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، أػطوى أٗٚ ٖٓ "جألخ غ٤ٞٗحِ"هرَ إٔ أذىأ ك٢ ػٍٜ ًٛٙ جُٔ٘حظٍز ٓغ ًٛج جٍُؾَ جُؼظ٤ْ 

ػ٘ىٓح . جألكَٟ إٔ أٚق ك٢ قى٣ع ه٤ٍٛ أَٚ ٛىج٣طٚ، ذًٜج ٣وىٌ جُوحٌب إٔ ٣ٓطٗق ػظٔطٚ

ًحٕ ًٛج جٍُؾَ ك٢ قىجغس ْ٘ٚ أُُُّ ذحُُٝجؼ ذ٘حء ػ٠ِ ٌؿرس ٝجُى٣ٚ ٝأٍٓٛٔح، ًٝحٕ جُرحػع ػ٠ِ 

ي قٍٜٚٔح ػ٠ِ ك٤ِٟطٚ، ئي ًحٗح نحتل٤ٖ ُثال ٣ٓو١ جذٜ٘ٔح ك٢ جُٜٗٞجش، قحْر٤ٖ إٔ جُٜٗٞجش يُ

ػحٔ ٓغ َٝؾطٚ نّٔ ْ٘ٞجش، غْ ؾحء ئ٠ُ جألخ ٣ٞق٘ح ج١ًُ . جُٗرحذ٤س ٣ٌٖٔ ٞرطٜح ذحُُٝجؼ

ُل٠ٍ هىجْطٚ جنط٤ٍ ُإلٍٖجف ػ٠ِ ئوجٌز جُٛىهحش، ئي ًحٕ ًٛج جُؼَٔ ال ٣ُؼط٠ ُإلٗٓحٕ قٓد 

ُٖٔ ٣ٍجٙ ٓؿٔغ ج٥ذحء ج٤ُٗٞل أٗٚ ٓطوىّ ك٢ جُٖٓ ٜٝٓٗٞو ُٓٔٞٙ ٝك٤ِٟطٚ ٝأٗٚ أكَٟ  ٌؿرطٚ ئٗٔح

ج . جُؿ٤ٔغ ًٍ ؾحء جُٗحخ ْحذن جًًٍُ ئ٠ُ ٣ٞق٘ح جُٔرحٌى ًٛج ك٢ جٖط٤حم ٌُ٘ٓٚ جُِٔٔٞء ًٌٝػح، ٓكٟ

ٓؼٚ ػطح٣ح ضكَٔ ك٢ ٤٠حضٜح ضوٟٞ، ًٝحٕ ٓؼٚ آنٍٕٝ ؾحءٝج ٓطك٤ٖٓٔ ُطوى٣ْ جُؼٌٗٞ ٝذٌٌٞ 

ٝػ٘ىٓح ٌآْٛ جألخ جُٖٔٓ ٤ٌ٣ِٕٞ جُؼطح٣ح جٌُػ٤ٍز، جٖطحم إٔ ٣ٍو ُْٜ ذؼٝ . ٍؾَ جُٖٔٓغٔحٌْٛ ُِ

جُؿ٤َٔ ٓوحذَ ػطح٣حْٛ، كرىأ ٣ٌُع ك٤ْٜ جٍُٝق٤حش ٗظ٤ٍ جُؿٓى٣حش جُط٢ قٛىٛح، ٝيُي ًوٍٞ 

  .، ًٌٝٛج ذىأ ٣وىّ ُْٜ ًِٔس ٗٛف(11ًٔٔٞٔ)جٍٍُْٞ 
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ج . طٜؽ ٣ح أٝالو١ ذٓهحء ػطح٣حًْ ٝضوىٓحضٌْ جُؿ٤ِِس جُط٢ ضوىٓطْ ذٜحقوًح ئ٢٘ٗ ٓر ًٍ ٝئ٢٘ٗ أضورِٜح ٖحً

َهِٙ، ٓإ٤ٖ٘ٓ  ُٔ ئي ضوىٕٓٞ جُرٌٌٞ ٝجُؼٌٗٞ ُٓى جقط٤حؾحش جُٔؼ٣َٖٞ ًطوىٓس ٍُِخ، ٌجتكس ي٤ًس ُِ

جًٍّ جٍُخ ٖٓ ٓحُي ٖٝٓ ًَ ... "إٔ جٍُخ ٣رحٌى أغٔحًٌْ ًَٝ ٓح هىٓطْ ٓ٘ٚ ضوىٓس قٓد ٤ٚٝطٚ

ج ( أٝج٤ٗي)ذحًٌٞجش ؿِطي، كطٔطِة نُجت٘ي ٖرًؼح، ٝضل٤ٝ ٓؼحٍٚى  ًٌ ج)ٓٓطح ًٍ ، 11ٖأّ ( )نٔ

ٔٓ .) 

ٝئي ٚ٘ؼطْ ًٛج ذا٣ٔحٕ جػِٔٞج ... ئٌْٗ ْطٌحكإٔٝ ك٢ ًٛج جُؼحُْ ذـ٠٘ ػظ٤ْ ٖٓ جألٌٓٞ جُٛحُكس

ٔؼ٤ٛس، أٌْٗ هى أٝك٤طْ ذٍ جُ٘حِٓٞ جُوى٣ْ ج١ًُ ضؼىجٙ ج٣ًُٖ ًحٗٞج ػحت٤ٖٗ ضكطٚ كٛحٌٝج ضكص جُ

  ...ذ٤٘ٔح ُٞ ٗلًٝٙ ُرِـٞج ئ٠ُ جٌُٔحٍ

  تخظٕص انؼشٕس ٔانثكٕس -3

قوًح قٓد ٝٚح٣ح هللا ًحٗص جُؼٌٗٞ ضٌٍِ ُهىٓس جُال٤٣ٖٝ، ٝأٓح جُطوىٓحش ٝجُرٌٌٞ كٌِِٜ٘س 

، ٌُٖ ٤ٚٝس جُرٌٌٞ ًحٗص ًٌٛج إٔ ٣إنً ُػٍٗ جُػٔحٌ أٝ جُك٤ٞجٗحش ٣ٝوىّ (ٓٔ،11٘، 1ٔ2ٕٙػى)

كٌحٕ جُرؼٝ ذـ٤ٍ ٓرحالز ٣ُ٘وٙ ًٛٙ جُ٘ٓرس، ذ٤٘ٔح جٌُٞػٕٞ ًحٗٞج ٤ٟ٣لٕٞ . ُهىٓس ج٤ٌَُٜ ٝجٌُٜ٘س

أٓح ذحُ٘ٓرس ُألذٍجٌ . ٖٓ غٔحٌٙ ٔ/ٗٔكو١ ٖٓ جُؼٌٗٞ ٝج٥نٍ أػط٠  ٔ/ٓٙأػط٠ جُرؼٝ . ػ٤ِٜح

ج٣ًُٖ ال ٣ُؼطرٍ جُ٘حِٓٞ ذحُ٘ٓرس ُْٜ ض٣ًٍٗؼح، ئي ْٛ ٤ُٓٞج ضكص جُ٘حِٓٞ، كاْٜٗ ال ٣٘لًٕٝ جُ٘حِٓٞ 

ككٓد، ذَ ٣ٝلٞهٕٞ ًٔحُٚ، ٣ٌٕٝٞ ٝالؤْٛ ُٔح ٛٞ أًػٍ ٖٓ جُٔطحُد جُوح٤ٗٞٗس ألْٜٗ  ٣ٝلٕٞ ذٚ

  .٣طؿحَٕٝٝ قىٝو جُ٘حِٓٞ ٤ٟٓل٤ٖ ئ٠ُ ٓح ٣طِرٚ ذاٌجوضْٜ جُكٍز

  تؼغ سجال انؼٓذ انقذيى أٔفٕا أكثش يًا يطهة انُايٕط -4



ألٗٚ ذؼى جٗطٛحٌٙ ػ٠ِ  ٗوٍأ إٔ ئذٍج٤ْٛ كحم ٓطحُد جُ٘حِٓٞ جُط٢ أػط٤ص ك٤ٔح ذؼى،            

جألٌذغ ِٓٞى، ُْ ٣ِّٔ ٤ٖثًح ٖٓ ؿ٘حتْ ْىّٝ جُط٢ ًحٗص ُٚ قوًح ًٔ٘طٍٛ، ٝجُط٢ ػٍٜٞح ػ٤ِٚ ِٓي 

ح ذحْْ هللا هحتالً ... ْىّٝ ذ٘لٓٚ ج١ًُ أٗوًٙ ئذٍج٤ْٛ ًٔ ٌكؼُص ٣ى١ ئ٠ُ جٍُخ جإلُٚ 1 "ٌُ٘ٚ ٍٚل ٓوٓ

َّٕ ال ن٤طًح ٝال ٍٖ ًَ " جى ٗؼَ ٝال ٖٓ ًَ ٓح ٛٞ ُيجُؼ٢ِ ٓحُي جُٓٔحِء ٝجألٌٜ ال آُن

 (. ٖٕ،1ٕٕٔٗضي)

ألٕ ٠ْٞٓ أٍٓ إٔ ٣إنً ذحُػأٌ ٖٓ . ًًُي ٗؼِْ ػٖ وجٝو أٗٚ َجو ػٖ ٓطحُد جُ٘حِٓٞ            

، ٌُٖ وجٝو ُْ ٣لؼَ يُي ذَ َٖٔ ٟٓطٜى٣ٚ ذحُكد، ٝضَْٞ ئ٠ُ هللا ٖٓ (1ٕٕٔٗنٍ)جألػىجء 

 . أؾِْٜ، ٝذ٠ٌ ٖٓ أؾِْٜ ذٍٔجٌز ق٤٘ٔح هُطِٞج

. أ٤ًى ٗكٖ ٗؼِْ إٔ ئ٤ِ٣ح ٝٗك٤ٔح ُْ ٣ٌٞٗح ضكص جُ٘حِٓٞ ٓغ أٗٚ ال ٓالٓس ػ٤ِٜٔح ُٞ ًحٗح هى ضُٝؾحذحُط

ًًُي ٗوٍأ إٔ ئ٤ُٗغ ٝآن٣ٍٖ ٜٗؿٞج ػ٠ِ ٓ٘ٞجُٜٔح ئي كحهٞج . ٝٓغ ًٛج كٟالً إٔ ٣ٌٞٗح ذط٤ّ٤ُٖٞ

ٍْ ٝؾِٞو ٓؼُٟ، ٓؼط1 "ٝٚح٣ح ٠ْٞٓ، ٛإالء ج٣ًُٖ ٣وٍٞ ػْٜ٘ جٍٍُْٞ ح٣َٖ ٠حكٞج ك٢ ؾِٞو ؿ٘

٤ُّٖ، ْٝٛ ُْ ٣ٌٖ جُؼحُْ ٓٓطكوًّح ُْٜ، ضحت٤ٜٖ ك٢ ذٍج١ٌَّ ٝؾرحٍ ٝٓـح٣ٍ ٖٝوٞم  ًَ ُٓ ٌٍٓٝذ٤ٖ 

 (.2ٖ،31ٖٔٔػد" )جألٌٜ

ج هحُٞج  ًٍ ٝٓحيج أهٍٞ ػٖ أذ٘حء ٣ٞٗحوجخ ذٖ ًٌحخ، ج٣ًُٖ ٗٓٔغ ػْٜ٘ أْٜٗ ػ٘ىٓح هىّ ُْٜ ئ٤ٌٓح نٔ

ج، ألٕ ٣ٞٗحوجخ ذٖ ًٌحخ أذحٗح أٝٚحٗح 1 "ُٚ ًٍ ج أٗطْ ٝال ذًْ٘ٞ ال ٍٗٗخ نٔ ًٍ هحتالً ال ضٍٗذٞج نٔ

ح، ٝال ضٌٖ ٌُْ ذَ أٌْ٘ٞج ك٢ جُه٤حّ  ًٓ ئ٠ُ جألذى، ٝال ضر٘ٞج ذ٤طًح، ٝال ضٌُػٞج ًٌَػح، ٝال ضـٍْٞج ًٍ

ح ْٔف ُْٜ إٔ ٣ٓٔؼٞج ٖٓ ٗلّ جُ٘ر٢(. 1ٖ٘،3ٙئٌ" )ًَ أ٣حٌْٓ ًٟ ًُُي ًٌٛج هحٍ 1 "ًُٜج جُٓرد أ٣

" ٤ُٞٗحوجخ ذٖ ًٌحخ ئٗٓحٕ ٣وق أٓح٢ٓ ًَ جأل٣حّال ٣٘وطغ [. ٕ]ٌخ جُؿ٘ٞو ئُٚ ئٍْجت٤َ

 (.11ٖ٘ٔئٌ)

ٛإالء ؾ٤ًٔؼح ُْ ٣ٌطلٞج ذطوى٣ْٜٔ جُؼٌٗٞ ذَ ٌكٟٞج جُٔٔطٌِحش ٝهىٓٞج هلل أٗلْٜٓ ٝأٌٝجقْٜ جُط٢ ال 

ٓحيج ٣ُؼط٢ جإلٗٓحٕ كىجَء ػٖ 1 "٣ٌٖٔ ُإلٗٓحٕ إٔ ٣ؼٜٞ ػٜ٘ح ًٔح ٣ٜٗى جٍُخ ك٢ جإلٗؿ٤َ هحتالً 

ِٚ؟   (1ٕٔٙٙٓص!" )ٗلٓ

  كيف يُهضو ػهى يٍ يؼيشٌٕ في ػٓذ انُؼًح أٌ يفٕقٕا يطانة انُايٕط؟ -5

ّٕ ك٢ آيجٗ٘ح ًِٔحش جإلٗؿ٤َ            ٣ؿىٌ ذ٘ح إٔ ٗؼِْ أٗ٘ح ُٓ٘ح ٓطحُرٕٞ ذأٝجٍٓ جُ٘حِٓٞ ٌُٖ ضٍ

جَء ك٤ٌٕٞ ُي ًُ٘ ك٢ جُٓٔحِء 1 "٤ٓٞ٣ًح ٍَ ئٕ أٌوش إٔ ضٌٕٞ ًحٓالً كحيٛد ٝذِْغ أٓالًي ٝأػ١ِ جُلُوَ

 (.1ٔ1ٕٔٓص" )حٍ جضرؼ٢٘ٝضؼ

ػ٘ىٓح ٗوىّ هلل جُؼٌٗٞ ٌٕٗٞ ال ُٗجٍ ٓ٘كى٣ٌٖ ئ٠ُ أْلَ ٗكٞ جألٌٜ ضكص ػدء جُ٘حِٓٞ،  

ػحؾ٣ُٖ ػٖ جالٌضلحع ئ٠ُ ػِٞ جإلٗؿ٤َ ج١ًُ ٖٓ ٣ؼَٔ ذٔٞؾرٚ ٣ٌُحكأ ٤ُّ كو١ ذرًٍحش جُك٤حز 

ألٕ ُْٜ . حٍُٝـ٠ٞذ٠ ُِٔٓح٤ًٖ ذ1 "ئي ٣وٍٞ جٍُخ ُطال٤ًٓٙ... جُكحٍٞز ذَ ذحُه٤ٍجش جُؼط٤ىز

ح أٝ جٍٓأَزً أٝ (. "1ٖ٘ٓص" )ٌِٓٞش جُٓٔٞجش ًّٓ ٖ ضٍى ذ٤ٞضًح أٝ أنٞزً أٝ أنٞجش أٝ أذًح أٝ أ َٓ  َُّ ًٝ

 (.11ٔ1ٕٓص" )أٝالًوج أٝ قوٞالً ٖٓ أؾَ ج٢ْٔ ٣أنً ٓحتس ٞؼٍق ٣ٍٝظ جُك٤حز جألذى٣س 

ُْٔف ُ٘ح ؾى٣ٍ ذحُػ٘حء ال إٔ ٗوِغ ػٖ جألٌٓٞ جُٔكٍٓس، ذَ ُٝٗٛى جألٌٓٞ جُٔكِِس،  ػح٤ُٖٔ ذأٗٚ هى 

ًُٜج ئٕ ًحٕ ج٣ًُٖ ٣وىٕٓٞ ػٌٗٞ غٔحٌْٛ ك٢ . إٔ ٗٓطهىٜٓح ذوىٌ ٞث٤َ ٖٓ أؾَ ٞؼق ذ٣ٍٗط٘ح

٠حػس ُٞٚح٣ح هللا ذانال٘ ال ٣وىٌٕٝ إٔ ٣ٍضلؼٞج ئ٠ُ ػِٞ جإلٗؿ٤َ، ك٤ٌق ٣ٌٞٗٞج ٓٗط٤ًٍٖ ك٢ 

ٝجُط٢ ٣ٜٗى ػٜ٘ح ٝجٛد ٗؼٔس جإلٗؿ٤َ أُٝثي ج٣ًُٖ ٣طـحكِٕٞ ػٖ ض٘ل٤ً ٝٚح٣ح جُ٘حِٓٞ ج٤ُٜ٘س؟ 

" ِٓؼٕٞ ٖٓ ال ٣و٤ْ ًِٔحش ًٛج جُ٘حِٓٞ ٤ُؼَٔ ذٜح"… جُ٘حِٓٞ ئٕ جُِؼ٘س ضكَ ذح٣ًُٖ ٣ـلِٜٞٗح



ٖٓ جْططحع إٔ ٣ورَ "ٌُٖ ك٢ ػٜى جُ٘ؼٔس كاٗٚ ذٓرد ْٔٞ جُٞٚح٣ح ٝػِٞٛح ٣وحٍ (. 1ٕ3ٕٙضع)

1 س جٍُٗجتغ ك٤وٍٞك٢ ػٜى جُ٘حِٓٞ ٗؿى هٞز جإلُُجّ جُو١ٞ ٖٓ أؾَ ُْٜٞ(. 1ٔ1ٕٔٓص" )ك٤ِورَ

َّ جُٓٔحَء ٝجألٌٜ أٌْٗ ضر٤ىٕٝ ٣ًٍْؼح ػٖ جألٌٜ" ُٜى ػ٤ٌِْ ج٤ُٞ ِٖ ٌُٖ ضظٍٜ   (.1ٕٗٙضع" )جُ

ئٕ أٌوش 1 "ال ٣أٍٓ ذَ ٣٘ٛف هحتالً ( ك٢ جُؼٜى جُؿى٣ى)ْٔٞ جُٞٚح٣ح ٝػِٞٛح ك٢ جُكو٤وس ٖٓ إٔ هللا 

 .جػَٔ ًٛج أٝ يجى" إٔ ضٌٕٞ ًحٓالً جيٛد

٣ْ ٣ٟغ ٠ْٞٓ غوالً ال ٣كن إٔ ٣ٍكٟٚ ؿ٤ٍ جٍُجؿر٤ٖ ، ٝٛ٘ح ذُّٞ ٣٘ٛف ك٢ جُؼٜى جُوى          

ألٕ ًٛج ال ٣طٔطغ ذٚ جٌَُ ٝال ٣طِرٚ جٌَُ ً٘حِٓٞ ئُُج٢ٓ . جٍُجؿر٤ٖ ك٢ جٌُٔحٍ ٝجُٔٗطحه٤ٖ ئ٤ُٚ

ألٗٚ ال ٣وىٌ جٌَُ إٔ ٣طٔٔٚ ذٓرد ٠ر٤ؼطٚ جُؼؿ٤رس جُٓح٤ٓس، ئٗٔح ذحُ٘ٛف ٣كع جٌَُ ذحُ٘ؼٔس، كح٣ًُٖ 

أٓح جُٟؼلحء كال ٣ٓطط٤ؼٞج إٔ ٣ِٛٞج ئ٠ُ . ٓطكوٞج إٔ ٣ٌِِٞج ذٓرد ًٔحٍ كٟحت٣ٍِْٜضلؼٕٞ ٣

ِء ج٤ُٓٔف" َْ ِٓ ، …، كاْٜٗ ٝئٕ ُْ ٣ىًٌٞج جُطٔطغ ذرٜحء ُٔؼحٕ جٌُٞجًد(1ٖٗٔأف" )ه٤حِ هحٓس 

ٌُْٜ٘ ٣وىٌٕٝ إٔ ٣طكٌٍٝج ٖٓ ُؼ٘حش جُ٘حِٓٞ ٝال ٣وحْٞج ٖٓ ذال٣ح قحٍٞز، ٝال ٣ُؼحهرٞج ذؼوحخ 

 [. ٖ(]ٚحٌٝج ًٞجًد الٓؼس  ٕ ُْٜ ٤ٛٗد أذىٟ ٌُٖ ٤ُّ ٓػَ ٣ٌٖٝٓٞ)أذىٟ 

ئيٕ ال ٣ٌٍُٙ ج٤ُٓٔف أقًىج إٔ ٣ٍضلغ ذحإلُُجّ ػ٠ِ ٍٓضلؼحش جُٛالـ جُٓح٤ٓس ًٌٛج، ئٗٔح             

هٚ ٌُِٔحٍ ٤ُورِٚ ذاٌجوضٚ جُكٍز ّٞ ح ػ٠ِ . ٣كػٚ ذ٘ٛحتف ق٤ٌٔس، ٣ٝٗ ًٓ ؾى أٍٓ ك٤ٌٕٞ ُُج ُٝ ألٗٚ ئيج ٖٓ 

ٝذحُطح٢ُ ٖٓ ٣٘لًٙ ٣ٜىف ئ٠ُ ضؿ٘د جُؼوحخ ج١ًُ ٛىو ذٚ . ٣ٓو١ ضكص جُؼوحخ ٖٓ ٣هحُلٚ إٔ

  .جُ٘حِٓٞ جُوح٢ْ ٤ُّٝ ُ٘ٞجٍ ٌٓحكأز أٝ ٚٞجخ

  َؼًح اإلَجيم ذؼضذ انضؼفاء -6

ًٔح إٔ ًِٔس جإلٗؿ٤َ ضٍكغ جأله٣ٞحء ئ٠ُ ٍٓضلؼحش ْح٤ٓس ٝػح٤ُس، ًًُي ال ضٓٔف ُِٟؼلحء           

ألٜٗح ضٟٖٔ ٌُِح٤ِٖٓ ضٔحّ جُرًٍس، ٝضٜد ؿلٍجًٗح ٣ًُِٖ ٣ُٜٕ٘ٓٞ ذٓرد  إٔ ٣٘كىٌٝج ئ٠ُ جألػٔحم،

كحُ٘حِٓٞ ٝٞغ ج٣ًُٖ ٣٘لًٝٗٚ ك٢ قحُس ْٝط٠، كال ٣ٓوطٞج ك٢ و٣٘ٞٗس جُؼح٤ٖٚ ٝك٢ . جُٟؼق

ح، ألٗ٘ح ئٕ هحٌٗحٙ ذٔح ٣كىظ ك٢ جُك٤حز . ٗلّ جُٞهص ال ٣٘حُٞج ٓؿى جٌُح٤ِٖٓ ًْ ٌُٖ ًٛج أٍٓ ِٓٔٞء ذإ

ج جُكحٍٞز، كاٗٚ ٣ ًٌ ح ٜٝٓٗٞ ًٓ ج ٌو٣ثًح إٔ ٣طؼد جإلٗٓحٕ ٣ٝرًٍ جُؼٍم ال ٤ٛ٤ٍُ ؿ٤ً٘ح ٌٍٝٓ ًٍ ٌٕٞ أٓ

ح ًٓ  .ئٗٔح ن٤ٗس إٔ ٣ؼطرٍٙ جُٛحُكٕٞ ٓؿٍ

  [4]عهطاَُا أٌ َخراس انثقاء ذذد َؼًح اإلَجيم أٔ ذذد خٕف انُايٕط -7

. ف جُ٘حًُِٜٓٞج جُٓرد كاٗ٘ح ج٤ُّٞ ُ٘ح ِْطحٕ إٔ ٗهطحٌ جُك٤حز ضكص ٗؼٔس جإلٗؿ٤َ أٝ ضكص نٞ

أٓح ٗؼٔس ج٤ُٓٔف كطٍقد ذح٣ًُٖ . كٌَِ ئٗٓحٕ إٔ ٤ٔ٣َ ئ٠ُ ؾحٗد أٝ آنٍ قٓد ٚلس أػٔحُٚ

 .أٓح جُ٘حِٓٞ ك٤هٟغ ضكطٚ جُٟؼلحء ج٣ًُٖ ْٛ ٓى٣ٕ٘ٞ ُٚ ٝك٢ هرٟطٚ. ٣لٞهٕٞ ٓطحُد جُ٘حِٓٞ

ٔحٍ كحُٗهٙ جُهحٞغ ٍُٗجتغ جُ٘حِٓٞ، ُْٝ ٣ُِٞف ٓطحُرٜح ذؼى ال ٣وىٌ إٔ ٣َٛ ئ٠ُ ً          

ألٗٚ ٣ُِٓ٘ح ٤ُّ . أٗٚ ٤ٓٓك٢ ٝٓطكٌٍ ذ٘ؼٔس جٍُخ -ك٢ ضٜحٝٗٚ  -جإلٗؿ٤َ، قط٠ ُٝٞ ًحٕ ٣لهٍ 

كو١ إٔ ٗؼطرٍ جإلٗٓحٕ جٍُجكٝ ض٘ل٤ً ٓح ٣طِرٚ جُ٘حِٓٞ أٗٚ الَجٍ ضكص جُ٘حِٓٞ، ذَ ٝج١ًُ ٣ٌطل٢ 

ع ال ذحُطٞهق ػ٘ى قىٝو ٓطِد جُ٘حِٓٞ، وٕٝ إٔ ضٌٕٞ ُٚ غٔحٌ ض٤ِن ذىػٞز ج٤ُٓٔف ٝٗؼٔطٚ ق٤

جءَ "٣طِد جٍُخ جُؼٌٗٞ ٝجُرٌٌٞ ذَ ٣وٍٞ  ٍَ " ٝضؼحٍ جضرؼ٢٘... جيٛد ٝذِْغ أٓالًي ٝأػ١ِ جُلُوَ

ٝذٓرد ػظٔس جٌُٔحٍ ُْ ٣ٓٔف ُِط٤ًِٔ قط٠ ذٞهص ه٤ٍٛ ٢ٌُ ٣ًٛد ٣ٝىكٖ أذحٙ (. 1ٔ1ٕٔٓص)

  .، ألٕ ك٤ِٟس جُكد جإل٢ُٜ ضلٞم ٍٓضرس جُٞجؾد جإلٗٓح٢ٗ(12ٕٔٓص)

  [5]انىذذشيضّ صٔجرّ نُثز انؼ -8



ػ٠ِ  -ئي ْٔغ غ٤ٞٗحِ جُٔرحٌى ًٛج جٌُالّ جُطٜد هِرٚ ذٗٞم ال ٣كى ئ٢ُ ًٔحٍ جإلٗؿ٤َ، ٝجْطٞوع 

ئي جٗٓكوص ٗلٓٚ ذٓرد . ذًٌز جٌُِٔس جُط٢ هرِٜح ك٢ غ٘ح٣ح هِرٚ جُٔػٍٔز جُؼ٤ٔوس جٌٍُٔ٘ٓز -قى جُطؼر٤ٍ 

ح ذحُؿٜى أٝجٍٓ جُ٘حِٓٞ ئي جػطحو أ ًٔ ٕ ٣وىّ ًَ ػحّ ػٌٗٞ غٔحٌٙ كِٗٚ ك٢ ذِٞؽ ًٔحٍ جإلٗؿ٤َ ٓطٔ

ًٝحٕ ٣ر٢ٌ ألٗٚ ُْ ٣ٌٖ هى ْرن ُٚ إٔ ْٔغ ػٖ جُرٌٌٞ، ٝئٕ ًحٕ ٣ىكؼٜح كاٗٚ ئ٠ُ ًٛج جُكى ال . هلل

 . ذؼ٤ًىج ؾًىج ػٖ ًٔحٍ جإلٗؿ٤َ -ك٢ ٗظٍ ج٤ُٗم  -٣ُجٍ 

ٝذىأ ٣كػٜح . ٝػُّ إٔ ٣كٍٞ ًَ جٛطٔحّ َٝؾطٚ ٖٝٞم ػوِٜح ٗكٞ جُهال٘... ػحو ئ٠ُ ذ٤طٚ ق٣ًُ٘ح

ج ٤ُٝالً ٢ٌُ ٓح ٣هىٓح . لّ ٓٗطحهس ٓطِٜلس ػ٠ِ ٓح جٗٗـَ ذٚذ٘ ًٌ ًحٕ ٣٘ٛكٜح قحغًح ئ٣ّحٛح ذىٓٞع ٜٗح

هللا ٣ًْٞح ك٢ هىجْس ٝػلس، هحتالً ُٜح ئٗٚ ٣ؿىٌ ذٜٔح أال ٣إؾال ضكُٜٞٔح ئ٠ُ جُك٤حز جألكَٟ، ألٕ 

  ...قىجغس ْٜ٘ٔح ال ٣ؼل٤ٜٔح ٖٓ جقطٔحٍ ٓٞش ٓلحؾة ٓكطّٞ

ٝذؼىٓح قحؾؿٜح   ...ح٤ْس ُْ ضٞجكن، كػحذٍ ذطْٞالش ٖٓ أؾَ ًٛج جألٍُٓٝٔح ًحٗص َٝؾطٚ ه -1

ذهٛٞ٘ ٞؼق جُطر٤ؼس جُر٣ٍٗس ُٔىز ٣ٞ٠ِس ًحٕ ٣وٍٞ ُٜح ئٗٚ ال ٤ِ٣ن ذأ١ ئٗٓحٕ إٔ ٣كٍّ ٗلٓٚ 

ٖٓ ضِي جُل٤ِٟس جُط٢ ٣ُِٓ٘ح جالُطٛحم ذٜح، ٝإٔ جَوٌجت٘ح ذحُٛالـ ذؼىٓح ٗطؼٍف ػ٤ِٚ ٛٞ أٖى 

ج ٖٓ ػىّ قر٘ح ُٚ  ًٍ  ... هرَ إٔ ٗطؼٍف ػ٤ِٚنط

ًٛج ْٝٔٞ جٌُٔحٍ ٓر٠ٞٓ ٌَُ ْٖ ٌَُٝ ؾّ٘، ٝهى ُٗٛف ؾ٤ٔغ أػٟحء ج٤ٌُ٘ٓس إٔ ٣طِٓوٞج 

ًُٜج ُٞ (. 11ًٕٗٞٔ" )ًٌٛج جًٌٟٞج ٢ٌُ ض٘حُٞج1 "ٍٓضلؼحش جُٛالـ جُٓٔح٣ٝس، ئي ٣وٍٞ جٍٍُْٞ

أهٛى إٔ ٗهىّ جٍُخ ًحٕ ٌٓٔ٘ح إٔ ٗٛـ٢ ذطؼوَ، ٝٗطكٍٞ ٣ًْٞح ئ٠ُ ًٛج جالنط٤حٌ جُٔٗط٢ٜ ُِـح٣س، 

أل٢٘ٗ ذًٜج أٖٜى ٓؼطٍكًح . كا٢٘ٗ ال أٌكٝ ٌذح٠ جُُٝجؼ، ال ذَ أِْْ ذٚ ك٢ قد أػظْ... ٣ًْٞح

ُُٝؾط٢ جُط٢ ػ٤ٜ٘ح ٢ُ جٍُخ ٝأًٍٜٓح، ٝال أٌكٝ جالٌضرح٠ ذٜح ذٍذح٠ جُكد ك٢ ج٤ُٓٔف، ج١ًُ ال 

 .٣٘لي أذًىج

١ ٌٚٞز ٖٓ ٌٚٞٙ، ئٗٔح ٗطرغ ًِٔحش ال ٣طٌٛٞ أقى أٗ٘ح هِ٘ح ًٛج ألٗ٘ح ٗى٣ٖ جُُٝجؼ ك٢ أ -ٓٔ

  ...جٍٍُْٞ جُوحتَ إٔ جُُٝجؼ ٌٍّٓ ك٢ ًَ ٢ٖء ٝجُلٍجٔ ؿ٤ٍ ٓىّٗ

 نًارا ال َظٕو أٔ َظُغ يطاَياخ في انخًاعيٍ؟: عؤال -11

كاي ؾحءٗح جألخ غ٤ٞٗحِ ٤ُلطوىٗح ك٢ هال٣ط٘ح . ُوى قحٕ جُٞهص ج١ًُ ك٤ٚ ٗطحذغ جُٔ٘حظٍز جُط٢ ٝػىٗح ذٜح

ذؼىٓح جٗطٜص ضٓركس جُٔٓحء، ؾِٓ٘ح ًٓؼح ػ٠ِ جألٌٜ، ٝذىأٗح ٗطأَٓ ذىهس ُٔحيج ًحٕ أغ٘حء جُهٔح٤ْٖ 

ق٤ٛ٣ٍٖ ئ٠ُ ًٛج جُكى أال ٣ك٢٘ أقى ْٜٓ٘ ًٌرطٚ أغ٘حء جُٛالز ك٢ أ٣حّ ( جٍُٛرحٕ ج٣ٍُٕٛٔٞ)

ٍَ ك٢ أو٣ٍز  جُهٔح٤ْٖ، ٝال ٣ؿٍؤ إٔ ٣ّٛٞ قط٠ جُٓحػس جُطحْؼس، ٝهى جْطلٍٓٗح ػٖ يُي ألٗ٘ح ُْ ٗ

  .ٍجػحز ًٛج جألٍٓ ذؼ٘ح٣س ٣ًًٌْٜٞٙح ٓ

 ثيَٕاط  -12

 1ذىأ جألخ غ٤ٞٗحِ ٣ؿ٤د ػ٠ِ ًٛج هحتالً  

قوًح ٤ِ٣ن ذ٘ح، قط٠ ئٕ ً٘ح ال ٗؼٍف جُٓرد، إٔ ٗهٟغ ُِٓطحٕ آذحت٘ح ٝضو٤ِى أْالك٘ح ج١ًُ وجٝٓٞج  

ِْٓ ئ٤ُ٘ح ٖٓ جُوىّ، ذحقطٍجّ التن ٝجٛطٔح ُٓ . ّ وجتْػ٤ِٚ ٤ْٖ٘ ػى٣ىز ئ٠ُ ٝهط٘ح ًٛج، كٍ٘جػ٤ٚ ًأٍٓ 

ٌُٖ ئي ض٣ٍىٕٝ إٔ ضؼٍكٞج أْحِ ًٛج جألٍٓ ٝأْرحذٚ كا٢٘ٗ أٌِْْٔ ك٢ ًِٔحش ه٤ِِس ٓح هى ضِٓٔ٘حٙ ٖٓ 

 ... آذحت٘ح ذهٛٞ٘ ًٛج جُٔٞٞٞع



ُوى ػ٤٘ص جُكٌٔس جإل٤ُٜس ك٢ ْلٍ جُؿحٓؼس إٔ ٌَُ ٢ٍٖء ٝهص ٓ٘حْد ُٚ، ْٞجء ًحٕ ًٛج جألٍٓ 

ح ًٔ ٍٍ ضكص جُٓٔٞجش ٝهص ٌَُ ٢ٍٖء َٓح1ٕ "ئي ضوٍٞ... ٓلًٍقح أٝ ٓإُ ُِٞالوز ٝهص . ٌَُٝ أٓ

ُِٜىّ ٝهص ُِٝر٘حِء . ُِوطَ ٝهص ُِٝٗلحِء ٝهص. ُِـٍِ ٝهص ُٝوِغ جُٔـٍِٝ ٝهص. ُِٝٔٞش ٝهص

ُطل٣ٍن جُكؿحٌز ٝهص ُٝؿٔغ . ُِ٘ٞـ ٝهص ٍُِٝهٙ ٝهص. ُِرٌحِء ٝهص ُِٟٝكي ٝهص. ٝهص

٤ُِٛحٗس . ْٓد ٝهص ُِٝهٓحٌز ٝهصٌُِ. ُِٔؼحٗوس ٝهص ُٝالٗلٛحٍ ػٖ جُٔؼحٗوس ٝهص. جُكؿحٌز ٝهص

ِْ ٝهص. ُِط٣ُٔن ٝهص ُِٝطه١٤٤ ٝهص. ٝهص ُِٝطٍـ ٝهص ٌُّ ُِكد ٝهص . ٌُِٓٞش ٝهص ُِٝط

ح ٣وٍٞ(. 2-1ٖٔؾح" )ُِكٍخ ٝهص ُِِٝٛف ٝهص. ُِٝرـٟس ٝهص ًٟ ٍَ 1 "ٝأ٣ ٍٍ ٌَُٝ ػٔ ألٕ ٌَُ أٓ

جُٞهص جُٔ٘حْد ٝػ٠ِ ًٛج ٤ُّ ٢ٖء ٖٓ ًٛج ٣ٌٕٞ ٚحًُكح ئال ئيج ٚ٘غ ك٢ (. 31ٖٔؾح" )ٝهص

 .جُٟٔر٠ٞ

ًٛٙ جألٌٓٞ جُط٢ ضُٛ٘غ ك٢ ٝهص ٓؼ٤ٖ ضظٍٜ ٚحُكس ئيج ٚ٘ؼص ك٢ جُِكظس جُٟٔر٠ٞس،             

ًٛج ٣هحُق جألٌٓٞ جُط٢ . أٓح ئيج أهىّ جإلٗٓحٕ ػ٤ِٜح ك٢ ؿ٤ٍ ٝهطٜح ض٤ٍٛ ذال ٗلغ أٝ ٞحٌز

ٝيُي . ئ٠ُ جُؿحٗد ج٥نٍ ذطر٤ؼطٜح جُهحٚس ٚحُكس أٝ ٣ٍٍٖز، ٝجُط٢ ال ٣ٌٔ٘٘ح إٔ ٗكٍٞ ٠ر٤ؼطٜح

ٓػَ جُكٌٔس ٝجالقطٔحٍ ٝجُؼلس ٝؿ٤ٍ يُي ٖٓ جُلٟحتَ، أٝ ٓػَ جُهطح٣ح جُط٢ ال ٣ٌُٖٔ ذأ٣س قحٍ إٔ 

أٓح جألٌٓٞ جُط٢ ٣ٌٖٔ إٔ ضظٍٜ ٚحُكس أٝ ٣ٍٍٖز . ٗـ٤ٍ ٖٓ ٝٚلٜح أٝ ٗؿؼِٜح ضكص ػ٘ٞجٕ آنٍ

أٝ ٞحٌز، ئٗٔح قٓد ػوَ قٓد ٖه٤ٛس ٖٓ ٣ٓطهىٜٓح، ًٛٙ ال ٗؼطرٍ ٠ر٤ؼطٜح ك٢ يجضٜح ٓل٤ىز 

  .ٚحٗؼٜح ٝٝهص ٚ٘ؼٚ ُٜح

  َٕع طالح انظٕو -13

ُٞ جػطوىٗح إٔ جُّٛٞ ٖٞٔ هحتٔس جُلٟحتَ جُٓحذوس جًًٍُ قط٠ إٔ ٓؿٍو جالٓط٘حع ػٖ جُطؼحّ ٣ٌٕٞ 

ج ذطرؼٚ، ٌُٖ جٌُطحخ  ًٍ ج ٣ٍٖ ًٍ ح ٣ٌٕٞ جالٖطٍجى ك٢ جُطؼحّ أٓ ًٔ ٚحًُكح ك٢ يجضٚ، كاٗٚ ذًٜج قط

ٔ٘ح ذًٜج جُلٌٍ ٝيُي جُٔوٛى ظح٤ٖٗ إٔ ٖٓ ٣ط٘حٍٝ جُطؼحّ ٣ٓو١ . ًٜججُٔوىِ ال ٣ٓٔف ذ ُٚ ألٗ٘ح ئٕ 

ك٢ جُهط٤س، كاٗ٘ح ٤ُّ كو١ ال ٗ٘حٍ ٗلًؼح ػٖ جٓط٘حػ٘ح ػٖ جُطؼحّ ٝجٍُٗجخ، ئٗٔح ٗٓو١ ك٢ ذىػس 

آ٣ٍٖٓ إٔ ٣ُٔطَ٘غ ػٖ أ٠ؼٍٔس هى نِوٜح هللا ُطُط٘حٍٝ ذحٌٍُٗ ٖٓ 1 "ًٝٔح ٣وٍٞ جٍٍُْٞ. كظ٤ؼس ٝٞالٍ

" ٔإ٤ٖ٘ٓ ٝػحٌك٢ جُكن، ألٕ ًَ ن٤ِوس هللا ؾ٤ىز ٝال ٣ٍُكَٝ ٢ٖء ئيج أُِنً ٓغ جٌٍُٗجُ

ح كُِٚ ٛٞ ٗؿّ"ألٗٚ (. ٗ،1ٖٗض٢ٔ) ًٓ ْٖ ٣كٓد ٤ٖثًح ٗؿ َٓ ِٚ ئالَّ  ح ذًجض ًٓ " ٤ُّ ٢ٖء ٗؿ

(ٌٝٔٗ1ٔٗ .) 

ٝ ًُُي ال ٗوٍأ ه١ ػٖ أقى أٗٚ ٤ْاُلّ ٖٓ أؾَ ض٘حُٝٚ جُطؼحّ، ئٗٔح ٣ىجٕ ٖٓ أؾَ جٌضرح٠ٚ ذٚ أ 

  .جالْطؼرحو ُٚ
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ذٔؼ٠٘ أٗٚ ٣ؿِد جُطر٣ٍٍ . ٖٓ ًٛج ٣ظٍٜ ذٞٞٞـ إٔ جُّٛٞ ٤ُّ ٛٞ ذحألٍٓ ج٣ٍٍُٗ ٝال جُٛحُف

 (...ٌٍُِِٟٝز)ػ٘ىٓح ٍٗجػ٤ٚ ًٔح ٣٘رـ٢، ٌُٖ ال ٗٓو١ ك٢ جُى٣٘ٞٗس ػ٘ىٓح ٗٔط٘غ ػ٘ٚ 

س ضوىْ٘ح ػ٘ىٓح ٍٗجػ٤ٜح ٖٓ ؿ٤ٍ إٔ كحألٌٓٞ جُط٢ ٗٓطهىٜٓح ك٢ ظٍٝف ٓؼ٤٘س ٝأٝهحش ٓ٘حْر

ضلٓىٗح ػ٘ىٓح ٗطًٍٜح، ٢ٛ أٌٓٞ ٤ُٓص ٚحُكس ٝال ٣ٍٍٖز، ٝيُي ٓػَ جُُٝجؼ ٝجٌُُجػس ٝجُػٍٝز 

ٝجالػطُجٍ ك٢ جُٛكٍجء ٝجٍُٜٓ ٝهٍجءز جٌُطحخ جُٔوىِ ٝجُطأَٓ ك٤ٚ ٝجُّٛٞ ج١ًُ ٛٞ ٓٞٞٞع 

ٗح أْالك٘ح إٔ... ٗوحٖ٘ح ٍَ َٓ ٗ٘لًٛح ذطرٍٛ، ٝإٔ ٜٗطْ ذحُىجكغ ُٜح  ًُُي كإ ًٛٙ جألٌٓٞ أٝ ذؼٟٜح أ

ٌٝٓحٕ جُط٘ل٤ً ٝج٤ُِْٞس ٝجُُٖٓ، ألٗ٘ح ٓط٠ ٗلًٗحٛح ذط٣ٍوس ٓ٘حْرس ض٤ٍٛ ٚحُكس ٝٓالتٔس ٝئٕ 

 .ٚ٘ؼ٘حٛح ذحٗكٍجف ض٤ٍٛ ٣ٍٍٖز ٝٓإي٣س



ٓػال ئيج هىّ ػ٤ِ٘ح أل أٓح ٣ُِٓ٘ح إٔ ٗهىّ ج٤ُٓى ج٤ُٓٔف ك٢ ٖهٙ جألل ك٘ٓطورِٚ ذطٍقحخ           

ـح٣س، ٣ٌٕٝٞ ٖٓ جُٞهحقس إٔ ِٗطُّ ذحُّٛٞ جُكحَّ أٓحٓٚ ك٘٘حٍ ٓ٘ٚ ٓى٣ًكح ٌٝٓحكأز ٖٓ ُٝطق ُِ

 ! أؾَ ضؼرىٗح؟

ٝئيج أُُٓ٘ح ػؿُ جُؿٓى أٝ ٞؼلٚ إٔ ٗأًَ ٢ٌُ ٗٓطٍؾغ هٞض٘ح، أكال ٣ُؼطرٍ جالٓط٘حع ػٖ           

ح ػ٠ِ نال٘ جُ٘لّ؟  ًٚ ٌٍ ًوطَ ُِؿٓى أًػٍ ٓ٘ٚ قٍ  جُطؼحّ ٝجٍُٗجخ ذحْطٜطح

ح ئ٠ُ قى ٓح، كإ ْٚٔ جإلٗٓحٕ            ًٔ ح وْ ًٓ ًًُي ئي ٣ط٘حْد ٓغ جُؼ٤ى إٔ ٣أًَ جإلٗٓحٕ ٠ؼح

ٍٕ كع ٝٓهحٍُق؟  !ػ٠ِ جُّٛٞ أكال ٣ؼطرٍ ًاٗٓح

ج ذحُ٘ٓرس ٣ًُِٖ ٣طٍهرٕٞ ذٚ ٓى٣ف جُ٘حِ             ًٍ ٛإالء ضوٍٞ ػْٜ٘ ًِٔس . ًًُي ٣ؼطرٍ جُّٛٞ ٖ

1 ذَ ٣ٍٝكٝ هللا ْٜٚٞٓ ئي ٣وٍٞ ػ٠ِ ُٓحٕ جُ٘ر٢. ُك٤حزجإلٗؿ٤َ ئْٜٗ هى ٗحُٞج أؾٍْٛ ك٢ ًٛٙ ج

٘ح أٗلٓ٘ح ُْٝ ضالقع؟! ٣وُٕٞٞ ُٔحيج ٚٔ٘ح ُْٝ ض٘ظٍ؟" زً ! يَُِّ ٍَّ ٛح ئٌْٗ ك٢ ٣ّٞ ٌْٚٞٓ ضُِٞؾىٕٝ ٓٓ

ُٓطْ . ٛح ئٌْٗ ُِهٛٞٓس ٝجُُ٘جع ضٕٛٞٓٞ ُٝطٍٟذٞج ذٌِٔس جٍُٗ. ٝذٌَ أٖـحٌُْ ضٓهٍٕٝ

ح ٣ًَُّ جإلٗٓحٕ ! أٓػَ ًٛج ٣ٌٕٞ ّٚٞ أنطحٌُٙ؟. جُؼالءِ  ضٕٛٞٓٞ ًٔح ج٤ُّٞ ُط٤ٔٓغ ٚٞضٌْ ك٢ ًٓ ٞ٣

ِٚ ٗلُٓٚ ٣ك٢٘ ًحألِْس ٌأُْٚ ٣ٝلٍٔ ضكطُٚ ًٓٓكح ٌٝٓحًوج ح ٓورٞالً . ك٤ ًٓ ح ٣ٝٞ ًٓ َٛ ض٢ٔٓ ًٛج ٚٞ

ََّ ه٤ٞو جٍُٗ! ٍُِخ؟ ح أنطحٌُٙ َق ًٓ ج ٝهطغ . أ٤َُّ ًٛج ٚٞ ًٌ كَيَّ ُػوَى ج٤ٍُ٘ ٝئ٠الم جُٔٓكٞه٤ٖ أقٍج

ٍٍ؟ ئيج ٌأ٣ص ػ٣ٍحًٗح . ٤ّ إٔ ضٌٍٓ ُِؿحتغ نرُى ٝإٔ ضىنَ جُٔٓح٤ًٖ جُطحت٤ٜٖ ئ٠ُ ذ٤طيأُ! ًَ ٤ٗ

ًٍ ٣٘لؿٍ ٓػَ جُٛرف ٌٗٞى ٝض٘رص ٚكطي ٣ًٍْؼح ! إٔ ضٌُٓٞٙ ٝإٔ ال ضطـح٠ٞ ػٖ ُكٔي؟ ق٤٘ث

ًٍ ضىػٞ ك٤ؿ٤د جٍُخ. ٤ٓ٣ٍٝ ذٍى أٓحٓي ٝٓؿى جٍُخ ٣ؿٔغ ْحهطي " ضٓطـ٤ع ك٤وٍٞ ٛأًٗج. ق٤٘ث

 (. 1-1٘2ٖئٔ )

ج هلل ٓط٠ جهطٍٕ  ٛح  ًٌ أٗطْ ضٍٕٝ ٤ًق ال ٣ؼطرٍ هللا جُّٛٞ ٚحًُكح ك٢ يجضٚ، ئٗٔح ٤ٛ٣ٍ ٚحًُكح ْٝح

1 ك٢ ظٍٝف ٓؼ٤٘س ال ٣كٓد جُّٛٞ ذح٠الً ذَ ًٌٍٝٓٝٛح كؼالً، ئي ٣وٍٞ جٍُخ. ذأػٔحٍ أنٍٟ

  (.1ٕٔٗٔئٌ" )ق٤ٖ ٣ٕٛٞٓٞ ال أْٔغ ٍٚجنْٜ"
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جألٌٓٞ جُٛحُكس ذطرؼٜح ٖٓ أؾَ جُّٛٞ، ذَ ... ٍُقٔس ٝجُٛرٍ ٝجُكد٣ؿىٌ ذ٘ح أال ٗٔحٌِ ج 

كإ ٛٔط٘ح ٢ٛ إٔ ٗرِؾ ضِي جُلٟحتَ جُٛحُكس نالٍ جُّٛٞ، . ذحألقٍٟ ٗٔحٌِ جُّٛٞ ٖٓ أؾِٜح

كاي أُْ جُؿٓى ٓل٤ى، ًُٜج جْطهىّ ج٥ذحء ًٛج . ٤ُّٝ إٔ ٗرِؾ جُّٛٞ نالٍ ًٛٙ جُلٟحتَ ً٘ط٤ؿس ُٜح

ُطؼحّ ٝجٍُٗجخ، ٢ٌُ ٗ٘ؿف ك٢ جٍُٞٚٞ ئ٠ُ جُكد، أ١ ُ٘رِؾ جألٍٓ جُؼالؼ، أ١ جُُٛى ك٢ ج

 . جُٛحُف ج١ًُ ال ٣طـ٤ٍ نالٍ جُُٖٓ

ألٕ جُلٕ٘ٞ ال ضُٓطهىّ ٖٓ أؾَ جألوٝجش جُهحٚس ُِؼَٔ ذٜح، ئٗٔح ذحألقٍٟ ضُٓطهىّ ج٥الش           

ؿ٤ٍ ٗحكؼس ٣ًُِٖ  ًٝٔح إٔ ًٛٙ جألوٝجش ٓل٤ىز ٣ًُِٖ ٣لٜٜٔٞٗح، ًًُي ك٢ٜ... ألؾَ ٓٔحٌْس جُلٖ

ًٝٔح أٜٗح ضؼ٤ٖ ج٣ًُٖ ٣ٓطهىٜٓٞٗح، ضٌٕٞ ذال ٗلغ ٣ًُِٖ ال ٣ؼٍكٕٞ ؿٍٜٞح ذَ . ٣ؿِٜٕٞ جْطهىجٜٓح

ئيٕ ج٢ُٗء ؿ٤ٍ جُٛحُف أٝ ٠حُف ك٢ يجضٚ ٛٞ ... ٣طٞهلٕٞ ػ٘ى ٓؿٍو جٓطالًٜح ٤ُّٝ ُِؼَٔ ذٜح

  .ذَ ألؾَ يجض٤ِْٝٚس ُطكو٤ن ٓح ٛٞ ٚحُف ذطرؼٚ، أٓح جُػح٢ٗ كال ٣ٓطهىّ ٖٓ أؾَ جألٍٝ 
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 ٣ٝ1ٌٖٔ ض٤٤ُٔ ج٢ُٗء جُٛحُف ذطرؼٚ ػٔح ٛٞ ٤ُّ ذٛحُف ٝال ٣ٍٍٖ ذحُؼالٓحش ج٥ض٤س



 .ئيج ًحٕ ٚحًُكح ذًجضٚ ٤ُّٝ ذٓرد ٢ٖء آنٍ( أ )  

 .ئيج ًحٕ ٗحكًؼح ذًجضٚ ٤ُّٝ ذ٢ٗء آنٍ( خ)  

 .، كال ٣٘وِد ئ٠ُ جُٟىئيج ًحٕ ٣رو٠ ٚحًُكح وٕٝ ضـ٤٤ٍ نالٍ جُُٖٓ( ؼ ) 

ج( و )   ًٌ  .ئيج ًحٕ ك٢ جالٓط٘حع ػ٘ٚ ال ٣ٓرد ٍٞ

ج ذطرؼٚ ٝال ٣ٌٖٔ إٔ ٣طكٍٞ ٤ٛ٤ٍُ ٚحًُكح( ٙ )   ًٍ  .ئيج ًحٕ ٓح ٛٞ ػٌٓٚ ٣ٌٕٞ ٟٓ

، ٗؿىٙ ٤ُّ ٚحًُكح ك٢ يجضٚ، ٝال ٛٞ ٗحكغ ك٢ يجضٚ ٓح ُْ "جُّٛٞ"ذططر٤ن ًٛٙ جألٝٚحف ػ٠ِ 

ز جُوِد ٝجُؿٓى، ألٗٚ ػ٘ىٓح ضٟؼق ٝنُجش جُؿٓى ضٜىأ جُ٘لّ ٣ُٓطهىّ ذكٌٔس ذوٛى جهط٘حء ٗوحٝ

ج ٓح ال ٤ٛ٣ر٘ح . ٝضٛطِف ٓغ نحُوٜح ًٍ ٝال ٛٞ ٚحُف ٚالًقح ذال ضـ٤٤ٍ ك٢ ًَ جألٝهحش، ألٗٚ ًػ٤

ح نح٠ثًح ًٓ ٝال ٣رىٝ ٓح . ٌٍٞ ذٓرد جالٗوطحع ػ٘ٚ، ذَ أق٤حًٗح ٤ٛ٣ر٘ح ٌٍٞ ٓط٠ جْطهىٓ٘حٙ جْطهى

٤ُّ ٓح ٣ىنَ "ألٗٚ ... ال ئيج ًحٕ ك٤ٚ ئكٍج٠ ك٢ جألًَ أٝ ض٘ؼْ ٝضٍفٛٞ ػٌٓٚ ًأٍٓ ٣ٍٍٖ، جُِْٜ ئ

  (.1ٔ٘ٔٔٓص" )ذَ ٓح ٣هٍؼ ٖٓ جُلْ ًٛج ٣ّ٘ؿّ جإلٗٓحٕ. جُلْ ٣ّ٘ؿّ جإلٗٓحٕ

  كيف ال يكٌٕ انظٕو يُاعثًا في كم األٔقاخ؟ -18

حخ جُٔوىِ ٖٓ ئي ضٌِٔ٘ح ػٖ ٠ٍٖٝ جُّٛٞ، ٣رىٝ أٗٚ ٖٓ جُٔ٘حْد إٔ ٗأض٢ ذٜٗحوز جٌُط            

ؾحء ك٢ جإلٗؿ٤َ أٗٚ ئي ًحٕ جُل٤ٓ٣ٍٕٞ ٚحتٕٔٞ ْٛ . ؾٜس إٔ جُّٛٞ ال ٣ؿَٞ إٔ ٣ٌٕٞ ػ٠ِ جُىٝجّ

جٖط٠ٌ ضال٤ًٓ . ٝضال٤ًٓ ٣ٞق٘ح، ُْ ٣كلع جُطال٤ًٓ ٠وّ جُّٛٞ ذٌْٜٞٗ أٚىهحء جُؼ٣ٍّ جُٓٔح١ٝ

رحع جٌُحٌَ ذحُطٞذس ٣ٞق٘ح ٍُِخ، ٛإالء ج٣ًُٖ ظ٘ٞج أْٜٗ جهط٘ٞج جُرٍ جٌُحَٓ ذأٚٞجْٜٓ ٌُْٜٞٗ أض

ح ٤ُّ كو١ ض٘ٞع جأل٠ؼٔس ذَ ٝجُهرُ  ًٟ جُؼظ٤ْ ج١ًُ هىّ ٓػحالً ٚحًُكح ُؿ٤ٔغ جُ٘حِ ذوىٝضٚ، ٌجك

ج ٝأٓح ضال٤ًٓى كال 1 "ج١ًُ ٛٞ جُطؼحّ جُؼحّ ذ٤ٖ جٌَُ، هحت٤ِٖ ُٚ ًٍ ُٔحيج ّٗٛٞ ٗكٖ ٝجُل٤ٓ٣ٍٕٞ ًػ٤

٣ًٌٍٝٞح ك٢ ًَ جألٝهحش  أٝٞف ُْٜ جٍُخ إٔ جُّٛٞ ٤ُّ ٓ٘حْرًح أٝ( 11ٗٔٓص!" )٣ٕٛٞٓٞ؟

َٛ ٣ٓطط٤غ ذ٘ٞ جُؼٍِ إٔ ٣٘ٞقٞج ٓح 1 "ًٔح ك٢ ٣ّٞ جُؼ٤ى، أٝ ذىجكغ ٓكرس إلًٍجّ ٤ٞق، هحتالً ُْٜ

ًٍ ٣ٕٛٞٓٞ. وجّ جُؼ٣ٍّ ٓؼْٜ ًٛٙ (. 11٘ٔٓص" )ٌُٖٝ ْطأض٢ أ٣حّ ق٤ٖ ٣ٍُكَغ جُؼ٣ٍّ ػْٜ٘ كك٤٘ث

ج ئ٠ُ كطٍز ػ٤ى جُلٛف ئي أ ًٍ ًَ ذؼى ه٤حٓطٚ ٓغ ضال٤ًٓٙ نالٍ جٌُِٔحش ٗطن ذٜح هرَ ه٤حٓطٚ ٤ٗٓ

ح، ٝذٓرد كٍقْٜ جُىجتْ ذكٌٟٞٙ ْٝطْٜ ُْ ٣ٓٔف ُْٜ إٔ ٣ٛٞٓٞج ًٓ   .جألٌذؼ٤ٖ ٣ٞ

  نًارا ال َظٕو خالل انخًاعيٍ؟ -19

ح، ٓغ إٔ ج٤ُٓٔف ظَ ٓغ ضال٤ًٓٙ 1 ؾٍٓح٤ِٗٞ  ًٓ ُٔحيج ٌٗق ػٖ ٍٚجٓس جُّٛٞ نالٍ جُه٤ٖٓٔ ٣ٞ

ح كو١ ذؼى ه٤حٓطٚ؟ ًٓ  أٌذؼ٤ٖ ٣ٞ

  ب ثيَٕاطاأل -22 

ذؼى ٚؼٞو ٓهِٛ٘ح ج١ًُ ضْ ك٢ ج٤ُّٞ . ٣ُِٓ٘ح إٔ ٗوىّ ؾٞجذًح قو٤و٤ًح ٟٓر٠ًٞح ُٓإجُي جُٓى٣ى ًٛج

ٝونِٞج ئ٠ُ أ٤ٌِْٖٝ ٝجٗطظٍٝج ػٍٗز أ٣حّ ... جألٌذؼ٤ٖ ذؼى ه٤حٓطٚ، ٌؾغ جُطال٤ًٓ ٖٓ ؾرَ ج٣ُُطٕٞ

ًٌٛج ضكون جُؼ٤ى  .ٝئي ضكون يُي ك٢ ج٤ُّٞ جُه٤ٖٓٔ هرِٞٙ ذلٍـ. ٖٓ أؾَ قٍِٞ جٍُٝـ جُوىِ

ذٞٞٞـ ذؼىٓح ؾحء ذٌٛٞز ٣ٌُٓس ك٢ جُؼٜى جُوى٣ْ ق٤ع ًحٕ ٣ُطِد ػَٔ ػ٤ى ذؼى ْرؼس أْحذ٤غ 

ح جذطىجء ٖٓ ٝٞغ جُٔ٘ؿَ ك٢ جٌُُع 1ٗ) ًٓ ، ك٤ٚ ٣وىٕٓٞ ٌُِٜ٘س ذٌٌٞ جُػٔحٌ، ٝهى هىّ جُٗؼد (٣ٞ

ح قو٤و٤ًح ٗط٤ؿس ٝػع جٍَُْ ك٢ يُي ج٤ُّٞ ًرٌٌٞ ُِطؼِ ًٓ ٤ْ جُؿى٣ى ٝذىج٣س ك٢ ٣ّٞ جُه٤ٖٓٔ ٠ؼح



ًُٜج ٣ُِّ إٔ ضرو٠ ًٛٙ جأل٣حّ جُؼٍٗز ذ٘لّ جُٞهحٌ ٝجُلٍـ ج٣ًُِٖ ... ُِٗؼد ج٤ُٓٔك٢ ٍُِخ

كال . ٝهى أنرٍٗح جُطو٤ِى ج١ًُ جْطِٔ٘حٙ ٖٓ ٌؾحٍ ٤٤ٌُْٖٞ إٔ ٗكلع ًٛج جُ٘ظحّ. ُألٌذؼ٤ٖ جُٓحذوس

ىجٓس ٝجُ٘ٞـ، ئٗٔح ٍٗجػ٢ ًٛٙ ٗك٢٘ ًٌر٘ح ك٢ ًٛٙ جأل٣حّ أغ٘حء جُٛالز، ألٕ جق٘حء جًٍُد ػالٓس جُ٘

ح ُو٤حٓس جٍُخ ًٔ   .جأل٣حّ ًحقطلحالش ٓػَ ٣ّٞ جألقى، كال ٗك٢٘ ًٌر٘ح ٝال ّٗٛٞ ض٣ٌٍ

  أيا يضش االيرُاع ػٍ انظٕو طٓاسج انجغذ؟ -21

أٓح ٣٘ؿًخ جُؿٓى ئ٠ُ جإلٛٔحٍ ٓٔح ٣ُ٣ى ٖٓ ٓػ٤ٍجش جُهط٤س جُط٢ ذطٍُش، 1 ؾٍٓح٤ِٗٞ            

ًٞالش ؿ٤ٍ جُؼحو٣س ك٢ ػ٤ى ٣ٞ٠َ ًٌٛج؟ أٝ َٛ ضٓطط٤غ جُ٘لّ جُٔػوِس ذٓرد ٝيُي ذط٘ؼٔ٘ح ذحُٔأ

نحٚس  -جُؼرٞو٣س ُٜح  -جإلٍْجف ك٢ جُٞالتْ ؿ٤ٍ جُؼحو٣س أال ضهلق ٖٓ ٤ْطٍضٜح ػ٠ِ جُؿٓى 

ذحُ٘ٓرس ُٖٔ ْٛ ك٢ ْ٘٘ح ق٤ع ٣ٌٖٔ ألػٟحت٘ح إٔ ضػٌٞ غٌٞز ٣ٍْؼس ٓط٠ ضؿٍأٗح ػ٠ِ ض٘حٍٝ 

ح ؿ٤ٍ ػحو١ ذك٣ٍس كٞم ٓح جػطىٗح؟٠ؼحٓ٘ح جُؼحو١ ذ٤ٌٔحش أًر ًٓ   !ٍ، أٝ ٠ؼح

  ثيَٕاط -22

ئٕ ً٘ح ٗٛ٘غ ًَ ػَٔ ذحضُجٕ، ؿ٤ٍ كحق٤ٖٛ آٌجء جُ٘حِ ج٥ن٣ٍٖ ٖٓ ؾٜس ٗوحٝز هِر٘ح، ذَ ٗلكٙ 

يُي كو١ ًٔح هِص . ٞٔحتٍٗح يجضٜح، كإ ًٛٙ جُلطٍز جُط٢ ٍُِجقس ُ٘طوَِ ٖٓ قُٓ٘ح ٝٞرط٘ح ألٗلٓ٘ح

ُٔؼوُٞس جُهحٚس ذحُٓٔحـ ُ٘ح ذحألًَ أٝ ػىّ جُٓٔحـ ذٚ، ٓٔط٘ؼ٤ٖ ػٖ ًَ ُٞ كٌٍ ػوِ٘ح ك٢ جُكىٝو ج

ئكٍج٠ ك٢ أ١ جُؿحٗر٤ٖ، ٣ُ٤ٖٔٓ ذاكٍجَ قو٤و٢ ئٕ ًحٕ جٗىكحػ٘ح ك٢ جُط٘ؼْ غوَ ػ٠ِ أٌٝجق٘ح أٝ 

ح ًٟ كإ ٌذ٘ح ال ٠ٍٞ٣ إٔ ٗلؼَ ٤ٖثًح ٖٓ أؾَ ٓؿىٙ وٕٝ ... ٓـحالض٘ح جُُجتىز ك٢ جُّٛٞ ٓح ٣ػوِٜح أ٣

ًُٜج ٗؿى ٤ِْٔحٕ (. 111ُٗٓ( )جُكن)ألٕ ػُ جُِٔي إٔ ٣كد جُط٤٤ُٔ ( جُط٤٤ُٔ)إلكٍجَ إٔ ُٗٔؾٚ ذح

٣كػ٘ح ػ٠ِ ػىّ جالٗكٍجف ك٢ أ١ جُؿحٗر٤ٖ هحتالً ُ٘ح إٔ ٌٍّٗ جٍُخ ذحألضؼحخ  -أقٌْ جُ٘حِ  -

 ٍّ ج ٝٗوىّ ُٚ غٔحٌ جُر ًٍ  .جُِٔٔٞءز ذ

ٍٕ، كاٗٚ قط٠ ئٕ أنطأ ٍٍ ؿ٤ٍ ٍٓض ٍٜ ػحو جٌَُ ٌُٖ ٗوحٝض٘ح جُىجن٤ِس ُٖ  كاي ٣ٌٖٓ ك٢ ٤ٍٔٞٗح هح

ًٌٝٛج ٣ُِٓ٘ح إٔ ٗكطلع ذٜىٝء وجتْ ك٢ هِر٘ح جُٔط٤وع ذٌَ جؾطٜحو ٝجٛطٔحّ، قط٠ ال ٣َٟ . ض٘هىع ه١

ًٌٝٛج ٗػوَ . أٝ ذطًِي ذحْطٍنحء َجتى( أ١ ٓل٠ٍ)ُقٌْ ئكٍجَٗح، ك٘٘ٗـَ ذٔؿٍو ّٚٞ ِٓٔٞء قٔحهس 

ٗوحٝز ٗلْٞ٘ح ك٢ ًلس ٝهٞض٘ح جُؿ٤ٔٓس ك٢ ًلس ئٗٔح ٣ؿد ػ٤ِ٘ح إٔ ٟٗغ . هٞض٘ح ك٢ ٤ُٓجٕ ؿ٤ٍ ٤ِْْ

أنٍٟ، ُٜٝٗٗٔح ذكٌْ ٤ٍٔٞٗح جُؼحوٍ، قط٠ ال ٤َٔٗ ٓ٘كٍك٤ٖ ئ٠ُ ًلس ػ٠ِ قٓحخ جألنٍٟ، أ١ 

 ...ئ٠ُ قُّ ؿ٤ٍ التن أٝ جْطٍنحء ذطل١٣ٍ

ألٕ ضوىٓحش جُّٛٞ جُط٢ ٗ٘ىكغ ك٤ٜح ذال ضل٤ٌٍ ضُٔم أٓؼحءٗح ذؼ٘ق ٝٗكٖ قحْرٕٞ أٜٗح ضُوىّ ذط٣ٍوس 

ٍَّ ٝجُؼىٍ "ٌُٖ يجى ج١ًُ . ٔس ٍُِخ٤ِْ ٣ٌٍٙ جُِٓد ك٢ ضوىٓس ( 1ُٖٖ٘ٓ(" )جإلكٍجَ)٣كدُّ جُر

ضح٤ًٌٖ (... ئي ٣ٕٛٞٓٞ ٌٍُِجٓس جُر٣ٍٗس)ج٣ًُٖ ٣ِٓرٕٞ ج٤ُٛ٘د جألًرٍ ٖٓ ضوىٓطْٜ ... جُٔكٍهس

 ِٓؼٕٞ 1ٖٓ "ج٤ُٛ٘د جألٚـٍ ؾًىج ٍُِخ، ٛإالء ضى٣ْٜ٘ جٌُِٔس جإل٤ُٜس ًلؼِس نحوػ٤ٖ هحتِس ُْٜ

 (.1ٗ2ٓٔئٌ (.." )ذٍنحٝز)٣ؼَٔ ػَٔ جٍُخ ذـٕ 

ئٗٔح ذح٠َ ذ٘ٞ 1 "ئيٕ ٤ُّ ذـ٤ٍ ْرد ٣ٞذم جٍُخ ٖٓ ٣هىع ٗلٓٚ ذحػطرحٌجش ؿ٤ٍ ٚك٤كس ك٤وٍٞ 

ًُٜج ٤ٚٞ٣٘ح جٍٍُْٞ جُٔرحٌى إٔ (. 11ُٕٙٓ " )ك٢ جُٔٞج٣َٖ ْٛ ئ٠ُ كٞم. ًًخ ذ٘ٞ جُرٍٗ. آْوّ

٣ٝٔ٘غ ٝجٛد (. 1ٌٕٖٔٝ )أ١ جُط٣ٍو٤ٖ  ٗورٝ ذُٓحّ جإلكٍجَ ٝال ٗ٘كٍف ئ٠ُ جُٔـحالز ك٢

ج ك٢ جُوٟحِء ال ك٢ جُو٤حِ ٝال ك٢ جَُٕٞ ٝال ك٢ 1 "ج٣ٍُٗؼس ٗلّ جألٍٓ هحتالً  ًٌ ال ضٍضٌرٞج ؾٞ

ئيٕ ٣ؿىٌ ذ٘ح أال ضٌٕٞ ك٢ هِٞذ٘ح ٓٞج٣َٖ ظحُٔس، ٝال ٓٞج٣َٖ ُٓوٝؾس ك٢ (. 1ٔ1ٖ٘ال " )ج٤ٌَُ

ُٓ٘ح إٔ ٌٍَٗ ُْٜ ذٌِٔس جٍُخ، ذٍٗجتغ ٓهُٕ ٤ٍٔٞٗح، ذٔؼ٠٘ أٗٚ ٣ؿد ػ٤ِ٘ح أال ٗكطْ ٖٓ ٣ِ

ألٗٚ ئٕ ً٘ح ... قحَٓس ٓـح٠ُ ك٤ٜح أغوَ ٓٔح ٗكطِٜٔح ٗكٖ، ذ٤٘ٔح ٗؼط٢ ألٗلٓ٘ح جُك٣ٍس ٝٗهلق ٜٓ٘ح



ُٕٗ النٞض٘ح ذط٣ٍوس ٝألٗلٓ٘ح ذأنٍٟ ٣ِٞٓ٘ح جٍُخ ذإٔ ٓٞج٣َ٘٘ح ؿ٤ٍ ػحوُس ٝٓوح٤٣ٓ٘ح ُٓوٝؾس، 

س ػ٘ى جٍُخ ٝج٤ُُٔجٕ جُـحٔ ؿ٤ٍ ٚحُف ك٢ ٝيُي ًوٍٞ ٤ِْٔحٕ ذإٔ جَُٕٞ جُُٔوٝؼ ٛٞ ٌٍٓٛ

  (.1ٌٕٓٓٔجؾغ أّ )ػ٤٘٤ٚ 

  ٔقد انشادح ٔقذسْا -23

ذًٜج ٣ؿىٌ ذ٘ح ٍٓجػحز جأل٣حّ جًًٌُٔٞز ذط٣ٍوس ًًٜٙ قط٠ ٣ٌٖٔ إٔ ضٌٕٞ جٍُجقس ٓل٤ىز           

ألٕ كٍقس أ١ ػ٤ى ال ضُٟؼق أٖٞجى جُؿٓى، ٝال ٣ٌٖٔ ُؼىٝٗح . ٝؿ٤ٍ ٍٟٓز ُِؿٓى ٝجُ٘لّ

ك٢ٌِ ٓح ٗكلع ضوح٤ُى ْْٓٞ جُؼ٤ى، ٢ٌُٝ ال . إٔ ٣ٜىأ ذٓرد أ٣حّ جٍُجقس ًٛٙ( ج٤ُٗطحٕ)ٞقٕ جُٔط

 ٕٔ[ )ٙ]٣ٌل٢ ُ٘ح ك٢ ًٛج جُٞهص إٔ ٗط٘حٍٝ جُطؼحّ جُٓحػس جُٓحوْس... ٗهٟغ ُوحٕٗٞ جُّٛٞ

ج ًٍ ذىالً ٖٓ جُٓحػس جُطحْؼس، ٖٓ ؿ٤ٍ إٔ ٗـ٤ٍّ ٖٓ ٤ًٔس جُطؼحّ ٝٗٞػٚ قط٠ ال ٗلوى ٗوحٝز ( ظٜ

 ... ٓى ٝٚالـ جُ٘لّ ج٣ًُٖ ِٗ٘حٛٔح أغ٘حء جُّٛٞ جٌُر٤ٍجُؿ

٣ؿد إٔ ٗكطٍِ ذ٤وظس ئ٠ُ جُٔ٘ط٠ٜ ُثال ضهٌٞ ٗلْٞ٘ح ذٓرد جُـٞج٣حش ك٘لوى ٗوحٝز             

٠ٜحٌض٘ح جُط٢ ِٗ٘حٛح ٝيُي ذحٍُجقس ٝجإلٛٔحٍ ك٢ ٝهص ػ٤ى جُلٛف ذؼى ؾٜحو ٓٓطٍٔ ٠ٞجٍ جُّٛٞ 

ح ئ٠ُ ٗٞع جُطؼحّ أٝ ٤ًٔطٚ، ذَ قط٠ ك٢ ج٢ْٔ جألػ٤حو ٣ؿد إٔ ًُٜج ٣ُِٓ٘ح أال ٤ٟٗق ٤ٖثً . جٌُر٤ٍ

ٗٔط٘غ ػٖ ًٛٙ جأل٠ؼٔس قط٠ ال ٣ػ٤ٍ ك٤٘ح كٍق٘ح ذحُؼ٤ى ٍٚجًػح ٤ٔٓطًح ُِـح٣س ذٓرد جُٜٗٞجش 

 . ك٘ؼٞو ٗر٢ٌ ٗوحٝز هِر٘ح جُٔلوٞوز ذكُٕ جُ٘ىّ جُالٜٗحت٢. جُؿٓىج٤ٗس، ًٌٝٛج ٗطكٍٞ ئ٠ُ جُكُٕ

َػ٤ِّى١ ٣ح ٣ٜٞيج أػ٤حوِى أٝك٢ "ىٌ ذ٘ح إٔ ٗٓؼ٠ ُثال ُٗٞذم ذًٜج جُطك٣ًٍ ك٢ ٗلّ جُٞهص ٣ؿ          

ألٗٚ ئٕ ًحٗص أ٣حّ جُؼ٤ى ال ضطؼحٌٜ ٓغ جْطٍٔجٌ َٛىٗح، كاٗ٘ح ٗطٔطغ ذأػ٤حو (. 1ٔ٘ٔٗح " )ًٌٗٝىِ 

  ...ٌٝق٤س وجتٔس
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ضوىٕٓٞ ٍُِخ ئٌُْٜ "ًحٗص ج٤ُٚٞس ُؿ٤ٔغ جُ٘حِ كل٢ جُ٘حِٓٞ . ُْ ٣ؼِٔ٘ح أْالك٘ح ٤ٖثًح ؿ٤ٍ ٓؼوٍٞ

ٝئي ٗكٖ ٗإٍٓ ذطوى٣ْ ػٌٗٞ غٍٝض٘ح جُٔحو٣س ًَٝ غٔحٌٗح، ٗكطحؼ ذحألًػٍ إٔ ". ػًٌْٗٞ ٝذًٌٌْٞ

ألٕ ػٌٗٞ . ٗوىّ ػٌٗٞ ق٤حض٘ح ٝأػٔحُ٘ح ٝأكؼحُ٘ح جُؼحو٣س، ٝجُط٢ ذال ٖي ٗوىٜٓح نالٍ جُّٛٞ جٌُر٤ٍ

ح ٝٗٛق ضو٣ٍرًح ٖٙجُٓ٘س  ًٓ  ٖ٘جُٓرؼس أْحذ٤غ ئيج ٠ٍُقص ٜٓ٘ح ج٥قحو ٝجُٓرٞش ٣طرو٠  ٌُٖ ك٢. ٣ٞ

ح ُِّٛٞ  ًٓ ٝذاٞحكس ػ٤ٗس ػ٤ى جُلٛف أ١ ٠ٍٞ ٣ّٞ جُٓرص قط٠ ٤ٚحـ جُى٣ي ك٢ (. جالٗوطحػ٢)٣ٞ

ح ككٓد ذَ ٝػ٤ِٚ ػٌٗٞ جُهٔٓس أ٣حّ جألنٍٟ ٝيُي ئي قٓر٘ح  ٖٙكؿٍ جُؼ٤ى ال ٤ٛ٣ٍ جُؼىو  ًٓ ٞ٣

  .ُٓرصجُؿُء ٖٓ ج٤َُِ ج١ًُ أ٤ٞق ػ٠ِ ٣ّٞ ج
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ٓحيج أهٍٞ ػٖ جُرٌٌٞ جُط٢ ٣وىٜٓح ًَ نىجّ ج٤ُٓٔف ذانال٘ ًَ ٣ّٞ؟ ػ٘ىٓح ٣ٓط٤وظٕٞ ٖٓ جُّ٘ٞ 

٣ٜٟٕٝ٘ٞ ذ٘ٗح٠ ٓطؿىو ذؼى كطٍز ٌجقس، هرَ إٔ ٣ىنَ ئ٤ُْٜ أ١ كٌٍ، أٝ ٣ورِٞج ضًًٍ أ١ ػَٔ 

ذٌٌٞ ٓكُْٜٛٞ ػٖ ٣ٍ٠ن  ٓحيج ٣لؼِٕٞ ْٟٞ ضوى٣ْ. ٣ٌٍْٞج ذىج٣س أكٌحٌْٛ ًطوىٓس ٓوىْس ٍُِخ

 ...ألؾَ جُطٔطغ ذًٜٙ جُك٤حز؟ -٣ٓٞع ج٤ُٓٔف  -جٌُحٖٛ جألػظْ 

ح هلل هٍذحٕ جُلٍـ ٓطٍٟػ٤ٖ ئ٤ُٚ ذأٍٝ قًٍس ٖٓ  ًٟ ح ػ٘ىٓح ٣ٓط٤وظٕٞ ٖٓ جُّ٘ٞ، ٣وىٕٓٞ أ٣ ًٟ أ٣

قًٍحش أُٓ٘طْٜ ُٔىـ جْٔٚ ٝٓؿىٙ، كحضك٤ٖ ذحخ ٖلحْٛ أٍٝ ًَ ٢ٖء ك٢ ضٍض٤َ جألُكحٕ ُٚ ُطهىّ 

  .هللا



ح ٣وىٕٓٞ ذٌٌٞ يذحتف أ٣ى٣ْٜ ٝنطٞجضْٜ، ػ٘ىٓح ٣وٕٞٓٞ ٖٓ جُلٍجٔ ٣ٝولٕٞ  ًٟ ذ٘لّ جُط٣ٍوس أ٣

٣وىٕٓٞ ذٌٌٞ ًَ قًٍحضْٜ ذر١ٓ أ٣ى٣ْٜ ... ُِٛالز هرَ إٔ ٣ٓطهىٓٞج أ٠ٍجكْٜ ك٢ أػٔحُْٜ جُهحٚس

1 َألٗ٘ح ال ٗٓطط٤غ ذط٣ٍن آنٍ إٔ ٗكون ٓح ضٍْٗ ذٚ جٍُٔض... ٝجق٘حء ًٌرْٜ ٝئنٟحع جُؿٓى ًِٚ

ُٓ " )ْروص ػ٤٘ح١ ٝهص جُٓكٍ ألُٜؽ ك٢ ؾ٤ٔغ أهٞجُي.. ْروص كرِـص ك٢ ؿ٤ٍ ٝهص ٍٝٚنص"

ئال ئيج ً٘ح ذؼى كطٍز ٌجقس جُّ٘ٞ ٗؼٞو ئ٠ُ ًٛج جٌُ٘ٞ ًٔح ٖٓ جُظالّ ٝجُٔٞش، ( 2ٗٔ، 31ٔٔ1ٗٔ

 ... ال ٗطؿحٍْ ذحُرىء ك٢ أ٣س نىٓس ٖٓ ًَ جُهىٓحش جُهحٚس ذحُؼوَ ٝجُؿٓى ُ٘لؼ٘ح جُهح٘

ُ٘كٍ٘ هىٌ جُٔٓططحع إٔ ٗط٤وع ٢ٌُ ٗوىّ أٍٝ أكٌحٌٗح جُٛرحق٤س ٝذٌٍٛح هرَ إٔ ضطىّٗ             

ذٞجْطس ػىٝٗح جُكٓٞو ج١ًُ ٣كحٍٝ إٔ ٣ٔطٌِٜح ذٍٓػس، كطٌٕٞ ذٌٌٞ غٔحٌٗح ٍٓكٞٞس ٖٓ جٍُخ 

كايج ُْ ٗ٘طرٚ ٓط٤وظ٤ٖ كاٗٚ ال ٣ٌق ػٖ إٔ ٣ٗـِ٘ح جُؼىٝ ًؼحوضٚ ٣ٝٓرن ك٤ٔطِي . ٢ًٗء ال ه٤ٔس ُٚ

ًُٜج ئٕ ً٘ح ٣ٍٗى إٔ ٗوىّ ذٌٌٞ غٔحٌٗح ُطٌٕٞ ٓورُٞس ُىٟ هللا ٝٓٞٞٞع . كٌحٌٗح ذك٤ِٚ ًَ ٣ّٞأ

ٌٞحتٚ، ٣ُِٓ٘ح أال ٤ٟٗغ أهَ جٛطٔحّ ٢ٌُ ٗكلع قٞجِ ؾٓىٗح ٍُِخ، نحٚس ك٢ أغ٘حء ْحػحش 

 ...جُٛرحـ ُطٌٕٞ ٓكٍهس ٗو٤س ذال وّٗ ك٢ ٢ٖء

ٌحٕ جُؼحُْ ذحٛطٔحّ ذحُؾ، ئي ٣ٓط٤وظٕٞ هرَ جُٓكٍ ًٛج جُ٘ٞع ٖٓ جُؼرحوز ٣ٍجػ٤ٚ ًػ٤ٍ ٖٓ ْ          

ذحًٍ ؾًىج ٝال ٣هطِطٕٞ ذأ١ ػَٔ ػحو١ أٝ ١ٌٍٝٞ، ٝهرَ إٔ ٣ٍٓػٞج ئ٠ُ ج٤ٌُ٘ٓس ٤ٌٍْٖٓ 

  [...3]ذٌٌٞ ػِْٜٔ ٝكؼِْٜ هلل

  ػذو ذٕقف انكايهيٍ يٍ انشْثاٌ ػُذ دذٔد انظٕو انًفشٔع -29

جُهح٘ ذحُّٛٞ جٌُر٤ٍ ٝال ٣وق ػ٘ى ًٛج جُكى جُر١٤ٓ جإلٗٓحٕ جُرحٌ ٝجٌُحَٓ ال ٣طو٤ى ذًٜج جُوحٕٗٞ 

ج١ًُ أْٓٚ ٌؤْحء ج٤ٌُ٘ٓس ُِٔ٘ٗـ٤ِٖ ك٢ أػٔحُْٜ ٝؿ٤ٍ ٚحت٤ٖٔ ٠ٍٞ جُؼحّ، ٝيُي ٢ٌُ ٓح 

ٍُِخ، ٤ٌٍْٖٓ ػٌٗٞ ( ٚحت٤ٖٔ)٣طو٤ىٝج ذًٜج جالُطُجّ جُوح٢ٗٞٗ، ٓؿر٣ٍٖ إٔ ٣هٛٛٞج ًٛٙ جأل٣حّ 

ٍجنٞج ٠ٞجٍ ق٤حضْٜ ٓٓطـ٤ِٖ ًَ ٝهطْٜ ُ٘لؼْٜ جُهح٘ ق٤حضْٜ ُٚ، ئي ذـ٤ٍ ًٛج جُوحٕٗٞ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ط

أٓح جٌُحِٕٓٞ كال ٣ُلٍٜ ػ٤ِْٜ هحٕٗٞ، ٝال ٣هٟؼٕٞ ُٞجؾد ذ١٤ٓ، أ١ جُؼٌٗٞ، ئٗٔح . ج٢ُُ٘ٓ

ٌُٖ ئيج ًحٗص ٛ٘حى . ٣ٕٛٞٓٞ ًَ ٝهطْٜ، ألْٜٗ أقٍجٌ ٖٓ غوَ جُؼٌٗٞ جُط٢ قٓد جُ٘حِٓٞ

٤ٚحْٜٓ، ألْٜٗ ُْ ٣وىٓٞج جُؼٍٗ جُطحكٚ ذَ  ٓ٘حْرس ٛحٓس ٝظٍف نح٘ ٣ٌْٜٔ٘ ذـ٤ٍ ضٍوو إٔ ٣كِٞج

  ...هىٓٞج ًَ ٓحُْٜ ٍُِخ

  أطم انظٕو انكثيش ٔتذايرّ -32

٣ؿد إٔ ضؼٍكٞج أٗٚ ٠حُٔح جقطلظص ج٤ٌُ٘ٓس جأل٤ِٚس ذٌٔحُٜح ٚك٤ًكح ال ٣ٞؾى ٠وّ           

ْٜٞٓ جُؼحّ جُّٛٞ جٌُر٤ٍ ألْٜٗ ُْ ٣ٌٞٗٞج ٓو٤ى٣ٖ ػ٘ى قىٝو ًٛج جُّٛٞ ج٤ُٟوس ؾًىج ئٗٔح َٖٔ ٚ

ٌُٖ ٌأش ج٤ٌُ٘ٓس ن٤ٗس إٔ ٣٘كَ جُرؼٝ ٖٓ ؾٜس جُُٛى ٝجالٗٓكحم إٔ ضلٍٜ . ًِٚ ذال جْطػ٘حء

يُي ٖٓ أؾَ ٗلغ جالنٞز جُٟؼلحء، ٝك٢ ٗلّ جُٞهص ٤ٛ٣ٍ . هحًٗٞٗح ٤ًًٓ٘ح ٣ُىكغ ًٔػَ ػٌٗٞ هح٤ٗٞٗس

أ١ )د جُ٘حِٓٞ جٌُحِٕٓٞ ج٣ًُٖ ٣ؼ٤ٕٗٞ ضكص ٗؼٔس جإلٗؿ٤َ ٓطؼرى٣ٖ ضؼرًىج جنط٤ح٣ًٌح كٞم ٓطحُ

  (.ٚحت٤ٖٔ جُؼحّ ًِٚ ذحنط٤حٌْٛ

  ششائغ اإلَجيم أخف يٍ ششائغ انُايٕط -31

ج ئ٠ُ   ًٍ ًَ ٖٓ ٣طِٓن ٍٓضلؼحش جٌُٔحٍ جإلٗؿ٢ِ٤ ٣ٍضلغ ئ٠ُ أػح٢ُ جُل٤ِٟس ٓطهط٤ًح ًَ هحٕٗٞ، ٗحظ

ح أٗٚ ذهٟٞػٚ ُ٘ؼٔس جُٔهِٙ ٣َٛ ئ٠ُ ضِي ًً  ٓح هى أٍٓ ذٚ ٠ْٞٓ ػ٠ِ أٗٚ أٍٓ ذ١٤ٓ َْٜ، ٓىٌ

ألٕ ٓكرس هللا هى جٌٗٓرص "ػ٠ِ ًٛج ال ٣ٌٕٞ ُِهط٤س ِْطحٕ ػ٤ِٚ . جُكحُس جُط٢ ٢ٛ ك٢ ؿح٣س جُٓٔٞ

ذًٜج ٣ُُ٘ع ػ٘ٚ ًَ جٛطٔحّ ذأ١ أٍٓ آنٍ، ٝال (. 1ٌ٘٘ٝ" )ك٢ هِٞذ٘ح ذحٍُٝـ جُوىِ جُٔؼط٠ ُ٘ح



٤حهٚ ٣ٍؿد ك٢ ٚ٘غ ٓح ٛٞ ٓٔ٘ٞع ػ٘ٚ، أٝ ٣َٜٔ ك٤ٔح هى أٍٓ ذٚ، ٌُٖ ئي ٣ٌٖٔ ًَ ٛىكٚ ًَٝ جٖط

ك٢ جُكد جإل٢ُٜ ػ٠ِ جُىٝجّ ال ٣وغ ك٢ جُطًِي ذحألٌٓٞ جُطحكٜس، ذَ ٝال ٣طِد قط٠ جألٌٓٞ جُٔٓٔٞـ 

 . ُٚ ذٜح

ضكص جُ٘حِٓٞ ٣ٓٔف ذحُُٝؾحش جٍُٗػ٤حش، ًٝٛج ك٤ٚ هٔغ ًُِز ٝجُهالػس، ٌٓطل٤ًح جإلٗٓحٕ ذحٍٓأز 

ٕ ٌُ٘ٚ ال ٣رطَ ذًٜج ٝنُجش جُٜٗٞز جُؿٓىج٤ٗس، ٣ٝٛؼد ئ٠لحء جُ٘… ٝجقىز َٞ حٌ جُٔطوىز ٝجُط٢ ضُٔ

أ١ )كال ٣ٓٔف ُ٘حٌ جُٜٗٞز إٔ ضهٍؼ نحٌؼ ًٛٙ جُكىٝو ... ذٞهٞو وجتْ، قط٠ ال ضهٍؼ ئ٠ُ جُهحٌؼ

ٌُٖ ٌؿْ ٝؾٞو ًٛٙ جُكىٝو ئال أٜٗح ضرو٠ ك٢ جُىجنَ ٌٓرٞضس ٝجإلٌجوز يجضٜح (. نحٌؼ قىٝو َٝؾطٚ

ٖ ضٍْٟٜٓ ٗؼٔس جُٔهِٙ ذكد أٓح ج٣ًُ(. ئي ٣ٗط٢ٜ ك٢ هِرٚ ُٝٞ أٗٚ ال ٢ُٗ٣ ؾٓى٣ًح)ٓهطثس 

 ... جُطٜحٌز جُٔوىِ، كاْٜٗ ٣ٌُِٜٕٞ ًَ أٖٞجى جُٜٗٞجش جُؿٓى٣س ك٢ ٗحٌ قد جٍُخ

ئيٕ جُهحٞؼٕٞ ُِ٘حِٓٞ ٓغ جْطؼٔحُْٜ ُٔح ٛٞ ٍٓٗٝع ٣٘كطٕٞ ذحُطى٣ٌؽ ٗكٞ جألٌٓٞ           

ال ٣ؼٍكٕٞ ٤ٖثًح  ػٔح ٛٞ ٓكَِ( ذاٌجوضْٜ)جُٔكٍٓس، أٓح جُٔٗطًٍٕٞ ك٢ جُ٘ؼٔس كاْٜٗ ئي ٣طؿحَٕٝٝ 

 ... ػٖ جألٌٓٞ جُٔكٍٓس

أٓح ... ذحُطأ٤ًى ٣هطة ك٢ ٣ٍ٠وس جُط٣َٞغ أٝ ٤ًٔطٚ... ًًُي ٖٓ ٣و٘غ ػ٘ى قى وكغ جُؼٌٗٞ ٝجُرٌٌٞ

ج٣ًُٖ ُْ ٣ُوٌٝج ذ٤ٛ٘كس جٍُخ، ذَ ضًٍٞج ًَ ٓٔطٌِحضْٜ ُِلوٍجء ٝقِٔٞج ٤ِٚرْٜ ٝضرؼٞج ٓحٗف 

ٝال ٣لٓى ... ٓحٌْٝٛ جُوِن ٖٓ ؾٜس ٠ؼحْٜٓ ج٢ٓٞ٤ُجُ٘ؼٔس، ال ٣ٌٕٞ ُِهط٤س ِْطحٕ ػ٤ِْٜ، ئي ال ٣

ح ًٓ ... ألٗٚ ٣وّٞ ذط٣َٞغ ًَ ٢ٖء ٍٓز ٝجقىز ًطوىٓس ٍُِخ. ذٜؿس ضوى٣ْٜٔ جُؼطح٣ح ذطٍوو ِٓٔٞء ضرٍ

ٝال ٣ؼٞو ُٚ ذؼى ٤ٌِٓس نحٚس، ٓطأًًىج إٔ ج١ًُ ٣طؼْ ٤٠ٌٞ جُٓٔحء ٣ٜطْ ذٚ ػ٘ىٓح ٣٘ؿف ك٢ ضؿ٣ٍى 

٣ٓطك٤َ ػ٤ِٚ إٔ ٣طهِٙ ٖٓ ... ٣ىكغ جُؼٌٗٞ ٝجُرٌٌٞ ، كحُٗهٙ ج١ًُ... ٗلٓٚ ٖٓ ًَ ٢ٖء

 . ِْطحٕ جُهط٤س، أٓح ج١ًُ ٣طرغ ٗؼٔس جُٔهِٙ، كاٗٚ ٣طهِٙ ٖٓ قد جالٓطالى

ًًُي ال ٣ٓطط٤غ إٔ ٣طهِٙ ٖٓ ِْطحٕ جُهط٤س ٖٓ ًحٕ ذكٓد أٍٓ جُ٘حِٓٞ ٣وِغ ػ٤ً٘ح ذؼ٤ٖ ًْٝ٘ح 

ح ػٖ جٌٍُٟ ج١ًُ أٚحذٚ ًٝحًٌٛح ذٖٓ ٣ٌٍٝٙ ػىٝٙ، ألٗٚ ك٤ٔح ٛٞ ٣ٍ٣ى إٔ ٣ٍو جٍُٗ ذحٍُٗ ٓ ًٔ ٘طو

أٓح ج١ًُ ٣ؼ٤ٕ ضكص ٌٗٞ جإلٗؿ٤َ كاٗٚ ٣ـِد جٍُٗ ذؼىّ ٓوحٝٓطٚ، . ػىٝٙ ٣ٗطؼَ ذحُـٟد ٝجُٓه١

ح ُٖٔ ٣طِد ٓ٘ٚ  ًٟ ذَ ذحقطٔحُٚ، ذاٌجوز قٍز إٔ ٣كطَٔ جُِطْ ػ٠ِ نىٙ ج٥نٍ، أٝ ٣ٜد جٍُوجء أ٣

ألٕ . ًج ٣ٌٍٓ ٤ٍٗ جُهط٤س ٣ْٜٝٗ ه٤ٞوٛحغٞذٚ، ٝإٔ ٣كد أػىجءٙ، ٢ِٛ٣ٝ ٣ًُِٖ ٤ٓ٣ثٕٞ ئ٤ُٚ، ذٜ

ٖٓ ٣ِٜي ذًٌٝ جُهط٤س، ال ضكص جُ٘حِٓٞ، ذَ ضكص جُ٘ؼٔس جُط٢ ال ضرطٍ أؿٛحٕ جٍُٗ ئٗٔح ضوطِغ 

  .ؾًٌٝٙ جُط٢ ُإلٌجوز ج٣ٍٍُٗز

  كيف يظٓش اإلَغاٌ أَّ ذذد انُؼًح؟ -32

ج ج١ًُ ٣ؼ٤ٕ ضكص جُ٘ؼٔس، أ١ ئٗٓحٕ ٣ٓؼ٠ ئ٠ُ جٍُٞٚٞ ئ٠ُ ًٔحٍ جُطؼ٤ِْ جإلٗؿ٢ِ٤، ًٛ            

 . ال ٣ٓو١ ضكص ِْطحٕ جُهط٤س، ألٕ جُروحء ضكص جُ٘ؼٔس ٓؼ٘حٙ جُؼَٔ ذحألٌٓٞ جُط٢ ضأٍٓ ذٜح جُ٘ؼٔس

أٓح جإلٗٓحٕ ج١ًُ ال ٣ُهٟغ ٗلٓٚ ُِٔطحُد جٌُحِٓس جُهحٚس ذٌٔحٍ جإلٗؿ٤َ، ك٤ُِٓٚ أال           

ٖٓ ًٛج كٜٞ ٤ُّ ضكص جُ٘ؼٔس، ئٗٔح ٓو٤ى ٣ؿَٜ أٗٚ ٝئٕ ًحٕ هى جػطٔى ٝٚحٌ ٌجٛرًح، ٌُ٘ٚ ذحٍُؿْ 

ألٕ يجى ج١ًُ ٝٛد ٗؼٔس جُطر٢٘ ٣ٝورَ ج٣ًُٖ ٣ورِٞٗٚ، ٣ٍؿد . ذو٤ٞو جُ٘حِٓٞ ٝٓػوَ ذأغوحٍ جُهط٤س

 .ك٢ إٔ ٤ٟ٣ق ئ٠ُ جُر٘حء ال إٔ ٣ٜىٓٚ، ئي أٌجو إٔ ٣ٌَٔ جُ٘حِٓٞ ال إٔ ٣ٜىٓٚ

٤ف جٍُجتؼس ٝٓٞجػظٚ، ٣طهًٕٝ ٖٓ ئي ال ٣لْٜ جُرؼٝ ًٛج جألٍٓ، ٤ِٜٖٔٓ ٗٛحتف جُٔٓ            

جُك٣ٍس كٍٚس ُإلٛٔحٍ ٝجُطٌٜٞ جُُجتى، قط٠ أْٜٗ ٣ؼؿُٕٝ ػٖ ض٘ل٤ً أٝجٍٓ ج٤ُٓٔف ًأٜٗح ٚؼرس 

ح ٝٚح٣ح جُ٘حِٓٞ ج١ُْٞٞٔ ًٟ ًأٍٓ ػط٤ن، ٓغ إٔ جُ٘حِٓٞ هىٜٓح ُِٔرطىت٤ٖ [ 2]ؾًىج، ٓكطو٣ٍٖ أ٣



أَٗهطُة ألٗ٘ح ُٓ٘ح ضكص "ٍ هحت٤ِٖ ذًٜج ٣٘حوٕٝ ذحُك٣ٍس جُهط٤ٍز جُط٢ ٣ِؼٜ٘ح جٍُْٞ. ٝجأل٠لحٍ

ٛإالء ٤ُٓٞج ضكص جُ٘ؼٔس، ألْٜٗ ُْ ٣طِٓوٞج ه١ ٍٓضلؼحش (. 1ٌٙ٘ٔٝ " )جُ٘حِٓٞ ذَ ضكص جُ٘ؼٔس؟

. ٝال ْٛ ضكص جُ٘حِٓٞ ألْٜٗ ُْ ٣ورِٞج قط٠ ضِي جُٞٚح٣ح جُر٤ٓطس جُط٢ ُِ٘حِٓٞ. ضؼح٤ُْ جٍُخ

… أْٜٗ هى هرِٞج ٗؼٔس ج٤ُٓٔفٛإالء ئي ْٛ ْحهطٕٞ ضكص ِْطحٕ جُهط٤س جُُٔوٝؼ ٣ظٕ٘ٞ 

ًأقٍجٌ ٤ُّٝ ًح٣ًُٖ جُك٣ٍس ػ٘ىْٛ ْطٍز 1 "٣ٝٓوطٞج ك٤ٔح ٣كًٌٗح ٓ٘ٚ جٍٍُْٞ ذطٍِ هحتالً 

ح جالنٞز1 "٣ٝوٍٞ جٍٍُْٞ ذُّٞ جُطٞذح١ٝ(. 1ٕٙٔذ١  ٔ." )ٍُِٗ . كاٌْٗ ئٗٔح ُوِػ٤طْ ُِك٣ٍَّس أ٣ُّٜ

٣س كٍٚسً ُِؿٓى ٍَّ أ١ وػ٤طْ ُِطكٌٍ ٖٓ ِْطحٕ جُهط٤س، ، (1ٖ٘ٔؿَ " )ؿ٤ٍ أُٗٚ ال ض٤ٍُّٛٝج جُك

٣ٝؼِٔ٘ح جٍٍُْٞ ذُّٞ إٔ ًٛٙ . ٤ُّٝ ٓؼ٠٘ ئذؼحو أٝجٍٓ جُ٘حِٓٞ ذٔػحذس ض٣ٍٛف ذؼَٔ جُهط٤س

ٝأٓح جٍُخُّ كٜٞ جٍُٝـ ٝق٤ع ٌٝـ جٍُخ ٛ٘حى 1 "جُك٣ٍس ال ضٞؾى ئال ق٤ع ٣ٞؾى جٍُخ، ئي ٣وٍٞ

٣َّس ٍّ  (. 31ًٖٔٞ  ٕ" )ق

هى جْططؼص إٔ أُػرٍ ٝأٍٖـ هٛى جٍٍُْٞ جُٔرحٌى، ألٕ  ًُٜج ُٓص أػٍف ئٕ ً٘ص            

ئٗٔح ٢ٖء ٝجقى أٗح ٓطأًى ئ٢٘ٗ أػٍكٚ، ٝٛٞ أٗٚ ٖٓ . يُي  ج٣ًُٖ ُى٣ْٜ نرٍز ْٛ ج٣ًُٖ ٣ؼٍكٕٞ

إٔ أ١ ئٗٓحٕ ٖٓٔ جهط٠٘ جُطى٣ٌد جُؼ٢ِٔ ٣لْٜ ٓح ؾحء  -وٕٝ قحؾس ئ٠ُ ٍٖـ  -جُٞجٞف ؾًىج 

  [...1]ٍو جُلْٜذحُٔ٘حظٍز ٖٓ هرَ ضىٌذٚ وٕٝ قحؾس ئ٠ُ ٓؿ

  يهخض انًثادئ

 .يٍ يؼيش ذذد انُؼًح يهضيّ في ذذشسِ أٌ يرجأص يطانة ٔطايا انُايٕط +

يٍ يغرخذو انذشيح كٕعيهح نهٓشٔب يٍ ٔطايا انُايٕط، ٔتانراني يرٓأٌ في ٔطايا كًال  +

 .يثم ْزا يخضغ نغهطاٌ انخطيح ٔذكٌٕ دشيرّ في دقيقرٓا ذٓأٌ تُؼًح هللا... اإلَجيم

ٔطايا انُايٕط أعٓم ْٔي إنضاييح، أيا اإلَجيم فٕطاياِ اخرياسيح ْٔي أطؼة، ٔنكٍ  +

 .تُؼًح هللا انًجاَيح أعٓم

 .انظٕو ٔعيهح نُقأج انقهة ٔنيظ غايح في راذّ +

نيكٍ نُا ييضاٌ ػادل، ألٌ انرٓأٌ في انظٕو ٔانًغاالج فيّ كالًْا يضشاٌ نذياج اإلَغاٌ  +

 .انشٔديح

رشج انخًاعيٍ كًجال إلشثاع سغثاخ انجغذ، ٔال نيأكم اإلَغاٌ ٔيغرشيخ تال ال ذؤخز ف +

  .ذذقيق

________________________________________ 

 .ٗحو٣س أ٤ٖٓ ٝذ٤ص جُوى٣ٓس و٤ٓحٗس ذحُؿ٤ُز1 ضٍؾٔس[ ٔ] 

ػ٢ ال ضؼ٢٘ ٖؼد ج٤ُٜٞو جُكح٢ُ ج١ًُ كوى ئ٣ٔحٗٚ ذٍكٟٚ ٍُِخ ٓكحٝالً إٔ ٣ىّ " ئٍْجت٤َ"ًِٔس [ ٕ] 

 .أٗٚ ٖؼد هللّاً جُٔهطحٌ

ٝجٞف إٔ ًٛج جُكى٣ع ٣هٙ جُٞٚح٣ح جُهحٚس ذحٌُح٤ِٖٓ ٓػَ جٍُٛر٘س ٝجُرط٤ُٞس جالنط٤ح٣ٌس [ ٖ] 

 .جألٌٓٞ جُط٢ ُْ ضٌٖ ك٢ جُ٘حِٓٞ. ٝجُلوٍ جالنط٤ح١ٌ جُم



ٝجٞف ؾًىج أٗٚ ال ٣وٛى جُؼٞوز ئ٢ُ جُ٘حِٓٞ ج١ُْٞٞٔ ٠ٝوْٞٚ ٝئٗٔح ٤ٛ٣ٍ جإلٗٓحٕ ك٢ [ ٗ] 

ذٍٝـ جُ٘حِٓٞ جُوى٣ْ ٖٓ ؾٜس جُهٞف، أ١ ػرحوز جُؼر٤ى ج٣ًُٖ ٣هٕٗٞ ٤ْىْٛ ذـ٤ٍ إٔ  ػرحوضٚ

 ...ضٌٕٞ ُْٜ وجُس

ؾحء ك٢ ضح٣ٌم ج٤ٌُ٘ٓس أٓػِس ًػ٤ٍز ُؼحتالش جُطٜرص هِٞذْٜ ذك٤حز جُطأَٓ جإل٢ُٜ كهٍؾٞج ئ٠ُ [ ٘] 

 .جألو٣ٍز ك٢ ٓكرس ٝجضلحم ٠ٌٞٝ

 .٣ظٍٜ ذٞٞٞـ إٔ ًٛج ٣هٙ جٍُٛرحٕ[ ٙ] 

ح جٗوطحػ٢ ًؼٌٗٞ  6ٕٖٙ/ٔكىظ ذؼى يُي ػٖ ّٚٞ جألٌذؼ٤ٖ ٝهى ٌأ٣٘ح ٤ًق أٗٚ ض[ 3]  ًٓ ٞ٣

 1ُِٓ٘س، ٌُ٘ٚ وػ٢ ًًُي

 ...ضٔػالً ذحٍُخ ٗلٓٚ ٠ْٞٓ ٝئ٤ِ٣ح( أ )         

ح ضٔحغَ جُؿ٣ُس جُط٢ جػطحو جُ٘حِ إٔ ٣وىٓٞٛح ُِِٔي ٓٗأٝ ألٕ جُـ( خ)          ًٓ ٞ٣. 

ج ُٔىز جُر٣ٍس ( ؼ)          ًٌ ح ٓٗ)ضًًح ًٓ  .، أ١ أٗ٘ح ك٢ ذ٣ٍس ًٛج جُؼحُْ(ػح

٣وٛى جُٞٚح٣ح ٤ُّٝ جًُذحتف ج٤ُٜٞو٣س ج٣ٍُُٓس، ألٕ ًٛٙ ال ٣ؿَٞ جُؼٞوز ئ٤ُٜح ذؼىٓح ؾحء [ 2] 

 (.ج٤ُٓى ج٤ُٓٔف)جٍُُٓ 

ْأٍ جألخ ؾٍٓح٤ِٗٞ ذؼى يُي ػٖ جُٓرد ج١ًُ ألؾِٚ ٣طرغ جُّٛٞ جُُجتى ػٖ جُكى ًػٍز   [1]

ج ك٢ جُِٛٞجشجُٜٗٞجش جُؿٓى٣س ٓٔح ٣ٓرد  ًٍ ح ك٤وّٞ جإلٗٓحٕ ٖٓ ٗٞٓٚ كحض ًٓ ٝهى ٌأ١ جألخ . جقطال

 .غ٤ٞٗحِ إٔ ٣ؿ٤د ػ٠ِ ًٛج جُٓإجٍ ك٢ ٓ٘حظٍز أنٍٟ


