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 -ُٖٔ ٣طر٠٘ ٛرج جُنٜ٘ؽ  -٣َٜ٘ جُلٌس جُعِل٢ جُع٢ّ٘ ٖٓ ٓؿٔٞػس ٖٓ ج٧ـٍٞ ٝجُوٞجػد ٝجُر٤٘حش جُط٢ ضإظط 

جُٔعحز ٝجُلٌس ٝجُطفٞزجش جُٔخطِلس، قٍٞ ػ٬هس ج٩ٗعحٕ ذـ٤نسٙ، وٝ ٓنح ػر نس ػ٘نٚ جُٔسقنّٞ جُكنحؼ قٔند غ٬غ٤نس 

ٕٞ؛ ٛرٙ جُر٠٘ ٝجُٔسضٌصجش ؼٌِص ٫ٝ ضصجٍ ٓسؾؼ٤حش ك٢ جُطكحًْ ػ٘د ٛنرج جُؼونَ جُعنِل٢ ج٩ٗعحٕ ٝجُطر٤ؼس ٝجٌُ

جُع٢ّ٘، ٝٓلطسهح ذ٤ٖ جُكن ٝجُرحنَ، ٝذ٤ٖ جٌُلس ٝج٣٩ٔحٕ، ٝذ٤ٖ جُعِْ ٝجُكنسخ ًٔنح ٛنٞ ٓطندجٍٝ كن٢ و ذ٤نحش ٛنرج 

٣٘طِنن ج٩ٗعنحٕ ٓنٖ جُلٌس، ذأؼٌحٍ ضخطِق ك٢ جُٔظٜس، ٝضطلن ػ٠ِ ٓعنطٟٞ جُؿنٞٛس ٝجُٔمنٕٔٞي ُن٤ط ػ٤رنح وٕ 

ٍ جُٔننٜ٘ؽ  ّٞ ٓنٜ٘ؽ ٣نإنس كٌنسٙ وٝ ٣منره جؾطٜنح ٙ، وٝ ٣إظنط ٓنٖ ال٬ُنٚ ُؼ٬هحضنٚ جُٔخطِلنسي ٌُٝنٖ جُؼ٤ند وٕ ٣طكن

ٝجُر٤٘حش جُٔإّظعس ئ٠ُ ٓلطسم ٣ف٤س ك٤ٚ ج٩ٗعنحٕ ٓطأُٜنح كن٢ ٛنرٙ ج٧زق، ٣نطٌِْ ذِعنحٗٚ ٣ٝٞهنغ ذحظنٔٚ ػِن٠ قند 

"، وٝ ٣طؿحٝش ضكص و١ ظسف ٖٓ جُظنسٝف ؼٕه ػه رة  الؼبلمٕهإػالم المُق  ضؼر٤س جذٖ ه٤ْ جُؿٞش٣س ك٢ ًطحذٚ: "

ٌَّ جُلٌس ٝجُٞػ٢ ٖٓ غوحكس ٝضسذ٤س ٝٗلط ٝجؾطٔحع، ٣ٝف٤س جُلٜنْ وٝ جُطأ٣ٝنَ وٝ جُطلعن٤س وٝ جُوٞجػند  ٬ٓذعحش ضؽ

 ال٤حزجش قط٤ٔس ضورف ذح٩ٗعحٕ ئ٠ُ جُٔؿٍٜٞ، ُٝٞ ضِرط ذِرٞض جُؼِْ ٝجُٔؼسكسي

ُرحقننع وٝ جُٔططرننغ ٓؿٔٞػننس ٓننٖ جُؼٞجتننن جُٔؼسك٤ننس، ٝٛنن٢ ٗط٤ؿننس نر٤ؼ٤ننس ٣طننسـ جُلٌننس جُعننِل٢ جُعنن٢٘ وٓننحّ ج

ٝقط٤ٔس ٓح  جّ جُ٘عن جُلٌس١ جُٔطسٝـ ُِ٘وحغ ٗعوح ٓـِوح، ٣طسـ ٗلعٚ ًكّن ٓطِن ػ٠ِ جُٔعطٟٞ جُٞجهؼ٢، ٝئٕ 

س ًحٗص ٛ٘حى ٓكح٫ٝش ُِطـط٤س ػ٠ِ ػٞجز ٛرج جُلٌس، ِٜٝٗٚ ٖٓ ؾرٝز ج٩هفحء ٝج٩زٛحخ ٝجُؼ٘فس٣س ك٢ جٌُػ٤

ٖٓ ٓعط٣ٞحش ذ٤٘حضٚ ج٧ظحظ٤سي ٫ٝ ٣ٌٖٔ وٕ ضٌٕٞ جُر٘ن٠ ٝجُٔإظعنحش ٓطؿنحٝشز ُِرؼند ج٩ٗعنح٢ٗ،  ٕٝ وٕ ٣ن٘ؼٌط 

ٛرج ج٧ٓس ػ٠ِ هم٤س ج٩ٗعحٕ، ذفلطٚ ٓلٜٞٓح ه٤ٔ٤ح ضطؿِّن٠ كن٢ وذؼنح ٙ ه٤ٔنس جُند٣ٖ ٗلعنٚ، كٔطن٠ قوّنن جُلٌنس ه٤ٔنس 

لٌنس ٓ٘ـِونح ٝٓعنطرط٘ح ٌُنَ وٗنٞجع جُؼ٘فنس٣حش، ًنحٕ ج٩ٗعحٕ ًحٕ وهسخ ئ٠ُ جُكّن ٝجُؼدٍ ٝجٌُٔحٍي ٝٓط٠ ًنحٕ جُ

َّ جُكدظ ج٧ذنسش كن٢ جُلٌنس جُعن٢ّ٘ ظنٞجء ٓحلن٤ٚ ٝضحز٣خنٚ، وٝ قحلنسٙ ٝزذٔنح  ئ٠ُ جُطعِه ٝج٩زٛحخ وهسخي ُٝؼ

ٓعطورِٚ، ٛٞ وٗٚ كٌس ؾحٓد ُْ ٣عططغ ٖٓ ال٬ٍ جُر٤٘حش جُٔإظعنس ُنٚ وٕ ٣طنسـ ٗلعنٚ ذند٬٣ قمنحز٣ح، ٓنٖ الن٬ٍ 

٢ جقطم٘طٚ ذؽٌَ كؼ٢ِ ػ٠ِ جُٔعطٟٞ ج٫ؾطٔحػ٢ ٝجُع٤حظ٢ي كظَ ذنرُي ػحتونح وٓنحّ و١ ضوندّ جٌُػ٤س ٖٓ جُدٍٝ جُط

ٓؼسك٢ وٝ جٗط٬هس ٗكٞ ػٞجُْ جٌُٔحٍ، ٝذون٢ جُن٘ؿ  جالنَ ٛنرج جُ٘عنن جُٔـِنن ٛنٞ جُل٤فنَ و٫ٝ ٝوال٤نسجي ٝق٤٘ٔنح 

ّْ ضفك٤كٜح ذ٘حء ػ٠ِ آ٤ُحش ٓ ٘وٞـس، ٫ ضعطط٤غ قط٠ ٗطٌِْ ػٖ جُ٘ؿ، كاٗ٘ح ذفد  جُكد٣ع ػٖ ٝغ٤وس وٝ زٝج٣س ض

ٍ ٓؼٜح جُٔؼ٠٘ ئ٠ُ ق٤ع ج٧كن ج٩ٗعح٢ٗ وٝ جُٔفِكس وٝ جُٔوفدي ّٝ ٓنٖ  ٌُٚٝن٢ ٣منٖٔ جُلٌنس ذونحءٙ ٫ ذنّد ُن وٕ ضإ

نٞجذغ ٝٓنٖ ِٓفنوحش ٝػ٘نح٣ٖٝ ٛندكٜح ٓٔحزظنس جُطعنِه جُٔؼسكن٢ ػِن٠ ًنَ ٓنٖ ٣ركنع وٝ ٣عنأٍ، ٝٓنٖ وٛنْ ٛنرٙ 

وٝ ذؼرنحزز  ،""ال ٔصدح  ادبا اة دخ إال ثمدب بدح  ثدً اةَا د "اإلطالم دٔه اطزُػت الدئه َالديوٕب" جُؼ٘ح٣ٖٝ: 

 والسٟ جقطٞجء جُد٣ٖ ػ٠ِ ًَ ؼ٢ء، ٝؼ٤ُٞٔطٚ ذحُٔؼ٠٘ جُر١ ض٘ؼدّ ك٤ٚ قس٣س ج٩ٗعحٕ ٝضكّسًٚ الحزؼ ٛرج جُ٘عني 

َّ ٓنح ٓنٖ  ػ٘ح٣ٖٝ ًرسٟ ٣طعحءٍ ٓؼٜح جُٔسء: ُٔحذج ٣فنس ٛنرج جُلٌنس ػِن٠ ئؿسجه٘نح كن٢ جُؿصت٤نحش، ٣ٝطنسى ًن

ٓحش ق٤حض٘ح؟ ُٝٔحذج ٣سضره ٛرج جُلٌس ذحُٔحلن٢ ٝذنحُٔٞض٠ ٣ؼرندْٛ ٣ٝوّدظنْٜ، ٣ٝطنسى ؼأٗٚ وٕ ٣ٌ ّٞ ٓح ٖٓ ٓو ّٞ ٕٞ ٓو



 

  

          

جُر١ جػطرسٙ ظنَ   ٝٛنٞ ٓ٘نٚ ذنسجء؟ي هند ٣طِنرّط جُلٌنس جُعنِل٢ جُعن٢٘ ٣ٝنطؤؿ وؼنٌح٫ ٓخطِلنس  جُكحلس ُِكحًْ

كناذج  .هٞف ػ٘د جُٔحل٢ ًٜ٘ح٣س ُِطنحز٣ ٝذؼ٘ح٣ٖٝ ٓطؼد ز، ٌُٖٝ جُؿٞٛس ٝجقد، ٛٞ ضؼط٤َ جُكسًس ج٩ٗعح٤ٗس ٝجُٞ

ًننحٕ ك٣ًٞٞحٓننح هنند وٜٗنن٠ جُطننحز٣  ذحُطننحز٣  جُكنندجغ٢ جُـسذنن٢، كننإ جُكسًننس جُعننِل٤س جُعنن٤٘س ذط٣ِٞ٘حضٜننح ج٩الٞج٤ٗننس 

ٝجُٞٛحذ٤س ٝجُعِل٤س جُؿٜح ٣س ٝجُكسًحش ج٩ظ٤ٓ٬س جُع٤حظ٤س هد وٝهلص جُطحز٣  ٓ٘نر شٓنحٕ، ٝذندوش ض٘ظنس ُِسؾنٞع 

 ي""ال ٔصح  ابا اة خ إال ثمب بح  ثً اةَا  ٓغ ظٖ٘ جُطحز٣  ك٢ قِٜٔح ُؼ٘ح٣ٖٝ، ٓػَ:  ئ٤ُٚ ك٢ ضؼّ٘ص ٝجلف

ّٕ ٓح ٣طسقٚ جُلٌس جُعنِل٢ جُعن٢٘ وٓنحّ جُندجزض ًر٤٘نحش ٝهٞجػند ضأظ٤عن٤س ٣ؼند وًرنس جُؼٞجتنن جُٔحٗؼنس، ٓنٖ   ئ

ٟ وٕ   هند ؾٔنغ كن٢ جُند٣ٖ جهطكحّ جُٔؼسكس ج٩ٗعح٤ٗس ئ٠ُ قوَ جُّ٘ؿ جُد٢٘٣، ٢ٛٝ زؤ٣س ٓطؼح٤ُس ػِن٠ جُٞجهنغ ضنس

ػِّٞ ج٤ُٝ٧ٖ ٝج٥الس٣ٖ، ُْٝ ٣طسى ــ٤سز ٫ٝ ًر٤سز ئ٫ وقفحٛح؛ كل٤ٚ جُع٤حظس ٝج٫هطفح  ٝج٫ؾطٔحعييي ٝذنرُي 

ذ٤ند وٕ ٛنرٙ جُ٘ظنسز ذندوش ضلوند  .ك٬ قحؾس ُؼِّٞ ئٗعح٤ٗس ٗؽأش ك٢ وقمحٕ جُـسخ ُٔوحزذس جُن٘ؿ جُند٢٘٣ جُٔوندض

غ جُطحز٣خ٢ ُٜحي ٝجُؼِنّٞ ج٩ٗعنح٤ٗس ذٔ٘حٛؿٜنح ٝآ٤ُحضٜنح ٓعنطوِس ػنٖ جُند٣ٖ، ٝٛن٢ ٓفدجه٤طٜح ٖٓ ال٬ٍ ضٌر٣د جُٞجه

زٛح ٤ٔ٘٣ٜٝح قط٠ ضعطؿ٤د ُٔطحُرٚ ج٫ؾطٔحػ٤س ٝج٫هطفح ٣س ٝجُع٤حظ٤س قعد جُظسٝف  ّٞ ٤ُٝدز جُلٌس ج٩ٗعح٢ٗ ٣ط

 .ٝجُٞهحتغ

ّٕ قد٣ػ٘ح ػٖ جُؼوَ جُعِل٢ جُع٢ّ٘ ٣٘دزؼ ك٢ ظ٤حم ٗود١ ُٔح ٣كِٔٚ ٛرج جُلٌس  ٖٓ ض٘حهمحش  جال٤ِس، ٝغـسجش ئ

شج   ٝ ػ٠ِ ٓعطٟٞ جُططر٤ن، ضؿؼَ ٓ٘ٚ كٌسج ه٤ٓٞح وٝ ػ٘فس٣ح ٣كَٔ ك٢ ن٤ّحضٚ ذرٝز جُل٘نحءي كٔنح  جّ ج٩ٗعنحٕ ٓطؿنح

 جالَ ٛرج جُ٘عن كِٖ ٣لسش ئ٫ّ ج٫ٗـ٬م ًٔح ظروص ج٩ؼحزز ئ٠ُ ذُيي ٝٛرٙ جُدزجظس جُط٢ ٗكٖ ذفد ٛح ض٘ر٢٘ ػ٠ِ 

ٗطفحز ئ٠ُ جُرجش وٝ ٓٞجهق ٓؼِ٘س ٓعروحي ٝئّٗٔح ضسضٌص ػ٠ِ ٓنح ضؼطرنسٙ والطنحء ٜٓ٘ؿ٤نس هحػدز ٗود٣س ٤ُط ٛدكٜح ج٫

ز  ّٞ ّٕ جُعنِل٤س ٛن٢ ٓسقِنس ٝضفن ٝػ٤ِٔس ك٢ ذ٤٘س جُؼِّٞ جُٔإظعس ُٔح ظ٤ٔ٘حٙ ذحُلٌس جُعنِل٢ جُعن٢٘، ػِن٠ جػطرنحز و

ز ػحّ ٣ؽَٔ ؾ٤ٔغ ج٧ٗعحم  ّٞ جُلٌس٣س جُد٤٘٣س ٝجُلِعنل٤س ٗحؼة ػٖ ئٌٓح٤ٗس ػٞ ز جُطحز٣  ٝج٫ظطِٜحّ ٓ٘ٚ، ٢ٛٝ ضف

ّْ ضخف٤فٜح ذحُٔرٛد جُع٢ّ٘ ذٞـلٚ ٓٔػ٬ّ ؼنسػ٤ّح ُـحُر٤نس جُٔعن٤ِٖٔ كن٢ ػحُٔ٘نح جُٔؼحـنسي ٛنرٙ  ٝجُػوحك٤س، ُٜرج ض

جُدزجظس جُ٘ود٣س ٫ ضؼ٢٘ ذكحٍ جذطؼح ٛح ػٖ ٓعأُس جُطك٤ّص ك٢ جُؼِْ، كٜرج وٓس ًر٤س ٫ ٣عطط٤غ جُرحقع ٜٓٔح ضكنّسٟ 

ٕ ٣عطٞك٤ٚ قوٚ، وٝ ٣طؿحٝش ذؼك ػسجه٤ِٚي ٌُٖٝ وِٓ٘نح ًر٤نس كن٢ وٕ ٗعنِي نس٣ونح ٗطنٞال٠ جُٔٞلٞػ٤س ٝجُؼ٤ِٔس و

ٖٓ ال٬ُٚ ٝلغ ج٧ـحذغ ػ٠ِ جُندجء، ٝئٕ ًنحٕ ٛنرج جُطس٣نن ٝػنسج ٝـنؼرح ٗظنسج ُِعن٤حؾحش جُٔؼسك٤نس ٝجُودجظنس 

 جُٔعروس جُط٢ ضك٤ه ذٜرٙ جُر٤٘حش جُٔإظعسي

ّٕ نس٣نننن ج٩ـننن٬ـ نس٣نننن ٫ ٣ٌٔنننٖ وٕ ٣كونننن ؿح٣حضنننٚ  ٝوٛدجكنننٚ ٓنننٖ الننن٬ٍ ؼنننؼحزجش ذّسجهنننس، وٝ  كنننحع ئ

ؿ٤ننننس ٓرننننّسز ػننننٖ ٛننننرج ج٫ضؿننننحٙ وٝ ذجىي ٌُٝننننٖ ج٩ـنننن٬ـ ٓننننٜ٘ؽ ٓطٌحٓننننَ ٣سجػنننن٢ الفٞـنننن٤حش جُصٓننننحٕ 

َّ هدجظنننس هننند ٣ِرعنننٜح ٛنننرج  زز، ٣ٌٝعنننس ًننن ّٞ ٝجٌُٔنننحٕ، ٣ٝ٘لنننطف ػِننن٠ جُننندزض ج٩ٗعنننح٢ٗ ذؼِٞٓنننٚ ٝٓؼحزكنننٚ جُٔططننن

ج٫هطفنننح ٣س ٝجُػوحك٤نننس ٝج٫ؾطٔحػ٤نننس، ٝٛنننٞ ئـنننن٬ـ  ج٫ضؿنننحٙ وٝ ذجى ذـ٤نننس جُكلنننحظ ػِننن٠ هدجظنننطٚ، وٝ ٓ زذنننٚ

نننص  ع  ٣عنننطٜدف و٣منننح  زجظنننس ٛنننرٙ جُؼِنننّٞ ٓنننٖ الننن٬ٍ ذ٤٘طٜنننح ٝذٔ٘طوٜنننح ٗلعنننٚي كننناذج ًحٗنننص ٛنننرٙ جُؼِنننّٞ هننند وّظ 



 

  

          

ػِننن٠ ٓنننح ٛنننٞ ػِٔننن٢ كعنننطٌٕٞ ذ٤٘طٜنننح جُدجال٤ِنننس غحذطنننس غرنننٞش جُسجظننن٤حش، ٫ ٣كّسًٜنننح ٗوننند، ٫ٝ ٣نننإغّس ك٤ٜنننح ز٣نننف 

ٖ هدجظنننطٜحي ٝئذج ًحٗنننص ٛنننرٙ جُر٤٘نننحش هننند وّظعنننطٜح جُٔإظعنننس جُد٤٘٣نننس ذوٞجػننند و٣نننس ٓوحزذنننس ضعنننطٜدف جُٔعنننحض ٓننن

ٝوـنننٍٞ ٝلنننٞجذه ٓر٤٘نننس وظحظنننح ػِننن٠ جُؤنننغ جُلٌنننس١، ٝجقطونننحز جُؼونننَ ج٩ٗعنننح٢ٗ ٝج٤ُ٘نننَ ٓ٘نننٚ ػنننٖ نس٣نننن 

زز، كعنننطرٛد ٛنننرٙ جُٔوحزذنننس جُد٤٘٣نننس ؾلنننحء ذٔؿنننّس  زٓننن٢ قؿنننس كننن٢ ٓحتٜنننح جُسجًننند ق٤٘نننح ٓنننٖ  ّٝ ؼنننسػ٤س ٓنننص

 جُدٛسي

 ٓوحزذط٘ح ُِٔٞلٞع ٖٓ ال٬ٍ جُٔرحقع جُطح٤ُس:ٝظطٌٕٞ 

1 

 الظحفٕخ الظىٕخ َالؼُد اةثيْ: -أ

ضطـننرٟ كٌننسز جُعننِل٤س جُعنن٤٘س ٓننٖ كٌننسز جُؼننٞ  ج٧ذنند١، قنن٤ٖ ضعطكمننس جُٔحلنن٢ ٝئٌٓح٤ٗننس جظط٘عننحالٚ كنن٢ 

ّٕ ج٧قدجظ ٝجُٞهحتغ ٣ٌٖٔ ئػح ضٜح ًِّٜنح ذؼند ٓٞضٜنح ٝك٘حتٜنح كن٢ جُنصٖٓ ج٬ُٓط٘نح٢ٛي ئّٜٗنح  جُكحلس، ككعد ٤ٗطؽٚ ئ

جُٔحل٢ جُر١ ٣ّٔؿدٝٗٚ ذؽٌَ جٗطوحت٢،  جُلٌسز ٗلعٜح جُط٢ ضكّسى ػّؽحم جُٔحل٢، ٝجُعِل٤س ٓسقِس ٖٓ ٓسجقَ ٛرج

ّٕ ػحُْٜٔ ٬ٓت٢ٌّ ئ٠ُ جُكّد جُر١ ٣فؼد ٓؼٚ ئ٣ؿح  جُػـسجشي ّٕ جُِؿنٞء ئُن٠ جُٔحلن٢ ٬ُقطٔنحء ذنٚ ٓنٖ هٜنس  ًٝأ ئ

جُكحلس ٝلرحذ٤س جُٔعطورَ، ضؼرّس ػٖ ػؿص ٝجلف ك٢ جُسؤ٣س، ًػ٤سج ٓح ٗوسوٙ ذٞلنٞـ كن٢ ٓون٫ٞش ٝؼنؼحزجش 

٢ٛٝ ٓوُٞس هد٣ٔس ٓؼحـسز ضأالر وؼٌح٫ ٓخطِلس قعد  خ إال ثمب بح  ثً اةَا  "،"ال ٔصح  ابا اة ٖٓ هر٤َ: 

 جُصٓننحٕ ٝجٌُٔننحٕي ًٔننح وٜٗننح كٌننسز ضطـننرٟ وظحظننح ٓننٖ ٗظس٣ننس جُؼننٞ  ج٧ذنند١ ًٔننح هِ٘ننح ظننحذوح؛ و١ ئٌٓح٤ٗننس جظننطسؾحع

عنٚ ذند٬٣ جُٔحل٢ ذأقدجغٚ ٝؼخف٤حضٚ، ًِّٔنح ػؿنص جُلٌنس ػنٖ وٕ ٣عنطؿ٤د ُٔطحُند ج٩ٗعنحٕ، ٝوٕ ٣فن٘غ ٓنٖ ٗل

قمحز٣ح ٣٘ؼْ ك٤ٚ ج٩ٗعحٕ ذحٌُسجٓس جُٔلوٞ ز، ٝج٩ٗعح٤ٗس جُمحتؼس كن٢ ػنحُْ جُٔنح ز جُنر١ ضـ٤ند ك٤نٚ ٗلخنس جُنسٝـ، 

َّ ٓح ٖٓ ؼأٗٚ وٕ ٣ؼ٤د ئ٠ُ ج٩ٗعحٕ ٣ٞٛطٚ جُٔلوٞ زي ًٝ 

ّٕ جٗكفحز جُؼوَ جُعِل٢ ك٢ جُصٓحٕ ٝجٌُٔحٕ ًحٕ ُٚ ج٧غس جٌُر٤س ػ٠ِ ضؿ٤ٔد جُوٞز ج٩ زج٤ًس ك٤ٚ، ٝضك٣ِٜٞنح  ئ

نس  ٌّ ئ٠ُ ٓؿس  جظنطس ج  ُٔون٫ٞش ػرّنسش ػنٖ شٓحٜٗنح، ٝوظنٜٔص كن٢ ذِنٞزز ٓؽنسٝع ٓؿطٔؼٜنحي كٔنٖ جُخطنأ وٕ ٗل

ذؼوٍٞ ؿ٤سٗح، ٝٓح ذُي جُـ٤س ئ٫ّ ٗكٖ ك٢ وقد ضؿ٤ِحضنٚ ج٧ظحظن٤سي ُٝسذٔنح ٓ٘رنغ جُخطنأ كن٢ جُٔ٘طِونحش جُعنِل٤س ٛنٞ 

ُٜح ٝػ٤ِٜح ٓح ػ٤ِٜح، ذَ ٢ٛ ضطؿحٝش ًَ ٛنرج ُطفنرف هس٣٘نس جػطرحزٛح وٕ جُعِل٤س ٫ ضؼرّس ػٖ ٓسقِس ش٤٘ٓس ُٜح ٓح 

ذحُد٣ٖ ٗلعٚ، وٝ ٓح ػرّس ػ٘ٚ ٗفس قحٓد وذٞ ش٣د ذاؼٌح٤ُس جُطسجظ ٝجُد٣ٖ، ق٤ٖ وـنركص ٛنرٙ جُػ٘حت٤نس ضؼ٘ن٢ ؼن٤ثح 

ٝجقدج ٣فؼد جكطسجهٚ ػٖ ج٥الس، ٝجُّٔط ذأقندٛٔح ٛنٞ ٓنّط ذنح٥الس ذحُمنسٝزجش جُٔ٘طو٤نس جُعنِل٤س
1

ّٕ ٗظس٣نس  ي ئ

                                                           
1
 51، ؾ 5991جُٔسًص جُػوحك٢ جُؼسخ، ذ٤سٝش، جُطرؼس ج٠ُٝ٧، ، الىص الظحطخ الحقٕقخوذٞ ش٣د، ٗفس قحٓد،  -



 

  

          

ّٕ ج٩ظن٬ّ وًرنس ٓننٖ وٕ  جُٞـنَ ٛنرٙ ٗظس٣نس ٓطٜحكطننس ٝجُؿٔنغ ذن٤ٖ جُعنِل٤س ٝج٩ظنن٬ّ ٛنٞ ؾٔنغ ذن٤ٖ جُ٘و٤منن٤ٖ، ٧

ٗكفسٙ ك٢ كطسز ش٤٘ٓس ُٜح ظسٝف ٗؽأضٜح، ٝذأؼخحؾ ٓؼ٤ّ٘٤ٖ ٫شٓٞج ٖٓ ذؼ٤د وٝ ٖٓ هس٣د ٛرٙ جُلطسز جُص٤٘ٓسي 

ّّ الققويهً فقهقك ف هان اجنتهاال  هزٌْ  به ن   فهً مفهوم قد تّم بناؤه على قاعدة ثقافٌٍة اختزلته ٌُٖٝ ج٩ظ٬ّ  الشه

العقاء والنماءك إلى مجّرد ش ل فارغ من المحتوى اجنيانً الرحه  ب هّل  تحّول اجنيان من الفرد القادر على

مهن مهتال   ال لمة من معنى. وال ٌم ن بحال االقمئنان إلى  ذه القاعدة الثقافٌة للّفظك لمها تحمله  ما تحمل   ذه

اللفهظك انقْقها ضٌ ها ممها تحمله   ٌاتها فً عالمنا المعاصر. وعلٌ  فْ بد من إبداء تصّورنا حهول  هذانرى تجل

عرقٌهةك ولهٌ  انتمهاء إلهى جهذور معٌنهة. بقهدر مها  هو  فالميلم لهٌ  فئهة جارافٌهة ضو ثقافٌهة ضو’’. يلم‘’حروف  

 الميهلم مهن  هان الّيهلم منهجه ك به ال ٌ هونف للقاعدة اليلمٌة ف هرا  وعمهْ . انتماء ألصول  ذا اللفظ؛ ضي انتماء

اجٌجهابً البعٌهد عهن  متيهلقا  علهى ارخهر فهً ف هره ضو جيهدهك ولهم ٌتعامهل مهال النها  إالّ فهً حهدود التواصهل

يهف ا للهدماء ضو إفيهادا فهً األر   الحيايٌا  الدٌنٌة واليٌايٌةك واجيْم بذلك ضيلو  ومهنه  اليهلمك ولهٌ 

فهْ تيهاوي بهٌن مهن  هان اليهلم منهجه ك وبهٌن مهن  .2جعل المسلمين كالمجرمين""أفن وتيلّقا على ضصحابها:

هم فً دٌنهم وفً ضجياد م ضجرم فً حّ نفي  ب ن نّص  منها ح ما   ن  ّّ غٌره ب ن لم ٌؤمِّ  .على النا ك وفً ح

حء ٝ ػٟٞ ٓػَ ٛرٙ ضع١ٞ ذن٤ٖ جُعنِل٤س ٝج٩ظن٬ّ، وٝ ذطؼر٤نس آالنس جُعنِل٤س ٛن٢ ج٩ظن٬ّ، ٛن٢ ٓكحُٝنس ٩لنل

جُؽسػ٤س ػ٠ِ ٓؿٔٞػس جؾطٜح جش، ٝٝؾٜحش ٗظس وػَٔ ك٤ٜح جُعِق كٌسْٛي ًٔح وٜٗنح جزضلنحع ذٔونحّ ج٩ٗعنحٕ ئُن٠ 

"َاطدزف  قُ دً طاعدبػُي إوٍد   ٓوحّ جُطعِه جُر١ ٣فرف ك٤ٚ ئُٜح ٣ٔحزض و٤ُٛٞطٚ ػ٠ِ ٓنٖ ؼنحء ج٫ٗفن٤حع ُنٚ:

"كبوُا قُ ب طبطقٕه
3
آغحزٙ جُؼ٤ٔوس ك٢ ض٤٤ٜؽ زٝـ جُؼفر٤س، ٝٓكدٝ ٣س ٝٛرج جُؽؼحز جُٔرٛر٢ جُٔو٤ص، ًحٗص ُٚ  ي

جُ٘ظسز جُٔسضرطس ذحُطحز٣  جُود٣ْ  ٕٝ جُ٘ظس ئ٠ُ آكحم ج٩ٗعنح٤ٗس ج٤ُنّٞي كند٣ٖ   كن٢ ج٧زق ٫ ٣ؼطنسف ذح٧ظنٔحء 

٫ٝ ذننحُ٘ؼسجش جُؿ٘عنن٤س وٝ جُؼ٘فننس٣س، ٝو٣ّتننح ٝؾنندش ٛننرٙ جُٔؼط٤ننحش، كٜننٞ جُطنندالَ جُرؽننس١ جُٔٔطنند ئُنن٠ هنن٤ْ جُنند٣ٖ 

 .وٝ ضم٬٤ِضكس٣لح 

 :خٕزٔخ القزَن الثالثخ -ة

يخٕز الىبص قزوٓ ث  الذٔه ٔحُوٍ  ث  الذٔه ٔحُوٍ ""جبء طٓ الصحٕحٕه ػه ػجي هللا ثه  ظؼُد: 
4
 

ٝهغ جُخ٬ف ك٢ كْٜ ٛرج جُكد٣ع، قط٠ ٖٓ هر٤َ ٖٓ ْٛ ٓ٘طٕٔٞ ُفِد جُطّٞؾٚ جُعنِل٢ جُعن٢ّ٘، ٛنرج جُخن٬ف 

َٛ ٢ٛ ُٔؿٔٞع ج٧ٓس جُط٢ ػحؼنص كن٢ ضِني جُونسٕٝ، وّ ض٘طرنن ٛنرٙ ضٔكٞز قٍٞ جُخ٤س٣س جُٔرًٞزز ك٢ جُكد٣ع 

                                                           
2
 11ظٞزز جُوِْ ج٣٥س  -

3
 15ظٞزز جُصالسف ج٣٥س  -

4
 (55/3111(، ٝٓعِْ ك٢ ًطحخ كمحتَ جُفكحذس )ج١ُٝٞ٘ 7/1513زٝجٙ جُرخحز١ ك٢ ًطحخ كمحتَ وـكحخ جُ٘ر٢ )جُلطف  -



 

  

          

كرٛد جُؿٜٔٞز ئ٠ُ وٕ جُخ٤س٣س ٓطكووس ك٢ ٓؿٔنٞع وكنسج   .جُخ٤س٣س ٝضعس١ ػ٠ِ ًَ كس  ػ٠ِ قدز ػحغ آٗرجى؟

ج٧ٓس، ٝذٛرص نحتلس ئ٠ُ وٕ ٛرٙ جُخ٤س٣س ٢ٛ ُٔؿٔٞع ج٧ٓس، ٫ٝ ضعس١ ػ٠ِ ج٧كسج ي
5
 

ٝجٌُػ٤س ٖٓٔ ضر٘ٞج جُطٞؾٚ جُعِل٢ ًحٗٞج ٓطأغس٣ٖ ذٔؿٔٞػس ٖٓ جُطأـ٬٤ش ٝجُوٞجػد، ُٝؼنَ وًرنس ّٓٞؾنٚ ُٜنر 

جُلٌس وٝ جُؼوَ ٛٞ جُ٘ؿّ 
6

ي كل٢ جُطّٞؾٚ جُعِل٢ ٫ ٌٓحٕ ُِؼوَ الحزؼ جُ٘ؿ وٝ جُسٝج٣نس ذؽنٌَ ػنحّي ٝذنرُي جؿط٤نَ 

ًنَ ٓنٖ ضؿنسو ػِن٠ كٜنْ جُن٘ؿ النحزؼ جُر٤٘نس  جُؼوَ ٝوذ٤ندش ًنَ جُٔنرجٛد جُٔسضرطنس ذنٚ، ئُن٠ جُكند جُنر١ ٣فنل٠ ّ 

"خبلدي ثده ػجدي هللا القظدزْ قزد  الوؼدي ٔدُم ػٕدي  جُع٤٘س، ًٔح كؼِٞج ذحُؿؼد ذنٖ  زٛنْ ك٤ٔنح ٣س٣ٝنٚ جذنٖ ًػ٤نس وٕ:

اةضحّ ثبلكُطخ، َذلك أن خبليا خطت الىبص طقدبا طدٓ خطجزدً رحدك: أٍٔدب الىدبص  ضدحُا ٔقجد  هللا ضدحبٔبك ، 

إوً سػ  أن هللا لد  ٔزفدذ إثدزإٌ  خحدٕال، َلد  ٔكحد   ُطدّ ركحٕمدب، رؼدبلّ هللا ػمدب  طئوٓ  ض  ثبلوؼي ثه درٌ ،

ئقُا الوؼي ػحُا كجٕزا. ث  وشا طذثحً طٓ أب  المىجز"
7

 

ّٕ جٌُػ٤نس٣ٖ زوٝج كنن٢ جُكنند٣ع جُعنحذن قؿننطْٜ كنن٢ جُطنصجّ وهننٞجٍ جُعننِق ٝػندّ ضؿحٝشٛننح، ذننَ ذ٘نٞج ػ٤ِننٚ كنن٢  ئ

ّٕ جُفكحذس ٓػِٞج جُكِوس ج٠ُٝ٧  ضأـ٬٤ضْٜ ٝكْٜٜٔ ٝظًِْٜٞي ٝهد ًحٕ جُدجكغ ُطر٢ّ٘ ٛرٙ جُ٘ظسز ٓر٤ّ٘ح وظحظح ػ٠ِ و

جُٔطفِس ذ٤٘رٞع جُ٘رٞز، ٝضؼح٤ُْ جُسظحُس، ًٝحٕ ُْٜ  ٝز ًر٤س ك٢ ٗفس ج٩ظ٬ّي ًٔح ًحٕ جُطحذؼٕٞ ٣ٔػِنٕٞ جُكِونس 

ذأال٬هْٜ، ًٝحٗٞج ال٤س الِنق جُػح٤ٗس ٖٓ ذُي جُطحز٣  جُٔؽسم، كود ػحـسٝج جُفكحذس، ِٜٝٗٞج ٖٓ ػِْٜٔ، ٝضكِّٞج 

ٍ كن٢ جُطنحز٣   .ُخ٤س ظِق ّٞ ًٝحٗص جُكِوس جُػحُػس ٖٓ ٛرٙ جُعِعنِس ٛن٢ قِونس وضرنحع جُطنحذؼ٤ٖ جُطن٢ ًحٗنص ٗوطنس ضكن

ج٩ظ٢ٓ٬، ٝئ٣رجٗح ذحٗطٜحء ٓسقِس جُفلحء جُلٌس١، ٝجُلطسز جُ٘و٤س، ٝذدء ٓسقِس ج٫ذطؼح  ػٖ جُٜٔ٘ؽ ج٩ظ٢ٓ٬ ك٢ 

ُسذح٤ٗسيضفٞزجضٚ، ٝٓٞجهلٚ، ٝه٤ٔٚ ج
8
 

ّٕ ًننَ ٓننح ذًننسٝٙ ج٥ٕ قننٍٞ ٛننرٙ جُكِوننحش جُننػ٬ظ، ٫ ٣ؿؼننَ وهننٞجُْٜ ٫ ض٘ننحهػ، ٫ٝ ٓننٞجهلْٜ ٝجؾطٜننح جضْٜ  ئ

ـحُكس ٌَُ شٓحٕ ٌٝٓحٕ ًٔح ٣س٣د وٕ ٣و٘ؼ٘ح وـكحخ جُ٘ظس٣س جُعِل٤س ك٢ جُطد٣ٖ، ٫ٝ وٕ ٗورغ ك٢ ٗعوْٜ  ٕٝ و١ 

 ٝذُي ٨ُظرحخ جُطح٤ُس: جٗلطحـ ػ٠ِ جُدزض ج٩ٗعح٢ٗ ذؼِٞٓٚ ٝٓؼحزكٚ جُٔططٞززي

فهذذا  هان ٌعتهرأ به ن  هذا  إّن مش لة ضي ف ر دٌنً  و فً منقلقاته  الف رٌهة بمعنهى ضصهول  وقواعهده. -

الخق ك لن ت ون  ناك ضٌة إشه الٌة فهً مْميهة  اجنتاال ال خم من المعرفة  و إنتاال بشري فٌ  الصوا  وفٌ 

ول ن الخقٌر حٌن تتحّول  ذه البنٌا  المؤيية إلى  وابق عموما .  النقاق التً قد ت ون مثار جدل بٌن النا 

 ٌم هن ضن ٌتجاوز ها اجنيهاند بدرجهٍة مهن الهدرجا ك وضٌهة محاولهة للمهّ  مهن قديهٌتها ضو منهجٌة ومعرفٌةك ال

                                                           
5
 7/5، 5559/5999ضكو٤ن ػرد جُؼص٣ص ذٖ ذحش،  جز جُٔ٘حز،  ،طز  الجبرْ شزح بحٕ  الجفبرْجُؼعو٢ٗ٬، جذٖ قؿس،  -

6
 59وذٞ ش٣د، ٗفس قحٓد، جُٔسؾغ جُعحذن، ؾ  -

7
 ، ضسؾٔس جُؿؼد ذٖ  ز9ْٛ، ؼ 5551/5991، 1،  جز جُكد٣ع، ن، الجيأخ َالىٍبٔخجذٖ ًػ٤س، ئظٔحػ٤َ جُدٓؽو٢ -

8
 53، ؾ 5535/3333جُلٌس جُٔؼحـس، ذ٤سٝش، ،  جز الظحفٕخ  زاحخ س ىٕخ  جبركخجُرٞن٢، ٓكٔد ظؼ٤د زٓمحٕ،  -



 

  

          

اليٌايٌة  د  ذا االتجاه ضو  القر  من الشرعٌة المحاقة بهاك ٌ ون متل ك إما القمال الف ري عن قرٌّ التعبئة

  و عن قرٌّ القمال الجيدي إذا توفر  الظروأ لذلك.ذاكك ض

ّٕ جُوسإٓ جٌُس٣ْ ٛٞ ًطحخ ػح٢ُٔ ُْ ٣٘صٍ ئ٠ُ نحتلس  ٕٝ نحتلس، وٝ ؾن٘ط  ٕٝ ؾن٘ط، ٝوػِنٖ ػح٤ُٔطنٚ  - ئ

"ثشدٕزا َوددذٔزا َلكدده أكثدز الىددبص ال ٔؼحمددُن"َ دب أرطددحىبال إال كبطددخ لحىددبص  ُِ٘نحض ؾ٤ٔؼننح، كوننحٍ:
9

ي ٝالحننند 

ذؼدّ جُطؼِّن ذح٥ذحء ٝج٧ظ٬ف، ّٝٝؾٜٜح ُؼ٤ِٔس جُطدذس ٝجُطلٌس ك٢ ًَ ٓنح ٓنٖ ؼنأٗٚ وٕ  جُؼوٍٞ ذٔخطِق ٓعط٣ٞحضٜح

"أطح  ٔيثزَا القُا أم جبءٌ   ب ل  ٔاد آثبءٌ  اةَلٕه" ٣سه٠ ذحُك٤حز ج٩ٗعح٤ٗس:
10
"كزبة أوشلىبي إلٕك  جدبرال ي 

يلٕيثزَا آٔبرً َلٕزذكز أَلـُا اةلجـبة"
11

 

ٕ ُِطل٤ٌس، ٤ُص ج  ج٩ٗعحٕ جهط٘حػح ذٔح ٣نإٖٓ ذنٚ وٝ ٣طر٘نحٙ، ٣ٌٝنٕٞ ظنر٬٤ ٧النر كحُطدذس ٛٞ  ػٞز ٩ن٬م جُؼ٘ح

"طبػزجزَا ٔب أَلٓ اةثصبر" جُؼرسز؛ كحُوسإٓ ٣وٍٞ:
12

. 

ٝجهؼ٘ننح ٛنن٢ قننّن ٓننٖ قوٞه٘ننح جُطنن٢ ٣ؿنند وٕ ٗلٌننس ك٤ٜننح، ٝكنن٢ ظننرَ ج٫زضوننحء ذٜننح ئُنن٠ جٌُٔحٗننس  ٓعننطِصٓحش -

ٝذحُطنح٢ُ ُنْ ٣ؼند و١ ٓعنٞؽ ٧ٕ ٗعنطؿِد قنَ  .جُٔسٓٞهس، جُطن٢ ٣عنؼ٠ ًنَ ئٗعنحٕ كن٢ ٛنرٙ جُك٤نحز وٕ ٣فنَ ئ٤ُٜنح

ُٔؼسك٤نس ٫ ضعنطٞػد همح٣حٗح، ٖٓ وٗحض ًحٗص ٗظسضْٜ ٓر٤٘س ػ٠ِ ٝجهؼْٜ جُطحز٣خ٢ ٝجُؿـسجك٢ي ًٝحٗص ظوٞكْٜ ج

 ينر٤ؼس جُك٤حز جُٔؼحـسز ذٌَ ضؿ٤ِحضٜح

كٜننْ جُفننكحذس ُِنند٣ٖ ػٔٞٓننح كٜننْ ٗعننر٢ ذؽننس١ ٓطننأغس ذحُصٓننحٕ ٝجٌُٔننحٕ ٝجُػوحكننس، ٝٛننٞ ٓؿننس  ئكننسجشجش  -

٫ ٣ٌٔنٖ وٕ ٣فنرف جُلٜنْ  ضؼحِْٜٓ ٓؼٚ ًٔح ٛٞ قحٍ ؾ٤ٔغ جُ٘حض ك٢ ج٧زق، ٝك٤ٚ جقطٔحٍ جُخطأ ٝجُفنٞجخي ُنرج

جُرؽس١ ظؿ٘ح ضورغ ك٤ٚ وكٌحزٗح، ٜٓٔح ًحٗص ٗظسض٘ح ئ٠ُ ٛرج ج٫ضؿحٙ وٝ ذجىي كحُؼرسز ذٔنح ٣ٌٔ٘نٚ وٕ ٣كونن ئٗعنح٤ٗط٘ح 

 يجُمحتؼس، ٫ ذح٫ُطصجّ ذكسك٤س وٝ ظًِٞحش ٓؼ٤٘س

س ٝج٫ؾطٔحػ٤نسي ال٤س٣س ج٧ْٓ ضٌٕٞ ذٔودجز ٓح ٣ٌٖٔ وٕ ضكووٚ ُ٪ٗعنحٕ، ٝذوندز ج٫ظنطؿحذس ُٔطحُرنٚ جُلٌس٣ن -

"كىددز  خٕددز أ ددخ أخزجددذ لحىددبص رددا زَن ثددبلمؼزَ  ٤ُٝعننص ال٤س٣طٜننح ٓسضرطننس ذعننروٜح كنن٢ جُصٓننحٕ وٝ جٌُٔننحٕ: 

"َرىٍُن ػه المىكز َرؤ ىُن ثبهلل
13

ي كٌَ ٖٓ جُطنصّ ذؽنسٝن جُخ٤س٣نس ظنٞجء ػنحغ كن٢ ػفنس جُعنِق، وٝ كن٢ 

٤ِّسجيت ٝذحُطح٢ُ، كحُخ٤س٣س جُٔرًٞزز ك٢ جُ كد٣ع جُٔطنأغس ذحُ٘ظس٣نس جُٔؽنحز ئ٤ُٜنح ظنحذوح، ُنٖ ػفس جُخِق، ظ٤ٌٕٞ ال 

ضٌٕٞ  ٬٤ُ ػ٠ِ جٗكرحض ك٢ قسك٤س جٌُِٔحش جُط٢ ٗطن ذٜح جُعِق، ُٖٝ ضٌٕٞ  جػ٤ح ٖٓ  ٝجػ٢ جُخٍٔٞ ٝجُؿٔٞ  

 جُلٌس١ ٝجُد٢٘٣ي

                                                           
9
 31ظٞزز ظرأ ج٣٥س  -
10
 51ظٞزز جُٔإٕٓ٘ٞ ج٣٥س  -

11
 35ظٞزز ٓكٔد ج٣٥س  -

12
 3ظٞزز جُكؽس ج٣٥س  -

13
 553ظٞزز آٍ ػٔسجٕ ج٣٥س  -



 

  

          

2 

ّٕ ٓٞلٞع جُطعِّق ذؽٌَ ػحّ  حش ٓخطِلنس ٓوسٝٗنح ذح٫قطؿنحؼ ذلٌنسز ج٥ذنحء، ٣س  ك٢ جُوسإٓ جٌُس٣ْ ك٢ ظن٤حهئ

، ٢ٛٝ كٌنسز ضٜ٘نَ ٓنٖ جُٔٞلنٞع ه٤ند جُندزض، ئذ ج٫قطؿنحؼ ذلٌنس "اٖثب ٕخ"ٝٛٞ ٓح ٣ٌٖٔ وٕ ٣فطِف ػ٤ِٚ خ 

ج٥ذحء ٫ ٣خسؼ ػٖ ظ٤حم جُلٌس جُعِل٢ي ٛرج جُٔٞلٞع جُر١ ٬٣ٓعٚ جُوسإٓ جٌُس٣ْ ٣ٌٝؽق ػٖ ونٞجزٙ، ٣ٝرنسش 

ج٩ٗعح٤ٗس ػحٓسي ُٝؼَ  زجظس ٛرج جُٔٞلنٞع كن٢ جُٞجهنغ جُكنح٢ُ ضٌٔنٖ كن٢ وّٗنٚ ٬٣ٓنط  ٓؼحُٔٚ، ٝضؿ٤ِحضٚ ك٢ ق٤حز

ح ٖٓ جُؿٞجٗد ج٩ٗعح٤ٗس، ٣ٌٖٝٔ ك٢ ًٕٞ جٌُحتٖ ج٩ٗعح٢ٗ ٜٓٔنح ًنحٕ وـنِٚ وٝ ؾ٘عنٚ وٝ  ٣٘نٚ، ٛنٞ جذنٖ  ّٔ ؾحٗرح ٜٓ

َّ  ذ٤ثطٚ ٣طأغس ذٜح ظِرح وٝ ئ٣ؿحذحي نح، ٣ِطفنن ذنٚ ج٩ٗعنحٕ، ٛرٙ جُر٤ثس جُػوحك٤س ٝجُؿـسجك٤نس ٝجُطحز٣خ٤نس ضظن ّٔ ػنح٬ٓ ٜٓ

٣ٝدجكغ ػ٘ٚ، ٣ٝطأغّس ذٚ ػ٠ِ ؾ٤ٔغ جُٔعط٣ٞحشي ٝجُلٌس ج٥ذحت٢ ذطؼر٤س جُوسإٓ وٝ جُعنِل٢ ًٔنح ٛنٞ ٝجز  كن٢ و ذ٤ّنحش 

جُلٌس ج٩ظ٢ٓ٬ جُٔؼحـس، ٝجقد ٖٓ جُؿٞجٗند جُست٤عنس جُطن٢ ضعنْٜ ذؽنٌَ ًر٤نس كن٢ زًنٞ  ج٩ٗعنحٕ ذن٤ٖ جُخسجكنس 

 ؽٌَ ئ٣ؿحذ٢ ٓغ ٓك٤طٚ ج٩ٗعح٢ٗ ٝج٢ٌُٗٞيٝجُطو٤ِد، ٝضٔ٘غ ضٞجـِٚ ذ

ّْ جُٜحتَ ٖٓ جُع٤حهحش جُوسآ٤ٗس جُط٢ ضِطلص ئ٠ُ ج٫ٗؿرجخ ئ٠ُ جُنٞزجء، ٝػر نس  ٣فطدّ جُوحزب ٝجُرحقع وٓحّ جٌُ

ػٜ٘ح ذٔح ٣ػ٤س ٓؿٔٞػس ٖٓ جُطعحؤ٫ش قٍٞ نر٤ؼس ٛرج جُلٌس ٝالطٞزضٚ، ئذ ج٩ٗعنحٕ ٫ ٣عنطط٤غ وٕ ٣ٔؽن٢ ظن٣ٞح 

سًطٚ ٓ٘طٌفس ذؽنٌَ ػٌعن٢ ضعنطؿِد جُكِنٍٞ ٓنٖ جُٔنٞض٠ ٝجُسؾنحٍ ٝجُٔحلن٢، ٝضورنغ كن٢ ٣عطورَ جُٔخرٞء، ٝق

ٌّس لٖٔ ٓ٘ظٞٓس ـ٘ؼص ك٢ جُطحز٣  ُطعطؿ٤د ُٔطحُد شٓحٜٗحي زذٔح ٣طنّْٞٛ ذؼنك جُ٘نحض ٓنٖ  ظؿٖ جُطو٤ِد، ٝضل

ّٕ ٓٞلٞع جُركع كن٢ ذحت٤نس " ًٔنح كٌنسز " ج٥ ال٬ٍ جُوسجءز جُطؿص٣ث٤س جُط٢ نرؼص جُطلع٤س جُٔأغٞز ُؼٜٞ  ن٣ِٞس و

ض٘حُٜٝح جُوسإٓ جٌُس٣ْ ذؼ٤دج ًَ جُرؼد ػٖ ٓٞلٞع جُطعِق، ظّ٘ح ْٜٓ٘ وٕ ٛرج جُٔٞلٞع هد ُّٝن٠ شٓ٘نٚ، ٝجٗندغسش 

آغحزٙ، ُْٝ ٣ؼد ئ٫ّ كطسز ٝٓسقِس جزضرطص ذطحز٣  ٓؼ٤ّٖ ًٔح قد ضٜح وظرحخ جُ٘صٍٝي ٤ُٝط ٓلٜٞٓح ٣ٌٖٔ وٕ ٣طؿِن٠ 

 يجُعٖ٘ جُط٢ ٫ ضطرّدٍ وٝ ضطـ٤ّسك٢ وذؼح ٙ ك٢ و١ شٓحٕ وٝ ٌٓحٕ لٖٔ  جتسز 

ّٕ "ج٥ذحت٤س" ٢ٛ كطسز ش٤٘ٓس ٓؼ٤٘س ٓمص ئ٠ُ ؿ٤نس زؾنٞع، ذنَ ٛن٢ ؾنٞٛس  ز و ّٞ كٖٔ جُخطأ جُؿع٤ْ وٕ ٗطف

ٓؼ٤ٖ ٣أالر وذؼح ج ٝٝؾٞٛح ٓطؼد ز هد ضخطِق ك٢ جُفٞزز ٝجُؽٌَ، ٫ٝ ضخطِق ك٢ جُٔؼ٠٘ ٝجُكو٤وسي ؿ٤س وٕ ٛ٘حى 

جُوننسإٓ جٌُننس٣ْ، ككفننس ٓظننحٛس  ٘نن٠ جُكو٤ونن٢ ُِلٌننس ج٥ذننحت٢ جُننر١ ػ٘ننحٙكثننس ٓننٖ جُ٘ننحض ٓننح شجُننص ُننْ ضنندزى جُٔؼ

 ّٖ "ج٥ذحت٤س" ك٢ ق٤حز ظو٤ٔس و ش ئُن٠ جلنطسجخ جُ٘نحض كن٢ جُؼرنح جش ٝجُؽنؼحتس ٝجُعنِٞى، كؼرندٝج ج٧ـن٘حّ ٝجُؿن

س ٣كفسٜٝٗح كن٢ ٛنرٙ جُفنٞزز جُٔكندٝ ّٔ  ز ٝج٬ُٔتٌس، ٝػحؼٞج ك٢ ؾك٤ْ جُػأز ٝج٫ٗطوحّ ٝجُطؼّفد جُور٢ِ، ٖٝٓ غ

 ك٢ جُصٓحٕ ٝجٌُٔحٕ، ٣ٝكعرٕٞ وٜٗح كطسز ٝٓسقِس ُْ ضؼد ئ٫ ك٢ ذجًسز ج٫ظطسؾحع جُطحز٣خ٢ي

ٓننٖ  "اٖثب ٕدخ" ٝٓكحُٝنس ّٓ٘نح جُخنسٝؼ ذٔٞهنق ـننس٣ف ُِونسإٓ ٓنٖ ٛنرج جُلٌنس جُخط٤ننس، وٝ جظنط٘رحن ٗظس٣نس

٤نس ٫ظطٌؽنحف ٛنرج جُوسإٓ جٌُس٣ْ ذٔ٘طن هنسجءز ٓٞلنٞػ٤س ضؼطٔند هنسجءز ٤ًِنس ٝؼن٤ُٞٔس، ٗعنرس وؿنٞجز ٛنرج ج٧ال

جُر١ ٣سكك جضرحع ٓنح وٗنصٍ  ، ٣ٝوطلن٢ آغنحز ج٥ذنحء، ٣ٝونق ػ٘ند ٓنح جالططنٚ ٜٗنؽ  جُطفٞز جُعو٤ْ ٝجُلٌس جُخط٤س



 

  

          

ذ٤٘حش ٖٓ جُٜدٟي ٝجٗط٬هح ٖٓ ٛرٙ جُٔودٓحش؛ كح٥ذحت٤س ٤ُعص ٓكفنٞزز كن٢  ج٧ظ٬ف، ك٢ ؿ٤حخ ٜٓ٘ؽ ػ٢ِٔ وٝ

٠ ػ٤ِٜح جُدٛس ٝٓم٠، ٝئّٗٔح ٢ٛ ؾسغٞٓس ضسذٞ ٝض٘ٔٞ ك٢ و١ ٓظحٛس جُؽسى جُعحذؼ، ٫ٝ ك٢ كطسز ٖٓ جُصٖٓ ُّٝ 

ٝهص ٝشٓحٕ، ٝضظٜس ك٢ و١ ٓعطٟٞ ٖٓ ٓعط٣ٞحش جُك٤حز ج٩ٗعنح٤ٗس كن٢ جُلٌنس ٝجُون٤ْ، ٝجُع٤حظنس ٝج٫ؾطٔنحع، ئذج 

ّٕ نر٤ؼنس ٛنرج  ًحٗص ًَ ٛرٙ جُٔعط٣ٞحش ضعطؿِد جُكٍِٞ ٖٓ جُعِق ٝج٥ذحءي ٝجُونحزب ُِونسإٓ جٌُنس٣ْ، ظ٤ٌطؽنق و

جُر١ ٗكٖ ذفد  ٓؼحُؿطٚ، نر٤ؼس هحضِس ٖٓ ؼأٜٗح وٕ ضوطَ ك٢ جُ٘لط ج٩ٗعح٤ٗس ًَ وَٓ ذحُطٞجـَ جُكمحز١  جُلٌس

جُر١ ٣٘طؽ ػٖ ئػٔحٍ جُؼوَ ٝج٫ظنطلح ز ٓنٖ ٓٞجٛند جُ٘ظنس كن٢ جُؼ٤ِٔنس جُطلٌس٣نس جضؿنحٙ جٌُنٕٞ ٝجُك٤نحز ٝجُطر٤ؼنسي 

جٛد ج٥ذحء، ٤ُفرف ج٩ٗعحٕ ك٢ ظَ ٛنرج جُ٘عنن ٝجظطردجٍ ٛرٙ جُٔؼط٤حش ج٩ذدجػ٤س ٝجُٔؼسك٤س ذ زجء جُسؾحٍ، ٝٓر

ٌَّ ػ٠ِ ٫ٞٓٙ، ز٤ٖٛ جُطرؼ٤س ٝجُرٍ ٝجُٔعٌ٘سي  جُلٌس١ ئٗعحٗح ػحؾصج ٫ ال٤س ك٤ٚ، ً

"َلحدذٔه كفدزَا ُٝ٘عطٔغ ئ٠ُ جُونسإٓ، ٝٛنٞ ٣كندغ٘ح ػنٖ ٓٞهنق ج٥ذحت٤نس ٓنٖ جُؼونَ ٝجُطل٤ٌنس، كونحٍ ضؼ حُن ٠: 

ركبد رمٕش  ه الغٕع كحمدب  (7)ٍٕب طمؼُا لٍب شٍٕقب ٌَٓ رفُرإذا ألقُا ط (6)ثزثٍ  ػذاة جٍى  َثئض المصٕز

قبلُا ثحّ قي جبءوب وذٔز طكذثىب َقحىب  دب ودشا هللا  ده شدٓء إن  (8)ألقٓ طٍٕب طُج طالٍ  خشوزٍب أل  ٔارك  وذٔز

طدبػززطُا ثددذوجٍ   (11)َقدبلُا لددُ كىدب وظددمغ أَ وؼقد   ددب كىدب طددٓ أبدحبة الظددؼٕز (9)أودز  إال طددٓ ضدالا كجٕددز

ي"(11)ظحقب ةبحبة الظؼٕزط
14
 

كحػطسجف ٛإ٫ء ذؼدّ جُعنٔغ ٝجُطؼونَ، ٤ُطنسـ وٓحٓ٘نح ٓنٞهلْٜ جُٔطفنِّد ضؿنحٙ ٛنرٙ جٌُِٔنس جُطن٢ وٗؼنْ   ذٜنح 

ػِن٤ْٜ، ٝؾؼنَ ئػٔحُٜننح ٝجظنطخدجٜٓح ػِنن٠ جُٞؾنٚ ج٧قعنٖ قننّدج كحـن٬ ذنن٤ٖ ػنحُْ ج٩ٗعنحٕ جٌُٔننسّ جُنر١ الِوننٚ   

ٖ ػنحُْ جُك٤نٞجٕ جُنر١ ٣لؼنَ ٓنح الِنن ُنٚي ٝضنص ج  ٛنرٙ جُكو٤ونس ٝلنٞقح، ُؼٔحزز ج٧زق، ٝج٫ظطخ٬ف ك٤ٜح، ٝذ٤

"َلقدي ذرأودب لوٍدى  كثٕدزا  ده الوده ٝجُوسإٓ جٌُس٣ْ ٣ٌؽنق ُ٘نح ٓٞهلنح ؾد٣ندج ٓنٖ ٌِٓنس جُؼونَ، كن٢ هُٞنٚ ضؼنح٠ُ: 

ٌد  َاإلوض لٍ  قحُة ال ٔفقٍُن ثٍب َلٍ  أػٕه ال ٔجصزَن ثٍب َلٍ  آذان ال ٔظمؼُن ثٍدب أَلئدك كبةوؼدبم ثد  

يأض  أَلئك ٌ  الغبطحُن"
15
"أم ٔحظت أن أكثزٌ  ٔظمؼُن أَ ٔؼقحُن إن ٌ  إال كبةوؼدبم ثد  ٌد  ٝهحٍ ضؼح٠ُ:  

أض  طجٕ "
16
" ب جؼ  هللا  ده ثحٕدزح َال طدب جخ َال َبدٕحخ َال ادبم َلكده الدذٔه كفدزَا ٔفزدزَن ػحدّ هللا ، 

يالكذة َأكثزٌ  ال ٔؼقحُن"
17
 

"َإذا قٕ  لٍ  ارجؼُا  دب أودشا هللا قدبلُا ثد  وزجدغ  ُِلٌس جُعِل٢، ك٤وٍٞ ضؼح٠ُ:ٝضعطّٔس ٓع٤سز جُوسإٓ جُ٘ود٣س 

 ب ألفٕىب ػحًٕ آثبءوب أَلُ كبن آثبؤٌ  ال ٔؼقحُن شٕئب َال ٌ  ٍٔزيَن َ ث  الذٔه كفزَا كمث  الذْ ٔىؼق ثمب ال 
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  55-5، ج٣٥س ظٞزز جُِٔي - 
15

  579ظٞزز ج٧ػسجف ج٣٥س  - 
16

  55ظٞزز جُلسهحٕ ج٣٥س  - 
17

  531ج٣٥س ظٞزز جُٔحتدز  - 



 

  

          

ٔظدمغ إال دػدبء َوددياء بد  ثكد  طٍدد  ال ٔؼقحدُن"
18

طننَ ٓٞجٛند جُ٘ظننس، ي ٤ُطأًنند ذٞلنٞـ الطنس ٛننرج جُلٌنس كن٢ ه

"أَلئك الذٔه لؼىٍ  هللا طابمٍ  َأػمّ أثصدبرٌ   ٝجُدّض ػ٠ِ جُٔإ٬ٛش جُرؽس٣س جُٔٔ٘ٞقس ٖٓ ُدٕ   ضؼح٠ُ:

ٝذُني ذا٣ونحظ جُؼونٍٞ ٝضٞؾ٤نٚ ج٧كٜنحّ ئُن٠ جُطأٓنَ كن٢ آ٣نحش   كن٢  أطال ٔزيثزَن القزآن أم ػحّ قحدُة أقفبلٍدب"

ب طٍٕب  ه ك  سَج كزٔـ ""أَ ل  ٔزَا إلّ اةرض ك  أوجزى جٌُٕٞ:
19
"أَ ل  ٔزَا أن هللا الذْ خحدق الظدمُاد  ي

َاةرض َل  ٔؼٓ ثفحقٍه ثقدبدر ػحدّ أن ٔحٕدٓ المدُرّ ثحدّ إودً ػحدّ كد  شدٓء قئدـز"
20
"أَ لد  ٔدزَا إلدّ  ،

يالطٕز طُقٍ  ببطبد َٔقجضه  ب ٔمظكٍه إال الزامه"
21

 

ُطنحز٣  ٧النر جُؼرنسز، ٝظنِٞى نس٣نن ظن١ّٞ ٣ؿّ٘ند ًٔح ٣سؼد جُوسإٓ ئ٠ُ جُطأَٓ ك٢ آ٣نحش   كن٢ جُٔؿطٔنغ ٝج

ل  ٔظٕزَا طٓ اةرض طٕىظزَا كٕ  كبن ػبقجدخ الدذٔه  ده وٝ "ج٩ٗعحٕ ٓـرّس جُعٖ٘ جُط٢ ضكٌْ ٛرٙ جُٔؿطٔؼحش: 

قجحٍـ 
22
"قد  طدٕزَا طدٓ اةرض طدبوظزَا كٕد  كدبن ػبقجدخ المودز ٕه" 

23
"ألد  ٔدزَا كد  أٌحكىدب قدجحٍ   ده  ،

يؼـُن"القزَن أوٍ  إلٍٕ  ال ٔزج
24
جٛح، ٝؤُٜٜنح   ّٞ ٝهد  ػح جُوسإٓ و٣مح ئ٠ُ جُطأَٓ كن٢ جُن٘لط ج٩ٗعنح٤ٗس ٤ًنق ظن

"أَلدد  ٔزفكددزَا طددٓ كؿٞزٛننح ٝضوٞجٛننح، ٝذُنني ٤ُفننَ ج٩ٗعننحٕ ئُنن٠ ج٣٩ٔننحٕ ذننح  الحُوننح ػ٤ِٔننح، ٫ ٣ؼننسف جُؼرننع 

أوفظددٍ "
25
"َطددٓ اةرض آٔددبد لحمددُقىٕه َطددٓ أوفظددك " ،

26
أسَاجددب "َ دده آٔبرددً أن خحددق لكدد   دده أوفظددك  ، 

يلزظكىُا إلٍٕب َجؼ  ثٕىك   ُدح َرامخ"
27

 

ّٕ جُوسإٓ جٌُس٣ْ هد ظؼ٠ ُطسظ٤  ئػٔحٍ جُلٌنس ٝجُ٘ظنس كن٢ جُعنٔحٝجش ٝج٧زق، ٝضطرّنغ قسًنس  ٌٝٛرج ٗسٟ و

ْ ك٤ٜحي ًٔح ٗؿدٙ هد ػَٔ ػ٠ِ ضط٤ٜس جُ٘لٞض ٖٓ و زجٕ جُؿٔٞ  ٝضؼط٤نَ ٌِٓنس جُؼونَ، كحظنطكن  ٌّ جُطحز٣  ٝٓح ٣طك

َّ ٖٓ ٣٘ؽد ٛرج ج ي"َٔوؼ  الزجض ػحّ الذٔه ال ٔؼقحُن"ُطس٣ن جُسؾط ذٜرج جُؼَٔ: ً
28
  

 اٖثب ٕخ دػُح إلّ الزقحٕي: -أ

س ُٚ؛ كحُطو٤ِد وقد جُؿٞجٗد جُطر٤ؼ٤س، ٝٗط٤ؿس قط٤ٔنس ُطؼط٤نَ ٌِٓنس جُلٌنس  ّٔ ٣أض٢ ٛرج جُٔظٜس ضرؼح ُٔح ظروٚ ٝضط

ت٢ جُٜٔند  ٤ٌُِنحٕ ج٩ٗعنح٢ٗ كن٢ ًنَ شٓنحٕ ٝجُطؼوَي ٝجُوسإٓ جٌُس٣ْ ٫ شجٍ ٣ٌؽق ؾٞجٗد الط٤سز ٖٓ جُلٌنس ج٥ذنح
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  575 -573 -559ظٞزز جُروسز ج٣٥س  -

19
 7ظٞزز جُؽؼسجء ج٣٥س  -

20
 11ظٞزز ج٧قوحف ج٣٥س  -

21
  59ظٞزز جُِٔي ج٣٥س  -

22
  9ظٞزز جُسّٝ ج٣٥س  -

23
  59ظٞزز جَُ٘ٔ ج٣٥س  -

24
  15ظٞزز ٣ط ج٣٥س  -

25
  1ظٞزز جُسّٝ ج٣٥س  -

26
  35 -33ظٞزز جُدجز٣حش ج٣٥س  -

27
  35جُسّٝ ج٣٥س  ظٞزز -

28
  533ظٞزز ٣ٞٗط ج٣٥س  -



 

   

          

"ث  قبلُا إوب َجيوب آثبءوب ػحّ أ خ َإوب ػحّ آثبرٌ   ٍزيَن َكذلك  ب أرطحىب  ده قجحدك  ٌٝٓحٕ، ك٤وٍٞ ضؼح٠ُ:

يطٓ قزٔخ  ه وذٔز إال قبا  ززطٌُب إوب َجيوب آثبءوب ػحّ أ خ َإوب ػحّ آثبرٌ   قزيَن"
29
 

جٌُس٣ٔس ض٘طن ذِعحٕ ـدم ػٖ ٛرج جُٔٞهنق جُٔؼنح ١ ُِؼونَ، ٝجُندجػ٢ ئُن٠ جُطو٤ِند ج٧ػٔن٠، ٝجُطرؼ٤نس  كح٣٥س

جُؼؽٞجءي ًٔح ضمغ ٣د٣ي ػ٠ِ ظّ٘س ئ٤ُٜس، ٝهحٕٗٞ ؾرِص ػ٤ِٚ جُ٘لط ج٩ٗعح٤ٗس، ٫ ٣ؼسف جُطـ٤٤س ٫ٝ جُطرد٣َي ضِني 

ٝجُرٌحء ػِن٠ ون٬ُنٚي ُٝنْ ضٌنٖ  ػنٞز ج٧ٗر٤نحء  جُعّ٘س ك٢ ضو٤ِد ج٥ذحء ٝج٧ظ٬ف، ٝذُي جُوحٕٗٞ ك٢ ضٔؿ٤د جُٔحل٢

ذٔؼصٍ ػٖ ٛرج جُع٤حم جُعِل٢، كِود ؾحءش ذح٧ظحض ُطٌٕٞ ـن٤كس ٗنر٣س ٓنٖ الطنس جُطو٤ِند، ٝٗندجء ئُن٠ ج٩ٗعنح٤ٗس 

ُِطكّسز ٖٓ وـلح  جُؿَٜ ٝوؿن٬ٍ جُطكّؿنس جُؼوِن٢، كٜنح ٛنٞ وذنٞ ج٧ٗر٤نحء ئذنسج٤ْٛ ٣ندػٞ هٞٓنٚ ُ٘رنر ج٧ـن٘حّ جُطن٢ 

"َلقي آرٕىب إثزإٌ  رشيي  ه قج  َكىدب ثدً ػدبلمٕه إذ  ك٤ؿ٤رٚ هٞٓٚ ذإٔ جُطو٤ِد ٛٞ جُدجكغ ُؼرح ضٜح:٣ؼٌلٕٞ ػ٤ِٜح 

قبا ةثًٕ َقُ ً  ب ٌذي الزمبثٕ  الزٓ أوز  لٍب ػبكفُن قبلُا َجيوب آثبءوب لٍب ػبثئه قبا لقي كىز  أوز  َآثبؤك  

طٓ ضالا  جٕه "
30
ةثًٕ َقُ ً  ب رؼجيَن قبلُا وؼجي أبىب ب طىظ  لٍب "َار  ػحٍٕ  وجا إثزإٌ  إذ قبا  ٝهحٍ: 

يػبكفٕه قبا ٌ  ٔظمؼُوك  إذ ريػُن أَ ٔىفؼُوك  أَ ٔضزَن"
31
 

ٝٛننرج ٗرنن٢   ٛننٞ  ٣نندػٞ هٞٓننٚ ئُنن٠ ػرننح ز ئُننٚ ٝجقنند، ٫ ٣ؽننّخؿ ذفننْ٘، ٣ٝ٘رننر ػرننح ضْٜ ٦ُُٜننس جُٔطؼنند ز، 

طبرىدب ثمدب رؼديوب إن كىدذ  ده الصدبدقٕه قدبا قدي َقدغ "أجئزىب لىؼجي هللا َايي َوذر  ب كبن ٔؼجدي آثبؤودب ك٤وُٕٞٞ: 

ػحٕك   ه رثك  رجدض َضضدت أرودبدلُوىٓ طدٓ أطدمبء طدمٕزمٌُب أودز  َآثدبؤك   دب أودشا هللا ثٍدب  ده طدحطبن 

يطبوزظزَا إوٓ  ؼك   ه المىزظزٔه "
32

 

، ٝذٔد ذفنسْٛ ٝئ٠ُ غٔٞ  والحْٛ ـحُكح ٣دػْٞٛ ئ٠ُ جُطكسز ٖٓ جُطرؼ٤س جُؼ٤ٔحء ٦ُذحء، ٝجُع٤س ػ٠ِ آغحزْٛ

"قدبلُا ٔدب بدبل  قدي كىدذ طٕىدب  ئ٠ُ ٝظ٤لطْٜ جُط٢ الِوٞج ُٜنح، ٝٛن٢ ػٔنحزز ج٧زق ٝج٫ظنطخ٬ف ك٤ٜنحي كأؾنحذٞٙ:

 زجُا قج  ٌذا أرىٍبوب أن وؼجي  ب ٔؼجي آثبؤوب َإوىب لفٓ شك  مب ريػُوب إلًٕ  زٔت. قبا ٔدب قدُم أرأٔدز  إن كىدذ 

يٓ  ه هللا إن ػصٕزً طمب رشٔيَوىٓ ضٕز رفظٕز"ػحّ ثٕىخ  ه رثٓ َآربوٓ  ىً رامخ طمه ٔىصزو
33
  

ٝٛرج ٓٞظ٠ ٝٛحزٕٝ ٣كرزجٕ هٜٞٓٔح ٓنٖ ٓـرّنس جُطو٤ِند، ٝجُؿٔنٞ  ػِن٠  ٣نٖ كسػنٕٞ ِّٝٓطنٚ، ٣ٝأض٤نح هٜٞٓٔنح 

"طمب كبن جُاة قُ ٍمب إال أن قبلُا أجئزىب لزحفزىب ػمب َجيوب ػحٕدً آثبءودب َركدُن لكمدب الكجزٔدبء طدٓ  ذحُر٤٘حش:

يلكمب ثمُ ىٕه" اةرض َ ب وحه
34
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  31 -33ظٞزز جُصالسف ج٣٥س  -
30

  15 -15ظٞزز ج٧ٗر٤حء ج٣٥س  - 
31

  71 -59ظٞزز جُؽؼسجء ج٣٥س  - 
32

  75 -73ظٞزز ج٧ػسجف ج٣٥س  - 
33

  51 -53ظٞزز ٛٞ  ج٣٥س  - 
34

  71ظٞزز ٣ٞٗط ج٣٥س  - 



 

   

          

ٌٝٛرج كدػٞز ج٧ٗر٤نحء ؾنحءش ُطرنّد  ضِني جُؽنرٜحش جُطن٢ ًرِّنص جُؼونٍٞ ٝج٧كٜنحّ، ٝظنؿ٘طٜح كن٢ ظنؿٖ جُطو٤ِند، 

ٝجُطكّؿس جُؼو٢ِ، ٝجٌُرص جُلٌنس١ي ٝجُٞجهنغ جُٔؼحـنس ُن٤ط ذرؼ٤ند ػٔنح ضكنّدغص ػ٘نٚ ج٣٥نحشي كرنحُسؿْ ٓنٖ جُػنٞزز 

ٔ٘وطغ جُ٘ظ٤س، ٓح شجٍ جٌُػ٤نس ٓنٖ جُ٘نحض ٣كّ٘نٕٞ ئُن٠ جُطو٤ِند، ٝئُن٠ جُٔؼِٞٓحض٤س جُٜحتِس، ٝجُطٞجـَ جُطٌُ٘ٞٞؾ٢ جُ

جُطـ٢ّ٘ ذحُٔحل٢، ٝوٓؿح ٙي ٛرج جُك٤ٖ٘ جُر١ ٣ٔ٘غ ٖٓ جُطٞجـَ ٓغ ٓؼط٤حش جُٞجهغ جُؿد٣د ٝجهغ جُؼُٞٔس جُؿحٓكس، 

ظٞٓنس ٝجُر١ ٫ ٣ٌٖٔ وٕ ٣فٔد وٓحّ ض٤نحزٙ ئ٫ ٓنٖ ؼنٔس ػِن٠ ظنحػد جُؿند، ٝجٗخنسن ذؽنٌَ ئ٣ؿنحذ٢ كن٢ ذ٘نحء جُٔ٘

ٍّ جُطرؼ٤سي ٝجُوسإٓ جٌُس٣ْ ٣وّدّ ُ٘ح جُؽسى، ذحػطرحزٙ وٗٔٞذؾح ٣ٌؽنق الطنٞزز  ج٩ٗعح٤ٗس ذؼ٤دج ػٖ ذسجغٖ جُطو٤ِد، ٝذ

جُطو٤ِد، ٝجهطلحء آغحز ج٥ذحء ذ٬ ذسٛحٕ وٝ ػِْ ـك٤في كنا٣سج ٙ ُٜنرٙ جُوفنؿ جُوسآ٤ٗنس ٛدكنٚ ض٘ر٤نٚ جُنرٖٛ ئُن٠ والنر 

ّٕ جُونسإٓ هند ٜٗن٠ ػِن٠ ضو٤ِند ج٥ذنحء كن٢ ػرنح ضْٜ جُؼرسز ٝه٤حض جُكحٍ ػ٠ِ جُكحٍي ٝػ٤ِٚ كٔ ٖ جُعرجؾس وٕ ٗسٟ ذأ

ج٧ٝغحٕ ٓكعٞظس ظحذؾس ًٝل٠، ذَ ضؿحٝش ذُي ئ٠ُ وٕ وٗك٠ ػ٠ِ جُطو٤ِد ك٢ ؼ٤ُٞٔطٚ، ٝجهطِغ وـنُٞٚ ٝٗعنق ٓنح 

ُْ ًحٕ ُٚ ٖٓ  ػنحتْ ٝوزًنحٕ، ٝٛنحخ ذحُؼونَ وٕ ٣نٜ٘ك ٓنٖ ظنرحضٚ جُؼ٤ٔنن، ٤ُطل٤ّنأ ظن٬ٍ جُكس٣نس جُطن٢ ضؿِّن٢ ٓؼنح

 جُكوحتن ٝضؿؼَ ه٤ح ز جُطٞؾ٤ٚ، ه٤ح ز ٛدج٣س ٝزؼح ي

 َقفخ  غ اليكزُر الجُعٓ  ه خالا كزبة: "الال ذٌجٕخ أخطز ثيػخ رٍي د الشزٔؼخ اإلطال ٕخ": -ة

قط٠ّ ضٌطَٔ جُفٞزز، ٝٗرِؾ جُٔسج ، وقرر٘ح وٕ ٢ٜ٘ٗ ٛرج جُٔركع ذٔ٘حهؽس ٓغ جُدًطٞز جُرنٞن٢، هند جزضأ٣٘نح وٕ 

لٞػ٘ح، ًٔح وّٜٗح ضؼّد ذؽٌَ وٝ ذ الس  ػنٞز ئُن٠ جُطو٤ِند جُنر١ ٓنح كطث٘نح ٗدٗندٕ قُٞنٚ الن٬ٍ ٛنرج ُٜح ـِس ٝغ٤وس ذٔٞ

٘ح جُٞق٤د ال٬ٍ ٛنرٙ جُٞهلنس ٓنغ جُندًطٞز ٛنٞ ذ٘نحء ضكس٣نس ج٩ٗعنحٕ ٓنٖ وؿن٬ٍ جُطو٤ِند جُطن٢ ٓنح جُٔركعي ّٔ  شجٍ ٝٛ

ّْ ٓننٖ النن٬ٍ ٛننرٙ جُٞهلننس ذؿؼننَ جُرسٛننحٕ ٛننٞ ز٤ًننصز  ػحُٔ٘ننح ج٩ظنن٢ٓ٬ ٣ؿننّس وذ٣حُٜننح، ٣ٝطؿننّسع ٓسجزضٜننح، ًٔننح ٜٗننط

ُطأظ٤ط جُو٘حػحش، ٝٓح ٫ ٣وّٞ ػِن٠ جُند٤َُ ٝجُرسٛنحٕ كِن٤ط ُنٚ ٓنٞنة ئ٫ كن٢ ػونٍٞ ٓنٖ ظنِْ  ٗلعنٚ ُِـ٤نس ٣لٌنس 

 ٣ٝؼوَ ذٞجظططٚي

ٕؼدب لدُ ػزطدُا كٕفٕدخ ارجدبع المؼصدُم "َقي ػحد  كد  ػبقد  طدٓ الديوٕب أن الىدبص جم٣وٍٞ جُدًطٞز جُرٞن٢: 

َلمب قبا هللا لحصى  اةَا:" ي َالُطٕحخ إلّ طٍ  المزاد  ه كال ً لمب اوقظمُا إلّ قظمٕه،  قحئه َ وزٍئه

طبطالُا أٌ  الذكز إن كىز  ال رؼحمُن " طقدي أ دزٌ  ثبرجدبع أٌد  الدذكز  دغ أوٍد  ضٕدز  ؼصدُ ٕه، َلد  ٔدا زٌ  

يَالظىخ  غ أوٍمب  ؼصُ بن"ثبلزجُع إلّ ألفبظ الكزبة 
35

 

 رقظٕمً الىبص إلّ  وزٍئه َ قح ئه: -*

ُود هّعْ جُرٞن٢ ٖٓ ال٬ٍ جُّ٘ؿ جُعحذن جُ٘حض ئ٠ُ هع٤ٖٔ: ٓؿطٜد٣ٖ ٝٓوِّد٣ٖ، ٝالحُق جُوعٔس جُػ٬غ٤نس جُطن٢ 

ُِنر٣ٖ وغرطٜٔنح ضرّ٘طٜح ٓؿٔٞػس ٖٓ جُؼِٔحء، كِْ ٣ؼطرس هعْ "جُٔطرؼ٤ٖ"، ٝجػطرنس ٛنرج جُوعنْ جُػحُنع ٣ِكنن ذحُوعن٤ٖٔ ج
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ظِلحي ٝجُٔؿطٜد ذحُ٘عرس ُِرٞن٢ ٛٞ جُر١ الرس ج٧ ُّس ٝنسجتن ج٫ظط٘رحن ٜٓ٘حي ٝجُٔوِّد ؿ٤س جُخر٤س وٝ جُونح ز ػِن٠ 

ح جُٔطّرغ، كٜٞ ذجى جُر١ ٣عطط٤غ وٕ ٤ٔ٣ص ج٧هٞجٍ ػٖ ذؼمٜح ذوٞز جُد٤َُ، ٝلنؼلٚ، كٜنرج  ّٓ جظط٘رحن ج٧قٌحّ ٜٓ٘حي و

ٛٞ ػ٤ٖ ج٫ؾطٜح ي
36
 

ّٕ جُطوع٤ْ جُنر١ هنحٍ ذنٚ جُرنٞن٢ ك٤نٚ ٗنٞع ٓنٖ جُطؿنحٝش؛ كحُطو٤ِند ُن٤ط ٛنٞ جُؼؿنص ػنٖ ج٫ظنط٘رحن ٓنٖ ج٧ ُنس  ئ

ًٝل٠، ٝئٗٔح ٛٞ جُسؾٞع ئ٠ُ هٍٞ ٫ قّؿس ُٚ، ٝجُدكحع ػ٘ٚ ٝجُطؼّفد ُٚي وٓح ج٫ضرحع، كٜٞ ٓح غرنص ػِن٠ جُكؿنس، 

"طجشدز ػجدبد الدذٔه ٔظدزمؼُن ح٠ُ: ٝهحّ ػ٤ِٚ جُد٤َُ، ٝٛٞ ك٢  ٣ٖ   ٓورٍٞ، ٝجُؼَٔ ذٔوطمحٙ ٓؽسٝع، هحٍ ضؼن

يالقُا طٕزجؼُن أاظىً"
37

 

 قُلً ثان هللا قبا لحمقحئه: "طبطالُا أٌ  الذكز إن كىز  ال رؼحمُن": -*

ّٕ ج٣٥س جُط٢ جظطدٍ ذٜنح جُرنٞن٢ الحزؾنس ػنٖ ٓكنَ جُ٘نصجع، ئذج قٌٔ٘نح جُعن٤حم جُنٞجز ز ك٤نٚ، ٧ٜٗنح زّ  ػِن٠  ئ

"َ ب أرطحىب قجحك إال رجبال ُٔاّ إلٍٕ  طبطالُا أٌ  الذكز إن ٍ ضؼح٠ُ: جُر٣ٖ وٌٗسٝج وٕ ٣ٌٕٞ جُسظٍٞ ذؽسج، هح

يكىز  ال رؼحمُن"
38
كح٣٥نس ًٔنح ضنسٟ ضخرنس ذنإٔ   ٣فنطل٢ ُسظنح٫ضٚ زظن٬ ٓنٖ جُ٘نحض، ٣رِّـنٕٞ ٝق٤نٚي ٝضنأٓس  

ًّس ٛرٙ جُكو٤وس-جُ٘حض وٕ ٣عأُٞج وَٛ جُرًس  َّ ٖٓ ٣طر ج جُطنر٤ًس، هنحٍ صء ٓنٖ ٛنرؾٝٓح جٌُطد جُعٔح٣ٝس ئ٫ّ  -ْٝٛ ً

"َ ب أرطحىب  ه قجحك إال رجبال ُٔاّ إلٍٕ   ه أٌ  القزِ"ضؼح٠ُ: 
39
كح٣٥س ضس  ػ٠ِ ٖٓ ٣ٌ٘س وٕ   ٫ ٣رؼنع  

طقبا المأل  ه قُ ً  ب ٌذا إال ثشز  دثحك  ٔزٔدي أن ٔزفضد  ػحدٕك  َلدُ شدبء  ذؽسج زظ٫ٞ، ًٔح هحُٞج ػٖ ٗٞـ:"

،هللا ةوددشا  ال كددخ  ددب طددمؼىب ثٍددذا طددٓ آثب ىددب اةَلددٕه"
40
"طددئن أػزضددُا طقدد  ٝهننحٍ   كنن٢ ؼننإٔ ػننح  ٝغٔننٞ :  

لُا لدُ شدبء أوذررك  ببػقخ  ث  ػبد َثمُد إذ جبءرٍ  الزط   ه ثٕه أٔئٍ  َ ده خحفٍد  أال رؼجديَا إال هللا قدب

يرثىب ةوشا  ال كخ طئوب ثمب أرطحز  ثً كبطزَن"
41
 

"َلقدي  ٝج٣٥س جُط٢ جظطدٍ ذٜح جُرٞن٢ ضدػٞ ئ٠ُ ظإجٍ وَٛ جُرًس، جُر١ ٛنٞ جُطنٞزجز ٝج٩ٗؿ٤نَ هنحٍ ضؼحُ ن ٠:

أرٕىب  ُطّ ٌَبرَن الفزقبن َضٕبء َذكزا لحمزقٕه"
42

، ٝج٩ٗؿ٤نَ ذٜنرج جُٔؼ٘ن٠ و٣منح ذًنس ًنحُطٞزجز ٝجُونسإٓ، 

"َأرٕىبي اإلووٕ  طًٕ ٌديِ َودُر َ صديقب لمدب  ٚ ٓفدم ُٔح ذ٤ٖ ٣د٣ٚ ٖٓ جُطٞزجز، هحٍ ضؼح٠ُ ك٢ قن ػ٤ع٧:٠ٗ

ثٕه ٔئً  ه الزُراح"
43
ّٕ جُٔوِّد وٓسٙ   ذحضرحع وَٛ  ي ّٕ ج٣٥س ٫ ضعؼق جُرٞن٢ ك٤ٔح ذٛد ئ٤ُٚ ٖٓ و ئذٕ ٗخِؿ و
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  55 -51ظٞزز كفِص ج٣٥س  -

42
  51ظٞزز ج٧ٗر٤حء ج٣٥س  -
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جُنرًس ٛنْ جُؼِٔنحء؛ كح٣٥نس قّؿنس ػِن٠ جُٔوِّندز،  جُرًس جُر٣ٖ ْٛ جُؼِٔنحء قعند ضلعن٤سٙ، ٧ٗنٚ ػِن٠ كنسق وٕ وٛنَ

ّٕ ج٧ٓننس ذحُعننإجٍ ٣٘ننحك٢ جُطو٤ِنند جُننر١ ٛننٞ هرننٍٞ هننٍٞ جُـ٤ننس  ٕٝ جُٔطحُرننس ذحُنند٤َُ ٝجُكؿننسي  ٤ُٝعننص قّؿننس ُٜننْ، ٧

"طدئن كىدذ طدٓ شدك  مدب أوشلىدب  ٝجُوسإٓ جٌُس٣ْ ٣طحُد ًَ ٖٓ ك٤ٚ ذزز ػوَ ذحُعإجٍ ذٔح ك٢ ذُي زظنُٞٚ ٓكٔند:

ه ٔقزؤَن الكزبة  ه قجحك"إلٕك طظاا الذٔ
44
"َاطاا  ه أرطحىب  ه قجحدك  ده رطدحىب أجؼحىدب  ده دَن  ٝهحٍ: ،

يالزامه آلٍخ ٔؼجيَن"
45

 

ّٕ جُؽّي لسٝزز ئٗعح٤ٗس ٝالطٞز ٜٓٔس ٖٓ وؾَ جُطأظ٤ط ُِو٘حػحش جُلٌس٣س جُسجظخس ذؼ٤دج ػٖ ٓ٘طن  ٫ٝ ذّد و

 جالَ جُ٘لط ج٩ٗعح٤ٗس ٝه٘حػحضٜح جُٔخطِلس ضؿؼِٜح ك٢  جٌُرص جُلٌس١ ٝجُؤغ جُ٘لع٢، جُر١ ؿحُرح ٫ ٣إظط ئ٫ ٝٛٔحت 

ق٤سز ٖٓ وٓسٛحي ٝجُؽي ٤ُط ٓكفٞزج كوه ك٢ ؾحٗد  ٕٝ جُؿٞجٗد، ذَ ٣طؿحٝش ًَ ٛرج ٝذجى ئ٠ُ ًَ جُو٘حػحش 

جُط٢ ٣كِٜٔح ج٩ٗعحٕ ذٔح ك٢ ذُي جُد٤٘٣س ٜٓ٘ح وٝ جُػوحك٤س ذؽٌَ ػحّ، ٝٛرج ٓح ٣مٖٔ ظ٤س ج٩ٗعحٕ ػ٠ِ ذف٤سز ٖٓ 

َّ جُونسإٓ ٗلعنٚ ضكنّدظ ػنٖ ٛنرج جُٔؼطن٠ ٓنٖ وٓسٙ   ٕٝ جُسًٕٞ ئ٠ُ ٓح ٝؾند ػ٤ِنٚ ج٥ذنحء ٝجُعنح ز ٝجٌُرنسجءي ُٝؼن

"رة أروٓ كٕ  رحٕٓ المُرّ قبا أَ ل  رؤ ه قبا ثحّ َلكه لٕطمئه قحجدٓ" ال٬ٍ وٗٔٞذؼ ئذسج٤ْٛ:
46

ي كطؿسذنس 

ٝضوِرنحش جُن٘لط ج٩ٗعنح٤ٗس، كن٬ جُسًنٕٞ ئذسج٤ْٛ ٓح ًحٗص ُططأّظط ذؼ٤دج ػٖ ؾد٤ُس جُؽي ٝؾد٤ُس ج٫نٔث٘حٕ جُوِرن٢ 

ئ٠ُ ٓ٘طن جُطع٤ِْ ٝجُٔعِٔحش ٝجُػٞجذص ٢ٛ ٖٓ ظطكّد ٖٓ ظإجٍ جُن٘لط ٝجُوِند ٓؼنح، ذنَ ٝقندٛح جُطؿسذنس جُ٘حذؼنس 

ٖٓ ػٔن جُعإجٍ جُٔ٘رؼع ٖٓ جُؽّي ٢ٛ ٓنٖ ٣ٌٜٔ٘نح وٕ ضسظنْ كن٢ ج٧كنن ٓؼنحُْ ج٫نٔث٘نحٕي ٝقطن٠ ٓنح وٗنصٍ ػِن٠ 

ذحُمسٝزز ك٢ ٛرٙ جُؿد٤ُس ٝؿ٤س ذؼ٤د ػٜ٘ح ًٔنح زو٣٘نح ظنحذوح، ذكٌنْ ٛنرٙ جُطر٤ؼنس جُسظٍٞ ٓكٔد ٛٞ هحذَ ٝ جالَ 

"َإن كىدذ طدٓ شدك  مدب أوشلىدب إلٕدك طبطداا الدذٔه ٔقدزؤَن  جُٔعطكٌٔس ك٢ جُر٘حء جُرؽس١، ق٤نع ٣ونٍٞ جُونسإٓ:

الكزبة  ه قجحك"
47

ضكّدغٚ ٗلعنٚ ؼنٌحّت ؛ كحُؽي ٣طؿحٝش ج٩ٗعحٕ جُؼح ١ ئ٠ُ قحَٓ جُسظحُس ٗلعٚ، وٝ و١ كس  ٓ٘ح هد 

ك٢ ٓح وٗصٍ ئ٤ُٚ ذكٌْ ٛرٙ جُطر٤ؼس جُ٘لعن٤س جُطن٢ ضكٌٔ٘نح ٗط٤ؿنس ٓؿٔٞػنس ٓنٖ جُؼٞجٓنَ، ُٝنٖ ٣ٌنٕٞ ٓنٖ جُٔ٘طون٢ 

ئاللحء ٛرج جُؽي وٝ ًرطٚ ٛٞ جُكَ ك٢ ٓوحزذس، ٓػَ ٛرٙ جُطعحؤ٫ش جُط٢ ٣طسقٜح جُؼوَ ج٩ٗعنح٢ٗ كن٢ و١ّ شٓنحٕ وٝ 

ُٔن ٍ، ذنَ ٛنٞ جُعنإجٍ ٝقندٙ ٛنٞ جُعنر٤َ ئُن٠ جُـنٞؾ كن٢ ٓػنَ ٛنرٙ ٌٓحٕ ٖٓ هر٤َ جُٞؾنٞ  ٝجُ٘ؽنأز ٝجُٔفن٤س ٝج

٤حش ػد٣دزي ّٔ  جُومح٣ح، ذُي جُعإجٍ جُٔ٘رؼع ٖٓ جُركع ٝػدّ جُطٞهق ػ٘د ٓح الطٚ ج٥ذحء ٝج٧ظ٬ف ضكص ٓع

ندج ًنحٕ ٓوِّندج ؟ي ٫  ّٔ ّٕ ٓك ّٕ جُوسإٓ جٌُس٣ْ هد وٓس جُسظٍٞ ٓكٔند ٗلعنٚ ذحُعنإجٍ، كٜنَ ٛنرج ٓؼ٘نحٙ و ٌٝٛرج، كا

ٝئّٗٔنح ئُن٠ ظنإجُْٜ، ٝهند ػسك٘نح جُلنسم ذن٤ٖ جُطو٤ِند ٝجُعنإجٍ  ّٕ جُر٬ؿحش جُوسآ٤ٗس ٫ ضدػٞ ئ٠ُ ضو٤ِد جُؼِٔنحء،ؼّي و

ظحذوحي ٝهٍٞ جُرٞن٢ ذطو٤ِد جُؼِٔحء، ٝج٫ُطصجّ ذٔرٛد ٓؼ٤ّٖ ذحُ٘عرس ُِؼنح٢ّٓ ٛنٞ كن٢ جُكو٤ونس جزضلنحع ذحُؼِٔنحء ئُن٠ 
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  95ظٞزز ٣ٞٗط ج٣٥س  -
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  51ظٞزز جُصالسف ج٣٥س  -
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 353ظٞزز جُروسز ج٣٥س  -
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 95ظٞزز ٣ٞٗط ج٣٥س  -



 

   

          

٘صُن جُخط٤نس جُنر١ وٝهنغ ؿ٤سٗنح كن٢ ؿ٤حٛند جُطو٤ِند ٝجُطعنِّق، ػحُْ جُؼفٔس جُط٢ ٣سكمٜح جُؼوَ جُع٤ِْي ٝٛرج جُٔ

ي"ارفذَا أاجبرٌ  َرٌجبوٍ  أرثبثب  ه دَن هللا" ق٤ٖ جزضلؼٞج ذؼِٔحتْٜ ٝزؾحُْٜ ئ٠ُ ٓوحّ جُسذٞذ٤س:
48

 

 قُلً: "ل  ٔا زٌ  ثبلزجُع إلّ الكزبة َالظىخ  غ أوٍمب  ؼصُ بن": -*

ّٕ هٍٞ جُرٞن٢ "ُْ ٣أٓسْٛ ذحُسؾٞع ئ٠ُ جٌُ ّٕ ئزؼح    ضؼح٠ُ ُْٜ ئ٠ُ ظإجٍ وٛنَ ئ طحخ" ٛٞ الطأ ظحٛس، ٧

جُرًس، ٤ُط ك٢ جُكو٤وس ئ٫ّ زؾٞػح ذْٜ ئ٠ُ ٓؼسكس ٓسج    ضؼح٠ُ ك٢ جُوسإٓ، ٤ُٝط ظإجُْٜ ػٖ آزجتْٜ جُخحـس، 

٤ط ذٔوِندي غنْ ٝجُٔوِّد ًٔح ذ٤ّّ٘ح ٫ ٣ٌٕٞ ٓوِدج ئ٫ّ ئذج ظِي و١ ظِٞى ٖٓ ؿ٤نس وٕ ٣عنأٍ ػنٖ جُند٤َُ، وٓنح ئذج ظنأٍ كِن

"أ طددال ٔزدديثزَن القددزآن أم ػحددّ قحددُة أقفبلٍددب"٤ًننق ُننْ ٣ننأٓسْٛ ذننحُسؾٞع ئُنن٠ جٌُطننحخ، ٝ  ٣وننٍٞ: 
49

 ، ٝهننحٍ:

"كزبة أوشلىبي  جبرال لٕيثزَا آٔبرً َلٕذكز أَلُا اةلجبة"
50

، كَٜ ٛرج ج٧ٓس ذحُطدذس ٤ُط ئ٫ زؾٞػح ذحُ٘حض ئ٠ُ 

  يجُوسإٓ ٤ُـسكٞج ٖٓ ٓؼ٤٘ٚ، ٣ِٜٝ٘ٞج ٖٓ ـلحتٚ

ٖ جُعنّ٘س و٣من ّٔ ّٕ جُنرًس كن٢ ج٣٥نس ٣طمن كٜنٞ ٓؿحٗند ُِفنٞجخي كاهكنحّ ٓلٜنّٞ جُعن٘س قعند  حوٓح جقطؿحؾنٚ ذنأ

ج٫ـط٬قحش جُػوحك٤س ك٢ ٛرٙ ج٣٥س، ٛٞ ضؿحٝش ُٔ٘طو٤س جُؼِْ جُر١ ٣لطسق وٕ ٣دزض ػ٠ِ ج٧هَ ًِٔس جُرًس ًٔح 

 ٝج ٓننٖ ال٬ُٜننح جًطعننحخ جُؽننسػ٤س ُؼِٜٔننْ ٝز ش كنن٢ ظنن٤حهحضٜح جُوسآ٤ٗننس، ًٝٔننح ٝز ش  جالننَ ٛننرٙ ج٣٥ننس جُطنن٢ وزج

جُٔكلٞظ ٖٓ   قعد كْٜٜٔي كح٣٥س ضأض٢ ك٢ ظ٤حم ٓكحؾؿس جُوسإٓ ُٖٔ وٌٗنسٝج ذؽنس٣س جُسظنَ ًٔنح زو٣٘نح ظنحذوح 

"َ ب أرطحىب قجحك إال رجبال ُٔاّ إلٍٕ  طبطدالُا أٌد  الدذكز إن كىدز  ال رؼحمدُن" كطوٍٞ:
51

ي كنحُوسإٓ ٓنٖ الن٬ٍ 

س زظَ   ٣ٝطِد ظإجٍ وٛنَ جُنرًس ُٔنٖ ٫ ٣ؼِنْ ٛنرج ج٧ٓنسي ٝوٛنَ جُنرًس قعند ٗفنٞؾ ٛرٙ ج٣٥س ٣وّسز ذؽس٣

جُوسإٓ ْٛ ٖٓ ضكِٔٞج ضر٤ًس جُ٘حض ذٞجظطس جُرًس جُر١ ضؼطرسٙ جٌُطد جُعٔح٣ٝس ؾصءج ٓ٘نٚي ٝو٣ّنح ًنحٕ كٜٔ٘نح ٌُِٔنس 

ٍ ذلؼنَ غوحكننس جُنرًس ٝظنٞجء ًحٗنص هسجءض٘نح ُٜنح ٓٞكّوننس وٝ ؿ٤نس ٓٞكرهنس، كحُنرًس قعند ٗفننٞؾ جُونسإٓ ُنٖ  ّٞ ٣طكن

زٝجت٤س ضركع ُٜح ػٖ جُؽسػ٤س، ئ٠ُ ٓلّٜٞ جُعّ٘س جُػوحك٢ جُر١ ُنْ ٣إّظنط هسآ٤ٗنح ػِن٠ ج٧هنَي ٝٛنرج الِنه ٜٓ٘ؿن٢ 

ُس ٝئظنوحنٜح ػِن٠ جُونسإٓ ٓنٖ وؾنَ جًطعنحخ جُوندزز ػِن٠ جُندكحع  ّٞ الط٤س، ٝضٞظ٤ق ٓـسق ُٔلح٤ْٛ جُػوحكس جُٔطك

 ٝجُروحءي

ّٕ جُطو٤ِد كن٢ ؼن٤ُٞٔطٚ ٛنٞ ئٓحضنس ُِؼونٍٞ، ٝهمنحء ٝذؼد ٛرٙ جُٞهلس جُؼ٤ِٔس ٓغ جُدًطٞ ز جُرٞن٢، ٗخِؿ ئ٠ُ و

ػ٠ِ ػ٘حـنس جُك٤نحز ك٤ٜنح، ٝجُطو٤ِند ٛنٞ جُنر١ ٣ؿؼنَ جُ٘لنٞض ٓعنطؼدز ُورنٍٞ وهنٞجٍ جُ٘نحض، ٝضرّ٘ن٢ ٓنرجٛرْٜ،  ٕٝ 

ُرنٞن٢ ًحٗنص ج٫ٗلطحـ ػ٠ِ ج٥الس ذٔح ٣ٔػِّٚ ٖٓ ٣ٞٛس ٓعطوِس ُٜنح ٓنح ُٜنح ٝػ٤ِٜنح ٓنح ػ٤ِٜنحي كٞهلط٘نح ٓنغ جُندًطٞز ج

 ػٞز ُطكس٣س ج٩ٗعحٕ ٖٓ ظ٤طسز جُطو٤ِد، ٝجُطرؼ٤س جُؼ٤ٔحء ُِؼِٔحء، ٝجُعح ز ٝجٌُرسجء،ي ًٔح ٢ٛ ٗندجء ُٔنٖ جٓططنٞج 
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  15جُطٞذس ج٣٥س  ظٞزز -
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  35ظٞزز ٓكٔد ج٣٥س  -
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  39ظٞزز ؾ ج٣٥س  -

51
 7ظٞزز ج٧ٗر٤حء ج٣٥س  -



 

   

          

كٞم ـٜٞز جُطو٤ِد، ٝجػطِنٞج ػِن٠ ػنسغ جُطرؼ٤نس وٕ ٣٘صُنٞج ئُن٠ ٓفنحف ج٩ٗعنحٕ جٌُٔنسّ جُنر١ ٣ر٘ن٢ كٌنسٙ ػِن٠ 

َّ  ػنٞز ُِؿٔنٞ  ٓنٖ ؼنأٜٗح وٕ ضكؿند ػنٖ جُوِنٞخ قونحتن وظحض ٖٓ جُرسٛحٕ جُو٣ْٞ، ٝجُؼِْ جُع١ٞ، ٣ٝنسكك  ًن

 جُؼِْي

3

ّٕ والطس ٓح ٣ٌٖٔ وٕ ٣طؼّسق ُٚ ج٩ٗعحٕ كٌس٣ح ٛٞ جـطلحكٚ جُكصذ٢؛ و١ وٕ ٣فرف ز٤ٖٛ ه٘حػحضنٚ جُركػ٤نس  ئ

ٓكندٝ ج ذطّٞؾنٚ ٓكند  وٝ زؤ٣نس ٓؼ٤٘نس ظٜنس ُٜنح جُٜدج٣نس كن٢ ٓؿنح٫ش ٓطؼند ز  ك٢ كطسز ٓنٖ جُلطنسجشي كنحُكّن ُن٤ط

ذٞظحتَ ٓكدٝ زي ٌُٖٝ جُكن وٝ جُٜدج٣س ٢ٛ قِوحش ٓعطٔسز ٝٓطٞجـِس ًٔح ٓس ٓؼ٘ح ك٢ جُٔودٓنس جُط٤ٜٔد٣نس، ٫ ذند 

 ضرحعيوٕ ٣ٌٕٞ ج٩ٗعحٕ ؾصءت ٜٓ٘ح ٢ً ٫ ٣م٤غ ذ٤ٖ ٓ٘طن جُكصذ٤س جُرـ٤مس جُط٢ ٣ٌٕٞ ٓ ُٜح جُٔٞش ذح٫

"َقبلُا كُوُا ٌُدا أَ وصبرِ رٍزيَا" ًٝ٘ص وضأَٓ جُوسإٓ، ٝٛٞ ٣وٍٞ:
52
كأهسو ك٤ٜح ٝجهؼح ٗلع٤ح ٫ شجُنص  

َّ ٝجقند ٣نسٟ جُٜدج٣نس كن٢ زؤ٣طنٚ، ٣ٝونسو ج٥النس  آغحزٙ ظحز٣س ذعِر٤حضٜح جٌُػ٤سز ػ٠ِ ٓؿسٟ جُطنحز٣  ج٩ٗعنح٢ٗ، كٌن

ٛنٞ جٗطفنحز ُٔ٘طنن جُطفن٤٘ق ٝج٫ـنطلحف جُكصذن٢  ٝكن ذجضٚ جُٔكدٝ ز شٓحٗح ٌٝٓحٗحي كٌٞٗٞج ٛٞ ج وٝ ٗفحزٟ

َّ كس٣نن ٣نسٟ كن٢ ج٥النس  جُٔطٔسًص ػ٠ِ ذجضٚ، ٝجُٔ٘ـِن ػ٠ِ و٣س ٛدج٣س ٗحذؼس ٖٓ ضٞؾٚ وٝ ضف٤٘ق آالنسي ُٜنرج كٌن

"َقبلدذ الٍٕدُد لٕظدذ الىصدبرِ  ػدٓح ٣ؿد وٕ ٣ٔك٠ ػٖ جُٞؾٞ  ٓح ُْ ٣ِطصّ ذطف٤٘لٚ ٝزؤ٣طٚ ٧ٗعنحم ٓؼ٤٘نس:

لٕظذ الٍُٕد ػحّ شدٓء" ػحّ شٓء َقبلذ الىصبرِ
53

، ٝجُٞجهنغ ٣إًند ذنإٔ جُؿٜنَ ٛنٞ جُٔعنطكٌْ كن٢ جُؼ٤ِٔنس 

 ي"َكذلك قبا الذٔه ال ٔؼحمُن  ث  قُلٍ " جُطف٤٘ل٤س ٤ُٝعص جُٔؼط٤حش جُؼ٤ِٔس جُٔٞلٞػ٤س:

ّٕ ٓ٘طن ج٫ضرحع ظٞجء ئ٠ُ جُؽسم وٝ جُـسخ، ئ٠ُ ج٤ُٔن٤ٖ وٝ ج٤ُعنحز ذنحُطؼر٤سجش جُع٤حظن٤س جُٔؼحـنسز، ُن٤ط  ئ

ِس ُِٞجهغ، ٌُٝ٘ٚ ٓ٘طن ٣ِؼد ك٤ٚ جُرؼد جُ٘لع٢ ُؼرطٚ، ق٤٘ٔح ٣فرف ٓ٘طوح  ٌِّ ق٤ٌٔح ٣سجػ٢ ج٧ذؼح  جُٔٞلٞػ٤س جُٔؽ 

ج٩ٗعحٕ ذٞهح ُطّٞؾٚ وٝ ـ٘ق كٌس١ ٓؼ٤ٖ  ٕٝ ٓكحُٝس جُخسٝؼ ػٖ ٗعوٚ ٓنٖ وؾنَ زؤ٣نس وكمنَ ضكٌٜٔنح آ٤ُنحش 

٢ ٛنٞ ضٔسًنص ج٩ٗعنحٕ ػِن٠ ذجضنٚي ٛنرج ٝضرون٠ جُٔؼح ُنس جُفنؼرس كن٢ و١ كٌنس ئٗعنحٗ ػ٤ِٔس ٤ُٝعص ٗلع٤س ٓأشٝٓسي

جُطٔسًص ٣ؿؼَ ج٩ٗعحٕ ٣٘كفس  جالَ ٗعوٚ جُلٌس١، ٫ٝ ٣ؿسؤ ػ٠ِ جُخسٝؼ ٓ٘نٚ ئ٫ّ كن٢ قندٝ  ٓؼ٤٘نس ضٔ٘نغ ًنَ 

َّ والطنس ٓنح ٣ٌٔنٖ وٕ ضطفنٞزٙ كن٢ همن٤س ذكؿنْ ٓنح  ظرَ جُطٞجـَ ذ٤ٖ ٛرٙ جُرجش ٝج٥الس ذٔخطِق ضؿ٤ِحضنٚي ُٝؼن

ٍ ج٩ٗعحٕ ئ ُّٞ ُن٠ ٓطعنِه ٫ ٣نسٟ جُكو٤ونس ئ٫ كن٢ قندٝ  ٓنح ضؿنٞ  ذنٚ ػ٤ِنٚ ظنِططٚ جُع٤حظن٤س ٗطدجزظٚ ج٥ٕ، ٛٞ ضك

ٗحش ج٫الط٬ف ك٤وٍٞ ه٫ٞ ذكؿنْ: ّٞ " دب أرٔكد  إال  دب أرِ  ٝجُلٌس٣س ٝج٫ؾطٔحػ٤س، ك٤طْ جالطصجٍ ٝجظط٤ؼحخ ًَ ٌٓ
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َ ب أٌئك  إال طجٕ  الزشبد"
54

ٛن٢ كن٢ جُ٘عنن ي كحُسؤ٣س ٢ٛ ٓح جظطوسش ػ٤ِٚ جُرجش جُٔطك٤صز ٝجُٜدج٣س ٝجُسؼنح  

 جُلٌس١ جُٔ٘ط١ٞ ػ٠ِ ٗلعٚ ٝجُوحذغ ٝزجء وذٞجخ جُكو٤وسي

ّٕ جُطٔسًص ػ٠ِ جُرجش ٛٞ ؾَٜ ذٔٞجش٣ٖ جُعٖ٘ جُٔعطكٌٔس ك٢ جٌُٕٞ، ٝؾَٜ ذطر٤ؼس جُٞجهنغ  ٖٝٓ ٛ٘ح وهٍٞ ئ

ج٩ٗعح٢ٗ ٝؼنسٝنٚ جُٔٞلنٞػ٤سي ُٝؼنَ ه٤ٔنس ج٩ٗعنحٕ ٛن٢ كن٢ جٗلطحقنٚ ػِن٠ ج٥النس ذٌنَ ضؿ٤ِحضنٚ ظنِرح وٝ ئ٣ؿحذنح 

ٓكحُٝس ج٫ظطلح ز ٖٓ ًَ جُطحهحش، ٝٛرج ٛٞ ٖٓ ظ٤مٖٔ ُ٘ح ضٞجـ٬ ًر٤نسج ٝكسـنس ُؼنسق آزجت٘نح  ٕٝ قؿنس ٝ

"َالؼصددز إن اإلوظددبن لفددٓ خظددز إال الددذٔه َػمحددُا الصددبلحبد َرُابددُا ثددبلحق َرُابددُا  وٝ هعننس كٌننس١:

ثبلصجز"
55

ؼ٘فس١، ٝئٗٔح ك٢ ئ٣ٔحٗٚ ذكوّٚ ي كو٤ٔس ج٩ٗعحٕ ًٔح وكٜٜٔح ٤ُط ك٢ جٗطٔحتٚ جُؿـسجك٢ ٫ٝ جُد٢٘٣ ٫ٝ جُ

ٝقّن ؿ٤سٙ ك٢ جُكس٣س جُلٌس٣س ٝجُػوحك٤س، ٝػَٔ ـحُكح ٣فِكٚ ٣ٝفِف ٓؿطٔؼٚ جُوس٣د ٝجُرؼ٤د، ٌُٝنٖ جُطس٣نن 

٣كطحؼ ئ٠ُ ٛرج جُطٞجـ٢ ذحُكن ٝٓكحُٝس جُٞـٍٞ ئ٤ُٚ ػرس جُفرس ػ٠ِ ٓؽحّم جُطس٣ني وٓح ٓ٘طن جُر٘ٞز ٝجُكد 

"قبلدذ  ٌس١ ٓؼ٤ٖ كٜٞ ٓ٘طنن كحؼنَ، كٜنرج جُونٍٞ جُٔؿّعند كن٢ ٛنرٙ جُفنٞزز:  جُر١ هد ٣سضٌص ػ٤ِٚ و١ ٓ٘طن ك

الٍُٕد َالىصبرِ وحه أثىبء هللا َأاجبؤي"
56

، ٛٞ هٍٞ ٫ ٣سجػ٢ جُؽنسٝن جُٔٞلنٞػ٤س ُِر٘نٞز جُكو٤و٤نس ٝجُكنّد 

جُؼو٤ِنس جُؿد٣س ذح٫كطخحز ٝج٫ػطصجش، ئذ ٝجهؼ٘ح جُلٌس١ ٝجُػونحك٢ جُٔ٘رػنن ٓنٖ وزلن٤س ػسذ٤نس ئظن٤ٓ٬س ٣ؿعند ٛنرٙ 

جُؽننؼس٣س جُكحُٔننس ذننأكن جُر٘ننٞز ٝجُٔكرننس  ٕٝ ٓسجػننحز و ٗنن٠ ؼننسٝنٜحي كِننٞ ًننحٕ جُٞجهننغ جُلٌننس١ ٣ؿعنند ػٔننن ٛننرٙ 

"قد  طحد  ٔؼدذثك  هللا  جُفٞزز، ُٔح زو٣٘ح ًنَ ٓظنحٛس ضخِل٘نح ٝجٗكندجزٗح جُػونحك٢ جُمنحزخ ذؿنرٝزٙ ػِن٠ ػو٤ِحض٘نح:

ثذوُثك  ث  أوز  ثشز  مه خحق"
57

جٗكدجزٗح ػرس ٛرج جُٔ٘طن ٝجظطؼ٬ؤٗح ذٚ ٖٓ وؾَ ضٔس٣س ي كٔظحٛس ضخِل٘ح ٛٞ 

هدظ٤ط٘ح ُِؼحُْ، جُنر١ ٫ ٣نإٖٓ ئ٫ّ ذٔنٖ ٣ؼٔنَ ـنحُكح ٣ٝنإٖٓ ذومنح٣حٙ جُلٌس٣نس ٝج٩ٗعنح٤ٗس جُؼح ُنس ػرنس جُطٞجـن٢ 

 ذحُكّني
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