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٠ٛعف جٌزٞ ٔمذَ ٌىُ ج٢ْ ضؼح١ٌّٗ ٚٚفح٠حٖ ٘ٛ أقذ جٌػالغس جٌز٠ٓ أؽشٔح ئ١ٌىُ ػُٕٙ فٟ جٌطٛذحٚٞ  

فٟ  Thmuisض١ّظ   ٚوحْ ست١ًغح ٌّذ٠ٕس. ، ٚ٘ٛ ٠ٕطغد ئٌٝ ػحتٍس ػش٠مس ؾًذج[ٔ]جٌّٕحظشز جألٌٚٝ

ِقش، ٚلذ ضؼٍُ فقحقس ج١ٌٛٔحْ ٚذالغس جٌّقش١٠ٓ، قطٝ ئٔٗ وحْ ٠كذغٕح ذطاللٗ ضػ١ش د٘ؾطٕح، 

 .ش جٌزٞ ٠ؿٍٙٗ جٌّقش٠ْٛ، ِٚح وحْ ٠كذغٕح ػٓ هش٠ك ِطشؾُ، ئّٔح ٠كذغٕح ذٍغطٕح ِرحؽشزجألِ

ئر سآٔح ؽغٛف١ٓ ٌٍطؼ١ٍُ ِٕٗ، عإٌٔح أٚالً ػّح ئرج وٕح أخ٠ٛٓ، ٌّٚح عّغ ِٕح إٔٔح ِشضرطحْ ذٛقذز 

حسٔح سٚق١س ال ؾغذ٠س، ٚإٔٔح ِٕز ذذج٠س ص٘ذٔح جٌؼحٌُ ٚٔكٓ ِشضرطحْ ذشذحه ال ٠ٕفقُ، وزٌه فٟ أعف

جٌطٟ ٔمَٛ ذٙح ِٓ أؾً جٌؼرحدز جٌشٚق١س، ٚفٟ عٍٛوٕح فٟ جٌذ٠ش أ٠ًنح، ػٕذتز ذذأ ج٢خ ِٕحظشضٗ وّح 

ٍٟ٠:  
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ضٛؾذ أٔٛجع وػ١شز ِٓ جٌقذجلحش ٚجٌّقحقرحش ذ١ٓ جٌرؾش، ذطشق ِخطٍفس ِٓ ؾٙس سذحهحش  

. لس خالي ِؼشفس عحذمسفحٌرؼل ٠ذخٍْٛ فٟ ضى٠ٛٓ ػاللس ضؼحسف ١ٍ٠ٙح ػاللس فذج. جٌكد

ٚجٌرؼل ٠طكذْٚ ًِؼح . ٚآخشْٚ ٠شضرطْٛ ذشذحه قد ذؼذ جٌذخٛي فٟ ففمحش أٚ جضفحلحش ضؿحس٠س

فٟ فذجلس ذغرد جٌطؾحذٗ ٚٚقذز جٌؼًّ أٚ جٌؼٍُ أٚ جٌفٓ أٚ جٌذسجعس، جألِش جٌزٞ ٠ؿؼً قطٝ 

رْٚ ذحٌٍقٛف١س فٕشٜ جٌز٠ٓ فٟ جٌغحذحش ٚجٌؿرحي ٠طٍز. جٌٕفٛط جٌؾشعس ضؾفك ػٍٝ ذؼنٙح جٌرؼل

 .٠ٚؾغفْٛ ذغفه جٌذَ، ٠كطنْٕٛ ؽشوحءُ٘ فٟ جٌؿشجتُ ٠ٚٙطّْٛ ذرؼنُٙ جٌرؼل

ٌىٓ ٕ٘حن ٔٛع آخش ِٓ جٌكد، ف١ٗ ٠ىْٛ جالضكحد ٔحذًؼح ػٓ دٚجفغ هر١ؼ١س ٚذغرد سجذطس جٌذَ، ِػً  

ر ٌٙإالء جٌشذحه جٌزٞ ذ١ٓ أفشجد جٌمر١ٍس جٌٛجقذز، أٚ جٌشذحه ذحٌضٚؾحش ٚج٢ذحء ٚجالخٛز ٚجألذٕحء، ئ

ٚ٘زج جألِش ال ٔؿذٖ فٟ جٌرؾش٠س فمو، ذً ٚذ١ٓ وً جٌط١ٛس . ض١١ّض خحؿ ػٕذ جإلٔغحْ ػٓ غ١شُ٘

ػٓ فغحس٘ح ذذجفغ هر١ؼٟ، قطٝ ئُٔٙ ال ( جٌط١ٛس ٚجٌك١ٛجٔحش)فؼٕذ جٌخطش ضذجفغ . ٚجٌك١ٛجٔحش

قمًح قطٝ ٘زٖ جألٔٛجع ِٓ جٌك١ٛجٔحش ٚجٌك١حش . ٠خؾْٛ جٌطؼشك ٌٍخطش ٚجٌّٛش ِٓ أؾٍٙح

ٚجٌط١ٛس جٌطٟ ضٕؼضي ذؼ١ًذج ػٓ غ١ش٘ح ذغرد ؽشجعطٙح جٌٍّٙىس أٚ عّٙح ج١ٌّّص ِػً جألفحػٟ 

ٚجٌػٛس جٌٛقؾٟ ٚجٌٕغٛس، ذحٌشغُ ِٓ ئٔٗ قطٝ ٔظشجضٙح ٠محي ػٕٙح ئٔٙح خط١شز ػٍٝ وً ئٔغحْ، 

 .ٌىٕٙح ال ضنش ذؼنٙح جٌرؼل ذً ٠ٛؾذ ف١ّح ذ١ٕٙح عالَ ِٚؾحػش فذجلس ذغرد ٚقذز أفٍُٙ

ٖ جألٔٛجع وٍٙح ِٓ جٌكد جٌطٟ ٔطكذظ ػٕٙح ٟ٘ ػحِس، ضٛؾذ ذ١ٓ جٌقحٌك١ٓ ٚجألؽشجس، غ١ش أْ ٘ز 

غحٌرًح ِح ضفغذ ٚقذضُٙ ٚضٕىغش ذغرد ! ٚذ١ٓ جٌك١ٛجٔحش جٌّفطشعس ٚجٌػؼحذ١ٓ، ٚ٘ٝ ال ضرمٝ ئٌٝ جألذذ

جٌرؼذ جٌّىحٟٔ، أٚ ذغرد ػحًِ جٌٕغ١حْ ذكىُ جٌضِٓ، أٚ ذغرد جٌّنح٠محش فٟ جٌطؼحًِ ٚجالقطذجد 

فار ضمَٛ ٘زٖ جألٔٛجع ػٍٝ أعحط جٌٕفغ جٌخحؿ أٚ جٌشغرحش أٚ ذغرد جٌمشجذس أٚ جٌطؾحذٗ . ٟ جٌىالَف

  .فٟ جٌؼًّ، ٌزٌه ِطٝ جٔطٙص ٘زٖ جٌظشٚف ذطٍص جألٌفس
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ال ػٍٝ  ذ١ٓ ٘زٖ جألٔٛجع ؾ١ّؼٙح ٠ٛؾذ ٔٛع ٚجقذ ِٓ جٌكد ال ٠ٕكً، ق١ع ٠مَٛ ف١ٗ جالضكحد 

جٌطؼحسف أٚ ذغ١س ٔٛجي ؽفمس أٚ سذف أٚ ذغرد ٔٛع ِٓ جٌؼاللحش جٌطؿحس٠س أٚ ذكىُ مشٚسز 

٘زج جٌكد، ألٛي، ال ضٙضٖ جٌظشٚف، ٚال ٠إغش ف١ٗ . جٌطر١ؼس، ئّٔح ذرغحهس ألؾً جٌطؾحذٗ فٟ جٌفن١ٍس

ٟ جٌزٞ ال ٘زج ٘ٛ جٌكد جٌكم١م. أٚ ٠فغذٖ ػحًِ جٌضِٓ أٚ جٌّىحْ، ذً ٚال ٠مذس جٌّٛش أْ ٠ٕضػٗ

٠ٕىغش، ٚجٌزٞ ال ضٕفقُ سذحهحضٗ ذغرد جخطالف ج١ٌّٛي أٚ أٞ جمطشجخ ِٓ ؾٙس جٌشغرحش 

 .جٌّطنحسذس

ٌىٕٕح ٔؼشف وػ١ش٠ٓ ُٔضع ػُٕٙ ٘ذفُٙ، ٘إالء جٌز٠ٓ جسضرطٛج ًِؼح ذشذحه جٌضِحٌس خحسًؾح ػٓ قرُٙ  

دْٚ أْ ضٕىغش، ألُٔٙ  ٌٍغ١ذ جٌّغ١ف جٌٍّطٙد، فٍُ ٠مذسٚج أْ ٠رمٛج ػٍٝ ٘زٖ جٌضِحٌس ػٍٝ جٌذٚجَ

. ٚئْ جػطّذٚج ػٍٝ ذذج٠س قغٕس ٌقذجلطُٙ، ٌىُٕٙ ٌُ ٠ػرطٛج ذٕفظ جٌغ١شز فٟ غشمُٙ جٌزٞ ذذأٚج ذٗ

ٌٙزج فاْ قرُٙ ٠ىْٛ ئٌٝ ق١ٓ، ألٔٗ ٌُ ٠ُذػُ ذقالـ ِؾطشن ِؾحذٗ، ذً ٠ّحسعٗ هشف ٚجقذ فمو 

جٌرحسد٠ٓ ٠كطٍّٙح جألل٠ٛحء ألْ مؼفحش . ذؾؿحػس ال ضىً، ذ١ّٕح ٠ٕىغش ذغرد دٔحءز جٌطشف جٌػحٟٔ

ذقرش، أِح جٌنؼفحء فال ٠كطٍّْٛ أٔفغُٙ، ألُٔٙ ٠ضسػْٛ فٟ دجخٍُٙ أعرحخ جالمطشجخ جٌطٟ ال 

ُٚ٘ فٟ ٘زج ٠ؾرْٙٛ جٌز٠ٓ ٠ؼحْٔٛ ِٓ ِشك ؾغذٞ، ف١ٕغرْٛ ضؼد ِؼذضُٙ . ضغّف ٌُٙ ذحٌشجقس

ُ٘ فٟ فكس ؾ١ذز،  ٚضٛػه فكطُٙ ئٌٝ ئّ٘حي جٌطرحخ١ٓ ِٚغحػذ٠ُٙ جٌز٠ٓ ٠خذُِٛٔٙ، أٞ جٌز٠ٓ

 .دْٚ أْ ٠ذسوٛج أْ جٌغرد ٘ٛ مؼفُٙ ُ٘

ٌزٌه وّح عرك أْ لٍص ئْ جضكحد جٌقذجلس جألو١ذ جٌزٞ ال ٠ٕكً ٘ٛ جٌزٞ ٠ىّٓ ذ١ٓ جٌّطؾحذ١ٙٓ فٟ  

ذٙزج ٠ىْٛ جٌكد غ١ش ِغؾٛػ ذ١ٓ ِٓ ٌُٙ ٘ذف ٚجقذ ٚفىش ٚجقذ ١ٌؾحءٚج أٚ ... جٌقالـ ٚقذٖ

 .٠شفنٛج ٔفظ جألِٛس ًِؼح

أْ ضكفظٛج ٘زج جٌكد غ١ش جٌّٕىغش ٠ؿذس ذىُ أْ ضىٛٔٛج قش٠ق١ٓ أٚالً أْ ضطخٍقٛج ِٓ  ئْ أسدضُ 

أخطحتىُ ٚض١ّطٛج ؽٙٛجضىُ ذغ١شز ِؾطشوس ٚ٘ذف ِطكذ، ِؿح٘ذ٠ٓ فٟ ضكم١ك ِح ٠ُرٙؽ جٌٕرٟ ػٍٝ 

ألٔٗ أٞ (. ٖٖٔ:ِٔض " )٘ٛرج ِح أقغٓ ِٚح أؾًّ أْ ٠غىٓ جألخٛز ًِؼح: "ٚؾٗ جٌخقٛؿ جٌمحتً

غ١ش أْ ِخطٍفٟ جٌؾخق١س ٚجٌٙذف ! قذز جٌشٚـ ِػً جٌغىٕٝ ًِؼح فٟ ِىحْ ٚجقذ؟ؽٟء ٠ُظٙش ٚ

ٍٓ ٚجقٍذ، ٚال ٠ؼٛق جٌرؼذ جٌّىحٟٔ جٌٛقذز ذ١ٓ جٌّطأعغ١ٓ ػٍٝ  ػرػًح ٠كحٌْٚٛ جٌغىٕٝ ًِؼح فٟ عى

 ٍٚ ـٍ ِطغح ٚال ٠ّىٓ ٌٍغالَ جٌػحذص أْ ٠رمٝ ِطٝ جخطٍفص … ألْ جالضكحد ٠طُ ذحهلل ١ٌٚظ ذحٌّىحْ. فال

  .دز ذ١ٓ جٌٕحطجإلسج
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ِف١ًذج ٚٔحفًؼح، ٠طّّٗ قطٝ ٌٚٛ وحْ  -قغد فىش هللا  -ً٘ ٌٛ سأٞ ئٔغحْ أْ أًِشج ِح : ؾشِح١ٔٛط 

  !مذ ئسجدز جٌطشف جٌػحٟٔ أَ ٠طشن جألِش؟
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ٌز٠ٓ لٍٕح أْ جٌقذجلس جٌطحِس جٌىحٍِس ال ٠ّىٓ أْ ضرمٝ ئال ذ١ٓ جٌىح١ٍِٓ ٚجٌّطؾحذ١ٙٓ فٟ جٌقالـ، ج 

ذغرد ضؾحذٗ جٌفىش ٚجؽطشجوُٙ فٟ جٌٙذف ال ٠خطٍفٛج لو فٟ أٞ أِش ِٓ جألِٛس جٌخحفس ذطمذُِٙ 

فٟ جٌك١حز جٌشٚق١س ِّٙح وحْ جٌغرد، أِح ئرج ٚؾذش ذ١ُٕٙ ٔضجػحش فٙزج د١ًٌ ػٍٝ ػذَ جعط١فحتُٙ 

حط، ٚعإجٌه ٚق١ع ئٔٗ ال ٠مذس أقذ أْ ٠ٕطٍك ئٌٝ جٌىّحي ِح ٌُ ٠رذأ ِٓ جألع. جٌؾشه جٌغحذك روشٖ

١ٌظ ػٓ ػظّس ٘زج جالضكحد ئّٔح و١ف ٠ُّىٓ جلطٕحتٗ، ٌٙزج أسٜ ئٔٗ ٠كغٓ ذٟ أْ أؽشـ ٌىُ، فٟ 

وٍّحش ل١ٍٍس، جٌمحْٔٛ جٌزٞ ٠كىّٗ، ٚجٌطش٠ك جٌزٞ ٠ٕرغٟ أْ ضٛؾٗ ئ١ٌٗ خطٛجضه قطٝ ٠ّىٕه 

  . ذغٌٙٛس أْ ضنّٓ ذشوس جٌقرش ٚجٌغالَ
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عحط جألٚي ٌٍقذجلس جٌكم١م١س ٠ىّٓ فٟ جالصدسجء ذحألِٛس جٌض١ِٕس ٚجقطمحس وً ِح ٍّٔىٗ جأل: أٚالً  

ح أْ ٔٙطُ ذأذحه١ً جٌؼحٌُ ٚوً جألِٛس جٌّضدسجز أوػش ِّح ٔٙطُ ذحألِٛس جألػظُ  ًِ ألٔٗ ِٓ جٌخطأ ضّح

 ...أال ٟٚ٘ ِكرس جٌمش٠د

ُِخطرش، فال ٠فنً آسجتٗ ػٓ ٠ؿذس ذىً ئٔغحْ أْ ٠مطغ سغرحضٗ، فال ٠ظٓ فٟ ٔفغٗ ئٔٗ : غح١ًٔح  قى١ُ 

 . آسجء لش٠رٗ

٠ٍضِٗ أ٠ًنح أْ ٠ؼشف أْ وً ؽٟء، قطٝ ِح ٠رذٚ ِف١ًذج ٚمشٚس٠ًح، ٠كطً جٌّشوض جٌػحٟٔ ذؼذ : غحٌػًح 

 .ذشوس جٌكد ٚجٌغالَ

 .ػ١ٍٗ أْ ٠طكمك ئٔٗ ال ٠ؿٛص ٌٗ أْ ٠غند لو ذغرٍد قغٓ أٚ سدٞء: سجذًؼح 

غنٍد ػٕذ أخ١ٗ ضؿح٘ٗ، ٌٚٛ وحْ ذغ١ش عرد، ذٕفظ  ٠ؿذس ذٗ أْ ٠كحٚي ؽفحء وً: خحًِغح 

١ٌٚؼٍُ أْ غند أخ١ٗ مذٖ ٘ٛ . جٌطش٠مس جٌطٟ ذٙح ٠شغد فٟ أْ ٠طخٍـ ٘ٛ ِٓ غنرٗ مذ أخ١ٗ

ح ًِ  .أِش ؽش٠ش ِػً غنرٗ مذ أخ١ٗ، ف١رزي وً هحلطٗ أْ ٠غطرؼذ ػٓ ر٘ٓ أخ١ٗ جٌغند ضّح

ٚذٙزج . ً ٠َٛ ئٔٗ سجقً ػٓ ٘زج جٌؼحٌُجألِش جٌزٞ ذال ؽه قحعُ ٠ٚؿد ػ١ٍٗ أْ ٠طكممٗ و: أخ١ًشج 

١ٌظ فمو ال ٠غّف ٌٍغند أْ ٠رمٝ فٟ لٍرٗ، ذً ٠ٚنرو وً قشوحش جٌؾٙٛجش ٚجٌخطح٠ح ِٓ وً 

 .جٌقٕٛف

أِح ِٓ ٠فؾً . فّٓ ٠مطٕٝ ٘زٖ جألِٛس، ال ٠غّف ٌٍغند ٚػذَ جالضفحق أْ ٠ٛؾذج ٚال ٠ؿذ عررًح ٌّٙح 

ٌىٕٗ ٠طؾشخ عُ جالٔفؼحي مذ جألفذلحء ؽ١ثًح فؾ١ثًح، فٟ ٘زٖ جألِٛس، فأٗ ٚئْ وحْ غ١ًٛسج ذحٌكد 

ٚئر ضكذظ ِٕحصػحش ِطىشسز ٠رشد جٌكد ف١ٗ ؽ١ثًح فؾ١ثًح ٚفٟ ٚلص أٚ آخش، ٠فحسق جٌكد لٍٛخ 

ح ًِ  . جٌّكر١ٓ، ئٌٝ أْ ٠ُٕطضع ضّح

ألٔٗ ِٓ وحْ فٟ جٌطش٠ك جٌغحذك ؽشقٗ و١ف ٠ّىٕٗ أْ ٠خطٍف ِغ فذ٠مٗ، ِحدجَ ال ٠طٍد ٌٕفغٗ  

ح ! ؽ١ثًح؟ ًِ رٌه جٌزٞ غحٌرًح ِح ٠كذظ ذغرد أِٛس ضحفٙس غ١ش )ذٙزج ٠رطش ذذج٠س أٞ ٔضجع ذطًشج ضح

ٚوحْ ٌؿّٙٛس جٌز٠ٓ إِٓٛج : "، ئر ٠القع ِح ٌفحتذضٗ وّح ؾحء فٟ عفش جألػّحي(مشٚس٠س ذحٌّشز

ِٗ ٌُٗ ذً وحْ ػٕذُ٘ وً ؽٍٟء . لٍد ٚجقذ ٚٔفظ ٚجقذز ٌُٚ ٠ىٓ أقذ ٠مٛي أْ ؽ١ثًح ِٓ أِٛجٌ

 (. ٗ:ٕٖأع" )ِؾطشًوح

ذٙزج ! ِّٓ ال ٠طٍد ِح ٌٕفغٗ ذً ِح ٌمش٠رٗ؟( جٌّػ١ش)و١ف ئرْ ٠ّىٓ أْ ضكذظ أٞ ذزجس ٌٍٕمحػ  

ألٟٔ لذ ٔضٌص ِٓ جٌغّحِء ١ٌظ ألػًّ ِؾ١ثَطٟ ذً : "٠ق١ش ضحذًؼح ٌشذٗ ٚع١ذٖ جٌمحتً ػٓ ٔفغٗ

ٞ فُّ أْ ٠أخز و١ف ٠ّىٓ أْ ٠ػ١ش ٔضجًػح ٌغرٍد ِح، رجن جٌز(. ٙ::٠ٖٛ" )ِؾ١ثَس جٌزٞ أسعٍٕٟ

ذٙزج ٠ؼشف : "ذشأٞ لش٠رٗ ١ٌٚظ قغد ئسجدضٗ جٌزجض١ٗ، ِكممًح ذمٍٍد ٚسعٍ ِطنٍغ ِح ؾحء فٟ جإلٔؿ١ً

وّح ذؼالِس خحفس  -؟ ألٔٗ ذٙزج(ٖٔ:٠ٖ٘ٛ" )جٌؿ١ّغ أٔىُ ضال١ِزٞ ئْ وحْ ٌىُ قّد ذؼل ٌرؼل

ُ، ِخط١ِٛٓ ذحٌخطُ جٌزٞ أسجد جٌغ١ذ جٌّغ١ف أْ ١ّ٠ض لط١ؼٗ فٟ ٘زج جٌؼحٌُ، فحسًصج ئ٠حُ٘ ػٓ غ١ش٘ -

فاْ لشجسٖ ! ػٍٝ أٞ أعحط ٠مرً أ٠س مغ١ٕس ضطغشخ ئٌٝ ٔفغٗ أٚ ضرمٝ فٟ ٔفظ أخ١ٗ؟! ٔطىٍُ ػٕٗ

غحذص ٚ٘ٛ أٔٗ ال ٠ّىٓ أْ ٠طشن أعحًعح ٌٍغند ألٔٗ أِش خط١ش ٚخحهة، ٚئرج ِح وحْ أخٖٛ غحمرًح 

ِٚخٍقٕح ٠غٛع فٟ لٍرٗ  ِؼٗ ال ٠مذس أْ ٠قٍٟ وّح ٌٛ وحْ ٔفغٗ غحمرًح، قحفظًح وٍّحش سذٕح

فحْ لذَِّص لُشذحٔه ئٌٝ جٌّزذف، ٕٚ٘حن ضزوشش أْ ألخ١ه ؽ١ثًح ػ١ٍه، فأضشن ٕ٘حن : "ذحضنحع



َ لُشذحٔه جَ جٌّزذف ٚجر٘د أٚالً جفطٍف ِغ أخ١ه، ٚق١ٕثٍز ضؼحي ٚلذِّ ّّ " لُشذحٔه لُّذ

 (.ٕٗ،٘:ِٖٕص)

جغنرٛج ٚال ضخطثُٛج، : "س جٌمحتٍسذحهال ضمشسْٚ أال ضغنرٛج ٚأٔطُ ضظْٕٛ أٔىُ ذٙزج ضٕفزْٚ جٌٛف١

ِٗ ذحهالً ٠ىْٛ "، "ال ضغشخ جٌؾّظ ػٍٝ غ١ظىُ ٚأِح أٔح فألٛي ٌىُ ئْ وً ِٓ ٠غند ػٍٝ أخ١

، ئرج وٕطُ ضٍّْٙٛ غند ج٢خش٠ٓ ٔكٛوُ ذمٍد ػ١ٕذ ٚال (٘:ٕٕ، ِصٗ:ٕٙأف" )ِغطٛؾد جٌُكىُ

جٌزٞ لحي أال ضغند ػٍٝ  .ألٔىُ ذٙزج ضؼحلرْٛ ذغرد ضؼذ٠ىُ جٌٛف١س. ضرحٌْٛ ذطٍط١فٗ ذكٕٛوُ

جٌزٞ "جٌغ١ش، لحي أ٠ًنح أال ضطؿحً٘ غند جٌغ١ش ػ١ٍه، ٚوالّ٘ح ٚف١طحْ ِطؾحذٙطحْ فٟ ٔظش هللا 

، عٛجء ذىٛٔه ضٍٙه ٔفغه (ٕ:ٗضٝٔ" )٠ش٠ذ أْ ؾ١ّغ جٌٕحط ٠خٍقْٛ ٚئٌٝ ِؼشفس جٌكّك ٠مرٍْٛ

ٌٛلص والّ٘ح سذف فّٛش جٌٛجقذ ِؾحذٗ ٌّٛش ج٢خش فٟ ٔظش هللا، ٚفٟ ٔفظ ج. أٚ ٔفظ أخ١ه

ٍٚ فٟ ٔظش   ...جٌزٞ ٠رطٙؽ ذىً دِحس( جٌؾ١طحْ)ِطغح

أخ١ًشج و١ف ٠ّىٕه أْ ضغطرمٝ أٞ ئغحظس ِغ أخ١ه ٠ح ِٓ ضطكمك وً ٠َٛ أٔه سجقً ػٓ ٘زج  

  !جٌؼحٌُ؟

  ػظَح اىحة ٗخط٘رج اىغضة -7

ذؾٟء ِّٙح ٠ٍضِٕح أال ٔٙطُ . ال ٠ٛؾذ ؽٟء ٠فٛق جٌكد، ٚذحٌطحٌٟ ال ٠ٛؾذ ؽٟء أدٔٝ ِٓ جٌغند 

ذذٜ ٔحفًؼح ٚمشٚس٠ًح قطٝ ٔطؿٕد جٌغند جٌزٞ ٠غرد جمطشجذًح، ٚال ٔشضره ذحألِٛس قطٝ جٌطٟ 

ٔكغرٙح ١ٌغص وّح١ٌس قطٝ ٔكفع ٘ذٚء جٌكد ٚجٌغالَ ذغ١ش ٔمـ، ألٔٗ ٠ٍضِٕح أْ ٔذسن أْ ال 

  .ؽٟء ٍِٙه ِػً جٌغند ٚجٌطىذس، ١ٌٚظ ؽ١ة ِف١ًذج ِػً جٌكد

  ٗحاِّٞٞ؟مٞف ْٝشؤ اىْزاع تِٞ اىز -8

٠ؾطص جالخٛز جٌز٠ٓ ال ٠ضجٌْٛ مؼفحء ٚؾغذج١١ٔٓ خالي جٔفؿحس غند ( ئذ١ٍظ)وّح أْ ػذٚٔح  

ِفحؾة ذغرد أِٛس ضحفٙس ص١ِٕس، ٠ٍمٝ ذزجس جٌخالف قطٝ ذ١ٓ جٌشٚقح١١ٔٓ ػٍٝ أعحط جخطالف 

د ٘زج ٠زِٗ جٌشعٛي، ئر ٠رزسٖ ػذٚٔح جٌكمٛ. جألفىحس، ِّح ٠إدٜ ئٌٝ ٔضجع ٚجخطالف فٟ جٌىالَ

جٌرغنس ض١ٙؽ خقِٛحش "جٌخر١ع ذ١ٓ جالخٛز جٌز٠ٓ ٌُٙ فىش ٚجقذ، ٚرٌه ومٛي ع١ٍّحْ جٌكى١ُ 

  (.ٓٔ:ٕٔجٌمذ٠ظ أِرشٚع١ٛط" )ٚجٌّكرس ضغطش وً جٌزٔٛخ

  مٞف ّرخيض ٍِ أصثاب اىْزاع تِٞ اىزٗحاِّٞٞ؟ -9

زٞ ٠ظٙش ٌىٟ ٔكفع جٌكد ذحل١ًح ذغ١ش جٔىغحس، ال ٠ىفٟ ٔضع جألعحط جألٚي ٌؼذَ جالضفحق ٚجٌ 

ذقٛسز ػحِس ذغرد ِكرس جألِٛس جألسم١س جٌطحفٙس ِضدس٠ٓ ذىً جألِٛس جٌؿغذ٠س، ٚج٘ر١ٓ جخٛضٕح 

جقط١حؾحضُٙ جٌّطٍٛذس ذال قذٚد؛ ٚئّٔح ٠ؿد أْ ٔمطغ ذٕفظ جٌطش٠مس جألعحط جٌفحٟٔ ٌؼذَ جالضفحق 

جدز جٌّطفمس جٌزٞ ٠ٕؾأ ِطغطًشج ضكص ِؾحػش جٌشٚقح١ٔس، ٚٔمطٕٝ أ٠ًنح جالضنحع فٟ وً ؽٟء ٚجإلس

  .ًِؼح

  اخرثار ػَيٜ -11

ّٟ أفىحسٞ أْ أٌطقك ذؾش٠ه ِؼٟ ٚوحٔص أفىحسٔح ِٓ   ئٕٟٔ أروش، إٟٔٔ فٟ فرٛضٟ جلطشقص ػٍ

ٌىٓ ئر جؾطّؼٕح ًِؼح ٚذذأٔح (... ٔكٓ جالغ١ٕٓ)ؾٙس جٌطذجس٠د جٌشٚق١س ٚدسجعس جٌىطحخ جٌّمذعس ضشذىٕح 

َ ئٔٙح ِنشز، ِغ أٔٙح وحٔص ضرذٚ لرالً ِن١ثس ٔظٙش أفىحسٔح فٟ ٔمحػ ػحَ، ظٙش ذؼنٙح ذحضفحق ػح

ذٙزج ُٔضع ػٕح وً ِؾحؾشز، ٚلذ ... وحٌٕٛس ٚرٌه ذخذجع ؽ١طحٟٔ قطٝ ٠غرد ٔضجًػح ذ١ٕٕح ذغٌٙٛس



ئٔٗ ال ٠ؿٛص ألقذٔح أْ ٠ؼطّذ ػٍٝ قىّٗ جٌخحؿ : عٓ ٌٕح ج٢ذحء جٌؾ١ٛل ِح ٘ٛ فٟ لٛز جٌمحْٔٛ

  .ٓ خذجع ِىش جٌؾ١طحِْطؿح٘الً سأٞ أخ١ٗ، ٚرٌه ئْ أسدٔح جٌطكفع ِ

  ٍِ ٝؼرَذ ػيٚ رأٝٔ اىشخظٜ ال ٝضيٌ ٍِ خذاع اىشٞطاُ -11 

، ئر (ٔٔ:ٗٔوٕٛ" )جٌؾ١طحْ ٔفغُٗ ٠غ١ّش ؽىٍُٗ ئٌٝ ؽرٗ ِالن ٔٛسٍ "ٌمذ ضأوذ لٛي جٌشعٛي قم١مس  

 .٠رع ذخذجع أفىحس جٌظٍّس جٌّؾٛؽس ذٛفشز ذذالً ِٓ ٔٛس جٌّؼشفس جٌكم١مس

د ِطٛجمغ ٚد٠غ، ٚٔأخز فٟ جػطرحسٔح سأٞ جٌّخطرش٠ٓ ٚج٢ذحء جٌؾ١ٛل، فاْ ٌُ ٔطمرً جألفىحس ذمٍ 

فحقق١ٓ ئ٠ح٘ح قغد قىُّٙ فٕٕرز٘ح أٚ ٔمرٍٙح، ذحٌطأو١ذ ٔمرً فٟ أفىحسٔح ِالن جٌظٍّس ذذي ِالن 

 .جٌٕٛس ُٚٔقحخ ذخشجخ خط١ش

 ِٓ ٠ؼطّذ ػٍٝ قىّٗ جٌخحؿ ٠ق١رٗ مشس ال ٠ّىٓ ضؿٕرٗ ِح ٌُ ٠قش ِكرًح ٚضحذًؼح جالضنحع 

ح ذحٔغكحق لٍد ِح ٠قٍٝ ِٓ أؾٍٗ جٌشعٛي وأِش ست١غٟ لحتالً  ًّ فاْ وحْ ٚػع ِح : "جٌكم١مٟ، ِطّ

فٟ جٌّغ١ف، ئْ وحٔص ضغ١ٍس ِح ٌٍّكرَّس، ئْ وحٔص ؽشوس ِح فٟ جٌشٚـ، ئْ وحٔص أقؾحء ٚسجفس 

قًذج ال فطّّّٛج فشقٝ قطٝ ضفطىشٚج فىًشج ٚجقًذج، ٌٚىُ ِكرس ٚجقذز، ذٕفٍظ ٚجقذز، ِفطىش٠ٓ ؽ١ثًح ٚج

ٍخ أٚ ذُؼؿٍد، ذً ذطٛجمٍغ، قحعر١ٓ ذؼنىُ جٌرؼل أفنً ِٓ أٔفغُٙ ٚجّد٠ٓ ذؼنىُ "، "ؽ١ثًح ذطكضُّ

، قطٝ ٠ٙطُ (ٕٔ:ٓٔ، سٖٚ-ٕ:ٔفٟ" )ِمّذ١ِٓ ذؼنىُ ذؼًنح فٟ جٌىشجِس. ذؼًنح ذحٌّكرَّس جألخ٠َّٛس

مٟ ٘ٛ أْ ٠ٙطُ وً ٚجقذ ذحألوػش ذّؼشفس أخ١ٗ ٚلذجعطٗ، ٠ٚشٜ أْ جٌٕق١د جألفنً ٌٍط١١ّض جٌكم١

  .جإلٔغحْ ذكىُ جٌغ١ش ١ٌٚظ ذكىّٗ ٘ٛ

  ال ذحرقز األطاغز أثْاء اىَْاقشاخ -12

. ٠كذظ أق١حًٔح ذطقٍٛس ؽ١طحٟٔ أٚ ٔط١ؿس خطأ ذؾشٞ أْ ٠خطة ئٔغحْ قحرق فٟ جٌفُٙ ِٚطؼٍُ 

ٌزج . ذ١ّٕح ٠طمرً ِٓ ٘ٛ ل١ًٍ جٌفُٙ ٚجأللً فٟ جالعطكمحق أًِٛسج ذقٛسز أوػش فذلًح ٚذطش٠مس أفنً

ح، أْ ٠ٕذفغ فٟ ِؿذٖ جٌرحهً، ظحًٔح أٔٗ غ١ش ِكطحؼ ٌٍّٕحظشز ِغ  ًّ ال ١ٍ٠ك ذأغحْ، ِّٙح وحْ ِطؼٍ

فأٗ ٚئْ ٌُ ٠خذػٗ جٌؾ١طحْ ف١ؼّٟ قىّٗ ئال أٔٗ ال ٠مذس أْ ٠طؿٕد ؽرحن جٌىرش٠حء ٚجٌغشٚس . غ١شٖ

ٔؿذ جإلٔحء  ألٔٗ ِٓ ٠مذس أْ ٠ذػٝ ٌٕفغٗ ٘زج ِٓ غ١ش أْ ٠ق١رٗ خطش ػظ١ُ، ذ١ّٕح. جٌٍّٙىس

جٌّخطحس ٔفغٗ، جٌزٞ وّح أوذ أْ ف١ٗ ٠طىٍُ جٌّغ١ف ٔفغٗ، ٠ؼٍٓ أٔٗ فٟ ذغحهس ر٘د ئٌٝ أٚسؽ١ٍُ ِٓ 

أؾً ٘زج جٌغرد، ِٕحلًؾح ِغ صِالتٗ جٌشعً ذخقٛؿ جإلٔؿ١ً جٌزٞ ذؾش ذٗ ٌألُِ قغد ئػالْ 

 !جٌشخ ٌٗ ِٚؼٛٔطٗ؟

، (جٌغحذك روش٘ح)ٓ أؾً ٘زٖ جٌٛفح٠ح ذٙزج ٠ظٙش ئٔٗ ٠ٍضِٕح أْ ٔكفع جٌٛفحق ٚجالضكحد ١ٌظ فمو ِ 

  .ٚئّٔح ٌثال ٕٔخذع ذك١ً جٌؾ١طحْ ٚٔغمو فٟ ؽرحوٗ جٌّٕقٛذس ٌٕح

  اىحة ىٞش فقظ طفح ّلله إَّا ٕ٘ هللا -13

عح١ِس ٟ٘ فن١ٍس جٌكد جٌّرؿٍس، ئر ٠ؼٍٓ جٌشعٛي جٌطٛذحٚٞ ٠ٛقٕح أٔٙح ١ٌظ فمو ضُٕغد هلل ذً  

ٓ ٠ػرص فٟ ج: "ٟ٘ هللا َِ ِٗ هللا ِكرَّٗ ٚ  (.ٗ:٠ٔٙٛٔ" )ٌّكرَّس ٠ػرص فٟ هللا ٚهللا ف١

ألْ ِكرس هللا لذ "٘ىزج ٔشٜ جٌّكرس ئ١ٌٙس، قطٝ إٔٔح ٔؿذ ِح لحٌٗ جٌشعٛي قك قٟ ٚٚجمف ف١ٕح،  

ٚوأٔٗ ٠مٛي أْ هللا لذ جٔغىد فٟ لٍٛذٕح (. ٘:٘سٚ" )جٔغىرص فٟ لٍٛذٕح ذحٌشٚـ جٌمذط جٌّؼطٝ ٌٕح

ٌٚىٓ جٌشٚـ ... ٠ؼ١ٓ مؼفحضٕح"ئر ال ٔؼشف ِح ٔقٍٟ ألؾٍٗ ذحٌشٚـ جٌمذط جٌغحوٓ ف١ٕح، ٘زج جٌزٞ 



ٔفغُٗ ٠ؾفغ ف١ٕح ذأََّٔحٍش ال ٠ُٕطَك ذٙح، ٌٚىٓ جٌزٞ ٠فكـ جٌمٍٛخ ٠ؼٍُ ِح ٘ٛ ج٘طّحَ جٌشٚـ، ألُٔٗ 

  (.2ٕ، ::ٕٙسٚ" )ذكغد ِؾ١ثَس هللا ٠ؾفغ فٟ جٌمذ٠غ١ٓ

  درجاخ اىحة -14

فاًرج قغرّح ٌٕح فشفس فٍٕؼًّ جٌخ١ش ٌٍؿ١ّغ ٚال : "٠ّىٓ ئظٙحس جٌكد جٌزٞ ٠طىٍُ ػٕٗ جٌشعٛي لحتالً 

ح ألً٘ جإل٠ّحْ ئٕٔح ٔكد آذحءٔح ذطش٠مس، ٚصٚؾحضٕح ذطش٠مس، ٚأٚالدٔح ذطش٠مس (. ٙ:ٓٔغال" )ع١َّّ

ذً ٔؿذ أْ قد ج٢ذحء ٔكٛ أٚالدُ٘ . فٕٙحن فحسق ؽحعغ ذ١ٓ ِؾحػش جٌّٛدز ٚذؼنٙح جٌرؼل. غحٌػس

ٍٚ ػٍٝ جٌذٚجَ ٠ؼمٛخ، جٌزٞ وحْ أذًح ألغٕٟ ػؾش جذًٕح، [ ٕ]فٟ قحٌس جألخ ٠ٚظٙش رٌه. ١ٌظ ِطغح

فٍّح : "أقرُٙ ؾ١ًّؼح ذكد أذٛٞ، غ١ش أْ ِٛدضٗ ١ٌٛعف وحٔص أػّك وّح ؾحء فٟ جٌىطحخ جٌّمذط

ِٗ أذغنُٖٛ  ُ أوػش ِٓ ؾ١ّغ جخٛض ٚجمف أْ رٌه جٌشؾً ٌُ (. 2ٖ:ٗضه.." )سأَٞ جخٛضُٗ أْ أذحُ٘ أقرَّٗ

س أٚالدٖ، ئّٔح ِٛدضٗ جٌطقمص ذحألوػش ذٙزج جالذٓ فٟ قٕٛ ٌٚطف ٠فؾً فٟ ضمذ٠ُ قد ػظ١ُ ٌرم١

 .أػظُ، ٚرٌه ذىٛٔٗ سًِضج ٌٍشخ

ُ : "٘زج جألِش ٔؿذٖ أ٠ًنح ذٛمٛـ ذحٌٕغرس ١ٌٛقٕح جإلٔؿ١ٍٟ جٌزٞ ٠ُمحي ػٕٗ  " وحْ ٠غٛع ٠كرُّٗ

فرحٌشغُ ِٓ أْ جٌشخ لذ جقطنٓ جإلقذٜ ػؾش ج٢خش٠ٓ جٌز٠ٓ جخطحسُ٘ ذٕفظ (. ٖٔ:٠ٕٖٛ)

ٚف١َّس ؾذ٠ذز أٔح : "٠مس جٌطٟ جخطحسٖ ذٙح، ٚلذ ٚ٘رُٙ قرٗ جٌخحؿ وّح ؾحء ذؾٙحدز جإلٔؿ١ًجٌطش

ْ أٔطُ أ٠ًنح ذؼنىُ ذؼًنح (. ٖٔ:٠ٖٗٛ" )أػط١ىُ أْ ضكرُّٛج ذؼنىُ ذؼًنح، وّح أقررطىُ أٔح ضكرُّٛ

ُ ئٌٝ جٌّٕطٙٝ" طُٗ جٌز٠ٓ فٟ جٌؼحٌُ أقرَّٙ ِؼ١ٓ ، فكرٗ ٌؾخـ (ٖٔ:٠ٔٛ" )ئر وحْ لذ أقدَّ خحفَّ

ح غض٠ًشج ضؿحٖ ٘زج جٌٛجقذ،  ًِ ذطش٠مس خحفس ال ٠ؼٕٟ ػذَ ِكرطٗ ٌرم١س جٌطال١ِز، ٚئّٔح أظٙش قرًح ضح

ٌٙزج سػحٖ ذّؼحٍِس جعطػٕحت١س وّح ٌٛ وحْ ٌٗ . ذغرد جِط١حصٖ ذحٌرط١ٌٛس ٚٔمحٚز ؾغذٖ جٌطٟ ٚ٘رص ٌٗ

 .ٍكد ج١ٌّّضعّٛ خحؿ، ١ٌظ ألْ ٕ٘حن وشج١٘س ضؿحٖ ج٢خش٠ٓ، ذً ٌٛؾٛد ٔؼّس غ١ٕس أٚفش ٌ

ُٗ فٛلٟ : "ٔؿذ أ٠ًنح ؽ١ثًح ِٓ ٘زج جٌمر١ً فٟ ؽخق١س جٌؼشٚط فٟ ٔؾ١ذ جألٔحؽ١ذ، ق١ع ضمٛي  ُّ َػٍَ

  (.ٕ:ٗٔؼ" )ِكرس
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لذ ٘إالء ئر ٠ؼشفْٛ أْ ِؾحػشُ٘ . أْ ذؼل جالخٛز لغحز ٚػ١ٕذ٠ٓ -١ٌٚطٕح ِح وٕح ٔؼٍُ  -ئٕٔح ٔؼٍُ  

غحسش مذ جخٛضُٙ، أٚ أْ جخٛضُٙ غحسش ِؾحػشُ٘ مذُ٘، ٠ؼحٌؿْٛ ٘زج جٌطىذ٠ش جٌزٕٟ٘ ذحالذطؼحد 

ٚئر ٠ظْٕٛ ئُٔٙ ٠ٍطفْٛ جألفىحس ... ػُٕٙ، ِغ أٔٗ وحْ ٠ٍضَ أْ ٠الهفُٛ٘ ٠ٚطكذغْٛ ِؼُٙ ذحضنحع

ْ ٠ّىُٕٙ جٌّشز جٌطٟ غحسش فٟ لٍٛذُٙ، ٠ض٠ذٚٔٙح خالي ٘زج جٌغٍٛن جٌٍّّٛء عفح٘س، جألِش جٌزٞ وح

ح أوػش ذحخٛضُٙ، ٚجضنحًػح أِحُِٙ ًِ ألْ جٌطؼر١ش ػٓ جألعف . جٌطخٍـ ِٕٗ ٌٍكحي ٌٛ أظٙشٚج ج٘طّح

 .جٌّٕحعد فٟ ق١ٕٗ ٠ؾفٟ ِؾحػشُ٘ ٠ٍٚطف لٍٛخ جخٛضُٙ

ئُٔٙ ذٙزج جٌغٍٛن ٠ٕؼؾْٛ خط١س جٌذٔحءز، ٠ٚطّّْٛ خط١س جٌىرش٠حء ذذالً ِٓ عكك وً ذٛجػع  

ِٗ ذحهالً : "ٌمحتًجٌٕضجع، ِطؿح١ٍ٘ٓ ٚف١س جٌشخ ج ٚأِح أٔح فألٛي ٌىُ أْ وً ِٓ ٠غند ػٍٝ أخ١

ِٗ َسلح ٠ىْٛ ِغطٛؾد جٌّؿّغ. ٠ىْٛ ِغطٛؾد جٌُكىُ ِٚٓ لحي ٠ح أقّك ٠ىْٛ . ِٚٓ لحي ألخ١
فاْ لذَِّص لُشذحٔه ئٌٝ جٌّزذف ٕٚ٘حن ضزوشش أْ ألخ١ه ؽ١ثًح ػ١ٍه فأضشن . ِغطٛؾد ٔحس ؾَُّٕٙ

َ لُشذحٔهٕ٘حن لُشذحٔه لُذَّجَ جٌّزذف ٚج -٘:ِٕٕص" )ر٘د أٚالً أفطٍف ِغ أخ١ه، ٚق١ٕثٍز ضؼحي ٚلذِّ

ٕٗ.)  
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٘ىزج سذٕح غ١ٛس ؾًذج أال ٔطؿحً٘ ضىذس جٌغ١ش ػ١ٍٕح، قطٝ ئٔٗ ال ٠مرً ضمذِطٕح ِطٝ وحْ أخٛٔح ٌذ٠ٗ  

ـ عش٠غ ذٕضع جٌطىذس جٌزٞ ؽٟء مذٔح، ذّؼٕٝ ئٔٗ ال ٠غّف ٌٕح أْ ٔمذَ ٌٗ فٍٛجضٕح ِح ٌُ ٠طُ ئفال

 .فٟ ر٘ٓ أخ١ٕح ضؿحٕ٘ح، عٛجء وحْ ػٍٝ قك أٚ ذحهال

ٕٚ٘حن ضزوشش أْ ألخ١ه : "، ذً لحي"أْ ألخ١ه أعحط ع١ٍُ ٌؾىٛجٖ مذن: "ألْ جٌشخ ٌُ ٠مً 

، ذّؼٕٝ ئٔٗ ئْ وحْ "ؽ١ثًح ػ١ٍه فأضشن ٕ٘حن لُشذحٔه لُذَّجَ جٌّزذف ٚجر٘د أٚالً جفطٍف ِغ أخ١ه

٠غند أخ١ه ػ١ٍه، ٚ٘زج ضزوشضٗ فؿأز، ٠ٍضِه أال ضمذَ  -ّح وحْ فغ١ًشج أٚ ضحفًٙح ِٙ -٠ٛؾذ ؽٟء 

ج، ذٕضع جٌىذس ِٓ لٍد أخ١ه ِّٙح وحْ عررٗ ًٛ  .لشذحْ فٍٛجضه جٌشٚقٟ ئال ذافالـ ٍِّٛء قٕ

فاْ وحٔص وٍّحش جإلٔؿ١ً ضأِشٔح أْ ٔٙذب أٌٚثه جٌز٠ٓ ُ٘ غحمر١ٓ ػ١ٍٕح ألعرحخ لذ٠ّس ٚألِٛس  

رج ٠ىْٛ ؽمحؤٔح ٔكٓ جٌز٠ٓ ذٕفحق ػ١ٕذ ًّٔٙ جٌغند جٌمحتُ قح١ًٌح، ٚلحتُ ذغرد أِٛس فّح... ضحفٙس

خط١شز، ٠ٚشؾغ عررٗ ئٌٝ أخطحتٕح ٔكٓ؟ ٌىٓ ئر ٔكٓ ِطؼؿشفْٛ ذىرش٠حء جٌؾ١طحْ ٔطكشؼ ِٓ أْ 

٘ىزج ذشٚـ ِطّشدز ٔغط١ٙٓ ذحٌخنٛع ٌٛفح٠ح . ٔطٛجمغ، ِطزوش٠ٓ إٔٔح ٔكٓ جٌغرد فٟ ضىذس أخ١ٕح

ٚئر ٔنغ فٟ رٕٕ٘ح أْ جٌشخ أٚفحٔح ذأِٛس . ش٠ٓ ػ١ٍٙح ظح١ٔٓ أٔٙح ِغطك١ٍس جٌطٕف١زجٌشخ، ِطزِ

  (.ٗ:٠ٔٔغ)ِغطك١ٍس غ١ش ِٕحعرس ٔق١ش ومٛي جٌشعٛي ٌغٕح ػح١ٍِٓ ذحٌٕحِٛط ذً د٠ح١ٔٓ ٌٗ 
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د ػ١ٍُٙ أقذ ٠ٕٚطك ٠ٍضِٕح أْ ٕٔطكد ٘زج جألِش ذّشجسز، ٚ٘ٛ أْ ذؼل جالخٛز ػٕذِح ٠غن 

٠مٌْٛٛ ٌٍكحي ئٔٗ ٌٛ وحْ ئٔغحًٔح ٚغ١ًٕح أٚ ٠ك١ح ق١حز ... مذُ٘ ذىٍّحش ِخض٠س، فار ٠غطغّكُٙ

ػح١ٌّس القطٍّٖٛ، وّح ٌٛ وحْ جالقطّحي ِٓ ؾحٔرٕح ٠ىْٛ ذحٌٕغرس ٌغ١ش جٌّإ١ِٕٓ ٚجٌّؿذف١ٓ فمو ٚال 

ٟ، ٚفحًٌكح ٌٛ وحْ مذ أٚ وأْ جٌغند ٠كغد ؽش٠ًشج ِطٝ وحْ مذ ئٔغحْ ٚغٕ. ٔكطًّ جٌؿ١ّغ

، ِغ أْ جٌغند جٌٍّّٛء ػٕحًدج ٠ؿٍد ذحٌطأو١ذ مشًسج ٌٍٕفظ جٌغنٛذس أ٠ح (جٌّإ١ِٕٓ)أقذ جالخٛز 

 .وحْ جٌؾخـ جٌزٞ ٔغند ػ١ٍٗ

ألٔٗ ذغرد غرحٚز أفكحخ جألر٘حْ جٌر١ٍذز ال ٠مذسْٚ ػٍٝ ! ٔؼُ ٚف١ٗ ؾّٛد! ٠ح ٌٗ ِٓ ػٕحد ِشػد 

، ذً "ِٓ ٠غند ػٍٝ غش٠د ذحهالً ٠ىْٛ ِغطٛؾد جٌُكىُ وً: "ض١١ّض ضٍه جٌىٍّحش، ئر ٌُ ٠مً

ِٗ ذحهالً ٠ىْٛ ِغطٛؾد جٌُكىُ: "لحي  ".وً ِٓ ٠غند ػٍٝ أخ١

٘ىزج ئْ وٕح ٔشٜ ئٔٗ ذكغد لحْٔٛ جٌكك أْ وً ئٔغحْ ٘ٛ أل، ئال أٔٗ فٟ ٘زٖ جٌؼرحسز ضكًّ وٍّس 

  .١ٙح ذخقٛؿ جٌٛغِٕٟؼٕٝ جإلٔغحْ جٌّإِٓ ٚجٌؾش٠ه ِؼٗ فٟ هش٠ك جٌك١حز أوػش ِّح ضؼٕ" أل"
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فإٔح ٔظٓ أق١حًٔح إٔٔح فحذشْٚ، ٚرٌه ألٔٗ ػٕذِح ُٔػحس ٔكطمش جٌغ١ش ذؼذَ ئؾحذطٕح ! ٌىٓ ِح ٘زج؟ 

ذقّطٕح جٌىث١د أٚ خالي قشوحش جٌغخش٠س ٚذحإل٠ّحءجش ٔٙضأ ذحخٛضٕح جٌغحمر١ٓ، قطٝ . ػ١ٍٗ

فٟ ٘زج ٔظٓ إٔٔح غ١ش ِخطث١ٓ . لذ غنرٕح ِؼُٙ غحتش٠ٓٔػ١شُ٘ ذٕظشجضٕح جٌقحِطس أوػش ِّح ٌٛ وٕح 

أِحَ هللّا ألٕٔح ٌُ ٔغّف ٌىٍّس أْ ضخشؼ ِٓ ؽفحٕ٘ح، ٘زٖ جٌطٟ ضٛفّٕح ذٛفّس جٌؼحس أِحَ جٌٕحط 

ٚوأٔٗ ٠ٕظش ئٌٝ ضقشفٕح . ٚضذ٠ٕٕح، وأْ هللا ال ٠ٙطُ ئال ذحٌىٍّحش غ١ش ِرحٍي ذاسجدضٕح جٌخحهثس

أٚ وإٔٔح ُٔغأي فٟ ٠َٛ جٌذ٠ٕٛٔس فمو ػٍٝ . رطٕح ١ٔٚطٕح جٌّخطثط١ٓجٌخحسؾٟ ٌؼًّ جٌخط١س ال ئٌٝ سغ

 ...ِح ٔفؼٍٗ دْٚ أْ ُٔغأي ػٓ ١ٔس جٌفؼً



فٟ ٘زج وأٔٗ ٠ىفٟ ٌإلٔغحْ أْ ٠كطؽ ذأٔٗ ٌُ ٠ذفغ جألػّٝ ذ١ذ٠ٗ ١ٌغمو، ِغ أْ جٌؿش٠ّس ِطغح٠ٚس  

أٚ وأْ ! ؽذٖ ٌُٚ ٠فؼًق١ّٕح ٠ضدسٜ ذأمحرٖ ِطٝ سآٖ فٟ هش٠مٗ ٌٍغمٛه فٟ ٘ٛز ٚفٟ ئِىحٔٗ أْ ٠ش

 !جٌّؿشَ ٘ٛ ِٓ ٠ُّغه ِشضىرًح جٌؿش٠ّس، ٚال ٠ُكحعد ِٓ دذش جٌؿش٠ّس ٚخططٙح

ٚذٛجعطس ئ٠ّحءجضٕح . ئرْ ذحهالً ٍٔؿُ أٌغٕطٕح ئْ وحْ فّطٕح ٠مَٛ ذٕفظ جٌذٚس جٌزٞ ٠مَٛ ذٗ جٌقشجل 

ٚذٙزج ... ؾً ٘زججٌىحرذس ٔؿؼً رجن جٌزٞ ٔؾف١ٗ فٟ قحٌس أوػش غنرًح، ذ١ّٕح ٠ّطذقٕح جٌٕحط ِٓ أ

 ...٠ىْٛ جإلٔغحْ أوػش ئؾشجِح، ألٔٗ ٠كحٚي أْ ٠ّؿذ ٔفغٗ ػٍٝ قغحخ عمٛه أخ١ٗ

ٚذحٌقّص جٌّإرٞ ٠ض٠ذ . غحٌرًح ِح ٠ػ١ش جٌقرش جٌّطقٕغ جٌغند ذأوػش قزجلس ِّح ٠ػ١شٖ جٌىالَ

جٕ٘س ؽطحتُ جٌغ١ش ذطش٠مس أوػش ِّح ٠ػ١ش٘ح جٌىالَ، ٚؾشجقحش جألػذجء ضُكطًّ ذأوػش عٌٙٛس ِٓ ِذ

ِٗ : "جٌغحخش٠ٓ جٌٍّّٛءز ِىًشج، ٚجٌطٟ ل١ً ػٕٙح قغًٕح ذحٌٕرٟ ِض " )١ٌأعش سَؤعحءُٖ قغد ئسجدض

حَ ِػً ٌُمَُ قٍٛز ف١ٕضي ئٌٝ ِخحدع جٌرطٓ: "ٚفٟ ِٛمغ آخش ل١ً(. ٘ٓٔ:ٕٕ أَ " )والَ جٌَّّٕ

ِٗ ٠ىٍُ فحقرُٗ ذغالَ ٚ. ٌغحُٔٙ عُٙ لطحي ٠طىٍُ ذحٌغؼ: "ٕ٘ح ٠ٕطرك جٌمٛي(. ٕٙ:ٕٕ فٟ لٍرِٗ ذفّ

جٌشؾً جٌزٞ ٠طشٞ فحقرُٗ "ٚػٍٝ أٞ جألقٛجي ٘ٛ ٠خذع جٌغ١ش ئر (. 8::ئس " )٠نغ ٌُٗ و١ًّٕح

 ِٗ  (.8ٕ:٘أَ " )٠رغو ؽرىس ٌشؾ١ٍ

أخ١ًشج ػٕذِح ؾحءش ؾّٛع وػ١شز ذغ١ٛف ٚػقٟ ٌٍمرل ػٍٝ جٌشخ، ٌُ ٠ىٓ أقذ ِٓ جٌّؿش١ِٓ  

ح لرٍس فٟ قك ٚج٘د جٌك١حز أوػش لغٛز ِٓ رجن جٌزٞ ضمذَ ذحقطشجَ ِ ًِ ح فحعًذج ِمذ ًّ ٍّٛء خذجًػح ٚضىش٠

  (.ٕٕ::ٌٗٛ!" )٠ح ٠ٙٛرج أَذمُرٍٍس ضغٍُّ جذٓ جإلٔغحْ؟: "قد غحػ، ٘زج جٌزٞ لحي ٌٗ جٌشخ
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٠ٛؾذ ٔٛع آخش ِٓ جٌطىذس جٌؾش٠ش، جٌزٞ ِح وحْ ٠غطكك جإلؽحسز ئ١ٌٗ ٌٛال ِؼشفطٕح أْ ذؼل  

ٌألعف )٘إالء جٌز٠ٓ ػٕذِح ٠طىذسْٚ ٠نشذْٛ ػٓ جٌطؼحَ قطٝ إٔٔح . ذٗ جالخٛز ٠غّكْٛ ألٔفغُٙ

ٔؿذ أٌٚثه جٌز٠ٓ فٟ ٚلص ٘ذٚتُٙ ٠ؼٍْٕٛ ػؿضُ٘ ػٓ ( جألِش جٌزٞ ال ٠ّىٕٕٟ أْ أروشٖ ذغ١ش خؿً

جٌقَٛ أوػش ِٓ جٌغحػس جٌغحدعس أٚ جٌطحعؼس، ئر ذُٙ فٟ ٚلص غنرُٙ ال ٠ؾؼشْٚ ذحٌؿٛع ٌّذز 

 .صً٘ذج ذٛجعطس ضخّس جٌغند ١ِٛ٠ٓ أٚ أوػش، ف١ضدجدْٚ

وّح ٌٛ وحٔص خحسؾس ػٓ غند ؽ١طحٟٔ، ( جألفٛجَ)٘إالء ذال ؽه ٠ذٔغْٛ جألِٛس جٌّمذعس 

ح وحْ ٠ٕرغٟ أْ ضمذَ ًِ هلل ٚقذٖ ذطٛجمغ لٍد ٚٔمحٚز ِٓ جٌخط١س، ٌىُٕٙ ٠مذِْٛ   ِكط١ٍّٓ أفٛج

رذكٛج ألٚغحْ : "حتًٚذٙزج ٠ىْٛٔٛ ِغطكم١ٓ ٌطٛذ١خحش ِٛعٝ جٌم. جٌقٍٛجش ٚجٌطمذِحش ٌٍؾ١حه١ٓ

  (.ٕٖ:2ٔضع" )١ٌغص هللا، ٢ٌٍٙس ٌُ ٠ؼشفٛ٘ح أقذجٍظ لذ ؾحَءش ِٓ لش٠د ٌُ ٠ش٘رٙح آذحُؤوُ

  ال ذقذً اىخذ اٟخز تخذ ٍزٝف -21

ئٕٔح ال ٔؿًٙ ًٔٛػح آخش ِٓ جٔكشجف جٌؼمً جٌزٞ ٔؿذٖ فٟ ذؼل جالخٛز ضكص ٌْٛ ِٓ جٌقرش  

ش قطٝ ٠ػ١شْٚ ج٢خش٠ٓ ٌىٟ ٠نشذُٛٔٙ، ٌىُٕٙ ئرج ِح ٘إالء ال ٠ىطفْٛ ذاغحسز جٌّٕحصػح. جٌّض٠ف

ُمشذٛج ذنشذحش خف١فس ٠مذِْٛ أؾضجء أخشٜ ِٓ ؾغُّٙ ٌٍنشخ ١ٌػ١شٚج ِٓ ُ٘ قٌُٛٙ، ُٚ٘ 

ي ٌُٗ : "٠كغرْٛ ئُٔٙ ذٙزج ٠كممْٛ جٌىّحي جٌّأِٛس ذٗ فٟ جٌمٛي ِّٛ ْٓ ٌطّه ػٍٝ خّذن جأل٠ّٓ فك َِ
ج٠٢س ٚغح٠طٙح، ظح١ٔٓ ئُٔٙ ٠ٕفزْٚ جٌقرش جٌٛجسد  ، ٘إالء ٠ؿٍْٙٛ ِؼٕٝ(٘:8ِٖص" )ج٢خش أ٠ًنح

فٟ جإلٔؿ١ً أْ ال ٔمحَٚ جٌؾش ذحٌؾش ٚال جٌط١ٙؽ ذّػٍٗ، ٚئّٔح لُذِص ٌٕح جٌٛف١س ٌىٟ ّٔغىٓ غند 

  (.١ٌٚظ ذاغحسضٕح ٌٗ ٌىٟ ٠نشذٕح)جٌنحسخ ذحقطّحٌٕح مؼفٗ 



تو اىشز تَثئ تو مٞف َٝنْْا أُ ّيً٘ إّضاًّا ْٝفذ ٗطٞح اإلّجٞو ٗىٌ ٝقا: جزٍاّٞ٘س -21

  اصرؼذ الحرَاه خطؤ ٍضاػف؟

وّح عرك أْ لٍٕح ِٕز ل١ًٍ ئٔٗ ٠ٍضِٕح أال ٕٔظش ئٌٝ جألِش ِٓ ؾٙس جٌؼًّ رجضٗ ذً ١ٔس : ٠ٛعف -ٕٕ

صٔص فؼً جإلٔغحْ، فحقًقح لٍرٗ ذطذل١ك ِٚؾحػشٖ جٌطٟ ٔرغ ػٕٙح  ُٚ جٌفحػً ٚهش٠مس ضفى١شٖ فارج ِح 

١ٍس جالقطّحي ٚجٌٍطف فٟ جٌشٚـ جٌّنحد أٞ خالي ػذَ جٌفؼً، فغطشٜ ئٔٗ ال ٠ّىٓ أْ ضطُ فن

  (. جٌخفٟ)جالقطّحي ٚجٌغند 

أٞ ٠ؼٍّٕح ال )ٌٙزج ػٕذِح أػطحٔح سذٕح ِٚخٍقٕح دسًعح وحِالً ذخقٛؿ فن١ٍس جالقطّحي ٚجٌٍطف  

ٚ٘رٕح ٍِخًقح ٌٍىّحي جإلٔؿ١ٍٟ ( أْ ٔؼطشف ذٙح ذٍغحٕٔح ئّٔح ٔخضٔٙح فٟ أػّحق ٔفٛعٕح جٌذجخ١ٍس

ي ٌُٗ ج٢خش أ٠ًنح. ٚأِح أٔح فألٛي ٌىُ ال ضمحِٚٛج جٌؾشّ : "لحتالً  ِّٛ ْٓ ٌطّه ػٍٝ خّذن جأل٠ّٓ فك َِ " ذً 

ٚئر أؽحس ئٌٝ جٌخذ جأل٠ّٓ، فٙزج ال ٠ّىٓ أْ ٠كذظ ئال فٟ ٚؾٗ جإلٔغحْ (. )٘:8ِٖص)

، ٌٚٙزج ٠شغد جٌشخ أْ ٠ٕضع ػٕح وً ِػ١شجش جٌغند ِٓ أػّحق جٌٕفظ جٌذجخ١ٍس [ٖ(]جٌذجخٍٟ

ح ٔضًػح ًِ ذّؼٕٝ ئْ وحْ خذن جأل٠ّٓ جٌخحسؾٟ ٠غطمرً ٌطّس ِٓ جٌنحسخ، ف١ٍمرً جإلٔغحْ . ضح

ذٙزج ٠كطًّ جإلٔغحْ جٌخحسؾٟ ذٍطف، . جٌذجخٍٟ ذحضنحع أْ ٠طمرً جٌنشذس ػٍٝ خذٖ جأل٠ّٓ

 ...٠ٚخنغ جٌؿغذ ٌّنح٠محش جٌنحسخ فال ٠نطشخ جإلٔغحْ جٌذجخٍٟ

ّحي جإلٔؿ١ٍٟ جٌزٞ ٠ٕحدٜ ذحٌػرحش فٟ جٌقرش، ال ٌمذ سأ٠ص و١ف أْ ٘زج ذؼ١ذ وً جٌرؼذ ػٓ جٌى 

٠ٚأِشٔح أْ ٔكفع ٘زج ِّٙح أفحذٕح ِٓ ؽشٚس، قطٝ إٔٔح ١ٌظ . ذحٌىالَ ذً فٟ ٘ذٚء جٌمٍد جٌذجخٍٟ

ٔكفع أٔفغٕح ػٍٝ جٌذٚجَ ذغ١ش غند ِمٍك، ذً ٚذخنٛػٕح ألر٠طُٙ ٔؿرشُ٘ أْ ٠ٙذأٚج ػٓ 

٘ىزج أ٠ًنح ضطكمك وٍّحش ... ٔمٙش غنرُٙجمطشجذُٙ ذطط١ُّّٙ جٌٍطُ جٌػحٟٔ، ٚ٘ىزج ذٍطفٕح 

 (.ٕٔ:ٕٔسٚ" )ال ٠غٍرَّٕه جٌؾشُّ ذً جغٍد جٌؾشَّ ذحٌخ١ش: "جٌشعٛي

ٚجمف أْ ٘زج ال ٠مذس أْ ٠ٕفزٖ ِٓ ٠ٕطك ذىٍّحش جٌٍطف ٚجالضنحع ذشٚـ وٙزٖ ٍِّٛءز غنرًح،  

ذأوػش لغٛز، قطٝ ئُٔٙ ١ٌظ فمو ٠فؾٍْٛ فٟ ئهفحء ٔحس جٌغند جٌٍّطٙرس، ذً ذحألقشٜ ٠ؾؼٍٛٔٙح 

 .عٛجء فٟ ِؾحػشُ٘ أٚ ِؾحػش أخ١ُٙ جٌػحتش

ٚذ١ّٕح ُ٘ ٠ّذػْٛ جٌقرش . ٘إالء قطٝ ٚئْ قفظٛج ٘ذًٚء ألٔفغُٙ ٌىُٕٙ ال ٠كٍّْٛ أٞ غّش ٌٍرش 

" ال ضطٍد ِح ٌٕفغٙح: "ِٓ ؾحٔرُٙ ػٍٝ قغحخ ٘الن لش٠رُٙ، ٠غطرؼذْٚ جٌّكرس جٌشع١ٌٛس جٌطٟ

ٌغٕٝ ٌٕفؼٙح جٌخحؿ ػٍٝ قغحخ ٘الن جٌمش٠د، ٚال ، ألْ جٌّكرس ال ضطٍد ٘زج ج(ٖٔ:٘وٛٔ)

  .ضشغد فٟ سذف ؽٟء ػٍٝ قغحخ خغحسز جٌغ١ش

  ق٘ج اإلّضاُ ٗشٖاٍرٔ ذنَِ فٜ خض٘ػٔ إلرادج غٞزٓ -23

٠ٍضِه ذحٌطأو١ذ أْ ضؼشف ذقٛسز ػحِس أْ ِٓ ٠خنغ إلسجدز أخ١ٗ ٠ىْٛ ألٜٛ ِٓ جٌزٞ ٠طّغه  

جألٚي ذحقطّحٌٗ أخ١ٗ ِٚغحػذضٗ ٠شذف ففس جٌمٛز ٚجٌك٠ٛ١س، . ِطؾرػًح ذؼٕحٍد ِذجفًؼح ػٓ آسجتٗ جٌخحفس

 ...أِح جٌػحٟٔ ف١مطٕٟ جٌنؼف ٚجٌّشك

ال ٠ظٓ جألٚي أٔٗ فمذ ؽ١ثًح ِٓ وّحٌٗ ذحٌشغُ ِٓ خنٛػٗ ٚضشوٗ ؽ١ثًح ِٓ دلطٗ جٌطٟ ٠ٙطُ ذٙح، ذً  

ػ١ٍٕح  ف١ؿد: "٘زٖ ٟ٘ ٚف١س جٌشعٛي. فن١ٍس جٌقرش ٚهٛي جألٔحز: ١ٌطأوذ أٔٗ سذف ِح ٘ٛ أػظُ

جقٍّٛج ذؼنىُ أغمحي "ٚ( ٘ٔ:ٔسٚ" )ٔكٓ جألل٠ٛحَء أْ ٔكطًّ أمؼحف جٌنؼفحِء ٚال ُٔشِمٝ أٔفغٕح

ألْ جإلٔغحْ جٌنؼ١ف ال ٠مذس أْ ٠ؼ١ٓ (. ٙ:ٕغال" )ذؼٍل، ٚ٘ىزج ضّّّٛج ٔحِٛط جٌّغ١ف

ج أِح ِٓ وحْ غ١ش خحمٍغ ٌٍنؼف فٙز. جٌنؼ١ف، ٚال ِٓ ٠ؼحٔٝ ِٓ أِش ٠مذس أْ ٠ؾفٟ ػ١ٍالُ ِػٍٗ

ح جٌطر١د جؽِف ٔفغه: "٠غطط١غ أْ ٠مذَ ػالًؾح ٌٍنؼ١ف، ئر ل١ً   (. ٗ:ٌٖٕٛ" )أ٠ُّٙ



  ػجز اىضؼٞف ػِ احرَاه غٞزٓ -24

٠ؿذس ذٕح أْ ٔالقع ٘زٖ جٌكم١مس أ٠ًنح، ٚ٘ٝ أْ هر١ؼس جٌنؼفحء ئُٔٙ ِطغشػْٛ ِٚغطؼذْٚ ػٍٝ  

مذسْٚ أْ ٠كطٍّٛج أْ ٠ّغُٙ أقذ جٌذٚجَ أْ ٠ٕطٙشٚج ٠ٚرزسٚج ذزجس جٌّٕحصػحش، ذ١ّٕح ُ٘ أٔفغُٙ ال ٠

ٚذ١ّٕح ُ٘ ال ٠رحٌْٛ ذحٌغ١ش، ٠ٕؾشْٚ ذطغشع ٚفح٠ح ٠ؼؿضْٚ ػٓ جقطّحي . ذألً مشس ذغ١و

 .أخفٙح

ٌٙزج قغد فىش ج٢ذحء جٌؾ١ٛل جٌغحذم١ٓ أْ جٌكد ال ٠ّىٓ أْ ٠رمٝ غحذطًح غ١ش ِٕىغش ئال ذ١ٓ  

ح، فٟ ًّ ٚلص أٚ آخش، ِّٙح ذزي هشف  أؽخحؿ ِطؾحذ١ٙٓ فٟ جٌٙذف ٚجٌقالـ، ألٔٗ ع١ٕىغش قط

  .ٚجقذ فمو ِٓ ػٕح٠س

 صؤاه -25

ئرْ و١ف ٠ّىٓ ِذـ جٌقرش جٌزٞ ٌٍشؾً جٌىحًِ ئْ وحْ ال ٠كطٍّٗ جٌنؼفحء ػٍٝ : ؾشِح١ٔٛط 

  جٌذٚجَ؟

  :ٝ٘صف -26

ئٕٟٔ ٌُ ألً أْ فن١ٍس جإلٔغحْ ٚفرشٖ ع١ُمٙشجْ، ٌىٓ ذإط جإلٔغحْ جٌنؼ١ف ٠ضدجد ذٛجعطس  

غ١ش أْ جٌزٞ ٠شغد فٟ ... حًِ، ٚذض٠حدضٗ فٟ ؽشٖ ال ٠مذس ٘ٛ أْ ٠كطًّ ؽ١ثًحهٛي أٔحز جٌشؾً جٌى

، ٠ٍضِٗ أْ ٠كفع (ِٓ جٌغ١ش)قفع ِٛدز صِالتٗ دْٚ أْ ضٕكً، ذّؼٕٝ ئٔٗ ػٕذِح ٠ُػحس ذأٞ خطأ 

( ؽفط١ٗ ٚفذسٖ جٌذجخٍٟ)ٚئْ ٚؾذ أُٔٙ . ؽفط١ٗ، ذً ٠ٚكفع أػّحق فذسٖ ذغ١ش جمطشجخ

ًٍ ٠ٚالقع ذحؾطٙحد ِح ٠مٌٛٗ جٌّشض٠ًنطشذْٛ جمطشجذًح خف١فًح، ٠ : كفع ٔفغٗ فٟ فٍّص وحِ

ن ٚؾؼٟ" . ػٕذ ٌٙؿٟ جؽطؼٍص جٌٕحس. قّٟ لٍرٟ فٟ ؾٛفٟ. َفّصُّ فّطًح، عَىصُّ ػٓ جٌخ١ش، فطكشَّ

 (.ٖ، 8ٖ:ِٕض " )ضىٍّص ذٍغحٟٔ

ٕٗ ٠ٍضِٗ أ٠ًنح أال ٠ٕظش ئٌٝ قحٌطٗ جٌكح١ٌس ٚال ٠ؼطٝ ذحالً ٌّح ٠مطشقٗ ػ١ٍٗ غنرٗ جٌؼ١ٕف ٚر٘ 

ئّٔح ٠ؿذس ذٗ أْ ٠ؼ١ؼ فٟ ٔؼّس جٌكد جٌّحم١س، أٚ ٠ططٍغ ذزٕ٘ٗ ئٌٝ جٌّغطمرً، ئٌٝ جٌغالَ ... جٌػحتش

ٚذ١ّٕح ٠كفع . جٌزٞ ع١ؼٛد، ذطأٍِٗ فٟ عحػس غنرٗ رجضٙح، وّح ٌٛ وحْ لذ ػحد جٌغالَ ذ١ّٕٙح فؼالُ 

ْ ٠مذَ ِػً ضٍه ٔفغٗ ذرٙؿس جالضفحق ج٢ضٟ ال ٠ؾؼش ذّشجسز جٌٕضجع جٌكحمش، ٚذغٌٙٛس ٠ّىٕٗ أ

  (...جٌٍط١فس)جإلؾحذحش 

  مٞف َٝنِ قَغ اىغضة؟ -27

، قطٝ ال (جٌكىّس)٠ؿذس ذٕح أْ ٔمّغ وً قشوس ِٓ قشوحش جٌغند ٍٚٔطفٙح ضكص ئسؽحد جٌط١١ّض  

ِٗ، ٚجٌكى١ُ ٠غىُٕٗ : "ٔطٙٛس ذحٌغ١ع جألػّٝ، جألِش جٌزٞ لحي ػٕٗ ع١ٍّحْ جٌؿحً٘ ٠ظٙش وً غ١ظ

ٕٝ أْ جإلٔغحْ جٌؿحً٘ ٠ٍطٙد ذحٔفؼحي جٌغند ١ٌٕطمُ ٌٕفغٗ، أِح جٌكى١ُ ذّؼ(. 8ٕ:ٔٔأَ " )أخ١ًشج

 .فرغرد ٔنٛؼ ِؾٛسضٗ ٌٚطفٗ ٠طفة جٌغند ؽ١ثًح فؾ١ثًح ٠ٚطخٍـ ِٕٗ

ح جألقرحُء، ذً أػطٛج ِىحًٔح ٌٍغند: "٠مٛي جٌشعٛي أًِشج ِؾحذًٙح  ألُٔٗ . ال ضٕطمّٛج ألٔفغىُ أ٠ُّٙ

ذّؼٕٝ ال ضغّكٛج ٌمٍٛذىُ أْ ضُكرظ فٟ (. ٕٔ:8ٔسٚ " )ِىطٛخ ٌٟ جٌٕمّس أٔح أؾحصٜ ٠مٛي جٌشخُّ 

ِنح٠ك ػذَ جٌقرش ٚجٌُؿرٓ، قطٝ ِطٝ غحسش أ٠س ػحففس ػ١ٕفس ٌٍغند ال ضمذس أْ ضكطٍّٙح، ٌىٓ 

ًَّ "ٌطىٓ لٍٛذىُ ِطغؼس ضطمرً ِٛؾحش وٍّحش جٌغند فٟ ض١حسجش جٌكد جٌّطغؼس جٌطٟ  ضكطًّ و



ٚ٘ىزج ضطغغ أر٘حٔىُ ذطٛي جألٔحز ٚجٌقرش ٠ٚىْٛ  (.ٖٔ:2وٛ  ٔ" )ٚضقرش ػٍٝ وً ؽٟءٍ ... ؽٟءٍ 

 .ف١ٗ أػّحق جٌّؾٛسز جأل١ِٕس جٌطٟ ضغطمرً دخحْ جٌغند ٚضر١ذٖ

ٍٓ : ٠ّىٓ أْ ضفُٙ جٌؼرحسز ذحٌّؼٕٝ جٌطحٌٟ  ئٕٔح ٔنغ ِىحًٔح ٌٍغند ٚرٌه ذمذس ِح ٔخنغ ذز٘

كك وً فٕٛف ِطٛجمٍغ ٘حدب الٔفؼحي ج٢خش٠ٓ، ٕٚٔكٕٟ ٌؼذَ فرش جٌػحتش٠ٓ، وّح ٌٛ وٕح ٔغط

 (.وطأد٠د ٌٕح)جٌخطأ 

ذأٔٗ " ٚمغ ِىحْ جٌغند"أِح جٌز٠ٓ ٠ؾْٛ٘ٛ ِؼٕٝ جٌىّحي جٌزٞ ٠طكذظ ػٕٗ جٌشعٛي ِفغش٠ٓ  

جالذطؼحد ػٓ جإلٔغحْ فٟ ٚلص غنرٗ، ٠رذٚ ٌٟ ئُٔٙ ذٙزج ال ٠مطؼْٛ أعرحخ جٌغند ذً ١ٙ٠ؿْٛ 

ـٍ ٍِّ. ذٛجػع جٌٕضجع ٛء ضٛجمًؼح فاْ جالذطؼحد ألٔٗ ِح ٌُ ٔقٍف غند جٌمش٠د فٟ جٌكحي ذافال

 ...٠ػ١ش جٌمش٠د أوػش

ال ضغشع ذشٚقه ئٌٝ جٌغند، ألْ جٌغند ٠غطمش فٟ قنٓ : "٠طىٍُ ع١ٍّحْ ػٓ أٍِش وٙزج لحتالً  

" ال ضرشص ػحؾالً ئٌٝ جٌخقحَ ٌثاَلَّ ضفؼً ؽ١ثًح فٟ ج٢خش ق١ٓ ٠خض٠ه لش٠ره"ٚ(. 8:2ؾح " )جٌؿٙحي

 .جٌٕضجع ذّؼٕٝ أٔٗ ٠ّذـ جٌٕضجع جٌّطأخش ٚ٘ٛ ذٙزج ال ٠ٍَٛ جٌطغشع فٟ(. ٕ٘::أَ )

ِٗ : "ذٕفظ جٌطش٠مس ٠ؿد أْ ٔفُٙ جٌمٛي  ّٟ . غند جٌؿحً٘ ٠ُؼَشف فٟ ٠ِٛ " أِح عحضش جٌٙٛجْ فٙٛ رو

، ألٔٗ ال ٠ؼٕٝ أْ جٌكى١ُ ٠خضْ جٔفؿحس جٌغند خف١س، ئّٔح ٠ٍَٛ جٔفؿحس جٌغند (ٕٔ:ٙٔأَ )

٘ٛ ئٔٗ ذ١ّٕح ٠طشوٗ ئٌٝ ق١ٓ ٠ٙذأ سٚـ جٌغند ٠ٍضِٗ أْ ٠خفٟ جالٔفؿحس ذٙزج جٌغرد، ٚ... جٌّطٙٛس

٠نؼف ٠ٚر١ذ أِـح ( أٞ ال ٔطغشع ذٗ)ألْ ٘زٖ ٟ٘ هر١ؼس جٌغند، ػٕذِح ٠طشن ٌٗ ِىحْ . ئٌٝ جألذذ

 .ئرج ُػشك جٌغند فٟ قحٌس جٌػٛسز فأٗ ٠كشق أوػش فأوػش

ٌّطضج٠ذ، ٠ؿد ػٍٝ جٌمٍٛخ أْ ضطغغ ٚضٕفطف قطٝ ال ضٕكقش فٟ ِن١محش جٌُؿرٓ ٚضّطٍة ذحٌغند ج

ئر ٠مٛي ". أٚ جالضغحع جٌفحتك( جضغحع جٌمٍد")ٚضق١ش لحدسز أْ ضطمرً ٚفح٠ح هللا ذّح ٠ذػٖٛ جٌٕرٟ 

 (.8ٔٔ:ِٕٖض " )فٟ هش٠ك ٚفح٠حن عؼ١ص ػٕذِح ٚعؼص لٍرٟ: "جٌٕرٟ

ذطٟء "ألْ ذوء جٌغند ٘ٛ قىّس، ٔطؼٍّٙح ذٛجعطس ألٛجي جٌىطحخ جٌّمذط جٌٛجمكس ألْ  

ٌزٌه ٠مٛي جٌىطحخ جٌّمذط ػٓ (. ٗٔ:8ٕأَ " )١ش جٌشٚـ ِؼٍّٟ جٌكّكجٌغند وػ١ش جٌفُٙ، ٚلق

ح وػ١ًشج ؾّذًج ٚسقرس : "جٌؾخـ جٌزٞ هٍد ِٓ جٌشخ ػط١س جٌكىّس ًّ ٚأػطٝ هللّا ع١ٍّحْ قىّسً ٚفٙ

  (.ٗ:8ًِٕ  ٔ" )لٍد وحٌشًِ جٌزٞ ػٍٝ ؽحهِة جٌركش

  خاذَح -28

دخٍٛج فٟ سذحهحش جٌقذجلس خالي سذحه ؽش٠ش،  ٘زج أ٠ًنح ِح ضرشٕ٘ٗ ٌٕح جٌخرشجش جٌىػ١شز أْ جٌز٠ٓ 

ال ٠ّىُٕٙ أْ ٠كفظٛج جضفحلُٙ ذغ١ش جٔكالي، ئِح ألُٔٙ قحٌٚٛج قفظٗ ذؼ١ًذج ػٓ سغرطُٙ فٟ جٌىّحي، 

جٌٍّّٛء ( جٌؾ١طحْ)أٚ ألْ ػذٚٔح ... أٚ ٌؼذَ ضأع١غٗ ػٍٝ جٌكد جٌشعٌٟٛ ذً ػٍٝ قد أسمٟ

 . ٝ ٠ؿؼٍُٙ قحٔػ١ٓ ٌٛػذُ٘د٘حء ٠ؼؿٍُٙ ذحٌطٙٛس فٟ وغش عالعً فذجلطُٙ قط

٘زج جٌفىش ضأعظ ذأوػش ضأو١ذ ذٛجعطس أػظُ جٌشؾحي قٕىس، ٚ٘ٛ أْ جالضفحق جٌكم١مٟ ٚجٌٛقذز غ١ش  

 .جٌّٕكٍس ٠ّىٓ أْ ضٛؾذ فمو ذ١ٓ جٌز٠ٓ ٠ك١ْٛ ق١حز ٔم١س ِٚطؾحذ١ٙٓ فٟ جٌقالـ ٚجٌٙذف

ط١حق ذحألوػش ٘ىزج ضكذظ ٠ٛعف جٌطٛذحٚٞ ذكذ٠ع سٚقٟ ذخقٛؿ جٌقذجلس، ٚلذ أٌٙد جالؽ 

  .ٔكٛ قفع جٌكد جٌزٞ ٌضِحٌطٕح ٌىٟ ٠رمٝ ػٍٝ جٌذٚجَ



  ٍيخض اىَثادا

 .اىظذاقح اىذائَح ٕٜ اىرٜ ٝزذثظ فٖٞا األػضاء ٍغ تؼضٌٖ اىثؼض فٜ شخض اىزب ٝض٘ع +

ال َٝنِ أُ ذذًٗ اىظذاقح ٍا ىٌ ذنِ األطزاف ٍرشاتٖح فٜ اىٖذف ٍٗرضاٗٝح فٜ اىظالح  +

 .ٗاىفضٞيح

اىظذاقح تِٞ اىجضذاِّٞٞ ٕ٘ ٍحثح األٍ٘ر اىزٍْٞح، ٗأصثاب فشو اىظذاقح تِٞ أصثاب فشو  +

 .تؼض اىزٗحاِّٞٞ ٕ٘ ٍا ٝثثٔه اىؼذٗ ٍِ اخرالف اىفنز

 .أُ ّزفض ٍحثح اىؼاىٌ ٗمو ٍا فٞٔ -1ىٖذا ٝيزٍْا 

 .أال ّؼرَذ ػيٚ حنَْا اىخاص ٗإرادذْا ٗال ّرشثث تآرائْا -2  

يٌ ٍِ خذاػاخ اىؼذٗ، ٗاإلّضاُ اىذٛ ٝخضغ ىزأٛ أخٞٔ اإلّضاُ اىَرشثث تآرائٔ ال ٝض +

 .ْٗٝظد ىَِ ٌٕ أقو ٍْٔ إّضاُ ق٘ٙ

 :ط٘ر ٍضررزج ىيغضة ٗػذً ٍحثح اىغٞز +

 .االترؼاد ػِ اىذِٝ تْْٞا ٗتٌْٖٞ ّزاع تقظذ إثارذٌٖ -1 

 .ٍغ أُ هللا ْٝظز إىٚ اىقية ال إىٚ ٍجزد اىْزاع اىخارجٜ        •

 .أُ ّٖرٌ تؤخْٞا اىذٛ ٝحَو غضثًا ذجإْا، حرٚ ٗى٘ ماُ تغٞز صثة ذؤٍزّا اى٘طٞح        •

ألّٔ ٗإُ ظٖز أٍاً اىْاس . ٝضرخذً اىثؼض اىظَد إلثارج اٟخزِٝ أمثز ٍَا ٝثٞزٌٕ اىنالً -2 

 .تال ػٞة ىنْٔ ُٖٝيل أخٞٔ تئثارذٔ تظَرٔ

 .اإلضزاب ػِ اىطؼاً تغضة -3 

  . ٞش ىريطٞف غضثٔٝقذً اىثؼض اىخذ اٟخز إلثارج اىغٞز ٗى -4 

________________________________________ 

 .أٚ جألٌٚٝ ِٓ جٌىطحخ جٌػحٟٔ ِٕٔٔحظشز [ ٔ]

ئر ضؼطرش جٌى١ٕغس ج٢ذحء جأل١ٌٚٓ ئذشج١ُ٘ ٚجعكك ٠ٚؼمٛخ " جٌرطش٠شن"جٌطشؾّس جٌكشف١س [ ٕ] 

 .ذطحسوس

 .٠ّٓألْ جإلٔغحْ ق١ّٕح ٠ُنشخ ئّٔح ٠نشخ ػٍٝ خذٖ جأل[ ٖ] 


