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 ةذٔهالةهبً ال اهللبحه 

 طاٍةًٓ.الُ ال ىىٙ ضبن  ّاهللـب ّشىٙ اىبعالن  هلل ب  اسب

 مْظوْىاّ   باج٘الّ برثالب ٓتياّل كتا  كةٓه،ال قابٟال أَٓا ٓ ٓك بـب

  ُ ٘  ٓوةببٌب  ذْٔٓوّا كْىو ٕ ا٨ فكوة ال بة٠ٓو ٘ اجملمو٘  يُبْاىب أٍو ا   ذوْل  جو٣م  تنعٔو

 .جتناىٔ٘ا٢َْباٜف الّ ْاجباتالّ قْ اسب ّمح١ّلٔابَا، لعناٌ ّمكْىابَا
 ْ ً  فَو ٘ ال ذات عتو،ٗ، اىب ْظوْىات اىب مو ربىوض   يتالو جوتابٔحٔ٘،  ا٢ بئو

ٛ ال لتأشؤ   ٌ اىبو  تنوم اجمل ىب١جحوات  جواد ا٤ بيوا ّمَامَوا   َّباٜفَوا   ىٕ، ّببٔوا

٘ الاجتقصواٛ   رخةٚ، برة ا٤ تنعٔ٘اجمل كْىاتاىب بادباِ بٔئ٘، ّمح١ّلٔابَاال  ة٠ٓو

٘  افب بَ   يتالج٣مٔ٘، ا٨ ٛ  بينٔو ٌ  اجمل ّبيوا  اجوتقةابِ ّاتهٍوابِ،   تنوم، ّظونا

 . ّل٘الب تْاتى٘اىب ّى٣قتُ
ُ  ب٠اِ ١لوف اىب ٓبحوٌب  فكوة  ال افب ْظوْ ، اجوتياهاّ  اىب ٍواا  ًب ّبصوْباب

ُ  قو د ًب اىب يضال مً ج٣مٕ، ّاجتعاٛٗا٨ ٗ  بْرخٔو آٓو٘   ْظوْ ، ّفو   اىب لْذو 

 َِعَ ٍ ادُ ِمِمـَُوَو وَ ادُ و َْ ِعُضَُفِم َلِولَِقَ ُع  َْ قوْقٕ  اسب جواد ا٤ كبثٯو   كْىَوا  ِمِمـََ ُب 



 

 ٘ ُ  ّفو    ىٕ،اىبو  تنوم اجمل ىبْظوْى ُ  ال ميَحو عتو،ٗ،  اىب لىةّآوات  تفحويٖ ّبتبعو

 .ْظْ اىب قباهٗ ةببط٘اىب
ُ  اىب بَوا  ٓويَ   يتال ّلىنح١ّلٔ٘ ٗ  ١لوف، ّاممباىو ٌ  بعوةّب محو١ّلٔات   ببٔوا

٘ ال تا٢اجملو  تنعٔو٘ ًب اجمل كْىوات اىب ٘ الّ كنٔو ٚ  دبأٍو٘، ذٔوث  ا٨ّ يْىٔو امٌ  ٓوة

٘ ازب ٗ اىب شؤرتَا  ًب ناىو ً  نعٔو٘ بعو،  ازبّ فوةه ٗ  ىو ٛ ال ّذو  تنوم  اجملىب١جحوات   بيوا

ٗ اىبو  ً  اممباىٔواّ  بينٔتَوا   ىٕ، ّظوةّب ٙ  ا٨ تنوم اجمل ظون امىحواىّٔا ًب   جو٣مٕ، ّذتو

 .هلا رةىٔ٘الّ قاىْىٔ٘ال اطةا٤ ّجم ّف ا٤ تنعٕاجمل اطابا٨
ِ  ىروة  مساذتوُ ًب  ىَو   فقو   ً  ة٠ٚالو ّ فوأٍه اىب ٍوا ضباظوةات   ظون

ٛ  ال متحىحوى٘، ٤ٍّنٔتَوا   تنعٔو٘ ّىب١جحوات   اجمل لىؤَٝات  أو لىفوةه  ةاٜو ٗ، جوْا

ٚ   ّل٘، فقو  ال ٗ  كتوا  بعو    ًب بعونٔيَا  جوة ّبةبٔبَوا   ّميَحٔتَوا  ذبةٓةٍوا  امىواه

 .ٔكىٔ٘اهلّ ركىٔ٘ال كتا ال متطىبات يطقٕ، ظنًاىب
ُ  فإىَوا  كتوا ، ال ٍاا ليرة ثقافٔ٘ال تقٙال م١جح٘ بباهب ّامذ روكة  الب بتْجو

ً  ْافة لكو  الو  ً   ًب جواٍه  مو ميَحٔتوُ،   ىصْشوُ، ّبتبٯوم   ذبةٓوةات  امىو اهِ، مو

 .طباى٘الرخةاد ّا٨ّ تصنٔهال الْظْىٔ٘، ّأىناىبّ ركىٔ٘ال ٣ذُباتاىبّامب اٛ 
ٌ  اهلل الىحو  ْاىو   ال روةّ  اىب ٍواا  ًب عوامىـب ال نبٔوم  ْٓفو    ىوث ّجو  أ

 يٗاشبوو ىحوواىٔ٘ا٨حووىنـب ّاىبّ ل٩جوو٣و عطوواٛ، رخ موو٘الّ ىتووادا٢ً لىنثٓوو  موو

 ب  هلل نو  اسب أٌ هىْاىوا  حو اه، ّآرخوة  الّ تْفٔو  ال افبّبعو  نبعاٛ، ّميُ ببواب  

 .ـباىبعال
 ثقافٔ٘ال تقٙال م١جح٘

 وٍ 1434 ّلا٤ ببٔم
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 وؿعضؾته: بحثاؾ أفؿقة

 

ٕ اجملّ فىحفٕال فكةال ّأىرطتُ ّف   ىٕاىب تنماجمل ٓعةٯ  ق  رةبوٕ:  ال تنعو

 ُ ٘ اجمل كْىوات اىب بأىو ّ الّ جوةٗ ا٤ بوـب  موا  بقوم  يتالو  تنعٔو ىيوُ:   ٓعبٯوة  قو    ّلو٘، أ

ّ ا٤ بوـب  عواو ال الاجملو  كبو٥  يتالو  ةٗاسب تطْىٔ٘ال تيُبٔناتال قبحنْى٘  ّلو٘  الجوةٗ 

ّ  احلمصو  لترقٔو   ْ  أفةاهٍوا، أ غوي  تطْىٔو٘  الجتناىٔو٘  ا٢ تيُبٔنوات ال صبنو   ٍو

 .كْمٔ٘اسب ّغي بئ٘ا٨
٘ ال لىة٠ٓ٘ امٌ غي ٘ اجمل فكةٓو ٘ ا٨ تنعٔو ٗ  جو٣مٔ ٚ  ىُبوة ٍواِ   موم  بتقوااطم  أرخوة

ً  بععواّ  بقبو   قو   تعةٓفوات، لكيَوا  ال ً  معوامٔيَا، فعو٣ّ   مو ِ  امٌ ىو ة٠ٓو٘  ال ٍوا

ً   ىٕ، ّاىط٣قواّ اىبو  تنوم اجمل ىبيُبْم٘ يق ٓ٘ال بعةٓفابَوا بروك     جو ٯ  قبوْل  ىو و  مو

٘ اسب ٓبـب م بكابَا، يبا ىً ذابَا، فع٣ّ  ىٕاىبتحنٔ٘ بوالىىٙ  برثٔو٘ فَٔوا   ال اجو

 .ذبىٔىٔ٘ ىق ٓ٘ مقابب٘ ّف 
َّباٜفَوا   ّمكْىابَوا، يوه   تنعٔ٘اجمل يُبْم٘اىب أٍ ا  بعكخ ة٠ٚال ٍاِ امٌ



 

ِ  ج٣مٔ٘ا٨ ة٠ٓ٘ال ًب بتأاطة ّمَامَا، فَٕ حوىٔه، ّبوأمـب   ال تنوم اجمل برؤٔ   بادبوا

٘ ال  ماتاشبو  ٕ ا٢ ْاتٌاىبو  لوُ، ّبوْفي   عوةّبٓ هٌّ  لىركْمو٘، لٔروْل   جوتابٔح

ٕ اسب جوتب اه ا٢ ٗ  يواد ال سبقوْ   كوْم قبوا   جاجؤ٘، ّذلوك  ا٤ ذةٓوابَه  ّمصواهب

٘ الّ حامٔ٘ال ب٠ٓتُ ًب ج٣مٕا٨ يَخاىب مم ٓتْاف  تعنقو٘ لىنحتنوم، امٌ   اىبّ روامى

 ٌ ٕ ا٤  ٚاىبو  ًب كوا ٘   اماطواب  عنوْهٖ، ًب ال  ٚاىبو  أّ فقو  مكْىوات  ٓحوتْى  كافو

 مً جتناىٔ٘، ّكااا٢َْباٜف الّ ْاجباتالّ قْ اسب ذٔث ْاىُ، مًالتنم ّاجمل
ً  ْاجبات، قبوا الّ َاواىب ذٔث بيفٔا ّىْىَوا،   كنٯَوا  ًب فاٜو ٗ ميَوا  ال بْجوم  ٓو١م

 .عنٯق٘اىب باج٘ ال ذبتاد حبثٔ٘ ماهٗ ادباٍابَا، ٍّٕ فع٣ّ ىً

ٕ ا٨ فكوة ال ٓيُبوة  ً  اجمل افب جو٣م ُ  ذٔوث  تنوم مو ُ  بفةىابو ّّذو ٗ   ّمكْىابو

٘  فوةه يوه  ال برون   امىَا فبافُٔ،  بياٛال يت الو  ناىوات ازب صبنوْ   فوةاه يوه  ا٤ نباىو

نبٔوم   موم  بتبواهل  يتال ّل٘، الب يُبْم٘اىب ٍاِ بحتكن  تنم، يهاجمل جْاه ب١لف

 فٔنا بٔيَوا  بتباهل رخةٚا٤ كْىاتاىب أٌ ّمَامَا، كنا تنعٔ٘ َّباٜفَااجمل كْىاتاىب

 .نمتاجمل ًب َّّبٔفتَا مْقعَا َْبٔفٔ٘ ذح ال تا٢ ال ىفخ
ٌ  ّىىُٔ، ِ  فوإ ٘ اجمل نْىوات اجمل ٍوا ٌ  ا٤ تنعٔو ْٯ ٘  ببوم جوتك ادباٍوّا   ىروة  جوت

٘ اىب َّبٔفٔوّا، ّفو    ٘ ال عاهلو ْ  روبكٔ  برووثالب مشْهلووا ٓفووة  مووا بٔيَوا، ٍّوو

 بروٓك   يتالو  نعٔ٘ ٍٕازبّ فةهٗاىب شٔرتَا ناى٘ ًبازب صبنْى٘ أٌ  باج٘، غيالّ

ًب  لىتفصؤ   بروث ال جٔيصوة   يتالو  ىٕ، ّاىبو  تنوم اجمل ىب١جحوات  جادا٤بياٛ ال

 .رخةٚا٤ تنعٔ٘اجمل كْىاتاىب بٔئ٘، ّبادباِال ّمَامَا َّباٜفَا
 

 درادة وأفداػفا: اؾ غاقة

ُ   ىٕاىبو  تنوم اجمل ّاقوم  امٌ ٘ ال ٔو٘ ٓحوتْج   الاسب ّمعطٔابو بروث  الّ  باجو



  ادؼدمة ادـفجقة

ٛ  عنٯو ; لروة   اىب ٘ ال اجتقصوا ٘ ا٨ ة٠ٓو ٕ التو الٔوْٖ، ّب اسب الاجملو  ٍواا  ًب جو٣مٔ

أٌ بحوىكَا   ٓتطىو   اٖالو  مثو  ا٤ طةٓ ال تفصٔىٔ٘ لبٔاٌلا ياٍخاىبّ ،امخال ّظم

ً  ّغآابَوا قبوا   أٍو افَا  كْىوات; لترقٔو   اىب ٍواِ  ٘  ٓعون تنوم ّاجوتقةابِ   اجمل بينٔو

ٙ  ا٨ تنوم اجمل اماطواب  ّفو   ّاتهٍوابِ اممباىٔواّ   اطواب  ا٨امىحواىّٔا، ّفو     جو٣مٕ، ّذتو

 .ّجما٤ تنعٕاجمل
 

 بحثقة:اؾ درادة وؿرجعقاتفااؾ ؿـفجقات

ٛ  اجتقصوأّٜا ًب  ذبىٔىٔواّ  ميَحّا ج٘ باال بتبم تنوم  اجمل جثٜٔوات  ّاقوم  اجوتقةا

ٛ   ّبقْمبُ، أّ تُازبىبع ثىٙاىب كالحاىب اجتباٍب يه ّمعْقابُ، ّمً  ىٕاىب  ذتوٙ لبيوا

ٛ٭، لترووٓك  أجحووُ َوواو اىبّ َْبوواٜفال برثٔوو٘ صبنووْ ال كٓىٔوو٘ال طبةجابووُ ابتوو ا

 .ىٕ ّظةّبابُ ّأٍ افُ اىب تنماجمل ميُبْم٘ ىاب  ىىٙ بىقٙ يتالح١ّلٔات، اىبّ
٘ الكتوا ، ف ال ٍاا جبقت يتال برْثال ّك أ  جتعواٛٗ  ا٢ بحوىك   باجو

ٗ  قو د ًب اىب قةآىٕاليض الب ٌ الّ ٓيحوحه  اٖالو ْظوْ ،  اىب ّذو  ّأٍ افوُ،   عيوْا

ِعُضَُفِم َلِولَِقَ ُع ادُ ِمِمـَُوَو وَ ادُ وَ آٓو٘   امٌ ّىىنوٕ، ّذٔوث   ىقىٕ ميَخ ّف  َْ ِمِمـََ ُب 

  ىٕ، ّفو  اىبو  تنماجمل ىب١جحات ْاجمال يُبةٖالّ قاىْىٕال جادا٤ كبثٯ  َِْع ٍ 

 فٔوُ نبٔوم   ٓترنو   اٖالو  جتنواىٕ، ا٢ تكافو  الّ تكامو  الّ تناجكال برةٓعات

٘ اىب فوةاه ا٤ ِ  حو١ّلٔ ّهّلو٘، ّفو     ّم١جحوات  ّصبوامٔم  بععوَه، أفوةاهاّ   دبوا

٘ يقىٔو الةجعٔو٘  اىب رةٓف٘ ٍٕال ٓ٘ا٦ ٍاِ كاىت تنعٔ٘، فق اجمل ّمْاقعَه َّباٜفَه

 .ّطبةجابُ برثال مباىٕ اجتباٍب ًب
ٕ ال يَخاىبو  ٓحوتكن   ّكواا  ِ  يقىو ٘ ال أبعواه ٘ ال  باجؤ اجتقصواٛ   ًب برثٔو

٘ ال عتو،ٗ ًب اىبةّآوات  ال ٘ ال حوي ً  روةٓف ٘ ال ىو   ىو ةجوْل  الـب، اىبعو ال لحواٜة  ةهبو



 

٘ ال اهٗاىبو  يت ذوكىت ال   ٚاهل أٜن٘ ُال، ّىُبه ا٤  اجوتباٍب  ًب تفصؤىٔ

 .عق ٖالّ فقَٕال م٣محّا لىبرث ػبعىُ اّمباىُٔ، قب ْظْ اىب أذكاو
 

 بحثقة:اؾدرادة اؾ ـطاق

ً  امظاٛات بق و كتا ال ٍاا ًب تعني٘اىب باذثاىب امٌ ٘ ال ىو جو٣مٔ٘  ا٨ ة٠ٓو

٘ ا٨ّ ً  ٓيبوم  معوةًب  اماطواب   ىٕ، ّفو  اىبو  تنوم اجمل م١جحوات  ذوْل  ىحواىٔ ىُبوةٗ   مو

ُ اجمل افب ج٣وا٨ ً  تنم، ّمْقفو ٘ اجمل  ابداىبو  مو يت الو بىوك   ٛجوْا  تيْىو٘، اىب تنعٔو

ٙ   بيُبوة  ُ  لىنحتنوم ىىو ٗ  امىو ً  ىبواب اشو٘  اشب ب٠ٓتَوا  ذواه، ّفو   ا٦ّ فوةاه ا٤ ىو

٘ )ًب ُ ال بيُبوة  يتالو  ، أو(فوةه ال ضبْبٓو ٘ ال ّفو   ٔو موً   بٔيَنوا  نعٔو٘، ّموا  ازب صوف

 .ة٠ٓتـبال بتْجٌب ق  يتال ابد اىب
٘ ال ْاىو  ازببرث ال ىطا  ّٓرن  ٘ اجمل لىنحنْىوات  َْبٔفٔو  ببوم، ا٤ تنعٔو

 ٕ ّ ال ٍّو ّ ناازبفوةه،  ّ اجملىو٘،  ٘ ال َواو اىب  ّلو٘، بعونيَا  النوْ ،  يْىٔو٘  الّ كنٔو

ٌ  دبأٍ٘، ّكنوا ا٢ّ ِ ا٢ جؤكْ ً  يطىو  اىب َْبٔفٕالو  دبوا ١جحؤ٘،  اىب ناىوات ازب مو

٘ ال بصؤرتَا   ىٕ، ّكوواا اىبوو تنووماجمل ميُبْموو٘ بروك   يتالو نعٔوو٘، ّازبّ فةهٓو

ٕ ال يطوا  ال ّمَامَا، ٍْ مح١ّلٔابَا ٕ اهل بيواٜ طبةجوات   امٌ لىبروث، ذٔوث   ٔكىو

 .برثٔ٘ فُٔال رآ٘ال ّأٍ افُ، ّذبقٔ  برثال مْظْ  ىً عبٯةٗاىب دباِ ٍٕا٢ اٍا
 

 ؽتاب:اؾ ػي بحثاؾ فقؽؾقة

ْظوْ ،  اىب ًب بباىواّ  قٔوت ال ضباظوةات  أش  ماهبُ ىىٙ ًب كتا ال بأجخ

أىٔ  ذبةٓةٍوا   فعأٜ٘، ّق ال قيْاتال بع  ًب متحىحى٘ ذىقات برك  ّىرةت

 .كتا  ٍّٔكىٔتُال بياٛ ّمتطىبات ٓت٣ٛو ايطقٕ قباىب ّبةبٔبَا ّميَحٔتَا



  ادؼدمة ادـفجقة

ٙ  كتوا  ال ّٓروتن   ً  ىىو ْ  ّل:ا٤ فصو  الاكبو٘،  اشب موم  فصو٣ّ  ىروةٓ  ٍو

٘ اجمل  ابداىبو  مقاببو٘ ًب  جو٣مٕ،  ا٨ فكوة ال ًب تنوم اجمل أّ فوةه ال ٘الّأشو  تنعٔو

 ثىٙ، فٔنا ٓتياّلاىبّ فتظ٘اىب بحنٔابُ  ىٕ، أّاىب تنماجمل ىيْاٌ ثاىٕ:الفص  الّ
 ىٕ، ّبيصوة   اىبو  تنوم اجمل ًب دبأٍ٘ا٢ّ كٔفٔ٘الّ كنٔ٘ال ْاى ازب ثالثالفص  ال

ً   اجملدبأٍو٘  ا٢ حو١ّلٔات اىب حاهد لبٔاٌال افب ةابمال مً فصْلال  تنعٔو٘، لكو  مو

 .ج٣مٕا٨فكة ال ميُبْم٘ ًب بععَا ناى٘ دباِازبّ  ّل٘الّ فةهال
 ناىوواتازب ناىوو٘ دبوواِازب محوو١ّلٔات ثووامً ًبالّ حووابمال فصوو٣ٌال ٓبرووث بٔينووا

ٕ اجمل ـبالاجملو  رخوةٚ ًب ا٤ ٖ ا٢ّ تنعو ً  بعو،  اط، باىتبابٍوا اشبو  قطوا  ال أّ قتصواه  ىو

 ٌ ٘ ال ْذو ٗ ال كبثو   بروث، ّبصوفتَا  ال ىيوْا   ىٕ، ّبعونيَا اىبو  تنوم اجملىب١جحوات   بيأٜو

 ًب ٓبروث  تاجوم ال فصو  ال ىٕ، ّاىبو تنوم  اجمل مَاو ًب تباهل٘اىب ٢ْٓ٘ال مبيٙ ىً مبرث
 . ّل٘الدباِ   ىٕاىب نمتاجمل م١جحات مح١ّلٔات

 

ّ اىب طفو  الّ ةأٗاىبو  محو١ّلٔات  افب عاذوة ال فصو  ال ّٓيصة  ٢ْٓو٘  النٔوث، 

ًب مَنو٘   ىروة فٔبروث   اهٖاسبو  فصو  ال جو٣مٔ٘، أموا  ا٨ ة٠ٓاال ًب الوَن تنعٔ٘اجمل

٘ ال تو اىٔات ال هبٛ ًب  ىٕاىبو  تنوم اجمل فصو   الٓيصوة    ابجٔو٘، بٔينوا  اشبّ  ارخىٔو

ٕ ال ٌ  ىروة  ثواى ّ ا٨ ًب عامو  الّ  عنو ال ذكوه  لتبٔوا ث ىروة  الو ثال فصو  الجو٣و، 

ةابوم ىروة   الفص  الّظْابطَا، ّ  ىٕاىب تنماجمل ىب١جحات بٔئ٘ال ع٣قاتال لبٔاٌ

 . ىٕاىب لىنحتنم  ام٘اهل ١جحاتاىب ٘ازبمع جب  ًب لىبرث
 

  ىٕ ىوً محوتقب   اىبو  تنماجمل مح١ّلٔات ًب ىرة: فٔبرث امخاشب فص ال أما
 حواهد ال فصو  الٓتعنٯو    نوْ ، بٔينوا  اجمل أّ نٔوم ازب دباِ مح١ّلٔتُ ّمق مات م٘،ا٤

 .هلا عام٘الةّح الّ م٘ا٤ صبنْ  ح١ّلٔ٘ دباِاىب ٍاِ بفاشٔ  ىرة ًب
فةاه، باىتبابٍا ا٤ دباِ ناى٘ازب ىرة مح١ّلٔات حابمال فص ال ٓبـب بٔينا



 

رخطواب  ا٤ثوامً ىروةىً   الفص  ال، ّٓبرث ( ىٕاىبتنم اجملم١جح٘ )برك  ّذ ٗ 

 (ٔووو٘الئْلٔ،ال) ٓثووو٘، ّموووا ٓعووو، ىيَوووا  اسبترةبٓووو٘ الأّ  (ٔووو٘الىٔ،ال)نعٔووو٘ ًب تاجمل

 تخةٓبٔ٘.ال١جحات اىبّ

٘ ال)ًب  تفوْٓ  الّ تْكٔو  ال ىروة ًب  تاجوم ال فصو  ال ّٓبروث  ، (٢ْٓو

فصو   ال فَٔوا. أموا   توثاذه ال ىتبابٓ٘ مقاب ا٢ عيآًّال بكام  ىً ّبعنيُ مبرث

ّ ال ٘ ا٢ ١ّلٔاتحو اىب ًب بروث ال رخوي فٔكنو   ا٤عروةٌّ  لىنحنْىوات ًب   دبأٍو

ً (لىنحنْ )تنعٔ٘ اجملح١ّلٔات اىبمياقر٘  ٘  ، ظون ٖ  هباجو ً  كْاذوف ال ضبوْب  ىو

ْ  تكٔثال ّدبحٔ ابَا، ّب١ب م٘ا٤بّح  ًب  بروث ال ىوً طبةجوات   بعوبي  فَٔا، ٍّو

 .كتا ال
ٓروكٓىٌْ   آًالو  ٍه قبً تعىق٘اىبكتا ، ال رخي رخاكب٘ا٤ عيْاٌال ذٓك  ّق 

ٙ عُبال ةجعٔوات اىب مباىٕ أّ ا٨ ىٕ)اىبو  تنوم اجمل بوأهّاب  يَوْ  ال مو٘ ًب ا٤ ًب نو

 .ّأٍ افَا غآابَا ذبقٔ  ىحاىٕ( ّمَامَا، بادباِا٨
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 كةٓه:ال ًب ضبكه كتابُ افب جبراىُ بعاهللْل ٓق

 ةذٔهالةهبً ال اهللبحه 

 ََِلُمُروَو َِْادُ ِمِمـُوَو وَ ادُ و َُ ِعٍَ   َْ ِعُضَُفِم َلِولَِقَ ُع  َْ َِن ِعُرو دَ ِمِمـَ ُب  ََ ـَِفَِوَو  َُ ِف َو

ِؼقُؿوَو ادُ  ُُ ِمُتوَو الـَؽِر َو ُُ الَة َو طِقُعَوَو الصَّ ُُ َك َة َو ُفِم اَّللََّزَّ ُ َ   ِوَّ اَّللَُّ َوَرُهَوَلُه ُلِوَلَََِك َهََرِ

ِزٌُز َحؽِقمٌ اَّللََّ ََ  (1). 

 

 : قةاؾؾقبراؾقة واؾرأدؿاؾػردقة اؾدردة ادل -1

٘ اىب ٘ الةأمسال  بجو ٕ  اٖالو تنوم،  اجمل أٌ افب بواٍ   ٔو ٌ  أٌ ٓيبرو ضبوْب   ٓكوْ

قٔنو٘  الفوةاه، ف ا٤ ىً ذاه، ّىبابٗا٦ ىً ىبابٗ قْاىـب، ٍْالّ ذكاوا٤قٔه ّال

٘ الكو    ٕ  لىفوةه، ٍّواِ   قٔنو ٘ اىب ٍو ٘ الةأمسال  بجو  ّامٌ جٍْةٍوا،  ًب ا٢ّامنبو  ٔو

 ٔو٘ ًب الى،الفةهٓ٘ بتناٍٙ موم   م بج٘ جٍْةٍا ًب كن٣ت، فَٕاىب ذُبٔت ببع 

ٌ  ّم ابجَا بَااٛاقة امذ ٚ ٗ   تنوم اجمل ّبصْبابَا كوْ ً  ًب بقو ٓةٍا ىبواب  آذواه  ىو

 ، كنوا ّاىط٣قوا موً ذلوك    شبو متَه  بأنبعَوا  بحوخة  أٌ ػبو   قْاىـبالّأفةاه، ّ

ٕ   ةٓٯوات اسبأٌ بطىو    ػبو   ٌ  كنوا و    بتفحوة  ل٥فوةاه لكو  بروك   اطاقوابَه و    ٓوةّ
                                                                                                                                                                             

 .71:جْبٗ التْب٘ (1)



 

 .أفع  برك  ب٣هال ؽب و أٌ فةهال متكام ، ّلكٕ ٓحتطٔم
مروتك٘،   ىقواٍب  هلوا  كنوا  ّمااٍ ، قةاٛات هلا ٔ٘ فإٌالٔ،ىال  بج٘اىب أما

 ّلو٘  ال ببوت   ذٔوث  حىطات،ال فص  ىُباو ٔ٘، ىُبياللىٔ، مقبْل٘ أجخ كالفَي

ُأرخوةٚ   مو بكات  كالٍي مقبْل، ّلكً أمة ث٣ث، ٍّااال حىطاتال فص  ىىٙ

ً   ًٓالو  فصو   ّجوْ   ٔو٘، مثو   الىٔ،ال  ابداىب ٨ذ ٚ ٔ٘، أّاللىٔ، قوْاىـب   ىو

 .ما ٓع  امةّا مةفْظّا ّل٘، ال
 ٔـبالىٔووو،ال بعووو  ٔوووُال ذٍووو  موووا ٔووو٘،الىٔ،ال قوووةاٛاتال امذووو ٚ موووًّ

 بروك   معُ أٌ ٫ٓتحامس طىق٘، ّاىب ثق٘ال مبيس أٌ ٓيبرٕ فةهال أٌ مًترةبٓـب، الّ

 ٓكواه  موا  أّ ةٓو٘، اسب ّك  تحامسالّك   ثق٘ال ك  فىُ كام  ذبُ أّ كام  مطى 

ٗ القعؤ٘ ب ال تكٓىٔو٘(( ّلٔحو  البىوك )  ٓقاب  ٘  عوةّب ً   مطىقو ٘ ا٤ كباموّا، لكو  ّلْٓو

ٙ  اىب ظونً ٍواِ   ًب فةهال هلاا بكٌْ ىي ٍه ّ اجمل ذحوا    بجو٘ ىىو  نوْ  اجملتنوم 

ٛ٭  وو  روته كنحنْ ، فٔ ٙ  بيوا ٙ  وجواد   ا٤ٍواا   ىىو ٘ البّ كىوَا،   قوْاىـب ال ىىو   بجو

ٌ اىبف ،فةهٓ٘ ل٥ذخاطال احلصاىب بةاىٕ ّفب أٌا٤ ٘ الةأمسال  بجوتا ٘ الىٔ،الّ ٔو  ٔو

ٌ  اقبو  ً  بعبٯوةا ّ ا٤ّ فوةاه ا٤ ىو ٌ  اىب ْذو ات الذواه   ْبالو  أٌ ًب حوتقى٘ بروتكا

٘    اطةٓق٘ ًب جادا٤ ْ  فوةه قبوا  ال بفكيٍنوا ٍوٕ قعؤ ٌ  تأكٔو  الفوةه، ّب  ٍو  ٍواا  فوإ

 .٘ىق٣ٜٔ ٢ّ ٘اممباىٔ ٢ّ ٘امىحاىٔمةبكثات    ٓيححه مم٢ بإاط٣قُ ّكىٔتُ جادا٤

 

 :شقوعقةاؾؿو  اجملؿدردة  -2

ْ  نْ  قبوا اجمل م بج٘ ٍٕ :ىٔ٘ثاال  بج٘اىب ٌٲ كافو٘  يت بوةٚ  الو ّ ،صبنوْ   ٍو ام

ٕ  ا٤ ٘  ًب ٓصوَةّا  أٌ فوةاه ٓيبرو ٌ ال تنوم اجمل بْبقو ّٯ   كوبي، ّأ صْشؤات  اشب ب٫وا

ّجوْه   ىكٔو٘ لىنحنوْ ، ٢ّ  اىب فةهٓ٘، ّاملباال لىنىكٔ٘ لىفةه ٢ّ بقاٛ فةهٓ٘ ف٣ال
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ٛ  كو   بو  رخ٣ ، ا٤ لىعاٜى٘، ٢ّ ٣ٛات الو  ّفو   ّٓترىو  ّٓواّ ،   ٓيرو   ذوٕ

لىو ًٓ،   ٢ ل٥رخ٣ ، ٢ لىعاٜى٘، ٢ هلل، ٢ عةّف٘، ٍّٕ:اىب رْٔىٔ٘ال نخاشب

 .الاىب لةأد ٢
٘ اىبفَواِ   ٘ ال  بجو ٕ  ثاىٔو ٙ ففةهٓو٘،  ال صْشؤات اشب بىرو ٘  رتٯو  مثو   مىكٔو

، ٢ عاٜو ٗ ل٥فوةاه  النتىكوات  اىبموً   بحتاٌ ّما ذوابََا، ال اب ّالّ مىكٔ٘  ٣بخاىب

ٕ ، ب   بج٘اىبىصٔ  هلا ًب ٍاِ   موة لٔرون  مثو    ا٢ّٓتعو ٚ  مىوك لىحنٔوم،    ٍو

ٗ  لثٓو ،  ٍْ اٖال كتا الّ ، باّل مً قب  ذخض مااىب َ ازب رخوتا ،  ا٢ ّ بوةاٛ

 فَٕ مىك لك  اذ  ّلك  اذ  فَٔا ىصٔ  ّذ .

 تؿ :اجملو ؾؾػرد دماؿقةاإل رؤقةاؾ ماؾوؿع دماؿقةاال دردةادل -3

ََووَ ادُ وَ كةمبوو٘ الٓوو٘ ٦اجوو٣مٔ٘ ّب٠ٓتَووا، فقوو  بٔيووت   ا٨ بجوو٘ اىبمووا أ  ِمِمـُ

ِعَ ٍ ادُ وَ  َْ ِعُضُفِم َلِولَِقَ ُع  َْ ُ  اىبمع ِمِمـَ ُب  ً  ميَوا  ٓحوتفاه  َوا فاىو  ٓوات ا٦ صبنوْ   ّمو

ْ  قبوا  فوةه ال أٌ :ةّآاتال ّمً رخةٚ،ا٤ ْ  لؤخ  فوةه  ٍو  رخوي ا٤ّ ّلا٤ ْبالو  ٍو

ٌ  ،لىترةٓم ٘ ازب احلمصو  ، ّأٌّصبتنوم كوالك   ٍوْ صبنوْ    قبوا  تنوم اجمل كنوا ا  ناىو

 لىنحنوْ   ٓيُبوة  أٌ ٢ّ أفةاه فقوٌب،  ٍه قبا ل٥فةاه ٓيُبة أٌ ٓصس ٣فمترابك٘، 

 :أظ٣  ي٣ي٘ ج٣مٔ٘ ذاتا٨ ة٠ٓاال ًب قعٔ٘ال صبنْ ، ّاملبا ٍْ قبا

   ْ  لووَه ّ ذقوْقَه  لووَه ّ قٔنوتَه  ىووَه فوةاه، ف ا٤ آذواه  ٍو

ُؽِم ال َتِظؾُِؿَوَو َوال الَلِموَ َفَؾُؽِم ُرُعوُس  :افبّبع جبراىُ اهلل الق اذتامَه، ّلاا

 .ُالبأمس فةه فىك  ُتِظَؾُؿووَ 
ُ ّصبنْ ،  ٍْ قبا نْ اجمل ٍْ   ّ  لو كنوا اٌ  قٔنتوُ،   اىتبوابِ 



 

 .ّقْاىٔيُ أذكامُ لُ
٘ اىبتيْىو٘  اىب امٔماجملو  ٍّْ    ٍواا  َبو   ًب بكْىوت  يتالو  ختىفو

   .نْ اجمل

 نوْ  اجملامٔم، يوه  اجملو  كآذواه، يوه   فةاها٤، ث٣ث متحىحى٘ال  ّاٜةال فَاِ

ِمِمـَ ُب ادُ وَ ِمِمـُوَو ادُ وَ  ّال َتِظؾُِؿوَو َوال ُتِظَؾُؿووَ كىُ:  ذلك كنحنْ ، ّػبنم

َِْع ٍ  ِعُضُفِم َلِولَِق ُع  َْ ُّكىكه با  ّكىكه مح١ّل ىً بىٔت. 

 
 ثماثةاؾ تؿعقةاجمل بعاداأل الغابة( وؿثاؾ(

 بَوا، ٢ه٢ روةٓف٘ ّىنو   ال ٓ٘ا٦ معيٙ ٓعة  ، ذتٙالقبث ذلك ّلتْظٔس

ٌ  راب٘ال فإٌ راب٘;اللبث  ب ً  بتكوْ ً   مو  بروٓك   يفصوى٘ ٢ اىب ذوحاب ا٤ أذوحاب، لكو

ٕ اىب تنع٘اجمل ذاها٦ غاب٘، ب  ًب  ى٣ذوِب  فإىيوا  ، ّلوالك َايت بروٓكى الو  تحاّبٗ ٍو

 :أمْب ي٣ي٘راب٘ ال
 

ٗ ال ٍواِ ذوحاب،  ا٢اذواه     ٗ الّ ةٗروح ال ّبىوك  روحة  روحة

 أمثابٍوا،  ّأغصواىَا   ّ جواّبٍا  ذخصؤتَا ّهلوا   ث٘، ٍّكاا، ّلك  ذحةٗالثال

ٗ   كىٕ ذّباٌ ف٣ىىَٔا،  ّبرةه ىىَٔا ذبٌب يتالطْٔب الّ ، نوْ  اجملًب  لكو  ذوحة

ٗ ال امٌ بو    لبٍْوا  ّذؤخْرختَا  ذوبابَا  ّهلوا  ذوأىَا  رخصْشؤابَا، هلوا   هلوا  روحة

 .ّاىكحابٍا ظنْبٍا ّاتهٍابٍا يه
 

ً  أشويا     ةمواٌ ّ  الّ يو  اهل جوْت  ذوحاب، كأذوحاب  ا٤ مو

 الذووكا٢ْاٌ ّا٢لوو ذات ذووحابا٤ صبووامٔمغيٍووا مووً  مووث٣ّ، ّ ٔبتْدالّكووا٢

   .ختىف٘اىب
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٘ ال   ً   رابو ٘  كالو ٍي نوْ . امذٌ، اجمل ذٔوث  كنحنوْ  مو  ي٣يو

ٌْ موً  كاىب  نْ اجمليه  امٔم،اجملّ  ،ذاها٦ :تنعاتاجملقبا ٓيطب  آعّا ىىٙ  أذٔاٛ

 امٔم.اجملذاه ّا٢

 
 تؿعياجمل ـؿوذجاؾ ػي جدده وخماقا ـداناإل

 بةٓىْٔىوات  ىرةٗ افبتكٌْ مً رخ٣ٓا ق  بص  اىب ىحاٌ،ا٨ ب ٌ رخةا٦ الثاىب

 ً ٗ  ا٣ٖٓوا،  اشب مو ٌ    رخىٔو٘،  مىٔواب   ا٢ ىروة ٘   اّ موا ٓفْقَوا، فوا  هلوا  كو  رخىٔو

ٌٲ ٍو  اط بَوا موً ىرواٍب اّ موة  اّ موْت، كنوا      اشبو  ّظوعَا   أٓعواّ  ٣ٓوا اشب اِام

 ٘ ٌ  ا٤جىحوى٘   موث٣ّ  صبوامٔم،  ًب مروٓكى ً  ىصوا  بتٓكوْ  خ٣ٓوا بصويف ك  رخ٣ٓوا  مو

كوالك لكو  موً     ّ رخةٚ،ا٤ رخصْشٔابَا هلا عُباو رخ٣ٓا،ال امٔمجمل ىصبٔ٘، ّ

 ٍّكواا،  بو ٌ، ال ًب ررْوالىرْو، ّالكالك ، ّميَا أرخةٚ صبنْى٘ عع٣تال

ُ  ذلوك  بعو   يوه  ٌ ال أٌ ظبو   كىو  صبامٔعَوا ّ  ٣ٓوا بأفةاهٍوا  اشبِ امم لكو  ٍوا  ازبو  بو 

 طبتىف٘. ّمْاشفات ّمعاه٢ت أذكاو ّصبنْىُ لُ قبحنىُّ

أذكاو  نْى٘، ّىًاجمل أذكاو أذٔاىّا ىً فةهال أذكاو ربتىف امىُ مً ٍيا ُٓبَة

ْ  قبوا  نْ اجمل ً  ٓتروك   ْاقوم ال ًب تنماجملفو  صبنوْ ،  ٍو ِ  مو ٍّوٕ   ث٣يو٘، ال موْب ا٤ ٍوا

 .أٓعّا ّاىتبابٓ٘ ذقٔقٔ٘
ُ  اهللبروث  فواٌ   اليت بو اىا بَوا   الو ٓو٘  ا٦ افبّىوْها   : ٓقوْل  افبّبعو  جوبراى

 َِمِمـَ ُب ادُ ِمِمـُوَو وَ ادُ و  ٗ١ميٌْ كوأفةاه ، كو    اىبث٣ي٘: الظ٣  ا٢ افبٍّٕ ىاَبة

١ميٌْ كنحوامٔم; صبنْىو٘ صبنْىو٘،    اىبم١مً م١مً، فَْ ّذ ٗ قاٜن٘ باابَا، ّ

 اٌ لووُ ابببااطووّا ا٢نوو٘ بوواابَا، ١ميـب ّذوو ٗ قاٜاىبووذٔووث ّ اٌ كوواٌ كوو  ّاذوو  مووً  

ّ ا٢ْذوو ات الامٔم ّاجملو ّبروابكّا ّبوو ارخ٣ّ موم جوواٜة    ١ميووٌْ كنحنووْ  اىبرخوةٚ، 



 

 امٔم كىَا.اجملبيعْٖ ذبتُ 

ِعُضُفمِ  :افببع قْلُ ٌأكنا  َْ   يواد  الفثٓ ٮ موً  امٔم، اجملّ فةاها٤ٓرن

ُ  ذٔث ْ اىبو  بعو   امىو ٕ  ١ميـب، فَو ٘ ال ١ميـب، ٍّواِ اىبو  لحواٜة  ّلو  امىَوا  ٔوث ذ عاٜىو

 عرويٗ الّ رخوةًٓ، ا٦ ١ميـباىب عْاٜ  ّىًال جاٜة ىً مح١ّل٘ ١ميـب فَٕاىببع  

ٕ ١ميـب، اىبو  بع  ىىَٔا ٓص   ٘   فَو  عرواٜة، ّكوالك  ال ىوً جواٜة   أٓعوّا محو١ّل

 .تحنعاتال مً ذلك أذبُ ّما ذباهات، ا٢ذثا  ّا٢ّ اتيقابال

 
 تؿعقةاجملو ػردقةاؾ دووؾقةادل ػي دماماإل رؤقة

 

ٙ  بيطبو   َِْعَ كىنو٘  ف ّىىُٔ، ٙ  بيطبو   ْاذو ، كنوا  ال فوةه ال ىىو  ىىو

٘  ١ميوات اىب١ميـب ّاىبو كةمب٘ ىىٙ الٓ٘ ا٦ىقاٗ ًب اىب ح١ّلٔ٘اىبف نْ ،اجمل  لىفوةه  متحَو

٘  كنا اىَا ّمح١ّل،  ّلٕ فةه، فَْ ٍْ قبا ٕ  قبوا  متحَو٘ لىنحنْىو  صبنْىو٘،  ٍو

 قبوا  ْاذو  ال طبٔو  الفَوه محو١ّلٌْ، ف   اطباٛا٤ صبنْى٘ مث  مح١ّل٘، أٓعّا فَٕ
 ْاذو ، ال طبٔ ال مً ٢ بتأبٙ مح١ّلٔ٘بعة   أذٔاىّا اطبٔ  مح١ّل، ّلكً ٍْ

٘  ىىٙ ػب البا  ّ ً  صبنْىو ٛ ا٤ مو ّ ال اطبوا عىنوٕ موث٣ّ لىقعواٛ ىىوٙ     الطو   الٌ تعوا

 حْٝلٔ٘ مْجَ٘ ٦ذواه اىبعىناٛ ، فاٌ الرأٌ ًب مث  الّباٛ اّ مة  محترة، ّكاا 

 مٔم. كنحا لوَهعىناٛ، كنا اىَا مْجَ٘ ال
 

ّ ا٢نٔوم، بتحواّت   ازباٌ ٍيوا  محوْٝلٔات بأرخوا بةقبو٘      كنا امٔم، اجملو فوةاه 

اّ بيامَٔووا ًب  طوويٗاشبجتناىٔوو٘ ا٢ ُبووْاٍةال بعوو  ذوو ّث الّذلوك كنووا ًب ذوو 

ً  ٢ يتالو ّ ، تنماجمل ٛ ال مبكو ٌ  ا٢ ىىَٔوا  قعوا طبواٛ،  اشبّ عىنواٛ، ال نبٔوم  بتعواّ

٘  بحوتطٔم  ذلوك، ٢ّ  أذبُ ما فكةًٓ، أّاىبّ ١ٓلفـباىب ّك  ٗ  صبنْىو مويَه   ّاذو 
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 .(1)ىىُٔ قعاٛال

ث٣ي٘ ٍوٕ:  الل٥اطةا   ِمِمـَ ُب ادُ ِمِمـُوَو وَ ادُ وَ  ٓ٘ ا٦ لٔ  ىىٙ مشْل الّ

ٙ  ّانبعو كةمبو٘  الٓو٘  ا١٦ميوات( ًب  اىب١ميٌْ ّاىبكٌْ لفُبٕ ) ٍّوٕ بفٔٔو     ،البو  ضبٓىو

 .فتأمٯ  نٔم،ازبّ امٔماجملذاه، ّك  ا٦ك   تفٔ ف عنْوال
ِعُضُفمِ كىن٘  افب جتياها٢ اممكاٌ افب امظاف٘ ٍاا َْ ( ٌالفإ) بيطبو   بع 

 ٙ ٙ  ْاذو ، كنوا بيطبو    ال ىىو ٘ اجمل نْىوات، ٍواِ  اجمل ىىو نْىو٘  اجمل ّبىوك  نْىو

 .رخةٚ، ٍّكااا٤ نْى٘اجملّ
ّ ا٢ْلٕ ىىوٙ ّجوُ   الما معيٙ أ ّ  ٓو بٯة  بععوَه  أٌ رختصواب فَوْ:  ا٢ذوابٗ 

 بٔواٌ )بععوَه  ال صبنوم بعو ، ًّب   بوأمة  ّٓقوْو  ،بعو   أموة  بعو ، ّٓو ٓة   أموة 

ٌ ال بقةٓو   ًّب (2)بعو (  أىصواب   ٓيصوة  مويَه  ّاذو   ذٍواٌ )فوإٌ كو    ا٤ افب قوةآ

ٗ  ّأش  ّاذو ، ّدبنعَوه   ّاذ  ىيصة مً ّٓعٔيُ; ٤ىَه ١ّٓٓ ِ شاذبُ  ىقٔو 

 برث.ال ًب مطاّٖ اهللّجٔابٕ بفصٔ  ذلك اىراٛ  . (3)(ّاذ ٗ
 

صلاأل دلػردته ؾغوياؾ بـىادلو تؿ اجمل أو ػرداؾ بني جتؿاعياال 
ؿدة اخلت االحتؿاالو ؾؾؿجتؿ  أو ؾؾػرد ة(اؾصاأل) إن ػي تحؼققاؾ
 ػقفا

جتناىٔو٘ ّ مث٣ٔبَوا موً    ا٢فكةٓو٘ لىيُبةٓوات   الجوخ  ا٢يه اىط٣قوّا موً اٌ   

صوافٔ٘   اليفحؤ٘ ّغيٍوا، ٢بو  ّ اٌ بحوتقٙ موً ميابعَوا       القتصاهٓ٘ ّا٢حٔاجٔ٘ ّال
                                                                                                                                                                             

 .ال ّل ًب بع  ا٤ٓاو ٍاِ ال ارخىٕ ل٩بٍا  أّ اشبابجٕ لىرثّ التص ٖ ذال٘ ًب أكثة بْظْح ذلك ُّٓبَة (1)

 بفحي صبنم البٔاٌ ذٓ  ا٢ٓ٘ الرةٓف٘ مً جْبٗ التْب٘.( 2)

 ٓف٘.بفحي بقةٓ  القةاٌ افب ا٢ذٍاٌ ذٓ  ا٢ٓ٘ الرة( 3)



 

ِمِمـََ ُب ادُ ِمِمـَُوَو وَ ادُ وَ  :كةمب٘ال قةآىٔ٘ال ٓ٘ا٦ ًب ت بةال عةّبٖالٍيا كاٌ مً  مً

َِْع ٍ  ِعُضُفِم َلِولَِق ُع  َْ ،رةٓف٘، مث  ال ذاهٓثا٤ّ ٓاتا٦ة جاٜ ًّب َخَؾَق َلُؽَِم

ََََ  يِف  ََََ ً األَ َم ََََوَ (1)ّ ،ِرِ  َِمِقع َََََفمِذَُن يِف َلِموَ ال ََََ  ِِل  ال ََََوٌس ئ لِؾ َّ ََََقع َمِعُؾ َح

ََََُروسادَ وَ  (2)ّ ،ََََرِْح ََََووَ ال َتِظؾُِؿ ًََََة (3) ،وَو َوال ُتِظَؾُؿ ََََُتُؽِم ُلمَّ ُِ ُلمَّ ََََِذ َو ِوَّ َه

٘ ال ةّآاتال ، ّكالك(4)َواِحَدةً  ىوً   محو١ّل  ّكىكوه  با  كىكوه  :مثو   روةٓف

٘  غي أّ (6)رٌباىب كأجياٌ جْاجٔ٘ يادال(5)، ّبىٔتُ جتكروا   ا٢ ذلك، زبَو

ً  لجت ٢ا٢ّ ِ  مو ٘ ا٤ ٍوا ٙ   هلو طوةّح ًب  اىبو ااهلو ٔوْٖ  اسببروث  ال ّىُباٜةٍوا، ىىو

 ٘ ٍ  ٍٕ لىفةه او لىنحتنم؟الشا٢جتنا  مً اٌ ا٢ىىه 

ّ ً ٘ ا٦ تأمو  ًب الّ تو بٯة ال مو ٘ ال ٓو ِمِمـََ ُب ادُ ِمِمـَُوَو وَ ادُ وَ روةٓف٘  ال قةآىٔو

َِْع ٍ  ِعُضُفِم َلِولَِق ُع  َْ جاب٘ا٢ ىحتكرف  ً ت ا٢ذتنو ا٢ّ  طوةّح، اىب الحو١ ال ىو

 ٍّٕ: .فقٌب ـبالاذتن أببع٘، ّلٔحت يُبة ٍٕال باهٟ ًب

ْ  تنوم اجملّ فوةه، ال ٍْ ش ا٤ ٓكٌْ أٌ   ّ ا٢ ٍو  جوتثياٛ، أ

 .٣ذق٘ال ةبب٘اىبب ٓكٌْ امىُ ثاىْٖ، أّال عيْاٌالٍْ 
ٌ  أٌ   ْ  تنوم اجمل ٓكوْ ّ ا٤ ٍو ٕ  فوةه الشو ،  ٘ اىب ًب ٓوأب  ةببو

ّ ال ٘ ال ًب ثاىٔو٘، أ ٘ ال  بجو ّ ا٤ ًب ٣ذقو ْ  فوةه ال فقو :  ذوٝت  امٌ ٍنٔو٘، أ  ٍو
                                                                                                                                                                             

 .29 :جْبٗ البقةٗ (1)
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 .جتثياٛا٢
ٙ  ا٤ معّا ٍنوا  يياٌا٢ ٓكٌْ أٌ ٍْ   فوةه  ال أٌ شو ، قبعيو

 .ش ا٤ بعيْاٌ لْذُبا معّا ق  تنماجملّ
   ْ ٌ الب ىقوْل  أٌ ٍّو ٌ  تفصؤ ، ّأ طبتىفوّا   موة ا٤ ٓكوْ

 .صْبالّ ْابهاىببارخت٣  

ٌ  بروث ال ٍّاا  ّ اسب رواب  ال ًب مطوةّح ام ٍّوْ موً   قو٣ٛ،  عالىيو    ئوف أ

 َن٘ ج ّا قبا هلا مً اياب ّب اىٔات ق  بص  لحيـب متناهٓ٘.اىبباذث اىب
 

 مة ىىٙا٢اكة، ىطب  الىف٘ ا٢ببع٘ ا٢تن٣ت الّ برثال أش  ّلتْظٔس

ٌ ا٤ ْ   ا٤كواٌ   جوةٗ، ام ٕ  وا٤ أٌ شو  أو ا٤ ٍو  معواّ  ك٣ٍنوا  شو ، أو ا٤ ٍو

ٕ  وا٤ارخةٚ  ، ّش ا٤ ٍْ  ا٤ تابٗفتفصٔ ، الىقْل ب ش ، أوا٤  شو  ا٤ ٍو

٘  ْابه، كنثو  اىب بارخت٣ ّذلك  ّ اىب توأمـب ال ٢ّه، أّا٤ بةبٔو ُ  موا  عاذوٕ، أ  أذوب

ْ  ثّدالو  ثّجو٘، ٍّو   الّ ثّدالو  بروث بوـب  ال ًب ّكوالك  ذلوك،   شو  أو ا٤ ٍو

٘ ال ٕ  ثّجو ٕ ، ْابهاىبو  بوارخت٣   ذلوك  ؽبتىوف  ييواٌ معوّا، أو  ا٢ شو  أو ا٤ ٍو  ففو

٘ ال يفةظوُ  ّ ل ذاٌ آرخوة  ًّب ش ،ا٤ ٍْ ثّدال مث٣ّ: ٓكٌْ هابٗا٨  موث٣ّ،  تبٔو

٘ الف ٌ  ثّجو ٕ  بكوْ ٛ  لؤخ كنوا ٢ ؽبفوٙ     ةأٖالو  شو ، ٍّواا  ا٤ ٍو  كوه اسب ٨بو ا

 .رةىٕال
 

ْ   بأٓواّ  بع الو  ٓةٚ أٌ رةٓ المً ّ ٘ لى ّلو٘  الشو ا٢ابجوا    رخامحوّا، ٍّو

ّقو  ىقو  ىوً    شو ،  ا٤ ٍْ اّ اجةبُ ىفحُ ٓةٚ كاواسب بع  امٌ ، ب كْم٘اسبّ

ٌ  ىيو ما  ّ (1)أرخوياّ  خىوْىـب اىب كواو اسب أذ  ٢١ٍٛ ُ   كوا ُ  بعو   ٓقوْل لو أّ  أىْاىو
                                                                                                                                                                             

 ( ٍّْ الةٜٔخ التْىحٕ.1)



 

 ةٓوات اسبّ مصواهبٗ  ياد ال ذقْ  ىىٙ تحاّتالب ليا ٓحنس ٢ قاىٌْال امٌ ّتباُٜ:

ٌ  ىن٣ِٛ كواىْا  امٌ  ّه ذتٙاسبأبع   افب قاىٌْال دباّت ق  كاٌ أٌ بع و   ٓحوتثقىْ

 فْ  ٍه ّأشَابٖ هٖأ٢ّ قاىٌْ، فإٌال ك٣و ىًال (1)ٓكفٕ ػبٔ  فكاٌو  ذلك

ً اىبكواو  اسبفبع  ل َٓه..  رخيا٤ّ ّلا٤ قاىٌْال قاىٌْ(، فَاا ٍْال  بو   حوتب ٓ

ٚ  أكثوةٍه  ُ  شو  ًب ا٤أىوُ ٍوْ    ٓوة ُ  ًب أّ دبوةأ،  امٌ بصوةؼب  ٓتحوةأ  مل امٌ ىنىو

 .ٍْ مصىرتُ ا٢صىر٘ اىب ٓةٚ ٢ فإىُ ْاقمال ًّب، تصةٓس، كنث  فةىٌْالب

 
 )صلاألؿعـى ) ػي ربعةاأل تاالحتؿاال

ٙ  ٓتْقوف  برثال ٍّاا ٌ  ىىو ٌ   ى ٓو ٗ ًب  مقو مات  بٔوا ةاه اىبو  مقو متَا ببٔوا

ْ  ا٤ىتحواٛل: ٍو  )   ىيو ما  ، امذ)شو  ا٤(بوو  فوةه  ال تنوم أو اجمل فوةه أو ال شو ( ٍو

موْابه أرخوةٚ    فةه، ًّبال ٍْ ش ا٤ ْابه ٓكٌْاىب بع  ًب أىُ معّا، أو تنماجملّ

 ؟ش ا٤بكىن٘  ىع  ماذا عب ه أٌ تنم، ف٣ب اجمل ٍْ ش ا٤ ٓكٌْ

 

 :ى ٓ ٗ ب ّبٍا ش  ٍٕا٤كىن٘  ًب تا٢ذتنا٢ امٌ
ِ  ا٤ب ٓوةاه  أٌ   ْ  ال بوا   ًب شو  موْبه  كاىوت  توثاذه، فىو

 شو ( ا٤ٍٕ ) مصىر٘ أٓ٘ هلا، فيبرث مثاهب٘ أرخةٚ ك مصىر٘ ّمصىر٘الٍي

ْ  حاب ،ال ياالمث ق ٯم٘ ًّباىبٍٕ  أٖ ٌ اىب بثاهبوت  لو  موم   ا٤مصوىر٘   ;صوىرتا

 فأٓ٘ طف ،المم   ا٤ ثّج٘، أّال مصىر٘ مم ثّدال مصىر٘ و، أّا٤ صىر٘م

 عاٜىو٘ لتقةٓو   ال ًب مصورٯة  المثو  فَواا  أرخْذ بَوا؟  اىبو ق مو٘ ّ آَوا   اىبمصوىر٘ ٍوٕ   

 .تنماجمل ٍْ ش ا٤ فةه أوال ٍْ ش ا٤ كاٌ امٌ اًٍال
                                                                                                                                                                             

 ( كاٌ ٓقْل ذح  هلحتَه: ٓٔثٖ(1)
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ٌ  ىىٔوُ،  ٘  ًب ّلا٤ الذتنو ا٢ فوإ ْ  ا٤ كىنو  بوا   ًب بَوا  ٓوةاه  أٌ شو  ٍو

ْ  قبوا  وتنم اجمل مصىر٘ بثاهبت فىْ تثاذه،ال ٘  موم  وصبتنوم   ٍو  قبوا  و  فوةه ال مصوىر

ً  اجمل ى٣ذِب أٌ ٓيبرٕ أو ق م٘؟اىب ٍٕ فأٓ٘ مصىر٘ وفةه  ٍْ صوىرتـب،  اىب نوْ  مو

 ىصا .ا٨ّ ع لال بقاى ٗ ومث٣ّ و  فيعن 

ٚ  شو  ا٤بَوا )  ٓوةاه  أٌ   ْ  روك(كنا ال لو   ًب ةاهاىبو  ٍو
ْ  شو  ا٤ : امٌالٓقو موث٣ّ ىيو ما    جتصورا  ا٢ بوا   ٕعنىٔو٘، ففو  ال شوْل ا٤  ٍو

ُ  جتصورا  فؤع   ا٢ ْ  أىو ّ ال ٘الو اسبىحتصور    ذوككيا فإىيوا   لو  قىيوا  حوابق٘، أ

ٌ البو  ٕالىىه امنبو  ٍيا  كاٌ لْ اىُ ةاهاىب ، فإٌالذترا٢ ٍْ ش ا٤  تكىٔف ّكوا

ٌ   كىفاىبب ذك ً  بوُ، ّكوا  ذتٔواٍب، ا٢ أّ الذوتر ا٢شو   ا٤بٔيَنوا ف  نوم ازب مبكو

ْ  شو  ا٤تبوآيـب ف اىب بوـب  موة ا٤ بها ّامٌ ّ ال ٍو ٗ الًب  تخؤي،  ٘ ال صوْب ْ  موا  ةابعو  لو

 .،اٛٗال ش ا٤تكىٔف فال أش  ًب ذككيا
ُ   ال الذتنو ا٢ ّذح   ش ا٤ أٌ فعىُٔ، ٚ  شو  ا٤ ثواىٕ ٓقصو  بو  روك، ال لو 

 فةهال مصىر٘ تنم ىىٙاجمل ىق ٯو مصىر٘ أٌ ش ا٤ هل٘ فعي ٜاا٤ مفاه ًب ذككيا فىْ

 .غي ذلك ٘، أّالاسبّ ْظْ اىب ذح  أّ عكخال أّ
ٌ  موا    ّ ال بوا   ًب كوا ٙ  اشبعنوْو   ىةٓو   أٌ صوْط، قبعيو

٘ ال قاى ٗال معيٙ ش ا٤ب ٌ  عامو ْ  موا  لبٔوا  امٌ تخصؤض، ّموا  الٍوْ   عواو ّموا  ال ٍو
٘  افب ؼبتاد تنماجملاات، ّالّب أ٢ّّ فةاها٤ ىىٙ اىصبت عنْمات ق ال كاىت  أهلو

ّ ال اط٣قاتا٨ّ اتعنْمال أٌ ربصٔصٔ٘ أو  تنوم اجمل ًب عق٣ٜٔو٘ بيصو   ال روةىٔ٘ أ

 .ترةٓعات ل٥فةاهالّ ذكاوا٤ ميَا بحتثيٙ أ٢ّّ، يه
اب، فنوث٣ّ ىقوْل:   ازبو ّ جواد ا٤ معيٙ ش ا٤ب ٓةاه أٌ  

ْ  ال أشو   امٌ ّ ا٤ مقابو   ًب ،جواىَا  يوه  جواّبٍا  روحةٗ ٍو ّبا  ا٤غصواٌ 



 

 .جادا٤ ٍْ ما بُيا ٓةاه رثمب ذلك، ففٕ أذبُ مثاب، ّماا٤ّ
، لىنْظوْ   تكوْٓ  ال بعو  ال افب ةابوم ٓروي  ال الذتنو ا٢ امٌ ْاظوس ال ّمً

ٕ اسب اطواب ا٨ ًب ث٣يو٘ بترو ه  ال تا٢ذتنو ا٢ بٔينوا  ٕ ال و  قوْق اطواب  ا٨ ًب أّ قواىْى

 .ترةٓعٕال

ْ  ّل،ا٤ عيٙاىبب ش ا٤ ٌا ُباٍةال يه  ًب ذلوك  ٓتبوم  ٍَيوا، ّقو    ةاهاىبو  ٍو
 ُ ٕ ال ;عيؤـب اىبفكو٣   اميبابواّ  ّأموا  يبْبوّا،  ٍواا  ةابوم. ال عيٙاىببو  شو  ا٤ فىحوفت  ثواى

ٌ  ق  ث،الثالّ ْ  ثالو ثالف موةاهًٓ،  ٓكْىوا ٕ الّ  لٔ ،الو  ُفٰقو   لو  موم ّجوْهِ،   ثواى

 .فقُال ىىه افب ذبقٔقُ ىت  يبا صْب،ال بع  ًب ّلكً
ً  ال ًب بروث ال ٍّواا  ٘ اىب بروْث ال ْاقوم مو ّ اىبّ َنو  بوةببٌب  يتالو فتاذٔو٘، 

ٖ  ّاقتصاه بحٔاج٘ بةببٌب ّاقتصاهِ، كنا ّاجتناىُ ج٣وا٨ بحٔاج٘  ّاجتنوا  أ

 ما. ب ًٓ ٓ ٓيْا أّ ٓىتثمْا مل قْو، ّامٌ أٖ آرخة أّ هًٓ

 مقواو  ًب ٌا٦ ربصصؤ٘ لحويا   حبوْث  افب ًب ذلوك عبتواد   قوْل ال ّلترقٔو  

 افبقاهمو٘  ال بروْث ال فقوٌب، ّجتيصوة    هلوا  ىيَوا، ّاملبوا ىروي    بروث ال ّىطوا  

٘ ا٨ معوة   ا  ًبحٔالٍاا  ًب أرخةٚ مق م٘ ً  جابو ٙ  ال ٍواا  ىو  أٖ تحوا٠ل، ّىىو

ٌٲ  بق ٓة، جْاٛ ٌٯ ش  أوا٤ ٍْ فةهالأقىيا: ام ْ  تنماجمل أ  ك٣ٍنوا أو  شو  أو ا٤ ٍو

 .ختىف٘اىب ترةٓعاتالّ فإىُ ضبط٘ ل٥ذكاو تفصٔ ،ال
 ٖ ً  قوْل  فوأ ِ  مو ْ ا٤ ٍوا ٙ   القو ٌ   أٖ اببعؤياِ، ّىىو ُ  فوةه ال بقو ٓة، فوإ  لو
ٌ   فةه،ال دباِ مح١ّلٔ٘ لُ تنماجملتنم، ّاجمل بادباِ وذك  ب٣ ومح١ّلٔ٘   جوْاٛ أكوا

ٛ  اىب يوا المث ًّب عكوخ، ال فوة  أو ال ٍْ ش  ّذا ا٤ ٍْ ٍاا ٌ  صورة: جوْا  أقىيوا ام

ّ فوواٌ لكوو  ميَنووا اهّابّا  عكخالفووة  أو بووال ٍووٕ وا٤شوو ، ّا٤ ٍووْ  ا٤

 .تثاو بَا ّ اهاَٜاا٢لمحْٝلٔات مىقاٗ ىىٙ ىابقَنا ػب  



  الػصل األول: مؼ رْة يف اددارس ادجتؿعقة

 عيٙاىببو  ّذو ّهّا، جوْاٛ أقىيوا    ظوْابٌب  كالو ٍي امٌٔوُ  ف ذوك  ٢كنا اىُ يبوا  

 عكخ،البو  قىيا غصاٌ، أوا٤ ٍٕ فةّ الا  ّازب ٍْ ش ا٤ امٌ تكْٓ ، ٍّْال

 ىىوٙ هبجوات،   كاىوت  ّامٌ ّظةّبٓ٘ ٢ّتم٘ مَن٘ آرخة، فحنٔعَا ذٕٛ أٖ أّ

ٌٯ ىقْل: ّبعبابٗ ارخةٚ  ك مح١ّلٔ٘الٍياٌ  طةفـب ّال متقابى٘ بـب ى٣ق٘ كالٍي ام

 .٘مثهّج

 
 تؿ اجمل ؿصبفا وأخرى ػرداؾ ؿصّبفا تشرقعات

ٕ ا٨  ًٓال برةٓعات يه ىي  بصفس طبتىف  بعو   أٌ ئوف، ظبو   اسب جو٣م

ٛ  وو  قوْاىـب، الّ ذكواو ا٤ ٘ ال جوْا ٘  ا٢ أو رخصؤ ٘ ازب أو جتناىٔو٘، سبقْقٔو  ،ثأٜو

٘ ال أو قتصاهٓ٘ا٢ ٘  فَٔوا  لْذُبوت  فوةه، ّقو   ال مصوبٯَا  وو  غيٍوا  أو حٔاجؤ  مصوىر

ْٯجتا٤ ٘ بجالب فةهال  .أٓعّا تنماجمل  ىىٙاحلصاىب بىك ّفب، ّامٌ كب
ٌ  عكخال ظب  ق  كنا  لوْذِب  تنوم، ّقو   اجمل مصوبٳَا  بروةٓعاتٱ  أذٔاىوا، ّأ

ْ  تنم، قبااجملفَٔا  ّ  ٍو ْ  قبوا  نوْ  اجملصبتنوم،  ّ  ٍو ُ   قطاىوات  صبنوْ ، أ  ّاجوع٘ ميو

 .فةاها٤ ىىٙو  أٓعّاو بفْاٜ ِ  ترةٓم ٓيعكخال ذلك كاٌ ّامٌ ق ،ا٤ىىٙ 
 
 ػرداؾ و... ؿصّبفا صوماؾو صماةاؾ

ىحاٌ ىيو ما بيَواِ شو٣بُ    ا٨فةه، ّامٌ كاٌ البرةٓم مصبُ  ص٣ٗالفنث٣ّ 

 تنم.اجمليكة، فاٌ ذلك ٓيعكخ بإػبابٔابُ ىىٙ اىبفرراٛ ّالىً 

ٌ  لىفةه، ّامٌ ُمْجٯ بكىٔف فإىُ صْوالّكاا  ىىوٙ  و أٓعوّا   و  ٓويعكخ  كوا

ُ  اجمل ٙ الو  ٓوةّ   تنوم، ٤ىو ٙ  طةٗحؤ ال يفخ ىىو ىحواٌ  ا٨ روَْات، ّٓواكة  ال ىىو

 .فْاٜ ال مً ذلك غي افبحاكـب، ّاىبّ فقةاٛالب



 

ُ  وأٓعّا   وترةٓم  ال فَاا كه(الأمْ ب٠ّد ّكالك )فىكه ٕ ا٤ مصوب ٍوْ   ّلو

ّ  كح  ما ٓ اِ، أّ جيت ما ُ، ّلُالم بأد لُ اٖالفةه ال موا أذوبُ    بوتفكيِ، أ

  .ذلك

ٌ  ال فبع  ٕ ا٤ مصوبَا  تروةٓعات ٓكوْ ْ  ّلو كاىوت فْاٜو ٍا    ةه، ّامٌفو ال ٍو

ٙ   جتناىٔو٘ كوثيٗ  ا٢ ٖ  أذٔاىواّ  بكواه  جو ّا. ذتٯو ٙ  بترىو   أّ بحواّ فْاٜو   ال ىىو

 .الاذتن خ ىىٙاسبًب  كنا فةهٓ٘،ال
 

 تؿ اجمل ؿصّبفا الـػاألو زؽاةاؾو ؿساخل

ٕ ا٤ ترةٓعات مصبَاال مً ارخةٚ جىحى٘ كالٍي كنا اٌ ْ  ّلو  مثو    تنوم، اجمل ٍو

 مْجوْه  ٍيا تنماجمل غيٍا، فر  أّ كاج اىب ض مًرخال غينُ أّ بحبُ يبا نخاشب

ْ  تنوم، اجمل كوبيّا ٓتعىو  بوُ ذو      جَو اّ  فةهال فُٔ بال اٖال الاىب نخ، فَاااشب ًب  ٍّو

ََم َغـِِؿُتِم ِمَِن : افببعو  النخ قاشب َؾُؿوا َلكَّ َِ َ َُه َوا ٍع َفََلوَّ َّللَِِّ ُمُ ُهَوِل َولَِِذي وَ ََشِ َىاللِؾرَّ َْ  ُؼِر

ِن ادَ َقَت َمى وَ الوَ  ِْ بِقلِ الَ  ك ِِِ َوا َّ (1) ٌكو   فإ  ٛ ً  هلل، ذوٕ ُ  ذكوة  لكو ْ  قو ّد ال امسو  ٍو

 . ي  ال مقاو لترةٓف
ٛ  حاكـباىبّ فقةاٛال فَٔا بّىٕ يتال (ثكاٗال)ّكالك  ّجواٜة   حوبٔ  ال ّأبيوا

 .يادال لعام٘ معةّف٘ معَْهٗ أمثى٘ شيا ، ٍّاِا٤

٘  معَوْهٗ ىيو    غوي  لباذد كالٍّي ٌ ال ىامو ٚ  كاىوت  يواد، ّام عىنواٛ  ال لو 

ةجووْل المووً  تنووم بإجوواتٗاجملّلووٕ ٍووْ ا٤اٖ مصووبُ الوو (الىفووا٤)معةّفوو٘، مثوو  

افببعو  ال، ق :َ ِ َِن  لَُ ََ ٕ  ،(2) لِكَػَاألَ وَكَك   هلل لٔحوت ل٥فوةاه، بو     ٍّو
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: ةجوْل  ال الكنوا قو  حوىنـب،  اىب احلمصو  ًب ٓيفقَوا  حبكنتُ امىُ يه ّلىةجْل،

 ٕٚلكه ميٯ ٕب  لٓىُ ّلةجْلُ يهٯ ٍا٤ىاه(1). 

٘ ا٦ ّبو ل  ً  ال ٓو ٗ  روةٓف٘ مو ٙ  الىفو ا٤ جوْب  ،الّلوٕ ل٥ىفو  ا٤ شو  ا٤ ىىو

ََ ِ ََِن  لَُ ََ ُهََولِ الَّللَِِّ وَ   لِكَػََاألَ ُقََِل   لِكَػََاألَ وَكَك   ىاموو٘ ىىووٙ ٓيفقَووا ةجووْل الف رَّ

ً  لىنحتنوم  بعْه يه الاىب بٔت افب كآذاه، ّاملبا بةجم يادال ٦ذاه ياد، ّلٔخال  مو

 .ج ٓ 
ً  ىَواب ا٤كوثيٗ، ف  مفوةهات  الّل٥ىفو  ، برواب ال جؤف  ، ّكواا الىفو ا٤ مو

ٕ و جواو   ا٦ّ ٌ وأنبو٘    نبوم  ٍّو نصواهٓ   ف ،البو ازب ْهٓواٌ، ّب٠ّد ال ، ّبطوْ

ً  كوثيٗ جو ّا،   يةّات برك  كثيٗ، ٍّٕ الىفا٤ّمفةهات   املىو  ًب  ّلالو  لكو

 ًب فواذز; ٤ىَوا كىوَا    رخطوأ  ٍّواا  ذبتكة مىكٔتَوا م ىٔو٘ اىَوا مىوك هلوا،      ْٔوال
ُ  اهلللى ّل٘، ف لىنحتنم ّلٔحت ْاقم يةّٗلا ٕ   افبّبعو  جوبراى ٕ  ٓقوْل: ٍو  يوه  لو

 .لىنحىنـب أباذَا ةجْل ال امٌ لىةجْل، يه
٘  ظوه  افب عبتاد ٘ ٢ّل ٢ال شةؼب٘ فٕٛال ، ّآ٘ٓفٕٛال ّكالك  َٔوا، ال بّآو

َذ َرُهولِهِ اَّللََُّم  َلَف َع : افبّبع جبراىُ اهلل رة ٓقْلاسب جْبٗ ففٕ ََ هِ الِن َلِهِل مِ     ُؼَرى َفؾِؾَّ

ُهوِل َولِِذي  َْى وَ الَولِؾرَّ ِن ادَ َقَت َمى وَ الُؼِر ِْ بِقلِ الَ  ك ِِِ َوا َّ 
(2)ّمب ّٜٔا ،  ٙ  أبجوم،  أفاٛ قبعيو

 ٍواا  ، لكًافبّبع جبراىُ اهلل بكْٓيّا قبرٔٝ٘ لىةجْل ٍْ ذٕٛ ك  لىةجْل، ٤ٌ أٖ

ٛ ال ْ  فوٕ ٗ  ٍو ٘  امىواه ٕ الَباٍةٓو٘، فتروةٓم    بروةٓعٔ ْ فو ً  لىنحتنوم بىطوف   ٛ ٍو  اهلل مو

 .(3)ّبجْلُ
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 ( ًب ك٣ مثالٕ ا٤ىفال ّالفٕٛ بأم .3)



 

مصوبَا   فوةه، ّبععوَا  ال مصوبَا  ربتىوف، فبععوَا   تروةٓعات ال فإٌ ىىُٔ،

ْ  موا  امٌ تنوم، موم  اجمل ْ  فوةاه، ّموا  ا٤ ٓيفوم  لىنحتنوم  ٍو تنوم  اجمل ٓيفوم  ل٥فوةاه  ٍو

 .اطبٔعّٔا

 ؼصاصاؾ ػؾدػةتعزقرات واؾدود و احل

٘  وأٓعوّا    وفَٔوا    لْذُبوت  يتالو تروةٓعات  الّموً   ٘ الب تنوم اجمل مصوىر   بجو

 .تعثٓةاتالّ  ّهاسب ، ٍْ برةٓمجادا٤
 

ً  ج ٓو   ّجُ ُٓبَة ّبالك ِ  مو ٘ ا٨ ّجوْ ً  جابو ثوابٗ موً قبو     اىبروبَ٘  ال ىو

ٌ ; بقتىُ قاب ال قصاط مًالبع  ىىٙ  ْ  ىيو ٍه  طىو  اىب شو  ا٤ مً ذٔوث ا  ٍو

 ، ّفو  قصواط ىىٔوُ بعتو، رخحواببـب    القابو  فوةهّا فواٌ اجوةاٛ     ال قتو   فوةه، فوإذا  ال

َ  ُلِوِ  الَوَلُؽِم يِف كةٓه ٓقوْل:  ال قةآٌال لكً ميطقَه؟ َُ  َبَ ِ  االلِؼَص ِص َحَقَ ٌة 

ً  قصاطال أٌ ّلبٯّا ٓفَه مبتىك ىق٣ّ اٖال رخضالف ْ  وْاقوم   ال ًبو  قابو  ال مو  ٍو

ُ   بوالك فوةهاّ   غبحوة  امىيوا  صرٔسال مً تنم; امذاجملىىٙ  ؼبافِب اٖال  ج ٓو ّا، لكيو

 ٘ ّ   جةيْمو ٌ الّمٔكوةّ  ّجوةاطاٌ،  ٕ  حوةاطا ٙ  ٓيبرو  ىىٔوُ; ٤ٌ ذلوك   أٌ ٓقعو

 .ةاٜهازبمً  ثٓ اىب مً تنماجمل ؼبصً
 

ُ  لْظوْح  ّذلوك  قتصواط ميوُ ىيو  اببكوا      ا٢بعو و  ةو اجملو  ىىوه  امذا امىو

محوتب ،   ّكو   جوفا   امبٍوابٕ، ّكو    كو   أمواو  بوا  ال جؤفتس  ذلوك  ، فإٌقت ال

ٙ  ،قتو  بروك  متصواى    الآىاا  اٌ بثهاه ّبيٗ  طبٔعٕال ّمً لوْ   موا  عكوخ ال ىىو

ٌ ث اىباىُ جٔقتض ميُ بقاب  ال  ىة ٘  ٓروك   ذلوك  ، فوإ  ّباهىواّ  لىنحتنوم  هبآو

ْ  :كنٯٕ ةمب٘، ّبتعبي آرخةازب قّْٓا ىً ٚ  ال قتو   ٓروةٯ   مل لو ُ  قابو  فحوية  بو ٢ّ  امىو
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٘  بكٌْ مً أٌ ٘ ال امذصوأٜ ٌ  ال ًب فواّ البىو   ال ًب ىنو اّ  َقت٪ىو ىروةًٓ   حوي٘، جٔصويّ

 .مث٣ّ فال افب ى هٍه قاب  فحٔتقىضال قت  ذةٯ  امذا لكً مث٣ّ، فال

 ٓوو٘، العفووْ اّ الط قوو  ذووة  آعووّا قصوواالٍوواا ّاٌ شووس اٌ بووإتاٛ برووةٓم 

 قو  ٓكتفوٕ مويَه    ٕ، ّبععوَه ْلالو ىفوّْا موً قبو     قابىـب ال بع  الٕ جٔيالتالّب

ً الب ْلٕالو  ِ  ّلٔوواٛا٤ ٤ٌ ;ةاه الو ٍووْ  َووهاىب  ٓوو٘، لكو  طبويٌّ بووـب أٌ ٓقتىووْ

ْ الّ ىُٔى ًٯاىب ىن ّا، ّبـب كاٌ قصاشّا، لْ ٙ  ال أرخوا  ىيوُ، ّبوـب   عفو   ٓو٘، ّىىو

ٛ  فإٌ ذلك  وبحوناٜ٘، فنحنوْ    موث٣ّ  مويَه  فوّا جؤقت   ال قتىوْا  ف امذاا٢لو  ٍو٢١

ٌ اىب قصاط فحٔكٌْال ٓرةٯ  مل امذا وبحناٜ٘، أما لوَه أظٔف ق  قتىٙال  قتْلوْ

 ً ٛ  فواّ ال ىروةٓ ٘ اشب باجوتثيا ُ  ٓعو   قابو ، ٍّواا   نحوناٜ  قصواط الًب  تلْذُبو  امىو

 .تعثٓةات( كبامّاال ّه ّاسب)مطى   ًب كالك مةا٤ّ ،تنماجمل مصىر٘

٘  ظوْابٌب  لىر ّه امٌ ىىٙ تيبُٔال عةّبٖال ّمً أذواب   ّقو   جو ّا،  شوعب

ّغيٍا  قعاٛ(الفقُ ال ّه( ّ)اسب فقُالقتصاه( ّ )ا٢ فقُالًب )   الْال حٔ ال

 ىواو  برك  يُباوالٓكٌْ  مطبقّا، ّأٌ ج٣مٕا٨ قتصاها٢ ٓكٌْ أٌ َٔا، ميَا:ال

ٗ اسبو ٤ٌ ) امجو٣مّٔا;  ً  ًّب  ّه( مفوةه ٘  ظون ٙ   ميُبْمو ٌ  ٍواا  متكامىو٘، ّىىو  فوإ

٘ الًب  جو٣و ا٨ قوْاىـب  بوت   يتالو  ج٣مٔ٘ا٨ب حنٯاٗاىب  ّلال  (1)قتصواه ا٢ّ حٔاجؤ

 ببع  كتا  ّٓكفةال ١ٓمً ببع  يبً ٍٕ فقٌب، تعثٓةاتالّ  ّهاسبب ّبتنحك
 .لىُ مفص  ىتكُ حبث آرخة، ّهلاا

                                                                                                                                                                             

ًٔ( مث : 1) ِ٪ ٰفٕ ال ِّٓ ْ٪٢  ّٚ امِكة٪ا ّ٪التٲِق ّ٪ى٫ْا ى٪َىٙ اِلٰبةِّ  ٌ٪     ّّ٪ب٪ع٪ا  ّ٪ٰفوٕ ذ٪ٰلوَك َفِىٔ٪ت٪ي٪واَفخ٬ اِلن٫ت٪ي٪اٰفح٫وْ

ّ ٔج٪ٰنٔعّا رخ٪َى ٪ َلُكه٬ م٪ا ٰفٕ ا٤َب٬ ّ٪ٌ ّ٪٢ ب٫ُِبَىن٫ْ  ٪ٌ  .. امفب غي ذلك.٢ ب٪ُِبٰىن٫ْ



 

 
 تؿ اجمل ؿصّبه وفعرادلب ؿراأل

 اات،الووّب تنوم( أ٢ّّ اجملبروةٓعُ )  ًب آرخوة لوْذِب   ٍواو  المثو  ٍّيوا  

ٕ الّ عةّ اىببو  موة ا٤ ٍّْ)بروةٓم  ً  يَو  عةّ اىببو  موة ا٤ ٤ٌ ، ّذلوك )يكوة اىب ىو

٘ اىب مً فُٔ رخض، ىباالبو   ىاهٗو   يكة ٓعةاٌاىب يَٕ ىًالّ ىبوا ؼبنو     ّ أ٢ّّ، روق

ً ا٦ ٤ٌيوإٍ،  الة ّمو ا٢رخوةًٓ دبواِ   ا٢ًب اطٔابوُ موً كةأٍو٘     ُ  رخوةٓ  جو اّ  ػب ّىو

ُ  اطرٔواىَه،  أمواو  ٓقوف  ّذاجثّا ،مىاابَه ّبـب بٔيَه  الّكنثو  اطبعوّا،  فٔكةٍْىو

ُ   ىً أذ ٍه ىَاِ فىْ رخةًٓ،ا٦ ٓرتا  ذخصّا بصْبّا مبحٌب  جوْ   ذلوك فإىو

رٔطاٌ ال فخٯ ًب حقٍْبال مً ميعُ ؼباّل يإٍال أٌ ميُ، مم مْقفّا ّٓتخا ٓيثىخ

 .يياٌال ّذفة

ٕ الّ عةّ اىببو  موة ا٤ برةٓم امذٌ  ٘  ىاٜو   يكوة اىبىوً   يَو  تنوم ًب اجمل ىبصوىر

 يفوم ال ظبو   ىنو  ا٤يُبوةٗ  ال ًب رخض َباٍةّٓا. ىعه،ال ظةب ًب كاىا ْاقم، ّامٌال

ٌ  ، أٓعّا كرخض ىىُٔ ٓةب  ٌ  فإىوُ ىيو ما   جوىٔنّا،  تنوم اجمل ىتٔحو٘ كوْ  ْازبو  ٓكوْ

 .عكخالب مةا٤ ْ ٓكٌْازب بىْث ك ، ّامذاال ىُبٔفّا ٓيتفم
 
 تاناؾح ؾفا تؼقةاؾ

 

ٌ  جوب   بق ٓة، ّكنا أٖ ّىىٙ  ْابه،اىبو  بوارخت٣   ربتىوف  تروةٓعات ال فوإ

 رخض، فىُال مصىر٘ فَٔا لْذُبت بابٗاىَا  تقٔٯ٘(المث  ) ىيْاىّا ظب  ق  ب  امىيا

 لْذُبوت فَٔوا   فَٔا، فق  بقٔ٘  ماٛ ف٣ال افب ةذى٘اىب ّشىت امذا ٓتقٕ، ّلكً أٌ

 قوو  قبفةهابووُاسب ٍوواا ًب برووثالتنووم، ّاجمل مصووىر٘ رخووةًٓ، أّا٦ مصووىر٘

 .ق اباىب ٍاا ىىٙ ميُ اطةا ، ىقتصةا٤ ختىف٘ متامٕاىب ّبرعبُ ّمياقرابَا
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 ك٣ٍنا تنم، أواجمل فةه أوال ٍْ ش ا٤ ّىتحاٛل: ٍ  الىح ىي ما امذٌ،

 ب٣ذوِب  أذٔاىواّ فتفصؤ ،  الةابم، أٖ ال ٍْ جْابيا ٓكٌْ ْاقمال ًب تفصٔ ؟الب أو

٘  ب٣ذوِب  تنوم، ّأذٔاىواّ  اجمل مصىر٘ أ٢ّّ، يه فةهال مصىر٘  أ٢ّّ تنوم اجمل مصوىر

ٌ اىبفٔوُ   معـب لْذُبت ك برةٓمالٍي ٍ  فةه، ّلكًال مصىر٘ يه ٙ  صوىرتا  ىىو

 ْ ْ    ّبروك   ّاذو   عبو ُ  ىعثوة  مل موا  ٍواا  ث؟الو ثال قوْل ال ّاذو  جؤاٌ، ٍّو  ىىٔو

 .ب ٜٔ٘اىب ٣ذُب٘اىب ذح 
ِعَ ٍ ادُ ِمِمـُوَو وَ ادُ وَ كةمبو٘  ال ٓ٘ا٦ افب ّىْهّا َْ ِعُضُفِم َلِولَِقَ ُع  َْ  ٍو   ِمِمـَ ُب 

ً  ىحوتيبٌب  أٌ ٓصوس  ِ  مو ٘ ا٦ ٍوا ُ  ٓو ٕ  قو   امىو  لْذُبوت  ّقو   اىبواٌ، ازب بّىو

ْ  فوةه ال امٌ أقىيوا:  بق ٓة جْاٛ أٖ ّىىٙ هبج٘؟ ّبأٓ٘ ؟صىرتاٌاىب  شو  أو ا٤ ٍو

٘  كالو ٍّي ك ظْابٌبالٍي ذلك، فإٌ غي تنم أواجمل ٍْ  ٍّواا  مروتك٘،  محو١ّلٔ

 .اهلل حتقب ، امٌ ذاٛاىب ًب لُ ة ىتط لعىيا ما
 

 وؿحورقته ػرداؾ ؿؼقاس ػي تداعقاتاؾ ؿؼاربة

ٌ  امذابروث ّب اىٔابوُ فاىوُ    ال٢ّ ؽبفوٙ اٍنٔو٘ ٍواا     ْ  قٔواد اىب كوا  فوةه ال ٍو

 قب  ق م٘، ب اىب نْ  فَٕاجمل احلاشط مت قبص فةه لْال احلمص إٌٍٔ  يتٔح٘الف

ْ   ال ٍواا فواٌ  جابق٘،  مةبب٘ ًّب ذلك ٙ ب ٢ كنوا ْب، لو ا فوةه جٔصوبس ٍو ُ  ىقو  ىىٔو

ٌ  تنوم، اجملدبواِ   الٍنو ا٢ افبيبوا ٓو١ّل    نْ ،اجملدباِ  ذأٌ ذات مح١ّلٔ٘  ّجؤكْ

يت مل بتعوو  ىفْجووُ  الووصووريٗ الب٣ه الووعووةّ  ًب اذوو ٚ  اىبتوواجة الة ذٔيٝووا كمووا٤

ياد فَٔا ٓعٔروٌْ ًب بٔوْت   الي مً اٖ كاٌ قحه كبالعةبٔ٘، ّالب٣ه ال٣ٓـب مً اىب

 اٍ الووفحووُ قصووةّا فخنووّا ليفحووُ، اطىووٙ بعوو  ابووْا  قصووةِ ب  صووفٔس، بيووٙ ليال

ض، ًب الاشبو اٍ  الو ابظؤ٘ هباموُ موً    غة  مً ذلك اىوُ جعو    ا٢ض، ّ الاشب



 

؟ ذلوك  ٓعو   نواذا بى ٗ ذبت فقة مو قم. ف الاٖ كاٌ قحه كبي مً قااط  الْقت ال

ْ  ّامىُ فةه،ال ضبْبٓ٘ ٓع  ا٢ ٘    رخوي ا٤ّل ّا٤ ْبالو  ٍو  موً هٌّ اٍتنواو ّ بىآو

 لىنحتنم؟
 ٓتنواٍٙ موم    ّل قاىْىواّ الو  مً كثيال محترفٔات ًب ظب  أىيا رةٓ المً  ّ

ذلك اٌ قبْج  قاىْىَا ٢ دبةٚ ٤ٖ موةٓ  كواٌ ًّب أٓو٘     لىفةه، طىق٘اىبْبٓ٘ ال

٘ ازبعنىٔو٘  الو   ّاٌ كاىت رخطويٗ و   ّظعٔ٘  بعو  بحو ٓ  مبىرَوا قبو  اجوةاٛ      ا٢ ةاذٔو

ً    عنىٔ٘،ال  ما ٓح ه بُ ةٓاىبحبْتٗ  ٓكً مل فإذا ،عنىٔ٘ال  موا  فإىوُ جؤطةه ّلؤك
   !ٓكٌْ

 ب٣هالو امذو ٚ   ًب يت ذ يتال بىك متحح ٗ ربتثٌ ى،ٗ يتال قعآاال ّمً

 رخاط ىىوٙ أذو ث   ببياٛ محترفٙ قاو معةّفّا اطبٔبّا امٌ ذٔث،  أرخيّا ج٣مٔ٘ا٨

ٌ ال ٍواا  فَٔوا  ٓكٌْ، ّاببوم  ما ٘ ال ٣امىحواىٕ، ذٔوث  ال قواىْ  طىقو٘ لىنيوافم  اىب ْبٓو

 ٓة اىبو ّذات مةٗ ّ بٔينا كواٌ  رخةًٓ، ا٦ب ؼب  ماذا ذلك بع  َٓه رخصٔ٘، ٢ّال

 افبحتروفٙ فيقو    اىبحتروفٙ، هٍحوت جؤابٗ اطفو٣ّ بقوة       اىبًب مكاٌ ارخة رخوابد  

 ىً ى٣جوُ، ابباىواّ   اطباٛا٤ امتيمفحترفٙ ٨جةاٛ ىنىٔ٘ ىاجى٘ ٨ىقاذ ذٔابُ، اىب

 ٌ ٕ ال حتروفٙ، اىبموً مو ٓة    صواهب ال لىقواىْ ّ   ا٤  فمبو  قاظو  أٌ جوة مقو مّا، ّٓبو 
ً  ٓكْىوْا  لىنحتروفٙ مل  ةٓسازبو  طفو  البيق   قامْا آًال  مل ىووَه أقةباٜوُ ّلع  مو

ٛ ا٢ْا موً  ، فطىبالاىب مبىكٌْ ٍاا ٓكْىْا ٘  سبوـب   فمالو  بأجٔو   اطبوا   ٖالو ّ معةفو

ٛ ا٤ّ هابٗا٨ّذعوْبٍنا، لكوً    طفو  ال ً  براظوْا  اطبوا  ى٣جوُ، ّببااطوأّا   ىو

 .أىٔيَه أماو طف ال مات أٌ افببى  اىبىنْا ٓحت أٌ افب قاىٌْال حبح 
ٍوْ ّلو ِ،    تْفٙاىب طف ال أٌ حترفٙ اكترفاىب افب  ٓةاىب طبٔ ال جاٛ ّىي ما

ْ  تُ أجابِْ بأىُازبمع لع و بر ٗ ىيٯفَه لالك، ّىي ما رع ال أذ  فرع  ً  ٍو  مو
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 كوأد ال ىفخ ّذة  مً ا٢ملّ عاا ال فاا  ابيك؟ بأىُ أهباىا قاىٌْ، ّمًال ّظم

ً  مابْا، ّكوه  ذلك ق  قب  يادال مً كه رخةًٓ... ّلكًا٦ بَا جقٙ يتلا  يواد ال مو

ْ  ٍواا  تكوة الّ ماٍبوُ،  ٍْ ىاىٕ ٍااا٤ امٌ جٔنْبٌْ؟ ذلك بع   ٓفكوة  ميَحوُ، ٢  ٍو

 .ما ْٓمّا حْٛال هاٜةٗ ىىُٔ جت ّب ّلكً ،ا٢ لٔخ ىفحُ ًب نْ ، ب  ٓفكةاجمل احلبص
٘ ا٦روةٓع٘ كنوا جواٛ ًب    الطىق٘ يبا بةفعُ اىبْبٓ٘ الٍّاِ  ٘ ال ٓو ذٔوث   روةٓف

ُ  فةهالفو  ُؽِم ال َتِظؾُِؿَوَو َوال ُتِظَؾُؿَووَ الَفَؾُؽَِم ُرُعوُس َلِمَوَ بقوْل:    ُالو م بأد لو
ٙ  اماطاب ًب ّلكً فةهٓ٘، مىكٔ٘ ّلُ قٔن٘، كفةه، ّلُ  ٍيوا   أٌ آرخة أّجم، قبعيو

٘ ال احلصو اىب بوـب  ّبكام٣ّ برابكّا ال َتِظؾُِؿَوَو عامو٘،  اليْىٔو٘  ال احلصو اىبّ رخصؤ

ٌ   ذبتكة، بأٌ دبرف، بأٌ بُبىه( بأٌ :)٢َوال ُتِظَؾُؿووَ  ٗ  كبيوم  بةابوٕ، ّبوأ  تكوا

ً  أكثوة  ميوك  ب٫ُبىوه( بوأٌ ٓأرخواّا    ٢(مكاجبك، ّ أبباح ّوبخ كالم  اٖالو  مو

ٙ  فقوٌب  ثكاٗالّ نخاشب رةىٔ٘ ٍٕال عةٓب٘ال أٌ ميك، ذلك ١ٓرخا أٌ ٓيبرٕ  ىىو

ً  أكثوة  حوىنـب، ّلؤخ  اىبغوي   ٙىىو  فقٌب ةاداشبّ ثٓ٘ازب حىنـب، أّاىب  ذلوك،  مو

 .قبٔثاٌ ىي ِ ذٕٛ ق ب، ّك البالك  ق اب، ّذقكاىب نْ  بَاااجمل ذ  ٍاا
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 عروةات، ّجيفصٯو   ال افب كثيٗ بص  بعةٓفات  ىٕاىبىنحتنم ل ذكةت  ق

 .افببع اهلل قاهم٘ بإذٌال باذثاىب بيْهٍا ًب أٍه بع  ترىٔ الّ يق ال ًب

٘ الّ جوةٗ ا٤ بوـب  ٓقوم   ىٕ بأىوُ )موا  اىبو  تنوم اجمل ٓعوةٯ   فقو   ٍوْ  ّ ، ) ّلو

ْ  ٓقم ، فنا و1812 عاوال ًب رة ال ف٣جف٘ أذ  كتبُ اٖال تعةٓفال هاٜوةٗ    فو

ٕ   فوةاه ا٤ ً  بعتو،  ٢ عْاٜو ، الّ جوةٗ ا٤ مباذوةٗ، ٍّو   ىٕ، بٔينوا اىبو  تنوم اجمل مو

ً و   تعةٓوف الٍواا   ذحو  و    ّلو٘ بعتو،  ال ّبوـب  جوةٗ ا٤ ْجؤط٘ بوـب  ال يُبنوات اىب  مو

 . ّل٘الّ جةٗا٤ بـب بقم  ىٕ، كْىَااىب تنماجمل ظنً
 ذوووثا ا٤ّ ذبووواهاتا٢ّ يقابووواتال ْجووؤط٘، فترووون  ال يُبنووواتاىب ّأموووا

ٌ  امذٌ  ىٕاىبو  تنماجملذلوك، فو   ّغوي  يٓو٘، اشب نعٔوات ازبّ ً  ٓتكوْ طبقوات  ال مو

 .تعةٓفال ىٕ حبح  اىب قاىٌْال هارخ  كىَا بيتُبه، ١جحاتاىبّ ناىاتازبّ
 الاجملكب٥  يتالةٗ، اسب تطْىٔ٘ال تيُبٔناتال صبنْى٘ آرخة:)ٍْ بعةٓف ًّب

بوالك بقؤه ّمعوآي     أفةاهٍا، مىتثمواّ  احلمص  ّل٘، لترقٔ الّ جةٗا٤ بـب عاوال

 .رخت٣ (ا٢ّ لىتيْ  حىنٔ٘ال هابٗا٨تحامس ّالّ تاظٕالّ ذتاوا٢
 

ْ  بعةٓوف  ٍّيوا   ٘ ا٢ تيُبٔنوات ال صبنو   آرخة:)ٍو تطْىٔو٘ غوي   ال جتناىٔو

تعةٓوف فإىيوا   ال ٍواا  ىىٙ آرخااىب امذ ٚ افب ذابٗا٨ ، ًّب)كْمٔ٘اسب ّغي بئ٘ا٨



 

امبئو٘،   تيُبٔنوات ال بىك : فىتكًْلىق ، ب )بئ٘ا٨ )غي فُٔ قٔ ال شر٘ ىةٚ ٢

ً  ىعو ٍا  عْاٜ ، ذٔوث المث    يتالو عرواٜة  ال  ىٕ، ّمثو  اىبو  تنوم اجمل م١جحوات  مو

 .كْمٔ٘اسب ّغي بئ٘ا٨ غي  ىٕاىب تنماجمل م١جحات مً ىع ٍا أٓعّا
 

٘  ٢ذقّا ى و ّجيبرث ِ  هقو ٌ  ا٨يُبواب  اىب ًب تعةٓفوات ال ٍوا  اهلل جو٣مٕ بوإذ

٘ ال جتيصة  ّ ،افببع ِ  ىقو  ّبقٔؤه   افب  باجو ٙ َوا  تعةٓفوات، لكي ال ٍوا  ٌا٦ ذتو

ٌ  قبحنىَا بتف  ً  أجوف   بقوم  يتالو ْجؤط٘،  ال ١جحوات اىب بىوك  ىىوٙ أ ٘ ال مو   ّلو

 ٙ ً  ّأىىو ً  بعو   جوةٗ، ا٤ مو ً اىبو  تنوم اجمل م١جحوات  مو ِ   ىٕ، ّمو  يُبنوات اىب ٍوا

ً   فا الو  عباهٗ، ّميُبنوات ال ربا ، ّهّبال أٓعّا: ىْاهٖ  ىحواٌ، ا٨ ذقوْ   ىو

 .ذلك ّغي ححياٛال ىً  فا ال ّميُبنات

 
 دـيادل تؿ اجمل دلـظؿات شاؿؾةاؾو تؿؾةاحمل تدؿقاتاؾ

 

٘ ال ذوْل  ّمكْىابوُ ٓو ّب    ىٕاىب تنماجمل ًب برثال امٌ  قبو   ّ.ىفحوَا  تحونٔ

 ه ا٤ّ شوس ا٤ تحنٔ٘ال امٌ ىب بكابُ ىةٚ يق ٓ٘الّ ترىٔىٔ٘ال قابباتاىب ًب ْ اشب

 ،)ىحاىٕا٨ تنماجمل ١جحاتفحنٯَا)م ذٝت ّامٌ ،)مباىٕا٨ تنماجمل ٍٕ)م١جحات
 مبواىٕ، ا٨ تنوم اجمل م١جحوات  أٌ ىحونَٔا  هٓئوّا فعىٔيوا   ميطىقّا ميطىقيا كاٌ امذا فإىُ

 ّك٣ٍنوا  ىحواىٕ، ا٨ تنوم اجمل فيحنَٔا م١جحوات  امىحاىّٔا ميطىقّا يطى اىب كاٌ ّامذا

 كنوا  (1)ىو  اشبًب  لوك  يّ ىُبو أً ٓ الو  ًبخ لوك  أيواد شويفاٌ امموا    ال امذ شرٔس;

ً اىب ّموْفب  ١ميـباىبو  ٓقْل أموي  ٕ  ْذو ٓ ً  ىىو ٕ  بو  ٓقوْل  ّكنوا :   الو اط أبو

                                                                                                                                                                             

ٕ ىبا ٢ِّ ىىٙ مصة ّاىناهلا ذـب كتبُ ل٣ذت اليخع مً كتا  لُ  53ىَخ الب٣غ٘: الةقه ( 1)

 اظطة  أمة اميٍا ضبن  بً ابٕ بكة، ٍّْ اّل ىَ  كتبُ ّانبعُ لىنراجً.



  

ً  ّآهو هو٦كىكوه  : اهلل بجوْل   ّامموا  امىحواىٕ،  امموا  يطى اىبفو  (1)بوةا   مو

 تنوم اجمل م١جحوات  كنحىنـب، فيحنَٔا يطى  اممباىّٔا، باىتبابىااىب كاٌ فإذا اممباىٕ،

 تنوم اجمل ميُبنوات  امج٣مٕ فيحونَٔا  غي يطى اىب كاٌ ّامذا ج٣مٕ، ا٨ أّ مباىٕا٨

 .ىحاىٕا٨

 
 دـي ادل ؾؾؿجتؿ  ؿثلاأل تدؿقةاؾ

 

ٕ اىبو  تنماجمل قب١جحات تحنٔ٘ال أما ٘  بصوْبىا  ًب  ىٕ فَو ً  رخااطٝو جَوات   مو

 :ى ٓ ٗ
  ىٕاىبو  تنوم اجملم١جحوات   امٌ ٓعو   ، ٍّاا ٓي٘اىب افبىحب٘   ىٕاىب امٌ

 رخطأ ٍّاا  ّٖبال قةّٖ ّال مقاب  ًب ٤ىَا(، ب ّٖال)أّ (،قةّٖال) ذبتعً ٢

 امٌ فقوٌب، بو    عوة اسب أّ أٍ   ٓي٘اىب أٍ  مً ٓتكٌْ ٢  ىٕاىب تنماجمل ٤ٌ كبي;
ً  أكثوة  أذٔاىّا ٍّهو  قةّٓـبال ّةٓف ال أٍ  ٘ اىبأٍو    مو ٛ  ٍوه و   ٓيو  ًب آعواّ  أىعوا
ٗ  رخوابد  ىحواىٔ٘ ٢ّ ا٨قْد  رخابد ىٔحْاف  ىٕ،اىب تنماجمل أجةٗ  حو١ّلٔ٘، اىب هاٜوة

ٗ  رخوابد  ٢ّ ُ  الّ قوْ  اسب هاٜوة ٘ الفوإٌ   ْاجبوات، ّىىٔو  مشو  ا٤ّ شوس ا٤ تحونٔ

 .(ىٕمباا٨ تنماجملأّ)م١جحات  ،)ىحاىٕا٨ تنماجمل ٍٕ)م١جحات
 

ٕ  قٔو    ىٕ(اىبو ) اٌ ٓتوٍْه  ٢ّ  ُبواٍة ال امذ اذتاتٓوّا;  قٔو اّ  ّلؤخ  بْظؤر

ٓوب  بعةٓفوّا لىنحتنوم    ىو٣و،  ا٤ أذو   ظبو   ّلالك اذتاتّٓا، قٔ ّا ٓعت،ّىُ ىَهٴا

روٕٛ بيقٔعوُ، ّ ميروأ    ال بفحوي  افبتعةٓوف  ال الةؼب٘ ّاجع٘ ميُ، ف ىٕ ؽبةد ذاىب

 ىٕ اىبو  ىٕ، ّبْشؤفَا ب اىبو تنم اجمل١جحات بو اىب ّجُ بحنٔ٘ ٍاِ ا٢طأ مل ٓكً اشب
                                                                                                                                                                             

 .33ذبف العقْل: ط( 1)



 

ٌ اىبو  تنوم اجمل بعةٓوف  ًب رخوت٣  ا٢ كاٌ مَنا )امىُّذلك ذٔث ٓقْل:  موا    ىٕ فوإ

ٛ  كو   ّقبو   أ٢ّّ  ىٕاىبو  تنوم اجمل أٌ ٍْ، (1)ٍْ ب َٕٓ ْ  ذوٕ  ّأٌ  ٌاىبو  صبتنوم  ٍو

 ةٓوف، ال تنمجمل ارخةادَاا ف(،  ٓي٘اىب ًب بٔيَه يادال ٓيرَٝا يتال ٍٕ ١جحاتاىب

 ًب كنوا و   ٣ٓوـب اىب قبوآت  ٣ٓوـب ّأذٔاىواّ  اىببعروةات   ّأذٔاىواّ  ٣ٓـب،اىببو  أذٔاىّا ٍّه
ْ  ب ّ، ٍّواا التنم ارخةاد جمل أىُ كناو   صـبالّ ي اهل  أّلٝوك،  حبو   جروا  ا٨ ٍو

ّ ال ٍواا  شويا   أٓعواّ ذٔث اىَه تفكي، الّ تقصيال ًب قصْبال ّىـب  لووَه  بىو ، 

ٌ  كنا اىَه تصْٓت،ال ًب  اسب ٛ  ال ٍواا  بحْاى ٍه ٓبيوْ ٌ اىب بىو ، جوْا  أو ثابىوْ
 .برة أٓعّاو  ذلك ّمم ذلك قب و  ٍه يه ٓعتن  ىىَٔه، بى الثابىـب، فاىب غي

ٕ  اكةالو ىوف  ا٢كو٣و  ال فإٌ ّىىُٔ، ٕ  رخىو   موً   ٓعواى ٖ  ميَحو  ٔوث ذ ;ّفكوة

ّ ال ًب يت ب١جخ ال ١جحاتاىب ؽبةجٌْ بالك ٚ ال ًب ةٓوف، أ  رابوات، ال ًب أّ صوراب

ّ ال نبعٔ٘ أّ صٔاهًٓال أّ ثابىـباىب اذباه أجحْا م١جح٘ رخيٓ٘، أّ لْ كنا  غوي  أّ بو 

٘  ٢ بو   حبقوٍْه،  ٓتنتعٌْ ٣ٕ فالتالّب  ىٕاىب تنماجمل م١جحاتىً ى اه  ذلك،  قٔنو

ٙ  عكخ; امذالب مةا٤ أٌ ، مملوَه ٙ  ببيو  تنعوات، ّبيوب   اجمل ّأٓو َٓه  جوْاى ٍه  ىىو

 .أٓعّا عابٗاسب
ٕ : لووَه فقْ ٘ اىب ًب بٔويَه  يواد ال ٓيروَٝا  يتالو  ٍو  ذٔوابَه  لتيُبؤه   ٓيو

٘ ا٢ ٘ ا٢ّ جتناىٔو ٘ الّ قتصواهٓ   ّل ٓتْاجو  الو  بعو   ًب غوي شورٔس; امذ   ثقافٔو

ٚ ال ًب يادال مً% 60  و  لووَه أكثوة، ٍّو٢١ٛ    أّ أقو   أّ% 70بٓوا ، أّ  ا٤ّ قوة

ً  لووَه  ٢ّبو   ٗ و   مو ٘  ذٔوا ٘  اجتناىٔو ٌ  اىَوه  ّيقافٔو٘، كنوا   ّاقتصواهٓ  افب ؼبتواجْ

ٗ اسب بطوْب  اٌ ذ١ّىَه، بو   ذاظي٘ بةىٙم١جحات،  ِ  ٔوا  ٢ مشو  ا٤ ًب ميُبوْب
٘ ال بتطوْب  ا٢ ٓكٌْ ٚ  الّ قةٓو ٕ   ٓيو٘ أٓعوّا، ّذلوك   اىب بطوْب  ةٓوف، ّقبحوتْ  بو َٓ

                                                                                                                                                                             

 .ّاسبكن٘ العق  ّرخ٣  كبامّا، الب َٓ٘ رخ٣  التبصة ل ٚ فاىُ ب َّٓٔا اىت،ِ ام امٌ: ىقْل ّعبً( 1)



  

 ع ٓو  الياد، ّال مً كثيّا يت أّقعتال ااطٝ٘(ٍٕاشب تحنٔ٘الج ّا، لكً) ّّاظس

٘ ال تحنٔ٘الىاقص٘ ّرخااطٝ٘، ف طأ، كْىَااشب ٍاا مث  ًب عىناٛال مً  يتالو  صورٔر

ٕ ا٨) أّ مبواىٕ( ا٨ تنوم اجمل )م١جحوات  ٍٕ كنحىنـب ىقتذَا ٌ  ، ّامذا(جو٣م  كوا

 ىحاىٕ، كْىَوا ا٨ تنماجمل محىه فىٔحنَا م١جحات غي فكةاىب أّ جتنا ا٢ املى

 .ىحاٌا٨ احلىحاىٔ٘، ّبةىٙ مص٨اىحاٌ ّا٨ ذعا  مً بيبث 
ُ  الو موا شوةح     ً  كبامواّ  يقؤ  ال :)ىىٙبع  موً قْلو  م١جحوات  مو

 ميتنٔواّ  فوةه ال ْٓلو   يتالو طبٔعٔو٘،  ال ١جحوات اىب  ىٕ، ًّب مْاجَتَا بقماىب تنماجمل

 ٓعو   طاٜف٘( ٍّااالّ قبٔى٘الميَا، ك ىحرا ا٢ٓحتطٔم  فَٔا، ٢ّ َٔا، مي صبّاال

 عرويٗ الارخوةاد دبنعوات مثو      ، ىٕاىب تنماجمل مً ىىناٛ كبي ى ه ىبابٗ بصةٓس

٘ الّ قبٔى٘الّ ً  طاٜفو  ;موا ٍوْ اموة غوي مقبوْل      ىٕ( اىبو  تنوم اجمل هاٜةٗ)م١جحوات  مو

٘ القباٜوو  ّالعروواٜة ّالذلوك ٢ٌ كووثيّا موا ٓبيووٙ ىىووٙ اكتوا       تنووم، ّبَووااجمل طاٜفو

ٙ  ذبوافِب  يتالو فَوٕ  ،  بِّاتهٍا بى ال اجتقةاب ٕ  ال ًب)موً  ا٤) ىىو  يتالو  بىو ، ٍّو

 .جَاوا٢ أك، بينٔتُ ًب بحَه

 (اظطةا  ّميرأ فتي٘ ىام  طْاٜفال أّ عراٜةال بكٌْ ق   

ٕ  طْاٜوف، الّ عرواٜة الٌ ام   كباموّا،  ذبواهات ا٢ّ ذثا ا٤كو  ٍو

 ٢ ب٣ه، ّالو  حوتخة  ف ٘اسبو اط كاىت ب٣ه، ّامذاالب ٘، فحتيَ اسبش فإذا كاىت
ٕ اسب تنوم اجمل بوـب  فوة   ٢ كنوا  قةّٖ،ال أّ عةٖاسب تنماجمل ًب ذلك بـب فة   ثبو

 جوابت  تحنعوات امذا ال أّ تيُبٔناتال بىك فإٌ جٔاٌ، كىَافعراٜةٖ، التنم اجملّ

ّ  بىو  البى ، فالاطةٓ  بياٛ  ًب ُ   ٓتاجوم  بىو  ال فا٢ٓثهٍوة،   فَواا  ّٓويكنز، ّىىٔو

جوْهٗ ًب  ْاىبرخوةٚ  ا٢روةاٜس  الحبو    صبرف ىْىّا ما قاشة ذابُ ذ  شط٣ح ًبا٢

 تنم.اجمل



 

 
 دماؿقةاإل رؤقةاؾ ػي دـيادل تؿ اجمل أداس

ََوَو وَ ادُ وَ آٓوو٘  امٌ ََ ٍ ادُ ِمِمـُ ِع َْ ََ ُع  ََُفِم َلِولَِق ِعُض َْ ََ ُب  جوواد ا٤ ب١جووخ ِمِمـَ

أمسوٙ   قاىْىواّ  بعوم  امىَوا  امذ  ىٕ;اىبو  تنوم اجمل ىب١جحوات  ْاجمال يُبةٖال قاىْىٕال

ْ  ا٤ ؼبكوه  ٌ  فوةاه، ٍّو اٖ الو  جتنواىٕ، ا٢ تكافو  لاّ تكامو  الّ تناجوك ال قواىْ

ُ  ٓترنو   ٘ اىب فوةاه ا٤ نبٔوم  فٔو ِ  حو١ّلٔ ّم١جحوات   ّصبوامٔم  نٔوم، أفوةاهاّ  ازب دبوا

 .اطاقتُ حبح  ك  ّهّل٘،
ً   ىٕاىبو  تنماجملفو  ُ  ًب ٓحوتبط ً  ٘الو ذ مفَْمو ً  ٘الو تناجوك، ّذ ال مو  مو

 بطوْبّا،  صٔ ال ٤كثة بري رةٓف٘ال ٓ٘ا٦ لكً ّأبحطَا، شْبٗ أهىٙ تعاٌّ ًبال

ٗ  ىرةٗ جت ذٔث بتعنً ً  شوْب  كنوا  تكافو  الّ تكامو  الّ تناجوك ال شوْب  مو

ٗ  ال اطابا٨ يُبةٖ، أّال جادا٤ ٍْ جٔأبٕ، ٍّاا   ىٔو٘ ًب اىب تنعوات اجمل عواو لفكوة

٘  تقابى٘ بـباىب ح١ّلٔ٘اىب مً ٘الذ كالٍي ج٣مٔ٘، ٍّْ: أىُا٨ة٠ٓ٘ ال  أاطوةا   كافو

 .أببم شْبّا بتعنً صبنْى٘ ك  صبامٔم، أببم مً ذثم٘ ظنً تنم ًباجمل ٍاا

ّ ال اطواب ا٨ ّبْظوس  رةٓف٘ ببـبال ٓ٘ا٦ ٍاِ امٌ   بئو٘  العواو، 

ِعُضَُفِم َلِولَِقَ ُع ادُ ِمِمـُوَو وَ ادُ وَ بقْل:   ىٕ، ذٔثاىب تنماجمل لفكةٗ ترتٔ٘ال َْ ِمِمـَ ُب 

 .َِْع ٍ 
 امٌ كو  فوةه   عيوٙ، امذ اىب ٍواا  افب بةذو ىا و   أٓعواّ و  رةٓف٘ال ةّآاتال أٌ كنا

ً  ٓتروة  ّٓتعامو    أٌ فةهال هلاا ٓصس ٢ّ رخةًٓ،ا٦ دباِ ح١ّلٔ٘اىب رن ٓت  كنو

ٗ  ًب ٓعؤز  ٘  فوةه  لكو   امٌ بو   ميعثلو٘،  جثٓوة ِ  محو١ّلٔ ُ  ا٤جواٜة   دبوا  فوةاه، ّلو

 ٘ ِ  محو١ّلٔ ُ اجملو  دبوا ٘  امٔم، ّلو ِ  محو١ّلٔ  هلوا  يقطو٘ جٔروي  ال نوْ ، ٍّواِ  اجمل دبوا

 .افببع اهلل بإذٌ ٢ذقّا برثال



  

 

 ذاجو٘،  ١مًاىبو موً قعوٙ ٤رخٔوُ    : الاىُ قو   اهللّق  ّبه ىً بجْل 

 تكامو  ال ٘الو سب تأجؤخ ال ٍاا مً أىُبه بأجٔخ ّأٖ (1)هٍةِ اهلل ىب  كاٌ كنً

ّ الّ ٕ  يتالو حو١ّلٔ٘،  اىبب ذحواد ا٨ّ تْاشو  التكافو   ٌ  أٌ ٓيبرو  ىىَٔوا  ٓكوْ

 ىو،  كبوة،  فٔنوا    ،كبةالاشبّ عب ال بـب ع٣ق٘ال أٌ بع  ةّآ٘ال ٍاِ فإٌ نٔم؟ازب

 ٍّواا  تروابك ال ٍواا   ٓثاسبو  ٍواا  ًب ةّى٘ال ّى٣ذِب ّأرخُٔ، عب ال بـب ق٘ع٣ال

ِ  اهلل ىبو   فكألبوا  ،اجاتاسب رخةًٓ، ًّب قعاٛا٦ ٍنْو هب  ًب ترااطةال  هٍوة

ٗ ال مً جي٘، جبعـب جي٘ أّ وبحـب لٔرن  ٓتحم  ٍةالّ  ،أقو   أّ أكثوة  أّ عبواه

ٕ  كأىَوا  بتحامٙ ذتٙ ىب١مً ّاذ ٗ ذاج٘ ّقعاٛ ْ  هٗ،عبوا ال بىوك  ٍو  ٍواا  أٌ فىو

ً  تنم فحْ اجملًب  أىتن  جاد ق ا٤ ٙ  لو ً  فقوي،  كالو ٍي ٓبقو ٙ  ّلو  كالو ٍي ٓبقو

 .أّ محتععف مقَْب، أّ مطةّه، ٓتٔه
 

ً  جاى٘ أرخُٔ ذاج٘ ًب مرٙ م:ً ٓقْل أرخةٚ بّآ٘ ًّب  أّ لٔو   مو

ً  اىتكا  مً لُ رخيّا ٓقعَا، كاٌ مل أّ ىَاب، قعاٍا ٙ  ذوَةٓ ُ  قبعيو جوْاٛ   أىو

ٌ  مل أو أرخُٔ ذاج٘ ٛقعا مً أكبكً ُ  ٓتنكً، فوا َوه  اىبّ عُبؤه، ال جوة ا٤ ٍواا  لو

 .جعٙ ق  أىُ
٘  ًّب ٚ  بّآو ً  :بواقة  المواو  ا٢ىوً   أرخوة ٙ  مو ٘  ًب مرو ُ  ذاجو  أرخٔو

٘ٱ  اهلل أَبىُ حىه،اىب ُ  اهلل كتو   ا٢ قو ماّ  ٓةفوم  ّمل مىوك،  فالو  ّجبعـب خبنح  لو
ً  فوة   فوإذا  هبجو٘،  بَوا  لُ ّٓةفم بَا جٔٝ٘، ىيُ ّذٌب ذحي٘، ُ ذاج مو  كتو   تو

 .(2)ّمعتنة بَا أجة ذاد لُ ّج  ىث اهلل
                                                                                                                                                                             

 .11ح  361ط  16ّجاٜ  الرٔع٘: د ( 1)

 .3ح 197ط  2الكاًب الرةٓف: د ( 2)



 

٘  لً ببقٙ ةّآات فحْ ال ٍاِ ىىٙ تنماجمل يقاف٘ بئت فإذا ٘  ذاجو  معطىو

  ىٕاىبو تنوم  اجمل بٔينا ٔ٘،الثاىببكٌْ  ما كأمسٙ ّٔاالمث تنماجمل ّجٔكٌْ تنم،اجمل ًب

فوو  تكااىب تنووماجمل مووً تطووْباىبحووتْٚ اىب ٍوواا افب ٓصوو  عاشووة ٢اىب فَْواىببوو

 .ذ٣وا٤ املى ًب ذتٙ تكام ، ٢ّاىبّ



 

ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى

ى
 ثالثالفصلىالىىىىىىىىىىىىىىى
 كوفوظالو كموظال جوانبالىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

ىمدنيال مجتمعال في تجاهوظاالوىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى



 



  

 

 

 

 

 

   :كةٓهال كتابُ ضبكه ًب افببع جبراىُ اهلل ٓقْل

 ََِلُمُروَو َِِْممِ ادُ ِمِمـُوَو وَ ادُ و َُ ِعٍَ   َْ ِعُضَُفِم َلِولَِقَ ُع  َْ ـَِفَِوَو  دَ ـَ ُب  َُ ِعُروِف َو

ََِن  ََوَو ادُ ََ ِؼقُؿ ُُ ََِر َو ََوَو الـَِؽ ِمُت ُُ ََاَلَة َو ََوَو الصَّ طِقُع ُُ ََ َة َو َك َََك اَّللََّزَّ ََوَلُه ُلوَلَِ  َوَرُه

ُفُم  ُ َ ِزٌُز َحؽِقمٌ اَّللََّ  ِوَّ اَّللََُّهَرِ ََ  (1). 

 
 دـيادل تؿ اجمل ػي حثباؾ ـطاق ؿؼدؿات

٘ ازب ىاهٗ ذوْل   ىٕاىب تنماجمل م١جحات ًب برثال ٓ ّب ٘ ال َو بوابٗ،   كنٔو

٘ ازب ّذْل ٘ ال َو ٗ  كٔفٔو ِ ا٢ ثو٘ ذوْل  الي ٓو ّب  أرخوةٚ، كنوا   بواب ٘  (2)دبوا ِ  زبَو  ادبوا

ٗ ا٢ ٓتْجو   تنوم; امذ اجمل مكْىات بـب ع٣ق٘ال ً  جتعواٛ ٘ ا٦ مو كةمبو٘  القةآىٔو٘  ال ٓو

ّ ال اطابا٨ برٓك  يتال ٘ اشبعوةٓ ،  ٘ ال ىفٔو ٌ   لىبروث  فىحوفٔ ْاىو   ازب كىوُ، لتبٔوا

 .دبأٍ٘ا٢ّ كٔفٔ٘الّ كنٔ٘ال  ىٕ، ٍّٕاىب تنماجمل ىُبه ًب قٔاجٔ٘ال
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 .اهلل بإذٌ ،(ازبَْٖ ازباى ) ٍّْ الثالث ازباى  ًب البرث ال٣ذق٘ اىبباذث ًب ّجٔأبٕ (2)



 

 
 دـيادل تؿ اجمل ؿـظؿات ػي ؽؿقةاؾ واـ اجل

 ً ٘ ال مو ٚ  ال ياذٔو ٌٲ  كنٔو٘ ىوة موً   صبتنوم  أٖ تنعوات ًب اجملّ روعْ  الأ

 ىٕ، اىبو  تنوم اجمل ١جحوات قبخ بعو  أٌ ػبو   ، غيٍا أو كاىت تنعات، امج٣مٔ٘اجمل

رخووةٓـب، ا٤بوو ٓىتـب ال تحوونٔتـبال بإذوو ٚ اقتذيووا فٔنووا جووب  بحوونٔتَا  يتالوو

ٕ ا٨ تنوم اجمل م١جحوات ) ، أّ(ىحاىٕا٨ تنماجمل م١جحات) (، ّاٌ كيوا ظبوةٖ   مبواى

 رَْب يباذاٗ.اىبت اّل اىبصطىس اىببرث ذح  الًب مطاّٖ 
 

 ؾؾدؽان وـدبته ودداتادل ؿجتؿ 

ّ الفكة ّ ال٣تو ىىٙ اشرا  لامً ٍيا كاٌ مً  بذواه بْجٔوُ ٍواِ    ا٢قىوه 

تينٔوو٘ المبوواٌ ّ ا٢ ابجوواٛ افباهفوو٘ اهل١جحووات اىبتنعووات عبووْ بأجوؤخ مثٓوو  مووً اجمل

تْجوُ  ال١جف ما ىراٍ ِ مً ظعف ٍواا  اىبرخ٣ ، لتعخ بَا، ّلكً ا٢عةفٔ٘ ّ اىب

 عووةا ( لبْذجووّا،ال) ٍنووا: بىوو ًٓ، بووـب قابىوو٘ اىب لكنووا ٓتعووس ذلووك مووً رخوو٣ 

 .آرخة أمةٓكا( كينْذد(ّ
ً  كوثي الطاغٔو٘  ال جقٍْب بع  عةا ال ًب فق  بأجحت  تنوم اجمل م١جحوات  مو

٘  ا٨ ذح  ١جحاتاىب صبنْ  بى   ىٕ، ّق اىب  ١جحو٘، ف مالو  ىروة  ذصواٛ ي٣يو

 اىَا مل بكوً  ا٢حقٍْب م١جحات ال  ّاٌ ّج ت قب حقٍْب،ال أكثةٍا بع  بأجخ

ً    ّل٘ال ٍٔني٘ ىًمحتقى٘    ىٕ أٌاىبو تنوم  اجمل ٌٜب م١جحوات ذوةا  ّجوىطاىَا، ّمو

 ٌ ٘  بكوْ ً  محوتقى ّ ال ىو  طواغْت، ّمعوْل ٍو و   ال بٔو   أهاٗ  كاىوت ا٢ ّلو٘، 

 .تا٢اسب معُبه فةّ  أّال صبن  ًب  ىٕاىب لىنحتنم
ياذط٘ مٔو اىّٔا،  ال غي يُبناتاىب كه ًب كنٔ٘ البا ٍٕالًب ٍاِ  ركى٘اىب لكً



  

 راجمال عةا ال ًب ىاتقطاال طبتىف قاىْىٔ٘ ًب ميُبن٘ فال ىرة ي٣ي٘ أش  مً
ىىوٙ ّب ،   ذ، بق ب ما ٍّٕىرط٘،  فاىى٘ بأكنىَا فىٔحتاطةا ، ا٤ تامٕاىب

ٕ  ّهٓكوْب، ّبحوحٔ    ذوك   ّصبوةه  ّ  ٢ بمسو ٘  اىَوا  أكثوة، أ فاىىٔو٘  ال قىٔىو

 .يراٍبالّ
 

 يتالو أمةٓكوا   مم قابى٘اىبّ ب ،مىٌْٔ (30) ما ٓقاب  عةا الامٌ ى ه ىفْد 

 يٓو٘؟ اشب ١جحاتاىب مً فَٔا بْج  ّأكثة، فكه مىٌْٔ (300) اىَاى ه جك ٓبى 

ٕ اىبو  تنوم اجمل م١جحات عىه بأٌالمم  ٗ  أّجوم   ىٕ ٍو ً  هاٜوة ٘ اشب ١جحوات اىب مو  يٓو

ّ ا٤ بةىووٙ يتالووٍّوٕ    يٓوو٘اشبروو١ٌّ ال ةظووٙ، أّاىبفقوةاٛ أّ  ال بةىووٙ ٓتواو أ

ِ  فإٌ رخةٚ،ا٤ ً  قحوناّ  بروك   كىوَا  ٍوا  جوْاب  افب ىٕ اىبو  تنوم اجمل م١جحوات  مو

 ،ّغيٍوا ذبواهات  ا٢ّ يُبنوات اىبذثا  ّا٤ ، ّكاابع  آعّا ميَا يتلا يقابات،ال

 .رخيٓ٘ م١جحات بع  ٢ امىَا مم
 

٘ اشب ١جحوات اىب امٌ ٗ اىب يٓو ذحو    بىروت  ّذو ٍا قو    أمةٓكوا  ًب ْجوْه

ٛ ا٨ ٌ  ال ذصوا ٘  م١جحو٘، ذحو    فالو  200ّ ةمسوٕ، مىٔوْ ً  هباجو  أّظوا   ىو

ْ ا٤ أٌ ، كنا(2010) عاوال ًب ، أى ٯتامةٓكا ٘ خاىب المو يٓو٘  اشب الل٥ىنو  صصو

ً  أكثوة  افب بواٍ   ٌ  مو ٘  فالو  200 ّ مىٔوْ ٘  م١جحو محوحى٘، ٍّيوا     رخيٓو

 .مححى٘ غي كثيٗ أرخةٚ م١جحات
 

ً  ٓعة  ىحاٌ، أٌا٨ ىىٙ ْاج ال مً امٌ ٗ  ىقواٍب  ك٣ّ مو  ّ رخوةًٓ، ا٦ قوْ

ّ الّٓبرث ىً اجةاب  ظعفَه، ىقاٍب َٔنيو٘  اىبرخوةٚ  ا٢ ّل الو تنٔوث لو ٚ   التفوْ  

ٛ ذعوابّٓا، اٌ   ً  ّاجوث ٗ ال ىياشوة  بوْفي  افبىاٜو    ذلوك  مو ّ  ًب قوْ  اهللب٣هٍوه، 
َطَ ُع : ٓقْل افبّبع جبراىُ ََ ََك َوَمَ  َكَ َو  ْو َطَ ِع َر ََ ُكالا ُكِؿدُّ َهَُماَلِع َوَهَُماَلِع ِمَِن 



 

ََك َحُِظَوًرا ْو ٕ الجوْاٛ  ، (1)َر أو  ١مًاىبو حوعٔ ،  ال غوي  أو حوعٔ  الروقٕ،  ال أو تقو

 افب ٓتق و بُ  ىْٔٓ٘ ماال ُباٍةٓ٘ال جبا ا٤ مً  ٯِ مبافبجبراىُ ّبع اهللف كافة،ال
 .ّىرااطُ ّىنىُ كفاٛابُ ذح  ىىٙ ٓحٔطة، ٢ ّٓحٔطة أّ ماوا٤

ٗ  ليتصوْب  ٚ  موة ً القٔواد بوـب   الجوع٘   ي٣ذِبّ لو و   أرخوة  ّاذو اّ  بىو اّ و   بىو ٓ

٘  رخيٓ٘ م١جح٘ فال  200ّ يٓ٘ مىْٔىّااشب ١جحاتاىب مً مبتىك  بمسٔوّا،  محوحى

ً  هىك ٌ  اىبحوحى٘، ّذحو  ٍواِ    اىب غوي  ىو ُ  بىو  ٓاٖ الو  عوةا  ال عاهلو٘ فوإ  ىفْجو

ُ  ًب ٓعه أٌ ػب و  مةٓكٕا٤رع  ال ىرة ٓعاهل ماو  ىحن٘ مىٌْٔ( ۰۳) و   جيبابو

   . ىٕاىب تنماجمل ميُبنات جاٜة افب رخيٓ٘، امظاف٘ م١جح٘ فال 120و  ق ا٤ ىىٙ

٘  جو٣و، فكوه  ا٨ ب٣ه جاٜة افب ىيُبة ىي ما أٓعّا ّجي٫ص و ٘ رخي م١جحو  ٓو

 بقواد  هٍابٍاّ ات اطَاىراّ مه ا٤ ذْٔٓ٘ امٌّ غي رخفٕ بى اٌ؟ الٍاِ  ًب كالٍي

 .فَٔا  ىٕاىب تنماجمل ّفاىىٔ٘ م١جحات ّحبحه بكنٔ٘
 

 دـيادل ؾؾؿجتؿ  ؽؿقةاؾ اجاتاحل

بعوووخ  أٌ ػبووو  جووو٣مٔ٘ا٨ تنعووواتاجمل ٍووواِ فوووإٌ بووو ٛ، ىىوووٙ ّىوووْهّا

ّ اىبب ٌ  أٌ ػبو   ١جحوات،  بعو اه   ّذحو  وو   ، بو  ْ ا٢لو  ىروةات  ٍيوا   بكوْ

ا مً اهلْاىَا ّاذكال ىٕ قبختىف اىبتنم اجمل م١جحات ْ  مًا٢ل مٝاتو   حكاٌال

ّ  حتْشووفات،اىب ّ ٓتوواوا٤ بىآوو٘عاٍوو  ّاىبامعووات ّازب ابد ّاىبووةّظووات ّال

ٖ  ا٢ّ يقابات،الحٔئات، ّ اسبّ كتباتاىبّ حاج ،اىب  ةٓاظو٘، ال ذبواهات، ّىوْاه

ْ  حوىٔه ال تنماجمل، فو  قباٜو الّ عراٜةالّ  ربا ،ال ّىْاهٖ  بكثوة  اٖالو تنوم  اجمل ٍو

ق جو٘،  اىب مو ىيا  ًب ٌا٦ ذوـب أىيوا ى٣ذوِب    مباىٔ٘، ًبا٨ّ ىحاىٔ٘ا٨ ١جحاتاىب فُٔ
                                                                                                                                                                             

 .۰۳ ا٦ٓ٘ ، ا٨جةاٛ ٗجْب (1)



  

 محووتْٚ افبثقافٔوو٘ فَٔووا ٢ بةقووٙ   ال ٓئوو٘ ّالىحوواىٔ٘ ّا٢فكةٓوو٘ ّال١جحووات اىباٌ 

  َا؟ْٓج  فٔ بةبّْٓا معَ ّا ّكه فَٔا؟ بْج  مكتب٘ كهاٖ ىْاجَُ، فالتر ٖ ال

 
 دـيادل تؿ اجمل بـقة ػي ـوعقةاؾ واـ اجل

اٖ ىةاِ اٌ ٍيا  قحنّا الكٔف، فاليْ  ّالكه، اما مً جَ٘ الٍاا مً جَ٘ 

اكة، بٔينوا ٍوٕ هارخىو٘    الو حابق٘ التعةٓفات ال ىٕ ارخةجتَا اىبتنم اجملمً م١جحات 

تفصوؤ  البئوو٘ ىىووٙ ا٨تيُبٔنووات العاٜىوو٘،  : الفَٔووا ّمووً شوونٔنَا، مثوو : أ: 

 .بٕا٢

ٙ    أٌ  ىٕ ػب اىب تنماجمل م١جحات إٌف ٘ ال ذبتوْٖ آعوّا ىىو ٘ ا٤ ىبيو  جاجؤ
ٚ  يتالو  تعابٓفال أٌ عاٜى٘، غيال ٍّٕتنم، اجمل ّفب ًبا٤ بروث  الًب  ذكةٍوا  جوة

ٕ اىب ٘ ال  ىٕ ربوةد اىبو  تنوم اجمل ىب١جحوات  اظو ً  عاٜىو ّ٘  ،ميُبْمتَوا  ىو ٌٲ ا تاىنو
٘ ال ١جحوات اىب  ىٕ ٍٕاىب تنماجمل م١جحات ٘ ال ذبوت  مبقو  يتالو  ْجؤط ّفوْ     ّلو

 .عاٜى٘ال
 
 دـيادل ؾؾؿجتؿ  داساأل ؽّونادل( عائؾةاؾ(

٘ ال امرخوةاد  امٌ: ٍْ  اسب لكً ٘ ال كوإرخةاد و   عاٜىو ً و   عرويٗ الّ قبٔىو ٗ  مو  هاٜوة

 يتالو ّفب ا٤طو٘  ال ْاقم ٍٕال ًب رخااطٞ، كْىَا أمة ٍْ  ىٕاىب تنماجمل م١جحات

 ٓأرخوا  أّ أو، أّ كوأ   ٙعطو ّٓ كطفو   فوةه ال فَٔا ٓأرخا يتالفَٔا، ّ  فةهال ٓتبٙ

٘ الّ،  ّأرخوت  كوأخ  ّٙٓعطو  ٕ  عاٜىو ٕ ا٤تبوْٖ  العَو   اىب ٍو  بوْفب  أٌ ّل، فٔيبرو

 . ىٕاىب تنماجمل م١جحات اماطاب ًب كبيٗ ىيآ٘ عاٜى٘ال

ٛ  بعو   تفاتال ظب  ّلاا ِ  افبو  أرخوياّ و   جتنوا  ا٢ ىىنوا ميبَوّا  يقطو٘،  ال ٍوا



 

  ىٕ; ّذلوك اىبو  تنوم اجمل تمكْىوا  مً ربةد أّ عاٜى٘ال بَن  أٌ ٓصس ٢ أىُ ىىٙ

ْٯ٤ٌىَا   .يت ببتيٙ ىىَٔاالرخةٚ، ا٤ ١جحاتاىب لكاف٘ ترتٔ٘ال بئ٘ال بك
 

  ٘ ٕ  القْموات ًب كٔواٌ   اىبّجوْه كو      رخاش٘ موم م٣ذُبو ٘  عاٜىو٘، فَو  نباىو

  ً ً  الّرخو  ّىوه  ّابوً،  ّأرخوت  ّأو أ  متكابفو٘، مو  ذوابََه،  ّموا  ىوه  ّابو

 أب ّا م،ب ٢ تنم كىُ، ّىىُٔاجمل تكام ، ّ بياٛالّ  تعاٌّال مقْمات فَٔا ّبتْافة

   . ىٕاىب تنماجمل م٨ًرخةاجَا 
 

 ّتابٗ أجحوت   ّل قو  الو  بع  ٍام٘، ٤ٌ مثةٗ برثال ٍاا ىىٙ ّبتب 

ً  ٓقوة   موا   ىٕ، أّاىبو  تنوم اجمل م١جحوات  ّتابٗ باجوه   فعيو ما  جوه، ا٢ ٍواا  مو

ٌٲىووَه قاٜ ٓقوْل  ٗ  عاٜىو٘ رخوابد  ال : ام   ّلٕ فحوتَن  الو  تنوم اجمل م١جحوات  هاٜوة

٘ الب ذبُبٙ ٢ أّ عاٜى٘،ال ٘ الّ عيآو ّ ال ةىآو ٘ ال امٌ الاسبو كافٔو٘،   امذا ذبطنوت  عاٜىو
ّ  أّ ذبطوه  ٓعو   ّبفككت فوالك  ّظعفت ٌ  ،تنوم اجملكو    بفكوك  ظوعف أ  فوإ

ْ  ّلا٤ تبْٖال عَ اىب ُ  موً ذلوك   َبَوة  ّاظوس، ّقو    عاٜىو٘، ٍّواا  ال ٍو  امٌ كىو
٘ ال امٌ قْليوا:  ٕ ا٨  ىٕ أّاىبو  تنوم اجمل م١جحوات  هارخىو٘ ًب  عاٜىو ىحواىٕ  ا٨ أّ مبواى

ٕ  ٘ ّ ىُبةٓو٘، ّاملبوا  ٔاشوط٣ذ  ٘اللٔحت مح ٘  ٘المحو  ٍو ٘  آيواب  ذات ىنىٔو  رخابجٔو
 .ك،ٚ

 
 رثقةاإل جتؿاعقةاال تـظقؿاتاؾ

 

ٛ  بعو   بعةٓف ىىٙ ذِب٣ٓ كنا أىوُ  (بوو  ىٕ اىبو  لىنحتنوم  جتنوا  ا٢ ىىنوا

 شر٘ ٍآً ى و ىةٚ ثٔذ )بئ٘ا٨ غي تطْىٔ٘ال جتناىٔ٘ا٢ تيُبٔناتال صبن 
ٌ  عةّبٖ أٌالمً  لٔخ امذ أٓعّا; ًٓقٔ ال ِ  بكوْ  تيُبٔنوات بطْىٔو٘ ّغوي   ال ٍوا



  

 .امبئ٘
تنوم  اجملٌ بقٔٔو  م١جحوات   ام :فيقْل (1)(امبئ٘ )غي قٔ  ًب فيفص  ٌا٤ أما

تنوم موً هاٜوةٗ    اجمل ىٕ بكْىَا غي امبئ٘، ْٓج  رخةّد اشويا  مَنو٘ ًب كٔواٌ    اىب

ااٍ ، مووا ٓعوو  مووً  اىبووطْاٜووف ّالعروواٜة، ّال١جحووات، دبنعووات ىُبووي  اىبٍوواِ 

 ك،ٚ.الرخطاٛ ا٢
 

 كبيٗ ىاٜى٘ ْىَاكتْابث ال ىُباويت ٓت اّل فَٔا ال  ،عراٜةالقباٜ  ّالفنث  

 مٝوات  افبلتصو   ّأقحواو،   أفخواذ  هلوا  فرؤّٝا، ّٓصوي   ثمً ذؤٝاّ الو ةّب بتْجوم قبو  

ْ  ىىوٙ جوْاى ٍه   بى الٙ بيٓ، اّ اكثة ْ ا٢ل ْ  كنوا و   جوابّا  لو  جويٗ و    الو رال ٍو

ىتا  بْجْه ارخطواٛ  ا٢مم ،  ج ّا هبٔ ٗ أرخ٣  ما بتنٔث بَا مًمم شرٔر٘، 

 اٌ ٍاِ ا٢ذاٌ ك  دبنم ّنباى٘،  ةظٔ٘ فَٔا، ذاىَااىبحىْكٔات غي الّ بع  

، فإرخةاجَوا   ىٕاىبو  تنماجمل شةح ًب أجاجٔ٘ لبي٘ بع  ٍّٕعراٜة هلا قٔن٘ كبيٗ ال

ًْ  َوَجَعؾـ :افبّبع جبراىُ اهلل ال ىٕ، قاىبميَا رخحابٗ ك،ٚ لىنحتنم  كم ُشَُعو

ُ   ٓثاسبو  عىهال ياب امذا أىُ ّلاا ظب  وَقَبآ َِل لَِتع َرُفوآ  قبٔىو٘، ّأباه ال ظو   بأكنىو

 مث  فَٕٔ٘، اهل ّ امىحاىٔ٘ ّ اطبٔعٔ٘ بئ٘ ٍٕ ىَا٤ ٓحتطٔم; ّذلك ىحفَا فإىُ ٢

 .ةٗاىبب ذبطٔنَا مبكً ٢ بععٔفَا، ّلكً مبكً يتال عاٜى٘ال
 

 وَقَبآ ََِل لَِتعَ َرُفوآَوَجَعؾـ كم ُش  ًْ ً  ٢ نوا فك ُعو  ٢ روعْ ، ال ٘الو امت مبكو
ً  ّكنوا  قباٜ  أٓعوّا، ال ىىٙ قعاٛالمبكً  ٚ  ذوع   ٓعوعف  أٌ مبكو  ذوع   ّٓقوْ

                                                                                                                                                                             

البرث ىً قٔ  ) التطْىٔ٘ ( ّمياقرتُ ٓابٕ ًب الفص  الحابم ىي  البرث ىوً محو١ّلٔ٘ ازبناىوات دبواِ      (1)

ازبناىووات ا٢رخووةٚ قبووا فَٔووا الرووةكات ّ القطووا  اشبوواط ّمحوو١ّلٔ٘ ٍوواِ الرووةكات ىووً بيوواٛ ا٢موو٘ ّ   

  بطْٓةٍا.



 

٘  قباٜو  ذقواٜ   الّ روعْ  ال امٌ قباٜ ،ال كالك ً  ٢ بكْٓئو ٕ  ال مبكو  را٠ٍوا، ٍّو

 .ّألبااطَا (تع هٓ٘المُباٍة) أٍه امذ ٚ برك 

 أّ مقصوْه  بروك  و   بقوْو  تفحويات الّ صطىراتاىب ٍاِ ظب  أٌ رةٓ الّ
ٌ  قو   ب  عراٜة،ال لتَنٔز حعٕالبو   مقصْه غي  رواٛ هّب الًب  بعنو   ٍيوا   ٓكوْ

 ميَوا   ىٕ حبٔث ربوةد اىب تنماجمل م١جحات بعةٓف ب٣ه، فٔحةٖال بياٛ عراٜة ًبال

 مويَه  كثيالّىي   فاهح، رخطأ ٍّاا ذلك، أذبُ عْاٜ  ّماالّ قباٜ الّ عراٜةال

ٌ  ذٔووث  ْه،مقصوو ْ  ظوؤ  بإاطوواب   ىٕاىبوو  تنووماجمل ؼبوو هّ  تيُبٔنووات ال)صبنوو    ٍوو

٘ ا٨ غوي  تطْىٔ٘ال جتناىٔ٘ا٢  بأكنىوَا،  طْاٜوف الّ ااٍ اىبو  ( لتخوةد بوالك  بئو

ٚ  امىَوه بحوىرْا   ٓعو   ٍّواا  نبٔعَوا،  قباٜو  الّ عرواٜة الّ ( ترعوة ال) بو ىاّ

 ّكباجوك  موه ا٤ بياٛ ًب كبيال يةا٤ذات  طبٔعٔ٘،ال( تع هٓ٘الراٛ)ل٢( عابٓ٘اسب(ّ

ٌ   ّذلك تابٓخ،ال مة ىىٙ تنعاتاجمل ٛ ا٢ ٍواا  قبحوةه كوْ ّغوي   امباهٖ )غوي  ىتنوا

 :ىقْل لكيابطْىٕ( 

ٛ  كو  أٌ ٍو     ْ  غوي  اىتنوا ً  غوي  امباهٖ ٍو  ّغوي  شورٔس  ّغوي  ذحو

 مفٔ ؟ 

ابجٕ، فوإٌ  اشب ْاقمال محتْٚ ىىٙ( ٍٕ)امباهٓ٘ ىتناٛاتا٢ ٍاِ امٌ 

ً  ميتٕه لك  ٍ  أّ لو ٓ أبيواٛ   أٌ كنوا  آرخوة،  مواٍ   افب ٓيتقو   أّ ٓحوتنة    أٌموا

٘ ال بترىو   قبٔىو٘، ّذٔيٝواٱ  الّ عرويٗ الب ابببااطَه ٓفٓكْا أٌ لوَهعراٜة ال موً   قبٔىو

 و. عراٜةال مً كثيال ًب جاب ٍْ كناو  أٓعّا دباٍَه تثامابَاال

ْ  عرويٗ الّ عاٜى٘ال افب يح ال ىتناٛا٢ أٌ صى٘الّ ٛ  ٍو امباهٖ،  غوي  اىتنوا

ُ لك ً  يو ٕ ا٢ عقو  ال) ذٔوث  مو ُ  امباهٖ، بو  ( اطاشبو  جتنواى ٛ  امىو  ضببو   ذوٕ

 أكثوة،  بتقو و  متناجك٘ فإىَا كاىت امذا عراٜةالّ عْاٜ ال أٌ افب لىيفْد، امظاف٘



  

 .ب٣هال بياٛ ًب أفع  برك  ّبحَه أكثة، ّبتطْب

تنم اجملبئ٘ مً هاٜةٗ م١جحات ا٨تنعات اجملليا رخطأ ارخةاد  ٓتحىٙ كنا اىُ

تْرخواٗ  اىبرآوات  الّ  ىٕ،اىبو  تنوم اجمل مَاو م١جحات صبنْى٘ ى٣ذِب اىي م  ىٕاىب

 ميَا:

ّ القبكاٌ رخطأ ىثل  ب اٍ٘ال مً إٌف ،)تنماجمل )بياٛ:ّأّهلا  قباٜو   العرواٜة 

 بياٛ ًب أٌ بحاٍه عريٗال عكخ  بحتطٔمال ىىٙ تنم، ب اجمل بياٛحاٍن٘ ًب اىبمً 

ٌ ال محواٍن٘، ّكواا   أفعو   تنوم اجمل ً  فالكىوُ ٓتو   نوم تاجمل عاٜىو٘; ٤  عْاٜو ، ال مو

ٙ  ْاقوم ٓقوْو  ال ًب تنماجملتنوم، فو  اجمل ىىَٔوا  ٓبوت   يتال قاى ٗال ٍٕ عْاٜ الّ  ىىو

ً   طْاٜوف ، العراٜة  ّال عْاٜ   ّال أكتا  ٘ اسب ّلؤخ مو  ٍِوا  بعوثل  أٌ أبو اّ  كنو

 .بياٛال فَٔا ىً ىنىٔ٘ بابٗازب طاقاتالام٘، ّاهل رةاٜسال
٘ اىبّ ٘ ال َنو ٕ  :ثاىٔو  بو ّب  عرواٜة بقوْو  ال أٌت، ٢ّ ذوك   مااشبو  بوْفي  ٍو

قوْل،  اسبجاٜة  ق ، ًّباسب ٍاا ًب بأهّاب عْاٜ  بقْوال ّكالك ذلك، بٜٔخ ًب

 .ااٍ اىبّ طْاٜفال ّكالك

 هكتابْبٓ٘ هٌّ جتابٔحٕ لى ّل٘، فترْلا٢ ْاتٌاىب بكٌْ أٌ :ث٘الثال َن٘اىبّ
ّ ال ّ  قَةٍوا  ّلو٘،  ٘ اهلحوىط٘  الّج،ّبَوا،  ٕ  عرواٜة ال، ّهلوا  اٜحو ٌ  أفعو   ٍو  موْات

ً  بةٓو   يتالو ٔز، ّازب افب بحتي  يتال ّل٘ ال اجتابٔحٕ  لق بٗ  ٔز  أٌازبو  لرخو٣  مو
ااٍ  اىبو ّ طْاٜوف ال امٌ بو   ذ ٓو ،  مً مصيٍا بٔ  ًب م٘، ّبتركها٤ىىٙ  بحتعىٕ

 .بى ال هارخ  ًب بْج  ب ّبٍا بْاتىّا
٘ الّ ٘ ال صوى ُ  يَأٜو ٘  امىو ٘ ال قب٣ذُبو ّ ال عىو ً  طىوْ  اىب   اهلو رأٜو٘،   مو

ٌٲاىب تنماجمل ١جحاتم ّ الّ قباٜو  الّ عراٜةال  ىٕ، ظب  أ  ااٍ   بحوتطٔم اىبو عْاٜو  

 ػبوْت  َواو، فو٣  اىب كو  ٍواِ   بٜٔحّا  ًب محاٍنّاو   كالك فع الب ٍٕ ب و   بكٌْ أٌ



 

 .أب ّا  ىٕاىب تنماجمل م١جحات هاٜةٗ ىً امقصا٠ٍا
 

ٗ  الٓقو  قو   بو   ٙ  ٘الحو اىب عبنو   ٢ أٌ بعوةّب ً  ىىو ْٓجو    امذ ُبوً; ال ذحو

ٛ ا٨ ٍواا  امٌ ذلوك; امذ  ّباٛ مً رخفٕ غة  كلاٍي  بروك  اّ بوارخة   ٓصو   قصوا

ً  جوتعناب ا٢ ّقْبَوا، ّبكوةٓخ   ىفْذٍوا   ّلو٘، ّبكوةٓخ  الاجوتب اه   اطةٓ  ًب  مو

ٌ  ذلك، ّباٛ ٗ ا و  ب٣هىو  ًب جوتعناب ا٢ ذلوك ٤ ٞ  افب اجوتي  و   ىواه ٙ  هّل  بتكو  ىىو

ٗ  بمسٔواّ  ابَو  ّاى٫ٔت  رةىٔ٘الكاٌ لىعراٜة يقىَا ّ ّفةت هلا  ٔز، فإذاازب  ّبقوْ

قبا ق  ٓقف امواو جو،ّت جؤز     لىحٔز، طبٔعٕال ْاتٌاىب ٘ال٢ ضب كاىت  ،كافٔ٘

د مووً  ّلوو٘ ّ اطرٔاىَووا، ىعووه ٓىووثو اٌ ٓكووٌْ ذلووك ذبووت ااطووة ّقْاىوو  لوو٣ٝ ربووة ال

لوو٣ٝ بكووٌْ مطٔوو٘ ٤اطنووا  هّل ارخووةٚ  ةجووْم٘ هلووا، ّاىبٍوو ا  ا٢ااطابٍووا ّ مووً 

 اقتصاهٓ٘ اّ ىفْذٓ٘.كأّبا  لىعرٌب ّ لكح  مطامم جٔاجٔ٘ اّ 
 

ٌ ب٣هىوا،   ًب محتب ًٓ قاهٗ ىصٯ  ق  جتعنابا٢ ٣ذِب اٌاىب لكً   ٓحوتي ّ

ً  جؤز  افب ً  جؤز ّ ةبثقو٘،  اىب مو ٌ  آً ٢الو َْبفـب  اىبو  مو تنحٔو   ال ا٢ ٓعةفوْ

عرواٜة  الُبىن٘ ٍوْ  الطراٗ ّالؽبٔف  مً ٍيا كاٌ اكثة ما اٜة،ازبتحبٔس لىحىطاٌ الّ

  قابى٘ ل٣رختا .العام٘، ّ غي ال بك٘ لىنصىر٘ اىب تثى٘ ّاىبْاطئ٘ ّالحىر٘ اىب
 

اط٣ ، ا٨ ىىٙ شرٔس غيو   بئ٘(ا٨ )غيو   قٔ ال ٍاا أٌ ىعة  ٍيا ّمً

ٖ  ىةذِّو   أٌ ٤جىوَا  ػبو    يتالو  كبامّا  ل٥ٍو ا   مياق  ٍْ ب  ِّ م١جحوات   ّىقو

 . ىٕاىب تنماجمل
  

ٗ  الو ِ  آعّا ى و كبامٔ٘ ما ذكة ُٓبَة ّبالك عرواٜة  الافوةات   بع  موً ظوةّب

ً اىبوو تنووم اجملىووً م١جحووات   تقىٔ ٓوو٘، بٔينووا بتحووه   اليُبنووات اىب  ىٕ، كْىَووا موو

 راٍٛووواال ذلوووك ٓووو،ب ٢ امذ  ايْٓووو٘،اسب ايووو٘ ّاسب ىٕ، باىبوووتنوووم اجملم١جحوووات 



  

٘ الٍو ا   ا٤ هاموت  ما ب  ّامقصاٍٛا، ٌ حوابق٘  ال ث٣يو  فَٔوا  عْاٜو  الّ لىعرواٜة  كوا

 بحَه  ّبىك بحَه ٍاِ امٌ ذلك ٓعة؟ اٖالفنا  فىتكً بقىٔ ٓ٘، هّاب،ا٤ أك،

ِ  ْاطً،الو بيواٛ   ًب ً اشبو  بوْفة   مات، ّبىوك اشبو بوْفة   ٍّوا  كالو ٍي  مات، ّلؤك

ِ  بٔويَه،  بيوافخ  ٌ   ذبو ٯ  فَوا ً  ذبو    ّلو٘، ّبىوك  ال موً جوىطا ٌ  مو ٘ ال جوىطا   ّلو

 .ّىيحَٔتَا
ُ  قٔواد  فحٔتعوس  اىب ٍواا  ىيو ىا  ابعوس  ّامذا ٘  ىو و  ّجو موً   كوثي ال شور

 .اظٕاىب برثاىب ًب بععَا افب أذةىا ذكةٍّا، كنا يتالقْٔه ال

 
 رثقةاإل تـظقؿاتاؾ ؿن شرقعةاؾ ؿوؼف

ِ  رة ال مْقف امٌ ٕ  بئو٘ مْقوف  ا٨ تيُبٔنوات ال دبوا بكوث   فقو   جو ّا،  امػبواب

كوبيّا ىىوٙ    بةكٔوثاّ  ظبو   كنوا  جو ّا،  كوبي  جوةٖ بروك   ا٤ تناجكال ىىٙ راب ال

ٕ ا٨ أّ  ىٕاىبو  تنوم اجمل م١جحات ٘ الّ ىواو،  بروك   مبواى  رخواط ىو،   ك برو  عاٜىو

٘  طبتىفو٘ ميَوا   ٔوات ال ٘  يواد ال اتهاه فكىنوا  ةذه،الو  شوى  ل٥بذواو ّبأجحوت   شوى

 ّا محوتقةاّ اسبشو  تنماجمل ةّابٌب كاٌالّ ْذاٜخال عْاٜ ، ّبقْٓ٘ال لتقْٓ٘ م١جحات

ْ  ج ّا، ّأىوا  مَن٘ ّقف٘ مثهٍةّا، ٍّاِ  فكوةًٓ أو اىبَوتنـب، جوْاٛ   اىب نبٔوم  أهىو

ٙ  تكٔوث الّ تفاتلامع٘ ل٣ازب أجاباٗ  ًٓ، أوال ىىناٛ ٘ الٍواِ   ىىو ٘ ازب يقطو  ٍْةٓو

 . ىٕاىب تنماجمل م١جحات مبرث فصىٔ٘ ًباىب
 ْىوا ّىباذا هى رةبٕ،ال يطى اىبّ ج٣مٕا٨ يطى اىب ىىٙ أكثة ىتعة  ّذتٙ

 مبوواىٕ أّا٨ تنووماجمل افب ىٕ اىبوو تنووماجمل م١جحووات صووطىس، مووًاىب بروؤي افب

 ٢ّ عرويٗ ال بتعنً ٢   ىٕاىبٗ مفةه امٌ أرخةٚ مةٗ أٌ ىتاكة ىحاىٕ، ىىٔياا٨

ً  كوثي ال ذبنو   امىَوا  ى٣ذِب ّأٌ عاٜى٘،ال ٢ّ قبٔى٘ال  حوىبٔ٘، كْىَوا  ال لُبو٣ ال مو



 

 عرواٜة البٓوا ،  ا٤ :غيٍوا  ّذبطوه  غوي،  ٢ لىن ٓي٘( ْبٓ٘ال(ّ( رةىٔ٘الدبع )

 تنوم اجملّم١جحوات   مبواىٕ، ا٨ تنوم اجمل م١جحوات  مصوطىس  ذلوك، بعكوخ   ّغي

 .ىحاىٕا٨
ٕ ا٨ يطىو  اىب ليا ٔ٘ ٓتعسالتال ةّآاتال ٣ذُب٘م ّىي   فوأكثة،  أكثوة  جو٣م

 ، ٓقْل بجوْل  )ج٣مٔ٘ا٨فعٔى٘ ال) كتا  ًب   الْال حٔ ال ىقىَا بّآ٘ ففٕ

 ّأبذاو الةجالأش٣   ًب راٜ ، ّمًالّ أميت مً راٍ ال أّش :ٕ اهلل

٘ٱ   ٗميُ ىىوٙ محوي   تةذه ّامٌ كاىال ٓص  قٔام٘ أٌال ْٓو افبيحاٛ ال فواٌ ذلوك   جوي

ً  أقْاٍوا  ّموا  !موً ّشؤ٘؟   أىُبنَوا  ّموا  ،(1) ًٓالو موً    لىرواٍ   !هىوْٗ؟  مو

٘ ال ٓوْو  افبّ ..راٜو  الّ  تناجوك ال افب  كوةو ا٤ ةجوْل الهىوْٗ   امىَوا  !قٔامو

ٛ  ةذه،الو  شى٘ جةٖ، ى،ا٤  ّأخ، ّابوً،  كوأ ،  ةذه قةٓبو٘، الو  أكاىوت  جوْا

 .بْجاٌٜب ٍّكااو باذةٗ ااىبب١ّل٘، اشبّ عنْم٘ال كأبياٛ بعٔ ٗ، أو ّىه،
 

طةٓو   ال بحو ٯ  ْشآا،ال مً ّىُباٜةٍا ٍاِ  كةوا٤ ةجْلال ّشٔ٘ امٌ

٘  ؼبٓطوه   ىٕ أٌاىبو  تنوم اجمل م١جحوات  ّباجوه  ؼبواّل  مً ىىٙ ٌ اجمل مَنو  تنوم، ّأ

 ٕ ٙ  ٓقعو ً  مكوْىـب  أٍوه  ىىو ; ٤ٌ )عرواٜة ال(ّ )عْاٜو  ال) ٍّنوا:  مكْىابوُ،  مو

٘ ال ٙ  كاىوت  ّامٌ ةذهالو بصوى٘   ْشؤ ٘  محويٗ  ىىو روةىٔ٘  الامىطواٛ    بعو  ٢ جوي

٘ ا٨) لىحناىوات  ٘ ا٨ غوي (ّ )بئو بو  امىَوا    ،رحو  فو   مصوطىرَه  ذحو  ( و  بئو

 .جةٖا٤ ترابكال ّبكةٓخ قةبٙال ّذاٜخ لتقْٓ٘ شةؼب٘ هىْٗ
 

 جوي٘، ًب  محيٗ ىىٙ كاىت ّامٌ ةذهال بصى٘ ْشٔ٘ال ٍاِ أٍنٔ٘ ّبتحىٙ

ً  ٣ٓـباىببو  ٓعوخ  ٌا٦ املعو ال ٤ٌ فوأكثة،  أكثوة  تميو٘، ا٤ ٍواِ  ً اىب مو  َحٯوةٓ
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ً  ذعْبيا ٍوه  مً كثيّا َاجةًٓ، فإٌاىبّ ً اىب يواد ال مو ً  اىب أّ َحٯوةٓ  َواجةًٓ، مو

ً  ا٨  ّلال طبتىف ٌ ال افب أفةٓقٔوا  المشو  جو٣مٔ٘ مو ً  كثيالفو  يو ، اهلّ باكحوتا  مو

ً   بو٣ه  افب أّ روة  ال افب ٍواجةّا  قو   حوىنـب اىب  روة ، ال افب روة  ال أرخوةٚ، مو

ْ  بهبوك  شو  ٓقْل: ىُبها٤ ةجْلالرة ، ّال افب رة ال ّمً ٌ  ّلو  كوا

ً  ذلك جي٘، فإٌ محيٗ ىىٙ ٗ  ٓعو   . ٍّواا   ًٓالو  مو  بذواو ا٤ بْاشو   ظوةّب

٘  َٔهالو لبرٕ  ف٣ب  أٌو  بكْبّا أّ مرّٔاو   جي٘ محيٗ بٔيَه فاشى٘ال كاىت ّاٌ  جوي

ٙ   ّامذا ،الووَه أذْ ّىتفقو   ّىوثّبٍه،  ،ىووَه ىصٙ ذتو  يَخ، اىبو  ٍواا  جوةىا ىىو

 .ّجٔينْ ّٓثهٍة ّٓحتقة ج ٓ ، ًم جٔيَ  تنماجمل أٌ كٔف جيةٚ
 

ّ  ،اتٓو  الأّ  بجيوتـب ا٤ ًب ٓعٔرٌْ آًال كاف٘ ٌأ لْ ليتصْب  أّ أمةٓكوا أ

ٌ ال ً اىبَٔه الأٍو  ًب بىو  فكوةّا   أٖ أّ صوـب ال أّ ٔابوا ّ  موث٣ّ  ْجوْهٓ  ًب لبيواٌ، أ

ٌ  باٜوم  املىو  عكخ، أٖالبو  عكوخ الذلك، ّ غي أفراىحتاٌ أّ أّ عةا ال  جؤكْ

 فةٓ  ىْ  ٍْ ذلك ٓيحه ىً ٖاال امٌ ذلك؟ ىً جٔيحه اٖلا ّما ؟املعال ٍاا

ً  اجمل ًب تكامو  الّ تناجوك ال مً  ًب فوةه  كو   جؤفكة  َوات; امذ ازبنبٔوم   تنوم مو
 ّمحواكٔيَه،  فقوةاَٜه  ّ آتوامَه ًب  ذةٓابَه، ّٓفكة ذقْقَه ّىً ىً  فا ال

٘  ٍٕ ج٣و، ٍّاِا٨ميَخ  ٍْ ٍاا ىعه، !ذاجابَه جاٜة ًب ّٓفكة ً  جىحوى  مو

٘  ىحواىٕ، ا٨ تنوم اجملم١جحوات   أّ مباىٕا٨ تنماجمل جحاتم١ أٍه ٘ ال م١جحو  عاٜىو

 .ْاجمال قبفَْمَا ةذهالبصى٘  قْامَا يتالّ عريٗ،ال ّم١جح٘
 

 :فقووال ؟رخووي اليٲووادٔ  ًموو : اهلل ّقٔوو  لةجووْل أرخووةٚ،  بّآوو٘ ًّب

ُٰ ٫َه٬ َلة٪ٰذٰن ٬ّش٪ُى ّ٪ َأ  ُٰ ٫ٍه٬ ٰلٖى ُ  اهلل قْٚب بع  ذكة  ٣ذِب امىُاىبّ (1)َأب٬َقا  جوبراى
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ٗ  افبّبعو  ٌ  قوْو الأٌ  : الّقو  ، ةذهالو  مباذوة ٗ  لٔكْىوْ ٌ  ٢ّ فحوة  ٓكْىوْ
ٙ  أبذوامَه  بةبٗ، فٔصىٌْ  كواىْا  امذا ّبطوْل أىنوابٍه، فكٔوف    الووَه أمْ فتينو

ّ٪ ِأم٫وة٬ ٰبواِلع٫ة٬ ٰ    :َلنا ىثل قْلُ بعافببّٖ أىُ  (1)بةبٗ أبةابّا  ٪ْ ٘  رخ٫ٰا اِلع٪ِفو  ،ا٦ٓو

يوه   (٢ أهبٖ ذتوٙ أجوأل ببوك    :فقوال  .ٜٔ  ىً معياٍاج، جأل بجْل اهلل 

ٓووا ضبنوو  امٌ ببووك ٓووأمة  أٌ بصوو  مووً قطعووك ّبعطووٕ مووً ذةمووك  :بجووم فقووال

 (2)ّبعفْ ىنٯً َبىنك.
 

 ادباٍوات  آرخوة، ًب  بو بةاّ  فَٔا ىت بة رةٓف٘ لكٕالٓ٘ ا٦ىي   قى٣ّٔ جيتْقف

ٗ  تج مباىٕ، فَيا ا٨ أّ  ىٕاىب تنماجملجتناىٔ٘ ًب ا٢ ع٣قاتال ٗ  ىروة  أّ شوْب
٘  أٌ ًِّٔ ىٕ، ّجويب اىب تنماجمل مكْىات بـب تابٌبال ذلك لكٔفٔ٘ ٍاا مً أكثة  ىْىٔو

 .عنْهٖال ّلٔخ ربكٕال دباِا٢ ع٣ق٘ ٍٕ ىْىٔ٘ال ٍاِ
 
 دـيادل تؿ اجمل ػي اجتافقةاال دووؾقاتادل

 

 تنوم اجمل ّذوةاٜس  أفوةاه  ع٣قو٘ بوـب  ال حو١ّلٔ٘ ّادباٍوات  اىب ادباٍوات  امٌ

٘  أببم، ّك  صبامٔم افب ىقحنَا أٌ كًختىف٘ مباىب ً  صبنْىو  نْىوات، اجملٍواِ   مو

 فَٔا بتحح  أٌ شْبٗ، مبكً جت ىرةٗ ٍٕ ب ٜٔ٘اىب صْبال، فشْب أببع٘ بعه

ّ ال ادباٍوات  ٘ اىبع٣قو٘  ٕ  اجملاماطواب   ًب حو١ّلٔ  ّجوت  صبوامٔم  أببوم  بوالك  تنوم، فَو

 .شْبٗ ىرةٗ
 

ٗ  امٌكنوا   ٕ ا٨ تنوم اجمل ى٣قوات  شوْب ً ىحواىٕ مب ا٨ أّ جو٣م ٌ  أٌ كو  بكوْ
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ً  ذلك، ذٔث مً مثٓخ ٍٕ أفقٔ٘، أّ بكٌْ أٌ ىنْهٓ٘، أّ  ىيَوا  ،ىعو  أٌ مبكو

ً   ادباٍوات  ذات أىَوا  ربكٔ٘، أٖالع٣قات الب ِ ا٢ ٍواا  متقابىو٘ مو ً  دبوا  ذلوك  ّمو

 :ٕالتالكٍٕ ّ دباِ،ا٢

 .فةهال مً ببت ٟ يتال بىك ٍٕ ّفب:ا٤ نْى٘اجمل
 .ناى٘ازب مً ببت ٟ يتال نْى٘اجمل بىك ٍٕ ثاىٔ٘:ال نْى٘اجملّ
 .نْ اجمل مً ببت ٟ يتال بىك :ٍٕ ث٘الثال نْى٘اجملّ
 . ّل٘ال أٖ قن٘ال مً ببت ٟ يتال بىك ٍٕ ةابع٘:ال نْى٘اجملّ

ً  قواهو ال فص ال ًب برثال ّجٔيصة  ٘ اىب ادباٍوات  افب كتوا  ال مو  حو١ّلٔ

 .ببع٘ا٤ ختىف٘اىب شْبٍا ىىٙ ّفبا٤ نْى٘اجمل ًب
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   :كةٓهال كتابُ ضبكه ًب افببع جبراىُ اهلل ٓقْل
 ََِلُمُروَو َِْادُ ِمِمـُوَو وَ ادُ و َُ ِعٍَ   َْ ِعُضَُفِم َلِولَِقَ ُع  َْ َِن ِعُروِف وَ  دَ ِمِمـَ ُب  ََ ـَِفَِوَو  َُ

ِؼقُؿوَو ادُ  ُُ ِمُتوَو الـَِؽِر َو ُُ اَلَة َو طِقُعَوَو الصَّ ُُ َك َة َو ُفُم اَّللََّزَّ ُ َ   ِوَّ اَّللَُّ َوَرُهَوَلُه ُلوَلَََِك َهََرِ

ِزٌُز َحؽِقمٌ اَّللََّ ََ  (1). 

 

  ربعةاأل اؿق اجملػي  تؿعقةاجمل دووؾقةادل ااجتافات

 :أببع٘ شْبّا فةه، ّبتعنًالمً  ٟببت  يتال ٍّٕ  
ٗ ال ٌ  :ّفبا٤ صوْب ِ  اٌ ٓكوْ ٘ اىب ادبوا ً   حو١ّلٔ  أّ فوةه ال افب فوةه ال فَٔوا مو
 .ل٥فةاه
ً   ح١ّلٔ٘اىب ادباِ ٓكٌْاٌ  :ثاىٔ٘ال صْبٗال  قبوا  ناىوات ازب افب فوةه ال فَٔوا مو

 .ٍٕ نباىات
٘ اىب ادباِ ٓكٌْاٌ   :ث٘الثال صْبٗال ً   حو١ّلٔ  أٖنٔوم،  ازب افب فوةه ال فَٔوا مو

 .كىَا ّل٥م٘ لىرع  كىُ
 .ل ّل٘ افب فةهال مً فَٔا ح١ّلٔ٘اىب ادباِ ٓكٌْ :ةابع٘ال صْبٗال
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 ذخاصاأل اجتاه ػراداأل ؿدووؾقةـ 1

 فةهالفو  ىاهٗ، برثالب بت اّل يتالّ عَْهٗاىب صْبٗال ٍٕ  

 أٌّ ش ٓقُ ٓعْه ّأٌ جابِ ٓثّب أٌدباِ فةه ارخة اّ افةاه ارخةًٓ، مث   مح١ّل
ٗ ال فَواِ  ٍّكاا، ىه،ا٤ ّابً خ،ا٤  ّا٤ ٓص  بهبُ، أٌ ٓص  ٕ  صوْب  ٍو
ِ   فةهال مً ح١ّلٔ٘اىب ادباِ ٓب أ فَٔا يتالعَْهٗ، ّاىب صْبٗال ِ  فوةاه ا٤ ادبوا  ّادبوا

ٛ  لبي٘ أشرة ٕ  تنوم اجمل ًب بيوا َلكُػَ َُؽِم َوَلِهؾَِقُؽِم ُقَوا : افببعو  عاٜىو٘، ٓقوْل  ال ٍّو

 .(1)َك ًرا

 

 خرىاأل ؿاعاتاجل اجتاه ػراداأل ؿدووؾقةـ 2

  ّ ٕ ّ  َٔوا ال ٓىتفوت  ٢ يبوا  ل٥جوف  ٍو  موا  قىو٣ّٔ  ىواهٗ، أ
ٕ  ال ٓىتفوت  ٌ  يتالو  َٔوا، ٍّو ِ  فَٔوا  ٓكوْ ٘ اىب ادبوا ً  حو١ّلٔ  ناىوات ازب افب فوةه ال مو

ٚ ا٢ ٕ رخوة  تنوم اجمل أىوْا  م١جحوات   طبتىوف  كالو ٍي ْجو  ٓ ْاطًالو  بذوا   ، ففو

 ّميُبنوات،  ّأذوثا   ّاذبواهات  تىقابوا  ّ ّذحؤئات،  محواج  موً   ىٕ اىبو 

ٌ  ىيو ما  ىاهٗ فةاها٤ّ ٛ  ٓكْىوْ ٘  أّ دبنوم  ًب أىعوا ٘  أّ ٍٔٝو ٘  أّ ذحؤئ  أّ مكتبو
٘  ذو يت  ح١ّلٔ٘ دباٍُ، فإذااىبب آرخة، ؼبحٌْ بيُبٔه ّأٖ ذبابٕ ىاهٖ  موا  مروكى
 ٓح ه أٌ ؼباّل فةه ك  أٌ ظب  ذىَا، كنا ًب حاٍن٘اىب ىىَٔه أٌ ؼبحٌْ فإىَه

 يتالو رخةٚ ا٤ تحنعاتال افب يحب٘الب فةاها٤لكً  حتطا ،اىب ق ب حيٗاىب ٓةذِّ  أّ

ٛ٭  لٔحوْا   يبوا  ٍّواا  حوْٝلٔ٘ دباٍَوا،  اىبذحواد ب ا٢، ٢ ٓعتَٓوه ذلوك   فَٔوا  أىعوا

٘ الٓو٘  ا٦ ٍاِ ًب َٔاال راباىب ح١ّلٔ٘اىب ىنْو فالؽب  ِمِمـَُووَ ادُ وَ روةٓف٘:   ال قةآىٔو
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َِْع ٍ ادُ وَ  ِعُضُفِم َلِولَِق ُع  َْ  دبنوم  ًب ىعوْاّ  فةهال أكاٌ جْاٛ ٢ فة ، فإىُ ِمِمـَ ُب 
 .دباٍُ مح١ّل ٓكً، فَْ مل أو

ٙ  الّكنثو  ْ  ذلوك، موا   ىىو ٘  ذو يت  لو ٘ ال ًب مروكى ٘ ا٢ ياذٔو  قتصواهٓ

ٌ   أّ ٕالمو  لعرٌب تحنمالٔٝ٘ اّ اهل ّبعةظت ٚ يتنوٕ هلوا   اىب امفو٣د، فوإ  جٔتصو 

 فإىيوا  يوافخ م آرخوة  دبنم ًب ركى٘اىب ذ يت لْ خب٣  ما،  بيراٍب ّ اى فا  لىر 

 لعقو   ّجوْه  ٢ أٌ ىيو ٍا  ّٓقوْل  دباٍُ، مىثمّا ىفحُ ٓة٢ٚ  رخضال ظب  ٍاا

ٛ ا٤ اذبواه  ىقابتُ، موم  ّبـب بٔيُ فقٌب كاٌ ىق ِ ّأٌ ّبٔيَه، بٔ  اجتناىٕ  اطبوا

 .عريٗال أّ حح اىب أّ ، صرفٔـبال اذباه أّ

ُ  أرخةٚ، ىريٗ ًب ىثا  ذص  امذا ّكالك ٘  ٢ أٌ جؤقْل  فإىو ُ  بابطو  بٔيو

 .ىىُٔ مح١ّلٔ٘ ف٣ رخةٚ،ا٤ عريٗال ّبـب بىك

ْ  ًب مركى٘ ذصىت امذا ّكالك ٚ  بى بُ، فَو ُ  ٓوة  دباٍَوا،  محو٢ّ١ّ  ىفحو

 .دباٍَا ح١ّلٔ٘اىبب ؼبخ ٢ أرخةٚ فَْ بى ٗ ًب ركى٘اىب ذ يت امذا ّلكً
 

٘   ىُبة ّجَ٘ مً تفكي بع ٯال مً طةٓق٘ال ٍاِ  م اىو٘، ذلوك   امجو٣مٔ٘ اطةٓقو

ِ  مح١ّلٮ كفةه ٍّْ أ٢ّّ، فةاها٤ دباِ كفةه مح١ّلٮ ىحاٌا٨ أٌ  تحنعوات ال دبوا

ٖ آعواّ  ٌ  بىو ، امىحواىٔاّ  ال ًب دبنوم  ، فوأ ْ   أّ كوا ٌ دباٍوُ،   محو١ّل  هٓئوّا، ٍو  فوا

بىٔتُ ىً مح١ّل ّكىكه با  كىكه(1). 

٘ الّ جواد ا٤ امٌ ٘ ال بئو ْ  ال يُبوْب اىبّ ترتٔو ٘ اىب ًب عواو ٍو ٘ اىب حو١ّلٔ  تقابىو

 تنوم اجملم١جحوات   ّمفةهات مصاهٓ  كاف٘ دباِ دباٍات،ا٢ تع هٗاىبّ ترابك٘اىبّ

ِ  فوةاه ا٤ كو   ىاس فإذا  ىٕ ،اىب ٌ  كباموّا،  ٘الو اسبةّح فحوتختىف  الو  بَوا  ّجويكْ
                                                                                                                                                                             

 .129ط 1ىْالٕ الىٝالٕ: د (1)



 

ً  محو١ّل  ّكىكوه  با  كىكوه لوو مص اقّا  ذقّا ُ  ىو ُ  ذٔيٝواٱ  ّجويح   بىٔتو ْ  امىو  لو

كرْتٗ اّ كىٔ٘ اّ م بج٘  ١جحاتاىبامذ ٚ  ًب هابٓ٘ ظعفا٨ ياذٔ٘ال مً ذ ث

 فقو   موا،  ّاذو  بروك    ك  جَٔبٯٌْ لىيح ٗ، ك ال فإٌ بيُبٔه ارخة، اّ مكتب٘ اّ

ٕ  َو٘، أّقو   ازب لتىوك  قتذوات ّٓبعثَوا  اىب بعو   ٓعونيَا  ٘البجو  ٓكتو    ٓىتقو

٘  ٓكتو   قو   أّ ذخصوّا،  ٓبعوث  قو   أّ حو١ّل اىبب  ْظوْ ، اىبٍواا   ذوْل  هباجو

 .تع هٗاىب رخةٚا٤ طة ال مً غيٍاّ
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ٗ ال ٕ  الثال صوْب ِ  ثو٘: ٍّو ٘ اىب ادبوا ً  حو١ّلٔ ٌ  ازب افب فوةه ال مو  نٔوم، فحؤكْ

 .طى ال ذبت كحي ٖ جٔكٌْ ذخض نٔم، ّك ازب مح٢ّّ١ دباِ فةهال
 أجوي   هلحوْو  بأنبعَوا  ب٣هالو  بعةظوت ّموً ابوةت مصواهٓ  ذلوك اذا     

ِ  مْذو ا  ّمْقوف  مةٍوف  ذخ نعَه ذٔيٝاٱػببأنبعَه  فةاها٤، فاٌ كاجس  دبوا

ٖ ال جوي  ا٤حْو اهل ٌ  نبٔعواّ  ّدبو ٍه ، عحوكة  متعواّىـب لو ذة   متكوابفـب  َٓبوْ

ٙ  الّكنثو  ّقىنُ، بإى٣مُ رخةا٦ّ ُالقب ّذا  بعع٣بُ جي ، ٍااا٤  ذلوك  ىىو

 كو  فوةه   أٌ امذ ظبو   تىوَا; ّاذ ب٣هىوا  هاٍوه  اٖالرةقٕ، ال أّ رةبٕال جتعنابا٢

٘ اىبب ؼبوخ  ٘  ٘أٓو  أّ أمةٓكوا،  أّ امجوةأٜ   مقابو   ًب حو١ّلٔ ٚ  هّلو  بىو اّ  ذبتو   أرخوة

ً  بى ّا امج٣مّٔا، أّ  ٍواا  ىيو   فوةه  محوىس، فكو    ، بروك  ٍحوْو  املعو ال بو٣ه  مو

 .كىُ ْاطًالدباِ  ح١ّلٔ٘اىبب رثّ ؼبخال مً رك ال

٘ الو عواو ًب ذ التصو ٖ  الةّذٔو٘ ٍّواا   ال١جف غٔوا  ٍواِ   اىبرةٓ  ّاللكً 

 .رثّال مً رخةٚا٤ الذكا٤
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ْ اىبو  حوْو اهل مً رخةا٦ رك ال ٘الذ ًب مةا٢  فإىيا ظب  حوْو اهل اٍ ، ٍّو

٘  ّىو،  يرو بٗ، اىبّ فحو ٗ اىب فاجو ٗ ال فعوأٜات ال رخ٣قٕ ىو، ا٤  ىتىٔوت ا٨ ذوبك

 فوةاه ا٤ ظب  امذ كبامّا; عكخالب مةا٤ ، ظب ى٣وا٢تْاش  ّالمً ّجاٜ   ّغيٍا

ٍ  ظبو   ب  جامم، ٢ ػبنعَه مرىْلـب، متيايةًٓ، مفككـب،  قبوا  َٓوته  ٢ هأكثوة
ُ  امٌ بو   ّاعبوةا ،  لّاعبو٣  موً ظؤا    فةاه،ا٤ جاٜة لُ ٓتعة  ْ  أموة  أٍنٯو  فَو

ً  فوةّ ، ال أفعو   ىىٙ أش قاُٜ ىاٜىتُ أّ بع  أّ ىفحُ ذفِب ً  ّلكو  ٍواا  أٓو

ً الو  أبياٛ كاف٘ ح١ّلٔ٘ دباِاىبب ذحادا٨ ْ  ْاطً؟ ّأٓو ً  اىب تخطؤٌب ال ٍو  ْذو ؟ ّأٓو

َؾی  :ُامس ج  اهلل  ٓق املرت ؟ اىب عن ال ٍْ ََ  .(1)ىتَّؼوَ الِزو وَ الَوَتَع َوُكوا 

ٌ  :موث٣ّ  لوالك  ّليعوة   ً  ىْىواّ  ببوث  فعوأٜات ال بعو   فوإ  حىحو٣ت اىب مو

ً  ْ ا٢لو  مٝوات  ذبطوه  يتالو  فو٣و، ا٤ّ  افبموً أقصواٍا    ب٣هالو  ّبثلوثل  عْاٜو ، ال مو

حىحو٣ت  اىبّقو  بىروت ىحوب٘ مرواٍ ٗ بعو       كىَا;  ب٣هال َٓ ه رخطة ٍّاا أقصاٍا،

ً  كوثي ال ٍّٕ بفح ٕ مثاىـب مىْٔىا، الذصاٛات ذْا٢ذح   فاج ٗال قبوا   عْاٜو ، ال مو

ُ ّاىحكةٓ ّاٌ مل ٓكً حْواهل يْ  مًالّ بذٓى٘، اٌ ٍاا  لفَٔا مً اعب٣ أرخطوة   ، لكيو

م، تنو اجمل حبوة  ًب عْاٜو  ال أرخ٣قٔوّا ؼبطوه   ٍحْمواّ  ، كْىُقبةاب  عحكةٖال حْواهل مً

 .٘الشا٢ْٓ٘ ّاهلّمبٔم 
ٚ  ًب ط٣ ال ىحب٘ أٌ ظب رةٓ  اٌ المً مل ٓكً  ّلاا عةبٔو٘  ال ب٣هالو  امذو 

ْ  افبىو ٗ جويْات    قبو   ّشىت ِ  ّأموا  %،40 ٕالذو ٘ ال ٍوا ٘  بىروت  فقو   حوي  ىحوب

ٖ ا٨عةبوٕ  ال بىو  الٍواا   ًب طو٣  ال ٘ ا٤ جو٣مٕ ذ ٘ اىب كثةٓو ْ  اىب طىقو  ٕالحوىن٘ ذو
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ِ  موً ىتواٜخ   ا٢ مواٍ ، ّموا ذلوك    ٍّوْ بقوه  %، 62  فاجو ٗ، ال فعوأٜات ال ٍوا

ٛ  تعني٘اىب صب٘ اىبقةاط ا٤عيكبْبٔ٘، ّالك٘ ربالّ  ا٢ ذلوك  ّلؤخ  ّأذؤاٛ،  أذؤا

٘  روةكات الّ جوْا  ّأجوىْبَا،  ا٤ّ ّىُبامَوا،  امعوات ازبىتاد   أّ رخىطَوا  ّكٔفٔو
ٌ  ًب يحواٛ، ذٔوث ٓعوعْىَه   الّ الةجو ال هصبَا بوـب   ّفعواٛ ّاذو ،   ّاذو ،  مكوا

 .لىفحاه مصةاىُٔ ىىٙ بْا ا٤ ٓفتس اطةٓ  ٍّْ
ِعَ ٍ ادُ ِمِمـَُوَو وَ ادُ وَ  ٘:روةٓف ال ٓ٘ا٦ امٌ َْ ِعُضَُفِم َلِولَِقَ ُع  َْ بكروف   ِمِمـََ ُب 

ً  ا٨ ْاطًالو  كو   ىً مح١ّل فةه ك  ح١ّلٔ٘، ّأٌاىب مشْلٔ٘ ىً  جو٣مٕ، ّىو

 .برةٓ٘ ٍٕ قبا برةٓ٘ال فح ٗ ذبطهاىب ،امخالٍاِ  ياد; ٤ٌال ك 
٘ ال ٓ٘ا٦ ظْٛ ّىىٙ ٙ  ال قةآىٔو ٘  عْاٜو  ال كةمبو٘، ىىو ٚ  أٌ كافو بكو    بتصو 

فاظور٘  ال فو  ال ىتواد ا٨ ّلروةكات  فاجو ٗ، ال ذاىوات ا٨ّ لىفعوأٜات  قوْٗ 

 :ٔ٘التالطة  الّذلك باببا   ّىُباٜةٍا،
ٚ  عْاٜ ال بةفم أٌو 1 ٘  ذوكْ ٘  قاىْىٔو ٚ  بمسٔو ّلو ٚ   ترو ٗ، اىب موه ا٤ لو 

ٚ  هّلوتَه،  ٘ ال بىوك  ّلو  ٘ ال بىوك  ى،ٍوا  ببوث  يتالو   ّلو ُ  ّكنوا  .فعوأٜ امذا  أىو

ُ   يوثل اىببعوة    ٕ  أٌ ػبو   لىحوةق٘ فإىو ٓكوٌْ   أٌ ػبو   تعوةب، كوالك  اىب ٓروتك

ِ  اىب ِ  ْقوف دبوا ٘  بقوْو  يتالو فعوأٜات  ال ٍوا ٌ ا٨ بحوةق فعؤى٘،  الّ رخو٣  ا٤ّ مبوا

 .تنماجمل ًب جاجٔ٘ا٤ بئ٘الّذبطه 
 .بَا ٓعن  مً ك  ّٓقااطعْا يادال ٓقااطعَا أٌو 2
كتّىوٕ،  ا٢ل ،ٓو  ال كتّىٔو٘ ىو،  ا٢ل ةجواٜ  ال قب٣ٓوـب  يواد ال ٓبعوث  أٌوو  3

ِ  ىفوخ  افبّاىتاظوّا   ذتحاجّاا  ىىَٔوا، ّلو ّهلا ّل٥قنواب    قواٜنـب الّ فعوأٜات ال ٍوا

 .كبْهلا يتال ّلىحَات ىىَٔا ببث يتال
بىوك   مقوابٯ  أمواو  ّاىتصوامات  جىنٔ٘ قبُباٍةات قٔاوال ىىَٔه  ػبكنا و 4



  

 .ذاىاتا٨ أّ فعأٜاتال
فاجو ٗ  ال فعوأٜات ال بىوك  برىو   ذلوك فحوْ    بكو   عْاٜو  ال قاموت  فوإذا 

 .فحاها٢ محيٗ مْاشى٘ ىىٙ بع ٍا بتحةأ فح ٗ، ّلًىبا
٘  امٌ ّ اىبّ فاجو ٗ ال فعوأٜات ال مكافرو  يروةات الّ ،امخالو ّ فو٣و ا٤فحو ٗ 

 ْٓمواّ  بتطْب البث ٢ يتال بأكنىَا، ّ ج٣مٔ٘ا٨ ب٣هال برثّ يتالرخ٣قٔ٘، ا٤ غي

 ٔتُمحو١ّل  بتحواّت  ٤ىَا ;امىحاٌ ك  مح١ّلٔ٘ ٍٕ ر ٓ ،ال جفا٤مم  بع  ْٓو

٘  فتي٘ ّرخاشتُ، كْىَا ذُّٓ رخصٔ٘ دباِال ٙ   أرخ٣قٔو ٌ  كو   ىامو٘، ّىىو  أٌ امىحوا
 .ٓتص ٚ هلا
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ً   دباِا٢ ٓكٌْ يتال ةابع٘: فَٕال صْبٗال أما  ّامٌ لى ّلو٘،  فوةه ال فَٔوا مو

٘  ٘الو ذ ظبو   أٌ جو اّ  ١جوف اىبّ رةٓو  الموً   ً  ىامو ٘  ًب ٗا٣٢مبو ال مو   ّلالو  كافو

٘   ،ىباٌال ى، ّبحً برةٯ   ّل٘ال ّل٘، فال ج٣مٔ٘ دباِ قةاباتا٨  ،قوْاىـب طبتىفو

ُ  ذلوك  كو   ىً غاٜبٌْ يادالّ هّلٔ٘، ّغي هّلٔ٘ ّدبةٖ معاٍ ات  ،ّب اىٔابو

ً  ّأموا   ث،ؼبو ّأكثةٍه ٢ ٓعةفٌْ ما  ُ  ٓعوة   مو ٚ  ٢و   بواّ الغو   فإىو  لعنو   ٓتصو 

 ٕ ٙ  مٔو اىٕ،  ذقٔقو ٘ ثو   ىب ذتٯو  هباجوات،  أّ تا٢مقو  أّ اذتحواد  بجواٜ   كتابو

ُ  متوابىاّ  ٙ    ٢ بأىو ّ  ٓوةٚ فاٜو ٗ بةجو ٌ ید ميَوا،  ً  يوابخ ال كوْ ُ  ذلوك  مو  أٌ كىو
٘ ال بترْل فٔنوا اذا كاىوت موً اجاجوَا     بوثهاه اجوتب اهّا   أّ  هّلو٘ محوتب ٗ،   افب  ّلو

 .محتب ٗ
٘ ال ّليعوة   ٗ عاىب قصو ٘ التال بٯوة ٌ : الٓقو  :ٔو ٌ   ذؤخ  ٍيوا   كوا  ىرويٗ، ّكوا

ُ  الفق ٔ  ّٓق بّىُ،تأٓال ٍتافات لُ ٓطىقٌْ يادال ً اىب أذو   لو ٌٲ :حتروابٓ  ٍواا  ام



 

 يواد ال ب  ك٣، لُ: الفق ذقٔقّٔا، شْبٖ ّمُبَةٖ ّلٔخ تق ٓةال ٍّاا  اسب
  .ذقٔقّا ؼببْى 
٘ ال امٌ حترواب: اىب الفقو  ٘  لكروف   طةٓقو ٘  ذلوك  ذقٔقو  رخثاىواّ  ، ليصويم جوَى

ٌ  ذلوك ىقوْل   بعو   ، عواو الٔو اٌ  اىب ًب كبيّا ّىععُ ً  كو   لىيواد ام  ٔخذو  ؼبو   مو

 متحم ْقتالّ أذ  ٢ ذٔث ىٔ ،الًب ميتصف  ثاٌاشب افب ٓأبٕ أٌ عريٗ ىىُٔال

ً  فُٔ كٔىْغةامّا أٌ ٓص  قب ، ّىىُٔاىب رَةال الاطْ  ذلوك  عحو ، فحؤفع   ال مو

 ً ٌ  نٔوم ازب ٌأرؤخ  البصوْب   .فقوٌب  عرويٗ ال ذؤخ  ؼبو   مو ٛ ذلوك   جؤفعىْ  قبىوٕ

 فواب   ثاٌاشبب ة ّامذارَال مَى٘ اىقعت أّ ذحا ، ّبع  أٌ بقاب٘ امباهبَه ّهٌّ

ٗ  نٔم بصْبّا أٌازب كبامّا; ٤ٌ ً  ٢ فاٜو   كنوا  جوةّا،  ثاٌاشبو  ًب عحو  ال ّظوم  مو

ٌ  ٍّكواا  ..فة ال مق اب ٓتبـب عح ، ٢ّالرخةًٓ جٔععٌْ ا٦ ٌأ  بصْبّا  ..كوا
ِ  فكوة  ّاذو   كو   ٘ ال ّجوْاٛ أ كاىوت ٍواِ    !فواب   ثاٌاشبو  طةٓقو٘، ّامذا ال بَوا  قصو

 طبتىوف  ًب ٓوْو  كو   قصو٘ ذبو ث   امىَوا  َوه اىب لبوا ام ذلوك  َٓوه  ٢ ،بمثٓ٘ أو ذقٔقٔ٘

ٚ  ٔكهالو ب ، ّا٤ بقا  ِ  دبحؤ ات  امذو  ٘ القصو٘  ال ٍوا ّ  ًب عنىٔو  يتالو ب٣هىوا، 

 :ىام٘ َباٍةٗ ىً كرفت
ٗ  ميوا  ٚ  ّجٔوثٗ ًب  مو  ٌ  ا٨ ب٣هالو  امذو  ً  كوثي ال جو٣مٔ٘، كوا يواد  ال مو

ْ ال رخىف ٓ ّب ما بع  ٓتكىنٌْ ذْل ٘ ال ًب ٔخالكو قوْاىـب  البعو    ، أّ(1) ّلو

 كوثي ال  الكواٌ ٓحو  ّ يواد،  ال هلوا  ٓتص ٚ أٌ ٓيبرٕ يتال ،(2)رةٓب٘ال قةاباتلاّ

٘ النٔوم بَواِ   ازب ٓفكوة  : ىيو ما لووَه  قىتف  !ْاذ ال فةهال ىن  فاٜ ٗ ىً  طةٓقو

٘ الف ٌ  يتٔحو ٌ  ًب ذصو   اٖالو  مثو   جوتكْ  أٌ نٔوم ازبامذا فكوة   عحو ، أموا  ال رخوثا
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٘  أّ ٘الو ٓكتو  مق  أّ اىتصواو  ًب ّٓرواب    ىبُباٍةٗ ٓ ىْ كأٌ ذّٔٝا، ٓصيم  هباجو

ٌ  ىي ٜاٱ بتحةأ ٢  ّل٘الف َات،ازب جاٜة مم ٓتْاش  أّ  ذةموات  بيتَوك  ىىوٙ أ

ٙ  صبو،ٗ  ىفحَا جتح  ّىي ٜا ياد،ال ٛ  امىنواب  مَامَوا، موث٣ّ:   امظبوات  ىىو  جوامةا

ٕ ا٤ لتْتٓوم  فْبّا، أّ بقٔمال ٨ىناب أّ اطْٓى٘، ّلفتٗ بتاخ ّلٔخ فْبّا،  باظو

ْ  ّكو ٯ  محىه، ّك ٯ ذٔعٕ ك  أذخٯ افإذ (1)اٌاجملب يادال ىىٙ  بٔوت ال ٤ٍو   المو

  ُ ٌ  بأىو ُ  اهلل محو١ّل; ٤ ٛ  قو،ِ،  ٍّوْ ًب  جٔراجوب ٌ ا٦ أهٚ جوْا  رخوةّ

 .خبي الذْا٤جتكٌْ  ٓفعىْا، ىي ٍا مل وأ  أهّابٍه
 

 ٌ ٗ ال ّىىُٔ، فوإ ٘ ال صوْب ِ  ًب ةابعو ٕ  اجمل ٍوا ِ  نْىو٘، ٍو ٘ اىب ادبوا موً   حو١ّلٔ

ٕ   ّل٘، ٍّواِ ال افب فةاها٤ ٘ ا٤ صوْب ال ٍو ٘  ببعو ً ا٤ لىنحنْىو ادباٍوات   ّفب مو

 . ّل٘الّ تنماجملّ ناىاتازبّ فةهال ل٥فةاه، دباِ ح١ّلٔ٘اىب
 
 شرقػةاؾ رواقاتاؾ ضوء ػي ؾؾػرد تؿعقةاجمل دووؾقاتادل

ٕ ا٤ جواد ا٤بٔو٘  ا٦ ةّآوات ال بعوم  ٕ الّ رخ٣قو ِ  روةى حو١ّلٔ٘  اىب هلوا

ٕ ال بععوَا  بعواه، ا٤ تع هٗاىب ّ ال غوي  ّبععوَا  ثامو ٌ  قو  ثاموٕ،  ّ  ٓكوْ  اقتعوأّٜا أ

٘ ال ًب ّبه تعوأّٜا، فقو   اق٢ ٗ اىب ةّآو ً  ال كواًب ال ًب ْجوْه ٌ  روةٓف، ىو بوً   أبوا

:  الفقو ؟ ١مًاىبو ىىوٙ   ١مًاىبو  ذو    اهلل ىبو   أبوا  تالجو : البرى ، قو 

 ذ يتكه لكفةمت لْ ذلك مً مً أىُبه١اىب ١ٙمً ىىاىب ذ(2)  ٙ  كو  اٌ  ٢ّ ؽبفو
                                                                                                                                                                             

ً  اليواد  كبيوم  ٌٴا ؼب  هلا ٢ّ لى ّل٘، مىكّا فىٔحت ،اهلل  بجْل قال كنا ىنةٍا( ّىبً هلل ب ٴ)ا٢ (1) ذٔواتٗ   مو

ٛ  موا  ٔواتٗ حب بواهب ٓ ٌٴا لىكو   ب  ا،ٍّاىناب ظٕباٴا٢ ً  ذوا ٛ  ٕباظو ٴا٢ مو ٘ لىثب ّٴا لىبيوا  قىيوا  ذلوك، ّالبوا   يغو  ّ اىو
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 ٓعو  رخة، ّاىُبه مً ذلك ا٢رخض ال دباِ رخضال مح١ّلٔ٘ ٓحتتبم فإىُ ذ 

ً  أىُبه ُ  كو٣و، موم  ال بَواا  لكفوةمت  ٓعو  ّ لكفوةمت   بتٍْنوُ،  اٖالو  مو ً  امىو  ٓو١م

٘ ا٤ب ً ٓكقواهٗ لىبروة   ، ٜنو ٌ  بوأىَه  ٘، ّٓو١م ٌ  ّأٜنو٘، امذا  معصوْمْ  كوا

ً  غي كاٌ برةٓ٘، امذاالقنه  مً بأىَه ١ٓمً أّ ذٔعّٔا،  ذلوك،  موم  ذٔعٕ، ّلكو

 .لكفةت عُبٔهال جةا٤ّ ْظْ اىب ذ يتك بْاقم ٓقْل: لْ ماوا٨ف
 

 خرةاآل ماؾع ػي تجددادل( دروراؾ)

ذٔووث ٓقووْل  جوو ّا،  ٍاموو٘  ىقطوو٘افب  موواوا٨ًّب بّآوو٘ ارخووةٚ  ٓرووي  

: ٌلوُ: أبروة   ٓقْل ،ق،ِ مً المث معُ ق،ِ، رخةد مً رخةد امذا ١مًاىب ام 

ُ  يه مبعٕ : ال. قخبي اهلل برة  :فٔقْل لُ حةّب،الّ اهلل مً كةام٘الب  معو

 ،كلو  اٍوا  القو  يخبو  مة اذام ّ ،لك اٍا ٔخل الق بَْل مة اامذ ّ،ذلك قبث  ٓبرةِ

ُ   الٓوث  ف٣ ِ   يبوا  معوُ ١٫ٰٓميو ٙ  ؼبو   قبوا  ؽبوا ، ّٓبروة ُ  ٓقوف  ذتو  اهللبوـب ٓو ٖ    معو

ٌ يو٘  ازبب  : أبروة الثو اىب لُ الق ي٘ازب افب بُ أمة فإذا ىثّج ، قو    ىثّجو   اهلل فوإ

ً  لوُ:  فٔقْل ي٘،ازب افب بك أمة ةب  ذوـب رخةجوت موً    رو ب اهلل ٓةهبوك  أىوت  مو

     ٕ  كيوت  اٖالو  حوةّب ال أىوا : فٔقوْل  ؟ق،ٖ ّ آىحوت  ًب اطةٓقوٕ ّرخو،ب  ىوً ببو

   .(1) ىٔاال ًب ىىٙ أرخْاىك ب رخىُ

ٛ الًب  ٓحوي  ذخصواّ  ، ليتصوْب جٔ ّا صْبٗال بتعس ّلكٕ ٘ اىب صورةا  ْذرو

ُ  الصبأٍو    ٓعوة   برخض تقٙال اطةٓقُ، فإذا ظ  ّق  لْذ ِ  صورةاٛ فحؤفةذ

 ّأكو،  أىُبوه  رة ٍٕالشرةاٛ  ّامٌ رخطاب،ا٤ مْاجَ٘ ىىٙ ّجٔحاى ِ ك،ذل

ْ اىبو ٓفوةح   ، فكوه قبا ٢ ٓقاد ّ ٢ ٓو ب    ىٔاال شرابٖ مً بكثي ّأرخطة  ١مً لو
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ُ  )ٓقْلفووو أتبِ  مً ّٓر  ٓرحعُ مً معُ جاٛ ٕ   خبوي  اهلل بروة   لو ُ  يوه مبعو  معو

 ِ ُ  أٖ( القو  موا  قبثو   ٓبروة ُ  ١ٓكو   امىو ِ   كو٣و ال ىىٔو اّ كأىواد  ، ّٓطٔو  رخوااطة

ظابٓ٘، ّجبوْابٍه موً ٓو افم ىويَه ّ     ٓحيٌّ ًب شرةاٛ رخآّ٘ بْاجََه جبا  

 اطنٝياٌ.ا٢مً ّا٤ٓ فم ىيَه، فرٔيٝا جٔرحٌْ ب
ٌ  آًالو  َاجةًٓاىب  المة آعّا ًب مثا٢ّٓتعس  اطىبوّا  آرخوة   بىو   افب َٓواجةّ

ابتَوا اّ  َٔوا اجوٝى٘ اٌ ارخطوأ ًب اج   دبةٚ مقابىو٘ معَوه بطوةح ف    امذ ،لىحْٛ اّ غيِ 

 ٔروعة ج لُ فإىُ ّْٓظس ٓةذ ِ رخبي جْابِ ًب كاٌ امذا أمابععَا فيف  اطىبُ، 

 موة  ّامذا ما ل٩ىحاٌ، رخي جي  ّىٌْ ٓع  بياشب ةاف اىب فإٌ طنأىٔي٘، ّىنْمّاالب

 لوْ بروة    كنوا  لوك،  ٍواا  القو  خبوي  موة  لوك، ّامذا  لؤخ  ٍاا امٌ لُ القبتاى  ق

 معيْٓابك؟ ىىٙ ذلك ١ٓية ا٢، ة اىب ٍاا مً جترفٙ ذَة بع  بأىك بياشب
ُ  ٓقف ذتٙ ؼب  قبا ؽبا ، ّٓبرةِ يبا معُ ١٫ٰٓميُ الٓث ف٣) ٖ   معو  بوـب ٓو 

ُ  القو  ي٘ازب افب بُ أمة فإذا ّج ، ىث اهلل ٌ  : أبروة الثو اىب لو  قو   ّجو   ىوث  اهلل فوإ

ْ  رخوي مةافو    كاٌ لق  (اهلل ٓةهبك أىت مً لُ: فٔقْل ي٘،ازب افب بك أمة  الاطو

 ّلقو   (ف جي٘ال وبحـب مق ابِ كاٌ ْٓو حيـب )ًبال ْ ال اجتنةت يتال حيٗاىب

 ّأذىوك  ُبوةّ  الأشوع    ًب صباىواّ  رخوة ا٦ ؽب و مً كنث  فتٗال ٍاِ الاطْ كاٌ

ُ  ىي ٜواٱ  فوةه ال ؼبخ ا٢رخطةٗ،  ميطق٘ ًب ّظا ا٤ ُ   أىو  غةٓو ؟  بروك   مو ًٓ لو

ُ  كيوت  اٖالو  حوةّب ال أىوا : فٔقوْل ) :الق أٌ افب  (ٔا ىالو  ًب امرخْاىوك ىىوٙ   ب رخىو

 ثّادالو ىىوٙ   مقبو   ذوخض  أّ ّبفةذوُ،  هٓيُ فتقعٕ هًٓ ىىُٔ م٪ً مث  ّذلك

٨اطو٣    َبىنوّا فتحواى    ححًال ًب مىقٙ ذخض أّ تّاجُ، أمة ٨ظباح تحعٙف

ً  بوـب  ىوثا   أّ ،جوةاذُ  ٘ ا٤ طبتىوف  ًبٍّكواا   بٔيَنوا،  بصوىس  أرخوْٓ  ىروط

 .يادال ح١ّلٔ٘ دباِاىب بعن  فةهال امذحاد ىً بكرف يتال مات، اشبّ



 

ْ  رؤ  ال قوا ياىب ٍواا  امٌ :اشو  اسبّ ُ  كيوت  اٖالو  حوةّب ال ٍو ىىوٙ   ب رخىو

ُ  فٔقوْل  يقوا اىب ٍاا ًب( حةّبالدبح )  ىٔا، ّق ال ًب امرخْاىك ميوُ   رخىقوت  أىوا  :لو

 !!ّذرتك ّأّىخ ٤برة 

 ٌ ِ  ّدبو ّ ٘ ال ٍوا ٘ ال كتوا  ّجواٜ    ًب ّىُباٜةٍوا  ةّآو  ذبصؤ   افب رؤع
٘ ال ّكتا  اب،ىْا٤حباب  مً عرةٗال كتا  رةٓع٘، ًّبال محاٜ  ٘ ا٨ فعؤى  جو٣مٔ

 .ّغيٍا
 

 قجابي(اإل تـاػساؾ)ؿجتؿ 

ً  ّاذ ٗ افب بري ٔ٘التال رةٓف٘ال ةّآ٘ال امٌ ٘ ال قْاىو  ال أٍوه  مو ٙ  باىثو  ىىو

 حو١ّلٔ٘، اىبب ذحواد ا٨ مبواىٕ، ّبكوةٓخ  ا٨ تنوم اجمل م١جحوات  ّبطوْٓة  بةذؤ  

 ا كتو  ًب   الو ْال حؤ  ال بّاٍوا  ّقو   أٓعوّا،  ّكنحنْ  كأفةاه ّكحناىات

 بيافحوْا ًب  : صواه  ال ماوا٨ الق ،ىْابا٤ حباب ىً ،)ج٣مٔ٘ا٨ فعٔى٘ال(

ً  ٨رخوْاىكه، ّكْىوْا   عةّ اىب ٌ   مو ٘  أٍىوُ، فوإ ُ  الٓقو  بابواّ  لىحيو  عوةّ ، ٢ اىب لو

ُ  ًب لٔنرٕ عب ال  ىٔا، فإٌال ٔاٗاسب ًب عةّ اىب مً اشطيم ا٢ ٓ رخىُ  ذاج٘ أرخٔو

ً  ّاذ ّا مىكـب بُ اهلل ١مً، فْٔٓك اىب ُ  ىو ً  ّآرخوة  مبٔيو ُ   ُ،الو مش ىو  ٓحوترفةاٌ لو

ذاجتُ بقعاٛ ببٯُ ّٓ ىْاٌ
(1)
. 

ٙ  كاٌ فىْ( بيافحْا)كىن٘  بّى٘ ةّآ٘ م ٚال ٍيا ًب ّى٣ذِب  ذوخض  ىىو

  قبٔو ، ّقو  ال ٍواا  مً يادال أق  هٓيُ، ّما لٔح ه أذ ٍه ٓاٍ  فق  ه٪ًٓ مث٣ّ

 ٓحاب  ، ّأٌهٓيُ أقعٕ لكٕ ّأباهب أٌ أجة  قبعيٙ ذلك ىىٙ هفةاا٤( ٓتيافخ)
 اشوبس  ّامذا ..ٍّكواا  ..معواّ  ٓحوبقيا  أٌ ؼبواّل  أٓعواّ  ثالثالرخة ّٓباهب، ّذا  ا٦
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ّ  ىي ٜاٱفَ  ٓبقٙ  ..ياشب ىىٙ ٘ بيافخالذ كىُ ًب تنماجمل  ذوخض ىااطو    فقوي أ

 .؟عهال ىً
 لتوْفي فوةط   ، يواد المعَوه   ، ّّك ّل٘ ّكن١جحات كأفةاه بيافحيا امذا

 بيافحيا امذاّ مُبىْو؟  أّ ضبةّو، أّ ىااط ، ٜاٱىي  ٓبقٙ فَ  لىعااطىـب، عن ال

ٛ ل٢ ٘ ال تروةٓعات ال روا  حواكـب اىبّ ٓتواو ا٤ًب بكفو    بيافحويا  ّامذا لىرةٓوات،  كابتو

ٌ  قٔٯه، ب ٌّ ٓتٔه ٓبقٙ ، فَ  فؿبالةّ  ّاسبيت بثهاه ْٓمّا بع  ْٓو اية ال  ّبو ّ

 مَته بر١ّىُ؟  ّب ٌّ با ،

٘ ال بَواِ  صبتنعابيوا  ىنىت ّامذا  )عوةّ  اىب ًب تيوافخ ال)ذ اربوا  تّذاّلو  ةّآو
ٌ  ا٢ ٔواٗ، اسب ًب ميَحواّ  ٘ اىبو  تنوم اجمل ٍواا  ٓكوْ ُ  ى قنو٘؟ ال  ىٕ قنو جؤكٌْ   عوه، امىو

ٌ  محوتقةّا، بو    متطوْباّ  مثهٍوةاّ  اممباىٔواّ  صبتنعواّ  فعو  الب ٘  ُبَوة اىب جؤكْ  لىن ٓيو

 .فاظى٘ال
تيوافخ ًب طبتىوف   ال :ٓعو   فٔنوا  ٓعو   ( ٨رخوْاىكه  عوةّ  اىب ًب بيافحوْا (

يوواد ّبووْىٔتَه،  التيووافخ ًب بثقٔووف  الحووتْٓات، ّميَووا  اىبّ قبختىووف ت ا٢اجملوو

ٕٯ ٓبقٙ لًفرٔيٝاٱ  ٕٯ ًب كتاب٘، ٢ّالّ قةاٛٗال ًب أم ٕٯ  رةىٔ٘، ٢ّال حاٜ اىب أم  أمو

 (.ٗهابا٨ّ قتصاها٢حٔاج٘ ّال ًب أمٕ ٢ّ ب  ثقاف٘،الّ فكةال ًب

ٛ  ًب ببعو٘ كىوَا  ا٢امٔم اجملو ت بيافح امذا ىفحُ الاسبّ  برورٔ   ًبّفقوةاٛ،  لا امغيوا
 بأجووؤخ ًبّيٖ، اشبووو قوووةا ا٨شوووياهٓ   بأجووؤخ ًبّ عنووو ،الىوووً  عوووااطىـبال

 .ذلك حترفٔات ّغياىبّ حتْشفاتاىب
 بئ٘العاو، ّال اطابا٨ بركِّ  ٨رخْاىكه عةّ اىب ًب بيافحْا : فقْلُ

ٕ  جملتنوم  ١ٓجوخ  اٖالو رخ٣قوٕ،  ا٤ يطىو  اىبترتٔ٘ ّال ٕ  متطوْب  مو ى  مثهٍوة  اممبواى

 .ذقٔقٕمتكام  



 
 

 كىتوا  ًّب ّكٔفٔوّا،  كنٯّٔا رام ال ْاجمال بإاطابِ تيافخال ذلك ّلكً ىعه،

 (ّج  مىكوـب  ىث اهلل بُ ١مً فْٔٓك اىب أرخُٔ ذاج٘ ًب لٔنرٕ عب ال َتـب )فإٌازب

ٙ ة و  أكث ٣ٜك٘ أّاىب مً مىٔابات جٔتْاج  أىُ ٓع  ٍّاا ،اهلل لطف لي٣ذِب  ىىو

ً   ال ذْاٜخ ٓقعٌْ آًالب مْكىـبو   تع اهال ذح  ُ  يواد )أذو ٍه ىو  ّآرخوة  مبٔيو

ُ  ا٨ اجوترفاب  بـب فة ال ّلع ( ببُ لُ ُ ٓحترفةاٌالمش ىً  ّاجوترفاب  ىحواٌ لاىبو

ٕ اسبجوترفاب  ا٢ بروةٍّب  مروةٍّب  ليفحُ اجترفابِ أٌ ًب لُ، ٣ٜك٘اىب ٕ  ،قٔقو  ٍّو

٘ ال روةٍّب ال ً   ١ميـباىبو  أموي  ذكةٍوا  يتالو  حوت ٘ اىب اجوترفاب  لكو ُ  ٣ٜكو  غوي  لو

٘ اىب جوترفةت ا فوإذا  مروةٍّب،  ٘   اهلل لوُ ٓرفوة   ٣ٜكو  اهلل بوأمة  ىكوـب اىبامٌ  لوُ، رخاشو

 ذاجابوُ،  أٓعواّ  أٌ لُ ذلك( ذاجتُ بقعاٛ ّٓ ىْاٌ) . فتأم  ببُ، لُ ٓحترفةاٌ

 .ذاجتُ اهلل ياد ٓحَ ال ذاجات ًب مرٙ فإذا
  

ٛ  جوةٳ أ  اهلل لةجْل اهلل :ّ صاه ال ماوا٨ الق يه ٘  بقعوا  ذاجو

ُ ال ّشىت ١مً امذااىب ٘ اسب شواذ   ًمو  ٔو ٖ  (1)اجو ٕ  ذلوك  أٌ ّلعنوة و   أجوةاّ  ٓكفو

 ةجو  الجؤ    قى  ىىٙ حةّبال ب رخ  ياد أٌال ذْاٜخ قعاٛ ىىٙو (   أجة ّأٖ

ُ و   الكنثو و   ّليتصوْب ( ـباىبعو ال ُالو  ّذبٔو   ْ  أىو ٌ  لو  محوحْىّا َبىنوّا،   أذو ٍه  كوا

ً الب ىىُٔ ّضبكْمّا ٗ  فقوياّ  أّ جويْات، موث٣ّ،   لعروة  حوح  أٌ فقوةِ ٢ ٓقو ب   لرو 
ً الموً   ّأرخةجُ كةبتُ ىٓفخ لْ ىحاٌا٨ذلك، ف أذبُ ما ُ، أّالىٔ ٓعٔ   أّ حوح
 مواو ا٨ امٌ ( فقيال أّ ححـبال ذلك قى  جتن٥ ىُبٔن٘ فةذ٘ فأٓ٘ ٓرئُ ما ميرُ

 اجو٘، ٍّواا  اسب شواذ  موً   (اذو  فةذواّ  )  اهلل بجوْل  امٌ ٓقوْل:  صواه  ال

 .مكاٌا٨ املى ىىٙ اهلل بجْل امذةا  أٓعّا ٓع 
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ً  أٖ امٌ: اشو  اسبّ ٙ  مو١م ٘  قعو ٌ   ٤ٖ ذاجو ٘ اىب مو١مً، فوإ  أّ ٣ٜكو
ْ  اهلللةجوْل   فوْباّ  ،اشبو  بيقو   (1)غيٍوا   ّأٖ جٔحوة  املعو ال ذلوك  ًب ، فَو

 .جترنىك ٔ٘اهل بةك٘ فأٖ اهلل بجْل قى  ىىٙ حةّبال جةّب امذا أهرخىت

ٙ  ما: ةّآ٘ال بىك ىً بّى٘ بق  ٢ أرخةٚ بّآ٘ ًّب ىبحوىه   محوىه  قعو

ٕٯ  افببعو بباب  ّ  اهلل ىاهاِ ا٢ ذاج٘ ٌ  أبظوٙ لوك   يْابوك ٢ّ  ىىو ٘ ازب بو ّ  .(2)يو

ّ  جؤتكف    اهللفو  ُ  اهلليْابوُ،   جؤعطٕ؟  فكوه  كوةٓه  جوْاه  افبّبعو  جوبراى

ُ  ّلوي٣ذِب  ٌ  امذا امىو  فكوه  أئبوك،  أىوا  الىروةٗ هىواىي، فقو    مبتىوك  أذو ٍه  كوا

ٌ  امذا لكيُ جٔعطُٔ؟ ٌ  فكوه  أىوا أئبوك،   الفقو  مىٔواباّ  مبتىوك  كوا ٘ ال جوتكْ  امذا عطٔو

 أباه امذا أمةِ بٔ ِ )املبا ذٕٛ ، ّك افبجبراىُ ّبع اهللب فكٔف كةمبّا؟ جْاهّا ٌكا
ٛ  ما افب( كً(بوفٔخى   (كً لُ ٓقْل ذّٔٝا أٌ ً  اهلل ذوا  بوات اهلّ يساىبو ّ عطآوا ال مو

ٕٯ  .ي٘ازب ب ٌّ أبظٙ لك يْابك ٢ّ ىى
٘ الب ٘له٢ ذات أرخةٚ بّآ٘ ٍّيا  ٘  ًب ّبه فقو   أٓعوّا،  رو ً  بّآو أبوٕ   ىو

ً  :الق  اهلل ىب  ُ  ىثّجو   اهلل كتو  اطْافوا ّاذو ا    بٔوت ال بَواا  اطوا   مو  لو
ُ  ّبفم جٔٝ٘،  ا٢ جت٘ ىيُ ّضبٙ ذحي٘،  ا٢ جت٘ ٘  لو ٘   ا٢ جوت ٙ  هبجو  ذتو

ُ  اهلل ىتثو فوتس اىب ىي  كاٌ امذا ً  أبوْا   ٘جوبع  لو ٘ ازبابوْا    مو  ز:ةاّٖالو  ٓقوْل ش يو

ُ  فعو  ال ٍاا ف ا  جعىت:ُلت قى  ّأرخو،   (ىعوه :  القو  ؟طوْا  ال ًب كىو

ٙ  ّاطوْا   ّاطوْا   اطْا  مً حىه أفع اىبذاج٘  قعاٛ ذلك، مً بأفع   ذتو

 .(3)ىرةٗ بى 
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٢ بيرصوة ًب اموة اّ اموةًٓ فقو       ١مًاىب ذاج٘ قعاٛ دبىٔات بأٌ ىىنّا ٍاا

ً  ٓتكاجو   ق  بع ال ظب  ذلك ّمم امٍ اٛ كحاٛ، أّ ماٛ، ذةب٘ ٓكٌْ ًب  أٌ ىو
ً  ٓتثاق  ثّدال ا٤ٌرختُ، أّ  ّأ ك،ا٤ أّ شرةا٤٤رخُٔ  اٛاىب ق ح ٓياّل   ٌأ  ىو
موا   ٙلىنطبخ ّأىط هرخ  امىُ لْ ٓعيِ اٖال طبخ، ّمااىبذ١ٌّ  ًب تّجتُ ٓعـب

ّ  فاكَ٘ أّ قو ح مً تّجتُ، ٓحة بُ  ُ  موا  مواٛ، أ  جٔحوةٯ  بوالك  ٔخالو  ذلوك،  أذوب

ّ٪ اهلل بجْل ُ  اهلل امٌ لؤخ  ؟ أ  ّاطوْا   ّاطوْا   اطوْا   يوْا   بوالك  ٓعطٔو

 .جةّا ٍّىه ٍّكاا !اطْافات؟ ىرة افب ّاطْا ،
ِ  كبثىوْا  امذا بوأنبعَه  يواد ال امٌ ٕ اىب ٍوا ٌ  ال عواى ُ  حوامٔ٘ فوإ  ب ا٤ ّجو

  ٘ ُ  اهلل جؤختىف، ّبهبو ً  ىىٔيوا  جوتنطة  افبّبعو  جوبراى  ج ٓو ، ّجي١جوخ   مو

ٙ  ّأفعو   ٤كنو   بوالك  ٕ  صبتنوم  ّأبقو ٙ  مو ى ُ  ىىو ْ  ٍّواا  ..ب ا٤ ّجو  ٍو

ٕ ا٤ يطىو  اىب ٘  ١ٓجوخ  اٖالو روةىٕ،  ال يطىو  اىبّ رخ٣قو  ةىٔ٘رو ال لىنحو١ّلٔ

 .تنماجمل أفةاه بـب تقابى٘اىب رخ٣قٔ٘ا٤ّ
 ىٕ اىب تنماجمل م١جحات ذْل رة ال ف٣جف٘ لبع  ك٣وال بع  ٍّيا 

 .اهلل ذاٛ قاهم٘ امٌال باذثاىب ًب ىق ِ ٓتْج 



 

ى
ى
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ى
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 تجاه دولظال مدؤولواتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

ىمجتمعالو فردالو نفدكاىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى



 



  

 

 

 

 

 كةٓه:ال كتابُ ضبكه ًب افببع جبراىُ اهلل ٓقْل
 ََِلُمُروَو َِْادُ ِمِمـُوَو وَ ادُ و َُ ِعٍَ   َْ ِعُضَُفِم َلِولَِقَ ُع  َْ َِن  دَ ِمِمـَ ُب  ََ ـَِفَِوَو  َُ ِعُروِف َو

ِؼقُؿوَو ادُ  ُُ ِمُتوَو الـَِؽِر َو ُُ اَلَة َو طِقُعَوَو الصَّ ُُ َك َة َو ُفُم  وَ اَّللََّزَّ ُ َ   ِوَّ اَّللََُّرُهَوَلُه ُلوَلَََِك َهََرِ

ِزٌُز َحؽِقمٌ اَّللََّ ََ  
(1). 

 
 ؾؾدوؾة تؿعقةاجمل دووؾقاتادل

 يتالو  ٍٕ تنعٔ٘،اجمل ل٣دباٍات ببع٘ا٤ امٔماجمل جىحى٘ ثاىٔ٘ مًال نْى٘اجمل

ً  بب أ ٘  محو١ّلٔتَا  امٌ ذلوك   ّلو٘، ال مو  فعىَٔوا  شوْب،  بوأببم  ّ بعواه، ا٤ بباىٔو

ِ  ٘محو١ّلٔ  ٘  ّ أ٢ّّ، فوةاه ا٤ دبوا ِ  محو١ّلٔ  ١جحوات اىبّ تحنعوات الّ امٔماجملو  دبوا

 نوْ  اجملّ نٔمازب فة  بـبالثّا، ّالي نٔمازب نْ ، ّدباِاجمل دباِ مح١ّلٔ٘ ّ ياىّٔا،

ّ٘ أٓ٘ هّل٘ ى ّل٘كنا اٌ ل لىنحنْ ، ىتبابٓ٘ا٢ ٔٝ٘اهلب  أٓعوّا،  دباِ ىفحَا مح١ّلٔ

 .بابعّا
ٌ ا٨ أٌ كنوا ف ً  محو١ّل  ىحوا ىفحوُ، ففوٕ    ؼباجو   أٌ ىفحوُ، ّػبو    ىو

كوالك   (2)بْتىوْا  أٌ قبو   ّتىٍْوا  ذباجوبْا  أٌ قبو   أىفحوكه  ذاجبْا:  ٓثاسب
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ٌ  أٌ ىفحَا، ّىىَٔا ضباجب٘ ىً مح١ّل٘  ّل٘ال يواد  ال ٓثىَوا  أٌ قبو   ىفحوَا  بوث

 .ثْباتالب كةٍّا أّ ىتخابات،ا٢ب اطْىّا بَا ّٓطٔرْا
 :ببع٘ا٤ صْبال ٍاِ ّبْظٔس

 
 ػراد:األ اجتاه دوؾةاؾ ؿدووؾقةـ 1

 

ٓتحىٙ  فٔنا ذلك فةاه، ّٓتحىٙا٤ دباِ مح١ّل٘  ّل٘ال امٌ 

رخاشو٘ اذا   امىحواٌ،  لك  ىن  فةط بْفي قتصاهٖ مًا٢بع  الًب  مح١ّلٔتَا ًب

 يادال مً ٣ٓـباىب كالٍي غةٓ ; امذ برك  ًب ب٣هىا ٘البطال ىحب٘ ٢ذُبيا اببفا 
 ح١ّل؟  اىب ىااطىٌْ، فنً

 

ٙ  أٌ كنوا  ٘ ال ىىو ٙ  ّموا  امىحواٌ،  لكو   أب  بوْفي   ّلو ٘ ال ىىو  أٌ ا٢  ّلو
ٌ  ا٤ ىً بةفم ٓ ٍا ِ  باظوٕ، فوإ ٕ ا٤ ٍوا ٕ  باظو  اهلل ىبٔو   يواد الّ هلل أبا  ٍو

 ِرِ  َِمِقع ً األَ َخَؾَق َلُؽِم َم  يِف(1) ّبـب اهلل ىبٔ  بـب ذاجثّا  ّل٘ال بكٌْ فىناذا 

٘ اىب ٓتنىوك  خضذو  كو   أٌ بو    ىىَٔا ػب  ب  ؟اهلل أباظٕ  ؼبتاجَوا  يتالو  حواذ

ّ  أّ باظٕ، فٔبئَاا٤ مً ٙ   ٓثبىَوا أ ٛ ا٨ ذحو   ٓحوتثنةٍا، فعىو ٕ ال ذصوا  عىنو

٘  ب  موً صبنو   ا٤ قٔن٘ تقةٓ  فإٌال  بوتاّح  ىىَٔوا  ب اىبو  عقواب الّ ب ا٤ قٔنو

 %.70 افب% 40 بـب يااط اىب ذح  ىىٙ

٘ ال بفعت فإذا ً  ٓو ٍا   ّلو ٌ  ا٤ ىو ٘  هاب كبٓىوك  ٔفالبكو  باظوٕ، فوإ  جوكئ
٘  جوتيخف   ٌ  ّىي ٜوا %، 70 افب 40 بيحوب  كثوة ذّٖ محواكً، ّذبو    ا٤ جؤكْ

ُ الو بطال كبيٗ، ّمركى٘ هبج٘ افب حكًال مركى٘ بالك ٘  ذلوك  ٘، ّجؤْج  ظوةب
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 .ةماٌاسبّ فقةالّ لىتعخه ج ّا قْٓ٘
 

 ودداتادل اجتاه دوؾةاؾ ؿدووؾقة 2-

 فةاه،ا٤اِ دب فقٌب ١جحات، ّلٔخاىب دباِ  ّل٘ال مح١ّلٔ٘ 
ٕ ا٨أّ   ىٕاىبو  تنوم اجمل م١جحوات  اىَوابت  أّ ظونةت  أّ ظوعفت  فوإذا   أّ ىحواى
يوواد الفعىووٙ كاٍوو    ّلوو٘،الٍووٕ  رخوويا٤ ّلوؤخ ّلا٤ حوو١ّلاىبمبوواىٕ، فا٨

ّل ا٢حوْٝل  اىب اٌ ا٢حوْٝلٔ٘،  اىبعىنٔ٘ آعّا بقم الْتات اسبامعات ّازبعىناٛ ّالّ

٘  اممكاىات  ّل٘ كْىَا كبىكالٍٕ    ّلالو  بٔو   قو بات الّ ٓو  ظوابب٘،    اّهلو  ٍاٜىو

٘  ىاهٗ، فإذا اىَوابت  ٘  اّ  ّاذو ٗ   م١جحو ّ  أّ ّجو ت مكتبو ٘  محوح  أ  أّ م بجو
 ٘ ً  مل أّ بعنوة،  مل ذحؤئ ّ  كنوا  بكو  اغىقوت  ّاذو   مصويم  أّ معنو   ٓيبروٕ، أ

  ٌ ٘ ال أبْابوُ فوإ ٌ ا٦ّ حو١ّل٘، اىبٍوٕ    ّلو  كتبوات اىبّ  ابداىبو  أكثوة  موا  ٌ دبو ّ

ّلٔو٘ موً   ا٢ ذاجابَوا  افببفتق  ٓيبرٕ،  ىىٙ ما لٔحت يتالحٔئات اسبحاج  ّاىبّ

٘  الف بئْٓو٘، الجاجؤ٘  ا٢اىابٗ اّ بكٔٔف اّ بَْٓ٘ فع٣ّ ىً ذاجابَا    ّلو٘ محو١ّل

فواَب ىىوٙ   اسب ّل٘ ٢ بقتصوة ًب  ال٘ تيبُٔ ىىُٔ اٌ محْٝلٔالك، ّيبا ػب  ذلك  ىً 

ّ اىب١جحات فرح  ب  اىَا مح١ّل٘ آعّا ىوً بوْفي   اىبٍاِ  ياجوب٘  اىببظؤ٘  ا٢يواخ 

  اسبو بظٔ٘ ا٢طْب، ّمً ظنً بْفي ّبت  ّبثهٍة بين١ْجحات لكٕ اىبلك  ٍاِ 

 فكةًٓ.اىبعقْل ّ المً ٍحةٗ 
كابتوو٘ القووْاىـب اليووم مووً جووً اىب بقوو ٓة، أقوو  ىىووٙمووً ظوونيُ آعووّا ّ ّ

ّ ا٨ ذقْ  ىً لى فا  ميُبن٘ ًب بأجٔخ أذ ٍه فإذا بغ لىرةٓات،   ىحواٌ، أ

٘ الحاكـب ّاىبلةىآ٘  ٓتاو، أّا٤ لةىآ٘ ُبن٘مي ححياٛ، أّال ذقْ   أّ بَوه،  عيآو
ً     ال٣تو ىىٙ الف آرخة، ذٕٛ أٖ  قوْاىـب ال  ّل٘ كأق  ما مبكيَوا فعىوُ ٍوْ ىو و جو



 

ْ  قاىٌْ كابت٘، ّأّلال ً  جوتحاتٗ ا٢ كابت ٍو ٘ ال مو  ترخؤض ال الّاجترصو  ، ّلو

ّ   ب أٌ اّ صبنْى٘ فةه أباه امذا فٔنا ميَا ٘  ١جوخ ميُبنو٘ رخيٓو٘ أ  امىحواىٔ٘،  أّ هٓئو

 بوالك، فَواا   هلا لٔحت( ٢ْٓ٘الامٌ) الاسبّ  ّل٘؟ال مً ٓحتحٔث أٌ ػب  ىناذاف

 ٌ ٙ   يواد الأذوةاب )  ىووَه ك يواد الّ كابوت،  قواىْ ٙ  الووَه أمْ محوىطٌْ ىىو  ّىىو

 .)أىفحَه
 

 دـيادل ؾؾؿجتؿ  فقجل تعرقف

ٍٔحو    رة ، ٍّْال ف٣جف٘ أذ  ذكةِ اٖال تعةٓفال ىعة  أٌ ٍيا ّمً

ٟ )كتابُ  ًب ٘  مبواه ْ ، 1812 ىواو  طبوْ  اىب ،) اسبو  فىحوف ٞ   ٍو ً  ىواقض ّرخوااط  مو

  ىٕ ٓقوم اىبو تنوم  اجمل امٌ: )تعةٓوف ال ّاذ ٗ، ٓقوْل  جَ٘ افب ى ٓ ٗ، ىري جَات

٘ الّ جوةٗ ا٤ بوـب  ٌ  ٔوُ غوي  ال ذوابٗ ا٨ جوبقت  كنوا  ٍّواا (  ّلو  تنوم اجمل هقٔو ; ٤

 امٌ ْاقوم الًّب  أٓعوّا،  جوةٗ ا٤ ٓعوه   ّلو٘، ّاملبوا  الّ جوةٗ ا٤ بوـب  ٓقوم  ٢  ىٕاىبو 
٘  ، ّأّل١جحوات اىببتْجطَا  ّل٘; ال ّبـب فةاها٤ بـب  ىٕ ٓقماىب تنماجمل  م١جحو

 . ّل٘ال افب ىص  أٌ افبعاٜى٘ ال ٍٕ
 ٢ رخطوأ; امذ  ٍاا أٌ ببٔاٌ جب  ، ّق (فةاها٤ مً ٓتكٌْ بأىُ: )ٓقْل يه
 ّأمووا ،)ناىوواتازبٍووٕ ) (امٌ )ّذ ابووُ بوو  فووةاه،ا٤ مووً  ىٕاىبووتنووم اجمل ٓتكووٌْ

 ا٢ الىووَه  ،) ىٕاىبو  تنوم اجمل) ّلٔخ ناىاتازب ميَا بتكٌْ ه ىياشةفَ (فةاها٤)

٘ الّ جوةٗ ا٤ بوـب  ٓقوم   ىٕاىبو  تنماجمل )امٌ:قْلُ ٓتاجم ىً أٌ ُ  ّٓىتوثو  ،) ّلو  بأىو

 .١جحاتاىبّ ناىاتازبّ طبقاتالّ فةاها٤ ٓتكٌْ مً
 

 بيوتُبه و    ىٕاىبتنم اجملأٖ: م١جحات و   بعةٓفُ: )امىَا ًب ٍيا قصٔ ال ّبٔت

 َ ٌ ال هارخو   اكىو ٌ  ، ) ىٕاىبو  قواىْ ٌ ال هارخو   ىتُبواو ا٢ب تقٔٔو  ال ّعبوً ىقوْل ا  قواىْ



  

 لْجَـب: شرٔس غي  ىٕاىب

ً  كثيال ًب ى٣ذِب امىيا   ًب يواد الىَوْ   جو٣مٕ  ا٨ املعو ال هّل مو
ثاٜةًٓ مً م١جحات ّ اذاه الفعـب ّيتاىبمم اٌ ٢١ٍٛ ذكْمابَه،  اجتب اه ّجُ

  ىٕ،اىبو قواىٌْ  الهاٜوةٗ   هارخو   ًب بيوتُبه  يَوا  مل م كوثي  أّ كىوَا ّىْاٜو  ّقباٜو    

 فوالك   ىٕ"اىبو قواىٌْ  ال" اٌ بيوتُبه هارخو     قٔو  ال بَواا   ىٕاىبو تنوم  اجمل ىقٔو   فعيو ما 

  ىٕ، اىبو قواىٌْ  ال ىٕ كْىَوا غوي ميتُبنو٘ هارخو      اىبو تنم اجملرخةّد ٢١ٍٛ مً  ٓع 

ةكووات اسبًب قنووم ٍوواِ  اٜةٗازبوو لىحووىطات رووةىٔ٘ال اىطوواٛ ّذلووك مووا ْٓجوو 

ِ  ٤ٌ ّذلوك ، فوةاه ا١٢جحات ّاىبيت بقْو بَا ٍاِ الثْبات الىتفاظات ٢ّاّ  ٍوا

٘ يبا ٓيوتخ اٌ   م ىٔ٘، قْاىـب ّظعت  ٓكْبٓ٘  ق ال ئابٔ٘ال حَاالحىطات  قبحال  أٓو

٘ جوتكٌْ   ىٕ اىبو  قاىٌْال هلاا ربعم ٢  ّل٘ ىي ماال ٍاِ مقاب  اىتفاظ٘ ًب  م اىو

ٕ التو الّب  ىٕ،اىبو  تنوم اجمل ١جحوات م ظْابٌب اماطاب رخابد بترة  ، كْىَاضبكْم٘

ْ الىتفاظات ّا٢فاٌ اجتَ ا  مث  ٍاِ  ةكوات جؤكٌْ جو٣َّ بابٓعو٘     اسببات ّثو

  ىٔ٘.اىبقْاىـب الرخةّجَا ىً 

٘ ال لترؤي و   أٓعواّ و   ذو اىا  يبا ٍّاا  ٕ ا٨ تنوم اجمل)م١جحوات  افب تحونٔ  ;)مبواى
ٕ ا٨ )م١جحات جملتنوم افبمباٌ، ّا٨ ٍْ ىط٣ق٘ا٢ ٤ٌ باىث  باىوث  ; ٤ٌ)ىحواى

٘ ا٢ ْ  ىط٣قو ٌ ا٨ قْاىـبالفو  ىحواىٔ٘، ا٨ ٍو ٕ  ىحواىٔ٘ امذ  ظوْابٌب  بروك   يتالو  ٍو

 . ٓي٘اىب رخىقتَا يتال ىٔ٘  اىب قْاىـبال  ىٕ، ّلٔخاىب تنماجمل م١جحات

ٌ الاٌ   ْ  ااتالو ب  ىٕاىبو  قواىْ و   ّقوات ا٤  الو غ ًبو   ؼبطوه  اٖالو  ٍو

ُ  اٖالو  ،باىب ٍْ كابت٘، ّما قْاىـب قْاىـبال ٍاِفاٌ اكثة  ىٕ، اىبتنم اجمل  ػبو   بو

ٖ  أٌ  ىٕاىبو  تنوم اجمل ىىٙ م١جحوات  ٘  قوْاىـب  ذبوت  بيعوْ   ّلو٘، ال ّظوعتَا  كابتو

 قاىْىٕ؟ بىباد ّلكً ياد،ال لعام٘  ىٔ٘اىب قْ اسب ّبيتَك بصاهب



 

ً  كوثياّ  أٌ :ذلك ىىٙ ،ٍاٌالّ ِ  مو ٙ  ّغيٍوا،  حوتب ٗ اىب  ّلالو  ٍوا  ّذتو

 ذقوْ   بيتوث   يتالو ٍّوٕ   ذقٔقٔو٘،  قبعابظ٘ يَاقْاىٔ بحنس ميَا، ٢  مبقةااطٔ٘ال

ّ ازب (1)يادال   ّلالو  ذلوك امٌ ٍواِ   يواد، الموً   ذوةاٜس  ذقوْ   بيتوث   ٍْةٓو٘، أ

ّ الٓروة  ٍواِ   ّا بةىباىو  ىيو ٍا  قْاىٔيَا، ّامٌ بتبم ٢ عابظ٘اىب أٌ ب ىٕ  افبقوْاىـب 

ٕ   ىٕاىبو  تنوم اجمل قوْاىـب  امٌ ىقوْل:  فََيوا آرخوةِ،   ً ا٢موً امذوك   بعواى ٗ  ت مو  ىو 

 :جَات
 ؼبو   رةىٔ٘، فو٣ الب ىاهٗ ذبُبٙ  ّل ٢ال ٍاِ كثيّا مً امٌ 

٘  بةىباىوات ىو،  قْاىـب ال أٌ بعم هلا  ًب)ذٔوث    بروةٓعّا اّ بوأاطياّ  كاذبو٘،   هٓكْبٓو

ُ   فقوٌب،  بأاطي ْٓج  لىقْاىـب، ب  برةٓم ٢ ج٣وا٨  ًب  الو ْال حؤ  ال كنوا فصٯوى
   (2).(فقُال

ً  ّامٌ ٌ ال هارخو   كىوَا  بيوتُبه  أٌ): ْلٍكواا، ّٓقو   كو٣و ال ٓطىو   مو  قواىْ

ُ  ) ىٕاىب ً  كوثياّ  امٌ ٣ٓذوِب  أٌ ىىٔو  ّظوعت  قو   أكثةٍوا   ىٔو٘، بو   اىب قوْاىـب ال مو

 .ذةىٔ٘ ّغي اجترابٓ٘ همبقةااطٔ٘، ّغي غي أٓ ٖ ذكْمات ىىٙ
٘  ذقٔق٘ كْمات ٍٕاسب ٍاِ امٌ ليفت    شوع ت   همبقةااطٔو

ً  يتخب٘اىب ١جحاتاىب لتىك ذلك لٔخ رع ، ّممال ا اىتخ ى،  روع  القبو    مو

 ١جحوات، محوترىـب  اىب بأجؤخ  ًب أىفحوَه  يواد ال سبةٓوات  كابت٘ قْاىـب بعم أٌ

٘  ا٢ّ حٔاج٘ال ٔثالهٍ خبفآا يادال ّجَ  بَه، يادال يق٘ ٘  قتصواه ّأبّقو  شوياى

 بحْٓ  أّ برةٓم قةاب مًال شيا  ٓحتَ فَا ق  يتال ةٜٔ٘اىب غي بعاها٤ّ قةاب،ال
                                                                                                                                                                             

ٌ  ّامٌ بحونس،  ٢ اَلكي (ادالي حبقْ  بطال  قبعابظ٘) بحنس ٘ٔقةااطمبال  امذ فقٌب، بَا (بطال ) اليت ّلٔخ (1)  كوا

 ماكة. جىْ ٴا لفٴّبا ع٘ٓذب لفٴا ّذبت ٘ٓةٍزبْا (الياد ذقْ  بيتث  قبعابظ٘) اٍيّغ ٘ٔقاىْى ٘ٔذك بطة 

 .ا٨ج٣مٔ٘ ال ّل٘ الفقُ القاىٌْ، الفقُ اسبقْ ، الفقُ باجم (2)



  

ِ  ًب ٓب ّ  ق قاىٌْ أٖ ُ  ا٢ روع ، ال احللصو  َبواٍة ُ  امىو  ًب ا٢ ٓصو   ٢ ًب ّاقعو
  .ّذبََا ىْبٔاتال ّ لىقابات عابةٗال رةكاتال مصىر٘

ٌ ال ّل الو  بعو   ًب نوا ظبو ٍا  ك  عورٌب ال ّنباىوات  لْبٔوات   مبقةااطٔو٘ أ

ّ  ْجْهٗاىب ٚ ال روةكات الّ ْجٯوُ ، اىبىو٣و  ا٨فَٔوا،   ٔ الأجو  ىو، و   بت٣ىو   كو،

 مْجَوو٘ م،صبوو٘ عىْمووات، ٍّووٕاىبّب قووافتَهيوواد، ّبثالف بعْااطووووو (1) متطووْبٗ

٘  امىَوا  فةظيا فىْ فٝ٘ رخاش٘ احلمص لتخ و أٌ  هلوا  ؼبو   ٢ ذقٔقو٘ فإىَوا   همبقةااطٔو

 د.ياالذةٓات  بحى 

ٙ  ااطىوم  روع  ال امٌ ّلويفت    ٘  ىىو ٙ  بعواه ا٤ كافو  ّىىو

٘ ال بفاشؤ   ٘ ال ىعبو ٘ ا٢ أّ حٔاجؤ ٘ اسب أّ قتصواهٓ قبو ٛ   ذلوك  ٙىىو  ّّافو  ، قْقٔو

ٙ  ٓصواهقْا  أّو   ٓروةىْا  أٌ لىياد ٍ  :ىقْل لكً امباهبُ،  ٓتيواق  موم   موا و   ىىو

ٙ  ٓحوٓىطْا  أٌ لىيواد  ٍ  فطةٓ٘؟ال ّلٔ٘ا٤ ذقْقَه  ذاكنوّا محوتب اّ   أىفحوَه  ىىو

 أٌ لووَه ؼبو    بأىفحَه؟ ٍ  ذةٓتَه جى  ىىٙ اطْاىٔ٘ ْٓافقْا هٓكتابْبّا، ّأٌ
 فالو ّ..كو٣  طى ؟اىب اكهاسب ٍْ ش او ٌ، ّامجْٗا٢ق ّٗ ّال ٍْ ٍتىة امٌ ٓقْلْا

ً  ى ٓحو  أٌ ٤ٖ اذو   ؼبو   ٣ف.. ك٣ ٘ اسب ُىفحو  مو ُ  اهللٍوا  أىطا يتالو  ةٓو  جوبراى

 .لُ افبّبع
ٌ ال هارخو   كىوَا  بيوتُبه  )أٌ اطواب ا٨ ٍواا  ىوةف   امىيوا  ، ) ىٕاىبو  قواىْ

ٌ  هارخو   كىوَا  ىحواىٕ بيوتُبه  ا٨ تنماجمل م١جحات )أٌ شسا٤ّ  فطوةٗ، ّهارخو   ال قواىْ

٘ ال حوتق٣ت اىب باماطا ُهَِم َو : ٓقوْل  جو٣و ا٨ّ، (2)(عقىٔو َ َِ َـُِفِم  ِ ََ  ُُ َضَ تَِي ال لِغَالاألَ َُ

                                                                                                                                                                             

 ّكبتىوك جامعوات   ب  كباب، اٗأجاب رخ مات ّبرتٖ مْجَ٘، مةاكث هباجات متطْبٗ كبتىك الك،ٚ الرةكات (1) 

 .ّاىبقةّٛٗ ّاىبحنْى٘ اىبةٜٔ٘ ا٨ى٣و ّجاٜ  ّأك، أٍه كبتىك كنا كامى٘،
 ).ّا٢بذاهٓ٘ اىبْلْٓ٘ ا٤ّامة)لىن١لف بةاجم ا٤جاجٔ٘، ا٨ىحاٌ حبقْ  ٓةببٌب فٔنا العقىٔ٘، اىبحتق٣ت ذْل (2)



 

َؾِقِفمِ  ََ  .َك َكِت 
٘  فةاه، ّهلاا٤ دباِ مح١ّلٔ٘ هلا  ّل٘ال امٌ  ِ  محو١ّلٔ  دبوا

ُ  بقم  ىٕاىب تنماجمل م١جحات ظعف أٌ ذلك مً امٔم، ّىحتيتخاجمل  ّ محو١ّلٔت
 ّىىناَٜوا،  م٘ا٤ مفكةٖ ىاب  ىىٙ ٓقم  ّل٘، كناال ىاب  ىىٙ بتُّىقْ لْمُ

ٙ  اىب ١جحوات اىب ّىىٙ  ّكىكوه  با  كىكوه  أٓعوّا; امذ  يواد ال آذواه  ختىفو٘، ّىىو

 .بىٔتُ ىً مح١ّل

 
 )ؿو اجملاجتاه) دوؾةاؾ ؿدووؾقة 3-

 اللوالك قبثو   ّلبثو   نْ ،اجمل ىً أٓعّا مح١ّل٘  ّل٘ال ٌا 

ْ ٍواو  ً  : ٍّو ٘ ال قوةابات  امٌْاظوس  ال مو ٘ ال عاٍو ات اىب حٔاجؤ٘ ًب ال  ّلو   ّلٔو

ٙ  فوْباّ  ّغيٍا، بيعكخ ٘  ىىو ٙ  ى٣ذوِب  امذ عنىو٘; ال قٔنو ٚ  ىىو  ٌأ املعو ال محوتْ

ّ ا٢ ٌ حٔاجو٘  القتصواه  ٌ  متناتجتوا ٘  ّجَوـب  كباموّا، ّلٔحوا   متو ارخ٣ ٗ  لعنىو  ّاذو 

ٙ  جٔاجٕ ١ٓية قةاب فأٖ، ّاذ ٗ لعنى٘ ّاذ  ّجُ كأىَنا فقٌب، ب  أظرٔا  ىىو

ٖ  قوةاب  ٓيبم مًق   قتصاهٖ، ب ا٢ ْظمال  اقتصواهٖ ٓو١ية   بطوْب  ّأٖ ،اقتصواه

 .عكخالّب حٔاجٔ٘ال قْٗال ىىٙ
 

٘ ال امٌ ظبو   ّلاا ٕ ال قو  اسب ًب معٔيواّ  قوةاباّ  بتخوا  ىيو ما   ّلو ٍّواا  و   حٔاجو

بصوة    لىيق ، ٍّواا  رةأٜ٘ال قٔن٘ال ىىٙ فْبّا ٓيعكخ فإىُو  كىُ املعالب ؼبص 

٘  ذو   ٢ّ الووَه بأمْ ى ّب٣ يادال ذقْ  ًب ٙ  الف فٔوُ،  لى ّلو ٛ  عنىو٘ ىىو  ظوْ

ٕ ال قوةاب ال ٍاا ً  عوـب بفقو   اىب حٔاجو  أقو ،  أّ أكثوة  ف، أّا٢لّاذو ّا بو   قٔنتَوا  مو
                                                                                                                                                                             

 .157جْبٗ ا٤ىةا :  (1)



  

٘ ىل ياد، فىٔخال ك  جْٔ  مً جةق٘ ٍّاِ  كاىوت  امذا ا٢ًب ذلوك،    اسبو   ّلو

 ّأبعاهٍا، حبحه رخحاببَه ىىه ىىٙ يادال ياد، ّكاٌال قب  مً ذقٔق٘ طبْل٘

٘ اىب ٔوابات اشب تىوف ّطب ٙ  ال جوابت  يوه  أموامَه،  تاذو  شوْل ا٤ ذحو    ّلو٘ ىىو

 .ىحاىٔ٘ا٨ جخا٤ّ رةىٔ٘ال

٘  بحؤٌب  لبْذد ٍااّ  ٘ ال ىبحو١ّلٔ ِ   ّلو ٌ الىامو٘   دبوا  قوةاب ال ٍواا  يواد، ّام

 بٜؤخ  ذوخض  ٓتخاِ بتخاِ ٍٔٝ٘ أّ ضبعّا جٔاجّٔا قةابّا لٔخ ،ذا  حٔاجٕ أّال

٘ ازب ْ  ْاقوم القوةاب ًب  ال اٍوا  امٌ ْتباٛ، بو  الو  بٜؤخ  أّ نَْبٓو ٖ  قوةاب  ٍو  اقتصواه

٘  ٓرك  ما ياد، ٍّااالبعام٘  ٓةببٌب ٍّْ ...ّ كالك ّاجتناىٕ أٓعّا  محو١ّلٔ

 .معاىف٘
موو٘ بووـب ا٢ٍنٔوو٘ قبكوواٌ فوواٜ ، مووةببٌب قبكاىوو٘   ا٢ٍووْ مووً : ّآرخووة ّلبووْذد

ٙ   ّل بو١ية الو  بصةفات امٌّمحتْاٍا، ذٔث  (1)مها٢  ; امذذلوك بروك  كوبي    ىىو

 ً ً و   بصوئفَا  تهٓو  ذوعْباّ  ا ٍيو  ٌأ ٣ذوِب اىب مو ٘ اسبكاىو٘  اىب ذٔوث  مو ّ٘    عوابٓ و امو

٘ الجوبا ، ف ا٤ مً ّاذ  ّذلك لوَههّ بصةفات بحب  حتْٚ،اىب٘ ميخفع   ّلو

٘ ا٢ كاى٘اىبب ب٣ىبت ق  ٍيا; ٤ىَا مح١ّل٘ موا ٓحوتىثو بو اىٔات     لىيواد،  ىتبابٓو

ٌ  أٌبرك  كبي،كمعةٗ  ٌ  قو   موه ا٤ جواٜة  ظب  جوكا ٌ  أّ ٓتخْفوْ  ٖأ ًب ٓروكْ
٘ الهلواِ   ٓيتنٕ فةه ُ  ًب;  ّلو ٙ  بو   لحواىُ،  شو    ًب ٔو٘، الاىب أماىتو ُ  ًب ذتٯو  كْىو

٘  ٍّٕذلك،  ىً ح١ّل٘اىب ٍٕ  ّل٘ال ذلك؟ ح١ّل ىًاىبفنً ( امبٍابّٔا  محو١ّل
 ً ٘ ال ْاقوف اىبّ قوةابات ال بىوك  ىو ٘ اشب أّ  ارخىٔو ٙ  حوى  الب بو١ية  يتالو  ابجٔو  ىىو

 .يادال ذاهببعّا ٦ ىتبابٓ٘ ل٣م٘ ّا٢كاى٘ اىب
                                                                                                                                                                             

 .ّاهلٔب٘ الْجُ ماٛ:  ال ابد ّبالتعبي (1)
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٘ ال مح١ّلٔ٘ ٍٕ :ةابع٘ال صْبٗال ِ   ّلو ّبغوه اٍنٔو٘   ّ ىفحوَا،   ذابَوا  دبوا

ٌٲفو ىواهٗ،   َٔوا ال ٓىتفت ٢  اىَاا٢يقط٘ الٍاِ  ً  اىط٣قواّ و   فوةّ  اىب إ  ذاجوبْا  مو

 ؼباجبَا أٌ بيتُبة ٢ّ أٓعّا، ىفحَا  ّل٘ال أٌ ذباج و   ذباجبْا أٌ قب  أىفحكه

 .ى٣وا٨ ّجاٜ  أّ عاب ،اىب ث اسبأّ   ،رعال صبىخ
 

 ػبابٔوات ا٨ كام ، ىنوْه  ُ، جب ّلالبأىن بتقةٓة ٓأبٕ أٌ ّتٓة ك  فعىٙ

ٙ  كنوا  رخفاقوات، ا٨ّىنوْه   ظبواتات ا٨ ىنوْه  حوىبٔات، ال ّىنوْه   بٜؤخ  ىىو

 ّبروك   يواد، ال أمواو  بو   اجتناىات مرىقو٘،  ًب ٢ بالك، ٓقْو أٌ نَْبٓ٘ازب

 ّكوالك و   لىيواد  رخواهو  نَْبٓ٘ازببٜٔخ  فإٌ هو،رخا ب  مح١ّل، ٤ىُ هّبٖ;

ٕ  أٌ لىخواهو  ٍّو  و،   ْتباٛالو  ِ  موا  ّؽبفَٔوا؟  عىْموات اىبىىوٙ   ٓعنٯو  مل ّموا  أظبوث
 .بقصيّا أّ قصْبّا ٓيحثِ،
٘  ميَحٔ٘ اربات لْ  ّلال امٌ  يواد، ال مْكىَٔوا ّأمواو   أمواو  ىفحوَا  ضباجوب

   .افببع اهلل ذٌبإ أذحً برك  يه ذحً، برك  جتحي م٘ا٤ّ  ّل٘ال أمْب فإٌ
٘  أٓعّا، ّىً ىفحَا ضباجب٘ ىً مح١ّل٘  ّل٘ال امٌ يتٔح٘الّ ىفحوَا   معاقبو

 .ق اباىب بَاا ٍَيا ميُ ّاجم، ىكتفٕ الصب برثال ّهلاا بيفحَا،
٘ ا٢ امٔماجملو  ٍّاِ ٗ  جوت  بعوه  يتالو ببعو٘،  ا٤ دبأٍو شوْبٗ، كىوَا    ىروة

ِعُضَُفِم َلِولَِقَ ُع ادُ وَ  ِمِمـَُووَ ادُ وَ : افببعو  قْلُ (1)اماط٣  أّ ىنْو بي بد ًب َْ ِمِمـََ ُب 

ِلُمُروَو ِْ  َُ ِعٍ   ِن  دَ َْ ََ ـَِفِوَو  َُ ِؼقُؿوَو ادُ ِعُروِف َو ُُ ِمُتَوَو الـَِؽِر َو ُُ اَلَة َو طِقُعَوَو الصَّ ُُ َكَ َة َو زَّ
                                                                                                                                                                             

 باىب٣ . الصْب ًب بع  التيثل فة  ّىىٙ (1)



  

ُفُم اَّللََّ ُ َ َََرِ َََك َه ََوَلُه ُلوَلَِ ََقمٌ اَّللََّ  ِوَّ اَّللَُّ َوَرُه ٌََز َحؽِ ِزُ ََ   (1) ٍوواِ نبٔووم روون ٓ قبووا 

 .ح١ّلٔ٘اىب هلاِ ّمفةهات كىَا مصاهٓ  صْب; ٤ٌ ٍاِال

                                                                                                                                                                             

 .71:التْب٘ جْبٗ (1)
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 :كةٓهال كتابُ ضبكه ًب افببع جبراىُ اهلل ٓقْل

 ََِلُمُروَو َِِْمِمـَ ادُ ِمِمـُوَو وَ ادُ و َُ ِعٍَ   َْ ِعُضَُفِم َلِولَِقَ ُع  َْ َِن  دَ ُب  ََ ـَِفَِوَو  َُ ِعُروِف َو

ِؼقُؿوَو ادُ  ُُ ِمُتوَو الـَِؽِر َو ُُ اَلَة َو طِقُعَوَو الصَّ ُُ َك َة َو ُفُم اَّللََّزَّ ُ َ   ِوَّ اَّللَُّ َوَرُهَوَلُه ُلوَلَََِك َهََرِ

ِزٌُز َحؽِقمٌ اَّللََّ ََ  (1). 
 

 تؿ اجمل ىاؾ ػرداؾ ؾـدبة ؾغوقةاؾ صقغةؾا ػي ؼرآـقة ادتضاءة

ُ  ًب ٓطوةح  قو   ٍّاو هقٔ  الج١ ٍيا  ُ  قْلو ِمِمـَُوَو ادُ وَ : افبّبعو  جوبراى

َِْع ٍ ادُ وَ  ِعُضُفِم َلِولَِق ُع  َْ ٗ  اجوتخ او  ًب حةال ىً  ْ:، ّ ٍِمِمـَ ُب   ))بعو   مفوةه
 كو ؟ ال افب ّا ميحوْب ا٢ ٓكٌْ ٢ بع ال امٌ الاسبكةمب٘، ّال قةآىٔ٘ال ٓ٘ا٦ ٍاِ ًب

اهٓو٘ كنوا ىقوْل:    اىبذؤاٛ  ا٢ًب  (2)ك الّ ثٛازب ىحب٘ ٍٕ يحب٘ال كاىت امذا فٔنا أٖ

عيْٓوو٘ كنووا ىقووْل: اجوو  بعوو    اىبذوؤاٛ ا٢بوو ٌ، او ًب ال اب اّ بعوو  ازبووبعوو  

ٕ ال افب ذاها٦ّ فةاها٤ ٍٕ ىحب٘ يحب٘القاو اىب ًب لكً ،صعْب٘ال  تنوم اجمل ، اذ كىو

ّ  رخةا٦ّ فةه ّذا  فةه ةاه، فأىاّأف آذاه مترك  مً برةٖال ٕ الفةه آرخوة،   كىو
                                                                                                                                                                             

 .71 جْبٗ التْب٘: (1)

 م .ٴفتا (2)



 

ٙ  ٘لو ْظوْى٘ لى ٢ اىب بعو  بحوتخ و كىنو٘    كٔف ٍاا ّىىٙ ىحاٌ،ا٨ ٍْ  ىىو

 كىٕ؟ال افب قٔادالب ثٜٕازب ك ، ًبال افب قٔادالب ثٛازب
ٙ  ْا ازبو  ّلعو   ً   ىىو ٘   ًب ذلوك ٓكنو ٘ٱ هقٔقو ٕ   لفتو ُ  باٜعو٘، ٍّو بوابٗ   أىو

ٛ  ًب ()بعو  كىن٘  بحتخ و ٗ  كو ،  افب ميحوْ   جوث ثٜٔوات  ازب ًب بحوتخ و  ّبواب

٘  كىٔوات، ّذلوك  ال افب يحْب٘اىب ٘  بىفتو ٕ  هقٔقو كىوٕ جاىو    ال ًب ٣ٓذوِب  أٌ ، ٍّو

 جتناىٔ٘، ٍّاا ٓع ا٢ ٔٝ٘اهل بىك فةهٱ جثّٛا مً ك  جتناىٔ٘، فٔكٌْا٢ ٔٝ٘اهل
 .رخةاباىتباب  ّجثٛ باىتباب، جثٜٕ ٍْ جثٛ، ْقتال ذات ًب ٍّْ جثٜٕ امىُ

ٌ  ذلوك  ّبْظؤس  ٌ  ببٔوا ْ  تٓو اّ  أبحوٌب، ام ٕ  ٍو ُ   جثٜو ٛ  ل٩ىحواٌ، لكيو  جوث

 ٌ ٗ   تنوم اجمل لىنحتنوم، ٤ ً  ٍوْ ىبواب ِ  ىو ٘ اهل ٍوا ّ اجمل ٔٝو ِ  نْىٔو٘،   ٘الو اسب ٍوا

ٚ   ىراَب،ال برٔي مم جثٛ ٍيا ثٜٕازبّ فةهالفعام٘،ال اجوتخ او ذلوك ًب    ّلواا ىوة

ٛ  عىناٛالبع  ب ٓةاه ٢ذٔث عىناٛ، ال بع  الق ىقْل: ، مث٣ّعة  آعّاال  جوث

ٛ ال لوْذِب  ب   ىَه،ب مً ٘  عىنوا ْ  اٖالو  صبنْىٔو٘، فَواا   كَٔٝو  شواب  أذو ٍه  ٍو

٘ اىببتىوك   بععوَه   ًب أّ ٓواو، ا٤ بعو   ًب جوافةىا  موث٣ّ:  ، ّكوالك ىقوْل  ٣ذُبو
ٌ الو فوااط٣   ، تكىٔوا  ٕالىٔالّ ٓاوا٤ أٌ مم ،ٕالىٔال بع   ٓواو ا٤ بع  بىرواَب ا

 .لُ جثٛ ْٔوال ٍّاا ك ٯ متص ، ّكأىَا كه قبحنْىَا
٘ ا٦ افب ّىوْهاّ  ٘ ال ٓو ٌ  :ىقوْل  روةٓف ً  كوا ً اىب مو جوبراىُ   اهلل ٓقوْل  أٌ نكو

أذخاشَه،  آذاهٍه، أّ أّ رخة،ا٦ ّلٕ أذ ٍه ١مياتاىبّ ١ميٌْاىب: ّافبّبع

ٛ   أّ ُ لكيو  فوةاه، ا٤ لحواٜة  أفوةاهٍه  أّلٔوا كىنو٘   اجوتخ و   ذٔوث افبّبعو  ُ جوبراى

٘ اىب بع الو  ٛ  ْظوْى  افب قٔواد الفوةه ب ال ًب ، اجوتخ مَا لىكو   قٔواد الب لىحوث

 .تنماجمل آرخة، ٍّْ لعيْاٌ جثّٛا كْىُ بىراَب كىٕ،ال
٘  ىقط٘ كىن٘ )بععَه( ًب بْج  ىُأ افبٍاا معافّا  اجوتْذٔياٍا موً   ،  هقٔقو



  

ٌ الكوةٓه، فواٌ موً مويَخ     القوةاٌ  الًب ها     الو ْالكىن٘ لىحؤ    كوةٓه  ال قوةا

٘ فىحوف  كوه اّ بعو ِ،  اسبىي ما ٓواكة ذكنوّا اّ بروةٓعّا اّ ذُبوةّا، فاىوُ ٓوبـب قبو         

ٌ  ّقو  ترةٓم، بكىن٘ اّ بعم كىنوات،   الكه ّ ّجُ اسب ُ  بقوت ٘ اسب بو ٘ الّ كنو  عىو

كن٘ اسبٌ افقاو اىب كةمب٘ ًبالٓ٘ ا٦ًّب  ،النازبةّى٘ ّال غآ٘ ًب فىحف٘; ّذلكالّ

ِعُضَُفِم ادُ ِمِمـَُوَو وَ ادُ وَ ١ميات ماكْبٗ معُ اىب٢ْٓ٘ لىن١ميـب ّالًب اىطاٛ  َْ ِمِمـََ ُب 

عِ  َْ ٕ ف هلواا؟  ّلٔواّ  ّذلك لالك، ّلّٔا ٍاا ٓكٌْ ، فىناذا ٍ َلِولَِق ُع   ْا ازبو  ٔوأب

 متناجك، فنوا  ك ٮ ٤ىيا م ، بع  ميُ، ٍّْ بع  أىا ٤ى  :ٓ٘ا٦ هارخ  مً

ٌ  ٢ قو   فوةاه ا٤عكخ، ّالبو  عكوخ الّ ذا  ٓعوة  ٍواا  أظوة   كباجوك  بٔويَه  ٓكوْ

ٌٲ ٘  فحويح  نْىٔاجمل ٔٝ٘اهل ٢ذُبيا امذا مت ابةًٓ، لكً ٓكْىٌْ ق  ب  ّبعاٌّ،  أ
ْ  ثٛ، كنوا ازببو  ٓتوأية  كو  الّ ك ،الب ٓتأية ثٛازبك ، ّال مً جثّٛا ٓرك  ٍاا  ٍو

 ٌ ً  اىَو ت  ىبيو٘ امذا ال ّاظس، فوإ ٌ اسبو  مو ٙ ّ  ٓيفىو   اٌٜباسبو  اٌٜب  فوإ  بويفخ  ٓتو اى

٢ْٓ٘ الع٣ق٘ ى٣ق٘ الفعكخ، الّب ميك ّابعع مً ٍيا ّاىط٣قّا مً كْىٕيحب٘، ال

 .ّلٕ ل٥رخة أذ ىا
ٕ  بروةٓم  ًب فىحف٘الّ كن٘اسب اٌ   ّلٔٯواّ  ّكْىوك  لوك،  ّلٔٯواّ  كوْى

ً فَوٕ  ، ، ٍّْ كىنو٘ ) بععوَه(  ىفحُ كهاسبمْظْ   ًب ميطْٓ٘، لٕ  ذوابٗ ا٨ بحوتبط

 ّاّلٔ ىىٕ اٌ اكٌْ فٔيبرٕبع  م   ّأىت ميك بع  ٤ى ; أٓعّا كهاسب فىحف٘ افب

ٌ  الباذث اىبّجتابٕ ًب  لٕ، ّلّٔا بكٌْ أٌ كنا ٓيبرٕ ىىٔك ،لك  افب بعو اهلل قاهمو٘ بوإذ

 ٢ْٓ٘.المعيٙ 

 برث،ال ٍاا ظْٛ ّىىٙ، كةمب٘ال قةآىٔ٘ال ٓ٘ا٦ًب  هقٔقتاٌ لفتتاٌ ٍّاباٌ

ً  بيتوث   أٌ ، مبكًجت ىرةٗ شْبٗ كالٍيّكنا جب   ِ  مو ٘ ا٦ ٍوا  روةٓف٘ ًب ال ٓو

٘  شوْباّ  ميَوا  ذكةىوا  تنوم، ّقو   اجملمكْىات  بـب تباهلٔ٘ال ع٣ق٘ال  باذوث اىب ًب مثاىٔو



 

ببعوو٘، امووا ا٢ ّلوو٘ برووعبَا الببعوو٘، ّى٣قوو٘ ا٢فووةه بصووْبِ الى٣قوو٘ حووابق٘; ال

فصو ، ٍّوٕ محو١ّلٔات    الَٔوا ًب مباذوث ٍواِ    الرخوةٚ فَوٕ موا ىروي     ا٢ببع٘ ا٢

 ناى٘.ازب

 
 (دـيادل تؿ اجمل ؿوددة) ؾؾجؿاعة تؿعقةاجمل دووؾقاتادل

 أٓعواّ  ى٘نْاجمل ، ٍّاِ(ناى٘ازبٍٕ) دبأٍ٘ا٢ ع٣ق٘ال ميطى  ٓكٌْ ذٔث

رخوةٚ، ّدبواِ   ا٢نْىوات  اجملامٔم ّاجملو فوةاه، ّ دبواِ   ا٢، دباِ أببم شْبّا بتعنً

 ببع٘.  ا٢كْىات اىب ّل٘، ّىىَٔا ببت  آعّا مح١ّلٔابَا دباِ ٍاِ النٔم، ّدباِ ازب

 ناى٘ازب ث٘، ٍّٕالثالنْى٘ اجمل ًب ٓكنً كتا ال مباذث ًب قصٔ ال ّبٔت

نْىوات  اجملامٔم ّاجملو ىٕ مكْىو٘ موً    اىبو تنوم  اجملذٔث اٌ م١جحات  ّصبنْىابَا،

 اٖ بطةقيا لُ.الْاجم الناىات بركىَا ازبّ

 
 دـيادل تؿ اجمل دلوددات ثماثةاؾ فامّ ادل

ٗ  اىبثقوت  ٤جىوَا  يتالو َواو   اىب ّ ٍو ا  ا٤ امٌ  ّبكوةٓخ  بأجؤخ  ظوةّب

ً  ىحاىٕ، كنصطىسا٨ تنماجمل م١جحات مباىٕ، أّا٨ تنماجمل م١جحات  ب ٓ  ىو

ٛ اىبو  تنوم اجمل ٌ أ   ىٕ، جوْا ِ ا٢ كوا ٘  دبوا  رخوةٚ أو ا٤ لىنحوامٔم  أو فوةاه ا٤ افب ىحوب

 :أٍ ا  ّ مَاو ي٣ي٘ لى ّل٘، ٍٕ أو لىحنٔم
 .تنماجمل بياٛ  
ترتٔو٘  البيٙ الثاىْٓ٘ آعا، الجاجٔ٘ ب  ّا٢  ماتاشب بْفي 

 .فْقٔ٘الميَا ّ
ٌ  أٌ   ٕ ا٢ ْاتٌاىبو  بكوْ ٗ  جوتابٔح حوىط٘  الّ  ّلو٘، ال لقو ب



  

٘ ال: فقو   ذوٝت  ّامٌ ْاتٓو٘، اىب ٘ اشب حوىط ٘ اسب بحور   أٌ هٌّ لٔروْل ، امحو  كْمو

 نووواٍيازبّ يوووادال ةٓوووات، ّبكبوووت اسب يووواد ّبُبىنَوووه، ّبصووواهب  الذقوووْ  

 .١جحاتاىبّ
 : ىٕاىب تنماجمل م١جحات أٍ ا  أىن ٗ ٍٕ ث٣ي٘ال عياشةال ٍاِ امٌ 

  
 فكةّٓا ّيقافّٔا ّىىنّٔا، ّاممباىّٔا تنماجمل بياٛ ٍّْ ّلا٤   اهل ًب برثالّ
 .اهللذاٛ  امٌ لىنحتقب  اطْٓ ، ىتكُ حبث ٍْ ّأرخ٣قّٔا

  
ٕ ال   اهلو  اموا  ُ  ،) ماتاشبو  ٍّْ)بوْفي  ثواى ٚ  ٓعو   فإىو  مَواو  أٍوه  امذو 

  ماتاشبو كاف٘  ٓرن  ىةٓ  ىيْاٌ  ىٕ، ٍّْاىب تنماجمل م١جحات ّمح١ّلٔات

٘ ال بئ٘الب بتعى  يتال  ابٖ، يوه اجملو  يوه  اٛاىبو  كَةبواٛ، ّبوْفي  الكلىنحتنوم،   ترتٔو

ٕ  طوة ، الّ يقو  الّ ْاشو٣ت اىب ً  الّجواٜ    ٍّو  ّذواف٣ت  جؤابات  تْاشو  مو

ُ  ّموا  ّجوفً ّاطواٜةات   ّقطوابات  ٘ ال البصو ا٢ ّجواٜ   يوه  ذلوك،  أذوب  حوىكٔ

 بع الو  بأٖ ىٙى نبٔعّا ذلك، ٍّاِ ّغي امىتىٔت افبمً ٍابف  ٣جىكٔ٘،الّ

٘ ال ظونً م١جحوات   بعتو،  ٕ  يتالو ترتٔو٘،  ال بئو ً  بعو   جواد ا٤ب ٍو ٘  مو  محو١ّلٔ

 .آعّا ح١ّلٔ٘اىب ًب ذةٓك٘  ىٕ  ٍٕاىب تنماجمل م١جحات أٌ : ّل٘، لكييا ىةٚال
 
 دؿاتاخل احتؽار ؾؾدوؾة قجوز ال

ِ  موً اىتبواب   اىط٣قوّا موً ذلوك فإىيوا ىوةٚ ىو و شور٘ موا ٓةبٝٔوُ كوثي            ٍوا

حوووْب ازبطوووة  ّال: 3 ،ابٖاجملووواٛ ّاىبووو: 2  ،كَةبووواٛال: 1; ببعووو٘ا٤  ماتاشبووو

ّ ال البصو ا٢ّجواٜ   : 4 ،ْاشو٣ت اىبّ  بَوا  ٓىرو   بع الو ّ ٣جوىكٔ٘، الحوىكٔ٘ 



 

تعىٔه مً م ابد ّمكتبات ّمعاٍو   ال: ّ 6 ،حترفٔات ّغيٍااىبصر٘ كال: 5كو

 بٓ  ٢  ّل٘ ذصةّا، ذٔث ىقْل:الّجامعات ّغيٍا، اىتبابٍا مً مح١ّلٔات 
٘  مً أىَا ًب ٘  لٔحوت   ّلو٘، لكيَوا  ال محو١ّلٔ ٘  محو١ّلٔ ٕ    ذصوةٓ  لى ّلو٘، بو  ٍو

 .طْلٔ٘ال بيرْ ٢ رةاك٘ال بيرْ أٓعّا،  ىٕاىب تنماجمل م١جحات مح١ّلٔ٘
ً  ّاىط٣قّاو   ّلال ظب  فإىيا: ّأجاجٕ ّجٍْةٖ كبي فاب الّ يُبةٓو٘  ال مو

٘  ىىٙ ذ ٓ  مً بٔ  بقب و  صةٓ٘اسب ِ  ًب موْب ا٤ أتمٯو ّ ا٤ تا٢اجملو  ٍوا  ببعو٘، أ

ٕ   ٢ موا  ّكوثياّ  بطْىٔ٘، أّ ذابٔ٘ مباهبٗ بأٓ٘ لىياد بحنس ٢ّ حت٘،ال  بصويم ٍو

ٌ اىب ب٣هىوا  ًب ى٣ذوِب  ذٕٛ، ّلواا  أٖ ِ  ًبو   كالو ٍي ختىفو٘  ام ٘ ال بعواه ا٤ ٍوا و   حوت

 .اٛ، ّغيٍااىبّ كَةباٛالّ تعىٔه،الّ صر٘ال يْاقض، ًبالّ ثرةاتال مً كثيال
ٕ ( ذٔوث اىَوا   طوة  ال)راٍ  ًب ّظوم  اىب ىىٙ ذلك ما ٍْ الّكنث  افب بيتنو

 حٔاباتال بحتْى   ظرٌب خطٌب  حبٔثاىب أٌ ٓكٌْ ػب  أىُ مم اظٔ٘،اىب عقْهال

 .فعىٔ٘ال اج٘اسب ذ ّه ذتٯٙ بحتْى  ٢ قاهم٘، بٔيناال ، لىخنحـب جي٘غيٍاّ
ب٣ه ىىٙ موا  الّ بقٔت مراك  ى ٓ ٗ   ذتكابٖا٢تصْب الفيرأت مً ٍاا 

٘ اىب  ٌاىبو  ًب ،  موث٣ّ تطوْب الاجات ّى و اسبمً بأرخة ّ ى و بىبٔ٘ ٍٕ ىىَٔا   ق جو

ٛ  يحوف الكةب٣ٛ ّ مث  ٘ اىبّ كاَبنٔو٘، الّ ّجوامةا  روةف٘، اىب ّمروَ   يوْبٗ، اىب  ٓيو

ْ لىنبواهبٗ ًب ذلوك   لىيواد  بحنس ٢  ّل٘ال ظب  ّغي ذلك،  لووَه  مسروْا  ، ّلو

ٙ  بو  ٓ ٍاٜو ، ّمل  برك  رةف٘اىب راٍ اىب ٍاِ ق  اطْبّا لكاىْا  كوثي الٌ  ا٦ ذتو

 اٛ اىبوو كَةبوواٛ، ّال ّ كتبوواتاىبّ عاٍوو اىبت مووً ا٢اجملووًب طبتىووف ميَووا متخىفوو٘ 

 .ذلك غي افب تعىٔه،الّ صر٘ال ّمً ابٖ،اجملّ
ٌٲ امىيا ٍٕ صٯى٘الّ ٕ   ىٕ اىبو  تنوم اجمل م١جحوات  ىعتق ، أ ٘  أ٢ّّ ٍو  محو١ّل

 ْاىَا،الا ّاهلأذك فقبختى  ماتاشب بْفي ىً مح١ّل٘ ّياىّٔا تنم،اجمل بياٛ ىً



  

٘   بحونس، بو    ٢ أّ بحونس  لى ّلو٘  حبٔوث   ذصوةٓاّ  ذقّا ٍاا ّلٔخ  ٍوٕ محو١ّلٔ

 كخواهو  بقْو بْاجبَا أٌ  ّل٘ال ّلىياد، ّىىٙ  ىٕاىب تنماجمل ىب١جحات ابت أٜ٘

جتٝااٌ ا٢فة   يم، ّلٔخ هلااىب هلا ػبْت ٢ كنا تقصيال هلا ػبْت ٢ّ لىياد،

 أٌ هلوا  ؼبو   ٢ كنوا  عامو٘، ال مات اشبو ٕ ّاٌ اببوبٌب ب ًب ك  مرةّ  بق مٕ اىحاى
ّٯام٘ ًب قعٔ٘ال ب رخ   .ًب ب٣هىا تركن٘اىب بيّقةااطٔ٘ال ّ ةّبـبال ه

ُ  ١ٓجوف  يبوا ْ ٍّو   ذلك ىىٙ ّكراٍ   مات اشبو ىو و بوْفة اهىوٙ     ظبو  و   لو

مً ضبو  اٜنو٘    ٣ٓـباىبيت بَفْ هلا قىْ  الق ج٘ اىب ٌ اىبكةاو ًب البحٔط٘ لىثّاب ال

 ّلو٘ مقصوةٗ ًب ذلوك ا٢ّّ، ّذٔوث     ال، ذٔوث  املعو المً اعباٛ   بٔتال اٍ 

 .ياىّٔا ق اسب ٍاا ًب يادال ىطاٛ ىثةٗ  أماو ذحة شابتاىَا 
ً  ّاىط٣قّا ٛ  ال ةجعٔوات اىب ىرواٍ   ذلوك  مو ٘ ال رؤعٔ٘، ّىىنوا ّىىنواٛ   رؤع

، ا مٔ٘ ّغيٍو اشب قعآاال هلاِ ق  بص ّاو  لوَه مبكً كاٌ اٖال ق بالبو  ١ميـباىب

 ذا  ظخن٘ ًب البأمْ جامةاٛ ًب جحةّا بيٙاٖ الّ  كبيال رياتٖاليتا اىبك

ّ ا٤ ١جحوات اىب بعو   أىروأ  ْقوت، ّأٓعواّ  ال  عىنواٛ بصو ّا  الموً   كوثي الرخوةٚ، 

 ،ّجةهٖ،ال حٔ ال، ك املعالهّل  مً كثيال ًبا اهلّامث قعآاال ٍاِ مً لىكثي

رخٔواب  ا٢بةاب ّىىناٜيوا  ا٢اجعيا ّغيٍه مً مةعه ال حٔ الّ   الْال حٔ الّك

ّ اىبًب قه   ّربطؤطَه  ، ّبترةٓعوَه  ق جو٘، اىبذوة  ّكوةب٣ٛ   ا٢يحوف  الق جو٘ 

 قوةا  ا٨ ّشوياهٓ   امعوات ازبّ  ابداىبو كتبات ّاىب مً كثيال خجُِّأ ّابذاهٍه

 يوااط  اىب بىوك  اٛ  ًباىبو  موً آبواب   كوثي ال، ّحتروفٔات اىبّ حتْشوفات اىبيٖ ّاشبو 

 .ٍّكاا ب أٜ٘ال
ِ  امٌ ٘  ٍوا ٘  محو١ّلٔ ْ   مروتك ِ  آميوا  ىامو٘، ّلو ٘ اىب بَوا ِ  حو١ّلٔ  ّبَوا

ُ  ضبامٕ، بأٌ ّ مَي د ّ اطبٔ  هٓ ، ّك  املى ك  آمً رنْلٔ٘، ّلْال  ىىٔو



 

ُ  طبٔو  ال ٓتصْب أٌ ٢و  ح١ّلٔ٘اىب مً ذطةّا أٌ ٓترن  اطبٔو ، ّكواا    صبوةه  ىفحو

ٌ  ّغيٍوه، بو    امٕالّ َي داىب ِ أرخوةٚ  دبوا   محو١ّلٔات  ىىؤَه  أٌ ٓحتروعةّ

ٌ  ذٔيٝوا و  َٔوا ال أذةىا يتال  مٔ٘اشب بعاها٤ بأنبعُ  بَاِ تنماجمل ُ  فوإ  ب ا٤ ّجو

ً ا٤ كاٌ ّ كبي، برك  جٔتري ٛ الّ مو ْ  ا٢ّ جوتقةاب ا٢ّ حوىه الّ ةرخوا  تهٍواب ٍو

 .ب٣هال لكاف٘ عاوال طابمال
 
  عظماأل ؾؾردول تؿعقةاجمل وصاقااؾ ؿن

 

٘  ىواكة  حؤا  ال ٍواا  ًبّ  بفصؤ  )ًب كتوا    ّبهتكوبيٗ    ٘لو ه٢ هلوا  بّآو

ُ  عوامىٕ  الرؤخ  لى( رةٓع٘المحاٜ   ذبصٔ  افب رٔع٘الّجاٜ   ىوً   ٓيقو   فإىو

ُ   اهلل ىوً بجوْل  )الىنو ا٤ )ىقوا   كتوا   ٘  آرخوة  ًب القو  امىو  رخطبَوا،  رخطبو

 مَي جوـب، أو كيوا   أو هًٓ البج أكيا بَا، جْاٛ فىيعن   ٍٕ ّشآاِ ٍّاِ

ٛ  أٖ موثابىـب، أو  ٗ  قبفوةهات  ةجوْل  الّقو  شوةح    آرخوة،  ذوٕ ِ  ى ٓو   هلوا

 :رخةا٤ لىبع  اطةا ا٤ بع  ٢ْٜٔ٘ مًال ح١ّلٔاتاىب
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ُ   ةجوْل ال َٔوا ال ٓروي   ً  :بقْلو  افب ظوةٓةاّ  قواه  مو

 ّ ُ  افب محوح ِ، أ ٘  أّ ميثلو ً  سباجو ُ  اهلل ذْاٜحوُ كتو    مو  بفعَوا  قو و  بكو   لو

ُ  بقبو٘، ّشوٓىت   ّّظوعَا ىتو    ٘ اىب ىىٔو ٙ  ٣ٜكو ً  ٓفابقوُ،  ذتو ٙ  ّمو  ظوةٓةاّ  كفو

 ٘ ٙ  موً ذْاٜحوُ،   ذاجو ٙ  َوا فٔ فنرو ِ  ٓقعؤَا  ذتو ٗ  بوةاٛبـب:  اهلل أىطوا ً  بوةاٛ  مو

ٙ الّبةاٛٗ مً  ياب،ال ُ  يفا ، ّقعو ٘  فالو  جوبعـب  لو  ّمل  ىٔا،الو  ىاجو   ًب ذاجو



  

 .(1)ٓةجم ذتٙ اهلل ًب بهب٘ ؽبْ  ٓثل
ُ  ّٓعو،  عوةٓة ال بٔو   مبحوك  أٌ ٓحوتثق   يواد ال مً كثيال امٌ  أّ رواب  ال بو
ٌ  ّقو  ٓتعىو    ،اّ ىٔبّا رعاظ٘ال بع  ذلك ًب ٓةٚ ىبقص ِ، ّق  ْٓشىُ ُ  بوأ  لو
 بع ، أّلٔاٛ ١ميات; ٤ٌ بععَهاىبّ ١ميـباىب مح١ّلٔ٘ ٍاِ لكً أٍه، ا٢ّأىن

ُ  عةٓة، موم ال ٍاا ح١ّلٔ٘ دباِاىبق بّا مً  ٓع  ٍّاا ُ  ٢ قو   أىو  ،ذخصؤاّ  أىةفو

 .(2)أرخة حبث افبفٔت   ببطُ، اّم يفا ال مً بةاٛٗ كْىُ ببٔاٌ أما

ُ  مً ذاج٘ ظةٓةّا كفٙ ّم :ًّقْلُ   لتحوتْى   بتحوم  ...ذْاٜحو

٘ و   ٣ٓـباىبّ ٍه بو و   لىنكفْفـب كت  مث  اطباى٘ ذتٯٙ ّ  بةٓو   بىرو  امٌ الاسبو موث٣ّ، 
ٛ   مً أق  ٍٕ  لوَه كتبت يتال كت ال  كتبوت  يتالو  كتو  ال ذاجتَه بكوثي، جوْا

   .ـبٔرخصاٜا٤ جاٜة قب  عىناٛ، أو مًال  ًٓال البج مً ت ٓيـباىب قب  مً
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ٙ  قواو  مً :بقْلُ  اهلل بجْل َٔاال ٓري    موةٓ   ىىو

ٙ  فحوات   ىٔو  اشبامبةأٍه  مم افببع اهلل بعثُ لٔى٘ ّ ْٓمّا  ، الكو  صوةاٍب ال ىىو

ً  ٣موم، الااطف اشبو  ٙ  ّمو ُ  ًب ىبوةٓ   جوع ً  رخوةد  قعواٍا  ذاجتو ُ ذ مو  كٔوْو  ىْبو

 أٍىوُ،  مً ةٓ اىب كاٌ ، فإٌاهلل بجْل ىصاب: ٓاا٤ مً بج  الفق .أمُ ّل بُ

٘  ًب جعٙ ٬ًيَب أجةّا يادال أىُبه ٬ًم : اهللبجْل  الفق ً   ذاجو  أٍىوُ، ّمو

ُ  حيـبال ػبثٖ ْٓو ثاٛازب ذحً افببع اهلل ذةمُ بهبُ ّقطم أٍىُ ظٔٯم  ّظؤٯع

ً  خةداىببو  ٓأبٕ ذتٙ كـبالاهل مم ٓتهه فَْ رخةٗا٦ ًب افببع اهلل ّمً ٓعٔٯعُ  ّلو
                                                                                                                                                                             

 .343با  اجتربا  ىفم اىب١مً ط 16ّجاٜ  الرٔع٘: د (1)
 .ّ العى٘ اىبع ٗٴا بيرْ اىبقتعٕ ّذلك (2)



 

 أٌ ٓعؤم  ذوخض  أباه فوإذا ( مقبوْل  غي فَْ ىاب أٖ ٌأ ٓع  ٍّاا. (1)بُ ٓأبٕ

ُ   أٌ ا٢ ىىُٔ فنا ّأرخطابٍا، ااهلأٍْ بك  رة ال شرةاٛ ًب  ّٓقطوم  ٓعؤم أٍىو

 .بهبُ
 

( ً ٙ  قواو  ّمو ً  أذو   ٓتنوة   قو   امذ  (موةٓ   ىىو ٌ ا٢ابذواو   مو  ّا ىحوا
رخاشو٘ لوبع    بتنةٓعوُ،   ٓقوْو  ، ّ ُٓطببو  أٌ يادال بع  حتثق غيٍه، ّق  ٓ

٘ الموةا   ا٢ ٘  ،صوعب ذواٌ اجتنواىٕ موً بواجة اّ مو بد اّ       ىبوً كواٌ ذا   ّرخاشو

٘  ْٓو مةٓ  ىىٙ ٓقْو فٔنً اهلل بجْل الق ماذا لييُبة ّلكً ضبامٕ،  ّلٔىو

ٙ  فحوات   ىٔو  اشب امبوةأٍه  موم  اهلل بعثُ) جاى٘ ّىرةًٓ ٤ببمو   صوةاٍب ال ىىو

 ذىْبُ مً رخةد  ذاج٘ قعاٍا ًب ىبةٓ  جعٙ مً ّامٌ ٣مم،ال ااطفاشب  ،الك

ً  بجو   الفق أمُ ّل بُ كْٔو ٌ اهللٓوا بجوْل    :ىصواب ا٤ مو ٌ  ، فوإ ً  ةٓ اىبو  كوا  مو

٘  ًب جعٙ يبً ياد أجةّاال أىُبه مً:  اهلل بجْل الفق أٍىُ؟  أٍىوُ،  ذاجو

 ً ُ  ظؤٯم  ّمو ُ  بهبوُ،  ّقطوم  أٍىو ً اهلل ذةمو ٖ  ٓوْو  ثاٛازبو   ذحو  يـبحو ال ػبوث

 (.ّظٔٯعُ
 

ببيواٛ   ٓتكفو   اٖالو  عاوال ترةٓعٕال ل٩اطاب ب١جخ ّىُباٜةٍا ةّآ٘ال ٍّاِ

 ىحاىٔ٘; امذا٨ أّ مباىٔ٘ا٨ جخا٤ ىىٙ ّٓقٔنَا ّبكامىٔتَا، ّكباجكَا تنعاتاجمل
 . ىٔ اشب امبةأٍه مم اهلل ٓبعثُ
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ً   :بقْلُ اهلل بجْل َٔاال ٓري :  مىوَْفّا   أقوة   ّمو
                                                                                                                                                                             

 .344با  اجتربا  ىفم اىب١مً ط 16( ّجاٜ  الرٔع٘: د1)



  

 .(1)ي٘ازبمً  قيطاب فال هبٍه بك  اهلل ّأىطاِ عن ال اجتأىف اطىبتُ فأذحً

ّ) ً ُ  أذحو ُ  ٓعو   )اطىبتو ُ  ٓعؤ   مل يوه  أقةظو  قوة ، ال اجوتهاه  ًب ىىٔو

ٕ   اهلل أٌ ٓعو  ) عنو  ال اجوتأىف (ّ ُ  مبرو ٘ ال ذىْبو ُ    حوابق  ابو أ  كىوَا، ّٓقوْل لو

 .أّتاب ٢ّ الأيق ٢ّ ذىْ  أمك  ب٣ ّل بك كْٔو فإىك ج ٓ ، مً ذٔابك
 
 ؽروب:ادل اجتاه دووؾقةادل -4

  ًٔوُ  ال اهلل ىُبوة   ىٔاالو  كوة   مً ّ٘كةب أرخُٔ ىً فةٯد ّم

 . (2)رخةٗا٦ّ  ىٔاال ًب كةبُ ىيُ اهلل ّفةد ي٘،ازب بَا الفي بةهبتُ
 
 دري:األ ختمافاال اجتاه دووؾقةادل -5

 : ًبوـب  امشو٣ح  ًب مرٙ ّم  ٗ ِ  ّتّجَوا  اموةأ  اهلل أىطوا

٘  ؽبطٍْوا  رخطْٗ بك  لُ ّكاٌ ،ذقا اهلل جبٔ  ًب قتىْا ذَٔ  فالأجة   ًب ّكىنو
 .(3)ىَابٍا ّشٔاو لٔىَا قٔاو جي٘ ىباهٗ ذلك

ً  ْشٔ٘ال بَاِ نٔمازب اطْٓ ، فإذا ىن  ق اسب ٍاا ًب برثالّ بجوْل   مو

ْٯل  تنوم  قو   اجمل أٌ فحْ  ظبو   ، اهلل البوْذد افعو  ّ اذحوً يبوا ٍوْ       افب ذبو

 ّٔا قبةاب  ٢ بقاد.المْجْه ذ
 

                                                                                                                                                                             

 .344با  اجتربا  ىفم اىب١مً ط 16الرٔع٘: د ( ّجاٜ 1)
 .344با  اجتربا  ىفم اىب١مً ط 16( ّجاٜ  الرٔع٘: د2)
 .344با  اجتربا  ىفم اىب١مً ط 16( ّجاٜ  الرٔع٘: د3)



 

 
 وؿواصػاتفا( ؿاعاتاجل) خواص

ناىوات ّ موا ٍوٕ مْاشوفابَا     ازبتطوة  هلوا ٍوْ موا ٍوٕ رخوْاط       اليبا ػبو   

 فةاه قبا ٍٕ افةاه باٌ هلا:ا٢ناى٘ ىً ازبفيقْل: بتنٔث 

ُ  روخض ال ٌفوا  فوةه، البّذوّا ارخوةٚ غوي بّح      ّ  لو  ٘الو ٍ بّذٔو٘ أ
 .أرخةٚ ٘الٍّ ّىفحٔ٘ بّذٔ٘ لُ نم بكٌْازب ًب معٔي٘، لكيُ
ٗ  ٣٫ٓذوِب  فوةه ال إٌّاىتبابّا ارخة، فو   ْ  قبوا  بواب ٗ  ذوخض،  ٍو  قبوا  ّبواب

ً  ؼبنو   ٘ ال اىتبواب  مو ُ  عاٜىو ُ  قبوا  أّو   ىاٜىتو ً  لو ٘ ال اىتبواب  مو ّ اىب أّ روةك  يُبنو٘، أ

 .ق ٓةًٓتال ىىٙ ؽبتىف مةا٤ّ َٔا،ال يت ٓيتنٕال بى ٗال أّ ناى٘ازب

ٌ ، أرخةٚ مح١ّلٔات ّ  ٛ  فوإ ٘ و   موث٣ّ و  كروخض  لىنوة ٘  محو١ّلٔ  معٔيو

٘  ُبابكو٘، ّلو  اىب عىنٔ٘ال ْتٗاسب ًب كأجتاذ أّ  الكط أّ كععْ موً لبوٌب    محو١ّلٔ

ً  اىب ٌ اىبو  افبميوته   كرخض ارخة ىٕ اّ مكوٕ اّ ظبفوٕ اّ كةب٣ٜوٕ اّ    مو   ق جو٘ مو

ً  محو١ّل  فاىُ  ٍي ٖ ىةبٕ، أّ  كرخض أّ ، قنٕ  ً ُّاطيو  ىو  ،ُذوعب  ، ّىو

ً  ،ُّىرويب  ،ُّنباىت ،ُّشرب ،ُأٍى ىً مح١ّل ارخة الُ ًب صبأى كنا  ّلكو

ٌ   ، ّاسبب ً ا٦ ُٓبىوه  أٌ موً هّ ّ  أىوا  ٓقوْل  عيو ما ف ،رخوةٓ ّ  ىةاقوٕ  أ  حبوةٓ   أ

 بصو   أٌ كىنو٘  ػبو   الذلك، فَاِ  أذبُ أّ امى ّىٔحٕ أّ م غرقةٖ أّ كْٓيت

٘  فالو موً   أكثة ٓخباب حبةٓ  لٕ أىا :ٓقْل كأٌبياٛ، ال ًب ً  جوي ً  ال مو  ترؤم  ّمو

 ٓعو   ظبفوٕ  ٍّواا   أىا ٓقْل معاىف٘، أّ فنح١ّلٔيت امذٌ ،عىناٛال عطاٛ  ّمًال

ً  ال ْتٗاسب جي٘  مً فال مً أكثة ّابابؽب لٕ امٌ ً  ةجعٔو٘، اىب عىنٔو٘ ّمو  ذفوِب  ّمو

ً  مل امذا امىُ ذتٙ مح١ّل، ب  أىا امذٌ، .يرْبِ ّهبآ٘ ج٣وا٨ بٔع٘  بجو   ٓكو

ُ  ىاهٓواّ  بواّ الاط أّ ىاهّٓا كاجبّا كاٌ هًٓ، ب  ً   فإىو ٘  محو١ّل ىو ِ  مسعو ٘ اىب ٍوا   ٓيو



  

 .تَاّمكاى فَاذة ّىً

 
 ـشؼاؼاتاال وؿػردة( ؿاعةاجل) ػؼه

ٕ  جو اّ  ّاٍامو  ّاحبثو  كالو ٍيقواو ىقوْل اٌ   اىبًب ٍواا  ّ  فقَٔوّا،  بفصو٣ّٔ  ٓحوت ى

ُ  ّىروي  ْ  امذوابٗ ،  ٍَيوا  لو ِ  أٌ ٍّو ّ ا٢ ٘الو اسب ٍوا ٘ اهل ىتبابٓو٘  أ  ٘ىتبابٓو ا٢ ٔٝو

 امذا ىاهٗ، فنث٣ّ ىيَا رفْلاىبرةىٔ٘، ال حاٜ اىب مً ىىَٔا جىحى٘ لىحنم  بتب 

٘  نباى٘  ّأجحوت  اجتنعت ٘  أّ ميُبنو ّ  أّ ذثبواّ  أّ ذوةك ٘  ىقابو٘ أ ٘  ٍٔٝو ، رخيٓو

 أّ شورٔس، حبو    غوي  أّ شورٔس  ىيَوا بعواب   بع ال اىر  ، يه ّما ذابُ ذلك
ُ ف ببااط ، ٕ   أٌ َ  لو ً  ىتبواب، ّمل ا٢ ٍواا  شويم  محواٍنّا ًب  كيوت  ٓقوْل امىو  بكو

ُ   ، فَو  اسبو  بعو   حنع٘، فىٕال كاى٘ ٍّاِاىب كآذاه ٍاِ لكه  فعو  الب  اسبو  لو

 بأجؤخ  موث٣ّ  لُ فَ  ؼب هِ؟ اٖال ّمً ذقُ؟ مص ا  ما ٍْ يه كىٔ٘؟ كك،ٚ

 ّاذو   بقوه  ٓحونَٔا  كأٌ امظاف٘، ب ٌّ أّ امظاف٘ مم جه؟ا٢بيفخ  ياىٔ٘ ميُبن٘

ْ  ّاذو ،  قوه ب تحنوم ال فوالك  ، موث٣ّ، ايويـب  بقوه  أّ ( ايويـب  بوةقه  ٓصوي  ٍّو

 ٢؟ أو ذلك ذةىّا لُ ٍ  ؼب  ٍْ الح١الف

ٗ  شوْب  ّهلوا  ى ٓو ٗ،  ذع  هلا ٘الحاىب ٍاِ ُ  ى ٓو  ٌ  ٍو   فإىو  مَْبفواّ  كوا

ّما  بى ؟ال ذلك ًب عةًبال ببكاتا٢ ٍْ ما يه م١جحّا؟ محاٍنّا كاٌ أّ لقاٛ أجة

ّ  ٍ٘ٔٝو  ٍيوا   ٍّو   كنحنْ ؟ نْ اجمل عن   هل٢١ٛال رةٍبال ٍْ ٘  أميواٛ  أ  ٍٔٝو

 ّ ٕ  بيفٔواٖ؟ ّموا   صبىوخ  امهابٓو٘  أ ٘ اىب صو٣ذٔات ال ٍو  عقو  ال ذحو   لووَه  نيْذو

ٙ  عاهل٘اىب ذلك؟ امٌ غي أّ تْكٔ ال ىُباو أّ جتناىٕا٢  ذحو  شوْب   ربتىف ىىو

ُ  رخضال ع ٓ ٗ، فَااال صْبال بىك ذح  ى ٓ ٗ، ّىىٙ  أّ بععوُ،   اسبو  لو

ٛ  معُ احلٓص أٌ ػب  أّ أب ّا، لُ ذ  ٢ أّ ُ  بروث الّ ،بروٕ  بفصؤ   ٓطىو    لو



 

 .مُباىُ مً

 .كنا اٌ لىحناى٘ قبا ٍٕ نباى٘ ّصبتنع٘ اجةّا ّيْابّا ارخة 
 
 رواقاتاؾ ضوء عؾى وبرؽاته جتؿاعياال تواصلاؾ

 ٍواا  ًب عو،ٗ اىب٘، ّىوَناىب رةٓف٘ال ةّآاتال ببع  ىحتعٕٛ أٌ مً ٢ّب 

 :(رةٓع٘ال ٜ محا ذبصٔ  افب رٔع٘ال ّجاٜ  بفصٔ ) كتا  ق ، مًاسب
 

 :وػوائده وآثاره تزاوراؾ 1-
 

 ّذكوةاّ  لقىْبكه امذٔاٛ تٓاببكه فإٌ بثاّبّا:  صاه ال ماوا٨ ٓقْل

ّظبوْمت   بذو مت  بَوا  أرخامت بع ، فإٌ ىىٙ بععكه بعطف ٤ذاهٓثيا، ّأذاهٓثيا

 .(1)تىٔه بيحابكه ّأىا بَا ٍّىكته، فخاّا َبىىته ّامٌ بةكتنٍْا

ٛ ّامذ ببعوث  شوةٓس  أموة  ٍّواا  ٘ ازب بّح ٔوا توثاّب  ال ىو،  فوةاه، ا٤ ًب ناىو

 ُاسبصووقب مَتنووّاميعووث٢ّ  ىحوواٌا٨ ٓكووٌْ ٢ ،ّأٌ  أذوواهٓثَه ّبوو اّل

 ىحؤحَه أكثوة   ٓتناجوك  بعو   موم  بععوَه  بتوثاّب  يواد ال فإٌ فقٌب، رخصٔ٘ال

ّ ازب ٘الو اسب ّٓتكوامىٌْ، ٍّواِ   فوأكثة  ٚ   ازب ةّحالو نعٔو٘   ناىٔو٘ بتكوةد ّبتقوْ

 .ذةىّٔا طىْ اىب ٍْ باجتنةاب، ٍّاا
 

ٙ و   يادال مً كثيّا امٌ ىتىٔوت، ّٓقعوٕ   ا٨ ّباٛ ػبىوخ و   الثو اىب جوبٔ   ىىو

ّقو    ت،ا٢قو اىب ٓكتو   ّقو   ْاقوم، اىب ٓتصوفس  ّجواىات،  لحواىات  كالٍي ّقتُ

ً  أذوبُ،  ّموا  بْ  فٔخالّ اتازب  ى، رخةًٓا٦ مم ٓتراّب ٓكفوٕ،    ٢ ٍواا  لكو
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 .أٓعّا طةٓقٔ٘ال لُ اٌ ج٣مٔ٘، كناا٨ رةٓع٘ال ًب مْظْىٔ٘ لُ تثاّبالف
ٕ  أٌ ٔف، أّالتو الب ميرور٣ّ  شْمع٘ ًب فةهال ػبىخ أٌ نكًاىب مً امٌ  ٓىقو

ْ ) ضباظةابُ ًب ٖ  ىنو   ّْٓبثَوا، ٍّو    موث٣ّ ( اجوت ٓ ُ   ظوةّب  ٢ ّأجاجوٕ، ّلكيو
٘ ازب فوةّح  ،آعّا رةٓع٘ال ًب مطىْب٘ نعٔ٘ازب ةّحال ; ٤ٌثٟػب  غوي بّح   ناىو

 .آرخة اىتباب بٍاّاىتبا أرخةٚ، بةكات ّبةكابَا فةه،ال
ٌ  ححى٘،اىب  ابك٘اىبع٣م٘اللبث  بأكثة،  ّلتْظٔس ٌ ا٨ ّأذٔاىّا فوإ و   ىحوا

ُ  لٔحوت و   ذخض ٍْ قبا ً  ال بىوك  لو ْ  قبوا  ةمثٓو٘، ّلكو ٘   ٍو ُ  ىعوْ ىاٜىو ٘  لو  بمثٓو

 ٘ ٗ  معٔي٘، ّمابكو ْ  قبوا  أّ يبٔوث ٗ  افب ميوته  ٍو ُ  موا  بىو  ٘  لو  ق جؤ٘ كوالك،   أّ بمثٓو

ٕ  أّ جوامةاٜٕ،  أّ مروَ ٖ،  أّ مكٕ، أّ م ىٕ، لُ فيقْل  كةب٣ٜوٕ، ، اّ ظبفو

ُ    فَواا  ،ٕكواَبن  أّ ، ٘  اىتبواب آرخوة، ّلو ٌ   ىكَو ْ  قبوا و   روخض ال أرخوةٚ، فوإ  ٍو

ٕ    قبوا  بّح، ّلكيُ لُو  ذخض ٌ   ٍوْ مو ىٕ اّ مكو ُ  فوإ أرخوةٚ    بوةّح  امذحاجواّ  لو

 ُ ْ  ذبثٯو ً  ثٓو  اىب عبو ً  ال رخو٣  ا٤ مو ً  ال فاظوى٘  ّمو ٘  عطواٛ، ّمو  يواد ال ٍ آو

نم  ازب مً يحب٘، ّىبعتال مً اىٔ٘، ىبعتي بّح بّح أرخةٚ، ّامبذاهٍه، فَٕ

 .لىحناى٘ ىتحا ا٢ ّمً
ٛ٭ : ٓقْل ّلالك آرخوة;   أيوة  ٍّواا  ٤ذاهٓثيا ّذكةٚ لقىْبكه امذٔا

ُ  قبعيٙ تثاّب،الب قىْبيا عبٕٔ امىيا امذ  بٔوت  لو٣ّٔ ّىَوابّا،   الب ىوْد ازبٓكفوٕ    ٢ امىو

 بوأيي  لُ فَاآتثاّب،  أٌ مً لىفةه ٢ب  ، ب  بٔتال أٍ  بّآات ع٘الّمط

 ٤ٌ  بٔوت ال أٍو   أذاهٓوث  لىروي  ّٓواكة  ريال مً ٓحنم أٌ آرخة، مً لبٌب

 ّظبوْمت،  بذو مت  بَوا  أرخوامت  فإٌ بع ، ىىٙ بععكه بعطف  أذاهٓثَه

 .تىٔه ّأىا بيحابكه بَا فخاّا ٍّىكته، ظىىته بةكتنٍْا ّامٌ
 



 

 

 :مائؽةادل وحضور وؿـنيادل اجتؿا  2-

٘  ًّب  كنوا و   صواه   ال مواو ا٨ رو٘، ٓقوْل  الب ٘لو ه٢ أرخوةٚ، ذات  بّآو

٘  اجتنوم  ماو:   رةٓفال كاًبال ًب ّبه ً  ي٣يو ً  ذعوة  ا٢ ١ميـباىبو  مو ٣ٜكو٘  اىب مو

ُ  اهلل هىْا برة اجتعاذّا ّامٌ أمٯيْا، خبي هىْا فإٌ ،ىوَهمث ٌ  لٔصوةف  ىويَه، ّام

)قعاٍٛا ِْال  ّجاهلل افب ذاج٘  برفعْا ْاالج
1). 

ٌ  نم،ازب آياب مً ج ّا ٍاو ةأي افب بري ةّآ٘ال ٍاِ امٌ لْذو ِ،   تٓو اّ  فوإ

ْ  ثالثاللْذ ِ، ّ ّأهب  ً  مل هىوْا  لْذ ِ، لو ْ   ىْٗالو  ىفوخ  أيوة  لووَه  ٓكو  لو

 ا١٢ميـب اىبو  مً ي٣ي٘ اجتنم )ما ٤ٌ جتنا ،ا٢ أٓعّا طىْ اىبّ صبتنعـب، كاىْا

ٙ الو ذ كاٌ فةه  مَناال فَاا. )ىوَهمث ٣ٜك٘اىب مً ذعة ْ  ُ، ذتو ٌ  لو  مرور٢ّْ  كوا

 .الاسب ؽبتىف ب  ية،ا٤ ٍاا لُ عباهٗ، لٔخالب
٘  اجتنوم  موا (، ّ )ج٣وا٨ ًب بٍباىٔ٘ أٓعّا)٢ ّبه ّلاا ً  ي٣يو  ١ميـباىبو  مو

ً  ذعوة  ا٢ ٘ اىب مو ً  ٢، بروةٍب  ٍواا  امٌ ّّاظوس  )ىووَه مث ٣ٜكو ً  ٢ قو  ا٤ ىو  ىو

ُ  اىب )يوْا أمٯ خبي هىْا كثة،)فإٌا٤  لْذو ِ فو٣   فوةه الكواٌ   امذا ّأموا  ،٣ٜكو٘ ل ىاٜو

٘ اىب أّلٝك مً عٌْال ٍاا معُ ٌْٓك ُ  اهلل هىوْا  اجوتعاذّا بروةٯ   )ّامٌ ٣ٜكو  لٔصوةف

 افب )ذوووفعْا: ىحوووخ٘ أرخوووةٚ ًّب  )اهلل افب بروووفعْا ذاجووو٘ ْاالجووو ّامٌ ىووويَه،

 (.قعاٍٛا ِْال،)ّج)اهلل
 :لطاٜفتـب ااتالب ْٓجُ  ٓثاسب ٍاا فإٌ ىىُٔ

 : 
 ّق  ٤جبا  ذتٙ، تنماجمل ىً الىعثا٢ ٓفعىٌْ آًال:  ّفبا٤ طاٜف٘ال
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يت مبوة بَوا   الو ْاقوف  اىبّ موً بعو    شو مات،   ّكاب ِّ مً ذبنٓىِْ ما ميَا ٓكٌْ

٘  فٔويكنز ّٓيوثّٖ  ًب  جتناىٔ٘ يبا مل ٓكً ٓتْقعَا، ا٢فةه ًب ذٔابُ ال  أّ شوْمع
 ٍّْ جىْ  مةفْ  ذةىّا.ذلك،  غي ًب ميعثل  أّ ميثل ًب

 : 
 

٘ ال ٘ ال طاٜفو ٘ ال بعو   :ثاىٔو جتناىٔو٘ اّ  ا٢قتصواهٓ٘ اّ  ا٢حٔاجؤ٘ اّ  ال يخبو

 أٌ ّلعطاَٜوا، موم   هلوا  فعو  ا٤ بثىه اٌ ذلك ٍْبيعثل  ق  يتال، ّ ٓئ٘الذتٙ 
ٌ  يواد  الْقوت لىتْاشو  موم    ال٣تو ىىَٔه ربصٔض جثٛ موً  ال  معَوه;  بوأٌ ٓكوْ

ّ  ،كات جتتب الّ يابا٦ امٌ َٔه، ب الّ ميَه ٤ُى ٌ  َنوا م فو٣  ا٢ىي ٜوا،   كوا

 ٣ٜك٘اىب ّذفاى٘ ،)ذاج٘ ذفعْا ْاالج )ّامٌ ّا،يرخ أّ ضبحيّا أّ فطر٣ّ ىحاٌا٨

 .)قعاٍٛا ِْال، ّجاهلل افب) كبيٗال قٔنتَا هلا

 
 :شقطاناؾ وادتغاثة خواناإل ؾتؼاء  3-

٘  ٓةَّٓا ث٘،الي بّآ٘ ًّب و   أٓعواّ  روةٓف ال كواًب ال ًب كىؤ  ال جو٣و ا٨ يقو

 ذوٕٛٮ  لؤخ :  ١ميـباىبو  أمي ٓقْلو   كن٘اسب ٘ ّجْاٍةعةفاىب ىْب كاًب ٍْالّ

)بععَه لبع  اهلل ًب رخْاٌا٤ تٓابٗ ّجيْهِ مً امبىٔخ  أىكٙ
 : ّٓقْل (1

ٌٯ ٌ  ١مي٪ـباىب ّام ٌ  ٓىتقٔوا ٌ  يوه  ،اهلل فٔواكةا ٙ  فو٣  بٔوت، ال أٍو   فعوىيا  ٓواكةا  ٓبقو

ْ٘ امبىٔخ ّجُ ىىٙ ٌٯ ذتٙ ،(2)رب ٯه ا٢ معر ً  بّذُ لتحترٔث أ ٗ  مو  دبو   موا  ذو 

ُ ازب ّرخثٯاٌ حناٛال م٣ٜك٘ فترخٯ ،ا٢مل مً ٙ  ياٌ، فٔىعيْىو ٙ  ٢ ذتو  مَىوكْ  ٓبقو
                                                                                                                                                                             

 .188بااكة ا٨رخْاٌ ط با   2الكاًب: د (1)
 ٖ امٌ ّجَُ و ب  ك  قطع٘ ميُ و ٓصي كا٨رخاهٓ .ٲ (2)



 

)م ذْبّا ذحيّا رخاجّٝا فٔقم لعيُ، ا٢ مقةٯ ٮ
1). 

 .مْجْهٗ غي ثنةٗال فعاٜ ، فَاِال ٍاِ لْذ ِ فةهال امذا ذكة أما
ّ ازب بٜٔخ ػبىخ أٌ ٍْ ّجيْهِ امبىٔخ ٓرِٔب اٖال امٌ  بٜؤخ  نَْبٓو٘، أ

ْ  أّ ْتباٛ،ال ٌ ال ىعو ٘  موم  موث٣ّ  ،ىبوا ّ الّ البقو ال موم  يواد، ال ىامو  أٖ عطواب، أ

 بٔوت ال أٍو   فع  ّٓتااكةّا افببع اهلل لٔاكةّا كاٌ، مْقم أٖ ًب آرخة، ذخض

 ،ٓرؤِب  اٖالو  ٍْ فَاا  ّ ٕ  ؼبامبىؤخ  ُ  طنوُ، ّٓيَو ٙ  ق ببو  ًب تركهالو  ىىو
ً   دب ما ذ ٗ مً بحترٔثُ بّذ أٌ ذتٙ)و   ىحاٌا٨ٍاا  قى   رخفوت  ،ا٢مل مو

 ٘ ٛ ال م٣ٜكو ٌ  حونا ٌ ازب ّرخوثا ٙ  )  امبىؤخ  وا٢بو   (يوا  ٓبقوٙ مىوك   ٢ فٔىعيْىوُ، ذتو

 )م ذْبّا ذحيّا رخاجّٝا فٔقم لعيُ، ا٢ مقة 
 
 شفر؟اؾب ؿرة وؽم تماؼي؟اؾ فذا قؽون أن قـبغي أقن

ٗ  جبْ ا٤ب أّ ْٓمّٔا،: ْا ازب ٙ  موة حؤئات  اسبّ حواج  اىب ًب قو ، ا٤ ىىو

 روةكات الْتابات ّالو  ًّب أٓعوّا،  يو ّات الّ ةات١كباىبو  ًّب روةف٘، اىب رواٍ  اىبّ

 .أٓعّا  ىٕاىب تنماجمل م١جحات ّطبتىف
ً  ق   ٓكروف اسب ٍاا ًب برثال امذٌ، ٘  أبعواه  ّجوْه  ىو أٓعوّا، ذات   غٔبٔو

 .متع هٗ جْاى 
 

 ؿاعةاجل ػي ػرداؾ

٘ ازب امٌ :صو  موً كو  موا جوب      الّ ٛ  ناىو ٘  أكاىوت  جوْا ٘  أو ميُبنو  أو ىقابو
ٕ  قبا غيٍا، أو ىاٜى٘ أو ىريٗ أو ، أو ٍّٔٝ٘اذثب  غوي  آرخوة  اىتبواب  ٍوٕ، هلوا   ٍو
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 .ح١ّلٔ٘اىبب أمسٙ اذحاجّا هلا أٌ كنا أرخةٚ، بّح فةه، ّهلاال اىتباب
 

ٌ  لواا  ً  فوإ ٌ  ىيو ما   فوةه ال امٌ روَْه اىب مو ِ  ٓكوْ ٌ  فقو    لْذو  ُ  ٓكوْ  ل ٓو

ُ الو  ىً  فا الّ يراٍبالّ ترة ال امذحاد بعةّبٗ ٌ  امذا  ًٓ، لكيو ً  ًب كوا  ظون

ٗ  أّ مو١كبة  نبوم، ًب  ٌ   أّ ىو ّ ِ  صبىوخ، فوإ ٘ ال ٍوا ّ  ٓروت   روعى  ٍواِ  أّابٍوا، 

يبوا   نم، ٍّااازب ًب جةت ق  بّح أرخةٚ، بأجحّا، ٍّٕ ّ تَابّاال بثهاه نةٗازب

 .عىنٔ٘ال ياذٔ٘ال ًيبت آعّا م
 
 ةاؾفاؾو جتؿا اال

 

ٌ  مكاٌ ًب نبم اجتنم امذا امىُ ىىنّٔا ثابتال مً ذٔث  ذبؤٌب  ٘الو ٍ ما، فوإ

ٌ ام لكو   امٌ بَوه،  ذلوك   ٗ  ٓحوتطٔم  ـباسبصو ال فوبع   بوُ،  ذبؤٌب  ٘الو ٍ ىحوا  بيُبوة

ٌ الٍ افبّ روخض ال افبّاذ ٗ   ٌ  امٌ ٓعوة   توُ  أ  ٢، أّ فاجوقاّ  ٢، أّ كاذبوا  كوا

ً  جاىبواّ   ٓثاسبو  عىوه ال اكتروف  ّقو   ٍّكاا، ٢، أّ ّااىبى أّ ٢، متقّٔا ِ  مو  ٍوا

٘ ال ىحواٌ، ٍّواِ  ا٨ بَواا  معٔي٘  ذبٌٔب ّاطاق٘ ٘الٍ قٔق٘، بْجْهاسب  ٘الو اهل أّ طاقو

ً  ىحواٌ  ربتىوف  ا٨يت ذبٌٔب بال ٌ  مو  أّ روحا  اللكو  موً    أٌ كنوا  آرخوة،  افب امىحوا
 ربتىوف  ٘الو ٍ عاهل،ال أّ املُبال فاج ،ال أّ عاهلال بخٔ ،الأّ  كةٓهال باٌ،ازب

 .رخةا٦ ىً
 

٘ ازب نم، فإٌازب ٘الٍ ٍٕ أرخةٚ ٘الٍ ّبْج   موا  صبىوخ  ًب اظوةٗ اسب ناىو
ً  ذلوك  لعو  ّ بَه،  أرخةٚ  ذبٌٔب ٘الٍ بْج   ذو ٓث  ًب ّبه موا  ّباٛ َكوه اسٰب مو

 ٍواا  رخ،ىا ذكة ما  :اهلل بجْل ،ىً ثٍةاٛال ص ٓق٘ال ىً كحاٛ،ال

ً  ضبفو   ًب ُ  ب ا٤ أٍو   ضبافو   مو ً  نبوم  ّفٔو  ّىثلوت  ا٢ّضببٔيوا،   ذؤعتيا  مو



 

 .(1)ٓتفةقْا أٌ افب  لوَه ٣ٜك٘، ّاجترفةتاىب بَه ةهب٘، ّذفتالىىَٔه 

 بفةٯقوْا  امذا هامْا صبوتنعـب، أموا   ما مْجْهٗ  حابٓ٘ال ةّحالّ ٘الاهل ٍاِ امٌ

 باجوتنةاب،  جتناىاتا٢ٍاِ  بتح ه حتر   أٌاىب مً رببْ; ّلاا أّ بيتَٕ فإىَا

ٗ اىبو أشو قاٜٕ   موم  اجتنوم  أىا :ةٛاىب ٓقْل أٌ ٓكفٕ ف٣  حوي٘، أٓواو  ال ًب ١ميـب  موة

٘  ًب خاسبو  ٛ  ا٤ ًب أّ كةمو٘، اىب مكو ٘ اىب ببعوـب ًب كوةب٣ ٕ  بو   ،ق جو ٙ  ٓيبرو  ىىو

 ّبكثوة  ةّحال ذلك  بتح ه بتح ه ٤ىُ ميَا جتناىات ّٓكثةا٢ ػب ه أٌ ىحاٌا٨

ٔطو٘ بَوه   ال٘ الو اهلفواٌ   عاٜى٘،ال اجتناىات ًب ذتٯٙ مةا٤ّكالك  ب  ،كات،ال

ّ  ٘الو ٍ ذٔيواا   ّ  اممباىٔو٘   ٘  معيْٓو٘   ٘  أىَوا  كنوا  أٓعوّا،  ىىنٔو  ياتاشببو  ضبفْفو

 .،كاتالّ
دبنعَوه   لووَه مياجوبات   ٢ امىَوه  ذٔوث  رةبٔو٘، ال تنعوات اجمل ًب ٣ذوِب اىبّ

 ّذٔوث  روةف٘، اىب رواٍ  اىب جواٜة  تٓوابٗ ببعـب اّ ا٢ّ ىنةٗ اّ تٓابٗ كثٓابٗ  رخك

 اىَوه  ى٣ذوِب  مفككو٘،  بواّ الغ عْاٜو  ال ّذٔوث  محوح ،  ٢ّ لووَه ذحؤئ٘   ٢

ّ ا٢ يْاهٖالبو  ذلوك  تعْٓ  ىًال ؼباّلٌْ ٌ ا٨ ١كبةات; ٤ٌاىببو  جتناىٔو٘  أ  ىحوا

ْ ازب ةّحال ٍاِ افب دامىحاٌ ؼبتا ٍْ قبا ٌ ا٨ ىواس  نعٔ٘، ّلو ِ  ىحوا ميعوث٢    لْذو 

                                                                                                                                                                             

فقوال   ، قالوت:  ةاٍٛو ق٘ فااطنو٘ الث ٓ، ىً الص  )بظْاٌ اهلل ىىُٔ(  الكحاٛ، ىً جابة أٍث ٓذ  ّبه ًب (1)

ٖ :  ، فقوال الوي    ت الكحاٛ موً الفعو  ىيو  اهلل   اا ذبٍرخ،ىٕ ما زبىْجيا أ،  ا بجْل اهللٓ بٕ:ىىٕ ٤  ّالوا

عتيا ُٔ نبم موً ذو  ٔب  ، ّف  ا٤أٍضبف  مً ضباف   اا ًبٍّا، ما ذكة رخ،ىا ّٔا، ّاشطفاىٕ بالةجال٘ ظبٔبعث  باسب  ىب

ٕ  فةقوْا ٓتٌ أ ه امفبه اىب٣ٜكو٘، ّاجوترفةت هلو   َو ه الةهبو٘ ّذفوت ب  َٔيا، ام٢ ّىثلت ىىّٔضبب امذ٭ا   : ، فقوال ىىو

 ٕا، ّاشوطفاى ٔو بعوث  بواسب  ىب   ٖا ىىوٕ، ّالوا  ٓو : بوٕ بجوْل اهلل  أعتيا ، ّب  الكعبو٘ ، فقوال   ٔفثىا ّفات ذو  ّاهلل

نوْو ام٢ ّفوةد   َه مَٔيا ، ّفو ٔعتيا ّضببُٔ نبم مً ذٔب  ّف  ا٤أٍضبف  مً ضباف   اا ًبٍّا ما ذكةرخ،ىا ٔبالةجال٘ ظب

فثىوا   امذّا ّاهلل :، فقال ىىٕ ذاجتُ اهلل ٙاطال  ذاج٘ ام٢ ّقعغنُ، ٢ّ  نُ، ٢ّ مرنْو ام٢ ّكرف اهللٍ اهلل

 .ا ّا٦رخةٗ، ّب  الكعب٘ٔعتيا فاتّا ًب ال ىّٔجع ىا، ّكالك ذ



  

ً  ال ٤شٔ  قبوة   ٖ  ذٔوث  كآبو٘  مو ٌ  ٢ أّ ٓو ب ٌ ا٨ ٓو بٖ; ٤ ٕ  ىحوا  اجتنواى

 .افبّبع جبراىُ اهلل رخىقُ كنابطبعُ، 
ِعََ ٍ ادُ ِمِمـََُوَو وَ ادُ وَ :افبّبعوو جووبراىُ اهلل ٓقوْل  َْ ِعُضََُفِم َلِولَِقََ ُع  َْ  ِمِمـَََ ُب 

 محو١ّل،  كو  ال فإٌ أو نباىات، م١ميات، افةاهّا كً ميـب، أوم١ أكاىْا جْاٛ

ِ  امٌ يوه   ّآيواب  أجوة  آرخوة، ّهلوا   أرخوةٚ، ّهلوا اىتبواب    بّح هلوا  ناىوات ازب ٍوا

 ٘ ً   ّظوعٔ ٌ  أرخوةٚ، ّعبو ً  محو١ّلْ ً  يواب، كنوا  ا٦بىوك   ىو ٌ  عبو ً  محو١ّلْ  ىو

 .ق ماتاىب
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 :كةٓهال كتابُ ضبكه ًب افببع جبراىُ اهلل ٓقْل
 ََِلُمُروَو َِْادُ ِمِمـُوَو وَ ادُ و َُ ِعٍَ   َْ ِعُضَُفِم َلِولَِقَ ُع  َْ َِن  دَ ِمِمـَ ُب  ََ ـَِفَِوَو  َُ ِعُروِف َو

ؼِ ادُ  ُُ ِمُتوَو القُؿوَو ـَِؽِر َو ُُ اَلَة َو طِقُعَوَو الصَّ ُُ َك َة َو ُفُم اَّللََّزَّ ُ َ   ِوَّ اَّللَُّ َوَرُهَوَلُه ُلوَلَََِك َهََرِ

ِزٌُز َحؽِقمٌ اَّللََّ ََ  (
1). 

 
 تجارقةاؾ ودداتادلو اصاخل ؼطا اؾ ودور دـيادل تؿ اجمل

ْٯِ أٌ ٢ب  ً  آرخوة  شويف  افب ىي  يتالو   ىٕاىبو  تنوم اجمل م١جحوات  أشويا   مو

ٛ٭ و   ّ ق  اقصٔتْٔٓ٘، اسب ٍنٔ٘، ّغآ٘ا٤ غآ٘ ٍّٕ ًب تنم ،اجمل فعاٛ كب٥  اقصوا

 بعةٓفووابَه ّكىنووابَه ّحبووْيَه ىووً جتنووا  ًبا٢مووً قبوو  ىىنوواٛ و    ًب غووي ضبىووُ

 ١جحوواتاىب اشوو٘، أّاشب رووةكاتالب حووناٗاىب ٍّووٕ ىٕ، اىبووتنووم اجملم١جحووات 

 .اطاشب قطا الأّ  جْا ا٤ تحابٓ٘  أّال
 

ٌٲ ةٚى ىياام  قٔصوةٓات ال ّ تواجة اىبّ ٣تالو ّ  كاكـبال مً  ْ ا٢ل مٝات أ

  ّهٗ ّغيٍوا، ال حاٍن٘اىب رةكاتالّ عقابٓ٘ال رةكاتالّ اش٘،اشب رةكاتالّ

 ّىةٚ  ىٕ،اىبأّ  ىحاىٕ،ا٨ أّ مباىٕ،ا٨ تنماجمل م١جحات هارخى٘ ظنً ميُبْم٘

 افب اجوتياهاّ  ّذلوك  رخطأ فاهح،  ىٕاىب تنماجمل م١جحات بعةٓف امقصاٍٛا  مً أٌ
                                                                                                                                                                             

 .71:جْبٗ التْب٘ (1)



 

ً  ّقصو ت  أبٓو ت  يتالو ٍو ا    ا٤ ٘ اىبو  تنوم اجمل مو ٘ الّ   اهلو  أٌ  ىٕ، زبَو  رآو

ٕ   ىٕ، ّكنوا أجوىفيا  اىب تنماجمل م١جحات فاٜ ٗ  مًالّ رة الّ ٕ   ٍو  ي٣يو٘، فَو

 :ٓىٕ قبا ذلك ببٔاٌ ىىَٔا، ّمبكً ميطبق٘
ٛ  و   1 ٌ  اجمل بيوا ٘ اشب روةكات ال تنوم: فوإ ٘ ال ٣تالو ّ اشو  ّغيٍوا   تحابٓو

ٛ  ًب كوبياّ  امجوَاماّ  بحَه بحتطٔم أٌ ٕ  تنوم، بو   اجمل بيوا  محوَن٘، كنوا   فعو  الب ٍو

 .جٔتعس أكثة
ٕ   مات:اشبو  بوْفي وو   2 ٘  أٌ شو  ا٤ ففو ِ  مَنو تحابٓو٘  ٍوْ   ال ٣تالو  ٍوا

ثباىٔو٘  ال هّاتا٤ بٔوم  أّ صورٔ٘، ال هّاتا٤ بٔوم  ضبو٣ت  مثو    مات،اشب بْفي

 .ٍّكاا
ٌ  أٌو   3 ٌ  أمواو  مئعواّ  جو اّ  بكوْ ٘ ال اطرٔوا ً  ذلوك ، ّ ّلو  أٍوه أٍو ا    مو

ِ  إٌفو   ىٕ;اىبو  تنوم اجمل م١جحوات  ٘ اشب روةكات ال ٍوا  جوْا  ّغيٍوا   ا٤ّ اشو

٘ الجْب ّ َبىوه   أماو مئعّا ج ّا بقف أٌ بحتطٔم ً أٌ بععو  ٢ذُبيوا  ، بو   ّلو  ّا مو

ٙ   ىتصواب ا٢كبكيت مً  أّابٍا، بأجخ يتال رعبٔ٘ال ثْباتال ٘ ال ىىو  اٜةٗازبو  حوىط

 ْتٗاسبو  كىن٘، ّكنا أٌ هلا امع٘ازب أٌ كنا ،كىنتُ فىىحْ حْ ، ال بعطٔ  ى،

ٙ . كىن٘ لُ أٓعّا حْ الكىن٘، ف هلا ٘  ّىىو ُ  ،الذو  أٓو  أٌ روةكات البحوتطٔم   فإىو
 .جىٔه ميَخ لالك  ّف  تخطٌٔبال جةٚ جٔ   لْ برك  كْم٘اسب زبْب بتص ٚ
ً  ىو هاّ  امٌ ٛ  مو بصوفات    ىٕاىبو  تنوم اجمل م١جحوات  ىوةٯ  جتنوا    ا٢ ىىنوا

 :رخةا٦ بع ال ىىٙ ّىْاف  بععَا ىةف  بقْٔه، ّقٔ ٍا
 .ىىُٔ ىْاف  يبا ٍّاا )ذكْمٔ٘ غي م١جحات )أىَا قْٔهال فنًو  1
، قٔو  ال رخطوأ ٍواا   افبّق  اذةىا فٔنا جوب    )امبئ٘ غي )أىَا قْٔهال ّمًو  2

ٛ  ًب بحوَه   اىَوا ا٢امبئو٘،   م١جحوات بغوه كْىَوا    عرواٜة الف  ىٕ، اىبو  تنوم اجمل بيوا



  

ٕ   ّل٘،ال بْجُ بقف أىَا كنا مات ،اشب ّبحَه ًب ٘   ٍّو ً  بطْىٔو٘ ّمحوتقى  ىو

 .كْمٕاسب َاتازب
بو    قٔ ،ال ٍاا شر٘ ى و ىةٚ لكييا بحبٔ٘( بكٌْ ٢ )أٌ قْٔهال ّمًو  3

 اٖ ٓيبرٕ أٌال  ىٕ،اىب تنماجمل م١جحات مً جثٛ ٍْ) اطاشب قطا ال)أٌ   ىةٚ

ُ  بيصو   ِ  بروْث الّ  باجوات ال ىىٔو ٕ  اٖالو ّ ّدبوآةِ،  لتطوْٓة  بوْفب  أٌ ٓيبرو

 .كاًبال ٍتناوا٢
ٛ  أذ  ٓقْل ً  امٌ : جتنوا  ا٢ ىىنوا ً  ذوةٍّب  مو تنوم  اجمل م١جحوات  بكوْٓ

ٌ  ٢  ىٕ  أٌاىبو  ً  بتنٔوث  ّبَواا  ةحبٔو٘، ال ٍو فَا  ٓكوْ أّ  يرواٍب ال م١جحوات  ىو

 .اطاشبقطا  ال

 أكو،  أٌ بكٌْ ةحبٔ٘  مبكًال بحتَ   يتال ١جحاتاىب  اىيا ىقْل اٌ مث  ٍاِا٢

ٛ  ًب محواٍه  ٘ ا٤ بيوا ّ الفوإٌ   عكخ،البو  عكوخ الّ حوىٔن٘، ال مو ٌ  امذا  البقو ال تواجة أ  كوا

ُ   أّ ا٢ّضبتو   عطواب الّ البقو ال أّ تواجة الامذا كواٌ   عكخالّبو  مو٘، ا٤ ؼبطوه  ضبتكوةّا  فإىو

ّ  ٣ اسبو ّ ثاب اىبو ّ ّ الروةك٘  ال كوالك  ّغيٍوه،  ٘ اشب عامو٘  أ ٘ اىب اشو  غوي  أّ حواٍن

٘  حاٍن٘ اىب ٘  ىثَٓو ٌ  ال جوخ ا٤ٔ٘ ّىحواى ا٨ّ روة  الظوْابٌب   بحوي ّفو    أمٔيو  حوىٔن٘، فوإ

 .متعاّىّا متناجكّا متكابفّا صبتنعّا جٔكٌْ تنماجمل
 

٘  ٍواا  ٘  ًب آرخوة  ةأمو  افب امظواف ٘ ا٤ غآو ُ ال أذوابت  ٍنٔو ٘ ال ٔو  كٔفنوا  :ةّآو

 اهلل فإٌ، الذتٔا٢ ج  ّالياد، التنم ّاجملغى  ىىٙ  فإذا ىىٔكه لْٓ بكْىْا

يواد بُبىوه   الّاذا بو أ   ،ا٢ّّضبتو  ا٢ّهجو  ذاكنواّ  ىىؤَه  جٔحوىٌب  افبجوبراىُ ّبعو  

ٌ  بععوَه بععواّ   ُ  اهلل فوإ ّاٌ ُٓبىنَوه،   ذاكنواّ  ىىؤَه    جٔحوىٌب افبّبعو  جوبراى

 َيو د اىبّ طبٔو  الّ ثاب اىبو ّ ٣ اسبو ّ عطواب الّ البقو الموة فكواٌ مثو     ا٢ىكوخ  

ً  ّكواىْا  جتقام٘،ا٢ّ يثاٍ٘ال غآ٘ تاجة، ًبالامٕ ّالّ ٔوثاٌ   اىب ًب ٢ ٓطفوف  يبو



 

 ٌل لِِؾُؿَطػو ُِ  وا لِذَُن  َِذا اِكَتَالَ أذٔاٍٛه يادال ٓبخخ اٖالٍْ  طٓففاىبّ ِػ َِ َو

ََذ  ِ ََتِوُفووَ الََ َُ ُ   ـََّ ِس  ُ  ٓأرخوا  قبعيوٙ أىو ٘  ذصوت  وُهِم َلوِ  لَو َِذا َكَّافٔو٘   كافٔو

ووَ  ٕ  أٌ ٓةٓو   ذـب أىُ قبعيٙ َوَزُكوُهِم ُُيِِِسُ ً  ٓعطو ُ  ذصوتَه   ل٧رخوةٓ  ؽبحوة  فإىو

ُظنُّ االّٓيقصَا ميَا َُ ُِم َمِبُعوُثَووَ     بوأنبعَه،  يواد الكواٌ   ، فوإذا  (1)ُلوَلََِك َلَّنَّ

ٌ   اشو٘  غوي  اشب ذةكابَه ّ ّضب٣بَه أجْاقَه ًّب ٓحوةٖ   تنوم اجمل مطففوـب، فوإ

 .حىٔهالصرٔس الًب اطةٓقُ 
 ةحبٔو٘، ال ٍ فت لْ اط، ذتٙاشب قطا ال م١جحات أٌ فُٔ ذك ٢ يبا امٌ

ٌ  فإىَوا  ً  جوتكْ ٛ   ماتاشبو  بوْفي  ًب حواٍنـب اىب أكو،  مو  ٢ّ بىو ، ال ّبيوا

٘  أٓ٘ أّ غعاظ٘ أٓ٘( ةبسالٓرك ) ً    مروكى  ل٣اسبو  افبّ ل٣اسبو  فٔنوا اذا كواٌ مو

 (.ضبىُ ًب ٰذٓىُ )مً

ٛ    اىبتخصصات الًَ ّاىبفأشرا   او  ختىف٘ جوْاٛ أ كواىْا مَي جوـب او ااطبوا

 مبوابد  محتقٔنّا، ف٥ىُ ميَه ك  كاٌ امذاـب او ىطابًٓ او ذ٣قـب ّغيٍه، البق

  ماتاشبو  أفعو   بيواٛ، ّٓوْفة   تنوم  أفعو   اجمل ٓوب   فَْ  تنماجملَٔا الؼبتاد  ي٘مَ

ُ  ج ّا مئعواّ  ٓكٌْ أٌ ٓصىس أىُ لىياد، كنا ُ  عكخ،ال ّلو٘، ّبو  ال بْجو  امذا فإىو
٘  جتكٌْ  ّل٘الىْاٌ جةٯاقّا  فا٤ّ حترابٌّاىبّ يادال كاٌ  امذا أٓعوّا، أموا   جوابق
ً  جوْ   اكهاسبو بعو ، ف  ذو   ياد  بععَهال باىٙ ٌ  أٌ ٓقو ب  لو  جوابقّا;  ٓكوْ

ْ  حبةٍه،  ًبا٢ ٓحبس ياد، ٢ّال مً ّاذ  ٤ىُ ُ  فوإىَه  جوة   ّلو  أّ جؤعثلْى
 .(ىىٔكه بكْىْا ْٓفب )كٔفنا ّلاا ظ ِ، ٓثْبٌّ
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  !رجؾه ػؼطعت قاً اؾغ با 

٘  ىيقو   ٍّيوا  ً  قعؤ ٕ  رو٘، الب ىو،ٗ  بتعون ً  فوتٗ  ففو  فوتات  أشوا   ال مو

ٛ ال امٌ ب٣ه، ذٔوث الو  قروٌب بعو   ال  ب ا٤ فنيعوت  قطةٍوا،  حوكت أم حونا

ّ اىبكوثي موً   الٍّىكوت  ّمثابٍا،  تبىَا، ّىبابَا ّبصواى ت  ، ْٔاىوات اسبْاذوٕ 

 جعاب برك  ظبْمٕ.ا٢

بواجة    افبو   ّاىوا شوري  و    ٖالو ّ اشوطرب   فوتٗ: الٓقوْل موً ذوَ  بىوك     

ْ  ي٣يـب ىرتٖ أٌ لُ: ىةٓ  الّق ً  ّاكٔىو ٘ اسب مو ّ  ال أّ يطو   ٖالو روعي، ّىوة  

 ثنً قىٔ .ال :الق تكةال تاجةال لكً كبيّا، رّامبى تاجةال ىىٙ

ٌ   ٖالّ الفق   ٖالو ّ تواجة، فاظوطة  ال جو ّا، فوةف    صبروف  ٍواا  لوُ: ام

ً ال لةفم  ّلعو   (فوْ   اشوع   : الّقو  أٓعوّا،  ٓقبو   مل ةٓضاسبو  تواجة ال حعة لكو

 (أىىٙ قٔن٘ افب قٔن٘ مً مةات، ى ٗ بكةبتحعة البصعٔ  

٘ ال ًب( فوْ   اشوع   :ذٍو   ًبةجو   الاىطبعت كىنات طف : ال ٓقْل  ب آو

ُ   ىةفوت  أٌ افب( فْ  بو)اشع  ٓع  ما أفَه مل ٘ الب ٓعو : اببفوم   بع ٜوا امىو  قٔنو

ٌ  ٍّكاا أىىٙ، افب ٙ  كوا ٙ  حوعة ال اجوتقة  ذتٯو ُ   المبو  بقوه  ىىو ً  جو ّا،  فٔو  ّلكو

 ْ .ازبْت مً اىبيت كاىْا ىىٙ ّذك ال٘ ىاٜىتُ ّال٨ى معطةّا كاٌ  ا٤
ً  ربوةد  ّ  بجو٘، اىب افبٔ٘ ٍّوْ اطفو    قعالذاٍ   ذٍ قعٔ٘ ّالمعت   مو

 قروٌب ال قعٔ٘و   قعٔ٘ال ابٙ ىىٙ جةاح، ّق  لطبٔ  محاى ّا ط ، ّشابال كىٔ٘

 .جي٘ ىرةًٓ قةاب٘و  فْ  ّاشع 
 

ٕ   بةجو   حتروفٙ، فوأبْا  اىب ًب كيوا  ْٓو ّذات ل:ٓقْ ً  محوً  ٓعواى و ا٢ مو

 بجىوُ،  بعو   بقطوم  أٌ ةاحازبو  طبٔو  ال قوةب  فروض ال ّبع  ةج ،ال ذ ٓ ٗ ًب



 

 قىت لُ: مً فْ ، اشع  : ٢،الق حا ؟ال ّجٌب مً مث٣ّ أقطعَا ت ٍ الفح
ً   قىت فْ ، اشع  : ٢،الق ةكب٘؟ال اشوع    : ٢،القو  فخوا؟ ال ّجوٌب  لوُ: مو

ً  فقىوت:  (فوْ   ٕ  ّامذا(( فوْ   اشوع   لوٕ:  الفقو  فخوا؟ ال ّجوٌب  مو ٗ  بو  فحوأ

 أموامٕ، أىوا   يُبوة اىب ّدبىٙ، اطْٓى٘ جيـب قب  كىن٘ال ٍاِ مسعت ق باكةت أىٕ 

ٌ  ىي  ذعةىا  ٖ، ّق الّ مم ْ  ال فو٣  اشوع   فوْ ،  اشوع   ٓقوْل:   تكوة  ٍّو

ْ  ةٓ اىبو  ٍاا ق  ٓكٌْ ٕ  امىُالب ًب رخطة ةذى٘اىب ٍاِ ّىي  فْ ،  ذا  ىفوخ  ٍو

 تُالشورتُ، فحو   بعو   اجتعاه  أٌافبياِ  ازبى بجىُ، ّبع ٜا قطعيا يه ! تكةال

٘ ال يوه  بىو ٗ، الىفوخ   ٍٕ بى بُ، فإذا لٕ أىت؟ فاكة أًٓ مً ٕ  ىو  افبىفحوَا    ٍو

 ((فْ  اشع  ٓقْل:  كاٌ اٖالتكة  ال تاجةالىفحُ،  ٍْ لٕ  أىُ ببـب أٌ

 ذا  أّ ٍواا  رخو    اذتكة  أّ امذا ػب  بحبّا أىُ ياد  ٓتصْبال مً كثيّا امٌ

 معواىف،  ّبحوعة  جٔو ٗ،  أىَوا  ةهٓٝ٘  بعيْاٌال بعاى٘ال ٓبٔم ما، كأٌ ًب معامى٘

ٖ  ذٔث ىفحُ مً ىىٙ ػب  ْاقمال ًب لكيُ ٍّكاا،  ّجويب ٯ  ٓو بٖ،  ٢ أّ ٓو ب

 .ّذ١مُ شيم ما ب١د ىىُٔ
 

ٌ  امذا تنوم اجمل امٌ يوه  ٘  ٓعنو   كىوُ ٍكواا،   كوا ُ  فوْ   اشوع   قبعاهلو  فإىو

ٙ  ميوُ،  أجوْأ  ّااىبَب ىىُٔ اهلل ّجٔحىٌب ت بٓخالب جٔتآك   اٌكو  امذا يبوا  عكوخ ال ىىو

٘ اشب رةكاتال بك  مكْىابُ مًتنم اجمل َوً  اىباشورا   ّطبتىوف  حواٍن٘،  اىبّ  اشو

ٌ  محوتقٔنـب عنو   الّ ُ  اهلل ٔوّا، ّجويهبَه  المث تنوم اجمل فحؤكْ  افبّبعو  جوبراى

)حناٛال ًب مً ٓةهبكه ب ا٤ ًب مً ابهبْاأٓعّا; ٤ىُ 
1).   

 

ُ  هبد فُبٔم  ماال طأاشب مً أىُ ىةٚ فإىيا ،ب ٛ ىىٙ ّىْهّا ً  قحوه  ىىٔو  مو
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عْاٜوو ( الّ) (ةعروواٜال) كإقصوواٛ قصووأٜ٘،ا٨ عقىٔوو٘ال مووً جتنووا ا٢ ىىنوواٛ

ً ، برك  ىواو  اطاشب قطا الاط( اّ اشبقطا  الّ)ذةكات  ٗ  ىو  م١جحوات  هاٜوة

ٖ ال مًيبا ػبع  كْىات، اىب ٍاِ ٓتكٌْ مً تنماجمل أٌ مم  ىٕ،اىب تنماجمل  عوةّب

 .ّجىْكَا محيٍا ٌیذبخ ٢جتيَاظَا  ّاجتقامتَا ّ هلا تخطٌٔبال
٘  جوابقاّ  أجبيوا  ّقو   ٘  بأجْبو ٙ  ذٓىٔو ٘  ىىو  عرواٜة ال  بعو  فحواه  ذوبَ

 ىقعؤاّ  جْابّا ٌا٦ ّىعٔف  ىٕ؟اىب تنماجمل ميُبْم٘ مً بعت، رةكات، فكٔفالّ

ٙ  ٓىثو امذ ىقعٕ، جبْا  ىىَٔه ىعكخ ليا أٌ امذ ٛ ال ٍواا  ىىو  !ذوثا  ا٤ كو   روا
٘  أٓعوّا   روة  ال هكتابْبٓ٘، ًّب رة ال ميرةف٘، ففٕ بكٌْ ىاهٗ ٤ىَا  هكتابْبٓو

ْ ال رخىف ػبةٖ رٍْب، ّماعالّ  ج الّ  ا اشب ىىٙ ببت  مقيع٘، ً الكو  ٔخ  مو

 ٓصوس  ىىُٔ فَو   ثٓف،اىبّ عى اىب ى٣وا٨تثّٓة  ّال تا٢ّذ حةٓ٘ال بفاقاتا٢

ٗ  قوْل ال ٛ  بعوةّب ٘  امقصوا  ذبواهات  موً م١جحوات   ا٢ّ يقابوات الّ ذوثا  ا٤ كافو

ْ  اىبقاجوه  ال امٌ شورٔرّا؟  جوىْكاّ  بحوىك  ٢  ىٕ; ٤ىَوا اىبو  تنوم اجمل  امٌ روت  ٍو
ِ  ْتٗ،اسبّ مع٘اازبّ يقاب٘الّ رةك٘ال ٌ  كىوَا  ٍوا  تنوم، فوإٌ كاىوت   اجمل ميَوا  ٓتكوْ

 .جقٔه فَْ جقٔن٘ كاىت جىٔه، ّ امٌ فَْ جىٔن٘
 

 خرىاأل شرؽاتاؾ اجتاه شرؽاتاؾ ؿدووؾقة

ٗ  ابعورت  أٌ ّبعو   ُ  اطاشبو  قطوا  ال امهباد ظوةّب ُ  بروةكاب  ًب ّفةّىو
 ٘حو١ّلٔ اىببرعة ب رةكاتال امٌ ٍ  الىح أٌ  ىٕ، ػب اىب تنماجمل م١جحات هاٜةٗ

  .مث٣ّ ىَٔابا٢ أّ حابٗاشبب َ هٗاىب تىكك رخةٚ؟ا٤ رةكاتال دباِ

 ٓرون    )بىٔتُ ىً مح١ّل ّكىكه با  )كىكه امٌ اماط٣ مم  ك٣، ىاهٗ

 بحوتطٔم  كاىوت  رخوةٚ، امذا ا٤ ١جحاتاىب جاٜة ىً ١جح٘ مح١ّل٘اىب فَاِ ذلك،



 

٘  أّ ثاب اىبو  أّ كاجو  ال أّ تواجة، ال لوالك  أّ رةك٘ال عٌْ  لتىكال ٓ  كب  أٌ  أٓو

 .اطاشب قطا ال مً م١جحات م١جح٘
٘ اجمل امٌ :اش اسبّ ٘ الثال نْىو ٘ الب  )ناىوات ازبٍٕ) ثو ِ  يحوب حو١ّلٔ٘  اىب ٢دبوا

ٌ  ال مصواهٓقَا  ّأٍوه  رخةٚ،ا٤ ناىاتازب افبفَٔا   ِ  روةكات، فوإ روةكات  ال ٍوا

 ٘ ً  محو١ّل ٚ ا٤ روةكات ال ىو ًب ذبحوـب اهاَٜوا ّ بطْٓةٍوا ّ محواى بَا اذا موا       رخوة

 .صاهٓ٘ ّاجَت ىاشف٘ اقت
ٗ و   بعوم  ب٣هىوا  ٢  ًب روةكات ال أٌ رةٓو  اليوه اىوُ موً     ٘ و   ىواه ٘  ىحوب  مْٝٓو

ٙ  ااطىعوت  ّقو   رةبٔو٘، ال ب٣هالو  يٓو٘، ىكوخ  اشب الل٥ىن أبباذَا جٔ ٗ مً  ىىو

  ً ٚ  بقةٓوة ىو ً  روة   ٓكروف  ال بو٣ه  امذو  ْ  ٍيوا   أٌ ىو ٘  ٕالذو  ّجوبعـب  وبحو

٘  ال٤ىنو  ب،ىوات  مىٔوٌْ أجوةٗ  بو فم     افب ٓصو   موا  ٍّيوا   ميطقوتَه،  ًب رخيٓو

٘   فال مىٌْٔ ّوبحناٜ٘ ٘  ب،ىوات  بو فم  ذوةك٘ مىتثمو ّ  أّ جويْٓ  غوي  ذوَةٓ٘، أ

موا ٍوْ اموة غوي متعواب  ّ       ب٣ه،ال أعباٛ ًب  ٓئ٘ال أّ يٓ٘اشب ذلك، لىن١جحات

  رةكات ًب ب٣هىا.الغي مت اّل ل ٚ 
ً  ذوةىّا،  ّاجو   نوخ، ٍّواا  اشبو   كرخضو   ٓ فم ق  فةهال أٌ ذلك  لكو

 ٘ ارخةٚ مرفْل ىيَا ىاهٗ.الفَٕ مح ذةك٘؟ ٍٕ قبا ٘رةكال ماذا ىً

ّ  ىثقوف  أٌ ىىٔيوا  امٌ ٘  بأىَوا  ىىَٔوا  قواٜنـب الذوةكابيا   ّاجبَوا  افب امظواف

  حوـب اسب مواو ا٨  باجوه  آرخوة  وبحّا أٌ ب فم نخ، ٓيبرٕاشب رةىٕ  ب فمال

٘ ال موً بٓوم   بو فم  أٌ ّٓعو   ،ح٣والعصْمـب ىىَٔه اىباّ اذ   مث٣ّ ذَةّٓا  روةك

 ىيو   ،، يوه الو  اليٓو٘  ٤ّىنو  اشباٜ٘، لىن١جحات اىبب ذَةّٓا ىرةًٓ ،اشىَاّذ

 يقوْا  روةىٕ، ّىي ٜواٱ  ال ْاج النخ اشب فاٜ   ربنٯخ هلا كاٌ حي٘  امذاال بأد

 .افببع اهلل بإذٌ ذحًا٤ذحً فا٤ذحً  فا٤ افب جتتري ب٣هال بأٌ



  

 
 دـيادل تؿ اجمل تؼـني ػي وجودقةاؾ ػؾدػةاؾ

 

ً اسبّ  ىووًناىووات، محوو١ّلٔتَا ازبمفووةهات محوو١ّلٔ٘  اشوو : َبَووة اٌ موو

 روةكات، الاط ّاشبو  قطوا  الذلك  ٍوٕ   مفةهات أٍه ّمً رخةٚ،ا٤ ناىاتازب

 ٣تالوو كاكـب ّالووعاموو   ّاىبصوواىم ّاىب اشوو٘، ّكووالكاشب رووةكاتال ّميَووا

 ىحوواىٕ أّا٨ أّ  ىٕاىبوو تنووماجملم١جحووات  نبٔعووّا مووً تحابٓوو٘، فيعت،ٍوواال

٘ ال صاٛامق امٌكنا َبَة ج٣مٕ، ا٨ ً  ال١جحوات  اىب بع  لكافو  م١جحوات  ةحبٔو٘  مو

 .مقبْل  ىٕ  غياىب تنماجمل
 

ٙ  ّىحوت ل  ٌ   ىىو ُ  رآو٘، ّىعو   ال ذلوك ب،ٍوا ٌ  بو ّ ال بةٍوا    اهلو رآو٘ 

ً ا٢ّج١ ذلك، ىطةح ٨ّيبات ىٕ، اىبتنم اجملتْرخاٗ مً م١جحات اىب  حوة ًب ال   ىو

ً  ينٌبالو ٍواا   ً  ال ألبواٍب  مو  ذوْل حوتْى   اىب حوتفٔ  اىب بروث ال جوةٯ  تقويـب، ّىو

ً  أكثوة  قبو   اىطىو   اٖالو  ىٕ، اىبو  تنوم اجمل م١جحوات   ًب أّبّبوا  جوي٘   مواٜيت  مو

 ّغيٍا؟ 

 : ىٕ ٍٕ ي٣ي٘اىب تنماجمل م١جحات أٍ ا  أٌ جب ، كنا ْا ،ازبّ
ُ  مئعواّ  ج ّا بكٌْ أٌ. 1 جوتب اه  ا٢ اٜةٗ، ّأمواو ازبو  حوىطات ال جوْب  بْجو

 .(1)ّلٔرابذٔ٘ا٤ّ  كتابْبٓ٘الّ
                                                                                                                                                                             

ذوك  موً أذوكال اسبكوه حبٔوث      ٍوٕ   ذكه القى٘ أّ  (أذٔاىا ا٤ّلٔرابكٔ٘) Oligarchy٘ ا٤ّلٔرابذٔ (1)

ضبصْبٗ بٔ  فٝ٘ شريٗ مً اجملتنم بتنٔث باىبال أّ اليح  أّ الحوىط٘ العحوكةٓ٘.    الحٔاجٔ٘ بكٌْ الحىط٘

ًّب القوووةآٌ الكوووةٓه بحووونٯٙ الفٝووو٘ . أّلٔرابرخٔوووا: الْٔىاىٔووو٘ الكىنووو٘ "أّلٔرابكٔووو٘" مروووتق٘ موووً الكىنووو٘

 ٘ ّغالبوا موا بكوٌْ ا٤ىُبنو٘ ّ الو ّل ا٤ّلٔرابكٔو٘ محؤطة ىىَٔوا موً قبو  ىوا٣ٜت ىافواٗ             . اىبو٥  اسباكنو

 . ّهٗ بْبث اليفْذ ّ القْٗ مً جٔ  ٢رخةمع

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9


 

  ماتاشبو ّلىنْااطيـب، ّبويَ  ب   مات  لىْاطًاشب بق ٓه ًب بحَه أٌ. 2

 .جٔ  برك 
 .ّذعابّٓا ّفكةّٓا  ّىىنّٔا م٘، يقافّٔاا٤ بياٛ ًب بحاٍه أٌ. 3
 
 باذرادل وغقر باذرادل دفاماإلو اصاخل ؼطا اؾ

ِ  امٌ ٕ  ٍوا ٗ اىبث٣يو٘،  ال ٍو ا  ا٤ ٍو ً  تْرخوا  تنوم اجمل م١جحوات  بأجؤخ  مو

ً   ىٕاىبو  ً  ّبقْ ّدبوآةٍا  بكةٓحوَا  ّمو  تروةٓعات الّ قوْاىـب ال ّظوم  ٓتَوا، ّمو

٘ اشب روةكات الّ اطاشبو  مكوً لىقطوا   یلىرفاَب ىىَٔا،  عامو    اىبّ صواىم اىبّ اشو

 :ّلبطـب بطةٓقتـبذلك  ّ امجَاو، أفع  فَٔاأٌ بحَه 
 
 بماداؾ بـاء ػي باذرادل دفاماإل -أ

ْ ا٤ ينٌبالو  ْ  باذوة، اىب ينٌبالو  ّل: ٍو ِ  أٌ ٓعو   ٍّو ّ اىب ٍوا  ١جحوات  أ

ْ اىب أّ صاىماىب تحابٓ٘  أّال الال رةكات  أّال  عنو  ّقاموت  ال أذحويت  عام ، لو

ً  الاىب بكفاٛٗ، ّاكتحبت ااهلبأىن ُ   مو ٙ  ضبىوُ، ّلوْ هبجوت    ًب ذىوُ  ّأىفقتو  ىىو

 صرٔر٘، ّلوْ دبيبوت  ال ج٣مٔ٘ا٨ ىحاىٔ٘ا٨ تحابٓ٘ال شْلا٤ ذح  ىىٙ حيال

ْ  طىاىب ْهٗازبب رخ مابَا كبٔثت جرا ، ّلْا٨ّ ذتكابا٢ّ ةباال  كبتعوت  ْبو٘، ّلو

ٌ ّا ىطاٛ ّذتٙ ب  ياد،ال كاٍ  ٓثق  قبا أرخاّا ةذْٗال افب بىحأ يثاٍ٘  ّملالب  كوأ

لوْ مت كو    كبةب معام٣بَا بغه ّجْه ذةكات اكفأ ميَوا،   ذتٙ يفْذالذّٖ  بةذْ

٘ بىو  عبوْ   الٓحي  فعي ٜا ىثاٍ٘ بكفاٛٗ ّ ذلك ً   م ٓيو   مات،اشبو ذٔوث   فاظوى٘ مو

 ْازب ٍاا ًب ّلبت بةبتكْىَا   ٘;اسبصال الجٔا٤ اٛبي كنا اىَا بحاٍه ىي ٜا ًب

ِ  اطفو   كو   ٓىروِب  ، ذٔوث  ينْذجٕال ىحاىٕا٨ ِ  أّ أبوا ُ  أّ أرخوا ِ  أّ ىنو  أقةبواٛ



  

 أمٔيوّا ىثَٓوّا ٢   ّىوْهِ،  ًب شواهقاّ  كواٌ،  مْقوم  أٖ ًب ميَه ك٣ّ ّػب  ّجياىُ،

٘  ّمً جَ٘، مً ؽب  ، ٍاا ٢ّ ؼبتكة ٢ّ ٓ لخ ٌ   جَو  تنوم اجمل ٍواا  أرخوةٚ فوإ

ٌ   ٓحنس سباكه يثَٓ٘  ٢ال حتقٔن٘اىب ١جحاتاىب ٍاِ مً تكٌْاىب  مبوابد  جواٜة  بوأ

 ، فوإذا (ىىؤكه  ْٓفب )كٔفنا بكْىْا جتب اه; ٤ىُا٢ت لٔخ  ّالّ  ا اشبّ ةذْٗال

ٌ  كْم٘اسبفو   اهللعٔاذ بالّو   بذْٗ ـب  ّأٍ الم لحـب  ّهج يادال كاٌ  مثىنوا  بكوْ

ً  اكه ّاذو اّ اسبو كوٌْ   كواىْا;   ٢ّ حبوةٍه،  ًب ا٢ ٓحوبس  ٢ يواد، الٍو٢١ٛ   مو

ْ  ٍااميَه،  ا٢ ّأجياهِ ّتبا٠ِ ٓتكٌْ اىْاىُ ّ ٢ّ بَه، ا٢ ٓحتعـب ْ ال ٍو  يرو

ٛ  ًب   ىٕاىبو  تنوم اجملامجَاو م١جحات  أعباٛ مً ّلا٤ ٛ  ،احلصو ال تنوم اجمل بيوا  ّبيوا

٘ ا٤ب يَْ ال مات، ّاشب ّبق ٓه  احلصال فةهال ِ  طبتىوف  ًّب  مواو ا٤ افب مو  ٍوا

 .لقْاسب
 
 باذرادل غقر دفاماإل -ب

ٌ  اىب غي جَاوا٨ ٍْ ثاىٕ:ال ينٌبال  روةكات الّ اطاشبو  قطوا  ال باذوة، فوإ

ٌ  ال ًب ٓحوَه  ذابُ  يبوا  ذ  ًب ّجْهٍا كٌْ افب امظاف٘  ًب آرخوة  أيوةاّ  هلوا  بيواٛ، فوإ
ِ  ب،ىوات  ىو،  ّذلوك   مات،اشبو  بوْفي  ّ تنماجمل بياٛ ً  اىب ٍوا  بٓعَوا  ١جحوات مو

 ب٣هالو  الذو  بالك  لص٪ُىس تثمتال ذةك٘ ك  امٌ فىْ ٘،يٓاشب الل٥ىن ّأبباذَا

ٗ  عباه، ٍّواِ الّ ٙ   مَنو٘  ى١كو    فكوة ٗ  ىىَٔوا، ّىىو ٘ افب بتروْل  أٌ ظوةّب   يقافو

 .ّمةكث ّمط  مكت  ّك  تحابٓ٘،ال ٣تالّ رةكاتال ًب ىام٘
ٌ  اىبب ذبوخ  أٌ ذوةك٘  ىىَٔوا   كو   أٌ ٓعو   ٍّواا   ب١جوخ  حو١ّلٔ٘، كوأ

 ّمَيو د  اطبٔو   ك  بأٚ فىْ ٍاا مٔتنّا، ّىىٙ أّ م بج٘ أّ مكتب٘ ذحٔئ٘ أّ

ُ  شونٔه  ًاٌ مو  ّضبوإو    يت جوب  الياٍعو٘ كو  ال١جحوات  اىب ١ٓجوخ  أٌ محو١ّلٔت



 

 .ىي ٜا بى ال ٓثهٍة كٔف ، فحيةٚذكةٍا
ٌ  ّل٥جوف  ْ   ال فوإ ى٣ذوِب ًب بعو     ذوـب  ، ًب عكوخ ال قواٜه ًب ب٣هىوا ٍو

 ّلواا  يٓ٘;اشب الىنا٤ جَاو ًب ا٢ ّاجبَا مً بةٚ رةكاتال أٌ جيبٔ٘ا٢ب٣ه ال

٘  مىْٔىواّ  أٌجوب    ج ّا، ّق  متق مٌْ ق اسب ٍاا ًب فَه ٘ الو  ّوبحوناٜ  ف ذوةك

 .ياشب الأىن ًب بحَهب٣ه الاذ ٚ  بمسّٔا  ًب مححى٘
 بكفو   ميْىو٘ ، فنيَوا   روةكات ال بىوك  بَا بحَه يتال ياشب الأىن امٌيه 

 الاسبو ة بَوه  ه يبا ٓعوط هباجتَ ىفقات برطٔ٘آً بعحة ىىَٔه ال امعاتازباط٣  

٘ الامعو٘ ّ  ازب بة  افب  أّ وبحوناٜ٘،  أّ  ،الو اط فالو  موا ذوةك٘   فتتكفو  ،  باجو
 ٗ ٙ  أّ  ،الو اط  ا٢ ىروة رخوةٌّ غوي   ا٢ مةا٤بو  لٔقوْو بو   ي٣يو٘ اطو٣ ،    ذتٯو

ٙ  بو   طبٔو ، الروةكات مثو    ال  ًب متو ٓيّا   م١ميواّ  بواّ الاط ٓتكفو   أٌبو  البقو ال ذتٯو

 الىنو ا٤ ٍاِ مً حىحى٘ال ٍاِ ٌإفامع٘، ازب ًب هباجتُ ف٣ىٕ  فتٗال تخصضال

 .بطْبِ ًب تنم  ّبحَهاجمل بب 

 
خ  ثؼاػة  !ثاـياؾ ؿساخل

ِ  ىننيوا  امذا ٗ ال ٍوا ٘  افب ذبْلوت  حبٔوث  فكوة روةكات،  الكو    ًب يقافو

٘  كو   ّرخصصوت  ً و   موث٣ّ و  ذوةك ٘ اىبب ىروةٓ ً  اٜو مواو  ا٨ ذوَةّٓا  باجوه   ّابهٍوا  مو

ٙ  ٗٔوا اسب مو٘، ّاتهٍواب  ا٤ بْاقم يَْ ال أج  مً ، حـباسب  أبعاهٍوا،  بروت

ٌ  كوبي  بروك   ب ا٤ ، ّجوتتب ل  كوثياّ  جٔختىف مةا٤ فإٌ ٘  ىي ٜوا، ّام  بهبو

ُ  اهلل ّافوة، ّجؤ فم   بروك   ىي ٜواٱ    جوتَط  افبّبعو   جبراىُاهلل   افبّبعو  جوبراى

 .ًالّ صاٜ اىبّ ةتآاالّ ب٣ٓاال مً كثيال ىً ب٣هىا
ً  أكثوة  روةكات  ًب ال أشورا   بع  ذخصّٔا، أىة  ّأىا يبوً   ّلو٘، ه مو



  

ٕ ال نوخ اشبوبحوـب:   بو فم  تثمْاال  بإجوه آرخوة    حوي٘، ّوبوخ  ال بأد ًب روةى

 ْٓمٔوّا  ذحو    أّ ذوَةٓاّ  ٓو فم  ذٔوث  توثاو، ال صبةه أّ كياب  حـباسب ماوا٨

ِ  ارخوت٣   ً  ال أّ ىواب ٘ اىبب تثاموُ، ىروةٓ ً  اٜو ٘ اشبلىن١جحوات  بس ، ةالو  مو  يٓو

ٕ  ما ٓعذلك،  مً ىها٤ حٔئ٘  أّاسب  ٓئ٘الّ ىحاىٔ٘ا٨ ٘ اىبب أببعوـب    اىوُ ٓعطو  اٜو

ُ  مً جيّْٓا ُ  اهلل بواب   ، ّقو  افب بعو اهللًب جوبٔ    أبباذو  ُالو أمْ ًب افبّبعو  جوبراى

 .تـباىب قْٗال ذّ ةتا ال ٍْ اهلل ْٓو; ٤ٌ بع  ْٓمّا فأكثة، أكثة
أهفوم   كٔوف  ىفحُ مم ىاهٗ، ّٓفكة مباٌ، ٓتخْ ا٨ ععٔفال ىحاٌا٨ امٌ

 ٓتوٍْه  جبؤ ؟ ٍّكواا   بعوة   اكتحبتُ ما رخحةأ ٕ؟ ّكٔفالم مً اٜ٘اىبب ىرةًٓ

ُ اهلل أٌ ١مً  ٓعىوه اىب ىحاٌا٨ م رخْلُ، بٔينا مً اٜ٘اىبب ىرةًٓ أظا  امىُ   جوبراى

 ٓأرخوا  اٖالو أىطوا ، ٍّوْ    اٖالو  ٍْ جبراىُ اهلل امٌ تـب،اىب قْٗال ذّ ةتا ال ٍْ

 ٔأرخاج اٖال  ٍْاهلل  فإٌ افبّبع جبراىُ اهلل مم شاهقّا ىحاٌا٨ كاٌ فإذا ميك،

 ٢ قو   ّغي معىْم٘، فنوث٣ّ  مباذةٗ غي معىْم٘، أّ مباذةٗ بطةٓق٘ ّٓةفعُ بٔ ِ
ْ  كنوا  كثة،ا٤ ّ ٍها٤ب ٓعْظُ ّٔا  ّلكًالم افببع اهلل ٓعْظُ ٌ  لو ً  كوا  قو ب اىب مو

 أظوعا   ذٔيَوا  أظوعا    ، ّٓو فم اهللبو  عٔواذ الّ برى  جٔابٗ  فٔصا  بص مُ أٌ

 فٔو فم  مروى٢ّْ،  عنوة الاطوْل   ٓبقٙ يتٔح٘لآرفٙ، ّب ٢ ، يهالاىب مً بى اىب ذا 

ُ   موم  ّٓتصْب ٓ بٖ، ٢ ٍّْ ىيُ، ذلك ك  اهلل ٌ  أّ % (20 رخحوة  ذلوك امىو  كوا

 .ذلك ذاهث أّغي تّجتُ  ًب أّ ابيُ جٔفق أىُ  نكً اىب مً
ٚ  تحاب  ًبال ذخصّٔا  أذ  أىة كنا  موً   عروةات ال ب٣ه، أجوخ الو  امذو 

ٌ  ١جحات  ّكاىتاىب ٘  110 بقوه  افب ٓصو   غآتوُ  أ ٓطواب  أجبو     اٖالو ّو   م١جحو

أىوُ   ٘اسبصو ال ُالأىن امذ ٚ ج ّا، ّكاىت ظخن٘ بععَا ّم١جحابُو    ىىٕ

٘ ا٢تم٘ ا٤ ىرأت ىي ماأىُ ذلك،  مً ٍها٤ّ ٓتٔه،  ا٢ خبنح٘ بكف   قتصواهٓ



 

 رخيقتُ رةكاتالتحاب ّال مً كثيال كثيال ب٣ه، ّذطنتالب رخيٗ، ّىصفتا٤
ُ  ٌأ تمو٘، ّكواهت  ا٤ ٍاِ ب ّبِ ُ   حبٔوث  أبظوّا،  بحوقط ، ٓيكحوة  أٌ رخروٕ ىىٔو

 مةٓوةاّ  جَواهاّ  أىوُ جاٍو   و   ذقواّ  ةّحال ٍاِ فُٔ أك،ت ّق و   أمةِ ًب رةٓ ال لكً

ُ  ٘، فوةغه اسبصو ال ُالو أىن ٓقطم ٢ كٕ  ٓتواو ا٤ ٘الو كف ًب رو ٓ ٗ اجوتنة  ال ظواٜقت

٘  ّكاىوت  ذؤّٝا،  لوَه ٓ فعَا يتال حاٍن٘اىب مبى  مً ٓيقض ، ّملىوَهك  محواٍن

ُ  اهلل أٌ ّجو ىا   ٗ، ٍّكواا جٔو  ٘ ا٤ ّدبواّت    أمحوك بٔو ِ،  افبّبعو  جوبراى  تمو

ٌ  كواٌ،  يبوا  أفعو   شاب ج ٓ ، ب  مً بح٣و، ّشع  ً  كوثي ال موم ام  تحواب ال مو

 .صفةال ذبت ّشابّا ذبطنْا
ُ  اهلل ْٓجوم  ميوا  ىيو ما   كوثي ال امٌ ً  ّٓعطوٕ،  ٓبوال  ىىٔو بو أت   امذا ّلكو

 بَوا، ّلعو    مىتثمواّ  كاٌ يتال ٘اسبصلا الىنا٤ مً تقىٔ الب بعٔ   ٓب أ ىقاتاسب

ٌ  اٖالو  ٘  ٓو فم  كوا ٘  جؤ فم ، فواّ ال لىرحؤئ ٌ   أّ وبحوـب  أّ ماٜو  مل أقو ، ٍواا ام
 حوتطا  اىب ىىَٔوا  قو ب   ؼبافِب أٌ ؼباّل رخصٔ٘  فإىُال معٔرتُ محتْٚ أما( ٓقطم

   !ّىثٍابُ جفةابُ ّذتٙ

ً  ٓقىوض  كباموّا، فقو    ذلوك  مً عكخال قٔقٕ  ىىٙاسب ١مًاىب امٌ بوُ  ىفقا مو

; احلصو ال لىعنو   ربصٔصابُ مً ٓقىض ٢ اش٘، ّلكًاشب رخصٔ٘  ّمصابٓفُال

 .فةدال مفتاح ٍْ ىفا ا٨ ةتا ، ّامٌال ٍْ اهلل أٌ ٓعىه ٤ىُ
ٕ ا٨ املعو ال ًب روةكات ال كو  و  روةكات ال كبتعوت  فإذا ةّح  الو  بَواِ و  جو٣م

٘ ال ّبَاِ ً   بجو ٘  ٓثواب، ا٢ مو ٘ ال بّح افب امظواف تثموت  ال جوتقام٘، ّامذا ا٢ّ يثاٍو

ّ  مةكوث  أّ مطو   ضبو ، ّكو    ّذةك٘  ّك  م١جح٘ ك   ذلوك،  غوي  شورٕ، أ

ً  بإىفوا   ٘ اىبب ىروةٓ ً  اٜو ٘ ال   لىروْتات اهلل جوبٔ   ّابهٍوا  ًب  مو  ّاط٣بَوا  عىنٔو

عوااطىـب  التعىؤه ، ّلترورٔ    ال، ّلةفوم محوتْٓات   ّاطىبتَوا   عاٍ اىبّ ّلىحامعات



  

 ّل٥ٓتواو  عاتبوات، الّعواتبـب  الاهفو٘، ّلتوثّٓخ   اهليٓو٘  اشبعن ، ّ لىىحاٌ الىً 

ٛ  بامو ، ا٤ّ ّ الّ ّلىفقوةا ٛ  تواجـب،   بوْفي ّ  بواب ا٦ ذفوة ّ روْاب ،  ال ٨كحوا

٘  ىي ٜاٱ جتبقٙ فَ  ذبتاجَا، يتال بى اٌالًب  آرخة  ذٕٛ ٤ٖ أّ كَةباٛال  ذاجو

 امٌ بو   كو٣  متخىفو٘؟  ب٣هىوا  جتبقٙ ٍّ  أّ محكـب؟ فقي جٔبقٙ ٍّ  معطى٘؟
ٌ  ْظوم ال ِ  امٌ لوك يبٔوثّا; ذ  ىي ٜوا  جؤكْ ٛ  ًب بحوَه   الىنو ا٤ ٍوا  تنوم اجمل بيوا

ُ  اهلل بظوا  كحو   ، ّبحَه ًباحلصال ثهٍةاىب تطْباىب ٕ  افبّبعو  جوبراى  ٓىطوف  كو

 اٜةازبو  اكهاسب امٌ مً جب  ما افب امظاف٘ ذاكه جاٜة، ىىَٔه ٓتحىٌب بعبٔ ِ، ف٣

٘ اسب بىو   ٍو   :يواد; امذ ال تا٢م٘  ّسبا٤ اطبٔعٔ٘ هلاِ ْاقم  ٓع ٯ ٢ّهٗال ًب  ا٢ ٔو
 ّاملبوا  فرح ، رٔ ال اى ازب ٤ج  لٔخ ،)ىىٔكه بكْىْا ْٓفب كٔفنا(ٔ٘؟ ّاسب

 .أٓعّا طبٔعٕالاى  ازب مً ذٔثٔ٘
 
 زؽاةاؾب دت ؿـحصرةقؾ شرعقةاؾ ؼوقاحل

 

، )ْجاٜ ال) كتا  مً ٍّٕ رةٓف٘،ال ةّآاتالببع   ىحتعٕٛ أٌ ٢ب ّ
٘  ىً رةٓفال كاًبال ىً ٓيقىَا ذٔث ،  اهلل ىبو   : مسعوت أبوا  القو  مساىو

ٛ ا٤ الأمْ ًب فة  ّج ٯ ىثٯ اهلل ّلكً :ٓقْل  الفقو  ثكواٗ، ال غوي  ذقْقواّ  غئوا

عُؾوُسٴ لوؾ َّ  ِلِ  الَفمِذَُن يِف َلِموَ الوَ :ّج ىثٯ  . (1)َحقع مَّ
  

٘  ّىً  فعوْل  ىيو ٍه  قوْو  :قىوت   اهللىبو    أبوا  تالجو  :القو  مساىو

٘  ّبإرخْاىَه  ّػبوْ   ٓروبعْا  أٌ أٓحوعَه  ثكواٗ، البحوعَه   ّلؤخ  ذو ٓ ٗ،  ذاجو

ٌ ال فإٌ امرخْاىَه، ْ  حوىه اىب  : الفقو  ذو ٓ ،  ثموا  ُٓبىنوُ،  ٢ حوىه، اىب أرخو
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ٌ الّ تْاش الّ فُٔ، جتَاها٢حىنـب اىب ىىٙ ؼبةمُ، فٔر  ٢ّ ؽبالُ، ٢ّ  تعواّ

ٌ   عطوف الّ اج٘،اسب ٤ٍ  ْاجاٗاىبىىُٔ ّ ٙ  مويكه بكْىوْ فؤَه،   اهلل أموة  موا  ىىو

 .(1)متاهبـب بٔيكه، بهباٛ
 

ٌ  آًال أّلٝك امٌ ُٓبَة اٍا ّمً ٘ ال موْب ا٤ مبتىكوْ  بَوا  بتعىو   يتالو  تحوع

ٗ ال ً  ثكوا  ىعواو ا٤ أّ فعو٘،  أّ ذٍو ،  أّ ّتبٔو ،  ّكبوة،  ّذوعي،  ذيطو٘،  مو

 أكثة مً ٓ فعْا أٌ لوَه ٓيبرٕ بيصابَا، ب  ثكاٗالب ٓىتثمْا أٌ ٓكفٕ ٢ ث٣ي٘،ال

ٛ ا٤ الأمْ ًب )فة :ماوا٨ ك٣و يضب ثكاٗ،ال ٗ ال غوي  ذقْقواّ  غئوا  ، فَوه (ثكوا

٘  ّبإرخْاىَهن ، اسب ّهلل فعْل ىي ٍه قْو ٗ ال بحوم  ذو ٓ ٗ، ّلؤخ   ذاجو  ثكوا

 .ذ ٓ  ثماٌال ؟ فإٌامرخْاىَه ّػبْ  ٓربعٌْ فكٔف رخْاٌ،ا٨ ٢١ٍٛ
 

ْ  حوىه اىب:  ّٓقوْل  ً  ،ٍّو  حوىه اىب أرخو ِ  ٓوت   ٌأ لو٥خ  مبكو  أرخوا

 امذ كو٣،  ؟ْ ازبو  مً أرخٕ ْاجب٘، ّلٔن٫تال قْ اسب هفعت بأى  قْلالمتابىّا ب
اىب ْ ُ  حوىه، ٢ اىب حىه أرخو ُ  ٢ّ ُٓبىنو ً  ىوْ   ٍّواا  ؽبالو ُ  بو   ا٢ٌ،اشبو  مو  لعىو

ٌٲ ٍاا مً ٓحترف مبكً أٌ  ضبتاجواّ  أرخْ  كاٌ ،فىْ ُبىه  أٓعّاال مً ىْ  ذلك أ

 ذو ٓ ٗ  ذاج٘ ًب بةكُ أكثة; ٤ٌ ب فم أٌ فعىٔك ك،الم تكاٗ هفعت كاى بغه

 ىىٙ )فٔر  امذٌ ،الاىب ٍاا فع  مً  (ؼبةمُ ٢ّ ؽبالُ ٢ّ ُٓبىنُ )٢ ،()َبىه

ُ  جتَواه ا٢ حوىنـب اىب ّ الّ فٔو ٌ التْاشو   ٘ اسب ْاجواٗ  ٤ٍو   اىبّ تعواّ  عطوف الّ اجو

ٌ   فعىوته  إذافو  ،(مويكه  ٙ  ذلوك )بكْىوْ ٛ   اهلل أموة  موا  ىىو  بٔويكه،  فؤَه، بهبوا

 )ىىٙ ٍَيا  ماوا٨ اجتخ مَا ّق  ْجْ ،المة بفٔ  ا٤ ّماهٗ ،(متاهبـب

 (.فَٔه اهلل أمة ما
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ُ شرٔس، ى أرخةٚ، ّجي ٍا بّآ٘ ىعٔفّ :  ْاهازبو  مواو ا٨ نا فعىو

ٚ  ًب فوة   فقو  ) ٙ  ال امذو  ُ  ذٔوث  (موةبـب  نوخ اشبرؤع٘   ال حويـب ىىو   امىو

ٗ  الاىبو ب ٓتعى  نخاشب م اٌ، م فم وبخ ارخة ًب جي٘ ّاذ ٗب ثمَهال ٗ  ىبوة  ّاذو 

٘ المً با   ػب  ق  حي٘، ّلكيُالب ٌ  ٢ْٓو ٘ ال يواىْٖ، ٍّواِ   ّبعيوْا  بْظوس  ةّآو

   .مةبـب ذٔعتُ ىىٙ نخاشب  ماوا٨ فة  امذ ًب ذلك; فىحف٘الّ ىفٔ٘اشب
 

 ٙ ْ  فكوه  ٍواا،  ّىىو ىُبوةا لىراجو٘    بطْىَوا  روةكات ال بىتوثو  أٌ ضببٯو   ٍو

ّ ال ـب ًبرخ٫نح٪و   فمب  جتناىٔ٘ا٢ ٖ     حوي٘، أ بوُ،   بىتوثو  بو فم وبوخ ّاذو  ذوَة

 ّلحاٜة حٔئاتاسبّ حاج اىبّ كتباتاىبّ ٓتاو، ّلىن ابدا٤ّ حاكـباىبّ لىفقةاٛ
 جتتطْب حي٘، ّكهال بأد ىي  ب فعُ ثاىٕال نخاشبّ  ىٕ،اىبتنم اجمل م١جحات

 ىي ٜاٱ؟   ب٣هال
 

 لىوووبخ٣ٛ تروووآةالىوووااب ّا٨ أبىووو  أرخوووةٚ، فَٔوووا بةّآووو٘ بروووثال ّغبوووته

ً  فةات فعً ىاىٔـب،ا٤تكةًٓ ّالّ ً   بو ٕ  مواو ا٨ أذيوف، ىو  ، اهلل ىبو   أبو

 مً أّ ىي ِ مً ىىُٔ ٓق ب ٍّْ ُٔ،ال ؼبتاد ايب ذّٔٝا م١ميّا ميم م١مً أمبا: الق
٘   قٔام٘  محْهٯاال ْٓو اهلل ىي  غيِ، أقامُ ّ٘   ّجَوُ، مثبٓقو ِ  ىٔيواِ، مرىْلو  افب ٓو ا

 .(1)يابال افب بُ ١ٓمة ّبجْلُ، يه اهلل رخاٌ اٖال اًٜاشب ٍاا الىيقُ، فٔق
 

ُ  ٓعو   ٍّواا  ٕ  ٢ امىو ٗ الّ نوخ اشب هفوم  ٓكفو ً  لىخو٣ط  ثكوا عقْبو٘  ال مو

ُ  بو   م١مً، ٤خ معطى٘ ظةّبٓ٘ ذاج٘ ٍيا  هامت ما ٘،ٔا٢هل  أٌ ٓحو ٯٍا  ىىٔو

 ْ ً  كفواٜٕ، امموا  ال ْاجو  ال بيرو ُ  مو غويِ،   ىيو   ٓتْجوٌب  أٌ اط، أّاشبو  جٔبو

 ىٔياِ مثبق٘ محْهّا ّجُ قٔام٘ال ْٓو)عطاٛ ال ميم اٖال ٍاا أٖ ،(اهلل )أقامُا٢ّ
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ُ  ٓ بأ ٢ّ( ىيقُ افب ٓ اِ مرىْل٘  نوخ اشب هفعوت  قو  ل ٓقوْل  أٌ عواا  ال ٍواا  ىيو

ٌ  ذٔوث ثكواٗ،  الّ ٙ  ٓقو ب  كوا ً  أكثوة  ىىو ٘  يواد ال هاو ذلوك  موا   مو ٘  حباجو  ،مىرو

ُ  ٓو١مة  يوه  ّبجْلُ اهلل رخاٌ اٖال اًٜاشب ٍاا الفٔق)  ،اهللبو  عٔواذ الّ( يواب ال افب بو

  ُ ُ  ذٔيٝواٱ  ٍّو  بيفعو ٘ ال أبشو ب ِ  ٍّو    ىٔا؟الو  بيوْ   ًب عوخن ُ  بيقوا  ذوةكاب

 ..كو٣  فالّ ..ك٣ َبَةِ؟ ّباٛ رخٓىفَا يتال  ىْٔٓ٘ال ّجىطتُ ّمثابىُ ّى٣قابُ
 .ةاهبـبال أبذه ٓا أىفحَه، ىىٙ ـباسبصال بُ بعـب قبا أىفحيا ىىٙ أىيا الىوَه
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 :كةٓهال كتابُ ضبكه ًب افببع جبراىُ اهلل ٓقْل

 ََِلُمُروَو َِْادُ ِمِمـُوَو وَ ادُ و َُ ِعٍَ   َْ ِعُضَُفِم َلِولَِقَ ُع  َْ َِن  دَ ِمِمـَ ُب  ََ ـَِفَِوَو  َُ ِعُروِف َو

ِؼقُؿوَو ادُ  ُُ ِمُتوَو الـَِؽِر َو ُُ اَلَة َو طِقُعَوَو الصَّ ُُ َك َة َو ُفُم  َوَرُهَوَلُه ُلوَلَََِك َهَاَّللََّزَّ ُ َ   ِوَّ اَّللََُّرِ

ِزٌُز َحؽِقمٌ اَّللََّ ََ  
(1)
. 

٘  بروث  ًب ال جٔحةٖ ِ  ازب محو١ّلٔ  رخوةٚ، ٢ّبو   ا٤ ناىوات ازب ناىو٘  دبوا

٘ اىب ىحواىٔ٘ هلواِ  ا٨ جخا٤ّ رخ٣قٔ٘ا٤ بعاها٤ ىىٙ تعة ال مً ذلك قب   حو١ّلٔ

ّٯًٓ أرخطة امٌ :فيقْل ناىٔ٘،ازب ٘ ازبحو١ّلٔ٘  اىب بْاجََنوا  ى   ة مو ) ٍنوا  ناىٔو

 (.ناى٘ازب شينٔ٘) ّمة  (ااتال ضبْبٓ٘
 
 ذات: اؾ ؿحورقة ؿرضـ  أ

٘  موة   ىفوخ ا٤ًب  ّبةجوخاّ  رخطْبٗ مةا ا٤ أذ  مً امٌ  ااتالو  شوينٔ

ٛ  ك  ىحاٌا٨ ٓةٚ أٌ يت بع الّاات، ال ضبْبٓ٘ ّأ ٌ (، ىوا ا٤قبيُباب) ذوٕ  فٔكوْ

 ّاقعُ رخ٣  ىٌْ، ىىٙال بيفخ ٓةٚ ك  ذٕٛ هاكي٘ جْهاٛ ىُبابات ٓعم كنً

ذؤاٛ لىواات موً هٌّ ارخوا     ا٢صوينٔ٘ ًب جٍْةٍوا حبوث ىوً ىْاٜو       الفّذقٔقتُ، 
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 برث ىنا ٓةجم ىفعُ ل٧رخةًٓ.الرخةًٓ، ّمً هٌّ ا٢اىتباب 

 
 غائ اؾ ؿاماإل ػائدة

ً   ذلك، ىىٙ ٍاو الّكنث ٘  تفكيالو  ما ى٣ذُبوُ مو ٘  بطةٓقو هاٜوةٗ   ًّب أىاىٔو

٘  ذوْل    ٓتنروْب ا٢ّجو١  فٔطوةح  موً قبو  بعو     ىوا ا٤  راٜو  ال مواو ا٨ٜو ٗ  فا مأٍو

٘ الب  يتُبةاىب ُ  معتو،اّ  ليوا؟  يحوب ٕ و   ْاقوم ال ًبو   ىفحو  أشو   امٌ الاسبو ْب، ّالو  ٍو

ِ  ٓفكة ةفٔم  ٢الحتْٚ اىب اذ كام ال ىحاٌا٨ فإٌ جٍْةِ، ًب رخااطٞ تفكيال  بَوا

ٙ  ال عْاٜ الب ٓفكة ٣فطةٓق٘، ال : ٓفٓكوة  ذؤّٝا  ٢  لىٔتؤه  رخصٔ٘ ىىُٔ، فوإذا أىطو

ٕ  موا  ُ  ٍو ٌٲفو  ٕ؟لو  فاٜ بو ً  عو، ٓ بفكوي أىواىٕ    ٍواا  إ ٘ الووَن يفخ ّالو محوتْٚ   ىو

 عق .الّ

ً  بو   ٕ  موا  أفٓكوة  حوح  اىب بئوت  ، فوإذا آعواّ  لىروي  فاٜو ٗ ال لوتك ُ  ٍو  فاٜ بو

 صرٔسال الح١الّ لىنحتنم؟ فاٜ بُ ٍٕ ما ةىٔ٘  أفكةال ًب لىياد؟ ّامذا ى لت

ذوْل   بفكيىا ك  بٓتنرْ ىباذا لُ؟ فاٜ بيا ٍٕ ما  :ٍْ  يتُبةاىب يحب٘ ل٩ماوالب

ً  ّكأىيوا  ااتالو  ٌ ال ضبوْب  عبو ٛ  كو   كوٌْ، ّأ ُ  بةجوم  اٌ ٢بو   ذوٕ ٕ  فاٜ بو ؟( لو

ُ  اهلل :امٌ بحوٌب اىب ُالو ّمث ً   تفواح الّ ال،بقو ال رخىو   افبّبعو  جوبراى  ّىُباٜةٍنوا مو

ٌ ا٨ ؽبى  ل٩ىحاٌ، ّمل فْاكُال ٘  ىحوا ٗ  أّ لىتفاذو  أٌ ٓعو    جاد، يبوا الو ّ لىروا
 كاٌ امذاو   الٓصس لى،بق فَ  ل٥هىٙ، رخى  ٙىىا٤ أٌ ٢ ل٥ىىٙ، رخ٫ى  هىٙا٤

ٕ  بقْل أٌو   بفكة أٌ هلا ٗ  مواٍ ٌ  لوٕ؟ فيقوْل   يواد ال فاٜو   رخىقوك  قو   اهلل هلوا: ام

 .لك ىحاٌا٨ؽبى   ّمل ميك، أذة  ىحاٌا٨ ل٩ىحاٌ; ٤ٌ
ْ   يتُبوة اىب ماوا٨ امٌ ٙ  كاٜيوات ال جؤ   ٍو ْ  ا٨ ىىو  ذوة  ا٤ اطو٣ ، ٍّو

ُ  ىتروة   اٖالو  ّموا  لوُ؟  اٜ بياف ما ىفكة أٌ لثو ; لاااط٣ ا٢ىىٙ   لوُ؟  بتق مٔو



  

  ((ليا؟ ٍٕ فاٜ بُ ما ّلٔخ
 

ٖ  حبوث  ٍّواا  ٙ  ّأجاجوٕ، ّٓو ل   جوٍْة ٘  ىىو ُ  ا٨ ذواكى  ىحواٌ  ّذقٔقتو

ٙ  امٌ. ّىنقُ ٘  ٔٯوة ٓر ٌأ ميٯوا  كو   ىىو ٕ  ميطو  موا   ّفو   بفكويِ، لٔبروث   اطةٓقو  ٍو

 ُ ٛ ال ميطو   ّفو   ل٧رخوةًٓ؟  فاٜ بو ً   رخوا، ا٤صبوةه   ّلؤخ  عطوا  موة   لٔبتعو  ىو

 ٘ ٘ ََٔو الاات، ّبلو ا شوينٔ ٘ الو  ا، ّضبْبٓو ّ ال ذو   اات  زبَو ٘ الروَةٗ   أّ حونع
ً  كوثي ال لى ًٓ، امٌ ىتصابا٢ مً رخصٔ٘، ب ٢ال كةام٘ال  جةذوت  يواد امذا ال مو

ْٯٚ كةامتُ  ُٓب   ذلوك  أيوة  ُٓبَوة  فو٣   ًٓالو كةامو٘   جةذت امذا فعٙ، أماا٤ك ٓتى

 .أٓعّا ناىاتازبفةه  ّالٓتعى  ب عاهل٘  قبااىب ًب ْبال بع ٓ  ػب  ،امذٌ ،ىىُٔ
 
 ؿاعةاجل صـؿقة ؿرضـ  ب

٘ ال مً ناى٘، فق  ٓبتىٙ كثيازبمة  شينٔ٘ ثاىٕ: ال ة اىب  ياد  بصوينٔ

  ُ ُ  أّ نباىتوُ، أّ ىرويب ٙ  ذثبو ٘  أٌ ٓعو   ذوعبُ، ّذلوك   ّذتو ُ الّب شوينٔ  ٔو

ٙ  زبناىتووُ ياتاشبو  كوو  ٢جتواا  ناىو٘  بوو ىِْ  ازب  ناىوواتازب ذحووا  ىىو

فَٕ اىاىٔو٘ ًب   فةهٓ٘،الىاىٔ٘ ا٢ًب هاٜةٗ اّجم مً  كبامّا أىاىٕ بفكي ٍّْ رخةٚ،ا٤

ٚ ث اسبو عريٗ اّ الهاٜةٗ  ُ  ، فوي ُ  ىرويب ٙ  هاٜنواّ  اّ ذثبو ٘ الّ ذو   ىىو ٙ  بقٔو  ىىو

فٔقف مم جواىبَه موم معةفتوُ بوبط٣ٌ      ٚ، اىبمة اذٔاىّا ٍاا ا٢ٓتحاّت  ب  بااط ،

ج٣و ّهىوا  ا٢ُٔ البٔينا ما ى   ، الععال  اٛال ٍْ ٍّاا معتق ٍه اّ محىكَه،

 بجوْل  ٓوا : فقٔو   مُبىْموا  أّ ااىبو َب أرخوا   أىصة : ةجْلال ُالما ق ٍْ ُٔال

ً  ِبوةه :  الفق ؟ّااىبَبكٔف اىصةِ  اهلل ُ  ىو ِ    اافو  َبىنو ٌ  .(1)ىصوة  آوا  فوإ
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ُ  ّبكفو   ب  اطةٓ  آرخةبُ، لُ لُ;٤ىَا بعبِّ  قٔقٔ٘اسب يصةٗال ٍٕ ٍاِ ٗ ال لو  حوعاه

ٙ    ىٔاالو  ًب ٕ   ٗقاىو الفوإٌ   ذلوك  أٓعوّا، ّىىو  ّدبو،ت  نباىتوك  اطروت  امذا: ٍو

 (أب ّا معَا ّلٔخ  بْجََا بقف أٌ  فعىٔك

ُ  ، طياشبّ الععال ة اىب ٍّاا ٙ  المباذوة  ًب محوا     بوأيي  لو  بروث  ىىو
ُ  ا٨ أّ  ىٕاىبو  تنماجمل م١جحات ٘ الًب  ٓيخوة  ىحواىٕ ; ٤ىو ترتٔو٘ لىنحتنوم،   ال بئو

 . ىٕاىبتنم اجمل م١جحات ّأرخ٣قٔات أرخ٣قٔابُ ٍّٕ
ٛ  ىوا، ا٤ ّجور   ْبٓ٘ال راٛالّ صينٔ٘ال راٛال امٌ ٘ ال جوْا  نعٔو٘  ازبأو  فةهٓو

ً   أٌ ػبو   ٚ الات ّلْٓو ا٤ ذبو ه ظون ٌ  ،قصوْ ٘ ال فوإ  رخطوي ٓبعو    موة   صوينٔ

 ىحواٌ  أٌ ٓفكوة  ا٨ ىىٙ ْاج ال أٌ ، فكناافبّبع جبراىُ اهلل ىً بظا ىحاٌا٨

 اقتصاهّٓا ّجٔاجؤّا، ، أرخ٣قٔا ّ ّيقافّٔا، اممباىّٔا فكةّٓا بَه يَْ النباىتُ  ّ ًب

ُ  ْاجو  الموً   كوالك  ٚ ا٤ ناىوات ازب ًب ٓفكوة  أٌ ىىٔو ٙ   رخوة  أٓعوّا، ّٓحوع

ً و   جاجواّ أو   ٓيطىو   أٌ ىحاٌا٨ ىىٙ بَه، ّامٌ لىيَْ  ُ  اهللًب   اسبو  مو  جوبراى

ُ    هاو موا ١مً اىبو ىحواٌ  ا٨لىحناىو٘، ف   اسبو موً   ، ٢افبّبعو   أٌ م١ميوّا  فوإٌ ىىٔو
ٚ ا٤ ناىاتازببْاقم  أٓعّا ٓيَ  ٘  م١ميو٘، جوْاٛ أكاىوت    هاموت  امو  رخوة  أو قةٓبو

 .كًٓ مل فَٔا  أو ىعّْا اٌبعٔ ٗ، ّجْاٛ أك
 
 دـيادل تؿ اجملجلراحات  بؾدماؾ( اهلل ػي تحابونادل)

 كواًب الّو   روةٓف، ال كواًب ال هلوا، ذكوةت ًب   موا  ةّى٘ال مً بّآ٘  هلا ًبّ

٘ اىبموً   معىْو  ٓتعنً كيْتّا ٍْ رةٓف  كناال ٘ اسبّ عىوه الّ عةفو و   ْاٍةازبو ّ كنو

ُ   حوحاه ال حـباسب ىىٕ بً ماوا٨ىً  ٕالثنال هبثٗ أبْ ٓةّٖ  امذا :القو  أىو
ٚ  ميواهٱ  رخةًٓ، قواو ا٦ّ ّلـبا٤ ىثٯّج  اهلل نبم : فٔقوْل  يواد، ال ٓحونم  فيواه



  

 اذٍبوْا  :لووَه  الفٔقو  يواد، الموً   ىي  فٔقْو:  الق اهلل ًب ترابٌْاىب أًٓ

٘ ازب افب أٓوووً؟  افب ٣ٜكوو٘، فٔقْلوووٌْ: اىب فتىقووواٍه : القووو ذحووا   بروووي يوو

ٖ  فٔقْلوٌْ: :  القو  ذحوا   بري ي٘ازب افب: فٔقْلٌْ ً  أىوته  ظوة   فوأ  مو

ً  يواد؟ فٔقْلوٌْ:  ال ٌ اىب عبو ٌ :  القو  اهلل ًب تروابْ ذوٕٛ   ّأٖ :فٔقْلوْ

ٌ :  القو  اهلل ًب ّىبر  ،اهلل عب  ًب كيا ْا:الكه، قالأىن كاىت  فٔقْلوْ

 .(1)عامىـبال أجة ىعه

ً ا٦ّ ّلوـب ا٤ اهلل نبوم  )امذا َٔو   اىب ٔوْو ال قٔامو٘، ذا  ال ٓوْو  ًب( رخوةٓ

 ما ٓع  مكاٌ ًب يادال مً ىٔاباتاىب اجتنا  ىفخ امٌ ب  أبعاهِ، خٔف  برتٙاىب
 .رةال شرةاٛ ًب كاىْا امذا فكٔف ج ّا، مَٔبّا أمةّا

 

 ّلوؤخ ، اهللترووابـب ًب اىبىووً  الحوو١اليوو اٛ ّالف )اهلل ًب ترووابٌْاىب )أٓووً

ُ  م١مً، ّأهافم أّ ذا   ٤ىُ ٍاا أذ ٳ ث ،اسب ًب أّ عريٗ،ال ًب ـبتراباىب  ىيو

ِّ ، مًًم١م ٤ىُ م١مً، ّأىصةِ ٤ىُ  ،ٙصبنْى٘ اىتنو  أٓ٘ افبكاٌ، ّ نباى٘ أ

اٖ ٓعوو  الووحووى  ّالفٝووْٖ ٍووْ معيوواِ  الثبووٕ ّاسبتعصوو  الةاه باىبوو٢ّ ؽبفووٙ اٌ 

ذ  اّ ىىٙ بااط ، اذ  اب كْىَه ىىٙىتبا٢رخا با٢مً هٌّ  لوَهطى  اىبىتصاب ا٢

ٔعوٕ اموة مةغوْ  فطوةٖ،     طبالناىو٘ ًب ذو ِ   ازبعرويٗ اّ  الْاظس اٌ ذ  المً 

ناىوو٘ اّ ازببااطوو  ّم٣تموو٘  ال  ّاسبووك٣و ًب ذلووك البووا ٍووْ ًب شووْبٗ هّباٌ   الفوو

  بااط  كنا ٢ ؽبفٙ .الّ لع٣العريٗ ذتٙ ىي  جىْكَه اطةٓ  الث  اّ اسب
 

ً  ىيو   )فٔقْو ٘ أٖ يواد(  ال مو ً  صبنْىو  افب اذٍبوْا  لووَه  ال)فٔقو يواد  ال مو

٘ ازب ٌ  يو ٔوْو  الًب ذلوك  ( حوا  اسب)قطوم اذ   اىب٢ّ ؽبفوٙ اٍنٔو٘ ٍواا     )ذحوا   بو ّ
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ٌ  أمة طبٔوف،  ذابُ ذ  ًباٖ ٢ ؽبفٙ ىىُٔ ذٕٛ، الـب اىبعالعحي ّاماو ب  ال  فوإ

ٌ ا٨ ً  ؽبوا   قو   ىحوا ٕ ال مو ٙ  أّ اكهاسبو  أّ قاظو  أٌ ٓةٓو   اٖالو روةاطٕ  ال ذتٯو
ٌ  امذا ؼباجوبُ، فكٔوف   ٘  !ُ؟لو ج٣ جو ٯ  ـباىبعو ال ب  أمواو  حوا  اسب كوا  ّاٌ رخاشو

ٙ  ا٢ كوبيّٗ  ٢ّ شوريّٗ  ٓرواهب  ٢( كتوا  ال)ّ هقٔو   حوا  اسب  مثو    أذصواٍا، ذتو

ٌ  ، ّل٥جف ضباج  أجيبٔ٘، فاىُ امةأٗ ّجُ ًب ْاذ ٗال بتحام٘ا٢ ً  كوثياّ  فوا  مو

 يواد الّ ،ذلوك  ٓفعو   قو   عنو  ال ّضبو   حوْ  ال رةك٘  أّالأّ  امع٘ازب ياد  ًبال

كو    أٌ الاسبرة ، ّال ًب أّ رة ال بحٔط٘، ًبال مْبا٤ مًو   فاكَ٘اىبو   ٓعت،ٌّ

 .ىىَٔا اج ضببحٔط٘  ال كىن٘ال ذحا ، ذتٯٙ لُ ذٕٛ

 ذحا ، ٓعو   ب ٌّ ي٘ازب افب فٔاٍبٌْ بتىقاٍه، أٖ (٣ٜك٘اىب فتىٓقاٍه)
 ْاقفـبال ّأ رةال بأمة ْكىـباىب ٣ٜك٘اىب فإٌ كىَا; لالك ْاجثاسب ؽبتقٌْ امىَه
ٖ اىب قبو   ق مْا ذلك، ٤ىَه مً ٓتعحبٌْ ي٘،ازب با  أماو  قبو  مْىو    ْىو ، أ

٘  ياد  مًال اىفعا  ٘ ال جواذ ّ ال اكنو ٕ  يتالو روةٓ٘،  ُُ  يِف ٍو َُوٍس كَ َو ِمؼََداُر

ٌ  ًب)محوابىـب   ي٘ازب افب ٓةّىَه امذ (أًٓ افب )فٔقْلٌْ ،(1)َف َهـَةٍ الَمِ َن   ّلوْ
  .(ذحا  بري ي٘ازب افب

 

٘ اىب ٓتحواٛل  ٍّيوا  ً  ذوث   )أٖ ٣ٜكو ً  ّىوْ   ظوة   ؟ ّأٖ(يواد ال مو  مو

ٌ  يواد أىوته؟،  ال ً  )فٔقْلوْ ٌ اىب عبو ً  عبو   كيوا (، اهلل ًب تروابْ  ،اهلل ًب عبو    مو

أٖ  فحويح   كوالك  موة ا٢ كاٌ ّىريبٕ، ّامذا ّذثبٕ نباىيت ٍْٚ ّلٔخ ًب

        ً ٘   م١مً مً آ٘ جيحؤ٘ ارخوةٚ َٓٔو  ليصوةٗ ّ محواى ٗ مو١مً ارخوة مو  آو٘ جيحؤ

 كاٌ، ٢ لرٕٛ جْٖ كْىُ م١ميّا ّذح .
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 ًب ّىوبر   اهلل ًب عبو   كيا ْا:الق؟ كهالأىن كاىت ذٕٛ أٖ فٔقْلٌْ:)
ْ اهلل ًب أّلٝوك  ، ّىوبر  اهلل ًب ٢١ٍٛ عب ( اهلل ٌ  ، فىو ٕ   يواف  اىب كوا  موً ىرويب

 ، ّقو  اهللًب  أبرعُفنباىيت   أرخ٣قّٔا مً خة اىب ٍاا ، ّلْكاٌاهلل ًب أبرعُف

ّ  نباى٘ ًب  ىعّْا ٓكٌْ ٘  ًب ٓعنو   قو   ربةٓبٔو٘، أ  أفو٣و  مفحو ٗ، أّ ًب  فعوأٜ

ٌ  ّ أرخْبُ مً كاٌ ّامٌ فاج ٗ، ذتٙ ُ  ىريبُ، فوإ ُ  ٓكوٌْ مبرعواّ   أٌ ىىٔو  ًب لو
ُ  ٓقف ّأٌ ،اهلل ٕ  موا  كوثياّ  كْموات; امذ اسب ًب موة ا٤ ّكواا  كوالك،  بْجَو  ذبواب

 أّ  ْتابٗالوو افب نباىتَووا مووً بععووْ نباىابَووا، فتووأبٕ اكنوو٘اسب ذوثا  ا٤

ُ  ال ً  َْبٔفو٘; ٤ىو ٛ  مو ٌ اسبو  أىعوا ُ   ث اسبو  ث ، بغوه أ   كفو١اّ  لؤخ  ٓعوة  أىو

ً  ١مً; ٤ىُاىب رخةا٤ذا   ث اسب طىْ ، ّٓحتبع اىب حتْٚاىبّب ٘  مو  ياىٔو٘   نباىو

 .اهلل ًب بر    أّاهلل ًب ْٓج  ذ  ٢ أىُ ٓع  كفْٛ، ٍّاا أىُ بغه

 فقوٌب،  اهلل ًب ّٓبر  اهلل ًب ةٛاىب  اٌ ؼب شع ، ىن  ٍاا فإٌ ّلىر 

 .مُباىَا باكة ًب عناب،اىب ٍاا ًب ى ٓ ٗ أرخةٚ بّآات ٍّيا 
ُ الىا، ّبا٤ ضبْبٓ٘ ٍْ ّلا٤ ة اىب اٌ   ،تَااات، ّشوينٔ الو  ٔو

ٙ   ث   أّاسبنم  ّازب ُٔالب ٍْ ثاىٕال ة اىبّ ٌ ا٨ شوينٔتُ، فعىو  ٓتحواّت  ىحواٌ أ

 .٘الاسب ٍاِ
 
 اهلل ػي تحابّ اؾ ؿؼاققس ؿن

٘  ىعّْا  ًب أذ ٍه كاٌ امذا فإىُ :بٕا٦ ١ذةاىبّ دقٔااىب ٔكهالّ  ًب أّ ٍٔٝو
ُ  ذوث ، ّذقو    ُ  امظبواتات  ذثبو ُ  ّٓةفوم  جؤفةح  فإىو  جؤفةح  فَو   ٔوّا، الى بأجو

ٍٔٝو٘ اّ  ياىٕ لْ كاىت ٍيوا    الًب مث ّ ؟ امظباتّا يافخاىبثاىٕ ال ث اسب ؼبق  ىي ما

، ّبقوو مت   ذققووت اظبوواتّا اممباىٔوواّ  ذحوؤئ٘ اّ محووح  اّ مةجعٔوو٘ اّ غيٍووا، قوو   



 

ْ  كنوا ىحواٌ  ا٢ٓفوةح   فَو   مكتحور٘ لىحواذ٘،   ّ اىباىوُ كواٌ ٍوْ     لو  ؟ يواجس اليحوث 

٘  امذا بعثوةت  ثٌ فٔنوا اسبو ٓعتٓوُ   ٍو   ّكوالك  ّ  نباىو ً  نبوم  م٫و   ميافحو٘ أ  مو

٘  أّ ثمب٘، اقتصاهٓ٘اهل كاىت ىْ  أٖ ما، مً بَثمب٘ ١ميـباىب ٘  جٔاجؤ  أّ اجتناىٔو

 بٔينوا ، ىي ٜواٱ ّبرونت   ثاىٔ٘  بفوةح لا ناىاتازب بع  أٌ ظب  امىيا مم غيٍا؟ أّ

ُ  ١مًاىب ىحاٌا٨  رخوة امظبواتاّ  ا٦ذقو    ، فوإذا اهلل ًب ، ّٓوبر  اهلل ًب ؼبو   أٌ ىىٔو

 بٔوت  ال أٍو   ، ّرخ م٘اهلل رخ م٘ ٍْ   اهل ٤ٌ ذخصّٔا; لُ ىصةّا فٔعت،ِاممباىّٔا 

 .  اطَابا٤
 ؟اهلل ًب ، ّٓبر اهلل ًب ىحاٌا٨ ؼب  أٌ أشع  ما ّلكً

 ؼبوخ  ّأٌ أىنوا  ذابوُ،   ًب ٘الاسب ٍاِ ْٓج  أٌ ٌىحاا٨ ىىٙ امذٌ، ٢ب 

ّ  نباىتُ جياح أذ ٍنا: جبياذـب: ٓطي كأىُ  مةجعٔتوُ، ّقبوا   ّىريبُ ّذثبوُ 

 اهلل بظوا  ْٓافو   ناىات قباازببقٔ٘  جياح ٍْ ّياىَٔا: ،افببع اهلل بظا فالؽب ٢

ٌ ا٨نْ ، فاجملبيَ  ب فقٌب، ّاملبا ناى٘ازب بَاِ بيَ  ٢ م٘ا٤ أٓعّا; ٤ٌ  ىحوا

 ش قاٛ  ّجيواح ا٤ جياح ياذـب،ازبب ٓطي أٌ أٌ مبيَخ  ّٓ،مخ ذٔابُ  ىىٙ ىىُٔ

٘ ازب نباىتوُ  ّجيواح   يافحـب، أّ جياحاىب ً  ّمبويرَه  رخوةٚ، فٔروبَه  ا٤ ناىو  مو

 .أٓعّا ىطاُٜ
 

 ـداـياإل تؿ اجمل ؿوددات ؾتؽاؿل عؿؾقة ؿؼترحات

 :اقتاذات ي٣يٍّ٘يا ىقتح 
ً    مق بّامباىٔ٘  ا٨ ناىاتازب مً اى٘نب ك  ربصض أٌو 1  موً ّقتَوا  ّمو

ٌ  ّبقْٓتَا ّل ىنَا ثاىٔ٘،ال ّابهابَا  لىحناىات  كو   ّبطْٓةٍا، فإىيا ى٣ذوِب أ

ْٯٖ أٌ ذباّل ٍٔٝ٘ أّ نباى٘  فٔوُ، بو    رخو٣   ٍّواا يبتوات  ٢  و،   ىاهٗو  ىفحَا بق



  

ً  ىىٔوُ،  ّعبوةِّ   ىرحعُ أٌ ٢ب  ٕ  ّلكو ٙ  ٓيبرو ٘   ىىو ٘  أّ كو  ٍٔٝو  كو  ّ نباىو

٘  بقْٖ اطاقابَا  لكٕ مً آعّا مق ابّا ربصض أٌ ذث  ىريٗ  ّ مْك   ّ  بقٔو

 ّبتعاظو    ىٕاىب تنماجمل م١جحات بينْ حاج ، ّبالكاىبٔٝات  ّاهلّ ناىات،ازب

 .ماوا٨ افبّايق٘  خبطْات معّا ّبتق و
 

 أىاىٔواّ  بفكيّا ناى٘ازب ٍاِ بفكة كاىت لْ ذلك، فرتٙ كاٌ امذا ىقْل: ب 

، بّٖ ىوً ا٨مواو جعفوة الصواه       امذ( بالك أقْٚ فحتكٌْو  اهللب اذعٔالّو 

َ قوب   ٓتُ، فإلبا ٓ ِ ىً ىرةٓقب  ّٓمً قال:   ـب اىب١مييمأأٌ   ّا ٓو ه ىوي

ٌ  كو  جؤتعاٌّ معوُ  امذا   ال ; ٤ٌ (1)ٗي ٖ كثأٓه َقب  ىيُ ميّٓاذ ٗ، ّ  بعواّ

 .رخةًٓا٦ مم ٍْ
 

ً  أٌ كنوا وو  2 ٌ اىب مو  نباىو٘،  لكو    ارخىٕالو  ويُبوا ال ًب ٓحوح   قوتح، أ

ٛ  بتخصؤض  ٓصوةح  أذبواه، بيو    أّ ذوث   أّ ىقاب٘ ّلك  ٍٔٝ٘  ّ  ْابهاىبو موً   جوث

٘ ا٢ كاى٘اىبٔ٘، ّالاىب ً  جتناىٔو ّ ال ّمو ٘ الْقوت،  ً  و  ل٩شو٣ح  ْجوااط  أٍوه  ٍّوْ مو

 بعاٌّ ماو، ّأٖا٤ افب رخةٚا٤ناىات ازبب يَْ ال أج  ، مًّغيٍاو  مْبا٤
 ؟(ذلك مً ّأىىٙ أمسٙ ،ال ىىٙ

، أّ ٚذوْب  خالصبو  ب١جوخ  ق ، أٌاسب ٍاا ًب قتذاتاىب مً أٌ كناو   3

 حواج  بةىبواٌ ٓعو ٯ   اىبمثو  اٌ ٓكوٌْ ًب     ٓئ٘  ال ناىاتازب ،ىباىات، ًّبال ما ٓربُ

 فحواه الىىٙ  أٌ ٓقعٕ ٓحتطٔم ٢ ق  ْاذ ال حح اىب لىنحاج ; ٤ٌ صبنم قبثاب٘

ً  ال ًب ٘  صبىوخ  بىو ، لكو ٘ ازب أٜنو ُ  ناىو ّ الب مبكيو ٕ  أٌ يِموم غو   ٌتعوا ٙ  ٓقعو  ىىو

 .ّغيٍا براٛال ّهّب قامةاىبّ خامةاىبجىبٔ٘، مث   َبْاٍة
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ْ  اسب ّكالك ْٯىوت  ّبكابفوت  بعاّىوت  حؤئات لو ذوْبّٓا، ّكواا    صبنعواّ  ّك

٘ ال ذوثا  ا٤ ٘ الّ  ٓئو ْ  ا٨ بو٣ه  طبتىوف  ًب ْاطئو مْاجَو٘   ًب بعاّىوت  جو٣و  لو

 فوْاِ، فحؤرٰ ث  ا٤ ّبكنٔه تحَٔ ال جٔاج٘ جتب اه، ّمكافر٘ا٢جتعناب، ّا٢

 كو   ق بٗ  ىٕ; امذ جتكٌْاىب تنماجمل م١جحات ّأهاٛ فاىىٔ٘ ًب كبيّا بطْبّا ذلك

 فوأكثة;  فوأكثة  ُبىه  أكثةالجتب اه ّا٢ مْاجَ٘ ١جحات  ىىٙاىب ٍاِ مً م١جح٘

 .ناى٘ازب مم اهلل ٓ فاٌ 

 
 تؽاؿلاؾو تعاوناؾ قػرض تحدقاتاؾ حجم

ٌ  كوبي  تر ٖال ذحه ذلك  أٌ ١ٓك  ّيبا ٌ ا٨ جو ّا، ّام  ًب ٓعؤز  ٢ ىحوا
ٛ  ما فَٔا ٓفع  أٌ ميعثل٘  لُ جثٓةٗ ْ   ،ٓروا   املًب ىو  ىعؤز  فإىيوا نىو٘،  ازب ًب ّلو

ٙ  متكابف٘ فُٔرخةٚ ا٤ ناىاتازبظب   ٗ ال متعاّى٘ ذتٯو  فوتٗ، اجتنوم   فقبو  ،  حورة

 مو١كبةاّ  ، ّىق ّاًب بةٓطاىٔا املعال أعباٛ مً   جاذةا٢قبا ٓقاب  اببع٘  حرةٗال

٘  ًب بروث العىيو٘  اىب أٍو افَه  لث٣يو٘ أٓواو، ّكاىوت     َهلوو  جورةٍه،   بطوْٓة  كٔفٔو

   .جيّْٓا( محتنة م١كبةٍه ٍاا أٌ رةٓ البمسٕ، ّ ّبرك  ٍكاا
 

ٙ  الموً   قو اب اىب ٍاا لوَه  لظ٣ ًب ٍه آًال حرةٗالف  ةغهالو  عقو ، فعىو

ٌ  أىَوه  ا٢  ىووَه بااط مً  اٌّ،تعو الّ ترواّب ال١كبةات ّاىبو  تطوْٓة  ىو،  ال افب ٓحوعْ

ََذ قوْل:  البصوةٓس   افببعو  اهلل أمةىوا  آًالو ١ميـب، اىب عبً بيا فكٔف ََ َوَتَعَ َوُكوا 

َذ الِزو وَ ال ََ  ؟(1)ُعِدَواوِ الِثِم وَ الِ تَِّؼَوى َواَل َتَع َوُكوا 
 

ٌٲ ىةفيوا  امذا امىيا  بو اٍنيا  يتالو  رخطواب ا٤ ّأٌ جو ّا،  كوبي  ترو ٓات ال ذحوه  أ
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ٚ لا  ّلالو  ىتصْب، ّأٌ أٌ فْ  ٍٕ ٖ ا٤ّ جوتعناب ا٢ّ كو، ٘ اشب ٓواه و   بروتر   فٔو

٘ ال تيوا الذ لوتريت  ،ىَاب ل٩فحاه لٔ  ّبعن و  لٔ  ىَاب ، ّادبَيوا عبوْ   كوثياّ  فةهٓو

 تعاٌّ اكثة.التعاظ   ّالتكام  ّالتكابف ّال

 

 : بّداىب  ربطٔطَه ىً ـبالمث ّليعة 
 

ا  بع  بب ق د، كاىتاىب رَ اىب مً قة الّب ق ج٘اىب  ٌاىب امذ ٚ ًبو   أ

فحووو ٗ أرخ٣قٔوووّا، ّبحوووعة مووو ىْو، اىبفاظووور٘ ال (حووؤ ٓاتال) صبووو٘ اىبقوووةاط ا٤

ّبعو   ٓبٔعْىُ بْاذو ،   حْ   كاىْاال ًب ىرةٗو   مث٣ّو   قٔنتُ كاىت اٖال قةطالف

ً  مو ىْو  عنو  ال ٍواا  أٌ  فتٗ اكترفْا ٘  جَوات  مو  أٌ بةٓو   معٔيو٘، كاىوت   هّلٔو
 .بى ال ٍاا بفح 

 

ً اىب ّكااو    ًب  أبغو   ٢و   أرخبواب  ّشوىتيا  قبٔو ، ّقو   ال ٍواا  خ بات  مو

،  بٔتال أٍ  أببا  بَا ٓعٔز يتاليااط   اىب بع  ىًو   ٌا٦ بفاشٔىَا ذكة

ٕ  يتالو ٘  اىبو ُبال  ّل٘ال امٌ ذٔث ٙ  ٍو ّبةىوامخ   مويَخ  ّفو   آرخوة  بو أت   رخوٌب  ىىو

ّ اىبمَةبوٕ   ّذوبا   الذبو  افب روبا  ال أّلٝك جر  مةكث، ٤ج   افبخو بات، 

 ٢ مْبا٤ىاهّٓا، ّ مة لٔخا٤ أٌ ٓع  متعن ، ٍّاا طٌٔبخ بات  بتخاىب بعااطٕ
 ٖ ٌ ال ٍكواا، ّاملبوا   دبوة ُ  رؤطا ٙ    ّذثبو  توابٓخ، ًّب ال موة  ّنبعوُ  ؽبططوٌْ ىىو

 ّبعاٌّ ّهق٘ حبكن٘ جملابَتَه ّلٔاٛ  أٌ ؽبططْاا٤ّ ١ميـباىب ىىٙ ٓيبرٕ ىوَهمقاب

 .ّمثابةٗ ّبعاظ 
 

 ىىوٙ ىفحوَا، ّمل    ىٕاىبو  تنوم اجمل م١جحوات  مً م١جح٘ ك  بقْقعت امذا

ٌ ال ٓو   كبو    َٔوا الرخوةٚ  ٓو َٓا   ا٤ ناىوات ازب كبو   ثاىٔو٘، ّمل ال ناىوات ازب افب عوْ



 

ّ  ىحبواّ  فٔوا  :ٓقوْل   موي ا٤ا، ّيو كى ظوعافاّ  فحتبقٙ  قىو  المبٔوت   اهللىحبوّا 

ّبفةقكه ىً ذقكه ،ىوَهبااط ىىٙ قْوال ٢١ٍٛ اجتنا  ، مًالوَه ّػبى 
(1)
. 

ِ  مٓعو  ىحاٌ  أٌا٨ ىىٙ ٓيبرٕ ،امذٌ ٘ ال ٍوا ٙ  ٌأ ىٔئوُ،  ىصو   قعؤ  ىىو

 ناىوات ازب افبقٔواد  الجٍْةٓ٘ ب مح١ّلٔ٘ مباىٕا٨ أّ ىحاىٕا٨ تنماجمل م١جحات

 .شى٘ ّلىبرث ّبقْٓ٘، ّهىنّا ّبيثَّٓا رخةٚ، بطْٓةّاا٤
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ى
ى

ى
 مدنيال مجتمعال مكام في متبادلظال والوظال مبنى

 
 »وؾياؾ «ؿػردة دلعاـي بحثقة ؿؼاربة

 ً ٖ ال مو ٗ  كو   ًب  بةتو ال عوةّب ً  مفوةه ٘ ا٦ مفوةهات  مو ٘ ال ٓو  قةآىٔو

ِعَ ٍ ادُ ِمِمـُوَو وَ ادُ وَ :كةٓهال َْ ِعُضَُفِم َلِولَِقَ ُع  َْ  أمشو   بصوْب  افب ليصو    ِمِمـََ ُب 

٘ ا٨يُبةٗ ال تآّ٘ مً  ىٕ،اىب لىنحتنم عاو ال  جتْبٖال ل٥جاد ّأىن   جو٣مٔ

   .(1)ى ٓ ٗمعاٌ ( )ّلٕ لكىن٘ ذكةت فق ( )ّلٕ مفةهٗ رخاش٘ قةآىٔ٘،ال

 :بُ ٓةاه ق  ْلٕالف

ٕ الّ قؤه ال) :1  ٕ ) ّ (ْشو ٕ  ىىو ذا ّ ّاّّشؤ  ّاقٔٯنو قبعيوٙ كْىوُ     )اهلل ّلو
 .م٘ا٤ ىىٙ افببع اهلل قب  مً ٢ّٓ٘

ثّجوو٘ قبقوو اب الثّد ىىووٙ الوو، ّ الاطفووا٢  ىىووٙ ا٢ّكوواا ًب مثوو  ٢ّٓوو٘ 

قٔنْمو٘  الٓعو    رٔٯ ،القصٯة ّالفقُٔ ىىٙ اليت لُ ىىَٔا، ًّب مث  ٢ّٓ٘ ال٢ْٓ٘ ال
                                                                                                                                                                             

٘  عبْ ىىٙ ٍٕ فَ  (1) ٘  ٖذ( )القؤِّه  ًب اسبقٔقو ْ  ٍّواا  غويِ؟  ًب ّاجملوات  ،ال٢ْٓو ٙ  اسبو ،  ٍو فوة    ّىىو

ٕ  كنوا  ،))ازبامم ًب ذقٔق٘ فاىُ التيثل ُ  بٓو   ٢ّ الثواىٕ،  ا٢ذتنوال  ًب اىبوؿب  ًب جؤأب بيروْ   لؤخ  امىو

 .الر ٓة ًب ا٤مٔ  الع٣م٘ فصٯىُ ّكنا جٔتعس، كنا اىبعاىٕ ٍاِ صبن  بـب الىفُبٕ ا٢ذتا 



 

ٕ  عوْل ذوةىّا، ىعوه    اجملحوىطي٘ ًب ذو ّه   الّ ً  مطىو   بقوْل  موة ا٤ ّلو  كو   ّمو

  ٢ جْاٍه. عصْمٌْ اىب ٜن٘ا٤ّ  ىُبها٤ ةجْلالٍْ  َاتازب

ٙ  ذقٔقٔواّ  ذبّا هلل، ضب  أىٯُ بَا ٓةاه ق  ،اهلل ّلٕ فعىٕ(  ال) : ا2ّ  بوأىى

 . اهلل بجْل ا٢  أذ  ذلك ًب ٓعابىُ ٢ ذٔث ب٘،الّ  اسب هبجات
ُ  ٓقص  ق   اهلل ّلٕ ، فعىٕ(طٔماىب): اّ 3 ُ  بو  طاىو٘، الذو    هلل مطٔوم  امىو

 . ّأكبَا عاىٕاىب بأكن 

 .(ص ٓ ال: اّ)4
 ذقواّ  اهلل ىصي بُ ٓةاه أٌ مبكً ،اهلل ّلٕ فعىٕ ،)يصيال): ّق  ٓةاه بُ 5

ٌ   موْااطً   ًب افبّبع جبراىُ اهلل ىصة ّش قّا; ٤ىُ ً ا٤ حواى  ال كوثيٗ، ّكوا  مبو

  . اهلل لةجْل

ً  حاهدال عيٙاىبّ: 6  ٕ  مو ْ  ْلٕالو  معواى ٕ  فَواا  (ىٔوف اسب) ٍو  أّلٝوك  ّلو

 .لوَه ذىٔف قْو  ٓع ال

 .(كالاىب) ْلٕال معاىٕ ّمً: 7
 

٘ اكْبٗ لاىبو عواىٕ  اىبيه قب٣ذُب٘ ما ذكوة مبكوً اٌ ىواٍ  ًب     ٕ  كىنو  افب ()ّلو

 :ٔـبالتالةأٓـب ال أذ 

ٌٲ ىقوْل  أٌ فإموا وو  1 ِ  أ ٕ  آرخوة:  ّبتعوبي  الاجوتعن  موْابه  َوا بأنبع ٍوا  ٍو

ٕ اسبلوُ   ْظوْ  اىب موا، ّاملبوا   لعىق٘ صباتات ٕ  قٔقو ْ  لىوْل ٘ ال ّذّ قؤه ال) ٍو  ،)٢ْٓو
ََم َولِقُُّؽُم  رةٓف٘ال ٓ٘ا٦ ًب ْلٕالف ِؼقُؿوَو الِذَُن َآَمـُوا ال َوَرُهوُلُه وَ اَّللَُّ ِكَّ ُُ اَلَة الِذَُن  صَّ

ِمُتوَو  ُُ َك َة َوُهِم َراكِعُ الَو  ؼبو   قو   م١مً ك  امٌ ; امذاهلل ضببكه :ٓع  ٢ (1)ووَ زَّ
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ََم بو  صةاسب ٓصس ف٣ ١مً،اىب١مً اىب غي ؼب  ق  آرخة، ب  م١ميّا ْ   ِكَّ  أبٓو   لو

 ً ٕ  مو ُ  اهللىصويكه    :ٓعو   ، ٢ّ) الو ) ّلو ُ  افبّبعو  جوبراى  ّأموي ، ّبجوْل

ٗ الّآبوٙ   صو٣ٗ ال أقاو اٖال ١ميـباىب ْ  ثكوا  م١ميواّ  مًمو١  ٓيصوة  قو   باكوم; امذ  ٍّو

ََم َولِقُُّؽمُ ، ب  ٓةاه بوو م١ميّا ١مًاىب غي ٓيصة ّق   أهاٗ كثيٗ، ّميَا ّبأهل٘و    ِكَّ

ََم فَٔا  حتخ م٘اىب صةاسب ٘ ّ  قٔنْم٘الو   ِكَّ ً  ا٤ ٢ّٓو ٘  موة، ّمبكو كتوا    مةاجعو

 .ذلك بفصٔ  ىبعةف٘( ر ٓةال)
ٛ٭ ىىٙ ٍاا  ٘ ا٦ةاٖ جٔكٌْ معيٙ اليه بيا ِعُضَُفِم ادُ وَو وَ ِمِمـَُادُ وَ  ٓو َْ ِمِمـََ ُب 

ِلُمُروَو َِْ َُ ِعٍ   َْ َِن  دَ َلِولَِق ُع  ََ ـَِفَِوَو  َُ ِؼقُؿَوَو ادُ ِعُروِف َو ُُ ِمُتَوَو الـَِؽَِر َو ُُ َاَلَة َو َكَ َة الصَّ زَّ

طِقُعوَو  ُُ ٘ ال مويس  جبراىُ  ق  اهلل أٌ  َوَرُهوَلهُ اَّللَََّو ً  قٔنْمو٘  لكو   ال ّ ٢ْٓو  مو١م

ِ  يكة، ّلكٕاىب ىً ّٓيَاِ عةّ اىبب ٓأمةِ م١مً آرخة، لكٕ ىىٙ  اطةٓو   افب ػبوةٯ

ً  طاى٘  ّٓبعو ِ ال ٘ اىب اطةٓو   ىو ُ ، عصؤ ٘  فإىو ً  ب٢ْٓو ُ  اهلل مو    ٓوأمة افبّبعو  جوبراى

 ّٓتَوة ،  ٓتخىٙ أٌ ذ  لُ بُ، ّلٔخ ٓىتثو أٌ ػب  عةّ ; ّلالكاىب١مً باىب

 .٢ْٓ٘ال مصاهٓ  ٍّٕ مً
 

ْ : جامع٘ ّبعبابٗ ُ  ةاهاىبو  ْلٕالو  أٌ افب ٰشوةىا  لو ٍواِ   ًب عيٙاىبقؤه، فو  ال بو

٘ ال ٓ٘ا٦ ْ  روةٓف ُ  اهلل أٌ :ٍو  امٌ ذوٝت  ١ميـب، ّاىبو  أبعوا   جعو    افبّبعو  جوبراى

ٕ ا٨ تنوم اجمل مكْىوات  جعو  : فق  ٕ ا٨ أّ مبواى  بع الو ىىوٙ   ّلٔواّ  بععوَه   ىحواى

ٛ  ًب رخوة، ا٦  أ٢ّّ، ًّب بوْفي  ّيقافٔواّ  ّفكةٓواّ  ّا ّٓىقو  اممباىٔواّ  تنوم اجمل ٍواا  بيوا

  .ثّاالي يادال ذقْ  بحر  أٌ ىً حىطاتال به  ًّب ىّٔا،يا  ماتاشب
 

ِ  ًب محتخ م٘ ّلٕ كىن٘ بكٌْ رخة: أٌا٦ الذتنا٢ّو 2 ٕ اىب ٍوا  ٢ عواى

ْ  ىىٙ ِ  بوـب  جامعواّ  كالو ٍي ٤ٌ ات، ّاملبوا اجملو  عبو ٕ اىب ٍوا ّ  عواى امم ازبو بأنبعَوا، 



 

  .رخةا٦ طة ال أمْب مً بأمٕة ٓقْو مً ،أٖ ىها٤ عيٙاىبب قٔٯهال: ٍْ

ً  بكٌْ فق  ادباٍَا، بىراَب أىْا  ىىٙ قٔنْم٘الامٌ  يه  ًب فوْ ، كنوا   مو
ٌ  ّقو   رخض،ا٤عيٙ اىبب قٔهال ً  بكوْ ٖ اىب مو  صو ٓ ، ال ًب لىنحواّٖ، كنوا   حواّ

ٗ اىب فْقٔ٘ال مً فْ   بيْ  مً بكٌْ أٓعّا ّق  ُ  ذٔوث  يصوي، ال ًب كنوا  تصوْب  امىو

ٌ  ّقو   فْ ، ذٔث ىصةبُ  مً ً  بكوْ  طٔوم، اىب ًب ىىوٙ، كنوا  ا٤ افب جوف  ا٤ مو

 .فتأم  لىنطٔم، طا اىب مً ٍٕ قٔنْم٘ال ٤ٌ ن ;اسب ىكخ ذلك ىُبي ّٓكٌْ
 قَةٖ  لوْ ذكةىوا   صاهٓ اىب ىىٙ ةاه، ّاىطباقُاىب جامم، ٍّْ كالٍي امذٌ،

 .٢ْٓ٘ أٓعّاال آٓ٘ رةٓف٘، ًّبال ٓ٘ا٦ ٍاِ ًب ػبةٖ بُ، فإىُ تثمياالّ عيٙاىب ٍاا
ٙ  امىُ: اش اسبّ ْ ( ْلٕالو ) إٌفو  ّل: ا٤ الذتنو ا٢ ىىو ً  قؤٯه ال ٍو ُ  ّمو  لو

ٌ  ا٤ عيٙاىببو  ٢ْٓ٘الحىط٘ ّال ٙ  عواىٕ، اىب لحواٜة  قحؤناّ  رخوض، فٔكوْ ٙ اىب ّىىو  عيو

ً  امم، فوياه ازب ًب ذقٔق٘ ْلٕالف ثاىٕال ٌ  ىوه، ا٤ عيٙاىببو  قؤه ال ْلٕالو  مو  فتكوْ

ٕ اىب كو   مش ( ْلٕالأاطى ) فىْ قحنّا، رخةٚا٤ عاىٕاىببىك  ٘  عواى  امباهبَوا  لصور

ُ   لكْىَوا  شوس  أذو ٍا  ًب اجتعن  ، ّلْ قٔ  ىهٯم ٢ ّذٔث ميُ،  أشويافّا، لكيو

٘  افب حباج٘ ٘  قةٓيو ٕ ال روت  اىبكو  ذٔيٝواٱ  معِّٔيو  الذتنو ا٢ّىىوٙ   ،٘شوابفٰ  ٢و  ىفُبو

٘ ا٦ ًب ٓوةاه  فإىُ ثاىٕ: ال ٘ ال ٓو  ْلٕالبو  أٓعواّ  ٓوةاه  ذوك، كنوا   هٌّ )قؤه ال) روةٓف

ٕ   ةجْلالّ ،افبّبع جبراىُ اهلل ٍْ ذقّا لكه يصيال ٤ٌ ،)يصيال)  ّىىو

 هبجات مً فيصةبَه رخةٌّا٦ ، أمااطَابا٤ ٜن٘ا٤ّ   الأبٕ اط بً

 .لىرقٔق٘ ميَا لىنحات صباتٓ٘، أقة  ىصةٗ بكٌْ ق  ج ّا، ب  أرخةٚ ىاتل٘

رةٓف٘، الٓ٘ ا٦ هلاِ مرنْل٘ بكٌْ أٌ عاىٕ  مبكًاىب أغى  امٌ: اش اسبّ

ً  ذو  ذلوك  ًب ىباهِ، ّلؤخ  ؼب  اهلل فإٌ(  ال) ذتٯٙ معيوٙ   ك  ٍّكواا، ّلكو

 .رةٓف٘ال ٓ٘ا٦ ًب ابجٔ٘اشب لىقةٓي٘ قطعّا ٓص   طٔم  ٢اىب



  

ِعَ ٍ ادُ ِمِمـَُوَو وَ ادُ وَ آٓو٘:   ًب موة ا٤ّ َْ ِعُضَُفِم َلِولَِقَ ُع  َْ ً  ِمِمـََ ُب  ٍواا   مو

 رخ٣فُ ف٣ ىىٙ هلٔ  ٓ ل بطبٔقُ  ّمل عاىٕ  أمكًاىبٍاِ  مً معيٙ قبٔ ، فأٖال

ٙ  اىب لتىوك  اممازبو ْلٕ  الو  بكىن٘ ٓةاه ، ذٔثةأٖال ٍاا ىىٙ بُ بأد  عواىٕ، قبعيو

 رخوة، ا٦لىوبع    ّشو ٓ   رخوة، ا٦ لىوبع   ضبو   ١ميات  بععوَه اىب١ميـب ّاىب أٌ

 ُ ٕ  موا  ًب ٓص ٫ُقُ ّٓصو ِّق ُ  ٓيبرو ُ  أٌ لو ْ  فٔوُ، ّكوالك   ٓصو ق  ىصوي، ذىٔوف،   ٍو

 .ّقٔه
 بوـب كو    لفُبّٔا مرتكّا( كىن٘)ّلٕ بكٌْ أٌ ث: فَْالثال الذتنا٢اما و 3

 .عاىٕاىب بىك
٘ ( ْلٕالو ) أٌ ٍّْ :ّلا٤ الذتنا٢ ٍْ  اسبّ  ذٖ مةا٤بو  قؤٯه ال ًب ذقٔقو

ٙ ، لىتبواهب  ّذلوك  رخوض، ا٤ عيٙاىببو  رةىٔ٘ال حىط٘الّ ىىُٔ ٢ْٓ٘ال  فوة   ّىىو

 .ترتهاىب ٍْ ثاىٕال عيٙاىب فإٌ تيثلال
 كنوا  ىفُبٕ،ال ذتا ا٢ لي بٗ ُباٍة،ال رخ٣  امىُ ففُٔ ث،الثال عيٙاىب أما

ٙ   آرخوة  ّظومٕ  ىو و  ٘ال٤ش ش ;ا٤ رخ٣  أىُ ٘  ّلا٤ ْظوم ال تاٜو ٱ ىىو  لقطعِّٔو

 .ع والش  ا٤ف لىباقٕ آرخة ّظم ًب ركالّ ٢ْٓ٘،ال ّذٖ لىقٔه( )ّلٕ ّظم
 ىر٘الّأٍ   ضبىُ، ًب مقةب ٍْ كنا قٔق٘،اسب مً أىه فَْ الجتعنا٢ ّأما

٘ ال ٓفحةٌّ ً  ااهلاجوتعن  قبوْابه  كىنو ُ  ْظوْ  اىبب بقٔٯو   غوي  مو ٕ اسب لو  ٍواا ، ّقٔقو

ّ عقال لىبروْث  بت   بتن٘ اطْٓى٘ لُ برثال ٘ ا٢ ٓو٘  ٌ  آرخوة  الصبو  ًّب ،شوْلٔ  بوإذ

 .اهلل
 

 دـيادل تؿ اجمل وؿدووؾقات ؿفام ػي تبادؾةادل والقةاؾ

 ً ٘ اشب امٌ :ىحوتيتخ  ذلوك  ّمو قٔقوٕ   اسب جواد ا٤ّ عوةٓ  ال اطواب ا٨ّ ىفٔو



 

٘ ال مبيٙ مٕ ٍْج٣ا٨فكة ال ميُبْم٘ مباىٕ، ًبا٨ أّ ىحاىٕا٨ تنماجمللفكةٗ   ٢ْٓو

ٙ  اىب ٛ  تباهلو٘، ّىىو  م١جحوات  ّمَواو  محو١ّلٔات  بروث ًب ال ذلوك جويكن    ظوْ

٘  أّ صورفٔـب ال ذبواهات، كاذبواه  ا٢ّ يقاباتال  ىٕ، مث اىب تنماجمل  اطبواٛ، ا٤ ىقابو

 ذثا ا٤امعات، ّازبّ ْتاتاسب  ابد، ّكاااىبّ حٔئاتاسبّ حاج اىب ّكالك
ً   فا الو بعيوٙ ب  يتال يُبناتاىبّ ّ ّ ال ذقوْ   ىو  بتكفو   يتالو  يُبنوات اىبحوحياٛ، 

 .ّلٔاٛا٤ّ ٢ْٓ٘ال آٓ٘ مً ١جحات، اىط٣قّااىب ٍاِ ٓتاو  زبَ٘ مَناتا٤ ّبةىٙ
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 :كةٓهال كتابُ ضبكه ًب افببع جبراىُ اهلل ٓقْل

 ََِلُمُروَو َِْادُ ِمِمـُوَو وَ ادُ و َُ ِعٍَ   َْ ِعُضَُفِم َلِولَِقَ ُع  َْ َِن  دَ ِمِمـَ ُب  ََ ـَِفَِوَو  َُ ِعُروِف َو

ِؼقُؿوَو ادُ  ُُ ِمُتوَو الـَِؽِر َو ُُ اَلَة َو طِقُعَوَو الصَّ ُُ َك َة َو ُفُم  وَ اَّللََّزَّ ُ َ   ِوَّ اَّللََُّرُهَوَلُه ُلوَلَََِك َهََرِ

ِزٌُز َحؽِقمٌ اَّللََّ ََ  (1). 

 

 ؾؾدوؾة: دتراتقجياال وازنادل إقجاد ؿدووؾقة

 ً ٌ   ىٕ  أٌاىبو  تنوم اجمل ىب١جحوات  ٘ٔةٜٔحو ال حو١ّلٔات اىب مو ْاتٌ اىبو  بكوْ

ٗ  جتابٔحٕا٢ ٕ  ال لقوْ ُُ  َلوِ   َغَىِكَ َ َو َلَقطِ الِ َكَالَّ  ِوَّ بطروٙ; امذ  ٢  ّلو٘، كو  َرَآ

)ِغـَىاِهتَ 
 ذوخض  ّكو    ك  فاٌتنةكث،  ال عبْ ٣ٌٔاىباطبٔعتَا   مً ق بٗال، ف(2

٘  ذوث ، ّكو    أّ ىاٜىو٘  ّىرويٗ   ً  بثٓو   أٌ ذبو   هّلو ٙ    مو  قو بابَا، قو بٗ ىىو

 قوْٗ، موً غوي    ىىٙ قْٗ لقْاٍا قْاٍه; لتعٔف رخةًٓا٦ مً بحى  ق بٗ، ّأٌ

تنةكوث   ال٣ٌٔ عبْ اىب; ق بٗال اطبٔع٘ فَاِ ً،١ماىب ١مً، ّغياىب ىحاٌا٨ بـب فة 

٘ الّ تهٓاها٢ّ تكثفالّ تكةدالّ ثٔتكالّ موً  امٌ موً ٍيوا ٓتعوس    عنو ،  الّ حوع

ٌ   ىٕ  أٌاىبو  تنوم اجمل م١جحوات  مح١ّلٔات ٌ    هبىواّ  بكوْ قوْٗ   ذصؤيّا  أمواو اطرٔوا
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 . ّل٘ال
٘ اشبحىط٘ ال ىٕ )اىب تنماجمل م١جحات بكٌْ أٌ ػب  أىُ ىةٚ ّامىيا  ;(امحو

٘ القْٗ الأّفب، ّ كحىط٘ تيفٔآ٘ال قْٗال جىط٘  بع ّ  ك تروةٓعٔ  قوْٗ الحوىط٘ ياىٔو٘، 

٘ الّ ثو٘، الي حىط٘ك قعأٜ٘ال ٘ ك ىو٣و  ا٨ أّ صوراف ٘ اللتكوٌْ   بابعو٘،  حوىط  حوىط

٘ اشب ٕ  امحو ٌ  ّقو    ىٕ،اىبو  تنوم اجمل م١جحوات  ٍو ٕ  بكوْ ٚ الْاتٌ لتىوك  اىبو  ٍو  قوْ

 . بأنبعَا
 

 دوؾةاؾ اجتاه ةربعاأل دـيادل تؿ اجمل ؿدووؾقات

ٙ  بقوم  ٘أببعو  محو١ّلٔات  امٌ ِ  ىواب   ىىو   ّلو٘، ال امتاٛ ١جحوات اىب ٍوا

 :لى ّل٘ جتابٔحٕا٢ ْاتٌاىب ذقّا جتكٌْ نبٔعّا بَا تثاوا٢لّب
٘ ال بَوا  بقوْو  يتالو  ةّقوات اشبّ ىتَاكوات ا٢ بشو       ّلو

و مث٣ّو   ذحٔئابيا ّ محاج ىا فَ  نْ ،اجمل أّ نٔم،ازبّ ناىاتازبّ فةاها٤حب  

ُ مً ميطى  كىكه با  ّكىكه مح١ّل ىً بىٔتُ ٓتْجو  ىىَٔوا   ىفابالك؟  بقْو

٘ ال اىتَاكوات  بةشو   أٌ ىقواٗ ىىوٙ ىابقَوا   اىبح١ّلٔات اىبكنح١ّلٔ٘ مث  باقٕ    ّلو

 كتبووواتاىب مثووو  ّذتوووٙ، بووو  يوووادال ىحووواٌ، ّسبقوووْ ا٨ ، ّسبقوووْ اهللسبقوووْ  

 يقابوواتالرووفٙ، فكٔووف ب لىنحت هابٓوو٘ا٨ ٔٝوو٘اهل حترووفٔات، أٖاىبّ  ابد،اىبووّ

 يُبنات؟اىبّ ذثا ا٤ذباهات ّا٢ّ
ٌ ال جى    ٙ  رةىٔ٘، فوإ و    ىٕاىبو  تنوم اجمل م١جحوات  ىىو

امعوووات ازبّ عىنٔووو٘ال ْتاتاسبوووّ كتبووواتاىبّ حووؤئاتاسبّ حووواج اىبّ ٔٝووواتاهلك

 ،يصوس أ٢ّّ الب رخةّقوات  أٌ بقوْو   بةٚ ىي ماو   ذباهاتا٢ّ يقاباتالّ  ابداىبّ

 تنوم اجمل ّلو٘  فعىوٙ   ال بحوتح   مل فوإذا  ثوّا، الي ىوااب ا٨ب يوه  ياىٔوّا،  تروآة الب يوه 



  

٘ ال ٓحوى   أٌ  ىٕاىبو   ّهبجوات ّجؤط٘ ّبفصؤ     مةاذو   ّلوالك  ىيَوا،  روةىٔ

 .آرخة لْقت ىتكُ
قاىْىٔوو٘ ال ىُبنوو٘ا٤ّ ىووْاٜسالقتذووات  ّاىب بقوو ٓه:  

 مو٘، ا٤جملىوخ   ّاتهٍابِ، تقةابِْاطً  ّاجال بياٛ اطةٓ  ًب بص  يتالػبابٔ٘، ا٨

ٌ ىىنوّا   ٘ ا٤ صبىوخ  بوأ ٌ ال أّ مو  هلوا  لٔحوت  جوْاٍا،  أّ روع  ال صبىوخ  أّ ،ىبوا

ُ  اهلل ٍْ رةِّ اىب ترةٓم; ٤ٌالش٣ذٔ٘   ّاملبوا شو٣ذٔتَا   ّذو ِ،  افبّبعو  جوبراى

ُ  حبوث  صاهٓ ، ًباىب ىىٙ كىٔاتال ّبطبٔ  تأاطيالٍٕ     الو ْال حؤ  ال فصٯوى

 .كتبُ ع ٓ  مًال ًب
ً اىب تنماجمل م١جحات امٌ  ٛ  ًب بحوَه  أٌ  ىٕ  مبكو ىو،   بىو  ال بيوا

يت الو توأاطيات  الأّ  تروةٓعات ال محوْهات  بقو ٓه  ّىو،  بياٛٗ،ال قتذاتاىب بق ٓه

ً  ذلوك  امٌ بى ، ب ال بيفم ْتات اسبو  بْجو   عىنٔو٘ ذٔوث  ال ْتٗاسبو  محو١ّلٔات  مو

٘ ال ٌ  ازب بابكو٘، ّكوالك  اىب عىنٔو قو ،  اسب ٍواا  ًب بحوَه  أٌ ىىَٔوا  امعوات، فوإ

 أّ قْاىـب ّبْشٔات  ّمرابٓم لى ّل٘  مقتذات باجتنةاب ّمح١ّلٔتَا  أٌ بق و
٘ ال أهاٛ بطْٓة كبي  ًب برك  ١ّٓية، ٓحَه ٍّاا يبا أىُبن٘،  اجوتقامتَا  ًّب  ّلو

 .ّىثاٍتَا
ِ  بقوْو  أٌ:   عنىٔو٘  ال حواى ٗ اىب ٓو   قبو ٯ  ١جحوات اىب ٍوا

٘ اىبٍ ا ، فا٤ بىك قٔ ذب ٔ اىٔ٘ لى ّل٘  ًباىب ٘ الثال حو١ّلٔ ٕ  ثو  يُبوةٖ، البعو   ال ٍو

 .عنىٕال بع ال ةابع٘ ٍٕالّ
 

 دـيادل تؿ اجمل عؾى واج  ائراجل دؾطاناؾ ؿواجفة

 امذ ق ،اسب ٍاافاٜ ٗ ًب ال مً كثيال بّآ٘  فَٔا قاواىب ٍاا ًب ّجيحتعة 



 

ٌ  ذكةىوا  قو   ٌ  أٌ افب ظونً موا بَو       ىٕ  بَو   اىبو  تنوم اجمل م١جحوات  بوأ  بكوْ

٘ ال ارختاقوات  ذصٔيّا  أمواو  هبىّا  ّل٘، ّبكٌْال لق بٗ جتابٔحٕا٢ ْاتٌاىب   ّلو

 ٘:ٔالتال ةّآ٘ال ياد ، فىي٣ذِبالّ  ىحاٌا٨ سبقْ   يهاهللسبقْ  
ً  :القو   بواقة ال ماوا٨ حةاٜة، ىًال كتا  ْجاٜ ، ّىًال كتا  ففٕ  مو

ِ  جواٜة  جىطاٌ افب مرٙ ٚ  فوأمة ُ  اهلل بتقوْ ْٯفوُ،  ّّىُبو ٌ  ّرخ ُ  كوا  ثقىـبالأجوة  مثو   لو

 .(1)الوَهأىن ىخ، ّمث ا٤ّ ًازب

ً  امٌ ُبواٍة الّ ٙ  )مو ٕ  أٌ برون   (2)بإاط٣قَوا  (مرو  افب ّاذو   ذوخض  مبرو

ٕ اىب بوـب أىوْا    ذلك ًب فة  ، ٢ّ كبرٕ صبنْى٘ أٌ جاٜة، أّ جىطاٌ  لىحواٜة  رو

 ٓحونس  اظوة  ٢ اسب ْقوت ال ّم٣كّا، ًّب ميااطّا ّامما ُباٍةات، امما لفُبّااىب فترن 

ٌ ال ٕ  أٌ يُبنوات اىب أّ يواد ّلىن١جحوات  ال٦ذواه   اٜةازبو  حوىطا  افب ّبو رخ   كبرو

ُ  مكتبُ قصةِ، أّ ُ  أّ أّ ّتاببو حوتب ًٓ اٌ مل ٓكوً   اىبٍوْ هأ  اكثوة   ، كنوا  هاٜةبو

ً  ذواه ا٦، فوإٌ   ىووَه ك ٙ  يواد، بو   ال مو ّ اىب ذتو ٛ الفكوةًٓ    ٢ حٔاجؤـب الّ عىنوا
ٌ  ٓحوتطٔم  ُ اٜة، ّازبو  اكهاسبو  بوا   ّٓطوة   ٓواٍ   أذو ٍه أ ً  ٓكىنو  ذقوْ   ىو

ُ  اٌ أّ ّّاجبابوُ،  يواد ال ً  ؽبْفو ٌ افبجوبراىُ ّبعو   اهلل مو ٙ  أٌ ، بو ّ  ًب ٓةمو
ّ ال  تبافوات  ؽبةجوْا  أٌ لىيواد  ٓحونس  ٢كنوا   بعو ،  فٔنوا  ٣ٓذو   حوحً، أ

 .اٜةازب اكهاسب ذلك ظ  ىام٘ ّّذ اىّا  ًب مُباٍةات
 أجوبا   مً ٓكٌْ ق ّ ىُبٔه،  أجة ٓث اسباكْب ًب اىبجة ا٢اٌ  ّلعنةٖ

ٌ ىاهٗ  يادال ذلك; ٤ٌ ىىٙ يادال رحٔمبعُبٔه  ال جةا٤ ٍاا ًب ذلوك   ٓتثواقىْ

ٌ ال افب اٍا ال مً  ْ اشبذٔث ٓيتا  كثي ميَه  ُ لاٜة ازبو  حوىطا ُ  ٔياقرو  ّؼباجوب
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 .ّىىٙ فة  التيثل فبن٣كَا (2)



  

 .ىُبٔنّا أجةّا  لالك افبّبع جبراىُ اهلل قةب ّٓعاقبُ أٓعّا، لاا ّٓعاببُ ب 
ً  اسب ٍواا  ًب كثيٗ بّآات ٍّيا  ِ  ًب ىقتصوة  قو ، لكو ٙ  ٘الو عحال ٍوا  ىىو

 .ق اباىبٍاا 
ٌ   ىٕ أٌاىبو  تنوم اجمل م١جحوات  أٍو ا   مً امٌ: قْلال ّشفْٗ  هبىواّ  بكوْ

 .يادال ذقْ  بيتَك أٌ مً اٜةٗ، ّماىعّاازب حىطاتال أماو
ََوَو وَ ادُ وَ : جووبراىُ اهلل ٓقووْل ََِلُمُروَو ادُ ِمِمـُ َُ   ٍََ ِع َْ ََ ُع  ِعُضََُفِم َلِولَِق َْ ََ ُب  ِمِمـَ

َُ  دَ ِْ  ِن ِعُروِف َو ََ ِؼقُؿَوَو ادُ ـَِفِوَو  ُُ ِمُتَوَو الـَِؽِر َو ُُ َاَلَة َو طِقُعَوَو الصَّ ُُ َكَ َة َو  َوَرُهَوَلُه اَّللََّزَّ

ُفُم  ُ َ اَّللَُُّلوَلََِك َهَرِ
(1)

ِزٌُز َحؽِقمٌ اَّللََّ ِوَّ   ََ   ٌاىبب ١ٓمةّا أٌ ٓيبرٕ يبً ام ْ  عةّ   ٍو

 .صاهٓ اىب أجىٙ مً ب  ٍْ اٜة،ازباكه اسب

                                                                                                                                                                             

 .ك٣ :الُباٍة اهلل؟ جيهبَه فَ  غيٍه، أما  (1)



 



  

ى
ى
ى

 

 

 

 

 

ى
ى
ى
ى

ىطاذرالفصلىالىىىىىىىىىىى

ى مموزال طفلالوىمرأةال مدؤولواتىىىىىىىىىىىىىىى
ىىالـكم مجتمطوظالىوالوظالوىىىىىىىىىىىىىىى
ىدماموظاإل رؤوظال فيىىىىىىىىىىىىى

ى



 



  

ى
 

 

 

 :كةٓهال كتابُ ضبكه ًب افببع جبراىُ اهلل ٓقْل

 َِعُضَُفِم َلِولِ ادُ ِمِمـُوَو وَ ادُ و َْ َِلُمُروَو َِِْمِمـَ ُب  َُ ِعٍَ   َْ َِن  دَ َقَ ُع  ََ ـَِفَِوَو  َُ ِعُروِف َو

ِؼقُؿوَو ادُ  ُُ ِمُتوَو الـَِؽِر َو ُُ اَلَة َو طِقُعَوَو الصَّ ُُ َك َة َو ُفُم اَّللََّزَّ ُ َ   ِوَّ اَّللَُّ َوَرُهَوَلُه ُلوَلَََِك َهََرِ

ِزٌُز َحؽِقماَّللََّ ََ  
(1)
. 

 
 أةؾؾؿر تؿعياجمل دوراؾ عن ؼرآـقة ادتؾفاؿات

 ٍوابـب  رةٓف٘، ّمًال قةآىٔ٘ال ٓ٘ا٦ ى ٓ ٗ، مً ذقاٜ  ىوَهحتى أٌ مبكييا

 .ممـ بادو ممـوواد كىنتـبال
عاموو٘ ال حوو١ّلٔ٘اىب ىووً ةأٗاىبوو ىووثل ٓصووس ٢ أىووُ ٍووٕ:  

٘ الٓو٘  ا٦، ّةجو  الك  مح١ّل٘ ةأٗاىبختىف٘، فاىب بأىْاىَا جتناىٔ٘ا٢ كةمبو٘   ال قةآىٔو

ّ الّ ّلٔ٘حو١ اىب ربصوض  مل ٕ العةّ  ّاىببو  موة ا٢ْ٤ٓو٘    ةجو  اليكوة  ب اىبىوً   يَو

ِعُضَُفمِ ادُ ِمِمـَُوَو وَ ادُ وَ : تالو ذٔث ق١ميـب; اىبّب َْ عوني ٓعوْه   ال ٍّواا  ِمِمـََ ُب 

َِْع ٍ ّلىن١ميات  لىن١ميـب  .١مياتاىبّ ١ميٌْاىبأٓعّا  فبع  ٓةاه بُ َلِولَِق ُع 
٘ و   أٓعواّ و   ةأٗاىبفو  ً   ةجو الكباموّا ك  محو١ّل ٕ الّ عةّ اىببو  موة ا٤ ىو ً  يَو  ىو

ّ اىب ْ  عوةّ  اىبيكوة،  ٘  ٍو ٘  يكوة اىبّ ْاجبوات ال كافو ٕ ةموات ال كافو ةجو   الك ، فَو
                                                                                                                                                                             

 .71ٗ التْب٘: جْب (1)



 

 ٘ ً  محو١ّل  خوامة اىب، ّ ضباببو٘  قنواب الّ ٔحوة اىبب ىعو  ال الّضبو  قوامة اىبضباببو٘   ىو

٘  ّ نوْب، اشب بٔوم  ّضبو٣ت  ً  محو١ّل ً الّ ل٣عٳو المْاجَو٘   ىو ً اىبّ فاجو ٓ  فحو ٓ

ً  ّأذوباِ أّلٝوك   ـب،الرالّ ،يترىـباىبّ بت ىـباىبّ  جوةا   أّ عقٔو ٗ، ال جوةا   مو

 .رخ٣ ا٤
 يكةاىب ىً عةّ  ّىَتاىبب ّأمةت ىصرت لْ ةأٗاىب : أٌ 

 كوثي  ًب ىراٍ  امىيا هلا، مم ٓحنم أٌ ػب  فإىُ ،عت،ٗ فَٔنااىبرةٍّب البع  بْفة 

٘ ا٢ّ بَوا  جوتخفا  ا٢تنعوات  اجملموً    عةّ اىببو  ةٍوا بأم ٍتنواو ا٢ ّىو و  جوتَاى

ٌ  امذ يكوة; اىبىوً   ّىََٔوا  ٘  ًب ةأٗاىبو  ٓعو ّ ٘  مةببو ً  ىاتلو ٘  ىو  ةجو ، فوإذا  ال مةببو

 بو   بوتكىه،  أٌ ًب  اسبو  ف٣ ٓعطوٕ هلوا    اببكابّا لةو تّجَا ثّج٘ مًال ّج ت

٘ ا٦بٔينوا   خ، ا٤ أّ ثّدال أّ  ا٤ عيف مًالبْاجُ ب بكىنت امذا امىَا ٘ ال ٓو  كةمبو

ِلُمُرووَ ادُ ِمِمـُوَو وَ ادُ وَ بقْل:  َُ ِعٍ   َْ ِعُضُفِم َلِولَِق ُع  َْ ٔ٘، اهل مح١ّلٔ٘ فَٕ  ِمِمـَ ُب 

ُ  يكوة اىب ىً عةّ ، ّىَتُاىبب أرخاٍا أباٍا أّ أّ تّجَا ةأٗ أمةتاىب فإذا  أٌ فعىٔو
٢  ٙ ِ  ٤ٌ ٓحوتك،;  ٢    ّأٌاسبو  ٓتك، ىىو ْ  املبوا  اجوتكباب ٙ  ٍو ُ  اهلل ىىو  جوبراى
 .ٓةظخ لىر  أٌ ، ب  ىىُٔافبّبع

  ٙ ٛ  : ىىو ِ  ظوْ ٘ ا٦ ٍوا ٌ ال ٓو ٙ  روةٓف٘، ام  أٌ ةأٗاىبو  ىىو
٘  بع  ٍّاِ جتناىٔ٘،ا٢ بتص ٚ لىنح١ّلٔ٘ ٘  مةذىو ٙ  متق مو ٘ اسب ىىو ٘ ال قٔقو  ثاىٔو

ّ  ال كاٌ حابق٘ال قٔق٘اسبم١هٚ  حابق٘; امذال  أموةت  جوتنا  هلوا كىنوا   ا٢قبوْل ميَوا 

ً  ىَوت  عةّ  أّاىببو  ٘ اسبّ يكوة، اىب ىو ُ  ثو٘  بقوْل:  الثال قٔقو  أٌ ىىَٔوا   ػبو  امىو
ُ  اهلل أٌ ٓع  ح١ّلٔ٘، ّذلكاىبهلاِ  بتص ٚ  ةجو  ال جعو     كنوا افبّبعو  جوبراى

 أٓعواّ  ةأٗاىبٓتص ٚ، فو  أٌ يكة  ّىىُٔاىب ىً يَٕالّ عةّ اىبب مةا٤ّقٔنّا ًب  ّلّٔا

ٕ الّ عةّ اىببو  موة ا٤ ًب ّلٔوّا ّقٔنواّ   افب بعو اهلل جعىوَا  ً  يَو  أٌ يكوة  ّىىَٔوا  اىب ىو



  

 .بتص ٚ
 يتالو ١جحوات  اىب مصواهٓقُ بأجؤخ   أبةت مً لعىُ ب  ك،ذل مصاهٓ  ّمً

ٌ  بأٌ قْ ،اسب بَاِ بعيٙ ٘  م١جحوات  ٍيوا   بكوْ ٘  ىحوْٓ   عةّ اىبل٥موة بو   رخاشو

ًٯاىب ىً يَٕالّ ٙ و   امذا بأًٓ ،تنماجمل ًب لىنفاج  تص ٖال يكة، مَنتَ  جوبٔ   ىىو

٘  فعوأٜات و   الثو اىب ّ  ٍ امو ّ ال ذبطوه  أف٣مواّ  ل٥رخو٣ ، أ  ًب مْاقوم  فعؤى٘، أ
ٌ  رخو٣ ، ا٤ مكوابو  ىتىٔوت بحوتَ    ٢ا ً  فوإ  قبختىوف  تصو ٖ لوالك  ال ىىؤَ

٘  ١ٓجخ م١جحات كبامّا  أٌ ةج ال ىىٙ ػب  طة ، كناالّ الذكا٨  متخصصو

 .رةى٘ لىحرٔهاىب بْا ا٤ لتىك َاو لىتص ٖاىب متيْى٘ رخةٚأّ

 : ُ ٙ  ػبو   امىو ً  اهلل ٢ٍّوا  بتصو ٚ  ىبوا   أٌ ةأٗاىبو  ىىو  موة ا٤ مو

٘   ثكواٗ، ّبروك   ال ّامٓتاٛ ص٣ٗال يكة، ّامقام٘اىب ىً َٕيالّ عةّ اىبب  ىواو اماطاىو

 بجوْل  أمة ٍْ أمةٍه امٌ ، ذٔث عصْمـباىب ٜن٘ا٤ّ بجْلُ ّأمة اهلل أمة

٘ ا٤ ٓفوووةه  ، ّمل اهلل ُ  ًب اكةالووو ب  ٜنووو طِقُعََََوَو  :افببعووو  قْلووو ُُ  اَّللَََّو

 ٤ىَوه  ;اهلل لةجوْل  اماطاى٘ ، ٍٕ بٔتال أٍ  أٜن٘ اماطاى٘ ٤ٌ ،َوَرُهوَلهُ 

٘ ا٤ ٓواكة  بأىوُ َلوه٬   ٓحتروك   فو٣  ىَٔوُ،  ّىَؤَه  أموةِ،  لوُ، فوأمةٍه   أّشٔاٛ  ٜنو

 ٓ٘ا٦ ًب.   

ِمِمـَُوَو ادُ وَ ٓ٘: ا٦ ٍاِ ذح  ٢ْٓ٘ال مقاو هلا ةأٗاىب : أٌ

َِْع ٍ ادُ وَ  ِعُضُفِم َلِولَِق ُع  َْ ُ  بفحوة  اٖالو  عيٙاىبّبو  ِمِمـَ ُب  ِ  بو ً  ا٦ ٍوا موً   ٓو٘، لكو

ّ  بو٣  ، ّلٔحوت ّاذو ّه  ٢ْٓ٘الاِ هل ْاظس اٌال يبوا   أٓعواّ   ّهاسبو ٍواِ   ذو ّه، 

٘ َوا  مير اٖال  افبّبع  جبراىُاهلل ٓعٔيَا ٘  عةّ اىببو  موة ا٤ ٢ّٓو ً  ال ٢ّٓو  يَوٕ ىو

ً  أذبُ يكة ّمااىب  وُهنَّ ِمَِن َوَراعِ  لُتُؿوُهنَّ َمَت ًََ  َف ِهَ لَو  َِذا َهَ ّه اسبو  ذلك، ّمو



 

ٚ  أٌ ٗةأاىب فعىٙ ِحَج ٍ   ٕ الّ عةّ اىببو  ل٥موة  بتصو  ً  يَو ً  اىب ىو  ٢ يكوة، لكو
ٌ  ٓعو   ٌ  أٌ هلوا  ذلوك  أ ُ  ،الةجو الموم   ةوالو  رخوت٣ٍب ا٢ ربوتىٌب  بتو،د، ّأ  ّميو

 اطةٓقٔوووواّ  ضبووووةو فإىووووُ فحوووواه،الّ فتيوووو٘ال معووووة  ًب ٍووووْ اٖالوووو رخووووت٣ٍبا٢

ّ ال ًب رخت٣ٍبا٢ّمقو مّٔا،ك   ْتابات،الو  ّ امعوات، ازب  ابد  ّاىبو  روةكات  

ُ  اّمو  روةكات الّ ٌ  ذلوك،  أذوب ِ  فوإ ٗ  ٍوا ٕ  ىواه  ق مو٘  لىْقوْ  ًب  اىبّ طةٓو  ال ٍو

ٌ  امبىٔخ، فنوا  ّذبا  أذابٔ  ْ  مق مو٘ لوةو   كوا ً  مل ّموا  ضبوةو،  فَو ٘  ٓكو  مق مو

ٗ  ال َواِ ف١ميو٘،  اىب ّمقاو ١مًاىب   ىبقاو٢ّّامج٣ بيثٍّا دبيبُ فع ا٤ف  ٢ْٓو٘  معطوة

 .حا اسبّ ْقابالّ عفا الّ رن٘اسبب ّم١اطةٗ
 

 ائرةاجل دؾطةاؾ ؿؼارعة ػي ة(رأادل)ؿدووؾقة 

٘ ال ىقوات اسب ًب ذكةىوا  قو   ٘ ا٤  ىٕاىبو  تنوم اجمل أٍو ا   أٌ حوابق ٍوٕ   جاجؤ

 ٘ ِ  امٌّ  ي٣يو أّ   ىٕاىبو  تنوم اجمل ث٣يو٘  ىب١جحوات  ال ٍو ا  ا٤ أّ حو١ّلٔات اىب ٍوا

١ميـب اىبو  الةجو ال أٌ فكنوا  ةأٗ،اىبو ّ ةجو  ال بوـب  مرتك٘ مح١ّلٔات مباىٕ  ٍٕا٨

ٌ  ّجْبواّ   ماتاشبو  ّبتوْفي  تنوم اجمل ٛببيوا  ٓقْموْا  أٌ ىىؤَه  ٓتصو ّا   كفأٜوّا، ّأ

تنوم   اجملببياٛ  ٓقنً أٌ ١مياتاىب يحاٛال ىىٙ كالك كالك، كفأّٜا اٜةازب لىراكه

ً  صبنْىٔ٘ ّ نباىٔ٘ فةهٓ٘  أّ  مات، حبةك٘اشب ّبْفي  ّاجتناىٔ٘، ّأٌ ٓتصو ٯٓ

 .كفأٜ٘ كْاجبات أٓعّا، اٜةازب لىراكه
 ٗ ِعَ ٍ ادُ ِمِمـَُوَو وَ ادُ وَ امٌ: قوْل ال ّشوفْ َْ ِعُضَُفِم َلِولَِقَ ُع  َْ بتحوم   ِمِمـََ ُب 

 .ةأٗاىبّ ةج ال مً ك  ّىىٙ ث٣ي٘،ال ٍ ا ا٤ ٍاِ برعاىَا لترن 
 
 



  

 
رْضقةاؾ والقةاؾ  وؿـاتادلو ؾؾؿوؿـني عم

ٛ  مَن٘ ىىٙ ذقٔق٘: ٍّٕ  ِ  ًب ْاّالو  مْقوم  ظوْ  ٍوا

، ِمِمـََ ُب ادُ ِمِمـُوَو وَ ادُ وَ : افبّبع جبراىُ اهلل قْلٓ ذٔث، كةمب٘ال قةآىٔ٘ال ٓ٘ا٦

ٙ اىب رو٘، ّؽبتىوف  الب كوبيٗ  ٘لو ه٢ هلوا ٍيا  ْاّالووف ْ  جوابٓاّ  عيو ُ  اهلل أٌ لو  جوبراى

 .بع  بععَه أّلٔاٛ ١ميات،اىب يه أّ ١ميات،اىب١ميٌْ فاىبّ: الق افبّبع
ِ  اٖالو  امٌ ً  ىحوتفٔ  ٛ الٍيوا بو ٢ ىوً ذوة       ْاّالو ّجوْه   مو اّ يوه   فوا

٘ ال أٌ عااطف٘،ال ُ اهلل ميرَوا  يتالو  ٢ْٓو ٕ  اىبّ   لىنو١ميـب افبّبعو   جوبراى  ١ميوات ٍو

 اطْٓىو٘، فىٔحوت   ٢ّٓ٘ ّلٔحت ١مً،اىب  جْابافبلىن١مي٘   يحب٘الب ىةظٔ٘ ٢ّٓ٘

 ٘ ٘  ١ميـب، ّاملبوا اىبو اطوْل ٢ّٓو٘    ١ميوات  ًب اىب ٢ّٓو ٕ  اىب ٢ّٓو  ىوة   ًب ١ميوات  ٍو

 .١ميـباىب ٢ّٓ٘

صووري اّ الرووةىٕ ىىووٙ  الاكه اسبووّ  ا٤مثوو  ٢ّٓوو٘  طْلٔوو٘: ال٢ْٓوو٘ الّ

ْ  ٢ْٓو٘ ا٢ّّ لو٣   الفاٌ  ،صريٗال ٘ الف  ا٤ فقو   ّلو ٕ اللىرواكه   ٢ْٓو  ،(1)روةى

 ٢ْٓو٘ ىةظؤ٘،   الفاٌ فُٔ،  عبً ما ًب ّلكً ٢ْٓ٘ ٍيا اطْلٔ٘ ّلٔحت ىةظٔ٘،الف

  .اطْلٔ٘ ّلٔحت

ُ  الق لْ ىعه ٌ اىب) :افبّبعو  جوبراى ٢ْٓو٘   ال أٌ ت٤فواه ( ١ميوات اىب يوه  ١ميوْ

ٌ اىبٓحتطم  مل ، فإٌا٢ّّ لىن١ميـب ميرت ق  ّ ال ٓقْموْا بتىوك   أٌ ١ميوْ  ٢ْٓو٘، أ

٘ ال تيتقو  فذلوك،    لروي  أّ ٦رخوة، ىصؤاىاّ   أّ بَوا، لحوب    ٓقْموْا  مل  ٢ْٓو
                                                                                                                                                                             

٘  ًب مثّىوا : ذلك ذْل بفصٔ  ٍيا  (1) ٘   أٌ هلوا  ّجْهٍوا  ّموم  لو٥و،  ىَوا إف  ا٤  فقو   امذا ()اسبعواى  بطالو  حبعواى

ٙ  الةذؤ   البكوة  ىىٙ( )العق  أما ىُبة ا٤ ، ذبت لكً الطف   امفب فواٍ  نبوم   اجوتق٣هلا،  بعو و  القوْل  فعىو

 .مث٣ّ بقابٌ العق اٌ لْ ازب  ىق  بق ٯو امفبو  ّٗالعة كصاذ و  البع  ّذٍ  ،ّا٤  ازب  مً ك  اجتق٣ل



 

ٛ ال أّ يه قبا اٌ ذةًب لىن١ميات، لكً ٘   اىب بو   مل بحوتخ ما،  فوا  حوتخ و ٍوْ كىنو

 محو١ّلٌْ   ١ميٌْاىبّاذ ، ف ىة  ًب ٢ْ٘ٓال ق  ٓحتكرف مً ذلك أٌف، ْاّال

٘  لووَه ّ ٕ العةّ ، ّاىببو  موة ا٤ ٢ّٓو ً  يَو ُ  ّموا  يكوة، اىب ىو كنوا اٌ   ذلوك،  أذوب

 .عيٙاىب بَاا مةا٢ّ٤ٓ٘  ّىىًَٔ ١ميات مح٢ّ١تاىب
ً  اىط٣قّا ٙ و   ىىروِب  ذلوك، ىيو ما   مو ٘ و   الثو اىب جوبٔ   ىىو  ًب ٘الو بطال مروكى

 ّكوالك  رخ٣قوٕ، ا٤ فحواه الك  كوثيٗ  رخطويٗ  مرواك   َوا ىي بويحه  ّموا تنوم،  اجمل

ً  حو١ّل اىبجةٓ٘ ّغيٍا، فا٤ راك اىبيثاىات، ّال مً كثيال ٘  ىو  ٘الو بطال مروكى

  ّ ىحاّٛا آعا مح١ّلٌْ ىً ذلك.ا٢ّياد بجال، ب   ّل٘ لْذ ٍااللٔحت 

٘  مً امٌ الاسبّ ٛ ال يقافو ً  ب٣هىوا  ًب يحوا ٌ  ٢ امىَو ً  ػبو   محو٢ّ١ت  أىفحوَ

ً  اببفوا   مركى٘ ٘، أّالبطال مركى٘ ذ  ىً ٘ الب ثّادالو  جو  ّكواا  لىيحواٛ،  يحوب

ٗ ال مركى٘ ذ  ىً ٘  عيْج٘، كُبواٍة ٕ  ،محتروةٓ٘ ًب صبتنعابيوا   ىامو ٘  ٍّو  مروكى

٘ اىبّ كوبيٗ،  ّأرخطواب  ميَوا  أموةا    جو ّا  بتْلو    كبيٗ اجتناىٔ٘  ذلوك   ًب حو١ّلٔ

 أمَوات،  ّغوي  متثّجوات، أمَوات   ّغوي  متثّجات ١ميات،اىب ىىٙ نبٔم بقم

 .أٓعّا مح١ّلٌْ يـب١ماىب أٌ نبٔم كنا
ٌٲ   ٘  ىىٔوُ، فوإ ٘  عيْجو٘، الّ ٘ الو بطال مروكى  ىقوٕ ًب اشب لعبو٣ ا٢ ّمروكى

٘ ال يثاىوات ال ّمركى٘ تنم،اجمل ً اجملبو  بعصوف  يتالو  ةٍٔبو  ك،الو ٍّي ٍيوا  تنم، مو

 ّموا  ّبقوااطم،  ّبو ابة  ّلبٔن٘ ّبَن٘ غٔب٘ مً بتعنً قبا اطةا ،ا٤ طبتىف ّمً

 .١ميـباىبك مّاكبا ذلك، ىً مح٢ّ١ت يحاٛالف ذلك، أذبُ
ْٯل ّامذا ً   فكةف ىام٘ يقاف٘ افب تفكيال مً ينٌبال ٍاا ذب ٘  كو  مو١م  ّم١ميو

٘  رخطيٗ َباٍةٗ أٓ٘ مح١ّلٌْ  دباِ طةٓق٘، بأىَه نبٔعّاال بَاِ  ًب ذبو ث   اعبةافٔو
٘ اهل فعوأٜات ال بىوك  القبو  محو١ّلٌْ  ًب  نٔوم  أىَوه  ازب تنوم، ّامذا فكوة  اجمل   امو



  

ٌ  ْظوم ال لوتري  ىق ّٓا فح ٗ  أرخ٣قّٔا أّاىبفاج ٗ ال ْ  الاسبو  ٍكواا ّ ذوك،  بو ّ  لو

ِ  مح١ّلٌْ أىَه ًب فكةّا ً  بصو ب  يتالو  قتصواهٓ٘، ا٢قوةابات  ال دبوا   ّلو٘، ال مو

ً  ب ا٤ امٌ: بقوْل  يتالو ّ ٕ  يوه  هلل، لكو ٘  أٖو  لو ٕ  بقوْل امىَوا   أّو   لى ّلو ً  لو  مو

ٙ  ب آو٘، ال  هلل ب ا٤ :ٓقوْل  ذٔوث   اهلل بجوْل  شوةٓس كو٣و   ىكوخ  ىىو
٘   فكو  ،ىنةٍوا  ّىبً ً   ٍيوا  م١ميو ٌ  أٌ محو١ّل٘  فعىؤَ ٘ ال ٓوأمة عةّ ، اىببو   ّلو

 ٌ ٕ ا٤ كوْ ٘  كىوَا لىيواد، ّلؤخ    باظو ٙ  ٔو  ال بعوم  أٌ ًب  اسبو  لى ّلو ِ  ىىو  ٍوا

ٕ ا٤ ً  يواد ال ّكبيوم  باظو ٗ  ا٢كبىكَوا،   مو  ّذوةٍّب  ّبقٔوْه  ّبعوةاٜ ،  باجوتحات

 .ذلك ّغي امهابٖ ّبيّقةااطٔ٘، ّبّبـب
 

 ةٲرادل والقة ػي ػؼفقةاؾ صولاأل بعض

٘  ًب  بروث ال جوب   : ٘  ٓتعىو   موا  ًب ذقواٜ  وبحو  بكىنو

ممـ باد ع٣ق٘ ال ًب (ش ا٤يت بتعى  بتأجٔخ )الّ حاهج٘القٔق٘ اسب ّىعٔف 

 :بكٌْ أٌ مبكً يتال
 .كنحنْىتـب ١مياتاىبّ ١ميـباىب بـب و أ
 .١ميـباىبّ ١ميـباىب ّبـبو   
 .١مياتاىبّ ١مياتاىب ّبـبو  د
ً  كنحنوْىتـب،  بىراَبَنا ٢ كأفةاه ١مياتاىبّ ١ميـباىب بـبّو  ه  ذٔوث  مو

 لىنو١مً،  ّلّٔا ١مًاىب كٌْ ذٔث مً ش ا٤  :شا٤  ّىع (، أّلٔاٛ) مصطىس

ّ٘ ١مي٘اىبّ  .لىن١مً ّلٕ ١مي٘اىبلىن١مي٘، أّ  ّلٕ ١مًاىب ّكالك لىن١مي٘، ّلٔ
ٕ  بفصؤ   ّلُ مَه، حبث ٍاا امٌ ً   أشوْل ذوابٗ  ا٨ قبقو اب  ّفقَوٕ، ّلكو

ٌ  اىب ٍواا  ش   ًبا٤ بأجٔخ ْجثٗ، فإٌاىب ًب  روك الموْااطً   ًب ىافعواّ  قواو  جؤكْ



 

 :، فإى٢ُْٓ٘ لىنةأٗ ّى مُالّجْه 
ُ ال ٓةجوم . 1 ٢ْٓو٘  ال أىوْا   أّ مصواهٓ   بعو   هلوا  أٌ ًب روك ال ىيو   ٔو

 ؟٢ أّ ركْك٘اىب
ْ  ّأموا . 2 ٘  كالو ٍي كاىوت  لو ٘  أهلو ٌ  فإىَوا  رخاشو ٘  بكوْ ٙ  ذٔيٝواٱ  ذاكنو  ىىو

٘ اشب هل٘ا٤ هٓلت كنا ىىُٔ، (1)ّابهٗ ب  ش ،ا٤ ٙ  اشو ً  ٢ ةأٗاىبو  امٌ ىىو  أٌ مبكو
٘  كالٍي هاو ما ىُإف قاظّٔا، بكٌْ ٘  أهلو ٙ و  رخاشو ْ  ذتو أّ  ىواو  ّجوْه  افوت   لو

بوةه ىىوٙ    أّ ،٢ْٓو٘ لفُبٔوّا ىامواّ   اللوْ كواٌ هلٔو      عواو ال ذا  ربصض ىَافإو   أش 

 .لْكاٌ اش٣ّ ش ا٤ ذلك
٘ بٜٔحّا  ةأٗاىب بكٌْ أٌ شر٘ ًب ذك فىْ ٍاا ّىىٙ اّ ىو و  ، لىحنَْبٓو

ّ  ةٜٔخالو  أٌ (2)افب ، ىُبوةاّ شورتَا  ٌ  اىب جوابقّا  أ  موْب ا٤ تمواو  مبىوك  ىوك  كوا

ً  بأكنىوَا،  ٘ ازب بٜؤخ  لكو  كو   مبىوك   ٓث  ٢اسبو جتنواىٕ  ا٢عقو   ال ًب نَْبٓو

٘ ال بعو   مبىوك  ّاملبا ذٕٛ، ْ   ال بعو   أّ حوىط ْ  ال ٢ْٓو٘، ّكواا ىعو  ،ىبواٌ، فَو

 .٢ْٓ٘ال بع  مبىك
 أّ أٌ لىحنَْبٓو٘،  بٜٔحواّ  بصبس أٌ ًب   اسب ةأٗاىب هلاِ  ٍ ٍْ الح١الف

 ذلك؟ هلا لٔخ ،ىباٌ، أّال ًب ىعّْا بصبس

 أٌ مً ذٔثىتخابات، ا٢ ًب تصْٓتال هلا ٓصس ٍ أىُ ًب  ذك لْ ّكاا
٘ المً ميس  تصْٓت  ىْ ال ٛ   ٢ْٓو ْ  نَْبٓو٘  أو ازب لوةٜٔخ  لىنيتخ٪وبـب، جوْا  لععو

 .ى ٓ ٗ ّىُباٜةِ قاواىب ٍاا ًب ش ، ٓيفما٤ خبأجٔ إٌفذلك؟  غي أّ ،ىباٌال
                                                                                                                                                                             

مصطىس اسبكْم٘ ّالْبّه مصطىراٌ اشْلٔاٌ كنا مصوطىس التخصؤض ّالتخصوض، ًّب بٔواٌ مْاظوم الفوة         (1)

 بٔيَا ٓةاجم الكت  ا٢شْلٔ٘.

 .الرك ميرأ بٔاٌ ٍاا (2)



  

 :مق متـب ىىٙ ٓتْقف ذلك امٌ:  اسب لكً
ٛ )امٌ مفوةهٗ  :   ٕ  يتالو  (أّلٔوا ٕ )نبوم   ٍو  ميَوا  ٓوةاه  (ّلو

ِ  َبواٍة  ٍْ ٢ْٓ٘، كناال ّ ال ٍوا ً اىب ىفُبو٘، أ ٘ ال ، ّبعو  (1)فَٔوا  تعون  أٖ قٔنْمو

 ق م٘اىب ٍاِ فةغيا مً أىيا فىْ، يصةٗ فرح الهٌّ اٌ ٓةاه ميَا معيٙ ْشآ٘، ال

 :مً ّفب ّفةغياا٤
ِلُمُروَو َِْأٌ  ٍّٕ:    صو ا ، ّذلوك  اىبب بفحوي  ِعُروِف  دَ َُ

ٌ  أٌ: ّل ميَناا٢ ،ـب فُٔالاذتن لْجْه  أٌ: ، ّ ياىَٔنوا صو ا  اىبب بفحوياّ  ٓكوْ

 .بٔاٌال ىطف ىُبي ٓكٌْ

  ْ  ًب شو  ا٤ أٌ ٓعو   شو  ضبفوَْب،  ا٤ف ّلا٤ الذتنو ا٢ افب شوةىا  لو
ٌ اىبّ ١ميـباىبو  ٘ ال لبععوَه  ١ميوات  ام ٘ الّ رخوة، ا٦ بع الو ىىوٙ   قٔنْمو ٙ  ٢ْٓو  ىىو

َِلُمُروَو َِْ ٤ٌ رخوة، ا٦ بع ال َِن  دَ َُ ََ ـَِفَِوَو  َُ  آرخوةِ  بفحوي   افبّ ـَِؽَرادُ ِعُروِف َو

ٕ الّ عةّ اىببو  موة ا٤ ٰشة  ًب( )أّلٔاٛ مفَْو ذصة ٓفٔ  ٢ّ ص ا ،اىبب ً  يَو  ىو

 .يكةاىب
 توْلٕ  اىب ٓعو   (ّلٕ)أٌ  جىنيا; ق متـباىب بَابـب جىنيا امذا امىُ: 

ٌ و )  تتن٘البأٌ  ّجىنيا ْشٕ،الّ ل٥مة، كالاىبقٔه  ّالّ  املبوا ( و  عةّ اىببو  ٓوأمةّ

٘  ١ميـباىب ب٢ْٓ٘ ٓتأجخ ش ا٤ص ا ، فاىبب بفحي ٍٕ  بععوَه  ١ميوات اىب ٢ّّٓو

 .بع  ىىٙ
 

 ذكةىوا  ش ، ّلواا ا٤ ٓتأجخ ف٣ ق متـباىب ٍابـب امذ ٚ ًب ذككيا امذا أما

ً  ال ٓتطىو   برثال ٍاا بفصٔ  اٌ ُ ال ترقٔو  مو  ّموا ذكوة كواٌ صبوةه    ,كو٣و الّ فقو
                                                                                                                                                                             

 .ةاجمف لىحامم، مْظْ  فإىُ الثاىٕ ّىىٙ ،()الْلٕ ًب اذتنالـب ّجْه جب  (1)



 

 .امذابٗ لىنْظْ 
ٌ  اىب ًب شو  ا٤ أجحيا لْ ذلك ّىىٙ ٌ  يتالو  حواٜ  اىب قواو، فوإ موْبهّا   بكوْ

ٗ  اٌ روبَ٘  ًب الّ لىروك  ٍوْ   اٖالو شو ،  ا٤ افب ىةجعَوا  ؟٢ أّ  اسبو  لىنوةأ

 َِعَ ٍ ادُ ـَُوَو وَ ِممِ ادُ و َْ ِعُضَُفِم َلِولَِقَ ُع  َْ ُ  شو    موا  كو   ًب ِمِمـََ ُب  ىيوْاٌ   ىىٔو

 .هلا مشْلُ ًب ٢ْٓ٘، ّذكال
ُ  ىتخابوات ا٢ ًب تصوْٓت ال ّاظور٘، مثو    صواهٓ  اىب بعو   امٌ  لكْىو

ِ (1)بوْك٣ّٔ  ٘  ، باىتبواب ْ اىببو  ل٥موة  مق مو ُ  ذو   ًب لؤخ  عةّ ، فَو  أموةاّ  ذابو

ُ  اىبب  أّ ىواه٢ّ، فاجوقاّ   ذاكنواّ  أّ ّااىبو َب ذاكنواّ  تخو  ىي أٌ عةّ ، ّلكوً بيتٔحتو
ٙ  فاجوقّا، ذةٓصواّ   أّ ىواه٢ّ  يبوث٣ّ  أّ بةىباىٔواّ  ىيتخو   أٌ :م١ميوّا، ّكوالك    ىىو

ّ ال احلحوىنـب ّمصو  اىب احلمصو  ٙ  ذةٓصواّ  روع ، أ  أّ رخصؤ٘، ال ُاسبمصو  ىىو
 .نباىتُ ّفٝتُ احلمص

 جوتقةاب ٢ّ بااطو ، ال ال   ٨ّبطو اسبو  ٨ذقا  مق م٘ حىٔهال تصْٓتال امٌ

ْ  اىب ّامقوةاب  امذقوا   ّ ٘  عوةّ ، ٍّو  ّاجو   يكوة اىب ّبفوم  يكوة; اىب لو فم  مق مو

ُ   أمامُ،  جىطاٌ جاٜة  فيقف ذٔث ق  ٓكٌْ ك فعُ، ٗ  ،فَواا بفوم لُب٣مابو  ّبواب

 هفوم  موث٣ّ، ٍّواا   قوتا  ا٢ شوياهٓ    لىركوه  ىو،  املُبو ال ٓصو   أٌ هٌّ عبوْل 

 .ق ا٤ ىىٙ بععَا ّكىٔ٘  أال عيآًّالىىُٔ  بيطب  ّك٣ٍنا ،ُبىهالسبصْل 
 

 ؿقزادل ؾؾطػل تؿعقةاجمل دووؾقاتادل

ذوْل   ٓو ّب   جتْبٖال فقُالّ قاىٌْال فقُ ىىه ًب ج ّا ٍاو مبرث ٍيا 
                                                                                                                                                                             

ُ  ذوْل  (1) ْ  ٍو   اىو ٘  امىنوال  ىوْ   أّ بْكٔو   ٍو ٚ )ةاجوم  ٓ غيٍنوا  أّ ٢ّٓو ٛ  ذوْب ٘ باهو   الفقَوا فقَٔو٘   جو

 .لىن١لف (أشْلٔ٘



  

ُ  ٍو   نٔوث اىب طفو  ال أٌ ٕ  ّموا  ٔف؟البكو  لو ُ  ٫ّٓع٪و ٲ  ذو ّهٍا؟  ٍو جوبراىُ   قْلو

 ، ّذلكالح١ال ٍاا ىىٙ جاب٘ا٨ مفابٔس ٚامذ  ِمِمـَ ُب ادُ ِمِمـُوَو وَ ادُ وَ  افبّبع

 أو ٢، ٍّو   نٔوث اىب طفو  ال ٓرون   ِمِمـََ ُب ادُ ِمِمـُوَو وَ ادُ وَ امٌ  هباج٘ ظْٛ ىىٙ

ً  محو١ّل  نٔوث اىب طفو  ال ٍّو   ٓ٘؟ا٦ برنىُ ٍاِ ٕ الّ عةّ اىببو  موة ا٤ ىو ً  يَو  ىو

 يكة؟اىب

ّ ربتىوف مقواهٓة    نىو٘، ازب ًبلكيوُ   مكىوف  آعواّ  نٔوث اىب أٌ ىقوْل ا٢ّ: 

برث ال ٍاا مً جْاى  افب أذةت ث اطْٓ ، ّق حب لُ ٍّاا  ،البالبكىٔفُ ىً 

 .)شْلا٤ّ لىفقُ تص ٓقٔ٘التصْبٓ٘ ّال باهٟاىب) كتا  ًب
 

٤ٌ ; نٔوث اىب ٓرون   ِمِمـََ ُب ادُ ِمِمـَُوَو وَ ادُ وَ افبُباٍة اٌ قْلُ بعو الّياىٔا: 

ً اىب نٔوث اىب ً  تو ٓ ُ  ١مً ٓصو   اىبو ّ جو٣و ا٨ بو ٓ ٘  ىىٔو ُ   ذقٔقٔو  محوىه  ّىةفوّا  أىو

 .م١مً
 
 تؽؾقػياؾو وضعياؾ ؽماحلو ؿقزادل

٘ ا٦ف امذٌ ٙ  روةٓف٘  بيطبو   ال ٓو موً   قو اب اىب بَواا  اكتفٔيوا  نٔوث، فوإذا  اىب ىىو

 يكةاىبىً  يَٕالّ عةّ اىبب مةا٤ نٔث  مح١ّلٔ٘اىب ىاب  ىىٙ فحتقم  لجت ٢ا٢
 .أٓعّا

ً الٓقو  أٌ ا٢ٓ الىوَه  ً  قىوه ال بفوم ةفوم  الذو ٓث   ٓقوم  : فوأٓ ي٣يو٘ ...   ىو

   ؟(1)ىهطف  ذتٙ ؼبتالّىً 
                                                                                                                                                                             

(1) ٬ً ٫ُ  ى٪ىٍّٰٕ ى٪ ُٰ  ب٪ج٫ْل٫ َقال٪ :َقال٪ َأىٲ ٬ً  اِلَقَىوه٫  ب٫ٰفوم٪ :  الٖىو ٘ٱ  ى٪و ًٔ  ي٪َىاي٪و ٙ  اليٲواٰٜهٔ  ى٪و ًٔ  ّ٪ ٓ٪ح٬وت٪٬ٰٔقِبَ  ذ٪تٲو  ى٪و

ٌٔ ًٔ ّ٪ ٫ٰٓفٔ ٪ ذ٪تٲٙ اِلن٪ح٬ي٫ْ  .194ط 1. هىاٜه ا٨ج٣و:د ٓ٪ر٬ت٪ٰىه٪ ذ٪تٲٙ الطِِّفٔ  ى٪



 

ْ صو   الةفوْ  ىوً   اىبذلك: أٌ  ىً ْا ازبّ ذكواو  ا٢ّ تكىٔوف ال قىوه  ٍو

ذكواو  ا٤ قىوه  ىعوه  نىو٘، ازبب نىو٘، ٢ ازب ًبلكً  ١ارخاٗ أٓعّااىب قىه أّ تكىٔفٔ٘ال

فٔثبوت  تجاجوّا    طفو  ال كحوة  فوإذا ىيوُ، بو  بتبو  ىىٔوُ،      ْظعٔ٘ لٔخ مةفْىّاال

نخ اشبّلاا فو ، ظبخ يحاج٘  فَْالأّ  قاابٗال ٓ ِ ٢محت امذا ، أّعناٌالىىُٔ 

ٌٯ ا٢  طفو  ال بعواب   ٓتعىو  و   ّظعٕ كركهو   أٓعّا  ٍواا  امرخوةاد  ْلٕ ٓوتخي ًب الو  أ

 نوخ، اشبطفو   فٔو فم   الٓبىو    أٌ افبٓتكوُ    أٌ أّ  بوـب ارخةاجوُ فوْباّ    نوخ اشب

 تكىٔفٔو٘  فرو ٓث  ال ذكواو ا٤ أموا  ةفوم، ال ذو ٓث  ٓةفعَوا  ْظعٔ٘  ٢ال ذكاوا٤ف

 مطىقّا رة  كةاٍتُ ّقْىُال مً ىىه ّما عقىٔ٘،ال حتق٣تاىب ىً ميصة  ةفمال

ٛ ا٤ ّبوت  قتو  الك ٌ   الٌ أ كنوا  ّذوبََا،  ىوْاٍب الّ ثىوا الّ ىعوا  فقَواٛ أفتوْا بوأ

 آرخوة  فعو  قبٔرواّ   أّو  اهلل مسوس  ٢و   طفو  ال تىوا  طف ، فإذاال حب  يابت٘ تعثٓةاتال

 ٓوةه    ةموات المً  كثيّا أٌ ذلك، كنا ًب  اسب لُ لٔخ اذ ٓعثب; فإىُ ىْاٍبالك

 ٓحوة   أّ أّ ؼبطوه  ٓكحة ياد  أّال ٓعة  كأٌ مطىقّا، ب  نٔث،اىب طف ال ىيَا

 .نى٘ازب ًب مكىف ص الفُبَة اٌ ذلك،  غي أّ

ُ   افب فٔوُ  ٓوت    باٛا٦ ّارخوت٣   قْلال ٍاا ّبفصٔ   رخو٣   مُباىوُ، ّفٔو

٘ التعثٓوة  ب الأىْا   ، فبع  ىقاس فةهات  فَٔااىب مفص ، ّبع   طفو  لا افب يحوب

 لُ، يحب٘الب فإىُ مي ّ  خ،اسبعباهات، كال بع  ّكاا فَٔا، ك٣و عاشٕ  ٢ال

 .فقُال حبْث افب ّٓت  بفصٔىُ جةا، ٍّىه محترب٘، ٍّكاا مي ّب٘ ص٣ٗالّ
٘ ا٦ ًب ُبواٍة ال ٌ: اماشو  اسبّ ٘ ال ٓو ْ و   روةٓف ٘ اىبب آميوا  لو ; كوٌْ  ّفبا٤ ق مو

٘ ا٦ٍواِ   امٌ ّلوْ قىيوا:  ك ل٥موة،  لو ااىبتْلٕ ّاىبقٔه ّالْٖ ّالّلٔاٛ ا٢ةاه مً اىب  ٓو

 ٓ٘  موا ا٦ٍاِ  ُباٍة، فإٌال ٍْ كنا (٢ْٓ٘ال )ٍْ ّظعٕ ذكه افب رةٓف٘  بريال

 ذام  ْظعٕ أٓعّاال كهاسبنٔث  فاىب صياىٕ  ىىٙال راٜمال ن اسبب ميطبق٘ هامت



  

 .اطبعّا نى٘ازب ًب قٔه متْل ّلٕ لُ، فَْ
ٕ الّ عةّ اىببو  مةا٤ هاٜةٗ ففٕ ً  يَو  ًب نٔوث اىب طفو  ال امٌ :ىقوْل  ةيكو اىب ىو

ٌ  قت   فٔحو   جبةمب٘ َٓه أذ ٍه يبٔث اطف  بأٚ امذا مث٣ّ مكىف، نى٘ازب  ىىٔوُ أ

ُ  ّلؤخ  اجوتطا ،  امٌ ذلوك  هٌّ ؼبوْل  ْ  بو  ،  الببو  لحوت  : أىوا  ٓقوْل  أٌ لو  ٍو

 أّ ّٓعاقو ، و   ةه الو  أٖو   ذلك بة  ىىٙ ّؼباج  ١ٓارخا أىُ، ّ ةه الب مكىف
ً  ىىوه  يتالو  رخةٚ ا٤ يكةاتاىب بع  بأٚ لْ  ًب ّقْىَوا  رواب   امباهٗ ىو و  ال مو
ٖ اشب ً  ذوك   ابد  بوأ  بكىٔفوٕ،  محو١ّل، كركوه   نٔوث اىب طفو  ال، ف الذوك ا٤ مو

ً  ىْ  فىُ ّظعٕ كركه ّأما ٕ  ال مو ٘  ٢ْٓو٘، ٍّو ٕ الّ عةّ اىبموة بو  ا٤ ٢ّٓو  يَو

 .رةٓف٘الٓ٘ ا٦ بفحي ذلك  ذح  مً ىها٤ يكة، أّاىب ىً
 ً ٌٲ  ٍيوا  ّمو ً  ىقوْل: ام ٕ   ىٕ اىبو  تنوم اجمل م١جحوات  أٍوه  مو م١جحوات   ٍو

 .ّبفعٯ  بيرٌب أٌ ػب  يتال ربٔب٘ال
ذتا  ًب ا٢عبْ  ى فعَنا أٌ ىىٔيا فتاٗ، ػب ال أّ فتٙال ٓر ٯ أٌ فبنحةه

٘  ًب أّ كةٓه موث٣ّ، القةاٌ الىعْٓ٘ م١جح٘ لترفِٔب  ًب بّظو٘   أّ ذحؤئ٘،  ٍٔٝو

ٓترنىوُ   امو  ذح  ىىٙك، ذل ك  أّ ٓتاوا٤ شب م٘ م١جح٘ ًب ةٓا ، أّال مً

تنووم حبحوو  اجملحوواٍن٘ ًب بيوواٛ اىبنٔووثًٓ آعووّا اىبّذلووك ٢ٌ باجووتطاى٘ ّظووعَه، 

 ّظعُ.
 تنووماجمل م١جحووات بكوواٜث أٍووه مووً لكاىووت رووبٔب٘ال م١جحووات ىرووطت ّلووْ

ٌ  أٌ ٔحو  فىحواىٕ،  ا٨ أّ  ىٕاىب تنماجمل أىن ٗ أٍه مً ّ  ىٕ،اىب  كالو ٍي بكوْ

 ٓئو٘  الثقافٔو٘  التينْٓو٘  النٔثًٓ ىباةاٍقـب ّاىبّ ربٔب٘ال م١جحات مً ْ ا٢ل مٝات

 ْجََهٓوو أٌ ّضبةكٔووُتنووم اجملّ ىىووٙ قوواهٗ   ىىٔيوواكنووا اٌ  ،جوو٣مٔ٘ا٢ ّل الوو ًب

 .لالك



 
 

 أٌ ٓحتطٔعٌْ الاطفا٤ فإٌ مفتاذٔ٘; بأهّاب ٓقْمْا أٌ صرابال قبق ّب امٌ

ً  كوثي ال ّقوْ   هٌّ ؼبْلْا ٌ  بىو   امذا ال ًب يكوةات اىب مو  طىوْ  اىبْىٕ الو  لووَه  كوا

 ببوث  يتالو يرةفو٘،  اىب فعوأٜات ال بعو   ذواٍ ّا  امذا لوالك، فنوث٣ّ   اٍهّأبذو ى 

ٌ  اسب ْقوت ال رخ٣قٔو٘  ًب ا٤ حونْو ال  ىتىٔوت ا٨ىواهٗ  ٓعةفوٌْ    صوراب ال اظوة، فوإ

٘ القياٗ، أّ لتىوك  ال بىك ٨هابٗ ّاجتيكاب ذح  بةجاٜ  ٓبعثْا أٌ ّمبكيَه   ّلو

ٚ هّلٔ٘  ىبيُبنات ذتٙ قياٗ، أّال ٍاِ بحتعٔف يتالط٘، ال لتىك أّ  بو   ،أرخوة

ً و   ةاٍقـباىبو  امٌ ٘ ال مو ٘ ال فٝو  أٌ مبكويَه و   أّ أكثوة  أقو   أّ، جويْات  ىروة  عنةٓو
 .يكةاتاىب ٍاِ لةه   دبنعّا ٓركىْا

 

 لوَه ّلكً ىحتصرةٍه، ىاهٗ ّامىيا كثي،ال ٓصيعْا أٌ مبكيَه صرابال امٌ

 ةّح،ال ٍاِ أىطٔياٍه ّلْ ذابَه، ذ  ًب ّذافى٘ قْٓ٘ متيْى٘ غئ٘ ذخصٔات

 مبكً كنا كثي،ال رٕٛال ٓصيعْا أٌ ٢جتطاىْا ٣ٜن٘اىب ٔاتا٢لّ ىتبابا٢ ٍااّ

 أٌ ّمبكً نباى٘، امماو ميَه ّٓكٌْ محح ّا، لوَه ١ٓجحْا لكٕ ىرحعَه أٌ

 مكتب٘، ١ٓجحْا أٌ ّمبكً ،الل٥اطف رخاش٘ بةامخ ٓق مْا ذحٔئ٘، أّ ١ٓجحْا

مٔتنّا  ١ٓجحْا أٌ ّمبكً ،محتْٓابَه ب٣ٜه يتال ،الاطفا٤ب اش٘اشب كت ال ذبْٖ

 مبكً، كنا ذلك ّغي جيَه مً ٍه آًالٓتاو، ا٤ الاطفا٤ب ٍتناوا٢ج  ٤

 ىعه،، اطبعّا كبابال فعأٜ٘ قبحاى ٗ قياٗو  أٓعّاو  ١ٓجحْا أٌ ربٔب٘اللىنةاٍقـب ّ

ّمىثّمابَا،  لْاتمَا بكاف٘ فعأٜ٘ال قياٗال ٓ ٓةّا أّ ١ٓجحْا أٌ ىىٙ قاهبٌّ ٍه

 .ف ال ل٩ىتاد مةكثا ١ٓجحْا بق ٓة  أٌ  أق ىىٙ أّ



  

ِ  ٨ظبوات   الاطفو ا٤امٌ اىط٣قو٘     كبواب ال َوْه  جٔروحم  ازبّ ٔوات الفعال ٍوا

ْ  اىب نٔثاىبابيُ     امذا بأٚا٤أٓعّا، ف ٘  ًب ميخوةٍب  ةاٍو   ٍّو ً  جىحوى ٘ ا٤ مو  ىروط

 ىي ٜوا  ّجيروَ   و،ا٤ عطاٛ، ّكوالك ال مً لىنثٓ  جتناىٔ٘، فإىُ جٔترحما٢

 ّجتعا  َتـَ فُِ ووَ ادُ َويِف َذلَِك َفِؾَقَتـَ َفِس افببع قْلُ مصاهٓ  مً  ّاج ٓ مص اقّا
 . ىٕاىب تنماجمل م١جحات أّ ج٣ج  افب ٍام٘ ذْٔٓ٘ بالك جىحى٘



 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ىحاديىرذرالفصلىالىىىىىىى

 درء في مدنيال مجتمعال مكمظىىىىىىىىى

 خارجوظالو داخلوظال تدارواتالىىىىىىىىى



 



  

 

 

 

 

 :كةٓهال كتابُ ضبكه ًب افببع جبراىُ اهلل ٓقْل

 ََِلُمُروَو َِْادُ ِمِمـُوَو وَ ادُ و َُ ِعٍَ   َْ ِعُضَُفِم َلِولَِقَ ُع  َْ َِن  دَ ِمِمـَ ُب  ََ ـَِفَِوَو  َُ ِعُروِف َو

ِؼقُؿوَو ادُ  ُُ ِمُتوَو الـَِؽِر َو ُُ اَلَة َو طِقُعَوَو الصَّ ُُ َك َة َو ُفُم   َوَرُهَوَلُه ُلوَلَََِك اَّللََّزَّ ُ َ   ِوَّ اَّللََُّهََرِ

ِزٌُز َحؽِقمٌ اَّللََّ ََ  (1). 

 
(1) 

 ارجقةاخل خطاراألو تداعقاتاؾ وؿواجفة دـيادل تؿ اجمل

 :مَنات هلا ي٣ث ّكنا جب  ىحاىٕ ،ا٨ أّ مباىٕا٨ تنماجمل م١جحات امٌ
٘ اىب ٕ : ّفبا٤ َنو ٛ  ٍو ٘ اىبّ مو٘، ا٤ّ تنوم اجمل بيوا ٘ ال َنو   مات،اشبو ٍوٕ بوْفي   : ثاىٔو

٘  ّهبىواّ  مئعّا ج ّا بكٌْ أٌ ٍٕ: ث٘الثال َن٘اىبّ ّ الاطرٔواٌ   أمواو   ذصؤي   ّلو٘، 

ً  سبقْقَه، ّأىُ ٓحوتفاه  ّجرقَا  يادال احلىبص افتاجَا ِ  مو ٘ الٓو٘  ا٦ ٍوا  قةآىٔو

 يَٕالّ عةّ اىبب مةا٤ حْٝلٔ٘ ىًاىب  ١مياتاىب ّىام٘ ١ميـباىب عام٘ل رةٓف٘، أٌال
 .يكة، لى ّل٘اىب ىً

 ١ميـباىبو كافو٘   ، ّىىٙ مباىٕا٨ أّ ىحاىٕا٨ تنماجمل جحاتم١ ىىٙ ّلكً

٘  اىبّ ٚ  ١ميوات محو١ّلٔ ٕ  ىواهٗ،  ىيَوا  بابعو٘، مرفوْل   أرخوة  أٌ بكوٌْ ٍواِ  : ٍّو
                                                                                                                                                                             

 .71: التْب٘ جْبٗ (1)



 

 مقو متَا  ابجٔو٘، ًّب اشب رخطواب ا٤ّ ت اىٔاتال ّج ّا مئعّا  أماو ١جحات هبىّااىب

 ٌبكووْ جٔاجوؤ٘، ّقوو  بكووٌْ قوو  يتالوولىقووابات،  عووابةٗال ّلٔوو٘ ال يُبنوواتاىب

 .جفا٤ ّمم ىاهٗ ىيَا قعٔ٘ مرفْل اِىحكةٓ٘، ٍّ بكٌْ ّق  اقتصاهٓ٘،
 
 ؾؾؼارات عابرةاؾ دوؾقةاؾ ودداتادل

 ٔووْو، بحوونٙال املىوو ًب ىُبنووٙ قووْٗ كالووٍي ذلووك، أٌ ّلتْظوؤس 

ّ اىبب ٘ ال يُبنوات اىب ١جحوات أ ٗ ال  ّلٔو ٕ   عوابة ٌ  هّل ْاقوم ال ًب لىقوابات، ٍّو  بو ّ

٘ اهل ّبأييابَوا  بصونابَا  جرةافٔو٘، ّبوت    ٙ  اٜىو  ىنوْو  جَو   صبتنعابيوا، موم   ىىو

  .ّبأييابَا ق بابَا أّ قب ٚ بَا يادال

 :قحاوأى ٗ  ٍّٕ ىىٙ
ىابةٗ لىقابات،  هّلٔ٘ ميُبن٘ صَْٔىٔ٘، فَاِال جٔاجٔ٘، مث  بكٌْ ق . 1

 .بَأٜ٘ال ّكالك
ٕ  قاى ٗ،ال ميُبن٘ ىحكةٓ٘، مث  بكٌْ ّق . 2 ٘  ٍّو ٘  ميُبنو ىوابةٗ   هّلٔو

٘   كو   ًب لىقوابات، بعوة    ٛ ا٤ مكواٌ  محوتَ ف ُ  ّموا  ١ميـب،اىبو ّ بةٓوا ً  ب ىٔو  مو

ً اىب جَواه  ٕ  موا  حوتعنةٓ ٕ   ا٢ ٍو ٘ ال ْاقوم ال ًب كابو٘، فَو  ىو اٛ، ا٤ بٔو   عْبو

٘  ميَوا  اربواّا  ٓرواٌّٛ; ٤ىَوه   ْٓجَْىَوا كنوا    جو٣و، ا٨مسعو٘   لترطؤه  ذبٓعو

 جتعنابا٢ ٓحٔطة ًب ب٣هٍه، فىكٕ ةٓاتاسب بقىٔض ٤ّج  حىنـب،اىب ّمسع٘

ً  برك  أفع   ارباّا ذعْبَا اٜةٗ  ىىٙازب كْماتاسبّ  ،ٍَاّأذوبا  قاىو ٗ ال مو

 .يطق٘اىب لتنةٓة طبططابَه ًب لرعْبَه، طبٔفّا بعبعّا
ٌ  ّقو  . 3 ٘ ال ١جحوات اىب بكوْ ٗ ال  ّلٔو يت الكو اقتصواهٓ٘،   لىقوابات  عوابة

 اىطىقوت بىوك   يتالٔثٓا، الم ميَا يتالعةّف٘، ّاىب ببع٘ا٤آجٔا   لبْب هّل ظةبت



  

٘  بتىقٙ بَا ك،ٚ، ّامذاال ىط٣ق٘ا٢ ٘  شوفع  قبو   كباموّا،  ٍاٜىو٘  لترطنَوا   اقتصواهٓ

 ٕ ٗ  وبوخ  ذوْل ٗ القتصواهٓ٘  ا٢ ّلٔو٘  ال ١جحوات اىب قاموت  جوي٘، امذ  ىروة  عوابة

  ٢ّبات، ذطنوت الو  ىٔابات مًاىب مٝات اقتصاهٓ٘، قْامَا فحأٗ  بىعب٘ لىقابات

 .ببع٘ا٤ ينْبال ٍاِ اقتصاه بَا

 
 :ؾؾؼارات عابرةاؾ دوؾقةاؾ ودداتادل ؿن مناذج

  
، املعو ال هّل ىىٙ بأييّا ٍا٣ّٜ ٕ، ٓت اىبى بيُبٔه )ط٘الم صبنْى٘)فةجاٌ

ٌٲ كنا  يت الو ّ جابقّا حةٓ٘ال يُبن٘اىب ٍاِ ًب أىعاٛ   ٍهاملعال هّل ب٠جاٛ بع أ

، ىيَوا  بقابٓة ّامذصواٛات ّ  كت ال بع  كتبت بقةٓبّا، ّق  جةٓ٘ غي أظرت

ٛ  اىبٔو٘  موً   اىبعال رخصؤات ال أٍوه  بعو   ٌأ بُبَة يتالّ فَٔوا،   حوتعنةًٓ  أىعوا

 .بابت ّتٓة أّ ّتباٛ بٜٔخ أّ نبَْبٓ٘ بٜٔخ قبياش 

  
 ً ٘  ّمو ٘ ال ١جحوات اىب أمثىو ٘ ا٢  ّلٔو ٗ ال قتصواهٓ  بيوك ال لىقوابات،  عوابة

ً ال ًب يُبنتاٌ  بع اٌاىب  ّلٕ، فَاباٌال يق ال  ّلٕ، ّشي ّ ال   الو طب ْاقم  مو

حابق٘ ل٣جتعناب ٍّٕ الطْات اشبة ًب رخطْٗ برآ ،هماٜيا كبتض يتالجتعناب، ا٢

جتعنابٓ٘ ىىٙ هّليا موا ٓوته ىوً    ا٢ ّل الارخطة ميَا، ذٔث كاٌ مً جب  ٍٔني٘ 

ً  أّ ،ّ افةىَوا  قاى ٗال لباذد مث  اطةٓ  ىًاطةٓ  ىحكةٖ ّ   ذكواو  اطةٓو   ىو

يُبنوتـب ّ  اىباموا ًب مثو  ٍوابـب     ،ٓأبٌْ بَه يه ٓاٍبٌْ بَه ش او، مث  محتب ًٓ

ٚ ا٢ ّل الو ىُباٜةٍا فَٕ ضباّلو٘ هلٔنيو٘ ذوبُ بامو٘ ىىوٙ       ٘  بقفواتات  رخوة موا   ذةٓةٓو

٘ القْٗ الٓصوطىس ىىٔوُ بوو   حووابق٘ الطوة   الجوتعناب مووً  ا٢ّذلوك دبيبووّا موً    ،ياىنو



 

عحوكةٓ٘ ٢ذتْاَٜوا ىىوٙ رخحواٜة فاهذو٘ ًب اطىٔعتَوا       الري٘ ّاشبقْٗ العتن ٗ ىىٙ اىب

٘ ال ىواهٗ هلوا،  فَواِ    روعْ  المقاّمو٘   ٘ ال طةٓقو ياىنو٘ قبوا   القوْٗ  الاجوتخ او   ثاىٔو

ٛ٭، ّأىنو     أكثوة   قتصاهٓ٘ آعوّا، ا٢طةٓق٘ البتعنً  بيوك  ال ّ بوأييّا،  رخبثوّا ّرخفوا

 .ذلك ٔاتال  ّلٕ  مًال يق ال ّلٕ  ّشي ّ  ال
 

 يكْبو٘، اىب لىوب٣ه  كوبيٗ  قةّظواّ و   موث٣ّ و   ّىُباٜةٍنا بق و ١جحتاٌاىب فَاباٌ

٘ ا٢ ّل الّميَا  يامٔ٘ال ٣هأّ لىب ً   قوة  افبكْىَوا حباجو٘   ، جو٣مٔ  مىٔواب  ىروةٓ

ّ اىبِ ٍوا  الفتتو،  امثو   أّ أقو ،  أكثة  مث٣ّ ه٢ّب رةبٔو٘ كطةٓو    ال ّل الو ١جحوات 

 حٔطةٗ.الّذبٓع٘ لىَٔني٘ ّ
 

ًٔ ٰب:  ١ميـباىبىىٕ امي  الّق  ق ّ٪     الاج٬ت٪ر٬  ٫ِ ٬ً ى٪ُٰبوي٪ ٬ً ٰذو٬ٝت٪ ب٪ُكو ُٰ ى٪نٲو ٖى

٫ِ  افبخ٬ اذ٬ت٪ ٬ً َأٰموي٪ ٬ً ٰذ٬ٝت٪ ب٪ُكو ّ٪ َأِفٰع ٬ ى٪َىٙ م٪  ٫ِ ٬ً َأٰجي٪ ٬ً ٰذ٬ٝت٪ ب٪ُك  تواد الفوإٌ   (1) م٪

ً ّ ْظوْ ، اىب ًب ْاقعٕالّ رخ٣قٕا٤ اى ازب ٍْ ذلٔ ، ٍاا أجي  ًب ليبروث  لكو
 :عاه٢تاىبّ بقاوا٤

٘ ال بىوك  بقوت   ىيو ما :  ٘ ال  ّلو ٘  كاىوت  امٌو    يامٔو غوي   أّ امجو٣مٔ

ً   ّلٕ، أّالو  يقو  ال شوي ّ   أّ  ّلٕالو  بيكال لرخ٣ مًو  مٔ٘امج٣ ٘  مو هّلو٘   أٓو

 ٚ ٘ ا٢  ّلالو موً   أرخوة قوة  بو٣ فوة  فْاٜو  بو       ال٢ ٓوأبٕ  كوبيٗ،  ال جوتعنابٓ

ً ال فتىوك قوة ،  القةظ٘ ببا ىىوٙ  اىبَ٘ ازببفة    أٌ ه٢ّب، ػبو   مىٔواب  عروةٓ
ٙ   ّلٕ،اليق  القةظ٘ اٌ كاىت هّل٘ اّ بيكّا اّ شي ّ  اىبلىحَ٘  بعْه ذوك    ىىو

 يبا ٓع  ضبةمّا ذوةىّا ّ ىقو٣ّ آعوّا;    ه٢ّب، مىٔاب أببعـب أّ ه٢ّب، مىٔاب ي٣يـب

٘  ٓ فعٌْ كاىْا امذا ذٔث ٘ ال لى ّلو ٖ  بوإقةا   يامٔو ٌ    رخويٖ، أ  بو ٌّ فْاٜو   لكوا
                                                                                                                                                                             

 .20ط 2  100حباب ا٤ىْاب: د (1)



  

ً  معقو٢ْ،   موة ا٤ ٌ  فوإىَه  ةبوا الّ فْاٜو  ال موم  ّلكو ٘ الىىوٙ   ٓثٓو ّ ٘ ال  ّلو  يامٔو

 !هب  ىىٙ هب٣ّ حتععف٘اىب

ٕ  ١٢جحوات  اىبّ ما ذابَُ مً  يق ال شي ّ  امٌ:   ةبوا ال بأرخوا  ٓكتفو

 ظبو   ٍّكواا  قتصواه، ا٢هٓفو٘   بْجُٔ افب طبطٌب  َٓ   ظنً ٓعطٍْا ّاملبا فقٌب،

٘  ّظْح قتظ٘ ّبك اىب لى ّل٘ ؼب ه  ّلٕال بيكال أّ يق ال شي ّ  أٌ  ّشوةام

ِ  أٌ ػب  ّأىَه ،المْا٤ ٍاِ شة  ىطاقات ْ ا٤ ٓصةفْا ٍوا ٘  ، ًبالمو  شوياى

 اّ أٖ ذٕٛ ارخة. ثباى٘ال ًب ّلٔخ مث٣ّ، طاٍباىب
ْابه الو لٔبقوٙ   بو ميٍا،  ّٓةٓ ٌّ ثباى٘ال ٓحتَ فٌْ مث٣ّ، ٍه عةا ال ًب

 ١ميوات غوي  اىبّ ١ميـباىب مً ميا  كثيالّٕ ضب هّا ظنً  بةامخ معٔي٘ ذب ٓ ٓ٘، الاىب

 .مْبا٤ ذقاٜ  معةف٘ ًى يكة، غافىٌْاىب ىً يَٕالعةّ  ّاىبل٥مة ب تص ًٓاىب
ٌ  اىبّ ْابهاىب ؼب هٌّ آًال ٍه امىَه: اش اسبّ  امىفوا   صواب ، ّٓفةظوْ

 يتالووو بعووواٜمال موووً ىوووْ  امىتووواد ًب عامووو ، أّاىب موووً ضبووو هٗ شوووياى٘ ًب الموووْا٤

 .هلا ّؽبططٌْ ؼبتاجْىَا،

ٛ   اىب بىو  ال امٌ ذٔوث :   قٔة اىبفو  قو  اسب ٍواا  ًب  قوت  ٢ مبىوك رخو،ا

 لووَه  قو ، فتبعوث  اسبٍواا   ًب ٔ ٗازب ،ٗاشب بْفة ى و ب ىْٚ ،(1)رخ،اِٛ ٓفة 

ّ٘ بّاب  ٓتعااطٌْ ٢١ٍّٛ ،اٛ،اشب ٘ ال ّل٘ ال ىىٙ ،ظخن  لووَه  بصوةفَا  أٌ يامٔو

٘  عةاٜ الّ فقةاٛال الأمْ مً ٘ ال ّرخثٓيو ٌ  روةّ  اىب أٌ امهابٗ كنوا  ! ّلو  بٔو   بكوْ

 .يَٕالّ مةا٤ أشرا  فَه حاج٘،اسب ُمفاشى ،اٛ ًباشب ٢١ٍٛ

ٖ ال هّبٍوه  افبمعوافّا   ،اٛاشبو  ٢١ٍٛبع  ْقت، ال ىفخ ًب:   ُبواٍة
                                                                                                                                                                             

 . اشب،اٛ باجتح اٛ بباهب اليت ٍٕ اليامٔ٘، البى اٌ ٍاِ ذكْم٘ بكً مل امذا ٍاا (1)



 

 قتصوواها٢ ىىووٙ جْاجوؤخاجووْد، بصوؤر٘ ضبتموو٘،  ازبعووـب ّالٓوو١هٌّ هّب 

ػبعو   ّ كىُ، بى ال أّظا  ىىٙ ٓطىعٌْ ذٔث بى ،ال قتصاهٓ٘ ًبا٢ تر٢ْتالّ

٘ ال ىىٙ مثٓ ّا ىىٙ ذلك ٓترته ب   !ذلك ًب رةىٔ٘ال ك  لوَهمة كاٌ ا٢  ٌأ  ّلو
ٖ ا٢ ْظمال ىً  ّبٓ٘ال تقابٓةال لوَه بق ٯو ٕ  ا٢٢ لحوب   بفصؤىّٔا،   قتصواه  لكو

ٖ ا٢ مروةّىَه  امهابٗ ٓعونيْا  ٕ  بيحواح  قتصواه ٙ  ٓو ب  كو ٘ ال ىىو  ببواح ا٤  ّلو

 .حتَ ف٘اىب

ٕ   ّلٕ  ٢الو  بيكال  ّلٕ، أّال يق ال شي ّ  امٌ:   بوالك;  ٓكتفو

٘ ال ٤ٌ ّذلوك  ٘   ّلو ْ ا٤ بإبجوا   مىثمو ّ  وبوخ  بعو   المو  ىروة  جويْات، أ

 بْاجو   ٓفة  اٖالقتصاهٖ  ا٢ خطٌباىب ٍاا ذح  جي٘، ىرةًٓ جيْات، أّ

ٙ اشبو  ٚ  ،اٛ ىىو ً  ال جو   مو  ِ  قوة ، لكو ٘ اسب ٍوا  عنٔىو٘ ٢ ال أّ حوتب ٗ اىب كْمو

٘ اىب المْا٤ بةجم أٌ ذٔاٌا٤ مً بحتطٔم ًب كثي ْ   حوترق  ؽبطوٌب  موا  ىىَٔوا، ٍّو

 ٓعونيْا  بأنبعَا، ذتٙ مْبا٤ مفاش  حكْامب أٌ ْاقم  ٓةٓ ٌّال ىَه ًب٤لُ، 

 مكاىوات ا٨بْفي  ّحبح٘ ،ٍّيا َهاسبمص ٓعنً قتصاهٓ٘  قباا٢ عنىٔ٘ال أٌ بحي

ٙ  بَهطةٔجو  أحترقات، ببو  اىب ٨بجا  ً  ب٣ه،الو  اقتصواه  مفاشو   ىىو  ميواجه  مو

 .(1) ذلك ّغي ّمصاىم
 

 خطوٌب ٫ٓ موا  اٍوا ّو   تح ٓ ال ىً ذلك بع   ّل٘ال ىحثت لْ آرخة، ّبْجُ

ٛ ال لٔروة   برةٍّب ج ٓو ٗ،  ّلكً قةّ ال ج ّل٘ جٔعٔ ٌّ فإىَهو  لُ ًب  عنو٣

 .فأكثة أكثة ٘العنال حبة
                                                                                                                                                                             

 ما ٓح  ىامّا 50 م ٚ ىىٙ لٔحتخةجْا ميَا عاهٌ،اىب بع  مىكٔ٘ مً ىحب٘ أّ مىكٔ٘ هله بعطٙ كأٌ (1)
 !متفعىـب ىىَٔا أٓعّا لى ّل٘ ٓعطْىُ ّما ال ًٓ،



  

ىوً ٍواِ    ىحاىٕ، مح١ّل٘ا٨ أّ ج٣مٕا٨ أّ  ىٕاىب تنماجمل م١جحات امٌ

 .لىقابات عابةٗال يُبناتاىب ّأىرط٘ طبططات ىً يادب٘الرخطاب، ا٤

٘ ال) لىقابات بةٗعاال قتصاهٓ٘ا٢ لىن١جحات آرخة المثًّب   ٍّواا (، بْبشو

 ٓت  لىُ. مفص٣ّ حبثّا يبا ٓحت ىٕ

: 
٘ ال :آرخوة  المثو  ٘ الك فإىَوا  ٍْابٔو ٘  صؤَْىٔ ٗ  ميُبنو شويعَا   لىقوابات،  ىوابة

موا بو أّا    ج٣مٔ٘، ّأّلا٨ ب٣هال حىنـب، ّلترطٔهاىب شبي  ،ٓطاىٕال جتعنابا٢

  ْ ٌ  أنبعَوه  حوىنـب اىب بكفوي  بوُ  ٍو فقو  اربواِّ كابٓعو٘ لوتكفي      ة ،رو ال بعيوْا

ْقوت ىفحوُ اىَوه    الحىنـب قااطب٘ ما ْٓجو  ٍو ب همواَٜه ّ اباذتَوا، مو ىـب ًب      اىب

ٖ الشؤ   ا٢نثىٌْ ل٩ج٣و اىب ٍوابٌْٔ  ْال اجوتْفب  ىيو ما  :لوالك  ال، ّكنثو نو 

 ، ّكو    بقٔوم الأٜنو٘   قبوْب  بَو و  جواٜةاّ  حوات  أشو بّا قوةاباّ   اسب ب٣ه ىىٙ

ٗ اىب قوابة اىب ٙ   الو ّ بقٔوم ال ًب ْجوْه ٗ  يت كاىوت ذبتوْٖ ىىو ٕ   ا٢ ىروة ً  شوراب  مو

ً  أٓعّا قبا ، بععًَ لوَه ميَه كاىت ، ّكثي  اهلل شراب٘ بجْل ً  كو  مو

ٚ  بووويـبال أو حووؤ ٗال ّكوووالك ، ةجوووْلالتّجوووات   ، ٢ ٤موووة جوووْ

ٌ ًب جوْا  ىقعوٕ:    ّىقْل قبْب ذة ،ال ىىٙ بياٛال أٌ بااط الاىتقاهٍه   امذا كوا

ْ ذحو  مويطقَه     ي الو  ّا، فقو، ذوةك  ق،الىىٙ  بياٛال  ذوة ، ٢ّ  أٓعواّ  ٍو

 جو٣ذَا، فوإذا   بيفخ ٍْابٔ٘ال ذباكه أٌ مبكً ٌا٦ّ !كىُ رة ال بـب أىْا  فة 

  .اممباٌ اممباىّا  فك٣ٍنا كاٌ ّامذا ذة ، كاٌ ذةكّا، فك٣ٍنا

 ٍو و  بعو   ىُبوه ا٤ ةجوْل ال قو،  ٍ و طبططَه كاٌ امىُ ٍٕ قٔق٘اسب ّلكً

ً  بقٔوم; ال ٕ   فعو  بهّه لكو ٌ  قْٓو٘،  كاىوت  املعو ال محوىن  ًب ،اشبو  اىتروة  فبعو  ا
 امىحواٌ، ًّب  ي  رخةد مىْٔىااهل ىابم٘، ففٕ مُباٍةات ًب حىنٌْاىب رخةد  املعال



 

ٕ الجوتعناب  ا٢رخروٕ   ظوخن٘، ٍّيوا   مُبواٍةات  رخةجوت  مصوة   ىىووٙ ،ٓطواى

ً  حوات  أٌ ٓكفوْا  اسببو٣ه   ًب ٍْوابٔـب ال عن٣ٛال افب ُ، فأّىثاسبمص  قو،  ٍو و  ىو

   (،ٓطاىٕال حٔ ال ٤ّامة عن٣ٛال اجتحا  أٌ ، ّكاٌ صطفٙاىبضبن  

٘  ميُبن٘ ٍْابٔ٘ال امٌ ٗ  هّلٔو ٘  ٍّوٕ ميروأ   لىقوابات،  ىوابة ً  جملنْىو  أكو،  مو

ٕ ا٤ ًب فحواه ال أىوْا   ٙ  بٍوا  ا٨ ّباٛ ب ، ٍّو  ا٢ قاىو ٗ ال، ّموا  ًب هّل ذوت
  !ىصٔ  فُٔ لوَه  ّا٢ حىنـباىبّ ج٣وا٨ ٓصٔ  فحاه ىتاجابَا، ّك  امذ ٚ

 جووو٣مٕ أّا٨ تنوووماجمل م١جحوووات محووو١ّلٔات موووً امٌ: قوووْلال ّموووْجث

ٗ ال ّلٔو٘   ال يُبناتاىب ٍاِ أماو بقف مباىٕ، أٌا٨  لىقوابات، جٔاجؤ٘ كاىوت    عوابة

٘  بَأٜ٘، أوالّ ٍْابٔ٘الّ صَْٔىٔ٘ال مث   أّ  ّلٕالو يقو   الشوي ّ    مثو   اقتصواهٓ
 ذلك، ٍّاِ غي أّمئ٘ ا٢رةكات الّ  قاى ٗال مث  ىحكةٓ٘ أو  ّلٕ،ال بيكال

 !ىيَا، غافىٌْ يادال أغى  ذةىّا، لكً ّاجب٘ مح١ّلٔ٘

َِلُمُروَو ادُ ِمِمـُوَو وَ ادُ وَ  رةٓف٘ بقْل:ال ٓ٘ا٦ف َُ ِعٍَ   َْ ِعُضَُفِم َلِولَِقَ ُع  َْ ِمِمـََ ُب 

ِن  دَ ِْ  ََ ـَِفِوَو  َُ  .ـَِؽرِ ادُ ِعُروِف َو

  ٌ ٘ اىب ّىىٔوُ، فوإ ٌ   ٢ حو١ّلٔ ُ  بيرصوة  بوأ ّ ال تيكوةا اىب ىْاجو  فةهٓو٘، أ

 اٖ ٓيطىو  الو ُبىوه   الّ يكوةات اىب بعه اٜة، ب ازب اكهاسب مً بص ب يتاليكةات اىب

 .لىقابات عابةٗال  ّلٔ٘ال ١جحاتاىبمً 



  

 
(2) 

 داخؾقةاؾ تداعقاتاؾ ؿواجفة ػي ودوره دـيادل تؿ اجمل

ٙ  بقتصوة  اٜةٗ ٢ازبو  ّلىحوىطات  اٜةازبو  لىرواكه  تص ٖال مح١ّلٔ٘ امٌ  ىىو

٘ ال بعواه ا٢ برون   بو   فقٌب، ٘ابجٔاشب بعاها٢  بقتصوة  ٢ ىَوا أ كنوا  ٓعوّا، أ  ارخىٔو

 ٙ ٘  ىىو ٌ  أٖ حوىط٘، ال ذٖ مطىو   برون   اٜة، بو  ازبو  ىوك اىب مْاجَو ٌ  ىيوْا  كوا

ٌ  ؼبن  ّق  مىك ىيْاٌ ؼبن  ؼبنىُ، فق  ٘ ازب بٜؤخ  ىيوْا ّ ا٤ أّ نَْبٓو  موي أ

 أٌ َٓوه اٖ ال عيْاٌ، املباال َٓنيا ٢ عيآًّ، امذال مً آرخة ىيْاٌ أٖ اكه، أّاسب
٘  ذٖ ٓكوٌْ كو    ً  رخاشو٘،  جوىط ْ  ّمو ً  ب٣ه،الو  ًب ّلا٤ ْقوم اىب ًب ٍو  ّمو

 .ّشابم٘ هاٜن٘ ّنباٍيٓ٘ م ىٔ٘ بقاب٘ ذبت حىطات بٔ ِ،ال
ً  بعٔو  ال ىحاٌا٨ ذا  ٗ  ىو  أفةٓقٔوا،  المشو  ًب بىو  ال ذا  كنو٘، ًب اسب جواه

ٌ  أٖ أّ روع  ال ٓحتطٔم ف٣ بمسٕ ذكْمٕ مْقم لٕ كاٌ ٓقْل: )لٔخ  أذو  أ

ٙ  ذٕٛ ىي ٖ لٔخ( ٓعثل  ٖ   ْاقوم ال( بٔينوا ًب  !ٓعوثل   ذتو  موْب ا٤ كاىوت صبواب

طو٘  الٓعىه بوالك، ّلكيوُ اجوتخ و مر    نٔم مً امٕ ّمثقف كاٌازبّ  بٔ ِ،  كىَا

 كْم٘.اسبجاذج٘ بىَاٛ فثىه اىُ صبةه قاٜ  يْبٗ ٢ مبىك أٖ ميص  ًب 

٘   ح١ّلٔ٘  مح١ّلٔ٘اىب ٍاِ امٌ ٘  كبيٗ، ّلٔحوت محو١ّلٔ ٛ عىال افب مْجَو  نوا

٘   بو   فقوٌب،  امعوات ازبّ ثقفـباىبو  أّ ْتاتاسبو ّ ٘  ٍوٕ ىامو ٘  ذوامى  ١ميـباىبو  لكافو

ً    نبٔعّا ١ميات، فإىَهاىب ّكاف٘ ٖ ال محو١ّلٌْ ّمحو٢ّ١ت  ىو  َبىوه  ٤ٖ تصو 

  ً ٌ  أّ ّتٓوة  أّ بٜؤخ  أٖ ٓصو ب  مو ً  أّ ّتٓوة،  معواّ  لوُ مْقوم   ذوخض  أٖ مو

 . ّل٘ال ًب بمسٕ
 



 

 
 عؿؾةاؾ ؽتؾة تغققر ػي تؿعقةاجمل تداعقاتاؾ

ً  ع ٓو  ال ًب تو اّل اىب بروث اىب ارخىٔو٘  ال تو اىٔات ال أمثى٘ مًّ    ّل،الو  مو

 أقو   ٓعواهل  هٓيواب  فا٢لكينْذد، ف عةاقٕال  ٓيابالعنى٘، ال مً شفابا٤ راٛل٢

 ف هٓيواب ا٢لو  ّبصوي  بىرٙ، شفابا٤ امٌ ٍْ طةّحاىببرث الف بقةٓبّا، ه٢ّب مً

 ١مياتاىب١ميـب ّاىب ىام٘ فإٌ ىفحَا، رةأٜ٘ال قْٗال ّاذ ّا، فتكٌْ لى ٓياب هٓيابّا

ٕ  مً مْقف لوَه ٓيبرٕ  أٌ ٓكٌْ ِ  ذلك، ففو ٘ اىب ٍوا ً  قتصواهٓ٘  ٢بو   ا٢ عاهلو  مو

 رع ؟ال  ّل٘ ّبعةبال احللص رع   أوال احللص ٍْ قةاب  ٍ ال أٌ ٍاا اجتبٔاٌ
ٌ ال ٍاا ىتاٜخ محب ; ٤ٌ ّىٕ افب ؼبتاد ذلك يبا امٌ ٙ   قةاب  ق  بكوْ  جوىبٔ٘  ىىو

 .عْاٜ ال مً ٣ٓـباىب

حى  ال اى ازب لي٣ذِب امػبابّا، ّلكً ١ٓية قةابال  ّل٘  أٌال اهىاٛ ّبةغه

 بعاى٘ ما، بالك، ليفة  جتبفم ّكىفتَا بعاٜمال قٔن٘ أٓعّا، فإٌ لىنْظْ 

ٗ  ميَوا  كٔىوْغةاو الٓحوعة   ّ الأيٯوة   ىةاقوٕ، فوإذا   هٓيواب   ا٢ ىروة ٛ التعوخه   رو٣

٘  ، فإىَا جتصبس  بقٔن٘ مث٣ّ بعاى٘ال ٍاِ اجتياه ّميم ذتكابا٢ّ  ىروة  وبحو

 امذا  ّلو٘، ال ظ  يادال ياٜةٗ ٍّيا جتثْب مث٣ّ، ف هٓيابال ىرةًٓ أّ هٓياب فال
٘  اشبّ ْقوْه الاٛ ّاىبّ كَةباٛال كىف٘  يحب٘ال بَاِ اببفعت ٘  بوث، ّأٓو  بو ىنَا  جوىع

 ،مباذوة  غوي  بروك   كاٌ ّامٌ  ّل٘،الْٔو بال قبيط  ةببط٘اىببعاى٘ ال أّ  ّل٘،ال

ٙ  يواد  برو ٗ  الّجؤرتخ   ً  ا٤ب ببفوا  ا٢ٍواا   ىىو ٗ  جوعاب، مو  هٓيواب   ا٢ ىروة

ً  ذو ٓ    ذلوك  ّ٪ِقم ف; ٤ٌال ىرةًٓ هٓياب، أّ فال ىرة  وبح٘افب مث٣ّ،  مو

 بفقو   أٌ مً  ّل٘الْاقعٔ٘،  ّذٔث ربرٙ الياذٔ٘ ال مً ٍْيفحٔ٘، كنا ال ياذٔ٘ال

 فإىَوا  اظطةابات ذصْل ربا  مً ىتخابات، أّا٢ ًب شْاتا٤ ذعبٔتَا  ّبفق 



  

 .جعابا٤ تٓاهٗ ىىٙ بحٔطة أٌ جتراّل
 ً ً  ا٤ ذوافت  امذا ّلكو ٗ ال شوفاب  مو ٗ  هٓيواب، فصوابت    ا٢ عروة  ىروة

ً  ىٔتالهىواىي، فو   ً ال مو ً  اببفوم اذا موث٣ّ    بيوثٓ ٗ  مو ٘  افب هىواىي  ىروة  ىروة  وبحو

ٙ  ىفحؤاّ  ١ٓية لً ذلك فإٌ ىرةًٓ، افب هٓيابّا، أّ ذتٙ ٕ   يواد ال ىىو  كوثيّا، فَو

ُ  موا  بأٚ امذا ىحاٌا٨ اقتصاهٓ٘، فإٌ ٘ ىفحٔ٘المح ٗ  قٔنتو  هٓيواب  شواب    ا٢ ىروة

ُ  ةىو ، ال جٔتنىكُ هٓياب  فإىُ فال ىرة فحأٗ خبنح٘ ُ  ّلعىو   ّلو٘، أموا  ال ْٓاجو

ُ  كاىوت  امذا ٗ  قٔنتو ٘  فصوابت  هىواىي   ىروة ٌ   ىروة  وبحو ٌ  ا٤ هٓيوابّا  فوإ  موة أٍوْ

٘ الب ُ  يحوب ٘ ال بكوثي، ٍّواِ   لو ٌ  ا٢، ّلاكنحوةه مثو   ذكةىاٍوا  قعؤ ِ  مثو   فوإ  ٍوا

٘ المرتك٘  بوـب   متخصص٘ زباٌ افب قعٔ٘  ذبتادال  ّمةاكوث  ١جحوات اىبّبوـب    ّلو

ٕ ا٤ امعات ّمفكةٖازبّ ْتاتاسبّ ٍىٔ٘ا٤  باجاتال ٘ ال ٓ بجوْا  م٘، لكو  قعؤ

 .ياج اىب قةابالٓتخاّا  امػبابٔابَا ّجىبٔابَا، يه تّآاٍا  ًب كاف٘ مً
٘ ال ركى٘  أٌاىب لكً ٗ   ّلو ّ ال باربواذ  متفوةه  جوتاكة  امىَوا  ٢ذوك  قوةابات، 

ٙ   كو   ًب لوالك; امذ  ػبابٔاتا٨ بع  ُ  عواب ال ذوٕٛ  ذتو  امػبابٔوات، ميوافم ّ    ميو

ِ   :افببع الق ِن  لَُ ََ ُُ لِؾـََّ ِس َو ِِثُؿُفَََم ادَ ِؿِر وَ اَل وَكَك 
ِقِِسِ ُقِل فِقِفََم  ِِثٌَم َكبٌَِر َوَمـََ فِ

َلِكَزُ ِمِن َكِػِعِفََم 
(1)
. 

ٌ  ّىىٔوُ،  ٌ  آميوْا  ىامو٘  امذا  ١ميوات اىبّ ١ميـباىبو  فوإ ِعُضَُفِم َلِولَِقَ ُع بوأ َْ

يقو   ال  ّلو٘، بعوـب  ال يت بتخواٍا الو  قوةابات الطبتىوف   ًب ُبةٌّجٔيفإىَه  َِْع ٍ 

ٌ  الطاىبّ بو   تنرؤض، الّ ِ  مثو   بتخوا  ٢ بو٘  بوأ هّاٜوة   ىو،  ا٢قوةابات   ال ٍوا

 ٘ ٘ ال بوـب  مروتك ٘ ال ٔوات ةجعاىب -ةاجوم اىب يواد، ّبوـب  ال ّبوـب   ّلو عىنواٛ  الّ  ٓئو
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موا برواٛ،    لةأَٓا  ّل٘ال بحْ  غة  مرىق٘، ّبع ٜا ًب ٢و   ذةابا٤ّ فكةًٓاىبّ

 .،اٍـبالّ هل٘ا٤ مً هلا ؼبىْ ّما
 

 أقضاً  ؼؾ اؾوب بداناألو ؾداناؾب ائر(اجل) ؿؼارعة
 

  .اهلل ذاٛ ىْب، امٌ ىىٙ ّىْبّا بصيٗ لتثٓ ىا ةّآاتال بع  ىاكة ٍيا

ُ  ٍاا ذ ٓث رةٓف، ًبال كاًبال ،كنا ًب  باقةلاماو ا٨ ٓقْل : بععو

اهلل ًب ربوافْا  ، ٢ّ جبواٍَه  بَوا  ّشوٓكْا  حيتكهالب فُبْاالّ بقىْبكه فاىكةّا 
َََم ىىؤَه    جوبٔ   فو٣  بجعوْا   اسبو  افبّ ابعُبْا لْم٘ ٢ٜه، فإٌ ََذ ال ِكَّ ََ َبِقُل  َّ 

ِظؾُِؿََوَو الََ َُ ِبُغََوَو يِف الِذَُن  َُ َََذاٌ   لَََفمقو ُلوَلََََِك اَلَََِْغََِرِ  ِر ِ األَ ـَََّ َس َو  (1)قمٌ الََََ

 ٢ّ جوىطاىّا،  بـبالاطو  بقىوْبكه غوي   ّأبرعوٍْه  بأبو اىكه  ك فحاٍو ٍّه الو ٍي
ً  ٢ّ ،ا٢ّبواغـب مو   ٙ  َبفوةاّ  بُبىوه  مةٓو ٓ ٙ  ّمبعوْا  ،اهلل  أموة افب ٓفٔٝوْا  ذتو  ىىو
 .(2)اطاىتُ

 

لٔحت  ح١ّلٔ٘اىب أٌ فٔ قطم ٓاىبٍاا ( حيتكهالب فُبْاالّ بقىْبكه فاىكةّا)

 ٗ اٜة ازبو اكه اسبو صواهبٗ موً   ال املُبو اىبتكىه ىوً  الو ّىحواٌ  الب ىكواب ا٨ ًب ميرصوة

ِ  أٌ ٔح ف أٓعّا قى الح١ّلٔ٘ اىببعه  ، ب فرح  ِ ازبو اكه اسبو  ٓكوة  اٜة، ّٓكوة
 ّابرعٍْه بقىْبكه(. ٕ: )التالقطم اىب، كنا ٍْ شةٓس ُبىهال

 

٘ شبا ٢ الثووواىب بوووا  موووً ىَووواأ (حووويتكهالة موووً )ٍُبووواالامٌ  يوووه  صْشووؤ

ٛ الْظوْىٔ٘، فب اىبّ ٘ اشب روا ٌ ٣  اىببو اّ  صْشؤ ٘ ال ىقوْل: ا  برويِ  أّ قىهالبو  كتابو
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ُ   اجوب٘ أٓعواّ  اسبك ً  عو،ٗ اىب ةكوات اسبّ ذوابٗ ا٨ ّكوالك  ،مرونْل لو ةف  الو  ىو

ُ  ذلك ىً غيٙ ًب امىيا ىىٙ  مث٣ّ، صامت٘ال ُباٍةاتاىبك رح ،الّ  لصةٓس قْلو

 :بأب اىكه فحاٍ ّا.   
ُ  ال َبىوه  ّجوكت  ّ اكهاسبو  جاب فإذا ٗ  جؤثهاه  كو   فإىو ٙ  جوةأ  جوةأٗ،  ىىو

ٙ  ّاطرٔاىّا نبْح، ىىٙ ّنبْذّا ٙ   ىىو  بكىوه كو    امذا يبوا  عكوخ ال اطرٔواٌ، ىىو

ْٲب ّكت ، أّ ّاذ  ّاذ  ٛ  بجوه  أّ ش  تْاشو  الىتىٔوت، أّ  ا٢ مْاقوم  ًب جوْا

ّٯىاتاىبّ بْ  فٔخال مث  جتناىٕا٢  ٣تاجملو  افب ّغيٍا، امظاف٘ ْابحا ال ّ  

 .ذلك أذبُ ماصرف، ّالّ
تكيْلْجٔوا  ال اجتخ اوفعً اطةٓ  ذةٗ   ّصب٣ت شرف ٍيا  بكً مل ّامذا

 اجووب٘اسبّ اكٔوو٘الْابووف اهلبطبٔقووات  ىوو، امللىعوو أشووْابَه الّامٓصوو  ٓثوو٘اسب

ٙ ك الو كتاب٘ بجاٜ  ّ بَةٓبَا مً ٍيوا ٍّي  افب امظاف٘ ّغيٍا،  ىروةات  ذوك   ىىو

 .جةٓ٘
ْ  يواد ال نبٔوم  امٌ ِ  اظوطىعْا  لو ٘ اىب بَوا ببقوٙ ذكْمو٘    ٢ حوْ  ف حو١ّلٔ

ً  قى٘ امٌ ْاظسال مً امٌ جاٜةٗ، ذلك ْ  ال مو ٕ  بصو ّا  يواد  لو  يكوة، اىبىوً   لىيَو

 ٌ ٌ ال ًب ، ّٓوثجَه ىووَه ٓعتق قو   اٜةازبو  اكهاسبو  فوإ  ٓوْاجََه بطوة    أّ حوحْ

ٌ   أّ مىْٔىوّا،  وبحوـب  أّ مىْٔىوّا،  ي٣يوـب  كاىْا امذا ّلكيَه أرخةٚ،  مثواىـب مىٔوْ
ْٯل ّامذا امىحاٌ، ٕ الّ عةّ اىبمة با٤ مً كتى٘ افب١ميات  ىباّ ١ميـباىب كاف٘ ذب  يَو

 .أب ّا ْٓاجََه أٌ جاٜة ذاكه أٖ ٓحتطٔم يكة، ف٣اىب ىً
 

٘ ال ليكوة موً رخو٣   اىبيَوٕ ىوً   العةّ  ّاىبموة بو  ا٢بعحوة  امٌ يوه    ،ذوبََا  ّ كتابو

ً ٔنكً بطبٔقوُ  فو  ٌ  اىب لرخو٣  مو ّ  ًب مُبواٍةات  يواد الؽبوةد   ُبواٍةات، كوأ  شوامت٘، أ

 .هجباٍَ ٓصكٌْ بَا يّاّا معْٔٓم حْاهال ٢بحـب



 

 
 ـارؼةاؾ رؿوزاؾو صاؿتةاؾظافرات ادل

٘ ىىوٙ   ياد  ضبوتحـب ال مً ْ ا٢ل ج٣مٔ٘ رخةدا٨ ب٣هال امذ ٚ ًب  جٔاجو

 كْىَوا يبيْىو٘،   مً غي هب  ٢فت٘ياد، ال فقة جببت يتال قتصاهٓ٘ا٢كْم٘  اسب

 أٓ٘ ّأ لفِب أٖ ذعابات، دبيبْاااط٣   ٢ّ ّىرةات، (بةّذْبات)لو بْتٓم ٢ّ
٘ ا٢ حٔاجوات الىىوٙ   ذتحادا٢كتاب٘  ًب   كْمو٘، ذٔوث  اسب لتىوك  اٜةٗازبو  قتصواهٓ

ٌ  ىىوٙ فقوة، قبيعَوا    فقوةاّ  يادالتاهت  ً  هلل ب ا٤ قواىْ  ّقبيعَوا  ،ىنةٍوا  ّىبو

 جووتياها٢ ىىووٙ  باٍُبوو٘ال عووةاٜ ال جووتياه حبةٓوو٘، ّّظووعَا ا٢ّ لىتصوو ٓة

 يواد ال خوةد ، فىن  أٖ ىىٙ يادال مً كثيٗال عةاٜ ال تص ٓة، ّبأرخاٍاالّ

ْ   ب٣ راب ،ال افب ْ ا٢لب ّ الٚ ارخوةاد جٔوْبَه   ذةك٘ ّ فعو  جو حوفىٔ٘  الفْقٔو٘ 

، موً  قتصواهٖ  ا٢ْظوم  الفقوة ّ بوةهٖ   الكإذابٗ ّكيآ٘ ىوً   ابد،اشب افبّقىبَا 

 اٜةٗ.ازبقتصاهٓ٘ ا٢ ّل٘ الٔاجات ج
 

 رةٓو ، ال يُبوة اىبّذواٍ ت   رور  المكافرو٘   ّقوْات  خوابةات اىبرعةت ف

 ،٢ّ فعو  ٢ّ بفووم ٢فتووات  الموً غووي مقوو ْ   ا٢لبوو ٌْرخووابج يووادلا ذٔوث 

٘ الًب  خوابةات اىب تريتفو   ث; لعو و ذحو٘ مو،بٗ    اسبو عااطَٔوا موم   ًب كٔفٔو٘ ب  ب آو

 جْٔبيوا؟  ىقى  ٌأنيْ  اىب مً ٍّ  ذّٔٝا ىق  امىيا مل يادال جٔحٔبَه امذ لىقنم،

ٛ  ذلوك  بعو   يوه  ،صوئم بَوه  الًب   فوتريّا !! حو١ّلـب اىب ىقصو   مل ّامىيوا   بو ٍا

ً  رٔطاىٕ ال خابةاتاىب ّ  ال اّبالو  فتروْا ىو  فوأىتقىٍْه  ُبواٍةٗ، اىب اىنو٘ لىرةكو٘ 

 .بع  فٔنا
 فوإٌ مصويٍا   يكوة، اىب ىً ىأٍ٘ عةّ اىبب آمةٗ ىاٍع٘ أم٘ م٘ا٤ كاىت امذا

امٌ  ْاظوس المً  فإٌ أب ّا، بَا ت٣ى ال مً طراٗال ٓتنكً ، ٢ّ بأٓ َٓا جٔكٌْ



  

موً   أكثوة  أّ أق و   امىحاىّا مىٌْٔ 30 امىحاىّا، أّ مىٌْٔ 80 اّامىحاىّا،  مىٌْٔ 100

ً  أّ أظةبْا ىوَهك رْاب ال افب رخةجْا امذاو  بى ال ذا  جكاٌ بع اه ّ ال ىو  عنو  أ

ً  ٢ فرٔيٝواٱ  ،ظنً بةىامخ طبطٌب موتـب  اىتصنْا ٚ  أٌ ٤ذو   مبكو  ،لووَه  ٓتصو 

 .اطبٔعّٔا بةظخ أّ جتحقٌب ببحااط٘، كْم٘اسبّ
ٗ  يطو  اىب بقوْٗ  ّاجَوٍْه  ّ ذبو ٍّه  ٓعو  ( ّشوكْا بَوا جبواٍَه   )  ّبقوْ

٘  اهلل ًب ربافْا ، ٢ّ ْقفاىب ٘  أّ ٢ٜوه،  لْمو ً  كوثياّ  ٤ٌ ّذلوك  ّاىوِب،  لْمو  مو

ٌ  الّىٯواَب   ٌ ا٨ حو٣اطـب  ٓىْموْ ٚ   امذا ىحوا روة    ال رخو٣   ٍواا  أٌ رخوةد، بو ىْ

ُ  ميا٤ّ ىكاىب أّ ةٜٔخال أّ قاٜ ال ٍاا رةٓع٘، ّامٌالّ ٘ ال لو ّ اىبّ ق جؤ  كاىو٘، أ

ُ  الاسبو ّ ذلك، أذبُ ما ٛ  ٢: أىو ْ  ذوٕ ٙ  ٓعىو ٘ اهلل ًب ربوافْا   ، ٢ّاسبو  ىىو   لْمو

َىىؤَه   جوبٔ   ف٣ بجعْا  اسب افبّ ابعُبْا فإٌ ٢ٜه، ََذ الََم  ِكَّ ََ َبِقُل  ِذَُن الَ َّ

ِظؾُِؿوَو  ِبُغوَو يِف الَُ َُ َذاٌ   لَفمقو ُلوَلََِك اَل ِرِ  َِْغِرِ األَ ـَّ َس َو  .(1)قمٌ الََ

ْىُبو٘ فٔكوٌْ   اىبك٣و ّالفاذا مل ٓيفم معَه  )بأب اىكه ٍّهفحاٍ  كالٍي)

 .ب اٌا٢ٔ٘ ٍّٕ جَاه التالةذى٘ اىب افب الىتقا٢
 

ِ  صرةٚالك فَٕ اىطباقّا امماو   ب اٌا٤ب َاهازب مصاهٓ  ّمً كو،ٚ،  ال هلوا

 اٜةٗ، ّكااازب كْم٘اسب مقاب  ًب  )جىنٔ٘ مُباٍةات ًب ةّداشب)و   فَٔا ميااطَا أّ

ّ الٔ  الجو ا٢ّغيٍا موً   )حىنٔ٘ال ظةاباتا٨(ّ )ىتصاماتا٢)   ٓثو٘، اسبق مبو٘ 

 ًب أّ ذقْقٔوّا،  أّ جٔاجؤاّ  أّ اجتناىّٔا أّ جاٜة اقتصاهّٓا قاىٌْ برةٓم مقاب  ًب
 أبعو   أّ حوفة ال مً ميم ّجحً، أّ َبىه ق  ٘، أّ حب  مُبىْواىبَب يبابج٘ مقاب 

ٌ  جْاٛ ،ذلك غي أّ م١جحتُ اغىقت شْهبت كتبُ أّ أّ ّاطيُ، ىً  ّااىبو ى أكوا
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 .غي ذلك وأ جامعّٔا أو

 (جوىطاىاّ  بـبالاطو  غوي  بقىوْبكه  بأبو اىكه ّأبرعوٍْه   فحاٍ ٍّه كالٍي)

لىْشوْل   ذبٓع٘ يكةاىب ىً يَٕال ٓكٌْ ٢ أٌ  ظةّبٗافب ج ّا ٍام٘ تفاب٘ال ٍاِّ

ىيو ما   ٓبو أ  صوةا  ال فحواه; امذ ال ميرأ ٍْ ٍاا فإٌ لتركه مكاىُ، أٖ لىةٓاج٘،

رخوت٣   ا٢ ٓبو أ  ٍّيوا  ..ٍّكواا  ..أٓعّا حىط٘ال ٓةٓ  ٓتحىٌب، ّذا  أٌ ٍاا ٓةٓ 

لىبااطو    ا٢لىر ، ّامبط امذقاقّاّ  اهلل ًّب هللٓكٌْ ك  ذلك  ب  م٘، ك٣،ا٤ بـب

 ٢ّ ،ا٢ّمو  بواغـب  لىةٜاجو٘،)٢ّ  ّذبواّ  ٍوْ جوىطاٌ،   قبوا   )بـب جوىطاىاّ الاطو  )غوي 

ُ  ُبفةال ّكأٌ ، ُبفةال ٍْ   اهلٓكْىً  ف٣ ،( بُبىه َبفةّا مةٓ ًٓ ٘  لو  مْظوْىٔ

  (.اطاىتُ ىىٙ ّمبعْا اهلل أمة افبٓفْٔٝا  ذتٙ(ُبىه ؟ ال قااطةٗ مة ى، لْ ذتٯٙ
 

 اصة اخلوذـ   عاؿةاؾ ذـ 

٘  بّآ٘ ٍّٕ: ثاىٔ٘ال ةّآ٘ال ىىٔوُ شوىْات    ١ميـباىبو  أموي  الأٓعوّا، قو   باٜعو

٘ ال ٓعوا   ٢ اهلل امٌ :روةاٜم  ال ىىو   ًب صوىـب، كنوا  اىب ٘ اشب بواى   عامو امذا  اشو

يكوة  اىباشو٘  اشب ىنىوت  فوإذا  عام٘،ال بعىه أٌ غي مً جةّا يكةاىبب اش٘اشب ىنىت

٘ ال ذلوك  بري فىه جَابّا ٌ ال اجوتْج    عامو ٘ ال فةٓقوا ً  عقْبو (1).اهلل مو
 اشبف ٘  اشو

ٌ ال أّ ىوك اىب ابَ ٓةاه ٙ  فَوْو اىبٍواا   ٓرون   ْتٓة، بو  الو  أّ اكهاسبو  أّ حوىطا  ذتٯو

٘ ازب بٜؤخ  مثو   ٘ امازب ًب جوتاذ ا٤ّ امعو  صورفٔـب الْتٗ، ّبٜؤخ اذبواه   اسبو  ّ عو

 عاشوٕ، اىبب عنو  الٓحوةٌّ   قو   فإىَهتنم، اجمليبً ٓع ٌّ غببّا ًب  ..ٍّكاا مث٣ّ،

ُ  اهلل ١ٓارخواٍه  حو١ّلـب، ٢ّ قب يادال فىٔخ (2)بالك يادالٓعىه  مل فإذا  جوبراى
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  .بقصي ىً ٢ قصْب، ىً أٖ( العام٘ بعىه اٌ غي مً) : بقْلُ اىبقصْه ٌأالُباٍة  (2)



  

عامو٘ بوالك   ال ىىوه عاشٕ ّ اىبْاط باشبجاٍةت امذا  ٍه١ارخآ اهلل ، ّلكًافبّبع

ّا اىبى كنا اذا بأّا،  ىكي ٢ّ ضباّل٘ برٔي ٢ّ امة قبعةّ  ّىَٕ ىً ميكة مً غي
جَوووابّا  افبّبعووو جوووبراىُ اهلل ٓعصوووٕاّ شووورفّٔا اّ جامعٔوووّا اّ جوووىطاىّا اّ قاٜووو ّا  

ٓةجوم شو٣ذَا    معاٍو ات  ّ ابفاقٔوات حوتعنة، اّ بْقٔوم   اىبجوي   ا٢كنصوافر٘  

، موً  لووَه ا ٢ مصىر٘ بعْه ّلةقب، رع ال احللص يبا ٍٕ جاد أكثةا٤ب ّلٝك٤

 غي اٌ ؼبةكْا جاكيّا ّمً غي به  ّ اىتا  ميَه.
روة   ال ّل ًب الو يت دبةَٓوا  الو قٔات بفاا٢عاٍ ات ّاىبكثيّا مً  امٌ  :اسبّ

ٌ  يا ، ىبوا اسبلْ كاىت لص امذ ،ب٣ه بتابّاال احلرىق٘ ٢ بص  ًب شاىب ٌ اىب كوا  حوتعنةّ

جو٣مٔ٘  ا٢ ّل اليت دبةَٓا الىر٘ ج٢اشفقات  الرخا لالك مث ّباٛىا، ةكعٌْٓ

كووو،ٚ ال  ّلالووو امٌْاظوووس الىٔوووابات، فووواٌ موووً اىبكووو،ٚ قبٝوووات ال ّل الوووموووم 

 ةاحبووٌْ،الٍووه  (ٔووّاالم) ٤ىَووهصووفقات، الجووتعنابٓ٘ ذبقوو  اٍوو افَا مووً ٍوواِ  ا٢

ٌ تصوابىتـب،  اىب ّلتـب الو جىر٘ لكىتا ا٢بٔم  لمً رخ٣ كالك (ىحكةّٓا)ّ  فٔبٔعوْ

ٙ  ٍٔنيوتَه  ٙلتبقو  اطوةا ، ا٤ لكو   ٙ   ّل، ّىىوٙ قةابٍوا،  الو  ىىو  رخىو   ّىىو

ٌ ال ٕ  بٔيَوا،  توْات  ّمصواىعَه  ىووَه ّلكوٕ ببقوٙ معام   ،ذتٔواد هلوا   ا٢ٓبقوٙ   ّلكو

ٌ   يوه  ىااطىو٘،  غوي  ٘الذورٯ  ٘الو فعٯ ّذوةكابَه   ٘ اىب فتٔو   امىَوه ٓروعىْ  بوـب  عةكو

٘   افبّ َٔهالو  اج٘اسب لتبقٙ اطةا ا٤ ٘  أجوىرتَه هاٜنو ٌ اىب فَوه ( ّأب ٓو  أ٢ّّ يتفعوْ

 .خ ّىٌْاىب ّا  ّعبًّأرخي
٘ ال بأت امذا امىُ ةّآ٘ال مً حتفاهاىب امٌ صى٘الّ ً  عامو  اشو٘ رخعوْىاّ  اشب مو

ّ  ل٣جوتعناب  ٘  َبىنواّ  موث٣ّ، أ  فوإذا ىنىوت   ٓتكىنوْا،  أٌ يواد، فعىؤَه  ال لعامو

ٙ  ْٓقوم   ، أّٔه قاهٗ امجةاٍٜصافس أذ ٓجَابّا ،كأٌ  جَابّا  يكةاىبب اش٘اشب  ىىو

ٗ الات ٔو بفاقا٢ ٘ ال بيكوة  ّمل ب٣ه البو  عواب  طوة ، اجوتْج   ال قبختىوف  ذلوك  عامو



 

 .ّج ٯ ىثٯ اهلل مً عقْب٘الفةٓقاٌ ، ال
 

 ـؽرادلو ظؾماؾ عن بصؿتفم عؾؿاءاؾ عؼوبة
 

٬ّ َك :افبعٔاذٕ ًب بفحي قْلُ بعالما ًب بفحي : ث٘الثال ةّآ٘ال ٰاٖ م٪وةٲ  الو َأ

َ٪ا ْ٘ ى٪َىٙ ى٫ة٫ّٰذ ٪ّٓٔ ٕ٪ رخ٪ا ٍٰ ٪ّ ٘ٱ   .(1) ى٪َىٙ َقة٬ٓ٪
 

 بوو  افب بعووث اهلل امٌ و :    ةّآوو٘ال الّانبووووو  صوواه  الموواو ا٢ً ىوو

ىتٔحوو٘  لوووَهعوواا  المووً مشووْل  ؼبووابٍه ذتووٙ، امبمٔووا لووُ الٓقوو ىبٔووّا امجووةأٜ 

 .عرك بع  اٌ ىطفَه بةهبتُ ّفعىُ ّكةمُالجتَثاٛ ّا٢

بىو    : موا لووَه : قو   الفق ُ بىو اٌ ّغوةد فٔوُ موً كوةاو      الو موً كوةا   بيفحو

ُ  غةٓبو٘ فوأرخىف فأىبوت رخةىْبوا فعوركْا      ّىقٔتُ مً ك  رةّدال ّ اجوتَث٠ّا   ميو

، قوو داىببىوو  بٔووت  ال: امٌ  لوووَهٔووُ أٌ قوو   ال اهلل فووأّذٙ اهلل افب، فرووكاٍه بووُ

، فوأرخىفْا  بواب رةد بيْ امجوةأٜ  بيقٔتوُ موً كو  غةٓبو٘، ّعبٔوت ىويَه كو  ج        الّ

موووً ٓحوووفك همووواٍٛه، ّٓأرخوووا   جوووىطً ىىووؤَه ًب بىووو ٍهفعنىوووْا قبعاشوووٕ ف٥

فروىْا   ،، ّامٌ هىْا مل أجوتح  هىواٍٛه  اٍٛهٌ بكْا فىه أبذه بك، فإالوَهأمْ

 ٍيووا اىوو،ٚ ىىنوواٛ بوو   ٢رخةبيَووا ماٜوو٘ ىوواو، يووه ٢ىنةىَووا   الوووَهأىن ّفرووىت

 .مةا٢اجةأٜ  محتفحةًٓ ىً 

 ماذىبيوا عبوً ّمل   اهللْا : ٓابجوْل  العىناٛ فقو الىنا ذ يَه جثىت ف: الق

ْا  ازبفحاٛ عصاٗ ال مً ٢ّ ُبىن٘لا مً ىكً عبً فىه  ...؟ىوَهىكً ىعن  بعن

جوىٌب  ّيكة فىه بيكةِّ ، اىباىكه بأٓته :  لوَهق  ي  ال ىىٙ لحاٌ افب بعاهللمً 
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رةٓبو٘،  ال ٍآّو  ا٤ بىوك  بَوه  فصويم  (2)كفصيم بَه ماق  بىرو  (1)ةيصىَٔه خبتى

 رةٓفال ٓث اسب ارخة افب. ةٍٔ ال عاا ال ّذا 

ٙ  تروآة لا ٢ّ ٓقتصوة  لىعىنواٛ،  رخطوي  ذبوآة  ٍّواا  ٛ ال ىىو ٛ ال عىنوا  فقَوا

 ذخض أٖ أّ مَي جا ، أّ اطبٔبّا، أّ ضبامّٔا، ٓكٌْ ق  ُبىهالب املعال فقٌب، ب 

 .عقْب٘ال ٓحتر  أٓعّا فحكت، فَْ ُبىهالىىه ب

ٕ ا٨ تنماجمل م١جحات أٍ ا  ذبقٔ  امٌ مح١ّلٔ٘ ٛ   ا٨ ىحواى  مبواىٕ، موً بيوا

ٖ ال مات،  ّاشبو  تنوم  ّبوْفي  اجمل ٘ اشبل٣رخطواب   تصو  ّ الّ ابجٔو ٖ ال ارخىٔو٘   تصو 

ٕ  ،ىحاىٔ٘ا٨ غي ج٣مٔ٘ا٢ غي قْاىـبالطاغٔ٘، ّالكْم٘ اسباٜة  ّازب لىراكه  هلو

 ٘ ً  ١ميوات، اىبّ ١ميـباىبو  ىامو٘ ذوامى٘ لكو     محو١ّلٔ ٛ  مو ٛ  ىىنوا ٛ  ّرخو،ا  ّأاطبوا

 ّذووةفٔـب ّذوؤْخ، ّىحوواٛ ّذووبا  ّدبوواب، ّضبووامـب ّمَي جووـب ّشوورفٔـب  

 ؟(3)م ٯكة مً ّمثابىـب ّغيٍه، فَ 

                                                                                                                                                                             

ْ   خبتيصوة  (1) ً  ىصوة  البوابىٕ ىبْرخوا   اىبىوك  الكىو ٖ، ٍّو  ازبٔوْس  قواه  ،و. ( 563و   605ىبْب٣ىصوة)  بو

ـب، هبىوت  َٓوْذا، ًب  يبىك٘ يبالك، ميَا ى ٗ الراو، ّهمة ميطق٘ ب٣ه ىىٙ ذامس٘ معاب  ًب البابىٔ٘

 .باب  امفب جكاىَا مً الكثيًٓ ّجبا
 .87و  86ط 97حباب ا٤ىْاب: د (2)

 .بعافب اهلل ذٌإب اىببرث جْاى  ٍاا بع  ٓكن  ما ىرة ّالثامً ىرة الحابم الفص  ًب جٔابٕ (3)
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 :كةٓهال كتابُ ضبكه ًب افببع جبراىُ اهلل ٓقْل

 ََِلُمُروَو َِْادُ ِمِمـُوَو وَ ادُ و َُ ِعٍَ   َْ ِعُضَُفِم َلِولَِقَ ُع  َْ ـَِفَ دَ ِمِمـَ ُب  َُ َِن ِعُروِف َو ََ ِوَو 

ِؼقُؿوَو ادُ  ُُ ِمُتوَو الـَِؽِر َو ُُ اَلَة َو طِقُعَوَو الصَّ ُُ َك َة َو ُفُم اَّللََّزَّ ُ َ   ِوَّ اَّللَُّ َوَرُهَوَلُه ُلوَلَََِك َهََرِ

ِزٌُز َحؽِقمٌ اَّللََّ ََ  
(1)
. 

 
 وؼ ؟ادلب تتأرر دووؾقةادل وفل دمام تؼاعد؟اإل ػي فل

 :ـبالىىٙ جو١  جاب٘ا٨ كةمب٘  زبَ٘ال قةآىٔ٘ال ٓ٘ا٦ بَاِ ىحتعٕٛ أٌ ىىٔيا

ً  بقاىو   كالٍي ٍ  ّل:ا٤ ٘  ٍو   ثواىٕ: الّ جو٣و؟ ا٨ ًب عنو  ال ىو  امٌ محو١ّلٔ

 ٓررىُ؟  اٖال ْقماىبّ يص اىبّذ ّه   اماطاب ًب فةه  بتر هال

٘  ّلا٤ الحو١ الىوً   ْا ازبو ّ ٕ   بكىنو  ًب بقاىو   ْٓجو   ٢اىوُ   :ّاذو ٗ ٍو
ُ  ع ىج٣و، ّا٨ ً  ال بو ً  ال تقاىو  ىو ً  حو١ّلٔ٘  ّلؤخ  اىب عنو ، ّىو ٘ ال ىو  َْبٔفو

 .ةّبٔئ٘ال
ٖ   جً افب ىحاٌا٨ ٓص  فعي ما ُ الامذ معٔيو٘  دبوة  ّربتىوف  تقاىو ، ال افب تو

ّ اشب جوقف  بعم تقاى ٓ٘، فبععَاال حًال ذب ٓ  ىاهٗ  ًب  ّلال حوتـب،  الامحو٘ 

٘ الىً  ٓتقاى  ق  َْبفاىب أٌ كنا ذلك، مً ق ا٤ ذب ه ّبععَا ٤جوبا    َْبٔفو
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ُ  الصبو  ح١ّلٔ٘  ٢اىب ىً تقاى ال ى ٓ ٗ، لكً أرخةٚ يطو   اىب ًّب جو٣و، ا٨ًب  لو

ٕ ا٨ ً  بقاىو   ٢ بو   أٓعوّا،  ىحواى ُ   عنو  ال ىو ً اىبموً   أٓعوّا، فإىو ٓتقاىو    أٌ نكو

ٌ ا٨ ً  ىحوا ٘   ىو ُ َّبٔفو٘ معٔيو ٙ  ، لكيو نىو٘  ازب أرخ٣قٔوّا ّامىحواىّٔا، ًّب   مىثمواّ  ٓبقو

ٙ  ىتادا٨ّ عطاٛال ًب ٓحتنة ذةىّٔا، لكٕ ْ  سبُبو٘ يبابوُ،   ذتو بوابٗ   ْجوْ  ال بيرو

 .أرخةٚ بابٗ جتربا ا٢ ّبيرْ
َِْع ٍ ادُ ِمِمـُوَو وَ ادُ وَ بقْل:  رةٓف٘ال ٓ٘ا٦اٌ  ِعُضُفِم َلِولَِق ُع  َْ ّاطبقا ِمِمـَ ُب 

٘ اىب قاىو ٗ لى ٙ  كوه اسب اٌ بعىٔو  : عةّفو ٍواا   إٌفو  عىٔو٘، الب مروعة  ْشوف ال ىىو

َََوادُ وَ ٍوووّْ ْظوووْ اىب ىىوووٙ ّهبىوووت تىقوووى ذكووواوا٤ بووو  (1)كوووهاسب َو ِمِمـُ

 ٓعو  يبوا  عىٔو٘،  الب ْشف مروعة ال ىىٙ ىركهل تعىٔ المث  ٍاا  ، ِّمِمـَ ُب ادُ وَ 

 موة ا٤ ىىٔوك  مو١مً  فٔحو    ٤ّىوك  مح١ّل، يتٔح٘الّب ّلٕ م١مً فأىت ٤ىك

ٕ العةّ  ّاىببو  ً  يَو ٛ  اىب ىو ٌ  يكوة، جوْا  وبوخ ىروةٗ جوي٘ أو أكثوة،     ىنوة   أكوا

ً  مل ةمسوٕ أو ال ْقوم اىب ٍواا  ًب ّجوْاٛ أكيوت   ٍوه   قبوا  بعو   ـَووممادفوو  بكو

ٌْم١مي فَه  (م١ميٌْ)اممباىَه، ف٥ىَه  بْشف ، ّبع ِلُمُروَو َُ ِعٍ   َْ َلِولَِق ُع 

ِن  دَ ِْ  ََ ـَِفِوَو  َُ ِؼقُؿوَو ادُ ِعُروِف َو ُُ ِمُتوَو الـَِؽِر َو ُُ اَلَة َو َك ةَ الصَّ  .زَّ

ُ  ٨يبوات  عام٘القاى ٗ  ال ٍاِ مً ىيطى  أٌ نكًاىب مً امذٌ،   بقاىو  ٢ أىو

ٌ ا٨ ٓتقاى  أٌ ٓصس ٢ ج٣و، ّأىُا٨ ًب ً  ىحوا  جوً كواٌ،   أٖ حو١ّلٔ٘  ًب اىب ىو

ٙ  كوه اسب لتعىٔو   ىُبوةاّ  كواٌ، ّذلوك   مْقوم  ًّب أٖ ٖ ال ىىو  هاو موا  ْشوف، أ

ُ  محو١ّل، ّػبو    ىحاٌ م١ميّا فَْا٨ ٕ العةّ   ّاىببو  موة ا٤ ىىٔو يكوة،  اىبىوً   يَو
                                                                                                                                                                             

اطاى٘ امّ اىبيكة ىً ّاليَٕ باىبعةّ  ّجْ  ا٤مة  :التكىٔفٔ٘ ّا٤ذكاو ال٢ْٓ٘، ٍّْ الْظعٕ اسبكه (1)

 .ّبجْلُ اهلل



  

 .ىتّٔا ك،ال بى  مً ّامٌ
 ً ٘  ّمو ٌ  أرخوةٚ،  جَو ْ  بع الو  فوإ ُ  بٓتصو ٌ  امذا أىو ٔٝو٘  اهل ًب ىعوْاّ  كوا

٘  ا٨ ْ و   موث٣ّ و   هابٓو٘ لىحامعو ً  محو١ّل  فَو ّ ال أرخ٣قٔوات  ىو ً  طىبو٘، أ بطوْٓة   ىو

ٍّْ بصْب غي لُ،  مح١ّلٔ٘ امع٘  ف٣ازب رخابد كاٌ امذا امع٘ ّبيثََٓا، لكيُازب

ِعَ ٍ ادُ ِمِمـَُوَو وَ ادُ وَ ٤ٌ ;شورٔس  َْ ِعُضَُفِم َلِولَِقَ ُع  َْ نٔوم  ىواو ذوام  زب   ِمِمـََ ُب 

ٛ٭ْاقم اىب محو١ّل;   فَْ م١مً ٓكً; ف٥ىُ مل أو ْقماىب ًب ٍاا أذ ٍه أكاٌ جْا

ٙ  ثامواّ اليص   اىب ٓثٓ ِ أٌ نكًاىب مً ه، ىعْقماىبمةببط٘ ب ح١ّلٔ٘اىب ىٔحتف  ىىو

 .ىىٙ ىَ  ثاو، ّىَ ّاال
ُ  ٓتصْب بع ال: آرخة المثًّب  ّ  أشوبس  امذا أىو ّ  ىاٜو   ّتٓوةّا  أ  ّكٔو   ّتٓوة  أ

ً  مح٢ّّ١ ذكْمٕ، فرٔيٝاٱ ٓكٌْ جَات أٖ ًب مَْبفّا ،ىباٌ  أّال ْىع ّتابٗ، أّ  ىو

 ذلك ّبعو   ذلك  ّمم قب ٍْ  ْاقمال مح١ّل، لكً امىُ تأكٔ ال، بفرح  ق اسب ذلك

٘ ال ّظوم  امىحاٌ مح١ّل ىً ك  أٌ فٔنا ٓع  ٓع  ، ٍّاامح٢ّّ١ ٓبقٙ ذلك،  ثباىو

 .فقٌب ثباى٘ال ّتٓة بى ، ّلٔخال ًب الكنث

ّ  الّتٓوة   اتٔو مكاىامٌ ام ىعوه،  ٘ الثباىو٘ أكو،،  ٘ ال اجوب ُ  قاىْىٔو  ،ذو  أ ىىٔو

ٕ  بغهو   أذاب  مل أٓعّا امذا ٕٯىى ٔ٘ا٢هلاجب٘ ال ٓيفٕ يبْت ٢ ذلك لكً و   قو بب

٘ ال  ّهاسبو  بىو  ًب ال ًب ثباىٔ٘اليَع٘ ال ًب ً  ْاجبو  ْلو  فٔنوا  ّكوالك  ثباىو٘، ال مو
ٌ  ّأٓاهٓوُ ًب  مسروت ل٣جوتعناب    قتصواه ا٢ ّؼبطوه تباىتيوا،   ؼبطوه  ب٣هىوا  أ

٘ الصواىم  اىب أّ عامو  اىبأّ  روةكات ال ْاط ، ّؼبطوه الو  ّ  خبطوٌب  ْاطئو  مىتْٓو٘، أ

 .ق اسب ٍاا ًب ب ّب ٓقْو أٌ مْقعُ ٓحتطٔم مً امىحاٌ مباذةٗ، فك  خبطٌب

٘  لكوه  ىيق  ٍّيا ٙ معو،ٗ   قصو ُ    الو ْال حؤ  ال قصوةٍا، ٓيقو    ىىو  امىو

 فوتٗ  بوـب  حوً، ٓأبٔيوا  ال ابكب مً ١ميـباىب أذ  كالٍي كْٓت كاٌال ًب كيا ىي ما



 

ٛ  ٓوْو  ّذات ّىواهٗ كواٌ ٓوأبٕ ىصوةا اّ محواّٛا،      ّأرخوةٚ،   الشوباذّا ّأاطو   جوا
 يوه  ىواهٗ،  صوباح ال فوتٗ  مرورْل  تواجة  الّ كاج الَْبف ّاىبأٌ  مم ىْد،ازب

 .أٓامّا شباذّا ُٝصبٔ بكةب
 بعنىُ؟ شيم تكةب، ّماذااىب ق ّمُ ىً   الْال ُالفح
 فحٝوت  عنو ، ال ّبةكوت  ىاموّا،  حوتـب ال فق  بىروت  ت(بقاى  لق  :الفق

ُ  الفقو  خبو متكه،   أىنو   فنواذا  الفحو  جو٣و، ا٨ ًب بقاىو   : ٢  الو ْال لو

ً  ىرة، ّبقىٔو   هاب بتأجٔخ ىىٔك لُ الامذٌ، ق  اىطىو   تروْٓ   الّ تروةٓ  ال مو

ُ  قبو ٗ   ذلوك  بعو   بوًْب  ىرة، يه هاب ّأجخ ١مًاىب ٍاا ُ  بعو   فخىفو  ًب أبذامو
٘ اىب بىك البث بقةٓبا  ٢ جي٘ ي٣يـبّ وبخ م٫يا ٌا٦امهاببَا، ّ  مْجوْهٗ،  ١جحو

 .عطاٛالّب ظباتا٨بو  ن اسب ّهللو  ّىامةٗ ىرٔط٘ ٍّٕ
ً  كةمبو٘، ّاجوتيطاقاّ  القةآىٔ٘ الٓ٘ ا٦ مً اجتىَامّا فنىخض ما معٙ: اىُ  مو

ً  حو١ّلٔ٘، بو   اىب جو٣و  موً ذٔوث   ا٨ ًب بقاى  ٢ ىةفيا اىُأشْلٔ٘،  قاى ٗ  ّمو

 ْقوم اىبّذو ّه   اماطواب  حو١ّلٔ٘  ًب اىببترو ه   ٢ ٓعّا، ذٔوث أ عطاٛالّ عن ال ذٔث

ُ  اٖالو يصو    اىبّ ْشوف  الكوه ىىوٙ   اسبً ًب ذلوك بتعىٔو    ، محوتي ٓ فوةه ال ٓرورى

ِعَ ٍ ادُ ِمِمـَُوَو وَ ادُ وَ  افبعىٔ٘ ًب قْلُ بعالاٖ ٓرعة بالّ َْ ِعُضَُفِم َلِولَِقَ ُع  َْ  ِمِمـََ ُب 

ٕ    قبوا  ١مًاىبفو  ُ   ٍوْ مو١مً  ّلو ً  ٙعةّ   ّٓيَو اىببو  أمةٓو  أٌ ّمحو١ّل، ّىىٔو  ىو

 .ثكاٗال ١ّٓبٕ ص٣ٗاليكة، ّٓقٔه اىب
٬ٌ   ٲىٙ ًباىبو  ميَوا  ىووَه ىحت أٌ أرخةٚ ىحتطٔم قاى ٗ كالٍي ٌام يه  اميبوات أ

ً ا٨ ًب بقاى  ٢ ُ  اىب ذٔوث  ج٣و، مو  حو١ّلٔ٘  ًب اماطواب  اىب بترو ه  ٢ حو١ّلٔ٘، ّامىو

 :َْبٔف٘ال ّذ ّه
 



  

 
 وؿـنيادل ؾوالقة زؿاـياألو ياؾحواأل رماقاإل

٘ ال قاىو ٗ الّ  ٕ  ثاىٔو ٌ  يتالو  ٍو ٕ   ىتنحوك  مبكوً أ ٙ  ىتعوة   بَوا لكو  ىىو
 ٙ ٛ  مح١ّلٔتيا، ىىو ِ  ظوْ ٘ ا٦ ٍوا ٕ  فوأكثة،  كةمبو٘، أكثوة  القةآىٔو٘  ال ٓو ٗ : ٍو  قاىو 

 فةاهٖ، ففٕا٤ لىعنْو امظاف٘ تماىٕ،ا٤اط٣  ا٨ ٕ، ّقاى ٗالذْا٤اط٣  ا٨
 :كالٍي ت١ميااىبّ ١ميٌْاىبّرةٓف٘ ال ٓ٘ا٦ٍاِ 

 

ذكوةِ،   جوب   مو١مً، كنوا   كو   بع  ِمِمـُووَ ادُ وَ أفةاهٖ، فإٌ ىنْوو  أ

ٖٲ  رّا، فَواا الب أو يبٔثّا باجةّا، أو ا٢ّبق جامعّٔا، أو كاٌ هًٓ كاٌ، بج  م١مً أ

 .١ميـباىب أفةاه زبنٔم أفةاهٖ ذام  ىنْو
 

كو  فوةه     بعو   ِمِمـََ ُب ادُ ِمِمـَُوَو وَ ادُ وَ  ٕ; امذالأذْ اماط٣  كالٍّيو   

 مل غئّا  أو أكاٌ ، ّجْاٛ ٓكً مل ّتٓةّا  أو جْاٛ أكاٌ بُ،ا٢مً ذ ٘الذ ٓ٘أ ًب

٘  ًبّ  ٓكً، ً  ٘الو ذ أٓو ٘ ا٦ ت; ٤ٌا٢اسبو  مو ٌ اىببقو    ربصوض، ّمل  مل ٓو  ١ميوْ

ّ  أغئاٛ كْىَه ٘الذ ًب ١مياتاىبّ  يصو  اىب كوْىَه متحوينـب هلواا    ٘الو ذ فقوٌب، أ

ٗ  مً ُ،الّأذْ بُا٢ًب طبتىف ذ ٕالأذْ اماط٣  فقٌب، فَْ ٙ   قوْ  ّظوعف، ّغيو

 .ّجَ ، ٍّكاا ّفقة، ّ ىىه
 

ذكواو  ا٤ّ ٔفالتكو ال ٓ٘  ٍاِا٦ ذبصة مل امذ أتماىٕ; اماط٣  كالٍّيو   د

ً  بع ِ، قب  أّ تقاى ال رخاط، قب  ، بثماٌ(1)ْظعٔ٘ال ّ ا٤ جو بعو ِ،   ببعوـب  أ

٘  قبو   ،ٍابعو   ّا َوا مع ّاْتابٗ  ال بع ِ، قب  أّ تحعـبال جً قب  ٘ ال بٜاجو  روةك

ّ لا أّ ّقبو    بعو ِ،  ّامعوُ   ّا ة اىبو  ، قبو  ٍاّبعو   َوا ١جحو٘ ّمع اىب  ّلو٘، أ
                                                                                                                                                                             

 .بكىٔفٕ ذكه ّاليَٕ ا٤مة ّظعٕ، ّّجْ  ٍيا  ذكه (ّلٕ)فإٌ  (1)



 

ٙ ال ّقب  بع ِ، ّامعُ  ّاف٣د ا٨ ُ  ّا ريو  ّامعَوا   ّاقوْٗ  ال ّقبو   بعو ِ،  ّا معو

 تمواىٕ أٓعوّا   ا٤ اط٣ ا٨ثمً، فو ال ذٔث مً ذب ٓ  ٍيا  ىٔخفٍّكاا،  بع ٍا،

 بعنؤه  َٔوا ًب الىحوتي    أٌ مبكً يتالثاىٔ٘  ال قاى ٗال ٍٕ بٓ ، فَاِ ب ٌّ ضبٖكه

 .ح١ّلٔ٘اىب
٘ اىب امٌ  ،غويِ  ٢ّ ميصوباّ  بعوة   غويِ، ٢ّ  ٢ّ بقاىو اّ  بعوة   ٢ حو١ّلٔ

 ًب أٖ مْقم كاٌ ًّب أٖ ميص ، ًّب أٖ جً. مح١ّل، ك ال فإٌ

ٗ  كالو ٍّي ٚ  قاىو  ً   أرخوة ٕ  ال ىحوتي   أٌ أٓعوّا  مبكو  بروْث ال ًب َٔوا، جوتأب

 .اهلل ذاٛ قاهم٘، امٌال
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ىمؤددات ومواصفات ضوابطىىىىىىىىىىىىىىىىىى
ىدلومال مدنيال مجتمعالىىىىىىىىىىىىىىىى



 



  

 

 

 

 

 :كةٓهال كتابُ ضبكه ًب افببع جبراىُ اهلل ٓقْل

 ََِلُمُروَو َِْادُ ِمِمـُوَو وَ ادُ و َُ ِعٍَ   َْ ِعُضَُفِم َلِولَِقَ ُع  َْ ـِ  دَ ِمِمـَ ُب  َُ َِن ِعُروِف َو ََ َفَِوَو 

ِؼقُؿوَو ادُ  ُُ ِمُتوَو الـَِؽِر َو ُُ اَلَة َو طِقُعَوَو الصَّ ُُ َك َة َو ُفُم اَّللََّزَّ ُ َ   ِوَّ اَّللَُّ َوَرُهَوَلُه ُلوَلَََِك َهََرِ

ِزٌُز َحؽِقمٌ اَّللََّ ََ  (1). 

ّ ا٨ أّ  ىٕاىب تنماجمل م١جحات مح١ّلٔات ادباِ ًب برثال ةٚج  ىحواىٕ أ

ِ  محو١ّلٔتَا  بوابٗ  ب٣ذوِب   أىَوا  بوبـب  مبواىٕ، ّقو   ا٨ ِ   ا٤ دبوا  فوةاه، ّأرخوةٚ دبوا

ِ  ث٘ال ّل٘، ّيال ٘  اجمل موً ذٔوث   نوْ  اجمل دبوا ٘  ب٣ذوِب  نوْ ، ّبابعو ِ  محو١ّلٔ  ٍوا

٘ ال ع٣قوات ال ًب بروث ال ١جحات، ّجٔتْاشو  اىبجاٜة  ١جحات  دباِاىب ِ  بٔئو  هلوا

 .ىىُٔ بكٌْ أٌ ٓيبرٕ تابٌب بٔيَا، ّماال ١جحات، ّّذاٜخاىب
 

 دـي:ادل تؿ اجمل دداتؿو ضوابط

 بىوك  بيطبو   اٌ ملّمْاشوفات،    ىٕ  ظوْابٌب اىبو  تنوم اجمل ىب١جحوات  امٌ

ٙ  اىبّ  عوْابٌب ال ٘  ْاشوفات  ىىو  تنوم اجمل م١جحوات ظونً   ذبحو   موا  ٢  م١جحو

 ّذبطؤه  ربةٓو   افب ٍ امو٘، بَو     م١جحات صبةه ىي ٜاٱ بكٌْ ق   ىٕ، ب اىب

٘ٱ ك   ىٕ، فىٔحتاىب تنماجمل ٘  ًب أّ ب٣ه،الو   م٘رخ ًب ميُبن٘  بص  م١جح  بقْٓو
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٘  كالو  ىٕ، ّاملبوا ٍي اىبو  تنوم اجمل م١جحوات  ىحٔخ ً  نبىو ّ اىب مو  ةاكوث اىب ١جحوات  أ

ِ ا٢ ًب تنعٔو٘  بصو   اجمل ٙ  اىب دبوا ْ   أٌ عواكخ، قبعيو  ذبطؤه  أّ ذبحؤه  ٍو فَا  ٍو

 .ذلك أذبُ ما بى ، أّال ذبةٓف جٔاج٘ افب بَ   ق  بى ، أّال اقتصاه
ٌ  ىىٔوُ،  ٙ  ٕ  بتوْت   ىاىبو  تنوم اجمل م١جحوات  فوإ  :مبو ٜٔاّ  صبنوْىتـب  ىىو

  ىٕ،اىبو  لىنحتنوم  عىٔاالٍ ا  ا٤ذبقٔ   افببحعٙ   يتال ١جحاتاىب ٍٕ :ّفبا٤

 ٕ ٛ  ٍّو ٌ     فكةٓواّ  تنوم اجمل بيوا ُ  مئعواّ  جو اّ  ّيقافٔوّا  ّرخ مو٘ أبياٜوُ، ّأٌ بكوْ  بْجو

   .طراٗال

٘ الّ ٕ ثاىٔو ِ ا٢ بصو  أٍو افَا  ًب   يتالو ١جحوات  اىب : ٍو  كباموّا،  قابو  اىب دبوا

 جحُ، ّبو ٢ّ ُأ ّبيحف ذبطنُ لكٕ بياُٜ، ّبحعٙ تنم  ب لاجملربةٓ   افب  بَ 

ٙ ال ذبطٔه ميَحٔتَا أٌ بى   ظب الًب   ماتاشبب لتبقٕ بحعٙ أٌ مً  ترتٔو٘، ال بيو

ً   اىب  ماتاشبو  يت بكفو  الو  ْٯىو٘ لىيواد، مو ٛ  ي ٛ  كَةبوا ٘  ّموا  ّغوي  ّبعىؤه  ّشور

 ، ّبو افم املُبو ال ىً  افمب ىصابات ْاقم  قبثاب٘الًب  امىَا فق : ذٝت ذلك، امٌ

 . جتْبٓ٘ال ١جحاتاىبّ  ماتاشبّ كفاٛاتال ميَحٔ٘ ذبطٔه اٜة، ّبتبيٙازبىً 
ً  يْىـبال بـب فة ال ٍّاا ٘  ًب ٣ٓذوِب  أٌ ١جحوات  ٢بو   اىب مو ِ  ى٣قو  ٍوا

 ما ٓيبرٕ رخةٚ، أّا٤  ىٕاىب تنماجمل ناىات، ّقب١جحاتازب مً ناى٘  بريٍاازب

 .فَٔا ح١ّلٔ٘اىب ادباٍات مبرث ع٣ق٘ ًبال ٍاِ ىىُٔ بكٌْ أٌ
ً  ّٓتوبـب  ٘ ا٦ مو ٘ ال ٓو  ١ميـباىبو  ًب مقابو   أٌ بروث، ال بَوا  بو أ  يتالو  روةٓف

 لىنيكووة عووامىٌْالٌْ اىبُبووال كالووٍي يكووة،اىبىووً  يوواٍـبال عةّ اىببوو مووةًٓا٦

 جي ٗا٤ ذات حىبٔ٘، أّالٍ ا  ا٤ ذات ١جحاتاىبلىنعةّ ، ّكاف٘  تابكٌْالّ
ٌٲ ابجٔووو٘، كنوووا اشب َََوَو وَ ادُ وَ ابووو  مق ًب أ كوووافةٌّ ال)ٓكوووٌْ ّ ِمِمـََََ ُب ادُ ِمِمـُ

 .أببع٘ صبامٔم فَاِ (كافةاتالّ



  

 :رخةٓاٌُأ كةمبتاٌ آٓتاٌ ق اسب ٍاا ًب ّليا
ِعَ ٍ  دِ ظَّ الَو ِوَّ : ّفبا٤ ٓ٘ا٦ َْ ِعُضَُفِم َلِولَِقَ ُع  َْ  َِ (1)،  ١ميـب اىبو  أٌ فكنوا

ٗ الّ ٌْاىبُبو ال أّلٔاٛ بعو ، فكوالك   بععَه ٛ  زباّ طروا جوتعناب  ا٢ بوابةٗ  ّىنو٣

  .بع  أّلٔاٛ بععَهو  أٓعّا ٢١ٍٛو  ح٣اطـبال ّّىاَب ُبىن٘الّأىصاب 

ٕ ا٨ تنوم اجمل أٌ كناّ ٌ  متناجوك، ّػبو    مبواى متناجوكّا، ّٓيصوة    أٌ ٓكوْ

ٌ  بععوّا، فكوالك   بععَه ّ ال ّىواَب  ىوةٚ ا ٘ ال أىصواب  حو٣اطـب،   اٜةًٓازبو ّ ُبىنو

اطبٔع٘  )اقتعاٛ بيرْ ٍٕ قعٔ٘ال ع ّل ،  مٕاهلتناجك ًب مرْابٍه الؼباّلٌْ 

 .(بقم ااهلأذك ىىٙ طْٔبالّ ُٔال ميحا  رٕٛال )ذبُٔ فإٌ) رٕٛال

ِعَ ٍ ادُ ـَ فُِؼوَو وَ ادُ  :افبقْلُ بع ٍٕ ثاىٔ٘ال ٓ٘ا٦ َْ ِعُضُفِم ِمَِن  َْ  ،(2)ـَ فَِؼ ُب 

٘  ًب ٣ذوِب اىب ىطٔوف الّ ِعُضَُفِم ِمِمـََ ُب ادُ ِمِمـَُوَو وَ ادُ وَ بقوْل:   بروث  امىَوا  ال آٓو َْ

َِْع ٍ  ِعُضَُفِم ِمَِن ادُ ـََ فُِؼوَو وَ ادُ فتقْل:  قابى٘اىب ٓ٘ا٦ ًب ، أما(3)َلِولَِق ُع  َْ ـَ فَِؼَ ُب 

 .حتقب اىب ًب لُ ىتطة  تعبي، بقباال ًب هقٔ  ارخت٣  ، فَيا َِْع ٍ 
 

 ٓوأمةّا  أٌ  بو ٢ّ  يكةاىبٓوأمةٌّ بو   بع ، مً بععَه يافقاتاىبّ يافقٌْاىبف

ٌ الو  يواد ال أّلٝوك  ًب ذلوك  ىرواٍ   كنوا  ،عةّ اىبب ً ا٦ آً ٓروحعْ ٙ  رخوةٓ  ىىو

ّ ال فعوأٜات ال مرواٍ ٗ  ٙ  فاجو ٗ، أ ٗ  ىىو  قوةاط ا٤ أّ فو٣و ا٤بعو    مرواٍ 

 أىَوا  خو بٗ، بوثىه  اىب ْاهاىب قىٔ  مًبعااطٕ   ىىٙ تم٣َٜه ٓرحعٌْ يرى٘، أّاىب

ُ ب رخ امىَوا  قْلالبو  ؽب ىُ ، ب ميَا قىٔ ال بعااطٕ ًب ظةب م١يةٗ، ٢ّ غي  افب ىو
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ٌٕ املى ِ  ٍّكاا( ّشعْبابَا ٔاٗاسبىً قحاّٗ  بعٔ ّا ٕالمث يا  افب فرؤٝاّ  ذؤٝاّ  ػبوة

ٗ اشبموً   قىٔ  ىىٙ ٓرحعُ بتعااطَٔا، أّ هماٌا٨  اٍا الو ب أّو   اهللبو  عٔواذ الّو   نوة

ِ الٓٝو٘ أّ  ابال فو٣و ا٤ بعو   ىبرواٍ ٗ   حؤينا ال افب ٙ  تيوث ٞ ال ىىو ٗ اىب روْااط  ْبوْٛ

ٗ  ٍاِ لكً !ْازبذلك  ىً بع اٛ جيكٌْ امىيا حبح٘ أرخ٣قّٔا ٌ ال مصؤ  ٘  رؤطا  ّأٓو

 !مصٔ ٗ

ـَ فَِؼَ ُب ادُ ـَ فُِؼوَو وَ ادُ : بقْلُ كةٓهال قةآٌال جحٯىَا اجتناىٔ٘ ذقٔق٘ ٍّاِ

ِلُمُروَو ِْ  َُ ِعٍ   َْ ِعُضُفِم ِمِن  ِن  دُ َْ ََ ـَِفِوَو  َُ  ياد  امذاال بع  ىةٚ لاا، ِعُروِف ادَ ـَِؽِر َو
ّ افب ٓتو،   أٌ شاذبُ  ٓةٓ  أٌ ىىه ّ   ذحؤئ٘ أ ّ ا٤ محوح   أ غويِ،   افب ٓتواو، أ

ُ فرةٓ ، ال آرخة، ٍّاا ٍْ أّ ٓثبٯطُ  بعاب فإىُ ٙ  ٓبخو   إىو ً  ذتو  ،روي الاىفوا    مو

ٌ  فَوه  ً  ٓيَوْ ُمِ عوةّ   اىب ىو َُ َِد ُِ ِؼبُِضَوَو َل َُ ً  َو ِ   ىنو   كو   ىو  رخويٖ ، فوتا

ٌ ،اَّللَََّكُ وا  ىىُٔ، بعةظُ رخيٖ ىراٍب أٖ ىً ىيُ، أّ ضبحنّا  لؤخ  اهلل كوأ

ٌ  ٓتعامو   مْجوْهّا، فتحو ِ   ُ  كوٌْ  لؤخ  ال ٍواا  ّكوأ    ّضباجو   الّرخو  ُالو  لو

 بباب  فَْ، َفـَِ َقُفمِ رخةٗ، ا٦ّ  ىٔاال ًب عباهال ؼباكه ّمثٔ ، ّمً ّمعاق 
٬ً  معَوه  بعامو    بعام    ق افبّبع ٙ  م٪و ٌ  ا٦ ٓيحو    ٢افبجوبراىُ ّبعو   اهلل رخوة، فوإ

 ّجو   ىوثٯ  اهللىىوٙ   بطى  صفات ىي ماال ٍاِ  مث لكًو  ّاظس ٍْ كناو  ٓيحٙ

ٙ  اىبمم  ياجٕال بعام   معَه بعام  ق  ىتاٜحَا، قبعيٙ بَا ةاهاىبف ُ  يحوٕ، قبعيو  امىو

 ال ذاهلل، ّبع  ذلك ؽبته بُ َٓته ٢ّ  عطاٛالّ جةا٤ّ ثْا ال هاٜةٗ ىً  َٓنىُ

ٌ  ٢١َٛو فرخةد،  ع ٓ ()َفح٪ ٪ّ ػ هؼووال هم ـ فؼ ِاد  و٢١ٍٛ بقْلُ  رخوابجْ

ٗ  ىً تقْٚ، ّال ّمباٌ، ا٨ ّ ًٓ، ال هاٜةٗ ىً ّ الّ ياشبو  هاٜوة رخو٣   ا٤فعؤى٘ 

 .ىحاىٕا٨ تنماجملّ مباىٕا٨ تنماجمل هاٜةٗ فاظى٘، ّىًال
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ً  جويبرث  قو  اسب ٍواا  ًب ٘  ىو ً  ألبواٍب  أببعو آً الو يوافقـب،  اىبّ ـباىبُبو ال مو

 ٢١ٍّٛ ٍوه  أى اُٜ،  ٯال كاىْا ب  تنم،اجمل اتم١جح أٍ ا  هاٜةٗ ىً رخةجْا
 ْ ٗ  ٍواهم ٕ ا٨ ّ  ىٕاىبو  تنوم اجمل أىنو  ٙ  ا٨ ّ ىحواى ٛ  مبواىٕ، ّىىو يُبوةٗ  الٍواِ   ظوْ

 .معَه ناىاتازب جاٜة بتعام  أٌ ٓيبرٕ
 
 ورـياؾ ؼتصاداال أعداءـ 1

ً   ىٕاىبو  تنوم اجمل أى اٛ مً ّلا٤ ينٌبال ً  ـباىبُبو ال ّمو يوافقـب: ٍوه   اىب ّمو

 ميُبنوات ّأذثابواّ   كالٍي امٌ ذٔث، )ْاط ال قتصاها٢) حتَ فٌْٓ آًال أّلٝك

ً  قتصاه، بابٗا٢ ذبطٔه ب٣هىا  ٍ فَا ًب ب١جخ ّذةكات  تروةٓم ًب الاطةٓو    ىو

ٕ  تخطٌٔبال،ىبواٌ  بو  ال  ْاطً، ّلكوً بأجوىْ   الو  باقتصواه  قوْاىـب  بعوة   بروةٯ   لكو

ٌ ال ٓطوةح  ذكوٕ، ذٔوث   ٘ )بعنىٔو٘   قٔواو ال بعو   قواىْ ٕ قواىٌْ، ل الهلواا   (مكٔحو  كو

 .امػبابّٔا ذّٔٝا يادال ٓتصْبِ
ٌ  كالو ٍّي ٌ  محتروابّ ٘  ّذوةكات  ب٣هىوا،  افب ٓوأبْ بتححوخ    أٓعواّ  أٍىٔو

ٌ  ق  يتال ١جح٘اىبفلىبى ،  قتصاهٓ٘ا٢ الذْا٤ ىىٙ ٘  بكوْ ذبوافِب  هّلٔو٘   م١جحو

ّ ال ب٣هىا، ّببو أ  افب أفةىّا تن فامىحاىٕ،   ، ب ىىٙ َباٍة ضبتو ةكو٘،  اسبيرواٍب 

 .مبٔت٘  ا أٍ ْاقم ذاتالٍّٕ ًب 
 

جْاٍا   ما فقخ ذلك ٘، ّىىٙل ٢ال ذ ٓ  مبحطّا، لكيُ ا٢ّمث ٍيا ّأذكة

 .ْ ا٢لب ٍٕ يتال
ٌ  آً كواىْا الو  َْبفـباىبو  أذ  أٌ :  الْالحٔ  الٓيق   ًب قحوه   ٓعنىوْ



 

ٛ ٕ ىصف قوةٌ  القب  ذْ( تىرةا الّ تىكخال)  لوُ:  العىنواٛ، ّقو  ال أذو   افب جوا

ً  ٢ ٓرفةٍا ، فَو    جبراىُاهلل أٌ جةمب٘، أبصْب اببكبت امىٕ ُ  البْبو٘؟ قو   مو  لو
 جو ّا،  ىُبٔه ذى  لكً الذى ، ق ىً ك   ٓتْ افبّبع جبراىُ اهلل : امٌاملعال

٘  أهبٖ  جواٍنت  ٢ ذٔث ْاقم مًالًب  : امى  الذىبك؟ ق ّما لُ: الق  محواٍن

 ٚ ً  بَوا، ّمل  بىو ، خب ىو٘ رخو ىت   ال اقتصواه  ذبطؤه  ًب كو،  ذحوه  أىىوه  أكو

 .لالك ٘حىبٔال تأيياتال
ٕ ال تىكخالو  مةكوث  ًب مَْبفواّ  كيوت  ٓقوْل:   ّكاىوت  عاشون٘، ال ًب ةٜٔحو

ابد، اشبو مً  يت بأبٕال( تىرةافاتالّ تىكحاتال) ،قٔ٘ال ةجاٜ ال أبىقٙ أٌ مَنيت

ً  بيطىو   أّ ً   افب  ارخ ، ّأّشوىَا الو  مو  أّ أّ ذوةكات  أذوخاط  أشورابَا، مو
 .ابداشب ًب أّ  ارخ ال ًب جَات

موً   كبيّا مبىرّا أىطٔك جْ   :لٕ الْه  ّقَٔال أذ  ْٓو، جاٛىٕ ّذات

٢  ذلوك  مقابو   ًب ميوك  اطىو   امٌ :الّقو و   ذوَةٓاّ  موةب   بأظوعا   ّكاٌو  الاىب

 أّ  ارخ الوو تحابٓوو٘، مووًال( تىرةافوواتال)ىيوو ما بحووتىه  أىووُ ٓعووة بأذوو ، ٍّووْ

ٕٯ ابد، فاىةظَااشب  أشرابَا افب أّشىَا أشرابَا، يه افب بْشىَا أٌ قب  ىى

 .فقٌب جاى٘ ًٓىرةبع  أببم ّ
 حٔابات قو  ال لتصئم ذةك٘ هّل٘ أّ ف٣ٌ بأٌ (بىرةا ) ىي ما ٓأبٕ فنث٣ّ

ٌ اىبَو٘  ازب بىو ، ّلتىوك  ال جٔابٗ  هلواا  فال ماٜ٘ الامبج ىىٙ ّافقت  حوتْبهٗ، ّام

 يتالو ( تىرةافوات ال)ىىوٙ معونٌْ    فوااطىع   ذوَة،  بعو   جوت رخ   حٔاباتال ٍاِ

 ً ٘ اىب عىْموات اىب بتعون  أشورابَا  بوأببم   افببْشوىَا   أٌ قبو  قتصواهٓ٘،  ا٢ ختىفو

 أٌ بأٓوت  موة ذٔىو٘ موا، لكو     ا٤ ًب َْبف: ىةفت  أٌاىب جاى٘، ٓقْل ّىرةًٓ
ُ   جوفك  قوت٣ّ، ٢ّ  ٓحوتىثو  ٢ امذ  !ذلوك  ًب ظوةب  ٢  صبوةه  هو، ٢ّ جوةق٘، لكيو



  

 ٘  ىرُبو٘  أبعنٯو   ال ٤شورابُ ًب ىفوخ   ،اشبو  أّشو   أٌ تْقٔوت، فبو ٢ّ   ال ًب رخٔاىو

ٙ   امتاٛ أذص  جاى٘، ّكيت ّىرةًٓ ٤ببم بأرخيِ ٙ  كوبي  مبىو   ذلوك ىىو  أىنو

 .ٔاى٘اشب ذحه ىً ىٔ 
٘  بعو   :َْبوف اىب ٓقوْل   اٖالو  ماب الو  ذحوه  جويْات اكتروفت   عروة ال قةابو

ٕ  ، ّكٔف بٔتال أٍ  ٕالحىنـب، ّمْاىب حىنـب، ّبتحاباىبب قتُاسب  قو   أىو

ُ ال اقتصاه ذطنت ٖ الذلوك   أٌ بوبـب  قو   بى ; ٤ىو ٘ اجملّو   َٔوْه  اىوت ك يتالو  نْىو

ُ  رخبواب ا٤ كاىوت  ىيو ما و   ّباِٛ بقوف  ً  بصوى ٘ ال تعوام٣ت ال طبتىوف  ىو  تحابٓو

ٌ ا٢ّ ٘ ال لىحَوات  ْٓشوىَا  قتصاهٓ٘ كوا ٘ ا٤ لتحواب  عئو٘، موث٣ّ:  اىب َْٔهٓو  أّ قنرو
ّ ال ْاهاىبو  ّ اىب أّ رو  اشب لتحواب  راأٜو٘ أ ٘ ال حؤابات ال لروةكات  طواٍب، أ  ..َْٔهٓو

 .ّغيٍا
 اطً، يبا مىٌْٔ كاا يط٘  قبق ابسبا مً ذري٘ بص  مقةبّا  أٌ كاٌ فنث٣ّ:

ً  جوعاب ا٤ اغبفوا   جؤع   ٛ الو ) لكو ً  جوْ   بأىَوا  تىكخ( جوا ٘ٱ  بصو   لو  أّ لعىو
 َٔوْهٖ ىيو ما  ال ٍاا ،، فكاٌاشب اىترة لْ جتبفم جعابا٤ امٌ ٓع  يبا أرخةٚ،

ٖ    ثاسبو  مم رخباب  ٓتعام ا٤ بصىُ كاىت ً  أّو   بحوةى٘، فٔروت ُ  مو  أكثوة و   رخىفو

 ، ّاببفوا  اشبو اىترواب   بعو   يوه  معتو ل،  بحعة حْ ال ًب هْٗجْاىب يط٘اسب كنٔات

 حوىنـب رخحواٜة  اىبكوثيٗ، ّٓكبٯو     نباىتوُ  أبباذواّ   ّٓوةبس  فيبوس  ٓبٔعَوا  جوعاب ا٤

 .كثيٗ
٘  أجابٔم، جتص  ي٣ي٘ بع  ،  بأىُاشب ٓأبٕ ىي ما آرخة: المث  كوبيٗ  ذوري

ًب  ْفةٗالو  اطبٔعٔوّا  بحوب    جؤيخف   حؤابات ال جوعة  امٌ ٓع  حٔابات، يباال مً

ً  معاب  جٔابات كبىك يتال فْبّا، َْٔهٓ٘ال َ٘ازب ؽب، عة ، فكاٌال  ذلوك  مو

 ٕ;الاسبو  ةبفوم اىب حوعة اللو َٓا  ب  يتالو  حؤابات ال لبٔوم  ّبحاب  بباهب يْ ، لكٕال



 

ٌٲ  ٢ يواد ال ٤ٌ ٘ ازبجتصو ، ّذتوٙ    حؤابات ال ٓعىنوٌْ، أ  بعىوه  عئو٘  ٢ اىب َو

٘ ازبٓبٔعوُ ب  أٌ ٓحتطٔم ما ّاذ   ٓبٔم ْٓو لرخ٣ ، ًّب بالك  فوةه، فيبوس  اىبّ نىو

ٕ  عكخ  ىيو ما الب عكخالكثي، ّال ٘  اشبو  ٓوأب  أّ بأجىوت  معٔيو٘  قو    ،  بأىوُ ذوري
ّ ال ّذ ٗ عة ال قى٘ ٓع  مث٣ّ، فإىُ بأرخةت ٘ اسبطىو    لىحؤابات، فكىنوا   اجو

 قىٔو ،  عوة  الكبي، ّ طى  ىىَٔاال ٓثهاه; ٤ٌ حٔابٗال جعة ثمً  فإٌال معٙ

ِ  ميَا  ًب ٓرتٖ عكخ كاٌالب حٔابات، ب ال بٔم ىنىٔ٘ ١ٓرخة فكاٌ  ببوم ا٤ ٍوا

 مةبفوم، ٍّكواا   بحعة ذلك ٓبٔم بع  طبٔعٕ، يهال ٕالاسب حعةالب ً جاىّ٘ٓىرة

 .َتـبازب َْٔهٓ٘  مًال ٔ٘الازب كاٌ ٓةبس
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٘ ال ٘بئو ال طبةبْ ٍه  ىٕ:اىب تنماجمل أى اٛ مً ثاىٕال ينٌبال لىنحتنوم   ترتٔو

ٛ ال أّلٝوك  ٍّوه   ىٕ،اىبو  ٌ  آًالو  ذىوا  ا٤ أّ عىنوا جتنواىٕ  ا٢ بعو  ال ًب ٓعنىوْ

ُ  ّما هابٖا٨ّ يت بيروة  الو ةكوات  اسبجتنواىٕ كتىوك   ا٢بعو   الاموا ًب  ذلوك،   أذوب

 افب ىْٗ الو ٔوات معٔيو٘ ك  ال لىحاىٕ، مً رخ٣ا٢ترةب الجتناىٕ بابٓع٘ ا٢فحاه ال

فووً، ّغيٍنووا مووً  التعووةٖ باجووه ال افب ىْٗ الوو، ّعاموو٘الامٔم اجملوورخووت٣ٍب ًب ا٢

 رووةكاتال قتصوواهٖ كتىووك ا٢بعوو  ال ّل، امووا ًب الووتبعوو٘ ًب بعوو  اىبٔ  الجووا٤

٘ ا٢ ً  جيبٔو٘،  ا٤ َوات ازببببواٍب ب ا٢ ذات جتروابٓ ٕ ال ذٔوث مو  ٓطىوم  أٌ طبٔعو

 أٌ تعواب  اىب مً فإٌ ب٣هىا، ًب حترابًٓاىب كىُ، ّما أكثة ْظمال ىىٙ حتراباىب
 هلوا  ىٔ٘  لتذسال أّ ٔ٘اىبعال رةكاتالب البصا٢ب ىٔ٘الصاىم اىبّ رةكاتلا بقْو

 صواىم اىب أّ روةكات ال بأّظا  ٓتعى  ما ك  ىىٙ فٔطىمو   الاسببطبٔع٘ و   محترابّا

موً  و    ّلٔ٘ال ناىاتازب أٖو   ب٣ه  بأٓ َٓهال أرخباب ك  بكٌْ ٕالتالأّ غيٍا، ّب



  

 .حترابًٓاىب لرخ٣
ٛ الّ ُ  روٕ ٖ  ىفحو ىىوٙ   ااطىعوت  تأٍٔو ، فقو   الّ تو بٓ  ال مةاكوث  ًب ػبوة

 ت بٓ الاش٘ باشبج٣مٔ٘  ا٨ ب٣هال مً ى ه ١جحات  ًباىب مً ع ٓ ال بقابٓة ىً

ٌ  يتالتأٍٔ ، ّالأّ  ٖ ال ٍو فَا  كوا ْ  ُبواٍة ٘ ال ٍو  ْاقوم ال بروةٓ٘، ّلكوً ًب  ال تينٔو

 جبَوات  مةببطـبو   ـبعىناىبأّ  ـب بباىب أّ هابٗا٨ صبىخ أىعاٛ بع و  كاٌ ٢١ٍٛ

 ب بٓبٔو٘  ًب  ّهّبات بوةامخ  رخ مو٘  بروك    بقو ٓه  افب ُبواٍة ال بَو   ًب أجيبٔ٘، 

ً  تحوابٗ، لفوتٗ  ال قتصاه أّا٢ أّ هابٗا٨ ً  افب أجوابٔم  مو  طةٓو   ال ٍواا   جوي٘، ّىو

 ٖ ٌ الو فَٔوا،   تو ببـب اىبّ  ابجوـب ال لاجوتر٣  ػبوة ً   آً ٓقو مْ  ّتابات ىواهٗ  مو

ٌ  الابجٔ٘  أّ اشب  ارخىٔ٘  أّال ّتابٗ  ّل٘، مث ال ًب طبتىف٘  ْتابات الو  تحوابٗ، كوْ

ٌ  مَْبفَٔا، ّقو   ّبطْٓة ّبأٍٔ  ةاكث  لت بٓ اىب ٍاِ مم بتعاق  ً  فؤَه  ٓكوْ  ابو

 .غيٍنا أّ أّ معابفُ ىفحُ، ْتٓةال
 ً ٙ الو  هارخو   افب امرخطبوْاطَه  جواباٗ ا٤ مبو   طةٓو  ال ٍواا  فعو  ْتابات، ىىو

٘  كٌْتىنٔا; الّ جتاذا٤ بـب ذك  ى٣ق٘  ضبتمو٘ ىواهٗ،   ىنٔوا تالب جوتاذ ا٤ ى٣قو

 ً ٛ  جوتاذ  ًّب ا٤ ٍواا  لكو ُ  أّ  بدالو  أييوا ِ  أّ قبىو  ظؤافات ّلقواٛات   ًب أّ بعو 

 ّرخصْشؤابَه، ّٓعقو    موْاقعَه  ت٣مٔوا، ّٓعوة   ال موم  أرخوةٚ  ػبىوخ   جاىبٔ٘

 َوات ازبؽبو،   قوْبَه، يوه   ّىقواٍب  ظوعفَه  ىقواٍب  ىىٙ معَه، فٔطىم ص اقاتال

 ٍاا عئ٘  جتعة اىبَات ازب ، لكًما بعن  بيفحُ ٓقْو عةّبٗالب عئ٘، ّلٔخاىب

ً  قْبُ  ّىقاٍب مْقعُ؟ ّىقاٍب ٍْ ت ب ، ّمااىب رخضال ً  ظعفُ، ّمو ً  أٓو  مبكو

ً  ُٔ؟ ّمًال ب رخ  أٌ ً  أٓو ٘ ازببىوك   ًب أهاٗ لٔصوبس  ٓحوتثنة  أٌ مبكو   ّلٔو٘؟ ال َو

 .ج ّا كثيٗ رْاٍ الّ اطْٓ  ق اسب ٍاا ًب برثالّ
ٌ   ْظوْ   ػبو ِ  اىب ٍاا ٓتتبم اٖالّ ً  مل جوتعناب ا٢ مةىبوّا، فوإ  ًب ٓحوتنك



 

٘ الّ عحوكة الب فقوٌب، ٢ّ  روعابات الب٣هىوا  ب  ّاقعوّا   شويم  فقوٌب، ّاملبوا   عحوكةبابٓ

 ياف اىبىن   قبٔس، ٍّْ مىٔس، ّبااطيَا َباٍةٍا يتال ١جحاتاىب ٍاِ مً متيْىّا

٘ الب ٓتُبواٍة  اٖال ٘ الّ طٔبو ّ الّ ْهاىو  ْاقوم ال روع ، ًّب الْاطً  ّالو  حبو   بو٘، 

ٗ  ؼبنو  أٍو افاّ   ذٔث( ياقمال حاوال جْفَا ًّب محَا لًِّٔ ٔ٘اسب)ك ا٢ لٔخ  ّأجيو 

 .رخابجٔ٘

 
 دقناؾو ػؽراؾ أعداء 3-4

ً  ةابوم: الّ ثالو ثال ينٌبالو  ٕ  مو ٕ ا٢ يحؤخ ال طبةبو ٘ الّ جتنواى ٘ ال بئو  ترتٔو

ٌ   فكة،ال ٓحتَ فٌْ آًال أّلٝك  ىٕ: ٍهاىب تنماجملىب١جحات  ٘ ال ّؼبواببْ  ثقافو

ً  ال  ٍٔٝوات  فَٔوا  بعنو   يتالو  امعوات ازب أّ  باجوات ال مةاكوث  لرخو٣  صورٔر٘ مو

ٌ ا٨ّ عقٔو ٗ ال ، ّلترطؤه موً جاىو    يرو  اىب ابٌباهلو  فكوة ال ب بٓحؤ٘ ٨ىتواد    مبوا

 رة ،ال مً جادا٤ ٘، ّميبعَاالمركى٘ ىام٘ جٔ ، ٍّٕ ًٓ مً جاى  ارخةالّ

ٌ   ّلتـبالو  ْٓج  ًب ٍوابـب  ّفةىحا، ذٔث اىٔااىب رخاش٘ ً  لبطوا  يتالو  امعوات ازب مو

ٛ (  ًٓال) لترطٔه بَ   ٌ  بقْل مطى ، جوْا ً  أكوا  حؤرٔ٘  أو اىب جو٣و  أو ا٨ هٓو

 ينٌبالو  ابد، بٔينااشب مً  ًٓال ؽبة  ؼباّل أٌ اىٕا٢ىبينٌب ال امٌ ذلك غيٍنا،

  ًٓالو  ؼبطوه  أٌ ؼبواّل  حْببٌْ، فإىُال ًب جامع٘ أجاجّا اٖ ٓتحح الفةىحٕ  ال

 . ارخ المً 
 ٣هٓئ٘،ال٘ الاسب ةىر ًب أجاد هّب امعات  هلاازب ٍاِ أٌ لىنتتبم ُّٓبَة

٘ اهل فكواب ا٤موً   كوثياّ  طبتىف٘، فإٌ ٔ الّأج لى ًٓ، بعيآًّ عاهاىب فكةالّ   امو

ً  ل٥هٓاٌ، برك  عاهٓ٘اىب  رخواط، قو  اىطىقوت امموا     بروك   جو٣و ا٨ ىاو، ّلو ٓ

ً  كوثياّ  رأٌ، لكًالٍاا  ًب متخصص٘ جامعات لرخ٣ اىٔا  مًاىب أّ فةىحا مً  مو



  

 ٗ ٘  أجوابا  روبَات اليوافقـب، ؼبواّلٌْ اميوابٗ    اىب بىبواد  تىبحوـب حوْببٌْ  م ال جامعو

ٙ  تروكٔكات، ّٓروَ   الّ ٕ ا٨ املعو ال ًب كتوا  ال أبوةت  ذلوك  بعو    ىىو و   جو٣م

٘   ىواقم  جوه  كىوَا  كتابوابَه  امٌ ذٔثو   تحنٔاتال ذكة ّب ٌّ ٘  ، لكوً بطةٓقو  هٓئو

 رخةػبووْ جامعوو٘  ًٓ، ٍّووهالوو لعووة   ًٓالوو مفووةهات بعوو  ّباجووتخ او

 .(1)حْببٌْال
 

٘ الّ ٕ  ا٢ىب طةٓقو ٘  اىٔو٘، ٍو ً  أٌ بَو و  ذبواّل  أرخوةٚ، امذ  اطةٓقو  رخوابد  مو

 بيوْ   تُبواٍة اىب مْقوم  مً ٢ ع ّ،ال مْقم ّمً بصةاذ٘  ًٓال بَاجه  ًٓ; امذال

ٕ  ال بإيابٗ  ٓ ال فكةال أّ ت ًٓال مً ٘  روبَات، ٍّو ٘  شويع  أجاجوّا، ّقو    َْٓهٓو

 غيٍوا موا   ًّب فَٔوا  جاٛ ، ذٔث(شٌَْٔ بةّبْك٢ْت ذكناٛ) كتا  ًب ّبهت

ٗ  ّكو   بااطو  الىىوتقٌب   امىيوا  ٍْ ،َْٔهالباٌ ما ىتنٔث بُ عبً  معنْىُ:   ٘الظو  فكوة

 لتحوْٓقَا،  بةٯاق٘  ىُبةٓ٘ ّىصيم هلا ّظبنٯىَا ىثٓٯيَا رخطيٗ، يه ذتٯٙ أّ ّميرةف٘

ٌٲ بقْل: يتالمث٣ّ،  هابًّٓ كيُبةٓ٘ ّذلك  بطوْب  ّقو   قوةه،  ٍْ ىحاٌا٨أش   ام

٘  بْجُٔ ٍْ عىًاىب غي   اهلبطْبّا اطبٔعّٔا، ّ  ّل٥رخو٣   ل٥هٓواٌ،  ظةب٘ قاظؤ

ٛ  موا  ٓفعو   أٌ ًب ذوةاّ  قوةه ال ٔخالو  امذ أٓعوّا;  ٗ الفيقتويض   (ٓروا  بااطىو٘، ال فكوة

ٕ ازب رواّذ ال(وكو  ْ   ّكو   موث٣ّ  )يحو ً  ا٤ّ  ًٓالو  ظو   موا ٍو  لرخو٣  رخو٣ ، ّمو

ْٯقَا ضببب٘، يه ىُبةٓ٘ ىبتكة هلا ى٣مٔـب ا٨فكةًٓ ّاىب   (.ٕاىبى محتْٚ ىىٙ ىح
 

ّدبنٔىَا ّمً يوه بحوْٓقَا ّكأىوُ     بااطى٘الثاٜف٘ الفكةٗ البثٓـب مة; ا٢ فَاا

 ٓئوو٘، الجووخ ا٢اهفٌْ لترطوؤه اهلوو حووتعنةٌّاىبعووابٗ، يبووا بووة  فَٔووا   اسبقنوو٘ 
                                                                                                                                                                             

٘  اهلةمئْاطٔقوا  )ىقو   كتوا   ّميَوا  ا٤فكواب،  بىك بع  ذْل الكت  بع  لىن١لف (1) صوْط  الي ّىحوبٔ

 . )اىبنكً ّاىبنتيم .. ّاىبعةف٘ اليصْط )ىحبٔ٘ ، ّكتا )ّاسبقٔق٘ ّاىبعةف٘



 

فحوواه ّكأىَووا قنوو٘ الّ  ايوو٘،اسبعووابٗ ّاسبعىناىٔوو٘ ّكأىَووا قنوو٘ الفٔطةذووٌْ مثوو  

 (كاٛاالّ عق ال قن٘ ّكأىَا تركٔكاتالّ ربَاتالىحاىٔ٘، ّا٢ةٓ٘ اسب

ٕ ا٨ّ  ىٕاىبو  تنوم اجمل محو١ّلٔ٘ م١جحوات   امٌ ٕ ا٨ أّ مبواى ِ  ىحواى ِ  دبوا  ٍوا

ّبةش   ر٘،الب ب ق٘ بتنتم أٌ أجاجٔ٘، ّىىَٔا مح١ّلٔ٘ ٍٕ تخةٓبٔ٘ال١جحات اىب

  .مْاجَتَا ًب مةك  بتخطٌٔب بتنٔث ةكات، ّأٌاسب هلاِ ذقٔقٕ

 
 تؿ اجمل أعداء ؿن شرعياؾ وؼفادل

ٕ  مواو ا٨ ٓقْل بّآ٘ ًب ً  ىىو ٘  امٓواكه :  حوـب اسب بو  عاشوـب ال ّشورب

، (1)موً جواذتَه   فتيتَه، ّبباىو ّا  فاجقـب، اذابّاال ّصباّبٗ ـباىبُبال ّمعْى٘

ً  أىه ّذلك ٌ  أٌ مو ٕ ا٢ اىو  ازب ًب ٓكوْ  قتصواهٖ  ا٢أّ رخ٣قوٕ،  ا٤ أّ جتنواى

٘ ال فتىوك  غيٍوا  أّ ً الو ١جحو٘،  اىب بىوك  أّ روةك ّ ال يت كبوتَ  ذتكواب، ا٢تو لٔخ 

ٕ اىب ّذلوك   بصواذبَه ٢ّ  ّفاجو  ّفواجة، فو٣    ىواطٕ  ّكو   تكوة، الّ ةابو

ً  بصواهقَه، ّبباىو    ٕ  صو اقات الٍواِ   مثو   ٤ٌ ;جواذتَه  ىو  بفوتؿب  يتالو  ٍو

 .هٓيُ ىً ىحاٌا٨
 

ً اسبأبوا   مسعت العفةٖ، قازب ىً ياىٔ٘ بّآ٘ ًّب ٕ  ٓقوْل   حو  :٤بو

القو  ؟ٓعقْ  بً ةهبًال ىب  ىي  بأٓتك لٕ ما:  ُ ُ  الٕ، فقو الرخو  امىو  : لو

 ُ ْٓشوف، فإموا    ٢ اهللّ  ّؼبو ِ افببعو  اهلل ىُبٔنوّا، ٓصوف   قو٢ّْ  اهلل ًب ٓقوْل  امىو

ٛ  موا  ٓقوْل  ٍْ : اٌالفق ّبةكتُ معيا جىحت ّبةكتيا، ّامما جىحت معُ أٖ  ذوا

يوثل  ٓ أٌ ربا  أما : حًاسبأبْ   الفق ٓقْل؟ ما أق  مل امذا ميُ ذٕٛ ىىٕ

                                                                                                                                                                             

 .16ط 8الكاًب: د (1)



  

ُ  ، ف٣ذُبوْا (1)نبٔعواّ  فتصٔبكه ىقن٘ بُ ، ِ ٯؼبو ّ افبعو ب اهلل ٓصوف  : قْلو

ْ   ىحاٌ  ميروة  ا٨ ٍاا أٌ ٓع  ّذلك  ٢ ْٓشف اهللّ  اهللٓصوف   ىقو ّٓا، فَو

ُ  جىحت ، فإماافبّبع ْٓشف جبراىُ ٢ اٖال  جىحوت معيوا   ّامموا  ّبةكتيوا  معو

 .ّبةكتُ
 كوووثىبةا يحوووب٘اللىحناىوووات، ّب يحوووب٘الب كوووالك ل٥فوووةاه يحوووب٘الب ّكنوووا

٘ ال ٔٝوات اهلّ امعوات ازبيرةف٘، ّاىبّ عى٘اىبّ ٘العال باجات ال  ، فٔحو   ت بٓحؤ

ً  ا٢ ىيَوا،  بتعاها٢ّ ميَا اباسب ٘ اسب مبتىوك  ىبو ٘ ال صواى ّ الّ كافٔو ٗ اىبتخطؤٌب   قو ب

ٛ  ، ٌ٤فتصٔبكه نبٔعّا ىقن٘ بُ بيثل أٌ ربا  أماترٔي الّ تأييال ىىٙ  اهلل بو٣

ُ  ٓفوة   ىوثل ٢  امذا ّ    هموته  ّبٔيوك موا   بٔيو ٘ المتحواّبًٓ، ّلوْ َباٍةٓوّا،   هلوا  ةّآو

 .تأم الّ ٣ذُب٘اىبب ، ج ٓةٗ(2)بتن٘

                                                                                                                                                                             

 .349ط 8محت ب  الْجاٜ : د (1)
(2) مْجٙ أشرا  مً كاٌ بالاٖ ىىنت أما   ٌرخٔ  فىنا سبقت فةىٌْ، أشرا  مً أبِْ ّكا 

 البروة  اطوة   بىرا ذتٙ غنُ ٖٲب ّأبِْ  مْجٙ ّأهبكُ لٔعُبُ، ىيُ ربىف مْجٙ فةىٌْ
 ٓكً ّمل اهلل بهبُ غة  :لُ فقال ذالُ، ىً فحأل ج،ٜٔ  اشب،،  مْجٙ فأبٙ نبٔعّا، فرةقا
 .هفا  اىباى  قاب  ىنً هلا ٓكً مل ىثلت  امذا لكً اليقن٘ أبُٔ، ٖبأ ىىٙ
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 :كةٓهال كتابُ ضبكه ًب افببع جبراىُ اهلل ٓقْل

  َِعُضفُ ادُ ِمِمـُوَو وَ ادُ و َْ َِلُمُروَو َِِْمِمـَ ُب  َُ ِعٍَ   َْ َِن  دَ ِم َلِولَِق ُع  ََ ـَِفَِوَو  َُ ِعُروِف َو

ِؼقُؿوَو ادُ  ُُ ِمُتوَو الـَِؽِر َو ُُ اَلَة َو طِقُعَوَو الصَّ ُُ َك َة َو ُفُم اَّللََّزَّ ُ َ   ِوَّ اَّللَُّ َوَرُهَوَلُه ُلوَلَََِك َهََرِ

ِزٌُز َحؽِقمٌ اَّللََّ ََ  (1). 

ٕ ا٨و   ىٕاىبو  تنوم اجمل أٌ م١جحوات  ًب بروث ال جةٚ ٕ ا٨ أّ ىحواى كنوا   مبواى

 ْ ٘ ال ًب ّفبا٤ ٍو ٘  هلوا و   تحونٔ ِ   محو١ّلٔ  افب بَو    يتالو  ١جحوات اىب أرخوةٚ  دبوا

ِ  ّبقْاِ، أّ ّفعٔىتُ أرخ٣قُ بى  ّاقتصاهِ، أّال ذبطٔه ُ  فكوة ٌ ّهٓيو ٍواِ   ، كوْ

٘ ال ١جحوات اىب ٙ  قاٜنو ٘ ىىن ًب برواب   فحواه  ٢ ا٨ّ فحواه ال ىىو تنوم  اجملبيواٛ   ٔو

ٌ اىبو  لىنحتنوم  ٍو و  معواّل  ٍٕو   ىٕ، بو  اىبو  ٚ ا٤  ىٕ، ّكوا بوبع  ىىنواٛ    ذوة

ً  ينٌبالو  ٍواا  ؽبةجْا جتنا   أٌا٢ ً  اىب مو ٌ  ١جحوات  مو  تنوم اجملم١جحوات   ىيوْا

 .أذبُ ذلك ما أّ عْاٜ ال أّ عراٜةالميُ   ؽبةجْا أٌ مً  ىٕ، ب ٢ّاىب
ْ و   (2)قاىو ٗ ال بيُبؤه  فإٌ الثاىب جبٔ  ّىىٙ  ىحوتطٔم  ٢و   ٕاىبىو  بيُبؤه  ٍّو

 افب ىٕ، اىبو  تنماجمل ربةٓ  افب َٓ    ىٕ; ٤ىُاىب تنماجمل م١جحات مً ىع ِأٌ 
                                                                                                                                                                             

  71. :التْب٘ جْبٗ (1)
مسعو٘ ا٢جو٣و اّ ٢غوةا  جٔاجؤ٘ اقتصواهٓ٘      ّكاا باقٕ التيُبٔنات ال٣ذق٘ اليت ّل ت ذ ٓثّا لترُْٓ  (2)

 بقْٓعٔ٘ كتيُبٔه باكْ ذةاو ّ هاىز ّ غيٍا.



 

ّ ا٨ّ تفحيالفحواه، بو  ا٨ّ فحواه ال ُ الفحواه  قبختىوف   ا٨ّ تخْٓوف البٍوا    ، ْاىو

بيواٛ   ًب بحوَه  يتالو  ١جحاتاىب بىك ٍٕ  كنا معٙ  ىٕاىب تنماجمل م١جحات إٌف

٘  ب٣ه ، ًّبالو  ٘ اسب عبواه ، ًّب ال رخ مو ٌ اطر هٌّ ٔىْلو ّاجوتكباب ّاجوتب اه    ٔوا

 .بٍابٔ٘ا٨ تيُبٔناتالّ حىر٘اىب عصاباتالّ اٜةٗازب حىطاتال

 
 فداؿة:اؾ فاتاجل اجتاه ازماحل شرعياؾ وؼفادل

ٌ  افب صو ه، ّىعؤف  الٍاا  ًب برثال مت ّق   ٘ ال ةّآوات ال ذلوك  أ  روةٓف

ٙ  ب١ك  ٛ    اربواذ  لوثّو  ىىو ً  مْقوف ذواتو، جوْا  أو ناىوات ازب أو فوةاه ا٤ قبو   مو
ْ اجمل  خو بات، اىب بَةٓو   قتصواهٓ٘، ّذوبكات  ا٢ افٔوات اىب ّلو٘  امتاٛ  ال أو  نو

ّ ال لظو٣ ا٨ ّصبوامٔم  ّ الفكوةٖ   ّىروة  بوث  افب بَو    يتالو  روبكات العقو ٖ، 

٘ اىبّ فاجو ٗ الفو٣و  ا٤ ىو،  ىقٕاشب لعب٣ا٢  ذوبكات  ّكوالك  بو   ّغيٍوا،  يرىو

 تخوا ميَوا  ٓ أٌ ػبو   يتالو  ىٕ، ّاىبو  تنوم اجمل مً م١جحات  بعت، ٢ يتالةذْٗ  ال

عئ٘ ىواهٗ  اىبمرابٓعَا ّطبططابَا ما بَ   مً كبةٓة بةاصبَا ّ ٍّٕ ذاتو; مْقف

 .هارخىٔ٘ أّ رخابجٔ٘ بأجي ٗ بةببٌب ما
 

 ربني اخملو ـحرػنيادلب تختص ال فقةاالؾ ـؼؿةاؾ

ُ   موا  لٔكتن  رةٓف٘ال ةّآاتال مً باق٘ ىطةٗ افب ٌا٦ ّجيتعة   أىَٔيوا بو

٘ بّ أّبهىوا  اظوٕ، فقو   اىبحبثيوا   ً  (1)آو ٕ  مواو ا٨ ىو ً اسب أبو  ىابو   ذٔوث   حو

٫ُ أىُ ُ، ممالٓثّب رخ عفةٖ  كْىُازب ُ  اهلل ًب ٓقْل كاٌ ٤ىُ ّذلك ;ب٪ٰذن٫  جوبراى

ٖ  باعبةا  ابت٣ُٜ  ٓع    ق٢ّْ ىُبٔنّا، ماافبّبع ٖ  فكوة  ًٓ، الو أشوْل   ًب ىقو 
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ً  مواو ا٨ الجو  ذٔوث  عفةٖازبفو  ُ  ىو  لكْىوُ ٓعتقو    ُالو تٓوابٗ رخ  ًب الذوك ا٨ ّجو

ٕ  ذٕٛ ٓراٛ، فأٖ ما ٓقْل ٍْ فقىت:آرخة  بةأٖ اىتق  ُالّرخ بةأٖ، ُ  ىىو  ميو

 الفقو  ،(ٍّوْ ذوة   ذوة  ٓقْلوُ، فأىوا   اٖالو  أقوْل  ٢ ٓقْل، فوإى   ما أق  مل امذا

 ّانبٔع فتصٔبكه ىقن٘ بُ بيثل أٌ ربا  أما : حًاسب أبْ ماوا٨
 
 ؾداءاجلو صدؼاءاأل تعم ـؼؿةاؾ

 فةهٓو٘،  ذاذٗ تا٢حب حابق٘، أّال ْاوقا٤ب ضب ّهٗ ةّآ٘  لٔحتال ٍاِ امٌ

ٌ  امٔم، فقو  اجملو  فةاه، ّا٤ ب٣ه،ال ّلك  تماٌا٤ لك  ىام٘ بّآ٘ ب  ٍٕ  ٓكوْ

ٌ  آًالو  لوبع   موا  اجتنوا    صبىوخ  ًب  رخ٣قٔوات ا٤ق جوات، أّ ب اىبب ٓحوتَتّ

ٌ  الّ ٌ اجمل ذلوك  ًب معَوه  خالازبو  فعواٜ ، فوإ  عتقو ، اىبٓروابكَه   مل ىوخ، ّام

ٗ الب ٔخيقن٘، ّلال بُ جتيثل ٌ  أٌ عوةّب ً  بجوثاّ  بكوْ ٌ    ال مو  حوناٛ، بو  قو  بكوْ

٘  أّ بْفٔو   جوى   ٌ  أّ بةكو  َٔه  فٔكتو  الو  افببعو  اهلل ٓيُبوة  قو   أٖ بت ، ذةموا

ٌ  نبٔعوّا،  ىىؤَه  ً  أموْبٍه  برو   بوأ ٘ ال مو ٌ  أٌ بعو   قتصواهٓ٘، ا٢ ياذٔو         قوةب اىب كوا

ً  اىبياذٔ٘ ال مً ىىُٔ اهلل ْٓجم صبىحَه  أٌ ًب خالازب لالكو  فةظّاو   اهٓو٘، ّلكو

 ِ ُ  اجمل ٍواا  ًب حبعوْب ُ  ٓو مٯة  ىوخ  فإىو ُ فقتصواهٖ،  ا٢ محوتقبى قو   و   موث٣ّ و   روةكت

اعبوةا    ىوخ اجملذلوك   ٓحوب   ب٣ٛ، ّقو  الو  أشابُ أًٓ مً ٓ بٖ ٢ بترطه  ٍّْ

 نوم، ازب أّلٝك خ ّٓصاه الىخ، ّػباجمل ذلك ًب ٓرت  مل لْ أىُ أبياُٜ، بٔينا

ٛ٭ ٌجٔبقْ اهلل بىطف أبياِٛ  كاىْا فإٌ  .رخيًٓ أبيا

 ىياٌ بيثل شخْب  أّ أّ بجخ ىاا   أّ صبةه يقن٘  لٔحتال فإٌ ىىُٔ،

٘   بيثل أٌ ربا  أماّمتيْى٘  طبتىف٘ ألبااطَا امٌ حناٛ، ب المً  فتصؤ    بوُ ىقنو

ُ  مً نبٔم ، ّبصٔ املُبال ذا  قبوا جوةٚ ىىوٙ     مواو  ا٢، يوه ٓحتروَ    معو



 

ّ اهللاذوو  اشوورا  ىوو    حوو٣و ىبثٓوو  مووً بثبٔووت  الىٔووُ ُ ّىالوو مْجووٙ ىىووٙ ىبٔيووا 

ٖ  الو فكوةٗ  الّبكوةٓخ   ً   اٖالو ب ىىنوت  أموا  يت اىطاٍوا لىوةاّ أشورا    كواٌ مو

ً  أبِْ ّكاٌ  مْجٙ ٌ  أشورا   مو ْ فكواٌ   فةىوْ ٖ اىب ٍو  املُبو الّأبوِْ   َتو 

رخٔو   سبقوت  فىنا   ٙ ُ  ربىوف    فةىوٌْ قبْجو ً ا٢ ربىوف  ىيو ً  بو ٙ  ىو  مْجو

 ٕ ُ  جيو   افب ّبقو ُ  أبٔو ُ ( ّ)لٔعُبو ُ  ٓيصور ٕ   جؤز  افب ّٓحورب  ٢ مْجوٙ، كو
ُ ال ل فم ٢ بيفم ق  ٘اسبصال ئ٘ال ّلكً ٘،اسبش ىٔتُ كاىت فق  َٓىك،  ب٣ٛ،فإىو

 ٍّْ فنعٙ أبِْ  مبْت، أّ   جٔحةحاحلصال ىحاٌا٨ حقف  فرتٙالاغبحف  امذا

ُ ّافّٔا  أباِ  ىقاذّا ٓياقز ٓةاغنُ  ّٓعاى ِ، ّكاٌ ِ   فاهبكو  ٓةاغنوُ،  مْجوٙ ّأبوْ

 ،اشبو  مْجٙ فرةقا نبٔعّا، فأبٙبرة الت مْجٙ دباّ ّ برةال اطة  بىرا ذتٙ

ً  ج،ٜٔ  الفح احلطال ِ الّ مم ٍىك احلصال ٍاا أٌ ُ  الفقو  ُالو ذ ىو ْ  لو  ًب ٍو
ً  ٓكً امذا ىثلت  مل يقن٘ال ّلكً، اهلل بهب٘  ٌفوا   هفوا   اى اىبو  قواب   هلا ىنو

  لعو٣ الّ ُب٣وال ٓيقا أباِ  مً أٌ ؼباّل ٘، ّكاٌاسبش فع الب كاىت ةج ال٘ ىٔ

٘ ال، لكوً  اهلل بهب٘ ًب فَْ  هاموت  موا  ،احلصو ال بقوْو ٢ بحوتث    ىثلوت  امذا عقْبو

 .دبنعَه رةافٔاازب

ٌ  آًالو  امٌ ٌ  ٬ًم٪و  ٓصواهقْ ّ ال نوة، ًب اشب ٓروةبْ  آًالو امعو٘، أّ  ازب َْبٔفو٘  أ

 ٌ ٬ً  ٓصواهقْ ّ الب سةٓترو  م٪و ٙ  فتٔوات، أ  أّ موً ذلوك،   اهللبو  ىعوْذ  خو بات اىب ٓتعوااط

 امذ طوة; اشب ًب معة  عقاٜ ، ٍهالب بركٔكات م٘، أٍّ ا أفكابّا ؼبن  مً ٓصاهقٌْ
ًفُٔ ٓقم اٌ أّذك نٙاسب ذْل ذاو م(1)  ٙ  ٤ىَوه  أّلٝوك;  أٌ ػبتيو   ١مًاىبو  فعىو

 ص ٓ ال ذلك ب٣ٛ  ىىٙال امذا ىثل ضبصً، فإىُ أىُ فة  لْ ذتٙ ىىُٔ، ب  ج١ٔيةٌّ

 .أٓعّا ىىُٔ يثلٓفحْ   يرة اىب
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 تشؽقكاؾ ؿـفج

ٙ  ّىْهّا ِ  موا  ىىو   )تروكٔك ال امٌ)مويَخ  :اظوٕ، ىقوْل  اىب بروث اىب ًب ذكةىوا
ٛ  أجىر٘ أٍه مً ٍْ ٕ ا٨  ىٕاىبو  تنوم اجمل أىو ا ً  مبواى ُ  ّمو جاجؤ٘، ٢ّ  ا٤ طبةبابو

ُ  تأكٔو  الب بوأد  ٗ  ىىٔو ِ  أٌ يبوت  أرخوةٚ، فقو    موة ٙ  رخطوة  تنوم اجملم١جحوات   ىىو

ً  أكو،  ب٣ه، هلْالّ عباهال لص٣ح اهف٘اهل ىٕ اىب  جوتعناب ّموً رخطوة   ا٢ رخطوة  مو

ُ ; معواّ  ـباىبُبو ال ٘ ا٤ جحوه  ًب ٓيخوة  ٤ىو ً  مو  تروكٔك الرخطوة   ٤ٌّ  ارخ ،الو  مو

ٕ ا٤ لىحاىو   فكةٖ  امظاف٘ال اى ازب ٓرن   اىو  ازبّذتوٙ   بو    ٓ ،الو ّ رخ٣قو

٘ ازبأجواباٗ    باجات، ّبعو  ال مةاكث ّ ١جحاتاىب بع  قتصاهٖ، فإٌا٢  امعو

٘  يروة ظبو ٍا  ال هّب فكةًٓ ّبعو  اىبّ ّ  متخصصو ٘   كىٔوّا أ  ّ  كتو ال جثٜٔوّا بطباىو
ٕ  ال رخ٣قٔ٘ أّا٤ فكةٓ٘ أّال بيٙال ذبطه يتال  باجاتال ّ تا٢قاىب  عق ٓو٘، فٔيبرو

 .اباسب أذ  ميَا اباسب
 

ً  رخو،اّ  ىو٣و ا٨ ّجواٜ   ىقىوت  ّقو   ً  اموةأٗ اببو ت   ىو  ًب جو٣و ا٨ ىو
ٌ ال أمةٓكا، ّذح  ٌ  حوب  ال ترقٔ ، فوإ ٕ ازبٓكنوً ًب ذواّذٍا    كوا ْ يحو  ، ٍّو

ً  اٌ، فاببو ت هٓو ا٤ كو   ًّب جو٣و ا٨ ًب ىنو  ذوةاو   ٙ  ا٨ ىو  بفعو   جو٣و  ذتو

ٌ ال ٤ٌّ ذلوك  بع  فاذر٘ قبثىَا، يهال ٙ  روخض ال ٓوت   ٢ رؤطا ُ  ذتٯو  ًب ٓ رخىو
ٗ  افب ا٢ ذفةٗ أىن ، ّمً ّاه افب ا٢ ّاه مً ؽبةجُ جَيه، ٢ّ  أىنو ،  ذفوة

٘  اببو اهٍا  بعو   ةأٗاىبو  ابببطوت ٍواِ   ٘   جبَو  اجتروابت فل٩جو٣و،   مروبٍْ٘ معاهٓو

٘ ا٢أٌ ابَنت ب بع  رخط٘ هفاىٔ٘ ليفحَا ىً باجات ال مةاكث بع   بب اه ىبْاجَو

 ٘ روبَات ظو    البايوابٗ    باجوات المةكوث   ىىَٔوا  ظو ٍا، فأذواب   حوىنـب اىب ٍحنو

 لى فا  ىً ىفحَا.  بع ٍا ذاج٘ ٢ّذٔيٝا  ،ا٢ّمبٔيّا ّمشج٣و ا٢



 
 

قو  ٓحوةٖ فٔوُ    موث٣ّ    حوةٯا  الّٓصواه    ٓصواذ   اٖال رخضال أٌ ّكنا

 جىنت امٌ ذتٯٙ ربَات، فإىُال ّمثي ركِّكاىب ٖ ٓصاذ اال ، كالك اطباىَه
ُ  أٌ بتوأية  نكًاىب مً فإٌ ىقٔ بُ، ذخصّٔا فةظّا، ُ   أّ تّجتو  أّ ابيوُ  أّ ذوةكت

 .هفا  اى اىب قاب  ىنً هلا ٓكً مل  ىثلت امذا يقن٘الفميُبنتُ،  أّ نباىتُ

 
 !:شقارنياؾ ؿن أضعاػفم عشرة قحضرفا احدقناجل اجتؿاعات

 

  صواه  ال مواو ا٨ ْجاٜ ، ٓقوْل ال كتا  أرخةٚ  مً ٘ باٜع٘بّآ ًّب 

ً  ي٣ي٘ ّما اجتنمًب ذ ٓث:  ً ازب مو ٗ  ذعوةٍه  ا٢ اذو ٓ موً   أظوعافَه  ىروة

ْ  رؤااطـب ال بكٓىوه  فإٌ بكىنْا رٔااطـب،ال ظوركْا   ظوركْا  ك٣مَوه، ّامذا  بيرو

ً  معَوه،  ْاالى اهلل أّلٔاٛ ْا مًالى ّامذا معَه، ٙ  فنو ً  ابتىو  فوإذا  بَوه  ١ميـباىبو  مو

ٌ  ذوة   ٓكً ٢ّ ذلك فىٔقه ًب رخاظْا ٌ  جىٔحوُ،  ٢ّ ذؤطا  ٢ اهلل غعو   فوإ
ٌ  :  القو  ، يوه ذٕٛ ٓةهٍا ٢ ّلعيتُ ذٕٛ لُ ٓقْو  فىٔيكوة  ٓحوتطم  مل فوإ
 .(1)ىاق٘ فْا  أّ ذاٗ ذى  ّلْ ّلٔقه بقىبُ

 

ْ  ازب امٌ ُ  اهلل ّجوْه  ٓيكوة  اٖالو  اذو   ٍو  ٓيكوة  اٖالو  ، أّافبّبعو  جوبراى

ْ  أٓعواّ  اذو  ازب، ّ  ١ميـباىبو  أموي  ٢ّٓ٘ ٓيكة اٖال ، أّ اهللبجْل   ٍو

ّ  صو٣ٗ ال ّجوْ   ٓيكوة  اٖال عوةّبات  الاذو ٚ   أّ حوا ، اسب ّجوْ   موث٣ّ، أ

 . ٓئ٘ال

ً  ٓقْل أذو  أشو قاٜيا   ٕ  مةكوث  افب ذٍبوت  فعو٣ٛ: ال مو ٚ  ًب امجو٣م  امذو 

ٕ  ضباظوةات، ّامذا  ىىؤَه  قٕال رة  لكٕال ب٣ه ْ و  كوبيٍه  أجو   بو و   هكتوْب  ٍّو
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ٛ ال ٓ ىْ ً  يحوا ّ اسب لؤخىع ُ  فوةّ  اىبحوا ،  ٌ  امىو ً  امىحوا فوإٌ   محوىه; لواا   مو١م

ًٯ ًٯاىب ًب أكثةٍ ًٲ امىًَ ضبحبات بغه غي ةكث ك ٛ ال مً ك  فعيو ما  حوىنات، اىب يحوا

ٌ   كتْبالو ذلك  أٌ ْٓو، بغه أّل ًب ي،اىب ىىٙ ُباٍةٗ  شع تال ٍاِ بأٓت  كوا

ً  مفصو٣ّ  ذو ٓثاّ  كاٌ، ّبو أت اىب جٔ   ٕ:ٍو ىٔو٘،  بآٓو٘ قةآ  حوا ، محوت ٢ّ  اسب ىو

 َف ِه  لَو َِذا َه  ًَ ٌ الو  ، ٤ٌ ذلوك (1)وُهنَّ ِمِن َوَراِع ِحَجَ ٍ   لُتُؿوُهنَّ َمَت    كتْب كوا

ٌ ال أرخو،  قو   ٘  يواد أ ٘  ٢ آٓو ْ  قةآىٔو  امنبوا   أٌ  لووَه ذكوةت   لىرحوا ، يوه   بو ى

ً  كوثي الذلك، ّامٌ  ىىٙ فقَاٛال   كتْبالو  ّامذا بوالك  ذلوك،  ب١كو   ةّآوات ال مو

ٌ  اىبمبىوك   ٓكً مل ذٔث لكيُ  ّؼبتخ،ّٓقااطع  ياٜةبُ بثْب ً  كوثياّ  يطو ، فوإ  مو

 .بحٌٔبال ك٣وال ٍاا ّذبحؾب بع  يحاٛ اقتيعًال
 

ٛ الب مْلوم  يواد ال بعو   امٌ ّ ال قوا  لى باجوات  مةاكوث  يوا  ٍروبَات، 

ٛ ال ًب متخصص٘ ٕ  ال قوا ٌ  افب ىىتفوت  أٌ ىىٔيوا  روبَات، فٔيبرو  ًب ىقوْو  ذلوك، ّأ
 قبتع ه ما ىعئُ افب٢ذقّا  أٓعّا، ّجأذي (بعاها٤ مةكث)متع ه بإىراٛ ذلك مقاب 
   .بعاها٤

 

 اماط٣قُ ّ اذ ًٓازب مً ي٣ي٘ اجتنم ما : ماوا٨ ك٣و افب ّليةجم
ٌ  امذا موا  ٓرون   ّ  مةكوث  ًب جتنوا  ا٢ كوا ٘  ًب لى باجوات، أ ّ  ٍٔٝو  ًب بعىٔنٔو٘، أ
 ٘ ٘  ذوةك ٗ  ذعوةٍه  ا٢ ًب غيٍوا،  أّ اقتصواهٓ ً  أظوعافَه  ىروة  رؤااطـب ال مو

٘ اىب أٌ  أّلٔواَٜه، كنوا  افب رٔااطـب ْٓذٌْالكٌْ ّذلك ل ٌ  ٣ٜكو  لىنو١ميـب  ْٓذوْ

ّ الّٓحو هّىَه، ف  ّ اىبكفواب  ٗ الّ ٌْاىبُبو اليوافقٌْ  ٌ اىبّ طروا  أّلٝوك،  كو   حوتب ّ

ْ  رؤااطـب ال بكىوه  فوإٌ بكىنوْا  غوةّبّا   قْلال رٔااطـب ترخة الَٔه البْذٕ   بيرو
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ْ  ّامذا تنْجوات ال تىقـب ّامػبواه ال ىبثٓ  ّلعىُ ك٣مَه  معَوه،  ظوركْا  اظورك

 ًب رخاظوْا  فوإذا  بَه ١ميـباىب ابتىٕ مً ْا معَه، فنًالى اهلل أّلٔاٛ مً ْاالى ّامذا
ذتحاد ا٢ مْاجَتَه ّصبابتَه ّ افبح٣و فىٔقه اذابٗ الّقْلُ ىىُٔ  فىٔقه ذلك

 أٌو   مث٣ّو   امع٘ازب ًب  الطال ّج  فىْ ذلك ىىٙىىَٔه ّ بهٍه ّمياقرتَه، ّ 

 رخْفواّ  ٓحوكت  أٌ ٢ ّٓعوت ،  ٓقْو، ّؼبوتخ  أٌ  ًٓ  فعىُٔلاًب  ٓطعً جتاذا٤

 تٓ  ّٓتخاذل  الطال ٍاا ٓتخاذل ىي ما ٤ىُ متراٌ; ّذلكا٢ًب  هبجابُ ىىٙ

ٌ    ّىنوة  ٕ  ُبو٣و الّ لُبو٣ ال ّبكوة ٍّكواا، فوإ ٌ  ّؽبؤه; ّلواا   ٓحوتْل ٙ  فوإ  ىىو

٘ ا٨ ًب موة ا٤ كالك،فاٜق٘ ّبرحاى٘ شةؼبّا مْقفا ٓتخا ع  أٌاىب رخضال  ذاىو

٘ ال تىفثٓوٌْ، ًّب الّ ٚ   أٖ ًب أّ  ّلو ٌ ال ٓكوً ذوة    ٢ّ ،م١جحو٘ أرخوة  رؤطا

ٌ ال ذوة   ًب ٌا٢اذتنو  ٍّيوا   ٌ ال ٓكوٌْ ذوةٓك   أٌ: ّلا٤: رؤطا  ًب رؤطا
 .ذةاكُ مً ذةكّا ٓكٌْ أٌ  :ثاىٕال ،ىنىُ

لُ ٓقْو ٢ اهلل غع  فإٌ جىٔحُ، ٢ّ  ٛ ُ  ذوٕ ٛ  ٓةهٍوا  ٢ ّلعيتو  ;ذوٕ

ٙ  ازب ٍاا ىعً، جٔافبّبع جبراىُ اهلل ٤ٌ ُ  اذو ، قبعيو ِ  امىو ً  جؤطةه  بهبتوُ،  مو

 .ت بٓخالب اممباىُ ميُ ٓحى  ّق 
ٌ  : الق يه ّ٘ بااطو   المْاجَو٘   ٓحوتطم  مل فوإ ٖ  ذقٔقو ُ  ّبوأ ً  ّجو  مو

ُ  فىٔيكوة  ْجوِْ، ال ً  لٔخوةد  أٖ ّلؤقه  بقىبو ُ  مل امٌ ٍيوا   مو  ٓيواقز  أٌ مبكيو

ً  ؽبوةد قه ّ عى٘، فىؤ اىب ٘العال فٝ٘ال ٍاِ ْٓاجُ أٌ جتاذ، أّا٤ ّ اجمل مو  ىوخ، أ

ٕ  ٢ قبوا  ؽبطوٌب  اٖالو ثبوٕ،  اسب جتنا ا٢ ذا  مً  بد، أّالقاى٘  مً  اهلل ٓةظو

 احلىبصو  بو   اممباىٕ، لحب  ٢ مث٣ّ ميافح٘ أرخةٚ نباى٘   لعة افبجبراىُ ّبع

 رواٗ، القبق اب ذىو    ّلْ ؽبةد ق اب أٌاىب بَاا ذتٙ أٖ ذاٗ ذى  ّلْ أىاىٔ٘،

٘  فوْا   ّأاطو٣ْٓ   ّقتّا ٓحترة  ٢ اٖالّ ْ  ىاقو  اٖ ربةجوُ مثو   الو صوْت  ال ٍّو



  

ٕ   ثفي، ىُبوي الو ّ رؤَ  ال ٘     قصويٗ  فوتٗ  ذلوك، ٍّو  أّ جو ّا، ّقو  بكوٌْ لثاىٔو
 .ب،ٓة ىْ  فإىُ ق اب،اىببَاا  ّلْ آرخة أّ بعاب ىخاجمل مً ياىٔتـب، فىٔخةد
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ً  :ٓقوْل   صواه  ال مواو ا٨ ىً أرخةٚ ًّب بّآ٘  اٜبواّ ى ليوا  خالجو  مو

 أّ ى ّّا، ليا افبّ أّ ليا ّاش٣ّ، قطم أّ قااطعّا، ليا ّش  أّ ّٔا،الق ليا أّم ح
 .(1)عُبٔهال قةآٌالثاىٕ ّاىب حبمال أىثل اٖالب كفة فق  ّلّٔا ىاهٚ ليا

 بٔووتال أٍوو  ىىووٙ ٓعٔوو  مووً أذوو ٍه خالػبوو صوو اق٘ الّ رخووْٗا٤ فبعيووْاٌ

،الصب دبوْت  ف٣، تبمٓ أٌ أذ   اسب ذلك; ٤ٌ ًب  اسب لُ لٔخ ..ك٣ ٘  حو

 فكٔوف  عىناٛ،ال أىىه مً ّلٔكً،  بٔتال ٤ٍ  أّ  لىةجْل بر اىب

 (ّامت اذَه لوَه تّٓخالب
 

 (ى اٛا٤ ٢١ٍٛ ت حمبو  جفا٤ ّممو  ١ميـباىب مً كثيال ظب  أٌ رةٓ ال ّمً

٘ ال أّ قتصاها٢ أّ هابٗا٨ الصب ًب تنٔثاىب امٌ ٛ ال أّ حٔاجو ٛ ال أّ فٔثٓوا  كٔنٔوا

 ىيو ما  لب ذوُ; امذ  أٌ ٓصوس  فو٣  بٔوت  ال٤ٍو    أّ لىةجْل مبرعّا ا كاٌامذ

 .بالك رةىٔ٘ال ّٔا، ّىعطُٔاىبى لبْذجّا ميُ ىصيم فإىيا لب ذُ
 

ِ ال بىنٔوم  ذقو   ًب ىروااطاّ  يواد ال أكثوة  ٍوه  َٔوْه ال امٌ رةٓو  الّ  ْجوْ

٘ ال)ّ البطو ا٤ّشوياى٘   ً (يناجو ً  قحوناّ  امٌ ٣ذوِب اىب ، ّمو ٛ ال مو ّ اىب عىنوا  فـبعوة

 ٓحوترقٌْ، ٢ّ  يبا َْٔه  أكثةال لوَه بّد آًال مً بحٔط٘، ٍهال حتْٚىىٙ م

 كوٕ ٓتروْل   ّتمة ذْلُ ٕ اطبٯ اىبعال ى٣وا٨ ىىنٕ، لكً ّتٌ لُ ٓكٌْ ب٫ع  أٌ
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ٌ  ىيوُ،  ٓترو ث  أذو   ذٔعّٔا ف٣ محىنّا كاٌ امذا أجطْبٗ، أما أّ  بمثافب  أّ ٓكوْ

 .غي ٢ّ مقتع  ٍامرٕ برك   ٓث ىيُاسب
ًىاٜبّا ليا خالج م رخطي مة  ٍّاا ّٔواّ الق ليا م ح أ   ْبر  اىبو ٍّو

ذٍيوّا   مبتىك امىُ نبٔى٘، أّ رخطابابُ امٌ :بقْل أٌ  حاىب ّمً  بٔتال ٤ٍ 

ٌ  ال ٍواا  يواد ال ٓحنم ىي ما ىيٗ; امذ أفكاب لُ ّقاهّا، أّ  بوُ; امذ  كو٣و  جؤتأيةّ

ً  ك ال لٔخ ٌ   كنوا اٌ لؤخ كو   حونـب،  الّ روث ال بوـب  مبٔٯوث  أٌ ٓحوتطٔم  يبو  امىحوا

 .ٍّىه جةا عبةا ،ا٢ افب ذلك فق  ػبةٯِ ،ضبصٯيّا
ٌ  ٕ،اسبو  رواٍ  الّ الثاىب ٍاا ٔكهالّ ً اىب بعو   فوإ ٍّوه  و   يروةفـب اىب فكوةٓ

ً اىبموً   ٘  توأيةٓ ّ ال جبامعو ٘  ال افب  ىْٗالو  بو أّا و   غيٍوا  حوْببٌْ  أ  يحوبٔ٘، ىحوبٔ

 (.قاةمئْاطٔاهل)وحناٗ باىب قٔق٘اسب ىحبٔ٘ ىر٘، أّال ىحبٔ٘ عةف٘، أّاىب
٘ ٕ ٍّو  ٗ  ىُبةٓو ً  كوثي  ًب ميتروة  ّقٔقو٘  اسب أٌ امعوات، ّمعونْىَا  ازب مو

 ًب فكوة، ّقو  ذىىيوا   الٍاا  ّف  مطى  ذٕٛ ٢ ىحبٔ٘، ّأٌ ىر٘الّ  ىحبٔ٘ عةف٘اىب
٘  ةمئْاطٔقوا اهل )ىقو   كتا  ٘ ال ّىحوبٔ ّ اسبّ ىرو ٘ اىبقٔقو٘  ٘  افب٘( يحوبٔ ال)) عةفو  وبحو

ً  جواد ا٤   اهلو ف٘، ّفىحو ال َٔوا ٍواِ  ال بتفة  ى ٓ ٗ معيٙ، ّم ابد ىرة  مو

ْ  موااٍبَا  بوبع  ) ةمئْاطٔقااهل) ٙ ال ذبطؤه  ٍو ّ ال بيو  هٓوً،  فكةٓو٘ لكو   العق ٓو٘ 

ً  موم  !مث٣ّ قْٓ٘؟ كتابابُ ٢١ٍٛ، ٤ٌ أذ ٪ لب ح أٌ ٓصس فَ   افب ٓحوتنم  أٌ مو

 .ذعْبّٓا امت اذَا، ّلْ ٢ بُ  بحب  ٓتأية ةأٖ  ق ال ٍاا
ّأّ ىو ّاّ  ليوا  افبّ أّ،  ّاش٣ّ ليا قطم أّ قااطعّا ليا ّش  أ  ٚ  ليوا  ىواه

ٕ اىب حوبم ال أىوثل  اٖالو ب كفة ّلّٔا، فق  ٌ الّ ثواى ٕ اىب حوبم الّ عُبؤه ال قوةآ ٕ  ثواى  ٍو

 .هبجابُ امذ ٚ هبجات، ٍّاِ كفةال أٌ ؽبفٙ ٢ّ، ن اسبجْبٗ 
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رخطو٘   ّظوم  لرخ٣ مً ا٢ مبكً  ام٘ ٢اهل ١جحاتاىب ٍاِ مْاجَ٘ امٌ يه

 .أٓعّا اكهاسب َاتازبّ ناىاتازبّ فةاها٤ مً ميْى٘ مةكب٘، أّ
ٌ  ثو،اسب ميَخ اىتَاد مً كْمٔ٘ ٢ب اسب ١جحاتاىب ففٕو  أ  رواٍ  ًب اىب فوإ

 تحتال ّل٘، أىُ ػبةٖ ال مةاف  ّطبتىف ْتاباتال ج٣مٔ٘، ًبا٨  ّلال مً كثي

ٕ اىب رخضال أٌ فحاه ممال ىىٙ ّ ال أّ خواه  اىب أّ ةبرو  ؼبو   قصِّوة، ٢ اىب فاجو  أ

ُ سب ُ   أّ ٓعاقو   أٌ ػبو   ىيوُ، بو    ٓو افم  أٌ ثبو ً  ال٫ٓقو  أٌ أّ دبنٯو  ىعوْٓت  مو

 ب٣هالو  كتابْبٖ، ففٕ ال مبقةااطٕ ّال كهاسب بـب فةّ ال مً ٫ٓع ٯ مْقعُ، ّذلك

ٖ و   ىحبٔ٘ همبقةااطٔتَا كاىت ّامٌو   مبقةااطٔ٘ال  ا٢فحو   اىبىىوٙ   فَٔوا  تٯةتحو ال ٢ ػبوة

ً   ّلالك عاو،الةأٖ الّ ى٣وا٨ مً رخْفّا معٔي٘، حب ّه ُ ال٨ق بوةاٍه معوطةٓ  تو

ً  ٍّواا  كواٌ،  أٖ مْقوم  ًب ذلوك،  أّ ذبُ ضباكنتُ، أّ اجتحْابُ أّ ىثلُ أّ  مو

 .يحبٔ٘ال قْبَه أجةاب
 

 أّ لُ ذةك٘ أّ ذث  قٔاهٖ، ًب مْقم ًب أذ ٍه كاٌ ب٣هىا، فإذا ًب أما

ٌ  الامٍنو  بذْٗ، أّ جةمّا، كأرخا اببك   ّل٘  يهالميص٪  ًب   ،َْبفـباىبو  ذو١ّ

٘ اشبتوثاو ب ا٢لىوً   تكاجو  ال أّ ٘ ال طو ٌ  يتالو  تينْٓو ٕ  كوا  ىىَٔوا،  ٓحوي  أٌ ٓيبرو

٘ ال ث  أّاسبو أٌ  ىرَْباىبفو   رخطوأ  ىىٔوُ، ٍّواا   بتحوت  أٌ ناىو٘ ذبواّل  ازب أّ  ّلو

 ذاتمّا ث ، مْقفّااسب أّ  ّل٘ال بتخا عكخ، بأٌال أٌ ؼبص  ينا ٓيبرٕٔفاهح، ب

قاظوٕ  ال ٠لٕ الو جوْه  ا٢بٕ ا ً ىثلم  ١ميـباىب أمي ، كنا شيمالوَهمم أمث

   صنـباشبشْت  شْبُ ٓعىْ كاٌ امىُ ٢ ٤مة جْٚ
ٙ  بتحوت  َوات ازب كْموات، ّبعو   اسب بعو   ظبو   أٌ رةٓو  الّ ٬ً  ىىو  م٪و



 

ّ ال قتو   ذواب  ًب  ً  يواد، أ  ،ٕابٍواب  بيُبؤه  هىوه  ٔوّا ًب الم أّ فكةٓواّ  جواٍه  مو

 !ىيَه ّب افم ب  قاى ٗ،ال أّ بعثال رث ك

 أىاذىوا  ،َهىي جكتيا أٓعّا امذا ىىَٔه ّىىٔيا ىثل جٔيثل امذا اهلل غع  امٌ

 .ذلك مً ّامٓاكه اهلل
ٛ ا٢(وبو  ْقوف اىب ٘ازبو مع بكٌْ ق و      ٓيروة   بو أ  اٖالو  روا  ال، ف)ذتوْا

 أذوبُ ذلوك،   ّموا   ٓثاسبو ّ ْاباسبو ّ تا٢قو اىبّ كتو  الب ))فكةٓواّ ٓىوثو اذتْاٜوُ   

٘ دب ًّب متيْى٘، هٓئ٘ ّبةامخ ّأىرط٘ ٍٔٝات ًب بإذةاكُ (بيُبٔنّٔا(ّ  نعات اممباىٔو

ٌ   بعو   حبو  ( ىنىٔواّ (ّذبََا، ّ ّىقابات اذباهات أّ  روا  الٍواا   مرواكىُ، فوإ

 طبٔعٔو٘، الحوب ، ّبىبٔو٘ اذتٔاجابوُ    ال ٘ازبو مع مً ما  ف٣ب  لحب  ٓيرة  ىي ما

 بْفي أّ ػبةٖ بثّػبُ، مث٣ّ، كأٌ ّذلك أٓعّا، ىنىّٔا عبةا ا٢ لاشةٗ ّذلك

 .ذلك أذبُ ما أّ لُ ىن  فةش٘
ُ  )ثهّداىبو  ذتْاٛا٢(وب ٓحنٙ قبا ععى٘اىب ٘ازبمع بكٌْ ّق  و د  ، فحوثٛ ميو

ٛ  ميُ بةغٔ ، ّجثٛ ميُ ظرٌب، ّجثٛ ُ  بةٍٔ ، ّجوث  غوي ذلوك،   افب فكوة  ميو

 .متْاشىـب ّبقٔٔه هباج٘ افب ؼبتاد ْقفاىب لكً
 ً ٘  ّمو ٚ  جَو ٌ  أرخوة ً اىبو  تنوم اجمل م١جحوات  فوإ ٗ   ىٕ، مو ّ  ذوْت  ىىنٔو٘ أ

 ّ ٘  جامعو٘ أ ٛ  ٍٔٝو ّ  أّ محوح   أميوا ٘  أّ ىْاٜو ،  أّ ىرواٜة  ذحؤئ٘ أ ٘  أٓو  م١جحو

ٖ  رخى  أٖ ذاٍ ت أرخةٚ، امذا ْ   أّ فكوة ٌ  أرخ٣قوٕ، ّلو  بصوة   بحؤطّا  ًب  كوا

 ّ ّ  بصوة   ىعوْ، أ  جوتيفاب ، ا٢ ٘الو ذ ٓعىيوْا  أٌ م١جحو٘، فعىؤَه   ذوخض  أ

 لٔحت مركى٘ ٍاِ امٌ ىقْل: أذ ٍه أٌ اعبة  امذا فاهحال طأاشب مً ٤ٌ ّذلك

 ّ ُ  أٌ جواهٗ، أ ً  يواب ال )ّمعُبوه  بحؤٌب; امذ  اعبوةا   هصبوة  اعبةافو  محتصورة  مو

ٕ   يوه  قةاب، أّ ذةك٘ أّ خبطْٗ عبةا  ب أا٢ مً جٔ  ّك  ،)رةبال  لعىوُ ٓقعو



  

 .بأكنىُ بى ال ىىٙ
 ىرويٗ  أّ ىقاب٘ أّ ذث  ًب ناىاتازب امذ ٚ بأت امذا أرخةٚ مةٗ ّأ٠ك 

ٌ  ذص  ق  اعبةافّا ذحٔئ٘، أٌ ًب أّ محح  مٔته، أّ ًب أّ ً  تٓو اّ  فَٔوا، ّأ  مو

ً   ا٦ حبقوْ   جتَاى٘ا٢ أّ جتب اه،ا٢ بْاهب ىىُٔ َبَةت يادال  رخوةًٓ، فوإذا أىىو

ٌ  اعبةا ، ّلْ أٖ دباِ  ٍتناوا٢ّ جتيفابا٢ ٘الذ نٔمازب  بحؤطّا، فوإٌ ذلوك    كوا

 . رخيافبجتكٌْ خبي ّ حٔئ٘اسبّ حح اىب أّ عريٗال بىك أّ تيُبٔهال
ُ   ا٤ ذواٍ   امذا ّكوالك   غوي  ْاقوم اىب ًب ىتىوت ٨ا حوتخ و ٓو   موث٣ّ و   ابيو

ُ  رخ٣قٔ٘،ا٤ ُ  أٌ فعىٔو ُ  بو   ّٓةاقبوُ،  ٓعاببو ٚ ال كو   ٓحوتيفة  أٌ ىىٔو  تاذو٘، اىب قوْ

ٚ ا٤ بعواه ا٤ َا، ّٓكتروف ازبلٔع ركى٘اىب جاّب ىً ّٓبرث  لىقعؤ٘، فقو    رخوة

 حوْٛ، الأّ أشو قاٛ   حب ،ال ٍْ فةا ال ٓكٌْ ّباٍٛا، ق  ما كن٘ا٤ ٓكٌْ ّباٛ

ٌ  أّ امع٘،ازب ًب اذٗجتا٤ بع  أّ عثّبٔ٘،ال أّ ٘ ال فقو ا  كافٔو٘، البْٓو٘  ا٤ ةىآو

 ؼبوْل  أٌ قبق ّبِ ب آ٘، فإٌالميا  اطاقابُ ك  ىحاٌا٨ اجتيفة فإذا ذلك، ك  أّ

ٛ الّ بٔوت ال اىَٔواب  هٌّ ٌ ا٨ ٓحوتيفة  مل امٌ بأكنىوُ، أموا   بيوا ً   ىحوا  اطاقابوُ  فنو

 .ىقباِ ذبن  ٢ ما افب جٔيحة مةا٤ أٌ طبٔعٕال

:  ُ ً  ال بَواا  ْقوف اىب ٘ازبو مع دبو   امىو ٌ   روك ، فنو  جَو٘  بكوْ

 ّفكوة، ّاذتوْاٛ،   ظرٌب ّ بةغٔ  ّ بةٍٔو ،  بعاه، مًا٤ متع هٗ ط٘ مةكب٘اشب

 ً ٘  ّمو ٕ   جَو  بو   فاجو ٗ، ال١جحوات  اىبطاقوات ىبْاجَو٘   ال كو   اجوتيفاب  ياىٔو٘ ٓيبرو

 اجاىبو  تال٘ ىالمق صرف ىرةتالامذ ٚ  ّج ىا عبةا ، فإذاا٢ بْاهب  ّىبْاجَ٘

 ّجؤب أ  تا٢مق ّجتىَٔا ب آ٘الفإىَا  ىىَٔا، أٌ لبة أب ّا ٓصس ، ف٣ْاى ازب مً

ّ القيوْات  ال ًب بوةامخ  الاسبو  ميَوا، ّكوالك   حؤ  ال ٘ ال ضبتْٓوات  فعوأٜ٘، أ  روبك

 .عيكبْبٔ٘ال



 

ٕ  بْاهبال ُأَّلٔات اطاقابَه  ىي  نٔمازب اجتيَ  امذا ٙ  فحيقعو  فحواه ال ىىو

ٙ اشبو  ٓتحم أٌ قب  ا عبةا٢ ّأماو لع٣ال أماو مَ ِ، ّجيقف ًب ٍّْ  ة  ىىو

 بروث الق ب، ّجٔيصة  ال بَاا فٕتىك اطْٓ ، ّ ق اسب ٍاا ًب برثالّ باقعُ،

ِ  ّمحو١ّلٔتَا  ناىوات ازب مْقف افبقاهو  ال  نٔوم، ّجويطةح ب٠ٓو٘ ج ٓو ٗ    ازب دبوا

 .اهلل ذاٛ ْظْ ، امٌاىب ٍاا ذْل
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   :كةٓهال كتابُ ضبكه ًب افببع جبراىُ اهلل ٓقْل

 ََِلُمُروَو َِْادُ ِمِمـُوَو وَ ادُ و َُ ِعٍَ   َْ ِعُضَُفِم َلِولَِقَ ُع  َْ َنِ  دَ ِمِمـَ ُب  ََ ـَِفَِوَو  َُ  ِعُروِف َو

ِؼقُؿوَو ادُ  ُُ ِمُتوَو الـَِؽِر َو ُُ اَلَة َو طِقُعَوَو الصَّ ُُ َك َة َو ُفُم اَّللََّزَّ ُ َ   ِوَّ اَّللَُّ َوَرُهَوَلُه ُلوَلَََِك َهََرِ

ِزٌُز َحؽِقمٌ اَّللََّ ََ  (
1). 

 
 دتؼبل:ادلو اضراحل عن دووؾقةادل

 ٚ ٗ ا٢ لو  ّ ا٢ّ جتعواٛ ِ  ًب تو بة ال ىو،  توثّه الجوتيابٗ  ٘ ا٦ ٍوا  ٘قةآىٔو ال ٓو

ً  ج ٓو اّ  بع ّا ىكترف كةمب٘،ال  ىٕ، اىبو  تنوم اجمل م١جحوات  محو١ّلٔات  أبعواه  مو

 اظة، كنااسبىً  مح١ّل ىحاٌا٨ ٌكنا ام٘، فا٤ محتقب  دباِ مح١ّلٔتَا ٍّْ

ٕ اىب ىً أٓعّا مح١ّل كالك ٍّْاظس،  ٍْ  :افبقْلوُ جوبراىُ ّبعو    حتقب ، ففو

  َ ُُّ ٘ اىب بتوبـب  َوَلِهؾِقُؽِم َك ًراِذَُن َآَمـُوا ُقوا َلِكُػَ ُؽِم الَُ  َل   قبوا  اظوة، اسبىوً   حو١ّلٔ

ٕ   ٢ّها٤بو  ٓتعىو   ً  ٓيرةفوْا  ٢ موث٣ّ، كو ٛ   ؽبةجوْا   ب ، ٢ّالو  ىو  ىوً جوْا

 .مث٣ّ جي٘ وبحـب حتقب   بع اىب ىًآعّا  قاٜن٘ ٍاِ ح١ّلٔ٘اىب حبٔ ، ّلكًال
 
 

                                                                                                                                                                             

 71 .:التْب٘ جْبٗ (1)



 

 
 :) دتؼبلادل ػي(و دتؼبل(ادل )عن دووؾقةادل

 فوة  بوـب  الّ حتقب (اىب ىً )مح١ّلٔ٘ ٍّيا  حتقب (اىب ًب )مح١ّلٔ٘ فَيا 

ً  أتماىّٔا، كنا اماط٣قّا ٓ٘ا٦ هلاِ أٌ ى٣ذِب ; امذ(1)هقٔ  مةًٓا٤  جةٚ حبثُ، لكو

٘ اىب ًب كو٣و ال ً  حو١ّلٔ  اطو٣  ا٨رخوت٣  ىوً   ا٢ بعو   حوتقب   ؽبتىوف  اىب ىو

ٌ  تماىٕ، ّبْظؤس ا٤ ٘ ال ذلوك: أ  لولقَ ع ْعضَفم ممـَ بادو ممـَووادوًب  ٢ْٓو

٘ اىب كبثو   ْعَ   اطو٣  ا٨ٓعو    ّغو ا، ٍّواا   أموخ  ٔوْو، ّكواا  ال ًب حو١ّلٔ

٘ اىبىً  يَٕالّ عةّ اىبب مةا٤ مح١ّلٔ٘ ٌا تماىٕ; امذا٤ ً  يكة لٔحت متعىقو  بوثم

 .تماىٕا٤ اط٣ ا٨ لرخ٣ ىحاٌ مًا٫ّ٨ٰج   تمئ٘ قطع٘ ًّب أٓ٘، معـب
 

ً   شْلٌْٔا٤ ٓاكةِ اٖال ٍْ ّاظس، ّ أمة ٍّْ  ىروي  اٖالو  ىواهٗ، لكو

أٖ  حتقب ،اىبدباِ  ح١ّلٔ٘اىب ، ٍّْ(2)آرخة ىْ  مً أتماىٕ اماط٣  ّٔا، ٍْالذ ُٔال

٘ اىب ً ) اظوة اسب الاسبو  ًب حو١ّلٔ ٘ ا٤بترنىوَا   يتالو ّ (حوتقب  اىب ىو  ناىو٘، ازب أّ مو

٘ ازب افب ميصة  ٍيا برثالّ ٘ اىبزبَو٘   فوةه ال أّ ناىو ً  حو١ّلٔ  حوتقب ، كنوا  اىب ىو

ٍٕ  ً ً  اسب ىو  اٖ ٓةبو  الو تمواىٕ  ا٤ اطو٣  ا٨موً   روك  ال ٍواا  لرخو٣  اظوة، مو

ٌٕ ًب مح١ّلٔتـب  .معن   حبثافبّ ب بة افب ؼبتاد حتقب ، ٍّاااىبّ اظةاسب ىً آ
 

ٌ  اسب ًب مْجْهّا فةهال ٓكٌْ فعي ما ُ  اظوة  فوإ  امتو   قاٜنو٘، ّامذا  محو١ّلٔت

 ِ ٘ اىب حوتقب   بتحو ه  اىب افب ّجوْه  ًب ّاظوس  ْظوْ ، ٍّواا  اىب لتحو ه  حو١ّلٔ
ً ا٦ ح١ّلٔ٘اىب ًب برثال اتماىٕ، املبا٤ اط٣ ا٨ ٔوّا،  العو ّو ذ اىب حوتقب  اىب ٌ  ىو

                                                                                                                                                                             

 .اىبحتقب  ٍْ اىبتعٓى  لكً، اسباظة فُبةفَا الثاىٔ٘ أما ،اىبحتقب  َبةفَا ا٤ّفب امذ (1)
 (.)الُبة  ٢ ()اىبتعٖى  ٍْ ()الثمً ٓكٌْ ذٔث (2)



  

 بروث ال، ّلؤخ   ب بة ّبعن  اكثةافبثماىٕ يبا حباج٘ الاط٣  ا٢فَْ ىْ  ارخة مً 

ٌ  ال افب ذوابٗ ا٨ ًب شوْلٕ  املبوا  ا٤ ْظوْ  اىب بيقؤس  شو ه  ٌ  ًبا٦  ْجوْ  ب،ٍوا

 .رة ال
ً  معو ّو  حوتقب  اىب أٌيقوْل:  ّاٌ شوس   ف  ْفبىبو اأغوةا    ذفوِب  ، ّلكو

ْ   ىثم٘اىب  ، ّامذا قصوة (1)حوتقب  اىب قطواب  ٌ لفوات ا٦ قو مات اىببعو    مل ّاجو ، فىو

  ىثمو٘ لىنوْفب،  اىبغةا  ا٤ مح٢ّّ١  لتفْٓتُ ىي ٜا َ٘ ٓكٌْازب ٍاِ مً ىحاٌا٨

 وبوخ  ت٣مٔا  بع ال تثآ  مًاىب ق اباىبجتحم  يتال  ابداىب بياٛ ٌا٦ مً فٔح 

 بت أٜ٘،ا٢ ًب أو الاطفا٤بٓا   ًب ، جْاٛ ابجـبال أى اه ٓثهاه ذٔث جيْات،

ٌ اللبوْ   ىحب٘ بةاىٕ يتالحتقب   اىبم ٌ  بياٛ ًب ػب  كنا  ببيوٙ مكتبوات   حوكاٌ، أ

ٗ اىباجو٘  اسبذح   ّمحتْشفات ّم ابد  أٓعوّا،  كوْابث ال ، ّأٌ ب٣ذوِب تصوْب

 .ذلك ّغي مٔامت ، فتبيٙاهلل مسس ٢
ً  مح١ّلٔ٘ ٍاِاذٌ  ً  َٔوا ال حوتقب   ىيطىو   اىب ىو  أغوةا   ذفوِب  ميطىو   مو

ِ  ح١ّلٔ٘اىب أرخةٚ لتثبٔت ك بْاب٘الٍي بأٌ ىثم٘، ىىنّااىبْفب اىب موً  حوتقب ،  اىب دبوا

 .لىُ ىتكُ بفصٔ  لُ فعىٕ، ٍّااالْجْ  الّ ٕالجتقبا٢ ْاج ال حبث لرخ٣
٘  ٍٕ ا، كناىَم٘، ّ محتقبا٤ ذاظة ىً مح١ّل٘ ناى٘ازب:   محو١ّل

 ممـَووادو ١ميوات اىب١ميـب ّاىب٢ّّٓ٘  ً محتقبىَارخةٚ، ّىا٤ ناىاتازب ذاظة ىً

ّ  غي ْع  ممـ ب ْعضفم لولق عادو ٗ  ضبو ّهٗ  أ ٕ الاسبو  ثمًالبو  متوأاطة  بتحوم  ٕ، ٍّو

ٌ   (2)حتقبىٕاىب لىثمً ّكبت  ٌ الاسبو  روة ، أّ لىْجوْ   ال ل،ٍوا  ْاجو  ال ٕ، ّامٌ كوا
                                                                                                                                                                             

ٕ ( ًبو)بو  ىيُ ى،ىا ما ٍْ ّا٤ّل املُٔ، ىنةِ مبت  ٢ ّمً اىبحتقب ، جٔعٔز مً بـب فة  غي مً (1)  ى،ىوا  ّالثواى
 (.ىًو)ب ىيُ

 .أّٓا ميَنا ٓعىه ٢ ّىبً ٓعٔرُ، ٢ ىُٲ ٓعىه ّىبً ،ُجٔعٔر ىُٲ ٓعىه ىبً (2)



 

 .ذلك غي أّ ّٔاالاجتقب
 

 ؼادؿة:اؾ الجقاأل اجتاه دووؾقةادل

ِ    ٓبروث الْال حٔ ال ّكاٌ ٘ ال ٍوا ُ  آرخوة ًب  بروك   قعؤ  ،(قتصواه ا٢ )فقو

٘   ٓطوةح  ذٔث ٘  ال قعؤ٘ محو١ّلٔ ِ  ا٤  ّلو٘، ّمحو١ّلٔ  قاهمو٘، ال الجٔو ا٤ مو٘  دبوا

ٕ  اظة  أٌاسب ّلىرع  ػبْت ذةىّا لى ّل٘ ٢ ّأىُ ٙ  ٓقعو  ّٓىتَنَوا  ثوةّات ال ىىو

ً  اىب ًب روع  الكىوَا  فٔروةو    ِ  حوتقب  مو  رابوات الّ ،(1)يٲفٌبالو  ثوةّات، مثو   ال ٍوا

٘ ال الجٔا٤ ثةّات; ٤ٌالٍاِ  ك  بحتيف  أٌ  ؼب  يةّٗ، ف٣ فَٕ ّغيٍا  قاهمو

 .فَٔا ذ  هلا أٓعّا
 لووَه  ذصتيا، ّبوت   قاهم٘  فيأرخاال الجٔا٤ مم ىحبتيا ى٣ذِب أٌ فٔح 

ّاجترةافُ يبا ٍْ رخوابد ىوً ضبو     حتقب ، اىب بفقُ مةببٌب برثال ذصتَه، ٍّاا

 ك٣و.ال
ٚ  ّقو   ٌ  ًب بروث ال جوة أببوم   افبتنعٔو٘   اجمل حو١ّلٔات اىب ىصويف  أٌ اممكوا

ْ  ازب أٌ ثو٘، ّذكةىوا  الثال نْى٘اجمل افب ّشىيا صبامٔم، ّق  ٢ذُبيوا جوَه    ناىو٘  لو

ٌ  ميطىقّا ح١ّلٔ٘اىب ٘ اىب جوَه  ميَا، فوإ ُ  قو   حو١ّلٔ ّ ال افب ٓتحو فوةاه، ّقو    ا٤فوةه 

 . ّل٘ال افب نٔم، ّق  ٓتحُازب افب ٓتحُ ناىات، ّق ازبّ ناى٘ازب افب ٓتحُ
ِ  ًب برثال ضبْب ّأما ٌ و   فصو  ال ٍوا ُ  اهلل بوإذ ْ و  افبّبعو  جوبراى  ذوْل  فَو

٘  (مقو مات ) ٘ ازب محو١ّلٔ ِ  ناىو ٘ )نٔوم،  ّببقوٙ   ازب دبوا ٘ ازب (محو١ّلٔ ِ  ناىو  دبوا

ٕ  يتالو ّنوْ ،  اجمل أّ نٔوم ازب ٘  قواهو، يوه  الفصو   ال ًب بفصؤىَا  جؤأب  محو١ّلٔ

 .فةاها٤ دباِ ناى٘ازب
                                                                                                                                                                             

 .شرٔس كىَٔنا اٌ :الىرْٓـب بع  ذكةبفتس اليٌْ ّكحةٍا آعّا، ذٔث  (1)



  

 
 ؿة:األ وؿجؿو  جؿق  عن دووؾقةادل

٘  كو   أٌ ذلوك، ى٣ذوِب   لتْظؤس  ٘  ّكو   نباىو ً   صبنْىو  نباىوات  مو

ٕ ا٨ أّ   ىٕاىبو  تنماجمل م١جحات ٕ ا٨ أّ ىحواى ٘  مبواى ً  محو١ّل  ّصبنوْ   نبٔوم  ىو

٘ ا٤ ٕ  قبوا  مو ٕ و   ٓعو   صبنوْ ، ّذلوك   ٍو ً  ىقطو٘ برٔو    ٍّو ٌ ا٤ ىو ٗ  ذٍوا و   ىواه

 ياىّٔا، ٍّيوا ( م٘ل٥ عاوال دباِا٢) أ٢ّّ، ّىً (ل٥م٘ عام٘ال ةّحال) ىً ح١ّلٔ٘اىب

ّ اسبٓتعىو  ب  رواٍ ، فأذو ٍنا  ال مْاطً ٕ الاظوة،  ّ اىبب ٓتعىو   ثواى  ةّحالو حوتقب ، 

٘ ال ٘  عامو ْ   ل٥مو ٘  مبروث  ٍو ُ  ٍنٔو٘، ىْكو   ا٤ ًب غآو ٘  افب حبثو  أرخوةٚ،  فةشو

 :ىي  قى٣ّٔ ٌا٦ ّجيتْقف
 
  :ؾألؿة عاماؾ اجتاهاال

ٖ  الجؤ  هقٔو   حبوث  ْمحيبَا؟ ٍّو  بتحُ أًٓ افب م٘ا٤ ٍاِ أٌ قبعيٙ  ػبوة

٘ ا٤ صبنوْ   امٔم، ًّباجملو ّ ناىوات ازب طبتىوف  ًب عاٜى٘، ّػبةٖال فةه، ّال ًب  مو

ً  هّمّا ّىتحاٛل ىفكة أٌ ٣ب فأٓعّا،   ّلال صبنْ ، ًّب ٍٕ قبا  ٍواا  محويٗ  ىو

 ناى٘ ماازب ٍاِ ، أّ ْتٗاسبعريٗ ّالّ عاٜى٘ال ٍاِّ أًٓ؟ افب ّامىَا عام٘ال فةهال

 ٓع ٯ برثال ٍّاا ٍْ هاٜةٖ؟ بياتلٕ  أو ٖ  أوبصاى  ٍْ ٍ  عاو؟ال ادباٍَا ٍْ

٘  ًب اٌعىوه،  ال ٍواا  ًب بروْث ال أٍه جتنا ، ٍّْ مًا٢ ىىه مباذث مً  ذةكو

ٕ ٍو    موه ا٤ ٘  ٍو ٕ  توابٓخ، أو ال بصواى ٓ٘  ىىوٙ موة    ذةكو ٘  ٍو ٘  بياتلٔو  ّاعب ابٓو

 ىفوخ  ًب لتو ّب  بيوثل  ّبةجوم   يوه  بصوع   أىَوا  ٍّبْاطٔ٘، أو ٍٕ هّباىٔ٘، قبعيٙ

 ىق٘؟ اسب

 



 

 
 :ـقةارود أم تـازؾقة أم تصاعدقة مماأل ؽةحر

٘  ٌا( جتنا ا٢فقُ ال)   ًب كتا الْالحٔ  البجس  ٘ ال موه ا٤ ذةكو ٍوٕ   عامو

٘   ٓحتروَ   فٔنوا  بصاى ٓ٘، ّٓحتروَ   ٛ ا٤ بوُ ببعثو ٛ ا٤ امٌ ، ذٔوث  ىبٔوا  ىبٔوا

٘ ةذ ًب بعثوْا  ْٯجوت   كو ٘  بصواى ٓ٘ ب ُ  ، ٍّواا أٓعواّ   اهلل بجوْل  ببعثو  حبوث  لو

 .مْظْىيا بصنٔه ٓةببٌب رث  مابال مً اطْٓ ، ّىيتخ 
٘  ًب يصوْب اىب ةأٖالو  امٌ: فيقوْل  ٌ  الاٌ ٓقو عوابات  اسبّ موه ا٤ ذةكو  بوأ

٘  بكٌْ أٌ ٓيفٕ ٢ ٍاا لكً بصاى ٓ٘، ذةكتَا  أّ فوةه، ال ٍواا  رخصوْط  ذةكو

٘ ال بىك ٘  يُبنو٘، اىبّ ث اسبو  ذلوك  أّ عرويٗ، الّ عاٜىو  كنوا ٢  متْقفو٘،  أّ بياتلٔو

ٌ  مه،ا٤ ذةك٘ ًب ك،ٚ ّأ شرةٚ اتجاىتكا ٍيا  بكٌْ أٌ ٓيفٕ  ببو أ  قبعيوٙ أ

ً  امىَوا جوتعْه   ا٢ تاجم،البو  حيـبال لعرةات بحتنة ق  معٔي٘ بابؽبٔ٘ ذقب٘ ًب  مو

ُ  يوه  جب٣ّ ٓةبقٕ كنً كبامّا لىصعْه، ج ٓ  ُ  ًب ْٓاجو ٗ  أّ ميخفعواّ  اطةٓقو  ذفوة٪

ٙ  صوعْه أٓعوّا،  ال اطةٓ  ًب ٍْ ذلك لكً مم بٍْب،اهل ٓب أ فإىُ ٌ  ذلوك  ّىىو  فوإ

ٌٯ ذةكتُ بصاى ٓ٘ ىفحُ، ٍ  مم ٓفكة أٌ فةه ك  ىىٙ ٣توال مً  بياتلٔو٘؟  أو أ

ً  جبو   بو ٛاّ   ٓو بد  جوابقاّ  كاٌ ٍّ  ٘ التْجوط٘، يوه   اىب مو  امعو٘، يوه  ازب يوه  ثاىْٓو

ُ  بْقفوت  ٘ ال محويب ُ  أّ عىنٔو  ٓبو أ  قو   ْتٗ، امذاسبو موة ًب  ا٤ ّكوالك  بةاجوم؟  امىو

ُ ال ًب عىوه ال  الو اط ً  فقو  افب ىنعو٘، يوه  لا افبٓصو    أٌ افبجو٣و   ا٨ ذوةاٜم  مو

 .كالك ابد  ّٓتصاى اشببرث ال افب ٓحتنة أّ ٓتْقف، كفآ٘  يهالّ كاج اىب
 
 :تصاعدقةاؾو تـازؾقةاؾ رؽةاحل ؿؼاققس ؿن

ُ  ٍنٔ٘، بو  ا٤ غآ٘ ًب و برثال ٍّاا  بأكنىوُ،  حوتقب  اىببذوٙ   بو ّب  ىىٔو



  

ٕ    ّل٘الم٘ ّا٤ّ ناىاتازبّ فةاها٤ ٓىفٯ ذام  مبرث أىُ كنا  اٍوا  أٓعوّا، ففو

ٖ اسب ْبٖال جتابٔحٕا٢ برثال  كو   ٓةاقو   أٌ رخ٣قوٕ أٓعوّا، ٢بو    ا٤ّ عواب

٘  ّكو   ذوخض  ُ  نباىو ٘ ال محويب ّ الّ عىنٔو ٘ ا٤عنىٔو٘  ٌ   رخ٣قٔو  بعو   أٓعوّا، فوإ

٘  كىنوا اتهاه   ثمًالو  قبوةّب  يوه   متْاظوعاّ  ٓبو أ  يواد ال ٗ  أّ ىىنواّ  أّ بٜاجو  أّ قوْ
ً  اى ٓ٘بص امذٌ ٍٕ محيٗ كالك، فنحيبُ بْاظعّا ٓثهاه  ذَةٗ  أرخ٣قٔ٘، ّلكو

ّ التْاظوم  اىب ىحاٌا٨ ذلك ٓتْقف ق   ّمحوتك،،  متكو،  افب ٓتروْل  أٌ حواب ، أ

ٌ  قو   ّكوالك  ٘  ًب  ذوحاىاّ  ةٛاىبو  ٓكوْ ً ازبو  كْموات اسب صبابَو  أٌ ػبو   اٜةٗ، لكو
ُ  ى٣ذوِب  ٘    ٍو   امىو ُ  أٌ افب  اجوتنةت محويبُ بصواى ٓ  ٔوُ، ذوحاىاّ  ال اهلل ٓقبعو

 ّىواَب  مً جثّٛا جٔصي فرّٔٝا، ّلعىُ ذّٔٝا  جمٓتا أّ ٓتْقف ب أ امىُ صباٍ ّا، أّ

ٙ   ٓ٘ازب ىف ت امباهبُ أٌ بع  ح٣اطـب ّذْاذَٔهال  كوالك  موة ا٤ّ ، َواه ازب ىىو

 . ّلالّ امٔماجملّ ناىاتازبًب  كبامّا
 ً ٖ ال ّمو ٌ  أٌ عوةّب  ةشو  الّ تخطؤٌب الّ لىوتفكي  مةاكوث  كالو ٍي بكوْ

ّ ا٤ بعو   ةٚىو  أٓعوّا; امذ  ّل٥مو٘  ّل٥فوةاه   جوتابٔحٕ  لىحناىوات  ا٢  ذوثا  أ

ٗ  ةجعٔوات  ببو أ  اىب أّ ٔٝاتاهل أّ يُبناتاىب  ّذةكٔو٘  ّبفاىو  ّفعو     ّىرواٍب  بقوْ

ٕ  بع  ذ ٓ ًٓ، ّلكً الّاىفع ً  فوتٗ  معو  عحو  ال ٓوتنىكَه  دبو ٍه   ًثمالو  مو

 ما يادالبع   تٍ ، فإٌالّ كح ال ك،ٓاٛ، كالكالّ رةّبال أّ امظباتابَه مً

ٕ  أٌ ٙ   ثمًالو  بعو   مبعو ُ   تكاجو ، ّٓتعٓكوث  ال محويٗ  ٓبو أ  ذتو  ىىوٙ امظباتابو

ُ  موم  اظؤ٘، ّٓفٓكوة  اىب  موا كتبوت   ّكتبوت   حوت أجٯ موا  حوت أجٯ ذحويّا، أىوا   :ىفحو

٬ً ٍّ ٓت  .محيٗ بةاجعٔ٘ افب حيٗاىب بترْل ٍّكاا ذلك؟ ٓكفٕ ا٢ٍ ٓت   م٪
قو   و   ثمًالو  قبوةّب و   ج٣مٔ٘ا٨ ناىاتازب مً كثيال أٌ ظب  :آرخة المث ًّب

ٌ  جىطْٓ٘، ّق  قْٗال مْاقم بكٌْ ّق قْٗ، ال مْقم افب بص   غوي ذلوك;   بكوْ



 

ّ ال أّ الاىب مصاهب افب امذ بص  ٙ  توأيي ال مفوابٔس  افب بصو   روَةٗ، أ   ّل،الو  ىىو

ٌ  أٌ قبو   ٓوتريٌّ; امذ  ىي ٜواٱ  لكييوا ظبو ٍه    حوىط٘  أّ مْقوم  ال ًب أذو ٍه  ٓكوْ

 ىي ما ّشو   َٔه، ّلكيُالّ ّميَه ياد، بٔيَهال مم اطبٔعٕ برك  قْٗ، كاٌال

 .عاجٔ٘ال قصْبِ ًب ّٓعٔز ىيَه ٓبتع  حىط٘  ب أال افب
 

ّيبوات ىوثو     ق و ّاممباىّا  ّبجْخ ش٣ب٘ اٖ  ٓثهاهال ذقّا  ٍْ ١مًاىب لكً

 .ترياتاىبّ ُبةّ ال طبتىف ًب
 

ً  كووثيال امٌ ى٣ذووِب :آرخوة  المثوو ًّب  يُبنوات ّجوواٜة اىبّ ٔٝوواتاهل مو

ْ  ًب ب آات بكٌْ ختىف٘اىب ناىاتازب ً  ٌىنىَا مفىح٘  ٓبوال  َو  ازبّتَه كوةام  مو

ْ ا٤ بع  ؼبصىْا ىىٙ كثي  لكٕال رٕٛال ٕ  ال المو ٘  ١ٓجحوْا  بحؤط٘  لكو  م بجو

ّ  أّ ٘   ذحؤئ٘، أ ٛ  أٖ أّ فعوأٜ٘ أّ مكتبو ً   ذوٕ ً  كوثياّ  أرخوة، لكو ِ  مو  ٍوا

ً ال ّقبةّب ناىاتازب ٘  ببو أ  ٔو٘، يوه  الاىب قو بابَا  ثمً  ّذّٔٝا فرّٔٝا، بترحو  مةذىو

ِ  ٕ، فكٔوف بتصوة  ىي ٜواٱ   الاىبو  فواٜ  ال ْ ا٤ بَوا ٍو  بصوة  ًب ّجََوا     ؟المو

 ؟ّغيٍا ّأجْا   ىناباتافب ٓترْلبيْ ، ّ الؽبتثٌ ًب رةىٕ  او ال
 

ِ  ب ، فإٌا٤ّ قى ال ٓحت ىٕ ما عبٌبالب ٍْ ٍّاا  ىيو ما  اتناىو ازب ٍوا

 ىيو ما  لبْذجٔ٘، يوه  ذات أرخ٣قٔات ٣تم٘  كاىتال المْا٤ ظعٔف٘  بفتق  كاىت

ٙ  ذصوىت  ْ ا٤ ىىو ٘ الكىتَه ذوا ) ذبْلوت   المو  تصوة  ال موة ًب ا٤ امٌ ، بو  (يفحؤ

ٌ  ا٤ لؤخ  ; امذ ذلوك  مً أه  هلْ المْا٤ب ً اسب تواب رب موة بوأ ً  حو ٛ البوـب   مو  حوٕ

 .ذحًا٤ّ حًاسببـب  مً ذحًا٤ تابرب أٌ حً، ّاملبااسبّ
 

ً  كٔهاسب لٔخ):وف ّ البوـب   ٓفاظو   مو ً اسبحوٕٛ   حوً، ّاملبوا  اسب فٔختواب  حو

ً ا٤ب ذحوً، فٔأرخوا  ا٤ّحً اسببـب  ّٓفاظ  ْٓاتٌ مً ٍْ كٔهاسب  ال، قو ) ذحو



  

ِلُخََُذوا َِْلِحَ ََـَِف : افببعو  َُ  ٍوواِ ًب امىفووا  ذحووًا٤ فنووا ٍووْ (1)َوِلُمََِر َقِوَمَََك 

ْ ا٤ ٌ  ٍّو   ؟المو ٌ  ٍو   ىفوا ؟ ا٨ًب  بةذؤ   ٍيوا   كوا ً  كوا ٌ اىب مو  ؼبقو   نكوً أ

٘  ّأكثوة، ًب  ّرخو مات أكو،   امظبواتات  الاىبو ا َاب )تحنمال) ٘ ازب محو١ّلٔ ِ  ناىو  دبوا

 رخةٚ؟ا٤ ناىاتازب

ٙ   امذٌ، ػبو    ٍواا  بعؤز   ىٕ  أٌاىبو  تنوم اجمل م١جحوات  كو   ىىٔيوا  ّىىو

٘ ال حيٗاىب بةاق  ّأٌ هّمّا، قى الّ ذحادا٨ّ رعْبال  جو٣مٔ٘، ا٨ل٥مو٘   عامو

ّ ال افب اطةٓقَا ًب ٍ  ٍٕ نباى٘، نباى٘ ذع ، ّلك  ذع  ّلك   يَوْ  أ

 فكوي متْاشو  مروْ    ب افب ؼبتاد كىُ تاجم، ٍّااال مً ثٓ اىب افب تْقف، أّال

 امذا بوو أت حوويٗاىبهباجووات; ٤ٌ  افب بوو بة  ّبأموو ، ّ افب قى ، ّؼبتووادالبوو

 ماٜ٘ افبؼبتاد  ق  م٘، ب ا٤ ٘الذ ًب فْبّا لىعٔاٌ ُٓبَة ٢ ق  ذلك تاجم  فإٌالب
 ماٜ٘ ٓحتنة ت بػبٕ ق الم٘ ا٤ جقٍْب ٤ٌ عاهٖ;ال رخضال ىىَٔا جي٘  لٔتعة 

 أٌ  ق ، كنوا اىبو  قو  اللىباذوث   ا٢مىروَْب   غوي  ّٕٛببط،  جي٘ ماٜيت جي٘، أّ
ّ  افب ٓحوتنة  مو٘  قو   ا٤ ىَوْ   ٘   مواٜتـب افب ماٜو٘  أ موا  ، جوي٘، ٍّكواا   أّ ي٣مثاٜو

ّ٘، لؤخ  ذبن  ناىاتازب كاف٘ ٤ٌ اجتابٔحّٔا  ; ّذلك بفكيّا حت ىٕٓ  مح١ّلٔ

ِ ا٢ ىىٙ أىفحَا، لكٕ ذبافِب دباِ فقٌب ٕ   عواو ال دبوا ٌ  هلوا كو  بو   بصواى ّٓا،  ٓكوْ

 :، ّذلكعَاج٣مٔ٘ بأنبا٨ م٘ا٤ دباِ أٓعّا مح١ّلٔ٘ أرخةٚ ىىَٔا
 هاٜةٓ٘؟ أو ٍبْاطٔ٘ أو بصاى ٓ٘ ٍٕ رخ٣قٔات، ٍ ا٤ ذٔث مًو  أ
 

 َاهٓ٘؟ازب ةّحال ذٔث ّمًو   
 

 نبعواٛ. امٌ ٍواا   م٘ا٤ ح١ّلٔ٘ دباِاىبب ذحادا٨يراٍب ّال ذٔث ّمًو   د
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 موً أشوْهلا   أشو٣ّ  بعتو،ِ  بأٌ ى٘نبا ك  متكةجّا ًب ٓكٌْ أٌ ٓيبرٕ ذحادا٨

 .شىٔ٘ا٤

 فكةٖ.العةًب ّ اىبتق و الّمً ذٔث و  ه
 

٘ الّ ةش ال مً مثٓ ّا ٓحت ىٕ قبحنىُ مةا٤ امٌ ً   باجو  أٓعوّا،  قىو  ال ّمو

٘ ا٤ فوةاه، فَواِ  ا٤ أو ناىوات ازب أو مها٤ محتْٚ ىىٙ جْاٛ ٘ اسبٍواِ   أّ مو  ةكو

ِ  أّ تيُبؤه ال ٍواا  أّ ٕ  ناىو٘، موا  ازب ٍوا َ  ٍو  ٍوٕ ذب٢ْبَوا   ّموا  عامو٘؟ ال امحوياب

  ارخىٔ٘؟  ال

 : ٓئ٘ال عآياىب مً
 
 جقباً: حـصاأل فو عبادة ذداألو زفداألـ  أ

 :ىقْل ما ىىٙ كبيٗ ٘له٢ الوَنق   اسب ٍاا ًب بّآتـب ىاكة
 

ً  روةٓف ال كواًب ال ًب موا  :ّفبا٤٘ ٓو ةّاال  القو :  صواه  ال مواو ا٨ ىو

 زبنٔوم  قىبواّ  ّأجوىنَه  جٔبوّا،  َهكّا أىصور يواد ى٫ح٫و  ال أىحوك :  اهلل بجْل

ٌ  اىب )زبنٔوم  عبابٗال أبى  ، ّما(1)حىنـباىب ٘  حوىنـب( فوإ ٌ ا٨ ى٣قو  بترو ه  ٢ ىحوا

ٕ  حوىنـب، اىب نبٔوم  لوتعهٯ  بتحوم  هّلتُ، ب  أّ ببى بُ أّ بعريبُ، أّ قبرىتُ  ٍّو

 .ج ّا قْٓ٘ ّاظر٘ بّآ٘ شةؼب٘
 

 معوّا،  ىَٔنوا ك أّ معيؤـب  أذو   عو  ٓ  ىحوكاّ  يواد ال أىحك :ّقْلُ 

 ةجوْل ال ياد، لكًال ىً يقطماىبأٖ:  عاوال عة ال ًب ّل: ما ٓعيٙ بُا٢عيٙ اىب

  قٔقوٕ  لؤخ  اسب ثاٍو  ال امٌ :ٓقوْل  ً ً  ٓيقطوم  مو ُ  يواد، بو   ال ىو  اٖالو  امىو
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ً  ال عٔوْ  الىوً   ٓيقطم ٘ ازب عصوبٔات الّ ىاىٔوات ا٤ّ روَْات ال بااطئو٘، ّىو  اٍىٔو

يواد   ال أىحوك  فإٌ عيٙاىب ّبَاا ّاقىب ّأجىنَه جٔبّا أىصرَه فَٔا، فَْ ّٓثٍ 

ّ  ٓعو  أكثوةٍه   ٙ اىبّ .تٍو اّ  أذو ٍه  تٍو ّا  أ بعبو ّا،   أذو ٍه  بعو  : رخوة ا٦ عيو

   .شرٔس ّك٣ٍنا

 جٔبواّ  أىصورَهّ ،)ٔو  ازب(  ُ ْ  ّل: أرخوض ا٤ مصو اقاٌ:  لو  رو  ال ٍّو

 ميوُ،  جثٛ أّ ثْ الب  مىتص ( كٔخ) ًب ٓرك  فتر٘ اٖالثْ ، ّال ًب فتْحاىب

ْ  ٍّواا  ّ  رواٜم ال ٙعيو اىب ٍو  ٔوْ  ازبكنوا ىقوْل:    ثواىٕ: أىوه  العيوٙ  اىبلىحٔو ، 

ّ ا٤ ّ  جٔو   :الٓقو  ىفٔو٘، أ ِ  ٔو  ًب ازبب غوات اطبٔعوٕ، فٔقصو     جٔو   مواٛ، أ  ٍوا

ّ اىب تحْٓفوات ال :كىن٘ال ً  معٔيو٘  لتكروف   فَٔوا  جوْاٜ    بتحنوم  يتالو ْجوْهٗ    ىو

٘  يوةّٗ  ّ  موة   أّ معٔيو  ذبوت  ٓعو  دبْٓفواّ  ٛ موا  فحٔو   ذلوك،  غوي  معوـب، أ

 .كىَا صاهٓ اىب ٍاِ بـب جامم امذٌ كالَيب ، فا٤
٘ اشبةذاٜو   الّ ثروةات ال ك  أٌ عيٙ:اىبّذاش    ذٔابوُ مرىقو٘، فو٣    ًب ىقٔو

 متٍو ،  ٢ّ كحْل ٢ّ متك، ٢ّ  خبٔ جبباٌ  ٢ّ  فىٔخ مثىب٘، فُٔ  ٢ّ ىقٔص٘

ّ ازب كو  ٍواِ   جٔبّا; ٤ٌ أىصرَه ىحكّا  ٍْ يادال فأىحك ْ  ال ٔوْ     عٔوْ   ٍو

 .ٓىضطب ضالرخ ميَا
 

 ؾؾرب: ح األ فو ؾؾخؾق ـػ األـ  ب

  اهللبجوْل   ىً صاه ال ماوا٨ ىً أٓعّا ٍّٕ :ثاىٔ٘ال ةّآ٘الّ

ً اهلل افب ىو  اشب ، ّأذو  اهلل الىٔو  ىو  اشب :القو  ٍّواِ   ،(1)اهلل الىٔو  ىفوم    مو

  اهلل افبىو   اشبأذ   ، ّامٌاهلل الىٔ ى ، ٍهاشب امٌ ك  ىىٙ ّاظس هلٔ  ةّآ٘ال
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ّ   ٓيفوم  اٖالو ّ فقٌب، ب  ّأ٢ّهِ تّجتُ ٓيفم اٖال ٍْ لٔخ  اٖالو أٍو  ضبىتوُ، 

ً اهلل افب ىو  اشب ، ّأذو  اهلل الىٔو  ى اشبكىُ، فو  املعال أٍ  ٓيفم  الىفوم ىٔو     مو

 .اهلل
ٌ  ق  (أىفم)ّ ٌ  ّقو   رختاىوات، ا٢ّ كتروافات ا٢ب ٓكوْ  عىوه ال بيروة  ٓكوْ

ٛ ا٤ بإػبواه  ٓكٌْ ّق  صرٔر٘،ال عاب اىبّ ٌ  ّقو   مباىٔو٘، ا٨ جوْا  بتأجؤخ  ٓكوْ

ُ  اهلل الشى٘، ىح ّلىبرث ىحاىٕ،ا٨ تنماجمل م١جحات  ْفو  ٓ أٌ افبّبعو  جوبراى

٘   ١ميـباىبو  لىحنٔم  شب م٘ ٘ ال بوأنبعَه، ّشب مو  ،افبرخ٣ٜو  هلل بعو   ٍوه  قبوا  بروةٓ

ْ   نوْ  اجملنٔم  ّازب دباِ ح١ّلٔ٘اىبب ذحادا٨بأىفحيا  ىينٕ ّلكٕ  صبنوْ ،  قبوا ٍو

 .صبٔ  مسٔم امىُ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دادسىرذرالفصلىالىىىىىى
 مدنيال مجتمعال لمدؤولوظ دونيال منظورالىىىىىىىىىىى

 تقوومالو مظاأل مجموع تجاهىىىىىىىى

 طامظال ظالللح دتراتوجياالىىىىىىىى
 



 



  

 

 

 

 

   :كةٓهال كتابُ ضبكه ًب افببع جبراىُ اهلل ٓقْل

 ََادُ ِمِمـُوَو وَ ادُ و َُ ِعٍَ   َْ ِعُضَُفِم َلِولَِقَ ُع  َْ َِن  دَ ِلُمُروَو َِِْمِمـَ ُب  ََ ـَِفَِوَو  َُ ِعُروِف َو

ِؼقُؿوَو ادُ  ُُ ِمُتوَو الـَِؽِر َو ُُ اَلَة َو طِقُعَوَو الصَّ ُُ َك َة َو ُفُم اَّللََّزَّ ُ َ   ِوَّ اَّللَُّ َوَرُهَوَلُه ُلوَلَََِك َهََرِ

ِزٌُز َحؽِقمٌ اَّللََّ ََ  (1).  

ٗ ا٢ حواب ، ًب ال فصو  ال ًب ً  جتعواٛ ٘ ا٦ مو ٘ ال ٓو ٚ كةمبو ال قةآىٔو  ٘، جوة

ٙ  فصو  موب   ال ٍاا ًب برثالحتقب ، ّاىب فقُ محاٜ  اجتيباٍب بع   ذلوك،  ىىو

ْ ا٤ اط٣ ا٨ مً ثاىٕال يْ ال افب برثال ٓحتي  أٌ نكًاىبفنً   غوي  تماىٕ، ٍّو

 .تماىٕا٤ اط٣ ا٨ حبث ت اّل  مًاىبّ عَْهاىب يْ ال
 

 ؽػائي: أو عقـي واج  عروفادلب ؿراأل

ىقْل:  افببع اهلل ذاٛ امٌ قاهوال برثاىب افب ابفصٔىَ مْجثٗ ىت  ّبإظاف٘

َِلُمُروَو َِْ :ٍّٕرةٓف٘ الٓ٘ ا٦ ًب( تكىٔفٔ٘ال ذكاوا٤) ٍ  َِن  دَ َُ ََ ـَِفَِوَو  َُ ِعُروِف َو

ِؼقُؿوَو ادُ  ُُ ِمُتَوَو الـَِؽِر َو ُُ َاَلَة َو طِقُعَوَو الصَّ ُُ َكَ َة َو  كوه اسب) ّكوالك ،  َوَرُهَوَلهُ اَّللََّزَّ

عِ  :ًب (ْظعٕال َِْع ٍ َْ ىٔواٌ،  ا٤ فةّ  مً ٍْ ك  ذلك ، ٍ ُضُفِم َلِولَِق ُع 

 ّاجبات كفأٜ٘؟ ٍٕ أو  ّاجبات ىٔئ٘ أىَا قبعيٙ
                                                                                                                                                                             

 .71:جْبٗ التْب٘  (1)



 

روةٓف٘  الٓ٘ ا٦ اكْبٗ  ًباىب عيآًّال ٍاِ بٔاٌ، أٌال صبنم شاذ  ُبَةاجت

ً   قواو  امذا يتالو كفأٜو٘،  ال ْاجباتال مً ىٔاٌ، ّلٔحتا٤ فةّ  مً ٍٕ  بَوا مو

 ج٫ٰعىوت شوفات   قو   ذلوك  بأىَوا   ىىٙ رخةًٓ  ّاجت لا٦ ىً طتكفآ٘  جقال فُٔ

 يكوة، اىب يَٕ ىًالعةّ  ّاىبب مةا٤ ىً م١مً، مح١ّل ٍْ مً لىن١ميـب، فك 

ٕٳ ١ميـباىب بع  ٓق  ّمل  ممـَووادوعةّ ، بو   اىبرخة، ٓأمةٌّ با٦ لىبع  ّل

 .١ميـباىب لك  شف٘  ، فٔأمةٌّعروف دْ ْع  ُلمروو لولق ع ْعضفم ممـ بادو
ٌ  فعىٔوُ،  ْ   كو   فوإ ً  محو١ّل  مو١مً  ٍو ٕ الّ عةّ اىببو  موة ا٤ ىو ً  يَو  ىو

ٌ ال صبنوم  ًب القو ىٔئوّا،   ذلك  ّجْبّا ىىُٔ يكة، ّّاج اىب ًب ا٦ٓو٘ ه٢لو٘   : )بٔوا

ىىٙ أٌ ا٤مة باىبعةّ  ّ اليَٕ ىً اىبيكة مً فوةّ  ا٤ىٔواٌ ٤ىوُ جعىوَنا موً      

 .(1)(شفات نبٔم اىب١ميـب ّ مل ؽبض قْما ميَه هٌّ قْو
 

ُ  ا٢ ٍاا بٔاٌ  ًبال صبنم شاذ  يقاس  ممال بع  كالٍّي  جوتُبَاب ىتكو

ْ  ال ْاج ال ذْل آرخة حبثّا ٍيا  أٌ ، كناافببع اهلل ذاٛ لىنحتقب   امذا  كفواٜٕ  لو

ْ ال لىْاج  رَْباىب تفحيال امٌ ُٔ، ٍّْال شةىا ُ   امذا اٖالو  كفاٜٕ  ٍو ً  قواو بو  مو

ُ  ٓقوه  مل رخةًٓ، ّامذاا٦ ىً كفآ٘  جقٌبال فُٔ ً  بو ُ  مو  نٔوم، ازبكفآو٘  أيوه   ال فٔو

 ً ٚ  بصوْٓةات  بْجو   ّلكو  ىىوٙ ٍواا   الامذوك  كفواٜٕ  لْجوْه  ال لىْاجو   أرخوة

 .لىُ ت  ىتكُا٢ذكا٨ بىك ل فم ّفاُٜ رَْب; لع واىب تعةٓفال
 

 ٙ ٌ  ،الذو  أٖ ّىىو ِ  ذوْل  ٌا٦ ٓو ّب  بروث ال فوإ ٛ  اىب ٍوا  حو١ّلٔ٘، جوْا

٘ اىب ٍاِ كفأّٜا، ّأٌ ّاجبّا ىٔئّا  أو أفةظياٍا ّاجبّا ٘ ا٤ بادباٍابَوا و   حو١ّلٔ و   ببعو

٘ ال ّلو٘، ّي ال ىىٙ فةه، ّبابٗال ىىٙ بابٗ بكٌْ ٙ  ثو ٘  نوْ ، اجمل ىىو ىىوٙ   ّبابعو
                                                                                                                                                                             

 .76ط 5صبنم البٔاٌ: د (1)



  

ْ  ازب ٌ ال مْظوْ   ناىو٘، ٍّو هلوا    ىٕاىبو  تنوم اجمل م١جحوات  نباىوات  بروث، ّام

نوْ   ّدبواِ   اجملرخوةٚ  ّدبواِ   ا٤ ناىاتازبّ امٔماجمل فةاه، ّدباِا٤ دباِ مح١ّلٔ٘

ْ  برثال نْظْ  ّل٘، فال ْ الو ثال ْبالو  ٍو تنوم  اجمل محو١ّلٔ٘ م١جحوات   ث، ٍّو

 .م٘ا٤نبٔم  نْ ، أٖاجمل أّ نٔمازب ىحاىٕ  دباِا٨ أّ  ىٕاىب
 

 :دقـياؾ ـظارادل ػي ؿةاأل ؿجؿو  اجتاه دووؾقةادل

 بوـب  ع٣ق٘ال اماطاب ٔ٘التال ةّآ٘ال ليا ج ّا، ّبْظس رخطيٗ  ح١ّلٔ٘اىب ٍّاِ

بجوْل   القو  :الأىوُ قو    صواه  ال ماوا٨ ىً ّبه ق ف تنم،اجمل ّجاٜة فةهال

ً اهلل افب ىو  اشب أذو  ف، اهلل الىٔو  ىو  اشب:  اهلل    ّأهرخو  اهلل الىٔو  ىفوم    مو

 .(2)أىفعَه لىياد يادال رخي :أرخةٚ بّآ٘ ًّب ،(1)جةّبّا بٔت أٍ  ىىٙ
٘  ًّب ٘ الي بّآو ً  محو١ّل  ّكىكوه  با  كىكوه  :ثو ُ  ىو  فَواِ  (3)بىٔتو

ِ  فقٌب بأنبعَا، ّلٔخ برةٓ٘ال ىام٘  دباِ مشْلٔ٘ ب٠ٓ٘ ىٙةّآات  ب ل ىال  ادبوا

ِ  فقوٌب، بو     بٔوت ال أٍو   أببوا   ادباِ أّ حىنـباىب رةاٜم  أّالىتثمـب باىب  ادبوا

 ّمْقفُ ُالذ ٣ٓذِب أٌ ىىُٔ ىحاٌا٨طبتىف، ف ح١ّلٔ٘اىب ىْ  امىحاٌ، لكً ك 
 .برةٓ٘ال لك  يحب٘الب ب  فقٌب، ّذعبُ ّىريبُ لعاٜىتُ يحب٘الب ّىطاِٛ ٢
 الىٔو  نبٔعوّا، فَوه   افبّبع جبراىُ اهلل رخىقَه ، فق اهلل الىٔ امذّا ى اشبف

٫َه ما فعىت بأنبعَه، ّلْ هلل ةابس; الو  أىوت  ٦رخوةبَه  لكيوت   أّ لو ىٔاٍه  ى٪َفع٪

 .اهلل الىٔ رخ مت ٤ىك
                                                                                                                                                                             

 .164ط 2الكاًب: د (1)
 .391ط 12محت ب  الْجاٜ : د (2)

 .129ط 1ىْالٕ الىٝالٕ: د (3)



 

اجات اسب كتىبٔ٘ مرتك٘، رخ مات ٍيا  امذ  م٘،اشب ىْ  ؽبتىف ق  ىعه،

ٌ  اماطعاو مً اهٓ٘اىب ٘ ٴا رخو مات  ٍّيوا   ّىُباٜةٍنوا،  ّامجوكا ٕ  ٫رخةّٓو  طبتىفو٘،  ٍّو

ٌ ك لىكوافة  فوإٌ رخو مت   ُ  موث٣ّ، أ ٛ  افب بَ ٓو ٌ ال جوْا ِ  حوبٔ ، ّأ   اطةٓو  افب بةذو 

ٌ  ي٘، ّرخ متكازب ُ  دبعو   لىفاجو   أ ٙ  اسبشو  بقٔواّ  ّبىواّ  امىحواىاّ  ميو  ّا، ّب لوُ ىىو

 .لىحي٘ كالحال طةٓ ال
 

 ُ ٙ  أهرخو   : ّقْلو ً  جوةّباّ  بٔوت  أٍو   ىىو  اطاشبو  ىطوف  بوا   مو

 عواو ال حواب  ال لىنفَوْو  ذصوةاّ  صو ا ، ّلؤخ  اىبلوالك ب  بْظٔس عاو، ّال ىىٙ

ٙ  ٓو رخ   أٌ اهلل الىٔو  ىفم مصاهٓ  مً ، فإٌاّ ربصٔصّا لُ رام الّ  أٍو   ىىو

ٌ  أٌ اذتنو   ّامٌ جوةّبّا،  بٔوت  ٖ ازب امذوابٗ لىحاىو    يفوم ال ٓكوْ  اهٖاىبو  حو 

ّحةّبال ٗيفحٕال لىحاى  امذاب. 
 

ٌ ا٨ّ ذلك ٓكٌْكٔف  امىُ: ، ٍّْالح١ال ٍاا ٓأبٕ ٍيا ّلكً  ضبو ّه  ىحوا

٘ اىبفةه  ال أّ ناى٘ازب ىىٙ بقم كٔف أٖ طاقات؟الق بات ّضب ّه ال ِ  حو١ّلٔ  دبوا

ً  كٔوف  بروةٓ٘؟ ال نبٔم فقٌب، ب  حىنـباىب نٔم، لٔخ نبٔمازب  :ىقوْل  أٌ مبكو

ٌٲ ّ٘  أو  أو ذثبواّ  ذحؤئ٘  أو  ٍٔٝ٘ ناى٘  جْاٛ أكاىتازب ام ّ٘  ميُبنو ٗ  مةجعٔو  أو ذوْت

ّ٘  أو  بأنبعَه؟ حىنـباىببأنبعَه، ّدباِ  ى اشب دباِ مح١ّلٔ٘ هلا غيٍا، ىىنٔ
 

لكييوا   عامٯو٘، ال تكىٔوف ال ذةاٌٜب مً ق بٗال أٌ صرٔسال مً امٌ :ْا ازبّ

٘  اهلل ىبواه ( )ٓيفوم  أٌ ل٩ىحاٌ (1)(ق ّباىب) مً بأٌو   لىصرةٚ كتيقٔسو   ى ىٕ  كافو

 اهلليت جعىوَا  الو ْجاٜ   الجبا  ّا٢اببا   ىي  يبكً ذلك فاٌ ..()ٓةىاٍه أٌ أّ

ُ  اهلل مَ ٍا يتالحب   ال بىك ىحاٌا٨ جىك ، فىْافبجبراىُ ّبع   افبّبعو  جوبراى
                                                                                                                                                                             

 .٢ذقّا ذلك مق ّبٓ٘ ّجُ بْظٔس ّجٔأبٕ (1)



  

َُ َهَبًب  :افببع الق نكً، كنااىب مً لكاٌ ذلك  ذوخض  كنث  ّذلك، ُثمَّ َلِتَب

ً  ًب أش  أٌ نكًاىب ٍ  مً الٓح ّ  افب بىو  ال ٍواا  جاى٘  مو ْ  فاشو  المكو٘،   ٍو

ّ  مت فا كٔىْال ٘ ال ّفوةت  امذا ىعوه  ْا :ازبو موث٣ّ؟   ٕ و   ْجؤى ٗ ال ٍّو ً و   طواٜة  أمكو

 ٌ ً  بْفةٍوا  مل  مل ذلوك، ّام ّ  مْبا٤ذلوك، فو   مبكو ٘ الب قو ّب اىب)بأجوبابَا    ْاجوط

 (.مق ّب
 

 ت:اؾؾؼار عابرةاؾ ؾؾؿوددات دتراتقجياال دوراؾ

ً  جفا٤ ّصبةب٘، ّمم ىنىٔ٘ لالك طةٓق٘الّ ٌ اىب عبو ٌ  حوىنْ  ًب متخىفوْ
ٌ ا٦ ّه، ّاسبو  أبعو   افبَو٘  ازب ٍواِ  حواهٗ،  ال ٍوه  جوبقْىا  فأشوبرْا   قو   رخوةّ

 يتالو طبٔعٔو٘  الٔ٘ ا٢ل ، فَٕ(لىقابات عابةٗال  ىٕاىب تنماجمل ٍٕ)م١جحات ٔ٘ا٢لّ

 ً ِ  ذبتعو ٘ اىب ٍوا  موم و   مو١رخةّا ىىوٙ امذصواٛ ٓو ل     ااطىعوت  نعٔو٘، ّقو   ازب حو١ّلٔ

 .عبً ربىفيا رخةًٓ، ّم ٚا٦ بق و م ٚ ىىٙو  جفا٤
٘  بروك  ىواو، فكوه    حوىنـب اىبّ  بٔوت ال أٍ  أببا  فىي٣ذِب  م١جحو

ٙ  يتالو  ّلٔو٘  ال ١جحوات اىب بَوا  ّىعو   لو َٓه؟  لىقوابات  ىابةٗ هّلٔ٘  جبنٔوم  ب٫عيو

 ٔاباٌ،ال صـب  ّال أكاٌ ًب جْاٛ محىه، بك  حبم، ّبَتهال أّ نخاشب قاباتال

ٌ الّ مصوة  ًب ّبةٓطاىٔوا، أو  اىٔااىبّ ّفةىحا أمةٓكا ًب أو  روة  اىبّ ّبوْىخ  حوْها

٘   ازبأّ  ٕالرون ال قطو  ال ًب ثاٜوة، أو ازبّ ٗ  يوْبٕ، فكوه م١جحو  لىقوابات  ىوابة

ٛ  يا؟ٓلو   ٘  أكاىوت  جوْا ّ اىب ٓئو٘، كتأجؤخ   الرو١ٌّ  الب مَتنو  كتبوات اىبحواج   

٘  الٍّ آو٘   نوخ، اشبقوابات  ال ًب حؤئات اسبّ  ابداىبو ّ  ّبْتٓوم  يواد، ّاطباىو

 ى ٓ ٗ، فعأٜات ى ٓ ٗ  ىىٙبىرات  بثالكىُ، أّ  املعال محتْٚ ىىٙ كت ال

٘  كاىت أو ٘   أو قْقٔو٘، اسبرو١ٌّ  الب مَتنو ٌ  كاىوت مَتنو ٛ ال برو١ّ  بامو  ا٤ّ رواا



 

ٙ  ٓتواو ا٤ّ ٚ  ىىو ٗ ال محوتْ ٘ ا٤ كوة ً ا٦ كىوَا؟ ّلوي٣ذِب   بظؤ ً  رخوةٓ ٘  مو  جَو

ٌ  ب١ك ِ صبىو٘ ذْلٔو٘  بَوته    اٖال ذصاٛا٨ ٍاا ٓري أرخةٚ، امذ  يُبنوات اىب برو١ّ

 عابةٗال  ّلٔ٘ال يُبناتاىب فإٌو  غةٓ  ذقّا ةقهالّو  ْلٔ٘اسب ٍاِ  ّلٔ٘، ّذح ال
 و  كاىوت  1990 عاوال ىحاىٔ٘ ّغيٍا  ًبا٨ختىف٘ اىب ر١ٌّالب ب٫عيٙ يتال لىر ّه

٘  ميُبن٘ ( ا٢ )جت٘ ٙ  ،هّلٔو ٘ اسب يُبنوات غوي  اىب ىو ه  أٌ ىىو   ّلٔو٘  قو   ال كْمٔو

٘  (فالو  )وبحوـب  افب، 2006 عاوال ًب ّش  ّ  ميُبنو جو ّا،   كوبي  عو ه الهّلٔو٘، 

 .ذلك مً أكثة يُبنات  ق  اتهاهتاىبّ، 2011 عاوال ًب عبً (1)ٌا٦ّ
 

ٗ ال  ىٕاىبو  تنوم اجمل ىبيُبنوات  أشوبس  لق   بقو ٓه  ًب بوابت  لىقوابات  هّب  عوابة

ٙ  ا٨ حواى ات اىب ٚ  لبأٜو٘، ىىو ً  كوْابث، كوه  ال ذو ّث  ، فعيو  املعو ال محوتْ  مو

٘ ا٨ يُبنوات اىب ٚ  ا٨ جو٣مٔ ِ  ىحواىٔ٘  بتصو  ٘ ال كوْابث ال هلوا  تىوف طب ًب طبٔعٔو

 رةبٔ٘؟ال ّل ال محاٍنات ىحب٘ افب قٔادالب محاٍنابَه ىحب٘ ٍٕ ّما  ّل؟ال
 

٘ ال  ّلالو  امٌ ٙ  ٍٔنيتَوا  فةظوت  رةبٔو  قْٗالبو  فقوٌب  ، لؤخ املعو ال ىىو

ً  يتالو  ٔوات ا٢لّ طوة  الّ حوب  ال بعو   اببوا   بحوب   أٓعواّ  عحوكةٓ٘  ّاملبوا  ال  مو

ٗ ال  ّلٔ٘لا ١جحاتاىب ٔني٘، ّميَااهلّ حٔطةٗال فة  افب أٌ ب١هٖ طبٔعٕال  عوابة

 .ْجاٜ ال أٍه مً ّّجٔى٘ ٔ٘ال ٍاِ لىقابات، فإٌ
 

ٌ  بعيٙ يتالناى٘  ازب قاٜ   أّال امٌ ِ  برو١ّ ّ ال ٍوا ٘ البىو ٗ  أّ  ال ىو٘  أ   ّلو

ِ  اىب بترنو   أٌ بحوتطٔم  فقٌب  ٢ ٕ  حو١ّلٔ٘  دبوا  ماهاموت   بوأنبعَه  املعو ال محوىن

 ٘ ٘  تفكي،الو  ميرىقو ً  أّ بىو  ال ٍواا  أاطوة  ًب ّمتقْقعو ْ  ازبٍواِ   ذا ، لكو  ناىو٘  لو

 ىو  اشبدبواِ   ، بو  املعالمحىنٕ  دباِو   ذةىّا ْاج ال ٍْ كنا و ح١ّلٔ٘اىبب أذحت
                                                                                                                                                                             

 .الاظةات مً الحىحى٘ ٍاِ لقاٛام تمً ًب ٍاا (1)



  

 عوابةٗ لىقوابات،  ال ،امخالو هلا   ّلٕ، ّكاىتال ي٪َفخال ٍاا هلا بأنبعَه، فكاٌ

 ٌ ٙ  اٖ مبتو  الو يطوا ،  ال ْاجوم ال تيفٔوا الّ تخطؤٌب ال هلوا  ّكوا  امتو اه ببوْ    ىىو

ج٣مٔ٘، ا٨ ل٥م٘ بعْه  ةٓاهٗالفاىىٔ٘ ّالّ ْٔٓ٘اسب أٌ جيةٚ كيا ىي ٜا ب ،ا٤

 .ّأفع  كاىت كنا
 رةافٔ٘ أّازب  ّهاسبب بعت  ٢  لىقابات عابةٗال تحنعاتالّ يُبناتاىب امٌ

٘ ال ِ  ،البصو ا٢ّ تْاشو  ال هٌّ ذبوْل  كروْاجث   غيٍوا  أّ عيصوةٓ ذبنٳو    ّدبوا

 .ح١ّلٔ٘اىب
 
 ة:ؾألؿ عاؿةاؾ ةاؾؾؾح تقجيتراداال تؼققماؾو رصداؾ

٘ اىب بحتروعة   ىٕ  ىيو ما اىبو  تنماجمل م١جحات امٌ ِ  حو١ّلٔ  عواو الدبواِ  ا٢ دبوا

 ِ  مفكوووةٌّ ذْتبَوووا ًب ٓكوووٌْ ل٥مووو٘، ّىيووو ما  عامووو٘ال ةّحالووو ل٥مووو٘، ّدبوووا

 بـب طبتىوف  ّبكام  بعاٌّ ٍيا  ٓكٌْ ّىي ما هباجات، اجتابٔحٌْٔ، ّمةاكث

 ذعوابّٓا   ثبٖاىبو  عَا ّاق مً صبتنعابيا بيحاٗ (م ا٤) فإٌ يُبنات،اىبّ ةجعٔاتاىب

 .  ّأّشٔاُٜ ّبجْلُ اهلل بإذٌ ج ّا كبيّا جٔكٌْ

ٕ   اٌ حؤا ال ٍاا ًب عةّبٖالّمً  ٗ  ىىقو ٘  ىُبوة ٙ  جوةٓع ُ الأذواب   موا  ىىو  ٔو

٘ الّ )أمةٓكوا  كتوا   ٘ ال فةشو ُ ىب (تابؽبٔو ٌ  ١لفو  ترو ٗ اىب ٢ْٓوات ال بٜؤخ  ىٔكحوْ

ً  ٓوتكىه  ذٔوث  ،جوب   ا٤  ٍواا    ًبكتوا ال ترو ٗ، ٍّواا  اىب ٢ْٓوات ال محوتقب   ىو

ٖ  ليوا; امذ  كوبيٗ  ى،ٗ ٓتعنً ميُ قطماىب ُ  ١لوف اىب ٓبو   رو ٓ ، ّقىو  كبواب   ال قىقو

ُ  امٌ أمةٓكا، ّٓقْل: محتقب  ك  ذْلالٍي حٔـبٔجتابا٢ فكةًٓاىب  أمةٓكا بْاجو

ٖ اسب عبو اب ا٢ رخطة ٕ ا٢ حوقٍْب ال ّ عواب  حوتقب ، ٤ٌ ٍيوا  أببوم   اىب ًب جوتابٔح

 بىو  ال كتا   مفكوةٖ ذلوك  ال ٍاا ثٓحتر بأمةٓكا، يه جٍْةٓ٘  بعصف مراك 



 

 .ببع٘ا٤ راك اىب هلاِ جتابٔحٔ٘ا٢ ىْلاسب ٓععْا لكٕ
 جوييق   ا، لواا اهلو بأمث أّ بأظو اهٍا  بقواد  بعوة   ىيو ما   موْب ا٤ ٤ٌّ

      :ٓقْل امذ ذكةِ ىيآًّ ما
 
 عوائل:اؾ تػؽك ـ أ

٘ اىب ٕ ا٤ روكى ٘  ّفب: ٍو ٌ  ال بفكوك  مروكى  أمةٓكوا  ًب عْاٜو  ال عْاٜو ، فوإ

 . ّهاسب أبع  افبىنْمّا مترطن٘   ة رالّ
ْ  بو أت و  رو ٓ  ال ل٥جوف و  ركى٘اىب ٍاِ امٌ: ّأقْل  أٓعوّا،  ب٣هىوا  ًب بينو

ٌ  حبوث  ًب ّق  ذكةىوا  ٚ  ًب آرخوة ام ٘ ال عةبٔو٘  ًب ال  ّلالو  امذو  ٘ اىب حوي  ّشوىت  اظؤ

اٜ٘، اىبب 40 اظٕاىب عاوال ًب كاىت أٌ اٜ٘، بع اىبب 62 أّ 61 افب فَٔا ط٣ ال ىحب٘

 اٖالو  عْاٜىْاىَٔابٍاال بفكك مة اٖ  رةٓ ال ة اىب ٍاا امٌ .ٍاٜ  هبق ٍّاا

٘ ا٤قبحوتقب    اجتابٔحٕ  ٓتعىو   حبث ٔيا، ٍّااالاىتق   رةبٔ٘الب٣ه ال ميُ بعاىٕ  مو

٘ ا٨ ِ  ىو بد  أٌ موة ا٤ كىوَا، ّٓتطىو    جو٣مٔ  ْجوْهٗ ىيو ٍه  اىبموةا   ا٤ ٍوا

 ةٜٔحو٘  ىب١جحوات  ال حو١ّلٔات اىبموً   امٌ جوب   امذ ىوْل، اسبّ جوبا  ا٤ّ ّىيو ىا، 

ٌ  ال ةّحالو  بةشو    ىٕ  أٌاىبو  تنوم اجمل ٘  عواو الدبواِ  ا٢ بةشو   عامو٘ ل٥مو٘، ّأ  ل٥مو

 .قْبَا ّىقاٍب ظعفَا بيقاٍب
 
 درات:اخمل ـ ب

ٕ  ال َٔوا ال ٓروي  يتال ثاىٔ٘:ال ركى٘اىبّ  بعصوف  يتالو  خو بات اىب كتوا : ٍو

٘  امٌ: اتهٓواه، ّٓقوْل   ًب يحب٘البى ، ّالبالك  َ  يتالو  خو بات اىب كنٔو  ًب ىكبحوت
 !جاى  ًب أمةٓكا ًب حتَىك٘اىب خ باتاىب ّكنٔ٘ جاى ، ًب  كىُاملعال



  

ِ  ىفخ مً بعاىٕو   أٓعّاو   ب٣هىا امٌ :ّأقْل  عصوابات ال روكى٘  بحوب   اىب ٍوا

ٙ ال تخطٌٔبالب ىنَا، ّ يتال  ّلالبرآَا ّ يتال  خو بات اىب أشوبرت  قاٜه، ذتٯو

ً   ٢ّ ٢ ٓيفوك  جوثٛاّ  ٘  ٓتحوثأ  مو ً  كوثي ال ذخصؤ ً   مل امٌ يواد، ال مو  ىقو  مو

 .م٘ا٤ ٍاِ ذخصٔ٘
 
 تعؾقم:اؾ ؿدتوى اـخػاضـ  ج

ٕ  ثو٘: الثال ركى٘اىبّ ٚ  اغبفوا   ٍو ٌ  ّكٔفوّا،   تعىؤه، كنٯواّ  ال محوتْ  فقو  كوا

ٌ ال بحوب   ٌ ارختىفا٦ ْظمال فاٜق٘، لكً جب ٓ٘ ٓ بجٌْ جابقّا ربا ال  تىفثٓوْ

ْٯلت اٍتنامات يتال جَثٗا٤ مً ّغيٍا حٔيناالّ  ّ بو   ربا ،ال اىترةت، ّذ
ُ  ًب ه، ّٓحتروَ  َادباٍواب  ٚ     كتابو ُ  تعىؤه ال أٓعوّا  ىىوٙ اغبفوا  محوتْ  َّكنِّو

٘ ال أٓواو  فٔقوْل:  ٘ الّلعىوُ لىنو ابد   و   أمةٓكوا  ًب  باجو ٕ و   ثاىْٓو  ْٓمواّ ( 230) ٍو

 ّبوـب  ْٓمواّ (230) بوـب  حي٘، فٔقابٌالب ْٓمّا( 270) ببى  ٔاباٌال ًب حي٘، لكيَاالب

ٌ ال بتق و أٌ ْٓمّا، ٍّاا ٓع  (40) فاب  ٍْ يابخالْٓمّا، ّ( 270)  ىىؤَه  ٔابوا

ٌ  أّ جؤىـب  جٔو   لجؤر ث رخو٣   جيّْٓا، فنواذا  ةقهال بَاا  افب( 20) ًّب غعوْ

 جي٘.؟( 25)
ٚ   افب لييتقو   :ّأقوْل  ٘ ال ب٣هىوا، فيوة ٘ ال يحوب ً  عامو ٕ  مو  امعوات  ازب رخةػبو

 طنوْح  لٔصوي مثو    ال ذلك ىي ِ غي، ّلٔخ ٢ ٓتَْبف امع٘  لكٕازب ٓ بد ًب

ّ ازب جوابة  أّ كوه اسب ًٍرواو بو   ٘ الطْجوٕ، أّ  ال  ًٓالو  ىصوي  مثو   عفوٕ، أ  ع٣مو

ّ ال رٔخالأّ  ىٕاسب ٕ ال رؤخ ال أّ كىؤ  ال صو ّ   أ ٘ الّ بَواٜ ّ اجمل ع٣مو  ىحوٕ، أ

٘ اىب ٣معوـب، ٍّواِ  ال عىناٛال بيتخ جامعابيا مً قىٔ ال امٌ مً أذبُ،  بْجو   روكى

 .أك، برك  امعاتازب ما، ًّب ب بج٘ عىنٔ٘ال ْتاتاسبًب 



 
 

ً  جوتابٔحٌْٔ، ف٣بو   ا٢ فكةٌّاىب ىىَٔا قابىات  ٓعكفاىب فَاِ  بشو   مو

 تعىؤه الًب  َوات، ازب طبتىف ًّب باجتنةاب ج٣مٔ٘ا٨ ل٥م٘ عاوال دباِا٢ ّهباج٘

٘ اهلّ ط ال ًّب تبٔ٘،الّ ٘ الّ ي جو ّ ال تكيْلْجٔو ّ الةفٔعو٘،   ًّب قوْ ، اسبامواٗ 

ِ ا٢بقٔٔه  ما ػبةٖ تنا ، ّكثيّاجا٢ّ قتصاها٢ّ حٔاج٘الّ  ّلٔ٘ال ع٣قاتال  دبوا

 بويَ   م٘ ٢ا٤ طبٔ٘، ٍّاا يبتات، ّلكًالّ ي جٔ٘اهل امعاتازب لط٣بيا  ًب عاوال

ٛ ا٤ّ َي جوـب اىبب ٌ   اطبوا ٛ  بٗیذاجو٘ كو    لو ٓيا  فقوٌب، فوإ  ًب ،اٛاشبو ّ لىعىنوا
٘ ال جوْ   قتصواهٓ٘  ًب ا٢ىاشوي  ا٤ بيوا، ٍواِ   بعصوف  ٢ قتصاه، ذتٙا٢  بْبشو

ٛ  ّغي جوَه ا٤ّ ٘ الًب  ،اٛاشبو ّ ٍوا، ّلىعىنوا ٕ  حٔاجو ٌ  ٢ كو ٘ ال ىكوْ ٖ  عْبو  بأٓو 

 .جةٯا ٍّىه رخةًٓ، ٍّكااا٦
 
 ضائ :             اؾ شباباؾ ؿدتؼبل -د

٘ اىبّ ٕ و ةابع٘:و ال روكى ٘  ٍّو ّ  مروكى  ب٣هىوا  ًب رةٓو  أٓعوّا  أىَوا   الغةٓبو٘، 

 ٗ ٌ  كوالك، ّلكويَه   مْجوْه  ،فَٔوا  ٓفكوة  ٢ ميٯوا  كوثي ال ّىوْل،  اسب ًب ٓفكوةّ

ةابعو٘  الروكى٘  اىبو ٓقوْل:    ْابهالو ٍواا   ًب لٔحوت و   ىاهٗو   ىٕاىب تنماجمل م١جحاتّ

ً  ّجوْه كوه ٍاٜو     ٍٕ ٛ  كالو ٍي عواٜم، ّلؤخ  الروبا   ال مو  ذوْل  هقٔو   امذصوا

ً   ،اٛ  بأٌ ى هٍهاشب ؽبنً ذلك، ّلكً  ذلوك  مىٔوٌْ )ًب  ي٣يوـب  افب موً ىروةٓ

ٌ  ىوَهمحتقب امٌ ٢ ىعىه آًال ربا ال مً ، ٍّه)اطبعّا ْقتال  موً؟  بٔو   جؤكْ

ً  ىي ٍه ْٓ٘، ّلٔخاهلب ذحادا٢ مبتىكٌْ ربا   ٢ال ٢١ٍٛ ّأٌ  اىتناٛ، ّعبو

٘  أٓ٘ ى بٖ ٢ ِ ا٢روبا   ب الٍو٢١ٛ   ٔٯةجوتأبٕ  ّبحو   نباىو ِ  اٖالو  دبوا  ّامٌ ؟بةٓو 

ُ  ذحو  و   أمةٓكوا  محوتقب   ُ  و   ك٣مو ً  ٓعىوه  ٢ ًب رخطوة، ٤ىو ٛ  جٔصوطاه  مو  ٍو٢١

 !ٓةٓ  كنا ّْٓجََه ربا ال



  

٘ ا٨ ب٣هالو  ًب ى٣ذوِب  ٌا٦ّ: أقوْل   ٘  أىو اهاّ  جو٣مٔ ً  ٍاٜىو  روبا  ال مو

ٙ و   جوف ا٤ موم و   عواٜم ىيو ىا  ال ُ  ذتو ٙ  بْجو   ٢ امىو ٘  امذصوأٜات  ذتٯو ً  بقةٓبٔو  ىو

ٌٲ ػبو   جوْا ، ّجوْ   ا٤ افبّ امعاتازب افب ىحاٌا٨ لٔخةد أى اهٍه، ّلكً  أ
 ذحواد ا٨ ذا  ىيو ٍه  صوراب  لؤخ  الّ كبابال ربا ، ب ال مً ج ّا ىحب٘ كبيٗ

٘ ال بىك ىي ٍه ىتناٛ، ّلٔخا٢ب ، ب  ذتٯٙ قْٖال ىتناٛا٢ب  جوتابٔحٔ٘، ا٢ ة٠ٓو

ُ  ّ ذعبُ َّّباٜفُ  دباِ ذحاد قبح١ّلٔتُا٢ ٢ّ  روبا  الأمتوُ، فأّلٝوك    ّ ّاطيو

ّ اىب بعروةات  ٓكْىٌْ ٣ٓـب، ّق اىبب ٓحةقْا  ٍه أٌ مبكً آًال  ْاجو  ال٣ٓوـب، 

 .ربطٌب لك  ذلك  ىٕ  أٌاىب تنماجمل م١جحات مً جتابٔحٕ  ٓقتعٕا٢
 ِ ٘  أبعواه  امذٌ فَوا ً  ال أذوةىا  قو   أببعو ً  أّجوم  موة ا٤ َٔوا، ّلكو  ذلوك   مو

ةٜٔحؤ٘  ال مباىٕا٨ أّ ىحاىٕا٨ أّ  ىٕاىب تنماجمل م١جحات اتٔبكثي، فنً مح١ّل

 :ّبةش  ب٣ذِب أٌ
 .م٘ا٤ سبةك٘ عاوال دباِا٢و  أ
 .ناىاتازب سبةك٘ عاوال دباِا٢و   
 . ّلال سبةك٘ عاوال دباِا٢و  د
ٙ  ،بو   قٔواهات الّ فابٔساىب سبةك٘ عاوال دباِا٢و   ه ّ ا٤ ّذتو ً ٓو أ افبفوةاه، 

 عاو ؟ال دباِا٢  ٍاايحٓ
 

 عربي:اؾ ربق اؾو ؼددةادل ءاوداؿر بؼق اؾ

 مةآبَوا  ًّب ى،ٍوا  ر٘ لي٣ذِبالب ٘له٢ هلا ذْاٍ  بأببع٘ أرخيّا ّليحترَ 

 .عابٓ٘اسبّ يفحٔ٘ال مراكىيا
ْ  ىىٙ ی  م  اٖالبقٔم  ال ٍّْ :لّا٤ راٍ ال  ىاموّا،  87 ٕالٍ مُ  ذو



 

 ً ْ  رةٓو  ال لكو ٘  ٍو ٖ اىب  ثاسبو  ٍواا  موم  بعامىيوا  اطةٓقو ٌ  كوبي، ال أجواّ  مثىيوا  فوإ

 لىنوة   ّفبا٤ ٓواو ا٤ ًب دبو ِ  اٖالو ّ موا،  مة  مً ٓعاىٕ اٖال ىحاٌا٨ كنث 

 ّذحواد بعوةّبٗ أ  ا٨ لىنوة ، ّٓفقو    فرّٔٝا  ٓحتحىه ذّٔٝا قبكافرتُ، يه ٓب أ

 ٙ ٘  ذتٯو ً  ٓكروف  رخطوي  موة  ْ قاّمو٘، ٍّو  اىب جب ّأٜو  موم  ليوا  عواو الدبواِ  ا٢ ىو

ٗ  فوأكثة  أكثوة  ٓتأكو   جوف، ّبوالك  ا٤ ٕ ا٨ تنوم اجملم١جحوات   ّجوْه  ظوةّب  مبواى

 لٔو   لترٔيٍوا  عامو٘، ّربطوٌب  ال ٘الو اسب ُب٣مات، ٍّاِال ٍاِ بةش  يتال  ىٕاىبّ

 .ىَاب
ّٯٓو  مأجاٗ جامةاٛ، ٍّٕ قعٔ٘ ٍْ :ثاىٕال راٍ ال  بروةٓ٘، البوابٓخ   ًب ٘م 

ٛ  امىناب ىً ببااط١ىا ٍْ غة ا٤ّ ٘ اسب بقصوي  ّ جوامةا ً  اات، امٌالو ب كْمو  ٢ مو
 ٕ ً  ىيو ما  الٓبو  مق جوابُ، ٢ّ  أقو د  ؼبنو ً  ًب ًب كةامتوُ، جوتح ِ   ٓطعو  أمواك

 راكى٘الةّح ّاذ ٗ، ّال طةٓق٘; ٤ٌال بيفخ أرخةٚ، ٓتصة  أبعاه أرخةٚ  ًّب

٘ ال ٕ  يفحؤ ٌ ا٨ّ بيفحوَا،  ٍو ّ   ٍوْ صباٍو    اٍو  اجمل ىحوا  رخوة ا٦ذٔثنوا ّظوعتُ، 

ْ  تخواذل اىب ً  غوة  ا٤، ّىوَا ك ت، أّا٢اسبو  معُبوه  ًب متخواذل  ٍو  اٌ ذلوك  مو
ً و  أىو اهىا  ٕ و    بٔوت ال أٍو   أببوا   عبو  حوىنـب اىب ّأىو اه  ٣ٓوـب، اىب قبٝوات  ٍو

ٛ  حوىنـب اىب كو   ٍوٕ مق جوات   ىٔوابًٓ، ٍواِ  اىب ٓقاب  ً  فوا  ا٦ ذوااذ  باجوتثيا  مو

ٗ اىب امٌ !جواكياّ  عبوة   ٢ كحىفٔـب، ّمم ذلالٍْابٔـب ّال ٕ  ذقواّ  أجوا  ةّحالو  أٌ ٍو

  .تكاج الّ تخاذلالب ج٣مٔ٘  بتحها٨ م٘ا٤ عام٘ ًبال
٘  قب  مً تى٘ال ق دال ٍّْ  :ثالثال راٍ ال ٘  أقىٔو  موم  غاشوب٘،  شؤَْىٔ

 ٌ ا٦ّذتوٙ   1967 عاوال ميا حىنـب، لكيَهاىب حبة ًب كقطةٗ ا٢ ٓع ٯٌّ امىَه ٢

 عبً شاىعٌْ؟ فنا ٍيا ، ق جاتاىب ّجاٜة قبىتـبال أّفب ىىٙ ٓحٔطةٌّ
 ىتحاٛل ذعْبَا، لكً ػب  أٌ بُبىه اٜةٗازب كْماتاسب امٌ :ةابمال راٍ ال



  

 ً ٘  ىو ُ  اٖالو ، موا  املعو ال ًب حوىنـب اىب بقٔو ةاظوخـب ذبوت   الدبواِ ارخوْاىَه    ٓفعىْىو

ً  ال ق  ٓتعااطفٌْ مم امىَه ؟املُباىبّاطأٗ  ُ  اٖالو  موا  ىنىٔواّ  روع ، ّلكو  ؟ٓفعىْىو

 ً ٘ اىبب ذحواد ا٨ اٖ ٓتجوه الو عنىوٕ   ال يتواد ال كذلو  أٓو  عامو٘  ل٥فوةاه  ال حو١ّلٔ

٘ ا٤ ىٕ  دبواِ  اىبو تنوم  اجمل ّىب١جحوات  ْ  بروث ال امٌ نبعواٛ؟  مو ً  هلو  بروْث ال مو

ّ ا٢ ٘ الجوتابٔحٔ٘  ّ اىبّ ْبٓو ِ  ىتْقوف  أٌ افب ؼبتواد  اٖالو فصوىٔ٘،   اطو٣ّْٓ  ىيو 

 .اط٣ّْٓ
ََوَو وَ ادُ وَ : افبّبعوو جووبراىُ اهلل ٓقووْل ٍََ  ادُ ِمِمـُ ِع َْ ََ ُع  ِعُضََُفِم َلِولَِق َْ ََ ُب  ِمِمـَ

ِلُمُروَو ِْ  َِن  دَ َُ ََ ـَِفَِوَو  َُ ِؼقُؿَوَو ادُ ِعُروِف َو ُُ ِمُتَوَو الـَِؽَِر َو ُُ َاَلَة َو طِقُعَوَو الصَّ ُُ َكَ َة َو  اَّللََّزَّ

ُفُم  ُ َ ِزٌُز َحؽِقمٌ اَّللََّ  ِوَّ اَّللََُّوَرُهوَلُه ُلوَلََِك َهَرِ ََ  . 
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 :كةٓهال كتابُ ضبكه ًب افببع جبراىُ اهلل ٓقْل

 َِعُضَُفِم لَ ادُ ِمِمـُوَو وَ ادُ و َْ َِلُمُروَو َِِْمِمـَ ُب  َُ ِعٍَ   َْ َِن  دَ ِولَِقَ ُع  ََ ـَِفَِوَو  َُ ِعُروِف َو

ِؼقُؿوَو ادُ  ُُ ِمُتوَو الصَّ الـَِؽِر َو ُُ طِقُعَوَو الَة َو ُُ َك َة َو ُفُم اَّللََّزَّ ُ َ   ِوَّ اَّللَُّ َوَرُهَوَلُه ُلوَلَََِك َهََرِ

ِزٌُز َحؽِقماَّللََّ ََ  
(1)
. 

ً  بٌبٓحوتي  امىُ: ىقْل رةٓف٘ال ٓ٘ا٦ افب ىْهّا ٘ ا٦ مو ٘ ال ٓو  ِمِمـَُووَ ادُ وَ : روةٓف

ِعُضََُفِم َلِولَِقََ عُ ادُ وَ  َْ  فووةاهٖا٤ عنووْوال مووً ٓحووتفاه لعىووُ: ميَووا أمووْب ِمِمـَََ ُب 

ِ  فةهال متقابى٘  ىىٙ مح١ّلٔ٘ كالكةمب٘ امٌ ٍيال ٓ٘ا٦ ًب ٕالذْا٤ اط٣ ا٨ّ  دبوا

 ًب الاسبو  كوالك  ّل٘، ّال ناىات، ّدباِازب تنم، ّدباِاجمل فةاه، ّدباِا٤ جاٜة
٘ ال ّلو٘  ب ال ّ ا٤ افب يحوب ّ  نوْ  اجملّ ناىوات ازبفوةاه  ٘ الكنحنوْ ،  ٘ الب  ّلو  يحوب

 افبّ رخووةا٦ بع الوو افب يحووب٘الب بععووَا ناىوواتازبّ عكخ،الّبوو أٓعووّا، لى ّلوو٘

 .آرخةِ
 ٙ ٛ   أٖ ّىىو ٌٲ  بقو ٓة، جوْا  قىيوا  أو لىنحتنوم  أو لىفوةه  ٘الشو ا٤ أقىيوا: أ

ٌٲ  ذك٢ ةابم  فإىُال ث  أّالثالةأٖ الب  كو   ًّب نٔوم ازب ذاكن٘  ىىٙ ح١ّلٔ٘اىب أ

 .صْبال
ادباِ أجوَه   مبرث ظنً ًب )فةهال دباِ ناى٘ازب )مح١ّلٔ٘ ذْل برثالف

                                                                                                                                                                             

 71.: التْب٘ جْبٗ (1)



 

 ناى٘. ازب مً ربةد يتالح١ّلٔ٘، اىب
 

 ػرد:اؾ اجتاه ؿاعةاجل ؿدووؾقة

٘ ازبمحو١ّلٔ٘   افبميصوة     بروث اىبّ  ٛ  اىب ناىوات ازبّ ناىو  ختىفو٘، جوْا

ِ   أو غوي  اذباهات أو اذثابأ ٍٔٝات، أو أكاىت ْ  فوةاه، ا٤ ذلوك، دبوا  مبروث  ٍّو

ٙ  ّأموة  جو اّ  ٍواو  ُ  مبتىو  بقوْٚ،  ىيو ما  ناىوات ازب ٤ٌ برو ٗ; ّذلوك ىُبوةاّ    بو

ٙ  ّذبصو   ٗ  ىىو ٗ و    فوأكثة، فإىَوا   أكثوة  قوْ  ىووَه ّبتحاٍ فوةاه ا٤ بَنو  و    ىواه

كْموات  اسبات ّكوالك  ناىو ازبإٌ ، فو كامو  الب ذقوْقَه  بحور   ّبيحاٍه، ّق 

 بتْاظوم، بو     الو رالًب  فإىَوا  ،كاىت ًب مْقوف ظوعف اّ ذصوة   ذثا  اٌ ا٢ّ

ّببو ٖ   ّاقتاذابوُ،  لركاّاِ ّبصرٕ لُ فةه  ّبحتنمال ذبتوّ  ياد،ال ّبتنى 

قْٓت،  عكخ فٔنا اذا المة ػبةٖ ىىٙ ا٢لكً  قاى ٗ،الناٍي ّازببرّا الاٍتنامّا ب

ٛ   ٍّاا لىحىط٘؟ هرخىت لْ بَا فكٔف ٗ ال ٓروكِّ    الىعو  موة  رخطوي ّها  صوْب

 .فةهالناى٘ بازب ى٣ق٘ شْب ّفب  مًا٤ ظٔ٘ة٪اىب
ٚ ال صْبٗال ًب ْ  ىيو ما  ناىوات ازب أٌ ثاىٔ٘: ىوة و   أٓعواّ و   ىو هّٓا  فإىَوا   بينو

ُ  فةاها٤َٓته ب يح ِفقىٔى٘   تحنم بأى اهال ٓب أ ذٔثفةاه، ا٤ بَن   كثيّا، لكيو

ٚ  بَوه، بو    َٓوته  ٓعوْه  أفوةاهِ  ٢  بتثآو   ىي ما  حواج  اىبّ ئاتحؤ اسب بعو   ىوة

  باٛاىبو  قىو٣ّٔ  ظبو    ىوخ اجمل عْب ًباسب ٓكٌْ كالك، فعي ما بكٌْ ٔٝات  ق اهلّ

 ٌ ً   فةاها٤بو  َٓتنوْ ً  لووَه  ٓتٔحوة  بوْفي موا   لرخو٣  ّٓقو بّىَه  مو   مات،اشبو  مو

 ح١ّلـباىبّ  باٛاىب بع  دب  ذاذ ّا  فةقبا نَْبازب نم  ّٓكٌْازب ٓثهاه ّىي ما

ّ اسبب ّل ا٤ ٍتنواو ا٢ ذلوك  َٓوته  ٢ ٘  عوْب، أ ٌ اىب بيُبافو ّ ا٨ب أّ كوا  ظواٛٗ  أ

 .ىتبابٓ٘ا٢ مْبا٤مً  ذلك أذبُ قبا تْهٓم، أّالّ الجتقبا٢ب



  

ً  كوثي ال ًب م٣ذوِب  موة ا٤ ٍّواا   ذبواهات ا٢ّ تيُبٔنوات  الّ ذوثا  ا٤ مو

ً  يقابوات  ّغيٍوا، ٍّيوا   الّ  خوااطة اىب مبروث  ًب فوةد ال طوة، ّموةبٌب  اشب مكنو

ٙ  قو   يتالو  موةا  ا٤ّ  ًب فوة  ال  ىٕ; ٤ٌاىبو  تنوم اجملجحوات  م١ بَوا  ببتىو
 اكةالو ىفو٘  ا٢ث٣يو٘  الاىطىقت ل٥ٍو ا    اىَاىحاىٕ ا٨ أّ  ىٕاىب تنماجمل م١جحات

 طرٔاٌالبْجُ  ْقْ الّلىياد،   ماتاشب ّ بْفي، فكةّٓا ّيقافّٔا تنماجمل مً بياٛ

 . ّل٘ال ّهكتابْبٓ٘
ِ  ىفوخ  ًب )بويعكخ(  ث٣يو٘  قو   ال ٍو ا  ا٤ ٍاِ ّلكً  يتالو  ١جحو٘  اىب ٍوا

ٌٯ أّو،  موث٣ّ و  تنوم اجملبيواٛ  فىه ٓع  مَتنّا ببععَا،  أّ ذبقٔقَا أج  مً اىطىقت  ام
ً  ثٓو  اىب ا٢ ىاَبةُٓ أماو ٢ّ ٓبقٙ ُ،الب ىً جٔرٔ   ماتاشب ٍ    حوىط٘، ال مو

ٙ  ؼبصو   ّكٔف ِ  ىىو ٖ ال ْقوم اىب ْتابٗ، أّ ذلوك الو  ٍوا  قٔواهٖ؟ ٍّواا  ال أّ حؤاه

٘  بكٌْ لكٕ اىطىقت ق  ١جح٘اىب ٍاِ ذقٔقٕ; ٤ٌ رخطة  بَوا  ّامذا لىيواد  رخاهمو

ُ  فةىْىواّ  ثمواٌ بصوي  ال فرؤّٝا ّقبوةّب   ذّٔٝا ّ ال ْٓاجو ّ ا٤يواد،   ناىوات ازبىعواٛ 

ٕ   فبعو   رخةٚ،ا٤ ٌ  أٌ اىطىقوت  لكو  جوتب اه ا٢ب جوتب اه، ّامذا ا٢ أمواو  جو اّ  بكوْ

 . ارخىٕال بياَٜا ٍٕ، ًّب ااهلًب أىن  كتابْبٓ٘  بتحح الّ
  ىٕ،اىبو  تنماجمل م١جحات أرخ٣قٔات ِ  قببرثجٍْة برث  ٓةببٌبال ٍّاا

 رخطواب ا٤ مً نبى٘ ٍيا  أٌ اطاب، ٍّْا٨ ٍاا برث  ًبال مم مْظْ  ّٓت ارخ 

ٙ  ا٤ّ ٚ  ىيو ما  ىواهٗ، أ٢ّّ ( تحنعوات ال) بَوا  موةا  ببتىو ٘  بتقوْ ٚ  أّ بحوىط  بثوة

 َٔووا  أّال يتحووبٌْاىب أّ م١ٓوو ٍّا أىعووا٠ٍا  أّ ٓووثهاه ، ّياىٔووّا: ىيوو ماالقبوو

 فوةاه، ا٤ احلمصو  َا  موم اسبمصو  بتعواب   ثّا: ىيو ما الًب أىرطتَا، ّي رابكٌْاىب

 .امىصا  أّ بهب٘ هٌّ فةاها٤ ما بحر  كثيّا فإىَا
 



 

 
 :فمؿام بفتاالة قجقػراد وادتراتاأل ہؿاعة اجتااجلات قؿدووؾ

 ً ٌ  افب بروث ال ٓيصوة   أٌ مبكو ٘  ىيوْا  فةاه،ا٤بو  ٍتنواو ا٢ اجوتابٔحٔ

ٌ  آًالو  فوةاه ٤ا ّكاف٘ قاى ٗ،ال ّظةّبٗ امذةا  ٛ  ذبوت  ٓيعوّْ ٘  لوْا  ٍواا  ّبآو

 موووًناىووو٘ جوووْاٛ أكاىوووت مةجعٔووو٘  ازبامٌ : لناىووو٘، فيقوووْازبنوووم، أّ ٍووواِ ازب

ّ٘ اذباهّا، أو أو ىقاب٘ أو ّميُبن٘ ذثا ا٤ مً ةجعٔات، أو ذثبّااىب ٍٝٔ  ٘  ًب ذحؤئ

 مً فةاه، فإٌا٤ب  البال ٍتناوا٢ أ٢ّّ:  اجتابٔحٔتَا بكٌْ أٌ محح ، ػب  أّ
ٕ  يتالو  ناىوات ازب عتاه  أٌ بقْواىب ٕ  بو بػبّٔا، موم   ُالو بإٍن فوةه ال َٔوا ال ٓيتنو  بيوام

 .قاى بَا ق ببَا ّبْجم
   :افببع الق (جْبٗ)ىبخ ر ٓ  ًبال تقةٓمال ىةٚ ّامىيا

 ََّبَس َوَتَوَّل ََ  ُُ َؿى األَ َلِو َج َع َِ  ى كَّ زَّ َُ ُه  ِدِرَُك َلَعؾَّ ُُ ُر َفَتـَِػَعَ َوَم   كَّ َذَّ َُ ُه َلِو 

ِكَرى ال ى  َلمَّ  َمِن اِهَتِغـَى  ذو َؾِقَك  َفَلِكَت َلُه َتَصدَّ ََ ى االَوَم   كَّ زَّ َُ    ََ َوَلمَّ  َمِن َجَ َع

ِ َعى  َُ  َوُهَو َُيَِشى ى ـُِه َتَؾفَّ ََ  َفَلِكَت 
ً  نبوم  موم  حّاالج كاٌ  ي ال أٌ قعٔ٘ال ّمْجث ُ  مو  ّفؤَه  أشوراب

 فق موُ بجوْل   أىنٙ، ّكاٌ ،اهلل لةجْل م١ذِّىا ّكاٌ مكتْو ابً فحاٛ ىثناٌ،

 :افببع اهلل فأىثل ىيُ، ّبْفب ّجَُ ىثناٌ فعبخ ىثناٌ، ىىٙ  اهلل

 ََََّبَس َوَتََََوَّل ََ،  ىثنووواٌ، ٓعووو ُُ َؿَََىاألَ َلِو َجَََ َع َِ ،ًب جووواٛ كنوووا 

 (.صاًبال) ىيُ ىق  ّكنا ،(قنٕال)بفحي
ً  امٌ  رخىو  )كوةٓه بووو  القوةاٌ  الْشوْ  ًب  اىبّ   ي الو  أٌ ْاظوس ال مو

ً  ٢( ىُبؤه  ُ  اهلل بقةٓوم  ٓحوتْج   أٌ ٓقوْو  قبوا   مبكو  لوُ   رو ٓ  ال  افبّبعو  جوبراى

 .تابٓخال مة ىىٙ



  

 ٘ ٘   رخطوأ  ٓةبكو   ٢ معصوْو  ي الو  أٌ افب امظواف  بَواا  رخطوأ  أبو ّا، ّرخاشو

ً  ىُبؤه، فىواا   رخى  ىىٙ ٍْ م١مً، يه امٍاى٘ حتْٚ، ٍّْاىب  أٌ ٢ بو َٕٓ  ال مو

  .بخى ق  اٖال ٍْ  ةجْلال ٓكٌْ
 قعؤ٘; ال ٍاِ ىً ىفاٌ بً ىثناٌ جاذ٘ قْو، ٓ،ٯ٠ٌّ مً ىعح  ّعبً

 فوإذا  ىُبوه، ا٤ اهلل بجوْل  افب ٓحوي ّىَا  دبو ٍه  ىقٔصو٘، يوه   ٓعت،ّىَوا  ٤ىَوه 

ٌ  فنوا  فعٔى٘ كاىت ىثناٌ، ّامذا افب بحي  بأٌ أّفب ىقٔص٘  فَٕ كاىت  ظوةكه أ

ُ  اهلل ٤ٌ ىقٔصو٘،  امىَا ْاظسال مً يه لعثناٌ؟ بيح   ٓقوة  ذا   افبّبعو  جوبراى

َبَس َوَتََوَّلَّ أكٔ  ّذو ذ ٓ  بعتا  رخضال ََ   ُُ َؿَىاألَ َلِو َجَ َع َِ   َِدِرَُك ُُ َوَمَ  

ُه  ىَلَعؾَّ كَّ زَّ َُ   ُر َفَتـَِػَعُه كَّ ذَّ َُ ِكَرىالَلِو   .ذو

 كوثيٗ، ّميَوا:   مفواهات  ّ ت٢ه٢ ٓ٘  لُا٦ ٍاِ فةه  ًبالب ٍتناوا٢ فَاا

ٌ  ال بصوْب  ظ٣ّٔٝ  ًب كاٌ يّا، ّمَناشر كاٌ مَنا فةهال أٌ ُ  يواد، فوإ ُ  لو  قٔنتو

ُ  اهلل ىيو   ٘  ؼبو   ، فو٣ افبّبعو  جوبراى ٘  لىحناىو ٌ  روخض ال ٍواا  أٌ حبحو  امىحوا

ً  طة ال ٓرعٯْا أٌ َٓنىِْ، أّ ىاهٖ  أٌ أّ محتععف  ٔوُ، العوٌْ  ال ٓو   مو   ىو

  .بُ بفٔع٘  فَٔتنٌْ مكاى٘ رخض  ذاال كاٌ امذا ّأما
 

 :ناى٘  ٓحتر ازب اجتابٔحٔ٘ ًبو  فةهك  و  فةهال : فإٌّ٘بكىن
 

 ىيو ما  يتالو  ناىوات ازب ٌب، بعكخاشب امت اه ّىىٙ  البالٍتناو ا٢أ٢ّّ: 

 .فةاها٤ الباٍن بب أ ظبنَا ىنمٓ
 

٘ اىب) فوةه ال ٓحوتر   ّياىٔوّا:  ٘ اىب ى ٓو ٗ، أّهلوا:   أبعواه  ًب )روابك  ًب روابك
 جوَه  ىو و ّجوْه   ٍْو جو٣مٔ٘  ا٨ ب٣هالو  ًب ربىفيوا  أجبا  أٍه اذ  ةأٖ، ّأٌال

 قىٔو  ال ا٢ ّىُباٜةٍوا  يُبنوات اىب ّ ذوثا  ا٤ ًب مروَْه  ةأٖ، ّذلوك ال ًبل٥فةاه 



 

ٚ  قوةاب، فو٣  ال باربواذ  ٓتفوةه  اٖال قبفةهِ  ٍْ ةٜٔخالّ قاٜ الياهب ميَا، فال  ذوْب

 .ِمراألَ َوَش ِوِرُهِم يِف افببع قْلُ ٢ّ مرْبٗ، بغه
ٌ  قو   آًالو  فوةاه ا٤ جوَه  أًٓ ّلكً  يقو  ال ةأٖ  ًّبالو  ٝوات  ًب اىبب ٓكْىوْ

ّ ا٨ قوتاح ا٢ ًب لُ، أّ جتنا ا٢ّ بيٯاٛال  آباٛ امٌ رةٓو  الّ معوُ؟  تفاىو  الػبوابٕ 

ٗ ال افب بصو   ٢ تيُبٔنوات الأغىو    صوراب  ًب ال فوةاه ا٤ ّمقتذوات   أشو٣ّ،  قٔواه

ٕ  اىب٤ٌ  باابُ; ّذلوك  طأاشب ٍْ ٍّاا ٕ ال ذقَوه  روابك٘ ٍو  :ّأو ياى أ٢ّّ، ّ طبٔعو

ٌ  ال اربواذ  نبٔعوّا ًب  امذا ذوابكْا  ٔٝوات اهل طبتىوف  ًب فوةاه ا٤ ٤ٌّ  ذلوك  قوةاب  فوإ

 ًب ذابكَا الةجال ذاّب )مً ذك; ٤ٌ تق و ب ٌّال ىْام  أقْٚ مً جٔكٌْ

ّ الْابهٗ ًب الو ف٘ روةٓ الةّآوات  الٝوات موً   اىب، ٍّيوا   )ىقْهلا جتروابٗ  ا٢روْبٚ 

ْ ال  ًب كتوا  )  الو ْالحٔ  التراّب، اّبه قحنّا كبيّا ميَا الّ  ،جو٣و( ا٢بٚ ًب رو

ّ  (2)ٍىوك  اجتب  بةأُٓ م(1)ّ ،ًاجتراباجتخاب ٢ّ ى و مً  مً رخا  مامث 

  غوي افب (3)ةأٖ ّاببواىَه الو مرواّبٗ ذّٖ  : القو  ثو؟اسبو  موا  اهلل بجوْل  ٓوا  قٔ 

 .ذلك

                                                                                                                                                                             

 ... امفب الٔنً فقال ّ ٍْ ْٓشٔ   قال: بعث  بجْل الٓىُ ىً أمي اىب١ميـب  (1)

 .299ط 3الرطاٛ: د كرف       
 .40ط 12. ّجاٜ  الرٔع٘: دىً أمياىب١ميـب  (2)

 .39ط 12ّجاٜ  الرٔع٘: د (3)
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 :كةٓهال كتابُ ضبكه ًب افبّبع جبراىُ اهلل ٓقْل

  ََِلُمُروَو َِْادُ ِمِمـُوَو وَ ادُ و َُ ِعٍَ   َْ ِعُضُفِم َلِولَِق ُع  َْ َِن  دَ ِمِمـَ ُب  ََ ـَِفَِوَو  َُ ِعُروِف َو

ِؼقُؿوَو ادُ  ُُ ِمُتوَو الـَِؽِر َو ُُ اَلَة َو طِقُعَالصَّ ُُ َك َة َو ُفُم اَّللََّوَو زَّ ُ َ   ِوَّ اَّللَُّ َوَرُهَوَلُه ُلوَلَََِك َهََرِ

ِزٌُز َحؽِقمٌ اَّللََّ ََ  . 
 

 : عفاـواٲدـ  وادلة ؾؾؿجتؿ  قعادادلوددات ادلؿخارر 

تنوم  اجمل م١جحوات  أّ ناىاتازبك ّل٘، ّ  ّل٘الّ ))كنحنْ  تنماجمل امٌ

٘  مً هلا قبا  ىٕاىب ٘  ٍٔٝو ٘  اجتناىٔو فٔوُ، ّكواا    بروث ال جوب   شوْبٓ٘، كنوا   ّىىو

ٕ  ، كنوا )كحنٔوم (وكو  تنوم اجمل ٘  هلوا  كىوَا  حبثوُ، ٍواِ   جؤأب ِ  محو١ّلٔ بع  الو  دبوا

ٌ   ىٕ  ق اىب تنماجمل م١جحات بع  أٌ ىً برثال جةٚ رخة، ّق ا٦ موً   بكوْ

ٙ    ىٕاىبو  تنوم اجمل أى اٛ  ال ٌ  أىَوا  ّم١جحوابُ، قبعيو جوٍْة   ْاقوم  ظو   ال ًب بكوْ

 .ىحاىٕا٨ تنماجمل
 

 :قحنـب ىىٙ  ىٕ اىب لىنحتنم عاهٓ٘اىب ١جحاتاىب ٍاِ ٌام يه
 
 فداؿة:اؾ ؾقةاحمل ودداتادلـ  أ

عصابات الّ افٔاتاىب بع  مث  ّذلك ٍ ام٘، ضبٓىٔ٘ م١جحات بكٌْ فق 



 

٘ ال ّبقبوا بيوتَخ   قٔواهٗ،   ّىيو ٍه  ربطؤٌب، معوُ    بيُبٔنواّ  كبتىوك  امىَوا  ، ذٔوث  ىٔو

 ببقٙ ذلك مم لكيَا اىتخابات، ل َٓه فحتكٌْ قٔاهٗالّا ًب همبقةااطٔبععَا ىَحّا 
ّ الىصواب٘   ٘  حوةا ، أ ّ ا٨ ىصواب ٘  بٍوابٔـب، أ ّ اىب ىصواب ٘  ختىحوـب، أ  ىصواب

ّ ال ّ اىبةاذوـب  ُ  موا  ةبروـب، أ ٙ  ذلوك،  أذوب ٘  م١جحوات  ّببقو لىنحتنوم   معاهٓو

 .ٍ ام٘ أّ  ىٕ، طبةب٘،اىب
 
 : دّؿرةادل ؼتصادقةاال قة وآثارفااؾـقوؾقبراؾـ  ب

ٌ  ّقو   ٘ اىب بكوْ ٙ  الهّلٔو٘، ّكنثو   ١جحو ١جحوات  اىب ى٣ذوِب  لوك ذ ىىو

ٕ  ال ف، ًّبا٢ل ٕالذْ عن٣ق٘، ٍّٕالرةكات الّ  ،املعو ال يبحو  يتالو  ْقوم  ٍو

ٙ   بحوتخ مَا  يتالك،ٚ  ال لى ّل رخطبْاطٔ٘ا٢ ذب ا٤ٍّٕ    ّلالو  لىحؤطةٗ ىىو

ِ  اٖالو فىحوفٕ  ال تويُبي ال ثاىٕ، ّامٌال أّ ثالثال املعال هّل صرةٚ، أّال  بعتنو 

ِ  ميَوا ّ جتعنابٓ٘،ا٢  ّلال مً كثيال ٗ ال ّلٔو٘  ال ١جحوات اىب ٍوا  لىقوابات  عوابة

 ٓحنْىُ ما بباح، ٍْا٤ّلثٓاهٗ  ْاطئ٘،ال قتصاهاتا٢ ّلترطٔه رعْ ،ال ليَ 

٘ الئْلٔ،ال)بوو  ٕ  (ٔو ّ اسبٔو٘  الىٔ،ال ٍّو ٘ ال  ٓثو٘، أ ٛ  اسب ترةٓةٓو  جويٯْا   ٓثو٘، ٍّو٢١

 ٕ:التالٍٕ ك عن ال بةامخ مً ذثم٘ ّّظعْا قْاىـبال مً جىحى٘

 
 (:قةاؾـقوؾقبراؾ)ؿل ع برـاؿج

ّقو  أذوةىا   ( فقةاٛال غئاٛ  هٌّا٤ ىىٙ فةّظ٘اىب عةاٜ ال ربفٔ  :

ْ  ال بَواا  عوةاٜ  ال أش  أٌ افبآرخة   حبث ًب  يُبواو الفواهح، ّامٌ   رخطوأ  روك   ٍو

ٕ ا٨ عوةٓ  ال ٗ الّ نخاشببو   ٯهالو  جو٣م ٘ ازبّ ثكوا  فقوٌب ّذحو    ةاداشبو ّ ثٓو

 عوةاٜ  البروث، فوإٌ   ال ٍاا ىً يُبةال قطم ىقىّٔا، ّمم صرٔسال ظْابطَا  ٍْ



  

٘ الىٔ،ال)ٔ٘ الئْلٔ،الغئاٛ  بعيْاٌ ا٤ ىً فقٌب ربفف شرٔر٘  فىناذا كاىت امٌ  ٔو

 بى   ٍوه ال ٢قتصاه ةٜٔخال ة ال أٌ ، ٍّٕ رخاهى٘ ذح٘ افب محتي ًٓ(  ٓث٘اسب

 ىىَٔه  بر  أٓ َٓه، فو٣  عةاٜ ال بفة  ك،ٚ، فعي ماال رةكاتالّ غئاٛا٤

   ؟(بى ال باقتصاه ٓيَعْا أٌ ٓحتطٔعٌْ
ٕ  مروابَ٘،  بةاق٘ حبح٘ عاو، ّأٓعّاال تعىٔهال بةامخ : بفكٔك  امٌ ٍّو

 !!فةهٓ٘ال طاقاتال ةٗ، ّبفحياسب حْ ال جٔاج٘ ٍاا ٓياق 
ِ ال بوةامخ  : بفكٔوك  ٕ ا٢ ةفوا ٙ اىب بحوتْى   يتالو  جتنواى  ثميـب،اىبو  ةظو

ٕ  ٢١ٍٛ امٌ حً،ال ىيُ، ّكباب عاجثًٓال أّ عن ال ىً عااطىـبالّ قع ًٓاىبّ  أٌ ٓيبرو
 بكو   ذلوك  بيواٍ  (  ٓث٘اسب)ٔ٘ الئْلٔ،الّغيٍا، لكً  ٔ٘الاىب عيآ٘الّ ةىآ٘الؼبُبْا  ب

ّ ا٤ ذبةٓوة  أشياو  ٓ ٗ،ازبشياو ا٤ أىُ  ؼبطه بعيْاٌ قْٗ، ّبعاهُٓ  جوْا  ا٤جوْا ، 

 .اق٘،ال رعاباتالٍاِ  مً ذلك تيافحٔ٘، ّما أذبُال جْا ا٤ةٗ، ّاسب
 .بٔٝ٘ال هبآ٘ قْاىـب ّضبابب٘ : مياٍع٘
ٕ ّ يقطو٘   ال : ٍّاِ ٕ   بيوا  بوةببٌب  يتالو  ٍو بو مة   يتالو  مباذوةٗ، ٍّو

٘ اسب)ٔ٘ الئْلٔ،ال بةاق٘، فإٌ ذعابات ذبت ث، لكًالثال املعال هّل ّذبطه  ( ٓثو

ْ  ،   ّلالْاط  لتىك القتصاه ا٢ ىً نآ٘اسب بفم افب ب ىْ  امٌ :ٌذٔوث ٓروتاط

ٚ ال روةكات ال ىحواى كه  فبروةٍّب   أٌ أبهمت ِ  كوبي ال الةأمسو الّامٌ  !كو،  هلوا

ٕ  كو،ٚ  ٢ ال روةكات ال ٌ   جثافوّا، ّاملبوا   بىو كه  افب ٓوأب  بةفعوْا  ػبو  ىىؤكه أ

٘ اسب ٘ اىب نآو ً  فةّظو ً  الصوياىات  الّهبآو٘    ّلو٘  لترصوـب  ال قبو   مو  ْاطئو٘  مو

 . ّلال بىك ميتحات تكافٝ٘  مماىب غي يافح٘اىب
 

٘  ٓعو   ٍّواا  ٗ  بكىنو  اقتصواهٍه  ْاط ; ٤ٌالو  قتصواه ا٢ ذبطؤه  ّاذو 

ْٯٍوا   ب٣هىوا  امٌ ذـب متطْبٗ، ًب ّمثهٍة، ّبعاىتَه حيـبال مٝات محتقة ميا لت



 

ّ  بصياىابَا، ّىي ما أٌ بيَ   باقتصاهٍا، ّبيَ  بةٓ  ً   بروث  شوياىابَه، مو

ٕ   غوي  أّ ذاجْ  أّ الىق أّ قطاب أّ أّ جٔابٗ اطاٜةٗ   كثوة بطوْباّ  ا٤ ذلوك، ٍّو

 الًب صبو  موة ا٤ بىو ، ّكوالك  ال اقتصواه  ٓوترطه  أٌ طبٔعٕال هىٙ جعةّا، فنًا٤ّ

ٗ ال ًب جإب ٍْ ثباى٘، كناال ٛ ا٤ طبتىوف  افبىروْو،  ال ْٔاىٔو٘  ّامىتواد  اسب ثوةّ  ذؤا

 .رخةٚا٤
ْ  رةٓو  الّ ٘  ٍو ً  فوإىَه  لو َٓه،  عوآي اىب اتهّاجٔو ٘  مو  امٌ ٓقْلوٌْ:  جَو

٘   بفوم جْا   ا٤ مقتعٙ ذبةٓة ً   ّلالو  هبآو ً  ال َوا ميتحاب ىو ٘  ْاطئو٘، ّمو  جَو

ّ٘ أقوْٚ  بو رخ      أٌ بأّا هبأٜ٘، كىنا قْاىـب ٓفةظٌْ :أرخةٚ ً  ٰجوَىعّا ميافحو  مو

 (ْاط الىىٙ اقتصاهِ  ب٣هٍه، ّب١ية ٔاباٌ  ّبرثّال مث  أرخةٚ هّل٘
 ذبةٓوة  ّجوتاب  ذوعاب  ذبتو   بةٓطاىٔا أّ أمةٓكا مث و  جتعنابٓ٘ا٢  ّلال امٌ

 بو  و   لعق  جاٍ ٗ بحعٙ جْا ،ا٤ ّبيافحٔ٘ ،الاىب بأد ذةك٘ ّذةٓ٘ ا ،جْا٤

٘ ا٢ بفاقوات ا٢و   لفوة    بروك  ىواو،   ثالو ثال املعو ال هّليوا، ّهّل  موم  قتصواهٓ

 مً ذقَوا  كبيعَا ب  هّليا،  الْاط ، ّبطال قتصاها٢ ذبطٔه ا٢ بيتخ ٢ يتالّ

ً الو  لىنيوتخ  هبآ٘ بفة  أٌ ًب طبٔعٕال ٙ  ازب ّظوم  اطةٓو   ْاط   ىو  نواب  ىىو

٘  ثباىو٘، ّذبطوه  الصياى٘، ّذبطوه  ال فترطه،  ب٣هىا برثّ يتالبعاٜعَه،   كافو

ً  الو  ٍواا  ميتْجوات   ىيو ما َّٔه، الو  ىيو ما ٓصو    موة ا٤ ْاطً  ّشوياىابُ، ّلكو

ٌ  فوْباّ  ظبو ٍه  ،لووَه بص ٓةٍا  ٓةاه ّأبرخض أجْه بعاى٘ ٍيا  بكٌْ  ٓفةظوْ

٘ اسب ٌ  ال ىبيتحوابَه  نآو ً  ْاطئو٘، ّٓتخىوْ ٘  ًب حوْ  ال ميطو  اقتصواه   ىو  اتهّاجٔو

٘  جوْا ، ا٤ميطو  بيافحؤ٘    متياجوـب  بو   ىاجوـب،  عآياىب ًب شةؼب٘ ٘  ّذةٓو  ذةكو

٘ القاىو بَه   ّىاجـب ،الاىب ّبأد بعاٜمال  ىفحوَا  جوْا   بصورس  ا٤أٌ  ًب اٍبٔو

 (غي ٢ كهاسب قتصاهٓ٘  ٍٕا٢ تيافحٔ٘ال بيفحَا، ّامٌ



  

٘ ا٢ ّل الو امٌ  ٘ اسب)ٔوو٘ الئْلٔ،الّذبوت ذوعاب    جوتعنابٓ  هاقتصووا بو مٯة  ( ٓثو

٘ اىبعال تحابٗال رَيٗ  ميُبن٘ال ٔابَهال حتععف٘، ّمًاىب رعْ ال ٕ ٔو ْ  ، ٍّو  بو ى

ٌ  ةٗ  ّبيُٓبوة اسبو  حوْ  ال بحٔاج٘ جْا ، ّببرةا٤ ذبةٓة افب  بصورس  جوْا  ا٤ بوأ

ّ  حتعوعفـب اىبٓثٓو ٌّ   ّبوالك   ،بيفحوَا  أّظواىَا  ٛ الاجتعوعافّا،   فقوةّا،  فقوةا

 (. ٓث٘سبا)ٔ٘ الئْلٔ،الأىن ٗ  ٍٕ ٍّاِ غيٙ، يةٓاٛا٤ّ
 

 دميؼرارقة:اؾ جوفر فو (خماقاأل ال)ربح اؾ ػؽرة

 ،ٔ٘الئْلٔ،ال  مفكةٖ أبةت مً ى ه ٓفكة ٓعىنيا كٔف مَنّا ىصّا ٍيا ىيق 

  !تفكيالمً  ينٌبال ٍاا بتبم ْاقمال ك،ٚ  ًبال  ّلال أّ جتعنابا٢ ّأٌ

ً  يضالو  ٕ ال  ا٤ ىو ُ  ٔو٘  ًب اللىئْلٔ، ةّذو ّ الةأمسال) كتابو  ،)٘ةٓو اسبٔو٘ 
ُ  ى٣ذِب اٖالّ  قتصواهٖ  ّفو   ا٢جروا   ا٨ ب،ٓوة  فىحوفٕ  ٤جو   ال تثّٓوة ال فٔو

ٕ   ًب تروْٓة ال ً  أذو ٍه  ٓعو،  أٌ ىكحوُ، كنثو    ٓيوتخ  مفَوْٕو  لكو  ُبىوه ال ىو

ُ  تّجتُ  يه ثّدال ُٓبىه ع ل، كأٌالب ْٯق ٙ  ٓحو ُ  ىىو ٘  امىو  ٍوه  فَكواا  (عو ل ال قنو

ً  ىو افم  أٌ ىةٓو   امىيوا  قبيطو   رعْ   ّلكًال ُٓبىنٌْ (ٌْٔالئْلٔ،ال)  ذقوْ   ىو

ٌ ال ىب١جحوابيا  بحونرْا  أٌ روعْ ، فعىؤكه  ال ٕ  عن٣قو٘  أ  ب٣هكوه   افب بوأب

ٌ  ّغي ك،ٚال رةكاتالّ صاىماىب ّب١جخ ٙ   بفةظوْا  ٢ ذلوك، ّأ  هبآو٘  ىىو

٘ ال لكوه  ىقو و  ذٔوث  ْاط ، الو  ميتحوْكه  ٕ   ٔو ٗ، ّىويَ   ازب بعواى  ببىو كه  كو

 .بتطْبّا
ٕ ال  ا٤ ٍواا  ٓقوْل  ُ ك ٔو٘ ًب اللىئْلٔ، ةّذو ٘ الةأمسال) تابو ٘ اسبّ ٔو (: ةٓو

٘ ال جوٍْة  ةبسالو  ذبقٔو   )مبث  ٘  ى٣ذوِب  ( مبقةااطٔو ُ  ب قو  مبثو  ذبقٔو   ) ٓقوْل  ٢ امىو

٘ ال رخو٣  جوٍْة  ا٤ ُ  ٓقوْل:  ، ٢ّ( مبقةااطٔو  ىحواٌ، ا٨ ذقوْ   ذبقٔو   مبثو  ) امىو



 

٘ ال جوٍْة  ُ  ا٨ قبيطقيوا  ٓقوْل  ، ٢ّ( مبقةااطٔو ٛ   جو٣مٕ امىو ذوْاٜخ   )ؼبقو   قعوا

٘ الجوٍْة   ذقُ، ذ  ذٖ ك  ّامىطاٛ حباجابَه، يَْ الياد، ّال  (، مبقةااطٔو

ً  ذلوك  ّغوي  (تصوْٓت الًب  ذوةٓتَه  ىىٙ يادال ذصْل )ؼبق  امىُ ٓقْل ٢ّ  مو

 جوٍْة  ةبسالو  ذبقٔو   مبثو  )ٓقوْل    مبقةااطٔ٘، بو  الجٍْة  قٔقٔ٘اسب ةٓ٘اسب الأذك

 ( ((. مبقةااطٔ٘ال

: قوْل ٔف أكثوة  بْظْح ٓصةح جٔ ّا; لاا ك٣مُ ٓفَه ٢ مً كالٍي ّلع 

٘  بتبوم  يتال كْم٘اسبٕ فالتال)ّب ٘  جٔاجو ٕ  لىحوْ   معابظو ٘ اسب ًب ٍو ٘  قٔقو  ذكْمو

٘ اسبف ٕالتال)ّب ىباببُ ، في٣ذِب(معابظ٘ لى مبقةااطٔ٘ جٔاجوات   بتبوم  يتالو  كْمو

 ٘ ٘ اسب بوْفة  أٌ ذبواّل  يتالو  كْموات اسب أٌ ٓعو   ٍّواا  (لىحوْ   معابظو  نآو

 .لى مبقةااطٔ٘ معاهٓ٘ بكٌْ بة٠ٓتُ ْاط   ٍٕال ٢قتصاهٍا
ُ  ، ٍّهالاىب بٔت ْٓج   ىي ىا رخةُٚأ جَ٘ مًّ ٘  ٓحونْى ٌ ال م١جحو  عونا

ً  أذبُ ما جتناىٕ، أّا٢ ُ   ٓعوْه  فخوة ال ذلك، لكو  أجوخ  اٖالو  ل٩جو٣و; ٤ىو

 ٌ ٕ ا٢ لىعونا ُ  ْجوِْ، ال بأفعو   جتنواى ً   ذلوك،  ى٪ٓىنَوه  اٖالو  ٤ّىو  فوإٌ مو

ِ ال بوْفي  الاىبو بٔت  مح١ّلٔات بوْفي  ىوً   محو١ّل  الاىبو  جتنواىٕ، ّبٔوت  ا٢ ةفوا

 ٓتاو ّكبواب ا٤كفْفـب، ّباىبّب قع ًٓاىبّب ةظٙاىبفقةاٛ  ّبالب صى٘ال ذات ْاٜخاسب

 .عن ال ىً عااطىـبالحً  ّال
 كىَا، ّٓعو   (حٔاجاتال ٍاِ)ٔ٘ ٓ ًٓ اللىئْلٔ، ةّذٕال  ا٤ ٍاا لكً

 أذوةىا  تعىٔه، كنوا البو  بويَ   يتالو  حٔاجوات الّ   جتناىٕا٢ ةفاِال جٔاجات بَا

ّ  ذلوك  افب ً  كوالك جوابقّا،  ٗ  ٓو ٓ ٙ  عوةاٜ  ال تٓواه ّ ا٤ ىىو  روةكات الغئواٛ  

ٌ ال بعاب  كىَا مً مب أ كْىَاعن٣ق٘  ال ٘ ال  مبقةااطٔو٘; ٤ ٕ    مبقةااطٔو  ىيو ِ  ٍو

   (يادال همبقةااطٔ٘ حْ ، ّلٔحتالهمبقةااطٔ٘ 



  

ٕ  معابظ٘ جٔاجات بتبم يتالكْم٘ اسب أٌ ٓةٚ فَْ ٕالتالّب  ًب لىحْ  ٍو
٘  اسب  َوه، ّأشوبس  اهل شواب  حوْ  ال ٤ٌ ىبواذا؟  ٘معابظو٘ لى مبقةااطٔو   قٔقو٘ ذكْمو

 لقوْاىـب  معابظّا بأكثةٓتُ رع ال كاٌ لْ حْ  ذتٙال َه ٍْاىبهٓيابٍه، ف هٓيَه

ٌ الئْلٔ،الٍوه   ّظعٍْا يتال حْ ال ٕ  الف ،ٔوْ ً  ال موم   مبقةااطٔو٘ ٍو  حوْ   ّمو

 ٣توال مً ب  فع ،ا٤مً  فإٌو  بأَٓه ّذح و  ٕالتالحْ ، ّبال افبحْ  ّال
عن٣ق٘، ّبيفٔوا  ال اش٘ لىرةكاتاشب نتىكاتاىب هبآ٘ ىىٙ كْماتاسب بهّ َقص٬ة

 ثاىْٓوو٘،ال ْظووْىاتاىبحٔاجوؤ٘ بال يقاذوواتال َه، ّذصووةاسبلصوو بفاقوواتا٢

 .ذابٗا٨ بكفُٔ ةاسباطْٓ ، ّ ق اسب ٍاا ًب برثالّ
 

 تؿ :اجملب ػرداؾ عماؼة ػي دماؿقةاإل رؤقةاؾ

ٕ اىبو  تنماجمل حاتم١ج ةّآات، فإٌال  ًٓ  ّىضال ميط  ًب أما   ىٕ  ٓيبرو

 ،(فع٘الاٍ  ّال ٓكيثٌّ آًال احلمص )٢ تنماجملّ فةاها٤ مصىر٘ أٌ ب٣ذِب

ٌ  ٢ فأّلٝك ّ ال ٓوةّ ٘ اىبْبٓو٘   ٛ ا٤لكبواب   ل٥غئواٛ، بو    ا٢ ْظوْىٔ  فقوٌب،  غئوا

ْ  أىَوا  ذكةىوا  يتالو غي، ّ ٢ عن٣ق٘ال ّلىرةكات  ًب ف ذوةك٘  بوتركه  الو  ٕالذو
 .املعال مصي

٘ ال جوٍْة  عاهل٘; ٤ٌاىب ٍاِ ًب مكاٌ ىيادل فىٔخ ىيو ٍه  ٍوْ     مبقةااطٔو

ٌ   ىحواٌ، أموا  ا٨ ّلؤخ  ةبسالو  ٘ ال جوٍْة  عبوً  فوإ ْ    مبقةااطٔو ىحواٌ،  ا٨ ىيو ىا  ٍو

 ًٓ، ال ًب لك أخ شيفاٌ: امما يادال :  ١ميـب ىىٕاىب أمي بُ ٓصةح ّكنا

اطابعوّا امىحواىّٔا    بعطٕ يتالج٣مٔ٘  ا٨ عْابٌبال ظنً ًب (1)ى اشب ًب لك ىُبي أّ

 .لىنْظْ  ذقٔقّٔا  أكثة
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 قو ، اسب ٍواا  ًب ةّآاتال أبّ  مً بع  يتال رةٓف٘ال ةّآ٘ال ٍاِ ٔكهالّ

ً  بعو   كنوا  ً  بكروف  يتالو  ْيواٜ  ال أىُبوه  مو ٚ  ىو ٘  مو  ْ  جو٣و ا٨ امىحواىٔ  ّمسو

ً  :الأىُ قو   ححاهال ماوا٨ ٕ، ىًالثنال هبثٗ أبْ مباهُٜ، ٓةّٖ ٙ  مو  قعو

٘  ماٜ٘ بَا لُ اهلل ّقعٙ ب أ، اهلل فبراج٘ ذاج٘ ٤رخُٔ  يو٘، ازبامذو اًٍ   ًب ذاجو

ُ  ما رّاالب قٔام٘ال كة  ىيُ اهلل ىٓفخ كةب٘ أرخُٔ ىً ىٓفخ ّمً  بىرت، ّمً أىاىو

ُ  ق او، ّمً جعٙا٤ هذ  ىي  صةاٍبال امجاتٗ ىىٙ اهلل لُ  أىاىُ املَب ىىٙ  لو
  اهلل حوةّب ىىوٙ بجوْل   ال الهرخا كاٌ بقعاَٜا فٔح٫ةٳ قعاٍا ذتٙ ذاجتُ ًب

 ً ِ  ّمو ً  جوقا ِ  َبنوأ  مو ً  اهلل جوقا ً  ختوْو، اىب ةذٔو  ال مو ُ   ّمو ً  أاطعنو  جوْ   مو

ً  كحاِ ّمً ي٘،ازب مثاب مً اهلل أاطعنُ ٖ  مو ِ  ىوة  ّذةٓوة،   موً اجوت،   اهلل كحوا

ٌ  ًب ٓثل مل ىةٖ غي مً كحاِ ّمً ْ اىبهاو ىىوٙ   موا  اهلل ظونا ً  كحو  ثوْ  ال مو

 لوُ:  ّبقْل يصة ،لُ ذتٙ ٓ ب ىْ ٣ٜك٘اىب ذفتُ مةظُ ىي  ىاهِ ّمً جىك،

ّٯجُ ّمً ي٘،ازب لك ّاطابت اطبت ُ  ال ىخ بَا ّٓحكًأٓ تّج٘ ت  ًب اهلل َٔوا  آىحو
ِ  ّمً ُٔ،ال أٍىُ أذ ٲ بصْبٰٗ ق،ِ ْ   كفوا ُ  مبتَيوُ ّٓكوف   قبوا ٍو ُ  ّٓصو   ّجَو  بو

ُ  بذىُ مً هبىُ خى ًٓ، ّمًاىبْل اٌ ال مً ّج ٯ ىثٯ اهلل ّل ِ  أرخ مُ  اهلل بعثو

ً  ىىٙ ْقفاىب ًب قٔام٘ال ْٓو ٕ  ازب ىوْ   ىاق٘  مو ُ  يو٘ ٓبواٍ ً  ٣ٜكو٘، اىب بو ُ  ّمو  كفيو

ً  كحاِ مْبُ  فكألبا ىي  ُ   مو ُ  ٓوْو ّل بو ٛ  اهللّ مبوْت،   ٓوْو افب أمٯو ُ  َلَقعوا  ذاجتو

 .(1)ةاواسبحح  اىب ًب متتابعـب ّاىتكافَنا شٔاو ذَةًٓ مً اهلل افب أذ 
 

ُ  فىوي٣ذِب  ً :  قْلو ٙ  مو ُ  قعو ٘  ٤رخٔو ْ ْب الو فىؤخ   ذاجو ( )أىوا  ٍو

ْ  ْبالو  غئواٛ، بو   ا٤جٔو    ًب ٓصو   اٖالو   )حوْ  الّ ةبسالو أّ) ( رخوة ا٦) ٍو
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 .ْظْىٔ٘اىبأجاجٕ  لُ  ضبْب ، فَْ)خا٤(ّ
٘ب أ ق  اهلل فبراج  ذّٔٝا ٙأىط ج ّا، فكأىُ ىُبٔه بعبي ٍّاا  ْ  هلل، فَو

ُ  ىُبوي  ِؼَِرُ  الََمَِن َذا : افببعو  قْلو ُُ َ  َحَ َـً اَّللََِّذي  ًَ جوبراىُ   اهلل أٌ موم   َقِر

 ٓةفم مً أٌ   ٓةٓ افبّبع جبراىُ اهلل ذٕٛ، لكً لك  ٍْا ال ر ال ٍْ افبّبع

 ٍواا بكوةٓه   ًّب ذؤّٝا،  بعطؤ   بالك  كأىوك  لُ: امىك عطاٛ، فٔقْلال ذأٌ ٍاا

 أٖو   ىك، فَاااىب فٔقبىَا لىنىك ٍ ٓ٘ َٓ ٖ مً ّذلك  مث  (هبكةٓ ّأٖ لىعب 

 ظبو ِ  قو    عٔ الاهٖ اىب يط اىب ميُ، ففٕ أرخا ىكاىب ةبس; ٤ٌال ٍْو  ىكاىبقبْل 

 ،ىوك اىببظوا   ةابس; ٤ىُ ببوس ال ٍْ ىفحُ ْاقم  ٓةٚال ًب هٓياب، لكيُ فال رخحة

ُ   ًب ذوخض  أٖ أّ ً  ب ا٤قٔنو٘، ّأٓوً مىوْ      بأٓوُ  لو  بواب؟ ازب عثٓوث ال اهلل مو

 .ب أ اهلل فبراج٘ ذاج٘ ٤رخُٔ مً قع :ٙ  قْلُ بّى٘ ٢ّذُبْا
ٙازب اًٍامذو   ًب ذاج٘ مٝ٘ بَا لُ اهلل ّقع ٘  ٓعو   ٢ىبوا   بحوتنة  يتالو ّ يو

 ٍاا كىُ؟ مً ىطا٠ِ ّأًٓ ،حيـبالمً  ؼبصٙ ٢ّ

ًاهلل كةب٘  ىٓفخ أرخُٔ ىً ىٓفخ ّم  ُ ٘ ال كوة   ىيو  بىروت،  موا  رواّ الب قٔامو

 ً ُ  ّمو ٙ  أىاىو ُ  املَبو  ىىو ٘ ا٢  ّلالو  ٓرون   املُبو الّ لو  روةكات الّ جوتعنابٓ

ّ ال ٌ  أٖ ٓرون   طاغٔو٘، كنوا  ال كْموات اسبّ حوتب ٗ اىب ذوثا  ا٤عن٣قو٘،   امىحوا

 .امبٍابٕ أّ غاش  رخاه   أّ أّ غإس مةا ٱ أّ أّ م لخ أّ  الهج
، لىقوابات  عابةٗال  ّلٔ٘ال ١جحاتاىببأجٔخ  ٍْ ُبىْواىب امىاى٘ افب طة المً  ّ

 .ذلك ّغي  ى٣وا٨ ّجاٜ  ّ قْقٔ٘اسب يُبناتاىب ّ
ًاملَب ىىٙ أىاىُ ّم  ُ ُ  لو ٙ  أىاىو ٗ  ىىو قو او،  ا٤ هذو   ىيو   صوةاٍب ال امجوات

ٌ  بقعواَٜا  فٔحوة  قعاٍا ذتٙ ذاجتُ ًب لُ جعٙ ّمً ً  كوا ٙ  ال أهرخو   كنو  حوةّب ىىو
ٙ  ىيو ما  يواد ال م٣ٓوـب  أٌ ٓعو   ٍّواا    اهلل بجْل ٌ   ب٫قعو ِ  ذوْاٜحَه فوإ  ٍوا



 

ٖ  ىىَٔا اهلل٫ٓطٰىع٫ُ  ، أّىُبها٤ ةجْلال افب ٣ٜك٘اىب كىَا  جتْشىَا رخبابا٤  بوأ
 :ذلك أىُبه ّما اهلل بجْل بالك قةبٍا، فٔحةٯ أرخةٚ اطةٓق٘

ً  مويقطعـب  غي امىيا ىحترعة أٌ ـََِد ، فواىَه   اهلل بجوْل  ىو َِ َلِحَقَ ٌع 

ِرَزُقوو ُُ ِِم   .ىٔق٘اشب ب أ ميا فٔ ال ّجاٌٜب َهف، َرِّبو
ًجْ   مً أاطعنُ ختْو، ّمًاىب ةذٔ ال مً اهلل جقاِ َبنأ مً جقاِ ّم

 ؟ّرخ متَه رخةًٓا٦ب تفكيال أىُبه فنا، ي٘ازب مثاب مً اهلل أاطعنُ
ًّمً ّذةٓة، اجت،  مً اهلل كحاِ ىةٖ مً كحاِ ّم  ِ ً  كحوا غوي   مو

، ّموً   ّاذو   جوىك  ثوْ  ال مً كحْاىب ىىٙ هاو ما اهلل ظناٌ ًب ٓثل مل ىةٖ

ُ  ىيو   ىواهِ  ُ  مةظو ٘ اىب ذٓفتو ْ  ٣ٜكو ُ  بو ى ٙ  لو لوُ: اطبوت    ّبقوْل  ٓيصوة ،  ذتو

ً  ازب لوك  ّاطابوت  ُ  يو٘، ّمو ّٯجو ٘  ت ً  بَوا  ٓوأىخ  تّجو ُ  َٔوا ال ّٓحوك ًب  اهلل آىحو

ّ  مُبىوه  ق،ال ذلك; ٤ٌ افب أذْجيا ، ّما،ِق ٕ  امذا روخض الموْذز،  ًب  بقو

 مْذز؟ ق، ًب كاٌ امذا رختيا ، فكٔفا٢ب ؼبخ فإىُ مُبىن٘ شريٗ غةف٘

ُّٓكوف   مبتَيُ ٍْ قبا كفاِ ُٔ، ّمًال أٍىُ أذ  بصْبٗ ق،ِ ًب اهلل آىح

ً  ّج  ىث اهلل أرخ مُ ّل ِ بُ ّٓص  ّجَُ ٌ ال مو ً  اىب ْلو ا هبىوُ   خىو ًٓ، ّمو

ُ  بذىُ مً ٘ ال ٓوْو  اهلل بعثو ٙ  ْقوف اىب ًب قٔامو ٘  ىىو ً  ىاقو ٘ ازب ىوْ   مو ٓبوإٍ بَوا    يو

ُ  ىيو   كفيُ ٣ٜك٘، ّمًاىب ِ  كألبوا  مْبو ً  كحوا ُ  ٓوْو  مو ُ  ّل بو ٓوْو مبوْت،    افب أمو

ٛ اهللّ ُ   ٰلقعوا ً  اهلل افب أذو   ذاجتو ً  شؤاو  مو  ًب متتوابعـب ّاىتكافَنوا   ذوَةٓ
 .ةاواسبحح  اىب

 هّلو٘  أٌ بعوم   امىحواٌ  ّكو     ىٕ، ّكو  اىبو  تنوم اجمل م١جحوات  ىىٙ فإٌ امذٌ،

ٛ  هاٜنّا، ًب ىٔيَا ىص  يادال ذْاٜخ ٌ ا٨يَواب، ّىىوٙ   ال ّأاطوةا   ىٔو  ال آىوا  ىحواٌ أ

 ْٓمواّ  تنم ّٓثهٍةاجملٓيَ   جْ  ل٧رخةًٓ؟ ٍّكاا ىنىُ اٖال ما امىُ ًب هّمّا ٓفكة



  

 .فأكثة أكثة ْٓو بع 
ٌ لا ذوخاط ا٤ أّلٝك مً ىكٌْ أٌ ّامٓاكه اهلل بتقيا  ى١جوخ  ةبواىٔـب، ّأ

٘ ا٢ ١جحوات اىب بىوك  ٘ ال جتناىٔو ٘ ا٤ب بويَ   يتالو ىحواىٔ٘،  ا٨ّ  ٓئو  ّبتكفو   مو

 ٛ ٌ   بقعوا ً  ذْاٜحَوا، ّبكوْ ً  مو ٛ   أٍوه  ظون  يواد، ال ذوْاٜخ  أٍو افَا  قعوا

 .حتعاٌاىب ٔحةاىب اهللّ صبٔ  مسٔم امىُ فاظى٘،ال  ٓي٘اىب ّشياى٘
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 :كةٓهال كتابُ ضبكه ًب افبّبع جبراىُ اهلل ٓقْل

 ََِلُمُروَو َِْادُ ِمِمـُوَو وَ ادُ و َُ ِعٍَ   َْ ِعُضَُفِم َلِولَِقَ ُع  َْ َِن  دَ ِمِمـَ ُب  ََ ـَِفَِوَو  َُ ِعُروِف َو

ِؼقُؿوَو دُ ا ُُ ِمُتوَو الـَِؽِر َو ُُ اَلَة َو طِقُعَوَو الصَّ ُُ َك َة َو ُفُم اَّللََّزَّ ُ َ   ِوَّ اَّللَُّ َوَرُهَوَلُه ُلوَلَََِك َهََرِ

ِزٌُز َحؽِقمٌ اَّللََّ ََ  . 
ً  ال ٓوات ا٦ ًب هّمواّ  تو بة الّ جتعاٛٗا٢ مً ٢ب  ٘  كةمبو٘، ّمو ذلوك   نبىو

ٕ ال كوه اسب مبروث  تو بة ًب ال ٓو٘  ا٦ ذكةبَوا  يتالو تكىٔفٔو٘،  ال ذكواو ا٤ّ ْظوع

٘ ال ِلُمُروَو ِْ ادُ ِمِمـُوَو وَ ادُ وَ : كةمبو َُ ِعٍ   َْ ِعُضُفِم َلِولَِق ُع  َْ َِن  دَ ِمِمـَ ُب  ََ ـَِفَِوَو  َُ ِعُروِف َو

 م١مً، ٍّو   نيْذ٘ لك اىب( ٢ْٓ٘الٓطةح  ىً) ق  اٖال تحا٠لال ، فإٌـَِؽرادُ 

ّ ال ّجوتياب٘  أ ا٢تفوْٓ   أّ  ال ٓقبو   يبوا  أىَوا  ُ   تْكٔو ، أ  أٌ ذلوك  ذلوك؟  موا أذوب
٘ ا٢ أّ تفوْٓ  البقب   ٢ يبا بكٌْ قْ   ق اسبْاجبات ّالّ ح١ّلٔاتاىب  أّ جوتياب
 .نى٘ازبًب  طى ، أّاىب ًب بقبىَا، امٌ بكٌْ يبا تْكٔ ، ّق ال

 

 تؼبؾه: أو تػوقضاؾ تؼبل ال تياؾ واجباتاؾو ؼوقاحل

 :ذلك ّلتْظٔس
 

 تػوقضفا: ميؽن ال تياؾ واجباتاؾو ؼوقاحلـ 1

 ٢ الىنا٤ّ جترقاقاتا٢ّ ح١ّلٔاتاىبقْ   ّاسب مً صبنْى٘ كالٍي امٌ



 

ٛ  ا٢ أّ فَٔوا  تْكٔ ال لىري، أّ بفْٓعَا مبكً ذقْقوّا ىىوٙ    أكاىوت  جوتياب٘، جوْا

 جترقاقات يبا بىثمُ  ّبأرخوا ا٢ أّ قْ اسب بىك أكاىت جْاٛ لُ، أٖ ىحاٌ  أوا٨

ْ  ٢، حوحً  أو ال خبياقوُ، مثو    ُ   أٌ اجوتر   ذخصواّ  أٌ فىو ً  ٢ ٓحوحً  فإىو  مبكو

 مقاب  أجوةٗ،  ، ّلْاٌ ٓحتئبُ ًب ذلك ححً  أّال ىيُ ب ٢ّ لٔ رخ رخة ا٢بْكٔ  

ّ ا٢ أّ تْكٔو  ال أّ تفوْٓ  ال ٓقبو   ىىٔوُ  ٢  يابت اجترقا  فَاا  بٔوم ال جوتياب٘  أ

ُ  ّٓقْل (1)ُاسبهًٓ، فٔص ذخض ىىٙ لُ كاٌ لْ ٘، كنااسبصاىب رةاٛ  أّالّ  :لو

ٌ  ححًال ب رخ  أٌ مقاب   ًٓ  ًبال ىيك أجقٌب  ٓقبو   ٢ ٍواا يبوا   ب ٢ّ ىو ;٤

 .جتياب٘ا٢ّ تفْٓ ال
 

 جوتياب٘، مثو   ا٢ّ تفوْٓ  ال ٓقب  ٢ ذلك ل٩ىحاٌ، ّمم  اسب ٓكٌْ ّق 

 ّذوةىاّ  ىقو٣ّ  ػبْت ٢ ثّد، فإىُالب ثّج٘ال اجتنتا  ثّج٘  أّالب جتنتا ا٢ذ  

 .ى ٓ ٗ ذقْ  أرخةٚ فُٔ، ّكالك ىريل ذٌا٨ أّ فُٔ تْكٔ ال أّ تفْٓ ال
 

ٌ ا٨ ٌإْاجبوات، فو  ال ًب مةا٤ ّكالك  أّ غويِ  ْٓكو   أٌ ٓحوتطٔم  ٢ ىحوا
ُ  موا  ىيُ، أّ ب ٢ ٓصْو أّ صْو  لٔصىٕال أّ ص٣ٗال ٓحتئبُ  ًب ً   أذوب  ذلوك مو

٘  ال ٍاِ أكاىت ْاجبات، جْاٛال ٘  ْٓمٔو٘  أو  صو٣ٗ  ّاجبو  مثو   غوي ْٓمٔو٘،   ّاجبو

 .ٓاتا٦ ش٣ٗ
 
 تػوقضفا: ميؽن تياؾ واجباتاؾو ؼوقحلا ـ2
 

 ً ٛ ا٤ بعو   لكو ٘  ذؤا ٘  قابىو ّ  أّ  ل٣جوتياب  ّذلوك  لريٍنوا،  لىتْكٔو  أ

                                                                                                                                                                             

 !اىبال مبى  مً لقاٛ مكاىُ غيِ ٓححً أٌ ىىٙ القاظٕ أّ الححً امهابٗ ٓصاحل أّ (1)



  

ٗ الىتبابٓ٘ ا٢ عيآًّال ٍاِ ، ّمً(1)نى٘ازب ًب خاسبك ٌ  ثٓواب  ٓحوتئ  ذوخض   كوأ

٘  قابو   ىن  فَْ  حـباسب ماوا٨ آرخة، لثٓابٗ ذخصا لىتْكٔو ،   ّ ل٣جوتياب

 ذخصّا ْٓك  أٌ هٌْٓ فىُ أّ أوباد أّ تكْات ىحاٌام بام٘ كاىت امذا ّكالك
 يتالو  مثى٘ا٤ّ ،(2)هٓيُ ىيُ اجقاٍب ًب لُ ٓأذٌ ، أّ ُالم مً تكابُ امرخةاد آرخة ًب

 .قاواىب ًب قىٔى٘ أّ ذا   لٔحت هلاا قْ اسب ْاجبات  أّال مً باكة أٌ مبكً
ٌ  تْكٔو ، ال بقبو   عوام٣ت اىبٓقاىات، فا٨ّ عقْهال ّكاا ُ  كوأ ٌ أ ًب أّكىو

 .ذلك أذبُ ما ى ، أّ بصىس ٓقْو أٌ ى ، أّ َٓ  أٌ ى ، أّ ٓبٔم
 

 تػوقض؟:اؾ أو توؽقلاؾ تؼبل والقة(اؾ) فل

ً  ّفٔنوا  ٌ  فٔوُ، ًب  عبو ِعُضَُفِم َلِولَِقَ ُع ادُ ِمِمـَُوَو وَ ادُ وَ ٢ْٓو٘  ال ىيوْا َْ ِمِمـََ ُب 

 تفْٓ ؟ ال أّ جتياب٘ا٢ أّ تْكٔ ال( ٢ْٓ٘ال) بقب  ، فَ َِْع ٍ 

يبكوً،   فوالك و   تيفٔ ال أٖو   ٢ْٓ٘ال الامىن مقاو ًب أىُ ذلك: ىً ْا زباّ

ٙ   بْكو   أّ بفْ  أٌ مبكً ٢ْٓ٘  ٢ال ىفخ ّلكً ِ  أٌ لىروي، قبعيو ٢ْٓو٘   ال ٍوا

ُ  ىىٙ  ا٤ ٢ّٓ٘ ىحاٌ، مث ا٨ هلاا ٍٕ  يابت٘ قبا لوُ   اٖالو  قو ب الصوري  ب ال ابيو

ً   ىبوا  أجقطَا لْ امىُ بحقٌب  ذتٙ ٍٕ  ف٣ ٍٕ ميَا، قبا ٘  ًب جوقطت، لكو  مةذىو
                                                                                                                                                                             

 كاٌ امذا ًب الْاج  ام٢ ىيُ الت،  ػبْت ٢ )اسبٕ ٌإف الْاج  اسبخ ماأاىبحتر ،  ًب اسبخ الئاب٘ دبْت (1)
ٗ  ًب معواّباّ  ُ  ٍوةو  أّ ىبوة   اىبباذوة ُ  التو،   ػبوْت  فإىو ُ  ّٓحوقٌب  ىيو ٘  ّجوْ   ،ىيو ٙ  ا٢جوتياب  ىىو

٘  مً ، 365 ط ،2 د ، 25 و الئاب٘ ًب خ، فص اسب الْيقٙ، كتا  ، العةّٗ)ا٤قْٚ  ذات الطبعو

 .اشبنح٘ اسبْاذٕ
ً  ذم٘ امبةاٛ امٌ اىبرَْب (2) ً  اىبو ٓ ً  مو ً  اىبو ًٓ،  امذٌ امفب ؼبتواد  ٢ ()امٓقوا   الو ٓ  بأمو  ًب  الْالو   الحؤ   لكو

 .ذلك



 

ِ  بيفٔوا  ٗ ااهلو ٢ْٓو٘ ّامىن ال ٍوا ُ ا٤ ، كوإهاب  يقو٘،   ذوخض افب ؼبْهلوا  أٌ ٢ّه، لو

 .جقاٍبا٨ٍٕ  ٢ بقب   ٍٕ قبا ٢ْٓ٘الف لُ، ٓأذٌ ٓحتئبُ، أّ أّ فْٔكىُ
٘ ال كوالك  ُ  اهلل ميرَوا  يتالو  ٢ْٓو ٘ افبّبعو  جوبراى ُ اىبو    لعامو  ١ميـب ًب قْلو

َِْع ٍ دُ اِمِمـُوَو وَ ادُ وَ : افببع ِعُضُفِم َلِولَِق ُع  َْ ّ اىب ، فَااِمِمـَ ُب  ّ اىب قواو  أ  يصو   أ

ّ اىب ْ  ىتبواب ، قبوا  ا٢ٍواا   حو١ّلٔ٘، أ ٘  ٍوْ، ٢تو  ٍو ً  ىحواٌ، ٢ّ ا٨ لامو  أٌ مبكو
 ّ ً   ٫ٓحوقٌب أ ّ  ُ  أٖالو امىن ٓفوْ ، لكو ّ  بفعٔىوُ  أ ُ  بيفٔواِ  أ ْ  ال بطبٔقو  عنىوٕ  ٍو

 .ىُباٜةِ فُٔ  أّ غيِ ىحاٌا٨ْٓك   قاب  ٤ٌال
ً  يَٕالّ عةّ اىبب مةا٤ ّأما ٌ   اىب ىو ٌٲ ل٩ىحوا  عةّ اىبٓوأمة بو   أٌ يكوة، فوإ

 ٙ ً  ّٓيَو ُ   يكوة اىب ىو ٘  امىوُ ًب  ذخصوّا، ذٔوث   ٓحوتأجة  أٌ مباذوةٗ، ّمبكيو  مةذىو

ً مب تفعٔ ال ٌ  ا٢ كو ٕ  أّ ذخصواّ  ٓحوتأجة  جوتٝحاب، كوأ  أّ   ٤ذوخاط المبو  ٓعطو
 يكةات،اىب ٕ  ىًقْلالأّ  عنىٕال يَٕالب ٓقْمْا م١جح٘، لكٕ ١ٓجخ هلٔٝ٘  أّ

ْ  فُٔ، بو   الامذك ٢ يبا ٍّاا ً  ىوْ   ٍو  أٌصوْب، كو  ال بعو   هاٛ  ًبا٤بطوْٓة   مو

 أّو  كفاٜٕ اج  ٍْ قبا عةّ اىبمة با٤ ّاج  لكً م١جٯحّٔا، عن   عبّْاال ٓيرْ
  .ريال افبو  كركهو  مبكً بفْٓعُ ٢و  كفآ٘ال فُٔ مً بُ ٓقه مل امذا ىٔ 

ٖ اىب) ٢ْٓ٘ال ٍاِ بقتعٕ آرخة: ٍ  ّبتعبي بقتعوٕ   ٍو   باذةٗ( ذصوةّا؟ أ

ُ  بو   كو٣،  ْا :ازبو ّ باذوةٗ؟ اىبذصةّٓا ب تطبٔ الّ تيفٔاالّ الىنا٨ ٓقوْو   أٌ لو

ُ  باذوةٗ، كنوا  اىبب بالك ٘  تْكٔو   ّبأجؤخ  ال ىُبواو  ىو،  تحوبٔ  ال لو موة  ا٤ م١جحو

ً  يَٕالّ عةّ اىبب ٌ اىب ىو ً  يكوة، ّام قو   بأجؤخ   اسب ٍواا  ًب الىنو ا٤ أفعو   مو

ّ الّ ٣تاجملو ّ صورف ال بةش  مَامَا  أٌ مً أّ ازباٌ  مَنتَ  باجوات  الكتو  

ّٯد يتال ةاكثاىبّ ّٯد يتال ع٪َق ٖ، أّال ل٣عبةا  بة ْٯ  ل٥فكاب بة  امو٘،  اهل ّبح

ْٯ  يتال ٘، أّالعال فكابا٤ّ  .ذلك أذبُ رخ٣قٕ، ّماا٤ فحاهال بح



  

 
 تزاحؿفا: أو عتبارقةاال عـاوقناؾ تؽاؿؾقة

 

٘ ا٦ ًب بتو بة  ٘ قةال ٓو ٗ  ال آىٔو ٗ  كةمبو٘، ّباجوتياب ٙ  ّاجتعواٛ ٛ  ىىو قْلوُ   ظوْ

ِعَ ٍ ادُ ِمِمـَُوَو وَ ادُ وَ  :افببع َْ ِعُضَُفِم َلِولَِقَ ُع  َْ بروث   ال ٓيصوة   أٌ ٢بو   ِمِمـََ ُب 

 ٘ ٌ  امٌ زبَو ً ال ًب ٍيوا  بوثاذه   كوا ّ ا٢ عيوآّ محو١ّلٔات   بحوتتبم  يتالو ىتبابٓو٘، 

 ٘ ىتثاىٔوات،  ا٢ بقابو   يتالو ىتبابٓوات   ا٢ بوـب  بوثاذه  فَو  ٍيوا    ٢، أو رخابجٔو

 أّ ()بوثاذه و   ّيبْبواّ ( و بعاب و ) اميبابّاو   ْٓج  ٍ  ابجٔ٘، ب اشبقاٜ  اسب ّبقاب 

ٕ  حبوث  ذلك؟ ٍّواا  غي أّ أّ بياق  بعاه ٚ  بفصو٣ّٔ  ٓحوت ى ً اسبو  لو    ٓث ىو

ً  ّرخْاشُ ىتبابا٢ املى ً   ذوْل   ٓو ّب  بروث اىب ىطوا   ّأذكامُ، لكو  شويف مو

 يت بحوتىثو الىتبابٓات  ا٢ ًب بثاذه ْٓج   ٍ كٓىٕ، ٍّْال برثال ٍاا أشيا 

 رخابجٔ٘؟   مح١ّلٔات
 

ٙ  : ق ا٤ ىىٙ نى٘ازب ًب ذلك  أىُ ىىٙ جاب٘ا٨ ًب ُباٍةالّ  أٌ كو٣، قبعيو
 ىيَوا  بويحه  يتالو  ىتبابٓوات ا٢بوثاذه، أّ بعواب   بوـب     كىٔٯو٘  بْجوْه   قاى ٗ ٢

ٌٯ مح١ّلٔات، بو   ّ  موا  بتعاظو  ًب  قو   ىتبوابات ا٢ٍواِ   أ  ّامٌ تكامو ، ب بٔيَوا  أ

ٗ ال ذٔث مً (المتثا٢)ّ( ع ازب)ّ( ٣ اىب) مةاذ  أٓعّا ًب بتعاه ق  كاىت  قو ب

 .٣ق بٗال ّ
 

آٓووو٘  ًب بَوووا صوووةحاىب ٢ْٓووو٘،ال ًب حبثيوووا ضبووو  ًب بإػبوووات ذلوووك ّبْظووؤس

 ََِْع ٍ ادُ ِمِمـُوَو وَ ادُ و ِعُضُفِم َلِولَِق ُع  َْ ٘  أٌ ِمِمـَ ُب  ٌ ا٨ ٍواا  ٢ّٓو ٕ   ىحوا ٘  ٍو  ٢ّٓو

ُ  بويحه   اىتبواب  بابٓو٘، فَواا  اىت ٘ اىب محو١ّلٔ٘، ٍّواِ   ىيو َِلُمُروَو ٍوٕ    حو١ّلٔ َُ

ِن  دَ ِْ  ََ ـَِفِوَو  َُ ِؼقُؿوَو ادُ ِعُروِف َو ُُ ِمُتوَو الـَِؽِر َو ُُ اَلَة َو َك ةالصَّ  .زَّ



 

٘  اجتتبم اٖال ىتبابا٢ فَاا ُ  قو    محو١ّلٔ ُ  اهلل جعىو ٙ  افبّبعو  جوبراى  ىىو

ُ   ذلوك  بعو   ضروخ ال م١مً، ٍّواا  ٍْ قبا ١مًاىب ْ   اىتبواب  لو ُ  آرخوة، ٍّو  أ  أىو

٘   قٔ ، امىَوا الو  تعبيالبو  ىيَا بٯةٓع ق   ىتباباتا٢ مً اىتباب بْٗا٤مث٣ّ، ف  امظواف

 ىفحوُ، بحوتتبم   ْقوت ال ًب اىتباب امظاف٘، ٍّٕ ٍٕ يتال بْٗا٤ظافات، فا٨ مً

ٌٯ بً، ٓع ا٢ دباِ أرخةٚ مح١ّلٔات ً  ٍْ قبا  ا٤ أ  محو١ّل ىوً أبياٜوُ،    مو١م

 .أ٢ّهِ ىً أ  مح١ّل ٍْ قبا أىُ اكن
 

َ   :افبّبع جبراىُ اهلل الق ّلالك ُُّ ِذَُن َآَمـُوا ُقَوا َلِكُػَ َُؽِم َوَلِهؾَِقُؽِم الَُ  َل

َِْع ٍ ادُ ِمِمـُوَو وَ ادُ وَ : افب امظاف٘ ، ٍااَك ًرا ِعُضُفِم َلِولَِق ُع  َْ ْ  ِمِمـَ ُب   ، فرتوٙ لو

ً  مل ٘ ىيوُ،   محو١ّل  لوُ  فأىوا   أبواّ  أكو ٕ الّ عةّ اىبموة بو  ا٤ ٢ّّٓو ً  يَو  يكوة اىب ىو

 ٘ ٛ  صو٣ٗ ال ّامقامو ٘  ال ّامٓتوا ٌ  ، أٖ أٓعواّ  بعيوْاٌ آرخوة   ثكواٗ  يابتو ُ  بعيوْا ُ  أىو  أ   لو

ب١كو ٍا;   بو   ّفب،ا٤ ٢ْٓ٘ال مم بتصاهو٢ رخةٚ ا٤ ٢ْٓ٘ال ٍّاِ أرخةٚ، ٢ّٓ٘

 .أرخةٚ جَ٘ مً أذ  بكٌْ عقْب٘الجَ٘، ّ مً معاىف٘ ح١ّلٔ٘اىبلاا ف
 

ٌ  ال ةبُبَ ٍّيا ٌ  امذا روخض ال ثنوةٗ، فوإ ْ أبياٜو ذو    ًب أبوّا  ّفوةٲٍب   كوا  ُ فَو

ً   عقوا  ال ّٓحوتر   معاب  ّضباج ، بو   ٘ ازب :جَوتـب  مو ُ  :ّفبا٤ َو  فالرخو  أىو

 (قْاو)بو  مأمْبّا أبّا باىتبابِ يكةاىب ىً ّىَُٔ عةّ اىبب أمةِ ٕ  بْجْ ا٢هلمة ا٤

 ىتبواب ا٢ ٍواا  انب٘  ىًيال مح١ّلٔتُ ّدباٍ   ًب بحاٍ  ٤ىُ ٍٕ: ثاىٔ٘ال َ٘ازبّ

ِعَ ٍ ٢ْٓ٘( ال) لُ، ٍّْ ٣توال َْ ِعُضُفِم َلِولَِقَ ُع  َْ اىبف ٘ ّ الّ عاببو ٘ اىباجوب٘   ٣ذقو

ً  أبّا ّربىٙ كاٌ ٤ىُ ٣ذق٘ ٍٕال عاقب٘اىبّ ٘  ىو ٕ ا٤ محو١ّلٔ ُ  أٓعواّ   ، ٍّو  ٤ىو

  .ىاو برك  (ّلٔاٛا٤) مً كاٌ
 

٘ٱًب ّ ْ   ٌكوا  امذا عىوه اىب جتاذا٤بارخةٚ لبث   مقابب ْ   أبوّا، فَو  أ  معىوه  ٍّو



  

٘   م١مً، فَيوا  ٍّْ ٘  محو١ّلٔات  يو٣ث  بحوتتبم  اىتبوابات  بْجو  ي٣يو  أّ مت ارخىو
ْ  أىُ اىتباب عىه لُاىب، فمتنآثٗ ً  محو١ّل  معىه  فَو ٌ  ال ىو  فوةٍب، ًب  ت٣مٔوا، فوإ

ْ  كناو  ت٣مٔاالذ   ٌ  ٢ّها٤ بأٚ لو ٌ و  ذؤٝاّ  ٓفعو   ّمل ٓيرةفوْ ىقْبتوُ   فحوتكْ

ٌ ا٨ أذو ، ىكوخ   ٌ  ٢ّها٤ّ يواد ال بأٚ امذا  اهٖعو ال ىحوا  ٓفعو   ّمل  ٓيرةفوْ

ٌ ، ذؤٝاّ  ُ  فوا ٕ  ىقْبتو ُ  عىهاىبفو  ت اّلو٘، اىب ٍو ُ   محو١ّلٔت  اىتبواب  معواىف٘، ّلو

 .أرخةٚ مح١ّلٔ٘ معاىف، ّىىُٔ
 

ّ ال مةجووم ٍّكواا  ّ ال مةجووم ّكٔوو  تقىٔو ، أ  ّامموواو طٔوو اشبتقىٔو ، 

ٛ   ازب ٘ اىب آرخوة  ًب  اىتبواب  لووَه  ّىُبواٜةٍه  ناىو٘، فوإٌ ٍو٢١ ِ  حو١ّلٔ يواد،  ال دبوا

ِعَ ٍ ادُ ِمِمـُوَو وَ ادُ وَ  :ٌ ىنْوا ّبغه َْ ِعُضُفِم َلِولَِق ُع  َْ  كو   بعيو   ٓأرخوا  ِمِمـَ ُب 
بىرواَب ي٣يو٘    محو١ّلٔات  يو٣ث  ىووَه ّأقوْٚ، ف  أذو   ذخض  لكوً محو١ّلٔتَه  

 .أكثة بقبا ، ب اىتبابات
 

ّ اهل بٜؤخ  ّكوالك  ٘  ٔٝو٘  أ ّ اسب امهابٗ زبيو ٘ ال أّ حوح  اىب حؤئ٘  أ  ّأ فعوأٜ
ِ  بٜٔخ ف٥ىُ عريٗ،ال يقاب٘  أّال أّ يُبن٘اىب ّ ال ٍوا ٘ اىب عرويٗ  أ ٘ اسبأّ  يُبنو  حؤئ

ُ  ّكٔفٔوّا، كنوا   كنٔٯواّ  مح١ّلٔتاٌ حح ، فعىُٔاىبّ ُ  اىببكوٌْ   أىو ٘  حو١ّلٔ٘ ىىٔو  يقٔىو

ٌ  كٔفّٔا، ٘  فوإ ٘  محو١ّلٔ ٘  يواد ال ىامو ً  يقٔىو ٘    ٍواا  لكو ّ٘، ّمحو١ّلٔ  أيقو  محو١ّلٔ

 ٛ  تقىٔو  المةجوم   يواد، أموا  ال آذواه  ٔ٘كنحو١ّل  تقىٔو   لٔحوت  ال مةجوم  ّكو٣

َؾِقََك  :افببع قْلُ افب ىص  أٌ افب ٍّكاا ..ج ّا أيق  فنح١ّلٔتُ ََ َ  َهَـُِؾِؼي   ِكَّ

 . ضبنٯ  صطفٙاىب ةج ال رخامت ىً َقِواًل َثِؼقًل 
 

ٌٲ ّىىُٔ، ٬ً فإ ً  ّٓقصٯة  فَْ ٓفةٍب م٪ ً  معاق ، ّلكو ً   ىقوا   أٓو  ٍواا  مو

 ذا ؟ ىقا 



 

ُ  اهلل أٌ ةّآو٘  ال ًب ّبه ّق  ذىبوّا،   جوبعـب  لىحاٍو     ٓرفوة افبّبعو  جوبراى

ُ  ٤ٌ ىبواذا؟  ّاذو ّا،  ذىبواّ  امللىعو  ٓرفوة  أٌ قبو   ىتبواب  ا٢ امىتبوابّا آرخوة، ّذا    لو

 .ىىنُ، فتأم  ّاقعٔ٘، ٍّٕ شف٘ ىىٙ عق٣ٜٕ  مب ال
 ََِْع ٍ ادُ ِمِمـُوَو وَ ادُ و ِعُضُفِم َلِولَِق ُع  َْ ِ  امٌ ِمِمـَ ُب  ٘ ال ٍوا  (1)ثاذه٢ بتو  ٢ْٓو

ّ  كْىُ مً ياىٔ٘، ىابع٘ ب٢ْٓ٘ بأك ٍا بتعاه مم ٢ّ بتيافٙ ٢ّ  ّ  معىنوّا، أ  أبوّا  أ

ّ ال ٍاِ بقىٔ ، أّ بٜٔخ مةجم ٘ اهل عرويٗ  أ ٘ ال أّ ث اسبو  أّ ٔٝو   ّلو٘، ال أّ يقابو

ً   مًك ٍا رخةٚ، ّب١ا٤ بععٯ  امذ اٍنا ب  ٘  جَو٘، ّمو ً الأرخوةٚ  ف  جَو  عيوآّ

ُ  ثاىٔو٘  قو   ال  فقوٌب، بو  بأجٔحواّ    بأكٔو اّ  موة ا٤  ٓو ٗ، ّلؤخ  ج قبحو١ّلٔات  بىثمو

 .ق اباىب بَاا امػباتّا محتق٣ّ، ىكتفٕ ميُ حبثّا ْظْ   ٓحت ىٕاىب أٓعّا، ٍّاا

                                                                                                                                                                             

 .ا٢متثال مقاو ًب ٢ّ ازبع  مةذى٘ ًب ٢ّ اىب٣  ىامل ًب ٢ (1)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ىطذرونالفصلىالىىىىىىىى
 تجدوداتكاىو مظاأل روح رن كاذفوظالىىىىىىىىىىىى

ىللمجموع مجتمطوظال مدؤولواتال فيىىىىىىىىىىى



 



  

 

 

 

 

   :كةٓهال كتابُ ضبكه ًب افبّبع جبراىُ اهلل ٓقْل

 ََِلُمُروَو َِْادُ ِمِمـُوَو وَ ادُ و َُ ِعٍَ   َْ ِعُضَُفِم َلِولَِقَ ُع  َْ َِن  دَ ِمِمـَ ُب  ََ ـَِفَِوَو  َُ ِعُروِف َو

ِؼقُؿوَو ادُ  ُُ ِمُتوَو الـَِؽِر َو ُُ اَلَة َو طِقُعَوَو الصَّ ُُ َك َة َو ُفُم  َوَرُهَوَلُه ُلوَلَََِك َهََرِ اَّللََّزَّ   ِوَّ اَّللََُّ ُ

ِزٌُز َحؽِقمٌ اَّللََّ ََ  . 
 

 ؾؾؿجؿو :  تؿعقةاجمل دووؾقاتادل ػي بحثاؾ ؿحاور
 

ً  حبثيوا  محوا   ًب ٗ ال  ىٕ، ًّباىبو  تنوم اجمل م١جحوات  ىو ترىٔىٔو٘  ال يُبوة

ك الو هّلو٘، ٍّي  كالو نباىات، ٍّي كالفةهّا، ٍّي كالٍي أٌ لىنحتنم  ّج ىا

٘  هلوا   فوةهات اىب ٍاِ مً مفةهٗ صبنْ ، ّك  ِ  محو١ّلٔ ناىوات   ازبفوةاه  ّ  ا٤ دبوا

 شوْبٗ، ّقو    جت ىرةٗو  ذكةىا كناو  صْبال فنحنْ  نْ ،اجمل ّ  ّل٘ال ّدباِ

٘ ال لىنحوامٔم  بطةقيوا  ٕ  النْىو٘  اجمل ّفب، ّبقٔوت ا٤ ث٣يو  محو١ّلٔ٘   ةابعو٘، ٍّو

 .أٓعا  ّل٘ال نْ  بيفحُ، ّدباِاجمل ناىات، ّدباِازب فةاه  ّا٤ دباِ (نْ اجمل)
 

ٙ  ػبوات  جيقتصوة  ا٨ ٍاا ًب اطْٓ ، ّلكً برثال ٍااّ  ّاذو   ميطىو   ىىو

ً   ًب ىبروث  بروث، ذٔوث  ال ميطىقوات  مً  روع  ال صبنوْ   :نوْ  اجمل ضبوْبًٓ  ىو

 هَبقل غَر وُتبَُروةٓف٘  الٓو٘  ا٦ بعوبي  يواد، ذحو   ال ّىام٘ ١ميـباىب ّصبنْ 



 

٘ ال لرخ٣ مً(1)ممـ ِاد ً  كاذوفٔ ٘ ا٤ بّح ىو َوا   فٔ تكٔوث ال ّظونيٍا، ّبو١ب   مو

 .تنعٔ٘اجملّ  ٓئ٘ال مةجعٔابَا أهّاب افب ؽبىض قبا
 
 ػقفا:  ؿو اجمل ترؽقز وبخومر ؿةاأل ضؿقر عن ؽواذفاؾ

ٌ  ىبروث  ُ  اهلل بوإذ ٌ    ًبافبّبعو  جوبراى ٘  ىيوْا ىوً   نوْ ( اجمل) محو١ّلٔ

ْ  :ّلا٤ْب الو  ضبْبًٓ، ّ ال ٍو ٕ ال ْبالو كاذوفٔ٘،  ْ : ثواى ّ ال ٍو بو١بٗ   تححؤ ، أ

 .ذلك تكٔث، ّبْظٔسال

٘ ال) :ّلا٤ ْبالو  ْ  ، فنوا )كاذوفٔ ً  كاذوف ال ٍو ً نوْ ،  اجمل بأٖ ىو  ّىو

 ب ا٢ّّ، أكثة تعبيال م٘؟ ٍّااا٤ ظني ىً كاذفال ٍْ ّما ّذاجابُ؟ بطعابُ

ٛ  ى ٓو ٗ  ًب  فقَٔ٘ ْب قبفةهابُ  جْاى ال ذٍاٌ، ّهلااا٤ لبع  اىحّا ّأذ   أعبوا

ُ  فقوُ، كنوا  ال ٘  لو ُ    تآّو ْٯلو٘، ّلو  يفخالو  ىىوه  ًب ذقو  رخواط   ذقْقٔو٘ مط

ٕ ا٢ ّ  ا٢ ىىوه  ، ًّبجتنواى ً   بروث الجتنوا  أٓعوّا،   أرخوةٚ،  مطوةّح بعيوآّ

 .عيآًّال لبع  ٢ذقّا ّجيري

نوْ ،  اجملىوً   كْاذوف ال أىْا  افبو   بإػباتو   ْبال ٍاا ًب برثال ٓيصة 

 :ذلك ىً ٓكرف يبا امٌ م٘; امذا٤ ظني أّ ىً
 :شفرةاؾـ 1

ٛ  أٌ ُبواٍة الّ ٙ  ال بيوا ٘  عقو٣ٛ  ىىو ٗ ال ذحٔٯو  مثو   ةّآوات، الّكواا   (2)روَة
                                                                                                                                                                             

ٌ   ببوا  جوبٔ   ا ّجوْ   ىىٙ ٓحت ل ، ق  115 ٘اليحاٛ، ا٦ٓ جْبٗ (1) ُ  اهلل اىبو١ميـب، بوأ ٌ  جوبراى ٘    قوة  بوـب مرواقق
ً٪ م٪ا ب٪ع٬ٰ  ٰمً الة٪ٯج٫ْل٪ ٫ٓر٪اٰقٔ  ّ٪م٪ً اىب١ميـب، جبٔ  غي امببا  ّبـب الةجْل ٫ُ ب٪ب٪ٔ٪ٯ ٫َ ٪ٚ َل  ج٪ٰبٔٔ  َغ٬ٔة٪ ّ٪ٓ٪ت٪ٯٰبم٬ اِل
ُٰ اِلن٬١٫ٰمٰيـب٪ ْ٪لٰٯ ّ٪ى٫ص٬ٰى م٪ا ى٫ ْ٪لَٯٙ  َ٪ي٪ٯه٪ ُٰب٪   .فتأم  آرخة بيرْ ّق  ٓحت ل. م٪ٰصيا ّ٪ج٪اٛت٬ ج٪

 .جٔأبٕ كنا( )الرٔا  ذحٔ٘ ّىىٙ (2)



  

 ُ ٌ (1)،يواهب ال رواذ ال ّه  أشورابك  بوـب  اذوتَة  قبوا  رخوا  :قْلو  نوم اجمل فوإ

ٌ  بوـب  فوة   غي ، مًبٓ  فُٔ ٢جب   ما بقةٓي٘ رَْباىب أٖ ىىُٔ ٗ ال كوْ  روَة

 .(2)فتْأٜ٘ ذَةٗ بّأٜ٘  أو

ٗ ال امٌ يوه  ٘ ال روَة ٙ  ةّأٜو ٗ  :قحونـب  ىىو ٘  ذوَة ٘  بّأٜو ٌ  لىةّآو  ىفحوَا، أ

ٕ ال قحوه الصاهب  ّاىب مً ى ٗ طبتىف٘  ًّب ذ ٓث كت  ًب بكٌْ ماكْبٗ ً  ثواى  مو

ٗ  بّآ٘ بكٌْ أٌ ٍْ :ةّأٜ٘ال رَةٗال  َٔوا الّمحوتي ٗ   فوْاِ، ا٤ ًب ّاذ ٗ  مروتَة

ً  مل ّامٌ فتواّٚ، ال ٗ  بكو ً  أكثوة  ًب مواكْب ٌ  كتوا ،  مو ْٯٖ ٍواِ   يبوا  ٍواا  فوإ  ٓقو

ٕ  حبوث  ظعفَا، ٍّاا ّػب، ةّآ٘ال ُ  ربصصو ّ  لو ً ضبىوُ،   امٌ: قوْل الشوفْٗ   لكو

ٛ   لٔخ بّأٜ٘ فتْأٜ٘  أو جْاٛ أكاىت رَةٗال أٌ ٍْ حتُبَةاىب ٘ اسب فَٔوا اقتعوا  حٔو

٘ ال أقْٚ ميَوا، كخو،   حبح٘  امذا ىْبظتا٢فع ، الب ذحٯ٘ ٍٕ رح ، ب ف  ثقو

 .ح٘ بتق واسب بىك ٌإأقْٚ ف حبح٘ ىْب  لْ ذح٘، ّلكً فإىُ
 

 :شقا اؾـ 2

كوثيٗ،   حبْث ًب ذح٘ ٓع ٯ رٔا ال ، فإٌكاذفو   أٓعّاو  رَةٗالرٔا  كالّ

٘ ال كبروث  ٘  ال ّكبروث  قبىو ً  يحو ، ّشورٔر ٕ  ابو ٙ  بو ل  ٓعفوْب  أبو ذلوك،   ىىو

ٙ   رؤا  ال أٌ افب ذٍو  فقُ( ال) ًب   الْالّ ْ  ذحو٘  ذتو  ٢ّ ىىنواّ  ٓفو   مل لو

ً ال أٖو   َبيٯوا  ٕ ال ُبو ْ و   رخصو ٘ ال رخو،  مثو   فَو ً    ثقو ً ال بوا   ذحو٘ ىْىٔو٘  مو  ُبو

ٙ  ال ْ  يوْىٕ، فرتو ّ    َبيٯوا  ٓفو   مل لو رؤا    ال ٌأ اشو  اسبذخصؤّا  فَوْ ذحو٘ ، 
                                                                                                                                                                             

فالرواذ اليواهب    اليواهب  أشورابك ّه  الرواذ   بوـب  اذوتَة  قبا ابٗ رخابت ٓا :لثبابٗ 8الباقة ا٨ماو ٓقْل (1)

ْٯل ١ٓرخا ٢ّ ٓطةح  اشب،ًٓ مً  .ٗالةّا بـب اىبرَْب اشب، ىىٙ بُ، ّٓع
 .ا٤ى٣و مً ى ه ٢ ٓةبعُ يبا )لري)اشب،ًٓ اىبْشْل بعنٔه ىىٙ مب  ٍاا (2)



 

ً  رَةٗ بكروف ال قٔق٘، كنا أٌاسب ىً ىْىٕ كاذف ٘ ال ًب قٔقو٘، كنوا  اسب ىو  قبىو

 لٔحوت  رؤا  ال ، فرحٔ٘ل٣اهل ىكٔ٘، ّكالك ًباىبًب  ّكنا جب ، كنا يح الّ

 ٘ ٗ و    روؤا ال أٌ ا٢بع ، الو ٓتووٍْه  قوو  كنوا  ل٣اهلبوو رخاشو  ًب ٓوواكةو    ىواه

ّ اىب ٗ الْظوْىات،  ّ   ا٤ ًب بواكة  روَة  ةّآوات، ال ًب ذكواو، كروَةٗ فتْأٜو٘، أ

ً  كْاذوف المو٘، ّموً   ا٤ظني  ىً كْاذفال مًو   أٓعّاو  بع  فَاِ  نوْ  اجمل ىو

 .ل٣اهلّ ىكٔ٘اىبيح  ّال مث  ىً كْاذف ٍٕ كنا
 

 :رتؽازاالـ 3

 نعٕ،ازب ٣ّىٕالب ٌا٦ ٓحنْىُ اٖال (1)(ببكاتا٢)كْاذف أٓعّا ال ّمً

ٕ اىب يكواح ال)ذلك مث  بط٣ٌ ّذح٘،  ببكاتا٢ف ٛ ا٢ّ ٍوْ   )عااطواب ًب ذبقو    كتفوا

 ةأٗ أىكرتوك اىبو  أٌ بقْل مً هٌّ اػبا ;عنىٕ، ال طةفـبال بةظاثّجٔ٘ العىق٘ ال

ً  لفُبٕ قبْل مً هٌّ تّجتك، ّ ىفحٕ  أّ ْ  نوا ف ، ةجو  ال مو ٙ   لٔ الو  ٍو  ىىو

 ّميَوواووو  ىرووةٗ لعىووَاو ٘    أهلوو فقووُ ىوو ٗ ال ًب   الووْالحوؤ  الذكووة بط٣ىووُ؟ 

ذٔوث اٌ اببكوات   شور٘ ذلوك،    ىو و ىىوٙ  تروةى٘   اىب اببكوات  ، ّامٌ)ببكوات ا٢)

ّ  اىب ٙ   التروةى٘ ّبو   ٘ العىقو٘  ال أٌ عقو٣ٛ آعوّا ىىو ٙ  تْقوف ب ثّجٔو  كو٣و ، ال ىىو

 .ك٣والّؼبةو  ك٣وال ؼبى  البا ةّآ٘ال رخةٚ، مث ا٤ هل٘ا٤ افبامظاف٘ 
 :قحنـب ىىٍْٙ هل٘، ّا٤ مًو  أٓعاو  ببكاتا٢ف
ٓكروف   فطةٗ، فإىُال افب مةجعُ ذح٘; ٤ٌ ياد، ٍّْال ىام٘ كاتاببو  أ

ً  ببكوات ا٢ كروف  ىىَٔا، فكىنا يادال فطة يتال اهلل فطةٗ ىً فطوةٗ   ال بىوك  ىو

 .ذح٘ كاٌ
                                                                                                                                                                             

 .اىبترةى٘ ّاببكات العق٣ٜٕ ا٢ببكات :قحنـب ىىٙ ٍّْ (1)



  

اممامٔوّا، ّموً    تقىٔو  الٓكوٌْ مةجوم    أٌ ٢بو   :ترةى٘، فنث٣ّاىب اببكاتو    

٘ ا٤ ٙ  هلو ّ اىب ذلوك  اببكوات   ىىو ببكوات  ا٢ افب فَٔوا  ٓحوتي   يتالو  حواٜ  اىبتروةى٘، 

 .قىٔى٘الب لٔحت
أّ  ي٣ج٘ أىَا جىع٘، ليفة  حْ   ّٓرتٖال أذ ٍه ٓ رخ : آرخة المث

ُ   غوي  اذتاٍا  ّج ٍا ىي ما جٔابٗ، لكيُ أّ ٘الغح فحوخ،  ال رخٔواب  جوىٔن٘، فىو

حٔابٗ  ىىوٙ ذوةٍب   ال ٍاِ ميك اذتٖ ٓق   امىٕ مل امىُ اببكاتٖ; امذ ذةٍب ٍّاا

ٌ  أٌ ُ ّا; فاىبجو  ضبةٯكَوا  ٓكوْ ّ  ذوةٍب  إىو ببكوات  ا٢بوُ   ٓوةاه  ٢ ببكوات ا٢اببكواتٖ، 

 .يادال ىام٘ ىي  ببكاتا٢ ب  رخصٕ،ال
ٌ  ىاموّا  أو  أكاٌ جْاٛ ببكاتا٢ امٌ :اش اسبّ تروةى٘، فإىوُ   اىب اببكوات  كوا

 .عقىٔ٘ال حتق٣تاىب ىً ٓكرف فطةٗ  أّال ىً ٓكرف ذح٘; ٤ىُ
ْ و   آرخة ّبتعبيو  امذٌ ببكاتا٢ف ً  ٍو ً  كْاذوف ال مو مو٘  ّىوً   ا٤ ظوني  ىو

 .نْ اجمل
 

 :دتطما االو دتبقاناالـ 4

 ً ٌ ا٢ كْاذوف ال ّمو ٌ (1)جوتط٣  ا٢ أّ جوتبٔا ٌ  ، ٍّواا ظوةّبٓاٌ،   أموةا

ّ ا٤ صبتنعابيوا  موم   ًب اىوَنأق ّما ّىُبواٜةِ،   ذلوك  ًب ىىٔيوا  بقو و  روة  الجوف، 

ٌ   امىَه جٔٝابُ; امذ بغه ٖ  ّاجوتبٔاىات   باجوتط٣ىات  باجوتنةاب  ٓقْموْ  ىبعةفو٘ بأ

ّ ا٢قتصاهٓ٘  أّ ا٢ ٘الحاىب بىك حٔاجٔ٘، أّال قعٔ٘ال ٍاِ ًبياد  ال  جتناىٔو٘، أ

 .ذلك مة  أّا٤ ٍاا كْم٘  مًاسب مْقف أّ أهاٛ ذْل
 ِ ٙ اجملو ّ صورف ال ًب جوتبٔاىات  بيروة  ا٢جوتط٣ىات  ّ  ا٢ ٍّوا  ٣ت  ىىو

                                                                                                                                                                             

 .جٔ ّا فتأم  مثّىا، أّ الرٔا  الرَةٗ ىً كاذف أٖ،  الكاذف ىً كاذف ىُٲ الُباٍة لكً (1)



 

ٙ  كوبياّ  ظورطاّ  ّاجوم، ّبروك    ىطوا    ىامواّ  ّىٔواّ  بصويم  كْمو٘; ٤ىَوا  اسب ىىو

ٛ ال أٌ هّليا  فوي٣ذِب  ًب ، أمافاى٣ّ ذةكّٔا ٌ ا٢ّ جوتط٣  ا٢ افب ىحوْ  أموة  جوتبٔا

ٌ  ًب  ّل٘  أوال ذ١ٌّ ًب جْاٛ ىاهب،   ابد،اىبو ذو١ٌّ   ًب امعوات، أو ازب ذو١ّ

 .ذلك غي عراٜة  أوال أّ ذثا ا٤ ذ١ٌّ ًب أو
ٗ  جوتط٣  ا٢ امٌ ُ   َبواٍة ً  ٓكروف  امػبابٔو٘; ٤ىو ٗ ال ىو  ،رؤا  ال أّ روَة

 .نعٕازب ٣ّىٕال ، ّىًيٍاظن م٘، ّىًا٤ بّح ىً نى٘ازب ّٓكرف ًب
ُ  عىوْو، ال مً ىىه ّقْاى ِ، فَْ ّج٫ب٫ىُ ٔابُالّ فيْىُ لُ جتط٣ ا٢ّ  فإىو

 عٔٯيوات البعو    ب١رخوا  أٌ ػبو   بو   موث٣ّ،  أذوخاط  وبح٘ ال٫ٓح أٌ صبةه لٔخ

 ىرْاٜٕ،   ًب اىتخا ـبْتّٓٔاسب امعٔـب ّازبتحاب، ّالّ  العنالّ ف٣ذـب ال مً

ٙ   قْاىو   ّف  ْأٜ٘، ّلكًىر لعٔٯيات ٗ  ا٢ ٓكوٌْ ٍواا   ّأشوْل ذتو  جوتبٔاٌ  موةآ

ٖ  اٜو٘، اىبب بحؤٌب كْاذو    رخطوأ  ّبَامز فع ،الب كاذف٘ ّ ازب ىوً بأ  بأٖ نٔوم  أ

 .م٘ا٤ ظني نْ   أّاجمل
 ظوني كاذوف٘  ىوً   ال ةآٗاىبو  مفص٣ّ  ىبقابب٘ مقامّا برث  ٓحت ىٕال ٍاا امٌ

 .ق اباىب بَاا ٍَيا ميُ نْ ، فىيكتفاجمل بأٖ م٘، ّىًا٤
 

 :وضؿقرفا ؿةاأل إرادة اجتدد ؿحطات

ً  :ٕثواى ال ْبالو  ٘ اجمل حو١ّلٔات اىب ًب بروث ال ضبواّب  مو لىنحنوْ     تنعٔو

ٌ  :آرخة نْ ، ّبتعبياجمل تكٔث  هلااال ب١بٗ لبٔاٌ ٓيصة  ُ  مكوا ، فكٔوف  (1)بقبٯعو

ْ   رخضال امٌ ذلك ّىىنحُ؟ ىرَ ِ أًٓ نْ ؟ أٖاجمل ىىٙ ىقب  ٓعو،   ىوةاِ ٍّو
                                                                                                                                                                             

روٕٛ  ال م٫ت٪قوبٲ ٮ، ّبقوبٯ    ّاىبفعوْل  م٫تقبِّ ، فَْ باٛ، بقبٳع٭ا،ال بتر ٓ ،  ٓتقبٲ ، اىبعحه ًب ّبه (1)

 .ىقب ا ىيُ ىكف، ّبقب  قبعيٙ ا٤مة ىىٙ ف٣ٌ ميقبعا، ّبقب  دبنم قبعيٙ



  

٘ ازب) ّٓتروة ، ّكواا    الو ّٓط ذقٔقو٘، ّٓوتكىه   ُٜأبا ىً ّىىنحوَا   ىةاٍوا  (ناىو

مروَْه   أموة  ميواٛ، فوإىَه  ا٤ ٍٔٝ٘ أّ هابٗا٨ صبىخ مث  ّفاىى٘، ّذلك مترةك٘

ّىروَ ِ؟   ىقبٯعُ ّىىنحُ أًٓ نْ اجمل كالك، لكً عراٜةالبرةٓ٘، ّ كنحنْى٘

 نْ ؟اجمل بةكٔث ب١بٗ ٍٕ ّأًٓ 
٘   ا٢ وبح٘ فقب  معٙ، ٔناف ّج٣َّ ىنىّٔا ذلك كاٌ ّلق   موث٣ّ،  جوي

 موث٣ّ، ّكاىوت   ذخض  ا٢ ىرةٗ  ٓي٘اىب امىحاٌ، ًّب ماٜ٘ قةٓ٘ال ًب ٓعٔز كاٌ

٘  دبنعَوه  ً  فقوٌب،  ّاذو   جواذ ٗ ال ّلكو ّ  م٣ٓوـب  عروة ٌ  اىب امىحواٌ، أ  اٜو٘ مىٔوْ

 ذةكتَه؟؟ ّىرَ ٍه  ّىةش  ىقبعَه أٌ مبكً امىحاٌ، كٔف
 

 :تؼؾقداؾ ج ارؿو ؿافقرقوناجل ؼادةاؾ

ْ  ذلوك  ىىٙ ْا زبا ٗ  امٌ :ٍو ْ  تكٔوث ال بو١ب ٘ النبا٨ ْجوْهات ال ٍو  يتالو  ٔو

 يت ىصوطىس ال طبٔعٔ٘ال تكٔثال ب١ب ٍّٕ تفصٔىٔ٘،ال ْجْهاتال بىك فَٔا بتحح 

 .تقىٔ ال مةاجم ، مث ناٍيٓـبازب قاهٗالىىَٔا  ب
ٙ  جاب٘ا٨ هباج٘ ىي  جىّٔا مةا٤ ٍاا ّٓتعس ٕ  موا  :ٕالتو ال الحو١ ال ىىو  ٍو

 تنم؟اجمل ًب تقىٔ لا مةجم أٍنٔ٘
 :ْا ازب ًب ّىقْل

 .ّااسببقّٔا ش ّا ّبىّااىبى كْىُ اابٔ٘، مًال تقىٔ ال مةجم قٔن٘ افب امظاف٘و  أ

٘ و     ُ  افب ّامظواف ٘ ا٢ قٔنتو ً   عصوْمـب اىبموً   اكتحوبَا  يتالو  جوتياهٓ  مو

 ق  فإى:ٕ ماوا٨ ًب بّآ٘، ىً ّبه ذٔث اطَابا٤ بٔتُ أٍ  ّمً ل ةجْال
 .(1)ذاكنّا جعىتُ ىىٔكه

                                                                                                                                                                             

 .67ط 1الكاًب: د (1)



 

 .(1)ج٣وا٨ ذصٌْ فقَاٛال امذ طةٓقٔ٘;ال قٔنتَه افب ّامظاف٘و  د

مو٘; ّلواا   ا٤ ظوني  تقىٔ   ػبحو  ال مةجم أٌ بابع٘، ٍّٕ قٔن٘ لُ فإٌو   ه

٘ ال ْاهثاسبو  ّأموا  : ٓثاسبو  ًب جاٛ فوإىَه   ذو ٓثيا  بّاٗ افب فَٔوا  فوابجعْا  ْاقعو

٘  ّأىوا  ىىؤكه  ذحويت  او قٔنو٘ ذابٔو٘ ّ اجوتياهٓ٘ ّ    كوة الفىىنةاجوم   . (2)اهلل ذحو

 م٘.ا٢اطةٓقٔ٘ ّ دبحٔ ٓ٘ لعني 
ةجعٔو٘   اىب ىُبواو  أقوة  نوْ ; امذ اجمل احلمصو  ذفوِب    قو  افبّبع جبراىُ اهلل امٌ

ٌ  مو٘; فوإىَه  ا٤ ظوني  يت دبحو  الو  ٙ  ٔو  ال ٓعوعْ ٌ  مو٘  ا٤ ذاجوات  ىىو  ّٓتوابعْ

٘ اىب ىُباو فإٌ تابٓخ،ال أيبتُ ما ، ٍّاامَاٍنْ ً  ٓكروف  ةجعٔو ٘ ا٤ظوني   ىو  ،مو

ْ  تقىٔو  كوالك، ٍّواا   ال مةاجم تابٓخ  كاٌال مة ، ّىىَٙااسبمص ّٓ افم ىً  ٍو

        جووتعنابٓ٘ا٢ كْموواتاسبّ ُبىنوو٘ال أٌ مووً ةغهالوو ىىووٙ تقىٔوو ،ال مةاجووم قووْٗ جووة

ٖ  كاىوت و   توابٓخ ال ىىوٙ موة  وو    ًب جَو اّ  ْاالبو  تقىٔو  ّبرو ٗ، ٢ّ  ال مةاجوم  بعواه
  ٘ ٕ  بروث ال ٍّواا  أجيروتَه،  ظوةبَه ّقصقصو  معنقو٘ هلوا   اجوات هب ٓحوت ى

 .(3)ااهلصب
 ٘ ٌ : ّبكىنو ٘ ا٤ّ نوْ  اجمل احلمصو  فوإ   ّبُبَوة ّبتقوب    ّبتبىوْب  بتححو   مو

 بتححو   تقىٔ ، ّكوالك ال مةاجم اطىٔعتَه ًب آًال، ناٍيٓـبازب قاهٗال ىىٙ ٓ 

ُ  كاٌ امذا ئابٕال ىخاجمل أّ( ،ىباٌالب)قبا ٓحنٯٙ  ٗ  ذقٔقٔا، فإىو  بةكٔوث ّدبحؤ    بو١ب

 .م٘ا٤ صبنْ  ٨باهٗ

                                                                                                                                                                             

 .38ط 1الكاًب: د (1)

 .484ط 2كنال ال ًٓ: د (2)

 . الرياتٖ ٔ  ذحًالح الرَٔ  اهلل آٓ٘ ا٨ج٣مٕ لىنفكة) ا٨ج٣و )كىن٘ ٓةاجم (3)



 

 

ى
ى
 كتابال خاتمظ

 
 قاحل ؿؼقاس فو وؿا ؾألؿة؟ عظؿىاؾ رجعقةادل قشؽّل ؿن

 بارل؟ اؾو

ٙ  اٖالرخي  ا٤ّ ّلا٤ قٔاداىب افب ىري أٌ ، ٢ب (1)تاواشب ًّب مو٘  ا٤ ىىو

ٍّوْ   رخةٗ،ا٦ ًب ف٣حالّ  ىٔاال ًب حعاهٗالب هاٜنّا، لتفْت ىٔيَا ىص  بععُ أٌ

ُ  شوةذت  موا  ٘ ال بو ٘ ال ةّآو ً  ٔيوا ال ْاشوى ٖ المواو  ا٨ ىو ً  ، عحوكة ُ  ىو  آباٜو

 ٌاهلل بجْل أ (2)ْٓو ذات أشرابُ لبع  الق: أذبو  اهلل ىبو   ٓا، 

 .ّذبََا رخصٔ٘ال احللىنص ذبك ٓكٌْ ٣ف اهلل ًب
                                                                                                                                                                             

 .فعال ٓراٛ ىبا قاهو، امىُ صبى  اىبباذث ًب ٍاِ ٨كنال ْٓفقيا أٌ ازبىٔ  الة  ّىحٙ (1)
(2)  ً ٕ  ىو ً   ضبنو   أبو ُ  العحوكةٖ، ىو ُ  لوبع    اهلل بجوْل  قوال  :قوال   آباٜو  :ٓوْو  ذات أشوراب

اهلل، ًب ّىواه  اهلل، ًب ّّال اهلل، ًب ّأبرو   اهلل، ًب أذو   ،ٓاىب اهلل  ُ ٘  بيوال  ٢ فإىو  ام٢ اهلل ٢ّٓو
ُ  كثوةت  امٌّا٢مبواٌ   بج  اطعوه  ػب  ٢ّ بالك، ُ  شو٣ب ٙ  ّشؤام ٌ  ذتو  شوابت  ّقو   كوالك،  ٓكوْ
 ىيَه ٓر  ٢ ّذلك ّىىَٔا ٓتباغعٌْ، ٓتْاهٌّ ىىَٔا، ال ىٔا ًب أكثةٍا ٍاا ْٓمكه الياد مْارخاٗ

ٕ  أىىه لٕ أٌ ّكٔف :لُ فقال . ذّٔٝا اهلل مً ً   اهلل ًب ّىاهٓوت  ّالٔوت  قو   امىو ٕ  ىثّجو  ّمو  اهلل ّلو

ُ  ى ِّ أّالُٔ ّمً ذتٙ بعافب ُ  فأذواب  ؟ذتٙ أىاهٓو ٕ   اهلل بجوْل  لو ٚ  :فقوال    امفب ىىو  أبوة
 أىُ ّلْ ٍاا ّلٕ ّال فعاهِ، اهلل ى ّ ٍاا ّى ّ فْالُ، اهلل ّلٕ ٍاا ّلٕ :قال بىٙ،: فقال ؟ٍاا
 .141و  140ط 1د . ىى  الرةآم:ّّل   أبْ  أىُ ّلْ ٍاا، ى ّ ّىاه ّّل   أبٔك قاب 



 

 اهلل ًب ّأبر ىرويبك، فقو    أّ ذثبوك  ٓعاهٖ ٤ىُ ٓعاهٓك أّ ّلٔخ 

ُ  أٌ ، فٔح احلش لٕ ذخصّٔا لكيُ امىحاٌ معاهّٓا ٓكٌْ  ٓوثهاه  ، ّبوالك هلل أذبٯو

 .مسّْا ىحاٌا٨ ٍاا
ّّاهلل ًب ال،  ُ ً  فإىو ٘  البيو  لو  اطعوه  بجو   ػبو   بوالك، ٢ّ  ا٢ اهلل ٢ّٓو

ٙ  ّشٔامُ ش٣بُ كثةت مباٌ ّامٌا٨ ٌ  ذتو  ، ّٓوبر  اهلل ًب فٔرو   كوالك  ٓكوْ

  .اهلل ًب

يت قو   الك،ٚ الركى٘ اىب افبُ الّ ىىُٔ اهللكةو فصىٙ ا٢ةجْل الٍّيا ٓري 

ٗ  شوابت  قو  ّ تنعات ذٔث ٓقْل: اىوُ   اجملبعصف ب  ٍواا  ٓوْمكه  يواد ال م١ارخوا

 أذبٯُ، الاىب أىطاىٕ فنً ،ٓتباغعٌْ ٓتْاهٌّ، ّىىَٔا  ىٔا، ىىَٔاال أكثةٍا ًب

 ً ُ  ٓفعو   مل ّمو ٌ  ّامٌ أىاهٓو ً   كوا ٕ  معواّبّا، ّمو  بٜاجو٘ ّميصوبٓا أذبٯوُ،    أىطواى

 ةظوا ال مقٔواد ػبع   ٢ أٌ ١مًاىب ًب فةّ اىب امٌ مم ،اجتع ُٓٓفع   اٖ ملالّ

 ذلوك  ٓفعو   ذببٯوُ، ّامذا مل  أٌ حبو   فعىٔوك   أىطوا   موا   ، فوإذا اسب ا٢ حخٌبالّ

 ٢ ٓرو   أٖ  ذّٔٝا اهلل مً ىيَه ٓر  ٢ ّذلك اهلل ًب أٌ ذببُ أٓعا حب  ىىٔك

 .ذّٔٝا ٓيفعَه ٢ أّ ذّٔٝا ىىَٔه اهلل غع  مً
ُ  ال)فقو  ٕ  ّكٔوف  اهلل بجوْل  ٓوا ) ةجو  ال القو  أٖ (لو قو    ٕأىىوه امىو   أٌ لو

ً   ىوثٯ  اهلل ًب ّىاهٓوت  ؟اهلل ٔوت ًب الّ ٕٳ  ّجو ٯ، ّمو ٙ  اهلل ّلو ٔوُ؟ ّموً   الأّ ذتو

 ْجٌب؟الم٘ ل٣ ّ فطةٗالّ لىر  ّلىعق  تححٔ ال ٍْ فأًٓ (أىاهُٓ؟ ذتٙ ى ِّ
، ٍوواا أبووة :ٚ الفقوو،  ىىووٕ افب  اهلل)فاذوواب لووُ بجووْل 

ٕٯ  :البىٙ، ق :الفق ٕٯ  ٍواا  ّلو ّ الو فْ اهلل ّلو ّ  ٍواا  ُ، ّىو  ّ  اهلل ىو   الفعواهِ، 

 .ّّل   أبْ  أىُ ّلْ ٍاا ى ّ ّىاه ،أبٔك ّّل   قاب  أىُ ٍاا ّلْ ّلٕ
ْ   ّاىٔو ى امٌ  مُبَوة  ٍيوا  مو٘، بو   ا٤ احلصو ىب ، ّدبحؤ  لىرو   دبحؤ   ٍو



  

 ٙ  اَّللَََّوَمَ  َرَمِقََت  ِِذ َرَمِقََت َوَلؽَِنَّ   :افببعو  القو  ،افبجوبراىُ ّبعو   اهلل امباهٗ ّصبىو

 . َرَمى
ً  بروث الّ ٘  مقواو  ىو ٕ    مواو ا٨ ّميثلو ُ  ٢   الو اط ىىوٕ بوً أبو  بحوع

ٌ ا٤ ٢ّ ْجوْىات اىب ٌ ال امٌ قْلالبو  فىيكتوف  ،(1)حوناّات الّ بظوْ كوةٓه  ال قوةآ

فوْ  كتوا     ٍّو   يوااط ، ال اهلل كتا  ٍْ ١ميـباىب صامت، ّأميال اهلل كتا  ٍْ

َِت  أَلََكُؾَوا ِمَِن َفَِوقِِفِم َوِمَنِ أمْبٍوا   تمواو  ُٔال قتال م٘ا٤ امٌ ّلْ ذٕٛ؟ اهلل ََتِ

َرَكَ ٍب ِمََن الَوَلِو َلوَّ َلِهَل  ،ّؾَفمَلِرُج  َْ َؾَِقِفِم  ََ َؼَِوا َلَػَترِْحـََ   َََمِع الُؼََرى َآَمـَُوا َواتَّ َّ 

ِؽِ َُبووَ األَ وَ  َُ ُْوا َفَلَخِذَك ُهِم َََِْم َكَ ُكوا  ُ ال ّامىوا  هلل فإىوا  ِرِ  َوَلؽِِن َكذَّ ٌ  ٔو  ،باجعوْ

ٗ  ٢ّ ذْل ْكٔ ، ٢ّال ّىعه اهلل ّذحبيا ٕ ال اهللبو  ا٢ قوْ ٘ الّ عُبؤه، ال عىو  عاقبو

 .لىنتقـب
ُ  اهلل الىحو  ُ  ْٓفقيوا   أٌافبّبعو  جوبراى ٘  ىبةظواب ُ  ّشب مو ّىبواهِ، امىوُ    هٓيو

  . ىاٛال مسٔم

 ـب،اىبعال ب  هلل ن اسب هىْاىا  أٌ ّآرخة

 .طاٍةًٓال ُالّ ىىٙ ضبن  اهلل ّش٣ٗ

                                                                                                                                                                             

 .ّغيٍا (الحت٘ ًب الصراح اشبنح٘ فعاٜ (ّ (بٔراّب لٔالٕ(ّ (ا٤ىْاب ىبقات(ّ ()الر ٓةةاجم ٓ (1)
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. جٔبّا ىصسا٤ ٍْ ىباهٗ ذ ا٤ّ تٍ ا٤ و أ . . . . . . . 260 

. لىة  ذ ا٤ ٍْ لىخى  ىفما٤ و   . . . . . . . . 261 

      
  

. كفاٜٕ أّ ىٔ  ّاج  عةّ اىبب مةا٤ . . . . . . . . 265 

. لىقابات عابةٗال لىن١جحات جتابٔحٕا٢  ّبال . . . . . 269 

. ل٥م٘ ام٘عال ٘اللىر جتابٔحٕا٢ تقٔٔهالّ ةش ال . . . . . 271 

. عْاٜ ال بفكك و أ . . . . . . . . . . . . . 272 

. خ باتاىب و   . . . . . . . . . . . . . . 272 

. تعىٔهال حتْٚم اغبفا  و د . . . . . . . . . . 273 

. عاٜمال ربا ال محتقب  و ه . . . . . . . . . . . 274 

. عةبٕال ةبٔمالّ ق ج٘اىب ّجامةاٛ بقٔمال . . . . . . . . 275 



 

  

. فةهال دباِ ناى٘ازب مح١ّلٔ٘ . . . . . . . . . . 282 

. بَه ٍتناوا٢ ّاجتابٔحٔ٘ فةاها٤ِ دبا ناى٘ازب مح١ّلٔات . . 284 

. ىْاىَاأّ ٕ ىاىب لىنحتنم عاهٓ٘اىب ١جحاتاىب طبااطة . . . . . 289 

.  ام٘اهل ىٔ٘ال ١جحاتاىب و أ . . . . . . . . . . . 289 

.   مٯةٗاىب قتصاهٓ٘ا٢ ّآيابٍا ٔ٘الئْلٔ،ال و   . . . . . . 290 
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ّفوةّ  الو ًٓ، هباجو٘ ىوً الع٣قو٘ الْئقو٘ بوـب          ا٨ماو اسبحوـب . 28



  

 .جٔ  الرَ اٛ ّبـب ك  فة  فة  مً فةّ  ال ًٓ، مطبْ 
الثةّٗ ّمكافر٘ الفقة ًب ميَخ ا٨ماو ىىٕ بً أبٕ  اجتابٔحٔات امىتاد. 29

 .، مطبْ  اطال 

 .بـب ال ّل٘ ّالرع ، مطبْ م٣مس الع٣ق٘ . 30

 .مطبْ  الفكة ا٨ج٣مٕ، ميُبْم٘ اجملتنم اىب ىٕ ًبمعامل . 31

 مطبْ .بْبْا امفب اهلل، . 32

 .ةح هىاٛ ا٢فتتاح، طبطٍْبذ. 33

 مطبْ . ،باتاشبٌب الفاش  بـب ا٤هٓاٌ ّاسبعا. 34

 .ىبً ال٢ْٓ٘ العُبنٙ؟ مطبْ . 35
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