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ٌٖ إػًُ! ٕٛ
بػً ١ايعطام
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ٖٝــب ١ايعــامل ٚايػًـ .
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ٖصا غ٪اٍ نبرل وتاز يهْ ٞتُهٔ َٔ ته ٜٔٛاٱداب ١عً ٘ٝإٔ ْكطأ ٚمًٌ ْ ٚؿشل ْٚسضؽ
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ضَا ٜهٖ ٕٛصا ايهتاب ٖ ٛأسس تًو ايسؾاتط . . ،
عصط ١ٜص  ٖٛ ،. .قاٚي ١دازَ ٠ين يتؿػرل بعض ْكٛم ٚأسساخ ايهتب ايذلاث ١ٝعدل قطا٤ت ٞشلا
.
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عًُت عدل ٖص ٙاجملُٛع َٔ ١إكا٫ت ايكشاؾ ١ٝإ اغتٓتر َا ّهٔ اغتٓاد٘  ٚبكسض َا
ّهٔ َٔ أسساخ َٛٚاقـ تاضىَ ١ٝطت بكٚ ٠ٛؾاعً ١ٝعً ٢سٛازخ ٚسا٫ت تاضىٓا اٱغ َٞ٬إً٧
ايتٓاقطات ص،. .
.
ايعاض.ص  ٚ ،. .ط
ايفطا٥ض صٚ ،. .ط . .
. ..
باملداظ.ٟص  ٚط
 ..ط . . .
ٖصا ايسؾذل َٖ ٛكا٫ت قشاؾْ ١ٝؿطت ظطٜس ٠ايػٝاغ ١ايهٜٛتٚ ، ١ٝاييت أز ٜٔشلا بايؿهٌ ٕا
ٚإٓاقؿ ١نتبت ْل ٖصا ايسؾذل َٔ َؿطزات ايذلاخ ا٫غَٞ٬
.
اعڀتين َٔ َػاس ١اؿط١ٜ
ؾدك ١ٝنُا ٜ ٫ؿٛتين إ اشنط ٚأْب٘ إ بعض ٖصٙ
.
ايػٝاغٚ ٞايسٜين عدل اغتٓتادات
إكا٫ت ايكشاؾ ١ٝقس ْؿطت ٗ َٛقع َطنع اؿاضؽ يًسضاغات ٚاٱعَ ٢ٖٚ ّ٬كا٫ت ق١ٜٛ
ٚسػاغ ١يًػاَ ١ٜؿاض إيٗٝا ٗ ٖصا ايسؾذل اعتصضت ا ٚضؾهت دطٜس ٠ايػٝاغ ١ايهٜٛتْ ١ٝؿطٖا
٭غباب ٚٚطٚف أتؿِٗ نجرلاڄ َٗٓ.ا
ؾسٜس . ٠ص َٔ قبٌ بعض شٟٚ
َكا. ١َٚ

ٚدست ط
اٚضام ٖصا ايسؾذل ايػٝاغٚ ٞايسٜين . .

قٛتٗا
.
ٚاملتدًف ١ص ،. .اييت  ٫تتػع ا ٫يطأٜٗا  ٫ٚتػتڀٝع إ تػُع إ٫
.
 ..ط ايعك ٍٛايطٝفٚ ١املػًك١
اٯخط ٚبعض أٚضاقٖ َٔ ٞصا ايسؾذل
ٚبعض ٖص ٙا٭ٚضام ضؾهٗا ايصٜ ٫ ٜٔهٝك ٕٛزلاع ايطأ. ٟ
ضؾهت بػبب إكاحل ٚإڀاَع ٚايػاٜات ايهٝك ، ١ؾًكس ضؾهت دطٜس ٠ايػٝاغ ١ايهٜٛتْ ١ٝؿط
بعهٗا ٚ ،خاق ١تًو اييت اضتبڀت بكتٌ ٚايتُج ٌٝبايطٝ٥ؼ ايعطاق ٞايػابل ايبڀٌ قساّ سػٌ
ا٭عِٛ
ـ ـ ضٓ٘ اهلل ـ ـ ٚاغهٓ٘ ايؿطزٚؽ .
دسٜس.٠ص عً ٞإتًك ٗ ٞأغًٛبٗا  ٗٚ ،اغتٓتادٗا ٗٚ ،
ايسؾذل .ط .
اظعِ إ اؾهاض ْٚكٛم ٖصا .
ْتا٥ذٗا
نًُاتٗا ْٗ ٗٚ ،اٜتٗا  ٗٚ ،قٝاغتٗا  ٗٚ ،أٖساؾٗا إدتًؿَ ٗٚ ، ١عاؾاتٗا . ٗٚ ،
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سكٝك ١يكس غطْٚ ٞأططبين اٱعذاب ٚايذلسٝب ايهبرل ايصٚ ٟدست٘ ٖص ٙإكا٫ت ايكشاؾ١ٝ
عٓس ْؿطٖا بكشٝؿ ١ايػٝاغ ١ايهٜٛت ، ١ٝنٓت أضاقب ٗ بعض ا٭سا ٌٜؾاؾ ١اْ٫ذلاْت اـام
باؾطٜسٕ ٠عطؾ ١عسز ايكطا ٤ا ٚايعا٥ط ٜٔيكطاَ ٠٤كا٫ت ، ٞؾاعذب بتًو ا٭ضقاّ ايهبرل ، ٠خاق١
ايكسٜط آس اؾاض اهلل  ،إناؾ ١يصيو
/
عٓسَا تتذاٚظ أضقاّ قطا ٤ضٝ٥ؼ ايتشطٜط ْؿػ٘ ا٭غتاش
غطْٚ ٞأعذبين نجرل اٱعذاب ٚايتكسٜط ايص ٟزلعت٘ ٚيكٝت٘ َٔ نجرل َٔ إتًكٌ ٚايطغاٌ٥
ٚخاضد٘ ٚنإ نٌ شيو َجٌ
.
ايدلٜسٚ ١ٜا٫يهذلٚ ، ٠ْٞٚإجكؿٌ ٚايهتاب ٚإؿهطٚ ٗ ٜٔطين
ايٛقٛز ايصٜ ٟػص ٟزَاغ ٞيبصٍ إعٜس َٔ نتاب ١أعساز أنجط َٔ قؿشات ٖصا ايسؾذل ايػٝاغٞ
ٚايتكسٜط
.
ٚايسٜين سكٝك ١يكس بٗطْ ٞشيو اٱعذاب
.
ٚيكس غعٝت َٔ خ ٍ٬نتاباتٖ ٞصٚ ، ٙاغتٓتادات ٞإدتًؿ ١يهجرل َٔ ايكهاٜا ايت٢
اسبانِ

ٚق(ِٝ
َٚباز. ٨
.
األخالق .ٞص  ٗ .غًٛى ٚؾهط
غٝاب ((ط ازباْب ) )
ططستٗا اٍ تأنٝس . .
تاضىٓا
ايتاضىٚ ١ٝاييت شنطت ٗ نتب .
.
ايعطب )ٞعدل غطز بعض ايككل ٚايطٚاٜات
. .

نُا إٔ ايبعض َٔ ايكطا ٔٚ ٤خاط٦اڄ أْين نعٖرل نتيب ٚنُجكـ انططت ٗ اـٓسم
تطغٝد٘ ؾًكس نتبت
.
ٚايسعاٖٚ ٠صا اي ٔٛغرل قشٝض  ٫ٚ ،أضٜس
.
إعاز ٟيًعًُاٚ ٤ايؿكٗا٤
ايؿاغس ٜٔإ
.
نجرلڄا ٚبعُل ٚبؿذاعٚ ١دطأ ، ٠نس إجكؿٌ ايػًڀٚ ٌٜٛاؿهاّ ٚايٛظضا٤
نتابات ٞايٓكس ١ٜأخهعتٗا يًٓكس ايتاضىٚ ٞايجكاٗ ٚايػٝاغ ٌٚ ٗٚ ، ٞغٝازٚ ٠غٝڀطت ٚاٖط٠
ايٛغ١ًٝ
.
َهٝافًٞص َ ٗ .ؿطزات اؿهِ ايعطبٚ ٞاييت تكب س ٍٛإٔ ايػا ١ٜتدلض
ْٝكٛي. ) ٛ
((..ط املجكف )
اٯٕ إٔ ٚاٖطَ ٠هٝاؾً ٞتػٝب
َٓص اْتٗا ٤عكط اـًؿا ٤ايطاؾس ٜٔإٗسٚ ٌٜست. ٢
اؿهِ ٖٚصا َا ت٪نس ٙإٛاقـ ايػٝاغ ١ٝايعطب١ٝ
.
ا٭خ٬ق .١ٝص ٗ ٖاضغ١
.
 . .ط إعاٜرل ٚا٭غؼ
َٓص بسا ١ٜايعٗس ا٭َٚ ٟٛست. ٢ايّٛٝ
يًطع١ٝ
.
األخالقٞص  ٗ .اؿهِ ٜػٝب َع٘ نٌ ؾ ٤ٞقاحل ْٚاؾع
ٜػٝب ((.طازباْب) ) .
ٚعٓسَا .
احملطّ ص ٗ ،. .إطاض ٖاضغ ١اؿهِ ،
.
املباح .ص  ٚط
بٌ ط . . .
ٖٓ َٔٚا ٜٗٛط ٜٚتبٌ اـً٘ ايهبرل. .
ضعٝت٘ ٚعدل تكًبات َعاد٘ ٚ ،ؼهِ
ٚايصٜ ٟتكسَ٘ قٓاع ١اؿانِ بأْ٘ سط ٜؿعٌ َا ٜؿا. ٗ ٤
َجٌ اـًٝؿ ١إأَٚ ، ٕٛاب ٛدعؿط
ٚايتٜٓٛط: ٟ
. .
اؿانِ بايٛع ٞايجكاٗ
أٖٛاٚ ٙ٤إٔ ُتع . .
.
طٍ٬
إٓكٛض ٚ ،إًو إػطب ٞاؿػٔ ايجاْٚ ، ٞإًو ا٭ضزْ ٞاؿػٌ بٔ .
بٌ ط
يكس اغتڀاع اؿانِ ايعطبٚ ٞظساض ٙإظاسٚ ١إظاي ١اؿسٚز. .
اؿهِ يتشكٝل ٚتٓؿٝص َا ٜطٜسٚ ٖٛ ٙيٝؼ .غرلٙ
.
اسبطاّص أثٓاٖ ٤اضغ١
 ٚ. .ط . .
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اسبالٍ ص..

ٖصا اؿانِ ايعطب ٞايؿطؽ اغتڀاع َڀاضز٬َٚ ٠سكَٗٚ ١اْ ١اـك ّٛايؿهطٌٜ
بِٗ يكس عٌُ اؿانِ ايعطب ٞعً ٢إزآَْٚ ١ع ايٛعٞ
 ٚاٖاْتِٗ بػذِٓٗ ٚتعصٜبِٗ ٚايتؿٗرل .
ايطعٚ ١ٝيس ٣اؿانِ ايعطب ٞقطَات ٖٛٓٚعات غٝاغ ١ٝازخًٗا ٚدعًٗا
.
ايٓكس ٟبٚ ٘ٓٝبٌ
إؾهاي٘
ايعطبٖٓ َٔٚ ٞا بس ٤ايكطاع بُٗٓٝا ٚبهٌ .
.
َهبٛت ٗ ١زاخٌ إجكـ
ٚاقعٓا ايعطب ٞقعب  ،قعب دسڄا ٚيًػا ١ٜأضاز اؿانِ ايعطبٚ ٞعًُاٚ ٤ؾكٗا ٤ا٭َ ١أ ٚقٌ
ٚأؾطاز اؾطأ ٠عً ٢إٔ ْكٍٛ
ايطع ١ٝإٔ  ٫تهٔ يسٜٓا نؿعٛب . .
.
عًُا ٤ايػًڀإ َٓ ،ا مٔ َعؿط
قشٝش١
.
يًشانِ أ ٚايعامل أ ٚايؿك ٘ٝأْو كڀ ، ٧أ ٚإٔ َعًَٛاتو أ ٚؾتٛاى غرل
قا٥ب
أ ٚقطاضى غرل .
 ٢ايعؿطات َٔ ايعباٚ ٔ٥ايعُٚ ٤٬ايعػهط
ؾإ قاشلا َجكـ ٚناتب َجً ٞؾػٛف ٜٗٛط يٚ ٞعً ٸ
ٗ خٓسم ايػًڀإ  ،يٝدلٖٓٛا ي ٞبعؿطات  ،بٌ قٌ َ٦ات َٔ ا٭زي ١اييت ت٪نس أْين  ٫اؾِٗ ِٖٚ ،
ٚايطا ٫ ٕٚ٩اعطف نٝـ ؼهط بٗص ٙايػطع ،١تًو ا٭زيٚ ، ١نأْٗا َكٓعٚ ١داٖع٠
.
ايؿاُٖٕٛ
َٔ ايػابل ٜ ،طٜس ٕٚايك ٍٛي ٞإٔ َعًَٛاتِٗ ٚؾتا ٖٞ ِٖٚايكشٝشٚ ، ١إٔ َعًَٛاتِٗ ٖ ٞايٓاظي١
ؾٗٝا نُا إٔ قطاضتِٗ ٚتٛقٝاتِٗ
ايػُاٚ ٤أْ٘ ّ ٫هٔ ايتؿهٝو أ ٚايڀعٔ .
.
ٚاشلابڀَٔ ١
ايفكٗ.١ٝص داٖع ٠يتهؿرل َٚعاقب ١شيو إجكـ
ٚضَا طايٛصفات .
ا٭َٓ ١ٝداٖعٕ ٠عاقب ١إجكـ . . ،
إدًل
.
عً ٢ط
إٔ أقابع اؿهاّ ٚايعًُاٚ ٤ايؿكٗا ٤ايعطب إػًٌُ إتدؿ. . ١ٝ

ضناّ ايعكٝس ٠ص..

ايفتٓ .١ص بٌ
عدل ظضع ط أيػاّ .
ايطع. ١ٝ
.
ايعاَ .١ص تػرل ٗ إزاض ٠سهِ
ْٗط ط املصًش. ١
ٚإٓػُػ٘ ٗ. .
ايطعٚ ١ٝتًو ايعضاعٚ ، ١تًو ايؿً ٚ ،تًو ا٭ناشٜب تٗسف َٓٗا ايػًڀٚ ١بهٌ إؾهاشلا إ
.
تؿػٌ ايطع ٗ ١ٝأَٛض ٚقهاٜا اؿٝا ٠ايعاَٚ ، ١اْ٫كطاف ايتاّ ٗ اؿسٜح عٔ اـسَات ايعاَ١
أغعاضٖا ْعِ يكس ؾػًت ايػًڀ ١ايعطب ١ٝايطع ٗ ١ٝايبشح
.
ٚتٛؾطٖا ٚغٗ٥ٛا ٚتسٖٛضٖا ٚاضتؿاع
اـبع
ايكٛت .ص ا. ٚ
عٔ ط .
ؾك٘. .
اإلغالَ . ١ٝص ٗ اغتكطاضٖا
.
بٌ ط ايعكٝس٠
يكس أضاز اؿهاّ ايعطب ٚإػًٌُ اـً٘ ايتاّ. .
ٚبٌ ط ايػٝاغ .١ص  ٗ ،. .تػرلٖا ايساٚ ِ٥إػتُط ٚإتكًب سػب إكاحل
ٚثباتٗا ٚضغدٖٛا . . ،
ٚايػاٜات
ٚإڀاَع .
ايطع .١ٝص َٓص تسخٌ ايسٚ ٜٔغ٘ تعكٝسات ايػٝاغٚ ١ؼايؿاتٗا ،
.
ناعت ط
ْعِ يكس . .
إٓؿع١ٝ
َٚتػرلاتٗا إت٬سكٚ ، ١اؾطاظتٗا .
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ٚيهٔ مل ٜػتڀع اؿانِ ايعطب ٞاؾباض ٚإػتبس ٚايڀاغ ٞإٔ ٜسؾٔ شنطٜات ايطع ، ١ٝأْٗا
ايٓؿػٞ
باق ٗ ١ٝأزَػٚ ١قسٚض ٚٚدسإ ا٭َ ١قؿٛض ٠بعُل نبرل ٗ ايساخٌ .
ٚضغِ نٌ تًو ا٭سساخ اجملٓٚ ١ْٛايػانبٜ ، ١عٝـ اؿانِ أٖٚاّ ٚنعٗا ي٘
ايعاظي١ص ٚاييت ععيت٘ عٔ ايطعٚ ، ١ٝضزلت تًو ايڀبك ١ايعاظي ١اؿاقس ٠عً ٢ايؿعب ،
 ..ط ايطبك. . ١
ٚايطٜا ٚ ٤ايٓؿام ٚ ،بعٝس ٠نًٝا
ٚايتعٜٚط ٚايهصب . . ،
. .
ايػـ
عً. . ٢
خطا ٘٥سهِ دسٜس ٠تطتهع . .
ٚايٛاقع
عٔ نٌ سػابات اؿهُٚ ١ايعكٌ .
ٚتبك ٞسكٝك ٫ ١بس إٔ أقٛشلا ٚبهٌ قٛت عايٚ ٞدط ٨إٔ ا٭ََ ١اظاٍ بٗا ٚ ،بٗا ٚ ،بٗا ايهجرل
ايػًط١ص أ ٚط اسبهِ .ص ،. .
مثٔ طؾٗ.. .. ٠ٛ
َٔ ايبؿط ايصٜ ٜٔسؾع. . ٕٛ
ٚايٜ ّٛٝعٛز بٓا تاضٜذ اؿانِ ايعطب ٞإػًِ ؾٝهطض ْؿؼ اؾطاٚ ِ٥ايؿٛا٥ع ايػابكٚ ، ١يهٔ
بأغايٝب عكطٚ ١ٜسسٜجَٚ ١تڀٛض ٗ ٠ايكتٌ ٚايتُجٚ ٌٝايتعصٜب  ،ؾٓؿاٖس ايؿاضع ايعطب ٞأقبض
يًسَٛع .ص ٚط ايطصاص ايبالغتٝه .ٞص  ،. .يطزع
اسباض  .ص ٚط ايكٓابٌ املػ. . . ١ًٝ
ًَ ٧ط خبطاط ِٝاملا. . . ٤
. .
َٚكا ١َٚأْٛ ٟع َٔ ايتٛاٖط ايؿعيب أ ٚإكا ١َٚنس اؿانِ ٚقطاضت٘ ْٚ ،ػُع عٔ َسُٖات ايًٌٝ
أندل
ٚايكباح ٚ ،أشإ ايؿذط ٜطؾع ٜك ٍٛإ٪شٕ اهلل .
هط ٟنٌ ٖصا اْ٫ؿعاٍ ٚايػهب ٚايكُع ٚايكٗط َٔ اؿانِ ٭غباب عس ٠أُٖٗا ٗ ْٛطٟ
ايٛادباتص( ٚ ( .ط اسبكا٥ل ص))..
اسبكٛم .ص ) (ٚ ( .ط .. ).
بٌ )((.ط ) . .
ـ ـ ٖهصا اعتكس ـ ـ ايكساّ اؿاز ٚايك. ٟٛ
اسبكٝك ١ص،. . .
اسبل ص  ٚ( (.ط ) )
َٔ ((.).ط .
ٚ ٫قطباڄ ).
،٭ٕ سكا٥ل ايؿعب ٖ ٞا٭نجط اتكا ڄ
َػه ١ٓٝايطع ١ٝانڀطت بػبب نٌ شيو ايعٓـ ٚايكُع ٚايكٗط يتكس ِٜتٓاظ٫ت ق١َُٗٚ ١ُٝ
ْعِ إٕ اؿهاّ ايعطب شعٛا ضعٝتِٗ َ٬بػِٗ ٚ ،يهٔ مل ٜذلى شلِ
تعٝـ . .
 ،٭ْٗا تطٜس إٔ .
ٚعؿٝكاتِٗ
.
اجملٖٛطات ٚايصٖب يٝسؾٔ َعِٗ  ،بٌ شٖبٛا ب٘ إٍ خعاْٚ ِٗٓ٥ػاٚ ِٗ٥غًُاِْٗ
بٌ َٔ قٛض إداظٚ ٟايعاض ايعطب ٞإٔ بعض دجح ايطعٚ ١ٝضٚ٩ؽ أدػازِٖ ايعن ١ٝطاؾٛا بٗا
إسٕ ٚبعهٗا َجٌ بٗا َجًُا ؾعٌ عبسإًو بٔ َطٚإ بطأؽ غٝسْا َكعب بٔ ايعبرل
ؾٛاضع ٚأظق. ١
ٜتع ٛٛؾٝػهٔ اـٛف ٚايطعب ٗ زٚاخًِٗ ،
ضن ٞاهلل.عٓ٘ يٝتؿطز عًٗٝا بك ١ٝايطع ١ٝست. ٢
ايطع ١ٝأْٗا أؾٛع إؿاٖس ايدلبط ١ٜإتٛسؿٗ ١
.
إضازتِٗ ٚيهٔ مل ٜػتڀٝعٛا قتٌ نطاَ١
.
ؾتُٛت
ٚايؿعٛب َصابض ايطع ١ٝتػاق٘ ؾٗٝا ايؿٛٝر ٚايٓػاٚ ٤ا٭طؿاٍ ٚبس ٕٚضٓ ١أٚ
.
تاضٜذ ا٭َِ
إتهدل
كاؾ َٔ ١اهلل اؾباض .
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تهطض َجٌ تًو ا٭سساخ اجملٓٚ ، ١ْٛاْ٫ؿعا٫ت ايػانب َٔ ١اؿانِ نس ايطعٖ ٗ ١ٝصا
ايعكط إً ٧بإؿادأت ٚ ،إٓتؿذ َٔ دطا ِ٥اؿانِ  ،ؾٗصا َا ٚقع ٗ غٛضٜا أثٓاَ ٤صعٓ ١ا، ٙ
ٚغرلٖا
.
َٚا سسخ ٗ ا٭ضزٕ  ّٜٛأ ًٍٜٛا٭غٛز َٚ ،ا سكٌ ٗ ايعطام َٚ ،ا ٚقع ٗ ايكَٛاٍ ٚغرلٖا
ايعطب ٞاؿانِ أَ ٚا ّهٔ إٔ ٜكٛي٘ شيو
.
عٓا ٚبٓا َع ِٛسهاٜا ٚضٚاٜات ايتاضٜذ
يكس ابتعست ،
اؿانِ يٝدلض اؾطا ِ٥اييت اضتهبٗا ٗ سل ضعٝت٘ .؟
َاشا غٛف وه َٔ ٢تاضٜذ َػه ٕٛبايعٓـ ٚايتكؿٚ ١ٝايكتٌ ٚايػذٔ يهٌ خكَ٘ٛ
َٚعاضن .٘ٝ؟
بػض ايٓٛط عٔ تؿاق ٌٝنجرل ، ٠بعهٗا يٮغـ ايؿسٜس أضاز بعض اؿهاّ إٔ ْٓػاٖا ،
أَطٖا تًو
بٗسف زؾٓٗا ٚضزّ سؿطتٗا إتعؿٓ َٔ ١ضٚا٥ض دجح ايطع ١ٝإػهٚ ١ٓٝإػًٛب ١عً. ٢
ايتؿاق ٌٝؼهٚ ٢تك ٍٛنازت إٔ تهَ ٕٛه ١إهطَٚ ١بػساز ٚزَؿل ٚايكاٖطٚ ٠غرلٖا َٔ َسٕ
ايػًط١ص،. .
.
بػبب طؾٗ٠ٛ
ؾعب . .
عطب ١ٝإغ ١َٝ٬أضنا ب. ٬
َكٛيٚ (( ١اهلل يْ ٛاظعين ؾٗٝا ايٝعٜس يكتًت٘ )) ٚؾع ٬أنس ايتاضٜذ ايعطب ٞقشٖ ١صٙ
ايٓٛطٜات اييت قاغٗا َعا ١ٜٚبٔ أب ٞغؿٝإ ضن ٞاهلل عٓ٘ ٚ ،عبسإًو بٔ َطٚإ سٌ د ٤ٞبطأؽ
غٝسْا َكعب بٔ ايعبرل ضن ٞاهلل عٓ٘ ٚ ،سٌ قتٌ ٖاض ٕٚايطؾٝس دعؿط بٔ و ٢ايدلَهٚ ، ٞأبٓ٘
إأَ ٕٛقتٌ أخا ٙا٭ٌَ ٚ ،قؿشات ايتاضٜذ ايعطب ١٦ًَٝ ٞبٗص ٙإداظٖٚ ٟصا .ايعاض
ضاغط . ١ص عً ٢زَاؽ اؿانِ
.
عًٗٝا ط عٛاٌَ ْفػٚ ١ٝضاث١ٝ
ٖص ٙنًٗا اغتڀٝع إٔ أطًل . .
دػس ٙبػبب تًو ايعٛاٌَ ٚايهػٛطات
.
ايعطبٜ ٫ ، ٞػتڀٝع ايتدًل َٓٗا إ ٫بكڀع ضأغ٘ عٔ
ٚايػاٜات ٚتًو
.
ٜ ٫ػتڀٝع اؿانِ ايعطب ٞتكس ِٜأْٛ ٟع َٔ ايتٓاظ٫ت  ،بػبب طُع إكاحل
عٓكط .ٟص  ٚ.ط
ايعطب ٞط .
ايهػٛطات ٚايعٛاٌَ ٖ ٞاييت دعًت َٔ اؿانِ . .

اْععاي ٞص..

عادع ص ،. .عٔ ؾِٗ ايتاضٜذ ايعطبٚ ٞاٱغٚ ، َٞ٬ا٫عذلاف باؾطا ِ٥اييت اضتهبٗا شيو ايتاضٜذ
 ٚ. .ط .
ايػٝاغ .ٞص  ٖٛ ، .ايص ٟدعٌ َٔ اؿانِ ايعطبٜ ٞهطض ٜٚ ،هطض ٜٚ ،هطض  ،اضتهاب
.
ٖٚصا ط ايػبا٤
. . .
ٜؿتدط بٗا
.
ٚإدع ١ٜبٌ أْ٘
.
احملعْٚ ١إ١ٕ٪
.
ْؿؼ اؾطا ِ٥ايػابكٜٚ ، ١هطض ْؿؼ ا٭سساخ
أؽ ٌٝي ٛأْ٘ مت دًٛغٓا ٕؿاٖسٚ ٠قا٥ع دًػ ١اغتُاع ٭سس اؿهاّ ايعطب ٗ قهُ ١ايعسٍ
اؿانِ ٗ تًو اؾًػْ ١ػُع َٔ
.
ايسٚيَ ٗ ١ٝس( ١ٜٓالٖا ) ٟاشلٛيٓسَ ، ١ٜاشا غٝك ٍٛشيو
ٚايدلبط١ٜ
.
تدلٜطات ٭عُاي٘ ٚأؾعاي٘ ايٛسؿ١ٝ
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سٝاتٗا ((.
.
ْعِ ناعت ٖص ٙايطع ١ٝإػهٚ ١ٓٝإػًٛب عً ٢أَطٖا ؾاظزٓت

بايكٗط ))..

االضطٗاز) ،.
) ..
ايفكط( ٚ ( .).
.. ()(. ٚ.
َاشا غٛف ٜك ٍٛاؿانِ ايعطب ٞيٝدلض تًو إصابض ايٛسؿ ١ٝاؾُاع ، ١ٝاييت ٚقعت ٗ عٗس
ٚزَؿل ؟
ٜعٜس بٔ َعا ١ٜٚيكتٌ آٍ بٝت ايٓيب قُس ٗ إسٚ ١ٜٓايعطام .
َاشا غٝك ٍٛاؿانِ ايعطبٜ ٞعٜس بٔ َعا َٔٚ ١ٜٚبعس َٔ ٙسهاّ عٔ ايڀطز اؾُاعٞ
عً ٘ٝإِا
ٚايذلس ٌٝايكػط ٣يهجرل َٔ ايطع ٢ٖٚ ، ١ٝمل تطتهب دطّ ٫ٚ ١ؽاقُ٘ أ ٚتتُطز .
 .؟
دطّ ١ايطع ٖٞ ١ٝأْٗا َٔ آٍ بٝت غٝسْا قُس
ٚعًُاٚ ٤ؾكٗاٚ ٤زعاٚ ٠إجكؿٌ ٚإؿهط ٜٔقايٛا يٮَٚ ١ايطع ، ١ٝ٭ْاق ١يٓا  ٌْ ٫ٚ ،ؾُٝا
ايطع١ٝص ،.
ضاعت ..
نًُ ١ط
ٚعًٝهِ ٚشلصا تعاًَت ٗ نتابيت َع . .
.
سكٌ يهِ
ا٣َٛ٫
.
ٜبكٖ ٢صا ايهٝاع ْػٓٝا أ ٚػآًٖا َطغَٛڄا ٗ إؿٗس ايعطبَٓ ٞص بسا ١ٜايعٗس
ػًْٗٗٛا شلصا ٗٚط ٗ
.
عٓسَا قتٌ ايهجرل َٔ ايطع ١ٝإػًٌُ ٭غباب تعطؾْٗٛا ٚ ،أغباب أخط٣
ٚايجكاؾ ١ست ٢أقبض تاضىٓا ب .٬أؾل
.
ايفطاغات ص ٗ ايػٝاغٚ ١ايتاضٜذ
َٔ ط . .
تاضٜذ اَتٓا ايهجرل. .
ٚإا ٤يكس أقبض ايسّ
ضبا ٙايسّ . .
ٚقس ٜه ٕٛمث َٔ ١ضاب٘ ق ٗ ٟٛسٝا ٠ايطع ١ٝايعطب. . ٖٛٚ ١ٝ
اسبهِ ص،. .
بػبب طؾٗ. ٠ٛ
َا ٤نٌ شيو ٚقع ٜٚكع . .
ايعطبٜ ٞػ َٔ ّٜٛ ٗ ٌٝا٭ٜاّ نأْ٘ ْٗط َٔ .
َطٚإ (( ٚاهلل يْ ٛاظعين ؾٗٝا ايٛيٝس يكتًت٘ ٚ )).قاشلا
ٚاييت قاٍ عٓٗا اـًٝؿ ١عبسإًو بٔ :
غؿٝإ
قبً٘ ايڀًٝل ابٔ ايڀًٝل َعا ١ٜٚبٔ أب. ٞ
ايهتاب.١ص ٖ ٞقسضٖ ٗ ٟص ٙاؿٝاٚ ، ٠إٔ عً٢ٸ إٔ أؼٌُ
.
ايتفهري.ص  ٚط
إٔ ط . . .
نػرل. ٟ
.
اعًِ
ٚقسض ٙ٭ٕ
ؾٛم طاقيت ٚ ،إٔ ٜكٝبين اٱعٝاٚ ٤إػٚ٪يٝات اؾػاّ ٚ ،يهين ضنٝت زاُ٥ڄا بكها ٤اهلل .
إتهدل
اـرل ٠ؾُٝا أختاض ٙاهلل اؾباض .
ٚأظعِ أْين قس ٚادٗت َػٚ٪يٝات ٞايسٚ ١ٜٝٓايٛطٓٚ ١ٝايجكاؾٚ ١ٝايؿهطٚ ١ٜا٫دتُاعٚ ١ٝبهٌ
قسضت٘ ٚاْٚ ٞاهلل
ععّ ٚسعّ ٚ ،بهٌ دطأ ٗ ٠ق ٍٛاؿل ٚ ،عدل ٖاَات َطؾٛع ١مل أخؿ ٢إ ٫اهلل دًت .
ا٭ؾسم ثِ خ ٗٛايؿسٜس َٔ َباز٨
٫غتش َٔ ٞاهلل إٔ أخؿَ ٢ع٘ أسسڄا نُا قاٍ إزلاع ٌٝبٔ .
ايكاضٚ ٨ناْت َبازٚ ٨قٚ ُٞٝأخ٬قَ ٞعٗ ٞ
.
ٚقٚ ُٞٝأخ٬قٜ ، ٞهاف يصيو خ ٗٛايؿسٜس َٔ
َٚهطَڄا ٚنٓت سكٓٝڄا نس
.
ٚإط ٚأُٜٓا أضاز اهلل إٔ هعًين ععٜطڄا
ايػطاٚ ٤ايهطاٚ ، ٤اؿً. ٛ
ايهجرل ٚنٓت ٚاثكاڄ ايجك ١ايهاًَ ١إٕ اهلل َ.عٞ
خكٚ َٞٛأعسا. ٞ٥

12

يألمل .ص ٚٚدست ٗ ايك ٠٬زاُ٥ڄا
ايڀطٜل ط .
عً. ٢
اسبعٕ .ص ٚأخاڄ .
ضؾٝل ط .
يكس نٓت زاُ٥ڄا . .
ايكسٚم
ْعِ ايٓاقض .
نُرلٚ ٟؾطؾين نُرلٟ
.
ؾسخًت زاخٌ ْؿػ ٞؾأضنٝت نُرلٚ ، ٟأضست نُرلٚ ، ٟؾطؾت
ٚإؿػس ٜٔإٔ زؾاتط
.
ٚهلل اؿُس ٚإٓ ١٭ْين مل أغع يته ٜٔٛأ ١ٜع٬ق ١كتًڀَ ١ع ايؿػاز
ٚق ُٞٝشيو  ٗٚنٌ َطاسٌ ٚأسًو
.
ايؿٝهات نًٗا مل تػتڀع ؾطا ٤نُرلَٚ ٟبازٞ٥
ايٛطٚف ايكاٖطٚ ٠ايكعبٚ ، ١عًُت َع ْؿػَٚ ٞباز ٨يًُشاؾ ١ٛعًٖٝ ٢بيت ٚاٯَاٍ إعكٛز ٠عً٢
ٚخكَٞٛ
.
ا٫دتٗاز ٚتعاًَت بكعٛب ١بايػَ ١ع قاعس ٠اؿط١ٜ
.
ايهجرل ؾادتٗست َا ٚغعين
َٔ .
ايٛنٌٝ
ايػًڀٚ ٟٛيهٔ سػبٓا اهلل ْٚعِ .
.
ايص ٜٔقٗطٚ ، ْٞٚايص ٜٔاغتُسٚا قٛتِٗ َٔ ق ٠ٛايك٣ٛ
ٚضغِ َعاْس ٠ايٛطٚف ٚقٛتٗا نس ٟزاُ٥ڄا  ،إ ٫إٔ ععّيت مل تهعـ ٚ ،مل تهٔ َ١ًٖ٪
ٚثكٚ ١ؾعًت َا ؾعًت ٭بكَ ٞعهِ ٚأَاَهِ ٚبٓٝهِ ٖٚاْصا
يًهعـ  ،بٌ َهٝت بهٌ ُٖٚ ١إقطاض .
إيٝهِ
أنتب .
ايسؾذل
أضد َٔ ٛإتًك ٞإٔ ٜعسْٚ ٞعس سط إٔ ٜكطأ َا بٌ ايػڀٛض ٚ ،إٓؿٛض ٗ قؿشات ٖصا .
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚ ،غاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا٤
إ٪يـ
ايسنتٛض
ظٖرل قُس ْ ٌٝنتيب
ٖ1.42ـ
قطّ
إهطَ9 ١
/
َه١
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أَ ١؟
ٌٖ املػًُــــــ ٕٛأفـــــطٌ .
ف ٚٳتٳ ٵٓٗٳٛٵٕٳ ٳع ڇٔ ايڃُٴٓهځ ڇط
ؽ تٳ ڃأَٴطٴ ٚٳٕ بٹايڃ ٳُعٵطٴ ٚٹ
ت يٹًٓٻا ڇ
قسضت٘ (نڂٓ ٴتِٵ خٳٝٵطٳ ڂأَٻ١ٺ ڂأخٵ ڇطدٳ ٵ
قاٍ اهلل دًت :
ب يځهځإٳ خٳٝٵطٶا ډيٗٴِ َٿ ٵٓ ٴٗ ٴِ ايڃُٴ ٵَ٪ٹٓٴ ٛٳٕ ٳٚځأنڃجٳ ٴط ٴٖ ٴِ ايڃؿځاغٹ)كڂٕٛٳ
ٚٳتٴ ٵَ٪ٹٓٴ ٛٳٕ بٹايًچ ٹ٘ ٚٳيځٛٵ آ ٳَٔٳ ځأٖٵ ٴٌ ايڃهٹتٳا ٹ
أَ ١٭ٕ اؾهاضْا ٚاؾعايٓا
َا ظيت اعتكس ـ ـ ٖهصا أظعِ ـ ـ ست ٢اٯٕ آْا ًِ ٫و َكَٛات خرل .
ٚاقٛايٓا ٚغًٛنٝاتٓا ٚخڀاباتٓا تؿرل اٍ آْا يػٓا خرل أَ ١اخطدت يًٓاؽ  ،ؾايهصب َٓتؿط
إدتًـ  ًِْٛٚايؿ ١٦اييت
.
ٚايعْا ٚشاع ظٜـ ايه ٗ ّ٬اعَٓ٬ا
َٚتؿؿٚ ، ٢ايٓؿام ٚايُٓٚ ١ُٝايطٜا .
ايؿكطاٚ ٤نأْٓا أَ ١خًكت يتعذلض عً ٢نٌ .ؾ٧
.
هب إ تٓكـ َجٌ
ٚي ٛعسْا اٍ َطادع ١غًٛنٝات ايٛٗٝز ٚايٓكاض ٣ؾٓذس ؾ ِٗٝايكسم ٚا٫خ٬م ،
قشٝش ١ؾً ٛاضزت
.
بٚ ِٗٓٝايبعض نإ واٚضْ ٗ ٞؾهطتٖ ٞصٚ ٙأْٗا غرل
ٚايتُاغو بك ٠ٛؾُٝا .
إٔ ابٌ بعض ا٫عُاٍ يًُكاضْ ١بٌ إػًٌُ ٚايٛٗٝز ٚايٓكاض ٣ؾػٓذس إ اعُاٍ ايٛٗٝز ٚايٓكاض٣
اؾهٌ َٔ إػًٌُ بهجرل َ:جٌ
 1قشٝض إ ايٛٗٝز قتًٛا اْ٫بٝاٚ ، ٤مٔ إػًٌُ قُٓا باؿام ا٫ش ٣بػٝسْا قُس 
: /
ٚأعٓ ٢بِٗ نؿاض قطٜـ ؾًكس ساقط ٗ ٙٚؾعب عًٕ ٞس ٠ث٬خ غٌٓ
ٚ 1اٜها ساٚيٛا قتٌ غٝسْا قُس ٗ ٖٛٚ بٝت غٝسْا عً ٢بٔ أب ٞطايب ضن ٞاهلل
/:1
.عٓ٘
.
 2اٜها ٚقعت قا٫ٚت َٔ بعض إػًٌُ يتػُ ِٝايطغٍٛ
/:1
ا٭ؾو
 3بعض إػًٌُ اؿكٛا ا٫ش ٣بايطغٚ ٍٛظٚدت٘ ايػٝس ٠عا٥ؿ ٗ ١سازث. ١
/:1
 4بعض إػًٌُ ساٚيٛا خٝاْ ١ايطغَ  ٍٛع إٓاؾكٌ ٗ إس ١ٜٓإٓٛض ٠اثٓا ٤بعض
/:1
ايػعٚات
.
ايطغٌ قشٝض إٔ ايٛٗٝز عً ِٗٝيعٓ ١اهلل اؾتٗطٚا بايتؿسز ٚسب اجملازي، ١
 2فازي: ١
: /
نِٵ أځ ٵٕ
ٚعٓسَا تؿسزٚا ؾؿسز اهلل عً ِٗٝقاٍ تعاٍ ((:ٳٚإڇ ٵش قځاٍٳ َٴٛغٳ ٢يٹكځ ٵَٛٹ٘ٹ إڇ ٻٕ ايًچ٘ٳ ٜٳ ڃأَٴ ٴط ڂ
ٜػأي( ٕٛقځايڂ ٛڃا ا ٵز ٴع يځٓٳا ضٳ ٻبوځ ٜٴبٳٝٿٔ يچٓٳا َٳا ٖٹٞٳ ) ( .قځايڂ ٛڃا ا ٵز ٴع يځٓٳا
تٳصٵ ٳبشٴ ٛڃا بٳكځطٳ ڄ ) .٠ؾتؿسزٚا :
ضٳ ٻبوځ ٜٴبٳٝٿٔ يډٓٳا َٳا يځٛٵ ٴْٗٳا) ( ،قځاٍٳ إڇْٻ٘ٴ ٜٳكڂٍٛٴ إڇ ٸْٗٳا بٳكځطٳ٠څ قٳؿڃطٳا ٤ؾځاقٹ ٷع يډٛٵ ٴْٗٳا تٳػٴ ټط ايٓٻاٚٹطڇٜٔٳ ) ،
(قځايڂ ٛڃا ا ٵز ٴع يځٓٳا ضٳ ٻبوځ ٜٴبٳٝٿٔ يډٓٳا َٳا ٖٹٞٳ إڇٕٻ ايبٳكځ ٳط تٳؿٳابٳ٘ٳ ٳعًځٝٵ)ٓٳا.
ؾ ٧ؾعًَٔ ٢
ٚ 1مٔ نُػًٌُ تؿسزْا َع غٝسْا قُسٚ تؿسزْا ٗ نٌ .
/:2
ايهٜٛت١ٝ
.
ضؾض ْؿط ٖص ٙإكاي ١ظطٜس ٠ايػٝاغ١
ٖ142ـ
/8
1
/25
ؾًػڀٌ  ّٜٛا٫سس  ،بتاضٜذ
.
ٚاٱعّ٬
.
ْٚؿطت َٛقع اؿاضؽ يًسضاغات
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ٜؿو ٗ ن َٞ٬ؾعً ٘ٝإٔ ٜطادع بعض نتب ايؿتا ٟٚايؿطع ١ٝيبعض عًُآ٥ا
ايسٜٔ
ايس ٜٔؾػٛف هس نٌ أْٛاع ايتؿسز ٗ .
ٚؾكٗآ٥ا ٚضداٍ .
َ 2ػأي ١ؾٛن ٢ايؿتا ٟٚاييت تؿٗسٖا ا٭َ ١ا٫غ ١َٝ٬نًٗا ز ٕٚاغتجٓاٚ ٤خاق١
/:2
اـًٝر ٚاْتؿطت تًو ايؿٛن ٞايس ٗ ١ٜٝٓنٌ ٚغا ٌ٥ا٫ع ّ٬إط١ٝ٥
.
َٓڀك١
ٚغرلٖا ٖٚصٙ
.
ٚإكط َٔ ٠٤ٚقشـ ٚف٬ت ٚؾهاٝ٥ات ٚاشاعٚ ١اْ٫ذلْت ٚايسٚضٜات
ا٫غ َٞ٬بٗصا ٚقعٓا ٗ ْؿؼ َأظم ايٛٗٝز سٌ
.
ايؿتا ٟٚأثاضت ايبً ٗ ١ًٝايؿاضع
٫
تعاٍ ٜٳا( ځأ ټٜٗٳا ايډصٹٜٔٳ آَٳٓٴٛاڃ ځ
ا٫غ ١ً٦ؾاْعٍ اهلل ؾٓٝا قٛي٘ :
.
اثكًٛا ٚتؿسزٚا ٗ ططح
ن ٵِ)اييت ٜكاٍ اْٗا ْعيت ٗ ق ّٛغأيٛا ضغ ٍٛاهلل
تٳػٵأځيڂٛاڃ ٳعٔٵ أځؾٵٝٳا ٤إڇٕ تٴبٵ ٳس يځ ڂه ٵِ تٳػٴ ٵ ٪ڂ
ٚاؿاّ
 عٔ ايبشرلٚ ٠ايػا٥بٚ ١ايٛق. ١ًٝ
 3ؾُا اقابٓا اي َٔ ّٛٝنٛاضخ َٚكا٥ب َٚؿانٌ ٚؼسٜات نًٗا َٔ اعُايٓا  َٔٚعٓس
: /
اْؿػٓا بػبب اؾعايٓا ٚاعُايٓا ٚغًٛنٝاتٓا َٔ نصب ْٚؿام ٚضٜاٚ ٤طػا ٔ٥ؾُٝا بٓٓٝا ،
ؽ ٳضسٵُٳ ڄ ١ؾځ ڇطسٴٛا
قاٍ ( ٳٚإڇشٳا أځشٳقڃٓٳا ايٓٻا ٳ
( )3
(6
أ١ٜ
ٚندل ٚتهدل قاٍ اهلل تعاٍ ٗ غٛض ٠ايط: ّٚ
ٹبٗٳا ٳٚإڇٕ تٴكٹ ٵب ٴٗ ٵِ غٳٝٿ٦ٳ څ ١بٹُٳا قځ ٻسَٳتٵ ځأٜٵسٹ ٜڇِٗٵ إڇشٳا ٴِٖٵ ٜٳكڃٓٳڀڂٕٛٳ) ٚقٛي٘ (َٻا ځأقٳا ٳبوځ ٹَٔٵ سٳػٳٓٳ ٺ١
و.
ػ )ځ
ؾځ ٹُ ٳٔ ايًچ ٹ٘ ٳَٚٳا ځأقٳا ٳبوځ َٹٔ غٳٝٿ٦ٳ ٺ ١ؾځُٹٔ ْٻؿڃ ٹ
َ 4ا ٜكع َٔ قتاٍ ٚاقتتاٍ بٌ َٓ ١ُٛؾتض ٓٚاؽ ٜؿٛم َا تؿعً٘ اغطا َٔ ٌٝ٥قتٌ
: /
ٚتؿطٜس ٗ ؾًػڀٌ يكس اغتڀاعت ٓاؽ ٚؾتض إ ّػشٛا بٓا ا٫ضض بعس تكؿٝاتُٗا
شلُا ؾٌٗ ايٛٗٝز ٜكتًٕٛ
ايبعض ًٚٚت ايػًڀ ١ا٫غطا ١ًٝٝ٥تكؿل بك. ٠ٛ
.
يبعهُٗا
بعهِٗ نُا ٜؿعٌ إػًُ .ٕٛ؟
َ ٌٖ 5ا ٜكع ٗ ايكَٛاٍ َٔ قتاٍ ٚدطا ِ٥بٌ ايؿكا ٌ٥ايكَٛاي َٔ ٖٛ ١ٝاخ٬م ا٫غّ٬
: /
ٚقَٚ ُ٘ٝباز .٘٥؟ ٌٖ تكاتًت ا ٕ٫ؾكاٜٛٗ ٌ٥ز ١ٜؾُٝا بٗٓٝا بػبب ؾٗ ٠ٛايػًڀٚ ١اؿهِ
 .؟ ؾٌٗ ٖص ٙاخ٬م خرل أَ .١؟
َ ٌٖ 6ا ٜكع َٔ قتٌ َٔ قبٌ بعض ا٭ْ ١ُٛايعطبٚ ١ٝاٱغ ١َٝ٬يؿعٛبٗا َجًُا ٚقع ٗ
: /
ٚغرلُٖا ٜكع ٗ زٚي ١اغطا .ٌٝ٥؟ ٖ ٌٖٚص َٔ ٙاخ٬م خرل اَ .١؟
.
ايعطام ٚغٛضٜا
َ ٌٖ 7ا ٜكع ٗ ايعطام َٜٝٛاڄ َٔ قتٌ ٚتؿطٜس ٚغكب ٚاغتكاب يًؿعب ايعطاق َٔ ٞقبٌ
: /
إػًٌُ اْؿػِٗ شاتِٗ ٖٚصا ايكطاع بٌ ايػٓٚ ١ايؿٝع ، ١ؾٌٗ ٖص َٔ ٙاخ٬م خرل اَ١
يًٓاؽ
اخطدت .
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َ ٌٖ 8ا ٜكع ٗ اؾػاْػتإ بٌ طايبإ ٚغرلٖا َٔ ؾكاٚ ٌ٥اؿه ١َٛا٭ؾػاْ َٔ ١ٝقطاع
: /
ٚاؿهِ ؾٌٗ ٖصا َٔ اخ٬م ٚقَٚ ِٝباز ٨خرل اْ٘
.
ٚقتاٍ َٔ أدٌ اؾباع ؾٗ ٠ٛايػًڀ١
اخطدت يًٓاؽ .؟
َ ٌٖ 9ا ٜكع ٗ تطنٝا َٔ قطاع ٚقتاٍ بٌ اؿه ١َٛايذلنٚ ١ٝا٫نطاز  ،هػس اخ٬م
: /
يًٓاؽ
َٚبازٚ ٨ق ِٝخرل أَ ١اخطدت .
ايكبٛض
 1اقبشٓا أَ ١تعؿل ايككٛض  ٫ٚؽاف .
: 0/
ايكًٛب
 1أَ ١تعٝـ زاخٌ ا٫غٛاض  ٫ٚؼب إ تعٝـ ٗ .
: 1/
 1مٔ أَ ١ػػس بكسم ٚؾعٌ َٛٚقـ َا ٚضز يٓا ٗ نتب ايتاضٜذ اْ٘ (( به ٢اسس أَطا٤
: 2/
ايڀٛا٥ـ ٗ ا٭ْسيؼ أَاّ أَ٘  ،ؾكايت ي٘ ٜا ٚيس ٫ ٟتبهَ ٞجٌ ايٓػا ٤عًَ ٢ٴًو مل
ايطداٍ).
ؼاؾ ٜعًَ ٘ٝجٌ )
 ٌٖ 1مٔ أَ ١غًبت ضؾسٖا عٓسَا اػٗت يبٓا ٤ايػذٚ ٕٛقؿٌ َساضؽ ؼؿ ٜٝايكطإ
: 3/
ايعٚ ، ِٝٛاؾُعٝات اـرل .١ٜ؟ ؾٌٗ ٖص ٙأخ٬م خرل أَ .١؟
 َٔ ٌٖ 1أخ٬م خرل أَ ١إ ٜكسض تاضىٗا إًٛخ ظطا ِ٥سهاَٗا  ،إ ٜكسض اؿهِ عً٢
: 4/
سانِ  ٖٛٚغانٔ ٗ قٓسٚم قدلٚ ، ٙؾٖٛست زلعت٘ ٚتاضى٘ بػبب خ٬ؾات
ٚخكَٛات ٚعساٚات بٌ سانِ َٚجكـ ؾاعط اَ ٚؿهط ا ٚناتب َجًُا ؾعٌ إتٓيب َع
ناؾٛض ا٫خؿٝسَٚ ٟا ؾعٌ ابٔ ٖاتَ ٞع ( بٗا ٤ايس ٜٔا٭ٜٛب ) ٞإًكب بـ ( قطاقٛف )
سانِ َكط ٗ ظَٔ ق٬ح ايس ٜٔاٜٛ٫بٚ ٞايص ٟبين غٛض ايكاٖطٚ ، ٠ؾٝس قًعتٗا ايؿٗرل٠
اؾٝع٠
ٚاقاّ قٓاطط .
 ٌٖ 1خرل أَ ١أْٗا َاظايت تؿتدط بإعًكات ايؿعط ١ٜايػبع  ،اييت عًكت ٗ اؾاًٖ، ١ٝ
: 5/
ٚؾهط ٗ سٌ اْٗا فُٛع ١عٛاطـ
زاخٌ ايهعبٚ ١اقبشت عٓسْا نأْٗا زغتٛض ثكاؾ. ١
ٚاساؾٝؼ  ٗٚإكابٌ ٜؿتدط ايػطب بالاظات٘ ايعًُٚ ١ٝايؿهط .١ٜ؟ اِْٗ
.
ٚاْڀباعات
إػتعذً١
.
ٜتهًُ ٕٛبًػ ١ا٫ضقاّ ٚمٔ ْتشسخ بايعٛاطـ ٚاْ٫ڀباعات
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضض ٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚغاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا٤
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بػً ١ايعطام
عاز ٠ايتك ٞايهجرل َٔ ضغا ٌ٥ايكطا ٤ايصٜ ٜٔتؿهً ٕٛعً ٸَ ٞعًَٛات ٚسكا٥ل ٚاؾهاض دٝس٠
ْٚانذ ، ١ؾٗص ٙبعض ايطغا ٌ٥اييت تًكٝتٗا ٖٞٚ:
اسسِٖ َا ٖ ٛتؿػرلى ٜا زنتٛض ظٖرل ٕكٛي ١غٝسْا عُط بٔ اـڀاب ضن ٞاهلل عٓ٘
:
غأيين
تكٚ (( ٍٛاهلل ي ٛإ بػً ١بايعطام تعجطت يػً٦ت عٓٗا  ّٜٛايكٝاَ ،)) ١ؾكًت :ي٘ ٖص ٠إكٛي١
اييت :
ايطاعٜ ٞطٜس اؿانِ عُط بٔ اـڀاب إ ٪ٜنس اْ٘
ٚتبٌ طَػؤٚيٝات ٚٚادبات  . .ص
تطغذ ٚتٛنض . .
َُٗا بعست إػاؾ ١اؾػطاؾ ١ٝبٌ ايطاعٚ ٞايطع ٌٜٛ ، ١ٝايطاع ٖٛ ٞإػ ٍٚ٪ا ٍٚ٫أَاّ اهلل  ٫ٚعصض
ايؿعب ٖٚص ٙإكٛي ١تسٍ عً ٢عٚ ١ُٛأُٖٚ ١ٝقسض َٚهاْ١
.
ي٘ أَاّ اهلل َ ،ا زاّ اْ٘ عًِ بأّ٫
ايطاع . ٞص عً ٢نٌ إؿٗس اٱْػاْٚ ٞايػٝاغٚ ٞا٫دتُاعٞ
.
إ ٜڀٌ ط
أ. ٟ
 ..ط ايطاع .ٞص. ،. .
وهُٗا ْعِ ٜه ٕٛقطٜباڄ َٔ ؾٛاط ٞتًو
.
ٚا٫قتكازٚ ٟايجكاٗ ٚايسٜين ٚاؾػطاٗ  ،يٮَ ١اييت
اسبانِ .ص نٌ ؾ٧
اسبانِ ص٫ ،. .بس .إٜ.عطف ط .
تع ٘ٓٝط .
إؿاٖس ٚإ بعست إػاؾ ١اؾػطاؾ ١ٝاييت . .
ايطع ١ٝصٚ ،. .إ نإ ٖٓاى دػٛض ٚعكبات  ،ؾٓٝبػ ٞإ ٜتذاٚظٖا يٝكًِٗ ٜٚعطف َُِٖٗٛ
.
عٔ ط
. .
ٜػتڀٝع ط سهآَا
َِٓٗ ٚيهٔ اي. . ٫ ّٛٝ
ٚاٚداعِٗ َٚڀايبِٗ ٚاستٝاداتِٗ ٜٚػُع ٜٚػتُع .
اي .ّٛٝص ؼكٝل ٖص ٙايٓٛط ١ٜايػٝاغ ١ٝاَ ٚباز ٨اؿهِ اييت ٚنعٗا غٝسْا عُط ضن ٞاهلل عٓ٘
.
ٚاعٓ ٢بٗاط ايبطاْ ١ايفاغس ٠ص..
ايعاظي١ص. . ،. .
.
َكسَتٗا طايطبك١
. .
٫غباب نجرلَٗٓ ٠ا بٌ اُٖٗا ٗٚ
ايؿعب ٖٓ َٔٚا ٜبسأ
.
ايطع ١ٝص ٚ ،.ؼذب عٓ٘ اؿكا٥ل َٚڀايب
.
ايطاع ٞص ٚ.ط
بٌ ط. . .
اييت ؼ. .ٍٛ
ٚاٜها ٜبسأ ط ايتصاحل ص..
ايطع١ٝص . . ،.
.
ايعاظي.١ص  ٚط زعا ٠االصالح َٔ
ايتصازّ ص .بٌ ط ايطبك. . . ١
 ..ط . . .
إػٚ٪يٌ ؾا ٔٚاْ٘ ي ٛنإ بٓٓٝا اي ّٛٝغٝسْا عُط بٔ اـڀاب
.
بٌ ايڀبك ١ايعاظيٚ ١ايٓؿعٌ َٔ
سفط .ص تػك٘ بٗا غٝاضات ٚيٝؼ
ٗ ط .
ؾعٛبٗا .
.
ضن ٞاهلل عٓ٘ يٛدس إٔ ا٭َ ١ايعطب ١ٝتتعجط
ايسٚا.٤
إٝاْ (ٚ . .ٙكل) .
ْكل . .
)
ٜعاْ(َٔ.ٕٛ
 ..ط قسّ بػً .١صٚ ،. .يٚ ٛدس بعض ؾعٛب ا٭َ. ١
اـبع ).
إػانٔ ْ ( ٚ. .).كل زقٝل .
.
ايػصاْ ( ٚ. ).٤كل
ايساْ(. ٚ . ).٤كل .
ٚ( ٚ. .نجط. ٠
ْعِ ي ٛنإ بٓٓٝا
ص. . ، ..
ٚايطٝ٥ػ ١ط يكٛت ايؿعب ايعطب. ٞ
ٚايصّ ٟجٌ ايٛدب٘ ايػصا ١ٝ٥ا٭. . ٍٚ
َٚباز ٨ايعساي١
غٝسْا عُط ٚدًؼ عًَ ٢ؿٗس دعٜط ٠ايعطب اييت سهُٗا ٚأقط ٚاقاّ بٗا نٌ ق. . ِٝ
َػشٛقٌ ) ).يٝؼ
.
ؾكطا((. ٚ. ).) ٤
بٗا (( .
إٓڀك. ١
.
ا٫غتكطاض يعطف ضن ٞاهلل عٓ٘ إ ٖصٙ
. .
ٚ. . .
ٖ.142ـ
/9
2
ؾًػڀٌ  ّٜٛايػبت/9
.
ٚاٱعّ٬
.
ْؿط َطنع اؿاضؽ يًسضاغات
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ا٫ضض  ٚيعطف َؿاٖس بعض ا ٚأؾس ا٭عُاٍ ًُٚا ٗ تاضٜذ اٱْػاْٚ ، ١ٝاييت يػ٤ٛ
.
شلِ َجٗ ٌٝ
َػًٌُ ٚسٌ أنتب ٖصا ايهٚ ّ٬اْا َػًِ ؾإٕ نتابيت ٖ ٞتعبرل عٔ
.
اؿ ٜإ ؾاعًٗا سهاّ
ايعًِ ص ،. .ا ٚىتؿَٓ َٔ ٢ڀكتٓا اـًٝذٚ ١ٝايعطب ، ١ٝبٌ إٔ
.
ايفكط .ص ٚط
ٜهعـ .ط . .
ا٭ٌَ ٗ إٔ . .
تتذسز ايػٝاغ ١ايػٝاغ ١ٝاؿه ١ُٝاييت ٚنعٗا غٝسْا عُط بٔ عبسايععٜع ضن ٞاهلل عٓ٘ سٌ مل
دسيٝات ط بػً١
ايعنا ٠إْين انتب ٚاْا َػتٛعب . .
ٜبل ٗ ايب٬ز ا٫غ ٫ٚ ١َٝ٬ؾكرل ٜػتشل .
ايعطام .ص ٭ضأٖ عً ٢اْ٘ ي ٛنإ بٓٓٝا غٝسْا عُط بٔ اـڀاب ضن ٞاهلل عٓ٘ يٛدس أْ٘ يٝؼ
.
ايڀا٥طات).
.
( .ٚ.3
ايباقات.
).
ايؿاسٓات( ٚ .
) . ..
ايذل٬ٜت(ٚ .
تتعجط بٌ ( ) . . .
ايبػاٍ ص اييت . .
 ..ط . .
ايبػاٍ .ص ٫
بايبػاٍ .ص . ٚيهٔ .تًو ط .
. . ٚ. ٚ. .ٚ. .اخل ضغِ إ َٓڀكتٓا َعزَٓٚ ١هت. ١ٛدس.ڄا ط .
تتعجط ؾاْٛطٚا اٍ َؿٗس ايعطام اي ّٛٝيتعطؾٛا ايؿطم ايهبرل بٌ ظَٔ غٝسْا عُط ٚظَٔ ايبػاٍ
.
ٚايدلٜڀاْ ١ٝإٕ ٖٓاى اعتكازاڄ ؾا٥عڄا بٌ ايعطب بسضد ١اندل َٓ٘ يس ٟإػًٌُ اٖٛٚ٫
.
اَ٫طٜه١ٝ
إ ايعطام بك ٞنُا ٖ ٛعدل ايكطٚ ٕٚاْ٘ مل ّط بتش٫ٛت ندل ٣ؾاضق ١بٌ ِا بتسضز بػبب
ايبػاٍ إ اؿسٜح زاُ٥ا ٜطتب٘ بعَإ ٚقٛع٘
ايعطام ؾهٌ  ّٜٛتتعجط .
.
ايبػاٍص ٗ
 ..ط اُٖاٍ ٚضع . .
ا ٚؾعً٘ ٚ ،تبكٚ ٞطٚف ٚقٛع٘ َٓكٛي َٔ ١د ٌٝاٍ دٚ ، ٌٝيهٔ ٜبك ٞقو ايتكسٜط يًشسخ
ٚؾُٗ٘ ٚاغتٝعاب٘ يًؿعٌ ايػٝاغٚ ٞايجكاٗ  ٖٛٚ ،ايصٜ ٟػاعسْا عً ٢اغتدطاز بعض ايس٫٫ت َٓ٘
ٚاضنا ٙؾٌٗ
.
اؿسخ ٖٚصا َا سكٌ َع ؾعٌ َكٛي ١غٝسْا عُط ضن ٞاهلل عٓ٘
.
 ،ستْ ٢ؿِٗ
اؿسخ اؿسٜح ايػٝاغ ٞاي ّٛٝأْتر ْؿػ٘ ٗ نٌ إٓڀك ١ايعطب ، ١ٝؾٝأت ٞاسس سهآَا ؾٝكٍٛ
ايكٝاَ ١ص ،. .أّ .إٔ ((.ط ايبػاٍ
.
تعجطت تط ٬ٜأ ٚؾاسٓٚ ٗ ١طين يػً٦ت عٓٗا ّٜٛ
 . .ط ٚاهلل ي. . ٛ
تعجط )ٖا ص ٫ٚ .أعًِ ٌٖ
ايعطب ١ٝغكڀت ٗ ب٦ط اغڀٛض ٫ ١ٜتٓهب ؾٜ ٬عًِ اسسڄا بػكٛطٗا قبٌ )
ايب٦ط؟ أّ إ
تؿا ٤تكاضٜـ ايكسض ؾٝهتؿـ اسس بڀاْ ١اؿانِ إ ايبػاٍ غكڀت ٗ .
ايػٝاغ . ٞص ٚط نتاب تكاضٜط االدٗع ٠االَٓ١ٝ
املدرب .ٜٔص  ٚط ضداٍ ايبٛيٝؼ . . .
ايبصاصري.ص  ٚط . . .
. ..
 ..ط
ٜ ٌٖٚكـ ط
سذُٗا .؟ . .
!
ٚايػٝاغ ١ٝصٜ ٫ ،. .ط ٕٚايبػاٍ اييت غكڀت ٗ ايب٦ط ضغِ ندل
.

نتاب

اؿانِ
َٚجكفري ايػًطإ ا ٚاسبانِ  .ص  ،.عٔ نتاب٘ ايبهاٝ٥ات ٚإسٜض ٚاٱططاٚ ٤ايجٓا. . ٗ ٤
املفكٛز٠ص .،. .؟ ٜ ٌٖٚػتڀٝع نتاب ايػًڀإ ا ٚاؿانِ إ ٜهتبٛا
.
عٔ طايبػاٍ
يٝتٛدٗٛا يًهتاب. .١
بكسم ٚقطاسٚ ١دطأٚ ٠ؾذاع ١عٔ ايتٓاقض بٌ ايڀبكتٌ ا٫ثطٜا ٤ايصٜ ٜٔعٜس ثطاٚ ِٖ٩اعسازِٖ
ٚ ،بٌ ايؿكطا ٤ايصٜ ٜٔطظس ٗ ٕٛايب٪ؽ إٗاْ .١؟
18

ايعطام ص) ).ؾُٔ ٜٓكس بػً ١ايعطام ٜاسهاّ
.
ضَع ((.ط بػً١
ايؿكطا ٤ص) ).اي. ِٖ ّٛٝ
.
.إٔ ((.ط
ايعطب
ايعطض
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضض ٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚغاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا. ٤
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ؾٗ ٠ٛاملاٍ ٚاسبهِ
اقذلٕ شنط ؾٗ ٠ٛإاٍ باؿهِ ٚ ،اؿهِ بإاٍ ٗ بعض إٛانع بايكطإ اجملٝس باعتباضُٖا
اسبٝا ٠ص ،. .قاٍ تعاٍ ٗ
أق ٣ٛط ؾٗٛات ) )
ُْٗ٫ٚا ( ( َٔ.
.
ايفذي ص،. .
.
ايصطاع .ص  ٚط
قاٚض ط . . .
أِٖ . .
ح يځ ڂه ٵِ طځايڂٛتٳ ٳًَٹهڄا قځايڂ ٳٛاڃ أځْٻٜ ٢ٳهڂ ٛٴٕ يځ ٴ٘ ايڃ ٴُ ڃًوڂ ٳعًځٝٵٓٳا
اجملٝس (ٚٳقځا ٳٍ ځي ٴٗ ٵِ ْٳبٹ ټ ٝٴِٗٵ إڇ ٻٕ ايًچ ٳ٘ قځ ٵس ٳبعٳ ٳ
ايكطإ :
غعٳ١ڄ ٿَ ٳٔ ايڃُٳا ڇٍ قځاٍٳ إڇ ٻٕ ايًچ ٳ٘ اقٵڀځؿځاٙٴ ٳعًځٝٵ ڂه ٵِ ٚٳظٳازٳ ٴ ٙبٳػٵڀځ ڄ ١ؾٹ ٞا ڃي ٹع ڃً ڇِ
ت ٳ
شٔٴ ځأسٳ ټل بٹايڃ ٴُ ڃًوٹ َٹٓٵ ٴ٘ ٚٳ ځيِٵ ٜٴ٪ٵ ٳ
ٚٳ ٳْ ٵ
ػ ڇِ ٚٳايًچ٘ٴ ٜٴ٪ٵتٹ ٞٴًَڃهځ٘ٴ َٳٔ ٜٳؿٳاٚ ٤ٳايًچ ٴ٘ ٚٳاغٹعٷ ٳعًٹِ.)ٝٷ
ٚٳا ڃيذٹ ٵ
ايطاغ .ٞص ؾًِ ٜعصب٘ ٚ ،مل ٜأخصٙ
إ اهلل ايطٓٔ ايطس ِٝاؽص َٔ ؾطع. ٕٛضَع.ڄا ط يًشانِ .
ٚؾعبڄا ٚيهٔ عٓسَا طػا ؾطعٚ ٕٛازع ٢ا٭ي١ٖٝٛ
أخص ععٜع َكتسض عٓسَا عصب ؾعب٘ ٚدعًِٗ ؾطقڄا .
إُٗٔٝ
:
َكتسض قاٍ ايكسٚؽ
.
ا٭عً ٢ؾاخص ٙاهلل اؾباض إتهدل أخص ععٜع
.
ٚقاٍ يًؿعب اْا ضبهِ
ٌٳٳٚعٳازٶا ٳٚثٳُٴ ٛٳز ٚٳقځس تٻبٳ ٻ ٝٳٔ يځهڂِ َٿٔ َٻػٳانٹ ٹٓ ڇٗ ٵِ
(ؾځهځصٻبٴ ٛٴ ٙؾځ ځأخٳصٳ ٵت ٴٗ ٴِ اي ٻطدٵؿځ ڂ ١ؾځ ځأقٵ ٳبشٴٛا ؾٹ ٞزٳا ڇض ٹِٖٵ دٳاثٹُٹ*
ٚٳ ٳظ ٻ ٜٳٔ ځي ٴٗ ٴِ ايؿٻٝٵڀځإٴ ځأعٵُٳا ځي ٴٗ ٵِ ؾځكٳ ٻس ٴِٖٵ ٳع ڇٔ ايػٻبٹ ٝڇٌ ٳٚنځاْٴٛا َٴػٵتٳبٵكٹطڇٜٔٳ *ٚٳقځاضٴ ٚٳٕ ٚٳؾٹ ٵطعٳٛٵ ٳٕ ٳٖٚٳاَٳا ٳٕ
*ؾځ ڂهًڋا ځأخٳصٵْٳا بٹصٳْبٹ ٹ٘ ؾځُٹ ٵٓٗٴِ
ٌ
ض ٳَٚٳا نځاْٴٛا غٳابٹكٹ ٳ
ت ؾځاغٵتٳهڃبٳطٴٚا ؾٹ ٞايڃأځضٵ ڇ
ٚٳيځكځسٵ دٳاٖ٤ٴِ َټٛغٳ ٢بٹايڃبٳٝٿٓٳا ٹ
ض ٳَٚٹ ٵٓٗٴِ ٻَ ٵٔ ځأغڃطٳقڃٓٳا
غًڃٓٳا ٳعًځٝٵ٘ٹ سٳاقٹبٶا ٳَٚٹ ٵٓٗٴِ ٻَٔٵ ځأخٳصٳتٵ ٴ٘ ايكٻ ٵٝشٳ ڂ ١ٳَٚٹ ٵٓٗٴِ ٻَٔٵ خٳػٳؿڃٓٳا بٹ ٹ٘ ايڃأځضٵ ٳ
ٻَٔٵ أځضٵ ٳ
ٴٕٛٳ.
ًٛٹُ)
ػ ٴِٗٵ ٜٳ ڃ
ًٛٹ ٳُ ٴٗ ٵِ ٚٳيځهٹٔ نځاْٴٛا أځْؿڂ ٳ
ٳَٚٳا نځا ٳٕ ايًډ ٴ٘ يٹٝٳ ڃ
اؾُاٍ
.
قاض .ٕٚص اٱْػإ ايػٓ ، ٢قاسب اَٛ٫اٍ اييت تَٓٗٓ ٤ٛا
َجٌ ط .
ٚسٌ نطب اهلل . .
ايهطّٚ( ١ٳْٳ ٳععٵٓٳا َٹٔ نڂٌٿ ڂأَٻ ٺ١
ايبد .ٌٝص  ، .سٝح ْعيت ؾٖ ٘ٝص ٙاٯٜات :
َجاٍ طيًػين .
ؾهإ قاض. . ٕٚ
ؾٗڇٝسٶا ؾځ ڂكًڃٓٳا ٖٳاتٴٛا بٴ ٵطٖٳاْٳ ڂه ٵِ ځؾ ٳعًٹُٴٛا أځ ٻٕ ا ڃيشٳ ٻل ٹيًډ ٹ٘ ٳٚنٳٌٻ عٳ ٵٓٗٴِ َٻا نځاْٴٛا ٜٳؿڃتٳطٴ*ٚإڇٕٳ ٻٕ قځاضٴٕٚٳ نځإٳ َٹٔ
ٳ
قځٛٵّڇ َٴٛغٳ ٢ؾځ ٳبػٳ ٢ٳعًځ ٵ ٝڇٗ ٵِ ٚٳآتٳٝٵٓٳاٙٴ ٹَ ٳٔ ايڃهڂٓٴٛظڇ َٳا إڇٕٻ َٳؿځا ٹتشٳ ٴ٘ يځتٳٓٴ ٛٴ ٤بٹا ڃيعٴكٵبٳ١ٹ أڂٚيٹ ٞايڃكڂٛٻ٠ٹ إڇ ٵش قځا ٳٍ يځ ٴ٘ قځ ٵَٛٴ ٴ٘
ؼ ْٳكٹ ٝٳبوځ ٹَ ٳٔ اي ټسْٵٝٳا
ى ايًډ ٴ٘ ايسٻا ٳض ايڃآخٹطٳ ځٚ ٠ٳيځا تٳٓ ٳ
ٌ*ٚٳابٵتٳ ڇؼ ؾٹُٝٳا آتٳا ځ
ب ايڃؿځ ڇطسٹ ٳ
يځا تٳؿڃطٳحٵ إڇ ٻٕ ايًډ ٳ٘ يځا ٴٜشٹ ټ
ب ايڃُٴؿڃػٹسٹٜٔٳ*قځاٍٳ إڇْٻُٳا
و ٚٳيځا تٳبٵ ڇؼ ايڃؿځػٳا ٳز ؾٹ ٞايڃأځضٵضڇ إڇ ٻٕ ايًډ ٳ٘ يځا ٴٜشٹ ټ
ػ ٳٔ ايًډ٘ٴ إڇيځ ٵ ٝځ
ٳٚځأسٵػٹٔ نځُٳا ځأسٵ ٳ
أڂٚتٹٝتٴ٘ٴ ٳعًځ ٢ٹع ڃًِڈ عٹٓسٹ ٟأځٚٳ ځيِٵ ٳ ٜٵع ځًِٵ أځ ٻٕ ايًډ ٳ٘ قځسٵ ځأ ٵٖ ځًوځ َٹٔ قځ ٵبًٹ٘ٹ ٹَٔٳ ايكڂطٴٕٚڇ ٳَٔٵ ٖٴٛٳ أځؾٳسټ َٹٓٵ ٴ٘ قڂ ٻ ٛڄ ٠ٳٚځأنڃجٳ ٴط
دٳ ٵُعٶا ٚٳيځا ٜٴػٵأځٍٴ عٳٔ شٴْٴ ٛٹب ڇٗ ٴِ ايڃ ٴُذٵ ڇطَٴٕٛٳ * ځؾدٳطٳزٳ ٳعًځ ٢قځ ٵَٛٹ ٹ٘ ؾٹ ٞظڇٜٓٳتٹ ٹ٘ قځا ٳٍ ايډصٹٜٔٳ ٜٴطڇٜسٴ ٚٳٕ ا ڃيشٳٝٳا ځ٠
ب اي ډً ٹ٘
*ٚٳقځا ٳٍ ايډصٹٜٔٳ أڂٚتٴٛا ا ڃي ٹع ڃً ٳِ ٳ ٚٵًٜځ ڂه ٵِ ثٳٛٳا ٴ
ٍ عٳٛٹِٝڈ
ت يځٓٳا َٹجٵٌٳ َٳا أڂٚتٹ ٳ ٞقځاضٴٕٚٴ إڇْٻ ٴ٘ يځصٴ ٚسٳٜ
ايسټْٝٳا ٜٳا يځٝٵ ٳ
ض ؾځُٳا نځا ٳٕ يځ٘ٴ َٹٔ
* ځؾدٳػٳؿڃٓٳا بٹ ٹ٘ ٚٳبٹسٳاضڇ ٹ ٙايڃأځضٵ ٳ
خٳٝٵ ٷط يِ ٳُٔٵ آ ٳَ ٳٔ ٳٚعٳُٹٌٳ قٳا ٹيشٶا ٚٳيځا ٴًٜځكډاٖٳا إڇيډا ايكٻابٹطٴٕٚٳ
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ض ايډصٹ ٜٳٔ تٳُٳٓٻٛٵا َٳهځاْٳ ٴ٘ بٹايڃ ځأَٵؼڇ ٜٳكڂٛيڂ ٛٳٕ
ؾٹ٦ٳ١ٺ ٜٳٓكٴطٴْٚٳ٘ٴ َٹٔ زٴ ٚڇٕ ايًډ ٹ٘ ٳَٚٳا نځإٳ ٹَٔٳ إڂٓتٳكٹطڇٜٔٳ * ٳٚځأقٵ ٳب ٳ
ـ بٹٓٳا ٳٜٚٵهځأځْٻ ٴ٘ يځا
٘ ايطٿظٵ ٳم يٹُٳٔ ٜٳؿٳا ٤ٹَٔٵ عٹبٳازٹ ٹ ٙٳٜٚٳكڃسٹ ٴض يځٛٵيځا أځٕ ٻَ ٻٔ ايًډ٘ٴ ٳعًځٝٵٓٳا ځيدٳػٳ ٳ
ٳٜٚٵهځأځ ٻٕ ايًډ٘ٳ ٜٳبٵػٴ ڂ
ض ايڃهځاؾٹطٴٕٚٳ)) .
ٜٴ ڃؿ ٹً ٴ
قاض ٕٚص  ٖٞ ،.ضَع
.
فطع.ٕٛص ط ٚاملٛاطٔ ايبدٌٝ
ؾٗٝا طاسبانِ ايطاغ. .. ٞ
ؾتًو ايؿذل ٠اييت عاف. .
املػتبس ص َٚ .ا ضاؾكُٗا َٔ ؾػاز ٚاؾػاز ٗ ايسٚي١
املاٍ ) .
)
ايطاغ ٞص  ٚ( (.ط
ٱقذلإ ((.ط اسبانِ). .) .
.
تعاٍ ( ٳٚعٳازٶا ٳٚثٳُٴ ٛٳز ٚٳقځس تٻبٳ ٻ ٝٳٔ يځهڂِ َٿٔ َٻػٳانٹ ٹٓ ڇٗ ٵِ
ٚاجملتُع ؾٛقؿُٗا ايكطإ ايع ِٝٛبكٛي٘ :
.
ٚٳ ٳظ ٻ ٜٳٔ ځي ٴٗ ٴِ ايؿٻٝٵڀځإٴ ځأعٵُٳا ځي ٴٗ ٵِ ؾځكٳ ٻس ٴِٖٵ ٳع ڇٔ ايػٻبٹ ٝڇٌ ٳٚنځاْٴٛا َٴػٵتٳبٵكٹطڇٜٔٳ *ٚٳقځاضٴ ٚٳٕ ٚٳؾٹ ٵطعٳٛٵ ٳٕ ٳٖٚٳاَٳا ٳٕ
*ؾځ ڂهًڋا ځأخٳصٵْٳا بٹصٳْبٹ ٹ٘ ؾځُٹ ٵٓٗٴِ
ٌ
ض ٳَٚٳا نځاْٴٛا غٳابٹكٹ ٳ
ت ؾځاغٵتٳهڃبٳطٴٚا ؾٹ ٞايڃأځضٵ ڇ
ٚٳيځكځسٵ دٳاٖ٤ٴِ َټٛغٳ ٢بٹايڃبٳٝٿٓٳا ٹ
ض ٳَٚٹ ٵٓٗٴِ ٻَ ٵٔ ځأغڃطٳقڃٓٳا
غًڃٓٳا ٳعًځٝٵ٘ٹ سٳاقٹبٶا ٳَٚٹ ٵٓٗٴِ ٻَٔٵ ځأخٳصٳتٵ ٴ٘ ايكٻ ٵٝشٳ ڂ ١ٳَٚٹ ٵٓٗٴِ ٻَٔٵ خٳػٳؿڃٓٳا بٹ ٹ٘ ايڃأځضٵ ٳ
ٻَٔٵ أځضٵ ٳ
ًٛٹُٴٕٛٳ *َٳجٳ ٴٌ ايډصٹ ٜٳٔ ا ٻتدٳصٴٚا َٹٔ زٴ ٚڇٕ ايًډ٘ٹ أځٚٵيٹٝٳا٤
ػ ٴِٗٵ ٜٳ ڃ
ًٛٹ ٳُ ٴٗ ٵِ ٚٳيځهٹٔ نځاْٴٛا أځْؿڂ ٳ
ٳَٚٳا نځا ٳٕ ايًډ ٴ٘ يٹٝٳ ڃ
ت يځٛٵ نځاْٴٛا ٳ ٜٵعًځ )ُٴٕٛٳ
ت ا ڃيعٳٓهځبٴ ٛٹ
ت يځبٳٝٵ ٴ
ت بٳٝٵتٶا ٳٚإڇٕٻ أځ ٵ ٚٳٖ ٳٔ ايڃبٴٝٴ ٛٹ
ت ا ٻتدٳصٳ ٵ
نځُٳجٳ ڇٌ ا ڃيعٳٓهځبٴ ٛٹ
املاٍص َ ،كسَ ١عً ٢غا٥ط ؾٗٛات ايسْٝا  ،بٌ أْٗا تؿٛم
دعٌ طضببٚ ١عؿل. .
ٚغبشإ اهلل اْ٘ . .
و
ت ايكٻا ٹيشٳاتٴ خٳٝٵطٷ عٹٓ ٳس ضٳ ٿب ځ
تعاٍ ا(يڃُٳا ٴٍ ٚٳايڃبٳٓٴ ٛٳٕ ظڇٜٓٳ ڂ ١ا ڃيشٳٝٳا ٹ ٠ايسټْٵٝٳا ٚٳايڃبٳاقٹٝٳا ٴ
قب ١ا٫بٓا ٤قاٍ . .
تعاٍٜٳا ځأ ټٜٗٳا ايډصٹ ٜٳٔ
يٲْػإ .ؾكاٍ (
إاٍ  ( ،عس. ) ٚ
دعٌ . . . .
ثٳٛٳابٶا ٳٚخٳٝٵطٷ .ځأ ٳًَڄا) ٚغبشإ اهلل اْ٘ . .
نِٵ عٳسٴٚٽا يډ ڂه ٵِ ؾځاسٵصٳضٴ ٚٴٖ ٵِ ٳٚإڇٕ ٳتعٵؿڂٛا ٚٳتٳكٵ ځؿشٴٛا ٚٳ ٳتػٵؿٹطٴٚا ؾځإڇ ٻٕ ايًډ٘ٳ غځؿڂ ٛٷض
آَٳٓٴٛا إڇٕٻ ٹَٔٵ أځظٵٚٳادٹ ڂه ٵِ ٳٚأځٚٵيځا ٹز ڂ
ٻضسٹِ.ٝٷ ) ؾا٫ق٬ح ٗ ٖص ٙاؿٝاٜ ٠بسأ عاز ٗ ٠تكسٜط َٔ ٟاق٬ح ٚتٓٚ ِٝٛتٓٝٛـ ٚايتشهِ ٗ
ايػًط ١ص،. .
.
ؾٗ ٠ٛط سب .املاٍ .صٚ ،. .ط ؾٗ ٠ٛاسبهِ اٚ
نجرل َٔ ايؿٗٛات اُٖٗا بٌ ٗ َكسَتٗا . . ،
ا٫ق٬ح ٜٓٚبػ ٞإ ؼهُٗا نٛاب٘ َع ١ٓٝست٢
.
ؾايتشهِ ٗ سطٖ ١ٜص ٙايؿٗٛات ٖ ٛأِٖ عٓاقط
اسبهِ .ص  ٫تهٕٛ
املاٍ .ص  ٚط .
ؾٗ . .٠ٛط.
إهاغب ٚاق٬ح . .
.
ٜع ٞإطَ ٤ػٚ٪يٝات٘ ٗ اؿؿا ٚعًٖ ٢صٙ
ايهٝك ١ؾا٫ق٬ح ٗ َجٌ ٖص ٙايؿٗٛات اييت
.
بكطاض غٝاغ ٞأِا ٜات ٞعدل ايتشهِ ٗ ْععاتُٗا
اقبشت سسٜح ايعامل َٚ ،طتهع ؾها٥ش٘ ْٚهبات٘ ٖ ٞاختٝاض ايڀطٜل ٚابكاضْٝ َٔ ٙع دٛاْب٘ ،
َطاسً٘
ٚاَت٬ى ا٭زٚات اي٬ظَٚ ١احملسز ٠يهٌ َطسً. َٔ ١
ٚايتعجط ٚايسخٍٛ
.
ؾاشا ؾكست بكرل ٙاٱْػإ ٗ ايتشهِ ٗ ٖص ٙايؿٗٛات قازت٘ اٍ إؿانٌ
ايؿٗٛات
ايبٛصً ١ص ،. .اييت تتشهِ ٗ قٖ ٠ٛص. ٙ
تؿكسٚا ط .
ٚايؿػاز ؾ. . ٬
.
ٗ غاسات ايًِٛ
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضض ٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚغاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا٤
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ايبطاْ ١ايفاغس٠
ٚايجكاٗ بٌ إ َعِٛ
.
ٜهجط اؿسٜح ٖص ٙاٜ٫اّ ٚ ،بؿهٌڈ ٫ؾت ْٛط ٗ اـڀاب ايسٜين
اسبانِص ٚإڀايب ١إ تهٕٛ
بطاْ. . ١
َٛنٛع ط
إكا٫ت ايكشاؾٚ ١ٝايهتب ايت ٢تكسض تؿرل اي. . ٖٛٚ ٘ٝ
ا٫غٚ ١َٝ٬اييت تسع ٛبهطٚض ٠إ ىتاض اؿانِ
.
 ..ط بطاْ ١صاسب .١ص ،. .نُا اَطتٓا عكٝستٓا
ايع ِٝٛمل ٜكٌ يٓا إ
.
ٚايٛضع ) ص ٕ٫ ،. . .ا٫غّ٬
((..ط بطاْت٘ َٔ ش ٟٚايصالح ٚايتكٚ ٣ٛايعٖس )
ايتذاٚظات ٖٚصا َا دعٌ ازلا٤
.
ايطُري ص ّٓ ٫ .ع قاسب٘ َٔ اضتهاب ا٭خڀاٜٚ ، ٤ؿعٌ
((..ط ) .
)
اؿهِ .ط نطَع .صٚ ،. .تػازض تًو ايككٛض ٖٞٚ
.
ايؿاغس ٠تسخٌ قكٛض
ؾدكٝات ايبڀاْ. . ١
. .
ايعاظي ١ص ٚ .اعٓ ٢اْٗا تعٌُ
ايطبك. ) ١
)
َكڀًض ط
ايبطاْ .١ص( ( . .
.
اطًل عً ٢ط
أغطٛض ٠صٚ ،. .أْا . .
.
 ..ط
ٚايكشٝش١
.
عً ٢ععٍ ايطاع ٞعٔ ايطعٚ ، ١ٝتععٍ عٓ٘ اؿكا٥ل ايهاًَ١
َٓٚص انجط َٔ اضبعٌ عاَڄا ازلع ْٚػُع ْٝعڄا ٗ خڀبٓا ايس ١ٜٝٓيك ٠٬اؾُع ١بإػذس
زع ٠ٛايًِٗ ٖٝأ ي٘ ايبڀاْ١
اؿطاّ ٚغرلْ ٙػُع َٔ خڀٝب ٚاَاّ إػذس اؿطاّ ٚغرل ٙتهطاض :
ٚاؿل . .أخل
ايكاؿ ١اييت تعٚ ٘ٓٝتسي٘ عً ٢اـرل . .
ايفاغس٠ص  ٖٞ .أخڀط ٚاخڀط ٚاخڀط قاٚض ايؿػاز ٗ اضٚقٚ ١زٖايٝع اؿهِ
ايبطاْ. ) ١
)
.إٔ ((.ط
ايعطبٚ ٞعٓسَا قتًت
.
ايعطبْٗ٫ ، ٞا عًُت عً ٢قتٌ ايؿهٚ ١ًٝاؿل ٗ زاخٌ اؿانِ
ايفاغس .٠ص احملٝڀ١
اغتڀاعت ط ايبطاْ. ١
االدتُاع١ٝص إطتبڀ ١بإكًش ١اجملتُع. . ، ١ٝ
. .
 ..ط ايفط١ًٝ
ؾإ ((.ط
اؿانِ شلصا .
.
ا ٚايكطٜب َٔ ١اؿانِ إ تعٌُ عً ٢غطق ١ايػًڀٜ َٔ ١س

ايػًط١

ايبڀاْ ١إ
. .
يطغب١
ٚايؿاغس . .
.
املػطٚق ١ص  ٢ٖ .اييت تكسض ايكطاض ايػًڀ ٣ٛاؾا٥ط ٚايٛامل
) ) .
ؼطّ نُرل اؿانِ َٔ ا٫غتُتاع ب٘.
قسضت٘(
ايفاغس .٠ص ٜٓڀبل عًٗٝا قٛي٘ دًت (
ٖٚص ٙط ايبطاْ. ١
. .

ځأنڃجٳ ٴط ٴٖ ٵِ ٹي ڃًشٳلٿ نځا ڇضٖٴٕٛٳ ).

ايطع ١ٝتًو ايبڀاْ ١تأنٌ ؾٛم
.
ؾذلؾض قب ٍٛايٓكٝشٚ ، ١قب ٍٛايطأ ٣اٯخط َٔ ايؿعب  ،اٚ
ايباطٌ .ص ٗ
ؾعٌ ط .
ٚإٓاؾع إ ايبڀاْ ١ايػ ١٦ٝتتُازٚ ٟتُٓ. . ٗ ٛ
.
طاقتٗا َٔ اغتؿاز ٠إكاحل
سل ايطعٚ ١ٝايطاع ، ٞؾٗ ٢ؼؿط قدلٖا بأغٓاْٗا ٚشلصا ؾٗ ٢تعُط نجرلڄا ٗ ايتشهِ زاخٌ اضٚق١
ايفاغس ٠ص إ ٜعٝـ اؿانِ بعٝساڄ عٔ
باتكإ طايبطاْ. . ١
ٚايػٝاغ ١تطٜس ٚتعٌُ . .
.
ٚزٖايٝع اؿهِ
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ايطع ١ٝؾٝػهٔ ايككٛض ايؿدُٚ ١ايعاي ١ٝا٫غٛاض ستٜ ٫ ٢ػُع ٜ ٫ٚ ،طٜ ٫ٚ ، ٣تهًِ  ٗ ،سٌ إ
سكرلٚ ).اؿهاّ ٚا٭َطاٚ ٤ايٛظضاٚ ٤ايعًُا٤
ٗ ( نٛر .
عاّ .
غٝسْا ؾعٝب عً ٘ٝايػ ّ٬عاف ايـ .
ا٫ضتؿاع
.
ؾدُ ١قاط ١باغٛاض ؾا٥ك١
ٚايؿكٗاٚ ٤ضداٍ ايسٜ ٜٔعٝؿ ٗ ٕٛقكٛض .
ٌ ) ؾاعتكس ـ ـ ٖهصا أ ٔٚـ ـ
 ٟايڃ ځأَٹ ٴ
ت ايڃكځ ڇ ٛټ
تعاٍ إڇ(ٕٻ خٳٝٵطٳ ٳَٔڇ اغٵتٳ ڃأدٳطٵ ٳ
ٚسٌ َطادعتٓا يكٛي٘ :
إ َٔ ؾط ٙٚايك ٣ٛا٭ٌَ إ ٜه ٕٛقاحل ٚتكْٝٛٚ ٢ـ ٗ ا٫خ٬م ٚكًل ٚٚضع ٚظاٖس ْٝٛٚـ
ٚايًػإ  ٫أعطف نٝـ غؿٌ ا ٚتٓاؽ اؿهاّ ايعطب إ َٔ ٜتهٌ عً ٢ظاز غرلٜ ، ٙڀٍٛ
.
ايٝس
ايبطاْ .١ص ٚيهٔ
َٔ ط .
دٛع٘ٚ ،شلصا ؾإ ايهجرل َٔ اؿهاّ ىؿٚ ٢ىاف َٔ عًُ ١ٝايتدًل. .
تاضىٓا ا٫غ َٞ٬ايع ِٝٛشنط يٓا بعض ايككل إطعب ١اييت ؼه ٢عًُٝات ايتدًل َٔ
ايبڀاْ ١ايؿاغسَ ٠جًُا ؾعٌ اـًٝؿٖ ١اض ٕٚايطؾٝس سٌ سعّ أَطٚ ٙؽًل َٔ ايدلاَه ١بعًُ١ٝ
اْك٬ب ؾٝٛع ١نبڀٗا ُْٗٛٚا اـًٝؿ.١شات٘
ايبطاْ .١ص تك ٍٛيًشانِ عٓسَا ٜعً ٛقٛت ايؿعب بايكطار
إٔ ط .
ْعطف .
ٚعازَ ٠ا أقبشٓا .
ايسٚ ٍٚقَ ٠ٛعاٜا ايبڀاْ١
أخطآ٥ا ص  .ػاضٜب ثطّ ١ٜهٔ إ تػتؿٝس َٓٗا .
تك. ٍٛإٔ )((.ط ) .
َٓٗا :
ايعطب ١ٝأْٗا ؼُْ ٢ؿػٗا َٔ نجط ٠إدًكٌ يًشانِ ٚ ،تبعس احملذلؾٌ ٗ عًُٝات ا٫ق٬ح
عٓصط .ص ٚاسس ٗ َع ِٛادٗعٚ ٠آيٝات
عً ٢ط .
ايٛطين َ َٔٚؿاغس ايبڀاْ ١ايعطب ١ٝاْٗا تعتُس . .
.
ايسٚي ، ١ؾٝه ٖٛ ٕٛقٓا ٠ا٫تكاٍ ٚايؿػاز بُٗٓٝا ٜٚ ،ڀًب َ٘ٓ ٕٛنٌ ؾٚ ، ٧وكل ٜٓٚؿص شلِ نٌ
اـڀأ بكسض َا ْٖ ٞتٝذ ١دٗا٫ت
. .
اضتهاب
ؾٚ ٧قطاضات ٚاعُاٍ ايبڀاْ ١ايؿاغس ٫ ٠تأت. . َٔ ٞ
.
إٛاقـ
نبرل َٔ ٠ايػًڀٚ ١اجملتُع ٚ ،غ ٤ٛؾِٗ يتكسٜط .
ايفاغس ٠ص اْٗا تسع ٞؿًُٗا ايعػٌ ٗ دٛؾٗا ٚ ،يهٔ ْػ ٞاؿانِ إ
ٚسكٝك ١طايبطاْ. . ١
. .
يػعت ٚتٓػٚ ٢تتٓاغ ٢ايبڀاْ ١ايؿاغسٚ ٠عدل نٌ عكٛض ايتاضٜذ
إبط ٠ص  .قاتً ١اشا .
شْبٗا) ()(.ط .
ٗ .
سٌ ٚؾًِٗٗ ٚعُ ٢بكا٥طِٖ تؿٛتِٗ إ
ا٫غ َٞ٬اْٗا تسؾع ايجُٔ غايبڄا ٚنبرلاڄ  ٚ ،ي ٛبعس .
ايكُِ ص،. . .
تهطب (إ ٫ط ) )
ايصاعك ١ص( . ٫. ،. .
.
 ..ط
بعض ط ايبطاْ ١ايفاغس ٠ص..
ٚؼهٚ ٢تط ٣ٚضٚاٜات قكل ايتاضٜذ ايعطبٚ ٞا٫غ َٞ٬إ . .
ٖ ٛطعساي ١اهلُذٝري ص..
شيو .
.
ٜتذٗ ٕٛيعًُ ١ٝاْ٫تكاّ َٔ ا٫ق٬س ٗ ٌٝايٛطٔ ٜٚ ،ػؿً ٕٛإ
ايكاؿ١
! .
ايػاسط ايًِٗ ٖٝأ شلِ ايبڀاْ١
.
ايتاضٜذ ٚطإا اْكًب ايػشط عً٢
.
ٗ
اـا٥ؿٌ
! .
ٜٚا أَإ
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضض ٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚغاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا٤
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ممٓٛع يف اشبًٝر
. .
قاض ٨غعٛزَ ٟجكـ ا٫غتاش َاظٕ بؿاٚضَ ٟتابع ٕكا٫تَٚ ٞتٛاقٌ َع ٞبطغا ٌ٥ي٘
٬َٚسٛات٘ ؾػأيين ٗ ضغاي ١عدل اؾٛاٍ غ٪اٍ ٗ ٚين اْ٘ َٔ ا٫غ ١ً٦ايكٜ ١ُٝك ٍٛغ٪اي٘ :يٞ
ممٓٛع .ص ٗ اي ّٛٝاق ٍٛيو ا ٜٔاْت .؟
نًُ ١ط .
قٌ ي ٞنِ َط ٠تكطأ . .
ممٓٛع ص  ٗ .ايػًٛى
بهًُ((). ١ط .
أسب إٔ اطُ ٔ٦قاض ٞ٥ايععٜع َاظٕ إ قك ١ا٫عذلاف قطاس). ١
ممٓٛع .ص ٗ
ْك ٍٛط .
ا٫ضض . .
.
ايػًڀ ٟٛاـًٝذ ٞتهاز ته ٢ٖ ٕٛايع٬ق ١ايؿاضق ١بٓٝا ٚبٌ ؾعٛب
نٌ ؾْ ٫ٚ ٧تدلأ َٓٗا ْ ٫ٚ ،ػتش ٢إ ْهطضٖا  ٫ٚ ،ناف إ ْعُُٗا ٫ٚ ،نؿ َٔ ٢تأثرلٖا عً٢
شلا قسض ٠ط .فعٌ .ص تعتدل عٔ ق٠ٛ
إ .
ممٓٛع ص  ٫ .بس إ ْعذلف قطاس. ١
ٕكڀًض )((.ط) .
.
ْؿٛغٓا إ
.
ايفطؾا .٠ص أثٓا ٤عًُ١ٝ
.
تؿعٌ ط
زٚاخًٓا  ٢ٖٚتسغسؽ أساغٝػٓا َٚؿاعطْا َجًُا . .
.
ايهعـ ٗ
ايؿطؾاٚ ٠نعؿت اغ٬نٗا إتؿعبٜ ٫ ١ه ٕٛشلا ايتأثرل
. .
ٚاغتًٗهت
. .
ْٛاؾ ١اغٓاْا  ،ؾإشا قسَت
ٚإؿع ٍٛب٘
.
ايًج ١ؾٝػٝب ايؿعٌ ٚايؿاعٌ
عً ٢ايٓٛاؾ. ٫ٚ ، ١
ممٓٛع .ص َكازؾ ١غرل َككٛز ٗ ٠ايهجرل َٔ ا٫دطا٤ات ايطزلٚ ، ١ٝايؿاٖس
أقبشت ط .
ٚضَا . .
ق ١ُٝإ ٫اشا نإ
إ تعٛز ا٫ضا ٗ ٤ايتؿػرل ٚايتشً ٌٝعٓس إػ ٍٚ٪ا َٔ ٚاَط بٛنعٗا ٜ ٫ه ٕٛي٘ .
ممٓٛع ص..
ؾإ ط
ؾ ٘ٝيصا. .
عٔ َعطؾ ١زضا ١ٜعكا٥ل ايهًُٚ ١إٛقـ ا ٚا٫دطا ٤ايص ٟغٛف تػتدسّ .
ا٫ؾٝاٚ ٤أخڀط َا شلصا ايهًُ ٢ٖ ١أْٗا تػتكب
.
ٚعٛايل َ ٕ٫ػٚ٪يٝتٗا َٓٛطَٓ ١ڀل
.
ضٚاغب
ممٓٛع ص  .غٓٝاضّ ٜٛػو ب٘
ؿػابٗا ؾ ٬أبايؼ اشا قًت .إٔ ((.ط) ) .
.
اختكام بعض ايهًُات
اؾٝاٗ٥ا
املػؤٚ ).ٍٚيهٔ  ٫تت ٙ٫ٛسكا٥ل اؿٝاٚ ٠عٓاقطٖا ٚطبا٥ع .
. ( ..
ٖٛٓٚع نًُ ١شلا أعسا ٗ ٤نٌ َٛقع بػبب قػٛتٗا ٚقطاَتٗا ٚسعَٗا ٚعٓؿٗا ٚؾطاغتٗا
. .
اشبًٝذ .ٞص ، .
اْ٘ طاملٛاطٔ .
ايعاَ ١يهٔ ٖٓاى اٜها َٔ ٜسؾع مثٔ ٖص ٙايعسا. ،. ٠ٚ
.
ٗ غًٛنٝاتٗا
 ٢ٖٚأ ٍٚادطاٜ ٤ڀايع٘ اٱْػإ اـًٝذ ٞنٌ قباح عٓسَا ىطز َٔ زاضٜ ٙكـ ؼت نػ٘ ضدٌ
ٚايكُع
.
ممٓٛع ص ،. .بكٛت َؿش ٕٛبايتػً٘ ٚا٫غتبساز
ٜڀًل ط .
إطٚض ٚ ،ايص. . ٟ
ممٓٛع .ص اقبشٓا ْ ٫جل ٗ أْؿػٓا ٚ ،اقبشت بعض غًٛنٝاتٓا َطتهبٚ ، ١اعكابٓا
بػبب ط .
. .
تعٝـ ٗ ؾٛن ٞايكبٚ ٍٛايطؾض شلا  ،ست ٢إ اعكاب ايبعض ايهجرل أقبشت َؿًٛت٘ ٚ ،ايتهاضب
ممٓٛع .ص سسزت اٚيٜٛاتٓا ععّ ٚعًُت
غٝڀط ٠ط .
ؾهطْا . . ٕ٫
ٚايتدب٘ ٗ اعُايٓا ٜػتٛي ٞعً. ٢
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 ٬ؾ٬
ايهطٚضات ٚإععر ٗ اَ٫ط إ َٔ ٜطؾض (ممٓٛع ) ؾُجً٘ َجٌ َٔ ٜهطب دب ڄ
.
عً ٢تأخرل
نعٝـ
انجط ؾكسض ا٫غتذاب ١يطؾهٗا .
ؼسخ إ ٫سؿطاڄ عً ٢غؿٛح اؾبٌ ٚيٝؼ .
ممٓٛع .ص قس تعٓ ٢ادطا٤ات قُع ، ١ٝؾُٔ ٜتذاٚظٖا أٜ ٚعدل خڀٛطٗا اؿُطاَ ٤جٌ ايصٟ
إ ط .
. .
ٜتذاٚظ ثهٓ ١عػهطٚ ١ٜنعت ؿطاغ٪َ ١غػ ١عػهط ١ٜؾإ ػاٚظٖا اٱْػإ ؾٝڀًل عً ٘ٝايٓاض َٔ
ٚايكُع
سسب ٚقٛب ؾتكبض إٓڀك ١نأْٗا عرلات زّ اغٛز باسكاز ايتأض ٚايڀُع ٚا٫غتبساز .
ؾٌٗ ٜعتكس اْ٘ باَهآْا إ ْتٛقٌ اٍ قٝػ ١ؾعٌ تعڀٓٝا تؿٜٛها َؿتٛسا يعٌُ ؾَ ٧ا
ممٓٛع صْ ،. .طٜس ؾعٌ ٜػتذٝب بػطع ١ٱسساخ ايتأثرل إڀًٛب ٭يػاَ ٤ؿعٍٛ
نًُ ١ط .
يتٓ. . ِٝٛ
ممٓٛع .ص ٗ ايٓٚ ، ّٛايتؿهرل ٚاغتٓؿام اشلٛاٚ ، ٤تكسٜط
بإٔ .تكابًٓا ط .
ممٓٛع .ص ْ ٫طٜس إ مًِ .
 ..ط .
عًُٗٝا
ايٛايسٚ ٜٔايػ. ّ٬
ََ٬ض
أْٓا أَاّ نًُ ١يٝؼ شلا ! .
ٜطزلٗا
ْطٜس َٔ ! .
ٜؿُٗاٖا
ْطٜس َٔ ! .
زٚضٖا
ْطٜس َٔ ٜٗهِ ! .
قٛتٗا
ْطٜس َٔ ٜػتٛعب ! .
سسٚزٖا
ْطٜس َٔ وسز ! .
قإْٛ
ْطٜس َٔ ٜهع شلا ! .
سٛيٓا
ْطٜس إ ًْتـ سٛشلا  ٫ٚ ،تًتـ ! .
ممٓٛع ص ،..
ختِ ط !. .
ْطٜس إ ًْػ. . ٢
اؿطاّ
ْطٜس إ نتدل ٖٓٛع ٗ اؿ ٍ٬قبٌ ! .
ٚىٝـ اْٗا تؿتض نٌ ؾ ٧ؾٓٝا ست٫ ٢
.
خاظٚم ص ٜ .طعب
نأْٗا ط) ) .
اقبشت ( (
. .
ممٓٛع ص،. .
إ ط .
. .
إدتًؿ١
.
اشباظٚم ص ٗ ،. .أخطآَا
ٖصا ط .
ْتذاٚظٖا ٖٓٚاى فُٛع ١تعٌُ عً ٢تجبٝت. .
.
َاظٕ ؾٌٗ عطؾت اْو ٗ اـًٝر ٜا
اظعِ أْين اغتڀعت إ ادٝب عً ٢غ٪اي ٞقاض ٨ايععٜع ! .
َاظٕ
! .
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضض ٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚغاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا٤
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ايػطٚض ٚايفػاز ايعطبٞ
ؾك٘ بٌ قس ٜهٕٛ
اعبطاط .ص يٝؼ ؾططاڄ إ ٜهَ ٕٛازٜڄا .
.
ؾذلات ط
عٓسَا تعٝـ ا٭َ. . ١
ايصانط ٠ؾٓٝكٌ َٔ د. ٌٝٯخط
.
َعٜٓٛڄا ٜٚكبض َٛضٚخ َٚتٛاتطڄا ٗ
.
ؾا٭َ ١ايعطبٚ ١ٝعدل عًُاٗ٥ا ٚؾكٗاٗ٥ا َٚؿهطٜٗا َٚجكؿٗٝا  ،ت ٔٛاْٗا َٔ أؾهٌ ا٭َِ ٚ ،اْٗا
ايه ٗ ٕٛسٌ اْٗا َطت ُٚط بؿذلات امڀاَ ٙازَٚ ٟعٓ ٟٛضٖٝب خذٌ
أَ ١يٝؼ شلا َج. ٗ ٌٝ
ايتاضٜذ ؾعٓسَا ْعٛز يكطا ٠٤بعض قؿشات تاضىٓا ٚباقَٓ٬ا ٚيٝؼ باقّ٬
.
ٚىذٌ َٓ٘
عًٓٝا لس إٔ تاضىٓا ايعطب ٧ًَ ٞبايكطاعات َٚ ،هتٜ
إػتؿطقٌ ستْ ٫ ٢سع ٢اِْٗ ساقس. ٕٚ
ٚغرلٖا ٚنٌ خڀأ ٗ ايكطاض ايػًڀ ٟٛاٚ
.
بجكاؾ ١ايهصب َٚ ،هؿٛف بايؿصٚز اؾٓػٚ ٞا٭خ٬قٞ
ا٭َٖ ٗ ١صا إكاٍ غٛف ازضز
ايؿعيب اِا ٪ٜز ٟطبٝعا اٍ غً٘ ٗ ايٓتا٥ر اييت تكٌ ايٗٝا .
ايتعاي .ٞص ٚ
.
ايػطٚض .ص  ٚط
ؾُج . ٬ط. .
ايعطب. . ١ٝ
.
بعض اغايٝب َٚعًَٛات ٚثكاؾ ١ا٫مڀا ٗ ٙا٭َ١
ا٫خطٚ ٣اجملتُعات ْٖٛ ٛع َٔ تطز ٟا٫خ٬م ٖ ٗ ،صا اؾع ٤اسا ٍٚإ
.
ايتهرب ص عً ٢ا٭َِ
 ..ط . .
اجملاٍ ٚاييت تٛنض َس ٣ايػطٚض ٚايتهدل ٚايتعاي ٞايعطبٞ
اْؿط بعض ا٫بٝات ايؿعطٖ ٗ ١ٜصا .
إػتعذً١
.
ٚبس ٕٚسكا٥ل  ،غطٚض ؾك٘ جملطز إؿاعط ٚا٫ساغٝؼ ٚاْ٫ڀباعات
 ٕ٫بعض تًو ايككا٥س ايؿعط ١ٜإٓتؿد ١بايػطٚض ٚايتعاي ٞازت ٚقازت اٍ سطٚب ٚقطاعات
ط ١ًٜٛنُا اْ٘ يس ٣ايعطب عازات اْ٘ بعس اْكهاَٛ ٤غِ اؿر ٗ اؾاًٖ، ١ٝ
.
اَتست يؿذلات
ٜتذٗ٫ ٕٛقاَ ١اغٛام ػاضٚ ١ٜثكاؾَ ١ٝجٌ غٛم عهاٚ ٚش ٚاجملٓٚ ١اجملاظ ٚ ،ؾٗٝا ٜٓؿس ٕٚايككا٥س
ايبعض ؾذا ٤ا٫غٚ ّ٬غرل شلِ تًو ايڀبا٥ع ايػ، ١٦ٝ
.
ايؿعط ١ٜاييت ٜتؿاخط ٕٚبٗا عً ٢بعهِٗ
ٚاييت تجرل ا٫سكاز َٔ تؿاخط ٚتعاٍ ٚغطٚض بايهصب ؾكاٍ شلِ ايطب دًت قسضت٘ ( ٴث(ِٻ أځؾٹٝهٴٛاڃ ٹَ ٵٔ
تعٛز ايٓٝا ط ازباًٖ ١ٝاسبسٜج ١ص..
ؽ ٚٳاغٵ ٳتػٵؿٹطٴ ٚڃا ايًچ٘ٳ إڇ ٻٕ ايًچ٘ٳ غځؿڂ ٛٷض ٻض)سٹِ).ٝٷ ٚاي. . ّٛٝ
ض ايٓٻا ٴ
سٳٝٵحٴ أځؾځا ٳ
بطْاَر ؾاعط إًٚ ٕٛٝغرلٚ ٙ٭ٕ
/
عدل ْؿط  ٚاشاع ١بطاَر ثكاؾ ١ٝعً ٢ؾهٌ َػابكات ثكاؾَ ، ١ٝجٌ
ٖصا ا٭َط ي٘ خًؿٝات غرل َعًْٓ ١ؿطت شلصا ايدلْاَر اغايٝب يًسعاٚ ١ٜا٫ع ٕ٬سٝح ٌٓ غ٬ف
فً ( ١ايٓٛٝظٜٚو ) ا٭َطٜه ١ٝإعْ٬ڄا َسؾٛعڄا ايك ١ُٝعٔ ٖصا إػابك ١ايؿعطٚ ، ١ٜشيو نُا
ٖٚ ّ.200صا ايٓٛع َٔ ايدلاَر ٖ ْٛ ٛٷع َٔ أْٛاع تأدٝر يًعكب١ٝ
/1
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ْؿط ٗ دطٜس ٠اؿٝا٠
ٚايعٓكطٜٚ ، ١ٜجرل ا٫سكاز ٚايڀػا ٔ٥بٌ ايكبا ٗ ٌ٥اـًٝر  ٖٛٚزع ٠ٛقطو ١يًعٛز ٠يًكبً١ٝ
ٚتأثرلٖا ٚايػطٜب إ ايصّ ٟسح قبًٝت٘ ؾاب ٜ ٫عطف ؾ٦ٝاڄ عٔ ايكبًٚ ١ٝعٓا
.
ْٚؿٛشٖا ٚغًڀتٗا
ٖ.142ـ
/9
2
ؾًػڀٌ  ّٜٛاؾُع/18١
.
ٚاٱعّ٬
.
ْؿط َطنع اؿاضؽ يًسضاغات
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ٚايتؿاخرل اشلـ
.
قطٖا ٚيهٓ٘ ٜعطف نٌ اْٛاع ايهصب ٚايٓؿام ٚايتسيٝؼ
إ ايؿعط ايعطب ٞسٳُٳ ٳٌ ايٓٝا قكا٥س ٚقكا٥س ٚابٝات َٓتؿدٖٚ ١تً ١٦بايػطٚض ٚايهدلٜا٤
ايعطب
ا٫خطٖٚ ٜٔص ٙبعض ا٫بٝات ايؿعط َٔ ١ٜزٜٛإ .
.
ٚايتهدل ٚايعً ٛعً٢

ايؿٗرل٠
:
ٜك ٍٛعُط ٚبٔ نًج ّٛايجػًيب ٗ َعًكت٘
ْٚؿطب إٕ ٚضزْا إا ٤قؿـ ـ ـ ـ ـ ـ ــٛا ٜٚؿطب غرلْا نسضا ٚط ٝـ ـ ـ ـ ـ ــٓا
ا ٫ابًؼ بين ايڀُاح عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــٓا ٚزعُٝا ؾه ـ ــٝـ ٚدـ ــسُْٛـ ـ ـ ـ ـ ــا
اشا َا إًو غاّ ايٓاؽ خػؿا ابٓٝا إ ْكط ايصٍ ؾٝـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــٓا
َٮْا ايدل ست ٢نـ ــام عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــٓا َٚا ٤ايبشط ًِ ٙ٪غؿ ٝـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــٓا
اشا بًؼ ايؿڀاّ يٓا قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيب ؽط ي٘ اؾبابط غادس ٜـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــٓا
اعتكس إ ايطٝ٥ؼ إكطْ ٣اٍ عبسايٓاقط اغتُس نصبت٘ ايؿٗرلْ َٔ ٠ؿؼ ْٛط١ٜ
ايبشط
ايؿاعط عُط ٚبٔ نًج ، ّٛؾكاٍ عبسايٓاقط ٫غطا ٌٝ٥اْ٘ غًٝك ٢بِٗ ٗ .
/
قاسبٓا

إتٓيب
ٜٚك ٍٛؾاعط ا٭َ ١ايعطب ١ٝايع: ِٝٛ
َٚا ايسٖط ا َٔ ٫ضٚا ٠قكا٥ـ ـ ـ ـ ــس ٟاش قًت ؾعطاڄ أقبض ايسٖط َٓ ـ ـ ــؿسا
ؾػاض ب٘ َٔ ٜ ٫ػرل َؿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــُطا ٚغين ب٘ َٔ ٜ ٫ػين َػـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطزا
أدعْ ٞاشا اْؿست ؾعطڄا ؾإْ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــُا بؿعط ٟأتاى إازس ـ ـ ــَ ٕٛـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطززا
ٚزع نٌ قٛت غرل قٛت ٞؾإْـ ـ ــين أْا ايڀا٥ط احملهٚ ٞاٯخط ايكسٟ
أظعِ اْين قطأت نجرلاڄ َٔ ازب ٚتاضٜذ بعض ا٭َِ ايػابكٚ ١اي٬سك ، ١مل أدس أ ٟؾاعط َٓٗا
خطاط١
.
قكا٥س ٙاخططٜ ٞا
.
ٜك ٍٛإ ايسٖط َٔ

ٜٚك ٍٛايؿاضؽ ايعطب ٞايع ِٝٛايؿاعط اب ٛؾطاؽ اؿُساْٚ ٞايص ٟأغط ٚيعسَ ٠طات عٓس ايط، ّٚ
ايكدل  ٖٞٚايككٝس ٠اييت غٓت َڀًعٗا غٝس ٠ايػٓا ٤ايعطب ٞاّ
ايؿٗرل ٠يٓا ايكسض ا. ٚ
/
ٗ قكٝست٘
نًجّٛ
.
ٚمٔ أْاؽ  ٫ ،تٛغ٘ عٓسْـ ـ ــا يٓا ايكسض ز ٕٚايعإٌ ا ٚايكدل

باهلل عًٝو ايٝؼ َٔ ايعٝب ٚايعاض إ ٜٓتؿط ايؿػاز ٚايؿصٚز اؾٓػ ٗ ٞاضٚقٚ ١زٖايٝع
اجملاٍ
ايعطب ٞؾُا أنجط َا ًٓت٘ يٓا نتب ايتاضٜذ َٔ ضٚاٜات ٚقكل ٗ ٖصا .
.
قكٛض اؿهِ
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ٜطٟٚ
ؾُج: ٬
 1إ اـًٝؿ ١ايعباغٖ ٞاض ٕٚايطؾٝس نإ ٜػٗط ٗ نٌ يَ ١ًٝع ايؿاعط إادٔ  ٚايعطبٝس
: /
ايعطب ايؿاعط ابْٛ ٛاؽ  ،نإ ٗ
ابْٛ ٛاؽ  ،يٮغـ إ ٖص ٖٞ ٙساؾ ١ٝبعض اؿهاّ .
ْؿؼ ايؿذل ٠اييت ٗٚط ؾٗٝا اَ٫اّ اؾً ٌٝآس بٔ سٓبٌ ـ ـ ضٓ٘ اهلل ـ ـ ٚايص ٟمل ٜكطب٘
ٚغذٓ٘ ٚايٝهِ ٖص ٙا٫بٝات ايؿعط ١ٜاييت تسٍ عً ٢ا٫مڀاٙ
.
اـًٝؿ ١اي ٘ٝبٌ دًسٙ
ْٛاؽ
ٚايؿػاز اؾٓػٜ ٞك ٍٛؾٗٝا اب. ٛ
ٚعازي ١تً ّٛعً ٢اقڀؿا ٥ـ ـ ـ ــ ٞغَ٬ا ٚانشا َجٌ إـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــٗا٠
ٚقايت قس سطَت ٚمل تٛؾ ـ ـ ــل يڀٝب ٖٚ ٣ٛقاٍ ايػاْـ ـ ـ ـ ــٝات
:
دًٗت ؾًٝؼ َجً ٢ىازع ْؿػ٘ بايذلٖ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
ؾكًت شلا! :
أأختاض ايبشاض عً ٢ايب ـ ـ ـ ـ ـ ــطاضٚ ٟاسٝاْا عًٚ ٢ب ٢ايؿـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ٠٬
زع ٫ ٢ٓٝتًَٝٛين ؾإْ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ٞعًَ ٢ا تهطٌٖ إٍ إـ ـ ـ ـ ـ ـ ــُات
بصا اٚق ٢نتاب اهلل ؾ ٝـ ـ ـ ـ ـ ـ ــٓا بتؿه ٌٝايبٌٓ عً ٢ايبـ ـ ـ ـ ــٓات
اٜها
ٜٚك: ٍٛ
أسب ايػ ّ٬إشا ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطٖا ٚأبكطت٘ أؾعجاڄ أَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطٖا
ٚقس سصض ايٓاؽ غه ٝـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــٓ ١ؾهًِٗ ٜتك ٢ؾ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطٖا
ٚإْين ضأٜت غطاٜٚـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــً٘ شلا ته٘ أؾتٗ ٢د ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطٖا

 2إٕ ايؿصٚز اؾٓػ ٞمل ٜكتكط عً ٢عاَ ١ايٓاؽ بٌ اَتس اٍ قُ ١ايسٚي ١ايعطب١ٝ
: /
ا٫غٚ ١َٝ٬بعض سهاَٗا ؾُج ٬ايٛيٝس بٔ ٜعٜس َٔ اؿهاّ ا ٌَٜٛ٫نإ َؿٗٛضڄا
ْؿػ٘ اَا َٔ ايعكط ايعباغ ٞؾٓعڀَ ٢ج ٬باـًٝؿ١
بايًٛا ٙست ٢اْ٘ ضاٚز أخا ٙعٔ .
ايٛاثل ٚايص ٟنإ عاؾكاڄ يًػًُإ ٚنإ َِٓٗ غَ ّ٬كط ٣ازل٘ َٗر ًَ ،و َؿاعطٙ
ًَٚو ٚدساْ٘ ست ٢قاٍ :ؾ٘ٝ
َٗر ًّو إٗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر بػذ ٢ايًشٚ ٜايسعر
سػٔ ايكس كـ ـ ـ ـ ــڀـ ش ٚزٚ ٍ٫ش ٚعٓ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
يٝؼ يًعٌ إٕ ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــسا عٓ٘ بايًشَٓ ٜع ـ ـ ـ ــطز
نتاب َطٚز ايصٖب ،
:
ٜ َٔٚطز ا٫غتعازٖ َٔ ٙصا ايٓٛع َٔ ا٫مڀا ٙايعطب ٞؾعً ٘ٝقطا٠٤
ايؿٗرل ٫ٚ ٠تٓػٛا اٜها إ اـًٝؿ ١اٌَ٫
.
ٚتاضٜذ اـًؿاٚ ٤غرلُٖا َٔ نتب ايجطاخ ايعطبٞ
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يػٚ َ٘٬ناْت اَ٘ ايػٝس ٠ظبٝس ٠تٓٗطٚ ٙتٛغ٘ عً٢
.
ايعباغ ٞضؾض إ ٜتعٚز  ْ٘٫نإ عاؾل
أخرلڄا  ٫ٚاضٜس إ ازخٌ ٗ ايهتاب ١عٔ ايؿصٚز
ىسَين ثِ تعٚز .
.
ايؿعٌ ؾٝك ٍٛشلا ٖصا غّ٬
ٖصا .
اؾٓػ ٗ ٞايعكط اؿسٜح  ،ؾكس استاز اٍ َٛغٛعٚ ، ١يهٔ ا٫ضقؿ ٗ ١ايػطب ًَ ١٦ٝبايهتب اييت
ؼه ٢عٔ ٖصا إٛنٛع .إكعظ
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضض ٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚغاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا٤
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اسبٛٝإ اشبًٝذٞ
ايطغاي (( ١اٜ ٫ػذلع ٞاْتباٖو ٜا
:
دا٤تين ٖص ٙايطغاي َٔ ١اسس ايكطا ٤عدل اؾٛاٍ تكٍٛ
زنتٛض ظٖرل إ يسٜٓا ٗ َٓڀك ١اـًٝر َٗطداْات يًشٛٝإ ٚايٓباتات ( َعا ٜٔا٫بٌ ) َٚ ،ػابكات
ايعٜتٚ ٕٛايتُط َٚػابكات ٭ٌْ َاعع ٜٛ ٫ٚ ،دس يسٜٓا َٗطداْات يٲْػإ ٗ زٜ ٍٚؿذلض إ
عٓسى).
تٗتِ باٱْػإ بس َٔ ٫اؿٛٝإ َ ،ا تؿػرل شيو )
)1408
بعسزٖا
0
(
محاض  .ص ٚإٓؿٛض ظطٜس ٠ايػٝاغ ١ٝايهٜٛت١ٝ
َكاي ٞط حببو ٜا .
ٚبعس ْؿط . .
ايدلتكاي ) . (.١بعس ٜٔاهلل
دا٤تين اٜها ٖص ٙايطغاي ١اييت تك (( ٍٛاْا ؾاٜـ اْو ْػٝت اغٓ. . .١ٝ
عًٝهِ.عع ) . (.ايًًٜ ٞعٔ ٜٚهتِ اْؿاؽ ايؿٓاٌْ  َٛ ًٜٞضان ٞعًٜٚ ، ِٗٝا سباب عِ
ٜس. . ِٜ
.
ؼه ٞعٔ اؿُاض بتعطف اشا سڀٛى دٓب اؿُاض ٚغأي ٌَ ْٞٛبتشب انجط سٝه ٕٛاؾٛاب
ببػاط ١اؿُاض طبعا بتعطف يٝـ  ( ْ٘٫سهطتو بتكبض يتؿتػٌ اَا اؿُاض بٝؿتػٌ ست٢
ٜكبض ) ؾاٜـ قسٜـ )ٗ )ؾطم.
اٚز إ اق ٍٛاْين  ٫اغتش ٫ٚ ، ٢اخذٌ َٔ ْؿط آ ١ٜضغاي ١تكًين نتعكٝب عًَ ٢كا٫ت، ٞ
ٚإ اْتكستين اْ ٚايت َين ٚ ،يهٔ اضؾض ْؿط بعهٗا اييت  ٫تًٝل  ٫ٚ ،ؼذلّ كتًـ ايًٝاقات
سكٛقِٗ ؾايكاض ٨اٚ
.
ازلاٚ ٤اشنط إ ْؿط ضغا ٌ٥قطا ٖٞ ٞ٥سل َٔ
خاق ١اييت تصنط ؾٗٝا .
إتًك ٖٛ ٞايعاز ايصْ ٟكتات َٓ٘ ٚ.بايٓػب ١يًشٛٝاْات ٚ ،بايصات اؿُاض ٚ ،ا٭بٌ ٚ ،ايتٛٝؽ ٚايػِٓ
ايٓس ٠ٚؾاقبشت ٖصٙ
ٚا٫بكاض ٚاـ ، ٍٛٝغبل ٚإ نتبت عٓٗا ٗ َكا٫ت َتعسز ٠ظطٜس. ٠
اؿٛٝاْات َؿٗٛضَٓ ٗ ٠ڀك ١اـًٝر ايعطبَ ٞجٌ ؾٗط ٠ل ّٛايػُٓٝا ٚإػطح ٚايؿٔ ٚنط ٠ايكسّ
ندُ ١اٱْػإ مل تع٘ ي٘ نٌ تًو
.
ٚ .اقبشت تكاّ شلِ َػابكات ٚتكسّ شلِ دٛا٥ع َاي١ٝ
إعاٜا ٚاعتكس اْ٘ ي ٛاْؿكت تًو اَٛ٫اٍ عً ٢ايؿكطاٚ ٤ايهعؿاٚ ٤إػانٌ يهػب اقشابٗا
.
باهلل
ا٫دط َٔ عٓس اهلل ٚيهٔ عُ ٞايبكرلٚ ، ٠ايعٝاش .
إِٗ إ اؿٛٝاْات اـًٝذ ١ٝاقبشت تدلظ ٗ إؿٗس ايػٝاغٚ ، ٞته َٔ ٕٛنُٔ بطاَر ظٜاض٠
ايعامل ْعِ اقبض ايط٩غاٜ ٤عٚض ٕٚسٛا٥ط اؿٛٝاْات ٚايبٗاَٚ ِ٥عاضعِٗ
اندل ظعُاٚ ٤ض٩غا ٤ز. ٍٚ
تاضى ١ٝيكس
.
ٜ ٫ٚ ،عٚضَ ٕٚعامل ايبًس اؿهاضَ َٔ ١ٜكاْع ٚداَعات ٪َٚغػات ثكاؾَٚ ١ٝعامل
يالٚطإ .ص ٚاؿٛٝإ ايص ٟوب٘ اؿانِ ٖٛ ،
اسبطاض ٠ص  ٚط ضَع .
ٖ ٞطضَع . . . .
أقبشت اؿٛٝاْات. .
اؿٛٝإ احملبب يًؿعب ٚست ٢ي ٛناْت ا٫ؾاع.٢
ايػٝاغ ١ايهٜٛت ّٜٛ ، ١ٝاـُٝؼ
ْؿط ظطٜس/ ٠
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باؿٛٝاْات ؾًً٘ اؿُس إ تاضىٓا
.
ٚاْا ؾدكٝڄا مل اغتػطب نٌ ٖصا اٖ٫تُاّ ايهبرل
ايعطبٖ ٞتًَ ٧جٌ ٖص ٙاٖ٫تُاَات ؾًكس تكسضت اؿٛٝاْات ندل ٣ايككا٥س ايؿعط ١ٜايعطب١ٝ
ايعباغٞ
:
إؿٗٛضَٗٓٚ ٠ا َا قاي٘ شيو ايؿاعط ايعطاق ٞعً ٢بٔ اؾِٗ يًشانِ إتٛنٌ
اْت نايهًب ٗ سؿاٚو يً ـ ـ ـ ـ ــٛز ٚنايتـ ــٝؼ ٗ قـ ـ ــطاع اـڀـ ـ ـ ـ ـ ــٛب
اْت نايسي ٫ ، ٛع ـ ـ ــٓس َٓ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاى زيٛا َٔ نباض ايس ٫نجرل ايصْٛب
ثِ أبعس ٙاـًٝؿ ١إتٛنٌ يٝأت ٞي٘ بعس ؾٗٛض ؾٝك ٍٛقكٝست٘ ايؿٗرل ٠اييت :تكٍٛ
ع ٕٛٝإٗـا ب ـ ــٌ ايطقاؾ ـ ـ ــٚ ١اؾػط دًي اشل َٔ ٣ٛسٝح ازض ٫ٚ ٟأزضٟ
باؿٛٝاْات
.
ٖص ٙايككٝسٚ ٠غرلٖا ٖٚ ،صا ايٛنع اؿاي ٞشنطتين نٝـ تٗإ ايبؿط ٜٗٚتِ
ٚأق ٍٛيٲخٛإ أقشاب ايطغا ٌ٥إ اؿٛٝاْات اييت تػتشكطْٗٚا ناْت ا٫غباب ايطٝ٥ػٗ ١
َجٌ ْاق ١ٱَطا ٠نإ نًٝب قتٌ أسساڄ َٔ أ٫ٚزٖا
ْؿٛب سطٚب ط ١ًٜٛإس ٣بٌ ايكبا ٌ٥ايعطب: ١ٝ
ؾاقتًٖٛا
.
ؾذا٥ت ؾػاؽ إٔ ٜٓكؿٗا ٚاخرلاڄ اَط نًٝب عبٝس ٙإٕ ضأٜتِ ٖص ٙايٓاق ٗ ١أضن٢
اؿطب ٚبػببٗا ْؿٝت سطب زاَت انجط َٔ
.
ؾكتًت ايٓاقٚ ١قتٌ دػاؽ نًٝب ظٚز أخت٘ ٚزاضت
خ ٍٛٝأَٛض تاؾٗ١
اضبعٌ عاّ زلٝت سطب ايبػٛؽ  ،ثِ ناْت سطب زاسؼ ٚايػدلاُٖٚ ٤ا .
ٜتصنطٙ
ٚقصض ٜػتش ٞاٱْػإ إ ٜصنط ٙا. ٚ
ٚقػرلٚ ، ٠عك ٍٛسهاّ قػرلٚ ٠تاضٜذ ٚغذ .
 ٗٚايعكط اؿسٜح اغتدسَت ايس ٍٚايػطب ١ٝاؿهاض ١ٜاؿٛٝاْات ٗ َكسَ ١اؾٛٝف اييت
ايهالب .ص يتؿذرل ا٫يػاّ ا٫ضن١ٝ
اغتدسَت ط .
. .
غعت بٗا بعض ايس ٍٚايعطبَ ١ٝجٌ ايعطام  ،سٌ
سٛٝاْات
ايػاظٚ ١ٜاييت عاًَت ايؿعٛب عً ٢أْٗا .
.
قبٌ زخ ٍٛاؾٛٝف
بػبب طايطفاٖ ١ٝص..
ٚاظعِ ـ ٖهصا أ ٔٚـ إ اغباب اٖتُاّ اؿهاّ ايعطب باؿٛٝاْات ٜطدع . .
ايعطب ٚضَا ٖٓاى اغباب ْؿػ١ٝ
ايٛقت .ص عٓس بعض اؿهاّ .
ايفاسـ . .ص  ٚط تٛفط .
 ٚ. .ط ايػٓ. . ٢
ايػٝاغ . ١ٝص اييت تعؿل اٱغطام ٗ إًصات
.
َٗٓٚا ط ايصٓع١
نؿعٛب . .
.
ٚادتُاعْ ٫ ١ٝعطؾٗا
إدتًؿٚ ١اييت تسؾع باؿهاّ ٫عتُاز إبايؼ ايهبرل٫ ٠قاَ ١إٗطداْات ٚإػابكات ٚٚنع اؾٛا٥ع
.
ا٭سا ٌٜنٌ شيو َٔ أدٌ ايٛؾا٤
.
إايٚ ١ٝإعٓ ١ٜٛايهدُٚ ، ١إبايؼ ؾٗٝا ٗ نجرل َٔ
اؿٛٝاْات
.
َتڀًبات ٚاستٝادات
املطض .ص بٌ
ّٛٚتَٔ.ط . .
ؾٝأنٌ ط .تدي .صٜٚ. .ؿطب ط .طري .ص . ،
املػهري .ص . .
اٱْػإ ط .
أَا . .
اشبًٝذ .ٞص إػهٌ ٚإهڀٗس مل ٜأخص سك٘ َٔ اٖ٫تُاّ ٚ ،ايتكسٜط ايص ٟػسٙ
سيت ط املجكف .
. .
ٚايهبرل٠
اـًٝذٜٚ ١ٝاس ٜايبٗا ِ٥بٗص ٙايطعا ١ٜإُٝع. ٠
.
اؿٛٝاْات ٗ َٓڀكتٓا
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ؾُا أنجط إجكؿٌ اـًٝذ ٌٝايصَ ٜٔاتٛا ؾكطاَٚ ، ٤ا أنجط إجكؿٌ اـًٝذٌ ايصٟ
زٚشلِ بٌ ٜصٖبٕ ٕٛػتؿؿٝات أقٌ َٔ عاز ، ١ٜاِْٗ ٜعأَْ ٕٛ
ٜعاْ َٔ ٕٛاَ٫طاض  ٫ٚتعاؾِٗ .
املاٍ صٚ ،. .اشا تعاجل اسس إجكؿٌ ؾٝه ٕٛشيو عدل ايتػ ٍٛيسٟ
بػبب طقً. ١
إطض ٜ ٫ٚتعاؾ. . ٕٛ
اسسڄا ٖص ٙبعض ايكعٛبات اييت ٜعاْٗٝا إجكـ
اسس ضداٍ ا٫عُاٍ َٔ اقسقا ، ٘٥إ عطف َِٓٗ .
اَطٙ
اـًٝذ ٞإػهٌ ٚإػًٛب عً. ٢
إ اؾسٍ ايصْ ٟػُع٘ بٌ ؾعٛب إٓڀك ١س ٍٛاٖ٫تُاّ باؿٛٝاْات بإٓڀك ١انجط َٔ
ايٛدع .ص غاب
األمل .ص ٚط .
االغتُعاظ .ص  ٚط . . .
. ..
ايكطف .ص  ٚ ،.ط
َٔ ط .
اٱْػإ ٚ ،ايص ٟاثاض ايهجرل. .
اسبٛٝإ.ص نإ َٛنٛعاڄ ضٝ٥ػڄا ٗ َؿٗس اؿهِ ايعطبَٓ ٞص اظٍ ايتاضٜذ
إ ط .
سكٝك. ١
.
بككس عٓ٘
ٚايعازات .ص ايعطب١ٝ
ايعطبٞص ٚط ايتكايٝس .
 .ؾٗصا اٖ٫تُاّ ايهبرل باؿٛٝاْات أِا ْابع . َٔ.طايرتاخ . . . .
اٱْػإ
.
اييت اسذلَت اؿٛٝإ انجط َٔ
ؾتشط ٣اؿكٝكَ ٗ ١جٌ ٖص ٙايكهاٜا ٜٛدب٘ ايتاضٜذ ٚايسقٚ ١إعطؾٚ ١ا٭غباب .ؾعًَٔ ٢
ايتاضى١ٝ
.
ٜؿو ٗ ن َٞ٬ؾعً ٘ٝإ ٜعٛز يكطا ٠٤بعض نتبٓا
نُا أسب إ ابٌ اْ٘ مل ٜػب ا٭ٌَ عٔ ؾعٛب اـًٝر ٗ ايعٛزٖ٫ ٠تُاَٗا باؿٛٝاْات ،
ٚاسس ٚاعين
ٚاغذلداع قُٝتٗا َ ،عتكس ٜٔبإَهاْ ١ٝعٛز ٠اؿٛٝإ ٚاٱْػإ يٝػهٓٛا ٗ َهإ .
ايربغ ِٝص ٚيٝؼ اـبع  ٚإًض نُا نإ ٜ.كاٍ
. .
هُعِٗ ط
ٚاسس٠ص . .
 ..ط سعري. . ٠
ايعطض
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضض ٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚغاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا. ٤
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عبس ٙقاَٚ ١قَ ١ُٝهٚٚ ١ٝطٓ١ٝ
ضبُس . .
أْا ٗ ايڀطٜل إٍ َهتيب يهتابٖ ١صا إكاٍ عٔ غٝس ٟايٛايس َعاي ٞايسنتٛض قُس عبسٙ
ّاْ ٞـ ضعا ٙاهلل ـ  ،غأيت ْؿػ ٞنٝـ ايٛق ٍٛإٍ زاخٌ ٖصا ايطدٌ ايصٜ ٟؿهٌ ايؿدك١ٝ
َجكـ أٖ َٔ ٟصٙ
.
ؾٗ ٛعامل  ،ؾكَ ، ٘ٝؿهط ٚ ،ظٜط  ،ناتب  ،قكل  ،باسح٪َ ،ضر ،
ايؿاًَ: ١
ٚأسًٌ ته ٕٛبسا ١ٜايهتاب ١يڀطح ا٭غ ١ً٦عً٢
إكڀًشات ايعًُٚ ١ٝايجكاؾٚ ١ٝا٫دتُاع ١ٝأنتب .
ٚايجكاٗ ٚاػٗت بتؿهرل ٖاز ٨قازْ ٞإٔ أدعٌ ايهتابَ ١ع٘ ٜسٚض سٍٛ
.
ايٓل ايطزلٚ ٞايؿدكٞ
بعض إػاٚ ٌ٥ايكهاٜا ٚاٱؾهايٝات ايؿهطٚ ١ٜايجكاؾٚ ، ١ٝا٫دتُاعٚ ، ١ٝؾهًت إ  ٫انطٗ ٙ
غذاٍ س ٍٛعًُ٘ ايٝٚٛؿ ٞاؿه ، َٞٛيطغبيت اغتؿاز ٠إتًك َٔ ٞعًِ ٚثكاؾٖ ١صا ايطدٌ إتُٝع
ايسنتٛض قُس عبسّ ٙاْ ٞؾٗ ، ٛعه ٗ ٛايهجرل َٔ اجملايؼ ايٛطٓ١ٝ
/
 .أْ٘ َعاي ٞا٭غتاش
ضدٌ اإلعتساٍ ص..
باْ٘ .ط
ٚا٫دتُاعٚ ١ٝا٫عٚ ١َٝ٬ايجكاؾ ١ٝزاخًٝا ٚخاضدٝڄا  ،عطف ٚاؾتٗط َعاي. ٘ٝ
ايتػاَض ص ،. . .هصبين ٗ ؾدكٝت٘ ايؿص ٠تٛانع٘ اؾِ ٚ ،خًك٘ اؿػٔ  ،بٌ ٚ
(( ٚ. .ط إْػإ ) )
ٚإًبؼ ٖاز ٗ ٨سٛاض ، ٙعُٝل ٗ تؿهرل ، ٙوذلّ ايطأ ٟاٯخط ٜ ،تكبٌ
.
ؾٝانت٘ ٚأْاقت٘ ٗ ايؿهٌ
ضسب ٜ ٫عٝـ نػرل َٔ ٙإجكؿٌ أٖٚاّ ايٓدبٚ ، ١دست ؾ ٘ٝنٌ قؿات ٚتٛانع
ايٓكس بكسض .
ٚايتٓ ِٝٛباضع
.
ٚايهتاب ١يسَ ٜ٘عاٜرل ْٝٛؿ ٗ ١ايعٌُ
.
ايعًُا ٖٛٚ ٤قازقڄا ٗ ضأٜ ٜ٘عؿل ايكطا٠٤
.
أق٣ٛ
ٗ ظسعس ١إؿهً ١اييت أَاَ٘ ٜٚعٝس قٝاغتٗا بأغ ١ً٦دسٜسٚ ٠ن. ٤ٛ
شيو زقٝل ٗ قٝاغ١
 ٫وب ايسخٚ ٍٛاؿسٜح ٗ إٓاطل احملٛٛضٚ ، ٠يكس ؾؿًت َع٘ ٗ .
أؾهاضَ ٖٞٚ ، ٙطتبٚ ١اؿسٜح عٓ٘ نُػٜ ٍٚ٪ڀ ٍٛبٓا ٜٚأخص ايهجرل َٔ أدعاٖ ٤ص ٙإكاي ، ١ؾٗٛ
أعُاي٘ وب ايذلتٝب ٚايتٓٗ ِٝٛ
.
قطاضات٘ َتابع ق ٟٛيهٌ
.
إزاض ٟقٓو  ،قاضّ  ،ساظّ ٗ
ايٓاؽ ٜػُع َٔ ايٓاؽ ؾهٛاِٖ بأزب ايهباض  ٫ ،وب
ايعٌُ ٜعؿل قهاَ ٤كاحل ٚسٛا٥ر .
.
سسٜج٘ وطم عً ٢عسّ ضؾض َڀًب أسس َٔ ايٓاؽ ٚوا ٍٚإٔ ٜؿطح ي٘ إ
.
َكاطع ١أسس ٗ
ٚايتعًُٝات
.
َڀًب٘ ٜتعاضض َع إكًش ١ايعاَ ١أٜ ٫ ٚتؿل َع ا٭ْ١ُٛ
إبايػ ١نُا اْ٘ ٜ ٫ؿؿط عًٓٝا
.
ًٜٚؿت ايٓٛط ٗ ن ّ٬ايُٝاْ ٞاْ٘  ٫و ٣ٛأ ٟقسض َٔ
اجملتُع ٚغذً٘ كً ٙٛبهجرل َٔ
.
 ٬ثك٬ٝڄ عً٢
نٜ ٖٛٚ َ٘٬سضى إٔ إبايػ ١قاضت ٓ ڄ
.
ايجكاؾات
.
ٚإشا نإ اهلل قس ٜػــط ٭ٖــٌ َه ١إهطَ ١أْػاْ ـاڄ َٛؾكاڄ يؿعٌ اـــرل ٚقها ٤سٛا٥ــر ايٓاؽ
ٚاـًل ؾٗ ٛأنجط ايٛظضا ٤إه ٌٝايصٜٔ
.
ؾايُٝاْــ ٖٛ ٞشاى اٱْػإ إٛؾــل ٚايططب ٗ ايًػإ
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خسَٛا ابٓاٚ ٤أٌٖ َه ١إهطَ ١بعس غٝسَ ٟعاي ٞايؿٝذ سػٌ عطب ـ ضٓ٘ اهلل ـ بٌ إٕ َٛاقؿ٘
ايهبرلٖ ٗٚ ٠صا اؾاْب ؾإ ايُٝاْ ٫ ٞوب اـطٚز عً ٢ا٭خ٬م
.
تتكاعس إظا ٤ا٭عُاٍ اـرل١ٜ
إه ١ٝؾُج ٫ ٬وب
ايٓاؽ بٌ أْ٘ ٜعٌُ ٚؾل ايجٛابت اٱغٚ ١َٝ٬ا٫دتُاع. ١ٝ
ٗ قها ٤سٛا٥ر .
نطاَتٗٔ
.
َٚعِٗ ست ٫ ٢تصٍ
إ تطادع ايٓػاَ ٤هاتب ايطداٍ ٚايٛقٛف ب. ِٗٓٝ
 ٫أڂبايؼ سٌ اقـ ايسنتٛض ايُٝاْ ، ٞباْ٘ اسس سطاؽ ايػرل ٠ايٓب ٗ ١ٜٛب٬زْا  ،ؾٗ ٛعامل
ايعًَٚ ّٛؿطزات خڀاب٘ ايجكاٗ ٚايسٜين َٚعاْٗٝا ضاق١ٝ
َتُهٔ َٚتؿطزٷ َٚتُ ٝٷع ْٚابػڄا ٗ ٖص. ٙ
ايهتاب ٞبٌ إٔ خك َ٘ٛايص ٜٔعاضنٚ ٙٛأقاَٛا عً ٘ٝايسْٝا ٚ ،انڀط ٙٚإٍ
.
َٚتُٝعٖ ٗ ٠صا ايؿٔ
طباعٚ ١تٛظٜع ْٚؿط شيو إٓتر ايؿهط ٟخاضز ايٛطٔ  ،مل ٜػتڀعٛا َٓع٘ ا ٚإٜكاؾ٘ ٗ ٖصا اؾاْب
فطٜػ ١ص ،. .أِا اعتدل خك ِٖ َ٘ٛايهشاٜا
.
ضش .١ٝص ا ٚط
ْؿػ٘ ط. ..
ٚ .شلصا ٜ ٫عتدل قُس عبس. . ٙ
 .يكس نإ ايبعض ايهجرل ٜكاب بايكسَٚ ١ايسٖؿٖ ١ا ٜٓؿطٜٚ ٙهتب٘ إجكـ ايسٜين ٚايػًڀٟٛ
قُس عبسّ ٙاْ ٖٛٚ ، ٞايٛظٜط اؿاؾ ٜيسضٚؽ ايٛطٔ ٚايٛطٓ ، ١ٝا ٫اْ٘ نإ ٜػرل ٗ ططٜك٘ ٗ
ايٓبٚ ١ٜٛمل ٜتٛقـ ست. ٢ايّٛٝ
.
نتابٖ ١ص ٙايهتب عٔ ايػرل٠
ٚيهٔ أٚز إٔ أق ٍٛأول يٓا نُػًٌُ ٚنػعٛز ٌٜإ ْتػا ٌٖ ٍ٤نإ ا٫ؾهٌ إ تڀبع
خاضد٘ .؟ بس ٫إ ته ٕٛقذٛب ١عٔ ايطآ ٣ايعاّ  ،أّ
ٚتٓؿط نتب ايُٝاْ ٗ ٞزاخٌ ايٛطٔ ا! ٗ ٚ
إٔ ْؿطٖا ٚنؿؿٗا ٚتكسّٗا يًكطاٚ ٠٤إجكؿٌ ٚضداٍ ايس ٜٔقس ٜػاعس اؾُٝع عً ٢ق ٍٛضأٗ ِٜٗ
ايهتب ٚيهٔ ٚؼت ٚطأٚٚ ٠طٚف ايهطٚض ٠أػ٘ ايُٝاْ ٞباْتاد٘ ايسٜين ٚايؿهط ٟـاضز
تًو .
اؾاْب َٜٗٛٚا تأنسْا إ َُٗ١
.
ايٛطٔ ٖٚصا َأظم ٜكع ؾٚ ٘ٝظٜط اع ّ٬نإ ٜكٛؽ ايكطاض ٗ ٖصا
ايُٝاْ ٞقعبٚ ، ١قعب ١يًػاٚ ، ١ٜأثطْا إْكاش َا ّهٔ إْكاش ٙسٌ اػٗٓا بإقطاض غطٜب عً ٢ؾطا٤
ايطا٥ع١
ٚتسا ٍٚنٌ َ٪يؿات٘ .
عػهطٜاً .ص نػرلٚ َٔ ٙظضا ٤اٱع ، ّ٬بٌ
ا٫ع ّ٬ط .
مل ٜهٔ إجكـ قُس عبسّ ٙاْٚ ، ٞظٜط . .
ايجٛب ص  .نُا ٜك ٍٛإجٌ إه ٗ ، ٞبعض ا٭ساٌٜ
ٜصط ) .
نإ ساظَاڄ  ،يڀٝؿاڄ ٚ ،اغتڀاع .إ ((.ط )
أعطؾٗا ٚٚدست إ اْػشاب٘ ٜه ٕٛأسٝاْاڄ ساظَڄا ٚيڀٝؿاڄ ٚ ،اٜها إ اْػشاب٘ ٜه ٕٛأسٝاْڄا
ؿهُ. ٫ ١
ؾدكُٝ ١ٝع ايُٝاْٞ
.
سهُٚ ، ١يٝؼ تٗطب َٔ َػٚ٪ي ١ٝنٛظٜط اع ، ّ٬اقٖ ٍٛصا عدل ػاضٜب
تطٜس ٜٚبعسْا َٔ
ٚظٜط اٱع ّ٬اْ٘ نإ ٜٛؾط يو نُجكـ ٚناتب ايٛطٚف إٓاغب ١يتشكٝل َا .
ٚايهاتب ٚاشنط اْ٘ عٓسَا تكسَت بڀًب
.
أَ ٟهإ ٜعٝل طُٛسٓا عٔ ازا ٤زٚض إجكـ ٚا٭زٜب
نتاب ٞا٭َطاض ا٫دتُاعٚ ، ١ٝضؾهت ٚظاض ٠ا٫ع ّ٬إداظت٘ آَ ٚش٘ دٛاظ غؿط زخٍٛ
/
إداظ٠
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أسٛايو ( ) .
.
ٚتتشػٔ .
. ،٫
أْػا (( ٙستٜ ٢كه ٞاهلل أَطا نإ َؿع ٛڄ
يٛطٓ٘ قاٍ ي ٞعباض ٠ئ :
دشاٚ ).اي ّٛٝأقٛي٘ :ي٘ يكس َات اؿُاض ٚ ،مل ّت سذا ٚ ،مل
 ، .ا ٚستّٛ ٢ت اؿُاض أّٛ ٚت )
اـا٥ؿٌ اعذلف اي ّٛٝبأْين مل أنٔ أزضى َعَٓ ٢ػٚ٪ي ١ٝايهًُٗ ١
! .
ايهتاب ٜٚا اَإ
هاظ . .
تًو إطسً ١إؿشٚ ١ْٛإُتً ٗ ١٦زاخً ، ٞبايڀُٛح ٚاؿُاؽ ٚاْ٫سؾاع  ٚ ،٭ْين نٓت سٓٝصاى
ؾاب َتشُؼ ٚيٝؼ طا٥ؿا نُا قاٍ ي ٞأسس إػٚ٪يٌ بٛظاض ٠اٱع ٗ ّ٬عٗس ايُٝاْ ، ٞسٌ قًت
ا٭قّ٬
.
:ي٘ أْهِ قازض ٕٚعً ٢تهُ ِٝا٭ؾٛاٚ ٙتهػرل
ضض . ٞص ٖهصا وب إ ٜػُٝين ايسنتٛض ايُٝاْ ٞأْو
َؿهًتو ط ٜا .
. .
ٚزاُ٥ڄا ٜك: ٍٛيٞ
ًُو إَهاْات ٚقسضات ٚأزٚات اقتشاّ َٓاطل ايكهاٜا احملطَ ١ا ٚإُٓٛع ١أ ٚإًػ ١َٛز ٕٚإٔ
ايعٛاقب ٜٚعذبين ؾٝو أْو َػتعسڄا زاُ٥ڄا يتكس ِٜايهجرل َٔ ايتهشٝات ٚ ،يٝؼ
.
ؽؿ٢
اـكٛقٜ ١ٝك ٍٛيٞ
.
نػرلى ايصٜٗ ٟطب َٔ ا٫قذلاب َٔ تًو إٛاقع ٚ ،اييت شلا ثكاؾتٗا
ٚأساغٝػ٘
.
طبًص ص ٚقازم َعَ ٗ ٞؿاعطٙ
٭ْ٘ طأب . .
شيو . .
ٚايُٝاْ ٞنُجكـ َٚؿهط ٚٚظٜط ًّو أتػاع ٗ ايطًّٚ ١ٜ٩و ضسابَ ١تٓ ٗ ١ٝايٓكس ٚتكبً٘
ٚ .اظعِ إٔ ٚظٜط اٱع ّ٬ايسنتٛض قُس عبس ٙمل ٜهٔ ٚظٜطڄا يًٓؿ ٞا ٚاٱثبات نُا ٜتِٗ بصيو ،
ايصات ص ،. .ايعًٝا
بعض ط .
بكسض َا قاؽ ٗ ٚظاضت٘ َٓاٖر دٝس ٠يًٓكس َٚدتًـ إؾهاي٘ ؾُٝا عسڄا . .
ايؿٝڀإ ٚعإ ايُٝاْ ٞنٛظٜط
.
َٓٗا ٚاييت ازلٗٝا إٓاطل اييت ٜػهٓٗا
ٚاييت ٜكعب ا٫قذلاب .
َٔ قطاع سٝح ٚدس أَاَ٘ ثكاؾتٌ نًٗا تطؾض بعهٗا ايبعض اٍ سس بعٝس ُٖٚ ،ا ثكاؾ١
اجملتُع ٜٚعذبين ٗ ؾدل ؾهط ايُٝاْ ٞاْ٘ غع٢
.
ايػًڀٚ ١اعين ثكاؾ ١إ٪غػ ١ايسٚ ،١ٜٝٓثكاؾ١
اٍ ْ ٌٝضنا ن ٬ايجكاؾتٌ ٚ ،اظعِ اْ٘ ؾؿٌ ٗ ايتكطٜب بُٗٓٝا  ،بػبب نػٚٚ ٙٛطٚف
ايُٝاْٞ
 ) . . ( . . . .تؿٛم قسضات ايٛظٜط .
ا٫دتُاع ١ٝؾٗٛ
.
أغتڀاع ايُٝاْ ٞإ ٜٓعِ اهلل عًَ ٘ٝهاْ٘ تًٝل ب٘ ٚبعُطٚ ٙبجكاؾت٘ ٚقُٝت٘
ٜعٌُ طٛاٍ ايٓٗاض ٜٚتابع اعُاي٘ ٚقهاٜا ايٓاؽ ٚ ،قس ٜكاب بإغُا ٤ايٓ ٗ ّٛبعض إٓاغبات َٔ
اؾُٝع ٜ ْ٘٫ػتُس ق ٠ٛؾدكٝت َٔ ١ايكٚ ِٝايعازضات ا٫دتُاع١ٝ
.
ؾس ٠ا٫ضٖام ٚ ،يهٓ٘ هاٌَ
ايطاق ١ٝؾٗٚ ٛيس ٚ ،تطعطع ْٚ ،ؿأ ٚزضؽ َه ١إهطَ ، ١ؾهٌ َهْٛات٘ ا٫غاغ ١ٝتبًٛضت
.
ٚإه١ٝ
ضاق ١ٝص،. .
ّاْ ٞطقاَٚ ١قَ ١ُٝه. ١ٝ
ٚتهْٛت ٚتؿهًت ٗ َه ١إهطَ ١ؾُٔ ٖٓا أقبض قُس عبس. . ٙ
ٚايُٝاْٚ ٞطين َٔ ططاظ ٖٝع ٚ ،ايُٝاْ ٞاْػإ ٜتعطض يًػٗٚ ٛاـڀأ ٚا٫دتٗاز  ،ؾعً ٢اؾُٝع
تكًسٖا
إ ٜٓ ٫ػٛا اْ٘ َجٻٌ ب٬زْا أسػٔ ٚاؾهٌ ٚاضقُ ٢ج ٗ ٌٝنٌ زٚض أَٓ ٚكب اٝٚٚ ٚؿ. ١
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نإ ايٜٛعض قُس عبسٜ ٙػع ٢ظسٚ ١ٜاٖتُاّ نبرل َٔ ٜٔتػرل ايٓٛط ٠ايعطبٚ ١ٝايػطب١ٝ
ي٬عٚ ّ٬ايجكاؾ ١ايػعٛزٕ ، ١ٜعطؾت٘ إ تًو ايٓٛط ٠مل تهٔ ٚانشَٚ ١تػد ١باٚغار اؿاقس، ٜٔ
إطسًٚ ١اعام ايُٝاْ ٗ ٞتًو إطسً١
.
ٚآْا قازض ٜٔعً ٢ايتڀٛض ايػطٜع  ،ايصٜٛ ٟانب َتػرلات
غٝڀطٚ ٠ق ٠ٛايؿهط ايسٜين عً ٢إ٪غػ ١ا٫عٚ ١َٝ٬ايجكاؾٚ ، ١ٝيهٓ٘ بسٍ دٗٛز َٛؾكٖ ٗ ١صا
ْٖ ١ُٓٝعِ اضاز ايُٝاْٚ ٞظٜط ا٫ع ّ٬إ ْتعاٌَ َع
.
ا٭ػاٚ ٙنإ ايؿهط ايسٜين ٖ ٛا٫نجط
.
ايػًط ٟٛص ،. .سٌ اضاز إ
.
فعً٘
ايُٝاْ ٞط
ثٛابتٓا ؾع ٬ؾعٌ . .
.
اؿهاض ٠بكُٗٝا اؾسٜس ٠اييت ؼذلّ
َكبٛي١
ٜٛنض عدل اعَٓ٬ا إ نطاٖ ١ٝإػًٌُ ٚاـٛف َِٓٗ ٗ ايػطب غرل َدلض. ٫ٚ ٠
ٚاشنط إ ي٘ سسٜح شنط ؾ ٘ٝايهجرل َٔ ا٫ؾهاض ا٫عٚ ١َٝ٬اِٖ َاؾ ٘ٝإ ايس ٜٔا٫غ٫ َٞ٬
ايبعض ٫ٚ
.
ٜتعاضض َع َعڀٝات ا٫ع ّ٬إٛنٛع ، ٞبٌ ايعهؼ ٜط ٣اُْٗا ٗ ساد ١بعهُٗا
اي ّٛايُٝاْ ٞسٌ ٜكطح بصيو يكٓاع ١ايهجرل َٔ ايػًڀٚ ٌٜٛإػٚ٪يٌ ايعطب ايصٜ ٜٔعتكسٕٚ
االغالَ.١ٝص،. .
تهِ ((.طايعكٝس) ) ٠
إ َؿٗ ّٛايجكاؾٚ ١ا٫ع. ٫ ّ٬
ؾعٌ ايُٝاْ ٞشيو ايك َٔ ٖٛٚ ٍٛعًُٓا إ سط ١ٜايتعبرل ع٬قتٗا بايسٚي ١قَٚ ١ٜٛباؾط٫ٚ ٠
سٓٝصاى ضغِ
.
ّهٔ إػاؽ .بٗا ٚناْت ٖص ٙا٫ؾهاض ٖ ٞاييت عكست ايع٬ق ١بٌ إجكـ ٚايػًڀ١
ٚاٱْػاْ١ٝ
.
قٓاعيت إ إجكـ ايػعٛز ٫ ٟوٌُ ٗ زَاغ٘ اؾهاضڄا َعاز ١ٜيًسٚي ١اَ ٚهاز ٠يًسٜٔ
ٚيهٓ٘ ٜتؿاعٌ َع إڀًب ا٫ق٬س ٚ ٞاجملتُعٚ ، ٞيهٓ٘ تكازّ ضغِ أْؿ٘ بػبب ؾكسإ ايتٛاظٕ بٌ
ٚايػًڀٚ ١يهٔ ٖٓا اضٜس إ ابٌ يًتاضٜذ إ ٚظٜط ا٫ع ّ٬ايسنتٛض قُس عبسّ ٙاْ ، ٞمل
.
إجكـ
ٜتدً ٢عٔ زٚض ٙنُجكـ ٚٚ ،قـ َع ايهجرل َٔ إجكؿٌ ٚايهتاب ٗ اظَاتِٗ إدتًؿٚ ، ١اْا
اسسِٖ  ،بٌ اْا أقـ ٗ ا ٍٚقؿٛؾِٗ ؾٛقـ ٖصا ايطدٌ َعَٛ ٞاقـ أقٌ َا تٛقـ باْٗا
ضدٛي.١ٝص،. .
((..ط ) )
ٚخاضدٝڄا ٚستٗ ٢
.
ٚمل ٜهٔ ايُٝاْ ٗ ٞايٛظاضٜ ٠تعاٌَ َع ْٛط ٠ايهَ ٌٝهٝايٌ  ،زاخًٝڄا
اـاضز ؾًكس ططست عً ٘ٝشات َط ٠غ٪اٍ َٔ اغ ١ً٦إطسًٚ ١قًت :ي٘ ٌٖ تتؿل َعٜ ٞا زنتٛض اْ٘
 ٫هب عًٓٝا إ ْػرل اْؿػٓا يرلن ٢عٓا ايػطب  ٗٚ ،إكابٌ هب إ ْ ٫تٛقـ ٗ تكسَٓا
ايٓٛط٠
اؿهاض ٟز ٕٚإ ٜعًُٓا ايػطب شيو .؟ ؾكاٍ :ي ٞاتؿل َعو ٗ ٖص. ٙ
ٖٚصا َا دعٌ ايُٝاْٜ ٞطؾض إ ٜػتباح اعَٓ٬ا ايػعٛزٚ ، ٟضؾض اغتباس٘ ايجكاؾ١
ايٚ ١َٝٛٝاضغًت يٓا ضغاٚ ٌ٥اؾاضات نٓا
.
ايػعٛز ١ٜضغِ إ ايعٛاقـ ناْت تٗب ٗ سٝاتٓا
.
ايُٝاْٖٚ ٞصا
.
َٜٗٛا ْتذاٌٖ خڀٛضتٗا ٖٚ ،صا خڀأ نبرل نإ ٗ َٓٗذٓا ا٫ع َٞ٬قُت عٓ٘
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عًُ٘ مل اتؿل ٚ ،ئ اتؿل َع ايُٝاْ ٞا ٚاٚ ٣ظٜط اعٜ ّ٬طؾض إ
ٖا ٪ٜخص عً ٢ايُٝاْ ٗ ٞؾذل. ٠
نسْا  ٕ٫ايعٛاقـ تأت ٞيتسَط ٚ ،خاق ١عٓسَا تهٕٛ
ْتكس ٟيًعٛاقـ ٚاؿُ٬ت اييت تٓ. ِٛ
عًٓٝا خاق ١إ اـٛف ؾٓٝا
اْؿػٓا  ٕ٫اـٛف غٝڀط .
.
خاضز ايًشٚ ، ١ٛنٓا َٜٗٛا مل ْطادع
طؿٛيتٓا
عازَ ٠ا ٜطتب٘ بػُات ا ٚخكا٥ل مًُٗا ٗ ْؿٛغٓا َٔ .
ٚأضدَ َٔ ٛعاي ٞايسنتٛض قُس عبسّ ٙاْ ٞإ ٜ ٫ػهب َين سٌ اق ٍٛبكطاسٚ ١دطأ ٠إ
ا٫عّ٬
.
َتٛسؿ ١ص  .زٜٓٓا  ،يػٝڀط ٠ايؿهط ايسٜين عً٢
ناْت ((.ط) ) .
.
ايجكاؾ ١ايػعٛز ٗ ١ٜعٗسٙ
ايفهط .١ٜص بٌ إجكؿٌ ٚايهتاب
ايس .١ٜٝٓص  ٚط ايصطاعات .
َٔ .ط املٓاسطات . . .
ٚايسي ٌٝبطٚظ ايهجرل .
ايسٚ ٜٔقاضت بعض قؿشات قشؿٓا ناْ٘ ْٛع
ٚا٫زباٚ ٤بعض ايعًُاٚ ٤ايؿكٗاٚ ٤ضداٍ .
ٚبػبب .شيو ط
.
املهًػٔ.) .
 ((. َٔ.ايفشِ )

ايتٛسـ  .ص ٗ ايكشاؾٚ ١ايجكاؾٗٚ ١طت بعض
.

ايسنانري .ص َا ٫
تًو ط .
((. .ط ايسنانٌ ايػٝاغٚ ١ٝايجكاؾ ١ٝص )).بٌ إجكؿٌ ٜكٛي ٕٛزاخٌ . .
ايعاَ ٗٚ ١إكابٌ ٗٚط يسٜٓا َٚبهطڄا بعض ( عبس٠
.
ٜػُض بٓؿطٚ ٙنتابت٘ ا ٚايٓڀل ب٘ ٗ اجملايؼ
ازبٗاز ،. . .ز ٕٚإ ْعذلف بٛدٛزِٖ اٜ ٚػُض يٓا
ضغدٛا ط ثكاف ) )١ص
ايص( ( ٜٔ
ايؿٝڀإ ) َٔ إجكؿٌ . .
خڀطڄا عً٢
ٚثكاؾٝاڄ ٚناْت تًو ايؿ٦ات ٚثكاؾتٗا أنجط .
.
ا ٚيبعهٓا َٛادٗتِٗ ؾهطٜڄا ٚزٜٝٓا
غٚ ) ْٛٛقس
ايسٚيٚ ١ايساخٌ ٚايؿعب َٔ خڀط إؿاعٌ ايٓ ٟٚٛا٫غطاٚ ، ًٞٝ٥إعكاض ( تػْٛاَ. (ٚ ) ٞ
َٓ٘ ٚقس انڀط إٍ اسذلاّ ايڀاٖٚ ٞايڀبذ ،
ٜؿذعو إ ايُٝاْ ٞأنٌ ٖا طبذ ي٘ ٚبس ٕٚطًب .
َبازٚ ٘ٝ٥ضَا دا ٤شيو
.
ايكُت .ص ُؿٝا َع نطٚضٜات ايهطٚضَٚ ٠تٓاظ ٫عٔ بعض
إٍ ط .
َٚاٍ. .
غ. ٤ٛفِٗ .ص ٫
عٔ ط
اٱعٚ ّ٬اظعِ إ ايُٝاْ ٞؾعٌ شيو. .
.
نً٘ خٛؾاڄ َٔ احملطى ا٭غاؽ يطنا٥ع
َجكـ  .مل وػب
ؾڀشات ) .
)
َٓ٘ (
شيو (
عٔ ط غ .١ْٝ ٤ٛص ٗ ،. .سٌ إ إجكؿٌ اعتدلٚا . .
. .
ٜٓبػ ٫ٚ ٞازاؾع عٔ ايُٝاَْ ٗ ٞجٌ ٖصا اـطٚز عٔ قَٚ ِٝباز ٨إجكـ ،
سػابٗا بسق ١نُا .
َطايب .ص ٚ ،. . . .ط ؾدٛص ص..
َٛاقف ص  ٚ( (.ط ) )
أَاّ ((.ط ) ). .
ٚيهٔ اعتكس إ ايُٝاْٚ ٞدس ْؿػ٘ .
َٚتباعس ٠ؾ ٌٛايُٝاْ ٞغاضٜا ٚمل ٜػتڀع
.
ؾف .١ٜٛص َتٓاقه١
ٚضق١ٝص  ٚط قطاضات .
 ٚ. .ط قطاضات . . . .
ؾػٝڀط ٠ط
. .
شات٘
نب٘ زؾ ١إٝسإ اٱع َٞ٬يهجط ٠اي٬عبٌ ٚاؿهاّ ٗ إًعب .

قٝاغات

اٱع . َٞ٬خًـ إهاتب
ٚغهٔ ( ايٛع. ) ) ٢
ايؿدصٓ .١ص  .عً ٢ط َعابط َٚعاٜري املٛضٛع .١ٝص( . ،. .
..
ٚايؿًٌ
اٱزاضٚ ١ٜايككٛض .
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شيو .ا٫ع ّ٬ط َتاٖات اهل .٣ٛص  ،.ؾكس ٟٜٛٗ
ايٛع .) ٞاشا زخٌ .
ا٫ع. ) ((. ّ٬
.
ٚعازٜ ٠ؿكس
إتاٖات ٚازضى بعض إجكؿٌ ٚايهتاب ٚا٫زبا ٤تًو إػاٚ ، ٠٫اييت غببت
.
اجملتُع بػبب تًو
ٚايعٛاقـ تًو اشلذُات ٚايعٛاقـ اييت اضتست عُا ِ٥ايعًِ ايؿطعٞ
.
يٓا نٌ ٖص ٙاشلذُات
ايصُت  .ص ايصَ ٟاضغٓاٚ ٙمٔ ْػُع
ْسؾع ط إثِ .
ٚيٓؿػٗا ٚا. . ٕ٫
.
ؾاغا٤ت يًسٚ ، ٜٔيًٛطٔ ،
صُت ضغِ .أْف٘، . ).
اٯخط (
ايبعض (.قُت بطغبٚ ).َ٘ٓ. ١ايبعض . .
.
ْٚؿاٖس ْٚكطأ ْٚعطف  ،بٝس إٔ
ٚؾعٌ ايبعض َٔ إجكؿٌ قً َٔ ٌٝايؿعٌ ا٫ق٬سَ ٞتُػهٌ َكٛي(١غاْس ) ٟايؿٗرل ٠اييت
)).
أُٖٚ ١ٝيهٔ َٔ املِٗ فعً٘
تك (( ٍٛقس ٜػس ٚنٌ َا ْفعً٘ بال . .
:
بك ٞي ٞإٔ أقٛي٘ إْ٘ إشا أضزْا إٔ ْهتب ايتاضٜذ اؿكٝكٕ ٞعاي ٞايسنتٛض قُس عبسّ ٙاْٞ
نٛظٜط يٲع ، ّ٬ؾٓٝبػ ٞإٔ ْؿِٗ ْٚػتٛعب ْٚسضى بعك ١ْٝ٬أْٓا ْكـ أَاّ َػتٛزع ًَ٧
ؾت .ٌٝص
إٔ ط .
نصيو .
.
بإتؿذطات  ،ؾكس ٜٓؿذط أَآَا ٗ أ ٟؿٚ ، ١ٛيهٔ  ٫بس إٔ ْعطف
شات٘
اْ٫ؿذاض ٗ قبه ١ايُٝاْ. ٞ
ٚوُس يٛظٜط اٱع ّ٬إٔ اٱع ّ٬ايػعٛز ٟاْ٘ ٗ عٗس ٙساضب اـڀط ا٭خ٬قٚ ، ٞأقبض
ٚتكايٝسْا
.
اٱع ّ٬نأْ٘ أزا َٔ ٠أزٚات ؾطط ١ا٭خ٬م اييت ؼطؽ قُٓٝا ٚأخ٬قٓا ٚعازاتٓا
ٖٚصا َا زؾعين إٔ أق ٍٛإٔ ايسنتٛض قُس عبسّ ٙاْ ٖٛ ٞقاَٚ ١قَ ١ُٝهٚٚ ١ٝطٓ ١ٝتػرل ٗ
ؾطٜآْا
.
زّ
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضض ٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚغاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا ٤ايعطض
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ٖصا يف اشبًٝر
تٓتٗ ٞؾُا ظاٍ ايذلبل بٓا غاضٟ
أ ٚداعٓا َُٖٓٛٚا اـًٝذ ١ٝنجرلٚ ، ٠اعتكس اْٗا . ٫
إؿعَٚ ٍٛا ظيٓا ْهع أْؿػٓا قٌ ايتػاٚ ٍ٩ايطٜبٚ ١ايؿو ٚايَٚ ، ٔٛا ظيٓا  ٫مػٔ
! .
ايسٚا ٤ؾعٌُ ايهجرل ٚايهجرل عً ٢ا٫غتدؿاف بعكٛيٓا ،
تؿدٝل ايساْ ٫ٚ ٤ػتڀٝع ٚقـ .
آخط  َٔٚتًو اٚ٫داع
بهطاَتٓا ؾاقبشت اٚداعٓا تتهدِ ٚتعٜس َٜٛا بعس .
.
ٚبكُٝتٓا ٚبايتايٞ
ٚاشلُّٛ
.

ايصَِ
 1ؾطا: ٤
: /
َؿهٛناً  .ص ؾٗٝا ْٓ٫ا اقبشٓا ْهع اْؿػٓا ٗ زٚا٥ط ايؿو
ًِو ط شمما .
ٌٖ اقبشٓا . .
ٚايطٜبٚ ١اييت تجرل اي .ٕٛٓٛ؟  ٌٖٚاقبشٓا قاب قٛغٌ أ ٚازْ َٔ ٞخػاض ٠نطاَتٓا سٌ أنسْا
.
ؾٗٝا بٌ إ بعض ضداٍ ايػٝاغٚ ١اؿهِ ٗ ايعامل ايعطب ٞقس
َؿهٛنا .ص .
.
إ ط شٖٓا ايػٝاغ١ٝ
. .
االْبطاح صٚ ،. .يهِٓٗ ؾعًٛا
.
َِٓٗ ط
يًػطب ز ٕٚإ ٜڀًب . .
ِٖ ٚاْبڀشٛا .
باعٛا اْؿػِٗ ٚنُا٥ط .
أٚؿاضِٖ اي ، ٌٜٛثِ اي ، ٌٜٛثِ ائٕ ٌٜٛ
.
االْبطاح .ص َٓص ْع١َٛ
ٚتعًُٛا ط .
شيو  ِْٗ٫تسضبٛا . .
ايٛطٕٓ٫ ١ٝ
.
ايصَِ .ص إباع ١اقبشت غرل قازض ٠عً ٢اَتكام ا٫ؾهاض
تًو ط .
اْبڀشٛا . .
! .
ايٛطٔ َٓٚڀ ٜٔٛعً ٢أْؿػِٗ ٚغرل ضاغبٌ ،
.
ايصَِ .ص اقبشٛا َععٚيٌ عٔ
تًو ط .
اقشاب . .
ٚإٛاطٔ
.
٫ٚقازض ٜٔعًٖ ٢اضغ ١ايتػٝرل َٔ أدٌ ايٓٗٛض بايٛطٔ

ايصشاب١
:
 2فك٘
: /
ٜتؿسم بعض ايعًُاٚ ٤ايؿكٗاٚ ٤ايسعاٚ ٠ط٬ب ايعًِ ا ٚضداٍ ايس ٜٔباِْٗ ا٫قطب ي٬غ، ّ٬
ٚغرلِٖ ٚ ٫.يهٔ عٓسَا ْػُع نٚ َِٗ٬قانطاتِٗ ْٚسٚاتِٗ ْٚكطأ اؾهاضِٖ ٚاضا ِٗ٥ايؿكٗ١ٝ
ايصشاب ١ص ،. .ؾ ٬لس َعاْ ، ٞايتػاَض ٚ ،اؿٛاض ٚ ،ايعؿ، ٛ
.
عٔ طفك٘
لس أْٗا بعٝس ٠نٌ ايبعس. .
َطادع ١ط
ٚغرلٖا إ ٖص ٙاجملاَٝع ؼتاز اٍ . .
.
ٚا٫قٓاع.
ٚنتِ ايػ. . ، ٜٝ

فك٘ ايصشاب ١ص..

ٜكٛي٘ ٚيهْ ٢ؿِٗ بؿهٌ اؾهٌ ٖصا
ا٫د ، ٤٬ؾطَا ْػتڀٝع إ ْكبٌ َٔ بعهِٗ بعض َا .
ي٬غٚ ّ٬ايص ٟاض ٟاْ٘ أقبض َطنعٜاڄ ٗ عكٛشلِ  ،عًٓٝا إ ْسضى
.
ا٫زعا ٤باِْٗ ا٫ؾهٌ ٚا٫ؾِٗ
ايعٜٓ ِٝٛبػ ٞإ ْعٌُ عً ٢اؾٗاّ عًُآ٥ا ٚؾكٗآ٥ا
.
ا٫ؾهاض ايٛاغع ٗ ١ضسابٚ ١زلاس ١ا٫غّ٬
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ٚزعاتٓا إٕ ايعامل تػرل بعس عٝس 11غبتُدل  ،ؾاقبض ايعامل ا٫غَٛ ٗ َٞ٬ادٗ ١بٌ خٝاضات
ٚغًٛنٝاتٓا ٚاشا مل ْػتڀع ؾِٗ تًو
.
َعُٗٛا تسع ٛاٍ تػرل بعض إػًُات ٚططا٥ل تؿهرلْا
بٓٓٝا ٖٚصا َا ٫
اـٝاضات ٚ ،إ ْٗهِ َتػرلات إطسً ١ؾٗصا ٜعين آْا ْعٌُ عً ٢تٛيٝس قطاعات .
ايعطب١ٝ
تطٜس ٙايؿعٛب .

ايػًف
: ِٖ َٔ 3
: /
ْػُع ٗ نجرل َٔ اسازٜح ٚقانطات ْٚسٚات ٚيكا٤ات ٚؾتا ٟٚايهجرل َٔ عًُآ٥ا ٚؾكٗآ٥ا
تك ( ٍٛنُا ؾعٌ ايػًـ ايكاحل ) ( ٚ ،نُا قاٍ بصيو
ٚضداٍ ايس ٜٔاغتتدساَِٗ يهًُ: ١
ٚغرلٖا
.
ايكاحل
ايػًـ ايكاحل )  ٚ(،نُا ٚضز عٔ ايػًـ ) .
َعٓ ٢ط
أُٓ َٔ ٢ايعكٚ ٤٬ايؿه َٔ ٤٬عًُآ٥ا ٚؾكٗآ٥ا إ ٜؿػطٚا يٓا . .

ايػًف

أزلاِٗ٥
ايكاحل َٚا ٖ. ! ٞ
.
ايصاحل صٚ ،. .نِ عسز ٖصا ايػًـ
.
باطٌ ؾُٔ ِٖ ايػًـ
أعتكس إ اغتدساّ ٖص ٙايهًُ ١تأت َٔ ٞباب نًُ ١سل أضٜس بٗا .
ايكاحل ايصٜ ٟككس .ِْٗٚ؟ ٚنِ عسز ٖصا ايػًـ ايكاحل ايصٜ ٟػتدسَ ْ٘ٛست ٗ ٢أتؿ٘
ا٭َٛض .؟  ٌٖٚايػًـ ايكاحل عا٥ـ ست ٢ايكطٕ ايجاْٚ ٞايجايح ٚايطابع .؟
ايؿطعٚ ٞايػطٜب إ
.
أغ ١ً٦نجرل ٠تٗٛط ػا ٙاغتدساّ ٖص ٙايهًُ ٗ ١ايؿت ٣ٛا ٚايطأ٣
بعض إؿتٌ اؾسز ٗ َٓڀكتٓا ٜسخٌ ايػًـ ايكاحل ست ٗ ٢عًُٝات ؾطا ٤ايػٝاضات ٚ ،عًُٝات
ايكاحل ٚمل ٜعس ايٛقت
ٚايبٝض ؾُْٗٛا َاشا ٜعٓ ٢ايػًـ ! .
.
ايتكػٚ ، ٘ٝا٭غِٗ ٚ ،اؿٝض
ٚازخاٍ .شيو ط ايهصب ايسٜين ص..
.
ايسٜين
.
عطالت٘ ص ٗ ايهصب
ايبعض ط . .
َٓاغبڄا يهٜ ٢ػتعطض . .
ايطؾٝعّ ٫ٚ ١هٔ ٗ ٖصا اٱطاض إغؿاٍ ايٛٗٛض إجرل ٚإذلتب عً٢
.
ٗ ظَط ٠ايكٚ ِٝا٫خ٬م
زٜين ٚاْٗا اقبشت ُجٌ ؾبشڄا كٝؿڄا
ايصاحلص نك ٠ٛنػ٘ .
بهًُ ١طايػًف . .
ؽٜٛـ ايٓاؽ . .
عً ٢ايصات إػًُ ١يكس تٛسؿت ايجكاؾ ١ا٫غ ٗ ١َٝ٬زاخٌ ابٓآ٥ا بػبب غ ٤ٛاغتدساّ نػ٘
ٚغرلٖا ٚأقبض ايهصب باغِ ايػًـ ايكاحل ٖاضغَ ١أيٛؾٚ ، ١قس ؼ ٍٛنٝا٤
.
َجٌ ٖص ٙايهًُ١
ايسٜٔ
اؿل ْؿػ٘ اٍ باطٌ ايؿطاؽ ايسٜين عٓس ايبعض َٔ ضداٍ .

اشبًٝر
 4ق: ١ُٝ
: /
 ٫اغتڀٝع قب ٍٛإسٜض ٚايجٓاٚ ٤ا٫ططا َٔ ٤قبٌ بعض نباض ايهتاب ٚا٫زباٚ ٤ايؿعـ ــطا٤
ٚغرلِٖ ؾاؾو
.
ٚإجكؿٌ ٗ َسح اـًٝر ٚاـًٝذٌ ٚضداٍ اؿهِ ٚايػاغٚ ١ايػٝاغٚ ١ايٛظضا٤
40

ْٛاٜاِٖ ٚآُ ٢إ ان ٕٛعا٥ؿڄا بعس غٌٓ طٚ ، ١ًٜٛبعس اْتٗا ٤ا ٚدؿاف
.
عًٓا ٗ قسم
ايعطب٫ ٞأزلع ٚاقطأ اضاَٚ ٤كا٫ت ٚنتابات ا٩ي٦و ايهتاب
.
ايٓفط .ص َٔ َٓڀك ١اـًٝر
 ..ط .
اٯٕ  ٫ته ٕٛيٓا ٖص ٙايك ١ُٝايعإ ١ٝاشا اْتٗ ٢ايٓؿ٘
ٚايؿعطا ٤أؾو إ ته ٕٛنُا ٖ. ٢
.
ٚا٫زبا٤
عًٗٝا
اؿكٝكْ ٫ٚ ١تهدل .
.
ايٓؿ٘ عًٓٝا ٗ اـًٝر إ ْعذلف ْٚجل ٗ ٖصٙ
.
ٚدؿت آباض ٖصا
ا٭ٜاّ
قتًٗا ٚعًٓٝا إ ْٗ ٧أْؿػٓا يكبَ ٍٛؿأدات ايكازّ َٔ .
ٚاضد ٛإ ٜ ٫ػهب َين أسسڄا سٌ .
إٔ ايٓؿام ايػٝاغٚ ، ٞايطٜا ٤ا٫قتكازٚ ، ٟايهصب ايسٜين ٚ ،ايٓؿام ٚايتسيٝؼ اٱعْٛ َٞ٬اّ غرل
َطغٛب ؾ ٗ ٘ٝزٚاخًٓا ندًٝذٌ ٚ ،عًٓٝا إ ْعٌُ عً ٢اغتبساي٘ بٓٛاّ ٕٛادٗ ١نٌ شيو
اٱع َٞ٬يٓصنط ا٩ي٦و إٓاؾكٚ ٕٛإطاٚ ٕٚ٩ايهاشبٕٛ
.
ايٓؿام ٚايطٜاٚ ٤ايهصب ٚايتسيٝؼ
ٚايس٫ٚض
.
ٚإسيػٌ بؿٚ ٧اسس ٖ ٛإْٓا ْتؿِٗ أْهِ تؿعً ٕٛشيو نً٘ َٔ أدٌ ْؿڀٓا ٚؾًٛغٓا
ْٚك ٍٛشلِ  َٔٚغاعسِٖ عً ٢شيو اْ٘ َُٗا ناْت ا٫غباب اييت زؾعتهِ يؿعٌ تًو ا٫ؾعاٍ
ٚإٛنٛعٚ ١ٝئ
.
خاطٚ ١٦اقتكست اؿهُٚ ١إٓڀل ٚايٛاقع١ٝ
.
إؿ ١ٓٝؾكس اتهض اْٗا ناْت
عًٓٝا َٚع ِٛاـًٝذٌ ٜهع ٕٛايً ّٛعً٢
اسب ١ًٝص ٗ بصٍ إعٜس َٔ ايهشو .
َعٓا ط . .
تكًض . .
ايٓفط ص أَا أْا ٚغرل َٔ ٟإجكؿٌ ٚإؿهط ٜٔؾآْا ًْ ّٛا ١ُْٛ٫اؿانُٚ ١اؿهَٛات باْٗا
 ..ط . .
اـًٝر
ٖ ٞايؿاعٌ َٔ زاخٌ .

عًُاْٞ
 5أْت :
: /
اتكٌ ب ٞأسس ايكطإ ٤كا٫ت ٞاييت تٓؿط ٗ دطٜس ٠ايػٝاغ ١اٚاؾازْ ٞدعا ٙاهلل خرلاڄ اْ٘
ا٫غ ّ٬ؾكًت ي٘
.
َعذب بٚ ، ٞيهٓ٘ غرل اؾهاض ٙعٓٚ ، ٢قاٍ ي ٞاْت عًُاْٚ ٞاؾهاضى خڀرل ٠نس
ٚاق ٍٛيػرل ، ٙاْا َػًِ قػرل أَاضؽ طكٛؽ ايس ١ٜٝٓبڀطٜكيت اـاقٚ ، ١يٝؼ يها َٔ ٔ٥نإ إ
إػا٤يَٚ ١ا انتب٘ ٗ نٌ َكا٫ت٪َٚ ٞيؿاتْ ٞابع
.
ٜؿهو ٗ عكٝست ٫ٚ ، ٞاقبٌ إ ته ٕٛقٌ
املٓهط صٚ ،. .إ ؾا ٤أْا إْػإ تك ٞىاف اهلل ؾُٝا
َبسأ ط األَط باملعطٚف ٚايٓٗ ٞعٔ .
َٚتُؿٝا َع . .
ٚايتٜٓٛط َتٗ ٢
.
ٜٚهتب ٚاظعِ إٓ نٌ َا نتبت٘ ٜكب ٗ قاحل ؼكٝل اٱق٬ح
.
ٜكٜٚ ٍٛؿعٌ
ٚايعك ٍٛعًٓٝا
.
ٖص ٙإٓڀكْ ١تدًل َٔ إيكاٖ ٤ص ٙايتِٗ ايباطًٚ ، ١تطى َٓٗر قاغب ١ايٓٛاٜا
َتػاقَٓ ١ؿتش ١عً٢
.
إٔ ْؿٝل َٔ غبات ٖصا ايتدًـ ٖٚ ،ص ٙايطدعٚ ١ٝإ ْؿِٗ اٱغ ّ٬بطٚح
اٯخط ٚإ مذلّ اٯخط ٚإ اختًـ َعٓا أ ٚاختًؿٓا َع٘ عًٓٝا إٔ ْتؿاِٖ بكٚ ِٝأخ٬م ٚاثك١
.
ٚبسَ ٕٚهابط ٠ا ٚتهدل عً ٢اؿكٝك ١ستّ ٢هٔ تك ١ٜٛإضاز ٠ا٫سذلاّ.بٓٝا
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضض ٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚغاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا٤
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اسبذاز أمنٛشز ايفػاز ايعطبٞ
اختًـ َع ٞأخٚ ٞقسٜك ٞاؿبٝب ٚاغتاشْا ايهبرل غعاز ٠ايًٛا ٤إتكاعس ٚايؿاعط إعطٚف
ٚايدلٕاْ ٞايؿٗرل عبسايكازض نُاٍ  ،خ٬ؾ٘ َع ٞؾُٝا انتب٘ عٔ ؾدك ١ٝاؿذاز بٔ ٜٛغـ
ا ٗ ١َٜٛ٫ايبسا ١ٜا٩نس اسذلاَٚ ٞتكسٜط ٟيطأٟ
.
ايجكؿ ، ٞايكا٥س ٚٚاي ٞاسس٬ٜٚ ٣ت ايسٚي١
نُاٍ ٗ ٖصا إكاٍ اٚز ٚبهٌ تانٝس إ ابٌ ي٘ قش ١ضأٜٞ
.
ٚيهٌ ٚدٗات ْٛط اغتاشْا عبسايكازض
ٚاْ٘ طاضقٚ ٢افطٌ امنٛشز يفػاز اسبانِ
س ٍٛايكا٥س ٚاَ٫رل ٚايٛاي ٞاؿذاز بٔ ٜٛغـ ايجكؿ. . ٞ
ايعطب ٞص ؾإٔ سػبت٘ قا٥س دٝـ ؾٗ ٛؾاغس َٚػتبس ٚ ،سطاََٚ ٞػتػٌ يًُٓكب ٚاَرل اقڀاعٞ
. .
اؿذاز
ؾٚ ٘ٝغأشنط ٖٓا بعض بعض َا ق ٗ ٌٝؾدك. ١ٝ
اغتػٌ إاٍ ايعاّ ؾعبح .
 1شنط ابٔ عبسضب٘ اْ٫سيػ ٗ ٞايعكس ايؿطٜس إ اـًٝؿ ١عبسإًو بٔ َطٚإ قاٍ يًشذاز
: /
عبسإًو
:
اؿذاز (( اْا ؾٛز يسٚز سكٛز سػٛز قاٍ
:
بٔ ٜٛغـ قـ عٛٝبو قاٍ
َاٗ أبًٝؼ ؾط َٔ )ٖصا).
 2قاٍ عبسإًو بٔ َطٚإ عٓسَا عًِ إ اؿذاز قتٌ ايؿاعط عُطإ بٔ عكاّ ايعٓع، ٟ
/
ٚابٔ ا٭ؾعت ايهٓس (( ٟقاٍ قڀع اهلل ٜس اؿذاز)).
ٚ 3قاٍ عٓ٘ اـًٝؿ ١غًُٝإ بٔ عبسإًو عٓسَا غأٍ ناتب٘ ٜعٜس بٔ ابَ ٞػًِ قات: ٬ي٘
: /
(( ات ٔٛاؿذاز اغتكط ٗ قعط دِٗٓ اّ ٖ ٟٜٛٗ ٛؾٗٝا)).
اؿذاز (( قسّ اؿذاز عً٢
.
ٜٚ 4ط ٟٚاب ٛايؿطز ا٫قؿٗاْ ٗ ٞنتاب٘ ا٫غاْ ٞعٔ
: /
عبسإًو بٔ َطٚإ ؾُط غايس بٔ ٜعٜس بٔ َعاَٚ ١ٜٚع٘ بعض أٌٖ ايؿاّ  ،ؾكاٍ ايؿاَٞ
نإػتٗعٖ ٟصا عُط ٚبٔ ايعام  ،ؾعسٍ إي ٘ٝاؿذاز
:
ـايس َٔ ٖصا .؟ ؾكاٍ خايس
:
ؾكاٍ إْٚ ٞاهلل َا أْا بعُط ٚبٔ ايعام ٚ ٫ٚ ،يست عُطٚا ٚ ٫ٚيسْٚ ٞيهين ابٔ ايػٛاضٜـ
:
ٚايعكا َٔ ، ٌ٥قطٜـ ٚ ،يكس نطبت بػٝؿ ٞانجط َٔ َا ١٥ايـ نًِٗ ٜؿٗس اْو ٚاباى
عبسايكازض اٚز إ
. .
َٔ اٌٖ ايٓاض  ،ثِ مل أدس يصيو عٓسى ادط  ٫ٚؾهطڄا) ) ٜا اغتاش
ت٬س ٜإ اؿذاز قس قتٌ انجط َٔ َا ١٥ايـ بػبب ؾٗ ٠ٛاؿهِ.
ٚ 5تكؿ٘ ظٚدت٘ ٖٓس بٓت ايٓعُإ يًدًٝؿ ١عبسإًو بٔ َطٚإ قا ً٘٥يًدًٝؿ ١عٔ اؿذاز
: /
 ( :ؾاعًِ ٜا اَرل إ ٌَٓ٪إ ايهًب ٚيؼ ٗ اٱْا )). ٤ؾرلز عًٗٝا اـًٝؿ ٗ ١ضغاي ١قاٌ٥
شلا (( اشا ٚيؼ ايهًب ٗ إْا ٤اسسنِ ؾًٝػػً٘ غبعاڄ إسسأٖ بايذلاب٫ )).سٜ ٜا اغتاش
:
م.) 24
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نًب بػبب ؾٗ ٠ٛايٓػا٤
عبسايكازض إ اـًٝؿ ١عبسإًو ٜكط ٜٚعذلف إ اؿذاز .
دٝؿ٘
ؾتِ اـًٝؿٚ ١ايٚ ٘ٝقا٥س .
ٚ 6نتب اـًٝؿ ١عبسإًو اٍ ٚاي ٘ٝاؿذاز بٔ ٜٛغـ قا: ٬٥ي٘ (( ؾكس بًؼ اَرل
: /
اَٛ٫اٍ ٫ ). ).،سٜ ٜا اغتاش عبسايكازض إ
إ ٌَٓ٪غطؾو ٗ ايسَاٚ ، ٤تبصٜطى ٗ . .
اـًٝؿٜ ١كط ٜٚعذلف إ ٚاي ٘ٝاؿذاز قاتٌ ٚٚامل ٚغاضم يًُاٍ .ايعاّ
ٚ 7شات َط ٠غأٍ اـًٝؿ ١عبسإًو اسس نباض خاق ١اؿذاز  ٖٛٚابطاٖ ِٝبٔ قُس بٔ
: /
طًش ١ؾكاٍ يًدًٝؿ ( ١تا اهلل ٜا اَرل إ ، ٌَٓ٪يكس عُست اٍ اؿذاز ٗ تػڀطغ٘
ٚتعذطؾٚ ١بعس َٔ ٙاؿل ٚقطب٘ َٔ ايباطٌ  ،ؾٛيٝت٘ اؿطٌَ ُٖٚ ،ا َا ُٖا ٚبُٗا َا
بُٗا َٔ إٗادطٚ ٜٔاْ٫كاض ٚ ،إٛايٚ ٞا٫خٝاض ٜڀ ِٖ٪بڀػاّ اٌٖ ايؿاّ ٚ ،ضعاع ٫ض١ٜ٩
شلِ ٗ إقاَ ١سل  ٗ ٫ٚإظاس ١باطٌ ٜٚ ،ػ َِٗٛاـػـ ٚ ،وهِ ؾ ِٗٝبػرل ايػٓ ، ١بعس
سطَِٗ ٫ ). ).سٜ ٜا اغتاش عبسايكازض
َٔ . .
ايص ٟنإ َٔ غؿو زَاَٚ ، ِٗ٥ا اْتٗو .
إ اـًٝؿٜ ١عطف ٜٚعًِ إ قا٥س ٙاؿذاز َٔ ٜٛغـ قس اْتٗو سطََ ١ه ١إهطَٚ ، ١اْ٘
اؾعع اًٖٗا إباضنٌ ٚ ،اْ٘ اٚدعِٗ بايٚ ًِٛايكٗط ٚ ،مل ٜععي٘ ٚمل ٜعؿَٓ َٔ ٘ٝكب٘ ،
ٚاؿانِ عٓسَا ٜكُت عً ًِٚ ٢ايطع َٔ ١ٝأٌٖ َه ١إهطَ ، ١ؾٗصا ٜعين اْ٘ ٜكط اؾعاٍ
ٚا٫ضانٞ
.
شيو ا٭َرل ايٛامل ٚايؿاغس ٚايػاضم يًُاٍ ايعاّ
ٚ 8قاٍ عٓ٘ عاَط بٔ ؾطاسب ٌٝايؿعيب اؿُرل َٔ ٖٛٚ ٟضداٍ اؿسٜح ٚايػٝاغٚ ١ايؿك١
: /
يًؿعيب انإ اؿذاز
:
َػتڀطف (( قٌٝ
:
نُا دا ٗ ٤نتاب إػتڀطف ٗ نٌ ؾٔ
ٚقاٍ ي ٛدا٤ت نٌ أَ ١غبٝجٗا ٚ ،ؾاغكٗا ٚ ،دٓ٦ا
بايڀاغٛت :
.
ؾكاٍ ْعِ
:
ََٓ٪ا.؟
عً) ِٗٝ
باؿذاز ٚسس ٙيعزْا. ) ٙ
اؿذاز (( ايًعٌ اؿذاز أخعاٙ
:
ٚ 9دا ٗ ٤نتاب سٝا ٠اؿٛٝإ ايهدل ٣ق ٍٛايسَرلٗ ٟ
: /
ٚقبش٘ )
اهلل ) .
عُٓٗا ((أؾععو اهلل ٜا سذاز
ٚ 1قايت ي٘ ايػٝس ٠ازلا ٤بٓت اب ٛبهط ايكسٜل ضن ٢اهلل :
: 0/
ٚأًٖٗا).
ٗ ايسْٝا ٚاٯخط ، ٙنُا اؾععت َه) ١
 1قاٍ بعض عًُا ٤اؿسٜح عٔ اؿذاز  ٕ٫اؿذاز نُا َٖ ٛعطٚف َٔ ضٚا ٠اؿسٜح
: 1/
عٓ٘ (( ؾًَ ٫ٛا اضتهب َٔ ايعٛاّ ٚايؿتو ٕؿ ٢ساي٘)).
ق: ٌٝ
َكط (( ٚاهلل اْ ٞ٭ ٔٚإ اهلل خًكو ؾكٝڄا)).
 1قاٍ اب ٛاؿذاز عٓ٘ : ٗ ٖٛٚ
: 2/
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ٖصا قً٦َ َٔ ٌٝات ٦َٚات ا٫قٛاٍ ٚا٫ضا ٤اييت قًٝت ٗ ؾػاز ٚقػٚ ٠ٛاغتبساز ٚطاغٛت٘ٝ
ٚايؿكٗا٤
.
ٚػاٚظ اؿذاز عً ٢ا٭َٚ ١ايطعٚ ١ٝخاق ١ايعًُا٤
اضٜس إ اق٫ ٍٛغتاشْا عبسايكازض نُاٍ ٌٖ تكبٌ بأَرل ا ٚسانِ ىڀـ ْػا ٤ضعٝت٘
يًُطأ ٠ط ْ.عِ .ص َٔ ظٚدٗا ْعُ١
إ ٌَٓ٪ؾٝهـ تؿػرل خڀؿ٘ . .
.
يٝكسَٗٔ ٖس ١ٜيػٝس ٠اَرل
احملتاي ( ١ايكٗطَاْ،. ))..١
بٛاغڀ ١ايعذٛظ. . ٠
ايػًٛى ثِ ايٝؼ ٖصا عبح بايطع .١ٝ؟ ثِ ايٝؼ ٖصا ٖسّ
!
أيٝؼ ٖصا عانِ َهڀطب
اؿانِ
يًك ِٝاٱْػاْ ٗ ١ٝؾدك. ! ١ٝ
بٗا  َٔٚنُٓٗا
ا٫غٚ ّ٬نع قٚ ِٝاخ٬م َٚبازَٚ ٨جٌ يًشانِ  ٫ ،بس إ ٜتكـ .
احملاؾ ١ٛعً ٢إاٍ ايعاّ ٖٚ ،صا اـًل مل ٜتُتع ب٘ اؿذاز ؾًكس اْؿل ايهجرل ٚايهجرل َٔ
ٚاغ٘ ٚؾٝس ايككٛض ايؿدُ ١بٗا ٚنًٗا َٔ َاٍ
ايطع .١ٝص يبٓاَ ٤س. ١ٜٓ
 . .ط َاٍ إػًٌُ ا. ٚ
ايطع ١ٝؾٌٗ ٖصا هٛظ .؟
.
ٌٖ َٔ سل اؿانِ إ ٜٓؿل َٔ اَٛاٍ ايطع َٔٚ ١ٝبٝت َاٍ إػًٌُ اَٛ٫اٍ ٫ضنا٤
خاقت٘ ٚساؾٝت٘ ٚش ٟٚايكطبٚ ٞإكطبٌ َٓ٘ ٫ضناِٖ ٚؾطا .ِٗ٥٫ٚ ٤؟
ٌٖ َٔ اخ٬م ٚقؿات اؿانِ إ ٜعٌ ٗ إطانع إُٗ ١ايػًڀ ١ٜٛاقطباٚ ٘٥اقسقا، ٘٥
ٜٚكك ٢ايهؿا٤ات ٚايكسضات .؟
اؿذاز بٔ ٜٛغـ ايجكؿ ٞاضقٚ ٢اؾهٌ اِٛشز يًشانِ ايعطب ٞإػتبس ايڀاغ ، ٞايصٟ
ٜعتس ٟعً ٢إاٍ ايعاّ ٜٚ ،عتس ٟعً ٢ا٫ضان ٞايعاَٚ ١اـاقٜٚ ، ١عتس ٟعً ٢سطٜات إٛاطٌٓ ،
اؿانِ إ اؿانِ ايعطب ٞغذٌ اي ّٛٝسًكات َٔ
.
ٜٚعز بِٗ ٗ ايػذٚ ٕٛإعتك٬ت اشا ْكض
ٚإٛاطٔ ست ٢اقبض ايٓٛاّ ايعطب ٞايّٛٝ
.
إٛامل نس ايطعٚ ١ٝايٛطٔ ْٗٚ ،ب َاٍ ايٛطٔ
فُٛع َٔ ١ايعبح ٚايؿػاز تتشهِ ٗ بٓ ١ٝايٓٛاّ ايؿعيب  َٔٚ ،قاعست٘ ست ٢ضأغ٘ ٚتًو
ٚؾػازڄا
اجملُٛع ١تٓدط  ٢ًُٚايٓٛاّ ؾطڄا .
ايعطب .ٞص ْٛٚاّ سانِ ًَ٧
ٖ ٛط أِٛشز يًؿػاز .
ايجكؿ. ٞ
.
إ اؿانِ اؿذاز بٔ ٜٛغـ
ٚنجطت٘
بايٚ ١ًُٛا٫غتبسازَٓٚ ، ٌٜتؿذ با ْاؽ  ٫تؿبع بڀ ٫ٚ ، ِْٗٛتكٓع ْؿٛغِٗ بإاٍ .
ٚاختِ َكاي ٞبتهطاض غ٪اٍ اـًٝؿ ١غًُٝإ بٔ عبسإًو يهاتب٘ ٜعٜس بٔ ابَ ٞػًِ ٚ ،غ٪اي٘
 (( ٖٛ:ات ٔٛاؿذاز اغتكط ٗ قعط دِٗٓ أّ ٖ ٟٜٛٗ ٛؾٗٝا )).ؾاَٛ ٜٔقع اؿهاّ اي .ّٛٝ؟
اـا٥ؿٌ
! .
ٜٚا أَٔ
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚ ،غاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا٤
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غًــــــــــــــ ٚ ٛتعصـــــــب
املجكف ايسٜين
تؿتكس بعض إ٪غػات ايس ١ٜٝٓايعطب ١ٝإػًُ ١إٍ إجكـ قاسب ايؿهط ايعكٚ ْٞ٬ايؿاٌَ
َعاقط٠
.
إػتٓرل  ،ش ٚا٭ضا ٤اـكب ٗ ١ايكهاٜا اؿػاغٚ ١اـڀطٚ ، ٠قاسب ض ١ٜ٩إغ١َٝ٬
تك ٍٛضأٜٗا ٚغ٘ ؾٛن ٞايتڀطف ايص ٟبعؽ عً ٢ايػاس ١ايعطب ١ٝإػًُ ١سٝح تڀا ٍٚإتڀطف
عً ٢سطَ ١إ َٔ٪بػرل.سل
ظَٔ طاـطاؾ١
مل ًُو إ٪غػ ١ايس ١ٜٝٓاؿه ١َٝٛإجكـ ايصٜ ٟطؾع ضا ١ٜايعكٌ ٗ . .
ايس .١ٜٝٓص ْ ،عِ ظَٔ ايتؿٓر ايسٜين  ،ظَٔ ايكؿع عً ٢إكسَات بػ ١ٝايتٛقٌ يٓتا٥ر َػًٛط١
.
اٱغَٞ٬
.
ٚقًك ١تػ ٤ٞيًدًل
ضؾض إجكـ ايسٜين ايػًڀ ٟٛاٱّإ بإ ايؿت ٣ٛتتػرل بتػرل ايعَإ ٚإهإ ٚ ،اعتُس عً٢
تتڀٛض ٚعٓسَا بطظت نب َٔ ١إجكؿٌ ايٛطٌٓٓ
إ ايعكٝسْ ٖٞ ٠كٛم هب إ  ٫ؼطف . ٫ٚ
ايٛاعٌ يتكشٝض إػاض يتٓك ١ٝا٭دٛا َٔ ٤إًٛثات ايؿهط ١ٜاييت قٓعٗا بعض إتڀطؾٌ
قانُ.١ص
.
َهُ ١ْٛط
. .
ٚإتعكبٌ  ،ؾاعتدلت تًو ايؿ ١٦إتؿٓذ ١إ ٖصا ايتكشٝض ٜؿهٌ ٗ
ٚايتكشٝض  ٕ٫إجكـ ايسٜين ايػًڀٜ ٟٛؿتهط إ ايٓاؽ ٗ ايعامل ايعطبٞ
.
ؾطؾهٛا ؾهط ٠إعاؾ١
غت ٌٛتكطأ ي٘ يؿذل ٠ط ٫ٚ ، ١ًٜٛتكطأ يػرل ٙإؿطٚض إ ْعٌُ عً ٢تػرل ٖصا إؿٗ ّٛاـاطٗ ٧
ايػًڀ ٟٛإٕ ايٓاؽ تكطأ ٗ ايكشـ ٚاجمل٬ت ٚايهتب يًُجكـ ايسٜين
.
زاخٌ إجكـ ايسٜين
ايػًڀٚ ، ٣ٛظاز ا٭َط ط ١ٓٝإ اؿانِ ٜطٜس َٔ نٌ إجكؿٌ ٚايهتاب ٚا٭زباٚ ٤ايؿعطا ٤إ
ٜهتبٛا عٓ٘ .ؾك٘
ايػًڀ ٕٜٛٛإ
. .
أ٩ي٦و
ٚايسٜ ١ٜٝٓػؿٌ . .
يكس أقبض َٔ ايكعب ٚظٕ إعازي ١ايػٝاغ. ! ١ٝ
ايٛطين )ٚ .بهٌ اؾهاي٘ َٚتػرلات٘ ٜ ٖٛٚ ،عين
ٖ((. ٛاملٛقف ) .
ٖسف إجكـ ايٛطين إدًل خًل .
إهاؾؿٚ ، ١إكاضسٚ ١إٛادٗ ١ايؿهطٚ ، ١ٜايتُاظز ايؿهطَ ٟع َتڀًبات ايٛطٔ ٚإطسًٚ ١نٌ
إت٬سك ٗ ١سٌ إ بعض إجكؿٌ ايس ٌٜٓأضازٚا َٔ نتاباتِٗ ٚخڀبِٗ اؿكٍٛ
.
َتػرلاتٗا
اجملتُع ٚإ نإ عً ٢سػاب ٚزلع١
.
عً ٢ايٝٚٛؿٚ ١ؼكٝل إكاحل ٚإٓاؾع ايصاتٚ ١ٝايٛٗٛض ٗ
ايسٜٔ
.
يكس ضؾض إجكـ ايسٜين  ،اٱبساع ايؿهط ٟايجكاٗ ٚايػٝاغ ٞايص ٟتٛقٌ إي ٘ٝإجكـ ايٛطين،
م.) 30
( ) 1403
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ايؿهط ٣إ قانُ ١اٱبساع ٗ تكسٜطٟ
.
ٚطًب قانُت٘ ٚاتُٗ٘ بايعًُاْٚ ١ٝاؾٓٚ ٕٛايؿسٚش
يًعكٌ.ص ٚاٱغ ّ٬ايع ِٝٛاسذلّ ايعكٌ ٚنطَ٘ ٚسح عً٢
َهُْٗٛا ط قانُ. ١
. .
تعٓٗ ٢
ٚإعطؾَٚ ١ا تٛقٌ إي ٘ٝإجكـ َٔ إبساع ؾهط ٟا ٚثكاٗ ا ٚغٝاغ ٞإِا ٜهٖٛ ٕٛ
.
طًب ايعًِ
ايڀٌٜٛ
سكا٥ل ٚقٌ إيٗٝا بايتشًٚ ٌٝا٫غتككاٚ ٤ا٫غتٓباٚ ٙايكٝاؽ ٚايتؿهرل ايٛاعٚ ٞايتأٌَ .
إ اـٛف ٚايكًل َٔ إجكـ ايٛطين ٖٛاْ٘ ٜػتڀٝع ظساض ٠إٔ ٜكٓع اؾُٗٛض َٔ ايٓاؽ بإ
يٝكٓع٘ ٚيهٓ٘ ضؾض إ ٜهٕٛ
ٜٛق٘ غطا٥عِٖ ٚ ،اشا اضاز إ ٜٓاقـ ضدٌ غًڀ ٟٛاػ٘ اٍ عكً٘ ! .
ايسٜين
ٚقٝاڄ عً ٢ايػرل  ،نُا مل ٜكبٌ إ ٜكسض ا٭سهاّ ايعاَ ١ايتعُ ١ُٝنُا ٜؿعٌ إجكـ .
اْٗا َعطن ١غٝاغٚ ١ٝزٚ ١ٜٝٓثكاؾٚ ١ٝيهٓٗا غرل َتهاؾ ٕ٫ ١٦ايػًڀ ١عازَ ٠ا ُ ٌٝاٍ نؿ٘
ايتكٚ ،. . ٘ٝإِا تؿعٌ شيو َٔ باب ايتك١ٝ
.
ٚيهٓٗا
إجكـ ايسٜين ٚشيو بػرل قٓاع ١مب تؿعٌ . . ،
ٖٚسٜٗ٩ا ٖٚصا َا دعٌ بعض إجكؿٌ َٔ
.
ايهاًَٚ ، ١زؾع ايؿط ٚستٜٓ ٫ ٢ػل عًٗٝا قؿٖٛا
ايهتاب ا٫ػا ٙيًهتاب ١خاضز أٚطاِْٗ بػ ١ٝايتعبرل عٔ شٚاتِٗ ٚؾطح قهٝتِٗ ٚبڀطٜكتِٗ اـاق١
َٚ .ا ٜؿعً٘ إجكـ ايسٜين إتؿسز ٜؿهٌ ٚغ ١ًٝٱضٖاب ايتٝاض ايجكاٗ إتٓٛض ٗ عإٓا ايعطب ٞايهبرل
ٖٚ .صا َا ٚقع يًسنتٛض ؾطز ؾٛز ٠ـ ضٓ٘ اهلل ـ ـ ٚايسنتٛض ْكط ساَس اب ٛظٜس ٚقبًُٗا ايؿٝذ عًٞ
اؿهِ ،. .
.
إؿٗٛض اٱغٚ ّ٬أقٍٛ
عبسايطظام سٌ قسض نتاب٘ . .
يكس قاسب إجكـ ايسٜين إتؿسز قً َٔ ٬ٝغ ٤ٛايؿِٗ ٕا ٜهتب٘ ٜٓٚاقؿ٘ إجكـ إتٓٛض ٗٚ ،
اعتكاز ٟأْٓا ئ ْٓذض ٚئ ْػتكط َٔ زَ ٕٚعاؾ ١غ ٤ٛايؿِٗ إتأقٌ ٗ شات إجكـ ايسٜين
إتعكب ٚ ،ايصٜ ٟكط عً ٢قطا ٠٤ايهتب شات ايٛضم ا٫قؿط ٜ ٫ٚطن ٢عهِ غرل َاٚضز ؾٗٝا َٔ
إؾطاظات٘ ٚقس ػس ٙقس تعًِ ٗ
.
ْكٛم زَ ٕٚطاعا ٠يطٚح ايعكط َٚتڀًبات٘ ٚطُٛس٘ ٚاسذلاّ
داَعات َتكسَٚ ١يهٓ٘ مل ٜػتڀع ايتعاٌَ َع اٱَهاْات إٓٗذ ١ٝاييت انتػبٗا َٔ زضاغت٘ ٗ
اؾاَعات ايعطب ١ٝا ٚايػطبٚ ١ٝعٓسَا ٜڀطح خك َ٘ٛأضا ِٗ٥عذر قٜ ١ٜٛتُِٗٗ ؾٛضا بايعًُاْ١ٝ
يًػطب
ٚاِْٗ عُ. ٤٬
ٚاسبٛاض ؟
.
 فأَ ٜٔبازئ املٓطل يف املٓاقؿ١
ايس ١ٜٝٓ؟
.
 يعًٗا فطص ١ملطادع ١بعض َٓطًكاتٓا
َٛقف٘ ؟
ٚ ال بس يٓا إٔ ْبًع بعض ايٛثا٥ل يهْ ٞكٓع شيو املجكف ايسٜين املتعصب خبطٛض. ٠
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ْاضٖ ١ٜص ٙيٛن٘ ألْ٘ ضفض
 إٔ املجكف املتٓٛض أغً٦ت٘ يًُجكف ايسٜين اغتفعاظٚ ١ٜأدٛبت٘ .
ًَٝؿٝات ) ).تٗ ُٔٝعًٗٝا
.
َافٝا). ).أ((. ٚ
ٚايجكاف. ((. ١ٝ
.
إٔ ٜه ٕٛيف غاس ١ايفهط١ٜ
َكسضاتٗا
ٚعً. ٢
َٖٛبٚ ١قسض٠
ٚإعاؾ. . ١
. .
إ ايتُٝٝع ايؿهطٚ ٟايجكاٗ ٗ اغًٛب ايتٓاٚ ٍٚإٓاقؿٚ ١احملاد١
ايكٗط ٖٚص ٙإٖٛبٚ ١ايكسض٢ٖ ٠
ٚ . .يٝػت ق ٠ٛنا  ٜٔٛإجكـ ايسٜين ٜ ٫ٚ ،ته ٕٛبايتػً٘ أ. ٚ
تٗسأ ط ؾٗ ٠ٛايتػً٘ ص
اييت ؼطى َا ٗ عك ٍٛايڀطف ا٭خط َٔ نباب ١ٝضٚ ١ٜ٩نٝل أؾل  ،ست. . ٢
ٖسف ص،. .
 ٚ. .. .ط ؾٗ ٠ٛايه ٗ ّ٬نٌ ؾٚ ٧بس. ٕٚ
إ إجكـ إُٝع ٚايٛاع ٖٛ ٢شاى ايطدٌ اْٝ٫ل ٗ اؿسٜح ٚايؿٝل ٗ ايتعاٌَ  ٖٛٚايكازض نٌ
ٚايكطا٤
ايكسض ٠عً ٢ظضع قًب٘ ايٓٝٛـ عً ٢ايٛضم يٓٝبت اخهطا ٗ قًٛب إتًكٌ .
إٔ إجكـ ايسٜين ٜػًٜٚ ٛتعكب ٗ أقٛاي٘ ٚأؾهاض ٙبٌ ست ٗ ٢نتابات٘ ٚ ،ؾهط ٙايٓكاؾٚ ٞست٢
ايؿهط ٜٔبٌ لسَ ٗ ٙع ِٛا٫سا ٌّٝ ٌٜاٍ ايتڀا ٍٚعً ٢غًٛى إٌَٓ٪
.
ضزٚز ٙعً ٢خكَ٘ٛ
بػرل سل  ٌّٝٚ ،اٍ ايٓٗـ ٗ ا٭عطاض ٚ ،ايتهؿرل ٗ ساي ١عسّ اَت٬ن٘ يًشذٚ ، ١ايتؿػٝل ،
ٚايتبسٜع ٚػس بعض إجكؿٌ ايسْٜٓ ٌٝؿطَ ٕٚاٗ دعبتِٗ  َٔ ،نًُات ايػباب  ٚايؿتاِ٥
.
إجكؿٌ ٜهتب ٜٚؿتِ ز ٕٚؼطز ا ٚسٝاٖ ، ٤ا ٜهتب
.
عً ٢اـكٖٚ ّٛص ٙبهاع ١إؿًػٌ َٔ
ٚا٭غٓاّ
ٜٚػڀط ٜؿعٌ شيو نأْ٘ ٜعٝـ بٌ قڀٝع َٔ اـطؾإ .
.
إٔ بعض ايؿ٦ات َٔ إجكؿٌ ايسْ ٗ ٌّٝ ٌٝنتابات٘ اٍ اغًٛب ا٫سهاّ ايعاَٚ ١تعُِٝ
هٛظ ؾتذسٜ ٫ ٙكطع اؿذ ١باؿذٜ ٫ٚ ، ١سؾع ايدلٖإ بايدلٖإ ست ٢وذلَ٘
اؿهِ ٖٚصا . ٫
ٚآضاٜ ٘٥طٜس إ ٜع ٜايكاض٨
ايكاضٚ ، ٨ناْ٘ ٜعٌُ يتؿتٝت ايؿهط ٚايجكاؾٚ ١ا٫بكا ٤عً ٢اؾهاض. ٙ
ٜتعٜ
ٚإتًكٚ ٢يهٔ ػس ٖٛ ٙشات٘ ٚاع ٜمل .
إ ايسؾاع عٔ اؿل ٜه ٕٛبايهًُ ١اؿػٓٚ ١يٝؼ ايػًٚ ١ٛٝاـؿٓٚ ١اؾاؾٚ ، ١يٝؼ بايًِٛ
ٚا٫ؾذلاٚ ٤ق ٍٛايعٚض ٚايؿتِ ٚايكصف ٚايتؿهرل يٮسٝاٚ ٤اَٛ٫ات ٚ ،قس ض ٣ٚايبداضَٚ ٟػًِ إ
قاٍ (( غباب إػًِ ؾػٛم ٚقتاي٘ نؿطٚ )).يكس نإ ضغ ٍٛاهلل
ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ :
ٜكَ ٍٛا باٍ اقٛاّ
ٚغًِ  ٫هاب٘ أسسا َا ٜهط ، ٙنإ اشا بًػ٘ ؾ ٧عٔ اسس :
قً ٢اهلل عً. ٘ٝ
نصا )
ٜكٛي ٕٛنصا  ،اٜ ٚؿعً. ٕٛ
يٮغـ ايؿسٜس ٖصا ٖ ٛساٍ بعض إجكؿٌ ايسْٜ ٌٝػٜٚ ، ٧بٗت ٜٚ ،كطح زَ ٕٚطاعا٠
اؿٛاض ثِ ٕاشا ًٜ ٫تعّ إجكـ ايسٜين باؿٛاض
.
ؿطَ ١إػًِ ٚ ،زُ ٕٚػو بأزب ٚأخ٬م
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ٚإٓاقؿ .١؟ ؾايكطإ ايهط ٤ًٖٛ ِٜباؿٛاض َع ايٛٗٝز ٚايٓكاضٚ ٣إؿطنٌ ٚإٓاؾكٌ ٚإًشسٜٔ
ٚايڀػاَٚ ٠ا ّٓعو ٜا أخ ٞإجكـ ايسٜين إ تبس ٣ضأٜو ٚ ،تبٌ ٚد٘
.
ٚغرلِٖ َٔ اؾبابط٠
اـڀأ ٚايكٛاب  ،ؾُٝا تٓتكس ٙعً ٢غرلى َٔ إػًٌُ ٖ ،ا قس تطا ٙغرل قشٝض ٚ ،يهٔ بأزب أٌٖ
ٚإعطؾ١
ايجكاؾ. ١
ٕاشا ْ ٫تعًِ اؿٛاض َٔ ايكطإ ايهط .ِٜ؟
ؾإشا مت ايتعًّ ، ِٝهٔ يو إ تهتب بؿهط ْانر ٚ ،قًِ ؾطٜـ ْع ، ٜ٘يٝؼ ؾ ٘ٝػطٜض ٫ٚ ،
تعاٍ (( ازع اٍ غب ٌٝضبو باؿهُٚ ١إٛع١ٛ
اتٗاّ بايباطٌ ٫ٚغب  ٫ٚيعٔ  ٫ٚقصف قاٍ :
ا.1١ٜ
25
اؿػٓٚ ١دازشلِ باييت ٖ ٞأسػٔ) )  ،ايٓشٌ ،
ٚطإا ؾ٘ قًِ شيو إجكـ ايسٜين ٚ ،ظيل يػاْ٘ ٚ ،تڀا ٍٚعً ٢ايٓاؽ  ٗ ،أَٛض  ٫عًِ ي٘ بٗا
نتب ؾٗٝا جملطز تكٝس أخڀا ٤اٯخطٚ ٜٔتتبع عٛضات ايٓاؽ يؿهشِٗ ٚايتؿٗرل بِٗ ٜك ٍٛا٭َاّ
ايؿاؾعٞ
:
يػاْو  ٫تصنط ب٘ عٛض ٠أَـ ــط ٨ؾهًو عٛضات ٚيًٓاؽ أيػـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــٔ
ْٚؿػو إٕ أبست إيٝو َعا ٜـ ــبڄا ؾكٓٗا ٚقٌ ٜا ْؿؼ يًٓاؽ أعٌ
ايػُشا ٤ؼتاز إٍ اؿٛاض ٚ ،اؿٛاض وتاز إٍ
.
إ ايسؾاع عٔ اٱغ ّ٬ايعْٚ ِٝٛؿط زعٛت٘
أزٚات ٚ ،اؿٛاض  ٫بس إ ٜك ّٛعًَٗٓ ٢ر ٚ ،إٓٗر  ،وتاز ايعًِ ٚإعطؾٚ ١اؿهُٚ ١ا٭خ٬م
ايؿانًٚ ١يٝؼ َٔ ايعٝب ا ٚايعاض إ نتًـ ٚ ،يهٔ خ٬ف ٗ اٯضاٚ ٤ا٭ؾهاض  ٫اخت٬ف ٗ قًٛبٓا
.
ْطٜس ط
إً ١إِٗ أْٓا . .
 ،ستٜ ٫ ٢تهٚ ٕٛغط ٗ قسٚضْا ْ ٫ٚطٜس َكاطع ١ا ٚتهؿرل ٚؽطٜر َٔ .
ْطٜس طا٫ستهاّ
عسا. ، . .٠ٚ
ْ ٫ٚطٜس ط ص .
قاٚضا. . .ٙ
ْطٜسط ص .
كاقُ. ، . .١
ص .
ْ ٫ٚطٜس ط
َٓاقؿ .١ص . .
.
َهْٛات
ٚإٓڀل إٕ ايهًُ ١تعبرل سكٝك ٞعُا ٗ ايكًب َٔ ! .
.
 . .ص إٍ ايعًِ ٚإعطؾ ١عدل ايعكٌ
إ َطنٓا ايصْ ٟؿه َ٘ٓ ٛاي ٖٛ ّٛٝعسّ قسضتٓا عً ٢خًل اؿٛاض بٓٝا ٕعاؾ ١اؾهايٝتٓا
إدتًؿٚ ، ١خاق ١ايسٚ ١ٜٝٓايجكاؾٚ ، ١ٝنصيو دًٗٓا ايهبرل بآزاب إٓاٚطَٓٚ ٠اٖذٗا ٚاييت تسعٛ
ي٬بتعاز عٔ إهابطٚ ٠إعاْسٚ ، ٠اجملازي ١اييت ُ ٫ت إٍ إٓڀل بكًٚ ، ١عسّ استكاض اـكِ اٚ
ايتكً َٔ ٌٝؾأْ٘ ٚ ،عسّ نٝل ايكسض عٓس بطٚظ اؿذ َٔ ١ا٭ططاف ا٭خطٚ ، ٣ايبعس ايهً ٞعٔ
ايؿٌُ
اشل ، ٣ٛست ٫ ٢تجاض ايبػهاٚ ٤ايؿشٓا ٗ ٤قـ إتشاٚضٜ ٫ٚ ٜٔؿتت .
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚ ،غاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا٤
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َؿاضن ١ايطع ١ٝيف اإلصالح
ٚاحملهٚ ّٛطبعا يٝؼ نٌ
.
ايطغب ٗ ١اٱق٬ح َٓڀكتٓا اـًٝذَ ١ٝتٛؾط ٠يس ٟاؿانِ
اؿهاّ ؾبعهِٗ ٜعتكس إ ا٫ق٬ح عاٌَ َٔ عٛاٌَ غك ٙٛايٓٛاّ  ،يصيو ٜهع نٌ َا
.
ا٫ق٬ح بٝس إٕ ا٫ؾهاض ٚايكٛاعس اييت ت٪غؼ يكٝاّ آ ٜ٘عًُ١ٝ
.
ٜػتڀٝع َٔ عكبات َٚعٛقات اَاّ
ايطع ١ٝست ٢تبعس
.
ي٬ق٬ح يته ٕٛؾاعًٚ ١ق ٫ ١ٜٛبس شلا َٔ َؿاضن ١ؾعاي٘ ٚؾاعً ١يًُشه ّٛاٚ
ايفػاز ص  .ؾإ اؾذلاى ايطع ٗ ١ٝا٫ق٬ح ٖٛ
َطانع ) .
عٔ ((ط )
عٔ ايتأ ٌٜٚإدتًـ  ٫ٚتبعس بعٝساڄ. .
ضٚس٘ ؾإٕ ابعست ايطع ١ٝعٔ ا٫ق٬ح  ،ؾإ ٖصٙ
أِٖ َكَٛات ا٫ق٬ح ٚلاس٘ ٚ ،ست ٢ػسز .
ايعًُ ١ٝا٫ق٬س ١ٝتتش ٍٛاٍ ؾعٌ ايطتابٚ ١مٔ ٗ اـًٝر ايعطبْ ٞسضى نػرلْا  َٔٚتاضٜذ
ٚا٫دتُاع ٞإ آ ٜ٘عًُ ١ٝاق٬ح تتش ٍٛبعس سٌ
.
سطنات ا٫ق٬ح ٚايتٜٓٛط ايػٝاغٚ ٞايجكاٗ
غًڀ .ٟٛص ٚ ، .بعسٖا ؼتاز اٍ ض ١ٜ٩أخطَ ٣تكسَ ١اٍ اَ٫اّ يتؿعًٗٝا
إٍ ط ؾعٌ ادطا. ٞ٥
. .
اؿ ٕ٫ ١ٜٛٝا٫ق٬ح  ٫بس إ ٜٓؿص اٍ عكٌ اؿانِ ٚاحملهَ ّٛعاڄ  ،ستٜ ٢ػتڀٝع
.
َٓٚشٗا
ا٫ق٬ح
نٌ َُٓٗا ؼٌُ َػٚ٪يٝات٘ ايٛطٓ ٗ ١ٝغًِ عًُ. ١ٝ
ؾإ مل تؿاضى ايطع ٗ ١ٝعًُ ١ٝا٫ق٬ح ايٛطين ؾاْٗا تكبض فطز ؾعاضات ٚؾطغات غًڀ١ٜٛ
٫ق ١ُٝشلا ٚ ،اقبشت َؿٗ ١َٛيس ٟايطع ١ٝاييت ًُو سٝعڄا نبرلڄا َٔ ايٛع ٞايػٝاغٚ ٞايسٜين
ايٛطٓ ١ٝؾايكؿٛض اـاضد ١ٝز ٕٚاؾٖٛط
.
ٚا٫قتكاز ٟضغِ اؾتكازٖا يٲضاز٠
.
ٚايجكاٗ ٚا٫دتُاعٞ
ي٬ق٬ح قس تٓهؿـ يًطع ، ١ٝؾٝعٌُ شيو اْ٫هؿاف عً ٢تعڀٌ ْٛاٜا ا٫خ٬م ٚايٚ ٤٫ٛايؿعٌ
ايطعٜٚ ١ٝتعڀٌ َع٘ ايتڀٛض ٚايطقٚ ٞا٫ضتكا ٤ايصٜٓ ٟؿس ٙايٛطٔ ٚإٛاطٔ .
.
ٗ زاخٌ عكٌ
ايػٝاغ .ٞص اغتڀاع عدل ؾذل ٠سهِ اـًؿا ٤ايطاؾسٜٔ
ايسٜين .ص  ٚط االصالح .
إٕ ط االصالح . . .
. .
ايطع .١ٝص ٗ تطغٝذ ٚتك ١ٜٛا٫ق٬ح ايؿاٌَ ٚ ،يعٌ خرل زي ٌٝعً ٢قش١
ٜؿاضى ط .
إٗس ٌٜإ . .
ضأ ، ٜٞاـڀب ايػٝاغ ١ٝاـايسٚ ٠ايك ، ١ٜٛاييت قاشلا غٝسْا اب ٛبهط ايكسٜل ٚ ،غٝسْا عُط بٔ
اـڀاب ضن ٞاهلل عُٓٗا  ّٜٛتٛي ٞاـ٬ؾٚ ١نإ اـڀاب ؾُٗٝا َٛد٘ يًطعٚ ١ٝايڀًب َٓٗا إ
ػاٚظ ؾعٓسَا ؾعٌ اـًؿا ٤ايطاؾس ٜٔشيو ايؿعٌ ايػٝاغٞ
تٓب٘ اـًٝؿ ١اشا غٗا ا ٚأخڀأ ا. ٚ
ايطاق ، ٞمل ؽًدٌ ايبٓ ٢ايػٝاغ ٫ٚ ١ٝا٫دتُاع ١ٝايػا٥س ٠ـ اْصاى ـ ـ ٚايكا ١ُ٥عً ٢اعس ٠اغ١َٝ٬
ٚضغٛي٘
َُٗ ١تكه ٢بإ طاعٚ ١ي ٞاَ٫ط ٚادب ١عً ٢ايطعَ ، ١ٝازاّ إ اـًٝؿ ١اطاع اهلل .
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َٓٚص بسا ١ٜايعٗس ا َٟٛ٫إً ٧بايؿً ايتٓاقهات ٚإتٓاقهات ايػٝاغ ١ٝبػبب ؼ ٍٛقاعس٠
اٍ ط ؾعاضات ص..
طاعٚ ١ي ٞاَ٫ط َٚ ،ؿاضن ١ايطع ٗ ١ٝا٫ق٬ح ٚايعٌُ ايػٝاغ ، ٞؼٛيت. .
غٝاغٖٓ َٔ ١ٝا َٓٚص ابعاز ايطع ١ٝعٔ ٖاضغ ١اؿهِ َع اؿانِ َٚؿاضنت٘ ٗ
.
قؿٛض .ص
 ٚ. .ط .
عًُ ١ٝا٫ق٬ح  ،بسأت اؿٝا ٠بهٌ اؾهايٝاتٗا ٚاؾهاضٖا تتٛتطت ٚتٓؿعٌ ٚتػهب غٝاغٝڄا ٚزٜٝٓڄا
ٚثكاؾٝڄا ؾٗٛطت اْ٫ك٬بات ٚايجٛضات نس اؿانِ ٗ زَؿل ٗٚٚ ،طت
.
ٚادتُاعٝڄا ٚؾهطٜڄا
ايػڀض ٚاييت تسعٛأ ٜسٜٛيٛدٝتٗا
.
ايعطب .١ٝص بؿهٌ ٚانض ٚقطٜض عً٢
 . .ط ا٫سعاب ايػٝاغ. ١ٝ
اٜسٜٛيٛدَ ١ٝػتكً ١شلا تڀايب
. .
ا٫سعاب
يًُؿاضن ٗ ١اؿهِ ٖٚاضغات٘ ٚ ،ؾهًت تًو . .
اؿهِ
.
بتڀبٝكٗا ٗ ٖاضغ١
ٚمل ٜػتڀع سهاّ بين أَ ٫ٚ ١ٝبين ايعباؽ ؼٌُ قب ٍٛايطأ ٟاٯخط َٔ ايطع ، ١ٝؾٗٛط
ايػٝاغ .ٞص يًطعَٓ ١ٝص عٗس غٝسْا َعا ١ٜٚبٔ اب ٞغؿٝإ ضن ٞاهلل عٓ٘ عٓسَا
.
 ..ط اغًٛب ايكُع
ايعػهطٚ ١ٜدا ٤ايطؾض إعًٔ ٚايكطٜض
.
أددل ايهجرل َٔ ايكشاب ١عًَ ٢باٜع ١ابٓ٘ ٜعٜس بايك٠ٛ
َٔ ايعكٌ ايػٝاغ ٞإه ٞايصَ ٟجً٘ غٝسْا عبساهلل بٔ ايعبرل ضن ٞاهلل عٓ٘ ٗ ته ٜٔٛؾهط٠
إهطَٚ ١ناز إ ٜٓشض ي ٫ٛخٝاْات ٖٚاضغات ايڀاغ١ٝ
.
ا٫غتك ٍ٬ايػٝاغ ٞباؿهِ ٗ َه١
َٚػتٚ٪يٝاتٗا
.
ايجكؿَ ٞع ؽاشٍ ا٭َ ١عٔ ٚادباتٗا
.
ايكا٥س اؿذاز بٔ ٜٛغـ
ٚعٓسَا ابعست ايطع ١ٝعٔ ٖاضغ ١اؿهِ ٚإؿاضن ٗ ١عًُ ١ٝا٫ق٬ح خطدت ايطع ١ٝنس
ايطاع ، ٞايص ٟضؾض ٚمل ٜػتڀع زلاع ايطأ ٟاٯخط أ ٚايكسض ٠عًَٓ ٢اقؿ ١ا٫ق٬سٌ ٚاـكّٛ
ايعكٌ .امله .ٞص عٓس
ٗ ط
ايؿعٌ .
.
ٚايكطاض ٗ تًو إطسً ١ؼٍٛ
.
ٚإعاضنٌ ٚإدتًؿٌ َع٘ ٗ ايطأٟ
ايعك ٤٬ايهباض َٔ أٌٖ َه ١إهطَْ ، ١عِ ؼ ٍٛاٍ عكٌ سهاض ٟعدل اؾسٍ ٚاؿٛاض ايػٝاغٞ
اـ٬م
.
ؾعٓسَا تطغب ايطع ١ٝإؿاضن ٗ ١ا٫ق٬ح ؾاْٗا تطٜس ؾعٌ اداب ١ايتػا٫٩ت إجاضَٗٓ ٠ا عٔ
ٚا٫ؾػاز ٚبٗسف قاغبَٚ ١تابعَٚ ١عاقب ١إؿػس َٔ ٜٔضداٍ اؿهِ ٚايػٝاغ١
.
عًُٝات ايؿػاز
ٚ .تطغب اٜها ٗ تٛغٝع قاعس ٠ا٫ؾهاض ا٫ق٬سٚ ، ١ٝتكٌٓ اؿٝا ٠ايعاَ َٔ ١خ ٍ٬نؿـ بٛاطٔ
ايؿػاز
.
إ َؿاضن ١ايطع ٗ ١ٝعًُٝات ا٫ق٬ح ايٛطين ؽًل ايطٚح ايك ، ١ٜٛاييت ػعٌ َٔ عًُ١ٝ
ايٛطٓٚ ٗٚ ١ٝين إ ا٫ق٬ح ٜ ٫هٜٓ ٫ٚ ، ٕٛذض ٫ٚ ،
.
ا٫ق٬ح شات ض ١ٜ٩سهاضُ ١ٜتعح بايطٚح
تأيك٘ ؾاشا ؾعًٓا شيو ؾٗصا ٜعين آْا اٚقؿٓا
ٜتؿٛم ا ٫اشا ؾاضى عكٌ ايطع ١ٝؾ ٘ٝؾٝه ٗ ٕٛاٚز .
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اط٬م ا٫سهاّ ايٓٗاٚ ١ٝ٥إڀًك ١نس ايطع ١ٝباْٗا  ٫تػتڀٝع إؿاضن ١ا ٚؾعٌ ايؿعٌ ايػٝاغٞ
ايٓانر َجٌ إ ٜك ٍٛاسس ضداٍ اؿهِ ٚايػٝاغٚ ١اقشاب ايكطاض إ ايؿعب سايٝاڄ غرل قازض عً٢
.
اسبٛٝاْات ص ،. .يكس
.
ايبٗا .ِ٥ص  ٚط
َٔ ط . . .
اْ٫تداب ٜك ٍٛشيو ٚنإٔ ايطع ٖٞ ١ٝقڀٝع َٓ. .ِٛ
.
ايطع١ٝ
اقبشت ايػًڀ ٫ ١ؼذلّ ست ٢عكًٚ ١ٝنطاَ. ١
ٜؿعٌ اؿانِ شيو ٚاعين ايتكً َٔ ٌٝقٚ ١ُٝقسض ٠ايطع ١ٝباْٗا غرل قازض ٠عً ٢ؾعٌ نصا
ايبًسٚ ١ٜنإ شيو
.
ٚنصا ا ٚإؿاضن ٗ ١اْ٫تدابات جملايؼ ايؿعب ٚايؿٛضٚ ٣اجملايؼ
اؿانِ ٜأخص ا٭َ ١ا ٚايطع ١ٝبايٛاٖط ايػاشز إػتكْٛ ٗ ِٝطٚ ٙساؾٝت٘ َ ،عطنڄا َٚتذاٚظاڄ عٔ
ٚا٫دتُاع١ٝ
.
ايباطٔ ايؿا٥و ايعاخط بإتٓاقهات عٔ غًٛنٝات٘ ايػٝاغ١ٝ
إ َؿاضنٚ ١اؾطاى ايطعٚ ١ٝبهٌ اطٝاؾٗا ايسٚ ١ٜٝٓايػٝاغٚ ١ٝايجكاؾٚ ١ٝا٫دتُاع٢ٖ ١ٝ
نطٚض ٠زٚ ١ٜٝٓادتُاعٚ ١ٝغٝاغَٚ ١ٝطسً ٫ ، ١ٝبس إ ّاضغٗا اؿانِ يتػتك ِٝاَٛ٫ض ٚتٓذض
ٚإٛاطٔ
عًُ ١ٝا٫ق٬ح ٜٚطتك ٢ايٛطٔ .
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚ ،غاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا٤
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ظَـــــٔ ايساعـــــــ١ٝ
تكسض ايعامل ا ٚايساع ١ٝا ٚايؿك ٘ٝايٛادٗ ١ايسٚ ١ٜٝٓايطزلٚ ١ٝايػٝاغٚ ١ٝا٫دتُاع، ١ٝ
ٚؼهِ ٗ ايكطاض ايطزل ٞا ٚايػًڀَٓ ٟٛص قٝاّ ايسٚي ١اٚ ١َٜٛ٫ست ٢اٯٕ ٚ ،عٌُ ايعًُاٚ ٤ايسعا٠
ٚقٚ ُِٗٝاؾهاضِٖ ٚؾتاٚاِٖ
.
ٚايؿكٗا ٤عً ٞاغتذَٛ ٤٬اٖط ايػٝڀطٚ ، ٠ؾطض غًڀاِْٗ ٚعازاتِٗ
ايعطبٞ
عً ٢اجملتُع .
ٚايػبب إ اؿهاّ ا ٌَٜٛ٫اغتػًٛا ايعًُاٚ ٤ايؿكٗاٚ ٤ايسعا ٗ ، ٠نجرل َٔ اَٛض ٚؾٕٚ٪
ٚنع ط اسازٜح
اؿهِ يسضد ١إ بعض اؿهاّ ا ٌَٜٛ٫زؾع ببعض عًُاٚ ٤زعا ٠ايػًڀ ١اٍ . .
.
ْب .١ٜٛص تكب ؾك٘ ٗ َكًش ١اؿانِ ٚ ،تانٝس ٚ ٤٫ٚطاع ١ايطع ١ٝي٘ ز ٕٚقاغب ١اَ ٚػا٤ي١
.
ايػُا ٤بٗسف دعٌ إ َا ٜؿعً٘ اؿانِ
آَ ٚاقؿ ١ا ٚؾٛضٚ ، ٟنإٔ اؿانِ ًَو ٖاب٘ َٔ .
ايؿطع ٞؾعٌ بين اَٚ ١ٝبين ايعباؽ ٚغرلِٖ َٔ اؿهاّ  ،شيو
.
قشٝض ٚغًٜٚ ِٝكرل ٗ ايػٝام
نسِٖ ٖٚصا َا دعٌ
.
بٗسف اخهاع اـاضدٌ عً َٔ ِٗٝايطعٚ ، ١ٝأاز ايجٛضات اييت قاَت
بعض اؿهاّ اٜ ٌَٜٛ٫أَط ٕٚخڀبا ٤إػادس بػبب ٚؾتِ غٝسْا عً ٞضن ٢اهلل عٓ٘  ،عً ٢إٓابط
ا ٌَٜٛ٫ؾتبازٍ
.
ٚخڀب اؾُعٚ ، ١نصيو ؾعٌ بعض اؿهاّ ايعباغ ٌٝبػبب ٚؾتِ اؿهاّ
اؿانِ ٚٚنعٛا يصيو إٓٗر ايػٝاغٞ
.
ايسعا ٗ ٠ايسٚيتٌ ٚغرلُٖا اغايٝب َٗٓٚر غب ٚؾتِ
ٚاؾهاض
قٛاعس .
ايساع.١ٝص َٓٚص ايسٚي ١اٚ ١َٜٛ٫ست ٢ا ٕ٫إ ٪ٜنس إ ايع٬ق ١بٌ اؿانِ
.
أضاز ط
. .
ًٖٛٚى ؾاؿانِ ا ٚاـًٝؿًّ ١و ايطع١ٝ
.
ٚاحمله ، ّٛيٝػت انجط َٔ ع٬ق ١بٌ َايو
اؿانِ
ٚايطعًَ ١ٝو يصيو .
ايساع .١ٝص ٗ ؾعٌ اؿهِ ٚايػًڀ ١عدل ايتاضٜذ ا٫غٚ َٞ٬زٚضٖا ٗ اغتعباز
ؼهِ ط .
يكس . .
ا٫غتبساز١ٜ
.
شلا ستٜ ٢تشهُٛا َٔ قٝاز ٠ايطع ١ٝبؿطض ايهجرل َٔ إَ٬ض
ايطعٚ ١ٝاش . ٫
ايساع .١ٝص ابطظ ايطَٛظ ا٫غتبساز ١ٜايػًڀ ٗ ١ٜٛاضٚقٚ ١زٖايٝع اؿهِ ايعطبٞ
نإ ط .
يكس . .
يًطع١ٝ
.
ٚا٫غ ٖٔ َٞ٬ن ٕٛي٘ اٜسٜٛيٛدٝا َعاز١ٜ
.
ايعامل ص ٖٚ ٛغ ١ًٝاع ّ٬اؿانِ ٚ ،اقبض ايساعٜ ١ٝتشهِ
ايساع ١ٝص ا ٚط . .
دعٌ ط .. ..
ٖٚصا َا . .
ايػًڀ ٟٛؾاْكاز ي٘ ايٓاؽ ٚأَٔ انجطِٖ َا ٜك َٔ ٍٛنّ٬
.
ٗ اغايٝب ا٫سازٜح ٚايهّ٬
ايسق ٕٛؾاْؿػِٗ ايٓاؽ ٚاعٓ ٢ايطع ١ٝبٌ َذلزز ٜ٪َٚس ٕا ٜكٛي٘
.
نصب ٚظٜـ ٚنشو عً٢
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ايساعٚ ١ٝمل ٜػُض شيو ايساع٫ ١ٝسس غرل ٙإ
.
ايساعٚ ١ٝاقٝب ايبعض َٔ ايطع ١ٝبٗٛؽ
.
ايساع ١ٝاغذلخا ٤اضاز ٠ايطع١ٝ
. .
ٚاغتػٌ
. .
ايػٝاغٞ
.
ٜٗٛط عً ٢ايػاسٚ ١إؿٗس ايعاّ ٚخاق١
اؿانِ
.
ٚخٛؾٗا َٔ بڀـ ايػًڀإ ؾؿطض اضاٚ ٘٥اؾهاضٚ ٙؾتاٚا ٙبػًڀ١
ايساع .١ٝص ٗ ظَٔ َٔ ا٫ظَٓ ١ايعطبٚ ١ٝا٫غٜ ١َٝ٬طؾع غٝف ايك ٠ٛعً ٢ضقاب
نإ ط .
يكس . .
ٚاضٖابڄا ٚؾاضى اؿهاّ اؿهِ ا٫غتبسازٚ ، ٟعس
.
ايطعٚ ، ١ٝعاخ ؾٗٝا ؾػازاڄ ٚؽطبٝڄا ٚتػًڀاڄ
طاعت٘
ايطعَٚ ١ٝا عً ٢ايطع ١ٝا. ٫
.
اؿانِ ْؿػ٘ ٚقٝا ٚغٝسا ٚقاسب غًڀ ١عً٢
ٚؾ ٔٛايساع ١ٝا٫غَٓٚ َٞ٬ص قٝاّ ايسٚي ١ا ١َٜٛ٫إ اؿانِ ٜهط ٙايٓكس  ،ؾتشاؾْ ٢كس
يًطع١ٝ
ايػًڀإ ٚقطاضات٘ بٌ أٜسٖا ٚإ ناْت ٚإٚ ١قاٖط. ٠
بٛدٛز ط سعََٔ ١
نإ اؿانِ ايعطبٚ ٞا٫غَٚ َٞ٬اظاٍ ٜ ٫ػتڀٝع قٝاز ٠ايطع ، ١ٝا. . ٫
ايسعا ٠صٚ ،. .شيو يٝشكٔ ْؿػ٘ َٔ ق ٠ٛايطع ، ١ٝؾٝهڀط يهٜ ٞدلض اعُاي٘  ٫بس إ
.
ايعًُا ٤اٚ
ٚؾتاٚاٙ
.
ا٫غتبساز .ٌٜص ايصٜ ٜٔععظ ٕٚخڀابات٘ ٚقطاضات٘ ٚخڀڀ٘
.
بعض ط ايسعا٠
ًٜتـ سٛي٘ . .
ايطع ١ٝؾٝهٕٛ
ايػٝاغٚ ١ٝا٫زاضٚ ١ٜا ، ١َٝٓ٫ستٜ ٢كبض اؿانِ َڀًل ايك٬سٝات ٗ سهِ .
اؿانِ ٖ ٛايٛطٔ  ٖٛٚ ،ايؿعب  ٖٛٚ ،ايٓٛاّ  ٖٛٚ ،ايؿاِٖ ايٛسٝس ٗ ايٛطٔ ٚايساعٚ ١ٝايعامل
ا٫غتبساز
ٚايؿك َٔ ٖٛ ٘ٝغاعس ٜٚػاعس اؿانِ عًٖ ٢صا .
ٚإ ؾعٌ ايساع ١ٝإجكـ إدًل ْٚكض ٚاضؾس اؿانِ اٍ اخڀاٚ ٘٥ػاٚظات٘ ؾكس ٜكتٌ
ايساع ٞنُا ؾعٌ اـًٝؿ ١ايعباغ ٞايٛاثل سٌ قتٌ اَ٫اّ إجكـ آس بٔ ْكط اـعاعٞ
.
شيو
تهصب ؾكاٍ
يًدًٝؿ. . ١
ايعباغ ٞقتً٘ سٌ قاٍ . .
.
اؾٗط ٚابطظ ضٚا ٠اؿسٜح ايٓب ٗ ٟٛايعكط
ايٛاثل
ايٛاثل بٌ تهصب اْت ؾكتً٘ .
نإ َٚاظاٍ اؿانِ ٜطٜس َٔ ايعامل ا ٚايساع ١ٝتانٝس ايٚ ٤٫ٛايڀاع ١ايعُٝا ٤ي٘ ٚ ،بسٕٚ
غ٪اٍ َ ٗٚكابٌ شيو اغسم اؿهاّ  ٗٚنٌ َطاسٌ ايتاضٜذ ا٫غ َٞ٬عً ٢ايعًُا٤
َٓاقؿ ١ا. ٚ
ٚايسعا ٠ايهجرل َٔ اَٛ٫اٍ ٚاشلبات ٚإٓض ٚا٫ضانٚ ، ٞايػٝاضات ٚايعُا٥ط ايهدُٚ ،١اضتؿعت
خٝايَ ١ٝكابٌ ؾٚ ٧اسس ٖ ٛقُت ايعًُاٚ ٤ايسعا ٠عً ٢نٌ اخڀا٤
.
اضقستِٗ ٗ ايبٓٛى ٫ضقاّ
ٚػاٚظات ٚدطاٚ ِ٥تعسٜات اؿانِ عً ٢ايطع ، ١ٝبٌ إڀًٛب َِٓٗ تاٝ٥سٖا ٚتانٝس غَ٬تٗا
ٚغًِ
ٚقشتٗا سػب اغتدساّ إٓٗر ا٫غ َٞ٬بايك ٍٛقاٍ اهلل ٚقاٍ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عً. ٘ٝ
ٚايذلاخ ا٫غَ ٧ًَ َٞ٬جٌ ٖص ٙاؾطاٚ ِ٥ايتذاٚظات اييت ؾعًٗا ٜٚؿعًٗا سايٝا بعض ايعًُا٤
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ٚايسعاَ ٠جًُا ؾعٌ عبسايهط ِٜبٔ اب ٞايعٛدا ٤سٌ قاٍ يًُٓكٛض قبٌ إ ٜكتً٘  ٫ ،تكتًين ؾكس
.
َهصٚب١
ٚنعت اضبع ١ا٫ف سسٜح ْب. ١ٜٛ
قاٍ
ٚقاٍ اسس ؾكٗا ٤ايػًڀ ١ا٫غتبساز ١ٜيػٝس ٙاؿانِ  ،عٓسَا غأي٘ عٔ اٚناع ايطع: ١ٝ
(( دٛع نًبو ٜتبعو )) ٚي٬غـ إ ٖص ٙإكٛي ١ايػٝاغَ ١ٝا ظاٍ ايعٌُ بٗا ٗ ايؿهط ايػٝاغٞ
ا٫غَٞ٬
.
ايعطبٞ
ٖٚص ٙإبايػ ٗ ١ابطاظ ُٚهٌ ٚغٝڀط ٠زٚض ايعامل ا ٚايساعَ ٗ ١ٝؿٗس ايسٚي ١ا٫غ ١َٝ٬ضاؾك١
َبايػ ٗ ١اط٬م تػُٝات اغ ١َٝ٬عً ٢بعض اؿهاّ ا٫غ ٌَٝ٬ؾدلظت ازلا ٤خًؿاَ ٤جٌ ايٛاثل
باهلل اشلسف َٔ اغتدساّ ٖص ٙا٫زلا ٤إطتبڀ ١بايسٖٛ ٜٔ
باهلل ٚ ،إعتكِ باهلل ٚ ،إػتٓكط .
ته ٜٔٛاغتكڀاب اعٚ َٞ٬ؾعيب ٚغٝاغ ، ٞبٗسف ايتأثرل ٚايهػ٘ عً ٢اؾاْب ايعاطؿ ٞيسٟ
ٚإػًٌُ ٖٚصا َا أبطظ اؿطٚب
.
ايطعٚ ١ٝإ اؿانِ ٜطتب٘ بايصات ا٫شلٚ ١ٝاْ٘ خازّ ي٬غّ٬
.
ايعكٛض ٚتًو ا٫زلا ٤ا٫غٚ ١َٝ٬اغتدساّ
.
إػتعطَ ٗ ٠ػت ٣ٛايٛع ٞايؿعيب ٗ نجرل َٔ
ايعًُاٚ ٤ايسعا ٗ ٠إؿٗس ايعاّ ايؿعيب ٜٗسف ٗ فًُ٘ اٍ اْتاز ٚعَ ٞتهاٌَ ٜكب ٗ ضؾع
أَطٖا زلعڄا ٚطاع١
يًشانِ ٚإ تك ٍٛايطع ١ٝإػًٛب عً: ٢
.
َػت ٣ٛايٚ ٤٫ٛايڀاع ١ايعُٝا٤
اـًٝذ ٞغِ طاٍ عُطى
:
ايؿٗرل ُاّ ٜا اؾٓسّ  ،ا ٚإجٌ
:
يًشانِ  ،ا ٚعً ٢ططٜك ١إجٌ إكطٟ
ظٜٔ
 ،نًـ .
َٗ َٔٚاّ َٚػٚ٪يٝات ايساع ١ٝايػًڀ ٟٛنُا ْؿاٖس ٙاي ٖٛ ّٛٝغشل أ ٟق ٣ٛادتُاع ١ٝاٚ
ٚإؿاغس ٜٔؾًصيو لس
.
ثكاؾ ١ٝتهؿـ عٛضات اؿانِ ٚ ،تؿهض ٖاضغات٘ ٚ ،تعط ٣ايؿػاز
ايهجرل ٚايهجرل ٚنع عؿط ٠خڀ ٙٛؼت نًُ ١ايهجرل َٔ ايعًُاٚ ٤ايسعاٜ ٠ػتدسَ ٕٛاعً٢
اؿانِ َع
.
َػتٜٛات ايتعبرل عٔ ايهصب ٚايعٜـ ٚتعٜٚط اؿكا٥ل اَاّ ايطع ١ٝبٗسف ُذٝس
ايساع.ٞص َٖ ٛػتٛزع ٚكعٕ اؿكا٥ل ايػًڀ ١ٜٛاييت ٜ ٫ػتڀٝع اسس
إ ط .
ايطع. ١ٝ
.
اؾٗاّ
غرلٖٚ ٙص ٙاـًٝؿ ٖٞ ١اييت ابطظت ايكطاعات ايطآٖ ١بٌ بعض ايعًُاٚ ٤ايسعا٠
ا٫قذلاب َٓ٘ .
ايػٝاغ ٞؾإجكـ ا٫ق٬سٜ ٞسع ٛي٬ق٬ح ٚاْ٫ؿتاح
.
ٚبعض إجكؿٌ ا٫ق٬س ٗ ٌٝاؿكٌ
ايعامل ٗ سٌ إ ايساع ١ٝايػًڀٜ ٟٛسع ٛؾك٘ يًٚ ٤٫ٛايڀاعٚ ١اْ٫تُا٤
ٚعسّ اْ٫ػ٬م اَاّ .
ٚاْ٫هؿا ٤يًشانِ .ؾك٘
ايساع .١ٝص اي ٖٛ ّٛٝقاسب ايعَٔ  ٖٛٚ ،إػٝڀط عً ٢اضٚق ١ايػًڀٚ ١زٖايٝعٖا
اقبض ط .
يكس . .
 ٖٛٚ ،عكٌ ايػًڀٚ ١ؾهطٖا َٚؿهطٖا ٚ ،يػاْٗا  ،بٌ اْ٘ سػاَٗا إٗٓس ايص ٟتػتً٘ ايػًڀٚ ١قت َا
ايساع .١ٝص اي ّٛٝنس خك ّٛايػًڀٜٚ ، ١عتدل ْؿػ٘
ٜٚكـ ط .
ٚايتٜٓٛط . .
.
تؿا ٤نس زعا ٠ا٫ق٬ح
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نُرلٖا ٚقٛتٗا  ٖٛٚ ،ؾك ٘ٝاؿانِ ٜٚ ،ؿطض ؾك٘ ٚؾتاٚا ٙنس ايطعٚ ،١ٝنس َٔ ىتًـ َع٘ ،
نُا إ ايساع ١ٝاغتڀاع إ ٜكـ َع اؿانِ نس نٌ اْٛاع ايهػٛطات ايساخً ، ١ٝاييت ُاضغٗا
ايطعٚ ، ١ٝيهٓ٘ ؾؿٌ ايؿؿٌ ايصضٜع ٗ ايٛقٛف نس ايهػٛطات اـاضد ، ١ٝاييت ُاضؽ نس
زٚيت٘  ٗ َٔ ٕ٫اـاضز ضاؾض ايطؾض ايؿسٜس يٜ٬سٜٛيٛد ١ٝاييت ٜتعاٌَ
اؿانِ ا ٚايػًڀ ١ا. ٚ
ايسعا. ٠ص ًٛٚا ٚاًٛٚا ٚاغتػًٛا ايػًڀٚ ١ايػًڀإ ٚ ،عبجٛا
إ ط .
ايساع. .١ٝ
.
ٜٚكتٓع بٗا شيو
َٓٚاؾعِٗ ٚقاَٛا ٚازخًٛا
.
ايطعٚ ١ٝاظاسٛا نٌ َٔ خايؿِٗ ٚٚقـ نس َكاؿِٗ
.
َكرل
ٚاضاٚ ِٗ٥نؿـ عٛضاتِٗ ايؿهطٚ ، ١ٜعطْ ٣ععاتِٗ
.
شلِ ط.٫ .ص ٫ ،ؾهاضِٖ
ايػذٔ نٌ َٔ قاٍ. .
ايهٝكٚ ١إ٪غـ سكاڄ إ اؿانِ َاظ٪ٜ ٫نس َٜٝٛاڄ اْ٘ ٜ ٫ػتڀٝع ا٫غتػٓا ٤عٔ زٚض
.
عاي ١ٝاْ٘ ٗ سادَ ١اغ ١يًتعٚز بسٚض ايساع، ١ٝ
ايساع .١ٝص بٌ ٜعًٔ بكبض ٚقؿاق. ١
ٖٚاضغات ط .
. .
ٚاْ٘ ٗ ساد ١اٍ اضاٚ ٘٥اؾهاضٚ ، ٙاْ٘ اسس أِٖ سطاؽ ايػًڀٚ ١اٜسٜٛيٛدٝتٗا إٓبٛش ، ٠بٌ إ
اؿانِ ٜك ٍٛقطاس٘ ٚعًٓا إ ايساع ٖٛ ١ٝايػٝـ ايصٜ ٟهطب ب٘ اؿانِ نس اـكٚ ّٛايطع١ٝ
ْػ ٢اؿانِ بػبا ٤غٝاغ ٞساز  ،ا ٚتػاؾٌ بككس عٔ إ زٚض ايساع ٗ ١ٝايذلادع ٚايتكٗط اٍ
َٗذلٚ ،. . ٨إ ظَٔ ايساع ١ٝقس ضسٌ بطس ٌٝايؿهط٠
َتأنٌ.ص ٚ . .اْ٘ ط عُل ص .
دساض ) .
ٚاْ٘ ((.ط )
اـًـ . ،
اييت ضغذ َؿَٗٗٛا ابٔ خًس ٗ ٕٚنتاب٘ ايؿٗرل َكسَ ١ابٔ خًس ، ٕٚسٌ انس إ ايكبً١ٝ
ا٫غَٞ٬
.
ٚايسَ ٜٔطتبڀإ ببعهُٗا ايبعض ٗ قٝاّ ايسٚي ٗ ، ١ايؿهط ايعطبٞ
ايؿعب  .ص ٫ٚ
ا ٫ط باضاز. ٠
تك. ّٛ
يكس اْتٗت َجٌ ٖص ٙا٫ؾهاض ا ٚايٓٛطٜات ؾايس ٍٚاي. ٫ ّٛٝ
ايؿٛضٚ ٣يٝؼ
.
ايؿعب ص عدل ايدلٕإ اٚفايؼ ايؿعب ا ٚا٭َ ، ١أٚفايؼ
ا ٫طباضاز. . ٠
تػك٘ .
.
ايساع ١ٝصٚ ،. .إ سٝاظ ٠اؿكٝك ١مل تعس ٗ ٜس ا ٚزَاؽ ايساع ، ١ٝبٌ اْٗا ًَو
.
تػً٘ ط ايعامل اٚ
. .
ٚسسٚ ٙاي ّٛٝايٓػٝر اجملتُع ٞايعطب ٞتٓب٘ عصض ؾسٜس ـڀط ايعامل ا ٚايساع ١ٝاٚ
يًؿعب .
اؾاْب ٚعطؾت ايطع ١ٝبٛنٛح إ َػاس ١اضاز ٠اؾٛاب
.
ايؿكٚ ٘ٝاقبض ٜٗع ٙقًل نبرل ٗ ٖصا
.
ٚا٭َ١
عٔ ا٫غ ١ً٦ايهبرلٜ ٗ ٠س ٚعكٌ ايدلٕإ ٚفايؼ ايؿعب ٚايؿٛض. ٣
ايػًڀ ٌٜٛ؟
.
ؾٌٗ ٜع ٞاؿهاّ ايعطب إػًٌُ خڀط ٚخڀٛض ٠ايعًُاٚ ٤ايسعا٠
ايساع.١ٝص ٗ َٓاقط ٠اؿهاّ عً ٢ؾػازِٖ ٚدٛضِٖ
.
َػاُٖ ١ط
ٖصا إكاٍ ٜبٌ َس. . ٣
ٚؾذٛضِٖ ٚنٝـ اغتػٌ اؿهاّ ٖصا ايساع ١ٝيتأغٝؼ غًڀ ١اؿانِ عً ٢ا٫غتبساز بايطع١ٝ
.
ا٭َ١ٜٛ
ٚقٗطٖا َٚعاقب ١إدايـ! ي٘ .؟ ٚشيو َٓص ايسٚي. ! ١
.
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚ ،غاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا٤
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ايبٗاٚ ِ٥ايٓكس ايػٝاغٞ
ايبٗا ، ِ٥ا ٚاؿٛٝاْات  ،ا ٚاٱْعاّ  ،اضتبڀت َباؾط ٠بايٓكس ايػٝاغ ٞاٱق٬س ، ٞأثٓا٤
ايتاضى١ٝ
.
اٱق٬س ١ٝص ٗ ،. .نجرل َٔ ايؿذلات ايػٝاغ١ٝ
.
ٖاضغ ١ط ايهتاب ١ايػٝاغ ١ٝايٓكس١ٜ
. .
ٜٚهاز هُع ْٗٛض إ٪ضخٌ عً ٢إٔ ( اٜعٚب ) ا ( ٚاٜعٚبؼ )  ٖٛٚ ،سهْٜٛ ِٝاْٚ ، ٞق ٌٝاْ٘
اؿٛٝاْات .ص ٗ ايهتاب١
.
ؾٔ ط اغتدساّ
ابتهط .
ايػ ٖٛ ّ٬أ. َٔ ٍٚ
.
ٚظٜط ْيب اهلل غًُٝإ عً٘ٝ
اٱق٬سٚ ١ٝأْا أَ ٌٝشلصا ايطأ ٕ٫ ، ٟغٝسْا غًُٝإ تعاٌَ َع اؿٛٝاْات
.
ايٓكس ١ٜايػٝاغ١ٝ
اؿهِ ٚيعٌ قكت٘ َع اشلسٖس خرل .زيٌٝ
.
أثٓاٖ ٤اضغ١
ايبٗاَٗٓ ((. ِ٥ر )فين  ٗ .) .ايهتاب ١ايٓكس ١ٜايػٝاغ١ٝ
.
ٚأقبشت ايهتاب ١باغتدساّ
ايهتاب ١يًتعبرل
.
اٱق٬سٚ ١ٝعازَ ٠ا ًٜذأ ايهتاب ٚا٭زباٚ ٤ايؿعطا ٤إٍ اغتٓڀام ايبٗا ِ٥أثٓا٤
.
ايطأ ٟؾأْ٘ ٜتػًػٌ ٗ
ٚأضاٚ ٤عٓسَا ٜؿكس ايهاتب سط ١ٜايهٚ ّ٬ايتعبرل عٔ .
عُا ٜطٜس َٔ أؾهاض .
اٱغكاطات
.
اؿٛٝاْ ٞؾٝتذ٘ إٍ
.
ايتعاٌَ َع ايطَع
ٜٚعٛز اغتدساّ ايهتاب اٱق٬س ٌٝإٍ ايتعاٌَ َع ٖصا إٓٗر ايؿين ايهتاب ٞيهؿـ ٚتعط١ٜ
ٚإؿػسٜٔ
.
ايٚ ًِٛايٚ ، ١ًُٛايبڀـ ٚايڀػٝإ ٚ ،أٜها تعطٚ ١ٜؾهض ايؿػاز
ٚخٛؾڄا َٔ ددلٚت ٚطػٝإ ٚبڀـ اؿانِ  ،أ ٚايػًڀٚ ١ضداشلا ٚا٭دٗع ٠ا٭َٓٚ ، ١ٝخاق١
دٗاظ ايبٛيٝؼ ايػٝاغ ، ٞؾ ٌُٝٝايهاتب إٍ ايتعاٌَ َع ايطَع ٚايتٛضٚ ١ٜاجملاظ ٚايتؿبٚ ، ٘ٝقٝؼ
يًُذٗ ٍٛؾبعهٗا ٜػتدسّ اؿٛٝإ ٗ ايٓكس ٚنأْ٘ هػس ؾع ٬ؾدك ١ٝإػ ٍٚ٪إٓكٛز
.
إبين
نُا ؾعٌ إجكـ ايهاتب ايػعٛز ٟعبساهلل ايػعس ٜٚ ،عتدل ايعكط ايػٝاغ ٞا٭ ٍٚأؾهٌ ايعكٛض
ايهتاب١
ايعطب٫ ١ٝغتدساّ ٖصا ايٓٛع َٔ .
ايٓكس ٖٛ ١ٜأَٔ ٍٚ
.
ٜٚعس عبساهلل بٔ إكؿع ٚ ،ايص ٟقتً٘ إٓكٛض بػبب ٖصا ايٓٛع َٔ ايهتاب١
ايعطب ٖٛٚ ١ٝنتاب نًٚ ١ًٝزَٓ ٖٛٚ ، ١نتاب
.
ٚنع نتاب ٗ ٖصا ايؿٔ اٱبساع ٗ ٞايًػ١
َذلدِ َٔ ايًػ ١اشلٓس ، ١ٜازل٘ ( ٜٓر تٓذلا ) ٚنع٘ بايًػ ١ايػٓػهط ٜت ١ٝايؿًٝػٛف اشلٓسٟ
ايهبرل ( بٝسٜا ) قسَ٘ يًًُو اشلٓس ( ٟزبًؿ) .ِٝ
 َٔٚإعطٚف إٔ نًٚ ١ًٝزَٓ٘ ُٖا تعًبٌ ؾكٝكٌ ٜعسإ أبڀاٍ نتاب ابٔ إكؿع ايؿٗرل
نتاب ايػٓس ٖٓ.س
/
ايؿٔ ثِ ٜأت ٞبعسٙ
ٚايصٜ ٟعس أؾٗط نتابڄا ٗ ٖصا .
إِٗ إٔ َٓٗر اغتدساّ أ ٚاغتٓڀام ايبٗا ِ٥ا ٚاؿٛٝاْات أثٓا ٤ايهتاب ١ايٓكس ١ٜايػٝاغــ١
م.) 30
( ) 1396
بايعسز (
ٖ 142ـ 8 ،
/8
9
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ٚاحمله ّٛقس لض ٗ ؼكٝل ايهجرل َٔ عًُٝات
.
اٱق٬س ١ٝبٌ ايطاعٚ ٞايطع ١ٝأ ٚاؿانِ
ٚغرلُٖا
اٱق٬ح ايػٝاغٚ ٞا٫دتُاع. ٞ
قشٝض إ ابٔ إكؿع زؾع ايجُٔ غايٝڄا ٚنبرل ٚ ،يهٔ ٖ ٌٚصا إٓٗر ايؿين ايهتابٖٛ ، ٞ
ٚإؿاغسٜٔ
.
إدطز اشلٓسغ ٞايٛسٝس يًتعبرل عٔ تؿؿ ٞايٚ ، ًِٛايكٗط ٚايؿػاز
ٚايهتاب ١ايطَع ١ٜباغتدساّ ايبٗا ِ٥لشت بؿهٌ نبرل ٚخسَت ايطعٜ ٫ ١ٝكاٍ ْكسٖا
َٛإٗا ٚبعض اؿهاّ اغتڀاع قب ٍٛتًو ايهتابات ايٓكس ١ٜايػٝاغ ١ٝاٱق٬سٚ ١ٝاغتؿاز
.
ٚؾطح
ٚاغتٛعبٗا ٚايبعض َٔ ا٩ي٦و اؿهاّ مل ٜػتڀع ؾُُٗٗا
.
َٓٗا ٚ ،اغتڀاع ؾُُٗٗا ٚأزضى َػعٖا
َعٗا بٌ قاّ َعاقبَٚ ١ڀاضزٚ ٠انڀٗاز ايهتاب ايصٜٔ
ٚ ،مل ٜٗهُٗا ٚ ،مل ٜػتڀع ايتعاٌَ .
ٚضداي٘ ٚنُا قًت إ ايتاضٜذ ايعطبٞ
.
َاضغٛا ٖصا ايٓٛع َٔ ايهتاب ١ايٓكس ١ٜيًشانِ ٚغًڀت٘
ا٫غ َٞ٬ساؾٌ  ٧ًَٚبأزلا ٤ايهتاب ٚإجكؿٌ ٚايؿعطا ٤ايص ٜٔقتًٛا ٚعصبٛا ٚغذٓٛا ٚانڀٗسٚا
إكؿع ٚقس غبل يٞ
بػبب ايهتاب ١ايػٝاغ ١ٝايٓكس ١ٜاٱق٬سٚ ، ١ٝعً ٢ضأغِٗ إجكـ عبساهلل بٔ .
َكاي ٞقتٌ ٚانڀٗاز إجكـ  ،إٓؿٛض ظطٜس ٠ايػٝاغ١
/
إ ْؿطت بعض تًو ا٭زلاٗ ٤
. )138
(4
بعسزٖا
ايهٜٛت9 ، ١ٝ
 ٗٚايعكط اؿسٜح بطظت ايهجرل َٔ َجٌ ٖص ٙاحملا٫ٚت اؾاز ٠إؿٗٛضَ ٠جًُا ؾعٌ بعض
ايهتاب ٚا٭زبا ٤إكطَ ٌٜجٌ ٓاض تٛؾٝل اؿه ٗٚ ، ِٝايػعٛز ١ٜقاَت بعض احملا٫ٚت اؾاز٠
ايؿٗرل ضَٛظ عً ٞايًٛس٪ٕ ، ١يؿ ١عبساهلل ايػعس ـ ضٓ٘ اهلل ـ ٚايص ٟعٛقب عكٛبات
/
َجٌ ايهتاب
ايهتاب ٚنصيو
.
ؾسٜس ٠أُٖٗا إعؿآَ َٔ ٘٥كب٘ ايٛظاضَٚ ٟعاقب ١إٚٛـ ايص ٟأداظ طباع١
ؾشات٘ ٚي ٞؾدكٝاڄ قا٫ٚت
.
ايؿٗرل ٓاض
/
نتاب ٓع ٠ؾشات٘ ـ ضٓ٘ اهلل ـ ايهاتب ايػعٛزٟ
َكا٫تٞ
نتاب ٞؾ٦طإ اؿٝاٚ ، ٠أْا ٓٚاضٚ ٟغرلٖا َٔ .
/
َتعسزَٗٓ ٠ا
ٚاغتدساّ ايبٗا ِ٥نأزا ٠يًتعبرل عٔ اؿطٜات إدتًؿ ١مل ٜتڀٛض ٗ ا٭زب ايعطب ، ٞضغِ إٔ
َهت ٚإ اختًؿت ا٭غايٝب  ،ؾؿَ ٞكط اغتػٌ إػطح ٚإٓتر
ايػاس ١اٯٕ أؾهٌ َٔ أَ ٟطسً. ١
اٱق٬س١ٝ
.
ايػُٓٝإُ ٞ٥اضغٖ ١صا ايٓٛع َٔ ايهتاب ١ايٓكس ١ٜايػٝاغ١ٝ
ٚاظعِ ـ ـ ٖهصا اعتكس ـ ـ إٔ َكط ٚايهٜٛت ٚيبٓإ أؾهٌ ايس ٍٚايعطب ٗ ١ٝايػُاح َُاضغ١
ايهتاب ١ايٓكس ١ٜايػٝاغ ١ٝاٱق٬سٖٚ ، ١ٝصا ًُْػ٘ ٗ ٖاضغ ١ايكشاؾٚ ، ١إٓتر ا٭زبٖٚ ٞصا
اشلاَـ َٔ اؿط ١ٜايؿهطٚ ١ٜايكشاؾٚ ١ٝايه ١َٝ٬تعس َٝع ٗ ٠غذٌ اؿانِ أ ٚايػًڀ ١اييت
غٝاغٞ
إُاضغات ٚتسٍ عًَ ٢ا ٜتُتع ب٘ َٔ ٚع. ٞ
.
تػُض بتًو
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أضٜس إٔ أقٜ ٌٖ ٍٛؿُٗٓا ٖ ٤٫٪اؿهاّ سكاڄ عٓسَا ْػتٓڀل ايبٗاْٚ ِ٥ػك٘ تُٗٓا ايهبرل٠
ٚايكػرلٚ ٠ايكبٝش ١عًٗٝا .؟
ٚإ ؾُٗٓا ا٩ي٦و اؿهاّ عٓسَا ِاضؽ ايهتاب ١ايٓكس ١ٜايػٝاغ ، ١ٝؾًُاشا وٛي ٕٛبعض
ايهتاب ٚإجكؿٌ إٍ أعسا ٤شلِ سػب يػتِٗ ٚتٛقٝؿاتِٗ .؟ أيٝػت ٖصا نطاَٖ ١ٝبٝت٘ يًهتاب١
اٱق٬س ١ٝ؟
.
ايٓكس ١ٜايػٝاغ١ٝ
ٚايػ٪اٍ ايص ٟبات بٓساڄ أغاغاڄ ٚثابتاڄ عً ٢أدٓس ٠ايع٬ق ١بٌ اؿانِ ٚاحمله ٌٖ ٖٛ ، ّٛتعاجل
ـ اٯٕ ـ ايهتاب ١ايٓكس ١ٜايػٝاغ ١ٝاٱق٬س. ١ٝايطٚاٚ ١ٜاشلِ ٚايٛدع ايؿعيب .؟ َعاؾ ١غًڀ ١ٜٛاّ
ايػًڀٚ ١ٜٛإ
.
ؾعب ١ٝؾإٕ ناْت َعاؾ ١غًڀ ١ٜٛؾٝبس ٚي ٞاْٗا تتػِ بايػصاد ١ايػٝاغ١ٝ
! .
ناْت ؾعب ١ٝؾاْٗا قس تؿطض نػٛطات ؾعب َٔ ١ٝطبا٥ع ايؿعب ٚ ،اييت عازَ ٠ا ػػس ايع٬ق١
ٚاحملهّٛ
بٌ اؿانِ .
ٚغ٪اي ٞإؿطٚع ٚا٭خرل  ٌٖ ٖٛ:مٔ َعؿط ايهتاب ٚإجكؿٌ ٗ سادَ ١اغ ١إٍ
ايؿعب ٚأٜها ْػتڀٝع إٔ ْؿهـ
.
ايبٗا ِ٥ص يهْ ٞػتڀٝع إٔ ْعدل عٔ ُٖٚ ّٛأٚداع َٓٚػكات
 ..ط . .
ْٚعطْٚ ٣ؿهض ايٚ ًِٛا٫نڀٗاز ٚايؿػاز ٚإؿػس .ٜٔ؟ غ٪اٍ اططس٘ يًتػا ٍ٩يعً ٢أدس َٔ
إٚ ١ُ٥٬اييت غٝه َٔ ٕٛبٌ أدطاٗ٥ا إٔ تكٛزْا اٱداب ١إٍ
.
ٜػاعسْ ٞعً ٢ته ٜٔٛا٭دٛب١
دػسٜڄا ٚخرل زي ٖٛ ٌٝبكا ٤شنط ٚاغِ
.
اؿكٝك ١إڀًك ٢ٖٚ ١إٔ ايهاتب إكًض ّٛ ٫ ،ت ٚإ قتٌ
اٯٕ
عبساهلل بٔ إكؿع خايساڄ ست. ٢
نُا تكه ٢قٛاعس ايهتاب ١ايٓكس ١ٜايػٝاغ ١ٝإٍ ته ٜٔٛأؾٝاٚ ٤أخ٬م ٚق ِٝقٝاغَٔ ١ٝ
ايط١ٜ٩
ايبٗا ١ُٝ٥ستٜ ٢طتك ٞايٓل ٚ ،تتهض .
.
ايهٛاب٘ ٚايؿطٚ ٙٚايكٚ ِٝا٭خ٬م
إجكـ إش
.
بك ٢إٔ أق ٍٛإٔ ايؿػاز ٚايػًڀٜٓ ٫ ٟٛتعـ ٜٚ ُٜٛٓٚعزٖط إ ٫إشا ايتك ٢بؿػاز
ٚإؿهط ٚسٌ ٜٛدس سانِ ؾاغس ،
.
ٜكعب تػٜٛل ؾػاز اؿانِ إ ٫عدل ؾػاز إجكـ
ايبٗا .ِ٥ص ٚزٚضٖا ٗ ايهتاب ١ايٓكس١ٜ
غابت ط .
ٚقاَت شلصا . .
.
ؾبايتأنٝس ٜٛدس َجكـ ؾاغس
اٱق٬س١ٝ
.
ايػٝاغ١ٝ
ايبٗا ِ٥ص  .إٍ ايػاس ١ايؿهطٚ ١ٜايكشاؾٚ ١ٝايجكاؾٚ ١ٝتؿطض زٚضٖا ٚقُٝتٗا
تعٛز ()(.ط ) .
ؾٌٗ .
عً ٢ايطاعٚ ٞايطع ١ٝؾتدطز يٓا نتابات ٚنتب َجٌ نتاب نًٚ ١ًٝزَٓ٘ أ ٚنتاب ضَٛظ عً٢
ايًٛس١
! .
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚ ،غاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا٤
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سسٜح يف ايٓكس ايصشايف
ايكاض ٨عازٜ ٫ ٠تعب ٜ ٫ٚ ، ٌّ ٫ٚ ،هٌ َٔ عًُ ١ٝايٓكس  ،بٌ ٜؿعط اْ٘ ٜعٌُ عً ٢اضتكا٤
ٚيهٔ
٫ستٛا. . ٘٥
.
شات٘ ٚايٓكس وتاز زاُ٥ا اٍ إْا٥٫ ٤ل ٜتَ ّ٤٬ع٘
شا٥كت٘ ا٭زبٚ ١ٝايجكاؾ. ٗ ١ٝ
ايٛعآٜ ٤بػ ٞإٔ ٜهْٝٛ ٕٛؿاڄ .دسڄا
. .
ٚيٮغـ إٔ عكًٓا ايٓكس ٟايعطب ٞاؾاز عاطٌ عٔ غًٛنٝات ايعٌُ ايٛطين ٗ نجرل َٔ
ايٓفػ .ٞص  ٚط اهلذ ّٛايؿدص .ٞص ،. .ؾاشا نتب
َٔ ط ايعصاب . . .
سا٫ت٘ ٭ْٓا ْعتدل ايٓكس ساي. .١
.
ًَدكٗا
.
ْكسڄا ؾَٗ ١ا  ،ا ٚيؿدل َا  ،ؾآْا ْبازض بايٓؿٚ ٞػٝـ اؾٛٝف يٓك ٍٛعباضٚ ٠اسس٠
ٖ ٛط صبافا ٠اسبكٝك .١صْٗ ،. .طب َٔ ايكب ٍٛيًٓكس بكتً٘ اُ ٚعٜك٘ ا ٚتؿطٜس ، ٙزٕٚ
ق. ٌٝ
إ َا .
ٚايٓكس ؾٓػرل ٗ
ٚايٓكس ْعِ ْٗطب َٔ َٛادٗتُٗا ايٓاقس .
.
ايتسضز ٗ تڀبٝل ايعكٛبات عً ٢ايٓاقس
ٚع. ٞص َ ٖٛٚؿتاح
عً. ٢ط
إ٪اَطات اسذلاّ ٚتكسٜط ٚانباض ايٓكس ٚايٓاقس ٜسٍ بايتانٝس . .
.
ططٜل
اإلْػاْ .ٞص يًٓكس َٚعڀٝات٘ تتػع ي٘ أنجط َٔ ؾطق ١يؿِٗ اٯخط
.
ٚا٫ضتكا ٤ط فايٛعٞ
. .
ايطقٞ
ٚايٓاقس
ايٓفػٞص بؿِٗ أططاف ايٓكس ٚإٓكٛز .
االغرتخا. . ٤
بتشكٝل ط
َعڄا ٖٚصا أَط دسٜطڄا . .
ٚايٛاقع .
ٖاضب .١ص  َٔ٪ٜبٗا إًٛخ ٚاـا٥ـ
ٖ ٞطسبع. ١
َٚكا ١َٚايٓكس بايؿهٚ ٣ٛايبهاٚ ٤ايع. .، ٌٜٛ
ٚا٭دٛف ؾإشا قبٌ ايٓكس  ٜٔٛاْ٘ غٛف تأت ٘ٝايهطبٚ ، ١يهٔ ٜ ٫عطف
.
ٚإػ ٍٚ٪اشلاٌَ ٚايؿاؾٌ
اؿل ٚاظعِ إ بعض إػٚ٪يٌ
آ. ٜٔؾإػ ٍٚ٪ايصٜ ٟطؾض ايٓكس  ،ؽٝؿ٘ اؿكٝكٜٚ ، ١طعب٘ .
َٔ !
ايصٜ ٜٔطؾه ٕٛايٓكس ٚبهٌ إؾهاي٘ ٗ سادَ ١اغًَٚ ١ش ١ٱثبات ايصات باؾُع بٌ ٚاٖطٚ ٙباطٓ٘
ٚايؿػاز ٚإ ناْت قٛضت٘ َتهًػ، ١
.
ايتاضٜذ .ص ٜٚعط ٟايؿها٥ض ٚايؿؿٌ
ٜهؿـ ط غهط .
 .ؾايٓكس . .
ق ١ُٝي٘
ٜٚعٝـ ٗ ؾطاؽ . ٫
ايهطابٝر .ص اييت ٜهطب بٗا ايبٗاٚ ِ٥اؿُرل ٚاـ ٍٛٝيتؿٛم ٚتعٌُ ظس
.
َجٌ ط
ايٓكس . .
ٚإق٬ح
.
خٛف اْ٘ ٚغ ١ًٝنػ٘
ٚتػطع ٗ عًُٗا ز ٕٚنػٌ ا ٍٛٔ ٚا. ٚ
املػاَري .ص ايكًب ١اييت تسم ٗ عٛاّ اـؿب يتجبٝت٘ ٚتك١ٜٛ
.
َجٌ ط
ٚضَا ٜه ٕٛايٓكس . .
ُاغه٘ ٖٚصا َا هعًين اغتػطب إ بعض إػٚ٪يٌ ٜٓؿعٌ ٜٚػهب َٔ ايٓكس  ،ؾرلنض دطٜاڄ ،
.
بصاتٗا ؾإ إػ ٍٚ٪إ ؾعٌ شيو ؾاْ٘ ٜه ٕٛبصيو
يًتكسّ بايؿه ٣ٛنس ايهاتب يس ٟدٗات .
اجملتُع
.
ايتكطف غرل اؿهاض ، ٟقس ٚنع َٔ قسضَ ٙا نإ َطؾٛعاڄ عٓس
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ايتصفٝل .ص َع ضؾض ؾسٜس ٕعڀٝات
.
ايتطب .ٌٝص ٚط
.. .
عً ٢ط
يكس أيـ بعض إػٚ٪يٌ. .
ايٓكس ص
((..ط . .
) )

إدتك١
.
ْكس تكسّ بؿه ٣ٛنس اؾطٜسٚ ٠ايهاتب يًذٗات
نس. . ٙ
ٚإ ٚقع . .

ايؿدك ٢إ عسّ ؾِٗ إػ ٍٚ٪يٮْ١ُٛ
.
يًؿه ٣ٛعذ ١إ ايهاتب َاضؽ نس ٙايتعطض
ٚايتعًُٝات هعً٘ هٌٗ ا٫دطا٤ات إڀًٛب ٗ َ٘ٓ ١ساي ١ضغبت٘ ايتكسّ بؿه ، ٣ٛؾُٔ سك٘ إ
إٛقـ ؾاشا اعتصضت اؾطٜس ٠عٔ ْؿط
ٜهتب يًذطٜس ٠يًطز عً ٢ايهاتب ٚتكشٝض إعًٚ ١َٛؾطح . .
بٗا ٚاشا اَتٓعت اؾطٜس ٠عٔ
ضزٚ ٙتعكٝب٘ يػبب ا ٚ٭غباب َ ،ع ؾطح يًُػ ٍٚ٪إػببات نإ .
َعڄا َت٢
ايٓؿط بس ٕٚابسا ٤ا٫غباب  ،ؾُٔ سل إػ ٍٚ٪ايتكسّ بايؿه ٣ٛنس اؾطٜسٚ ٠ايهاتب .
ٜأت ٞايعَٔ إطٜض ايصْ ٟهتب ؾْ ٘ٝكساڄ قطوڄا  ٫ٚناف َٔ َڀاضز٬َٚ ٠سك ١إػٚ٪يٌ يٓا
نتبٓا ؟
٫غتذٛابٓا َٚػا٤يتٓا ٚايتشكٝل َعٓا ثِ َعاقبٓا ٕا .
ايٓكس اضق ٞآي ١ٝي٬ضتكاٚ ٤ايطقٚ ٞايتشهط ٚ ،ايٓكس ٜ ٫ه ٕٛا ٫بك ٍٛاؿل ٚ ،نؿـ اؿكٝك١
ٚإس ٜ٘ٓايٓكس َٓٗر ازاضَ ٟاضغ٘ قشاب ١ضغٛي٘ قً ٢اهلل
.
 .ايٓكس ٚغٚ َٔ ١ًٝغا ٌ٥ايتشهط
عًٚ ٘ٝغًِ ٚ ،اْتكس بعهِٗ ايبعض َجًُا سكٌ  ّٜٛت ٍٛغٝسْا اب ٛبهط ايكسٜل ضن ٞاهلل عٓ٘
يًُػًٌُ ( اشا
. .
ٚغٝسْا عُط ضن ٞاهلل عٓ٘ اـ٬ؾٚٚ ١قٛؾُٗا ٫يكا ٤نًُ ١ت ٍٛاـ٬ؾ ١ؾكايٛا
ؾٝكٚ ٍٛاهلل ْكَٛو بٗصا ٚنإ
:
ؾك ).َْٞٛٛؾٝكـ اسس ايكشاب ١ا٫د٤٬
.
ضاٜتِ َين اعٛداز
ازٚات ط
َٔ ( (
ازا. ٠
ايٓكس .ص ٗ  َٔ ّٜٛاٜ٫اّ .
ٜهٔ ط .
اي ٢ُٓٝمل . .
.
ايػٝـ ٗ ٜسٙ

اشبٛف ص))..

ايتٜٓٛط ص،. .
ا٫ق٬ح ٚ ،.ط .
ٚغا ٌ٥ط .ص ..
ايطعب ص  ،.بٌ ٖ ٛأسس ٚغا ، ٌ٥اِا مل ٜهٔ اِٖ. .
. ٚ .ط .
تعذبين ايكشاؾ ١إكطٜٚ ، ١ٜعذبين إػٚ٪ي ٕٛإكط ٗ ٕٜٛايكباح ٜهتب ايهتاب
ايكشاؾ ٌٝايٓكس ايؿسٜس ٚايك ٣ٛيهجرل َٔ إػٚ٪يٌ  ٗٚ ،ايٗٛرلٜ ٠كطأ ا٩ي٦و إػٚ٪يٌ شيو
اي٬شع  ٗٚإػاًٜ ٤تك ٞاؾُٝع إػٚ٪يٌ ٚايهتاب ٗ اسس ٣إٓاغبات ايعاَٜٚ ،١ػًُٕٛ
ايٓكس .
 ٫ضؾٝع
بُٗٓٝا تكٛضٚا إ َػ ٚ٪ڄ
.
عً ٢بعهِٗ ايبعض ٚ ،ايػطٜب إ إساعبات إكط ١ٜايطا٥ع ١تكع
يهاتب َكايو ايٓٗاضزَ ٙؿكٌ عًُ ٞاَڄا  ،بٌ ْٖ ٛؿؼ َكاؽ بسييت ،
إػتٚ ٣ٛايكٜ ، ١ُٝك: ٍٛ
ا٫غَ ١َٝ٬ت٢
! .
اتبسٍ ٜا غ ّ٬عًٖ ٢ص ٙايطٚح ايٛطٜٓ ٚ ، ١ٝا غ ّ٬عًٖ ٢ص ٙايطٚح
بؼ ايذلظ. ٟ
ٚإػٚ٪يٌ
.
ْكٌ اٍ َجٌ ٖصا ايٛز ٚا٫سذلاّ ٚاؿب ٚايتكسٜط بٌ ايكشاؾ١
ايػطٜب إ ايهتاب ٜ ٫هطٖ ٕٛإػٚ٪يٌ  ،نُا  ٜٔٛاغًبِٗ بٌ ايعهؼ ٜبازي ِْٗٛايتشاٜا
ايٛظٝف١ص هعٌ بعض إػٚ٪يٌ
َكعس . .
َٔ ط
ٚيهٔ اـٛف. .
ٚيهٔ . .
ٚيهٔ . .
ٚايتكسٜط ٚاؿب. . ،
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اٱدطا١ٝ٥
.
ٜٓؿعٌ َٔ أ ٟنًُ ١ا ٚغڀط اَ ٚكاٍ ٜهتب نس دٗاظ ٙا ٚازاضت٘ ا ٚغًٛنٝات٘
إطسًَ ١طسً ١تعاٌَ َع ايعكٌ َ ،طسً ١تعاٌَ َع إٓڀل َ ،طسً ١تعاٌَ َع ايٛاقع ،
. .
َطسً ١تعاٌَ َع ايصات َ ،طسً ١تعاٌَ َع اؿل َ ،طسً ١تعاٌَ َع اـًل ايؿانٌ َ ،طسً١
تعاٌَ َع ايؿؿاؾ ١ٝبٛنٛح َ ،طسً ١تعاٌَ َع اؿط ١ٜبهٛاطٗا َ ،طسً ١نؿـ اؿكٝك، ١
إطسً١ٝ
.
يٮخط  ٫بس إ ٜعطف إػٚ٪ي ٕٛنٌ ٖص ٙإطتهعات ٚإباز٨
َطسً ١ا٫غتُاع يًطأ. ٟ
يًتؿهرل
ؾإطسً ١شلا َتػرلات غطٜعَٚ ١ت٬سكٚ ، ١اؾطاظات  ٫تعڀٓٝا ايؿطق. ١

ٚاؿٛاض ٜٚكه ٞايٓكس عً ٢ايتػا٫٩ت
.
َٛاقـ ايٓكس ٚاضا ٙ٤تؿهٌ سك ٬خكبڄا يًٓكاف
ٚاؿكٝك ١ؾإٕ َٔ إػتٗذٌ  ،بٌ ٚإجرل
.
ايكًكٚ ١قس هٝب عً ٢ايتػا ٍ٩ايباسح عٔ اؿل
.
تػدٝف اسبٛاض ص ..
هٛظ ط
ٚقطاضتٗا ؾ. . ٬
.
ي٬سل٦عاظ إ ٜ ٫كبٌ أَ ٟػ ٍٚ٪ايٓكس ؾٗاظ ٙا ٚازاضت٘
ايٓؿاظ
عدل َكا ١َٚايٓكس بٛاغڀ ١ا٭قٛات .
ا٫ق٬ح
.
احملطّ.ص  ٗ ،اطاض
املباح.ص  ٚط .
بٌ .ط . .
ؾايؿه ٣ٛنس ايٓكس ٜعين آْا نً٘. .
اٌَ (( َجٌ ٖ ٤٫٪ا٫قسقاّ ٫ ٤هٔ إ أْػاِٖ ،
ٜك ٍٛايهاتب ايكشاٗ ايؿٗرل َكڀؿ: ٢
اشنطِٖ زاُ٥اڄ  ،ؾاقسقا ٤احملٓ ِٖ ١ايؿطغإ ايؿذعإ ايصٜ ٜٔتؿذع ٕٛعٓسَا ىاف اؾُٝع ،
ٜٚكُس ٕٚعٓسَا تٓٗاض ا٫غًبٚ ، ١ٝىاطط ٕٚعٝاتِٗ ٚٚٚا٥ؿِٗ ٗ ايٛقت ايص ٟىطؽ اؾبابط٠
يًٓاؽ).
ا٫قٛات ٜٚ ،عُ ٕٛايعّٓٚ ٕٛٝع ٕٛاؿكٝك َٔ ١إ ؽطز )
بعض إػٚ٪يٌ ايصٜ ٜٔػهبٛا  ،ا ٚغهبٛا َٔ أْ ٟكس ٫عُاشلِ ٚازاضتِٗ ٜ ،ه ٕٛغبب غهبِٗ
ٚاْؿعاشلِ َٔ تًو إكا٫ت اِْٗ مل ٜؿُٗٛا إكا٫ت ٚ ،مل ٜسضنٛا عُل ْكٛقٗا  ،بٌ قطأٖٚا
َٛانع٘ ٖٚصا ٖ ٛايتؿهرل
.
ٚايهًُات اِْٗ ايص ٜٔوطؾ ٕٛايهًِ عٔ
.
نأِْٗ َكششٌ يًشطٚف
عٌُ ط تأ ٌٜٚباطٌ ص ..
ايػڀشٜٚ ٞعٌُ ٖصا ايٓٛع َٔ إػٚ٪يٌ إٓؿعًٌ إتؿٓذٌ عً. . ٢
.
يًُكاٍ َ ٖٛٚ ،صٖب يس ٟبعض إتٓڀعٌ ٚإتؿٓذٌ َٔ إػٚ٪يٌ  ٖٛٚ ،غرل دسٜط با٫سذلاّ ٗ
ظَآْا
.

ٚبعض إػٚ٪يٌ ٜٓؿعٌ َٔ ايٓكس عدل ا٫عتُاز عً ٢ايكطا ٠٤بايػُاع ٚا٫ؾاع ، ١اْين ا َٔ٩إ
ْكط ايهاتب إدًل يس ٜ٘ٓثِ ٚطٓ٘ عٓسَا ٜهتب َٔ ادًُٗا ٚ ،ايٓكط اؿكٝك ٟ٫ ٞناتب ٖٛإ
قٖٚ َ٘ٛصا اضق ٢داٜ ٙعٝؿ٘ اٱْػإ ْ ،عِ اضق َٔ ٢دا ٙإاٍ ٚ ،داٙ
ٜكطأ ي٘ اجملتُع ٚايؿعب ٚبين .
اؾػس
ايػًڀٚ ، ١دا ٙايٓؿٛش ٚ ،دا ٙايٝٚٛؿٚ ، ١دا. ٙ
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ايكاضئ ص  .ايصٜ ٟكطأْ ، ٞاٜ ٚكطأ .يٞ
َٔ ((.ط) ) .
ؾاْا  ٫أخاف أسسا ٗ سٝات ٞبعس اهلل ا. ٫
زَاغ٘
احملذلّ ٚبكُاتَٓ ٞشٛت٘ ٗ .
.
َٓ٘  ٕ٫شانطت ٗ ٞشانطٖ ٠ص ٙايكاض٨
ؾد ٗٛؾسٜس .
اؿػين (( ايص ٫ ٟوػٔ قطا ٠٤خڀٜ ٘٦ؿكس شا
:
ايسنتٛض ازلاعٌٝ
/
َٚا أٌْ َا قاي٘
عاي) ١ٝ
ايٓكس ايصات ٞق ١ُٝأخ٬ق. ) ١ٝ
ٚإػ ٍٚ٪ايصٜ ٫ ٟكبٌ ايٓكس ٜٚ ،طؾه٘ ٜٚػهب٘ ٜٓٚؿعٌ َٓ٘  ،ؾاْ٘ ىتِ اؾك٘ عٓس سسٚز
ْكسٖا ٖٚصا ْٛعڄا َٔ اْٛاع غٝاز ٠ايك ِٝا٫غتٗ٬ن، ١ٝ
يكُ ١عٝؿ٘ َٔ ٝٚٚؿت٘ اييت ٜ ٫كبٌ .
ٚاييت  ٫تصٚب باؿطاض ، ٠بٌ تٓكٗط بايًُؼ .ؾك٘
ايٓكس اقبًٛا ايٓكس  ،تكبًهِ اؿٝاٚ ، ٠تكبًهِ ايٝٚٛؿٜٚ ، ١كبًهِ
ايٓكس اقبًٛا . .
اقبًٛا . .
ايس ٜٔؾاٚؿطٚا بايٓكس ؾاْتِ ايهاغب ٗ ٕٛنٌ .ؾٞ
اجملتُع ٜٚكبًهِ اؿل ٜٚ ،كبًهِ .
.
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚ ،غاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا٤
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املجكف املجكف
. .
ٕاشا ػتاح ايعكً ١ٝاـًٝذ ١ٝبكؿ ١خاقٚ ١ايعطب ١ٝبكؿ ١عاَ .١؟ ايهجرل َٔ ايتِٗ  ،بٌ
ٚا٫ؾذلا٤ات ثِ ٕاشا تٗٛط بعض ايهتابات ٖٓا ٖٓٚاى ٖٓٚايو تتُٗٓا مٔ ٗ اـًٝر
.
ا٫تٗاَات ،
عًٓٝاٌٖ .
 . .ط بايػبا ٤ايؿهط .ٟص ..،.؟ َٔ إػ ٍٚ٪عٔ ايكام َجٌ ٖص ٙايتِٗ ٚايكؿات اؿاقس. .٠
إجكؿٌ . .اّ . .أّ  .اخل
ايؿعٛب اّ . .
اؿهَٛات اّ . .
. .
اؿهاّ أّ
. .
ايباطً ١يكس خٝب ١آَايٓا مٔ َعؿط إجكؿٌ
.
أْين نُجكـ اغتٓهط ٚبؿسَ ٠جٌ ٖص ٙايتِٗ
ٗ نجرل َٔ إٛاقـ  ،اعٓ ٢اؿكت بٓا مٔ َعؿط إجكؿٌ ٖعاٚ ، ِ٥دطست ندلٜآ٥ا ٗ
ايكُ ، ِٝبٌ آْا ٖعَٓا ٗ ايع ، ِٛعٓسَا عًُت ايػًڀ ١عًَٓ ٢عٓا َٔ ٖاضغ ١ايهتابٚ ١ايطز
اـًٝر
ٚايتكس ٟعً ٢نٌ َٔ ْاٍ ٚنتب نسْا ٗ .
اؿكٝك ١ؾهإ اؾطح
.
اِْٗ نتبٛا نس َٓڀكتٓا ٚؾعٛبٓا ٚاخ٬قٓا ٚقُٓٝا ٚعازاتٓا بػرل
ايصُت ص ٚ ،.يهٔ اددلْا
َع ط .
اشلذُات نإ قعباڄ عًٓٝا إ تتعاٌَ. .
.
غا٥طاڄ ٗ ْؿٛغٓا َٔ تًو
خٝاض يكس تػرلْا
يٓا ؾًِ ٜهٔ اَآَا .
عً ٢ط ايكُت .ص  ،.بػبب قْٚ ٠ٛؿٛش ٚقاقط ٠ايػًڀ. ١
. .
ايػًڀ١
نجرلاڄ  ،بػبب نعؿٓا  ،بٌ قٌ نعـ قٛتٓا نُجكؿٌ بػبب قٛٝز .
باْهػاض. .ص  ٚط اْٗعاّ  .ص  ،. .عٓسَا ٚدست ْؿػَ ٞهبٌ بايكٛٝز
..
ؾعطت ط
اْا ؾدكٝڄا . .
ا٭مل
ٚايػ٬غٌ ٚ ،مل اغتڀع ؾعٌ ؾ َٔ ٤ٞأدٌ ايٛطٔ ايهبرل  ،ؾاظزاز دطس ٞايػا٥ط عُكڄا ٗ .
ٚغرلْ٫ ٟين نُجكـ عطب ٞخًٝذَ ٞػًِ اًَو ايهجرل َٔ ازٚات
.
ؾاظزات اـٝب ٗ ١زاخًٞ
ايؿهط.ٟص إتٌُٗ ب٘  ،ؾأْين
شيو ط ايػبا. ٤
ايتشسٚ ٟايكس ٚايطز  ،ؾتذسْ َٔ ٞأدٌ َكا. . ١َٚ
َٚطاٚزات٘
.
اعٌُ عًَ ٢ؿانػ٘ ايعَٔ
ايڀؿٛي ١ؾايهتاب عٓسٟ
.
أقبض سيب ٚعؿك ٞيًسؾاع عٔ ايٛطٔ  ،نأْ٘ غطاب ٬ٜسل أسّ٬
ٚغٛاٚ ١ٜايكطا ٠٤ن٤ٛ
.
ٖ ٛط قٛت ايصات .ص ٚ ،. .ايهتاب ١سبٝبٚ ، ١مل تهٔ عٓس ٟنػرل ٟغا١ٜٚ
. .
ٚسٝاَٜٛٚ ٠صاى ٚ ،اعين َٓ ّٜٛعٓا َٔ ايهتابٚ ١ايٓؿط ٚايطز ٚايكس ٚ ،ا ٫ؾايعكاب ٜٓتٛط إدايـ
.
ايعكٛب .١ص  ،.يسضد١
اْٗا ط
َٓا َٜٛ ،صاى عًُت ظس ١ٜعً ٢دط تطاب ا٭ضض بسَٛعٚ ، ٞضَا زَ. .، ٞ
شباي ١ايعكٛبات عُٝا ، ٤ايؿبٗات غ ، ّٛٝآُٜا
ته. ٕٛ
إ شانطت ٞايك ١ٜٛنازت ا ٚاٚؾهت عً ٢إ . .
ٚؾٖٛا٤
تػك٘ َڀطٖا تػكڀٗا سذاض ، ٠ؾاعهاٚ ٤عه٬ت إجكـ اـًٝذ ٞأقبشت ضخ. ٠ٛ
ٖ 1ـ
.42
/8
6
ْؿط َٛقع اؿاضؽ يًسضاغات ٚاٱع ّٜٛ ، ّ٬ا٭سس/9
م.) 26
( ) 1394
بايعسز (
ٖ 142ـ 6 ،
/8
ْؿط ظطٜس ٠ايػٝاغ ١ايهٜٛت ّٜٛ ، ١ٝاـُٝؼ/17
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ٚيٝؼ َٔ ايػٌٗ عً ٢إجكـ اؿط إ ٜطن ٞعُا ٜتعطض ي٘ ٚطٓ٘ ٚشات٘ ٚ ،خاق ١قصف ابٓا٘٥
قُتٓا نعؿاڄ ٚخصْ٫ڄا ٚدباْڄا ٖٚ ،صا أَط
.
َجٌ ط ايػبا ٤ايؿهط .ٟص ٚ ،. .ضَا قس ؾػط
بتِٗ ساقس. . ٠
نطاَتٓا
.
ْ ٫طنا ٙعً٢
ِٛت نٓا َتكسٌَ عً ٢نٌ ؾعٛب ا٫ضض ؾهط ٚثكاؾ١
يكس َات ؾهطْا ٚثكاؾتٓا قبٌ إ .
اٱغ ١َٝ٬ستٖ ٢ادت ٖٚاْتٓا ايعٛاقـ َٔ نٌ سسب
.
ٚعًِ ٚ ،بػبب ُهػٓا بعكٝستٓا
ٚقُٝتٓا يكس مت َڀاضزتٓا ست ٢ايٓؿؼ ا٫خرل
.
ٚداْب ٚأغا٤ت إيٓٝا ٚطعٓت ٗ نطاَتٓا ٚقُٓٝا
َأغاتٓا  ٫اعطف نٝـ مت ٚقٛؾٓا ٚإٜكاؾٓا ٖهصا ٚ ،مل ِتًو ايعكٛز َٔ
.
ٖا ظاز ٗ سذِ
ٖ ٛخٝاض
ٚايؿهط. ٟ
.
ٚثكاؾتٓا ؾٌٗ ايػ ّ٬ايجكاٗ
إٛادٗ ١نس َٔ ساقطْا ٚنطبٓا ٗ ؾهطْا ! .
ايهعٝـ ْعِ يكس اغتػًُٓا ٫عساْ٤ا ٚخكَٓٛا َٜٗٛ ٚ ،ا مل ْؿطؽ َا ٗ قًٛبٓا ٚعكٛيٓا
. .
ايٓساَ ١ص ٗٚ .
اسبػط ٠ص( ٚ ( .ط ) ) .
سا٫ت ).((.ط) ..
ٚثكاؾتٓا ؾعؿٓا .
.
ٚنُا٥طْا ؾشبػت أؾهاضْا ٚاضاْا ،
.
بعض سا٫ت إجكؿٌ قس َاتٛا ا ٚقتًٛا ا ٚابعسٚا ا ٚغذٓٛا ٚمل تتاح شلِ إ ٜطٚا َٓتذِٗ ايجكاٗ
ٜٓٚؿط
ٗ بًساِْٗ ٜكطأ ٜٛٚظع .
ٚططز إجكـ ايعطبٚ َٔ ٞطٓ٘ ٚ ،مل ٜٛاد٘ بأَٓ ١ٜاقؿ ١أ ٚقاٚض ، ٠ؾأبعس
أبعس . .
ْعِ . .
إجكـ.ص نتب بايكطب َٔ
بٗا يػبب ٚاسس ٖ ٛإ شيو. ، .ط .
بكٓاعات٘ ايٓانذ ١ايت ٢خطز .
اـڀ ٙٛاؿُطا ، ٤ا ٚاْ٘ زخٌ إٓاطل إًػٚ ١َٛاييت ؾذطت ا٭يػاّ ٗ دػس ٙايڀاٖط  ،ا ٚاْ٘
نس ((.ط
ٚايػٝاغ ١ٝا ٚاْ٘ ساضب ايؿػاز عدل اؿطب .
.
نتب عٔ إدڀٛضات ايس١ٜٝٓ

ايطػٝإ

ٖٚهصا
ايػٝاغٞص. ،. . .
ايسٜين ص  ٚ( (.ط ايطػٝإ ) )
) ). .
شيو إجكـ إعصب ٚإهڀٗس ٚاحملاضب ٚإڀاضز ؾعٌ شيو يكٓاع ١وًُٗا ٗ عُل عكً٘
ايعَٔ.ص َٓاغب ٚقاحل ي٬ق٬ح ٚايتٜٓٛط  ،ؾاضاز إ ٜبًؼ ٚؾع ٬ؾعٌ بعض ؾعٌ
إ ط .
ٚنُرل. ٙ
.
ث٬ثاڄ ٚضَا ؾات اٚ٫إ عً ٗ ٘ٝتبًٝؼ بعض
ايتبًٝؼ ٚقاٍ يًذُٝع اِْٗ اؾٗس اْ ٢قس بًػت قاشلا .
إجكـ
َانإ ٜطٜس إ ٜكٛي٘ ٚوصض َٓ٘ شيو .
إ إجكـ اـًٝذ ٗ ٞبعض سا٫ت٘ قسّ ٚططح ٚنتب ٗ ايكهاٜا ايٛطٓ ١ٝا٫غاؽ ٚ ،عدل
إجرل.٠ص يًذسٍ  ،ؾعٌ شيو ايؿعٌ ايجكاٗ ٚايؿهطٟ
خًكت ط إٛاقـ .
ا٫ؾهاض اؾطٚ ، ١ٝ٥اييت . .
ز ٕٚإ ىؿ ٢ايػًڀٚ ١ددلٚتٗا ٚػدلٖا ٚ ،مل ٜٓكاع يًذلٖٝب َٔ ق ٠ٛإؿاغسٚ َٔ ٫ٚ ، ٜٔعٝس
ايدلاَه١
 ِ٥٫ايص َٔ ِٖ ٜٔأسؿاز .
إػٚ٪يٌ ايؿاعًٌ ٚ ،مل ًٜؿت  ٫ٚاٍ أ ٟي. َ٘ٛ
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ايػٝاغ .ٞص ُٝٚعت
.
ايسٜين. .ص  ٚط ايطػٝإ
عٔ ط ايطػٝإ . .
سٌ نتب إجكـ اـًٝذ. .ٞ
ايكساغ.١ص عٔ ضداٍ ٚعًُاٚ ٤ؾكٗا٤
ٖاالت .
اغكا ٙط
أؾهاضٚ ٙنتابات٘ ٚططٚسات٘ بايعٌُ عً. . ٢
ٚزعا ٠ايس ، ٜٔقاَت ايسٜٓا ٚمل تكعس ست ٢ؿٛتٓاٖ.صٙ
االقساؽ.ص َُٗ ١ؾاقٚ ١خڀطَٓ ٗ ٠ڀكتٓا ايعطب ١ٝعاَ، ١
.
عٔ طقسؽ
 ٕ٫ايهتاب ١ايٓكس. .١ٜ
َعك.١َٛص َٔ اضتهاب ا٭خڀاٚ ، ٤ؾعٌ ايتذاٚظات ٚ ،اضتهاب
.
ٚنأْٓا ط اَ١
. .
خاق١
.
ٚاـًٝذ١ٝ
إٓهطات
.
ٖٚص ٙايكٓاعات ايطاغد ١يس ٟايبعض ٖٚ ،صا ايبعض نجرل َٔ ضداٍ ٚعًُاٚ ٤ؾكٗاٚ ٤زعا٠
ايسٚ ، ٜٔايػٝاغ ١باِْٗ ؾٛم ايبؿط  ٗ ،سٌ إ ايطٓٔ ايكسٚؽ إ َٔ٪قاٍ يػٝسْا قُس: 
(( قٌ إِا اْا بؿط َٓهِٚ )).يهٔ ٜطٜس ٜٚػع ٢اْؿػِٗ  ،إ  ٫تكع اع ِٗٓٝعً ٢قطاَ ٠٤جٌ ٖصٙ
اجملٝس٠
اٯٜات ايكطآْ. ١ٝ
املعصَٛري .ص ٚاييت مل ٜتشسخ عٓٗا
.
ٚثكاؾ ١طقب١ًٝ
ْعِ ٚيٮغـ ايؿسٜس َا ظيٓا ْعٝـ ؾهط . .
خًسٚ ٕٚغ٪اي ٞإؿطٚع َ ٖٛ:تْ ٢ؿٝل َٔ غبات إ لعٌ
.
إ٪ضر ٚا٫دتُاع ٞايعطب ٞايؿٗرل ابٔ
ايػًڀْ ٫ٚ ١عڀ ٘ٝايؿطق ١يٝكَ ٍٛايسٜ٘
.
إجكـ ًَو يتشسٜات ٚنٛاب٘ ٚؾطٚ ٙٚقٛٝز
. .
ٚايهُرل
ٜٚدل ٨شَت٘  ،ابطا ٤يًتاضٜذ ٚإطسً. ١
اق ٍٛإ زؾع ايػًڀ ١بك ٠ٛؾعٌ إجكـ ٜكُت ٜٚ ،طنٔ شلسٜ ٫ٚ ، ٤ٚعًِ
نُا بك ٞإ :
ايػًڀ ١ؾإ
.
ايعكٌ ٜ ٫ٚهتب يهٜ ٞػتؿع إؿهط ٚايباسح ٚإتًك ، ٞؾإ شيو يٝؼ ٗ قاحل
ٚغكـ
شيو ايتهٝل ٚاؿعقطٚ ٠ايطنٌ ٚايتڀؿٝـ ٚا٫قكاٚ ٤ا٫بعاز ٜعٌُ عً ٢ظٜاز ٠سذِ . .
ايٛطٔ
إعاضن ٗ ١زاخٌ ٚخاضز .
. .
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚ ،غاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا٤
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ســسخ حيــسخ
ايتاضٜذ . .
ايصًض َع إغطا .ٌٝ٥ص ،. .
عًُ ١ٝط
اطًعت ٚقطأت َع ِٛأسساخ ايعامل ٗ ٖصا ايعاّ ٚٚ ،دست إ . .
 ّ.199بعس ايكًض اٱغطا ًٞٝ٥ايعطب ٞايؿٗرل قًض ايطٝ٥ؼ
عاّ
ٖ ٞاضقٚ ٢اِٖ سسخ وسخ ٗ 4
إ٬ٝز ١ٜإ ايباطٌ َا بطح اؿكٝك ١اٱغ ١َٝ٬بػٛٝؾ٘
.
إكط ٟاْٛض ايػازات ٗ ايػبعٓٝات
دسٚ ٣ٚيهين ٚدست إ ايكٗ ٖٞ ١ْٝٛٝاِٖ
.
إؿًٛيٚ ١ؾبٗات٘ ايه ، ١ًٝ٦ثِ ٜطدع خا٥بڄا بػرل
ايعامل تؿعٌ َا تؿاٚ ، ٤نٝـ ؾا٤ت َٚ ،ع َٔ ؾا٤ت ،
إؿاقٌ ايػٝاغ ١ٝايؿاعً ٗ ١أسساخ .
ؾا٤ت .؟ ٚآ ٜ٘قطاض ٜكسض َٔ اعًَٓ ٢دل غٝاغ ٞؾطع ٗ ٞايعامل ٖ ٛبهاع ١دسٜس ٠شلِ ٖٛٚ
َٚت! ٢
مثطات قطا٥شِٗ ْٚتا٥ر أؾهاضِٖ ٚست ٢اي ّٛٝمل ٜتُهٔ إػًُ َٔ ٕٛاستٛا ٤إٛاقـ ٚايطز عً٢
إػًٌُ ٚقاض
.
ايٛٗٝز ١ٜبٌ اغتدـ عكا٥ل قهاٜا َٛٚاقـ َٚؿه٬ت
.
إعاعِ ٚا٭باطٌٝ
َتهاؾ ١٦إشٕ
.
عكٝستِٗ إشٕ ؾإعازي ١ايػٝاغٚ ١ٝا٫قتكاز ١ٜيٝػت َٛظٚ ١ْٚغرل
.
ايتعكب نس
يٝؼ أَآَا نُػًٌُ أ ٟسٌ إ ٫إٔ ْكبٌ بايٛاقع إط ٚعًٓٝا إٔ معّ سكا٥بٓا يٓتذ٘ ٗ اػاٙ
إغطا .ٌٝ٥ص ٜعس إٔ ٜٓاٍ ايؿعب ايؿًػڀٝين سكٛق٘ ٚيكس ٚنشت ٚدْٗٛ ١طٟ
م ٛط ايكًض َع .
. .
ٖ141ـ
/3
1
سٝاٍ ٖصا ايطأَ ٗ ٟكايَ ١ؿٗٛضْ ٠ؿطت بكشٝؿ ١ا٭ٖطاّ إكط ١ٜبتاضٜذ ا٭سس /4
ٚ ) 3نصيو أعست ططح ٖصا إٛنٛع ٗ َكاٍ ي ٞآخط ْؿط ٗ دطٜس ٠ايػٝاغ١
. 79(1
ٚبايعسز
0
ٖ.142ـ يكس غازت َكٛي ١ايكٗ ْٞٛٝايهبرل
/7
/21
 ، ) 1359تاضٜذ اـُٝؼ
بعسزٖا (
ايهٜٛت6 ١ٝ
أثٌٓ ٫ٚ
إغطا ((. ٌٝ٥إٔ ا٭ضض ٚاسسٚ ٠طايب ا٭ضض . .
.
دٛض ٕٜٛص)٪َ ).غؼ زٚي١
.
((. .ط زاؾٝس بٔ
ٜتٓاظٍ .،. ).يكس غازت ٖص ٙإكٛيٚ ١نإ شلا ا٭ثط ا٭عً ٗ ٢ا٭ؾهاض ٚاشلُِ بٌ
بس ٭سسُٖا إ )
دٛضٚ ).) ٕٜٛتٓاظٍ اسس ايڀطؾٌ عٔ ا٭ضض ٚيهٔ نٓا
.
ض ((. ١ٜ٩زاؾٝس بٔ
ٚاٯزاب يكس ؼككت .
.
ْطٜسٖا بػ ٫ ّ٬باضتٗإ يهٔ ٜبس ٚي ٞإ بعض إساضى مل ْتُ ٛبٗا ْتا٥ر ايعكٚ ، ٍٛمل تبعح
ايػٝاغ ١ٝيكس ْكبت إهاٜس
.
ا٭ق ّ٬ايٛاعَ َٔ ١ٝطاقسٖا يتكـ ٖص ٙايعًٌ ٚاٱغكاّ ايٛبا١ٝ٥
ايعسٚ
يٮَ ١اٱغٚ ١َٝ٬قاض إػًُ ٕٛقٜ ٫ ّٛتسبط ٕٚبٌ ٜكتً ٕٛأْؿػِٗ بطقاقِٗ ٚأقبض .
ٜؿذع ايك َِٗٓ ٟٛعً ٢ايهعٝـ ست ٢تعٜس َػاس ١اـ٬ف ب ، ِٗٓٝغرل ساؾًٌ بػد٘
ايكٗ ).) ْٞٛٝيٝڀعٔ ايتُاغو
.
ٚزٖايٝع  ((.ايًٛبٞ
.
ايػاخ٘ نِ قطاض غٝاغ ٞقٓع ٗ أضٚق١
.
تهآَٓا .؟ ٜ ٫ٚعذع اسس َٔ قاْعٖ ٞص ٙايكطاضات إ
!
ا٫غ. َٞ٬؟ ٚنِ قطاض قٓع يُٝشٛ
!
إػًُٕٛ
ٜك ٍٛاْا َڀُٚ ٔ٦أْا أقٝؼ ٖص ٙايكطاضات ٚإ غد٘ .
:
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إغطا .ٌٝ٥ص ٖ ٛإدطز ايٛسٝس يٓا يٓػس أبٛاب ايؿط إؿتٛس ١عًٓٝا
ؾڀطٜل ط ايكًض َع .
إشٕ . .
إٛقـ شلصا ا٩نس
.
ٚاؾبٗات مل ًِو ظَاّ اؿذٚ ١قسم ايًٗذَٚ ١تاْ١
.
َٔ نٌ ا٫ػاٖات
باْفعاٍ )ٚ .غٝػرل ايهجرل َٔ
ٖ(( ٞسسخ تاضخي ٞحيسخ ) .
إغطا .ٌٝ٥ص . .
عًُ ١ٝط ايكًض َع .
إ . .
غباضڄا ٖٚصا
يكاٚ ٤ي ٛاثرل ؾٛم نٌ طاٚي. ١
ايتاضىٚ ١ٝي ٛشٖبت اؿكٛم اٍ غرل .
.
سًكات ايسا٥ط٠
َآضب ٚاعطف إ َٔ ايكطاسَ ١ا  ٫هس ٗ ايٓؿٛؽ
َا ٜهٝل إػًِ عٔ قهاَ ٤ا ٗ ْؿػ٘ َٔ .
اغطا .ٌٝ٥ص ٚاغتدطدٛا َٓ٘ ْتا٥ر
قاضب ١ط ايكًض َع .
َٓؿسا ٚاشا غبل ٭ْاؽ إٔ اؾطبٛا َٓٗر . .
بصيو ؾـ
.
عً ٣ٖٛ ٢أشٚاقِٗ  ،ا ٚاؽص ٙٚعجط ٗ ٠غب ٌٝايعكا٥س ٚ ،دب عًٓٝا آْ ٫دسع
إغطاٌٝ٥
ايكًض ) ).قاٚ ِ٥غاض ٟإؿع ، ٍٛؾُطسبڄا بايكًض َع .
.
((. .
بايرتزز ٚايذلادع ٗ إٛاقـ ٚ ،اييت تهطؽ
إؿٗٛض. . ٠
عاز ٠تًك ٞايجكاؾ ١ايعطب ١ٝايػٝاغ. . ١ٝ
ٚؾؿًٗا بإ أ ١ٜدطّ ١تكع ٗ ايؿاضع ايعطب ٞإِا ته ٕٛإغطا ٌٝ٥ايػبب ٚضا ٤تًو اؾطّ، ١
.
ُٖٗا
ظٚدٌ ٖٚصا ايٓٛع َٔ ايتدلٜط غرل إكب ٗ ٍٛايؿاضع ايعطب، ٞ
.
ستٚ ٢ي ٛناْت عًُ ١ٝط٬م بٌ
اِا نطؽ ٬ٚي٘ عً ٢ايتػرلات ايػٝاغ ١ٝايكسَّ ، ١ع اغتُطاض ايٓٛط ٠ايس ١ْٝٚنسا إغطا، ٌٝ٥
ايعإٞ
.
ايعطب ٞمل ٜڀٛض ْؿػ٘ ٚ ،مل ٜطتلڇ عًَ ٢ػت ٣ٛاؿسخ ايػٝاغٞ
 ٕ٫ايؿهط ايػٝاغ. . ٞ
. .
ايعطب ٞؾشيت اٯٕ مل ٜػتڀع ايعطب تٛسٝس قطاضِٖ
.
ٖٚصا َا اؾكس إكساق ٗ ١ٝايكطاض ايػٝاغٞ
ٚضأ ٗ ِٜٗعًُ ١ٝايكًض َع إغطا ، ٌٝ٥ضغِ قسٚض قطاض بإٛاؾك ١عً ٢إبازض ٠ايعطب ١ٝاييت أطًكٗا
إًو عبساهلل بٔ عبسايععٜع ًَو إًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛزٚ ١ٜعسّ تٛسٝس ايكطاض ٚ ،عسّ تٛسٝس
ايطأٚ ، ٟعسّ تٛسٝس ايطٜ٩ا ٚ ،عسّ تٛسٝس ايكؿٛف ايعطب ، ١ٝأز ٣إٍ ا٫خت٬ف ٗ إٛاقـ ،إٍ
إغطاٌٝ٥
ٖصا ايتسٖٛض ايؿسٜس ٚايػطٜع ٗ ايعًُ ١ٝايػٝاغَ ١ٝع .
َاشا غٓك ٍٛيًتاضٜذ إٔ ايعطب مل ٜػتڀٝعٛا ست ٢اٯٕ تٓٚ ِٝٛتطتٝب أٚناع إُٓٛات
ٚأنعؿٗا
.
ايؿًػڀَ ١ٝٓٝجٌ ٓاؽ ٚؾتض ؾٗصا ايكتاٍ ٜٓسيع بُٗٓٝا ٥٫ك ١ا٭غباب
إٔ ايطن ٞباؿاٍ ايٛاقعٕ ٞجٌ ٖص ٙاٱسساخ اجملٜٓ ١ْٛعين ايتٛقـ عٔ أ ٟتڀٛض يعًُ١ٝ
اٱغطا ًٞٝ٥إٔ ا٭َط ٜتڀًب اْك٬بڄا زاُ٥ا عً ٢ايصات إتعكبٚ ١إتڀطؾ ١ػاٙ
.
ايػ ّ٬ايعطبٞ
ايػ ّ٬ؾا٭َط ٜسع ٛإٍ ايبشح عٔ ا٭ؾهٌ ٚا٭نٌُ ٗ عًُ ١ٝايكًض َع إغطاٌٝ٥
.
عًُ١ٝ
ٚإغطا ١ًٝٝ٥إطسً ١ايٛسٝس ٠اييت
.
بؿطٚطٓا ٚؾطٚطِٗ ٚأخ٬قٓا ٚأخ٬قِٗ  ،يتأغٝؼ زٚيتٌ عطب١ٝ
بايصات
.
اؾعط ؾٗٝا با٫طُٓ٦إ ٱدطا ٤تٛقٝع ٖصا ايكًض ايهاٌَ َع إغطاٖ ٖٛ ٌٝ٥ص ٙإطسً١
ؾًػڀٌ يهٔ ٖصا
.
ٚأعٝـ نػرل َٔ ٟإػًٌُ ايكًل ايهبرل ػاَ ٙا وسخ اي ّٛٝعً ٢أضض
67

ايكًل ٜ ٫عين عٓس ٟؾكسإ ايجكَ ١ا ًِو َٔ َكَٛات إق٬ح ايٛنع بايڀطم ايهؿ ١ًٝعؿٜ
ايؿًػڀٓٚ ٌٝاؾعط إٔ يس ٟايكٝازات ايعطب ١ٝايطغب ٗ ١ػاٚظ ٖصا اشلِ
.
زَا ٤ا٭بطٜأَ ٤
ايػًٗ١
ايػٝاغ ٞإٛدع ٚعسّ ايطن ٕٛإٍ اـٝاضات .
َٛٚاقؿِٗ
.
عًٓٝا إٔ ْ ٫ػؿٌ إٔ ايتاضٜذ سسخ وسخ ٚ ،ضَا ٜتهطض َ ،ع تػرل ْٛع ٗ ايطداٍ
ؾُا نإ ٖٓٛعڄا ٚغرل َباساڄ ٗ ؾذل ٠اـُػٓٝات ٚايػتٓٝات إ٬ٝز ، ١ٜأقبض دا٥عڄا َٚباساڄ ٗ
شلا ؾأُٜٓا تػرل إكًشْ ١تذ٘ ايبٛقً١
إطسًٖٚ ١ص ٖٞ ٙايػٝاغ ٫ ١أخ٬م  ٫ٚق. ِٝ
.
ٖصٙ
ايػٝاغ١ٝ
.
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚ ،غاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا٤
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املعادـــ ١ٝيف املجكف
اَعد٘ ايٓاؽ كتًؿَٚ ١تكًبٚ ١شيو َٔ طبا٥ع ايبؿط ، ١ٜؾػاع ١غك ٙٛإڀط ٖ ٞسائَ ١
إعاد ١ٝؾعٓسَا تٓعٍ إڀط بعض ايٓاؽ ٜؿهٌ إ  ٫ىطز َٔ زاض ٙست٢
.
سا٫ت ايكٝاؽ ٖصٙ
إڀط ؾإعادٗ ١ٝ
تٗسأ ا٭سٛاٍ اؾٚ ، ١ٜٛا٭خط وب غك ٙٛإڀط ٚايجايح ٜكًل َٔ غك. ٙٛ
ايٓاؽ إ
اٱْػإ إجكـ  ،قس ؽًل ي٘ ايهجرل َٔ إتاعب ايٓؿػ ، ١ٝاييت تكًك٘ ٚغرل. َٔ ٙ
املجكف .ص غرل َعاد ١ٝاٱْػإ ايعاز ، ٟؾشطن ١إعاز عٓس إجكـ قػٛب ١عً٘ٝ
 ..ط َعاد. ١ٝ
ا٭َ ٗٚ ١أثٓا ٤ايػؿط ّهٔ يٲْػإ إجكـ  ،إ ٜهتؿـ
ٚخاق ١اشا اضتب٘ شيو إعاز َكاحل .
َعكسٚ ٠اخڀط اَ٫عد ١ايبؿط ١ٜتًو اييت  ٫تعٌُ سػاب أ ٟؾ، ٤ٞ
.
اَعد ١ايٓاؽ بػٗٛي ١غرل
ايػاَط ٖٞٚ .) ١اييت تطٜس إ وذلم ايٓاؽ عٓسَا
ٖ. )(( ٞ
باٯخطٚ ٜٔابؿع اَ٫عد. .١
.
َٚػتٗذلٙ
ْؿػ .١ٝص عٓس
ساي ١ط عكس. ٠
ي٬غتُتاع ٖٚص ٙقس ته. . ٕٛ
.
هًػ ٕٛؼت اؾع ١ايؿُؼ َباؾط٠
إجكـ ط إعتسٍ إعاز .ص  ،. .قعٛبٗ ١
قسزٚ ٠قس هس اٱْػإ . .
.
إجكـ  ،تهْٛت ْتٝذ ١ساي١
سٛي٘ إ َعاد٘
سٛي٘ ٚخاق ١اشا نإ َٔ ايصٜ ٫ ٜٔعبأَ ٕٚا ٜسٚض .
اْ٫ػذاّ َع ايبعض ايص. ٜٔ
ٜ ٫ػاعس ، ٙعً ٢إعڀا ٤إؿانٌ اجملتُعٚ ١ٝايػٝاغٚ ١ٝايجكاؾٚ ١ٝا٫قتكاز ، ١ٜسكٗا َٔ
ٚايتشًٖٚ ٌٝصا اٱْػإ إجكـ إتكًب إعاز ٜطبو َٔ
.
اٖ٫تُاّ ٚايتكسٜط ٚايسضاغٚ ١ايؿشل
اـڀط شيو ايؿدل ٜ ٫عذلف
.
سٛي٘ ٚإؿانٌ ؼ ّٛسٛي٘ باغتُطاض ٚ ،إ ناْت تػبب ي٘
.
ٚعٛٝب٘
.
بتذاضٜب اٯخطٜٚ ، ٜٔتذ٘ مَ ٛكاؿ٘ َٓٚاؾعَٚ ١ڀاق٘  ،ؾك٘ اييت تعٜس َٔ َعاٜب٘
ٖٚصا َا هعً٘ ٜ ٫عطف بايهب٘ اٍ اٜ ٜٔتذ٘ .؟ ؾكس ٜؿكس تٛاظْ٘ ٜٚ ،سخٌ ساي ١ا٫ضتباى ٚضَا
ايتٖٛإ ٚؾذا ٠٤تؿعط إ إاٍ ٜعين نٌ ؾ ٗ ٤ٞسٝات٘ َٚطنع تؿهرل ٙا٭غاغٚ ٞتاض ٠تؿعط اْٗا
.
ظٛاض ٙإ عسّ ا٫تعإ ٗ
.
اٱط٬م ٜ ٫ ْ٘٫ؿعط با٭َإ ا ٫بٛدٛز إاٍ
.
 ٫تعين ي٘ ؾ٦ٝاڄ عً٢
ٚإَهاْات٘ ٚيصيو ٜسخٌ َطسً١
.
إعاز هعٌ اٱْػإ إجكـ ٜ ٫ػتڀٝع إ ٜٛؾل بٌ ضغبات٘
ايػطٜع ٚعاز ٠ايتدب٘ ٚا٫ضتباى ٜ ٫ػاعس قاسب٘ عً ٢قٝاؽ َؿاعطَٚ ٙعطؾ ١طباع٘ ،
.
ايتدب٘
َٚعطؾَٓ ١اطل نعؿ٘ ٗ خطٜڀْ ١ؿػ٘ ٖٚ ،صا َا هعً٘ هس َا ٜػتعك ٞعً َٔ ٘ٝاَٛ٫ض
إأيٛف ٚزاُ٥ا ٜعع ٚأخڀا ٘٥يػ ٤ٛاؿٚ ٜيٝؼ يػ٤ٛ
.
إػتذسٜٓٚ ٠ؿص َا  َٔ٪ٜب٘ ٚإٕ خايـ
.
إجكؿٌ ٚغايباڄ َا ٜتأثط َا ٜكاٍ
.
ٚايتؿهرل  َٔٚايكعب دسڄا اقٓاع ٖصا ايٓٛع َٔ  ،ايٓاؽ
.
ايتسبرل
ٚايًػٛقات ا٫دتُاع ، ١ٝعٔ ططٜل ايؿا٥عات ٚايكاٍ ايكٖٚ ٌٝصا ٜعٜس َٔ َػاس ١اـًٌ ٗ تٛاظْ٘
م.) 22
( ) 1389
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املعاز ) ٗ .اٱْػإ إجكـ زي ٌٝعً ٢ايهعـ اؿاز ٗ إضازٚ ٠ته ٜٔٛايؿدك، ١ٝ
تكًب ()( .
 .إ . .
شات٘ عً ٢اٱْػإ إجكـ إ ٜعطف َاشا ٜطٜس
ٖٚصا َا ٜػٌٗ قٝازت٘ ز ٕٚتؿهرل َٓ٘  ،٭ْ٘ غرل ٚاثل .
ايػًڀ ١ؾاؿٌ
.
بايهب٘ !.؟ ٜ ٫ٚػتػًِ ٕؿاعط اٯخطٚ ، ٜٔخاق ١ايػًڀٚ ٌٜٛايٓؿعٌ َٔ أٌٖ
اؾهايٝتٓا ٚعاز ٠اٱْػإ إجكـ إتٛاظٕ قعب عً ٘ٝإ ٜڀًل ضأ ٟز ٕٚإ
.
ٗ ؼه ِٝايعكٌ ٗ نٌ
ْؿػ٘
ٜعطف خًٝؿت٘ ٖٚ ،صا ايتٛاظٕ هعٌ اٱْػإ ضانٝاڄ عٔ .
ؾاغتض
بايػصاد. . ١
.
إجكـ هعٌ ايٓاؽ تكؿو
ؾايتكًب ٗ إعاز ٜا أٜٗا إجكـ ٜ ،ا أٜٗا ! .
ٚا٭خ٬م
.
ايجبات .ص ٗ إبازٚ ٨ايكِٝ
ٜعين ط .
شيو ؾايجبات ٗ إعاز عٓس إجكـ . .
ؾاغتض َٔ ! .
إاٍ ستٜ ٫ ٢باع ٜٚؿذل٣
َعاد٘.ص يًبٝع ٚايؿطا ٗ ٤سطاز .
هعٌ ط .
ٜٓبػ ٞعً ٢إجكـ إ . . ٫
ايهٝك ١ؾ٬
.
ايكطاض ٚإاٍ ٚايػاٜات ٚإڀاَض
َجٌ ا٭غٓاّ ٗ سطاز ايػِٓ ٚ ،اعين بٗا عٓس أقشاب .
ططٜل ط َعاد٘ .ص  ،. .ؾاشا عطؾٚ ٙٛاعين
ّهٔ يهٌ ٖ ٤٫٪ايص ٜٔشنطتِٗ إ ىذلقٛا إجكـ ا ٫عٔ . .
ططٜك٘ ؾإ اضاز إاٍ نبٛا عًَ ٘ٝا ٜطٜس َٓ٘ ،
.
َعاد٘.ص ٚاٍ اٜ ٜٔتذ٘ زخًٛا ٚداٚ٤ا اي ٘ٝعٔ
 . .ط .
ٚإ أضاز إ ٜػٝب عكً٘ عٔ ططٜل تعاط ٢إدسض داٚ٤ا ٚاي ٘ٝبأضق ٞأْٛاع اـُٛض ٚإدسضات ٗ
إجكـ.ص باخذلام َعاد٘ باـُط
غاب ط عكٌ .
عكً٘ ؾإشا . .
ايعامل ستٜ ٢ػٝب إجكـ ٜٚػٝب .
.
ُاَڄا يصيو ؾ ٬اغتػطب سٌ اضٚ ٣اقطأ يبعض نباض ايهتاب
ٚإدسض ٜه ٕٛقس اْتٗ ٢إجكـ .
.
ٚإجكؿٌ ايعطب ٚإػًٌُ َٔ تػرل ٚتبسٍ َٛاقؿِٗ َٚباز ِٗ٥ايػٝاغٚ ١ٝايجكاؾ ، ١ٝيتػرل ٗ
ايٓكٝض .ص ٖٚصا عا٥س ٗ ٚين
عً ٢ط .
ٚايػٝاغ ١ٝأٜ ٟه. . ٕٛ
.
عهؼ اػاٖاتِٗ ايؿهطٚ ١ٜايجكاؾ١ٝ
ٚا٭ؾهاض ٚبػبب
.
ايػٝاغٞص ايصٜ ٟعٌُ عًُ٘ عً ٢تػرل إٛاقـ ٚإباز ٨
. .
أظعِ ط يًُاٍ
ٖهصا . .
أقبض .إجكـ ط غًع .١ص  ،. .تباع ٚتؿذلٚ ٣باضخل ا٭مثإ  ،بٌ
.
املعاد.١ٝص
ٚغٝڀط ٠ط .
. .
إعاز.ص
 . .ط .
َعسٚزٚ ٠ضَا عؿٓ٘ َٔ ايس٫ٚضات  ،ا ٚنأؽ َٔ ٔط  ،ا ٚبطقكٖٚ ١ع َٔ ٠أَطا١ًْٝ ٠
.
بسضاِٖ
ايعطب .١ٝص تٓتكط ٚتػٝڀط عً ٢إجكـ ٚقًُ٘
دعًت ط ايػًڀ. ١
ا ٚؾاتٖٓ. ١ص ٙإعاد ٖٞ ١ٝاييت . .
يٮَ ١ؾاي ٌٜٛ٭َ ١ػعٌ
ٚؾهطٚ ٙدعًت٘ اسس اِٖ أزٚاتٗا اييت تعٌُ بٗا ٚ ،تؿطض ٚتكَ ٍٛا تؿا. ٤
.
ا٭غٓاّ ٚػعًِٗ عطن ١إ ٜه ٕٛعً٢
.
غًع.١ص تباع ٚتؿذلَ ٣جٌ ا٭ْعاّ اٚ
َجكؿٗٝا ط .
َٔ . .
ٚاـاغٝه ١ؾُٔ اغتڀاع إ ٜؿذلٜو ٜػتڀٝع إ ٜبٝعو ٗ أٟ
.
َٓصات ) .أغٛام ايٓداغ١
. ) ((..
ٚاْب٘ ٚاشنط إ كاٗٚ
اسصض . .
إجكؿ ٕٛاْين . .
إجكـ تصنطٚا نٜ َٞ٬ا أٜٗا ! .
ؿٜ ١ٛا أٜٗا ! .
ايكػاض
ايهباض ؾاؿصض َٔ ؾٚ ِٝأخ٬م ايطداٍ ،ست ٫ ٢تهْٛٛا َٔ ! .
ٚقًك ٞنبرل عًٝهِ ٜا أٜٗا .
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚ ،غاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا٤
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طـــاعٚ ١زي األَــــط
قسضت٘ (( ٜٳػٵأځيڂ ٛٳْوځ ٳعٔڇ ا٭ځْؿځا ڇٍ قڂٌڇ ا٭ځْؿځا ٴٍ ٹيًچ ٹ٘
دا ٗ ٤ايكطإ ايهط ِٜاجملٝس قٛي٘ دًت :
.1
غٛض ٠ا٭ْؿاٍ
ت بٹٝٵٓٹ ڂه ٵِ ٳٚأځطٹٝعٴ ٛڃا ايًچ ٳ٘ ٚٳضٳغٴٛيځ٘ٴ إڇٕ نڂٓتٴِ َټ ٵَ٪ٹٓٹ))ٌٳ
ق ٹًشٴ ٛڃا شٳا ٳ
ٚٳايطٻغٴ ٛڇٍ ؾځاتٻكڂ ٛڃا ايًچ ٳ٘ ٳٚځأ ٵ
ايعاَ .) ١ٝيهٌ ايطعاٜا اٚ
يٝػت ( ) .
األَط ص( . ،. . .
إ ((ط طاعٚ ١زي) )
ٗ ٚين ـ ـ ٖهصا اعتكس .ـ ـ .
باب (فطض نفا ،. . ).١ٜأ ٟاشا قاّ ب٘ ايبعض غك٘ عٔ
ا٭َ ١ؾٗ ٗ ٢تكسٜط ٟتسخٌ ؼت. .
اؾطاز .
اٯخطٜٔ
.
ا٭َط يٝػت ايعاَ ١ٝيهٌ َٔ ُٝع بايعكٌ ايطؾٝس ٚايؿهط إٓرل
إ طاع. . ٍٚ ١
ٚاظعِ .
.
ايٛاغع ؾٗصا اٱْػإ إتُٝع إتؿطز
.
ايٓانر ٚ ،اَتًو اؿهُٚ ١ايط ١ٜ٩ايكاؾ ١ٝيٮَٛض ٚ ،ا٫ؾل
َٚعاٜا َٔٚ ٙتًو
.
قسضت٘ ي٘ خكٛقٝات٘
بتًو إٛاٖب ٚايكسضات اييت َٓشٗا اهلل دًت .
اـكا٥ل ٚإعاٜا ٖ ٞاط٬ع٘ َٚعطؾت٘ ٚعًُ٘ بهجرل َٔ بٛاطٔ ا٭َٛض ٚخؿاٜا ٚخباٜا ايػٝاغ١ٝ
ٚزٖايٝعٖا
.
ٚاضٚقتٗا
ؾإجكـ ٚ ،إتٓٛض ٚ ،ا٭زٜب ٚ ،قبًِٗ ايعامل ٚ ،ايؿكٚ ، ٘ٝايساعٚ ، ١ٝطايب ايعًِ ٖ ٤٫٪نًِٗ
واغب ٕٛأؾس اؿػاب ٜٚ ،عاقب ٗ ٕٛسايَ ١عطؾتِٗ ٚاط٬عِٗ عًَٓ ٢هط ٜ ٫ٚؿعط ٕٚب٘ ٚيٞ
ٜٓهطٚ ْ٘ٚاهلل غٛف واغب ٖص ٙاجملُٛعٚ ١غرلٖا يعًُٗا َٚعطؾتٗا بإٓهط ٚايباطٌ
.
ا٭َط اٚ
ايٝٚٛؿ١ٝ
.
ٚايٚ ًِٛايؿػاز  ٫ٚ ،تؿعط ب٘  ٍٚا٭َط ٗ أَ ٟػت َٔ ٣ٛإػٚ٪يٝات
سٌ شنط اهلل دًت قسضت٘ ٗ ايكطإ اجملٝس قٛي٘ (( ٳٚإڇٕ نڂٓ ٴتِٵ ٳعًځ ٢غٳؿځ ڈط ٚٳ ځي ٵِ ٳتذٹسٴٚاڃ نځاتٹبٶا
ؿٗٳازٳ ځ٠
 ٫تٳهڃتٴُٴ ٛڃا اي ٻ
ؾځ ڇطٖٳإٷ َٻكڃبٴٛنٳ څ ١ؾځإڇٕٵ ځأ ٹَ ٳٔ ٳبعٵهٴهڂِ ٳبعٵهٶا ځؾًڃٝٴ٪ٳ ٿز ايډصٹ ٟا٩ٵتٴ ٹُٔٳ ځأَٳاْٳتٳ ٴ٘ ٚٳيڃٝٳتٻ ڇل ايًچ ٳ٘ ضٳبٻ ٴ٘ ٳ ٚځ
ايبكط. 28٠
)) غٛض3 ٠
ٳَٚٳٔ ٜٳهڃتٴ ٵُٗٳا ؾځإڇْٻ٘ٴ آ ٹث ٷِ ځقًڃبٴ ٴ٘ ٚٳايًچ ٴ٘ بٹُٳا ٳتعٵ ٳًُڂٕٛٳ ٳعًٹِٝٷ
ؾايؿٗازٖٓ ٠ا ـ ـ ٖهصا أعتكس ـ ـ تعَٓ ٢عطؾ ١اؿل َٔ ايباطٌ َٚعطؾ ١اـرل َٚ ،عطؾ ١اؿكٝك١
نإ ٚيٝؼ ايؿٗاز ٠تعين ؾك٘ ايؿٗاز ٠أَاّ ايكانٗ ٞ
ٚقٛشلا ٚق ٍٛاؿل أَاّ نا. َٔ ٔ٥
ٚايهجرل
.
احملهُ ١نُا ٜعتكس ايهجرل
ًَعَ.١ٝص يًؿ ١٦اييت اؾطت ايٗٝا  ،اشا خايـ ٚخإ ٚػاٚظ ٚ ،غـ ،
ا٭َط طغري .
إ طاعٚ ١ي. . ٞ
األَط ص إبازٚ ٨ايكٚ ِٝا٫خ٬م ٚايكٛاعس ٚايؿط ٙٚاييت أ ُٔ ٚعً ٘ٝي ١ٜ٫ٛاَ٫ط
ٚنصب ط ٚزي . .
. .
ٚايعكاب
أَطص ؾٝكبض عطن٘ يًػٚ ٍٚ٪إػا٤ي. ١
ٜه ٕٛط . .ٍٚ
 ْ٘٫ .ـ ـ سٓٝصاى ـ ـ ـ ّ ٫هٔ إ . .
ٚايتاضٜذ ٚإٛضٚخ ا٫غَٚ ٧ًَ َٞ٬عزسِ بايؿٛاٖس ٚا٭سساخ اييت ت٪نس قش ١ضأَٗٓٚ: ٟا
م.) 32
( ) 1389
بايعسز (
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((ض ٟٚإ عُط بٔ اـڀاب ـ ـ ضن ٞاهلل عٓ٘ ـ ـ ٗ أٜاّ خ٬ؾت٘ ضأ ٣ضدٚ ٬اَطأ ٠عً ٢ؾاسؿ، ١
ٚقاٍ َا قٛيهِ اشا ضا ٣أَرل إ ٌَٓ٪ضدٚ ٬اَطأ ٠عً ٢ؾاسؿ .١؟ ؾكاّ عً ٞبٔ ابٞ
ؾذُع ايٓاؽ :
بكٛي٘ ( ٜات ٞاَرل إ ٌَٓ٪بأضبع ١ؾٗسا ٤ا ٚهًس سس ايكصف
طايب ـ ـ ضن ٞاهلل عٓ٘ ـ ـ ٚأداب٘ :
عُط )،
ٜٚكبض غاق٘ ايؿٗاز ٠اشا قطح بازل َٔ ٢ضأُٖا ؾأْ٘ ٗ شيو غا٥ط إػًٌُ ) ؾػهت )
ايتايٞ
ٖص ٙاؿازث ، ١ا ٚايٛاقع ١عٓس قطا٤تٗا ٚؾشكٗا ي٬غتٓتاز ت٪نس :
 َٔ 1قاّ َشاٚيَٓٚ ١اقشَٓٚ ١اقؿ ٍٚ ١ا٭َط ٖ ٛغٝسْا عً ٞبٔ اب ٞطايب ضن ٞاهلل عٓ٘
: /
َتٓٛض
 َٔ ٖٛٚايطع َٔ ٖٛٚ ، ١ٝايؿ ١٦اييت سسزتٗا ؾٗ ٛعامل  ،ؾك ، ٘ٝقانَ ، ٞجكـ . ،
إػًٌُ
.
 2ايؿاعٌ ٖٓا ٖ ٛأَرل إ ٍٚ ، ٌَٓ٪أَط
: /
 3إ غٝسْا عً ٢بٔ اب ٞطايب عطف َٓهط ٚ ،غ ٌ٦عٓ٘  ،مل هاٌَ  ٍٚا٭َط  ٖٛٚاَرل
: /
إ ٌَٓ٪إشا مل ٜػتڀع ٚي ٞا٭َط
.
إ ٌَٓ٪بٌ ٚقـ ٗ ٚدٗ٘ َباؾطٚ ٠قاٍ :ي٘ ٜا أَرل
عُط بٔ اـڀاب بتشكٝل إڀًب ٚايؿطٚ ٙٚايكٛاعس ايؿطع ، ، ١ٝتڀبل عً ٘ٝنٌ
بٗا ثِ ٜكبض
ايٛاقع ، . ١اييت أت. ٞ
. .
ايتُٗ. . ١اٚ
. .
ايؿعً٘ .اٚ
.
ايعكٛبات إذلتب ١عً٢
شيو ٗ اجملتُع إسْ ٞـ ـ سٓٝصاى ـ ـ غاق٘ ايؿٗاز ٠أ ٫ ٟتكبٌ ي٘ ؾٗاز ٗ ٠اَطَا ٗ
إػتكبٌ ثِ ٫سٛٛا ْٗا ١ٜايطٚا ١ٜا ٚاؿازث ، ١سٌ قاٍ غٝسْا عً ٢ضن ٞاهلل عٓ٘  ،عباض٠
 (( :ؾإٔ غا٥ط إػًٌُ )).أٚضزت ٖص ٙايكك ١ا ٚايطٚا ١ٜبػبب إ ابڀاشلا ِٖ خًؿآ٥ا
ايطاؾسٜٔ
.
ٚا٩نس اْ٘ تػك٘ ايعاَ ١ٝطاع ٍٚ ١ا٭َط اشا خايـ َا اتؿل عً َٔ ٘ٝقؿات ٚاخ٬م ٚقِٝ
إػًٌُ ٖٚصا َا
.
ا٭َط ؾُج ٬اشا غطم  ٍٚا٭َط ٜ ٫ ،عتدل  ٍٚأَط  ،ؾتػك٘ عٓ٘  ١ٜ٫ٚأَط
. ٍٚ
ايػطب ؾٜ ٬ػتڀٝع ايععُا ٫ٚ ٤ض٩غا ٤ايس ٫ٚ ، ٍٚاؿهَٛات ٫ٚ ،
ْؿاٖس ٙايٜ ّٛٝڀبل ٗ ز. ٍٚ
ايعاّ ؾاشا زاضت س ٍٛاسسِٖ ايؿبٗ ١ؾاْ٘ ؾٛضڄا واغب ٜٚععٍ ٜٚؿٗط ب٘ اعَٝ٬ڄا
ايٛظضا ٤غطق ١إاٍ .
ٚ .يعٌ خرل زي ٌٝعًْ ٢عاَٖ ١ع ِٛظعُاٚ ٤ض٩غا ٤ايس ٍٚايػطب ٖٛ ١ٝايطٝ٥ؼ ايؿطْػ ٞايػابل
باضٜؼ
( داى ؾرلاى )  ،تطى قكط اؿهِ ( ا٫يٝع ) ١ٜيٝػهٔ ٗ ؾك ٗ ١اسس ٣اسٝا. ٤
ٚنصيو اشا ظْا ٚي ٞا٭َط ا ٚزاضت سٛي٘ ؾبٗات ايع٬قات ايػطاَ ١ٝايٓػا ١ٝ٥إؿب ،ٖ٘ٛؾاْ٘
ٜؿهض ٜٚؿٗط ب٘ ٚوانِ ثِ ٜععٍ اٜ ٚعاقب َجٌ ايطٝ٥ؼ اَ٫طٜه ٞايػابل ( ب ٌٝنًٓت) ٕٛ
ٚع٬قت٘ ايؿٗرلَ ٠ع ( َْٝٛهاٖ ٗٚ ) .ص ٙاٜ٫اّ اددل ضٝ٥ؼ ايبٓو ايسٚي ٞعً ٢تكس ِٜاغتكاي١
عطب١ٝ
بػبب ع٬قت٘ ايػطاََ ١ٝع اَطا. ٠
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َا عسا مٔ ايعطب ؾًسٜٓا ٗ اَط ٖص ٙإدايؿات ايؿطع ٍٚ َٔ ١ٝاَ٫ط ايهجرل َٔ ايككل
ٚاؿهاٜا ٚايطٚاٜات إؿٗٛضٚ ٠إعطٚؾَ ١جٌ قك ١إؿرل عبساؿه ِٝعاَط ٚظٜط ايسؾاع إكطٟ
عبساؿُٝس نُا شنط ٗ نتاب اعتُاز خٛضؾٝس
.
ا٫غبل ٚقكت٘ َع اعتُاز خٛضؾٝس ٚبطيٓيت
إؿرل
ٚيهٔ ضغِ شيو  ،مل ٜػتك. ٌٝ
ٚعٓسَا َطادع ١بعض َطاسٌ تاضىٓا ا٫غ َٞ٬ايع ِٝٛلس إ ايهجرل َٔ اـًؿا ٤إػًٌُ
ايٓػاٚ ٤وه ٢إ بعض ا٭َطا٤
.
ٗ ايعٗس اٚ َٟٛ٫ايعباغ ٞناْت شلِ ع٬قات غطاََ ١ٝع بعض
اٱغّ٬
ايػًُإ ٚاهلل َكٝبٖ ، ١ص ٖٞ ٙأَ. ١
.
ٚايٛظضا ٤ناْت شلِ ع٬قات َع
ؾ ٬ابايؼ سٌ اق ٍٛإ ايتاضٜذ ايعطبٚ ٞا٫غ ٧ًَ َٞ٬بإدعٚ ٨اؿهاٜا ٚايؿٛاٖس اييت تسعٛ
اَ٫ط اْا انتب ٖصا إكاٍ ٚا٭ٌْ َػٝڀط ٗ
ايعكٚ ٤٬ايؿ ١٦اييت اؾطت ايٗٝا بعسّ طاعٚ ١ي. ٞ
ايػًباْ٘ ٚقس
.
قدلت ٞؾا٭َ ١تؿٗس اَٛضاڄ نجرل ٠ػط ٟعً ٢ايػاسٚ َٔ ١ضاٛٗٚ ٤ض ايؿعٛب
.
عدلُٖا
ٜه ٕٛاؿهٚ ٢ايًػٛق ٖٞ ١ايٛغ ١ًٝايٛسٝس ٠اييت تعدل ايؿعٛب عٔ ضأٜٗا ٚإٓٗا .
ْٗٚب ط قٛت
ايؿعب.ص ؾ ٬هٛظ طاعت٘  ْ٘٫ ،اختًؼ . .
ْٗٚب ط قٛت .
 ٍٚٚا٭َط اشا غطم . .
ايعاّ ص ،. .ؾتػك٘ عٓ٘ ؾطٚ ٙٚقٛاعس
اختًؼْٗٚ .ب ط املاٍ .
ايؿعب.ص ؾ ٬هٛظ طاعت٘ . ْ٘٫ٚ ،
.
ايڀاعٚ ، ١يعٌ قك ١ايكشاب ٞاؾًَ ٌٝعاش بٔ دبٌ ضن ٞاهلل عت٘  ،عٓسَا دا َٔ ٤ايَٚ ُٔٝع٘
زخٌ ايعناُ ٖٞٚ ٠ط  ،ؾُٝع نَُٗٓ ١ٝا  ٚقاٍ أْٗا أٖسٜت إي ، ٘ٝؾكاٍ ي٘ غٝسْا قُس قً ٢اهلل
ايٝو )
.
َعٓا ( ٙي ٛنٓت دايؼ ٗ بٝت أبٝو ا ٚأَو اتٗسٟ
عًٚ ٘ٝغًِ ؾُٝا :
ايصاسب.١ص شلا زٚض نبرل ٗ ق٬ح ٚاغتكاَٚ ١ظٖس ٚٚضع  ٍٚا٭َطٖ ،ا
.
إ طايبطاْ١
نُا .
.
ايصاسب .١ص تكبض عٓسٖا
.
ؾػست ط ايبطاْ١
ٜػاعس ايطع ١ٝعً ٢سػٔ ايڀاعٚ ١ايٚ ٤٫ٛيهٔ إشا . .
ايعاظي ١ص  .اييت تععٍ  ٍٚا٭َط عٔ طاع ١اهلل ٚ ،بايتاي ٞؾٜ ٬ػتڀٝع ايؿ ١٦اييت
ايطبك. ) ١
)
((..ط
أؾطت إيٗٝا طاع. ٍٚ ١ا٭َط
ايًِٗ ٖٝأ هلِ ايبطاْ١
ا٭(( ١ُ٥
ٚايسعا ٤إأثٛض ٗ خڀب اؾُعَٓ ١ص ايعكٛض ا٭ ٖٛٚ ٍٚق: ٍٛ
ايصاسب .) ١اظعِ إٔ أَتٓا ئ تؿاٖس  ٫قاؿ ٫ٚ ، ١خسه ٫ٚ ، ١غً ٫ٚ ، ٣ٛؾاطُ٫ٚ ، ١غعس١ٜ
) .
اٯٕ ٗ تاضىٓا
ٖٝ ٫ٚؿا ٫ٚ ، ٤بػهاٍ  ٫ٚ ،وعْ ٕ٫ ٕٛايبڀاْ ١ايكاؿ ، ١مل تٗٛط يٓا ست. ٢
أْعٌ
اٱغ َٞ٬ؾُٝا عسا عٗس اـًؿا ٤ايطاؾس ٜٔإٗس ٌٜضن ٞاهلل عِٓٗ .
اـا٥ؿٌ
! .
ٜٚا آَإ
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚ ،غاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا٤
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االغتجُاض األدٓيب يف َه ١املهطَ١
اطًعت عً ٢تكطٜض ا ٌَ٫ايعاّ يًُذًؼ ا٫قتكاز ٟا٫عً ٢ايسنتٛض عبسايطٓٔ بٔ
ٚ ، )160ؼت عٓٛإ ضٝ٥ؼ نتب ٗ اعً٢
بعسزٖا (
عبسايععٜع ايتٛهط ٟإٓؿٛض ظطٜس ٠إس42 ١ٜٓ
ايكؿش (( ١اجملًؼ ا٫قتكازٜ ٟػُض يًُػتجُط ٜٔا٫داْب بؿطا ٤ا٫ضان ٞبإؿاعط
:
إكسغ .) ١اضغب ٗ ٖصا إكاٍ َٓاقؿَٛ ١نٛع ا٫غتجُاض ا٭دٓيب ٗ َه ١إهطَٚ ١شيو عدل
) .
ايٓكا ٙايتاي: ١ٝ
إكسغ.١ص
.
نًُ. ١ط ؾطا ٤ا٫ضان ٞبإؿاعط
.
ْ 1ؿطت َعً ١َٛخاط ٗ ١٦اـدل  ،سٝح ٚضزت
: /
َٚكڀًض إؿاعط إكسغٜ ١عين َؿعط عطؾَٚ ١عزيؿٚ ، ٢َٓٚ ١عٓس َطادعيت يٓل تكطٜض اٌَ٫
إكسغ .١ص أِا ٚضز ٗ ايؿكط٠
َكڀًض ط إؿاعط .
ايعاّ يًُذًؼ ا٫قتكازٚ ٟدست اْ٘ مل ٜصنط . .
إٓٛض،. ..٠
ايتاي ( ٞا٫غتجُاض ايعكاضَ ٗ ٟه ١إهطَٚ ١إس) )١ٜٓ
ايٓل (
: )(3
( أٚ ) ٫ٚبايصات ايؿكط٠
ا٫غتجُاض.ص بٗص ٙايكٝػٜ ١عتدل َڀاطَٚ ٞؿتٛح  ،ؾهإ ا٭ٚ ٍٚا٭ؾهٌ
.
َٚكڀًض ط
. .
ْٛع ط ا٫غتجُاض ايعكاضٟ
ٚا٫دسض إ ٜٛنض اغتدساّ ٖص ٙايهًَُ ١عٓ ٢إ ىكل. .
ايتًُٝو.
ص .
ايتأدرل. ٫ .عٔ .ططٜل ط
.
يٮداْب .ص  ،..عٝح ٜصنط بإ ٜه. ٕٛعٔ .ططٜل ط ص
ايعكاض ٚقس غبل ي ٞإ ططست ٖصا
ا٭ضان .ٞص ٚا٭ضان ٫ ٞتعين نٌ .
.
نًُ ١ط ؾطا٤
ؾصنطت . .
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إٛنٛع ٗ َكاٍ نتب ظطٜس ٠ايٓس ٠ٚبعسزٖا ايكازض ٙبتاضٜذ
ّجٌ .ط خڀط غٝاغ .ٞص  ٗ ،. .ايػُاح
ايػُاح يٮداْب بايتًُٝو ايعكاضَ ٟه ١إهطَ. ١
يًؿطنات ٚإ٪غػات ايػعٛز ، ١ٜايهبرلٚ ٠ايكػرل ٠بتأدرل عكاضاتِٗ يؿطنات ٪َٚغػات أدٓب١ٝ
ا٭دٓيب ٗ ساي ١ايػٝڀط٠
.
 َٔٚخ٬ي٘ تكبض إٓڀك ١إطنع ١ٜس ٍٛاؿطّ َطٖ ١ْٛي٬قتكاز
إهطَٚ ١بػبب تًو إكاي ١قسضت بطق َٔ ١ٝقاسب
.
عً ٢فاَٝع نبرل َٔ ٠ايعكاضات َه١
 ّ/ 7ف )
/ 3020
ؽ
/4
(4
ايػُ ٛإًه ٞاَرل َٓڀكَ ١ه ١إهطَ ، ١ضٝ٥ؼ ؾٓ ١اؿر إطنع ١ٜضقِ
ٖ142ـ  ،سٝح قسضت يعسز َٔ ايٛظاضات ٚاؾٗات اؿهٚ ، ١َٝٛاعتكس ؿٛاي ٞث٬خ
/1
4
/29
ٚتاضٜذ
سهٚ ١َٝٛانس زل ٙٛيتًو اؾٗات إع ١ٓٝبإ َا تك ّٛب٘ تًو ايؿطنات
.
عؿط ٠دٗ١
ا٫غهإ ٚنصيو قسضت بطق١ٝ
.
 َٔ ) 3نٛاب٘
ٚإ٪غػات ادطا ٤غرل قاْ ، ْٞٛاغتٓازڄا يًُاز( ٠
ٖ142ـ ٚ ،اييت انس
/1
32
/4
2/584/4ف ) ٚتاضٜذ
2
5
(9
زلٚ ٛظٜط ايساخً ١ٝضٝ٥ؼ ايًذٓ ١ايعًٝا ضقِ
ؾٗٝا زل ٙٛايهط ِٜإ ْٛاّ ًُو غرل ايػعٛز ٌٜيًعكاض ايكازض بإطغ ّٛإًه ٞضقِ ()22 ّ/

م.) 26
( ) 1390
بايعسز (
ٖ 142ـ 5 ،
/8
7
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ٖ139ـ  ٫ ،هٝع ًُو ا٫داْب يًعكاض ٗ َه ١إهطَٚ ١إس ١ٜٓإٓٛض ٫ٚ ٠اغت٦ذاضٙ
/7
0
/12
ٚتاضٜذ
ػسٜسٖا ٚنصيو قسضت بطق ١ٝضٝ٥ؼ زٜٛإ ض٥اغ ١فًؼ
.
إ ٫س ٫ ٠تعٜس عٔ غٓ ١هٛظ
ٖ.142ـ ٚايتٚ ٢ضز نُٓٗا ا٫ؾاض ٠اٍ َا تهُٓت٘ إاز٠
/1
4
/13
ٚ )165تاضٜذ
9ب/
/4
ايٛظضا ٤ضقِ (
اـاَػْٛ َٔ ١اّ ًُو غرل ايػعٛز ٌٜيًعكاض ٗ إًُهٚ ١اغتجُاض ٙايكازض ٠بإطغ ّٛإًه ٞضقِ
ٖ.142ـ ٚاييت ْكت عً ٢أْ٘ ((  ٫هٛظ يػرل ايػعٛز ٟبأ ٟططٜل غرل إرلاخ
/4
1
/17
(ٗ ) 15ّ/
انتػاب سل إًه ١ٝا ٚسل ا٫ضتؿام ا ٚاْ٫تؿاع عً ٢عكاض زاخٌ سسٚز َسٜٓيت َه ١إهطَٚ ١إس١ٜٓ
إٓٛض ٠عً ٢اْ٘ هٛظ يػرل ايػعٛز َٔ ٟإػًٌُ اغت٦ذاض ايعكاض زاخٌ سسٚز ٖاتٌ إسٜٓتٌ ٕس٫ ٠
ٖاثً٘  ، .).بعض عطن ٞشلص ٙايٛثا٥ل ايطزل١ٝ
تعٜس عٔ غٓتٌ قابً ١يًتذسٜس ٕس ٠اَ ٚسز ) .
إٓٛض ٠ؾهٝـ ٜكّٛ
يٮداْب .ص يًعكاض ٗ َه ١إهطَٚ ١إس. ١ٜٓ
.
ػٝع .ط ايتًُو
إُٗٚ ١ايت. ٫ ٢
ا٫غتجُاض ز ٕٚقسٚض اٚاَط ًَه١ٝ
.
ا ٌَ٫ايعاّ يًُذًؼ ا٫قتكاز ٟبايػا ٤تًو ا٭ٚاَط ٚاداظ٠
ايٗٝا ٚا٭َط ا٫خڀط إ َا ْؿط ظطٜس٠
دسٜس ٠تًكْ ٞل ٖص ٙاٚ٫اَط ٚا ١ُْٛ٫ايت ٢اؾطت .
إكسغ.١ص ؾإؿاعط إكسغٚ ١إعطٚؾ ١ضزلٝڄا
.
نًُ ١ط ؾطا ٤ا٫ضان ٞبإؿاعط
إسٜٓ ١ٜٓل عً. . ٢
ٖٚ ٢َٓٚص ٙإكسغات  ٫هٛظ ٗ ٚين ًُو
َٖ ٞؿعط عطؾَٚ ١عزيؿ. ١
ٚزٜٝٓڄا ٚعطؾٝا ٚادتُاعٝڄا :
أضانٗٝا ا ٫يًشه ١َٛايػعٛز. ١ٜؾك٘ اضٜس إ اقٚ ٍٛإ اْهُت ب٬زْا اٍ عه ١َُٛٓ ١ٜٛايتذاض٠
ايعإ ، ١ٝؾٗصا ٜ ٫عڀ ٢اؿل يها َٔ ٔ٥نإ ٗ ايػطب ٚغرلٖا إػاؽ غكٛقٚ ١ٝقساغٚ ١اُٖ١ٝ
إٓٛض ٠ؾايبعس ايسٜين ا٫غ َٞ٬إكسؽ ٜ ٫عڀٓٝا اؿل ٗ إ
َٚهاَْ ١ه ١إهطَٚ ١إس. ١ٜٓ
ٜؿاضنٓا ايٛٗٝز  ٫ٚايٓكاض َٔ ٟاقشاب ايؿطنات ٚإ٪غػات ا٫دٓب ١ٝايت ٢غٛف ػط ٟدط٣
ٚاعٝس ٚانطض نَٞ٬
.
ا٭غٛز ٚايٛسٛف يًؿطا ٤ايتًُو ٚا٫غتجُاض ايعكاضَ ٗ ٟه ١إهطَ١
ايٓسٚ ٠ٚاق ٍٛإ ايػُاح ي٬داْب يًتًُو ٗ َه ١إهطَٚ ١إس ١ٜٓإٓٛض ٠غٛف
ايػابل ٗ دطٜس. ٠
اـڀط
.
قازّ أضد ٠٫ٚ َٔ ٛأَطْا ـ ـ أععِٖ اهلل ـ ـ اْ٫تبا ٙايؿسٜس شلصا
.
غٝاغ.ٞص
ّجٌ ط خڀط .
. .
اؿصض
ؾاؿصض . .
. .
شاتِٗ
ست ٫ ٢تهطض قه ١ٝبٝع ؾًػڀٌ بعض َٔ ايؿًػڀٓ ِٖ ٌٝيًٛٗٝز .
ايسْٝا ٚعًٓٝا إ
اؿصض َٔ َػب ١ايعَإ َٚا ىؿ ٘ٝايكسض َٔ َجٌ ٖص ٙايكطاضات ايطع ١ٝايتذاض. . ٗ ١ٜ
َه١
ْتصنط إ ايس ٜٔاٱغ ٚ َٞ٬غٝسْا قُس قس سطّ زخَ ٍٛه ١إهطَ ١يػرل إػًٌُ َٔ  ّٜٛؾتض .
ٚاٖ٫تُاّ ؾأخؿَ ٢ا
.
أضد ٛإ تأخصٚا سصض ٚ ٟقاشٜطٚ ٟكاٚ ٗٚقًك ٞعً ٢قسض نبرل َٔ ا٭ُٖ١ٝ
قبٛضْا ي ٛعطؾٛا أْٓا تٗآْٚا ٗ احملاؾ ١ٛعً٢
أخؿ ٢إ ٜأت ٞاي ّٛٝايصٜ ٟب ٍٛؾ ٘ٝأسؿازْا ٚأ٫ٚزِٖ عً. ٢
ٜطٓٓا
ا٭ضض ٜهاف يصيو ؾإ ايتاضٜذ ئ ٚ ،ئ ٚ ،ئ .
.
اطٗط ٚأؾهٌ ا٭َانٔ إكسغ ١عًٖ ٢صٙ

ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚ ،غاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا٤
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تػفــــــٌ اجملتـــــُع
عٓسَا ط ٜتػفٌ اجملتُع .ص ،. .إٍ زضد١
إٔ أغٚ ٤ٛأقبض ٚأضشٍ ٚأعؿٔ َطسً ١تعٝؿٗا ا٭َ. . ١
اعتكازٚ ٟخاق ١عٓسَا ٜتػؿٌ
.
ٚا٫مڀاٖ ٙهصا اعتكس  ،بٌ أدعّ ٗ
.
َتسْ َٔ ١ٝايػؿاي٘
اجملتُع ٚيصيو
.
نطاّ ايكٚ ّٛنباض اجملتُع ٚ ،عاي ١ٝايكَٚ ، ّٛجكؿَٚ ٞتعًٌُ ٚنتاب ٚأزبا٤
)).
قاٍ اٱَاّ قُس عبس ٙـ ـ ضٓ٘ اهلل ـ ـ ـ ((ال تعًُٛا أبٓا ٤ايػفً ١ايعًِ ألِْٗ ٜتعًُ ٕٛايعًِ يٓٝافكٛا ب٘
اجملتُع .ص ٚامڀاط٘،
إٍ .إٔ ط تػؿٌ .
ٜٚطدع َع ِٛعًُا ٤ايٓؿؼ ٚا٫دتُاع ٚايػٝاغ. ١
ا٫غتبسازص)َٚ ).دتًـ أؾهاي٘ ٚأْٛاع٘ ٚؾٓ ، ْ٘ٛعٓس َا ٜڀػ ٞعً ٢طبا٥عِٗ
.
إٍ ((.ط
ٜعٛز .
ا٫غتبساز .ص ٖٛ
.
عٔ ط
ٚغًٛنٝاتِٗ ٚاظعِ إٔ أؾهٌ ٚأسػٔ َٔ ؼسخ ٚٚقـ ٚتهًِ. .
.
ٚأخ٬قِٗ
ايؿٗرل طبا٥ع ا٫غتبساز َٚكاضع
/
إؿهط ايعطب ٞايهبرل عبسايطٓٔ ايهٛانيب ٗ نتاب١
ا٭َرل َٔ ٖٛ ).أٚاٚ َٔ ٌ٥نع
إعطٚف . (.
.
ا٫غتعباز  ،نُا إ ْٝكَٝ ٫ٛهاؾ ٗ ًٞٝنتاب١
اؿهِ ص ٜٚ ،.تهض شيو أنجط ٗ
.
ٚقٓٔ ط قٛاعس ٚؾطٚ ٙٚأخ٬م َٗٓٚر ا٫غتبساز ٗ
ٚأغؼ ٚأقط . .
َٝهاؾًٞٝ
.
نتاب َڀاضسات
/
ٜتػؿٌ عٓسَا ٜؿتسز عً ٘ٝا٫غتبساز  ،يصيو قاٍ ايهٛانيب ٗ نتاب١
. .
اجملتُع
إِٗ إٔ . .
ا٫غتعباز (( إػتبس إْػإ ٚ ،اٱْػإ أنجط َا ٜأيـ ايػِٓ ٚايه٬ب ،
:
طبا٥ع ا٫غتبساز َٚكاضع
ًُٚكڄا ٚعً ٢ايطع ١ٝإٔ تهٕٛ
.
ؾإػتبس ٜٛز إٔ ته ٕٛضعٝت٘ نايػِٓ شٚ ٫طاعٚ ١نايه٬ب تصي٬
ناـ ٌٝإٕ خسَت خسَت ٚإٕ نطبت ؾطغت  ،بٌ عًٗٝا إٔ تعطف َكاَٗا ٌٖ خًكت خازَ١
يًُػتبس .؟ أّ ٖ ٞدا٤ت ب٘ يٝدسَٗا ؾاغتدسَٗا .؟ ٚايطع ١ٝايعاقً ١تكٝس ٚسـ ا٫غتبساز بعَاّ
تػتُٝت ز ٕٚبكاٜ ٗ ٘٥سٖا يتأَٔ َٔ بڀؿ٘  ،ؾإٕ سلذ ٖعت ب٘ ايعَاّ ٚ ،إٕ قاٍ ضبڀت٘ ٖ ٗٚ ،صا
باٱْاٍ).
)
إكساض نؿإ ١ٜعطؾَ ١ا ٖ ٛا٫غتبساز
ا٫مڀا ٙص ،. .ؾايٓاؽ اي ّٛٝؾكست
.
ايتػؿٌ ص . ٚ .،.ط
.
َطاسٌ ط
ٚايٜ ّٛٝعٝـ اجملتُع اضق. . ٞ
إضازتٗا ٚ ،ؾكست نطاَتٗا ٚ ،ؾكست سٝاٗ٥ا ٚ ،زأبت أخ٬قٗا ٗ ايٓؿام يًشانِ إػتبس ٚ ،اْكٗطت
ٚايؿعطا٤
.
ايسٜين صٚ ،. .ايعًُاٚ ٤ايؿكٗاٚ ٤ايسعاٚ ، ٠إجكؿٚ ٕٛايهتاب ٚا٭زبا٤
.
ٗ ط ايطٜا٤
ايك. ِٝ
.
ا٭َٚ ١أقبشٛا
يؿعٛبِٗ ٚ َٔٚثل ؾ. َٔ ِٗٝ
.
نصابَٓٚ ٕٛاؾكَٚ ، ٕٛط٩اًَٛٚ ، ٕٚثٚ ، ٕٛخازعٕٛ
عب٤ڄا ثك٬ٝڄ عً ٢اٱق٬ح ٚايتڀٛض ٚايطق.ٞ
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بٌ ؾعطت إٕ ايبعض َٔ ايٓاؽ ٜتًص ٕٚباغتبساز إػٚ٪يٌ عًٚ ِٗٝؾ ٗٚ ِٗٝؾٖٚ ،ِْٗٚ٪صا
ايهٛنيب (( إػتبس ٜتشهِ ٗ ؾ ٕٚ٪ايٓاؽ بإضازت٘  ٫بإضازتِٗ
:
َا ٪ٜنس ٙق ٍٛعبسايطٓٔ
ٚوانُِٗ بٗٛا ٫ ٙبؿطٜعتِٗ ٜٚ ،عًِ َٔ ْؿػ٘ اْ٘ ايػاقب إتعس ، ٟؾٝهع نعب ضدً٘ عً٢
ٕڀايبت٘).
)
اؾٛا ٙإ َٔ ٌٜ٬ايٓاؽ ٜػسٖا عٔ ايٓڀل باؿل ٚايتساعٞ
ٜٚعزاز اجملتُع تػؿٚ ٬امڀاطا عٓسَا ٜكؿل ٜ٪ٜٚس عًٓا ٚفاٖطٚ ٠بهٌ قؿاق ١بعض أْٛاع
َجٌ
ايؿػاز ص: ،. .
.
 . .ط
ايػٝاغٞ
.
 1ايطػٝإ
: /
ايسٜين
 2ايطػٝإ .
: /
اإلزاضٟ
 3ايطػٝإ .
: /
ايسٜين ص ٜ .ػتُس
ايطاغ. ) ٞ
ايسٜين  .بٌ(إٔ( ط )
االغتبساز  . .ص
بعبا ٠٤ط
ٚايڀػٝإ ايػٝاغٜ ، ٞتػڀ. . ٢
وؿ. ٛايڀاغٞ
ايػٝاغ .ٞص  .ايعػهطٚ ١ٜبايعػهط ْٚؿٛشِٖ .
تطغاْ٘ ((.ط ايطاغ) ) ٞ
.
ْؿٛشَٔ ٙ
اي٬ت ص ٚ ،.ايصٜٔ
أْٛاع ط .
ايسٜين ايػذ ٕٛغكَٚ ١َٛعاضنٚ ١ٝايص ٜٔقايٛا ٜٚكٛي ٕٛي٘ نٌ . .
. .
ٜؿهش ٕٛأعُاشلِ ٚأٖساؾِٗ ايطدعٚ ١ٝإتدًؿٚ ، ١ايڀػٝإ اٱزاضٜ ٟتػڀ ٢بعبا ٠٤غٝاغ١ٝ
ايٓاؽ ٖٚصا ايٓٛع َٔ ايڀػا ٠ايػٝاغٌٝ
ٚا٩ي٦و ايڀػا ٠إػتبسٜ ٜٔتعايٜٚ ، ٕٛتهدل ٕٚعً. ٢
اجملتُع
.
ٚايسٚ ٌٜٝٓاٱزاضٜ ٫ ، ٌٜكطب ٕٛشلِ إ ٫إًٛثٌ ٚإؿػسٚ ٜٔايسٚ ٌٓ٥ايٛنعٌ َٔ أبٓا٤
ٖٚصا َا ٚق ٢ب٘ شلِ ( َٝهاؾٝه ، ) ٞيصيو أٜس إؿهط عبسايطٓٔ ايهٛانيب ضأْٝ ( ٟكٛيٛ
قاٍ ( نًُا نإ إػتبس سطٜكاڄ عً ٢ايعػـ استاز
َٝهاؾٝهٖ ٗ ) ٞصا ايتٛد٘ ايػٝاغ: ٞسٌ (
إٍ ظٜاز ٠دٝـ إتُذس ٜٔايعاًٌَ ي٘ ٚاحملاؾ ٌٛعًٚ ، ٘ٝاستاز إٍ ايسق ٗ ١اؽاشِٖ َٔ أغؿٌ
ٚدسإ).
ايػاؾًٌ ايص ٫ ٜٔأثط عٓسِٖ يس ٜٔا) ٚ
ٚاعكس َطاسٌ ايڀػٝإ ػعٌ اجملتُع ٜتػؿٌ أنجط َٔ أَ ٟطسً ١عٓسَا ٜتؿل ٜٓٚكٗط
ٜٚتٛاؾل ٜٚتهاتـ إػتبس ايػٝاغَ ، ٞع إػتبس ايسٜين ٚ ،إػتبس اٱزاضٚ ، ٟؾػازِٖ َٔ أعكس
ايهٛانيب (إٕ( نٌ املسقكري ايػٝاغٝري ٜط ، ٕٚإ ايػٝاغ١
:
ٚاؾطؽ أْٛاع ايؿػاز ٗ تاضٜذ ا٭َٜ ، ١كٍٛ
ايػٝاغٞ
ٚايس ٜٔميؿٝإ َتهاتفري ٜٚ ،عترب ٕٚإٔ إصالح ايس ٜٔأغٌٗ َٓاالًٚ ،اقٚ ٣ٛاقطب ططٜكاً يإلصالح )).
فتُع َٓش٘  ،فتُع غاؾٌ  ،فتُع َتػؿٌ  ،فتُع َذلزز  ،فتُع ٜطؾض اٱق٬ح
َجٌ اؾٓإ ٚ ،ايتػطع ٚ ،اْ٫سؾاعٚ ،ايًكاؾ، ١
ٚ ،واضب إكًشٌ ٜٚتُِٗٗ بأبؿع ايتِٗ اؿاقس: ٠
ٚغرلٖا  ٗٚسٌ إ إكًض ٜعاْ٬ٜٚ َٔ ٞت ايػذٚ ، ٕٛتعب ا٭ٜاّ ،
.
ٚايتسخٌ ؾُٝا ٜ ٫عٓ، ٘ٝ
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اؿاقسٜٔ
.
َٚڀاضز ٠ايعػهط ٚ ،تٛقٝع ايتعٗسات َٔ سكس
فتُع ٜ ٫طٜس اـرل يٓؿػ٘  ،بٌ اْ٘ أقبض ٜتًصش بايؿػاز ٚاٱؾػاز ٚ ،إؿػسٚ ، ٜٔايػطٜب إ
بعض ؾطا٥ض اجملتُع وُس اهلل عًٚ ٢دٛز ٖصا ايٓٛع َٔ إؿػسٚ ، ٜٔايڀػاٚ ، ٠إػتبس، ٜٔ
ٚإًٛثٌ ٜٚسع ٞإ فتُع٘ ٚٚنع٘ أؾهٌ َٔ غرل َٔ ٙاجملتُعات ا٭خط ٣اييت زَطت أَاَ٘
.
اؿٝا٠
بػبب ايؿػاز ٚاْتؿاض ايڀػٝإ ٗ نٌ َٓاس. ٞ
اجملتُع .اْ٘ ٜكؿل
نُا .إٔ َٔ ط غؿاي ١ص .
اجملتُع ص . ،.
.
َطاسٌ طتػفٌ
أْٗا اضقَ ٞطسً. . َٔ ١
عٓسَا تطتؿع أغعاض بعض اـسَات ايعاَ ١ا٭غاغَ ١ٝجٌ اشلاتـ ٚإاٚ ٤ايهٗطباٚ ، ٤نصيو
ٚايسٜعٍ ؾٗٛٝط ايعت َٔ ٙ٫ٛإجكؿٌ ٚايهتاب
.
اضتؿاع أغعاض بعض إٛاز ايطٝ٥ػَ ١جٌ ايبٓعٜٔ
ا٭خطٖ ٣صٙ
.
ٚاحملًًٌ ٜٚ ،سع ٕٛبايك ٍٛإٔ ٖص ٙا٭غعاض اقٌ َٔ غرلٖا عٓس َكاضْت٘ بأغعاض ايسٍٚ
ٚا٫مڀا ٙص ،.
..
ٖ. ٞط ايػؿاي١
.
ٚاجملتُع إٓش٘ ٚايػاؾٌ عٓسَا ٜطؾض َػ ٍٚ٪نبرل ايًعب ٚايت٬عب ببٝع إبازٚ ٨ايك، ِٝ
ٜٚك(() )ٍٛط .ال ص  .يًڀػاٚ ٠إؿػسٚ ، ٜٔغاضق ٞإاٍ ايعاّ  ،ؾاْ٘ ٜتُٗ٘ باْ٘ َٔ اجملاٌْ ،
. .
ايػفاي ١ص ايصٜٔ
. .
ٖ ٤٫٪ط
اؿٝاٜ ٠ا ضب اضٓٓا بطٓتو َٔ . .
.
ٚإعكسٚ ٜٔايصٜ ٫ ٜٔؿُٕٗٛ
ٚأَتٓا
ٜػ ٕٚ٪ٝيتاضىٓا ٚيكُٓٝا َٚبازٓ٥ا .
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚ ،غاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا٤
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َــفاغس اسبهــِ ايعــطبٞ
غٝاب ط ايبطاْ ١ايصاسب .١ص ٗ ،. .أضٚقٚ ١زٖايٝع ٚقكٛض اؿانِ ايعطبٌٚ ٗٚ ، ٞ
ٗ . . ٌٚ
غٝاز ٠ؾهط ٙإكاحل ٚإٓاؾع ٚإڀاَض ٚايػاٜات ايهٝك ١بٌ اؿانِ ٚبڀاْت٘ ايؿاغسٜ ، ٠طتكٞ
ايؿػاز .ص ٗ ايكطاض ٚ ،تػٛز ضٚح ا٫غتؿاز ٠ايعادًَ َٔ ١عڀٝات إٓكب ٚ ،تٓتؿط ضٚح اٱشٍ٫
 . .ط .
ٚايؿاغس٠
.
ٜك. ٍٛط  .٫ص يًڀبك ١ايعاظي١
ٕٔ . .
ايعطبٞ
.
يًُدًل .ص َٔ ايطعٖ ، ١ٝصا َا خًل إي ٘ٝؾهط اؿانِ
.
ايس ١ْٝٚط
ٚتػُ ٛايٓٛط. . ٠
ا٫غتػٓا ٤ا ٚإيػا ٤ا ٚأبعاز ايڀبك ١ايعاظي ١ا ٚايبڀاْ١
. .
ٜػتڀٝع
ؾًصيو ؾإ ٖصا اؿانِ . . ٫
ايؿاغسٚ ، ٠عًٝهِ َطادع ١تاضٜذ َطسً ١عبسإًو بٔ َطٚإ ٖٚ ،اض ٕٚايطؾٝس ٚاب ٛدعؿط إٓكٛض
ٚا٭ٌَ ٚإأَٚ ٕٛغرلِٖ َٚ ،ا ٗٚط ٗ تاضٜذ سهُِٗ َٔ ؾػاز َٚؿاغس أزت اٍ غك ٙٛزٚشلِ
ضٚ٩غِٗ ٚاي ّٛٝتهطض ْؿؼ إأغا ٠ايهاضث َٔ ١ٝؾػاز ٚإؾػاز ايبڀاْ ١ايػرل قاؿ ، ١بٌ
.
ٚعً٢
ٚايطعٚ ١ٝيعٌ َا سكٌ ٗ ايعطام َٔ نٛاضخ بؿط، ١ٜ
.
ايؿاغس ٠أِْٗ ٜعجت ٕٛؾػاز ٗ ا٭ضض
.
ٚتكؿٝات غٝاغَٚ ١ٝصٖب ١ٝخرل زي ٌٝعً ٢ايٛاقع ٚ ،نٌ شيو داْ ٤تٝذ ١طبٝع ١ٝيٮسكاز
أخط ٣ؾذا٤ت ٖص ٙايتكؿٝات اييت
إسؾَٓ ١ْٛص سهِ ْٛاّ ايبعح ايعطاقٚ ، ٞغٝڀطت ؾ ١٦ز. ٕٚ
ْؿاٖسٖا َٜٝٛڄا ، .

ايعصبٝات .ص أثٓاٖ ٤اضغ ١اؿهِ َٔ اؿانِ
.
ٚاْتؿاض ط
ايكبً .ٞص. .
غٝاز ٠ط ايفهط .
ٗ . . ٌٚ
ايعطبٞ
.
ايعطب َٔٚ ، ٞإعطٚف إٔ اشلٜٛات ايكبًٚ ١ٝايس ١ٜٝٓتتشهِ ٗ قٛاعس ٚأضٚق ١اؿهِ
ايػًڀ ١ؾإ شيو ايؿهط ايكبًٚ ٞإتعكب
.
ٚأقبشت ايكبً ١ٝؾطٜه ١تهَ ٗ ٜٔٛكازض َٚؿاقٌ
ٚإتعٓكط يًكبٜ ١ًٝطغِ ٚوسز ََ٬ض ؾدكٝات ايػًڀَٚ ، ١دتًـ إؾهاشلا يصا  ،ؾإ ضداٍ
اؿانِ ؾايعٓكط١ٜ
.
ايسٚيٚ ١ضداٍ اؿهِ ٚايػاغٜ ١هْٛٛا َٔ تًو ايكبا ٌ٥اييت تًتـ سٍٛ
ايعٓصط .ٟص أغا٤
اجملتُع .
ٚغٝاز ٠ط
َتذسض ٗ ٠تاضٜذ اؿهِ ايعطبٚ ، ٞنُا إٔ غٝڀطت ايعكبٝات . .
عً ٘ٝط ْعط١ٜ
ايعطب ٞؾايعٗس ا٭َٜ ٟٛعتدل ٖ ٛإطتهع ا٭غاؽ ايص ٟبٓٝت . .
.
إٍ ؾهٌ اؿهِ
ٚاٱغَٞ٬
.
ايعصب ١ٝص ٗ اؿهِ ٚ ،اغتُط ٖصا إٓٗر ايعٓكطّ ٟاضؽ عً ٢اَتساز اؿهِ ايعطبٞ
. .
ٖٚص ٙايٓٛط ١ٜايعٓكط ١ٜأ ٚايعكب ٖٞ ١ٝاييت أنعؿت أضنإ اؿهِ ايعطبٚ ٞخاق ١عٓسَا غٝڀط
اؿهاّ
ا٭عادِ ٚايؿطؽ عً ٢أضٚقٚ ١زٖايٝع ايػٝاغ ١ايعطبٚ ، ١ٝازاضٚا قكٛضٖا  َٔٚؾٗٝا َٔ .
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ٚايٚ ، ّٛٝاي ّٛٝبايصات غٝڀطت ٖص ٙايعكب ، ١ٝاٖ ٚص ٙايعٓكط ١ٜعً ٢نٌ َؿاقٌ اؿهِ
ايعطب ٞؾايػٝاز ٠يًؿهط ايكبًٚ ٞانشًَُٛٚ ١غ ، ١بٌ اْٗا ؾسٜس ٠ايػٝڀط ٠عً ٢ايكطاض َٚؿاقً٘
.
ايكٚ ١ٜٛتٛظعت ضٚح ايكٗط ٚا٫ش ٍ٫يهجرل َٔ طبكات اجملتُع بػبب تًو ايٓٛط ٠ايس ، ١ْٝٚاييت
.
ايطعٚ ١ٝبكٝت ؾ٦ات َُٗٚ ١كًكَٚ ١جكؿَٚ ١تعًُ١
.
ّاضغٗا ايؿهط ايكبً ٞعً ٢غرل َٔ ٙابٓا٤
ايعػهط ٟبٌ ابعست
.
َٔ ابٓا ٤ايؿعب َبعسَٚ ٠هط ١ٖٚعٔ إؿاضنٖ ٗ ١اضغ ١اؿهِ إسْ ٞاٚ
َُٗؿ .١ص ٖصا َا خًل إي ٘ٝساٍ اؿانِ
نأْٗا ط اقًٝات .
ايهجرل َٔ ؾطا٥ض ايطعٚ ١ٝاقبشت . .
ٚايطع. ١ٝايّٛٝ

ايٓٛط ١ٜايكسّ ٗ ١ته ٜٔٛاؿهِ ايعطبٚ ٞا٫غ َٞ٬ابتسا َٔ ٤ايعٗس اٚ َٟٛ٫ست ٢ايتاضٜذ
ٚشيو( ايٛال ٤املفطط )..
ايهفا ٠٤ص. . ،. .
.
ايجك .١ص ٚ ،. .ط
ٜتكسّ عً ٢ط . .
ايٛال .٤ص . .
ػعٌ ط .
اؿسٜح . .
يؿ ١٦ز ٕٚاخط ، ٟاٚدس ٖٓاى انت٦ابڄا تؿاعًٝاڄ ٗ زاخٌ ْؿٛؽ ابٓا ٤ايطع ١ٝإبعس ٜٔعٔ إؿاقٌ
ْؿػ١ٝ
ايطٝ٥ػٚ ١إطانع إُٗ ٗ ١ايٝٚٛؿ ١ايعاَ ، ١شيو ا٫نت٦اب يٝؼ َطنٝاڄ بٌ ٖ ٛساي. ١
ايعٓصط .ٟص نس ايطعٗ ،١ٝ
.
تهطؽ ط ايتُٝٝع
تًك ٞايجكاؾ ١ايعطب ١ٝايػٝاغ ١ٝايكبً ١ٝاييت . .
ايسٚيٚ ١ايػطٜب إ ٖصٙ
.
اختٝاض ضداٍ اؿهِ ٚايػٝاغَٚٛٚ ١ؿ ٞإؿاقٌ ايطٝ٥ػ ١ايعاَٗ ١
ايجكاؾ ١إتعٓكط ٠تًك ٞب٬ٛشلا عً ٢ايتؿػرلات ايػٝاغ ١ٝاييت تهطؽ داْب ٚاسس ٜعتُس عً٢
ٚاؿػاغٜ ١ػؿٌ اٜ ٚتػاؾٌ بككس  ،بٌ
.
تٛطٌ ز ١ْٝٚبك ١ٝايطع ١ٝعٔ تكًس تًو ايٚٛا٥ـ إُٗ١
ايعٓصط. ٟص ٗ ٖاضغ١
.
إ ط ايتُٝٝع
ايعطب ٚضداٍ سهُِٗ ٚبڀاْتِٗ ايؿاغس. ،.٠
ٜتػبا اؿهاّ .
تاضخي ٘ٝص ٜٚ .تعاضض َع قٚ ِٝاخ٬م َٚباز ٨ايعكٝس ٠ا٫غ ١َٝ٬اييت ٜسعٕٛ
اؿهِ ((طغب. ) ) ١
. .
بٗا ْٚػٛا قٚ ِٝاخ٬م  ٫ ،ؾطم بٌ اغٛز ٚابٝض اَ ٫ا وًُ٘ َٔ
اِْٗ ٜڀبكْٗٛا َٚتُػه. ٕٛ
إغ ١َٝ٬غٝسْا ب ٍ٬بٔ ضباح ا٭غٛز اقطب إٍ اهلل َٔ أب ٞدٌٗ ايعع ِٝايكطؾٚ ٞايهاؾط
ق. . ِٝ
ٖصا ط ايتُٝع ايعٓصط ٟص..
قطٜـ ٚدعٌ. .
ايػين ٚغًُإ ايؿاضغ ٞاقطب إي َٔ ٘ٝعكاٚ ٠نؿط. ٠
.
اؿهِ بٌ ٜٚػبب ي٘ ناضٖ، ١ٝ
.
نُٔ َؿطزات َٓٗر اؿهِ قس ىًل أظَ ١أ ٚأظَات عًْٛ ٢اّ
ٜتشهِ ط
ايطعٚ ١ٝخاق ١عٓسَا . .
.
ٜٛٚيس اؿكس بٌ ؾطا٥ض

ايعٓصط . ٟص ٗ ايبٙ٬
.
ايتُٝٝع

ايعٓكط .ٟص
.
َػت ٣ٛط ايعٓـ
ايس ١ٜٝٓاظعِ إ . .
.
ايػًڀاْ ٞاؿانِٚ،إ٪غػ ١ايعػهطٚ،١ٜإ٪غػ١
ايصَ ٟاضغ٘ ّٚاضغ٘ اؿهاّ ايعطب نس بعض ايؿ٦ات َٔ ايطعٜ ١ٝعتدل َ٪ؾطاڄ عً ٢اتػاع خڀ١
ايكطاض
اهاز ا٫ظَات ايٓؿػ ١ٝنس ايطعٚ ١ٝبعهٗا نس ايبعض ٚ ،خاق ١عٓسَا تتٛغٌ ٗ َػت. ٣ٛ
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ايعاَ١
ٚأغَ ٤ٛطاسًٗا عٓسَا تػرل باػا ٙططز بعض ؾ٦ات ايطع َٔ ١ٝايٝٚٛؿ. ١
ايعٓصطٟص يٝؼ فطز ػػٝس يًتؿطقٚ ، ١تؿه ٌٝؾ َٔ ١٦ايؿعب عً ٢غرل، ٙ
إ ط ايتُٝٝع . .
. .
ٚاِا ٖ ٛسطن ١ؾٝڀاْ ١ٝاس٬ي ١ٝتتِ ٗ نٓـ ٚؼت َ ١ًٛاؿانِ ٚ ،بػبب ازعا٤
ايتٓؿٝص
ايٛال ٤صٚ ،. .بس ٕٚشيو  ،مل ٜهٔ ٖهٔ ٚنع إؿطٚع ايعٓكط ٟايعطبَٛ ، ٞنع .
 ..ط .
اي .٤٫ٛص ا٭عُٚ ٢إتعٓكط تطؾه٘ ْٛطٜات ايػٝاغ ١إعاقط ، ٠بٌ ست ٢ايٛاقع ٫
ٖٚصا ط .
. .
ْٛطٜات ط
ٜعذلف ب٘  ،إ ا٭ٚناع ايػٝاغ ١ٝايعإ ١ٝاؿاي ١ٝأيػت نٌ . .

ايتعري بػبب

ؾٗٝا
ايعٓصط ١ٜص ،. .ا ٚتؿاضى .
.
ايٛال .٤ص  ٚط
َ٪غػ ١ط . . .
عً. ٢
ايٛال ٤ص ،. .ؾًٔ تك ّٛبعس ا ٕ٫زٚي. ١
.
ايعٓكط١ٜ
.
نُا إ ؾط ٙٚايػٝاغٚ ١قٛاْٗٓٝا إعاقط ٠تتدڀٜ َٔ ٢طٜس إ ٜؿطض ٖصا اي ٤٫ٛاٚ
دسڄا ٚئ
ايعٓصط ١ٜصٖ ،. .اٚ ١ً٥خڀرلَٚ ٠عكس. ٠
.
ايٛال .٤ص  ٚط
تٛاد٘ ط . . .
إٕ إؿه٬ت اييت . .
وًٗا إ ٫أؾهٌ ايعكٚ ٍٛأؾهٌ إٛاٖب ايبؿط ١ٜاييت تسع ٛنٌ ؾطا٥ض ا٭َ ١يًُؿاضنٗ ١
إسْْ ٞطٜس نأَ ١عطبَ ١ٝػًُ ١إ ْهُٔ  ،إ َا بس
ٖاضغات اؿهِ ٚ ،نٌ َ٪غػات اجملتُع .
أْا َٔ ٙأخ٬م ٚقَٚ ِٝباز ٨ايػٝاغ ١غٛف تُٓ َٔ ٛدسٜس ٚتػتُط ست ٢بعس ضسًٓٝا  ،إِٗ إْٓا
ٜبك ٞؾاٱق٬ح ايػٝاغ ٞوتاز اٱْػإ زاُ٥اڄ نشادت٘ اٍ ايٓٛض ،
ْطٜس يٲق٬ح ايػٝاغ ٞإٔ .
َ٪قت٘
اشا اؾتكس ٙاٱْػإ ٜػتعٝض بايبسا ٌ٥إ٪قت٘ ٚ ،اي ّٛٝاٱق٬ح ايػٝاغ ٞيٝؼ ي٘ بسا. ٌ٥
أثاض ٙإٔ َعِٛ
ؾإشا سلٌ اٱق٬ح ايػٝاغ ٞايه ٤ٛؾاْ٘ ئ ٜتٛاض ٟعٓ٘ ٜ ٫ٚ ،عٌُ عً ٢ؽؿٝـ .
ا٭ؾهاض ا ٚايتكٛضات اييت ٜكذلسٗا اٱق٬ح ايػٝاغ ٞاي ّٛٝؾُٝا ٜتعًل بايتڀٛض َٛٚانب٘ ايعامل ،
ايعٓصط ١ٜصٚ ،. .إق٬ح َؿاغس اؿهِ يٝػت َُٗ١
.
ايٛال .٤ص  ٚط
عٔ ط . . .
تطَ ٢اٍ ععٍ ايػٝاغ. .١
اؿانُٚ ١أْا عًٜ ٢كٌ ٖٚا أضا ٙعً ٢ايٛاقع
.
سهَٛات نُا  ٜٔٛايهجرل  ،بٌ ٖ ١َُٗ ٞا٭ْ١ُٛ
ٚإتذسز ٚاٱق٬ح ايػٝاغٞ
.
ايعإ ، ٞإْٓا ّهٓٓا إ ْكتس ٟباٱق٬ح ايػٝاغ ٞايػطب ٞايساِ٥
غٛف ٜػاعس ا٭ْ ١ُٛايعطب ١ٝإ تػتُط ٗ ازا ٤زٚضٖا ٗ إػتكبٌ  ٗٚ ،خًل َجٌ عًٝا ا ٚأِٛشد٘ٝ
يًػٝاغ ١ايعطب ١ٝؾاٱق٬ح  ٫وتاز اٍ ٚعٛز ناشبٚ ، ١ايٛعٛز تسضى ايطع ١ٝاْٗا بهاع ١خاغط٠
بٗا ط ايٛعٛز
ؾك٘ ٚسٝح إ ٖص ٙاٯيٝات ٚاعين. .
ٚي٬غتٗ٬ى ايػٝاغ ٞايساخًٚ ٞاـاضد. ٞ
بصري ٠ص ايطع ، ١ٝأَا اي ّٛٝؾإ ايطع ١ٝأقبشت أنجط ٚعٝڄا ٚإزضاى
ناْتٚ.يٝس ٠ط عُ. . ٢
.
ايهاشب .١ص
.
بٗا ؾإٕ امٝاظ بعض ؾطا٥ض ايطع ١ٝم ٛا٭ْ ١ُٛاؿانَُ ١ػأي ٫ ١ؼتاز
يٲخڀاض احملسق. ١
ايػٝاغٞص،. .
.
ايػبا٤
عً ٢ط
اٍ زي ، ٌٝإٍ أْٗا غٝاغ ١ؾاؾًٚ ١عكٚ ١ُٝتسٍ . .
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚ ،غاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا٤
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املجـكـف ايسٜــــين
ٜطفض ايكطا ٠٤املعاصط٠
ٕ اشا ٜطؾض إجكـ ايسٜين قطا ٠٤ايذلاخ ايعطب ٞاٱغ َٞ٬قطاَ ٠٤عاقطٚ ٠بؿهط أنجط تڀٛضڄا
ٚتؿتشا  ٚتٜٓٛطاڄ .؟
ٚانشٜٚ ١عتدل
.
ايؿهط ٜهتػب قؿ ١ايكسم اشا نإ ٜتُاف تؿػرلَ ٙع ايٛاقع بس٫٫ت
اٱغٚ َٞ٬ضغِ ٖصا لس إ تؿػرل ْكٛق٘
.
ايكطإ ايهط ٖٛ ِٜايٓل ايتأغٝػ ٞا٭ ٍٚيًؿهط
ايكڀعٞ
اختًـ ؾٗٝا إؿػطٚ ٕٚيهٔ يٝؼ ٗ اؾٖٛط .
ايؿطٜؿٚ ١ايص ٌٓ ٟيٓا ٖصا ايٓل
ٖ ٛايػٓ ١ايٓب. . ١ٜٛ
ايجاْ. ٞ
.
ثِ نإ ايٓل ايتأغٝػٞ
اٚ ٍٚ٫نؿـ يٓا ز ٌ٥٫٫دسٜسٚٚ ٠انش١
ايهجرل َٔ َُٗات ايكطا ٠٤ايؿهط ١ٜايتؿػرل ١ٜيًٓل .
االضبع . ١ص يكٓاعيت إ ٖصٙ
اقشاب ط املصاٖب ايػٝاغ ٚ ١ٝايس. ١ٜٝٓ
ٚخاق ١عًُ ١ٝايتؿػرل عٓس . .
ايٛاسس ٚضغِ اخت٬ف
.
إصاٖب ٖ ٞغٝاغ ٗ ١ٝايسضد ١آٖٚ ، ٍٚ٫ا بطظ ايتؿػرل إتعسز يًٓل
ٚاسسٖ ٠صا ٜكٛزْا بايتاي ٞيڀطح غ٪اٍ
ايتؿاغرل ا ٫إ اغؼ َٓٗذَ ١ٝساخٌ ايتؿهرل ا٫غ. َٞ٬
ٕ ٖٛٚاشا ٜطؾض إجكـ ايسٜين اعاز ٠قطا ٠٤ايذلاخ ا٫غ َٞ٬قطاَ ٠٤عاقط .٠؟
َِٗ :
. .
ٚ ٗٚين إ عًُ ١ٝاعاز ٠ايكطاٜ ٠٤كاسبٗا ايهجرل َٔ عًُٝات ايتذسٜس يًؿهط ا٫غٖٚ َٞ٬صٙ
ا٫غٖٚ ١َٝ٬صا ايتذسٜس ٗ ايكطا ٠٤إعاقطٜ ٠ػاعس عً ٢اغتٓڀام
.
ايتذسٜس ٜطتك ٢بايجكاؾ١
اؾطاظاتٗا ٖٚصا
.
ايٓل َا ٜ٪ٜس ايتٛدٗٝات ٚإكاحل إعاقطٜٚ ، ٠طاع ٞإتػرلات إت٬سكٚ ١بهٌ
ايتططف ) .خاق ١إ اؾُٝع ٫
ايتعصب). ) ( (ٚ .
ايػً. . . ) ( (ٚ . .) ٛ
ا٭دطاٜ ٤ػاعس عً ٢ايبعس .عٔ . . (().
زاُ٥ڄا ٚاٜها  ٫ىتًـ َع ٢ايهجرل بإ
ىتًـ ن ٕٛإ ايؿهط ايعطب ٞإػًِ ْعاعا س ٍٛاؿكٝك. ١
ٚكتًؿٖٚ ١صا ٗ ٢ٓٚ
.
ايٓل ا٫غ َٞ٬باخت٬ؾ٘ َعبأ َٚؿش ٕٛبس٫٫ت اٜسٜٛيٛدٚ ١ٝانش١
ا٭ضبعٖٚ ١صا أٜها نإ ايػبب ايطٝ٥ؼ ٗ
.
ايؿكٗ١ٝ
ٛٗٚض إصاٖب ايػٝاغ. . ١ٝ
ايص ٟأز ٣إٍ . .
تٗؿ ِٝبعض ا٫ػاٖات ايؿهط ١ٜاييت ػاٚظت احملسٚز يتسخٌ ٗ ْڀام أبعسٖا عٔ اؿكٝك١
اٱغٚ ١َٝ٬شيو بػبب امطاف آيٝات ايتؿهرل عٓس ايبعض ٚشيو ٭غباب إٓار ايصْ ٟؿأ ٚتطعطع
ٚإؿهط إٔ اـڀأ ٗ ايكطا٪ٜ ٠٤ز ٟإٍ خڀأ ٗ ايتأٚ ، ٌٜٚايؿهط ٜٛيس ؾهطا ٚقس ٜتڀٛض
ؾ ٘ٝايؿهط .
دسٜسٜٚ ٠ػاعس ايؿهط إتذسز بايكطا ٠٤إعاقط ٠عً ٢اغتٓباٙ
.
ايؿهط إتٛيس ستٜ ٢ؿهٌ َهاٌَ
ساد ١شلا
.
ز٫٫ت دسٜس ٠مٔ ٗ
ٖ 142ـ .
/8
6
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ٚشنط ايسنتٛض ساَس ْكط اب ٛظٜس ٗ َكاي ١ي٘ ْؿطت ظطٜس ٠اؿٝا ٠ايًٓسْ ١ٝبتاضٜذ
قاٍ (( ٚإعاز ٠قطا ٠٤ايجطاخ ٚاسس َٔ ٠اِٖ قهاٜا ايتذسٜس  ،اشلسف َٓٗا ايؿكٌ
ٖ.141ـ :
/1
51
/7
بٌ (( اؾٖٛط (( ٚ )) ٟايتاضىٖ ٗ )) ٞصا ايذلاخ ٫ ،غتبكا (( ٤اؾٖٛطٚ )) ٟتڀٜٛطٚ ٙتُٓٝت٘ ،
ٚؼًٚ ٬ٝؼسٜس (( اؾٖٛط ٫ )) ٟبس إ ٜٓبع أَ ٫ٚ
.
ٚٚنع (( ايتاضى ٗ )) ٞغٝاق٘ ؾُٗا
ايكطا ٠٤ايتاضى ، ١ٝؾٝتِ اغتبعاز َا ٚيست٘ ايًش ١ٛايتاضى ١ٝادتُاعٝا ا ٚغٝاغٝا يٝبك ٢ا٫لاظ
ايصّ ٟهٔ إ ٜهاف اٍ تطاخ ايؿهط اٱْػاْ ٕ٫ٚ ، ٞؼسٜس (( اؾٖٛط ٗ )) ٟعًُ ١ٝايكطا٠٤
َػأيْ ١ػب ١ٝنصيو ؽتًـ َٔ عكط اٍ عكط  ،ؾإٕ يهٌ عكط قطا٤ت٘ ٖٚ ،صا َٖ ٛعٓ ٢تڀٛض١ٜ
عكطٜڄا
.
ايكطا ).٠٤سكٝك ١إٔ ن ّ٬أب ٛظٜس َكبٍٛ
ايؿهط َٔ خ ٍ٬ؾعٌ )
ايتكًٝس إ ٖسف
.
ٚ ٗٚين إ ايكطاع ئ ٜٓتٗ ٞبٌ زعا ٠ايتذسٜس ٚزعا ٠احملاؾ ١ٛعً٢
اغط ٟط ايذلزاز ،
زعٛت ٞايسا٫ ١ُ٥عاز ٠قطا ٠٤إٛضٚخ ايعطب ٞاٱغ َٞ٬إدتًـ ٖ ٛإ . . ٌْٛ ٫
ٚايتهطاض.ص إٌُ ٚ ،ايص ٟمل ٜؿٝسْا ٗ ؾ ٧غ ٣ٛنٝل اؾكٓا ٚ ،عسّ تڀٛضْا ٬َٚسك ١ايطنب
.
َعطٚؾ١
اؿسٜح ٚامػطْا ٗ ظا ١ٜٚقسزٚ ، ٠ضَا ته ٕٛغرل .
.
اؿهاضٟ
ٖص ٙايسع٫ ٠ٛتعين إ ًْػ ٞايكسَٛ َٔ ِٜضٚثٓا ايجكاٗ إدتًـ  ،بٌ اض ٣نطٚض ٠اسذلاَ٘
إان ٞست ٫ ٢تؿطؽ
.
ٚتكسٜطٚ ٙايعٓا ١ٜب٘ ٚ ،تًكٌ ا٫دٝاٍ ْكٛق٘ بٗسف ا٫ط٬ع ٚايتعطف عً٢
عك ٍٛابٓاْ٤اَ٘ٓ.
إ اعاز ٠ايكطا ٠٤باغًٛب ٚؾهط عكطَ ٟتؿتض ٜ ٫عين إڀايب ١بايڀعٔ ا ٚاؾطح ا ٚايَٓٔ ٌٝ
ايجطات ؾٗصا أَط َطؾٛض ُاَڄا ْ ٫ٚكبٌ اؿسٜح ا ٚايتذازٍ .سٛي٘
بٌ إ إعاز ٠ايكطا ٠٤تػاعس عً ٢تؿتض اؾام دسٜس ٠يٓا يًبشح ايعًُ ٞاؿسٜح ٚ ،عٝح
هعًٓا ؾهطْا ٜتَٚ ِ٥٬تڀًبات ايعكط ٚ ،ػعًٓا قازض ٜٔعً ٢ته ٜٔٛا٭دٛب ١إكٓع ١يًتػا٫٩ت
ايهبرل ٠اييت ٜڀطسٗا ابٓا ٤اؾ ٌٝاي ، ّٛٝنُا ٖسؾٓا َٔ َڀًبٓا ٖصا إ ٜ ٫ؿكس إٛضٚخ ايجكاٗ
.
ٚايسٜين اٱغ َٞ٬خكٛقٝت٘ ٚسٜٛٝت٘ ٚز٫يت٘ ايهبرلٚ ، ٠ستٜ ٫ ٢كسّ عً ٢اْ٘ َاز ٠داَس٠
اٱغٚ ّ٬تأت ٞعًُ ١ٝإعاز ٠ايكطا َٔ ٠٤خٍ٬
.
ٚداؾ ١نُا ٜسع ٢بعض اؿاقس ٜٔعًٓٝا ٚعً٢
َٓٗا
َطاعا ٠بعض اؾٛاْب إُٗٚ ١اييت :
ايػا٥س
 1قطاٚ ٠٤ؾِٗ ايٛاقع .
: /
ايػا٥س
 2زضاغَ ١تڀًبات ايٛاقع .
: /
اؿايٞ
 3ؾِٗ ٚزضاغ ١تڀًعات اؾ. ٌٝ
: /
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 4زضاغ ١اِ٫ا ٙا٭خط َٔ ٣ايٓكٛم اٜ٫سٜٛيٛد ١ٝإٓتؿط ٗ ٠ايػٛم ايعإ ١ٝإ قض
: /
ا٫غتؿاز٠
.
ايعإ ٞبٗسف إكاضْٚ ١ايعذٔ ٚاـً٘  ،ثِ
.
ايتعبرل ا ٚايؿاضع
َ 5عطؾٚ ١ضقس نٌ ايسٚاؾع ا٭ٜسٜٛيٛد ١ٝاؿايٚ ١ٝخاق ١ايؿهط َٓٗا ٚايجكاؾ ١ٝست٢
: /
ٚايتشس٣
.
ْتُهٔ َٔ ايطقس ٚايؿشل ٚايتشًٚ ٌٝإٛادٗ١
 6ايهؿـ اؿكٝك ٞعٔ َٛاقع ايهعـ ايؿهط ٗ ٟايعكٌ ايعطب ٞايص ٟضؾض َٛانب٘
: /
اؾسٜس٠
اؾسٜس َٔ ايعًُٝات ا٭ٜسٜٛيٛد. ١ٝ
 7ايهؿـ عٔ الاظات إٛضٚخ ايعطب ٞإػًِ َٚكاضْت٘ َع إٓذع اؿايَٚ ، ٞس ٣تأثرل
: /
ا٫لاظ
ايكطا ٠٤اؾسٜس ٠عً ٢ضؾع َػت. ٣ٛ
 8عًُ ١ٝاعاز ٠ايكطا ٠٤تتڀًب ططح ا٭َجًٚ ١ؾل اغؼ َٓٗذٚ ، ١ٝايذلنٝع عً ٢إ بعض
: /
ايٓكٛم شات خكٛقَ ١ٝهاْٚ ١ٝبعهٗا شات خكٛق ١ٝظَاَْ ، ١ٝعٓ ٢إ بعض
قسز أٟ
ايٓكٛم قسضت ؿادَ ١هاْ ١ٝقسز ٠أْ ٚعيت ٕهإ قسز اْ ٚعيت ٗ ظَٔ .
إكاقس .ص ٗ نٌ ْ.ل
ؾِٗ ط .
نطٚض. . ٠
إكًشٚ ١يصيو
.
 ٫ 9بس إ ْسضى إ ايٓل ٜتػرل بتػرل إهإ ٚتػرل ايعَإ ٚ ،انٝـ تػرل
: /
تتػرل ايؿت ٣ٛبتػرل ايعَإ ٚإهإ َ ،جاٍ شيو ضؾض بعض ايبًسإ ا٫غ ١َٝ٬تعً ِٝإطأ٠
ٚا٫غتُاع اٍ ايطاز ، ٜٛاَ ٚؿاٖس ٠ايتًؿاظ  ،ا ٚخطٚز إطأ ٠يًعٌُٚ ،بتڀٛض ايكطاٚ ٠٤تڀٛض
ايعكط تعًُت إطأٚ ٠زلض بايطازٚ ٜٛايتًؿاظ ٚا٫قُاض ايكٓاعٚ ١ٝعًُت إطأ ٠ظٛاظ ايطدٌ
ٖٚهصا
.
ٚيكس شنط ؾه ١ًٝايسنتٛض ٜٛغـ ايكطناَ ٗ ٟٚكاٍ ي٘ ْؿط َذً ١اجملتُع
قاٍ ( إ ايفت ٣ٛال ته ٕٛصشٝشٚ ١اقعَٛ ١قعٗا إال اشا اَتعز فٗٝا فك٘
( ) 11
:4
(1
بعسزٖا
اشبًٌ
ايٓصٛص ٚاألسهاّ بفك٘ ايٛاقع  ،فإشا اْفصٌ اسسُٖا عٔ اآلخط ٚقع )).
َ 1س ٣قسض ٠عًُ ١ٝأعاز ٠ايكطا ٠٤عً ٢ؼطٜو ايٓكٛم ا٭خطٖٚ ، ٣صا أَط َطبٙٛ
: 0/
ايجكاٗ
باَهاْات ايكطا ٠٤خاق ١اْٗا َطتبڀ ١باؾطاظات ايعكط َٓٚاخ٘ .
 1هب إ ته ٕٛايكطاَ ٠٤تٛغع ٗ ١ا٫ؾهاض ست ٫ ٢ت ًِٛتاضىٓا  ٫ٚتعٝـ ا٭ظَات ٢ٖٚ
: 1/
َؿهٌ
ٗ َطسً ١اي٫ٛز ٕ٫ ، ٠شيو ٪ٜز ٟاٍ اْٗٝاض ايٓل اؾسٜس ٖٚصا ىًل .
 ٫ 1بس إ ْطاع ٢اثٓا ٤ايكطا ٠٤اؾسٜس ٠إ ٖٓاى تطانُات ٚػاضٜب َٛاضٜح ؾهط١ٜ
: 2/
َٚڀايب ٚ ،ندلٜا ٤ثكاٗ عاْ٘ إٛضٚخ ايجكاٗ ايعطب ٞإػًِ َ ،عٓ ٢إ ا٫قباٍ عً٢
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عًُ ١ٝأعاز ٠ايكطا ٠٤غٛف ٜذلتب عًٗٝا اٜها تكازَات ؾهطَٚ ١ٜعاضى ثكاؾٚ ١ٝخ٬ؾات
ٚايتڀطف
.
ٚغرلٖا خاق َٔ ١أقشاب ؾهط ايػًٛ
.
ؾكٗ١ٝ
 ٫ 1بس إ ْطاع ٞاثٓا ٤ايكطا ٠٤اؾسٜس ٠إ ايعكٌ ايعطبٜ ٞعٝـ اظَ ١طاسٓٚ ، ١اضازت٘
: 3/
ؿٖٚ ١ٛصا َا هعًٓا ْكْٚ ٍٛسضى إ
كتًؿٜٚ ، ١عٝـ تٓاقهات قس تٓؿذط ٗ آ. ١ٜ
إدتًؿ ٗٚ ١إكابٌ ّ ٫هٔ إ ْكّٛ
.
قسض ٠ايؿعٌ غرل َٛدٛزٕ ٠عاؾٖ ١ص ٙاٚ٫داع
إػًِ
بعًُ ١ٝاعاز ٠ايكطاٖٚ ٠٤ص ٙاٚ٫داع باق ٗ ١ٝايعكٌ ايعطب. ٞ
 1ايكطا ٠٤اؾسٜس ٠شلا بطٜكٗا ٚ ،ايهٌ ٜطٜس إ ٜعٝـ اْتكاضٖا يهٔ ٖٓاى ؿٛات ٜ ٫كبض
: 4/
سػاغٝات
.
َڀًٛبا ؾٗٝا ايكطا ٠٤٭ٕ غبًٗا قس تهَ ٕٛػًك ١بس ٕٚأٟ
ٚظَاْٚ ١ٝنُا قاٍ
.
 ٫ 1بس إ ْسضى إ نٌ قطا ٠٤دسٜسَ ٠طبٛطَٛ ١اظ ٜٔقَ ٣ٛهاْ١ٝ
: 5/
ايٓافص .)٠ؾٌٗ ْػتڀٝع ؾعٌ
قُٛز ((.ايهًُ ١اسبكٝك ٢ٖ ١ايهًُ. )١
.
ايسنتٛض ظن ٢غٝت
إعاقط٠
ايكطا ، ٠٤يهْ ٞكٓع ا ٚلدل إجكـ ايسٜين عً ٢ؾعٌ ايكطا. ٠٤
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚ ،غاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا٤
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اسبل يف ْكس ايػًط١
ٜٛ ٫دس ٗ ايؿك٘ اٱغ َٞ٬ايػٝاغ ٞا ٚا٫دتُاع ٞا ٚايكاْٚ ْٞٛقاْ ٕٛا ٚأَط ا ٚتٛد ٘ٝاٚ
ْٛاّ أْ ٚل قطٜض باؿل يًشانِ ا ٚايػًڀٜ ١كه ٢بػذٔ قاسب ايطأ ٟا ٚايؿهط  ،آَ ٚع٘ َٔ
ٚايطأ ٟاٯخط
.
ابسا ٤ضأَٓٚ ، ٜ٘ع٘ َٔ ايطأٜ ٟتٓاقض َع طبٝع ١اٱغ ّ٬اييت تسع٫ ٛسذلاّ ايطأٟ
ٜتهُٔ ايسغتٛض اٱغ َٞ٬ايطؾٝع إػت ٣ٛاؿل ٗ ٖاضغ ١سط ١ٜايطأٜٚ ٟتهُٔ نصيو
اؿانِ
ْكٛم ٗ سط ١ٜاجملازيٚ ١احملاٚض ٠يٝؿٌُ اؿل ٗ قاٚضَٓٚ ٠اقؿ ١ايطاع ٞا. ٚ
أخٛف َا أخاف عًٝهِ اعذاب
إُٗ(( ١
يكس قاٍ عُط بٔ اـڀاب ضن ٞاهلل عٓ٘ ٗ ٖص ٙإػأي: ١
بطأٖ ).ٜ٘هصا نإ عُط بٔ اـڀاب سانِ َجكـ ٚاغع ايتؿهرل ٜٛٓ ٫ط يٮَٛض َٔ داْب
املط) ٤
تتعسز ٚإ
ٚاسس ٚنجطت َؿاٚضت٘ يًهباض ٚايكػاض ٚايطداٍ ٚايٓػا ، ٤قٓاع َ٘ٓ ١إ دٛاْب ا٫ضا. ٤
.
ٚايڀُٛح
.
ٖص َٔ ٙطبا٥ع اؿانِ ايعازٍ ايٝكٜ
إ اـًٝؿ ١إجكـ عُط بٔ اـڀاب ضن ٞاهلل عٓ٘ مل ٜػذٔ شيو ا٫عطاب ٞايص ٟقاٍ يعُط
بعس إ غأٍ عُط ايٓاؽ إ ي٘ عً ِٗٝسلٸ ايڀاع ١ؾُٝا أَط اهلل ؾ ٬طاعٕ ١دًٛم ٗ َعك ١ٝاـايل
ضعٝت٘ ٚ ((.اهلل ي ٛعًُٓا ؾٝو
ٚ ،إ شلِ عً ٘ٝسل ايٓكٝشٚ ١ي ٛآش ٙٚؾٗٝا ؾكاٍ ي٘ أسسِٖ . َٔٚ
بػٝؿ٘
بػٛٝؾٓا ) .ؾشُس اهلل عُط إ دعٌ ٗ إػًٌُ َٔ ٜك ّٛاعٛداز عُط .
اعٛدادڄا يكَٓٛا. ) ٙ
مل ٜأَط غٝسْا عُط بٔ اـڀاب ضن ٞاهلل عٓ٘ إسس ٣أدٗعت٘ ا٭َٓ ١ٝايعػهط ١ٜاٚ
ا٫غتدباضات ٘ٝا ٚأسس سطاغ٘ بايكا ٤ايكبض عً ٢شيو ايطدٌ ايصٚ ٟقـ أَاَ٘ ٚقاٍ ي٘ ضأ ٜ٘ؾُٝا
٫ٚدػسٜڄا ٚي ٛتهطض ايتاضٜذ
.
قاٍ عُط  ،ؾًِ ٜعصب٘ ٚمل ٜػتذٛب٘ ٚمل وكل َع٘ ٚمل ٜعصب٘ َعٜٓٛاڄ
ايٚ ّٛٝقاٍ ؿانُ٘ َا قاي٘ شيو ايطدٌ
ٚٚقـ شيو ايطدٌ اَاّ اسس اؿهاّ ايعطب اؿايٌ . .
اؿانِ ٚقتٌ ؾط قتً٘ .
.
يعُط ْ٫ ،ڀًكت َ٦ات ايطقام َٔ ايطؾاؾات ٚإػسغات َٔ سطاؽ
ٖصا اـًٝؿ ١إجكـ ايٛاع ٞمل ّٓع أَ ٟػًِ اَ ٚػًُ ١ا ٕ ٜك ٍٛضأ ٗ ٜ٘أ ٟقه ١ٝؽك٘ ا ٚتِٗ
ا٭َٚ ١يعٌ َٛقؿ٘ ايكٝاز ٟايٓب ٌٝايؿاَذ ايتاضى َٔ ٞإطأ ٠اييت ْاقؿت اـًٝؿَٛ ٗ ١نٛع
إؿٗٛض (( ٠اقابت اَطاٚ ٠اخڀأ
:
إٗٛض ست ٢اقتٓع عُط بٔ اـڀاب بطأٜٗا ٚاطًل َكٛيت٘
عٓ٘ ( نإ
ضن ٞاهلل (
عُط) ) ٖ.صا ٖ ٛعُط بٔ اـڀاب ضن ٞاهلل عٓ٘ ايص ٟقاٍ ؾ ٘ٝابٔ َػعٛز :
إطأٖ ٠صٙ
عُط اعًُٓا بهتاب اهلل ٚ ،اؾكٗٓا ٗ ز ٜٔاهلل) ) ٜعذلف بؿذاع ١اْ٘ اخڀأ ٚأقابت .
ايكٝازات
اؿازث ١ايعُط ١ٜت٪نس اؿل ايهاٌَ ٗ ْكس ايؿدكٝات ايعاَٚ ١إػٚ٪يٚ ١خاق. ١
م.) 30
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ٚمل أدس ٗ ايؿك٘ اٱغٚ َٞ٬نٌ اسهاَ٘ اَ ٚؿطزات٘  ،أْ ٟل ٜعڀ ٢اؿانِ ا ٚايػًڀ١
َٓع ايطع َٔ ١ٝابسا ٤ايطأٚ ، ٟيهٔ ٚقؿت عً ٢اؿازث ١ايتٚ ٢قؿت بٌ عُط بٔ اـڀاب ضن ٞاهلل
اؿڀ ، ١ٝ٦ؾًكس غهب غٝسْا عُط عً ٢ايؿاعط اؿڀ ١ٝ٦يهجطٖ ٠ذا٘٥
. .
إجكـ
عٓ٘ ٚايؿاعط . .
إػًٌُ ؾدهع اؿڀَ٫ ١ٝ٦ط عُط ٚقاٍ :ي٘ (( اشٕ
.
ايٓاؽ ْٗٚ ،ا ٙاـًٝؿ ١إ ٜٗذ ٛاسسا َٔ
يػاْ٘  ٗٚضٚا ١ٜاخطٖ ٣سز ٙبٓؿ َٔ ٘ٝإس١ٜٓ
أَٛت ّٛٚت عٝاي َٔ ٞاؾٛع) ) ؾأْصض ٙيٝكڀعٔ ! .
يػاْ٘
إٓٛض ، ٠ثِ عڀـ عً ٘ٝؾػا َ٘ٚعً ٢تطى اشلذا ٤بج٬ث ١ا٫ف زضِٖ  ،ؾػًِ ايٓاؽ َٔ .
ٖصا إٛقـ ّهٔ يٓا إ ْػتٓب٘ َٓ٘ اسك ٘ٝاؿانِ َعاقب ١إجكـ اشا ػاٚظ سسٚز َع، ٘ٓٝ
ٚايعكٛبَ ١ذلٚن ١يًشانِ سٝح ٫سٓٛا إ عُط بٔ اـڀاب ادتٗس ٗ َعاقب ١اؿڀ ١ٝ٦بكڀع
ٚنطاَتِٗ
.
اؿسٚز  ٕ٫اؿڀ ١ٝ٦اػ٘ اٍ قصف ايٓاؽ ٗ اعطانِٗ ٚاْػابِٗ
.
يػاْ٘ اشا ػاٚظ
عُط ؾًِ ٜػهب عُط َٔ اؿڀ ١ٝ٦يٛ
ايٓاؽ ٖٚصا َا أغهب غٝسْا .
ٜٚتشسخ عٔ أخ٬م ٚقؿات .
ٚايػًڀ١
ٖذا ٚاْتكس ايػًڀإ .
اق ٍٛإ ايؿك٘ اٱغ َٞ٬مل ّٓع تٛد ٘ٝايٓكس يًشانِ
إِٗ َٔ ٖصا نً٘ اضٜس إ :
ايػًڀ ٕ٫ ١إٓؿع ١ايعاَ ١يٮَ ١تكته ٢نؿـ اؿكا٥ل
.
ٚايكٝازات ٚايؿدكٝات إػٚ٪يٗ ١
ؾٖٚ ِٗٝصا ايٓكس ٜ ٫ه ٕٛاَ ٫تابعتِٗ َٚطاقب ١اعُاشلِ
ٚتٛنٝض بٛاطٔ ايهعـ ٚايٓٛاقض .
ايٝٚٛؿ ١ٝؾايٓكس ايصٜ ٟهتب٘ إجكـ أ ٟنإ ْٛع٘ َٛٚد٘ يًػًڀَ ١دتًـ
.
ٚغًٛنٝاتِٗ
زضداتٗا ٚؽككاتٗا ٜػاعس عًَ ٢طادع ١ايٓٛاقض ٚغس ايتػطات ٚؼػٌ ايػًٛى ايؿٌ
تؿهرلٖا ٚيهٔ  ٫هٛظ إ وٌُ ايٓكس بٌ
.
يتكٖٚ ّ٘ٛصا ايٓكس َ٪ؾط عًٜ ٢ك ١ٛا٭َٚ ١غ١َ٬
.
طٝات٘ ايكصف ا ٚايكا ٤ايتِٗ ايباطً ١ا ٚايؿتِ ٚايػباب ٚتكبٝض ا٭عُاٍ بػرل ٚد٘ سل ؾٗصا اَط
باطٌ ْ. ٫كطٙ
إ اُٖاٍ ايٓكس ٜعين اُٖاٍ ٚتطانِ ا٭خڀاٚ ٤ايكػرل ٠يتهدل ٚتُٓ ٛيتكبض ٗ زضد ١ايطشاٌ٥
ايسٚيٚ ١ايٓكس ايٛاع ٖٛ ٞايصٟ
.
ايفػاز .ص  ُٜٛٓٚ.ط املفػس .ٕٚص ٗ ،. .
قٛت ط .
ايؿاسؿ ١ؾٝعً. . ٛ
.
ٜػاعس ايػًڀ ١عًَ ٢ػا٤يٚ ١اغتذٛاب إدڀ َٔ ٧إػٚ٪يٌ بايسٚيٚ ١أقشاب ايكطاضَُٗ ،ا بًؼ
ٚايٝٚٛؿ ٫ٚ ١ٝهٛظ ايكٝاّ بايٓكس َٔ أدٌ اضنا٤
.
سذُ٘ ٚٚظْ٘ ٚقُٝت٘ ا٫دتُاعٚ ١ٝايػٝاغ١ٝ
فُٛع ١نُا اْ٘  ٫هٛظ يًٓاقس إ ٜعٌُ عً ٢ػٗ ٌٝاٯخطٚٚ ٜٔقؿِٗ
.
ؾ ١٦ا ٚنب ١ا ٚسعب اٚ
ايؿڀٓ١
بككط ايٓٛط ا ٚايبعس عٔ .
 َٔٚسل ايػًڀ ١إ تڀًب إ ًٜتعّ إجكـ ٚايهاتب ٚايٓاقس بإٛنٛعٚ ١ٝاغاؽ إٓڀل بعٝسڄا
عٔ ايؿس ٗ ٠ايك َٔٚ ٍٛقٛاضم ايهًِ ا ٚايطغب ٗ ١ايتؿٗرل بؿدل َا اٚدٗ ١بصاتٗا ٚ ،اٜها
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ايٓكس ْ ٫ٚعٓ ٢إ ٜه ٕٛايٓكس يًػًڀَ ١كاٜٝؼ
ٜڀًب ايكاض ٨ايٓاقس إ ٜبتعس عٔ إبايػ. ٗ ١
قاضَٚ ، ١يهٔ هب إ ٜه ٕٛايٓكس نُٔ غًٛنٝات اجملتُع بعٝساڄ عٔ إػاٚ ٠٫ايؿڀ٘ َعتُسا
عً ٢ايتجبت َٔ قشَ ١ا ٜهتب ٚايتشط ٟعٔ اؿكا٥ل ٚتٛخ ٢إٓؿع ١ايعاَٚ ١ايبعس عٔ اْ٫تكاّ
ا٭عُاٍ
ٚا٫نطاض  ٫ٚبس إ ْؿذلض سػٔ ايٓ ٗ ١ٝنٌ .
.
ٜٚطؾض إجكـ إ ٜه ٕٛايٓكس عً ٢ؾهٌ اغتذسا ٤غٝاغ ٞا ٚادتُاع ٞا ٚاقتكازٜٚ ، ٟطؾض
ٚايؿهطٜٔ
.
إجكـ ايتؿسز ٚايتڀطف ٗ ْكس اـك ّٛايػٝاغٌ
ٚت ٌٛايػًڀ ١تكط عًَٓ ٢ع ايٓكس ا ٚأبسا ٤ايطأٚ ، ٟتطٜس إجكـ إ ّؿ ٢عً ٢ايعداز
َػهٓ٘ ٫
إڀشٚ ، ٕٛتٗس ٜ٘زٚا ٤يتشٓ ٘ٝأضاًَٛ ٘٥سَٝ١ا ٙايبشاض  ،ستٜ ٢عٝـ غطب ١إٛت. ٗٚ ٞ
ا٫غَٓٚ َٞ٬ع ايٓكس
.
ايٓكس يًػًڀٚ ١ايػًڀإ  ،ؾٗصا سل َهؿ ٗ ٍٛايؿطع
ّاضؽ . .
بس إ . .
إؿػسٜٔ
.
ايؿػاز ٚوب
. .
ٜطٜس
ٜعين ؾٚ ٤ٞاسس يٮَ ٖٛ ١إ اؿانِ . .
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚ ،غاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا٤
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غــــــــــس ايصضا٥ــــــــــع
ضباٚي ١يًفِٗ
غس ايصضا٥ع  ،ا ٚزض إؿاغس  ،آقٌ نبرل ٗ ا٫غٚ ّ٬قاعس َٔ ١َُٗ ٠قٛاعس ايتؿطٜع
ايؿطٜع ١يهٔ اغتػٖ ٍ٬ص ٙايكاعس ٠ايتؿطٜع ١ٝايعٚ ١ُٝٛايتٛغع
.
ا٫غَٚ ، َٞ٬طتبڀَ ١كاقس
ايتطٝل.ص ٜٓؿط ايٓاؽ ٖا ؾ ٘ٝؾػش١
ٚاْباٗ٥ا .ؾٗصا ط .
ايتطٝل ص  .عً ٢ا.. ١َ٫
اٍ ()(.ط ) .
ؾٗٝا ٪ٜز. ٟ
شات٘ ٚضَا ٜهٕٛ
ايعًُاٚ ٤ضَا ٪ٜز ٟعَُٛاڄ إناؾ ١إٍ شيو يتٓؿرل ايٓاؽ َٔ ا٫غ. ّ٬
.
عٓس
ا٫غّ٬
نصيو سٌ ٜػتػً٘ اعسا. ٤
.
َكسضڄا يًتؿ ٜ٘ٛايعساٞ٥
ايصضا٥ع.ص قطضٚا اٜها ٗ إكابٌ قاعسَٛ ٠اظ١ٜ
قطضٚا ط قاعس ٠غس .
إ عًُا ٤ا٫غ ّ٬عٓسَا . .
ايصضا٥ع ص ٚ .بتڀبٝل فاٍ نٌ قاعس ٠عػب ايهٛاب٘ ٚايؿط ٫ ٙٚوٌُ
فتض ) .
((. ٢ٖٚط )
شلا .
ايتعَت ص  ، . .اييت ْؿت ايؿطٜع١
ايتطٝل ص  ٚ( (.ط ) ) .
ايتؿسز ص  ٚ( (.ط ). .) .
ٖصا )((.ط ). .
عً ٢ايٓاؽ نٌ .
ٚايتعَت اط٬م
ٚاعٓ ٢ايتؿسز ٚ ..ايتطٝل . . ..
قبٛشلا ٚأقبض . .
ا٫غٚ ١َٝ٬زلاس ١ا٫غ ّ٬ايع. ِٝٛ
ايتشهِ
غرل َكٓٔ يكٛاضٜذ َٓؿًت. َٔ ١
ٚإطٚ٩ؽ
.
ايصضا٥ع .ص هب إ ٜتِ تڀبٝكٗا عً ٢ايعامل ٚاؾاٌٖ ٚايطٝ٥ؼ
قاعس. ٠ط غس .
إ .
َٚعٓ ٢شيو إ ايعامل ا ٚايكان ٞا ٚإؿيت اشا عًِ اْ٘ اضاز إ ٜػتػٌ ٖصا إٓكب ا ٚاغتػً٘ بعس
إٓكب غس يصضٜع١
.
شيو ؾعُ ٬بٗص ٙايكاعس ٠ايؿطع ١ٝإتٓ ١ٝهب ؾكً٘ ٚععي٘ َٔ شيو
.
ايؿػاز ٖٓٚاى بإكابٌ َؿهً ١اندل َٔ ٖص ٢ٖٚ ٙاغا ٠٤اغتعُاٍ غًڀ ١إٓكب ٗ ايكها٤
ايس١ٜٝٓ
ٚا٫ؾتاٚ ٤إػٚ٪ي٫ ١ٝؿام ا٫ش َٔ ٣ىتًـ َعِٗ اعها ٤إ٪غػ. ١
ايصضا٥ع
:
ٚقاٍ غٝسْا عُط بٔ اـڀاب ضن ٞاهلل عٓ٘ ٗ ٖصا اؾاْب إِٗ إطتب٘ بػس
ٚإٓاقب
.
(( مٔ  ٍْٛ ٫اَطْا َٔ ٜڀًب٘ ا ٚاَ٫اض )).٠ا ٣ايًٗات خًـ ايكها٤
عٓٗا ؾُجٖ ٬صا غٝسْا اَ٫اّ ايؿٗرل اب ٛسٓٝؿ١
ايتعؿـ .ص ٚايبعس .
إٓاقب ط .
ٚا٫قٌ ٗ . .
سٓٝؿ ١اْا  ٫اقًض ،
:
اـًٝؿ ١اضٜسى إ تت ٍٛايكها ، ٤ؾكاٍ ي٘ ،ابٛ
:
ضٓ٘ اهلل عٓسَا قاٍ ي٘
سٓٝؿ ١إ نٓت قازم ؾٗ ٛشيو ٚ ،إ نٓت ناشبڄا ؾهٝـ
:
تكًض ؾكاٍ ابٛ
ؾكاٍ .ي٘ نٝـ . ٫
ت ٍٛقانٝڄا ناشباڄ ؟.
ٚا ١َ٫ؾاؿاٍ
ايطداٍ ايطداٍ ايهباض ايص ٜٔاؾتكسِٖ اجملتُع .
ٜا غ ّ٬عًٖ ٢صا ايٓٛع َٔ . .
ططم
اي ّٛٝعً ٢عهؼ ايهجرل ٚايهجرل ٜطنهٜٚ ٕٛطنهٚ ٕٛضا ٤اؿك ٍٛعً ٢إٓاقب ٚبأ. ٟ
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ؾٝتذٗ ٕٛاٍ ايٛاغڀات ٚاحملػٛبٝات ٚايٛداٖات يتكسِّٗ اٍ اقشاب ايكطاض يتع ٗ ِٗٓٝاسس٣
ايعاَٚ ١ضَا بعهِٗ ٜسؾع ْكـ ثطٚت٘ َكابٌ إ وكٌ عً ٢يكب
.
إؿاقٌ ايطٝ٥ػ ٗ ١إٓاقب
اْؿػِٗ
َعاي .ٞص ٜ ،ا َعٌ اعٔ ٖصا ايٓٛع َٔ ايطداٍ عً. ! ٢
 . .ط .
ٚؾكٗاْ٤ا بٌ اْ٘
.
عصا ص ٜ .تٛنأ عًٗٝا بعض عًُآ٥ا
ايصضا٥ع) ()(.ط .
.
يكس اقبشت قاعس ٠غس
املاغ .ْٞٛص ٚاقبشت قاعس ٠غس ايصضا٥ع ا٫غ ١َٝ٬نأْٗا
َٔ ط ايفهط .
دعًٖ ٛا نأْٗا دع. .٤
ايعإ ١ٝا ٚقٌ دعًٖٛا نأْٗا َٓبجكْٛ َٔ ١طْٝ ( ١ٜكٛيٛ
.
َػتُس َٔ ٠قٛاعس َٚباز ٨إاغ١ْٝٛ
اييت تك (ٍٛايػا ١ٜتربض ايٛغ ) .١ًٝؾاقبض ايهصب َباح ٚ ،ايٓكب ٚا٫ستٝاٍ عً٢
َٝهاؾ: ٚ ) ٢ًٝ
إباز ٨ا٫غ ١َٝ٬دا٥ع ٚ ،تعٜٚط ا٫ؾهاض يتشكٝل ايػاٜات َعُ. ٍٛب٘ ٚقاضت ايٛؾاٚ ١ٜغ ١ًٝدا٥ع٠
باـكّٛ
.
يٖ٬ساف ٚاٜ٫كاع
.
يًٛقٍٛ
بعض ط
ؾً ٛعسْا اٍ قطا ٠٤بعض ْكٛم ٚاؾهاض . .

ايس . ١ٜٝٓص ٚايهتب ٚإكا٫ت
ايفتا. ٟٚ

ٚايسٚضٜات  ،اييت ٜكسضٖا بعض اعها ٤إ٪غػ ١ايس ١ٜٝٓلس أْٗا اغتػ ٍ٬يكاعس ٠غس ايصضا٥ع ٗ
َجٌ ظٜاض ٠قدل غٝسْا قُس ٚ ، إٛيس ايٓبٚ ، ٟٛفايؼ ايصنط ٚ ،اقاَ١
ايكهاٜا ايس: ١ٜٝٓ
ٚغرلٖا  َٔٚايكهاٜا ايهبرل ٠اييت اغتػًت ؾٗٝا قاعس٠
.
ايععاٚ ٤ظٚاز إػٝاض ٚ ،ا٫غِٗ ٚايتكػ٘ٝ
.
َٜٝٛاڄ ٗ سٌ إ ا٫قٌ ٗ
غس ايصضا٥ع ٖ ٢قؿٌ ابٛاب إػذس ايٓب ٟٛايؿطٜـ بعس ق ٠٬ايعؿا. ٤
بسع.١ص
إػادس ط .
ايػُاٚ ١ٜٚقؿٌ . .
.
َؿتٛسٚ ١قؿٌ إػادس مل تات بٗا ايؿطٜع١
.
إػادس تٌٛ
ضَهإ
ؾكؿٌ إػذس ايٓب ٣ٛاز ٣اٍ َٓع ا٫عتهاف ؾ ٘ٝا ٗ ٫اٜ٫اّ ا٫خرل َٔ ٠ؾٗط .
ّٚهٔ إ ْعجط عً ٢اغتعُاٍ ٫ؾت ٚغ ٤ٞشلص ٙايكاعسَ ٠كشٛب بهباب ١ٝايطٖٞٚ ، ١ٜ٩
إػًٌُ ط ايػٛض
ايكاعس ٠ؾكس يؿت ْٛطٚ ٟغرل. . َٔ ٟ
.
َكشٛب ١بإس ٣إتعاٜس ٫غتػ ٍ٬يتًو
اـؿيب.ص ايصٚ ٟنع اَاّ إٛادٗ ١أ ٟاَاّ قدل غٝسْا قُس ٚ ، اعتكس إ ٚنع ٖصا ايػٛض
.
اؽص عً ٢قاعس ٠غس ايصضا٥ع  ،ؾٗصا ايػٛض ي ٞعً ٘ٝايهجرل َٔ إ٬سٛات إُٗٚ ١اييت َٗٓ:ا
بسعٚ ١ايبسع ٖٞ ١ا٫سساخ ٗ ايسَ ٜٔا يٝؼ َٓ٘ تعاٜساڄ عًَ ٘ٝكسقڄا ؿسٜح
 1اْ٘ .
: /
بسع) ١
( ٚنٌ قسث. ١
 2اْ٘  ٫ؼط ٗ ِٜايكطب َٔ قدل غٝسْا قُس. 
: /
ٚ 3دٛز اعساز َٔ ايعػهط ظٛاض ايكدل ايؿطٜـ ًَؿت ١يًٓٛط ٖ ،ا ٜٛس ٢نإٔ إٓڀك١
: /
عاي١ٝ
عػهط١ٜص  ٚيٝؼ سطّ ؾطٜـ َٚكسؽ ؾ ٘ٝضٚساْ. ١ٝ
 ..ط ثهٓ. . ١
 4قس ٜؿػط ٖصا إٓٛط أٚ ٟدٛز ايػٛض اـؿيب ٚايعػهط ٚإڀاٚع ١باْ٘ ْٛع َٔ ا٫ضٖاب ،
: /
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ٚغه١ٓٝ
ٚيٝؼ َهإ خؿٛع .
قاٍ قس
 5ايٓيب ْ سب ظٜاض ٠ايكبٛض ٖٚصا إٓٛط إععر ىايـ اؿسٜح ايٓب ، ٟٛايص: ٟ
: /
ا٫خط٠
نٓت ْٗٝتهِ َٔ ظٜاض ٠ايكبٛض ا ٫ؾعٚضٖا ؾاْٗا تصنط نِ .
ايؿطى ٖٚصا اَط
.
 َٔ 6نإ ٚضا ٤ؾهط ٠تٓؿٝص ٚبٓاٖ ٤صا ايػٛض اـؿيب سذت٘ غس شضٜع١
: /
ٚضب٘ ّ ٫هٔ يًػًڀ ١ايس ١ٜٝٓا ٫ط٬ع عًْٛ ٢اٜا إػًٌُ ٚايتؿهٝو ٗ
بٌ ايعبس .
ا ١َ٫اي ّٛٝايٓاؽ  ٫تكً ٢ؾطا٥ض ق٬تٗا
اـرل ٜا عًُا. ! ٤
عكا٥سِٖ ٜا ْاع. ! ١
.
ايكبٛض
بايهِ تصٖب يتعبس .
اـُػ ١إؿطٚن ، ١ؾُا ! .
ٖ 7ا ٜ٪ٜس اغًٛب ا٫ظعاز ٖ ٞططٜك ١ايهطب عً ٢ايٝس عٓسَا ٜطؾعٗا اسسڄا اَاّ ايكدل
: /
ايؿطٜـ
.
 8إ ٖصا إٓٛط ٜعڀ ٢قٛض ٠غ ١٦ٝدسڄا عٔ ا٫غ ٫ٚ ، ّ٬غُٝا اَاّ ايهاَرلات اؿ ١ٝايت٢
: /
تٓكٌ ايكًٛات َٜٝٛڄا َٔ ٖصا إػذس ايع ِٝٛيهٌ ايعامل ا٫غٚ. َٞ٬غرلٙ
ا٫غ ١َٝ٬ؾكس زعا ايٓيب ٚ قاٍ :
.
 9زعا ٤ايٓيبَ ػتذاب ٖصا َا انس ٙعًُا ٤ا١َ٫
: /
(( ايًِٗ  ٫ػعٌ قدلٚ ٟثٓاڄ ٜعبسٚ )).مل ٜٓكٌ ٗ ايتاضٜذ ا٫غ ٫ٚ َٞ٬سازثٚ ١اسس، ٠
ٚي٘ ٚأَا قه١ٝ
ت٪نس ٚدٛز عباز يكدل غٝسْا قُس ٜ طنعٜٚ ٕٛػذس ٕٚاي. ٘ٝ
ايتهؿرل
.
ايتٛغٌ ٚا٫غتػاثٚ ١ايتدلى ؾٗصَ ٙػأي ١خ٬ؾ ٫ ١ٝتكٌ يسضد١
اشٕ ٜتبٌ إ ٚدٛز ٖصا ايػٛض اـؿيب َ ٫دلض .ي٘ ٚيهْ ٢عاجل ْٚهع َعاؾ ١ؾػاز اغتػٍ٬
ايصضا٥ع .ص ٚاعٖٓٓ ٢ا ؾتض شضٜع١
 ٖٞٚط ؾتض .
ايصضا٥ع  ٫بس َٔ ا٫خص بايكاعس ٠إٛاظ. . ١ٜ
.
قاعس ٠غس
ٚنبابٚ ١ٝاعڀا ٤ايؿطق ١ايهاًَ١
.
سط ١ٜايكشاؾٚ ١ايؿهط ٚايطآ ٣ا٫خط  َٔ ،غرل ُ١ٜٛ
ايع ِٝٛؾٌٗ
.
يًُدتكٌ َٔ إصاٖب ا٫خط ٣إ تك ٍٛضأٜٗا ٗ نٌ َا ٜتعًل بايس ٜٔا٫غَٞ٬
ايتطٝل .ص  ٚط ايتعَت .ص .ايص ٟىًل
ايتؿسز .ص ٚط . . .
شلا ط . . .
سس .
ْؿعًٗا .؟ ستْ ٢ػتڀٝع ٚنع .
ايتعَت .ص ت٪ز ٟبايتأنٝس
.
ايتطٝل ص  ٚط
ايتؿسز ص ٚط . . . .
إ ط. . . .
إتايٝت. .١
.
يٮَ ١ا٫غ ١َٝ٬ا٭ظَات
ايبعض
.
مسٝه َٔ ). ١ايهطاٖٚ ١ٝايهط ٙنس بعهٓا
ْفػٚ . )..١ٝضَا( دسضإ .
قٝاّ ( سٛادع .
إٍ . .
اٱْػاْ١ٝ
.
ا٫خ٬م ؾ٪ٝزٖ ٟصا نً٘ إٍ ا٫ؾتكاض ٗ نطاَتٓا
.
ايهُٛض )ٗ ).
.
ىًل ((.
ٖٚصا َا .
سايٝڄا
ٖٓ َٔٚا تبسأ َطسً ١ايؿً إدتًؿ ١اييت تعٝؿٗا .
اـا٥ؿٌ
! .
ٜٚا أَٔ
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضض ٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚغاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا٤
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املجكف ٚاملؤغػ ١ايجكاف ١ٝايػًط١ٜٛ
تؿٛق٘ ٚاؿسٜح
أْا َٔ ايص َٕٜٛٓٛ ٜٔاّ٫إ ايهاٌَ بإ ايهًُ ١شلا ْؿؼ ق ٠ٛايؿعٌ ٚضَا .
عٔ ايهًُٚ ١تأثرلٖا ؾٗ ٛنُٔ ٜسخٌ اٍ سكٌ ًَ ٧با٫يػاّ ٚؾ ٘ٝنٌ إداطط ٖ ،ص ٖٞ ٙقٛض٠
ٚايهًُٖٚ ١صا ايكطاع ٜػتؿع إجكـ ٜ ْ٘٫ ،ك ّٛعًَٓ ٢ڀل اـًػ١
.
َٔ قٛض ايكطاع نس إجكـ
ٚاْ٫كهاض تطغب ازٚات ايكطاع إ تهْ ٕٛكٛم ايكطاع َڀاط ١قازض ٠عً ٢ايكؿع عًْ ٢كٛم
إجكـ ٚمل ٜطغب إجكـ ٗ إؿاضنَ ١ع ازٚات
.
ٖٓاى بٗسف تڀٜٛل ٚسكاض ؾهط
إجكـ ٖٓا .
يهطب٘ يكٓاعت٘ إ ايهًُات ٚايعباضات إڀاط ١ته ٕٛنايبايْٛات
.
ايكطاع اييت تعٌُ داز٠
إٓؿٛخ ١ايتّ ٢هٔ إ تٓؿذط ٗ أ ٟؿ ٕ٫ٚ ، ١ٛايهًُ ١إڀاط ١ت٪ز ٟاٍ اْ٫ؿكاّ ٗ
نصيو ٖص ٙاؿاي ٖٞ ١اييت ابعست ايهجرل َٔ إجكؿٌ عٔ
.
ايؿدك ٫ ٖٛٚ ١ٝوب إ ٜهٕٛ
ايجكاؾ ١ٝضؾض إجكـ ا٫نطا٪َ ٗ ٙغػات ايسٚي ١ايجكاؾ١ٝ
.
ته ٜٔٛع٬قات َع َ٪غػات ايسٚي١
يعسَ ٠ػببات َٗٓ:ا
إ٪غػات
.
 1أؾطاف  ٌُٜٛٚايسٚي ١يتًو
: /
ايجكاٗ
.
 2فايؼ ازاض ٠تًو إ٪غػات ٜتِ اختٝاضٖا بايتعٌ َٚ ،عُٗٛا َٔ خاضز ايٛغ٘
: /
ايػُا٤
ايدلؾٛت .ص َٔ .
.
عدل ط
ؾٝػكڀ ٕٛعً ٢تًو إ٪غػات . .
ايسٚي١
ٜ 3ػٛز ايكٛت ايٛاسس ٗ تًو إ٪غػات  ٖٛ ،قٛت .
: /
 4ايطأ ٗ ٟتًو إ٪غػات َٔ داَعات ٚأْس ١ٜثكاؾٚ ١ٝأزب ، ١ٝكتًؿ ١ؾهطٖا َٚؿطٚعٗا ،
: /
َٓٚتسٜات قطاضٖا زٜهتاتٛضٜ ٟكاؽ َٔ قبٌ أؾطاز خاضز ايٛغ٘ ايجكاٗ ٖٚ ،صا َا انعـ
ٚا٭زبٞ
عًُ ١ٝايتؿهرل ٚايتدڀ ٘ٝيًعٌُ ايجكاٗ .
ايػًڀ١ٜٛ
.
ًّ ٫ 5و إجكـ إضازت٘ زاخٌ تًو إ٪غػات
: /
إ٪غػات
.
 6ضؾض قب ٍٛايٓٛط ٠ايٓكس ١ٜزاخٌ
: /
ٚايتدڀٚ ٘ٝايتؿهرل ايبعٝس .إسٟ
.
ٚ 7دٛز قكٛض عًَ ٢ػت ٣ٛايؿعٌ
: /
ايػٝاغٚ ٞيٝؼ اعها٤
.
 8ؼسٜس َٛنٛعات َٗٓٚر إ٪غػات َٔ قبٌ قاسب ايكطاض
: /
بايدلؾٛت
.
اجملايؼ إعٌٓٝ
ٚا٫بتهاض
.
 9ايعٌُ زاخٌ ٖص ٙإ٪غػات ٜعتدل ٝٚٚؿٚ ١يٝؼ فاٍ َٔ فا٫ت ا٫بساع
: /
ٚا٭زبٞ
.
ؾا٭عهاٜ ٤عتدلَٚٛ ٕٚؿ ٞزٚيٚ ، ١يٝؼ ٖجًٌ يًٛغ٘ ايجكاٗ
م.) 28
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ٚازضات٘ بٌ اْ٘ قس ّٓع باؾهاٍ
.
 1اؾتكاض ٖص ٙإ٪غػات ايجكاؾ ١ٝاؿه ١َٝٛاٍ اؿٛاض
: 0/
ٚاٱقكا٤
.
نجرلٚ َٔ ٠غا ٌ٥إٓع
 1ايباب ٚايكؿٌ ٚإؿتاح ٚإع٫ز ٗ ٜس ضدٌ ٚاسس  ٫ ،وب إ ٜؿاضن٘ أسس ٗ ا٫زاض ٠اٚ
: 1/
ايتؿهرل َٔ أدٌ ضقٖ ٞص ٙإ٪غػات  ،يصيو تتعجط ٚتتٛظع ايكطاضات ٚا٭ؾهاض بٌ ا٭قٛات
زاخٌ قٛت قاسب َٚسٜط إ٪غػ ١ايصٜ ٟػتشهط ناؾ ١غًڀات ايكُع ٚاٱنطاٙ
ٚايهػ٘
.
ايػًڀ١ٜٛ
.
 1غٝاب قٛت ايٛاقع ٗ ٖص ٙإ٪غػات
: 2/
ٖ 1ص ٙإ٪غػات وهُٗا ضز ايؿعٌ ٚ ،يٝؼ ايؿعٌ  ،ؾٗ ٢تطنض خًـ ايٓتا٥ر ٚتٌُٗ
: 3/
ايؿعً١ٝ
ا٫غباب ٚتٌُٗ استٝادات اجملتُع .
.
ٚتتذاٚظ
ايجكاٗ
ٖ 1ص ٙإ٪غػات تؿتكس عُل ايتاٌَ يًٛغ٘ .
: 4/
اْ٫ؿعاٍ
 1اتػاّ شلذتٗا ٗ اـڀاب عس. ٠
: 5/
ايعكا ٜ ٫ٚطٜس إ ٜعٌُ ٗ
إ إجكـ ٜ ٫طٜس إ ٜعٌُ ٗ َ٪غػ ١تعٌُ بػًڀ ١إسٜط ش. ٣
َ٪غػ ١ز ١ٜٝٓثكاؾ ١ٝوهُٗا ؾعاض ٚغًڀ ١ايٛاعٚ ٜإطؾس ايسٜين  ،ايصٜ ٟتٛعس بعصاب ايكدل
اؿه١َٝٛ
.
ايفكٗ.١ٝص ٖٓا ٖٓٚاى بػًڀ ١إ٪غػ١
ٜٛٚظع طٚصفات٘ .
ٚساٍ دِٗٓ . .
َٔ ٖٓا إ ٚطٚف اـ٬ف ٚا٫بتعاز نبرل ٠بٌ إجكـ ايػًڀٚ ٟٛإجكـ ايتٜٓٛط ٟايٛطين ،
ايػًڀ ٟٛايص ٟاقبض ُٖ٘ ا٫ندل ٚا٭ٖٛ ٍٚ
.
ٖصا اـ٬ف از ٣اٍ عًُٝات َكا ١َٚنس إجكـ
ابعاز ٙؾعٌُ إجكـ ايتٜٓٛط ٟايٛطين عً ٢نؿـ خؿاٜا
تدلٜط ايكطاض ٚايػًٛى ايػًڀٚ ٟٛبهٌ .
ايعا٥ؿٚ ١شيو بايطز عًَٓٚ ٘ٝاقؿت٘
.
شيو إجكـ ايػًڀٚ ٟٛاغطاضٚ ٙؾهض ْٛاٜاٚ ٙاؾهاضٙ
ؾبٗات٘ ٗ تكسٜط ٟإ َٔ سل إجكـ إ ٜٓتكس ايٛٛاٖط
.
ٚتؿهٝو اؾهاضٚ ٙعباضات٘ ٚتؿٓٝس
ايبسٜ ٫ ْ٘٫ ٌٜػتڀٝع ايكؿع ؾٛم سطن١
.
ٚاـٝاضات إڀطٚس ١ز ٕٚإ ْؿطض عً ٘ٝطًبٓا بأهاز
ايتاضٜذ ايٝؼ إجكـ َٔ ايبؿط بصات ايسٚاؾع ٚايٓٛاظع .؟
.
بؿطٜت٘ ؟
ؾٌٗ شيو ايٓكس إٛد٘ يًٛٛاٖط ٚاـٝاضات ٜكًٌ َٔ .
إ نإ اؾٛاب با٫هاب ؾُعٓ ٢شيو إ آضاٚ ٤اؾهاض اؿهاّ ايط٩غآَ ٤عي َٔ ١ايػُا، ٤
عكٌ إ إجكـ ٜعًِ
ٖٚصا ايطأٜ ٫ ٟػتكَ ِٝع ايتؿهرل ايطؾٝس ٚإٓڀل ايػًٚ ِٝأَٛض ٜ ٫كبًٗا .
نٌ ؾ ٤ٞعٔ طبٝعت٘ َٚاشا غٝؿعٌ ػا ٙنٌ ؾعٌ .؟
ضؾض إجكـ إ ىتعٍ ايتاضٜذ باغًٛب ايٓؿٚ ٞا٫يػا ٤يهجرل َٔ ا٫سساخ ٚإٛاقـ ايتاضى١ٝ
يهٓ٘ قبًٗا إتًك ٢ايٛاعٚ ، ٞيصيو ابعس ٖصا إجكـ َٔ ا٫نطا ٗ ٙإ٪غػ ١ايجكاؾ ١ٝايػًڀ١ٜٛ
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ايػٝاغٞ
.
اسباقس .) ٠تبشح عٔ ؼكٝل َكاؿٗا ٗ ايكايٕٛ
ايػًڀ. ) ((. ١ٜٛ
.
ٖٚص ٙايؿ١٦
ٚإ تٛاٖطت اَاّ ايٓٛاّ بعهؼ شيو ٜ َٔٚ ،تأضدض عًْٝ ٢ع اؿباٍ  ٫بس ٚإ ٜػك٘ َٔ عً٢
اؿباٍ ٜ َٔٚهجط َٔ يباؽ ا٫قٓع ٫ ١بس ٚإ ٜأت ٞاي ّٛٝايصٜٓ ٟعع َٔ عًٚ ٢دٗ٘ شيو
.
تًو
إكٓع ؾٓٝهؿـ عً ٢سكٝكت٘ ٜٗٛٚط ٚدٗ٘ اؿكٝكٚ ، ٞاٜها تٓهؿـ عٛضت٘ ٚتٗٛط غٛات٘
.
ايكٓاع
ٚاقشاب إكاحل ايصات ١ٝمل ٜهْٛٛا ٗ  َٔ ّٜٛاٜ٫اّ كًكٌ ٚ٫طا ِٗ٥ا ٚقازتِٗ ٚ ،اِا ِٖ
َ٪قت
ٚشاتِٗ ٚاي ٤٫ٛيصيو ايكاي ٕٛايػٝاغ ٞاِا ٖ ٤٫ٚ ٛغٝاغ. ٞ
.
كًك ٕٛؾؿعِٗ
إ٪ثط  ٗٚتاضىٓا ا٫غ َٞ٬ايع ِٝٛايهجرل َٔ ِاشز َجٌ ٖص ٙايؿدكٝات ،
ٜع ٍٚبع. ٍٚ
اجملَٓ ٕٛجًُا ؾعٌ ٚظٜط ٖاض ٕٚايطؾٝس ايؿهٌ
.
ايت ٢خاْت إػٚ٪يٖٚ ١ٝطبت عٓس سسٚخ اؿسخ
بٔ ايطبٝع عٓسَا اغتُط ٗ عًُ٘ َع ا ٌَ٫ابٔ ايطؾٝس ٚتكًس ايٛظاض ّٜٛٚ ، ٠إ غٝڀط دٝـ إإَٔٛ
بػساز
عً ٢بػساز نإ ٖصا ايٛظٜط أ ٍٚاشلاضبٌ ٚإتدؿ. َٔ ٌٝ
اـا٥ؿٌ
! .
ٜٚا آَإ
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚ ،غاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا٤
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ايعٓف ٚايػًط١
ع٬ق ١ط سكس ٚبػض
يكس اقبشت ايع ١َ٬بٌ ايػًڀ ١ايعطب ١ٝإػًُٚ ١إجكـ ا٫قٛي. . ٞ
ايكتٌ .ص ٖ ٛايع٬ز  ،بعس إ نإ ايك ٍٛاؿػٔ ٖ ٛايؿكٌ ٗ
.
يصيو قاض ط
ْٚفٛض .ص . .
ٚعسا. ٠ٚ
اَٛ٫ض
.
ٚايجُآْٝا إ٬ٝز ١ٜعطٚب عكابات بٌ اؾُاعات ا٫قٛي١ٝ
ت
يكس اتػُت سكب٘ ايػبعٝٓٝات
االٜسٜٛيٛد. ٞص ٜٚعٛز
.
ضقع ١طاشبالف
إػًُٜٚ ١عٛز ٖصا ايكطاع اٍ اتػاع . .
.
ٚاؿهَٛات ايعطب١ٝ
ا٫غّ٬
شيو اٜها اٍ َػت ٣ٛاـً٘ ٚايتشطٜـ ٚايتأ ٗ ٍٚؾِٗ .
ٚأقبض يًػًڀ ١قايْٗٛا إُٝع َٔ إجكؿٌ ايص ٟتبٓٛا ايسؾاع عٓٗا ٚعٔ َؿاُٖٗٝا
ٚآٜسٜٛيٛدٝتٗا ايجكاؾٚ ، ١ٝأٜها اغتڀاعت اؾُاعات ا٫قٛي ١ٝته ٜٔٛقاي ٕٛثكاٗ ٜساؾع عٔ
بُٗٓٝا
.
اسبٛاض ) .يًتكطٜب بٌ ٚدٗات ايٓٛط
عًَ((. ٢ا٥س. ) ٠
قهٝتٗا ٚضؾض اؾاْبإ اؾًٛؽ .
.
ٚاٜها ضؾض اؾاْبإ زضاغَٚ ١عطؾ ١ايٛاقع ايػا٥س ٚضقسٚ ٙؼًٚ ً٘ٝؾشك٘ باَاَْٛٚ ١نٛع، ١ٝ
يًع٬ز
ستٜ ٢تُهٔ اؾُٝع َٔ ايتٛقٌ .
خ٬ق ١ايك ٍٛإ ٖص ٙايٛاٖط ٠ايكطاع بٌ ايػًڀٚ ١ضداٍ ايس ، ٜٔا ٚايكطاع س ٍٛايػًڀ ،١اٚ
اٱغٜ َٔٚ ١َٝ٬طٜس ايهتاب ١عٔ ٖصا
.
ايهطاغ ٞأقبض ايكه ١ٝإطنع ٗ ١ٜا٭َ١
.
ايكطاع عً٢
إٛنٛع إِٗ ؾعً ٘ٝإ ٜعٛز يكطا ٠٤بعض ايهتب إُٗ ١ايت ٢تٓاٚيت ٖص ٙايٛاٖط ٠اـڀط ٠عدل
َٓٗا
سكب ايتاضٜذ ٚعدل ؾك ٍٛكتًؿٚ ١اييت .
ٖصٌٜ
ٚايطٜاغ ١٭ب ٞاؿػٔ بٔ .
.
 1عٌ ا٫زب ٚايػٝاغٚ ١ظ ٜٔاؿػب
: /
اؾٛظ١ٜ
ايؿطع٫ ١ٝبٔ ق. ِٝ
.
 2ايڀطم اؿه ٗ ١ُٝايػٝاغ١
: /
ت١ُٝٝ
ٚايطع٫ ١ٝبٔ .
.
 3ايػٝاغ ١ايؿطع ٗ ١ٝإق٬ح ايطاعٞ
: /
إاٚضزٟ
ايس٫ ١ٜٝٓب ٞاؿػٔ .
.
 4ا٭سهاّ ايػًڀاْٚ ١ٝايٜ٫ٛات
: /
ايكًعٞ
ايػٝاغ٫ ١ب ٞعبساهلل .
.
 5تٗصٜب ايطٜاغٚ ١تطتٝب
: /
اٱغَٞ٬
.
 6أق ٍٛإٓٗر
: /
ٚايسٚي١
َ 7ؿاٖ ِٝإغ ١َٝ٬س ٍٛايس. ٜٔ
: /
ايسّكطاط١ٝ
.
َٛ 8قـ اٱغَٔ ّ٬
: /
َٛغ٢
.
اٱغ ّ٬ايسنتٛض قُس ٜٛغـ
.
ْٛ 9اّ اؿهِ ٗ
: /
ٖ 142ـ .
/8
6
ْؿط َٛقع اؿاضؽ يًسضاغات ٚاٱع/5، ّ٬
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اٱغ١َٝ٬
.
 1ايػٝاغ١
: 0/
َهٝاؾًٞٝ
.
 1اَ٫رل  ،يٓٝكٛيٛ
: 1/
يًهاضزٜٓاٍ
.
 1زي ٌٝايطدٌ ايػٝاغ، ٞ
: 2/
يًُاٚضزٟ
.
ْ 1كٝش ١إًٛى ،
: 3/
إكؿع
 1ضغاي ١ايكشاب٫ ، ١بٔ .
: 4/
ايعٓف )ٚ .اٖط ٠خڀط تطتب٘ بايسٚ ٜٔايػًڀ ١ايعطبٚ ١ٝاٱغ ٗ ، ١َٝ٬سٌ
اقبض . )((.
يكس .
إدتًؿٚ ١زعا اٍ ؼه ِٝايعكٌ ٗ ٖصٙ
.
ايعٓف )ٚ .بهٌ اؾهاي٘
اغًٛب . ) ((.
.
إ اٱغ ّ٬ضؾض
سٛشلا ٚاعذبين َا قاي٘ ايسنتٛض آس نُاٍ ابٛ
ايكهاٜا ٚاَط با٫بتعاز عٔ اؾسٍ ايعك. ِٝ
اجملس ٗ سسٜح ي٘ َع دطٜس ٠اْ٫با ٤ايهٜٛتٚ ١ٝايصْ ٟؿط بتاضٜذ

قاٍ
ٖ.141ـ :
/1
52
/8

(( اخڀط ناضث ١إ ٜتش ٍٛاٱغ ّ٬اٍ َؿهً ١أَٓ)).١ٝ
ايتططف ) .ؾعاضٙ
ايػً. ) ( ٚ ( .). ٛ
دعٌ .. )((.
إ ٖصا ايكطاع اٱٜسٜٛيٛد ٞإتعكب ٚإتؿٓر .
ايعكابات .ص بٌ ايػًڀ١
.
ساي٘ ط سطب
يتشكٝل أٖساؾ٘ ٚ ،أقبض ايؿاضع اٱغٜ َٞ٬عٝـ . .
ٚاؾُاعات اٱغ ١َٝ٬ا٭قٛيٖٚ ١ٝصا ساٍ ايػعٛزٚ ١ٜا٭ضزٕ اؾعا٥ط َٚكط ٚايػٛزإ ٚتْٛؼ
ٚغرلٖا
.
ٚإذلبل ٚاؿاقس عً ٢اٱغ ّ٬تعذب٘ ٖص ٙإؿاٖس ٖٚص ٙايتؿطقٖٚ ١صا ايتُعم  ٗ ،سٌ إ
اق ٣ٛيكس اغتڀاع ايعامل سٛيٓا
ايعامل سٛيٓا ٜتكاضب أنجط ٜٚتؿاِٖ أؾهٌ ٜٚتشس بأغايٝب .
إػتكبٌ ٖٚصا َا زعاْ ٞيڀطح
.
ته ٜٔٛضٚ ٣٩اعْٚ ١ٝانذٕ ١ا ٜسٚض سٛشلِ ٚاٜها ـڀٛاتِٗ ٗ
َٗٓٚا
بعض ايتػا٫٩ت اضغب ططسٗا أَاّ إؿاقٌ ايػٝاغ ٗ ١ٝعإٓا اٱغ: َٞ٬
اإلغالَ.ٞ؟
ٌٖ اْتهؼ ايفهط ايعطب! ٞ
اإلغالَ.ٞ؟
ٌٖ َعم ايفهط ايعطب! ٞ
اإلغالَ.ٞ؟
ٌٖ غٝب ايفهط ايعطب! ٞ
اإلغالَ.ٞ؟
ٌٖ قتٌ ايفهط ايعطب! ٞ
إٕ ايعٝب يٝؼ ٗ إبسأ اٱغٚ َٞ٬يهٔ ايعٝب ٗ اٱْػإ اؿاٌَ يًؿهط اٱغٖ ، َٞ٬صا ايؿهط
اٱْػاْ ٞاخڀأ ٗ ايؿِٗ ٚاغا ٗ ٤ايتػاٚ ، ٍ٩وٌُ ٖصا اـڀأ ايػًڀٚ ١اٜها اؾُاعات
ا٫قٛي١ٝ
.
اٱغ١َٝ٬
ؾعٓسَا ت ٍٛغٝسْا اب ٛبهط ايكسٜل ضن ٞاهلل عٓ٘ اـ٬ؾٚ ١ازاض زؾ ١اَٛض ايسٚي ١اٱغ، ١َٝ٬
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ٚإبسأ ٚيهِٓٗ ْٝعاڄ ٚاعٓ ٢بِٗ غٝسْا ابٛ
ٚدس ٗ تًو ايؿذلَ ٠عاضنٌ ي٘ ٗ اـ٬ؾٚ ١ايطأ. ٟ
ايعٓف ) .ؾاـًٝؿ ١اب ٛبهط
اغًٛب . ) ((.
.
بهط ايكسٜل ضن ٞاهلل عٓ٘ ٚخك َ٘ٛمل ٜتذٗٛا اٍ
ايػٝاغٚ ١ٝخك َ٘ٛمل وًُٛا ايػ٬ح
.
ايكسٜل ضن ٞاهلل عٓ٘ مل ٜهع خك ٗ َ٘ٛإعتك٬ت
نسٖٚ ٙصا اٜها تهطض ٗ عٗس اؿانِ إجكـ اـًٝؿ ١ايجاْ ٞغٝسْا عُط بٔ اـڀاب ضن ٞاهلل
.
عٓ٘ ٚ ،يهٔ اـًٝؿ ١إجكـ عُط مل ٜتذ٘ يًعٓـ ٚايتكؿٝات اؾػس ، ١ٜبٌ تعاٌَ َع نٌ َٛقـ
َعاضض بعكٚ ١ْٝ٬اعٕ ١ٝا تكٚ ٍٛتؿعٌ ٚيعٌ َا ٪ٜنس ن َٞ٬شيو اؿٛاض اؿهاض ٟايعِٝٛ
ايص ٟزاض بٌ اـڀاب ٚايكا٥س ايؿص خايس بٔ ايٛيٝس ضن ٞاهلل عُٓٗا ٚ ،ايص ٟععي٘ عُط عٔ قٝاز٠
ايعٓف.ص ٗ ايعكٌ إػًِ بس٤ا َٓص إ قتٌ غٝسْا عجُإ بٔ عؿإ ضن ٞاهلل
إ ط .
ضا. ٟ
اؾٝـ ٗ .
.
عٓ٘ ٚتؿاقِ ٚنع
عٓ٘ ٚاغتُط با٭ظَ ١ايػٝاغ ١ٝايتَ ٢طبٗا غٝسْا عً ٞبٔ اب ٞطايب ضن ٞاهلل .
َػًض ٗ .ايتاضٜذ
اْك٬ب .
ص
غؿٝإ بأ ٍٚط
ايعٓف .ص ٗ ايعكٌ عٓسَا قاّ َعا ١ٜٚبٔ أب. . ٞ
 ..ط .
سايٝڄا
اٱغ ، َٞ٬عدل ططٜك ١ؼه ِٝايكطإ اجملٝس ٖٚ ،هصا ستٚ ٢قٌ ا٭َط اٍ َا ٚقٌ اي. ٘ٝ
يكس اضٖكت ٖص ٙا٫سساخ ايسَ ١ٜٛايعٓٝؿٚ ١دسإ ا٭َ ١ايعطبٚ ١ٝاٱغٚ ، ١َٝ٬مل ْػتٛعب
اَ٫إ ٗٚ
بعس ٚاقبض اٱْػإ ٜطنض ٚضا ٤أ ٟنٚ ٤ٛيٛنإ خاؾتاڄ ٜكٌ ب٘ يدل .
اؾسٜس! .
تكسٜط ٟإ سٌ إؿهٌ ايعطب ٞاٱغّ َٞ٬هٔ ٗ أَط ٫ ٜٔثايح :شلُا
اٱغ١َٝ٬
.
 1ايتڀبٝل ايؿعً ٞيًؿٛض٣
: /
بايسّكطاط) ١ٝ
.
 2تڀبٝل اؿط ٗ ١ٜنٌ إعاَ٬ت اؿٝاتَ ٖٞٚ ١ٝا ٜػُ ٢اي( ّٛٝ
: /
إػًُ ١إ ايػًڀ ١ايعطب ١ٝؽاف ٚؽؿَٔ ٢
.
ٖٚصإ ا٭َطإ غا٥بإ عٔ ا٭َ ١ايعطب١ٝ
يًٓٛط
ايسميكطاط .)١ٝبؿهٌ ضاؾت .
) .
ايؿٛض( ٚ( .) ٣
. .) (( ..
إ ابؿع إٓاٚط ٗ ْٛط ايػًڀ ١ايعطب ٖٞ ١ٝإ تصٖب ايٓاؽ اٍ ايسٚا٥ط احملًٚ ١ٝقٓازٜل
اْ٫تدابات.ص يصيو ؾٗ ٢تكاٖ ّٚص ٙإٓاٚط ٚؼاَ ٍٚكاَٚتٗا بهٌ
.
عًُ ١ٝط
ا٫قذلاع ٫دطا. . ٤
ٚاـكَٛات
.
ٚايعػهطٖٓ َٔٚ ١ٜا تهْٛت ايعساٚات
.
ططقٗا ايكُع ١ٝايػٝاغَٗٓ ١ٝا
ٖص ٙاؿطنات ايكُعَٚ ١ٝكاٖ ١َٚصا ايتٝاض ازت اٍ ته ٜٔٛاـٜ٬ا ايؿعب ١ٝايػطِٚ ، ١ٜت
ايعػهط١ٜ
.
ست ٢اقبشت تؿهٌ ْاعات شلا ؾًػؿتٗا ٚغٝاغتٗا ٚاٜسٜٛيٛدٝتٗا بٌ ٚتطغاْتٗا
ايػًڀٚ ١قس بسأت اَٛ٫ض ٗ
.
ٚايتشل بٗصا اؾُاعات نٌ َٔ ي٘ قه ١ٝغٝاغ ١ٝا ٚزَ ١ٜٝٓع
ٜػُ ٢ط
ايتساخٌ ٚايتؿابو ٚاختًڀت إؿاٖ ِٝايكشٝش ١باـاطٗٚٚ ١٦ط َا . .

فٛض٢

ايتسٜٔص ٚ ،.اغتػٌ اعساْ٩ا ٖصا ايٚ ٖٔٛا٫ضػاف ؾعًُٛا عً ٢ظٜاز ٠ايتؿهو ٚايتدطٜب يٝشككٛا
.
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ايعًٝا
َكاحل شلِ َباؾط ٢ٖ ٠بايكڀع تهط َكاؿٓا .
ايتس. ٜٔص تكٛز ٗ نجرل َٔ ا٫سا ٌٜاٍ اْؿعا٫ت غانبٚ ١تؿٓذات غاخڀ١
إ ط فٛض. ٢
. .
ٚاؾهايٝات ٖٝتٖٚ ، ١ص ٙايػًٛنٝات تبعسْا نجرلاڄ عٔ ايتعطف ٚايتشػؼ يٮؾهايٝات اييت تكـ
اسٛايٓا ٖٚصا ايبعس ايهبرل ٗ ايتعطف
.
اعٛدادٓا ٚاَطانٓا ْٛٚاقكٓا َٓٚػكاتٓا ٚتسْٞ
إتعسزٜ َٔ ٕ٫ ٠هع ايع٬ز
.
املعازب ١ص  .يتًو ا٫ؾهايٝات
اٍ (( ط فٛض. ) )٢
ٚايتشػؼ ٪ٜز. .ٟ
يٝؼ ٗ َػت ٣ٛإؿهٌ ٚ ،اؾهاضَ ٙطػؿٖٚ ١ؿ ١يصيو بطظ ايتٓاسط ٚايتشاضب ؾُٝا .بٓٓٝا
ٚ ٗٚين إ َٔ سهِ اهلل تباضى ٚتعاٍ عً ٢ا ١َ٫ايعطب ١ٝاْ٘ اٚدس زٚي ١اغطا ٗ ٌٝ٥قًب
ايعامل ايعطبٚ ، ٞدعٌ نٌ ايؿعٛب ايعطبٚ ١ٝاُْٛتٗا اؿانُ٪َٚ ١غػاتٗا إدتًؿ ١تؿتػٌ
َٓٗا ٚيٚ ٫ ٛدٛز اغطا ٌٝ٥يتؿطؽ ايعطب يًكها ٤عً٢
باغطاٚ ٌٝ٥بايكها ٤عًٗٝا ٚايتدًل .
بعهِٗ ايبعض نُا ؾعٌ ايعطام بايهٜٛت ٚأسساخ ا ًٍٜٛا٭غٛز ٚأسساخ َٚصابض ٓا ٙبػٛضٜا
ٚقؼ عً ٢شيو ٚ ،اؿطب ا٭ًٖ ١ٝايًبٓاَْٚ ، ١ٝا ٜكع اي ٗ ّٛٝيبٓإ ٚ ،تڀٛضت إؿه٬ت اؿسٚز١ٜ
ٚاـ٬ؾات اٱٜسٜٛيٛد ١ٝبٌ ا٭ْ ١ُٛايعطب ١ٝاؿانَُ ١جٌ ايبعح ايػٛضٚ ٟايبعح ايعطاقٞ
ٚايٝابؼ
ٚنٌ ٖص ٙايٛٛاٖط ٚاٱؾهايٝات قس ت٪ز ٟاٍ سطٚب تأنٌ ا٫خهط .
املعازب.١ص عٓسَا ضؾهت ايػًڀ ١ايعطب ١ٝاْ٫كات يًطأ ٟاٯخط ،
َتاٖات طفٛض. ٞ
زخًٓا ٗ . .
ٚضؾهت ايكٓاع َٔ ١إ ضأٜٗا قٛاب وتٌُ اـڀأ عً ٢اؾهٌ ا٫سٛاٍ  ،ا ٚخڀأ ستٜ ٢جبت قٛاب٘
ا٫سٛاٍ ؾذا ٤ضأ ٟاؾُاعات ا٫غ ١َٝ٬باْٗا تطٜس إ ٜػُع قٛتٗا ٪ٜٚخص بطاٜٗا ٚ ،مل
.
عً ٢اغٛأ
تكبٌ ايػًڀ ١نٌ شيو ،ؾؿهط ايبعض َٔ َػ٪ي ٞاؾُاعات ا٫غ ١َٝ٬اٍ ؾطض
غٝاب ط
بس ٌٜاشٕ ٜتهض .يٓا .إ ( (
ايعٓف .ص نشٌ .
 ..ط .

اسبٛاض ص  ٖٛ .بصض ٠ايكطاع بٌ
َٓٗر ) .
)

إٓاسٞ
اؿٛاض ٗ نٌ .
ٚاعٓ. . ٢
اؾاْبٌ . . ،
 ٗٚضأ ٟإ ْتعاٌَ  َٔ٪ْٚبإ ٖٓاى ضأ ٟآخط هب ثِ هب إ مذلَ٘ ْٚكسضٚ ٙمًً٘
ايعٓف ) .ايصٜ ٟعاَْ٘ٓ ٞ
٭ؾهاي. ()( ١ٝ
. .
ْٚؿشك٘ ْٚتشاٚض َع٘ ٚبهٌ ابعاز ٖٛ ، ٙكطز ٖٓسغٞ
إتعسز٠
إػًِ ٜا قاز ٠ايعطب اؾتشٛا أبٛاب اؿٛاض ٚاؾتشٛا نٌ قٓٛات٘ ! .
اي ّٛٝايؿاضع .
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚ ،غاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا٤
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املجكف ٚاإلصالسٚ ٞايتٜٓٛطٟ
َفٗٚ ّٛغا١ٜ
إٕ ا٫ػا ٙاٱٜسٜٛيٛدٜ ٞعتدل أسس قسزات غًٛى إجكـ ٚاٱق٬سٚ ٞايتٜٓٛطٚ ، ٟاٜهڄا
ايتؿهرل .ص
ٖ ٛط .
اؿٝا. ٠
.
شيو ٜٚع ٞاؾُٝع إ أقعب ؾٗ ٤ٞ
ايعاطؿ ٞي٘ زٚض نبرل ٗ .
.
ايبعس
ايتؿهرل .ص ايؿام عً ٢ايٓؿؼ ٜتػرل ٜٚتدً ٢عٔ
ٖٚصا ط .
نُا قاٍ ( ضايـ ٚايس ٚاّٛغ. . ، .)ٕٛ
ايهػ٘ ٚايهػٛطات ايػٝاغٚ ١ٝايسٚ ١ٜٝٓا٫دتُاعٚ ١ٝا٫قتكاز١ٜ
.
ّٚه ٗ ٢ساي١
.
َهاْ٘
ٚايتٜٓٛطٟ
.
ايتؿهرل.ص ٗ شات إجكـ ٚاٱق٬سٞ
.
ـًل ط
إدتًؿ ٖٞ ، ١إػبب ٚايساؾع ايطٝ٥ؼ . .
اجملتُع
.
إاز.١ٜص اييت تػِٗ ٗ اغتكطاض ٚطُأْ١ٓٝ
ٜتذاًٖ ٕٛط اؾصٚض .
. .
٭ْ٘ ّ ٫هٔ شلِ إ
ٚعازَ ٠ا ته ٕٛإٓاؾع ٚإڀاَع ا٫دتُاع ٖٞ ١ٝأِٖ قسزاخ ايػًٛى ايؿهط ٟيًُجكـ ٚاٱق٬سٞ
ٚايتٜٓٛط ٟإٕ ايتعاّ إجكـ ٚإكًض ٚإتٓٛض ٜك ّٛعً ٢ؾِٗ ا٭ؾٝاٖٚ ، ٤صا ايؿِٗ ايٛاعٜ ٞك ّٛعً٢
.
سسٚ ٙيهٔ ّ ٫هٔ
إزضاى ٚاع ْٚانر جملطٜات ٚنػٛطات ايٛاقع ايصٜ ٟعٝؿ٘ نٌ فتُع عً. ٢
بأ ٟساٍ َٔ ا٭سٛاٍ إ تتػرل ايهػٛطات ٚخاق ١ا٫دتُاعَٗٓ ١ٝا  ،ؾهٌ اجملتُعات عًٖ ٢صٙ
ايبػٝڀ ١ػتُع عً ٢نػٛطات ادتُاعَٛ ١ٝسسٖٞ :٠
ايعكٝس٠
 1قط. ١ٝ
: /
اشببع
 2قط ١ٝايكٛت ا. ٚ
: /
ٖٓاى
بعهؼ بك ١ٝايهػٛطات ؾٗ ٞؽتًـ َٔ فتُع ٯخط ٚسػب اٜ٫سٜٛيٛدٝات .
ايهػٛطاتٖٚ .ص ٙايكهاٜا ٖ ٞاييت زؾعت َجكـ
ؾا٫ػا ٙاٱٜسٜٛيٛد ٖٛ ٞاحملسز يتًو .
َٚكًض َجًٜ ٞتكس ٟيهؿـ ٚقاضب.١
ايػٝاغٞ
 1ايطػٝإ .
: /
ايسٜين
 2ايطػٝإ .
: /
اإلزاضٟ
 3ايطػٝإ .
: /
إؿػس .ٕٚص
.
 ِٛٚط
يًؿػاز.ص . .
ٚاؿكٝك ٞط .
. .
ٖٚصا ايڀػٝإ ٚبهٌ أؾهاي٘ ٖ ٛإه ٕٛا٭غاؽ
ايٛطٔ َٔ ٖٓا ّهٔ يٓا ؾِٗ يًُجكـ ٚ ،إكًض ٚإتٓٛض  ،نُؿٗٚٚ ّٛاقع ٚغا ١ٜؾهط١ٜ
.
ٗ
ٚغٝاغ ١ٝإٕ ايؿِٗ ايهٝل َبٓ ٢عًَ ٢ؿاَٖٛ ِٝنٛع ١ٝيًُجكـ ٚإكًض
.
ٚادتُاعٚ ١ٝز١ٜٝٓ
ٚإتٓٛض ٜ ،تدص َٛاقـ ٚأعُاٍ نسِٖ خانع ٭ٖٛا ٤اٜسٜٛيٛد ١ٝنٝكٚ ١قت ١ٝؽًكٗا ايػًڀ١
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اؿانُٚ ١خاق٪َ ١غػتٗا ايعػهط ١ٜٱزضاى غرل َٛنٛعٜ ٫ٚ ٞطتب٘ بايكهاٜا ايٛطٓ ١ٝبكسض
.
ايػًڀ ١ٜٛإٕ إجكـ ٚإكًض ٚإتٓٛض ٜه ٕٛشا أٖساف
.
َا ٜطتب٘ ًٜٚتكل َباؾط ٠بايٓععات ايؿطز١ٜ
إٜسٜٛيٛد ٘ٝاًَ ٚتعَاڄ بأٜسٜٛيٛدٚ ١ٝطٓ ١ٝقسز ٠ت٪زْٗ ٗ ٟا ١ٜإڀاف ٕكًش ١ايٛطٔ ٚإٛاطٔ
ٚإجكـ ٚإكًض ٚإتٓٛض ٜ ،بسأ عًُ٘ َٔ عكً٘  ،ؾٜٗ ٛعدل عٔ َجٌ ٚق ِٝؾانًْٚ ١ب،١ًٝ
ٚطُٛسات ٚاغعٚ ١آَاٍ نبرلٜ ، ٠تكسَٗا ثك ٗ ١قسضات اجملتُع بهٌ ؾ٦ات٘ يتكبً٘ ٕا ٜسع ٛي٘ َٔ
ايصات ١ٝعٓسَا
.
ٚضق ٞبٌ إٕ ٖصا إجكـ ٜهع إكاحل ايعًٝا ؾٛم َكًشت٘
إق٬ح ٚتٜٓٛط ٚتڀٛض .
يهطاَت٘  َٔ ًِٜٛٚفتُع٘
.
ٜتعطض ي٬غتذٛاب ٚايتشكٝل ثِ ايػذٔ ٚايتعصٜب ٚاَ٫تٗإ
عٓسَا ٜٓ ٫ػذِ َع َك٫ٛت فتُع ١نسٚ ٙاتٗاَ٘ باؾٓٚ ٕٛايتٗٛض ٚايتسخٌ ؾُٝا ٜ ٫عٓ ٘ٝـ ـ
ايتػفٌ .ص ٖٞٚ
أْٛاع ط .
سػب ؾِٗ اجملتُع .ـ ـ ٖٚص ٙايسضد ١اييت ٚقٌ إيٗٝا اجملتُع ْٖٛ ٞع َٔ . .
ايهٛانيب إٕ قاعس ٠إجكـ ٚإكًض ٚإتٓٛض اييت ٜٓڀًل
.
أخڀط َطسًٜ ١عٝؿٗا اجملتُع نُا قاٍ
ٚاجملتُع ٚيعٌ ٗ
.
ايعساي١ص ٭ٕ ايعساي ٖٞ ١اييت ت٪غؼ ق٬ح ٚإق٬ح ا٭َ١
ٖ ٞط فهط. . ٙ
َٓٗا. .
أِٛشز سهِ غٝسْا عُط بٔ اـڀاب ٚعُط بٔ عبسايععٜع ضن ٞاهلل عُٓٗا خرل زيَ ٌٝازٚ ٟتاضىٞ
قٛي ٞؾايك٬ح ٚاٱق٬ح ٗ تًو ايعٗٛز ازت اٍ عسّ ٚدٛز َػتشكٞ
ٚغٝاغ ٞعً ٢قش. ١
ايؿاًَ١ص ٗ اجملتُع ٚبٌ اؾطاز ا٭َ١
ذبكٝل ايعساي. . ١
ٖ ٞط
ايعنا ٠إٕ غا ١ٜإجكـ ايعطب ٞإػًِ. .
.
سطٜت٘ ٚيهٔ ٚيٮغـ ايؿسٜس إٔ أؾهاضْا عٔ
.
إػًُٚ ١ايعساي ١تبسأ َٔ اسذلاّ ايعكٌ باسذلاّ
.
ايعساي. ١ص ٗ ايعامل ايعطبٚ ٞاٱغ َٞ٬تتشسز ٚتتعٌ بٓا ٤عًَ ٢كاحل أؾطاز ْٚاعات
 ..ط .
ٚا٫قتكاز١ٜ
.
ايػًڀ ١اؿانُٚ ، ١اييت ؼهُٗا إكاحل ٚايع٬قات ايػٝاغٚ ١ٝا٫دتُاع١ٝ
ؾإجكـ ٚإكًض ٚإتٓٛض ٜعٌُ ٚ ،بٓا ٤عً ٢قٓاعات٘ ٚإّاْ٘ ايطاغذ  ،اٍ بٓآَ ٤اٖر سسٜج ١يًشٝا٠
ايعكط ٖٓ َٔٚا ناْت َع ِٛقا٫ٚت ٚدٗٛز بعض إجكؿٌ تسخٌ ٗ ْڀام
.
تتُاؾٚ ٢أؾهاض
ٚايػًڀ١
ايتشسٖٓ َٔٚ ٟا دا ٤ايكطاع بٌ إجكـ .
.
ا٫غتشاي ، ١بٌ ٚتتذاٚظٕ ٙطسً١
اجملتُع.ص ٜ ٫كبٌ ايتػٜٛات ٚإكاٜهات ٚايطآٖات
ٜٚسضى إجكـ ٚإكًض ٚإتٓٛض .إ .طإصالح .
دسٜتٗا ٚايبعض َٔ إجكؿٌ ٜطؾهٚ ٕٛبؿس ٠اْكاف اؿًٖٚ ، ٍٛصا ٗ ٚين
.
َُٗا ناْت زضد١
ٚإتٓٛض ٜٔؾُٔ ٜكبٌ بٓكـ اؿٌ ٜكبٌ َػتكب ٬باؿٌ
.
خڀأ ٜكع ؾ ٘ٝبعض إجكؿٌ ٚإكًشٌ
ايهاٌَ ٚ ،ي ٛقبًٓا بٗصا إبسأ اٱغٕ َٞ٬ا ٚقعت ايهجرل َٔ ا٭سساخ اجملٓ ٗ ١ْٛايعامل ايعطبٞ
ٚتطنٝا ٚاعتكس إ َٔ اْكاف اؿًٖٛ ٍٛ
.
َجٌ اسسخ ايعٓـ ٗ اؾعا٥ط َٚكط
ٚاٱغ: َٞ٬
إدتًؿ ١إٕ قبٍٛ
.
باؿٛاض .ص  ٗٚنٌ إػتٜٛات ٚعدل نٌ اؾٗات ٚعً ٢ط ٍٛإػاضات
ايكب ٍٛط .
. .
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ايعساي .١ص إٕ اؿٌ ٖ ٛدعَ َٔ ٤ؿطزات ايعساي ١اييت ٜػع٢
قب ٍٛط ْصف .
ْكـ اؿٌ ٜ ٫عين . .
ٚإتٓٛض ٚ ٗٚين إ إجكـ ٚإكًض ٚإتٓٛض اشا ضؾض ْكـ اؿٌ  ،ؾاْ٘ ٜعتدل
.
إيٗٝا إجكـ
ايڀا٫ٚت شلصا نً٘ ؾإ إجكـ اشا
.
ايجٛض .ٟص ايصٜ ٫ ٟكبٌ إ ٫بكًب نٌ
َجٌ .ط .
َتڀطؾاڄ َجً٘ .
ًّو ط اسبكٝك١
ايڀبٝع ٫ ْ٘٫ ٞاسس . .
.
اقط عًَٛ ٢قؿ٘ ٚضأ ٜ٘ؾاْ٘ ٜعين اْ٘ خطز عٔ إػاض
اعً َٔ ٢طاسبكٝك١
ٚاملطًك.١ص ٚستٚ ٢إٕ أْع ايعكٚ ٤٬ايعًُا ٤عً ٢ضا ٟؾٗصا ٜ ٫هَٓ ٗ ٕٛعي. .١
.
ايه ٕٛإٕ إجكـ ٚإكًض ٚإتٓٛض ٜػع ٢ٱؾباع ضغبت٘ بعٜازٗ ٠
املطًك ١ص اييت ّتًهٗا خايل ٖصا .
. .
إعطؾٚ ١ايعًِ ٚايسضاغٚ ١ايعًِ ٚايؿِٗ ٖٚ ،صا ا٭َط ٜتڀًب َٓ٘ ا٫يتعاّ اٜ٫سٜٛيٛدَ ، ٞع ؾ٤ٞ
ٚايطأ ٟستٜ ٢ػتڀٝع َعطؾ ١ايٓٛاقل ٜٚسضى إ٬سٛات
.
نبرل َٔ اؾطأٚ ٠ايؿذاع ٗ ١قٍٛ
اجملتُع ٚإ ٫ؾإٕ إجكـ ٜكبض قاسب إٜسٜٛيٛد ١ٝثكاؾْ ١ٝاْٚ ١ٝ٥اقك ١نعٝؿ١
.
ٚايػًبٝات ٗ
ٚاجملتُع  ٕ٫عًُ٘ ٜ ٫كتكط عً ٢ؼً ٌٝايٛاقع ايػرل
.
ايتأثرل  ،يٝؼ ي٘ تأثرل ؾعاٍ يس ٟايػًڀ١
ا٫دتُاعٚ ١ٝغرلٖا ؾعسّ اَت٬ن٘ شلص ٙا٭زٚات ٜعين اْ٘ ٜعٝـ
.
َػتٓس عً ٢ايدلاٌٖ ٚاؿكا٥ل
عً ٢غڀض َؿطٚر  ٕ٫ ،ايكه ١ٝيٝػت فطز ايٛق ٍٛاٍ خڀأ ٗ ا٫غتٓتاز بٓا ٤عً٢
ٚايعٛاطـ إِا  ٫بس يًُجكـ ٚإكًض ٚإتٓٛض إ ًّو بعض ايتؿػرلات إٛنٛع١ٝ
.
اْ٫ڀباعات
ايتدٌُ ىًل بعض ايعٛا٥ل
. .
ٖصا
ايتدٌُ . .ٕ٫
.
س ٍٛاططٚسات٘  ،بعٝسڄا عٔ َػأي١
ٚتعُُٗٝا ست٫ ٢
.
ايٛطٓ ١ٝؾ ٬بس َٔ ؾشل ايؿطنٝات قبٌ اؿهِ
.
إؿاٖ ٗ ١ُٝٝايكه١ٝ
ايهٚ ١َٝ٬ستٜ ٢عطف إجكـ اٜ ٜٔكـ ٗ
.
ٜكاب إجكـ ٚغرل ٙبا٫ضتباى ايص ٟتجرل ٙإؿاسٓات
بك ٍٛط
قا ١ُ٥ايكؿٛف ٖٚ ،صا ّهٓ٘ َٔ ايؿعٛض باٱسػاؽ . .

ْعِ. .ص  .اٚط  .ال .ص نإداب١
.

ٚايتٓٛضٖٚ ٟصا ا٭َط ٜطتك ٞبايؿِٗ إذلاب٘ بٚ ٘ٓٝبٌ ايػًڀ١
.
َٛنٛعٕ ١ٝؿطٚع٘ اٱق٬سٞ
ٚاجملتُع ٚبٗصا ؼكل غا ١ٜإجكـ اؿكٝك ٞايصٜٗ ٫ ٟتِ بايتعُُٝات إبٓ ١ٝعًَ ٢ا ٜبس ٚأْٗا
.
ٚقا٥ع إٕ غا ١ٜإجكـ إ ٜ ٫هُط نٚ ، َ٘٬إ ٜ ٫سخٌ َطسً ١ايكٓ ٙٛإبهطْ ٠تٝذ ١اشلُّٛ
.
شلا إٕ غاٜت٘ ق٬ح ٚإق٬ح ا٭َٚ ١اجملتُع ٚ ،إ ٜكٌ إٓاطل اجملٗٛي١
ٚا٭ٚداع اييت ٜتعطض .
إيٗٝا قشٝض اْ٘ ٜكاب عطاب غرل َطٜٚ ، ١ٝ٥سؾع ب٘ ٕػتٓكع
اييت  ٫تػتڀع ايػًڀ ١ايٛق. ٍٛ
قطار ٚيهٔ إِٗ عٓس ٙإ  ٫تػك٘ نًُات٘ ٚ ،إ ٜؿطض عً ٘ٝسٛاض أعطز ٫ٚ ،
إٛت  ،يُٛٝت ز. ٕٚ
ايتفهري .ص َٔ أدٌ اؾُٛع
ٖ ٞط .
يْ٬تكاّ إٕ غا ١ٜإجكـ ٚاٱق٬سٚ ٞايتٜٓٛط. .ٟ
.
ٜهٚ ٕٛغ١ًٝ
ايكازضٕٚ
ٖٚص ٙأؾل َٗٓ ٗ ١ايهٜ ٫ٚ ، ٕٛكسض عًٗٝا إ. ٫
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚ ،غاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا٤
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ٖٛادـــــؼ ٚاسباطــــــات
ٚدع ٚصطخ ١ظًِ ٚقٗط ٚدٛض
ٜٚػتٛعبين يعًٞ
.
عٓسَا تأنس ي ٞأْين يػت ْاؾعڄا ٗ ٚطين  ،قطضت ايطس ٌٝاٍ ٚطٔ ٜكبًين
َؿٝسڄا
انٖٓ ٕٛاى َٛاطٓڄا .
ٚايهباض ايهباض ٚ ،أْا  ٫أًَو غًڀ ١ؾاعً١
. .
ايطداٍ
أق ٍٛنٌ ٖصا بعسَا تهايب نس. . ٟ
عٝؿ.ٞص ٚاضاٚزا ػٜٛعٞ
قڀع ط يكُ. ١
َجًِٗ  ٫أعطف َا َٖ ٞكًش ١اٚي٦و ايطداٍ ايهباض ٗ . .
.
اجملتُع
ست ٢أتػ. ٗ ٍٛ
ايٛطٔ
ايتػ.ٍٛص ٚإٕ ضام ب٘ صسض .
ٜكبٌ ط .
ٚ يهٔ َجٌ ظٖري نتيب ال . .
ايهطِٜ
 إْين أحبح عٔ ٚطٔ ٜأٜٚين ٜٛٚفط ي ٞغبٌ ايعٝـ .
ٚكًكڄا
.
٬
جيٛع.ص  ْ٘٫ؾطٜؿڄا ٚسطڄا ٚاق ٝڄ
إ طقًُ ٞئ .
يًذُٝع .
.
ٚاٚنس
أتطاْ ٞاْ ٟٛإ اط ٟٛايؿطاع ٚ ،اغتًك ٞعً ٢ايذلاب  ،ظاٖساڄ ٗ ا٫هاض  ،تاضنڄا سهاٜات ا٭َٛاز
ؾٗكات .ص سسٜح ٜ ٫ع ٘ٝإ ٫ايعك٤٬
ايعُط ط .
ايؿؿل ؾًًؿؿل ٗ ٖصا . .
.
ٚقٝشات ايطٜض ٚ ،قطار
ٚا٭قٚ ٤٬ايٓب.٤٬
ضس.ٟ؟
ٚ إال فًُاشا نٌ ٖص ٙايتشسٜات !
ايسٚز.ص غٝؿطؽ نٌ ؾشٓات٘ يٝأنٌ دػسّٚ ٟعم ٜٗٓٚـ نٌ أؾهاضٟ
إ ط .
اعتكس .
.
ٚإٓػكات ٚنأْ ٞبٗصا ايه ّ٬اعڀٞ
.
ٚآضا ٞ٥اييت غببت ي ٞنٌ ٖص ٙإتاعب ٚاشلُٚ ّٛا٭ٚداع
.
يًُٛت ٚنُا أْين اغتڀٝع إ أَ ٬غاس ١قدلٚ ، ٟإ اقٛز
.
ًَو إٛت ٚغاّ تكسٜط  ٫غتػَٞ٬
اؿٝاٜٚ ٠هاز
.
َػرلت ٗ ٞاؿٝا ٠ا٫خط ٣م ٛا٫ؾهٌ ـ إٕ ؾا ٤اهلل ـ ـ ضغِ نٌ َا ٜتعاٍ ٗ تًو
اؾً١ًٝ
ٜكِ اٯشإ َٔ قٝشات ايطؾض  ،اييت تكٌ اٍ سس ايكطار إباح بعٌُ َٔ ا٫عُاٍ .
 ملاشا ٜطفطين ٚطين!.؟
إْين غرل َتٓاثط ايؿهط ٚ ،ادس ْؿػ ٗ ٞخسَٚ ١طين ٚ ،اًَو نٌ قسضت ٞعً ٢ايتؿهرل  ،ضغِ
شيو ٚيهٓٗا ساي ١طاض ١٥نُا ٜك ٍٛايعكٚ ، ٤٬أضد ٛإ تع ٍٚ٭ؾطؽ
تعسز احملاٚي ١عطَاْ. َٔ ٞ
ا٫خط.٣ص تعٚ ٍٚتٓتٗ ٞنٌ
تؿاع٬ت ط اؿٝا. ٠
ايؿاقٖٓ ١اى ٚعدل . .
.
يًهجرل َٔ ا٫عُاٍ ايؿهط١ٜ
ايٛآٖٖٓ ١اى ٜعدل اٱْػإ عُا ٜطٜس ٚبهٌ أَٔ ٚبس ٕٚخٛف َٔ ايتأٌٜٚ
.
ٖص ٙايتشسٜات ايبؿط١ٜ
ايهٜٛت١ٝ
ٖ 142ـ ٚ ،ضؾض ْؿط ٗ ٙنٌ ايكشـ ايػعٛزٚ ، ١ٜست ٢دطٜس ٠ايػٝاغ. ١
/8
1
نتبت ٖصا إكاٍ بتاضٜذ/6
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إتهدل
إعكس ٫ ٠ضقٝب  ٫ٚغًڀ ١إ ٫يًذباض .
.
ٚايذلْ ١ايعػهط١ٜ
يكس زخًت َعطنَ ١كاضع ١ايجرلإ  ٢ٖٚ ،شات كاطط نجرلٚ ، ٠يهٔ زخًتٗا بس ٕٚضغب١
اإلصالح ص ،. .يكس ٚنعت َعٖٛ ِٛادػ٢
اْ٘ ط .
ؾٗٝا زخًتٗا َٔ أدٌ ؾعٌ ٚطين . ،.
َٓٚ ٢ظز ب. ٞ
.
ٖٛادػٚ ٞدػست َعاْاتَ ٞع اعساٚ ٞ٥خك ٗ َٞٛغًٛى شٟ
.
ٗ َ٪يؿاتٚ ٞؾهطٚ ٟانض عدل
ز٫ي ١نإ غًٛنٜٓ ٢سؾع اٍ اـڀط ٚ ،نأْ٘ ٜطٜس إ وًُل ٗ إٛت ٜٚتعطف عً ٢تؿاقٌٝ
.
إدٝؿ ١نٌ شيو ٚايٛطٔ ٗ زاخٌ قًيب آً٘ َع ٗ ٞنٌ َ.هإ
.
َ٬ق٘
ٖهصا أَط ٖص ٙاٜ٫اّ ايعكبَ ١ٝؿاٖس ٠نٌ ََ٬ض إٛت إدٝؿ ، ١قشٝض اْٗا كٝؿ١
ٚيهٓٗا قس تؿعط اٱْػإ بايطاسٚ ١ا٫غتكطاض ٚ ،زخ ٍٛغاس ١ايعسٍ ايٓٗا ٞ٥ايص٫ ٟضدعٗ ١
َٛاظٜ٘ٓ
.
يألَٛت )ٚ .يٝؼ
اقطب ((َكرب. ) ٠
ٜ َٔٚطٜس إ ٜبشح عٔ َػع ٣يًشٝا ٠ؾعً ٘ٝإ ٜصٖب اٍ . .
ايػذَٚ ٕٛاٜؿعٌ ؾٗٝا ٜؿٛم
.
ٖٓٚاى َٚكابط ا٫سٝاٖٞ ٤
.
يالسٝاٚ .)٤اييت تٓتؿط ٖٓا
َ ((..كرب. ) ٠
ق ِٝشلا
َا ٜؿعٌ ٗ اؿطٚب  ،اييت  ٫أخ٬م . ٫ٚ ،
إ َٔ ٜبشح عٔ َػع ٣يًشٝاَ ، ٠جٌ شاى ايصٜ ٟبشح عٔ سطٚب ٚ ،نُا إ اؿطٚب تبشح
إٛتٚ ٢يهٔ ؽتًـ ايك٬ب ١بٌ طاييب اؿطٚب
املكابط ) .تبشح عٔ .
ؾإ . ) ((.
عٔ إكاتًٌ .
اؿطب ؾً٘ َڀاَع
.
طايب
املكرب .) ٠ي٘ قهٚ ، ١ٝاٯخط ٚأعين ب٘ . .
طايب . ()(.
ايكبٛض إ .
ٚطاييب .
ايسٚز )ٚ .ايص ٟغٝدًل
بڀٛي. ((). ١
.
ٚغاٜات ٚبڀ٫ٛت ٖٚسؾ٘ انتؿاف دٖٛط بڀٛيت٘ اشلؿ٘ اَاّ
ايؿِٗ عً٢
َٔ بكاٜا دػس ٗ ٙقٓسٚم ايكدل ٖ ،ص ٙاشلٛادؼ يٝػت خطاؾات ٚيٝػت قعب ١عً. ٢
ٚا٫غتٝعاب ٚيهٓٗا قس ته ٕٛقعبٚ ١ؾاق ١ايؿِٗ عً ٢اقشاب
.
َٔ اضاز ايؿِٗ
ايكاٖط٠
ٖص ٙايك. . ٠ٛ
قاٖطٜٚ ٠ػؿً ٕٛإ . .
ايعُٝا .٤ص ٚايص ٕٜٛٓٛ ٜٔاِْٗ اقشاب ق. ٠ٛ
 . .ط ايػطا٥ع .
ايكرب ْ ،. . ).عِ تًو ايسٚز ٠تكٗط نٌ ددلٚت
ا ((. ٍٚزٚز ٠يف صٓسٚم )
تػك٘ بهٌ اقٓعتٗا أَاّ .
أضبڄا
ٚطاغُٚ ، ١ٝعم دػس .ٙاضب.ڄا .
اعُاي٘
 ٌٜٚ يإلْػإ َٔ تبعات ! .
٬ٜٚت  ((.زٚز
ٖصا اٱْػإ اؾباض إتػً٘  ٫بس ي٘ َٔ اؾؿام عً ٢سايْٚ ١ؿػ٘ َٔ .
ايكدل) ٜٓ ،ؿعٌ ٜٚػهب ٜٚأَط ٪ٜٚ ٢ٜٗٓٚشٜٚ ٟهطب ٚىٓل ٜٚػذٔ ٜٚكتٌ ٜٚتذدل عدل تؿاع٬ت
)
ايعُٝا،. ).٤
ٚندلٜا((. ٤ايػطا٥ع ) .
.
ٚزٚاؾع
املٛت
 ايٝؼ ٖصا زي ٌٝعً ٢عذع اإلْػإ اَاّ ! .
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ممهٓ١
 أَ ٟكا ١َٚغري ! .
إٝت .إ ٜتؿًػـ اٜ ٚؿطح اٜ ٚؿػط ا٫ؾعاٍ
اٱْػإ .
ص
ٜػتڀٝع ط
ايسٚز ) . .٫
َطسً) ((. ١
.
ٗ
ايعُٝا ٤ص))
ٚاٚاَط ((.ط ايػطا٥ع . .
.
ٚا٫عُاٍ اييت نإ ٪ٜزٜٗا بتعًُٝات
املٝت
 أْٗا َعاْا ٠ؾاق ١عً. !٢
ايعُٝا ٤ص  .تؿعط اٱْػإ بهذط سكٝكَٔ ٞ
ايػطا٥ع ) .
)
باضٖاقات ((.ط
.
إ تكبٌ ٚتؿِٗ اؿٝا٠
ايكٚ ِٝإجٌ ٚا٫خ٬م ؾًصيو ٜتعاٌَ اٱْػإ َع اؿٝا ٠باغتٗتاض عُٝل  ،ؾٝبهٜ َٔ ٞؿأَ ٤
ٜطػ ٞيكس زخٌ غاس ١عُٝك١
.
نشاٜاٚ ٙيهٓ٘ ٜػؿٌ اْ٘ غٝبه ٢نجرلاڄ ٚيهٔ بس ٕٚزَٛع ا ٚأٌَ
.
ايػاس١
ٜ ٫بشط ؾٗٝا ا ٫ايػباح إاٖط ايعاضف بعُل تًو .
ايكرب ) .عامل غرل ًَ ٧باشلٛادؼ ٚيهٓ٘ ًَ ٧بإداٚف ٚايكًل َٔ إكرل،
.إ  ((.صٓسٚم) .
ا٫خط٣
.
يٝؼ َٔ ادٌ اؿٝا ٗ ٠سس شاتٗا  ،بٌ َٔ ادٌ ؾُٗٗا ٚدسٚاٖا ٚايعٝـ ٗ تًو اؿٝا٠
ايكاغَٜٗٛ ١ٝا ْؿعط بهٌ ؾ٤ٞ
.
سٝا ٠تػك٘ ؾٗٝا نٌ َٗاضات إٓاٚضٚ ٠ا٫ؾ٬ت َٔ احملاغب١
عًُ٘ اْٗا َطسًَٛ ١ادٗ ١ايكعاب َٔ ْٛع َعٌ ّ ٫هٔ اْ٫تكاض
ؾ ٘ٝيصٚ ٙأمل نٌ سػب .
ايعُٝا .٤ص اييت ناْت تعٝـ ٗ
قاسب ١ط ايػطا٥ع .
عًٗٝا ٚخاق ١تًو ايٓؿٛؽ ايؿسٜس ٠ايٝأؽ . .
.
ا٫زغاٍ اْٗا ؼسٜات زَْ ٫ ١ٜٛٝعٓ ٢شلا  ،خاي َٔ ١ٝاَ ٣ػع٣
.
اؿٝا ٠ايسْٝا ٚنأْٗا ٚسٛف ٗ
ايكطع ١تبعح بايكؿعطٜطٚ ٠ا٫نت٦اب  ،يصيو ؾإ
. .
ٖصٙ
ايتشسٟصْٚ ،. . .تا٥ر . .
غ((. ٣ٛط صطع) ) ١
.
اؿٝا٠
إتشسٜ ٣ؿكس ق. ١ُٝ
إْين بعس إ ظز بَ ٗ ٞعطن ١غرل َتهاؾٚ ١٦غرل عازيْ ، ١عٝـ َجٌ ٖص ٙاشلٛادؼ
ٚا٫سباطات
.
ايٓٝٛـ
 أْين غٛف اعٝـ ٗ نُرل ايعَٔ ! .
ايٓٝٛـ
ٚ غٛف ٜهتب أزل ٢عً ٢دساض ايعَٔ ! .
ايصالب .١ص قاٍ اهلل اؾباض
.
ايصرب .ص  ٚط
ؾعٌ ط . . .
عًٗٝا ٗ . .
 ٭ْين أقبشت ٚاٖطٜ ٠كاؽ .
ؼ
٭َٳٛٳا ڇٍ ٚٳا٭ْؿڂ ڇ
ف ٚٳا ڃيذٴ ٛڇع ٚٳْٳكڃلڈ ٿَٔٳ ا ځ
ايعازٍ (( ٚٳيځٓٳ ٵبًڂٛٳْٻ ڂه ٵِ بٹؿٳٞٵ٤ٺ ٿَ ٳٔ ا ڃيدٳ ٛٵ
:
إتهدل
ت ٚٳبٳؿٿ ڇط ايكٻابٹطڇ ٜٳٔ * ايډصٹٜٔٳ إڇشٳا ځأقٳابٳ ٵتٗٴِ َټكٹٝبٳ څ ١قځايڂٛاڃ إڇْٻا ٹي چً ٹ٘ ٳٚإڇْٻا إڇيځٝٵ ٹ٘ ضٳادٹعٕٛٳ))
ٚٳايجٻُٳطٳا ٹ
ايبكطٚ ٠قٛي٘ تعاٍ (( إڇْٻُٳا ٜٴٛٳؾډ ٢ايكٻابٹطٴٕٚٳ ځأدٵ ٳطٖٴِ ٹبػٳٝٵطڇ سٹػٳابٺ
.
 156غٛض٠

))غٛض٠

. 10
ايعَط
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚ ،غاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا٤
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سسٜـــــــــح ايفـــــــهط
. . .
ٚ (( . .يعً ٫ ٞأػاٚظ إشا قًت إْين ٚاسس َٔ ايصٜ ٫ ٜٔعڀ ٕٛ٭سس ؾطف تدل٥ت٘ قبٌ إٔ ٜعڀٛا
ٕكط
إتٗاَ٘ )ٖ .ص ٙايعباض ٠ايطا٥ع ١قاشلا ا٫غتاش قُس سػٌٓ ٖٝهٌ . ٗ.نتاب ١ط . .
٭سس سل ) .
 ٫يعبس ايٓاقط .ص .،.
ايؿٝڀاْ١ٝ
.
إٕ ٓ٬ت ايهطاٖٚ ١ٝسطٚب ايهًُات  ٫تكٓع اجملس بكسض َا تطتك ٞبايٓععات
ايهٚ ّ٬ي ٛأقػٓٝا دٝسڄا يبعض
ٚعازَ ٗ ٠جٌ ٖص ٙإٛاقـ أق ٍٛيًبعض زعٛا ايهٜ ٕٔ ّ٬طٜس .
إتشسثٌ يٛدسْاِٖ ٜط ٗ ٕٚٚايٛاقع عٔ اْؿػِٗ ٚيٝؼ عٔ اؿٝا ٠شاتٗا  ،ؾبعهِٗ ٜبشح عٔ زٚض
ٗ ايعٌُ ٚاْ٫تاز ٚنجرلڄا َٔ ايٓاؽ يس ِٜٗقصا٥ـ غاَٚ ١يهٓٗا ؽڀ ٞاشلسف ٚتكع عً ٢ا٫ضض
ايبػٝه١
ٚتٓهؿـ ؾشٓتٗا .
بعس ٖصا إسخٌ ٕا قطأت٘ ٗ َكاٍ أخ ٞايعَ ٌٝايكسٜل ا٫غتاش ؾاضٚم قاحل باغٚ ١َ٬اييت
) 115
(3
بعسزٖا
ٚايٓؿط .ص بكشٝؿ ١إس1 ١ٜٓ
يًؿهط ا٫زٜب ايڀًع. ١
عٓٛإ ط ؾ. . ٤٢
ْؿطت ؼت . .
إ
ضغبت .
باغ ٫ ١َ٬اعطف َاشا نٓت تطٜس إ تك ٍٛي !ٞ؟ ٌٖ .
:
ٚبعس شيو إسخٌ اق ٍٛي٬غتاش
ايؿك ٫ٚ ١ًٝاعطف إ نٓت تطٜس
تٗذ. !.) ٛ؟ ؾُط سبڄا ضغِ اْين  ٫اعطؾو َٔ ٖص. . ٙ
(( ) .
بو سطاّ ٖصا ايصٜ ٟؿذل ٣ب٘  ٫ٚ ،تهٔ
إسح )ٚ ).يهٓو خؿٝت ٚخؿت َٔ إذلبكٌ .
. ((. .
عً( ٘ٝ
ايٛاقع .إٕ عً ٢اٱْػإ ايعاقٌ إ اٜ ٫تُطز . .
!
َجايٝاڄ ٚعًٝو إ تعٝـ ايسْٝا نُا ٖٗ ٞ
ايهعـ إٕ َٔ ايكعب إ وا ٍٚايبعض اغتٝاٍ شانط٠
.
اسب ٗ ). ٞؿ َٔ ١ٛؿٛات
ضُري. ٙ
ٖٓٚاى
ايتؿٜٛـٚ ،. . ).ضَا بح ايؿً ٖٓا .
)
يًتؿ( ٚ ( .) ٜ٘ٛ
ايتاضٜذ .. ). ((.
.
ؾاضٚم اْت تعطف دٝساڄ أْين اسذلّ ايطأ ٟإهاز ٜٚؿػٌ َػاس ١نبرل ٗ ٠شات٫ٚ ، ٞ
أخ: ٞ
َجٌ ٚ ((.خع ٠ايسبٛؽ ايتًُإ ))..
ايٓكس ٚاؿكٝك ١إ َكايتو .
ىٝؿين ايٓكس ٚ ،اْا يػت ؾٛم .
ؾأْت اؾهٌ َٔ غرلى بهجرل َٔ ايصٜ ٜٔطٜسٖ ٕٚعّ ١اـكِ بايؿتِ َ ٫كاضْ ١اؿكٝك١
باؿكٝك١
.
ؾاضٚم اؾهط يو إؾؿاقو عًٚ ٢غبل يٚ ٞإ ؾطست يو ٚدٗ٘ ْٛط ٟمٛ
اخ: ٞ
قًت ( ؾأعُاي٘ ايتأيٝؿ ٖٞ ١ٝزاي ١عً ٢إلاظٙ
سٌ (
اغتػطبت .
.
ٚايتشس .)ٟؾًصيو
 (( ..ايطُٛح ) .
بعَٔ،. )..
طُٛسا َٓ٘ يٝؼ إ ٫ؾٗ ٞقس ػاٚظت ا٭ضبعٌ ٚعُط ٙز ٕٚا٭ضبعٌ )
ايعَين.ص اْت تعطف إ يهٌ
يٝػت ط نُا عسز ايهتب ٚ ،نِ ايعُط .
ؾاضٚم ايكه. . ١ٝ
أخ: ٞ
ٖ.141ـ قؿش. ) 9( ١
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َٓتر.ص ٚيٚ ٞط ٗٚاييت تػاعسْ ٞعً ٢اٱْتاز
أْين طإْػإ .
ٚطٚؾ٘ ؾأْا نُا قًت يو . .
.
إْػإ
َٔ ((
ٚيػرلٚ ٟطٚؾ٘ اييت ُ ٫هٓ٘ َٔ اْ٫تاز ٚيًجايح ٚطٚؾ٘ اييت ُهٓ٘. .

ايتػهع )ٗ .
) .

ايػًُإ اَا بايٓػب ١ي ٞؾًكس
.
ايتذاض .١ٜص َٚعانػ ١ايٓػاَٚ ٤ؿانؼ
.
ا٫غٛام  ٚ.ط إطانع
.
ايٛقت.ص ٚاْت
ي ٞط ايدلن. ٗ ١
ططح .
قًت يو اثٓا ٤ظٜاضتو ي ٞبساضَ ٟه ١احملطٚغ ١إ اهلل قس .
تعطف إ بعض َ٪يؿات ٞقس غبكتين اٍ اي٫ٛز ٠يًشٝاٚ ٠شيو تطسٝباڄ بكس َٞٚيًشٝاٚ ٠تأنٝسڄا
بڀبعٞ
٪َٚيؿاڄ ٚاْا إْػإ َٓ. ِٛ
عً ٢اْين غأن ٕٛناتبڄا .
ؾاضٚم أْت ناتب ٚ ،ايهاتب ٗ تكسٜطَ ٟجٌ ايكان ٞهب إ وهِ بايعسٍ بٌ ايٓاؽ
أخ: ٞ
َٚازاّ اْو ػطأت ٚنتبت عٔ ؾدل َا ؾ ٬بس إ تهَٓ ٕٛكؿڄا ٗ ايهتاب ١٭ٕ اغًٛب ايطا١ٜٚ
ايبٛيٝػ ٗ ).) ١ٝايهتاب ١اغًٛب عكٚ ِٝزي ٌٝعً ٢اْعساّ ايط ١ٜ٩ايػً ، ١ُٝيًُٓٗر ٚاشلسف ٗ
.
((. .
ايهتابٚ ١إٕ ايككٛض ٖٓا يٝؼ ٗ إٓٗر ٚإِا ايككٛض ٗ ايهاتب شات٘ ايصٜ ٟبين سهُ٘ عً٢
.
ايتعُٜ ٫ٚ ِٝبشح عٔ اؿكٝكٚ ، ١اشا عطف اؿكٝكَ ١جًو  ،ضؾض إٔ ٜتعاٌَ َعٗا بعك١ْٝ٬
.
قًب ص،. .
سػاب .ط دساض .
.
نطتْٝٛڄا .ص عً٢
.
ٜه ٕٛط بڀ٬
٭ْ٘ أضاز إٔ . .
ؾاضٚم اْت تسضى اْين اسذلّ ٚدْٗٛ ١طى ٚ ،يهين ٗ ايٛقت شات٘ ُٓٝت ي ٛإ إكاٍ قس
أخ: ٞ
َٛنٛع٘ َٚا نٓت اضٜس َٓو إ تهٕٛ
.
تٓاْ ٍٚكس اسس َ٪يؿاتَ ٞا ته ْ٘ٛضٜ٩تو مٚ ٙٛمٛ
اسباغسٚ ،. . ). ٜٔاْا اظعِ إ ْاقٌ
)
اسباقس( ٚ( .) ٜٔ
بعض (( ). .
ايببػا .٤ص تطزز َا ٜك. . ٍٛ
َجٌ ط .
. .
اؿاقس ٜٔؾعًكت نَ٬و عً ٢سلاع١
.
ناؾط ؾهأْو أضازت إٔ تطزز ٜٚكٛي٘ ا٩ي٦و
ايهؿط .
م ٣ٛؾٗصا ٗ تكسٜطٟ
غرلى ٚاَا عٓس قٛيو ي ٞاْو ٖسؾت َٔ َكايتو يؿت ْٛط ٟايكطا. . ٤
.
 ..ط .عصض .ص َطؾٛض ؾه٬ڄ َٚهُْٛاڄ  ،ؾٌٗ تعتكس إ إْػاْڄا قس ايـ ٚنتب انجط َٔ اضبعٌ نتابڄا
ٗ ساد ١إ ٜأت ٞؾدكڄا مل ٪ٜيـ غ ٣ٛنتابٌ تكًٝس ٌٜيٝعطف ايكطا ٤عً٪َ ٢يـ ا٫ضبعٌ
ٚايجكاؾ ١ؾسعو َٔ اشلطا، ٤
.
نتاب  ،ؾٗصا تؿهرل َطؾٛض نٌ ايطؾض ٜ ٫ٚكبً٘ عاقٌ ٗ ا٫زب
ايؿاضٚم نِ اْا غعٝس نٌ ايػعاز ٠اْين اغتڀعت إ ادعٌ اٌٖ
:
ايعٚض أخٞ
ٚايهصب ٚ ،ق. ٍٛ
ايجكاؾٚ ١ايكشاؾٜٓ ١كػُ ٕٛاٍ قػٌُ اٜ٪َ ٍٚ٫س يهٌ اْتادٚ ٞايجاْٜ ٞطؾض ٚ ،غعازت ٞتعزاز
نًُا قطأت َكاي ١عين ٗ اسس ٣ايكشـ  ،٭ْين اغتڀعت بكسض ٠دٝس ٠إ اؾػٌ َػاس ٫ ١بأؽ
ٚتعًٝكاتهِ
.
بٗا َٔ اؾهاضنِ َٚكا٫تهِ ٚ ،ان ٕٛسسٜح فايػهِ
سٝات٘
ايٓكس ٚبطٚظ اـكَٛات ٗ .
ٚيًعًِ َا اضتك ٢اٱْػإ إ ٫بعس عٓا. . ٤
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚ ،غاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا٤
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ثكـــاف ١اشبــــٛف
قُٛز (( إٕ إا ٤ايػا٥ؼ ايع ٍ٫يصٜس سٌ ٜڀؿ ٧ايُٛأ  ،يهٓ٘
:
ٜك ٍٛايسنتٛض ظن ٞلٝب
غطم).
ي ٛظاز عًٖ ٢صا اؿس ؾكس ٪ٜز ٟإٍ ؾطم أ) ٚ
اشبٛف ص  .تػٝڀط عً ٢ايػايب ١ٝايع َٔ ُٞٛؾطا٥ض
ثكاف. ) ١
يكس  ٫سٛت َجٌ غرل. ٟإ ((.ط )
ؾاـٛف ص) ).اْكًب ٗ سٝاتٓا اٍ َا ٜؿب٘ إدسض
.
َٚععذ(( ١ط
.
فتُعٓا  ،يسضد ١كٝؿَٚ ١كًك١
اؿكا٥ل
 ،اش أقبض وذب عٓا َا ٚضا َٔ ٙ٤إخؿا ٤سكٝك. ١
إ
ٜٚط. ٕٚ
اـا٥ؿ ٕٛإ خٛؾِٗ ٜعٛز َٓؿع ١عً. ، ِٗٝ
. .
ا٩ي٦و
. . ٜٔٛٚ

اشبٛف .اقبض
.

ىاف ؾاـٛف عٓسِٖ ٜعس ؾان ٗ ٬شات٘
فط. ١ًٝص  ٗ ٖٛٚسس شات٘ دعاٚ ٤عكٛب. ٫ ٕٔ ١
 ..ط .
بػض ايٓٛط عٔ ْتا٥ذ٘ أٖ ٞناض ٠بكاسب٘ اّ ْاؾع. ١ي٘ ٚيٮغـ إ ْٛط ١ٜاـا٥ؿ ٕٛبٓٝت
ٚا٭خ٬م ْعِ يتشكٝل ايػاٜات
.
ايصات.١ٝص  ٫أغاؽ ايٛادب
أغاؽ ط إٓؿع. ١
ٚأقُٝت عً. . ٢
ٚإڀاَض  ٚإڀاَع
اـٛف بأشٖآْا  ٫ٚعٛاغٓا ٚأسػبين عً ٢سل سٌ
. .
ْسضى
يكس دعًتٓا ٖص ٙايجكاؾ. . ٫ ١
هتُع
ا٫يػٔ َٚع شيو ؾ. . ٬
.
اـٛف ٖ َٔ ٞأنجط ايهًُات زٚضاْڄا سٍٛ
. .
نًُ١
اظعِ إ . .
ايػاب،. .
َفاٚضات يف  .ص
ٜعٓ ٢ط
ٚاسس ٚإ ثِ ٚادتُعا ؾٗصا . .
ٚاـٛف ٗ يػإ .
. .
اؿل
. .
اشبٛف .ص ٖ ٞدع َٔ ٤تطاثٓا
إ ط ثكاف. ١
يهِ. .
 ٫ٚبس إٔ اعذلف بؿذاع ١ؾا٥ك ٫ ١ق: ٍٛ
ا٫سٝا٤
.
ٚايػٝاغ ٞاْٗا غًڀ ١إان ٞعً ٢اؿانط  ،ؾطنٗا اَٛ٫ات عً٢
.
ايجكاٗ ٚا٫دتُاعٞ
ٚادعّ ٖٓا اْين قس أدس ٫غ٬ؾٓا بعض ايعصض ٗ خًل ٚتهٖ ٜٔٛص ٙايجكاؾ ١إععذٚ ، ١ايت ٢دا٤ت
َعٗا ٚعٓس َطادع ١بعض َؿطزات
ْتٝذ ١ايٛطٚف ايكاٖطٚ ٠ا٫غتبساز ١ٜاييت عاؾٖٛا ٚتؿاعًٛا .
َجٌ
تطاثٓا ايعطبٖ ٗ ٞصا اجملاٍ لس بعض ا٭َجً ١ايعاَٚ ١ايؿعب: ١ٝ
 1ظٚز أَٓا .عُٓا
: /
 2بٝهَ ١ا ت٬طِ .دبٌ
: /
 3خص َا تٝػط ٚاتطى َا .تعػط
: /
ايؿٌٝ
 4آٜ ٫اقـ ايهبرل ٜٓڀش٘ .
: /
سػاغٝت ١يتهٕٛ
.
ايهُرلص ٚؽسٜط ؾَٔ ٤ٞ
تسع ٛط يٓ. . ّٛ
ْعِ ٖص ٙايُٓاشز ٚغرلٖا نجرلڄا . .

م.) 20
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ايٓؿٛؽ نعٝؿَٚ ١عصبَٗٚ ١اْ ٫ ١تك ٣ٛعًَٛ ٢ادٗ ١ايٚ ًِٛاؾٛض ٚا٫غتبساز يسضد ١إ اجملتُع
يًدٛف .ص ْٚػ ٢ا٩ي٦و اـا٥ؿ ٕٛإ تطاثٓا ا٫غ ٧ًَ َٞ٬بايُٓاشز
ٜؿهٌ ط فك٘ .
اغتڀاع إ . .
اجملتُع امل ٜكـ غٝسْا
.
ايطا٥ع ١اؿهاض ١ٜاييت ؼه ٢ايع٬ق ١إتٓٚ ١ٝايك ١ٜٛبٌ كتًـ ؾطا٥ض
خايس بٔ ايٛيٝس ضن ٞاهلل عٓ٘ أَاّ غٝسْا ايؿاضٚم عُط بٔ اـڀاب ضن ٞاهلل عٓ٘ ٜٚسٚض بُٗٓٝا
ٚايطع ١ٝامل تٓاقـ أَطا٠
سطاض. ٟص دطٚ ٣ق ٣ٛبٌ ايطاع. ! ٞ
ٚأؾس طسٛاض .
اضقٚ ٢اؾهٌ ٚاٌْ . .
ايؿٗرل٠
:
غٝسْا عُط بٔ اـڀاب ضن ٞاهلل عٓ٘ ٗ إٗٛض يٝدتِ عُط سٛاضَ ٙعٗا ٜٚكَ ٍٛكٛيت٘
اـًٝؿ١
((أقابت اَطأٚ ٠أخڀأ ضدٌ )).امل ٜٓاقـ اَ٫اّ آس بٔ سٓبٌ ضٓ٘ اهلل .
فذطت .ص ،
.
تعٗطت .ص ٚط
ؾًصيو ط . . .
إ اجملتُع ٜكاب بايتكسع ؼت عب ٤تًو ايجكاؾ. . ، ١
اشبٛف ص ايصٟ
َٔ طَٛادٗ. . ١
ٚا٭َ ٫ ١بس. .
بعض ايك ِٝيتكبض ضشاٚ ٌ٥عٛٝب ٚاعبا ٤عً ٢اجملتُع .
اشبٛف .ص تعس
ثكاف. ١
إ ط
بٌ .
ٚاق٬سٓا .
.
ٚايؿهطٜٚ ٟكـ َٓص تڀٛضْا
.
قس ٜٛيس ايعكِ ا٫دتُاعٞ
ايؿػاز ٚنُا إ قٛؽ قعح ٖ ٛأَإ َٔ اهلل يعباز َٔ ٙايػطم  ،ؾإ َٛادَٗٚ ١كا١َٚ
أِٖ َؿاقٌ .
اَتٓا ؾُاشا ٜبك٢
ٚنطٚض ٟستٜ ٫ ٢ه ٕٛاـٛف َٔ تكايٝس فتُعٓا .
.
اـٛف اَط سهاضٟ
. .
. .
ايْ ًِٛػؿٌ عٔ اَجً ١ؾعبٚ ١ٝضزت ٗ َؿطزات تطاثٓا ايعطبٞ
يٓا َٔ ق ٠ٛؾُٝا ٜتعس ٣سٝاتٓا نٌ .
اشلطٚب
ايكا ٌ٥ايطدِ بايڀٛب . ٫ٚ
:
ايهط ٚاٜها إجٌ
ايكا ٌ٥اؿطسط ٚإٕ َػ٘ .
:
َجٌ إجٌ
اشبٛف.ص ٖ ٞتعبرل سكٝك ٞعٔ ْعٜـ ٚتؿكل زاخٌ ايٓؿؼ ٜؿعٌ ٜٚباعس بٌ
إٕ ط ظاٖط. ٠
. .
باشلعاٚ ِ٥اـٛف ٜتؿؿ ٢عٓسَا
.
اٱْػاْ ١ٝإ اـٛف ٜتؿؿ ٢عٓسَا تؿعط ايٓؿٛؽ
.
اـٜ٬ا
اٱْػإ  ٕ٫اـٛف ٖ ٛاؾهٌ ب١٦ٝ
.
ٜهعـ اّ٫إ ٚ ،تجكٌ اٱضاز ٗ ٠ايٓؿؼ ٚتصٚب نطاَ١
يٲْػإ ْعِ
.
ايٓٗا.١ٜص
ٖ ٛطنؿٔ .
قاَٛغ. ٞ
.
ٚايؿػاز ٚاـٛف ٗ
.
يتؿطٜذ ايتدًـ ٚاْٗ٫عاَ١ٝ
يٲْػإ يكس اقبض اـٛف ٜباع ٜٚؿذل، ٣
.
يكس اقبض اـٛف ٗ قاَٛغ ٖٛ ٞنؿٔ ايٓٗا١ٜ
اٱْػاْ ١ٝاْ٘
.
ايكسم عٓسٖا تعزاز سس ٠ايتٛتط ايٓؿػٚ ٞايعكً ٗ ٞايصات
.
ؾؿكست اؿٝا ٠ؾطف
اْ٫كاض (( ٟعٓسَا ٜ ٫ه ٕٛخٝاض
:
ايٓؿؼ ٚنِ َٖ ٌْٝ ٛا قاي٘ ايسنتٛض قُس دابط
تسَرل .
ا ٫بٌ إ ٜصعو عسٚى ٚأْت ْا ٗ ِ٥زاضى ٚ ،بٌ إ تٓتشط ٗ زاضى َٔ ؾس ٠ايكٗط ٚ ،بٌ إ
ٜعتُس عً ٢ط صاـٛف،. . .
ايساضٚ ).تؿػرل ن ّ٬اؾابط. . ٟ
تكابٌ ُٛٚت ٚاْت ٚاقـ ٗ ٚادٗ) ١
اؾػس ٚغٝعزاز عسز ايهُا٥ط
.
ٚا َِ٫وطقٗا اـٛف  ،ؾإ سطقت ؾًٔ ٜتشطى أ ٟعكب ٗ
إ٪خط٠
اؿٝاٚ ٠نصيو غٝعزاز اشلطٚب اٍ .
.
ايٓاٚ ١ُ٥ايػاضقٗ ١
.
ايكاتً١
 أْٗا ؾٗ ٠ٛاشبٛف ! .
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ايهرب٣
 أْ٘ اشبط. ! ١٦ٝ
ا٫شل١ٝ
بايطَاز ٜٚك ٍٛاب ٛسٝإ ايتٛسٝس ٗ ٟنتاب٘ ا٫ؾاضات :
.
ؾٝذب إ ْ ٫هؿٔ ٚدٗٓٝا
ايعكٌ اشا ؾتٓو ايعكٌ بسقا٥ل
(( اشا دا٤ى اؿل َا ٜسم عٔ ايؿِٗ ؾ ٬ؼانُ٘ اٍ ْكل . .
ايتػً ).ِٝقسم ايتٛسٝس ٟؾا ٜٔاي ّٛٝمٔ َٔ سكا٥ل ايتػً .ِٝ؟
)
ايبشح  ،ؾاغتكبً٘ عكا٥ل
اـٛف
ٚاييت ٜٗؿُٗا .
ا٫غ١َٝ٬
.
إٕ ثكاؾ ١اـٛف تسؾعٓا زاُ٥ا اٍ ازاْ ١اؿٝاٚ ٠ضؾهٗا ٖٚصا أَط تطؾه٘ ايعكٝس٠
ؾُٚ ٞاض ٣إ َٔ ايهطٚض ٟعًٓٝا
إ ٖص ٙايجكاؾ ١ؾسٜس ٠اؿُٛن ١عًْ ٢ؿػ ، ٞضز ١ٝ٥ايڀعِ عً. ٢
اؿكا٥ل ٚا٠ٖٛ ٟ
.
إ ْطؾض بؿسٚ ٠ق ٠ٛنٌ َدلضات اـٛف ايػٛق ١ٝايت ٫ ٢تػتڀٝع تؿػرل
اؿكا٥ل
غشٝك ١غٝكع ؾٗٝا شيو اـا٥ـ ايصٜ ٟسؾٔ تًو .
ايبؿط (( َٔ ضأَٓ ٟهطاڄ ؾًٝػرل ٙبٝس ٙؾإٕ مل ٜػتڀع ؾبًػاْ٘ ٚ ،إٕ مل
امل ٜكٌ يٓا غٝس :
اّ٫إ ٫ ).ىاَطْ ٞأ ٟؾو إ اـا٥ـ سٌ ىاف َٔ قٍٛ
ؾبكًب٘ ٖٚصا أنعـ )
.
ٜػتڀع
اؿل ا ٚابسا ٤ايطأ ٟػا ٙأَٛ ٟقـ ٗ اؿٝا ٠ؾاْ٘ ٜه ٕٛسٌ ىاف قس ؾكس ٚع ٘ٝؼت تأثرل
َجًِٗ ٚقس ٜه ٕٛايؿطز خا٥ـ ٚ ،قس تكاب ا٭َ١
اـٛف ٜ َٔ ْ٘٫عاؾط اـا٥ؿٌ ؾاْ٘ ٜكبض .
.
ايٓؿؼ
باـٛف ؾٝكبض اجملتُع َجٌ ايًشِ إُعم ايصٜ ٟكعظ .
.
باـٛف ٚ ،قس ّطض اجملتُع
ٚزاُ٥اڄ أ ٟفتُع َتشهط ٜطغب إ ٜه ٕٛنباض َٔ ٙايكازض ٜٔعً ٢ق ٍٛاؿكٝك ، ١ؾاشا نإ
نباضڄا
نباضْا خا٥ؿٌ ؾٗصَ ٙكٝبٜ ١بً ٞبٗا اجملتُع  ،اقٖ ٍٛصا يطغبيت إ ٜبك ٢ايهباض .
اشبٛف .ص دعٜ ٫ ٤تذع٤
اقبض ط .
إْين اغتػطب سكڄا  ٫ٚ ،اغتڀٝع إ أؾِٗ ا ٚأؾػط  ،نٝـ . .
ؾدكٝاتٓا ؾا٫بٔ ىاف َٔ ٚايس ٙجملطز اـٛف  ،ايعٚد ١ؽاف ظٚدٗا يتشاؾ ٜعً ٢سٝاتٗا
.
َٔ
 ،إٚٛـ ٜ ٫ك ٣ٛعًَٛ ٢ادٗ ١ضٝ٥ػ٘ ٗ ػاٚظت٘ ٚاخڀا ٘٥بػبب اـٛف عًَ ٢ػتكبً٘ ايٝٚٛؿ، ٞ
ٖ ٛط أفع ٢ايتدًف
اـٛف .
.
ؾاعً٘ إ
ٚاجملتُع ىاف َٔ ايؿهٝش ١ؾٝػهت خٛؾڄا عً ٢اْٗٝاض. ٙ
ٚايتسٖٛض ص  ،. .تًو اـا٥ؿ ١ساٍ َٔ ٜهع ضأغ٘ ٗ سبٌ إٓؿك ١ست ٌٜٛ ٫ ٢ايكٓام عاط ٬عٔ
.
اجملتُع إ اؿاٍ ٚاؿاي ١تػتسع ٞبايهطٚض ٠إطادعٚ ١ايتٓكٝض يهٞ
.
ايعٌُ  ،ؾتعٜس ايبڀايٗ ١
اؾُٝع
ْتدڀ ٢ؿ ١ٛاـٛف إػٝڀط ٠عً. ٢
اٖ٫تُاّ ٚقس وتاز
.
اـٛف.ص ًٜعب زٚضاڄ َُٗاڄ ٗ تهٜٓٓٛا ايجكاٗ ٖٚ ،صا أَط ٜجرل
إ ط .
. .
َعاؾت٘  ٕ٫اـٛف اقبض
.
ٖصا إؿهٌ ايٓؿػ ٞ٭ضق ١ايهجرل َٔ نُٝات اؿدل ستّ ٢هٔ
ُاغه٘
ٜػاؾط َٔ َس٫ ١ٜٓخط َٔٚ ، ٣ظَٔ اٍ آخط ٜٓٚ ،كٌ َٔ د ٌٝاٍ َا بعس ، ٙز ٕٚإ ٜؿكس .
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ٚتٛاظْ٘
 ٫بس إ ٜعٛز َٝعإ اؿكا٥ل اٍ اتعاْ٘ .
اشبٛف.ص ػعٌ ايهجرل ٜػرل ٕٚدًٛزِٖ بٌ ٚقت ٚآخط ٜٚ ،ػتدسَ ٕٛاضق ٢أْٛاع
إ ط ثكاف. ١
. .
ا٫قبػ ، ١بٌ ٜكٌ بِٗ ا٫مڀاٚ ٙايتسٖٛض اِْٗ ٜكبػ ٕٛؾعط ايطأؽ سػب إٓاغبٚ ١إٛنٛع
ٚإهإ ٚست ٢ايًش ١ٝأقبشت تكبؼ بأضق ٞأْٛاع ايكبػات ايػطبٜ ، ١ٝؿعًٗا نباض ايػٔ
.
ٚايعَإ
ْػاِٗ٥
ستٜ ٫ ٢ؿهش ٕٛاَاّ .
تؿتدطٚا ط بؿٗ ٠ٛاشبٛف .ص  ،.ؾٗ ٢غطٜع١
اشبا٥فري ص ٜ ٬َٗ ،.ا ق. .٫ ّٛ
.
ٜطسِ ط
إ ايتاضٜذ ئ . .
ؾٗ ٠ٛص . .ق١ٜٛ
عٓسْا (().ط .
اـٛف.ص ). ،
أقبض ط .
ٚايٓهٛب ْعِ يكس . .
.
اؾؿاف
اـا٥ـ ٪ٜز ٟب٘ اٍ
. .
َٓار
ْٚهرل إ إعاز ايص ٟىًل . .
٫بس يًدا٥ـ إ ٜتصنط َٓهط .
اؿكا٥ل
.
اظَات ْؿػ ١ٝػعً٘ َٗتاز ا٭عكاب  ،غطٜع اَ٫تعاض  ،قً ٌٝا٫ستُاٍ عًَٛ ٢ادٗ١
اشبٛف ص ٪َ ٖٞ .اَط ٠نس قاْ ٕٛاؿكٝك ١ايصٜ ٫ ٟعٜـ إؿٗٚ ّٛايٛع، ٞ
ثكاف. ) ١
.إ ((.ط )
قُت
تؿعًٛا ) ع ١َ٬اغتؿٗاّ قايت ي ٞبٗس ٗٚ ٤ٚغه: ٕٛ
.
(ٚندل َكتاڄ عٓس اهلل إ تكٛيٛا َا٫
ٕاشا  ٫لٝس قطاَ ٠٤جٌ ٖص ٙاٯٜات ايهطّ ١اييت تعًُٓا نٝـ تهَٛ ٕٛاقؿٓا .إ ثكاؾ ١اـٛف
غرلْا َٚا أٌْ َا قاي٘ ( ضاَإ
تٗٛط ا٭ٖٛا ٤ايت ٗ ٢زٚاخًٓا ٚتٗٝر ا٭ٖٛا ٤ايت ٗ ٢زاخٌ .
غً ( ) ٕٛيٝؼ ٚع ٞايٓاؽ ٖ ٛايص ٟوسز ٚدٛزِٖ  ،بٌ بايعهؼ  ،ؾإٕ ٚدٛزِٖ ا٫دتُاعٖٛ ٞ
(
:
ٚع).ِٗٝ
ايص ٟوسز )
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚ ،غاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا٤
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قتٌ ٚاضطٗاز املجكف
ايػًڀإ إٕ أْت أعًُت٘
.
ايهبرل (( إْو  ٫تأَٔ أْؿ١
ٜك ٍٛعبساهلل ابٔ إكؿع إجكـ ايعطب: ٞ
قسقت٘).
 ٫ٚ ،تأَٔ غهب٘  ،إٕ أْت نتُت٘  ٫ٚ ،تأَٔ عكاب٘ إٕ أْت )
قتً٘ ٜٚك ٍٛإؿهط ايًبٓاْٞ
ٖصا إجكـ ابٔ إكؿع قتً٘ اـًٝؿ ١إٓكٛض  ،بٌ اْ٘ تؿٓٔ ٗ .
 ٫ٚ ٫تؿٓ ٘ٝإٛامل اشا
ددلإ (( إط ٫ ٤تعصب٘ ا٫نڀٗازات إشا نإ عاز .ڄ
.
ايع ِٝٛددلإ خًٌٝ
ؾطسڄا).
نإ ظاْب اؿل  ،ؾػكطا ٙؾطب ايػِ َبتػُڄا ٚ ،بٛيؼ ضدِ )
اٜها (( إٕ ايؿعٛب اؾاًٖ ١تكبض عً ٢أؾطف أبٓاٗ٥ا ٚتػًُِٗ اٍ قػا ٠ٚايعتا٠
ٜٚك: ٍٛ
ٚكًكٗٝا).
)
ٚايٛإٌ ٚايب٬ز إػُٛض ٠بايصٍ ٚاشلٛإ تهڀٗس قبٗٝا
.
إجكـ ايعطب ٞايًبٓاْ ٞايهبرل ددلإ خً ٌٝددلإ قاٍ سهُ ١أظعِ اْ٘ قاغٗا ٚٚنعٗا َٔ
ايعطبٚ ١ٝيهٔ ايػًڀ ١مل تؿِٗ  ،بٌ مل تػتڀع إ تػتٛعب سهُ ١شيو اؿهِٝ
.
أدٌ ايػًڀ١
شلا (( تكه ٢اؿهُ ١عً ٢ا٭عطز اٜ ٫هػط عهاظ ٙعً ٢ضأؽ عسٚ )).ٙٚؾع٬
ددلإ سٌ قاٍ :
ٚا٭َٖٚ ١صَ ٙا ٚقع يًػًڀ ١ايعطب ١ٝسٌ
نػط ا٭عطز عهاظ ٙؾػك٘ أضنا ٚ ،تعط ٣أَاّ إاض. ٠
ؾعٛبٗا ادتٗاز إجكـ ْ ،ل إجكـ  ،ؾهط إجكـ  ،ضأ ٟإجكـ ٖ ،ص ٙاحملاٚض اٚ
تعطت أَاّ .
ٚإجكـ
.
ايصطاع .ص بٌ ايػًڀ١
.
االختالف .ص  ٚط
. ..
اشبالف. .ص  ٚط
ْؿ ٤ٛط . .
إطتهعات ٖ ٞغبب . .
قطاضاتٗا  ٫ٚؼب
.
ايػًڀ ١عاز ٫ ٠تطٜس أَٛ ٟاطٔ َٔ ايؿعب إ ٜطادع اٜ ٚكًب آٜ ٚتكس اٜ ٚؿػط
ايٓصٛص .ص إطتب٘ بتًو ايكطاضات َٔ أدٌ قاضب١
.
عً ٢ط اغتٓطام
ٜعٌُ ط إجكـ .ص . ..
إ . .
اإلصالح. .ص  ٚط ايتٜٓٛط .ص ٚ ،. .تػهب ٚ ،تٓؿعٌ ٚتطتبو ايػًڀ١
ٚيٓؿط ط . .
ايؿػاز ٚإؿػس. . ، ٜٔ
إجكـ قس اقذلب َٔ إٓاطل إًػ ، ١َٛا ٚنتب عٔ إػهٛت عٓ٘  ،ا ٚنتب عٔ
. .
إ
ػس .
سٌ .
ا٭قساؽ  ٌٚٚاؾسٍ س ٍٛقطاض ايػًڀ ١ا ٚخڀٚ ، ١٦ا٫غباب اؿكٝك ١ايت ٢تسؾع بايػًڀ١
قسؽ .
تعبرل ((طاملصًش١
إجكـ ٚايػطٜب إ ايػًڀ ١تػتدسّ . .
.
ٕعاقبَٚ ١ڀاضزَٚ ٠هاٜكٚ ١غذٔ ٚقتٌ
شنطتٗا
.
ايعاَ ١ص  .يًس٫ي ١عً ٢غ ١َ٬قطاضٖا م ٛتًو ا٫ؾعاٍ ٚايػًٛنٝات اييت
) ) .
ٚايػًڀ ١ايعطب ١ٝؾعًت أنجط ٖا ؾعً٘ غرلٖا  ٗ ،فاٍ تعصٜب َٚعاقبَٚ ١ڀاضزَٚ ٠هاٜك١
ايػذٔ.ص ٖ ٛأغ ٛأ ٚأقبض َا تؿعً٘ ايػًڀ ١ايعطب١ٝ
ٚغ ٌٛٝط .
ايعطبٞص . .،. .
.
ٚقتٌ طاملجكف
ٚغذٔ . .
ايٛطٔ
َٔ قطاضات تطتب٘ بإجكـ َٚػتكبً٘ َٚػتكبٌ .
ايتفهريص ..
بػبب ط
إٕ اَ ٍٚا ػسض اٱؾاض ٠إي ٘ٝأُٖٖ ٗ ١ٝصا اؾاْب ٖ ٛقه ١ٝقتٌ إجكـ . .
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َٓٚتؿذ ط
ًَ. ٧
اإلصالح  .ص ٚ ، .ايتاضٜذ ايػًڀ ٟٛايعطب. ٞ
 ٚ. .ط .

بايفطا٥ض. .ص  ٚط ازبطا ِ٥ص ..
..

َٓٗا
ايعطبٚ ١ٝهسض ب ٞإ اشنط ٖٓا بعض اؿا٫ت ايعطبٚ ١ٝإعطٚؾٚ ١اييت :
.
ايٛقشات.ص
 ٚ. .ط .
 1اـًٝؿ ١إٓكٛض ٜأَط بكتٌ إجكـ ايهبرل عبساهلل بٔ إكؿع  ،بػبب تطْت٘ يهتاب نً١ًٝ
: /
ايػًڀٌٜٛ
.
ٚزَٓ٘ دا ٤قطاض ايكتٌ بعس إ ٚؾ ٢ب٘ ايٛؾاٙ
.
 2قتٌ اؿذاز بٔ ٜٛغـ ايجكؿ ٞايؿكٚ ٘ٝإؿهط ٚايعامل ايهبرل غعٝس بٔ اؾبرل
: /
إٛامل ا٣
.
ـ ضٓ٘ اهلل ـ ـ  ٕ٫ابٔ اؾبرل ْكض ٚ ّ٫ٚاْتكس ٚٚد٘ اؿذاز بٗسف َٓع٘ َٔ
اؿذاز
أضاز قاضب ١ؾػاز .
 3قتٌ إجكـ ٚإؿهط ايعطب ٞايهبرل ابطاٖ ِٝبٔ عبساهلل  ،سؿٝس اٱَاّ اؿػٔ بٔ عً ٢ضن٢
: /
ايبكط٠
اهلل عِٓٗ قتٌ ٗ َس. ١ٜٓ
 4قتٌ اٱَاّ إجكـ آس بٔ ْكط اـعاع ٞأؾٗط ٚأبطظ ضٚا ٠اؿسٜح ايٓب ٗ ٟٛايعكط
: /
ايعباغ ٞسٝح اسهط ٙاـًٝؿ ١ايعباغ ٞايٛاثل َٔ بػساز إٍ َس ١ٜٓغاَطاَ ٤كٝسڄا
.
يًدًٝؿ ١يٝؼ َدًٛم ٚ ،عٔ
:
بايػ٬غٌ ٚا٭غٚ ، ٍ٬غأي٘ عٔ ايكطإ ايهط ِٜؾكاٍ
ايٛاثل تهصب ،
:
ؾكاٍ نصا دا٤ت ايطٚاٚ ، ١ٜض ٣ٚي٘ اؿسٜح  ،ؾكاٍ ي٘
ايط ّٜٛ ١ٜ٩ايكٝاَ: ١
يًٛاثل بٌ تهصب أْت  ،ؾكاّ إي ٘ٝايٛاثل بايػٝـ ٚأَط ب٘ ؾأدًؼ عً ٢ايٓڀع ٖٛٚ
:
ؾكاٍ
َكٝس ؾُؿ ٢إي ٘ٝؾهطب عٓك٘ ٚأَط عٌُ ضأغ٘ إٍ بػساز ؾكًب بٗا
 5تعطض اٱَاّ إجكـ ايهبرل ايؿك ٘ٝاب ٛسٓٝؿ ١ايٓعُإ بٔ بؿرل ي٬نڀٗاز  ٚيٮٖاْ١
: /
ايعطام ٚشيو ٗ ايعٗس ا٭َٚ ، ٟٛبايصات ٗ عٗس اـًٝؿ١
.
ٚاؾًس ٚايتعصٜب ٚايػذٔ ٗ
َطٚإ بٔ قُس آخط خًؿا ٤بين .أَ١ٝ
 6اٱَاّ إجكـ ايعامل ٚايؿكَ ٘ٝايو بٔ أْؼ ا٫قبش ٞـ ضٓ٘ هلل ـ دًس ٚعصب ٚاْتٗهت
: /
إٓكٛض
نطاَت٘ ٚغذٔ ٗ عٗس اـًٝؿ ١ايعباغ ٞأب ٛدعؿط .
ٚ 7اٱَاّ إجكـ ايعامل اؾًٚ ٌٝايؿك ٘ٝايٛضع قُس بٔ إزضٜؼ ايؿاؾعٚ ٞايص ٟناز إ
: /
ٜكڀع اـًٝؿٖ ١اض ٕٚايطؾٝس إ ٜكڀع ضأغ٘  ،ي ٫ٛؾؿاعٚ ١تسخٌ ٚظٜط ايطؾٝس ايؿهٌ بٔ
عً ٢ط
ايطبٝع أيٝؼ ٖصا ايسٚض أ ٚاٱدطا ٤ايص ٟقاّ ب٘ ٖاض ٕٚايطؾٝس ٜسٍ . .
.

ايػبا٤

ايطؾٝس
ايػٝاغ.ٞص ايصُ ٟتع ب٘ .
.
 8اَ٫اّ إجكـ ايعامل اؾًٚ ٌٝايؿك ٘ٝايٛضع  ،آس بٔ سٓبٌ ؾكس نطب ٚسبؼ ٗ عٗس
: /
ايهطٚ ِٜقبً٘ قاز ٙإأََ ٕٛهب٬ڄ بايػ٬غٌ
.
اـًٝؿ ١إعتكِ بػبب قه ١ٝخًل ايكطإ
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٭خط٣
ٚا٭غٜ ٗ ٍ٬سٚ ٜ٘أضدً٘ َٔ َس. ١ٜٓ
ايعطاق١ٝ
.
 9ايؿاعط ٚإجكـ أعؿُٖ ٢سإ ايص ٟقتً٘ اؿذاز بٔ ٜٛغـ ٗ َس ١ٜٓايهٛؾ١
: /
اؿذاز
بػبب دساٍ غٝاغ ٞمل وتًُ٘ .
 1ايؿاعط إجكـ ايهُٝت بٔ ظٜس ا٫غس ٟقًت٘ اؿانِ ايعطاق ٞا٭َٜٛ ٟٛغـ بٔ عُط
: 0/
ا٭َٟٛ
ايجكؿَ ٗ ٞس ١ٜٓايهٛؾ ٚ ١شيو ٗ ايعٗس .
.
إٓكٛض
.
 1ايؿاعط إجكـ غسٜـ بٔ َ ، ُٕٛٝقتٌ بأَط خام َٔ اـًٝؿ ١اب ٛدعؿط
: 1/
إٗسْ ٟتٝذٚ ١ؾا١ٜ
.
 1ايؿاعط إجكـ اؿه ِٝايؿًٝػٛف بؿاض بٔ بطز قتً٘ اـًٝؿ١
: 2/
ٚتُٗ ١ساقس َٔ ٠اؿاقس ٜٔعً ، ٘ٝبإ بؿاض َٔ ايعْازق ١ثِ ٜهتؿـ اـًٝؿ ١نصب ٚظٜـ
اؿاقس٠
ايتُٗ. ١
 1ايؿاعط إجكـ إؿٗٛض بأب ٞن ١ًٝقتً٘ عٝػ ٢بٔ َس ٍٚ ٣عٗس اـًٝؿ ١إٓكٛض ٚمل
: 3/
قتً٘ ٚيهٓ٘ ًِٚ.
ٜتؿل إ٪ضخ ٕٛعًَ ٢عطؾ ١اغباب .
إؿٗٛض
.
 1ايؿاعط إجكـ ايؿٗرل بٔ ايط ٢َٚايص ٟقتً٘ ايكاغِ بٔ عبٝس اهلل ايٛظٜط ايعباؽ
: 4/
ٚق ٌٝاْ٘ زؽ ي٘ .ايػِ
 1ايؿاعط إجكـ قاحل بٔ عبسايكسٚؽ ايص ٟقتً٘ اـًٝؿٖ ١اض ٕٚايطؾٝس.٭غباب غاَه١
: 5/
 1ايؿاعط إجكـ زعبٌ اـعاع ٞايص ِْٛ ٟقكٝس ٠ؾٗرلٚ ٠ق ١ٜٛاْتكس ٖٚذا ؾٗٝا اـًؿا٤
: 6/
دػسٙ
اـًٝؿ ١ؾط قتً٘ َٚ ،عم .
.
ايعباغ ٌٝؾكتً٘
.
إأَٚ ٕٛقك٘ قتً٘ َؿذعَٚ ١كعظ٠
.
 1ايؿاعط إجكـ عً ٢بٔ دبً ١ايص ٟقتً٘ اـًٝؿ١
: 7/
سطق٘
ؾُات ٚق ٌٝاْ٘ .
سٝح قڀع يػاْ٘ َٔ اؿٓذط ، ٠ؾعصب .
 1ايؿاعط إجكـ إتكٛف ايؿٗرل اؿػٌ بٔ َٓكٛض اؿ٬ز ايص ٟقتً٘ اـًٝؿ ١ايٛاثل
: 8/
دبً ١ؾًكس دًس
ٚاٜها قك ١قتً٘ َؿذع ٫ ١تكٌ زضد ، ١عٔ قك ١قتٌ ٚتعصٜب عً ٢بٔ .
ايٓاؽ
ٚقڀعت ٜس َٔ ٜ٘خ٬ف  ،ثِ قڀعت ضدً ٘ٝثِ قڀع ضأغ٘ ثِ اسطم أَاّ إاض. َٔ ٠
إكؿع
ٚقك٘ قتً٘ تؿب٘ اٍ سس بعٝس قك ١قتٌ إجكـ بٔ .
 1ايؿاعط إجكـ اؿه ِٝايؿًٝػٛف اب ٛايڀٝب إتٓيب ٚ ،ايص ٟاختًـ س ٍٛقك ١قتً٘ ،
: 9/
ايڀطم
ؾٝكاٍ إٔ اـًٝؿ ١أَط بكتً٘ عٔ ططٜل عكاب َٔ ١ايًكٛم ٚقڀاع .
 2ايؿاعط ٚإجكـ ايؿهٌ بٔ غٌٗ ايكسٜل اؿُ ِٝيًدًٝؿ ١إأَ ، ٕٛقتٌ َهٝسَ ٠سبط٠
: 0/
بايػِ
ايػُٛض ٚيهٓ٘ قتٌ .
.
إأَ ٕٛتًتـ سٛشلا
.
َٔ اـًٝؿ١
 2ايؿاعط ٚإجكـ ٚإؿهط ٚايهاتب إؿٗٛض قُس بٔ عبسإًو ايعٜات ،قتً٘ اـًٝؿ١
: 1/
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إتٛنٌ.سٝح أَط بٛنع٘ زاخٌ تٓٛض َٔ سسٜسٚ.قاسب ؾهط ٠ايتٓٛض ْٖ ٛؿػ٘ ٖصا
إجكـ
.
ضؾس ايص ٟقتٌ ثِ .سطم
 2إجكـ ٚايؿًٝػٛف ٚإؿهط ايعطب ٞإػًِ ابٔ .
: 2/
 2إجكـ ٚإؿهط ٚايهاتب ايعطب ٞايؿٗرل عبساؿُٝس ايهاتب ٚ ،ايص ٟقتٌ بايڀؿت احملُ٢
: 3/
اؿانِ
سٝح ٚنع عً ٢ضأغ٘ بأَط َٔ .
 2إجكـ ايُٝاَ ٞايٓذس ٟايهبرل خسام بٔ ز ٜ٘ظٚز ظضقا ٤ايُٝاَٚ ، ١ظٚز ٖص ٌٜقتً٘ إًو
: 4/
ايطع١ٝ
عًُٝل  ،ايص ٟاغتبس ٚػدل ٗ .
 2إجكـ ايهاٍ عبسايهط ِٜبٔ أب ٞايعٛدا ٤ايصٗٚ ٟط ٗ عكط اب ٛدعؿط إٓكٛض  ،قتً٘
: 5/
ؾطٜؿ١
.
ايهٛؾ ١بػبب ٚنع٘ أسازٜح ْب١ٜٛ
.
قُس بٔ غًُٝإ عاٌَ إٓكٛض عً٢
ْبٟٛ
 )400سسٜح .
(0
ٚقًت اٍ
أٌَ َٔ إتًك ٞايتسقٝل ٗ ؾذل ٠سهِ اـًٝؿ ١إٓكٛض أْٗا َطسً ١خكب ٗ ١قتٌ ٚغذٔ
إجكـ نُا أْين  ٫أضٜس ٗ ٖصا إكاٍ إٔ أنتب أزلا ٤بعض إجكؿٌ ايصٜٔ
.
ٚتعصٜب ٚانڀٗاز
ايطآٖ ١ؾً ٛؾعًت يهاْت قؿشات
.
قتًٛا ٚغذٓٛا ٚعصبٛا ٚانڀٗسٚا ٗ عإٓا ايعطب ٗ ٞإطسً١
ا٭زلا ٤بٌ إٔ اؾطٜس ٠غٛف تكبض نأْٗا تٓؿط أزلا٤
.
اؾطٜس ٠نًٗا  ٫تڀٝل  ٫ٚؼتٌُ نٌ
َؿٗٛضٜٔ
.
ايعاَ ١ؾػانتؿَ ٢ا شنطت٘ َٔ أزلاَ ٤جكؿٌ عطب
.
ايڀًب ١ايٓادشٌ ٗ ايجاْ١ٜٛ
ايكا ١ُ٥طٚ ، ١ًٜٛؾاق ٗ ١ضقسٖا ٚتطبٝتٗا ّٚ ،هٔ إٔ أنع َٛغٛع ١نبرل ٠بأزلا ٤إجكؿٌ
ٚانڀٗسٚا ٚاهلل يؿ٪َ ٤ٞغـ ٖصا ايتاضٜذ ايعطب ٞايػٚ ٧ٝايكبٝض ،
.
ايعطب ايص ٜٔقتًٛا ٚسبػٛا
بايؿها٥ض مل أنٔ أتكٛض إ سانِ ا ٚغًڀإ ا ٚخًٝؿ ١اًَ ٚو ا ٚأَرل ٜڀاضز ٜٚػذٔ
.
ٚإً٧
ايٓكس ص  ،. .اْ٘ تاضٜذ كع ٫ٚ ، ٨اغتڀٝع
.
ايتفهري ص  ٚط
بػبب ط . . . .
ٜٚهڀٗس ٜٚ ًِٜٛٚكتٌ َٛاطٔ . .
إجكـ
ا٭َٖ ١ص ٙا٭َ ١يٝؼ يس ٣سهاَٗا عٌُ ا ٫قتٌ ٚغذٔ ٚانڀٗاز ٚتعصٜب .
إ أثل ٗ ٖص. ٙ
سٛاض ٚمٔ استًُٓا َٔ
ايػًط. ١ص إ ؼتٌُ َٓا نًُ ، ١ا ٚضأ ، ٟاْ ٚكس  ،ا. ٚ
تػتڀٝع ط .
إ. . ٫
ايػًڀ.١ص  ، .نٌ أمل ٚ ،نٌ عصاب ٚ ،نٌ ؼسٚ ، ٟنٌ إٓػكات ٚ ،نٌ ايكطف ٚ ،نٌ
.
 . .ط
ايه ٌٝص باٱْػإ إجكـ َٔ نٌ
طفض . .
يكس ط
اٱؾػاز . .
.
ايٛدع ٚ ،نٌ ايػح ٚ ،نٌ ايؿػاز ٚ ،نٌ
ٚايكٗط ٚنُا ناْت بساٜيت يك٫ ٍٛبٔ إكؿع ؾاختِ َكاي ٞبكٛيٞ
.
تًو ايكػٚ ٠ٛايٚ ًِٛاؾٛز
ايػًڀ١
إكؿع إ إجكـ ٜ ٫ػتڀٝع إ ٜتعاٌَ َع .
يكس قسم ابٔ .
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚ ،غاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا٤
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اإلْػإ ايعطب ٞيف يٛس١
أعذبت أؾس اٱعذاب ايهبرل بايطغِ ايهاضناترل ٟايؿين ايطا٥ع ايصْ ٟؿط بايكؿش ١ا٭خرل٠
ٚ )20أغباب اٱعذاب تعٛز :إٍ
، (8
بايعسز
ظطٜس ٠ايٛطٔ 5
ٚإبسع
.
أٖ ٫ٚص ٙؼ ١ٝأعذاب ٚتكسٜط ٚقب ١شلصا ايؿٓإ إجكـ ايػعٛز ٟايطغاّ ايطا٥ع
:
قػرل ٠سٝح تًؿت قسض ٠بعض ايطغَٛات
.
ايص ٟاختكط إػاؾات ايڀٚ ، ١ًٜٛيـ ٚٚقـ ٗ َػاس١
زٚاخًٓا ؾكس تؿرل إٍ اؿػاغ١ٝ
.
اشلعي ١ٝيٛنع ايػًڀٚ ١إجكـ عً ٢إثاض ٠بعض ا٫نڀطابات ٗ
نسٖا خاق ١اْٗا تطغِ باغًٛب ايػدطٚ ١ٜتًؿت اْٛاضْا
إؿطط ١عٓس ايػًڀُ َٔ ١طز إجكـ .
ايطغاّ
.
إجكـ ؾكاٍ يٓا ٖصا
نصيو نُجكؿٌ اٍ ايك ٠ٛايٛانش ١ايت ٢ؼطى ايػًڀ ١نس .
ٚايس٫٫ت
.
بطزل ١ايهجرل َٔ إعاْٞ
ثاْٝاڄ غبشإ اهلل ٗ ٖص ٙايًٛس ١اغتڀاع ٖصا ايطغاّ إجكـ إ هػس ساي ١اٱْػإ ايعطبٞ
:
غِ ٚمٔ َعؿط ايهتاب ٚإجكؿٌ ٚا٭زباٚ ٤ايؿعطا٤
. 10
× 10
ٗ يٛس ١قػرل ٠تؿػٌ َػاستٗا
ايعطبٚ ٞمل ْػتڀع
.
نتبٓا إكا٫ت ٚايهتب ٚايبشٛخ ٚايككا٥س َٔ أدٌ ػػٝس ساي ١اٱْػإ
ايطغاّ بٌ إ بعض إجكؿٌ ايعطب قٛض ع٬ق ١ايجكاؾ ١بايػًڀ ١عً٢
.
ا٫ختكاض! نُا ؾعٌ ٖصا
.
ٖٞ
ايٓبٚ ٤٬داٖ ٤صا ايطغاّ إجكـ إبسع ٚؿهٗا ٗ َطتهعات عً ٢ؾهٌ عاَٛز: ٜٔ
.
اْٗا ًٖه١
ٚايؿِ َطانع َٚؿاقٌ
.
ٚا٭ْـ
،
ٚا٭شٕ
ايعطب ٞضنع ايطغاّ عً ٢إذ ٚايعٌ ،
 1اٱْػإ :
: /
ٚايتبكط
ايتؿهرل .
ٚاٱغتدباضات
،
ٚايتشهِ
،
ايعطب ٞضنع عًَ ٢ا ٖ ِٜٗصا ايػٝاغ َٔ ٞايػٝڀط٠
 2ايػٝاغ: ٞ
: /
ٚاٱعّ٬
.
ايٛقاٞ٥
،
ٚإباسح ٚا٭َٔ
،
إبسع يتًدٝل ٖص ٙاؿاي ١ايعطب١ٝ
ؼٚ ١ٝتع ِٝٛغ ّ٬شلصا إجكـ ايػعٛز ٟايطغاّ . .
. .
َٚطاَٗٝا ٚيهٔ غ٪اي ٞايكا ُِٜٗٗ َٔ ٌٖ ٖٛ. ِ٥ا٭َط
.
ايعاَٚ ، ١اـاْكٚٚ ١نع باختكاض َػعاٖا
ٚإعدل ٚإهػَ ٙٛجٌ أن٬ت ايكسٚض إهػٛط١
.
ؾاٖسٚا ٖصا ايطغِ ايؿين ايعطب ٞايطا٥ع
ظٚاٜا
قطا٤ت٘  َٔٚعس. ٠
،
ٖٓٚايو أُٓ ٢إٔ ٜهْٛٛا قس ؾاٖسٚ ٙٚتعُكٛا ٗ
.
ٚإٓتؿطٖٓ ٠ا ٖٓٚاى
ضَا يٛقًٛا يؿَ ٤ٞا.
ضَا . .
ضَا . .
. .
اسبط. ١ٜص مل تعس نُٔ َؿطزات ايكاَٛؽ ايعطبٚ ، ٞيٝػت َٔ نُٔ أؾهاٍ إؿٗس
إٔ ط .
. .
إٖسا٤ات٘ يصيو دا٤ت ضٜ٩ت٘ يٮَٛض
.
ايعاّ ٜ ٫ٚػتڀع إٔ ٜهتبٗا ناتب أ ٚأزٜب عً٢
ايعطب. ٞ
ٖ 142ـ . ،
/8
5
ْؿط َٛقع اؿاضؽ يًسضاغات ٚاٱع/5، ّ٬
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سا٫تٗا ٚأقبض قٛؽ
.
ايعطدا ٤بٌ اْٗا َطتعؿٚ ١خا٥ؿ ٗ ١بعض
.
ْاقكٚ ١عطدا ٤نايبڀ١
ايهاتب ٚإجكـ ايعطبٜ ٫ ٞتػع ٭ْٛ ٟع َٔ ايٓباٍ ٚدطٚب٘  ٫ػس ؾ ٘ٝإ ٫دطاب ايػًڀ١
ٚايػًڀإ ٚضأ ٟبعض إجكؿٌ  َِٗٓٚإؿهط ٚايٓاقس ايطاسٌ ٖؿاّ ؾطاب ، ٞعً ٢إ ايجكاؾ ١يػ١
.
أَٚ ، ١يػإ اؾُاٖرل  ٖٞٚتٗتـ باؿل .ايعاّ
ٚقس ًْٚ ، ّٛقس  ًّْٛ ٫بعض ايهتاب ٚإجكؿٌ ايػًڀ ٌٜٛسٌ ّاضغ ٕٛؾعٌ ايهتاب ١بعٝسڄا
عٔ سط ١ٜايتؿهرل ٚ ،ا٫مٝاظ م ٛايٓٛط ٕكعس ايػًڀإ ٚ ،بعهِٗ ٕٔ ىتًـ َع ايػًڀ١
َٛٚنٛع ١ٝإٕ ايتٛد٘ إتعاٜس ٱغؿاٍ نجرل
.
ٚايػًڀإ ٜ ٫ػتڀٝع إ ٜؿعٌ ؾعٌ ايهتاب ١عط١ٜ
ا٫ضٖاب ٜ ٫عس إ ّجٌ انڀطابا قس
.
َٔ دٗٛز إجكـ ٚقاٚي ١تؿٜٗٛا َٔ قبٌ ايػًڀَ ١عٝاض
إباؾط٠
يؿدكٝت٘ قس تتشٌُ ايػًڀَ ١ػٚ٪يٝت٘ .
.
٪ٜز ٟاٍ تكػ ِٝخڀرل
ٚايهط ٙط يًشط ١ٜص
إ ايػًڀ ١ايعطبٚ ١ٝخاق ١اـًٝذًُ ١ٝو َػاس ١نبرل َٔ ٠ايهطاٖ. . ١ٝ
اٍ ط سهاّ ص ..
إٛاطٔ َا زاّ إ ْٛاّ اؿهِ ٜكػِ ايػًڀ. .١
.
 . .ؾًكس سطّ ٚغٛف وطّ َٓٗا
اٚصٝا .٤ص عً ٢ايؿعب ٖٚ ،صا
وهُٗا ط .
ٚبعهٗا .
.
اٚصٝا.٤ص ؾبعهٗا ايس ٍٚوهُٗا سهاَڄا ،
 ٚ. .ط .
ٚإٓڀكٚ ١أخؿَ ٢ا
.
ايؿعب َٚا مل تػرل َٓٗادڄا ٚأؾهاضاڄ  ٚض ٟ٩ايػًڀإ ٗ اؿهِ
تػؿ ٘ٝبك. ١ُٝ
إٛاطٔ  ٕ ٫ايتػرل قازّ  ٫قاٍ ٚ ،يهٔ ْ ٫طٜسَٔ ٙ
.
أخؿ ٢إٔ ٜهٖ ٕٛصا ايتػرل عً ٢سػاب
َطاعف. ١ص  ، .قس تعٌُ عً ٢ظسعس ١ايكٛض ٠ايعاَ١
.
اـاضد ٞطق١ُٝ
. .
اـاضز  ٕ٫ق ١ُٝايتػٝرل
.
ايٓفػ .ٞص ايصٟ
 ٖٞٚطاسببٌ .
يًٛطٔ ؾاؿط ٖٞ ١ٜأغاؽ ته ٜٔٛإنا ٠٤اؿٝاٚ ٠ايؿهط . .
.
ٚاـاق١
شاتٗا َُٗٚا ٜهٔ َٔ أَط  ،ؾإٕ اؿط ١ٜتكته ٞاٜ ٫ػتعٌُ ايػًڀإ
ٜطب٘ اٱْػإ باؿٝا. ٠
ايػًبإ
غًڀاْ٘ يكُع إٛاطٔ .
اسبط. ١ٜص ،؟ إٔ ٚع ٞاٱْػإ ايػٝاغٚ ٞاٜ٫سٜٛيٛدٞ
ايػًڀ ١ط نُٝٝا. ٤
ؾًُاشا ؾكس َٔ ٗ . .
يًشطٚ ١ٜغ ٌٛٝايطنض خًؿٗا َُٗا تطتب عً ٢شيو َٔ
.
ٜعٜس َٔ َػاس ١سب٘ ٚعؿك١
ُّٖٛٚ
ؼسٜات ٚقسَات َٓٚػكات  ٚأٚداع .
اؿط.١ٜص ٖ ٞأِٖ ؾط ٙيًٛاقع ٚقب ٍٛقٝاغات إطسً ١اؾسٜسَ ، ٠ع ٖهِ إتػرلات
إٔ ط .
. .
دسٜس.ص َػاٜط يًٛعٞ
ته ٜٔٛط ٚع. ٢
َٓٗا  ٕ٫قب ٍٛشيو ٜعين . .
إدتًؿٚ ، ١خاق ١ايػٝاغ. ١ٝ
إػاٜط ؾًِ ٜعس ٖهٓا ايٚ ّٛٝبأ١ٜ
إؿطٚض ٖٓ َٔٚا ٜبسأ ايكطاع ايؿسٜس بٌ ايٛعٚ ٞايٛع. ٞ
.
ساٍ إٔ ت ٌٛا٭سٛاٍ نُا ٖ ٞز ٕٚتػرل أ ٚتڀٛض أ.ٚضقٞ
ٚنٌ غًڀإ ْٛٚاَ٘ ٚانع عً ٢ضأغ٘ نٌ ؾ ، ٧ز ٕٚإٔ ٜؿطى أٜ ٚؿذلى إٛاطٔ ٗ نٌ
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اؿط١ٜ
شيو ٜكع خٛؾڄا َٔ اْؿ٬ت سبٌ .
.
إٔ ؼ٫ٛت ايٛاقع ايعاّ ٚعٓـ ا٭سساخ إؿادٚ ٧ايػطٜع ٜؿه ٞإٍ إٔ نطز َٔ ٖص ٙإطسً١
ٚايػًڀإ
.
إٛاطٔ ٚ ٫ؾل ٖ ٣ٛايػًڀ١
.
يًشط.١ٜص ْكٛغٗا ٚؾل َتڀًبات
دسٜس ٠ط .
بكٝاغات . .
ايٛاسس ٚبهٌ طاقات٘
.
 ٫بس إٔ تؿعًٗا ايػًڀٚ ١إ تعسزت ثكاؾات ا٫خت٬ف ٗ اجملتُع
ٚتكًبات٘ ْ ٫طٜس أِٛشز اؿط ١ٜإڀًٛبَ ١جٌ ايصٜ ٟتُٓ ٢ايػباس َٔ ١قبٌ ٜتعًُٗا
.
ٚاقتشاَات٘
 .ستٜ ٫ ٢ػك٘ ٖصا إؿطٚع اٱق٬س ، ٞؾتػك٘ ٝٚٚؿت٘ ٚ.زٚضٙ
ْعِ ٖٓاى َٔ إجكؿٌ اـًٝذٚ ٌٝايػًڀٜ ٌٜٛكبع ٗ ٕٛأبطاز عادَٚ ، ١ٝهاتب َهٝؿ، ١
. .
ٚايطقام ٖصا إجكـ
.
ٚظداد ١ٝقاُ ، ١شيو ايعداز َكا ّٚيًكٛت اؾُاٖرلٚ ٟاؿذاض٠
نس ط إجكـ اؿط ص
ايػًڀ ٣ٛاـًٝذ ٖٛ ٞايصٚ ٟنع يًػًڀ ١اـًٝذ ١ٝايتكٓٝـ إبايؼ ؾ. . ٘ٝ
اؿط ٚبايتاي ٞتڀٛض اَ٫ط اٍ تهد ِٝقٛت
ٖ ،. .ا أز ٣اٍ تهد ِٝإداٚف قس شيو إجكـ .
اْ٘ ((.ط َعاضض ص))..
اؿط .ص عً. ٢
ٜعاٌَ ط إجكـ .
نس َٔٚ ٙشيو إ . .
ايعكٛبات ايػًڀ. ١ٜٛ
يًػًڀ١
.
اسبط  .ص اٍ ايتػًب عً ٢نٌ تًو ايتٛتطات ٚاجملابٗات اييت ْتذت عٔ
ٚغع ٢ط املجكف .
. .
ايػًڀ ١اييت تسع ٛيًهػٙٛ
.
اؿط تبين ٚدْٗٛ ١ط
ٜػتڀع إجكـ . .
ايتكٓٝـ ٚمل . .
.
شيو
ٖ. ٞط َهطََٔ ١
نجط ٠ط .إٔ .ص عً ، ٘ٝبإ اٜكاٍ إا ٤اٍ َٓعي٘ .
عً ٢إٛاطٔ ٚ ،خاق. . ١
ايػًڀٚ ١ٜٛمل ٜبل ا ٫إ ٜسعٞ
.
ايػًڀإ صٚ ،. .إ تعً. ٖٛ ُ٘ٝاٜه.ڄا َهطَ َٔ ١إهطَات
.
ايػًطإص،. .
.
َهطََٔ ١
ٖ ٛط
ْػتٓؿك٘ .
.
اشلٛا .٤ص ايصٟ
إ ط .
ٚبڀاْت٘ .
.
ايػًڀإ
ؾإجكـ ايػًڀ ٣ٛاـًٝذ ٞمل ٜػتڀع ٗ َ ٌٚعڀٝات ٖص ٙإطسًٚ ١اؾطاظتٗا إت٬سك ١إ
ايػًڀٟٛ
.
ٜعٌُ عً ٢ؼسٜح اـڀاب
ايتػاَض .ص  .؟ ٚنأِْٗ ْػٛا قٛي٘ :تعاٍ( ( ايډصٹٜٔٳ ٜٴٓؿٹكڂ ٛٳٕ ؾٹ ٞايػٻطٻاٚ ٤ٳايهٻطٻا٤
.
ؾا ٜٔط
. .
ٚ 1قٛي٘ تعاٍ (ؾځ ٳُ ٵٔ
عُطإ.3
ٌٳآٍ 4
ب ايڃ ٴُشٵػٹٓٹ))
ؽ ٚٳايًچ٘ٴ ٴٜشٹ ټ
ٚ ٜٳا ڃيعٳاؾٹٌٳ ٳع ڇٔ ايٓٻا ڇ
ٌ ا ڃيػٳٝٵ ځ
ٚٳايڃهځاٚٹُٹ ٳ
. 40
ض ؾځ ځأدٵطٴٙٴ ٳعًځ ٢ايًډ٘ٹ إڇْٻ ٴ٘ يځا ٴٜشٹبټ ايٛډايٹُٹ)ٌٳغٛض ٠ايؿٛض٣
ق ځً ٳ
عٳؿځا ٳٚځأ ٵ
ايتؿاِٖ.ص َٔ أدٌ َكًش ١ايٛطٔ ٚا٭َ .١؟ ٚنأِْٗ ْػٛا قٛي٘ تعاٍ ٚ:ٳ(ٳتعٳاٚٳْٴ ٛڃا
.
ٚا ٜٔط
. .
2
غٛض ٠إا٥س٠
ٱ ٵث ڇِ ٚٳا ڃيعٴسٵٚٳا ڇٕ ٚٳاتٻكڂ ٛڃا ايًچ٘ٳ إڇ ٻٕ ايًچ ٳ٘ ؾٳسٹ ٜٴس ا ڃيعٹ)كځابٹ
 ٫ٳتعٳاٚٳْٴٛاڃ ٳعًځ ٢ا ڇ
دل ٚٳايتٻكڃٛٳ ٣ٳ ٚځ
ٳعًځ ٢ايڃ ٿ
ت
٭َٵ ڇط ؾځإڇشٳا عٳ ٳعَٵ ٳ
تعاٍ (ٚٳؾٳاٚڇ ٵض ٴٖ ٵِ ؾٹ ٞا ځ
ٚأ ٜٔط ايتشاٚض ٚايتكاضب .ص ..؟ ٚنأِْٗ ْػٛا قٛي٘ (
. .
.15
عُطإ
نًٹٌٳ))غٛض ٠آٍ 9
ب ايڃُٴتٳ ٳِ ٛ
ؾځتٳ ٳٛنډٌٵ ٳعًځ ٢ايًچ٘ٹ إڇ ٻٕ ايًچ٘ٳ ٴٜشٹ ټ
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. 38
تعاٍ ((ٳٚځأَٵ ٴط ٴٖ ٵِ ؾٴٛضٳ ٣بٳٝٵ ٳٓ ٴِٗٵ) غٛض ٠ايؿٛض٣
ٚقٛي٘ :
ٚايتكاضب ٖٞ ،. .إؿطزات اييت ٜؿذلض إ
.ص
ٚاعين طايتػاَض ٚايتفاِٖ ٚ ،ايتشاٚض
ٖص ٙإؿطزات . .
ٚيهٔ
ٚيهٔ ! .
ٚيهٔ . .
ايػًڀ. . ٟٛ
.
تتكسّ ٚتڀػ ٞعً ٢اـڀاب
ايكطاعات َع إجكـ اؿط ٚ ،ايػت
. .
عٔ
ؾً ٛمت شيو  ٫غتڀاع ١ايػًڀ ١ايبعس ايهً. .ٞ
َعٗا ٚازخًت٘ غذْٗٛا ايػٝاغٚ ١ٝايعاَ١
قا٫ٚت ايعز ب٘ ٗ أث ٕٛايكطاعات ايػٝاغ ١ٝإباؾط. ٠
اؿط.ص إِا ِٖ ٜؿذعٗ ٕٛ
عً ٢ط إجكـ .
ٚ .اي٬ؾت إ ا٩ي٦و ايٓؿع ٕٛٝايصٜٛ ٜٔز ٕٚايكها. . ٤
ايٛطٔ
.
ٚإٛاطٔ ٚقس ىًل شيو ا٫نڀطاب ايؿهطٚ ٟايجكاٗ ٗ
.
ايٛاقع عً ٢تسَرل ايٛطٔ
ٚالاظات٘
.
االٖتٝاز ص  .احملطم ٕهتػبات٘
َٔ ((.ط ) ) .
اؿط.ص ٕعٜس .
تعطض ط إجكـ .
خاق ١اشا . .
ايتكٓٝؿات .ص ٗ اؿاي ١ايجكاؾٚ ١ٝاؾتٗاضٖا تٛز ٟاٍ
.
ؾؿٛٝع ط
ٚايػبب نً٘ شيو ايتكٓٝـ . .
خًل ((.ط
ايٛاسس خاق ١اْٗا تعٌُ عً. ٢
.
خًل ؾً ٗ ايٛطٔ

ايتُاٜعات .ص ٚ .تؿهٌ
) )

ايػٝاغ١ٝص  .ؾاؿصض اؿصض َٔ نٌ ٖصا ٚ.شاى
((..ط االْتُا٤ات) ) .
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚ ،غاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا٤
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املؤغػ ١ايس ١ٜٝٓاشبًٝذ١ٝ
ضباٚي ١يًفِٗ
ا٫ضض؟ ٌٖٚ
.
اغتجٓا .١ٝ٥ص ٗ نٌ ؾ ٧عًٖ ٢صٙ
.
ٖ ٞط ساي١
إ٪غػ ١ايس ١ٜٝٓاـًٝذ. .ٌٖ ١ٝ
ايػُا٤؟
.
َٖٓ ٞعٖ ١عٔ اـڀأ .؟  َٔ ٌٖٚوهُٗا ٚاعهاٗ٥ا َٔ إ٥٬ه ١ايصٖ ٜٔبڀ ٛعًٓٝا َٔ
 ٌٖٚاعهاٖ ٤ص ٙإ٪غػَ ١عكُ َٔ ٕٛا٭خڀاٚ ٤اضتهاب ايصْٛب نػرلِٖ َٔ بين ايبؿط .؟ اغ١ً٦
اـًٝذٚ ٞضَا تسٚض ٗ ضأغ ٞأنجط َٔ غرل، ٟ
.
نجرلٚ ٠نبرلَٚ ٠طنع ١ٜتسٚض ٗ ضأؽ إٛاطٔ
بٌ إ اؿرل ٠إبهطٜ ٠عٝؿٗا ابٓاْ٤ا ايؿباب ٫غباب نجرل ٠اُٖٗا ايتٓاقض ايهبرل ايص ٟتعٝؿ٘
إ٪غػ١
.
ٖصٙ
استكإ .ص نبرل ٗ إٓڀكٖ َٔ ١ص ٙإ٪غػ ، ١خاق ١إ َع ِٛاضاٗ٥ا ٚادتٗازاتٗا
ٖٓاى .ط .
.
َٚتػرلاتٗا
.
ٚؾتاٜٗٚا يٝػت َٛات ١ٝيًذُٝع  ٫ٚ ،تتُاؾَ ٢ع قٝاغات إطسًَٚ ١تڀًباتٗا
ٚايػطٜع١
.
ٚاؾطاظاتٗا إت٬سك١
ٚاـٛف ٚاـٛف ٚسسٜ ٙػٝڀط بٌ  ٌُٜٗعً ٢نٌ ناتب ا ٚازٜب اَ ٚؿهط اٚ
. .
اـٛف
. .
َجكـ عٓس ايهتابْٚ ١كس ٖص ٙإ٪غػ ١ا ٚا٫قذلاب َٔ سسٚزٖا  َٔٚ ،أ ٟدٗ ١ناْت  ،ؾإكرل
اقبض َعطٚؾڄا يس ٟاؾُٝع سٝح تؿٔ نس ٙناؾ ١اْٛاع اؿطٚب ٚاؿام ا٫ش ٣ب٘ ٚيٛاز ٣شيو
ٖٓٚاى ٖا ٜؿِٗ  ،إ نٌ َا ٜتعًل بإ٪غػ ١ايس١ٜٝٓ
.
ا٭ش ٣اٍ غذٓ٘ ٚتعصٜب٘ َٚڀاضزت٘ ٖٓا
ٜعتدل َٔ ايجٛابت اييت  ٫هٛظ إػاؽ بٗا تكطوڄا ا ٚتًُٝشڄا  ٖٞٚ ،اؾطاظ طبٝع ٞيٛاٖط٠
ايكساغ.١ص ٗ اـًٝر .
 ..ط .
ْٚػ ٢اعهاٖ ٤ص ٙإ٪غػ ١إ ايتٓاقض ٖٚ ٛادب زٜين عً ٢نٌ َػًِ قازض اضٜس عدل ٖصا
اؾسٍ
.
إكاٍ إ اططح َٛنٛع ٖص ٙإ٪غػ ١ايس ١ٜٝٓيًُٓاقؿٚ ١ايتٓاقـ ز ٕٚايسخ ٍٛاٍ غاس١
ايس.١ٜٝٓص قٌ خ٬ف بٌ اقڀاب ا ١ُْٛ٫اؿانُٚ ، ١بٌ
َكڀًض طإ٪غػ. ١
ٚايػطٜب ٗ إ . .
اعها ٤إ٪غػ ١ايس ٖٛٚ ١ٜٝٓخ٬ف ًَُٛؽ  ،ؾًكس قطح قاسب ايػُ ٛإًه ٞاَ٫رل ْاٜـ بٔ
عبسايعطٜع ٚظٜطايساخً ١ٝايػعٛز ٟبٓؿٚ ٞدٛز ٖص ٙإ٪غػ ١ؾكاٍ ٗ تكطٜض ي٘ ْؿط ظطٜس ٠ايب٬ز
َسْ ٗ . ١ٝسٌ إ
٪َٚغػ) . ١
شنط( مٔ يٝؼ عٓسْا َ٪غػ ١ز. . ١ٜٝٓ
 ) .1812سٝح( :
بعسزٖا (
1
َعاي ٞايؿٝذ ايسنتٛض قاحل بٔ عبسايععٜع آٍ ايؿٝذ ٚظٜط ايؿ ٕٚ٪ا٫غٚ ١َٝ٬اٚ٫قاف ٚايسع٠ٛ

ايهٜٛت١ٝ
.
ضؾض ْؿط ٖص ٙإكاي ١ظطٜس ٠ايػٝاغ١
.ّ200
/7
5
/21
ْٚؿطت َٛقع اؿاضؽ يًسضاغات ٚاٱع، ّ٬
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ا٫ضؾاز ٚاسس اقڀاب إ٪غػ ١ايس ١ٜٝٓانس ٚدٛز ٖصا إكڀًض ؾؿ ٞتكطٜض ي٘ ْؿط ظطٜس ٠عهاٚ
االصالح ).ؾاضٜس إ اططح بعض
ايتاي ( ٞاملؤغػ ١ايس ١ٜٝٓال تعاضض )
شنط (
 ) 1404سٝح :
بعسزٖا (
4
ايٓكاٚ ٙإ٬سٛات سٖ ٍٛص ٙإ٪غػ ١عً ٢غب ٌٝإجاٍ  ٫اؿكط ٚ ،عٓسَا اشنط نًُ١
بعطِٗ ص  ٫ٚ .اضغب ٗ إ اتعاٌَ َع ايتعَُ ٗ ِٝجٌ
ؾاعٓ((). ٢ط) .
.
ايس.١ٜٝٓص
 . .ط اعها ٤إ٪غػ. ١
بعض  ،ؾاضٜس ا ٕ
.
نًُ١
اؿػاغٚ ١يهٔ اٚز إ ٜهع ايكاض ٨عؿط ٜٔخڀاڄ ؼت . .
.
ٖص ٙإٛنٛعات
اؾِٗ نػرل ٟسايٖ ١ص ٙإ٪غػ ١إُٗ ٗ ١اغتكطاض ٚضقٚ ٞتڀٛض ٚاضتكا ٤إٛاطٔ اـًٝذٚ ٞإٓڀك١
ؾاقٍٛ
يًفِٗص : ،. .
ٖ ٛطضباٚي. ١
إكاٍ .
.
باغطٖا ٖ ٚصا
.
ٕ 1اشا ٜت ِٖٛإٛاطٔ اـًٝذ ٞإ إ٪غػ ١ايس ٖٞ ١ٜٝٓاِٖ دعٜ ٤تشهِ ٗ اْٚ ١ُٛتطنٝب١
: /
اؿهِ اـًٝذٚ ، ٞاْٗا اشا تعطنت يًدڀط  ،ؾإ ايٓٛاّ اؿانِ ٜتعطض تًكاٝ٥ا يٓؿؼ
ايعٚاٍ ٚاْا ؾدكٝاڄ  ٫ا َٔ٩بٗصا ا٫عتكاز اـاط ٫ٚ ٧أؾعط باـذٌ سٌ
اـڀط ٚضَا .
غيب ؾاْ ١ُٛاؿهِ اـًٝذ ١ٝقَٚ ١ٜٛاغه ١بعَاّ اَٛ٫ض بك٠ٛ
اق ٍٛاْ٘ تؿهرل أ ٚاعتكاز .
ٚسهُ ١إ ايعًُاٚ ٤ايؿكٗاٚ ٤ضداٍ ايسٚ ٜٔاتباعِٗ ٚبهٌ اؾهاشلِ ٚاطٝاؾِٗ ٫
.
ٚق٬ب١
ٚايٛطٔ  ٕ٫ايتذاضب ايعإ١ٝ
.
ٜؿهً ٕٛأْٛ ٟع َٔ اـڀط ا ٚاؿام ايهطض بايٓٛاّ
ايػابك ١تك ٍٛإ إ٪غػ ١ايس ١ٜٝٓاشا ساٚيت إػاؽ با ١ُْٛ٫اؿانُ ١ؾإ ايؿٝڀإ
يًتكسض خاق ١إ ايؿٝڀإ ٜٗٛط ٗ
.
ٚسب ايػًڀٚ ١ق ٠ٛؾٗٛتٗا تسؾع باؿسخ اجملٕٓٛ
أنجط ؾٝكه ٞعً ٢نٌ َٔ غ٪يت ي٘ ْؿػ٘ تٗسٜس ا ١ُْٛ٫اؿانُ ١اٚ
ايتؿاقٌ .
ايٛطٔ
اغتكطاض .
ٜ 2ؿذلض إ ٜه ٕٛاعهاٖ ٤ص ٙإ٪غػ ١ايس ِٖ ١ٜٝٓا٫غ ٠ٛاؿػٓٚ ١ايكس ٠ٚايكاؿ١
: /
بعطِٗ .ص نُا ٚنشت ٗ َكاٍ غابل
م ٛط .
ايٓاؾعٚ ، ١يهٔ ايٛاقع ٜك ٍٛعهؼ شيو . .
اْ٫بٝا ٤؟.ص ْؿط ظطٜس ٠ايػٝاغ ١ايهٜٛت ١ٝبعسزٖا
.
عٓٛاْ٘  .ط ٌٖ عًُاْ٤ا َٔ ٚضث١
.
/
ٚ )135(33قًت اْ٘ ٜعٝؿ ٗ ٕٛاندل ٚاندِ ايككٛض ٜٚ ،عٝؿ ٕٛساي ١ايذلف ٚايطؾاٖ، ١ٝ
ٜٚطنب ٕٛاغً ٢ايػٝاضات اَ٫طٜهٚ ١ٝإ٫اًْٜٚ ، ١ٝبػ ٕٛاغًٚ ٢اؾهٌ ا٫سص ١ٜاٜ٫ڀاي، ١ٝ
ٚايكس ٠ٚ؟
.
اخل ؾا َٔ ِٖ ٜٔا٫غ٠ٛ
إ٫اْ. . ٚ. .ٚ. ٚ.. ، .١ٝ
ٜٚػتدسَ ٕٛاٌْ ا٫ق. ّ٬
َعص.َٛاً ص  َٔ .نٌ ا٭خڀاٚ ٤ايٓٛاقل،
اْ٘ )(.ط
 ٜٔٛ 3بعض اعهاٖ ٤ص ٙإ٪غػ ١ايس.) ١ٜٝٓ
: /
ٜٚتػاؾً ٕٛإ اهلل دًت قسضت٘ دعٌ ايعكُ ١يٮْبٝاٚ ٤ايطغٌ .ؾك٘
اغتهباضص عً٢
. .
تهرب.ص  ٚط .نرب .ص بٌ ط
اغتعال.٤ص  ٚط . . .
ؾ ٘ٝط . . .
 4بعهِٗ ايهجرل ٚايهجرل. .
: /
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اخڀاٚ ِٗ٥نأْ٘ ّؿ ٢عً٢
.
ايٓاؽ ؾٜ ٬كبٛي ٕٛإٓاقؿٜٚ ، ١طؾه ٕٛبؿس ٠تكشٝض
َطسڄا
ا٭ضض .
ٜ 5ؿذلض إ تهٖ ٕٛص ٙإ٪غػ ١ضٓڄا يطٓ ١ايؿعب  ،تعٌُ ي٬ضتكاٚ ٤تڀٛض اجملتُع ،
: /
ٚضقٚ ٘ٝاغتػ ٍ٬ايس ٜٔيتدٜٛـ ايػًڀٚ ١ايؿعب َٔ ايتڀٜٛط
ٚيٝؼ ايٛقٛف نس تڀٛض. ٙ
ٚاْ٫ؿتاح
.
ٜطٜسٜٚ ٙؿت ٕٛسػب اٖٛا٤
 6بعض اعهاٖ ٤ص ٙإ٪غػٜ ١سآٖ ٕٛ٭ ٍٚا٭َط ،ؾٝؿعًَ ٕٛا .
: /
ٚطُٛسِٗ ٚتؿبع ْععاتِٗ
.
ٚايػًڀٚ ١سػب َا تٗٛاَ ٙكاؿِٗ َٓٚاؾعِٗ
.
ايػًڀإ
ايهٝك١
.
 7ايػًٚ ٛايتڀطف ٗ ا٫سهاّ ايؿطع ١ٝايكها ١ٝ٥اييت تكسض َٔ بعض قهاٖ ٠ص ٙإ٪غػ، ،١
: /
ؾايػذٔ ٜكسض باؿهِ بعؿطات ايػٌٓ ٚ ،اؾًس با٭يٛف إ٪يؿ َٔ ١اؾًسات ٚنإٔ
سٛٝإ..ص ،
اْ٫ػإ ط .
. .
اشبًٝذٞص ٚ ،.ايػٝت ضغاي١
.
تأَ ِٝاملػذس
ٗ ط
َع٘ .
 8زآٖٛا ايػًڀٚ ١ايػًڀإ سٌ غاُٖٛا .
: /
ؾعط١ٜ
إػذس ؾاًُٖت ٚعڀًت . .
.

االعتهافٚ .اـڀب ٗ ١إػادس اقبشت نأْٗا
.

ٚاٚ٫قاف ؾهٌ ؾٜ ٧طتب٘
.
ادطا٤ازاض.ٟص تتشهِ ؾٚ ٘ٝظاض ٠ايؿ ٕٚ٪ا٫غ١َٝ٬
.
 . .ط
ا ١َٝٓ٫ؾًِ تعس إػادس
.
اٍ ط.اشٕ.ص َػبل َٔ قبٌ اؾٗات
بإػذس اقبض وتاز. .
يٰخط عًَ ٢ػتكبٌ ا٭َ ١عٓسَا ٜعڀٌ زٚض إػذس
يًػًڀٖٚ ١صا أَط خڀرل .
.
هلل  ،اِا
 9تعاْ ٞإ٪غػ ١ايس َٔ ١ٜٝٓاظَ ١سكٝك ١بػبب ايكهاٜا ا٫غاغٚ ١ٝايكهاٜا ايهدلٗ ، ٣
: /
إٓڀك ١سٝح اختًؿت ايطٜٚا ٚايؿت َٔ ٣ٛزٚي٫ ١خطٖ ، ٣ا ازخٌ إٛاطٔ ٗ سرلَٔ ٠
َٓٗا ا ٍٚ٫ست.٢اٯٕ
تًو ايكهاٜا ٚاييت .
ٗ ايعٝس
 1عسّ تٛسٝس ايط ٗ ١ٜ٩ق ّٛؾٗط ضَهإ ٚا٫ؾڀاض .
/:9
 2اـ٬ف ٚا٫خت٬ف س ٍٛزخٚ ٍٛبكا ٤ايكٛات ا٫دٓب ٗ ١ٝإٓڀك ١اثٓاٚ ٤بعس سطب
/:9
اٯٕ
اـًٝر اٚ ٍٚ٫ست. ٢
.
ايبٓٛى
 3اـ٬ف س ٍٛايتػٜٛات س ٍٛعًُ ١ٝايطبا ٗ .
/:9
ٚايؿٝع١
 4مل ؼػِ اـ٬ؾات اٜ٫سٜٛيٛد ٘ٝبٌ اٌٖ ايػٓ. ١
/:9
 5عسّ ازخاٍ بعض عًُا ٤ايؿٝع ١نُٔ عهٖ ١ٜٛص ٙإ٪غػ ١ايسٚ ١ٜٝٓخاق ١ٝ٦ٖ ١نباض
/:9
ٚغرلٖا ٚبايتاي ٞتػٝٝب زٚضِٖ إِٗ ٗ اغتكطاض .إٓڀك١
.
ايعًُاٚ ٤فايؼ ايكها ٤ايعًٝا
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إػٚٛ٦ي١ٝ
.
َٚؿاضنتِٗ
ٚايػٝاغ ١ٝؾايبعض ٜكطبٗا
.
 6مل ؼػِ اـ٬ؾات س ٍٛإطأ ٚ ٠زٚضٖا ٗ اؿٝا ٠ايعاَ١
/:9
ا٭خرل٠
ٚاٯخط ٜبعسٖا ٜٚ ،طٜسٖا إ تبك ٗ ٞايكؿٛف .
 1تتشطى إ٪غػ ١ايس ٗ ١ٜٝٓسسٚز َا تػُض ب٘ تعًُٝات ٚاٚاَط ا٫دٗع ٠ايػٝاغ١ٝ
: 0/
ايػٝاغ ٞأ ٟاِْٗ ٜؿعًَ ٕٛاتطا ٙإ٪غػ١
.
ٚاٚ ، ١َٝٓ٫خاق ١ا٫غتدباضات ٚايبٛيٝؼ
ايس ١ٜٝٓؾشطاّ ا٭َؼ
.
ٚا ١َٝٓ٫زَ ٕٚطاعا ٠يًُبازٚ ٟايكٚ ِٝا٫خ٬م ٚإجٌ
.
ايػٝاغ١ٝ
ٖٚهصا
س ٍ٬اي. ّٛٝ
 1غٝاب زٚض ٖص ٙإ٪غػ ١ايس ٗ ١ٜٝٓابسا ٤ضأٜٗا ٚضٜ٩تٗا ػا ٙإػا ٌ٥ايعاَ ٗ ١ايٛطٔ
: 1/
َجٌ
ٖٓٚاى قهاٜا َُٗ: ١
.
ايعاّ يصيو لس إ إٛاطٔ ٜتدب٘ ٖٓا
ٚاٖ٫تُاّ بايؿإٔ .
ٚغرلٖا ؾًصيو مل تػتڀع
.
ايتأٌَ ٚ ،ا٭غِٗ ٚ ،ايتكػٚ ، ٘ٝايطبا ٚ ،إػاُٖات ،
ؼسٜاتٗا ْعِ يكس أٌُٖ
.
إ٪غػ ١ايس ١ٜٝٓتطتٝب اٚيٜٛاتٗا ست ٢تتُهٔ َٔ َٛادٗ١
االٚيٜٛات.ص ،
. .
 ..ط فك٘
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚ ،غاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا٤

122

املؤغػ ١ايس ١ٜٝٓاشبًٝذ١ٝ
ضباٚي ١يًفِٗ
اسبًك ١ايجاْ١ٝ
ٖٞٚ
ٗ اؿًك ١إان ١ٝتٓاٚيت بعض ايٓكاٚ ٙايْ ّٛٝهٌُ َا تبك ٢ؾٗٝا . :
املتعاضض.١ص ٚاعٓ ٢إتٓاقه ١بٌ
.
ٚاٖط ٠طايفتا ٟٚاملتٓاقط ١اٚ
إ٪غػ. . ١
.
 1مل تعاجل ٖصٙ
: 2/
ض
بعض اعهاٗ٥ا  ٗٚ ،اؾاْب ا٫خط إتعاضنَ َٔ ١كسض ٚاسس ا ٚعامل ا ٚؾك ٘ٝا ٚقا ڈ
ٚاسس  ،ؾً ٛعسْا يبعض ؾتا ٟٚبعض ايعًُاٚ ٤ايؿكٗاٚ ٤ايسعا ٠اثٓا ٤اظَٚ ١سطب اـًٝر ،
ٚايؿكٗا ٤يٛدسْا اْٗا
.
ٚضدعٓا اٍ بعض ايؿتا ٟٚاؿايْ َٔ ١ٝؿؼ اٚي٦و ايعًُا٤
َتٓاقه ، ١ؾبا َ٫ؼ سطَٛا زخ ٍٛايكٛات اَ٫طٜه ١ٝا ٚايػطب ١ٝاٍ إٓڀكٚ ، ١ايّٛٝ
ايسخ٪ٜٚ ٍٛنس ا٫غتاش عابس خعْساض ٗ َكاٍ ي٘ ْؿط
.
تطادع ايهجرل َِٓٗ ٚاداظ شيو
عٓٛإ
 )1402سٝح نتب ؼت :
بعسزٖا (
بعاٜٚت٘ ْجاض ٚ ،اييت ْؿطت ظطٜس ٠ايطٜاض 8
ا٭سهاّ ٚشنط بعض ايتٓاقض ايهبرل بٌ ا٭سهاّ ايؿطعٗ ١ٝ
.
تػا ٍ٩عٔ ايتؿاٚت ٗ
ٚايًٛا ٙاِْٗ ٜػؿً ٕٛإ ا٫سهاّ
.
قهاٜا ٚاسسَ ،٠جٌ ايتشطف اؾٓػٚ ، ٞا٫غتكاب
دسڄا  ٗٚكتًـ
تتػرل دعٝ٥اتٗا بؿعٌ ا٫سساخ اؿٝات ١ٝإتػرلٚ ٠إت٬سكٚ ١ايػطٜع. ١
اؿٝا ٠عًٓٝا ٚعً ِٗٝإ ٜعٛا إ اؿٝا ٠زٜٓاَٝهَٚ ١ٝتشطن ١سػب سطن ١ايعًِ
.
ؾٕٛ٦
 .ؾًصيو ؾإ تعسز اؾهاٍ ايعكٛبات ٚايكٛاعس إكطض ٗ ٠نٌ فاٍ ٚ ،يهٌ سايٖ ٗ ١صٙ
املعاز ص  .ايصٜ ٟتشهِ ٗ
َٔ ) (()ط .
ايعكٝسٚ ٠يٝؼ. .
.
اؿٝا ٠هب إ تػتُس َباؾطَٔ ٠
إؿيت إ ايكطإ ايعَٓٚ ِٝٛڀٛق ١ايٓك ٢ا٫ع ِٛعاز ٗ ٠ساد ١اٍ
ايكان ٞا ٚغرل ٙا. ٚ
تؿػرل عُٝل دسڄا ٗ ايهجرل َٔ قكل ِٚاشز اؾطاثِ إدتًؿَ ١جٌ دطّ ١قڀع ٜس
إؿكً١ٝ
.
ايػاضم  ،ؾٜ ٬عطف َج ٬اُٜٗا تكڀع اي ٢ُٓٝا ٚايٝػطَٚ ٣ػاؾ ١ايكڀع ٚابعازٙ
َٚاشا عٔ تهطاض َجٌ ٖص ٙاؾطّ. ١؟
ٚإؿهٌ إ ٖصا ايذلادع ا ٚايتٓاؾض ا ٚايتعاضض ٜ ٫عتُس عً ٢أ َٔ ٟقٛاعس
ا٫غ ١َٝ٬خاق ١إ ازي ١ا٫دتٗاز غرل قشٝش ٫ٚ ، ١ؼذلّ قٝاغات إطسً١
.
ا٫دتٗاز
ايفتا.ٟٚص ٚدسٍ ايعًُاٖ ٤ا از٪ٜٚ ٣ز ٟاٍ
ٚاٖط ٠طسطب .
اتٗا َٗٓٚا تهْٛت . .
َٚتػرل .
ايهٜٛت١ٝ
ضؾض ْؿط ٖص ٙإكاي ١ظطٜس ٠ايػٝاغ. ١
.ّ200
/7
5
/22
ْٚؿط َٛقع اؿاضؽ يًسضاغات ٚاٱع ، ّ٬بتاضٜذ
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ايعًُا٤ص ٖٚ ،. .صا ٜؿل ايكـ .ايٛطين
.
بطظ ط ذباغس
ايتؿطق٘ بٚ ، ِٗٓٝظاز ايٓعاع بعس إ. .
ٚاغتسٍ بؿٛاٖس َٔ أبٓاٖ ٤ص ٙإ٪غػَ ٖٛٚ ١ا شنطَ ٙعاي ٞايؿٝذ ايسنتٛض
قاحل بٔ عبسايععٜع آٍ ايؿٝذ ٚظٜط ايؿ ٕٛ٦ا٫غٚ ١َٝ٬اٚ٫قاف ٚايسعٚ ٠ٛا٫ضؾاز
)1577
بعسزٖا (
بايػعٛز ١ٜسٝح شنط ٗ تكطٜض ي٘ ظطٜس ٠إسًَ ٗ ١ٜٓشل ايطغاي3 ١
ؾ (( ٘ٝنطٚض ٠ا٫يتعاّ بأزاب ايؿت ٣ٛغٛا َٔ ٤ايكا ٌُ٥عً ٢ايؿت ٣ٛأَٔ ٚ
قاٍ :
إػتؿٝسٚ ، ٜٔقاٍ آْا لس ٗ ٖصا ايعَإ َٔ هطٚ٩ا عً ٢ايؿتٝا ست ٢أقبض اَ٫ط
كتًڀاڄ اع ِٛا٫خت َٔ ٙ٬دٗ ١إؿتٌ ٗ ايعًِ  َٔٚدٗ ١إػتؿس ٜٔاٜها ٗ عسّ
َطاعا ٠آزاب ا٫غتؿتاَٚ ٤ا ٜدل ٨شَ ١إػتؿيت أَاّ ضب٘ د ٻٌ)ٚعً). ٢
تًو ط
ٚاٜها . .

ايهٜٛت. ١ٝص اييت اثاضت ايكًل ٗ ايهٜٛت  ،ثِ ابڀًتٗا
.
ايفت٣ٛ

ٖ ١ٝ٦ايؿتٚ ٗ ٣ٛظاض ٠اٚ٫قاف ايهٜٛت ٖٞٚ ١ٝؾت ٣ٛيعُٝس نً ١ٝايؿطٜع ٗ ١داَع١
ايهٜٛت تكه ٞظٛاظ ادباض ايعٚز يعٚدت٘ عً ٢اْتداب َطؾض َعٌ ٗ اْ٫تدابات  ،نُا
ٖ ) .20(8ص ٙايؿتا ٟٚإتٓاقهٚ ١إتعاضن ١دعًت بعض
بعسزٖا
ٚضز ٗ قشٝؿ ١ايٛطٔ 5
أعها ٤إ٪غػ ١ايسٜ ١ٜٝٓتعطض يًدڀط َٔ بعض ايس ٍٚايػطب ١ٝبػبب ؾتا ٟٚايتهؿرل
نُا ٚقع يؿه ١ًٝضٝ٥ؼ فًؼ ايكها ٤ايػعٛز ٟايؿٝذ قاحل ايًشٝسإ ٚ ،ايص ٟاتِٗ
ٚاَ٫طٜهٖ ٌٝا دعً٘ ٜكسض بٝإ ٜٓؿَ ٞا ْؿط سٍٛ
.
باْ٘ وطض عً ٢قتٌ ايعطاقٌٝ
ٚ ، )1190دطٜس ٠ايٛطٔ
بعسزٖا (
ؼطٜه٘ ٚزعُ٘ ي٬ضٖاب نُا ْؿط ظطٜس ٠اؾعٜط5 ٠
ٚ ) .167اؾرل اٜها اٍ بعض سطب إعاضى ايس ١ٜٝٓس ٌٝقاٍ َعاي ٞايؿٝذ
(7
بعسزٖا
ٜٛغـ ايطؾاعٚ ٞظٜط ايسٚي ١يؿ ٕٛ٦فًؼ ايٛظاض ٤ايهٜٛيت ا٫غبل ٚإؿهط ا٫غَٞ٬
قاٍ (( نتب بٔ باظ ٚبٔ عج ٌُٝتهؿرلٚ ١ٜاٜ٩س َٓعٗا ػٓبڄا  ٫ؾتعاٍ
إعطٚف سٌ :
 )134ؾطز
بعسزٖا (
اجملتُع  ).نُا ْؿط ٗ دطٜس ٠ايػٝاغ ١ايهٜٛت86 ١ٝ
ؾتٓ ١ندل) ٗ ٣
عً ٘ٝزلاسَ ١ؿت ٢عاّ إًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛز ٗ ١ٜبٝإ ضزلْ ٞؿط ٗ نٌ ايكشـ
ٖ.142ـ ٚنصيو عكب عً ٘ٝايسنتٛض ٚيٝس ايطبٝع
/7
/8
ٚاجمل٬ت ايػعٛز ّٜٛ ١ٜا٫ضبعا٤
. ) 134(9
بايعسز
ٖ.142ـ 2
/5
7
/ّٜٛ
ْٚؿط شيو ايطز ٗ قشٝؿ ١ايػٝاغ ١ايهٜٛت6١ٝ
ٜ 1عتُس ٜٚبس ٟبعض اعهاٖ ٤ص ٙإ٪غػ ١عً ٢ؾتا ٟٚبعض ايعًُا ٤اؿاي ٌٝإعاقط، ٜٔ
: 3/
ا٫غٚ ١َٝ٬ايسي ٌٝايكه ١ٝاييت
.
بٗا  ًُٕٜٛٗٚنتب ٚقٛاعس ايذلاخ
ًٜٚعَ ٕٛاْؿػِٗ .
اثرلت ٗ ايػعٛزٚ ١ٜإؿٗٛض ٠بكه ١ٝنؿا ٠٤ايٓػب ٚاييت اعتُس ايكان ٞؾٗٝا عً٢
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ايؿطعْٚ ١ٝػ َٔ ٢سهِ ٚاؾت ٢إ اؿهِ ٚايؿت٣ٛ
.
ايعطف ٚ ،تػاؾٌ عٔ إبازٚ ٨ا٫زي١
يٝػت ضاٜڄا اٚ ٚدْٗٛ ١ط ا ٚؾهطڄا ا ٚاقذلاسڄا ْكبً٘ اْ ٚطؾه٘ ٜ ،ا ْاع ١ا٫غ ّ٬إ ايؿت٣ٛ
ايعاَٞ
ٚاؿهِ ٖ ٞسهِ .
 1ضؾض بعض اعها ٤إ٪غػ ١ايس ١ٜٝٓايعٌُ بايكاعس ٠إعطٚؾٚ ١ايت ٢تٓل إ ايؿت٣ٛ
: 4/
إهإ
تتػرل بتػرل ايعَإ ا. ٚ
اٯخط ٚا٫قتٓاع ٚايكٓاع ١بهطٚض٠
 1عسّ اْؿتاح إ٪غػ ١ايس ١ٜٝٓعً ٢اٯخط ٚ ،قب ٍٛايطآ. ٣
: 5/
أعهاٗ٥ا ٚاغتؿٗس باضأ ٤تٜ٪س
.
ايتڀٛض ٚايعٌُ عً ٢اق٬ح ٖص ٙإ٪غػٚ ، ١تبس ٌٜبعض
ٚت٪نس غٚ ١َ٬قشَ ١ا قًت ؾٗصا تكطٜض ٕعاي ٞا٫غتاش ايسنتٛض عبسايٖٛاب ابٛ
غًُٝإ عه ١٦ٖٝ ٛنباض ايعًُا ٤بايػعٛز ١ٜقطح بهْ ّ٬ؿط ظطٜس ٠ايٛطٔ بعسزٖا
 :)223دا( ٤ؾ ( ٘ٝاْتكس عه ١٦ٖٝ ٛنباض ايعًُا ٤ايسنتٛض عبسايٖٛاب اب ٛغًُٝإ
(5
قٛي٘  ٫وتٌُ اْ٫ؿتاح عً٢
اجملتُع ايعًُ ٞايػعٛز ٟبذلنٝبت٘ اؿايٚ ١ٝايص ٟسػب "
ناؾ ١ا٭ضاٚ ٤ا٫خت٬ؾات ايؿهط ١ٜاييت ُٝع بٗا تطاثٓا ايؿكٗ ٞا٫غ َٞ٬إتٓٛع ٚ ،ضأ ٣ابٛ
اْ٘ قس ٜهٕٛ
 10عاّ َٔ اٯٕ َ ،هٝؿا "
غًُٝإ إ بٓٓٝا ٚبٌ ؼكل شيو َاٜ ٫كٌ0عٔ
ٚقاٍ مٔ
:
ٖ ٛعً.٘ٝ
ٖٓاى ؾو ٗ ؼكل ؾ َٔ ٤ٞشيو اشا َا اغتُط اؿاٍ عًَ ٢ا "
ٗ إساضؽ ْعٛز ايڀايب عً ٢إ ٜتكبٌ ضا ٟإدايؿٌ  ،بُٓٝا نتب ايؿك٘ ٚتطاثٓا ايؿكٗٞ
نً٘ خ٬ف ٚاغباب اـ٬ف َٚ ،ع شيو  ٫تٛدس غ ٣ٛقً ٫ ١تتكبٌ ايطأ )ٟايعاّ  ).أَا
عٔ قٛي ٞبهطٚض ٠تڀٜٛط ٖص ٙإ٪غػ ١ؾاغتسٍ اٜها بسي ٌٝقَ ٖٛٚ ٣ٛا قاي٘ َعايٞ
ايسنتٛض عبساحملػٔ ايعبٝهإ َػتؿاض ٚظٜط ايعسٍ  ٚعه ٛفًؼ ايؿٛض ٣ايػعٛز ٟقاٍ
 )1328سٝح دا(٤ؾ (٘ٝزعا
(1
ٗ سسٜح قشاٗ ي٘ ْؿط ظطٜس ( ٠ايطٜاض ) بعسزٖا
ايؿٝذ عبساحملػٔ ايعبٝهإ إؿتـ ايكها ٞ٥بٛظاض ٠ايعسٍ اٍ ؼسٜح دٗاظ ٖ١٦ٝ
نباضايعًُاٚ ٤دٗاظ ا٫ؾتا ٤عَُٛاڄ َ ،ع َطاعا ٠ظٜاز ٠ادتُاعات أعها ١٦ٖٝ ٤نباض
ايعًُاٚ ، ٤ظٜاز ٠عسزِٖ ٚ ،اهاز َطنع عٛخ َتكسّ ٜػاْسِٖ ٗ إقساض ايؿتٚ ، ٣ٛإْؿا٤
َطانع يٮؾتاْٝ ٗ ٤ع َٓاطل إًُه ١اٍ داْب تٛي ١٦ٖٝ ٞنباض ايعًُاَ ٤ػٚ٪ي١ٝ
ايعاَ ١إْٓا ٗ ٖصا ايعَإ عاد ١اٍ إ لسز ايؿك٘ ٚ ،زضاغ ١ايٓٛاظٍ
.
ايؿت ٗ ٣ٛإػاٌ٥
ٚاؿٛازخ زضاغَ ١تأْٚ ، ١ٝإ ْٛدس شلا ا٭سهاّ إٓاغب ، ١٭ْٓا ٗ ٖصا ايعَإ ْؿتكس
ايؿكٗا ٤ايصٜ ٜٔؿكٗ ٕٛايسٚ ٜٔايٓكٛم ٚ ،يػٓا عاد ١اٍ سؿ ١ٛؾك٘) ) اضغب إ اعًل
بكٛيٚ ٞؾٗس ؾاٖس َٔ .أًٖ٘
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 1نجط ٠قسٚض ا٫سهاّ ايؿطع َٔ ١ٝبعض اعها ٤إ٪غػ ١ايسٚ ١ٜٝٓخاق ١ايكها٠
: 6/
ٚإؿهطٖٚ ٜٔصا اثاض قًل
.
ايطز.٠ص عً ٢ايهجرل َٔ ايهتاب ٚا٫زبا٤
باؿهِ ط بعكٛب. ١
. .
ٚإٛاطٔ
ٚاْععاز ٗ اجملتُع .
 1نطاٖٚ ١ٝنط ٙبعض اعهاٖ ٤ص ٙإ٪غػ ١يًُطا ، ٠بؿهٌ ٫ؾت يًٓٛط َٚ ،كًل يًُذتُع
: 7/
ٚضق ٘ٝؾٝكط بعهِٗ عًَٓ ٢عٗا َٔ ايعٌُ ايػٝاغٚ ٞبهٌ اؾهاي٘ َٓٚ ،عٗا َٔ
.
ٚتڀٛضٙ
،
َٓڀك ١ٝاظعِ اْين ضَا اغتڀعت إ اخٛض ٖصٙ
.
قٝاز ٠ايػٝاض ٠عذر غرل ؾطع٫ٚ ١ٝ
احملاٚي ١بٗسف ايؿِٗ .ؾك٘
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚ ،غاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا٤
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اسبانِ ٚاغتصاب األضض
. .
اٱغ ّ٬ايع ِٝٛسطّ ٚمل هٝع ٚبهٌ قٚ ٠ٛسعّ إ تػتكب ا٫ضض إًُٛن ١٭ ٟنأَ ٔ٥
املػادس ص ،. .إ٫
ٚخاق)((. ١ط )
.
عاَ.١ص
عًٗٝا ط َطاؾل .
نإ ؾكرلڄا ا ٚغٓٝڄا ٚنعٝؿاڄ ا ٚقٜٛڄا  ٫قاَ. . ١
ا٭ضض ٚقس ٚضز ٗ تطاثٓا اٱغ َٞ٬ايع ِٝٛايهجرل ٚايهجرل َٔ ايككل ٚايعدل
.
َٛاؾك ١قاسب
إكسؽ سٌ
.
َٓٗا قك ١ؾطاْ ٤يب اهلل غًُٝإ عً ٘ٝايػ ّ٬٭ضض بٝت
ٚإٛاعٚ ٜإٛاقـ ٚاييت :
ايعِٝٛ
أضاز بٓاٖ ٤صا إػذس .
ٚايٛاٖط ٚإدًل يس، ٜ٘ٓ
ايؿ٪از ْٝٛـ ايباطٔ . .
ايكًب طاٖط . .
اؿل قاٗ . .
ؾإػًِ . .
ايٓكض ٜك ٍٛاؿل َُٗا نإ ،
ْؿػ٘ اشا طًب َٓ٘ . .
ٱخٛاْ٘ بٌ إْ٘ ْاقض ست ٢عً. . ٢
ْاقض . .
ايػّ٬
نإ ٖٚصا َا ؾعً٘ ْيب اهلل غًُٝإ عً. ٘ٝ
ٚاَاّ َٔ .
سٝح شنط إ٪ضخ ٗ ٕٛقك ١ؾطاْ ٤يب اهلل غًُٝإ عً ٘ٝايػ ّ٬يٮضض ايت ٢بين عًٗٝا بٝت
تبٝعٗا
إكسؽ  ،اْ٘ داْ ٤يب اهلل غًُٝإ إٍ قاسبٗا ؾكاٍ :ي٘ بهِ .
اؾذلٜت
.
غًُٝإ
:
أيـ قاٍ
ا٫ضض َ. ١٦
:
قاٍ َايو
ا٭ضض ؟
ايبا٥ع اغتٓكشو ٜا ْيب اهلل إاٍ خرل اّ .
ثِ قاٍ :
أقًين قاٍ أقًتو  ،بهِ تبٝعٗا .؟
ا٭ضض .
ا٭ضض قاٍ قاسب :
.
غًُٝإ بٌ
:
قاٍ ْيب اهلل
اؾذلٜت
أيـ قاٍ .
 :قاٍ َ٦يت .
ا٭ضض ؟
قاٍ ٜا ْيب اهلل إاٍ خرل أّ .
ثِ :
قاٍ أقًتو بهِ تبٝعٗا .؟
أقًين :
.
قاٍ
ا٭ضض :
.
غًُٝإ بٌ
:
قاٍ
آيـ عٓسٖا قاٍ غًُٝإ عً ٘ٝايػ: ّ٬ي٘
ؾًِ ٜعٍ نصيو َع٘ ست ٢بًؼ ٔػُا. . ١٥
أخذل اْت يٓؿػو بهِ تبٝعٗا .؟
أؾذلاٖا
ؾؿعٌ ثِ .
.
ٚبكطڄا
قاٍ  ٫أبٝعٗا إ ٫إ ُٖ٩٬ا عًْ ، ٢عُڄا ٚغُٓڄا ٚاب٬ڄ .
:
ز((. ٕٚط
اْٛط ٜا أٜٗا إتًك ٢نٝـ مت ايذلان ٞبُٗٓٝا ٗ ايبٝع ٚايؿطا. ، ٤

ايػـ ص))..

اسبانِ ص. ،. .
اغتدساّ ((.طق) ) ٠ٛ
.
اٚ
 َٔٚأدٌ ايتٛنٝض ا٭نجط أضد ٛإ تكطأٚا َعٖ ٞصا ايٓل ا٫غ َٞ٬ايع: ٖٛٚ ِٝٛاْ٘ (( ض٣ٚ
قاٍ يكس خطدٓا َع ضغ ٍٛاهلل
 ) 670عٔ أبٖ ٞطٜط: ٠
اؿسٜح
اَ٫اّ ايبداض ٗ ٟقشٝش٘ ( ضقِ 7
 ّٜٛ خٝدل ؾًِ ْػِٓ شٖبڄا  ٫ٚؾه ١إ ٫ا٭َٛاٍ ٚايجٝاب ٚإتاع  ،ؾأٖس ٟضدٌ َٔ بين ايهبٝب
م.) 32
( ) 1383
بايعسز (
ٖ 142ـ 4 ،
/8
6
/23
ْؿط ظطٜس ٠ايػٝاغ ١ايهٜٛت ّٜٛ ، ١ٝاـُٝؼ
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ٜكاٍ ي٘ ضؾاع ١بٔ ظٜس يطغ ٍٛاهلل  غَ٬اڄ ٜكاٍ ي٘ َسعِ  ،ؾٛد٘ ضغ ٍٛاهلل  اٍ ٚاز ٟايكط٣
 ٬يطغ ٍٛاهلل  :اشا غِٗ عا٥ط ؾكتً٘ ؾكاٍ
ست ٢اشا نإ بٛاز ٟايكط ٣بُٓٝا َسعِ و٘ ضس ڄ
ايؿًُ.١ص اييت أخصٖا
بٝس. ٙإٔ ط .
ايٓاؽ ٖٓ٦ٝا ي٘ اؾٓ ،١ؾكاٍ ضغ ٍٛاهلل (:نٚ ٬ايصْ ٟؿػ. ٞ
 ّٜٛخٝدل َٔ ايػامن مل تكبٗا إكاغِ يتؿعٌ عًْ ٘ٝاضڄا ) ؾًُا زلع شيو ايٓاؽ دا ٤بؿطاى اٚ
ايؿًُ.١ص
ْاض ) ؾهطٚا َ.ع .ٞط .
ؾكاٍ ( ؾطاى َٔ ْاض ا ٚؾطانإ َٔ .
ؾطانٌ اٍ ايٓيب : 
ايٓاض ؾُا بايهِ َٔ ٜأخص أَٛاٍ ٚاضان ٞعٓٚ. ٠ٛق٠ٛ
ازخًت إػًِ َسعِ .
ٚاؿكٛم ٗ
.
إٕ َا ٜطٜس ٙأبٓا ٤ايؿعب ٖ ٛتڀبٝل ايؿطٜع ١ا٫غ ٗ ١َٝ٬قهاٜا اؿل
اٍ ط ؾت٣ٛ
اعتكاز ٟـ ـ ٖهصا آ ٔٚـ ـ إ أَ ٟؿطٚع تُٓ ٟٛا ٚتڀٜٛط ٟا ٚاغتجُاض ٫ ٟوتاز. .
َٓٗر (
عدل ( .
ؾطع.١ٝص َا زاّ اْ٘ ٜتِ تٓؿٝص. ٙ
.

ايرتاض .) ٞأ ٟبايبٝع ٚايؿطا ، ٤إٔ اؿاد ١اٍ
) .

إًه١ٝ
ايؿطع. ١ٝص تدلظ ٗ سايٚ ١دٛز اـ٬ف ٚعدل ايْ ٗ ًِٛععات ٚؾهاْ ٣ٚعع .
.
..ط ايفت٣ٛ
إؿطٚع نُا اْ٘  ٫هٛظ ْعع ًَه ١ٝايعكاض يًُكًش ١ايعاَ ١إ٫
.
عٓسٖا تطتؿع ا٫قٛات نس
ايتاي١ٝ
َطاعا ٠ايهٛاب٘ ٚايؿط ٙٚايؿطع: ١ٝ
 1إ ٜهْ ٕٛعع ايعكاض َكابٌ تعٜٛض ؾٛض ٟعازٍ ٜكسض ٙأٌٖ اـدلَ ٠ا ٜ ٫كٌ عٔ مثٔ إجٌ
: /
اجملاٍ
 2إ ٜهْ ٕٛاظعٚ ١ي ٞاَ٫ط أْ ٚا٥ب٘ ٗ شيو .
: /
 3إ ٜه ٕٛايتعع يًُكًش ١ايعاَ ١ايت ٢تسع ٛإيٗٝا نطٚض ٠عاَ ١ا ٚساد ١عاَ ١تٓعٍ َٓعيتٗا
: /
ٚاؾػٛض
نإػادس ٚايڀطم .
 4إ  ٍٚ٪ٜ ٫ايعكاض إٓعٚع َٔ َايه٘ اٍ تٝٚٛؿ٘ ٗ ا٫غتجُاض ايعاّ ا ٚاـام ٚ ،اٜ ٫عذٌ
: /
اٯٚإ
ْعع ًَهٝت٘ قبٌ .
ؾإٕ اختًت ٖص ٙايؿط ٙٚا ٚبعهٗا نإ ْعع ًَه ١ٝايعكاض َٔ اي ٗ ًِٛا٫ضض ٚإػكٛب
ايت ٢ْٗ ٢اهلل تعاٍ عٓٗا  ٚضغٛي٘  .عً ٢اْ٘ اشا قطف ايٓٛط عٔ اغتدساّ ايعكاض إٓعٚع١
ايعازٍ
ًَهٝت٘ ٗ إكًش ١إؿاض ايٗٝا ته ٕٛاٚي ١ٜٛاغذلزازٕ ٙايه٘ ا٫قً ، ٞا ٚيٛضثت٘ بايتعٜٛض .
ٚق ٌٝإ إػكٛب
:
ايكٝاَ١
.
ْ ٫طٜس إ ٜػتكب َاٍ ايػرل بك ٠ٛايػًڀ ، ١ؾايًُٚ ًِٛات ّٜٛ
ؾٚ ٘ٝقاٍ ايؿاؾع ٞـ ـ ضٓ٘ اهلل ـ ـ ( َٚا َٔ ٜس إٜ ٫س اهلل ؾٛقٗا َٚا َٔ ٚامل إ٫
 ٫ػٛظ ايك. ٠٬
بأ ) ًِٚؾإٕ  ًِٚقاسب ايكطاض ٗ إؿطٚع أقشاب اؿكٛم ٚإ٬ى ؾػٝعاقب٘ اهلل َٔ ؾٛم
.
غٝبً٢
زلاٚات ؾإٕ ٚقعٓا ٗ ٖصا إأظم  ٫زلض اهلل ؾًٔ ٜػؿط اهلل يٓا ٚ ،ئ ٜطٓٓا ايتاضٜذ ٚ ،ئ
.
غبع
٬
تٓاّ نُا٥طْا إعصب. ١أق ڄ
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نُا ٚنع فًؼ ٚفُع ايؿك ١ا٫غ ٗ َٞ٬زٚضُ٪َ ٠ط ٙايطابع ظس ٙبإًُه ١ايعطب١ٝ
 88ص بؿإٔ اْتعاع إًه١ٝ
/08
ٖ1408ـ ايكطاض ضقِ ط ( )4ز/ 4
 18ـ ـْ 23از ٣ا٫خط٠
ايػعٛزَٔ ١ٜ
ايتايٞ
ايعاَ ١سٝح ْل ايكطاض عً: ٢
.
يًُكًش١
 ٫هب ضعا ١ٜإًه ١ٝايؿطزٚ ١ٜقٝاْتٗا َٔ أ ٟاعتسا ٤عًٗٝا  ٫ٚ ،هٛظ تهٝٝل ْڀاقٗا اٚ
(( ا ٚڄ
اؿس َٓٗا ٚ ،إايو َػً٘ عًًَ ٢ه٘ ٚ ،ي٘ ٗ سسٚز إؿطٚع ايتكطف ؾ ٘ٝظُٝع ٚدْٝٚ ٖ٘ٛع
ايؿطع) ١ٝ
اْ٫تؿاعات ) .
نُا ٚضز ٗ تطاثٓا اٱغ َٞ٬ايع ِٝٛايهجرل َٔ ايككل ايطا٥ع ١ايت ٢تسٍ بٛنٛح عً ٢عسّ
عاَ .١ص َجٌ ايكطاض ا٫غ َٞ٬ايصٟ
نإ ط ٕكًش. ١
دٛاظ ْعع أ ٟعكاض إَٛ ٫اؾك ١قاسب٘ ٚإٕ . .
أؽص ٙغٝسْا عُط بٔ اـڀاب ضن ٞاهلل عٓ٘ سٌ أَط ٚاي ٘ٝعًَ ٢كط عُط ٚبٔ ايعام ضن ٞاهلل
قبڀ .١ٝشلا زاضٖا ٚقس أزخًٗا عُط ٗ ٚبٓا٤
.
ضٚا ١ٜأْٗا ط ص
ايٛٗٝز.١ٜص . . ٗٚ
زاض طاملطأ. ٠
بإعاز. ٠
.
عٓ٘
عُط )ٚؾأعاز عُط ٚايساض يتًو .إطأ٠
َػذس ٚقاٍ :ي٘ ((أتصنط  ّٜٛنػطٜ ٣ا ) .
.
ٚقٛاعس .ص ايس ٜٔا٫غ َٞ٬ايعِٝٛ
.
عً ٢ط َبازئ ٚقٚ ِٝأخالم
بعس ٖصا ايتٛنٝض إبين . .
االختٝاض .ص ز ٕٚإ تؿطض عً٘ٝ
.
َٓٚض .إٛاطٔط فطص١
ٚنصيو ط قٛاعس ٚطبا٥ع املٓطل  .ص . ،. .
. .
اغتجُاضٚ ٟشيو ؼكٝكڄا يًُكًش١
.
نطٚض ٠ايٓعع ا ٚإػاُٖ ١ا ٚإؿاضن ٗ ١أَ ٟؿطٚع تُٓ ٟٛاٚ
يتشكٝكٗا
.
ايعاَٚ ، ١اييت ٜػع ٢اؿانِ
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚ ،غاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا٤
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دٓا ١ٜاسبهاّ ٚايكٛاز
اغتفعاظ .ص سٝح اْٗا تعٌُ عً٢
.
ي ٞط
تؿهٌ .
.
بعض ايطغا ٚ ٌ٥ضٚزٚز ايؿعٌ عًَ ٢كا٫تٞ
َٛنٛعٗا ٖا ٜهڀطْ٫ ٞناؾ ١ايٗٝا دسٜس َٔ إعًَٛات اثٓا٤
.
اغتدطاز َا يس َٔ ٟاؾهاض سٍٛ
ا٫غٚ َٞ٬ايت ٢ؾعًٗا
.
اؿذاز.ص ٗ ايتاضٜذ
.
عٔ ط دطاِ٥
نتابيت َٛٚنٛع ايهتاب. .١
.
اْٗا ط
اي( ( ٘ٝ
ٚايتكطب ..
.
..ط الغطاض غٝاغ ١ٝفذ . ١ص  ،. .ؾشٛاٖا نػب اـًٝؿ١

ؾٗ ٠ٛايػًط ١ص..

ايػًطإ ص، . . .
 ٚ.. ..ط ) )
ٚأسػب إ ٖص ٙا٭ؾهاض ٚاٯضا ٤ايت ٢ططستٗا عٔ ٖصا ا٭ِٛشز ايػ ٤ٞيًكا٥س ايعطب ٞإػًِ ،
إػًٌُ ايص ٜٔؾتهٛا با٭َ١
.
َهإ ّهٔ اعتباضٖا قاعس ٠عاَ ١اْڀًل َٓٗا َع ِٛايكٛاز ايعطب
ايؿعٛب
ا٫غٚ ١َٝ٬دًػٛا عً ٢عطٚف قٛاعسٖا ْادِ ايؿعٛب ٚ ،اْٗاض َٝاٖا َٔ زَا. ٤
.
ٚ ٬اهلل يكس نطٖت اؿذاز بٔ ٜٛغـ ايجكؿ ٞبػبب
غأيين اسسِٖ باغتػطاب ؾسٜس قا :٥ڄ
نتاباتو َٚكا٫تو عٓ٘  ،ايتشً٬ٝت ٚا٫غتٓادات ٚايكطا٤ات اييت نتبتٗا عٔ اؿذاز ػعًٓا
ايتاضىَٚ ١ٝا تصنط ٙؾٗٝا َٔ َعًَٛات ٚسكا٥ل عٔ ٖصا
.
ْعٝس ايٓٛط ٗ قطا ٠٤تًو إطسً١
اؾباض ٚ ،قاٍ أُٓ ٢عًٝو إ تهتب نتاب َػتكٌ عٔ اعُاٍ ٖصا اؾباض  ،ايص ٟاؿل ايهطض
ايهطِٜ
ٚاًٖٗا ؾاق ٍٛيصيو ايػا ٌ٥ايكاض. ٨
.
َه ١إهطَ١
ئ ان ٕٛاعطف ٚاؾِٗ ٗ ؾدكْٚ ١ٝؿػ ١ٝاؿذاز بٔ ٜٛغـ َٔ غٝسْا عُط بٔ عبسايععٜع ـ
ضٓ٘ اهلل ـ سٌ قاٍ ٗ اَتٓا سذاز اقػط ٚسذاز أندل  ٖٛٚ ،زا ِ٥ايٓكس ي٘ ٚأَاّ اـًٝؿ١
عبسإًو بٔ َطٚإ .
َه. ١ٝص قازقٚ ١كًك١
َٔ ط زع. ٠ٛ
أظعِ بهٌ تانٝس ٚاضاز ٠إ َٛت اؿذاز اِا نإ. .
زعتٗا ايػٝس ٠اؾً ١ًٝازلا ٤بٔ اب ٛبهط ايكسٜل ضن ٞاهلل عِٓٗ  ،سٌ عصب ٚقتٌ َٚجٌ ظج١
ابٓٗا غٝسْا عبساهلل بٔ ايعبرل ـ ضن ٢اهلل عٓ٘ ـ قايت ي٘ نُا تك ٍٛبعض ايطٜٚات ايتاضى ، ١ٝآُ٢
َٓ٘ ٚتك ٍٛبعض ايطٚاٜات ايتاضى ١ٝإ َطض اؿذاز نإ
َٔ اهلل إ ٜكٝبو َطض  ٫تؿؿ. ٢
ا٭نً.١ص سٝح إ ايسٚٚز أنٌ َعست٘ ٚ ،نإ طبٝب ١ىطز َٔ َعست٘ َٜٝٛا َ٦ات َٔ
ٖ ٛط .
. .
َعست٘ ٚاؿذاز ٜتعصب
.
شيو ايسٚٚز ٚشيو بٛاغڀ ١سبٌ بًشُٜ ١ْٝ ١سخًٗا ايڀبٝب إٍ دٛف
ا٫غتدطاز ٚق ٌٝاٜها اْ٘ اقابت٘ بعٛن ٗ ١زَاغٚ ، ١اْٗا َٔ ْؿؼ ْٛع
.
َٔ شيو إطض  ٚشاى
ِطٚز إِٗ اضٜس إ اق ٍٛاْ٘ َٔ
اؾباضإػُ. . ٢
. .
ايبعٛض ايص ٟاقاب زَاؽ ًَو ايعطام
م.) 28
( ) 1382
بايعسز (
ٖ 142ـ 8 ،
/8
4
/17
ْؿط ظطٜس ٠ايػٝاغ ١ايهٜٛت ّٜٛ ، ١ٝاؾُع١
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ايڀبٝع ٞإ ٜكاب اؿذاز بصيو إطض  ْ٘٫أؿل ا٭شٚ ٣ايتعب ٚاـٛف ٚايؿعع بأٌٖ َه١
إباضنٌ ؾايتاضٜذ وه ٢ايهجرل َٔ قكل ٚضٚاٜات َطض ٚعصاب اؾبابطٚ ٠ايڀػا٠
.
إهطَ١
ايٓؿػٚ ٞقس ٜععِ
.
ٚاي ، ١ًُٛايص ٜٔاؿكٛا َه ١إهطَٚ ١اًٖٗا إباضنٌ ا٫شٚ ٣ايهطض ٚايعصاب
قاٍ ايًِٗ ادعًين أخط
ايبعض إ اؿذاز َات بعس زع ٠ٛغٝسْا غعٝس بٔ اؾبرل عً ٘ٝسٌ :
تكتً٘ ؾٗص ٙيٝػت زع ٠ٛبإٛت  ،اِا آَُٓ ١ٝاٖا غعٝس بٔ دبرل ؾشككٗا اهلل ي٘ ،
إْػإ .
سٌ
ٚاغتذاب ٚيهٔ ايػٝس ٠ازلا ٤زعت عً ٘ٝباشل٬ى ٚإطض ؾاغتذاب شلا ايطٓٔ ٚي ٛبعس .
.
ايعهاٍ نُا إ ايػٝس ٠ازلا ٤بٓت اب ٛبهط ضن ٞاهلل عُٓٗا  ،سٌ
.
سٝح ابتً ٞبصيو إطض
زخًت عً ٢اؿذاز قايت ي٘ بعس سٛاض ط ٌٜٛزاض بُٗٓٝا  ،يكس اؾععت َهٚ ١اًٖٗا ٜا سذاز ،
ٚاٯخط ٠أضٜس َٔ شنط بعض ٖص ٙاؿا٫ت ايتاضىٚ ١ٝاؿٛازخ إؿذع ١إ
.
أؾععو اهلل ٗ ايسْٝا
ا٫خطٖٚ ٠ص ٙدٓا١ٜ
.
َٔ اضاز ايؿط َه ١إهطَٚ ١اًٖٗا إباضنٌ ؾإ اهلل ٜعصب٘ ٗ ايسْٝا قبٌ
 ٛڃً ڈِ ْٴصٹقڃ ٴ٘
ٚايكٛاز ٚدا ٗ ٤ايكطإ ايع ِٝٛق ٍٛاؾباض إتهدلٳَ(:ٚٳٔ ٜٴطڇ ٵز ؾٹ ٝٹ٘ بٹإڇ ڃيشٳا ٺز بٹ ڂ
.
بعض اؿهاّ
.25
ٹَٔٵ عٳصٳابٺ أځيٹِٝڈ) غٛض ٠اؿـر
إ َه ١إهطَ ١مل ٚئ تػتباح ٫سس َٔ اـًل  َٔٚ ،اضاز اغتباستٗا ٚاباستٗا ؾاي ، ٌٜٛثِ
عُاي٘ ٚنصيو إ نٌ َٔ ؾهط ٗ اغتػ ٍ٬اضانَ ٞه ١إهطَ ١ايعاَ، ١
اي ٌٜٛثِ اي ٌٜٛي٘ . ٫ٚ
ٚاضاز اغتبتاستٗا يٓؿػ٘ بٗسف ا٫ثطا ٤ايؿاسـ  ،ؾاي ، ٌٜٛثِ اي ٌٜٛي٘ ٜ َٔٚكـ َع٘ َٔٚ ،
ا٫غتباس١
.
ٜػاعس ٙعً ٢ؾعٌ تًو
أقػط
عٓ٘ ٖٓاى سذاز أندل ٚسذاز .
اشٕ نُا قاٍ غٝسْا عُط بٔ عبسايععٜع ضٓ٘ اهلل .
ْٝٚعِٗ أضازٚا اغتباسَ ١ه ١إهطَ ١أَا بكتٌ أًٖٗا ٚػٜٛعِٗ ٚاؾعاعِٗ ٚ ،اَا با٫غت ٤٬ٝعً٢
غٛاغ ١ٝايًِٗ اسؿَ ٜه ١إهطَ َٔ ١عبح اؿذادٌ ،
.
بٗا ؾهُٖ٬ا ٗ اؾطّ
ا٫ضان ٞايعاَ. ١
اؿانٌُ
.
ٚقس اٚعس اهلل بصيو  ٖٛٚاسهِ

ثِ غأيين َجكـ غعٛز ٟنبرل قاٍ :يٕ ٞاشا تٗادِ ٚتٓتكس اؿذاز ٫ٚ ،تٗادِ ٚتٓتكس
ايطؾٝس ؾكًت :ي٘ إ ايؿطم ٗ تاضىُٗا ٚأعُاشلُا نبرل قشٝض إ تاضٜذ ٖاضٕٚ
.
اـًٝؿٖ ١اضٕٚ
ايتاضٜذ ؾٗٓاى َٔ ازع ٢اْ٘ َٔ اـًؿا٤
.
باملتٓاقطاتص  َٔ .سطن١
َٓٚتؿذ ((.ط ) ) .
.
ايطؾٝس ًَ٧
ا٫بڀاٍ .
ايعاٖس َٔ َِٗٓٚ ، ٜٔازع ٢اْ٘ َٔ اـًؿا ٤ايعازيٌ  َِٗٓٚ ،ازع ٢اْ٘ َٔ اـًؿا. . .٤
 .اخل
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َطسًٚ ١تاضٜذ ٖاض ٕٚايطؾٝس ًَ ١٦ٝبايهصب ٚا٫ؾذلاٚ ٤ايتعٜٚط  ،تكٛض ٜا أخ ٞإ ٖصا اـًٝؿ١
ايص ٟنتبت عٓ٘ بعض نتب ايتاضٜذ اْ٘ ٜك ّٛايًٚ ٌٝور عاّ ٜٚػع. ٚعاّ ٗ ايٛقت ْؿػ٘ نتبت
ْؿؼ ايهتب اْ٘ نإ ٜػٗط ايًَ ٌٝع إػٓٝات ٚإڀطبٌ ٚايؿعطا ٤إادٌٓ ٚإؿٗٛض ٜٔبايعطبس٠
ْٛاؽ ٚإؿٗٛض عب٘ يًػًُإ ٚايٓػا٤
ٚاجملاٖط ٜٔبايػٚ ٤ٛؾهض اْؿػِٗ َجٌ ايؿاعط ايؿٗرل اب. ٛ
بصيو ؾُا بايهِ غًٝؿ َٔ ١أِٖ بڀاْت٘ ٚساؾٝت٘ إْػإ َا دٔ
.
ٚاـُط َٓٚتذ٘ ايؿعطٜ ٟؿٗس
بايػ٤ٛ
ٚعطبٝس ٚغهرل ٚهاٖط .
ٖصا اـًٝؿٖ ١اض ٕٚنإ هًؼ اخت٘ ايعباغ ٗ ١خ ١ُٝظٛاض ٙيتػتُع اٍ ايڀطب ٚايؿعطا٤
َٓ٘
 .ثِ ٜكتٌ ظٚدٗا ايٛظٜط دعؿط بٔ خايس ايدلَه ٞبػبب اْ٘ داَع ظٚدت٘ ايؿطعًٓٚ ١ٝت .
إتٓاقهات
.
ؾهٝـ تطٜسْ ٞإ اثل ٗ ٖصا ايتاضٜذ إً ٧بهٌ
ٚايٛانض َٔ خْٛ ٍ٬طْا إ ٖاض ٕٚايطؾٝس بٓٚٚ ٢غع سسٚز ايسٚي ١ا٫غ ْ٘٫ٚ ، ١َٝ٬بٓاٖا
ا٫زاض ١ٜؾاْ٘
.
بايػً٘ ٚا٭خڀاٚ ٤ايتذاٚظات ٚعسّ ايتٓٚ ِٝٛعسّ ايتدڀ ٘ٝايػٝاغٚ ٞعسّ ايك٠ٛ
َٚذطز ٚؾات٘ بسأت تًو ايسٚي ٗ ١اْ٫كػاّ ٚايتذع ١٥اٍ ادعا ٤أقػط ٚ ،سا ٍٚايهجرل َٔ سهاّ
ا٭ّ ؾ ٬بس إ ْؿِٗ ْؿػٖ ١ٝاض ٕٚايطؾٝس ،
ايٜ٫ٛات ٚايجػٛض ا٫غتكٚ ٍ٬اْ٫كػاّ عٔ ايسٚي. ١
اؿهِ
إتٓاقهات ؾًكس أبعس ابٓا ٘٥عٔ ٖاضغ. ١
.
ٖٚاٖات٘ َٔ إ٪ضخٌ بإٔ عكط ٙعكط
إ ايهجرل َٔ إ٪ضخٌ قس بٓٛا أضاٚ ِٖ٤نتاباتِٗ عٔ ٖاض ٕٚايطؾٝس ٚ ،اغتٓبڀٛا اؿهاٜا
سسا ٚايهجرل َٔ ايهتابات ايتاضىٚ ١ٝايػٝاغ١ٝ
سػب إعاز ٚإسضغ ١اييت ؼهِ نٌ َ٪ضر عً. ٢
مل تبين عًَ ٢ػتٓسات تاضى ١ٝانٝس ، ٙؾًكس يعب ٚظٜـ ٚظٚز ٚظٚض نجرل َٔ إ٪ضخٌ ا٫عادِ
ايطؾٝس نٌپ سػب َكاؿ٘ ٚغاٜات٘  ،ؾُج َٔ ٬نإ ٜ٪ٜس ايدلاَهٕ ١ع
.
ٚغرلِٖ ٗ تاضٜذ زٚي١
ْؿ ٤ٛط
ٚابڀاٍ ؾهاْت ادتٗازاتِٗ غببا ٗ . .
.
قٛضتِٗ ٚابطظِٖ عً ٢اِْٗ كًكٌ

املصاٖب

يًطؾٝس  ،خاق ١إ َٔ ا٫ؾهاض ايؿا٥ع ١اٜها إ ا٫خت٬ؾات عٓس إ٪ضخٌ ٗ
.
ايتاضخي.١ٝص إٛاي١ٝ
.
ايؿطٚع إ َجٌ ٖص ٙا٫ضا ٤ؼتاز ٗ ـ ـ ْٛطْا ـ ـ اٍ
.
ٖص ٠اؿكب ١ناْت ٗ ا٫قٚ ٍٛيٝؼ ٗ
ٚاغتٓڀاقٗا
.
َطادع ٚ ١تكًٝب اعتُازاڄعً ٢ايٓكٛم ايتاضى١ٝ
ٚا ٫قازْا ايتػطع اٍ ا٫خٚ ٍ٬أقطاز ا٫سهاّ إػبك ٗ ١ايهتاب ١ايتاضىٚ ، ١ٝاييت قس ٜذلتب
ايتاضٜذ
عًٗٝا ْتا٥ر َُٗ ١تعٌُ عً ٢تعٜـ .
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضض ٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚغاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا٤

132

ٖٝــب ١ايعــامل ٚايػًــطإ
يًٓاؽ اخطدٛا عً٫ ٘ٝ
:
(( اي ّٛٝاغتكط أَط ٗ ٣إًو  ،٭ٕ ٖصا ايؿٝذ ي ٛنإ ٜكٍٛ
تٓععٛا إًو )َين).
ٖص ٙإكٛي ١ايتاضى ١ٝإؿٗٛض ٠قاشلا ايٛاٖط بٝدلؽ إ٪غؼ اؿكٝك ٞيسٚي ١إُايٝو ٗ
ايعًُا ٤عع ايس ٜٔعبسايععٜع بٔ
/
َكط ٚايؿاّ  ،قاشلا عٓسَا َطت دٓاظ ٠ايؿٝذ اٱَاّ غًڀإ
ايؿاؾعٞ
عبسايػ ّ٬ايػًُ ٞايسَؿك. ٢
اؿٝا٠
.
ٖهصا تهٖٝ ٕٛب ١ايعامل ايٛضع ايعاٖس ٗ ايسْٝا ايبعٝس عٔ نٌ َڀايب َٚؿاتٔ
إؾهاشلا ٜك ٍٛاؿل  ٫ٚىاف ٗ اهلل يِ٥٫. َ٘ٛ
.
ٜطؾض إاٍ ٚاؾاٚ ٙإٓاقب ٚبهٌ
تَٝ٬صٚ(( ٙاهلل ٜا
:
ْٖ ٛؿػ٘ غًڀإ ايعًُا ٤ايؿٝذ عع ايس ٜٔعبسايععٜع قاٍ شات ٫ ّٜٛسس
)).
بين اغتشططت ٖٝب ١اهلل تعازي  ،فصاض ايػًطإ أَاَ ٢نايكط
. .
ا٭َ.١ص ايصْ ٜٔطٜس ِٖ ٗ ٖص ٙإطسً َٔ ١سٝاتٓا أَتٓا ايعطب ١ٝإػًُ١
ِٖ ط عًُا. ٤
ٖ. .٤٫٪
ىاؾ ٕٛبٌ ْطٜسِٖ إٔ ٜكؿٛا أَاّ ددلٚت ايػًڀإ ،
.
ْ .طٜس عًُاٚ ٤ؾكٗاٜ ٤كٛي ٕٛاؿل ٫ٚ ،
ايطعٚ ١ٝوكل َڀايب .ؾعب٘
.
ٚإٜكاؾ٘ عٓس سس ، ٙيُٓٝع اي ًِٛعٔ
ا٭َٔ ٚايػ٬طٌ
ايطع ١ٝايت ٫ ٢ػس ايڀعاّ ايٓٝٛـ  ٫ٚ ،إػهٔ إطٜض  ٫ٚ ،إأ. ٣ٚ
قاض ٕٚؾًصيو مل
ٜعٝؿ ٗ ٕٛاضقٚ ٢أؾدِ ٚأعٚ ِٛاغً ٞايككٛض ًّٚه ٕٛا٭َٛاٍ اييت مل ًّهٗا .
ٚقًكِٗ ٚستٜ ٫ ٢جٛض عً ِٗٝايعًُاٚ ٤ايؿكٗا٤
.
ٜؿعطٚا َعاْا ٠ؾعٛبِٗ ٚدٛعِٗ ٚعڀؿِٗ
عً ِٗٝؾا قاَٛا ٚبٓٛا يًعًُاٚ ٤ايؿكٗا ٤ايككٛض ٚايعُا٥ط ايهدُٚ ١قطؾٛا شلِ
ؾكاَٛا با٫غسام .
إػاعسات إاي ١ٝايهدُٚ ، ١قسَٛا شلِ أغًٚ ٢اٌْ ايػٝاضات إطوٚ ، ١قطؾٛا شلِ إَٔ ٌٜ٬
ايس٫ٚضات اَ٫طٜهٜٚ ، ١ٝعاؾ ٗ ِْٗٛاضق ٢إػتؿؿٝات ٗ ايس ٍٚايػطبٚ ١ٝايؿعب  ٫هس ايع٬ز ،
ايسَا٤
.
ٚغرلٖا ٚمل هسٚا
.
ّٛٚت َٔ اَطاض ايػططإ ٚايهًٚ ٢ايهبس
نٌ ٖص ٙإؿاٖس ٜطاٖا ٜٚطقسٖا إجكـ ٚإكًض ٚايهاتب ٜٚ ،هتب ٜٚهتب ٜٚهتب ٚيهٔ زٕٚ
ايؿٗرل عبساهلل بٔ إكؿع َ ،ذلدِ نتاب نً١ًٝ
/
قاٍ إجكـ ٚإتٓٛض
ؾا٥س ٠تصنط ؾكسم سٌ :
ٖ (( ٞإْو  ٫تأَٔ أْؿ١
ٚزَٓٚ ، ١ايص ٟأَط اـًٝؿ ١بكڀع اضدً٘ ٜٚسا ٙقاٍ ٖصا ايطدٌ سهُ: ١
قسقت٘).
ايػًڀإ إٕ أْت أعًُت٘  ٫ٚ ،تأَٔ غهب٘ إٕ أْت نتُت٘  ٫ٚ ،تأَٔ عكاب٘ إٕ أْت )
.

ايهٜٛت١ٝ
.
ضؾض ْؿط ٖص ٙإكاي ١ظطٜس ٠ايػٝاغ١
ٖ.142ـ
/8
4
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اي ّٛٝعًُاٚ ٤ؾكٗا ٤ا٭َ ١ؾكسٚا ٖٝبتِٗ ٚٚقاضِٖ أَاّ ايػًڀإ  ٕ٫ ،ايسْٝا زخًت قًٛبِٗ
ايػًڀإ ٗ سٌ إ ايتاضٜذ
.
ضٖب.١ص عٓس
ٖٝب.١ص . .ا ٚط .
شلِ ط .
ٚدساِْٗ ٚمل تعس. .
.
ٚغهٓت
عف. ١ص ط ٚ
عٔ .ط. .
ايعطبٚ ٞاٱغ َٞ٬سه ٞيٓا ايعؿطات َٔ ايككل ايطا٥عٚ ١اـايس. .ٙ

ظٖس ص ..

ٚايؿكٗا ٤ؾٗصا اٱَاّ ايؿاؾعٞ
.
ٖٝب. ١ص  ٚط ضٖب .١ص  ،. .ايعًُا٤
ٚضع.ص  ٚط . . .
تٛاضع .ص  ٚط . . .
 ٚ. .ط . . .
ٜكٚ (( ٍٛاهلل َا زخًت عًًَ ٢و َٔ ٖ ٤٫٪إًٛى ست ٢أقٌ إي ٘ٝإْ ٫عع اهلل
ـ ـ ضٓ ١اهلل ـ ـ :
قسض) ٟ
ٖٝبت٘ َٔ ) .
ٖٚصا اٱَاّ اٚ٫ظاع ، ٞاَاّ ايؿاّ ٚايص ٟناز َصٖب٘ إ ٜه ٕٛإصٖب اـاَؼ ي ٫ٛتؿطٜض
اٚ٫ظاع (( ٞعٓسَا ازخٌ عً ٢ايػًڀإ أقٛشلا سٌ زخًٓا ٚسٌ
:
تَٝ٬ص ٙ٭ضث٘ ٜكٍٛ
ايٛن ٌٝإْ ٫عع اهلل ٖٝب ١ايػًڀإ َٔ
َط ٠أْٗا سػبٓا اهلل ْٚعِ . .
خطدٓا أضبعُأٚ ١٥ػ. .ٕٛ
قسض). ).ٟ
. .
ٚٚضزت ايهجرل َٔ ا٭سازٜح ايٓب ١ٜٛايؿطٜؿ ٗ ١ايع٬ق ١بٌ ايعامل ٚايػًڀإ ؾُٔ ايػٓ ١اْ٘
هب عً ٢ايعًُا ،٤إٔ ٜ ٫ذلززٚا إٍ إًٛى ٚايػ٬طٌ  ،بٌ شّ َٔ ؾعًٗا َٔ ايعًُا َٔٚ ، ٤تًو
ايػٛٝطٞ
:
ا٭سازٜح َا ٚضز ٗ ايطغاي ١ايػًڀاْ ، ١ٝيٲَاّ د ٍ٬ايسٜٔ
(( أخطز اٱَاّ أٓس ٗ ( َػٓس ٚ ) ٙأب ٛزاٚز ٚ ،ايبٗٝك ٞبػٓس قشٝض عٔ أبٖ ٞطٜط ٠ضنٞ
قاٍ قاٍ ايطغ ٍٛاهلل  َٔ (( :أت َٔ ٢أبٛاب ايػًڀإ اؾتً َٚ ،ا اظزاز اسس َٔ
اهلل عٓ٘ :
بعسا).
ايػًڀإ قطبا إ ٫اظزاز َٔ اهلل ط تعاٍ ص )
قاٍ قاٍ ضغ ٍٛاهلل (( :إٕ أبػض ايكطا٤
(( ٚأخطز ابٔ َاد٘ عٔ أبٖ ٞطٜط ٠ضن ٞاهلل عٓ٘ :
ا٭َطا).٤
اٍ اهلل ط تعاٍ ص ايصٜ ٜٔعٚض) ٕٚ
عٓ٘ قاٍ ضغ ٍٛاهلل : 
(( اخطز ايسَ ( ٗ ًُٜٞػٓس ايؿطزٚؽ ) عٔ أبٖ ٞطٜط ٠ضن ٞاهلل :
(( اشا ضأٜت ايعامل ىاي٘ ايػًڀإ كايڀ ١نجرل ٠ؾاعًِ أْ٘ يل)).
 (( ايعًُا ٤أَٓا ٤ايطغٌ عً٢
اهلل
قاٍ قاٍ ضغ: ٍٛ
(( أخطز ايعك ًٞٝعٔ أْؼ ضن ٞاهلل عٓ٘ :
ٚاعتعي).ِٖٛ
)
ايػًڀإ ؾإشا ؾعًٛا ؾكس خاْٛا ايطغٌ ؾاسصضِٖ
.
عباز اهلل َا مل ىًڀٛا
قاٍ قاٍ ايطغ ٍٛاهلل َ (( :ا َٔ عامل
(( أخطز ايس ًُٜٞعٔ َعاش بٔ دبٌ ضن ٞاهلل عٓ٘ :
دِٗ).
أت ٢قاسب غًڀإ طٛعڄا  ،إ ٫نإ ؾطٜه٘ ٗ نٌ يٜ ٕٛعصب ب٘ ٗ ْاض )
اهلل (( إٕ اهلل وب
قاٍ قاٍ ضغ: ٍٛ
(( أخطز ايس ًُٜٞعٔ عُط بٔ اـڀاب ضن ٞاهلل عٓ٘ :
ا٭َطا ٤اشا خايڀٛا ايعًُاّٚ ، ٤كت ايعًُا ٤اشا خايڀٛا ا٭َطا ٕ٫ ، ٤ايعًُا ٤اشا خايڀٛا ا٭َطا٤
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اٯخط).٠
ضغبٛا ٗ ايسْٝا ٚ ،ا٭َطا ٤اشا خايڀٛا ٗ )
قاٍ أتاْٞ
عٓ٘ :
(( اخطز اؿه ِٝايذلَصْٛ ( ٗ ٟازض ا٭ق ) ٍٛعٔ عُط بٔ اـڀاب ضن ٞاهلل :
ؾكاٍ (( إْا هلل ٚإْا إي ٘ٝضادع ، ٕٛأتاْٞ
ضغ ٍٛاهلل ٚ أْا أعطف اؿعٕ ٗ ٚدٗ٘  ،ؾأخص بًشٝت٘ :
قًت  َٔٚأ ٜٔشاى .؟
ؾكاٍ إْو أَتو ط َؿتتٓ ١ص بعسى بكً َٔ ٌٝايسٖط غرل نجرل : ،
ددل: ٌٜ
قاٍ َٔ قبٌ قطاٚ ِٗ٥أَطآُ ، ِٗ٥ع اَ٫طا ٤ايٓاؽ سكٛقِٗ ؾٜ ٬عڀْٗٛا ٚ ،تتبع ايكطا ٤أٖٛاٙ
:
قاٍ بايهـ ٚايكدل  ،إٕ اعڀٛا ايص ٟشلِ
قًت ٜا ددل ٌٜؾبِ ٜػًِ َٔ ٜػًِ َِٓٗ .؟ :
ا٭َطا: ، ٤
تطن).ٙٛ
أخصٚ ، ٙٚإٕ َٓع) ٙٛ

ايعًُا. ٤؟
ؾأ ٜٔعًُاْ٤ا ٚؾكٗاْ٤ا اي َٔ ّٛٝنٌ !ٖصاٚ ، .ا َٔ ِٖ ٜٔاخ٬م ٚقؿات !
ْطٜس عًُاٚ ٤ؾكٗاٜ ٤تكؿٜٚ ٕٛؿتٗط ٕٚباؾطأ ٗ ٠ق ٍٛاؿل ٚ ،ايك٬ب ٗ ١ايسٚ ، ٜٔخٛض
قُس.
ايؿعب ْطٜس ق٬ب ١ز ١ٜٝٓنُا اضازٖا غٝسْا 
.
إٛاقـ اؿازل َٔ ١أدٌ ٓا ١ٜسكٛم
 ٫ٚ ِ٥٫ىاف غڀ ٠ٛايػًڀإ ،
ْطٜس ايعامل ٜكسع باؿل ٜٚ ،عٌُ ب٘  ٫ ،تأخص ٗ ٙاهلل ي. ١َٛ
شلا ٫
ٜٚعٌُ َا أَط اهلل .ب٘ ْطٜس عًُاٜ ٤ؿُٗ ٕٛأٚيٜٛات ايٛطٚف ايعإٚ ١ٝايتش٫ٛت إطاؾك. ١
ا٭ٚيٝات ْطٜس عامل بٗٝبٚٚ ١قاض إ ٜؿهٛا بهاض٠
.
ْطٜس اْع٫قڄا إٍ أَٛض ٖاَؿ ١ٝستٜ ٫ ٢كًب ٖطّ
َكبٛي٘ ْ ٫طٜس عًُاٜ ٤تهًُٜٚ ٕٛؿت ٕٛيتشكٝل َكاقس
.
إػهٛت عٓ٘ بكطاس ١قُٛزٚ ٠دطأ٠
اٱعْ َٞ٬طٜس
.
ز.١ٜٝٓص إَعاْڄا ٗ سب ايٛٗٛض
ْكٓع ط ظٚبعات ؾٝه. ١ْٝ٬
غٝاغْ ٫ ١ٝطٜس إٔ . .
.
ٚاـاضد١ٝ
.
عًُاٜ ٤ؿُٗ ٕٛايٛاقع َعڀٝات٘ ايساخً١ٝ
ضٖب ١صْ ٫ٚ ،. . .طٜس
ٚقاض(ص ٚ.( .ط ) )
ٖٝب ١ص  ٚ( (.ط). ).
شلِ (().ط). .
خ٬ق ١قٛيْ ٞطٜس عًُا ٤ته. ٕٛ
ٚغًڀٓ١
عًُا ٤غًڀٚ ١غًڀإ .
اـا٥ؿٌ
! .
ٜٚا أَإ
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚ ،غاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا٤

135

ثكاف ١املطٜٛات ٚاملًصكات
 ، )137تًكٝت ايعؿطات
(7
بعسزٖا
ايؿأض.ص ظطٜس ٠ايػٝاغ8 ١
َكاي ٞط ؾت ٣ٛقتٌ .
بعس ْؿط . .
إكاٍ  ٗٚأثٓآَ ٤اقؿيت َع بعض ايكطا٤
َٔ ا٫تكا٫ت اشلاتؿٚ ١ٝايتعًٝكات إعذب ١بصيو .
ٚإؿا٥ذ
يؿت ْٛط ٟأسسِٖ اٍ خڀٛضٚ ٠خڀط إڀٜٛات ٚإًككات اييت ٜكسضٖا بعض ايسعا. ٠
يًٓٛط ٚأقبشت أسساِٖ
اْتؿطت إڀٜٛات ٚإًككات ايٛضق ٗ ١ٝاـًٝر بؿهٌ ٫ؾت .
ايصش. ٠ٛص  ، .ؾٗصا ايٓٛع َٔ ا٭ٚضام ي٘ تأثرل نبرل ٚبايؼ اؿػاغ ٗ ١ٝاْ٫تؿاض
أؾهاٍ ط ثكاف. ١
. .
َٓ ١ُٛؾًكس اْتؿطت ٗ إػادس ٚإساضؽ ٚإعاٖس ٚاؾاَعات ٚا٭غٛام ٚ ،ستٗ ٢
.
بڀطٜك١
اهلطِ .ص عٝح
طٝاتٗا طثكاف ١غطٜع. ١
ٚغرلٖا  ٖٞٚؼٌُ ٗ . .
.
اَانٔ ايطؾاٖٚ ١ٝا٫غذلاسات
ؾَ ٘ٝجٌ َٛنٛع اؾٗاز
تؿشٔ بأسازٜح ٚأقٛاٍ قسزَٛ ٗ ٙنٛع َا تطٜس ايكش ٠ٛإ ت٪ثط .
اؾػاْػتإ ؾًكس نإ شلص ٙإڀٜٛات
.
ٜتعًل ب٘ َجًُا سسخ أٜاّ ايػع ٚايػٛؾٝيت ٗ
ٚنٌ َا .
أؾػاْػتإ
.
ٚإًككات بايؼ ا٫ثط ٚايتأثرل ٗ تػٝرل َؿاٖ ِٝايؿباب ٚزعٛتِٗ ي٬يتشام باؾٗاز ٗ
ٚغرلٖا َٔ َٛنٛعات يسضد ١اْٗا أقبشت تؿهٌ ْٛعاڄ َٔ ا٫عبا ٤ايٛضق ١ٝعً ٢دساض إػادس
ايٓاؽ ٜهاف يصيو اْٗا ؼٌُ ثكاؾ ١شات َعًَٛات
ٚغرلٖا ٖا اثاض غد٘ .
.
ٚإساضؽ ٚإٓاظٍ
إٌٜ٬
ؾهطٜا ٚقطف عًٖ ٢صا ايٓٛع َٔ اٚ٫ضام ايهجرل َٔ .
غرل َكَٓٓ ٫ٚ ، ١طتب. ١
إ ثكاؾ ١إڀٜٛات ٚإًككات ْٖٛ ٢عڄا َٔ أْٛاع اـڀاب ايسٜين  ،ؾًصيو ؾٗ ٢مل تتڀٛض
ايتكًٝس ٢ٖٚ ٟغايباڄ َا
.
ْكٛقٗا ٚنًُاتٗا  ،بٌ لسٖا تػرل ٗ ْؿؼ اػا ٙاـڀاب ايسٜين
إؿعٍٛ
.
تبين تًو ايجكاؾ ١عً َٔ ١ًْ ٢ايك ِٝايطٚسٚ ١ٝايجكاؾٚ ١ٝايس ١ٜٝٓإطنع٠
ٚايهجرل َٔ إتباع إؿا٥ذ ٚايعًُاٚ ٤ايسعاٚ ٠ايؿكٗاًَ ٤تعَ ٕٛبايسؾاع عٓٗا ٚايػع ٞاٍ ْؿطٖا
ايػاَ ١ٝقشٝض إ بعهٗا ؾ ٘ٝاؿؼ ا٭خ٬قٞ
.
ايٓاؽ  ٕٜٛٓٛٚأْٗا َٔ ايطغا ٌ٥ايس١ٜٝٓ
بٌ .
ايسٜين  ،يكٓاع ١ؾاعًٗٝا ْٚاؾطٜٗا ٚناتبٗٝا إ ْؿط ايسٜ ٜٔػتٛدب ايسع ٠ٛبايًػإ ٚا٫تكاٍ
باؾُاٖرل بأٚ ١ٜغٚ َٔ ١ًٝغا ٌ٥اْ٫تؿاض  ٚايصٜٛع  ،بٗسف ايكسض ٠عًٖ ٢اضغ ١ايتأثرل عً ٢ا٫خط
أدًٗا
 .ستٜ ٢تِ بًٛؽ ايػاٜات ايت ٢نْٛت ٚؾهًت َٔ .
أؾهاٍ ط
أق ٍٛإ ثكاؾ ١إڀٜٛات ٚإًككات قس ته ٕٛأسس . .
اغتڀٝع إ :

اشبطط

ايكازّ ص ٭غباب عس ٠أُٖٗا ٗ ـ ـ ْٛط ٟـ ـ أْٗا تُٓل أيؿا٪َ ٚثط ٠عً ٢د ٌٝايؿباب خاقٚ ، ١أْٗا
. .
ًٌَ ٜٚتػاؾً ٕٛإ
ايسع ٠ٛبس ٕٚنًٌ . ٫ٚ
.
ْٛعڄا َٔ أْٛاع ايٓؿا ٙاجملاْ ٞايصّ ٟاضغ ٙٛأٌٖ
م.) 34
( ) 1381
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ٚتعًٝكٗا
أٚضام ٚتٛظٜعٗا ْٚؿطٖا .
ٚايتعاّ ٚيٝػت ؼبرل .
.
ايهتابَ ١ػٚ٪ي١ٝ
ايػٝاغٞص إ َٓعيٖ ١ص ٙايجكاؾ ١شات ا٭ٚضام إٓتؿطٖٓ ٠ا
بٛع ٞطصاْع ٞايكطاض . .
 ٫بس إ ٜع. . ٢
ٖٓٚايو ٚاييت ت٪ثط ٗ ايٓاؽ  ،باْٗا تهؿـ عٔ َٛاقـ ت٪ثط عً ٢ع٬قات ايبؿط ببعهٗا
.
ٖٓٚاى
إعٓٚ ٢ق ٠ٛايهًُ ١ايططبٚ ١تأثرل
ٚتتُٝع بتُٓٝل ا٭يؿاٚ ، ٚس. ٠ٚ٬
.
ايبعض خاق ١اْٗا تتػِ
.
ٚايطٌْ
اؾطؽ .
اهلُِ. .ص  ٚط اغتٓٗاص
اٍ ط إٜكاظ . .
اـ٬ق ١إ ثكاؾٖ ١ص ٙإڀٜٛات ٚإًككات تػِٗ. .
املًتك. ٢ص يٝكبض دعََٛٛٓ َٔ ٤تِٗ ايهبرل ، ٠ؾٝهدل سذِ اـٜ٬ا
ايععا.ِ٥ص  ٚط فتض بصا٥ط .
. ..
ايًع ّٚثِ إ تًو إڀٜٛات ٚإًككات ؽسّ ثكاؾتِٗ
ٚاٱتباع يتؿذرل ايڀاقات عٓس ؿ. ١ٛ
.
ٚأؾهاضِٖ
.
ايت ٢تعاجل قهاٜاِٖ
تتڀًب طايٝكع .١ص  ،. .مٖ ٛص ٙايجكاؾ ١ست٫ ٢
ا٫دتُاع. . ١ٝ
.
إٕ إػٚ٪يٝات ايهدلٚ ٣خاق١
َٓتعط .ص ٚ .ضَا طاٍ ٖصا
ٚغرل( ٣إ ط صُت) )
ؾعطت ( .
.
ٚيٓا ط ايٛع ٞاملطسً . ٞص ،. .
ّٛت ؾٓٝا . .
إ٪ثط ٠متاز نأَٚ ١غًڀٚ ١فتُع اٍ
اْ٫تٛاض ٚ ،مل ْؿٝل ـڀط ٖص ٙايجكاؾ. ١
ايعكطٟ
ٚاؿصض شلصا اٱؾطاظ .
.
اْتباٙص بٌ ؾسٜس ايسق١
 ..ط زق. . ١
ٚأظعِ إ ايبعض قس قُت عً ٢خڀط ٖص ٙايجكاؾ ١ؾانطڄا ٚ ،ضَا ؾاُٖڄا ٚ ،ضَا َتعذباڄ ،
ٚضَا َتاَٚ ، ٬ضَا خا٥ؿاڄ ز ٕٚإ ٜؿعٌ ؾَ ٧ا  َٔ ،شيو اـٛف إسؾ ٗ ٕٛزٚاخٌ اؾُٝع ا٫
ايجكاؾ١
َؿاقٌ ٖص. ٙ
أظعِ ٗ نجرل َٔ َجٌ ٖص ٙاؿا٫ت إ خڀط ٖص ٙايجكاؾٖ َٔ ١صا ايٓٛع ػٗع عً ٢اٱْػإ ،
ْؿػٗا
ٚإ ٫أدٗعت ٖ ٞعً ٢اؿٝا. ٠
تؿهرلْا ص ،.
.
ٚضَا ط ْع١َٛ
ؾٌٗ ٜهٚ ٧عٓٝا إط ٠تً ٛإط ٌٚ ٗ ٠غؿًتٓا ٚغباتٓا . . ،
ضُا٥طْاص  ،. .قبٌ إ ْعڀ ٢نٌ ؾٜ ٕٔ ٧كابًٓا َٔ أَ .ٍٚط٠
.
. ٚ.ط اغرتخا٤
اؿصض اؿصض َ َٔ ،ػب ١ايعَإ  َٔٚ ،إٔ تأخصْا تًو ايػؿًٚ ، ١شيو ايػبات ،
اؿصض . .
. .
املٛت ص  .اؾسٜس ٠اييت قٓعتٗا اؾهاض ثكاؾ١
َؿاتٌ) .
اٍ ((.ط )
ٚتًو ايٓعٚ ، ١َٛشيو ا٫غذلخا. ، ٤
ٚإًككات
.
إڀٜٛات
 َٔ ٕ٫أٖساف ٖص ٙايجكاؾ ١إعًٓ ١كڀ٘ اٚغع َٔ ايسعاٚ ١ٜاٱعٚ ٕ٬ايتٛدٚ ٘ٝاٱضؾاز ،
ضٌٖ شلا
تطنٝع.ص ايؿاضع ايعطب ٞإػًِ ٚإش ٫ي٘ ٚدعً٘ .
اٍ ط .
بٌ اْٗا تٗسف. .
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َٚؿٗ ّٛط املًصكات ص..
املطٜٛات ص. .،. .
.
َكڀًض ط
َٔ ٖٓا تأت ٞضغبيت اْ٘ ٜتشتِ عًٓٝا ؾِٗ . .
ٚايػاٜات
ؾه ٬عٔ تٓٛع زٚضٖا ٗ إكاقس .
ايهاغٝت ٕ٫ ).
.
ططٜل (ايؿطٜط
ؾُٔ إعطٚف إ ثٛض ٠ا ١ٜاهلل اـُٝين اٱٜطاْ ، ١ٝبطظت عٔ . .
ايؿك٘ٝ
يًتٜٓٛط بأٖساف . ١ٜ٫ٚ
. .
أغاغا
شيو ايؿط ٜ٘اعتدل ٗ َٓٗر ايجٛض. . ٠
َػتك.الً ص ٜ .ػتٓس
فكٗا )
أقبض ((.ط)
 ٚأساٖ ٗ ٍٚصا إكاٍ إ أق ٍٛإ شلص ٙإڀٜٛات ٚإًككات .
ايعاّ ؾ ٬ابايؼ سٌ أقٍٛ
اٍ آزيٚ ١بطاٌٖ َػتُس َٔ ٠أؾهاض اٱع ّ٬ايػطبٚ ، ٞتأثرل ٙعً ٢ايطأ. ٟ
ا٫غٚ ١َٝ٬كاٗٚ
.
إ ٖص ٙايجكاؾٖٚ ، ١صا ايؿك٘  ٖٛ ،أسس َتػرلات ايعكط ٗ ؾهط ايسع٠ٛ
ؾاعٌ
إدع ١ْٚتٓبعح َٔ إ تػدط ٖص ٙإتػرلات ـسَ ١اعطاض غٝاغ ١ٝطاضَٛٚ ١٥قٛت٘ بؿعٌ .
نتاب٘ اـڀاب ايسٜين إعاقط بٌ ايتكًٝس
/
ٚاغتسٍ َا قاي٘ ايسنتٛض قُٛز ازلاعٗ ، ٌٝ
قاٍ (( ٚاْدل ٣خڀبا ٤إػادس ٜجرل ٕٚايطأ ٣ايعاّ نس ايٓ ِٛاٱغ ١َٝ٬ايكا، ١ُ٥
ٚايتذسٜس : ،
نُا ؾاعت ٚاٖط (( ٠ايسعا ٠اشلٛا َٔ )) ٠اؾًٗ ١بأظسٜات ايعكٝس ٠اٱغ ١َٝ٬هاٖط ٕٚباٱؾتا٤
نُٖٓٛا ((.
.
ٜٚجرلَ ٕٚؿاعط ايػهب نس ايػًڀ ٗ ١أسازٜح

ناغٝتات )) ..بٗسف ايتذاض٠

باإلغالّ ))!.
ٚاملًصكات ص  َٔ .قبٌ ايػًڀ ١ايعطب ، ١ٝضَا
اٍ ((.طخطٜط ١ثكاف ١املطٜٛات ) ) .
إٕ ْٛط ٠عابط. ٠
ا٭ٚطإ ؾكطا ٠٤خطٜڀٖ ١ص ٙايجكاؾَٚ ١تؿطعاتٗا
.
تككط عًٗٝا َػاؾ ١ايبشح ٗ ايعُل زاخٌ
ايػًڀٌٜٛ
.
إڀًٛبٚ ١قس ْؿڀٔ اٍ سكٝك ١غابت عٔ ايهجرل َٔ
.
غٛف تػاعس يًٛق ٍٛيًٓتا٥ر
عٓ٘
يؿِٗ ٖصا إٛنٛع َٓٚاقؿت٘ ؾطَا ٜكٛزْا اٍ ؾض ْٛع َٔ أْٛاع إػهٛت .
ٚاختِ َكايَ ٞكٛي ١ضا٥ع ١٭غتاشٚ ٟؾٝدٚ ٞقسٜك ٞا٭زٜب ٚإؿهط ايًبٓاْ ٞايعِٝٛ
)).
ؾٗٝا (( ٌٜٚألَ ١تهجط فٗٝا املصاٖب ٚايطٛا٥ف ٚربً َٔ ٛايسٜٔ
ددلإ خً ٌٝددلإ ٜك: ٍٛ
ايعطض
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚ ،غاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا. ٤

138

ايسٚي ١اإلغالَ ١ٝايجكاف١ٝ
ايجكاؾ.١ص نأسس أِٖ إؿاقٌ ايطٝ٥ػ ٗ ١بٓا ٤ايسٚيٖٝٚ ١انًٗا ،مل
أق. ٍٛإٔ ط .
٪ٜغؿين إٔ .
خازَ. ١ص  ٫قَ ٣ٛؿاقٌ
إ ٫ط.
تٗٛط آٜا نإ ْٛعٗا َٚػتٛاٖا ٚفاشلاٚ ،خاق ١ايػٝاغَٗٓ ٞا. ،.
ايػًڀ.ٟٛص يًكٝاّ َٓاٚضات غٝاغ١ٝ
.
ٚاغتدسّ ط إجكـ
. .
اضٚقتٗا
.
ايػٝاغ ١ايؿاعًٚ ١إ٪ثطٗ ٠
َٓ٘ ؾٝبسأ شيو إجكـ اـذ ٍٛبؿعٌ ُعٜل
زؾاعاڄ عٔ ايكاي ٕٛايػٝاغ ٞايصٜ ٟأنٌ ٜٚكتات .
ايع٬ق ١بٌ ايػًڀٚ ١إجكـ اؿط ٚإػتكٌ عدل ايٛؾاٚ ١ٜاٱٜكاع ب٘ بٛاغڀ ١نتاب ١ايتكاضٜط
ا٭َٓ٪ٜ ٚ ١ٝغؿين َٔ دسٜس إٔ أق ٍٛاْ٘ عً ٢ضغِ َطٚض ٔػ ١عؿط ٠قطْا عً ٢قٝاّ ايسٚي١
.
ثكاف ١ٝص ٖ ٗ .سؾٗا ،ؾًكس مت
إغالَ. ) ١ٝ
)
تكاّ ((.طزٚي١
اٱغَٓ ١َٝ٬ص بسا ١ٜايسعٚ ٠ٛست ٢اٯٕ مل .
اٯٕ ؾازخٌ ايػذٚ ٕٛعصب ْٚؿ،٢
املصًض.ص َٓص تأغٝؼ ايسٚي ١ا٭َٚ ١ٜٛست. ٢
قاضب ١طاملجكف .
. .
سطب
ٚقتٌ َٚجٌ .ب٘ ٖصا ٜعين إ نٌ سٝا ٠إجكـ ايعطب ٞإػًِ أنطا ٗ ٙأنطاٚ ، ٙسطب ٗ .
ْٚهس ْٗ.هس ْعِ قاَت ايسٚي ١اٱغ ١َٝ٬عًَ ٢بازٚ ٨ق ِٝز ١ٜٝٓبأٖساف غًڀ ١ٜٛتػع ٢يبكاٗ٥ا
اؾٗاز نؿعاض شلا ٚنإٔ اٱغّ٬
. .
دعٌ
ٚايتاضٜذ ٚبعهٗا . .
.
أطَ ٍٛس ٗ ٠اٱَػاى باؿهِ
ا٭خ٬م ٖٚصا ايتؿهرل
.
اؾٗاز  ٗ ، .سٌ إٔ يًذٗاز ثكاؾ ١ع ١ُٝٛتسع ٛيؿهاٌ٥
ؾ. ٘ٝإ. . ٫
يٝؼ .
َٖ ٛا خًل اٜسٜٛيٛد ٘ٝيًذٗاز ؾهًتٗا سطن ١طايبإ ٚ ،ايكاعس ٗ ٠أؾػاْػتإ ٚغرلٖاٗ سٌ إ
اإلغالَ. ٞص بعٝساڄ عٔ َعڀٝات
.
ٖ ٛطْؿط ايجكافٚ ١ايفهط
ايع. ِٝٛ
.
أِٖ أٖساف ْؿطايس ٜٔاٱغَٞ٬
َٚبازٚ٘٥أؾهاضِٖ ٚ ،إ ٫ؾتعًٔ اؿطب
ّ
ايعٓـ ؾأنط ٙايطعاٜا  َِٗٓٚإجكؿ ٕٛعً ٢تػرل َٛاقؿِٗ
.
ٚغرلٖا ٚأعذبين َكڀع نُٔ إسس٣
.
عً ِٗٝنُا ٚقع ٗ أسساخ قه ١ٝخًل ايكطإ ايهطِٜ
َكا٫ت فًٚ ١دٗات ْٛط إكطٖ ١ٜصا إكڀع إهػ ٙٛدساڄ  ،ضَا ٜٛنض ؾ َٔ ٤ٞأخ٬م
اإلغالَ .. ١ٝايت ٢ازع ٛشلا ،ؾكس دػس ٙغٝسْا عُط بٔ اـڀاب ضن ٞاهلل عٓ٘
ص
 ..ط ايسٚي ١ايجكاف١ٝ
اٱغ١َٝ٬
.
ايػُاس ١أِٖ َكَٛات ايسٚي١
. .
إ
اؾُٝع .
.
اٱغ ١َٝ٬ؾعًِ
.
باخ٬م ٚق ِٝايسٚي١
ٜك (( ٍٛؾًُا اغتذاب عُط بٔ اـڀاب يطغب ١أٌٖ اًٜٝاٚ ، ٤زخٌ ايكسؽ ٚ ،نتب نتاب ايكًض
:
إعطٚف  ،اقبٌ اٍ ا٭تطبٚ ١ا٭ٚغار إذلانُ ١ؾٛم ايكدطٜ ، ٠عوٗا بطزا ، ٘٥ؾأقبٌ َٔ سٛي٘ َٔ
شيو ثِ اػ٘ اٍ سٝح ايكُاَ ١إذلانُ ١بؿعٌ ايٛٗٝز ٚبٛس٢
إػًٌُ ٚغرلِٖ ٜػابك ْ٘ٛإٍ . .
َٔ ايطَٚإ ؾٛم َهإ نٓٝػ ١ايكٝاَ ، ١ؾباؾط إظاس ١ايكُاَ ١عٓٗا بٓؿػ٘ َٚ ،ا ٖ ٛإ ٫إٔ أقبٌ
غ ّ٬عًٖ ٢صا اـًٝؿ ١اٱغ َٞ٬ايع، ِٝٛ
نٌ َٔ ناْٛا سٛي٘ ٜػابك ْ٘ٛعً ٢ايعٌُ )شاتٜ٘ ).ا
م.) 26
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اٱغ١َٝ٬
.
ايص ٟضغذ نٌ َبازٚ ٨ق ِٝثكاؾ ١ايؿه ١ًٝاٱغ ١َٝ٬ايٓابع َٔ ١ايجكاؾ١

ؾُت ٢تك ّٛايسٚي ١ايجكاؾ ١ٝايعطب ١ٝاٱغ ١َٝ٬اييت تك ّٛعًَ ٢بازٚ ٨قٚ ِٝأخ٬م ز، ١ٜٝٓ
عٓ٘
ايعٓـ بٓؿؼ َبازٚ ٨ق ِٝغٝسْا عُط بٔ اـڀاب ضن ٞاهلل .
.
ٚأٖساف ثكاؾ ، ١ٝبعٝس ٠عٔ
املصًض.ص ٚ ،تكسٜط ايطأ ٟا٭خط ْ ،طٜس ايسٚي ١ايت ٢ؼذلّ
اسذلاّ طاملجكف .
ٚتبين اغذلاتٝذتٗا عً. . ٢
َٓ٘ ْطٜس َجكـ َجٌ ايكشاب ٞاؾًٌٝ
إجكـ ايصٜٓ ٟكض ايػًڀإ ٚاـًٝؿ ١ز ٕٚخٛف ا ٚضعب .
عُط ٜٚككس ايػٝـ .؟
غٝسْا سصٜؿ ١بٔ ايُٝإ سٌ قاٍ يًدًٝؿ ١غٝسْا عُط ْكَٛو بٗصا ٜا . .
ٚبطزْ ٚ ٙطٜس
ٜكتً٘ بٌ ؾطح ب٘ .
اـًٝؿ ١عُط مل ٜػذٓ٘ ٚمل و ً٘ٝإٍ احملهُ ١ايؿطعٚ ، ١ٝمل .
ٖٝع ست ٢ته ٕٛايسٚي ١إكذلس ١عًَ ٢ػت ٣ٛإْػاْ١ٝ
ايعك ٍٛعػٔ أخ٬ق. ٞ
.
ُٝع أقشاب
تعاٍ إڇْ(ٻا(عٳ ٳطنٵٓٳا ايڃ ځأَٳاْٳ١ځ ٳعًځ٢
بٗا سٌ قاٍ :
اٱْػإ  ،ايكازض عً ٢ؼٌُ ا٭َاْ ١اييت نًؿ٘ اهلل .
ًٚڂَٛٶا
ض ٚٳا ڃيذٹبٳا ڇٍ ؾځأځبٳ ٵٔٝٳ أځٕ ٳٜشٵ ٹًُڃ ٳٓٗٳا ٳٚأځؾٵؿځ ڃكٔٳ َٹ ٵٓٗٳا ٳٚسٳ ٳُ ځًٗٳا ايڃإڇْػٳإٴ إڇْٻ٘ٴ نځا ٳٕ ځ
ت ٚٳايڃأځضٵ ڇ
ايػٻُٳاٚٳا ٹ
 7ؾعٓسَا قبٌ اٱْػإ ٖص ٙإػٚ٪ي ١ٝؾعً ٘ٝإٔ ٜتشٌُ نٌ تبعات تًو
ا٭سعاب.
2
دٗٴٛيڄا) غٛض٠
ٳ
إكًض.ص َٔ
ٜهصب ط إجكـ .
ٚإػٚ٪ي َٔٚ ١ٝأخ٬م ٚؾط ٙٚا٭َاْ ١إٔ ٜٓ ٫اؾل . . ٫ٚ
.
ا٭َاْ١
ايٛطٔ ْطٜس إ تػُ ٢ا٭ؾٝا ٤بأزلاٗ٥ا  ،يٓعطف َٛاقـ بعهٓا ايبعض  ،ؾهٌ َجكـ سط
.
أدٌ
ٚؾعٌ أَاّ اهلل ثِ ايٛطٔ
َػتكٌ ٜتشٌُ َػٚ٪يَ ١ٝا ٜهتب٘ ٜٚكٛي٘ ٜٚؿعً٘ طإا إٔ ايهتابَٛ ١قـ .
ايهُرل إجكـ إتٛاطَ ٤ٞع أعسا ٤ايٛطٔ  ،إجكـ ايكاَع
.
 ،ثِ ايػًڀإ  ،ثِ ا٭َٚ ، ١قبًٗا أَاّ
ايٛطٓ .١ٝص  ٖٛ .شيو
ايٛطٔ ((ط قُع اسبكٝك) ) ١
يًشكٝك ٖٛ ، ١شيو ايؿطز ايصٜ ٟدلض ٭عسا. . ٤
إجكـ إتعاي ٞعً ٢ابٓاٚ ٤طٓ٘  ٖٛ ،اـازع يٓؿػ٘  ٕٔٚو ٘ٝب٘ ْ ٖٛ ،ؿػ٘ ايصٜ ٟتِٗ أبٓا٤
ؼًُٗا ٗ سٌ
.
ايٓدب ١اْ٘ ايص ٫ ٟتٓڀبل عًَ ٘ٝػٚ٪ي ١ٝاَ٫اْ ١ايت٢
.
دًست٘ بايطعاع ٚأْ٘ ؾٝذ
املصافشٚ .) ١إجكـ ايصٜ ٟطؾض شيو إبسأ ٖٛ
.
املصاسب) ( ٚ ( .).١
اٍ (( ) ..
إ ايٛطٔ ٗ ساد. .١
خذٌ.ص  ٕ٫ثكاؾت٘ ب ٬خذٌ  ٖٛٚ ،غرل خذٖ ٍٛا ٜكٜٚ ٍٛهتب عٔ
سٝا.٤ص ٚط بال .
ب ٬ط. . .
َجكـ .
.
ٚاحمله ٚ ّٛط إكاؿ١
املصافش.١ص بٌ اؿانِ . . .
تك ّٛط .
ٚطٓ٘ ايص ٟضؾع ازل٘ .عايٝڄا  ٫بس إٔ . .
ايٛطٓ.١ٝص ٜٓبػ ٞإٔ تهٚ ٕٛاضز ٗ ٙأ ٟؿ ١ٛقبٌ إ ؽًكٗا ايڀا٥طات  ٚايسبابات ٚايكٓابٌ
.
األغٓ. ١ٝص َٔ َعاضنُٚ ١طز ٚثٛض ٠إٍ
إٛغٝك ٞط .
. .
ٚايعػهط نُا ٜٓبػ ٞإٕ تتػرل
.
ٚايطؾاؾات
ٚضا ( ٙ٤قطاصٓ١
إعاضن( ١
. .
غٓا.٤ص
ايٛطين إ ط .
يًٛطٔ  ٫بس إ ٜعطف إجكـ . .
.
ٚعؿل.ص
 ..ط ٚال. ٤
ايػين.ص ْؿػ٘
ايٛطٔ ٜٚػؿٌ أٚي٦و اؿاقس ٜٔعً ٢أٚطاِْٗ .إٔ .شيو ط .
.
ايػٝاغٚ ، .) ١ساقسٟ
) .
اؾُاع ١ٝسٌ ٜتذ٘ ايػاظ ٟيًتدًل َِٓٗ بعسَا أخص َِٓٗ
.
غٛف ٜػين عً ٢سٛاٗ قبٛضِٖ
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ٚا٫غتعُاضْ ١ٜعِ غٝك ّٛشيو احملتٌ
.
نٌ َعًَٚ ١َٛكًشٜ ١طٜسٖا ٚ ،ؽسّ أٖساؾ٘ ا٫ست٬ي١ٝ
ايػاظ ٟبتهػرل عٛاَهِ ْٚاْهِ ٚ ،ىًع عْٛٝهِ اييت تطبل بٗا  ٚعدلٖا ْ٫تٗاى نطاَ١
ساز
ٚطٓهِ  ٌٜٚ.٭َ ١تطسب بػاظٜٗا  ،ثِ اي ، ٌٜٛثِ اي ٌٜٛشلا سٌ تؿعٌ شيو بػبا ٤غٝاغ. ٞ
اشبػٝؼ .ص ٜدلظ
.
ٖٚصا طاإلعالّ
ٚإؿطس. . ١
.
تًو اجملُٛع ٖٞ ١اييت غٓت يهٌ ا٭سساخ اؿع١ٜٓ
اٱع١َٝ٬
.
أخ٬ق.ٞص تكع ؾ ٘ٝبعض ايٛغاٌ٥
.
تكسٜط ٟط غبا٤
ايڀًب ٖٚصا ٖ. . ٗ ٛ
.
شيو سػب
اإلعالَ.١ٝص  ٚط ايهصب
اإلثاض. . . ٠
تعتكس .إ ط
إػتأدط ، ٠أ ٚإسؾٛع ١ايكَٚ ١ُٝػدط ٠اشلسف ٚ ،اييت .
أْٗا .ػػس ط
عً ٢ايؿعٛب  .ص  ٖٞ ،. .فس ٚطين  ٗ ،سٌ .

ايٛطٓ. ١ٝص إٕ ايجكاؾ ١غرل
.
اشبٝاْ١

نٌ ط َٛاقـ
اـذٛي ١اييت ٜكٓعٗا إجكـ غرل اـذ ٖٞ ، ٍٛتًو اييت تعدل بٛنٛح عٔ . .
ا٫دتُاع ٕ٫ ٞشيو إجكـ مل ٜػتڀع ٗ َطسًَ ١ا إٔ
.
ٚايطٜا.٤ص ايػٝاغٚ ٞايعػهطٚ ٟ
ايٓؿام .
ايصسم .ص ؾٝتذ٘ إٍ غًٛنٝات ايت٬عب بأخ٬م ايٛطٔ ٚإٛاطٔ  ،أِْٗ
َع ط ساي. ١
ٜتعاٌَ. .
اؾسٜس.ص ٜٚدلض شيو إجكـ اـا ٔ٥اـا٥ـ َٔ ؾَ ٤٢ا
.
 . .ط خ ١ْٛايٛطٔ ٚأعٛإ ا٫غتعُاض
ايهاشب١
.
ايػًڀٚ ١عٓسَا ٜتعط ٣شيو إجكـ غرل اـذٜ ٍٛبسأ عاي ١ا٫زعا٤ات
.
نٌ ٖاضغات
أْ٘ ط فكس أزَٝت٘ ص ))..
تكسٜط( ٟ
(
ٚايٛطٓ ١ٝبٌ . ٗ.
ٚؾكس طقُٝت٘ اإلْػاْ . . ١ٝص
َصساقٝت٘ص . . ،.
.
ؾكس ط
يكس. .
ؼٌُ
ايبؿط إٕ ايجكاؾ ١اييت . . ٫
اْ٘ نإ َتعط ٣أَاّ ْؿػ٘  ،غرل خٝاْت٘ عطت٘ أَاّ إ. َٔ ٌٜ٬
إا ٫ٚ ٤تطغذ ٗ شٖٓ ١ٝايتاضٜذ
اـذٌ .ص َٔ ايٛطٔ ٚإٛاطٔ  ،إْٗا تصٚب نصٚبإ إًض ٗ .
ط .
ٚسطنت٘ ٚايػ٪اٍ إؿطٚع ايصٜ ٟڀطس٘ عاز ٠إتًك ٢أَاّ شيو إجكـ غرل اـذٕ ٖٛ: ٍٛاشا
.
ٚقٌ شيو إجكـ شلص ٙايسضد َٔ ١ايذلزٚ ٟا٫مڀاٙ؟ ؾٝأت ٞاؾٛاب اؿهاض ٟعًٖ ٢صا
إجكـ ًّ ٫و ضقٝسڄا َٔ إباز ٨أ ٚايجٛابت أ ٚايك ِٝأٚ
شيو . .
 ٖٛٚإٔ . .
ايتػا ٍ٩إؿطٚع :
ا٭خ٬م ؾأقبشت ثكاؾت٘ ب ٬خذٌ ،ؾٗ ٞإشٕ ثكاؾ ١غرل ْڀٝؿَٚ ، ١تػد ١باـٝاْات
.
ٚايذلادعات بٌ أْٗا َتػد ١بأٖٚاّ ايكٖٚ ،٠ٛؿاؾ ١إاٍ ٚايكطإ ايع ِٝٛسٌ ٜصنط ؾٝكؿٗا
شاتٗا ٚسٌ ٜصنط إاٍ ؾٝصنط َع٘ قٛي٘ تعاٍ أْ٘ بػٚ ،ٞإ إاٍ عسٚا
بايكٚ ٠ٛاؿل ٖ ٛايك. ٠ٛ
يٲْػإ ٖٚهصا ٖ ٞايجكاؾ ١اييت ب٬
.
يٲْػإ ٖٚهصا ٖ ٞايجكاؾ ١اييت ب ٬خذٌ إْٗا تكبض عسٚڄا
.
بػاظٜٗا ؾايػاظٟ
.
خذٌ إْٗا تكبض عسٚڄا ٚاؿكٝكٚ ١اجملتُع ٚا٭َ ١ؾاي ، ٌٜٛثِ اي ، ٌٜٛ٭َ ١تطسب
ٚاييت تربظ
احملتٌ يٝؼ ي٘ أخ٬م  ،بكسض َا وٌُ ٗ غع ٙٚنٌ ا٭ٖساف ا٫غتعُاضٚ ١ٜاٱست٬ي، ١ٝ
بػاظٜٗا ؾُت ٢تك ّٛايسٚي ١اٱغ١َٝ٬
.
فايٌٜٛثِ اي ٌٜٛ٭َ ١تطسب
،
نٌ ؾٚ ٤ٞست ٢فض بهاض ٠ايعصضا٤
ايجكاؾ. ١ٝ؟
!
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فت ٣ٛقتٌ ايفأض
ايؿت ٣ٛايؿطع ، ١ٝا ٚايؿتا ٟٚايؿطع ، ١ٝا ٚاـڀاب ايسٜين اـًٝذَ ، ٞا ظاٍ ٚغٜ ٌٛٝجرل
ايتػا٫٩ت إدتًؿ٘  ٢ٖٚ ،قٌ دسٍ ْٚكاف ئ ٜٓتٗٚ ، ٞضَا ضاؾل شيو اؾسٍ ٚايٓكاف ؾَٔ ٧
ايط ٣٩سٖ ٍٛصا
ايفت ٣ٛص ،. . .ؾًصيو تٓٛعت ا٫ضاٚ ٤اختًؿت .
َٚؿٗ(( ّٛط) )
ا٫خت٬ف ٗ ايؿِٗ . . ،
ٚ.شاى
ٚاؾطاظاتٗا
.
ٚايؿت ٣ٛايؿطع ١ٝمل تػاٜط إتػرلات ايعكطٚ ، ١ٜمل ؼذلّ َتڀًبات إطسً١
َٗٓٚا َا أؾت ٢ب٘ اسس نباض عًُآ٥ا بؿت٣ٛ
ٚاَ٫جً ١ايسايٖ ٗ ١صا ايكسز نجرلَٚ ٠تعسز: ، ٠
) 14(6
بعسزٖا
ع ١ُٝٛناْت ا ١َ٫ا٫غ ٗ ١َٝ٬أَؼ اؿاد ١شلا سٝح ْؿط ٗ دطٜس ٠ايٓس56 ٠ٚ
ٚ ، ) 13ؼت عٓٛإ ؾتا ، ٟٚقتٌ ؾأض  ٖٛٚقطّ ٌٖ ٜؿػس
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 ّٜٛ ،ا٫سس
نايتايٞ
:
سذ.١؟ سٝح دا ٤ايٓل
(( أثٓاٚ ٤دٛز ّٜٛ ٢َٓ ٟايذلٚ ، ١ٜٚقبٌ ايصٖاب اٍ عطؾات ٚ ،دست زاخٌ اـ ١ُٝؾأضڄا ؾكتًت٘
ٚأْا قطّ ؾُاشا عً ٗ ٞشيو .؟  ٫ؾ ٧عً ٢ايػا ٗ ٌ٥قتً٘ ايؿأض ٖٛٚ ٢َٓ ٗ ٠قطّ  ،ؾايؿأض٠
أعًِ).
اسسٔ ٣ؼ اباح قتًٗٔ ٗ اؿٌ ٚاؿطّ ٚاهلل )
ٜا غ ّ٬ا٭َ ١ا٫غ ١َٝ٬تعٝـ أظَات ٚؾً ٚؼسٜات نبرل ٫ ٠كطز شلا ٚ ،قاسبٓا ٖصا
ايف٦طإ .ص ٚ ،اهلل عٝب إ ٜتؿطؽ عًُا ٤إ ١َ٫جٌ ٖص ٙايكػا٥ط
.
عٔ ط
ايعامل دايؼ ٜؿيت. .
ٚايػداؾات إػًُٜ ٕٛكتً ٗ ٕٛايعطام ٚؾًػڀٌ ٚاؾػاْػتإ ٚعًُآ٥ا َؿػٛيٕٛ
.
ٚايتؿاٖات
عًُا ٤ايعًُا ٤ستٖ ٢ص ٙايًش ١ٛمل ٜتؿكٛا عً ٢ؾت ٣ٛض١ٜ٩
ايؿأض تع ِٝٛغ ّ٬عًٖ ٢هصا ! .
بكتٌ .
ايؿ٦طإ
ضَهإ ٚقاسبٓا َتؿطؽ يؿتا ٟٚقتٌ .
.
ٍٖ٬
ٖٚصا أِٛشز آخط َٔ اْػ٬م ايؿت ٣ٛايؿطعٚ ١ٝعسّ اتػاعٗا ٚ ،عسّ ؼًُٗا ٕتػرلات إطسً، ١
، ) 14
(6
بعسزٖا
َٚتڀًبات ايعكط  ،ؾكس اؾت ٢اسس نباض عًُآ٥ا ٗ ؾتْ ٣ٛؿطت ظطٜس ٠ايٓس81 ٠ٚ
ٚ ، ) 13ؼت عٓٛإ ؾتا ، ٟٚغا٥ل ايعا ١ً٥دا: ٤ؾٗٝا
ٖ142ـ ٚ ،بايكؿش( ١
/1
8
/23
 ّٜٛا٫سس
:ؽ َا سهِ اخت ٙ٬غا٥ل ايعا ١ً٥بٓػاٚ ٤ؾتٝات ايعاٚ ١ً٥خطٚد٘ َعٗٔ اٍ ا٫غٛام
ٚإساضؽ .؟
:ز ثبت ٗ اؿسٜح ق ٍٛايٓيب ٫ ( ىً ٛضدٌ باَطأ ٠إ ٫نإ ايؿٝڀإ ثايجُٗا ) ؾاـً٠ٛ

م.) 34
( ) 1377
بايعسز (
ٖ 142ـ 8 ،
/8
2
ْؿط ظطٜس ٠ايػٝاغ ١ايهٜٛت ّٜٛ ، ١ٝاـُٝؼ/25
يب٬زْا
.
مت َكازض ٠دطٜس ٠ايػٝاغ ّٜٛ ٗ ١ٝقسض ٖصا إكاٍ بٗا ٚ ،مل ٜػُض شلا بايسخٍٛ
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عاَ ٗ ١ايبٝت ٚايػٝاضٚ ٠ايػٛم ٚإتذط ٚمٚ ٙٛشيو اُْٗا َع اـً َٔ٪ٜ ٫ ٠ٛإ ٜهٕٛ
سسٜجُٗا ٗ ايعٛضات َٚا ٜجرل ايؿَٗٚ ، ٠ٛع َا ٜٛدس َٔ بعض ايٓػا ٤ا ٚايطداٍ َٔ ايٛضع
ٚاـٛف َٔ اهلل ٚنطاٖ ١ٝإعكٚ ١ٝاـٝاْ ١ؾإٕ ايؿٝڀإ ٜتسخٌ بُٗٓٝا  ٕٜٛٗٚعًُٗٝا
ٚأغًِ
أَط ايصْب ٜٚؿتض شلُا أبٛاب اؿ ٌٝؾايبعس عٔ شيو أسؿ. ٜ
ايعكط ٖص ٙايؿت ٣ٛايؿطعٜ ١ٝا
.
ٖٓ٦ٝا شلصا ايعامل ايكسٜط ايص ٟمل ٜػتڀع ؼٌُ َتػرلات
ايؿطع. ١ٝص ٖٚ ،صا
.
سس ط اشبً٠ٛ
ْاع ١ا٫غٚ ّ٬إػًٌُ تعٓ ٢إ ْٝعٓا هب إ ٜكاّ عًٓٝا. .
بايػا٥كٌ ٖٚصا ٜعين
.
ٜعين بايتانٝس اٜها إ نٌ ْػاْ٤ا ٚبٓاتٓا ٚاخٛاتٓا ٚاَٗاتٓا ىتًٕٛ
عً ٔٗٝثِ اٚز إ اغ ٌ٦ؾه ١ًٝايؿٝذ إؿيت ٌٖ ٖٜ ٛطاؾل ظٚدت٘
.
بايتاي ٞاْ٘ هب اقاَ ١اؿس
ٚبٓات٘ ٚاخٛات٘ عٓسَا ٜطزٕ اـطٚز اٍ ايػٛم ٜٚتذَ ٍٛعٗٔ ٗ إطانع ايتذاض .١ٜ؟ اؾٛاب
بايتانٝس! .ال ٜ ٌٖٚك ّٛؾهًٝت ١بتٛق ٌٝبٓات٘ َٜٝٛاڄ ٗ ايكباح ٚايٗٛط اٍ َساضغٗٔ اؾٛاب
. .
اـهاض
.
بايتانٝس! .ال اشٕ غًُٛا ي ٞعً ٢ايبسدإ ٚ ،ايباَٜ ١ٝكٛي ٕٛاْٗا ضخكت ٗ غٛم
. .
ايؿتا ٟٚإ َػاٜط ٠ايؿت٣ٛ
.
ٚضَا ٜ ٫هٖ ٕٛصا إكاٍ غرل ناؾ ٧إ اشنط ايهجرل َٔ َجٌ ٖصٙ
ايتٜٓٛط صٖٚ . ..صا ط ايتٜٓٛط ص ..
اغاؽ ((ط ) ) .
ايؿطعٕ ١ٝتػرلات ايعكط َٚ ،تڀًبات إطسً. . ٖٞ ١
ٚايتػٝرل
وكل ايتڀٛض .
اـًٝذ ١ٝص )).
.
يطغب(( ١ط ايػًڀ١
ايتش ٗ ٍٛايؿتَٓ ٗ ٣ٛڀك ١اـًٝر اِا دا. . ٤
. .
إ
ٜبس .
.
ٚاييت غدطت ؼ ٍٛايؿت ٣ٛـسَ ١اغطاض ٚاٖساف َٚڀاَع غٝاغ ١ٝطاضَ ، ١٥جٌ غع ٚايهٜٛت َٚا
لِ عٓ٘ َٔ اْؿكام ٚاْؿڀاض ٗ ايؿت ٣ٛظٛاظ ا٫غتعاْ ١بكٛات ادٓب ٫ ١ٝخطاز اؾٝـ ايعطاقٞ
َٔ ايهٜٛت . ،ا٫ ٚ
اـًٝذ ١ٝعاَٚ ، ١ايػعٛز ١ٜخاق ١عذعت عٔ تؿِٗ إٛقـ
. .
إ ايؿت٣ٛ
ٚيٮغـ .
.
ٚيهٔ
سكٝكت٘ ؾٗٛطت ؾتا َٔ ٟٚبعض د ٌٝايؿباب َٔ ايعًُا ٤ؼطّ ا٫غتعاْ ١بايكٛات
.
عً٢
ا٫دٓب ١ٝؾتُعقت ايؿت ٣ٛبٌ د ٌٝايؿٛٝر ٚ ،د ٌٝايؿباب َٔ ايعًُا ، ٤ؾٗٛط قساّ َعًٔ
.
ٚاتباع٘ بٌ تعاُٚت اؿُ٬ت بُٗٓٝا ٚ ،اْدل ٟبعهِٗ ٜجرل
.
بُٗٓٝا نإ يهٌ ؾطٜل َؿذعٙٛ
ايػطب.ص نس ايػًڀ١
َؿاعط .
باثاض ٠ط
ا٫خط ؾاغتڀاع د ٌٝايؿباب َٔ ايعًُا. . ٤
ايطأ ٟايعاّ نس .
اَا عٔ ططٜل اـڀب ايٓاضٚ ١ٜاؿُاغٚ ١ٝبايكٛت ايعاي ، ٞا ٚعدل ضغاٚ ٌ٥ضقٚ ١ٝأَا عدل
نبرل ؾكاَت ايػًڀ ١بعز بعهِٗ ٚايؿاعٌ َِٓٗ بايصات ٗ
ناغٝتات) ٚظعت بؿهٌ .
 ( ..اؾطط. . ١
بُٗٓٝا
ايػذٚ ٕٛغاب اؿٛاض .
.
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ٚ٭ٕ عًُا ٤ايػًڀ ١مل ٜػتڀعٛا َعاؾ ١قهاٜا  ٚؼسٜات إطسً ، ١اييت ٚادٗت ايػًڀ١
ٚخاضدٝڄا ست ٢تڀٛضت ا٭َٛض اٍ خاضز َٓڀك ١اـًٝر ٖ ،ا انڀط ايػًڀ٫ ١ضغاٍ ٚؾٛز
.
زاخًٝڄا
َٔ بعض عًُاٗ٥ا  ٫قٓاع بعض ايس ٍٚا٫غ ١َٝ٬عكٝك. ١اَ٫ط
ايؿت.٣ٛص ٖ ٛايػبب ايطٝ٥ؼ ٗ خًل
ٗ ط ْل .
ايٛع. ٞ
.
ٗ ْٛط ٟـ ـ ٖهصا أظعِ ـ ـ إ ايتباؽ
تًو ا٫ظَات ٚايؿً ايػٝاغٖٚ ، ١ٝصا ٜعٛز ٗ ـ ـ ٚين ـ ـ اٍ عسّ ضغب ١إ٪غػ ١ايس ١ٜٝٓايػًڀ١ٜٛ
اشبصب.١ص يًتعاٌَ
تهٔ ًُ.و ط ايكابً. ١ٝ
ايتذسٜس ص .بٌ اْٗا مل .
َع ((ط َكاصس ) )
اٍ ايتعاٌَ. .
ْٚكٛقٗا
.
َع اؾطاظات ايعكط  ،ؾتؿٓذت ايؿتٚ ، ٣ٛتكًبت أؾهاضٖا
عًُآ٥ا بٌ اْٗا
.
نُا إ ايكٓٛات ايؿها ١ٝ٥سكٝك ١ؾهشت ٚنؿؿت ٚعطت ايهجرل َٔ
ٚقٛب بٌ آْا لس عٓس َطادع ١ؾعايٝات ايكشاؾ١
.
ؾتشت ايػٓ ١ايٓرلإ عً َٔ ِٗٝنٌ سسب
ٜتبٌ يٓا إ بعض ايكطا ٤ايعاز ٌٜأقبشٛا ٜطززٜٚ ٕٚكشش ٕٛيبعض ايعًُاٚ ٤هازيِْٗٛ
ٜٚكٛي ٕٛشلِ ٖصا قشٝض ٖٚصا .خڀأ
 11غبتُدل ،
ٖٚص ٙاؿاٍ مل ْهٔ ْأيؿٗا  ،بٌ مل ٜهٔ اسس ٜػتڀٝع إ ّاضغٗا قبٌ اسساخ
ايعًُا٤
.
ؾايػذٚ ٕٛإعتك٬ت ايػٝاغ ١ٝداٖع ٕٔ ٠وآَ ٍٚاقؿ ١ا ٚقازث ١ا٩ي٦و ايهَٗٓٔ ١
ايعًُا ٤ايص ٕٜٛٓٛ ٜٔاْؿػِٗ اْ٘ إككٛزٕ ٗ اٯ١ٜ
.
ٜ ْ٘٫سخٌ ؼت باب ايتڀاٚ ٍٚايتذاٚظ عً٢
 6بٌ اْين اعتدل إ ٖصٙ
.5
ايهطّ(( ١قڂٌٵ أځبٹايًچ ٹ٘ ٚٳآٜٳاتٹ ٹ٘ ٚٳضٳغٴٛيٹ٘ٹ نڂٓ ٴت ٵِ تٳػٵ ٳتٗٵعڇ٩ٴٕٚٳ } غٛض ٠ايتٛب١
:
بعسٖا
 1غبتُدل َٚا .
اسساخ
ايؿعايٝات دا٤تٓا َٔ اهابٝات َٚعاٜا 1
إطسً١
.
ايعكط ٚؼذلّ َتڀًبات ٚاؾطاظات
.
 ٫بس يًؿت ٣ٛايؿطع ١ٝإ تٛانب َتػرلات
يتُتاظ ايؿت ٣ٛبايٛنٛح ايعكطَ ، ٣ع غطز سكا٥كٗا باغًٛب ٜكٓع عك ٍٛإػًٌُ ٚوذلّ
اٱْػاْٚ ١ٝنُا قًت غابكاڄ ٚنجرل إ اسساخ
.
َؿاعطِٖ

 1غبتُدل قس نؿؿت عٔ

مماضغات.ص َا ضغتٗا ايػًڀ ١عً ٢إ٪غػ ١ايس ، ١ٜٝٓيتػرل ايهجرل َٔ ايؿتاٟٚ
ضػٛطات.ص  ٚط .
 ..ط . ..
ايفت ٚ .) ٣ٛيهٓٗا مل تهعـ ٚمل تكاب باي، ٖٔٛ
ؾتػرلت ((َاز. ) ٠
ايػابكٖٚ ، ١صا َا سسخ ؾع. . ٬
ا٫غٖٚ ١َٝ٬صا َا
.
ايعًُا ٤ؾاقبشت ايؿت ٣ٛتكب َباؾطَ ٗ ٠كًش ١ا٭َ١
.
نُا ت ِٖٛبعض
ٚتٗتِ باؿٝض
ا٫ؾهايٝات ٚنصيو ناْت ايؿتا ٗ ٟٚايػابل تطنع .
.
سكٌ سًت ايهجرل َٔ
ٚغرلٖا ٚايْ ّٛٝطٜسٖا إ تعاجل
.
ايعناٚ ٠ايػٛاى ٚتككرل ايجٝاب
.
ٚايٓؿػاٚ ٤ايكٚ ّٛاخطاز
قهاٜا ا٫غِٗ ٚ ،ايتكػٚ ٘ٝض ٍ٬ٖ ١ٜ٩ضَهإ ٚايطبا ٚ ،ظنا٠
ايكهاٜا ايعكط ١ٜايعايكَ ١جٌ :
ٚغرلٖا
ايؿڀط ٚ ،اؾٗاز .
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فتٓ١
َطسً ١اٍ
ايٚ ّٛٝبايصات اي ّٛٝا٭َ ١ا٫غَ ٗ ١َٝ٬طسً ٫ ١تكٌ خڀٛض ٠عٔ خڀٛض. . ٠
. .
اٍ ط ايتجكٝـ َتػرلات
عًُآ٥ا .
.
عجُإ اي ّٛٝوتاز بعض
ايهرب .٣سٌ قتٌ غٝسْا . .
.
ٚايٛاقع ١ٝيتكس ِٜقٛض ٠سكٝك ١ٝعٔ ا٫غّ٬
.
ايعكط.ص ٚعً ِٗٝايتع ٌٜٛعً ٢ايعك١ْٝ٬
.
ايعِٝٛ
اؿهاض ٟستْ ٢ػتڀٝع إ ْػاعس ايس ٍٚايػطب ١ٝعً ٢ؾُٗٓا ٚؾِٗ ٖصا ا٫غ. ّ٬
.
ٚسػيب ا٫ؾاض ٠اٍ اْ٘ ًٜٝ ٫ل بعًُآ٥ا ايٛٗٛض ايساٚ ِ٥إػتُط عً ٢ؾاؾات ايكٓٛات
ايػطب
ايػطٜع .ص  ، .عً ٢ؾهٌ ا٭ن٬ت ايػطٜع ، ١اييت دا٤تٓا َٔ .
ايؿها (( ٚ. ١ٝ٥طاالفتا) )٤
.
ايفطا.١ٝ٥ص ٚاييت غايبڄا َا ؼطّ نٌ ؾ٧
.
تًو طايفتاٟٚ
ؾإطسً ٫ ١ؼتاز اٍ ايػح َٔ َجٌ . .
إڀطٚح ٖٚصا ايٓٛع َٔ ايؿتا ٟٚاقبض ٜجرل ايكًل عٓس ايعاَ١
.
ز ٕٚايتانس َٔ َعاْ ٞايػ٪اٍ
َٚعاد٘ ؾٓٝكًٗا بايػُع يػرلٙ
.
ايٓاؽ ؾهٌ إْػإ ٜؿِٗ ٜٚػُع ايؿت ٣ٛسػب ٖٛاٙ
ٚايسُٖا. َٔ ٤
ايؿٚ ١ْٝ٬خاق ١ؾتا ٟٚايڀ٬م ،
.
عذ ١اْ٘ زلعٗا ؾدكٝاڄ َٔ ايؿٝذ ايؿ ٗٚ ْٞ٬ايكٓا٠
ٚإُٗ ١إ ؾتا ٣ٚؾٛٝر ٚعًُا ٤ايكٓٛات ايؿها ١ٝ٥غته ٕٛعب٤
.
ٚغرلٖا َٔ ايكهاٜا اؿػاغ١
ايؿتاٟٚ
اؿصض اؿصض َٔ ٖصا ايٓٛع َٔ .
ؾاؿصض . .
. .
ا٭َ١
ين نبرلڈ عً. ٢
ز ٜڈ
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضض ٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚغاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا ٤ايعطض .
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ًَفات اهلبٌ اشبًٝذٞ
املًف األٍٚ
ي٬غتاش سػٌ عًٞ
/
ايعطب.ٞص
نتاب ط ًَـ اشلبٌ .
ٖصا ايعٓٛإ اغتعطت٘ َٔ عٓٛإ . .
يٛباْ ٞايساَ ، ْٞٛغرل نٝكت إػاس ١اؾػطاؾٚ ١ٝدعًت سسٚزَٓ ٙڀك ١اـًٝر ايعطبٕ ، ٞعطؾيت
إ اؿسٜح عٔ اشلبٌ ايعطب ، ٞسػب َٓٗذ ٞغٛف وتاز َين اٍ نتاب ١نتب ٚ ،يٝؼ َكا٫ت
ٚاسسڄا
قشاؾٚ ١ٝمل أؾعٌ ٗ َكايٖ ٞصا نُا ؾعٌ ايساَٚ ْٞٛدعًت٘ ًَؿات ٚيٝؼ ًَؿا .
.
اشبًٝذ .ٞص  .ؾك٘ ٖ ١ُٖٝ٫ ،صا اشلبٌ ٚع٬قت٘ بايٓؿ٘
س((. ٍٛط اهلبٌ ) )
ٚغادعٌ َكايٜ ٞسٚض .
َٓٗا ٖبٌ
اشلبٌ ي٘ ًَؿات نبرلٚ ٠نجرل: ٠
ٖصا . .
ٖبًٓا . .
ٚنٝـ غاِٖ ٚعٌُ عً ٢ظٜاز ٠غكـ .
غٝاغٖٚ ، ٞبٌ اقتكازٖٚ ، ٟبٌ ثكاٗ ٖٚبٌ زٜين ٖٚ ،بٌ ؾهطٖٚ ، ٟبٌ ادتُاع ، ٞغٛف اشنط
بعض اَ٫جً ١شلصا ٚاييتٖٞ :
ساي ١طغبا. ٤ساز .ص ؾإجكـ ٚايهاتب
 1اجملتُع اـًٝذٜ ٞعٝـ سايٖ ١بٌ غطٜب ، ١تؿهٌ . .
: /
ٚإؿهط ٚايؿاعط اـًٝذٜ ٞعاْٜٚ ٞؿهٜٚ ٛتهذط َٔ غًڀ ١ايسٚيٚ ، ١قْ ٠ٛؿٛشٖا ٚؼهُٗا
سطٜت٘ ٜٚكسّ ايتهشٝات  ،تً ٛايتهشٝات َٔ أدٌ إٛاطٔ
.
ٗ َكرلٚ ، ٙايتهٝل عً٢
عًُ٘ ٚيهٔ اخڀط ٚاغ ٪غًڀٜ ١عاَْٗٓ ٞا
ٚا٭َٜٚ ، ١ڀاضز ٜ ٚػذٔ ٜٚعصب ٜٚؿكٌ َٔ .
اجملتُع ص ٚ .اييت تهٝل عً ٘ٝاـٓام ٚ ،تتُٗ١
ٖ(( ٞط غًط. ) )١
إجكـ ٚايهاتب اـًٝذ. .ٞ
ايسٚي ١ؾ ٬ابايؼ سٌ اق ٍٛإ فتُعٓا
.
بابؿع ايتِٗ اؿاقسٚ ، ٠اييت  ٫تكسضٖا غًڀ١
ٚسا٫ت٘ ٜ ٫ٚػتشل
.
اـًٝذ ٞسكرل ٚخػٝؼ ٗ بعض اَ ٚعٓ ٢ازم ٗ َع ِٛؾطا٥ش١
اَع.١ص يًػًڀ ، ١ؾٝكسم إٛاطٔ
اقبض ط .
أدً٘  ٕ٫اجملتُع غًڀت٘ . .
إ ٜهش. َٔ ٞ
إجكـ  ٗٚايٛقت ْؿػ٘ ٜعطف بطاٚ ٠٤بعس شيو إجكـ عٔ َجٌ
.
نٌ َا تكٛي٘ ايػًڀ ١عٔ
تًو ايتِٗ ايباطًٚ ١اؿاقس.٠
 َٔٚ 2اؾهاٍ اشلبٌ ايػٝاغ ٞإ بعض زٚيٓا  ٫تػُض يهباض إػٚ٪يٌ بٗا بتكس٫ ِٜغتكايتِٗ
: /
ا٫غباب ٚيهٔ
.
َٔ ٚٚا٥ؿِٗ  ٗ ،ساي ١عسّ ضغب ١إػ ٍٚ٪ا٫غتُطاض بعًُ٘  ٟ٫غبب َٔ
ته ٕٛعًُٝات اْٗا ٤خسَات نباض إػٚ٪يٌ بٗا ٚخاق ١ايٛظضاْٛٚ ٤ابِٗ ا ٫با٫عؿا ٤اٚ
إٛت ٚبعض َػٚ٪يٌ تًو ايس ٗ ٌٜٛ ٍٚاـسَ ١اؿه ، ١َٝٛاٍ
ايڀطز  ،ا ٚايؿكٌ  ،ا. ٚ
َػتؿاض  ٌٜٛ ، .نصيو ٚإ نإ َطٜها ا ٚست٢
. .
ٝٚٚؿ١
اهلل ٚؼت َػُ. . ٢
َا ؾا. ٤
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عً ٢ط
ايعادع ٜٔا ٚإ وٌُ. .
.
ٜٓكٌ اٍ َكط عًُ٘ بعطب ١إعاقٌ اٚ

ؾرب. ١ٜص ؾٛم
.

ڀعٹُٴ ڂه ٵِ يٹ ٳٛدٵ ٹ٘
تعايٞإڇْٻ (ُٳا ْٴ ڃ
ا٫نتاف ٜ ،ؿعٌ ب٘ شيو َٔ قبٌ اؿه ١َٛبٗسف تڀبٝل قٛي٘ :
اٱْػإ  ٕ٫ا٫غتكاي ١اؿه ٗ ١َٝٛعطف
.
 9غٛض٠
ايًډ ٹ٘ يځا ْٴطڇٜسٴ َٹٓ ڂهِٵ دٳعٳاٚ ٤ٳيځا ؾٴهڂٛضٶا )
اشبًٝذ. ٞص اؿانِ ٜعتدل ٖٓٛع ، ١بٌ قطَ ٫ٚ ، ١هٛظ ٖاضغٖ ١صا اؿل
.
 ..ط ايٓعاّ
ْؿػ٘
ايٓٛاّ .
ايٓٛاَ ٞا َٔ ٫قبٌ ابٓا. ٤
 َٔٚ 3اؾهاٍاهلبٌ ايػٝاغ ٞايؿعيبٗ َٓڀكتٓا إ َع ِٛايٛظضاٚ ٤نباض إػٛ٦يٌ ٜسع ٕٛاَاّ
: /
ٚاـاق ١اِْٗ ٜطغب ٗ ٕٛتطى ايعٌُ
.
اجملتُع ٚايٓاؽ ٚ ،خاق ٗ ١إٓاغبات ايعاَ١
نصاب. .ٕٛ
.
نصاب.ٕٛ
ا٫دطا. . ِٖٚ ٤
.
ٚتكس ِٜاغتكا٫تِٗ ٚ ،يهٔ اؿه ١َٛتطؾض شيو
تطنٗا ٚاظعِ إ
.
نصابٚ ، . ٕٛغرل قازقٌ َٚتُػهٌ بهطاغ ٞايػًڀٜ ٫ٚ ، ١طغبٕٛ
. .
غٛٝڄا إ مل ٜهٔ ٜطغب ٗ ٕٛتٛضٜح
بعهِٗ ي ٛتطى إٓكب ؾػٛف ٜكٗط ثِ ّٛت نسَڄا . ٚ
ٚاؿٚ ١ٜٛٝاسس ٚظٜط غابل اعؿ ٢ا ٚططز َعٓ ٢أزم َٔ
.
ابٓا ِٗ٥يتًو ايٚٛا٥ـ إُٗ١
َٓكب٘ ايػٝاغ ٞاؿػاؽ ٚإِٗ ٚاؿٚ ٟٛٝايؿعاٍ قاٍ :يٚ ٞاهلل إ يًُٓكب ؾٗٚ ٠ٛيص٠
َٓكيب ٖٚصا ا٫عذلاف ْازض َا ْػُع٘ َٔ
.
ٚق ٠ٛعطؾت قُٝتٗا ٚاُٖٝتٗا بعسَا ططزت َٔ
إػٚ٪يٌ سٝح اِْٗ ٜسع ٕٛبعس ططزِٖ َٔ ٚٚا٥ؿِٗ َٓٚاقبِٗ اْ٘
.
ٚظاضْ٤ا ٚنباض
بعكٛيٓا ٖٚبٌ ادتُاعٚ ٞغٝاغ.ٞ
.
ٖٚطاٚ ٤اغتدؿاف
نصب . .
اضتاسٛا اٯٕ . .
ايطٜا .٤ص ٗ
ايٓفام. .ص  ٚط مماضغات .
بعض ط طكٛؽ . .
 ٫ 4اعطاف ٚمل اغتڀع ؾِٗ ٕاشا تكاّ . .
: /
نجرل َٔ َٓاغباتٓا ايطزل ٖٞٚ ، ١ٝإ ٜكؿل اؿانط ٜٔبؿػـ ٚسسٚ ٠ق ٠ٛعٓسَا
فايتصفٝل سطن ١ادتُاعٚ ١ٝ
. .
إػٍٚ٪
ٜتشسخ ا ٚىڀب اؿانِ ا ٚاَ٫رل ا ٚايٛظٜط ا. . ٚ
َكبٛي ٖٞٚ ١تعبرل سكٝكٜ ٞعدل عٔ ا٫غتدؿاف بعك ٍٛايؿعٛب
.
ثكاؾ ١ٝغرل َدلضٚ ، ٠غرل
ؾًُاشا  ٫تتش ٍٛايڀاق ١ايطٚس ١ٝيڀكٛؽ ايٓؿام ٖٚاضغات ايطٜا ، ٤اٍ طاق ١ضٚس١ٝ
ٚايتهبرل .؟ يصيو اؿانِ ا ٚاَ٫رل ا ٚايٛظٜط ا ٚإػ ٍٚ٪يعٌ اهلل ٜٗسٜ٘
!
بايسعاٚ ٤ايتػبٝض
ا٭َ١
ٕا ؾ ٘ٝق٬ح َ ٚكًش. ١
اؾػاْػتإ ست ٢ا٭ٕ ٖ ٢ايكًل ا ٍٚ٫يٮَٔ اـًٝذ َٔٚ ، ٞاؾهاٍ اشلبٌ ايػٝاغ ٞاْ٘
. .
5
: /
افػاْػتإ.ص َٖ ٞكسض ا٫ضٖاب اٗ ٍٚ٫
.
اـًٝذ ١ٝط
. .
ست ٢ا ٕ٫تعتدل بعض اؿهَٛات
ايهٛاضخ. .ص  ٚط االضٖاب ص ..
..
املصا٥ب. .ص  ٚط
دًبت ط . .
إٓڀكٚ ١إ اؾػاْػتإ ٖ ٞاييت . .
.
يًدًٝر ٚايػطٜب إ دُٗٝإ ايعتٝيب ْٚاعت٘ ،ا٫ضٖاب ٞا ٍٚ٫ايص ٟقاّ با٫عتسا ٤عً٢
.
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اـًٝذٖ َٔٚ ٞبًٓا أْٓا
،
ٖ140ـ  ٖٛ ،أسس اِٖ َٓابع ا٫ضٖاب
إػذس اؿطاّ ايؿطٜـ0عاّ
مل ْػتڀع إ ْٓػ ٢إ ابٓاٚ ٤ؾباب ايعطب ٚاـًٝر ايص ٜٔشٖبٛا يًُشاضبٚ ١ايتسضٜب ٗ
اؾػاْػتإ َٓص ايػع ٚايػٛؾٝيت  ،قس اْتَٗ ٢ع ، ُِٗٛبإٛت ا ٚا٫عاق ١ا ٚايػذٔ ٚاْكطض
إا ١٥ؾهؿا ١ٜدعٌ
بعسٚ ٙإ ا٫ضٖابٌ اؿاي ِٖ ٌٝتسضٜب ٚطين َا. ٗ ١٥
شيو اؾَٚ ٌٝا .
ا٭َين إ إٛاطٔ ايٜ ٫ ّٛٝكبٌ إ ٜػتدـ
.
اؾػاْػتإ ٖ ٞسلاع ١ايككٛض ٚا٫غذلخا٤
زَاغ٘ ٚاقبض قازضاڄ عً ٢ايتؿهرل َٚعطؾ ١اؿكا٥ل ايهاًَ١
ايٛع. ٗ ٞ
تٛغع . .
بعكً٘ ؾًكس . .
ٖبٌ ٚنفاٚ ١ٜبؼ.
ٖبٌ ٚنفا. .
 .ؾهؿا. . ١ٜ
 َٔٚ 6اهلبٌ ايػٝاغ ٞاـًٝذ ٞإ ٚظاضات ايساخًُٓ ١ٝع َٓعڄا باتا اقاَ ١ا ٚايػُاح
: /
ايؿعب١ٝص يًدطٚز ٗ ايؿاضع اـًٝذ ٞيًتعبرل عٔ ضؾهٗا يػٝاغ ١ايطٝ٥ؼ
 ..ط يًُعاٖطات . .
ؾًػڀٌ نُا ؾعًت َع ِٛايؿعٛب ٚايػطٜب إ
.
اَ٫طٜه ٞبٛف ٗ ايعطام ا ٚاؾػاْػتإ اٚ
ٚاـاق ١تٓكٌ يٓا بعض ايكٛض
.
ايتًؿعْٜٛات ٚايكٓٛات ايؿها ١ٝ٥اؿه ١َٝٛاـًٝذ١ٝ
ٚا٫غٚ ١َٝ٬نإٔ إٛاطٔ
.
ٚإؿاعط يًُٛاٖطات ٗ ايهجرل َٔ ايبًسإ ايعطبٚ ١ٝايػطب١ٝ
بٛف ؾُا
ا٫ضض ا ٚاْ٘ َبػٚ ٙٛغعٝس َٛٚاؾل عً ٢غٝاغ. ١
.
اـًٝذٜ ٫ ٞعٝـ عًٖ ٢صٙ
أَطَٚ ٙت٢
ٖ ٛتؿػرل ٖصا إٓع ايكػط٫ ٟضاز ٠ايؿعب اـًٝذ ٞإػهٌ ٚإػًٛب عً. ٢
ٜعتكس أقشاب ايكطاض إ ايٛقت إٓاغب قس سإ يًػُاح شلصا ايؿعب إ ٜؿعٌ َا ٜؿعً٘
ايؿعٛب َٚت ، ٢غٛف ٜػُش ٕٛهلص ٙاالغٓاّ ٚاملٛاؾٚ ٞايبٗا ِ٥اييت تعٝـ يف سعري٠
.
غرلَٔ ٙ
ٚاسس ٠إ تعرب عٔ اضازتٗا ٚسطٜتٗا .
خًٝذ. ١ٝ
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضض ٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚغاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا٤
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ًَفات اهلبٌ اشبًٝذٞ
املًف ايجاْٞ

اي ّٛٝأنٌُ َعهِ قطا ٠٤بك ١ٝبعض ًَؿات اشلبٌ اـًٝذ ٞإدتًؿٚ ١أضد َٔ ٛإتًكٞ
ٚخاق ١اـًٝذ ٞإ ٜه ٕٛقس اغتُتع بكطا ٠٤بعض عَ٬ات ٖبً٘ ٚ ،عطؾٗا ٚ ،سسزٖا  ،ست٫ ٢
 ُٜٛٓاشلبٌ ٗ زٚاخًٓا ٜٚطتؿع َػت ٣ٛغكؿ٘ ٖ َٔٚ ،ص ٙإًؿات اؾسٜسَ ٠اًٜٞ:
املكاٖ. ٞص .ا ٚطايكٗا ٟٚص
َٔ ط . .
ايكشاؾ. ١ٝ
.
: 1 /ايػطٜب إ قشاؾتٓا اـًٝذ ١ٝتػتكَ ٢عًَٛاتٗا
ثكاؾ ١طايًػٛصات ص ..
ايؿٛاضع .ص ٚ ، .عدل. .
.
اشباص. .١ص اٚط
االضصف .١ص ٚط ازبًػات . .
. .ا ٚط . . .
ٚايكاٍ.ص  ٫ٚتػتك ٞتًو إعًَٛات َٔ َكازضٖا ايٓٝٛؿَ ١جٌ اضٚق١
َٓٗر ط ايك. ٌٝ
. . ٚ. .
ٚايجكاؾٚ ١مل ْتعًِ َٔ قشاؾ ١ايػطب َٚا ٜٓؿط بٗا َٔ َعًَٛات
.
ٚزٖايٝع ايػٝاغ١
نًٗا ؾاخص إعً ١َٛعدل ططٜك ١قايٛا ٚقًٓا
سكٝك ١تٗع ٚؼطى َع ِٛايس ٍٚا ٚقٌ .
ايجك ١بٌ ايكشاؾ١
َٔ . .
ٚايكاٍ ٚايك ٌٝيٝؼ ؾٗٝا َكساق ٫ٚ ، ١ٝتهَ ٕٛػاس. .١
اـًٝذٚ ٞاقبض بعض ايكشاؾ ٌٝبٌ قٌ انجطِٖ
.
ٚإتًتك ٫ٚ ٞتكٌ اٍ عكٌ إٛاطٔ
.
بايًػٛص.١ص أنجط َٔ يػٛق ١ايٓػا ، ٤بٌ اؾتٗطٚا بصيو ٚ ،ؽًست ازلاِٗ٥
.
َؿٗٛض ٜٔط
. .
ايصشايف .ص عًٓٝا إ
.
اهلبٌ
ٖصا ط
باؿػين ؾًهْ ٞكه ٢عً ٢تؿؿ. .٢
.
ٚ ،مل ٜعاًَٛا ايٓاؽ
ضمس.ٞص يهٌ ٚظاضٚ ٠دٗاظ خسَٞ
ٚنع طَتشسخ .
ْهػ٘ عً ٢اؿهَٛات اـًٝذ ١ٝبهطٚض. . ٠
ٚادتُاع ٞؾطَا ْعٌُ عً ٢تڀٜٛط َعًَٛاتٓا ايكشاؾ ١ٝستْ ٢أخص
.
ٚغٝاغٚ ٞاقتكازٟ
اؿكا٥ل
إٛاطٔ ْٚعٝـ نػرلْا َٔ ؾعٛب ايعامل ْٚ ،عطف نٌ ! .
.
َكساقٜٚ ١ٝكبًٗا
ْٚكه ٢عً ٤٫٪ٖ ٢إػًٛقٌ ايصٜ ٜٔعهط ٕٚقؿ ٛقشاؾتٓا .
يًطَٛظ.ص
ؾٔ ط ا٫مٓا. ٤
االدتُاع ٞآْا ٗ اـًٝر إقبشٓا لٝس. .
. .
أؾهاٍ اهلبٌ
. . َٔٚ 2
: /
ٚتكٓ ِٝط ايطَٛظ .ص ٚ ،.دعًٓا يتًو
ٚاقبشت يٓا ػاضٜب ندَُٚ ١ؿٗٛض ٗ ٠تكسٜؼ . .
ٖٚصا ط
ْٚؿػٝاتٓا . .
،
ا٫قٓاّ  ،ق ٠ٛناغڀٚ ١تأثرل عً ٢غًٛنٝاتٓا

ايتكسٜؼ ص ..

غًط. ١ص ٗ زاخًٓا
نأْ٘ ط .
ايتكٓ.ِٝص اعام ٚعطقٌ ٚاٚقـ ِْٛا ايؿاٌَ ٚ ،أقبض . .
.
 ٚ. .ط
ايطَٛظ (  ) ،ط ) ًَٛث .١ص ٫ .
تًو .( . .
ا٩ي٦و ط االصٓاّ ايطَٛظ  .ص َٚ ،.ع. . ِٛ
تطٖبٓا َٔ . .
قاٍ
ؼٌُ طٗط ايكِٓ نُا قاٍ عٓٗا ايؿاعط ايػٛض ٟايهبرل عُط اب ٛضٜؿ ١سٌ :
ايكِٓ
أَيت نِ قِٓ فس.ت ـ ـ ـ ــ٘ مل ٜهٔ وٌُ طٗط ! .
!
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سٝاتٓا ٚبك ٠ٛ؟
ا٫دتُاع.ٞص  ، .ايصٜٓ ٟػل! .
.
ٖصا ط اشلبٌ
ؾُتْ ٢ػتڀٝع إ ْكه ٢عً. .٢
ايتصفٝل.ص يو يكٛم ايٛطٔ ،
.
لٝس ؾٔ ط
االدتُاع.ٞص آْا. .
.
اؾهاٍ طاهلبٌ
ٚ 3اٜها َٔ . .
: /
ْٚػسٍ عً ِٗٝأٌْ ايعباضات  ،بٌ ِٚذسِٖ يسضد ١أْٓا لعٌ َِٓٗ َ٥٬ه ١تػرل ٗ
ا٫ضض ٚاٌْ َا ٗ ٖص ٙايًٛس ١ا٫دتُاع ١ٝإ ايًكٛم أْؿػِٗ ٜهشه ٕٛعً ٢أْؿػِٗ
.
 ٌٜٚثِ  ٌٜٚ٭َ ١ػٝس
 ٌٜٚثِ. .
ٜكسقْٗٛا . .
.
شلِ ٜٚهصب ٕٛايهصب ١ثِ
ٚعً َٔ ٢قؿل .
ٚايػؿاؾٌ
.
ٚإٓاؾكٌ ٚإطتؿٌ
! .
ايتكؿٝل.ص يًكٛم ٚإًٛثٌ ٚايهصابٌ
.
ؾٔ ط
. .
ايتعً.ُٞٝص إ ايتعً ِٝيسٜٓا أقبض ػاضٚ ٠اغتجُاض  ،ؾًكس
.
اؾهاٍ ط اشلبٌ
ٜٚ 4أت ٞاٜها َٔ . .
: /
اـاق ١تك ّٛتًو إساضؽ ا٭ًٖ ١ٝا ٚاـاق ١عً٢
.
اْتؿطت إساضؽ اـاقٚ ، ١اؾاَعات
ٚايتدككٖٚ ١ٝصا اْ٫تؿاض إكًل
.
ايطعَ ١ٝع قً ١اَ٫هاْات ايبؿطٚ ١ٜايعكً١ٝ
. .
َبسأ
. .
ٚإععر يًُساضؽ ا٭ًٖٜ ، ١ٝسٍ بٛنٛح تاّ اٍ قً ١اَ٫هاْات اؿهٚ ، ١َٝٛعسّ اٖ٫تُاّ
ايؿعٛب ٖ َٔٚبًٓا نؿعٛب آْا مٔ َٔ زعِ ٚغاعس عً ٢اْتؿاض ٖصا ايٓٛع َٔ
.
بتعًِٝ
شيو ٗ سٌ إ بعض َباْ ٞبعض
بٗا ٚزؾع إبايؼ ايهبرلَ ٠كابٌ .
إساضؽ بازخاٍ ابٓآ٥ا .
غِٓ  ٫ٚتٓؿع يته ٕٛسٛا٥ط يًُػتٛزعات
تًو إساضؽ  ٫تكًض إ تهَ ٕٛكٗ ٢ا ٚسٛرل. ٠
ٚإداظٕ ٗ سٌ إ ٗ ايػطب ٜهع ٕٛاقػٚ ٢اؾس ٚاؾهٌ ايؿطٚ ٙٚإٛاقؿات يؿتض تًو
.
إساضؽ ٜٚأتَ ٗ ٞكسَتٗا ٚاُٖٗا تٛؾرل إبين إٓاغب ٚاجملٗع بهٌ َػتًعَات ٚآيٝات
.
ايتعً.ُٞٝص ٖصا ْٚ ،عٝس
.
َٔ ط ٖبًٓا
ٚايذلب ١ٜٛؾٌٗ ْػتڀٝع إ ْؿٛم. .
.
ايعًُ ١ٝايتعً١ُٝٝ
٭زَٝتِٗ
.
ايٓٛط ايهاٌَ ٗ ٚنع ٚاٚناع َساضغٓا اـاق ١اسذلاَڄا يعك ٍٛاْبآ٥ا ٚ ،تكسٜطاڄ
يًؿعب ؾٌٗ ْٛؾطُٖا !َعاڄ .؟
.
اـبع.ص
تٛؾرل ط .
ٚتٛؾرل ايتعًٜ ِٝأت ٗ ٞا٭ُٖ ١ٝبعس . .
ايسٜين.ص إ بعض عًُآ٥ا ٚؾكٗاْ٤ا ٜ ٫ػتڀٝع ٕٛزضاغ ١قهاٜاْا ايهدل، ٣
 َٔٚط اشلبٌ .
. . 5
: /
ايػًڀ١
.
اييت تؿػٌ اٚ ١َ٫اجملتُع ؾٝكسض ٕٚؾٗٝا ايؿتا ٟٚإٓاغبٚ ، ١يٝؼ إڀًٛبَٔ ١
َجٌ قهاٜا ايطبا ٚ ،ظٚاز إػٝاض ٚ ،ضدِ ابًٝؼ ٚ ،ا٫غِٗ ٚ ،ايتكػٚ ، ٘ٝاؾٗاز ٚغرلٖا ٖا
ٜؿػٌ ا ، ١َ٫ؾًكس قطأت ؾت٫ ٣ٛسس نباض ايعًُا ٗ ٤إٓڀكْ ١ؿطت ظطٜس ٠ايٓس ٠ٚبعسزٖا
ايسٜين
قطّ ايٝؼ ٖصا َٔ اشلبٌ ! .
 ) 1465تسٚض تًو ايؿت ٣ٛس ٍٛقتٌ ساز ؾأضاڄ . ٖٛٚ
(6
 َٔ ) 229(6عًُآ٥ا
ٗ سٌ إ اسس نتاب دطٜس ٠ايٛطٔ طًب ٗ َكاي٘ إٓؿٛض بايعسز
زضاغٚ ١عح إ تهَ ٕٛس ١ٜٓدس ٠إٝكات اؾسٜس  ،بس٫ڄ َٔ ا٫ع ٗ ٕ٬ايڀا٥طات ٚا٫ظزساّ
إكاٍ (( اضؾعٛا اؿطز عٓا )).
عًٓ ٢اّ ايڀا٥ط ٠ستًٜ ٢بؼ إعتُط ٚ ،قاٍ ٗ ْٗا: ١ٜ
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اؾهاٍ ط اهلبٌ االدتُاع. .ٞص إ اقشاب إطانع ايتذاض ١ٜايهدلٚ ٣اعين
. . َٔٚ 6
: /
ايعطبات ايت ٢ػُع ٚتٓكٌ ؾٗٝا إؿذلٜات ٚايبها٥ع
. .
قُُٛا
. .
ايػٛبطَاضنت ).
.
( ..
نبرلَٚ ٠ا عً ٞإٛاطٔ اـًٝذ ٞا ٫إ ٜك ّٛبتعب ١٦تًو ايعطبات َا ٜطٜس، ٙ
.
َكاغات
ا٫عُ ٕ٫ٚ ٞاشلبٌ
.
بصيو ؾٗصا اغًٛب َٔ اغايٝب ايتػٜٛل
.
ٜطٜس ٙز ٕٚإ ٜؿعط
َٚا. ٫
َتأقٌ ٗ بعهٓا ؾٓؿعٌ اَٛض ْ ٫سضى خڀٛضتٗا عً ٢اقتكازْا خاق ١إ َع ِٛإؿذلٜات
ايؿطا. ٤ص اييت ٜتُتع بٗا إٛاطٔ
ؾٗ. ٠ٛ
ٚيهٓٗا ط
إٓعٍ . .
ٚايبها٥ع قس  ٫ؼتادٗا إطأ. ٗ ٠
اـًٝذٞ
! .
اـًٝذ ٞؾٝا غ ّ٬عًٖ ٢صا اشلبٌ
.
ٚايجكاٗ .ص اُٖاٍ ز ٍٚاؾًٝر يًبشح ايعًُ ، ٞؾًصيو ؾض
.
اؾهاٍ طاشلبٌ ايعًُٞ
. . َٔٚ 7
: /
ا٫بساع ٞؾٌُ ْػُع اْ ٚكطأ أ ٟاخذلاع خًٝذ ، ٞاُٝ ٚع عًُٞ
.
ٚقٌ اْ٫تاز ايعًُٞ
ٖٚصا ط اهلبٌ ايعًُٞ
ا٫ع. . َٞ٬
.
ايعامل غرل ايهصب
خًٝذ ٞا ٚتؿٛم عجٖ ٞع ٚأثط ٗ .
ق ١ُٝص ْٛ ٗ .ط بعض ا١ُْٛ٫
يٝؼ(ي٘( ط) ) .
اـًٝذ. ٞ
.
ٚايجكايف .ص غبب٘ إ اْ٫ػإ
.
ْعِ مل وذلّ عكٌ اْ٫ػإ اـًٝذ َٔ ٞقبٌ أًٖ٘ ٚضبع٘ ْٚػ ٢ا٩ي٦و
اؿانُ. . ١
.
االْػإ ق ١ُٝص
ٚإٛاؾ. ٞإ ط
.
ايصٜ ٜٔعتكس ٕٚإ اٱْػإ اـًٝذ َٔ ٞؾ ١٦ا٫غٓاّ ٚايبٗاِ٥
ايٛطين
ايٛطين ٚتطتك ٞبٛع. ٘ٝ
.
 . .تععظ َٔ اُٖ ١ٝايتكاضب
االدتُاع. ٞص اـًٝذ ٞآْا ْكسض ْٚكسّ ا٫غٓٝاٚ ٤اقشاب إاٍ ٗ
.
اؾهاٍ ط اهلبٌ
. . َٔٚ 8
: /
إسٕ اـًٝذٚ ، ١ٝلعًِٗ ٜتشهُ ٗ ٕٛؾ ٕٚ٪إس ١ٜٓؾٝؿعًَ ٕٛا ىسّ َكاؿِٗ
ايهٝكٜٚ ١عًُ ٕٛعً ٢تػٝب أٌٖ ايعكٌ ٚايؿهط ٚايجكاؾٜٚ ١كطبٕٛ
.
َٓٚاؾعِٗ ٚغاٜاتِٗ
إاٍ ٜؿعٌ ٚدٗا ٤إاٍ شيو بػبا ٤ساز  ،ي ِٗٓٛإ إاٍ ىًسِٖ
اَجاشلِ َٔ اقشاب .
ٜؿهط ٚمل ىًس ايتاضٜذ أ ٟاغِ َٔ
قشٝض ؾإاٍ ٜ ٫ؿهط ٜ ٫ٚ ،ػتڀٝع إ .
.
ٖٚصا غرل
قاض ٗ ).ٕٚايكطإ ايعَ ِٝٛجاٍ يڀػا
.
ا ( ٫قاضَٚ. )..ٕٚجاٍ (
إاٍ .
ا٫غٓٝاٚ ٤اقشاب .
إاٍ ايس ٍٚايػابك ١مل
ايبدٌ.ص ٗ اْ٫ؿام َٔ .
باب ط .
إاٍ ٚشنط. .َٔ ٙ
 ًِٚٚقاسب .
ٚإاٍ ؾُٔ ٜعطف ا ٟاغِ َٔ ازلا ٤اغٓٝا ٤ايسٚي ١ايعجُاَْ ١ٝج٬
ؽًس ازلا ٤ا٫غٓٝا. ٤
ٚأًٖ٘ اْ٘  ٫وػٓ ٕٛايتكطف ٗ ايسْٝا  ّٜٛ ٗٚ ،اؿػاب
ْعطف ٖصَ ٙكٝب ١إاٍ .
. ! ٫
واغب ٕٛعً ٢إاٍ ايصْ ٟع ، ٙٛنٝـ اغتكب .؟ ٚنٝـ غطم،.؟ ٚنٝـ ْٗب .؟ ٚنِ
اـا٥ؿٌ
! .
َٔ بٛٝت اقؿًت بػبب ْع شيو .إاٍ ؟ ٜٚا أَإ
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضض ٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚغاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا٤
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ايتـــــــــٓاقض اشبًٝذٞ
ٖٓٚايو ٚاقبشٓا ًْعب بايكِٝ
.
تٓاقهاتٓا نؿعب خًٝذ ٞنجرلَٚ ٠تٓاثطٖٓ ٙا ٖٓٚاى
إٮ ٜػؿٌ ٖصا
ٚايػٝاغٚ ١ٝاْتؿط ٖصا ايًعب اـڀرل  ،بكٛضَ ٠هؿٛؾ ١عً. ٢
.
ايطٚسٚ ١ٝايجكاؾ١ٝ
ا٫خ٬ق ٞيٝهَ ٗ ٕٛػت ٣ٛإػٚ٪ي١ٝ
.
اٱْػإ اـًٝذ ٞإ اهلل ضظق٘ ايؿهط ٚاشلُ ١ايعطبٚ ١ٝاؿؼ
ا٭َاْ١
ٚاٱْػاْ ١ٝاييت عً ٢ايكسض ٠عً ٢ؼٌُ .
ٖٚص ٙإػٚ٪ي ١ٝتػتٛدب ايكسض ٠عًٖ ٢اضغ ١اؿكٛم ٚ ،اٖ٫تسا ٤اٍ بًٛؽ ايػاٜات اؿهاض١ٜ
ايؿانًٚ ١ا٭خ٬م ايهطّ ١اٍ
.
ايسٚ ١٦ٜٓا٫ضتكا ٤بػًِ ايكِٝ
.
 .ز ٕٚايتٛض ٗ ٙاغتعُاٍ ايػاٜات
َٓ٘ ٚايػسض خً١
ايػسض ص ٚ .خاق ١ايػًڀ. ٣ٛ
عٔ ) )((.ط .
أعًَ ٢ػت َٔ ٣ٛغكؿٗا بعٝس نٌ ايبعس .
ا٫غ ّ٬قاٍ عٓ٘ غٝسْا عً ٢بٔ اب ٞطايب ٚ ((: اهلل َا َعا ١ٜٚبأزَٖ ٞين ،
.
َصَ ٗ ١َٛقِٝ
يهٓ٘ ٜػسض ٜٚؿذط ٚ ،ي ٫ٛنطاٖ ١ٝايػسض يهٓت َٔ أزٖ ٞايٓاؽ ٚ ،يهٔ يهٌ غسض ٠ؾذطٚ ٠يهٌ ؾذط٠
ايكٝاَٖ ).١صا إكاٍ اتٓا ٍٚؾ ٘ٝبعض تٓاقهاتٓا اـًٝذ١ٝ
نؿطٚ ٠يهٌ غازض يٛاٜ ٤ػطت ب٘ ) ّٜٛ
َٔ ط
َٗٓٚا ايػطٜب إ قشاؾتٓا اـًٝذ ١ٝتػتكَ ٢عًَٛاتٗا ايكشاؾ. .١ٝ
:

املكاٖ. ٞص اٚ
.

ايؿٛاضع .ص ٚ ، .عدل ثكاؾ١
.
اشباص. . ١ص  ، ..ا ٚط
.
االضصف. .١ص  ٚط ازبًػات
..
ايكٗا.. ٟٚص ا ٚط
 ..ط ..
ٚايكاٍ ص
.
ايكٌٝ
.
َٓٗر ط
ايًػٛقات.ص. . ٚ. .
.
 . .ط

 ٫ٚتػتك ٞتًو إعًَٛات َٔ َكازضٖا

ٚايجكاؾٚ ١مل ْتعًِ َٔ قشاؾ ١ايػطب َٚا ٜٓؿط بٗا َٔ
.
ايٓٝٛؿَ ١جٌ اضٚقٚ ١زٖايٝع ايػٝاغ١
نًٗا ؾاخص إعً ١َٛعدل ططٜك ١قايٛا ٚقًٓا
َعًَٛات سكٝك ١تٗع ٚؼطى َع ِٛايس ٍٚا ٚقٌ .
ٚإتًتك٫ٚ ٞ
ايجك ١بٌ ايكشاؾ. ١
َٔ . .
ٚايكاٍ ٚايك ٌٝيٝؼ ؾٗٝا َكساق ٫ٚ ، ١ٝتهَ ٕٛػاس. .١
اـًٝذٚ ٞاقبض بعض ايكشاؾ ٌٝبٌ قٌ انجطِٖ َؿٗٛضٜٔ
.
تكٌ اٍ عكٌ إٛاطٔ
بايًػٛص.١ص أنجط َٔ يػٛق ١ايٓػا ، ٤بٌ اؾتٗطٚا بصيو ٚ ،ؽًست ازلاٚ ، ِٗ٥مل ٜعاًَٛا
.
 ..ط
ايصشايف.ص عًٓٝا إ ْهػ٘
.
ٖصا ط ايػباٚ ٤ايتٓاقض
باؿػين ؾًهْ ٞكه ٢عً ٢تؿؿ. .٢
.
ايٓاؽ
ضزل.ٞص يهٌ ٚظاضٚ ٠دٗاظ خسَٚ ٞغٝاغٞ
ٚنع ط َتشسخ .
عً ٢اؿهَٛات اـًٝذ ١ٝبهطٚض. . ٠
ٚادتُاع ٞؾطَا ْعٌُ عً ٢تڀٜٛط َعًَٛاتٓا ايكشاؾ ١ٝستْ ٢أخص َكساق١ٝ
.
ٚاقتكازٟ
اؿكا٥ل ْٚكه ٢عً٤٫٪ٖ ٢
إٛاطٔ ْٚعٝـ نػرلْا َٔ ؾعٛب ايعامل ْٚ ،عطف نٌ ! .
.
ٜٚكبًٗا
أؾهاٍ
قشاؾتٓا . . َٔٚ
.
إػًٛقٌ ايصٜ ٜٔعهط ٕٚقؿٛ

االدتُاع .ٞآْا ٗ اـًٝر
.
ايتٓاقض

يًطَٛظ .ص ٚاقبشت يٓا ػاضٜب ندَُٚ ١ؿٗٛض ٗ ٠تكسٜؼ
ؾٔ ط االعبٓا. ٤
لٝس .
.
إقبشٓا
م.) 36
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ْٚؿػٝاتٓا
،
ٚتكٓ ِٝط ايطَٛظ .ص ٚ ،.دعًٓا يتًو ا٫قٓاّ  ،ق ٠ٛناغڀٚ ١تأثرل عً ٢غًٛنٝاتٓا
. .
ٚأقبض.نأْ٘ ط غًڀ١
ايتصٓ ِٝص .اعام ٚعطقٌ ٚاٚقـ ِْٛا ايؿاٌَ . ،
.
ايتكسٜؼ .ص  ٚ.ط
.
ٖٚصا ط
. .
ًَٛث ١ص ٫.
.
ايطَٛظ  ،.ط
تًو .. .
 . .ص ٗ زاخًٓا تطٖبٓا . َٔ.ا٩ي٦وط ا٫قٓاّ صايطَٛظَٚ ،. .ع. . ِٛ
قاٍ
ؼٌُ طٗط ايكِٓ نُا قاٍ عٓٗا ايؿاعط ايػٛض ٟايهبرل عُط اب ٛضٜؿ ١سٌ :
أَيت نِ قِٓ فست ـ ـ ـ ــ٘
!

ايكِٓ
مل ٜهٔ وٌُ طٗط ! .

سٝاتٓا ٚبك ٠ٛ؟
االدتُاعٞص ايصٜٓ ٟػل! .
. .
ٖصا طايتٓاقض
ؾُتْ ٢ػتڀٝع إ ْكه ٢عً. .٢
ايتكؿٝل.ص يو يكٛم
.
ؾٔ ط
لٝس .
.
ا٫دتُاع.ٞص آْا
.
اؾهاٍ ط ايتٓاقض
ٚاٜها َٔ . .
ايٛطٔ ْٚ ،ػسٍ عً ِٗٝأٌْ ايعباضات  ،بٌ ِٚذسِٖ يسضد ١أْٓا لعٌ َِٓٗ َ٥٬ه ١تػرل ٗ
ا٫ضض ٚاٌْ َا ٗ ٖص ٙايًٛس ١ا٫دتُاع ١ٝإ ايًكٛم أْؿػِٗ ٜهشه ٕٛعً ٢أْؿػِٗ ٚعً٢
.
 ٌٜٚثِ  ٌٜٚ٭َ ١ػٝس ؾٔ
 ٌٜٚثِ. .
ٜكسقْٗٛا . .
.
شلِ ٜٚهصب ٕٛايهصب ١ثِ
َٔ قؿل .
ٚايػؿاؾٌ ٜٚأت ٞاٜها َٔ
.
ٚإٓاؾكٌ ٚإطتؿٌ
! .
ايتصفٝل.ص يًكٛم ٚإًٛثٌ ٚايهصابٌ
.
 ..ط
ايتعً. ُٞٝص إ ايتعً ِٝيسٜٓا أقبض ػاضٚ ٠اغتجُاض  ،ؾًكس اْتؿطت إساضؽ
.
اؾهاٍ ط ايتٓاقض
. .
ايطعَ ١ٝع
. .
َبسأ
اـاق ١تك ّٛتًو إساضؽ ا٭ًٖ ١ٝا ٚاـاق ١عً. . ٢
.
اـاقٚ ، ١اؾاَعات
ٚايتدككٖٚ ١ٝصا اْ٫تؿاض إكًل ٚإععر يًُساضؽ ا٭ًٖ، ١ٝ
.
قً ١اَ٫هاْات ايبؿطٚ ١ٜايعكً١ٝ
ايؿعٛب  َٔٚتٓاقهٓا
.
ٜسٍ بٛنٛح تاّ اٍ قً ١اَ٫هاْات اؿهٚ ، ١َٝٛعسّ اٖ٫تُاّ بتعًِٝ
بٗا ٚزؾع
نؿعٛب آْا مٔ َٔ زعِ ٚغاعس عً ٢اْتؿاض ٖصا ايٓٛع َٔ إساضؽ بازخاٍ ابٓاْ٤ا .
شيو ٗ سٌ إ بعض َباْ ٞبعض تًو إساضؽ  ٫تكًض إ تهَ ٕٛكٗ٢
إبايؼ ايهبرلَ ٠كابٌ .
ٚإداظٕ ٗ سٌ إ ٗ ايػطب ٜهع ٕٛاقػ٢
.
غِٓ  ٫ٚتٓؿع يته ٕٛسٛا٥ط يًُػتٛزعات
ا ٚسٛرل. ٠
إساضؽ ٜٚأتَ ٗ ٞكسَتٗا ٚاُٖٗا تٛؾرل إبين
.
ٚاؾس ٚاؾهٌ ايؿطٚ ٙٚإٛاقؿات يؿتض تًو
ٚايذلب ١ٜٛؾٌٗ ْػتڀٝع إ ْؿٛم َٔ
.
إٓاغب ٚاجملٗع بهٌ َػتًعَات ٚآيٝات ايعًُ ١ٝايتعً١ُٝٝ
ايتعً ُٞٝص
 ..ط تٓاقطٓا . .

ٖصا ْٚ ،عٝس ايٓٛط ايهاٌَ ٗ ٚنع ٚاٚناع َساضغٓا اـاق ١اسذلاَڄا

اشببع .ص يًؿعب
تٛؾرل ط.
٭زَٝتِٗ ٚتٛؾرل ايتعًٜ ِٝأت ٗ ٞا٭ُٖ ١ٝبعس . .
.
يعك ٍٛاْباْ٤ا ٚ ،تكسٜطاڄ
ايسٜين.ص إ بعض عًُآ٥ا ٚؾكٗاْ٤ا ٜ ٫ػتڀٝع ٕٛزضاغ١
 َٔٚطايتٓاقض .
 .ؾٌٗ ْٛؾطُٖا !َعاڄ .؟ . .
قهاٜاْا ايهدل ، ٣اييت تؿػٌ اٚ ١َ٫اجملتُع ؾٝكسض ٕٚؾٗٝا ايؿتا ٟٚإٓاغبٚ ، ١يٝؼ إڀًٛبَٔ ١
إػٝاض ٚضدِ ابًٝؼٚ ،ا٫غِٗ ٚ ،ايتكػٚ ، ٘ٝاؾٗاز ٚغرلٖا ٖا
،
ايػًڀَ ١جٌ قهاٜا ايطبا ٚ ،ظٚاز
.
ٜؿػٌ ا ، ١َ٫ؾًكس قطأت ؾت٫ ٣ٛسس نباض ايعًُا ٗ ٤إٓڀكْ ١ؿطت ظطٜس ٠ايٓس ٠ٚبعسزٖا
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ايسٜين ٗ
قطّ ايٝؼ ٖصا َٔ ايتٓاقض ! .
 ) 1465تسٚض تًو ايؿت ٣ٛس ٍٛقتٌ ساز ؾأضاڄ . ٖٛٚ
(6
 َٔ ) 22عًُآ٥ا زضاغٚ ١عح
بايعسز (
سٌ إ اسس نتاب دطٜس ٠ايٛطٔ طًب ٗ َكاي٘ إٓؿٛض 96
إ تهَ ٕٛس ١ٜٓدس ٠إٝكات اؾسٜس  ،بس٫ڄ َٔ ا٫ع ٗ ٕ٬ايڀا٥طات ٚا٫ظزساّ عًٓ ٢اّ ايڀا٥ط٠
ايتٓاقض االدتُاع ٞص
اؾهاٍ ط
ستًٜ ٢بؼ إعتُطٚ ،قاٍ ٗ ْٗا ١ٜإكاٍ((:اضؾعٛا اؿطز عٓا)). . َٔٚ.
ايعطبات ايت ٢ػُع ٚتٓكٌ
قُُٛا . . .
.
ايػٛبطَاضنت).
.
ٚاعين (.
إ اقشاب إطانع ايتذاض ١ٜايهدل. ٣
نبرلَٚ ٠ا عً ٞإٛاطٔ اـًٝذ ٞا ٫إ ٜك ّٛبتعب ١٦تًو
.
ؾٗٝا إؿذلٜات ٚايبها٥ع َكاغات
ا٫عُٞ
.
بصيو ؾٗصا اغًٛب َٔ اغايٝب ايتػٜٛل
.
ٜطٜس ٙز ٕٚإ ٜؿعط
ايعطبات َا ٜطٜسَٚ ، ٙا. ٫
 ٕ٫ٚايتٓاقض َتأقٌ ٗ بعهٓا ؾٓؿعٌ اَٛض ْ ٫سضى خڀٛضتٗا عً ٢اقتكازْا خاق ١إ َعِٛ
ايؿطا. ٤ص اييت ٜتُتع بٗا
ٚيهٓٗا ط ؾٗ. ٠ٛ
إٓعٍ . .
إؿذلٜات ٚايبها٥ع قس  ٫ؼتادٗا إطأ. ٗ ٠
اؾهاٍ ط ايتٓاقض ايعًُٞ
اـًٝذ. . َٔٚ ٞ
! .
اـًٝذ ٞؾٝا غ ّ٬عًٖ ٢صا ايتٓاقض
.
إٛاطٔ
ا٫بساع ٞؾٌُ
.
ٚايجكاٗ.ص اُٖاٍ ز ٍٚاؾًٝر يًبشح ايعًُ ، ٞؾًصيو ؾض ٚقٌ اْ٫تاز ايعًُٞ
.
ايعامل غرل
ْػُع اْ ٚكطأ أ ٟاخذلاع خًٝذ ، ٞاُٝ ٚع عًُ ٞخًٝذ ٞا ٚتؿٛم عجٖ ٞع ٚأثط ٗ .
ٚايجكايف  .ص غبب٘ إ اْ٫ػإ اـًٝذ ٞيٝؼ ي٘
.
ٖٚصا ط ايتٓاقض ايعًُٞ
ايهصب ا٫ع. . َٞ٬
ْعِ مل وذلّ عكٌ اْ٫ػإ اـًٝذ َٔ ٞقبٌ
اؿانُ. . ١
.
قْٛ ٗ .) ١ُٝط بعض ا١ُْٛ٫
. )((..
أًٖ٘ ٚضبع٘ ْٚػ ٢ا٩ي٦و ايصٜ ٜٔعتكس ٕٚإ اٱْػإ اـًٝذ َٔ ٞؾ١٦ا٫غٓاّ ٚايبٗاٚ ِ٥إٛاؾٞ
ايٛطين  َٔٚاؾهاٍ
.
ايٛطين ٚتطتك ٞبٛع٘ٝ
.
ق. ١ُٝص تععظ َٔ اُٖ ١ٝايتكاضب
. .إ ط االْػإ .
ا٫دتُاع.ٞص اـًٝذ ٞآْا ْكسض ْٚكسّ ا٫غٓٝاٚ ٤اقشاب إاٍ ٗ إسٕ اـًٝذ، ١ٝ
.
 . .ط اشلبٌ
ايهٝك١
.
ٚلعًِٗ ٜتشهُ ٗ ٕٛؾ ٕٚ٪إس ١ٜٓؾٝؿعًَ ٕٛا ىسّ َكاؿِٗ َٓٚاؾعِٗ ٚغاٜاتِٗ
إاٍ ٜؿعٌ ٚدٗا٤
ٜٚعًُ ٕٛعً ٢تػٝب أٌٖ ايعكٌ ٚايؿهط ٚايجكاؾٜٚ ١كطب ٕٛاَجاشلِ َٔ اقشاب .
قشٝض ؾإاٍ ٜ ٫ؿهط ٜ ٫ٚ ،ػتڀٝع إ
.
إاٍ شيو بػبا ٤ساز  ،ي ِٗٓٛإ إاٍ ىًسِٖ ٖٚصا غرل
قاضٗ ).ٕٚ
َٚجاٍ (.
قاض. . ) ٕٚ
.
ا( ٫
إاٍ .
ٜؿهط ٚمل ىًس ايتاضٜذ أ ٟاغِ َٔ ا٫غٓٝاٚ ٤اقشاب .
.
إاٍ
ايبدٌ.ص ٗ اْ٫ؿام َٔ .
باب ط .
إاٍ ٚشنط. .َٔ ٙ
ايكطإ ايعَ ِٝٛجاٍ يڀػا  ًِٚٚقاسب .
ٚإاٍ ؾُٔ ٜعطف ا ٟاغِ َٔ ازلا ٤اغٓٝا ٤ايسٚي١
ايس ٍٚايػابك ١مل ؽًس ازلا ٤ا٫غٓٝا. ٤
ٚأًٖ٘ اْ٘  ٫وػٓ ٕٛايتكطف ٗ ايسْٝا ّٜٛ ٗٚ ،
ْعطف ٖصَ ٙكٝب ١إاٍ .
.
ايعجُاَْ ١ٝج٬ڄ !٫
اؿػاب واغب ٕٛعً ٢إاٍ ايصْ ٟع ، ٙٛنٝـ اغتكب .؟ ٚنٝـ غطم،.؟ ٚنٝـ ْٗب .؟
ٚنِ َٔ بٛٝت اقؿًت بػبب ْع شيو إاٍ .؟
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طكٛؽ ايهتاب١
غأيين اسسِٖ نٝـ تهتب ؟ قًت ي٘ ٕاشا تطٜس إٔ تعطف نٝـ أنتب ٦ٖٝٚيت أثٓا ٤ايهتاب١
تكايٝسصٚ ،. . .أؾٝا٤
طكٛؽ .ص  (ٚ ( .ط) )
شلِ )((ط ) . .
؟!ثِ أنًُت ي٘ قا٫:ڄ إٕ ايهتاب ٚا٭زباٚ ٤ايؿعطا. .٤
تجرلِٖ بٌ قس
،
عًٗٝا ٚمل تعس ؼٌُ أ ١ٜغطاب ١أٚ
ب ِٗٓٝسٝح اعتازٚا ،
غطٜب َٔ ١نجطٚ ٠دٛزٖا ،
ايهتاب١
:
تجرل غرلِٖ عٓسَا ٜعطؾْٗٛا  َٔٚ.تًو ايڀكٛؽ أثٓا٤

عٓس ٙ٭ٕ ايجًر
سٛي٘  ٜٔٛٚإٔ ايجًر نٝـ زا. ِ٥
ناتب أثٓا ٤ايهتابٜ ١هع قٛايب ايجًر .
سطاضت٘
ىؿـ َٔ زضد. ١

ايهُٞ
ناتب ٜسخٔ بؿطاغٚ ١ؾطاٖ ١أثٓا ٤ايهتابٖٚ.١صا ايٓٛع ٜعتكس إٔ ايتسخٌ ٜسؾع٘ يٲلاظ .

ٚاشلاز١٥
.
ايهتاب ١ؾٝهع ا٭ؿإ ٚا٭غاْ ٞاؾُ١ًٝ
.
ناتب ٜعٝـ ساي َٔ ١ايطَٚاْػ ١ٝأثٓا٤

ايهتاب ١ؾٝهتب
.
ناتب أثٓا ٤ايهتاب ١ىًع نٌ َ٬بػ٘.٭ْ٘ وب إٔ هطز َٔ نٌ ؾ ٧أثٓا٤
َٛنٛع١ٝ
.

ناتب أثٓا ٤ايهتابٜ ١تعا ٢ٚبعض أْٛاع إدسضات.يكٓاعت٘ أْٗا تؿتل أؾهاضٚ ٙتعٜس َٔ س١ٜٛٝ
ٚايطقس
.
ايتؿهرل

ناتب أثٓا ٤ايهتاب ١وب إٔ ٜؿاٖس أؾ ّ٬دٓػ.١ٝيكٓاعت٘ إٔ اؾٓؼ ىًل اـٝاٍ ايٛاغع
ايكصف
بك ٠ٛناْؿعاٍ سايت٘ عٓس .
ؾٝبسع ٜٓٚؿعٌ .

اٱبساعات
،
ايهتاب ١يكٓاعت٘ إٔ إطأ ٖٞ ٠غبب نٌ أْٛاع
.
ناتب ٜهع قٛض ٠أَطا ٠عاض ١ٜأثٓا٤
ٚايكٓاعات
.
ٚأْٗا تطتب ا٭ؾهاض

ايتؿهرل يكٓاعت٘ إٔ ايهتاب٘  ٫تتشطى ٗ شات
.
ناتب ٜهتب ٜ ٖٛٚبه َٔ ٞؾس ٠ا٭مل َٔ
إٛقـ
.
ايهاتب إ ٫بعس ٚقٛع اؿسخ أ ٚايهاضث ١أٚ
غكـ ٚإٔ شاى
 . . ٖٛٚط . . .ص  ، . .يكٓاعت٘ إٔ ايهتاب ١ؼتاز قدل ب. ٬
ٜهتب .
ناتب . .
.
م.) 28
( ) 1376
بايعسز (
ٖ 142ـ 5 ،
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2
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ايهتاب١
.
ايتؿهرل ٚؿ١ٛ
،
ايكدل ٖ ٛايصٜ ٟػتڀٝع إٔ ٜؿطم بٌ ؿ١ٛ

ناتب ٜهتب  ٖٛٚكُٛض ست ٢ايٓٗا. ١ٜيكٓاعت٘ إٔ ايعكٌ عٓسَا ىتُط تعزاز سٜٛٝت٘
ايتؿهرل
ٚعڀاٚ.٘٥إٔ اـُط ؽًل عٓس ٙايٛنٛح ٚايؿؿاؾٚ ١ٝايكسض ٠عً. ٢

ثابت١
ايؿذط .٠ط. .ص  ، .يكٓاعت٘ إٔ ايؿذط ٫ ٠تتًَ ٕٛجٌ اؿطبا ٤ؾٗ. ٞ
ناتب ٜهتب بكطب . . .
ٚايؿهط ٚإٕ ايؿذط ٠تتشٌُ نٌ أْٛاع ايكصف ٚايطَٞ
ؾجبات ايؿذط ٠ىًل ؾ ٘ٝثبات إٛقـ .
باؿذاضٚ. ٠يهٔ اؿطبا ٤قس تكتٌ َٔ أ ٍٚسذط تكصف .ب٘

بڀٓ٘ يكٓاعت٘ إٔ ايٓ ّٛىًل قؿا٤
ْا.ُ٥اڄ  .ط . .ص  ، .أ ٟأْ٘ َبڀٛح عً. ٢
. .. ٖٛٚ
ناتب ٜهتب .
ٚايذلزز
،
ايطٚٚ ١ٜ٩نٛح إٛقـٚ.يكٓاعت٘ إٔ ايهتاب ١عً ٢ايهطغ ٞؽًل ي٘ نجط ٠ايتٓكٌ ٚايٛقٛف
ايهطغٚ ٞتػرل َٛقع٘ بٌ تػرل َٛقع ايهطغ ٞبكٛض ٠زا١ُ٥
،
ٚايبشح عٔ ايهٚ.٤ٛنجط ٠ايطغب ٗ ١تػرل
ايڀًب ٚضَا ٜ ٫سؾع
ؾ ٧ؾرلقل سػب ،
ا٫غتؿعاضص .عٔ بعس.ؾٝؿاضى ٗ نٌ ،
.
ٜه. ٕٛطقطٕٚ
هعً٘ .
نجط
ايطقل ٚضَا ٜطقل بكسض َا ٜسؾع٘ َؿاٖس ايطقكات . ِٖٚ
.
ي٘ مثٔ شيو

ٚايكؿعط ١ٜؾٜٗ ٫ ٛػتڀٝع ايكُٛز أَاّ ايسَٛع أٚ
.
ناتب أثٓا ٤ايهتابٜ ١كاب بايطعؿ١
ٚايٜٚ ١ًُٛكاب بايطعؿ ١إشا أقاب ايجٛابت ٚايكِٝ
.
اؿعٕ ٚىاف َٔ ايًِٛ
ايبهاٚ ٤ىاف ،
.
ايكُت ٚاؿا٫ت اييت تُٓ ٛؾٗٝا
.
َٔ .ط.. .ص ٖٚص ٙايطعؿ ١تعزاز ٗ َ ٌٚطسً ١غٝاغ١
بؿ.. ٧
.
ٚؾْٓ٘ٛ
ايٓؿامص ٚبهٌ أؾهاي٘ .
ؽكٝب .ط . .
.
ايؿا٥عات.عً ٢سػاب اؿكا٥ل.إْ٘ إٛغِ ايصٜ ٟهجط ؾ٘ٝ
ايهصب.ص
ؾ. ٘ٝط .
ٚإٛغِ ايصٜ ٟتهاثط .

إً ٕٛيكٓاعت٘ إٔ
ايٛضم ٚبايصات .
ناتب أثٓا ٤ايهتابٜ ٫ ١هتب إٚ ٫غ٘ أنٛاّ ٖا َٔ ١ً٥نُٝات ،
ْهتب؟ يكٓاعت٘ إٔ ايػًڀ ٖٞ ١ا٭ؾهٌ
قاْ ٕٛايهتاب ١عٓسٜ ٙعين ؾٚ ٧اسس َ ٖٛ:اشا تطٜس ايػًڀ ١إٔ .
ٚأؾهاضٖ ٙصا ايٓٛع َٔ ايهتاب ٖ ٛايصٜ ٟػتدسّ ايؿعاضات ايعا٥ؿ ١يًتػڀ ١ٝعً ٢اؿكا٥ل
.
ي٘ ٚيهتابات٘
ايهٝك ١أْ٘ ايٓٛع ايٛسٝس َٔ ايهتاب ٚإجكؿٌ ايص٫ ٜٔ
.
ايجابت ١أِْٗ َتعٗس ٟإكاحل ٚايػاٜات
.
إٛنٛع١ٝ
.
ٚإٛادٖٗ ١صا ايٓٛع َٔ ايهتاب ٖ ٛايصٜٓ ٟػـ ٜٚسَط غكـ اؿطٜات
.
ٜػع ٕٛإٍ ايكساّ
أغكـ إْ٘ ايصٜ ٟتذاٚظ َبازٚ ٨ؾطف َٝجام ايؿطف ايؿهطٚ ٟايجكاٗ ٖ.صا
ؾتكبض ايهتاب ١عٓس ٙب. ٬
ايهتاب .١ص ٜٚهطب نٌ .ؾ٧
عً. ٢ط تػٝؼ .
ايٓٛع َٔ ايهتاب ٖ ٛايصٜ ٟعٌُ .
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضض ٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚ ،غاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا٤
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اسبذاز ضَع ايتٓاقطات ايعطب١ٝ
اؿذاز بٔ ٜٛغـ بٔ اؿهِ بٔ اب ٞعك ٌٝايجكؿ ٞايص ٟخطز َٔ َس ١ٜٓايڀا٥ـ باؿذاظ ،
 ٖٛٚساؾ ٜيهتاب اهلل َٚعًِ .ي٘ يٝكبض ٗ  َٔ ّٜٛا٭ٜاّ قا٥س دٛٝف اـًٝؿ ١ا َٟٛ٫عبسإًو
بٔ َطٚإ ٚ ،اؿذاز ٖ ٛقاسب اـڀب ١ايؿٗرل ٠إعطٚؾٚ ١اييت ايكاٖا ٗ إػذس ا٫ع ِٛبايهٛؾ١
َڀًعٗا (( اْا ابٔ دٚ ٬ط٬ع ايجٓاٜا َ ،ت ٢انع
:
نُا تك ٍٛايطٚاٜات ايتاضىٚ ، ١ٝاييت دا٤
تعطؾٚ ْٞٛاهلل ٜا أٌٖ ايعطام إْ٫ ٞض ٣ضٚ٩غا قس آٜعت ٚسإ قڀاؾٗا ٚ ،إْ ٞيكاسبٗا ،
.
ايعُاَ١
ٚايًشٞ
ٚاهلل يهأْ ٞاْٛط اٍ ايسَا ٤بٌ ايعُا. ِ٥
قاٍ ٚاهلل ٜا أٌٖ ايعطام  ،إٕ اَرل إ ٌَٓ٪عبسإًو ْجٌ نٓاْ ١بٌ ٜس ، ٜ٘ؾعذِ عٝساْٗا
ثِ :
عٛزاڄ عٛزاڄ  ،ؾٛدسْ ٞاَطٖا عٛزاڄ ٚ ،اؾسٖا َهػا  ،ؾٛدٗين إيٝهِ ٚ ،ضَانِ .بٜ ٞا أٌٖ ايعطام ٜ ،ا
أٌٖ ايٓؿام ٚايؿكام َٚػا ٣ٚا٭خ٬م  ،إْهِ طإا ا ٚنعتِ ٗ ايؿتٓٚ ، ١انڀذعتِ ٗ َٓار
ايهٚ ، ٍ٬غٓٓتِ غٓٔ ايعٚ ، ٞا ِٜاهلل ٭ؿْٛهِ ؿ ٛايعٛز ٚ ،٭قط عٓهِ قطع إطٚ ، ٠ٚ٭عكبٓهِ
عكب ايػًُ ٫ٚ ١نطبٓهِ نطب غطا٥ب اٱبٌ  ،إْٚ ٞاهلل  ٫اسًل إ ٫ؾطٜت  ٫ٚ ،أعس إٚ ٫ؾٝت  ،أٜاٟ
ٚشاى ) . .
أْتِ . ) .
َٚا .
ٖٚص ٙايعضاؾات ٚقاٍ َٚا ٜكٚ ، ٍٛنإ َٚا ٜه. .ٕٛ
إؿٗٛض
/
 :/1اضزت إ اق ٍٛإ َڀًع ٖص ٙاـڀب ١ايؿٗرل ٠غبل اؿذاز إ قاشلا ايؿاعط ايعطبٞ
غش ِٝبٔ ٚث ٌٝبٔ عُط ٚبٔ د ٜٔٛبٔ اٖٝب بٔ ٓرل ٟبٔ ضٜاح  ،اسس ؾطغإ بين ُِٝ
إعطٚؾٌ ٚازضى ا٫غٚ ّ٬اغًِ ٚ ،اؾتٗط ظُاي٘ ٜٚ ،كاٍ اْ٘ نإ ٜ ٫سخٌ َه١
.
ٚؾعطاٗ٥ا
إهطَ ١اًَ ٫جِ ايٛد٘  ،كاؾ َٔ ١ؾتٓ ١ايٓػاٚ ، ٤ق ٌٝإ ْاي٘ ٜؿٛم ْاٍ ايعبطقإ بٔ
بسض ٚقاٍ قكٝست٘ ضزاڄ عً ٢ؾاعط ٜٔقػرل ٗ ٜٔايػٔ َٔ ُُٖ ِٝا ا٫برلز ٚا٫خٛم
.
ٚقكٝست٘ داَ ٗ ٤ڀًعٗا .
اْا ابٔ دٚ ٬ط٬ع ايجٓاٜا َت ٢أنع ايعُاَ ١تعطؾْٛـ ــٞ
ٚإٕ َهآْا َٔ ٓ ـ ـ ــرلَ ٟهإ ايًٝح َٔ ٚغ٘ ايعطٜٔ
ٚإْٜ ٫ ٞعٛز إٍ قطْـ ـ ـ ــ ٞغسا ٠ايػب إ ٗ ٫قط ٜـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــٔ
 :/2بعس ٖصا ايتٛنٝض إِٗ أضزت إ اق ٍٛبعس: ٙإ اؿذاز بٔ ٜٛغـ اؾتٗط بصانط ٠اؿؿ، ٜ
ؾاغتڀاع إ ٜه ٕٛتًو اـڀب َٔ ١سؿ ٘ٛيككٝس ٠غشٚ ِٝتڀٜٛطٖا ٫غطان٘ ايػٝاغ١ٝ
َٔ ط
ا٭ضٖاب ، ١ٝنُا اضٜس إ ابٌ إ ؾدك ١ٝاؿذاز ؾٗٝا ايهجرل. .
م.) 32
( ) 1375
بايعسز (
ٖ 142ـ 7 ،
/8
2
ْؿط ظطٜس ٠ايػٝاغ ١ايهٜٛت ّٜٛ ، ١ٝاـُٝؼ/4
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املتٓاقطات ص ..

 ٖٛ ٬وؿٜ
ايعطب ١ٝص ،. . .ؾُج :ڄ
ػػس ط تٓاقطات ايكٝاز) ) ٠
ٚاييت ( (
ايتٓاقطات.ص . .، .
.
 ٚ. .ط
ايهط ِٜأٜٓ ٟڀبل عً٘ٝ
.
ٚ ، ٬يهٓ٘ ٜ ٫عٌُ ب٘ َ ٫ٚ ،بازٚ ٨ق ِٝايكطإ
ايكطإ ايهط ِٜناَ ڄ
ايهطّ(( ١ط ٜٳا ځأ ټٜٗٳا ايډصٹٜٔٳ ځآَٳٓٴٛا ٹي ٳِ تٳكڂٛيڂٕٛٳ َٳا يځا تٳ ڃؿ ٳعًڂٕٛٳ ) (نځبٴطٳ َٳكڃتٶا عٹٓ ٳس ايًډ٘ٹ أځٕ
:
اٯ١ٜ
 3غٛض ٠ايكـ.
تٳكڂٛيڂٛا َٳا يځا تٳ ڃؿ ٳعًڂٕٛٳص))
اشبٛف .ص ٚ ،تكَ ٍٛعِٛ
.
بازبدي .ص  ٚط
اؾتٗط ط . . .
 :/3قشٝض إ اؿذاز قا٥س دٛٝف ٚ ،يهٓ٘ . .
اْ٘ ()(ط )دبإ .ص  .ؾهازت إ تكتً٘ ايؿاضغ ١غعاي٘ ٗ قكط ، ٙي ٫ ٛإ
ايتاضى. ١ٝ
.
ايطٜٚات
اَاَٗا ؾك ٠ٛاؿذاز ٗ عػهطٙ
.
قتًٗا َٔ اـًـ اسس دٓٛز ، ٙؾًكس ٖطب اؿذاز َٔ
ٚقٛازّٚ ٙتاظ قاَٛؽ اؿذاز ايػٝاغٚ ٞايعػهط ٟإ نٌ َؿطزات قاَٛغ٘
ٚدٓٛز. ٙ
َتدؿب ١ص ٚ ،. . .ضغِ داشب ١ٝؾدك ١ٝاؿذاز عٓس بعض
اْٗا ( ط ) )
بٌ (
خؿٓ .١ص . . .
((ط )
) ..
إ٪ضخٌ نؿطٜط ا٭سساخ ا٫غ ، ١َٝ٬ؾإٕ قك ١ناضث ١نطب ايهعب ١إع ١ُٛتٓبع بٓؿؼ
ايكسض َٔ أؾعاٍ غٝس ٙعبسإًو بٔ َطٚإ  ،ؾٗ ٛسانِ عٓٝس  ،ا ٫اْ٘ قعب إطاؽ ٚقًٌٝ
ايسٚيٖ ١صا يػع  ٫اغتڀٝع ي٘.س٬
.
اـدل ٗ ٠اختٝاض ضداٍ
ٗ ) 13
(6
بعسزٖا
 :/4نتب ا٫غتاش آس اؾاض اهلل  ،ضٝ٥ؼ ؼطٜط دطٜس ، ٠ايػٝاغ ١ايهٜٛت52 ١ٝ
عٓٛإ غٝاب ايطداٍ اَجاٍ اؿذاز ٚقكط قطٜـ
ا٫ؾل ٚؼت /
َكاي٘ ا٫غبٛع ٞسسٜح .
ٜك (( ٍٛايسٚي ١ا ١َٜٛ٫أٍٚ
اناع ايسٚي ١ا ٗ ١َٜٛ٫ايؿاّ  ٗٚاْ٫سيؼ  ،سٝح نتب :
ْاؾڀ ٠٫ٚ َٔ ٕٛايسٚي١
.
اغ َٞ٬شلا ٚظضاٚ ٤سهاّ ٚشلا ٚ ٠٫ٚشلا
نٝإ غٝاغ ٞعط ب. . ٞ
ا ٗ ١َٜٛ٫ايعطام اؿذاز بٔ ٜٛغـ ايجكؿ ٞايص ٟسهِ تًو ايب٬ز باؿسٜس ٚايٓاض
بٗا ؾاؿذاز ٖ ٛايصٟ
ٚناْت ي٘ َدلضات٘ ٗ شيو ٚ ،اييت نإ ٜٓاقؿو بٗا ٜٚكٓعو .
قُع ايتُطز ايص ٟقاّ ٗ َهٚ ١قتٌ قاسب٘ عبساهلل بٔ ايعبرل ايص ٟضؾض ايسخ ٗ ٍٛاَط٠
ا ٌَٜٛ٫ايص ٜٔنإ عً ٢ضأغِٗ عبسإًو بٔ َطٚإ) ) .
اسػب إْ ٫ ٞاتؿل ُاَڄا َع ا٫غتاش اؾاض اهلل ؾُٝا قاي٘ بإ يًشذاز َدلضات٘ ٗ إ وهِ
ٚايٓاض ٚخرل َجاٍ
ؾاق ٍٛإ بٓا ٤ايسٚيٜ ٫ ١ه ٕٛباؿسٜس .
ٚايٓاض ؾادعّ :
تًو ايب٬ز باؿسٜس .
ٚغًِ بين اق ٣ٛزٚي ٗ ١ايتاضٜذ ايبؿط ، ٟبسٕٚ
عً ٢شيو إ غٝس ٟقُس قً ٢اهلل عً. ٘ٝ
ٚايٓاض ْ ٌٖٚكبٌ نُػًٌُ إ ٜه ٕٛاؿسٜس ٚايٓاض ازٚات شلسّ ٚتسَرل ٚتهػرل ٚسطم
اؿسٜس .
إع.١ُٛص َكابٌ أاز اـكّٛ
.
ا٫غ. ،١َٝ٬ط ايهعب١
.
ضَعْا إكسؽ بٌ اْٗا قساغَ ١كسغاتٓا
تاضىٓا نٝـ وسخ ٖصا ايتعسَ َٔ ٣ػًِ شٟٚ
.
ايػٝاغٌ اْٗا ايٓكڀ ١ا٭غٚ ٤ٛا٭غٛز ٗ
.
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ا٫غَٞ٬
.
اغ ١َٝ٬يكس خاْ٘ شناٚ ٙ٤ادتُع عً ٢أخڀاٖ ٤ا٪َٚ ً٘٥ثط ٗ ٠تاضىٓا
.
زضاٚ ١ٜخدل٠
ضٓ٘ اهلل
َجٌ قتٌ غٝسْا عبساهلل بٔ ايعبرل ضن ٞاهلل عُٓٗا ٚ ،غعٝس بٔ اؾبرل .
ٚيهٔ سٌ ٜؿعٌ شيو َجٌ ايكا٥س اؿذاز بٔ ٜٛغـ ؾٝعٛز شيو اٍ ايطغب ٗ ١ؼكٝل
ايٓععات ايهٝك ١يػٝسٚ ٙسانُ٘ اـًٝؿ ١ا ٣َٛ٫عبسإًو بٔ َطٚإ ٚايص ٟاضاز إ ٜكؿ ٞنٌ
تٓاظٍ ضؾض إبسأ اٱغٚ َٞ٬مل هازشلِ باييت ٖٞ
خكَ َ٘ٛبهطڄا  ،بس ٕٚسٛاض أَٓ ٚاقؿ ١ا. ٚ
غاعس ٙؾبس َٔ ٫اغتدساّ اؿذ ١باؿذ ١اغتدسّ ايػٝـ
.
أسػٔ ْٚػ ٢ادتُاع غكٝؿ ١بين
.
ايهٜٛت ٖٚص ٙايتٓاقهات ٗ
.
غاٜات٘ نُا ؾعٌ قساّ سػٌ ٗ غعٚ
ٚإٓذٓٝل يتشكٝل .
ايػٝاغْٚ ١ٝػ ٞعبسإًو شات٘ إ
.
ايؿدك ١ٝتسخٌ ٗ باب اٜ٫س ٜٛيٛد ١ٝايعػهط ٫ ١ٜاسبذ١
ٚايؿتو ٚعٓسَا َطادع ١ايػذٌ ايػٝاغٞ
.
زٚي ١بين أَ ١ٝقاَت عً ٢اـسٜعٚ ١ايػـ ٚايكتٌ
ايكتٌ .ص ٖٛ
ٚإ طصٛت .
ايػٝاغ. . ٞ
.
ايػٝاغ. ١ٝص ٗ ايػًٍٛ
.
ؾكس ط املصساق١ٝ
ا َٟٛ٫لس اْ٘ . .
ا١َٜٛ٫
.
ايػذٌ ؾًصيو غاب ُاَڄا ايكٛت إعتسٍ ٗ تأغٝؼ ايسٚي١
.
ايعايَ ٗ ٞؿطزات شيو
غٝاب ٖصا ايكٛت إعتسٍ دعٌ عبسإًو ٜؿعٌ نٌ ؾ َٔ ٤ٞأدٌ بٓا ٤زٚيٚ ،١يهٓ٘ مل ٜعطف َٔ
أٜ ٜٔبسأ ٚ ،مل ٜعطف أٜٓ ٜٔتٗ .ٞ؟
ايٓفػ.ٞص ايٓابع َٔ ضغب١
االستباؽ .
ْتٝذ ١ط
 ٕ٫ٚقا٥س َجٌ اؿذاز ٜؿعٌ شيو ؾاْ٘ ٜؿعً٘ . .
ايً. ١َٛص اييت شنطت ٗ
َكَٛات ط ايٓفؼ .
ايتػً٘ ٚغبب٘ إ َجٌ اؿذاز ًّ ٫و . .
.
اْ ٚعع١
 ٕ٫ 2عذ ١ٓٝاؿذاز ايٓؿػ، ١ٝ
ايكٝاَ١
.
ؼ ايًډٛٻاَٳ١ٹ )
ػ ٴِ بٹايٓٻؿڃ ڇ
٫أڂقڃ ٹ
تعاٍ ( ٳ ٚځ
ايكطإ ايهط ِٜقاٍ :
االظفاض ص  .اييت ُهٓ٘ َٔ ايعبح باضٚاح ا٫بطٜا٤
بٓا(( ٤طايعطالت ص ))(( .. ، ..ط) ) .
تهْٛت َٔ ؾهط. . ٠
ايك ِٝص ٗ تأغٝؼ ٚقٝاّ
غًِ . .
ٚاُٖ ١ٝط
ايؿعٛب ٖ ٕ٫صا ايكا٥س اؿذاز ٜ ٫عطف َعٓٚ ٢ق. . ١ُٝ
.
َٔ
ايسٚ ٍٚضنض ٚاْڀًل ٗ عًُ٘ ايؿطٜط ٟؼت ازعا٤ات ٚزعاٜات تتػِ بإبايػٚ ١ايتَٗٔ ٌٜٛ
.
ٖ ٛط ايعُ ٢ايػٝاغ .ٞص  ،.ايص ٟاقٝب ب٘
ٖٚصا .
.
ايعك١ْٝ٬
.
ايسٚي ١ؾػابت ايط١ٜ٩
.
أخڀا ٤خكّٛ
ايػٝاغ ٞص  ٗ .ايتعاٌَ َع
ًّه((. ٕٛط زبًَٛاغ ١ٝايعٌُ) ) .
.
اؿذاز نُا اْ٘ ٚغٝس ٙعبسإًو ٫
.
ٚايتسَرل بٌ اِْٗ مل ٜهْٛٛا ضاغبٌ ٗ زلاع
.
ايػٝاغٌ ا ٫عدل ؾهط ايكتٌ ٚاؿطب
.
اـكّٛ
ايسبًَٛاغٖٚ ١ٝصا اؿاٍ ْػتڀٝع إ ْػكڀ٘ اي ّٛٝعً ٢ايعطام ٚغٛضٜا ٚاٜطإ ٚضؾض
.
قٛت تًو
ٚسهُ١
َجٌ قساّ سػٌ ٚبؿاض ا٫غس ٚآس لاز ايتعاٌَ َع ايسبًَٛاغ ، ١ٝبعك. ١ْٝ٬
سهاَٗا :
ْععَ .) ١ذلغد ١اضازٚا َٔ خ٬شلا
يس. ()( ِٜٗ
ْعِ إ اؿذاز ٚغرل َٔ ٙايكٝازات ايعطب. . ١ٝ
ٚغرلُٖا ٚمل ٜهٔ اَاَِٗ
.
َجٌ عٓذل بٔ ؾساز ٚايعٜط غامل ،
إ ٜكًسٚا ايعطب ٗ اؾاًٖ: ١ٝ
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اؾاًٖ ٗ ْ٘٫ ٞتًو مل ٜعطؾٛا بعس ( ضاَبْٚ ) ٛؼ بْٛس ) اٚ
.
َتعسز ٠اٖ ٫صا ايتكًٝس
.
خٝاضات
ٚغرلِٖ
َجٌ (ٖتًط َٓٚ ،تذُدلٚ ، ٟنٛئ بأ. ) ٍٚ
دٓطا٫ت :
اسػب اْ ٞقس تٛؾكت سٌ اغتدسَت ايكا٥س اؿذاز بٔ ٜٛغـ ايجكؿ ٞنأِٛشز يًتٓاقض
ايٝٚٛؿ ٞؾٗصا اـًٝؿ١
.
ايعطب ٞص) ).أ ٟناْت ٝٚٚؿ ١ٝاَ ٚػتٛاٙ
.
ايهبرل ((. ٗ.ط ؾدك ١ٝايكا٥س
عبسإًو بٔ َطٚإ ايص ٟقٓع اؿذاز بٔ ٜٛغـ ٜك ٍٛي٘ اسس ابٓا ٘٥عٓسَا غطؽ ايػِٗ ٗ ضأؽ
عٓ٘ اْ٘ اخٛى
أبيت إ ٖصا ٜٚعين َكعب قًت يٓا :
عُٓٗا ٜا !
غٝسْا َكعب بٔ ايعبرل ضن ٢اهلل :
ٖهصا ) )  .؟ ؾطز عً ٘ٝبإكٛي ١اييت
ٚقسٜكو ، . .ٚ . .ؾهٝـ تكٓع ب٘ . .
ايص ٟمل تًس ٙأَو . . . ،
ٖصا ٚقعت ٗ عٗس عبسإًو ٚقا٥س ٙاؿذاز َصابض َٚآؽ قعْٚ ١كع١ٜ
اٚضزتٗا ٗ َكاي. ٞ
ٚايڀػا ْ٘٫ ٔ٥مل
.
ايتاضىّ ٫ٚ ٞاض ٟأسس ٗ إٔ اؿذاز عٌُ عً ٢تأدٝر اـ٬ؾات
.
بعاضٖا
يكطاضات٘
وػب بسق ١سػاب إعاْ ٞايػٝاغ. ١ٝ
ايعطبَ ١ٝبازٚ ٗ ِٗ٥از ٚ ،اؾعاشلِ
.
ايعطب .ٞص  ٗ .ؾهط ايكٝازات
ٖ (( ٛط ايتٓاقض) )
ٖصا .
.
ؾك٘ (ٗ ط ايفؿدط٠
املجٌ ( . .).
االخالم. ( ٚ )..
..
املبازئ( ٚ )..
ٜػتدسَ.. ( ٕٛ
. .
ٚاز
ٚاقٛاشلِ ٗ .
أَطٖا ؾهإ عًٓٝا إ ْعتاز
ايػٝاغ١ٝص  .نؿعاضات يًهشو عً ٢ايؿعٛب إػهٚ ١ٓٝإػًٛب عً. ٢
) ) .
طبٝع َٔٚ ٞأخڀط َٛاٖط
.
عًٖ ٢اضغ ١ايتٓاقهات ٗ ؾهط قٝازاتٓا ٚبهٌ َػتٜٛاتٗا ؾٗ ٛأَط
ٓاقَ ١ؼ غٝاغات ايكٝازات .إ تٓكسٖا
اشٕ اخ ٞإتًك ٌٖ ٞاغتڀعت إ اقٓعو بإ اؿذاز بٔ ٜٛغـ اؿاؾ ٜيًكطإ ايهطِٜ
. .
ؾعٌ ٚؾعٌ ٚؾعٌ عهؼ نٌ َا سؿ َٔ ٘ٛنتاب .اهلل
ؾعٌ شيو  ٕ٫اؿذاز بٔ ٜٛغـ ايجكؿٚ ٞغٝس ٙاـًٝؿ ١عبسإًو بٔ َطٚإ ُٖا اِٖ
ا٫غاتصٚ ٠إؿهط ٜٔايص ٜٔغاعسٚا إؿهط اٜ٫ڀاي ٞايؿٗرل ( ْٝكٛيَٝٛهاؾٝه ) ٞقاسب نتاب
أؾعاي٘ ٖٚصا
ايٛغ ٕ٫ ١ًٝاؿذاز اغتدسّ ايػاٜات يتدلٜط .
.
ْٛط ١ٜايػا ١ٜتدلض
:
اَ٫رل ٚٚ ،انع
ؾدكٝت٘
.
َا دعًين اغتدسّ اؾعاي٘ يؿطح تٓاقهات٘ إتعسزٗ ٠
تٓاقهات.ص لسٖا
.
َٔ ط
ٚعٓس َطادعٚ ١تؿهٝو ؾدك ١ٝاؿذاز بٔ ٜٛغـ َٚا ؾٗٝا. .
َػتٜٛاتٗا
.
َٛدٛزَٚ ٠تٛؾطٚ ٠غانٓ ٗ ١ؾدك ١ٝايهجرل َٔ ايكٝازات ايعطبَٚ ١ٝدتًـ
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضض ٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚغاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا٤
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سصاز َكاالتٞ
نُا قًت ٚغا ٌٚاقٛاٍ اْين اسذلّ ٚاغتُتع بهٌ تعكٝب ٜكًين عًَ ٢كا٫تٚ ، ٞيٝؼ ؾططڄا
إ ٜتؿل شيو ايتعكٝب َع اضا ، ٞ٥بٌ ادس إ ٗ بعض ايتعكٝبات ؾٛا٥س نبرل ٠يٚ ٞيًُتًؿٞ
ايهطٚ ، ِٜقس تكًين تعًٝكات ٚتعكٝبات  ٫اغتڀٝع ْؿطٖا ٫غباب نجرل ، ٠اُٖٗا ساي ١إػُٛح
اؿطٚ ١ٜبعهٗا ـ اظعِ ـ ـ اْ٘ ًٜٝ ٫ل ْؿطٖا ٕا ؾ َٔ ٘ٝقً ١سٝاٙ
.
ٚإُٓٛع َٚ ،ا ٜتاح يٓا َٔ َػاس١
ٚا٫غٛز
.
ٚغب ٚبعهٗا تتذاٚظ نٌ اـڀ ٙٛاؿُطاٚ ٤ايٓٚ ًٞٝا٫قؿط ٚايبين
ٚتڀاٚ ٍٚؾتِ .
اهلل :
ٖٚص ٙتعكٝبات دسٜس ٠عً ٢بعض َكا٫ت ٞانعٗا اَاَهِ ٜاضعانِ !
ٖ 1ص ٙضغايٚ ١قًتين َٔ ا٫غتاش ٠ايكسٜطٚ ٠إطب ١ٝاؾًٚ ١ًٝإجكؿ ١إتٓٛض ٠ؾطٜس ٠ؾاضغ ٞدا٤
: /
ؾٗٝا (( غ ّ٬عًٝهِ ٚغسز اهلل غٗاّ نًُاتهِ يه ٞتكٌ اٍ ايعك ٍٛؾكس ٦ٜػٓا َٔ ٜك١ٛ
:
 ٫آَ ٚكباڄ اٚ
ايهُا٥ط اييت ضإ عًٗٝا َا نػبت َٔ سطاّ سكًت عً ٘ٝغٛا ٤نإ َا ڄ
َهاْ ١سكٌ عًٗٝا َٔ ٜ ٫ػتشكٗا ٚاغتدسَٗا ؾُٝا ٜ ٫طن ٞاهلل ضَا تسضى ايعك ٍٛإ
قٛاٌْ اؿٝا ٠غتُتس يتؿٌُ اؾُٝع ٚايٓاض اشا اؾتعًت ئ تبك ٞعً. ٢اسس
َٓص أٜاّ قطأت طبع ١سسٜج َٔ ١نتاب ا٫غْٛٚ ّ٬اّ اؿهِ ٚاغؿت عً ٢اَ ١ساضبت
ضد٬ڄ سا ٍٚإ ٜٛق ٜا٭َٚ ١وصضٖا  ،ؾٛقـ اؾُٝع نسًُ ٙكاڄ يًشهاّ ٚنٌ َِٓٗ ٜعًِ
إٕ أَط اـ٬ؾ ١قس اْتٗ ٢باـًؿا ٤ا٭ضبعٚ ١يهٓ٘ ايٓؿام ايص ٟتؿهش٘ َكا٫تو  ،ؾاؾسٜس
ٗ َكا٫تو ايكشؿ ١ٝايطا٥عٚ ١إتٓٛض ٖٛ ، ٠إيكا٥و ايه ٤ٛعً ٢إٓاطل إعتُ٘ اييت
ؽتب ٧ؾٗٝا ؾٝاطٌ اٱْؼ َٔ ظعُا ٤ايؿػاز ٚإتادط ٜٔبايسٜ َٔٚ ٜٔبٝعَ ٕٛػتكبٌ
نًٗا
ا٭َ َٔ ١ادٌ سانط ٜ ٫ؿط ٜ٘شا نطاَ ١بهٓٛظ ا٫ضض .
ناْت ي ٞػطب ١نٓت ا ٔٚإٔ قشاؾ ١ايهٜٛت يٝػت بٗص ٙايكٚ ٠ٛاؿطٚ ١ٜايتٜٓٛط ،
ٚيهٔ َكا٫تو ايك ١ٜٛدعًتين أضادع َٛقؿ ، ٞؾايب٬ز اييت تتُتع بسّكطاط ١ٝأٜڄا نإ
سطَت َٓٗا
.
ْٛعٗا ٚزضدتٗا  ٫ؾو أْٗا تؿهٌ تًو اييت

اغذلعت اْتباٖ ٞنجرل

َٔ إٛنٛعات اييت ْاقؿٗا ٗ دطٜس ٠ايػٝاغٚ ، ١اييت ًٚت قٛٛض ٠يعكٛز ٚي ٛأْٓا
زلشٓا َٓاقؿتٗا ٗ عكٛض غابكٚ ١نإ يسٜٓا َٔ غع ١ايؿهط َا ٜػُض بايٓكاف ٚاؿٛاض
ٚتعآًَا َع تاضىٓا عً ٢أْ٘ تاضٜذ بؿطٚ ٟيٝؼ تاضٜذ َ٥٬ه ٞيٛؾطْا عً ٢أْؿػٓا ٚعً٢
أخط٣
ايعامل ايهجرل َٔ إآغ ٞنٓا غببا ؾٗٝا تاضٚ ٙنش ١ٝشلا تاض. ٙ
م.) 34
( ) 1375
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ايتػا ٍ٩ايصٜ ٟؿطض ْؿػ٘ اٯٕ إٍ َت ٢؟ يكس عاف اٯباَٚ ٤ع ُِٗٛبعٝساڄ عُا هطٟ
زاخٌ ايككٛض  ٗٚايػطف إػًك ١اييت تتِ ؾٗٝا إػاَٚات ٚتباع ؾٗٝا اٚ٫طإ  ،اَا ايّٛٝ
ؾأقػط ؾاب ٗ َطاسٌ ايتعً ِٝايعاّ ٜعطف نٌ َا هط ٨سٛي٘ ٚتكً٘ ا٫خباض اٍ دٛاي٘
تاضٚ ٙاٍ أًّ٘ تاض ٙأخط ، ٣ؾُاشا ْك ٍٛ٭بٓآ٥ا ٗ إٓاظٍ ٚإساضؽ عٓسَا ٜػأي َٔ ٕٛإػًِ
؟ ٚا ٜٔهس ٕٚا٫غ ، ّ٬ا٫غ ّ٬اؿكٝك ٞايص ٟقٛضْا ٙشلِ عً ٢اْ٘ ِٛشز يًعسٍ ٚإػاٚا٠
ٚ ،سب إػًِ ٚغرل َٔ ٙا٫خ٬قٝات اييت باتت َؿتكس ٗ ٠أِٖ ِاشز ا٭َ ، ١ضدٌ ايس، ٜٔ
ايػًڀ ١بكسض َا أٚدعتين َكا٫تو ايطا٥عٚ ١بٓٝت يٚ ٞيػرل َٔ ٟايكطا، ٤ا٭خڀاض
ٚضدٌ .
ايساخًٚ ، ١ٝاييت تكٛم نجرلاڄ اٱخڀاض اـاضد ١ٝإذلبك ١بٓا  ،بكسض َا أغعسْ ٞدسا إٔ
ٜه ٕٛقاسبٗا ابٔ َه ١ايباض  ،اييت قاَٚت قسٜٗڄا ايڀػٝإ ٚٚقؿت بٛد٘ اؿذاز ثِ ثاضت
عً ٢ايٚ ًِٛزاؾعت عٔ اؿل ؾإشا ببعض أًٖٗا ٜتشٛي ٕٛإٍ غٝاٜ ٗ ٙس ايػًڀ ١تهطب
بٗا إخٛاِْٗ ٚدبا ٠هُع ٕٛبايذلغٝب ٚايذلٖٝب أضان ٞايبًس اؿطاّ َٔ أًٖٗا يٗٝبٖٛا ٕٔ
غرلِٖ
.
ٜ ٫ػتشكٗا ٚ ،نأِْٗ َٔ قاٍ عِٓٗ غٝس ٟضغ ٍٛاهلل بأِْٗ باعٛا آخطتِٗ بسْٝا
غأتابع دطٜس ٠ايػٝاغ ١ايهٜٛتٚ ، ١ٝبهٌ اٖتُاّ نٌ ٔٝؼ َٔ أدٌ إ اطًع عً٢
ٚايطا٥ع ١أغأٍ اهلل إ ٜه ٕٛقٛيو غسٜساڄ ٚقًُو قطواڄ ٚادطى
.
َكا٫تو ا٫بساع١ٝ
،، ٬
دع ٜڄ
 2قاض ٨قاٍ :ي ٫ ٞسٛت َٔ خ ٍ٬قطاَ ٠٤كا٫تو ايكشاؾ ١ٝاْو تهط ٙاؿذاز بٔ ٜٛغـ
: /
ايجكؿٕ ، ٞاشا ٖصا ايهطٜ ٙا زنتٛض ظٖرل !.؟
َٓٗا اْ٘ سطم
ؾا ق: ٍٛي٘ قشٝض أْين انط ٙاؿذاز بٔ ٜٛغـ ايجكؿ ٞ٭غباب نجرل: ٠
ٖٚسَٗا ٚقتٌ ٚؾتو
.
إع ١ُٛص)ٚ ).نػطٖا ٚسطقٗا
.
ٚإكسؽ ((ط ايهعب١
ضَعْا إع. . ِٛ
بأٌٖ َه ١إهطَ ١ايهعؿاٚ ٤اؾععِٗ ٚؾطزِٖ ٚساقطِٖ ٚدٛعِٗ ٚ ،ازخٌ ايطعب ٗ قًٛبِٗ
اهلل ؾهٝـ ٫
ٚ غعٝس بٔ اؾبرل ضٓ٘ .
ٚ .قتٌ ايكشاب ٞاؾً ٌٝغٝسْا عبساهلل بٔ ايعبرل
تطٜسْ ٞإ انطٖ٘ ٖصا اٱْػإ انطٖ٘ ٚبؿسٚ ٠اعًٔ شيو  ٫ٚخ ٗٛعٓسٜ ٟا أخ ٞايهطِٜ
ػذٹ ٹس ا ڃيشٳطٳا ڇّ
أمل تكطأ قٛي٘ تعاٍ (( إڇ ٻٕ ايډصٹٜٔٳ نځؿځطٴٚا ٳٜٚٳكٴسټٕٚٳ عٳٔ غٳبٹ ٝڇٌ ايًډ ٹ٘ ٚٳايڃُٳ ٵ
 ٛڃً ڈِ ْٴصٹقڃ٘ٴ ٹَ ٵٔ
ـ ؾٹ ٝٹ٘ ٚٳايڃبٳا ٹز ٳَٚٳٔ ٜٴطڇ ٵز ؾٹ ٝٹ٘ بٹإڇ ڃيشٳا ٺز بٹ ڂ
ؽ غٳٛٳا ٤ا ڃيعٳانٹ ٴ
د ٳعًڃٓٳا ٴ ٙيٹًٓٻا ڇ
ايډصٹ ٟٳ
 25غٛض ٠اؿـر).
عٳصٳابٺ أځيٹِٝڈ) (
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يصيو اْا َٔ ايصٜ ٜٔكٛي ٕٛإ َٛت اؿذاز بٔ ٜٛغـ ايجكؿ ٞبتًو إٛت ايؿٝٛع١
عً ٘ٝأٌٖ َه ١إهطَ١
زع.٠ٛص َٔ أٌٖ َه ١إهطَ. ١
بػبب ط .
ٚإٛدعٚ ١إعصب ، ١أِا ٖ. . ٞ
ايتاضٜذ
.
ًّهْٗٛا نُا قاَٛٚا غرل َٔ ٙطػا٠
.
ايص ٜٔقاَٛٚا اؿذاز بهٌ ق٠ٛ
ابًٝؼ .ص ايصْ ٟؿط
.
َكاي ٞط
ٖ 3صا ايتعكٝب ٚقًين َٔ اسس إؿا٥ذ ا ٚايعًُا ، ٤عً. . ٢
: /
ؾ٘ٝ
 ) 137دا: ٤
(0
بعسزٖا
ظطٜس ٠ايػٝاغ ١ايهٜٛت8 ١ٝ
((  ٫اعًِ قسم ايٓٝات اييت ؽبٗ٦ا ٗ ْؿػو ؾاهلل اعًِ بٗا ٚغٝؿهشٗا أَاّ اـ٥٬ل
إٕ ناْت ْٝات غ ١٦ٝقبٌ إ تطَ ٗ ٞقطاض اؾش ، ِٝإٕ ا٫غ ١ً٦اييت ططستٗا ٚساٚيت
تػتؿِٗ بعض أَٛضٖا غكٛم بعض َٓاغو اؿر ٚضَ ٞإبًٝؼ باؾُطات ٚأٚقاتٗا ،
ٕٚاشا مل ٜأَط اهلل ايٛٗٝز ٚايٓكاض ٣ضَ ٞإبًٝؼ باؿك ٢ا ٚاؾُطات نُا أَط أَ ١ا٫غ، ّ٬
ٚعٔ قسض ٠إبًٝؼ عً ٞعسّ اتؿام ايعًُا ٤غكٛم بعض َٓاغو اؿر  ،أق ٍٛإٕ نٓت
داٖ ٬ؾ ٬عٝب بصيو ٚإ نٓت غاخطا  ،ؾاهلل ٜت ٍٛأَطى ٗ ايسْٝا ٚاٯخط ، ٠إٕ ٖصٙ
ا٫غ ١ً٦تسخٌ ٗ قًب اٚ٫اَط ايؿطع ١ٝاييت أَط بٗا ضب ايعإٌ ضغٛي٘ قُس قً ٢اهلل
عًٚ ٘ٝغًِ ٚأَط ٙإٔ ٜؿعًٗا أَاّ إػًٌُ ٗ اؿر (( خصٚا عين َٓاغههِ )) ٚنإ ٜڀُٔ٦
اؿذاز ٜٚػط شلِ أَطِٖ نًُا غأي ٙٛعٔ ْػو َٔ إٓاغو مل ٜؿعً ٙٛبايذلتٝب أ ٚتطى
اٯخط ي ّٛٝآخط ا ٚيٛقت آخط ؾساُ٥ا ٜك ٍٛشلِ (( أؾعٌ  ٫ٚسطز )) ؾهاْت ٖص ٙإؿهً ١قا١ُ٥
َٓص شيو ايٛقت اٍ َٜٓٛا ٖصا ٚشيو بػبب دٌٗ ايٓاؽ ٗ ز ، ِٜٗٓاَا إ ايعًُا ٤مل
ٜتؿكٛا عً ٢بعض اسهاّ اؿر غٛا ٤بتكسّٗا ا ٚتأخرلٖا ا ٚتطنٗا ؾٗصا أَط طبٝع ٞنُا
قاٍ ضغ ٍٛاهلل قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ ؾُٝا َعٓ ٢اؿسٜح (( اشا ادتٗس ايعامل ٚأقاب ؾً٘
أدطإ ٚاشا أخڀأ ؾً٘ أدط ٚاسس) )  ٫ٚزخٌ ابًٝؼ ٗ عسّ أتؿام عًُا ٤ا٭ََ ٗ ١ػأئَ ١
إػا ٌ٥اييت ٪ٜدط ؾاعًٗا ٚ ،أَا ٕاشا مل ٜأَط اهلل ايٛٗٝز ٚايٓكاض ٣بطَ ٞاؾُطات نُا أَط
إػًٌُ ؾٗصا غ٪اٍ اعتسا ٤عً ٢اهلل ٗ ؾأْ٘ ٚسهُت٘ قاٍ تعايٜ ٫ ( ٞػأٍ عُا ٜؿعٌ ِٖٚ
ٜػأيٚ ) ٕٛغٛا ٤عًُٓا اؿهُ ١ا ٚمل ْعًُٗا ٗ ْٝع أسهاّ ا٫غ ّ٬ؾَٓ ٬ام  ٫ٚلا٠
عٓ٘ ٚأَا عٔ ايتكطؾات اـاط ١٦اييت
َٔ ايعصاب ا ٫بأتباع َا أَط ب٘ اهلل ٚضغٛي٘ َٚا ْٗ. ٢
ٜطتهبٗا اؿذاز ٗ إٓاغو ؾٗصا ّجٌ ؾعٌ اؾٗ ٤٬ايصٜ ٫ ٜٔؿكٗ ٕٛأسهاّ ٚأخ٬م
ا٫غ ّ٬ايًِٗ إْ ٞقس بًػت
.
ا٫غٚ ّ٬زلاست٘ ؾِٗ ٜػ ٕٚ٪ٝاٍ أْؿػِٗ ٜ ٫ٚػ ٕٛ٦ٝاٍ
ايًِٗ ؾاؾٗس عً ٞنٌ قاحل ٚنٌ )َٓاؾل  ).اْتٗ ٢ن ّ٬ؾٝدٓا اؾً ، ٌٝؾاق: ٍٛي٘ ٜا
إؿطٚع ١ايٝؼ َٔ سكٞ
ؾٝدٓا اؾً ٌٝاٍ َتِٓ ٢ع اٜ ٚػُض يٓا بڀطح ا٫غ. ! ١ً٦
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اؿٝك ١ٝؾهٝـ ٚبٗصا ايػطع١
اغأٍ ايٝؼ َٔ سك ٞنُػًِ إ اعح عٔ ! .
نُػًِ إ ! .
يًٓٛاٜا
ٜاضدٌ نؿا ١ٜقاغب. ! ١
ططست . .
.
ازخًت ايٓٛاٜا ا ٚايٓٝات ٚؾههت ٗ ٚؾُٝا
بعسزٖا )1371تًكٝت
5
(
تطاثٓا.ص ٚايصْ ٟؿط ظطٜس ٠ايػٝاغ١
َكاي ٞطَآؽ َٔ .
 4بعس ْؿط . .
: /
َٗٓٚا
فُٛع ١دٝس َٔ ٠ايتعًٝكات ٚايتعكٝبات عً ٢بعض ايٓكا ٙبصيو إكاٍ :
ايجايج ١بايٓػب٫ ١غتػطاب ٞايؿسٜس نٝـ قً ٞغٝسْا عبساهلل بٔ عُط ضن ٞاهلل
:
ايٓكط١
عُٓٗا خًـ اؿذاز بٔ ٜٛغـ ايجكؿ ٖٛٚ ٞقاتٌ بعض ايكشابٚ ١نباض ايتابعٌ ؾكاٍ ي ٞقاض ٨إ
ؾعٌ عبس اهلل بٔ عُط ضن ٞاهلل عُٓٗا  ،ؾعًٗا ُؿٝا َع قٛي٘ تعاي( ٞاطٝعٛا اهلل ٚضغٛي٘ ٚاٚيٞ
اَ٫ط َٓهِ ) .ثِ اػٗت يكطا ٠٤بعض َٓاقب غٝسْا عُط بٔ اـڀاب ضن ٞاهلل عٓ٘ ؾٛدست اْ٘
نتاب َٓاقب اَرل إ ٌَٓ٪عُط بٔ اـڀاب تايٝـ ابٔ اؾٛظ ٟدا: ٤ؾ (( ٘ٝعٔ عبساهلل
/
ٚضز ٗ
قاٍ (( أ ٟايٓاؽ اؾهٌ ؟)) قايٛا (( إكً)) ٢
بٔ غًُٝإ  ،إ عُط بٔ اـڀاب  ،ضنٛإ اهلل عً: ٘ٝ
ٚؾادطڄا ٖٓ ) .ا تبٓٝت ي ٞسهُ ١غٝسْا عبساهلل بٔ عُط ضن ٞاهلل
قاٍ (( إٕ إكًٜ ٢ه .ٕٛبط.ڄا . .
:
ٜٛغـ ؾعٌ ا ٚقً ٢ابٔ عُط ضن ٞاهلل عُٓٗا اتكا٤
.
عُٓٗا ٗ اْ٘ ٕاشا قبٌ ايكٚ ٠٬ضا ٤اؿذاز بٔ
بكتً٘
ٚبعساڄ عٔ اثاض ٙايؿً  ٕ٫ ،اؿذاز نإ ٜتُٓ ٢إ ٜطؾض ابٔ عُط ايك ٠٬خًؿ٘ ؾٝأَط .
عٓ٘ ايص ٟؾهٌ عسّ
ٖٚص ٖٞ ٠سهُٖ ١صا ايكشابٚ ٞايعامل ٚايؿك ٘ٝاؾً ٌٝابٔ عُط ضن ٞاهلل .
ؼتٌُ ؾاغتك ٟٛعً ٢خبح اؿذاز بسٖا٤
.
ايٓؿذ ٗ ابٛام ايؿتٓٚ ، ١ؼُ ٌٝاَٛ٫ض أنجط ٖا
ؾتٓٚ ١اي ّٛٝاهلل ٜعٓٓٝا مٔ َعؿط إػًٌُ  ،بٓكًٞ
ابٔ عُط ٜ ٫ ْ٘٫ ،طٜس قٓاع ١اظَ ١ؽًل .
ٚضا ٤أ ١ُ٥بعهِٗ ؾذطٚ ٠سطاََٚ ١ٝطتؿٌ ٚغاضق ٞاضانٜٚ ، ٞاخص ٕٚعڀاٜا اؿهاّ ٚاَ٫طا٤
ا٫غٓٝا٤
.
ٚا٫غٓٝآَٚ ، ٤اؾكٌ ٚنصابٌ ٜٚ ،أنً ٕٛأَٛاٍ ظنا ٠إػًٌُ اييت تكسّ شلِ َٔ
ايكتٌ
ٚايؿطم بٚ ِٗٓٝبٌ اؿذاز ؾك٘ .
ايطابع ١غأيين قاضٕ ٨اشا مل تصنط يٓا ِاشز َٔ إجكؿٌ ايص ٜٔعصبٛا ٚغذٓٛا ٚقتًٛا
ايٓكط: ١
َٔ قبٌ ايػًڀ ١بػبب قطاستِٗ ٚ ،ؾع ٬نإ َٔ إكذلض إ اشنطِٖ ؾُِٓٗ إجكـ عبساهلل بٔ
إكؿع َذلدِ ايهتاب ايؿٗرل نًٚ ١ًٝزَٓٚ ، ١ايص ٟقتً٘ اـًٝؿ ١إٓكٛض  ،بٌ تؿٓٔ ٗ قتً٘ ،
ضؾس ٚاٜها ا٫زٜب ايعطب ٞايؿٗرل ٚايَ٬ع عبساؿُٝس
ٚاٜها َِٓٗ ايؿًٝػٛف ايعطب ٞايهبرل ابٔ .
اؿانِ
ايهاتب ٚ ،ايص ٟقتٌ بايڀؿت احملُ ، ٞسٝح ٚنع عً ٢ضأغ٘ بأَط َٔ .
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضض ٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚغاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا٤
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سصاز َكاالتٞ
نايعاز ٠تكًين ايهجرل َٔ ايطغاٚ ٌ٥ا٫تكا٫ت ٚإتابعات يبعض َكا٫تٚ ، ٞاغتُع ايٗٝا ،
ايؿدكٞ
.
إٍ  ٢ٖٚقٌ تكسٜطٚ ٟاٖتُاَٞ
ٚاغتؿٝس َٔ ايهجرل َٔ إ٬سٛات اييت تأت. ٞ
اغتفعاظ.ص سٝح اْٗا تعٌُ عً ٢اغتدطاز
ي ٞط .
تؿهٌ .
.
ٚبعض ايطغاٚ ٌ٥ضٚزز ايؿعٌ عًَ ٢كا٫تٞ
َٛنٛعٗا ٖا ٜهڀطْ٫ ٞناؾ ١ايٗٝا دسٜس َٔ إعًَٛات اْجا ٤نتابيت
.
َا يس َٔ ٟاؾهاض سٍٛ
ٚايتعًٝكات
:
اؿكاز ٖٚص ٙبعض ايطغاٌ٥
.
شلصا
ؾٗٝا
ٖ 1ص ٙضغاي َٔ ١ايسنتٛض قاٗ عبساهلل فًس بعح اٍ بٗص ٙايطغاي ١ايت ٢دا: ٤
: /
ايسنتٛض ظٖرل بٔ قُس ْ ٌٝنتيب سؿ ٘ٛاهلل
/
أخٞ
ايػ ّ٬عًٝهِ ٚضٓٚ ١اهلل ٚبطنات٘ ،
يكس اطًعت عً ٢ايهجرل َٔ نتاباتو َٚكا٫تو ايك ٗ ١ٜٛدطٜس ٠ايػٝاغ ١ايهٜٛت١ٝ
سطٜات ٚٚدٗات
ٚايص ٟدصبين قٖ ٠ٛص ٙاؾطٜس ٠ايهٜٛتٚ ١ٝاْتؿاضٖا يسٜٓا َٚا تتُتع ب٘ َٔ .
ْٛطى ٗ بعض إٛانٝع ٚايت ٢دعًتين اقـ يو اسذلاَاڄ عًٖ ٢ص ٙايجكاؾٖٚ ١صٙ
إبسع ١ؾأْت ٜا ار ظٖرل قٌ ؾدطْا ٗ َه١
.
ا٫غتٓادات ٚتًو ايتشً٬ٝت ايػٝاغ١ٝ
َهاٚ ٟٚايص ٟؾسَْ ٗ ٞكا٫تو ظطٜس٠
.
إهطَْٚ ١عتع بو نكسٜل َجكـ َٚتٓٛض
ايػٝاغ ١إ نٌ َٛنٛعاتٗا دسٜس ٠عًٓٝا ٗ ططسٗا ْٛٚعٝتٗا ٚاغًٛب َٓاقؿتٗا ؾٗ٢
ايػعٛزٟ
.
عل ْكًْٛ ١ع ٗ ١ٝايؿهط ايػٝاغٞ
أخ ٞاغتُتعت ٚأْا أقطا أؾهاضى اييت تكاسبٗا اؾطاٚ ٠ايكٚ ٠ٛايهًُات ايطقٝكٚ ١إعػٛي١
شات اٖ٫ساف ايٛانشٖٚ ١ص ٙيٝػت ؾٗازَ ٠ين ٭ْين َٔ ايص ٜٔأق ِٝايتكسٜط يًسنتٛض
نتيب
ظٖرل .
أخ ٞيكس ٚاؾكتو ٗ نٌ ا٫ططٚسات ايك ١ُٝيًُذتُع ا٫غ َٞ٬ايتٓاقشٚ ٞايصٟ
ٜٗسف اٍ تك ِٜٛايٓؿٛؽ ستٜ ٢كًض اجملتُع ٚ ،ناْت ا٫ططٚسات ٗ ْٝع اجملا٫ت
ايسٚ ١ٜٝٓا٫دتُاعٚ ١ٝايجكاؾٚ ١ٝاٜها ايعً ّٛايػٝاغ ١ٝق ١ٜٛبك ٠ٛؾدكٝتو ٚدط١ٝ٥
بٓؿؼ دطأتو إعٗٛز ٠ؾٝو .
أخ ٞايسنتٛض ظٖرل نتيب اْت ؾعَ ٬جاٍ يٲْػإ إه ٞشاقًِ قٚ ٟٛدطٚ ٨أغأٍ إ ٍٛإٔ
هعٌ ْٝع َا تهتب٘ ٗ أعُاٍ سػٓاتو  ،نٝـ ٚ ٫اْت ؾع٬ڄ َجاٍ يٲْػإ إه ٞشا قًِ
م.) 34
( ) 1407
بايعسز (
ٖ 142ـ 8 ،
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قٚ ٟٛدطٚ ٨أغأٍ إ ٍٛإ هعٌ ْٝع َا تهتب٘ ٗ أعُاٍ سػٓاتو  ،نٝـ ٚ ٫أْت
اؿطاّ أغأٍ اهلل إ ٜٛؾكٓا ْٝعاڄ ،،،
.
تهتب ٕه ١إهطَٚ ١أٌٖ َه ١غانين ايبًس
 2قاض ٨قاٍ :يٚ ٞاهلل يكس نطٖت اؿذاز بٔ ٜٛغـ ايجكؿ ٞبػبب نتاباتو َٚكا٫تو
: /
عٓ٘  ،ايتشً٬ٝت ٚا٫غتٓادات ٚايكطا٤ات اييت نتبتٗا عٔ اؿذاز ػعًٓا ْعٝس ايٓٛط ٗ
ايتاضىَٚ ١ٝا تصنط ٙؾٗٝا َٔ َعًَٛات ٚسكا٥ل عٔ ٖصا اؾباض ،
.
قطا ٠٤تًو إطسً١
ٚقاٍ أُٓ ٢عًٝو إ تهتب نتاب َػتكٌ عٔ اعُاٍ ٖصا اؾباض  ،ايص ٟاؿل ايهطض َه١
ايهط ِٜئ ان ٕٛاعطف ٚاؾِٗ ٗ ؾدكْٚ ١ٝؿػ١ٝ
.
ٚاًٖٗا ؾاق٫ ٍٛخ ٞايكاض٨
.
إهطَ١
اؿذاز بٔ ٜٛغـ َٔ غٝسْا عُط بٔ عبسايععٜع ـ ضٓ٘ اهلل ـ سٌ قاٍ ٗ اَتٓا سذاز
َطٚإ أظعِ بهٌ
اقػط ٚسذاز أندل  ٖٛٚ ،زا ِ٥ايٓكس ي٘ ٚأَاّ اـًٝؿ ١عبسإًو بٔ .
َه.١ٝص قازقٚ ١كًك ١زعتٗا
َٔ ط زع. ٠ٛ
تانٝس ٚاضاز ٠إ َٛت اؿذاز اِا نإ. .
ايػٝس ٠اؾً ١ًٝازلا ٤بٔ اب ٛبهط ايكسٜل ضن ٞاهلل عِٓٗ  ،سٌ عصب ٚقتٌ َٚجٌ ظج١
ابٓٗا غٝسْا عبساهلل بٔ ايعبرل ـ ضن ٢اهلل عٓ٘ ـ قايت ي٘ نُا تك ٍٛبعض ايطٜٚات ايتاضى١ٝ
َٓ٘ ٚتك ٍٛايطٜٚات ايتاضى ١ٝإ َطض
 ،آُ َٔ ٢اهلل إ ٜكٝبو َطض  ٫تؿؿ. ٢
ا٭نً.١ص سٝح إ ايسٚٚز أنٌ َعست٘ ٚ ،نإ طبٝب ١ىطز َٔ
ٖ ٛط .
نإ .
اؿذاز .
َعست٘
.
َعست٘ َٜٝٛا َ٦ات َٔ شيو ايسٚٚز ٚشيو بٛاغڀ ١سبٌ بًشُ ١ْٝ ١إٍ دٛف
ٚا٫غتدطاز ٚق ٌٝاٜها اْ٘ اقابت٘ بعٛن ٗ ١زَاغ، ١
.
ٚاؿذاز ٜتعصب َٔ شيو إطض
ِطٚز إِٗ
اؾباضإػُ. . ٢
. .
ٚاْٗا َٔ ْؿؼ ْٛع ايبعٛض ايص ٟاقاب زَاؽ ًَو ايعطام
اضٜس إ اق ٍٛاْ٘ َٔ ايڀبٝع ٞإ ٜكاب اؿذاز بصيو إطض  ْ٘٫اؿل ا٫شٚ ٣ايتعب
إباضنٌ ؾايتاضٜذ وه ٢ايهجرل َٔ َطض ٚعصاب
.
ٚاـٛف ٚايؿعع بأٌٖ َه ١إهطَ١
اؾبابطٚ ٠ايڀػاٚ ٠اي ، ١ًُٛايص ٜٔاؿكٛا َه ١إهطَٚ ١اًٖٗا إباضنٌ ا٫شٚ ٣ايهطض
ايٓؿػٚ ٞقس ٜععِ ايبعض إ اؿذاز َات بعس زع ٠ٛغٝسْا غعٝس بٔ اؾبرل عً٘ٝ
.
ٚايعصاب
تكتً٘ ؾٗص ٙيٝػت زع ٠ٛبإٛت  ،اِا آَُٓ ١ٝاٖا
قاٍ ايًِٗ ادعًين أخط إْػإ .
سٌ :
ٚاغتذاب ٚيهٔ ايػٝس ٠ازلا ٤زعت عً ٘ٝباشل٬ى ٚإطض
.
غعٝس بٔ دبرل ؾشككٗا اهلل ي٘ ،
ايعهاٍ أضٜس َٔ شنط
.
سٌ سٝح ابتً ٞبصيو إطض
ؾاغتذاب شلا ايطٓٔ ٚي ٛبعس .
بعض ٖص ٙاؿا٫ت ايتاضىٚ ١ٝاؿٛازخ إؿذع ١إ َٔ اضاز ايؿط َه ١إهطَٚ ١اًٖٗا
إتهدل
:
ا٫خطٚ ٠دا ٗ ٤ايكطإ ايع ِٝٛق ٍٛاؾباض
.
إباضنٌ ؾإ اهلل ٜعصب٘ ٗ ايسْٝا قبٌ
 2.5إ َه ١إهطَ ١مل ٚئ
 ٛڃً ڈِ ْٴصٹقڃ٘ٴ ٹَٔٵ عٳصٳابٺ أځيٹِٝڈ ) غٛض ٠اؿـر
( ٳَٚٳٔ ٜٴطڇ ٵز ؾٹ ٝٹ٘ بٹإڇ ڃيشٳا ٺز بٹ ڂ
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تػتباح ٫سس َٔ اـًل  َٔٚ ،اضاز اغتباستٗا ٚاباستٗا ؾاي ، ٌٜٛثِ اي ٌٜٛثِ اي ٌٜٛي٘ ٫ٚ
عُاي٘ ٚنصيو إ نٌ َٔ ؾهط ٗ اغتػ ٍ٬اضانَ ٞه ١إهطَ ١ايعاَٚ ، ١اضاز اغتبتاستٗا
.
يٓؿػ٘ بٗسف ا٫ثطا ٤ايؿاسـ  ،ؾاي ، ٌٜٛثِ اي ٌٜٛي٘ ٜ َٔٚكـ َع٘ ٜ َٔٚ،ػاعس ٙعً ٢فعٌ
عٓ٘ ٖٓاى سذاز أندل
االغتباس ١اشٕ نُا قاٍ غٝسْا عُط بٔ عبسايععٜع ضٓ٘ اهلل .
.
تًو
أقػط ْٝٚعِٗ أضازٚا اغتباسَ ١ه ١إهطَ ١أَا بكتٌ أًٖٗا ٚػٜٛعِٗ ٚاؾعاعِٗ ،
ٚسذاز .
غٛاغ ١ٝايًِٗ اسؿَ ٜه١
.
بٗا ؾهُٖ٬ا ٗ اؾطّ
ٚاَا با٫غت ٤٬ٝعً ٢ا٫ضان ٞايعاَ. ١
اؿانٌُ
.
إهطَ َٔ ١عبح اؿذادٌ ٚ ،قس اٚعس اهلل بصيو  ٖٛٚاسهِ
، )137(6
بعسزٖا
ايهتاب. ١ص إٓؿٛض ظطٜس ٠ايػٝاغ5 ١
َكاي ٞط طكٛؽ .
َ 3تًك ٢عًل عً. . ٢
: /
باْو مل ٳتذٹبٵ ٜا زنتٛض ظٖرل عً ٢غ٪اٍ ايػا ٌ٥ايص ٟغأيو نٝـ تهتب .؟ ؾؿطست ي٘
ْٛع ؾكًت ي٘ يكس تطنت ا٫داب ١يًكطا ٤ايهطاّ عٝح
ايهتابات ؾاْت َٔ ا. !٣
.
نٌ اْٛاع
ايهتاب١
َٓشتِٗ ايؿطق٫ ١ختٝاض َا ٜٓاغبين َٔ طكٛؽ .
 4غأيين اسسِٖ بكٛي٘ ٕاشا تٗادِ ٚتٓتكس اؿذاز ٫ٚ ،تٗادِ ٚتٓتكس اـًٝؿٖ ١اض ٕٚايطؾٝس
: /
ايتاضٜذ
.
باملتٓاقطات ص  َٔ .سطن١
َٓٚتؿذ ((.ط ) ) .
.
 .ؾكًت :ي٘ إ تاضٜذ ٖاض ٕٚايطؾٝس ًَ٧
ؾٗٓاى َٔ ازع ٢اْ٘ َٔ اـًؿا ٤ايعاٖس َِٗٓٚ ، ٜٔازع ٢اْ٘ َٔ اـًؿا ٤ايعازيٌ َِٗٓٚ ،
ا٫بڀاٍ  . .اخل
ازع ٢اْ٘ َٔ اـًؿا. . .٤
َطسًٚ ١تاضٜذ ٖاض ٕٚايطؾٝس ًَ ١٦ٝبايهصب ٚا٫ؾذلاٚ ٤ايتعٜٚط  ،تكٛض ٜا أخ ٞإ ٖصا اـًٝؿ١
ايص ٟنتبت عٓ٘ بعض نتب ايتاضٜذ اْ٘ ٜك ّٛايًٚ ٌٝور عاّ ٜٚػع. ٚعاّ ٗ ايٛقت ْؿػ٘ نتبت
ْؿؼ ايهتب إ نإ ٜػٗط ايًَ ٌٝع إػٓٝات ٚإڀطبٌ ٚايؿعطا ٤إادٌٓ ٚإؿٗٛض ٜٔبايعطبس٠
ْٛاؽ ٚإؿٗٛض عب٘ يًػًُإ ٚايٓػا٤
ٚاجملاٖط ٜٔبايػٚ ٤ٛؾهض اْؿػِٗ َجٌ ايؿاعط ايؿٗرل اب. ٛ
بصيو ؾُا بايهِ غًٝؿ َٔ ١أِٖ بڀاْت٘ ٚساؾٝت٘ إْػإ َا دٔ
.
ٚاـُط َٓٚتذ٘ ايؿعطٜ ٟؿٗس
بايػ٤ٛ
ٚعطبٝس ٚغهرل ٚهاٖط .
ٖصا اـًٝؿٖ ١اض ٕٚنإ هًؼ اخت٘ ايعباغ ٗ ١خ ١ُٝظٛاض ٙيتػتُع اٍ ايڀطب ٚايؿعطا٤
َٓ٘
 .ثِ ٜكتٌ ظٚدٗا ايٛظٜط دعؿط بٔ خايس ايدلَه ٞبػبب اْ٘ داَع ظٚدت٘ ايؿطعًٓٚ ١ٝت .
إتٓاقهات
.
ؾهٝـ تطبسْ ٞإ اثل ٗ ٖصا ايتاضٜذ إً ٧بهٌ
ٚايٛانض َٔ خْٛ ٍ٬طْا إ ٖاض ٕٚايطؾٝس بين ٚٚغع سسٚز ايسٚي ١ا٫غ ْ٘٫ٚ ، ١َٝ٬بٓاٖا
ايك ٠ٛؾاْ٘ َٚذطز ٚؾات٘ بسأت تًو
بايػً٘ ٚا٭خڀاٚ ٤عسّ ايتٓٚ ِٝٛعسّ ايتدڀٚ ٘ٝعسّ .
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ايسٚي ٗ ١اْ٫كػاّ ٚايتذع ١٥اٍ ادعا ٤أقػط ٚ ،سا ٍٚايهجرل َٔ سهاّ ايٜ٫ٛات ٚايجػٛض ا٫غتكٍ٬
ا٭ّ ؾ ٬بس إ ْؿِٗ ْؿػٖ ١ٝاض ٕٚايطؾٝس ٖٚ ،اٖات٘ َٔ إ٪ضخٌ بإٔ عكطٙ
ٚاْ٫كػاّ عٔ ايسٚي. ١
إتٓاقهات
.
عكط
إ ايهجرل َٔ إ٪ضخٌ قس بٓٛا أضاٚ ِٖ٤نتاباتِٗ عٔ ٖاض ٕٚايطؾٝس ٚ ،اغتٓبڀٛا اؿهاٜا
سسا ٚايهجرل َٔ ايهتابات ايتاضىٚ ١ٝايػٝاغ١ٝ
سػب إعاز ٚإسضغ ١اييت ؼهِ نٌ َ٪ضر عً. ٢
مل تبين عًَ ٢ػتٓسات تاضى ١ٝانٝس ، ٙؾًكس يعب ٚظٜـ ٚظٚز ٚظٚض نجرل َٔ إ٪ضخٌ ا٫عادِ
ايطؾٝس ن ٬سػب َكاؿ٘ ٚغاٜات٘  ،ؾُج َٔ ٬نإ ٜ٪ٜس ايدلاَهٕ ١ع
.
ٚغرلِٖ ٗ تاضٜذ زٚي١
ْؿ ٤ٛط إصاٖب
ٚابڀاٍ ؾهاْت ادتٗازاتِٗ غببا ٗ . .
.
قٛضتِٗ ٚابطظِٖ عً ٢اِْٗ كًكٌ
يًطؾٝس  ،خاق ١إ َٔ ا٫ؾهاض ايؿا٥ع ١اٜها إ ا٫خت٬ؾات عٓس إ٪ضخٌ ٗ
.
ايتاضى.١ٝص إٛاي١ٝ
.
ايؿطٚع إ َجٌ ٖص ٙا٫ضا ٤ؼتاز ٗ ـ ـ ْٛطْا ـ ـ اٍ
.
ٖص ٠اؿكب ١ناْت ٗ ا٫قٚ ٍٛيٝؼ ٗ
ٚاغتٓڀاقٗا
.
َطادع ٚ ١تكًٝب اعتُازاڄعً ٢ايٓكٛم ايتاضى١ٝ
ٚا ٫قازْا ايتػطع اٍ ا٫خٚ ٍ٬أقطاز ا٫سهاّ إػبك ٗ ١ايهتاب ١ايتاضىٚ ، ١ٝاييت قس ٜذلتب
ايتاضٜذ
عًٗٝا ْتا٥ر َُٗ ١تعٌُ عً ٢تعٜـ .
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضض ٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚغاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا٤
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ٌٖ نفط املجكف ايعطاقٞ
ايطصايف.؟
َعطٚف !
نتاب نتاب ايؿدك ١ٝاحملُس ١ٜأٚ
/
أقػِ باهلل ايع ِٝٛاْين قعكت ٚؾذعت عٓسَا قطأت
ايطقاٗ َعطٚف ايطقاٗ إجكـ ٚا٫زٜب ٚايؿاعط ايعطاقٞ
.
سٌ ايًػع إكسؽ ٪ٕ ،يؿ٘ َعطٚف
بعسٖا ٖصا
ايؿٗرل ٚ ،ايص ٟزضغٓا ازب٘ ٚؾعطٚ ٙثكاؾت٘ ٚمٔ قػاض ٗ إطسً ١ا٫عسازَٚ ١ٜا .
ٚايسنتٛضاٚ ٙنٌ
.
ايؿاعط إجكـ ايعطاق ٞايهبرل ٚايص ٟنتبت عٓ٘ ايهجرل َٔ ضغا ٌ٥إادػترل
اغَ٘٬
َا قطأت٘ عٓ٘ َٔ زضاغات عًُ ١ٝعُٝكٚ ١داز ٠ت٪نس عً ٢سػٔ .
نتاب نتاب ايؿدك ١ٝاحملُس ١ٜاغتػطبت ٚزٖؿت ٚتػأيت نٝـ
/
بٝس أْٓ ٢عٓسَا قطأت
ا ١َ٫اييت اسذلَت٘ ٚقسضت٘ أٌْ ٚاضق٢
اغتڀاع َعطٚف ايطقاٗ إ ٜػـ ٜٚهشو عًٖ ٢صا .
ٚتهط ِٜيسضد ١إ بعض ايسضاغات ايعًُ ١ٝاعتدلت٘ ؾاعط ايعطام ا٭ٚ ، ٍٚإ َهاْت٘
.
تكسٜط
ايعطام
َكط ؾٗ ٛؾٛق. ٞ
ايؿعط ٗ ١ٜايعطام َ ،جٌ َهاْ ١أٓس ؾٛق. ٗ ٞ
ٚازٜب ط ضبًس ص ..
أدعّ إ َعطٚف ايطقاٗ ٖ ٛأندل ٚاعٓـ ٚأخڀط َؿهط َٚجكـ ٚؾاعط . .
ا ٕ٫ـ ٖهصا اعتكس .ـ نٓت أ ٔٚكڀ٦ا إ ا٫غتاش عبساهلل ايككُٞٝ
نافط.ص قطأت ي٘ ست. ٢
 ٚ. .ط .
إؿهط ايػعٛز ٖٛ ٟأندل ًَشس عطب ٞقطأت .ي٘ ٚيهٔ ٚدست إ ايطقاٗ أخڀط َٓ٘ َطاسٌ
ايٛقـ
َٚطاسٌ تؿٛم .
ي٬غٚ ّ٬يهٔ ايطقاٗ
.
عبساهلل ايكك ُٞٝاؿس ٚنؿط َٔ اؾاْب ايؿًػؿٚ ٞايؿهطٟ
طعٔ .ص ٗ ايكٚ ِٝإباز٨
ؾهو .ص  ٚط .
ايطقاٗ ط . . .
ايككٝيب سٝح إ . .
.
أختًـ عٓ٘ ٚ ،عٔ َٓٗر
ا٫غ َٞ٬إٕ ايهتاب طاؾض
.
ٚاؿكا٥ل ٚإجٌ ٚا٫خ٬م ا٫غ ١َٝ٬ايؿانً ١بٌ ٗ نٌ إٛضٚخ
االسكاز .ص  ٚط املػايطات ص ..
. ..
ايعٜف .ص ٚط
األٖٚاّ .ص ٚط . . .
األباط .ٌٝص ٚط . . .
.. .
باإلفرتا٤ات .ص ٚط
.. .
 ..ط
ؾهط، . .ٟ
ٚانڀطاب .
ص
ايؿهطٚ .ٟط غُٛض ٚإبٗاّ
ايػطٚض . . .
ص
نجرلَٔ ٠ط
 ٚ. .ط اشبطم .ص ٚ ،. .اؾٝا. . ٤
شيو يكس أضاز ايطقاٗ إ
ٚايكك ُٞٝاعًٔ ٚاؾٗط اؿازٚ ٙنؿطٚ ، ٙيهٔ ايطقاٗ نتِ نٌ .
ايؿهطٚ ٟعدل اغتدساّ ٚايتعاٌَ َع اٯٜات
.
ٜٗسّ ايس ٜٔا٫غ َٞ٬عدل اغًٛب ايتؿهٝو
ايؿطٜؿٚ ١اغتدساَُٗا ـسَ ١اغطاض َعاد٘ ايؿهطٟ
.
ايكطآْ ١ٝايهطّٚ ١ا٫سازٜح ايٓب١ٜٛ
ايػٛزا ٤يكس غؿٌ
.
ٚايجكاٗ إ ايهتاب ًَ ٧بايًُٛات إتهاثؿ َٔ ١أ ٍٚغڀط بايهتاب ستْٗ ٢ا١ٜ
اـڀٛض٠
.
ْٖٚ ٘ٝصا أَط بايؼ
ْٚػ ٞايطقاٗ  ،إجكـ إتٓٛض  ،بككس ٚغ. ٤ٛ
م.) 21
( ) 18(6
ٖ 142ـ  ،بايعسز
/8
1
ْؿط باجملً ١ايجكاؾ ١ٝظطٜس ٠اؾعٜط ّٜٛ ، ٠ا٫ثٌٓ/24
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ايٛاعٞ
 إٕ ايػهب ْط ٠ؼطم ايعكٌ .
ايعؿٓ١
 إٕ اؿكس ؾذط ٠تٓبت ايطشا. ٌ٥
ٚؾهط١ٜ
 إٕ ايهتاب ١أَاَْٚ ١ػٚ٪ي ١ٝزٚ ١ٜٝٓتاضى. ١ٝ
ايطأٟ
 إٕ عُ ٢ايبكرلٜٗ ٠عّ ا٫عتساٍ ٗ .
ايكاؾ١ٝ
 إٕ ايػًٚ ٛاْ٫ػ٬م ٜٗٓ٫ض بايط. ١ٜ٩
إتدككٌ
.
 إٕ ايذلدٝض بٌ اٯضاٚ ٤ايتؿػرلات َٔ أخ٬م ايعًُا٤
سكٝك ١اسػٓت اؾٗات إكط ١ٜإدتك ١سٌ َٓعت زخ ٍٛا ٚتػٜٛل ٖصا ايهتاب اـبٝح ٗ
َكط ٟضغِ اْين  ٫اٜ٩س َكازض٠
.
َكط ٖا زؾعين اٍ ؾطا ٤قٛضَ َ٘ٓ ٠بًؼ ٔػُا ١٥دٓ٘ٝ
.
ايؿهط ٚيهٔ ٖصا ايهتاب ؾ ٘ٝخڀٛض ٠ؾسٜس ، ٠بٌ بايػ ١اـڀٛض ، ٠خكٛقڄا يُ ٛت قطا٤ت٘ َٔ قبٌ
اّ٫إ أ َٔٚد ٌٝايؿباب ،ؾكس َ َٕٛٓ٪ٜا ٚضز ؾ َٔ ٘ٝنؿط ٚاؿاز ٚتؿهٝو
.
بعض نعاف
ٚطعٔ ٗ ايعكٝس ٠ا٫غٚ ١َٝ٬غٝسْا قُس قً ٢اهلل عًٚ. ٘ٝغًِ
) Edgan Kokkvold
أظعِ .بٌ أقػِ باهلل إ َا ٚقع َٔ ضغاّ ايهاضٜهاترلٜا ايسِاضن( ٞ
. .
 ٗ ّ200قشٝؿ١
غبتُدل
5 30
ٖ142ـ ،
/8
6
/2
ايج٬ثا٤
ٚايصْ ٟؿط ضزلڄا ( ناضٜهاترلٜا ) غاخطاڄ 6 ّٜٛ
ايسِاضن ١ٝاَ ٚا قاي٘ بابا ايؿاتٝهإ ايهاضزٜٓاٍ ضاتعٜٓذط( بٓٝسٜهت ) ايػازؽ
.
(دْ٬ٝصض بٛغً )
ضؾسٟ
عؿط بٌ إ ٖصا ايهتاب انجط خڀٛضاڄ َٔ ضٚا ١ٜاٜات ؾٝڀاْ٪ٕ ١ٝيؿٗا ا٫لًٝع ٟغًُإ .
.
ايطقاٗ
.
ٚطػٓ ١ٝبٌ اْ٘ ٜعتدل نعٝؿاڄ دساڄ أَاّ َا نتب٘ ٖصا اـبٝح
.
ٕا ؾ َٔ ٘ٝتڀاٚ ٍٚسكس
أعطف
َاشا ؟. ! ٫ .
إ! َٔ ١ًُٛأدٌ .
.
ايصْ ٟؿح ايػِ ٚزغ٘ ٗ ثٓاٜا اؿطٚف ٚايهًُات ٚا٫ؾهاض
ٚإػًٌُ  ٕ٫إػتؿطقٌ مل
.
َٚجٌ ٖصا إٓتر اـڀرل غٛف ٜػتػٌ َٔ قبٌ اعسا ٤ا٫غّ٬
ايطقاٗ ٚؾعٖ ٬صا َا ؾعًت٘
.
ٜهتبٛا نَ٬ڄا ٚنؿطڄا َجٌ ايص ٟنتب٘ إجكـ ايعطاقَ ٞعطٚف
قُس ْيب ٖصا ايعَإ  ،ا٫غتاش ( ٠ناض ٜٔاضَػذلٚتر )
:
نتاب
/
َ٪يؿ١
 Muhammadسٝح شنطت
.
: Apropher for our Time . Karen Armstrong.
ايتايٚ (( ٞقس ٜعذل ٟضٚاٜاتِٗ بعض َٔ اـًٌ ؾعًُٝا مٔ ْ ٫عًِ ؾ٦ٝا عٔ سٝا ٠قُس
إ٪يؿ: ١
إبهط ٠قبٌ تًكَ ٘ٝا آَٔ ب٘ عً ٢أْ٘ ٚس َٔ ٞاهلل ٗ غٔ ا٫ضبعٌ  ٫ ،بس أْ٘ قس ْؿأت قكل
قُس طؿٛيت٘ ٚؾباب٘ ٚيهٓٗا ؼٌُ ق ١ُٝضَع ١ٜانجط ٖا ؼٌُ
ؼٌُ بعسا َجايٝا عٔ َ٬ٝز . .
نك ١ُٝتاضى ، ١ٝنُا ٜٛدس عسز قً َٔ ٌٝإٛاز عٔ سٝا ٠قُس ايػٝاغ ١ٝإبهطَ ٗ ٠ه ، ١اش
نإ ٗ شيو ايٛقت ؾدكَ ١ٝػتذلْ ٠ػبٝا ٚمل ٜهٔ  ٜٔٛأسس إٔ ا٭َط ٜػتشل تسَ ٜٔٚا ٜكّٛ
يًعطب).
ْؿاطات َٚكسضْا ايطٝ٥ؼ يًُعًَٛات ٖ ٛايٓل ايص ٟات ٢ب٘ )
.
ب٘ َٔ
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) 10
قؿش( ١
ٚاْٛطٚا َعَ ٢ا نتب٘ َعطٚف ايطقاٗ ٗ ٖصا اؾاْب ْؿػ٘ سٝح نتب ٗ 1
(( شيو ٭ٕ قُسڄا بعس ايٓب ٠ٛقاض ي٘ أقشاب  َٕٛٓ٪ٜب٘ ّٚؿَ ٕٛع٘ ٚ ،قاض ي٘ أعساٜ ٤هصبْ٘ٛ
ٜٚكس ْ٘ٚعٔ ططٜك٘ ٚ ،ؾاعت أخباضٚ ٙشاع قٝت٘ بٌ قبا ٌ٥ايعطب ست ٢قاض ِٜٗايٓاؽ أَطٙ
ٜٚعْٓ ِٗٝكٌ أخباضٚ ٙايتشسخ بٗا ٗ بٛٝتِٗ ْٛٚاز ، ِٜٗؾبػبب شيو ته ٕٛايطٚا ١ٜعٓ٘ قَ ١ُٝا ،
 ٖٛٚيٝؼ ٖ ٛنصيو قبٌ ايٓب ، ٠ٛبٌ ٖ ٛقبٌ ايٓبٚ ٠ٛقبٌ إ ٜؿتٗط أَط ٙمل ٜهٔ إٚ ٫اسساڄ َٔ
ْٛازِٜٗ
.
قٚ ١َٛعؿرلت٘ ؾ ِٜٗ ٬ايٓاؽ أَطٜ ٫ٚ ٙعْٓ ِٗٝكٌ أخباض ٫ٚ ٙايتشسخ بٗا ٗ بٛٝتِٗ ٚ
 َٔٚشا ايصٜ ٟعًِ إ أبا ٙعبساهلل بٔ عبسإڀًب غٛٝيس ي٘ َٔ آَٓ٘ بٓت ٖٚب ابٔ ٜك ِٝايٓاؽ
ٜٚكعسِٖ ستٜٗ ٢تِ بعبس اهلل ؾٝعطف نٝـ خڀب آَٓٚ ، ١نٝـ زخٌ بٗا َٚ ،اشا اقسقٗا َٔٚ ،
شا ايص ٟنإ ٜعًِ إ ٖصا إٛيٛز َٔ آَٓ ١غٝه ٕٛي٘ ؾإٔ ع ِٝٛستٜٗ ٢تِ بأَط ٙؾٝعطف َتٚ ٢يس
ٚ ،أ ٜٔضبٚ ، ٞنٝـ ْؿأ َٚ ،اشا اؾتػٌ ٚ ،اٍ ا ٜٔغاؾط  ،خكٛقا أشا نإ ٖصا إٛيٛز ٚيس ٜتُٝاڄ ،
اش ت ٗٛاب ٙٛقبٌ ٫ٚزت٘ عً ٢ضٚا ، ١ٜا ٚبعسٖا عً ٢ضٚا ١ٜأخط ، ٣بٌ نإ ؾأْ٘ ٗ شيو نؿإٔ ٚاسس
َٔ غا٥ط ايٓاؽ ٚ ،ضَا ٚيس ٚمل ٜعًِ َ٬ٝز َٔ ٙأٌٖ َه ١ا ٫دسٚ ٙأعُاَ٘ ٚ ، ًِٜٗٝ َٔٚيصا لس
ايطٚاٜات اييت تتعًل عٝات٘ قبٌ ايٓب ٠ٛأؾس انڀطاباڄ ٚأنجط اخت٬ؾاڄ ٚاٚغع ابتعازڄا عٔ إعك، ٍٛ
َٚا شيو إ ٫٭ٕ ايٓاؽ مل ٜٗتُٛا بٗا ٚمل ٜبشجٛا عٓٗا إ ٫بعس ٚؾا ٠قُس بعَٔ )ط). ٌٜٛ
ٕ ٖٛٚاشا ٚقٌ ٖصا إجكـ ايعطاق ٞاٍ ٖصا ايسضد١
قرلتين بٌ سرلتين ؾع: ٬
. .
مث ١اغ١ً٦
اـڀرل ٕٚاشا مل ٜٓؿط ٖصا ايهتاب  ٖٛٚعً ٢قٝس
َٔ ايهؿط ٚا٭ؿاز .؟ َٚا أغباب ٖصا اْ٫ك٬ب ! .
ٚسًٌ
اؿٝا. ٠؟ ستٜٓ ٢اقـ ؾٜٚ ، ٘ٝطز عً ٘ٝؾُٝا نتب ٚؾػط .
!
ٕٚاشا نإ ايطقاٗ ٜٓاؾل ٜٚهصب ٜٚهشو عً ٢فتُع٘ ايعطاقٚ ، ٞاجملتُع ا٫غَٞ٬
بكؿ ١عاَ ، ١باْ٘ َػًِ َ َٔ٪باهلل  ٗٚ ،ايباطٔ ٚؾُٝا بٚ ٘ٓٝبٌ ْؿػ٘ اَ٫اض ٠بايػٜ ٤ٛهتب ٖصا
اـبٝح .؟
!
ايهتاب
ايفهط ٟ؟
.
َاشا غٛف ْفعٌ نُجكفري اَاّ ٖصا املٓتر
َاشا غٛف ٜك ٍٛإجكؿ ٕٛايعطاق ٕٛٝعٔ ٖصا إٓتر  ِٖٚاسس ايسضٚع ا٫غ ١َٝ٬ايك ١ٜٛيًسؾاع
عٔ ا٫غ .ّ٬؟
َاشا غٛف تعٌُ اشل٦ٝات ٚإ٪غػات ايسٚ ١ٜٝٓايجكاؾَ ١ٝع ٖصا ايهتاب .؟
ايعطب.١ٝص عٔ َعطٚف ايطقاٗ بعس تأيٝؿ٘
ٚؽتعٕ ط ايصانط ٠ا٫غ. ١َٝ٬
َاشا غٛف تهتب . .
شلصا ايهتاب .؟
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إْين عًٜ ٢كٌ تاّ ٜ ٫ساخً٘ ؾو ٗ قسض ٠ايعكٚ ٤٬إٓكؿٌ ٗ نٌ َٛقع بايعامل
ا٫غ ،َٞ٬ايصٜ ٫ ٜٔعاي ٕٛقازض ٜٔعً ٢ايتؿطق ١بٌ ايسخٚ ٌٝا٭ق ٗ ٌٝؾهط ايتاضٜذ ايعطبٞ
قًٛبِٗ ٕاشا ٜكع َجٌ ٖصا ا٭َط عً ٢بعض
.
ٚاٱغٚ َٞ٬شيو سٌ ٜػأي ٕٛعكٛشلِ ٜٚػتؿتٕٛ
.
ايتك. ٍٛص ٚسسٖا  ٫تػرل
.
ايتعٜف .ص ٚط
.. .
ايتشطٜف. .ص  ٚط
..
َؿهط ٜٔا٭َ ١ا٫غ .١َٝ٬؟ .إٕ .ط
ايعٓاقط ٚغٝسب ؾٗٝا ايتٓاقض ،
.
ايٛاقع ايؿهطٚ ٟايجكاٗ  ٚايتاضىَُٗ ٞا بًػت قٚ ٠ٛقسض ٠تًو
اشبطأ .ص ّ ٫هٔ إ ٜهٕٛ
.
ايؿو. .ص  ٚط
َٓٗر ط دبطب. . ١
زٚاخًٗا إٕ . .
ٜٚتػطب إيٗٝا اـًٌ َٔ .
ا٫غٜ َٞ٬كع ٖصا َٔ أبٓا ٤اٱغ ٗ ّ٬سٌ إ ايعامل
.
 ٬يهتاب ١قؿشات ايتاضٜذ
َٓٗذاڄ َػتك ڄ
إان ١ٝؾُاشا غبب قسٚض َجٌ ٖصا إٓتر ايؿهطٟ
.
نً٘ ٜٛٓط إيٓٝا ايْٛ ّٛٝطَ ٠ػاٜط ٠يًُطاسٌ
ٚايسٜين .؟  َٔٚإعًَٛات إُٗ ١عٔ ٖصا ايهتاب إ َعطٚف ايطقاٗ ايـ ٖصا ايهتاب ٚمل ٜٓؿطٗ ٙ
!
ٚؾات٘ ؾٝا يٝت ابٓت٘ مل ؼذلّ
سٝات٘ ٚ ،طًب َٔ ابٓت٘ إ  ٫تڀبع٘ ا ٫بعس َطٚض ٔػٌ غٓ. َٔ ١
اـڀرل إ عًُ٘ ٖصا ٚعًُٗا دعًت َٔ تاضٜذ ايطقاٗ
.
ٚقٚ ٘ٝايسٖا ٚ ،مل تڀبع ٖصا ايهتاب
قٖٛا
غٛزا.٤ص ٜ ، .كعب .
ٜؿهٌ طبكع. ١
ٚابٓت٘ . .
ٖٓٚا أضغب ٗ ْؿط ْل ٚاسس َٔ ٖصا ايهتاب  ،ستٜ ٫ ٢تُٗٓ ٢اسسنِ بايػًٚ ٛإبايػٗ ١
ٜك ٫ (ٍٛؾو إ ٖص ٙاؿاي ١اييت ٫
( ) 1(8
ايطقاٗ نتب ايطقاٗ ٗ قؿش١
.
َٗاْْٚ ١كس
تعطف يًُذتُع سكٛقاڄ غرل سكٛم ا٭ضباب قتاد٘ اٍ ا٫ق٬ح ٚ ،إ خرل نأَ  ٫ق٬سٗا َا
دا ٤قُس َٔ نًُ ١ايتٛسٝس ((  ٫اي٘ ا ٫اهلل ))  َٔ ٖٞٚكذلعات٘ اييت مل ٜػبل إيٗٝا عًَ ٢ا
اضٜٛٗ(( ٕ٫ ، ٣ا)) إي٘ ايٛٗٝز ٚإ نإ ٚاسسڄا  ،ا ٫اْ٘ يٝؼ بإي٘ عاّ بٌ ٖ ٛإي٘ إغطا ٌٝ٥ؾك٘  ،نُا
أْ٘ إي٘ اغطا ٗ ٌٝ٥ا٫ضض إٛعٛز ٠ؾك٘  ،اَا اٱي٘ ا٭ع ِٛايعاّ ايؿاٌَ إٗ ُٔٝعًْٝ ٢ع
ٚٚ 5سس ٙقُس  ٫غرل  ،ؾٗ ٛإشٕ بٗصا إعٓ َٔ ٢تكٛضات٘ اي ٞمل
عطؾ٘ /
إدًٛقات ؾٗ ٛاهلل ايص/ ٟ
إيٗٝا قس ٜكاٍ إٕ ايعطب ٗ داًٖٝتِٗ قبٌ قُس ناْٛا ٜعطؾ ٕٛاهلل بٗصا إعٓ ، ٢أٟ
ٜػبك٘ أسس .
ض يځٝٳكڂ ٛڂي ٻٔ ايًډ٘ٴ) ؾأقٍٛ
ت ٚٳايڃأځضٵ ٳ
خًځ ٳل ايػٻُٳاٚٳا ٹ
إ إي٘ عاّ خايل ؾُٝع إدًٛقات (يځ٦ٹٔ غٳأځيڃ ٳتٗٴِ ٻَٔٵ ٳ
ْعِ ٚيهِٓٗ ٜٛ ٫سس ْ٘ٚبٌ هعً ٕٛي٘ ؾطنا ٤ؾًِ تٓتـ عِٓٗ ايعبٛز ١ٜيػرل َٔ ٙأقٓاّ
!
ٚغرلأقٓاّ ٚاشا تأًَٓا دٝسڄا ٗ َعٓ ٫ (( ٢إي٘ ا ٫اهلل )) ٚدسْا نٌ َا ؾٗٝا اْٗا تطتك ٞبايٓاؽ
.
َٔ طٛض ازْ ٢اٍ طٛض اعً ، ٢اش ؽطدِٗ َٔ طٛض عبٛز ١ٜعاَ ١اٍ طٛض عبٛز ١ٜخاق ١أ ٟاْٗا
ايهآ٥ات ؾإٓؿع ١إذلتب٘ عً٢
.
ػعٌ ايٓاؽ نًِٗ َػتعبس ٜٔٱي٘ ٚاسس  ٫ؾطٜو ي٘ ٖ ٛخايل
نًُ ١ايتٛسٝس ٖ ٞيًٓاؽ  ٫هلل ْٗ٫ا ؼطضِٖ َٔ ايعبٛز ١ٜيػرل اهلل  ،ؾٓؿعٗا ٜ ٫عٛز إ ٫ايِٗٝ
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ٚؾا٥ستٗا  ٫ته ٕٛإ ٫شلِ ٚا ٫ؾإٕ اهلل ٜهط ٙإٔ ٜعبس ايٓاؽ غرل ، ٙنُا ٜٓ ٫ؿع٘ إ ٜعبس ٙٚزٕٚ
ايعإٌ ) ). ، .ايػطٜب إ ايطقاٗ تٛقع َا ٜكع ي٘ ٚعً ٘ٝبعس تأيٝؿ٘ ٖصا
)
غٛا ( ٤إٕ اهلل غين عٔ
ٜكٚ (( ٍٛي ٔ٦أضنٝت اؿكٝكَ ١ا أنتب٘ شلا يكس اغدڀت ايٓاؽ
ايهتاب اـبٝح سٝح نتب :
عًٚ ، ٞيهٔ ٜ ٫هطْ ٞغدڀِٗ اشا أْا أضنٝتٗا  ،نُا ٜٓ ٫ؿعِٗ ضناٖا اشا ناْت عً ٢أبكاضِٖ
إٜا ٟؾإٕ قًت أٜٗا ايكاض ٨ايهطَٔ ِٜ
غؿا َٔ ٠ٚغدڀِٗ عًٚ ، ٞعً ٢قًٛبِٗ أنٓ َٔ ١بػهِٗ .
فطز ٠قًت
.
اؿكٝك ٌٖٚ ١ضناٖا عٓو ؾُٝا تهتب٘ ٖٓا إ ٫زع٣ٛ
.
نُٔ يو إْو تطنٞ
نؿ ٢عط ١ٜايؿهط نآَا ي ٞضناٖا َٚا عًٞٸ ٗ لاح ٖص ٙايسعَ ٣ٛين ٚقسقٗا إ ٫إ أؾتهط سطڄا
ٚانتب سطڄا ؾإٕ أقبت َا اضزت٘ شلا ؾكس أضنٝتٗا ٚ ،إٕ أخڀأت ؾًَ ٞا ٜعصضْ ٞعٓسٖا َٔ أْين ٫
داْبٗا ٚاشا نٓت  ٫أتبع ٖ ٣ٛايٓؿؼ ؾُٝا أنتب٘ عٓٗا ؾُا أْا
.
اقكس إ ٫ضناٖا  ٫ٚأماظ إ ٫أٍ
َػ ٍٚ٪عُا  ٫طاق ١ي ٞب٘ َٗٓ.ا
أَا غد٘ ايٓاؽ َٔ أدٌ أْين خايؿتِٗ يٛؾاقٗا ٚقاضستِٗ ٗ بٝاْٗا دطٜاڄ عً ٢خ٬ف َا
دطٚا عً َٔ ٘ٝعازات غكٚ ١ُٝتكايٝس ٚاٖ ١ٝؾًػت َبايٝڄا ب٘ َ ٫ٚهذلثڄا .ي٘ ٚإْ ٞ٭عًِ أِْٗ
غٝػهبٜٚ ٕٛكدبٜٚ ٕٛػبٜٚ ٕٛؿتُ، ٕٛؾإٕ نٓت ٗ قٝس اؿٝا ٠ؾػ٪ٝشٜين شيو َِٓٗ ٚ ،يهين
غأستٌُ ا٫ش ٗ ٣غب ٌٝاؿكٝكٚ ١ا ٫ؾًٝؼ ي ٞإٔ أٖتـ بازلٗا  ٫ٚإ ازع ٞسبٗا نُا ٜسع٘ٝ
ا٫سطاض ٚ ،إٕ نٓت َٝتڄا ؾٜٓ ٬ايين َٔ غبابِٗ خرل نُا ٜٓ ٫اشلِ َٓ٘ خرل ؾإٕ غب إٝت ٫
ايبؿط )
٪ٜش ٟاؿٜ ٫ٚ ٞهط إٝت  ،نُا قاٍ قُس بٔ عبساهلل ع) ِٝٛعُٛا. ٤
اغتػًٚ ٙٛزؾعٛا ب٘ أَآَا عٓس
 ٗٚا٭خرل َاشا غٓك ٍٛيًعامل ايػطب ٞعٔ ٖصا ايهتاب ي. . ٛ
اشلذ ّٛعًٓٝا .؟ ٌٖ ْػتڀٝع إ ْڀًب َٔ ايطقاٗ إ ٜعتصض  ،نُا طًب ايعامل اٱغَٞ٬
ايؿاتٝهإ ا ٚإ ْڀًب َٔ ايطقاٗ إ وطم نتاب٘ ٖصا  ،نُا ؾعٌ ٗ نتب
.
ٚعًُا َٔ ٘٥باب
قدلٚ ٙقانُت٘ غٝابٝاڄ عدل
ضؾس ا ٚإٔ ٜكسض أَط بػذٔ ايطقاٗ ٗ .
ايؿًٝػٛف ايعطب ٞابٔ ! .
اـُٝين. .ا. . ٚا ٚاٚ
.
ايؿطع ١ٝاٜٗ ٚسض زّ ايطقاٗ نُا ٖسض زّ غًُإ ضؾس َٔ ٟقبٌ
.
احملانِ
إكاٍ
إكاٍ ؾُٔ ٜػتڀٝع إٔ هٝب عً ٢غ٪اي ٞا ٚأغً٦يت ايهجرلٖ ٗ ٠صا ! .
. . . .ا ٚا ٚستْٗ ٢ا. ١ٜ
ٚغًِ (( إٔ آخط ايعَإ ته ٕٛؾً
ٚغأختِ َكايَ ٞا أخدل ب٘ غٝسْا قُس قً ٢اهلل عً: ٘ٝ
نكڀع ايً ٌٝإّ ، ًِٛػ ٞإ َٔ٪ناؾطڄا ٜٚكبض ََٓ٪ڄا ّٚ ،ػَٓ٪َ ٢ڄا ٜٚكبض ناؾطڄا) ) اٚ
عٓ٘ ( ايًِٗ
ٚغًِ ٚأزعَ ٛعهِ زعا ٤غٝسْا عُط بٔ اـڀاب ضن ٞاهلل :
نُا قاٍ قً ٢اهلل عً. ٘ٝ
ايعذا٥ع )
.
اْ ٞأغايو إّاْا نإّإ)
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضض ٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚغاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا٤
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َكاالتٚ ٞسصازٖا
 1اضغٌ ي ٞقاضَ ٨تابع دٝس ٕكا٫ت ٞاييت تٓؿط ٗ دطٜس ٠ايػٝاغ ١ايهٜٛتٚ ، ١ٝعكب عً٢
: /
 ) 135قاٍ :يٞ
(0
ْؿطبايعسز
5
ايسٜين.ص ٚايصٟ
ٚايػطبٚ .غً ٛاـڀاب .
َكاي ٞط مٔ . .
. .
إكاٍ نُا اْ٘ بعح ي ٞبٛضق ١ؼٌُ عٓٛإ
اْ٘ ٜتؿل َع ٢نًٝا ٗ نٌ َا نتبت ٗ ٖصا .
ايتايٞ
اْ٫ذلْت دا ٤ؾٗٝا . :
.
(( . .ط ايٓكڀ .١ص )ٜ ).ك ٍٛاْ٘ مل ٜهتبٗاٚ ،يهٓ٘ غشبٗا َٔ
(( ايؿطم بٌ ايعطب ٚايػطب ْكڀ ١ضح أعڀٝو أَجًٜ ، ١عين ِٖ غطب بؼ مٔ عطب ِٖ ،
قاض ٚؾعب اهلل إدتاض  ،مٓا ؾعب اهلل احملتاض  ِٖ ،بٝؿهط ٚباغتػ ٍ٬ايؿعٛب ٚمٓا ْؿهط
باغتك ٍ٬ايؿعٛب  ِٖ ،قسضٜ ٚعًُٛا بٌ بعهِٗ ؼايـ  ،بؼ مٔ عًُٓا ؽايـ ِٖ ،
ْكڀِٖ ١
عٓسِٖ إٛاطٔ ٚنعَ ٙٛعب ، ٙٛبؼ إٛاطٔ عٓا َطبٚ ٙٛايؿطم بٓٓٝا .
بٝتؿاُٖ ٕٛبًػ ١اؿٛاض ٚ ،مٔ ْتؿاِٖ يػ ١اـٛاض َٛ ،اطٓٚ ٕٛقًٛا ٕطسً ١اؿكاْ، ١
ْكڀَ ١ع إْ٘ مٔ ايً ٞاخذلعٓا ايٓكڀٕ ١ا
بُٓٝا مٔ ٗ َطسً ١اؿهاْٚ ، ١ايؿطم بٓٓٝا .
ناْت .قؿط )
)
ايطع.١ٝص ٚإٓؿٛض بايعسز ( ) 13624ظطٜس٠
َكاي ٞط اؿانِ ٚتؿكس .
 2اسسِٖ عًل . .
: /
ايدلٜس ٚاْ٘
.
اهلسٖس.ص نٛغٚ َٔ ١ًٝغاٌ٥
ػعٌ ط .
ايهٜٛتٚ ١ٝقاٍ :يٕ ٞاشا مل . .
.
ايػٝاغ١
نصيو قشٝض إ ضقاب١
.
ايسٚي ١ؾكًت ي٘ ضَا ٜهٕٛ
.
َٓسٚب بطٜس ٟنُطاقب يٛنع
أؾهاٍ ط
ايطغا ٌ٥ايدلٜس ٗ ١ٜبعض ايس ٍٚاـًٝذ ١ٝتعدل عٔ ؾهٌ َٔ . .

ايتدًف ص..

ايٓفؼ ..ص  ٚطعٓف االدطا٤
إٛاطٔ ٚط ضعف ..
اشبٛف . .ص  ٚط عسّ ايجك ١ص ٗ . . . .
. ٚ .ط غٝطط. . ٠
ايطمس.ٞص َٔ ؾعٌ ٚأقط ٚأَط َجٌ ٖصا ا٭دطا ٤ايػًڀ ٟٛغؿٌ اْ٘ ٜعٝـ ٗ ايكطٕ اؿازٟ
.
ٚايعؿطٚ ٜٔإ ضقاب ١ايطغا ٌ٥ايدلٜس ١ٜأغًٛب عكٚ ِٝقسٚ ِٜغرل ش ٟدس ، ٣ٚؾُٔ ٜطٜس إ
.
إُٓٛع ١ؾُٝهٓ٘ ا٫ػا ٙاٍ ٚغاٌ٥
.
ٜؿعٌ اٜ ٚهتب أْٛ ٟع َٔ ايهتابات احملصٚض ٠اٚ
ا٫تكا٫ت ا٭خطَ ٣جٌ اْ٫ذلْت.
ايربٜس.ٟص ايتابع عاز٫ ٠دٗع ٠ا٫غتدباضات ايعاَ١
دٗاظ طاألَٔ .
ٚضقاب ١اَ ٚطاقب ١ايدلٜس عدل . .
ٚايبٛيٝؼ ايػٝاغٜ ٞسٍ عً ٢ؾعً٘ ايتٛتط ٚايتٓهط يًذسٜس ٚ ،ايتذاٚظ إػتُط ؿكٛم اٱْػإ اييت
ايدلٜس١ٜ
.
ايس ٍٚؾاْ ١ُٛاؿهِ ٗ تًو ايسُٓ ٍٚع ضقاب ١ايطغاٌ٥
نؿًتٗا نٌ اْٚ ١ُٛزغاتط .
ٚايػًڀ ١ست٢
.
ا ٫إ ا٫دٗع ٠ا ١َٝٓ٫تكط عً ٢كايؿ ١ايكٛاٌْ ٚا َٔ ١ُْٛ٫أدٌ ايػًڀإ
م.) 34
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ايػًڀ ١باِْٗ ٜعًُ َٔ ٕٛأدٌ ٓاٜتِٗ ٚاحملاؾ ١ٛعًَٔ ِٗٝ
. .
اؿانِ ٚ.
ٜكٓعٛا ايٓٛاّ . .
شلِ بكِٝ
دسٜس. . ٠
.
اعساٜ ِٗ٥ؿعً ٕٛشيو غعٝا ٚضا ٤خًل تٛاظْات أخط.٣
.
إٛاطٌٓ ٚيٝؼ َٔ
ٚاغتدباضات١ٝص ٜٚػؿً ٕٛإ تهٌ ايك ِٝايعػهط ١ٜـ ـ ضَا ـ ته ٕٛؽًل انجط تٛتطاڄ َٔ
. .
 ..ط عػهط١ٜ
ايػابل ٖٚص ٙا٫دطا٤ات ايعػهط ١ٜؽًل ؼ٫ٛت عٓٝك َٔ ١ايهطاٖٚ ١ٝايهط ٙيًػڀًٚ ، ١خاقٗ ١
.
ؾعًٗا ايتؿهٝه ٞي٬دطا ٤ايػٝاغٚ ، ٞايص ٟىًل قابَ ١ع ايػًڀ ١باؾهاٍ ايٓكس ٚايهتاب١
ٚايتؿٗرل
.
إ ادطا٤ات ضقاب ١ايطغا ٌ٥ايدلٜسٚ ١ٜغرلٖا ٖ ٞاغًٛب ٖازّ يًجك ١بٌ اؿانِ ٚاحمله، ّٛ
إٛاطٔ ٖٚصا اَط ْطؾه٘ بؿس ٠مٔ َعؿط إجكؿٌ ٚإؿهطٜٔ
.
ٚتعس ٗ ـ ـ ْٛط ٟـ ـ خٝاْ ١يًجكٗ ١
املٛاطٔ .ص  ٖٛٚ ، .خطٚز
.
ايٛطٓ. ١ٝص  ٚط
عً ٢ط . . .
ٚا٫زبا ْ٘٫ ٤اعتسا ٤قطٜض ٚغاطع . .
.
ٚايهتاب
ايعكط
غاطع عًَ ٢تػرلات .
ٗ ط
اجملايػ. ١
.
ٕاشا َجٌ ٖص ٙا٫دطا٤ات ايعٓٝؿ ١نس إٛاطٔ ٚاييت تػٛق٘ اٍ

اشبٓازم

ٌْ يصيو قس ىًل عٓـ
املعًُ. ١ص ٚ ، .قس ٜسؾع ب٘ اٍ خٛض َعاضى ْ٫اق ١ي٘ ؾٗٝا . ٫ٚ
.
دسٜس ٜؿاب٘ عٓـ ا٭ضٖاب ٖٓ َٔٚ ،ا تٗٛط عًُٝات إكا ١َٚايؿهطٚ ١ٜايجكاؾ ، ١ٝؾكس ته ٕٛداضس١
ٚٚسؿ١ٝ
.
ؾٌٗ ٜعاز ايٓٛط ٗ َجٌ ٖص ٙا٫دطا٤ات ا ١َٝٓ٫ا ٚايعػهط .١ٜ؟ يتسخٌ َػاس ١تبازٍ اي٤٫ٛ
ْاع١
ٚاحمله ٫ٚ ّٛتعڀٛا ايؿطقٜ ١ا ! .
.
ٚا٫خ٬م بٌ اؿانِ

ملٔ ٜعٌُ عً ٢تٛتط ايعالق١

ٚاحملهّٛ
اسبُ ١ُٝٝبري اسبانِ ! .
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضضٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚ ،غاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا٤
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ايطٚاٜـــــ ١ايػعٛزٜـــــ١
قطاْ ٠٤كس١ٜ
َا ايص ٟدطْ ٗ ٣ل ايطٚا ١ٜايػعٛز ، ١ٜست ٢أقابٗا ؾكط ٗ اي ٤٫ٛيًسٚ ، ٜٔؾكط ٗ ايك، ِٝ
اجملتُعٞ
.
ٚؾكط ٗ إبازٚ ، ٨ؾكط ٗ ا٫خ٬م ٚ ،ؾكط ٗ إجٌ ٚ ،ؾكط ٗ ايؿهط
يكس اْٗاض ايهجرل َٔ ْٛاّ اـكا٥ل ٚإطتهعات ٚا٫زٚات اييت اضغاٖا نتاب ايطٚا١ٜ
اؿاي ١ٝيكس
.
ايػعٛز ١ٜايهباض  ،ؼت نطبات َعا ٍٚنتاب ١بعض ايطٚاٜات ايػعٛز ٗ ١ٜإطسً١
اؽصت ٗ َكايٖ ٞصا ِاشز َٔ بعض ايطٚاٜات ايػعٛزٖٞٚ: ١ٜ
ايسعًٝر
 1إڀاٚع ، ١تايٝـ َباضى عً. ٢
: /
ايعًٟٛٝ
 2غعٛزٜات  ،تايٝـ غاض. ٠
: /
 3سب ٗ ايػعٛز ، ١ٜتايٝـ ابطاٖ. ِٝبازٟ
: /
قذٛب
 4بٌ َڀاض ، ٜٔتايٝـ ْب. ١ًٝ
: /
سؿين
ْ 5ػا ٤عٓس خ٘ ا٫غتٛا ، ٤تايٝـ ظٜٓت .
: /
اؾٗين
 6داًٖ ، ١ٝتايٝـ ي. ًٞٝ
: /
سؿين
َ٬َ 7ض  ،تايٝـ ظٜٓب .
: /
ايٓاؽ .ص
عً ٢ط اغتب. ٙ٬
٪ٜغؿين إ اق ٍٛإ ْل ٖص ٙايطٚاٜات ٚغرلٖا اعتُس . .
بعكٛشلِ .ص ،.
.
َع ط ا٫غتدؿاف
ٚق ُِٗٝص. .،. .
.
 ٚ. .ط استكاض َعاضؾِٗ ٚاخ٬قِٗ
ايؿٗ .٠ٛص ٗ
اؾٓؼ..ص  ٚ.ط َطانع .
َػه.ْٛڄا ط بٗادؼ .
ٚاقبض ْل ٖص ٙايطٚاٜات ايػعٛز. ١ٜ
ََ٬ض ((َٓشت٘ نٌ َا نإ ٜطغب ؾ ، ٘ٝتطنت٘
:
اٱْػإ ؾُج ٬تك ٍٛظٜٓب سؿين ٗ ضٚاٜتٗا
.
ٜٗتو نٌ قڀع َٔ ١دػس ، ٟنٓت اضٜس أْا ا٭خط ٣إْٗاَُٗ ٤يت  ،أظٜض نابٛؽ َٔ ايتٛتط دجِ
ٖ ٬ص ٙيو
قسض ٟعٓس خطٚد٘  ،قسّ ي ٞعًب ١قػرل َٔ ٠ايكڀٝؿ ١اؿُطا ، ٤قا :٥ڄ
.
ط٬ٜٛڄ عً٢
أتٛقعٖٚ ).صا َا هعًين اق َٔ ٍٛايبسا ١ٜإ
أْت تػتشكٗٓٝا ظساض ، ٠إْو أؾٖٗ ٢ا نٓت )
ٚايجكاؾ٫ ١ٝ
.
ٖص ٙايٓكٛم ايػعٛز ١ٜمل تهٔ قاسب ١ضغاي ، ١ستْ ٢هؿ ٢عًٗٝا ايؿطع ١ٝا٫زب١ٝ
ْكٛم بٌ إ ْٝعٗا ُهٔ نتابٗا َٔ ػٓٝسٖا ٗ
.
ق ١ُٝي٬ؾهاض ؾُٝا اض ٣اَأََ ٞ
ا٫دتُاع ٞؾٜ ٬ػتڀٝع
.
اؾٓؼ .ص ؾك٘  ٫ٚ ،ق ١ُٝيًؿهط ايسٜين ا ٚايػٝاغ ٞاٚ
 . .ط َؿطٚع .
ٚإعطؾٚ ١ٝتًو ايس٫٫ت ٖ ٞاييت تهؿ ٢عًٗٝا ا١ُٖٝ٫
.
َجكـ َجًَٓ ٞشٗا ز٫يتٗا ايجكاؾ١ٝ
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ايتاضى ١ٝؾأظعِ إ قاضَ ٨جٌ ٖص ٙايطٚاٜات ًٜك ٢بٗا نُٔ غً ١إُٗ٬ت  ٫ٚ ،وطم إ تهٕٛ
.
قطا٤تٗا ؾايتأثرل َ٪قت ٚ.ظاٌ٥
.
نتب٘ بعس اْ٫تٗأَ ٤
نُٔ قا. ١ُ٥
ازبٓػ ٢ص ٗ ْل ايطٚا ١ٜايػعٛز ١ٜسايٝاڄ اغتبس باؾٝا ٤نجرلٚ ٠ابعس اخط، ٣
ٖصا ط اهلٛؽ . .
. .
اؾٓػ .١ٝص يس ٟبعض إ٪يؿٌ ضَا يكٓاع ١ا٩ي٦و إ٪يؿٌ ٕجٌ
.
غٝڀط ٠ط ايٓعع١
ٚشيو بػبب . .
ازبُاٖري ٟص  ٚ( (.ط ايتذٝـ
شلِ ((.ط ايتشؿٝس ) ). .
ٖص ٙايطٚاٜات اؾٓػ ١ٝا ٚايؿٗٛاْ ، ١ٝاْٗا ؼكل .
اؾٓؼ
.
ايجكايف ص  .اِْٗ ٜطٜس ٕٚقٓاع ١اؾُٗٛض عدل أزا٠
) ) .
َعًَٛاتٝا بٌ إْٗا تٓتر يًؿباب
.
إ ْل ٖص ٙايطٚاٜات ٚغرلٖا  ٫تكسّ إزضانا ثكاؾٝاڄ ٫ٚ
سطن ١ٝؾٝكَ ٍٛباضى عًٞ
.
َٛاقـ ٚخٝا٫ت دٓػٚ ١ٝاغع ، ١بٌ ٖ ٞتٓتذٗا ٗ يػ ١اثاضٚ ١ٜضَا
ايسعًٝر ٗ ضٚاٜت٘ إڀاٚع ((:١ؾهًو أْت ايً ٞعطنت ْؿػو عًٜ ٘ٝا َبػبؼَٛ ٗٚ )).نع
ٜك ّٜٛ(( ٍٛدٓٝا ْػبض بسأ ّاظسين ٗ إاٚ ٤أقبض دػس ٙقطٜبڄا َٔ دػسٚ ٟأسػػت
آخط :
عطاض ٠ؾٗٛت٘ تكٌ ايٞٸ ست ٢غڀت إهإ ؾد ٌٝاٍٸ إٔ إا ٤ساض  ،ؾدطدت َٔ إػبض ٚأْا قتاض
ٚأغهت ).يصيو
ٌٖ أعًِ اب ٛقٗٝب بؿهٛنٚ ٞاي ٬عًٚ ، ٞيهين أْا َ ٖٛٚتعاعًٌ ٚ ،إ ٫أبًعٗا )
َٔ ط ايٓكٛم ايؿٗٛاْ١ٝ
ايعكٌ ٖٚصا ايٓٛع. .
ؾإ َجٌ ٖص ٙايٓكٛم تػص ٟايؿٗ ٫ٚ ، ٠ٛتٓهر .
َتًكٗٝا  ٕ٫ايٓل ايؿٗٛاْ ٞعاز ٫ ٠ىاطب
.
 . .ص ٜ ٫عٌُ عً ٢ا ٣بٓاَٗٓ ٤ذ ٞأٚثكاٗ ٗ ٚعٞ
ته ٕٛط عكس٠
ايعكٌ  ،بٌ ىاطب َطانع ايؿٜٗ ٖٛٚ ٠ٛؿعٌ شيو يعً ٗ ١ايٓؿؼ ٚ ،ضَا قس . .
ْؿػ .١ٝص َذلغب َٔ ١ايكػط  ،ؾؿعًت ؾعًٗا ٗ ايهدل ،ؾٗصا ابطاٖ ِٝبازٜ ٟك ٗ ٍٛضٚاٜت٘ سب ٗ
.
ايطانب تؿتض أظضاض ايكُٝل  ،بُٓٝا
.
ايػعٛز (( ١ٜتػتًك ٞعً ٢ؾدصُ ٙس غاقٗٝا عًَ ٢كعس
ٚظض ٙؽًع٘ بڀطٜكٜ ١كعب َٔ خ٬شلا عً ٖٛ َٔ ٢خاضز ايػٝاض٬َ ٠س١ٛ
ٜؿتض غشاب بٓڀًْٗٛا .
بؿعً٘ تٓعع٘ غؿٚ ١بػطع ، ١يتتدًل َٔ قًل ٬ٜظَٗا سٌ تؿعٌ شيو )بب٘ٗٚ ). ٤
َا تِٗ .
ايساخً ١ٝتك: ٍٛي٘ أسب َساعبٜ ١سى
ٜك (( ٍٛتبك ٗ ٞأسٝإ نجرل ٠عً٬َ ٢بػٗا .
َٛنع آخط :
ؾٛقٗا ).تدلض ي٘ ٗ َطات أخط ٣بأْٗا تطغب ٗ إ ٜٛٓط إٍ ْاٍ ؾدصٜٗا  ٫ ،إٍ ؾ ٤ٞآخط ،
َٔ )
ُاَڄا).
ٚبأْٗا  ٫ؼبص ؾهط ٠إٔ ته ٕٛعاض) ١ٜ
ٗ سٌ إ ْل بعض ايطٚاٜات ايػعٛز ١ٜيهتاب غعٛز ٌٜنباض َجٌ ضٚاٜات ايسنتٛض تطن٢
اؿُس ٚ ،زل ٛاَ٫رل ايسنتٛض غٝـ ا٫غ ّ٬بٔ غعٛز ٚايسنتٛض غاظ ٟايككٝيب ٚغرلِٖ  ،عًُت
ْكٛقٗا عً ٢اغتٓٗاض ساغ ١ايتأٌَ ٚايٓكس يس ٟإتًكٜ ، ٢هاف يصيو اغتؿاز ٠إتًكَٔ ٞ
بطٚاٜاتِٗ
.
إعًَٛات ايػٝاغٚ ١ٝايسٚ ١ٜٝٓايجكاؾٚ ١ٝا٫دتُاع ١ٝاييت تطز
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ايطٚا ٗ ٞ٥ايجكاؾ ١ايعطب١ٝ
سهٛض ايهاتب . .
ْٚل َجٌ ٖ ٤٫٪ايهتاب ايهباض از ٣اٍ تهدِ . .
ضُٛض .ص ٚظٕ ايٓل
تعٌُ ط .
بعهؼ ايطٚاٜات اؾٓػ ١ٝاييت اؾطت ايٗٝا ٗ َكسََ ١كاي ٞؾٗ. . ٢
نجرل٠
ايعطب ١ٝبػبب ٖؿاؾ ١ع٬قتٗا ظٛاْب ؾهطٚ ١ٜثكاؾ. ١ٝ
.
ايطٚا ٞ٥ايػعٛز ٗ ٟايجكاؾ١
إ نڂتاب ٖص ٙايطٚاٜات اؾٓػٚ ١ٝغرلِٖ ؼٛيٛا بؿعٌ ْكِٗ ايطٚا َٔ ٞ٥نتاب اٍ َػٛقٌ
ايؿدك ١ٝؾٗصا َا لسٗ ٙ
.
يًذٓؼ ٚ ،نأِْٗ ٜبشج ٕٛعٔ زٚض خ٬قٚ َُِٖٗٛ َٔ ٞاٚداعِٗ
ايتعع ٫ (( ٟأعطف ٗ سٛف ايؿٓاقڀ ١غ٣ٛ
:
ضٚا ( ١ٜاؿؿا٥ط تتٓؿؼ ) سٝح ٜك ٍٛعبساهلل
سًٚ ١ُٝابٓتٗا بطغِ إٔ اؿٛف  ،إهسؽ بأنٛاّ َٔ قٓازٜل ايتٓو ّ ،تً ٧غًل نجرل٫ ٜٔ
اعطف َِٓٗ غ ٣ٛشيو ايػٛاز اـؿٝـ يس ٣ايطداٍ ٚتًو ا٭ضزاف ايهدُ ١تٗتع َعٗا قسٚض
ٜك ( ٍٛناْت نبرل ٗ ٠ايػٔ يسضد١
غرلَٖٔٛ ٗٚ ).نع :آخط (
ايٓػاٚ ، ٤ؾٛاضب ايطداٍ ،عٓس )
َجًٗا).
اضؾض إ ٜه ٕٛاب ٞقس َاضؽ اؾٓؼ َع عذٛظ )
ٖ ٛط اغتكاب ثكاٗ .ساز .ص يًجكاؾ١
ؾعًِٗ .
.
إ َا ٜك ّٛب٘ بعض ٖ ٤٫٪ايهتاب اِا ٜعين إ
ٚا٫دتُاع ١ٝست ٢اقبشت نتبِٗ أٚ
.
ايػعٛز ١ٜبػبب ؾعٌ ايؿٗ ٠ٛي٬ؾهاض ايس١ٜٝٓ
.
ايعطب١ٝ
اؾٓػ .ٞص ٖٚصا َا هعٌ َجكؿڄا َجًٞ
.
ٚنأْٗا ط َعٌُ اٜسٜٛيٛد ٞيكٓاع ١ايؿهط
ضٚاٜاتِٗ . .
ضٚاٖٚ ١ٜصا ايٓل اِٛشز
ٜك ٍٛاِْٗ زعا ٠يٲباس ١اؾٓػ ١ٝايجكاؾ ١ٝانجط ٖا ن ِْٗٛنڂتاب .
قايت (( ٚغتسعو إقبع ٞسب٘
ٕا اقكس ٙسٝح نتبت ٚضز ٠عبسإًو ٗ ضٚاٜتٗا ( اٚ٫ب ) ١سٝح :
عً ٞا ٚعه ٛايؿٝذ عً ٞزاخٌ ؾطز
ايؿطاٚيٚ ١تعكطٖا ٚبٌ عٝين ؾطز ايؿاَٚ ١ٝعه ٛايؿٝذ .
تك ( ٍٛسٌ
ايًصَٛ ٗٚ ).٠نع :آخط (
ايؿاَ ١ٝثِ غأؾِ ضا٥ش ١ايكطْؿٌ ٜٚعً ٛقٝاس) َٔ ٞ
.
شلا غٓسخًٗا ٗ َ٪خطت٘ اـاٜػ ١يٛ
دست ٞاـاٜؼ اؾذل ٙإ ْطز ي٘ ث٬ث ، ١ٓٝقًت :
قايت ي: ٞ
أسب )
.
)
خاق ١إ بعهِٗ ـ ٚاعين نتاب ايطٚاٜات ـ ـ مل ٜطب٘ ْؿػ٘ بٛثام اخ٬قٚ ٞزٜين  ،ؾاغتدسّ
َباؾطٚ ٠مل تهُشٌ طاق ١ايهاتب  ٫ ،بٌ إ بعهِٗ ـ ـ ٚايعٝاش باهلل ـ ـ
.
إؿطزات اؾٓػ ١ٝبكٛض٠
ؾشٔ انجط إؿطزات إثاض ٠يًؿباب يتشطٜو غطا٥عِٖ اؾٓػ ٜٔٛٚ ، ١ٝبعض ا٩ي٦و ايهتاب اْ٘
ايكاض ٨ؾُج ٬تكٚ ٍٛضز ٗ ٠ضٚا (١ٜاٚ٫ب:) ١
.
ٗ قسضت٘ ايجكاؾٚ ١ٝايهتاب ١ٝقٓع ا٫عادٝب ٗ شات
(( إشا خًل َٔ قصاضت٘ شٖبت اٍ ايباْ ٛٝ٭زعو سب ١ايؿطاٚيٚ ١أبه َٔ ٞايًص ٠اييت مل أعطؾٗا
ؼت٘ ٚنعت ٜس ٟعً ٢ؾُٚ ٞبسأت أقٗك٘ ٚدػس ٟنً٘
ؼت عً ٫ٚ ٞؾٛق٘  ٫ٚ ،ؾٛم عبساهلل . ٫ٚ
ضا٥ع).١
ُٖٚػت اْت ٜا غاض ٠اَطأ) ٠
:
ٜٓتؿض ْاٚيتين نأؽ َا٤
.
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اظعِ اْين اعطف دٝسڄا ٚبهٌ تانٝس إ ٖصا ايٓٛع َٔ ايهتاب ايطٚا ٌ٥غٝه ٕٛي٘ ٗ نٌ
َطسًْٛٗ ١ض َٔ ٙايكطا ٤ضداْٚ ٫ػاٚ ٤ضَا َطاٖكٌ ٚغًُإٚ ،إ شيو ايكاضٜ ٨كػ ٞاي٘ٝ
ٚإعٓ٢؟
ٜٚعذب .ب٘ ٚيهٔ اق ٍٛ٭٩ي٦و ايهتابَ ،اشا بعس نٌ ٖصا ايتؿػض ٚا٫م ٗ ٍ٬ايٓل .
َاشا غٛف ٜؿعٌ ْكهِ ايهتاب ٞايص ٟها ٗ ايكٚ ِٝا٫خ٬م ايسٚ ١ٜٝٓا٫دتُاع .١ٝ؟
ٌٖ اْ٫تكاض ٗ قاَٛغهِ اؾٓػ ٞإ تعًُٛا عً ٢اؾػاز َؿطزات ؾبابٓا ٚ ،اثاضْ ٙععاتِٗ
ايهٝكٚ ،١ؼطٜو ؾٗٛاتِٗ ايؿا٥ط ٠اقٚ ٬إؿتعًَ ١ا وٝڀ ٕٛب٘ َٔ قطنات ٕعٜس َٔ
ايؿٗٛات
.
اْين اؾعط ـ ـ ٖهصا اعتكس ـ ـ إ ٗ َٓٗذهِ ايهتابٖ ٞصا ٜػع ٢بعههِ اٍ اؾل ٜٗسف اٍ
بايكاضٚ ٨يهٔ زع ْٞٛاق ٍٛيهِ
.
تٝٚٛؿات اخط ، ٣بعهٗا تتعًل بهِ نهتاب ٚ ،بعهٗا ٜطتب٘
نُا ػس ٕٚأعذاب بٓكٛقهِ اؾٓػ ، ١ٝؾإ ٖٓاى مث ١قسض ٖا َٔ ٌ٥احملتكط ٜٔيتًو
بعهٗا ٚنُا إ ْكٛقهِ تتعطض يًكسح
.
ايٓكٛم اشلابڀٚ ١اييت ؽسف اؿٝا ٤اٱْػاْٗ ٞ
ٚايصّ ٗ ْؿػٝات ايهجرل ايصٜ ٫ ٜٔػتڀٝع ٕٛايتعبرل عٔ غهبِٗ َٓهِ ٚ ،شيو ٕٓع نتاباتِٗ َٔ
َٗٓٚذهِ
.
ايٓؿط َٔ قبٌ بعض ايكا ٗ ٌُ٥ايكشاؾ ١احملً ِٖ ٖٔ ١ٝعً ٢ؾهايتهِ
إ ْل ايطٚا ١ٜايػعٛز ٗ ١ٜبعض تًو ايطٚاٜات اييت شنطتٗا ٚغرلٖا ىاطب ْٛاظع
اؾٓػ .ٞص ٗ ْؿؼ ايهاتب ٚبعض ايكطاٚ ، ٤يهٔ شيو ايٓل ٜ ٫كػ ٞاٍ أٟ
.
 . .ط ايبشح ٚايكًل
ْساٜ ٤كع ٗ ْڀام ا٫خ٬م ٚايكٚ ِٝإجٌ ايسٚ ١ٜٝٓا٫دتُاعَٚ ١ٝا نتب٘ عبساهلل ايتععٗ ، ٟ
ايهاتب (( نإ ضأغٜ ٞسٚض بػبب ٖصٙ
:
ضٚاٜت٘ ( اؿؿا٥ط تتٓؿؼ ) هػس بٛنٛح َا قًت٘ ؾٝكٍٛ
إطأ ٠إَٝٛا ٤اؾايػ ١أَاَ ، ٞناْت شات دػِ َتٓاغل ٜػٜٛين ٜٚ ،ػٜٛين أنجط ضزؾاٖا تتػٓر
ايٓاؾط ٜٔآٙ
.
أدٔ اقذلبت َٔ دػُٗا ا٭زلط ايساؾ ، ٧أؼػؼ ْٗسٜٗا
بُٗا  ،أَاَ ، ٞست ٢أناز .
اؿًُتٌ .دطؾتين قبًتٗا اٍ ٖصا اؾػِ ا٭زلط يٝشطقين شلب٘  ،ؾتػٝب
َ . . .ا أٌْ ٖاتٌ . .
بعسٖا ايًشٛات عين  ٫ٚأعٛز أُهٔ َٔ ؾِٗ ا ٚتؿػرل َا وكٌ  ،اٍ إٔ قصؾتين ايؿٗٗ ٖٞٚ ٠ٛ
قُ ١اضتعاؾٗا بٌ ثٓاٜا اؾػس ا٭ًَؼ  ،ؾذلادعت َٓٗو ايكٚ ٣ٛاْؿاغ ٞؽتً٘ بكٛتٞ
اشلازض ) ٚإ٪غـ إ شيو ايٓل ايطٚا ٞ٥مل ٜػتڀع ته ٜٔٛا٫دٛب ١عً ٢ايهجرل َٔ ا٫غ١ً٦
) .
َٚڀايبٗا
.
اجملتُع١ٝ
ٚضَا ٖصا َا هعًين اظعِ اْ٘ ئ ٜه ٗ ٕٛسٛظ ٠شيو ايٓل ايطٚا ٞ٥ايؿانض ٚايؿاسـ  ،بعس
اٯٕ َ ،ا ٜػتڀٝع إ ٜكسَ٘ يًُذتُع ايػعٛز ، ٟؾكس اقبض ٜؿكس بطٜك٘ ست ٗ ٢ايصات ايؿباب، ١ٝ
 ٕ٫خٝاٍ ايهتاب اقبض بؿهٌ ٚاسس ٖٚ ،سف ٚاسس ٚ ،اغًٛب ٚاسس َٗٓٚ ،ر ٚاسس ْٗٚ ،اٚ ١ٜاسس، ٠
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ايبعض ٜهاف يصيو َا ٚدس ٙبعض ايهتاب ايطٚاٌ٥
.
َٚؿطزات َٛسس ، ٠بٌ اْٗا َكًس ٠بعهِٗ
بٗا ْٚؿطت ايكشاؾ١
َٔ ٖذَٚ ّٛكا ٗ ١َٚبعض إ٪غػات ايجكاؾ ١ٝاثٓاٖ ٤اضغ ١ا٫يكا. ٤
نسِٖ
احملً ١ٝايهجرل َٔ تًو ايؿعايٝات اشلذ. ١َٝٛ
ايػعٛز ٟ؟
.
ٌٖ ٜطٜس اؤي٦و ايهتاب تعٜٚط ايٛعٞ
ٌٖ ٜطٜس ا٩ي٦و ايهتاب إ ٜكٛيٛا يًعامل نً٘ إ ايؿعب ايػعٛز ٟنً٘ ٜعاْ َٔ ٞاظَات
دٓػ ١ٝ؟
ٚعكس .
ٚقعت ٖعات ادتُاع ١ٝعٓٝك ١نطبت عُل عازاتٓا ٚتكايٝسْا ايعطبٚ ١ٝا٫غ ، ١َٝ٬بػبب َا
نتب َٔ ْكٛم اباسٚ ١ٝؾاسؿٚ ١ؾانش ٗ ١تًو ايطٚاٜات  ،اـاي ١ٝست َٔ ٢ازٚات نتاب١
اشبذٌ .ص  ، .ؾبعض تًو ايطٚاٜات نأْٗا قكل ؾطز١ٜ
اسبٝا .٤ص  ٚط .
َٔ ط . . .
ايطٚاٚ ١ٜاـاي. .١ٝ
.
ايعًٔ ثِ ٜسع ٞاْ٘ ناتب .ضٚاٞ٥
ٚؾدك ١ٝاضاز ناتبٗا إ ٜٓؿطٖا عً. ٢
اق ٍٛإ َا نتب ٜٚهتب ٗ َجٌ ٖص ٙايطٚاٜات ٚغرلٖا ّ ٫هٔ إ ّجٌ اجملتُع
اضٜس إ :
َٓا ٚيهٔ تكٜٛط
ا٫سٛاٍ قشٝض مٔ يػٓا َٔ إ٥٬ه ٫ٚ ، ١إ٥٬ه. ١
.
ايػعٛز ، ٟبأ ٟساٍ َٔ
اجملتُع َجٌ ٖص ٙايكٛض ايطٚا ١ٝ٥ايؿاسؿٚ ١اـًٝعّ ٫ ، ١هٔ إ ٜكبٌ ٚ ،ؾ ٘ٝتعسٚ ٟػاٚظ عً٢
ٚاحملاؾ ٜآُ ٢اعاز٠
.
قَٚ ِٝبازٚ ٨اخ٬م ٚثٛابت ٚ ،تكايٝس ٚاعطاف اجملتُع ايػعٛز ٟاحملذلّ
ايٓٛط َٔ قبٌ بعض ايهتاب ايطٚاْ ٗ ٌ٥كٛقِٗ َٚؿطزاتِٗ ٚاؾهاضِٖ سؿاٚاڄ عً ٢قٛضتٓا ٗ
ايبعٝس ؾأخؿَ ٢ا أخؿ ٢إ ايتاضٜذ ًٜعٔ ٜٚهصب َٔ هط ٩عً ٢قٚ ُ٘ٝاخ٬ق٘ َٚجً٘
.
إػتكبٌ
ايؿانً١
ٚعازات٘ ا٫غ. ١َٝ٬
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضض ٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚغاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا٤
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ايعٓـــف ايفهــــطٟ
إكؿع (( إٕ إػتؿرل ٚإٕ
نٝـ ْتعاٌَ َع ايعٓـ ايؿهطٖ ٗ ٟص ٙإطسً .١؟ قاٍ إجكـ ابٔ :
نإ خرلا َٔ إػتؿاض ضأٜا ؾإْ٘ ٜعزاز )ضأٜا ).ايعامل ايٜٛٓ ّٛٝط إٍ نٌ ؾْٛ ٤ٞط ٠عٓـ سلٛي١ٝ
بػٗٛي َٔٚ ١أِٖ ايهًُات اييت بطظت ٗ ايعكط
.
ٗ  ٌٚؾهط َٚؿاٖ ِٝدسٜسّ ، ٠هٔ إٔ تػتٛعب
بايٝعٜؿٔ ) (َ ٖٞٚ) Globalizationاظايت تبشح عٔ تطْ ١شلا ،
.
نًُ ( ١دًٛ
:
اؾسٜس ٖٞ
دًٛباٍ أٟ
.
نُا قاٍ طاضم أب ٛغعاي ، ١ؾايتٛد٘ ٖ ٛم ٛؼ ٌٜٛناؾ ١دٛاْب اؿٝا ٠إٍ نٝاْات
ٚاسس ٠تطٜس ايٜ٫ٛات إتشس ٠ا٭َطٜه ١ٝإٔ
إٔ ٖٓايو ْٛط ٠سلٛي ١ٝيًعامل ٗ  ٌٚقٝاز ٠عإ. ١ٝ
ايفهطٟص،. .
.
ايعٓف
َٔ ط
ايعامل ؾػعت إٍ ؽٜٛـ ايعامل. .
تػٝڀط عً. ٢
ؾهط ٖٛ ٟطؿض عً ٢غڀض ايػاس ١ايجكاؾٕ٪ٜٚ ، ١ٝين نػرل ٟإ ْط٣
َٔ عٓـ . .
َٚا ْطا. .ٙ
ايؿهط ٟيٝؼ َٔ طبٝع ١ايؿهط اٱغَٞ٬
إٔ ايعٓـ . .
ٖٓٚاى. .
.
ٖص ٙايبكع ٚايكطح قس اْتؿطت ٖٓا
اٱغٚ ١َٝ٬يعٌ َا بطظ عً ٢ايػڀض ٖ ٛخرل زي ٌٝعً ٢إٔ ايكاع
.
ٚمل ٜهٔ َٔ أخ٬م ايكٚ ِٝإباز٨
ٚإضٖاب
.
ٜعاْ ٞايهجرل َٔ ٖصا إطض  ،اْ٘ غهب َهتٜ ّٛذلْ٘ ٗ ؿَ ١ٛا ايؿاعٌ إٍ عٓـ
ايؿهطٚ ١ٜنإٔ ٖصٙ
.
ٚاعتكس إ ؾ٦ٝڄا َا ٜتشطى زاخٌ ٖصا ايػهب  ،خًل ساي ١خًٌ ٗ ايػاس١
عؿٔ ٌٖ
اؿاي ١تسضب ٚسٛؾا يتشاضب ؾهطْا ٚثكاؾتٓا اٱغ ، ١َٝ٬ستْ ٢ػطم ٗ َػتٓكع ؾهط. ٟ
ٚاـباٜا
.
نإ خٝايٓا ٚاقؿاڄ قاقطڄا عٔ إزضاى ٖص ٙاؿايٚ ، ١أْٗا غتكٚ ٣ٛتٓتؿط ٗ نٌ ايعٚاٜا
ٚايػٝاغ ٫ٚ ٞأ ٔٚإٔ اجملتُع ٜبايؼ ٗ
.
يتؿهٌ يٓا أْٛاع ايعٓـ ايسٜين ٚايؿهطٚ ٟا٫دتُاعٞ
اسس ٚإ٪غـ إٔ اجملتُع ايعطبٜ ٞبايؼ ٗ
ٚقـ ٖصا ايعٓـ ،٭ْ٘  ٫أسس ٜطٜس إٔ ٜعبأ اسس نس .
إبطاظ بعض ايُٓاشز ٚإ ناْت فطٚسَٚ ١كاب ١بٗسف تػً ٘ٝايه ٤ٛعًٗٝا ٚإعڀاٗ٥ا سذِ
ايعصب .١ٝص ٗ ايعٓـ ايؿهط ٟإِا
.
إٔ ط
إػؿً. ٕٛ
.
اندل َٔ سذُٗا ايڀبٝعٜٚ ٞػؿٌ ا٩ي٦و
اي ٔٛأْا اعتكس إٔ بعض ايُٓاشز ايؿهط ١ٜعكب ١ٝدساڄ عً ٢بعض ايُٓاشز
تٓڀ ٟٛعً ٢إغا. ٠٤
إتكسَٚ ١يصيو أض ٣اْ٘ يٝؼ َٔ سكو إٔ تتِٗ ؾدل َػًِ إَٚ ٫عو زي ٌٝا٫تٗاّ
.
ا٭خط٣
ًّ ٫ َٔٚو أزيٜ ١تِٗ بٗا ا٭بطٜاٚ ٤ايؿطؾاٚ ٤ايٓب ، ٤٬ؾًٝكُت أ ٚيرلسٌ إٍ َا ٜطٜس َٔ أَهٓ١
اسس يهٔ عٓسَا ْعڀ٢
تتكبً٘ ٚأؾهاض ٙايؿاشٚ ، ٠يػت ٖٓا اقًٌ َٔ ق ١ُٝأ ٚاْتكل َٔ سذِ .
ْؿػ٘
.
ايك ٠ٛؾاٌٖ ْكبض كڀ ٗ ٌ٦سل اجملتُع  ٗٚسل
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ؾإ٪غـ  ،بٌ إدع ٟإ ايؿهاٝ٥ات ايعطب ١ٝأقبشت تعڀ ٢ايؿطق ١ايهاًَٚ ١ايهبرل ٠يًبعض
ايس ١ٜٝٓيًٛٗٛض عً ٢اشلٛاَ ٤باؾطٚ ٠تًو ايعٓاقط َٔ إؿاٜذ اٚ
.
َٔ عٓاقط ٚاؾطاز إ٪غػ١
ايسعا ٠ا ٚايعًُا ٤ا ٚايؿكٗا ٤تؿت ٢عً ٢اشلٛاَ ٤باؾط ، ٠ؾتا ٟٚتكسض بس ٕٚاغتشٝاَ ٫ٚ ٤طدع١ٝ
َٓ٫ٚڀكَٚ ١ٝعُٗٛا تكب ٗ تهؿرل ايٓاؽ ٚخاق ١إجكؿٌ ٚإؿهطٚ ، ٜٔبعهٗا
،
 ٫ٚعك١ْٝ٬
ٜسع ٛيًؿطقٚ ، ١بعهٗا ٜسع ٛيًذٗاز ٚ ،بعهٗا ٜ٪ٜس اٱضٖاب ٚقؼ عً. ٢شيو
ٚست ٢ايكشاؾ ١اـًٝذ ١ٝأعڀت نٌ ايؿطم يًعًُاٚ ٤ايؿكٗاٜ ٤كٛيَ ٕٛا ٜطٜسٗٚ ، ٕٜٛ
ؾهطِٖ ٚايّٛٝ
.
إكابٌ ّٓع ٕٛايطأ ٣ا٭خط َٔ ايطز عًٚ ِٗٝؾهشِٗ ٚنؿـ عٛضاتِٗ ٚ ،تعط١ٜ
ٚمٔ ٗ ايكطٕ ايٛاسس ٚايعؿطٜ ٜٔك ّٛأسس عًُآ٥ا ايهباض ٜٚسي ٞبطأ ٗ ٟقشٝؿ ١إس ١ٜٓبعسزٖا
ٜك( ٍٛؾ (٘ٝزع ٣ٛايتكاضب بٌ ا٭زٜإ ْٖ ٞع بٌ ايهؿط
ايطغاي: ١
.
ًَ ) 1619شل
(9
ٚاٱّإٖ ).صا ايعامل ْػ ٢اْ٘ ٚظَ ٘٥٬ايعًُا ٤عًُْٛا َٓٚص ْع ١َٛإٚؿاضْا ٚ ،مٔ ٗ إطسً١
)
ٚضغً٘ ؾهٝـ ٜأت ٞاي ّٛٝيٓا
ا٫بتسا ١ٝ٥إٔ َٔ أضنإ اٱّإ إٔ ت َٔ٪باهلل ٥٬َٚهت٘ ٚنتب٘ .
شيو ؟
ًٜٚػٖ ٞص ٙا٭ضنإ اٱّاًْٜٚ ، ١ٝػ ٞن ّ٬ايعًُا ٤ايص ٜٔعًُْٛا .
ٚن. َ٘٬؟ ثِ أيٝؼ ٖصا أضق ٢زضد ٗ ١ايػً ٗ ٛايؿهط ايسٜين
!
ؾهٝـ أثل بعس شيو ٗ عًُ٘
ٚايٓكاضْٚ ٟػٖ ٢صا ايعامل
.
ْ .ػ ٢إٔ غٝسْا قُس قً ٢اهلل عًٚ ٘ٝغًِ قس ساٚض ْٚاقـ ايٛٗٝز
إٔ ايعًُا ٤ايػابكٌ قس بٓٛا آضا ِٖ٤عً ٢ايٓكٛم ايتأغٝػ ، ١ٝاغتٓبڀٛا ا٭سهاّ َٔ ايكطإ
اجملٝس
.
ٗ ٚين ـ ـ ٖهصا أظعِ ـ ـ إ َجٌ اضاٖ ٤صا ايعامل ؼتاز ٗ ْٛطْا اٍ َطادعٚ ١تكًٝب ٚؾشل
ٚؾهض َ ٕ٫جٌ ٖص ٙا٭ضا ٤اييت ٜسي ٞبٗا بعض عًُاْ٤ا ايهباض تذلتب عًٗٝا ْتا٥ر
.
ٚتعطٚ ٜ٘نؿـ
خڀأ ْ٘٫
ايسُٖا٤ص َٔ ا. ١َ٫
ؾُُٗٗا .ط . .
.
َُٗٚ ، ١ضَا خڀرل ٠عًَ ٢ػتكبٌ ا٭َٚ ، ١خاق ١اشا
اؾُاعٖ ٕ٫ ٞصا ايعامل مل ٜؿطم بٌ
.
ٗ َجٌ ٖص ٙاؿا٫ت ٜتساخٌ ايٛع ٢ايؿطزٚ ٟايٛعٞ
ايك ٕ٫ ِٜٛايعامل ٗ اجملتُع ايعطبٚ ٞا٫غَ َٞ٬كسؽ  ،ي ٔٛايهجرل
.
اّ٫إ ايكٚ ِٜٛايػًٛى
ايػًڀ١
َٔ ايٓاؽ اْ٘ َ٪غؼ عً ٢ايؿك٘ ٚ ،يهٔ ٜػؿٌ ا٩ي٦و إ شيو ايؿك٘ ضَا ٜه ٕٛؾك٘ .
ٜ ٫ٚعطف نٝـ غؿٌ ا ٚتػاؾٌ ا ٚتػابٖ ٞصا ايعامل إ ايٓل اّ٫اْ ٞوت ٣ٛعً ٢تؿطٜع
ٚايسٜين ؾطَا َجٌ ٖصا ايطآ ٣ايص ٟازٍ ب٘ قاسبٓا ٖصا
.
َٓٚ ِٛناٌَ ٗ ايؿهط ا٫دتُاعٞ
ا٫خ٬ق ٞؾتتش ٍٛغًڀ ١ايطأ٣
.
ايعامل ٜسؾع بعض ايؿباب بٓعع ١ؾٝڀاْ ١ٝانجط َٔ ايٓعٚع
باجملتُع ؾعٓسَا ٜكتٓع بعض ايؿباب ببعض ؾتا ٣ٚعًُا ، ِٗ٥ؾٝػعٕٛ
.
اؾاًٖ ٞاٍ دطّ ١تكع
182

اجملتُع ؾٌٗ ايكه ٖٞ ١ٝإٔ
.
اٍ ؼكٝكٗا ٚتڀبٝكٗا عً ٢ايٛاقع ٖٚ ،صا َا ضؾع غكـ اٱضٖاب ٗ
ْعِ يًؿهط اٯخط .؟
ْك ٫. . ٍٛأ. .ٚ
. .
. ٫. .طبع.ڄا يهٔ نٝـ ٚقٌ بٓا اؿاٍ إٍ ٖصا ايٛنع إ٪غـ .؟  ٫ٚبس إٔ ْكػ ٞباٖتُاّ
اجملتُع ستٜ ٫ ٢ط ٣ٚشيو ايكٛت غرلَٔ ٙ
.
نبرل ٭ ٟقٛت َطتؿع أَٓ ٚدؿض ًٜعًع ٗ
ْػأٍ َاشا سسخ .؟ ٖٚصا ايكٛت إٓدؿض ٜسٍ عً ٢إ ٖٓاى ؾ٧
إتؿٓذ ٫ٚ ١بس إٔ :
.
ا٭قٛات
اشلاَؼ ست٢
.
َا خڀأ نس طبا٥ع ا٭َٛض ٚ ،نس ايڀبٝع ١اٱْػاْ ١ٝؾطؾهت٘ ؾاضتؿع شيو ايكٛت
عٓـ دسٜس إٔ إُٖاٍ أ ٟقٛت ٜسٍ عً ٢إٔ إكسَات غرل
عً. . ٢
ٜ ٫ػتك ٜٝاجملتُع بعس. . ٙ
ايٓتا٥ر
َتػكَ ١ع .
ْعِ  ٫بس إٔ ٜدلض نٌ قٛت ٚدٛزٚ ، ٙاضتؿاع ايكٛت ٜعٓ ٢ايؿهٚ ٣ٛطًب ايتػرل ٚ ،ايجٛابت
:
َعًكَٔٚ ١
.
ا٫غٚ ١َٝ٬هب إٔ  ٫تهٖٓ ٕٛاى َعطن ١أ ٚقه١ٝ
.
 ٫تتػرل ٗ قُٓٝا َٚبازٓ٥ا
ايطداٚ ٤أ ٔٚاْ٘ يٝؼ إِٗ إٔ ٜتأضدض ايبٓسٍٚ
.
ايكعب إٔ ٜٓتكٌ اٱْػإ ؾذا َٔ ٠٤ايٝأؽ إٍ
ايساٚ ١ُ٥قس ٜه ٕٛايؿهط ٚسؿاڄ قٓع ١إؿهط  ،ؾعً ٢إؿهط
.
إِا إِٗ إٔ ما ٍٚزؾع ١إٍ اؿطن١
ا٭ٜاّ ؾكس ٜه ٕٛايؿهط
إٔ ٜ ٫تكٛض اْ٘ ٜكٓع ٚسؿاڄ ٜٗسز اـك ّٛب٘ ٜٓ ٫ٚكض عً. َٔ ّٜٛ ٗ ٘ٝ
اؿٛازخ ٚيٝؼ َٔ ايػطاب ١إٔ ٜهع
.
يًُكاٜٚ ١َٚهَ ٕٛا سسخ ي٘ ايهجرل َٔ خڀأ ٗ تؿػرل
.
سسٚز ٚقس ٜهع ايؿهط
أيػاّ يٝؼ شلا .
ٚته. . ٕٛ
األيػاّ ٗ ططٜل إػتكبٌ . . ،
ايؿهط. . ٟ
ايعٓـ . .
ا٭يػاّ عً ٢خڀ ٙٛسسٚز ٙؿُاْ ١ٜؿػ٘ َٔ خك ، ١َٛؾٝػٜٗٚ ٛهع قسَ٘
تًو . . .
ايعٓٝـ .
عٝاتِٗ اْ٘ ايؿس ٚاؾصب بٌ
.
يػِ ٪ٜز ٟعٝات٘ َٚ ،ا أنجط ايص ٜٔأٚز ٣ايعٓـ ايؿهطٟ
عً. . ٢
. .
دطاؾ.٢
نُا قاٍ( اْڀ. ) ْٛٝٛ
ايععمي١ص :
ايعكٌ.ص  ٚط تفاؤٍ . .
 ..ط تؿاؤّ . . .
ايعطض
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضض ٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚغاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا. ٤
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محاض
حببو ٜا ! .
ازل٘ ( ٖع ٜاٚ.ظ ٚ ، ).زلعت٘  ٖٛٚ٭سس
نٓت ٗ ايكاٖط ٚ ٠أٖساْ ٞقسٜل ي ٞؾطٜڀڄا . .
إڀطبٌ ايؿباب اؾسز ْ َٔ ،اع ١غًل ايبٝض  ،ؾٛدست ؾ ٘ٝاغاْ ٞنجرل َٔٚ ٠نُٓٗا اغٓ١ٝ
ٓاض ٚنٌ َؿطزات ا٫غٓ ١ٝتسٚض س ٍٛسب
ايع ِٝٛأسبو ٜا .
.
ٜك ٍٛؾٗٝا ٖصا إڀطب
اؿُاضٚاؿُرل
.
سكٝك ١إ َجٌ ٖص ٙا٫غاْ ٞخرل زي ٌٝعً ٢ا٫مڀا ٙايعطبٚ ، ٞايصٚ ٟقٌ اي ٘ٝايؿٔ ايعطبٞ
َٓٚعٗا ٚاؾطط ١ؼٌُ نًُاتٗا
.
 .ايػطٜب إ ٚضاظت ا٫ع ّ٬يٝؼ شلا َُٗ ١ؾاق ١اَ ٫طاقب ١ايهتب
يتػٜٛكٗا
.
نٌ نًُات ا٫مڀاٚ ٙا٫غتدؿاف بايصٚم ايعاّ ػٝعٖا ٚتطخل
ٖصا اؾ َٔ ٌٝايؿباب هب ٓاٜت٘ َٔ ْؿػ٘  ،ثِ ٓاٜت٘ َٔ ؼسٜات إطسً ، ١ثِ ٓاٜت٘
ا٫مڀاٙ
.
َٔ ا٫لطاف ٚضاٖ ٤صا
َٔ ط
َاشا ٖصا تعين نًُات ٖص ٙا٫غٓ ١ٝايكبٝش !١؟ ايٝػت ٖ ٢زيَ ٌٝاز ٟعًَ ٢عٜس. .
ايػٛق .١ٝاييت
زي ٌٝعً ٢ط ص .
ايعطب ١ٝايٝػت ٖ. . ٢
.
ايعطب .ٞص ايص ٟتعٝؿ٘ اَتٓا
ا٫مڀا. ٙ
ا٭َ. ١؟ ايٝػت ٖ ٢زي ٌٝعً ٢ايذلادع ايؿين ايصٜ ٟعٝؿ٘ ايؿاضع ايعطب ٞسٌ ٜكبٌ ؾطا٤
تعٝؿٗا !
َكط .؟
َجٌ ٖص ٙا٫ؾطط .١؟ ؾٗصا ٜعين قبٛي٘ شلصا ايٓٛع َٔ ا٫مڀا !ٙ؟ َ.اشا دط ٣يًؿٔ ٗ !
ايػٛق ١ٝأٜٔ
.
ستٜ ٢كبٌ ايؿاضع إكطَ ٣جٌ ٖصا ايٓٛع َٔ ا٫غاْٚ ٞغرلٖا َٔ ا٫غاْٞ
عكٚ ٤٬نباض ضداٍ ْٚػا ٤ايؿٔ ٗ إكط ٣ستٜ ٢كُتٛا عٔ ٖصا ا٫مڀا .ٙ؟
َاشا ٜك ٍٛعٓهِ ايعامل سٌ ٜػُع ٕٛاسس ٣ضٚا٥ع غٝس ٠ايػٓا ٤ايعطب ٞايػٝس ٠أّ نًج، ّٛ
ٚايػؿض
.
ٜٚػُعٖ ٕٛصا ايؿط .ٜ٘؟ طبعا َٔ ايكعب دسڄا  ،اهاز سايَ ١كاضْ ١بٌ ايكُ١
اؿُاض ٚايص ٟي٘ َهاْ١
.
أضد ٛإ ٜ ٫ؿُٗٓ ٢أسس َٔ ايكطا ٤أْٓ ٢اقًٌ َٔ قٖ ١ُٝصا ايبِٗٝ
إكا٫ت بٌ اْين َٔ سيب ؾ ٘ٝزلٝت أسس َ٪يؿاتٞ
.
َٚهإ ٖٝع ٗ ٜٔسٝاتٚ ٞنتبت عٓ٘ أٌْ
ٓٚاض ٟص ،. .بٝس أْين اظعِ ي ٛإٔ اؿُرل ي ٛزلعت ٖصا ايؿط ٜ٘يتكسَت بؿها ٣ٚاٚ
.
بعٓٛإ ط أْا
. .
ايؿط ٕ٫ ٜ٘اؾُٝع اغتًػٛا اغِ اؿُاض
.
زع ٣ٛقها ١ٝ٥نس إڀطب ٚايهاتب ٚإًشٔ ٚإٛظع شلصا
ايٚ ٘ٝاشا أضاز إ ٜؿتدط قسٜك ٞاؿُاض ؾعً ٘ٝإ ٜؿتدط
ٗ عٌُ غرل َؿطٚع  ،بٌ اْ٘ عٌُ ٜػ. ٧ٝ
باؿُاض نُا إ اؿُاض ٖ ٛؾعاض أسس
.
تاضىٝا بإٔ أسس اـًؿا ٤ايعباغٌ إقطٕ إ٪ضخ ٕٛازل٘
اؿهِ
ا٫سعاب ايػٝاغ ١ٝاَ٫طٜه ١ٝاييت تكًست .
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ٓاض ص ،. .تطنٝت ٚتطٓت عً ٢ظَٔ اغاْٞ
ا٫غٓ ١ٝط عبو ٜا .
ٚبعس إ زلعت ؾطٖ ٜ٘صا . .
عسٚ ١ٜٚنُٔ ْٓ٘ ٚ ،ايسح.زح.ب ، . . ٛبٌ إ اغاْ ٞؾعبإ عبسايطس ِٝتعتدل ضَٓٚ ١تكسَ ١عٓٗا
ٚ .عً ٢ابٓآ٥ا إ ٜؿتدطٚا ٗ إػتكبٌ ايبعٝس بٗصا ايٓٛع َٔ ا٫غاْ ، ٞؾطَا ٗ إػتكبٌ تٗٛط
عًٓٝا أغاْ ٞأغٛڄا َٔ ٖصا ا٫مڀاٚ ، ٙايص ٟهػس تسٖٛض أٚناع اَتٓا ايعطب١ٝ
اـا٥ؿٌ
! .
ٜٚا أَإ

ٚاالزاْ١
االغتٓهاض . :
االزاْ ١ص ٚ .ايٞ
االغتٓهاض.ص  ) (ٚ ( .ط ) .
()(. ٢ٖٚط ) . .
يكس غتُت َٔ زلاع نًُات ايتٓسٜس ٚايٓصاي. ،١
َت ٢غٛف ت ٌٛا٭َ ١ايعطبٚ ١ٝا٫غ ١َٝ٬تػتدسّ ٖص ٙإكڀًشات ٗ غًٛنٝاتٗا ايػٝاغ١ٝ
ايعاَٚ ١ايكُت ايعطب ٞػاٖ ٙص ٙا٫ظَات ايػاسك ١بايؿاضع ايعطبٚ ، ٞؽسٜط ايؿاضع ايعطبٞ
.
ا٫زاْ ،. . ١نإ اؿهاّ ايعطب ٜػتٓهط ٕٚأ ٟاٖاْ ١يًُٛاطٔ ايعطبٞ
.
ا٫غتٓهاضٚ. .
. .
بهًُات
. .
بايؿعٌ ٚيٝؼ بايكَ ، ٍٛجًُا ؾعٌ إعتكِ باهلل سٌ غعا عُٛض ٜ٘عٓسَا اغتأدطت أَطا ٠ب٘
اٯٕ ؾُتًْ ٢ػَ ٢جٌ ٖص ٙايهًُات َٔ
ٚقطخت قطخ ١زٚت ًٚٚت تس ٗ ٟٚايتاضٜذ ايعطب ٞست. ٢
ٚخٛف
ايكاَٛؽ ايػٝاغ ٞايعطب .ٞ؟ يٓكبض أَ ١ؾعٌ ٫قٚ ٍٛنصب .

ايعكاٍ
:
ايعكاٍ ص ٚ .ايصٟ
م()(. ٛط .
 ٫أعطف ٕاشا ست ٢ا ٕ٫مل أدس أ ٟتٛنٝض َٔ عًُاٚ ٤ؾكٗا ٤ا٭َ) . ١
غرلْا ٌٖ ٖ ٛسطاّ ٚ ،اْ٘  ٫هٛظ يبػػ٘
ٜهع٘ ؾٛم ايطأؽ  ،نٌ ؾعٛب اـًٝر ايعطبٚ ٞضَا .
سطَاْ ١ٝص ؾًُاش ًٜ ٫بػ٘ عًُاْ٩ا ٚضداٍ ايسٜٔ
يبػ٘ ط . .
ٚٚنع٘ ؾٛم ضٚ٩غٓا .؟ ؾاشا نإ يٝؼ ٗ . .
 .؟ أضٜس دٛابڄا ؾاؾٝاڄ ٚ ،غرلٜ ٟطٜس شيو اٜهاڄ .؟

ايفهطٟ
ايػع. : ٚ
ايؿهط .ٟص ٗ َع ِٛخڀاباتٓا نعطب ؾٗ ٢تػتدسّ ٗ اـڀاب
َكڀًض ط ايػع. ٚ
ْػتدسّ . .
ايػٝاغ ٞايطزلٚ ، ٞخڀابٓا ايسٜين ايطزلٚ ٞايؿعيب ٚ ،اٜها ٜػتدسَ٘ ايهجرل ٚايهجرل َٔ
ايػع .ٚص نًُ ١تعين نعؿٓا
إ ط .
ٚإؿهطٚ ٗٚ ٜٔين ـ ـ ـ ٖهصا اظعِ ـ.ـ ـ .
.
إجكؿٌ ٚايهتاب ٚا٫زبا٤
ٚاخ٬قٓا اْ٘ ؾطض عًٓٝا نٌ َا
.
ُٚعقٓا َٚعٓا ٙإ ايكٚ ٣ٛاعٓ ٢ب٘ عسْٚا ٚعس ٚقُٓٝا ٚزٜٓٓا
.
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ٚاخ٬م ؾً ٛنٓا اقٜٛإ ٤ا اغتڀاع ايػاظ ٟإ ٜسؾعٓا ٭غتدساّ ٖصا إكڀًض
.
ٜطٜس َٔ ٙقِٝ
ايبػٝض ؾُتْ ٢ػتڀٝع إ ًْػ ٢اغتدساّ ٖصا إكڀًض ايهعٝـ .؟
.

اشبًٝذٞ
:
املاٍ
اـًٝذ ٞاٱْػإ اـًٝذ .ٞ؟ ؾعٓسَا ِعٔ ايٓٛط ٗ ايكٝازات ا٫زاض١ٜ
. .
ٕاشا مل ىسّ إاٍ
ا٫داْب .ص  ، .ؾًُاشا ٜبعس
.
َٔ ط
اييت تسٜط ندل ٣إ٪غػات ٚايؿطنات اـًٝذ ١ٝلس اِْٗ. .
إٛاطٔ اـًٝذ َٔ ٞقٝاز ٠تًو ايؿطنات ٚإ٪غػات .؟
اـًٝر ؾإٛاطٔ
.
ايهباض ايهباض إؿتؿاض ٜٔاـاقٌ بِٗ َٔ ابٓا٤
ثِ ٕاشا ٜ ٫عٌ . .
ا٫غتؿاض ٠ؾإٛاطٔ اـًٝذٜ ٞعطف إ ايؿهط ٠تٓبع َٔ
.
اـًٝذ ٞهٝس ايتؿهرل ٚ ،وػٔ ؾعٌ
ايؿهط .ٟص ثِ ىهع٘ ـسََ ١كاحل
ٜؿعٌ ط ايعكـ .
دًػ ١ؾاـًٝذ. . ٞ
ؾهط ٠اَ ٚعً ١َٛا. َٔ ٚ
فتُع٘ آُ ٢عً ٢ضداٍ ا٫عُاٍ ٚا٫قتكاز ٌٜإ
.
ٚطٓ٘ َٚ ،كاحل َ٪غػت٘ َٚكًش١
اشبًٝذٞص ؾشذا ا ٍٚبًشِ .ثٛضٙ
عً ٢طايفهط . .
ٜعتُسٚا ٗ ازاض٪َ ٠غػاتِٗ . .
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضض ٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚغاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا٤
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أِْٗ ٜصٛب ٕٛاملػسؽ عب٣ٛ
ادعّ  ،بٌ اق ٍٛاْ٘ هٛظ ٚ ،هٛظ  ،بٌ َٔ ايهطٚضْ ٣كس ضداٍ ايسٚ ٜٔايعًُاٚ ٤ايؿكٗا٤
ٚايًٝاقَ ١جًِٗ ٗ شيو َجٌ أ ٟإْػإ ٜػرل عًٖ ٢ص ٙا٫ضض ٫
.
ٚايكهاٚ ٠غرلِٖ ٗ سسٚز ا٭زب
أنجط  ٫ٚأقٌ ٚ ،تاضىٓا ا٫غ َٞ٬سهٚ ٢وه ٢يٓا ايهجرل َٔ ضٚاٜات ٚقكل ْكس ايعًُا٤
اقشاب٘ (( قٛيو ٖ ٛاؿل
:
ٚايكهاٚ ٠يصيو قاٍ اَ٫اّ اب ٛسٓٝؿ ١سٌ غأي٘ بعض
.
ٚايؿكٗا٤
ؾادابِٗ (( ٚاهلل َا ازض ، ٟيعً٘ اـڀأ ايص ٫ ٟقٛاب ؾ)).٘ٝ
:
ايص ٫ ٟخڀأ ؾ .٘ٝ؟
أق ٍٛاْ٘  ٫ساد ١اٍ تدلٜط يتدٜٛـ ايٓاؽ َٔ ْكسِٖ  ،ؾصيو إٓع ٚايتدٜٛـ يٝؼ ٗ
تًو ط ايٓعع ١ايتدلٜط.١ٜ .ص َٔ اقشاب إٓاؾع
اجملتُع  ٗٚضآٜا ّهٔ اعتباض . .
.
قاحل ا٭َ٫ٚ ١
ا٫غٚ َٞ٬ايصٜ ٟسع ٛي٘ ايَ ّٛٝع ِٛعًُآ٥ا
.
ٚإڀاَع تعس تطادعڄا قٝاغڄا بتڀٛض اـڀاب
ٚؾكٗاْ٤ا
.
ٚيسَٛ ٟقـ ثكاٗ ثابت َٔ ْكس ايعًُاٚ ٤ايؿكٗاٚ ٤ايكها ، ٠سٝح اْين  ٫اض ٣عٝباڄ ٗ
ايجكاؾ ١ا٫غ ١َٝ٬إٔ ْتٓكص ايعًُاٚ ٤ايؿكٗا ، ٤نُا اْ٘  ٫هٛظ ا٫غتٗتاض بك ١ُٝإتًك ٢ـڀاب
َعك ٌَٛشلصا ؾ ٬هٛظ
.
ايعًُاٚ ٤ايؿكٗا ٤طإا مت ايتػً ِٝبإٔ ايعًُاٚ ٤ايؿكٗا ٤بؿط ٚغرل
َٓٚاقؿت٘
.
ا٫غتدؿاف بك ١ُٝاٱْػإ إتًك ، ٞؾاض ٣نطٚض ٠ؾشل َا ٜكٛي٘ ا٩ي٦و ايعًُا٤
ٚيكس ضسًت ؾذل ٠اْ٫عٚا ٤خًـ ا٫عُسٚ ، ٠تُٗٝـ إتًك ، ٢بؿعٌ اٜسٜٛيٛدٝات ايتدٜٛـ
ايعطب ٞؾؿهًت ْٛع َٔ أْٛاع
.
اييت ظضعتٗا َ٪غػ ١اؿهِ َع إ٪غػ ١ايس ٗ ١ٜٝٓايعامل
ايسٜين ص ،. . .إ إؿهٌ ٜهُٔ ٗ اعتُاز ثكاؾ ١ايعًُاٚ ٤ايؿكٗاٚ ٤ايكهاٚ ٠سسِٖ
((..ط ايطػٝإ ) )
ٚاحملاٚض ٠يكس ضسٌ ظَٔ ا٫خص بايجكاؾ١
.
ثابت٘ ٚقشٝشٚ ١غً ٫ ١ُٝؽهع يًٓكاف
ٚاؾذلانٗا .
ايعاّ ْٗ٫ا قسز ٠نعٓكط غًڀ ٟٛزٜين ٗ ايتؿػرل ايسٜين
ايػًڀ ١ٜٛايس ١ٜٝٓنُٔ ايػٝام .
ايػًڀٜ ٚ ٟٛبك ٢زْٗٚا نٌ ؾْ ٧اقكڄا ٚ .اؿكٝكٚ ، ١عً ٢ايطغِ َٔ آْا نؿعٛب عطبْ ١ٝع٢
إؾهاي ١ٝؾطض ايجكاؾ ١ايس ١ٜٝٓايػًڀ ١ٜٛندٝاض قا ِ٥بصات٘  ٫بس ٌٜي٘ ٚاْ٘ ٜسعِ َٔ َ٪غػ١
اٍ طايٓفام
ّ. ًٕٛٝ
.
اؿهِ  ،إ ٫إ ايهجرل ٚايهجرل َٔ اقشاب إٓاؾع ٚإڀاَع ٚايػاٜات ايهٝك١
ايسٜين ٖص ٙاجملُٛع ١إتٓاقه ٚ ١إطٜاٚ ١ٝ٥ايهاشب، ١
ايسٜينص ٚط ايهصب  . .ص
االدتُاعٞص  ٚ.ط ايطٜا. . . . ٤
.. .
تطٜس إ ؼ ٍٛإطنبات ا٫غ ١َٝ٬اؿهاضٚ ١ٜايتكايٝس ايطا٥ع ١اٍ سٝع إٓؿعٚ ١إكًش ١ايصات١ٝ
 .إ َٔ اشبطأ اجملتُع ٞإ ٜعٌُ ايبعض َٔ ضداٍ ايس ٜٔعً ٢ذب ٌٜٛبعض
.) 28
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ايعازات ٚايتكايٝس اٍ

غٝاغ١ٝص ٚ ،اعتباضٖا اقسم َٔ أ ٟثكاؾ١
خاصص  ٚط ثكاف. . ١
غٝاغ١ٝص  ٚط اضت ثكايف. . . .
 ..ط َطنبات . . . .
ٚين ط فهط٠
ثكاؾتِٗ ٖٚص. . ٗ ٙ
.
آخطٜ ، ٟؿعً ٕٛشيو بٗسف ايذلٖٝب ٚايتدٜٛـ َٔ غًڀ١
ازا ٠ص ٚ .يٝػت عكٝسٚ ٠تاضٜذ ٖٚ ،صا ٜسٍ بٛنٛح عً٢
ايجكاؾ ١ط) .
عٓصط ١ٜص ز ، ١ٜٝٓػعٌ )( ( .َٔ.
. .
ثكاؾ ١ايكبٚ ، ١ًٝاييت تؿهٌ ايػٝاقات ا٫دتُاع ، ١ٝؾٗٛٝط َع تًو ايػٝاقات فُٛع١
إػتؿٝس َٔ ٜٔعٓكط ١ٜايجكاؾٚ ، ١خاق ١اقشاب إاٍ ٚا٫ضانٚ ٞايصٜ ٜٔعٝج ٕٛؾػاز ٗ ا٫ضانٞ
ا٫دتُاع ٞسٌ ٜتشهُ ٗ ٕٛاقساض ا٫سهاّ ايؿطع ١ٝاييت ُٓشِٗ
.
باَٛاشلِ ْٚؿٛشِٖ
االغتشهاّ  .ص عً ٢اضان ٞايؿعب بايٚ ًِٛايبٗتإ ٚقٗط ايهعؿاٚ ٤أقشاب اؿكٛم
.
 ..ط صهٛى
ٚايعكاضات ؾاقشاب إاٍ َٔ َ٬ى ا٫ضان ٞعدل ا٫غتشهاَات ٚايتعسٜ ٟعًَُ ٕٛع بعض
.
ايكها ٠عً ٢خًل ػاْؼ أٜسٜٛيٛدٜ ، ُٖٞٚ ٞعٌُ عً ٢اضٖاب ٚؽٜٛـ اجملتُع َٔ قْٚ ٠ٛؿٛش
ٚؾكٗا ٤إ ٖص ٙايؿ ١٦تطٜس إ تعٌُ عًٖٓ ٢سغ ١اجملتُع ٚاؾطازٙ
.
ضداٍ ايس َٔ ٜٔقهاٚ ٠عًُا٤
ؾك٘ ٚيكس ٚقع يٞ
عًَ ٢عادِٗ ٚاٖٛاٚ ، ِٗ٥اْتاز إْػإ ٜعٌُ عً ٢ؼكٝل َكاؿِٗ َٓٚاؾعِٗ .
اٜسٜٛيٛد .ٞص َع بعض ٖصا ايٓٛع َٔ ضداٍ ايس ٖٛٚ ، ٜٔاِٛشز يٓؿ ٤ٛثكاؾ ١ايعٓكط١ٜ
.
 . .ط َٛقـ
ٚاجملتُعٞ
.
ٚايتدٜٛـ ٚؾَ ٘ٝاضغت ايٓكس ا٫خ٬قٚ ٞايجكاٗ ٚايسٜين
.
ؾكس تًكٝت زع ٠ٛنطّ َٔ ١ؾدكَ ١ٝه ١ٝنطَّٚ ١عطٚؾٚ ١شيو َٓاغب ١تهط ِٜقسٜل
اجملتُع ؾتشسخ اسس
.
ٚظَ ٌٝأس ٌٝعً ٢ايتكاعس ٚ ،ناْت ايساض ًَ ١٦ٝبؿطا٥ض كتًؿَٔ ١
ٚايعؿٚ ١ايك ٢نًُ ١اؾاض ؾٗٝا
.
اؿانط ٖٛٚ ٜٔقاضڈ َؿٗٛض ٚؾدكَ ١ٝعطٚؾٚ ١اؾتٗط بايٓعاٖ١
اٍ إٔ اغباب عسّ ْع ٍٚإڀط ٚاضتؿاع اغعاض إٛاز ٚايػًع ٗ ا٫غٛام غبب٘ ايصْٛب اييت تكع َٓا
ٚايكسٜطٚ ٠قًت ؾُٝا َعٓا ٙإ
.
نؿعب ؾتشسثت ٚعكبت عً ٢نًُ ١تًو ايؿدك ١ٝاحملذلَ١
.
قشٝض ؾاَ٫ڀاض تػك٘ َٜٝٛڄا ٚعًَ ٢ساض ايػاعٗ ١
.
ايه ّ٬ايص ٟشنط ٙؾه ١ًٝايؿٝذ غرل
أَطٜها ٚاغطاٚ ٌٝ٥ؾطْػا ٚاٜڀايٝا ٚضٚغٝا ٚبطٜڀاْٝا ٚاْسْٝٚػٝا  ٖٞٚأندل زٚي ١اغ، ١َٝ٬
ٚنصيو ٖٓاى اضتؿاع ا٫غعاض عٓس ٙأنجط َٓا  ٢ٖٚ ،بًسإ ؾٗٝا نؿط ٚاؿاز ٚزعاضٚ ٠كسضات
ٚغرلٖا ٚمٔ ٗ ب٬زْا أؾهٌ َٔ غرلْا بهجرل ٚنجرل ٚهلل اؿُس  ،ؾٓشٔ ْتكسم
.
ٚؾصٚز ٛٔٚض
اـرل َٚػادسْا ًَ ١٦ٝبايؿباب ٚايعذا٥ع ٚايٓاؽ  ،ؾٓشٔ أؾهٌ
ْٚكْٚ ّٛكًْٚ ٢عنْٚ ٞؿعٌ .
غرلْا ؾ ٬هٛظ إ ْتِٗ ايؿعٛب بتِٗ باطً. ١
َٔ ! .
ؾٓشٔ نؿعٛب  ٫شْب يٓا ٗ َٛنٛع اضتؿاع ا٫غعاض  ،ؾٗصا ا٫ضتؿاع ٗ ا٫غعاض ْاتر َٔ زٚض٠
ٚ 8قًت إ إؿطٚض إ
%3
0يـ
اقتكاز ١ٜعإ ، ١ٝبٌ إ اَطٜها ْػب ١اضتؿاع ا٫غعاض بٗا قس ػاٚظت ا
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اجملتُعات ٚعًٓٝا إ ْكًض ْٚعاجل َٔ
.
ْتهًِ ْٚتشسخ عٔ ايؿػاز ا٫خ٬ق ٞايص ٟعِ ٚاْتؿط ٗ
ٖص ٙؾهٓت آُ ٢إ ٜٓكض ايتذاض ٚضداٍ ا٫عُاٍ عٔ عسّ اؾؿع ٚايڀُع ؾًٝؼ
أَٛض ايؿػاز .
ايعًِ ص  .ايصٜٓ ٟبع َٔ
عٔ ) )((.ط .
إا ١٥عًٓٝا إ ْتشسخ .
ؾططاڄ إ ته ٕٛاضباسِٗ تؿٛم ا٫يـ ٗ .
إڀط ٖٓٚاى
احملانِ ؾاي ٖٛ ًِٛاِٖ عٛاٌَ عسّ غك. ٙٛ
.
اسهاّ ٚقطاضات بعض ايكهاٗ ٠
اخل ؾعكب عً ٸٞ
اؿه. .١َٝٛ
ايهجرل َٔ إ٬سٛات ٚايتذاٚظات ٚا٫خڀا ٗ ٤بعض ا٫دٗع. . ٠
ا٫غاغ ١ٝثِ ؾدل نإ َػ٫ٚ٪ڄ غابكڄا ٚؼسخ بهّ٬
.
بعهِٗ  َِٗٓٚإتشسخ قاسب ايهًُ١
مل اؾِٗ َٓ٘ ؾ٦ٝڄا ـ ـ ست ٢اٯٕ ـ ـ ٚازع ٢ايهجرل َٔ إجايٝات  ٖٛٚؾدكٝاڄ عً ٘ٝايهجرل َٔ عَ٬ات
ا٫غتؿٗاّ ٚيهٓ٘ ؼسخ ؾك٘ بػبب ؾٗ ٠ٛايه ٖٛٚ ، ّ٬يٝؼ َٔ ضداٍ ايسٚ ، ٜٔيهٓ٘ ايٓؿام
.
ا٫دتُاعٞ
.
إِٗ إ ٗ تًو ايً ١ًٝاْؿعٌ نس ٟايبعض  َِٗٓٚقاسب ايهًُ ١ايطٝ٥ػٚ ١اٜسَٔ ِٖ َٔ ٙ
ْاعت٘  َٔٚشلِ َكاحل َٓٚاؾع َٚڀاَض غابكٚ ١ساي ١ٝباعتباضَ ٙػٚ ، ٍٚ٪ايبعض ايهجرل اٜسْٞ
ؿاي٘ ثِ ٜسٚض اسسِٖ
ٚاٜس ٚدْٗٛ ١ط ٟبك ٠ٛعً ٢ؼً ًٞٝإٓڀك ٞيًٛاقع ثِ شٖب اؾُٝع .
بًػٛقات ٚيػٛقات ًَٛ ٖٛٚخ ٚتاضى٘ ايٝٚٛؿ ٞعً ٘ٝعَ٬ات اغتؿٗاّ َٚع٘ فُٛعَ ١جًٗا َجٌ
ايعطٚغ١
.
ايصٜ ٟسخٌ َع أٌٖ ايعطٜؼ ٚىطز َع أٌٖ
إؿطح اْ٘ ٗ ثاْ ّٜٛ ٖٛٚ ٞايػبت قسض أَط خازّ اؿطٌَ ـ ـ اعع ٙاهلل ٚٚؾك٘ ـ ـ بسعِ بعض
اغعاضٖا ؾاتكًت باسسِٖ ٚقًت :ي٘ يكس ْكطْ ٞاهلل عًٝهِ
.
ايػًع ايػصا ٗ ١ٝ٥ب٬زْا يتدؿٝض
ايؿعٛب ؾ ٬ؼًُٛا ا٭َٛض
.
ايهط ِٜ٭ق ٍٛيهِ إ اضتؿاع ا٫غعاض يٝؼ َٔ شْٛب
.
بكسٚض ٖصا ا٭َط
طاقتٗا
ؾٛم .
ٚغرلٖا ؾكًت ي٘ إ اهلل
.
ٚقاٍ ي ٞأسسِٖ إٔ اهلل اضغٌ يًػطب اَ٫ڀاض يًعصاب ٖٚسَت بٛٝتِٗ
ٚخرل ؾبعسٖا تػ ٌٝاٚ٫زٚ ١ٜا٭ْٗاض ٚتعٖٛ
دًت قسضت٘ ٜ ٫طغٌ إڀط يًعصاب بٌ اْ٘ ٜطغًٗا ضٓ. ١
ايعضاع ١ؾاهلل ايك ٣ٛاؾباض ٜطغٌ يًبؿط ١ٜنٛاضخ طبٝع ١ٝنعصابات ٬ٖٚى َجٌ اعكاض
.
ايػٛاٖٚ ٤صٙ
.
( غْٛاَٚ ) ٞغرل َٔ ٙا٫عاقرل اييت زَطت ايهجرل َٔ إسٕ ٗ ايػطب ٚايؿطم عً٢
ايهٛاضخ ايڀبٝعٜ ١ٝطغًٗا اهلل نتٓبٚ ٘ٝأؾاضات  ،يًعٛز ٠ايٚ ٘ٝكاؾت٘ ٚ ،خاق ١ايس ٍٚايػطب ١ٝاييت
ٔٚٻ ځأ ٵٖ ڂًٗٳا أځ ٻْ ٴٗ ٵِ قځازٹضٴٕٚٳ ٳعًځ ٵٗٝٳآ أځتٳاٖٳا ځأَٵطٴْٳا يځٝٵ٬ڄ أځ ٵ ٚٳْٗٳاضٶا
ت ٔٛاْٗا غٝڀطت عً ٢ا٭ضض قاٍ تعاٍ (ٚٳ ځ
ت يٹكځٛٵّڈ ٜٳتٳؿځ ډهطٴٕٚٳ  ) .ؾً ٛأضازْا إ
و ْٴؿځكٿ ٴٌ اٯٜٳا ٹ
٭َٵؼڇ نځصٳ ٹي ځ
ذ ٳعًڃٓٳاٖٳا سٳكٹٝسٶا نځأځٕ ډي ٵِ ٳت ٵػ ٳٔ بٹا ځ
ځؾ ٳ
قشٝض
.
ْؿِٗ إ أْٛ ٟع َٔ اَ٫ڀاض ؾهًت ٚنْٛت غ ٍٛٝعً ٢اْٗا عصاب َٔ اهلل ؾٗصا تؿهرل غرل
ؾٌٗ َٔ إعك ٍٛإٔ ْعتدل ْٚعس اَ٫ڀاض  ٚايػ ٍٛٝايك ١ٜٛاييت ٖڀًت عًَ ٢ؿعط َين َه ١إهطَ١
189

ٖ.142ـ ْٛع َٔ ايعصاب  ٫اغتڀٝع إ اقبٌ ا ٚاؾِٗ إ اهلل ايطٓٔ ايطسٜٓ ِٝعٍ عصاب عً٢
عاّ
ٗ4
نٛٝؾ٘ ٜٚهاف يصيو اْ٘ تاضىٝا ْعيت ٖٚڀًت اَڀاض ؾسٜس ٠عً٢
.
سذاز بٝت اهلل اؿطاّ ِٖٚ
ايطبٛع .ص ٚاعتكس اْٗا غت٘ غٍٛٝ
ٚاؾتٗطت .بـ ط بػ. ٌٝ
.
غ .ٍٛٝص ٚعطؾت
ؾهًت ط .
َه ١إهطَ. . ١
يًبؿط١ٜ
اَڀاض اضٜس إ اق ٍٛاْ٘ يٝؼ ؾططاځ إ ته ٕٛاَ٫ڀاض عصابڄا .
.
ا٫دتُاعٚ ٞتكٓ ِٝبعض ايؿدكٝات ايس١ٜٝٓ
.
بك ٢إٔ اقَ ٍٛتٜٓ ٢تٖٗ ٢صا ايٓؿام
َعٗا َٚت ٢بعض ٖ ٤٫٪ايهباض ٗ ايػٔ ٜصٖب ٕٛيًُػذس اؿطاّ
٫ضتباطٓا َكاحل َٓٚاؾع .
ٚايتعبس ٚتطى أَٛض ايسْٝا ٚا٫بتعاز عٔ ايٓؿام ا٫دتُاعٖٚ ٞصا ايطٜا ٤ايصٟ
.
ٜٚتؿطغ ٕٛيًعباز٠
ايػڀض ٜا ْاؽ خاؾٛا اهلل ٗ أْؿػهِ ٜٚ ،ا نباض ايػٔ ساغبٛا أْؿػهِ قبٌ إ
.
طؿض عً٢
أيػٓتهِ ٚنؿا١ٜ
.
ؼاغبٛا ؾاهلل ٜػتش َٔ ٞنبرل ايػٔ ؾُٔ باب أ ٍٚإ ؼاغبٛا أْؿػهِ ٚ
.
اجملتُع ٚاعًُٛا عً ٢اضنا٤
.
ْٚؿام ؾاندلٚا ٜهدل َعهِ
ْؿام ٚ ،نؿا ١ٜضٜاٚ ، ٤نؿا ١ٜيػٛق. ١
ايسٜٔ
اهلل دًت قسضت٘ قبٌ إ تطنٛا ضداٍ .
ْٚكسٖ ٟصا إؿطٚع يصيو ايكان ٞاقبض ططٜك٘ م ٛايتاضٜذ ٚاقبض ْكساڄ َؿطٚعڄا بػبب
ٜه ٕٛط َٛقـ ٚبطْاَر
ٚايتاضى ٞبٌ اظعِ إ ْكس ٟيًكانٜ ٞكًض إ . .
.
ايعاٌَ ا٫دتُاعٞ
ايس .ٜٔص ٚ ،نس تؿطٜؼ
نس َ.ؿطٚع ط تصٓ ِٝضداٍ .
اٜسٜٛيٛد .ٞص ّهٔ تُٓٝت٘ يٝه ٕٛضا ١ٜبٝها. ٤
.
َهُْٗٛا
.
ايؿهط ٚايجكاؾ ١ايسَٔ ١ٜٝٓ
إ غًٛى بعض ايٓدب ايس ٗ ١ٜٝٓفتُعٓا ايعطب ٞوٌُ ضٚاغب بػٝهٚ ١ؼٌُ ٚد٘ خؿ٢
زٜين بٌ إ بعض غًٛنٝاتِٗ تػتُط يبٓا٤
 ٫ ًَِٛٚوٌُ ٚع ٢ادتُاع ٞا ٚغٝاغ ٞا. ٚ
ْٚؿٛشِٖ ٚيٮغـ إ تًو ايػًٛنٝات
.
اي٤٫ٛات شلِ َٔ قبٌ إٓتؿعٌ َٔ ٚٚا٥ؿِٗ ٚغًڀتِٗ
ايهجرل ٖٚص ٙايػًٛنٝات تطٜس إ ػعٌ ْٛاّ اي٤٫ٛات
تُٓٚ ٛتكبض شات تأثرل ٚقابً ١ٝيس. ٟ
اجملتُع
.
ايطزلٖٚ ١ٝصا ايتؿهرل غٛف ٜٓدط ٗ ُاغو
.
ايؿدك ١ٝوٌ قٌ عٌُ إ٪غػات
ايسٜٓٚ ٜٔبػ ٞعً ٢عًُآ٥ا ٚؾكٗاْ٤ا ٗ
ْعِ غٛف ٜٓدط ٙايؿػاز ٚا٫غتبساز َٔ بعض ضداٍ .
اثٓا ٤أسازٜجِٗ إ ٜؿطقٛا بٌ َعاْ ٞايهًُات ٚإكڀًشات ؾُج ٬عٓسَا ْعٛز يًكطإ اجملٝس لس
َڀط .ص ؾٗ ٢قس تعين ايهجرل َٔ إعاْ ٞؾٗ ٫ ٢تعين
نًُ ١ط .
إٔ َع ِٛإٛانع اييت شنطت ؾٗٝا . .
ب
سذٳاضٳ٠ڄ ٿَ ٳٔ ايػٻُٳا ٤أځ ڇ ٚا٥ٵتٹٓٳا ٹبعٳصٳا ٺ
تعاٍ ؾځ ځأ(َٵڀٹطٵ ٳعًځٝٵٓٳا ٹ
إا ٤ؾكس ته ٕٛيًعصاب ؾٝك" ٍٛ
ؾك٘ ْع. ٍٚ
تػتدسّ .نًُ ١ط ص .إا .٤ؾٗ٢
.
ٚا٫هاب ١ٝؾعٓسَا
.
َڀط .قس تػتدسّ يًػًب١ٝ
أځيٹِ.ٝڈ ) .ؾهًُ ١ط ص .
ذ ٳعًڂ ٛڃا ٹيًچ ٹ٘
 ٬ٳت ٵ
ت ضڇظٵقڄا يډ ڂه ٵِ ؾځ ځ
تعين اـرل ؾكاٍ تعاٍ ( ٳٚأځْعٳٍٳ ٹَ ٳٔ ايػٻُٳاَ ٤ٳا ٤ؾځ ځأخٵطٳ ٳز بٹ٘ٹ ٹَ ٳٔ ايجٻُٳطٳا ٹ
أځْسٳازڄا ٳٚأځْ ٴت ٵِ ٳت ٵعًځُٴٕ) ٛٳ .
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ٚنًُ ١إڀط ٜؿذلض إ  ٫تػتدسّ ٗ ايٓكض  ْ٘٫ ،عٓسَا ْسع ٗ ٛق ٠٬ا٫غتػكاْ ٤كٍٛ
نًُ ١ط
اـرل اضٜس إ اق ٍٛإ . .
 :ايًِٗ اْعٍ عًٓٝا ايػٝح ٚ ،ايػٝح ٜعين طًب .

املطط .ص قس
.

ايػٓ .١ص ؾػايبڄا
ايعاّ .ص  ٚط .
نًُ. . ١ط .
ايهطَ ِٜجًٗا َجٌ . .
.
تػتدسّ ٗ َٛانع ايػًب ٗ ١ٝايكطإ
ٌ) ٚقٛي٘ تعاٍ
ذ ڇٔ بٹهٵ ٳع غٹٓٹ ٳ
ػ ٵ
ح ؾٹ ٞاي ٿ
تعاٍ ځؾًځبٹ ٳ
ايػٓ ١ص تػتدسّ يًػًبَ ١ٝجٌ قٛي٘ (
نًُ ١ط . .
. .
ايعاّ .ؾٗ٢
ٚغرلٖا ٚ.أَاط ص .
..
ف ٚٳغٳبٵ ڇع غٴٓبٴ٬ځتٺ خٴهٵ ڈط ) .
ن ڂً ٴٗ ٻٔ غٳبٵعٷ ٹعذٳا ٷ
ت غٹُٳإڈ ٜٳ ڃأ ڂ
(غٳبٵ ڇع بٳكځطٳا ٺ
ـ غٳٓٳ١ٺ إڇيډا خٳُٵػٹٌٳ عٳاَٶا ؾځ ځأخٳ ٳص ٴٖ ٴِ
ح ؾٹ ٝڇِٗٵ أځيڃ ٳ
غًڃٓٳا ْٴٛسٶا إڇيځ ٢قځ ٵَٛٹ ٹ٘ ځؾًځبٹ ٳ
ي٬هاب ، ١ٝقاٍ تعاٍ (ٚٳيځكځسٵ أځضٵ ٳ
ايڀڊٛؾځا ٴٕ ٳ ٚٴٖ ٵِ ٚځايٹُٴٕٛٳ)
عب٣ٛ
فٌٗ تعٛا َا أق ٍٛيهِ  ،فال تصٛبٛا املػسؽ ! .
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضض ٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚغاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا٤
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تأدري ايًػإ
قطأت إٛادٗ ١اييت أدطٜت َع أخٚ ٞقسٜك ٞغعاز ٠ايسنتٛض قُس عبساهلل آٍ ظيؿٚ ، ١اييت
ٖ.142ـ ٚيكس اعذبت باؿٛاض
/1
9
/3
ْؿطت ًَشل ايطغاي ١ايكازض َٔ دطٜس ٠إس ّٜٛ ١ٜٓاؾُع١
إٛادٗ ١صٚ ،. .اغً٦تٗا اؿازٚ ٠اؾط ، ١ٝ٥ؾٗصا سٛاض َٛ ٫ادٗ ١ا ٚسسٜح
.
َٔ ط
ايص ٟخُ ٬اَاڄ. .
شنطٜات ٚاضغب ٗ َكايٖ ٞصا تكشٝض ـ ٖهصا اظعِ ـ ـ بعض إؿاٖٚ ِٝإعًَٛات ٫خ ٞايسنتٛض
.
ايتاي١ٝ
قُس آٍ ظيؿ: ٖٞٚ ١
ايتاي(( ٞايص ٜٔداٚ٩ا اٍ ب٬زْا وًُ ٕٛدع ٤أَٔ ؾهط ٚثكاؾ١
شنط ايسنتٛض قُس :
ايس). )١ٜٝٓ
ٚيكشٛا ثكاؾتٓا احملً ١ٝيٓٝتر عٔ شيو َا ٜػُ ٢بجكاؾ ١ايكش. . ٠ٛ
يكاحل ( ،). .ؾاغتػطب
يػاْو ص). . . ).
.
تك((. ّٛط بتأدرل
ٜا أخ ٞايهط ِٜ٭َ ٍٚط ٠ضاٜتو ؾٗٝا .
َٚػتكٌ ٚي٘
.
َٓو ٖص ٙاـڀ ٠ٛغرل إٛؾكٚ ، ١اييت ٖ ٞيػت َٔ غًٛنٝات نُجكـ سط
تػُ٢
ايس .١ٜٝٓص ٚاييت . .
قُٓا ط بتكسٜط إعًبات .
بٗا مٔ ٗ ايػعٛز. . َٔ ١ٜ
َٛاقؿٗ ١إؿٗٛض .
ْٛطْا اقػِ يو آْا مٔ َٔ يكشٓا ٚاطعُٓا ٚظضعٓا ٚضغدٓا َؿاٖٚ ِٝقِٝ
ايكش .٠ٛص ٗ .
ط .
ايكشْٚ ٠ٛػٝت نٝـ إ بعض زعا ٠ايكش ٠ٛاقبشٛا قطنٌ نس
.
ٚاؾهاض َٚبازٖ ٨صٙ
قطنٌص نس ا٫غتكطاض
. .
ناْٛا ط
ٜهْٛٛا ط .زعا .٠ص بكسض َا . .
ايػًڀ ٗ ١نٌ َهإ  ،ؾًِ . .
يًه ّ٬ص ،. .بٌ إ
.
ايكش ٠ٛط أَطا٤
ٚايڀُاْ ٗ ١ٓٝتًو إطسً ، ١اقبض بعض عًُاٚ ٤ؾكٗاٚ ٤زعا. . ٠
اّإ
بعهِٗ ناز إ ٜعكس يٓؿػ٘ ايٚ ، ١ٜ٫ٛناز إ ٜٓكاز اي ٘ٝإباٜع ٕٛاْكٝاز إعتكس عٔ .
٫زٕ ٚعدل ؾطٜڀ٘
اي ٘ٝامل ٜڀًب ٜٚڀايب اغاَ ١بٔ .
ٚايٛنع ايطأٖ ٪ٜنس قشَ ١ا اؾرل .
اؿانُٚ ١قس
.
ايؿٗرل ايص ٟاشٜع ٗ قٓا ٠اؾعٜط ٠ايؿهاٚ ١ٝ٥غرلٖا  ،طًب ٚزعا اٍ قًب ا١ُْٛ٫
ٚثكاؾ .١ٝص ٗ نتابٞ
ٚعدل ط ٚثا٥ل ؾهط. ١ٜ
اؾطت اٍ ٖصا إٛنٛع َؿكٚ ٬بسقَ ١تٓاٖ. . ١ٝ
ايػعٛز ١ٜص ،. .ؾأضد ٛقطاٖ ٠٤صا ايهتاب يتعطف
.
 . .ط ٜٓعيل ثًر ايكش ٠ٛايس ٗ ١ٜٝٓإًُه ١ايعطب١ٝ
إععٚ ١َٛنٝـ إ بعض
نٝـ اغتڀعت إ اعط ٣بعض إٓاطل ٗ دػس ٖص ٙايكش. ! ٠ٛ
ٚغرلٖا
. ،)5
قؿش( ١
ا٭َٚ ١بايصات ٗ 5
َؿاقًٗا ايطٝ٥ػ ١نؿطٚا عًُا. ٤
نٓا َٜٗٛا اْا ٚغرلْ ٟسع ٛاٍ إ ٜكُت ا٩ي٦و ايسعا ٠ايكشٚ ، ٕٜٛٛإ ٜٓػشبٛا َٔ
ٚإ٬سك١
.
بٗسٚ ٤ٚيهٔ قٛبًٓا بايطؾض ٚإڀاضزٚ ٠ايعكاب
إؿٗس ايػعٛز. ٟ
إ ُهٔ ايكش ٠ٛنُا قًت ٜا زنتٛض قُس َٔ ايػٝڀطٚ ٠ؾطض غًڀتِٗ ايسٚ ١ٜٝٓبهٌ

م .) 7
( )1636
(8
ٖ 142ـ  ،بايعسز
ْؿطت ظطٜس ٠إسًَ ، ١ٜٓشل ا٫ضبعا ّٜٛ ، ٤اؾُع9/ 2/8١
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ٚاٱع ٕ٫ ١َٝ٬نٌ ؾ ٧نإ ٗ اٜس ِٜٗايتعًٚ ِٝا٫عٚ ّ٬ايؿاضع
.
َٓتٛداتٗا ايجكاؾٚ ١ٝايس١ٜٝٓ
ايػٝڀط٠
ٖٓا ؾدلظت غًٛنٝات .
ٚاجملتُع  ،ؾتؿهًت قٛتِٗ َٔ .
ايّٛٝ
زعين اق ٍٛيو ٜا أخ ٞايسنتٛض قُس ٚبكطاسٚ ١دطأٚ ٠ؾذاع ١آْا ًِ ٫و ،
ب٬زْا صَ ،. .ا مل ًِو ازٚات ايتٛاظٕ
.
ْكطأ ط تاضٜذ ٚاؾطاظات ٚغًبٝات ايكشٗ ٠ٛ
ٚاي ّٛٝبايصات إ . .
ا٫ع ١َٝ٬ص ،. .ؾ ٬أسس ًّو إ ٜك ِٝضٖاْات شلص ٙايكش ٠ٛايس ١ٜٝٓا ٚإ
.
ٚايتػا ٚ. ٟٚط ايعساي١
.
ٜٓتكس ط ايڀػٝإ
بايٓكس ص ،. .نُا اْ٘ ٜ ٫ػتڀٝع ناتب اْ ٚاقس إ . .
.
غًڀاْٗا ط
. .
ٜٓاقب
ايس١ٜٝٓ
ايسٜين ص ،. .ايصْ ٟتر عٔ تًو ايكش. ٠ٛ
.
َتهاٌَ ) ).م ٛايكش ٠ٛايس ٗ ١ٜٝٓب٬زْا ،ز ٕٚإ
.
إْتاز ٚ ((.ع٢
نٓت َٚا ظيت ازع ٛاٍ .
ايس١ٜٝٓ
.
ْتِٗ ايس ٍٚاجملاٚض ٠ا ٚايعطب ١ٝباْٗا ٖ َٔ ٞقسض يٓا تًو ايكش٠ٛ
 ٫ٚأْؿ ، ٢بٌ  ٫اغتڀٝع إ اْؿ ٢إ ايكش ٠ٛايس ١ٜٝٓناْت َٚا ظايت تؿهٌ ق ٠ٛادتُاع١ٝ
ٚايػًڀ ١ؾٝػتڀٝع
.
ب٬زْا ًّ َٔ ٕ٫و إاٍ ًّ ،و ايكٚ ٠ٛايٓؿٛش
ٚثكاؾٚ ١ٝاع. ٗ ١َٝ٬
ٚاقعٓا
ٜطٜس ٖٚصا .
عٓسٖا إ ٜكٛب إػسؽ مَ ٛا .
ٜا أخ ٞايسنتٛض قُس إ َػتٛزع اؿكا٥ل َػًل ّ ٫ٚ ،هٔ ؾتش٘  ،بٌ يٝؼ ٗ ٚغع اسس
ٚسسب
َا إ ٜؿتش٘ ٜ َٔٚ ،ؿتش٘ تؿتض عً ٘ٝايٓرلإ َٔ نٌ قٛب ٚاػا. ٙ
ٚإ ضؾعت ا ٚظاز ٠سس ٠ايكطاعات ايكشاؾ ٗ ١ٝقشاؾتٓا ػا ٙايكش ٠ٛايس ، ١ٜٝٓؾٗصا اَط
ؾك٘ ((.ط زضٚؾٚ ١زضزاؾ٘
ْٛط((. ٟط قطاع ايساضٜٚـ صٚ ،. .)).نٌ َا ٜكع ٖ. ٛ
.
ٜؿهٌ ٗ
فايؼ ص ٚ .يٝؼ ْكسڄا بازٚات٘ اؿكٝكٚ ١إٛنٛع ، ١ٝاييت تهؿـ ٚتعط ٣ا٭َٛض ٚاـباٜا
) ) .
ٚاؿؿاٜا
.
ايس ١ٜٝٓص،. .
.
إ ط ايكش٠ٛ
ؾاق. ٍٛ
.
 ٫ابايؼ ٚ ،ضَا ٜتؿل َع ٢ايهجرل سٌ اغتدسّ إبايػ١
غٝڀطت عً ٢عكٌ ٚؾهط ايػًڀٚ ١ايػًڀإ ٚ ،يػاُْٗا  ،بٌ ناْت ٖ ٢اؿػاّ إٗٓس ايصٜ ٟػتً٘
ٚاـكّٛ
.
ايػًڀإ يًُساؾع ١عٔ غًڀاْ٘ نس ا٫عسا٤
يهٔ ٗ إكابٌ مل تهٔ ايكش ٠ٛايس ٗ ١ٜٝٓب٬زْا قٛت يًهعؿاٚ ٤ايؿكطاٚ ٤احملتادٌ
ٚاٜ٫تاّ ٚايٓػا ، ٤ؾاظعِ إ خڀاب ايكش ٠ٛايس ١ٜٝٓخَ َٔ ٬ؿطزات ٖص ٙاحملاٚض إُٗ ٗ ١بٓا ٤ق٠ٛ
اجملتُع  ٗٚإكابٌ ٚيٮغـ إ ؾ٦ات ايهعؿاٚ ٤ايؿكطاٚ ٤احملتادٌ ٚاٜ٫تاّ ٚايٓػأَ ِٖ ٤
.
ؾهًٛا ق ٠ٛبٓٝإ ايكش ٠ٛايس ، ١ٜٝٓبػبب ٚاسس  ٫ثاْ ٞي٘  ٖٛٚأْٓا ؾعب عاطؿٚ ٞاْڀباع، ٞ
شيو ْ٘٫
دِٗٓ .ص ٜ ٚبه ٞعٓسَا ْػُع .
ايٓاض.ص  ٚ.ط .
َٔ ط . .
تػٝڀط عً ٘ٝنًُات ايتدٜٛـ. .
ٚخرلات
.
اؾٓ .١ص َٚا ؾٗٝا َٔ ْعاِ٥
َعاٜا ط .
غٝب عٓ٘ . .
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غرلى (، ). .
يكاحل . .
.
يػاْو .ص
ٜك ّٛط بتأدرل .
يكس ضاٜتو ٜا زنتٛض قُس َجٌ ايص. . ٟ
اؿُٝس ٠ؾُجًو َجٌ ايصًّ ٟو غٝاض ٠ؾدُٜٚ ١كّٛ
.
ٚمل اعٗس ؾٝو َجٌ ٖص ٙاـكاٍ غرل
بتأدرلٖا ٱْػإ ٜ ٫عطف قٚ ١ُٝاٖ ١ُٝاحملاؾ ١ٛعًٗٝا  ،ؾكس ٜكڀسَٗا ٚقس ٜؿش٘ بٗا ٚقس ،
ٚقس  .ؾ ٬تػهب َٜٓ ٢ا زنتٛض قُس اشا قًت يو اْو مل تػتڀٝع قطاَ ٠٤ؿطٚع
ٚقس! ، .
. ..
ٚٚاقعٚ ).١ٝاْو اثٓا ٤قطا٤تو قُت بتأدرل يػاْو
ايكش ( ٠ٛقطا ٠٤غًٚ ١ُٝقشٝش. ١
. .
ٚإػتكٌ
يكاحل (ٚ ) . .اْت إجكـ اؿط .
. . .
ايس ١ٜٝٓص ،.
.
ا ٫ط ازا َٔ ٠ازٚات ايكش٠ٛ
شنطت٘ .
.
مل ٜهٔ َؿطٚع دُٗٝإ ايعتٝيب اجملطّ ايصٟ
اْتاز ط إعطؾ ١ا٫ضٖاب١ٝ
ثكاؾٝڄا بكسض َا نإ . .
.
 ٬ا ٚسهاضٜڄا اٚ
ٚإعٛد ، ١ؾًِ ٜهٔ َؿطٚعاڄ َتهاَ ڄ
 . .ص اييت ظعععت اضنإ ايعامل نً٘  ،ؾاغا ٤يًس ٜٔا٫غٚ ، َٞ٬اغا ٤يٛطٓ٘ ٚاغا ٤يٓؿػ٘ ٚ ،اغا٤
ٚغرلِٖ إ ا٫ضٖاب ٞدُٗٝإ اغتػٌ َؿاعط ٚعٛاطـ ٚاساغٝؼ بعض ايؿباب ايػصز ،
.
٫تباع٘
ٚايػك ٙٛؾًصيو ٜ ٫صنطٙ
.
ٚايؿكطاٚ ٤اجملٗٛيٌ ٚإػشٛقٌ ؾػطض بِٗ ٚزؾعِٗ اٍ إٗايو
اق٬سٞ
.
ايتاضٜذ ا ٫نُذطّ ٚاضٖابٚ ، ٞيٝؼ قاسب َؿطٚع ؾهط ٟاٚ
اٍ ط دساض َتأنٌ ٚ ،قٛاعس
ْعِ إ دُٗٝإ  َٔٚخًؿ٘ َ َٔٚ ،ع٘ اغتٓسٚا ْٝعا. .
اؾٗازْ ،. . .عِ إ اؾٗاز إععّٛ
ٚست ٢ا٭ٕ ( َؿطٚع )
َٗذل ٘٥صٖٓ َٔٚ ،. .ا بطظ َٓٚص شاى اي. . ّٛٝ
.
ايػٝاضات )).
.
إباْ((. ٚ. ).)ٞ
اؾساض ). ((. ٚ . ).
نس . ((.
ٚايصٜ ٟسع ٘ٝاي ّٛٝا٫ضٖاب ٖٛ ٕٛٝدٗاز .
ا٫زلٓت (( ٚ. )..) ١ٝاؿسٜس  ،. .)).ؾٜ ٧كًكين  ٫ٚ ،اعطف إ ٖصا ايكًل دا٥ع ا٫ ٚ
.
 ((. ٚ.اؿٛادع
ايس .١ٜٝٓص اييت
تًو ط ايهصب. ١
 ،عٓسَا اق ٍٛإ اؾُٝع ز ٕٚاغتجٓا ٤ـ ـ ا َٔ ٫ضسِ ضب ٞـ ـ قسقٛا . .
اؾٗاز ٚ ،. .تعاًَٛا َعٗا عً ٢اْ٘ دٗاز  ٖٛٚ ،يٝؼ
.
عًٗٝا
اؾتعًتٗا ايكش ٠ٛايسٚ ١ٜٝٓاطًكت . .
نصيو
.
ٜا زنتٛض قُس اجملطّ ا٫ضٖاب ٞدُٗٝإ ايعتٝيب ايص ٟاؾعع أٌٖ َه ١إهطَٚ ١ايعامل
ٖ.140ـ ْػٚ ٞتػاؾٌ بهػ٘ ايكشٚ ٠ٛعًُاٗ٥ا إ َه ١إهطَ ٫ ١تتٓاظٍ ٫ٚ ،
عاّ
ا٫غ َٞ٬نً٘0
نإ ٚإ ضب ايهعبَٚ ١ه ١إهطَ١
تكبٌ أْٛ ٟع َٔ ايتٓاظ٫ت  ،بٌ اْٗا  ٫تكبٌ ايكػُ ١عً ٢أ ٟضقِ .
ٖ ٛايص ٟٳٚعٳ ٳس عُاٜتٗا ٚسطاغتٗا ؾ ٌٜٛشلِ ٖٔ انتػبت اٜس ٌٜٚٚ ِٜٗشلِ ٖا ؾعًٛا با٫غّ٬
ٚإػًٌُ ٖص ٙسكا٥ل نإ ٜٓبػ ٞعًَ ٢جكـ َجًو ٜا زنتٛض قُس إ ٜكٛشلا ٚبهٌ ؾذاع١
! .
يػاْو .ص
عً ٢ط تأدرل .
ػاًٖٗا َٚا نٓت آُ ٢إ تعٌُ . .
.
ا ٚخٛف ا ٚتطزز  ،ؾاؿكا٥ل ٜكعب
غرلى) .. (.
يكاحل. .
.
اـا٥ؿٌ
! .
ٜٚا أَإ
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حملـــــــــــــــــــ١
خطاغإ
:
ٜك ٍٛايؿاعط ا٭َْ ٟٛكطبٔ ٜػاض ٚاٍ
أض ٣خًو ايطَاز َٝٚض ْاض ٜٛٚؾو إٔ ٜه ٕٛشلا نـ ــطاّ
ؾإٕ ايٓاض بايعٛز ٜٔت ــصنٚ ٢إٕ اؿطب أٚشلا نـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــّ٬
ايعطض
.
ٚاهلل ٜػذلْا ؾٛم ا٭ضض ٚ ،ؼت ا٭ضض  ّٜٛٚ ،ايعطض ٚغاع ١ايعطض ٚ ،أثٓا٤
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نتـــــب املؤيـــــــــــف
:/1

ٖ1ـ
. 39
األ9ٍٚعاّ
ُٖػات ايعطٜف ازبع. ٤

:/2

ٖ1ـ
عاّ. 4
ايجاْ00ٞ
ُٖػات ايعطٜف ازبع. ٤

:/3

ٖ1ـ
عاّ. 4
اإلدتُاع01١ٝ
.
األَطاض

:/4

َؿرتى َع
عاّٖ14ـ :
املكسغ05١
.
َه ١املهطَ ١ايعاصُ١
ايػاَسٟ
.
(أ) ا٭غتاش ايسنتٛض عبس ايععٜع
ايػطٜاْٞ
.
(ب) ا٭غتاش ايسنتٛض قُس قُٛز
َطظا
(ز) ا٭غتاش َعطاز .

:/5

اإلظبًٝع١ٜ
ٖ1ـ تطدِ إزي ايًػ. ١
عاّ. 4
08
تصطٜف َٝا ٙاألَطاض بايعاصُ ١املكسغ،١

:/6

ٖ1ـ
. 40
ٚاجملتُع
9
.
املطسً١

:/7

اإلظبًٝع١ٜ
.
ٖ1ـ تطدِ إزي ايًػ١
عاّ. 4
09
املهطَ ١ايٛضع ايفطٜس
َه. . ١

:/8

األٍٚ
عاّٖ14ـ ازبع. ٤
10
ضداٍ َٔ َه ١املهطَ، ١

:/9

ٖ1ـ
. 4،1
غٝاغ١ٝ
عذطف0 ١

:/10

ٖ1ـ
عاّ. 4
10
اشبًٝر َٔ املعتسٟ؟ ،
سطب . .

:/11

ٖ1ـ
عاّ. 4
10
غري ٠ضدٌ،

:/12

اإلظبًٝع١ٜ
.
عاّٖ14ـ ،تطدِ إزي ايًػ١
10
اْفذاض ايربنإ ،

:/13

ٖ14ـ
عاّ .
11
ايعطاض عُٝس األزب ،
. .

:/14

ٖ1ـ
عاّ. 4
11
أٚظإ غٝاغ، ١ٝ

:/15

ٖ1ـ
عاّ. 4
11
املٓار يف ايرتاخ اإلغالَ، ٞ

:/16

ٖ1ـ
عاّ. 4
11
ضداٍ َٔ َه ١املهطَ ، ١ازبع ٤ايجاْ، ٞ

:/17

ٖ1ـ
عاّ. 4
11
اشبًٝر بري خٛف ايػٝططٚ ٠فٓا ٤املٛت ،

:/18

ٖ14ـ
عاّ .
12
ايفك ٞفًٝػٛف اسبذاظ،
. .

:/19

ٖ14ـ
عاّ .
12
تكطأٚا ٖصا اسبٛاض ،
ال . .
196

:/20

ايهتاب تطدِ إزي ايًػ ١اإلظبًٝع.١ٜ
ال تكطأٚا ٖصا .
ٖ.141ـ
عاّ
(أ) ايڀبع ١ا٭2 ٍٚ
ٖ14ـ
.1
عاّ
(ب) ايڀبع ١ايجاْ2 ١ٝ

:/21

املعازٕ يف ايرتاخ اإلغالَ.ٞ
ٖ14ـ
.1
عاّ
(أ) ايڀبع ١ا٭2 ٍٚ
ٖ14ـ
.1
عاّ
(ب) ايڀبع ١ايجاْ2 ١ٝ

:/22

َٔ ٚضا ٤سطب اشبًٝر؟
ٖ14ـ
.1
عاّ
(أ) ايڀبع ١ا٭2 ٍٚ
ٖ.141ـ
عاّ
(ب) ايڀبع ١ايجاْ2 ١ٝ
ٖ.141ـ
عاّ
(ز) ايڀبع ١ايجايج2 ١

:/23

ٖ14ـ
عاّ .
12
ايفٛز ٙضا٥س اسبهُ، ١

:/24

ايجايح
ضداٍ َٔ َه ١املهطَ ، ١ازبع. ٤
ٖ.141ـ
عاّ
(أ) ايڀبع ١ا٭2 ٍٚ
ٖ14ـ
.1
عاّ
(ب) ايڀبع ١ايجاْ2 ١ٝ
ٖ141ـ.
عاّ
(ز) ايڀبع ١ايجايج2 ١

:/25

اإلظبًٝع١ٜ
.
عاّٖ14ـ ،تطدِ إزي ايًػ١
12
سفط بال قعط ،
ٖ14ـ
.1
عاّ
ا٭2 ٍٚ
(أ) ايڀبع. ١

:/26

ٖ1ـ
. 4،1
األظَ١
ايفهط خيًل 2
. .

:/27

ٖ14ـ
عاّ .
12
املًٝباض ٟساضؽ ايعطب، ١ٝ

:/28

ٖ14ـ
عاّ .
12
ايفهط ايرتب ٟٛعٓس ظنَ ٞباضى َ ،ؿرتى َع األغتاش ٠نطميَ ١باضى ،

:/29

ٖ14ـ
. ،1
اسبٝا٠
ف٦طإ 3

:/30

املهطَ ١ازبع. ٤ايطابع
ضداٍ َٔ َه. ١
ٖ14ـ
.1
عاّ
(أ) ايڀبع ١ا٭3 ٍٚ
ٖ14ـ
.1
عاّ
(ب) ايڀبع ١ايجاْ4 ١ٝ

:/31

ٖ1ـ
. 41
سٛاضاتٞ
.4

:/32

ٖ1ـ
عاّ. 4
14
سطب اشبًٝر تٗؿَ ِٝعازي ١ايكٖٚ ٠ٛتو ايتٛاظْات ،
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:/33

ٖ1ـ
عاّ. 4
14
َكاالت صبٓ، ٕٛ
. .

:/34

ٖ1ـ
. 4،1
ٚايصسم
ايعال ؾاعط األصاي4 ١
أب. .ٛ

:/35

ٖ1ـ
اسبذاظ. 4،
املايه ٞعامل 14
. .

:/36

ٖ1ـ
. 4،1
املهطَ١
ايتشً ٌٝاملهاْ ٞسبٛازخ اسبطٜل سيسَ ١ٜٓه4 ١

:/37

ايػٝاغ١ٝ
َٔ أٚضاق. ٞ
ٖ.141ـ
ا٭،ٍٚ
(أ) ايڀبع5 ١
ٖ.141ـ
ايجاْ،١ٝ
(ب) ايڀبع5 ١

:/38

ٖ1ـ
اشباَؼ. 4
ضداٍ َٔ َه ١املهطَ ، ١ازبع15 ٤

:/39

ٖ1ـ
. 4،1
ايػعٛزٟ
ؾازٚ ٟاألزب 5
اب. . ٛ

:/40

ٖ1ـ
. 4،1
ٚايفهط
مجاٍ ضدٌ ايسع5 ٠ٛ
امحس . .

:/41

ٖ1ـ
. 4،1
ايهبري
تٛفٝل ايعكٌ 5
ضبُس عُط . .

:/42

ٖ14ـ
األ. ،ٍٚ
فٔ اسبٛاض  ،ازبع15 ٤

:/43

ٖ14ـ
ايجاْ. ،ٞ
فٔ اسبٛاض  ،ازبع15 ٤

:/44

ٖ14ـ
ايجايح. ،
فٔ اسبٛاض  ،ازبع15 ٤

:/45

ٖ1ـ
تصشض. 4،
خاط ١٦جيب إٔ 15
َفاٖ. . ِٝ

ٖ1ـ
ٚمحاض. 4،ٟ
أْا 15
. . :/46
:/47

ٖ1ـ
ٚايػًط. 4١
املجـكف ايعطب15 ٞ

:/48

ايػطبٖ14ـ.
َطادٌ 15

:/49

ٖ1ـ
. 4،1
بسض!
 .تبً .ا يٛقفتو ٜا فاٜع5
ٖ.141ـ
ؾعبإ
ا٭5 ٍٚ
(أ) ايڀبع: ١
ٖ.141ـ
ايعكس٠
ايجاْ ١ٝش5 ٚ
(ب) ايڀبع: ١

:/50

ٖ14ـ
.1
ٚدساْٞ
املهطَ ١يف 6
َه. . ١

:/51

ٖ1ـ
. 41
ايػازؽ
املهطَ ١ازبع6 ٤
ضداٍ َٔ َه. . ١

:/52

ٖ1ـ
. 41
ايطداٍ،
ايصبَإ صاْع 6

:/53

ٖ1ـ
. 41
َجــكـف،
َٛت 6
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:/54

ٖ1ـ
َطاٚع. 4،
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