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I. جُٔوىٓس 

 

ح ذؼى أن٢  ّٓ ّٓالّ ػ٠ِ ٌٍْٞ ّللّا، ٝػ٠ِ آُٚ ٝٚكرٚ ٖٝٓ ٝجالٙ، أ الز ٝجُ ّٛ جُكٔى هلل ٝجُ

ٌّ ٖٓ ّللا ػ٤َِي ٌٝقٔسٌ ٓ٘ٚ ٝذًٍحش، ٍٝٓقرحً ذي ك٢ ِِْٓس جُىٌُِّٝ ٌز  جُطَّحُد، ْال ٍَّ جُٔو

طؼس ، ج٢ّْ ، ًُٜج جُلَٛ جُىٌِّأٍٚٞ جُىػٞز ػ٤ِي ك٢ ئ٠حٌ ٓحوَّز  ُٔ َّ جُ َٖ إٔ ضؿَى ك٤ٜح ً آ٤ِٓ

 .أٍٚٞ جُهطحذس، ٝٓوٞٓحضٜحك٢ ًٛج جُىٌِ ٗطؼٍف ػ٠ِ ٝ ٝجُلحتىز،

II. جُٔوحُس ٓٞٞٞع  

:  غالغس ٢ٛ أًٌحٕ جُهطحذس -ٔ

. جُهط٤د: أٝاًل 

. جُهطرس: غح٤ًٗح

. جُؿٌٜٔٞ أٝ جُٔٓطٔؼٕٞ: غحُػًح

ز ك٢ ًٛٙ جألًٌحٕ جُػالغس؛ ًٝٛٙ جألٌٓٞ جُػالغس ٢ٛ أًٌحٕ جُهطحذس، ٝهى جٗكٍٛش جُهطحخ

ألٕ جٌُالّ جُٔو٘غ ج١ًُ ٣ٍجو ضٞؾ٤ٜٚ ئ٠ُ ؾٔحػس ٖٓ جُ٘حِ إله٘حػْٜ ذلٌٍز ٓؼ٤٘س ٢ٛ 

جُهطرس، ًٔح إٔ جُٗهٙ جُٔطوٖ ًُٜج جُلٖ ج١ًُ ٣ٓطط٤غ إٔ ٣ٗحكٚ جُ٘حِ، ٣ٝهح٠رْٜ ذٔح 

٣طٌِٔٚ ٣ٍ٣ى ئه٘حػْٜ ذٚ، ٝجُطأغ٤ٍ ك٤ْٜ ذٔح ٣ٍ٣ى ٛٞ جُهط٤د، ٝال ٖي إٔ جٌُالّ ج١ًُ 

جُهط٤د، ال ذى إٔ ٣ُٞؾٚ ئ٠ُ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُ٘حِ ٣ٓطٔؼٕٞ ئ٤ُٚ، ئٓح ػٖ ٣ٍ٠ن جُٔٗحكٜس، 

أٝ ػٖ ٣ٍ٠ن ٤ِْٝس ٖٓ ْٝحتَ جإلػالّ، ًٝٛٙ جُٔؿٔٞػس جُط٢ ضٓطٔغ ٣ٝهح٠رٜح جُٔطكىظ 

. ٢ٛ جُٔٓطٔؼٕٞ

ئٕ جٌُالّ ًٍٓد ٖٓ غالغس، ٖٓ هحتَ ٝٛٞ جُهط٤د، ٖٝٓ ٓوٍٞ ك٤ٚ ٝٛٞ : ٣وٍٞ جذٖ ٌٖى

. ١ ٣ُؼَٔ جُوٍٞ ك٤ٚ، ٖٝٓ ج٣ًُٖ ٣ٞؾٚ جُوٍٞ ئ٤ُْٜ ْٝٛ جُٔٓطٔؼٕٞجًُ

ًٝٛٙ جألًٌحٕ جُػالغس ض٘وْٓ ئ٠ُ أهٓحّ ِػىز ضرًؼح الػطرحٌجش ٓط٘ٞػس، ٝػِْ جُهطحذس ٣ك٤طٜح 

ذحُىٌجْس جُؼ٤ٔوس؛ ٤ُٓطلطف ٜٓ٘ح جُوٞج٤ٖٗ جُٔٞؾٜس، ٝذًُي ٣ٟٖٔ جُُهطرس إٔ ضٌٕٞ ٓ٘ظٔس 

جألِْٞخ، ٓو٘ؼس ٛحوكس، ٓغ ٓالقظس أٗٚ ال ه٤ٔس ئ٠الهًح  جُلٌٍز، ٝجهؼ٤س جُـٍٜ، ؾ٤ِٔس

ُِهطحذس جُط٢ ضلطوٍ ئ٠ُ ًٌٖ ٖٓ ًٛٙ جألًٌحٕ؛ ألٗٚ ال ٣ُـ٢٘ ًٌٖ ػٖ ج٥نٍ، ًُٝج كاٗٚ ئٕ 

. أٌوٗح نطحذسً ؾ٤ىزً ٗحؾكسً، ًحٕ ال ذى ٖٓ ٍٓجػحز ًٛٙ جألًٌحٕ جُػالغس

: ْٝ٘كحٍٝ إٔ ٗطؼٍف ػ٠ِ ًَ ًٌٖ ٖٓ ًٛٙ جألًٌحٕ

ٝاًل جُكى٣ع ػٖ جُهط٤د، ػ٠ِ نالف ٓح ؾٍٟ ػ٤ِٚ جُرؼٝ ٖٓ ضوى٣ْ جُهطرس أٝاًل؛ ٝٗرىأ أ

يُي إٔ جُهط٤د ٛٞ جألْٛ، ٝٛٞ جألوجز جُط٢ ضُإوٟ ػٖ ٣ٍ٠وٜح جُهطرس، ٝج١ًُ ُٞ أقٖٓ 

ئػىجوٙ ألوش جُهطرس وٌٝٛح ًٔح ٣ٍجو ُٜح، ًٔح أٗٚ ذأِْٞذٚ ٝٗٛحتكٚ ٝجضرحػٚ ُِْٞحتَ 

٣إغٍ ك٢ جُٔٓطٔؼ٤ٖ، قط٠ ٝئٕ هٍٛش نطرطٚ ُْٝ ضٌطَٔ  جُٛك٤كس ُِهطحذس، ٣ٓطط٤غ إٔ

ػ٘حٍٚٛح، ٝذهحٚس ئيج ػٍك٘ح إٔ ٖٓ ٚلحش جُهط٤د جُؿ٤ى جنط٤حٌٙ ُِٔٞٞٞع جُٔ٘حْد، 

. ٝضٍض٤رٚ ٝضر٣ٞرٚ جُطر٣ٞد جُٔ٘حْد

: ٠ٍم ضك٤َٛ جُهطحذس -ٕ

: ئٕ ٠ٍم ضك٤َٛ جُهطحذس ٣ٌٖٔ إٔ ٗؿِٜٔح ك٢ أٌذؼس

. ١َ؛ ًٝٛج ٛٞ جألَٚ ٝجألْحِجُلطٍز، ٝجالْطؼىجو جُـ١ٍ: أٝاًل 

. ٓؼٍكس جألٍٚٞ، ٝجُوٞج٤ٖٗ، ٝجُوٞجػى جُط٢ ٝٞؼٜح جُكٌٔحء ًُٜج جُلٖ: غح٤ًٗح

جإلًػحٌ ٖٓ ٓطحُؼس أْح٤ُد جُرِـحء، ٝٓٛحهغ جُهطرحء، ٝوٌجْطٜح وٌجْس ػ٤ٔوس؛ : غحُػًح

ٕ ُٔؼٍكس ٗٞجق٢ جُطأغ٤ٍ، ٝؾٜحش جإله٘حع ك٤ٜح، ٝضًٝم ٓح ك٤ٜح ٖٓ ٓطحٗس جألِْٞخ، ٝقّ

. جُؼرحٌز، ٝؾٞوز جُطل٤ٌٍ

ٍجٕ ٝجُطى٣ٌد ػ٤ِٜح ٝٓٔحٌْطٜح، ٢ٛٝ جُهطحذس جُؼ٤ِٔس، ٤ٔٓ٣ٜٝح جُرؼٝ: ٌجذًؼح ِٔ : جُ

". جالٌض٤حو ٝجالقطًجء"

ْٕ إٔ ٣ٌٕٞ نط٤رًح ٗحؾًكح؛ كحُهط٤د ًحُل٘حٕ، ٣ؿد إٔ  ٝجُكو٤وس أٗٚ ال ٣ِٛف ًَ ئٗٓحٕ أِلَ

. ُط٢ ضإِٛٚ ُٔٔحٌْس كٖ جُهطحذس ذ٘ؿحـ٣ٌٕٞ ُى٣ٚ جالْطؼىجو جُلط١ٍ ٝجُٔٞٛرس جُطر٤ؼ٤س ج

جُوىٌز ػ٠ِ ٓٞجؾٜس جُؿٌٜٔٞ، ٝجُطكىظ ئ٤ُٚ ذـ٤ٍ جٞطٍجخ، : ٝأٍٝ ػ٘حٍٚ ًٛٙ جُٔٞٛرس

ٝئيج ًحٕ ك٢ جإلٌٓحٕ ضى٣ٌد ذؼٝ جُ٘حِ ػ٠ِ جُهطحذس ٝض٣ٍْٜٔ٘ ػ٠ِ ٓٞجؾٜس جُؿٌٜٔٞ، 

ح ٖٓ جُ٘حِ ال ٣ق ًٟ ُف ٓؼْٜ ٝجُطـِد ػ٠ِ نؿِْٜ، كاٗٚ ٓٔح ال ٖي ك٤ٚ إٔ ٛ٘حى ذؼ

ٍجٕ ٝجُطى٣ٌد ال ٣ل٤ىجٕ ػ٘ى ًَ  ِٔ جُطى٣ٌد؛ ألٕ ٠ر٤ؼطْٜ ض٘لٍ ٖٓ ٓٞجؾٜس جُؿٔح٤ٍٛ، كحُ

جُ٘حِ، ٣ٝٞؾى ذر٤ٖ ًرحٌ جألوذحء ٝجٌُطحخ ٖٓ ٣هِد أُرحخ جُ٘حِ، ٣ٝأٍْ ػوُْٜٞ ذٌطحذحضٚ، 

ٌُ٘ٚ ٓغ يُي ال ٣ٓطط٤غ إٔ ٣وق نط٤رًح ك٢ ٌٓحٕ ػحّ ُٔٞجؾٜس جُؿٌٜٔٞ، ٝئيج جٞطٍ ٝجقى 

٣ُٜ  -أقٔى ٖٞه٢-ئ٠ُ يُي ضِؼػْ، ُْٝ ٣ٓططغ إٔ ٣وٍٞ ٤ٖثًح، ٝهى ًحٕ أ٤ٍٓ جُٗؼٍجء  ْٜٓ٘

جُى٤ٗح ذوٛحتىٙ، ٌُٝ٘ٚ ُْ ٣ٌٖ ٣ٓطط٤غ إٔ ٣ِو٢ أذ٤حِش ٖٓ ٖؼٍٙ ك٢ ٓكلَ ٖٓ جُٔكحكَ أٝ 

ؾٔغ ٖٓ جُ٘حِ، ًٝحٕ ٣ؼٜى ذاُوحء هٛحتىٙ ك٢ جُكلالش جُؼحٓس ئ٠ُ ٠حتلس ٖٓ جُهطرحء 

. جءجُٔؼٍٝك٤ٖ ذكٖٓ جإلُن

ح ًٟ جُٛٞش جُٔؼرٍ ج١ًُ ٣ِٔي جألْٔحع ذكالٝز ؾٍْٚ، : ٖٝٓ ػ٘حٍٚ جُٔٞٛرس جُهطحذ٤س أ٣

ٝػًخ ٤ٌٗ٘ٚ، كحُهط٤د ج١ًُ ٝٛرٚ ّللا ٓػَ ًٛج جُٛٞش، ٣ٌٕٞ أهىٌ ػ٠ِ جُطأغ٤ٍ ك٢ جُ٘حِ 

ٖٓ نط٤د ٞؼ٤ق جُٛٞش، أٝ ٣ٛي جألْٔحع ذٛٞش ٓطكٍٗؼ ٓ٘لٍ، ٝال ذى إٔ ضطٞكٍ ك٢ 

ػر٤ٍ جُٔطىكن ذلٛحقس، ٝٗطوًح ٤ِْْ؛ قط٠ ٣ٌٕٞ ضأغ٤ٍٙ ك٢ جُ٘حِ جُهط٤د جُوىٌز ػ٠ِ جُص

ه٣ًّٞح ٣ًٍْٝؼح، ٝٗكٖ ال ٗطه٤َ نط٤رًح ٗحؾًكح ٝٛٞ ال ٣كٖٓ جُ٘طن إلٚحذطٚ ذحُلأكأز أٝ 

. جُطأضأز، أٝ ؿ٤ٍ يُي ٖٓ جُؼ٤ٞخ جُط٢ هى ضٗٞخ جُ٘طن ًٓ٘ جُطلُٞس

ؾٌٜٔٞٙ ٓغ ٓح ْرن، إٔ  ٖٝٓ جُٔٞجٛد جُطر٤ؼ٤س جُط٢ ضٓحػى ػ٠ِ إٔ ٣إغٍ جُهط٤د ك٢

٣ٌٕٞ ٓورٍٞ جٌُٛٞز، نل٤ق جُظَ، ٤ُّٝ ٓؼ٠٘ ًٛج جٖطٍج٠ إٔ ٣ٌٕٞ ؾ٤ٔاًل، ٝئٗٔح 

ج ٣إي١ جُؼ٤ٖ ذىٓحٓطٚ ٝهركٚ، ٝٓغ يُي كإ هٞز ٖه٤ٛس جُهط٤د  ًٍ جُٔوٛٞو أال ٣ٌٕٞ ٓ٘ل

ٝؾٜحٌز ٚٞضٚ، ٝذالؿس أِْٞذٚ، ٝذٍجػس ئُوحتٚ، هى ضطـِد ػ٠ِ وٓحٓطٚ، ذَ هى ضؿؼَ ٜٓ٘ح 

. ٣ِس ُِطأغ٤ٍ ػ٠ِ جُٓحٓؼ٤ٖ ئيج ًحٕ جُهط٤د ػرو٣ًٍّح ٖٓ ٠ٍجَ نحِ٘ٝ

و٤ْٓ جٌَُٗ، كوى أ٤ٚد ذحُُؿَى١ٌ ك٢  -ٝٛٞ نط٤د جُػٌٞز جُل٤ٍٓٗس" -٤ٍٓجذٞ"ٝهى ًحٕ 

ج ػ٠ِ ٝؾٜٚ َجوضٚ ؾٜحٓس، ًٝحٕ ٞهْ جُؿْٓ، ػ٣ٍٝ جٌُٔ٘ر٤ٖ، ُٚ  ًٌ رحٙ، كطٍى آغح ِٚ
ُٚ ٗظٍجش ٗحكًز ضوىـ ذحٌٍُٗ ػ٘ى ٌأِ ٛحتَ، ٣ُك١٤ ذٚ ٖؼٍ ؿ٣ٍُ ًؼٍف جألْى، ٝ

جُـٟد، ٝٚٞش ؾ٤ٍٜ ٣ؿٔغ ذ٤ٖ جُوٞز ٝجُؼًٝذس، ئال أٗٚ جْططحع ذٍؿْ وٓحٓطٚ إٔ ٣ٌٕٞ 

ئْٜٗ ال ٣ىًٌٕٞ ٓح ُورف ٝؾ٢ٜ ٖٓ : أػظْ نط٤د ك٢ كٍٗٓح، ًٝحٕ ٤ٍٓجذٞ ٣وٍٞ ػٖ ٗلٓٚ

. هٞز ذ٤ح٢ٗ

ٙ جُٔٞٛرس إٔ ٣ٌٕٞ ٌُٖٝ، َٛ ضٌل٢ جُلطٍز ٝجالْطؼىجو جُـ١ُ٣ٍ ٝقىٛٔح؟ َٝٛ ٣ٌٖٔ ذًٜ

نط٤رًح؟ 

جُكو٤وس، ئٗٚ ال ضٌل٢ جُٔٞٛرس ٝقَىٛح إلظٜحٌ جُهط٤د؛ ذَ ال ذى ٓغ جالْطؼىجو جُـ١ُ٣ٍ 

: ٝجُٔٞٛرس ٝجُلطٍز ٖٓ ضٞجكٍ ج٠ٍُٝٗ جُػالغس جألنٍٟ ٢ٛٝ ػ٠ِ جُطٞج٢ُ، ًٝٔح هِ٘ح

. ٓؼٍكس جألٍٚٞ ٝجُوٞج٤ٖٗ جُط٢ ٝٞؼٜح جُكٌٔحء: أٝاًل 

ػس أْح٤ُد جُرِـحء، ٝٓٛحهغ جُهطرحء، ٝوٌجْطٜح وٌجْس ٣طؼٍف جإلًػحٌ ٖٓ ٓطحٍ: غح٤ًٗح

. ٜٓ٘ح ػ٠ِ ٗٞجق٢ جُطأغ٤ٍ، ٝؾٜحش جإله٘حع ك٤ٜح

. جُطى٣ٌد ٝجُط٣ٍٖٔ ٝجُٔٔحٌْس: غحُػًح

ٝئٕ ًحٗص ًٛٙ جأل٤ٖحء ًِٜح ٓطٍضرس ػ٠ِ ٝؾٞو جالْطؼىجو جُـ١ُ٣ٍ ٝجُٔٞٛرس، ًُُٝي ًحٗص 

ٝجُوٞج٤ٖٗ جُط٢ ٝٞؼٜح جُكٌٔحء ٌٍٞٝز؛  أُٜٝح ٝأٜٛٔح ػ٠ِ جإل٠الم، ٝٓؼٍكس جألٍٚٞ

قط٠ ضإض٢ جُهطرس غٔحٌٛح جٍُٔؾٞز، ٣ٝٓطل٤ى ٜٓ٘ح جُٔٓطٔغ، ٝئال ًحٗص ٓؿٍو ًِٔحش ضوحٍ، 

ج، ٝأٓح جإلًػحٌ ٖٓ ٓطحُؼس أْح٤ُد جُرِـحء، ٝنطد جُهطرحء،  ًٍ ال ضؿى١ ٗلًؼح، ٝال ضإض٢ غٔ

جٕ، كال جُهط٤د ٝال جُهطرس ٝوٌجْطٜح؛ ُٔؼٍكس ٓ٘حق٢ جُطأغ٤ٍ ك٤ٜح كٜٞ ٖٓ جٌٍُٟٝز ذٔي

. ٣ٌٖٔ ٗؿحقٜٔح ذـ٤ٍ ًٛج جُُجو

ئٕ ك٢ جال٠الع ػ٠ِ أهٞجٍ جُٔطوى٤ٖٓ ٖٓ جُٔ٘ظّٞ (: جُٔػَ جُٓحتٍ)٣ٝوٍٞ جذٖ جألغ٤ٍ ك٢ 

ٝجُٔ٘ػٌٞ كٞجتى ؾٔس؛ ألٗٚ ٣ُؼِْ ٓ٘ٚ أؿٍجٜ جُ٘حِ، ٝٗطحتؽ أكٌحٌْٛ، ٣ٝؼٍف ٓ٘ٚ ٓوحٚى 



َٖ ًَ ك٣ٍن ْٜٓ٘، ٝئ٠ُ أ٣ٖ ضٍجٓص ذٚ ٚ٘ؼطْٜ ف ١ يُي، كًٜٙ جأل٤ٖحء ٓٔح ضو١ٞ جًُٛ

ٝض٢ًُ جُلط٘سَ، ٝئيج ًحٕ ٚحقد جُٛ٘حػس ػحٌكًح ذٜح، ض٤ٍٛ جُٔؼح٢ٗ جُط٢ ضَِؼَد ك٢ 

ح كاٗٚ ئيج ًحٕ ٓطًِؼح ػ٠ِ  ًٟ جْطهٍجؾٜح ًح٢ُٗء جُِٔو٠َ ذ٤ٖ ٣ى٣ٚ، ٣أنً ٜٓ٘ح ٓح أٌجو، ٝأ٣

. ْرن ئ٤ُٚجُٔؼح٢ٗ جُٔٓرٞم ئ٤ُٜح، هى ٣٘وىـ ُٚ ٖٓ ذ٤ٜ٘ح ٓؼ٠٘ ؿ٣ٍد ُْ ١

ٝػ٠ِ جُؿِٔس، كىٌجْس ًالّ جُرِـحء ضوىّ ُِوحٌب أُٞجًٗح ٖٓ جُٔؼح٢ٗ ٝجألْح٤ُد ض٢ُٔ٘ ك٤ٚ 

. ٌِٓسَ جُهطحذسِ 

أٓح جُطى٣ٌد ٝجٍُٔجٕ، كًُي ذٓرد إٔ جُهطحذس ٌِٓس ٗل٤ٓس، ال ضٞؾى وكؼس ٝجقىز؛ ذَ ال ذى 

ٍجٕ؛ ٢ً ض٘ٔٞ ٓٞجٛرٚ، ٝهى هِ٘ح ِٔ ٛرس ضكطحؼ ئ٠ُ ٚوَ ئٕ جُٔٞ: ُطحُرٜح ٖٓ جُٔٔحٌْس ٝجُ

ح ًٟ ئٗٚ ٣ٌٖٔ : ٝض٣ٍٖٔ ٝٓٔحٌْس؛ ألٕ جُٔٞٛرس ٝقىٛح ال ضٌل٢ ُٛ٘غ جُهط٤د، ٝهى هِ٘ح أ٣

ح ذحُطى٣ٌد  ًٟ ضى٣ٌد جُهط٤د ػ٠ِ ٓٞجؾٜس جُؿٌٜٔٞ، ٝجُطـِد ػ٠ِ نؿِٚ، ًٔح ٣ٌٖٔ أ٣

. ٓؼحُؿس ذؼٝ ػ٤ٞخ جُ٘طن، ٣ٍ٠ٝوس جإلُوحء

ذَ ئٕ جُـٍجتُ ك٢ قحؾس ئ٠ُ ضى٣ٌد  ٝجإلٗٓحٕ ئيج ُوٌخ ػ٠ِ ٢ٖء ضؼٞوٙ ٝجػطحو ػ٤ِٚ،

ئٗٔح جُِٓحٕ ػٟٞ، ئٕ ٍٓٗطٚ ٍٕٓ، كٜٞ ًح٤ُى ضهٗ٘ٚ : ٝض٣ٍٖٔ، ٝهى هحٍ نحُى ذٖ ٚلٞجٕ

. ذحُٔٔحٌْس، ًٝحُرىٕ ضو٣ٞٚ ذٍكغ جُكؿٍ، ٝجٍُؾَ ئيج ػٞوش ج٢ُٗٔ ٓٗص

ٟ جُٔإٌنٕٞ إٔ  َٝ ٌَ ًحٕ ك٢ ٖرحذٚ  -أػظْ نط٤د ك٢ ضح٣ٌم جإلؿ٣ٍن" -وٓٓط٤ٖ"ٝهى 

ِّ، ًٝحٗص ذِٓحٗٚ ُػـس ضـ١ٍ ذحُٓه٣ٍس ٓ٘ٚ، كِْ ٣٘ؿف ك٢ ٞؼ٤َق جٍ ٚٞش، ه٤ٍٛ جَُّ٘لَ

ٓكحٝالضٚ جأل٠ُٝ ًهط٤د، ُٝٛتٞج ذٚ ك٢ جُؿٔؼ٤س ج٤٘٠ُٞس، ٝك٢ ؿٍٔز ج٤ُأِ جُط٢ 

ج، ٣َؼٍف ٓح ٣طٔطغ ذٚ " ْحض٤ٍِٝ"جْطُٞص ػ٤ِٚ، ٚحوهٚ  ًٍ " وٓٓط٤ٖ"ًٝحٕ ٓٔػاًل ٤ٜٖ

ح ًْ ، كؼطق ػ٤ِٚ ٖٝؿؼٚ، ٝأػحو ئ٤ُٚ جُػوس ذ٘لٓٚ، ٖٓ ػوَ ٣طٞهى يًحًء، ٝهِد ٣ٗطؼَ قٔح

ٝأه٘ؼٚ ذإٔ ُى٣ٚ ٓٞجٛد جُهط٤د، ٝال ٣٘وٛٚ ئال قٖٓ جإلُوحء ٝئؾحوز جُ٘طن، ٝٛٞ ٢ٖء 

. ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌُطٓد ذحٍُٔجٕ

٣ٌحٞسً ٖحهسً ذؼ٣ُٔس ٝٚرٍ؛ ٢ٌُ ٣َٛ ئ٠ُ ٓح ٣ٍ٣ى، ١ٍٝ٣ٝ جُٔإٌل " وٓٓط٤ٖ"ٝذىأ 

ًحٕ ٣٘لٍو ك٤ٚ ٤ُطٍٕٔ ػ٠ِ جُهطحذس، ًٝحٕ أٗٚ أٗٗأ قؿٍزً ضكص جألٌٜ " ذِٞضٍ نِٞ"

٣وق أٓحّ جٍُٔآز ٤ُطه٤ٍ جإلٖحٌجش جُٔ٘حْرس ٝهص جإلُوحء، ٣ٟٝغ جُك٠ٛ ك٢ كٔٚ ٝٛٞ 

ج ٝٛٞ ٣وٍٞ أذ٤حضًح ٖٓ جُٗؼٍ ذٛٞش ٍٓضلغ،  ًٝ ٣طٌِْ؛ ٤ُكَ ػوىز ُٓحٗٚ، ٣ٝٛؼى جُؿرَ ػى

٘رٍ ٝذؼى ْ٘ٞجش ٖٓ جُطى٣ٌد جُٗحم، ضٌَِ ؾٜحوٙ، ُْٝ ٣ؼى ٣ه٠ٗ جُؿٌٜٔٞ ِٓ ، كِٔح جٌضو٠ 

ََِي جألْٔحع ٝجُوِٞخ، ٝأٚرف نط٤َد جُؿٔؼ٤س ج٤٘٠ُٞس جألٍٝ، ذَ أػظْ نط٤د  َٓ جُهطحذس، 

. ك٢ جُطح٣ٌم جُوى٣ْ

ٝهى ٌأ٣٘ح ك٢ جُطح٣ٌم جُٔؼحٍٚ َػٔحء ٝهٞجو أٚركٞج نطرحء ٍٜٓز ذؼى جُطى٣ٌد ٝجٍُٔجٕ، 

ج٤ٍٛ، ٝإٔ ٣ٌٞٗٞج ق٤ع كٍٞص ػ٤ِْٜ ٓ٘حٚرْٜ ٍٝٓجًُْٛ جُو٤حو٣س، إٔ ٣ٞجؾٜٞج جُؿْ

. نطرحء ك٤ْٜ

إٔ جُهط٤د ك٢ قحؾس وجتٔس ئ٠ُ جُطى٣ٌد جُٔٓطٍٔ، ٝٛٞ ق٤ٖ ٣طىٌخ هى ٣طْٞغ : ٝجُكو٤وس

ك٢ ٍٖـ ذؼٝ جُٔؼح٢ٗ، ك٤ر٤٘ٚ ذأٝؾٚ ٖط٠، ٣ُ٣ٝ٘ٚ ذٔح ٣ٍجٙ ٖٓ ْٝحتَ ضإغٍ ك٢ 

جُٓحٓؼ٤ٖ، غْ ٣كحٍٝ إٔ ٣طؼٞو ػ٠ِ ضِه٤ٙ جُؼرحٌجش جُٔر٠ٞٓس ك٢ ػرحٌز ٝؾ٤ُز ؾحٓؼس 

َٓٚ ػ٠ِ ٍ و ٗل ِّٞ ُٔؼح٢ٗ جُط٢ قٞجٛح جُٔٞٞٞع؛ ُطرو٠َ ك٢ يٖٛ جُٓحٓؼ٤ٖ، ًٔح ٣كحٍٝ إٔ ٣ؼ

ٝٚق جُٔؼح٢ٗ جُط٢ ٣َٛ ئ٤ُٜح ٖٓ جُٔٗحٛىجش، ذك٤ع ٣٘وَ يُي ئ٠ُ ٗلّ جُٓحٓغ، ًٝأٗٚ 

ٓٗحٛى ُٚ؛ كحُهط٤د أقٞؼ جُ٘حِ ئ٠ُ ٍٞخ جألٓػحٍ، ٝأٗٞجع جُطٗر٤ٚ ٍُِٞٚٞ ئ٠ُ ٓح 

. جُٓحٓغ ٣ٍؾٞٙ ٖٓ جُطأغ٤ٍ ك٢ ٗلّ

ُٝٚ إٔ ٣رطٌٍ ٓح ٣ٗحء ٖٓ ْٝحتَ جُطأغ٤ٍ جُط٢ ٣ٍجٛح أٌؾ٠ ٍُِٞٚٞ ئ٠ُ ٓح ٣ٍ٣ى، ًُُٝي 

ًحٕ ُٚ إٔ ٣ـ٤ٍ ٖٓ جُط٣ٍوس جألًحو٤ٔ٣س جُٔؼٍٝكس ُهطرس جُؿٔؼس، ًٛٙ جُط٣ٍوس جُط٢ 

أٚركص ْررًح ٖٓ أْرحخ ٛؿٍ جُٔٓحؾى، ٝػىّ جالٛطٔحّ ذحُهطرس جُى٤٘٣س، ق٤ع أٚرف 

جُٔٓحؾى ٝنطرحتٜح ٣ٌٌٍٕٝ أٗلْٜٓ، ٣ٜٝ٘ؿٕٞ ًٜٗؿح ٝجقًىج ك٢ جُط٣ٍوس  جٌُػ٤ٍٕٝ ٖٓ أتٔس

َّ جإلهرحٍ ػ٠ِ أٓػحٍ ًٛٙ جُهطد، ٝال ٣ؼ٢٘ ًٛج ضٍى أْح٤ُد  ٝجإلُوحء، ٓٔح ْرد ػى

جُٔطوى٤ٖٓ ٜٗحت٤ًّح، ٝجالْطؼحٞس ػٜ٘ح ذأْح٤َُد أنٍٟ ٓرطٌٍز، كحقطًجء أْح٤ُد جُٔطوى٤ٖٓ 

م ٖٓ ٠ٍم ضك٤ِٜٛح، ٝجٗطلحء أغٍ أْح٤ُد ؾُء ٖٓ جُطى٣ٌد ػ٠ِ جُهطحذس، ١ٍ٠ٝ

. جُٔطوى٤ٖٓ جُٛحُكس، ٝجُ٘ٓؽ ػ٠ِ ٓ٘ٞجُٜح، ال ؿ٠ً٘ ُِهط٤د ػٜ٘ح

كال ذى ُٚ ٖٓ جالهطىجء ذحُٓحذو٤ٖ، ٝجالهطرحِ ٖٓ جأل٤ُٖٝ ك٤ٔح جنطٍػٞٙ ٖٓ ٓؼح٤ْٜٗ، 

: ٌِْٝٞٙ ٖٓ ٠ٍُهْٜ، ٝجُطو٤ِى ػ٣ٍن ك٢ ذ٢٘ جإلٗٓحٕ

جُطٗرٚ ذحٍُؾحٍ كالـ ئٕ  ٝضٗرٜٞج ئٕ ُْ ضٌٞٗٞج ٓػَِْٜ 

ٝهى ١ٌٝ إٔ جُؼٍخ ًحٗٞج ٣أنًٕٝ أٗلْٜٓ ذحُطىٌخ ػ٠ِ جُهطحذس؛ قط٠ ض٤ٍٛ ُْٜ ْؿ٤س 

، ًحٕ ال ٣طٌِْ ئال جػطٍضٚ قرٓس : ٝػحوز، ٣ٝوُٕٞٞ ِٖ جُؼح٘ جأل١َّٞٓ َٖ ْؼ٤ى ذ ئٕ ػٍٔٝ ذ

م، ك٢ ٓ٘طوٚ، كِْ ٣ٍُ ٣طٗحوم، ٣ٝؼحُؽ ئنٍجؼ جٌُالّ، قط٠ ٓحٍ ٖىهُٚ، ًُٝج ُُود ذحألٖى

: ٝك٤ٚ ٣وٍٞ جُٗحػٍ

ًَٝ نط٤د ال أذح ُي أٖىم ضٗحوم قط٠ ٓحٍ ذحُوٍٞ ٖىهٚ 

ج ػٖ جُهطحذس  -أقى ٤ٖٞل جُٔؼطُُس-ٝهى ػٍف ػٖ ٝجَٚ ذٖ ػطحء  ًُ أٗٚ ٝؾى ٗلٓٚ ػحؾ

ح ٝؾى ٗلٓٚ ًًُي، ُْ ٤٣أِ  َّٔ جُؿ٤ىز، ذٓرد جُِػـس جُط٢ ٗٗأش ٓؼٚ ك٢ قٍف جٍُجء، َُٝ

ٝئٗٔح أنً ٣وّّٞ ٗطوٚ، كِؿأ ئ٠ُ جٍُجء ٝأْوطٜح ٖٓ  ٣ٝطٍى جُهطحذس، ٣ٝرطؼى ػٖ جُ٘حِ،

ًالٓٚ، قط٠ جْطوحّ ُلظٚ، ٝٚحٌ ٖٓ أٝجتَ جُهطرحء، ٣وٍٞ جُؿحقع ٓؼِوًح ػ٠ِ ًٛٙ 

ُٞال جْطلحٞس ًٛج جُهرٍ، ٝظٌٜٞ ًٛج : جُظحٍٛز ػ٘ى ٝجَٚ ٝٓر٤ً٘ح ؿٍجذس جُؿٜى جُٔرًٍٝ

ح َٔ ح، َُ ًٔ ْؼِ َٓ جْطؿُٗح جإلهٍجٌ ذٚ، ٝجُطأ٤ًى ُٚ،  جُكحٍ، قط٠ ٚحٌ ُـٍذطٚ ٓػاًل، ُٝظٍجكطٚ 

ُٝٓص أػ٢٘ نطرٚ جُٔكلٞظس، ٌْٝحتِٚ جُٔهِىز؛ ألٕ يُي ٣كطَٔ جُٛ٘ؼس، ٝئٗٔح ػ٤٘ص 

. ٓكحؾس جُهّٛٞ، ٝٓ٘حهِس جألًلحء، ٝٓلحٝٞس جإلنٞجٕ

: ٤ٗ٣ٍٝ ذٗحٌ ذٖ ذٍو ئ٠ُ ًٛٙ جُظحٍٛز ك٢ نطد ٝجَٚ ك٤وٍٞ

ٝج نطرًح ٗحضٌِق جُوٍٞ ٝجألهٞجّ هى ِٞٞج   ٤ٛي ٖٓ نطد ٝقرٍَّ

ًٍٔؾَ جُو٢٘٤ ُٔح قق ذحُِٜد كوحّ ٍٓضؿاًل ضـ٢ِ ذىجٛطٚ 

هرَ جُطٛ٘غ ٝجإلؿٍجم ك٢ جُطِد ٝؾحٗد جٍُجء ُْ ٣ٗؼٍ ذٚ أقى 

ٝال ٖي إٔ ٓٔحٌْس جَُهطحذس ك٢ ذىج٣طٜح ػ٤ِٔس ٚؼرس ػ٘ى ذؼٝ جُ٘حِ، ٓػِٜح ٓػَ أ١ 

. ػَٔ آنٍ ٣كطحؼ ئ٠ُ ضى٣ٌد ٍٝٓجٕ، قط٠ ٣ٌٖٔ ٓٔحٌْطٚ ٓٔحٌْس ٤ِْٔس

ُٝٓ٘ح ٓغ ٖٓ ٣وٍٞ ذحُلطٍز جُٔؿٍوز ُِهط٤د، ٝئال ًحٕ ٓؼ٠٘ يُي ئُـحء وٌٝ جُطٍذ٤س، 

ٝأغٍٛح ك٢ ض٣ٌٖٞ جإلٗٓحٕ ٝض٘ٗثطٚ، ٝقط٠ ػ٠ِ كٍٜ ٝؾٞو ًٛٙ جُلطٍز، كإ جُهطحذس 

جُلط٣ٍس ال ضطٌٖٔ ٖٓ جُو٤حّ ذىٌٝٛح ك٢ ًٛج جُؼٍٛ، ٝال ذى ُِهط٤د ٖٓ جُٔٔحٌْس 

. ْٛ ٝجُطؼِْ؛ قط٠ ٣ٓطط٤غ جُ٘ؿحـٝجالْطؼىجو، ذحإلٞحكس ئ٠ُ جُق

٤ًق ٣طٌٖٔ جُهط٤ُد ٖٓ جإلؾحوز ذٍٓػس؟   -ٖ

٤ًق ٣طٌٖٔ جُهط٤د ٖٓ جإلؾحوز ذٍٓػس؟ : ٌُٖ جُٓإجٍ

: ُٝإلؾحذس ػ٤ِٚ ٗوٍٞ

٣ؿد ػ٠ِ ٖٓ ٣ٍ٣ى إٔ ٣ٌٕٞ نط٤رًح ٗحؾًكح إٔ ٣رىأ ػِٔٚ ذٍؿرس ه٣ٞس؛ ألٕ جٍُؿرس : أٝاًل 

ح، ٣ٝٓطَٜٓ جٍُٞٚٞ ئ٠ُ ؿٍٞٚ، ج٣ُُِٜس ال ضكون جُ٘ؿحـ، ٝإٔ ٣ػن ك٢ ٗق ًٓ ْٚ ضٔح

. ٣ٝطلْٜ وٌجْطٚ جًُجض٤س، ٣ٝوط٘غ ذٔ٘لؼطٜح، ٣ٝلٌٍ ك٤ٔح ضؼ٤٘ٚ ذحُ٘ٓرس ُٚ

ٝك٢ ٌأ١، أٗٚ ال ٣ٞؾى ٖٓ ٛٞ أًػٍ ٍٖٜز ٝؾحٙ ٖٓ نط٤د ٢ٍٞ٣ جُ٘حِ، ٣ٝؿًخ 

جٗطرحْٜٛ، ُٝوى ٌأ٣٘ح نطرحء ٝٓطكىغ٤ٖ ٣رِؾ ذْٜ جُطأغ٤ٍ جُؿٔح١ٍ٤ٛ وٌؾس أًرٍ ذٌػ٤ٍ ٖٓ 

. أغ٤ٍ ٌؤْحء جُىٍٝش

ً٘ص أكَٟ إٔ إًٔٞ : -ٝٛٞ أقى ًرحٌ جٍُأْٔح٤٤ُٖ ك٢ جُؼحُْ جُـٍذ٢" -ك٤ِ٤د أٌٌٓٞ"٣وٍٞ 

َْٔح٢ُ ًٛح ػ٠ِ إٔ إًٔٞ ٌأ ح جنط٤رًح ٓلٞ ًٔ . ػظ٤

ػ٠ِ جُهط٤د أال ٣هؿَ ٖٓ ٗلٓٚ، ٝأال ٣كؿْ ق٤ٖ ٣هلن ٍٓز، أٝ ٣ٍٟ ٗلٓٚ ك٢ : غح٤ًٗح

خ، كحُكى٣ع ال ٣و٣ٞٚ ئال قى٣ع ٣ٗرٜٚ، ذىج٣س جُٔٔحٌْس ػ٠ِ ؿ٤ٍ جُٔٓطٟٞ جُٔطِٞ

ٝجُهطرس ال ضؿٞو ئال ذطٌٍجٌٛح، ٝال ذى إٔ ٣ؼِْ ٖٓ ٣ٍ٣ى إٔ ٣طؼِْ جُٓرحقس، ػ٤ِٚ إٔ ٣ِو٢ 

. ٗلٓٚ ك٢ جُٔحء، ُٝٞ نحف جُـٍم ٓح أهىّ ػ٠ِ ضؼِْ جُٓرحقس أذًىج

ُٓؼٍٜ ُك٠ٔ جٌُالّ، ًٝٛج ٓؼ٘حٙ قحُس ٤ٛحؼ ػٛر٢ ": ٌَٝكِص"٣وٍٞ  ئٕ أٍٝ ٓرطىأ 

٣ى، ٣طٍضد ػ٤ِٜح إٔ ٣ُطَِِّن جُهطحذس ٤ًِس، ًٝٛٙ هى ضإغٍ ك٢ جُٗهٙ ك٢ أٍٝ ٓٞهق ٖى

نطحذ٢ ُٚ أٓحّ ؾٌٜٔٞ جُٔٓطٔؼ٤ٖ، ٝٓػَ ًٛج جٍُؾَ ال ض٘وٛٚ جُٗؿحػس، ٌُٖٝ ٣٘وٛٚ 

ٞر١ُ جألػٛحخ، ٌٝذح٠س جُؿأٔ، ٣ؿد ػ٤ِٚ ػٖ ٣ٍ٠ن جُطؼٞو ٝجُطى٣ٌد جُٔطٞج٢ُ ػ٠ِ 

ٍٓجٌ نحٞؼسً ٤ُٓطٍضٚ، ًٝٛج أٍٓ ٍٓوٙ ك٢ ٓؼظْ ٞر١ جُ٘لّ، ٝإٔ ٣ؿؼَ أػٛحذٚ ذحْص

أٗٚ ؾٜى ٓؼحو، ٝضى٣ٌد ٓطٌٌٍ ُوٞز جإلٌجوز، كايج ًحٕ ُىٟ : جُكحالش ئ٠ُ جُؼحوز، ٣ٝؼ٢٘

. جُٗهٙ جُٔحوز جُٔالتٔس، كإ هٞضٚ ْططُج٣ى ٓغ ًَ ضى٣ٌد

٣ٌٝحٞس جُ٘لّ ػ٠ِ جُهطحذس ضٌٕٞ ذأٌٓٞ ًػ٤ٍز، ذؼٟٜح : ٣ٝوٍٞ ج٤ُٗم ٓكٔى أذٞ ٍَٛز

ُن ذحألِْٞخ ٝجُلٌٍز؛ ألٕ جُهطحذس كٌٍز ٝأِْٞخ ٝئُوحء ٓكٌْ، ٖٝٓ ج٣ٍُحٞس جُط٢ ٣طغ

إٔ ٣ؼٞو ٗلٓٚ ٞر١ أكٌحٌٙ، َٕٝٝ آٌجتٚ، ٝػوى ِٚس ذ٤٘ٚ ٝذ٤ٖ ٓح ٣ؿ١ٍ : ضطؼِن ذحُلٌٍز

. ك٢ ٖثٕٞ جُ٘حِ، ٝػحٓس أٌْٓٞٛ

٠ ٗلْْٜٞ إٔ ٣ٌٕٞ ًػ٤ٍ جُطأَٓ ك٢ ٖثٕٞ جُك٤حز، ٝإٔ ٣طؼٞو جالضٛحٍ ذحُ٘حِ؛ ٤ُهَ: ٜٝٓ٘ح

. ذ٘لٓٚ

: ٚلحش جُهط٤د جُؿ٤ى -ٗ

: ٗأض٢ ج٥ٕ ئ٠ُ جُكى٣ع ػٖ ٚلحش جُهط٤د جُؿ٤ى

جُىػحز أٓ٘حء ّللا ضؼح٠ُ ػ٠ِ ٍٖػٚ، ٝجُٔكحكظٕٞ ػ٠ِ و٣٘ٚ جُو٣ْٞ، جُوحتٕٔٞ ػ٠ِ قىٝو 

ج ػ٠ِ أوجء ٝجؾرٚ ػ٠ِ  ًٌ ّللا ضؼح٠ُ؛ ًُج ًحٕ ال ذى ٖٓ ضٞجكٍ ٚلحش ٓؼ٤٘س قط٠ ٣ٌٕٞ هحو

ٚلحش ُنُِو٤س، : ٝإٔ ٣ٌٕٞ ًالٓٚ ٓورٞاًل ك٢ جُٓحٓؼ٤ٖ، ٝذؼٝ ًٛٙ جُٛلحشجُٞؾٚ جألًَٔ، 

ِْو٤س، ٝذؼٟٜح كِط١ٍ، ٝجُرؼٝ ج٥نٍ ٣ٌُطٓد . ٝذؼٟٜح ٚلحش َن

: ٖٝٓ ًٛٙ جُٛلحش ػ٠ِ ٝؾٚ جالنطٛحٌ

جُؼِْ ذحُوٍإٓ ٝجُ٘ظٍ ك٤ٚ هرَ ًَ ٢ٖء ئ٠ُ ًٞٗٚ ًٛىٟ ٝٓٞػظس ٝػرٍز، ٝٓح ٚف : أٝاًل 

٤ٍْٝضٚ ٤ٍْٝز جُهِلحء جٍُجٖى٣ٖ ٝجُِٓق  - ػ٤ِٚ ٠ِِْْٚٝ ّللا-ٖٓ أهٞجٍ جٍٍُْٞ 

. جُٛحُف، ٝذحُوىٌ جٌُحك٢ ٖٓ جألقٌحّ ٝأٍْجٌ جُط٣ٍٗغ، ٓغ جُٛىم ك٢ ٍٗٗٛح

ٙ ذح٠َ٘ٚ، ذَ ال ٣أٍٓ ذح٢ُٗء ٓح : غح٤ًٗح ٍُ جُؼَٔ ذؼِٔٚ، كال ٣ًٌُخ كؼُِٚ هَُٞٚ، ٝال ٣ُهحُق ظحٛ

ُْ ٣ٌٖ ٛٞ أٍٝ ضحٌى ُٚ؛ ٤ُل٤ى ٝػظٚ، ُْ ٣ٌٖ ٛٞ أٍٝ ػحَٓ ذٚ، ٝال ٠ٜ٘٣ ػٖ ج٢ُٗء ٓح 

٣ٝػٍٔ ئٌٖحوٙ، ٝئال كِٞ ًحٕ ٣أٍٓ ذحُه٤ٍ ٝال ٣لؼِٚ ٠ٜ٘٣ٝ ػٖ جٍُٗ ٝٛٞ ٝجهغ ك٤ٚ، ٣ٌٕٞ 

ٛٞ ٗلٓٚ َػوَرَسً ك٢ ْر٤َ جإلٚالـ، ٤ٜٛٝحش إٔ ٣٘طلغ ذٚ، كلحهى ج٢ُٗء ال ٣ؼط٤ٚ، ٝهى هحٍ 

َّٖ : ))ّللا ضؼح٠ُ؛ ضٞذ٤ًهح ألقرحٌ ج٤ُٜٞو َٕ جُ ٝ ٍُ ُٓ َٕ أَضَأْ ْْ ضَْطُِٞ ْٗطُ أَ َٝ  ْْ ٌُ َٓ َٕ أَٗلُ ْٞ َٓ ضَ٘ َٝ  ٍِّ ُْرِ َِ ذِح ج

 َٕ ٌِطَحَخ أَكاَل ضَْؼوُِِٞ ُْ [. ٗٗ: جُروٍز(( ]ج

ئٕ جُؼحُِْ ئيج ُْ ٣ؼَٔ ذؼِٔٚ، َُص ٓٞػظطٚ ػٖ جُوِٞخ، ًٔح ٣ٍُ : ٝهى هحٍ ٓحُي ذٖ و٣٘حٌ

ٖ قع ػ٠ِ جُطك٢ِ ذل٤ِٟس ٝٛٞ ػح٠َ ٜٓ٘ح، أٝ أٍٓ َٓ ذحُطه٢ِ ػٖ  جُوطٍ ػٖ جُٛلح، كإ 

ٗو٤ٛس ٝٛٞ ِٓٞظ ذٜح، ال ٣ُوحذَ هُُٞٚ ئال ذحٍُو، ٝال ٣ؼحَٓ ئال ذحإلػٍجٜ ٝجإلٛٔحٍ؛ ذَ 

٣ٌٕٞ ٓٞٞغ ق٤ٍز جُرٓطحء، ٝٓكَ ْه٣ٍس ك٢ ٗظٍ جُؼوالء، كإ ٖٓ ض٘حٍٝ ٤ٖثًح ٝهحٍ 

ال ضط٘حُٝٞٙ كاٗٚ ْْ، ْهٍ جُ٘حِ ٓ٘ٚ، ٝجْطُٜتٞج ذٚ، ٝجضٜٔٞٙ ك٢ و٣٘ٚ ٝػِٔٚ : ُِ٘حِ

ُٞال أٗٚ أ٤٠د جأل٤ٖحء ٝأًُٛح، ٓح : َٝجو قٍْٜٚ ػ٠ِ ٓح ٜٗٞج ػ٘ٚ، ك٤وٌُٕٞٞٝٝػٚ، 

. ًحٕ ٣ٓطأغٍ ذٜح؛ ًٝٛٙ ٢ٛ جُٛلس جُػح٤ٗس

ؼس جُٛىٌ؛ قط٠ ٣ٓطط٤غ إٔ ٣ؼحُؽ أٍٓجٜ جُ٘لِٞ : ٝأٓح جُٛلس جُػحُػس َْ ك٢ٜ جُِكِْ ٝ

ٌ ٓ٘ٚ ٝٛٞ ٛحوب جُ٘لّ، ٓطٔثٖ جُوِد، ال ٣ٓطلُٙ جُـٟد، ٝال ٣ٓطػ٤ٍٙ جُُكٔن، كط٘ق

: جُوِٞخ، ٝضٗٔثُ ٓ٘ٚ جُ٘لِٞ، ٝهى وػح ّللا ضؼح٠ُ جُ٘ر٢ ئ٠ُ جُكِْ ْٝؼس جُٛىٌ، كوحٍ ُٚ

ُِيَ )) ْٞ ْٖ َق ِٓ ٞج  ُّٟ ْٗلَ ِِْد ال ُْوَ َْ٘ص كَظًّح َؿ٤ِِعَ ج ًُ  ْٞ َُ [. 9٘ٔ: ٖٓ ج٣٥س: آٍ ػٍٔجٕ(( ]َٝ



أنًٙ ػَ ك٢ٜ جُٗؿحػس؛ قط٠ ال ٣ٜحخ أقًىج ك٢ جُؿٍٜ ذحُكن، ٝال ش: أٓح جُٛلس جٍُجذؼس

٠ِٚ ّللا ػ٤ِٚ -ذح٣ؼ٘ح ٌٍْٞ ّللا : ))ٍٗٛز جُكن ُٞٓس التْ، ٝك٢ قى٣ع ػرحوز ذٖ جُٛحٓص

((. ػ٠ِ إٔ ٗوٍٞ ذحُكن أ٣٘ٔح ً٘ح، ال ٗهحف ك٢ ّللا ُٞٓس التْ -ِْْٝ

أٝٚح٢ٗ : ))هحٍ -٢ٌٞ ّللا ػ٘ٚ-ٌٟٝٝ جذٖ قرحٕ ك٢ ٚك٤كٚ، ػٖ أذ٢ يٌ جُـلح١ٌ 

ال أنحف ك٢ ّللا ُٞٓس التْ، ٝأٝٚح٢ٗ إٔ أهٍٞ جُكن ن٢ِ٤ِ ذهٛحٍ ٖٓ جُه٤ٍ؛ أٝٚح٢ٗ إٔ 

ج ًٍّ ((. ُٝٞ ًحٕ ٓ

إٔ جُىجػ٤س ال ذى إٔ ٣ٌٕٞ ٖؿحًػح ك٢ جُكن، ال ٣ٜحخ أقًىج، ٝال ٣ه٠ٗ ك٢ ّللا : ٝجُكو٤وس

ُٞٓس التْ، ئال أٗٚ ك٢ قحؾس ئ٠ُ ُرحهس ٝقٖٓ ضٍٛف ق٤ٖ ٣كحٍٝ ئظٜحٌ جُكو٤وس، ٌٝٓحككس 

، ٝئٗٔح ذحُكٌٔس ٝجُٔٞػظس جُكٓ٘س، ٝنحٚسً ئيج ػٍف إٔ جُرح٠َ، ال ذحُٔىجٛ٘س ٝجُ٘لحم

جُٔؿحٍٛز ذٌٗق ًَ جُكوحتن، ْطٌٕٞ ػحهرطٜح ػ٠ِ ٗلٓٚ ٝن٤ٔس، ٝذحُطح٢ُ ضهٍٓ جُىػٟٞ 

ٝجقًىج ٖٓ ٌؾحُٜح؛ ك٢ ًٛٙ جُكحُس ٣ٌٕٞ جٓط٘حػٚ ػٖ ٓكحٌذس جُرح٠َ ال ذٓرد نٞكٚ ػ٠ِ 

ضٍٔجٌٛح، ٤ُّٝ ًٛج ٖٓ هر٤َ ٗلٓٚ، ٌُٖٝ ذٓرد نٞكٚ ػ٠ِ جُىػٞز ٗلٜٓح، ٖٝٓ أؾَ جِ

جٌُٓٞش ػ٠ِ جٌٍُٔ٘ ُىجػ٢ جُٜٟٞ، ٌُٝ٘ٚ ٓىجٌجز ُىجػ٢ جُى٣ٖ ٗلٓٚ، : جُٔىجٛ٘س ذٔؼ٠٘

ح ئيج ًحٗص جُ٘ط٤ؿس جُٔطٞهؼس ٖٓ ئظٜحٌ جٌٍُٔ٘ ٝٓكحٌذطٚ ؿ٤ٍ ٟٓٔٞٗس، ٝجُٔىجٌز  ًٚ نٛٞ

((. وجٌٝج ْلٜحءًْ: ))ك٢ ًٛٙ جُكحُس ٓطِٞذس ًٍٖػح؛ ُِكى٣ع جٌُٜٔٗٞ

ؾد إٔ ٣ٌٕٞ ي٤ًًّح َُرِوًح ك٢ وػٞضٚ، ٣ٌٖٝٔ ٓكحٌذس جُظِْ ٝػىّ جٌُٓٞش ػ٤ِٚ ٝجُىجػ٤س ١

ػٖ ٣ٍ٠ن جُط٤ِٔف ال جُط٣ٍٛف، ئيج ًحٕ جُط٣ٍٛف ٤ْٞهؼٚ ضكص ٠حتِس جُؼوحخ جُٔحٗغ ُٚ ٖٓ 

ًُرطص ك٤ٚ جُك٣ٍس، ٝجْطؼَٔ جُكٌحّ ك٤ٚ جُوٍٜ ٝجُٗىز  ح ئيج ًحٕ ك٢ َٖٓ  ًٚ جُىػٟٞ، نٛٞ

ذَِّي : ))-ػُ ٝؾَ-ًُُٝي ًحٕ جألٍٓ جإل٢ُٜ ٖٓ ّللا وٕٝ جُطُجْٜٓ ذحُوحٕٗٞ،  ٌَ  َِ ر٤ِ َْ جْوُع ئ٠َُِ 

 ُٖ َٓ ٢َِٛ أَْق ْْ ذِحَُّط٢ِ  ُُْٜ َؾحِو َٝ َِ٘س  َٓ َُْك ِػظَِس ج ْٞ َٔ ُْ ج َٝ ِس  َٔ ٌْ ُِْك [. ٕ٘ٔ: ٖٓ ج٣٥س: جُ٘كَ(( ]ذِح

ٗٔح ٝٛإالء ج٣ًُٖ ال ٣ٓطط٤غ جُىجػ٤س إٔ ٣ؿٍٜ ذٌَ جُكو٤وس ذٓررْٜ، ال نٞكًح ػ٠ِ ٗلٓٚ ٝئ

ق٤ع ُٖ ضؿى ُٜح وػحز ذؼى ضوط٤ِْٜ ٝض٣ٍٗىْٛ، ئٗٔح ْٛ  -ًٔح هِ٘ح-نٞكًح ػ٠ِ جُىػٞز ٗلٜٓح 

ح ًح٤ًٍُٖٗٔ، ٝهى وػح ّللا ضؼح٠ُ ج٤ُِٖٔٓٔ ئ٠ُ ٗٛكْٜ ٝػىّ ٓهحٖ٘طْٜ، كوحٍ  ًٓ ضٔح

َٖ : ))ْركحٗٚ ُؽ ذ٤َْ َُ َ٘٣ َٕ ٤ْطَح َّٗ َّٕ جُ ُٖ ئِ َٓ ٢َِٛ أَْق َْ ُِِؼرَحِو١ ٣َوُُُٞٞج جَُّط٢ِ  هُ َٝ َٕ ح ًَ  َٕ ٤ْطَح َّٗ َّٕ جُ ْْ ئِ ُٛ

ر٤ًِ٘ح ُٓ ج  ًّٝ ِٕ َػُى ح َٓ ح[ ٖ٘: جإلٍْجء(( ]ُإِِلٗ ًٟ ِ : ))ٝهحٍ أ٣ ِٕ ّللاَّ ْٖ ُوٝ ِٓ  َٕ َٖ ٣َْىُػٞ ٣ ًِ رُّٞج جَُّ ُٓ ال ضَ َٝ
 ٍْ ِْ ٍِ ِػ ـ٤َْ ج ذِ ًٝ َ َػْى رُّٞج ّللاَّ ُٓ [. 8ٓٔ: ٖٓ ج٣٥س: جألٗؼحّ(( ]ك٤ََ

ػ٠ِ جُرح٠َ ٝضٍى جٌٍُٔ٘، قط٠ ٝئٕ أٚحخ  ٝأقد إٔ أٝٞف أٗٚ ال ٣ؿد جٌُٓٞش ٜٗحت٤ًّح

ُٕ جذَ٘ٚ ئ٠ُ جألٍٓ ذحُٔؼٍٝف، ٝج٢ُٜ٘ ػٖ جٌٍُٔ٘،  جُىجػ٢ ذؼٝ جٌٍُٟ، كوى وػح ُؤح

ِْ : ))ٝجُٛرٍ ػ٠ِ ٓح ٤ٛ٣رٚ ذٓرد جُىػٟٞ، كوحٍ ُٚ ًٔح ٣ك٢ٌ جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ ٣َح ذ٢ََُّ٘ أَهِ

٘يَ  ُٔ ُْ ِٖ ج َْٗٚ َػ ج َٝ ِٝف  ٍُ ْؼ َٔ ُْ ٍْ ذِح ُٓ ْأ َٝ الزَ  َّٛ ٌِ جُ ٞ ُٓ ِّ جألُ ُْ ْٖ َػ ِٓ َّٕ َيَُِي  حذََي ئِ َٚ ح أَ َٓ ٍْ َػ٠َِ  رِ ْٚ ج َٝ  ٌِ ))

[. 7ٔ: ُؤحٕ]

ال ٣كوٍٕ أقىًْ : ))أٗٚ هحٍ -٠ِٚ ّللا ػ٤ِٚ ِْْٝ-ٝهى ٌٟٝ ْؼ٤ى جُهى١ٌ ػٖ ٌٍْٞ ّللا 

َٓٚ؟ هحٍ: ٗلٓٚ، هحُٞج َّٕ أقىٗح ٗل ٣ٍٟ إٔ هلل ػ٤ِٚ ٓوحاًل غْ ال : ٣ح ٌٍْٞ ّللا، ٤ًٝق ٣كوٍ

: ٓح ٓ٘ؼي إٔ ضوٍٞ ك٢ّ ًًج ًًٝج؟ ك٤وٍٞ: ٣ّٞ جُو٤حٓس -ػُ ٝؾَ-٣ٚ، ك٤وٍٞ ّللا ٣وٍٞ ف

. ٌٝجٙ جذٖ ٓحؾٚ، ٌٝؾحُٚ غوحش(( كا٣ح١ ً٘ص أقن إٔ ضه٠ٗ: َن٤ٗس جُ٘حِ، ك٤وٍٞ

ك٢ٜ جُؼلس ٝج٤ُأِ ٓٔح ك٢ أ٣ى١ جُ٘حِ، كٖٔ ٣أِ ٓٔح ك٢ أ٣ى١ : أٓح جُٛلس جُهحٓٓس

ٝذًح ؾ٤ِاًل، ٣ٓطٔغ ئ٤ُٚ ٣ٝ٘طلغ ذٚ، أٓح ئيج ًحٕ ؿ٤ٍ جُ٘حِ، جْطـ٠٘ ػْٜ٘، ك٤رو٠ ٤ًْىج ٓكد

ػل٤ق ٝضطِغ ئ٠ُ ٓح ك٢ أ٣ى١ جُ٘حِ، كوى ذحع و٣٘ٚ ذى٤ٗحٙ، ٝٚحٌ ك٢ ٗظٍ جُ٘حِ ٓٔوٞضًح 

ج، غو٤َ جُظَ ٍٓيٝاًل، ٝهى ١ٌٝ ػٖ ْؼى ذٖ أذ٢ ٝهح٘ إٔ ٌؾاًل هحٍ ًٍ ٣ح ٌٍْٞ : ))ٓكو

و١ جُ٘حِ، كاٗٚ جُـ٠٘، ٝئ٣حى ٝجُطٔغ، ػ٤ِي ذح٤ُأِ ٓٔح ك٢ أ١: ّللا، أ٢٘ٚٝ، ٝأٝؾُ، كوحٍ

ٝهحٍ جُكٖٓ (( كاٗٚ جُلوٍ جُكحٍٞ، َٝٚ ٚالضي ٝأٗص ٓٞوع، ٝئ٣حى ٝٓح ٣ؼطًٌ ٓ٘ٚ

ح ػ٠ِ جُ٘حِ، قط٠ ٣طٔغ ك٢ و٣٘حٌْٛ، كايج : "-ٌقٔٚ ّللا-جُر١ٍٛ  ًٔ ال ٣ُجٍ جٍُؾَ ٣ًٍ

ٖٓ ٤ْىًْ؟ : "ٝهحٍ أػٍجذ٢ ألَٛ جُرٍٛز" كؼَ يُي جْطهلٞج ذٚ، ًٍٝٛٞج قى٣ػٚ ٝجٗلٟٞج

َْ ْحوًْ؟ هحُٞج: جُكٖٓ، هحٍ: هحُٞج جقطحؼ جُ٘حِ ئ٠ُ ػِٔٚ، ٝجْطـ٠٘ ٛٞ ػٖ و٣٘حٌْٛ، : ذِ

". ٓح أقٖٓ ًٛج: كوحٍ جألػٍجذ٢

ك٢ٜ جُو٘حػس ك٢ جُى٤ٗح، ٝػىّ جُظٌٜٞ أٓحّ جُ٘حِ ذحُكٍ٘ جُٗى٣ى : أٓح جُٛلس جُٓحوْس

٣ًّح، ٝػىّ جُركع ػٖ ٌَهٚ ٖٝٓ ػ٤ِٜح، ٝجالٜٗٔحى ك٢ ٠ِرٜح، ٝال ٣ؼ٢٘ ًٛج ضٍى جُى٤ٗح ٜٗحب

٣ؼُْٜٞ، ٝئٗٔح ٣ؿد إٔ ٣ٌٕٞ ٖٓٔ ٣ورِٕٞ ػ٤ِٜح ذـ٤ٍ ٍٖجٛس أٝ َْٜٗ، هى ٣ىكؼٚ ئ٠ُ 

ٝؾىش : ٣ؿد إٔ ضٌٕٞ جُى٤ٗح ك٢ ٣ىٙ ال ك٢ هِرٚ، ٝهى هحٍ ذؼٝ جُكٌٔحء: جُٔكًٌٝ، أ١

ح جُو٘ٞع، ٝأٚرٍْٛ ػ٠ِ جأليٟ جُك٣ٍٙ ئي ًٗ ح جُكٓٞو، ٝأٛ٘ثْٜ ػ٤ ًّٔ ج أ٠ٍٞ جُ٘حِ ؿ

ح أٌكْٟٜ ُِى٤ٗح، ٝأػظْٜٔ ٗىجٓس جُؼحُِْ جُٔل٠ٍ ًٗ . ٠ٔغ، ٝأنلْٟٜ ػ٤

ٝػ٠ِ هىٌز ه٘حػس جُؼِٔحء ك٢ جُى٤ٗح ضٌٕٞ ٌٓحٗطْٜ ك٢ ٗلِٞ جُ٘حِ، ٝجُطلحكْٜ قُْٜٞ، 

. ٝجالْطٔحع ُ٘ٛحتكْٜ، ٝجالٗو٤حو ُْٜ

ٌِرٍ أٝ جُؼُؿد، ٝإٔ ال ٣د: أٓح جُٛلس جُٓحذؼس نَ ذطؼ٤ِْ ك٢ٜ إٔ ٣ٌٕٞ ٓطٞجًٞؼح، ٓؿحٗرًح ُِ

 -٠ِٚ ّللا ػ٤ِٚ ِْْٝ-ٓح ٣كٖٓ، ٝال ٣ٔط٘غ ٖٓ ئكحوز جُ٘حِ ٓح ٣ؼِْ، كوى ١ٌٝ ػٖ جُ٘ر٢ 

ح كٌطٔٚ، أُؿْ ٣ّٞ جُو٤حٓس ذِؿحّ ٖٓ جُ٘حٌ: ))أٗٚ هحٍ ًٔ َْ ػِ ٖ َػِِ َٓ .))

ح ك٢ جُىجػ٤س ًٟ جُٞهحٌ، ٝجٍَُجٗس، ٝجإلٓٓحى ػٖ : ٖٝٓ جُٛلحش جُط٢ ٣ؿد إٔ ضطٞكٍ أ٣

كع ٖٓ جُطرًٍ ذحٍُُٜ جُور٤ف، ٝٓهحُطس أِٛٚ، ٝقٌٟٞ ٓؿحُٓٚ، كٍٟٞ جٌُالّ، ٝجُطف

ٝٞر١ ُٓحٗٚ، كال ٣ًًٍ ٓح أككٕ ٖٓ جٌُالّ، ٣ٝرطؼى ػٖ جُُٔجـ جُٓه٤ق نحٚس ك٢ 

جُٔكحكَ، ٝٓؿحُّ جُٔكطٗى٣ٖ، ٣ٝؿد إٔ ٣وَِ ٖٓ جُظٌٜٞ ك٢ ؿ٤ٍ قحؾس، ٝإٔ ٣رطؼى ػٖ 

ٝهٞجٌع جُط٣ٍن ٖٓ ؿ٤ٍ جُؿِِٞ ٓح أٌٖٓ ك٢ ٓؿحُّ جُِٜٞ، أٝ جُؿِِٞ ك٢ جألْٞجم 

ج ٖٓ ظٍٜ جْٔٚ، ٝنل٢  ًٌ ٌَّ ذٌٍجٓطٚ، ٝأػظْ جُ٘حِ هى ٌٍٞٝز، كإ جإلًػحٌ ٖٓ يُي ٓه

. ٖهٛٚ

ك٢ٜ جُطوٟٞ، ٝجألٓحٗس، ٝجٌُٞع ذحضوحء جُٗرٜحش، ٝجُرؼى ػٖ ٓٞجٞغ : ٝأٓح جُٛلس جُػحٓ٘س

ٍَ جُٜٔس، ػح٢ُ جُ٘لّ، ه١ٞ جٍ ج، ًر٤ ًٌ غوس ك٢ ّللا ج٣ٍُرس، ٝٓٓحُي جُطٜٔس، ٝإٔ ٣ٌٕٞ ٚرٞ

. ضؼح٠ُ، ٓٞهً٘ح ذكٍٛٞ جُلحتىز ٝئٕ ٠حٍ جألٓى

ٝذحإلٞحكس ئ٠ُ ًٛٙ جُٛلحش، كإ ٛ٘حى ٚلحش أنٍٟ ٣ٌٖٔ إٔ ٤ٟٗلٜح ئ٠ُ ًٛٙ جُٛلحش، 

: ٜٝٓ٘ح

إٔ ٣ٌٕٞ ه١ٞ جُر٤حٕ، ك٤ٛف جُِٓحٕ، ٝئال ًحٕ جُ٘لغ ذؼ٤ًىج، ٤ُٝٓص هٞز جُر٤حٕ، ٝكٛحقس 

ٌذ٤س أٚؼرٜح وٝٗٔح قحؾس ئ٤ُٜح، كحُؼرٍز ذحُر٤حٕ، إٔ ٣هطحٌ ٖٓ جٌُِٔحش جُغ: جُِٓحٕ ذٔؼ٠٘

. ٝجإلكٜحّ، ٝجُطل٤ْٜ

ًٍِٗح، ٤ُٖ جُؼ٣ٌٍس، ٣ٔطُؼ ذٖٔ ٣هح٠رْٜ، ٣ٝوٍخ ذ٤٘ٚ : ٖٝٓ جُٛلحش ًًُي َٓ إٔ ٣ٌٕٞ 

. ٝذ٤ْٜ٘؛ قط٠ ٤ٓ٣طٍ ػ٤ِْٜ ًٍذحٕ جُٓل٤٘س، ٣ؼحُؿٜح ٣ٝٓح٣ٍٛح، كال ٣طكطْ وٕٝ جُٗح٠ة

ح ٖٓ ٚلحش جُهط٤د جُؿ٤ى ذحإلٞح ًٟ إٔ ٣ٌٕٞ قحٍٞ جًُٖٛ، ٣ٍْغ : كس ئ٠ُ ٓح ْرنأ٣

جُرى٣ٜس، ئيج أقّ ذَِٔ جُٔٓطٔؼ٤ٖ أٝ ذؼْٟٜ، ػٍف ٤ًق ٣ـ٤ٍ جُكى٣ع، ٣ٝ٘طوَ ئ٠ُ كٌٍز 

. ؾى٣ىز، ٣ٝهح٠رْٜ ذأِْٞخ ٖحتن ٣ىكغ ػْٜ٘ ًٛج جَُِٔ، ٣ٝؼ٤ى ئ٤ُْٜ جالٗطرحٙ

ػح٠لس ٚحوهس، كإ جُهط٤د جُؿ٤ى ٚحوم جُِٜؿس، ٣٘رٝ ًالٓٚ ٝأِْٞذٚ خ: ٝئٞحكس ئ٠ُ ًٛج

. ضٗؼٍ جُٓحٓؼ٤ٖ ذأٗٚ ٣كىغْٜ ػٖ جهط٘حع ػ٤ٔن ذٔح ٣وٍٞ، ٝئال كلحهى ج٢ُٗء ال ٣ؼط٤ٚ

: جُهطرس، ٝأًٌحٜٗح: جًٍُٖ جُػح٢ٗ ٖٓ أًٌحٕ جُهطحذس -

ح، ٣ٍٝضٌُ ًَ ٝجقى ٜٓ٘ح ػ٠ِ ْحذوٚ،  ًٟ ضطٌٕٞ جُهطرس جٌُحِٓس ٖٓ أؾُجء، ٣طرغ ذؼٟٜح ذؼ

ػ٠ِ جُـحُد، ٌُٜٝ٘ح ك٢ جُٞجهغ ٤ُٓص أًٌحًٗح قط٤ٔسً ك٢ ٝٗكٖ ٤ٜٔٓٗح أًٌحًٗح ُِهطرس؛ ؾ٣ًٍح 

ًَ نطرس، ذك٤ع ضٌٕٞ جُهطرس جُط٢ ضهِٞ ٖٓ ؾُء أٝ ًٌٖ ٜٓ٘ح ٓهطِس ٗحهٛس، أٝ ال 

٠َّٔ نطرسً، ٝئٗٔح ٛٞ ػَٔ ك٢٘، ٣ٍُجو ذٚ ؾؼَ جُهطرس أو٠ٗ ئ٠ُ جُىهس  ضٓطكن إٔ ضٓ

ٍ ذٚ نطرطٚ، ٣ٍٝكؼٜح ٣ٝؿؼَ ٝجٌُٔحٍ، ًٔح ٣ٍجو ٓ٘ٚ ٓٓحػىز جُهط٤د ٝئٌٖحوٙ ئ٠ُ ٓح ٣ٌْ

ٍَ جْطلحوٍز ٜٓ٘ح . جُٓحٓؼ٤ٖ أًػ

ًٝٛٙ جألًٌحٕ هى ضٌٕٞ ٣ٌٍٝٞس ك٢ جُهطد جُط٣ِٞس، جُط٢ ضطؼٍٜ ُٔٞٞٞػحش ٛحٓس 

نط٤ٍز، ًٔح ٛٞ جُكحٍ ك٢ جُهطد ج٤ُٓح٤ْس، ٝجُرٍُٔح٤ٗس، ٝنطد جُىكحع ك٢ جُوٟح٣ح 

. جٌُرٍٟ

: ئ٠ُ أٌذؼس أهٓحّ كوٜٓٔح" أٌْطٞ"ٝهى ؾحء ضو٤ْٓ جُهطرس ك٢ ٓكحٍٞجش 

ٓوىٓس جُهطرس أٝ جُط٤ٜٔى ُٔٞٞٞػٜح، ٤ِ٣ٜٝح ػٍٜ جُٔٞٞٞع، غْ جُطى٤َُ ػ٤ِٚ، : ٢ٛ

ٍِو ػ٤ِٚ ٖٓ جػطٍجٞحش، غْ نطحّ جُهطرس ذطو٣ٍٍ جُ٘ط٤ؿس جُط٢ ٣ٍ٣ى جُهط٤د  ٝوكغ ٓح هى ٣َ

. ئهٍجٌٛح ك٢ أيٛحٕ جُ٘حِ، ٝٓٞجهلْٜ ػ٤ِٜح أٝ جْطٔحُطْٜ ئ٤ُٜح

ح أًػٍ " أٌْطٞ"ٝؾٍٟ ج٣ًُٖ ؾحءٝج ذؼى  ًٔ ػ٠ِ ضو٤ٓٔٚ، ؿ٤ٍ إٔ آن٣ٍٖ هٓٔٞٛح ضو٤ٓ

ح ٌْٔٚ جُٔؼِْ جألٍٝ، ؾؼِٜح ٛإالء نٔٓس أهٓحّ، ٢ٛ َّٔ : وهس، ٝئٕ ًحٕ ال ٣هٍؼ ػ

جُٔوىٓس، ٝجُؼٍٜ، ٝجُطى٤َُ، ٝجُطل٤٘ى، ٝجُ٘ط٤ؿس، ٝٛٞ ضو٤ْٓ ُْ ٣ُو ػ٠ِ جألٍٝ ٤ٖثًح 

: جء جُهطرس غالغسً كو١، ٢ْٟٛٞ أٗٚ قَِ جُٔٞٞٞع ٝهٓٔٚ، ٝأًػٍ جُرحقػ٤ٖ ٣ؿؼَ أؾُ

جُٔوىٓس، ٝجُؼٍٜ، ٝجُ٘ط٤ؿس؛ ٝجُؼٍٜ ٣َٗٔ ػٍٜ جُلٌٍز، ٝضر٣ٍٍٛح، ٝجُىكحع ػٜ٘ح، 

ٝوقٝ ٓؼحٌٞطٜح، ًٝٛٙ جُطوح٤ْْ ضٌحو ضٌٕٞ ٓطكىز، ٝنالكحضٜح ال ض٣ُى ؾى٣ًىج، ٝال ضكًف 

. ٤ٖثًح

: جُٔوىٓس -ٕ

جٗطرحٙ جُٓحٓؼ٤ٖ ٗكٞٙ،  قى٣ع ٣رىأ ذٚ جُهط٤د نطرطٚ؛ ُٗى: ٓوىٓس جُهطرس أٝ ذىج٣طٜح

ح ٤ْوُٞٚ ُْٜ، ٝض٤ًٜٔىج ُِلٌٍز جُط٢ ٣ٍ٣ىٛح، ٢ٛٝ  َٔ ًٔح -ُٝط٤ٜثطْٜ ُإلهرحٍ ػ٤ِٚ، ٝجُٓٔحع ُِ

٤ُٓص قط٤ٔس ك٢ ًَ نطرس؛ كحُهطرس جُو٤ٍٛز ضٓطـ٢٘ ػٜ٘ح ٜٗحت٤ًّح، ٝٓغ يُي ٢ٛ  -هِ٘ح

ؾًجذس ٢ٛ أٍٝ ٓح ٣َطٍم َْٔغ جُ٘حِ، كايج ًحٗص ": أٌْطٞ"يجش أ٤ٔٛس، ًٝٔح هحٍ 

ٓٗٞهس، أٗؿكص جُهط٤د، ٝؾؼِص جُ٘حِ ٣ورِٕٞ ػ٤ِٚ، ٝئهرحُْٜ ػ٤ِٚ ٣ٗى ػُٓٚ، ٣ٝػ٤ٍ 

. ك٤ٚ جُ٘ٗح٠ ٝجُك٤ٔس

٢ٛٝ ك٢ ؾِٔطٜح ػحَٓ ض٤ٜإ ُِٓحٓؼ٤ٖ، ٝجُُػ٤ْ أٝ جُوحتى ٣ٜطْ جُ٘حِ ذهطحذٚ؛ ألٗٚ ٣وٌٍ 

٤ُّ ٓٛحتٍ ٖؼرٚ، أٝ ضٞؾ٤ٚ ؾ٘ٞوٙ، ك٤ٛـ٢ ُٚ أضرحػٚ ٝأػىجؤٙ ػ٠ِ جُٓٞجء، ٝٛٞ ًُُي 

ذكحؾس ئ٠ُ ٓوىٓس ٤ُٜ٣ة ذٜح أيٛحٕ ْحٓؼ٤ٚ، ٌُٝ٘ٚ ٓغ ًٛج هى ٣ٌٕٞ ٓكطحًؾح ُٜح ُطر٣ٍٍ 

. جضؿحٛٚ ٗكٞ ٓٞٞٞػٚ أٝ ضل٤ٌٍٙ ك٤ٚ

إٔ ٣ٌٕٞ جُٓحٓؼٕٞ ٓؼح٤ٌٖٞ ُلٌٍز جُهط٤د، ْٝٛ ك٢ : ٖٝٓ جُٔٞجهق جُىجػ٤س ُِٔوىٓس

ٓح ٣ٍٛف جُ٘حِ  ًٛٙ جُكحُس ٤ُٓٞج ػ٠ِ جْطؼىجو ُٓٔحػٚ، ٌٝذٔح هح٠ؼٞٙ، أٝ ضؼٔىٝج ػَٔ

ػ٘ٚ، كطٌٕٞ جُٔوىٓس ق٤٘ثً ٣ٌٍٝٞس، ٝنط٤د جُٔٓؿى ٣طؼٍٜ ُٔٞجهق ًػ٤ٍز، ضٓطُِّ 

ج ك٢ جُٛؼ٤ى ٝك٢  ًٍ ٝؾٞو ٓوىٓس، كل٢ جُٔؼحٌى جُط٢ ضوّٞ ذ٤ٖ أٍْز ٝأنٍٟ ًٔح ٣كىظ ًػ٤

ج ُىٟ  ًٍ جُهالكحش جُط٢ ض٘ٗد ذ٤ٖ ؾٔؼ٤س ٝأنٍٟ، ٝك٢ ػٍٜ جهطٍجقحش ٤ُٓص ٓورُٞس ًػ٤

. ًٛج ًِٚ ال ِؿ٠٘ ُِهط٤د ػٖ جْطهىجّ ٓوىٓس ُهطرطٚجُٓحٓؼ٤ٖ، ك٢ 

ٝهى ضٌٕٞ جُٔوىٓس يًٍ قحوظ ضح٣ٌه٢ ٓٞؾُ، أٝ هٛس ػحذٍز ذٜح ٓح ٣ّٔ جُٔٞٞٞع ج١ًُ 

٣ىػٞ ئ٤ُٚ، ك٤٘طوَ ٜٓ٘ح ئ٠ُ ٓٞٞٞػٚ، ٖٝٓ ٛ٘ح ٣ؿد ػ٠ِ جُهط٤د إٔ ٣ٜطْ ذٔوىٓس 

جُط٢ ضؿًخ جُٔٓطٔؼ٤ٖ  نطرطٚ ؿح٣س جالٛطٔحّ، ٝإٔ ٣ؿِٜٔح ذٌَ ْٝحتَ جُطؿ٤َٔ جُٔ٘حْرس،

ئ٤ُٚ، ٝضؿؼَ جُ٘لِٞ ضطورَ ًالٓٚ ذورٍٞ قٖٓ، كإ جُلٌٍز جأل٠ُٝ ػٖ ٢ٖء أٝ ػٖ 

ٖهٙ، ضػرص ٝضوٍ ك٢ جُ٘لِٞ، ٝجالكططحـ ٛٞ أٍٝ ٓح ٣ِو٠ جُهط٤د ذٚ جُؿٔحػس، كإ ٝهغ 

. ٖٓ ٗلْْٜٞ ٓٞهغ جُورٍٞ، ًحٗص جُهطرس ؿحُرًح ػ٠ِ ؿٍجٌٙ، ٝجْططحع إٔ ٣َٛ ئ٠ُ هِٞذْٜ

ٝئٗٔح نٛص جالذطىجءجش ذحالنط٤حٌ؛ ألٜٗح أٍٝ ٓح (: جُٔػَ جُٓحتٍ)جذٖ جألغ٤ٍ ك٢ ًطحذٚ هحٍ 

٣طٍم جُٓٔغ ٖٓ جٌُالّ، كايج ًحٕ يُي جالذطىجء التوًح ذحُٔؼ٠٘ جُٞجٌو ذؼىٙ، ضٞجكٍش جُىٝجػ٢ 

ػ٠ِ جْطٔحػٚ، ٣ٌٝل٤ي ٖٓ ًٛج جُرحخ جالذطىجءجش جُٞجٌوز ك٢ جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ، ًحُطك٤ٔىجش 

ُِ جضَّوُٞج : ))ذٜح أٝجتَ جٌُٓٞ، ًًُٝي جالذطىجءجش ذحُ٘ىجء ًوُٞٚ ضؼح٠ُ  جُٔلططف َٜح جَُّ٘ح ٣َح أ٣َُّ

 ٌْ ٢ٌْء َػِظ٤ َٖ حَػِس  َّٓ َُسَ جُ َُ ُْ ََ  َّٕ ْْ ئِ ٌُ ذَّ [. ٔ: جُكؽ(( ]ٌَ



. كإ ًٛج جالذطىجء ٓٔح ٣ُٞهع جُٓحٓؼ٤ٖ ئ٠ُ جإلٚـحء ئ٤ُٚ

٠ٍهٜح؛ ألٕ أكَٟ ٓ٘حٛؿٜح  ُِٝهطرحء ًٓجٛد ٖط٠ ك٢ جكططحقْٜ، ٝال ٗٓطط٤غ قٍٛ

ٍٓؾؼٚ ئ٠ُ قٖٓ ضٍٛف جُهط٤د، ٝؾٞوز ضوى٣ٍٙ، كٖٔ جُهطرحء ٖٓ ٣لططف نطرطٚ ٓٔح 

ك٢ نطرطٚ ذؼى جنطالف جُك٤ٌٖٔ،   -٢ٌٞ ّللا ػ٘ٚ-٤ٗ٣ٍ ئ٠ُ ٓٞٞٞػٜح، ًٔح كؼَ ػ٢َِّ 

ئال جُكٔى ّللا، ٝئٕ أض٠ جُىٍٛ ذحُهطد جُلحوـ، ٝجُكىظ جُؿ٤َِ، ٝأٖٜى إٔ ال ئُٚ : "كوى هحٍ

ّللا ٝقىٙ ال ٣ٍٖي ُٚ، ٤ُّ  ٓؼٚ ئُٚ ؿ٤ٍٙ، ٝإٔ ٓكًٔىج ػرىٙ ٌُْٝٞٚ، أٓح ذؼى، كإ 

ئ٠ُ آنٍ ٓح ..." ٓؼ٤ٛس جُ٘حٚف جُٗل٤ن ٝجُؼحُْ جُٔؿٍخ، ضٌٞظ جُكٍٓز، ٝضؼود جُ٘ىجٓس

. ٢ٌٞ ّللا ػ٘ٚ-هحٍ 

ؾطي، ٤ٌُٖٝ ك٢ ٚىٌ ًالٓي و٤َُ ػ٠ِ قح: ٝهى َٗوَ جُؿحقع ػٖ ػرى ّللا ذٖ جُٔولغ أٗٚ هحٍ

. ًٔح إٔ ن٤ٍ أذ٤حش جُٗؼٍ جُر٤ص ج١ًُ ئيج ْٔؼص ٚىٌٙ ػٍكص هحك٤طٚ

َِ ْحتٍ، أٝ ذرؼٝ أهٞجٍ جُٔطوى٤ٖٓ، أٝ آ٣س ٣ًٍٔس،  ػَ َٓ ْٜٝٓ٘ ٖٓ ٣رطىب نطرطٚ ذكٌٔس، أٝ 

أٝ قى٣ع ٣ٍٖق ٣٘حْد جُٔوحّ، ٣ٌٕٝٞ قؿس ك٢ جالْطىالٍ، ًهط٤د ٣رطىب نطرطٚ ك٢ 

ٍِ : ))ػح٠ُضؼحٕٝ جُؿٔحػس، ٝئٚالـ قحُٜح ذوُٞٚ ش َُْه٤ْ َٕ ئ٠َُِ ج سٌ ٣َْىُػٞ َّٓ ْْ أُ ٌُ ْ٘ ِٓ  ْٖ ٌُ ُْطَ َٝ
 َٕ ْلُِِكٞ ُٔ ُْ ُْ ج َُثَِي ُٛ ْٝ أُ َٝ  ٍِ ٌَ ْ٘ ُٔ ُْ ِٖ ج َٕ َػ ْٞ َٜ ْ٘ َ٣ َٝ ِٝف  ٍُ ْؼ َٔ ُْ َٕ ذِح ٝ ٍُ ُٓ ٣َأْ [. ٗٓٔ: آٍ ػٍٔجٕ(( ]َٝ

٣ٝ٘رـ٢ ك٢ جُهطد جُى٤٘٣س ذىؤٛح ذحُكٔى، ٝذرؼٝ جألقحو٣ع ج٣ٍُٗلس، ٝج٣٥حش جُوٍآ٤ٗس، 

َجٍ نطرحء ج٤ُِٖٔٓٔ ك٢ ٚىٌ جإلْالّ ٝجُؼٍٛ جأل١ٞٓ ٝجُؼرح٢ْ ٣رطىتٕٞ نطرْٜ  ٝٓح

ئٕ نطرحء جُِٓق : ًٝحٗص جُهطرس ضؼطرٍ ذطٍجء ئيج ُْ ضرىأ ذًُي، هحٍ جُؿحقع" جُكٔى ّللا"ذـ

جُط٤د، ٝأَٛ جُر٤حٕ ٖٓ جُطحذؼ٤ٖ ذاقٓحٕ، ٓح َجُٞج ٣ٕٓٔٞ جُهطرس جُط٢ ُْ ٣رطىب ٚحقرٜح 

٣ٕٝٓٔٞ جُط٢ ُْ ضٖٞف ذحُوٍإٓ " جُرطٍجء"ًالٓٚ ذحُطٔؿ٤ى، ٣ٜٓٔٞٗح  ذحُطك٤ٔى، ٣ٝٓطلطف

". جُٗٞٛحء" -٠ِٚ ّللا ػ٤ِٚ ِْْٝ -ج٣ٌٍُْ، ٝض٣ُٖ ذحُٛالز ػ٠ِ جُ٘ر٢ 

ٖٝٓ ٛ٘ح ٍٟٗ أ٤ٔٛس جُٔوىٓس، ٝأٜٗح ك٢ ذؼٝ جألق٤حٕ ضٌٕٞ ٣ٌٍٝٞس ك٢ جُهطرس، أٓح 

: ٤ُٔٓجش أِْٞذٜح، ٝٚٞؿٜح جُرالؿ٢، كأٜٛٔح

ٝهى  -ػ٠ِ ٗكٞ ٓح ذ٤٘ح-ٕ ٓٗٞهس، يجش هىٌز ػ٠ِ ٖى جٗطرحٙ جُٓحٓؼ٤ٖ إٔ ضٌٞ: أٝاًل 

ح ٛٔٞج ذحالٍٗٛجف ػ٘ٚ، ٝك٢  ًٚ ٣ٓطط٤غ جُهط٤د ذؿحيذ٤س ًالٓٚ، إٔ ٣ؼ٤ى ئ٠ُ ْٔحػٚ أٖهح

جُٔوىٓس ٝجُهطرس ؾ٤ًٔؼح ٣ؿد إٔ ٣طؿ٘د جُهط٤د جُٔرحُـحش، ٝأػٔحٍ جالٗطرحٙ جُو١ٍٓ، أٝ 

٣ؼٞو ػ٤ِٚ ذؼٌّ ٓح ٣ٍ٣ى، ٣ٍٛف جُ٘حِ ػ٘ٚ، جإلض٤حٕ ذكًٍحش ذِٜٞج٤ٗس، كٌَ يُي 

. ٣ٝؿؼِْٜ ال ٣ٜطٕٔٞ ذٚ، هى ٣طؿٜٕٞ ئ٤ُٚ ك٢ أٍٝ جألٍٓ، ٌُْٜٝ٘ ال ٣ؼرثٕٞ ذٚ ذؼى يُي

جُهطرس جُؿ٤ىز، ٝجُهط٤د جُ٘حؾف، ٝجإلُوحء جُؿ٤ى، ضؿًخ جُٓحٓغ وٕٝ قًٍس ذِٜٞج٤ٗس، 

ح جٗؿًجخ جُٓحٓؼ٤ٖ ٗكٞ جُلٌٍز ٝجٍُأ١ ٝجُٔٞٞٞع، ٝجالٗؿًجخ ك٢ ٙ ًٔ يٙ جُكحُس ٣ٌٕٞ وجت

. ٤ُّٝ ٝهط٤ًّح، ًح١ًُ ٣٘طؽ ػٖ جٗطرحٙ ه١ٍٓ ذِٜٞج٢ٗ

٢ٌُ ٣َٛ جُهط٤د ئ٠ُ ًٛٙ جُىٌؾس، ٣رىأ ذأُلحظ ٝجٞكس ٓلٜٞٓس، ٝأكٌحٌ ه٣ٍرس ال : غح٤ًٗح

ضؼٞو ئ٠ُ ضل٤ٌٍ، ٝذؼى إٔ ٣طٔثٖ ئ٤ُٚ جُ٘حِ، ٣ٝطؿٜٞج ذأيٛحْٜٗ ٗكٞٙ، ٣ٓطط٤غ إٔ ٣طكىظ 

ًٖ ٜٓحٌضٚ ضظٍٜ ك٢ ٓىٟ ٓح ُٚ ٖٓ هىٌز ػ٠ِ ضو٣ٍد جُٔؼح٢ٗ ػٖ جُلٌٍز جُط٢ ٣ٍ٣ى، ٍٝ

جُرؼ٤ىز، ٝضر١٤ٓ ج٥ٌجء جُٔؼوىز، ٝك٢ أًػٍ جألق٤حٕ ٣ٓطٞق٢ جُهط٤د ٓوىٓطٚ ٖٓ جُٔؿطٔغ 

ٍٕ ض٘حْد ًٛج جُٔؿطٔغ، ًٝٔح ْرن ٣طٞهق ًٛج ػ٠ِ  ج١ًُ ٣ك١٤ ذٚ، ك٤أض٢ ذٌالّ أٝ ٓؼح

٣ٍ ًٛٙ جُٔوىٌز ٣ؼؿُ ػٖ جُطؼر٤ٍ ػٖ ٓح ٓوىٌضٚ جٌُال٤ٓس، ٝٓكُٛٞٚ جألوذ٢ ٝجُِـ١ٞ، كرؾ

. ٣طٍأ أٓحٓٚ، ًٔح ٣ؼؿُ ػٖ ض٤ُٞى جُٔؼح٢ٗ جُٔ٘حْرس

. ٝهى ضٌٕٞ جُٔوىٓس هٙ قحوظ ٓٞؾُ ؿ٣ٍد، غْ ٣٘طوَ ٓ٘ٚ ئ٠ُ ؿٍٞٚ

ٝهق نط٤د ٣طكىظ ػٖ قط٤ٔس جُؼَٔ ذحُوحٕٗٞ جإلْال٢ٓ، ٝئهحٓس جُكىٝو جإلْال٤ٓس، ًٝحٕ 

ٖٞٔ ؾ٣ٍٔس هطَ ٍْٝهس، كٌحٕ أٍٝ ٓح ذىأ نطرطٚ هى ج٠ِغ ك٢ ٚك٤لس ٤ٓٞ٣س ػٖ قحوظ ٣ص

ِْ : هحٍ ُّٓ ٍٗٗش ؾ٣ٍىز ًًج ك٢ ًٛج ج٤ُّٞ ضلح٤َٚ ؾ٣ٍٔس هطَ ٍْٝهس، ٖحخ ًحٕ ٣ٛؼى جُ

ئ٠ُ ذ٤طٚ كوحذِٚ جغ٘حٕ، أنرٍٙ أقىٛٔح إٔ ٚحقد جُر٤ص ٣ٍ٣ى ٓوحذِطٚ، ٝهحوٙ ئ٠ُ جُٗوس 

ػ٘س هحضِس، ًٝحٗح جًُِجٕ جُهحٚس ذحُٔحُي، كٔح ًحو ٣هطٞ ئ٠ُ وجنِٜح قط٠ ٠ؼٖ ذ٤ٌٖٓ ٠

هحذالٙ هى جهطكٔح ٖٓ هرَ ٖوس جُٔحُي، كوطالٙ ٍْٝهح ق٤ِٛطٚ، ٝن٤ٗح إٔ ٣طؼٍف ػ٤ِٜٔح 

ح؛ ٤ُطهِٛح ٓ٘ٚ، ٝٗوَ جُٗحخ ئ٠ُ جُٔٓطٗل٠ ٝذٚ ٌٓن، ٝجْططحع  ًٟ ًٛج جُٗحخ، كوطالٙ أ٣

ًٗٞٗح إٔ ٣ٛق جُٗحذ٤ٖ، كٔحيج ضظٕ٘ٞ إٔ ٣ٌٕٞ ؾُجؤٛٔح؟ َٛ ًحٕ ٣كىظ ًٛج ُٞ إٔ ٛ٘حى هح

! ئْال٤ًّٓح؟

ئٕ جُوحٕٗٞ جإلْال٢ٓ ٣٘ٙ ػ٠ِ أٗٚ ُٞ جٖطٍى ٓحتس ٖهٙ ك٢ هطَ ٖهٙ ٝجقى، ُوطِٞج 

ذٚ ؾ٤ًٔؼح، ٖٝٓ غَْ جْططٍو جُهط٤د ٣ًًٍ آغحٌ جُوٛح٘، ٝٓح ك٤ٚ ٖٓ جْططحخ جألٖٓ، 

 -ًٔح ضٍٟ-ٝٛىٝء جُك٤حز، ٝج٠ٔث٘حٕ جُ٘حِ، كٌحٗص ٓوىٓطٚ و٤ُاًل ػ٠ِ ٓح ٣ٍ٣ى، ٝجُٔوىٓس 

. ه٣ٍرسٝجٞكس 

ال ذى إٔ ضٌٕٞ جُٔوىٓس ٖى٣ىز جُِٛس ذٔٞٞٞع جُهطرس، كال ٣ٌٕٞ ذ٤ٜ٘ح ٝذ٤ٖ جُهطرس : غحُػًح

ق٤ٖ ٣٘طوَ ئ٤ُٜح كؿٞز، ذَ ضٌٕٞ جُهطرس جٓطىجًوج ُِٔوىٓس، ٝٛٞ ك٢ ًٛٙ جُكحُس ئيج أ٠حٍ 

جُٔوىٓس ًحٕ ٠ُٜٞح ض٤ًٞٞكح ُِهطرس، كايج ًحٕ ٟٕٓٔٞ جُٔوىٓس ذؼ٤ًىج ػٖ ٓٞٞٞع 

ٗص ػى٣ٔس جُلحتىز؛ ألٕ جُكى٣ع ٣ٌٕٞ ػٖ ٓٞٞٞػ٤ٖ، ًَ ٓٓطوَ ػٖ ج٥نٍ، جُهطرس، ًح

ٝال ٣ؿَٞ إٔ ضٌٕٞ جُٔوىٓس يجش ٓٞٞٞع أٚاًل؛ ذَ ٢ٛ ض٤ٜٔى ٝض٠ٞثس ُِٔٞٞٞع، ٣ٍجو 

. ٜٓ٘ح ض٤ٜثس جأليٛحٕ ئ٤ُٜح

ٖٓ ٗحق٤س ٠ٍٞ جُٔوىٓس أٝ هٍٛٛح، ٣ؿد إٔ ضٌٕٞ ؿ٤ٍ ٍٓٓكس ك٢ أ١ ٖٓ جُؿحٗر٤ٖ : ٌجذًؼح

ج،  -ُوٍٛجُطٍٞ أٝ ج- ج، ُْ ٣ٌٖ غٔس ٓوىٓس، ٝئيج ًحٗص ٣ٞ٠ِس ؾّىً ألٜٗح ئيج ًحٗص ٓٞؾُز ؾّىً

ح؛ ألٜٗح ضٓط٘لى هٞز جُهط٤د، كايج جٗطوَ ئ٠ُ جُٔٞٞٞع، ًحٕ هى أؾٜى،  ًٟ يٛرص كحتىضٜح أ٣

ح ٣ٌٕٞ هى جًطل٠، ٝيٛد ضٗٞهٚ ٗكٞ  ًٟ ٝهِص ق٤ٔطٚ، ٝكطٍ قٔحْٚ، ًٔح إٔ جُٔٓطٔغ أ٣

٣د ٓوىٓس ٓ٘حْرس ك٢ ٠ُٜٞح ٝكٌٍضٜح، ٣ٝرىؤٛح ذٛٞش ٓطأو جُٓٔحع، ًُٜٝج ٣هطحٌ جُه١

ؿ٤ٍ ٚحٌل، كايج جٗطوَ ئ٠ُ جُٔٞٞٞع، ًحٗص جألكٌحٌ جُط٢ ٣ؼٍٜٞح ٢ٛ جُؿحٗد جألْٛ ك٢ 

قى٣ػٚ، ُٜٝح جُؿحٗد جألًرٍ ٖٓ ٗٗح٠ٚ ٠ٝحهطٚ، ٝجُٔؼح٢ٗ جُط٢ ٣طؼٍٜ ُٜح ٢ٛ جُط٢ ض٤ٌق 

. ٚٞضٚ ٝئُوحءٙ ػ٠ِ ٗكٞ ٓح ْرن يًٍٙ

: جُٔٞٞٞع -ٖ

: أٓح جًٍُٖ جُػح٢ٗ ٖٓ أًٌحٕ جُهطحذس، كٜٞ جُٔٞٞٞع

ٓح ٣َٗٔ جُلٌٍز جُط٢ ٣ىػٞ ئ٤ُٜح : -ؾ٣ًٍّح ػ٠ِ ٓح يٛد ئ٤ُٚ جألؿِر٤س-ٝٗؼ٢٘ ذحُٔٞٞٞع 

-جُهط٤د، ٝجُطى٤َُ ػ٤ِٜح، ٝوكغ ٓح ػ٠ٓ إٔ ضوحذَ ذٚ ٖٓ ٗوى ٝجػطٍجٞحش، ًٝٛج جُؿُء 

١ ٤ًٝحٜٗح؛ جألؾُجء جألنٍٟ ٣ٌٖٔ أْٛ أؾُجء جُهطرس، أٝ ٛٞ ػٔٞوٛح جُلوٍ -ًٔح ٛٞ ٝجٞف

جالْطـ٘حء ػٜ٘ح، أٓح ًٛج جُؿُء كٜٞ جألْحِ، ٝذو٤س جألؾُجء ؾ٢ء ذٜح ٖٓ أؾِٚ، ٜٝٓٔطٜح 

. ٢ٛ ئٗؿحقٚ ٝضػر٤ص آغحٌٙ

 -ٝيُي ذؼى كٍجؿٚ ٖٓ جُٔوىٓس ئٕ ًحٕ غٔس ٓوىٓس-ق٤ٖ ٣َٛ جُهط٤د ئ٠ُ ًٛج جُؿُء 

ًحٕ ٣كطحؼ ئ٠ُ ٍٖـ، غْ ٣أنً ٣ِهٙ ٓٞٞٞػٚ إلػطحء كٌٍز ٓٞؾُز ػ٘ٚ، أٝ ٍٖقٚ ئٕ 

ك٢ ػٍٜ جألوُس جُط٢ ٣ٍجٛح ٓإ٣ىز ُٚ، ٝهى ٣ٓرن جُهط٤د نطرحُء ٣ٞٞكٕٞ جُٔٞٞٞع، 

٣ٝؼٍكٕٞ جُٓحٓؼ٤ٖ ذٚ، ٝك٢ ًٛٙ جُكحُس ٣ٌل٤ٚ إٔ ٣ًًٍ ُػ٘ٞجٕ جُٔٞٞٞع كو١، ًٔح ٣ٞؾُ 

. ٓوىٓطٚ، غْ ٣٘طوَ ئ٠ُ أوُطٚ

: ٝضطٞهق ؾٞوز ًٛج جُؼٍٜ ػ٠ِ أٌٓٞ، أٜٛٔح

ذك٤ع ضطًٍُ جُهطرس ك٢ أٍٓ ٝجقى ٣ىٌٝ جٌُالّ ًِٚ قُٞٚ، ٝضطؿٔغ : وز جُٔٞٞٞعٝـ: أٝاًل 

ح ٓ٘طو٤ًّح أٝ جقطؿحًؾح ذكحوظ ضح٣ٌه٢، أٝ ػٔاًل  ًْ جألوُس ُطأ٤٣ىٙ ٝضو٣ٞطٚ، ٝهى ضٌٕٞ جألوُس ه٤ح

ُٗهٙ يٝ ٍٖٜز، ٌُٜٝ٘ح ًِٜح ػ٠ِ أ١ قحٍ ض٘ط٢ٜ ئ٠ُ ؿٍٜ ٝجقى، ٝضٛد ًِٜح ك٢ 

ًٍ ٛٞ ضؼ٤ٔن جُلٌٍز ٝضػر٤طٜح؛ ألٕ ًٛج ٣ػ٤ٍ جٗلؼحٍ ذإٌز ٝجقىز، ٝػَٔ جُهط٤د  ق٤٘ث

. جُٓحٓؼ٤ٖ، ٣ٝىكؼْٜ ئ٠ُ جُؼَٔ ذٔح ٣ىػٞ ئ٤ُٚ جُهط٤د

ح نطرطَٚ ذِؼىز ٓٞٞٞػحش، كاٜٗح ًِٜح ضٌٕٞ ْطك٤س ذحٛطس  َٗ ٣ٝهطة جُهط٤د ٣ٝلَٗ ئيج َق

ٖٓ  ك٢ أيٛحٕ جُٓحٓؼ٤ٖ، ٖٝٓ جَُٜٓ إٔ ضٍُٝ ًِٜح ذؼى َٖٓ ه٤َِ، أٝ ذؼى كٍجؽ جُهط٤د

نطرطٚ، هى ٣ىػٞ نط٤د جُٔٓؿى ك٢ نطرطٚ ئ٠ُ ه٤حّ ج٤َُِ، ٝهٍجءز جُوٍإٓ، ٝٚالز 

ح ؾى٣ًىج، ٌُْٜٝ٘ هطًؼح ال  ًٔ جُ٘ٞجكَ، ٝذًٍ جُٛىهس، ٣ٝٓط٣ٍف جُٓحٓؼٕٞ ذأْٜٗ ٣ٓٔؼٕٞ وجت

٣٘لؼِٕٞ ذٔح ْٔؼٞج جٗلؼحاًل ًحٓاًل، ًٝحٕ جأل٠ُٝ إٔ ٣وٍٛ نطرطٚ ػ٠ِ أٍٓ ٝجقى، ٣ٌػٍ 

ٝجالْطٜٗحو ُٚ، ٣ٝطِٞ ك٢ ٚالز جُؿٔؼس آ٣س ٖٓ ج٣٥حش جُط٢ جْطٜٗى  ْٞم جألوُس ػ٤ِٚ،

. ذٜح ك٢ نطرطٚ، كٌَ يُي ٣ػرص جُلٌٍز ك٢ ٗلِٞ جُٓحٓؼ٤ٖ

: ضٍض٤د جٌُالّ، ٝضٍض٤د جألكٌحٌ: غح٤ًٗح

٣رىأ أٝاًل ذحُلٌٍز جُر٤ٓطس، غْ ٣٘ىٌؼ قط٠ ٣َٛ ئ٠ُ هٔس ٓح ٣ٍ٣ىٙ، ٝك٢ جُؤس ٣رىٝ جٗلؼحُٚ، 

ػرحٌجضٚ ؾ٤ًٔؼح، ٝػ٠ِ ْر٤َ جُٔػحٍ أٌجو نط٤د ٓٓؿى إٔ ٣ىػٞ  ٝهٞز ٚٞضٚ، ٝهٞز 

ج٤ُِٖٛٔ ئ٠ُ جُطرٍع ُٔٓحػىز ِٓؿأ ن١ٍ٤ ذٚ أ٣طحّ ٝكوٍجء، ك٤ٌق ٣ٞؾٚ نطرطٚ، ٣ٝؼٍٜ 

ٓٞٞٞػٚ؟ 

هى ٣أض٢ ذٔوىٓس ٝؾ٤ُز، ضر٤ٖ إٔ جإلْالّ و٣ٖ جُطؼحٕٝ، ٝإٔ ج٤ُِٖٔٓٔ أٓس ٝجقىز : أٝاًل 

ٌُ جإلنحء، ٣ٝإي٣ْٜ إٔ ١ ًٕٞ ذ٤ْٜ٘ ؾحتغ أٝ ػحٌ أٝ ٓكطحؼ، ٝإٔ جُى٣ٖ ٣أٍْٓٛ ٣ؿٔؼْٜ ٖؼٞ

. ذطكح٢ٖ ٝؾٞو ٢ٖء ٖٓ يُي ذ٤ْٜ٘

٣٘طوَ ذؼى ًٛج ئ٠ُ جُطؼ٣ٍق ذكحٍ جُِٔؿأ ج١ًُ ٣ىػٞ ُٔٓحػىضٚ، ٣ٝٛق ٓح ٣وىٓٚ : غح٤ًٗح

. ُأل٣طحّ ٝجُلوٍجء ج٣ًُٖ ذٚ، ًٝٛج ٛٞ جُؼٍٜ

. ٣٘طوَ ٖٓ ًٛج ئ٠ُ وػٞضْٜ ُِطرٍع، ًٝٛج ٛٞ جُ٘ط٤ؿس: غحُػًح

ٌٌ ًػ٤ٍز، ضطٞهق ػ٠ِ ٜٓحٌضٚ ٝغوحكطٚ، ٝػٔن ضل٤ٌٍٙ، ئٕ ٛإالء : ٌجذًؼح ٣ؼ٤٘ٚ ك٢ ًٛج أٓٞ

ح ٗحكؼ٤ٖ ُٔؿطٔؼْٜ، ٝئيج ُْ  ًٚ ح ٚحُكسً، ٝأٖهح ًْ جُٔٓح٤ًٖ هى ٣٘ٗثٞج جُِٔؿأ ْٜٓ٘ ٗلٞ

ج ػ٠ِ جُ٘حِ، ٖٓ ٛإالء ٖٓ أن٠َ٘ ػ٤ِْٜ  ًٌ ٣ؼ٤ْٜ٘ جُِٔؿأ، ًحٗٞج ؾٍجغ٤ْ كٓحو ًٝحٗٞج ٍٞ

٣ٍُْٖٞٓ، أٝ ػرحو ٚحُك٤ٖ، ئٕ أ١ جُىٍٛ، ًٝحٕ ٝج هرَ يُي أذ٘حء ضؿحٌ أغ٣ٍحء، أٝ ٌَجع 

ٝجقى ٖٓ جُٓحٓؼ٤ٖ ٜٓٔح ًحٕ غ٣ًٍّح أٝ ٚك٤ًكح، ال ٣أٖٓ إٔ ٤ٛ٣ٍ أٝالوٙ ئ٠ُ ًٛج ج٤ٍُٛٔ، 

ٝهى ٣ِف ػ٠ِ ي٣ٝٚ جٍُٜٔ ٝجُلوٍ، أٝ ٣طٍأ ػ٤ِْٜ ْٞء جُِٓٞى جُٔىٍٓ، كٌٔح ٣ٞو إٔ ٣ؿى 

. ٣ٓحػى ٛإالء ٖٓ  ٣ؼ٤ٖ أٝالوٙ، ػ٤ِٚ إٔ

ًٛٙ جُ٘وطس جألن٤ٍز ٢ٛ هٔس جُهطرس، ٝجُط٢ ٣٘رـ٢ إٔ ٣طه٤ٍ ُٜح جُؼرحٌجش جُٔػ٤ٍز، ٝك٤ٜح 

ج ٍٓضرًح،  ًٍ ٗٚ، ٝٛٞ ذًٜج هى ٚحٌ ك٢ نطرطٚ ٤ْ ُّ ٣ؼِٞ ٚٞضٚ، ٣ٝرىٝ جٗلؼحُٚ ٝأْلٚ ٝضك

. جٗطوَ ك٤ٚ ٖٓ ػٍ٘ٛ ئ٠ُ آنٍ جٗطوحاًل ٠ر٤ؼ٤ًّح

أٗٚ ئيج جٗطوَ جُهط٤د ٖٓ جُلٌٍز جألْح٤ْس ئ٠ُ  :ٝأٓح غحُع ٓح ٣طٞهق ػ٤ِٚ ؾٞوز جُؼٍٜ

جألوُس جُط٢ ٣ٍ٣ى جالْط٘حو ئ٤ُٜح، ٣ؿد إٔ ضٌٕٞ أوُطٚ ٝجٞكس ه٣ٍرس، ٓطِٛس ذٔح ػٍٞٚ ك٢ 

ٓٞٞٞػٚ، ٤ُّٝ ٖٓ جُٔكطْ إٔ ضٌٕٞ أوُطٚ ٓ٘طو٤س ٖٓ أٗٞجع أه٤ٓس جُٔ٘طن، كحُى٤َُ 

إٔ ٣ٓطؼَٔ أوُس  -ٛٞ جألًػًٍٝٛج -جُٔ٘طو٢ أهٟٞ ٝأُُّ ُِهْٛ، ٌُٖٝ ٖٓ جُؿحتُ ُِهط٤د 

إٔ ٓوىٓحضٜح أٌٓٞ ظ٤٘س، ًٝٛٙ جألوُس ًحك٤س ك٢ جُٔٞجهق جُهطحذ٤س، ٝض٠ٔٓ : ظ٤٘س، ذٔؼ٠٘

ح ًٟ َِ : ذٔؼ٠٘" أوُس نطحذ٤س: "أ٣ أٜٗح ؿ٤ٍ ٓوطٞع ذٜح، ٌُٜٝ٘ح ضػ٤ٍ جُك٤ٔس، ٝضرؼع قٔح

. جُٓحٓؼ٤ٖ

ٝؾىج٤ٗس، ٝئغحٌز جُؼح٠لس، ٤ُٝؼِْ جُهط٤د إٔ جُكى٣ع ئ٠ُ جُؿٔح٤ٍٛ، ٣ؼطٔى ػ٠ِ جُٔٗحًٌس جٍ

ًٔح ٣ؼطٔى ػ٠ِ ذٍج٤ٖٛ جُٔ٘طن ٝأه٤ٓطٚ، ٝٛٞ ذًٜج هى ٣ػ٤ٍ قٔحِ ْحٓؼ٤ٚ، ٤ٜ٣ٝؿْٜ ٗكٞ 

ح، ٝك٢ ًٛج  ًٔ ح ٓ٘طو٤ًّح ٤ِْ ًْ ػَٔ ٓح ٖٓ ؿ٤ٍ إٔ ضٌٕٞ جُلٌٍز هى ُوٌْص ك٢ ٗلْْٜٞ وٌ

ًٜح ُِكحوظ ج١ًُ ٣طكىظ ػ٘ٚ، أٝ ٓٞهلًح ٍُؾَ ٖٓ جٍ قٌٔحء جُٔوحّ هى ٣ٌٞو قحوغًح ٓٗحذ

ُّ جُ٘حِ ذٚ، ٝأَٗص ضٗحٛى جُٛكحكس ضِؿأ ُٔػَ ًٛج جُطأغ٤ٍ  ٝج٣ٌُٜٖٞٗٔ، كط٘لؼَ ٗل

َٖ جٌُر٤ٍز ُرؼٝ جألقىجظ؛ ُطؿطًخ جألٗظحٌ ئ٤ُٜح، ٝضٓطؼَٔ جألُلحظ  جُٞؾىج٢ٗ، كطٌطد جُؼ٘ح٣ٝ

ٓأغٍز ػظ٤ٔس، ؾٔٞع قحٖىز، غٌٞز ػ٠ِ جُؿَٜ، هٟحء قحْْ : جُٟهٔس جُط٘حٗس ٓػَ

. ٝأٓػحٍ يُي... جُؿَٜٜٗحت٢ ػ٠ِ جُلوٍ ٝ



ًٔح ضٓطؼَٔ جٍُّْٞ ٝجٌُح٣ٌٌحض٤ٍجش ُإل٣كحء، ٝال ذى إٔ ٣ِطلص جُهط٤د ئ٠ُ جألكٌحٌ 

جُٔؼحٌٞس ُلٌٍضٚ؛ ٤ٍُوٛح ٣ٝىقٟٜح، كايج ًحٕ ٛ٘حى نط٤د هى ضوىٓٚ ٓؼحٌٜ ٍُأ٣ٚ 

َٕ ٜٓ٘ح، ٝيًٍ ذؿحٗرٜح ُٓج٣ح جُق َّٞ َٜ ًٍز جْطؼٍٜ أوُطٚ ك٘وٟٜح، ٝجُُٔج٣ح جُط٢ هحُٜح ٍُأ٣ٚ كَ

جُط٢ ٣ىػٞ ٛٞ ئ٤ُٜح، ٝك٢ ًٛج جُٔوحّ ضل٤ى جُٓه٣ٍس جُؼحذٍز ٝجٌُ٘طس جُٟٔكٌس ػ٠ِ أال 

. ٣ٍٓف ك٢ يُي

٣ٝهطة جُهط٤د ٣ٝٓو١ ٗلٓٚ، ئيج ض٘حٍٝ نٛٔٚ ذحُٗطْ أٝ جُطؼٖ ك٢ ٖه٤ٛطٚ أٝ ًِْٞٚ 

. أٝ ٌٓحٙ ذحُـرحء، ٝضل٤٘ى جٍُأ١ جُٔؼحٌٜ ٍُأ١ جُهط٤د أٍٓ ٛحّ ك٢ جُهطرس

أوُس ضإ٣ىٙ، ٝأوُس : ٕ ػٍٜ جُٔٞٞٞع ال ذى ُٚ ٖٓ ٗٞػ٤ٖ ٖٓ جألوُسٝػ٠ِ أ١ قحٍ، كا

ٍَِو ػ٤ِٚ ٖٓ جػطٍجٜ، ٝج١ًُ ٣طِد ٖٓ جُهط٤د ٛٞ  ضىكغ ٓح ٣ؼحٌٞٚ، أٝ ٓح ػ٠ٓ إٔ ٣

ح ٗكٞ جُٔٞٞٞع، ٝػ٠ِ جُهط٤د  ًٔ إٔ ٣ٍجػ٢ ك٢  -ذحإلٞحكس ئ٠ُ ًٛج-جُٞٞٞـ ٝجالضؿحٙ وجت

: جُٔٞٞٞع جألٌٓٞ ج٥ض٤س

ٍَ جنط٤حٌ جُٔٞٞٞع ئ٠ُ ٤ُِس جُؿٔؼس إٔ ٣هطحٌ جٍ: أٝاًل  ٓٞٞٞع ك٢ ٝهص ٓرٌٍ، كإ ضأن٤

ٌٝذٔح ٣ٜٞٓح، ٣إو١ ذحُهط٤د ئ٠ُ إٔ ٣وٌٍ أ١َّ ٓٞٞٞع ٣هطٍ ك٢ ذحُٚ، ٌٝذٔح ال ٣ٌٕٞ 

ٓوطً٘ؼح ذٚ جُو٘حػس جُطحٓس، ئٞحكسً ئ٠ُ أٗٚ ال ٣طٍى ُٚ كٍٚس ًحك٤س ُِطك٤ٍٟ، ٝجُطل٤ٌٍ ك٢ 

ِّْ جنط٤حٌ جُٔٞٞٞع، ك٤وطٍـ ػ٘حٍٚ جُٔٞٞٞع ٝٓكحٌٝٙ، ٣ٝؼح٢ٗ جُي َٛ غ٤ٍ ٖٓ جُهطرحء ٖٓ 

. ئػىجَو هحتٔس ٓط٘ٞػس ٖٓ جُٔٞٞٞػحش ٣هطحٌ ذؼى يُي ٖٓ ذ٤ٜ٘ح

جُطل٤ٌٍ جُؿ٤ى ك٢ جُٔٞٞٞع؛ ذَ ٠ٍٝٞ جُطل٤ٌٍ ك٤ٚ، ًٝٛج ٣ٓطٞؾد جالنط٤حٌ جُٔرٌٍ : غح٤ًٗح

٣ط٠َّ٘ٓ ُي قىْو ٓٞٞٞػي ٓٓروًح؛ قط٠ (: كٖ جُهطحذس)ك٢ ًطحذٚ " و٣َ ًحٌٗؿ٢"ُٚ، ٣وٍٞ 

ج، كٌٍ ك٤ٚ ٤٠ِس ْرؼس أ٣حّ، ٝجقِْ ذٚ ٤٠ِس ْرغ ٤ُح٢ُ، كٌٍ ك٤ٚ  ًٌ جُٞهص ُِطل٤ٌٍ ك٤ٚ ٍٓج

أغ٘حء نِٞوى ٍُِجقس، ٝك٢ جُٛرحـ، ٝأٗص ضٓطكْ، ٝك٢ ٣ٍ٠وي ُِٔى٣٘س، أٝ ذ٤٘ٔح ض٘طظٍ 

جُٔٛؼى، ٝػ٘ىٓح ض١ٌٞ جُػ٤حخ، أٝ ق٤ٖ ضطٜٞ جُطؼحّ، ٝٗحهٗٚ ٓغ أٚىهحتي، ٝجؾؼِٚ 

. ى، ٝجْأٍ ٗلٓي ؾ٤ٔغ جألْثِس جٌُٔٔ٘س جُط٢ ضطؼِن ذٚٓٞٞٞع قى٣ع

. إٔ ٣ٌٕٞ جُٔٞٞٞع ػٖ هَ٘حػس ضحٓس، ال ض٤ِٜٔح ٞـ٠ُٞ جُٗحٌع أٝ ؾٜس ٓؼ٤٘س: غحُػًح

جُط٣ٞ٘غ ك٢ جُٔٞٞٞػحش ٝجُٔؿحالش، ٝػىّ جُط٤ًٍُ ػ٠ِ ؾحٗد ٝجقى، ك٤٘رـ٢ إٔ : ٌجذًؼح

ػ٤س، ٝقُِٜٞح، ٝػ٠ِ ذ٤حٕ ضٗطَٔ ٓٞٞٞػحش جُهط٤د جُ٘حؾف ػ٠ِ ٓٗحًَ جُ٘حِ جالؾطٔح

ٝجهغ جألٓس ٝجُٔإجٍٓجش ػ٤ِٜح، ٝػ٠ِ جُكى٣ع ػٖ جألنطحء جُٔطل٤ٗس ذ٤ٖ جُ٘حِ، ٝػ٠ِ 

ذ٤حٕ جُؼو٤ىز ٝضؼ٤ِٜٔح ُِ٘حِ، ٝػ٠ِ ذ٤حٕ ٓح ٣كطحؾٚ جُ٘حِ ٖٓ أقٌحّ ػرحوجضْٜ 

٣٘رـ٢ إٔ ضَٗٔ ًَ ٓح : ٝٓؼحٓالضْٜ، ٝػٖ جٍُهحتن ٝجُٞػع، ٝض٤ًًٍ جُ٘حِ؛ ٝذحنطٛحٌ

. جُِْٔٓ إٔ ٣ؼٍكٚ ك٢ ق٤حضٚ ٣كطحؾٚ

َٝ ٖٓ جُهطرحِء ٣ًٍُ ػ٠ِ ؾحٗد جُٞػع وٕٝ ْٞجٙ، ٝج٥نٍ ػٖ جُؿحٗد  ٝهى ضؿى جُرؼ

. ج٤ُٓح٢ْ، ٝجُػحُع ػ٠ِ جُؿٞجٗد جالؾطٔحػ٤س، ًٌٝٛج

ئٕ ٛ٘حى كِثسً ؿ٤ٍ ه٤ِِس ٖٓ ج٤ُِٖٔٓٔ ال ٣طِوٕٞ جُؼِْ ئال ٖٓ نالٍ نطرس جُؿٔؼس، ٝئٕ 

ج أو٠ٗ ٖٓ جُػوحكس ضكو٤ن جُطٌحكَ ٝجُط٘ٞع ك٢ ّ ٝٞٞػحش جُهطرس، ٤ُٜ٣ة ُٜإالء قّىً

. جٍُٗػ٤س

ح ًٓ جُطك٤ٍٟ جُؿ٤ى ٝجُٔطٌحَٓ ُِٔٞٞٞع ٖٓ نالٍ جُوٍجءز ٝجال٠الع ػ٠ِ ٓح ًطد ك٢ : نحٓ

ح، ٝئٕ ضٍض٤د جُهط٤د ُِٔلحضٚ ٝأٌٝجهٚ، ٝضى٣ٖٝ ٓح ٣ٍٔ ذرحُٚ ٖٓ  ًٔ جُٔٞٞٞع قى٣ػًح ٝهى٣

٘رٍ ػ٘ح٣ٖٝ ٌُطد، أٝ ٓوحالش، أٝ ٓٞٞٞػحش، أ ِٔ ٝ ضوح٣ٌٍ، ٓٔح ٣ؼ٤٘ٚ ػ٠ِ يُي، ئٕ جُ

ٚ، ٝجُِٕٔٛٞ ٣٘طظٍٕٝ إٔ ٣ٓٔؼٞج جُؿى٣َى ٖٓ جُهط٤د، ٜٝٓٔح ًحٗص غوحكس جُهط٤د  َٓ أٓح

ٝج٠الػٚ، كاٗٚ ال ٣ٓطـ٢٘ ػٖ جٍُٔجؾؼس ٝجإلػىجو ٝجُطٍض٤د ُٔٞٞٞػٚ، ٖٝٓ جُظِْ 

. ٤ُِِٖٛٔ إٔ ٣َٜٔ جُهط٤د ك٢ ئػىجو ٓٞٞٞػٚ

ح ًْ ُْ جإلْال٢ُّٓ ج٤ُّٞ إٔ ٣ٌٕٞ جُٔٞٞٞع ـ: ْحو ٍٝ ٝجهغ جُ٘حِ، ٝٓح ٣كطحؾٕٞ ئ٤ُٚ، كحَُؼحَُ

٣ُٔٞؼ ذأقىجٍظ ْحنٍ٘س ٟٝٓطٍذس، ٝجُؼوَ جُِْٔٓ ٣ؼح٢ٗ ٖٓ ضك٤ِالش جإلػالّ جَُِٟٔ، ج١ًُ 

ٙ، ًُٝج كإ ج٢ُِٛٔ ٣٘طظٍ إٔ ٣ٓٔغ جٌُِٔس  ٍُ ٣ٌٛٞ جُوٟح٣ح ٝكن ٓح ٣ٍ٣ى كالٕ أٝ ؿ٤

١ًُ ٣ػن ك٤ٔح ٣وٍٞ؛ ألٗٚ ٣ؼٍف أٗٚ ٣ىٌى جُٛحوهس، ٝػٍٜ جُو٤ٟس ٖٓ ًٛج جُهط٤د ج

. أٓحٗسَ جٌُِٔس ٝٓٓث٤ُٞطٜح

ٝغٔس ٠حتلس ٖٓ ج٤ُِٖٔٓٔ ال ضطلحػَ ٓغ هٟح٣ح جُٓحقس، ٝال ضؼ٤ٍٛح أ١ جٛطٔحّ، كِٚ ٖإٔ 

آنٍ ٓغ ٖٜٞجش جُ٘لّ ٌٝؿرحضٜح، ًٝٛٙ جُلثس ضكطحؼ ُٖٔ ٣ـٍِ ك٤ٜح جُطلحػَ ٓغ هٟح٣ح 

ِ ٝأهىٌْٛ ػ٠ِ يُي ٛٞ نط٤د جُؿٔؼس، ٝق٤ٖ ج٤ُِٖٔٓٔ، ٝجالٛطٔحّ ذٜح، ٝأهٍخ جُ٘ح

٠ٍِ ك٢ جُطك٤ِالش ج٤ُٓح٤ْس ٝجالؾطٜحوجش  ٣طكىظ جُهط٤د ػٖ ًٛٙ جُوٟح٣ح، ال ٣٘رـ٢ إٔ ٣ل

جُهحٚس، ٝجُط٢ ٢ٛ ػٍٞس ُِهطأ ٝجُٛٞجخ، ٝئٗٔح ٣ًٍُ ػ٠ِ ذ٤حٕ ٝؾٚ جُو٤ٟس، 

. ٝجألنرحٌ جُٛحوهس ػٜ٘ح، ٝجُٜٔ٘ؽ جٍُٗػ٢ ك٢ جُطؼحَٓ ٓؼٜح

ًٛج كال ذى ٖٓ جُٔٞٞٞع ٖٓ جُؼٔن جُؼ٢ِٔ، كال ٣ٌل٢ إٔ ٣وطٍٛ جُٔٞٞٞع  ذحإلٞحكس ئ٠ُ

ػ٠ِ ػرحٌجش ئٗٗحت٤س، أٝ نٞج٠ٍ، أٝ أكٌحٌ ٖه٤ٛس، ٝئٕ جُؼ٘ح٣س ذحالْطٜٗحو ذحُ٘ٛٞ٘ 

جٍُٗػ٤س، ٝأهٞجٍ أَٛ جُؼِْ، ٝجُؼ٘ح٣س ذحُطأ٤َٚ جُؼ٢ِٔ ُِٔٞٞٞع، ٣ؼط٢ جُٔٓطٔغ جُػوسَ 

ح ٣ُطٍـ َٔ . ٝجُو٘حػسَ َُ

: زجُهحضْ -ٗ

. جًٍُٖ جُػحُع ٖٓ أًٌحٕ جُهطرس ٛٞ جُهحضٔس ٝجُ٘ط٤ؿس

كرؼى إٔ ٣لٍؽ جُهط٤د ٖٓ ػٍٜ ٓٞٞٞػٚ ْٝٞم أوُطٚ ػ٤ِٚ، ٣٘ط٢ٜ ئ٠ُ جُـٍٜ ج١ًُ 

أػى جُهطرس ٖٓ أؾِٚ، ٓػَ ٠ِد ذٍجءز جُٔطْٜ، أٝ جُكٌْ ػ٤ِٚ ذأه٠ٛ ػوٞذس، أٝ ٠ِد 

. ئ٠ُ آنٍٙ. ..جٗطهحخ ٍٖٓف ٓؼ٤ٖ، أٝ جالْطؼىجو ٍُِٔٗٝع ج١ًُ ٣ىػٞ ئ٤ُٚ

ٝهرَ إٔ ٣٘ط٢ٜ ئ٠ُ ًٛج جُطِد، ػ٤ِٚ إٔ ٣ػ٤ٍ جٗطرحٙ جُ٘حِ أًػٍ، ٝإٔ ٣ًٍُ جٛطٔحْٜٓ ػ٠ِ 

ح ٣ٍ٠ن ٗؿحقٜح؟ " نحضٔس جُهطرس: "ٓطِرٚ، ًٝٛج ٓح ٠ٔٓ٣ َٔ كَ

أًػٍ جُهطرحء ٣ؼٞوٕٝ ذطِه٤ٙ ُؼ٘حٍٚ جُهطرس ٝأْٛ أكٌحٌٛح، ٝك٢ ًٛٙ جُكحُس ال ٣ٍٓف 

. ٍي ٣َٔ، ٣ٝأض٢ ذؼٌّ ٓح أٌجوجُهط٤د ك٢ جُطِه٤ٙ؛ ألٗٚ ق٤٘ة

: أْٛ ٠ٍٖٝ جُهحضٔس ٓح ٢ِ٣

ًٍ ال : أٝاًل  إٔ ال ضٌٕٞ ذؼ٤ىز ػٖ جُٔٞٞٞع، ٝال ٓؿىوز ألوُس أٝ آٌجء ؾى٣ىز؛ ألٜٗح ق٤٘ث

٢ٛ ض٤ًٍُ ٓؼح٢ٗ : ضٌٕٞ نحضٔس ٝئٗٔح ضٌٕٞ ؾًُءج ٖٓ جُهطرس ٝجٓطىجًوج ُٜح، ٜٝٓٔس جُهحضٔس

. جُهطرس، ٝجْطٔحُٚ جُ٘حِ أًػٍ ٗكٞٛح

ح ك٢ ئُوحتٜح؛ ألٜٗح آنٍ ٓح ٣طٍم ْٔغ جُ٘حِ، : ٤ًٗحغح ًٟ إٔ ضٌٕٞ ه٣ٞس ك٢ ضؼر٤ٍٛح، ٝأ٣

٣ٝرو٠ ك٢ أيٛحْٜٗ، ٌٝذٔح ًحٗص جُهحضٔس ٞؼ٤لس ك٢ ض٤ًٍرٜح، أٝ كحضٍز ك٢ ئُوحتٜح، كطًٛد 

ج  ًٍ كحتىز جُهطرس ًِٜح، ٝجُهط٤د جُ٘حؾف ٣ِو٢ نحضٔس نطرطٚ ك٢ قٔحِ ٝجهط٘حع ٝغوس، ٓٗؼ

ٙ ذأٗٚ جٕ ٌَ . ض٠ٜ ئ٠ُ ٌأ١ٍّ ال ٣كطَٔ ؾىاًل، ٝال ٣كٖٓ إٔ ٣ـ٢ٟ ػ٘ٚؾٜٔٞ

. إٔ ضٌٕٞ ه٤ٍٛز ٝقحْٔس ٝٓٗٞهس: ٝآنٍ ٓح ًًٍٗ ٖٓ ٚلحش جُهحضٔس

ًٛٙ ٢ٛ أؾُجء جُهطرس جُل٤٘س جٌُحِٓس، ٝجُهطد جُط٣ِٞس ضوّٞ ػ٤ِٜح ؾ٤ًٔؼح، ٝال ٣ـ٢٘ ًٛج 

. ٙ جألؾُجء ذٜحجٍُٗـ ػٖ جٍُؾٞع ئ٠ُ ٓطٞالش جُهطد، ٝضك٤ِِٜح، ٝضر٤ٖ ٓىٟ ضٌحَٓ ًٛ

: ْٝٛ جُٔٓطٔؼٕٞ: جًٍُٖ جُػحُع ٖٓ أًٌحٕ جُهطرس -

ٖٓ جُٔؼِّٞ إٔ جُٔٓطٔؼ٤ٖ ًٌٖ ٛحّ ٖٓ أًٌحٕ جُهطحذس، ًٔح أْٜٗ ْٛ جُٜىف جٍُت٢ٓ٤ ٖٓ 

ًَ ٓح ٣وىٓٚ ػِْ جُهطحذس ٖٓ جإلٌٖحو ٝجُٞػع ٝجُطٞؾ٤ٚ، ٖٝٓ ٛ٘ح ٣ؿد ػ٠ِ جُوحت٤ٖٔ 

ج ٓؼْٜ ٝإٔ ٣ٍجػٞج جألٍٓجٜ ٝجُؼَِ؛ ك٤ٟؼٞج ذحُهطحذس إٔ ٣ٜطٔٞج ذٔٓطٔؼ٤ْٜ، ٣ٝطؿحٝذٞ

ٌَُ وجٍء ػالؾٚ جُ٘حكغ؛ ألٕ ؾٌٜٔٞ جُٔٓطٔؼ٤ٖ ٛٞ ج٤ٍُٚى ج١ًُ ٣كٍ٘ ػ٤ِٚ جُهطرحء ك٢ 

. ض٤ٔ٘طٚ ٝئٌٖحوٙ ٝضر٤ٍٛٙ
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