عاع٠ ايؼٜٔ عتككٕٛ ق ـاو َاي١ٝ ندل٣ ِٖٚ ايسؼٜٔ ٜهْٛسٕٛ نيساؽ ا٭ثؾٜسا٤     

غاييّا  ٫ َٔ صؾج بايغيٌٝ نُٔ ٚؽ  عٔ أبٝ٘ َث٬ّ َسا٫ّ، ٚايهس٬ّ يسٝك عٓس٘ ٚأَثايس٘      

 ـ ايؾنسٛع  بٌ ايه٬ّ عٔ ىاْعٞ ايثؾٚاو ٚاجملغ ٚايؼٜٔ صتخٛا وت إٔ ٜك ـٚا ع٢ً حسا 

 ٚايٛفىت ايؼٜٔ ٜعٝنٕٛ فٝ٘ يٝيًغٛا ايك١ُ أٚ  حغ٣ ايكُِ.

ْعسسِ )اٱقسسغاّ( ٜ َسسُٔ شتسساطؾ ٚقسسغ غتقسسؾ اي سسا ؾ أٚ ٜ نسسٌ انتغسساَؾ، يهسسٔ   

ٖٞ أع٢ً بهثرل َٔ ْقسي١ ايٓخساش وت   حبه١ُ وت انتغاَؾٜٔ  ايٓخاشايه٬ّ وت إ ْقي١ 

ٜؾنيٕٛ اييخسؾ ؽغسِ أٖٛايس٘    احملافٌتؽت ٚاحمل اطؽت، ٚيؼا صتغ اي خاؽ ع٢ً َؾٸ اي اؽٜط 

ٚظتٛبٕٛ اييخاؽٟ ٚاي ٝاوت ؽغِ زتاًٖٝٗا، ثِ وت ايعيؾ اذتغٜ  صتغ أع٢ً ْقسي١  
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َٳسٔ    سَٔ اي خاؽ، يغ٣ ايكٝسال َٚؾاعسا٠ ايٓقسب ٚفٛاىسٌ ايسـَٔ ٚغرلٖسا         ٖسٞ وت 

اق خُسٛا ادتغٜسسغ وت عسامل ايدلزتٝسساو أٚ اشلٓغفس١ ادتٝٓٝسس١ ايٛؽاثٝس١ أٚ ح سس٢ ا٭فسسِٗ     

ؾت  هٓٛيٛ ٝسسا ايٓسساْٛ ٚايسسؼنا٤ ا٫ىسسىٓاعٞ ٚعسسامل ايؾٚبسسٛو  ٚاييٛؽىسس١ ٚىسس٫ّٛ  

 ٚغرل ػيو.

٫  عسس  أىسساي١ اٱقسسغاّ، اٱقسسغاّ بسس٬ ؽٜٚسس١ َٚنسسٛؽ٠ ٚعؽافسس١ ٚحتكٝسسل      ٚ

ٕ ػيو ٜع  اي ٗٛؽ، ٚاي ٗٛؽ صى ، ٚيٝق  أىاي١ اٱقسغاّ َيٓٝس١ّ عًٝس٘    إٚ غبؾ، ف

ع١  عس  اٱقسغاّ ٚا٫ق خساّ ٚايعسـّ     بٌ ٖٞ َي١ٝٓ ع٢ً أىٌ )اينسخاع١( ٚاينسخا  

ٕ أع٢ً انتضاطؾ٠ بٓقي١ َا ٚيهٔ بعغ عؽاف١ ا٭َؾ َسٔ نافس١ أطؾافس٘، ٚيسؼيو صتسغ      

ْسس٘ ٫ ٜٗسسا ِ اي ٝسسٌ أا٭فسسغ ٜٛىسس  باينسسخاع١ ٫ بسساي ٗٛؽ  ػ ننسس   ايغؽافسساو  

 َث٬ّ،  ٫  ػا اٍىؾ يًغفا  عٔ أمياي٘ َث٬ّ; ٭ٕ َٗاكت ٘ يً ٌٝ َث٬ّ  ٗٛؽ.

عغ٠ )أىاي١ اٱقغاّ( صاى١ باي خاؽ٠ فكسىت بسٌ نسؼيو ا٭َسؾ وت     يٝق  ايكاٚ

 عامل ايقٝاف١ ٚا٫  ُا  ٚاي هؾ ٚايثكاف١ ٚغرل ػيو.

ٚايه٬ّ يٝك اٯٕ عٔ بؾ١ٖٓ ٖؼا ا٭ىٌ يٓ ٝض وت ػنسؾ ا٭عيس١ ٚاينسٛاٖغ    

٘ٴ ايغيٌٝ  ؾت إٔ )أىاي١ اٱقغاّ( ٖٞ َٔ حٝ   َٳٔ فاَق ا٭صؾ٣، بٌ ايه٬ّ ٖٛ إ 

ثؾ ْ عّا َٚٔ باب )َا صرلٙ أنثسؾ َسٔ مسؾٙ( حقسب اي كقسِٝ ارتُافسٞ       اجملُٛ  ا٭ن

)ارترل احملض، اينؾ احملض، َ قاٟٚ ايىؾفؽت، صرلٙ أنثؾ َسٔ مسؾٙ، ٚبسايعهك(    

فاْ٘ ٜ ُقو ح٦ٓٝؼٺ ب ىٌ ٜؾ ل  يٝ٘ يسغ٣ اينسو، فس٬  كعسغٙ اينسي١ٗ عسٔ ايعُسٌ        

بَسٝا٤ ايسٝكؽت    ٫ٚ  ٛ ب ي٘ اذترل٠ ٚايكًل ٚا٫ٍىؾاب، بٌ اْ٘ قغ اف َا٤ ح٦ٓٝؼٺ

) ٕ ناْ  أعي ٘ ٜك١ٝٓٝ وت  نضًٝ َعاعي١ َسا صسرلٙ أنثسؾ َسٔ مسؾٙ( ٱؿاحس١ ًتًُس١        

 اينو ٚحرل ٘ عٔ انتٛاق  انتؾبه١.



  بـ)ضقاء افقؼغ( فدحر طؾؿة افشبفات أوًٓ: آشتعاكة

ا٭َسسؾ نسسؼيو ـتاَسسّا يسسٛ  ٛىسسٌ ايياحسس   ؾت أىسسٌ َعسسانك ٖٚسسٛ أىسساي١      ٚ

ٕٸ عسغّ اي  سؾٜىت      ٌا أفسًِ( ٚأ ٕٸ )ادتًٛل ع٢ً اي س اٱحخاّ فؾأ٣، حقب أعي ٘، أ

كا٥ِ ب ؽباح٘ انتع١ًَٛ ٚ ٕ ناْ  ستغٚع٠ صرل َٔ  عؾٜض ايٓ ك نتضساطؾ  بايٍٛل اي

ٕ عيسس ٛؽّا بايٝسسغ صسسرل َسسٔ عنسسؾ٠ ست ًُسس١ عًسس٢  أصقسساؽ٠ ايثسسؾ٠ٚ أٚ انتهاْسس١ نًسسٗا ٚ

ٕ ا٭ىٌ ايؼٟ ٜق ٤َٞ ب٘ ٖسؼا اينسضً ح٦ٓٝسؼٺ عٓسغ اينسو      إمخؾ٠... ٖٚهؼا ف

 هسٕٛ )أىساي١   وت أٟ َٛق  َق خغٍّ ٖٛ اٱحخاّ ٚادتُٛع ع٢ً ايٍٛل ايكسا٥ِ، ف 

 اٱحخاّ( ح٦ٓٝؼٺ ٖٞ )ايٝكؽت ايعًُٞ ايؼٟ ًٜخ   يٝ٘ اينضً يغ٣ اينو(.

ٖٚسسؼا ايٓكسساو ٚاي َسساع بسسؽت ا٭ىسسًؽت ٖسسٛ ـتاَسسّا نايٓكسساو بسسؽت اَ٭صيسساؽٟ      

ٚاُ٭ىسسسٛيٞ وت َؾ عٝسسس١ أىسسساي١ ايسسسدلا٠٤ َىًكسسسّا يسسسغ٣ اينسسسو وت اي هًٝسسس  يسسسغ٣   

 ٣ اَ٭صياؽٟ.ا٭ىٛيٞ، أٚ أىاي١ ا٫ح ٝايت وت ايني١ٗ اي خؾقت١ٝ يغ

ٜٚيك٢: إٔ َٔ ٜؼٖب  ؾت )أىاي١ اٱقغاّ( قغ َٜل شلسا حسغٚعّا  هسٕٛ ٖسٞ     

ٕ  حسسغ٣ اذتسسغٚع َسسث٬ّ )أىسساي١ ا٫ح ٝسسايت ٚاٱحخسساّ وت ايسسغَا٤     إا٫فسس ثٓا٤او فسس 

ٚشلؼا اييخس    يسٌٝ َىسٍٛ ٫ بسغ َسٔ  ٓكٝخس٘ وت ٍَٛسل كصسؾ ٚاهلل          (1)ٚاي ؾٚج(

 انتقغع اشلاعٟ يًيٛاب.

إٔ ٜ ضؼ ايعاقٌ َٔ ايٓ سا٥ج احملٖككس١ ٚانتعايٝسٌ انت خك كس١ فٴسًُّٓا       

اينسهٛى ٚأ ؾبس١ اينسيٗاو عٓٗسا،     ِ ًَيًعؾٚج  ؾت عامل ا٭فياب ٚايعًٌ ٚ ؿاح١ ًُت

ٞٸ وت انتيسسىًذ، ٚيُٓثسسٌ يسسؼيو ؿتثسساٍ فًقسس ٞ  ٚػيسسو ٖسسٛ َسسا ٜقسس٢ُ بايدلٖسسإ اٱْسس

 ، ٚقغ فيك  اٱماؽ٠  يٝ٘، ْٚعٝغٙ بيعض اي ىٜٛؾ ٚاٱٍافاو:ّٖا
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ٕ ٖؼا َٔ ا٫ف ثٓا٤ انتٓ يٌ َٔ قاعغ٠ اٱقغاّ ٚقغ ٍْٛخ٘ ٫حكّا  ػا ما٤ اهلل  عاؾت.أٚاي خكٝل  (1)



     افؼقؿة ادعرؾقة فؾشك
 

فكسسغ أفسسك عسسغع َسسٔ اي ٬فسس ١ َسسٔ أ يسسا  انتسس٬ ىسسغؽا أىسس٫ّٛ بٓسسٛا عًٝٗسسا    

ٚ أَغؽفسس ِٗ ايسسيت  ٓ ٗسسٞ، َسسٔ غسسرل   ٕ ننسس  بعَسسِٗ  ٕ ٜيسسؾحٛا بسسؼيو عسساع٠ 

  ٚ حسغ٠ ايٛ سٛع بسٌ ٚٚحسغ٠ انتٛ سٛع، ٚػيسو يسغ٣        حخاب اي ك١ٝ فيسؾش بس٘،  ؾت 

 :  (1)اي غبؾ وت َ اع ن٬َِٗ ٚيغ٣  يٛؽٙ ع٢ً حكٝك ٘، ٚا٭ىٍٛ ٖٞ

ٕ ايٛ ٛع ٖٛ ا٭ىٌٝ، عهسك َسٔ ػٖسب  ؾت إٔ انتاٖٝس١ ٖسٞ ا٭ىسٌ،         س1

ٕ انتيسسغام ٖسسٛ ا٭ىسسٌٝ ٚا٭ؽبعسس١ )ايٛ سسٛع ٚايٛحسسغ٠ ٚاي نسسضً      أبُٝٓسسا ْسسؾ٣  

 ، قايٛا:(2)( عٓاٜٚٔ ي٘ٚاين١ٝ٦ٝ

 ٴ ايٛ سسسسسسٛع عٓسسسسسسغْا أىسسسسسسٌٝ  ٕ

 
 

    ٌ  ٴ عيٝسسسسسٌ َسسسسسٔ صاي ٓسسسسسا عًٝسسسسس
 

 ٹ ٭ْسسسسسس٘ َٓيسسسسسسل نسسسسسسٌ مسسسسسسؾف  
 

     ٞ   ٚاي ؾم بسؽت ضتسٟٛ ايهسٕٛ ٜ س
 

 نسسسسؼا يسسسسـّٚ ايقسسسسيل وت ايعٹًٓٝسسسس١
 

 (3)َلٵ عسغّ اي نسهٝو وت انتاٖٝس١    
 

فؾٍس ٘ ثاْٝسّا عساع أ٫ّٚ ٚ)يسٝك وت ايسسغاؽ      فهًُسا ٕ ايٛ سٛع ٫ ثساْٞ يس٘،      سس 2

 غرلٙ عٜاؽ(.

 .ٝك١  نهٝه١ٝ ػاو َؾا ب، نُؾا ب ايٓٛؽٕ ايٛ ٛع حك  س 3

ٕ إٔ بعَسِٗ اع سسدل ٚ سٛع حكٝكسس١  نسهٝه١ٝ نسسايٓٛؽ عيس٬ّٝ عًسس٢     أٚايغؾٜسب  

ٞٸ ٫ ٜهسسٕٛ نافسسيّا ٫ٚ أفسسا٥ؾ اذتكسسا٥ل ٖسسٞ أَٜسسّا  نسسهٝه١ٝ، َسسل ٍٚسسٛش   ٕ ادتـ٥سس

ٕ ادتسسغاؽ ٚادتسسغاؽ اٯصسسؾ ٚإٔ ا٭فسسغ ٚا٭ؽْسسب ٚاٱْقسسإ    أَه قسسيّا َٚسسل بغاٖسس١  

ا٥ل َ يآٜسس١ ٚيٝقسس  بعَسسٗا َسسٔ عؽ سساو اي نسسهٝو يًسسيعض ٚايٓيساو ٚادتُسساع حكسس 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ٚقغ ىؾش بٗا وت )ْٗا١ٜ اذته١ُ( ٚغرلٙ. (1)

 نُا فيًٓاٙ وت ستً٘. (2)

 .62ٌ 2ج :ٌٓت١َٛ ٬َ ٖاعٟ ايقيـٚاؽٟ( 3َ)



  ـقف اكتجت )أصافة افوجود ومشّؽؽّقته و...( وحدة ادوجودات؟

أٟ يٝك بعَسٗا وت فٴسًِٓ ايٛ سٛع َسٔ عؽ س١ أعًس٢ ٚعؽ س١ أعْس٢; ٚيسؼا           (1)اٯصؾ

ْٗا َ يآٜاو عؾ١ٍٝ وت فٴسًِٓ ايٛ سٛع اي نسهٝهٞ، يهٓس٘ فٹسؾاؽ غسرل        اي ـّ بعَِٗ ب

ْٗا يٝق  ٚ ٛعاو أٍع  َٔ َؾا ب ٚ ٛع أقس٣ٛ  كسل وت   أزتغٟ  ػ  يك٢ بغا١ٖ 

بىٓ٘ ٚ هٕٛ بغاصًس٘ أٚ فكسٌ  هسٕٛ عٝٓٳس٘ بٓخسٛ ايهثسؾ٠ وت عسؽت ايٛحسغ٠ َٚسٔ فتسىت           

 اي نهٝو ارتاىٞ.

ٕ َا بس٘ ا٫َ ٝساؿ وت ايٛ سٛع ٖسٛ عسؽت َسا بس٘ ا٫مسذلاى  ػ ٫ مس٤ٞ غسرل             س  4

ايٛ ٛع يٝهٕٛ ٖٛ َا ب٘ ا٫َ ٝاؿ; ٚيؼيو ناْ  ايٛحغ٠ وت عؽت ايهثؾ٠ ٚايهثؾ٠ وت 

 عؽت ايٛحغ٠.

ّٝت٘ ٚ...( ٚسز٠ املٛدٛرات؟نٝف اْتذت )أصاي  ١ ايٛدٛر َٚؾّهه

    ٚ ْس٘ ٫ مس٤ٞ   أْ ٝخ١ ٖؼٙ انتكغَاو يغ٣ اي غبؾ ٖسٞ )ٚحسغ٠ ايٛ سٛع( 

ٚنسٌ مس٤ٞ بسغ٤ٶ َسٔ اهلل  عساؾت ٚاْ ٗسا٤ ب ىسغؾ أٚ         (2) ٫ ٚ ٛع ٚاحسغ هت سغ َٓيقسىت   

 .أٍع  شتًٛم ٖٛ َؾا ب ٖؼا ايٛ ٛع، فايٛ ٛع ٚاحغ  ػّا

ٚحسغ٠ انتٛ سٛع(  ػ انتسا٥ـ بسؽت ايٛ سٛعاو ٖسٞ       ْ ٝخ ٗا يغ٣ اي سغبؾ ٖسٞ )   بٌ

انتا١ٖٝ نُا قايٛا ٖٚٞ اع ياؽ١ٜ ستَس١، ٫ٚ ٜعكسٌ اي ُساٜـ اذتكٝكسٞ بسؽت ايٛ سٛعاو       

اذتكٝك١ٝ ب َؾ اع ياؽٟ ستسض، بسٌ ٖسٞ ٫ مس٤ٞ ستسض وت ارتساؽج  ػ ٫ مس٤ٞ غسرل         

بسسؽت ؿٜسسغ ٚعُسسؾٚ   فانتسسا٥ـايٛ سسٛع أبسسغّا وت ارتسساؽج، عًسس٢ َيٓسس٢ أىسساي١ ايٛ سسٛع،    

ْقإ ٚاذتٝٛإ ٚايٓياو ٚادتُاع بٌ ٚارتسايل ٚانتضًسٛم يسٝك  ٫ أَسؾّا اع ياؽٜسّا      ٚاٱ

    ٚ َسسا وت ارتسساؽج فًسسٝك  ٫   أٖسسٛ انتقسس٢ُ بانتاٖٝسس١، ٚحٝسس  ناْسس  اع يسساؽّا ستَسسّا )

ايٛ ٛع(  ػّا  هٕٛ انتٛ ٛعاو نًسٗا ٚ سٛعّا ٚاحسغّا;  ػ انتٛ سٛع بسـعُِٗ َؾنسب       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ا١ٖ ٚنُا فٓنرل ي٘.٫ٚ يًٛ ٛع ا٭ع٢ً، باييغ (1)

 ا٫ْيقايت أَّٜا زتاؿٟ! ف غبؾٚبٌ اي عيرل با٫َ غاع  (2)



     افؼقؿة ادعرؾقة فؾشك

اؽّا ىٹسؾفّا ٫ٚ مس٤ٞ يسغ٣ ايغقس١ نسإ      َسٔ ايٛ سٛع ٚانتاٖٝس١ فسإػا ناْس  انتاٖٝس١ اع يس       

    ٚ َسا َاٖٝ س٘ ٚحسغٸٙ )ايسؼٟ بس٘ افسذل  ايكسا٥ًٕٛ        أانتٛ ٛع يسغ٣ ايغقس١ ٚ سٛعّا فكسىت 

ب ىاي١ انتا١ٖٝ افذلام بعسض انتٛ سٛعاو عسٔ ا٭صسؾ٣( فٗسٞ أَسؾ َٖٛسّٛ ٫ غسرل،         

ٚنٝ   هٕٛ انتا١ٖٝ  ع ياؽ١ٜ ١ََٖٛٛ َٚل ػيو  هٕٛ حغّا يًٛ ٛع َا٥ـّا شلؼا عسٔ  

قتهسسٔ  ٫  ػا قسسايٛا بهْٛٗسسا أَسسؾّا حكٝكٝسسّا أىسس٬ّٝ وت ارتسساؽج ف هسسٕٛ انتاٖٝسس١   ػاى  ٫ 

أىسس١ًٝ نسسايٛ ٛع فٝهسسٕٛ ٖٓسساى أىسس٬ٕٝ ٖسسؼا صًسس ! ٚ ٕ قسسايٛا ٖسسٞ زتسسؾع ٖٚسسِ    

 فٓكٍٛ: فهٝ  ٜ ُٝٸـ أَؾإ حكٝكٝإ وت ارتاؽج حبغٍّ َٚا١ٖٝٺ ١ُٖٝٚٺ بُٝٓٗا  

أٟ  (1)٠ انتٛ سٛع ٚحسغ ٕ ْ ٝخس١  ًسو انتكسغَاو ٖسٞ     إْ٘ يغ٣ اي سغبؾ فس  أفٌتٗؾ 

ٌٸ ، ٫ٚ ٚحسسغ٠ انتٛ سسٛعاو نًسسٗا ٕ ارتسسايل ٖسسٛ انتؾ يسس١ أغع٣ٛ بسسانتنسسه١ً قتهسسٔ حسس

ايعايٝس١ ٚانتضًسسٛم ٖسسٛ انتؾ يس١ ايغاْٝسس١  ػ َسسغعاِٖ ٖسٛ )اي نسسهٝو ارتاىسسٞ( ٚيسسٝك    

ْ٘ نٓسٛؽ اينسُك ايسؼٟ    أ)اي نهٝو ايعاَٞ( أٟ يٝك َغعاِٖ وت  نهٝو ايٛ ٛع 

ٕ ٖؼا ْسٛؽ هت سغ   إفٖٚهؼا ع٢ً ادتغؽإ ٓ٘ امع ٘ َاْعهك ع٢ً ايكُؾ ثِ اْعهق  

   ٌ ٫ٚ ٜكٛيسٕٛ بس٘ وت ٚ سٛع ارتسايل ٚانتضًسٛم ٚ ٫       (2)َ عغع وت ايٛاقسل ب عسغع ايكابس

٫ص يساٌ نسٌ َُٓٗسا ؿتؾ يس١     يًـّ صؾٚج انتضًٛم عٔ ٚ ٛع ارتايل ٚاضتساؿ عٓس٘   

يًسسـّ إ  هسسٕٛ ايهثسسؾ٠ ٚمل  هسسٔ ايٛحسسغ٠ وت عسسؽت ايهثسسؾ٠ ح٦ٓٝسسؼٺ ٚبعيسساؽ٠ أصسسؾ٣:  

ا٭َانٔ ٚايكٛابٌ ٫ بٓ ك ايٛ ٛع ٚبٓخٛ ايهثؾ٠ وت عؽت ايٛحغ٠، فٗؼا ٖسٛ   ب عغع

ٟ أاي نهٝو ايعاَٞ، يهِٓٗ ٜؾٕٚ اي نهٝو ارتاىٞ ٖٚٛ  نٓسٛؽ   ،ٕ ايٛ ٛع ايكسٛ

 .ايٛ ٛع ايَعٝ  (3)ٜق يىٔ وت عاصً٘ ،اينُك

يهسٔ وت ؽ يس ؽت،   ٚٚب عيرل أعم: ٖٛ ٚ ٛع قٟٛ ٖٚٛ ٚ ٛع ٍعٝ  بٓ قس٘  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  ؾت ايٛ ٛع. يعٛع٠ انتٛ ٛع، حكٝك١ّ (1)

 ٚيؼا   عغع كثاؽ ٚأحهاّ نٌ َؾ ي١ َٓ٘. (2)

  ٛ ب  عغعٙ ب عغع ايكابٌ. ( ٫ وت اَ غاع ٘ اييت3)



  وهل يعؼل أن يؽون ما ظقـُه افػؼر واحلاجة، إهلًا؟

٘ يهٔ بعياؽاو َعكغ٠ َىٛي١ ي َسٝٝل ا٭َسؾ عًس٢ انتعسذل  ٚنسٞ      ٚيبٸ ٖؼا أْٸ٘ عٝٓٴ

َٔ أؿاش فس اؽ اي كٝس١   إ قتهٔ اي ًًُ َٔ ٖؼٙ ايٓ ٝخ١  ػا ٚٚ ٗٛا بٗا; ٚيؼا صتغ 

 َٚٔ أعؽى عُكٗا ؽفَٗا. (1)بٗا ٜيؾاشَِٓٗ، 

ُٓ٘ ايفكض ٚاسبأٌٖٚ ٜعكٌ   د١، إهلّا؟إ ٜهٕٛ َا عٝ

بٓسٛع ٖسؼٙ ايٌٓتؾٜس١ ٚأىسٛشلا بسٌ       ٕ انتكيٛع ٖٗٓسا يسٝك َٓاقنس١   إٚع٢ً أٟ ف

ٕ انت عًِ يٛ زلسل ٖسؼٙ ا٭ىسٍٛ ٚاييٓسٛع ثسِ ٚ سغٖا       أانتكيٛع ٖٛ أَؾ كصؾ ٖٚٛ: 

ْ٘ قغ ٜهٕٛ عا ـّا عٔ َٓاقن ٗا يهٓ٘ قتهٔ إف (2) ٓ ٗٞ  ؾت ٚحغ٠ ايٛ ٛع ٚانتٛ ٛع

ٕ ٜٓىًل َٔ ايٝكؽت ايٛ غاْٞ ب قاع ايٓ ٝخ١ ٚبى٬ْٗا  ؾت فقاع  حغ٣ ا٭ىٍٛ أي٘ 

ٚانتكغَاو أٚ كتٝعٗا;  ػ ْ ٝخس١ نسٌ  ًسو ا٭ىسٍٛ ٚانتكسغَاو ا٭ؽبسل        ٚا٭فك

        ايقسسابك١ ٖسسٛ نُسسسا ىسسؾش بسسس٘ بعَسسِٗ )يسسٝك وت  سسسييت فسس٣ٛ اهلل( أٚ )يسسسٝك وت       

 ٕ ايٛ ٛع حبؾ ٚضتٔ ـتٛ ا ٘، ٌٖٚ ا٭َٛاج  ٫ اييخؾ(  أٚأأٚ ) (3)ايغاؽ غرلٙ عٜٸاؽ(

 

 .(4)ٚغرل ػيو 

ْس٘ نًٓس٘   إٔ ًٜ  س  انتسؾ٤  ؾت ػا س٘ يٝنسٗغ بٍٛسٛش      أٜٚه ٞ ٱبىاٍ نٌ ػيسو  

ٕ ٜهسسٕٛ  شلسسّا  أٚ  سسـ٤  يسس٘  أٚ َؾ يسس١ َسسٔ  أفٗسسٌ ٜعكسسٌ  ،ْسس٘ نًٓسس٘ اذتا سس١أاي كسسؾ ٚ

ْسو قىعس١ َسٔ اذتا س١ يًُسا٤ ٚاشلسٛا٤ ٚيسٮؽ  ٚايقسُا٤         أَؾا ب اٱي٘  أ٫  سؾ٣  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .Nooralsadegh.irقل: ( َٚٛفؾا ل )عؾفإ اؿ حكٝك   ( نيُغٟ كًَٞ َث1٬ّ)

ٞ  ؾت ػيسو، فس٬ نس٬ّ يٓسا َعس٘ ٖٗٓسا أٟ ٫ ٜيسًذ ٖسؼا اييخس  مساٖغّا عًس٢            ( ٚ ٕ مل ظتغٖا  ٓ 2ٗ)

 ْكض انتكغَاو بيغا١ٖ بيى٬ٕ ايٓ ٝخ١ أٚ ايٓ ا٥ج.

 .455ٌ :زتُٛع١ ؽفا٥ٌ فًق ٞ ىغؽ انت اشلؽت (3)

ٚن ساب:  ، (ٚن ساب: )عساؽف    ،ؽا ل ن اب ) غي١ٝ ايغٜٔ ٚاي ًقس ١(  (4)

 ٚن اب: ) اؽٜط اي ًق ١ ٚاي يٛف(.، )ايعؾفإ اٱف٬َٞ(



     افؼقؿة ادعرؾقة فؾشك

ك ٚانتقسسهٔ ٚانتؾنسسب  ٚيًـٚ سس١ ٚايىيٝسسب ٚانتٗٓسسغل ٚايعىسساؽ    ٚيًىعسساّ ٚانتًسسي 

 ٕ  هٕٛ  شلّا أٚاييكاٍ ٚارتياؿ  ٚيًنؾط١ ٚايغٚي١ ٚغرل ػيو فٌٗ ٜعكٌ 

ْسو  اٖسٌ بهسٌ مس٤ٞ  كؾٜيسّا   اٖسٌ حبكٝكس١ ؽٚحسو ْٚ قسو          أٚأ٫  ؾ٣ 

ٚعكًو بٌ ٚبسغْو أَٜسّا  فس٬  سغؽٟ مس٦ّٝا عسٔ بٓٝس١ ا٭عيساب ٚارت٬ٜسا ٚايعسؽت           

٘ وت انتغؽفس١  ط ٚغرل ػيو  ٫ َا عؽف ٘ ٚايقُل ٚانت ِب   وت ايه ساب  أٚ قؾأ س ، ٖٚسٛ نس

ٚنٝ  ٜهٕٛ  شلسّا َسٔ ٖسٛ  اٖسٌ بهسٌ مس٤ٞ  كؾٜيسّا         !٦ٌٍٝ  غّا َٔ أفؾاؽ اييغٕ

 بإػٕ اهلل  عاؾت.وت َيخ  كصؾ عٔ ْ ق٘  ٚيعًٓا ْهٌُ ٖؼا اييخ  

َّني تًدٝص ٚإضاف١  ملجايني ٖا

  اح١ٝ يٌتاٖؾ٠ اي نسهٝو ََٚس٢   بعض اذتغٜ  عٔ اذتًٍٛ انتيكغ ٢ََ وت 

           ٍ     بعض ايهس٬ّ عسٔ  حسغ٣ أٖسِ اذتٹَهسِ انتعؾفٝس١ ايهسدل٣ وت ٖسؼا اذتكسٌ ٖٚسٞ قسٛ

ٗٳا اِيٝٳكٹؽتٴ :أَرل انت٪َٓؽت  ِٵ فٹٝ ٖٴ َٹٝٳا٩ٴ ٘ٹ َف ٚٵيٹٝٳا٤ٴ ايًٖ َٻا َأ ٚقغ فيل   قرل ٖؼٙ  (1)َفَ 

غاْٝس١ يسغى    بسث٬  ٚ سٛٙ: )ا٫ْىس٬م َسٔ ايٝكٝٓٝساو ايٛ       اي كؾ٠ َٔ ن٬َس٘  

َعاقٌ اينيٗاو، ٚا٫ختساػ َسٔ ايهًٝساو َٓىًكسّا ٱؿاحس١ اينسيٗاو عسٔ انتيساعٜل         

ٚادتـ٥ٝسساو، ٚاختسساػ ايٓ سسا٥ج ٚانتعايٝسسٌ طؾٜكسسّا ٱؿاحسس١ حخسسب ايٌتسس٬ّ عسسٔ عسسامل     

ا٭فسسياب ٚايعًسسٌ( ٚقسسغ ػنؾْسسا بعسسض اينسسٛاٖغ ٚا٭َثًسس١ ايعكًٝسس١ ٚاي ًقسس ١ٝ عًسس٢  

نسٞ ٜهسٕٛ    َٔ عًِ ايقٝاف١ ٚا٫  ُا ْنرل اٯٕ  ؾت َثايؽت يؼيو فقٛف ػيو، 

 :اييخ  أنثؾ ثؾا٤ٶ ٚ ٓٛعّا

 َكٝاؼ إرباص ايزٍٚ: تكزِٜ األصاسٍ ٚتأخري األفاضٌ!

ٜق غٍ عًس٢  عبساؽ ايسغٍٚ بس ؽبل:      :انتثاٍ ا٭ٍٚ: ٜكٍٛ أَرل انت٪َٓؽت 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ٚفٝٗسا عًس١  قس١ُٝ اينسي١ٗ مسي١ٗ ثسِ بٝسإ حساٍ ايٓسال فٝٗسا،            َسٔ نس٬ّ يس٘     :ْٗج ايي٬غس١  (1)

 .38ارتىي١: 



  تؼديم إراذل وتلخر إؾاضل!مؼقاس إدبار افدول: 

    ٌ  سٛيٞ  (1) ٚ َٝٝل ا٭ىٍٛ ٚاي ُقو بسايغؾٚؽ ٚ كسغِٜ ا٭ؽاػٍ ٚ س صرل ا٭فاٍس

ٍٳ عيٝسسٌ اضت٬شلسسا ٚ عباؽٖسسا   ا٭ؽاػٍ ٚا٭ ُٹؽتٳ  (2) ٚحسسغا  ايسسغٚ ُٴقٵسسًٹ ٍا اِي ٔٵ ػٴ َٹسس ٕٻ   ٔ

ٚٳاِيَ مٵؾٳاؽٳ َفٝٴخٳابٴ... ٍٳ  ٕٳ ٜٳغٵعٴٛ اِيَ ؽٳاػٹ ٔٳ َأبٹٞ فٴِ ٝٳا ٕٻ ابٵ ٔٔ، َأ ًَاىٹ ايغاٜ ٖٳ  .(3) ٚٳ

ٖٚسسؼٙ ايهًُسس١  عىسسٞ َكٝافسسّا عاَسسّا ٍٚسسابىّا ؽ٥ٝقسسّٝا يهسسٌ َسسٔ ظتٗسسٌ ٚاقسسل   

نٝ ٝسسس١ فسسسرل ا٭َسسسٛؽ فٝٗسسسا ٚ ؾت أٜسسسٔ ف يسسسٌ وت َ٪عٜا ٗسسسا  اذتهَٛسسساو ٜٚنسسسو وت

ْٚ ا٥خٗا، فٌٗ ٖؼٙ اذته١َٛ َق كؾ٠ أٚ ٖٞ وت طؾٜسل ايسـٚاٍ  قسغ  يسغٚ ايٌتسٛاٖؾ      

َٴضاعٹعسس١  ػ قسسغ ـت ًسسو ايسسغٍٚ  ؾفسسا١ْ ٍسسض١ُ َسسٔ ا٭فسسًخ١  ٚانت٪مسسؾاو ناػبسس١ أٚ 

  اي كًٝغ١ٜ ٚغسرل اي كًٝغٜس١ بسٌ قسغ  هسٕٛ َقسًخ١ با٭فسًخ١ ايٜٓٛٚس١، ٚقسغ   سؾ          

فٝىؾ ٗا بايك٠ٛ ع٢ً ايهثرل َٔ ايغٍٚ اجملاٚؽ٠، بٌ قغ  يغٚ حهَٛ ٗا َقس كؾ٠ ٫ٚ  

ْٗا١ٝ٥ نُا نإ ٜيغٚ حهِ ايناٙ ٚحهسِ اينسٝٛعٝؽت وت ا٫حتساع ايقسٛفٝا ٞ ٚحهسِ      

ٟٛٔ ف  ٔٸ َٔ قت ًو ٖؼا انتكٝال ايعٳًَس ْس٘ فسٛف ٫   إىغاّ ٚايكؼاوت ٚفا٥ؾ ايىغا٠، يه

  ُ ْٗسا عًس٢  ٓساش    أه ٓس١ّ َ خسؼاؽ٠ّ َقسٝىؾ٠ّ وت    ٜنهو ح٦ٓٝؼٺ َُٗا بسغو اذتهَٛس١ َ 

قسسسغ ٜىسسسٍٛ يعكسسسٛع أٚ يقسسسٓؽت عًسسس٢ حقسسسب طيٝعسسس١ ايسسسي٬ع       ٚ ٕ نسسسإايقسسسكٛيت 

 ٚبٗؼا انتكٝال ٚايَابىت ٜكىل اينو بايٝكؽت ب ع٢ً ىٛؽٙ. ،ٚاذتهَٛاو

فسإػا ؽأٜس  اذتسانِ قسغ     ٖساّ ٚأفافسٞ ٚٚاٍسذ:    ٖٚؼا انتكٝال شلٛ َكٝسال  

عًُسسا٤ ٚانت هسسؾٜٔ أٚ مسسؾٸعِٖ أٚ ْ سساِٖ  ؾت   يكسس٢ بسسا٭حؾاؽ وت ايقسسخٕٛ ٚطسسؾع اي  أ

نايعسغٍ ٚاٱحقسإ   س أقاىٞ ايي٬ع ٚقؾٸب  يٝ٘ ا٭ؽاػٍ ٚانت ًُكؽت ٍٚٝل ا٭ىسٍٛ   

ٚـتقسسو حبيسسٌ ايغسسؾٚؽ ٚارتسس٤٬ٝ     س    ٚايقاسسًِ ٚا٭َسسٔ ٚا٫ؿعٖسساؽ ا٫ق يسساعٟ...   

فسس عؾف بسس ٕ ايسسي٬ع عًسس٢ مسسؾٸ  ػ ٫ قتهسسٔ  عاؽ٠ ايسسي٬ع وت ايـؽاعسس١      ،ٚا٫فسس ع٤٬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .342ٌ :غؾؽ اذتهِ ٚعؽؽ ايهًِ (1)

 .345غؾؽ اذتهِ ٚعؽؽ ايهًِ: ٌ (2)

 .14ٌ 34ج :حباؽ ا٭ْٛاؽ (3)



     افؼقؿة ادعرؾقة فؾشك

ٓاع١ ٚاي خاؽ٠ ٚوت ايقٝاف١ ٚايثكاف١ ٚايعًّٛ  ٫ بانت هؾٜٔ ٚايعًُسا٤ ٚارتسدلا٤   ٚايي

 ٚاي ىاحٌ ٫ با٭ؽاػٍ ٚادتٗاٍ ٚانت ًُكؽت.

ٕ ٖسؼا انتكٝسال َكٝسال عساّ ٜنسٌُ أٜس١        ْكسٍٛ:   ٚاف ًٗاَّا َٔ نًُ ٘ 

فسسًى١ َُٗسسا بسسغو ىسسغرل٠: فسسا٭حـاب ٚايٓكابسساو ٚايعنسسا٥ؾ َٚ٪فقسساو اجمل ُسسل  

عو إٔ  عؾف إٔ  عاؽ ٗا  قرل بٗا َسٔ  اعاو ٚانتغاؽل ٚغرلٖا،  ػا أؽانتغْٞ ٚادتاَ

حقٔ ٭حقٔ أٚ َٔ حقٔ يق٤ٞ أٚ َٔ ف٤ٞ  ؾت أفس٤ٛ فس ٌْتؾ  ؾت اٱعاؽ٠: فٗسٌ    

ٛٸٍس        أ ٌٸ، َسٔ نيساؽ انتق نساؽٜٔ  ٖٚسٌ ف ْٗا ـت ًو  ٝنّا، أٚ زتُٛع١ ع٢ً ا٭قس

ٌٸ ٚايعكغ ٚاي هؾ ا٭َٛؽ اٱعاؽ١ٜ أٚ أٚنً ٗا  ؾت نياؽ أٌٖ ارتدل٠ ٚاذتٓه١ ٚأ ٌٖ اذت

ٚايعًِ ٚاذتٹخ٢ ٚايثكاف١  أٚ بايعهك َسٔ ػيسو فسًُ  ا٭َسٛؽ  ؾت َسٔ ٜ ُٝٸسـٕٚ       

 باي٤٫ٛ قيٌ ايه ا١٥ ٚبايقُل ٚايىاع١ قيٌ اي هؾ ٚارتدل١ٜٚ 

 اعتبزارٖانتؾاف رميكضاط١ٝ اسبهَٛات أٚ إَكٝاؼ 

ايسـَٔ  ٕ اذتهَٛساو وت ٖسؼا   أَسٔ:    َا ػنسؾٙ ايقسٝغ ايٛايسغ    

ْٗا حهَٛاو عقتكؾاط١ٝ أٚ اف ناؽ١ٜ ٚإٔ ايٓسال ٜ ُ عسٕٛ    عٳؽٳ   ع٢ً إٔ  غعٞ ب

فٝٗسسا باذتؾٜسساو وت شت ًسس  اذتكسسٍٛ ٚإٔ ايقسسخٓا٤ يٝقسسٛا  ٫ ح ٓسس١ َسسٔ اجملسسؾَؽت أٚ    

ح سسس٢ فسسسخؽت ؽأٟ أٚ َٛقسسس ، نُسسسا عٳؽٳ سسس    وت ايسسسي٬ع ادتٛافسسسٝك ٫ٚ ٜٛ سسسغ 

حكٝكٝس١ ٱٍس ا٤ طسابل مسعا     اذتهَٛاو ع٢ً   ؾا٤ اْ ضاباو ىٛؽ١ٜ يهٓٗا  يغٚ 

 كتاٖرلٟ ع٢ً اذتهِ.

يهٔ  ػا نٓ  وت مو َٔ ٚاقل ٖؼٙ اذتهَٛاو فس قىل اينسو بسايٝكؽت بٗسؼٙ     

ْ٘ َا عًٝو  ٫ إٔ  ؾاقب اييخ  ٚاجمل٬و ٚيٛ يّٝٛ ٚاحسغ فسإػا   أايكاعغ٠ ٖٚٞ: 

ُٸ٢: ا٭َسرل، انتًسو، ايكا٥سغ،         ؽأٜ ٗا  ٓ كغ اذتانِ ا٭ع٢ً يًسي٬ع )ب ٜس١  قس١ُٝ  ٳقس

٥سسٝك ادتُٗٛؽٜسس١.. اخل( ٚؽأٜ ٗسسا  ٗاكتسس٘ ٚحتافسسي٘ عًسس٢ نسسٌ ىسسغرل٠ ٚنسسيرل٠،      ؽ



َدى(   ثاكقًا: آشتدٓل بـ)َشْؿُت َاهْلُ

ٕ ايسي٬ع   ُ سل باذتؾٜساو حكسّا، أَسا  ػا ٚ سغ ٗا ٫ حتافسب  ٫ َسٔ ٖسٛ           ف عؾف ب

عٕٚ ايؾأل ا٭ٍٚ َٚؾنـ ايكغؽ٠ ا٭فال ٚ  خٓب ْكسغٙ )ٚوت ايهسثرل َسٔ ايسي٬ع:     

ِ  أ  خٓب ْكغ ح ٢ نياؽ أعٛاْ٘( ٚ فقسٛف ٜ عسؾ  ي٬ًُحكس١     ْ٘  ػا اْ كسغٙ أحسغٖ

 بنهٌ أٚ بآصؾ، ف عؾف بإ اذتؾٜاو ناػب١ ٚايغقتكؾاط١ٝ َـع١َٛ.

ٚانتكٝسسال اٯصسسؾ ايسسؼٟ نسسإ ٜسسؼنؾٙ ٖسسٛ: ؽاقسسب ٍٚسسل اييًسسغ فسسإػا ؽأٜسس       

ا٭حـاب انت ٓافق١ ع٢ً اذتهِ حؾ٠ّ ٚنإ اذتهِ  غاٚيّٝا ٚنإ ادتٗاؿ اذتانِ ٜس غرل  

ٕ ا٫ْ ضابساو   فٝس٘ فٓساؿ٫ّ فس عؾف بس    بؽت نٌ عٚؽ٠ اْ ضاب١ٝ ٚأصؾ٣ َٔ أع٢ً ؽأل 

حؾ٠ ْـ١ٜٗ، اَا  ػا ؽأٜ  مضيّا َا )َُٗا نإ ازل٘ ٚعٓٛاْ٘( ٜيك٢ َقٝىؾّا عًس٢  

عف١ ا٭َسٛؽ ٫ٚ  ىايس٘ ا٫ْ ضابساو أبسغّا ٫ٚ  كًسً َسٔ َقساح١ فسًى ٘ ٚفسٝىؾ ٘          

أىسس٬ّ فسساعؾف بسسإ ا٫ْ ضابسساو َسسا ٖسسٞ  ٫ عًُٝسس١ صسسغا  َ ىسسٛؽ٠ ٱٍسس ا٤ طسسابل   

 ٢ ٚاقل اف يغاعٟ غامِ.مٛؽٟ معا عً

َُٗز٣(ثاّْٝا: االعتزالٍ بـ ُُِت َاِي  )َع

ٕ انت  سساش ايثسساْٞ ٱؿاحسس١ اينسسيٗاو ٚايقسسٝىؾ٠ عًٝٗسسا ٚعحسسؾ اينسسهٛى ٖسسٛ    

ٗٳسا َاِيسٝٳكٹؽتٴ       :)زل  اشلغ٣( ايؼٟ ٚؽع وت قٛي٘  ِٵ فٹٝ ٖٴ َٹسٝٳا٩ٴ ٘ٹ َف ٚٵيٹٝٳسا٤ٴ َايًٖس َٻا َأ َفَ 

ٗٴغٳ٣ ُٵ ٴ َاِي ِٵ فٳ ٗٴ   .(1)ٚٳعٳيٹًُٝ

ٗٳا َاِيٝٳكٹؽتٴٚاي ؾم بؽت  ِٵ فٹٝ ٖٴ َٹٝٳا٩ٴ ٗٴسغٳ٣   َٚف ُٵ ٴ َاِي ِٵ فٳس ٗٴ ٕ ا٭ٍٚ أٖسٛ   عٳيٹًُٝ

 .صاؽ َٞيياش عاصًٞ ٚايثاْٞ َؾمغ 

قتهٔ إٔ ٜ قؾ بٛ ٗؽت، ع٢ً حقب  ٕ ن٬ّ اٱَاّ أ ٍٛٝذ ػيو: ٚ

ُٵ ٴ( ٚن٬ُٖسسا ٜعسسغ َ  احسسّا ذتسسٌ َعَسس١ً اينسسيٗاو:   انتعٓسس٢ انتسسؾاع َسسٔ َ سسؾع٠ )فٳسس

 عٓٝإ يًقٳُ  ُٖا:ٚانت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ٚفٝٗسسا عًسس١  قسس١ُٝ اينسسي١ٗ مسسي١ٗ ثسسِ بٝسسإ حسساٍ ايٓسسال فٝٗسسا،  َسسٔ نسس٬ّ يسس٘  :ْٗسج ايي٬غسس١ (1)

 .38ارتىي١: 



     افؼقؿة ادعرؾقة فؾشك

 أ٫ّٚ: ايىؾٜل ٖٚٛ انتع٢ٓ انتعؾٚف ايؼٟ ٜؼنؾ عاع٠ ن  قرل يه١ًُ زل .

ٖٛ َا ٚؽع وت ايه ب ايًغ١ٜٛ انت ي١ً نًقسإ ايعسؾب َسث٬ّ،     ،ٚثاّْٝا: ادت١ٗ

 فًٓ هًِ ع٢ً ن٬ اي  قرلٜٔ:

ُُِت -أ َُٗز٣، َع َُٗز٣: د١ٗ َاِي  نذ١ٗ ايهعب١ َاِي

ٗٴسسغٳ٣ عٳيٹسسٕ َعٓسس٢    ُٵ ٴ َاِي ِٵ فٳسس ٗٴ ًُٝ  ٛعيًٝسسِٗ  ٗسس١  أٖسس ٕ

ٕ اينسيٗاو ايسيت  عسذل  طؾٜكس٘      ٕ  ٗس١ اشلسغ٣ يسٛ حسغعٖا ايعاقسٌ فس      إاشلغ٣، ف

ٕ ٜ ضاؼ ادتٗس١َ احملسغع٠َ فسابكّا َؾ عٝس١ّ     أ ؼٚب نُا ٜؼٚب انتًذ وت انتا٤، ٚػيو بعغ 

 ي٘، ٚػيو َكٝال عاّ وت انتاعٜاو ٚوت انتعٜٓٛاو أَّٜا.

و: فه خغٜغ  ٗس١ ايكيًس١ بنساصً َعسؽت، نهسٕٛ فسٌٗٝ  ؾت       أَا وت انتاعٜا

 ١ٗ ادتٓٛب وت َثٌ ايٓخس  ا٭مسؾف ٚنسؾب٤٬ انتكغفس١ ٚنهسٕٛ ادتسغٟ وت  ٗس١        

ُٵ  ايهعيس١       اينُاٍ )ب ٕ  َع٘ صً و ف هٕٛ ايكي١ً أَاَو( فسإػا حسغٸع ايعاقسٌ فٳس

٘ إْ٘  ػا نإ وت اييخؾا٤ أٚ وت ٚفىت أَسٛاج اييخسؾ ف   )ٖٚٛ زل  فٌٗٝ ْ ق٘( ف  ْس

َُٗا اعذلٍس٘ اينسو وت ىسخ١ اااٖس٘ ٚفس١َ٬ َقسرل ٘ فاْس٘ َسا عًٝس٘  ٫ إ ٜؾفسل           

ؽأف٘  ؾت فٌٗٝ أٚ ادتغٟ ي ٓسـاش عٓس٘ اينسي١ٗ ٜٚؾ سل  ؾت ايسٝكؽت ؿتٛقعس٘ ٚبقس١َ٬        

 اااٖ٘ )أٚ ايعهك( َٔ  غٜغ.

ُُِت اهلز٣ ٚدٗت  ٘ــٚايضعٍٛ ٚأٌٖ بٝت٘ ِٖ َع

 غ٣( ٖسسٛ ايؾفسسٍٛ ٚأَسسا وت انتعٜٓٛسساو، ٚغرلٖسسا أَٜسسّا، فسسس)زل  اشلسس  

 ْٸسٞ  ساؽْى فسٝهِ ايسثكًؽت ن ساب اهلل ٚعذل سٞ رأٖسٌ         :ٚأٌٖ بٝ ٘ ا٭طٗاؽ قاٍ 

أْسا َغٜٓس١ ايعًسِ ٚعًسٞ     ٚقساٍ:   (1)بٝيتد فإْٸُٗا ئ ٜ ذلقا ح ٸ٢ ٜؾعا ع٢ًٻ اذتٛ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .234ٌ 1ج :نُاٍ ايغٜٔ ٚـتاّ ايٓع١ُ (1)



  وافرشول وأهل بقته هم َشْؿُت اهلدى وجفتــه

أْٳسسا  :ٚقسساٍ اٱَسساّ عًسسٞ  (1)بابٗسسا فُسسٔ أؽاع َغٜٓسس١ ايعًسسِ فًٝ  ٗسسا َسسٔ بابٗسسا 

ٕٴ ايٓٸاطٹلٴ  .(2)ايُكؾك

فهًُا اعذلٍ و مسي١ٗ أٚ حسرل٠ وت فهسؾ٠ٹ َسا أٚ وت َع كسغ َسا أٚ وت       ٚعًٝ٘: 

ُاِ  َقس ي١ َسا، فُسا عًٝسسو  ٫     ُٵ ٴ اشُلسسغٳ٣ إٔ  سٝ  ؾت انتكٝسال ايٓٗسسا٥ٞ   ٚ ؾ سل  فٳس

ِيبايؼٟ قاٍ عٓس٘  عساؾت:    ُُ اَّلذ ب ًَ ْى هََػوِ ُّ ْمرِ ِيبَْ
َ
ْوِِل األ

ُ
ْْ َروُّوهُ إَِل الرذُشِْل ِإَوَل أ َ ٌَ َول

ىْ  ُّ ُُ ِيَْ  .(3)يَْصَََتُِطٍَْ

ْعسسِ: ٫ بسسغ َقسسيكّا َسسٔ اي خكٝسسل ٚاي خسسً ٚاييخسس  يهسسٞ ْعسسؾف )ادتٗسس١   

ٞب  ٖسسٛانتؾ عٝسس١ اذتكسس١( ٖٚسسٌ   أٚ أبسسٛ بهسسؾ ٚعُسسؾ  أٚ ٖسسٌ ٖسسٛ ايؾفسسٍٛ    عًسس

أٚ ٜـٜسغ   أٚ أبٛ  ٌٗ ٚأبٛ ف ٝإ  ٌٖٚ ٖٛ اذتقؽت بسٔ عًسٞ    ا٭عٌتِ 

فسإػا مساٖغ َ سٛا ؾ ايؾٚاٜساو اييساعؽ٠       ،لك ٕ ٜعقهؾ احملأبٔ َعا١ٜٚ  فٗٗٓا ٜٓيغٞ 

 ٕ عًٝسسّا ٖسسٛ َغٜٓسس١ عًسسِ ايؾفسسٍٛ    ايسسيت   ٝسسغ بسس  َسسٔ ايؾفسسٍٛ ا٭عٌتسسِ  

ًٚٞأقَانِ ع(4) ِٚٵ ُٴُه ًَ ٞټ َأعٵ ٔٴ عٳًٹ ٞ  َأْٵ ٳ(5) َٚطايٹبٺ َأبٹٞ بٵ ـَٔيس١ٹ  َٹٓاس ٓٵ ُٳ ٕٳ  بٹ  ٖٳساؽٴٚ

ٔٵ ٘ٴ ٔ ٖيا َٴٛفٳ٢ َٹ ٞٻ َيا َأْٻ ُٵ ٴ اشُلسغ٣  ٕ إ، فس (7)ٖسا ٚغرلٖسا نسثرل   ٚغرل (6)بٳعٵغٹٟ ْٳيٹ  فٳس

ًٹ   ،ٜهسسٕٛ قسسغ حتسسغع يغٜسس٘ عٕٚ َيسسيٵكٔ   ك قٝسساعٙ يًخسسل  ٚح٦ٓٝسسؼٺ َسسا عًٝسس٘  ٫ إٔ ٜٴقسس

َْى   ٚيًؾفٍٛ ٚأٌٖ بٝ ٘ ب َّ ْ ٌِ ال َْ إَِلذ وَْيٌ يُبَْي  َوَيا يََِطُ  َغ ب ُِ (8 )إِْن 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .:  ٌ340حت  ايعكٍٛ عٔ كٍ ايؾفٍٛ  (1)

 . 20ش 214ٌ 1ج :ٜٓابٝل انتٛعٸ٠ (2)

 .83ٛؽ٠ ايٓقا٤: ( ف3)

 .429ٌ 7ج :ايهاوت (4)

 .424ٌ 7ج :ايهاوت (5)

 .107ٌ 8: جهاوت( اي6)

 ( ؽا ل ايغغٜؾ ٚانتؾا عاو ٚيٝايٞ بٝناٚؽ ٚغرلٖا.7)

 .4س  3ايٓخِ: ( فٛؽ٠ 8)



     افؼقؿة ادعرؾقة فؾشك

ٚ َُ ٌَ آَي ِي ا َوَِلُُّؾُى اَّللُّ َورَُشُِْلُ َواَّلذ ًَ ْى إِنذ ُِ ََكةَ َو اَلةَ َوُيْؤحَُْن الزذ َذ َْن ال ًُ ٌَ يُقَِ ِي ْاْ اَّلذ
 :  (2)ٚنُا قاٍ ايناعؾ ،(1)َرالُِػْنَ 

َٳٗا َٳا ٘ٹ ٔؿ ُٴٛىٳ٢  يٝ  ٚيٛ قًٖغٴٚا ايس

 

َٹسسسٔ ايعٳثٳسسسؾاوٹ      ٕٕ َٻسسس ٵ ؿتسسس َٛ ـٴ  َي

ٕ  ؽثٗسا نسؼا أٚ   إٔ عٜس١ انتسؾأ٠ نسؼا أٚ    أٚبعغ ػيو ٫ ٜيك٢ زتاٍ يً نهٝو وت  

ٙ    :ق ي١ نؼا أٚ  ًو نؼا، ٚقغ قساٍ ا٭َسرل   ٖؼٙ انت ٚٳثٹُكسٛا بٹاِيَكا٥ٹسغٹ َفسا ٻيٳعٴٛ ٚ(3) 

َٹٓٻاأَّٜا:  ٚقاٍ  ٔٵ  ٌٴ ٫  ٳِ صٴؼٵ آيا عٳٓٻا،  ٳُه ٝٵ ُٳ  .(4)ٜا ُن

 مست اهلز٣: طضٜل اهلز٣ ٚاسبضن١ فٝ٘ - ب

ٗٳسا اِيس    :فيل ن٬َ٘  ِٵ فٹٝ ٖٴ َٹسٝٳا٩ٴ ٘ٹ َف ٚٵيٹٝٳا٤ٴ ايًٖ َٻا َأ ُٵ ٴ   َفَ  ِٵ فٳس ٗٴ ٝٳكٹؽتٴ ٚعٳيٹسًُٝ

ٗٴغٳ٣ ٕ ايقُ   اؽ٠ ٜؾاع ب٘ ادتٗس١ ٚقسغ ََس٢ ايهس٬ّ عٓٗسا ٚأصسؾ٣ ٜسؾاع بس٘          ٚ اِي

 ايىؾٜل:  

ٗٴسسغٳ٣ َٚسسٛ ـ ايهسس٬ّ عسسٔ ُٵ ٴ اِي ٕ ٚاحسسغّا َسسٔ اذتًسسٍٛ انت  احٝسس١ يًنسسو أ فٳسس

ٚاي نهٝو ٖٛ ايؾ ٛ   ؾت طؾٜل اشلغ٣ ٚاذتؾن١ فٝ٘، ٚطؾٜل اشلغ٣ انتعٓسٟٛ نىؾٜسل   

ٕ ايىؾٜل ايناؽ  وت ٚفسىت اييسخؾا٤ ٖسٛ انتٓكسؼ يً ا٥س٘ اذتسا٥ؾ وت       أ٣ انتاعٟ: فهُا اشلغ

ْس٘ ٖسٛ   إزتاًٖٝٗا فهؼيو طؾٜل اشلغ٣ ٚفىت ًتًُاو اينيٗاو َٚ اٖاو اي نهٝهاو ف

 ايغيٌٝ ٚانتؾمغ ٚانتٓكؼ، ٚفٝ َذ ػيو أنثؾ ع٢ً ٤ٍٛ انتثايؽت اٯ ٝؽت:

 َضدع١ٝ طضٜل ايضٚا١ٜ ٚايزصا١ٜ

عٝسس١ طؾٜسسسل )ايؾٚاٜسس١ ٚايغؽاٜسسس١( يًكَسسا٤ عًسسس٢ اينسسسو    َؾ  

 ٚاي خٝٸؾ، ٚػيو ع٢ً َق ٜٛاو ث٬ث١:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .55فٛؽ٠ انتا٥غ٠:  (1)

ـٻفؾاوٹ2) ٚٳاي  ٕٔ ٔٳ باٱؽْا ٚٳب  (.( َٔ عٜٛإ ععيٌ ارتـاعٞ ) ٳخٳا

 . 182: ؽٟٚ عٔ ْٛف اييهايٞ، صىي١: : َٔ صىي١ ي٘ ج ايي٬غ١ْٗ (3)

 .:  ٌ171  ايعكٍٛ عٔ كٍ ايؾفٍٛ حت (4)



  ـقف تعرف مـزفتك وأخرين فدى افرشول وادعصومغ ؟

     انتقسسس ٣ٛ ا٭ٍٚ: يسسسغ٣ مسسسو اٱْقسسسإ انتقسسسًِ وت َٓـي سسس٘ َٚهاْ سسس٘ يسسسغ٣   

 .أٚ يغ٣ اٱَاّ انتٓ ٌتؾ  أٚ يغ٣ اٱَاّ ايياعم  ؽفٍٛ اهلل 

 غ١ٜ.انتق ٣ٛ ايثاْٞ: يغ٣ اينو وت بعض ايسعٴَكغ اي هؾ١ٜ ٚايعك

انتق ٣ٛ ايثاي : يغ٣ اينو وت َغ٣ ق١ُٝ ٖؼا ايؾَـ ايسغٜ  أٚ ػاى ٚٚؿْس٘   

أٚ ػاى اينساعؾ أٚ اينساب ادتساَعٞ أٚ انتثكس  أٚ      َٚٓـي ٘ يسغ٣ أٖسٌ اييٝس     

انت هؾ أٚ ايىيٝب ٚانتٗٓغل ٚأمياٖ٘  ٚػيو يغ٣ اينو ايؼٟ قغ ٜعسذلٟ انتهًس    

َٳٔ  َٚا ٖٞ عؽ ١ َؾ عأْ٘ ٜٓيغٞ أوت   ٝ ٘ انتعؾف١ٝ ٕ ٜؾ ل  ؾت 

ِٸ نسسٌ  فٗسسؼٙ مسسهٛى ٍَٛسسٛع١ٝ شلسسا َدلؽا ٗسسا، ٚاٱ ابسس١ عٓٗسسا  ٖٛؾٜسس١  ٗسس

ٕ ٌْتا٥ؾٖسسا قسسغ  سسغٚؽ وت أػٖسسإ أ يسسا  انتسسؼاٖب ا٭صسسؾ٣ أٚ ا٭عٜسسإ   أمسسٝعٞ )نُسسا 

 ا٭صؾ٣، ٚقغ  هٕٛ اٱ اب١ َكاؽب١ يًؼٟ فٓؼنؾٙ(.

ٚٗٴغٳ٣ ُٵ ٴ اِي ّا وت حسٌ انتعَس١ً ٚارتسؾٚج عسٔ اذتسرل٠ ٚايسؼٟ ٜعسغ طؾٜكس         فٳ

 َؾ عّٝا ٚاٍخّا ٜكىل اينو بايٝكؽت ٖٛ:

 ؟ٚاملعصَٛني ضعٍٛ اييز٣  اآلخضٜٔنٝف تعضف َٓظيتو ٚ

ٍٳ ايناٝعٳ١ٹ عٳًَس٢ َقسغٵٔؽ   وت قٛي٘:  َا ػنؾٙ اٱَاّ ايياقؾ  َٳٓٳأؿ ٞٻ اعٵٔؾفٵ  ٜٳا بٴٓٳ

ٞٳ ايغاؽٳاٜٳس١ُ يٹًؾا  ٖٹ ُٳعٵٔؾَف١َ  ٕٻ اِي ِٵ َفٔإ ٔٗ َٳعٵٔؾَف ٹ ٚٳ  ِٵ  ٔٗ ٚٳاٜٳ ٹ ٚٳاٜٳساوٹ ٜٳعٵًُسٛ     ٔؽ ٚٳ بٹايسغاؽٳاٜٳاوٹ يٹًؾا ٚٳاٜٳس١ٹ 

ٕٔ ٔٴ ٔ َي٢ َأِقيٳ٢ عٳؽٳ ٳاوٹ اِئإقتٳا َٹ ُٴ٪ٵ  . (1)اِي

فىؾٜل َعؾف١ َٓـي١ اينٝعٞ يغ٣ ا٭١ُ٥ ا٭طٗساؽ، فسٛا٤ أنسإ طايسب عًسِ      

أّ صىٝيّا أّ أف اػّا وت اذتٛؿ٠ ايع١ًُٝ أّ َؾ عّا أّ نسإ طاييسّا  اَعٝسّا أّ أفس اػّا أّ     

ؾّا أّ نسإ  سا ؾّا أّ َقس ثُؾّا أّ فٝافسّٝا أّ َـاؽعسّا أٚ غسرل ػيسو، ٖسٛ زتُسٛ           َ ه

ا٭َؾٜٔ َعّا )ايؾٚا١ٜ ٚايغؽا١ٜ( فًٝق  نثؾ٠ انتعؾفس١ يًؾٚاٜساو ٖسٞ انتكٝسال نتعؾفس١      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .1ٌ :َعاْٞ ا٭صياؽ (1)



     افؼقؿة ادعرؾقة فؾشك

٫ٚ ايغقس١ ٚاي عُسل وت بعسض ايؾٚاٜساو فكسىت بسٌ        َغ٣ زلسٛ انتٓـيس١ يسغِٜٗ    

 انتكٝال ٖٛ زتُٛ  ايهِ ٚايهٝ  َعّا.

: فإػا ٚ غو أحغ ا٭فاٌٍ أنثؾ اف ٝعابّا يًؾٚاٜساو ٚ ط٬عسّا عًٝٗسا    ٚعًٝ٘

ٚٚ غ س٘ أنثسؾ َعؾفس١ ؿتعاؽَٜسٗا ٚٚ سسٛٙ اي ٛؽٜس١ أٚ اجملساؿ فٝٗسا ٚبيىْٛٗسا ٚٚ سسٛٙ         

اي ٓـٜسسٌ ٚاي  ٜٚسسٌ ٚبسسغ٫٫و اٱقتسسا٤ ٚاٱمسساؽ٠ ٚا٫ق َسسا٤ ٚغرلٖسسا، فٗسسٛ ا٭قسسؾب 

ٕ  ٚ ٭ٌٖ اييٝ   ـ    ع٢ً حقب ػيسو  هسٛ ٫ّٚ، فهًُسا  ايسغؽ او ىسعٛعّا ْٚس

ٚ غ سس٘ أنثسسؾ ؽٚاٜسس١ّ ٚعؽاٜسس١ّ فاي يسسل بسس٘ أنثسسؾ فسس نثؾ ٚاع سسدلٙ َؾ عٝ سسو اي هؾٜسس١     

ٚايعكغ١ٜ ٚايثكاف١ٝ، عهك َا يسٛ نسإ عت سٍت أيسٛف ايؾٚاٜساو بسغٕٚ عؽاٜس١ شلسا أٚ         

ِٸ  ٫ بايكًٌٝ َٔ  نإ ٜ ُٝـ بهثؾ٠ اي غقٝل وت فك٘ اذتغٜ  ٚأٚ ٗ٘ يهٓ٘ نإ غرل ًَ

عغ وت عؽ س١ أعْس٢ هتسٔ كتسل ايهٝس  انت ُٝسـ  ؾت  سٛاؽ        ا ُٜٕ نٌ َٓٗإايؾٚاٜاو، ف

 ايهِ ايٛافؾ.

ٕ ػيو نًس٘ بعسغ اي سؾاغ عسٔ اٱقتسإ ٚايعغايس١ ٚنْٛس٘ َ٪َٓسّا         أَٚٔ ايٛاٍذ 

 ٚػيو ٭ٕ احملٛؽ وت ايؾٚا١ٜ اينؾٜ ١ ٖٛ )َٓاؿٍ اينٝع١( ٚ)ٜعًٛ انت٪َٔ(. ;عاع٫ّ

٭ٖسسٌ ٚػيسسو ٖسسٛ انتكٝسسال  ػا أؽعو إٔ  عسسؾف َسسغ٣ قؾبسسو أْسس  مضيسسّٝا  

فسس ٌْتؾ  ؾت نُٝسس١ ايؾٚاٜسساو ايسسيت طايع ٗسسا ٚ ؾت َسسغ٣ عًُسسو ب كسس٘       اييٝسس  

اذتغٜ  فٝٗا فع٢ً ٤ٍٛ ػيو ٜهٕٛ ؿتكغٚؽى إٔ حتغع َٛقل َٓـي و وت فًِٓ ايكِٝ 

 عٓغِٖ ى٬و اهلل عًِٝٗ.

ٌٕ ٚ سغبؾ ٚافس ٝعابٺ ٚ ييٸسؾ ْٗسج ايي٬غس١ ْٚٗسج        أٖٚؼا ٜع   ٕ َٔ قؾأ ب  َس

يعكسسٍٛ ٚ ٛحٝسسغ اييسسغٚم ٚا٫ح خسساج ٚايهسساوت  اي يسساح١ ٚغسسؾؽ اذتهسسِ ٚحتسس  ا 

َٚسسٔ ثسسِ اجملسساَٝل اذتغٜثٝسس١ نخسساَل أحاعٜسس    َٚهٝسساٍ انتهسساؽّٚبيسسا٥ؾ ايسسغؽ او 

 ْ٘ ا٭عٌتِ َٓـي١ هتٔ مل ٜكؾأ ٚمل ٜ غبؾ  ٫ وت بعَٗا.إ، فأٚ ايٛفا٥ٌ اينٝع١



  مرجعقة )اْحَتْج إَِػ َمْن ِصْئَت َتُؽْن َأِشَرُه(

ٕ عيٌٝ أٚيٝسا٤ اهلل ٖسٛ   إٚنؼيو اذتاٍ وت انتؾ ع١ٝ ذتٌ اينيٗاو ٚاينهٛى ف

غ٣فٳسسُ ٴ اشُلسس   ٖٚسسٛ ايؾ سسٛ  يًؾٚاٜسساو ٚايسسغؽاٜاو  ٞٳ ايغاؽٳاٜٳسس١ُ ٖٹسس ُٳعٵٔؾَفسس١َ  ٕٻ اِي َفسسٔإ

ٕٔ ٔٴ ٔ َي٢ َأِقيٳ٢ عٳؽٳ ٳاوٹ اِئإقتٳا َٹ ُٴ٪ٵ ٚٳاٜٳاوٹ ٜٳعٵًُٛ اِي ٚٳ بٹايغاؽٳاٜٳاوٹ يٹًؾا ٚٳاٜٳ١ٹ   . يٹًؾا

)ُٙ ِٔ َأِعرَي ِٔ ِؽ٦َِت َتهُ ََ  َضدع١ٝ )اِسَتِر ِإَي٢ 

ٔٵ     :١ ايكاعغ٠ ايؼٖي١ٝ ايع١ًٜٛانتثاٍ ايثاْٞ: َؾ عٝ ٔٵ مٹس٦ٵ ٳ  ٳُهس َٳس ٔٵ عٳ٢ًَ  َٵٓٴ ا

ٙٴ            ٔٵ ْٳٌتٹسرلٳ ٔٵ مٹس٦ٵ ٳ  ٳُهس ُٻس ٔٔ عٳ ٚٳافٵس ٳغٵ ٙٴ  ٔٵ َأفٹسرلٳ ٔٵ مٹس٦ٵ ٳ  ٳُهس َٳس ٚٳاحٵس ٳجٵ ٔ َيس٢  ٙٴ  َٹرلٳ وت  (1)َأ

 ٔ َٚسسٔ ا٫فسس عا١ْ  سسس2 .ا٫فسس غا١ْ ٚا٫قسسذلا  َسسٔ ارتسساؽج  سسس1 :حتغٜسسغ َٛق ٓسسا َسس

 َٚٔ ا٫ع ُاع عًِٝٗ وت ح ٍت أَٔ ايي٬ع. س 3 .بارتدلا٤ ا٭ اْب

 االقرتاض َٔ اشباصز، تبع١ٝ ٚإعاص٠

فهًُا ؽاٚع ٓا اينهٛى وت ٍؾٚؽ٠ ا٫ف غا١ْ َسٔ ىسٓغٚم ايٓكسغ ايسغٚيٞ      (أ

أٚ اييٓسسو ايسسغٚيٞ أٚ ٖسسؼٙ ايغٚيسس١ أٚ  ًسسو ٌْتسسؾّا يًخا سس١ انتافسس١ يًٓٗسسٛ  بسسيعض   

ُ ٕ ْؾ ل  ؾت أانتناؽٜل وت ايي٬ع، فُا عًٝٓا  ٫  ٚطؾٜكس٘، ٚزلس      ٴ اشُلسغٴ٣ فٳس

ٙٴ         :اشلغ٣ ٖٛ ٔٵ ْٳٌتٹسرلٳ ٔٵ مٹس٦ٵ ٳ  ٳُهس ُٻس ٔٔ عٳ ٚٳافٵس ٳغٵ ٙٴ  ٔٵ َأفٹسرلٳ ٔٵ مٹس٦ٵ ٳ  ٳُهس َٳ  احٵ ٳجٵ ٔ َي٢ 

ِْٗ يٝقسٛا ن ساؽّا عساعٜؽت    إٔ ٜهٕٛ أفرل ايه اؽ  صاى١ ٚأٌٖٚ ٜق خقٔ بايعاقٌ 

عؽ سساو يٛ سس٘ اهلل  عسساؾت)!( بسسٌ ٖسسِ ن سساؽ عًسس٢ أعًسس٢  قؾبسس١ّ  ٜ دلعسسٕٛ بسسايكؾٚ 

اي ضىسسٝىت ييقسسىت ُٖٝٓسس ِٗ عًسس٢ ب٬عْسسا َٚكسسغؽا ٓا، فسسايكؾٚ  ايسسيت ٜكسسغَْٛٗا يٓسسا 

حتكل شلِ ايؾبذ انتاعٟ ايٛفرل ب ٛا٥غٙ ايؾب١ٜٛ أ٫ّٚ، نُا حتكل شلِ ايؾبذ ايقٝافسٞ  

ايهيرل ثاْٝسّا ٚػيسو عسدل بقسىت ْ سٛػِٖ وت عٚا٥سؾ حهآَسا ٚعسدل مسؾٚطِٗ انتيامسؾ٠           

هتسا ٜقسُْٛ٘ باٱىس٬حاو ا٫ق يساع١ٜ، ٚغسرل      أحٝاّْا ٚايسيت قسغ  هسٕٛ عسدل حـَس١      

انتيامؾ٠ أحٝاّْا أصؾ٣، ٚ ًو اينؾٚيت ٚ ٕ بغو وت ًتاٖؾٖا َغؾ١ٜ ٚيياذتٓا يهٓٗا 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .420ٌ 2ج :ارتياٍ (1)



     افؼقؿة ادعرؾقة فؾشك

وت انتغ٣ اييعٝغ  ؾبىت عخ٬و اق ياع ب٬عْا ؿتٌٓتَٛ ِٗ ا٫ق ياع١ٜ أنثؾ ف نثؾ فِٗ 

صيسا٥ٝؽت ايهس٬ّ عسٔ    ٕ  نيٗٛا بايٓاىسخؽت( ٚقسغ فيٸسٌ عسغع َسٔ ا٭      )غامٕٛ ٚ

نُسا أمسؾْا  ؾت  ٛاْسب َٓس٘ وت ن ساب )َعسامل اجمل ُسل         (1)ػيو وت ن سب نسثرل٠  سغاّ   

 انتغْٞ وت ٌَٓت١َٛ اي هؾ اٱف٬َٞ(.

 االعتعا١ْ خبربا٤ اشباصز، خطٛص٠ نا١َٓ

ْٗسسِ أ٫ّٚ إٔ َسسٔ ايٛاٍسسذ إٚنسسؼيو ا٫فسس عا١ْ ةسسدلا٤ َسسٔ ارتسساؽج; فسس  (ب

ٚايسسغٜ ، َٚسسٔ  قتًهسسٕٛ عكًٝسس١ ٚثكافسس١ ٚصً ٝسساو   ٓافسسب َسسل ٚفسسىِٗ ايثكسساوت   

ٕ شتىىا ِٗ فٛف ٫ ختًسٛ َسٔ  ًسو ايييسُاو  ٕ مل  هسٔ َيٓٝس١ عًٝٗسا        أاييغٜٗٞ 

ٕ   خٍٛ اق يساعاو عٚيٓسا  ؾت اَ سغاعاو    إٔ انتضىىت ٜقرل باااٙ أبايهاٌَ هتا ٜع  

 ٫ق ياعاو ب٬عِٖ ٚ ؾت حًك١  غٚؽ وت شتىىِٗ ايعاّ.

نسساْٛا يًسسٛؿاؽاو أّ  ٕ ٖسس٪٤٫ انتق نسساؽٜٔ )فسسٛا٤ أ  أثاْٝسسّا: َٚسسٔ اييسسغٜٗٞ   

يًنسؾناو أّ يٮفسسؾاع( فسٛف عتٝىسسٕٛ ب ٍٚسسا  ب٬عْسا َسسٔ مس ٢ ادتٗسساو ٚبٓكسسايت     

ايَع  ٚايك٠ٛ، ٚف ٓ كٌ ٖؼٙ انتعًَٛاو اشلا١َ ٚارتىرل٠ أَّٜا  ؾت فاف١ ب٬عِٖ 

ٕ ا٭قس٣ٛ   ٚشتىىِٝٗ ا٫فذلا ٝخٝؽت، بنهٌ أٚ بآصؾ، ٚايكاعغ٠ انتعؾف١  يسؾش بس  

ْس٘ ٖسٛ َسٔ    أٖٛ َٔ قت ًو )انتعًَٛس١( قيسٌ غسرلٙ نُسا     ٚا٭نثؾ قغؽ٠ ٚا٭نثؾ فٝىؾ٠ 

ُٸّا أندل َٔ انتعًَٛاو( ٚوت م ٢ ا٭بعاع ٚانتق ٜٛاو.  قت ًو )ن

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ؽا ل ن اب )ايؾبذ َكغَّا ع٢ً اينعب( ٚ)أحخاؽ ع٢ً ؽقعس١ اينسىؾْج( ٚ)بؾٚ سٛن٬و حهساّ      (1)

 ىٕٗٝٛ( ٚ)ايك٠ٛ ايٓاع١ُ( ٚغرلٖا  ػ ف خغ وت نٌ َٓٗا  اْيّا أٚ  ٛاْب هتا ػنؾْاٙ.
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َذاقاٍ اهلل ايعٌتِٝ وت ن اب٘ ايهؾِٜ:  انِرُ  َِ ََ َذاِس  ةَ ًدى لِو ُِ  ّهَِقبْْمِ  َورَْْحَبثٌ  َو
َُْنَ  ِ َْ  .(1)يُ

اِيسسٝٳكٹؽتٴ عٳًَسس٢ َأؽٵبٳسٔل مٴسسعٳبٺ عٳًَسس٢  ٳيٵيٹسسؾٳ٠ٹ اِي ٹِىٓٳسس١ٹ  ٚٳ :ٚقساٍ اٱَسساّ عًسسٞ  

ٚٻيٹؽتٳ: ٚٳفٴٓٻ١ٹ اِيَ  ٛٵعٹٌَت١ٹ اِيعٹيٵؾٳ٠ٹ  َٳ ٚٳ ُٳ١ٹ  ٍٔ اِيخٹِه ٚټ  ٚٳ ٳَ 

ُٳس١َ عٳسؾٳفٳ اِيعٹيٵسؾٳ٠َ،          ٍٳ اِيخٹِه ٚٻ ٔٵ  ٳسَ  َٳس ٚٳ ُٳس١َ،  ٍٳ اِيخٹِه ٚٻ ٔٵ  ٳيٳيٻؾٳ فٹٞ اِي ٹِىٓٳس١ٹ  ٳسَ  ُٳ َف

ٔٵ عٳؾٳفٳ ا َٳ ٚٻيٹؽتٳٚٳ ُٳا عٳاوٳ فٹٞ اِيَ  ٔٵ عٳؾٳفٳ ايقټٓٻ١َ َفَهَ ْٻ َٳ ٚٳ  .ِيعٹيٵؾٳ٠َ عٳؾٳفٳ ايقټٓٻ١َ، 

ْ٘ ٫ بسغ ٚإٔ ٜسغٚؽ   إحٝ  ٜٓعكغ اييخ  عٔ )اينو( ٚعٔ قُٝ ٘ انتعؾف١ٝ، ف

ٗاس   غاو يس٘ باع يساؽٙ ايَسغ انتعاْسغ     عٔ )ايٝكؽت( أَّٜا ٚعٔ كيٝاو ايٛىٍٛ  يٝس٘ ٚانتُ

يسسٌ  ؾت مسساط٧ ايسسٝكؽت بكٝسس  مسسانّا ٚ ػا  نسسيث  ب ٖٚسساّ   يًنسسو; فاْسسو  ػا مل  

 ايق قى١ اب عغو عٔ فاحٌ ايعًِ ٚانتعؾف١.

ٚقغ نن  أَرل اذتهُا٤ ٚحهِٝ ا٭َؾا٤ بٌ فسٝغ اذتهُس١ ٚايي٬غس١ ايٓكساب     

 عٔ أعُغ٠ ايٝكؽت ٚععا٥ُ٘ ٚأفق٘ وت  ًو ايه١ًُ انت  اح١ٝ اذته١ُٝ ايؾا٥ع١.

 ْاظض١ٜ ايضٚاٜات إىل تفغري اآلٜات

 ٚ ٕ بنسهٌ غسرل ىسؾٜذ،  ؾت    ا ٕ ا٭حاعٜ  اينؾٜ ١ نثرلّا َا  هٕٛ ْساًتؾ٠، 

 بقىت َا أكتًس٘ أٚ عفسل  مسهاٍ أٚ اعسذلا     أٚ   قرل ايكؾكٕ ايهؾِٜ ٚ يٝؽت َعاْٝ٘ 
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     افؼقؿة ادعرؾقة فؾشك

 أٚ ادتٛاب عٔ ف٪اٍ ٚاف  ٗاّ. قغ ٜ ِٖٛ ٚؽٚعٙ عًٝ٘

ٖٚؼٙ ايؾٚاٜس١ اينسؾٜ ١ فيٸسً  َسا أٚ ـ س٘ اٯٜس١ ايهؾقتس١ وت نًُس١ ٚاحسغ٠،          

ٕ اٯٜس١ ايهؾقتس١ َيٓٝس١ عًس٢ ث٬ثٝس١ )ايييسا٥ؾ، اشلسغ٣، ٚايؾلتس١( ٚايؾٚاٜس١          أػيو 

َٛعٌتس١ ايعسدل٠ ٚفس١ٓ     ، س ٍٚ اذتهُس١   ،اينؾٜ ١ َي١ٝٓ ع٢ً ؽباعٝس١ ) ييسؾ٠ اي ىٓس١   

ا٭ٚيسسؽت( ٚاذتًكسس١ ايؾابىسس١ بسسؽت اٯٜسس١ ٚايؾٚاٜسس١ ٖسسٞ َ سسؾع٠ ايسسٝكؽت انت خقسسغ٠ وت          

 ََُْن ِ َْ كٕ ايهسؾِٜ ٖسٛ بيسا٥ؾ ٖٚسغ٣ ٚؽلتس١      ٕ ايكسؾ  ٕ اٯ١ٜ اينؾٜ ١   ٝغ بإف يُ

يًُسسٛقٓؽت، ٚيهسسٔ َسسا ٖسسٛ ايىؾٜسسل يًٛىسسٍٛ  ؾت ايسسٝكؽت  ػيسسو ٖسسٛ َسسا اٝسسب عٓسس٘   

ُٳس١ٹ       :ايؾٚا١ٜ اينؾٜ ١ ٍٔ اِيخٹِه ٚټ ٚٳ ٳسَ  ٚٳاِيٝٳكٹؽتٴ عٳ٢ًَ َأؽٵبٳٔل مٴعٳبٺ: عٳًَس٢  ٳيٵيٹسؾٳ٠ٹ اِي ٹِىٓٳس١ٹ 

ُٳ ٚٻيٹؽتٳ: َف ٚٳفٴٓٻ١ٹ اِيَ  ٛٵعٹٌَت١ٹ اِيعٹيٵؾٳ٠ٹ  َٳ ُٳ١َ...ٚٳ ٍٳ اِيخٹِه ٚٻ    .ٔٵ  ٳيٳيٻؾٳ فٹٞ اِي ٹِىٓٳ١ٹ  ٳَ 

فُسسٔ  ييٸسسؾ وت اي ىٓسس١ ٚ سس ٍٚ اذتهُسس١ ٚا عسسٍت بسسايعدل٠ ٚافسسؼتٸ بقسس١ٓ ا٭ٚيسسؽت 

ٕ ايهسؾِٜ ٖسغ٣ شلسِ    ٚىٌ  ؾت َؾح١ً ايٝكؽت ٚنإ َٔ انتٛقٓؽت ايسؼٜٔ ٜهسٕٛ ايكسؾك   

 ٚؽلت١ ٚبيا٥ؾ.

ا٭َسس١ اي اٍسس١ً ػاو  ٕأٚايسسؼٟ ْقسس  ٝغٙ  كتسسا٫ّ َسسٔ  ًسسو ايهًُسس١ ارتايسسغ٠  

انتعؾفسس١ ايهاًَسس١، ٚنسسؼيو اينسسعٛب ٚادتُاعسساو اي اٍسس١ً أٚ ايعٛا٥سسٌ أٚ ح سس٢       

ايعدل٠ ٚايق١ٓ( ٖٚٞ  ًو اييت   ُ ل ؿتؾبل )اي ى١ٓ ٚاذته١ُ  سا٭مضاٌ ا٭فاٌٍ  

 فٗؼٙ ٖٞ أعُغ٠ ايٝكؽت ٚطؾم ايٛىٍٛ  ؾت حكا٥ل ا٭مٝا٤ ٚا٭َٛؽ.

)اي ى١ٓ( ٖٚٞ  ع  )اي ِٗ( ٚقغ   قؾ بس)ايؼنا٤( أٚ ايؼنا٤ ٖٛ أٖسِ   أ٫ّٚ:

كيٝاو اي ٗسِ، ٚاي ٗسِ ٖسٛ طؾٜسل ايعًسِ ٚانتعؾفس١ ٚايسٝكؽت بسٌ ٖسٛ طؾٜسل ايقسعاع٠            

ٔٷ    ٚايقٝاع٠ وت ايغْٝا ٚاٯصؾ٠; بٌ يكغ ٚؽع وت ى او انت٪َٔ:  ٔٴ َنسٝاكٷ َفىٹس َٹ ُٴس٪ٵ اِي

ي٬ع٠; فإٕ اييًٝسغ  اٖسٌ أٚ مساى فُٝسا     ٚػيو ع٢ً ايعهك َٔ ايغيا٤ ٚاي (1)حٳؼٹؽٷ
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  آكتؼاد بحؽؿة واكؼاح وؾعافقة افتعامل مع

 يًٓغ  عؽان٘ فٝ٘ ٚاييًٝغ ٖٛ ارتافؾ ح ٢ يٰصؾ٠! ٚايؾابذ وت ايغْٝا ٚاٯصؾ٠  فتا ٖسٛ  

 ػٚ اي ِٗ ٚاٱعؽاى ٚايؼنا٤ ٚاذتياف١! 

 ٚيهٔ قغ ٜ قا٤ٍ نٝ  ػيو 

ٕ ايقؾٸ ٚاٍذ; فإٕ اي اِٖ ايَ ىٹسٔ ٫ ٜيٝسل َسا قُٝ س٘ ًَٝساؽ       ٚادتٛاب ٖٛ: 

ؽ أٚ فًك ٚاحغ!، ٚيٛ فعٌ ػيو يهإ غيّٝا حكّا بٌ نإ ٖٛ ا٭لتل ع٫ٚؽ بغ٫ٚ

ٕ ايسسؼٜٔ ٜٓغُقسسٕٛ وت أٚحسساٍ انتعاىسسٞ ٖسسِ أغيٝسسا٤ حكسسّا ٫   أبعٝٓسس٘، ٖٚهسسؼا صتسسغ  

ْس٘ ٜ ُقسو ؿتسا   ٓس٢ يؼٸ س٘ ٚ سغّٚ       أٜ ُ عٕٛ ب ثاؽ٠ٺ َٔ عًسِ أٚ فٗسِ أٚ ٜكسؽت ػيسو     

بؾ٠ ؿا١ً٥، ٚقغ  هسٕٛ  ًسو   ايٓعِٝ ا٭بغٟ ارتايغ وت قياٍ ْـ٠ٚ عابحقؾ ٘، ٜٚ ؾايت 

ايٓـ٠ٚ زتؾع غٝيس١ أٚ ٌْتسؾ٠ أٚ زلسا  أٚ  ٜسؼا٤ٳ أٚ غسرل ػيسو، أٚ قسغ  هسٕٛ غنسّا أٚ          

ؽم٠ٛ أٚ اص ٬فّا أٚ غرل ػيو، أٚ قغ  هٕٛ  كاعقّا عٔ ْيؾ٠ ايغٜٔ ٚعسٔ ايسؼبٸ   

 عٔ حٝا  ا٭١ُ٥ انتٝاَؽت أٚ مي٘ ػيو.

ٗٔسسِ ا٭فسسياب  فسسايٝكؽت  ػّا ٜيسس   عًسس٢ اي ٗسسِ ٚاي ىٓسس١ أٚ ايسسؼنا٤: فُسس      ٔ َف

ب  اىًٝٗا أٜكٔ بايٓ ا٥ج ب َاؽٜقٗا، َٚٔ فٗسِ عُسل انت فسا٠ أٚ  سٖٛؾ ا٭حسغا       

 أٚ بٛاطٔ ا٭َٛؽ عؾف َياعؽٖا ٚأٜكٔ بٓ ا٥خٗا ٚعًِ ؿتضؾ ا ٗا َٚآ٫ ٗا.

ُٳسس١ٹثاْٝسسّا:  ٖٚسسٞ ا٭صسسؾ٣ َسسٔ ععسسا٥ِ ايسسٝكؽت، ٚاي سسؾم بسسؽت اي ىٓسس١    اِيخٹِه

ذلَسـ  ؾت ايعكسٌ   فاذتهُس١  َسا  أذته١ُ إٔ اي ى١ٓ  ؾَـ  ؾت َا ٜؾ يىت بايعكٌ ايٌٓتؾٟ ٚا

ايعًُسسٞ، ٚػيسسو حقسسب  حسسغ٣   قسسرلا ٗا ٖٚسسٛ )ٍٚسسل اينسس٤ٞ ٍَٛسسع٘( ٚشلسسا     

   قرلاو أصؾ٣ ف   ٞ ٫حكّا بإػٕ اهلل  عاؾت.

 حبه١ُ ٚاْؾضاح ٚفعاي١ٝ االْتكارايتعاٌَ َع 

١َ ٚايكٝاع٠ وت شت ً  َق ٜٛا ٗا ٕ   عاٌَ اذتهٛأَٚٔ أِٖ َ ؾعاو اذته١ُ 

 َل )ايٓكغ( بإظتاب١ٝ أ٫ّٚ ٚفعاي١ٝ ثاّْٝا: 



     افؼقؿة ادعرؾقة فؾشك

باع يساؽٙ فسًِٓ  هاَسٌ ٚطؾٜسل     ٚا٫ْ كساع  ٚاٱظتاب١ٝ  ع  إٔ  ٌٓتسؾ  ؾت ايٓكسغ   

ٕ  ٌٓتؾ  يٝ٘ ن َؾ ستيٛب َؾغسٛب فٝس٘  سغّا    أبٓا٤ ٍٚؾٚؽ٠ َٔ ٍؾٚؽاو اي كغّ بٌ 

ٞ   َأحٳبټ ٔ صٵ :نُا ٚؽع عٔ اٱَاّ ايياعم  ٞٻ عٴٝٴسٛبٹ ٖٵسغٳ٣ ٔ َيس ٔٵ َأ َٳ ٞٻ   (1)ٛٳاْٹٞ ٔ َي

ٚػيو ٭ٕ اٱْقإ بىيع٘ ٜهؾٙ ايٓكسغ  ػ ٜع سدلٙ  ٓكٝيسّا ٚ ؿعؽا٤ٶ ٚيهٓس٘  ػا أْيس       

ٚ غٙ مؾطّا أفافسّٝا يً كسغّ ٭ٕ ايينسؾ قاىسؾ بىيعس٘ عسٔ اٱحاطس١ بهافس١  ٗساو          

ٚغرل ػيسو،   ايكَاٜا انتق خغ٠ ٚؿٚاٜاٖا ٚأبعاعٖا ٚحغٚعٖا َٚـالتا ٗا َٚٛاْعٗا

ٕ   هًس   أٚايٓاقغ حٝ  ٜذلىغ ايثغؾاو ٜه ن ٗا طيعسّا; فٝٗسغٜٗا  يٝسو َسٔ غسرل      

  ٗغّا وت اف هنافٗا!

بايقسياب   سح س٢    سْ٘ ح ٢  ػا نإ ايٓكغ  اؽحسّا ٚنسإ َيسخٛبّا      بٌ ْكٍٛ: 

ٕٸ عًسس٢ إٚاينسس ا٥ِ َسسٔ  ٗسس١ َعاعٜسس١ أٚ َٓافقسس١ أٚ ح سس٢ َسسٔ ىسسغٜل غاٍسسب، فسس   

ييٸ٘ ٜٚ غاٍس٢ عسٔ أفسًٛب٘ ٚمس ا٥ُ٘ نسٞ ٜعسؾف       ايٓكغ ٚ ٖٛؾ ٕ ٜ غبؾ وت أاٱْقإ 

ل َسسٔ  غٜسسغ ضتسسٛ ا٭فَسسٌ ٕ عتً سسأارتىسس  بايَسسيىت أٜسسٔ ٖسسٛ، ٚنسسٞ ٜهسسٕٛ ؿتكسسغٚؽٙ 

 ٚا٭فٌَ.

ٕ ٜ خسؾ٣ اييسغم ٚانتٍٛسٛع١ٝ ٚا٭عب     ٕ ْٛىسٞ ايٓاقسغ بس   أَٚٔ ايىيٝعسٞ  

ٕ ٜغًٓس  ْكسغٙ بهسٌ ايًىس  انتُهسٔ ٚظتسؾٸعٙ َسٔ أٜس١  مساؽ٠  اؽحس١ أٚ           أايؾفٝل بٌ 

١ُ ْاب١ٝ; ٚػيو ٭ٕ اذتغٸ٠ وت طؾش ايٓكغ، ح ٢  ػا نإ ايٓكغ ىسخٝخّا،   كسغٙ   نً

ايهثرل َٔ   ثرلٙ بٌ قغ  ٓ ج ايعهك، ٭ٕ اٱْقإ بىيع٘ حقال ااٙ َا ظتؾحس٘،  

ٚاذتغٸ٠ ٚايغًٌت١ ٚارتن١ْٛ وت ايىؾش اؾش عاط ١ ايىسؾف اٯصسؾ هتسا قسغ ٜس٪عٟ  ؾت      

 ايىؾف اٯصؾ فٝـعاع عٓاعّا ٚعيي١ٝ. ْكض ايغؾ  ٚ ؾت اثاؽ٠ ايك٠ٛ ايغَي١ٝ يغ٣

 ٚنُا ا٭َؾ وت اذته١َٛ ٚايكٝاع٠ نؼيو ا٭َؾ وت ايعٛا٥ٌ ٚا٭فؾاع ـتاَّا.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .639ٌ 2ج :ايهاوت (1)



  افتعامل مع آكتؼاد بحؽؿة واكؼاح وؾعافقة

(  ٍاف١  ؾت ا٫ف ُا   ؾت ايٓكغ  ٝغّا ٚبإظتاب١ٝ، اي  اعٌ ٕ َٔ ) ثِ 

َع٘ بٌ ٍٚٚل ارتىىت ٚ ىٜٛؾٖا ع٢ً ٤ٍٛ كت١ً َسٔ انتعىٝساو ا٭فافس١ٝ َٚٓٗسا     

ؽٙ عا٬َّ أفافّٝا وت اي كِٜٛ بعغ اي كِٝٝ، ٖٚسؼا َسا عٓٝٓساٙ باي عاَسٌ َسل      ايٓكغ باع يا

 ايٓكغ ب عاي١ٝ ٫ ؿتخؾع اْيقايت ْ قٞ بٌ َل  ؾ ٝب أثؾ عًُٞ.

حتسٝىت بٓسا َسٔ نسٌ      ٕ اِيعٹسدلٳ٠ أٚايغؾٜسب   ،ٖٚٞ ايؾنٔ ايثايس   اِيعٹيٵؾٳ٠ٹثايثّا: 

ٌٻ ايٹاعٵ ٹيٳاؽٳاْب ٚيهٔ   ٚٳَأَق ف ٞ نًُا ْؾاٙ أٚ ْقسُع٘ أٚ ْ نًس٘ أٚ    (1)َٳا َأِنثٳؾٳ اِيعٹيٳؾٳ 

ٚصًس  نسٌ ٌَٓتسؾ َٚنسٗغ  هُسٔ فهسؾ٠ ٚحكٝكس١ ٚؽقٝكس١          ،ْنُ٘ أٚ ْ ؼٚقس٘ عٹسدل٠  

  .ٚعقٝك١ يهٓٗا ٫  ٴٓاٍ  ٫ باي ى١ٓ ثِ اِيعٹيٵؾٳ٠ٹ

ٚاِيعٹيٵسسؾٳ٠ٹ  ٗسسا  ؾت َسسا ٚؽا٤ٖسسا َسسٔ حكسسا٥ل  زلٝسس  عٹسسدلٳ٠ ٭ْسسو  عسسدل َٓٗسسا ٚب

 ٚص اٜا ٚ ؾت َا فٝٗا َٔ أفؾاؽ ٚبٛاطٔ.

ٕ ًُْسسذ  ؾت أْسسو  ػا ؽأٜسس  مضيسسّا قتنسسٞ ف سسٞ ػيسسو ايعٹيٵسسؾٳ٠، أٚ  أٜٚه سسٞ 

أٚ ٚ غ س٘ َهيٸسّا عًس٢ عؽافس ٘ أٚ َ ثساق٬ّ       ،ٚ غ ٘ قاعغّا أٚ قا٥ُّا ف ٞ ػيو ايعٹدلٳ٠ٹ

فٝٗا ف ٞ نٌ ػيو اِيعٹيٵسؾٳ٠ٹ ٚأيس     فٝٗا أٚ َكي٬ّ ع٢ً ى٬ ٘ أٚ ٫ّٖٝا عٓٗا أٚ فاّٖٝا

 عٹيٵؾٳ٠ ٚعٹيٵؾٳ٠ٹ.

ٕ َسسٔ ُأث ٝٸسساو اي كسسغّ أٖٚسسٞ ايسسؾنٔ ايؾابسسل، ٚػيسسو ٜعسس    ايقټسسٓٻ١َؽابعسسّا: 

ٕ ٫  كىسسل ْ قسسو عسسٔ ادتسسؼٚؽ ي هسسٕٛ  أٚؽنسسا٥ـٙ َٚسسٔ أعُسسغ٠ ايسسٝكؽت ٚانتعؾفسس١:  

 ُبا ِيبٌ ََبَرارٍ َلَشَ َرٍة َختِيَثبٍث اْجخ َّ َ رِْض َيبا ل
َ
ِْْق األ ٕ بعسض  إفس  (2)ثذبْج ِيبٌ فَب

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .297، اذته١ُ: باب حهِ أَرل انت٪َٓؽت  :ْٗج ايي٬غ١ (1)

 .26فٛؽ٠  بؾاِٖٝ:  (2)



     افؼقؿة ادعرؾقة فؾشك

ٕ اي كسغّ ٚاي ىسٛؽ ٚايعيسؾ١ْ  فتسا ٖسٞ بٓقس  انتاٍسٞ ٚفسخك٘         أاذتغاثٜٛؽت ٜ ِٖٛ 

نٌ َسا  سؾ٣   ٚ ُٖاٍ ٚ ؿعؽا٥٘ ْٚقٝاْ٘ أٚ ح ٢  عُغ قًب ايىاٚي١ ع٢ً ا٭قغَؽت 

ِ      بٌ وت انتاٍٞ  ٕٸ نسٌ قسؾاؽ أٚ حهس اختسؼ وت انتاٍسٞ    ْٚكَ٘ حخؾّا حخسؾّا ح س٢ نس 

ٕٸ اي ساؽٜط أٍسخ٢ ٖسٛ ايعسغٚ ا٭ٍٚ شلسِ! َسل         ٕ أفٗٛ باطٌ وت باطٌ، أٚ ح ٢ نس 

انتاٍٞ عت َٔ نُٝٸ١ ٖا١ً٥ َٔ ايسغؽٚل ٚايعٹسدلٳ ٚاٱٍسا٤او ايسيت  سٓرل يٓسا ايسغؽب        

ضتٛ َق كيٌ أفٌَ فٗسٛ َسٔ أفَسٌ انتؾاٜسا ايهامس ١ عسٔ زتاٖٝسٌ انتقس كيٌ ايكؾٜسب          

 ٚانت ٛفىت ٚاييعٝغ.

يذ اف ٦ياٍ ا٭َس١ ٚاينسعب ٚا٭فسؾ٠ ٚادتُاعس١ عسٔ  سؼٚؽٖا       ٚنُا ٫ ٜ

بسٌ   ;َٚاٍٝٗا، نسؼيو ٫ ٜيسذ اي عيسغ بانتاٍسٞ ٚ كغٜقس٘ ٚا٫ي يسام بس٘ حؾفٝساّ        

ٕٔ ٚكتٌٝ ٚؽا٥ل َٚ ٝغ، ٚأعًٝٓا  ٕ ْ ضؼ َٔ نسٌ ٖـقتس١ أٚ   إٔ ْٓ ضب َٓ٘ نٌ حٳقٳ

ؿ َسٔ  ٕ ْع دلٖا َ٪مؾ  ْسؼاؽ َٓيس ٺ فسٓخذل   أدل٠ ٚفكى١ أٚ صى  أٚ ًتًِ أٚ  ٛؽ عٹ

 صىاٜا انتاٍٞ ٚفًيٝا ٘، بهٌ  غ ٚعـقت١.

ٕ اهلل  عاؾت ف ذ أَآَا بساب اف هنساف انتقس كيٌ عسدل بٛابس١      أٚايغؾٜب أَّٜا 

ٌٸ َٔ اغٙ َٓنغ٬ّ بس)فك٘ اي اؽٜط(.  عؽاف١ انتاٍٞ ب ى١ٓ ٚػنا٤ ٚحه١ُ ٚيهٔ ق

 تاصٜذ بين إعضا٥ٌٝ ريًٝٓا إىل َغتكبٌ األ١َ

اهلل  عساؾت  عسٌ )بس   فسؾا٥ٌٝ( َسؾك٠       ٕأَٚٔ أغسؾب اينسٛاٖغ عًس٢ ػيسو     

ح ٢ ٚؽع وت  مغٜغ٠ ايهام ١ٝ عُا فٝخؾٟ ع٢ً أ١َ ايؾفٍٛ انتيى ٢ ستُغ 

ٌٳ  :اذتغٜ  عٔ ايٓا ا٭نؾّ  ٕٳ فٹٞ بٳٓٹٞ ٔ فٵؾٳا٥ٹٝ َٳا َنا ٌټ  َٻ١ٹ ُن ٙٹ اِيُ  ٖٳؼٹ ٕٴ فٹٞ  ٜٳُهٛ

ٚٳ اِيُكسؼٻ٠ٹ بٹاِيُكسؼٻ   ٚٳحٳؼٵ  ٌٔ ٌٔ بٹايٓٻعٵ ٚٳ ايٓٻعٵ ٚٳ       ٠(1) ٚٹحٳؼٵ ِٵ حٳسؼٵ ًَُه ٕٳ َقسيٵ ٔٵ َنسا َٳس ٔٳ  ٔٻ فٳسٓٳ َي ٳسؾٵَنيٴ

ُٴٛٙ ًِ ٴ ٍٳبٍّ َيغٳصٳ ٛٵ عٳصٳًُٛا  ٴخٵؾٳ  ٚٳاِيُكؼٻ٠ٹ بٹاِيُكؼٻ٠ٹ حٳ ٻ٢ َي  ٌٔ ٌٔ بٹايٓٻعٵ    .(2)ايٓٻعٵ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .203ٌ 1ج :َٔ ٫ عتَؾٙ اي كٝ٘ (1)

 .314ٌ 1ج ٞ:ي٦ًاعٛايٞ اي (2)



  تاريخ بـي إرسائقل دفقؾـا إػ مستؼبل إمة

ْٓسسسا ٫ صتسسسغ وت اذتسسسٛؿاو ايعًُٝسسس١   ٚػيسسسو غؾٜسسسب حكسسسّا! ٚا٭غسسسؾب َٓسسس٘  

 فسسؾا٥ٌٝ  َسسىًل بغؽافسس١ نافسس١ َسسا   ٚادتاَعسساو زتُٛعسس١ َ ضييسس١ ب سساؽٜط بسس    

 عؾٍٛا ي٘ َٚا ٚا ٗٛٙ وت حٝا ِٗ َٚا ىٓعٛٙ، ٚنٝ   ٚنتساػا  ٚ ؾت أٜسٔ اْ ٗس     

عًس٢   سْٓسا ْعًسِ    أٚػيسو عًس٢ ايسؾغِ َسٔ      ا ِٗ ٚحتؾنسا ِٗ وت مس ٢ ا٭بعساع    صىٛ

ٕ ػيو نً٘ ٜٓرل يٓا  ب س٤ٍٛ ٖؼٙ ايؾٚاٜاو صاى١ ٚع٢ً ٤ٍٛ فًق ١ اي اؽٜط عا١َ   

ٔ  عٔ ا٭صىساؽ احملغقس١ بٓسا ٚعسٔ      ايغؽب ٜٚهن  يٓا انتىيساو أٚ انتيسا٥غ    ايهسثرل َس

ٕ ٫ صتسغ وت  أأفًٝك َٔ انتق غؾب بعسغٖا   ;ايى١ًٜٛ ساييت  عذل  َقرل ٓا ايى١ًٜٛ  

اذتٛؿ٠ ايع١ًُٝ ح ٢ عنؾ٠ عًُا٤ َ ضييؽت ب كس٘  ساؽٜط بس   فسؾا٥ٌٝ ٜغؽفسْٛ٘      

١ٝ ٚايقٛفسٝٛيٛ ١ٝ  َٔ ناف١ ؿٚاٜاٙ ا٫  ُاع١ٝ ٚايقٝاف١ٝ ٚاي هؾٜس١ ٚايقسٝهٛيٛ   

 ٚا٫ْثؾٚبٛيٛ ١ٝ!

ٕ ف٦سس١ مسساػ٠ َ ٛحنسس١  قسس٢ُ عاعسسه    َسسٔ اي سساؽٜط اذتسسغٜ :   ٚ ه ٝٓسسا عٹسسدلٳ٠ 

اي ُٗسس  بًسسغ٠ نسسيرل٠ نانتٛىسسٌ وت فسساعاو ٚفسسٝىؾو عًسس٢ ثًسس  ايعسسؾام صسس٬ٍ فسسذل٠  

ٕ ادتسٝه  إٔ أعغاعِٖ مل  هٔ   خاٚؿ ايعنؾٜٔ أٚ ايسث٬ثؽت أيس  ٚؽغسِ    أٚ ٝـ٠ ؽغِ 

ٕ ايؼٜٔ فٝىؾٚا ع٢ً انتٛىسٌ باي عسٌ    ًغ نُا قٌٝ انتًٕٝٛ! بٌ قٌٝ ٜي ؽؿتا نإ ايعؾاقٞ

فًُاػا حغ  ػيو ٚنٝ  حسغ    ٕ ػيسو هتسا ْقسٝٓاٙ ٚمل      ;مل ٜهْٛٛا  ٫ بَل َآو

 .ْ ؾاغ ث١ً َٔ ا٫صيا٥ٝؽت يغؽاف ٘ بنهٌ َ هاٌَ َٚٔ ناف١ ايـٚاٜا

غ ٕ   هسؾؽ َسٔ  غٜس   إٔ ٖؼٙ انت فا٠ قتهسٔ  أٚػيو ٜق يىٔ صىؾّا أعٌتِ ٖٚٛ 

ًٸ( ٚأفسايٝي٘      ٚوت أٟ َهإ كصؾ َسٔ ايعسؾام أٚ غسرلٙ،  ػ     ْسو  ػا مل  عسؾف )ايًس

ٕ أْ٘ ٫ ٜٴ٪َٔ أبغّا َسٔ  إٚصىى٘ َٚٗاؽا ٘ ٚنٝ ١ٝ  قًً٘  ؾت ايغاؽ وت ايّٝٛ انتاٍٞ ف

ٚيعًٓسا  ػا نٓسا قسغ أحىٓسا صسدلّا       ;ٜكّٛ ب هؾاؽ اي قًٌ َؾ٠ أصؾ٣ ثسِ َسؾاؽّا عغٜسغ٠   

 نس ٓا َقسيكّا  َهاْٝس١ حسغٚ  َسا  سؾ٣ وت انتٛىسٌ        ب اؽٜط ب   فؾا٥ٌٝ نٓسا قسغ ان  



     افؼقؿة ادعرؾقة فؾشك

 بغؽ ١ نيرل٠!

١َّ ١َُِ ٚايِعِبَض٠ِ ٚايغُّ ١َِٓ ٚاسِبِه  َُضّبع ايِفِط

فٗؼٙ  ػّا  ٍا٤او فؾٜع١ عسٔ َؾبسل ايسٝكؽت ٚاي كسغّ ٖٚسٛ )اي ىٓس١ ٚاذتهُس١        

ٌ بنسهٌ   يٝ َسذ ٚايعٹيٵؾٳ٠ٹ ٚايقټٓٻ١َ( ٚيهٔ ػيسو نسإ زتسؾع ـتٗٝسغ      َغسـ٣ نس٬ّ    أفَس

ْ٘ اع دل ععسا٥ِ ايسٝكؽت َسا ٖسٛ أعُسل َسٔ ٖسؼٙ ا٭ؽبعس١  ػ اع دلٖسا          إف ، اٱَاّ

ٳيٵيٹؾٳ٠ٹ اِي ٹِىٓٳ١ٹ  ( ٚيٝك)فخقب ٚ اِي ٹِىٓٳ١ٹ ُٳس١ٹ ٍٔ اِيخٹِه ٚټ ُٳس١ٹ( زتسؾع  ٚيسٝك    ٳَ   )اذتٹِه

ٚٛٵعٹٌَت١ٹ اِيعٹيٵؾٳ٠ٹ ٚٻيٹؽتٳ بؼا ٗا ٚ (اِيعٹيٵؾٳ٠ٹ)عٕٚ  َٳ ٝس   فُساػا ٜعس  ػيسو ٚن    ،فٴٓٻ١ٹ اِيسَ 

  كٛعْا ٖؼٙ ا٭ؽبع١  ؾت ايٝكؽت  فٗؼا ٖٛ ستٛؽ ٖؼا اييخ .

٢ًَ َأِصَبِع ُؽَعٍبَعٓٝإ يـ َِٝكنُي َع  اِي

 ّ ٚٳاِيسٝٳكٹؽتٴ عٳًَس٢ َأؽٵبٳسٔل مٴسعٳبٺ: عٳًَس٢  ٳيٵيٹسؾٳ٠ٹ        :أَسرل انتس٪َٓؽت    فيل نس٬

ٚٳفٴٓٻ١ٹ اِي ٛٵعٹٌَت١ٹ اِيعٹيٵؾٳ٠ٹ  َٳ ٚٳ ُٳ١ٹ  ٍٔ اِيخٹِه ٚټ ٚٳ ٳَ  ٚٻيٹؽتٳ:اِي ٹِىٓٳ١ٹ   َ 

ُٳس١َ عٳسؾٳفٳ اِيعٹيٵسؾٳ٠َ،          ٍٳ اِيخٹِه ٚٻ ٔٵ  ٳسَ  َٳس ٚٳ ُٳس١َ،  ٍٳ اِيخٹِه ٚٻ ٔٵ  ٳيٳيٻؾٳ فٹٞ اِي ٹِىٓٳس١ٹ  ٳسَ  ُٳ َف

ٚٻيٹؽتٳ ُٳا عٳاوٳ فٹٞ اِيَ  ٔٵ عٳؾٳفٳ ايقټٓٻ١َ َفَهَ ْٻ َٳ ٚٳ ٔٵ عٳؾٳفٳ اِيعٹيٵؾٳ٠َ عٳؾٳفٳ ايقټٓٻ١َ،  َٳ  .(1)ٚٳ

 أَؾإ:   كٹؽتٴ عٳ٢ًَ َأؽٵبٳٔل مٴعٳبٺٚٳاِيٝٳ :ٚاحمل ٌُ وت قٛي٘ 

ٖٚسٛ َسا  ؾٜٓسا     ،ٕ ايٝكؽت ٜي   ع٢ً ٖؼٙ اينسعب ا٭ؽبسل  إٔ انتؾاع  ا٭ٍٚ: 

 عًٝ٘ وت اييخ  ح ٢ اٯٕ.

 .ٕ ايٝكؽت ٜ نعب  ؾت أؽبل معبإٔ انتؾاع  ايثاْٞ: 

ٔٸ هتسا ٜسؾ ٸذ انتعٓس٢ ا٭ٍٚ ٚؽٚع )عًس٢( وت ن٬َس٘       بُٝٓسا انتٓافسب    ٚيه

 ٖٛ ٚؽٚع ) ؾت( ٚيعً٘ ٜ  ٞ َـٜغ حب  عٔ ػيو  ػا ما٤ اهلل  عاؾت. يًُع٢ٓ ايثاْٞ
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .162ٌ :حت  ايعكٍٛ (1)



ة   أوًٓ: تبكة افػطـة: افػطـة ادبكر

 

 أٚاّل: تبصض٠ ايفط١ٓ: ايفط١ٓ املبصِّض٠

 س  نُا فسيل  س  ع٢ً  ييؾ٠ اي ٹى١ٓ، ٚاي ى١ٓ س  فُٝا ٜي   عًٝ٘ س  ٕ ايٝكؽت ٜي   

، ٚقسغ  ٜ ييٸسؾ  ع  اي ِٗ ٚؽؿتا فقؾو بايؼنا٤ ٚيهٔ قغ ٜهٕٛ انتسؾ٤ َفىٹٓسّا يهٓس٘ ٫    

ٔٸ   ٗىٓ٘ ٖؼا ٫ ٜيياؾٙ  ػ ظتُغ ع٢ً حسغٚع  ٜ   ٓىٔ يًض اٜا ٚاذتكا٥ل ٚاييٛاطٔ ٚيه

ٕ ٜذل سِ ػيسو اي ٗسِ  ؾت فسًٛى عًُسٞ ٚ ؾت قسؾاؽاو َٝغاْٝس١        أعامل اي ِٗ بسغٕٚ  

ع٢ً أؽ  ايٛاقل، فٗٛ فىٹٔ يهٔ َٔ غرل  بياؽ فٗٛ نُٔ ٌٜٓتؾ َٔ غسرل إٔ ٜسؾ٣   

 أٚ ٜقُل َٔ غرل إٔ ٜق ُل.

  ع٢ً ٖؼٙ ايغعا٥ِ ا٭ؽبل أعِ َٔ ايٝكؽت با٭َٛؽ انتاٚؽا٥ٝس١  ٚ)ايٝكؽت( انتي 

ََ  الى ٚانتٝ افٝـٜك١ٝ نُا قاٍ  عاؾت:  خذقِب ًُ ًدى ّهِوْ ُِ  َذلَِك اهِْمَخاُب ََل َريَْب ػَُِِ 
ْى يَُفُِقْنَ  ُِ ََا ا َرزَْؼ ًذ الةَ َوِم َذ َْن ال ًُ ََُْن ةِاهَْغَِْب َوُيقَِ ٌَ يُْؤِي ِي  ا ٜٚنٌُفٝنًُٗ (1)اَّلذ

ايٝكؽت وت ايعًّٛ ايينؾ١ٜ َٔ فٝـٜسا٤ ٚنُٝٝسا٤    ٚح ٢ايٝكؽت بنؾا٥ل اٱف٬ّ  ٜٚنٌُ

 سًتساٖؾّا    سٕ ٜسغعٞ ا٫ْيسؾاف يسٮٍٚ يهٓس٘      أايًسِٗ  ٫   ،ٚطب ٚفًسو ٚغسرل ػيسو   

 .، ٚع٢ً أٍّٟ فانت٬ى ٚاحغاْيؾاف بغٟٚ

 نُا ال ُتٓاٍ ايزْٝا إال بايفط١ٓ ٚايفِٗ، ال تٓاٍ اآلخض٠ نشيو

ْٗسسا إٕ اي ىٓسس١ ٚاي ٗسسِ فَسس١ًٝ َٚهؾَسس١ ف أاذتسسغٜ  بٍٛسسٛش ٚانتقسس  اع َسسٔ 

ععا١َ ايٝكؽت، ٚأٟ م٤ٞ اغٙ أمسؾف َسٔ ايسٝكؽت بانتيسغأ ٚانتعساع ٚايٓيس٠ٛ ٚاٱَاَس١        

َٚىًل عامل ايغٝب ثِ ايسٝكؽت بانتيساحل ٚانت افسغ َٚسا ٜيسًذ ايينسؾ١ٜ ٜٚقسعغٖا         

ُٴسس٪ٵ: ٚ ٪نسسغ مسسؾاف١ اي ىٓسس١ وت ا٭َسسٛؽ ٚأُٖٝ ٗسسا ايؾٚاٜسس١ اٯْ سس١  ٔٷ اِي ٔٴ َنسسٝاكٷ َفىٹسس َٹ

 .(2)حٳؼٹؽٷ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .3س  1 فٛؽ٠ اييكؾ٠:  (1)

 .307ٌ 64ج :حباؽ ا٭ْٛاؽ (2)



     افؼقؿة ادعرؾقة فؾشك

ٕ اهلل  عاؾت ٜؾٜغ َٓٸا إٖٚؼا َكٝال ٖاّ وت ايعٛا٥ٌ ٚاي خُعاو ٚاجمل ُعاو ف

إٔ ْهٕٛ أػنٝا٤ فىسٓؽت ٫ بٴًسغا٤ أغيٝسا٤، فس٬ ايسغْٝا  ٓساٍ بايغيسا٤ ٫ٚ اٯصسؾ٠! بسٌ          

 ٜهْٕٛٛ ا٭صتسذ وت ايسغْٝا   ، ػا كتعٛا فا٥ؾ اينؾٚيت ،اي اُٖؽت اي ىٓؽت ِٖ ايؼٜٔ

 ٚا٭صتذ وت اٯصؾ٠!

ٕ  هسٕٛ ادتٓٸسس١ُ يسسؼٟٚ اي ىٓسس١  أٚقسغ ٜيسسغٚ ػيسسو غؾٜيسّا يًسسيعض بسسٌ َقسس يعغّا   

ٕ ايغا فكىت ٖٛ َٔ ٜيٝسل قيسؾّا   إف سٚنُا فيل   سيهٓ٘ أَؾ َٓىكٞ ـتاَّا  ػ   ;ٚاي ِٗ

قُٝ ٘ ًَٝاؽ ع٫ٚؽ َث٬ّ َكابٌ عًه١ أٚ قىع١ ح٣ًٛ ىغرل٠ أٚ َكابسٌ فًسك ٚاحسغ    

 ٗأ ظت ـش انتعاىٞ ٚاٯثاّ ٖٛ اييًٝغ حكسّا  ػ ٜيٝسل  ٓس١ عؾٍس    ْ٘ ايؾابذ! َٚ ًتاّْا ب

َفاحٵسؼٳؽٴٚا   :ٜكٍٛ عٓٗسا ا٭َسرل    ،ايقُاٚاو ٚا٭ؽ  بغْٝا قيرل٠ ؿا١ً٥ فا١ْٝ

ٗٳا َغغٻاؽٳ٠ْ َغؾٻاؽٳ٠ْ ِٔ  ٳسؾٳاعٳ٠ٺ         (1) ٚايغټْٵٝٳا َفٔإْٻ ٚٳؽٳَقس١ٺ فٹسٞ َفس ٔٵ  َٹس ٕٴ  ٛٳ ٖٵ ِٵ عٹٓٵسغٹٟ َيسَ  ٕٻ عٴْٵٝٳساُن  ٔ

َٳ ٚٳ ُقسيٵٔذ        ٳِك  ٌٔ ٔٵ فٴسيٳاوٹ اِيعٳِكس َٹس ٘ٹ  ٚٳ َيؼٻ٠ٺ َيا  ٳيٵَك٢ ْٳعٴسٛػٴ بٹايًٖس ِٕ ٜٳِ ٓٳ٢  ٚٳ يٹٓٳعٹٝ َٳا يٹعٳًٹٍّٞ  ٗٳا  ُٴ

٘ٹ ْٳقٵ ٳعٹؽتٴ ٚٳ بٹ  ٌٔ ـٻَي ـٜٔسٕؾ فٹسٞ ٜٳسغٹ    (2) اي ٔٵ عٹؾٳأم صٹٓٵ َٹ ٕٴ فٹٞ عٳٝٵٓٹٞ  ٛٳ ٖٵ ٙٹ َأ ٖٳؼٹ ِٵ  ٘ٹ َيغٴْٵٝٳاُن ٚٳايًٖ

ّٕ  .(3)َٳخٵؼٴٚ

ْس٘  ػا  إيو فايٝكؽت بثٛاب اٯصؾ٠ َث٬ّ ٜي   ع٢ً ) ييسؾ٠ اي ىٓس١( ف  ٚع٢ً ػ

ا إٔ ُْٗسٌ نانتساعـ أٜكٓٸس   ٕ إٔ طتًل فٴسغ٣ أٚ  أْ٘ ٫ ٜعكٌ بايٌٓتؾ يًخه١ُ أ  ٓىٓٸا  ؾت 

 ْٗا ٫  ق كِٝ  ٫ بٌٓتاّ انتثٛباو ٚايعكٛباو.أيًضًك١ غا١ٜ ٚ

ِّيايٛادب ايغعٞ   ٢ بايفط١ٓ ٚايفًِٗتش

ُٸسل ٚمسعب َقسًِ     ٚاْى٬قّا َٔ ػيو  ٕ أنً٘ ظتب ع٢ً نٌ فؾع ٚأفسؾ٠ ٚا

ْس٘ نًُسا اؿعاع اي سؾع أٚ اي خُسل أٚ     إٜقع٢ ضتٛ اي ُٝسـ باي ىٓس١ ٚاي ٗسِ ٚايسؼنا٤، ف    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .230وت َكاىغ أصؾ٣، ارتىي١:  : َٔ ن٬ّ ي٘ ْٗج ايي٬غ١ (1)

 .224، ارتىي١:ٜ دلأ َٔ ايٌتًِ ْٗج ايي٬غ١: َٔ ن٬ّ ي٘  (2)

 .236، اذته١ُ:ْٗج ايي٬غ١: باب حهِ أَرل انت٪َٓؽت  (3)



  صواهد ظذ مػتاحقة تبكة افػطـة دم حصول افقؼغ

ٕ ايؼنٞ اي ىٔ ٫ قتهسٔ صغاعس٘  ٚأ٫   أاينعب فى١ٓ اؿعاع ٜكّٝٓا ٚصتاحّا; أ٫  ؾ٣ 

غ  ٚأ٫  سؾ٣  ٕ  عغعو انتها٥ ٕ ايؼنٞ اي ىٔ ٫ قتهٔ اف غؽا ٘ يًُٗايو ٚأ ؾ٣ 

ٕ ايسسؼنٞ اي ىسسٔ ٫ قتهسسٔ عسساع٠ إٔ ٜكسسل وت َيسساٜغ اي سسؾم ايَسساي١ ٚا٭حسسـاب         أ

ٕ ظتعسسٌ َسسٔ ْ قسس٘  قسسؾّا نتسسآؽب إٔ ايسسؼنٞ اي ىسسٔ ٫ قتهسسٔ أانتٓخؾفسس١  ٚأ٫  سسؾ٣ 

 اذتهاّ انتق يغٜٔ أٚ ا٫غٝاؽ انتق عُؾٜٔ 

ا ٚى ٠ٛ ايكٍٛ:  ٕ اي ى١ٓ وت اٱف٬ّ ٖٞ قُٝس١ َسٔ أٖسِ ايكسِٝ  ػ اب ٓس٢ عًٝٗس      

ًُِدى َورَْْحٌَث ايٝكؽت ايؼٟ بٴ  عًٝ٘ اٱف٬ّ نً٘ نُا قاٍ  عساؾت:   َذاِس َو انُِر لِو ََ َذا ةَ َِ

ََُِْْنَ  ِْْم يُ  ٚفٝ  ٞ بإػٕ اهلل  عاؾت اذتغٜ  عٔ ٖؼٙ اٯ١ٜ انتياؽن١. (1)هَِّق

َا أٚ ،فاي ِٗ ٚاي ى١ٓ  ػّا َٔ َكاٜٝك اٱقتإ َٚٔ َكاٜٝك ايٓخاش ٚاي ٬ش

ٌ  ؾت اي ى١ٓ َٚا ٖٞ اٯيٝاو انتٛىس١ً  ؾت اي ٗسِ فسؼيو حبس  كصسؾ قسغ       َا ٖٛ ايقيٝ

ٕ اي ىٓسس١ ٚاي ٗسسِ  إٔ ًْ  سس   ؾت أْ ىسسؾم يسس٘ وت َٓافسسي١ أصسسؾ٣،  فتسسا انتٗسسِ اٯٕ     

ٚايسؼنا٤ أَسسؾ َىًسسٛب مسسؾعّا ٚعكسس٬ّ; ٚ ٫ فُسا أفسسؾ  َسسا ٜٛقسسل احمل سسايٕٛ ٚفسسؾٸام   

 ا٭عٜإ أٚ ا٭فهاؽ باييقىا٤ ٚاييٴًغا٤!

 ايٝكني سصٍٛاس١ٝ تبصض٠ ايفط١ٓ يف ؽٛاٖز ع٢ً َفت

ٚيٓق عؾ  اٯٕ أَث١ً ث٬ث١ َٔ أبعاع ث٬ث١: ن١َٝ٬ ٚا  ُاع١ٝ ٚفٝاف١ٝ، 

 نُٓاػج ع٢ً َ  احٝ٘ ) ييؾ٠ اي ى١ٓ( نىؾٜل  ؾت ايٝكؽت:

آٸسب ارتسٛ  وت ػاو اهلل أٚ اييخس  عسٔ      س  ٚبيؾاح١ بايغ١ س  ٕ اي ى١ٓ  ك َٞ 

ٚمي٘ ػيو، ٖٚٞ  ك َسٞ ا٫ق يساؽ    ى ا ٘ أٚ نٝ ١ٝ ىغٚؽ ا٭فعاٍ عٓ٘نٝ ١ٝ ػا ٘ أٚ 

ٕ ٜٓايس٘ ايعكسٌ ٖٚسٛ أىسٌ ٚ سٛعٙ  سٌ ٚعس٬ ٚعًُس٘ ٚحتًٓٝس٘ بيس او           أع٢ً َا قتهسٔ  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .20فٛؽ٠ ادتاث١ٝ:  (1)



     افؼقؿة ادعرؾقة فؾشك

َا اي  اىٌٝ ٚايهٝ ١ٝ َٚا  ؾت ػيو فؼيو صساؽج  أادتُاٍ ٚ ٓـٖ٘ عٔ ى او ادت٬ٍ، 

  ٫ َ ا١ٖ صىؾ٠ َٚـيك١ عٌت١ُٝ.عٔ حٝى١ قغؽ٠ ايعكٌ، ٚايغصٍٛ فٝ٘ َا ٖٛ 

: ٚقغ مغعو ا٭حاعٜ  عًس٢ ٖسؼٙ اذتكٝكس١ فكسغ ٚؽع عسٔ ؽفسٍٛ اهلل       

٘ٹ ٚٳَيا  ٳَ ٖهؾٴٚا فٹٞ ايًٖ ٘ٹ،  ًِٔل ايًٖ  .(1) ٳَ ٖهؾٴٚا فٹٞ صٳ

ٔٵ   ٖهؾ ف٢ ػاو اهلل اذَتغٳ :ٚعٔ اٱَاّ أَرل انت٪َٓؽت   .(2)َٳ

ـٳْغٳمٳَٳٔ  ٳَ ٖهؾٳ وت ػاوٹ ايًٓ  :ٚعٓ٘   . (3)٘  ٳ

٘ٹ :ٚعٓ٘  ٛٳأج  ٳٝٻأؽ ٔ عٵؽٳانٹ َٵ ٍٴ فٹٞ َأ ٍٳًٖ ٹ اِيعٴُكٛ  .(4)َقغٵ 

٘ٹ َيسا      :ٚعٔ اٱَاّ ايياعم  ٕٻ اي ٻَ ٗهسؾٳ فٹسٞ ايًٖس ٘ٹ َفٔإ ٚٳاي ٻَ ٗهؾٳ فٹٞ ايًٖ ِٵ  ٔ ٜٻاُن

ٚٳَي ٘ٴ اِيَ بٵيٳاؽٴ  ٘ٳ َيا  ٴغٵٔؽُن ٕٻ ايًٖ ـٜٔغٴ ٔ ٖيا  ٳٝٵّٗا ٔ  ُٹِكغٳإؽٜٳ    .(5)ا ٜٴٛىٳ ٴ بٹ

ٖٳًََو :ٚعٓ٘  ٛٳ  ٖٴ ٘ٹ َنٝٵ ٳ  ٔٵ ْٳٌَتؾٳ فٹٞ ايًٖ    .(6)َٳ

ٍٴ ٜا فًُٝا :ٕٚعٓ٘  ٌٻ ٜٳُكٛ ٚٳ  ٳ ـٻ  ٘ٳ عٳ ٕٻ ايًٖ  ٔ !نذ إِل
َ
ََْخِه  َوأ ًُ ْ   َرّبَِك ال

َٵقٹُهٛا ٘ٹ َفَ  ّٴ ٔ َي٢ ايًٖ ٗٳ٢ اِيَهًَا  . (7)َفٔإػٳا اْٵ ٳ

ٚ ٛ ٘ٹ  صٳؾٳجٳ ؽٳفٴس ٍٳ:        ٍٴ ايًٖس ٕٳ، َفَكسا ِٵ ٜٳ ٳَ ٖهسؾٴٚ ٖٴس ٚٳ  ّٕ ٛٵ ّٕ عٳًَس٢ َقس ٛٵ َٳسا  ػٳاوٳ ٜٳس

ٕٳ  ُٴٛ ِٵ ٫َ  ٳ ٳَهًٖ ٍٳ:    َيُه ٘ٹ  ٳعٳساَي٢، َفَكسا ًِٔل ايًٖ ٚٳَنسؼٳيٹَو َفساِفعٳًُٛا   َفَكاُيٛا: ْٳ ٳَ ٖهؾٴ فٹٞ صٳ

٘ٹ ٚٳ٫َ  ٳ ٳَ ٖهؾٴٚا فٹٝ ٘ٹ،  ًِكٹ  .(8)ٚٳ ٳَ ٖهؾٴٚا فٹٞ صٳ
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بسسٌ احملسسغٚع ٫  ،ٕ عتسسٝىت باي٬ستسسغٚعكذ ٭ٕ احملسسغٚع ٫ ٜعكسسٌ ٚػيسسو ٚاٍسس

ٕ كٕ عتٝىت با٭ندل َٓ٘ ٚ ٕ نإ ستغٚعّا ف يٛؽ َث٬ّ ن فّا وت ٜغى فٌٗ ٜعكٌ كقتهٓ٘ 

ٜق ٛعب َا٤ اييخؾ نًس٘ ٚعتسٝىت بس٘  فسإػا نسإ ػيسو نسؼيو فهٝس  عتسٝىت احملسغٚع           

 بانتىًل اي٬َ ٓاٖٞ اي٬ستغٚع 

اط١ ؿتا ٖٛ أقؾب  يٝ٘ َٔ حيٌ ايٛؽٜغ ف٬ قتهٓس٘  ٕ ايينؾ عا ـ عٔ اٱح بٌ 

ْمبرِ َرّبِ َوَيبا ٕ عتٝىت بٓ ق٘ أٚ بؾٚح٘ أ
َ
ٌْ أ وُو ِيب وِو َُبِن البرُّ ٌِ البرُّ لٍََُْك َغ

َ
َويَْصأ

وحِيُخى ّيٌِ اهْػِوِْى إَِلذ ََوَِالً 
ُ
ٞ   (1)أ ايًسِٗ  ٫ بعسض    ،ٚػيو ؽغِ نٌ اي ىسٛؽ ايعًُس

 .ٚايٓ ك ف٬اٯثاؽ ٚايع٬َاو اَا ٚاقل ايؾٚش 

ٕ َقسساح١ ايعكسسٌ ٖسسٞ غسسرل َقسساح١ ايعًسسِ، ٫ٚ قتهسسٔ يًعكسسٌ    بسسٌ ْكسسٍٛ: 

ٕ إٔ ٜسغؽى َسا نسإ َسٔ عا٥سؾ٠ ايعًسِ  ٫ بسايعًِ; أفٗسٌ  سؾاٙ قتهٓس٘           أايينؾٟ عاع٠ّ 

ٚ  ٜسسغؽى أعسسغاع اذتٝٛاْسساو انتٛ سسٛع٠ وت غابسس١ ْا٥ٝسس١ أٚ   أمسسخاؽ غابسساو ا٭َسساؿٕٚ أ

ايَ اع  ا٭زلاى وت  ًو اييخرل٠ أٚ عغاع ادتؾاثِٝ انتٛ ٛع٠ وت ايىعاّ انت ع ٔ أٚ أ

 وت ػاى انتق ٓكل، باي هؾ ٚاي  ٌَ  

ٚيكسسغ أػٖسسٌ بعسسض اي ٬فسس ١ ايعسسامل اًٗسسِٗ انتىيسسل  ػ حسساٚيٛا ايٛىسسٍٛ     

ذتكا٥ل ا٭ف٬ى َث٬ّ عٔ طؾٜل ايعكٌ ٚاي هؾ بغٍ ايعًِ ٚايؾىسغ ٚاي خؾبس١ فهسإ    

ِْٗ بٓسٛا عًس٢ قٛاعسغ فًقس ١ٝ     ٕ اع كغٚا با٭ف٬ى اي قع١، ٫ ايعنؾ٠ أٚ ا٭نثؾ ٭أ

اصذلعٖٛسسا ي دلٜسسؾ  هثٸسسؾ ارتًسسل اييسساعؽ عسسٔ ايٛاحسسغ اذتسسل عسسدل ايعكسسٍٛ ايعنسسؾ٠        

ٕ ٖسؼٙ ا٭فس٬ى ٖسٞ ن قنساؽ ايييسٌ      أٚا٭ف٬ى اي قع١، نُا أٚىًِٗ عكًِٗ  ؾت 

ِ  س    ٜٚقسس خٌٝ ْهسسؾ بعَسسِٗ انتعسسؾاج  أصؾقٗسسا ثسسِ اي ٝاَٗسسا ٚيسسؼيو    س    عكًٝسسّا يسسغٜٗ

ْس٘ فٓهسؾ بعكًس٘ ٚضٓتس٢ ايعًسِ أٚ      أْ٘ ؽٚحساْٞ جملسؾع   أٚاعع٢  ادتقُاْٞ يًؾفٍٛ 

 ايٛحٞ  اْيّا فاع كغ باف خاي ٘.
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ٔٸ أٚ إٔ انت ه سسؾ بعكًسس٘ ٫ قتهٓسس٘ أٚهتسسا ٜ٪نسسغ ػيسسو أنثسسؾ   ٕ ٜسسغؽى حكٝكسس١ ادتٹسس

ٕ أيًعكٌ اجملؾع  سأَّٜا نُثاٍ   سانت٥٬ه١  ٫  ػا اعع٢ مىىّا َٔ ايكٍٛ; ٌٖٚ قتهٔ  

َسسٛاج ايهٗؾَٚغٓاطٝقسس١ٝ أٚ  مسسعاعاو أْسسٛا    ٜسسغؽى ٚ سسٛع أَسسٛاج ايؾاعٜسسٛ أٚ ا٭  

ْس٘ يسٝك ؿتكسغٚؽٙ إٔ ٜسغؽى بسغٕٚ فس٬ش اذتسٛال أٚ         انتعاعٕ نايٝٛؽاّْٝٛ  نس٬;  

ٗا ٚنٝ ٝا ٗسا ٚحكا٥كٗسا   ايعًِ أٚ مي٘ ػيو ح ٢ أىٌ ٚ ٛعٖسا فهٝس  ةيٛىسٝا    

 ٚ ٛاٖؾٖا 

ٕ أْكغ ايٌٓتؾ١ٜ اذتقٸس١ٝ(  ؾت   سٚقغ  ىؾق  وت ن اب )َغصٌ  ؾت عًِ ايعكا٥غ  

    ٚ ٕ يهسٌ َٓٗسا زتسا٫ّ ٚقسغ   سغاصٌ اجملسا٫و وت       أطؾا٥ل ايعًسِ ٚانتعؾفس١ ٖسٞ عنسؾ٠ 

ْسس٘ ٜيكسس٢ يهسسٌ َٓٗسسا زتسساٍ ٫ قتهسسٔ يًسسيعض اٯصسسؾ اسساٚؿٙ أٚ أَقسساحاو َعٝٓسس١  ٫ 

 ايغصٍٛ  يٝ٘.

ٚ  ٚاذتاىٌ:  ْٓسا  ػا  ٛغًٓسا وت    ٕ اي ٹى١ٓ  كٛعْا  ؾت اف خاي١ َعؾف١ ايهٝ ٝس١ 

اي٬ غٚا١ٝ٥ بٌ ٚارتىٛؽ٠ اينغٜغ٠ ٖٛ انتيس   عًس٢   ػيو ًٖهٓا ٚأًٖهٓا، فايٝكؽت ب

 اي ى١ٓ ٚايؼنا٤ ٚاي ِٗ! ييؾ٠ 

ْٗسا حهَٛساو عقتكؾاطٝس١ حتٌتس٢ ؿتخيس١      إٔ ايغٍٚ  سغٸعٞ عساع٠   أَٔ انتعؾٚف 

ٚ    أايٓال ٚؽ٢ٍ ا٭نثؾ١ٜ ٚ ِٜٗ ح س٢  ْس٘ ٫ ٜٛ سغ يسغ   أْٗسا حتسذلّ اٱْقسإ ٚحكٛقس٘ 

ْٗا  ق نٗغ ع٢ً ػيو بنٛاٖغ  ٓىًسٞ  أ ؾت غرل ػيو، نُا  ،فخؽت فٝافٞ ٚاحغ

ْٗا حتنسغ وت انتٌتساٖؾاو انت٪ٜسغ٠ شلسا ٚانتٓاَٖس١ يًُعاؽٍس١،       أع٢ً أنثؾ ايٓال َثٌ 

انت٬ٜؽت اييت اٛب اينٛاؽ  ٖٚٞ  ٗ   باجملغ ٚارتًسٛع يًكا٥سغ ا٭ٚحسغ أٚ ايسؾ٥ٝك     

ا اييخسس  ٚيهسسٔ ْعٝسسغٙ ٭ُٖٝ سس٘ اي ا٥كسس١     ٚقسسغ فسسيك  اٱمسساؽ٠  ؾت ٖسسؼ    ;انتضًٓسسغ

 ٚٱٍاف١ بعض ايٓهاو  يٝ٘.
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ْ٘  ٛ سغ ٖٓساى ع٬َ سإ    أ سٚنُا فيل أَّٜا   س ٜؼنؾ ٚنإ ايقٝغ ايٛايغ 

ماصيسس إ َٚ٪مٸسسؾإ مسسغٜغا ايٍٛسسٛش ٚايغ٫يسس١، ٜهنسس إ يًٓسسال ؿٜسس  ٖسسؼٙ      

ٕ أ٢ٓ ُْٗا َ احإ يعا١َ ايٓال ؿتعأايغعا٣ٚ بيقاط١، ٚانتؼٌٖ وت ٖؼٜٔ انت٪مؾٜٔ 

ٞٸ أٚ  اٌٖ، ؿتكغٚؽٖا بقٗٛي١ َعؾفس١ حكٝكس١    ايىيكاو غرل انت ع١ًُ، ٚح ٢ نٌ أَ

 ْٗا عقتكؾاط١ٝ أٚ ٫ ٚػيو عدل ايؾ ٛ  شلؼٜٔ ايناصيؽت:أاذته١َٛ ٚ

ٌٖ ٖٓاى ىسخ  حسؾ٠ وت ايسي٬ع  َٚكٝسال حؾٜ ٗسا فسٌٗ ٚٚاٍسذ         

 ٓ كغ اذتسانِ ا٭عًس٢ يًسي٬ع ٚايسؼٟ بٝسغٙ َؾنسـ ثكسٌ         ٕ اييخ أ غّا ٖٚٛ: ٌٖ 

ايكسسسغؽ٠ حتسسس  أٟ َقسسس٢ُ نسسسإ )اينسسساٙ، انتًسسسو، ا٭َسسسرل، ؽ٥سسسٝك ادتُٗٛؽٜسسس١،   

انتق نسساؽ، ايكا٥سسغ..  ؾت غسسرل ػيسسو( فٗسسٌ  ٓ كسسغٙ اييسسخ  عًسس٢ بعسسض أقٛايسس٘ أٚ    

قؾاؽا سسس٘ بافسسس ُؾاؽ  أٚ ٫ اسسسغ فٝٗسسسا أٟ ْكسسسغ يًخسسسانِ  ٫ ْسسساعؽّا  أٚ  ػا اْ كسسسغو 

ِٳ فاييخٝ  ْٗا   عؾ  يًَغٛيت انتض ً ١ ٚانت٬حك١ ٚانتىساؽع٠  إ١ أٚ اييخ ٞ اذتان

ٚاذتؾَإ َٔ ا٫َ ٝاؿاو ٚى٫ّٛ  ؾت اغ٬م اييسخٝ ١ أٚ فسخٔ انتقس٪ٍٚ عٓٗسا أٚ     

 ايها ب 

ٖٚؼا ٍابىت فٌٗ  سغّا فيُكسغٚؽ ايعىساؽ ٚاييكساٍ ٚانتسـاؽ  ٚح س٢ ايغؾٜسب        

ٕ ٜق هنس   أ١ ٖؼا اييًغ، ايٛافغ َٔ ب٬ع أصؾ٣ ٖٚٛ ٫ ٜعؾف أٟ م٤ٞ عٔ طيٝع

 ػيو َٔ مؾا٤ متك ىخ  شت ً ١ ٚ يكا٤ ٌْتؾ٠ عابؾ٠ ع٢ً عٓاٜٚٓٗا.

ٕ انتقس٪ٚيؽت َٚؾنسـ ثكسٌ ايقسًى١ ٜ غٝٸسؾٕٚ نسٌ أؽبسل فسٓٛاو         أٌٖ  

ٚقٓسا    َث٬ّ وت اْ ضاباو حؾ٠  أّ اغ بعَِٗ ٜيك٢ ب ي  عؼؽ ٚعؼؽ ٚبس ي  قٓسا   

ُٸ٢ َعؽت ٜيْٛ٘ َٔ إ ٜىاي٘ اي غٝرل     أٚ ح ٢ حت  َق



     افؼقؿة ادعرؾقة فؾشك

ٕ َسٔ ايقسٌٗ   أ ٕ َٔ ايقٌٗ ع٢ً اذتهَٛاو  غّا  ـٜٚؾ ا٫ْ ضاباو، نُسا  

ع٢ً اذتانِ حنغ انت٬ٜسؽت وت اينسٛاؽ  يٝقسيٸخٛا حبُسغٙ ٚقتخسغٚا يس٘ ٭ٕ أؽؿاقٗسِ        

ٚ       أبٝغٙ ٚايهٌ ٜعًسِ   وت اذتسغ   ٕ انتسًٛت ؽت عساع٠ غتسافٕٛ َسٔ فيسًِٗ َسٔ ايًٛتٝ س١ أ

ٕ ايٓسال  أا٭ع٢ْ َٔ حؾَاِْٗ َٔ ايذلق١ٝ أٚ غرل ػيو  ػا صاي ٛا ايكسؾاؽاو، نُسا   

عس٬ّ  ٕ اٱأعاع٠ غتافٕٛ قٛاو ا٭َٔ ٚا٫ف ضياؽاو ٚايقسخٕٛ ٚاي عسؼٜب، نُسا    

ٕ غتسؾج ايٓسال  ؾت اينسٛاؽ     إٔ َسٔ ايىيٝعسٞ   إنً٘ بٝسغ أ ٗسـ٠ اذتسانِ، ٚيسؼيو فس     

 نت٬ٜؽت بغع٠ٛ ٚاحغ٠ َٔ اذته١َٛ!با

ٕ إٔ أبغض اذتهاّ يغ٣ ايٓال نيغاّ ٚاذتخاج نإ قتهٓس٘   ٜنٗغ يؼيو ٚ

عتنغ ايٓال بانت٬ٜؽت وت اينٛاؽ  َؾععٜٔ أق٣ٛ اشل افاو ايثٛؽٜس١! ٚنسؼيو حهساّ    

ناف١ ايي٬ع انتق يغ٠ نغٍٚ ا٫حتاع ايقٛفٝا ٞ ايقابل  ػ نإ ؿتكغٚؽِٖ ح س٢ ذتٌتس١   

 .ٚحتنٝغٖا ايقكٛيت اٝٝه انت٬ٜؽت

ٔٸ َسا ٜ َسخِٗ ٖسٛ ػاْسو انت٪مسؾإ          ْعِ َٔ ايقسٌٗ    سغّا ػيسو نًس٘، ٚيهس

فسسٛؽّا: فٗسسٌ اسسغ وت اييسسخ  أٚ ٌْتا٥ؾٖسسا ْكسسغّا ييسسغاّ أٚ ٖ ًسسؾ أٚ اذتخسساج أٚ         

َٛفًٝ  أٚ  ٓهٝـ أٚ َٔ أمي٘  ٌٖٚ اغ اذتانِ ا٭ع٢ً ٜ غرل باف ُؾاؽ أّ ٜيكس٢  

ُاسسؾ ٚانتسسغاَؾ  أَثسساٍ  َسسغ٣  حٓهاَسسّافسس ايؽت ٚصؾٚمسسٛف ٖٚ ًسسؾ ٚىسسغاّ ٖٚسسغاّ ٚانتع

 ٕ  ىٝذ ب٘ ثٛؽ٠ عاؽ١َ أٚ ق٠ٛ عقهؾ١ٜ صاؽ ١ٝ  ياؽ٠!أاذتٝا٠  ٫ 

ٖٚسسٛ َثسساٍ ْسساعؽ عًسس٢ )اي ىٓسس١( وت ان نسساف َسسآ٫و ا٭َسسٛؽ َٚقسساؽاو         

ا٭حغا  ٚوت ا٫ف يياؽ، عدل طؾٜك١ ع١ًُٝ، بانتق كيٌ ٚأحغاث٘، ٚ)اي ىٓس١( قسغ   

ٕ ) ييسؾ٠ اي ىٓس١( ٫   أٞ ٚقغ  يسب وت ا٫اساٙ ايقسًا  ٫     يب وت ا٫ااٙ اٱظتاب

 بؼا ٘!  يب  ٫ وت ا٫ااٙ اٱظتابٞ ٭ْٗا  ييؾ٠ ٖٚٞ ٫  ىًل ع٢ً ايٌتًِ انتٌتًِ
 



  ؿصة افثائر بادديـة افذي ؾاجل اجلؿقع بافبكة!

 

 قص١ ايجا٥ض باملز١ٜٓ ايشٟ فادأ ازبُٝع بايبصض٠!

بانتغٜٓس١ ثساؽ ٍسغ     ٕ مضيّا َٔ ػؽاؽٟ ؽفٍٛ اهلل أفكغ ٚؽع وت اي اؽٜط 

ِٻ ايسي٬ع ٚايعيساع ٚؽكٖسِ        اذتانِ ايعيافٞ ٕٳ  ; حٝس  ٚ سغ ايٌت٬َساو  عس ُٴٛ َٳس ٜٳضٵ

ٌٔ ْٹيٵ ٳ١َ ايؾٻبٹٝٔل ُٳ١َ اِئإبٹ َٵ ٘ٹ صٹ ٍٳ ايًٖ ٛٳّيسا     ٚقغ اختسؼٚا   (1)َٳا ٙٴ صٳ ٚٳعٹيٳساعٳ ٚٳّيسا  ٘ٹ عٴ ٍٳ ايًٖس  (2)َٳسا

ٛٸٕ  ٝنسّا ىسغرلّا ٚثساؽ عًس٢ ا٫َدلاطسٛؽ )انتقس٢ُ بارتًٝ س١(         أفُا نإ َٓس٘  ٫   ٕ نس

يسسسٞ انتغٜٓسسس١، فٛىسسسً  ا٭ْيسسسا٤  ؾت ا٫َدلاطسسسٛؽ فخُسسسل حٛيسسس٘ ايسسسٛؿؽا٤ ٚعسسسـٍ ٚا

ٚايَسيايت يغؽافس١ َسغ٣ صىسسٛؽ٠ ٖسؼٙ ايثسٛؽ٠ عًس٢ ا٫َدلاطٛؽٜسس١ َٚسا ٖسٞ أفَسسٌ         

ايقيٌ يً يغٟ شلؼٙ ايثٛؽ٠، ٚقغ  يغ٣ يٲ اب١ ايعغٜغ َٔ ايسٛؿؽا٤ ٚنيساؽ قساع٠    

ُٸكسس١       ٚـتخٝسسغّا  ادتسسٝه يهسسِٓٗ مل عتًُسسٛا َعٗسسِ  ٫ مسسعاؽاوٺ ؽْٸاْسس١ ٚعيسساؽاو َٓ

ٔٸ    أبا٫َدلاطٛؽ ٚ ّٜٗٛٓا َٔ أَؾ ايثسا٥ؾ، ٖٚٓسا اي  س  ا٫َدلاطسٛؽ  ؾت      حسغ نيساؽ ايقس

          ٍ  :انتعؾٚف بايغٖا٤ ٚقساٍ يس٘: َسا يسٞ أؽاى فسان ّا  فكساٍ: قسغ  هًسِ ايكسّٛ! فكسا

ٕ ايسؾأٟ ايقسغٜغ    فكساٍ يس٘ ػيسو ايغاٖٝس١ اجملسؾب:       ،يهٓ  ُٜٗس  ؽأٜسو بايسؼاو   

فٌ َا بغا  :فكاٍ ي٘ ،إػا  ٛفؾو فاعىٝهِ ؽأٜٜٞ ٛق  ع٢ً انتعًَٛاو ايغقٝك١ ف

 ٖٚٓا عاؽ اذتٛاؽ اي ايٞ:  !يو فًعٌ يٓا اٱ اب١

 ايغا١ٖٝ: ٌٖ ٖؼا ايؾ ٌ ايثا٥ؾ َٔ أفؾ٠ َغُٛؽ٠ أٚ َٔ أفؾ٠ َنٗٛؽ٠ 

ٚايسؼٟ   ْ٘ َٔ أح اع ايؾفسٍٛ  إْ٘ َٔ أِٖ أفؾ٠ وت ايعامل، ف ادتٛاب: 

 ْق ُغ مؾعٝ ٓا َٔ ا٫ْ قاب ي٘.

 نِ عغع ْ ٛل انتغ١ٜٓ ايغا١ٖٝ: ٚ

 ادتٛاب: ٫ ٜ خاٚؿ عنؾاو ا٭يٛف.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .3، ارتىي١ اينكنك١ٝ: : باب صىب أَرل انت٪َٓؽت ْٗج ايي٬غ١ (1)

 .نتا ٫ٚٙ اَاؽ ٗا  ؾت أٌٖ َيؾ َل َايو ا٭مذل  َٔ ن اب ي٘ ٘: نتيغؽ ْ ق( ا2)



     افؼقؿة ادعرؾقة فؾشك

 ايغا١ٖٝ: َٚا ٖٛ اق ياع انتغ١ٜٓ  أع  ٌٖ خت ـٕ ثؾٚاو ٍض١ُ أٚ ٫ 

 ادتٛاب: يٝك شلِ  ٫ ايٓضٌٝ ٚاييقا ؽت ٚبعض اي خاؽ٠ ٫ٚ غرل.

 ٚف ٍ ايغا١ٖٝ أف١ً٦ أصؾ٣ َناب١ٗ، ثِ قاٍ:

 ؾ٠ ص٬ّٝ ٚؽ ا٫ّ!ٕ ـتٮ عًٝ٘ ايييأايغا١ٖٝ:  ػّا اذتٌ ٖٛ: 

 ػ بغا شلِ ادتٛاب فسضٝ ّا   ،ٖٚٓا فاع ايؼٍٖٛ ٚايٛ ّٛ ا٫َدلاطٛؽ ٚايكّٛ

ْٓا قغ اصى ْا وت أٜيغٚ  :ٚعٓغَا غاعؽ اينٝط ايغا١ٖٝ اجملًك قاٍ ا٫َدلاطٛؽ ; غّا

ْ٘ ٫ ٜعغٚ  ٫ ف ّٝٗا أٚ شتؾافا  ػ أٜٔ ايييؾ٠ َٔ انتغ١ٜٓ )صاى١ َل بٴعغ إاف ناؽ ٘ ف

ٍٛ يسسٞ اَسسٮ عًٝسس٘ ْ  أفسس ي٘ عسسٔ ثسا٥ؾ صسسؾج بانتغٜٓسس١ فٝكسس إو ايٝسسّٛ( فسسَقسافاو ػيسس 

 ايييؾ٠ بادتٝهٳ!

ٕ أٚيهٔ مل قتٔض  ٫ مٗؾ أٚ َسا ٜكاؽبس٘ ٚ ػا با٭ْيسا٤  يسٌ  ؾت ا٫َدلاطسٛؽ      

ٗٸـ  ٝنسّا عؾَؾَسّا ٚىساؽ     ايثا٥ؾ انتغْٞ اْ كٌ  ؾت ايييؾ٠ ٚأي  ٸ حٛي٘ صًل نثرل ٚ 

 ٗا وت أٟ ٚق !صىؾٙ ٚمٝهّا ع٢ً ايعاى١ُ ٚقغ ٜٗاكت

ٖٚٓا اْيٗؾ اذتانِ ب ى١ٓ ػيو ايغا١ٖٝ ٚاف غؾب أمغ ا٫ف غؾاب َٔ قؾا٤ س٘  

ُٸا افس غعاٙ َسؾ٠ أصسؾ٣ ٚفس ي٘ عسٔ          يًُق كيٌ ع٢ً ٤ٍٛ أف١ً٦ بقسٝى١  سغّا، ٚيسس

ٕ  ًو انتعًَٛاو اييت بسغو بقسٝى١ ٖسٞ ايسيت      نٝ ١ٝ ان ناف٘ يًُق كيٌ، أ اب: 

ا٭َسٛؽ فكسغ فس ي و عسٔ ْٳقٳسيٹ٘،       حغعو يٞ اف هناف َقساؽ ا٭حسغا  َٚسآ٫و   

ٚ    أفعؾفس    ْ٘ َٔ عا١ً٥ ايسٓا   فكً :  ْس٘ ٫  ؾٍسٝ٘   أْس٘ عتُسٌ طُٛحسّا نسيرلّا 

ْس٘ فس هٕٛ يس٘ مسعي١ٝ وت نسٌ ايسغٍٚ        ايقٝىؾ٠ ع٢ً انتغ١ٜٓ فخقسب، نُسا عؾفس  ب   

ْ٘ ٫ أاٱف١َٝ٬ َاعاّ نؼيو، ٚف ي  عٔ عغع ايٓ ٛل ٚعٔ ا٫ق ياع، فعؾف  

٢ً ا٫َدلاطٛؽ١ٜ َٚٛا ٗ ٗا اٝه ستسغٚع ٚب ُٜٛسٌ ٍسعٝ ،    قتهٓ٘ قٝاع٠ ايثٛؽ٠ ع

ٕ ٜٓ كٌ  ؾت َٓىك١ غ١ٝٓ بايثؾٚاو ١٦ًَٝ بايؾ ساٍ، ٚنسإ   أَٔ  س  َٓىكّٝا س  فهإ ٫ بغ



  إذا جفؾـا دهافقز افسقاشة وخػايا ادمامرات، ُهزمـا

ٕ غت ساؽ َٓىكس١ ـتس ٮ با يسا   سغٸٙ ٚستيٝس٘، ٚنسإ انتٓىسل ٜكسٛع          أَسٔ   س  َٓىكّٝا س  ٫ بغ

خيٸ  بؼانؾ ٞ  غؾافٝا ايسغٍٚ  ٚعٓغَا    ،ْ٘ فٝض اؽ أقؾب َٓىك١  يٝ٘أأَّٜا  ؾت 

اٱف١َٝ٬ ٚ غو أقؾب ايي٬ع اييت حتٌُ نٌ انتٛاى او ايَسؾٚؽ١ٜ يثسٛؽ٠  يساؽ٠    

 َٮ عًٝ٘ ايييؾ٠ ص٬ّٝ ٚؽ ا٫ّ(!ٖٞ ايييؾ٠ فكً  يو )ا

 ُٖظَٓارٖايٝظ ايغٝاع١ ٚخفاٜا املؤاَضات،  دًٗٓاإسا 

نتٓاٚؽاو انتعكغ٠ ٕ عٖايٝـ ايقٝاف١ ـت ٮ با٭بعاع ارت ١ٝ ٚا َٚٛطٔ ايناٖغ: 

ٌٸ انتقسًُٕٛ بييسرل٠ اي ىٓس١ وت ان نساف صىسىت       صاى١ وت عامل ايّٝٛ، ٚ ػا مل ٜ خ

انتق عُؾٜٔ ٚانتٌٓتُاو ارتىؾ٠ نانتافس١ْٝٛ ٚاييس١ْٝٛٝٗ ٚا٫صتًٝسٝؽت ادتسغع ٚغرلٖسِ      

فاِْٗ فَٝٝعٕٛ وت َ اٖاو اذتٌٝ ايقٝاف١ٝ ٌٜٚتًٕٛ ٫ ٜ ُٕٗٛ زتؾٜاو ا٭َٛؽ أٚ 

وت عا٥سسؾ٠ اينسسو وت عًسسٌ ٖسسؼٙ ايٌتسساٖؾ٠ أٚ  ًسسو، ٚوت    ٜيكسسٕٛ وت أفَسسٌ اي سسؾٚ  

أفسسياب ٖسسؼٙ ارتىسس٠ٛ أٚ  ًسسو ٚوت ْ سسا٥ج ػيسسو ايكسسؾاؽ ايعقسسهؾٟ أٚ ايقٝافسسٞ أٚ     

 . ا٫ق ياعٟ أٚ ػاى

ٕ فسسذل٠ اينسسو ٚاذتسسرل٠ ٚايسسذلعٸع  نسسهٌ أفَسسٌ اي سسؾٌ   أ٤ٞ وت ا٭َسسؾ ٚايقٸسس

ٗٳسسض َ٪اَؾاأيًعسسغٚ يهسسٞ قتسسؾٸؽ شتىىا سس٘ بٗسسغ٤ٚ ٖٚسسٛ وت َسس َٔ َسسٔ    سس٘ ح سس٢ ٕ  ٴخ

قسغ  قساؽع     ايًخٌت١ ا٭صرل٠، ٚفؾعإ َا فٝخغ اذتٝاؽ٣ ٚانتسذلععٕٚ ا٭حسغا ٳ  

ِٳ  ٚنٝ   َٚا ٚؽا٤ ػيو نً٘! أمل صتغ انتٛىسٌ   ٚا٭َٛؽ قغ  كًي  ٫ٚ ٜعًُٕٛ يٹ

ُٗٔ  بؽت ي١ًٝ ٍٚخاٖا  ٚأمل صتغ مابّا طا٥نّا نإبٔ فًُإ فخ ٠ ٜ ًُو َكايٝغ  ُأي ٴ

ٚامل صتغ ايسُٝٔ   ُسـم وت فسذل٠ ٚ ٝسـ٠  بسٌ امل       ا٭َٛؽ نًٗا وت أعٌتِ بًغ ْ ىٞ 

صتسسغ عٍٚ ايؾبٝسسل ايعؾبسسٞ  ٓٗسساؽ بنسسهٌ ؽٖٝسسب َسسؼٌٖ ٜٚ خسسٍٛ ايؾبٝسسل ايعؾبسسٞ  ؾت   

 صؾٜ  َؾعب!

ْٓسسا ٫ عًسسِ ٫ٚ َعؾفسس١ يٓسسا بايقٝافسس١   أ ؾت  س    فُٝسسا ٜعسسٛع س    ػيسسو نًسس٘ ٜعسسٛع 



     افؼقؿة ادعرؾقة فؾشك

 ،َذلععٚزتاًٖٝٗا ٫ٚ ٜكؽت يٓا ؿتقاؽاو ا٭حغا  بٌ ضتٔ بؽت  اٌٖ حا٥ؾ أٚ ماى 

ارتىس٠ٛ اييسخٝخ١    صىْٛسا َٚ ٢ َا اَ ًهٓا اي ى١ٓ ٚابيسؾْا بٗسا ايسغؽب ْهسٕٛ قسغ      

ا٭ٚؾت وت طؾٜل ا٫ف كؾاؽ ٚاي كسغّ ٚا٫ؿعٖساؽ َ قسًخؽت بقس٬ش اذتهُس١ ٚايعسدل٠       

 ٚحقٔ اي ضىٝىت ٚ ٛع٠ اي ٓ ٝؼ، ٚاهلل انتعؽت ٖٚٛ ايٓاىؾ اجملٝب عع٠ٛ انتَىؾٜٔ.

 ثاّْٝا: تأٍٚ اسِبِه١َُ، َٚعاْٝٗا

ُٳسس١ٹ هتسسا ٜيسس   عًٝسس٘ ايسسٝكؽت ٖسسٛ: ٕ   ٍٔ اِيخٹِه ٚټ ٚاذتهُسس١ قتهسسٔ   قسسرلٖا    ٳسسَ 

 :بٛ ٛٙ

ٕ اذته١ُ  ع : ايعًِ ايؼٟ قتٓل انتؾ٤ عٔ قيٝذ ايعٌُ ٚعسٔ ارتىس      

 ٚارتىٌ ٚايـيٌ.

 ْٗا  ع : ٍٚل اين٤ٞ ٍَٛع٘.  

ٍٚ   قسسرل يًخهُسس١ عًسس٢ َقسس ٣ٛ ايعكسسٌ ايٌٓتسسؾٟ بُٝٓسسا انتعٓسس٢   ٚانتعٓسس٢ ا٭

ايثاْٞ ٖٛ   قرل شلا ع٢ً َق ٣ٛ ايعكٌ ايعًُٞ، ٚن٬ُٖا ىخٝذ; ٜٚنٗغ شلُسا  

 ،ْٗسسا َسس صٛػ٠ َسسٔ )حهسسِ( َٚسساع٠ )حهسسِ(  عسس  انتٓسسلإادتسسؼؽ ايًغسسٟٛ يًخهُسس١ ف

 ٖغ٣ وت ٜٚق٢ُ دتاّ ايغاب١ باذَتَه١ُ ٭ْ٘ قتٓعٗا َٔ إ  ٗؾب أٚ إ  قرل ع٢ً غرل

 أٟ اااٙ بغٕٚ قٝاع٠ َٔ ىاحيٗا.

ٚقغ ٚؽع   قرل اذتهُس١ وت بعسض ايؾٚاٜساو بسس)ايكؾكٕ ٚايقس١ٓ( نُسا ٚؽع وت       

بعَسسٗا   قسسرلٖا بسسس)طاع١ اٱَسساّ َٚعؾف سس٘( ٚن٬ُٖسسا ىسسخٝذ أَٜسسّا  ػ ُٖسسا َسسٔ     



ْؽَؿةِ  ِل احْلِ   ادراد بـَتَلوُّ

اٱَاّ َٚعؾف س٘ ـتٓسل اٱْقسإ     ٕ ايكؾكٕ ٚايق١ٓ ٚطاع١إاي  قرل بانتيغام ا٭ ٢ً ف

ٕ ايكسسؾكٕ ٚايقسس١ٓ   َسسُٔ انتثسسٌ ايعًٝسسا أَسسٔ ا٫ضتسسؾاف ٚايعيسسٝإ ٚايىغٝسسإ، نُسسا 

ٚايكِٝ اي ٢ًَ ٚاي عايِٝ ٚانتٓاٖج اييت ـتٓل اٱْقإ عٔ قيٝذ ايعٌُ ٚعٔ ارتىسٌ  

 ٚايـيٌ ٖٚٞ اييت يٛ فُٗٗا اٱْقإ ٭َهٓ٘ ٍٚل ا٭مٝا٤ وت َٛاٍعٗا.

ُّاملضار بـ ١ََُِتَأ  ٍِ اِيِشِه

  .فؼيو نً٘ ٖٛ انتكيٛع َٔ )اذته١ُ(

ُٳ١ٹٚأَا  ٍٔ اِيخٹِه ٚټ ٚٵشلسا ٚؽ ٛعٗسا، ٚػيسو َ خكسل وت ٍسُٔ         ٳَ  فانتؾاع بس٘ أ

 حاي ؽت:

ٚٵٍ اذته١ُ  ؾت  ؼٚؽٖا.  ا٭ٚؾت: أ

ٚٵٍ اذته١ُ  ؾت ْٗاٜا ٗا ؿتع٢ٓ َآشلا انتق كيًٞ.  ايثا١ْٝ: أ

 (1)اي ساؽٜط ٚا٫ْثؾٚبٛيٛ ٝسا  بعًسِ  ف  ٝغ ع٢ً ا٭ٍٚ: عًسِ انتاٍسٞ انتقس٢ُ    

 ٚغرلُٖا، نُا  نرل ع٢ً ايثاْٞ  ؾت عًِ انتق كيٌ.

 اسبه١ُ ٚعًِ املغتكبٌ

ٕ ْكًٓسسا عسسٔ أَسسرل أٚفٝٓيسسؾف اذتسسغٜ  اٯٕ  ؾت انتعٓسس٢ ايثسساْٞ، فكسسغ فسسيل  

ٜق غٍ ع٢ً  عباؽ ايغٍٚ ب ؽبل:  َسٝٝل ا٭ىسٍٛ ٚاي ُقسو    قٛي٘:  انت٪َٓؽت 

ٌ بايغؾٚؽ ٚ كغِٜ ا٭ؽاػٍ ٚ ٍٳ    (2) ٚ  صرل ا٭فاٍس  سٛيٞ ا٭ؽاػٍ ٚا٭حسغا  ايسغٚ

ٔٳ َأبٹسسٞ  (3) ٚعيٝسسٌ اضت٬شلسسا ٚ عباؽٖسسا ٕٻ ابٵسس ٔٔ، َأ ًَسساىٹ ايسسغاٜ ٖٳ ٚٳ ُٹؽتٳ  ُٴقٵسسًٹ ٍا اِي ٔٵ ػٴ َٹسس ٕٻ   ٔ

ٚٳاِيَ مٵؾٳاؽٳ َفٝٴخٳابٴ... ٍٳ  ٕٳ ٜٳغٵعٴٛ اِيَ ؽٳاػٹ  .(4) فٴِ ٝٳا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ٚٻيٹؽت فٴٓٻ١: ثايثّاٚفٝ  ٞ حبثٗا حت  عٓٛإ ) (1)  (.ٚا٫ْثؾٚبٛيٛ ٝا ا٭

 .342ٌ :غؾؽ اذتهِ ٚعؽؽ ايهًِ (2)

 .345(غؾؽ اذتهِ ٚعؽؽ ايهًِ: 3ٌ)

 .14ٌ 34ج :حباؽ ا٭ْٛاؽ (4)
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   َ قسس كيٌ ٖسسؼٙ اذتهَٛسس١ أٚ  ٚ)ايسسٝكؽت( ؿتقسس كيٌ ٖسسؼٙ ا٭َسس١ أٚ اذتَسساؽ٠ أٚ 

ٕ أْٓسا ْقس ىٝل   أانتٌٓت١ُ أٚ ٖؼٙ ايعا١ً٥ أٚ اينؾن١ َي  ع٢ً )  ٍٚ اذته١ُ( ؿتعٓس٢  

ٚٵٍ أَٛؽٖا ع٢ً ٤ٍٛ اذته١ُ اييت  قرل ع٢ً ٍس٥ٛٗا  ًسو اينسؾن١ أٚ     ْق هن  أ

انتٌٓت١ُ أٚ اذته١َٛ أٚ ا٭١َ فإػا ضٓت  ا٭فاٌٍ ٚفًى  ا٭ؽاػٍ فًِ  َل ا٭َٛؽ 

َك ٢َ اذته١ُ كٍ أَؾٖا  ؾت ارتؾاب ٚعُؾاْٗا  ؾت ايٝيساب، فس٬   َٛاٍعٗا نُا ٖٛ 

 ـاٍ ؿؽاع ٗا ٚااؽ ٗا ٚىٓاع ٗا ٚأَٓٗا ٚأَاْٗا ٚأص٬قٝا ٗا وت  ؾا ل ٚوت  غٖٛؽ 

 ؾت إ  ٓٗاؽ ـتاَّا ٚ َُخٌ، ع٢ً ايعهك هتا يٛ عًُ  ؿتك ٢َ اذته١ُ فسإ أٍٚ  

 ٚا٫ؿعٖاؽ.أَٛؽٖا فٝهٕٛ  ؾت اي كغّ ٚا٫ف كؾاؽ ٚايعـ٠ ٚايقُٛ 

انتعُكس١ وت ايٛقس  ْ قس٘:     سٚايٝكؽت ٜي   ع٢ً َعؾف١ ٖسؼٙ انتعاعيس١ اييقسٝى١     

عًسس٢ َعؾفسس١ )اذتهُسس١( َٚك َسسٝا ٗا، ٚعًسس٢ َعؾفسس١ )  ٚشلسسا( ٚ  ًٜٚسسٗا ْٚ ا٥خٗسسا   

 َٚآ٫ ٗا وت عُل زتاٌٖٝ ايـَٔ.

 رصٚؼ ٚعرب َٔ ْٗض١ ايٝابإ بعز ايزَاص ايؾاٌَ

ٚاذتٹَهسِ ٚاي خساؽب َسسٔ َْٗس١ ع٬ُقسس١    ٚيَٓسؾب يسؼيو َسسث٬ّ ٦ًَٝسّا بسسايعدل    

ينعب عؾٜل أىٝب بٓهق١ ندل٣ اف ُؾو عكٛعّا ط١ًٜٛ يهٓ٘ ب٢ٓ أَؾٙ َٔ  غٜسغ  

ع٢ً اذته١ُ فٓٗض َٔ حَٝض اي ضًس  ٚقًسب ارتسؾاب ٚايسغَاؽ  ؾت زتسغ ايعسـ٠       

ايغْٜٝٛسس١ ٚقُسس١ ايغٓسس٢ ٚايثسسؾ٠ٚ ٚاي كسسغّ ايعًُسسٞ ٚاذتَسساؽٟ ٚا٫ؿعٖسساؽ حقسسب       

 ف١.انتكاٜٝك ايغ١ْٜٛٝ انتعؾٚ

 )تٛنٛ داٚا( اسبانِ املغتبز

ٚػيو اينعب ٖٛ اينعب ايٝاباْٞ، فًكغ اب ًسٞ ٖسؼا اينسعب حبسانِ َقس يغ      

ٜق٢ُ ) ٛنسٛ  ساٚا( أفسك يقسًى١ افس يغاع١ٜ وت ايٝابسإ يس٘ ٚيعا٥ً س٘ َٓسؼ بسغاٜاو           

 ّ.1868يكؾٕ ايثأَ عنؾ أٟ ح ٢ ايكؾٕ ايقابل عنؾ ٚح ٢ أٚاصؾ ا



  )موتسو هقتو( احلاـم اإلصالحي ورـائز إصالحاته

ؽاٟ ٚايعقهؾٜؽت ٚفًٓىِٗ ع٢ً ؽقساب  ٚقغ  ا٤ ) ٛنٛ  اٚا( بىيك١ ايقاَٛ

اينعب، نُا َٓل ايٝاباْٝؽت َٔ ايق ؾ يًضاؽج ٚعـشلِ عٔ ايعسامل ارتساؽ ٞ ـتاَسّا    

 ٕ ٜكىعٛا بٗا احملٝىت ضتٛ ايعامل ارتاؽ ٞ.أْ٘ َٓل بٓا٤ ايق ٔ ايك١ٜٛ صن١ٝ أح ٢ 

 )َٛتغٛ ٖٝتٛ( اسبانِ اإلصالسٞ ٚصنا٥ظ إصالسات٘

َسسٔ ا٫فسس يغاع ٚا٫فسس عياع ٚوت ايعسساّ   ٚيهسسٔ ٚبعسسغ ٖسسؼٙ ايعكسسٛع ايىًٜٛسس١    

ّ  ا٤  ؾت اذتهِ حانِ  ى٬حٞ ٜق٢ُ )َٛ قٛ ٖٝ ٛ( قاع ثسٛؽ٠  ىس٬ح١ٝ   1868

 ما١ًَ ٚأؽف٢ ععا٥ِ حهِ َ ىٛؽ ح ٢ عؾف بس)انتٝخٞ( أٟ )اذتانِ انتق ٓرل(.

 ٚقغ ب٢ٓ ٖٝ ٛ افذلا ٝخٝ ٘ ع٢ً ا٭فك اي اي١ٝ:

 ْٗسسا٤ حهَٛسس١ ايىيكسس١ ايعقسسهؾ١ٜ وت ايسسي٬ع ٚاؾٜسسغ ايقسساَٛؽاٟ َسسٔ        ٶ

اَ ٝاؿا ِٗ يٝعٛعٚا  ؾت أْال عاعٜؽت نعا١َ أفؾاع اينعب، ٚقسغ اق َس٢ ػيسو رسإ     

فٓٛاو نا١ًَ َٔ اي ضىٝىت ايناٌَ ٚايعٌُ ايغ٩ٚب يٝق ىٝل اي ضًً َٔ ُٖٝٓس١  

ايهسدل٣،  ػ نسإ َسٔ     ٕ ػيو نإ ست ٛفّا بانتضساطؾ أايعقهؾ ٚايقاَٛؽاٟ، ٚؽغِ 

ٕ ٜكسسٛع ايعقسسهؾ اْك٬بسسّا ََسساعّا ٍسسغٙ، بسسٌ قسساَٛا باي عسسٌ ؿتخسساٚي ؽت         أاحمل ُسسٌ 

 ٕ ػيو مل ٜثٓ٘ عٔ َٛاى١ً َقرل ٘ اٱى٬ح١ٝ.أصىرل ؽت،  ٫ 

 ى٬ش ٌْتاّ اي عًِٝ حٝ  قساّ بثسٛؽ٠ حكٝكٝس١ َْٗس١ٜٛ وت ٖسؼا اجملساٍ        ٶ

ٕ   سٌتاّ  عًِٝ عًُٞ  ٍٚٚل أفقّا يٓ ٕ   ىيٝكٞ َ ُٝـ، ٫ٚ  سـاٍ ايٝابسا َسٔ   ح س٢ اٯ

 ايغٍٚ انت ىٛؽ٠ وت حكٌ اي عًِٝ. س  ٕ مل ْكٌ أنثؾ س أنثؾ

فسإٕ ايىايسب   هسٕٛ مضيسٝ ٘ ايعًُٝس١ ٚايثكافٝس١        ،ٚايقيب وت ػيو ٚاٍذ
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ْٚ قسسٝا ٘ ٚأص٬قٝا سس٘ أَٜسسّا بسسغ٤ٶ َسسٔ ايؾٍٚسس١ ٚاييسس  ا٭ٍٚ ا٫ب سسغا٥ٞ َسسؾٚؽّا       

ٚايثا١ْٜٛ ٚاْ ٗا٤ بادتاَع١، فٗٓايسو ٜذلبس٢ عًس٢ ايٌٓتساّ ٚايٌٓتافس١ ٚادتسغٸ        بانت ٛفى١

ٚانتثابؾ٠ ٚحكٸ اي عإٚ ٚاحذلاّ ايٛايغٜٔ ٚاٯصؾ بنهٌ عاّ، نُسا ٜس عًِ أحسغ     

ايعًّٛ ٚا٭فهاؽ ٚانتٓساٖج، أٚ ايعهسك: ٖٓايسو ٜذلبس٢ عًس٢ اي ٍٛس٢ ٚا٫ح ٝساٍ        

 ٗا ايغٖؾ ٚمؾب.ًِ عًَّٛا أنٌ عًٝٚانت٪اَؾاو ٖٚ و اذتؾَاو، ٜٚ ع

ٕ انتٓسساٖج أٜٔ فُسسٔ  ٗس١ اسسغ  ٕ انتسسغاؽل وت ب٬عْسسا  عساْٞ ا٭َسسؾ أٚانت٪فس   

ايذلب١ٜٛ، نُاع٠ ايذلب١ٝ ٚاي اؽٜط،  عاْٞ َسٔ أصىسا٤ فاعحس١ بسٌ َسٔ  ـٜٚسؾ فاٍسذ        

ٕ ٚأناػٜب َؼ١ًٖ  ٪فك ي كغٜك انتق يغ ٚاٱطاعس١ يًخهسِ ٚاذتسانِ َُٗسا       ،نسا

بسسٌ ٫حسسٍت ح سس٢  ،ف٬حسسٍت َٓسساٖج ايقسسعٛع١ٜ ٚايسسغٍٚ ايسسيت  سسغٚؽ وت فًهٗسسا َسسث٬ّ 

عاَّا عًس٢ فسكٛيت ايىاغٝس١ انتكيسٛؽ يهسٔ َٓاٖخس٘ ٫        14َٓاٖج ايعؾام ؽغِ َؾٚؽ 

 ـاٍ حتٌُ بيُاو عُٝكس١ َسٔ فٝافس١ اي خٗٝسٌ َٚسٔ ايهسؼب ٚارتسغا  ٚحتؾٜس          

ٍ  سسغؽل ح سس٢ اٯٕ ٕ بعسسض ايه سسب ايسسيت ٫  سسـاأاذتكسسا٥ل ٚ ـٜٚسسؾ اي سساؽٜط ح سس٢ 

ايقس اش   ايسغن ا ٛؽ    َُٔ  ٍس ا٤ ىسٛؽ٠ َنسؾق١ حَساؽ١ٜ عًس٢ )اذتخساج( ػيسو       

ايه سسب ٕ بعسسض أٚػيسسو َسسٔ أغسسؾب ايغؾا٥سسب حكسسّا! ٚح سس٢     ،ايسسغَٟٛ ايؾٖٝسسب 

اذتَسساؽ١ٜ ارتايسسغ٠  ساٱفس١َٝ٬     س َسسُٓ   قسكٝىّا يًنضيسس١ٝ اٱْقسسا١ْٝ     ايغؽافس١ٝ 

ٛٸؽ ٘ بيٛؽ٠ ف١٦ٝ   ػيو. ؾت غرل ،)اينؾٜ  ايؾٍٞ( حٝ  ى

ٕ إٔ ٌْتِ اي عًِٝ وت ب٬عْا با٥ق١ ٚأفٗؼا نً٘ َٔ  ١ٗ َٚٔ  ١ٗ أصؾ٣ اغ 

ايه ب ايغؽاف١ٝ ٫  ٛانب ايعيؾ  ػ اغ ايه اب ايؼٟ ن سب قيسٌ فسٓؽت طًٜٛس١ ٫     

ٕ ايسسغٍٚ انت ىسسٛؽ٠ اسسؾٟ أٜسسـاٍ ٜسسغؽٻل بٓ قسس٘ بعسسغ عنسسؾٜٔ أٚ ث٬ثسسؽت فسس١ٓ! َسسل   

ٕ  ايغؽاف١ٝ وت فذلاو َ كاؽبس١، بسٌ    ىٜٛؾّا  ؼؽّٜا ٚ عغ٬ٜو أفاف١ٝ ع٢ً ايه ب 
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بعض ايه ب ادتاَع١ٝ وت ايغٍٚ انت ىٛؽ٠ ٜ ِ حتغٜثٗا نٌ فٓ ؽت أٚ ح ٢ أحٝاْسّا بسؽت   

فسس١ٓ ٚأصسسؾ٣، َٚسسٔ  ًسسو ايه سسب ن سساب )ا٫ق يسساع( يسسس: بسسٍٛ ك. فاًَٜٛقسسٕٛ،   

ل وت ادتاَعسساو َٚاٜهسسٌ ج. َاْسسغٍ، ٚٚيٝسساّ ع. ْٛؽعٖسساٚل، ٚايسسؼٟ نسسإ ٜسسغؽٸ  

١ًٜ ٚيهٔ نإ َ٪ي ٛٙ ٜكَٕٛٛ ب خغٜث٘ طٛاٍ ايعاّ يٝعاع طيع٘ ا٭َؾٜه١ٝ يقٓؽت طٛ

نسسسٌ فسسس١ٓ أٚ فسسسٓ ؽت ٖٚسسسٛ عتُسسسٌ  غسسسٝرلاو   َسسسُٔ أحسسسغ  ايٌٓتؾٜسسساو ٚاٯؽا٤    

 ٚاٱحيا٤او ٚغرلٖا.

حغ٣ ايكاَاو ايناشت١ َٔ عًُا٥ٓا ايياذتؽت  ٚػيو ٖٛ بايَيىت ايؼٟ عع٢ 

غاؽل زلٝس  ؿتسغاؽل )عًسٟٛ( وت ايعاىس١ُ طٗسؾإ قيسٌ       ي  فٝك فًق١ً َٔ انتس 

فًكسغ نسإ اينسٝط نؾبافسخٝإ أحسغ طس٬ب ارتساؽج يسغ٣          ،حٛايٞ متقسؽت عاَساّ  

ٚقغ   ًُؼ يغٜ٘ َا ٜكساؽب ارتُسك     انتؾ ل ا٭ع٢ً وت ؿَاْ٘ ايقٝغ ايدلٚ ؾعٟ

ايعًِ بسسٕ  ؾبٝسس١ أ ٝسساٍ َ ُٝسسـ٠ َسسٔ ا٫صيسسا٥ٝؽت انت ُٝسسـٜٔ  أعنسسؾ٠ فسس١ٓ ثسسِ اؽ سس ٣ 

با٭ص٬م ٚاي ك٣ٛ ٚاذتك اٱْقاْٞ ايؾفٝسل، ٖسٛ أنثسؾ    ٚ  ا٠٤ ب ع٢ً عؽ ا ٗاٚايه

َٔ ٍؾٚؽ٠، يؼيو   ؾغ ي  فٝك َسغاؽل أىسيخ  فتٛػ ٝس١ وت ٚقس  قيسرل ٫ٚ      

و يسغٍٚ أصسؾ٣ َٚٓٗسا     ـاٍ ح ٢ بعغ ؽحًٝ٘ َثاي١ٝ ٚقغ  ٛايسغو ٚ هساثؾو ٚاَ سغ   

 ايعؾام أَّٜا.

٘ اؽفسٌ قيسٌ حسٛايٞ    ْس أٚايغؾٜب وت أَؾٙ ٚايسؼٟ ٜهنس  عسٔ ثاقسب ٌْتؾ س٘      

متقسسؽت فسس١ٓ بعسسض َعًُسسٞ َغؽفسس ٘  ؾت )ايٝابسسإ( يٝغؽفسسٛا عسسٔ نثسسب انتٓسساٖج     

ٕ عسساع أٚي٦سسو أٚبعسسغ  ،اي عًُٝٝسس١ ٖٓايسسو ٚعتٝىسسٛا بٓكسسايت قٛ ٗسسا ٚنافسس١  َاؽٜقسسٗا

ايؾفٌ عكغ  ًقاو َىٛي١ ٫ف ثُاؽ ايٓافل َٔ  ًو انتعًَٛاو ايكُٝس١ وت حتسغٜ    

 ;فسؼٖب ٚعساع   ،ِ اي عًسِٝ وت بؾٜىاْٝسا  ثِ بع  َعًُّا كصسؾ يٝسغؽل ٌْتس    ،َغاؽف٘
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ٚ غاؽل ايهؾبافخٝإ ا٭َؾ أَّٜا َل َق نساؽٜ٘ ٚاص ساؽ َسا ٜٓقسخِ َسل ايكٛاعسغ       

ٖٚهؼا اف ىا  اي عؾف ع٢ً أنثسؾ ايسٌٓتِ اي عًُٝٝس١  ىسٛؽّا وت ػيسو ايسـَٔ        ،ايعا١َ

 ،ٚان ن  ْكايت قٛ ٗا ٍٚع ٗا ٚفٛاؽقٗا عٔ ٌْتِ اي عًِٝ وت ب٬عْا

ْٓا ٚبعغ متقؽت ف١ٓ َسٔ َياعؽ س٘ ٖسٌ نؾؽْسا،       ،ٯٕٚيهٔ يٓق ٍ أْ قٓا ا

وت اذتٛؿ٠ ايع١ًُٝ أٚ بعض َغاؽفٗا، ع٢ً ا٭قٌ ٖؼٙ اي خؾب١  ٖٚسٌ بعثٓسا ؽفس٬ّ    

 ؾت شت ً  عٍٚ ايعامل يً عؾف ع٢ً أفٌَ َسا يسغِٜٗ ٚعًس٢ ْكسايت ٍسع ِٗ أَٜسّا       

بعسسغ ايؾ سسٛ   ؾت ايكٛاعسسغ    س    ٌْتُ ٓسسا ٚاٌْتُسس ِٗ يٓقسس ىٝل  اٚعًسس٢ اي سسٛاؽم بسسؽت   

ِ ا٭صؼ با٭حقٔ َٓٗا قساٍ  عساؾت:    س  ف١َٝ٬ ايعا١َاٱ
َْاِو ِيٌ ُُكّ ْ ل

َ
ََا َِلُ ِِف األ َوَكَخبْ

ا َّ ْحَصبَِ
َ
ُخُذواْ ةِأ

ْ
َْْمَك يَأ ُمْر ََ

ْ
ٍة َوأ ْذ ا ةُِق َِ ٍء فَُخْذ ِ ََشْ

َاًل ّهُِكّ َِ ِْْغَظًث َوَتْف ٍء يذ  (1)ََشْ

ٛٵ بٹايياٚٚؽع وت اذتغٜ   ٚٳ َي ِٳ  ًِ ُٳسا    (2) ٚؽٔتاِطًُيٴٛا اِيعٹ ٔٔ َفخٳٝٵثٴ َٹ ُٴس٪ٵ ٍٳساٖي١ُ اِي ُٳ١ُ  اِيخٹِه

ٖٳا ًِٝٳِ صٴؼٵ ٘ٴ َف ٍٳاٖي ٳ ِٵ   .(3)ٚٳ ٳغٳ َأحٳغٴُن

ٚقغ حاٍٚ ايٝابإْٝٛ  عًِ أفَسٌ ايسٌٓتِ اٱعاؽٜس١ عسدل  ؽفساٍ صسدلا٤        ٶ

عًسسِ انت ٓسسا٢َ وت ا٭ُٖٝسس١  ؾت ايسسغٍٚ انت ىسسٛؽ٠ ن نتاْٝسسا َسسث٬ّ يٲحاطسس١ ب بعسساع ٖسسؼا اي 

ٚايسسؼٟ ٜسسـعاع أُٖٝسس١ َٜٛسسّا بعسسغ ٜسسّٛ َسسل  عٓكسسغ اذتٝسسا٠ ٚؿٜسساع٠ اي خسسغٜاو ٚ ٛفسسل     

 اجملا٫و اذت١ٜٛٝ اييت   ٛق  ع٢ً أفتايت  عاؽ١ٜ َ ىٛؽ٠ ػاو َؾ١ْٚ عاي١ٝ.

ٕ اٱعاؽ٠ عًسِ بقسٝىت فسٌٗ أٚ ٖسٞ فسٔ أٚ      إٔ بعَٓا ٜ يٛؽ أٚادتغٜؾ ػنؾٙ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .145فٛؽ٠ ا٭عؾاف:  (1)

 .11ٌ :ايٛاعٌتؽت ؽ١ٍٚ (2)

 .167ٌ 8ج :ايهاوت (3)



  )موتسو هقتو( احلاـم اإلصالحي ورـائز إصالحاته

ٕ أاؽ٠ قتهٔ  عًُٗا بيعض اي خاؽب أٚ ؿتىايع١ بعض انتكسا٫و أٚ ايه سب، َسل    َٗ

اٱعاؽ٠ أٍخ  عًُّا ٚافل ا٭بعاع َ عغع ادتٛاْسب بسٌ ىساؽو ختييسّا َسٔ أٖسِ       

 . و اذت١ٜٛٝ، بٌ ٖٞ عًِ ٚفٔ َٚٗاؽ٠اي ضييا

ٕ ٜسغٜؾ مسؾن١ َسٔ عنسؾ٠ أمسضاٌ      إٔ بعَٓا ٫ ٜق ىٝل أٌٜٚتٗؾ اي اؽم وت 

انتهْٛسس١ َسسٔ بَسسل أمسسضاٌ! ٚ ٫ ٜقسس ىٝل ح سس٢  عاؽ٠ عا٥ً سس٘ باينسسهٌ انتىًسسٛب أ

متقسؽت أي سّا    ، عاؽٜس١ َ ىسٛؽ٠   ٌُِٕتٚبٓٴ ،بُٝٓا اغِٖ وت اينؾناو انت ىٛؽ٠ ٜغٜؾٕٚ

َٔ شت ًس  انتقس ٜٛاو ٚؽغسِ نسِْٛٗ      (1)أٚ َا١٥ أي  أٚ ح ٢ ث٬را١٥ أي  ًَٛت 

 َٓ نؾٜٔ عدل عٍٚ نثرل٠ وت أؽ ا٤ ايعامل.

عاؽ٠ ٜٓعهك فسٛؽّا عًس٢ ٍسع  اٱْ ساج بسٌ قسغ       ٕ ٍع  اٱأَٚٔ ايٛاٍذ 

 عتىِ اينؾن١ بايهاٌَ. 

ْس٘  إٔ  عاؽ ٗسا ف ٕ اينؾناو ح ٢ اييغرل٠ َٓٗا  ػا مل حتقاإٔ ْعؾف أٜٚه ٞ 

فسسٝهثؾ فٝٗسسا غٝسساب انتسسًٛت ؽت ٚ ُٖسساٍ ا٭عُسساٍ ٚفسسٝـعاع فٝٗسسا ايغسسه ٚايقسسؾق١       

ٱعاؽٜسس١ ٚا٫ح ٝسساٍ ٚفسس غب اي ٍٛسس٢ وت أؽ ا٥ٗسسا صسس٬ٍ أٜسساّ َسسٔ غٝسساب ايسسٌٓتِ ا  

انت ىسسٛؽ٠، فُسسا بايسسو بنسسؾن١ ػاو فسسؾٚ  وت نسسٌ ايعسسامل  َسسِ عًُسسا٤ َٚٗٓغفسسؽت    

َٚ هؾٜٔ َٚق ناؽٜٔ، ٚأَّٜا:  َِ حؾافّا ٚطيساصؽت ٚعُساٍ ٌْتافس١، ٚأَٜسّا:     

ستافيؽت ٚستاَؽت ٚؽ ا٫ّ ْٚقا٤ٶ ٚغرل ػيو  ٚيهٔ نٝ   ق٢ٓ شلِ  عاؽ٠ عنسؾاو  

 ب ايقاع١ ا٭يٛف َٔ انتًٛت ؽت ٍٚيىت ا٭َٛؽ نُا  َيىت عكاؽ

 ساع٠ّ ًَ ـَس١ّ    فإػا ناْ  اينؾط١ ْـ١ّٜٗ ،ح ٍت أَٔ ايي٬ع بٝغ اينؾط١ ٶ

ٔٴ ايي٬عٳ، عهك َا يٛ  ِٸ ا٭َ ايهسثرل   نإَغؽٸب١ّ ََٓيى١ّ، حه١ُّٝ ٚؽفٝك١ّ أَّٜا، ع
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 َث٬ّ مؾن١ فٛؽع نإ شلا ث٬را١٥ أي  ًَٛت  وت ؿَٔ قؾٜب. (1)



     افؼقؿة ادعرؾقة فؾشك

 ن س٤ٛ  أٚ قافّٝا أٚ َذلاصٝسّا أٚ غسرل   َٔ أفؾاعٖا بٌ ح ٢ يٛ نإ اييعض َٓٗا َؾ نّٝا

ْ٘ ف هثؾ حا٫و اي قًٌ، ٚا٫صذلاقاو، ٚايقؾقاو ٚاي عغٜاو، بٌ فسٝ ٛاط٧  إف

 أفؾاعٖا َل اٱؽٖابٝؽت ٚايعياباو ٚايقٝافٝؽت اي افغٜٔ ٚغرل ػيو 

 يؼيو  عً  حه١َٛ ايٝابإ ايٓا١َٖ َٔ أٚيٜٛا ٗا  ى٬ش ٌْتاّ اينؾط١.

ٚأَٜسسّا: أٚ سسغٚا احتسساعّا بسسؽت أ ٗسسـ٠ ايغٚيسس١ ٚبسسؽت احتسساع مسسؾناو     ٶ

ايكىا  ارتاٌ، ٖٚٛ َا عؾف بس)احتاع ؿاٜيا  قسٛا( ايسؼٟ اٍسىًل ؿتُٗس١ ايٓٗسٛ       

 باييٓاع١ ايٛط١ٝٓ ٚبذلمٝغ اينؾناو اي خاؽ١ٜ ٚا٭ْنى١ انتاي١ٝ بنهٌ عاّ.

ٛ ٚيٝك انتكيٛع  يخٝذ نٌ َا قاّ ب٘ قاع٠ اي١َٗٓ ٚ سٛع  ش ; ٚػيو يٍٛس

ْٗسسِ اعىسسٛا ا٭ٚيٜٛسس١ ايكيسس٣ٛ شلسسؼٙ  أْسسٛاقً ٚأصىسسا٤ بسس٬ مسسو، بسسٌ انتكيسسٛع   

ادتٗاو: ) ى٬ش ٌْتاّ اي عًِٝ، اي ىٜٛؾ اٱعاؽٟ،  ْٗا٤ حهِ ايعقهؾ،  ىس٬ش  

 ٌْتاّ اينؾط١،  عإٚ اذته١َٛ َل اجمل ُل انتغْٞ( ف كغَٛا ع٢ً غرلِٖ.

 منٛسز َٔ اإلراص٠ ايهاصث١ٝ األَضٜه١ٝ يًٝابإ

ؾو ايثُسؾاو ايعٌتُس٢ ي ًسو ايقٝافس١ ايؾمسٝغ٠، ح س٢ بعسغ قيس          ٚقغ ًتٗ

ٖرلٚمسُٝا ْٚا ساؿانٞ بايكٓابسٌ ايؼؽٜس١ ايسيت  قسيي  وت ق سٌ ٦َساو          نتغٜٓيتأَؾٜها 

ٕ اح ًسس  أَؾٜهسسا ايٝابسسإ عقسسهؾّٜا  أا٭يسسٛف ٚ سسؾش ٚ نسسؾٜغ انت٬ٜسسؽت، ثسسِ نسسإ   

 ّ.1951ّ ح ٢ 1945ْٚيي  ادتٓؾاٍ َايو اؽثؾ نخانِ فعًٞ يًٝابإ َٔ 

ٚقغ اْ خ  اٱعاؽ٠ ا٭َؾٜه١ٝ ايق١٦ٝ بٌ انت عُغ٠ يًٝابإ ْ سا٥ج ناؽثٝس١ عًس٢    

ناف١ ا٭ىعغ٠ حٝ  اْٗاؽ ا٫ق يساع ايٝابساْٞ ـتاَسّا ٚحسغث  زتاعساو نسدل٣ ْ ٝخس١        

ايٓكً اشلا٥ٌ وت  ْ اج ايقسًل ٚايىعساّ ٚايغسؼا٤، ٚاؽ  عس  ا٭فسعاؽ ْ ٝخس١ ػيسو        

 بنهٌ َؼٌٖ.



  ظّقـة من اإلدارة افؽارثقة إمريؽقة فؾعراق

ٌٸ نُا قاَ  اٱعاؽ٠ ا٭َؾٜه١ٝ ةى ٠ٛ َ فا١ٜٚ أصؾ٣ ٖٚٞ:  ىغاؽ قؾاؽ حب

ادتٝه ايٝاباْٞ فقؾٻح  متق١ ٬َٜؽت  ٓغٟ ٜاباْٞ، َ ؼؽع١ّ باذتخج انتعؾٚفس١،  

ٚيهٓٗا ناْ  بؼيو ايقيب ا٭فال وت اْ ناؽ ادتؾقت١ ٚاي قاع ٚؿٜاع٠ اي كؾا٤ ٌْتؾّا 

َٚٔ ايٛاٍذ  ،يَط متق١ ٬َٜؽت عاطٌ عٔ ايعٌُ، فخ ٠ وت اينٛاؽ  ٚاجمل ُل

ٕ ايعاطٌ عٔ ايعٌُ ٫ ظتغ عاع٠ّ أَاَ٘  ٫ اي ؾاغ ٚايَٝا  هتا ٜيع  ايهسثرل َسِٓٗ   أ

ضتٛ اي قاع ٚادتؾقت١ ٚايقؾق١ ٚا٫ع غا٤ عًس٢ اٯصسؾٜٔ ٚهتسا ظتعًسِٗ طعُسّا  ساٖـّا       

 و اٱؽٖاب١ٝ ٚانتافٝاو انتٌٓت١ُ.ين ٢ اي ٌٓتُٝا

١ّٓٝ َٔ اإلراص٠ ايهاصث١ٝ األَضٜه١ٝ يًعضام  ع

نؾؽو ْ سك انتضىسىت ْٚ سك ايقسٝٓاؽٜٛ وت ايعسؾام فخًٓس         ٕ أَؾٜهاأٚايغؾٜب 

ادتٝه ايعؾاقٞ بايهاٌَ هتا  قيب وت ٚاحغ٠ َسٔ أعٌتسِ انتضساطؾ ايسيت ٚا ٗٗسا ايعسؾام       

 ٘ ٕ ٦َسساو ا٭يسسٛف َسسٔ ادتٓسسٛع ا٭قٜٛسسا٤ عٓسسغَا      إٔ َسسٔ ايٛاٍسسذ    ػ  ،طسسٛاٍ  اؽغتسس

اٍ ٚحٹسؾٳف  ٜٴقؾٻحٕٛ ٜٚٴذلنٕٛ ب٬ عٌُ ٚبسغٕٚ صىس١ ٫فس ٝعابِٗ ٚاح سٛا٥ِٗ وت أعُس     

ِْٗ بسسؼيو ٜ خٛيسسٕٛ، نُسسا حسسغ  باي عسسٌ،  ؾت  إٚىسسٓا٥ل ٚبسسؾاَج َٓ خسس١ أصسسؾ٣، فسس

أفٌَ اح ٝاطٞ قتهٔ آٝغٙ َٔ قيٌ ادتُاعساو اٱؽٖابٝس١ ٚايَساي١ نايكاعسغ٠ ٚاييعس       

 ;غاعه ٫حكساّ ٚنس انتٓخٌ اييت ٖؾب  قٝاعا ٘ يًقعٛع١ٜ ٚا٭ؽعٕ ٚا٭َاؽاو ٚغرلٖا، 

اذتؾناو اٱؽٖاب١ٝ ٚانتقًخ١ نإ ٖسٛ ٍسيايت ٚ ٓسٛع     ٕ قٛاّ ناف١أ٫ٚ عخب  ػا ؽأٜٓا 

ٌٸ  بؼا ٘. َٔ ادتٝه ايعؾاقٞ انتٓخ

ٕ اييسسخٝذ نسسإ ٖسسٛ اي قسسؾٜذ اي سسغؽظتٞ يسسيعض قسساع٠ ادتسسٝه   أٚػيسسو َسسل 

ٍٚياط٘ أٚ ح ٢ انتنيٖٛؽت َٔ ادتٓٛع ٚيسٝك حًس٘ ب نًُس٘ ٚػيسو وت ٍسُٔ صىس١       

اع١ ٚاي خساؽ٠، ٚوت مس ٢   اح ٛا٤ بغ١ًٜ وت م ٢ انتٝاعٜٔ انتٓ خ١: وت ايـؽاعس١ ٚاييسٓ  

 اذتؾف: نارتٝاط١ ٚايٓخاؽ٠ ٚاذتغاع٠، ٚوت م ٢ ايًٛتا٥  أَّٜا.
 



     افؼقؿة ادعرؾقة فؾشك
 

 

 َٔ ْتا٥ر ايغٝاعات اإلصالس١ٝ يف ايٝابإ

ٚاٯٕ ٚبعغ ػيو نً٘ يًٓٔل ٌْتؾ٠ ع٢ً ْ سا٥ج  ًسو ايقٝافساو اذتهُٝس١ ايسيت      

عاَس١  اقذلْ  وت ايٝابإ َسل  ؾفسٝط َيسغأ اي سغاٍٚ ايقسًُٞ يًقسًى١ ٚا٫ْ ضابساو اي       

 اذتؾ٠، ٚيٓكؾأ ا٭ؽقاّ اي اي١ٝ:

فكغ نإ َ ٛفىت عصٌ اي سؾع ايٝابساْٞ بايٓقسي١  ؾت اي سؾع ا٭َؾٜهسٞ وت ايعساّ       

أٟ نسإ عصسٌ ا٭َؾٜهسسٞ    1/14ٖسسٛ  سٚايٝابسإ ٫  سـاٍ حتسس  ا٫حس ٬ٍ       سس  1950

أؽبع١ عنؾ ٍع ّا َٔ عصٌ اي ؾع ايٝاباْٞ، فإػا نإ عصسٌ ا٭َؾٜهسٞ باينسٗؾ َسث٬ّ     

 ع٫ٚؽّا فكىت. 200ّا نإ عصٌ ايٝاباْٞ ع٫ٚؽ 2800

ٚىسسٌ عصسسٌ اي سسؾع   1960ثسسِ وت غَسسٕٛ عنسسؾ فسسٓٛاو فكسسىت ٚوت ايعسساّ    

َٔ عصٌ اي ؾع ا٭َؾٜهٞ أٟ  َاع  عصٌ ايٝاباْٞ فياؽ عصسٌ   1/6ايٝاباْٞ  ؾت 

 ا٭َؾٜهٞ ف ١ أٍعاف٘ فكىت!

ّ ٚىسٌ عصسٌ اي سؾع ايٝابساْٞ     1970ثِ وت ايعنؾ فٓٛاو اي٬حك١ ٚوت عساّ  

َٔ عصٌ اي ؾع ا٭َؾٜهسٞ أٟ ىساؽ عصسٌ ا٭َؾٜهسٞ ٍسع إ ْٚيس         1/2.5 ؾت 

 ؾت  1960ْس٘ ٚىسٌ عساّ    إف 1950ع٫ٚؽ عساّ   200فكىت فإػا نإ عصسٌ ايٝابساْٞ   

 ؾت حسٛايٞ أيس  َٚا٥س١ ع٫ٚؽ     1970ثِ ٚىٌ عاّ  (1)ع٫ٚؽّا بكًٌٝ 500أقٌ َٔ 

 .. ٖٚٛ  كغّ َؼٌٖ بهٌ انتكاٜٝك.(2)باينٗؾ

ٕ ْكسساؽٕ ايٝابسسإ صسس٬ٍ  أنتسسؼٌٖ َسسا عًٝٓسسا  ٫  ٚيهسسٞ ْعسسؾف ٖسسؼا اٱصتسساؿ ا  

فس١ٓ بعسغ ا٫حس ٬ٍ     14ايعنؾٜٔ فس١ٓ بعسغ اْ ٗسا٤ ا٫حس ٬ٍ َسل ايعسؾام صس٬ٍ ايسس        

ٚاي خؾٜؾ فٌٗ  ىٛؽ ٚاؽع اي ؾع ايعؾاقٞ ص٬ٍ ٖؼٙ ايقسٓٛاو  بسٌ ٖسٌ بكسٞ عًس٢      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ع٫ٚؽّا. 466.666667ع٫ٚؽّا ٚقًٌٝ، ٚبايَيىت:  466أٟ  (1)

 ع٫ٚؽّا. 1120بايَيىت ( 2ٚ)



  بالدكا وهذا هو افدواء! ؾفذا هو افداء دم

حاي٘ أٚ اؿعاع ٍع ّا ٚاْٗٝاؽّا ؿتؾٚؽ ايـَٔ  ٚػيسو ؽغسِ حخسِ ايسٛاؽع انتسؼٌٖ َسٔ       

 ىت طٍٛ عكغ ْٚي  ٚايؼٟ مل ٜقيل يًعؾام وت  اؽغت٘ ص٬ٍ أيسٛف ايقسٓٛاو   ايٓ

 ٕ حيٌ ع٢ً َثٌ ٖؼا ايٛاؽع أبغّا!أ

 فٗشا ٖٛ ايزا٤ يف بالرْا ٖٚشا ٖٛ ايزٚا٤!

 ٕ انتنه١ً ا٭فاف١ٝ  هُٔ  ػّا وت عغّ ٚ ٛع اذته١ُ ؿتعٓٝٝٗا:   

 ا٭ٍٚ: عغّ ٍٚل ا٭مٝا٤ َٛاٍعٗا.

ٌ    ٚثاّْٝا: عغّ ايعًِ ٚايه ا٤ ٫  سؾ٣  ْسو    ػ  ;٠ اييت ـتٓسل َسٔ ارتىس  ٚايـيس

ارتدلا٤ َسٔ اي ضييساو ايؾفٝعس١ ٖسِ ايسؼٟ ٜسغٜؾٕٚ اييًسغ وت ا٫ق يساع ٚاييسٓاع١          

ٕ ْ ي ذ فخ٬و غايسب ايسٛؿؽا٤ ٚؽ٩فسا٤    أٚاي خاؽ٠ ٚايـؽاع١ ٚغرلٖا، ٜٚه ٞ 

ٕ َسٔ  أيٓسؾ٣ اف كساعِٖ يسؼيو، ٚنُسا      س ٕ مل ٜهٔ مي٘ انتق ٛعب َسِٓٗ    سايٛؿؽا٤  

ٕ ايىايسسب إٕ غسسرل اجمل ٗسسغ ٫ قتهٓسس٘  سسغؽٜك اييخسس  ارتسساؽج نسسؼيو فسس    أعسسٞ ايىيٝ

ٕ ٜهسسٕٛ ٚؿٜسسؾ ايغاصًٝسس١ أٚ أبايثاْٜٛسس١ ٫ قتهٓسس٘ اي سسغؽٜك بادتاَعسس١، فهٝسس  قتهسسٔ  

ٕ ٜغٜؾ أٚنٝ  قتهٓ٘ زتؾع صؾٜج عاعٟ َٔ ادتاَع١  ايـؽاع١ أٚ اييٓاع١ أٚ غرلٖا 

ا٤ ٚايىاقسس١ وت عٚيسس١  عسسج بٗسسا   ا٫ق يسساع أٚ ايـؽاعسس١ أٚ ايغاصًٝسس١ أٚ ايهٗؾبسسا٤ ٚانتسس  

 ٚ ٛا ٘ اي خغٜاو َٔ نٌ حغب ٚىٛب انتنانٌ 

 ْٓسا إ، ف ػا عؾفٓسا َك َس٢ اذتهُس١ ٚعؾفٓسا َك َس٢ اي٬حهُس١       :ٚبعغ ػيسو 

   ٚ ْسس٘ ٜقسسرل ضتسسٛ ا٫فسس كؾاؽ ٚا٫ؿعٖسساؽ    أفسسٓعؾف َسسآ٫و أَسسٛؽ ٖسسؼا اييًسسغ أٚ ػاى 

 ؾت أصسؾ٣ َٚسٔ    ْ٘ ٜٓ كٌ َٔ َعَس١ً أْ٘ ٜؾاٚش َهاْ٘  أٚ أٚاي ىٛؽ ٚاي غٖٛؽ  أٚ 

َسس ؿم  ؾت كصسسؾ َٚسسٔ صسسؾاب  ؾت كصسسؾ  ٚبسسؼيو نًسس٘ فٓيسسٌ  ؾت َؾحًسس١ )ايعًسسِ      

٥ؾ ٚايسٝكؽت( ؿتقسس كيٌ ايسي٬ع أٚ ا٭َسسِ أٚ ا٭حسـاب ٚانتٌٓتُسساو ٚايٓكابساو أٚ ايعنسسا    

 ٚانت٪فقاو ٚاينؾناو ٚايعٛا٥ٌ!
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َِّيني ٚاالْجضٚبٛيٛدٝاثايجّا:  ١َّ األ  ُع

 ٔ ٚٻيٹؽتٳ  ٚاييخسس  عسس َسسٔ ععسسا٥ِ   ايسسيت عسسغٖا أَسسرل انتسس٪َٓؽت    فٴسسٓٻ١ٹ اِيسسَ 

 وت ستى ؽت: ايٝكؽت، ٜكل

اييخ  عٔ ثٓا١ٝ٥ ا٭ىاي١ أٚ اذتغاثس١  فٗسٌ ا٭ىسٌ اي خغٜسغ ٚاي غسٝرل       ٶ

 ٚاذتغاث١ٜٛ أٚ ا٭ىٌ ادتُٛع ٚايثياو ٚايؾنٛع ٚايقهٕٛ 

اح١ اٱف١َٝ٬ َٓكق١ُ  ؾت َٔ ٜ ني ٸ بانتاٍسٞ بهسٌ   ٕ ايقإٔ َٔ ايٛاٍذ  

ق٠ٛ، ٚ ؾت َٔ ٜ ىًل  ؾت اذتغاث١ٜٛ بهٌ اْيٗساؽ، ٚبُٝٓٗسا عؽ ساو  نسهٝه١ٝ نسثرل٠      

 ٚأطٝاف شت ً ١ مغٜغ٠ اي ٓٛ .

ٌ أٖسٛ  ٚيهٔ ايؼٟ ْغُٓ٘ َٔ ايؾٚا١ٜ اينؾٜ ١   س  وت َسٛاطٔ ا٫ي كسا٤   س  ٕ ا٭ىس

٫ٚ أىسسساي١ ادتُسسسٛع  ٚاي خغٜسسسغ ٫ أىسسساي١ اذتغاثسسس١ ٚاي غسسسٝرل ٖسسسٛ )أىسسساي١ ايقسسس١ٓ(

ْ٘ وت ناف١ ايكَاٜا اذتٜٝٛس١ ايسيت ناْس  ٍَٛسل     أ، ٚػيو ٜع  ٚاي خُٝغٚايقهٕٛ 

ٚٻٓٻفٴس ْكاو ٚفخاٍ ٚأصؼ ٚؽعٍّ ٚىؾا  فإ انتؾ عٝس١ ٖسٞ يسس    فُٝسا ناْس     يسؽت ١ ا٭

 بٝٸ١ٓ: شلِ فٝ٘ ف١ٓ

 ٚف١ٓ ا٭ٚيؽت  ع  أَؾٜٔ:

 ايثاْٞ: فرل٠ انت نؾع١.  ا٭ٍٚ: فرل٠ ايعك٤٬.

ييغا١ٖ نٕٛ َا ب٢ٓ  ;نُا  ع  بٓا٤ ايعك٤٬ ٚاؽ هاؿ انت نؾع١ أَّٜا بانت٬ؿ١َ

عًٝسس٘ ايعكسس٤٬ ٖسسٛ َسسا فسساؽٚا عًٝسس٘ َٚسسا اؽ هسسـ يسسغ٣ انت نسسؾع١ ٖسسٛ َسسا  سسؾو عًٝسس٘  
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ٕ ا٭صرلٜسٔ  أنُسا   (1)ٚا٫ؽ هساؿ فرل ِٗ أَّٜا، فايقسرل إ نامس   ْٸسٞ عسٔ اييٓسا٤      

 عٹ١ًٓ يًقرل ؽت.

ٕ ٜعسغٖا عًُسا٤ ا٭ىسٍٛ َسٔ ا٭عيس١      إٔ ٖسؼٙ ايؾٚاٜس١  يسًذ    إٚع٢ً ػيو ف

ْس٘ ٚعًس٢ ايسؾغِ َسٔ عسغّ حا س١ فسرل٠ ايعكس٤٬ ؿتسا ٖسِ           إع٢ً حخ١ٝ ايقسرل ؽت، ف 

عك٤٬  ؾت عيٌٝ ع٢ً حخٝ ٗا يهٕٛ َؾ عٗا ايعكٌ، ٚع٢ً ايؾغِ َٔ عغّ حا س١  

ؿتسسا ٖسسِ َ نسسؾع١  ؾت ايسسغيٌٝ عًسس٢ حخ ٗسسا يهسسٕٛ َؾ عٗسسا اينسسؾ    فسسرل٠ انت نسسؾع١ 

ؿتض ًس  أيسٛاِْٗ    باذتغل ايكىعسٞ ييغاٖس١ إ فسرل٠ نافس١ احملسٝىؽت بانتعيسّٛ       

     ْس٘ ٫ قتهسٔ   إفٚأمهاشلِ نام ١ عسٔ  كؾٜسؾٙ ٚؽٍساٙ  ٕ مل  هسٔ بيعثس٘ ٚ  فٝقس٘;       

ٕ َسٔ قسغ   إػيو ف ْ٘ ٚؽغِإٔ ٜٴخُعٛا عًُّٝا ب كتعِٗ ع٢ً ارت٬ف،  ٫ أ سعاع٠ّ   س

٫ ٜىُسس٦ٔ ؿتثسسسٌ ٖسسؼا ا٫فسسس غ٫ٍ أٚ َسسسٔ ٜسسؾ٣ حا سسس١ ايعكًٝسساو  ؾت  فسسسٓاع َسسسٔ     

 ٘ فاْس٘ ٫ ٜقس غ  عسٔ َثسٌ ٖسؼٙ ايؾٚاٜس١ نسغيٌٝ         ،ايٓكًٝاو، نايعهك، ٚيٛ نُٓيٸس

 ع٢ً انتغع٢.

١ ص٬فٝسس١ ٕ حتيسسٌ عًسس٢ ايسسٝكؽت وت أٟ قَسسٝ   أْسسو  ػا أؽعو  ٚاذتاىسسٌ: 

ٕ )فس١ٓ ا٭ٚيسؽت(  يسًذ َؾ عسّا ٱٜسؾا  ايسٝكؽت ٚحقسِ اينسو         إمهه  فٝٗسا، فس  

ٚٻيؽت فٴٓٻ١ْ ٚفرل٠ْ.  بايكىل ٚادتـّ وت نٌ إَٔؾ ناْ  فٝ٘ يٮ

ٚٻيؽتعُّٛ نُا إ   :ٜنٌُ أَؾٜٔ وت ن٬ّ اٱَاّ  ا٭

 .ا٭ٍٚ: ايعك٤٬

ٕ  بايؾفسسسسٍٛ ا٭عٌتسسسسِ  ؽتايثسسسساْٞ: احملسسسسٝى        ، ًٜٚخسسسسل بٗسسسسِ احملٝىسسسسٛ

 وت ناف١ ا٭ٚاَؾ اي٬حك١. بانتعيّٛ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 عيٌٝ َع دل كصؾ. أٚ عٔ (1)
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ٕ ْ ُقسو بانتاٍسسٞ  أٚعًٝس٘: فهًُسا اعذلٍسس ٓا َعَس١ً فهؾٜسس١ ٚ ؾععْسا بسسؽت     

ٕ ْؾ ل  ؾت فرل٠ ايعك٤٬ ع٢ً َؾا اي ساؽٜط أٚ  أفعًٝٓا  ٚحغاثٜٛ ٘،ٚثيا ٘ أٚ باي غٝرل 

  ؾت فرل٠ انت نؾع١.

ذتسلا ا٫ص يساٌ،    َٛ يس١ّ فُث٬ّ: قاعغ٠ اذتٝاؿ٠ هتًٓه١ أٚ ٖٞ عًس٢ ا٭قسٌ   

ِْٗ ناْٛا ٜيٓسٕٛ عًس٢   أْٓا عٓغَا ْكّٛ بغؽاف١ فرل٠ ايعك٤٬ ع٢ً َؾ اي اؽٜط صتغ إف

ٕ َٔ حاؿ م٦ّٝا نُٔ ىاع طا٥ؾّا أٚ زله١ّ أٚ اق ى  رؾ٠ّ فاْ٘ قتًهٗا أٚ ٜهسٕٛ يس٘   أ

فيل; ٚيؼا ٜعغٸٕٚ َٔ ٜ صسؼٖا َٓس٘ ققسؾّا،     حل ا٫ص ياٌ نُافٝٗا ع٢ً ا٭قٌ 

ْ٘ إٕ اذتٝاؿ٠ هتًٓه١ أٚ شتياي١ )اٛؿّا( فأًتانتّا غاىيّا، ٚعًٝ٘ فإػا مو مضً وت 

 .١ٝ فٝيٌ  ؾت َؾ ي١ ايٝكؽت وت ػيوبايؾ ٛ   ؾت ٖؼٙ ايقرل٠ ايعك٥٬

ٕ ؽأٟ أٖسسٌ ارتسسدل٠ حخسس١  ٠ ٚقاعسسغ ،ٕ صسسدل ايثكسس١ حخسس١ ٚنسؼيو: قاعسسغ٠  

ٕ فرل٠ ايعك٤٬ ع٢ً ػيو بٌ ٚبٓا٤ِٖ أَّٜا، ٚيؼيو يٛ فؾٍٓا إٚقٛشلِ َع ُغ، ف

ْس٘ يسٛ   إٕ مضيّا ٚيغ وت  ـٜؾ٠ َٓعـي١ ح ٢ َنيٴؾ ثِ ٚىٌ أمضاٌ  ؾت ادتـٜسؾ٠ ف أ

ْسس٘ ٜسسؾنٔ  يسسِٝٗ حقسسب اؽ هسساؿٙ إٕ ٖسسؼا طيٝسسب أٚ صسسيرل با٭مسسخاؽ َسسث٬ّ ف عًسسِ بسس

 .ٚعتٝىت بٗا ِْٗ مل ٜؾ ايعك٤٬ َٔ قيٌ يٝغؽل فرل ِٗأَل  ،ايعكًٞ، عٕٚ مو

ْٗسسا هتسسا  سسؾو عًٝٗسسا فسسرل٠ ايعكسس٤٬ ٚفسس١ٓ       إٚنسسؼيو: حخٝسس١ ايٌتسسٛاٖؾ ف  

ٕ ًتسسٛاٖؾ أْسسؾع عًس٢ ىساحب ايكسٛاْؽت ايسؼٟ اععس٢       س   ٚبغسرلٙ  س   ا٭ٚيسؽت، ٚبسؼيو  
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ا َعً ٬ّ باح ُساٍ اع ُساعٙ عًس٢    ايه٬ّ يٝق  حخ١ ع٢ً غرل انتناَف٘ ٚانتضاَطب بٗ

ٕ ٜٓكٌ  يٝٓا ايكؾ١ٜٓ ٭ْس٘  أقؾ١ٜٓ قغ ص ٝ  عًٝٓا ٚمل ٜهٔ ٖٓايو عا  يًقاَل َُٓٗا 

 نإ ٖٛ انتناَف٘.  

ٚادتٛاب َٔ ٚ ٛٙ: َٓٗا: إ ف١ٓ ا٭ٚيؽت ٚفسرل٠ انت نسؾع١ ٚايعكس٤٬ ٖسٞ     

ٕ أٖسِ انتضساَطيؽت بٗسا; ٚيسؼا صتسغ      ع٢ً ا٫ح خاج بايٌتٛاٖؾ َىًكّا ٚ ٕ مل ٜهْٛسٛا  

ٕٔ َث٬ّ أَاّ مضً َعؽت نإ ٖٛ انتضاطب، فٛىٌ ن٬َس٘  ؾت كصسؾٜٔ   أَٔ  قؾٸ بٹغٳٜ

ْ٘ أؽاع غرلٙ بكؾٜٓس١  أِْٗ عت خٸٕٛ به٬َ٘ عًٝ٘ ٫ٚ ٜكيًٕٛ َٓ٘ إمل ٜهْٛٛا شتاَطيؽت ف

فسا٥ٌ  حاي١ٝ أٚ َكاي١ٝ مل  يًِٗ،  ٫  ػا أقاّ ايغيٌٝ عًٝٗسا، ٖٚهسؼا اذتساٍ وت ايؾ   

يًغسرل أَٜسّا هتسٔ     ْٗا  عسغ حخس١ عًُٝٗسا َٚٓخاسـ٠ أٚ َعسؼؽ٠     إانت ياعي١ بؽت مضيؽت ف

 بٌ ٜؾْٚٗا نام ١ نن ّا ْٛعّٝا عٔ ايٛاقل. ٜنًُِٗ اي هًٝ 

َا اح ُساٍ ٚ سٛع قؾٜٓس١ حايٝس١ ص ٝس  عًٝٓسا ٚمل  هسٔ ايسغٚاعٞ َ سٛفؾ٠          أٚ

 ٕ نإ ػيو ست ٬ُّ  ٫ ْ٘ ٚأْٓا مل ْهٔ انتضاطيؽت بٗا، فادتٛاب عٓ٘ يٓكًٗا ٌْتؾّا ٭

ٌټ حبخ١ٝ ايٌتٛاٖؾ ٌْتؾّا ٭ْٗا   عاٜه َل اح ُاٍ ارتس٬ف  أ ٕ اح ُاٍ ػيو هتا ٫ ٜٴضٹ

ْسس٘ نسسسثرلّا َسسا ٜقسسس عٌُ وت   أنهسسٌ ًتسساٖؾ كصسسسؾ، نٌتٗسسٛؽ ا٭َسسسؾ وت ايٛ سسٛب َسسسل     

ٌټ اح ُساٍ افس عُاي٘ ٖٓسا وت ا٫فس خياب بٌتٗسٛؽٙ وت ايٛ سٛب        ا٫ف خياب ٫ٚ ٜٴضٹ

 سعًس٢ حقسب ايكاعسغ٠      سٕ ْاقٌ ا٭حهساّ  يٝٓسا، ٫ بسغ     أ ؾت  ٚحخٝ ٘ أَّٜا،  ٍاف١

ّ    ٕ ٜٓكٌ ًتاٖؾ ايه٬ّ َل قؾٜٓ ٘أَٔ  ٚ ٫  ٭ْ٘ ٜؾٜغ اٱفٗاّ أَٜسّا ٚ عُسِٝ ا٭حهسا

ٌٸ ايٓاقٌ بايغؾ  َاعاّ اذتهِ عاَّا ٚايك١َٝ بٓخٛ ايك١َٝ اذتكٝك١ٝ.  ٭ص

ٛٸا١َٝ ايؾ ٌ عًس٢   وت حسغٚع ايعسغٍ ٚاٱْيساف،    ٚانتسؾأ٠ وت ادتًُس١   ٚنؼيو: ق
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ْى ْٓا  اؽ٠ ْق غٍ باٯ١ٜ ايهؾقت١: إف ُّ ب َِ بَن اَّللُّ َبْػ ِذ با فَ ًَ ِ  اهنَِّصاء ة
ْذاُمَْن ََعَ الرَِّجاُل ََ

َْالِِّىْ  ْمب
َ
ٌْ أ ْاْ ِي ٍَفُق

َ
ا أ ًَ ِ  َبْػٍض َوب

ٚػاى ىسخٝذ   ساّ نسافٺ، ٚيهسٔ ايسيعض قسغ        (1)ََعَ

ٕ ْقس غٍ عًٝس٘ بقسرل٠ ايعكس٤٬ عًس٢      أأٚ غرل َقًِ بانتؾ٠، فًٓا ٜهٕٛ ٍعٝ  ا٫ع كاع 

ٛٸاَٝس١ وت ادتًُس١، ْعسِ وت حسغٚع ايعسغٍ           َؾ اي اؽٜط َٔ شت ًس  انتًسٌ ٚايٓخسٌ عًس٢ ايك

ْعسسِ حسسغٸع اينسساؽ  ايكٛاَٝسس١ بسس َؾٜٔ: ا٫فسس  ؾاو ٚارتسسؾٚج َسسٔ انتٓسسـٍ     ٚاٱْيسساف.

 .ٛايغ نُا حكك٘ ايقٝغ اي (2)ٚػيو حقب ايعٹنؾ٠ بانتعؾٚف أَّٜا

٘ٴ   :ٚنؼيو: ٍؾٚؽ٠ ٚ ٛع أَرل يًٓال ٚقغ ٚؽع عٔ أَرل انت٪َٓؽت  ٔ ْٻس

ٚٵ َفا ٹٕؾ... َٹرٕل بٳؾٍّ َأ ٔٵ َأ َٹ ٫ٚ ٜع  ػيو مؾع١ٝ ايقسًىإ ادتسا٥ؾ أبسغّا     (3)َيا بٴغٻ يٹًٓٻأل 

 :بٌ اييخٝذ ٖٛ

 .  عاؾت ٖٚٞ حه١َٛ انتعيّٛ ٕ اذته١َٛ اينؾع١ٝ ٖٞ اييت ٜؾ َٝٗا اهلل 

بنسؾيت ؽٍس٢    ٚاذتهُسا٤ ٚارتسدلا٤   ثِ َٔ بعغٙ ٖٞ حهَٛس١ مسٛؽ٣ اي كٗسا٤   

  ِ ٌ       ايٓسال ٚاص ٝساؽٖ  ٚباي عسإٚ َسل أٖسسٌ اذتسٌ ٚايعكسغ ٚأٖسٌ ارتسدل٠ ٚا٫ص يسسا

 .حقيُا ْؾ٣

 .ٚوت ؽأٟ اييعض: ١ٜ٫ٚ اي كٝ٘ بنؾيت ؽ٢ٍ ايٓال

 .٫ ٚوت ؽأٟ كصؾٜٔ: ٖٞ ٫ٜٚ ٘ َىًكّا ؽٳٍٞ ايٓال أّ

ٚوت ؽأٟ كصسسؾٜٔ: اذتهَٛسس١ انتنسسؾٚع١ ٖسسٞ حهَٛسس١ ايٓسسال عًسس٢ ايٓسسال       

 وت حغٚع اينؾٜع١. بؾٍاِٖ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .34فٛؽ٠ ايٓقا٤:  (1)

َسٔ أْسٛا    ايـٚ ١ َٔ ارتؾٚج يـٜاؽ٠ ٚايسغٜٗا أٚ َسا أمسي٘ ػيسو     ٕ ٜ عق  ؿتٓل أف٬ ٜيذ يًـٚج  (2)

 .انتعؾٚف

 .40وت ارتٛاؽج نتا زلل قٛشلِ )٫حهِ  ٫ هلل(، صىي١: َٔ ن٬ّ ي٘  :ْٗج ايي٬غ١ (3)



  افسؾطة افعؾقا دن؟

 .ٚوت ؽأٟ ٚفىت ٖٞ حه١َٛ عغٍٚ انت٪َٓؽت َٔ ػٟٚ ايه ا٤او

فإػا فؾ   عؼؽ ػيو نً٘ فٗٗٓا ٫ بغ َٔ حانِ ٚيٛ فا ؾ  ػا عاؽ ا٭َؾ بٝٓ٘ 

 .(1)رل َٔ ف ١ٓ  غًّٚتًّٛ غنّٛ صٚبؽت اشلؾج ٚانتؾج ٚاص ٬ٍ ايٌٓتاّ  ػ 

٫ٚ ٜع  ػيو أَّٜا: عغّ ْٗٞ اذتانِ ادتا٥ؾ انتق يغ عٔ انتٓهؾ ٚعغّ أَسؾٙ  

بانتعؾٚف بٌ ظتب أَؾٙ ْٚٗٝ٘، ٚيهٔ ٫ ٜيذ  ؾ ٝذ اذتؾٚب ٚا٫ق  اٍ ايسغاصًٞ  

ٚاي ٢ٍٛ ايعاؽ١َ، نُا عتغ  وت بعض ايي٬ع اٯٕ، ع٢ً اذتانِ ادتا٥ؾ يٛ فؾ  

٫ ٜعسس  ػيسسو عسسغّ ٚ سسٛب ايقسسعٞ ٱحسس٬ٍ حهَٛسس١  عٚؽإ ا٭َسسؾ بُٝٓٗسسا، نُسسا

اف ناؽ١ٜ  ف١َٝ٬ أٚ عقتكؾاطٝس١ كتاٖرلٜس١ )عًس٢ حقسب نس٬ ايسؾأٜؽت( ستسٌ ػيسو         

 اذتانِ ادتا٥ؾ.

 ايغًط١ ايعًٝا ملٔ؟

ٕ ٚ سسسٛع فسسسًى١ عًٝسسسا وت ايسسسغٍٚ ٚاينسسسؾناو ٚا٭حسسسـاب      ٚاذتاىسسسٌ: 

٤ ٚفسرل ِٗ،  ٫  ٚايعٛا٥ٌ، هتا ٫مو وت أىً٘  كتا٫ّ ٖٚٛ َسٔ عا٥سؾ٠ بٓسا٤ ايعكس٬    

ٕ نٝ ١ٝ ٚمؾٚيت َٚٛاى او ٖؼٙ ايقًى١ ايعًٝا ٖٞ انتض ً  فٝٗا: فٗسٌ ايقسًى١   أ

أٚ  ،أٚ با٫ْك٬ب ،ايعًٝا وت ا٭حـاب ٚايعنا٥ؾ ٚايٓكاباو ٚايغٍٚ ٖٞ با٫ْ ضاب

ٛايؽت َٚٔ ٜغفل أنثسؾ  أٚ  ،أٚ باذتٹهُس١ ٚايعك٬ْٝس١ ٚارتدلٜٚس١ ٚ)اي هٓسٛقؾايت(     ،بانتُ

ٚنسؼيو اينسؾناو فٗسٌ     !٣ غٝيٝس١ أٚ َاعٜس١  أٚ غسرل ػيسو     بايٓيب َٔ ق٠ٛ أصؾ

 ،أٚ يًُقساُٖؽت  ،أٚ جملًك ا٭َٓسا٤  ،ايقًى١ بٝغ انت٪فك يًنؾن١ أٚ شل١٦ٝ اٱعاؽ٠

 ٌٖٚ ػيو نً٘ َل ٌْتاؽ٠ ايغٚي١ أٚ ا٫حتاعاو أٚ ٫  !أٚ باي ٛؿٜل 

ٕ ايكؾاؽ يٛ مل ٜؾ ل  ؾت فسؾع َٓ ضسب أٚ َٓيسٛب أٚ    أٚايقيب وت ػيو ٖٛ 

ِ ٓ ضي١ أٚ َٓيٛب١، بٌ  ٴٔؾى ا٭َؾ ب٬ ٌْتساّ ٚقٛاعسغ ٚأُطسؾ ٚأعىسٞ     ١٦ٖٝ َ أٚ  نًسٗ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .464ٌ :غؾؽ اذتهِ ٚعؽؽ ايهًِ (1)



     افؼقؿة ادعرؾقة فؾشك

انت عغع َِٓٗ اذتسل وت اختساػ ايكسؾاؽاو انتيسرل١ٜ، بسٌ ٚح س٢ ايعاعٜس١، بس٬ ٍسٛابىت          

ٕ ايقسس ١ٓٝ أٚ ايىسسا٥ؾ٠ أٚ ايقسسٝاؽ٠ ٚنسسؼيو  إَٚؾ عٝسس١ ْٗا٥ٝسس١ )فؾعٜسس١ أٚ مسسٛؽ١ٜ( فسس 

 .ـتاَّا  خىِ  ٚقغانتقاؽ  اذتـب أٚ ايعا١ً٥ أٚ اينؾن١ ف ذلْذ ٚ ٓخؾف عٔ

ٚٻيسسؽت وت ٚنسسؼيو:  احسسذلاّ ا٭بسسٜٛٔ، ٚايهيسساؽ وت ايقسسٔ، ٚايعىسس   فسسٓټ١ ا٭

 ع٢ً اييغاؽ،  كتا٫ّ.  

 ايٓا٥ٝين: َٓؾأ طضٜك١ ايعكال٤: ايغًطإ أٚ ايٓيب أٚ ايفطض٠

ٕ فسرل٠ ايعكس٤٬ ٚطسؾٜك ِٗ  ؾ سل وت     أػٖسب  ؾت    ٕ انتسرلؿا ايٓسا٥ٝ    ثِ 

ٗٳؾٳ كتٝل ايينؾ وت أضتا٤ ا٭ؽ  ع٢ً أَؾ ح س٢ ىساؽ   َا  ؾت فًىا َٓن٦ٗا  ٕ قاٖؾ َق

  ٚ ٚ         فرل٠ّ شلسِ كتٝعسّا،  َسا  ؾت   َسا  ؾت ْسا اي سـّ نسٌ ايٓسال به٬َس٘ ٚبٓسٛا عًٝس٘، 

 .ٕ َٓن  ناف١ ايقٹٝٳؾ ايعك١ٝ٥٬ ٖٛ اي ىؾ٠أاي ىؾ٠، ٚؽ ٸذ 

َٸا طؾٜك١ ايعك٤٬: فٗٞ عياؽ٠ عٔ اف ُؾاؽ عُسٌ ايعكس٤٬ ؿتسا ٖسِ      قاٍ: )ٚأ

٤ ع٢ً م٤ٞ فٛا٤ اْ خًٛا  ؾت ًَس١ ٚعٜسٔ أٚ مل ٜٓ خًسٛا، َٚسِٓٗ انتقسًُٕٛ،      عك٬

َسسٔ انتقسسا٥ٌ  ّنسسإ َسسا افسس ُؾو عًٝسس٘ طسسؾٜك ِٗ َسسٔ انتقسسا٥ٌ ا٭ىسسٛي١ٝ أ  أٚفسسٛا٤ 

ٚ)٫ٚ  مهاٍ أَّٜا وت اع ياؽ ايىؾٜك١ ايعك٥٬ٝس١ ٚىسخ١ اي ُقسو بٗسا،      (1)اي ك١ٝٗ(

 فإ َيغأ ايىؾٜك١ ايعك١ٝ٥٬ ٫ غتًٛ: 

ٗٳسؾٳ كتٝسل عكس٤٬ عيسؾٙ عًس٢      ٕ ٜأ َا  هٕٛ يكٗٔؾ قاٖٕؾ ٚ دٔل فًىإ  ا٥ؾ َق

ٕ أ ًسسو ايىؾٜكسس١ ٚاختسسؼٖا ايعكسس٤٬ وت ايـَسسإ انت سس صؾ طؾٜكسس١ شلسسِ ٚافسس ُؾو  ؾت     

 .ىاؽو َٔ َؾ هـا ِٗ

 .ٚ َا إٔ ٜهٕٛ َيغ٩ٖا أَؾ ْا َٔ ا٭ْيٝا٤ بٗا وت عيؾ ح ٢ اف ُؾو

ٖاِْٗ حقب َسا أٚععٗسا اهلل   ٚ َا إٔ  هٕٛ ْام١٦ عٔ فىؾ ِٗ انتؾ هـ٠ وت أػ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .192ٌ 3ج: فٛا٥غ ا٭ىٍٛ (1)



  افعؼالئقة كوح أو آدم مـشل افطريؼة -1ادـاؿشة: 

 . عاؾت وت طياعِٗ ؿتك ٢َ اذته١ُ اييايغ١ ح ٌتّا يًٌٓتاّ

٫ٚ غت ٢ بٴعغ ايٛ ٘ ا٭ٍٚ بٌ افس خاي ٘ عساع٠ ٚنسؼا ايٛ س٘ ايثساْٞ فسانت عؽت       

 .(1)ٖٛ ايٛ ٘ ايثاي (

 َٓؾأ ايطضٜك١ ايعكال١ٝ٥ ْٛح أٚ آرّ -1املٓاقؾ١: 

 ٚيهٔ ايٌتاٖؾ عغّ ـتا١َٝ ن٬َ٘  ػ: 

 ٫ ٜيعغ أبغّا نسٕٛ َٓنس  نسثرل َسٔ ايقاسٝٳؾ ٖسٛ أحسغ ا٭ْيٝسا٤ نٓسٛش           ٶ

ايؼٟ فٓٝ  ايينؾ١ٜ وت ؿَاْ٘ ٚمل ٜيل  ٫ َٔ َعس٘ وت ايقس ١ٓٝ ٚيعًسِٗ نساْٛا رساْؽت      

مضيسسّا فًسسٝك َسسٔ انتقسس يعغ أبسسغّا إٔ ٜهسسٕٛ قسسغ ؽبٸسساِٖ عًسس٢ فًقسس١ً َسسٔ اٯعاب    

شلسسِ  َقسس كؾ٠ّ ٠ّٚا٭حهسساّ ايسسيت فسساؽو عًٝٗسسا ايينسسؾ١ٜ بعسسغ ػيسسو ٚىسساؽو فسسرل    

ٚ ناحذلاّ ا٭بٜٛٔ  ايهيساؽ أٚ حخٝس١ ايٌتسٛاٖؾ أٚ حخٝس١ صسدل ايثكس١       َٚىًل اينسٝٛظ 

 ٚقٍٛ أٌٖ ارتدل٠ َٚا أمي٘ ػيو.

 املٓؾأ ٖٛ ايعكٌ -2

ٕ ٜهسٕٛ َٓنس  فسرل٠ ايعكس٤٬ ٖسٛ )ايعكسٌ(       إٔ ٖٓايو مٹكّا ؽابعّا ٖٚٛ   ٶ

خ  ٖٛ عٔ فرل٠ ايعك٤٬ ؿتسا ٖسِ   ٕ ٜٴعغٸ انتٓن  ا٭ٍٚ  ػ اييأبٌ ٖؼا ٖٛ انت ذل  ب٘ 

: اف ُؾاؽ عٌُ ايعك٤٬ ؿتا ِٖ عك٤٬( فايكٝسغ  عك٤٬ )نُا ٖٛ ىؾٜذ ن٬َ٘ 

 ٕ انتٓن  عكًِٗ.أٜ ٝغ 

ٚاي ىؾ٠ خت ً  عٔ ايعكٌ يٛ ٛعٖا وت اذتٝسٛإ اَٜسّا ٚ ٕ زلٝس  بسايغؾٜـ٠     

َسؾ  ح٦ٓٝؼٺ، ٚايَابىت ٖٛ: إ نٌ َا ا ٸخغو فٝ٘ فرل٠ اذتٝٛإ َل اٱْقسإ، فٗسٛ أ  

فىؾٟ ٚػيو نؾعا١ٜ أط اشلِ ٚاذتٓإ بِٗ ٚعفل ا٭ػ٣ عِٓٗ ٚلتاٜ ِٗ، ٚنًُسا  

اْ ؾع ب٘ اٱْقإ فٗٛ عكًٞ نخخ١ٝ ًتٛاٖؾ ا٭ي اًت َث٬ّ، ٖٚٓاى  مها٫و أصؾ٣ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .193س  192ٌ 3: جفٛا٥غ ا٭ىٍٛ(1)



     افؼقؿة ادعرؾقة فؾشك

 فؾا ل َياحثٓا وت اي ك٘ ٚا٭ىٍٛ. ع٢ً ن٬َ٘ 

١َّ األٚيني  احملط١ ايجا١ْٝ: االْجضٚبٛيٛدٝا ُٚع

َسسٔ  ١ٓ ا٭ٚيسسؽت( ايسسيت اع دلٖسسا أَسسرل انتسس٪َٓؽت  ٕ َسسٔ فسسؾٚ  )فسس ثاْٝسسّا: 

( Anthropologyمعب ايٝكؽت، َا ٜق٢ُ وت ايعًِ اذتسغٜ  بسس)ا٫ْثؾٚبٛيٛ ٝا( )  

ِ  (  عس  ologyٖٚٞ ن١ًُ َؾني١ ْٜٛا١ْٝ ٚ)  عس  اٱْقسإ،   ( Anthrop)ٚايسس  عًس

 فٗٞ  ع   كتا٫ّ )عًِ اٱْقإ(.

 ًس   ٛاْسب اٱْقسإ وت    ٚبعياؽ٠  اَع١ ما١ًَ ٖٞ ايعًسِ ايسؼٟ ٜسغؽل شت   

انتاٍٞ ٚاذتاٍؾ: فٝغؽف٘ ؿتا ٖٛ  ْقإ بغا٥ٞ، أٚ ٜغؽف٘ ؿتا ٖٛ ابسٔ ايىيٝعس١، أٚ   

ْسس٘ ٜسسغؽل أعُسساٍ اٱْقسسإ  أٜغؽفسس٘ ؿتسسا ٖسسٛ نسسا٥ٔ ا  ُسساعٞ أٚ حَسساؽٟ، نُسسا    

 ٚفًٛن٘ ٚاعُاٍ ادتُاعاو ايينؾ١ٜ ٚفًٛنٗا ٚأْٛا  اْ ا ا ٗا.

 اـأْٛاع عًّٛ االْجضٚبٛيٛدٝ

٘    ٚقغ  عغعو  عؾ  ٜ او ا٫ْثؾٚبٛيٛ ٝا  يعّا ي ىسٛؽ ايعًسِ ٫ٚصس ٬ف أْٛاعس

أَٜسسّا فٗٓسساى: ا٫ْثؾٚبٛيٛ ٝسسا ايًغٜٛسس١    ٚ  سسؾ  ا٫ْثؾٚبٛيٛ ٝسسا  ؾت فسسؾٚ  عغٜسسغ٠  

، ٖٚٓسساى ا٫ْثؾٚبٛيٛ ٝسسا اذتٜٝٛسس١ )اييٝٛيٛ ٝسس١( ٚا٫ْثؾٚبٛيٛ ٝسسا ايثكافٝسس١ ٚغرلٖسسا  

 ْكٍٛ: ٚيٓنؾ  ؾت ا٫ْثؾٚبٛيٛ ٝا ايًغ١ٜٛ  ماؽ٠ فكىت نناٖغ ع٢ً َا

ا٫ْثؾٚبٛيٛ ٝا ايًغ١ٜٛ  سغؽل َسث٬ّ  س ثرل ايًغس١ عًس٢ اٱْقسإ ٚطؾٜكس١        ٕ إف

اسغِٖ صنسٓؽت    (1)  هرلٙ ٌْٚتاّ حٝا ٘ فُث٬ّ: اينعب ا٭نتاْٞ يغ ٘ يغ١  اف١ ٚيسؼا 

َا اينعب اي ؾْقٞ فًغ ٘ يغ١ َا٥ع١ ٚيسؼا اسغِٖ مسعيّا َسٓخ٬ّ  ؾت حسغ      أ ،ىاؽَؽت

ٕ أغ١ عٚؽ وت ىسٓاع١ مضيس١ٝ اٱْقسإ نُسا     ًًينيرل، ٚايعهك ىخٝذ أَّٜا:  ػ 

فسسؾاع ٚاينسسعٛب ايسسيت ٜهثسسؾ فٝٗسسا ٕ ا٭أيٲْقسسإ عٚؽّا وت ىسسٓاع١ ايًغسس١، ٚيسسؼا اسسغ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ١ً ٚبٓخٛ انتك َٞ ٚيٛ ايَعٝ .( اي عًٌٝ وت ادت1ُ)



  افوافد : افسؾم أْْحَُد ظاؿبــة

ايقياب ٚاين ا٥ِ ع٢ً نٌ أَؾ  اف٘ حكرل أٚ َِٗ صىرل، اغِٖ أقسؾب  ؾت ايعٓس    

ٕ َسٔ اسؾٟ عًس٢ يقساْ٘ ايهًُساو ادتاؽحس١ اذتساع٠        إٔ َٔ ايىيٝعسٞ  إٚايعغٚإ; ف

ٛ نإ بإَهاْ٘ يياعؽ ٫ف ضغاّ ايعٓ  ايٝغٟٚ بعغ ايعٓ  بايًقإ، ٚيٛ نسإ  ْ٘ يإف

بٝغٙ ايق٬ش فًعً٘ ٫ ٜ ٛؽ  عٔ  ؾش اٯصؾ أٚ ح ٢ ق ًس٘ ينس٤ٞ  افس٘، نُسا ؽأٜٓسا      

 ػيو نثرلّا.

َُُز عاقبايٛايز   ١ــ: ايغًِ أِس

ٜٛىٞ بايقًِ انتىًل وت ادتٛاؽش نًسٗا ح س٢     ٚيؼيو نإ ايقٝغ ايٛايغ

ٕ ٜهسٕٛ  إٔ عًٝسو   فهإ ٜكٍٛ ب ،بٌ ح ٢ وت ايٌٓتؾاو بٌ ح ٢ وت اي  هرل ايًقإ

ٛٸإف ،  هرلى ااٙ اٯصؾ   هرلّا ؽفٝكّا ْس٘  إج فُا   هؾ فٝ٘ ااٙ اٯصسؾ ف ٕ اي  هرل ٜ ُ

ٕ نٓ  حتٌُ ؽفاي١ ايق٬ّ ٚايقًِ  يٝ٘  س ثؾ  إطاق١   خؾى ٚ يٌ  ؾت قًي٘ أٚ شت٘ ف

نتّا يسسو ٚ ٕ نٓسس  حتُسسٌ ؽفسساي١ ايعٓسس    قًيسس٘ بٗسسا فهسسإ أقسسؾب  ؾت إٔ ٜهسسٕٛ َقسسا  

عٔ ػيو ٚيؼا قايٛا )ايكًٛب فٛاقٞ(  سبغؽ ١ أٚ أصؾ٣   سٕ قًي٘ ٜٓ عٌ  إٚايكق٠ٛ ف

 ٚ)ايكًب ٜٗغٟ  ؾت ايكًب(.

ايقسسيٌٝ  ؾت ) ٕ٘ ايقسسًِ ألتسسغٴ عاقيسس١ّ ٖٚسسٛ عٓسسٛإ وت ن ابسس  ٜكسسٍٛ  ٚنسسإ 

ٞ   ٕ ايعٓس  ٚ ٕ ُفسٔؾ    أحٝس  أٍٚسذ    (اْٗا  انتقسًُؽت  اي عًسٞ ٖسٛ    ٕ َسؾعٚعٙ اٯْس

يياذتو ) ػ قغ ٜؾٍط اٯصؾ يىًيا سو ٜٚق قسًِ يسو( يهسٔ َسؾعٚعٙ عًس٢ انتقس ٣ٛ        

ٕ ايعٓ  ٜٛٓيغ ايعٓ  وت عٚا١َ َ قًقس١ً َ يساعغ٠   إانت ٛفىت ٚاييعٝغ ؽٖٝب بٌ َغَؾ ف

ٛٸ ١ ٫   ٛق  عٓغ حغ أبغّا  ٫ بعاٌَ صاؽ ٞ ٍاغىت أق٣ٛ َعانك.  َ  اي١ٝ َ ُ

 ِْٗ أْاؼ طٝبٕٛ!إُبضْا: أقٍٛ 

ٕ بٛػا ؽب٢ أحغ اي ٬َؼ٠ ا٭ػنٝا٤ ٚنسإ ٜقس٢ُ بٴؾْسا،    أقغ ٚؽع وت اي اؽٜط ٚ

ح سس٢  ػا أعؽى َٓسس٘ اذتهُسس١، أؽفسسً٘ شلغاٜسس١ قسسّٛ َسسٔ اشلُسسج ايدلابسسؾ٠ فًُسسا ٚعٸعسس٘   



     افؼقؿة ادعرؾقة فؾشك

 ٚاب عغ صىٛاو ْاعاٙ إٔ ٜا بٴؾْا أقيٹٌ، فؾ ل بٴؾْا  يٝ٘ َ قا٬ّ٥.

ٖٳبٵ  ْٗسِ   ْل  قاٍ: أقٍٛ ِْٗ فيٸٛى فُا أْ  ىا فكاٍ ي٘ ا٭ف اػ: ٜا بٴؾْا 

 أْال طٝيٕٛ!

 قاٍ ا٭ف اػ: مل ػاى  قاٍ بؾْا: ٭ْ  ػٖي  ٭غرلٸ عِٜٓٗ فان  ٛا بقا! 

 . ٕ   ًذ وت َُٗ و فكاٍ ا٭ف اػ: أػٖب ف ْو  غٜؾ ب

ْاعاٙ إٔ أقيٌ ٜا بٴؾْسا،   س  ٚيٓ ؾٍٗا عنؾٜٔ صى٠ٛ َث٬ّ س  فًُا اب عغ صىٛاو أنثؾ

ْٗسِ ا  ُعسٛا  يٝسو يَٝسؾبٛى فُسا أْس  ىساْل  قساٍ          ٖسب   ،ٜا بٴؾْسا  :فًُا أقيٌ ف ي٘

ِٳ ٜسا بٴؾْسا  قساٍ: ٭ْس  ػٖيس  ٭غسرل        :ِْٗ أْال طٝيٕٛ! قاٍ ا٭ف اػ بٴؾْا: أقٍٛ  ٚيٹ

 عِٜٓٗ فان  ٛا بَؾبٞ فكىت! فكاٍ ا٭ف اػ: أػٖب ٜا بٴؾْا ف ْ  ْا ذ!  

ٍ    س  ْ٘ اب عغ متقؽت صىس٠ٛ َسث٬ّ   ٚيٓ ؾ   س  فًُا اب عغ أنثؾ  :ْساعاٙ بيسٛو عسا

ٖٳبٵ  ،ٕ أؽ ل ٜا بٴؾْا! فًُا ؽ لأ ِْٗ ا  ُعٛا  يٝو يٝك ًٛى فُسا أْس     قاٍ ا٭ف اػ: 

ٍ     :ِْٗ أْال طٝيٕٛ! قساٍ ا٭فس اػ   ىاْل  قاٍ أقٍٛ:  ِ  :ٖٚسؼٙ انتسؾ٠ أَٜسّا  قسا  !ْعس

ِٳ  قاٍ: ٭ْ  ػٖي  ٭غٝٸؾ عِٜٓٗ يهِٓٗ ٚا ْٗٛٞ ب ٕ َٓخْٛٞ اذتٝسا٠ ايياقٝس١    قاٍ: يٹ

ْسسو فسس  ًذ وت ٖسسؼٙ انتُٗسس١ إاييسسايٞ! فكسساٍ: أػٖسسب ٜسسا بؾْسسا ف ٚفسسًيْٛٞ ادتقسسغ اي سساْٞ

 .(1)ثِ ػٖب بؾْا ٚنإ صتاح٘ وت َُٗ ٘ نُا  ٛقع٘ ي٘ ا٭ف اػ ،ح ُّا

ٕ ٫ ًٜخ   ؾت َٓىل ايك٠ٛ، ٚ ٕ َسٔ قت ًسو   أ ٕ َٔ قتًو ق٠ٛ انتٓىل َيخكٝلٷ 

َٳسسٔ عتُسسٌ ؽفسساي١ ايدلٖسسإ ٚايسسغيٌٝ دتسسغٜؾ بسس  ٕ ظت ٓسسب ايقسسياب ٚاينسس ا٥ِ، ثسسِ  ٕ 

 ا٭ص٬م ٚايق٬ّ ٖٛ ايؼٟ عتيغ اذتب ٚارترل ٚاي٥ٛاّ.

 ٖٚابٝٛا يٓزٕ ٜضضبٕٛ املغتبصضٜٔ!

ٚقغ ف ي  أحغ ا٭فاٌٍ َٔ انتق ييسؾٜٔ ٚنسإ َقسٝخّٝا ثسِ أفسًِ ٚىساؽ       

فً ّٝا ثِ  نٝل ٚىاؽ  َاَّٝا، فس ي  عسٔ نٝ ٝس١ َٛا ٗس١ ايقسً ٝؽت ٚايٖٛسابٝؽت وت       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 ٚايكي١ َٓكٛي١ ٖٗٓا بانتَُٕٛ ٚب يؾف ٚاص ياؽ ٚيٝك ايٓكٌ حؾفّٝا. (1)



  وهابقوا فـدن يرضبون ادستبكين!

ا نٓسسا فسسً ّا ثسسِ  نسسٝعٓا فسسٓخٔ أبيسسؾ   ْٗسسِ ٜٗاكتْٛٓسسا بَسسؾا٠ٚ ٫ْٓسس  يٓسسغٕ، قسساٍ: 

 ا٫ح خسسساجبعٝسسسٛبِٗ ٚب صىسسسا٥ِٗ ٚاضتؾافسسسا ِٗ َسسسٔ اٯصسسسؾٜٔ ٚضتسسسٔ أقسسس٣ٛ وت     

ٚا٫ف غ٫ٍ َِٓٗ، فهثرلّا َا نٓٸسا ْ خُٗسِ وت انتٓساًتؾاو أَساّ كتسل َسٔ ايٓسال،        

يهِٓٗ بغأٚا ٜٗاكتْٛٓا َٜٚؾبْٛٓا بٛحن١ٝ ٚنٓا ْسغافل عسٔ أْ قسٓا ْٚسؾعٸ ىساعِٗ      

 ا أع٣ ا٭َؾ  ؾت  غصٌ اينؾط١ ٚىاؽو فَٝخ١ يًُقًُؽت!ٚؽؿت ،بيإ  هتاثٌ

 ٚ َْبَرُب ٕ اهلل  عساؾت ٜكسٍٛ:   أفكً : )ايقًِ التغ عاقيس١(، 
َ
ْاْ أ ن َتْػُفب

َ
َوأ

َْى ٕ ايٓسسسال كتٝعسسسّا إْهسسسِ  ػا ىسسسدلمت ٚحتًُسسس ِ بعسسسض ايَسسسؾب فسسس ٚ (1)لِوخذْقببب

ٚؽع ٕ )ايٓال أْياؽ اذتًِٝ عًس٢ ادتاٖسٌ( ٚنُسا    إفٝ عاط ٕٛ َعهِ ٜٚغِْٜٓٛٗ ف

ٕٻ ايٓٻسالٳ     :وت ْٗج ايي٬غ١ عٔ أَرل انت٪َٓؽت  ٘ٹ َأ ُٹس ًِ ٔٵ حٹ َٹس  ِٔ ٛٳٔ  اِيخٳًٹٝ ٍٴ عٹ ٚٻ َأ

ٌٔ ٖٹ ٙٴ عٳ٢ًَ اِيخٳا  (2)َأْٵيٳاؽٴ

ٕ ايَؾب َ٪مل فهٝ   قاٍ: يهٔ ػيو ٜـٜغِٖ  ؾأ٠ عًٝٓا ٚطُعّا بٓا! ثِ 

 ْ خٌُ ْٚقه  ٫ٚ ْغافل عٔ أْ قٓا 

ٛا ٜٴَسسؾبٕٛ يهسسِٓٗ َسسا نسساْٛا ٜٛا ٗسسٕٛ  ٕ أْيٝسسا٤ بسس   فسسؾا٥ٌٝ نسساْ  قًسس : 

ٕ ب   فؾا٥ٌٝ ناْٛا أبٌ ناْٛا ٜك ًِْٛٗ ٜٚؼحبِٖٛ ح ٢ ٚؽع  ،ايَاؽبؽت بايَؾب

 .ٕ ا٭ْيٝا٤ قابًِٖٛ بانتثٌأٜك ًٕٛ بؽت ايىًٛعؽت فيعؽت ْيّٝا، ٚمل ٜٳٔؾع وت اي اؽٜط 

 ِ أٚي٦و ا٭ْيٝا٤! ٚأٜٔ ضتٔ َٓٗ ،قاٍ يٞ: يهٓٓا ٫ ْق ىٝل اييدل ٚاي خٌُ

ٔٻ غاْسغٟ ْٚٗسؾٚ ٚايٓسال ايعساعٜؽت َسٔ اينسعب اشلٓسغٟ         فكً  ي٘: ٫ ٜهْٛٳ

أع٢ً َٓهِ نعيّا ٚأق٣ٛ ع٢ً لتٌ ؽفاي ِٗ بايقًِ ٚاي٬عٓ  َٓسو عًس٢ لتسٌ    

فكغ قاٍ ْٗؾٚ:  ٕ اينؾط١ ايدلٜىا١ْٝ ناْ   َؾبٓا باشلؾاٚاو ٚنإ َٔ  ،ؽفاي و

ٕ إٕ ْقسسخكِٗ فسسأٚؽْا ٕ  ثسسٛؽ قٛ ٓسسا ايغَسسي١ٝ َْٚسسؾبِٗ بسسٌ نسسإ ؿتكسسغ   أايىيٝعسسٞ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .237فٛؽ٠ اييكؾ٠:  (1)

 .206، اذته١ُ: باب انتض اؽ َٔ حهِ أَرل انت٪َٓؽت  :ْٗج ايي٬غ١ (2)



     افؼقؿة ادعرؾقة فؾشك

ٕ غاْسغٟ  أانتٌتاٖؾاو ناْ  كتاٖرل١ٜ عاؽ١َ ٚناْ  أعسغاعْا   سٛقِٗ بهسثرل،  ٫    

ٕ ْنسسيو أٜاعٜٓسسا صًسس  أًتٗؾْسسا بكسس٠ٛ نسسٞ ٫  ٓ ًسس  أٜسسغٜٓا عٕٚ  أنسسإ قسسغ أٚىسساْا 

  ؽاع ٓا فَٓؾبِٗ نُا َٜؾبْٛٓا!  

ٕ أٖٚهؼا اْ يؾ اشلٓٛع ع٢ً ا٫ف عُاؽ ايدلٜىاْٞ بايقًِ انتىًل ايؼٟ ْكسٌ  

 نٝ  أنٕٛ ٌَتًَّٛا فاْ يؾ! غاْغٟ قاٍ عٓ٘:  عًُ  َٔ اذتقؽت 

 ايعاِيِ ألطفاي٘: ميهٔ إٔ اضضبهِ!

ْس٘ نسإ ٜ ُٝسـ بٗسغ٤ٚ     أنُا ْكٌ عٔ أحغ ايعًُا٤ ا٭بؾاؽ ٚقغ  ٛوت قيٌ فٓؽت 

ْ٘ ح ٢ ٖٚسٛ وت اييٝس  مل   أْ٘ نإ ٜ خ٢ً ب ص٬م فتٛػ ١ٝ َثاي١ٝ ٚأَٓكىل ايٌٓترل ٚ

ّ ٍسخٝج ا٭ط ساٍ ٚ ٜسؼا٥ِٗ، ح س٢ ٍساق  ؿٚ  س٘ ػؽعسّا        ٜهٔ ٜ كسغ ٖسغ٤ٚٙ أَسا   

ْٗسا ناْس     بٗغ٥ٚ٘ ٚاعذلٍ  ع٢ً عسغّ  يسغٜ٘ يسؾع  ا٭ط ساٍ بسيعض اينسغ٠  ػ       

  خُسسٌ عسسب٤  فسسها ِٗ  ػا  سساٚؿٚا اذتسسغ وت  ثسساؽ٠ ايَسسخٝج أٚ وت  عٓسسٝ ِٗ  ػا      

حقسسّٓا وت انتسسؾ٠ ايكاعَسس١  :اْنسسغًٛا باٱٜسسؼا٤، فعا ي سس٘ عًسس٢ ٖغ٥ٚسس٘ ٚفسسهٛ ٘! فكسساٍ

عٌ مس٦ّٝا َسا، ٚنتسا اْنسغٌ ا٭ط ساٍ باٱٜسؼا٤ اي  س   يسِٝٗ بهسٌ ٖسغ٤ٚ ٚح س٢            ف ف

ٕ ٜكى ب ٚ ٗ٘ ٚقساٍ شلسِ بًٗخ س٘ اشلاع٥س١: )ٜسا أط ساٍ..  ػا افس ُؾٜ ِ وت        أبغٕٚ 

ٕ أٍسسؾبهِ(! إٔ أٍسسؾبهِ( ٚمل ٜكسسٌ )فق ٍسسؾبهِ( بسسٌ )قتهسسٔ أاٱٜسسؼا٤ فسسُٝهٔ 

ٛٙ اي ٛؽٜس١ ٚقيسغ َسٔ    ْ٘ يكغف٘ ٚ كٛاٙ يعً٘ نسإ قسغ قًٓسب وت ػٖٓس٘ ٚ س     أ ٚاح ٌُ

ٕ اشلغ٤ٚ ػا سٞ يس٘   أ)قتهٔ( اٱَهإ ايعكًٞ ٫ ايٛقٛعٞ َث٬ّ! ٖٚٓا عًُ  ؿٚ  ٘ 

ٞٸ مٞأٚ  ٤ مل ٜهٔ َع٬ًٓ...(! ٕ )ػا 

ٚقسسغ  سسؾى ٖغ٥ٚسس٘ أنسسدل ا٭ثسسؾ عًسس٢ أفسسؾ ٘ ٚأىسسغقا٥٘ ٚأحيا٥سس٘ َٚقسس ُعٞ     

  ٚ  ٗس٘  ستاٍؾا ٘ حبٝ  ٫  ـاٍ ستاٍؾا ٘ ؿتا حتٌُ َٔ بيُاو ايٝكؽت َٚسٔ  كساطٝل 

 ايٓٛؽاْٞ اشلاع٨، َيغؽ ٖغ٤ٚ ٚطُ ١ْٓٝ نتٔ ٜق ُل  يٝ٘!
 

 



  ـقف يوصؾـا ظؾم آكثروبوفوجقا فؾقؼغ؟

 

 نٝف ٜٛصًٓا عًِ االْجضٚبٛيٛدٝا يًٝكني؟

ٚٻيسسؽت، َٚسسٔ َيسساعؽ  إٚعسسٛعّا عًسس٢ بسسغ٤ فسس ٕ ايسسٝكؽت ٜيسس   عًسس٢ فٴسسٓٻ١ ا٭

ٕ عًسسِ إفسس ،ايٛىسٍٛ  ؾت فسس١ٓ ا٭ٚيسؽت فسسؾٚ  عغٜسسغ٠ َسٔ عًسسِ ا٫ْثؾٚبٛيٛ ٝسا    

ا  ؾت فًقس١ً َسٔ اذتكسا٥ل عسٔ حٝسا٠ اينسعٛب       ا٫ْثؾبٛيٛ ٝا ايًغ١ٜٛ قغ ٜٛىسًٓ 

نًُسساو  س    َسسث٬ّ س    ْسس٘ ختسسذل أٚ ىٛؽٖسسا اي هسسؾٟ ٚانتعسسؾوت ٚا٫ق يسساعٟ ػيسسو   

اق ياع١ٜ  غٜغ٠   ٓافب َل حا او ايعيسؾ ا٫ق يساعٟ انتقس خغ٠ أٚ انتٓساٖج     

عًسِ اٯثساؽ قسغ    ٕ أنُسا   ا٫ق ياع١ٜ انت ىٛؽ٠ أٚ ا٭عٚاو ا٫ق ياع١ٜ انت خسغع٠. 

 ٝكؽت بقًق١ً َٔ اذتكا٥ل. ٜٛىًٓا  ؾت اي

وت عًسسسِ  ٕ َسسسٔ انت٪فسسس    ٕ ْ ٛقسسس  ٖٗٓسسسا يٓكسسسٍٛ:   أَٚسسسٔ ايَسسسؾٚؽٟ  

ٖٚسسٛ ايسسؼٟ ٜسسؾاٙ ايهسسثرل َسسٔ ايعًُسسا٤     ) ا٫ْثؾٚبٛيٛ ٝسسا اذتٜٝٛسس١ ٚوت عًسسِ اٯثسساؽ   

ا٭َسسسؾٜهٝؽت َسسسٔ فسسسؾٚ  ا٫ْثؾٚبٛيٛ ٝسسسا ص٬فسسسّا يًُغؽفسسس١ ا٭ٚؽٚبٝسسس١ ايسسسيت  سسسؾاٙ  

ٕ َنسسهً ٓا ا٭فافسس١ٝ، وت ٍسسُٔ إفسس (طاص ياىسسّا َٓ يسس٬ّ أٚ ًَخكسسّا بعًسسِ اي سساؽٜ

 نُسسا فسسيكٓا  ؾت ٕ ايغسسؾب فسسيكٓا  ؾت ٖسسؼا اذتكسسٌ    أ هُسسٔ وت َنسسانًٓا ا٭صسسؾ٣،  

بٌ ٫  هاع اغ يٓا َ ضييسّا َ ُٝسـّا ٜنساؽ  يٝس٘ باييٓسإ وت       ،ا٫ْثؾٚبٛيٛ ٝا اذت١ٜٛٝ

 . ٫ ايكًٌٝ أٚ ايٓاعؽشت ً  فؾٚ  ا٫ْثؾٚبٛيٛ ٝا 

ٚنٓ ٝخ١ طيٝع١ٝ يؼيو، فٝٸك ايعغٜسغ َسٔ   ْ٘ أَّٜا، إٚحٝ  فيكٓا ايغؾب ف

عًُا٥٘ بعض فؾٚ  ٖؼا ايعًِ أٚ َقا٥ً٘ ٚىيٛٙ وت َآ٫و ٍسغ عٜٓٝس١، ٚا٭غسؾب    

ٕ ْؾ سسل  ؾت فسسا٥ؾ عًُسسا٥ِٗ ايسسؼٜٔ أْٓسسا يسسٛ أؽعْسسا اي يسسغٟ يٲ ابسس١ ٫ح خٓسسا  ؾت أ

 يسسغٚا عسسدل ختييسسِٗ وت ا٫ْثؾٚبٛيٛ ٝسسا اييٝٛيٛ ٝسس١ أٚ عًسسِ اٯثسساؽ  ؾت ؽعٸ ٖسسؼٙ  

ْٓا اح خٓا  يِٝٗ ح ٢ وت  ثيٝ  بعض أىٍٛ ايعكا٥سغ  أٜع   ٖٚؼاأٚ  ًو!  ايٌٓتؾ١ٜ

 !ٚانتعاؽف ٚ قٓا  ميابٓا بٗا
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 نٝف ْكاصع ْعض١ٜ راصٕٚ؟

ٕ أىٌ اٱْقسإ قسؾع، افس ٓغ فٝس٘      فُث٬ّ: ٌْتؾ١ٜ عاؽٜٚٔ وت  ىٛؽ ا٭ْٛا  ٚ

زلساٙ   هتسا ْ٘ شتؾ او َعاع٫و عًّٛ ا٫ْثؾٚبٛيٛ ٝسا ٚقسغٸّ فًقس١ً    أ ؾت َا ٜغع٢ 

ٕ نثرلّا َٔ انتقًُؽت   ثؾ ب٘ أَّٜا بٌ ح س٢  أبايدلاٖؽت ايع١ًُٝ ع٢ً ػيو، ٚايغؾٜب 

ٚ   أبعض ؽ اٍ ايغٜٔ! ٚا٭غؾب  ْٗسا  إٔ ايؼٟ  يغ٣ با٭فسال يسغحض اععا٤ا س٘ 

زتؾع فؾ١ٍٝ ٫  ؾق٢ ح ٢  ؾت َق ٣ٛ ايٌٓتؾٜس١ ايعًُٝس١ ٖسٛ عًُسا٤ ا٫ْثؾٚبٛيٛ ٝسا      

ؾبٕٝٛ حٝ  نن ٛا َهسأَ ايـٜس  وت ٌْتؾٜ س٘    اذت١ٜٛٝ ٚعًُا٤ اذت ؾٜاو ٚاٯثاؽ ايغ

ْٚكايت ايَع  ٚامٸؾٚا ع٢ً انتكسغَاو انتغًٛطس١ وت ٍسُٔ فًقس١ً انتكسغَاو ايسيت       

أؽاع َكاؽعسس١  نسسثرل هتسسْٔٗسسا  ٛىسسٌ  ؾت ٖسسؼٙ ايٓ ٝخسس١! ثسسِ بعسسغ ػيسسو افسس ٓغ أاععسس٢ 

  ؾت ْ ا٥ج حتكٝكاو أٚي٦و ايعًُا٤!  س َٔ انتقًُؽت س ايٌٓتؾ١ٜ ايغاؽ١ٜٝٓٚ

ٕ ايسسؾع ايعسساّ أع ايه٬َسسٞ ٚاي ًقسس ٞ نسسافٺ يسسغحض ايٌٓتؾٜسس١ َٚسسل  ٕ ايسسؾأَٚسسل 

ٔ    أايٓكَٞ، نايٓكض بايٓخٌ ايسؼٟ ثيس  عًُٝسّا     ٫ ٜسـاٍ عًس٢    (1)ْس٘ َٓسؼ زتاٖٝسٌ ايسـَ

ٕ ايسسؾع ايعًُسسٞ انتسسدلٖٔ ٖسسٛ أْ سسك حاي سس٘ ٚٚاقعسس٘ عٕٚ  ىسسٛؽ ٚ غسسٝرل، نسسافٺ أَٜسسّا  ٫ 

ِٳ ْقسس خغٟ ايسسٝكؽت انتعسس  ؾوت أٚ بعسسض فؾٚعسس٘ َسسٔ ايسسؼٟ ٜكٓسسل ايهسسثرل َسسٔ اينسسياب، فًٹسس

   اٯصؾٜٔ!

ٚبؼيو ٜٓ ٗٞ اذتغٜ  وت ٖؼا ادتـ٤ عٔ بعض أٖسِ َياحس  اينسو ٚايسٝكؽت     

َسسا اييخسس  عسسٔ )َٛعٌتسس١ ايعسسدل٠( ٚايهسسثرل َسسٔ انتياحسس  ا٭صسسؾ٣ عسسٔ اينسسو       أٚ

 ٚايٝكؽت، فقٓٛنً٘ يًخـ٤ ايثاْٞ بإػٕ اهلل  عاؾت.

غ ٚايس٘ ايىٝسيؽت   ٕ اذتُغ هلل ؽب ايعانتؽت ٚىس٢ً اهلل عًس٢ ستُس   أٚكصؾ ععٛاْا 

 .ايىاٖؾٜٔ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 َٓؼ ٬َٜؽت ايقٓؽت. (1)



  ـقف كؼارع كظرية دارون؟

 

 

 

 

 

 

 

 بسن اهلل الرحمن الرحين

ٓ كَ ّ 
َ ِٓ ّس ا كأِّ ََ ال َّ كُس َلُككاّل ّ ُمَد َّ

َصكلِّ لََعَ َهكمِّ ََ كّكَ   ْٓ
َ
ّيِّ َ ََ ََ  ََ ّتك اللهمَّ َصلِّ لََعَ ُحجَّ

 َٓ ْٓ ككّل اللِّككَااّ  ّ  ا ّْ َاِّ ََ ّس آلَرٓ ككَاّل  ككأِّ ّيأككّل ال َّ
َ
أ َ َصككلِّ لََعَ لََعّ ككّك ََ ككٓ  َ َ ّْ ّلَأِّّ ككّل  َٓ

َ
َكككِّّأو َ ََ َشككّك 

َركٓس َفَركَك  ََ َ  ّيكّل  َْ ٓ  آ َْ ّذي  رّي لََعَ َكِّّ ّك آلَبَشّك الَّ ّْ
َ ِٓ ا ََ َركٓس  (1)آلَكٓاَثّك  ََ ٓ  ّيكّل  ّْ كٓم ُُ كٓ  َمٓ  َْ ََ(2) 

ّ  الٓ  ّْ ّىّهَ كِّ آاََأكِّ  َلجٓ
لََعَ ََ ّخأكّل 

َ
لََعَ َ ََ َ َركَك َصكىَّا اع َلَىٓأكّل  ََ كِّ َخَطَك  َْ ََ  َِ ك كِّ َلَىَتكَٓش َسٓ َْ ُغكَكّل 

كّ   َْ لََعَ  ََ ُس آآُصَطََف  ٓهَكاّ  ِّبَّٓش ُمَد َّ ِّّلَ َت الزَّ ََ ى  يَقّت آلُكٓ َ سِّ ّتّل الصِّ لََعَ َهسَّ ََ َضَِّ  َأَ ِك 
َ
َ

ٓكَ َ 
َ
َ ََ َم  ََ ٓد

َ
َ ََ ََتَّ 

َ
َ ََ ٓكَ َل 

َ
َ ََ َضَل  َٓ

َ
َلَىٓأّل َ ََ َلّة  ٓ  آَيِّّ ّل آلَ َ ّْ ٓأََش  آصَطَرٓأََش  ِّ َصىَّ َْ َك  ََ َٓ

َ
َ ََ

. ََ ٓ  َخٓىّر ّْ  ََ ّت ّخرَيَ ََ  ََ ٓصّرَأِّّ 
َ
َ  ٓ ّْ َاُس 

َ
 لََعَ َ

ّأكٓم 
َ
َ ََ كّسَهِّ اللهكمَّ  َْ

َ
ِّ كَِّد 

ََ ََ ََل  ََ َت ّاَكَسّدَهِّ  َُ ِّ ََل ّ َ ََ َت ّلَتَسّدَهِّ  َُ َصلِّ َلَىٓأّل َصََلًة ََل َغِّ ََ(3) 
ّد 
َ
َ ََ ٓدّآض ّيّل آلَبِّّلَل 

َ
َ ََ ٓلَساَ َ .ّيّل آلدَقَّ 

َ
ٓذّلٓل ّيّل َ

َ
َ ََ ّلَأَِّ َ   َٓ

َ
 ٓل ّيّل َ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .(مٳَهؾٳ) (1)

ٔٵ َأبٳا َفَكغٵ) (2) َٳ  .(ٚٳ 

 .(ـٻَأعٹ) (3)
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 ٓ ّ ِّ كَز
جٓ َُ ّْ ُخكُذ 

ٓ
ذ َُ آهَتٓىَنكِّ ّنَّكٓ   ََ َركّت َككَىّرّل  ََ َكا ُْ َي ّإََل  ٓصَىًت ُتَمدِّ َُ ََبَٓنُل  ََ ّصّل اللهمَّ ََبَٓنَنِّ  ََ 

ككُ   ُُيَكَّ ككّت ُاُراّأككّل ّإَلٓأككّل  (1)ََ َُ ّد
ٓ
ككِّ لََعَ َتذ ّلنَّ

َ
َ ََ ّهككٓم  ّْ َلككٓ  ّ  ّفىِّ اَّلٓهّتَنككِّ

ََ اَّلٓهّتَهككِّّد ّ  َلَِّلّتككّل  ََ
ٓتّصَأّتّل. َْ 

ككٓ   ّْ ككِّ َ َنككُِّل ّيككّل َكككَتًت  َْ   ُ َخككرٓيَ ََ ُدَلككَِّ ُ   ََ َتككُل  َ ُٓ َل ََ َتككُل  ََ
ٓ
ََ َهككٓا َلَنككِّ َلَ كُنٓ  َلَىٓأَنككِّ ّيّكَضككُِّ   ْٓ ا ََ

 ََ ٓرُباَلكًت  َْ ََ آهَتٓل َصكََلَتَنِّ ّيكّل  ٓازًا ّلٓنَسَ   ََ  ََ  ََ ّت َ ُٓ ِّيًِّ  َل ٓ كَاجَ ُْ ََ ُدَلَِّ َنكِّ ّيكّل  ٓغُركاَلًة  َْ كِّ ّيكّل  ُذُُنََبَ
ٓأّبكٓل ّإَلٓأَنكِّ ّ َ 

َ
َ ََ ًت  ٓرّضكأَّ َْ َنكِّ ّيكّل  جَ َّ َاَاا ََ كًت  ٓكّرأَّ َْ َنكِّ ّيكّل  َْ ا ُُهُ ََ ٓبُ اَلًت  َْ ٓلَزاَأَنِّ ّيّل 

َ
آهَتٓل َ ََ ََ ٓهّهك

آ ُظٓك ّإَلٓأَن  ََ  ََ ِّ ّإَلٓأ ََبَ آأَبٓل َتَقكُّ ََ َّ آلَكّكمّي 
ُ
كَت ّلٓنكَسَ  َّ َْ ِّ آلَكَكا ِّ َ ّظَكًة َلّاأَ ًت نَٓسَتٓكّ ُل ِّبَ
كًِّ  ُْ ّيَأكّمّ َل

ََ ّككّل 
ٓ
ََ آّلكّل ّيَكذ ّ َصكىَّا اع َلَىٓأكّل 

َّ َهكمِّ كٓ  َاكٓا ّْ آككّرَنِّ 
ََ كاّدَ   جُ ّْ  ِّ

َهِّ َلنَّ َٓ ّك ََل ََتٓ
ٓلَاَم الكَّ 

َ
َ ِّ َُ  َيٓتَمُ 

َ
ًِّ َهّنيئًِّ َكِّّ غًِّ ََل َفَ ذ ُْ َّ ّ َل ُّ  . ا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ُٵُه ٴ) (1)  . (ٚٳٜٳ
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 سْنسؾ انتؾ َس٢     بسٛ انتٓيسٛؽ ألتسغ بسٔ عًسٞ ايىدلفسٞ،      ٭ ا٫ح خساج، سس   6

 ٖس.1403َنٗغ، 

 ٖس.1404قِ،  سانته ي١ اٱف١َٝ٬  ًنٝط اييغٚم،ي ا٭َايٞ،س  7

 .ٖس1404برلٚو،  سَ٪فق١ ايٛفا٤ ايع١َ٬ اجملًقٞ،  ،حباؽ ا٭ْٛاؽس  8

ابٔ معي١ اذتؾاْسٞ، َ٪فقس١ ايٓنسؾ     ،حت  ايعكٍٛ عٔ كٍ ايؾفٍٛ س   9



     افؼقؿة ادعرؾقة فؾشك

 اٱف٬َٞ اي ابع١ دتُاع١ انتغؽفؽت بكِ انتنؾف١.

 قِ. سًنٝط اييغٚم، َ٪فق١ ايٓنؾ اٱف٬َٞ ي اي ٛحٝغ،س  10

 .قِ سًنٝط اييغٚم، َ٪فق١ ايٓنؾ اٱف٬َٞ ي ارتياٍ،س  11

بٔ أبٞ اذتغٜغ، ايٓامؾ: َه ي١ كٜس١ اهلل ايعٌتُس٢   ٫ مؾش ْٗج ايي٬غ١،س   12

 .انتؾعنٞ ايٓخ ٞ

 بٔ أبٞ كتٗٛؽ ا٭حقا٥ٞ، عاؽ فسٝغ اينسٗغا٤   ٫ عٛايٞ ايٰي٧،س   13

 ٖس.1405قِ،  س

غ ستُسسغ اي ُُٝسسٞ، َه سسب   عيسسغ ايٛاحسس ي غسسؾؽ اذتهسسِ ٚعؽؽ ايهًسسِ،  س     14

 قِ. ساٱع٬ّ اٱف٬َٞ 

 اينٝط اييغٚم، َ٪فق١ ايٓنؾ اٱف٬َٞ. نُاٍ ايغٜٔ ٚـتاّ ايٓع١ُ،س 15

                ، ايٓامسسسؾ: َ٪فقسسس١  ًُخسسسغٸ  ايٓسسسٛؽٟي ،َقسسس غؽى ايٛفسسسا٥ٌس      16

 قِ. سٱحٝا٤ ايذلا   كٍ اييٝ  

قسِ،   سٱفس٬َٞ   ًنسٝط اييسغٚم، َ٪فقس١ ايٓنسؾ ا    ي َعاْٞ ا٭صيساؽ، س   17

 ٖس.1403

 سًنسٝط اييسغٚم، َ٪فقس١ ايٓنسؾ اٱفس٬َٞ       ي َٔ ٫ عتَسؾٙ اي كٝس٘،  س   18

   ٖس.1413قِ، 

ٞ     ٚفسسا٥ٌ اينسسٝع١، س     19                  ، َ٪فقسس١   ستُسسغ بسسٔ اذتقسسٔ اذتسسؾ ايعسساًَ

 ٖس.1409قِ،  س كٍ اييٝ  
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file:///E:/كتب/في%20العمل/القيمة%20المعرفية%20للشك/القيمة%20المعرفية%20للشك.doc%23_Toc529393385
file:///E:/كتب/في%20العمل/القيمة%20المعرفية%20للشك/القيمة%20المعرفية%20للشك.doc%23_Toc529393386
file:///E:/كتب/في%20العمل/القيمة%20المعرفية%20للشك/القيمة%20المعرفية%20للشك.doc%23_Toc529393387
file:///E:/كتب/في%20العمل/القيمة%20المعرفية%20للشك/القيمة%20المعرفية%20للشك.doc%23_Toc529393387


     افؼقؿة ادعرؾقة فؾشك

. أ٫ّٚ:  ييؾ٠ اي ى١ٓ: اي ى١ٓ انتيياؾ٠ . . . . . . . . . . . . 219 

. نُا ٫  ٴٓاٍ ايغْٝا  ٫ باي ى١ٓ ٚاي ِٗ، ٫  ٓاٍ اٯصؾ٠ نؼيو . . . . . 219 

. ايٛا ب ايقعٞ يً خً ٢ باي ى١ٓ ٚاي ِٗ . . . . . . . . . . . 220 

. مٛاٖغ ع٢ً َ  اح١ٝ  ييؾ٠ اي ى١ٓ وت حيٍٛ ايٝكؽت . . . . . . . 221 

. انتثاٍ ا٭ٍٚ: اي  هؾ وت ػاو اهلل . . . . . . . . . . . . 221 

. انتثاٍ ايثاْٞ: ماصً اذتؾ١ٜ ٚايغقتكؾاط١ٝ وت م ٢ ايي٬ع . . . . . . 224 

. ؾاؽأ س ْكغ اييخ  يًخانِ ا٭ع٢ً باف ُ . . . . . . . . . 225 

. ب س  غٝرل انتق٪ٚيؽت ٚاذتانِ ا٭ع٢ً، باف ُؾاؽ . . . . . . . . 225 

. انتثاٍ ايثاي : َقاؽاو ا٭حغا  َٚآ٫ ٗا . . . . . . . . . 226 

. قي١ ايثا٥ؾ بانتغ١ٜٓ ايؼٟ فا   ادتُٝل بايييؾ٠! . . . . . . . . . 227 

ٖٴـَٓا .  ػا  ًٗٓا عٖايٝـ ايقٝاف١ ٚص اٜا انت٪اَؾاو،  . . . . . . . . 229 

. ثاّْٝا:   ٍٚ اذتٹِه١َُ، َٚعاْٝٗا . . . . . . . . . . . . . 230 

. س ايعًِ ايؾاع  عٔ ايكيٝذ1 . . . . . . . . . . . . . . 230 

. س ٍٚل اين٤ٞ ٍَٛع2٘ . . . . . . . . . . . . . . 230 

. س ايكؾكٕ ٚايق١ٓ ٚاٱَاّ ٚطاع ٘ 4س 3 . . . . . . . . . . . 230 

ُٳ١ٹانتؾاع بس ٍٔ اِيخٹِه ٚټ .  ٳَ  . . . . . . . . . . . . . . . 231 

. نتق كيٌاذته١ُ ٚعًِ ا . . . . . . . . . . . . . . . 231 
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 َىيٛ . ، اذتق١ٝٓٝ اي١َٗٓ ٚستٛؽ١ٜ ٚقغف١ٝ مؾع١ٝ .8
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     افؼقؿة ادعرؾقة فؾشك
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 شتىٛيت. ا٭مؾف، ايٓخ 

 َىيٛ . ٚاي ك٣ٛ، ايدل ع٢ً اي عإٚ فك٘ .27

 ايـٜٓيٝسسس١، ايعًُٝسسس١ اذتسسسٛؿ٠ وت اؽجارتسسس عؽٚل  كؾٜسسسؾ ارتُسسسك، فكسسس٘ .28

 شتىٛيت.

 شتىٛيت. اييٝل، َياح  انتهافب فك٘ .29

 َىيٛ . اي قاع، َٚقيياو اي٬ٍَ ن ب ح ٍت س احملؾ١َ انتهافب فك٘ .30



  ـتب أخرى فؾؿمفف

 َىيٛ . ايؾم٠ٛ، َياح  س احملؾ١َ انتهافب فك٘ .31

 َىيٛ . َٚق ثٓٝا ٘، ايهؼب حؾ١َ  س احملؾ١َ انتهافب فك٘ .32

 َىيٛ . ،ٚحهُّا ٍَٛٛعّا اي ٛؽ١ٜ وت ؽفاي١ س احملؾ١َ انتهافب فك٘ .33

 َىيٛ . اٱى٬ش، وت ايهؼب وت ؽفاي١ س احملؾ١َ انتهافب فك٘ .34

 ٚحسسغٚعٖا، ٚايًعسسب ٚايًغسسٛ ايًسسٗٛ احهسساّ سسس احملؾَسس١ انتهافسسب فكسس٘ .35

 َىيٛ .

 انتغنٛمسس١، ٚايسسغؽاِٖ ايسسٓخه وت ؽفسساي إ سسس احملؾَسس١ فسسبانتها فكسس٘ .36
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 َىيٛ . فتٛػ ّا(،
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