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 مخ ٌٓ حألٕٗخء حلظٓ ٔـُذ علّ حلمَء أن ٔعَفٍخ، لكٓ ٜٔل الّ حلليِّ حألقّٜ مه حلمعَفش؟

معةخٍ  مةه  أن  حل٘ةمْ طُ٘ةَُ  مةه ؿٍةِش حل٘ةَ  طلةٓ رةخلمَٝ؟  أ َ مؼالً: ٌل معَفةش أن  حللئةي ٜٔةيأ،

وُع: أن  مـمُع َُحٔخ حلمؼلغ طُٔخَْ ُحَٔظٕه قخثمظٕه؛ أ  ان  حلمُص عالمش فخٍقش رخلىٔزش للٕةخس حلكةخثه حلز٘ةَْ 

 علّ حإل١ال ؟ 

طُقيِّ  كةالً ِمةْه وةٍُع مةخ إلٗةكخي وأَةش حلمعَفةش هةخٍؽ كةيَىٌخ  معخىلةٍش  4=  2+  2ٌل معخىلش مه وُع: 

 ٍٔخٟٕش؟ 

 ُممخَٔ: أْ حألٕٗخء طلَك حلظٓ ٔظُؿذ علٕىخ أال وعَفٍخ؟  قي ٔزَُ ٌَخٌُىخ ٓئحي

ٌةل ٔظُؿةةذ علٕىةةخ أال وعةَ  حلـٍةةخص حألٍرةة : حل٘ةمخي، حلـىةةُد، حل٘ةةَ  َحلمةَد؟  ٌةةل ٌةةُ مُٟةةُع ًح 

 أٌمٕش أن ال أعَ  أوّٓ  خثه أٛلُ َأوخ ، أعطٖ َأَٗد، أطعذ َأٓظَٔق، أؿُع َآ ل؛ ٌَكٌح؟ 

َ اػزخطـًخ، فخلمخٔـش َحكـيس، اً الـّ أْ كيٍّ ٔمكه للكخثةـه حلز٘ةـَْ أن ٔعةـَ  أٔـًخ  خوض ٕٛمش حلٔئحي، ولٕـًخ أ

ْ طٜل معَفظـً، رَِٜ  حلىاَ عه َ مِّ معخٍفً، علّ حعظزخٍ أن عي  حلكمةخي حلمعَفةٓ ٌةُ ١ةخر  ١زة   َّ أَ رخلل

ح؟  ًَّ  حلُؿُى حإلؤخوٓ ١

َ حلمَء اُحءٌخ رؤوةـًُ قةي َٛةل الةّ كخلةِش ٌل رخإلمكخن طـخَُ كخلش حلظٕ٘ئ الـّ كخلٍش معـَفٕش هخلٜش، ٔ٘ع

 هالٙ معَفـٓ، فٕمخ ٔظعلق رمىاُمش َؿُىي  كل؟ 

 مخ حلٌْ ٔمكه أن ٔليع للٌحص حلعخٍفش أوطُلُؿًٕخ فٓ كخي عَفض؟ 

ٜٔةةزق َٟةةعٍخ  ةةٌحٍص عخٍفةةش أَ ةٕةةَ عخٍفةةش علةةّ َ ٌةةل ػمةةشَ معةةخٍ  ٔمكةةه أن طقةةا علٍٕةةخ كٕةةخس حلةةٌحص،

 حلِملّك؟ 

ٓ  أوةخ ٓؤ١َف حلمُُٟع علّ  حلىلُ حلظخلٓ: فَٟخً، أٍىُص أن أ ظذ  ظخرخً كَُي حلٔمخء، مخ حلٌْ ٔظُؿذ علة

 كخطذ أن أعَفً لكٓ ٔكُن  ظخرٓ عه حلٔمخء  ظخرخً ؿخمعخً مخوعخً، َُٔلقق رخألٓةخّ ٗة١ًَ حلمعَفةٓ عىةي كةيَىي 

لةْٕ  ظخرةخً عةه َ ه حلٔةمخء،ٔى٠ق رةخلٍَحء، َٔكةُن رخللعةل  ظخرةخً عةَ حلقُِٜ؛ كٕغ ال ٔكُن  ظخرٓ  ظخرـخً طخفٍخً 

 ؟حلم٘مٖ

ٓ  أن أعَ  رُعي حلٔمخء عه حألٍٝ، حلكُح ةذ َحلمـةَحص، َعةه ١زقةخص َ كَ ش حلىـُ َ ٌل ٔظُؿذ عل

ٓ  أن أ ظلةٓ رخلمٔةخٍ حلمعَفةٓ للٔةمخء  مىاُمةش  حلـُ حلعلٕخ َحلٔللّ، َعه حلمزخٍ حلكُوٓ     حلن؟ ٌَل ٔـذ عل



 

  

 

  ٓ ؽ علّ حلىخكٕـش حلـمخلٕـش للٔمخء: ََٗ  حل٘مْ علّ رلَ حلمٍئش  معخٍ  أَالً َأهَٕحً، أ  ٔظُؿذ عل َّ أن أَُع

ٌل َ فٓ مئىش ؿيحٍح حلظخٍٔوٕش؛ مَحقزش وـُ  حللٕل فٓ َىْ حلقمَ فٓ مىطقش ٍ ، –مؼالً  –فٓ طُوْ، َةََرٍخ 

ٍِى مخ قخلً حل٘عَحء  عَ عه حلٔمخء؟أَ ِٗ  مه 

ٓ  ىٍحٓش علم حلللك َحللِٕٔخء َح عَ حلعخلمٓ، أ  أ ظلٓ رمالكاخطٓ حلوخٛةش ٌل ٔظُؿذ عل ِ٘ حلىخطـةش عةه –ل

 َأوخ أ ظذ فُٜي  ظخرٓ؟ –كخلش طؤملٕش رخليٍؿش حألَلّ

ٌل أٍطكُذ هٕخوشً مه وٍُع مخ فٓ كةخي أو ةٓ لةم أِ  حلمُٟةُع أةخي كقةخً معَفٕةـخً، لكةٓ طكةُن حلٜةٍُس حلظةٓ 

َْ  ظخرةةـخً عةةه َ ٔقةةَأ  ظخرةةخً عةةه حلٔمـةةـخء ٔ٘ةةعَ معٍةةخ أوةةًَ ٓةةؤوقلٍخ للقةةخٍة ٛةةٍُس ُمظكخملةةش َطلةةٓ رةةخلمَٝ، لةةٕ

 ؟حلم٘مٖ  مخ أٓللض

ٍِؾ: "ّ"  ، َلىلظَٝ أوً ٕٓمُص ٔةُ : 3591/ ٗزخ١ /  31لٕكه طخٍٔن َالىطً: َ – كخثه رَْ٘  –ٓؤَُمْى

 مخ وُعٕظٍخ؟ َ   مخ ٌُ  م حلمعخٍ  حلظٓ كٜلٍّخ أػىخء كٕخطً،2132/ طمُُ /  31

ةخٍحً ، –ٌٌح حلكخثه حلز٘ةَْ–ٝ حألَي، ٔلظَٝ أن  "ّ" ٓؤفظَٝ حفظَحٟخً الكقخً لالفظَح ـ  رىةخء َ  ةخَن نو

 كظّ ُٔ  مُطـً َ علًٕ، ٓؤكخَي طقئم ٍٔزٍُطخؽ طقَٔزٓ لمخ عَفً مه ُٔ  َالىطـً

طقَٔزٓ، فبوٓ لةه أىهةل فةٓ طلٜةٕالص ال طوةي  مٔةخٍ مةخ أوةخ رٜةيىي؛ فقة٢ ٓةؤعَٝ لمةخ  َألوً ٍٔزٍُطخؽ

ٔمكه أن ٔلٓ رخلمَٝ، َلىزيأ مه ُٔ  طعلّمً لمٍىش حلىـخٍس: ال رُي  أوًُ طعل م حلىـخٍس ليِ ُمَعلِّم، َمخ لـُإي الّ ٌةٌح 

لُمعلّم َُٔٔي أن ُٔلِم  رمُُٟع حلىـخٍس مه ؿمٕة  حلُمعلِّم اال ألوًُ ال ٔعَ  ٕٗجخً عه مٍىش حلىـخٍس، َعه ١َٔق ٌٌح ح

 ٍٍ  لَُقً! ؿُحوزً؛ أْ أوً َُٔٔي أن ٔعَ   ل ٗٓء لكٓ ٔزيأ ر٘قِّ ١َٔقً لُكيي َطؤمٕه مٜي

َ   علّ أوُحع حلو٘ذ، َمخ ٔمظخُ رً  ل وُع علّ كٔخد حألوُحع حألهةَِ،  َفٓ ٍكلش طعلّمً ال ري أوًُ طع

الرةي أوةً طعةَ  الةّ حٖالص حلظةٓ ٔظُؿةذ علٕةً حلظعخمةل معٍةخ أػىةخء َ ألهةَِ أٍٔخ أؤذ لٜى  رخد أ ؼَ مةه حَ

 ٛىخعش رخد ه٘زٓ أَ ََٓٔ أَ ٛىيَ  أَ أٔش قطعش ه٘زٕش أهَِ 

َلكٓ ٔكُن ٌٌح حلَٔزٍُطخؽ ٍٔزٍُطخؿخً ُملكمخ، فبوٓ ٓؤطٔخءي مةخ ٌةٓ حألىَحص َحألٗةٕخء حلظةٓ ٔـةذ علةّ 

خٍ أن ٔظعخمل معٍخ لكٓ ُٔظقه كَفظً  ـّ خٍ ُٔعظَيُّ رٜىخعظًحلى ـّ  ُٔ٘خٍ الٍٕخ رخلزىخن؟  َ  ى

خٍ علّ ٓزٕل حلظقَٔذ: ـّ  ٓؤؿظٍي فٕمخ ٔلظخؿً حلى



 

  

 

ملل للظق حلِمىـَس َممخٍٓش مٍىش حلىِـخٍس، َمخ ٔٔظظز  ًلَك مه أىَحص مٍمش لزيء حلعمل، مه مىخَٕٗ لقٚ 

 حلو٘ذ َِةَحء َمٔخمَٕ َٗخ ُٕ ٍََ  ألهٌ قٕخٓخص   حلن 

خٍ أن ُٔلِم  ركل ٗٓء كَُي حألٕٗخء حلظـٓ ٔٔظويمٍـخ ٌُىخ ٔٔظلُِ  ح ـّ –ألمَ رعٞ حلظُٟٕق: ٌل ٔـذ علّ حلى

كظّ ٔةظمكه مةه اطقةخن عملةً علةّ حلُؿةً حألمؼةل؛ أْ ٌةل ٔظُؿةذ علٕةً أن ٔعةَ  مكُوةخص  -مكُوخطٍخ حألٓخٕٓش

حلُؿـً حأل مةل، ٌَةل  لكٓ ٔظمكه مه ٛىخعش رخد أَ هِحوش علّ –قزل أن طٜزق مخىس الٛقش–حلِمَحء حألٓخٕٓش 

لكٓ ُٔىـةِ أعمخلةً  – حلمُحى حلوخ  حلظٓ ٗكلّض همَٕس ٌٌي حلمى٘خٍ – ٔـذ علًٕ أن ٔظعَ  علّ مكُوخص حلمى٘خٍ

 ر٘كٍل ١ٕذ؟

ًِ حلٌحص، ٔل٠ق حٓظعيحَى حلكخثه حلزَْ٘ للمعَفةِش علةّ َ ٌُىخ ٔىلظُق حلِممال  حلمعَفٓ علّ مَٜحعًٕ فٓ َؿ

َ كُٕحص حإلؤةخن َطلةضُّ فةٓ ع٠ةِي َؿةُىي أٓخٓةخً  فزخلٜةٕمش  حإل١ال   فخلمعَفـش رملزٍُٓخ حألوطُلُؿـٓ قي طُيمِّ

ةةعخطً فةةٓ حلةةِمه َحلمكةةخن َاكيحػٕةةش َؿةةُىي رٜةةٕمٍخ حلمعمةةُي رٍةةخ أُالً، طٔةةظملُق  ّٟ حلعٕخوٕةةش للكةةخثه حلز٘ةةَْ، طُ

ََ حلَكةمُّ حلٍخثةُل مةه حلمعةـخٍ حلمـعَفش رٜٕم ٍخ حإل١القٕةـش علةّ ٌةٌح حللىةـخء حٖىمةـٓ  فةٌح
 3ن

ةخ  علةّ   ٔٔةظملق نَ ّمً

ّْ ًحص لٕٔض لئٍخ حلقيٍس علّ حإللمخ  رٌٍح حلكم حلٍخثةل مةه حلمعةخٍ  هةالي فظةَس طُحؿةيٌخ فةٓ  حلٌحص حللَىٔـش؛ فؤ

كظةّ َ كظةّ حألرةي  فَٟةخً طُحؿةيص مىةٌ حألُيَ حألُيحلِمه َحلمكخن كظّ لُ أمكَه لٍخ أن طظُحؿي فٓ حلعخلَم مىٌ 

 –حألري، ٌل لٍخ حلقيٍس علّ حإللمخ  رمعخٍ  كُي علم حلمخرخص  مـخ ٌٓ ُملمش رمعخٍ  كُي ٍُحعش حلزطخ١خ مؼالً 

؟  ٌَةل لٍةخ المةخ  ُ لِّةٓ ركةل ٗةٓء علةّ  -هزَٕس فٓ ٌةٌح حلىةُع مةه حلٍِحعةخص َ علّ أٓخّ أوٍخ طٍِع حلزطخ١خ

 حإل١ال ؟ 

 قطعخً، ال 

َْ مه َكلٍّ لٌٍح حإلٗكخي حلمعـَفٓ، فٕمخ ٔظعلق رـِ "حلٌحص" أوطُلُؿٕـًخ؟  َلكه ألٕ

 حلظُٟٕق، َمه ػم ٓؤعُُى الّ مُُٟعظٓ حلَثٕٔش:َ ٓؤقيِّ  ُمْيهلظٕه للظقَٔذ

 .األولـى: اإلنسان المطلق

 .الثانيـة: نىع المعـزفة

  



 

  

 

.الُمْدخلة األولى: اإلنسان المطلق
 2ن

 

 ٌَ ٌْ َؿةةي؛ فلقةةي فُقةةيص حلٜةةٕمش حلمزيثٕةةش للخلظةةً أهةة ًِ مٔةةؤلش ٍأد حلٜةةيع، حلةةٌْ أكيػةةً ُمةة حإلؤةةخُن علةةّ عخطقةة

ي  -" ٕٛمش ا١القٕش ُٔعٕئقٕىخً أوىٓ أمىق حللعل حلم٠خٍع " –ٌخ ٌُ ُٔعٕي َ حلُؿُىٔش حلزِكَ، َّ  رىخء مخ ىم

خ للعةل حلةِمه حرظةيحء؛ فمة  ٗةعٍُ حلكةخثه َلقي أهٌص ٛةٕمش حلزىةخء رُعةيحً أُلٕةخً مىةٌ حلزيحٔةش، لىخكٕةش ملخ خطٍة

ٌَ فٍُحً  لكةؤّن ػمةشَ كخلةش مزيثٕةش،  ةخَن ال َ ََٗع أُالً، فٓ ٍأد حلٜةيع َ حلزَْ٘ حلمزيثٓ رليحكش مخ أقيَ  علًٕ، أه

 رُي  لٍخ مه حلُؿُى،  َِى فعٍل َؿُىْ علّ كخلِش هَِ  حلُؿُى حرظيحء 

حلظجخ  َؿُىْ، لم ٔكه ػمشَ مىةخٙ مةه حٓةظليحػً أُالً،  ٌٌَح حلظيحٍَ حللٍُْ، للخلش حلوَ  حلُؿُىْ عزَ

 ٔىعي ؛ فٍٓ رخلملٜلش عملٕش ٍى  َؿُىْ لٍُِس حلُؿُى حألٓخٕٓش، رخلكخثه حلزََْ٘ لكٓ ال ٔظلا حلكخثه حلزَْ٘

 عزَ حلكخثه حلزَْ٘ َ

ٕـةشً لىظٕـةش ملخَلةش معخلـظةً، أعىةٓ وظَ مخ وظؾ عىً مه حٓظيٍحَ لٍةٌح حلوطةؤَ َوظٕـش لٌٍح حلوطؤ حلكخٍػٓ

َْ أ ؼةةَ مةةيعخس َ حلمكةةخن عزةةَ حللعةةل حلظةةخٍٔوٓ َ حلىظٕـةةش، َؿةةَذ علةةّ حلكةةخثه حلز٘ةةَْ أْن ُُٔؿةةي فةةٓ حلةةِمه لةةٕ

 للٔؤَش مه أن حلُؿُى حلعٕةخوٓ حلملكةُ  رقةخوُن حلةِمه َحلمكةخن، ٌةُ َؿةُى ال ىحعةٓ لةً، علةّ أٓةخّ قٍَٔظةً

ؿً حلُ٘فَ ُّ ٕىٓ، ؿِء مه حلٕٔخ  حلزَْ٘ حلعٕخوٓ حلملمُي علّ مظٍه اف٠خثً للخلٍش مه حلالؿيَِ حلكلٕش  فٌٍح حلظ

 اٛالكٓ للخلِش حلوَ  حلُؿُىْ 

َحرظةيحء مةه حٖن ٓؤٗةَع رظَطٕةذ ١ََكةخطٓ لمخٔةخص  – فَعزَ ٌٌح حلعٕخن حلُؿُىْ،  خَن ال رُةي  لٍةٌح حلكةخثه

ؿً ةَٕ ٌٌح  خن مه حلممكه أن ٔق٠ٓ ع – اؿَحثٕش ُّ لّ حلكخثه حلزَْ٘ مةَس أن ٔظٕ٘ؤ فٓ حلِمه َحلمكخن، َأْ ط

ََ حلكةخثه حلكلّةٓ، َ َحكيس ٍَ أ ؼةَ قةيٍس علةّ حلظعخمةل مة  أرـةئخص عخلمةً حلـئةي، فةٌح الّ حألرةي  فعزةَ ط٘ةٕجً ٛةخ

 حلىٍخثٓ، حلمطلق، حألَكي، لم ٔعي لً ػمش َؿُى 

ََ حلُؿُى حل مطلةق لكةخثٍه َ خٓظلقخ  للخلش حلوَ  حلزىُْٕ للخلش حلُؿُى حلمزيثٕش، َؿَذ حلقٍَ رخلظٕ٘ئ، فٌح

َمةخ ٌةُ  -"ٛةزمش ا١القٕةش حٖنمَس أهَِ، أمىق ملةَىس "  –لم ٔعي لً َؿُى حٖن  -حلملكُ  رخلكل-رَْ٘  لّٓ 

"ى"   حلن؛ فخلظلخٕٛل حلالوٍخثٕش لةَِ  لٍةخ  ةل ٌةٌي َ "ؽ"َ "د"َ مُؿُى ٌىخ َحٖن، فٓ حلِمه َحلمكخن، ٌُ "أ"

ص حلكةخثه حلمزةيثٓ قيٍطةً  ٘ةوٚ أَكةي، علةّ اعةخىس ٍى  ٌةُس الوٍخثٕةش حلمكةخن، أفقةيَ حلعىخَٛ، فخمظيحى حلةِمه

 حلُؿُى حألٓخٕٓش 



 

  

 

"ى"، لكٓ ٔلظجم حلعٕخن حلزَْ٘ َٔىٔـم م  ١ََكخص  زَِ فٓ ٌةٌح حلُؿةُى  َ "ؽ"َ "د"َ ال رُي  مه "أ"

ف٘ةةوٚ َحكةةي ال ٔمكةةه لةةً أن ٔظمؼةةل كخلةةش حلوةةالٙ حلكلّةةٓ عزةةَ  ةةل حلةةِمه َحلمكةةخن حلظةةخٍٔوٕٕه
 1ن

 ُٔمٔةةَفَ 

لكةه قطعةخ، لةْٕ فةٓ كخلةش َ حٖن  ٛلٕق أن رٌٍس حلكةخثه حلمطلةق مُؿةُىس رةٕه ػىخٔةخ  ةل َحكةي،َ ١قٍُٓمخ ٌىخ

 "ؽ"   الن َ "د"َ لْٕ علّ كخلظٍخ حلمزيثٕش، فٍٓ مُُعش رٕه "أ"َ و٠ُؽ

حوظقل ؿِء مه ملظُحٌخ حألٓخٓٓ لكل  خثه رَْ٘ علّ كيس، فٍٓ ُمُُعش رةٕه َ فخلزٌٍس حألٓخٕٓش ط٘اض،

ٛةلٕق أن حلةزعٞ أ ؼةَ –لْٕ لكخثٍه أن ٔةّيعٓ أوةًُ أ ؼةَ هُٜٛةٕش مةه ةٕةَي رٍةٌح حل٘ةؤن َ خثىخص حلزَ٘ٔش حلك

فكةل  -لكىٓ أكـم عةه حلوةُٝ فةٓ ٌةٌي حلـِثٕةش ٌخٌُىةخ ألعةَُى لٍةخ الكقةخً َ –كٔخٕٓش طـخي ٌٌي حلزٌٍس مه ةَٕي 

 لئً ٗٓء مه طلك حلزٌٍس حلمطلقش  خثه 

َْ مه أن حلُؿُى حلزَْ٘، أ  ؼَ مه مـَى ملخَلش لِلملمِش ملظُٔةخص ٌةٌي حلزةٌٍس عزةَ حلةِمه  لّةً؛ فٍةُ َلٕ

ٔكخفق مه أؿل حلوََؽ مه كخلش حلظًٕ الّ مىطقش حألمخن، عزَ حلعٕخن حلزَْ٘  لًّ، مٔةظويمخ  ظَٓةخوش قظخلٕةش فةٓ 

 ٌٌح حلمـخي  ل حلعىَٜ حلزَْ٘ مه أَي حلُؿُى َكظّ آهَي 

َرخللعل رةيأ حلى٘ةخ١ حلز٘ةَْ ىأرةخً علةّ ٍى  ٌةُس َؿةُىي حلمزيثٕةش، فظلُلةض حلز٘ةَٔش مىةٌ حألُي، الةّ كلةل 

حلزخٍحؤُةخ حلُؿةةُىْ؛ فخللمٕةةش ىرّةض فةةٓ حلكةةل َاْن رةةيٍؿخٍص مظلخَطةش، اُحء فاخعةةش مةةخ أقةي  علٕةةً حلكةةخثه حلز٘ةةَْ 

خثه حلزَْ٘ رطخر  ٌٔظَْٕ أريحً؛ فٍُ رُعٓ أَ ريَن َعٓ  َٛخٍص ٌٌي حللمٕش مِٕس  زَِ، ٓظطز  مَٕٔس حلك

ٌٍِك  لٌح ػمش طلُٔٞ ر٠ةٍََس حٓةظيٍحَ حلُقةض فةٓ ططزٕةذ حلـةَف حلز٘ةَْ اُحء  -أعىٓ للخلش حلُؿُى حلزِكَ–ُمىظ

 ملىش َؿُىي حلكزَِ 

َلْٕ أىي علةّ ًلةك مةه كخلةش حلُؿةُى ًحطٍةخ، فٍةٓ رمؼخرةش ىفقةش ٗةُفٕىٕش ُممَقةش فةٓ َؿُىٔظٍةخ حلظكلَٕٔةش، 

 خلِش حلٍظك حلمزيثٓ لماللِش حلولق حألَي حٓظيٍح خ لل

َْ لمخٔةِش حل٘ةقخء  – َان  خَن ػمش ٗقخٌء أرةيْ –َلكم أٓعي ٌٌح حلكخثه  أْن ٔظـ٘ةم عىةخَء َؿةُىي حلظكلٕةَْ، لةٕ

ََ ٌٌح حل٘قخء حلمظمُٟ  فٓ حلِمه ًِ حلمزيثٓ  فٍُ ٔٔظعٕي عز حلمكخن، كخلظةً حلكُوٕةش  ُؿةٍُى َ ًحطً، اومخ لٔظَ عٕز

 حلالوٍخثٓ فًٕ َ ٞ حلوخليهخلٚ ٔٔظىٍ

 اْن  ةخن ػمةش طمُٟة  فةٓ حلةِمهَ حلالوٍةخثٓ فةٓ حلكةخثه حلز٘ةَْ،َ ٌٌَح ٔقٕىخ، ال ٔىةِا َؿةُى رةٌٍس حلوخلةي

ولةه -فَُ  ١ٕىىخ حألٍٟٓ، ٔئَٗ لىخ  - خٓظلقخ  ٟمىٓ –حلمكخن  فٌحَ حلطٕا حلٔمخَْ ال ٔىلّك ٔظٍخىِ هززخً َ

 حالوعيح  َ حلظالَٗٓ اْن ُ ى خ ملكُمُن أٓخٓخً رخللىخءَ ثُٕن علّ ولُ مخ،ال وٍخَ أوىخ هخليَن -حلكخثىخص حللخوٕش



 

  

 

َ ملخ خس لزٌٍس حلوخلي فٕىخ ٌٌي، َٗعىخ، وله حلكخثىةخص حلز٘ةَٔش، ٍكلةش حٓةظعخىس هلُىوةخ عزةَ َؿُىوةخ ٌىةخ 

َِؿىةخ مةه حلزةخد، ٌَةخ ولةه وعةُى  مةه  -لللخؿعةشَٔةخ  -َحٖن، فٓ حلِمه َحلمكخن، ملكةُمٕه رعةيمٕظىخ  َ ؤوىةخ أُه

 ٍّ  حلمكخن ألمخً َ ىحٍ ، طـ٘مىخ عىخء َمَٔكظً فٓ حلِمهِ َ حلىخفٌس، مولٍُٔه رُؿُى قخ

لُٔض أؿِ  اْن  خوض ٌٌي حلمةؤػَس َ طَم  حوظٍخ ٍخ مه قزل حلكخثه حلزَْ٘ ، اًن، ػمشَ كخلش مه حلُؿُى حلوخلٚ

 الكٍق لمخ طقةّي ، طلطمةض َػىٕةش َ ىمُٔش َ سٌٓ أ زَ كمخقخص ٌٌح حلكخثه عزَ َؿُىي  لًّ أ  أ ؼَ اَٗحقخطً وزُء

ؿَي فٓ حلِمهَ حإلؤخن اُحء ًحطً، َُ  حلمكخن َ فٓ وُرِش ؿٍُع  ُوٓ ََٗع رؤ ل آمىض ٛىمً، فقي 

وقةُا علةّ وخٛةِٕش َؿةُى أٛةٕل، وظلٔةَ علةّ فَىَٓةىخ حللخٟةَ  - ٍَػش ٌٌح حإلٍع حلةيحمٓ -َلكؤوٓ رىخ 

َْ ِمْه ٗٓءٍ َ حلمخثذ،  ُِٓ حإلمعخن فٓ معمعش َؿُىوخ حلعٕخوٓ َحلَ٘د مه ىمً حليحفق  –ٌَخ ٌُىخ– لٕ

َرىخء علّ َؿُىي ٟمه ط٠لٕعش حلِمه َحلمكخن، ريأص ٍكلش َؿُىي حلظكلَٕٔش عه هطٕجش إٔٛلش، ُمظَٕقىخً، 

ٕةخس ٍةم مؤٓخَٔش حلطخر  حلٌْ ١ُزَ  رً َؿُىي، ِمْه أْن ػمشَ رٌٍس هخليس رةٕه ؿىزٕةً، ال ٓةزٕل الةّ اكٕخثٍةخ َرةغ حلل

حليإَد علّ ٌٌي حألٍٝ، عزَ  ل حلمـمُع حلزَْ٘ مةه أَي حلةِمه الةّ َ فٍٕخ مه ؿئي، ُِٓ رخلكلخف حلى٢٘

 آهَي، مٔظىلَحً  ل موَِوً حلمخىْ َحلعقلٓ َحلََكٓ للوََِؽ مه َٗوقِش حلعٕخن ٌٌي 

ٌَ لللئِغ عه ملَىٍس أٓخٍٕٓش مه ملةَىحص ١َكةٓ حلة َثْٕ،  ىةُض َألوٓ َٛلُض الّ ٌٌح حللي، فبوٓ م٠ط

قي أٍؿؤطٍخ الّ حٖن لعلمةٓ ر٠ةٍََس َؿُىٌةخ ٟةمه ٌةٌح حلٔةٕخ  ٌَخٌُىةخ  َفةٓ كةئؼٓ عةه ٌةٌِي حلملةَىس، أقطةُ  

َْ لىخكٕةةِش أوىةةٓ أٓةةٍّل مٍمةةش فةةك  ٍَ مةه امخ١ةةش حللؼةةخ  عةةه ملىظىةةخ حلُؿُىٔةةش، لةٕ رٕقٕىةٓ أوةةٓ أٓةةٍم َلةةُ رـةةٍِء ٔٔةةٕ

لظ٘ةَٔ  للخلةش ٌةٓ أقةَد الةّ طَطٕةذ ٌةٌي حللُٟةّ، َآةزخ  حإلٗكخي أَ حلظعزجش حلعخمش لمَِ مىطقظةً، اومةخ فةٓ ح

لكةٓ ال أىهةل َ ىفقخً فٓ طُٟٕق رعي حلُؿةُى حلمةؤطمٓ َ ؿالءً َ ٗٓء مه حل٘لخفٕش حلٌٌىٕش علٍٕخ لظميَ أ ؼَ ٛقالً 

ًُ َ آولخ، لٕظٔةىّ  ٌَ لكٓ أُٓ  ملَىطٓ آولش حلٌ َ، الّ طَطٕذ مخ  حٖن فٓ كخلٍش مه حلظُٖ٘ٔ حلعقلٓ، فبوٓ م٠ط

ًِ حللٕٔلٔخثٕش   لطَكٓ أن ٔكُن ُمىمىمخً ٟمه طُلٕلظ

 –وظٕـش لوطٕجش َهَقًِ–ػمش َؿُى إٔٛل ُهََ  أُالً، مه قزل  خثه رخثْ ُّٔٔمّ رخلكخثه حلزَْ٘، ُككَم علًٕ 

رخلظكلَٕ عه هطٕجظً أريحً، َلم ٔكه ػمش مىخٙ مه َؿُىِي عٕخوخً ٟمه ُمه َمكخن مخ، علّ أٓخّ ط٘آّ مخىطةً 

 ٌىخ َحٖن، ملمُلش علّ مظِه حلكخثه حلزَْ٘ حلوخليس 

فعزةةةَ ٌةةةٌح حلكةةةخثه ُٔعةةةخى ط٘ةةةكٕل حلُؿةةةُى حألٓةةةخّ، ٟةةةمه طُلٕلةةةش مظكخملةةةش ُٔ٘ةةةخٍَ رٍةةةخ  ةةةل حلـةةةىْ 

حلز٘ةةةَْ مةةةه أَي حلُؿةةةُى الةةةّ آهةةةَي  َرخللعةةةل رةةةيأص ٌةةةٌي حلظاةةةخٌَس حلز٘ةةةَٔش أُال، َٓظٔةةةظمَ أرةةةيحً  َرلعةةةل 

ط٘ةةةظظض رٌٍطةةةً َ ط٘ةةةّٕؤص عزةةةَ حللعةةةل حلظةةةخٍٔوٓ،َ طلةةةق،ٌةةةٌح حل٘ةةةََع حولٜةةةمض ُعةةةَِ حلكةةةخثه حلز٘ةةةَْ حلم



 

  

 

حٖهةةةَ عَرٕةةةي، َ حلوخلةةةيس رٕىىةةةخ ولةةةه حلكخثىةةةخص حلز٘ةةةَٔش، فكةةةخن ػمةةةش اؤةةةخن قةةةئْ َآهةةةَ فةةةخؿَ؛ َحكةةةي وزةةةٓ،

ػةةخٍن ملّكةةَ  ٗةةوٚ طٍُّيمةةً مؤٓةةخَٔش حللٕةةخس فٕ٘ةةَى وخٓةةكخً فةةٓ حلٜةةلَحء حلقخكلةةش رلؼةةخً عةةه َ ٗةةوٚ وـةةخٍ،

 ُحهَٕ حللٕل آهَ ٔظٍظك مـُوخً فٓ مَ ًحطً،

لكةةةه ملَىطةةةٓ ٌةةةٌي، ال طٔةةةظُؿذ وُعةةةخً مةةةه حلظٍخلةةةك فةةةٓ حللكةةةم علةةةّ مةةةخ ٌةةةُ أٓخٓةةةٓ، لىخكٕةةةش أّن لةةةيِ 

ٌةةٌح حلىخٓةةك وٜةةٕزخً أَفةةّ مةةه طلةةك حلزةةٌٍس حلوخلةةيس، أ ؼةةَ َأَفةةّ ممةةخ لةةيِ ًلةةك حلمظٍظةةك حلةةٌْ ٔق٠ةةٓ كٕخطةةً 

َْ فةةٓ وٕظةةٓ،  ٌةةُ أٓخٓةةٓ ٌةةُ أٓخٓةةٓ َكٔةةذ  لٔةةُض أعزةةؤ رةةً ا١القةةخً  فمةةخَ فةةٓ كخلةةش فـةةٍُ  ٔقٕىةةخً ًلةةَك لةةٕ

طظٔةةخَِ مٔةةئَلٕظٍمخ َ لةةْٕ لىخٓةةك ف٠ةةل علةةّ فةةخؿَ فةةٓ مةةخ ٌةةُ أٓخٓةةٓ، فكالٌمةةخ فٕةةً مةةه طلةةك حلزةةٌٍس،َ

ًحَ، طظمؼةةةةل ننمةةةةَس َ رخلظمةةةةخ  فٕمةةةةخ ٔظعلةةةةق رةةةةخلظكلَٕ عةةةةه حلوطٕجةةةةش حألٛةةةةلٕش، مةةةة  فةةةةخٍ  ٍثةةةةْٕ رةةةةٕه ٌةةةةٌح

َْ ػمةةةش ككةةةم قٕمةةةش أ١لقةةةً ٌَخٌُىةةةخ   فةةةٓ كٔخٓةةةٕش أكةةةيٌمخ ط، أهةةةَِ ـةةةخي ملىةةةش حلُؿةةةُى، َرَةةةالىس حٖهةةةَ، لةةةٕ

أعىةةٓ َعةةٓ أكةةيٌمخ للزةةٌٍس حلظةةٓ ٔلملٍةةخ رةةٕه ؿىزٕةةً َحلمكىةةش حلعخلٕةةش فةةٓ حلظعخمةةل مةة  ٌةةٌي حلزةةٌٍس، فةةٓ كةةٕه 

١ طلَٔطخً رٌٍِي حلزٌٍس َّ  ٔطمْ علٍٕخ َ أّن حٖهَ، ُٔل

٘آّ حإلؤخن حلمطلق َ الُمٍش اؿَحثٕش لمقظ٠ٕخص ملَىطٓ آولش حلٌ َ، فبوٓ إَٔٗ فٓ ٌٌح حلمـخي الّ أّن ط

علةّ ٌٕجةش اؤةخن مظعةيى حلعٕخوةخص هلّةَا مةه ١َةؤس حللمةل حلُملقةّ علةّ  خٌةل ، ٌىةخ َحٖن، عزَ حللعل حلظةخٍٔوٓ

 حإلؤخن 

ِؿةةَي "ّ" ُُ  "هُلٕةةُ"َ "ؿةةٍُؽ" َ"فَؿٕىٕةةخ"َ "علةةٓ"َ "ٙ"َ َرخللعةةل فقةةي ط٘ةةاّّ حإلؤةةخن حلكلّةةٓ، فَ

   حلةةن  َحٓةظكمخال لطقةةْ حلُؿةةُى ٌةٌح، فقةةي ٗةََع رىةةُ حلز٘ةةَ "كةُحء" َ "آى "َ "ٔعقةةُد"َ "آٍُ"َ "ُلٕوةش"َ

ِٙ مه ٌٌِي حلملىش حل٘خثكش، فٓ َقض قٕخٓٓ  رؤقل حلؤخثَ َ رلللِش حلُؿُى ٌٌي، ملمُمٕه رىِعٍش ٌٔظَٕٔش للوال

  رخلٌحص لم ٔكه لىخ وله رىٓ حلزَ٘  ل مخ طمىٕىخي، أعىٓ ر٘ةؤن حلةِمه َحلؤةخثََ لكه لْٕ للمَء  ل مخ ٔظمىّ،َ

ّ٘م عىخء حلُؿُى  مخ ٌُ مُؿةُىَن  رخلطَٔقش حلظٓ لَرمخ لم طَ  للكؼَٕٔه، فٍخ ولةهُ َ رل  خن ال رُي  لىخ مه أن وظـ

 ال مىخٙ لإل مخي أريحً َ أُالً،
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م، َمة  حللخؿةش الةّ حإلكخ١ـش رَِكمِّ حلمعخٍ  حلٍخثةل حلمُؿةُى فةٓ حلعةخلَ  -علّ حلٌحص حإلؤخوٕش – م  حٓظلخلش

لكةٓ أ ةُن َ فَكِّ اٗكخي حلُؿُى معَفٕـخً، فقي َؿذ علةّ حلةٌحص ولٔةٍخ أْن طـةَي موَؿةخً مةه ٌةٌي حل١ٍُةـش حلقخطلةش 

ُٝ حرظيحًء أن وُعٕش حلمعَفش ٔمكه رُطقظٍخ فٓ نػالػش ملخٍَ ، علّ  ل ملٍُ ٓؤَُٟد رعٞ َ ىقٕقخً، فبوٓ أفظَ

 حألمؼلش حلظُٟٕلٕش حلظقَٔزٕش:



 

  

 

األول: هللا المحىر
ن* 

 

ًِ قُس ال وٍخثٕـش، مخطلـشٌ َٓميحً، أل ز ض حلٌحص حلزَ٘ٔش، ةض م٠ةـ  ٍَكٍةخ أُالً َ هللا رٜلظ ٌةٓ طزلةُغ َ أق٠ 

ة  حٖن فةٓ حلٌٌىٕةش حإلٓةالمٕش رطَٔقةٍش ٓةخًؿش َٟ ُْ ُمٍٕىةش لةْٕ فقة٢ للةٌحص َ عىٍخ َعه أَٓحٌٍخ نَ لةْٕ  مةخ طَُم

ةٓ  حإللٍٕش اومخ أ٠ٔخً للٌحص حإلؤخوٕش  ِّٓ  حلُمظوٕلش، رطَٔقةش طل٠ةق هٕةخٍ حلةٌحص فةٓ حلظعخمةل مة  اٗةكخي َؿةُىْ أُ

لمـَٔةخص حلظةخٍٔن حلز٘ةَْ، فٍةُ رطَٔقةش أَ رةؤهَِ طةخٍٔن هللا فةٓ حلعةخلَم  مةخ طةَحي  اًح  خَن لىخ أن وعمةل ؿةًَىحَ

حلٌحص حلزَ٘ٔش
ن** 
  َٓةُحء أطةض ٌةٌي رـمٕة  ط٘ةعزخطٍخ َمىطلقخطٍةخ، ٓةُحء أ خوةض ٍف٠ةخً أَ قزةُالً َ علةّ ا١القٍةخ 

ٌَ َ –َكٕخً ُُٔكّ –حلمعخٍ  مه هللا  القةض قزةُالً أَ ٍف٠ةخً َ -  ظـةلٍّ لعقةل عاةٕم -قزلٍخ حلزعٞ، أَ أرةيعٍخ ر٘ة

  ٌلك 

َلكه أٔمكه للمَء أن ٔظٜلق طخٍٔوخً ُميَوخً فٓ مالٕٔه حلمَحؿ  َحلكظذ َحلُػخثق كُي هللا؟  رظخطخً، ال! فٌٍح 

ٍّْ  خن  ِكُل علّ أ ْ٘ َُ للىُعٕش مـخٌي أٍكذ، مه كٕغ طمؼّل هللا  قٍُس ٌخثلةش ال َ ممخ ُٔ اُحء ٌٌح حلكم حلمٔظلٕل ٜٕٔ

ًٍ فخعل علّ حإل١ال ، ال وٍخثٓ، َٓميْ، ُمظـخَُ للخلش حألًٌخن َحلقلُد، ة  فٍٕمةخ َ كيََى لٍخ  بل ّٟ اْن  خَن ٔظُ

ي حلقةُس حلٍخثلةش ىحهلٍةخ ٓةخعش طـظةَف قةيٍس حلةٌحص علةّ طمؼّةل ٌةٌَ مه كٕغ طىخمٓ ٌٌي حلقُس حلالوٍخثٕش فٓ حلٌحص،

 اريحعخً فٓ مىاُمش حلُؿُى حلكزَٕس َ طُعمل حلعقل فعالً َ حللٕخس

 َاًح  خن مه مؼخي طقَٔزٓ كُي ٌٌح حلمُُٟع، فبوٓ أُٓ  مقُلش لـِ "مٍُْٔ  الفٕل" ملخىٌخ:

"هللا ٌُ هللا ؛ فٍَاَل  فٍمض"! 
 4ن

 

 َ ٌلك أرٕخص حللاّلؽ:

 ضَ ــَض قخَي أوــفَقُْلُض َمْه أو  قلـــذِ  ٓ رعٕهِ ــٍأُٔض ٍرِـّ

َْ لألٔ  َلٕــْ أٔه رلٕـُغ أوـــض  ه مىـــك أٔهٌ ــــفلٕ

َْ للٌُـــم مىك ٌَمٌ   ضـه أوـــــم أٔــفٕعلم حلٌُ  َلٕــ

َص  ل أٔ ِْ  ضَ ــَه فؤَٔه أوــُ ال أٔــرىل  هــأوَض حلٌْ ُك

ضَ ــأويُص ـٓ َؿـَفٓ فىخث  ٓـــىخثـىخ فـٓ فـٓ فىخثــَف
أ 9 ن9ن

 

حلظقَٔزٓ ُٔقخٍد كقٕقظةٕه: حألَلةّ ُمظعلقةش رةـِ "حلةٌحص  -ُٓحء فٓ مقُلش  الفٕل َأرٕخص حللالؽ  -فٌٍح حلمؼخي 

ٍٍ ُٔٔةةةظىِ  أرةةةيحً، َا١القةةةخً  د اؤةةةٕخً اال رمقةةةيح ٍَ حإللٍٕةةةش" لىخكٕةةةش أوٍةةةخ ًحص ُمْطلَقةةةش، ٓةةةَمئش، ال وٍخثٕةةةش، ال طُقةةةخ

َِ !  َحللقٕقش حلؼخوٕش  ُٕٔظَْى ُمظعلقش رةـِ "حلةٌحص حلز٘ةَٔش" لىخكٕةش طـَٔةئظٍخ، عُٟةخً عةه َؿُىٌةخ حلعٕةخوٓ؛ فٍةٓ َٓ



 

  

 

ًحص رزُعٍي مٕظخفِٕٔقٓ، الٌُطٓ، ِعُٟخً عه رُعيٌخ حلطزٕعٓ حلُمظعٕه، حلىخُٓطٓ  ٌَخطخن حللقٕقظخن طُل٠ٕخن الةّ مةخ 

 ٍّّ حلٜةمَٕ، حلُمظىةخٌٓ،  ال وٍةخثٓ  فخلكةخثهُ  ٌُ إٌٔٛل رخلىٔزش للٌحص حلزَ٘ٔش مه كٕةغ حمظالثٍةخ رِةـ نُ ةلٍّ  أَ رةـِ نأُ

ٛةمَٕحً َفةٓ وٍخٔةش حلمطةخ  ٔظىةخٌّ َٔىعةي   أمةخ حلكةخثه حلٜةمَٕ،  َعىيمخ ٔئمُه ركخثٍه ٛمَٕ َُمظىخٍي، فبوًُ ٔزقّ

َُ  خثىةخً  زٕةَحً َال حلُمظىخٌٓ ً عزةَ  حلٌْ ٔئمُه ركخثه  زَٕ َةَٕ ُمظىخٍي، فبوًُ ٜٔةٕ َُ ُ ةال  ً؛ ٜٔةٕ َُ ُ ةال  ٔظىةخٌّ؛ ٜٔةٕ

ُٞ ا١القخً  رخهظٜخٍ، اوًُ ٔوةَؽ مةه  وَِكً حلالوٍخثٓ وخكٕش مَ ِ ؿٌد َٓميْ، فٌحَ حلىٍَ حلعإم ال ٔلظؤ ٔلٕ

آخٍ طُّٟعخطً فٓ حلِمه َحلمكخن وخكٕش عخلَم أٍكذ َأمأل، َٔمظلت رقٍُس عخطٕش طُعٕىً علّ اكيحع طقةّي  ؿةٌَُْ 

 للٕخس، َحليف  قيمخً وخكٕش امكخوخص ؿئيس فٓ مىاُمش ح

 المحىر الثاني: الذات

 -علّ مخ ٔقُي فَٔي آالن ََلا–حلٌحص رٜلظٍخ كخَٔش لـِ نُميهالص  َنُموَؿخص  ٌٌح حلُؿُى  فـَ "حلُعٓ 

ٔ ةْ ٌةٌي حلةـ نأوةخ  ٔعلةم حلَحٛةي  أن نأوةخي  ٔعىٓ حالوظزخي، َحالوظزخي حألَي ٔظـً الّ فكَس نأوةخ أ ةُن   َعىةيمخ ٔظل

لٕٔض اٛزعً َال قيمً" 
 1ن

 

خ ُٔلقِّق ١ٍَٗخ حلُؿُىْ رخليٍؿش حألَلّ، مه كٕغ ٌٓ ًحص َحعٕش َلئٍخ  فمعخٍ  حلٌحص كُي ولٍٔخ لمم 

حلقةيٍس علةّ حالرظكةخٍ َحالؿظةةَحف َمىةخٌِس حلمٔةظلٕالص، لىخكٕةةش أّن َؿُىٌةخ ٌةٓ َؿةةُى أقىُمةـٓ أٓخٓةخً ٔظىةةخمّ 

 َ"حلعخلَم"  ا١القخً فٓ عالقظً رـِ "هللا"

 ٔقُي ٌٕزُلٕظُّ:

 "طول  عه حلزلغ عه هللا َحلولق َحلمٔخثل حألهَِ حلم٘خرٍش 

ََ  َمْه حلٌْ فٓ ىحهلك،  حرلغ عىًُ رـعِل ولٔك وقطش حلزيحٔش طع

، عقلٓ، فكَْ، ٍَكٓ، ؿٔيْ   ٔـعل  ل ٗٓء ملكً، َٔقُي: ٍرِّٓ

 طعلّم مٜخىٍ حللِن، حلٔعخىس، َحللذ َحلكَحٌٕش 

 َا ٔليع حألمَ، أن َٔحقذ حلمَء ىَن اٍحىس طعل م  ٕ

َُٔلّذ ىَن ٍةزش  اْن طظلَِ ٌٌي حألمٍُ ريقٍش، فبوك ٓظـيٌخ فٓ ولٔك" 
 7ن

 



 

   

 

َأعظقي أن حلملخٌٕم حلكزَِ ٌٓ كـَ حلَكّ رخلىٔزِش للٌحص،  معخٍ  وُعٕش طُئّ ي ك٠ٍُ حلٌحص فٓ حلعخلَم 

رلخؿشٍ الّ حإللمخ  رمخ ٌُ إٔٛل َهخلي، رخلىٔزِش لألٓخٓخص حلملخٌٕمٕش  خلُلذِّ  – أعىٓ حلٌحص – ٌحٍص فخعلش؛ فٍٓ 

َُ حلل٠ةٍُ فةٓ حلةِمه َحلمكةخن ك٠ةٍُحً طؤ ٕةئخً َؿُىٔةخً، عزةَ آلٕةخص معَفٕةش  َحلوَٕ َحللق َحلـمخي؛ اً ٜٔةٕ

ٔـةخرٓ مة  عىخٛةَ طىلظُق علّ هٕةخٍحص اخٌَٔةش َرخ١ىٕةش، طُئ ةي ٌةٌح حلل٠ةٍُ َطةيف  رخلةٌحص وخكٕةش حلظلخعةل حإل

حلكُن علةّ حهظالفٍةخ، ممةخ طلةض حلةٌٍس الةّ مةخ فةُ  حلمـةَس، فةٓ ٓةزٕل طلقٕةق وةُع مةه حلظٜةخلق حلكُوةـٓ رةَٕه 

نحلٌحص  َنهللا  َنحلعخلَم ؛ كٕغ ُٜٔخٍ الّ طؤ ٕي معَفظٍةخ أوطُلُؿٕةخً مةه كٕةغ ٌةٓ قةُس ٌخثلةش طظلخعةل َُٔظلَخعةل 

ٌخ علّ أ مل َؿً، مه كٕغ ٌةٓ ُملِمةشٌ رخألٓخٓةخص حلظةٓ طـمة  معٍخ  َعزَ ٌٌح حلمٕكخوِٕ  حلمِىَؽ ٔظم ك٠ٍُ

فٓ ِؿَحرٍخ حليحهلٓ  ل عىخَٛ حلكةُن معَفٕةخً، َاْن  ةخن نَ ةّم حلمعةخٍ   حلٍخثةل ٔٔظعٜةٓ علٍٕةخ مىٍـٕةخً  فظلةك 

ء حألٓخٓخص ٌٓ رمؼخرش حلََحفي حألٕٛلش حلظٓ طٜذُّ فٓ رلَ حلٌحص حلعإم، اً ط٘عَ ٌةٌي حلةٌحص رلخلةٍش مةه حلٜةلخ

ٌٍِّ فٓ حليحهل، َحلُممظي الّ حلوةخٍؽ! فمةه ؿٍةٍش ٌةٓ طظماٍةَ هخٍؿٕةخً رعمةخٍس حلكةُن َفةظق آفةخ   ـَ َحالمظالء حلُمظ

ؿئيس لَإِ ىحهلٕش عمٕقش؛ َمه ؿٍش ػخوٕش طىظ٘ٓ ىحهلٕخً رمزطٍش مقّيٓش ٓخعش طظماٍَ َطظـلّّ، ألن  حلقُس حلٍخثلةش 

َمظىخمٕةش ر٘ةكل ال وٍةخثٓ، رمةخ ٔقطة  حلطَٔةق علةّ أْ مليَىٔةش حلظٓ طيفعٍخ الّ حؿظَحف حلمعـةِحص قةُس  زٕةَس 

ٔمكه أن طٔم حلُؿُى حلزَْ٘ ٌُىخ َحٖن، فخلظىخمٓ حلٌحطُْ عالقش حويمخؿٕش م  حلكُن َحإلريحع حإلؤخوٓ فًٕ، ٌةُ 

لُؿةُى، طماٍَ الٍٓ أَ رخألكَِ حٓظل٠خٍ ٌخثل للقُس حلالوٍخثٕش فٓ حلكخثه حإلؤخوٓ  َحلٌحص اً طُزةيع فةٓ ٌةٌح ح

فٍٓ طُزيع مه مىطلق طىخٍ  ال وٍخثٓ، َلْٕ مه مىطلق ػخرض َوٍخثٓ رمةخ ٔل٠ةٓ الةّ حعظزةخٍ حلةٌحص حإلؤةخوٕش ًحطةخً 

 ُمظآ لش َفخوٕش َمعيَمش، فخلقُس حليحفعش إلريحعخطٍخ قُس هخليس َان طماٍَص لزعٞ حلُقض فىخًء َعي  ح ظمخي 

 المحىر الثالث: العالَم

ل حلقمَ  ِمْه مَحقزش ٌٍَُس للظُ  -فٓ لٕلش مه لٕةخلٓ حلٜةٕا-طزَعمض علّ ١َ  وٍَ حلىٕل حلعإم، الّ طؤمِّ

ٌ رش فٓ أٍٝ رعٕيس َوخثٕش الّ وَلْ طؤرّ أن طُئًْ وملش  ٌْ ُمع ٍَ طُزيعً وَْل ع ِٗ مه ٛلَحء حلَر  حلوخلٓ، َمه رِٕض 

طـم  ١عخمٍخ لظُىعً رٕظٍخ حلٜمَٕ فٓ ٗخٍع مه ُٗحٍع ىم٘ةق حلقئمةش  فكةل عىخٛةَ حلكةُن مةه ٌُةَ َومةل 

َمـةَحص َؿمةخىحص    حلةن   ةل ٌةٌْ  ََكُٕ َوـةُ  َ ُح ةذ َأوٍةخٍ َرلةخٍ َر٘ةَ َكـةَ َأٗةـخٍ َرٍةخثم

َُ َمخلِكةةشً لىخٛةةٕش  -عالقةةش طةةُحإ  َحؤةةـخ  َملزةةش-حلعىخٛةةَ اً طةةيهل حلةةٌحص فةةٓ عالقةةش كةةّذ كمٕمٕةةش معٍةةخ  طٜةةٕ

 عالقظٍخ رٌٍح حلكُن حل٘خٓ  

 فـؤرٕخص حل٘خعَ "طَ ٓ عزي حلمىٓ":

ٍحَء ِال  أرٓ ََ ٌَْحً   َهْمَُٔن َى



 

   

 

ِ مه االٌخطٓ ِّ  َحلاَلُص َحلُع

َكىَضْ  ؤوٍّ َٓ  خ حلىطلَش حلظٓ 

ٓ حلالِّ فٓ مظخٌخطٓ ِٛ  أقخ

أوخ ََ ُن ِمه َٔيْ     ُْ  فخولَلََض حلَك

 مخ ُْلُض أهّ٘ ِمْه حولاِلطخطٓ

دِّ    اوٍّخ لَُمظٓ  َ سَ حل ٍَ ٌِ  َمْع

ٕٛمشُ حلُلذِّ رخْؤِخكخطٓ ََ 

 فبوّمخ حلُمٔظلُٕل ةخَٔظًُ

ظَلِٕل ةخٔخطٓ ْٔ فٓ حلُم ََ     ٓ  فِ

ِمُ  حللّْٕ  ْٓ ُ ؤ  َل أّن لٓ ُكلمخً َٓ

ُي حلٔمخَحصِ   َ ٕٛلًُُ    أ ٍَ 

قخً  َُ َُ حلُلْلَم أّن لٓ ١ُ أْهز ََ 

َُ حلىٍّخٔخصِ  لٍُخ    آِه َّ  أ

١َىخً  ََ َن أّن لٓ  ُْ ٍُِي حْلَك ْٗ أ ََ 

ُْ َحلَمُي حٖطٓ  طخٍُٔوًُ حألْم

 ًِ ََ فٓ َعزخءطِ ٌْ ُع حلي  ٍَ ُْ  فَؤ

ََ َعْه عزخءحطٓ ٌْ ُٞ حلي  أْولُ ََ 

َُ حْلَومْ  ِك ْٓ أ طََٓ ََ  ََ فٓ ُمعخقَ

ََ فٓ ُمـخٍحطٓ ْع ِّ٘ ُِ حل ـِ أْع ََ 



 

   

 

 ًِ َُ حلُلذ  فٓ ِعزخَىطِ َ ْٗ أ ََ 

ََ الْوِكٔخٍحطٓ ْٜ أْفظَُق حلىّ ََ 

َكظٓ ٍَ َ  َعْه ُمطخ ُْ  فَؤَقُِا حلَو

َص َعْه ُمالقخطٓ  ُْ ِمُل حلَم ْٗ أ ََ
 1ن

 

 أَ  ـَ أرٕخص ٍَىٍَُع:

 "لقي ٗعَصُ 

ٍٍ ُِٔعُؾ مظعظٓ  رل٠ُ

ٍّ رخلـالي، ك٠ٍُ  ألفكخٍ عخلٕش، إلكٔخ

 ر٘ٓء مزؼُع رعمق، مٔظقَ ٌُ ُٟء حل٘مْ،

 َ حلمل٢ٕ، َحلٍُحء حللٓ، َحلٔمخء حلٍِقخء، ٍََف حإلؤخن،

 كَ ش ٍََف طيف     

 ؿمٕ  حألٕٗخء حلملكَس، ؿمٕ  حلمُُٟعخص مه  ل فكَ،

َٔٔخفَ فٓ ؿمٕ  حألٕٗخء" 
 5ن

 

َ  لـِ "حلٌحص حلزَ٘ٔش" مه قزل نهللا  مه أؿل فٍم نحلٌحص  َرخلظخلٓ نهللا ، فـَ نحلعخلَم : ٌٌح حلميِ حلملظُف  ِو ُٓ

َِّ  ٌةٌي  َلةم ٔكةه لمعَفةش أٛةٕلش أن طقةُ  َطظؤ ةي  ٍَف لطقةُّ حلظعة ْٔ علةّ حلُؿةً –ُمٔظويمشً أٓخٓخً نحلعخلَم  َ َم

 ريَِن حؤـخ  َُكذٍّ رَٕه ٌٌْ حلعىخَٛ  -حألمؼل

حمخً َعلًٕ، ال ٕٓمخ رعي أن ١َكض مُ  َِ ٍَ لِ ْيَهلظٓ: ُميهلش نحإلؤخن حلمطلق  َميهلش نوُع حلمعَفش ، فقي ٛخ

ق لَِم حهظَُص حإلؤخن حلمطلق َوُعٕـش حلمعَفـش علّ َؿً حلظلئي، َاْن  خوةض حإلؿخرةش ُمىطُٔةش فةٓ مةظِه  ِّٟ أن أَ

ٌٍطةةً حألٓخٓةةٕش ٛةةلخص حلُمةةْيهلظٕه  فةةؤَالً حهظةةَُص حإلؤةةخن حلمطلةةق علةةّ أٓةةخّ أن حلكةةخثه حلز٘ةةَْ ٔلمةةل فةةٓ ر

حإل١ال ، لٌح ٓخعش ٔظعخمل م  حلمعَفش وُعٕخً ٔكُن قي حكظُحٌةخ علةّ حإل١ةال ، َلكةه طزقةّ اٗةكخلٕش ط٘ةآّ ٌةٌح 

حلكخثه فٓ حلِمه َحلمكةخن: "أ" "د" "ؽ" "علةٓ" "ؿةٍُؽ" "مةَىَم" " َٔٔةظٕىخ" "ط٘ةه ط٘ةُ" "ألٕوخوةيٍَ" 



 

   

 

خٍ" "فٕلُٔ " "عخمل  ـ  واخفش" "ةطّخّ" "ٍرّخن ٓلٕىش" "مـىُن" "مـٌَ " "١زٕةذ" "أِحرٕال" ؛ "كي حى" "و

ةخد" "ٓةخكَ" "ُموةَؽ ٓةٕىمخثٓ" "ُممؼّةل" "فقٕةً" "مةِحٍع"  ّٜ "َحعظ" "عي حء" "ٍَحثٓ" "ٓةخثق" "ٍحٍع" "ق

"ٛخثي َٔقخص"    حلن  فٌٍح حلظ٘آّ  خَن رمؼخرش ٍََٟس َؿُىٔش لكٓ ٔظم طقخٓم َ ّم حلمعخٍ  حلٍخثل، كٕغ طعـِ 

َْٕي أْن  ةّم ٌةٌي حلمعةخٍ  حلٍخثةل ٔظـّمة   ىُعٕةٍش ًحص ُمـِ أس، ُم٘اخس، ُمٕ٘ؤس عه حإللمخ  رـِ نَ ّم حلمعخٍ    خمالً، رَ

ُمكؼلش فٓ رئٍس َحكيٍس: رئٍس حلٌحص حلمطلقش، حإلؤخن علّ ا١القً، فلٓ ُٓٔـيحء ُ لٍّ ِمىّخ، فةٓ أقخٛةٓ ًحطةً، رةٌٍس 

َُ عخٍفخً علّ أ مل َؿً هخليس طظـم  علّ م٘ـزٍخ وُعٕش هخلٜش مه حلمع  خٍ  حلُممَرلش، حلُمىقّخس، كٕغ ٜٕٔ

َ٘اّّ، اال أوًُّ ٔعُى لٕظؤ ةي ك٠ةٍُحً أوطُلُؿٕةـخً عزةَ معةخٍ  وُعٕةش،  فٌحَ حإلؤخن حلُمْطلَق، َاْن  خَن قي طَ

ف َؿُىي عزَ َؿٍُى حرظةيأَ أُالً، اال أوةً رقةٓ ٔلمةل  ََ ْٔ َ٘اّّ َم عض عزَ اؤخن ُم  ُ َُ ةاٌّّةٌ – خوض قي طَ َ٘  – ح حلُم

ََ حإلؤةةخن حلُمطلةةق حلةةٌْ ٔعةةَ  أقةةخوٕم حلُؿةةُى  فةةٓ رةةئٍس َؿةةُىي، ٓةةُٔيحء قلزةةً، كقلةةً حلممىخ١ٕٔةةٓ حلةةيحهلٓ، ًح

 حألٓخٕٓش: نهللا  َنحلعخلَم  َنحلٌحص ، َُٔلِمُّ رٍخ َربكيحػٕخطٍخ فٓ حلِمه َحلمكخن أريحً 

مىُعش علّ نحلٌحص  فـَ نحلةٌحص  ملٜةٍُس فةٓ اًن، رىخًء علّ مخ ٓزق، حلمعَفـش رٜٕمظٍخ حلكمٕش ُملخلش َم

ة   ّٟ ٌُ رةـيء حلولٕقةش، َأن ٔظُ وطخ  ُمىٓ ٔزظية م  مٕالىٌخ َٔىظٍٓ م  مُطٍخ، َوٍَ حلمعَفـش لةم ٔظُقةا أرةيحً ُمْىة

فةٓ نًحص  معٕىّةش ال ٔعةيَ عمٌَةخ مجةش أَ  –حلُمْىظَؾ عزَ مجةخص حٖال  مةه حلٔةىٕه–ٌٌح حلكم حلٍخثل مه حلمعخٍ  

مه حلٔىٕه، ٌُ مه رخد حالٓظلخلش حألوطُلُؿٕش َحلعقلٕش  لكه ٌةٌي نحلةٌحص  كةُص رةٕه ؿىزٍٕةخ رةٌٍسً ر٠  مجخص 

ا١القٕةةش، طمكىةةض عزٌَةةخ مةةه طزجٕةةَ حلمعةةخٍ  حلز٘ةةَٔش فةةٓ رةةئٍس َحكةةيس، ٌَىةةخَ كُلظٍةةخ الةةّ معةةخٍ  وُعٕةةش 

عش ًحطٍخ َطؤ ٕي ك٠ٌٍُخ حألقىُمٓ فٓ حلعخلَم   َٟ ُْ  حٓظطخعض مه هاللٍخ َم

  



 

   

 

 مش:الهىا

ٛةىخعش حلٔةٕخٍحص   مؼالً، علم حلللك َحللٔخد َحلـزَ َحلٍىيٓش َأوُحع حلطٍُٕ َعلم حلزٕجةش َحلٔةلَُ حلـىةخثٓ َحلوٕمٕةخء َحلٔةلَ َحللِٕٔةخء حلىَُٔةش َعلةم 3ن

طخص َحلٜلخٍْ َحللُٕحوةخص َحلَِحكةا َحلمخرخص َحألىٔخن َحلمٕؼُٕلُؿٕخ َحألوؼََرُلُؿٕخ َعلم حلـَٔمش َحألىد َحلمالكم حلظخٍٔوٕش َعلم حلـٕىخص َعلم حلىزخ

 َحللُحكم     حلن 

 خملش ألٌمٕظٍخ َمىخٓزظٍخ فٓ مُُٟعظىخ ٌٍَُىخ  حلمللةق  –ٌىخ–  ُ ىُض قي وَُ٘ص ٌٌي حلمقخلش ُمـظِأس َمقظطعش عه ٕٓخقٍخ حلُكلّٓ فٓ َقٍض ٓخرق، َقي أٍَىطٍخ 2ن

 2131-أٔخٍ-7حلؼقخفٓ/ؿَٔيس حلَأْ حألٍىوٕش/ حلـمعش 

ص علةةّ ٌةةٌح حلكُ ةةذ مىةةٌ رةةيحٔخص حلُؿةةُى حإلؤةةخوٓ أَ رخلىٔةةزش -  ان  فكةةَس حلؼةةَحء حلةةٌْ طىةةخمّ طِزخعةةخً 1ن َّ ٓةةُحء رخلىٔةةزش لزىةةٓ حلز٘ةةَ َحألعةةيحى حلٍخثلةةش حلظةةٓ مةة

ش ألكخىٔظةً َأكقٕظةً علةّ كٔةخد لَِمّمةخ ٔلةيُّ مةه ةلةُحء حإلؤةخن رخلىٔةز -لملظُٔخص ٌٌح حلعخلَم مه كُٕحوخص َوزخطةخص َ ُح ةذ َٗةمُّ َأقمةخٍ َٛةىخعخص  حلن

ع حإلؤخوٓ َحلكُوٓ أكي طـلّٕخص حلالوٍخثٓ فٓ ٌٌح حلُؿُى  ُّ  أكخىٔش َأكقٕش حٖهَ، فلٓ حلىٍخٔش حلظى

َٓةٕعمل علةّ اكةيحع  مل َٔعملن* ان  حٗظمخالً ارمٔظُلُؿٕخً نىحهل حلمىاُمش حلعقلٕش حللَىٔش َحلـمعٕش، ُٓحء رُٔحء  علّ ػخلُع: هللا، حلعخلَم َحلٌحص، لَِمّمخ ع

َأٔةٓ أن  ٌةٌي اُحكش  زَِ فٓ حلىاَس حلكلّٕش لٌٍح حلُؿُى، رلٕغ ُٔـظَأ علّ طمَٕٕي َوقل حلل٠خٍس مه َٟ  حٓظخطٕكٓ ػخرض الةّ َٟة  ىٔىةخمٕكٓ مظلةََ  َر

كةيحع طلةك حإلُحكةش حلكزةَِ فةٓ حألًٌةخن أَالً رخلىٔةزش للُؿةُى حلعَرةٓ حإلٓةالمٓ، إل -ال ٕٓمخ فٕمخ ٔظعلق رخل١َ٘ حلؼقةخفٓ–حلملخٌٕم حلظؤٕٕٓٔش مطلذ ك٠خٍْ 

ٍِد فةبوٓ أقةخٍد مقخٍرةش ُمـظةِأس، ألن  حلٔةٕخ  ال ٔلظمةل أ ؼةَ مةه ًلةك، فةٓ كةٕه أوةٓ  َمه ػّم فٓ حألعٕخن  فلٕمخ ٔظعلّق رخلملخٌٕمٕش حإلٓةالمٕش نَأوةخ ٌُىةخ اً أُقةخ

ال طعيَ أن طكةُن ملةٞ أ١ُةَ قئمةش َال طىلة  إلؤةخن حلعٜةٍُ  -ُمىطلقخص الٌُطٕش َاْن  خوض طىطلق مه –أٗظمل علّ ٌٌي حأل١َ ٟمه ٕٓخ  ػخٍن  كُي هللا 

عخثً رخلةيعخء، حللئؼش، فال ُحي حلموٕخي كخفالً رٍُٜس هللا حلمخٟةذ لم٠ةذ حلمٔةلم َحلُحقةا علةّ أٌزةش حالٓةظعيحى للةيفخع عىةً َحلةٌَى عةه كمةخي رمـةَى حٓةظي

َٕ رخلٌحص حلعَرٕش حإلٓالمٕش، اً ُٔىاةَ الٍٕةخ  ةٌحٍص ُمىلعلةش ةٕةَ فخعلةش، َلَرمةخ طـلّةّ ٌةٌح حالٓةظلقخ  حلمؤٓةخَْ َفٕمخ ٔظعلّق رخلٌحص فؤعظقي أن ػمش حٓظولخ   ز

 أقّل حكظَحمخً مه مؼٕلظٍخ حلمَرٕش، لٌح مةه حلٔةٍل أن وـةي َٛةلخً  زٕةَحً  -علّ ٓزٕل حلمؼخي–أ ؼَ مخ طـلّّ ليِ حلمؼقلٕه، فخلٌحص حلعَرٕش حلمٔلمش حلُمىظـش للمعَفش 

فبوٓ أعةَِي الةّ ًحص ؿمعٕةش  -مه ٟمه مخ أعَِي– ـَ نفٕلُٔ   ُٔطلق علّ ملكَِّ ةَرٓ، فٓ كٕه ُٔزَول رٌلك علّ ُملّكَ عَرٓ، َاًح  خن لٓ أن أعَِ ٌٌح 

مُقلةخً ُمظوخٛةمخً مة  حلعةخلَم، َأوةخ ال أعىةٓ  ُمٔظلزَش، ُمىظٍَكش، ُمزخَكش ٌٌَي حلمةَس رةؤىَحص ًحطٕةش  أمةخ فٕمةخ ٔظعلّةق رخلعةخلَم فؤعظقةي أن حلةٌحص حلعَرٕةش حإلٓةالمٕش طقةا

ةَكَل علٕىةخ َؿعلىةخ وـةىق للٔةلذ أػىةخ ْٗ ء طعخمالطىةخ مة  ٌةٌح حلؼةَحء رخلعخلَم ٌٍَُىةخ، حٖهةَ حإلؤةٓ، اومةخ أ٠ٔةخً حلمىاُمةش حلطزٕعٕةش ركخمةل طلخٛةٕلٍخ َكُٕحطٍةخ، رمةخ أ

 عخً ١َىٕخً ٟٕقخً ٔعـِ فٓ أةلزٕظً عه هلق ف٠خء ال مظىخٍي إلريحعٕظً حلعخلمٓ حلعإم، فخالولٕخُ للٜمَٕ ؿعل وظخؿخطىخ طظٜخةَ َطؤهٌ ١خر

 ٌَىخ إَٔٗ مَس أهَِ الّ أوٓ أٗظمل علّ ٌٌي حلملخٍَ، رمخ ٔٔظلٍم ٍإِ ؿئيس ٔمكىٍخ اكيحع اُحكش فٓ مىاُمظىخ حلُؿُىٔش  كل 

 -كظةّ ًلةك حلةَحفٞ لُؿةُى هللا ٍف٠ةخً  ةخمالً –حلظمخٟٓ عه اخٌَ حلعٕخن حلزَْ٘ َحلللةَ عمٕقةخً فةٓ مةخ ٍَحءي، مةه كٕةغ ان حإلؤةخن  -ٌٍَُىخ–ن**  أمكىىٓ 

 قُس هللا حلعخطٕش   -خ َقُحٌخ حلُمظُحٍٔشفٓ رخ١ىٍ–ٔٔعّ الّ أْن ٔكُن الٍخً رطَٔقٍش أَ رؤهَِ، َلَرمخ ٗك َل حإلؤخن حلُمْطلَق فٓ طكظلًّ حلٍخثل قُس ؿز خٍس طٔظلٍم 

لمـلةْ حلة١ُىٓ   ٔمكه معخٔىش  ظخد نعُىس حلُفخ  رٕه حإلؤخن َحلطزٕعش  لمئلِلً "ؿخن مخٍْ رٕلض"، ٓلٔلش عخلَم حلمعَفش، طَؿمةش حلٔةٕي ملمةي عؼمةخن، ح4ن

 3554، 23للؼقخفش َحللىُن َحٖىحد، حلكُٔض، ٙ 

    ػمشَ اكخلش الّ ىُٔحن حللالؽ 9ن

حلالوٍخثٓ لإلؤخن مه كٕغ ٌُ  خثه ٌخثل َال ٔمكه لً فٓ وٍخٔةش حلمطةخ   -أَالً –َأوخ اً أكُٕل فبِوِّٓ ال أطزىّ  ػقخفش ةىُٕٛش أَ عَفخوٕش، َلكىٓ أإمه رخالمظيحى 

خوٓ ٟمه ٕٓخقً حلمللمٓ أػزَض عزَ طـَرظةً حلََكٕةش أن ٔقزل رؤقل مه طمؼّل حلالوٍخثٓ  َأإمه ػخوٕخً رعي  حلَ ُن الّ ػقخفٍش رعٕىٍخ ىَن حألهَِ، فخلُؿُى حإلؤ

 ه عامظً َال وٍخثٕظً َحلظخٍٔوٕش أوً  خثه طعّيىْ ٔظىخمّ َؿُىحً اريحعٕخً رقيٍ حولظخكً علّ  خفش حلوٕخٍحص حإلؤخوٕش، َعي  كَٜ ًحطً فٓ ا١خٍ َحكي ٔلّي م

عَٔش حلظٓ أٍَىٌخ فٓ ٌٌح حليٍحٓش ٓؤطَ ٍخ9ن ِ٘ َِؽ حلمُُٟع عه ٓةٕخقخطً  اال أوةٓ أٗةَٕ الةّ وقطةش  أ  ر٘ؤن حلمقطُعخص حل  مخ ٌٓ ىَومخ فّك أَ طؤَٔل رمخ ُْٔو

عَٟةخً علةّ أن  أٍحٌخ ًحص أٌمٕش فٓ ٌٌح حلمـخي، مظمؼلش ر٠ٍََس حويمخؽ حلٕٔخقخص حلؼقخفٕش م  رع٠ٍخ حلةزعٞ لظلقٕةق ةةخٔظٕه أٗةَٕ الٍٕمةخ فةٓ ٌةٌي حليٍحٓةش

أَالً مه أؿل هلق ف٠خء عالثقٓ رٕه حلمعخٍ  حلموظللةش َهلةق أفةق ط٘ةخركٓ رٕىٍمةخ رلٕةغ ال ٔعةُى ػمةش عِلةش رةٕه  أعُى الّ ًلك فٓ أ١ََكخص قخىمش، ٌَمخ:

ػقةخفٓ ُٔىةخفِْ علةّ  حلعلُ  َحلمعخٍ ، ال ٕٓمخ فٕمخ ٔظعلق رخلعلُ  حإلؤخوٕش َحالؿظمخعٕش َفظق ف٠خءحطٍخ رع٠خً علّ رعٞ رٍي  حالٓةظلخىس مىٍةخ فةٓ هلةق رةئل

ش حص  َػخوٕخً لمخٔش طلظٕةض حلوطةخد حلؼقةخفٓ َوقلةً مةه مَكلةش حلظعقٕةي َحلظَح ٕةذ نهُٜٛةخً فةٓ حلعلةُ  حلللٔةلٕش َحللكَٔةش  الةّ مَكلةش حلزٔةخ١مٔظُِ حلل٠خٍ

 َحألٍٔلٕش، رلٕغ ال ٔعُى حلوطخد حلؼقخفٓ ملٍُٜحً فٓ ؿمخؿم حلىوذ، رل ٔظعيحي الّ حلـمـمش حلـمعٕش 

 3554، 3، 24١َلا، طَؿمش أىٌم حلٔمخن، ىحٍ ١الّ، ىم٘ق، ٙ   م  حلقلِس حلكمُمٕش، فَٔي حٖن 1َن

 3551، 3، 311١  هللا َحإلؤخن،  خٍٔه آٍمٔظََوغ، طَؿمش ملمي حلـٍُح، ىحٍ حللٜخى، ىم٘ق، ٙ 7ن

 طُوْ   مقط  مه قٜٕيس نحلطَٔق  لل٘خعَ "طَ ٓ عزي حلمىٓ"  َحلقٜٕيس مه موط١ُ ىُٔحوً نكقخثذ حلطٕه  حلٌْ ٕٜٓيٍ قَٔزخً فٓ 1ن



 

   

 

 2115، 1، ١ 211–219  حلئه َحلعقل حللئغ، َلظَ ٓظْٕ، طَؿمش امخ  عزي حللظخف امخ ، حلظىَُٔ للطزخعش َحلىَ٘ َحلظُُٔ ، رََٕص، ٙ ٙ 5ن

 ٌُىخ ال ٔـذ أن ال ٔمٕذ عه رخلىخ حلََف حإلؤخوٕش حلعخلٕش عىَي حره عَرٓ، ال ٕٓمخ فٓ أرٕخطً حلٍخثلش:

ٍَ قلزٓ قخرالً ُ ل   ٌَ لٌَـزخنِ  لقي ٛخ  ٍٍُٛس *** فََمَعّ لمِالٍن ََىٔ

 َرٕـٌض ألَػخٍن َ عـزـشُ ١خثــٍا *** َألُحُف طٍُحٍس َمٜلُا قـَآنِ 

 أىُٔه رئِه حللذِّ أوّ  طُؿٍــُض *** ٍ خثزٓ، َحللذُّ ىٔىٓ َأمخوٓ
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