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 املكزمة

 سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

ًمًالم قمغم أذف إٟمٌٞم٤مء واعمرؾمٚملم حمٛمد وقمغم آًمف واًمّمالة وا

ًمٓم٤مهريـ واًمٚمٕمٜم٦م اًمدائٛم٦م قمغم أقمدائٝمؿ أمجٕملم ُمـ إوًملم ااًمٓمٞمٌلم 

 .وأظمريـ إمم يقم اًمديـ

 وسمٕمد...

٤مًمدٟمٞم٤م سم: إن اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم يٌٖمض يمؾ قم٤ممل ’ىم٤مل رؾمقل اهلل

اًمدٟمٞم٤م  وضم٤مهؾ سم٤مٔظمرة. إن اًمٙمثػم ُمٜم٤م ًمف إطم٤مـم٦م ٓسم٠مس هب٤م قمـ قم٤ممل

ٙم٤مئده٤م، ذم طملم ٟمجٝمؾ اًمٙمثػم ُمـ اًمٕمقامل اًمتل ُمررٟم٤م هب٤م ـ وُموًمذائذه٤م 

يمٕم٤ممل إرواح وقم٤ممل اًمٗمٓمرة وقم٤ممل اعمٞمث٤مق وقم٤ممل اًمذرـ، واًمتل ؾمقف ٟمٛمر 

هب٤م ـ يمٕم٤ممل اًمؼمزخ إمم قم٤ممل اًم٘مٞم٤مُم٦م ـ، سمؾ يمثػم ُمـ ؿم١مون وظمّم٤مئص قم٤ممل 

ٟمٕمرف قمٜمٝم٤م رء ٓإ اًمٞمًػم ُمٜمٝم٤م يمٕم٤ممل اًمروح واًمروطم٤مٟمٞم٤مت،  اًمدٟمٞم٤م ىمد 

ـ واًمِمٞم٤مـملم وهمػم ذًمؽ يمثػم.  وقم٤ممل اجل

وُمـ هٜم٤م شمقضمد أؾمئٚم٦م يمثػمة طمقل هذه اًمٕمقامل وومٚمًٗمتٝم٤م، ومٙمؾ 

ؾم١مال يدور ذم ذهٜمؽ ـ قمزيزي اًم٘م٤مريء ـ ؾمقف دمد اجلقاب ذم ـمٞم٤مت 



 

 

 

هذا اًمٙمت٤مب اًمذي سملم يديؽ، طمٞم٨م شمٜم٤مول ؾمامطم٦م إؾمت٤مذ آي٦م اهلل 

 إسمٕم٤مد اعمختٚمٗم٦م واعمتٕمددة هلذه اًمٕمقامل.اًمِمٞمخ حمٛمد اًمًٜمد )دام فمٚمف( 

وٓ خيٗمك أن هذا اًمٙمت٤مب هق قم٤ٌمرة قمـ ؾمٚمًٚم٦م طمقار سمثتٝم٤م سمٕمض 

اإلذاقم٤مت واًم٘مٜمقات اإلؾمالُمٞم٦م ُمع ؾمامطم٦م إؾمت٤مذ )دام فمٚمف(، طمٞم٨م 

قم٤مًم٩م ومٞمٝم٤م يمؾ ُم٤مخيص شمٚمؽ اًمٕمقامل واعمٜم٤مزل اًمتل ٟمٛمر هب٤م ُمـ قم٤ممل اًمذر 

ه٤م، وٕمهٞم٦م هذا اعمقوقع أقمددٟم٤م هذا إمم قم٤ممل اًم٘مٞم٤مُم٦م وُم٤م سمٕمد فوُم٤م ىمٌٚم

اًمٙمت٤مب اًمذي سملم يديؽ، وم٘مٛمٜم٤م سمؽمشمٞم٥م اًمٕمٜم٤مويـ طم٥ًم شمًٚمًؾ شمٚمؽ 

 اًمٕمقامل اًمتل يٛمر هب٤م اإلٟم٤ًمن وأضمريٜم٤م قمٚمٞمٝم٤م ُم٤ميكم:ـ 

 ضمٕمٚمٜم٤م ومٝمرؾم٦م ظم٤مص٦م شمٜم٤مؾم٥م شمًٚمًؾ شمٚمؽ اًمٕمقامل. أوًٓ:

سمام أن يمؾ طمقار يم٤مٟم٧م إؾمئٚم٦م ومٞمف قم٤مُم٦م وم٠مرضمٕمٜم٤م يمؾ ؾم١مال  ثاكقًا:

 مم ُمقوققمف اخل٤مص سمف.إ

٤مرات ويمذًمؽ أضمريٜم٤م سمٕمض اًمتٕمديالت  ثالثاً: طمذومٜم٤م اعمٙمرر ُمـ اًمٕم

ؾمئٚم٦م.   قمغم صٞم٤مهم٦م أهمٚم٥م ٕا

 أرضمٕمٜم٤م أي٤مت واًمرواي٤مت إمم ُمّم٤مدره٤م اعمٕمرووم٦م.  رابعًا:

 ىم٤مم ؾمامطم٦م إؾمت٤مذ سمتٖمٞمػم وإو٤موم٦م سمٕمض إضمقسم٦م. خامساً:

٤مب وهق احلقار اًمذي إمت٤مُم٤ًم ًمٚمٗم٤مئدة ضمٕمٚمٜم٤م ومّمؾ صم٤مين ًمٚمٙمت شادشًا:

أضمراه سمٕمض إؾم٤مشمذة إيم٤مديٛمٞملم ُمع ؾمامطمتف طمقل اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم 

 وىمْم٤مي٤مه.



وضمؾ اًم٘مٌقل سمٛمحٛمد وآًمف اًمٓمٞمٌلم  وظمت٤مُم٤ًم ٟم٠ًمل ُمـ اهلل قمز

 اًمٓم٤مهريـ إٟمف ٟمٕمؿ اعمقمم وٟمٕمؿ اًمٜمّمػم.
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 الفصل األوَّل

 عىامل اإلنسان ومنازله

 

  



  



 

 

 

 

 

 ىغاٌحكيكة وجور صوح اإل

هؾ  .ؾمامطم٦م اًمِمٞمخ ًمديٜم٤م ؾم١مال ومٞمام يرشمٌط سمحٞم٤مة آٟم٤ًمن احملاوص:

ًمألُمر  أنطمٞم٤مة آٟم٤ًمن شمٌدأ سمقٓدشمف ذم هذا اًمٕم٤ممل وشمٜمتٝمل سمٛمامشمف ام  إن

 .؟أظمرىصقرة 

قمغم ًالم سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ واًمّمالة واًم الؾيذ الغيز:

رآٟمٞم٦م شمٓم٤مًمٕمٜم٤م ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد وآًمف اًمٓمٞمٌلم اًمٓم٤مهريـ وسمٕمد وم٤من أي٤مت اًم٘م

ذًمؽ  إممىمد ُمرت سمٛمراطمؾ ؾمٌ٘م٧م خمتٚمٗم٦م يمام شمِمػم  اإلٟم٤ًمنسم٠من ٟمِم٠مة 

 اإلٟم٤ًمنذم ذيؾ هذه أي٤مت ُمٜمٝم٤م ُم٤م ذم ؾمقرة  ^اًمٌٞم٧م أهؾرواي٤مت 

َْ َشيْئاً وهل ؾمقرة اًمدهر  ًْ يَُس َ ْْصِ ل ََ ادلَّ ٌِ  اإِلنَعاِن ِخنٌي 
ََت لََعَ

َ
ْو أ َْ

ْشُنٔراً  َْ  قمـ ىمقًمف: ‘٤م ضمٕمٗمرومٕمـ زرارة ىم٤مل: ؾم٠مًم٧م أسم (1)ٌَ ًْ يَُس َ ل
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ْشُنٔراً  ٌَ  .(1)ىم٤مل: يم٤من ؿمٞمئ٤ًم ومل يٙمـ ُمذيمقر َشيْئاً 

ىم٤مل: يم٤من ُمذيمقرًا ذم اًمٕمٚمؿ  ‘وقمـ ؾمٕمٞمد احلذاء قمـ أيب ضمٕمٗمر

  .(2)ومل يٙمـ ُمذيمقرًا ذم اخلٚمؼ

ـ ؿمٞمئ٤ًم صمؿ يم٤من ٙمي ملُمر سمٛمرطمٚم٦م  اإلٟم٤ًمن أنأي٦م ُمٕمٜمك ٔم٤مهر وم

 إظمرىُم٤م ذم أي٤مت  أو ،ُمذيمقراً  ٞمئ٤مً ؿم ص٤مر صمؿ ؿمٞمئ٤ًم ومل يٙمـ ُمذيمقرا
ًْ لََعَ  ُْ َس َٓ ْش

َ
ًْ َوأ ُٓ ًْ ُذّرِيََّخ ٔرِِْ ُٓ َْ ُظ ٌِ َْ ةَِِن آَدَم  ٌِ َرَش َربَُّم 

َ
ِإَوذْ أ

ٔا ةََل  ُ ًْ كَال لَْعُج ةَِصبُِّس
َ
ًْ أ ِٓ ُُفِع

َ
شمدًمؾ قمغم  ٤مك آي٤مت إذنومٝمٜم  .(3)...أ

صمؿ  حلامً ٤م اًمٕمٔم٤مم ىمٌؾ ٟمِم٠مشمف ُمـ قمٚم٘م٦م وُمْمٖم٦م وقمٔم٤مم ويمًقٟم اإلٟم٤ًمن أن

 ىمٌؾ قم٤مملُم٤م وقم٤ممل  إصالباٟمِم٠مٟم٤مه ظمٚم٘م٤م آظمر يم٤من ًمف شم٘مرر ذم قم٤ممل 

َرَش َربَُّم ٌَِ ةَِِن  اًم٘مرآين تٕمٌػماًمقم٤ممل اًمذر يمام هق  إصالب
َ
ِإَوذْ أ

 ًْ لَْعَج ةَِصبُِّس
َ
ًْ أ ِٓ ُُفِع

َ
ًْ لََعَ أ ُْ َس َٓ ْش

َ
ًْ َوأ ُٓ ًْ ُذّرِيََّخ ٔرِِْ ُٓ  آَدَم ٌَِ ُظ

اًمٗمٓمرة واظمذ  أوٟم٤ًمن اإلأي٤مت شم٘مرر ؿمٞمئٞم٦م  ُمـ سمٕمض يْم٤مأويًتٗم٤مد 

ا ال َتتِْسيَو  ُمٞمث٤مق اًمٗمٓمرة قمٚمٞمف: َٓ ِ اىَِِّت َذَطَص انلَّاَس َغيَيْ فِْطَصةَ اَّللَّ
ت ئ٤مقمٜم٤مويـ ٟمِم إمم أن هٜم٤مكشمِمػم أي٤مت اًمٙمريٛم٦م  وم٢مذا ،ِِلَيِْق اَّلل

شم٘مرر ر وٟمِم٠مة ٟم٤ًمن ُمٜمٝم٤م ٟمِم٠مة اعمٞمث٤مق وٟمِم٠مة اًمٗمٓمرة وٟمِم٠مة اًمذإلؾم٤مسم٘م٦م ًم

ت شمٓم٤مًمٕمٜم٤م هب٤م أي٤مت اًمٙمريٛم٦م وذم ذيؾ هذه ئ٤مومٝمذه ٟمِم .ٟم٤ًمنإلٞم٦م اٞمئؿم
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 ( اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ.2)
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ِّل  قمٚمقم اًمقارصملم ^اًمٌٞم٧م أهؾأي٤مت رواي٤مت   اهلل أنوهل   ’اًْمٜمٌَّ

سم٠مًمٗمل قم٤مم وهذا اعمٗم٤مد ُمـ اًمرواي٤مت ذم  إضم٤ًمدىمٌؾ  إرواح ظمٚمؼ

  .^اًمٌٞم٧م أهؾاًمقاىمع ورد سمٓمرق ُمًتٗمٞمْم٦م ويمثػمة ُمـ ـمرق 

ـمٞم٥م هذا ومٞمام يرشمٌط سم٤مًمٜمِمآت اًم٤ًمسم٘م٦م طمٌذا ًمق يٙمقن  اوص:احمل

 ؟.هٜم٤مًمؽ شمٕمريػ سم٤مًمٜمِمآت اًمالطم٘م٦م يٕمٜمل هبذه احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م

٦ًٌم  أُم٤م الؾيذ الغيز:  اًمٜمِمآت اًمالطم٘م٦م  ومتّمٗمف أي٤مت إممسم٤مًمٜم

ِْٔم ُحتَْػثُٔنَ  ُم٤م سمٕمد اعمقت: وهقاًمٙمريٛم٦م  ًْ ةَْصَزٌخ إََِل يَ ِٓ ِ َْ َوَران ٌِ  ،(1)َو

 قمٜمقان ٟمِم٠مة اًمؼمزخ وهٜم٤مك قمٜمقان ٟمِم٠مة اًمٌٕم٨م واًمٜمنم واحلنمك هٜم٤مو

٤مت يقم صوقمر واًمٍماط واعمٞمزان واحلقض وشمٓم٤مير اًمٙمت٥م واًمٕم٘م٤ٌمت

ٝم٤م أي٤مت اًمٙمريٛم٦م طمقل اًم٘مٞم٤مُم٦م ٗماًم٘مٞم٤مُم٦م وهٜم٤مك طم٤مٓت ُمتٕمددة شمّم

وان يم٤مٟم٧م هذه أي٤مت اًمقاردة ذم اًم٘مٞم٤مُم٦م ًمٞم٧ًم يمٚمٝم٤م ذم اًم٘مٞم٤مُم٦م 

نون ُمـ اًمٗمري٘ملم وًمٙمـ سمح٥ًم ُم٤م يٜمٌف اًمٙمؼمى وان فمـ ذًمؽ اعمٗم

اًم٘مٞم٤مُم٦م  إممـم٤مئٗم٦م ُمـ آي٤مت اًم٘مٞم٤مُم٦م شمِمػم  إن ^اًمٌٞم٧م أهؾ أئٛم٦مقمٚمٞمف 

ذم دار  احلٙمؿ إمماًمٌٞم٧م ويمرهتؿ  أهؾاًمقؾمٓمك وهل اعمٕمؼم قمٜمٝم٤م سمرضمٕم٦م 

اًمٜمِم٠مة  قىُمًت إممهق رىمل قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م واٟمتٝم٤مئف  أن ٟم٘مقل ٟمًتٓمٞمعو اًمدٟمٞم٤م.

 .اعمتٓمقرة

ىمٌؾ  اإلٟم٤ًمناًمتل شمٕمرض سمِم٠من ىمْمٞم٦م قمقامل  ؾمئٚم٦مإُمـ   احملاوص:
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وضمقد قمقامل ؾم٤مسم٘م٦م هلذا اًمٕم٤ممل وقمقامل ؾم٤مسم٘م٤ًم إمم  أذشمؿٟمتؿ أ ،دار اًمدٟمٞم٤م

هؾ شمقضمد  ًمٚمٕمقامل اًم٤ًمسم٘م٦م، اإلمج٤مًمٞم٦مومٞمام يرشمٌط سم٤مًمٜمٔمرة  ًمف، أيْم٤مٓطم٘م٦م 

ٟم٤ًمن ىمٌؾ هذه إلىمرار قمقامل وضمقدي٦م ًم٢مرؤي٦م ىمرآٟمٞم٦م واوح٦م ومٞمام يرشمٌط سم

 ؟.دٟمٞم٤ماحلٞم٤مة اًم

ُمـ اًمٜمِمآت  إمم قمدة شمِمػم أي٤مت ُمـ هٜم٤مك مجٚم٦مإن  الؾيذ الغيز:

سمح٥ًم شمٕمدد شمٚمؽ  ةأي٤مت اًمٙمريٛم٦م ُمتٕمددوٟم٤ًمٟمٞم٦م، إلٚمذات اًم

٤من وهل ؾمقرة اًمدهرإلُمثاًل ذم ؾمقرة ا ،اًمٜمِمآت ََت لََعَ اإِلنَعاِن  :ًٟم
َ
َْْو أ

ٌَْشُنٔراً  َْ َشيْئاً  ًْ يَُس َ ْْصِ ل ََ ادلَّ ٌِ ٧م  ،ِخنٌي  ٔي٦مومتٌث  أناًمٙمريٛم٦م  هذه ا

ُمرت سمٛمرطمٚمتلم ُمرطمٚم٦م يم٤من ؿمٞمئ٤ًم مل يٙمـ  ؿمٞمئٞمتفوان  ٟم٤ًمن ؿمٞمئٞم٦م،إلًم

سمؾ ىمٌٚمٝمام ُمرطمٚم٦م أٟمف مل يٙمـ ؿمٞمئ٤ًم  ُمذيمقرًا صمؿ ص٤مر ؿمٞمئ٤ًم وص٤مر ُمذيمقراً 

 .أصالً 

ََت لََعَ : آؾمتدٓل سمٙمٚمٛم٦م رء يٕمٜمل اٟمف مل يٙمـ احملاوص:
َ
ْو أ َْ

 ًْ َ ِْْص ل ََ ادلَّ ٌِ ْشُنٔراً  اإِلنَعاِن ِخنٌي  ٌَ َْ َشيْئاً  ٟمف يم٤من إصم٤ٌمشمف إيٕمٜمل ذم  ،يَُس

 ؟.ؿمٞمئ٤مً 

ٟمام يرد ٢موم ورد قمغم ٟمٕم٧م وُمٜمٕمقت إذااًمٜمٗمل  ٕنٟمٕمؿ  الؾيذ الغيز:

 اً ومحٞمٜمئذ هذا اًمٜمٗمل اًمذي يٙمقن ُمذيمقر ،قمغم اًمقصػ ٓ قمغم اعمقصقف

 .راطمؾاعمذم ُمرطمٚم٦م ُمـ 

 ؟.صم٤ٌمت ًمٙمقٟمف يم٤من ؿمٞمئ٤مً إذم ٟمٗمس اًمقىم٧م  احملاوص:



 

 

  

يم٤من ؿمٞمئ٤م ومل يٙمـ ُمذيمقرًا صمؿ ص٤مر ؿمٞمئ٤ًم ُمذيمقرًا  لغيز:الؾيذ ا

 رَّ ٟم٤ًمن ُمَ إلا أنوهق  قمغم ُمرشم٦ٌم صم٤مًمث٦م، أيْم٤موسمؾ ذم هذه أي٦م دًٓم٦م 

  ٘مررت.ؿمٞمئٞمتف صمؿ شم ٘مررسمٛمرطمٚم٦م مل شمت

 ؟.ُم٤م ُم٘مّمقد هذه اًمٕم٤ٌمرة احملاوص:

 ُمـ إؾم٤مس. ٟمف مل يٙمـ ؿمٞمئ٤مً إاعم٘مّمقد  الؾيذ الغيز:

صمؿ يم٤من  مل يٙمـ ؿمٞمئ٤ًم، ،ًمثالث طم٤مٓت صم٤ٌمتإيٕمٜمل هٜم٤م  احملاوص:

 .صمؿ يم٤من ؿمٞمئ٤ًم ُمذيمقراً  ؿمٞمئ٤ًم،

ـمٚم٘م٧م أصمؿ  ؿمٞمئٞم٦مٟمٕمؿ مل شمٙمـ يمٞمٜمقٟمتف يٓمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م  الؾيذ الغيز:

 ػ.هل٤م ٟمٕم٧م شمقصوهل٤م ذيمر و ة، ُمذيمقر صمؿ إهن٤مقمٚمٞمٝم٤م ؿمٞمئٞمتف 

 ضمزاك اهلل ظمػمًا. احملاوص:

 ،ي٦م طم٤مل يمام ذم فم٤مهر اًم٘مرآنأومٝمذه أي٦م قمغم  الؾيذ الغيز:

 ُمراشم٥م قمدة إمم٤م شمِمػم ٝمُمٜم ^اًمٌٞم٧م أهؾذًمؽ رواي٤مت  إمم وأؿم٤مرت

مج٤مل مج٤مل هذا اإلإلٟم٤ًمٟمٞم٦م ًمٙمـ سمٜمحق اإلذات ااًم هب٤م ُمرت وُمراطمؾ

ٟم٤ًمٟمٞم٦م هل إلٟمِم٠مة ا ُمـ نأ إممشمِمػم  أظمرىظمرى وذم آي٦م أشمٗمنه آي٤مت 

ِ اىَِِّت َذَطَص انلَّاَس َغيَيْ  ٟمِم٠مة ومٓمرة اظمذ ومٞمف اعمٞمث٤مق: ا ال َتتِْسيَو فِْطَصَة اَّللَّ َٓ
 ًُ ِ َُ اىَْلّي ِ ذَلَِم ادّلِي وان هذه  سمح٨م اًمٗمٓمرة، إمم وهق إؿم٤مرة ،(1)ِِلَيِْق اَّللَّ
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 ،ومٞمٝم٤م اإلهلٞم٦مُمـ شمقاضمد اعمقاصمٞمؼ وٟمٛمط اًمٗمٓمرة ومٞمٝم٤م ُمقاصمٞمؼ وسم٠مي ُمٕمٜمك 

ي٤مت ومجٚم٦م ُمـ اًمرواي٤مت قمـ  يتٙمٗمؾ ذطمفومٝمذا    أهؾمجٚم٦م ُمـ ٔا

ٞم٧م ذم ومٓمرة ـ ٟمِم٠مت اًمٗمٓمرة ـ  أيْم٤ميٛمٙمـ شمقوٞمح هذه اًمٜمِم٠مة و  ،^اًم

َرَش َربَُّم  ويمذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم: ذات آٟم٤ًمن، ٦م،آٟم٤ًمن ـمٞمٜم ٦مـمٞمٜم
َ
ِإَوذْ أ

ٔا  ُ ًْ كَال لَْعُج ةَِصّبُِس
َ
ًْ أ ِٓ ُُفِع

َ
ًْ لََعَ أ ُْ َس َٓ ْش

َ
ًْ َوأ ُٓ ًْ ذُّرِيََّخ ٔرِِْ ُٓ َْ ُظ ٌِ َْ ةَِِن آَدَم  ٌِ

َْٔم اىْلِ  ٔا يَ ُ ْن َتُلٔل
َ
َشا ََغفِينِيَ ةََل َشِْٓسَُا أ َْ  َْ َِّا َخ ِث إَُِّا ُن ٌَ  أي٦م ومٝمذه ،(1)يَا

٤مر ٢مسم اًمذر ٟمِم٠مةإمم ذم اًمرواي٤مت شمِمػم  يمام ٟمف ىمد إو، قمؼم قمٜمٝم٤م سمذري٦م آدمأٟمف قمٌت

سم٤مء ومٞمٕمؼم قمٜمٝم٤م سمٜمِم٠مة اًمذر وهل ٟمِم٠مة شمت٘مدم أظمذت قم٤معمل  قمغم ُمـ فمٝمقر ا

 ؾمقرة يْم٤ًم هٜم٤مك ذم أي٤مت اًمٙمريٛم٦م يمام ذمأو ،رطم٤مموإ صالبإ

َٔاتِ  ن:أ إمماًمٜمقر يِمػم اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم  ٍَ ُ ُُُٔر العَّ ثَُو  اَّللَّ ٌَ رِْض 
َ
َواأل

و٤موم٦م ظمٚم٘مٞم٦م إ أهل٦ممم اًمذات إيٕمٜمل ٟمقر اعمخٚمقق اعمْم٤مف  ،(2)ُُٔرِه

ٍِْصتَاُح ِِف زَُجاَجٍث الضَُّجاَجُث  :وشمنميٗمٞم٦م هلذا اًمٜمقر ْ ا مِْصتَاٌح ال َٓ ٍِْشََكٍة ذِي َن
 ْٔ ا َن َٓ جَّ

َ
 ِِف ُبُئٍت  ًقرةهذه اًمصمؿ شمْمٞمػ أي٤مت ذم  َنٌب ُدّرِي  َنأ

 أٟمقاراخلٛم٦ًم ُمثاًل  إٟمقاراخلٛم٦ًم وُمـ سمٕمد هذه  إٟمقاريٕمٜمل هذه 

اًمتٕمٔمٞمؿ ورومٕم٦م  ٤ماهلل هل أراد (ذم سمٞمقت)ٟمقر قمغم ٟمقر ُمتٕم٤مىم٦ٌم هذه  ،أظمرى

ْن حُصَْذَع َويُْشَنَص  اًمِم٠من:
َ
ُ أ ذَِن اَّللَّ

َ
ُّ أ ٍُ َٓا اْظ ٔي٦م  وسمٕمد (3)ذِي ذًمؽ شمْمٞمػ ا
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 شمراسمط هذا اًمٜمقر  يٕمٜمل مم٤م يدًمؾ قمغم ،(رضم٤مل) قرةًاًم ُمـ هذهاًمث٤مًمث٦م 

َْ ِهَل: هذه اًمٌٞمقت أن ذم سمٞمقت  اًمذي ًْ ِِتَاَرٌة َوال َبيٌْع َخ ِٓ ِٓي
رَِجاٌل ال حُيْ

 ِ  .(1)ذِْنصِ اَّللَّ

يٕمٜمل  ؾمتدٓل اًمذي شمتٗمْمٚمقن سمف،إلقمٗمقًا يٕمٜمل هذا شم٘مري٥م ًم احملاوص:

هلل يم٤من ذم قمقامل هذا   .رضم٤مل أظمرىويم٤من ذم قمقامل  ؾم٤مسم٘م٦م، اًمٜمقر ٔا

ي٦م اًمٙمريٛم٦مٕ ٟمٕمؿ، الؾيذ الغيز: وًمٞم٧ًم  ظمٚم٘م٦م ٟمقري٦م أهن٤م قمؼمت ن ٔا

صمؿ قمؼمت  أٟمقارظمٚم٘مف أسمدان، وٓ ظمٚم٘م٦م  وٓ ظمٚم٘م٦م ٟمٗمقس، ،أرواحظمٚم٘م٦م 

رِْض إٟمَُّف قمـ هذا اًمٜمقر 
َ
اَواِت َواأل ٍَ اخلٚم٘م٦م  ٟمف ًمق ٓ هذهأيٕمٜمل  ،ُُُٔر العَّ

ن اًمٜمقر ئمٝمر اعمتٜمقر ٕ فمٝمقر، وإرضاًمٜمقري٦م مل شمٙمـ ًمٚمًٛمقات 

 ٢مذنوم وشمؼمز ذم اًمقضمقد ًمقٓ ذًمؽ اًمٜمقر، وومٙم٠مٟمام اًمًٛمقات مل شمٙمـ ًمتٌد

هل ظمٚم٘م٦م وقات اًمًٛم ظمٚم٘م٦م قمغم ؾم٤مسم٘م٦م هذه اخلٚم٘م٦م اًمٜمقري٦م هل ُمت٘مدُم٦م

 إٟمقار.

ٛم٦م ن صمأٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م داًم٦م سمقوقح قمغم اًم أنٜمتؿ سمٞمّ  احملاوص:

 يٕمٜمل ٟم٤ًمن،ؾمٌؼ احلٞم٤مة اًمدٟمٞمقي٦م ًمإل ن صح اًمتٕمٌػم،، إقمقامل وُمٜم٤مزل

ويمذًمؽ ذم قمقامل  ،ذم قمقامل ؾم٤مسم٘م٦م حلٞم٤مشمف اًمدٟمٞم٤م ٟم٤ًمن وضمقد ُم٤م،ًمإل

 قمقامل اًم٘مٞم٤مُم٦م وهمػمه٤م. إممٓطم٘م٦م 

ٟم٤ًمن طم٘مٞم٘م٦م إلًمومٞمام يرشمٌط هبذا اعمقوقع هؾ يٛمٙمـ اًم٘مقل سم٠من 
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  .ٝم٤موضمقدي٦م همػم هذه احل٘مٞم٘م٦م اًمٌدٟمٞم٦م اًمتل ٟمٕمروم

اموي٦م وسمٕمث٤مت اًم أـمٚم٘م٧مٟمٕمؿ ىمد  الؾيذ الغيز: ٞم٤مءنمائع اًًم ٟم  ا

ن أقمغم  ،اً اًمديـ واطمد سمٕمد يمقنن صح هذا اًمتٕمٌػم إدي٤من اًمًاموي٦م وإ

ُمدارس ُمـ سمدٟمف وضمًٛمف وىمد اىمر سمذًمؽ مجٚم٦م  اءٟم٤ًمن  طم٘مٞم٘م٦م ورًمإل

ٗمٚمًٗم٤مت اًمطمتك ذم و  احلٙمامء واعمتٙمٚمٛملم ُمـ اعمٚمؾ واًمٜمحؾ اعمختٚمٗم٦م،

وشمٌزغ ومٚمًٗم٤مت روطمٞم٦م  اًمٌحت٦م اعم٤مدي٦م اًمٜمٔمري٦م ض أنر٦م شمٙم٤مد شمٜم٘ماًمٖمرسمٞم

ُم٤م يٕمرف و وإُمريٙمٞمتلمرسمٞم٦م إوُمريمزة قمٜمد قمٛمقم اًمدول وُمٗمٕمٛم٦م 

صمػمسمٕمٚمؿ  رواحوقمٚمؿ اًمروح وقمٚمؿ  ا ـ اؾم٤مير٤موسم ٕا ٙمٚمقضمٞم٦م وُم٤مؿم٤مسمف ذًمؽ ُم

ٜمقشمٞمزم ٤ماًمٕمٚمقم اًمتل ختتص سم ٗمًٓم٤مت اعم٤مدي٦م وهلٞم  سمحقث اًمروح وشمٚمؽ اًًم

احلدي٨م قمٜمد اعم٤مديلم  سم٤مًمثقب أوثقب اًم٘مديؿ قمٜمد اًمدهريلم ٤مًمسم ؾمقاء

 .آٟم٘مراض إمم٧م آًمدي٤مًمٙمتٞمٙملم اًمو

  ؟.ذم روطمف أمطم٘مٞم٘م٦م آٟم٤ًمن ذم سمدٟمف  ،احل٘مٞم٘م٦م احملاوص:

 تاممطم٘مٞم٘م٦م آٟم٤ًمن هل ذم اًمقاىمع سم إمم٦م ٌسم٤مًمٜمً الؾيذ الغيز:

ُ حَ  :عمقتقمـ ااًم٘مرآين  يِمٝمد سمذًمؽ اًمقصػـمٌ٘م٤مت روطمف و ََّٔفَّ اَّللَّ َخ
ا َٓ ِ ح ْٔ جُْفَط ِخنَي َم

َ
ٚمٖمقي اًم  إصؾواًمتقذم يمام ىمٞمؾ اظمذ ُمـ  (1)األ

ٔد مت٤مُم٤ًم ُمثؾ ُم٤م ي٘م٤مل: أي ظمذ اًمٌمء ووم٤مءًا،أسمٛمٕمٜمل  ٔا ةِاىُْػُل ْوُف
َ
 ،(2)أ
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كُْو سم٠مٟمف  ي٘م٤ملومٕمٜمدُم٤م  ،وإمت٤مُمف ًمٙمؾ ُمٗم٤مد اًمٕم٘مدوم٤مًمقوم٤مء ووم٤مء  أمتقه٤ميٕمٜمل 
ٍَِْٔت  ْ ًْ َميَُم ال َٔفَّاُز ًْ َحَخ َ ةُِس ِي ُوّّكِ ُمٚمؽ اعمقت ي٘مٌض  أن أي  (1)اَّلَّ

طم٘مٞم٘م٦م آٟم٤ًمن ًمٞم٧ًم ذم  أنمم إ ويِمػم مت٤مم طم٘مٞم٘م٦م آٟم٤ًمن مم٤م يدًمؾ

هذا اًمٌدن اًمٖمٚمٞمظ اًمٙمثٞمػ سمؾ هل سمٚمح٤مظ ُم٤موراء هذا اًمٌدن اًمٖمٚمٞمظ 

وذم  أظمرىوىمقى روطمٞم٦م  أظمرى ًمٓمٞمٗم٦م، أسمداناعمحًقس اعم٤مدي ُمـ 

 .وضمقدي٦م ُمتٕمددة اًمقاىمع ذات آٟم٤ًمن ذات ـمٌ٘م٤مت

اًمتٜم٘مؾ يٙمقن هق ًمٚمروح ـ  إًمٞمٝم٤ماًمتل شمِمػمون ـ يٕمٜمل اًمٕمقامل  احملاوص:

 يٕمٜمل اًمروح  روح آٟم٤ًمن ًمإلٟم٤ًمنهلذه احل٘مٞم٘م٦م اًمقضمقدي٦م  أوذم اًمقاىمع 

ٚم٦م واًمذر وهل اًمتل شمٜمت٘مؾ فموقمقامل آ إرواحيم٤مٟم٧م ذم قمقامل  اًمتل هل

 ؟.قم٤ممل اًمؼمزخ إمم

اًمٜمّمقص اًم٘مرآٟمٞم٦م واًمٜمّمقص ٟمٕمؿ هٜم٤مك ُمـ  الؾيذ الغيز:

ن أُم٤م يدًمؾ قمغم  اًمروائٞم٦م سمج٤مٟم٥م ىمراءة احلٙمامء ًمتٚمؽ اًمٜمّمقص،

قمـ  ّمػ اًم٘مرآن اًمٙمريؿاًمٕمٚمقي٦م، ورسمام ي هلٟم٤ًمن يمٞمٜمقٟم٦م ؾم٤مسم٘م٦م وًمإل

يمام يِمػم اًم٘مرآن  يٕم٘مٚمقن، ٚمٗمظٟمِم٠مة اًمٕم٘مٚمٞم٦م سم طمٞم٨ماًمٙمٞمٜمقٟم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م 

هبذه اًمتًٛمٞم٦م ًقرة اًمٜمقر ذم اًمقاىمع ؾمٛمٞم٧م وم إٟمقارٟمِم٠مة  إمماًمٙمريؿ 

 اخلٚم٘م٦م اًمٜمقري٦م ًمٚمٛمخٚمقىم٤مت جلقًم٦م إمم إؿم٤مرة ومٞمٝم٤م إصكمًمٙمقن اعمحقر 

سمدأ ٟمِم٠مهت٤م سم٤مًمٜمِم٠مة  ًمثٚم٦م ذيٗم٦م ُمـ اعمخٚمقىم٤مت ،ـ ُمـ قمقاعمٝم٤م اًم٤ًمسم٘م٦م ـ 
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 اًمٜمقري٦م. 

يٛمٙمـ اًم٘مقل سم٠مٟمف طم٘مٞم٘م٦م وضمقدي٦م ىمد شمٙمقن اقمؿ ُمـ  إذاً  احملاوص:

 ؟.ُمرشم٦ٌم ُمـ اًمروح أقمغم ،رء آظمر أوطمتك اقمؿ ُمـ اًمروح سمؾ اًمروح 

سمٕمض ـمٌ٘م٤مت  إممٟمٕمؿ ذم اًمقاىمع اًمروح قمٜمقان يِمػم  الؾيذ الغيز:

 أواًمٜمقري٦م  سم٤مًمٜمِم٠مة إًمٞمٝم٤مُم٤م ومقق شمٚمؽ اًمٓمٌ٘م٤مت يِم٤مر  وذات آٟم٤ًمن 

ـمٚمؼ قمغم مت٤مم أن إويمذًمؽ قمٜمقان اًمٜمٗمس و ُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ، أواًمٕم٘مٚمٞم٦م 

ٗمس وم٤مًمٜم وإٓؾمتٕمامل وًمٙمـ هذا سمتقؾمع شم٤ًمحمل ذم اإل ٟم٤ًمن،ذات اإل

شمٜمزل قمـ درضم٤مت وـمٌ٘م٤مت  ،ُمـ اًمذات ـمٌ٘م٤مت دٟمٞم٤م ؾمٗمغم إممشمِمػم 

 .اًمروح

طم٘مٞم٘م٦م ـ هؾ يٛمٙمـ اًم٘مقل سم٠من هذه احل٘مٞم٘م٦م اًمقضمقدي٦م  إذن احملاوص:

 ه٤م ذمن شمٙمقن ؾمػمأطمقال ٓ يٛمٙمـ سمح٤مًم٦م ُمـ إـ آٟم٤ًمن اًمقضمقدي٦م 

 ؟.وم٘مط وطمده قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م 

٤منـ اإلن هذه اًمٓمٌ٘م٤مت اًمقضمقدي٦م ُمأٓ ري٥م  الؾيذ الغيز: ًمٞم٧ًم  ًٟم

ٟمام اعمتقاضمد ذم قم٤ممل اعم٤مدة وقم٤ممل اًمدٟمٞم٤م وإ هل يمٚمٝم٤م  حمٌقؾم٦م ذم قم٤ممل اعم٤مدة،

ُمـ ذات آٟم٤ًمن ومٝمل ذم  إظمرىٓمٌ٘م٤مت اًمُم٤م أٟم٤ًمن وهق سمدن اإل

سمٜمحق  أظمرىاًمقاىمع أن وذم طم٤مل احل٤مرض هل ُمتقاضمدة ذم ٟمِمآت 

 .شمنمف قمغم سمدن آٟم٤ًمن ذم هذه اًمٜمِم٠مة

يمد ُمـ ظمالل جمٛمققم٦م ُمـ ١ماًمرؤي٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م شم أنسمٞمٜمتؿ  احملاوص:



 

 

  

ٟم٤ًمن ومٞمٝم٤م ًمإل أوٟم٤ًمن يم٤من ومٞمٝم٤م اإل ،أظمرىأي٤مت اًمٙمريٛم٦م وضمقد قمقامل 

يم٤من ًمدٟمٞم٤م ؾم١مال ومٞمام يرشمٌط  وضمقد ىمٌؾ احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م وىمٌؾ هذه اًمٜمِم٠مة،

 أنهؾ و هؾ ًمٚم٘مرآن رؤي٦م ومٞمام يرشمٌط هبذه اًم٘مْمٞم٦م؟ سمٛمراشم٥م هذه اًمٕمقامل،

  ؟.ُمٕمٞمٜم٦مهلذه اًمٕمقامل ُمراشم٥م 

 شمٚمؽ شمٕمدد ممإٝمل شمِمػم ومٟمٕمؿ يمام ُمرت سمٜم٤م أي٤مت  الؾيذ الغيز:

ؾمٞم٤مق اًمٕمقامل اًمالطم٘م٦م وًمٙمـ ذم هٜم٤مك آي٤مت وان يم٤مٟم٧م هل و    ،اًمٕمقامل

ًتٗم٤مد ُمـ أي٦م شم أيْم٤مورسمام  اًمٌٞم٧م، أهؾقمـ رواي٤مت رة اعم٠مصمق ٤مًم٘م٤مقمدةسم

 وشمِمػم طمٞم٨م يم٤من اعمٌدأ،ُمـ اعمٜمتٝمك يٙمقن  أن ٦مُمؼمهٜم لاًمٙمريٛم٦م وه

  :ُمثاًل يمت٤مهبؿ ذم قمٚمٞملم إسمراراًمٕمقامل اًمالطم٘م٦م ٓن  إممآي٤مت قمديدة 

ٌٔم   ا ِغيِّئَُّن  نِخَاٌب َمصُْك ٌَ دَْراَك 
َ
ا أ ٌَ ةَْصارِ ىَِِف ِغيِّّينَِي  َو

َ
لََكَّ إِنَّ نِخَاَب األ
بُٔنَ  َلصَّ ٍُ ْ ُسُه ال َٓ  نِخَاةََم َنَِف  واًمٙمت٤مب هذا: اعم٘مرسمقن، هيِمٝمد (1)يَْش

ْ
 اكَْصأ

َْٔم َغيَيَْم َخِعيتاً   أن إمم هذه أي٤مت شمِمػموهق اًمٜمٗمس   (2)ةَِِْفِعَم اْْلَ

 ^قمٜمٝمؿ رواي٤مت ُمـ يمام ذم مجٚم٦م أو سمٕمض اًمٜمٗمقس ٟمِم٠مهت٤م ُمـ قمٚمٞملم،

 إهلٞم٦ممجٚم٦م ُمـ اًمٜمٗمقس هل يمت٥م  أنذم شمقوٞمح ُمٗم٤مد فمٝمقر هذه أي٦م 

 أو ٕسمرار،ايم٤من ُمـ  إذاهل ُمـ ٟمِم٠مة اًمٕمٚمٞملم ومٞمام وآٟم٤ًمن  أقماملحتيص 

 .إؿم٘مٞم٤مءيم٤من ُمـ  إذااًمًجلم ومٞمام  ٠مةُمـ ٟمِم

 .ُمٕمٜمك اًمٙمت٤مب هٜم٤م سمٛمٕمٜمك اًمٜمٗمس إذن احملاوص:

                                 
 .21ـ  18أي٦م عمٓمٗمٗملم: اؾمقرة ( 1)

 .14أي٦م اإلهاء: ؾمقرة ( 2)



 

 

 

َْٔم َغيَيَْم  يمام ذم: الؾيذ الغيز:  نِخَاةََم َنَِف ةَِِْفِعَم اْْلَ
ْ
اكَْصأ

سملم اًمٙمت٤مب اًمذي حييص يمؾ رء  وـمٞمدةجٕمؾ هٜم٤مك صٚم٦م وم  َخِعيتاً 

 ٕقماملاًمٜمٗمس هل حمّمٞم٦م  ذاتيٕمٜمل  ْٔمَ َنَِف ةَِِْفِعَم اْْلَ  واًمٜمٗمس

جؾ ومٞمٝم٤م ُمـ آٟم٤ًمن   ذم ىمقًمف  ‘. ومٕمـ أيب قمٌداهللصم٤مرٕاسم٤مًمت٤مزم ًي
ْ
 اكْصَأ

ىم٤مل: يذيمر اًمٕمٌد مجٞمع ُم٤م قمٛمؾ وُم٤م يمت٥م قمٚمٞمف، طمتك يم٠مٟمف  ...نِخَاةََم 

َشا اىِْهخَاِب ال حُ  ومٕمٚمف شمٚمؽ اًم٤ًمقم٦م ومٚمذًمؽ: َْ اِل  ٌَ َغادُِر َويَُلٔلَُٔن يَا َويْيََخَِا 
ا َْ ْخَصا

َ
  .(1)َصغرَِيةً َوال َنترِيَةً إاِلَّ أ

شمٜمزل قم٤ممل آظمر  إمم إؿم٤مرةويمقن هذا اًمٙمت٤مب ذم قمٚمٞملم يٕمٜمل  احملاوص:

ـ ذًمؽ اًمٕم٤ممل   .قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م إممُمٜمف هذا اًمٙمت٤مب وهذه اًمٜمٗمس شمٜمزًم٧م ُم

ٙمت٤مب، يٕمٜمل اًميم٤من اعم٘مرسمقن يِمٝمدون  إذا ويمذًمؽ، الؾيذ الغيز:

ومٜمٗمقس اعم٘مرسملم  ، ذم قمٚمٞملم،إسمراراف قمغم يمت٤مب ذإقمٜمدهؿ هٞمٛمٜم٦م و

ذًمؽ ؾمقرة اعمٓمٗمٗملم  إممُمـ ومقق اًمٕمٚمٞملم يمام شمِمػم  أهن٤مُمـ اًمقاوح 

مجٚم٦م ُمـ  إمم إؿم٤مرة ^اًمٌٞم٧م أهؾرواي٤مت  وذم ىمرآٟمٞم٦م. أظمرىوؾمقر 

ـمٞمٜم٦م ان هٜم٤مك ٟمِمآت اًمٓمٞمٜم٦م ؾمقاء ـمٞمٜم٦م اًمٜمٗمقس ووـمقائػ هذه أي٤مت 

أي اعمتٚمٓمٗم٦م اعمتِمٗمٗم٦م قمـ يمث٤موم٦م  أي إضم٤ًمد اعمؽمّوطم٦م، إرواح

 ًمألسمدان ٦م٤مك ـمٞمٜمـهٜميمذًمؽ و يٕمٜمل ُمٜمِم٠م ٟمِمقئٝم٤م، اًمًاموات اًمٚمٓمٞمٗم٦م، أو

هل٤م أي٤مت  وشمِمػم قمـ آٟم٤ًمن، أيْم٤مومٝمذه سم٤مًمت٤مزم قمقامل ؾم٤مسم٘م٦م  أيْم٤م،

                                 
 .144: 3( ٟمقر اًمث٘مٚملم ج1)



 

 

  

 أهؾسم٤مٓؾمتٗم٤مدة ُمـ رواي٤مت  هق شمرشمٞم٥م هذه اًمٕمقاملومج٤مًٓ، إاًمٙمريٛم٦م 

 ٟمِم٠مة اًمٜمقر هل سمدء اًمٜمِمآت، أو قارإٟمٜمِم٠مة وماًمٕم٘مٚمٞم٦م  وإدًم٦ماًمٌٞم٧م 

اًمتل شمٌدهي٤م أي٤مت اًمٙمريٛم٦م اؾمتدًٓٓ قمغم هذه  إطمٙم٤ممويًتٗم٤مد سمٕمض 

ٛمقات ن ُمثؾ ٟمقره أ أويم٤من ُمثؾ ٟمقره  ٟمفسم٠مقمت٤ٌمر ا اعمراشم٥م، هق ٟمقر اًًم

رض ٛمقات قمغم ؾم٤مسمؼ وم٤مًمٜمقر أي وٕا هق اًمذي ٟمف  وإرض، ٟمِم٠مة اًًم

ٙمؾ ُم٤م يت٠مظمر ُمـ ٟمِم٠مة وم ٤م، أي وضمقده وإرضئمٝمر ويؼمز اًمًٛمقات 

٤من قمـ اًمًٛمقات  ًٟٓم ُمـ هذه و ومٝمق ُمت٠مظمر قمـ ٟمِم٠مة اًمٜمقر، وإرضا

اًمرواي٤مت  سمٞمٜم٧مو أؿم٤مرتيمام  رٟمِم٠مة اًمٜمق أنأي٦م ذم ؾمقرة اًمٜمقر ٟمًتٗمٞمد 

وهل  إرواحيت ٟمِم٠مة ٠مصمؿ شم ،إومماًمقاردة ذم ٟمِم٠مة اًمٜمقر أهن٤م هل اًمٜمِم٠مة 

ًمٙمـ و إٟمقاروهل ُم٤م سمٕمد ٟمِم٠مة  يٕمؼم قمٜمٝم٤م، يمام ىمدٚم٦م فمُم٤م سمٕمد ٟمِم٠مة آ

ي٤مت اًمداًم٦م قمغم ذًمؽ  إممىمد اذٟم٤م و اًمٜمٗمقس،ىمٌؾ  هن٤م أاًمقاوح وسمٕمض ٔا

ـ ٟمِم٠مة اًمًٛمقات  ـ ٟمِم٠مة اًمٜمقر ٝملوم ،وإرضُمت٠مظمرة قم  .ُمت٠مظمرة قم

اًمت٘مدم  نإًمٞمف واوح إ وأذشمؿهذا اًمؽمشمٞم٥م اًمذي ذيمرمتقه  احملاوص:

 واًمت٠مظمر هٜم٤م ًمٞمس زُم٤مين.

 ،سمٜمقسمتف ُمت٠مظمر ذم اًمٜمِم٠مةون اًمزُم٤من هق سمدوره ٟمٕمؿ، ٕ الؾيذ الغيز:

 .وإرضاًمزُم٤من ُمت٠مظمر قمـ ظمٚم٘م٦م اًمًٛمقات 

 ؟ يٕمٜمل ظم٤مص سمٕم٤ممل اًمدٟمٞم٤م احملاوص:

 ٟمٕمؿ. الؾيذ الغيز:



 

 

 

 ممإُمر اًمْم٤مسمط هق اًمت٘مدم واًمت٠مظمر ٟم٦ًٌم إ أويٕمٜمل اعمحقر  احملاوص:

 ؟.اخلٚمؼ شم٤ٌمرك و شمٕم٤ممم أُمٌد اًمّمدور قمـ

ويمذًمؽ هق ذم ُمًػمة  هبذا آقمت٤ٌمر، ٟمٕمؿ اعمح٤مور الؾيذ الغيز:

 أيْم٤مؾمقف يٙمقن  اعمٕم٤مد شمٕم٤مىم٥م اًمٕمقامل سمٚمح٤مظ شمٕم٤مىمٌٝم٤م ذم سمدء اخلٚم٘م٦م،

 .شمٕم٤مىمٌٝم٤م ذم اٟمتٝم٤مء اخلٚم٘م٦م

ِ ِإَوَُّا ٘مقل: ًم إمج٤مزم،يٕمٜمل هذا ذم احل٘مٞم٘م٦م هق شمٗمًػم  احملاوص: إَُِّا َّلِلَّ
 ،ه اًمٕمقامل اًم٤ًمسم٘م٦ممم هذإؿم٤مرة إومٞمٝم٤م  إومم إٟم٤ميٕمٜمل ، إَِْلِّْ َراِجُػٔنَ 

 اًمالطم٘م٦م. وراضمٕمقن ذم ُم٤ًمر اًمٕمقامل

ذم اًمتٕم٤مىم٥م شمٙم٤مُمالً  هذه اًمٜمِمآت وشمرشمٞم٥ًم  ٟمٕمؿ، الؾيذ الغيز:

ٓي٤مت اًمٙمريٛم٦م وٕاذم ُم٤م هق ه اًمت٠ميمٞمد  احملاوص: اًمنميٗم٦م قمغم  طم٤مدي٨مآ

صمؿ ُم٤مذا شمٜمٗمٕمٜم٤م  مم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م،إٟم٤ًمن ىمٌؾ جمٞمئف ظمرى ًمإلأوضمقد قمقامل 

 ؟.املُمٕمروم٦م هذه اًمٕمق

 ٤مًمٕمقامل اًم٤ًمسم٘م٦م ذم احل٘مٞم٘م٦م يٕمٓملسمن شمريمٞمز اعمٕمروم٦م إ الؾيذ الغيز:

ٜمِم٠مة اًموضمقده قمغم  اً وُم٘متٍم ٤مً ٟمف ًمٞمس حمتًٌاعمٕمروم٦م، إٕمد ُمـ ٟم٤ًمن سمُ ًمإل

ًمف وصمٞمؼ اًمّمٚم٦م  أظمرىسمٕمقامل  إسمٕم٤مدٟمام هق ُمتّمؾ إواًمدٟمٞم٤م، اعم٤مدي٦م ودار 

قومرة قمغم شمٚمؽ ذن ُمتإومذاشمف وهقيتف  اًمٕمقامل.واًمٙمٞمٜمـقٟم٦م واًمٙمٜمف سمتٚمؽ 

سمٕم٤مد ومحٞمٜمئذ شمٚمؽ إ سمٕم٤مد،شمٚمؽ إ إممن يٜمِمد أوُمـ صمؿ جي٥م  ،إسمٕم٤مد

 أُمػميمام ورد قمـ  ام يٜم٤مؾمٌٝم٤م ُمـ يمامٓهت٤م،سميراقمٞمٝم٤م ويٖمذهي٤م  أنٓسمد 



 

 

  

، (1)شولقؽـ مـ أبـاء أخرة فنكف مـفا قدم وإلقفا يـؼؾب» :‘اعم١مُمٜملم

هقيتف  تل هل ذماًم سمٕم٤مد مم شمٚمؽ إإٟم٤ًمن ووقمك وشمٜمٌف اإل أدرك وم٢مذا

 إومؼ،وؾمٞمع  قم٤مزم اًمٜمٔمر، ،وذاشمف ُمـ صمؿ طمٞمٜمئذ ؾمقف يٙمقن قم٤مزم اهلٛم٦م

 ذم طمٌس إرض يرقمك أندون  ،إرومعوسم٤مًمت٤مزم ؾمٞمحذو ٟمحق يمامٓشمف 

 .وهذا ُمـ ُمٝم٤مم اعمٕم٤مرف ذم ذًمؽ ،يمداسم٦م اًمٌٝمٞمٛم٦م ذم فمؾ اًمٜمِم٠مة اعم٤مدي٦م

ضمقد ن ُمٕمروم٦م هذه احل٘م٤مئؼ وُمٕمروم٦م و٠مهؾ يٛمٙمـ اًم٘مقل سم احملاوص:

هذه  ٌٕم٨مشم أنيٛمٙمـ  ، طمٞم٨مٕم٤ممل اًمدٟمٞمقياًمٟم٤ًمن ٓ ي٘متٍم قمغم اإل

 :ي٘متٍم إُمرن ٠ميِمٕمر سم أنومٞمف طم٤مًم٦م ُمـ اعم٘م٤موُم٦م واًمتحّملم ُمـ  اعمٕمروم٦م

تُْػٔثنِيَ  ٍَ ِ َُ ة ا ََنْ ٌَ ٍُُٔت َوََنْيَا َو جْيَا َج  َخيَاُتَِا ادلُّ
يٕمٜمل قمدم ، (2)إِْن ِِهَ إاِلَّ

 إُمرهذا ًمقضمقد هق احلٞم٤مة اًمدٟمٞمقي٦م ووأن ادف، اهلٕمٜمك و٤معماًمِمٕمقر سم

 ىمٌؾ اًمدٟمٞم٤م و سمٕمد اًمدٟمٞم٤م أظمرىشمٜمٗمٞمف هذه اعمٕمروم٦م، ُمٕمروم٦م سم٤من ًمف قمقامل 

 احلٍم سم٤مًمقضمقد اعم٤مدي؟.

اًمٌنمي٦م ٓؾمٞمام  ٕم٤مٟمٞمٝم٤مشمزُم٤مت اًمتل ٕضمؾ ا أوهم٤مًم٥م  ٟمٕمؿ  الؾيذ الغيز:

اًمٖمرب سمام يِمٛمؾ طمتك اًمنمق اًمٌٕمٞمد  اًمٖمرب ذواًمٓم٤مسمع واًمٗمٚمًٗم٦م اعم٤مدي٦م،

واعمِم٤ميمؾ  إزُم٤متومراد جمتٛمٕمف هم٤مًم٥م أيٕمٞمش  ،اإلؾمالُمٞم٦مقمـ اًمٜمِم٠مة 

 وَمَ٘مْط. اًمرؤي٤م ذم وٛمـ اًمٜمِم٠مة اعم٤مدي٦م ٓطمت٤ٌمساًمٜمٗمًٞم٦م 
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ره ُمِمٙمٚمف ُمدهلٛم٦م قشمٜمت٤مسمف وشمٕمت أنومٛمـ صمؿ ُم٤م  روٞم٦م؟..واحلٞم٤مة إ 

ذا ُم٤م هو ،ويتحٓمؿ وشمتٌدد آُم٤مًمف شمراه يٜمٝم٤مر ٟمٗمًٞم٤مً  طمتكُم٤مدي٦م ذم اعمٕمٞمِم٦م 

ُمٜمٝم٤م  هؿ يمثػم ُمـ اعمِم٤ميمؾ اًمٕم٘مٚمٞم٦م واًمروطمٞم٦م اًمتل يٕم٤مٟمقن ذمًمدهيؿ ٟمراه 

 ٤مً هٜم٤مك رسمٞمٕم أن ىٟمر ٦ميامٟمٞموسم٤مًمذات احل٤مًم٦م اإل اإلؾمالُمٞم٦مسمخالف احل٤مًم٦م 

ُم٤م يتٛمتٕمقن سمف ُمـ سم٥ًٌم  اعم١مُمٜمقن واعمًٚمٛمقن ويمؾ ذًمؽ فيٕمٞمِم ٤مً روطمٞم

واًمًٜم٦م  شمٚمؽ اًمٜمِمآت اًمتل يرسمٞمٝم٤م ومٞمٝمؿ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ٕومؼ اًمٕم٤مًمٞم٦م ٜمٔمرةاًم

 .اًمٌٞم٧م أهؾقي٦م وؾمٜم٦م اًمٜمٌ

قمغم وقء ُم٤م شمٗمْمٚمتؿ سمف يٛمٙمـ اًم٘مقل سم٤من ُمٕمروم٦م هذه  احملاوص:

احل٘م٤مئؼ ذم احل٘مٞم٘م٦م حتّمـ آٟم٤ًمن مم٤م قمرف سمتٞم٤مر اًمٗمٚمًٗم٤مت اًمتِم٤مؤُمٞم٦م 

يْم٤ًم اٟمت٘مٚم٧م سمٕمض أذم اًمٖمرب و إظمػمةذم اًم٘مرون  تاًمتل اٟمتنم

 ؟.ٕم٤ممل اًمنمىملاًم إممؾمٞمقًمف 

٤من يٕمٞمش ن اإلإٟمٕمؿ  الؾيذ الغيز:  أُم٤مُمؾ وسم٤مٕ هق ُم٘مّرريمام ًٟم

ُمـ  هق واٟمًداد احلٚمقل إومؼٟمًداد اًمٓمريؼ واٟمًداد إطمت٤ٌمس واإل

 إرض: سم٥ًٌم هٌقـمف إمم ه٤ماًمتل ٓىم٤م٤مد ْموٞمؼ اًمٜمِم٠مة اعم٤مدي٦م ٟمِم٠مة اًمت

ًْ ِِلَْػٍض َغُسو   ٔا َبْػُظُس ْْتُِط  إروٞم٦مٜمِم٠مة اًمٜمِم٠مة اًمتزاطمؿ هل وم .(1)ا

ومال اصٓمٙم٤مك وٓ شمزاطمؿ  .ظمروي٦مًمروح وقمقامل اًمٜمِم٠مة أومًح٦م ا أُم٤م

 .وٓ شمٜم٤مىمض وٓ شمداومع
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احلٞم٤مة سمْمٖمقـم٤مت  اًمت٠مصمر أنًمٞمٝم٤م وهق إذشمؿ أٟم٘مٓم٦م مجٞمٚم٦م  أيْم٤مهذه  احملاوص:

ـ اًمِمٕمقر سمتٗم٤مه٦م وضمقده ُمثالً  ٥ًٌم ًمف طم٤مًم٦م ُم  ؟.اًمدٟمٞم٤م هق سمحد ذاشمف ي

ـ سم٘مٞم٦م ٢موم ٟمٕمؿ، الؾيذ الغيز: وضمقده  سمٕم٤مد ودرضم٤متأذا يم٤من قمغم همٗمٚم٦م ُم

هنٞم٤مرو اإلطم٤ٌمط ًمديف ٟمقع ُمـومًقف حيّمؾ  اًمٜمٗمز  احلٌط واهلٌقط وٓا

 .واًمذايت

ظمر ُمـ اًمِمٓمرقمغم  أيْم٤مً  ضمٌتؿأٟمتؿ أذم اًمقاىمع  احملاوص: وهق ١ًمال اًم ٔا

آٟم٤ًمن ُمـ  ُمٕمروم٦م هذه اًمٕمقامل حتّمـ أشمْمح أنسمامذا شمٜمٗمٕمٜم٤م ُمٕمروم٦م ذًمؽ و

 .ُمرهذا إ

الأهل طم٤مًم٦م ٟمٕمؿ،  الؾيذ الغيز: ـ روطمل ووامٟم٦م روطمٞم٦م ًمًٚم  .ُم٦م اًمروطمٞم٦مُم

اًمثامر صمؿ  ١ًمال هلذهاًمُمـ  إولاًمِمٓمر ذم وه شم٠ميمٞمد اًم٘مرآن  احملاوص:

 ؟ىمد ٓ ٟمٕمٚمٛمٝم٤م أظمرىصمامر 

 قمغم اًمثامر ُمـ اًمًٕم٤مدة اًمدٟمٞمقي٦م، شم٘متٍمذم اًمقاىمع ٓ  الؾيذ الغيز:

ِ ِإَوَُّا إَِْلِّْ َراِجُػٔنَ صمٛمـ ذم ُمٜمٓمؼ اًم٘مرآن أذف وأسمؾ صمامره٤م  ، إَُِّا َّلِلَّ

ِّل ويص  ىمقل يمام ذمو ولقؽـ مـ أبـاء »: ‘ـم٤مًم٥م أيبقمكم سمـ  ’اًْمٜمٌَّ

 .«أخرة فنكف مـفا قدم وإلقفا يـؼؾب

 

 



  



 

 

 

 

 عامل الشص

يذيمر سمقوقح سم٠من  أواًم٘مرآن يٍّمح ن أن ذيمرشمؿ أسمٕمد  احملاوص:

 .ىمٌؾ هذه ٟمِم٠مة اًمدٟمٞم٤م أظمرىٟم٤ًمن ٟمِمآت ًمإل

ٓ ٟمتذيمر ٟمحـ  وهق عم٤مذا ذه٤من،مم إإ هٜم٤مًمؽ ؾم١مال يت٤ٌمدر يمثػماً  

ي٘مقل ًمؽ ٓ.  إٟمقارؿمخص هؾ شمتذيمر قم٤ممل  أيٕمٜمدُم٤م ٟم٠ًمل وم ؟.أن

 ؟هؾ شمتذيمر قم٤ممل اًمذر ي٘مقل ٓ ومام ه ذًمؽ

واًمٕمٚمؿ وقمدم اًمٕمٚمؿ ذم اًمقاىمع  و اًمٜمًٞم٤من،أن اًمتذيمر إ الؾيذ الغيز:

وهذا  ذم ـمٌٞمٕم٦م ُمراشم٥م روح آٟم٤ًمن وذات آٟم٤ًمن، أٟمامطي٘مع قمغم 

ُمـ  هاؾمتقدقمٜم٤م اًمتذيمر سمٜمحق اًمذايمرة اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م عم٤م أردٟم٤مًمق اًمٜمٗمس ص٤مدق 

 .ُمرت قمٚمٞمٜم٤م ذم دار اًمدٟمٞم٤م وطمقادث ذايمرة ُمِم٤مهد

ٓ و اًمتٗمّمٞمكم امل ًمٞمس هبذا اًمٜمٛمطقًمتٚمؽ اًمٕم ٟمٕمؿ اًمتذيمر احملاوص: 

 أٟمٗمًٜم٤م.ٟمجده ُمـ 

 ؟.عم٤مذا ٓن اًم٘مقاٟملم ختتٚمػ احملاوص:



 

 

 

 أن ُمثالً  ذم ذًمؽ، ضٟمحـ ذم صدد اخلق ٟمٕمؿ، الؾيذ الغيز:

ُم٤م ُمر سمٜم٤م  ُم٤م ُمر سمٜم٤م ذم اعمراه٘م٦م، ُم٤م ُمر سمٜم٤م ذم اًمٓمٗمقًم٦م، ،أُمسٟمحـ ُم٤م ُمر سمٜم٤م 

يِمٞمخ آٟم٤ًمن رسمام  أن إممُم٤م ُمر سمٜم٤م ذم اًمٙمٝمقًم٦م  ذم ريٕم٤من اًمِم٤ٌمب،

سمّمقره اعمتحريم٦م اعمتاميزة  سم٠مصقاشمفيًتٕمرض ذًمؽ شمٗمّمٞماًل  أنيًتٓمٞمع 

 أن٤مقمت٤ٌمر ًمٙمـ هذا سم ايمرة ووٕمٗمٝم٤م،واًمذ احل٤مومٔم٦م ذم ذايمرشمف سمح٥ًم ىمقة

 ـمٌٞمٕم٦م شمٚم٘مل آٟم٤ًمن ًمتٚمؽ اعمِم٤مهد يم٤مٟم٧م هبذا اًمٜمٛمط ُمـ اًمتٗم٤مصٞمؾ،

اًمتٕمٌئ٦م ًمق شمٚم٘مك آٟم٤ًمن ُمٕمٚمقُم٤مت ٓ هبذا اًمٜمٛمط ُمـ اًمْمخ و وأُم٤م

ُمـ احل٥م واًمٌٖمض واًمٜمٗمرة وُم٤م ؿم٤مسمف  إطم٤مؾمٞمسُمثاًل سمٕمض  اًمتزريؼ،و

 اجلًؿ ُمـ أومٕم٤مل ّمدرُم٤ميـمٌٞمٕم٦م شمذيمر آٟم٤ًمن هل٤م ختتٚمػ قمـ  ذًمؽ،

هب٤مم إٟمٛمط آظمر ومٞمف سمٞمٜمام اعمِم٤مهد همػم احلًٞم٦م ذات  ،ِم٤مهد احلًٞم٦ماعم ُمـ

اًمتذيمر  أٟمامط وسم٤مًمت٤مزم وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ، أيمثر اإلمج٤ملذم  أدهم٤ملومٞمف وآظمر 

ٌمء ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ وذح سمومٞمف  أن ٟم٠مظمذهذا ٓسمد وختتٚمػ قمٜمد آٟم٤ًمن 

ٜمٗمس آٟم٤ًمن يتٕمرض ًم ، أنآظمر إمج٤مزموضمقاب  ؿم٤مء اهلل، أناًمٌٞم٤من 

وان هذا  ُمـ قمقامل سمٚمح٤مظ هذا اًمٕم٤ممل اًمدٟمٞمقي ومٞمام سمٕمد واحل٤مًم٦ماعمقىمػ 

طمتك ذم قم٤ممل  ،اًم٘مرآن اًمٙمريؿإًمٞمف يِمػم  يمام اًمتذيمر ًمٞمس سمٜمحق شمٗمّمٞمكم

ْو  :ي٤ًمءًمقنأظمرة قمٜمدُم٤م يٌٕم٨م اًمٜم٤مس 
َ
ٌْٔاً أ ٔا َِلِثَِْا يَ ُ ًْ كَال ًْ َِلِثُْخ َز

ْٔمٍ  سمٕم٤ممل اًمؼمزخ وُم٤م ٟم٤ًمن رهمؿ ُمروره اإلأن مم٤م يدًمؾ قمغم  (1)َبْػَض يَ

ٟمزل ُمـ ضمحٞمؿ وُم٤م ؿم٤مسمف ـ ٓؾم٤مُمح اهلل ـ  أوُم٤م ُمـ روح ورحي٤من إٓىم٤مه 
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 و يٌٕم٨م ذم اًمرضمٕم٦مأٟمف قمٜمدُم٤م يٌٕم٨م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م إوُمع ذًمؽ شمراه  ،ذًمؽ

ي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م أمجٚم٦م ُمـ إًمٞمف يمام شمِمػم  ٓ يتذيمر آٟم٤ًمن ُم٤م ُمّر قمٚمٞمف،

هذه  إمم أرؿمدٟم٤م٤م طم٥ًم ُم اًمتل هل ُم٤م ىمٌؾ ٟمِم٠مة اعمٕم٤مد ٟمِم٠مة اًمرضمٕم٦م

 اًمٌٞم٧م ذم رواي٤مهتؿ. أهؾاحل٘م٤مئؼ اًم٘مرآٟمٞم٦م 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 اليغياٌ يف العوامل 

ٓ خيتص سمٕم٤ممل اًمدٟمٞم٤م وم٘مط يٕمٜمل طمتك ذم  إُمرهذا  اً ذإ احملاوص:

 .؟قم٤ممل اًمؼمزخُمـ ٟمًٞم٤من عم٤م ىمٌٚمف يٙمقن اًم٘مٞم٤مُم٦م هٜم٤مًمؽ ىمد 

اٟمت٘م٤مل ُمـ  ُمرطمٚم٦م ر سمفٟم٤ًمن قمٜمدُم٤م متن اإلإًمْمٌط سم٤م الؾيذ الغيز:

يٖمٞم٥م قمـ حميه وُمِمٝمده  إظمرىذم اًمٜمِمآت  ٟمِمآت أظمرى، إممٟمِم٠مة 

 إممٟمٗمًف شمٜمِمد  أنشمٗم٤مصٞمؾ ُم٤م ُمر سمف ُمـ ُمِم٤مهد ؾم٤مسم٘م٦م. وم٥ًٌم ذًمؽ 

وم٤ٌمًمت٤مزم ٓ شمٙمقن قمغم  طم٤مرضه٤م اًمراهـ ذم شمٚمؽ اًمٜمِم٠مة اًمتل شمٌٕم٨م ومٞمٝم٤م،

هذا وسمؾ  ،طم٤مـم٦م وي٘مٔم٦م وٟم٤ٌمه٦م وشمذيمر شم٤مم عم٤م ُمر هب٤م ذم ٟمِمآت ؾم٤مسم٘م٦مإ

رسمام ٟمِم٤مهد ؾمٞمؾ  ذم يقُمٞم٤مشمٜم٤م ٟمحـ ذم قم٤ممل اعمٜم٤مم واًمرؤى، هاحل٤مل ٟمِم٤مهد

 وُمـ اعمٓم٤مًم٥م، إُمقرؾمٞمؾ ُمـ  ،إومٙم٤مرؾمٞمؾ ُمـ  ُمـ اعمٕمٚمقُم٤مت،

ىمد قمِمٜم٤م  إٟمٜم٤موًمٙمـ قمٜمدُم٤م ٟمٌٕم٨م ذم اًمٞم٘مٔم٦م ُمًتٞم٘مٔملم ُمـ اًمٜمقم ٟمِم٤مهد 

 سمٜمحق ُمرت قمٚمٞمٜم٤م إُمقرشمٚمؽ  أنُمع  ، قمام ُمر سمٜم٤م ؾم٤مسم٘م٤مً  إمج٤ملطم٤مًم٦م ُمـ 

متر قمٚمٞمٜم٤م ذم  إذاورسمام  ،٤مقمٚمٞمٝم وأؿمٝمدٟم٤مواـمٚمٕمٜم٤م  ُأريٜم٤مه٤ماًمتٗمّمٞمؾ رسمام 



 

 

 

قمٝمدٟم٤مه  أيـورسمام ٟمٜمًك ُمـ  ىمٌؾهذا اًمذي يمٜم٤م ٟمٕمٝمد ُمـ  أناًمٞم٘مٔم٦م ٟمتذيمر 

ورسمام حيّمؾ ًمٜم٤م اًمتذيمر اٟمف ؿم٤مهدٟم٤م مجٚم٦م ُمـ رؤى  ؿم٤مهدٟم٤مه، أيـوُمـ 

 هذه طم٤مٓت. ٢مذاً هل شمٜمٌئٜم٤م وشمٓمٚمٕمٜم٤م قمغم احلدث ىمٌؾ وىمققمف وم

ٞم٤من ًمٞمس يم٤مُمالً، احملاوص: احل٘مٞم٘م٦م  أصؾ قمٗمقًا يٕمٜمل هق ذم اًمقاىمع ٟم

  .ُمقضمقدة ذم اًمٜمٗمس كشمٌ٘م

 ٟمٛمط اًمتذيمر خيتٚمػ.  وإٟمامٓ ري٥م،  الؾيذ الغيز:

ذم ن اًمٜمًٞم٤من طمتك ٠مسمي٘مقًمقن وقمٚمامء اًمٜمٗمس  إظمالققمٚمامء  احملاوص:

٤من يٕمٜمل ومٞمٝم٤م آصم٤مر اجي٤مسمٞمًمإل ٦مرمح هذه احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م هق رمح٦م، . ومام هق ٦مًٟم

 شمٕمٚمٞم٘مٙمؿ؟.

اًم٘مقة اًمٜم٤مزًم٦م ذم اًمٜمٗمس شمتّمدع ويتقزع  أنسم٤مقمت٤ٌمر  الؾيذ الغيز:

 .إُمقرشمٚمؿ سمٙمؾ هذه اعمٕمٚمقُم٤مت وهذه  أنقمٚمٞمٝم٤م اًمتدسمػم ًمقطم٤موًم٧م 

ٞم٤من ُم٤م ذم اًمٕمقامل اًم٤ًمسم٘م٦م ومٞمٝم٤م هذا اجل٤مٟم٥م إذن احملاوص:  ٦ًٌم ًمٜم ـ  سم٤مًمٜم ُم

 أيْم٤م؟.  اًمٗم٤مئدة

 ذهـ آٟم٤ًمن اًمتل هل شمدير ذم ذم اًمّمٗمح٦م احل٤مرضة الؾيذ الغيز:

سمِمٙمؾ ٤مم إلعميٕمٜمل ًمٞم٧ًم هل٤م ىم٤مسمٚمٞم٦م ًم سمدٟمف وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ، وأقمْم٤مءىمقاه 

ومالسمد  ،وإرادهت٤مشمٜمٔمؿ قمزائٛمٝم٤م  ئٝم٤مقمغم وقو ٦م٤معمٕمٚمقُم٤مت اهل٤مئٚمسم  لدومٕم

ًمتٚمؽ اعمٕمٚمقُم٤مت  ٤مً شمٙمقن ُمًتقدقمو ذم اًمٜمٗمس شمًتقدع، أظمرىىمقى ُمـ 

سمِمٙمؾ  ٤مؾم٥م ويروي هل٤م شمدسمػمه٤مُمـ ىمقى اًمٜمٗمس سمام يٜم ٤مُم٤م دوهن إمم وشمزق



 

 

 

 طمٙمٞمؿ شم٤مم.

ًمق ٓ هذا اًمٜمًٞم٤من  سم٠من هؾ يٛمٙمـ اًم٘مقل ذم قم٤ٌمرة ضم٤مُمٕم٦م، احملاوص: 

 ؟.ٚم٧م طمٞم٤مة آٟم٤ًمن ذم هذا اًمٕم٤مملتعم٤م ذم اًمٕمقامل اًم٤ًمسم٘م٦م ٕظم

٦ًٌم  الؾيذ الغيز: ٤مناإل ذم اًمٜم٤مزل اًمتٗمّمٞمكم اًمتدسمػم إممٟمٕمؿ سم٤مًمٜم  ًٟم

هٜم٤مك ُمثاًل شمٓمرح  ،إولقر حاعمشمقوٞمح اًمتذيمر سمٚمح٤مظ  إمم وأقمقد

ًمرواي٤مت وآي٤مت  اًم٘مراءةُمـ  أٟمقاعٟمٔمري٤مت ذم احلٙمٛم٦م هل ذم اًمقاىمع 

 أويمت٤ًمب إ طم٘مٞم٘متف وهل اٟمف هؾ اًمٕمٚمؿ واردة ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م،

وان شمذيمر، اًمٕمٚمؿ  ل أنهو ةفم٤مهر إمماًم٘مرآن اًمٙمريؿ يِمػم  اؾمتذيم٤مر؟

إٟمٌٞم٤مء هق  هن٩م اًمٌالهم٦م أن هدف سمٕمث٦م وذم .سمٕمثقا ُمذيمريـ إٟمٌٞم٤مء

ذكروهؿ مـز كعؿتف، وحيتجقا عؾقفؿ ويلقستلدوهؿ مقثاق فطرتف »

ن اًمٕمٚمؿ هق أ وُمـ هٜم٤م يتْمح ،شبالتبؾقغ ويثروا هلؿ دفائـ العؼقل...

هذه اعم٘مقًم٦م اعمٕمرومٞم٦م يمٞمػ يٛمٙمـ  أوقم٤ٌمرة قمـ اًمتذيمر هذه اًمٜمٔمري٦م 

 . ؟شمّمقره٤م

ٞم٦م ذم مجٚم٦م اعمٜمٓمؼ اًمذي يٓمرطمف اًم٘مرآن اًمٙمريؿ واحل٘مٞم٘م٦م اعمٕمروم أن

ؿ يقىمْمقن أهن إٟمٌٞم٤مءدور  أن ^ُمـ أي٤مت واًمرواي٤مت اًمقاردة قمٜمٝمؿ

 واإليامنُمٕمٚمقم وهق شمقطمٞمد اهلل  سم٠مهؿويقضمدون ذم آٟم٤ًمن اهؿ قمٚمؿ 

وُم٤م ؿم٤مسمف  وإئٛم٦مواعمرؾمٚملم  سم٤مٕٟمٌٞم٤مء واإليامنسم٤معمٕم٤مد  واإليامنسم٤مًم٤ٌمري 

 أن إمماًمٙمريٛم٦م  شمِمػم أي٤مت اعمٕمروم٦م، وأريم٤من إصٚمٞم٦مذًمؽ ُمـ اًمٕم٘م٤مئد 



 

 

 

وذوـمف  ٟمٕمٛمتف وظمٚم٘متف وُمٞمث٤مىمف ٟمقع ُمـ اًمتٗمٙمػم ًمٞمذيمرهؿ ُمٜمّز  هق هذا

ٟمتّمقره  أنهذا ذم اًمقاىمع يٛمٙمـ  ،اإلٟم٤ًمٟمٞم٦مذوات اًماًمتل ذـمٝم٤م قمغم 

 أومالـمقن ُمٜمٝمؿ ، ذًمؽ مجٚم٦م ُمـ احلٙمامء إمموذه٥م  وٟمٚمٛمًف يمام قمؼم

يٜم٘م٥م قمـ  أنيريد  أودًمٞمؾ ُمٕملم  ٌح٨م قمـ ٟم٤ًمن قمٜمدُم٤م ين اإلأاحلٙمٞمؿ 

يٕمؼم ذم قمٚمؿ اعمٜمٓمؼ طمريم٦م اًمٗمٙمر ُمـ  جٝمقٓت،اعمجمٝمقل ُمٕملم ُمـ 

 إمماعمٕمٚمقم صمؿ ُمرة صم٤مٟمٞم٦م  إمماعمجٝمقل صمؿ  إمم أواعمٕمٚمقم  إمماعمجٝمقل 

ذم اعمجٝمقل ويّمػم  وإمج٤ملض قاعمجٝمقل ًمٞمٙمِمػ اًمٜم٘م٤مب قمـ اًمٖمٛم

 سملم اعم٘مّمقد اٟمف ٓسمد ُمـ ُمٜم٤مؾم٦ٌم ٦م،اًمٜمتٞمج ٙمتِمػُمٕمٚمقُم٤ًم وسم٤مًمت٤مزم شم

ٟم٤ًمن اإل ىًمد سمف اجلٝمؾ ٦ميمِمػ اًمٜم٘م٤مب قمـ فمٚمامٟمٞمراد ٝمقل اًمذي ياعمج

ُم٤مل ُمـ اعمٕمٚمقُم٤مت سمتقؾمٓمٝم٤م يًتٓمٞمع  سأهٜم٤مك ر إذاطمقًمف ُمع اعمٕمٚمقم 

ن هٜم٤مك أوهذا يًتدقمل  يٙمِمػ اًمٜم٘م٤مب قمـ اعمجٝمقٓت، أنآٟم٤ًمن 

سم٤مًمتٕمٌػم ـمٌٕم٤ًم اعمٜمٓم٘مل ي٘م٤مل  ُمٜم٤مؾم٦ٌم ذاشمٞم٦م سملم اعمجٝمقٓت واعمٕمٚمقُم٤مت،

ٟم٤ًمن إيمؾ  ُمثالً  هق واؾمٓم٦م، إوؾمطواصٖمر وان  ايمؼمو أوؾمطٟمف إ

قمؼم  إًمٞمٝم٤ماًمٜمتٞمج٦م وصٚمٜم٤م  ٟم٤ًمن ُمدرك،إويمؾ ٟم٤مـمؼ ُمدرك ومٙمؾ  ٟم٤مـمؼ،

 اعمٕمٚمقم، اعمجٝمقل سملم ٚمٛمٜم٤مؾم٦ٌمًم أو واضمدة شمقؾمط واؾمٓم٦م هل ختٚمؼ

 وم٤ٌمًمت٤مزم ٟم٤مـمؼ آٟم٤ًمن يٙمقن ُمرسمٜم٤م اًمذي ُمث٤مًمٜم٤م ذم هل ُمثالً  اًمقاؾمٓم٦م

ًمٞم٧ًم هٜم٤مك سمٞمٜمقٟم٦م شم٤مُم٦م سملم اعمجٝمقل وذاشمٞم٦م  شمٙمقن أنْ  ٓسُمدَّ  ُمٜم٤مؾم٦ٌم هٜم٤مك

ُمـ  أو اعمجٝمقل، إممًمٙم٤من طمريم٦م اًمٗمٙمر ُمـ اعمٕمٚمقم  وإٓواعمٕمٚمقم 

قمٌث٤ًم، إذ ٓيتٛمٙمـ ُمـ اًمقصقل  اًمدورشملم ٦ماعمٕمٚمقم ذم طمريم إمماعمجٝمقل 



 

 

 

ٞمٜمقٟم٦م  ًتٜمت٩م اًمٜمتٞمج٦م ويٜم٘م٥م ويٗمحص إمم أؾمتٜمت٤مج اًمٜمتٞمج٦م سمٕمد ومرض اًم ًمٞم

ومالسمد  وقم٨ٌم، ٙم٤مٟم٧م شمٚمؽ طمريم٦م ؾمدىًم  ٦مًمقصقل اًمٜمتٞمج ويًػم ؾم٤مقمٞم٤مً 

يمؾ اعمجٝمقٓت ذم  أن ٤معمٜم٤مؾم٦ٌم اًمذاشمٞم٦م شمدًمؾ قمغموم ،ذاشمٞم٦م ُمـ ُمٜم٤مؾم٦ٌم اً ذإ

 .اًمقاىمع ُمٙمدؾم٦م سمٜمحق قمٚمٛمل ذم اعمٕمٚمقُم٤مت آومم ُمثال ُمـ سم٤مب اعمث٤مل

 ؟يٕمٜمل شم٘مّمدون اًمٌدهيٞم٤مت احملاوص:

 ُمثالً شمّمدي٘مٞم٤مت  أوشمّمقرات  اءًا يم٤مٟم٧ماًمٌدهيٞم٤مت ؾمق الؾيذ الغيز:

ًتٕمٛمؾ اًمتٜم٤مىمض واؾمتح٤مًم٦م اًمتٜم٤مىمض ذم مجٚم٦م  ىمْمٞم٦م اًمتٜم٤مىمض، ٟمحـ ٟم

ؾمتدٓٓت هن٤مي٦م اًمتّمدي٘م٤مت اعمؽماُمٞم٦م  إمم إوًمٞم٦ماًمتّمدي٘م٤مت و ٓا

هذه اعمٕمٚمقُم٤مت ارشم٤ٌمـمٝم٤م سم٤مًمتٜم٤مىمض ارشم٤ٌمط  أنمم٤م يدًمؾ قمغم  اًمالُمتٜم٤مهٞم٦م،

 ٘مْمٞم٦م آومماًمطم٤مؿمد ذم ٟمٗمس ُمٕمٚمقُم٦م  ،ُمٕمٚمقُم٤ميتويمٌس  ،يزدشمٙم

 سمدهيل ُمـسمدهيل و ُمٕمٜمك قضمقدواعماًمٌمء  ُمثالً  أو اًمتٜم٤مىمض، ٦ماؾمتح٤مًم وهل

 ٤مً ُمٕمدوُمًمٞمس يٕمٜمل  اً ُمقضمقد إذا يم٤منو أ اًمٌمء ُمقضمقد، أناًمتّمقرات 

 شمّمقروٛمٕمٚمقُم٦م  يمقضمقد اعم ُمٕمٜمكٜمٗمس ومهمػم ُمقضمقد  أوٟمف ُمقضمقد أ

 أومرادسملم  اً اذ ،أظمرى سمٕم٤ٌمرة اعمقضمقد إومرادسمدهيل ًمف ُمٜم٤مؾم٦ٌم ذاشمٞمف ُمع يمؾ 

 ُمِمجرات هرُمٞم٦م إمم و أومراده٤م وأومرادجٝمقًم٦م ذم اًمتٗم٤مصٞمؾ اعمٕمٚمقُم٤مت اعم

 خمروـمل ذم اعمٕمٚمقُم٤مت شمّمقراً  أس إممشمرضمع  ،اعمٕمٚمقُم٤مت ذم ُٓمتٜم٤مهٞم٦م

وسم٤مًمت٤مزم هل ُمقضمقدة ذم  شمٚمؽ اعمٕمٚمقُم٦م آومم أومرادشمٙمقن  شمّمدي٘م٤مً  أو

شمٗمتؼ هذه اعمٕمٚمقُم٤مت هق ٟمٛمط اعمٕمٚمقُم٦م آومم سمٜمحق ُمٙمدس ومٝمذا 

وم٤ٌمًمت٤مزم ًمق مل  نذإ ،ٟمقع ُمـ اًمتذيمرهق اًمٙمٚمٞم٦م  ٦م إوممُمـ اعمٕمٚمقُم اعمحػمة



 

 

 

عم٤م  إمج٤مزمجٝمقٓت سمٜمحق قمٚمؿ ؾم٤مسمؼ وًمق ذه اعميٙمـ يٕمٚمؿ آٟم٤ًمن هب

 هل اجلديدة اعمٕمروم٦م هذه ضمديدة شمٗمّمٞمٚمٞم٦م يٙمت٥ًم ُمٕمروم٦م أناؾمتٓم٤مع 

يم٤من يٕمٚمؿ سمف آٟم٤ًمن وهق ٟمقع ايمت٤ًمب  عم٤ماًمتٗمتؼ  وهق اًمتذيمر ُمـ ٟمقع

ٓمٌٞم٘مٞم٦م ًمٚمٛمٕمٚمقُم٦م تشمٗم٤مصٞمؾ ضمزئٞم٤مت اًم سم٠مطمقال سمٛمٕمٜمك ايمت٤ًمب ًمٚمٕمٚمؿ

 وهق ٟمقع  ُمـ إيمت٤ًمب ٝمق ٟمقعوماًمٙمٚمٞم٦م اًمتل هل٤م ـمٌ٘م٤مت ُمـ اعمّم٤مديؼ 

قضمقدة وذم يمٌده٤م اعمتذيمر، شمذيمر سم٤مقمت٤ٌمر ٟمٗمس هذه اعمٕمٚمقُم٦م اًم ُمـ

آٟم٤ًمن مل  وًمٙمـُمـ اعمٕمٚمقُم٤مت ًمٚمٛمجٝمقٓت  ُمقضمقدة يمؾ هذه اًمريم٤مم

هق  اًم٤ًمسمؼ وضمقده٤موٌ٘م٤مت ىمقاه٤م سمح٥ًم ـم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦مذات  إذن ٤م.يٗمت٘مٝم

اًمٕمٚمٛمٞم٦م  أوٓن شمٙمت٥ًم ُمثؾ هذه اًمٙمامٓت اًمٕمٛمٚمٞم٦م  أهٚمٝم٤مسم٤مًمت٤مزم اًمذي 

 .ذم ٓطمؼ ٟمِمآهت٤م

صح  أن اإلٟم٤ًمينومٞمام يرشمٌط سم٤مًمٕمقامل اًمتل ُمر هب٤م اًمقضمقد  احملاوص:

اٟمتؿ سمٞمٜمتؿ جمٛمققم٦م ُمـ  يقًمد ذم هذه احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م، أويّمؾ  أناًمتٕمٌػم ىمٌؾ 

سمداي٦م  هلوان احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م ًمٞمس  ٞم٦م قمغم وضمقد هذه اًمٕمقامل،اًم٘مرآٟم إدًم٦م

 . طمٞم٤مة آٟم٤ًمن ذم اًمقاىمع طم٥ًم اًمرؤي٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م

قمـ اخلّم٤مئص اعمِمؽميم٦م واعمِمؽميم٤مت سملم هذه اًمٕمقامل  هقؾم١ماًمٜم٤م 

 .ومٞمام يرشمٌط سمقضمقد آٟم٤ًمن ومٞمٝم٤م؟

ُمرور آٟم٤ًمن سمتٚمؽ  أن إمم٘مرآن اًمٙمريؿ اًميِمػم  الؾيذ الغيز:

واًمت٠مصمػم ذم  ٦مًم٤ماًمدظمو يمٌػم اًمت٠مصمػمهل٤م  شمٜمِم٠مشمف ذم شمٚمؽ اًمٕمقامل،اًمٕمقامل و



 

 

 

ف وقم٤مىمٌتف ذم هذه اًمدار شموُمًػم إرادشمفظمٞم٤مرات آٟم٤ًمن اعمٓمروطم٦م ذم 

٦ًٌم  اًمدٟمٞم٤م،وهل دار  َرَش َربَُّم  :اًمذر قم٤ممل إممومحٞم٨م ي٘مقل شمٕم٤ممم سم٤مًمٜم
َ
ِإَوذْ أ

 
َ
ًْ َوأ ُٓ ًْ ذُّرِيََّخ ُٓٔرِِْ َْ ُظ ٌِ َْ ةَِِن آدََم  ٔا ٌِ ُ ًْ كَال لَْعُج ةَِصبُِّس

َ
ًْ أ ِٓ ُُفِع

َ
ًْ لََعَ أ ُْ ََٓس ْش

ي٦م شمٗمٞمد  أن إمم (1)ةََل  اًمٜمٛمط  ٟمقع ُمـهق ؿمٝم٤مد ٕهذا اًمٜمقع ُمـ ا أنشمت٤مسمع ٔا

حيدث ذم آٟم٤ًمن شمذيمرة  أن ٕضمؾ اًمذي ضمرى وطمدث ذم ذًمؽ اًمٕم٤ممل،

ودقم٤مُم٦م قمٚمٛمٞم٦م سمٜمٞمقي٦م ُمريمقزة ذم ومٓمرشمف وذايمرشمف وذم هقيتف اًمٕمٚمٛمٞم٦م يمل 

ذم هذه  اإليامناُمتح٤من ويتًٚمح هب٤م ويت٠مهؾ هب٤م ًمألُمتح٤من اًمتٙمٚمٞمٗمل 

 اًمدار.

ومٞمام يرشمٌط هبذه اًمٕمالىم٦م يٕمٜمل هٜم٤مك قمالىم٦م سملم يمؾ قم٤ممل واًمٕمقامل  احملاوص:

٤من إظمرى ًٟٓم  ؟.اًمتل ُمر هب٤م ا

ٔي٤مت شمِمػم  وم٢من ري٥م،ٓ الؾيذ الغيز:  أوضمدت هذه اعمٕمدات اًمتل أن إمما

اًمت٠مصمػم ذم اؾمتٕمداده ًمت٘مٌؾ  ؿمديدةهل ُم١مصمرة  وضمٝمز هب٤م ذات آٟم٤ًمن،

ُمتح٤من واًمٜمج٤مح واًمتٖمٚم٥م قمغم قم٘م٤ٌمت وؿمدائد وُمٙم٤مسمدة ُمتح٤من اإل هذا ٓا

ذم أي٦م  دراك ومٛمثالً يامن واعمٕمروم٦م واإلُمتح٤من اإلإؾمٞمام ٓو ذم دار اًمدٟمٞم٤م،

شْ  إظمرى ٌَ َْ َشيْئاً  ًْ يَُس َ ْْصِ ل ََ ادلَّ ٌِ  اإِلنَعاِن ِخنٌي 
ََت لََعَ

َ
ْو أ  ُنٔراً َْ

ْمَشاٍج َُبْخَيِيِّ   ُمراشم٥م، إممشمِمػم 
َ
َْ ُجْطَفٍث أ ٌِ ذيمر  وم٘مد إَُِّا َريَْلَِا اإِلنَعاَن 

وشمٚم٘مٞمٜم٤مت  وؿم٩م قمغم  ومٓمر وهمرائز إٟمفاًمٌٞم٧م  أهؾن ذم رواي٤مت واعمٗمن
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َِاُه َظٍِيػاً ةَِصرياً  إَُِّاقمٚمٛمٞمف يدريمٝم٤م  ْمَشاٍج َُبْخَيِيِّ فََجَػيْ
َ
بِ  أ َسْحَِاُه العَّ ا َْ ٌَّ يَو إِ

ا ٌَّ ٟم٤ًمن ذم دار اًمدٟمٞم٤م ىمد اإل جملءمم اٟمف ىمٌؾ إ شمِمػمصمؿ  (1)كَفُوراً َشانِصاً ِإَو

وُمٕم٤مرف ُمٕمٞمٜم٦م يت٠مهؾ ويًتٕمد هب٤م  إدرايمٞم٦م ٘مقةسماهمرز وضمٝمز ذم ذاشمف 

وُمـ صمؿ ورد ذم رواي٤مت  ُٓمتح٤من ذم هذه اًمدار،اسم٤مخلقض ذم همامر 

َُْج  فََشّنِصْ  اًمٗمري٘ملم وسمؾ ذم أي٤مت اًمٙمريٛم٦م
َ
ا أ ٍَ َشّنِصٌ إِجَّ ويمام ي٘مقل  (2)ٌُ

لقستلدوهؿ مقثاق فطرتف،  وواتر إلقفؿ أكبقائف،‘: »أُمػم اعم١مُمٜملم

ويذكروهؿ مـز كعؿتف، وحيتجقا عؾقفؿ بالتبؾقغ، ويثروا هلؿ دفائـ 

وأوصم٘م٧م إذًا ظمٚم٘م٧م اًمٗمٓمرة   (3)شالعؼقل، ويروهؿ آيات ادؼدرة،...

اعمقضمقدة ذم اًمٗمٓمرة  اإلدرايمٞم٦ماًمٕمٚمٛمٞم٦م وضمٝمزت وسمٜمٞم٧م سمٛمثؾ هذه اًمرؾم٤مُمٞمؾ 

 .اًمٕم٘مٚمٞم٦م واًمٕمٚمٛمٞم٦م ًمقضمقد آٟم٤ًمن اإلدرايمٞم٦م

آٟم٤ًمن ذم  يمام هٜم٤مًمؽ قمالىم٦م سملم طمٞم٤مة فٟم٢مهؾ يٛمٙمـ اًم٘مقل سم احملاوص:

قمالىم٦م سملم طمٞم٤مة آٟم٤ًمن ذم أيْم٤ًم هٜم٤مًمؽ  هذه اًمدٟمٞم٤م واًمٕمقامل اًم٤ًمسم٘م٦م،

 ؟.هذه اًمدٟمٞم٤م واًمٕمقامل اًمالطم٘م٦م

ٝم٦م اًم٘مرآين اعمٗم٤مديمام يِمػم  ٟمٕمؿ الؾيذ الغيز: واعمقضمدة  ورؤي٦م اًم٘مرآن اعمٌٜم

قمامل أسملم  هٜم٤مك شمراسمٓم٤مً  أنُمـ  اًمٕمٚمٛمل احل٤مومؾ ًمدى اًمٌنمي٦م، ٗمٝمؿاًمهلذا 

ؾمقف يٙمقن ذم احل٘مٞم٘م٦م هٜم٤مك وٟم٤ًمن وُم٤م ؾمٞم٠ميت ًمف ذم اًمٕمقامل اًمالطم٘م٦م اإل
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قمامًمف ذم اًمٕمقامل اًمالطم٘م٦م أشمراسمٓم٤م سملم ُم٤م ي٤ميت سمف آٟم٤ًمن ويتجًؿ ُمـ 

ُم٤م همرز و ضمٝمز سمف آٟم٤ًمن وهٞم٠م سمف ذم اًمٕمقامل اًم٤ًمسم٘م٦م وهذا اًمٕم٤ممل  لموسم

 .اًمذهـ ًمدى إدراكشمراسمط ـمردي ُمقضمقد  أيْم٤مهٜم٤مك 

يمثػمًا ُمـ احل٘م٤مئؼ اًم٘مرآٟمٞم٦م ومٞمام يرشمٌط سمٕمقامل ومٞمام ؾمٌؼ سمٞمٜمتؿ  احملاوص:

اًمٜم٤م قمـ قمقامل ١مىمٌؾ قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م ووضمقد آٟم٤ًمن ذم شمٚمؽ اًمٕمقامل، أن ؾم

ذر سم٤مخلّمقص وهق اىمرب اًمٕمقامل قمغم ُم٤م يٌدو ُمـ سمٕمض قم٤ممل اًم أو

ي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م ُم٤م يٗمٝمؿ اٟمف اىمرب اًمٕمقامل  قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م ُم٤م هل ظمّم٤مئص  إممٔا

ووضمقد آٟم٤ًمن  ومٞمام يرشمٌط هبذا اًمٕم٤ممل ٦ماًم٘مرآٟمٞم ؤي٦ماًمر لُم٤م ه أوهذا اًمٕم٤ممل 

 ؟.ومٞمف

َرَش َربَُّم اعمٚمحقظ ُمـ ُمٗم٤مد آي٦م اًمذر  الؾيذ الغيز:
َ
َْ ةَِِن آَدَم ِإَوذْ أ ٌِ

 ًْ ِٓ ُُفِع
َ
ًْ لََعَ أ ُْ َس َٓ ْش

َ
ًْ َوأ ُٓ ًْ ذُّرِيََّخ ُٓٔرِِْ َْ ُظ ٔا  كال ٌِ ُ ًْ كَال لَْعُج ةَِصّبُِس

َ
أ

 إدرايمٞم٦مهٜم٤مك ٟمِم٠مة  أن إممأي٦م اًمٙمريٛم٦م شمِمػم  أنُمٚمحقظ ومٞمٝم٤م  ،ةََل 

سمٕم٤ٌمرة  ،ؾم٤مسم٘م٦م ًمذات وروح آٟم٤ًمن ُمرشمٌٓم٦م ٟمحق ارشم٤ٌمط سمٕم٤ممل اعم٤مدة

وقمـ اعم٤مدة وٓ  إسمدانجمرد قمـ  أرواحاًمذر ًمٞمس هق قم٤ممل قم٤ممل  أظمرى

وًمٞمس هق يم٤مًمٜمٓمٗم٦م واعمْمٖم٦م  هق قم٤ممل ُم٤مدة حمض يٕمٜمل ًمٞمس هق يم٤مًمٕمٚم٘م٦م،

َُْٔا اىْػَِظاَم ََلٍْاً  واًمٚمحؿ: ذم ٟمِم٠مة  ضمٜمٌت٤منن هٜم٤مك أمم إر ٤ميِمو فََهَع

ـمٌقا عم٤م هلؿ ُمـ ذوات ُمدريم٦م قظم ٕٟمف إدرايمٞم٦مهل ٟمِم٠مة  قم٤ممل اًمذر،

هق ذم  اإلضم٤مسم٦مٟمٛمط  أو وأًمٗم٤مظ سم٠مصقات اإلضم٤مسم٦مٕن ٟمٛمط  قا ٓوأضم٤مسم

 أنيمام  اإلدرايمٞم٦مُمتٜم٤مؾم٥م ُمع شمٚمؽ اًمٜمِم٠مة  إدرايملاًمقاىمع سمتج٤موب 



 

 

 

ُمٕم٤مين ذم ُمراشم٥م قم٘مٚمٞم٦م ذم ذهٜمف ومٞمتج٤موب  أوآٟم٤ًمن متر سمف ظمقاـمر 

ـ روطمفسمٜم٤ًمق ُمٕمٝم٤م يُمٕمٝم٤م و  .ام يتٜم٤مؾم٥م ُمع شمٚمؽ اعمرشم٦ٌم ذم ىمٚمٌف وقم٘مٚمف وسم٤مـم

ي٦م اًمٙمري نأاعم٘مّمقد   ،واًمتٕمدد تٜمقعهذا اًم إمم٦م ذم قم٤ممل اًمذر شمِمػم ٛمٔا

وضمٜم٦ٌم ُمرشمٌٓم٦م  اإلدرايمٞم٦ماًمٜمِم٠مة  إمم ذم قم٤ممل اًمذر ضمٜم٦ٌم لموان هٜم٤مك ضمٜمٌت

)ُمـ فمٝمقرهؿ(  تٕمٌػم ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦ماًمٕم٤ممل اعم٤مدة ٓن سمسمٜمحق  أيْم٤م

ُٓٔرِ  طمٞم٨م ىم٤مل شمٕم٤ممم: َْ ُظ ٌِ َْ ةَِِن آَدَم  ٌِ َرَش َربَُّم 
َ
ًْ ِإَوذْ أ مم٤م يدًمؾ قمغم  ِْ

 ٤مً ادرايمٞم ٤مً قم٤معم هق ًمٞمس  اً ذ٢موم ٕم٤ممل اعم٤مدة،سماٟمف ًمف ضمٜم٦ٌم اشمّم٤مل وٟمحق اشمّم٤مل 

خؾؼ اهلل » يمام ورد ذم احلدي٨م اًمٜمٌقي: ٤مً روطم٤مٟمٞم ٤مً وًمٞمس قم٤معم ٤مً حمْم

ُم٤مدي  إقمداديوٓ هق ضم٤مٟم٥م  (1)شعام بللػل إجسادقبؾ  إرواح

ًَّ رَ : ُمـ أي٤مت أظمرىحمض يمام ذم ؾمٚمًٚم٦م  فََزيَْلَِا يَْلَِا انلُّْطَفَث َغيََلًث ُث
َُاهُ َريْلاً آَرَص 

ْ
نَشأ
َ
ًَّ أ ٍاً ُث َُا اىْػَِظاَم ََلْ ْٔ اً فََهَع ٍُْظَغَث غَِظٌا ْ َِا ال اىَْػيََلَث ُمْظَغًث فََزيَْل

َُ اِْلَاىِلنِيَ  ْخَع
َ
ُ أ ذم شمّمقير شمٜمِم٠مة آٟم٤ًمن  يٛمٙمـ طمٞمٜمئذو ،(2)َذخَتَارََك اَّللَّ

مل ُمٜمٝمؿ  إُم٤مُمٞم٦مطمتك و اإلؾمالُمٞملماًمٗمالؾمٗم٦م و ًٛمفودم قم٤ممل اعم٤مدة

ُمـ  رهمؿ أهن٤م ٟمٔمري٦م ُمال صدرا قمٜمدهؿ إذ اًمٌح٨م اومل يٌٚمقر هذيٗمض 

 طمٞم٨م أهن٤م شم١مُمـد اًمٗمٚمًٗمل ـــارؿمد اًمٜمٔمري٤مت اًمرائدة أن قمغم اًمّمٕمٞم

ن اًمروح طم٤مدصم٦م وإ روح آٟم٤ًمن ضمًامٟمٞم٦م احلدوث روطم٤مٟمٞم٦م اًمٌ٘م٤مء، نأ

آقمج٤مزي٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  ِمػم هذه اعمٚمٗم٤متسمحدوث ظمٚمؼ اًمٌدن سمٞمٜمام شم
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شمٜمِم٠مة قم٤ممل اًمذر هل شمٜمِم٠مة سمرزظمٞم٦م سملم  أن إمماًمْمخٛم٦م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ 

 إسمدان.قم٤ممل ىمٌؾ و إرواحقم٤ممل 

قم٤ممل اًمؼمزخ  أوهذه ىمْمٞم٦م ُمٝمٛم٦م يٕمٜمل ي٘م٤مسمؾ طمٞم٤مة اًمؼمزخ  احملاوص:

 .سمٕمد ووم٤مة آٟم٤ًمن

ىمقس  أوقن ٟمٕمؿ يمام ذم ىمقس اًمّمٕمقد يمام ي٘مقًم الؾيذ الغيز:

ِ ِإَوَُّا إَِْلِّْ َراِجُػٔنَ ذم ىمقس اعمجلء وُم٤ًمر اعمجلء  اًمٜمزول  ومٛمـ إَُِّا َّلِلَّ

شمقضمد  وخمٚمقىم٤مت اهلل شمٕم٤ممم ذم سمدأ ُمراطمؾ وقمقامل اًمّمدور، أومٕم٤ملطمٞم٨م 

 قم٤ممللم قم٤ممل آرشم٤ٌمط سم ثؾهٜم٤مك ٟمِم٠مة ذم اًمقاىمع هل ؿمٌٞمف ًمٚمؼمزظمٞم٦م مت

ي٦م شمٕمٚمؼ اًمروح سم٤معم٤مدة ىمٌؾ ُمرطمٚم٦م ٟمحق ذم سمدا ااعم٤مدة وهذ اًمروح وقم٤ممل

وذم احل٘مٞم٘م٦م احلٙمٞمؿ ُمال صدرا ومْماًل قمٛمـ  اًمٜمٓمٗم٦م واًمٕمٚم٘م٦م واعمْمٖم٦م،

قمغم ٟمِم٠مة اجلٜملم ويمٞمٗمٞم٦م ارشم٤ٌمط  إُٓمـ احلٙمامء مل يًٚمط اًمْمقء  فىمٌٚم

 إُمٝم٤متذم سمٓمقن  ٤مً ضمٜمٞمٜم تفقٟمٞمٜمويم إضمٜم٦مٟم٤ًمن سمٛمرطمٚم٦م ٤مإلسماًمروح 

ًمٞمس  ٟمٔمري٦م ُمال صدراٗمل وماعمراطمؾ اًم٤ًمسم٘م٦م قمغم ذًمؽ  أُم٤م وإرطم٤مم

سمح٤مث وان يم٤مٟم٧م إ قمٚمٞمٝم٤م وٓ أؿم٤مرة هل٤م ْمقءًمٚمهٜم٤مك أي شمًٚمٞمط 

احلٞمٛمـ وٟمٔم٤مم اًمقراصم٦م واهلٜمدؾم٦م اًمقراصمٞم٦م  أناًمٕمٚمٛمٞم٦م احلديث٦م آن شمث٧ٌم 

سمًٌؼ وضمقد  زُم٤مٟمٞم٦م ممتدة ذم اًمقاىمع هل٤م ؾمٌ٘م٦م إصالباعمقضمقدة ذم 

 اًمٌنم. أسمقآٟم٤ًمن ذم فمٝمر آدم 

وإن ؽمب ذم اًمقاىمع ُمـ ُمٜمٓمقق أي٦م اًمٙمريٛم٦م ٘مشم يٕمٜمل هل احملاوص:



 

 

 

أي٦م اًم٘مرآٟمٞم٦م ًمٞم٧ًم شمًٌؼ اًمٗمالؾمٗم٦م ومح٥ًم ذم هذه احل٘مٞم٘م٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمؾ 

 إسمح٤مث اًمٕمٚمٛمٞم٦م احلديث٦م؟.    شمًٌؼ أيْم٤مً 

ي٦م ؾم٤مسمؼ قمغم ٟمٔمري٦مٟمٕمؿ  الؾيذ الغيز:  اهلٜمدؾم٦م اًمقراصمٞم٦م ُمٗم٤مد ٔا

اًمٜمٔم٤مم  أنٌلم طمٞم٨م شم قمٜمٝم٤م اًمٕمٚمؿ احلدي٨م، أنيمِمػ اًمتل  احلديث٦م،

احلٞم٤مة سمدرضم٦م ُمـ احلٞم٤مة احلٞمقاٟمٞم٦م ُمقضمقدة ًمدى يمؾ ٟمًؾ  أن أواًمقراصمل 

 يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م. إمم ‘ُمـ آدماًمٌنم 

ًْ  أيْم٤ميٕمٜمل هذا  احملاوص: ُٓ ًْ ذُّرِيََّخ ُٓٔرِِْ َْ ُظ  ؟.هذا اًمتٕمٌػم ٌِ

ٜمدؾم٦م اًمقراصمٞم٦م أن يّم٥م سمِمٙمؾ اهلٗمل اًمقاىمع قمٚمؿ وم  الؾيذ الغيز:

مم٤م ، ٘مراءة ُمـ اًم٘مراءات اجل٤مري٦م ذم آي٦م ظمٚمؼ قم٤ممل اًمذرويمٛمح٤موًم٦م يمُمريمز 

 إممن هذه اًمٜمِم٠مة واًمتٜمِم٠مة مل خيض همقره٤م احلٙمامء إطم٤مل  أي٦ميدًمؾ قمغم 

 .هذا يقُمٜم٤م

اًم٤ًمسم٘م٦م سمٞمٜمتؿ ظمّمقصٞم٤مت قم٤ممل اًمذر  إؾمئٚم٦مٟمتؿ ذم أ احملاوص:

٤مين ًمقضمقد اإلااًمتل ؾمٌ٘م٧م  إظمرىواًمٕمقامل   ،احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤مأي ىمٌؾ ًٟم

شمٙمقن آي٦م اظمذ اعمٞمث٤مق شمٕمٌػماً  أنيٛمٙمـ  ٓإومٞمام يرشمٌط سمٕم٤ممل اًمذر ل هق: واًم١ًما

٤من ظمٚم٘م٧م سمّمقرة سمحٞم٨م شم٘مر سم٤مًمتقطمٞمد دون  أنرُمزي٤ًم قمـ  ًٟٓم  أنومٓمرة ا

٤من سمٕم٤ممل آظمر ىمٌؾ قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م ًٟٓم ي٦م اًمٙمريٛم٦م ُمرور ا  ؟شمٕمٜمل هذه ٔا

محة ر)وم٤مده اًمٕمالُم٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل أهذا اًمت٘مرير ذم اًمقاىمع  الؾيذ الغيز:



 

 

 

قم٤ممل اعمٞمث٤مق  أومحؾ ُمٕمٜمك قم٤ممل اًمذر  أول وم٠موّ  (1)ذم شمٗمًػم اعمٞمزان (اهلل عليه

قمقامل  إممذم أي٤مت واًمرواي٤مت  إؿم٤مراتقم٤معم٤من سمؾ ًمديٜم٤م  إهنامسم٤مقمت٤ٌمر 

شمٚمؽ اًمٕمقامل سمٛمثؾ هذا  كُمٕمٜم وسملم ٘مرروم اًمدٟمٞم٤م قم٤ممل ٟمِم٠مة ىمٌؾُمتٕمددة 

ذًمؽ ٓ يٜمٗمل سم٤مًمتدسمر  أن إٓن يم٤من ومٞمف ضمٝم٦م ُمـ اعمت٤مٟم٦م إـم٤مر وهق واإل

ٚمتقطمٞمد ًميم٤مٟم٧م اًمٗمٓمرة ُمدريم٦م  وم٢مذااًمتحٚمٞمؾ ُم٤م ورد ذم اًمرواي٤مت وواًمتٕمٛمؼ 

هذه اًمٗمٓمرة اًمتل هل ذم يمٜمف يمٞمٜمقٟمتٝم٤م ُمقضمقد  ،ٝمذه اًمٗمٓمرة هل ًمٞم٧ًم ُم٤مدي٦موم

 وإصالب سمؾ ة إرطم٤ممٜمِم٠ميمٜمِم٠مة ًمٞم٧ًم اًم هذهسم٤مًمت٤مزم وضمقهري جمرد 

ٜمِم٠مة اًم قمـ ُمت٠مظمرة هل ًمٞم٧ًم اًمٕمٚمٛمٞم٦م ن اًمٜمِمآتإ يٕمٚمؿ فُمٜمو ٟمِم٠مة قمٚمٛمٞم٦م،

هل٤م ذم ُمًػم ُمٜمتٝمك  أنيمام  ُمت٘مدم، قىمعاعم٤مدي٦م سمؾ هل٤م ذم ُمًػم سمدأ اخلٚم٘م٦م ُم

هذا ٓ يٜمٗمل وضمقد شم٘مرر ٟمحق ُمـ اًمٜمِم٤مة و ،طمؼ ٓ وُمقىمع ُمرشم٦ٌم اخلٚم٘م٦م

ٟمف ًمق ٓ همرز اهلل شمٕم٤ممم ذم هقي٦م وإ اًم٤ًمسم٘م٦م اًمتل ي١ميمد قمٚمٞمٝم٤م اًم٘مرآن،

٤من ُمثؾ هذه اًمٕمٚمقم  ًٟٓم سمّمٞمص  إممدرايم٤مت عم٤م يم٤من يّمؾ وهذه اإلوذات ا

 إمم ووصقهل٤مقمقامل اخلٚم٘م٦م وختٚمؼ قمقامل اخلٚم٘م٦م وإمم سمّم٤مر شمٚمؽ اعمٕم٤مرف إ

هل٦م. طم٤مدي٦م اًمنُمدي٦مدراك اًمذات ٕاإُمٕمدن اًمٕمٔمٛم٦م وهق ُمٕمروم٦م و  ٔا

ًتٓمٞمٕمف  احملاوص: ٞمٕم٦م احل٤مل سمام ي ٤من أوٟمٕمؿ سمٓم ًٟم ٤مر ٢مسم ،يتحٛمٚمف ٓا ن أقمٌت

اًمٕمالُم٦م اًمًٞمد  أنومٞمام يرشمٌط سمجقاسمٙمؿ اقمت٘مد  ،لحم٤م أُمردراك يمٜمف اًمذات إ

 ،اًمًٜمد ذيمر سم٤من هٜم٤مك طمدود ؾمٌٕم٦م قمنم رواي٦م صحٞمح٦م &اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل

يثٛمـ هذا اًمٙمالم اٟمف قمٜمدُم٤م ىم٤مل  أنويٛمٙمـ  شمٍمح سمقضمقد قم٤ممل اًمذر،

                                 
 .316: 8( شمٗمًػم اعمٞمزان ج1)



 

 

 

ىم٤مل ٟمتٞمج٦م اًمٕمقامل اًم٤ًمسم٘م٦م شمٙمقن سمّمقرة سمحٞم٨م ضمٕمٚم٧م  إٟمامهبذا اًمرأي 

 ؟.ومٓمرة آٟم٤ًمن ُم٘مرة سم٤مًمتقطمٞمد

ٟم٤ًمن اإل ٝم٤مشمٚمؽ اًمتٜمِمئ٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمتل ُمرهب٤م وظم٤مو إن الؾيذ الغيز:

هل اًمتل شم١مهٚمف ٓن يدرك اعمٕمٚمقُم٤مت ذم هذه اًمٜمِم٠مة  ذم شمٚمؽ اًمٕمقامل،

َُْج  : ٘مرآن اًمٙمريؿاًمسمٜمٔمري٦م اًمتذيمر ؾمقاء ذم ًم٤ًمن  يٕمرفوهق ُم٤م 
َ
ا أ ٍَ إِجَّ

َعيِْطصٍ  ٍُ ِ ًْ ة ِٓ َشّنٌِص لَْعَج َغيَيْ ٌُ(1)   َ َْ َوىََلْس ي ٌِ ْو  َٓ َُا اىُْلْصآَن لِّلِْنِص َذ ْ َّسَّ
نِصٍ  سَّ هل٤م  ،هن٤مأقمغم  ٦مي١ميمد سم٘مقة اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم ٟمٔمري٦م اعمٕمرومطمٞم٨م  (2)ٌُ

 ُمٖمروزة، إذنُمثؾ هذه اعمٕمٚمقُم٤مت  أنومٛمام يدًمؾ قمغم  تذيمر،٤مًمارشم٤ٌمط سم

 ٝمؿٟم٤ًمن سمِمٙمؾ رق شمٗمتؼ سمتقصؾ اًمٗمذم ذات اإل ُمٙم٦ًٌم، ُمٙمدؾم٦م،

واهلقي٦م  هذه اًمذات وم٢مذاوسم٤مًمت٤مزم   اًمرواي٤مت،دراك ويمذًمؽ ُم٤م ورد ذمواإل

 اعمجردة يم٤من هل٤م ٟمحق ُمـ اًمتٜمِمئ٦م اًم٤ًمسم٘م٦م.

ضم٤مء ُمّمٓمٚمح قم٤ممل اًمذر وهق همػم ُمذيمقر ذم أي٦م  أيـُمـ  احملاوص:

 .اًمنميٗم٦م هبذا اًمتٕمٌػم؟ إطم٤مدي٨مهق ُمذيمقر ذم  .، إذاًمٙمريٛم٦م؟

ِإَوذْ : ائلرو هذه اًمتًٛمٞم٦م ًمٕم٤ممل اًمذر ُمٜمِم٠مه٤م ىمرآين وصمؿ الؾيذ الغيز:
 ًْ ُٓ ًْ ذُّرِيََّخ ٔرِِْ ُٓ َْ ُظ ٌِ َْ ةَِِن آَدَم  ٌِ َرَش َربَُّم 

َ
ؾمٛمٞم٧م  إٟماموم٤مًمذري٦م اًمذر  أ

 إدسمٞم٦مذم اًمٚمٖم٦م  ٞم٦مًمآؾمتٕماماًمذري٦م سم٤مًمذري٦م وان يم٤مٟم٧م أن احل٤مًم٦م 

                                 
 .22ـ21أي٦م اًمٖم٤مؿمٞم٦م: ؾمقرة ( 1)
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وًمٙمـ ذم آصٓمالح ٟمٗمس  ،واًمتٜمًٞمؾ اعمقاًمٞمد هل سمٚمح٤مظاًمٕمرسمٞم٦م 

 ُمقضمقدات وهبٞمئ٦م وًمٙمـ سمّمقرة ٞمد،هل اعمقاًم (ذريتٝمؿ)اًمتٕمٌػم سم٤مًمذر 

قمْم٤مء قمغم ُم٤مدة أظمرى وأ أـمٚمؼ اً ذ٢موم ،اهل٤ٌمء ذم اًمذر يمح٤مًم٦م هل صٖمػمة

سمٚمح٤مظ شمٚمؽ  وهقووع ُمٕمٜم٤مه٤م اًمٚمٖمقي  أصؾيمٚمٛم٦م اًمذري٦م ذم  أظمرى

 ،صالبرطم٤مم وإإ ُمـ اعمقاًمٞمد إممؾمتٕمامل إلشمقؾمع ذم ا وإٟماماًمٜمِم٤مة 

َرَش َربُّ  :هل ذم احل٘مٞم٘م٦موإٓ 
َ
ًْ ِإَوذْ أ ُٓ ًْ ذُّرِيََّخ ُٓٔرِِْ َْ ُظ ٌِ َْ ةَِِن آَدَم  ٌِ  َم 

 .اًمٙمٞمٜمقٟم٦م اًمّمٖمػمةذي يٓمٚمؼ سمٚمح٤مظ اعمقضمقد اًمّمٖمػم 

 ؟.قٟم٦م اًمّمٖمػمة ُم٘م٤مرٟم٦م سمامذاٜماًمٙمٞم احملاوص:

 اًمٙمٞمٜمقٟم٦م اعمقضمقدة ومٕمٚمٞم٦م أن يمام ذيمرٟم٤م هٜم٤مك ىمراءة الؾيذ الغيز:

صمٞم٦م، ُمـ اهلٜمدؾم٦م اًمقرا أوذم قمٚمؿ ٟمٔم٤مم اًمقراصم٦م سمح٥ًم ُم٤م حمتٛمٚم٦م 

ٕمٞملم تاًمٕمٚمقم احلديث٦م اعمٜمٔمقرة أن وًمًٜم٤م ٟمحٛمؾ ُمٗم٤مد أي٦م سمٜمحق اًم

ن هذه إٓ وهل أ قمٚمٞمف وًمٙمٜمف ىمراءة حمتٛمٚم٦م ىمد شمذيمر ذم ذيؾ أي٦م، ٧مواًمٌ

طمٞم٦م  اجلٞمٜم٤مت اًمتل يم٤مٟم٧م ذم صٚم٥م آدم يمٜم٤م ٟمحـ يمٚمٜم٤م سمٜمحق ضمٞمٜم٦م طمٞمقاٟمٞم٦م

 أوؾمقُم٤مت ٟمحق اًمٙمروُمق ،آدم أسمقٟم٤مويمٚمٜم٤م يمٜم٤م ذم فمٝمر  سمحٞم٤مة طمٞمقاٟمٞم٦م

 ُمـ إٟمح٤مء.اجلٞمٜم٤مت سمٜمحق 

قم٤ممل اًمذر اعم٘مّمقد إمم ىمد شمٙمقن  إؿم٤مرةهل ذم اًمقاىمع  إذاً  احملاوص:

ٞم٤مة احلذم  اعم٠مًمقوم٦م اًمٙمٞمٗمٞم٦م همػم اًمقضمقد ُمـيمٞمٗمٞم٤مت ُمٕمٞمٜم٦م هٜم٤مك اٟمف و ُمٜمٝم٤م،

 .اًمدٟمٞم٤م



 

 

 

 واإلدرايمل اًمِمٕمقري هذم سمٕمد وأُم٤م هذا ذم سمٕمده اعم٤مدي، الؾيذ الغيز:

شمٚمؽ اًمٙمروُمقؾمقُم٤مت  أوُمـ اًمروح سمتٚمؽ اجلٞمٜم٤مت وشمٕمٚمؼ  ةهٜم٤مك ٟمِم٠م

 ُم٤مدي ًمف سمٕمد ذم اًمّمٖمر آظمر يم٤من ًمف يرسمام سمٕمد وضمقد أون صح اًمتٕمٌػم إ

اجلٞمٜم٤مت هل٤م درضم٦م ُمـ  أن أن قمٚمٛمٞم٤مً يمام صم٧ٌم  درايمل،إ شمٕمٚمؼ سمٌٕمد جمرد

وًمًٜم٤م ٟمحٛمؾ ُمٕمٜمك أي٦م سمٜمحق اًم٧ٌم قمٚمٞمف وًمٙمـ  طم٤ًمس،إلدراك واإلا

ُم٤م يم٤من  وأي٤م ،أي٦م عمٕمٜمك لطمتامإٚمقم احلديث٦م هذه اًم٘مراءة قمٚمٛمٞم٦م ذم اًمٕم

ُمـ ضمٝم٦م سمٕمد اعم٤مدي وضمقد يمٞمٜمقين صٖمػم  ًمإلٟم٤ًمن إذن٤مٔي٦م شمث٧ٌم وم

وؿمٕمقر يمام  إدراكٟمحق  اًمتل هل٤موُمـ ضمٝم٦م اًمتٜمِم٠مة اعمجردة  يم٤مًمذر ًمٚمٝم٤ٌمء،

 .اًمقراصمٞم٦م هذه  ىمراءة حمتٛمٚم٦م ُمـ قمٚمؿ اهلٜمدؾم٦م أنُمر 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 لزىيا احلياة قبل وبعز عامل ا

 أظمرىُمـ وضمقد قمقامل  ؾم٤مسم٘م٤مً  سمف شمٗمْمٚمتؿ ُم٤م إممؿم٤مرة إ احملاوص:

يقم  إمم أيْم٤مووضمقد قمقامل ٓطم٘مف  اًمدٟمٞم٤م، قم٤ممل إممشمًٌؼ جملء آٟم٤ًمن 

ىمٌؾ  مليمٞمػ هل طمٞم٤مة آٟم٤ًمن ذم قمقا واًم١ًمال هق: وُم٤م سمٕمده٤م، اًم٘مٞم٤مُم٦م،

 .قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م؟ إياًمدٟمٞم٤م ويمٞمػ ؾمتٙمقن طمٞم٤مشمف سمٕمد هذا اًمٕم٤ممل 

ٔي٤مت اًمٙمريٛم٦م  ويمذًمؽ اًمرواي٤مت شمِمػم إن  يذ الغيز:الؾ هٜم٤مك  أن إمما

 وصمٞمؼ سملم اًمٕمقامل اًمتل ؾمتٕم٘م٥م هذا اًمٕم٤ممل، وارشم٤ٌمط ٟمحق شمٓم٤مسمؼ وشمِم٤مسمف

ِ ِإَوَُّا إَِْلِّْ اًمٕم٤ممل يمام ذم اًمتٕمٌػم اًم٘مرآين  هذاواًمٕمقامل اًمتل ؾمٌؼ  إَُِّا َّلِلَّ
ولقؽـ مـ أبـاء أخرة » ويمام ومٞمف شمٕمٌػم وارد ذم اًمرواي٤مت: َراِجُػٔنَ 

ىمقس  أو ٜمزولن ىمقس اًمإمم٤م يدًمؾ قمغم ، شفنكف مـفا قدم وإلقفا يـؼؾب

 ىمقس اًمٕمقد واعمٕم٤مد واًمرضمقع، وأاًمٌداي٦م هق ُمتٓم٤مسمؼ ُمع ىمقس اًمٜمٝم٤مي٦م 

ذم ىمقس اًمٜمزول هٜم٤مك ٟمحق ُمـ  أنومقارق  أيْم٤مً  ذم احل٘مٞم٘م٦م هٜم٤مكو

سمخالف ىمقس  ٤مً أي ومتؼ ُم٤م يم٤من رشم٘م ؼٗمتىمد يٓمٚمؼ قمٚمٞمف سم٤مًم أو اًمٔمٝمقر،

 ُمـ شمٗمتؼ ُم٤م ٟمحق إي ق رشمؼ ُم٤م ىمد ومتؼٜمحوماًمٕمقد وىمقس اًمٜمٝم٤مي٦م 



 

 

 

ذم قمغم ُم٤م يم٤من  فسمخالوم ،ٔمٝمقرسم٤مًم اًمٜمزول ُمٌدأ ذماًمٙمامٓت سمِمٙمؾ سم٤مرز 

وُمـ صمؿ ؾمٛمٞم٧م اًمٖمرائز  ،همريزياًمٜمِمآت اًم٤ًمسم٘م٦م سمٜمحق ُمريمقز رشم٘مل 

سمِمٙمؾ ُمٖمروز ُمٙمدس ُمٙمٌس يٗمتؼ سمتقؾمط  ٕهن٤مطمتك اًمٕمٚمٛمٞم٦م همريزة 

سم٤مًمت٤مزم طمٞمٜمئذ ، واًمٌح٨م واًمًػم ىمدُم٤مً  إمموؾمٕمل آٟم٤ًمن اًمتٗم٤مصٞمؾ 

 .شمٜم٘متؼ شمٚمؽ اًمٕمقامل ًمديف

قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م يم٤مٟم٧م ًمف طمٞم٤مة  إممي٠ميت آٟم٤ًمن  أنيٕمٜمل ىمٌؾ  احملاوص:

 ؟.سم٤معمٕمٜمك اًمذي ٟمٗمٝمٛمف ًمٚمحٞم٤مة

 احلٞم٤مة ختتٚمػ قمـ احلٞم٤مةٟمٛمط ُمـ طمٞم٤مة يٓمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م  ٟمٕمؿ، الؾيذ الغيز:

وًمٙمـ  واإلدراك شمًٚم٥م قمٜمٝم٤م ُمٓمٚمؼ اًمِمٕمقر ٓووًمٙمـٓ  شمٗمت٘مد  اًمٔم٤مهرة،

ٟمقصؾ ومٙمرة  وٟمًتٓمٞمع أناًمٔم٤مهرة ذم احلٞم٤مة اًمِمٕمقر  ذميمام ٓؿمٕمقر 

اًمٖمريزة طمتك اًمٕمٚمٛمٞم٦م  ذم واًمتٖمريز ذًمؽ سم٤مٕرشمٙم٤مز اعمريمقزطمقل 

آٟم٤ًمن  رةيماذ ذم ٤مًمِمٕمقر اًمذيسمٛمثؾ ًمف سمٕمض ي واًمٗمٓمري٦م ذم آٟم٤ًمن،

ٟم٤ًمن ن اإلأ أظمرىوسمٕم٤ٌمرة  ،٤مـمـٌاًمذم اًمٕم٘مؾ  أوذم اًمالوقمل يمام ي٘مقًمقن 

 أورسمام يدرك ىمْمٞم٦م ري٤موٞم٦م هذه اًم٘م٤مقمدة اًمري٤موٞم٦م اجلٛمع واًمٓمرح 

ُمـ ظمالل هذه اًم٘مقاقمد  أنيِم٤مهد آٟم٤ًمن  ُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ، أواًم٘مًٛم٦م 

وُمٌٝمؿ وُمريمقز يًتخرج  إمج٤مزماًمًٌٞمٓم٦م اًم٤ًمذضم٦م سمِمٙمؾ  إوًمٞم٦م

 ،إظمرىٚمقم آٟم٤ًمن ٟمٔمري٤مت همػم ُمتٜم٤مهٞم٦م ذم قم٤ممل اًمري٤موٞم٤مت وذم اًمٕم

اعمجٛمؾ ذم  أصؾجمٛمٚم٦م ومٝمذا  أصقلذم اًمقاىمع شمٗمت٘م٧م واٟمتنمت ُمـ و

٤مصٞمؾ وًمٙمـ سمٜمحق اًمٚمػ، سمٜمحق ٗمـمٞم٤مشمف وذم سمٓمـ ذاشمف ُمقضمقدة شمٚمؽ اًمت



 

 

 

يتٜمنم ويتٗمّمؾ سمٕمد ذًمؽ سمتقؾمط ؾمػم آٟم٤ًمن  وإٟماماًمٌمء اعمٚمٗمقف 

٤م سملم ُم اً ذإوم٤مًمٗم٤مرق ذم احلٞم٤مة  اًمٗمٙمري واًمذهٜمل ذم هذه اًمٜمِم٠مة اًمدٟمٞمقي٦م،

ىمقس اًمٜمزول يمام ىمد يٕمؼم قمٜمف ُمع ىمقس اًمٜمٝم٤مي٦م  أوؾمٌؼ ذم ىمقس اًمٌداي٦م 

 ذم شمٚمؽ اًمٜمِم٠مة أنوىمقس اًمّمٕمقد يمام ىمد ي٘م٤مل ويًٛمك ويٓمٚمؼ قمٚمٞمف هق 

ًٌسمٜمحق إمج٤مل، وُمقضمقدة  عمٕمٚمقُم٤متا يم٤مٟم٧م ِمٕمقر اًمدراك وإلُمـ ا ٦مًمف ٟم

شمٚمؽ اًمقضمقدات اًمتل ، اًمٕمقامل ذم يمؾخمتٚمٗم٦م  أٟمقاعذات درضم٤مت وذات 

٤من اًمتلٓ  يدريمٝم ىًمد ًٟٓم سمٓمٌٞمٕمتٝم٤م  ٕهن٤ماًمتٗمّمٞمؾ  سمٜمحق ه٤موٓ يتذيمر ٤ما

شمتٗمتؼ ًمديف شمٜمتنم  وُمٙم٦ًٌم شمتٗمّمؾ  جمٛمٚم٦م وهل سمٓمٌٞمٕمتٝم٤م ُمٙمدؾم٦م،

هل ٟمِم٠مة دار اًمدٟمٞم٤م واًمٜمِم٠مة اًمتل ًمديف ذم هذه اًمٜمِم٠مة  أيمامُمٝم٤موشمٜمٗمتح 

 شمٗمت٘م٤مً  وأيمثرشمٗمّمٞماًل  أيمثر وسمِمٙمؾ شمٗم٤مصٞمٚمٝم٤موُمـ صمؿ ؾمٞمِم٤مهد  اعم٤مدي٦م،

 أظمرىوُم٤ميٚمٞمف ُمـ قمقامل  إًمٞمفٞمذه٥م ؾمذم قم٤ممل اًمؼمزخ اًمذي  سمٞم٤مٟم٤مً  روأيمث

 .يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ ص٤متُمـ قم٤ممل أظمرة وقمر

ٟم٤ًمن وهق ٓمٌٞمٕم٦م طمٞم٤مة اإلسم هؾ يٛمٙمـ متثٞمؾ ذًمؽ ُمثالً  احملاوص:

٤محلٞم٤مة هل ُمقضمقدة ذم ومٕمٜمدُم٤م يقًمد وم وُم٤م سمٕمد ذًمؽ، أُمفضمٜملم ذم سمٓمـ 

درايم٤مت يٕمٜمل سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ ىمْمٞم٦م وًمٙمـ ـمٌٞمٕم٦م اإل يمال احل٤مًمتلم،

وضمقد احلٞم٤مة  اعمِمؽمك إصؾًمٙمـ  مج٤مل واًمتٗمّمٞمؾ،اًمتٗمتؼ وىمْمٞم٦م اإل

 .؟ ذم يمال اعمرطمٚمتلم اإلدراكوضمقد و

ٟمٛمثؾ هبذا اًمٌٕمد ذم اجلٜملم سم٤من ًمف  أنٟمًتٓمٞمع  ٕٟمفٟمٕمؿ  الؾيذ الغيز:

وًمٙمـ شمٚمؽ ًمٞم٧ًم ُمٗمٕمٚم٦م يمام ي٘م٤مل أن ٓزاًم٧م  دراك،إروح وًمف 



 

 

 

يقًمد  أنوًمٙمـ ُم٤م  ٓزاًم٧م ًمٞمس سمتٚمؽ احلٞمقي٦م اًمٗم٤مقمٚم٦م، ِمٓمتٝم٤موأٟمجمٛمدة 

سمح٥ًم  وأيمثر  أيمثروؾمتتٗمٕمؾ  وأيمثر أيمثرسمِمٙمؾ  إٟمِمٓم٦مشمٗمٕمؾ شمٚمؽ 

 أيمثراًمذي اظمت٤مره ذم قم٤ممل اًمؼمزخ  دساط آٟم٤ًمن اًمذي اٟمتخٌف واًمٜمج

ن طمتك قمٚمامء  ،وم٠ميمثر  اًمروح هؿ قمٚمامءذيـ ًماذم اًمٖمرب  إصمػمٔا

ـ واجلتٚمٞم٤ٌمصمل واًم ًمقضملٙمقٞمؾمار٤مواًمٌ ٜمقشمٞمزم وهمػمه٤م ُم الء اًمًٛمٕمل واهلٞم

 وضم٤مُمٕم٤مت ويمٚمٞم٤مت ُمٕمؽمف هب٤م، أيم٤مديٛمٞم٤مت إن اًمٕمٚمقم اًمروطمٞم٦م اًمتل هل٤م

 أووخؿ يذيمرون هذه اًمٜمٔمري٦م قمغم صٕمٞمد اًمٜمٔمري٦م  إٟمت٤مجوذات 

هل٤م  له أُم٤مُمٜم٤ماجل٤مُمدة اًمتل ٟمراه٤م ٟمحـ أن  إضم٤ًممًمٙمؾ  أن اًمٗمروٞم٦م،

 .ي٘مقًمقن رةُمْمٛم أرواح

هذه  ،قمٚمٞمٝم٤م ؼمه٤مناًمو إصم٤ٌمهت٤مٖمض اًمٜمٔمر قمـ سمهذه اًمٜمٔمري٦م  ـمٌٕم٤مً 

 ًمٙمٞمٗمٞم٦م ػمشمٗمًٟمحق ذم اًمقاىمع  ٦م،ٜمت٤مئ٩م طمديثاًماًمٜمٔمري٦م اًمتل شمٌٜمقه٤م ذم 

ن هل٤م ضمٜمٌف روطمٞم٦م أ ،أقماملاعمحٞمٓم٦م سمٜم٤م قمغم ُم٤م ٟم٠ميت سمف ُمـ  إؿمٞم٤مءؿمٝم٤مدة 

ُم٤م يِم٤مهده صمؿ يدزم سمتٚمؽ اًمِمٝم٤مدة يقم  إدرايم٤مروطمل يتحٛمؾ  وإدراك

 .اًم٘مٞم٤مُم٦م

 

 

 

 



 

 

 

 قوؼ الضعور واليظول

ـ ذيمر احملاوص:  .؟٤مً ام ؾم٤مسم٘مهتُم٤م ُمٕمٜمك ىمقد اًمّمٕمقد واًمٜمزول اًمٚمذي

اًمٗمالؾمٗم٦م واحلٙمامء قمـ ُم٤ًمر ٟمِم٠مة  سمف هذا اًمتٕمٌػم قمؼم الؾيذ الغيز:

اًمذر واعمٞمث٤مق  ُمٜمٝم٤م يمل شمتٙم٤مُمؾ ومٛمرت سمٕمقامل أٟمزًم٧م أن إرواح اخلٚم٘م٦م،

اًمدٟمٞم٤م وهل دار ُمٙم٤مسمدة دار  إممشمّمؾ  أن إمم وإرطم٤مم وإصالب

طملم دار اًمؼمزخ  إمميرشمٗمع آٟم٤ًمن  أن إمموحمـ وؾم٤ٌمق وحتٛمؾ ُمِم٤مق 

ُمـ دار اًمدٟمٞم٤م وومٞمٝم٤م ُمـ  وأصٗمك أًمٓمػصمؿ اًمدار أظمرة واًمتل هل 

اًمٕمقامل اًم٤ًمسم٘م٦م واًمٕمقامل اًمالطم٘م٦م  ٢مذنوم اًمٓم٤مىم٤مت ُم٤م ٓ يدرك ذم اًمدٟمٞم٤م،

٨م اًمٙمامل واًمٚمٓم٤موم٦م قمغم دار اًمدٟمٞم٤م هل قمقامل ذم اًمقاىمع قمٚمقي٦م ُمـ طمٞم

 ـمرف ذم اًمٕمقامل شمٚمؽ قمـ وُمـ صمؿ قمؼم احلٙمامء واًمّمٗم٤مء واًمٜم٘م٤مء،

 هقو ٜمزول،اًم أو ُمـ ـمرف اعمتٕم٤مىم٦ٌم اًمالطم٘م٦م اًمٕمقامل ضمٝم٦م ُمـ اًمّمٕمقد

وسم٤مًمت٤مزم شمٕمد دار اًمدٟمٞم٤م ُمـ  قمٚمق، إمماًمّمٕمقد  ذم ُم٘م٤مسمؾٟمزول ُمـ قمٚمق 

ي٤متاٟمزل اًمٕمقامل وُم٤م ورد ذم  ْظَفَو رَدَدَُْ اًمٙمريٛم٦م سم٠مٟمف  ٔا
َ
 أو (1)َظافِينِيَ  اهُ أ
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جْيَا ِِف اآلِرَصةِ إاِلَّ كَيِيٌو شمٕمٌػم  ٌَخَاُع اَْلَيَاةِ ادلُّ ٍَا  اًمٕمديدة وُم٤م  واًمتٕمٌػمات (1)َذ

ًمق يم٤مٟم٧م اًمدٟمٞم٤م قمٜمد اهلل  ٕٟمفاًمدٟمٞم٤م ـمروم٦م قملم  إمماهلل مل يٜمٔمر  أنورد 

ٟمِم٠مة  أنقمغم ومٞمٝم٤م يم٤مومر ىمٓمرة دُم٤مء مم٤م يدًمؾ  ٘مكشمًقى ضمٜم٤مح سمٕمقو٦م عم٤م ؾم

هل  اإلهلل واإلىم٤ٌملاًمدار اًمدٟمٞم٤م ُمـ ضمٝم٦م اًمٙمامٓت واًمٜمٕمؿ واحل٤ٌموة 

 .ُمـ اٟمزل اًمٕمقامل

 ؟.ًممظمرة وًمٙمـ شمٌ٘مك ُمزرقم٦م احملاوص:

طم٤مل هل٤م  أي٦مٟمٕمؿ ُمـ هذا اجل٤مٟم٥م وهذه اًمٜمٔمرة هل قمغم  الؾيذ الغيز:

 ىمٞمٛمتٝم٤م.

 ؟.وشمٙمقن ُمٜمٓمٚمؼ ىمقس اًمّمٕمقد  احملاوص:

شمٙمقن ُمٜمِم٠م اخلػمات واًمؼميم٤مت وسم٤مًمت٤مزم  ٟمٕمؿ، الؾيذ الغيز:

 ٞمًتٕمد آٟم٤ًمن ويٕمد ويتٕم٠ٌم عم٤م يًتحؼ سمف اًمٙمامٓت ذم أظمرة. وم

٤ميناًمذي يّمٕمد ويٜمزل ُم٤م هق؟ طم٘مٞم٘م٦م اًمقضمقد  احملاوص:  . ؟اإلًٟم

٤مر  الؾيذ الغيز: ٤من هق طم٘مٞم٘م٦م وضمقدي٦م ذات أنٟمٕمؿ سم٠مقمٌت ًٟٓم  ا

ذم  ٤منن آٟمًأ يمامقمقامل  شمٌط ويٛم٧م إممومػم ـمٌ٘م٤مت وضمقدي٦م ُمتٕمددة،

ذم ٟمِم٠مة وضمقده ذم دار اًمدٟمٞم٤م ذم اًمقاىمع ـمٌ٘م٦م وضمقده ًمٞم٧ًم  أن اًمراهـ

هل ذات ـمٌ٘م٤مت وُمـ صمؿ ًمف ىمقى خمتٚمٗم٦م قم٤مىمٚم٦م  وإٟمام واطمدة ُمتحدة،

وُمتخٞمٚم٦م ووامه٦م وىمٚم٥م وروح ويمؾ ىمقة ُمـ هذه اًم٘مقى هل ذات شمٕمٚمؼ 

 أظمرى.سمٜمِم٠مة ودار 
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 فلغفة الضوح

يٙمقن قمٞمِمٝم٤م ذم اًمٕمقامل اًمروح هل وضمقد جمرد ومٙمٞمػ  احملاوص:

شمٕمٞمش ذم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م  سم٠مهن٤مٟمحـ ٟمٕمٚمؿ و أظمرة ىمٌؾ اًمدٟمٞم٤م وسمٕمده٤م،

 .؟إظمرىومٙمٞمػ يٙمقن قمٞمِمٝم٤م ذم اًمٕمقامل  .سمقاؾمٓم٦م اًمٌدن

ـمٌٕم٤ًم اًمروح هل جمرد وًمٙمـ ـمٌ٘م٤مت اًمقضمقدي٦م  الؾيذ الغيز:

ٓمٌ٘م٦م اًمقضمقدي٦م ًم٘مقة اًم ُمثالً  ًمٚمروح ًمٞم٧ًم قمغم ٟمًؼ واطمد ُمـ اًمتجرد،

اعم٤مدة اًمٖمٚمٞمٔم٦م  ـدمرد شم٤مم قم أهن٤م اًمروح شمٚمؽ رسمام ي٘مرر ومٞمٝم٤م اًمٕم٘مؾ ذم

درضم٦م اًمقضمقدي٦م ذم اًمروح  وأُم٤م ،اعم٤مدة واجلًؿ وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ وأطمٙم٤مم

سمؾ طمتك اًمقهؿ  ،هل ذم احلس اعمِمؽمك وىمقة احلس اعمِمؽمك واخلٞم٤مل

 ٗمٙمرةوًمتقوٞمح هذه اًم ومتٚمؽ ُمٚمحقفم٦م ومٞمٝم٤م آصم٤مر اعم٤مدة وًمق اعم٤مدة اًمٚمٓمٞمٗم٦م،

وم٤من اًمذي يِم٤مهده  ٤مًمرؤي٤م ذم اعمٜم٤مم،سمؾ سمام يِم٤مهده آٟم٤ًمن ٞمتٛمثيٛمٙمـ اًم

ـمقل وهٜم٤مك ضمًؿ ًمٓمٞمػ ذواسمٕم٤مد وقمٛمؼ  أنًمٚمٛمٜم٤مم يالطمظ  اًمرائل

وسم٘مٞم٦م احلقاس اخلٛم٦ًم وم٤مقمٚم٦م ٟمِمٓم٦م ُمٜمِمٓم٦م،  وقمرض وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ،



 

 

 

 ذم اعمٜم٤مم اعمِمٝمقد وهذاوان يم٤من هٜم٤مك ُم٤مدة ًمٓمٞمٗم٦م وًمٞم٧ًم اعم٤مدة همٚمٞمٔم٦م 

 ٟمٕمؿ أن سم٤محل٤مًم٦م اًمؼمزظمٞم٦م،اًمٗمالؾمٗم٦م ف ٞماعمٜم٤مُمٞم٦م يًٛم رؤي٤ماًمُمـ اجلًؿ ذم 

ان اجلًؿ اًمذي سمٕم٨م سمف واعمٕم٤مد سميورة اعمًٚمٛملم هق ُمٕم٤مد ضمًامين 

ذم اًمٜم٤مر هؾ  أوذم اجلٜم٦م  أوآٟم٤ًمن ذم أظمرة وذم قمرص٦م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م 

آٟم٤ًمن  وم٢منُم٤م يم٤من  ٤مً يأ أًمٓمػ،ضمًؿ  أوهق ٟمٗمًف هذا اجلًؿ اًمٖمٚمٞمظ 

ذم قمقد  صم٤مسمت٦مؼماهلم اًمٕم٘مٚمٞم٦م رضورة اجلًؿ وطم٥ًم اًم ،يٌٕم٨م سمجًؿ

 ٦موم٤مقمٚم أيْم٤ماحلقاس اخلٛمس وهٜم٤مك اًم٘مقة  أنآٟم٤ًمن ذم اعمٕم٤مد سمٚمح٤مظ 

 .ٟمِمٓم٦م ُمٗمٕمٚم٦م

هٜم٤مًمؽ ظمّمقصٞم٤مت ًمٚمٌدن اًمذي يٕم٤مد سمٕمثف خيتٚمػ يٕمٜمل  احملاوص:

ي هٜم٤مك أ ،همػم ذًمؽواعمرض  أواًمتٕم٥م  أواًمٜمّم٥م  ٕمؽميفٓ هيرم ٓ ي

 .ملسمدن ُمٜم٤مؾم٥م ًمذًمؽ اًمٕم٤م أوضمًؿ 

٦ًٌم  الؾيذ الغيز: اًمٜم٤مر  أهؾ إممسم٤مًمٜم٦ًٌم أُم٤م هؾ اجلٜم٦م وأ إممهذه سم٤مًمٜم

 اجلٜم٦م. أهؾ سمخالف طم٤ملضمًؿ يٜم٤مؾم٥م شمٚمؽ اًمٜمِم٠مة اًمٜم٤مزًم٦م  ومٚمٝمؿ أيْم٤م

ٟم٘مقل هٜم٤مًمؽ ٟمقع ُمـ اًمٌدن ذم يمؾ قم٤ممل يٜم٤مؾم٥م ذًمؽ هؾ  احملاوص:

 ؟.ًمٕم٤مملا

اًمؼمزخ  إُمر،ظ اًمٕمقامل اًمالطم٘م٦م هٙمذا ٤مٚمحسم الؾيذ الغيز:

 .ظمرة ويقم اًم٘مٞم٤مُم٦موأ

 



 

 

 

 

 قاٍضية املوت

فقامـ » :‘ُمػم اعم١مُمٜملمٕقم٤ٌمرة ذم دقم٤مء اًمّم٤ٌمح هٜم٤مك  احملاوص:

يمٞمػ يٙمقن اعمقت ىمٝمرًا  شتقحد بالعز والبؼاء وقفر عباده بادقت والػـاء

 ؟.ًمإلٟم٤ًمن

ـ اعمقت اطمد طمٞمثٞم٤مشمف هق اٟم٘مٓم٤مع اًمروح قمـ اًمٌدن وقم الؾيذ الغيز:

ـ  تخدام اًمروح ًم٘مقى اجلًؿ،اؾم ُمٜمعؾمٞمٓمرهت٤م وسم٤مًمت٤مزم  واجلًؿ هق ٟمقع ُم

ذم قم٤ممل اعم٤مدة،  أقمامهل٤مشمدسمر  أنأًم٦م واًمتدسمػم اًمذي شمًتٓمٞمع شمقؾمٓمف اًمروح 

هذا آٟم٘مٓم٤مع وهذا آٟمٗمّم٤مل وآٟمٗمّم٤مم هق ٟمقع ُمـ ؾمٚم٥م اًم٘مقى 

ٞمٓمرة.  أيْم٤مطم٤مًم٦م اعمقت اًمتل هل ٟمقع ُمـ اعمرارة  واًم٘مدرات واهلٞمٛمٜم٦م واًم

قم٤ممل، ومتدل قمغم ُمدى  إمممتر سمف اًمروح ُمـ قم٤ممل وٟمقع ُمـ اعمخ٤مض اًمذي 

وٕمػ آٟم٤ًمن وُمدى يمقٟمف حت٧م طمٞمٓم٦م وهٞمٛمٜم٦م ىمقة ومقق ىمقشمف وهل ىمقة 

ىمدرة يتٕم٤ميش ُمٕمٝم٤م  ادم٤مهوسم٤مًمت٤مزم شمدل قمغم وم٘مر وذل آٟم٤ًمن  اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم،

ـ دون   اًمتٗم٤مشم٤مً شمٗمّمٞمٚمٞم٤مً. إًمٞمٝم٤ميٚمتٗم٧م  أنومٓمرة وارشمٙم٤مزاً ُم

تقحد بالعز  فقامـ»الطمٔم٦م اعم٘م٤مسمٚم٦م سملم ي٘م٤مل سمٛم أنهؾ يٛمٙمـ  احملاوص:



 

 

 

 إممآٟم٤ًمن سمٓمٌٞمٕمتف ٟم٤مزع  وم٢من هٜم٤م قمز وسم٘م٤مء ي٘م٤مسمٚمف ُمقت وومٜم٤مء،« والبؼاء

يٌ٘مك ظم٤مًمدًا ذم هذه اًمدٟمٞم٤م ومٞمٙمقن اعمقت ىمٝمرًا ًمف ُمـ  أن إممٓ يٛمقت  أن

 .هذا اجل٤مٟم٥م؟

  .ٟمٕمؿ هق شم٤ٌمقمد قمـ اًمدٟمٞم٤م واٟمٗمّم٤مل قمـ اًمٌدن الؾيذ الغيز:

لم سم٠مقمٌت احملاوص: ٤منإاحل٤ميمؿ ذم هذا اًمقضمقد ًمٞم٧ًم  أن٤مر اٟمف ٌي ًٟٓم  رادة ا

٤منو ُم٤م يريده أ ـ قمٚمٞمف اإلًٟم ـ ىمقة ايمؼم هل اًمتل هتٞمٛم  ؟.هق ايمؼم ُم

ٟمٕمؿ وم٤ٌمًمت٤مزم هق يِم٤مهد ٟمٗمًف يمٞمػ هق ذم طم٤مًم٦م  الؾيذ الغيز:

 وٕمػ واٟمح٤ًمر ىمقشمف وىمدرة سمدٟمف واًمتٍمف هب٤م ذم اًمدٟمٞم٤م. 

 .؟اًمٗمٜم٤مء اعم٘مّمقد هٜم٤م ُم٤م هق احملاوص:

ٟمٕمدام، ًمٞمس اعم٘مّمقد الؾيذ الغيز: ٤مدر ُمٜمف ا سم٤مًميورة  اًمٗمٜم٤مء ىمد يٌت

 أناعمراد ُمٜمف ٟمقع ُمـ اًمزوال اًمٜمًٌل سم٠مقمت٤ٌمر  وإٟمام هق اًمٗمٜم٤مء اعمٓمٚمؼ،

همروب  ،اًمروح قمٜمدُم٤م شمؽمك شمٕمٚم٘م٤مهت٤م سم٤مًمٌدن ومٞمٙمقن ٟمقع ُمـ اًمٖمروب

ل اًمروح قمـ شمٍموم٤مهت٤م ذم اًمٌدن اًمدٟمٞمقي واًمٜمِم٠مة اًمدٟمٞمقي٦م وان يم٤مٟم٧م ه

ِْٔم ُحتَْػثُٔنَ : ُم٠موى آظمر إممشمٜمزح  ًْ ةَْصَزٌخ إََِل يَ ِٓ ِ َْ َوَران ٌِ  .َو

 .اًمٕمدم؟ أوًمٞمس هق اًمٗمٜم٤مء اعمٓمٚمؼ  اً اذ احملاوص:

ٟمح٤ًمر واًمٙمٞمٜمقٟم٦م اًمتل  وإٟمامٟمٕمؿ ًمٞمس اًمٗمٜم٤مء اعمٓمٚمؼ  الؾيذ الغيز: هق ا

٤من  ًٟٓم  .قم٤ممل آظمر وسم٤مًمت٤مزم ومٝمق همروب وزوال واٟمدصم٤مر إمميٙمقن ومٞمٝم٤م ا

 



 

 

 

 املوت وعكضاتُ

اًمذيـ  ^وإئٛم٦م اعمقت ُمٚمؽ اعمٞم٧م سم٠مي قملم يرى احملاوص:

 ؟.حييوٟمف قمٜمد اًمقوم٤مة

اًمتل هل سم٤مًمٕملم اًمؼمزظمٞم٦م  اإلدراكٟمٕمؿ هٜم٤مك ٟمقع ُمـ  الؾيذ الغيز:

هٜم٤مك ٟمحق شمٜم٤مؾم٥م ُمع اًمٌدن  أنوًمٙمـ هذا ٓ يٜم٤مذم  ،ذم اًمٌدن اًمؼمزظمل

 إومرادًمتل حتّمؾ ًمٌٕمض ، احل٤مٓت اعمِم٤مهدة واًمٙمِمػ اأيْم٤ماًمدٟمٞمقي 

 ٕملمسم٤مًم إدرايمفوًمٙمـ ذم احل٘مٞم٘م٦م هق  هق قمٜمدُم٤م يدرك سمٕملم سمدٟمف اًمدٟمٞمقي٦م

 اعمٜم٤مُمٞم٦م واًمٌدن اعمث٤مزم اًمؼمزظمل.

 يِمٕمر سم٤مًمّمقرة اًمتل يراه٤م  يٕمٜمل ٓ؟ أم إدراكقمٗمقًا ٟمقع  احملاوص:

 سمؾًمٞمس يِمٕمر سمقضمقده وم٘مط و ‘صقرة ُمٚمؽ اعمقت أو ^صقرهؿ

  إُمرًمٙمـ هم٤مي٦م طمتك يتٕمرف قمغم صقرشمف، و

 صقرة أوؾ يمٞمػ ؿمٙمؾ ئهل شمٚمؽ اًمٕملم اًمؼمزظمٞم٦م يٕمٜمل ًمق ؾم

هؾ  إُمرهذا  ،اعمٕمٞمٜم٦م اًمٙمٞمٗمٞم٦م سمتٚمؽ وي٘مقل جيٞم٥م ُمثالً  اعمقت ُمٚمؽ

 .أم ٓ؟ جيٞم٥م قمٜمف أنيًتٓمٞمع 



 

 

 

 اعمٞم٧م ًمٜمٗمس سمرزظمٞم٦م ٟمٕمؿ ُمٚمؽ اعمقت يتٛمثؾ ًمّمقرة الؾيذ الغيز:

ُمـ اعمٞم٧م  اإلدراكذا وهذا اًمتٛمثؾ اًمؼمزظمل وه ،اًمؼمزظمٞم٦م اًمّمقر هذه

واًمّمقر واًمتٛمثٞمالت اًمؼمزظمٞم٦م  إُمقرسمجًٛمف وقمٞمٜمف اًمؼمزظمٞم٦م ًمتٚمؽ 

هل٤م ٟمحق شمٕمٚمؼ وُمٜم٤مؾم٦ٌم سم٤مًمدار اًمتل هق ومٞمٝم٤م وسم٤مًمٌدن اًمدٟمٞمقي اًمذي هق 

واًمٕملم اًمؼمزظمٞم٦م واًمٌدن  أرواطمٜم٤مومٗمل احل٘مٞم٘م٦م هٜم٤مك قمالىم٦م سملم  ، ومٞمف

ًمؽ احل٤مل ذم ومٙمذ اًمدٟمٞمقي، ٟمحق قمالىم٦م وٟمحق ارشم٤ٌمط وٟمحق ُمٜم٤مؾم٦ٌم،

 اًمٌدن هبذا ارشم٤ٌمط هل٤م ُمٚمؽ اعمقت ذم صقرة ُمٕمٞمٜم٦م سمرزظمٞم٦م وإدراكرؤي٦م 

متثؾ ُمٚمؽ اعمقت أو  ؿم٤مهد وًمٙمـ اعمقوع وهبذا ومٞمف ٟمحـ اًمذي اًمدٟمٞمقي

هبذه اًمدار وان يم٤مٟم٧م شمٚمؽ  أيْم٤مسمّمقرة ُمٕمٞمٜم٦م ذم هذه اًمدار ومٚمٝم٤م قمٚم٘م٦م 

اًمؼمزخ ًمف وًمٙمـ  اًمّمقرة اًمتل متثؾ هب٤م ُمٚمؽ اعمقت هل صقرة سمرزظمٞم٦م،

اًمٖمٚمٞمٔم٦م  اعم٤مدة وهذه اًمدار هذه ُمـ ٟمحق قمٚم٘م٦م ُمتٕمددة سمٛمقاوع قمديدة

 .اًمدٟمٞمقي٦م

ي٦م طم٤مل سملم أآرشم٤ٌمط ُمقضمقد قمغم  أنيٛمٙمـ اًم٘مقل  إذن احملاوص:

ُم٤م ي٘مدُمقٟمف أهؾ اعمٞم٧م عمٞمتٝمؿ ُمـ اًمؼمزخ وهذه احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م ُمـ ظمالل 

 صدىم٤مت وزي٤مرات وُم٤م ؿم٤ميمؾ ذًمؽ؟.

ٌع هٜم٤مك ارشم٤ٌمط وٟمقع ُمـ اًمت٠مصمػم واًمت٠مصمر ٟمٕمؿ سم٤مًمٓم الؾيذ الغيز:

ُمـ ٟمٛمٓملم خمتٚمٗملم  أووان يم٤من قم٤معملم  سمٜمقع ُمـ اعمٜم٤مؾم٦ٌم وآٟمًج٤مم،

ًمٙمٜمف مت٤مُم٤ًم يمح٤مل آرشم٤ٌمط سملم روطمٜم٤م وسمدٟمٜم٤م  ،مت٤مُم٤ًم قمـ سمٕمْمٝمام اًمٌٕمض

اًمذي ٟمراه، اًمٌدن اًمذي ٟمراه ذم  ُمل اًمؼمزظملسملم سمدٟمٜم٤م اعمٜم٤م أواًمؼمزظمل 



 

 

 

 .ُمقضمقد وًمٙمٜمف يرشمٌط ُمع هذا اًمٌدن ،دن ذم اًمٞم٘مٔم٦ماعمٜم٤مم ًمٞمس يٕم٤مدل اًمٌ

سم٤مًمٙمٗمر قمٜمد آطمتْم٤مر هل  ًمإلٟم٤ًمناًمِمٞمٓم٤من  إهمراءرواي٦م  احملاوص:

ٛمٙمـ اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم صح٧م ومٙمٞمػ يُ  وإذا ؟رواي٤مت صحٞمح٦م

اًمِمٞمٓم٤من ُمـ آٟم٤ًمن وهق قمغم طم٤مًم٦م اًمْمٕمػ واًمتل ىمد يًتجٞم٥م ًمف 

شم٘متيض  إٓ ،ّم٤محل٦ماًم قماملٕاًمِمٞمٓم٤من سمحٙمؿ وٕمٗمف ومٞمخن ُم٤م ىمدم ُمـ ا

يٛمد اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم يد اًمٕمقن ًمٚمٛمحتي ذم ؾم٤مقم٤مت  أن اإلهلٞم٦ماًمرمح٦م 

 .اًمْمٕمػ شمٚمؽ؟

ذم احل٘مٞم٘م٦م اًمرواي٤مت ذم هذا اعمْمامر ُمًتٗمٞمْم٦م  الؾيذ الغيز:

وًمٙمـ هذا آومتت٤من وآُمتح٤من ًمٚمٛمحتي ًمٞمس قم٤مم وؿم٤مُمؾ  وصم٤مسمت٦م،

اعمجٛمققم٦م ُمـ اعم١مُمٜملم  هق اومتت٤من واُمتح٤من ًمتٚمؽ ، وإٟمامًمٕمٛمقم اعمًٚمٛملم

ُمٕمٞمٜم٦م شمقرث  أقماملاعمًٚمؿ اًمذي يامرس  أوًمذًمؽ اًمٜمٛمط ُمـ اعم١مُمـ  أو

وشمٚمٌٞمًف قمغم اعم١مُمـ ذم طم٤مًم٦م  وإهمراءهاومتت٤مٟمف واُمتح٤مٟمف سم٤مًمِمٞمٓم٤من ودقمقشمف 

 إقماملومٝمٜم٤مك مجٚم٦م ُمـ  وإٓ قم٤ممل اًمؼمزخ، إممآطمتْم٤مر ذم طم٤مًم٦م ؾمقىمف 

آٟم٤ًمن يٕمّمؿ وي١مُمـ ُم٤مرؾمٝم٤م  وإذااخلػمة ُمذيمقرة ذم اًمرواي٤مت 

ومٛمثاًل ُمٜمٝم٤م دقم٤مء  وحيتّمـ وحيّمـ ُمـ شمٚمؽ اًمٗمتٜم٦م وذًمؽ آُمتح٤من،

٤من  إذا ،اًمٕمديٚم٦م ٟم احلّملم  دقم٤مء اًمٕمديٚم٦م وم٠مٟمف يقرث احلّمـقمغم  أدُمـا

ُمذيمقرة ذيمره٤م اًمّمدوق ذم  إقماملُمـ ذًمؽ آومتت٤من وهٜم٤مك مجٚم٦م ُمـ 

ؾمٞمئ٦م ىمد  املأقمهٜم٤مك و ُمـ هذا آومتت٤من، إُم٤منشمقرث  إقمامل،صمقاب 

حمرُم٦م يٜمجؿ ُمٜمٝم٤م ؿمدة آومتت٤من قمٜمد اعمقت  أوشمٙمقن طمتك ُمٙمروه٦م 



 

 

 

آٟم٤ًمن  أقماملٟمتٞمج٦م  إذنومٝمل  وُمٙم٤مئد اًمِمٞمٓم٤من، إسمٚمٞمسسمٛمٙم٤مئد 

اًمٕمٛمؾ  أن إمماًم٤ًمسم٘م٦م ويمام يِمػم اًم٘مران اًمٙمريؿ ذم ُمقارد وآي٤مت قمديدة 

اًمّم٤مًمح يٜمجؿ ُمٜمف سمٞمئ٦م ص٤محل٦م وطم٤مٓت ص٤محل٦م شم٤ًمقمده ذم اًمرىمل قمغم 

هل شمقرث سمٞمئ٦م ـ ُمح اهلل ٤مٓ ؾمـ اًمًٞمئ٦م  وإقمامل وم٠ميمثر، أيمثرالح اًمّم

ومٛمـ  وم٠ميمثر، أيمثرؾمٞمئ٦م وشم٤ًمقمد قمغم اٟمزٓق آٟم٤ًمن واهلقي ذم اعمٝم٤مًمؽ 

وُمٝمام ىمٚم٧م وٓ يًتٝملم  صمؿ آٟم٤ًمن ٓ يًتٝملم سم٤معمٕمّمٞم٦م ُمٝمام صٖمرت،

سم٤محلًٜم٦م ُمٝمام ىمٚم٧م وُمٝمام صٖمرت ٓن احلًٜم٦م شمقرث احلًٜم٦م واًمًٞمئ٦م 

يقرث هذه احل٤مًم٦م رسمام ًمق  أنآٟم٤ًمن  أرادوًمق  ًا،ٞمئ٦م وهٚمؿ ضمرشمقرث اًمً

آٟم٤ًمن اسمتالء ؿمديد ُمـ ىمٌٞمؾ اُمتح٤من وم٘مد قمزيز ُمثاًل، طم٤مًم٦م  أص٤مب

ُمرض ؿمديد اعمٝمؿ اسمتالء  أوطم٤مًم٦م ظمقف ورقم٥م ؿمديد  أو إومالس

 إيامٟمفيِم٤مهد آٟم٤ًمن سمح٥ًم درضم٦م  ،ؿمديد ي٘مض سمٛمْمجع آٟم٤ًمن

رد اًمروطمل رسمام شمٌدأ قمٜمد آٟم٤ًمن اًمقؾم٤موس وطم٤مًم٦م اًمتٛم أنوي٘مٞمٜمف 

 واإلٟمٙم٤مر قءاًمً أؾم٤مءورسمام  اًم٤ًمطم٦م اًمرسمقي٦م واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل، ادم٤مهشمتٗمٕمؾ 

هق  اً ؿمٌٞمف سمح٤مٓت آطمتْم٤مر، اذ اهذ ،قَمزَّ َوضَمؾَّ  اهلل ُمعويمٗمر اًمٜمٕمٛم٦م 

طمٞمٜمٝم٤م يْمٕمػ وختقر ىمقى  طم٤مًم٦م ؿمدة وؿمدائد يٛمر هبقهل٤م آٟم٤ًمن،

وي٘مٞمٜمف وُمـ صمؿ جيد اًمِمٞمٓم٤من طمٞمٜمئذ  ٟمفإيامآٟم٤ًمن وسم٤مًمت٤مزم وم٘مط يٌ٘مك 

مل يٙمـ ىمقي  أنومرص٦م وجم٤مًٓ واؾمٕم٤ًم وومًح٦م ًمالٟم٘م٤ٌمض قمغم آٟم٤ًمن 

 ةًمق ختقر ىمقى آٟم٤ًمن ومح٤مًم٦م آطمتْم٤مر اًمِمديد أنسم٠مقمت٤ٌمر  اإليامن، 

يم٤مٟم٧م رسم٤مط  إذا ،طم٤مًم٦م وم٘مد قمزيز ،طم٤مًم٦م آسمتالء اًمِمديد طم٤مًم٦م اعمرض



 

 

 

وطمٌف ًم٤ٌمريف  وإيامٟمفىمقي٦م ومٌٞم٘مٞمٜمف  اًمٕمالىم٦م ُمع اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم قمٜمده

يم٤من ىمقي٤ًم ضمدًا ومٚمـ يتٛمٙمـ  إذاوشمقيمٚمف قمغم سم٤مريف وطمًـ فمٜمف سم٤ٌمريف 

 ،طمٞمٜمئذ اًمِمٞمٓم٤من ٓ ذم طم٤مًم٦م اًمِمدائد اًمتل متر سمف ذم وؾمط اًمٕمٛمر واحلٞم٤مة

وٓ ذم طم٤مًم٦م آطمتْم٤مر اًمتل هل اًمِمدة وؿمدائد ؿمديدة ضمدًا مل يٛمر هب٤م 

 آٟم٤ًمن ُمـ ىمٌؾ.

طم٤مًم٦م اهلجقم  أن إممُم٤م شمٗمْمٚمتؿ سمف يِمػم  أني٘م٤مل  أن يٛمٙمـ احملاوص:

هذه اًمتٚمٌٞم٤ًمت قمٜمد آطمتْم٤مر ًمّمدق آٟم٤ًمن سم٠مرشم٤ٌمـمف  أواًمِمٞمٓم٤مين 

 ؟.سم٤مهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ظمالل طمٞم٤مشمف اًمدٟمٞمقي٦م مجٕم٤مء

آٟم٤ًمن  إيامنٟمٕمؿ سم٤مًمْمٌط هٙمذا، اُمتح٤من ًمدرضم٦م  الؾيذ الغيز:

سم٤ٌمريف وشمقيمٚمف قمٚمٞمف وطمًـ وطمٌف ًم٤ٌمريف وُمٕمرومتف  إيامٟمفوسم٤مًمت٤مزم ًمدرضم٦م 

فمٜمف سم٤ٌمريف، طمًـ اًمٔمـ يٕمٙمس ُمدى احل٥م وقمالىم٦م اعمح٦ٌم سملم اًمٕمٌد 

يم٤من ىمقي٤ًم يدل قمغم صدق ُمٕمرومتف  إذا واًم٤ٌمري وان يم٤مٟم٧م ىمقي٦م واًمتقيمؾ

وسم٤مًمت٤مزم صٗم٤مشمف وصٗم٤مت مج٤مل  سم٤ٌمريف وي٘مٞمٜمف سمجقد اًم٤ٌمري ويمرم اًم٤ٌمري،

ي٘ملم آٟم٤ًمن ـ هلل ُمح ا٤مٓ ؾمـ يم٤من  إذا وأُم٤م اًم٤ٌمري شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم،

 وُمٕمرومتف وٕمٞمٗم٦م سم٤مًمت٤مزم يت٘م٤مقمس قمـ طمًـ اًمٔمـ واًمتقيمؾ. 

 

  



  



 

 

 

 

 ماٍية الؾيطاٌ

٠مل قمـ طم٘مٞم٘م٦م اًمِمٞمٓم٤من ويمٞمػ حي٤مول  هٜم٤مك ُمـ احملاوص: ؾمٚم٥م ي

٤من قمٜمد ُمقشمف، اإليامن ًٟٓم ـ ا   ؟.ُم٤مذا أمهؾ يتٛمثؾ ًمف سمّمقرة ُمٕمٞمٜم٦م  ُم

 وأومٕم٤مل أوم٤مقمٞمؾ أٟمقاعيؿ ذم احل٘مٞم٘م٦م ىمد ذح اًم٘مرآن اًمٙمر الؾيذ الغيز:

 عمسز واٟم٤ًمن وذم قمٛمقُمٝم٤م يم٤مِٕمٞمٓم٤من واًمِمٞم٤مـملم سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمإلاًم

٘مرآن اًم سمٞمّٜمٝم٤م ومٝمل شمتخذ قمغم يمالم رسمام ىمد  واًمقؾمقؾم٦م وُم٤مؿم٤مسمف ذًمؽ،

 ، اًمِمٞمٓم٤من ُمع سمٜمل آدم ٝم٤ميامرؾم إومٕم٤مل اًمتلُمـ أيمثر  أوصمامٟمٞم٦م  إمماًمٙمريؿ 

 واًمتٛمردي٦م قذي٦م واًمٙمٗمراٟمٞم٦محي٤مئ٤مشمف اجلحأهق  فُمـ اظمٓمر ُم٤م يامرؾم وقمٛمقُم٤مً 

 واًمرو٤م سم٘مْم٤مء اهلل وىمدره.ٟمٕمؿ اهلل ٕ

 اًمرى وقمدم واًمٜم٘مٛم٦مـ واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ـ اًمًخط ًمدى آٟم٤ًمن  ومٞمثػم

ٟمزقم٤مج وطم٤مًم٦م ـْ  ا قمزوضمؾ  سم٤مهلل ٔمـؾمقء اًم وإصم٤مرة قَمزَّ َوضَمؾَّ ٤مدير اهلل ُم٘م قَم

ظمٚمؼ قمالىم٦م ذم اًمٕمداوة سملم أووح يٕمٜمل سمٕم٤ٌمرة  وُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ،

آٟم٤ًمن وسملم اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم قمؼم ؾمٚمًٚم٦م ُمـ اخلقاـمر وؾمٚمًٚم٦م ُمـ اعمٕم٤مين 



 

 

 

وًمذًمؽ يمام يٕمؼم  ،اًمٞم٠مساًمٔمـ وؾمٚمًٚم٦م ُمـ  ُم٤ًموئوؾمٚمًٚم٦م ُمـ 

ًْ اىَْفْلصَ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ  يَْطاُن يَػُِسُز دائاًم طم٤مًم٦م اًمتِم٤مؤم وطم٤مًم٦م  ،(1)الشَّ

ٟم٤ًمن وسم٤مًمت٤مزم شمثػم ًمدى آ هب٤م واًمًخط، يمٞمزاًمٞم٠مس وطم٤مًم٦م اًمنم واًمؽم

وسم٤مًمت٤مزم يّمٌح ًمدى  ه،ىمدرو اهللاًمًخط واًمٜم٘مٛم٦م وقمدم اًمرى سم٘مْم٤مء 

شمٙمقن طم٤مًم٦م ًمٞمقٟم٦م  أنسمدل  اًم٤ٌمري ادم٤مه رقمقٟم٦مآٟم٤ًمن طم٤مًم٦م مترد وطم٤مًم٦م 

آٟم٤ًمن سمح٤مًم٦م ُمرض  رّ ؿمٌٞمف سمام ًمق ُم وطم٤مًم٦م ـمققم٤مٟمٞم٦م وظمْمقع واٟم٘مٞم٤مد،

اسمتالءات  أوقمّمٞم٦ٌم ضمدًا وٓ شمٔمـ طم٤مًم٦م ُمقت طم٤مًم٦م ُمرض قمّمٞم٦ٌم 

 فاًمتزام اًمٜمٗمس ورسمام شمٕمرض قمغم ٟمٗمًأشمزان وضمدا هٜم٤م شمتزًمزل  ؿمديدة

واًمٕمٞم٤مذ قَمزَّ َوضَمؾَّ  ظمقاـمر ؿمٞمٓم٤مٟمٞم٦م ؿمديدة هل سم٤مقمث٦م قمغم ؾمقء اًمٔمـ سم٤مهلل

سم٤مهلل وسم٤مًمت٤مزم قمغم ظمراب اًمٕمالىم٦م اًمتل سملم ىمٚم٥م آٟم٤ًمن وروطمف وسملم 

 .اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم

ُمـ يمرمتقه قمٜمد هذه اًمٜم٘مٓم٦م سم٤مًمذات وُم٤م ذ أىمػ أنأريد  إٟم٤م احملاوص:

 هل اًمٜمٗمس أن طمدي٨ميٕمٜمل هؾ يٛمٙمـ اًم٘مقل  ظمقاـمر ؿمٞمٓم٤مٟمٞم٦م، قم٤ٌمرة

 ،يٙمقن ُمٜمِم٠مه٤م اًمِمٞمٓم٤من ذم اًمقاىمعسمحٞم٨م اًمذهـ  ر قمغمُمٕمٞمٜم٦م مت أومٙم٤مر

ُمـ اسمـ آدم جمرى اًمدم ذم  أويٕمٜمل اًمِمٞمٓم٤من اًمذي جيري ُمـ سمٜمل آدم 

اعم٘مّمقد هق هذا يٕمٜمل اٟمف هؾ  اًمٜمٌقي٦م، إطم٤مدي٨ماًمٕمروق يمام وردت ذم 

 .ُمٕمٞمٜم٦م قمٜمد آٟم٤ًمن؟ وأومٙم٤مرضمد ظمقاـمر يق

                                 
 .268ي٦م أاًمٌ٘مرة: ؾمقرة ( 1)



 

 

 

ًمٞم٧ًم  وأومٙم٤مر هلذم احل٘مٞم٘م٦م يمثػم ُم٤م ٟمًٛمٞمف ظمقاـمر  الؾيذ الغيز:

احلًٞم٦م ُمـ  سم٢مذٟمٜم٤مٟمًٛمٕمف ٟمحـ  أصمػميهل يمالم  وإٟمام ،أومٙم٤مرُمٕم٤مين وٓ 

 .اًمِمٞمٓم٤من

 .؟إصقاتٟمًٛمع سم٤مىمل  ُمثٚماميٕمٜمل سم٤محلس  احملاوص:

سم٤مٕذن  قتيٕمٜمل اعم٘مّمقد ًمٞمس يمام ٟمًٛمع اًمّم الؾيذ الغيز:

اًمٌدٟمٞم٦م اجلًامٟمٞم٦م اًمتل شمقصؾ ذًمؽ إمم إذن احلًٞم٦م اًمتل هل احلس 

ذم اًمذسمذسم٦م  سملم اًمّمقت اًمِمديد أنسمؾ ٓ ري٥م اعمِمؽمك ذم اًمروح، 

ُمثؾ ُم٤م ًمق يم٤من آٟم٤ًمن  هٜم٤مك وم٤مرق، ُمقضم٤ٌمً  ّمقت اخلٗمٞمػاًمو اعمقضم٦ٌم

وهمػم ىمراءشمف سم٤مًم٘مٚم٥م ومٝمذه  تظمٗم٤مي٘مرأ ىمراءشمف سم٤مجلٝمر همػم ىمراءشمف سم٤مٕ

 .درضم٤مت ُمتٕمددةوىمراءات ًمٙمـ قمغم ُمًتقي٤مت 

 ؟.يمذًمؽ وؾمقؾم٦م اًمِمٞمٓم٤من احملاوص:

ذم وؾم٤موس اًمِمٞمٓم٤من صحٞمح ًمٞمس هق صقت  ٟمٕمؿ، الؾيذ الغيز:

ام هق احل٤مل يم أصمػمي٦موًمٙمـ هل  وذسمذسم٤مب هقائٞم٦م وُم٤مؿم٤مسمف ذًمؽ، وضمٝم٤مز

ٟمحًٌٝم٤م ٟمحـ رسمام  ذًمؽ اًمٙمالم واخلقاـمر ٗمٞم٦م وم٤ٌمًمت٤مزماخلٓم٤مىم٦م ذم اًم

ُمـ دم٤مرسمٜم٤م  أوُمـ ذايمرشمٜم٤م  أوُمٕم٤مين ُمٜمٌٕمث٦م ُمـ ذهٜمٜم٤م  أو رأومٙم٤م أوظمقاـمر 

ًمٙمـ هل ذم احل٘مٞم٘م٦م جمرد  ،ذًمؽ ُم٤م ؿم٤مسمف أوهمػم اًمٕمٚمٛمٞم٦م  أواًمٕمٚمٛمٞم٦م 

وهق يراٟم٤م ُمـ طمٞم٨م ٓ ٟمراه رسمام يرى ٟم٘م٤مط  أذه٤مٟمٜم٤مُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ذم  ،يمالم

 أوومٛمـ صمؿ حيرك ضمقاٟم٥م  وٕمػ صٗم٤مشمٜم٤م اًمٜمٗم٤ًمٟمٞم٦م وُم٤مؿم٤مسمف ذًمؽ،



 

 

 

٤مشمٜم٤م ذم ىمقاٟم٤م اًمٜمٗم٤ًمٟمٞم٦م وسم٤مًمت٤مزم هتٞم٩م شمٚمؽ ػ صٗمٕميْمٖمط قمغم ضم٤مٟم٥م و

 وشمّمٌح طم٤مًم٦م مترد ذم قمٛمقم ممٚمٙم٦م اًمٜمٗمس.

ي٨ٌم ومٞمٜم٤م  ( وإٟماميراٟم٤م ُمـ طمٞم٨م ٓ ٟمراه)هذا ىم٤مٟمقن  إذن احملاوص:

 اإليامنؾمٚم٥م  أوواًمقؾم٤موس شمّمدق قمغم طم٤مًم٦م اًمٕمديٚم٦م  إومٙم٤مرسمٕمض 

 ؟.سمّمقرة ُمٕمٞمٜم٦م ًمإلٟم٤ًمنُمـ آٟم٤ًمن قمٜمد اعمقت يٕمٜمل ٓ يتٛمثؾ 

صمامٟمٞم٦م  أٟمامطُمـ  أومٕم٤ملٝمق يتخذ يمام ذيمرت ومىمد يتٛمثؾ  لؾيذ الغيز:ا

 .ذيمرت ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

َضاِت اهلٛمز يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  فؿـفا: ٍَ َْ  َْ ٌِ ُٔذ ةَِم  ُغ
َ
َوكُْو رَّبِ أ

يَاِطنيِ   .(1)الشَّ

وم٤مك  ومـفا: صمؿ يمام ذم (أي اًمٙمذاب اعمٗمؽمي)اًمٜمزول قمغم ٕا ىمقًمف  ا

َُ شمٕم٤ممم: 
ُ
ثِيمٍ َْْو أ

َ
فَّاٍك أ

َ
ِ أ
يَاِطنُي تَََنَُّل لََعَ ُّكّ َْ تَََنَُّل الشَّ ٌَ ًْ لََعَ   .(2)بِّئُُس

يَاِطنُي ِِف آؾمتٝمقاء يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ومـفا: ُّ الشَّ ْ ح َٔ ْٓ ِي اْظَخ ََكَّلَّ
رِْض َخرْيَانَ 

َ
 . (3)األ

َْ الاًمٜمزع يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ومـفا: ٌِ ََِّم  ا يََنََد ٌَّ يَْطاِن َُْضٌغ ِإَو شَّ
 .(4)بِاللَّهِ فَاْظخَػِشْ 
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 222ـ 221أي٦م  اًمِمٕمراء:ؾمقرة ( 2)
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ًْ َطانٌِف وُمٜمٝم٤م: اعمس يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ُٓ ْٔا إِذَا َمعَّ ََ اتََّل ِي إِنَّ اَّلَّ
يَْطانِ  َْ الشَّ ٌِ(1) . 

يَاِطنَي لََعَ وُمٜمٝم٤م: إز يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  رَْظيَِْا الشَّ
َ
َُّا أ
َ
ًْ حََصى أ َ ل

َ
أ

ََ حَُؤزُّ  ّزاً اىََْكفِصِي
َ
ًْ أ ُْ(2).  

ًَِث شَمَٕم٤ممَم: : اإلًم٘م٤مء يمام ذم ىمقًمف ٤موُمٜمٝم يَْطاُن فِخْ ا يُيِِْق الشَّ ٌَ ِْلَْجَػَو 
ًْ َمَصٌض  ِٓ ِ ََ ِِف كُئُب ِي

 .(3)لِلَّ

ُٔخَٔن إََِل وُمٜمٝم٤م: اإلحي٤مء يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  يَاِطنَي َْلُ ِإَونَّ الشَّ
 
َ
ًْ ِإَوْن أ ًْ ِْلَُجادِلُُٔك ِٓ ِ ْوِْلَان

َ
ٍُْْشُِكٔنَ أ َ ًْ ل ًْ إَُُِّس ُْ ٔ ٍُ  .(4)َطْػُخ

ـ  وأًمقان إؿمٙم٤ملٝمق يتخذ وم، ُمـ ذًمؽورسمام هل ايمثر    خمتٚمٗم٦م وًمٙم

ُمٖمٚمقـم٦م يم٤مذسم٦م دم٤مه قمالىم٦م  وإذقم٤مٟم٤مت وأومٙم٤مرُمٕم٤مين  إصم٤مرة إممشمّم٥م ذم اًمٜمٝم٤مي٦م 

  .واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل دم٤مه اهلل واًمرقمقٟم٦ماًمًخط  وإصم٤مرةاًمٕمٌد ُمع رسمف ذم زقمزقمتٝم٤م 
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 ... مات أبً آرو إسا

 «مات ابـ آدم قامت ققامتف إذا»ومٞمام يرشمٌط سم٘مْمٞم٦م احلدي٨م  احملاوص:

 .ُم٤م ُمٕمٜمك هذا احلدي٨م؟

ُمٔم٤مهر وآصم٤مر  أنهذا احلدي٨م يٕمٓمل إن ذم احل٘مٞم٘م٦م  الؾيذ الغيز:

أن ُمـ ضمزاءه  ئ٤مً طمٞم٨م اٟمف يالىمل ؿمٞم ،مم٤مشمف ُمٜمذ آٟم٤ًمن اًم٘مٞم٤مُم٦م شمٌدأ ًمدى

ومٞمالىمل اًمًقء ذم  ـ واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ـ ئ٦ميم٤مٟم٧م طمًٜم٦م ومحًٜم٦م وان ؾمٞمئ٦م ومًٞم

ٟم٤ًمن إلصم٤مر اًم٘مٞم٤مُم٦م واحل٤ًمب شمٌدأ ذم شمداقمٞم٤مهت٤م قمغم اأوم٤ٌمًمت٤مزم  ،ذًمؽ

طم٤ًمسمف ُمـ  أو يٌدأ سم٢مٟمج٤مزطم٤ًمسمف  كّمٗمي ومٙم٠مٟمام ،يٛمقت أنوطم٤مٓشمف ُمٜمذ 

ؿمٗم٤موم٦م سم٠مصم٤مر صم٤مر فمٚمٞم٦م ىمد يٕمؼم قمٜمف ذم اعمّمٓمٚمح٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م أ شمٔمٝمرصمؿ 

اًم٘مٞم٤مُم٦م اعمقت هق ومٗمل اًمقاىمع  ،نُمرىم٘م٦م شمٌدأ ُمـ يقم ُمقت آٟم٤ًم

ِّل رى، ومٚمذًمؽ قمؼم ذم اًمٜمّمقص اًمقاردة قمـ ّمٖماًم قمـ اًم٘مٞم٤مُم٦م  ’اًْمٜمٌَّ

هٜم٤مك ىمٞم٤مُمف وؾمٓمك وىمٞم٤مُم٦م صٖمرى  أنقمغم  َيُدّل سم٤مًم٘مٞم٤مُم٦م اًمٙمؼمى مم٤م 

 #اعمٝمدي ُم٤ممإلوهٚمؿ ضمرى، يمام ورد اًمتٕمٌػم قمـ فمٝمقر ا ،وىمٞم٤مُمف يمؼمى

 ىمٞم٤مُم٦م سم٠مهن٤م اعمٝمدي فمٝمقر وقمـ وؾمٓمك، وقمٜمد دوًم٦م اًمرضمٕم٦م سم٠مهن٤م ىمٞم٤مُم٦م

 ًا.ضمر وهٚمؿ ًمف ومردي٦م ىمٞم٤مُم٦م آٟم٤ًمن وُمقت صٖمرى



  



 
 
 
 

 إلكاء اليفػ يف التَلكة

شم٥ًٌم اعمقت  أُمقرُم٤م هق طمٙمؿ قمدم ُمراقم٤مة آطمتٞم٤مط ذم  احملاوص:

ُمثؾ ىمٞم٤مدة اًمًٞم٤مرة سمنقم٦م قم٤مًمٞم٦م، هؾ هل ُمـ  ىمد شم٥ًٌم اعمقت، أو

 .ْمٞم٦م اًم٘مْم٤مء واًم٘مدر؟هل٤م قمالىم٦م ُمٕمٞمٜم٦م سم٘م أن أمُمّم٤مديؼ آٟمتح٤مر 

آٟم٤ًمن ٟمٗمًف ذم اًمتٝمٚمٙم٦م ٓ خيرج  إًم٘م٤مءذم احل٘مٞم٘م٦م  الؾيذ الغيز:

ذًمؽ ُمـ ٟمقع ُمـ آٟمتح٤مر وٓ ُمٜم٤موم٤مة سملم يمقن اًمٗمٕمؾ اظمتٞم٤مر ُمـ 

ذم اًم٘مْم٤مء واًم٘مدر ٓ  إُمر يمت٤مسم٦موآٟم٤ًمن وُم٘مدر ذم اًم٘مْم٤مء واًم٘مدر، 

٤من ُمٚمج٠ًم قمٚمٞمف أن أويمقن ذًمؽ اًمٗمٕمؾ ضمؼمي٤مً يقضم٥م  ًٟٓم نٓ  ُمٜم٤موم٤مة سملم إل ،ا

ـ  أومٕم٤ملقمٚمؿ اهلل ذم ىمْم٤مءه وىمدره وسملم اظمتٞم٤مري٦م  ٤من وصدوره٤م قم ٟم ا

ظمتٞم٤مر  وإؾم٤مءةاظمتٞم٤مر  ٤من ٟمٗمًف. وإؾم٤مءةٓا ًٟٓم   اًمتٕمٌػم شمرضمع اًمالئٛم٦م قمغم ا

 إًم٘م٤مءطمتٞم٤مط يّمدق قمٚمٞمٝم٤م ٟمقع ُمـ يٕمٜمل قمدم ُمراقم٤مة اإل احملاوص:

 ؟.اًمٜمٗمس ذم اًمتٝمٚمٙم٦م

اخلٓمػمة واهل٤مُم٦م ؿم٠مٟمف  إُمقرط ذم ـمٌٕم٤ًم آطمتٞم٤م الؾيذ الغيز:



 

 

 

٦م آٟم٤ًمن حلٗمظ ٟمٗمًف وٟمٗمقس أظمريـ ُمٕمروم ُمع يٙمقن سمٜمحق اًمٕمزيٛم٦م

ذم ٟمٔمؿ احلٞم٤مة اعمٕم٤مؿمٞم٦م ذم مجٚم٦م ُمـ اعمقارد اخلٓمػمة، ٓ يٛمٙمـ، ومرو٤ًم ُمثؾ 

 أقمْم٤مءختتٚمػ قمـ سم٘مٞم٦م  إمه٤مل أو همٗمٚم٦م أوزًم٦م  أدٟمكىم٤مئد اًمٓم٤مئرة هق 

ٕمٛمٚمف طمٞم٤مة ُمئ٤مت اًمٜمٗمقس ُمـ ريم٤مب سمُمرهتـ  ٕٟمفاعمجتٛمع ذم شمٍموم٤مشمف 

ذم اًمٜمٔم٤مم آضمتامقمل  ُمقىمٕم٤مً  يمذًمؽ ذم احل٘مٞم٘م٦م يمؾ ُمـ يتقمم ، اًمٓم٤مئرة

ىمد شمذه٥م ومٞمٝم٤م  زًمتف اًمٕمًٙمري، أو إُمٜمل أواًمًٞم٤مد  أوعمٝمٜمل ا ؾمقاء

يمثػميـ ومٛمـ صمؿ اًمٞم٘مٔم٦م واحلٞمٓم٦م وؿمدة احلٗم٤مظ  أسمري٤مءووح٤مي٤م  أرواح

 وأيمثر. أيمثرشمِمتد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 الربطخ عامل

واهلل ما أخاف »: ‘اًمّم٤مدق اإلُم٤ممُم٤م ُمٕمٜمك ُم٤م ورد قمـ  احملاوص:

وىمقًمف  ،(1)شعؾقؽؿ إٓ الززخ وأما إذا صار إمر إلقـا فـحـ أوىل بؽؿ

  ؟.ٓ شمِمٛمٚمٝمؿ ذم هذا اًمٕم٤ممل ^اًمٌٞم٧م أهؾسم٤من ؿمٗم٤مقم٦م 

ًْ  هق ٟمص أي٦م اًمٙمريٛم٦م:وقم٤ممل اًمؼمزخ  الؾيذ الغيز: ِٓ ِ َْ َوَران ٌِ َو
ِْٔم ُحتَْػثُٔنَ  ةَْصَزخٌ  طمٞم٨م آدم ُمـ سمٕمد مم٤مهتؿ  سمٜملقم٤ممل يٌٕم٨م ومٞمف ، (2)إََِل يَ

صقر سمال  ‘اعم١مُمٜملم أُمػم قمـ يمام ورد أضم٤ًمم فمٚمٞم٦مذم  أرواطمٝمؿشمٌٕم٨م 

ذم دار اًمدٟمٞم٤م  أرواطمٝمؿهمٚمٞمٔم٦م هل اًمتل شمتٕمٚمؼ هب٤م سمال ُمقاد  ليٕمٜم ُمقاد،

ِّل ن قمـ ٤ماًمٗمري٘م ٤مرواه اًمتلويمام ورد ذم سمٕمض اًمرواي٤مت  : ’اًْمٜمٌَّ

والذي بعثـل باحلؼ لتؿقتـ كام تـامقن، ولتبعثـ كام تستقؼظقن وما »

  .(3)شبعد ادقت دار إٓ جـة أو كار
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اًمؼمزخ ٟمقع ُم٤ًمٟمخ وًمقن  أنومٌلم احلدي٨م اًمٜمٌقي اًمنميػ 

ىمقم سمٕمض  أن إظمرىاحل٤مًم٦م اعمٜم٤مُمٞم٦م وذم سمٕمض اًمرواي٤مت  إممُم٘م٤مرب 

ومٓمٚم٥م ُمـ  إًمٞمفقمقهؿ ؾم٠مل ٟمٌٞمٝمؿ قمـ اًمؼمزخ وأظمرة وُم٤م يد إٟمٌٞم٤مء

يرهيؿ آي٦م يتٕمرومقا هب٤م قمغم أظمرة وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ  أناهلل قمزوضمؾ 

 أوائؾوم٤مطمدث اهلل اعمٜم٤مم ًمٚمٌنم رؤي٤م اعمٜم٤مُمٞم٦م مل شمٙمـ ذم ؾم٤مسمؼ قمٝمد ُمـ 

ظمٚمٞم٘م٦م اًمٌنمي٦م سمٕمد ذًمؽ اؾمتحدصم٧م ٟمتٞمج٦م ـمٚم٥م ىمقم ذًمؽ اًمٜمٌل ومٞمدًمؾ 

اًمرؤى  ٟم٤ًمن ُمـ طم٤مٓت ُمٜم٤مُمٞم٦م ٓؾمٞمامإلُم٤م يراه ا أندي٨م قمغم احل

يًتٓمٞمع آٟم٤ًمن ُمـ ظمالهل٤م  أظمروي٦م اًمّم٤مدىم٦م هل متثؾ ـمٌٞمٕم٦م سمرزظمٞم٦م

 ^ؿمٗم٤مقمتٝمؿ أنُمقرد   وأُم٤م يتٕمرف قمغم ؿم١مون قم٤ممل اًمؼمزخ سمذًمؽ، أن

ُمْمٛمقن هذه اًمرواي٦م ورسمام رواي٤مت  وم٢منٓ شمٜم٤مل اعم١مُمٜملم ذم اًمؼمزخ ٟمٕمؿ 

يم٤من ومٝمق يٛمثؾ طم٤مًم٦م هم٤مًمٌٞم٦م وىم٤مقمدة  أنُمتٕمددة هبذا اعمْمٛمقن وهذا 

وًمٙمـ فم٤مهر احلدي٨م  واؾمتثٜم٤مءات هل٤م ظمّمقصـمٌٕم٤ًم ًمٙمؾ ىم٤مقمدة  ،ُم٦مقم٤م

ًمذًمؽ آٟم٤ًمن جي٥م  ،اًمؼمزخ ذم احل٤مًم٦م اًمٖم٤مًم٦ٌم هل قمدم ٟمٞمؾ اًمِمٗم٤مقم٦م أن

اعمخ٤مًمٗم٤مت وطمٞمٜمئذ اًمتٕم٤مون ويقىمل ٟمٗمًف قمـ اًمقىمقع ذم اعمٕم٤ميص  أن

 ؾمٌؾ اخلػم، أُمقرواًمًػم ذم ساُم٦م اًمت٘مقى واًمٓم٤مقم٦م وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ ذم 

١مُمـ ذم اعم شمٜم٤مل اًمِمٗم٤مقم٤مت ُمـ ٟمقع اٟمف قمغم شمدًمؾ أظمرىت هٜم٤مك رواي٤م

ُمثاًل ًمديٜم٤م رواي٤مت اٟمف ُمـ  ،ظم٤مص٦م ُمٕمٞمٜم٦م أقماملاًمؼمزخ وًمٙمـ سم٥ًٌم 

ًمٞمٚم٦م ُمـ ًمٞم٤مزم اًم٘مؼم  أولصغم صالة اًمرهم٤مئ٥م وم٤من شمٚمؽ اًمّمالة شم٠مشمٞمف ذم 

اٟمف ًمق صغم صالة اًمقطمِم٦م ًمٚمٛمٞم٧م  أووشمدومع قمٜمف وطمِم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ُمـ اًم٘مؼم 



 

 

 

 أقماملووردت  ،اًمنوروذم فمؾ ٟمقع ُمـ اًمٌٝمج٦م  إًمٞمفشمٌٕم٨م  وم٢مهن٤م

٤مص٦م عمـ ي٠ميت هب٤م يٜم٤مل ٟمقع ُمـ اخلقمامل ٕظم٤مص٦م وسم٥ًٌم شمٚمؽ ا

 أهٚمفرومع ٟمقع ُمـ اًمٕمذاب قمٜمف، ُمثال طمًـ ظمٚمؼ اعمرء ُمع  أواًمتخٗمٞمػ 

ورد قمـ اجلزاء ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾ ووم٤من هذا يقؾمع ذم ىمؼمه  وأهشمفوقمٞم٤مًمف 

ـ هذه ٖمض اًمٜمٔمر قماًمٖم٤مًم٥م سم سمٜمحق أُم٤م اًمؼمزظمل اًمٙمثػم ُمـ إقمامل،

 أن قم٤مُم٦م هم٤مًم٦ٌم هٜم٤مك ىم٤مقمدة إقمامل اخل٤مص٦م اًمتل أذٟم٤م إًمٞمٝم٤م،

 .شمٗمٕمؾ وشمٕمٛمؾ ذم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م قمٜمد احل٤ًمب ذم أظمرة إٟمام ^ؿمٗم٤مقمتٝمؿ

ُم٤م يٙمقن  أؿمٌفهؾ يٛمٙمـ اًم٘مقل سم٠من اًمؼمزخ ذم اًمقاىمع هق  احملاوص:

ٌط ذم ؾمٙمرات يٕمٜمل ُمثؾ ُم٤م ورد ذم ُم٤م يرشم سمٛمرطمٚم٦م شمٓمٝمػمي٦م ًمٚمٛم١مُمٜملم،

اعمقت وؿمدة اًمٜمزع اٟمف ومٞمف ٟمقع ُمـ اًمتٓمٝمػم ًمٚمٛم١مُمٜملم يمذًمؽ يٙمقن 

 ؟.اًمؼمزخ ًمف هذه اخلّمقصٞم٦م

ُمـ وُمراشم٥م وذم احل٘مٞم٘م٦م اًمؼمزخ هق قمغم ـمٌ٘م٤مت  الؾيذ الغيز:

ُمـ هلؿ أٟمِمٓم٦م وأدوار ي٘مقُمقن هب٤م وهؿ ذم  اإليامندرضم٤مت ذوي 

أن و ،وأُمقرشمقيمؾ هلؿ وفم٤مئػ أٟمف رواي٤مت اًم ُمـمجٚم٦م  اًمؼمزخ، ومٗمل

ُمع  آشمّم٤ملُمـ ظمالل  إصمػمي٦ماًمروطمٞم٦م  احلديث٦ماًمٕمٚمقم  أيمتِمػ ذم

ًمذًمؽ ٟمٔم٤مم  ،قمٜمدهؿ قاًمؼمزخ قمؼم وؾمٓم٤مء روطمٞملم يمام ه أهؾمجٚم٦م ُمـ 

 أهؾُمـ  إُمقاتمجٚم٦م ُمـ  أن هب٤م وأذقمٜمقاٟمت٤مئ٩م هؿ اىمروا وسمرٟم٤مُم٩م  و

 ٞم٤مءإطم ُمع ٟمقع ُمـ اًمرقم٤مي٦مؿ اخلػم واًمّمٚمح٤مء وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ يٙمقن هل

هٜم٤مك ادوار ي٘مقم  أن يدل قمغممم٤م  وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ، واإلهل٤ممقمؼم اًمتخ٤مـمر 



 

 

 

 روطمٞم٦مًمِم١مون سمٓمري٘م٦م ا وإدارة وشمرسمٞم٦م رقم٤مي٦م٧م ذم اًمؼمزخ ذم ٞمهب٤م اعم

 ًمألطمٞم٤مء. اًم٤ٌمـمـ اًمٕم٘مؾ ذم إهل٤مُمٞم٦م

  ؟.دار اًمدٟمٞم٤م أهؾاًمؼمزخ ُمع  أهؾيمٞمػ يرشمٌط  احملاوص:

سم٠مهؾ اًمدٟمٞم٤م ىمد وردت ومٞمف اًمؼمزخ  أهؾارشم٤ٌمط  أصؾ الؾيذ الغيز:

 أوقمؼم اًمرؤي٤م  اءرواي٤مت قمديدة داًم٦م قمغم وضمقد ُمثؾ هذا آرشم٤ٌمط ؾمق

 .ُمـ آرشم٤ٌمط أظمرى أًمقانقمؼم رسمام 

طمٞم٤مء ُمثال  هؾ احملاوص:  .؟ذم قم٤ممل اًمرؤي٤م ًمألُمقاتشم٘مّمدون رؤي٦م ٕا

قمت٤ٌمر ٟمٗمس اًمرؤي٦م اعمٜم٤مُمٞم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ٠مرؤي٤م اعمٜم٤مم سم ٟمٕمؿ، الؾيذ الغيز:

 وأهؾاًمدٟمٞم٤م  أهؾؼمزخ ومٞمتؿ آرشم٤ٌمط سملم اًم ٟمٛمط ُمـهل طم٤مًم٦م  احلل إمم

ظمرة ُمـ هذا اًمٓمريؼ، اًمٌنمي٦م  فشمويمؿ هٜم٤مك ُمـ ؿم٤مهد صدق ىمد ؿمٝمد ٔا

 .ذم ذًمؽ

هؾ أو أيٕمٜمل ٓ خيتص ُمثاًل سمٛمٚم٦م ُمٕمٞمٜم٦م إىمقام، قمٜمد مجٞمع  احملاوص:

ُمـ مجٞمع اعمٚمؾ ي٘مرون سم٤من اًمرؤي٤م هل طم٤مًم٦م  إدي٤منُمـ مجٞمع  ،ديـ ُمٕملم

 إُمقات؟. قم٤مدي٦م ُمـ آرشم٤ٌمط ُمع همػم

 أظمرى أًمقانوقمغم ذًمؽ ومٝمٜم٤مك  اًمؼمزخ، أهؾٟمٕمؿ ُمع  الؾيذ الغيز:

ٌتتٝم٤مسم٤مٓرشم٤ٌمـم٤مت طمتك  ٞمؾ ا ،٦ماحلديث اًمروطمٞم٦م مقاًمٕمٚم أصم وُمـ  هل٤ممإلُمـ ىم

يمٚمٝم٤م ُمًجٚم٦م أن وُمِم٤مهدة  أُمقرومٝمذه  ،ىمٌٞمؾ اًمتخ٤مـمر وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ

ذم ضمذب وضمٚم٥م روح ىمْمٞم٦م شمًٚمط احلل  وأُم٤م ،وجمرسم٦م وحمًقؾم٦م



 

 

 

ُمـ ىمٌٞمؾ اًمٜمّم٥م وهق  ،ِم٠منُمر ذم هم٤مًم٥م ُمـ يدقمل هذا اًمٕاعمٞم٧م ومٝمذا ا

وإن يم٤من هذا  ،واًمِمٕمٌذة ة ُمع اجلـ واًمِمٞم٤مـملمِمٕمقذاًمواحلٞمٚم٦م و

ٓم٦م واجل٤مذسمٞم٦م ٜمورسمام هٜم٤مك ٟمقع ُمـ اعمٖم همػم ُمٜمٗمل،و ممٙمـ آرشم٤ٌمط

ت يمٞمػ وىمد ورد يٛمٙمـ ٟمٗمٞمف، ٓ اًمروطمٞم٦م شم٘مع سملم احلل واعمٞم٧م هذا ُم٤م

ِّل سمٞم٧م  أهؾ أئٛم٦ماًمرواي٤مت اعمًتٗمٞمْم٦م ذم زي٤مرة  هؿ يًٛمٕمقن   ’اًْمٜمٌَّ

ٓ ٟمًٛمع يمالُمٝمؿ سمؾ  أٟمٜم٤م إٓيمالُمٜم٤م ويِمٝمدون ُم٘م٤مُمٜم٤م ويردون ؾمالُمٜم٤م 

هٜم٤مك ٟمقع ُمـ آرشم٤ٌمط ذم  ٢مذنومتح اهلل سم٤مب ومٝمٛمٜم٤م سمٚمذيذ ُمٜم٤مضم٤مهتؿ، وم

 .هذه اعمقارد

قمٜمد ؾمٙمرات اعمقت وقمٜمد  ^إئٛم٦مطمقل ؿمٗم٤مقم٦م  احملاوص:

: اًمنميٗم٦م اًمتل شم٘مقل وخت٤مـم٥م اعم١مُمٜملم إطم٤مدي٨مًمؼمزخ ُم٤م اعمراد ُمـ ا

واهلل ما أخاف عؾقؽؿ إٓ الززخ، وأما إذا صار إمر إلقـا فـحـ أوىل »

 . ومام هق اعمراد ُمـ هذه اًمقص٤مي٤م؟.شبؽؿ

 واًمّمٗم٤مت اًمٕم٘م٤مئدُمثاًل  خمتٚمٗم٦م، إقماملدرضم٤مت إن  الؾيذ الغيز:

 ضمزاءه٤م رسمام آسم٤مدي اًمِم٤مه اعمح٘مؼ ُمٜمٝمؿ اعمح٘م٘ملم سمٕمض ي٘مقل يمام احلًٜم٦م

٦م ئٓ ؾمٛمح اهلل اًمردي أوٗم٤مت احلًٜم٦م اًمّم وسمٕمض اجلٜم٦م طمتك يتج٤موز

اًمتل هل مل شمّمؾ سمحد  إقماملوسمٕمض  ،إظمرويضمزاءه٤م هق اجلزاء 

ي٦م وآقمت٘م٤مدات اًمتل شمرؾمخ ىمٚم٥م داًمّمٗم٤مت وٓ سمحد اعمٕم٤مرف اًمٕم٘م

٤من قمٚمٞمٝم٤م اًمذي هل جمرد  ًٟٓم  إقماملقم٦م شمرايمٛمٞم٦م ُمـ قم٤مسمرة وجمٛمق أقماملا

اًمٜمّمقص  اعمٕمٞمٜم٦م، هذه آصم٤مره٤م وضمزاءه٤م طم٥ًم مجٚم٦م ُمـ اًمرواي٤مت وطم٥ًم



 

 

 

ُمـ ذًمؽ يتْمح ُم٤م ورد قمٜمٝمؿ ُمًتٗمٞمْم٤ًم  ،اًمقاردة ضمزاءه٤م يٙمقن سمرزظمٞم٤مً 

وان ذم اًمؼمزخ رسمام  ٤مت يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م،صؿمٗم٤مقمتٝمؿ ذم أظمرة وذم قمر أن

وان يم٤من  قرة قم٤مُم٦م،ٓ ي١مذن سم٠مقمامهل٤م ذم اًمؼمزخ سمّم أوٓ متتد ؿمٗم٤مقمتٝمؿ 

 ذم ذًمؽ ؿمقهد ىمد يمام وظمّمقصٞم٤مت اؾمتثٜم٤مءات ة قم٤مُم٦مىم٤مقمدًمٙمؾ 

 .اًمؼمزخ ُمـ اعمقشمك أهؾ ُمع وُمٙم٤مؿمٗم٤مت ُمِم٤مهدات

ٞم٧م  أهؾـمريؼ اًمِمٗم٤مقم٦م ًمٞمس ُمٜم٘مٓمٕم٤ًم سم٤مًمٙم٤مُمؾ ومِمٗم٤مقم٦م إذن  احملاوص: اًم

 ؟.اًمؼمزخذم  طمتك

 أنًمٓمٌٞمٕمٞم٦م ا احل٤مًم٦م اًمٕم٤مُم٦م واحل٤مًم٦م وإٟمام سم٤مًمْمٌط الؾيذ الغيز:

وذم  ،صٗم٤مت وىمٜم٤مقم٤مت ىمٚمٌٞم٦م هق سمرزظمل شمتٙمقنُم٤م مل  إقماملطم٤مب ر

اًمٌٞم٧م  ٕهؾاًمتل وىمٕم٧م ُمـ اعم١مُمٜملم ُمثاًل اعمحٌلم  إقماملاًمقاىمع شمٚمؽ 

شمٚمؽ  ،اًمٌٞم٧م ٕهؾًمٞم٧ًم ُمِم٤ميٕم٦م ومٝمل مل شمٙمـ ذم اجل٤مدة اًمنمقمٞم٦م  إذا

اًمًٞمئ٦م مل شمّم٥م ذم ُم٤ًمر اًمتِمٞمع ٓن ُمِم٤ميٕم٦م اعمتِمٞمع وهق  إقمامل

طمٞم٨م ًمـ شم٘مع  إقماملوسم٤مًمت٤مزم شمٚمؽ  يتٌٕمف ذم يمؾ ىمْمٞم٦م، ئٛم٦مإ أو اإلُم٤مم

 ظم٤مرج قمـ وٓيتٝمؿ، ومٝمق سم٤مًمت٤مزم ^ذم ساط آٟم٘مٞم٤مد واعمت٤مسمٕم٦م ًمألئٛم٦م

واقمت٘مده ُمـ آل اًمٌٞم٧م ُمـ  أطمٌفومٞمالىمل آٟم٤ًمن ضمزاءه سمخالف ُم٤م 

 أهؾام شمٙمقٟم٧م ًمف سم٥ًٌم حم٦ٌم ووٓي٦م وُمٕمروم٦م سمصٗم٤مهتؿ اًمٙمريٛم٦م و

 لم ضمزاء اًمٕم٘م٤مئد واًمّمٗم٤مت وسملم إقماملا آظمتالف سمومٝمذ ^اًمٌٞم٧م

هٜم٤مك سمؾ  ،مقم٤ميٗمنه٤م اًمٌح٨م واعمٞمزان اًمٕم٘مكم، وهذا ًمٞمس سمٜمحق  أيْم٤م

واًمّمٗم٤مت  إقمامل إمموهل رسمام ذم اًمقاىمع شمرضمع  ،طم٤مٓت اؾمتثٜم٤مء



 

 

 

اًمٌٞم٧م ومتٖمٚم٥م شمٚمؽ اًمّمٗم٤مت احلًٜم٦م  أهؾُمِم٤ميٕم٦م وُمت٤مسمٕم٦م  إمم اًمراضمٕم٦م

وسم٤مًمت٤مزم يٜم٤مل اًمِمٗم٤مقم٦م  لإقماماحلًٜم٦م شمٚمؽ اًمًٞمئ٤مت ذم  وإقمامل

 .سمٜمحق اؾمتثٜم٤مءه٤م ذم اًمؼمزخ أوسم٤مجلٛمٚم٦م 

 أهؾطمْمقر ُمقدة  أنهؾ يٛمٙمـ اًم٘مقل وُم٤م شمٗمْمٚمتؿ سمف  احملاوص:

وُمّمداق  اإلقم٤مٟم٦ميٙمقن ذم اًمقاىمع هق ٟمقع ُمـ  ذم اًمؼمزخ، ^اًمٌٞم٧م

احلًٜم٦م اًمتل ىم٤مم هب٤م متثاًل سم٠مهؾ  إقماملاًمِمٗم٤مقم٦م ذم اًمؼمزخ هق طمْمقر 

 ؟.شمٙمقن ُمراوم٘م٦م ًمف ذم اًمؼمزخ ^ًمٌٞم٧ما أهؾاًمٌٞم٧م وُمقدة 

ومٕمـ أيب سمّمػم قمـ  اًمِمٗم٤مقم٦م، أًمقانٟمٛمط ُمـ  اٟمٕمؿ هذ الؾيذ الغيز:

إذا مات العبد ادممـ دخؾ معف يف قزه شتة صقر، »ىم٤مل: ‘ أطمدمه٤م

ـّ  ـّ رحيًا، وأكظػف ـّ هقئة، وأضقبف ـّ وجفًا، وأهباه فقفـ صقرة أحسـف

ه، وأخرى بني يديف، صقرة، فتؼػ صقرة عـ يؿقـف، وأخرى عـ يسار

ـّ فقق  وأخرى خؾػف، وأخرى عـد رجؾف، وتؼػ التل هل أحسـف

رأشف، فنن أيت عـ يؿقـف مـعتف التل عـ يؿقـف، ثؿ كذلؽ إىل أن يمتك 

 مـ اجلفات الست.

ـّ صقرة: ومـ أكتؿ جزاكؿ اهلل عـل ×َقاَل  : فتؼقل أحسـف

 خرًا؟

لتل عـ يساره: فتؼقل التل عـ يؿني العبد: أكا الصالة، وتؼقل ا

وتؼقل التل بني يديف: أكا الصقام، وتؼقل التل خؾػف: أكا احلج  أكا الزكاة،



 

 

 

والعؿرة، وتؼقل التل عـد رجؾقف: أكا بِر مـ وصؾ إخقاكف. ثؿ يؼؾـ: 

مـ أكِت، فلكت أحســا وجفًا، وأضقبـا رحيًا، وأهباكا هقئة؟. فتؼقل: أكا 

 .(1)شني ()صلوات اهلل عليهن أمجع القٓية ٔل حمؿد

 ُمـ اًمِمٗم٤مقم٦م وآرشم٤ٌمط. إٟمقاعٝمذا اطمد وم 

اعم٘مّمقد ُمـ هذه  أن، هؾ يٛمٙمـ اًم٘مقل أظمػمةُمالطمٔم٦م  احملاوص:

يٙمتًٌقا ذم  أنطم٨م اعم١مُمٜملم قمغم ـ اٟمف ٓ ؿمٗم٤مقم٦م ذم اًمؼمزخ ـ  إطم٤مدي٨م

 .اًمدٟمٞم٤م ُم٤م يٕمٞمٜمٝمؿ قمغم طمٞم٤مة اًمؼمزخ؟

قمدم ومٞمف ٟمقع ُمـ احل٨م و ٕٟمف ٓ ري٥م ذم ذًمؽ، الؾيذ الغيز:

وهق يقيص ضم٤مسمر سمـ سمزيد  ‘، وم٘مد روي قمـ اإلُم٤مم اًم٤ٌمىمراًمتٖمرير

اجلٕمٗمل: ي٤م ضم٤مسمر سمّٚمغ ؿمٞمٕمتل ُمٜمل اًمًالم واقمٚمٛمٝمؿ أٟمف ٓ ىمراسم٦م سمٞمٜمٜم٤م 

وٓ يت٘مرب إًمٞمف إٓ سم٤مًمٓم٤مقم٦م، ي٤م ضم٤مسمر ُمـ أـم٤مع اهلل قَمزَّ َوضَمؾَّ  وسملم اهلل

 .(2)وأطمٌٜم٤م ومٝمق وًمٞمٜم٤م وُمـ قمَم اهلل مل يٜمٗمٕمف طمٌٜم٤م(

اًمٕمٛمؾ  دقمق إممُمٜمٝمام ُمٕم٤ًم ضمٜم٤مطم٤من، اًمٕمٛمؾ واعمقدة، واعمقدة شم وَمالسُمدَّ 

اًمٌٞم٧م ذم اعمٕمروم٦م واًمقٓي٦م  أهؾؿم٤ميع  ٕٟمف ؿمٞمٕمل اًمِمٞمٕمل يمام يًٛمك

 .وًمق اٟمف ظم٤مًمػ وقمَم رسمف وم٘مد ٟمٌذ شمِمٞمٕمف وسم٤مًمت٤مزم ذم قمٛمٚمف واًمٕمٛمؾ،

وضمقد  ُمـ ٤ًمسم٘م٦ماًم إؾمئٚم٦مقمغم وقء ُم٤م شمٗمْمٚمتؿ سمف ذم  احملاوص:

                                 
 .51، ح 235: 6( اًمٌح٤مر ج1)

 .446( أُم٤مزم اًمِمٞمخ: 2)



 

 

 

هؾ  ،^شمًٌٞمح اعمٕمّمقُملم إمم وأذشمؿ هلذا اًمٕم٤ممل، ؾم٤مسم٘م٦م أظمرىقمقامل 

ُمتح٤من ىمد يٙمقن إلحيٛمؾ اخلٚمؼ قمغم اخلٚمؼ ذم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م وذم ا أنيٛمٙمـ 

 ؟.ذم قمقامل ؾم٤مسم٘م٦م هلذا اًمٕم٤ممل

اخلٚمؼ  أنوًمٙمـ سم٠مقمت٤ٌمر  حيٛمؾ،أن ٟمٕمؿ ـمٌٕم٤ًم يٛمٙمـ  الؾيذ الغيز:

ت٘مدم قمغم ويٓمٚمؼ قمغم ٟمقع ُمـ اًمٕم٤ممل اعم٤مدي اعم أيْم٤ميٓمٚمؼ قمغم قم٤ممل اًمذر 

مل يٕمؼم قمٜمف  إرواحسم٠مقمت٤ٌمر قم٤ممل  إرواحقم٤ممل اًمدٟمٞم٤م ورسمام يٓمٚمؼ قمغم قم٤ممل 

ْمصُ  ف شمٕم٤ممم:ىمقًم يمام ذمسم٤مًمٜمقع اًمٕم٤مم  إٓسم٤مخلٚمؼ 
َ
ال ََلُ اِْلَيُْق َواأل

َ
وقم٤ممل  (1)أ

 .يمـ ومٞمٙمقن إسمداعقم٤ممل  إُمر

وقمغم وقء هذا اًمت٘مًٞمؿ  اإلسمداعيٕمٜمل قمغم وقء هذا  احملاوص:

 .؟إُمريٙمقن آُمتح٤من ذم قم٤ممل  نأيٛمٙمـ 

ىمٌؾ قم٤ممل اخلٚمؼ، ىم٤مسمؾ ٓن جيد ًمف شمٗمًػمًا وًمٙمـ ذًمؽ  الؾيذ الغيز:

 .أيْم٤مٓسمد ُمـ ومروف إظمر اًمتٗمًػم 

لم ؾمٛمق ُم٘م٤مم اًمّمدي٘م٦م اًمزهراء احملاوص:  ÷ذم اًمقاىمع هذه اًمٕم٤ٌمرة شٌم

هل٤م  أقمٓمٞم٧ماًمّمدي٘م٦م اًمزهراء ًمٚمٛم٘م٤مُم٤مت اًمتل  ُم٘م٤مم أهٚمٞم٦مواعمراد ُمٜمف اٟمف 

 .ُمـ ىمٌؾ اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم

 أسمداههذا ذم اًمقاىمع هق سمٕمٞمٜمف ُمٜمٓمٚمؼ ًمتٗمًػم اًمٕمّمٛم٦م  الؾيذ الغيز:

ًمٞم٧ًم  اًمٕمّمٛم٦م أن ، ذم دقم٤مء اًمٜمدسم٦م ‘اًمّم٤مدق واإلُم٤مم #اعمٝمدي اإلُم٤مم
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 يٕمٜمل ،ضمؼمي٦م يمًٌٞم٦م وًمٞم٧ًم شمٗمقيْمٞم٦م سمًٌٌٞم٦م يمام هل وهٌٞم٦م اظمتٞم٤مري٦م

اعمٜمتجٌلم  إوًمٞم٤مء ٗمٞم٤مءإص اظمت٤ٌمر اؾمت٘م٤مُم٦م ُمـ اهلل يٕمٚمؿ ُم٤م وقء قمغم

 هيٌٝمؿ شمٚمؽ اًمٕمّمٛم٦م.

صح اًمتٕمٌػم،  أناًمؼمزخ ُمـ اهؿ اًمٕمقامل سملم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة  احملاوص:

ظمالل قمٞمِمف ذم قم٤ممل  أقمغمشمٙم٤مُمؾ وسمٚمقغ ُمراشم٥م  ًمإلٟم٤ًمنهؾ حيّمؾ 

 ؟.اًمؼمزخ

ذم اًمؼمزخ ٟمحق شمٙم٤مُمؾ  أنذم اًمرواي٤مت  أؿمػمٟمٕمؿ ىمد  الؾيذ الغيز:

ٙم٤مُمؾ ذم اًمؼمزخ ٓ يتّمقر اٟمف ٟمٛمط اعمًػم ُمًػم اًمت أن إُمروهم٤مي٦م 

ٓ ري٥م اٟمف خيتٚمػ ُمـ  آٟم٤ًمن ذم دار اًمدٟمٞم٤م، وأومٕم٤مل أقماملواحلريم٦م ذم 

درضم٦م ٟمٛمط اظمت٤ٌمر هٜم٤مك خيتٚمػ  أنرسمام ٟم٘مقل  أظمرىسمٕم٤ٌمرة  ُمٕمٞمٜم٦م، أٟمامط

 إصالبطمتك قمـ ٟمٛمط آظمت٤ٌمر ه٤مهٜم٤م آظمت٤ٌمر ذم قم٤ممل اًمذر وقم٤ممل 

ٞمث٤مق ختتٚمػ قمـ ٟمٛمط آظمت٤ٌمر ذم هذا اًمٕم٤ممل وان وقمقامل ؾم٤مسم٘م٦م وقمقامل اعم

 يم٤من...

سحي٦م  وإطم٤مدي٨مُم٤م ُمٕمٜمك آظمت٤ٌمر هٜم٤م ذم قم٤ممل اًمؼمزخ  احملاوص:

 قمٚمؿ وأصدىم٦م ضم٤مري٦م ٦م ُمـ صمالصم إٓ قمٛمٚمف يٜم٘مٓمعُمقشمف سم٠من آٟم٤ًمن سمٕمد 

وقمٛمٚمف ىمد  كام ُمٕمٜمك آظمت٤ٌمر هٜم٤ميدقمقا، وموًمد ص٤مًمح  وأيٜمتٗمع سمف 

 .؟ي٘مقم سمٕمٛمؾ أنخ ٓ يًتٓمٞمع يٕمٜمل ذم اًمؼمز ،يٜم٘مٓمع

ٟمٕمؿ ذم هذا اًمٜمٛمط ُمـ آظمت٤ٌمر ذم دار اًمدٟمٞم٤م اًمذي  الؾيذ الغيز:



 

 

 

ي١مصمر ذم طمًؿ ُمّمػم آٟم٤ًمن، آظمتٞم٤مر هق اًمٜمٛمط احل٤مؾمؿ عمّمػم 

ُمـ  أظمرى أًمقانُمـ  أٟمامطوًمٙمـ هٜم٤مك  آٟم٤ًمن وهق ذم دار اًمدٟمٞم٤م،

اعمّمػم اًمذي  ًمٓمريؼ ةهل ذم اًمقاىمع اؾمتزاد آظمت٤ٌمر ذم قم٤ممل اًمؼمزخ،

  .اظمت٤مره آٟم٤ًمن ٓ ؾمٞمام ذم ضم٤مٟم٥م اًمتٙم٤مُمؾ

ُمثاًل قم٤مئٚم٦م  ُمـ اًمذي يرشمٌط سمف، أو ُمـ آٟم٤ًمن ٟمٗمًف، احملاوص:

صم٤مره ُمًتٛمرة ذم أقمٛمؾ ص٤مًمح يم٤من ىم٤مم سمف ذم اًمدٟمٞم٤م ويم٤مٟم٧م  أو اعمتقرم،

 ؟.اًمؼمزخ

اٟمف و ،ًمإلٟم٤ًمنهٜم٤مك ٟمٛمط ُمـ اًمتٙم٤مُمؾ  أنهذا ي١ميمد  الؾيذ الغيز: 

وئمؾ  اًم٤ًمسم٘م٦م، إقماملُمـ  أؾمًف وم٢مٟمامشمٚمؽ اًمدار  إمم طمتك ًمق ذه٥م

 أنورد  يرومده سم٤مًمٙمامل واًمتٙم٤مُمؾ مم٤م يدل قمغم وضمقد ٟمٛمط اًمتٙم٤مُمؾ،

ٛمقن اًمٕمٚمقم وُم٤مؿمٌف ذًمؽ ٚمّ ٛمقن اًم٘مرآن ويٕمٚمّ اعم١مُمٜملم ذم ىمٌقرهؿ يٕم

يمؾ درضم٦م  ذم اجلزاء أنومٞمتٙم٤مُمٚمقن قمٜمدُم٤م حيلم وىم٧م اجلزاء سم٠مقمت٤ٌمر 

٤منسمح٥ًم ُمٕمروم٦م  ًٟٓم  اًمرواي٤مت ُمـ وهمػمه٤م اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ُمـ آي٦م ًمٙمؾ ا

 .وردت اًمتل

وهل  ؾم١مال ومرقمل وًمٙمـ يٌدو اٟمف ُمٝمؿ وذم ضمٜم٦ٌم قمٛمٚمٞم٦م، احملاوص:

٤من ٟمٗمًف ىمٌؾ اعمقت عمرطم ًٟٓم سمحٞم٨م  ٦م اًمتٙم٤مُمؾ ذم اًمؼمزخ،ٚميمٞمػ هيٞم٠م ا

ـ اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم وهق ذم قم٤ممل اًمؼمزخ ًتٛمر شمٙم٤مُمٚمف وىمرسمف ُم ـ ي  ؟.يٙمقن مم

 ـمٚمٞمٕم٦م ذًمؽ اعمٕمروم٦م احل٘م٦م واًمتقؾمع ذم اعمٕمروم٦م ذم الؾيذ الغيز:



 

 

 

 وصمؿ ُمـ سمٕمد ذًمؽ شم٠ميت اًمٜمٞم٦م اًمّم٤محل٦م ٟمٞم٦م اخلػم وهل: ،واإليامناحل٘م٦م 

يم٤مٟم٧م  وم٢مذاذم اًمٜمٞم٦م هل سم٤مًمقاىمع  إقماملوم٘مٛم٦م ، شبالـقات إعامل إكام»

اٟمج٤مز شمٚمؽ  إُمٙم٤مٟمٞم٦ماًمٜمٞم٦م ُمقضمقدة وان يم٤مٟم٧م مل شمتقومر ًمدى آٟم٤ًمن 

 وإرضشمًع اًمًٛمقات  وأهن٤م اًمًٕم٦م ُمـ هل٤م سمام ه اًمٜمٞم٦مهذ أن إٓ إقمامل،

٤من ٟمٗمًف  ًٟم ن يٕمد ٓا  ٓ جيقد اهلل قمٚمٞمف سمتٚمؽ اًمٙمامٓت  أنهل شمتٙمٗمؾ

ًتٓمع مل وان ًمفاعمٜمقي٦م    .يٜمجزه٤م أن ي

قم٤ممل  إمميٕمٜمل ٟمٞم٦م اخلػم شمٙمقن ُمًتٛمرة ذم ىمٚمٌف ويٜمت٘مؾ هب٤م  احملاوص:

 ؟.اًمؼمزخ

اًمٜمٞم٦م،  إممٓم٥م يمٌػم سم٤مًمٜم٦ًٌم واخل ،طم٤ًمس إُمرٟمٕمؿ  الؾيذ الغيز:

يٜمقي آٟم٤ًمن  أنحتقل دون ـ ُمح اهلل ٤مٓؾم ـ صٗم٤مت آٟم٤ًمن اًمرديئ٦م

يٙمؽمث  إٟمامٟمٞم٦م اخلػم، ُمدى ظمٓمقرة وقمٔمٛم٦م وىمٞمٛم٦م اًمٜمٞم٦م، ذم اًمقاىمع 

قمٔمٞمؿ  أُمر ،اًمٜمٞم٦م سم٤مًمٕمٛمؾ ذم واىمع اًمٜمٞم٦م، صٗم٤مء اًمٜمٞم٦م وٟمٗم٤مذ اًمٜمٞم٦م واؾمت٘م٤مُم٦م

 يٜمقي يمؾ اخلػم، أنٓمٞمع آٟم٤ًمن سمؾ سم٤مًمٜمٞم٦م يًت ،اًمٜمٞم٦م ُمـ ٟم٤مطمٞم٦مي٠ميت 

يرومد وجي٤مد قمٚمٞمف سمٙمؾ اًمٙمامٓت ذم اًمؼمزخ  أنوطمٞمٜمئذ يت٤ًمءل وي٠مُمؾ 

 ضم٤مدة يٜمقي ٟمٞم٦م أنسم٥ًٌم ُم٤مٟمقاه ُمـ ؾمٕم٦م شمٚمؽ اخلػمات وًمٙمـ ُمـ يقومؼ 

 ،صٗم٤مء اًمروح واًم٘مٚم٥م اًمًٚمٞمؿ إممهذا حيت٤مج  ؟..اخلػم سمٙمؾ شمتٕمٚمؼ

ٜمٞم٦م اجل٤مدة اعمتٕمٚم٘م٦م ومْم٤مئؾ اًمّمٗم٤مت ذم اًمٜمٗمس يمل شمتٛمٙمـ اًمٜمٗمس ُمـ اًم

 سمٙمؾ اخلػم ويمؾ اخلػمات.



 

 

 

حيًـ آٟم٤ًمن  أنوطمًـ اًمٜمٞم٦م سم٤مهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم، يٕمٜمل  احملاوص:

ذم اًمدٟمٞم٤م  إًمٞمفيرزىمف اًم٘مرب وُم٤م ي٘مرسمف  أنوي٠ًمًمف  فمٜمف سم٤مهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم،

  ؟.واهلل قمغم يمؾ رء ىمدير وذم اًمؼمزخ،

 أُم٤ممح اًم٤ٌمب ٟمٕمؿ هذه ُمـ ومْم٤مئؾ صٗم٤مشمف اًمتل شمٗمت الؾيذ الغيز:

  .ًمٚمخػم اًمداومٕم٦م شمٚمؽ اًمٜمٞم٦م

يمٞمػ يٙمقن  و ذم قم٤ممل اًم٘مؼم واًمؼمزخ هؾ شمتالىمك؟ إرواح احملاوص:

هذا اًمتالىمل ُمع اًمرواي٤مت اًمتل شمٍمح سم٠من آٟم٤ًمن ي٘مؼم وطمٞمدًا ذم 

 ؟.ىمؼمه

سمداي٦م اًمقًمقج ذم  هقوان يم٤من  اإلىم٤ٌمر أنذم احل٘مٞم٘م٦م  الؾيذ الغيز:

ذم  احل٤مل ُمآل سمخالف وًمٙمـ ٤مًم٦م واىمٕم٦م،قم٤ممل اًمؼمزخ  شمٙمقن هذه احل

لق » :‘ومٕمـ أُمػم اعم١مُمٜملم ئمٝمر ُمـ أي٤مت واًمرواي٤مت،يمام اعم١مُمٜملم 

كشػ لؽؿ لرأيتؿ أرواح ادممـني يف هذا الظفر حؾؼًا يتزاورون 

، واًمٔمٝمر هٜم٤م هق وادي (1)شويتحدثقن، إن يف هذا الظفر روح كؾ مممـ

حؾؼًا حمتبني يتحادثقن  لرأيتفؿ حؾؼاً »اًمًالم، وذم رواي٦م أظمرى: 

فؼؾت: أجسام أم أرواح، فؼال: أرواح وما مـ مممـ يؿقت يف بؼعة 

مـ بؼاع إرض إٓ ققؾ لروحف: أحلؼل بقادي السالم وإهنا لبؼعة مـ 
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ََ طمتك اًمتٕمٌػم اًمقارد ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م  (1)شجـة عدن ِي وَن ةِاَّلَّ َويَْعخَبِْْشُ
 ًْ ِٓ ِ ٔا ة ًْ يَيَْدُل

َ  .ًمٞمؾ قمغم طم٤مًم٦م ُمـ آضمتامعهذا د (2)ل

 ؟.قم٤مُم٦م أمهذه ظم٤مص٦م سم٤معم١مُمٜملم  احملاوص: 

ومٞمام  أيْم٤مهذه احل٤مًم٦م  أنذم احل٘مٞم٘م٦م ئمٝمر ُمـ أي٤مت  الؾيذ الغيز:

انلَّاُر اًمتٕمٌػم اًمقارد ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م  ،ُمع اهل٤مويـ أواعمجرُملم  سملم
ٔمُ  َْٔم َتُل ا ُغُسّواً وََغِشّياً َوَي َٓ ْٔنَ  ُحْػصَُطَٔن َغيَيْ ٔا آَل فِصَْغ دِْريُ

َ
اَغُث أ  ،(3)العَّ

 ، هٜم٤مك طم٤مًم٦م اًمت٘م٤مء واضمتامع، ىمد شمٙمقن هل اًمقطمدة واًمقطمِم٦م أنومٞمٔمٝمر 

هذه  ،إقماملآٟم٤ًمن ُمـ سمٕمض  أشم٤مهٟمقع ُمـ اجلزاء واًمتٕمذي٥م ىم٤ٌمل ُم٤م 

اًمٜمص اًمروائل وًمٙمـ يمح٤مًم٦م صم٤مسمت٦م  أوُمٚمحقفم٦م ذم اًمٜمص اًم٘مرآين  إقمامل

 .ودائٛم٦م ًمٞمس يمذًمؽ

سمٕمد اعمقت ُم٤ٌمذة  أو شمٙمقن ذم سمداي٦م اعمقت ُمثالً، أنيٛمٙمـ  وص:احملا

 ؟.حتدث هٜم٤مك وطمِم٦م

ٟمٕمؿ ـمٌٕم٤ًم هذا هق قمٛمقم ـمٌٞمٕم٦م اًمؼمزخ ًمٕمٛمقم ـمٌٞمٕم٦م  الؾيذ الغيز:

اعمت٘ملم  أوسمٕمض اعم١مُمٜملم ؾم٤مسم٘م٤ًم، أن يمام ُمر سمٜم٤م  وإٓ اًمٌنمي، اًمٗمرد

قمغم ُمروا  أهنؿسم٠مقمت٤ٌمر  يٛمروا هب٤م، أن ُمـ دونيتج٤موزون هذه اًمٕم٘م٤ٌمت 

ومٛمـ صمؿ ٓ يٛمررون هب٤م ذم  ٗم٤مزوا ومٞمٝم٤م،ومذم دار اًمدٟمٞم٤م  اُمتح٤مٟمٞمفقم٘م٤ٌمت 

                                 
 .243: 3( اًمٙم٤مذم ج1)
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 .قم٤ممل اًمؼمزخ إمماًمًقق  أوطم٤مٓت آطمتْم٤مر 

اًمروح شمالزم اًم٘مؼم  أنؾم١مال ىمري٥م ُمـ هذا اعمٕمٜمك هٜم٤مك  احملاوص:

 ؟.يٕمٜمل شمٙمقن ىمري٦ٌم ُمـ اعمحؾ اًمذي دومـ ومٞمف اًمٌدن سمٕمد اعمقت،

 ٕمٜمك اًمٙمٞمٜمقٟم٦م واعمراسمْم٦م واعمراسمٓم٦م اًمدائٛم٦م،اعمالزُم٦م سمٛم الؾيذ الغيز:

هذا اعمٕمٜمك ًمٞمس يراد ٟمٕمؿ يٙمقن ًمٚمروح و ُمٙم٤من آظمر، إمماٟمف ٓ شمٜمت٘مؾ  أو

سمٕمض اًمرواي٤مت شمدل قمغم اٟمف وم٢من قمٚم٘م٦م سمٛمحؾ اًمدومـ واجلًؿ واعمثقى 

يدل  ، مم٤مُمثقاه٤م يمذا إمميمؾ يقم ذم ؾم٤مقم٤مت يمذا وشمرضمع  إرواحشمٜم٘مؾ 

ٌقط ُمقضمقد سمٚمح٤مظ قم٤ممل اًمؼمزخ قم٤ممل قمغم اٟمف ٟمقع ُمـ اًمٕمروج واهل

 إسمدان.قمٚم٘م٦م وارشم٤ٌمط عمث٤موي  ًمألرواحًمٙمـ شمٙمقن  ظم٤مص، أصمػمي

ُم٤م ُمٕمٜمك هذا آٟمت٘م٤مل، شمٕمٌػم  ،سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمروح ويمقهن٤م جمردة احملاوص:

اًمٕمٚم٘م٦م ىمد يٙمقن هق اًمٙم٤مؿمػ قمـ هذا اعمٕمٜمك اًمذي شمٗمْمٚمتؿ سمف يٕمٜمل 

 .؟اًمروح ُمتٕمٚم٘م٦م وهمػم حمٙمقُم٦م سم٘مقاٟملم اعمٙم٤من

درضم٤مهت٤م  قم٤مزم اًمروح طمتك ذم دار اًمدٟمٞم٤م هل ذم قمٛمدة الؾيذ الغيز:

وًمٙمـ ُمراشمٌٝم٤م اًمٜم٤مزًم٦م  جمردة قمـ اعمٙم٤من واًمزُم٤من اًمدٟمٞمقي واًمؼمزظمل،

اعمٙم٤من  أطمٙم٤مموىمقاه٤م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمٌدن اًمدٟمٞمقي دمٕمٚمٝم٤م شمِمٕمر وشمدرك 

ْمِص َرّبِ ٝمل ذم ذاهت٤م وم وإٓ ، واًمزُم٤من
َ
َْ أ ٌِ وُح  يمذًمؽ ذم و ،(1)كُْو الصُّ

قم٤ممل اًمؼمزخ سم٠مقمت٤ٌمر اًمٌدن اًمؼمزظمل ذو ـمقل وقمرض وقمٛمؼ وؿمٌف 

اخل٤مص٦م اًمتل شمتٜم٤مؾم٥م ُمع ذًمؽ  أُمٙمٜمتفوًمف زُم٤مٟمف اخل٤مص وًمف  ، ذًمؽ



 

 

 

ًمٓمٞمٗم٦م ًمذًمؽ اًمٕم٤ممل وان يم٤مٟم٧م اًمروح ذم ذاهت٤م ذات ُمراشم٥م  أضم٤ًمماًمٕم٤ممل، 

 .ُمـ ذًمؽ أقمغم

ٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م، اًمتل ىم٤مم هب٤م ذم احل إقماملاعمٞم٧م يتذيمر  أنهؾ  احملاوص:

 ؟.يمٞمػ ذًمؽ وهل يمثػمة

ُمِمٝمد اعمٞمزان واحل٤ًمب وشمٓم٤مير اًمّمحػ  إممسم٤مًمٜم٦ًٌم  الؾيذ الغيز:

 أقمامًمفوذايمرة  ،ًمإلٟم٤ًمن قَمزَّ َوضَمؾَّ  ٝمذا يًػم قمغم اهللوم سمف ذًمؽ،٤موُم٤م ؿم

اعمتٛمثٚم٦م ذم ىمقة ظمٞم٤مًمف وذايمرشمف سمؾ يِم٤مهد سم٤مًمتجرسم٦م اعمقارد اًمٙمثػمة اًمتل 

 أو ٤مٓت اًمروطمٞم٦م اًمِمديدة واًم٘مقي٦م،شمٜمت٤مهبؿ وشمٓمرأ قمٚمٞمٝمؿ سمٕمض احل

 واًمنمب، إيمؾسمٕمض ُمـ يامرس سمٕمض اًمري٤مو٤مت اًمتل ي٘مؾ ومٞمٝم٤م 

 أقمامق إممويٙمقن هٜم٤مك ٟمقع ُمـ اًمٜمزع وآٟمِمداد اًمروطمل اًمِمديد 

 إممي٥ًٌم ذًمؽ قمقد اًمذايمرة سمذيمري٤مت وُمِم٤مهد طمتك شمٕمقد مم٤م اًمروح 

 اًمذي إظمقةطم٤مًم٦م احلٛمؾ، سمٕمض  إممطمتك شمٕمقد  أوطم٤مًم٦م اًمرو٤مع 

ـمرأت قمٚمٞمف  أن ُم٤م ُمـ اًمٓم٥م اعم٤مئل عمٕم٤مجل٦م سمدٟمف وًمٙمـ أٟمقاع ُم٤مرس

 إيمؾطم٤مٓت روطمٞم٦م قمجٞم٦ٌم شمٕمج٥م هق ُمٜمٝم٤م، ُم٤مرس اٟم٘مٓم٤مع 

واظمذ يروج طمتك ذم ُمٕم٤مجل٦م  وان اًمتداوي سم٤معم٤مء يٕمرف طم٤مًمٞم٤ًم، واًمنمب،

ُم٤مرؾمف هق ذم سمٕمده اًمٌدين وًمٙمـ  ،اًمداء اخلٌٞم٨م وهق داء اًمنـم٤من

مل شمٙمـ ًمديف ذم احل٤ًٌمن  طم٤مٓت روطمٞم٦م ؿمٗم٤موم٦م ضمدًا،ًمف  أورثشمٚم٘م٤مئٞم٤ًم 

سمحٞم٨م طمتك قم٤مدت ًمديف ذيمري٤مت ًمٞم٧ًم وم٘مط اًمٓمٗمقًم٦م وومؽمة اًمرو٤مقم٦م 

يمام يذيمر ذًمؽ قمٚمامء  ،أُمفاًمذيمري٤مت طمتك وهق ذم سمٓمـ  إًمٞمفسمؾ قم٤مدت 



 

 

 

اعمِم٤مهد  اًمٜمٗمس واًمروح واحلٙمامء واًمٌحقث اًمٕم٘مٚمٞم٦م، اًمروح يٜمٓمٌع ومٞمٝم٤م

شمٜمٗمخ ذم سمدن آٟم٤ًمن وهق ذم  أنٜمذ ُم اإلطم٤ًمسسمتقؾمط آٓت  واًمّمقر

روطمف وذايمرشمف يمؾ هذه  أقمامقسم٤مًمت٤مزم يًت٘مٓم٥م آٟم٤ًمن ذم  ،أُمفسمٓمـ 

وان مل يٙمـ يًتٓمٞمع  روطمف، أقمامقراهٜم٦م ذم ووشمٔمؾ ىم٤مئٛم٦م  إُمقر

اعمٕم٤ميِم٦م اًمٞمقُمٞم٦م سم٤معمحٞمط اًمذي يٕمٞمِمف  إممسم٥ًٌم اٟمِمداده شمذيمره٤م 

ٞم٦م اًمتل ومٞمٝم٤م اٟمٓم٤ٌمع ت٘مؾ ىمقشمف قمغم اؾمؽمضم٤مع اًمٚمقائح اًمروطموم آٟم٤ًمن،

 .وم٠من اًمروح ُمقضمقدة وإٓ يمؾ ُم٤م ُمر قمٚمٞمف ُمٜمذ ٟمٗمخ اًمروح ذم سمدٟمف،

اهلل أن يٕمٜمل  اإلظمٗم٤مءىمْمٞم٦م  إممي٤مت شمِمػم اهٜم٤مك سمٕمض اًمرو احملاوص:

اًمتل شمًٞمئٝمؿ وومٞمام يرشمٌط  إُمقرشم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم خيٗمل قمـ اعم١مُمٜملم 

اًمتل  ُمقرإخيٗمل قمٜمٝمؿ ٓقمغم اًمٕمٙمس سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٙم٤مومريـ،  ،سمٕمقائٚمٝمؿ

ُمـ ُمّم٤مديؼ اًمٕمذاب ذم اًمؼمزخ  أيْم٤مًمٙمل شمٙمقن  هلؿ، ُم٤ًموئشمٙمقن 

هق  إصؾ أو إؾم٤مس أنُمثؾ هذه اًمرواي٤مت هؾ يٗمٝمؿ ُمٜمٝم٤م . اًمتٜمٕمؿ أو

 ؟.اًمدٟمٞم٤م وُم٤م يًتثٜمك ُمثاًل سم٘مٞمد آظمر أهؾ أطمقالاًمؼمزخ قمغم  أهؾاـمالع 

 ٓن قمؼم اعمِم٤مهدات اًمٔم٤مهر ًمٞمس احل٤مل يمذًمؽ، الؾيذ الغيز:

 أنئمٝمر  ٤مت اعمذيمقرة ذم مجٚم٦م ُمـ احلقادث ومجٚم٦م ُمـ اًمقىم٤مئع،واًمرواي

يٕمٜمل سمح٥ًم درضمتف ُمـ اًم٘مرب  ،آـمالع سمح٥ًم درضم٤مت اعمقشمك

 أُمقرؿمقهدت  إطمٞم٤مء،قمـ  أيمثريٓمٚمع سمِمٙمؾ  أنوقمٚمقه يٛمٙمـ  اإلهلل

 ذم اًمٔمقاهر آضمتامقمٞم٦م إطمٞم٤منطم٤ًمؾم٦م سمٕمض  أُمقروُمقارد يمثػمة ذم 

 أواًمٕمٚمؿ واًمٗمْمٞمٚم٦م  أه٤مزموان يم٤مٟمقا ُمـ  ،قشمكىمد ٓ يٓمٚمع قمٚمٞمٝم٤م اعم اًمٕم٤مُم٦م



 

 

 

 .ٟمًٌٞم٦م أُمقرهل ذم احل٘مٞم٘م٦م  ٤مت،درضمأصح٤مب اًمُمـ 

 .صم٤مسم٧م إصؾوًمٙمـ  احملاوص:

 آـمالع سمٜم٦ًٌم وسمح٥ًم درضم٤مت اعمقشمك. أصؾٟمٕمؿ  الؾيذ الغيز:

اًمٌدن هذا  أنهؾ  واًم١ًمال: صمٛم٦م سمدن سمرزظمل، أنذيمرشمؿ  احملاوص: 

ف اهلرم واًمِمٞمخقظم٦م وٟمٔم٤مئر  ذي٦م؟ٟمقع ُمـ اًمتٖم إمماًمؼمزظمل حيت٤مج  هؾ يّمٌٞم

 ؟.ذًمؽ

ذيمقر ذم أي٤مت واًمرواي٤مت ويمذًمؽ هٜم٤مك اعم الؾيذ الغيز:

اٟمف هٜم٤مك ٟمقع ُمـ اًمتٖمذي٦م ذم اًمؼمزخ ًمٚمٌدن  ذم أي٤مت، إؿم٤مرات

 وٟمقع ُمـ اعمقاد ىمد شمٕمد يم٤مًمٓمٕم٤مم سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمذًمؽ اًمٌدن،، اًمؼمزظمل

ؿ شمٜمزف اعم٤مدة هٜم٤مك طمد صم وىمدرة وذ وذ هقوسم٤مًمت٤مزم ًمف ىمدرة حمدودة و

ومٕمـ  هذا يمٚمف ئمٝمر ُمـ اًمرواي٤مت، سمف ذًمؽ،٤مدمديد وُم٤م ؿم إممومتحت٤مج 

أيـ أرواح »: ‘إسمراهٞمؿ سمـ إؾمح٤مق اجل٤مزي ىم٤مل: ىمٚم٧م ٕيب قمٌداهلل

ادممـني؟ فؼال: أرواح ادممـني يف حجرات يف اجلـة، يلكؾقن مـ 

أقؿ لـا ضعامفا، ويرشبقن مـ ذاهبا، ويتزاورون فقفا، ويؼقلقن: ربـا 

ي٘مرأ سم٘مراءة قم٘مٚمٞم٦م طمٙمٛمٞم٦م  أنٛمٙمـ ، وي(1)شالساعة لتـجز لـا ما وعدتـا

ٟمقع ُمـ اًمتجديد  إمماجلًؿ اًمؼمزظمل ًمف ُم٤مدة شمٜم٤مؾمٌف وسم٤مًمت٤مزم حتت٤مج  أن

 أُمرطم٤مل هذا  أي٦موقمغم  ومٗمل ذًمؽ ٟمٗم٤مذ وذم ذًمؽ وومقر ومتد سمٛمدد،
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وهق ي٘مرأ سمٚمٖم٦م  واًمرواي٤مت، أي٤متُمٚمحقظ سمٍماطم٦م ذم دٓٓت 

هٜم٤مك ُم٤مدة ختتٚمػ قمـ اعم٤مدة اًمدٟمٞمقي٦م وهل اعم٤مدة  أن٦م وقم٘مٚمٞم٦م طمٙمٛمٞم

اًمتٙم٤مُمؾ وٟمقع ُمـ احلريم٦م ُمـ ومٚمٝم٤م ٟمقع  اًمؼمزظمٞم٦م ًمٚمجًؿ اًمؼمزظمل،

 ختتٚمػ قمـ ُم٤مدة أطمٙم٤مُمٝم٤ميم٤مٟم٧م  إنو وٟمقع ُمـ اًمزي٤مدة واًمٜم٘مّم٤من،

٤معم٘مّمقد هق وم ،ُمقاد سمال صقرة اجلًؿ ذًمؽ يٕمد طمٞم٨م اًمدٟمٞمقي اًمٌدن

 .٦م شمراسمٞم٦مسمال ُمقاد همذائٞم٦م دٟمٞمقي

 إذىٓ ي١مصمر سم٠مي٦م صقرة قمغم حت٘مؼ اؾمتِمٕم٤مر  وهذا احملاوص:

روو٦م ُمـ ري٤مض اجلٜم٦م ًمٚمٛم١مُمٜملم  أهن٤مذم قم٤ممل اًمؼمزخ سم٠مقمت٤ٌمر  ًمإلٟم٤ًمن

٦م ومٝمذا  أو ـ طمٗمر اًمٜمػمان يٕمٜمل ُمٝمام يم٤مٟم٧م اًمؽميمٌٞم  .ُمتح٘مؼ؟ إُمرطمٗمرة ُم

يٕمٜمل ًمف  ،أيْم٤مدوي أاجلًؿ اًمؼمزظمل  أن سمال ؿمؽ، الؾيذ الغيز:

وُمـ صمؿ اًمتحًس واًمتٚمٛمس  إدواتوهق سم٤مًمت٤مزم قمؼم شمٚمؽ  تأدوا

اًمقاطمد  ورسمام ،سم٠مدوات اجلًؿ اًمؼمزظمل سمٜمحق اؿمد ُمـ اجلًؿ اًمدٟمٞمقي

يتؿ هب٤م آدرايم٤مت  أناجلًؿ اًمؼمزظمل يٛمٙمـ  وأقمْم٤مء أدوات ُمـ

 اخلٛمس.

ت اًمؼمزخ سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤ًم وىمد شمٖمػم أهؾيمٞمػ يٕمرف  احملاوص:

 .ٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م؟صقرهؿ اًمتل يم٤مٟمقا قمٚمٞمٝم٤م ذم احل

اًمؼمزخ قمـ صقرهؿ  أهؾاظمتالف صقر  الؾيذ الغيز:

اًمرواي٤مت ذم  تورد وىمد ذم دار اًمدٟمٞم٤م  ًمٞمس سمّمحٞمح، وأضم٤ًمُمٝمؿ



 

 

 

اًمتل يم٤مٟمقا قمٚمٞمٝم٤م ذم دار  اسمدأهنؿيٌٕمثقن ذم صقر  أهنؿاًمؼمزخ  أهؾصقر 

إن إرواح يف صػة »ىم٤مل: ، ‘ومٕمـ أيب سمّمػم قمـ أيب قمٌداهلل اًمدٟمٞم٤م،

يف اجلـة تعارف وتسائؾ فنذا قدمت الروح عذ  إجساد يف صجرة

إرواح يؼقل: دعقها فنهنا قد أفؾتت مـ هقل عظقؿ ثؿ يسللقهنا ما 

فعؾ فالن وما فعؾ فالن؟ فنن قالت هلؿ: تركتف حقًا أرجتقه وإن قالت 

اعم١مُمـ يٌٕم٨م سمّمقرة  . أو أن(1)شهلؿ: قد هؾؽ قالقا: قد هقى هقى

 أواعمٜم٤مومؼ  أو اًمٙم٤مومر سمخالف اًمدٟمٞم٤م دار ذم قمٚمٞمٝم٤م يم٤من مم٤م اؿمد ٟمقراٟمٞم٦م

وهذا ُم٤م دقمٛمتف  اًمٗم٤مؾمؼ وم٠مٟمف ي٘متؿ ًمقٟمف وشمٔمٚمؿ روطمف وئمٚمؿ ضمًٛمف،

قمغم  وإهنؿ اًمؼمزخ، أهؾاعمِم٤مهدات واًمرؤى اًمتل شمقاشمرت ُمـ ُمِم٤مهدة 

، يمام ي٘مقل اإلُم٤مم طم٤مل يِم٤مهدون سمٜمٗمس اًمّمقرة اًمتل يم٤مٟمقا قمٚمٞمٝم٤م إي

 .(2)شؿ... ولؽـ يف أبدان كلبداهن»: ‘اًمّم٤مدق

اًمٙم٤مومر يٕمذب ذم قم٤ممل اًمؼمزخ واعم١مُمـ يٜمٕمؿ،  هؾ أن احملاوص:

ومٙمٞمػ يٙمقن  (3)شحػرة مـ حػر الـران أوروضة مـ رياض اجلـة »

اًمًٜملم  أٓفسم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٙم٤مومر اًمذي ُم٤مت ىمٌؾ  اإلهللشمقضمٞمف اًمٕمدل 

واًمٙم٤مومر اًمذي يٛمقت ىمٌٞمؾ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م سم٘مٚمٞمؾ، واعم١مُمـ اًمذي يتقرم ىمٌؾ 

واًمذي يتقرم ىمٌٞمؾ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م واًمٌٕم٨م يمٞمػ يٛمٙمـ شمقضمٞمف اًمًٜملم  أٓف

                                 
 .244: 3( اًمٙم٤مذم ج1)

 ( اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ.2)

 .215: 6( اًمٌح٤مر ج3)



 

 

 

 ؟.هذه احل٤مًم٦م

اًمٜمٕمٞمؿ و اًمٕمذاب ٓ يٕمتٛمد ذم درضمتف قمغم اعمدة  أن الؾيذ الغيز:

 وإطم٤مدي٨ماًم٘مرآٟمٞم٦م  أي٤متسمؾ هٜم٤مك دٓٓت ذم  اًمزُمٜمٞم٦م واًمٙمٛمٞم٦م،

اًمِمدة واًمْمٕمػ  أواًمٙمٞمٗمٞم٦م  أن سمٞمتف، أهؾاعمٕمّمقُملم ُمـ  وأطم٤مدي٨ماًمٜمٌقي٦م 

واًمٜمٕمٞمؿ وٟمققمٞم٦م  ٞمؿٕماًمتٜم ُمـ وٛمـ اًمدرضم٤مت اعم١مصمرة ذم ٟمققمٞم٦م يْم٤مأهل 

ورسمام يٙمقن ُمت٠مظمرًا وًمٙمٜمف ؾم٤مسمؼ ُمـ طمٞم٨م اًمرشم٦ٌم،  اًمٕمذاب واًمتٕمذي٥م،

اةُِلٔنَ ذم اًمدرضم٤مت،  اةُِلَٔن العَّ َْ  و (1)َوالعَّ ٌِ ىنَِي وَكَيِيٌو  وَّ
َ
َْ األ ٌِ ثُيٌَّث 

 ََ  ؾم٤مسم٘مقن رشم٦ٌم يتٜمٕمٛمقن وان يم٤مٟمقا آظمريـ زُمٜم٤ًم وًمٙمٜمٝمؿ (2)اآلِرصِي

 ذم اًمؼمزخ وان ؾمٞمام ٓ واعمقىمٕمٞم٦م اًمٙمٞمػ طمٞم٨م ُمـ درضم٤مت قم٤مًمٞم٦مسم

 .ىمٓمرة ذم سمحر ىمٛم٘م٤مم إٓ ًمٞمس أظمرة ضمٜم٥م

قم٤مُمؾ اًمزُم٤من ذم قم٤ممل اًمؼمزخ ُمِم٤مسمف ًمٕم٤مُمؾ اًمزُم٤من  أنهؾ  احملاوص:

 ؟.ذم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م

سم٤مقمت٤ٌمر يمقن اًمؼمزخ ٟمقع ُمـ اًمقضمقد اجلًامين  الؾيذ الغيز:

ُمع وُم٘مداري٦م وقمٞمٜمٞم٦م شمٜم٤مؾم٥م  ُمدةومٝمٜم٤مك ًمف ُم٘م٤مدير وطمريم٤مت و ػ،اًمٚمٓمٞم

شمٚمؽ اعم٘م٤مدير يم٤مٟم٧م وسم٤مًمت٤مزم هل٤م ُم٘مٞم٤مس وان  ،إصمػمي٦مشمٚمؽ اعم٤مدة اًمٚمٓمٞمٗم٦م 

. أن ذم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م هٜم٤مك ُم٘م٤مدير وٟم٥ًم اًمٖمٚمٞمٔم٦م ُمٜمٓمٌ٘م٦م قمغم اعم٤مدة همػم

                                 
 .11أي٦م اًمقاىمٕم٦م: ؾمقرة ( 1)

 .14ـ 13أي٦م اًمقاىمٕم٦م: ؾمقرة ( 2)



 

 

 

 دٟمٞم٤م،اًمٗمٞمزي٤مئٞم٦م ذم دار اًم إضم٤ًممُمقضمقدة طمتك ذم  خمتٚمٗم٦م سمِمدة زُم٤مٟمٞم٦م

وؿمٌف  ،ُمٕملم زُم٤من هل٤م ن واًمؼموشمقن واعمٜمٔمقُم٦م واًمذرةوؽمٜمٞمُمثاًل طمريم٦م اًم

قمـ ٦م ومذًمؽ ُمـ طمٞم٨م اًمّمٖمر واًمٚمٓم٤موم٦م ختتٚمػ ُمـ طمٞم٨م اًمّمٖمر واًمٚمٓم٤م

 إزُمٜم٦مسم٤مًمت٤مزم  اًمٖمٚمٞمٔم٦م واًمٙمٌػمة ُمثؾ اًمٙمقايم٥م واعمجرات، إضم٤ًمم

 ٦مٔموهمٚم ٦موٟمًٌٝم٤م ختتٚمػ اظمتالوم٤ًم ؿم٤مؾمٕم٤ًم سم٥ًٌم ًمٓم٤موم ٤مُم٘م٤ميٞمًٝمواعم٘م٤مدير 

  اًمٕم٤ممل اجلًامين. وٟمققمٞم٦م اعم٤مدة سمح٥ًم يمؾ ٟم٦ًٌم ذم

 أمقم٤ممل اًمؼمزخ وُم٤م جيري ومٞمف خيتص سم٤معمًٚمٛملم  أنؾ ه احملاوص:

 اعمٕم٤مسيـ؟  أمؾمقاء اًم٤ًمسم٘ملم ُمٜمٝمؿ  ،إظمرىيِمٛمؾ همػمهؿ ُمـ اعمٚمؾ 

 إًمٞمفذم احل٘مٞم٘م٦م قم٤ممل اًمؼمزخ قم٤ممل ًمٙمؾ اًمٌنمي٦م يٜمت٘مٚمقن  الؾيذ الغيز:

 ًْ ِٓ ِ َْ َورَان ٌِ ِْٔم ُحتَْػثُٔنَ  َو ٓ  ومٝمذه ،ةَْصَزٌخ إََِل يَ ُمراطمؾٓ  ختتص سم٤معمًٚمٛملم و

وختتٚمػ احل٤مٓت  سم٤معم١مُمٜملم سمؾ سمٕمٛمقم اًمٌنمي٦م اًمٓم٤مًمح ُمٜمٝمؿ واًمّم٤مًمح،

 .ري٥مٓ

روضة مـ رياض »ؾمقاء يم٤من  ومٞمف جيري اًمؼمزخ وُم٤ميٕمٜمل  احملاوص:

 أيْم٤م؟.همػم اعمًٚمٛملم طمتك ِمٛمؾ ي شحػرة مـ حػر الـران أواجلـة 

اعمًتْمٕمػ اًمذي ًمديف  أنيمام ورد ذم اًمرواي٤مت ٟمٕمؿ،  الؾيذ الغيز:

شمٌلم ُم٤م هل قم٘مٞمدة احلؼ وُم٤م هل اًمتل ٕمروم٦م اعم ،ىمّمقر ومٙمري ذم اعمٕمروم٦م

يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م طمٞم٨م  إممٝمك قمٜمف ٚمٝمك قمٜمف ذم اًمرواي٤مت، يٚمرؤيتف ذًمؽ ي

 أواجلٜم٦م  إمميٛمتحـ طمٞمٜمئذ اُمتح٤مٟم٤ًم هن٤مئٞم٤ًم يًجؾ سمف ُمّمػمه يذه٥م سمف 

جؾ قمٚمٞمف احل٤ًمب،ٚموًمٙمـ ي اًمٜم٤مر، إمم يذه٥م سمف  وإٟمام ٝمك قمٜمف يٕمٜملٓ  ًي



 

 

 

يمتًٌف ُمـ سمّمػمة اًمٗمٓمرة، أ يؽمك ذم طم٥ًم سمٞمئتف اًمؼمزظمٞم٦م وطم٥ًم ُم٤م

وان ذم اًمنم ومٞم١ماظمذ ُم٘مدارًا ُمـ ذوره  يم٤من ذم اخلػم يتٜمٕمؿ ظمػماً، أن

ذقمتف وذيٕمتف هل طمدود  ،ومٓمرشمفإدراك اًمتل ارشمٙمٌٝم٤م سمح٥ًم 

ٓن  طم٤مل اؾمتٌٍمه٤م سمتقؾمط ومٓمرشمف، أي٦مهل قمغم  اًمٞمًػمة واًم٘مٚمٞمٚم٦م اًمتل

هق ديـ اًمٗمٓمرة يٜمٗمٚمؼ ُمـ دائرة ُمريمزي٦م هل اًمٗمٓمرة  اإلؾمالمديـ 

اًمٖمرسمٞمقن رسمام  سمؾ طمتك .أوؾمعُمدارات وآوم٤مق  إمم سم٤مإلٟم٤ًمنويتقؾمع 

اؾمتٓم٤مقمقا أن يقصم٘مقه٤م سمح٥ًم دم٤مرهبؿ اًمروطمٞم٦م واًمقؾم٤مـم٦م اًمروطمٞم٦م 

اًمتل   اإلٟم٤ًمٟمٞم٦مًمِمٕمقب ٤م ومٝمؿ ؿم٤مهدوا اًمٙمثػم ُمـ اهناًمتل يًتخدُمق

ُمٙمت٤ًٌمت ومٓمرهت٤م  شمٕمٞمش طم٥ًم أهن٤م ذهٜمٞم٦م قمـ اًمٕم٘مٞمدة واعمٜمٝم٤مج، اًمٞم٧ًم ذ

ُمـ قمرف هن٩م وٟمجد احلؼ واخلػم وـمريؼ  وأُم٤م وًمٞم٦م ذم قم٤ممل اًمؼمزخ،إ

يمٗمرًا  إيامٟمفوسم٤مًمت٤مزم ومٛمـ حمض  اًمنم ومذًمؽ حي٤مؾم٥م طم٤ًمسم٤ًم ؿمديدًا،

٤مم قمٚمٞمف ومٞمّمؾ ومذًمؽ حي٤مؾم٥م ٓن سمٚمٖم٧م درضمتف اًمٕم٘مٚمٞم٦م احلد اًمذي ي٘م

 .اًمتٛمٞمٞمز واًم٘مْم٤مء ُمٜمذ ُمقشمف

يٕمٜمل  إظمرى ىمْمٞم٦م اًمٕمقامل أن إممذم ـمٞم٤مت طمديثٙمؿ  أذشمؿ احملاوص:

هل قم٤مُم٦م وشمِمٛمؾ  أيْم٤مقمقامل ىمٌؾ قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م وقم٤ممل ُم٤م سمٕمد قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م 

 .مجٞمع اًمٌنم؟

 ،إرطم٤ممقم٤ممل  أو ،إصالبقم٤ممل  أو ٟمٕمؿ يمٕم٤ممل اًمذر، الؾيذ الغيز:

ٓ  أظمرةقم٤ممل ظمٚمؼ اًمروح ىمٌؾ اًمٌدن ويمذًمؽ قم٤ممل  أو ،ارإٟمققم٤ممل  أو

 إُمريِمٛمؾ قمٛمقم اًمٜم٤مس، هم٤مي٦م  وإٟمامخيتص سم٤معمًٚمٛملم وٓ سم٤معم١مُمٜملم 

اًمٌنم واًمٜمِم٠مة اًمتل ٟمِم٠مت  ـمٞمٜم٦م ،يمام ُمر ذم قم٤ممل اًمؼمزخ احل٤مٓت ختتٚمػ



 

 

 

 ٟمًٛمٞمٝم٤م، أنٟمِم٠مة سم٠مي ٟمقع ٟمًتٓمٞمع  أمُمٜمٝم٤م اًمروح شمٚمؽ ؾمقاء ٟمِم٠مة جمردة 

يم٤مٟمقا  أو يم٤مٟمقا ُم١مُمٜملم، أناًمٌنم  وأٟمقاع وأصٜم٤مف٤م طم٤مٓت ختتٚمػ ومٞمٝم

همػم ُم١مُمٜملم وًمٙمـ قمٛمقُم٤ًم يٛمرون سمح٤مٓت خمتٚمٗم٦م، ٟمٕمؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٌٕمض 

 إٟمٌٞم٤مءاعمّمٓمٗمقن ُمـ  إصٗمٞم٤مء أناًمٕمقامل اًمٕمٚمقي٦م ضمدًا ٟمًتٓمٞمع اًم٘مقل 

يم٤مٟمقا ذم قمقامل  أوًمئؽ اهل٤مديـ اعمٝمديلم، وإئٛم٦م وإوًمٞم٤مءواعمرؾمٚملم 

ويمذًمؽ يّمٚمقن ذم  هذا يٛمٙمـ اًم٘مقل سمف، يِم٤مريمٝمؿ ومٞمٝم٤م اطمد، مل أقمغم

ٓ يِم٤مريمٝمؿ ومٞمٝم٤م اطمد هبذا آقمت٤ٌمر  أيمثرقمقامل قمٚمٞم٤م  إمماعمآل واعمٕم٤مد 

هٜم٤مًمؽ  أنٟم٘مقل  أنوٟمًتٓمٞمع  إظمتّم٤مص وقمدم اًمتٕمٛمٞمؿ، ّمحي

وذًمؽ ًم٘مّمقر  ،اإلٟمسضمٜم٦م اجلـ دون ضمٜم٦م  أنومقارق ٟمٔمػم ُم٤م ورد 

هبذا آقمت٤ٌمر يٛمٙمـ  اإلٟمسجلـ قمـ خمٚمقق اعمرشم٦ٌم اًمٕم٘مٚمٞم٦م قمٜمد خمٚمقق ا

 قمقامل ُمـ ٟمزوًٓ  هل أيْم٤م اإلٟمس٤مت ذم ىماًم٘مقل سم٠من ُمراشم٥م اعمخٚمق

وٓ يٙمقن  ٘مّمقى ذم اًمتٕم٤مزم،اًم اًمٕمقامل شمٚمؽ سمٕمض ذم ختتٚمػ قمٚمقي٦م

ويمذًمؽ ذم اعمٕم٤مد وًمف درضم٤مت ُم٤م وراء اجلٜم٦م وُم٤م ومقق  هٜم٤مًمؽ اؿمؽماك،

ْلَػِس ِصْسٍق ِغِْسَ  اجلٜم٦م ُمـ روقان ْلخَِسرٍ  ٌَ ٌُ وُم٤م يًٌح ومٞمف  َميِيٍم 

واجلالل  اإلهللذم سمحقر اجلامل  وإصٗمٞم٤مء إوًمٞم٤مءسمٕمض اخلقاص ُمـ 

ٕمض اًمٜمٗمقس  اإلهلل  إرواح.دون يمؾ  وإرواحوٟمٕمؿ خمتّم٦م سٌم

 

 

 



 

 

 عشاب  الكرب

قمذاب اًم٘مؼم، حيدث ذم سمداي٦م دظمقل آٟم٤ًمن قم٤ممل هؾ  احملاوص:

 ؟.يقم يٌٕم٨م إمميٌ٘مك ُمًتٛمرًا  وم٘مط أماًم٘مؼم 

ُمٓمٚمؼ طم٤مًم٦م  قمذاب اًم٘مؼم شم٤مرة يٓمٚمؼ ويٕمؼم ويًٛمك قمـ الؾيذ الغيز:

 إوزم،ُمرطمٚم٦م اعمقت  إيوشم٤مرة يراد سمٕمذاب اًم٘مؼم ُمرطمٚم٦م اًم٘مؼم  اًمؼمزخ،

 أوقمذاسم٤ًم يم٤من  أنٛمراطمؾ اعمقت آومم شمًٛمك طم٤مًم٦م اًم٘مؼم وقمذاب اًم٘مؼم وم

ومٗمل  ذم اًمؼمزخ، أظمرىوًمٙمـ سمٕمد ذًمؽ يٓمقي آٟم٤ًمن ُمٜم٤مزل  ٟمٕمٞماًم،

قمدم اًمْمٖمٓم٦م وسمداي٦م  أواحل٘مٞم٘م٦م ٟمٗمس ُمرطمٚم٦م اًم٘مؼم ؾمقاء ُمـ اًمْمٖمٓم٦م 

اًمقوع ذم اًم٘مؼم يمٞمٗمٞم٦م  ويمٞمٗمٞم٦م يمٞمٗمٞم٦م اعمقت، أو هبذا اعمٜمزل اجلديد، اإلٟمس

ويمٞمػ شمٜمٗمّمؾ اًمروح قمـ  ،يمٞمٗمٞم٦م شمٕمٚمؼ اًمروح ذم سمداي٤مهت٤م ،محؾ اجلٜم٤مزة

، هذا اًمتٕمٚمؼ وهق صم٤موي ذم اًمؽماب، هذه شمًٛمك ُمراطمؾ اًم٘مؼم آومم

ُمراطمؾ  أويًٛمك قمذاب اًم٘مؼم  ومؽمة اًمؼمزخ ٓمٚمؼأظمرى عمو سمٜمحق اظمص،

 يراد ُمـ اًم٘مؼم ُمٓمٚمؼ اًمؼمزخ،  ٛمـ هذه اعمراطمؾوم ٟمٕمٞماًم، أوقمذاسم٤ًم  أناًم٘مؼم 

وهق  إظمصٟمتٜم٤مول اعمٕمٜمك أن  ومٞمج٥م اًمتٗمٙمٞمؽ سملم آؾمتٕمامًملم،

قمذاب اًم٘مؼم ذم هذه اعمراطمؾ، ذم اًمقاىمع هل اعمراطمؾ آومم واعمٜم٤مزل 



 

 

 

اًم٘مؼم، هقل  إممهقل اًمذه٤مب  أوهقل اعمٓمٚمع  أوٓومم ُمـ وٖمٓم٦م اًم٘مؼم ا

شمٜم٤مول أظمريـ ًمٌدن آٟم٤ًمن ويمٞمٗمٞم٦م شمٖمًٞمٚمف سمحٞم٨م روي ذم سمٕمض 

جيري قمغم آٟم٤ًمن ُم٤م يًتٓمٚمع  أن أراداًمرواي٤مت قمـ ؾمٚمامن اًمٗم٤مرد اٟمف 

ِّل سمٕمد ُمٗم٤مرىم٦م اًمروح اًمٌدن ومٕمٚمٛمف   إمميذه٥م  أنوردًا وذيمرًا   ’اًْمٜمٌَّ

ل ومالن ُمـ اعمقشمك، وُمـ ُم٘مٓمققم٤مت شمٚمؽ احلقاري٦م اًمتل ٠مؼمة ويًاعم٘م

اعمٞم٧م قمٜمدُم٤م يٖمًؾ سمتقؾمط  أنضم٤مءت سملم اعمٞم٧م وؾمٚمامن اًمٗم٤مرد، هق 

 ذويف يِمٕمر اٟمف يٖمرق ذم سمحقر اعمحٞمٓم٤مت صمؿ يرومع ُمـ شمٚمؽ طم٤مًم٦م اًمٖمرق،

وم٠من هذه اعمراطمؾ  ٓإٟم٤ًمن وُمٜمزًمف واإل ٦مُمٝمقًم٦م سمح٥ًم ُمقىمٕمٞم أطمقال اً اذ

 ٘مؼم رسمام سمٕمض اًمّم٤محللم ٓ يٛمرون هب٤م وٓ يذوىمقن ؿمدهت٤م،آومم ُمـ اًم

ُمـ و اًمٙم٤ٌمر ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مءوهق  يمام ٟم٘مؾ قمـ اًمِمٞمخ آىم٤م رو٤م اهلٛمداين،

ويم٤من ي٘مٓمـ ؾم٤مُمراء اعمنموم٦م اًمتل ٟمٕمٞمش هذه  شمالُمٞمذ اعمػمزا اًمٙمٌػم،

ذم قمزاء ووم٤مضمٕم٦م يمؼمى ُمـ ضمراء هذه اجلريٛم٦م ذم هتؽ هذا اًمٌٞم٧م  إي٤مم

ِّل ـ سمٞمقت ُماًمذي هق سمٞم٧م  ، قَمزَّ َوضَمؾَّ  وهذا احلرم ُمـ طمرم اهلل ’اًْمٜمٌَّ

هذه رؤي٦م ُمـ  اًمِمٞمخ آىم٤م رو٤م اهلٛمداين قمٜمد اًمييح اًمنميػ، دومـ

ذم اًمرؤي٦م اٟمف يمٞمػ  اًمرائلشمالُمذشمف سمٕمدُم٤م ُم٤مت سم٠مؿمٝمر ـمقيٚم٦م وم٠ًمًمف 

ىمد ٟمٛم٧م واؾمتٞم٘مٔم٧م ُمـ اًمٜمقم  أين إٓىم٤مل مل اؿمٕمر .. وضمدت اعمقت؟

ذه٧ٌم  وي٘مقل هلذا اًم٘مٍم وم٠مذه٥م وقمش ومٞمف، ومخقـم٧ٌم سم٠من هذه ُمٗم٤مشمٞمح

ىمد ُم٧م وان هذا ىمٍم ذم  أينوسمٕمد ُمدة ُمديدة قمروم٧م  وقمِم٧م ومٞمف،

يمؾ هذه اعمراطمؾ مل حيس هب٤م  ،ٜمزع اًمروح ويمٞمٗمٞم٦م اًمذه٤مب سمفوم ،اًمؼمزخ



 

 

 

ٟم٘مؾ اٟمف رهمؿ وم٘م٤مهتف وم٘مد  ،ٟمٔمرًا ًمالُمتح٤مٟم٤مت اًمتل يم٤مسمده٤م وهق ذم طمٞم٤مشمف

٤ٌمر واعمراضمع اًمذيـ شمّمدروا وشمرسمٞمتف جلٞمؾ ُمٝمؿ ُمـ رضم٤مل اًمديـ اًمٙم

 واعمرضمٕمٞم٦م اٟمف قم٤مش ذم وم٘مر ُمدىمع ضمدًا وذم زهد قمجٞم٥م، ٤ماًمٗمتٞم زقم٤مُم٦م

ومل يرزق ُمـ اًمذيمقر  ‘يم٤من يٕمٞمش ذم ؾم٤مُمراء وقمٜمد ضمقار اًمٕمًٙمريلم

اعمٕمٞمِم٦م وٞم٘م٦م سمف  طم٤مل يم٤مٟم٧م أي٦مقمغم  إٟم٤مث، مخس  أو أرسمعرزق  وإٟمامرء 

اًمٕمٚمٛمل  وإٟمت٤مضمفف ويم٤من رهمؿ ذًمؽ سمرطم٤مسم٦م ظمٚم٘م٦م وؾمٕم٦م صدره وُمّم٤مسمرشم

 أواًمذي ٓ شمزال احلقزات اًمٕمٚمٛمٞم٦م شمرومد ُمـ يمتٌف ذم اًمتح٘مٞم٘م٤مت اًمرؿمٞم٘م٦م 

ُم٤مؿم٤مسمف ذًمؽ ومٝمق ؿمدائد اًمؼمزخ ُمر هب٤م وهق ذم اًمدٟمٞم٤م وٓ يٕم٤مود اُمتح٤مٟمف 

اًمؼمزخ يمام ي٘م٤مل ذم قمٚمؿ اعمٕمروم٦م هق ىمد ـمقاه٤م وهق  إممذه٤مسمف  أوائؾهب٤م ذم 

 .قُم٦م اعمقتذم اًمدٟمٞم٤م، ومٝمٜم٤مك ٓىمك اًمٜمٕمٞمؿ سمٛمجرد ٟم

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 الرتبة احلغييية

ُم٤م وم٤مئدة ووع اًمؽمسم٦م احلًٞمٜمٞم٦م ُمع اعمٞم٧م وهؾ يٜمتٗمع هب٤م  احملاوص:

 ؟.آٟم٤ًمن وىمد ُم٤مت اجلًد

ٞمٜمٞم٦م هل طمرز أنمم٤مٓ  ري٥م ومٞمف  الؾيذ الغيز: وىمد  قمٔمٞمؿ، اًمؽمسم٦م احل

 شمقضم٥مٞم٧م ويٜمدب ووٕمٝم٤م ُمع اعم أهن٤م ^اًمٌٞم٧م أهؾورد ذم رواي٤مت 

ذم اًمٕمقديـ اخليويـ  أيْم٤موىمد ورد ذًمؽ  شم٘مٚمٞمؾ اًمٕمذاب قمغم اعمٞم٧م،

اعمٞم٧م  شمرـمٞم٥م ىمؼم ذم ويمام ورد ُمع اعمٞم٧م، يْمٕمقهُمـ اًمٜمخؾ قمٜمدُم٤م 

يتجاىف عـف »ذم رش اعم٤مء قمغم اًم٘مؼم ىم٤مل:  ‘ومٕمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مدق سم٤معم٤مء،

 .‘ٙمٞمػ سمؽمسم٦م ؾمٞمد اًمِمٝمداء، وم(1)شالعذاب ما دام الـدى يف الساب

اًمٌدن سم٠مقمت٤ٌمر اٟمف ذه٧ٌم قمٜمف اًمروح وٓ  أن١ًمال هق اًميم٠من  حملاوص:ا

اًمروح  إممواًمٕمذاب ذم اًم٘مؼم واًمؼمزخ ُمتقضمف  إمل وإٟمام سم٤مٕمليِمٕمر 

٤مجلًد ٓ روح ومٞمف ومام هق وضمف اٟمتٗم٤مع اًمٌدن سم٤مًمذات وماًمٌدن،  إمموًمٞمس 
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 ؟.ذًمؽ إممسم٤مًمؽمسم٦م احلًٞمٜمٞم٦م وسمؽمـمٞم٥م اًم٘مؼم وُم٤م 

 اٟمٗمّم٤مًٓ  ٘مٞم٘م٦م اٟمٗمّم٤مل اًمروح قمـ اًمٌدن ًمٞمسذم احل الؾيذ الغيز:

سمؾ شمٔمؾ هٜم٤مك اًمٕمٚم٘م٦م سملم اًمروح واًمٌدن وان يم٤مٟم٧م شمٚمؽ اًمٕمٚم٘م٦م ٓ  يم٤مُمالً 

وًمٙمـ هٜم٤مك ٟمقع ُمـ آرشم٤ٌمط سملم  شمٕمؿ احلٞم٤مة سم٤مًمٌدن وٓ احلٞم٤مة اًمدٟمٞمقي٦م،

شمرسمتف ورد ذم اًمرواي٤مت  ٧مشمآيمؾ اًمٌدن وسم٘مٞم إذااًمروح واًمٌدن سمؾ وطمتك 

 وًمإلٟم٤ًمن ٌدن،ٚمُم٤مدة ًمٓمٞمٗم٦م وهل سمٛمث٤مسم٦م اًمزسمدة ًم اًمٓمٞمٜم٦م شمٙمقن ُمـ أن

ٟمٗمًف شمٌ٘مك شمٚمؽ اًمٓمٞمٜم٦م وهل ُم٤مدة ًمٓمٞمٗم٦م ضمدًا ُمـ اعمقاد اًمتل ٓ شمٙمقن 

وًمٙمٜمٝم٤م قم٤ٌمرة قمـ ٟمت٤مج هلذا اًمٌدن وشمٚمؽ  ُمرئٞم٦م طمتك سم٤مًمٕملم اعمًٚمح٦م،

شمٌ٘مك ذم اًم٘مؼم طمتك سمٕمد ذوسم٤من اًمٌدن شمراسم٤ًم وصػمورشمف روم٤مشم٤ًم ُمع ذًمؽ 

 شمٙمـ مل وان ُمًتٛمرة سم٤مىمٞم٦م قمٚم٘م٦م شمٌ٘مك اٟمف قمغم َيُدّل  ٤مممشمٌ٘مك شمٚمؽ اًمٓمٞمٜم٦م 

شمٙمـ ُمقضم٦ٌم ًمدسمقب احلٞم٤مة ذم اًمٌدن وًمٙمـ قمٚم٘م٦م،  ومل دٟمٞمقي٦م طمٞم٤مة

ر هو و اعمٞم٧م روح هقاضمس ًمذًمؽ ُمقوع ىمؼم اعمٞم٧م ُم١مصمر قمغمو

وي١ميمد قمغم ٟمحق ُمـ اًمٕمالىم٦م  أيمثرُم٤م يدًمؾ  وهذا ، ظم٤مـمره وُم٤مؿم٤مسمف ذًمؽ

 .ُم٤م يتحقل ويّمػم وسملم اًمروح أوشمٔمؾ سملم هذا اًمٌدن اًمدٟمٞمقي 

  

 

 

 



 

 

 

 ...  وجعليا مً املاء

ٍء َحٍّ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  احملاوص: اءِ ُّكَّ ََشْ ٍَ ْ َْ ال ٌِ ذيمرشمؿ  (1)وََجَػيَِْا 

ذم قم٤ممل  إظمرىوذم اًمٕمقامل  ًمإلٟم٤ًمنسم٤من هٜم٤مًمؽ ٟمقع ُمـ احلٞم٤مة  ٤مؾم٤مسم٘م

هذه  أنومٝمؾ  ،اًمذر وذم قم٤ممل آفمٚم٦م وذم قم٤ممل اًمؼمزخ واًم٘مٞم٤مُم٦م وُم٤م سمٕمده٤م

أي٦م شمّمدق قمغم مجٞمع هذه اًمٕمقامل، وُم٤م هل طم٘مٞم٘م٦م اعم٤مء واعم٘مّمقد سمف ذم 

 هذه اًمٕمقامل وظم٤مص٦م ذم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م؟

ذم طمٞم٤مة  ٤مً فم٤مهر أي٦م قم٤مُم٦م وفم٤مهره٤م ًمٞمس خمتّم الؾيذ الغيز:

 اًمٜمِم٠مةوًمٙمـ اًمٙمالم ي٘مع ؾمقاء ذم  اًمدٟمٞمقي٦م سمؾ ُمٓمٚمؼ اًمٜمِمئ٤مت، اًمٜمِم٠مة

 اعم٤مء هؾ اعمراد سمف هذا اعم٤مء اًمذي ٟمنمسمف أن ظمرى،إاًمٜمِمئ٤مت  أواًمدٟمٞمقي٦م 

، إؿمٞم٤مءاعمراد سمف ُم٤مهٞم٦م  أواعمراد سمف اًمٕمٚمؿ  أواًمدٟمٞمقي٦م  اًمٜمِم٠مةوٟمِم٤مهده ذم 

ًمٞمس قمٜمدٟم٤م ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م  أصٚمف أٟمفاعم٤مء  أنيمام ٟمٕمٚمؿ ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م 

 ومٝمق ُمـ ُمقه٤م ُمـ وأًمػهل ُمٕمتٚم٦م ُمـ اًمقاو واًمٞم٤مء  وإٟمام ،أصٚمٞم٦ممهزة 

 طم٤مل هٜم٤مك قمدة أي٦مهقي٦م اًمٌمء وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ، قمغم  أواًمٌمء ُم٤مهٞم٦م 

 ذم سمٕمض اًمرواي٤مت.يمام شمٗمًػمات ذم ًمٗمٔم٦م اعم٤مء 
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 ؟.اًمتٗمًػمات سم٤معم٤مهٞم٦م ُمـ زواي٤م خمتٚمٗم٦م هذهشمرشمٌط هؾ  احملاوص: 

وسمٕمض هذا  اًمقضمقد، إوم٤مو٦م سم٠مؾم٤ٌمب أوسم٤معم٤مهٞم٦م  الؾيذ الغيز:

٤م يدًمؾ وهذا مماعم٤مء سمٛمٕمٜمك اًمقٓي٦م،  ٤ميْم٤مً وم٤معم٤مء سم ٝم٤ماًمقضمقد اًمقٓي٦م قمؼمقمٜم

سمٕمْمٝمؿ ومنه٤م  .قمغم احلٞم٤مة ذم اًمٜمِمئآت اعمختٚمٗم٦م ُم٤مرة قمؼم ؾمٚمًٚم٦م

ن هق ُمٔمٝمر ُمـ ُمٔم٤مهر ، ٟمٕمؿ اعم٤مء اًمذي ٟمِم٤مهده أواإلجي٤مدسم٤مًمقضمقد 

ُمقوقع ذم اًمٚمٖم٦م  أصالً وًمذًمؽ رسمام ي٘مقل ىم٤مئؾ سم٤من اعم٤مء  إصكماعم٤مء 

 .م احلٞم٤مةسمؾ ًمٙمؾ ُم٤م ي٘مقّ  ًمٞمس خلّمقص اًم٤ًمئؾ اخل٤مص اًمذي ٟمِم٤مهده

 ؟.هذا ؾم٤مسمؼ هل٤م أن أمُمًتٗم٤مدة ُمـ أي٦م اًمٙمريٛم٦م  اهذ احملاوص:

ؾمتٕمامل الؾيذ الغيز: ٔي٦م واردة سم٤ٓم   سم٤محل٤مرض اًمٕمٍم اًمٚمٖمقي وسم٤مًمت٤مزم ا

صكمسمٚمح٤مظ اعمٕمٜمك  ـ ًمٗمٔم٦م اعم٤مء ٕا ًٌؼ احلز ُم ٓ سمٚمح٤مظ اعمٜم  .وروح اعمٕمٜمك 

شمٙمقن ذات ُمراشم٥م  أيْم٤مً دٟمٞم٤م طم٘مٞم٘م٦م اعم٤مء ذم قم٤ممل اًم إذن احملاوص:

 ؟.وًمٞمس ذم ذات اًمٕمقامل

 اًمٜمِم٠مةوذم شمٚمؽ اًمٜمِمئآت يٕمٜمل ذم هذه  اًمٜمِم٠مةذم هذه  الؾيذ الغيز:

هق اًم٤ًمئؾ اًمذي ٟمِم٤مهده اٟمف دظمٞمؾ ذم  إصكمًمٞمس اعمراد قمغم اًمتحديد 

اخلٚم٘م٦م  أصؾ أنْ  ^اًمٌٞم٧م أهؾذم رواي٤مت  َوَردَ  ىَمدْ  ٟمٕمؿ احلٞم٤مة، َهِذهِ 

 هق ظمٚمؼ اًمًاموات طَمتّكذم هن٩م اًمٌالهم٦م اسمتداء  يَماَم  َوَردَ  ًمٚمٕم٤ممل اجلًامين

اءِ ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م  وأيْم٤مُمـ اعم٤مء،  ٍَ ْ ُّ لََعَ ال  أنىمٌؾ  (1)َوََكَن َغصُْش

إن »، اًمٕمرش يم٤من قمغم اعم٤مء ومٗمل اًمرواي٤مت وإرضخيٚمؼ اًمًاموات 
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: يا الرب تبارك وتعاىل خؾؼ اهلقاء، ثؿ خؾؼ الؼؾؿ فلمره أن جيري، فؼال

رب بام أجري، فؼال: بام هق كائـ، ثؿ خؾؼ الظؾؿة مـ اهلقاء، وخؾؼ 

الـقر مـ اهلقاء وخؾؼ اداء مـ اهلقاء، وخؾؼ العؼقؿ مـ اهلقاء، وهق 

الريح الشديد، وخؾؼ الـار مـ اهلقاء وخؾؼ اخلؾؼ كؾفؿ مـ هذه 

الستة، فسؾط العؼقؿ عذ اداء فرضبتف، فلكثرت ادقج والزبد وجعؾ 

دخاكف يف اهلقاء، فؾام بؾغ الققت الذي أراده، قال لؾزبد: أمجد  يثقر

فجؿد، فجعؾ الزبد أرضًا، وجعؾ ادقج جبآً رواد لألرض، فؾام 

، وظمٚمؼ (1)شأمجدها، قال لؾروح والؼدرة شقيا عرر إىل السامء...

 وإٓ إصكمهذا اًم٤ًمئؾ ُمٔمٝمر ُمـ ُمٔم٤مهر اعم٤مء  اًمٕمرش ُمـ اهلقاء أن

ذًمؽ اعم٤مء  إممذم اًمرواي٤مت يِمػم  َوَردَ  يَماَم طم٤مل  أي٦مقمغم هق  إصكم٤معم٤مء وم

اًمٕمٚمؿ  أوُمٓمٚمؼ اخلػم  أو، ٚمؿيٕمؼم سم٤مًمٕم اًمذي ذم رؤي٦م اًمرائل ذم اعمٜم٤مم

 سم٤مًمذات.

ُمريٕمٜمل هذا  احملاوص:  أيْم٤م؟.قم٤ممل اًمذر ويّمدق قمغم قم٤ممل اًمؼمزخ  ا

ان و إجي٤مده٤مُمٜمِم٠م  اعم٤مء ٟمٕمؿ يمؾ ٟمِم٠مة ومٞمٝم٤م طمٞم٤مة ضمٕمؾ الؾيذ الغيز:

َْ يم٤من يمثػم ُمـ اعمٗمنيـ رسمام ىمٍموا ًمٗمظ احلٞم٤مة ذم هذه أي٦م  ٌِ وََجَػيَِْا 
اءِ ُّكَّ  ٍَ ْ قمغم اًمٜمِم٠مة اًمدٟمٞمقي٦م، وًمٙمـ فم٤مهر أي٦م ُمٓمٚمؼ احلٞم٤مة  ،شَيْءٍ حَيٍّال

 يمٞمٜمقٟم٦م ُمـ اًمٜمِمئآت. إيذم وًمٙمؾ يم٤مئـ طمل يم٤من 
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 قضاءة عوصة الفاحتة وإٍزاء األعنال  

عم٤مذا اظمتّم٧م ىمراءة ؾمقرة اًمٗم٤محت٦م سم٤مخلّمقص ذم جم٤مًمس  احملاوص:

 .اًمٕمزاء وإهداء صمقاهب٤م ًمٚمٛمقشمك؟

شمٕم٤مدل  أهن٤مؾمقرة اًمٗم٤محت٦م ىمد وردت ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ  الؾيذ الغيز:

ًَ : اًم٘مرآن يمٚمف ثَاِِن َواىُْلْصآَن اىَْػِظي ٍَ ْ َْ ال ٌِ آي٤مت ُمـ  (1)َوىََلْس آحَيَِْاَك َظتْػاً 

٧م اًمٙمت٤مب يمٚمف يمام ضم٤مء ذم اًمرواي٤مت وم٘مراءهت٤م سمٛمث٤مسم٦م ؾمقرة احلٛمد وٛم

اًمٕمٔمٞمٛم٦م ُمـ اًمنمع طمٞم٨م  واإلؿم٤مدةىمراءة اًم٘مرآن يمٚمف وعم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ شمؼمك 

لق قرأت احلؿد عذ مقت شبعني مرة ثؿ »: ‘قمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مدقورد 

 .هلذا وم٠من ومْمٚمٝم٤م قمٔمٞمؿ، (2)شردت فقف الروح ما كان ذلؽ عجباً 

ٓ  يٕم احملاوص:  اؾمتح٤ٌمب  ٜمل اٟمحّم٤مر اًمثقاب ومٞمٝم٤م ُمثؾسم٤مًمٓمٌع هذا

وٓ يٕمٜمل احلٍم هب٤م يمام هل٤م اعمٞم٧م ؾمٌع ُمرات ؾمقرة اًم٘مدر قمٜمد ىمؼم 

                                 
 .87أي٦م احلجر: ؾمقرة ( 1)

 :1٘مٚملم ج( ٟمقر اًمث2)



 

 

 

 ؟.دون احلٍم إوًمقي٦م

، ’أن رؾمقل اهللدون احلٍم سمؾ هٜم٤مك ورد ٟمٕمؿ   الؾيذ الغيز:

ثؿ مرة  ةعرش مـ َمرَّ عذ ادؼابر وقرأ قؾ هق اهلل أحد إحدى»ىم٤مل: 

 .(1)شمـ إجر بعدد إمقات وهب أجره لألمقات أعطل

اعمقشمك ُمـ  إممظمػم هيدهي٤م  أقماملُم٤م ي٘مقم سمف آٟم٤ًمن ُمـ  احملاوص:

هتدى هذه  أن، هؾ يٛمٙمـ أرطم٤مُمفُمـ  أوص٤محلل اعم١مُمٜملم قمٛمقُم٤ًم 

ذم رومع  إقماملهؾ شمٜمٗمع هذه وُمـ ؿمخص واطمد،  ٕيمثر إقمامل

زيد ذم شم أوشمرومع قمٜمٝمؿ سمٕمض اًمٕمذاب  أهن٤م أمدرضم٤مت اعمقشمك اعم١مُمٜملم 

 ؟.ٟمٕمٞمٛمٝمؿ وم٘مط

ٟمٕمؿ ىمد وردت اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م اًمٙمثػمة قمـ اًمٜمٌل  الؾيذ الغيز:

 أهداه٤مُمـ ُمٞم٧م وًمق  ٕيمثراًمثقاب  إهداءاٟمف يًقغ  ^سمٞمتف وأهؾ

 وأظمريـ ًمّمح ذًمؽ. إوًملمجلٛمٞمع اعم١مُمٜملم 

 ؟.يٕمٜمل شمّمٚمٝمؿ سمٜم٥ًم ُمت٤ًموي٦م احملاوص:

اًمٕم٤مُمؾ ذم  ٟمٞم٦موهذا يٕمقد ـمٌٕم٤ًم ًمٗمْمؾ اهلل اًمٙمريؿ  الؾيذ الغيز:

سمؾ اٟمف ىمد ورد قمام يزيد ذم ذًمؽ ذم اًمٜمٞم٤مسم٦م ذم اعمقارد اعمنموقم٦م  ، قمٛمٚمف

اًمثقاب ختتٚمػ صٞمٖمتف اًمٗم٘مٝمٞم٦م واًمٙمالُمٞم٦م قمـ  إهداءيم٤محل٩م ُمثاًل ٓن 

يٙمقن  إصؾصمقاب سمؾ ذات اًمٕمٛمؾ ُمـ  إهداءاًمٜمٞم٤مسم٦م، اًمٜمٞم٤مسم٦م ًمٞمس وم٘مط 
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يًتٜمٞم٥م  أن هق اعمٞم٧م ومقرد اٟمف ذم احل٩م اًمٜمٞم٤ميب شمٜمزيؾ صدوره قمـ سمٜمٞم٦م

اعم١مُمٜملم ُمـ  أىمقل ،قمٛمقم اعم١مُمٜملم أو أيمثر أوصمالصم٦م  أواصمٜملم  أوقمـ ُمٞم٧م 

اًمٜمٞم٤مسم٦م ذم اًمٕم٤ٌمدات  أنواحل٤مصؾ  ٤مئغ،ؾم اً ومٝمذا اذ ^اًمٌٞم٧م أهؾحمٌل 

ُم١موٟم٦م واظمػ  أؾمٝمؾاًمثقاب صٞمٖمتف  وإهداءاًمثقاب  إهداءهمػم  أُمر

قل سملم اعمٕمٜمك ي٘م أهؾوحتيين ًمٗمت٦م ُمـ اطمد  وؾم٤مئغ ًمٙمؾ قمدد، وـم٠مة

 يم٤من اًمذي إظمقي٦ماطمد اعم١مُمٜملم واعم١مُمـ أظمر ـمٚم٦ٌم وديـ ُمـ احل٘مقق 

أظمر اعمديقن ًمتٚمؽ احل٘مقق اًمتل رسمام  إخأظمر ُمٙمٌؾ هب٤م هذا  إخ

 يم٤من يٓمقف ذم اًمٌٞم٧م احلرام ٟمٞم٤مسم٦م قمـ ؿمٞمٕم٦م اعم١مُمـ، ٕظمٞمفُم٤م راقم٤مه٤م 

اٟمف  اًمرائل،أظمر رأى ومٞمام يرى  إخومًٌح٤من اهلل هذا  ‘اعم١مُمٜملم أُمػم

وذم ىمٚمٌف ُمـ طمٞم٨م ٓ يريد  إرادشمفهٜم٤مك ؿمخص ٟمقراين مم٤م يتٍمف ذم 

اعم١مُمـ وعم٤م رضمع ُمـ ؾمٗمر احل٩م اظمؼمه سمذًمؽ ىم٤مل ًمف  إخقمٗم٤م قمـ ذًمؽ 

 .‘اعم١مُمٜملم أُمػمٟمٞم٤مسم٦م قمـ ؿمٞمٕم٦م  أـمقفيمٜم٧م طمٞمٜمٝم٤م 

اخلػم  أقماملاًمِمٓمر أظمر ُمـ اًم١ًمال رومع اًمدرضم٤مت يٕمٜمل  احملاوص:

شمزيد ُمـ ٟمٕمٞمٛمٝمؿ ذم قم٤ممل  أوت اعم١مُمٜملم اعمتقوملم شمرومع درضم٤م أنيٛمٙمـ 

 ؟.اًمؼمزخ

ًمق يم٤من قمٛمؾ  اعمٞم٧م،قمٛمؾ هذه احلًٜم٤مت ؿم٠مهن٤م ؿم٠من  الؾيذ الغيز:

يم٤مٟم٧م ًمف ؾمٞمئ٤مت متحقه٤م وان مل شمٙمـ ًمف ؾمٞمئ٤مت ومتزيد  أنهب٤م ذم طمٞم٤مشمف 

وىمد يٙمقن يمٞمٗمٞم٦م اًمٕمٛمؾ سمدرضم٦م ظم٤مًمّم٦م وراىمٞم٦م  ُمـ طمًٜم٤مشمف ودرضم٤مشمف،

واطمد ومٞمٙمقن شمٌديؾ اًمًٞمئ٤مت ذم آن  قَمزَّ َوضَمؾَّ  اهلل قِمٜمْدَ ُم٘مٌقًم٦م سمِمدة 



 

 

 

ٜم٤مت ودرضم٤مت، ـ وهذا يٕمتٛمد قمغم اًمٕمٛمؾ ودرضم٦م ظمٚمقصف شمٌديٚمٝم٤م طم . ومٕم

إذا شمّمدق اًمرضمؾ  :‘ورام أسمـ أيب ومراس ذم يمت٤مسمف، ىم٤مل: ىم٤مل أسمق قمٌداهلل

سمٜمٞم٦م اعمٞم٧م، أُمر اهلل ضمؼمئٞمؾ أن حيٛمؾ إمم ىمؼمه وي٘مقًمقن: اًمًالم قمٚمٞمؽ ي٤م وزم 

ـ ومالن إًمٞمؽ...اهلل، هذه   .(1)هدي٦م ومالن سم

وذيمر أيْم٤ًم اعمرطمقم اعمجٚمز قمـ اعمرطمقم اًمِمٝمٞمد إول ذم اًمذيمرى 

ـ اعمرطمقم اًمّمدوق:  يب عبد»... قم ـ ادقت؟.اهللقالٕ   : أيصذ ع

: ٟمٕمؿ طمتك إٟمف يٙمقن ذم وٞمؼ ومٞمقؾمع اهلل قمٚمٞمف ذًمؽ ‘وم٘م٤مل

اًمْمٞمؼ، صمؿ ي١مشمك ومٞم٘م٤مل ًمف: ظمٗمػ قمٜمؽ هذا اًمْمٞمؼ سمّمالة ومالن 

 (2)..ظمٞمؽ.أ

 ؟.اًم٘مٞم٤مُم٦ميقم  إمم ه إقماملوهؾ شمًتٛمر آصم٤مر هذ احملاوص:

هذا يرشمٌط ـمٌٕم٤ًم ُمع ٟمٛمط اًمٕمٛمؾ ٓسمد يدظمر ًمف  الؾيذ الغيز:

 وإقمامل اًمّم٤محل٦م ختتٚمػ قمـ سمٕمْمٝم٤م اًمٌٕمض، إقماملوُمدى آصم٤مر 

وسمٕمض آصم٤مره٤م ذم  ،أظمروي٦ماًمّم٤محل٦م آصم٤مره٤م وم٘مط سمرزظمٞم٦م وًمٞم٧ًم 

وسمٕمض آصم٤مره٤م  وسمٕمض آصم٤مره٤م ذم اجلٜم٦م، ،قمرص٤مت يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م واًمٍماط

آصم٤مره٤م ُم٤م ومقق اجلٜم٦م، آصم٤مره٤م وروقان  &يمام ذيمر اعمحدث اًمِم٤مه آسم٤مدي

 .ُمـ اهلل ايمؼم ُمـ اجلٜم٦م
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قمٜمد ُمـ اًم٘مرآن ي٘مرأ رء اعمٞم٧م يٕمٚمؿ أو يًٛمع ُمـ هؾ  احملاوص:

 أظمرى؟.ُمرهتـ سم٘مْم٤مي٤م  إُمر أن أم ،ىمؼمه

 .؟يٕمٜمل قمٜمد زي٤مرة احلل ًمٚمٛمٞم٧م الؾيذ الغيز:

همػم ُم٘مّمقدة، قمٜمد ىمؼم  أوٟمٕمؿ يٕمٜمل قمٜمد زي٤مرة ُم٘مّمقدة  احملاوص:

 أوي٘مرأون ؿمٞمئ٤ًم، اعمٞم٧م ىمٝمرًا يًٛمع ًمٙمالُمٝمؿ  أو يتحدصمقن اعمٞم٧م مج٤مقم٦م

 ؟.يًٛمٕمٝمؿ إًمٞمفيم٤مٟمقا ُمتقضمٝملم  إذا فاٟم

ورواي٤مت  ^اًمٌٞم٧م أهؾاًمذي يتٌلم ُمـ رواي٤مت  الؾيذ الغيز:

 يزورهؿاعمقشمك قمٜمدُم٤م  سمٜم٦ًٌم ُمٕمٞمٜم٦م هٜم٤مك اـمالع ُمـ أن إٟمٌٞم٤مءؾمٞمد 

قؾت لف: ادممـ »ىم٤مل: ‘ ومٕمـ أؾمحؼ سمـ قمامر قمـ أيب احلًـ ،إطمٞم٤مء

 يعؾؿ بؿـ يزور قزه؟.

قال: كعؿ، وٓ يزال مستلكسًا بف مادام عـد قزه، فنذا قام وأكرصف 

 .(1)شمـ قزه دخؾف مـ اكرصافف عـ قزه وحشف

٤مٟمقا ذم ىمرب وم٠من يم إطمٞم٤مءاعمقشمك يٓمٚمٕمقن قمغم يمؾ ُم٤م قمٜمد  أن أُم٤م

يِم٤مهد ُمـ و آظمر، أُمرسمٕمد قمٜمٝمؿ ومٝمذا  أوُمـ ُمث٤موهيؿ وىمٌقرهؿ 

وم٘مد  ٓ يٓمٚمٕمقن قمغم يمؾ رء وهذا ذم همػم اعمٕمّمقُملم، أهنؿاًمرواي٤مت 

لذيمر اعمرطمقم اعمجٚمز قمـ أؾمحؼ سمـ قمامر:... قمـ أيب احلًـ  وَّ  ‘ٕا

 ىم٤مل: ؾم٠مًمتف قمـ اعمٞم٧م هؾ يزور أهٚمف؟.
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 ىم٤مل: ٟمٕمؿ. وم٘مٚم٧م: ذم يمؿ يزور؟.

. (1)ذم اجلٛمٕم٦م، وذم اًمِمٝمر، وذم اًمًٜم٦م قمغم ىمدر ُمٜمزًمتف :‘٤ملىم

 .(2)وذم سمٕمض اًمرواي٤مت قمغم ىمدر ومْم٤مئٚمٝمؿ

يتٛمٙمٜمقن  ٓ أهنؿ٤مًمٔم٤مهر وماًمٜم٤مس ُمـ اعمقشمك،  أوؾم٤مط ُمـ ذم مجٚم٦م أُم٤م

سمٜم٦ًٌم وختتٚمػ ، إطمٞم٤مءيٓمٚمٕمقا قمغم ُم٤م قمٜمد  أنْ  قَمغَم ٓ دمري ؾمٜم٦م اهلل  أو

 قمٚمٞمف. يٓمٚمٕمقنُمٕمٞمٜم٦م ُم٤م
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 طياصة امليت إلٍلُ 

طم٤مل زي٤مرات ُمت٤ٌمدًم٦م  أي٦مقمغم  ،أهٚمفيمٞمٗمٞم٦م يزور اعمٞم٧م  إيذم  احملاوص:

اًمنميٗم٦م  إطم٤مدي٨مسم٠مقمت٤ٌمر اٟمف ورد ذم سمٕمض  أهٚمفوُم٤م ي٘مّمده هٜم٤م يزور 

جمرد  إُمر أن أمومٝمؾ يرون هؿ هذا اًمٓم٤مئر  اٟمف يزورهؿ هبٞمئ٦م ـم٤مئر،

 ؟.شمِمٌٞمف

يمٓم٤مئر، اعمراد ُمـ ذًمؽ  ورودهقمغم شم٘مدير اًمتٕمٌػم  أن الؾيذ الغيز:

اًمذيـ هؿ  أهٚمفوهق اٟمف سمٌدٟمف اًمؼمزظمل حيّمؾ ًمف ٟمحق يتٕمٚمؼ سمٛمقوع 

اٟمف  إذ وٓ يٛمٜمع ُمـ ذًمؽ اٟمف ىمد يتٛمثؾ هلؿ، ومٞمف ُمـ سمٞمتٝمؿ وُم٤مؿم٤مسمف ذًمؽ،

 وهذا اًمتٛمثؾ ًمٞمس ُمـ اًمدٟمٞم٤م، ٕهؾيتٛمثٚمقا  أناًمؼمزخ  أهؾ ٓم٤مقم٦متسم٠مؾم

هق متثؾ  وإٟمام ٞمقي٦م،يٙمقن ٟمقع ُمـ اًمتٙم٥ًم عم٤مدة دٟم أناًميورة 

يرون هب٤م يمام ي٘م٤مل اٟمف يمِمػ قمـ  إطمٞم٤مءوارشم٤ٌمط سم٤مًمٕملم اًمؼمزظمٞم٦م اًمتل 

 وًم٤ًمن ذم سمدٟمف اًمؼمزظمل، وأذنقملم  ًمإلٟم٤ًمنذم احل٘مٞم٘م٦م  ٕٟمفسمٍمه 

ؤى اعمٜم٤مُمٞم٦م، هذه هل ىمد شمٙمقن ُمٗم٤مقمٚم٦م ذم اًمرهب٤م وهل اًمتل يِم٤مهد 



 

 

 

٤من  ًٟٓم ٝم٤م ُمـ وضمقدات سمرزظمُم٤ماًمٞم٘مٔم٦م ويدرك هب٤م ا وُمقضمقدات  ٞم٦م،جي٤مًٟم

طمًف اًمٌدين  سمآٓتٓيٜمِمٖمؾ آٟم٤ًمن قمٜمدُم٤م وذم احل٘مٞم٘م٦م  سمرزظمٞم٦م،

ويٕمزب قمٜمٝم٤م وهل ادرايم٤مشمف اًمتل هل سمتقؾمط  إًمٞمٝم٤ماًمدٟمٞمقي سمؾ ويٜمِمد 

يرى سمتٚمؽ اًمٕملم ذم طم٤مل  أنوُمـ صمؿ يًتٓمٞمع  ذًمؽ اجلًؿ اًمؼمزظمل،

 .اًمٞم٘مٔم٦م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 عامل صؤية امليت 

واًمدي ذم اعمٜم٤مم ذم  أرى أنارهم٥م يمثػمًا ي٠ًمل اًمٌٕمض إٟمف  احملاوص:

يم٤مٟم٤م  إهنامًمذًمؽ رهمؿ  أوومؼوىمد دقمقت اهلل ُمرارًا وًمٙمٜمل مل  رؤي٤م ص٤مدىم٦م،

 ُمـ اًمّم٤محللم ومام هق ه ذًمؽ؟

دت ذيمره٤م اعمحدث هٜم٤مك سمٕمض اًمرواي٤مت ىمد ور الؾيذ الغيز:

قمـ اًمٙمٗمٕمٛمل ذم اعمّم٤ٌمح » ذم ُمٗم٤مشمٞمح اجلٜم٤من: ل&قم٤ٌمس اًم٘مٛماًمِمٞمخ 

اإلُم٤مُمٞم٦م  ، ذم ظمالص٦م إذيم٤مر، وضمدت ذم سمٕمض يمت٥مواعمحدث اًمٗمٞمض

٦م^أن ُمـ أراد أن يرى ذم ُمٜم٤مُمف أطمد إٟمٌٞم٤مء  أو أطمد اًمٜم٤مس أو  َوإئِٛمَّ

 ومٚمٞم٘مرأ: ؾمقرة اًمِمٛمس واًمٚمٞمؾ واًم٘مدر وؾمقرة اًمٙم٤مومرون وؾمقرةواًمديف 

اإلظمالص واعمٕمقذشملم، صمؿ ي٘مرأ ؾمقرة اإلظمالص ُم٤مئ٦م ُمرة، ويّمكم قمغم 

وًمٞمٜمؿ قمغم ووقء، وقمغم ضم٤مٟمٌف إيٛمـ، وم٢مٟمف يرى  اًمٜمٌل وآًمف ُم٤مئ٦م ُمرة،

ذم اعمٜم٤مم ُمـ ؿم٤مء إن ؿم٤مء اهلل، ويتٙمٚمؿ ُمٕمف إن ؿم٤مء اهلل، ُم٤م ؿم٤مء، 

ووضمدت ذم ٟمًخ٦م أظمرى أٟمف يٕمٛمؾ ُم٤م ذيمر ؾمٌع ًمٞم٤مزم سمٕمدُم٤م يدقمق هبذا 



 

 

 

 اًمدقم٤مء:

لُّ الَِّذي ٓ ُيقَصُػ َو اْْليامُن ُيْعَرُف ِمـُْف ِمـَْؽ » َبَدِت  َالّؾُفؿَّ أْكَت احْلَ

ـْ َلُف  ْصقاُء َو إَلْقَؽ َتُعقُد َفام أْقَبَؾ ِمـْفا ُكـَْت َمْؾَجلُه َو ما أْدَبَر ِمـْفا ََلْ َيُؽ ْٕ ا

ّٓ أْكَت َو أْشللَُؽ بِبِْسِؿ  ّٓ إلَْقَؽ َفلْشلُلَؽ باِل إلَف إ َمْؾَجًل و ٓ َمـْجًا ِمـَْؽ إ

ِحقِؿ َو بَِحؼِّ َحبقبَِؽ  ـِ الرَّ مح ٍد َصذَّ اهلُل َعَؾْقِف َو آلِِف َشقِِّد الـَّبقِّنَي اهلِل الرَّ حُمَؿَّ

َو بَحؼِّ َعّّلٍ َخْرِ اْلَقصقِّنَي َو بَحؼِّ فاضَِؿَة َشقَِّدِة كِساِء الْعادنََي َو بَِحؼِّ 

ـَِّة َعَؾْقِفْؿ  ـِ َجَعْؾَتُفام َشقَِّدْي َصباِب أْهِؾ اجْلَ َذْي َسنْيِ الؾَّ ـِ َو احْلُ َس احْلَ

ٍد َو أْن ُترَيـل َمقِّتل يف احْلاِل الَّتل ُهَق السَّ  ٍد َو آِل حُمَؿَّ َ َعذ حُمَؿَّ الُم أْن ُتَصّلِّ

اًمرؤي٤م  أنوهل  ،إًمٞمٝم٤مُمـ اًمتٜمقيف سمٜم٘مٓم٦م جيدر آًمتٗم٤مت  َوٓسُمدَّ .  (1)شفِقفا

ٛمٜمٌع يمًمٞم٧ًم يٕمقل قمٚمٞمٝم٤م  إظمرىاًمّم٤مدىم٦م ومْماًل قمـ اىم٤ًمم اًمرؤي٤م 

 يَماَم اًمرؤي٤م اًمّم٤مدىم٦م  وإٟمام طمج٦م ذقمٞم٦م، ٓو إًمٞمفوُمّمدر ذقمل يًتٜمد 

ٟمٗمس اعمقازيـ اًمتل يتٚم٘م٤مه٤م شمٓمٌٞمؼ  إممذم اًمرواي٤مت دوره٤م يمٛمٜمٌف  َوَردَ 

وقمغم وقء اًمٙمت٤مب وؾمٜم٦م اًمٜمٌل  ب وؾمٜم٦م اعمٕمّمقُملم،٤مآٟم٤ًمن ُمـ اًمٙمت

 اًمٌٞمئ٤مت سمٕمض إممواًمرؤي٤م شمٜمٌٝمف  سمٞمتف يًتٝمدي آٟم٤ًمن ذم ـمري٘مف، وأهؾ

هل ذم  وأدواتآًمٞم٤مت  إمم ؾمٞمٜمتٌف قمٜمٝم٤م هم٤مومؾ قنيٙم رسمام اًمتل اعمقوققمٞم٦م

وم٠من  اعمقوقع اعمٜم٤مؾم٥م واحلج٦م اعمٜم٤مؾم٦ٌم، إممٟمٗمًٝم٤م طمج٦م ذقمٞم٦م يٚمتٗم٧م 

 إًمٞمف.يٚمتٗمتقا  أناعم١مُمٜملم  ًمألظمقة ٓسُمدَّ اًمرؤي٤م ُم١مداه٤م وم٘مط شمٜمٌٞمف وهذا 

                                 
 .اًم٤ٌمىمٞم٤مت اًمّم٤محل٤مت 484( ُمٗم٤مشمٞمح اجلٜم٤من: 1)



 

 

 

، ي٘مقل أصقليٕمٜمل هل ُم١ميدات ذم اًمقاىمع وًمٞم٧ًم  احملاوص:

 أووىمقع سمٕمض احلقادث  أشمذيمر أٟمٜملاًمٌٕمض حتدث ًمدي طم٤مٓت هل 

شمٚمؽ اًمقاىمٕم٦م  أوىمد رأي٧م ذًمؽ اًمِمخص  أٟمٜمل ،إؿمخ٤مصرؤي٦م سمٕمض 

قمٜمدُم٤م رأي٧م ُمّم٤مدي٘مٝم٤م ومام شمٗمًػم هذه  إٓ أشمذيمره٤مٟمًٞمتٝم٤م ومل  أطمالمذم 

 ؟.احل٤مٓت

مل يٙمـ اهمٚم٥م اًمٜم٤مس وم٠من  أنٟمٕمؿ هذه حتدث ًمٚمٙمثػم  الؾيذ الغيز:

ويمام ورد ذم مجٚم٦م ُمـ  ُمف،روح آٟم٤ًمن ٓ ؾمٞمام اعم١مُمـ شمّم٤مقمد ذم ُمٜم٤م

طم٤مل يرى طمٞمٜمئذ ويٗمتح ًمف  أي٦موقمغم  ،اًمًٛمقات ُمـ مجٚم٦م إمماًمرواي٤مت 

ىم٣م ذم ىمْم٤مء اهلل وىمدره وُمـ صمؿ  أويرى مجٚم٦م سمٕمض ُم٤م ىمد ىمدر ًمف  أن

يذر ذم ذايمرة آٟم٤ًمن ويمام يٕمؼم ذم اًمث٘م٤موم٦م احلديث٦م سم٤مًمٕم٘مؾ اًم٤ٌمـمـ 

٤م آٟم٤ًمن ًمٞمٙمقن قمغم ، يزرق شمٚمؽ اعمٕمٚمقُم٦م وسم٤مًمت٤مزم يزود هبًمإلٟم٤ًمن

قَمزَّ  وهذا ٟمقع ُمـ اًمٕمٜم٤مي٦م ُمـ اهلل ،أُمقراؾمتٝمداء وي٘مٔم٦م مم٤م جيلء ًمف ُمـ 

.  َوضَمؾَّ

هٜم٤مًمؽ طمٙمٛم٦م وُمّمٚمح٦م ذم  أنومالسمد  سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٜمًٞم٤مهن٤م، احملاوص:

 إطمالم؟.ٟمًٞم٤من هذه اًمرؤى وهذه 

 هذا سم٤مٓصٓمالح اًمٕمٚمٛمل اًمٕم٘مكم ٓي٘م٤مل ًمف ٟمًٞم٤من، الؾيذ الغيز:

اعمٕمٚمقُم٦م سمٜمحق ُمدُم٩م ُمٓمقي ذم  أصؾن اًمتٗم٤مصٞمؾ وًمٙمـ هق ٟمًٞم٤م إٟمام

ُم٤م ذم وراء  أوذايمرشمف  أقمامقذايمرة آٟم٤ًمن وذم قم٘مؾ آٟم٤ًمن ذم 



 

 

 

ىمد ي٘م٤مل قمٜمف ذم اًمٕمٚمقم اًمروطمٞم٦م احلديث٦م ذم اًمٕم٘مؾ  احلقاس اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م،

اًمذايمرة اًم٤ٌمـمٜم٦م أن اًمٙمثػم ُمـ اًمٜم٤مس ًمدهيؿ ذيمري٤مت وقمٚمقم  أواًم٤ٌمـمـ 

ًمٙمٜمٝمؿ ٓ  دم٤مرب وُمٝمٜم٦م وُم٤مؿم٤مسمف ذًمؽ، وذايمرة قمٚمقم وذايمرة

سم٤مًمتٗمّمٞمؾ وًمٙمٜمف قمٜمد احل٤مضم٦م وقمٜمد آرشمٓم٤مم  إُمريًتحيون هذا 

سم٤مًمٌٞمئ٤مت اعمختٚمٗم٦م ذم احلٞم٤مة يٜمتزقمقن شمٚمؽ اعمٕمٚمقُم٤مت ُمـ سم٤مـمـ ذايمرهتؿ 

وًمٙمـ  سمٜمحق ُمٓمقي اٟمدُم٤مضمل قمٚمٛمل ذم ذايمرهتؿ اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اإلمج٤مًمٞم٦م

ورسمام  إمج٤مزمٛمط اٟمدُم٤مضمل اعمٕمٚمقُم٤مت وضمقده٤م ذم اًمقاىمع قمغم ٟمٛمٓملم ٟم

   .ٟمٛمط شمٗمّمٞمكم

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 صوصة امليت 

 ذم ورد يمام احلٞمقاٟم٤مت صقر سمٕمض ىمْمٞم٦م طمنم اًمٜم٤مس قمغم احملاوص:

طم٤مدي٨م سمٕمض جؿ هذا ُمع اعمٕم٤مد اجلًامين اًمذي يٗمٝمؿ  ٕا قي٦م، يمٞمػ يًٜم اًمٌٜم

٤مناهلل يٕمٞمد ٟمٗمس  أنُمٜمف  ومٙمٞمػ حينم قمغم  سمٜمٗمس طم٤مًمتف اعمٗمؽمض، اإلٟم

طمنم اًمٜم٤مس  أنٞمقان هل سمالؿمؽ صقرشمف ذم احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م؟ و هؾ صقرة طم

٤مب يٕمٜمل وهؿ ذم قمٛمر اًمِم٤ٌمب   ؟.اًمِمٞمخقظم٦م أميٙمقن ذم ُمرطمٚم٦م اًمِم

اًمٙمريٛم٦م  أي٦مذم احل٘مٞم٘م٦م ىمد وردت رواي٤مت ذم ذيؾ  الؾيذ الغيز:

ُُٔخُٔش ُخِْشَتْ  ْ  أٟم٤مسهٜم٤مك  أن إظمرى أي٤متوهمػمه٤م ُمـ  (1)ِإَوذَا ال

اًم٘مردة عمذٟمٌلم حينمون سمّمقر ىمٌٞمح٦م حيًـ قمٜمده٤م صقرة ُمـ اًمٕمّم٤مة وا

٤مئح (2)ُمـ صقر اًم٘مردة أىمٌحواخلٜم٤مزير، يٕمٜمل شمٙمقن  احلٞمقاٟم٤مت، ذم  وىم

                                 
 .5أي٦م اًمتٙمقير: ؾمقرة ( 1)

ـّ ُمـ ُأُمتل ُمـ ىمٌقرهؿ ذم ذم ’: وم٘مد روى قمـ رؾمقل اهلل( 2) واًمذي ٟمٗمز سمٞمده ًمٞمخرضم

صقرة اًم٘مردة واخلٜم٤مزير سمٛمداهٜمتٝمؿ اعمٕم٤ميص، ويمّٗمٝمؿ قمـ اًمٜمٝمل، وهؿ يًتٓمٞمٕمقن، يمٜمز 
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يمام ذم سمٕمض  أقمامهلؿاحل٘مٞم٘م٦م هذه اًمّمقر هل ٟمتٞمج٦م دمًؿ ومتثؾ 

 سم٤مظمتٞم٤مريمؿصقريمؿ ذم دار اًمدٟمٞم٤م ًمٞم٧ًم ُمثاًل  أناًمرواي٤مت اًمقاردة 

  أظمرةوًمٙمـ صقريمؿ ذم 

وُمـ صمؿ  اإلٟم٤ًمناًمتل يٌدهي٤م ويٜمجزه٤م  إقماملسمٛمقضم٥م ىمرار هل 

إن اهلل تبارك وتعاىل ٓ يـظر إىل صقركؿ وٓ »: ’قمـ رؾمقل اهللورد 

ٓن اًمٜمقاي٤م ، (1)شإىل أمقالؽؿ ولؽـ يـظر إىل قؾقبؽؿ وأعاملؽؿ

ُمـ صقر،  اإلٟم٤ًمنوهل ُم٤م ؾمٞمٙمقن قمٚمٞمف  أظمرةهل صقر  وإقمامل

هل  أظمروي٦موُمٜم٤مزل وُم٘م٤مُم٤مت  أؿمٙم٤مل ُمـ اإلٟم٤ًمنُم٤م حيّمده  إذن

 .اًمتل يتٌٜم٤مه٤م ويٚمتزُمٝم٤م وخيقض ومٞمٝم٤م أقمامًمفٟمت٤مئ٩م 

سم٠من ًمق طمنم اًمٕمّم٤مة واعمذٟمٌلم سمّمقر  ًمإلؿمٙم٤مًمٞم٦مسم٤مًمٜم٦ًٌم  أُم٤م

هٜم٤مك  وطمدة ؿمخّمٞم٦م حمٗمقفم٦م. سمف ذًمؽ ومٙمٞمػ شمٙمقن٤مُم٤م ؿم أوممًقظم٦م 

 أظمرة،اًمقطمدة واًمتِم٤مسمف سملم ؿمخّمٞمتٝمؿ وهقيتٝمؿ ذم دار اًمدٟمٞم٤م ودار 

ذم ضم٤مٟم٥م  أوؾمقاء ذم ضم٤مٟم٥م اًم٘م٤ٌمئح  ٕٟمفًمٞمس سمٙمثػم قمْم٤مل  إُمر هذا

اًمت٘مقى واًمٞم٘ملم، ايْم٤ًم ؾمقف  وأهؾاعمٓمٞمٕملم واًمّم٤محللم  أناعمح٤مؾمـ 

حينمون سمّمقر مجٞمٚم٦م ضمدًا همػم ُم٤م يم٤مٟم٧م قمٚمٞمف صقرهؿ ذم دار اًمدٟمٞم٤م 

ُمـ  ٕٟمفًم٘مامن احلٙمٞمؿ يم٤من ؿمديد اًمًقاد  أنُمثاًل اعمٕمروف  ،اًمٔم٤مهري٦م

إٟمف يم٤من قمٌدًا أؾمقد طمٌِمٞم٤ًم ىمٌٞمح اعمٜمٔمر ُمِم٘مقق اًمرضمٚملم ذم وم٘مٞمؾ احلٌِم٦م 

                                 
 .16917، احلدي٨م: 6:2611( ُمٞمزان احلٙمٛم٦م ج1)



 

 

 

وىمٞمؾ  ًمف: ُم٤م أىمٌح وضمٝمؽ؟. ىم٤مل: شمٕمٞم٥م قمغم اًمٜم٘مش أو » ‘زُمـ داود

يًت٠مٟمس ذم ٟمداُمتف ُمع ًم٘مامن  ‘اًمٜمٌل داودويم٤من . (1)شقمغم وم٤مقمؾ اًمٜم٘مش

 أناعم٘مّمقد  ،زُم٤مٟمف يمٚم٘مامن أهؾسم٠مطمد ُمـ  سوٓ ي٠مٟمسمٜمحق ُمٜم٘مٓمع اًمٜمٔمػم 

يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ؾمقف   ٚمؽ اعمقىمٕمٞم٦م ويم٤من سمذًمؽ اًمِمٙمؾ،ًم٘مامن يم٤مٟم٧م ًمف شم

وهذا ٓ يٕمٜمل اًمتٗم٤موت واًمتٖم٤مير  حينم سمّمقرة هبٞم٦م وُمٜمٔمر رائؼ مجٞمؾ،

واًمرواي٤مت  أي٤متٓن يمام طم٘مؼ ذم ًم٤ًمن  واًمت٤ٌميـ ذم ؿمخّمٞمتف،

 ،سمروطمف وؿمخّمٞمتف سمٜمٗمًف اإلٟم٤ًمن هقي٦م أنواعم٤ٌمطم٨م اًمٕم٘مٚمٞم٦م 

ّمٖمػم قمٜمدُم٤م يٙمؼم شمتٖمػم ؿمامئٚمف اًم أٓنسمدٟمف وم٘مط، يمام ٟمِم٤مهد  ةسمّمقرٓ

اًمِمٞمخقظم٦م إمم اًمٙمٝمقًم٦م  إممقمٜمٗمقان اًمِم٤ٌمب  إممؿم٤ٌمب  إممُمـ ُمراه٘م٦م 

وهقيتف  فاًمٕمٛمر وُمع ذًمؽ هق، هق واًمقطمدة ذم ؿمخّمٞمت أرذل إمم

يم٤من  ًمق يِم٤مهد ُمـ اإلٟم٤ًمنُمٜمحٗمٔم٦م سمتقؾمط روطمف وٟمٗمًف وُمـ صمؿ 

ٜمف هقيتف ُمويٚمٛمس  اًمٕمٛمر أرذل أو ،ذم ؿمٞمخقظمتف هيِم٤مهدوي٤مومٕم٤ًم صٖمػمًا 

يقؾمػ ُمع اٟمف  إظمقةؿمخّمٞمتف ومٞم٘مقل ٟمٕمؿ هذا ومالن، يمام اًمتٗم٧م  أو

 شمريمقه صٖمػمًا وؿم٤مهدوه يمٝمالً وم٘م٤مًمقا اٟمؽ ٕٟم٧م يقؾمػ.

 فم٤مهري٦م، صقرة هٜم٤م اًمّمقرة يٕمٜمل ًمٚمٌدن ًمٙمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم احملاوص:

 ؟.اًمٌدن ٟمٗمس هق اًمٌدن طم٘مٞم٘م٦م يٕمٜمل

ٔي٦مُم٤م ورد ذم  الؾيذ الغيز: ًُ بِ اًمٙمريٛم٦م  ا كِْع
ُ
ٌَثِ ال أ ِْٔم اىْلِيَا ةََل  َي

                                 
 .294: 13اًمٌح٤مر ج (1)



 

 

 

 ََ ُّ  كَادِرِي َِي َبَِاَُ ّٔ ْن نَُع
َ
اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم ٓ يٕمجزه شمًقي٦م طمتك  أناعمراد  لََعَ أ

ذم  أنِمػ قمٚمٛمٞم٤ًم تيما وأن ذم اًمٔمراوم٦م. اإلهلٞم٦ماًمٌٜم٤من، ًمٌٞم٤من اًم٘مدرة 

اًمٗمًٚمجٞم٦م اًمروطمٞم٦م  ؿمخّمٞمتف اإلٟم٤ًمنتحٛمؾ هقي٦م وم ،يمثػمة أهاراًمٌٜم٤من 

ٓ  اإلهلٞم٦م، اًم٘مدرة ؾمٕم٦م إمم إؿم٤مرةاًمٙمريٛم٦م  أي٦مُم٤م ذم  ،ؽسمف ذًم٤مُم٤م ؿم أو

ٟمقع ُمـ اًمتٖمػمات واًمتحقٓت اًمتل دمري قمٚمٞمف ًمف ًمـ يٙمقن  اإلٟم٤ًمن أن

اًمٗم٤مرق سملم صقر احلٞمقاٟم٤مت وصقر  أنيمام  إقمامًمف،وٟمت٤مئ٩م  إقمامًمفسم٥ًٌم 

 .ىمرد وًمٞمس ىمرد حمض إٟم٤ًمنذًمؽ  أناعمتحٞمقن هق  اإلٟم٤ًمن

 ؟.ّمقرة ىمردسم إٟم٤ًمنيٕمٜمل  احملاوص:

شمردى  ًمألؾمػوًمٙمـ  إٟم٤ًمينيٕمٜمل صقرة ومٞمٝم٤م سمٕمد  الؾيذ الغيز:

ومٝمق  اخلٜمزيري٦م ومٞمف، أواًم٘مرد  أواًم٤ًمومٚملم ومّم٤مر ضمٜم٦ٌم اًمًٌع  أؾمٗمؾ إمم

ل، ُمـ صمؿ يمثػم ُمـ اعمٛمًقظملم ممـ وىمع اعمًخ شمرايمٛمل دجمشمريمٞم٥م 

وقمٞم٤مٓهتؿ يٚمٛمًقن  أه٤مًمٞمٝمؿاًم٤ًمسم٘م٦م،  إُمؿقمٚمٞمٝمؿ ذم دار اًمدٟمٞم٤م ذم 

هذا يدل  ،هقيتٝمؿ، ذم طملم هؿ ؿم٤مهدوهؿ ذم اًمّمقرة اعمٛمًقظم٦مُمٜمٝمؿ 

اعمتًٗمٚم٦م  اإلٟم٤ًمٟمٞم٦مقمغم اٟمف هٜم٤مك اُمتزاج وشمريمٞم٥م سملم اًمِمخّمٞم٦م 

يمام هق  اإلٟم٤ًمن،ذًمؽ  إًمٞمٝم٤مواًمّمقرة اعمٛمًقظم٦م واعمؽمدي٦م اًمتل وصؾ 

يرى  ،اًمدرضم٤مت اًمٕم٤مًمٞم٦م إمماعمؽمىمٞم٦م  اإلٟم٤ًمٟمٞم٦ماحل٤مل واًمٕمٙمس ذم اًمّمقرة 

يم٤مٟم٧م قمٚمٞمٝم٤م ذم دار اًمدٟمٞم٤م ُمـ ؿمخّمٞم٦م روطمف وٟمٗمًف  شمٚمؽ اهلقي٦م اًمتل

 .سمف ذًمؽ٤مُمـ شمرىمل ذم اًمّمقر واًمٙمامٓت وُم٤م ؿم إًمٞمفويرى ُم٤م وصؾ 



 

 

 

يٕمٜمل يٕمرف ًم٘مامن وًمٙمـ سمّمقرة هبٞم٦م. سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمِمٓمر  احملاوص:

ؿمٞم٥م اقمت٘مد اٟمف اشمْمح يٕمٜمل سمّمقرة شمتٜم٤مؾم٥م  أماًمث٤مين حينمون ؿم٤ٌمب 

 .ذم اًمدٟمٞم٤م أقمامهلؿُمع 

 .ؿم٤ٌمسم٤مً  ٤ماجلٜم٦م ؿم٤ٌمب يدظمٚمقهن أهؾ ٟماموإ الؾيذ الغيز:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 كً فيكوٌ 

اجلٜم٦م هلؿ ومٞمٝم٤م ُم٤م شمِمتٝمل  أهؾاًم٘مرآن اًمٙمريؿ يٜمص سم٠من  احملاوص:

يٛمٙمـ  إُمرهذا  أنومٝمؾ  ، ؿمٞمئ٤ًم طمي قمٜمدهؿ ومقراً  أرادواوم٢مذا  ،أٟمٗمًٝمؿ

شمٙمقن ُمثكم  يتح٘مؼ ذم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م ايْم٤ًم ـمٌؼ ىم٤مٟمقن قمٌدي اـمٕمٜمل أن

 ؟.ًمٚمٌمء يمـ ومٞمٙمقن وشم٘مقل ًمٚمٌمء يمـ ومٞمٙمقن أىمقل

 ُمـ اًمقاردة اعمٕم٤مرف ذم شمٕم٤مًمٞمؿ ذم احل٘مٞم٘م٦م هٜم٤مك قمدة الؾيذ الغيز:

ارشم٘مك ذم درضم٤مشمف ُمـ  إذاسمٞمتف شمٗمٞمدان اعم١مُمـ  أهؾ وؾمٜم٦م اًمٙمريؿ اًم٘مرآن

 إظمروي٦مسمٕمض اًمِم١مون واحل٤مٓت  إمميتّم٤مقمد  واإليامناًمٙمامل 

مم٤م  ،«متقتقا أنمقتقا قبؾ »اًمٜمٌقي ُمثاًل هذا اًمتٕمٌػم واجلٜم٤موي٦م يمام ورد 

يتج٤موز اًمٙمثػم ُمـ اعمراطمؾ ويتٕم٤ميش ُمع  أنيٛمٙمـ  اإلٟم٤ًمن أنيدل قمغم 

شم٘مقاه  ُمع رقم٤ميتفاًمٙمثػم ُمـ اًمٜمِمآت اًمالطم٘م٦م وهق ذم ؾمػمه وؾمٚمقيمف 

وم٢مذا سمٚمغ شمٚمؽ اعمٜم٤مزل طمٞمٜمئذ شمٙمقن ًمف ٟمقع  ،وظمقاـمره وؾمٚمقيمف وأقمامًمف

اًمٕمٓمٞم٤مت  ـمٌٕم٤ًم شمٚمؽ اإلهلٞم٦م،ت واحلٌقات واًمٕمٓمٞم٤مت ُمـ اًمِم١مون واًمٙمراُم٤م



 

 

 

وىمد يتٕم٤ميش ُمٕمٝم٤م طمتك  شمتجًؿ سمامدة اًمدٟمٞم٤م، أنًمٞمس ُمـ اًميوري 

وهل ذم ٟمِم٠مهت٤م ذم قم٤معمٝم٤م يتٕم٤ميش ُمٕمٝم٤م يدريمٝم٤م يتذوىمٝم٤م ويِمٝمده٤م 

طم٤مل ذم وٛمـ ىمقة درضم٤مت روطمٞمف  أي٦مًمف، وهق قمغم  ةً دقِمٝمُموشمٙمقن 

 ٘م٤مم وهلؿ ُم٤م يِمتٝمقن.ويمامٓهت٤م وسم٤مًمت٤مزم يتٛمٙمـ ُمـ هذا اعم

هذا ومٞمام يرشمٌط ذم داظمؾ اـمر قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م يٕمٜمل شمٙمقن يمـ  احملاوص:

 .ُمرشم٦ٌم ُمـ قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م أؾمٛمكومٞمٙمقن ذم اجلٜم٦م وذم قم٤ممل أظمرة 

هق سم٤مًمٓمٌع احل٤مل يمذًمؽ ًمٙمـ ًمٞمس اعمراد ُمـ وصقل  الؾيذ الغيز:

ت شمٚمؽ اًمدرضم٤م إمم اإلظمالص أهؾ أواًمٞم٘ملم  أهؾ أواعمت٘مل  أواعم١مُمـ 

 ٓن ـمٌٞمٕم٦م ،اًمدٟمٞمقي٦م ُمـ ُمِمٞمئ٦م ذم فمؾ اعم٤مدة يِم٤مءونيقضمد هلؿ مم٤م  أن

ُمـ همػم اعمٛمٙمـ  اً اذ ،إظمروي٦م ًمٚمٙمامٓت ىم٤مسمٚم٦م هل ًمٞم٧ًم اًمدٟمٞمقي٦م اعم٤مدة

شمتح٘مؼ شمٚمؽ اعمِمتٝمٞم٤مت وشمٜمجز وهل ُم٤مدهت٤م وفمرومٝم٤م ذًمؽ اًمّمٗم٤مء ذم  أن

ي وصؾ شمٕم٤ميش اعم١مُمـ اًمذ أن إٓ وضمًامٟمٞم٦م قم٤ممل أظمرة أظمرةُم٤مدة 

ذم ُمِمٝمدهؿ اًمٙمثػم  أهنؿ ٝمؿُم٘م٤مُمطم٘مٞم٘م٦م أن درضم٤مت قم٤مًمٞم٦م يم٤معمٕمّمقم  إمم

 .ٟمقع شمٕم٤ميش ُمٕمٝم٤مهلؿ ُمـ اًمِم١مون ُمـ قم٤ممل أظمرة خيؼمون قمٜمٝم٤م و

 

 

 

 



 

 

 

 

 مكاو املعضوو

ٞم٧م أهؾ أئٛم٦م أنهؾ  ^قمغم ذيمريمؿ ًمٚمٛمٕمّمقُملم احملاوص:  ^اًم

زل اًمدٟمٞم٤م آـمالع قمغم ُمٜم٤موشمتًع طمٞم٤مهتؿ ًمتِمٛمؾ ُمٜم٤مزل اًمدٟمٞم٤م فم٤مهرًا 

 ؟.واًمؼمزخوأظمرة 

اعم١مُمـ اًمذي راقمك ؾمٚمقك اًمت٘مقى وؾمٚمقك  أنسم٤مًمٓمٌع  الؾيذ الغيز:

درضم٤مت ُمـ ُمِم٤مهدات قمديدة  إمميّمؾ  اإلظمالصاًمٞم٘ملم وؾمٚمقك 

 سمٕمض ؿم١مون أظمرة، أوسمٕمض ؿم١مون اًمؼمزخ  أو ًمِم١مون اًمؼمزخ،

ُم١مُمـ طمتك وان  إٟم٤ًمناحل٘مٞم٘م٦م يمؾ  ،ومٙمٞمػ سمؽ سمٛم٘م٤مُم٤مت اعمٕمّمقُملم

ؾمٌٞمؾ اًمٖمل  إمماٟمحرف سمف اًمًٌٞمؾ  أنويمؾ سمنم وطمتك  إيامٟمف ٦مدرضم ٧مىمٚم

 ذو وضمقدهوسمٜم٤مء  اإلٟم٤ًمن وضمقد ُمـ ُمريم٥م ضمٝم٤مز هق ذم احل٘مٞم٘م٦م ـمٌٞمٕم٦م

سمح٥ًم  اإلٟم٤ًمنهمٗمؾ قمٜمف،  أو اإلٟم٤ًمن ذًمؽسم ؿمٕمر قمقامل، وذو ـمٌ٘م٤مت

وهق يمام يٕمٞمش  ،وذم آن واطمد ٟمِم٠متضمٝم٤مزه اًمقضمقدي هق ُمقضمقد ذو 

أن ذم طم٤مًم٦م شمٕم٤ميش ُمع اعم٘م٤مم واعمٜمزل اًمؼمزظمل هق  ٤مهٞمدٟم ٦مويدسمر ُمٕمٞمِم



 

 

 

ويمذًمؽ هق ذم ُم٘م٤مم شمٕم٤ميش ُمع ُمٜمزل أظمرة وان مل  ،اًمذي هق ومٞمف

ُمع  اإلٟم٤ًمنطم٤مًم٦م اًمتٕم٤ميش اًمقضمقدي ُمع ـمٌ٘م٤مت وضمقد  اً ذ٢ميِمٕمر سمف وم

اًمذي خيتٚمػ سملم اعمٕمّمقُملم  وإٟمامٙمؾ ٚمصم٤مسم٧م ًم أُمرهذه اًمٕمقامل 

اعمٕمّمقُملم وهمػمهؿ هق  ُمـ هق دون أو وهمػمهؿ،وٓي٘م٤مس هبؿ أطمد 

ُمـ قمٚمؿ ًمدين  أويتن اعمٕمّمقم عم٤م إُمِم٤مهدة شمٚمؽ اًمٕمقامل وسم٤مًمٓمٌع 

 أيمثروـمٝم٤مرة وصٗم٤مء وم٤مئؼ يِم٤مهد ُمثؾ شمٚمؽ اًمٕمقامل ذم ُمراشم٥م 

سمٙمر  رواه٤م اًمِمٞمخ اًمّمدوق سمًٜمده قمـ أيب قمٌد اهلل وشمًتحيين رواي٦م

ذم ـمريؼ ُمٙم٦م ُمـ اعمديٜم٦م ومٜمزل  ‘إرضم٤مين ىم٤مل: صح٧ٌم أسم٤م قمٌداهلل

ٜمزًٓ ي٘م٤مل ًمف قمًٗم٤من، صمؿ ُمررٟم٤م سمجٌؾ أؾمقد، قمغم ي٤ًمر اًمٓمريؼ وطمش، ُم

وم٘مٚم٧م: ي٤م اسمـ رؾمقل اهلل ُم٤م أوطمش هذا اجلٌؾ؟ ُم٤م رأي٧م ذم اًمٓمريؼ 

ضمٌاًل ُمثٚمف؟ وم٘م٤مل: ي٤م اسمـ سمٙمر أشمدري أي ضمٌاًل هذا؟ هذا ضمٌؾ ي٘م٤مل ًمف: 

اؾمتقدقمٝمؿ  ‘اًمٙمٛمد وهق قمغم واد ُمـ أودي٦م ضمٝمٜمؿ ومٞمف ىمتٚم٦م أيب احلًلم

جيري ُمـ حتتف ُمٞم٤مه ضمٝمٜمؿ ُمـ اًمٖمًٚملم واًمّمديد واحلٛمٞمؿ أن وُم٤م اهلل، 

خيرج ُمـ ضمٝمٜمؿ وُم٤م خيرج ُمـ ـمٞمٜم٦م ظم٤ٌمل وُم٤م خيرج ُمـ ًمٔمك وُم٤م خيرج 

ُمـ احلٓمٛم٦م وُم٤م خيرج ُمـ ؾم٘مر وُم٤م خيرج ُمـ اجلحٞمؿ وُم٤م خيرج ُمـ 

اهل٤موي٦م وُم٤م خيرج ُمـ اًمًٕمػم، وُم٤م ُمررت هبذا اجلٌؾ ذم ُمًػمي ومقىمٗم٧م 

ث٤من ويتيقم٤من وإين ٕٟمٔمر إمم ىمتٚم٦م أيب وم٠مىمقل هلام: إن إٓ رأيتٝمام يًتٖمٞم

ه١مٓء إٟمام ومٕمٚمقا عم٤م أؾمًتام، مل شمرمحقٟم٤م إذ وًمٞمتؿ، وىمتٚمتٛمقٟم٤م وطمرُمتٛمقٟم٤م 

ووصمٌتؿ قمغم طم٘مٜم٤م، واؾمتٌدشمؿ سم٤مُٕمر دوٟمٜم٤م، ومال يرطمؿ اهلل ُمـ يرمحٙمام 



 

 

 

. وم٘م٤مًمقا ًمف وهؾ يٛمٙمٜمؽ (1)شذوىم٤م وسم٤مل ُم٤م صٜمٕمتام وُم٤م اهلل سمٔمالم ًمٚمٕمٌٞمد

ٕمٞمش ُمع ؾمامع وُمِم٤مهدة يمؾ ذًمؽ، وم٘م٤مل: إن ًمٜم٤م ىمٚمقب همػم ىمٚمقسمٙمؿ اًم

 وُم٤ًمُمع همػم ُم٤ًمُمٕمٙمؿ. 

حمدودة يمام هل احل٤مل ذم  ىم٤مسمٚمٞمتٝمؿُمـ اهلل  أوشمقاوًمق يم٤مٟمقا هؿ سمام 

وقمـ ـمريؼ اًمنميٕم٦م  إقمامليٜم١ٌما قمـ آصم٤مر  أن ااؾمتٓم٤مقمقعم٤م  ،أرواطمٜم٤م

٦م وراصم٦م ، احل٘مٞم٘مإظمروي٦م أصم٤مره٤مويمٞمػ  إطمٙم٤مموقمـ ـمريؼ ُمٜمٝم٤مج 

ِّل قمـ  ِّل يم٤من يمام  ’اًْمٜمٌَّ  وظمقاص أصم٤مرقمـ يتحدث  ’اًْمٜمٌَّ

 أهؾ ه٤م أيْم٤مً ويِم٤مهد ’يِم٤مهده٤مومٝمق  إقماملوقم٘مٌك وٟمت٤مئ٩م 

يمٞمػ هل أن شمتجًد وشمتقًمد ُمٜمٝم٤م ٟمت٤مئ٩م ذم وسمٞمتف وراصم٦م قمٚمٛمٞمف ُمٜمف، 

 إظمرى.وذم اًمٍماط وذم قمرص٤مت اًمٕمقامل  وأظمرةاًمؼمزخ 
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 تفغذ البزٌ 

وهؾ  ، هؾ يت٠مذى اًمٌدن ُمـ وٞمؼ اًم٘مؼم ويِمٕمر سم٤مًمديدان احملاوص:

هق ه اًمت٠ميمٞمد قمغم وُم٤م  يرشمٌط سم٤مًمروح، إُمر أن أميِمٕمر سمتٗمًخف 

 أواعمرشمٌٓم٦م سم٤مًم٘مؼم ُمثؾ رش اعم٤مء قمٚمٞمف وووع ضمرائد  أدابسمٕمض 

 ؟.ضمريدشملم حت٧م سمدن اعمتقرم وٟمٔم٤مئر ذًمؽ

اًمٗمالؾمٗم٦م  قمٜمدقمرف واؿمتٝمر  ذم احل٘مٞم٘م٦م وان الؾيذ الغيز:

اًمروح شمٜمٗمّمؾ قمـ اًمٌدن ذم اعمقت وسم٤مًمت٤مزم  أن واحلٙمامء واعمتٙمٚمٛملم،

مجٚم٦م ُمـ اًمٜمّمقص اًم٘مرآٟمٞم٦م  إًمٞمفوًمٙمـ ُم٤م شمِمػم  شمٗمؽمق قمـ اًمٌدن،

 إًمٞمفويمذًمؽ ُم٤م شمِمػم  ^اًمٌٞم٧م أهؾ وأطم٤مدي٨ماًمٜمٌقي٦م  وإطم٤مدي٨م

اًمٖمرب اٟمف  ذم اًمٕمٚمقم احلديث٦م ذمومجٚم٦م ُمـ اعمِم٤مهدات واعمٙم٤مؿمٗم٤مت سمؾ 

سمؾ هٜم٤مك درضم٤مت ُمـ  واًمٌدن، ًمٞمس هٜم٤مك اٟم٘مٓم٤مع يم٤مُمؾ سملم اًمروح 

ذم  إصٚمٞم٦مٕمؼم ُمع اًمٓمٞمٜم٦م ييمام  أو ُمًتٛمرة سملم اًمروح، اًمٕمٚم٘م٦م شمٌ٘مك

هذا اًمٌدن ٓ ري٥م اٟمف شمتقارد قمٚمٞمف اًمتٖمٞمػمات وشمتٌدل اخلالي٤م و ،اًمٌدن



 

 

 

ـ ُم أٟمقاعوًمٙمـ هٜم٤مك  رسمام يمؾ ؾمٌع ؾمٜملم يمام يثٌتٝم٤م اًمٕمٚمؿ احلدي٨م،

ٌٕمض ًم يروق أصمػمي٦مُم٤مدة ًمٓمٞمٗم٦م  أوُم٤مدة ـم٤مىمٞم٦م  ،اًم٤ٌمىمٞم٦م إصٚمٞم٦ماًمٓمٞمٜم٦م 

قمٚمامء اًمروح اعمحدصملم اًمتٕمٌػم قمٜمٝم٤م سمامدة آيمتقسمالزم وهل ُم٤مدة سمٞمْم٤مء 

وذم اًمٕمٚمؿ احلدي٨م يٕمؼم  اًمٙمثػم ُمـ اعمِم٤مهدات، ذم قمٜمٝم٤م يٕمؼميمام سمخ٤مري٦م 

همػمه٤م  أوٚمؽ هل شم إصٚمٞم٦م اًمٓمٞمٜم٦م يم٤مٟم٧م ؾمقاء سمخ٤مري٦م سمٞمْم٤مءقمٜمٝم٤م سمامدة 

ذم سمدٟمف  إصٚمٞم٦م اإلٟم٤ًمنـمٞمٜم٦م  أنذم اًمرواي٤مت وم٘مد ورد  ُم٤م يم٤من  وأي٤م

 .اًمدٟمٞمقي شمًٞمخ ذم اًمؽماب ويٌ٘مك اًمؽماب طم٤مومٔم٤ًم هل٤م

شم٘مقًمقا ذم اًمٌدن يٌ٘مك ؿمٞمئ٤ًم يِمٕمر يٕمٜمل ًمف  أنشمريدون  احملاوص:

 ؟.ؿمٕمقر

 حيتٛمؾ شمٓم٤مسم٘مٝم٤م ُمع ُم٤ميذيمر اًمٌدن ُم٤مدة ُمـيٌ٘مك  ؿ،ٟمٕم الؾيذ الغيز:

 أويٕمؼمون قمٜمٝم٤م سم٠مهن٤م هل اعم٤مدة آيمتقسمالزُمٞم٦م وذم اًمٕمٚمقم احلديث٦م  أن

وؾمقاء يم٤مٟم٧م هل هذه اعم٤مدة أو أًمٓمػ ُمٜمٝم٤م ومٚمٚمروح شمٕمٚمؼ هب٤م  ُم٤مدة ـم٤مىمٞم٦م

 ويتؿ هل٤م ؿمٕمقر سم٤معم٤مدة اًمؽماسمٞم٦م.

شمِمٕمر سمام أي ُم٤مدة هل٤م ؿمٕمقر  كٕمٜمسمٛميٕمٜمل شمٖمػمت اًمتًٛمٞم٦م  احملاوص: 

 ؟.يٜمزل ذم اًمٌدن

 ُمـ شمٌ٘مك آًم٦م ًمٚمروح اعم٤مدة هذه أناعم٘مّمقد  ال،يم الؾيذ الغيز:

اًمٌدن وان آٟمٗمّم٤مل ٓ يٙمقن يم٤مُماًل سملم اًمروح واًمٌدن وقمغم سم٘م٤مء 

هٜم٤مًمؽ ؿمقاهد قمديدة ذم واًمٌدن ُم٤مدة اًمٕمٚم٘م٦م واًمٕمالىم٦م سملم اًمروح و



 

 

 

اًمرواي٤مت اعمتقاشمرة سملم اًمروح وُمثقاه٤م، شمٌ٘مك شمٚمؽ اًمٕمٚم٘م٦م وُمـ صمؿ اعمٞم٧م 

ئ٤مت وآٓف اًمًٜملم يِم٤مهد ُمـ يزوره سمٕمد ُم أوقمٜمدُم٤م يزوره اًمزائر 

ومٕمـ إؾمح٤مق سمـ قمامر قمـ أيب  ويًٛمع وحيدث ٟمقع ُمـ اًمتالىمل،

ىم٤مل: ىمٚم٧م ًمف: اعم١مُمـ يٕمٚمؿ سمٛمـ يزور ىمؼمه؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ وٓ  ‘احلًـ

يزال ُمًت٠مٟم٤ًًم سمف ُم٤م دام قمٜمد ىمؼمه وم٢مذا ىم٤مم وأٟمٍمف ُمـ ىمؼمه دظمٚمف ُمـ 

ثقى اًمٌدن وُم٤م ومٞمف ُم أنذًمؽ مم٤م يدل قمغم . (1)شأٟمٍماومف قمـ ىمؼمه وطمِم٦م

شمٌ٘مك اًمروح ذات قمٚم٘م٦م طمتك سمٕمد صػمورة  ًمإلٟم٤ًمن إصٚمٞم٦مُمـ اًمٓمٞمٜم٦م 

شمراب، ذم احل٘مٞم٘م٦م  إممٞمؿ وطمتك سمٕمد شمٗمًخ وشمٌدد اًمٌدن ُماًمٕمٔم٤مم ر

 ،شمٌ٘مك وشمًقخ وشمتٗمِمك وحتتٗمظ سمٜمقع ُمـ اًمٙمٞمٜمقٟم٦م أصٚمٞم٦مهٜم٤مًمؽ ـمٞمٜم٦م 

هذه شمرصده٤م ٓن  أناحلديث٦م ٓ شمًتٓمٞمع  إضمٝمزةاًمٙمٞمٜمقٟم٦م أن هذه 

اًمٓم٤مىم٤مت اًمدٟمٞمقي٦م وهل ُمـ قم٤ممل أيمثر شمرصد  أنٓ شمًتٓمٞمع  إضمٝمزة

 ٟمجزم أنٟمريد ُٓمثاًل ُم٤مدة آيمتقسمالزم اًمتل  ،ُمع ذًمؽ ٓ شمتٛمٙمـواًمدٟمٞم٤م 

 أنقم٘مقد وؾمٜملم ىمري٦ٌم مل يًتٓمٞمٕمقا  إمم ،إصٚمٞم٦مسم٠مهن٤م هل اًمٓمٞمٜم٦م 

يرصدوا  أنضمديدة اؾمتٓم٤مقمقا  أضمٝمزةسمٕمد اؾمتحداث  إٓيرصدوه٤م 

 فوُم٤م ؿم٤مسماحلٛمراء  إؿمٕم٦مُم٤م حت٧م  أواًمٌٜمٗمًجٞم٦م  إؿمٕم٦مقق طمتك ُم٤م وم

 ومٝمٜم٤مك ؾمٞمؾ يمٌػم ُمـ ُمقاد اًمٓم٤مىم٤مت اًمدٟمٞمقي٦م ذم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م، ذًمؽ،

يم٤من هذا سمٕمد ُميض طم٘م٥م قمديدة  إذا، إًمٞمٝم٤مواًمٙمِمػ اًمٌنمي مل يتقصؾ 

 واإلٟم٤ًمنهٙمذا طم٤مهل٤م ومٙمٞمػ سمؽ  أوص٤مًمفوشمٌدد  اإلٟم٤ًمنسمٕمد ُمقت ُمـ 
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 أنؾم٤مقم٤مت، ٓ ري٥م  أوٕمد ٟمزع روطمف سمدىم٤مئؼ ذم سمداي٦م طم٤مًم٦م ُمقشمف وسم

 .شمٙمقن اًمٕمٚم٘م٦م وـمٞمدة ُمقضمقدة

 قمغم اًمِمٝمداء ؾمٞمد يٕمٜمل يٙمقن ًمرش اعم٤مء شم٠مصمػم وٟمٗمؽمض شمرسم٦م احملاوص:

 ؟.ٟمٗمًف اًمٌدن

ًمٙمؾ هذا شم٠مصمػم وطمتك ووٕمٞم٦م اًمٌدن ويمٞمػ  ٟمٕمؿ. الؾيذ الغيز:

 ويمٞمٗمٞم٦م اًمٖمًؾ. اًمدومـيٙمقن يمؾ ذًمؽ ُم١مصمر طمتك ُمراقم٤مة يمٞمٗمٞم٦م 

 ،ٕمالىم٦ماًمسمٞم٤من يمٞمٗمٞم٦م قمالىم٦م اًمروح سمٕمد اعمقت سم٤مًمٌدن وذات  ٟمٕمؿ ذم

ويمام ذم  ،«كام تـامقن متقتقن وكام تستقؼظقن تبعثقن» :‘ ىمقًمفُمثالً 

اأي٦م اًمٙمريٛم٦م  َٓ َِاِم ٌَ ٍُْج ِِف  ًْ َت َ ا َواىَِِّت ل َٓ ِ ح ْٔ جُْفَط ِخنَي َم
َ
ََّٔفَّ األ ُ َحَخ  اَّللَّ

يتٚمٛمس ذم احل٤مًم٦م اعمٜم٤مُمٞم٦م  أن اإلٟم٤ًمنوم٤معمٜم٤مم طم٤مًم٦م ُمـ اًمقوم٤مة، يًتٓمٞمع 

رسمام هٜم٤مك ُمثاًل وٞمؼ  ضم٤مٟم٥م، أيوسم٘مٞم٦م اًمٌدن ُمـ يمٞمٗمٞم٦م ووع اًمٌدن قمغم 

 اًمروح ذم طم٤مًم٦م ُمٜم٤مم، أنسمدٟمف ومٞمف رهمؿ  اإلٟم٤ًمنذم اعمقوع اًمذي ـمرح 

رسمام يِم٤مهد صم٘مؾ  أووًمٙمـ يِم٤مهد هذا اًمْمٞمؼ يٜمٕمٙمس قمغم اًمروح ٟمٗمًٝم٤م 

ُمـ اًمرؤي٦م ُمثاًل  أواعمٜم٤مم ُمٕملم ؿمديد ضمدًا ويم٤مًمٙم٤مسمقس اًمروطمل ذم طم٤مًم٦م 

ذم  اإلٟم٤ًمنرسمام يم٤من  أواًمٓمٕم٤مم اًمث٘مٞمؾ  أو وىمقع رء صم٘مٞمؾ قمغم اًمٌدن،

احل٤مٓت اًمتل شمٓمرأ  أظمرىسمٕم٤ٌمرة  طم٤مًم٦م طمرارة، أو طم٤مًم٦م سمرودة ذم سمدٟمف،

اجي٤مسم٤ًم وُمـ صمؿ وصٚم٧م  أوؾمٚم٤ًٌم  روحقمغم اًمٌدن شمٜمٕمٙمس شمٚم٘م٤مئٞم٤ًم قمغم اًم

شمٖمًٞمٚمف  وآدابمحؾ اعمٞم٧م  وآدابآطمتْم٤مر  آدابشمقصٞم٤مت يمثػمة ذم 



 

 

 

ورد ذم اًمرواي٤مت اٟمف ٓ يقوع صم٘مؾ  إُمقر،دومٜمف وُمراطمؾ هذه  وآداب

 ، اًمتٖمًٞمؾ ٓن هذا جيٝمد اعمٞم٧م أصمٜم٤مءآطمتْم٤مر وٓ  أصمٜم٤مءقمغم سمٓمـ اعمٞم٧م 

يِم٤مهد يم٤مسمقس سم٤مًمٜم٦ًٌم  ؿمٌٞمف اًمٜم٤مئؿ ًمق ووع قمٚمٞمف رء صم٘مٞمؾ ورسمامهذا و

طمتْم٤مر ٓ يٚمٛمس سمدن اعمٞم٧م ورد ذم اًمرواي٤مت اٟمف ذم طم٤مًم٦م آ وأيْم٤مًمف 

يقضم٥م ٟمقع ُمـ  ٕٟمفقمٚمٞمف  أقم٤من فاعمحتي يم٠مٟم أقمْم٤مءعمس ُمـ ٓن 

وضمد رء ُمـ اًمِمدة  وم٢مذااًمِمدة سم٠مقمت٤ٌمر ٟمزع اًمروح هل طم٤مًم٦م ُمـ اًمِمدة 

 أيمثر.اعم١مصمر اخل٤مرضمل اًمْم٤مهمط ؾمتٙمقن ؿمدشمف قمغم اعمٞم٧م  أو

 هؾ هذه إُمقر اعمًتح٦ٌم شمٌ٘مك ضم٤مري٦م إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، احملاوص:

يمرش اعم٤مء قمغم اًم٘مؼم وزي٤مرة اعمٞم٧م وُم٤م يّمٞم٥م اعمٞم٧م ُمـ اًمقطمِم٦م 

 واإليٜم٤مس، أم ختتص سم٤مًمٗمؽمة إومم اًمتل شمكم اًمقوم٤مة؟.

مجٚم٦م ُمـ هذه  أنهٜم٤مك مجٚم٦م ُمـ اًمرواي٤مت شم٘مقل  الؾيذ الغيز:

رُمٞمٛم٦م ذم  أسمداهنؿقن ويٕم٤مٟمقن ُمع يمقن ان اعمقشمك ي٠مٟمّ و ،شمٌ٘مك احل٤مٓت

ام ًمق ضمٕمٚم٧م ُمزسمٚم٦م ىمري٦ٌم ُمـ ىمٌقرهؿ شمٚمؽ اًم٘مٌقر وًمٙمٜمٝمؿ يت٠مذون ومٞم

وسم٤مًمققم٦م ُمـ اًم٘م٤مذورات يمٜمٞمٗم٤ًم ُمثاًل ضمٕمؾ  أو ،طمتك وًمق سمٕمد ـمقال ؾمٜملم

 إذاسم٠مقمت٤ٌمر اًمٙمراُم٦م ًمٚم٘مٌقر واعم٠موى ُم١مصمر وٓ ؾمٞمام  ىمري٦ٌم ُمـ ُمث٤موهيؿ،

ـمري٦م يمام ؿمقهد ذًمؽ  أسمداهنؿواخلٚمص اًمذيـ شمٌ٘مك  إوًمٞم٤مءيم٤مٟمقا ُمـ 

 .ُمرارًا ذم اًمّمٚمح٤مء أوذم مجٚم٦م 

 إمماًم٤ًمسم٘م٦م  إؾمئٚم٦مذم  يمام أذشمؿ أسمداهنؿطمتك اًمذيـ مل شمٌ٘مك  احملاوص:



 

 

 

 ؟.سم٘م٤مء ٟمقع ُمـ اًمٓمٞمٜم٦م

صٚمٞم٦مٟمٕمؿ اًمٓمٞمٜم٦م  الؾيذ الغيز: شمِم٤مهد  اب وان ملؽمذم اًم خاًمتل شمًق ٕا

ومٛمـ آداب  ذم احلس شمٌ٘مك ًمٚمروح ُمرشم٦ٌم ُمـ اًمِمٕمقر سمتٚمؽ اًمٓمٞمٜم٦م ًمديٜم٤م،

وم٠من  أذٟمٞمف أو٤مء ذم ُمٜمخريف اعمٞم٧م قمٜمدُم٤م يٖمًؾ ُمثاًل ٓ يدظمؾ اعم دمٝمٞمز

اًمٌدن ًمٌٕمض  آًمٞم٦مذًمؽ يقضم٥م اًمّمٛمؿ ذم اعمٞم٧م مم٤م يدل قمغم اٟمف شمٌ٘مك 

وىمد ورد قمـ  ،ُمـ اعمقت إومم إي٤مماًمروح قمغم طم٤مهل٤م ذم  أٟمِمٓم٦م

ٓ تػدح مقتؽ بالؼز ولؽـ ضعف أشػؾ مـف »: ‘اإلُم٤مم أيب قمٌداهلل

قمغم سمٞم٧م ضمديد وم٠مٟمف ُم٘مٌؾ . (1)شبذراعني أو ثالثة ودعف يلخذ أهبتف

اًم٤ًمُمع  أراديمام ًمق  أُمقروهقل قمٔمٞمؿ ومٝمذا ٟمقع ُمـ اًمتٝمٞمئ٦م اًمٜمٗمًٞم٦م ومٝمذه 

يتٛمثؾ اٟمف يم٤من ذم طم٤مًم٦م ُمٜم٤مُمٞم٦م ويِم٤مهد سمدٟمف ذم سمٕمض احل٤مٓت اعمٜم٤مُمٞم٦م  أن

وم٤مًمروح وان يم٤مٟم٧م هل ذم ُمقوع وًمٙمـ ُمـ  ُمٙم٤من، إممومٙمٞمػ ي١مظمذ سمف 

 .سمٕمد شمِم٤مهد ُم٤م جيري قمغم اًمٌدن
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 اجلً 

ذم  اإلٟم٤ًمنذيمرٟم٤م جمٛمققم٦م ُمـ اًمٕمقامل واعمٜم٤مزل اًمتل يٛمر هب٤م  :احملاوص

اجلـ ايْم٤ًم يٛمرون هبذه اًمٕمقامل وهؾ اعمرور هب٤م ومٝمؾ   ُمًػمشمف اًمقضمقدي٦م.

همػم اجلـ  إظمرىٓ ًمٙمل يِمٛمؾ اعمخٚمقىم٤مت  أمُمرشمٌط سمِم٠من اًمتٙمٚمٞمػ 

 واإلٟمس؟.

هٜم٤مك ُمـ اًمٜمّمقص اًمديٜمٞم٦م واًم٘مرآٟمٞم٦م واًمٜمٌقي٦م ُم٤م  الؾيذ الغيز:

 إُمر، هم٤مي٦م اإلٟمساجلـ ٓري٥م يٛمرون سمٛمراطمؾ يٛمر هب٤م  أنؾ قمغم يدًم

 ٕٟمف ،اإلٟمسضمٜم٦م اجلـ هل دون ضمٜم٦م  أنورد ذم سمٕمض اًمرواي٤مت  فاٟم

وُمـ صمؿ وم٠من ضمٜم٦م  شمرشمٗمع قمغم اجلـ، اإلٟمساًمٓمٌٞمٕم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م اعمتٙم٤مُمٚم٦م قمٜمد 

ًمدهيؿ  ،ًمدهيؿ قم٤ممل سمرزخ أيْم٤مً اجلـ  أنمم٤م يدًمؾ  ،شمٕمٚمق ضمٜم٦م اجلـ اإلٟمس

 ًمدهيؿ حم٤مؾم٦ٌم ًمدهيؿ شمٚمؽ اًمٜمِم٠مة اًمؼمزظمٞم٦م سمٜمٛمط آظمر، ،ومم٤مت طمٞم٤مة

ايْم٤ًم ًمٚمجـ واعمراطمؾ ؿم٤مُمٚم٦م وؾمٞمٌٕمثقن  إظمروي٦م إؿمٞم٤مءوًمدهيؿ ايْم٤ًم 

ا اثلََّلالنِ  َٓ حُّ
َ
ًْ أ ٌَا  يمثػماً  واردة اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمتٕم٤مسمػم هذه (1)َظَِْفُصُغ ىَُس َو
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ََّ َواإِلنَط إاِلَّ ِْلَػْتُُسونِ   اًمنميٕم٦م وطمدة قمغم يدًمؾ هذا (1)َريَْلُج اْْلِ

واًمنميٕم٦م واًمتٙمٚمٞمػ هل قم٤ٌمرة قمـ صقرة ذم دار اًمدٟمٞم٤م  ،واًمتٙمٚمٞمػ

هذا سم٤مًمٜم٦ًٌم  ،سمٛمٜمٔمقُم٦م شمنميٕمٞم٦م وطم٘مٞم٘متٝم٤م شمٙمقيٜمٞم٦م يٛمر هب٤م يمال اًمث٘مٚملم

 ظمْمؿ ذم اعمٓمٚم٥م هذا قمغم اًمٙمثػمة اًمِمقاهد ُمـ وهٜم٤مك اجلـ إمم

ٙم٤مئٜم٤مت وم٠ميْم٤ًم يًتِمٕمر ُمـ سم٘مٞم٦م اًم إممسم٤مًمٜم٦ًٌم  وأُم٤م ،اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمٜمّمقص

ايْم٤ًم،  إظمروي٦مهل٤م طم٤مًم٦م سمرزظمٞم٦م وهل٤م ٟمقع ُمـ احل٤مًم٦م أن سم٘مٞم٦م اًمٜمّمقص 

 إٓاًمٌٞم٧م اٟمف ٓ يدظمؾ اجلٜم٦م ُمـ احلٞمقاٟم٤مت  أهؾورد ذم ٟمّمقص و

واخلروف اًمذي  واًمذئ٥م اًمذي ىمتؾ ذم ىمّم٦م يقؾمػ، ،ٟم٤مىم٦م ص٤مًمح أرسمع،

ؿ سمـ يمٚم٥م أصح٤مب اًمٙمٝمػ أو مح٤مرة سمٚمٕمو إؾمامقمٞمؾذسمح ومداء قمـ 

احلٞمقاٟم٤مت مم٤م  ؾم٤مئرٓ يدظمٚمٝم٤م  اإلٟمسضمٜم٦م  أنمم٤م يدًمؾ قمغم  سم٤مقمقرا،

 اإلٟمسهل دون  إظمروي٦ماحلٞمقاٟم٤مت هل٤م ٟمقع ُمـ اًمٜمِم٠مة  أنيدًمؾ قمغم 

٦م شمتِم٤مهد ُمع ٞماًمٌحقث احلٙمٛموًمٙمٜمٝم٤م ٟمقع ُمـ اًمٜمِم٠مة،  ودون اجلـ،

 .شمٚمؽ اًمٜمّمقص اًمقطمٞم٤مٟمٞم٦م
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 عامل الضوحاىيات 

وصحٞمح  اًمروطم٤مٟمٞم٤مت، هؾ هذا اًمٕمٚمؿ ُمتداول ُم٤م هق قمٚمؿ احملاوص:

  ؟.ٙمـ احلّمقل قمٚمٞمفٛمويمٞمػ ي

هذا آصٓمالح وهق قمٚمؿ اًمروطم٤مٟمٞم٤مت ىمد يٓمٚمؼ  الؾيذ الغيز:

وقمٚمقم  وُمٜمٝم٤م قمٚمؿ اًمٗمٚمًٗم٦م، ُمٜمٝم٤م قمٚمؿ اًمٕمروم٤من، قمغم قمٚمقم قمديدة،

ورسمام يٓمٚمؼ قمغم سمٕمض اًمٕمٚمقم ُم٤م ىمد شمًٛمك سم٤مًمٕمٚمقم اًمٖمري٦ٌم،  ،اعمٕم٤مرف

وقمٚمؿ اًمٓمٚمًامت وقمٚمؿ اجلٗمر قمٛمقُم٤ًم اًمٕمٚمقم اًمتل رسمام قمٚمؿ اًمتًخػم 

 أىم٤ًممُمٜمف قمٚمؿ حمرم يم٤مًمًحر وسمٕمض  إصمػمي٦مشمٌح٨م طمقل اًم٘مْم٤مي٤م 

دة وٓ ـــاؾمؿ واصٓمالح ًمٕمٚمقم قمدي أو٦م ٔمٗمًم ي٘م٤ملومٝمذه يمام  اًمتًخػم،

 .يٓمٚمؼ قمغم قمٚمؿ واطمد

ومٞمف  أؿمٙم٤ملطمٌذا ًمق شمٌٞمٜمقن يٕمٜمل اًمّمحٞمح ُمٜمٝم٤م واًمذي ٓ  احملاوص:

 اإلمج٤مل.ق قمغم ٟمحق واًمٜم٤مومع ُمٜمف وًم

 ،اًمٕمزائؿُمٜمٝم٤م قمٚمقم حمرُم٦م ُمثؾ قمٚمؿ اًمًحر وقمٚمؿ  الؾيذ الغيز:



 

 

 

 .قمٚمؿ اًمٜمػمٟمج٤مت واًمِمٕمٌذة أىم٤ًمماًمٓمٚمًامت وسمٕمض  أىم٤ًمموسمٕمض 

ذيمر اًمٗم٘مٝم٤مء ىم٤مئٛم٦م  هذه قمٚمقم يٓمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م اؾمؿ اًمروطم٤مٟمٞم٤مت وًمٙمـ ىمد

ويٓمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م ذم اًمقاىمع قمٚمؿ اًمروطم٤مٟمٞم٤مت يٕمٜمل ُم٤م  حرُم٦م،اعمسم٠مؾمامئٝم٤م 

اًمروطمٞم٦م ؾمقاء روطمٞم٤مت  إُمقررشمٌط سمٕم٤ممل ُم٤موراء اعم٤مدة مم٤م شمتدظمؾ ومٞمف ي

هذه ُمّمٓمٚمح٤مت قم٤مُم٦م  اإلٟمسروطمٞم٤مت  أوروطمٞم٤مت اعمالئٙم٦م  أواجلـ 

راضمح  أوُم٤م وراء قمٚمؿ اعم٤مدة وُمٜمٝم٤م ُم٤م هق رسمام ُمٙمروه ُمثؾ قمٚمؿ اًمرُمؾ 

 ٕضمؾوشمٕمٚمٛمف  سم٤مإلمج٤ملذًمؽ وُمٜمف ُم٤م هق راضمح  وُمِم٤مسمفُمثؾ قمٚمؿ اجلٗمر 

ٕم٤مرف اًمنمقمٞم٦م ُمثؾ اًمٗمٚمًٗم٦م اًمّمحٞمح٦م وقمٚمؿ اًمٕمروم٤من يم٥ًم اعم

ٞم٦م وؿمٌف ذًمؽ وهذه ايْم٤ًم ُمـ قمٚمؿ ديٜماًمّمحٞمح اعمٓم٤مسمؼ ًمٚمٛمٕم٤مرف اًم

اًمروطم٤مٟمٞم٤مت سم٠مقمت٤ٌمر ومٞمٝم٤م ذيمر ٟمٔمؿ وسمراُم٩م ُمرشمٌٓم٦م سمٕم٤ممل اًمروح وقم٤ممل 

 .ُم٤موراء اعم٤مدة

 أنحتريؿ اًمٗم٘مٝم٤مء هل٤م، هؾ  إمم أذشمؿسم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٕمٚمقم اًمتل  احملاوص:

 أوُمثؾ سمٕمض اًمٕمٚمقم اًمٖمري٦ٌم  أوه٤ممجمرد  أهن٤م أمطم٘مٞم٘مٞم٦م  أصم٤مرقم هلذه اًمٕمٚم

 ؟.سمٕمض قمٚمؿ اًمًحر وهمػمه

 أوه٤مم أهن٤مي٘م٤مل  أنذم احل٘مٞم٘م٦م هذه اًمٕمٚمقم ٓ يٛمٙمـ  الؾيذ الغيز:

 ٞم٦م،ٜميشمٙمقًمف شم٠مصمػمات  ٟمٗمًفسمؾ ذم هذه اًمٕمٚمقم اًمقهؿ واخلٞم٤مل  ، جمردة

ا   اًمًحرإمم شم٠مصمػمذًمؽ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ  إمميِمػم  أظمرىوسمٕم٤ٌمرة  ٌَ
صِْء َوَزوِْجِّ  ٍَ ْ ذم احل٘مٞم٘م٦م هل شمًقيالت اًمقهؿ و .(1)ُحَفّصِكَُٔن ةِِّ َبنْيَ ال
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وختٞمالت اًمقهؿ وسمدوره٤م هل٤م شم٠مصمػمات قمغم اعمتقهؿ وقمغم ـمرف 

ان مل شمٙمـ شم٠مصمػماهت٤م ذم اعم٤مدة ووم٤ٌمًمت٤مزم هل٤م شم٠مصمػمات ذم اًمٜمٗمقس  اعمتقهؿ،

وًمٙمـ  ذًمؽ، ٝم٤مي٘م٤مل ومٞم أنيٛمٙمـ  وسم٤مًمت٤مزم ذم اعم٤مدة قمؼم اًمٜمٗمقس وم٠مىمؾ ُم٤م

ايْم٤ًم قمؼم اًمقهؿ واًمتخٞمؾ  إؿمخ٤مص إقم٤مىم٦مهل٤م شم٠مصمػمات رسمام قمغم 

وُم٤م هل ُمـ طم٤مٓت  م واًمٞم٠مس،١مواخلقف واًم٘مٚمؼ واًمِم واإلره٤مب

هذه يمٚمٝم٤م  .ذًمؽ فوآٟمحدار وُم٤م ؿم٤مسم اًمً٘مقط وطم٤مٓت آٟمزٓق

 ٦م،يراد ُمٜمٝم٤م طم٤مٓت اجي٤مسمٞمأن يم٤من شمِم٤مهد ذم شمٚمؽ اًمٕمٚمقم وآصم٤مره٤م و

 ٕٟمفوًمٙمـ شمٔمؾ هذه اًمٕمٚمقم حمرُم٦م طمتك ذم ؾمٞم٤مق اًمٖم٤مي٤مت آجي٤مسمٞم٦م 

 .ذقم٤مً ً  شمًقغـمريؼ حمرم ومال 

اًمتل ذيمرمتقه٤م ُمـ قمٚمقم اًمروطم٤مٟمٞم٤مت اًمتل يٙمقن  إىم٤ًمم احملاوص:

 ؟.ُم٤م هل هذه اًمٕمٚمقم ،ٟمٗمٕمٝم٤م ُمْمٛمقن ورضره٤م ُم٠مُمقن

ُمـ ُمٕم٤مرف  ـمٌٕم٤ًم قمٛمقم قمٚمقم اعمٕم٤مرف واًمٕم٘م٤مئد، الؾيذ الغيز:

سمٚمٖم٦م ومٚمًٗمٞم٦م  أوآن وُمٕم٤مرف احلدي٨م اًمنميػ ؾمقاء سمٚمٖم٦م قمروم٤مٟمٞم٦م اًم٘مر

اًمروح  أوم٤مقهذه يمٚمٝم٤م شمّم٥م ذم ص٘مؾ  ،أدسمٞم٦مسمٚمٖم٦م  أوًمٖم٦م يمالُمٞم٦م  وأ

 ًمٚمٕمقامل واعمٕم٤مرف، اإلدراكُمـ ضم٤مٟم٥م سمٕمد  أوؾمقاء ُمـ اجل٤مٟم٥م اًمٕمٛمكم 

وؾمٕم٦م وشمّمٕمد هب٤م درضم٦م ُمْم٤موم٤ًم  أوم٘م٤مهذه شمًتقؾمع اًمروح  أنوٓ ري٥م 

ذًمؽ ُمـ اًمؼمٟم٤مُم٩م اًمٕمٛمكم، هذا  فوُم٤م ؿم٤مسماًمًٚمقيمٞم٤مت  هتذي٥مسمرٟم٤مُم٩م  إمم

يمٚمٝم٤م شمرشمٌط سم٤مًمروح، وم٤ٌمحل٘مٞم٘م٦م اًمتٕمرف  وإظمالقايْم٤ًم يّم٘مؾ اًمروح 

اًمٕمٚمقم  أنوطمتك  سم٤مًمغ اًمثٛمرة وسم٤مًمغ اًمٜمتٞمج٦م، أُمرقمغم ىمْم٤مي٤م اًمروح 

همػم اعمتداوًم٦م وهمػم  أيُم٤م يّمٓمٚمح قمٚمٞمف سم٤مًمٕمٚمقم اًمٖمري٦ٌم أو اًمٖمري٦ٌم 



 

 

 

  وقمٚمؿ اًمرُمؾ، ؾ ُمٜمٝم٤م ُمثؾ قمٚمؿ اجلٗمر سم٠مىم٤ًمُمف،ُم٘مّمقد اعمحٚم اعم٠مٟمقؾم٦م،

قمٚمؿ احل٤ًمب وآؿمت٘م٤مىم٤مت اعمختٚمٗم٦م هذه  ،قمٚمؿ اعمٕم٤مين ،وقمٚمؿ احلروف

ـمالع قمغم قمٚمؿ اًمتخ٤مـمر اًمروطمل اومرض إ اإلٟم٤ًمن،شمٗمٞمد يمٚمٝم٤م 

قضم٥م أٟمف يواًمقىمقف قمٚمٞمٝم٤م ٓ ري٥م إصمػم قمٚمؿ واًمًٛمٕمل واًمٌٍمي و

ُمـ آٟمٖمرار  اإلٟم٤ًمنىمل شمق أنواىمؾ ُم٤م ومٞمٝم٤م  ًمإلٟم٤ًمناـمالع اًمًٕم٦م 

 احلٞمؾ واًمٜمّم٥م واًمدضمؾ ذم اًم٘مْم٤مي٤م اًمروطمٞم٦م، أهؾ أُم٤مموآٟمزٓق 

ُم٤م هق  سمّمػمة ممٞمزة وم٤مصٚم٦م سملم اإلٟم٤ًمنن ًمدى يٙمقّ  وم٤مٕـمالع قمٚمٞمٝم٤م

ٟمحـ  ،ذًمؽ فوُم٤م ؿم٤مسمُم٤م هق دضمؾ وطمٞمؾ وٟمّم٥م  يمراُم٦م طمؼ وسملم

ن قمٗمريت٤ًم ُمـ اًمِمٞمٓم٤م أن إُمثٚم٦مٟمِم٤مهد اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يًٓمر ًمٜم٤م سمٕمض 

ومٚمًٓملم ُمٚمؽ اًمٜمٌل  إممُمـ اًمٞمٛمـ  ي٠ميت سمٕمرش سمٚم٘مٞمس أنيًتٓمٞمع 

زُم٤مين سمٛمدة يًتٖمرق اجلٚمقس ذم اًمًالم ذم فمرف وآًمف  ؾمٚمٞمامن قمغم ٟمٌٞمٜم٤م

َلامَِم  طم٥ًم ُم٤م هق ُمْمٛمقن أي٦م: جمٚمس ٌَ  َْ ٌِ َٔم  ْن َتُل
َ
 .(1)َرتَْو أ

 وم٢مـمالع ي٠ميت هب٤م ىمقى همػم ظمػمة، أنُمثاًل يٛمٙمـ  إُمقرومٛمثؾ هذه  

يزيده سمّمػمة ويزيده متٞمٞمزًا سملم ُم٤مهق  إُمقرقمٛمقُم٤ًم قمغم ُمثؾ هذه  ٤ًمناإلٟم

 .وُم٤م هق اخلػم وُم٤م هق اًمنم ،ويمذب وُم٤م هق ظمٓم٠موصدق صحٞمح 

 

                                 
 .39أي٦م اًمٜمٛمؾ: ؾمقرة ( 1)



 

 

 

 

 عامل األصواح 

 ممٙمـ طم٘م٤ًم، أُمراعمقشمك هؾ هق  أرواححتْمػم  إممسم٤مًمٜم٦ًٌم  احملاوص:

 إضم٤مسم٤متقمٜمد حتْمػمه٤م هؾ هل  إرواحاًمتل شمٕمٓمٞمٝم٤م  واإلضم٤مسم٤مت

  ؟.ٓ أمحٞمح٦م يٕمتٛمد قمٚمٞمٝم٤م ص

واًم٘مدرة قمغم  إرواحهم٤مًم٥م ُمـ يدقمل حتْمػم  الؾيذ الغيز:

طم٥ًم سمٕمض اًمتج٤مرب وطم٥ًم سمٕمض اعمتْمٚمٕملم ـ  إرواححتْمػم 

ُمـ حتْمػم اجلـ واعمحي حي٥ًم اٟمف  ـ هقاعمٕمٜمك واًمٕمٚمؿ  أهؾُمـ 

اعم١مُمٜملم ورسمام حيي ُمـ اجلـ ُمـ يٕمٚمؿ اًمّمٖمػمة  أرواحاطمي 

اعمًتٛمع اجل٤مًمس ذم شمٚمؽ اجلٚم٦ًم اًمتل  ٔمـوسم٤مًمت٤مزم ي ، ٞم٧مواًمٙمٌػمة قمـ اعم

 ذًمؽ اعمجٞم٥م رسمام دىمٞم٘م٦م وصحٞمح٦م، إضم٤مسم٤مت أنيتؿ ومٞمٝم٤م اًمتحْمػم 

شمٗمٞمد يمؾ اخلّم٤مئص اخلٗمٞم٦م  ٕهن٤موسم٤مًمت٤مزم ومٝمل ص٤مدرة ُمـ روح اعمتقوم٤مة 

 سمٕمضجيزم سمف وان يم٤من وطمز ًمٞمس هٜم٤مك قم٤مُمؾ ضمًٛمل وًمٚمٛمتقرم، 

ٟمٔمػم ُم٤م حيٙمٞمف  ٞمتف ذم سمٕمض اعمقارديٍم قمغم صدىم اعمٕمٜمك أهؾُمتْمٚمٕمل 

اًمًٞمد طمًـ  أظم٤مه أن ،أؾم٤مشمذشمٜم٤ماًمٕمالُم٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل ًمٌٕمض شمالُمٞمذه ُمـ 



 

 

 

آرشم٤ٌمط  أو إرواحرمح٦م اهلل قمٚمٞمف يم٤مٟم٧م ًمدي٦م اًم٘مدرة قمغم حتْمػم 

 .ذًمؽ وُمِم٤مسمفسم٠مرواح اًمٕمٔمامء ُمـ اًمٕمٚمامء 

ٚمامء آرشم٤ٌمط سم٠مرواح اعمقشمك يثٌتف قم٤ًم، وطم٤مل هذا ًمٞمس ممتٜمٕم أي٦مقمكم 

سم٤مًمذسمذسم٤مت   اًمتخ٤مـمر وٟمقع ُمـ آرشم٤ٌمط اعمقضملقمؼم سم٠مٟمفاًمٖمرب ايْم٤ًم 

 اً هذا ًمٞمس ُمًتٜمٙمرو ،سملم روح احلل وروح اعمٞم٧م اًمِمٗم٤موم٦م اًمروطمٞم٦م

 ،سمٞمتف أهؾًمٚمتّمقير ٟمٔمػم ُم٤م ٟم٘مرأه ٟمحـ ذم زي٤مرة اًمرؾمقل وزي٤مرة  "وىم٤مسمال

 ؾذيذاكؽ حجبت عـ شؿعل كالمفؿ وفتحت باب ففؿل بو»

ـاجاهتؿ ٤مط سملم ومٝم (1)«م رشم طمٞم٤مء أرواحٜم٤مك ٟمقع ُمـ ٓا اعمقشمك  وأرواح ٕا

آظمر  أُمرهذا هق  حيي ويرشمٌط، أنوًمٙمـ ُمـ هق اًمذي يًتٓمٞمع 

 أهنؿيدقمقن  ـاًمٜمّم٥م واحلٞمؾ واًمدضمؾ ويمثػم مم ُمـ أهؾويمثػمون 

 .اطميوا اعمقشمك ويٙمقن ىمد اطمي اجلـ

 .ىمقة روطمٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م؟ إممت٤مج اًمذي حيي حييٕمٜمل  احملاوص:

اًمروح اعمحية ايْم٤ًم ٓسمد وان  ،ٓ ري٥م ذم ذًمؽ غيز:الؾيذ ال

ًمروح ٟمقع ُمـ اًمّمالطمٞم٦م  واحلْمقر ذًمؽ، ؿم٤مسمف٤موُمشمٙمقن هل٤م درضم٦م 

ُمـ آرشم٤ٌمط  اإلُمٙم٤مٟمٞم٦مٓ شمٕمٓمك ًمٙمؾ اطمد وُمـ صمؿ هذه  ٙمٜم٦ماعمواعمٞم٧م 

 أهؾًمذوي اًم٘مدم اًمراؾمخ ُمـ إٓ ٓ شمٕمٓمك  أهن٤مسم٠مهؾ اًمؼمزخ ٓري٥م 

ٜم٤مس ممـ هؿ ذم ؾمٚمقك اقمتٞم٤مدي واًمتزام اًم أطم٤مد وأُم٤م اًمت٘مقى واًمٞم٘ملم،

 إرواحالري٥م اٟمف ًمٞم٧ًم ًمدي٦م اًم٘مدرة واعمٙمٜم٦م قمغم حتْمػم وم ديٜمل ه٤مسمط 

                                 
 .615( اعمّم٤ٌمح ًمٚمٙمٗمٕمٛمل: 1)



 

 

 

 .حتْمػم ضمـ هق وإٟمام

 .يٕمٜمل هٜم٤م يٙمقن هق ُمًخر ًمٚمجـ ُمـ طمٞم٨م ٓ يِمٕمر؟ احملاوص:

 اجلـ أن إٓ ىمد ٓ يٙمقن ًمديف اـمالع واًمتٗم٤مت، الؾيذ الغيز:

مم٤م يٕمرف ظمٗم٤مي٤م يمثػمة قمـ اعمٞم٧م وجيٞم٥م  يٙمقن  ىمريـ اعمٞم٧م  رسمامياعمح

ٓ يدل قمغم  هذا اعم٘مداروأو قمغم إشمّم٤مل سم٤مًم٘مريـ، دىمٞم٘م٦م وُمت٘مٜم٦م  سم٢مضم٤مسم٤مت

هق ىمريٜمف ُمـ اجلـ سمؾ سمٕمض اجلـ  وإٟماماًمذي طمي هق روح اعمٞم٧م  أن

ىمد يٓمٚمٕمقن قمغم ُم٤م يٓمٚمع قمٚمٞمف اًم٘مريـ  أظمرىممـ ًمدهيؿ ىمدرات شمٙمقيٜمٞم٦م 

 .وسم٤مًمت٤مزم خيؼمون سمف

ٟمؽميمف ذم سم٘مٕم٦م  أُمرهق هؾ  إرواحسم٤مًمٜم٦ًٌم ًمتحْمػم  احملاوص:

يثٌتف  ـُمهٜم٤مك يقضمد  وم٢مٟمف ؟ٓ أمممٙمـ ٓ ٟمٜمٗمٞمف  يٕمٜمل هق أُمر اإلُمٙم٤من،

اًمدار أظمرة  إممشمًتحي روح اٟمت٘مٚم٧م ُمـ هذه اًمدار  أن إُمٙم٤مٟمٞم٦ميٕمٜمل 

اًمذيـ  ًمدىشمٕمٞمش ذم اًمؼمزخ ٟمًتحيه٤م وٟمح٤موره٤م هذا اعمدقمل 

 إرواح.حييون 

ٟمٕمؿ اعم٘مّمقد ُمـ طمْمقر ًمٞمس هل شمٜمِم٠مه٤م ٟمِم٠مة  يز:الؾيذ الغ

هؾ احلٞم٤مة ذم هذه اًمٜمِم٠مة ذم ُمقوع ُمٕملم ٠مٟمقع ُمـ ارشم٤ٌمـمٝم٤م سم وإٟمامدٟمٞمقي٦م 

 وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ.

شمقومرت ذائط اًمّمدق وعم٤م يٌٕم٨م قمغم آـمٛمئٜم٤من  إذا احملاوص:

اًمتل حيّمؾ قمٚمٞمٝم٤م  إضمقسم٦مومٝمؾ شمٙمقن  إرواحسمِمخص اًمذي حيي 

 إًمٞمٝم٤م؟.يٛمٙمـ آـمٛمئٜم٤من  أوٟمقع ُمـ اعمّمداىمٞم٦م شمٙمقن هل٤م  إرواحُمـ 



 

 

 

هذا آرشم٤ٌمط هذه اًم٘مٜم٤مة ًمٞمس ومٞمٝم٤م  أنذم احل٘مٞم٘م٦م  الؾيذ الغيز:

طم٤مل ُمٝمام شمّم٤مقمد ؿم٤مٟمف ًمٞمس يٕمٜمل  أي٦مٟمٗمس اعمٞم٧م قمغم  أنطمجٞم٦م سمت٤مشم٤ًم سمؾ 

ذم اعمٞم٧م وإن يم٤من  سم٠مىمقاًمفظمذ ١مي ٨مٞمسمحُمقىمٕمٞم٦م  ذوايْم٤ًم هق   إرشم٤ٌمط سمف

 .واًمت٘مقى وم٢مهن٤م شمٖم٤مير احلجٞم٦مً اًمٕمداًم٦م  ٘م٤مُم٤متُم ُمٝمام وصؾ ذمواًمؼمزخ 

 .طمٞم٤مء؟ىمد ٓ شمٙمِمػ ًمأل أؿمٞم٤مءًمف  شمٙمِمػوًمٙمـ  احملاوص:

ف وومٞمام يدزم سمف طمجٞم٦م سم٘مقل يمالُم ًمٙمـ ًمٞمس ذم ُمداًمٞمؾ الؾيذ الغيز:

يٕمقل قمٚمٞمف يمحجٞم٦م، سمؾ  ٓو ،ةٟمقع ُمـ اًمٌِم٤مئر واًمٜمذارهق  وإٟمام ،ؼُمٓمٚم

هذا ُمع اٟمف ُمٕمّمقم  ٕمّمقمرشم٤ٌمط اًمروطمل ذم اًمرؤي٤م وٟمحقه٤م سم٤معمإ أن

ٓن ارشم٤ٌمط همػم اعمٕمّمقم سمف قمؼم ىمٜم٤مة إرشم٤ٌمط ٓيٕمقل قمٚمٞمف يمحجٞم٦م 

ٟمحـ همػم ُمٕمّمقُملم  ٟم٤مشمٚمؽ اًم٘مٜم٤مة سم٤مقمت٤ٌمر ،اًمرؤي٤م وقمؼم ىمٜم٤مة اعمِم٤مهدة

 ،يٙمقن ىمٞمٛمتٝم٤م وإٟماموٓ ـمري٘م٦م شمٚم٘مٞمٜم٤م شمٚم٘مل اعمٕمّمقُملم ومال يٕمقل قمٚمٞمٝم٤م 

ًمدى ٟمٗمس ُم٤م إممُمٜمٌف  هذا طم٤مل أي٦موقمغم  ُمٌنم وُمٜمذر،و  ىمٞمٛم٦م ُمٜمٌف

اًمقاىمع ُمـ طم٘مٞم٘م٦م يتٕم٤مُمؾ ويٚمٛمس ويتٕم٤مـمل ُمٕمف  اإلٟم٤ًمن ُمـ إدراك قمـ

 .ُمـ طمدود وطم٘مٞم٘م٦م ًمفسمام 

ـ اؾمتٜم٤مداً  احملاوص:  أظمرى؟. أُمقر إمميٕمٜمل هل شمقرث اًمٞم٘ملم وًمٙم

ًتٜمد ي الؾيذ الغيز: ٤من إًمٞمٝم٤مرضمع ًمٚمٛمقازـي اًمٕم٤مُم٦م اًمتل ي يمؾ  ذم اإلًٟم

 وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ. اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واًمٕم٘مؾ ُمـ أُمقره

 



 

 

 

 

 العنل واجلظاء 

اًمدٟمٞم٤م هل وطمده٤م دار  أناًمنميٗم٦م  إطم٤مدي٨مٟمٕمرف ُمـ  احملاوص:

 أرواح أن ُمـ اًمنميٗم٦م إطم٤مدي٨ماًمٕمٛمؾ ومام ُمٕمٜمك ُم٤م ورد ذم سمٕمض 

ٚم٦م أًمٞمس فمذم قم٤ممل آقَمزَّ َوضَمؾَّ  قمنم يم٤مٟم٧م شمًٌح هلل إرسمٕم٦ماعمٕمّمقُملم 

 .ف إضمر؟هذا اًمتًٌٞمح ُمـ اًمٕمٛمؾ اًمذي يؽمشم٥م قمٚمٞم

 أن أي٤مت واًمرواي٤مت ىمد ورد ذم  أنُم٤م ذيمرشمف ُمـ  الؾيذ الغيز:

 إقماملدث ُمـ ظمالهل٤م وحتيؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م اجلزاء اًمتل دار اًمدٟمٞم٤م هل 

 ظمالف ذًمؽ. إدًم٦مفم٤مهر 

يمٞمػ ٟمتٕم٤مُمؾ ُمع احلدي٨م اًمٞمقم قمٛمؾ سمال ضمزاء وهمدا ضمزاء   احملاوص:

 . ‘ُمٜملم١ماعم أُمػمال قمٛمؾ هذا اعمْمٛمقن ُمروي قمـ ـسم

يٕمٜمل اًمٞمقم  ٟمٕمؿ وًمٙمـ هذا اعمْمٛمقن ٓيٗمٞمد احلٍم، الؾيذ الغيز:

ان ُم٤م ىمٌؾ ًمٞمس هٜم٤مك قمٛمؾ ومل و قمٛمؾ سمال ضمزاء وهمدا ضمزاء سمال قمٛمؾ،

 أن ،إطم٤مدي٨مسمؾ هٜم٤مك ُمٗم٤مدات قمديدة ُمـ ـمقائػ  يؽمشم٥م قمٚمٞمف اصمر،



 

 

 

 ذم قم٤ممل اعمٞمث٤مق، إضم٤مسم٦م إٟمٌٞم٤مء أول ٕٟمفوم٤مق سم٘مٞم٦م اًمرؾمؾ  إٟمام إٟمٌٞم٤مءؾمٞمد 

اهلل شمٕم٤ممم  إُمتح٤منطمٞم٨م ٟمّم٧م أي٦م اًمٙمريٛم٦م قمغم  ذم قم٤ممل اًمذر، وأ

ٔا ةََل : ًمٚمخٚمٞم٘م٦م ُ ًْ كَال لَْعُج ةَِصّبُِس
َ
ومٌح٥ًم اًمًٌؼ واًمت٘مدم ذم  .(1)أ

ضمزاء شمٚمؽ اًمٕمقامل  أظمرىرشم٧ٌم شمٚمؽ اعم٘م٤مُم٤مت يٕمٜمل سمٕم٤ٌمرة  اإلضم٤مسم٦م

ر قم٤ممل اًمذ أوشمرشم٧ٌم اعم٘م٤مُم٤مت ذم دار اًمدٟمٞم٤م يٕمٜمل ضمزاء قم٤ممل اعمٞمث٤مق 

شم٠مصمػماهت٤م  وإرطم٤مم إصالبذم قم٤ممل  اًمت٠مصمػمات أنيمام  واًمٕمقامل اًم٤ًمسم٘م٦م،

ُمـ  إسمقيلمصالح  ُمثالً  وضمزاء آهت٤م ٟمِم٤مهده٤م شمتح٘مؼ ذم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م،

ٟمالطمظ  ، ذًمؽ ؿم٤مسمف وُم٤م اًمٌٞمتقشم٦م صالح وُمـصالح اجلٞمٜم٤مت اًمقراصمٞم٦م 

ًمٞمس  اً ذ٢موم اجلزاء قمٚمٞمٝم٤م ُمؽمشم٦ٌم ذم دار اًمدٟمٞم٤م، إـمالقيم٤من يّمح  أنآصم٤مره٤م 

 .اجلزاء حمّمقر قمغم اًمٕمٛمؾ ذم دار اًمدٟمٞم٤م أنُمـ اًمٌمء اعمحتؿ 

هذا اًمذي شمتٗمْمٚمقن سمف ًمٕمٚمف ظمالف اًمرأي  أنسم٤مقمت٤ٌمر  احملاوص:

طمٌذا ًمق يٙمقن شمقوٞمح هلذا اجل٤مٟم٥م ذم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م قمٜمدُم٤م ي٘م٤مل  اًمِم٤مئع،

 ؟.قمٛمؾ ُم٘مّمقد أيضمزاء سمال قمٛمؾ يٕمٜمل 

 أنك هذه اًم٘مْمٞم٦م اًمٕمٛمقُمٞم٦م ُمـ ٟمٕمؿ ذم احل٘مٞم٘م٦م اٟمف طمت الؾيذ الغيز:

 سم٤مًم٘مٞم٤مس واإلو٤موم٦م إمم ؾمٜمخ اًمٕمٛمؾ إظمتٞم٤مري همدا ضمزاء سمال قمٛمؾ هذا

 ذم اًمٕم٤ممل سمؾ اًمؼمزخ، ذم ن هٜم٤مك ٟمحق ُمـ اًمتٙم٤مُمؾ طمتكوم٢م وإٓ اًمدٟمٞم٤م ذم 

 إدًم٦م.اًمذي شمٗمٞمده  إظمروي يمذًمؽ 
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 اإلٟم٤ًمن أيْم٤ًم؟.يٕمٜمل ذم اًمؼمزخ يتٙم٤مُمؾ  احملاوص:

 تٙم٤مُمؾ وهٜم٤مك ٟمقع ُمـ اًمًػم واعمًػم اًمتٙم٤مُمكمٟمٕمؿ ي الؾيذ الغيز:

 إذاسمٕمض اًمٜمٗمقس اًمتل شمدظمؾ ضمٝمٜمؿ  أنُمثؾ  يِمٝمده اًمٌنم ذم اًمؼمزخ،

سمخالف  ارقمقت قمـ قمٜم٤مده٤م وجل٤مضمٝم٤م يٗمرج قمٜمٝم٤م وختٚمص ُمـ ضمٝمٜمؿ،

اخلٚمقد  أٟمقاع تٚمؽاًمتل شمٚم٩م وشمٕم٤مٟمد وشمقهمؾ ذم اًمٕمٜم٤مد ُمع اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم وم

اعمٜمٗمل ذم أظمرة هق اًمٕمٛمؾ  ٛمؾاًمٕم أنمم٤م يدًمؾ قمغم  وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ،

وًمٙمـ  ،سمحري٦م واظمتٞم٤مر ذم دار اًمدٟمٞم٤م سم٤مظمتٞم٤مر وؾمٞمع سم٤مًمٜمٛمط اًمذي هٝمٜم٤م

ذم  أودائرة اخلٞم٤مر وآظمتٞم٤مر ذم اًمؼمزخ  أن إدًم٦ماًمذي ئمٝمر جمٛمقع 

ذم دار  إقمامل ٟمت٤مئ٩م ُمـ و٤مهمٓم٦م ُمقضم٤ٌمت سمح٥ًم شمْمٞمؼأظمرة 

قم٤ممل  أوث٤مق اًم٤ًمسمؼ ًمٕم٤ممل اًمدٟمٞم٤م اخلٞم٤مر ذم قم٤ممل اعمٞمأظمرى اًمدٟمٞم٤م يٕمٜمل سمٕم٤ٌمرة 

، وهذا سمح٥ًم دار اًمدٟمٞم٤مقمام هق  أيمثراًمذر يم٤من اخلٞم٤مر سمِمٙمؾ وؾمٞمع 

يِم٤مهد ذم ُمًػمة اًمقضمقد واٟمت٘م٤مل اًمٓمٌٞمٕم٦م  إظمتالف ذم دائرة إظمتٞم٤مر

قم٤ممل آظمر شمٙمقن  إممقم٤ممل آظمر يمٚمام شمٜمت٘مؾ ُمـ قم٤ممل  إممُمـ قم٤ممل  اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م

وم٤ٌمًمت٤مزم يْمٞمؼ اخلٞم٤مر  شمٚمؽ اًمٕمقامل، ؾم٤مسم٘م٦م ذم وأطمقالحمٙمقُم٦م سمت٠مصمػمات 

ضمزاء سمال قمٛمؾ قمغم هذا  قمٜمقان  حيٛمؾوطمٞمٜمئذ  ومٞمتّمػ وآظمتٞم٤مر،

سمحٞم٨م يًتٓمٞمع  ُمـ آظمتٞم٤مر واخلٞم٤مر، أومؼاًمٕمٛمؾ اًمذي ًمف  أياعمٕمٜمك 

ذم  وأُم٤مٟمجد اًمنم  أو اخلػم ٟمجد ؾمٙم٤من ذم يتحٙمؿ سمًٝمقًم٦م أن اإلٟم٤ًمن

ض ٕمسمٜمِم٤مهد وم ُمـ اًمت٠مصمػم اعمًػم اًمتٙم٤مُمكم وان ًمٚمخٞم٤مر وآظمتٞم٤مر ٟمحق

 إدًم٦م ُمـ ـم٤مئٗم٦م يمثػمةوان يم٤من هٜم٤مك  إدًم٦م سمٕمض ذم طم٤مٓت إظمتٞم٤مر



 

 

 

هؿ شمٚمؽ اعمٚمٙم٤مت ٠مشمٚمج ؾمٞمئ٦م أقماملاًمذيـ ضمٜمقا  أوًمئؽ أنشمدل قمغم 

اًمًقء ذم أظمرة وشمًٚم٥م ُمٜمٝمؿ  أقماملواًم٘مٌٞمح٦م واًمًٞمئ٦م قمغم  اًمرذيٚم٦م

ُمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ٞمسٟمٔمػم احل٤مًم٦م ذم إسمٚم اظمتٞم٤مر اًمٗمْمٞمٚم٦م وظمٞم٤مر اخلػمة،

ٌََع  الَّ حَُسَٔن 
َ
ٌَا لََم أ ََ كَاَل يَا إِةْيِيُط  اِجِسي ٌََع العَّ ْن يَُسَٔن 

َ
ََب أ
َ
إاِلَّ إِةْيِيَط أ

َْ ََحٍَإ َمْعُِٔنٍ  ٌِ َْ َصيَْصاٍل  ٌِ  ُّ ْظُجَس ىِبََْشٍ َريَْلَخ
َ
َْ أل ُز

َ
ًْ أ َ ََ كَاَل ل اِجِسي . (1)العَّ

وًمٙمـ مجٚم٦م ُمـ  اًمدٓٓت ذم اًمٕمديد ُمـ ُمٚمحقظهذا  اعمقارد، ُمـوهمػمه٤م 

ُمًػم اًمتٙم٤مُمؾ واًمًػم  ُم٘مدار ُمـ أناًمرواي٤مت ئمٝمر ُمٜمٝم٤م  أوأي٤مت 

 .اًمؼمزخ وذم يٚمٛمح ذم أظمرة أناًمتٙم٤مُمكم يٛمٙمـ 
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 تكضاص العشاب 

 إٓ أظمرة، ُم٤م هل احلٙمٛم٦م ُمـ شمٙمرار اًمٕمذاب ذم اًمؼمزخ وذم احملاوص:

 .؟اإلهللاًمٕمدل خي٤مًمػ شمٙمرار اًمٕمذاب هذا 

ظمرة أواًمٕمذاب واؾمتٛمراره ذم اًمؼمزخ  أصؾ الؾيذ الغيز:  ذم ٔا

هذه ُم٠ًمًم٦م اقمت٘م٤مدي٦م حمتدُم٦م سملم و اخلٚمقد ذم اًمٕمذاب، طم٘مٞم٘متف شمرضمع إمم

 ٤متقمـ سمٕمض اًمِمٌٝم اإلضم٤مسم٦موُمٚمخص  اًمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٕمديدة،

 ٤مده،ئمٚمؿ قمٌ أويتِمٗمك  أنٟمزه ُمـ أقَمزَّ َوضَمؾَّ  ن اهللأ  ٝم٤مواًمت٤ًمؤٓت ومٞم

اًمتٙمقيٜمٞم٦م ذم اًمٕمقامل اعمختٚمٗم٦م  أومٕم٤مًمفوُمـ رأومتف ورمحتف سمٕم٤ٌمده اٟمف يّمقن 

 ُمـ اًمتِمٗمل وشمؼميد اًمٖمٚمٞمؾ وم٢من هذه صٗم٤مت اًمٜمٗمقس اعمخٚمقىم٦م، سمؾ

 إظمالقاًمرواي٤مت ذم  إًمٞمفام شمِمػم يماًمٕمذاب هق ٟمحق دواء ًمٚمٛمخٚمقق 

ٌِ  :ىمقًمف شمٕم٤ممم ُمثالً  ،اًمٙمريٛم٦م َمٍم 
ُ
رَْظيَِْا إََِل أ

َ
ًْ َوىََلْس أ ُْ َرْشَُا

َ
َْ َرتْيَِم فَأ

ًْ َحخَََّضَُّغٔنَ  ُٓ اءِ ىََػيَّ َّ َظاِء َوالَّضَّ
ْ
ٓن يمٗمر اعمخٚمقق سم٤مخل٤مًمؼ هق ُمـ ، (1)ةِاِْلَأ
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، ٕن إقمراوف قمـ اًم٤ٌمري ُمٝم٤موي اًمدريم٤مت اًمتل يٕمٞمش ومٞمٝم٤م اعمخٚمقق

وإىم٤ٌمًمف قمغم ذاشمف اًمتل هل ُمٜمٌع اًمٗم٘مر واًمٕمدم يقضم٥م اًمتٜم٤مىمض 

يًتٙمٛمؾ هذا اعمخٚمقق  أنصمؿ ُمـ اضمؾ وُمـ  اًمقضمقدي ًمٚمٛمخٚمقق،

 ٟمحقاً  يتٚم٘مك أنوٓن يرشمٌط سمٛمّمدر اًمٗمٞمض وُمّمدر اًمؼميم٤مت ومالسمد 

وهذا  ،ًم٘مٚمع اًمرقمقٟم٦م واًمٓمٖمٞم٤من اًمذي هق أٟمح٤ٌمس قمغم اًمٜم٘مص اًمٙمل ُمـ

اعم٘مدار ُمـ اإلٟمٙم٤ًمر واًمذل اًم٘مٝمري ًمٚمٛمٕم٤مٟمد واجل٤مطمد سم٤مًمٕمذاب يٌٕمد 

اخلْمقع واًمتقضمف إمم  ـمٖمٞم٤مٟمف اًمذي هق طمٌس ًمف قمغم ذاشمف اًمٗم٘مػمة إمم

ُمٜمٌع اًمٗمٞمض ًمٞمتٛمٙمـ ُمـ إؾمتٗم٤مو٦م، ومٛمـ صمؿ يم٤من اًمٕمذاب ؿمٗم٤مء 

طم٤مًم٦م آٟم٘مٓم٤مع قمـ ُمّمدر اخلػم وهق و وقمالج ًمٚمٛمٕم٤مٟمد وًمق يم٤من ىمٝمري٤ًم،

اًمتٙمؼم واًمتٛمرد واجلرأة واًمٕمّمٞم٤من واًمٓمٖمٞم٤من، وم٤ٌمًمت٤مزم هذا اًمٕمذاب ٟمحق 

اخلػم وُمٜمٌع يمل ويتح٘مؼ اعمخٚمقق سمح٤مًم٦م اًمٕمٌقدي٦م ويرشمٌط سمٛمريمز ودواء 

ان و»: ذم دقم٤مء يمٛمٞمؾ ‘اعم١مُمٜملم أُمػماًمؼميم٤مت وُمـ صمٛم٦م ورد ذم دقم٤مء 

اخلٚمقد ذم اًمدار أظمرة ذم ضمٝمٜمؿ  أنيٕمٜمل  (1)شختؾد فقفا ادعاكديـ

ح٤مًم٦م ُمروٞم٦م واقمقضم٤مج ذم ذاشمف سمٓن اعمٕم٤مٟمد  ؟خمّمقص ًمٚمٛمٕم٤مٟمديـ عم٤مذا

ٕمده قمـ ُمريمز اخلػم واخلػمات واًمؼميم ،٤مٟمفوـمٖمٞم هتٛمردًم  اهللهق ٤مت ووهذا ٌي

وُمـ صمؿ هذا اًمٕمذاب يٙمن ضمٜمقح وـمٖمٞم٤من وشمٙمؼم اعمٕم٤مٟمد وسم٤مًمت٤مزم قَمزَّ َوضَمؾَّ 

زداد جيٕمٚمف   ٕ ًتٗمٞمْم٤ًم ًمٚمٗمٞمض اإلهلل وٓإ ًمق أسم٘مك وسم٘مل قمغم اًمٕمٜم٤مد ُم

ـ شمٜم٤مىمّمف وهق قمذاب أؿمد.   إٟمٕمداُم٤مً وشمٜم٤مىمّم٤مً وقمذاسم٤مً وأعم٤مً ٟم٤مؿمئ٤مً ُم
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  .وضمقده ٟم٤مر صٌحأٟم٤مر سمحٞم٨م  إممٞمتحقل ذم اًمقاىمع هق وم احملاوص:

 ي١مدي إمم أن روطمف إظمرويسمدٟمف  هذه احل٤مًم٦م ذم الؾيذ الغيز:

 رب اًمٕمزة وآٟم٘مٞم٤مد ايمؼم يمامل، إممشمرقمقي وشمٜمّم٤مع وشمٓمقع وشمٜم٘م٤مد 

شمٙمؼمه وـمٖمٞم٤مٟمف سم٠من  سم٠مظمالئف قمـٓ إاًمٙمامل إمم  إليّم٤مًمفواعمٕم٤مٟمد ٓ ؾمٌٞمؾ 

هق رمح٦م  ٤مً ومٝمذا اًمٕمذاب ذم طملم يمقٟمف قمذاسم .ـم٤مقم٦م رب اًمٕمزة إممع يٓمقّ 

يٌ٘مل هذا اعمخٚمقق ذم طم٤مًم٦م  أن ٕضمؾوطمٙمٛم٦م قَمزَّ َوضَمؾَّ  ورأوم٦م ُمـ اهلل

 أقم٤مذٟم٤موان يم٤من سمٕمض اًمذوات  ،٦مأؾمتٗم٤مو شمٙم٤مُمؾ ويٙمقن دوُم٤ًم ذم طم٤مًم٦م

سمٕمض اًمذوات ىمد ىميض  ،اهلل ومجٞمع اعمًٚمٛملم ُمـ ذًمؽ وأضم٤مرٟم٤ماهلل 

 ضمقهري٤ًم وهق قمغمـمٌٕم٤ًم  قم٤مد وص٤مر اًمٕمٜم٤مد أنقمٚمٞمٝم٤م اًمٕمٜم٤مد سمحٞم٨م 

 واًمت٘مّمػم قمغم درضم٤مت واعمخ٤مًمٗم٦م واًمٕمّمٞم٤من قمغم درضم٤مت، درضم٤مت،

دظمؾ ُمٜمٓم٘م٦م اًمٕمٜم٤مد ومذًمؽ داء دهٞم٤مء ورسمام يِمتد هذا اًمٕمٜم٤مد سمحٞم٨م  وإذا

 ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم: إمم يِمػم يمام ـمٌٕم٤مً  إقمامًمفٓ يٜمٗمؽ قمـ اعمخٚمقق وهل 

 ُّ ٔا َخِْ ُٓ ا ُج ٍَ ِ ْٔ ُردُّوا ىََػاُدوا ل َ ك يٙمت٥م هل٤م ومٌٕمض اًمذوات هٙمذا شمٌ٘م (1)َول

ـمريؼ اًمٙمامل وسم٘م٤مء يمامهل٤م سم٠من شمٕمذب يمل يٓمرد اخل٨ٌم اعمقضمقد ذم شمٚمؽ 

هذا سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمخٚمقد ذم اًمٜم٤مر  ،اًمذوات وشمٓمقع وشمٜم٘م٤مد ًمرب اًمٕم٤معملم

ويٗمٝمؿ ُمـ ذًمؽ اًمٙمالم ذم اًمؼمزخ واٟمف يٛمتد ذم أظمرة ومٞمام يٕم٤مًم٩م 

 .يٓمٝمر أن إممويٓمٝمر اعمٞم٧م يًتٛمر قمذاسمف ذم أظمرة 
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 ؟.ًمٚمٕمذاب اً شمٙمرار ًمٞمسل يٕمٜم احملاوص:

ذم   ٟمِم٤مهدُمثالً اؾمتٛمرار ذم قمٛمٚمٞم٦م اًمتٓمٝمػم،  ٕٟمف ٓ.  الؾيذ الغيز:

اعمرات واًمٙمرات ذم قمٛمٚمٞم٦م  إممحتت٤مج وهمػمه٤م اعمالسمس  شمٓمٝمػم وشمٜمٔمٞمػ

 .اعمقضمقد ومٞمٝم٤م وإدراناًمتٜمٔمٞمػ يمل ي٘مٚمؾ ُمـ اًمقؾمخ 

٤ٌٌمً أن يٙمقن هؾ يٛمٙمـ ًمٚمٕمذاب اًمؼمزظمل  آذن احملاوص:  ًمً٘مقط ؾم

 .ًمٌٕمض اًمذٟمقب؟ إظمروي اًمٕمذاب سمٕمض

اًمذٟمقب  أدرانؾمٞمٌ٘مل ذم  وإٓ ،ٟمٕمؿ سم٤مًمْمٌط هٙمذا الؾيذ الغيز:

 .أظمرةذم شمٓمٝمػم  إممحيت٤مج و  وأوؾم٤مظمٝم٤م

 إمم٤مت شمِمػم ــوطمتك ذم ؾم٤مقم٤مت آطمتْم٤مر سمٕمض اًمرواي احملاوص:

 .هذا اعمٕمٜمك

ْم٤مر آطمت ذم ؾم٤مقم٦م ذٟمقسمف سم٤مًمِمدة اًمتل يالىمٞمٝم٤م رٙمٗمّ شموسمٕمض  الؾيذ الغيز:

يٌتغم ذم دار ووسمٕمْمٝمؿ ىمد يتٓمٝمر هب٤م  قمذاب اًمؼمزخ، إممُمـ دون طم٤مضم٦م 

طمتْم٤مر، اًمذٟمقب  وأدراناًمذٟمقب  وأوؾم٤مخوم٠مٟمقاع اًمذٟمقب  اًمدٟمٞم٤م ىمٌؾ ٓا

ٚمٛملم ُمٜمٝم٤م خمتٚمٗم٦م اًمِمدة أقم٤مذٟم٤م  وُمتٗم٤موشم٦م. اهلل ومجٞمع اعم١مُمٜملم واعم

 

 

 



 

 

 

 

 التائب وغفضاٌ الشىب 

اًمتٙمقيٜمٞم٦م ًمٚمذٟم٥م  أصم٤مر إزاًم٦مُمٖمٗمرة اًمذٟم٥م شمِمٛمؾ  أنهؾ  احملاوص:

شمزول آصم٤مره اًمتٙمقيٜمٞم٦م  ُمثاًل ـ واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ـ ذب اخلٛمر  هق احل٤مل ذميمام 

 .ٓ؟ أمسمٛمٖمٗمرة اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم 

 إدًم٦ممصم٤مر اًمتٙمقيٜمٞم٦م ًمٚمذٟم٥م ئمٝمر ُمـ ًماًمتقسم٦م  إزاًم٦م الؾيذ الغيز:

درضم٦م سمح٥ًم درضم٦م اًمتقسم٦م ودرضم٦م آؾمت٘م٤مُم٦م قمغم اًمتقسم٦م و أهن٤م وأي٤مت

 اًمتقسم٦م، يمام ًمديٜم٤م...طم٥ًم درضم٦م اًمتٕم٤مزم ذم اًمٙمامل سمٕمد ذًمؽ قمغم 

ُمـ ظمالل ُمث٤مل شمقوٞمحل ذم  اإلضم٤مسم٦مطمٌذا ًمق شمٙمقن  احملاوص:

اًمت٤مئ٥م يٓمٚم٥م ُمـ  أن أماًمتقسم٦م اًمٜمّمقح هؾ اعم٘مّمقد ُمٜمٝم٤م  ،صدق اًمتقسم٦م

 ؟.رء آظمر أمذٟمقسمف اًم٤ًمسم٘م٦م  أصم٤مريزيؾ  أناهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم 

اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم  إممسم٦م هل ُمـ اًمرضمقع واًمرضمقع اًمتق الؾيذ الغيز:

ورسمام اًمت٤مئ٥م يًتٖمٗمر ويٜمدم  قمغم ُمدارج ودرضم٤مت ُمـ اًم٘مرب واًمٌٕمد،

 ذائط صح٦م اًمتقسم٦م، أدٟمكوي٘مٚمع قمـ ُم٤م ارشمٙمٌف ُمـ ذٟم٥م وهذا اعم٘مدار 



 

 

 

اعمٕمّمٞم٦م  وأوداداًمت٤مئ٥م ىمدُم٤ًم ُمتٕم٤مًمٞم٤ًم ذم درضم٤مت اخلػم يٛميض  رسمام و

 أقمغم درضم٦م ىمري٦ٌم إمماًمتقسم٦م رضمقع اؿمد  هذه أناًمتل يم٤من قمٚمٞمٝم٤م ومال ري٥م 

 ًا.ُمـ ذًمؽ وهٚمؿ ضمر

ُمـ جمرد رومع اًمٕم٘م٤مب  أيمثر أصم٤مرذم هذه احل٤مًم٦م شمٙمقن ًمٚمت٤مئ٥م  احملاوص:

  ؟.قمٜمف إظمروي

 .ٟمٕمؿ الؾيذ الغيز:

 إظمرويضم٤مٟم٥م اًمٕم٘م٤مب  إمميٕمٜمل يٙمقن رومع اًمٕم٘م٤مب  احملاوص:

صم٤مر إزاًم٦م ٤مر  ٔا ظمرة؟.صم٤مر شمٙمقيٜمٞم٦م ذم سمٕمض اًمذٟمقب هل٤م آ أناًمتٙمقيٜمٞم٦م سم٠مقمت  ٔا

سمٕمض أصم٤مر ًمٚمٛمٕمّمٞم٦م يمام ورد ذم احلدي٨م  ٟمٕمؿ إٓ ذم الؾيذ الغيز:

طمتك سمٕمد اًمتقسم٦م  ،«مـ ارتؽب كبرة فارقف عؼؾ ٓ يرجع ابداً » :اًمٜمٌقي

 إًمٞمفطمتك سمٕمد أظمرة، يٕمٜمل ؿمٕم٦ٌم ُمـ ؿمٕم٥م اًمٕم٘مؾ شمٗم٤مرىمف وٓ شمرضمع 

ُمثؾ هذا آظمتالف  إمم ةرأؿم٤ماًمٙمريٛم٦م  أي٦موذم  طمرُم٤من. اوهذ ، اسمداً 

ىمدرة وىمقة اًمتقسم٦م قمغم اًمتٖمٞمػم رهمؿ ذًمؽ شمِمػم أي٦م اًمٙمريٛم٦م  إمم أصم٤مرذم 

ٔا ٔا وََغٍِيُ ُِ ٌَ ََ آ ِي ًْ ََكَّلَّ ُٓ ْن ََنَْػيَ
َ
يِّئَاِت أ ٔا العَّ ََ اْجََتَُخ ِي ْم َخِعَب اَّلَّ

َ
اَِلَاِت  أ الصَّ

ٍُٔنَ  ا ََيُْه ٌَ ًْ َظاَء  ُٓ اُت ٍَ ًْ َوَم ُْ َٔاًء ََمْيَا ارشمٙم٤مب  أنمم٤م يدًمؾ قمغم  .(1)َظ

ويتقب يٜمجق سم٤مًمت٤مزم ُمـ ؾمقء  اإلٟم٤ًمناعمٕم٤ميص واًمًٞمئ٤مت وًمق يًتٖمٗمر 

اُمتٞم٤مزات اعمت٘مل  أنٓ ري٥م  فٟم أٓإ اًمٕم٤مىم٦ٌم ويٜمجق ُمـ اًمٕمذاب واًمٕم٘مقسم٦م،
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ٚمقث ٟمٗمًف وًمق سمدرضم٦م ُمـ اعماعمقىمـ واعمح٤مومظ قمغم آؾمت٘م٤مُم٦م وهمػم 

ُمـ اًمٕم٤ميص  ظمرة وذم اًمدٟمٞم٤مطمٔم٤ًم ذم أ أوومراًمذٟم٥م ٓ ري٥م اٟمف يٙمقن 

 ...اًمت٤مئ٥م.

يٕمٜمل اًمت٤مئ٥م ُمـ اًمذٟم٥م يمٛمـ  ،وًمٙمـ يٌ٘مك اًم٤ٌمب ُمٗمتقطم٤مً  احملاوص:

 ؟.ٓذٟم٥م ًمف

ـمٌٕم٤ًم اًمت٤مئ٥م يٜمتِمؾ ٟمٗمًف ُمـ احلْمٞمض ويٜمتِمؾ  الؾيذ الغيز:

ؾمت٘م٤مُم٦م أنويرشم٘مل وًمٙمـٓ  ري٥م  ذًمؽ، فوُم٤م ؿم٤مسمُمـ اهلقان ٟمٗمًف   ٓا

 ُمـ اًمتقسم٦م. شمٕم٤مًمٞم٤مً  أيمثرواعمح٤مومٔم٦م واحلٞمٓم٦م شمٚمؽ 

 إمماهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ؾمٞمئ٤مت اًمت٤مئٌلم  إسمدالومام ُمٕمٜمك  احملاوص:

صم٤مر ٕا إزاًم٦مطمًٜم٤مت وهؾ يٛمٙمـ اًم٘مقل سم٠من هذه ُمرشم٦ٌم قم٤مًمٞم٦م ُمـ ُمراشم٥م 

 ؟.اًمتٙمقيٜمٞم٦م ًمٚمذٟمقب

هذا ًمٓمػ اهلل قمٔمٞمؿ ورسمام شمٗمًػمه ذم اجل٤مٟم٥م  ٟمٕمؿ، الؾيذ الغيز:

رسمام ي٘مرب ُمٗم٤مد و ،اىمتدارو وٟم٦م١مُم إممواًمٌٕمد اًمٗمٚمًٗمل واعمٕمٜمقي حيت٤مج 

اجلٜم٦م يرون ُمقاوٕمٝمؿ ذم  أصح٤مبهذه أي٦م ُم٤م ذم سمٕمض اًمرواي٤مت سم٠من 

اًمٜم٤مر سمح٥ًم دريم٤مهتؿ يرون ُمقاوٕمٝمؿ ذم اجلٜم٦م  وأهؾ ،اًمٜم٤مر ًمق قمّمقا

يمؾ ُمـ شمقهمؾ ؿمدة ذم اًمدريم٤مت  أنوُمـ اًمقاوح  أـم٤مقمقاًمق يم٤مٟمقا ىمد 

 أن أظمرىة وسمٕم٤ٌمر ًمق يم٤من ىمد قمَم يم٤من ىمد شمٕم٤ممم ؾمٛمقًا ذم اًمدرضم٤مت.

ـ ـويٛمٙم يقفمٗمٝم٤م ذم ـمريؼ اخلػم أناعمٚمٙم٤مت واًم٘مدرات ذم اعمخٚمقق يٛمٙمـ 



 

 

 

ومرض حتغم  إذاوم٤ٌمًمت٤مزم شمٚمؽ اعمٚمٙم٤مت  يقفمٗمٝم٤م ذم ـمريؼ اًمنم،أن 

 قم٤معم٤ًم ذم اًمذرة أناومؽموٜم٤م  إذا اميمهب٤م صمؿ وفمٗمٝم٤م ذم ـمريؼ اخلػم،  اإلٟم٤ًمن

وُم٤م ب يقفمػ هذا اًمٕمٚمؿ اخلٓمػم ذم ؾمٗمؽ دُم٤مء اًمِمٕمق فاًمٜمقوي٦م وًمٙمٜم

اًمنم ذم آصم٤مر قمٛمٚمف وًمٙمـ ًمق سمدل  ه درضم٦م ؿمديدة ُمـذًمؽ ومٝمذ فؿم٤مسم

اًمّمح٦م واًمٌٞمئ٦م اًمزراقمٞم٦م  ،ٟمٗمع اًمٌنمي٦م وذم اعمقارد اًمًٚمٛمٞم٦م إممادم٤مه قمٛمٚمف 

وشمقًمٞمد اًمٓم٤مىم٦م اًمٙمٝمرسم٤مئٞم٦م ومٜمٗمس اعمٚمٙم٦م اًمتل يم٤مٟم٧م ذم ـمريؼ اًمنم شمٙمقن 

ٗم٤مت قمٛمٚمٞم٦م اعمٚمٙم٦م سمام هل٤م ُمـ ص اً اذ ُمتأل ًمئ٦م ٟمقراٟمٞم٦م ذم ضم٤مٟم٥م اخلػم،

دوًم٦م اجلقر واًمٔمٚمؿ  ذمًمق اومؽموٜم٤م و٤مسمط ضمٞمش يم٤من  اموقمٚمٛمٞم٦م ويم

و٤مسمط ذم دوًم٦م احلؼ وؾمٌؾ اًمًالم واؾمتٗم٤مد  إمموًمٙمـ سمٕمد ذًمؽ حتقل 

 .فًمدي اًمتل ُمـ شمٚمؽ اعمٝم٤مرة

 ؟.ومٝمذا ٟمقع ُمـ اًمٚمٓمػ اخل٤مص واهلداي٦م اخل٤مص٦م احملاوص:

 يقفمػ ُمٚمٙم٤مشمف ذم ـمريؼ اخلػم أنٟمٕمؿ يًتٓمٞمع  الؾيذ الغيز:

 .طمًٜم٤مت إمموشمتٌدل ُمـ ؾمٞمئ٤مت 

 

 

 

 

 



 

 

 

 إسا الوحوش حؾضت 

ُُٔخُٔش ُخِْشَتْ  احملاوص: ْ أن  هؾ يٛمٙمـ آؾمتٗم٤مدة ُمٜمٝم٤م، ايْم٤مً  إِذَا ال

 ؟.هلؿ ُمراشم٥م ُمـ اًم٘مٞم٤مُم٦م

اعمراد ُمٜمٝم٤م ذم أي٦م اًمٙمريٛم٦م أن ورد شم٠مويؾ اًمقطمقش  الؾيذ الغيز:

 ًمقطمقش، قمغمُمـ ا أوطمششمقطمش ص٤مر  إذا اإلٟم٤ًمنٓن  اإلٟمس،سمٜمل 

ة يمؾ ُمـ اعمٕمٜمك اًمت٠مويكم واعمٕمٜمك ادر٢مطم٤مل هذا ٓ يٜم٤مذم اًمٔم٤مهر ايْم٤ًم سم أي٦م

يًتٗم٤مد ُمـ اًمٌحقث احلديث٦م ذم اًمٕمٚمقم اًمروطمٞم٦م يم٤مًمتٜمقيؿ واًمٔم٤مهر، 

يذيمرون ُمئ٤مت احلٙم٤مي٤مت قمـ  إرواح ًمٚمٛمقشمكاعمٖمٜم٤مـمٞمز واؾمتحْم٤مر 

احلٞمقاٟم٤مت  أنقمـ ٟمِم٠مة اًمؼمزخ  ،ذًمؽ فوُم٤م ؿم٤مسماًمتل حييوهن٤م  إرواح

 .هٜم٤مك هلؿ ٟمقع ُمـ اًمتقاضمد سمخالف ُم٤م يم٤مٟم٧م قمٚمٞمف ذم دار اًمدٟمٞم٤م

يقم الؼقامة يؼام العدل حتك اكف يؼتص  أن» ورد ذم اًمرواي٤مت:

اقمتدت قمغم  إذااًمداسم٦م اًمتل هل٤م ىمرون ومٞم٘متص ُمـ  ،«مـ الؼركاءلؾعجامء 

 رون.داسم٦م ًمٞمس هل٤م ىم

 أنيٛمٙمـ  ومٝمؾ ٚمٞمػإن اعمرور سم٤مًم٘مٞم٤مُم٦م واًمٌٕم٨م ُمرشمٌط سم٤مًمتٙم احملاوص:



 

 

 

 ؟.احلٞمقاٟم٤مت إممهٜم٤مًمؽ درضم٦م وُمرشم٦ٌم ُمـ اًمتٙمٚمٞمػ سم٤مًمٜم٦ًٌم  أنيٗمٝمؿ 

اًمٙمقين اًمقاطمد ًمٙمؾ  ،ٟمقع ُمـ شمٚم٘مل اًمدـي اًمتٙمقيٜمل الؾيذ الغيز:

ٟمالطمظ ُمثاًل طمدي٨م اهلدهد ُمع  ،اعمخٚمقىم٤مت ُمقضمقد وًمٙمـ سم٠مي درضم٦م

ـ... ٓ اًمنميٕم٦م وم٢مهن٤م ظم٤مص٦م سم٤مًمث٘مٚملم اإلٟمسُم٤م ي٘مرره اهلدهد  أوؾمٚمٞمامن    واجل

يم٤من اهلدهد ًمٞمس ًمف  وإذايٙمقن ؾمٚمٞمامن ُمٕمذب اهلدهد  احملاوص:

ومال  اإلؾم٤مءةيم٤من قمغم ومرض  إذاُمٙمره قمغم ُم٤م ىم٤مم سمف ُمثاًل  أو ظمٞم٤مر آظمر،

هٜم٤مك درضم٦م ُمـ آظمتٞم٤مر سمحٞم٨م  أنٓسمد إذن  يٙمقن ُمـ اًمٕمدل شمٕمذيٌف،

 ؟.ًمٚمتٕمذي٥م ٤مً يٙمقن ُمًتح٘م ظم٤مـمئيم٤من قمٛمٚمف  إذا

احلٞمقاٟم٤مت هل٤م درضم٦م  أن أصمٌت٧محقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م أن اًمٌ الؾيذ الغيز:

 أنيمٚمٝم٤م شمدًمؾ قمغم  اإلٟم٤ًمٟمٞم٦مواًمِمٕمقر ودرضم٦م ُمـ اًمّمٗم٤مت  اإلرادةُمـ 

ٍء إاِلَّ يَُعتُِّح ِِبٍَِْسهِ  وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ: اإلدراكُمرشم٦ٌم ُمـ هل٤م  َْ ََشْ ٌِ  ِإَوْن 
 ًْ ُٓ َٔن تَْعبِيَد ُٓ َْ ال َتْفَل اهلل  ممإ وإوسم٦مومٚمٝم٤م درضم٦م ُمـ اًمرضمقع  (1)َوىَِس

 ىم٤مقمدة:وم٠من  ،ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم يمام يم٤من هل٤م ٟمحقًا ُمـ آٟمٓمالىم٦م ُمـ اعمٌدأ

ِ ِإَوَُّا إَِْلِّْ رَاِجُػٔنَ  سمؾ ًمٙمؾ اًمٙم٤مئٜم٤مت وهل  سم٤مإلٟمس ٤مً ًمٞمس ظم٤مص (2)إَُِّا َّلِلَّ

٦م راضمٕم٦م  ُمراًمٞمف يرضمع و ُمّمػم يمؾ رء إًمٞمفرهب٤م،  إممآٌئ   .يمٚمف ٕا

                                 
 .44أي٦م إهاء: ؾمقرة ( 1)
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 اخللور يف اجلية أو يف الياص 

ذم اًمٜم٤مر ُمع  أوذم اجلٜم٦م  اإلٟم٤ًمن ٟمٗمٝمؿ ظمٚمقد أنيمٞمػ يٛمٙمـ  احملاوص:

 ؟.وأظمر إولهق شَم٤ٌَمَرَك َوشَمَٕم٤ممَم  يمقن اهلل

اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم وآظمريتف ٓ شمٜم٤مذم اخلٚمقد ذم ضم٤مٟم٥م  أوًمٞم٦م الؾيذ الغيز:

 يتٍمم يمام ذم اًمزُم٤من، أُمراهلل واظمريتف  أوًمٞم٦م أناًمٌ٘م٤مء، اًمٙمثػم ُمٜم٤م يتّمقر 

 قمـ صٗم٤مت اهلل، ظم٤مـمئّمقر شموهذا  يمام ذم ىمٓم٤مقم٤مت اًمزُم٤من،يتجدد  أو

آظمري٦م اهلل  أنصم٤مسمت٦م ًمف يمام وىم٤مئٛم٦م   صٗم٦م اهلل مل شمزل وٓ شمزال أوًمٞم٦موم٠من 

طملم ُم٤م قملم ظمريتف هل ًمف ذم آ وإٟمامًمٞم٧ًم صٗم٦م ؾمتحدث ًمف شمٕم٤ممم 

 .صم٤مسمت٦م ًمف أوًمٞمتفيم٤مٟم٧م 

 قمٗمقًا اعمٓمٚم٥م دىمٞمؼ ضمدا ًمق شمزيدوٟمف شمقوٞمح٤ًم.  احملاوص:

ًمٞم٧ًم ُمـ ىمٌٞمؾ اعمراطمؾ اًمزُم٤مٟمٞم٦م قَمزَّ َوضَمؾَّ  ظمري٦م اهللآ ذ الغيز:الؾي

اًمتل حتدث سمٕمد شمٍمم وسمٕمد اٟم٘مْم٤مء وُميض ومؽمات زُمٜمٞم٦م ؾم٤مسم٘م٦م 

ومآظمري٦م اًم٘مٓمٕم٦م اًمزُم٤مٟمٞم٦م آظمر اًمِمٝمر  تحدث ومؽمات زُمٜمٞم٦م ٓطم٘م٦م،وم



 

 

 

 إؾمٌقع أي٤مموآظمر  ،ُمـ اًمًٜم٦م إومم إؿمٝمردث سمٕمد ُميض حتاًمًٜمقي 

ذا ذم أظمري٦م ٙمهو إؾمٌقع،ُمـ  إومم مإي٤محيدث سمٕمد ُميض 

 يقضمد ومٞمام سمٕمد وإٟمام اً ُمتجدد احلدوث ومل يٙمـ ُمقضمقد ًا وم٤مًمزُم٤من اذ

 وهذا سمخالف صٗم٤مشمف شمٕم٤ممم ؾمقاء )إول( و )أظمر(.

 ُمـ ظمالل اًم١ًمال اًمت٤مزم سم٠من اهلل إُمرشمقوٞمح  أردتًمق  احملاوص:

هؾ يٙمقن  ؟ذا يٕمٜمل أناموم إولوٓيزال  إوليم٤من شَم٤ٌَمَرَك َوشَمَٕم٤ممَم 

ومٝمٛمٜم٤مه٤م اٟمف يم٤من ومل يٙمـ رء وًمٙمـ  إولاٟمف يم٤من  راعمٕمٜمك اعمت٤ٌمد

 .إوليمٞمػ أن هق  إولوٓزال يمام يم٤من يٕمٜمل أن هق 

 إوًمٞم٦م أن أسملم أن أطم٧ٌٌموًمٙمـ  إًمٞمفهذا ُم٤م ؾم٠مصؾ  الؾيذ الغيز:

ٗم٦م ذم اًمزُم٤من ذم اًمٕم٤مدة شمتٍمم وشمٜم٘ميض ومتيض وشمٜمٕمدم وًمٙمـ هذه اًمّم

ويمذًمؽ  ،هل دائٛم٦م وسم٤مىمٞم٦م امٟمإومٞمٝم٤م يمذًمؽ، و احل٤مل ذم اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم ًمٞمس

آظمريت٦م شمٕم٤ممم ًمٞم٧ًم يم٠مظمري٦م اًمزُم٤من شمٜمقضمد سمٕمد ُم٤م مل شمٙمـ وم٠موًمٞمتف شمٕم٤ممم 

 آذن ،يم٤مٟم٧م وٓ شمزال وٓشمزول أوًمٞمتفذم طملم آظمريتف وآظمريتف ذم طملم 

ر سمٛمٕمٜمك آظم  وأظمري٦م ومٞمف شمٕم٤ممم شمتخذ ُمٕمٜمك ورؾمامً  إوًمٞم٦مُمٕمٜمك 

اعمقضمقدة اًمتدرجيٞم٦م  وإُمقروأظمري٦م ذم اًمزُم٤من  إوًمٞم٦مخيتٚمػ قمـ 

 إُمقروومٞمض  إجي٤مدشمٕم٤ممم اٟمف ُمٌدأ  أوًمٞمتفُمٕمٜمك  ،داظمؾ ٟمٓم٤مق اًمزُم٤من

وم٤مًم٤ٌمري شمٕم٤ممم هق ُمّمدر  إُمقر،وآظمريتف اٟمف ُمٜمتٝمك هم٤مي٦م يمامٓت 

وُمٌدأ وُم٘مقم ًمٙمؾ ُمقضمقد ويم٤مئـ وخمٚمقق ذم يمؾ طملم يم٤من وٓ يزال 

يمامًمف هق ُمٜمتٝمك وهم٤مي٦م يمؾ  أنوآظمريتف هل  إولذا ُمٕمٜمك وٓ يزول ه



 

 

 

وٟمقع  واإلظمالصوهذا ٟمقع ُمـ ُمٕم٤مين اخلٚمقص  يمامل ويمؾ ُم٘مّمد،

يمامًمف هق ُمٜمتٝمك اًمٙمامل وىمدرشمف هل ُمٜمتٝمك  أن أي ،ُمـ ُمٕم٤مين اعمٕم٤مد ايْم٤مً 

٤مًمدرضم٦م ُمـ سمتٕمٌػم اًمو ،اًمٙمامل ٤متودرضم اًم٘مدرة ٤متاًم٘مدرات ودرضم

اًمٕمٚمق  اهذ، واًمدرضم٤مت وٓيتٜم٤مهك ذم قمٚمق سم٤مب اعم٤ًمحم٦م ووٞمؼ اًمتٕمٌػم

 ،وٓ شمزال وٓ شمزول اً وآٟمتٝم٤مء واًمٗمقىمٞم٦م ومقق يمؾ اًمٙمامٓت، يم٤مٟم٧م اذ

ٓ يتٜم٤مرم ذًمؽ ُمع و ،واوًمٞمتف ذم طملم آظمريتف أوًمٞمتفآظمريتف ذم طملم  آذن

اجلٜم٦م هل  أنٓن هذا اخلٚمقد ٓ يٕمٜمل  اخلٚمقد ذم اجلٜم٦م واخلٚمقد ذم اًمٜم٤مر،

خمٚمقىم٦م طمتك  أظمرىيمامٓت   ومقق يمامل اجلٜم٦م. ٤مكهٜم ُمٜمتٝمك اًمٙمامل سمؾ

سمحقر وهادىم٤مت اًمرسمقسمٞم٦م وسمحقر ؾمٌح٤مت اجلالًم٦م  ٖمٛمس ذمُمـ ىمٌٞمؾ اًم

ومٚمٞمس ظمٚمقد اجلٜم٦م يٕمٜمل  اإلهلٞم٦ماًمذات  ُم٘م٤ممذًمؽ ومٙمٞمػ  فوُم٤م ؿم٤مسم

اًم٤ًمئؾ ومٝمؿ ُمـ  إخٓن  ،حتٞمط سمآظمري٦م اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم وأهن٤مآظمريتٝم٤م، 

هل آظمري٦م ُمٜمتٝمل ٓ  وإٟمام يمذًمؽ٧م وًمٞمً ،آظمري٦م اًم٤ٌمري آظمري٦م زُم٤مٟمٞم٦م

 .شمٜم٤مهل اًمٙمامل

ِ ِإَوَُّا إَِْلِّْ  هذا اعمٕمٜمك اًمذي شمٗمْمٚمتؿ سمف ٟمتٚمٛمًف ذم: احملاوص: إَُِّا َّلِلَّ
 .؟َراِجُػٔنَ 

ِ ِإَوَُّا إَِْلِّْ َراِجُػٔنسم٤مًمْمٌط  الؾيذ الغيز: وًمٞم٦ماعمٌدأ  َإَُِّا َّلِلَّ  ٕا

 .وراضمٕمقن آظمري٦م

وأظمري٦م ُمٌدأ اخلٚمؼ وُمٜمتٝمك يمامٓت  وًمٞم٦مإهٜم٤م  آذن احملاوص:



 

 

 

 ؟.زُم٤مين هؾ هقسم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمخٚمقد هٜم٤م و  اخلٚمؼ.

اجلٜم٦م وان يم٤مٟم٧م ضمًامٟمٞم٦م وًمٙمـ ًمٞم٧ًم ضمًامٟمٞم٦م  الؾيذ الغيز:

ًمٙمؾ ُمقضمقد ضمًامين ًمف شم٘مدير ُمـ  أنسم٠مقمت٤ٌمر  دٟمٞمقي٦م وزُم٤من دٟمٞمقي،

ومٞمف  إُمدهق طم٤ًمب  أُمدهوًمٙمـ  ،ديأُمومٝمٜم٤مك ظمٚمقد وسم٘م٤مء  إُمر

 .ٚمػ قمـ طم٤ًمب اًمدٟمٞم٤مخيت

 إظمروي وهؾ يِمتٛمؾ قمغم يمال اًمٌٕمديـ، اًمٌٕمد واًمٙمامل احملاوص:

اًمٌٕمد اًمروطمل واًمٌٕمد اًمٌدين  أوسم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٌدن هٙمذا و ًمإلٟم٤ًمنسم٤مًمٜم٦ًٌم 

 ؟.هؾ يٛمٙمـ شمّمقره هٙمذا

هٜم٤مك يمامٓت سمدٟمٞم٦م شمٗمقق يمامٓت سمدن اًمدٟمٞم٤م  أنيمام  الؾيذ الغيز:

اًمٌدن،  أسمٕم٤مدختتٚمػ قمـ  أسمٕم٤مدـ وهل٤م ٝمٜم٤مك يمامٓت روطمٞم٦م يٜم٤مهل٤م اعم١مُموم

وًمٙمـ شم٘مدير وطمدة اعمدة واًمٗمؽمة ذم اجلٜم٦م وذم قم٤ممل أظمرة ختتٚمػ ذم 

 .وطمدهت٤م اًمت٘مديري٦م واحل٤ًمسمٞم٦م قمـ وطمدة اًم٘مٞم٤مس اًمزُمٜمل ذم اًمدٟمٞم٤م

واًمٕمقامل  هق ظم٤مص سمٕم٤ممل اًمدٟمٞم٤م، آذنهذا اًم٘مٞم٤مس اًمزُمٜمل  احملاوص:

 .أظمرىهل٤م ىمٞم٤مؾم٤مت  إظمرى

ٌْٔاً ِغَِْس َرّبَِم  ٟمٔمػم اًمتٕمٌػم ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: الؾيذ الغيز: ِإَونَّ يَ
ونَ  ا َتُػسُّ ٍَّ ىِْف َظٍَِث ِم

َ
 .(1)َنأ
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يٕمٚمؿ يمثػمًا ُمـ ظمٚم٘مف ؾمٞمٕمّمقٟمف شَم٤ٌَمَرَك َوشَمَٕم٤ممَم  إن اهلل احملاوص:

ًتح٘مقن سمذًمؽ اًمِم٘م٤مء واخلٚمقد ذم اًمٜم٤مر، رؤوف اًم ومٚمامذا ظمٚم٘مٝمؿ وهق وي

 ؟.ٖمٜمل قمـ قمذاهبؿاًمرطمٞمؿ واًم

وهمػمه ُمـ  يم٢مسمٚمٞمس إؿم٘مٞم٤مء ٦مظمٚم٘م أنٟمٕمٚمؿ  أنٓسمد  لؾيذ الغيز:ا

هلؿ ذم  طمزسمف اعمتٛمرديـ اًمٔم٤معملم ًمٞمس هق ٟم٘مٛم٦م قمٚمٞمٝمؿ، وًمٞمس ؿم٘م٤مءً 

 أو هلؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم ، سمؾ هق قملم احلٙمٛم٦م واخلػم واًمٜمٗمع، ؾمقاءأؿم٘مٞم٤مءيمقهنؿ 

وم٤مُٓمتح٤من اًمذي ي٘مع ومٞمف  ًممظمريـسم٤مًمٜم٦ًٌم  أُم٤مٟمٔم٤مم اخلٚم٘م٦م،  إممسم٤مًمٜم٦ًٌم 

يٙمقن اُمتح٤من شمٙم٤مُمؾ هلؿ ورىمل  سم٤مٕؿم٘مٞم٤مءظمرون قمٜمدُم٤م يٌتٚمقن أ

 .اًمدرضم٤مت وقم٤مزم اعم٘م٤مُم٤مت

واًمّمؼم قمغم  إؿم٘مٞم٤مءيٕمٜمل ُمـ ظمالل آسمتالء هب١مٓء  احملاوص:

 ؟.وهمػم ذًمؽ حيّمٚمقن قمغم ُمراشم٥م ُمـ اًمثقاب أذاهؿ

ًتٗمٞمد ُمـ سمٕمض  الؾيذ الغيز: هذا و ^قمٜمٝمؿ إطم٤مدي٨مٟمٕمؿ ورسمام ي

 أن إطم٤مدي٨م اؾمتٔمٝمر ُمـ سمٕمض ، طمٞم٨ماعمٕمروم٦م ؾأهاؾمتٔمٝم٤مر ُمـ سمٕمض 

يٜمٗمذ ومٞمف اًم٘مٚمقب  أنظمٚمؼ اًمِمٞم٤مـملم هق ٟمقع ُمـ احلراؾم٦م ًمٚمٛمٚمٙمقت قمـ 

 أناًم٘مٚم٥م همػم اًمٓم٤مهر سمٕملم سمّمػمشمف ٓ يًتٓمٞمع  ،همػم اًمٓم٤مهرة اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م

 إذاوًمق يم٤من همػم ـم٤مهر يٌتغم  يم٤من ـم٤مهرًا، إذا إٓاعمٚمٙمقت  إمميٜمٗمذ 

ٟمقع ُمـ  اومٝمذ ؿ دون ٟمٗمقذه اعمٚمٙمقت،سمٛمِم٤مهم٦ٌم اًمِمٞم٤مـملم وطمٞمٚمقًمتٝم

احلراؾم٦م ًمٚمٛمٜم٤مزل واًمٕمقامل اًمٓم٤مهرة وٟمقع ُمـ اًمؽمسمٞم٦م وآُمتح٤من، هذا 



 

 

 

ومالسمد  إًمٞمٝمؿسم٤مًمٜم٦ًٌم  وأُم٤م هذا سم٤مًمٜم٦ًٌم ًممظمريـ. ،يمثػمة وإُمثٚم٦ميمٛمث٤مل 

تك اًمقضمقد ذم اخلٚمقد طم يمٌػمة اًمقضمقد ظمػم ورمح٦م أصؾ أنٟمٕمٚمؿ  أن

ٟمقع ُمـ اعمداواة  ٦مًمٕمذاب ذم احل٘مٞم٘مٓن ا وضمقده رمح٦م، أصؾسم٤مًمٜم٤مر ذم 

سمٜمحق  ارقمقائف ـ طم٤مًم٦م اًمٕمذاب ـ ًمٚمٛمتٙمؼم واجل٤مطمد شمقضم٥م هذه احل٤مًم٦م

اًم٤ٌمري شمٕم٤ممم وامم قمٌقديتف  إمم أرقمقائف ذم طم٤مل اًمٕمذاب أو ُمًتدام

 .وظمْمققمف ًمٚم٤ٌمري شمٕم٤ممم

 إمميمٞمػ يٙمقن اًمقضمقد سمحد ذاشمف ظمػمًا وهق ىمد ي١مدي  احملاوص:

 ؟.اًمٕمذاب

٤مرةو اًمقضمقد. ٕصؾن اًمٕمذاب طم٤مًم٦م ـم٤مرئ٦م ٓ الؾيذ الغيز:  أظمرى سمٕم

 أنوضمقد اعمخٚمقق سمح٤مًم٦م ُمٕمرومتف سمرسمف وذم طم٤مًم٦م ظمْمققمف ًمرسمف ٓ ري٥م 

وان يم٤مٟم٧م ُمّمحقسم٦م سمزجمرة  هذا اًمقضمقد ٟمقع ُمـ اًمٙمامل واًمرمح٦م،

 .قمذاب

 .؟إُمر هؾ يٛمٙمـ شمِمٌٞمف احملاوص:

 راطمٞم٦مضم قمٛمٚمٞم٦م أصمٜم٤مءٛمثؾ اعمريض اًمذي يداوى ذم يم الؾيذ الغيز:

 هل ٟمقع ُمـ آٟمج٤مء ًمف. ًمٙمـًمف و هل أذي٦م يم٤مٟم٧م وان

 يٛمقت. أنُمـ  أومْمؾوُمتٗمؼ هق  احملاوص: 

احل٘مٞم٘م٦م  ،يٕمدم وي٤ٌمدويٛمقت  أنُمـ  أومْمؾٟمٕمؿ  الؾيذ الغيز:

اًمذي هق ضمدل  اإلؿمٙم٤ملُمـ وُمقوع  أصٕم٥ماخلٚمقد ذم اًمٕمذاب 



 

 

 

ٗم٦م، اخلٚمقد ذم اًمٕمذاب هق ٟمٗمس اًمٕمذاب ختٚمُمٕمرذم ىمديؿ ذم اًمٕمٚمقم اعم

 أو دأً ً ً ٟمٗمس اًمٕمذاب سم أن أذقمٜم٤مذا إاؾمتٛمراره وظمٚمقده  أوؾمقاء سمدأه 

اًمرسم٤مين ًمٚمٛمتٛمرد اجل٤مهؾ سمٛمٕمروم٦م رسمف ًمٙمل  اإلظمْم٤معظمٚمقدًا هق ٟمقع ُمـ 

 إٓاًمٙمامل  إممهذا ٓ خيْمع  أن إُمرهم٤مي٦م  ،رسمف إمميٕمرف وخيْمع 

اًمٕمذاب وان يم٤من ُمرًا ًمٙمـ ُمٕمروم٦م اهلل  ،اًمٕمذاب قمٚمٞمف آن ومآن سم٢مو٤موم٦م

اًمٕمدم اعمٓمٚمؼ واًمِم٤مهد قمغم ذًمؽ أن ُمرارة ال يتٛمٜمك يمٛمؾ، وموأ أطمغم

 ،زوال اًمراطم٦م ،زوال اًمٙمامل ،ظمقف اًمزوال اًمٕمذاب إٟمام هق سم٥ًٌم

اًمقضمقد  أصؾُمـ يٗمٞمض قمٚمٞمف  اً ٟمٗمس اًمزوال خمٞمػ اذ ،٦ماًمٓمٛم٠مٟمٞمٜمزوال 

سمٕمض  واإلٟمسىمًاًم ُمـ اخلٚمؼ يم٤مجلـ  أن إُمرومٝمذا قملم اًمرمح٦م هم٤مي٦م 

واخلْمقع عمٕمروم٦م رسمف وهل ايمؼم اًمٙمامٓت  اًمٙمامل إممُمٜمٝمؿ ٓ يّمؾ 

ُمٕمروم٦م  ،وٟمٕمقُم٦م احلرير ٦ماًمِمٝمقة وراطم ٦مراطمو ،اًمٌٓمـ ٦مُمـ يمامل راطمأيمؼم

ـ  إًمٞمفهذا اًمٙماملٓ  يّمؾ  ،يمامل يمٌػم أهن٤ماًمربٓ  ري٥م  ؿمٓمر ُمـ ٟمٛمط ُم

 .قمؼم اًمٕمذاب ٓإاخلٚم٘م٦م 

٤ممَم َوشَمٕمَ شَم٤ٌَمَرَك  ٓ خيٚمؼ اهلل أنُمـ اًمٔمٚمؿ  أنهؾ يٛمٙمـ اًم٘مقل  احملاوص:

ًتٕمد ًمٚمقضمقد، إممٓ يٜم٘مؾ ُمـ اًمٕمدم  أو  أنويٛمٙمـ  اًمقضمقد ُمـ هق ُم

 ؟.اًمٙمامل إمميٙمقن وضمقده ُمٗمت٤مح اًمقصقل 

اًمقاؾمٕم٦م هل  اإلهلٞم٦مواًمرمح٦م  اًمقضمقد أنٓ ري٥م  الؾيذ الغيز:

 .وهل اًمقضمقد واًمرمح٦م قمغم يمؾ ىم٤مسمؾ وُمًتٕمد اًمقضمقدشمٗمٞمض 



 

 

 

اًمرمح٦م إمم  اً د٤مؾمتٜمأهق يم٠مٟمف وإقمؽماض يٕمٜمل اًم١ًمال  احملاوص:

 أنذم طملم يٛمٙمـ  ،خيٚم٘مٝمؿ أنٗمروض اعمًمالقمت٘م٤مد سم٠مٟمف مل يٙمـ  اإلهلٞم٦م

ـ  اإلهلٞم٦مشمٙمقن اًمرمح٦م واًمرأوم٦م  ًتٕمدي ٤مرهؿ ُم واًمٖمٜمك هق ؾم٥ٌم خلٚم٘مٝمؿ سم٠مقمٌت

ـ    .ُم٘م٤مُم٤مت إمميقصؾ  أنًمٚمقضمقد واًمقضمقد سمحد ذاشمف ظمػم يٛمٙم

ىمد همٗمؾ قمـ و طمتك اًمقضمقد ذم اًمٕمذاب هق رمح٦م الؾيذ الغيز:

واًمٜمٔمر طمتك يم٤ٌمر اًمٕمروم٤مء اًمذيـ رسمام اؾمتِمٙمٚمقا ذم ظمٚمقد  ومٞمف دسمراًمت

وضمف اًمرمح٦م ذم  إمممل يتٗمٓمٜمقا  ٤مهمػممه أوقمريب ؾمٞمٜم٤م وأسمـ وم٠مسمـ  اًمٕمذاب،

 اً وم٠مذ تقؾمط اًمٕمذاب شمتح٘مؼ ُمٕمروم٦م اعمتٛمرد ًمرسمف،سماًمٕمذاب، اٟمف  ذم ٚمقداخل

اعمٕمروم٦م اًمتل هل يمامل يمٌػم واصؾ وضمقده اًمذي هق قمٚمٞمف رمح٦م وهق 

 يتح٘مؼ ذم احل٘مٞم٘م٦م ذم ٟمٗمس طم٤مل اًمٕمذاب، هق اهلل وضمقدي هذا ومٞمض

 .قمذاب سم٤مـمٜمف اًمرمح٦م ،هذا يمامل اً اذ

هؾ  ،اًمتٕمذب سم٤مًمٜم٤مرـ  اًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل أواًمتٛمتع سمٜمٕمٞمؿ اجلٜم٦م  احملاوص:

 .؟ًمٚمجًد أميٙمقن ًمٚمروح وم٘مط 

 أنقمٜمدُم٤م يٕمؼم سمٕمذاب اًمروح وقمذاب اجلًد اعمراد  الؾيذ الغيز:

 ،غم اًمروحوقماًمٗمقادح اًمتل شمٓمرأ قمغم اًمٌدن ض وٕمقاراًمٕمذاب ُمـ اًم

ؽ قمٜمدُم٤م ي٘م٤مل ذًموًم هق اًمروح، اإلدراكوًمٙمـ اعمدرك ًمٚمٕمذاب وُمريمز 

اًمٌدن ٓ  أنقمذاب روطمل وًمٞمس قمذاب اًمٌدن شم٤مرة يراد ُمـ ذًمؽ 

 ،اًمروح هل اًمتل شمدرك اًمٕمذاب اًمذي حيؾ سم٤مًمٌدن وإٟماميدرك اًمٕمذاب 



 

 

 

هق  اإلدراكُمريمز  أنحٞمح صومٝمذا  ،واًمٗمقادح اًمتل حتؾ سم٤مًمٌدن وأٓم

يراد اٟمف قمذاب روطمل وًمٞمس سمٌدين ويم٠مٟمف ٓ جيري أظمرى واًمروح، 

شمٕمٞمش اًمروح ذم طم٤مًم٦م اطمت٤ٌمس و اًمٌدن، طوٓ يتقؾم رء قمغم اًمٌدن

 .همػم صحٞمح وهذا ٚمٕمذاب سم٤مًمٕمذاب اًمروطملًمُمٕمٜمقي ومٝمذا طمٍم 

 ؟.سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمتٛمتع سم٤مجلٜم٦م يمذًمؽ احملاوص:

تٛمتع سم٤مجلٜم٦م هٜم٤مك متتٕملم، متتع يمذًمؽ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚم الؾيذ الغيز:

 .سمتقؾمط اًمٌدن ومتتع ُم٤ٌمذ ًمٚمروح

يمؾ اعمقضمقدات هل٤م ُمرشم٦ٌم  أناقمؽمض ُمٕمؽمض وىم٤مل  وإذا احملاوص:

 أويٕمٜمل اجل٤مٟم٥م اعم٤مدي  ،ُمـ اًمِمٕمقر واًمٌدن هق ُمـ هذه اعمقضمقدات

هذه اعمرشم٦ٌم اًمِمٕمقري٦م هل٤م ُم٤م يٜم٤مؾمٌٝم٤م ُمـ  أن، هؾ اإلٟم٤ًمناجلًدي ُمـ 

  ؟.ًمٚمٌدن اًمتٛمتع واًمٕمذاب

وضمقد اًمِمٕمقر ذم اعم٤مدة اجلًامٟمٞم٦م حمؾ اظمتالف قمٜمد  الؾيذ الغيز:

ف ذم يمتٌف ُمتذسمذب قمغم يمال ذهٌُم اُمال صدر أنٗمالؾمٗم٦م طمتك اًمٙمامء واحل

ؿمٌف ذًمؽ  أو اجلًامٟمٞم٦م قمغم شمّمقير اًمِمٕمقر ذم اعم٤مدة ٜمكٚمق سموماًم٘مقًملم 

ٙمؾ ُم٤مدة ًمٙمؾ سمدن وًموهذا اًمٌدن  أن إمموم٤ٌمًمت٤مزم اًمتّمقير اعمقضمقد يرضمع 

 .اًمروح إممػمضمع ومضم٤مٟم٥م دمردي هق يدرك سمف 

يم٤من ُمـ ضمزاء اعم١مُمـ ذم اجلٜم٦م احلقر اًمٕملم ومام هق طم٤مل  إذا احملاوص:

اعمتع ذم اجلٜم٦م  أٟمقاعشمقضمد ومروىم٤مت ذم  أمهؾ هل٤م ضمزاء مم٤مصمؾ  اعم١مُمٜم٦م؟



 

 

 

 ؟.سم٥ًٌم ٟمقع اجلٜمس

 أنهق  ^اًمٌٞم٧م أهؾاًمقارد ًمديٜم٤م ذم رواي٤مت  الؾيذ الغيز:

ُمـ اعم١مُمٜم٤مت ويٙمقن ُمـ ٟمّمٞم٥م اعم١مُمٜم٦م  ٟمًقة أرسمعٓمك هٜم٤مك اعم١مُمـ يٕم

ذم  إرسمعزوضم٤مشمف  ’اًمرؾمقل أنٟمًقة طمتك  أرسمعاعم١مُمـ ومٚمٙمؾ ُم١مُمـ 

اًمٌٞم٧م ظمدجي٦م سمٜم٧م ظمقيٚمد وُمريؿ سمٜم٧م  أهؾاجلٜم٦م يمام ورد ذم رواي٤مت 

 أيبقمكم سمـ  إٓاًمٜمٌل ُمقؾمك.  أظم٧مقمٛمران وآؾمٞم٦م سمٜم٧م ُمزاطمؿ ويمٚمثؿ 

. وىمد روي ٛم٦م اًمزهراء ؾمالم اهلل قمٚمٞمٝم٤مـم٤مًم٥م سم٠مقمت٤ٌمر اٟمف يٙمٗمك سمٗم٤مـم

إن اهلل زوجـل يف اجلـة مريؿ بـت عؿران »ىم٤مل:  ’قمٜمٝمؿ أن رؾمقل اهلل

 .(1)شوامرأة فرعقن وأخت مقشك

وًمٙمـ آقمؽماض أيْم٤ًم يرد سم٢مقمت٤ٌمر إن اًمتٕمدد هق ُمـ  :دحاور

هذا اًمتٕمدد ُم٤م  ،اًمدٟمٞم٤م ٟمِم٠مةقم٤ممل اًمدٟمٞم٤م ًميورات اىمتْمتٝم٤م ت ظمّمقصٞم٤م

 أظمرة؟. هق طمٙمٛمتف ذم

هٜم٤مك ٟمقع ُمـ اًمتقازن ٓن هذا اًمٌٕمد هق سمٕمد ضمًامين  الؾيذ الغيز:

ذم اًمٌٕمد اًمروطمل واعمٕمرذم هٜم٤مك اؾمتقاء  وإٓ وًمٞمس سمٕمد روطمل ُمٕمرذم،

 .سملم اًمرضمؾ واعمرأة

 ٤ًم؟.هذه ٟم٘مٓم٦م ُمٝمٛم٦م ًمق شمزيدوه٤م شمقوٞمح احملاوص:

يٕمٜمل ذم اجل٤مٟم٥م اًمروطمل واعمٕمٜمقي هٜم٤مك ُمقازاة  الؾيذ الغيز:

                                 
 .31: 2( اًمٗمٞمض اًم٘مدير ذم ذح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم، ج1)



 

 

 

ٜمل طم٥ًم رىمل اًمروح وُمرشمٌتٝم٤م اًمٙمامًمٞم٦م شمٙمقن هل٤م ُمتع ُمتٜم٤مؾم٦ٌم ُمٕمٝم٤م يٕم

يرشمٌط سم٤مجل٤مٟم٥م اًمٌدين  إُمرًمٙمـ هذا  أٟمثك، أمؾمقاء يم٤مٟم٧م اًمروح ذيمر 

 .يمثػم ظمٓم٥م مم٤م يثػم صخٌف ،وسمٕمد ضمًامين حمض ًمٞمس يٙمؽمث سمف يمثػماً 

اًمٗمٙمر اًمٖمريب سم٥ًٌم رؾمقظمف ذم اجل٤مٟم٥م اعم٤مدي اًمِمٝمقي اًمٌدين واًمذي 

 اإلٟم٤ًمن،ًمؽ ايمؼم دقم٤مُم٦م ي٘م٤مس هب٤م اًمنمف وي٘م٤مس هب٤م ُم٘م٤مم جيٕمؾ ُمـ ذ

ذم  اإلٟم٤ًمنذم قمٚمٛمف وقم٘مٚمف وذومف وؿمخّمٞم٦م  اإلٟم٤ًمنُم٘م٤مم  أناحل٤مل و

، اإلٟم٤ًمناًمدرضم٤مت اًمٕمٚمٞم٤م ُمـ اًمروح ٓ سم٤مًمدرضم٤مت اًمٜم٤مزًم٦م ذم ذات 

أن شمٙمقن ُمٞمزاٟم٤ًم  ٓ يٗمؽمض هب٤م اإلٟم٤ًمناًمدرضم٤مت اًمٜم٤مزًم٦م ذم ذات 

يمؿ ُمرة ي٘ميض وـمره  اإلٟم٤ًمن أنيم٠من ٟم٘مقل  ٛمف،أؾم٤مؾمٞم٤ًم ذم ىمٞمٛمتف وشم٘مقي

سم٠مقم٤مزم درضم٤مشمف ٓ سم٠مؾم٤مومٚمف،  اإلٟم٤ًمنهذه ًمٞم٧ًم ىمٞمٛم٦م  ،ذم ضم٤مٟم٥م اًمٌٓمـ

ققؿة ادرء بعؼؾف ومـطؼف  إكام» يمام ورد ذم احلدي٨م اًمٜمٌقي قمٜمد اًمٗمري٘ملم:

ٓ ي٘م٤مس اعم٤ًمواة و يٕمٜمل اًمٗمرج واًمٌٓمـ. «وقؾبف ٓ بؽبؽبف وذبذبف

سم٤مجل٤مٟم٥م  وإٟمامواًمذيمر  إٟمثكسم٤مجل٤مٟم٥م اًمًٗمكم ذم  سملم اجلٜمًلم واعمقازٟم٦م

  .اًمٕم٘مكم

 ؟.اعم٘مّمقد اًمتٙم٤مُمؾ اًمروطمل احملاوص:

وٓ ؾمٞمام ذم  اإلؾمالمذم ديـ  ٓيٜمٔمر ًمٚمٛمرأة وُمـ صمؿ الؾيذ الغيز:

واًمٌٞمئ٦م اًمتل أؿمخّمٞمتٝم٤م ُمـ ضم٤مٟم٥م سمدهن٤م و^ اًمٌٞم٧م أهؾُمدرؾم٦م 

 أوج٤مل يم٤مٟم٧م ختقض هذا اعم إن أوٓ،ختقوف  أنح جلًد اعمرأة ًشمٗم

اعمج٤مل هق ذم ضم٤مٟم٥م اًمِمخّمٞم٦م واًمٕمٚمؿ واًمٕم٘مؾ  إٟمام ،ذاك اعمج٤مل



 

 

 

 .قمغم اًمًقاء ُمٗمتقطم٦م ًمٙمؾ ُمـ اًمّمٜمٗملم إسمقابواعمٕمٜمقي٦م وهذه 

اًمٜم٤مر  أناًمٙمريٛم٦م اًمتل شمّمػ  أي٤متاًم١ًمال قمـ ُمْمٛمقن  احملاوص:

خيتص  أميٙمقن ذم قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م ايْم٤ًم  إُمرهذا  أنهؾ  ،حمٞمٓم٦م سم٤مًمٙم٤مومريـ

 أهنؿاًمدٟمٞم٤م ايْم٤ًم هؾ  إطم٤مـم٦م ذميم٤مٟم٧م  إذا إطم٤مـمتٝمؿوُم٤م ُمٕمٜمك  سم٤مًمٕمقامل ،

  ؟.يتٕمذسمقن سم٤مًمٜم٤مر ومٕمالً سم٤محلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م

 ،اًمٓمري٘م٦م يّم٤مغ هبذه أنذم احل٘مٞم٘م٦م ُمّم٥م اًم١ًمال يٛمٙمـ  الؾيذ الغيز:

سم٤مًمٕمّم٤مة هؾ هل ُمتزاُمٜم٦م وهؿ  أوسم٤مًمٙم٤مومريـ  إظمروي٦مٟم٤مر ضمٝمٜمؿ  إطم٤مـم٦م

ضمٝمٜمؿ ًمٞمس هل٤م هٜم٤م سمروز وفمٝمقر ومٜم٤مر  وإٓٓ  أمذم ٟمِم٠مة دار اًمدٟمٞم٤م 

شم٘مدير  أيوقمغم  ٤مً يٙمقن صحٞمح أنٟمٕمؿ سمٜمحق ُمتزاُمـ يٛمٙمـ  ،يم٤مُمؾ

ُمتٕمددة سمٜمحق  ٟمِم٠متسمٓمٌٞمٕمتف ُمقضمقد ذم  اإلٟم٤ًمن أن إممٟمٚمتٗم٧م  أنجي٥م 

ٟمحـ أن ذم شمقاضمدٟم٤م ذم دار اًمدٟمٞم٤م ًمٜم٤م ٟمقع ُمـ اًمتقاضمد  ،ُمتزاُمـ

 اًمدٟمٞم٤م وذم واًمٕمٞمش ذم اًمؼمزخ وأن ويمام ًمٜم٤م شمقاضمد قمٞمش وطمٞم٤مة ذم

ـمٌٕم٤ًم ٓ  ،اًمؼمزخ ًمٜم٤م ايْم٤ًم شمقاضمد وقمٞمش وُمٕمٞمِم٦م ذم اًمدار أظمرة

شمٚمؽ اًمٓمٌ٘م٤مت ُمـ وضمقدٟم٤م ووضمقد ذاشمٜم٤م وـمٌ٘م٤مت اًمروح  إممٟمٚمتٗم٧م 

ٓ ٟمًتِمٕمره٤م سمِمٙمؾ شمٗمّمٞمكم وسمِمٙمؾ واقمل  ،اعمتٕمٚم٘م٦م سمتٚمؽ اًمٕمقامل

تٕمٌػم احلدي٨م سم٤مًمِمٕمقر اًمورسمام سمِمٙمؾ يٕمؼم قمٜمف ذم  ،إمج٤مزموًمٙمـ سمِمٙمؾ 

هق ُمقضمقد وُمٌٜمك وضمقده ذوـمٌ٘م٤مت ومٗمل  اإلٟم٤ًمن اً اًمالوقمل اذذم 

 أرواطمٜم٤مطملم ضمزء ُمٜمف وـمٌ٘م٦م ُمٜمف شمٕمٞمش وشمتقاضمد ذم دار اًمدٟمٞم٤م ضمزء ُمـ 

سم٤مٔظمرة  أظمرىوذواشمٜم٤م ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمؼمزخ وصم٤مًم٨م ُمٜم٤م ُمتٕمٚمؼ ايْم٤ًم سمٓمٌ٘م٦م 



 

 

 

ـ ُمح اهلل ٤مٓ ؾمـ  أوشمٕمٚم٘مٜم٤م سم٠مهمّم٤من ؿمجرة اًمٓمقسمك ذم اجلٜم٦م  اً وم٤ٌمًمت٤مزم اذ

ن ؿمجرة اًمزىمقم وهل ٟم٤مر ضمٝمٜمؿ شمتح٘مؼ هذه آرشم٤ٌمـم٤مت وهذه سم٠مهمّم٤م

ٕمٞمِمف ذم اًمدٟمٞم٤م وًمٙمـ ٟمذم هذا أن اًمذي  ،وذواشمٜم٤م أرواطمٜم٤ماًمٕمالئؿ سملم 

اعمٕمٞمِم٦م اًمٜمِم٠مة و سمٚمح٤مظ شمٚمؽ اًمٓمٌ٘م٦م اًمقضمقدي٦م ُمـ وضمقدٟم٤م اعمتٕمٚمؼ سمتٚمؽ

وم٤ٌمًمت٤مزم حمٞمٓم٦م أن وًمٙمـ سمٓمٌ٘م٦م وضمقدٟم٤م اًمذي يتٕم٤ميش  وذًمؽ اًمٕم٤ممل،

  .ًمٕم٤مملُمع ذًمؽ ا

ُمـ ظمالل ُمث٤مل  اًمٗمٙمرة دىمٞم٘م٦م سمٕمض اًمٌمء اذاً  أنسم٠مقمت٤ٌمر  احملاوص:

اًمؼمد يّمٞمٌف حل٤مًم٦م  أنمتثٞمكم يٕمٜمل يمح٤مل اًمذي ُمثاًل ٓ يِمٕمر سم٤مًمؼمد رهمؿ 

اًمؼمد  أنهقٓ  يِمٕمر وٓ ؿمؽ وهمٗمٚم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ًمنمود اًمذهـ ُمثاًل  أوُمٕمٞمٜم٦م 

ـ ٟمتٞمج٦م ًمنمود ذهٜمف  ٓ يِمٕم إممي١مصمر ومٞمف وًمٙم  ؟.ر سم٤مًمؼمدُمٙم٤من آظمر هق 

 اإلٟم٤ًمن أنٟمٕمؿ هذا اعمث٤مل ذيمروه وذيمر ُمـ اضمؾ  الؾيذ الغيز:

ضم٤مٟم٥م ُمٕملم يٗم٘مد اًمِمٕمقر واحلقاس  إممذد ذهٜمف ومتريمزت طمقاؾمف 

ذم ؿمدة احلزن ذم هذه احل٤مٓت  أويمام ذم ؿمدة اًمٗمرح  سمج٤مٟم٥م آظمر،

 إطم٤ًمسومتريمزه٤م ذم ضم٤مٟم٥م ُمٕملم ويٜم٘مٓمع  اإلٟم٤ًمنشمًت٘مٓم٥م طمقاس 

 أظمرى.ضمقاٟم٥م سمٌدٟمف ذم  اإلٟم٤ًمن

احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م هل سمٓمٌٞمٕمتٝم٤م ؿم٤مدة شمِمد  أنيٕمٜمل سم٠مقمت٤ٌمر  احملاوص:

هؾ يٛمٙمـ آؾمتٗم٤مدة ُمـ هذا  ًمذائذه٤موُمٔم٤مهر اًمدٟمٞم٤م وُمٔم٤مهر  اإلٟم٤ًمن

 ؟.اعمٕمٜمك



 

 

 

ٟمٛمثؾ  أن أردٟم٤مًمق  أُم٤م ٟمٕمؿ هذا ُمث٤مل شم٘مريٌل ًمٚمحقاس، الؾيذ الغيز:

 ،ٜم٤مئؿاًمل ٤مُمث وًمٜم٠مظمذ ُمٕم٤ًم، ًمٜمِمآت اإلٟم٤ًمنًمٙمٞمٗمٞم٦م شمقاضمد  أقمٛمؼُمث٤مًٓ 

اًمٜم٤مئؿ يرى قمقامل وؿم١مون ذم رؤي٤مه قمٔمٞمٛم٦م وُمٝمقًم٦م صمؿ عم٤م يًتٞم٘مظ ي٤ًمئٚمف 

 وُم٤مذا ـمرأ قمٚمٞمؽ، وُم٤مذا اٟمت٤مسمؽ، وُم٤مذا رأي٧م، يمٜم٧م، أيـ ُمـ طمقاًمٞمف،

هق حيس اٟمف يم٤من ذم قمقامل وقم٤ممل وٟمِم٠مة يمٌػمة ضمدًا ورسمام رأى ُمـ 

٤ممل آظمر ورضمع قم إمماحل٘م٤مئؼ ُم٤م شمتح٘مؼ ُمًت٘مٌٚمٞم٤ًم وهؿ ٓ يٕمرومقن اٟمف ٟمٗمذ 

 اإلٟم٤ًمن وضمقد أٟمٌقسم٦مهذا اًمتالطمؿ واًمتقاصؾ سملم اًمٕمقامل ذم  ،سمدٟمف إمم

وهذه اًمٌئر اًمٕمٛمٞم٘م٦م ُمـ روح وذات  ذم ـمٌ٘م٦م وٟم٤مومذة وسمقاسم٦م ودهٚمٞمز،

ٓ يريمز وٓ  إُمرمتثؾ ودمًد قمالئؼ وٟمِمآت ُمتٕمددة، هم٤مي٦م  اإلٟم٤ًمن

 أُم٤مقدة ومٝمل ُمقضم وإٟٓٓمِمداده واٟمِمٖم٤مًمف هلذه اًمٜمِم٠مة  إًمٞمٝم٤ميٜمِمد 

 اجلٜم٦م.... إطم٤مـم٦م أوضمٝمٜمؿ  إطم٤مـم٦مآصم٤مر  إممسم٤مًمٜم٦ًٌم 

صم٤مر ذم  تذيمروم٘مد  ي٤متمجٚم٦م ُمـ ٔا اًمنميٗم٦م  وإطم٤مدي٨ماًمٙمريٛم٦م  ٔا

وسم٤مًمت٤مزم آرشم٤ٌمط  اًمًٞمئ٦م، وإقمامل٤م اًمذٟمقب هلُمـ اًمٕمٚم٘م٦م اًمتل شمت٥ًٌم 

ُمٜمٝم٤م ؾمٚم٥م اًمٌّمػمة اًمٗمٓمري٦م اًمتل  وآشمّم٤مل واًمقص٤مل سمِمجرة اًمزىمقم،

وُمٜمٝم٤م  اإلٟم٤ًمنذم ومٓمرة  وأودقمٝم٤مقدائع اًمتل ظمٚم٘مٝم٤م اهلل اًم أصمٛمـهل ُمـ 

 اًمٕم٤مىمٚم٦م وىمقى طمٙمٛم٦م ةازدي٤مد ىمقة اًمٖمرائز اعمٝمٞمج٦م اًمْم٤مهمٓم٦م قمغم ىمق

 ،أؾمػمة ًمإلٟم٤ًمنوىمقى اخلػم  أُمػمةوسم٤مًمت٤مزم شمٙمقن شمٚمؽ اًم٘مقى  اإلٟم٤ًمن

اؾمتتٛم٧م  إذااًمٙمريٛم٦م  أي٦مايْم٤ًم اًمتل ذيمرت ذم  إُمقروُمـ شمٚمؽ 

 اإلٟم٤ًمنوذات  اإلٟم٤ًمن٘مٚم٥م سم اًمٜم٤مر، إطم٤مـم٦م اًمذٟمقب اؾمتتٛم٧م إطم٤مـم٦م



 

 

 

ًَّ ََكَن ََعكِتََث  سم٤مًمت٤مزم يًتقضم٥م اًمٜم٘مٛم٦م واًمٓمرد ُمـ اًمرمح٦م وسم٤مًمت٤مزمو ُث
 ِ ٔا ةِآيَاِت اَّللَّ ةُ ْن َنشَّ

َ
َٔءى أ َظاُءوا العُّ

َ
ََ أ ِي أؾمقأ ُمراشم٥م  إمميّمؾ  .(1)اَّلَّ

 شمتٌع سمٕمْمٝم٤م اإلهلٞم٦ميمثػم ُمـ اًمٜم٘مامت  ٟمزول وم٠ميمثر ويًتقضم٥م أيمثر

 .اًمٓم٤مُم٤مت واًمٙم٤ٌمئر إمم إُمراًمٌٕمض ويتامدى سمف 

ُمـ آي٦م شمتحدث قمـ رسمط اخلٚمقد ذم اًمٜم٤مر واجلٜم٦م  أيمثرهٜم٤مك  احملاوص:

قمـ هذا  واًم١ًمالُم٤م ؿم٤مء اهلل  إٓ وإرضسمام داُم٧م اًمًٛمقات 

آؾمتثٜم٤مء هؾ يٗمٝمؿ ُمٜمف اٟمف يٕمٗمق اهلل قمـ اًمٙم٤مومر ومٞمخرضمف ويٜمٝمل طم٤مًم٦م 

 ؟.ٜم٤مء سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛم١مُمـصمؿ ُم٤م ُمٕمٜمك هذا آؾمتث اخلٚمقد.

رسمط ٟمِم٠مة اجلٜم٦م وٟمِم٠مة اًمٜم٤مر سمدوام اًمًٛمقات سم٠مقمت٤ٌمر  الؾيذ الغيز:

ذم قم٤ممل  ٙمقيـاجلٜم٦م هل٤م شم أناٟمف ورد ذم مجٚم٦م ُمـ اًمرواي٤مت قمٜمد اًمٗمري٘ملم 

اًمًٛمقات ويمؾ ؾمامء سمرطم٤مب ُم٤مدوهن٤م شمًع ُم٤مدوهن٤م وزي٤مدة سمال طمدود 

اًمًامء اًمث٤مٟمٞم٦م يمحٚم٘م٦م  سمجٜم٥م ؾمٕم٦م إومماًمًامء  أنيمام ورد  وسمال ُم٘م٤مي٦ًم،

اإلؿم٤مرة ٓ يدرك ُمٜمتٝمل اوم٘مٝم٤م  ذم صحراء ُمٗم٤مزه  طمديدي٦م صٖمػمة ُمٚم٘م٤مة

اًمتٗم٤موت ذم وهذا  هٜم٤مك شمْم٤مقمػ ذم اعم٤ًمطم٦م واحلجؿ واعم٘مدار، إمم أن

سملم يمؾ ؾمامء  واًمّمحراء اعمؽماُمٞم٦م أوم٤مق ذم احلٚم٘م٦مٟم٦ًٌم اعم٘مدار واحلجؿ 

راد ُمـ يمؾ ؾمامء وؾمامء اعم أناعمٕمروم٦م  أصح٤مبورسمام يٕمؼم سمٕمض  وأظمرى

ذم طملم اًمٕمٚمق، اًمٕمٚمق هق يٕمٜمل اًمٜمِم٠مة واًمٜمِم٤مءات شمٕمتؼم شمٚمؽ  أظمرى

                                 
 .11أي٦م ًمروم: اؾمقرة ( 1)



 

 

 

ويمثػم ُم٤م يٕمؼم قمٜمٝم٤م قمٚمامء  واؿمد ىمقه وـم٤مىم٦م، وأوؾمع أًمٓمػاًمٜمِم٠مة 

 إًمٓمػ إصمػمي٦ماًمروح اجلدد اعمحدصملم سم٠من هٜم٤مك ٟمقع ُمـ اًمٕمقامل 

قامل هذه قم اً اذ ؾمٕم٦م، وإؿمدُم٤ًمطم٦م  وإؿمدىمقة  وإؿمد وإًمٓمػ

ٌتٝم٤م ًمٌٕمْمٝم٤م ًٌع ذم طملم ًٟم رولم اًم ًٌع وٓا اًمٌٕمض  ؾمٌٕم٦م اًمًٛمقات اًم

 شمٕمٚم٘مٞم٦م شمٙمقن ىمد ُمٕمٞمٜم٦م هٜم٤مك ٟم٦ًٌم ه٤مئٚم٦م ضمدًا همػم ُمٞمنة ًمٚم٘مٞم٤مس إٓ أن

 ايْم٤ًم وًمٙمـ هل قمقامل ؾمٌٕم٦م ُمتٚمٓمٗم٦م ذم سمٕمْمٝم٤مومٞمام سمٞمٜمٝم٤م  ضمٖمراومٞم٦م

 ًمٙمؾ ُمٜمٝم٤م ذم اًمٌٕمض إظمر. اًمقضمقد أقمامقىمؾ ذم  أو اًمٌٕمض

ظمر ذم طم٤مًم٦مه احملاوص: اًمٔم٤مهر  ؾ سمٕمْمٝم٤م يٙمقن سم٤مـمٜم٤ًم ًمٚمٌٕمض ٔا

  .واًم٤ٌمـمـ؟

ٟمخٗمػ يمٚمٛم٦م اًم٤ٌمـمـ ذم اًمٚمٖم٦م اًمٕمٍمي٦م  أن أردٟم٤م إذا الؾيذ الغيز:

 وُم٤ًمطم٦م وٟمٗمقذه ذوؾمٕم٦م إهمٚمظٟم٤مومذ ذم اعمقضمقد  أصمػميٟم٘مقل 

 اً اذ إصٖمر اًمٖمٚمٞمظ سم٤مًمقضمقد اعم٘م٤ميس احل٤ًٌمن ذم قمده٤م وٓيٛمٙمـ

وم٠مًمٓمػ داظمٚمف ذم سمٕمْمٝم٤م  أًمٓمػ أصمػمي٦مقامل اًمًٛمقات اًمًٌع ايْم٤ًم هل قم

اًمٗمٞمزي٤موي٦م اًمٜم٤مقمٛم٦م اًمٔمريٗم٦م ذم  إسمح٤مثوأن  ،اًمٌٕمض شمزداد ؾمٕم٦م

 أنشمؼمز  أن أو شمّمٖمر ُمئ٤مت اعمرات، أناًمٜم٤مقمٛم٦م اًمٔمريٗم٦م يٛمٙمـ  إضم٤ًمم

اًمٗمٞمزي٤مئٞم٦م خمتٚمٗم٦م قمـ سمٕمْمٝم٤م  وأطمٙم٤مُمٝم٤م خمتٚمٗم٦م واًمٓم٤مىم٤مت اعمقاد خمتٚمٗم٦م

اجلٜم٦م يم٤مئـ ذم اًمًٛمقات ومقق  أن ي٤متأومٞمِم٤مهد ُمـ دًٓم٦م  ،اًمٌٕمض

اظمتالف ضمٜم٤مت قمـ ضمٜم٦م اًمٗمردوس  ومٞمٝم٤م ُمع سمرطم٤مب أو اًم٤ًمسمٕم٦م اًمًامء

ومٝمل ُمرشمٌٓم٦م سمٜمِم٠مة اًمًٛمقات ُمـ  اً اذ واجلٜم٤من خمتٚمٗم٦م ـمٌ٘م٤مت وقمقامل،



 

 

 

ٟمِم٠مة ضمٝمٜمؿ ُمرشمٌٓم٦م  أنذم مجٚم٦م ُمـ اًمرواي٤مت  أنيمام  ،هذه اجلٝم٦م

ًمٜمزول وان يم٤من ٟمِم٠مة سم٤مًمًٛمقات وآرولم اًمدوٟمٞم٦م سم٠مقمت٤ٌمره٤م قمقامل ا

اعمراشم٥م ًمٚمٙم٤مئـ  ُمـ ضمٝمٜمؿ ايْم٤ًم ُمـ طمٞم٨م اًمٓم٤مىم٦م واؿمتداده٤م اؿمد

 دار يتحٛمٚمٝم٤م ٓ اًمؼمزخ ذم اًمٜم٤مر يمام ورد اٟمف ىمدرة  ،إريض سمٗم٤مرق ه٤مئؾ

٤مًمرسمط سملم اجلٜم٦م واًمٜم٤مر وٟمِم٠مة ومومٙمٞمػ سمٜم٤مر أظمرة  إرض ٟمِم٠مة

 اًمٌٞمئل،هذا رسمط واوح سم٠مقمت٤ٌمر اًمٌٞمئ٦م وآرشم٤ٌمط  وإرضاًمًٛمقات 

يمؾ شم٘مدير وىمْم٤مء ىمد ضمػ  أنوم٤محل٘مٞم٘م٦م ( ُم٤م ؿم٤مء اهلل) إٓآؾمتثٜم٤مء ذم  أُم٤م

هذا هق قَمزَّ َوضَمؾَّ  هذا ٓ يٕمٜمل ؾمٚم٥م ىمدرة اهلل وإُمْم٤مءهاًم٘مٚمؿ سمت٘مديره 

ومٗمل طملم  اٟمف ٓ حيٙمؿ قمغم اهلل رء، ^اًمٌٞم٧م أهؾ دومٚمًٗم٦م اًمٌداء قمٜم

ة اهلل ومٞمام ىمد ذًمؽ ٓ يٕمٜمل ؾمٚم٥م ىمدر أن إٓهق ىم٣م وىمدر ودسمر واسمرم 

هق ىم٤مدر ومٞمام ي٘مدره سم٠مىمدر مم٤م شمٙمقن ذم اًم٘مدر واًم٘مْم٤مء  ٕٟمفىمْم٤مه ودسمره 

ويمؾ ىمْم٤مء اسمرم وىمدر طمتؿ  ومقق يمؾ ؿم٠من، اإلهلٞم٦م اإلرادة زلسم٤مًمت٤مزم مل شم

حتٞمط  اإلهلٞم٦م٦م ٘ماعمِمٞمئ٦م ذم احل٘مٞم٘م٦م قم٤ممل ُمـ قمقامل اخلٚم ،اعمِمٞمئ٦م اً اذ ومٝمٜم٤م شم٠ميت

سمٙمؾ  ُمـ صمؿ اعمِمٞمئ٦م حتٞمط ٤مسمف ذًمؽ،اًم٘مْم٤مء وطمتؿ اًم٘مدر وُم٤م ؿم سم٢مسمرام

شمرشمٞم٥م  ًمذًمؽو ًمٚمٌمء وإؿمٞم٤مء همػم اًمٙم٤مئٜم٦م أيْم٤مً  ُم٤م ؿم٤مء اهلل إٓ رء

 قمقامل اًم٘مْم٤مء واًم٘مدر يتد وىمدر شم٠مارأؿم٤مء وقمٚمؿ وىم٣م و اًمٕمقامل هل 

قم٤ممل ُمٝمٞمٛمـ  اإلهلٞم٦مقم٤ممل اعمِمٞمئ٦م  ،اعمِمٞمئ٦م قم٤ممل واًمت٘مدير ومٞمام سمٕمد هٞمٛمٜم٦م

واعمِمٞمئ٦م  اإلهلٞم٦م٤مزم هق يٛمثؾ ُمدى اًم٘مدرة وسم٤مًمت إظمرىحمٞمط سم٤مًمٕمقامل 

 .اًمتل حتٞمط سمٙمؾ رء وهل ىم٤مهرة ًمٙمؾ رء اإلهلٞم٦م



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

صلى اهلل عليُ وآلُ وعله معضاج الييب
 

 

وُمـ  ’إيمرماًم١ًمال قمـ طمدي٨م اعمٕمراج ُمٕمراج اًمٜمٌل  احملاوص:

 ٛمـ ه١مٓء،وم، اٟمف رأى ـمٌ٘م٤مت ُمـ اعمٜمٕمٛملم وُمـ اعمٕمذسملم ذم اجلٜم٦م واًمٜم٤مر

 إممرُمزي٦م شمِمػم  أُمقر أهن٤موهؾ  ،وهؾ يم٤مٟمقا صقر طم٘مٞم٘مٞم٦م ويمٞمػ رآهؿ،

 أواجلٜم٦م ويمٞمػ يٙمقن ذًمؽ ُمٕمذسمقن  إممقمٜمدُم٤م يّمؾ  اإلٟم٤ًمنُمًت٘مٌؾ 

 .ُمٜمٕمٛمقن؟

 اعمٕمراج يمام ورد سمذًمؽ سمٜمص اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم ؾمقرة الؾيذ الغيز:

ِّل  أنوورد ذم رواي٤مت اًمٗمري٘ملم ايْم٤ًم  ،اإلهاء وؾمقرة اًمٜمجؿ  ’اًْمٜمٌَّ

ودظمؾ اجلٜم٦م وؿم٤مهد يمثػم ُمـ  ،دار أظمرة إممقمرج سمجًده وروطمف 

 إظمروي٦ماجلٜم٦م واًمٜم٤مر  أن ^اًمٌٞم٧م أهؾذم ُمدرؾم٦م وُمِم٤مهد أظمرة 

 .خمٚمقىمت٤مناًمراهـ أن مه٤م ذم 

 .رء؟ أيُم٘م٤مسمؾ  إظمروي٦م احملاوص:

 ُم٘م٤مسمؾ اًمٜمِم٠مة اًمؼمزظمٞم٦م وُم٘م٤مسمؾ ٟمِم٠مة دار اًمدٟمٞم٤م.  الؾيذ الغيز:

ام ظمٚمقد ًمٚمٛم١مُمٜملم وًمٚمٙم٤مومريـ ومٞمٝم يٙمقن اًمتل واًمٜم٤مراجلٜم٦م  اوص:احمل



 

 

 

 ؟.خمٚمقىمت٤من  مه٤ميمٚمت٤م

 أهؾدار أظمرة ًمٞمس قم٤ممل ؾمٞمخٚمؼ وان يم٤من اٟمت٘م٤مل  الؾيذ الغيز:

ٟمٗمس دار  وأُم٤م ىمٞم٤مم اًم٘مٞم٤مُم٦م قمٚمٞمٝمؿ، إممدار أظمرة حيت٤مج  إمماًمدٟمٞم٤م 

ِّل اذم ظمٓم٦ٌم  ورد وُمـ صمؿ ومٚمٞمس ُمقضمقد طم٤مدث ذم أيت، أظمرة  ’ًْمٜمٌَّ

احلًٜم٤مت واًمٓم٤مقم٤مت أن يتٕمٚم٘مقن  أهؾ أنوهمػمه  (1)ؿمٝمر ؿمٕم٤ٌمنذم 

ن يتٕمٚم٘مقن سمِمجرة اًمزىمقم أهؾسمِمجرة ـمقسمك وان  ٞمئ٤مت ٔا  .اعمٕم٤ميص واًم

 .(2)اًمٜمػمان ُمٖمٚم٘م٦م. .. وأسمقابُمٗمتح٦م. ٤مناجلٜم أسمقابوان  احملاوص:

 وأيْم٤م ؿمٝمر رُمْم٤من، أوص٤مف إممٟمٕمؿ هذا سم٤مًمٜم٦ًٌم  الؾيذ الغيز:

 أواعمٜم٤مومؼ اٟمف ُم٤مت قمـ قمٛمر يٜم٤مهز اًمثامٟملم قم٤مُم٤ًم  ذم ل ذًمؽورد طمق

 وأُمث٤ملر ضمٝمٜمؿ ىمٕمة وهل ؾم٘مقـمف ذم دّ هاًمًٌٕملم ومٚمام ُم٤مت ؾمٛمع اًمٜمٌل 

اًمِم٤مب اًمذي ومتح  إٟمّم٤مريٟمٔمػم ذًمؽ  ،هذه اًمرواي٤مت يمثػمة ضمدًا ٟم٘مرأ

اًمٜم٤مر يٕمذسمقن وان ُمٜمٝمؿ  وأهؾاجلٜم٦م يتٜمٕمٛمقن  أهؾاهلل سمّمػمة ىمٚمٌف ومرأى 

وٟمص اًمٜم٤مر  وأهؾاجلٜم٦م  أهؾِمػ ُمـ صح٤مسم٦م اًمٜمٌل قمـ يٙم أن أراد

طم٤مرصم٦م سمـ ُم٤مًمؽ  ’أؾمت٘مٌؾ رؾمقل اهلل ىم٤مل: ‘اًمرواي٦م قمـ أيب قمٌداهلل

سمـ اًمٜمٕمامن وم٘م٤مل ًمف: يمٞمػ أٟم٧م ي٤م طم٤مرصم٦م؟ وم٘م٤مل: ي٤مرؾمقل اهلل أصٌح٧م 

ي٤مطم٤مرصم٦م ًمٙمؾ ر طم٘مٞم٘م٦م، ومام طم٘مٞم٘م٦م  ’ُم١مُمٜم٤ًم طم٘م٤ًم، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل

                                 
 م. 1995هـ ـ  1414. دار اًمتٕم٤مرف، 161( ُمٗم٤مشمٞمح اجلٜم٤من:1)

 .174( اعمّمدر اًم٤ًمسمؼ: 2)



 

 

 

وم٧م ٟمٗمز قمـ اًمدٟمٞم٤م، وأؾمٝمرت ًمٞمكم، ىمقًمؽ؟ ىم٤مل: ي٤مرؾمقل  اهلل قمز

وأفمٛم٠مت هق أضمري، ويم٠مين أٟمٔمر إمم قمرش ريب وىمد ووع ًمٚمح٤ًمب، 

ويم٠مين أٟمٔمر إمم أهؾ اجلٜم٦م يتزاورون ذم اجلٜم٦م، ويم٠مين أؾمٛمع قمقاء أهؾ 

: قمٌد ٟمقر اهلل ىمٚمٌف ًمإليامن وم٠مصم٧ٌم، ’اًمٜم٤مر ذم اًمٜم٤مر، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل

ٜمل اًمِمٝم٤مدة، وم٘م٤مل: اًمٚمٝمؿ أرزق وم٘م٤مل: ي٤مرؾمقل اهلل أدقمقا اهلل زم أن يرزىم

طم٤مرث اًمِمٝم٤مدة، ومٚمؿ يٚم٨ٌم إٓ أي٤مُم٤ًم طمتك سمٕم٨م رؾمقل اهلل هي٦م ومٌٕمثف 

 .(1)ومٞمٝم٤م، وم٘م٤مشمؾ وم٘متؾ ؾمٌٕم٦م أو صمامٟمٞم٦م صمؿ ىمتؾ

 ...قمالُم٦م اعمت٘ملم احملاوص:

اًمٗمري٘ملم يمٚمٝم٤م  طمدي٨مرواي٤مت قمديدة ُمقضمقدة ذم  اً اذ الؾيذ الغيز:

ِّل وان  ،خمٚمقىمت٤من اًمراهـ ناجلٜم٦م واًمٜم٤مر أ أنداًم٦م وُمدًمٚم٦م قمغم   ’اًْمٜمٌَّ

ُم٤م ومقق اجلٜم٦م واًمٜم٤مر وُم٤م ؿم٤مهد ُمـ آي٤مت  سمؾ إممدار أظمرة  إممقمرج سمف 

 .رسمف اًمٙمؼمى

ٛمـ وماًم٘مٞم٤مُم٦م اًمٙمؼمى مل شم٘مؿ سمٕمد  أناًم١ًمال أظمر هق  احملاوص:

 ؟.صقر رآهؿ ومٞمٝم٤م وأياًمذيـ رآهؿ 

ًمٓمٌٞمٕم٦م ا اًمٜم٤مر هؿ وأهؾاجلٜم٦م  أهؾ أنـمٌٕم٤ًم ٟٓمح٥ًم  الؾيذ الغيز:

 أسمقسمؾ هٜم٤مك ىمٌؾ ظمٚم٘م٦م آدم  وم٘مط، ومٞمٝم٤م ٟمحـ اًمٌنمي٦م ذم اًمدورة اًمتل

 أهؾاًمٌنم وسمٜمٞمف يم٤مٟم٧م ظمٚم٘م٦م خمٚمقىم٤مت ؾم٤مسم٘م٦م وىمد يٕمؼم قمٜمٝم٤م ذم رواي٤مت 

                                 
 .123: 1سم٤مب اًمٞم٘ملم واًمّمؼم ذم اًمديـ،  شمٗمًػم اًمرازي ج 165: 1( اعمح٤مؾمـ ًمٚمؼمىمل ج1)



 

 

 

ومٕمـ أيب محزة اًمثامزم ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م  آدم، أًمػ أًمػ أدُمٙمؿاًمٌٞم٧م سم٠من ىمٌؾ 

ـ كقر إن اهلل خؾؼ حمؿدًا وعؾقًا والطقبني م»ي٘مقل:  ‘قمكم أسمـ احلًلم

عظؿتف، وأقامفؿ أصبًا قبؾ ادخؾققات ثؿ قال: أتظـ أن اهلل َل خيؾؼ 

خؾؼًا شقاكؿ؟ بذ واهلل لؼد خؾؼ اهلل ألػ ألػ آدم وألػ آلػ عاَل، 

اًمٜم٤مر دورات  وأهؾوم٠مهؾ اجلٜم٦م . (1)شوأكت واهلل يف آخر تؾؽ العقاَل

 أن ج ُمـاعمٕمراُم٤م ذيمر ذم رواي٤مت  . صمؿ إنُمـ ىمٌؾقَمزَّ َوضَمؾَّ  يم٤مٟم٧م هللظمٚم٘مٞم٦م 

ِّل  ـ  ’اًْمٜمٌَّ ـ  أو أُمتفؿم٤مهد ُم ُمؿُم لم  ٕا ٤مسم٘م٦م ومٝمذا ٌي قماملاًم ٞمؿ ٕا  .يمٞمٗمٞم٦م دم

٤منيٕمٜمل يٙمقن  احملاوص:  ؟.سم٤مًمٜم٤مر ُمٕمذب اًمدٟمٞم٤م احلٞم٤مة وهق قمغم اإلًٟم

اًمذي ًمق  اإلٟم٤ًمنوًمٙمـ ٓ يِمٕمر سم٤مًمٕمذاب ٟمٔمػم  الؾيذ الغيز:

تدُم٦م طمرب حم أوسمجرح ويمن وًمٙمٜمف ذم ظمْمؿ طمرارة طمدي٨م  أصٞم٥م

طمقاؾمف وامم  إمميٕمقد  أنوسمٕمد  ،اجلروح وأذىومال يِمٕمر سم٤مجلروح 

ومٝمذا ُم٤محيدث إمم ـمٌ٘م٤مت  واجلرح وؿمدشمف سم٤مٕملشمريمٞمز اًمتٗم٤مشمف يٌدأ يِمٕمر 

اًمذات اًمقضمقدي٦م ًمإلٟم٤ًمن اعمرشمٌٓم٦م سمٜمِمآت قمقامل أظمرى إٓ أن اإلٟم٤ًمن 

 ُمٜمِمد شمريمٞمزه قمغم سمدٟمف اًمدٟمٞم٤موي وم٘مط.

 ؟.اًمٖمٗمٚم٦م وؾمٙمرة احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤ميٕمٜمل خيرج ُمـ طم٤مًم٦م  احملاوص:

ٔي٦م اًمٙمريٛم٦م إمميمام شمِمػم  الؾيذ الغيز: َِا َخَِْم : ذًمؽ ا ِغَطاَءَك  فََهَشْف

                                 
 .25: 25( اًمٌح٤مر ج1)



 

 

 

َْٔم َخِسيسٌ  ًمٙمـ  ُمـ ىمٌؾ يم٤مٟم٧م إُمقر أنومٞمدل قمغم  ،(1)َذتَََصَُك اْْلَ

وضمقده ذو ـمٌ٘م٤مت  اإلٟم٤ًمن أنوسم٤مًمت٤مزم يمام ُمر سمٜم٤م  ،ٓ يِمٕمر هب٤م اإلٟم٤ًمن

ـمٌ٘م٤مت ذاشمف  أن إٟٓمف اًمدٟمٞمقي أن وٟمِم٠مشمف اًمدٟمٞمقي٦م سمد أنوضمقدي٦م يمام 

ُمـ روطمف وىمٚمٌف هل ُمتٕمٚم٘م٦م سمٜمِمآت ُمتج٤مٟم٦ًم ُمتٜم٤مؾم٦ٌم ذم اًمٚمٓم٤موم٦م واًمرىم٦م 

وسم٤مًمت٤مزم ًمف شمٕمٚمؼ سمتٚمؽ اًمٕمقامل وًمف ُم٤ٌمذة وًمف  ُمع شمٚمؽ اًمقضمقدات،

 .وًمف شمدسمػم إٟمح٤مءُمالسم٦ًم سمٜمحق ُمـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 .23أي٦م ق: ؾمقرة ( 1)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ضاط  املضوص على الض

ُم٤م هل . وىمْمٞم٦م اعمرور قمغم اًمٍماط يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م هل٤مُم احملاوص:

ُمرهقن سمٕمٛمٚمف  اإلٟم٤ًمن أنوهؾ  ،طمٙمٛم٦م اعمرور قمغم اًمٍماط يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

ومام طمٙمٛم٦م اًمتٕمرض ٓطمتامل اًمً٘مقط هٜم٤م  اًمذي قمٛمٚمف ذم احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م،

 .ؾم٤مر قمغم اًمٍماط سمّمقرة همػم صحٞمح٦م؟ إذاهٜم٤مك يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م  أو

ًمٜمٝم٩م  أن اًمٍماط ذم احل٘مٞم٘م٦م هق دمًؿ ومتثؾ يز:الؾيذ الغ

ذم يمؾ قمٛمؾ يزاوًمف خيٓمق ًمٞمس  اإلٟم٤ًمنوان  اقمت٘م٤مدات وأقمامل اإلٟم٤ًمن

إَُِّا  اًمٜم٤مر: أوًمًٌٞمؾ اجلٜم٦م  إُم٤مخيٓمق سمؾ ذم اًمقاىمع  وم٘مط ظمٓمقة ًمٚمٛمقت
ا َنُفٔرا ٌَّ ا َشانِصاً ِإَو ٌَّ بِيَو إِ َسْحَِاهُ العَّ َسْحَِاُه انلَّْجسَ  (1)َْ َْ َِ َو ْ وم٤مًمٜمجد  (2)ي

وٟمّمقص ذم  ،(3)شووحشة الطريؼالسػر  قؾة الزاد وبعدمـ آه آه  »ًا اذ

ِّل اًم٘مرآن وذم ؾمٜم٦م  ًمٞمس  اإلٟم٤ًمن أنسمٞمتف اًمٙمثػمة اًمداًم٦م قمغم  وأهؾ ’اًْمٜمٌَّ
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ذم سمؾ هق  ذم طم٤مًم٦م طمٞم٤مشمف ذم دار اًمدٟمٞم٤م يٕمٞمش وٛمـ ُم٤ًمر وطمريم٦م سمدٟمٞم٦م،

 أظمرىُمـ قمقامل  رىأظم وأضم٤ًمماًمقاىمع ذم وٛمـ ُم٤ًمر وطمريم٦م روطمٞم٦م 

وهق ذم طم٤مًم٦م ـمل ُمٜم٤مزل ذم شمٚمؽ اًمٕمقامل وان مل  اإلٟم٤ًمنيديره٤م ويدسمره٤م 

 أوسمٕمد اعمامت ويِمٕمر هبذا ًمٙمٜمف ذم طم٤مًم٦م ـمل اعم٤ًموم٤مت ُمـ شمٚمؽ اًمٕمقامل 

يِم٤مهد ُمِم٤مهدات واًمٙمؼمى يِم٤مهد طمٞمٜمئذ ُم٤م ىمد ـمقاه  قمٜمد ىمٞم٤مم اًم٘مٞم٤مُم٦م

َْٔم َخِسيسٌ فََهَشْفَِا َخَِْم ِغَطاأظمرى ًمٜمٝم٩م أقمت٘م٤مداشمف  هل  َءَك َذتَََصَُك اْْلَ

يمٚمٝم٤م دمًامت ومتثالت عم٤م ىمد ـمقاه ومٛمـ صمؿ يمؾ قمٛمؾ ص٤مًمح ويمؾ 

 واإليامن ذًمؽ اًمٕمٛمؾ،و ٤متقم٘مٞمدة ص٤محل٦م يقضم٥م رومٕم٦م شمٚمؽ اًمدرضم

وم٘مد ورد  اًمٌنم ذم يمٞمٗمٞم٦م ـمٞمٝمؿ ًمذًمؽ اًمٍماط. ٕومرادي٥ًٌم اظمتالف 

اط ضبؼات الـاس يؿرون عذ الرص»ىم٤مل: أٟمف  ‘قمـ اإلُم٤مم اًمّم٤مدق

والرصاط أدق مـ الشعر ومـ حد السقػ، فؿـفؿ مـ يؿر مثؾ الزق، 

ومـفؿ مـ يؿر مثؾ عدو الػرس، ومـفؿ مـ يؿر حبقًا، ومـفؿ مـ يؿر 

هذه  (1)شمشقاً، ومـفؿ مـ يؿر متعؾؼًا قد تلخذ الـار مـف صقئًا وتسك صقئاً 

وـمقاه  اإلٟم٤ًمن أٟمجزهيمٚمٝم٤م ذم اًمقاىمع شمرؾمؿ ظمط سمٞم٤مين ُمتجًؿ سمام ىمد 

اجلن اًمراسمط سملم اًمٜمِمآت اًم٤ًمسم٘م٦م ُمـ هق اًمٍماط ، وٞمتٛمثؾ ًمف طمٞمٜمئذوم

وذاشمف  اإلٟم٤ًمنرشمٌط ُمـ ُمتـ روح يويٜمِم٠م و دار اًمدٟمٞم٤م واًمؼمزخ وأظمرة

 ، ٓحم٤ملوواًمٕمقامل  اإلٟم٤ًمنضمن وضمقدي راسمط سملم ذات  وضمًده

 ،اإلٟم٤ًمنيِم٤مهده  أنُمـ اًميوري واىمٕمٞمتف وطم٘مٞم٘متف ويمقٟمٞمتف وٓسمد و
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وُمـ قم٤ممل  قم٤ممل اًمؼمزخ، إممُمـ قم٤ممل اًمدٟمٞم٤م  اإلٟم٤ًمنٗمرة ذم اٟمت٘م٤مل ـموٓ

قَمزَّ  ٓـمٗمرة ذم ُمٕم٤مدٓت اًمقضمقد وؾمٜمـ اهلل إذ قم٤ممل أظمرة، إمماًمؼمزخ 

رضورة واىمٕمٞم٦م  اً واًمٍماط اذ ، وُم٤ًٌٌمت وأؾم٤ٌمبوهل ُمدارج َوضَمؾَّ 

وطمٙمٛمٞم٦م وومٚمًٗمٞم٦م وداًم٦م قمغم وضمقد آرشم٤ٌمط اًمقضمقدي سملم ذات 

شمرسمٓمف وشمٓمقي سمف  وقم٘م٤مئده وُمٕم٤مرومف، أقمامًمفُم٤م يٙمتًٌف ُمـ و اإلٟم٤ًمن

 .اعمٜم٤مزل ذم شمٚمؽ اًمٜمِمآت

يٕمٜمل هٜم٤مًمؽ ارشم٤ٌمط سملم اًمًػم قمغم اًمٍماط وقمٛمؾ  احملاوص:

يٛمٌم سمنقم٦م وٓ ي٘مع ذم  اً يم٤من قمٛمٚمف ضمٞمد إذاذم هذه اًمدٟمٞم٤م  اإلٟم٤ًمن

 ؟.ؿمٗمػم اًمٜم٤مر ٟمتٞمج٦م ًمٕمٛمٚمف هذا صحٞمح

ُمال سمٜمٗمس اعم٤ًموم٦م ذم شمٕمٌػم  ٟمٕمؿ اًمٍماط يٛمثٚمقٟمف الؾيذ الغيز:

ذم طمريمتف اًمذاشمٞم٦م  اإلٟم٤ًمناعم٤ًموم٦م اًمتل يٓمقهي٤م  ،ذم شمٗمًػمه اًمٕم٘مكم اصدر

 إُم٤مذم ذاشمف  اإلٟم٤ًمنهذه اعم٤ًموم٦م هل ٟمٗمًٝم٤م اًمٍماط، ًمتٙم٤مُمؾ  اًمتٙم٤مُمٚمٞم٦م،

٤مًمٍماط قم٤ٌمرة قمـ ُم٤ًموم٦م ومٝمؾ وم ،واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ًمٜمجد اًمنم أوًمٜمجد اخلػم 

ٙم٤مُمؾ ُمـ دون ُم٤ًموم٦م شمٓمقهي٤م اًمٜمٗمس ذم اٟمف يت اإلٟم٤ًمنيتّمقر  أنيٛمٙمـ 

 . إسمٕم٤مدطمريم٦م اًمتٙم٤مُمؾ وذم هذه 

اعمٌم قمغم اًمٍماط هق ىمراءة ُمـ  أنٟم٘مقل  أنيٛمٙمـ  إذن احملاوص:

 ؟.عم٤م قمٛمٚمف وعم٤م ؾم٤مر سمف ًمإلٟم٤ًمناهلل 

ًمٓمٞمف ُمٜم٤مزل ظمػم وُمٜم٤مزل ذ وًمٜم٦ًٌم اًمنقم٦م ذم ـمٞمف  الؾيذ الغيز:

 ًا.وذم اًم٘مقة واًمْمٕمػ وهٚمؿ ضمر



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 احلوض والضخابة  

هٜم٤مك ؾم١مال سمِم٠من احلدي٨م اًمذي روي قمـ ـمريؼ اًمٗمري٘ملم  احملاوص:

عـ أكس بـ مالؽ أن الـبل قال: »وهق طمدي٨م احلقض،  ،يٌدو ُم٤م قمغم

لردن عّل احلقض رجال ممـ صاحبـل حتك رأيتفؿ ورفعقا أيل 

ٓ أختؾجقا دوين فألققلـ أي رب أصحايب أصحايب، فؾقؼالـ يل إكؽ 

واًم١ًمال يمٞمػ شمٜمًجؿ )إٟمؽ ٓ شمدري ُم٤م  ،(1)شتدري ما أحدثقا بعدك

طمتك سمٕمد ووم٤مشمف  إُم٦م أقماملقمغم  اً ؿم٤مهد ‘ُمع يمقٟمفأطمدصمقا سمٕمدك( 

هذه قم٘مٞمدشمٜم٤م ومٞمف ظم٤مص٦م اٟمف اًمِمٝمٞمد قمغم  سمحْمقره، إُمروٓ خيتٍم 

ومٙمٞمػ  إُم٦م أقمامليٕمٜمل اًمِمٝمداء قمغم  وأظمريـ إوًملماًمِمٝمداء ُمـ 

 ؟.رض اًمٔم٤مهريحيؾ هذا اًمتٕم٤م

اعمٜمِم٠م أظمر ًمٚمت٤ًمؤل  أنهذا اًمت٤ًمؤل  إمم أوٞمػ الؾيذ الغيز:

ِّل  أنهق  اًمٗمري٘ملم، هذا  أطم٤مدي٨مظمؼم قمام جيري سمٕمده ذم أيم٤من ىمد  ’اًْمٜمٌَّ

 خيؼم قمام هق آت. ’ُهقَ ُمـ اًمٜمٌل ىمٌؾ ووم٤مشمف وم٠مذن  إظم٤ٌمراحلدي٨م ٟمٗمًف 

يٙمقن قم٤مُمؾ حلٛمؾ هذه  أنيٛمٙمـ  اإلظم٤ٌمريٕمٜمل هذا  احملاوص:
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 سمٕمدك. أطمدصمقايٕمٜمل قم٤ٌمرة ُم٤مذا  ،اًمٕم٤ٌمرة ًمٖمػم اعمٕمٜمك اًمٔم٤مهر

هذا احلدي٨م اًمٜمٌقي اًمذي يٓمٚمٕمٜم٤م  أنٟمٕمؿ اىمّمد  الؾيذ الغيز:

هق  ويٕمٚمٛمٜم٤م سمٛمِمٝمد قمٔمٞمؿ ُمـ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمـ اًمذي اظمؼمٟم٤م سمف، ويٜمٌئٜم٤م

ِّل  ٙم٤من يٕمٚمؿ سمام جيري طمتك اٟمف ىمد روى ُمًٚمؿ وم ،ىمٌؾ ووم٤مشمف  ’’اًْمٜمٌَّ

ِّل  أنذم يمت٤مب اًمٗمتـ  سمٛمِمٝمد ُمـ اعمًٚمٛملم ىمد ذيمر هلؿ ُمٕمٔمؿ  ’اًْمٜمٌَّ

ِّل ن ذ٢موم ،يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، وطمٗمٔمٝم٤م طمذيٗم٦م إمماًمٗمتـ اخلٓمػمة  قم٤ممل  ’اًْمٜمٌَّ

هذا  اً اذ ،ويمٞمػ سمٕمد اًمقىمقع سمذًمؽ ىمٌؾ اًمقىمقع ومٙمٞمػ ُمع اًمقىمقع،

ظمر  أوشم٤ًمؤل اًمت٘مرير اًمت٤ًمؤل ُمـ اًمٜمٌل  ؾمح٥م اًمت٘مرير ُمـ اًمٓمرف ٔا

ـ ٟمقع ُمـ اعمداواة هلؿ اٟمف يمٞمػ اٟمتؿ ُمع هذه واًمتٕمج٥م، وًمٞمٙم ًمالؾمتٜمٙم٤مر

 ًمٙمؿ ُمـ اًمؽمسمٞم٦م  إٟمٌٞم٤مءوهذا اجلٝمد اًمذي ىمدُمف ؾمٞمد  ’اًمّمح٦ٌم ًمٚمٜمٌل

ذم اًمديـ وُم٤م  أطمدصمتؿُم٤م  وأطمدصمتؿ أُمرهوُمع ذًمؽ ظم٤مًمٗمتؿ  ُمـ اًمتٕمٚمٞمؿ،و

 ؿم٤مسمف ذًمؽ. 

 ؾمقرة ذم ًمٕمٞمًك اًم٘مرآين اخلٓم٤مب ذهٜمل ذم قمٗمقًا، أن ضم٤مء احملاوص:

 ؟.يٙمقن هذا ُمـ هذا اًمٜمٛمط أن يٛمٙمـ هؾ اعم٤مئدة،

َِّاِس يمٜم٧م ذم صدد ذيمره ايْم٤ًم  أٟم٤مٟمٕمؿ  الؾيذ الغيز: َُج كُيَْج لِي
َ
أ
َ
أ

 ِ َْ ُدوِن اَّللَّ ٌِ نْيِ  َٓ َ ّّمِ إِل
ُ
ُِشوِِن َوأ ؾم١مال اًمٕم٤مرف ُمـ  طم٤مل هذا أي٦مقمغم  (1)اَّتَّ

وهٜم٤مك ُمقارد  ُمـ اًمدواقمل إظمرى ُم٤مؿم٤مسمف ذًمؽ أوسم٤مب آؾمتٜمٙم٤مر 

 .ةُمقضمقد أظمرى
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   الضجعة

ذم  ^اًمٌٞم٧م أهؾقم٘مٞمدة ُمدرؾم٦م  ،يمٞمػ ٟمٗمن قم٘مٞمدشمٜم٤م احملاوص:

اعمٜمٓمؼ  أنقم٤ممل اًمدٟمٞم٤م ُمع  إممواًمرضمٕم٦م شمٙمقن قمقدة ُمـ اًمؼمزخ  ،اًمرضمٕم٦م

ا حََصْكُج لََكَّ  يٍمح سمرومض ىمقل اًم٘م٤مئؾ: اًم٘مرآين ٍَ ُو َصاَِلاً ذِي ٍَ ْخ
َ
ىََػّلِ أ

 َْ ٌِ ا َو َٓ َٔ كَانُِي ُْ ٌث  ٍَ ِ ا ََك َٓ ِْٔم ُحتَْػثُٔنَ  إِجَّ ًْ ةَْصَزٌخ إََِل يَ ِٓ ِ ُمـ اًمؼمزخ  أي (1)َوَران

 ـ وإطمٞم٤مءقم٘مٞمدة اًمرضمٕم٦م ـ   اًمدٟمٞم٤م ومٙمٞمػ ٟمجٛمع سملم هذه اًمٕم٘مٞمدة إمم

 . ذم هذا اًمٕم٤ممل وسملم هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م؟ إُمقات

ًمٞم٧ًم  (2)كاَلَّ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا :ذم احل٘مٞم٘م٦م هذه أي٦م الؾيذ الغيز:

ٓ يرضمع  ٕٟمفسمؾ هل واردة ذم ُمـ يٕمذب يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م  ظم٤مص٦م سم٤مًمؼمزخ،

ْٔ : عم٤م ىم٤مل شمٕم٤ممم ٕٟمف دار اًمدٟمٞم٤م يمل يّمٚمح ُم٤م يم٤من ىمد ومًد ُمٜمف، إمم َ َول
 ُّ ٔا َخِْ ُٓ ا ُج ٍَ ِ  إمميالىمل ضمزاءه أن  إذنوم٤محلٙمٛم٦م اىمتْم٧م  (3)ُردُّوا ىََػاُدوا ل
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 .واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل خيٚمد ذم دار ضمٝمٜمؿ وإٓ يم٤من ًمف ىم٤مسمٚمٞم٦م اًمتٓمٝمػم، أنيتٓمٝمر  أن

ٟم٤مر أظمرة ذم دار  ،هذه أي٦م خمّمقص٦م سمٛمـ يدظمٚمقن اًمٜم٤مر ُمٕم٤مين

 .ارشم٤ٌمط سمٕم٤ممل اًمؼمزخ أيأظمرة وًمٞم٧ًم هل٤م 

 ؟.يٕمٜمل هل ذم ُمقرد احل٤ًمب يم٠مٟمف ُم٤م سمٕمد اًمؼمزخ احملاوص:

 وإهقالُم٤م سمٕمد اًمؼمزخ عم٤م يالىمل اًمٕمذاب  ٟمٕمؿ، الؾيذ الغيز:

 ...أنُمع  ،ر ُمٜمفومٞمتٜمدم قمام صد

ذم اًمؼمزخ ايْم٤ًم هٜم٤مك قمذاب، اًمؼمزخ طمٗمرة ُمـ  أنُمع  احملاوص:

 .؟اجلٜم٦م ري٤مض ُمـهق روو٦م  أوطمٗمر اًمٜمػمان 

ٓ ٟمٜمٗمل ذًمؽ وًمٙمـ ؾمٞم٤مق أي٦م فم٤مهر ذم اًمدار  الؾيذ الغيز:

 ٓن ُم٤م اًمؼمزخ ومال شمٜم٤مذم ايْم٤ًم، أهؾوًمق ومرض ؾمٞم٤مق أي٦م ذم  أظمرة،

وًمٙمـ ًمٞمس  ذم دار اًمرضمٕم٦م شمٙم٤مُمالً  ُمـ أن ورد ذم أي٤مت واًمرواي٤مت

 .آظمتٞم٤مر يٌ٘مك يمام هق قمٚمٞمف ذم دار اًمرضمٕم٦م

 ؟.ظم٤مص٦م سمٕم٤ممل اًمدٟمٞم٤م أطمٙم٤مميٕمٜمل ًمف  احملاوص:

دار اًمرضمٕم٦م  أنيمام ئمٝمر ُمـ أي٤مت واًمرواي٤مت  الؾيذ الغيز:

طمٞم٨م شمٙمقن هل ذم ُمٜمتٝمك ُمٓم٤مف ٟمِم٠مة دار اًمدٟمٞم٤م شمتًؿ طمٞمٜمئذ سمٌٕمض 

 اًمدٟمٞمقي٦م... إطمٙم٤ممض اًمؼمزظمٞم٦م وسمٕم إطمٙم٤مم

 يٕمٜمل قم٤ممل سملم سملم...؟ احملاوص:



 

 

 

يٕمٜمل هل ُمـ ٟمِم٠مة دار اًمدٟمٞم٤م وًمٙمـ شمٙم٤مد شمٙمقن  الؾيذ الغيز:

ُمنموم٦م قمغم أظمرة وُمنموم٦م قمغم دار اًمؼمزخ وُمـ صمؿ ورد ذم زي٤مرة آل 

اًمتقسم٦م وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ ومع رشمشم٠مويؾ هذه أي٦م اٟمف # ي٤مؾملم زي٤مرة احلج٦م

ا ال يََِفُع َجْفعاً إِ  َٓ ِ اُ ٍَ ْو َنَعتَْج ِِف إِي
َ
َْ َرتُْو أ ٌِ َِْج  ٌَ َْ آ ًْ حَُس َ ا ل َٓ اُج ٍَ ي

ٜمقن ئمُمـ أي٤مت ي٘مرأه٤م اعمًٚمٛمقن و اً يمثػم أن٤م يدًمؾ قمغم مم .(1)َررْياً 

هل ُمرشمٌٓم٦م سمٕم٤ممل اًمرضمٕم٦م اًمتل هل ُمـ  سمٞمٜمام اهن٤م ُمرشمٌٓم٦م سمدار أظمرة

ه أي٦م شمّم٤مدم شم٘مدير ًمق يم٤من سملم هذ أيوقمغم  ُمِم٤مرف ُمٜمتٝمك دار اًمدٟمٞم٤م.

وآي٤مت اًمرضمٕم٦م ًمٙم٤من هٜم٤مك شمّم٤مدم سملم مجٚم٦م ُمـ أي٤مت اًمتل دًم٧م قمغم 

ِي َمصَّ لََعَ كَْصَيٍث دار اًمدٟمٞم٤م يمٕمزرا  إممهٜم٤مك ُمـ ُم٤مشمقا وارضمٕمقا  أن ْو ََكَّلَّ
َ
أ

 ُّ احَ ٌَ
َ
ا فَأ َٓ ِ ْٔح ُ َبْػَس َم ِشهِ اَّللَّ َْ ِنَّ َُيِِْي 

َ
ا كَاَل أ َٓ ُ ٌِائََث  َوِِهَ َراوِيٌَث لََعَ ُغُصوِش اَّللَّ

 ُّ ًَّ َبَػَث لٌُٔف ويمذًمؽ:  (2)ََعٍم ُث
ُ
ًْ أ ُْ ًْ َو َْ دِيَارِِْ ٌِ ٔا  ََ َرصَُج ِي ًْ حََص إََِل اَّلَّ َ ل

َ
أ

ٍَْٔتِ  ْ ًمٞمس هٜم٤مك  فيدًمؾ قمغم اٟم أظمرى مم٤مُمقارد قمديدة . و(3)َخَشَر ال

هذه أي٦م واردة  أنًمق اومؽمض  ، شمٜم٤مذم سملم ُمْمٛمقن أي٦م وطمٙمؿ اًمرضمٕم٦م

 إيامهنؿذم  اإليامن أهؾٓن ذم اًمرضمٕم٦م يتٙم٤مُمؾ  اًمؼمزخ،ذم طم٤مل 

 .ذم ضمحقدهؿ وقمٜم٤مدهؿ ـ واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهللـ  إذار ويتٙم٤مُمؾ

يًتٗم٤مد ُمـ طمدي٨م  أنهذا اًمذي شمٗمْمٚمتؿ سمف هؾ يٛمٙمـ  احملاوص:

                                 
 .158أي٦م : إٟمٕم٤ممؾمقرة ( 1)

 .259أي٦م اًمٌ٘مرة: ؾمقرة ( 2)

 .243أي٦م اًمٌ٘مرة: ؾمقرة ( 3)



 

 

 

يقم ويقم اًمرضمٕم٦م واهلل صمالث يقم فمٝمقر ىم٤مئٛمٜم٤م  أي٤مم ‘اًمّم٤مدق اإلُم٤مم

يتاميز سم٠مطمٙم٤مُمف قمـ يقم فمٝمقر اًم٘مٞم٤مُم٦م يٕمٜمل يم٠من هٜم٤مًمؽ يقم اًمرضمٕم٦م 

 ؟.ويمذًمؽ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م #اًمّم٤مطم٥م

دار  أطمٙم٤ممٟمٕمؿ ومٞمام ورد ُمـ رواي٤مت اًمٗمري٘ملم طمقل  الؾيذ الغيز:

 أطمٙم٤مميدًمؾ قمغم اٟمف  ،#اعمٝمدي اإلُم٤مماًمدٟمٞم٤م ذم فمؾ دوًم٦م فمٝمقر 

 أهنؿُمثاًل  مل شمٕمٝمده٤م اًمٌنمي٦م ُمـ ىمٌؾ. أسمٕم٤مداًمٓمٌٞمٕم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م شم٠مظمذ 

ي٤ًمومرون ذم اًمٙمقايم٥م  وإهنؿدون قمٍمًا يزرقمقن ص٤ٌمطم٤ًم وحيّم

٦م اًمٌنمي٦م ٞمشمٓمقر وُمدٟم أنذًمؽ ُم٤م يدل قمغم  فوُم٤م ؿم٤مسموـمٌ٘م٤مت اجلق 

 قمرف وشمِمػم إًمٞمف وُمـ صمؿ مل شمٙمـ شمٕمٝمده٤م ُمـ ىمٌؾ، أطمٙم٤مُم٤مشم٠مظمذ 

 #اًم٘مٞم٤مُم٦م اًمّمٖمرى سمٔمٝمقر اعمٝمدي أن ^اًمٌٞم٧م أهؾرواي٤مت 

يم٤من  واًمرضمٕم٦م اًم٘مٞم٤مُم٦م اًمقؾمٓمك وأظمرة هل اًم٘مٞم٤مُم٦م اًمٙمؼمى وُمـ صمؿ

ـ قمٚمامءو اًمت٘مٞمٞمد ًمٚم٘مٞم٤مُم٦م  اعمًٚمٛملم ًمف  اًمتٕمٌػم سم٤مًم٘مٞم٤مُم٦م اًمٙمؼمى ذم شمٕمٌػم يمثػم ُم

وورد ايْم٤ًم ذم اًمرواي٤مت ُمـ  سم٤مًم٘مٞم٤مُم٦م اًمٙمؼمى، قصػُمٜمِم٠م روائل شم

ًمٞمس  أن اعمقتمم٤م يدًمؾ  «مات ابـ آدم قامت ققامتف إذا» اًمٗمري٘ملم اٟمف:

ػم ُمـ آي٤مت ومٛمـ صمؿ يمث إظمرىٟمقع ُمـ اًم٘مٞم٤مُم٦م  ، ًمٙمٜمفيمؼمى ىمٞم٤مُم٦م

 أهؾاًم٘مٞم٤مُم٦م حيًٌٝم٤م اعمٗمنون اًمذيـ ٓ يروون وٓ يٜمتٝمٚمقن ُمـ قمٚمقم 

 اًمٙمؼمى ذم اًم٘مٞم٤مُم٦م واردة ذم اًم٘مٞم٤مُم٦م أي٤متشمٚمؽ  أنحيًٌقن   ^اًمٌٞم٧م

 واًم٘مٞم٤مُم٦م احلج٦م فمٝمقر وهل اًمّمٖمرى اًم٘مٞم٤مُم٦م ذم واردة شمٙمقن وىمد

 .أظمرة دار هل واًمتل اًمٙمؼمى اًم٘مٞم٤مُم٦م همػم اًمرضمٕم٦م وهل اًمقؾمٓمك



 

 

 

 هؾ اًمرضمٕم٦م صم٤مسمت٦م؟. اوص:احمل

قم٘مٞمدة اًمرضمٕم٦م قم٘مٞمدة ذم ُمدرؾم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م  أن الؾيذ الغيز:

أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م اًمٙمريٛم٦م وُمـ اًمرواي٤مت اعمتقاشمرة قمـ ُمـ ُمت٠مصٚم٦م  أصٞمٚم٦م

اعمرطمقم اًمٕمالُم٦م اعمجٚمز ص٤مطم٥م  أن، طمتك ^أهؾ سمٞم٧م اًمٕمّمٛم٦م

 هن٤مسم٠ماًمٌٞم٧م  أهؾاًمٌح٤مر وصػ اًمٕم٘مٞمدة وآقمت٘م٤مد سم٤مًمرضمٕم٦م ذم ُمدرؾم٦م 

 قمٜمده ر اًمٕم٤مُمكمواحل ،اًمٌٞم٧م أهؾرضورة ذم هذه اعمدرؾم٦م وذم ُمذه٥م 

ؾمتامئ٦م  إممّمؾ ُم٤ميرواي٤مت اًمرضمٕم٦م مجع ومٞمف ُمـ   اًمرضمٕم٦مذم يمت٤مب 

ورسمام هذا ومريد  ، وىمد أًمػ اًمٙمثػم ُمـ قمٚمامء اإلُم٤مُمٞم٦م ذم هذا اًم٤ٌمبوٟمٞمػ

دمتٛمع اًمرواي٤مت سمٛمثؾ هذا اًمٕمدد  أناًمٕم٘م٤مئدي٦م  إُمقرُمـ ٟمققمف ذم 

 ^اًمٌٞم٧م أهؾذم يمؾ زي٤مرة ودقم٤مء وارد ُم٠مصمقر قمـ  دوٓ ٟمِم٤مه صمر،اعمتٙم٤م

 ،يمثػمة وإؿم٤مراتُمتٜمققم٦م وُمتٕمددة  سم٠مًمٗم٤مظاًمرضمٕم٦م  إمم إؿم٤مرةوومٞمف  إٓ

سمح٥ًم أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م واًمرواي٤مت اًمٙمثػمة  ٤مً سم٤مت واوح أُمرهذا 

 .اًمقاردة

 ؟.ـمٞم٥م ومام هق اعمراد ُمـ اًمرضمٕم٦م احملاوص:

ُمـ اًم١ًمال ٓ سم٠مس  إولاًمِمؼ  إليمامل اجلقاب قمـ الؾيذ الغيز:

ت٠مظمريـ ُمـ طمٙمامء اعمُمـ قمٚمامءٟم٤م  أرسمٕم٦م أنوهق  ذيمر هذا اعمٓمٚم٥م،سم

واعمرطمقم اًمِمٞمخ حمٛمد  آُم٤مُمٞم٦م آصمٜمل قمنمي٦م يم٤مًمٕمالُم٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل،

 سمٕمد ُمـ وآظمرون احلًـ رومٞمٕمل، أسمقواحلٙمٞمؿ اًمًٞمد   اًمِم٤مه آسم٤مدي،



 

 

 

ًمٕم٘مٚمٞم٦م ُمتقاومرة قمغم ا إدًم٦م أن إممذهٌقا  قمٚمامء آُم٤مُمٞم٦م ىمد ُمت٠مظمري

ويمتٌقا ذم وىمد شمٜمٌٝمقا هل٤م ُمـ سمٞم٤مٟم٤مت اًمرواي٤مت وأي٤مت   اًمرضمٕم٦م، إصم٤ٌمت

ذم ذًمؽ اًمٕمالُم٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل ذم  أوم٤مضوىمد  ذًمؽ رؾم٤مئؾ ىمٞمٛم٦م وسمٞمٜم٦م.

ال وم ،قم٘مٚمٞم٦م ُمتٞمٜم٦م ًمٓمٞمٗم٦م سم٠مدًم٦مذم سمٞم٤من رضورة اًمرضمٕم٦م  (1)يمت٤مب اعمٞمزان

 ذًمؽ ؾم٤مسم٘م٤ًم. يٕمٝمد٤ًم ومل أيْمقم٘مٚمٞم٦م  اًمٜم٘مٚمٞم٦م سمؾ دًم٦مٕقمغم ا اًمرضمٕم٦م شم٘متٍم

اًمٕم٘مٚمٞم٦م مل  إدًم٦ماًمٜم٘مٚمٞم٦م يمت٥م قمٜمٝم٤م وًمٙمـ  إدًم٦م أنسم٤مقمت٤ٌمر  احملاوص:

يٕمٜمل يمٞمػ يًتدل  ذيمر طمٌذا ًمق شمٌٞمٜمقا ًمٜم٤م ُمٚمخص اًمدًمٞمؾ اًمٕم٘مكم،شم

 ؟.آظمر إممقم٘مٚمٞم٤ًم قمغم ىمْمٞم٦م همٞمٌٞم٦م شمٕمٜمل آٟمت٘م٤مل ُمـ قم٤ممل 

شمٜمٌف ك هٜم٤مشم٠مريخ ُم٠ًمًم٦م اًمرضمٕم٦م ىمدياًم ُم٤م يم٤من ذم  الؾيذ الغيز:

واًمؼماهلم اًمٕم٘مٚمٞم٦م قمٚمٞمٝم٤م، يمام هق احل٤مل ذم  إدًم٦موضمقد  إممت ٤مواًمتٗم

اًمٕم٘مٚمٞم٦م اعمٛمتزضم٦م  أواًمٜم٘مٚمٞم٦م وم٘مط  سم٤مٕدًم٦ميم٤من يث٧ٌم طمٞم٨م اعمٕم٤مد اجلًامين 

سم٤مًمؼماهلم اًمٜم٘مٚمٞم٦م وًمٙمـ سمٕمد ىمرون ُمـ ؾمٜملم اًمتٗم٧م احلٙمٞمؿ اعمال صدرا 

شمدًمؾ   أي٤متوذم ^اًمٌٞم٧م أهؾذم رواي٤مت  إؿم٤مرات إمم (رمحة اهلل عليه)

ذم قم٘مٞمدة اًمرضمٕم٦م يمذًمؽ احل٤مل  ،قمغم اعمٕم٤مد اجلًامين قمغم اًمؼمه٤من اًمٕم٘مكم

ذم أي٤مت اًمٙمريٛم٦م وذم  اإلؿم٤مراتوم٤من هٜم٤مك مجٚم٦م ُمـ  ،قمغم هذا اعمٜمقال

سمؾ شمٌلم اعمٕمٓمٞم٤مت  وم٘مط  قم٘مٞمدة اًمرضمٕم٦م إمماًمرواي٤مت ًمٞم٧ًم هل شمِمػم 

 فيتٜمٌ إًمٞمٝم٤ماًمتٗم٧م شمٌٍم و إذاواعم٘مدُم٤مت اًمٕم٘مٚمٞم٦م رسمام شمٙمقن ظمٗمٞم٦م، وًمٙمـ 

                                 
 .118: 2( اعمٞمزان ج1)



 

 

 

اًمتل ؾم٤مىمقه٤م  إدًم٦موُمـ شمٚمؽ  ،رضورة اًمرضمٕم٦م إمم سم٤مًمت٤مزم اإلٟم٤ًمن

 إممسم٤معمقت ٓ يّمؾ  اإلٟم٤ًمن أن ،ه١مٓء احلٙمامء ُمـ قمٚمامء آُم٤مُمٞم٦م

ومٙمثػمًا  ،إًمٞمفاًمروطمٞم٦م ىم٤مسمٚم٦م ٓن شمّمؾ  أوُمٜمتٝمك يمامًمف اًمذي ـمٞمٜمتف اًمٌدٟمٞم٦م 

٤مهد ُمٕمقىم٤مت اًمٌٞمئ٦م ويمثػمًا ُم٤م ٟمِم ٟمِم٤مهد ُمثاًل اعمقت آظمؽماُمل، ُم٤م

 إهي٦م،ُمٕمقىم٤مت احل٤مًم٦م آضمتامقمٞم٦م واحل٤مًم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ُمٕمقىم٤مت احل٤مًم٦م 

ُمـ  إومرادجلٛمٚم٦م ُمـ  أو إومراد ٕطمديمثػمة مم٤م شمٙمقن ُمٕمقىم٦م  أىمدار

وم٤ٌمًمت٤مزم يمؾ  أظمر ٕومراداًمٌنم، رسمام شمٙمقن ُمٗمتقطم٦م ذم ُم٤ًمطم٤مت واؾمٕم٦م 

ل اعمٛمٙمـ اًمٙمام إممـمٌٞمٕم٦م سمنمي٦م ًمٞمس ُمـ احلتٛمل اهن٤م ىمد وصٚم٧م 

سمٓمٌٞمٕم٦م اًمتزاوج اجلقهري واًمتٙمقيٜمل سملم اًمروح واًمٌدن هذه و اعمٜمِمقد،

 اٟمٗمّم٤مل شم٤مم يمام يتخٞمؾ ي٘معٙم٤مد ياًمٕمٚم٘م٦م سملم اًمروح واًمٌدن ذم اًمقاىمع ٓ 

اٟمٗمّم٤مل اًمٕمٚم٘م٦م سمِمٙمؾ ضمذري وسمِمٙمؾ سم٤مئـ إٟمف اعمقت طم٘مٞم٘م٦م قمـ  ًمديٜم٤م

ُمـ شمِمٝمد اًمٙمثػم  ذم أوٟم٦م إظمػمة واسمدي سملم اًمروح واًمٌدن، 

 أنأي٤مت واًمرواي٤مت  إًمٞمفومْماًل قمام شمِمػم  إصمػماًمتج٤مرب قمٜمد قمٚمامء 

 .ًمٚمٌدن إصٚمٞم٦مقمٚم٘م٦م ذم اًمٌدن وًمق سم٤مًمٓمٞمٜم٦م  ٟمقعاًمروح شمٌ٘مك هل٤م 

واًمروائٞم٦م ُمتقاشمرة  ٟم٘مٚمٞم٦م ىمرآٟمٞم٦م وروائٞم٦م، أدًم٦مىمٚمتؿ إن هٜم٤مًمؽ  احملاوص:

ذم ُمْمٛمقن ىمْمٞم٦م اًمرضمٕم٦م  َوَرَدْت  إطم٤مدي٨مشمرسمقا قمغم اعمئ٤مت ُمـ 

هٜم٤مًمؽ  أنذًمؽ اًمدًمٞمؾ اًمٕم٘مكم اًمذي ىمدُمتؿ ًمف ُم٘مدُم٦م هل  إمم و٤موم٦مإ

اًمٙمامل اعم٘مدر ًمف سم٥ًٌم  إمماعمًتٕمد  اإلٟم٤ًمنطم٤مًم٦م ُمـ قمدم وصقل 

يمٞمػ يًتدل هبذه اعم٘مدُم٦م  ،إوممقمقاُمؾ ظم٤مرضمٞم٦م ذم احلٞم٤مة اًمدٟمٞمقي٦م 



 

 

 

 .قمغم اًمرضمٕم٦م سمدًمٞمؾ قم٘مكم؟

هل٤م ُمـ  ٜمٗمقس ذات يمامل سماماًمهذه اعم٘مدُم٦م ُمـ يمقن  الؾيذ الغيز:

ُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ هل٤م يمامٓت ممٙمٜم٦م ُم٘مدرة  أو أظمروي٦م أوسمرزظمٞم٦م  وضمقدات 

وهل  إٓ أظمرىىمررٟم٤م هذه اعم٘مدُم٦م سمْمٛمٞمٛم٦م ُم٘مدُم٦م صم٤مٟمٞم٦م  وإذا ُمٜمِمقدة،

شمٜم٘مٓمع سمٜمحق سم٤مت  إسمدانواًمٜمٗمقس ًمٞم٧ًم قمٚم٘متٝم٤م ُمع  إرواح أن

هل٤م ُمع اًمٌدن واًمٓمٞمٜم٦م إصٚمٞم٦م ُمٗم٤مرق وم٤مصؾ اسمدي سمؾ ذم احل٘مٞم٘م٦م شمٌ٘مك 

ثػم ُمـ اًمٕمالئؼ وهٜم٤مك يمثػم ُمـ ىمٜمقات آرشم٤ٌمط سملم اًمروح واًمٌدن يم

وٟمًت٘مّمٞمٝم٤م ذم  ذم هذا اعم٘م٤ممٟمًتٕمروٝم٤م  أنمم٤م  أيمثرواًمِمقاهد قمغم ذًمؽ 

واوح٤ًم قمٜمد  أناًمٕم٘مٚمٞم٦م طمتك سم٤مت  أوؾمقاء اًمٜم٘مٚمٞم٦م  هذه اًمٕمج٤مًم٦م،

ؾمٙمٚمقضمٞم٦م وهمػمه٤م ُمـ اًمٕمٚمقم اًمٖمرسمٞم٦م احلديث٦م اوقمٚمامء اًمؼم إصمػمقمٚمامء 

 سمؾ هٜم٤مك ارشم٤ٌمط ؿمديد يمثػم يٌ٘مك سملم اًمروح وسملم اًمٌدن أن وطمٞم٦م،اًمر

هٜم٤مك وم٤مرق و ،ٟمٜمٌف قمٚمٞمف أنه٤مم جي٥م  أُمر٤مًمرضمٕم٦م وموسملم ُمثقى اًمٌدن، 

ؿم٤مؾمع سملم قم٘مٞمدة اًمرضمٕم٦م وسملم قم٘مٞمدة اًمتٜم٤مؾمخ ٓن قم٘مٞمدة اًمتٜم٤مؾمخ هق 

ضمديد ذم ُمقًمقد ضمديد  أظمرسمدن  إممذه٤مب اًمروح ُمـ سمدن سمتامُمٝم٤م 

سمٞمٜمام  إظمرى،ـ اعمخٚمقىم٤مت أو ُم اإلٟم٤ًمنُمـ ٟمًؾ  ؾمقاء وـمٗمؾ ضمديد،

ٟمٗمس اًمٌدن اًمذي ىمد  إمماًمروح شمرضمع  أنقم٘مٞمدة اًمرضمٕم٦م شمٜمص قمغم 

هٜم٤مك  اً اذ ،اٟمٗمّمٚم٧م قمٜمف وسم٤مت رُمٞماًم ورُم٤مداً  أواٟمٗمّمٚم٧م قمٜمف ضمزئٞم٤ًم 

وم٤مرق سمقين ؿم٤مؾمع سملم قم٘مٞمدة اًمرضمٕم٦م وقم٘مٞمدة اًمتٜم٤مؾمخ ورسمام يمثػم ُمـ ٓ 

اعمذاه٥م  أوؾمقاء ُمـ اًمٗمرق  قرإُمي٘مػ قمغم طم٘م٤مئؼ  أنحيًـ 



 

 

 

وم٤من  ، سملم اًمتٜم٤مؾمخ وسملم قم٘مٞمدة اًمرضمٕم٦م إُمرىمد اظمتٚمط قمٚمٞمٝم٤م  إظمرى

ًمٙم٤من اعمٕم٤مد اجلًامين ايْم٤ًم شمٜم٤مؾمخ  وإٓقم٘مٞمدة اًمرضمٕم٦م قم٘مٞمدة طم٘م٤مٟمٞم٦م 

اعمٕم٤مد اجلًامين سميورة اعمًٚمٛملم وسمداه٦م اعمٕمروم٦م قمٜمد  أنواحل٤مل 

ح شمٌ٘مك ذم سمدهن٤م اعمخّمص ٓن يمؾ رو؟ عم٤مذا شمٜم٤مؾمخ٤ًم، اعمًٚمٛملم ًمٞمس 

يمذًمؽ احل٤مل ذم اًمرضمٕم٦م ًمذًمؽ ىمد رسمام يًتقطمك ُمـ سمٕمض هل٤م ؾم٤مسم٘م٤ًم، 

 أواًمرضمٕم٦م ىمٞم٤مُم٦م صٖمرى  ٦م أنأي٤مت اًمٙمريٛم أو ^اًمٌٞم٧م أهؾرواي٤مت 

ىمٞم٤مُم٦م وؾمٓمك سمخالف اًم٘مٞم٤مُم٦م اًمٙمؼمى وُمـ صمؿ شم٘مٞمٞمد اًم٘مٞم٤مُم٦م سم٤مًم٘مٞم٤مُم٦م 

ٟمقع ُمـ  هٜم٤مك ىمٞم٤مُم٦م وؾمٓمك وىمٞم٤مُم٦م صٖمرى واٟمف أناًمٙمؼمى يدًمؾ قمغم 

هٜم٤مك  وإٟمام وهق اًم٘مٞم٤مُم٦م اًمٙمؼمى، إظمروياعمٕم٤مد وًمٞمس اعمٕم٤مد اعمّمٓمٚمح 

اًم٤ًمسم٘م٦م اخل٤مص٦م اعمختّم٦م  أضم٤ًمده٤م إمم إرواحٟمقع ُمـ قمقدة 

هذه اعم٘مدُم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  ،هٜم٤مك ومرق ُمع اًمتٜم٤مؾمخ أناعمخّمّم٦م هب٤م وم٤ٌمًمت٤مزم 

  .شم٘مريره٤م ٓسمد ُمٜمف

طمٙمٛم٦م اهلل ضمرت  أن .إًمٞمٝم٤ميٚمتٗم٧م  أناعم٘مدُم٦م اًمث٤مًمث٦م اًمتل جي٥م 

سمؼماهلم ُمذيمقرة ذم حمٚمٝم٤م وُم٘مررة اٟمف ٓ خيٚمؼ اعمقضمقدات سمٜمحق ٓ شمّمؾ 

وٟم٘مض  وٟم٘مض ًمٚمٖم٤مي٦م، ًمٙم٤من هذا ٟم٘مض ًمٚمحٙمٛم٦م، وإٓهم٤مي٤مهت٤م  إمم

 أُمره،هم٤مًم٥م قمغم قَمزَّ َوضَمؾَّ  اهلل أنواحل٤مل  وؾمٜم٦م اخلٚم٘م٦م، هلدف اخلٚم٘م٦م،

مت٧م شمٚمؽ  ذاإ ،هم٤ميتف اعمٜمِمقدة ًمف إمميّمؾ يمؾ ُمقضمقد  أنٓسمد  وم٢مذن

 إمم إرواحاعم٘مدُم٤مت اًمثالث يتْمح ويٌٞم٧م واوح٤ًم اٟمف ٓسمد ُمـ قمقدة 

ٖم٤ميرة ًمٕمقد وهٜم٤مك ٟمقع ُمـ اعم طمتك ذم ٟمِم٠مت دار اًمدٟمٞم٤م، إضم٤ًمد



 

 

 

ذم اًمدار  أضم٤ًمده٤مقمٜمد قمقده٤م إمم  ذم دار اًمدٟمٞم٤م إرواح إمم أضم٤ًمده٤م 

شمًتٙمٛمؾ اًمروح  أن ٕضمؾشم٘مدير هذا اًمٕمقد  أيوًمٙمـ قمغم  أظمرة 

 .اًمٜمِمآت وشمٚمؽ اعمراطمؾ

ُمـ  وم٢من هذا يٙمقنيٕمٜمل ُمراشم٥م اًمٙمامل ُم٤م ىمدر هل٤م ُمـ يمامل  احملاوص:

 ؟.ًمقازم ًمٓمػ اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم

ًْ حََص إََِل  يمثػمة: أُمثٚم٦مٟمٕمؿ وىمد رضب ًمذًمؽ  الؾيذ الغيز: َ ل
َ
أ

 ًْ ُٓ َ ِْٔت َذَلاَل ل ٍَ ْ لٌُٔف َخَشَر ال
ُ
ًْ أ ُْ ًْ َو َْ دِيَارِِْ ٌِ ٔا  ََ َرصَُج ِي ُ  اَّلَّ اَّللَّ

 ًْ ُْ ْخيَا
َ
ًَّ أ ٔا ُث ذم ؾمقرة اًمٌ٘مرة وي٘مع ذم  أُمثٚم٦مويمذًمؽ  رضب ،  ُمٔحُ

يؽقن »: ’يمام ي٘مقل رؾمقل اهللاًم٤ًمسم٘م٦م  إُمؿُم٤م ىمد وىمع ذم  إُم٦مهذه 

يف هذه إمة مثؾ ما يؽقن يف إمؿ السابؼة، حذو الـعؾ بالـعؾ، والؼذة 

ُ  ويمذًمؽ قمزير طمٞم٨م:، (1)شبالؼذة ُّ اَّللَّ احَ ٌَ
َ
ُّ فَأ ًَّ َبَػَث  ،(2) ٌِائََث ََعٍم ُث

 ُمٕم٤مد اًم٘مٞم٤مُم٦م اًمٙمؼمى وٓ ُمـ اًمتٜم٤مؾمخومٝمذه يمٚمٝم٤م ُمقارد ًمٞم٧ًم هل ُمـ 

اًم٤ًمسم٘م٦م وؾمت٘مع  إُمؿهل ُمـ ُمقارد اًمرضمٕم٦م وًمق اًمرضمٕم٦م ذم  وإٟمام

 هذه إُم٦م. اًمرضمٕم٦م ذم
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 عليَا الغالو امتخاٌ الغيزة الظٍضاء

اعمٜم٘مقًم٦م ذم يمت٤مب ُمٗم٤مشمٞمح  ÷ذم زي٤مرة اًمّمدي٘م٦م اًمزهراء احملاوص:

الم عؾقؽ يا سال»هذه اًمٕم٤ٌمرة  ،^اجلٜم٤من وٛمـ زي٤مرات اعمٕمّمقُملم

 فقجدك دا أمتحـؽخيؾؼؽ  أنممتحـة امتحـؽ الذي خؾؼؽ قبؾ 

 .ىمٌؾ وضمقده؟ اإلٟم٤ًمنيٛمتحـ  أنيمٞمػ يٛمٙمـ  ،(1)«صابرة

ُمتٕمددة هٜم٤مك اُمتح٤من اهلل  أصٕمدةآُمتح٤من يتؿ ذم  الؾيذ الغيز:

آُمتح٤من يتؿ ُمـ اًمٕم٤ممل  أن أي اًمٕمٚمؿ يمام يٕمؼم احلٙمامء، يتؿ ذم ُم٘م٤مم

وًمذًمؽ  شمٜمقضمد اعمٕمٚمقُم٦م ظم٤مرج ٟمٓم٤مق اًمٕمٚمؿ، أنسمٜمٗمس اعمٕمٚمقُم٦م ىمٌؾ 

ٟمٛمٓم٤ًم ُمـ  أويزرع سمذورًا  أنرسمام اًمزارع يريد  ُمثاًل، إُمرُمث٤مًٓ يتْمح سمف 

 أٟمقاعص٤محل٦م طمٞمٜمئذ يّم٥م هذا اًمزارع ُمٕمٚمقُم٤مشمف طمقل  أروٞم٦م اًمزرع ذم

رع وٛمـ قم٤ممل اعمٕمٚمقُم٤مت اًمذي خيتزٟمف ذم ذهٜمف ومحٞمٜمئذ ي٘مٚم٥م اًمز وأٟمامط

 وأهي٤م اًمزرع، وأٟمقاعاًمٌذور  أٟمقاع سملم ؾو٤مٗماعمقازٟم٦م يٛمٜم٦م وينى وي

شمٚمؽ اًمٌذور مل شمًتحّمؾ ذم اخل٤مرج وذم  أناًمّم٤مًمح وُمٜمٝم٤م اًمٓم٤مًمح ُمع 

ُمـ ظمالل ُم٤م يٛمتٚمٙمف ُمـ ُمٕمٚمقُم٤مت وقمٚمؿ يقازن  أن إٓقملم اًمؽمسم٦م 

                                 
 .÷، زي٤مرة وم٤مـمٛم٦م اًمزهراء317( ُمٗم٤مشمٞمح اجلٜم٤من: 1)



 

 

 

هذا ُم٤م  وي١مظمر ذم وٛمـ ُمقازٟم٦م قمٚمٛمٞم٦م دىمٞم٘م٦م، وي٘م٤مرن ويٛمتحـ وي٘مدم

 يمؾٟمٓم٤مق و يمؾقم٤ممل وذم  يمؾي٘م٤مل قمٜمف اُمتح٤من قمٚمٛمل وهذا يامرؾمف 

 ،ومٕمؾ، ُمـ اًميوري ُمـ يٛمتٚمؽ قمٚمؿ أيي٘مدم قمغم  أنُمٕمٚمقُم٤مت ىمٌؾ 

 ،اًمٕم٤ممل يامرس ُمثؾ هذا آُمتح٤من وهذه اعمقازٟم٦م وُمثؾ هذا آصٓمٗم٤مء

ت يٕمؼم قمٜمف سم٤مٓصٓمٗم٤مء ذم هذا ىمد ي٘م٤مل قمٜمف ذم ًم٤ًمن اًمقطمل واًمرواي٤م

ىمد يٕمؼم قمٜمف سم٤مٟٓمتج٤مب يمام ورد قمٜمف ذم ظمٓم٦ٌم اًمّمدي٘م٦م  أوُم٘م٤مم اًمٕمٚمؿ 

 صغم اهلل قمٚمٞمٝمام طمٞم٨م ىم٤مًم٧م: أسمٞمٝم٤م إٟمٌٞم٤مءقمٜمدُم٤م يم٤مٟم٧م شمٜمٕمك ؾمٞمد 

 .(1)شأختاره قبؾ أن أرشؾف، وشامه قبؾ أن أجتباه وأصطػاه قبؾ أن بعثف»

٥م ذم ٟمٗمس ُمّم٥م يّم اإلهللوآصٓمٗم٤مء  اإلهللذًمؽ وم٤مٟٓمتج٤مب 

آُمتح٤من يٙمقن ذم  اً اذ اإلهللويتؿ ذم صٕمٞمد اًمٕمٚمؿ  ُمٕمٜمك آُمتح٤من،

اًمّمٕمٞمد اًمٕمٚمٛمل ٓن اهلل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم قم٤ممل سمٙمؾ اعمٖمٞم٤ٌمت وسمٙمؾ 

 وىمْم٤مءه، ُمِمٞمئتف، وأٟمقاع وارداشمف، وؾمٜمٜمف، اعمًت٘مٌٚمٞم٤مت ويرؾمؿ ٟمٔم٤مُمف،

وسم٤مًمت٤مزم يتؿ وىمدره قمغم ذًمؽ اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومذ اًمٖمٞمٌل اًمذي ٓ حيد وٓ يٜمتٝمل 

قا ممتحـة ف» ذم صٕمٞمد اًمٕمٚمؿ: أوًٓ آُمتح٤من وآٟمتج٤مب وآصٓمٗم٤مء 

 .«خيؾؼؽ فقجدك دا امتحـؽ صابرة أنامتحـؽ الذي خؾؼؽ قبؾ 

٤مت ومْمٛمـ هذا  ًت٘مٌٚمٞم٤مت وُمٖمٌٞم وشمداقمٞم٤مت  إُمقراًمٕمٚمؿ قمٚمؿ اهلل سم٤معم

وؾمػمهت٤م  وُم٘متْمٞم٤مهت٤ماعمختٚمٗم٦م، يمؾ ذات ـمٌٞمٕمتٝم٤م وشمداقمٞم٤مهت٤م  اًمذوات

 اُمتحٜمف عم٤م ص٤مسمرةطم٤مرضة ذم قمٚمؿ اًم٤ٌمري سم٤معمًت٘مٌؾ، ومقضمد اًمزهراء هل 

 .هب٤م
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  يوو الكيامة عليَه الغالو صؤية آل البيت

ـ وهؾ  ذم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م. ^اًمٌٞم٧م أهؾهؾ ٟمحـ ٟمرى  احملاوص: يٛمٙم

 سم٠مؿمخ٤مص رؤيتٝمؿ حمجقسم٦م قمٜم٤م وخمتّم٦م أن أميراهؿ يمؾ اًمٌنم  أن

 .؟ُمٕمٞمٜملم

ًمٞم٧ًم  رؤيتٝمؿ أن شم٘مقل مجٚم٦م ُمـ اًمرواي٤مت كهٜم٤ماًمٔم٤مهر  الؾيذ الغيز:

يٕمٜمل ُمـ يقومؼ  اجلٜم٦م، أهؾُمٞمنة ًمٚمجٛمٞمع سمؾ همػم ُمٞمنة جلٛمٞمع 

ًمدظمقل اجلٜم٦م ويٜمجق ُمـ اًمٜم٤مر ًمٞم٧ًم رؤيتف ُمٞمنة هلؿ يمٚمٝمؿ سمؾ اًمرؤي٦م 

 إقماملاجلٜم٦م ٟمتٞمج٦م ظمّم٤مئص سمٕمض  أهؾُمٞمنة ًمٌٕمض اًمٜم٤مضملم ُمـ 

ُمـ  إقماملذم سمٕمض احلًٜم٦م اًمّم٤محل٦م يقوم٘مقن ًمرؤيتٝمؿ، ًمذًمؽ قمٜمدٟم٤م 

ِّل قمٛمٚمٝم٤م وومؼ ًمرؤي٦م  وذم سمٕمض  ٤مت يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م،صرقمذم  ’اًْمٜمٌَّ

اًمٚمٝمؿ ووم٘مٜمل ًمرؤيتف واحلنم ُمٕمف واًمٙمقن ُمٕمف وُم٤م  سم٠مٟمفاًمدقم٤مء  إدقمٞم٦م

 .ؿم٤مسمف ذًمؽ

 إين الؾَُّفؿَّ ) قمروم٦م اعمٕمروف ذم يقم  ‘اًمّم٤مدق اإلُم٤ممذم دقم٤مء  احملاوص:



 

 

 

يٕمٜمل دقم٤مء  ،لؼقامة رؤيتف(ا يففال حترمـل  أرهوَل   ’آمـت بؿحؿد

 ؟.سمٓمٚم٥م اًمرؤي٦م

ذم  ‘ًمرؤي٦م ؾمٞمد اًمِمٝمداء إقماملايْم٤ًم هٜم٤مك سمٕمض  الؾيذ الغيز:

اٟمف ُمـ قمٛمؾ ذًمؽ اًمٕمٛمؾ وهق ٟمقع ُمـ اًمٕم٤ٌمدات  سمٕمض اًمرواي٤مت،

ومٛمام يدًمؾ  ،ذم اعمحنم ‘واًمٓم٤مقم٤مت اخل٤مص٦م وومؼ ًمرؤي٦م وضمف احلًلم

صمقر ذم أهؾ وهذا ايْم٤ًم ُم٠م ،ًمٚمٙمؾ ًمٞم٧ًم ُمٞمنة ^رؤيتٝمؿ أنقمغم 

ذم اعمٜم٤مم  ارؤو اًمذيـاًمٙمثػم ُمـ اعم١مُمٜملم اًمّم٤محللم واًمٕمٚمامء  ،اًمؼمزخ

قمـ رؤيتٝمؿ  ، وؾمئٚمقااًمّمالح واًمت٘مك وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ أهؾوهؿ ُمـ 

همػم ُمـ   ^يذيمرون سم٠مهنؿ مل يقوم٘مقا ًمرؤيتٝمؿ اًمٌٞم٧م اًمٙمثػم ُمٜمٝمؿ ٕهؾ

ُمرشم٦ٌم ظم٤مص٦م ُمـ اًمٕمٚمؿ واًمٓم٤مقم٦م  و اإليامنُمرشم٦ٌم ظم٤مص٦م ذم إمم وصؾ 

ـمل  أو ـمل ُمثاًل ُمٜم٤مزل ُمٕمٞمٜم٦م ذم اًمؼمزخ، إمموان رؤيتٝمؿ حتت٤مج 

 واإليامناًمّمالح  أهؾقمـ  أُمر أؾمتٗمٞمض ُمٙم٤مؿمٗمتفُم٤ًمطم٤مت وهذا 

 .ذم رؤى ص٤مدىم٦م اشمٚمؽ اًمدار ورؤو إممواًمت٘مقى ُمـ اعم١مُمٜملم اٟمت٘مٚمقا 

وم٢مٟمف ىمد ُم٤مذا سمِم٠من اًمرواي٤مت اًمتل شمتحدث قمـ يقم اعمحنم  احملاوص:

ىم٤مل: خيرج أهؾ وٓيتٜم٤م  ‘قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م روي قمـ أُمػم اعم١مُمٜملم

يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمـ ىمٌقرهؿ ُمنمىم٦م وضمقهٝمؿ، ُمًتقرة قمقراهتؿ، آُمٜم٦م 

روقم٤مهتؿ، ىمد ظمرضم٧م قمٜمٝمؿ اًمِمدائد، وؾمٝمٚم٧م هلؿ اعمقارد، خي٤مف 

اًمٜم٤مس وٓ خي٤مومقن، وحيزن اًمٜم٤مس وٓ حيزٟمقن، وىمد أقمٓمقا إُمـ 

قق سمٞمض هل٤م وإُم٤من وأٟم٘مٓمٕم٧م قمٜمٝمؿ إطمزان، طمتك حيٛمٚمقا قمغم ٟم



 

 

 

اًمٜمقر، طمتك ي٘مٕمدون ذم فمؾ  (1)أضمٜمح٦م، قمٚمٞمٝمؿ ٟمٕم٤مل ُمـ ذه٥م ذيمٝم٤م

قمرش اًمرمحـ قمغم ُمٜمؼم ُمـ ٟمقر، سملم أيدهيؿ ُم٤مئدة ي٠ميمٚمقن قمٚمٞمٝم٤م طمتك 

 ؟.(2)يٗمرغ اًمٜم٤مس ُمـ احل٤ًمب

ٓ  شمٕمٜمل رؤيتٝمؿ الؾيذ الغيز:  هذه طمؼ وصحٞمح٦م وًمٙمـ

ًتقى واطمد. سمٜمحق اًمقوقح واًم٘مرب واًمتٗمّمٞمؾ̂ ًمٚمٛمٕمّمقُملم  وسمٛم

جم٤مورهتؿ أو اًمرؤي٦م ذم ُمٜم٤مزهلؿ إًمٞمف أذشمؿُم٤م  إمميٕمٜمل سم٤مًمٜم٦ًٌم  احملاوص:

 ؟.ذم ُمٜم٤مزهلؿ وهذه رؤي٦م قم٤مُم٦م

طمتك هذه اًمرؤي٦م اًمٕم٤مُم٦م ذم احل٘مٞم٘م٦م ًمٞم٧ًم رؤي٦م واوح٦م  الؾيذ الغيز:

٦ًٌم  ـ سمٕمد ورؤي٦م يٕمٚمؿ سمقضمقدهؿ ُمثالً  اًمرائل، إممسم٤مًمٜم  .رسمام رؤي٦م قم

 ؟.باًم٘مر ٝم٤ميٕمٜمل ٓ يًتٗم٤مد ُمٜم احملاوص:

اؾمتقاء اًم٘مرب وٓ اًمتٗمّمٞمؾ وٓ قمغم  ٝم٤مٓ يًتٗم٤مد ُمٜم الؾيذ الغيز:

اًمتٗمّمٞمؾ واًمقوقح، سمٛمٕمٜمك اٟمف يٕمٚمؿ اٟمف ذم هذا آدم٤مه ذم  درضم٦م ذم 

 أوٓ يقومؼ سم٤من يرى سمٜمحق شمٗمّمٞمؾ  ،^هذا اجلٛمع هٜم٤مك اؿمخ٤مصٝمؿ

 .سمٜمحق ووقح

سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمرواي٤مت اًمتل شمتحدث قمـ طمْمقرهؿ يٕمٜمل رؤي٦م  احملاوص:
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 ؟. هلؿ شمٙمقن ُمنةيتحاعم

ىمد اؾمتٗم٤مو٧م اًمرواي٤مت ذم ذًمؽ وىمد اؾمتٗم٤مض  الؾيذ الغيز:

اًمٜم٘مؾ قمـ اعم١مُمٜملم اعمقشمك وهمػمهؿ ذم اًمرؤى اًمتل طمّمٚم٧م ُمٕمٝمؿ 

 أهؾرواي٦م  ذم اعمٜم٘مقلُم٤مهق ؿم٤مهدوا قمٜمد آطمتْم٤مر  أهنؿ وذيمروا

 .سمِمٙمؾ قم٤مم ^اًمٌٞم٧م

راطم٦م  يٙمقن اهن٤م شمٙمقن أنهؾ يٛمٙمـ  إؾم٤مساًمٕمٜمٍم  احملاوص:

واًمٕمذاب سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٙم٤مومر يمام يًتٗم٤مد ُمـ  ًمألذىُمنة ًمٚمٛم١مُمـ وؾم٥ٌم و

 ؟.سمٕمض اًمرواي٤مت

وٟم٘مؾ يمثػمًا قمـ ُمقشمك ُم١مُمٜملم ص٤محللم  أوصمرٟمٕمؿ وىمد  الؾيذ الغيز:

 اإلٟم٤ًمنـمٌٞمٕم٦م قمٛمؾ  أن اخلػم، أهؾ أو اًمت٘مقى، أهؾ أو اًمٕمٚمؿ، أهؾُمـ 

 يقومؼ ًمرؤي٦م ظم٤مص٦م ًمٌٕمض اعمٕمّمقُملم قمٜمد آطمتْم٤مر شمٕمتٛمدشمقضم٥م أن 

 . قمغم ـمٌٞمٕم٦م قمٛمٚمف وـمٌٞمٕم٦م ٟمٛمط شمقضمٝمف

سالم اهلل )ي٘م٤مل سم٤من صدق اعمح٦ٌم هلؿ  أنهؾ يٛمٙمـ  أظمػما احملاوص:
 إذايٕمٜمل اعمح٦ٌم واعمقدة  اًمذي يقومؼ ًمٚمرؤي٦م، إؾم٤مدهل اًمٕم٤مُمؾ  (عليهن

 ؟.^يم٤مٟم٧م ص٤مدىم٦م هلؿ

اعمح٦ٌم اًمِمديدة واًمتقزم هلؿ وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ هل دمر  الؾيذ الغيز:

ِم٤ميٕمتٝمؿ ذم اًمٕمٛمؾ وعمِم٤ميٕمتٝمؿ ذم اعمقىمػ وعمِم٤ميٕمتٝمؿ اعمح٥م واعم١مُمـ عم

طم٤مل ومرق سملم اعمح٥م  أي٦مُمٓمٞمع، قمغم  أطم٥ماعمح٥م عمـ  أنذم آقمت٘م٤مد 

 ظمر ويٙمقن ؿمٞمٕمٞم٤ًم ًمف.آوسملم اعمِم٤ميع اًمذي يِم٤ميع 



 

 

 

 

 عليَه الغالو حمنز معضفة آل

 ^اًمٌٞم٧م أهؾُم٤م طمٙمؿ اًمذيـ يٛمقشمقن ومل يٕمرومقا  احملاوص:

 ذم يم٤من ؾمقاء اإلؾمالُمٞم٦مُمٜم٤مـمؼ ٟم٤مئٞم٦م قمـ اعمٜم٤مـمؼ ًمٕمجزهؿ وقمٞمِمٝمؿ ذم 

اًمٕم٤مًمٞم٦م  وعم٤مذا حيرُمقن ُمـ اعمراشم٥م ،ذم اًم٘مرون اًم٤ًمسم٘م٦م أوت٤مريخ اعمٕم٤مس اًم

د^اًمتل شمثٛمره٤م ُمٕمروم٦م حمٛمد وآل   ؟.حُمٛمَّ

احل٤ًمب واًمٜمت٤مئ٩م ٓ حتًؿ سمٛمجرد ُم٤م يًتٖمرىمف  أن الؾيذ الغيز:

 إممٓ ؾمٞمام سم٤مًمٜم٦ًٌم  ذم قمٛمره ذم هذه اًمدٟمٞم٤م سمؾ هٜم٤مك اًمؼمزخ اإلٟم٤ًمن

 فوُم٤م ؿم٤مسمومٙمري٤ًم قمـ ُمّم٤مدر اعمٕمروم٦م  اؾمتْمٕمٗمقااعمًتْمٕمٗملم اًمذيـ 

مجٚم٦م  ،ؾمٌؾ وومرص ًمٚمٛمٕمروم٦م وآُمتح٤مٟم٤مت هٜم٤مك ؾمتٗمتح هلؿ ،ذًمؽ

ُمـ احلٞم٤مة  أظمروؿمقط  أظمرىُمٜمٝمؿ رسمام يرضمع ذم اًمرضمٕم٦م وهل ُمرطمٚم٦م 

 مل يـًمٚمذ ذم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م أظمرىوُمرطمٚم٦م  أظمػماًمدٟمٞم٤م وسم٤مًمت٤مزم هٜم٤مك ؿمقط 

شمٚمؽ اًمٗمرص ًمالـمالع قمغم شمٚمؽ اعمٕم٤مرف وشمٚمؽ  إًمٞمٝمؿشمّمؾ و شمًٜمح 

ُمقضمقدة ذم اًمرواي٤مت  ،أظمرىهٜم٤مك ي٘م٤مم هلؿ جم٤مل وومرص٦م  ،اعمّم٤مدر



 

 

 

وٟمٌل  اإلؾمالماًمتل مل شمتٕمرف قمغم  إظمرىاعمٚمؾ  أـمٗم٤ملُمثؾ  إممسم٤مًمٜم٦ًٌم 

٦م ُمـ ٟمٞمُم٤مؿم٤مسمف ذًمؽ ممـ هؿ ذم درضم٦م ُمتد أوسمٞمتف  وأهؾ اإلؾمالم

اعمٕمروم٦م  أسمقاب ُمـٕمروم٦م، ٟمٕمؿ يٌٍمون وشمٗمتح هلؿ مجٚم٦م آـمالع واعم

 .ويٛمتحٜمقن ُمـ ظمالل ذًمؽ

يتٕم٤مرض ُم٤م شمٗمْمٚمتؿ سمف ُمع يمقن اًمدٟمٞم٤م هل دار  إٓ احملاوص:

إذا شمٕمرض قمٚمٞمٝمؿ ُمٕمروم٦م ووٓي٦م  إُمراًمتٙمٚمٞمػ، يٕمٜمل يمٞمػ يٙمقن 

 إُمٙم٤مٟمٞم٦محمٛمد وآل حمٛمد ذم قمقامل ًمٞم٧ًم ومٞمٝم٤م شمٙمٚمٞمػ يٕمٜمل ًمٞمس ومٞمٝم٤م 

 ؟.رومضاًم أواًم٘مٌقل 

اًمرضمٕم٦م هل ُمـ دار اًمدٟمٞم٤م وًمٞم٧ًم ُمـ  إممسم٤مًمٜم٦ًٌم  الؾيذ الغيز:

اًمتٙم٤مُمؾ ذم اًمؼمزخ وم٤مًمذي ئمٝمر ُمـ  إُم٤م أظمرة،اًمؼمزخ وٓ ُمـ دار 

 ،طم٤ًمب سمال قمٛمؾ هٜم٤مكهٜم٤م قمٛمؾ سمال طم٤ًمب و أنواًمرواي٤مت  أي٤مت

 أي٤متسمؾ اًمذي ئمٝمر ُمـ  ،ًمٞمس هٜم٤مك شمٙم٤مُمؾ أنًمٞمس يٕمٜمل ذًمؽ 

ىمد طمّمؾ حمّمٚم٦م ُمٕمٞمٜم٦م ُمـ اًمٕمٛمؾ واًمٕمٚمؿ اًمذي  أنواًمرواي٤مت 

يْم٤مقمػ ًمف قمٛمٚمف وقمٚمٛمف وًمٕمؾ هذه اعمْم٤مقمٗم٦م ًمٚمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ سم٤مًمتٙم٤مُمؾ 

عمـ يم٤مٟم٧م ًمديف ٟمقع ُمـ احلّمٞمٚم٦م اًمًٌٞمٓم٦م اخلػمة سمٙم٤مُمؾ ُمـ  ،ذم اًمؼمزخ

ىمٌؾ  أوهٜم٤مك شمٗمتؼ وشمتٙم٤مُمؾ وسم٤مًمت٤مزم ذم اًمؼمزخ  ،وإٟمٕم٤مُمفاهلل  أومْم٤مل

 اإلهللا يدظمؾ ذم ُم٤م ذيمر ذم اًمققمد احلًؿ اًمٜمٝم٤مئل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وًمٕمؾ هذ

طمٞمٜمئذ  اً اذ ،عمـ هق ظمػم اإلضمزال ُمـ ُمْم٤مقمٗم٦م احلًٜم٤مت وُمْم٤مقمٗم٦م

 همػم ٤مت ُمراطمؾ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦مصاًمتٙم٤مُمؾ ذم قمر أو اًمتٙم٤مُمؾ اًمؼمزظمل،



 

 

 

يمام ي٘م٤مل اعمٕمروم٦م  أن واًمذي هق ُمٜمٗمل هق  واًمرواي٤مت، أي٤مت ذم ُمٜمٗمل

زرع وحترث ه٤م هٜم٤م وًمٙمـ شم أنٓسمد  ةيٕمٜمل اًمٌذر ،هٜم٤مك هٜم٤م اعمِم٤مهدة

واًمرواي٤مت  أي٤متيًتٗم٤مد ُمـ  أنؾم٘مٞمٝم٤م وريٕمٝم٤م ورهي٤م ًمٞمس ُمـ اًمٌٕمٞمد 

هٜم٤مك ٟمقع ُمـ اًمتٙم٤مُمؾ هلذه اًمٌذور اًمتل  أن ذم يمثػم ُمـ اًمٜمّمقص،

 .هٜم٤مك ه٤م هٜم٤م شمتح٘مؼ صمٛم٦م أٟمِم٠مت

ُمـ صمامر ُمٕمروم٦م  ٕطمديٗمٝمؿ ُمـ يمالُمٙمؿ اٟمف ٓ طمرُم٤من  احملاوص:

 ؟.وٓ ُمـ أظمريـ إوًملمٜمل ٓ ُمـ يٕم ^حمٛمد وآل حمٛمد ووٓيتٝمؿ

 إٟمٌٞم٤مءومٝم٤م هق اًم٘مرآن يٗمّمح سم٠من  ًمألوًملمسم٤مًمٜم٦ًٌم  إُم٤م الؾيذ الغيز:

 آل اًم٤ًمسم٘م٦م يمام ذم ؾمقرة إُمؿسمٞمتف ذم  وأهؾسمٕمثقا سم٤مًمٌِم٤مرة سمٜمٌقة اًمٜمٌل 

َْ نِخَاٍب وَخِ  قمٛمران: ٌِ  ًْ ٍَا آحَيْخُُس َ ٌِيثَاَق انلَّبِينَِّي ل  ُ َرَش اَّللَّ
َ
ًَّ ِإَوذْ أ ٍٍَث ُث ْه

 ًْ َرْشُت
َ
ًْ وَأ كَْصْرُت

َ
أ
َ
ُّ كَاَل أ َُّ ًْ ََلُؤٌُُِْنَّ ةِِّ َوََلََُِْصُ ٌََػُس ٍَا  ِ ًْ رَُظٌٔل ُمَصّسٌِق ل َجاءَُز

 ََ ِِسي ْا َْ الشَّ ٌِ  ًْ ٌََػُس َُا 
َ
َُٓسوا وَأ َُا كَاَل فَاْش كَْصْر

َ
ٔا أ ُ ًْ إِْْصِي كَال  ، أو(1)لََعَ ذَىُِس

ٔي٤مت،همػمه٤م ُمـ  ُمقر اًم٦م قمغميمٚمٝم٤م د ا صٚمٞم٦م ٕا اًمٕم٘مدي٦م وآقمت٘م٤مدي٦م  ٕا

سمٕمد شمقطمٞمد اهلل مل يٙمقٟمقا  وإٟمٌٞم٤مء ،اًم٤ًمسم٘م٦م إُمؿاًمتل شمٓمرح ذم 

يم٠مصؾ صم٤مين ذم قم٘م٤مئد شمٚمؽ اًمٌٕمث٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م سمؾ  أٟمٗمًٝمؿٟمٌقة  قنٚمّص ١مي

سمٕمد ذًمؽ ذم  ٠ميتسمٞمتف صمؿ شم أهؾووٓي٦م  إٟمٌٞم٤مءصٚمقن ٟمٌقة ؾمٞمد ١ميم٤من ي

يٛمٙمـ  مم٤م واًمرواي٤مت أي٤متُم٤م شمٗمٞمده مجٚم٦م ُمـ اًمرشم٦ٌم ذيمر ٟمٌقهتؿ وهذا 
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اًم٤ًمسم٘م٦م  إُمؿذم  إٟمٌٞم٤مءسمؾ يم٤من هن٩م وؾمٜم٦م  ،آؾمتِمٝم٤مد هب٤م قمغم ذًمؽ

 وأهؾاًمٜمٌل  أؾمامءوشمرؾمٞمخ اًمتقؾمؾ سم٤مًمٜمٌل وشمٕمٚمٞمؿ  إسمالغ قمغم شم٠مصٞمؾ

اًمٞمٝمقد ه٤مضمروا ُمـ اًمِم٤مم وُمـ سمالد اًمرهمد وُمـ اًمٕمٞمش  أنطمتك  ،سمٞمتف

يم٤مٟمقا يًتٗمتحقن قمغم  ٕهنؿ ،رة اًمٕمٞمشضمدب احلج٤مز ووقمق إمماًمرومٞمف 

ِّل اًمذيـ يمٗمروا سمٛمجلء   يمؿ شمِمػم أي٤مت. ’اًْمٜمٌَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ميظاٌ األعنال  

 أقماملشمقزن يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م واًمقزن هؾ يٙمقن  إقمامل أن احملاوص:

اعمٕمّمقُملم وشم٠مظمذ اًمرشم٦ٌم سمام يتٜم٤مؾم٥م همػم  سم٠مقماملشم٘م٤مرن  ^اعمٕمّمقُملم

 .اعمٕمّمقُملم؟ أقماملُمع 

هؿ اعمقازيـ اًم٘مًط اًمتل شم٘م٤مم يقم  أهنؿٟمٕمؿ ورد  ؾيذ الغيز:ال

واعمٞمزان هق  اًمٜم٤مس وؾم٤مئر اًمٌنم قمٚمٞمٝم٤م، أقماملاًم٘مٞم٤مُم٦م وشمٜمّم٥م وشمقزن 

ُمثاًل ُمـ  اًمٌمء اًمذي يقزن سمف اًمٌمء ويمؾ رء يٜم٤مؾمٌف ُمٞمزان ُمٕملم،

شمقزن  وإٟمام إصم٘م٤ملاًمدرضم٦م احلراري٦م ٓ شمقزن سمٛمٙمٞم٤مل  أنسم٤مب اعمث٤مل ٟمرى 

 ٌؼ اخل٤مص اًمذي ي٘مدر درضم٦م ارشمٗم٤مقمٝم٤م وهٌقط احلرارة،ئسمذًمؽ اًمز

آظمر  سمجٝم٤مز ويمذًمؽ ُمثاًل ٟمٌْم٤مت اًم٘مٚم٥م ودرضم٦م وٖمط اًمدم يقزن

ؿمدة اًمري٤مح وىمقهت٤م يمؾ  ُمٞمزان اًمْمقء يمذًمؽ ُمٞمزان ُمثالً  ،أظمرىوسمآًمٞم٦م 

ذوات  ،اإلٟم٤ًمنصٗم٤مت  ،اإلٟم٤ًمن أقمامل يمذًمؽ ُمٞمزانً  ،سمام يٜم٤مؾمٌف

هٜم٤مك ُمٞمزان سمؾ  ،إقماملان وم٘مط ُمٞمزان اعمٞمز أن اًمٔم٤منـ ٔم، رسمام ياإلٟم٤ًمن



 

 

 

 .هٜم٤مك ايْم٤ًم ُمٞمزان ًمٚمذواتو ،ًمٚمّمٗم٤مت ايْم٤مً 

ذم احلٞم٤مة  اإلٟم٤ًمن أقماملهؾ اعمٞمزان يٕمٜمل فمٝمقر طم٘مٞم٘م٦م  احملاوص:

 ؟.ذم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م أو إظمرى

وصٗم٤مشمف وقم٘م٤مئده  اإلٟم٤ًمن أقماملُم٤م ئمٝمر ُمـ طم٘مٞم٘م٦م  الؾيذ الغيز:

 .ُمٕمّمقُم٦م أظمرىذوات  أوصٗم٤مت  أو سم٠مقماملشمقزن  ق سم٥ًٌم أهن٤م ه

 ؟.طمتك اًمٕم٘م٤مئد احملاوص:

 ُمٞمزان اًمٕم٘م٤مئد ُمـ اسمٚمغ واهؿوم٢من  ،ٟمٕمؿ طمتك اًمٕم٘م٤مئد الؾيذ الغيز:

اًمّمٗم٤مت وُمٞمزان وم٢من ُمٞمزان  ـ،يزقااعم سم٘مٞم٦م واظمٓمر اعمقازيـ يٗمقق

ذم ضمٜم٦ٌم ُمٞمزان قم٘م٤مئد اعمقازيـ  ظمٓم٥م يمٌػم، هق  ٤مٓ يٙمقن هل إقمامل

اعمٕم٤مرف اٟمف ُمثاًل اًمؼمه٤من  أهؾسمام يٌلم وًمر ذًمؽ اعمٞمزان اعمٝمؿ وآهؿ،

واًمٕمٚمؿ احلّمقزم وذم اًمتٛمثؾ اًمدٟمٞمقي  اإلدراكهذا ُمٞمزان ذم وُمٞمزان 

 أُمقرٚمٛمقازيـ اًمٕم٘م٤مئدي٦م سمٜمحق ًمشمٔمٝمر اًمتٛمثالت  أظمرةٗمل دار وم وإٓ

 أقماملُمـ  إُمقرروي٧م سمٕمض اًمرواي٤مت ذم ُمٞمزان   ىمدً و ،يمثػمة أظمرى

اًم٘مرآن اًمٙمريؿ  وذم ، وٟمٗمًٞمتف ٤مناإلٟمًوصٗم٤مت وقم٘م٤مئد سمٜمقراٟمٞم٦م روح 

هذه ٟمقع ُمـ  ،واحل٤مٓت واعمِم٤مهدات اإلؿم٤مراتسملم سمٕمض هذه 

ُم٤م ؿم٤مسمف  أوسمٕمض اًمٕم٘م٤مئد  أواًمٕمالُم٤مت اعمٞمزاٟمٞم٦م ًمٌٞم٤من سمٕمض اًمّمٗم٤مت 

خيتؿ قمغم اًم٘مٚم٥م  أنذم قمالُم٦م اًمٙمٗمر وشمردي اًم٘مٚم٥م ذم اًمٕم٘م٤مئد  أو ،ذًمؽ

 ،وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ سمّمػمة اًم٘مٚم٥م أُم٤مميٙمقن ؾمدًا  أويٙمقن قمٚمٞمف وىمر  أو



 

 

 

ُسور َْ َتْػََم اىُْلئُُب اىَِِّت ِِف الصُّ ةَْصاُر َوىَِس
َ
ا ال َتْػََم األ َٓ ذم  ،(1)فَإِجَّ

اجلقاٟم٥م اًمٕم٘م٤مئدي٦م ذم اًمقاىمع هٜم٤مك قمالُم٤مت وُمقازيـ ُمتٕمددة 

 .ذم دار أظمرة فمٝمقراً اؾمتٕمروتٝم٤م يمثػم ُمـ أي٤مت وؾمقف شمتٛمثؾ 

 ؟.^ٕم٘م٤مئد اعمٕمّمقُملمشمقزن ُم٘م٤مرٟم٦م سموويمٚمٝم٤م شم٘م٤مرن  احملاوص:

 اإليامنسم٤مًمت٤مزم شمٕمرف اٟمف اًمدرضم٤مت اًمٕمنمة ُمـ  ٟمٕمؿ. الؾيذ الغيز:

سم٤مقمت٤ٌمر ُم٤م ًمٚمٛمٕمّمقم ُمـ درضم٤مت قم٤مًمٞم٦م، وم٤ٌمًمت٤مزم ي٘م٤ميس وي٘م٤مرن سم٤معمٞمزان 

 أواًمت٤مؾمٕم٦م  أواًمث٤مُمٜم٦م  أووُمـ صمؿ ُمثاًل ي٘م٤مل ُمـ ذم اًمدرضم٦م اًمٕم٤مذة  ،إًمٞمف

اًمٞم٘ملم وُم٤م ومقق  شم٠ميت درضم٤مت اإليامنوُم٤م ومقق درضم٤مت  إومم،

هذه اًمدرضم٤مت وهذه  اإلطم٤ًمن،صمؿ درضم٤مت  ،وسمٕمده٤مدرضم٤مت اًمٞم٘ملم 

 اعم٘م٤مُم٤مت اًمتل ذطم٧م سمٕمض اًمٌمء ذم سمدء ظمٚم٘م٦م اًمٜمٌل وأهؾ سمٞمتف

 أظمرةشمٕم٤مود اًمتٛمثؾ واًمٔمٝمقر ذم اًمدار ه هذو )صٚمقات اهلل قمٚمٞمٝمؿ(،

ٓ يٙمقن ًمف ٟمّمٞم٤ًٌم ُمـ سمحقر ُمـ  ـ اإلٟم٤ًمنٓ ؾم٤مُمح اهلل ـ وًمرسمام 

رسمام يٙمقن ًمف سمٕمض وٓت اًمٕم٘م٤مئدي٦م ذم اعم٘م٤مُم٤مت اعمختٚمٗم٦م اًمٙمام

سم٘مٞم٦م اعم٘م٤مُم٤مت واًمذي ؿم٤مهد  إُم٤م اًمدرضم٤مت ذم ُم٘م٤مم ُمـ اعم٘م٤مُم٤مت،

وسم٤مًمذات  ،أقمامًمف أو صٗم٤مشمف، أو صحٞمٗم٦م ىمٚمٌف، أياًم٘مٚمٌٞم٦م  أقمامًمفصحٞمٗم٦م 

ًمف  وإٟمامظمٚمقًا ُمـ اعم٘م٤مُم٤مت اًمٕم٤مًمٞم٦م ذم اًمٕم٘م٤مئد  إذا يم٤مٟم٧م صحٞمٗم٦م ىمٚمٌف

ُمـ أطمد اعم٘م٤مُم٤مت، إذ ًمٚمٛمٕمروم٦م ُم٘م٤مـمع ًمدرضم٤مت ٟمّمٞم٥م ُمـ سمٕمض ا
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 وإقماملويمامل اًمذات ومْماًل قمـ اًمّمٗم٤مت  ،وُمٜم٤مزل ذاشمٞم٦موُم٘م٤مُم٤مت 

شمٕمرف سمام ًمٚمٛمٕمّمقم ُمـ ُم٘م٤مُم٤مت ويمامٓت وسم٤مًمت٤مزم ي٘م٤ميس ويقزن  إٟمام

 أهؾ أو اًمٞم٘ملم، أهؾ أو اعمت٘ملم، أو وحيدد ٟمّمٞم٥م يمؾ ُمـ اًمّم٤محللم،

وهمػمهؿ  احلٙمٛم٦م، أهؾ أو ،اًمّمدي٘ملم أو اًمّمدق، أهؾ أو ،اإلطم٤ًمن

ضمٜم٤من وضمٜم٤مت يمامٓت ومٝمٜم٤مك  ُمـ اعم٘م٤مُم٤مت سمام قمٜمد اعمٕمّمقُملم ُمـ

هٜم٤مك واىمٕمٞم٦م ُمؽماُمٞم٦م اًمٙمامل واًمًٕم٦م ذم و ،اًمٙمامٓت اًمذاشمٞم٦م ُمـ اًمٕم٘م٤مئد

 إًمٞمٝم٤مي٘م٤مرن وي٘م٤ميس ويقزن سم٘مٞم٦م اًمقاىمٕمٞم٤مت اعمحدودة  ^ًمدهيؿ اًمقاىمع

 ات قمرض قمريض،وذ وسم٤مًمت٤مزم شمٙمقن شمٚمؽ اًمقاىمٕمٞم٦م سمام هل٤م ُمـ وؾمع،

ٟمٕمؿ يٛمٙمـ سمتقؾمٓمٝم٤م ايمتِم٤مف ُم٤م  وذات درضم٤مت ُمتٗم٤موشم٦م ـمقًٓ،

 .ُمـ ظمنانـ واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ـ ًممظمريـ ُمـ ٟمّمٞم٥م وُم٤م هلؿ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 الكيامة وأقغامَا

عم٤مذا قمؼم قمـ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م سم٤مًم٤ًمقم٦م، يٕمٜمل ُم٤مهق ُمٕمٜمك هذا  احملاوص:

 ؟.اًمتٕمٌػم

ذم اًمٚمٖم٦م ُم٤مُمٜمٝم٤م  ٤ًمقم٦م،ذيمر قمدة شمٗمًػمات ًمٙمٚمٛم٦م اًم الؾيذ الغيز:

اًمقىم٧م سم٤مًمغ اخلٓمقرة  غميٓمٚمؼ قم إظمرى أيْم٤مً اًمٕمرسمٞم٦م وذم اًمٚمٖم٤مت 

سمٞم٤من  ٕضمؾاٟمف ي٘م٤مل طم٤مٟم٧م اًم٤ًمقم٦م اًمٗمالٟمٞم٦م يٕمٜمل  واهلٞم٦ٌم واًمٕمٔمٛم٦م،

شمٚمؽ  أو ،طم٤ًمب ٚمقل ووىمقع ذًمؽ اًمقىم٧محلهقهل٤م وظمٓمقرهت٤م حي٥ًم 

ريؿ اهن٤م ًمؽ احلدث عم٤م ًمف ُمـ هٞم٦ٌم ويمام عمح ذم اًم٘مرآن اًمٙمذ أواًمٚمحٔم٦م 

اََُث لََعَ  :ومٛمـ صمؿ وإرض،صم٘مٚم٧م ذم اًمًٛمقات  ٌَ
َ
إَُِّا َغصَْطَِا األ

َٔاتِ  ٍَ ا  العَّ َٓ ا وَََحََي َٓ ٌِِْ  ََ ْشَفْل
َ
ا َوأ َٓ َِ ٍِيْ ْن ََيْ

َ
َبنْيَ أ

َ
تَاِل فَأ رِْض َواْْلِ

َ
َواأل

اَء  :صم٘مؾ اًم٤ًمقم٦م ذم شمٚمؽ اًمدار أناًمِم٤مهد ، (1)اإِلنَْعانُ  ٍَ َْٔم َجْطِٔي العَّ يَ
ِجّوِ لِيُْهخُبِ  مم٤م يدل قمغم قمٔمٛم٦م  أهقالومام حيدث ومٞمٝم٤م ُمـ ، (2)َنَطّيِ الّعِ
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 .وظمٓمقرة شمٚمؽ اًم٤ًمقم٦م ومٌٝمذا اًمٚمح٤مظ

 ُمٕملم،هل٤م ُمققمد  أنيًتٗم٤مد ُمـ هذا اًمتٕمٌػم  أنهؾ يٛمٙمـ  احملاوص:

٤مر  هذا  أنهؾ يٗمٝمؿ  اًم٤ًمقم٦م ومٞمٝم٤م هذا اًمتٕمٌػم يٕمٜمل ذم طم٤مًم٦م اًمتقىمٞم٧م، أنسم٤مقمٌت

ـ هذا اعمٕمٜمك   ؟.وان هل٤م اضمؾ ُمٕملم وان هل٤م وىم٧م ُمٕملميتْمٛم

اًمدٟمٞمقي٦م  اًمٜمِم٠مةُمـ سمٓمـ ظم٤مرضم٤مً  إضمؾاضمؾ ًمٙمـ ًمٞمس  الؾيذ الغيز: 

 اعمٗمروض أهن٤مشمٙمقن اًمدٟمٞم٤م هل شمقىم٧م ًمٜمٗمًٝم٤م و أنٓ يٛمٙمـ وُمـ صمؿ 

ُمـ ظم٤مرضمٝم٤م  أظمرىتقىمٞم٧م سمح٥ًم قمقامل اًميٙمقن  أنالسمد ومشمت٘مقض 

يت٘مقض  وهقًف اًمٌمء سمٚمح٤مظ ٟمٗمهن٤مي٦م تّمقير وم وإٓيٛمٙمـ شمّمقيره٤م 

 ُمـ ىمٌٞمؾ ومرض اعمتٜم٤مىمْملم اًمٕمدم واًمقضمقد. ويزول ُمـ ٟمٗمًف

ٟمٗمؽمض ُمًػمة اًمٙم٤مئـ احلل ُمثاًل ُم٤م إُمر أن يٕمٜمل ًمٞمس  احملاوص:

 ؟.اًمِم٤ٌمب وامم اًمِمٞمخقظم٦م إمم ٤مسملم اًمّمٌ

 إممٟمْمع شمقىمٞم٧م ؿمٛمز  أن أردٟم٤مًمق  ُمـ سم٤مب اعمث٤مل، الؾيذ الغيز:

ٚمق ىمٚمٜم٤م صمالصمامئ٦م ؾمٜم٦م وم ذًمؽ،ًمُمٕمٜمك يٙمقن  أيٟمٗمس شمٌدد اًمِمٛمس واًم٘مٛمر 

 ٟمحق ُمـ اعم٤ًمحم٦م، اعم٘م٤مل اذه لٗمشمت٘مقض اًمِمٛمس وم قمٜمده٤مشمٜمتٝمل  ؾمقف

 وم٢مذا همػمه، أوهؾ هٜم٤مك شمقىمٞم٧م ؿمٛمز  ٞمٙمقن؟ؾمسمٕمد ذًمؽ ُم٤مذا  ُم٤مٓن 

 سمٚمح٤مظ يٙمقن أنٚمٌمء ٓسمد ًماًمتقىمٞم٧م و ،يمٞمػ يًٛمك سمتقىمٞم٧م ؿمٛمز

ال يٙمقن ء ومٟمٗمس اًمٌمُمع  يت٘مقضيم٤من  إذا وإُم٤م ،ُم٤م ىمٌؾ وُم٤م سمٕمد  اًمٌمء

 .ام حيٞمط سمفسميقىم٧م  أنٓسمد  ُمقىمت٤م ًمف سمؾ



 

 

 

شمٙمقن  سم٠مهن٤ماًمٕمٚمؿ سم٤مًم٤ًمقم٦م عم٤مذا وصٗمٝم٤م اًم٘مرآن ىمٞم٤مم اًم٘مٞم٤مُم٦م  احملاوص:

 ؟.ًمٚمنقم٦م إؿم٤مرةومٞمٝم٤م هؾ يمٚمٛمح اًمٌٍم يٕمٜمل 

قمغم  إظمرىاًمٕمقامل  أطمٙم٤ممهٞمٛمٜم٦م  إمم إؿم٤مرةرسمام ومٞمٝم٤م  الؾيذ الغيز:

ُمـ سم٤مب اهن٤م شمزف  أو ؽ،سم٤معمٚم اعمٚمٙمقتإطم٤مـم٦م هذا اًمٕم٤ممل ُمـ سم٤مب 

رسمام و سمٕمْمٝمؿ  ىمد ومنه٤م شمٙم٤مُمؾ سمٜمِم٠مة ُمٚمٙمقشمٞم٦م، إمماعمقضمقدات اعم٤مدي٦م 

 شمٕمٌػم يمٜم٤مئل يتٌٜمك هذا اًمتٗمًػم اٟمف يمٚمٛمح اًمٌٍم إؾمٗم٤مرُمال صدرا ذم 

ًمرسمام ذًمؽ اىمؾ ُمـ عمح اًمٌٍم وًمق يم٤من يٗمٝمؿ اعمخ٤مـم٥م   يراد ُمٜمف ُم٤م هق

 .ُمـ عمح اًمٌٍم سم٠مىمؾقمؼم ًمف 

وىمقاٟملم  أطمٙم٤ممُمٕمٜمك اٟمف هٜم٤مك  إمميِم٤مر ومٞمٝم٤م  أنٙمـ هؾ يٛم احملاوص:

ىِْف َظٍَِث يم٘مقًمف شمٕم٤ممم: ُمثؾ يقم  ختتٚمػ، أظمرى
َ
ٌْٔاً ِغَِْس َرّبَِم َنأ ِإَونَّ يَ

ونَ  ا َتُػسُّ ٍَّ ا هذا اعمْمٛمقن اًم٘مرآين ، (1)ِم ٍَّ ىِْف َظٍَِث ِم
َ
ِغَِْس َرّبَِم َنأ

ونَ   ؟.قاٟملم اًمتل ٟم٠مًمٗمٝم٤مهمػم هذه اًم٘م أظمرىىمقاٟملم  هٜم٤مكيٕمٜمل  َتُػسُّ

ٟمِم٤مهد ذم قم٤ممل اعمث٤مل اًمذي رسمام ٟمٚمٛمًف  أٟمٜم٤م ُم١ميمدرء  الؾيذ الغيز:

شمٙمقيٜمٞم٦م ذم ذًمؽ اًمٕم٤ممل  أطمٙم٤ممٟمِم٤مهد  ،وإطمالمسمٕمض اًمٌمء ذم اًمرؤي٤م 

 .ختتٚمػ مت٤مُم٤ًم قمـ دار اًمدٟمٞم٤م

 ُم٤م ُمٕمٜمك اًم٘مٞم٤مُم٦م اًمّمٖمرى واًم٘مٞم٤مُم٦م اًمٙمؼمى؟. احملاوص:

قامت  أبـ أدم مات إذا» نميػ:ورد ذم احلدي٨م اًم  الؾيذ الغيز:
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. وهذا اًمتٕمٌػم يِمػم إمم أـمالق اًم٘مٞم٤مُم٦م قمغم اعمقت ومال حم٤مًم٦م هذه شققامتف

  ٕمؼمقمـ اعمقتاًم٘مٞم٤مُم٦م هل دون اًمٞمقم اعمققمقد ًمٚم٘مٞم٤مُم٦م ومتٙمقن يمؼمى، وم

 وأيْم٤م سم٤مًم٘مٞم٤مُم٦م اًمّمٖمرى وقمـ اًم٘مٞم٤مُم٦م اعمٕمٝمقد سم٤مًم٘مٞم٤مُم٦م اًمٙمؼمى،

احلج٦م ٟمقع ُمـ اًم٘مٞم٤مُم٦م  فمٝمقر أناًمرواي٤مت  سمٕمض يًتِمػ  ُمـ شمٕم٤مسمػم

وأن ذًمؽ ُمراد ُمـ  ٟمقع ُمـ اًم٘مٞم٤مُم٦م اًمقؾمٓمك إئٛم٦مورضمٕم٦م  ، اًمّمٖمرى

 .وُمـ صمؿ متٝمٞمد ًمٚم٘مٞم٤مُم٦م اًمٙمؼمى مجٚم٦م ُمـ أًمٗم٤مظ أي٤مت ذم اًمًقر،

هؾ هٜم٤مك ٟم٘م٤مط اؿمؽماك  ُم٤مهق اعمٕمٞم٤مر ذم هذه اًمت٘مًٞمامت، احملاوص:

 .ُمثالً ومت٘مقم ىمٞم٤مُمتف واًم٘مٞم٤مُم٦م اًمٙمؼمى؟ اإلٟم٤ًمنسملم ُمقت 

لم ُمـ ضمٝم٦م اظمتالف  لؾيذ الغيز:ا  أطمٙم٤ممهٜم٤مك اؿمؽماك ُمقضمقد ذم اًٌم

روٞم٦مشمٙمقيٜمٞم٦م ًمٜمٗمس اًمٜمِم٠مة اًمدٟمٞمقي٦م  ن شمزطمػ ذم ُمًػمه٤م اًمقضمقدي ٠ميم ،وٕا

طمقال واإلطمٙم٤مم،شمٖمػم ٟمقع  إمم ـ و ٕا ظمرة أطمٙم٤ممشم٘مؽمب ُم ٤مقم٦م ٔا  .واًم

٤من؟.شمقذم  إذايٕمٜمل ُمثالً قمغم ذًمؽ ُمث٤مل شمقوٞمحل  احملاوص:  اإلًٟم

 أطمٙم٤ممُمـ اًمقاوح اٟمف يِم٤مهد  اإلٟم٤ًمنشمقذم  إذاُمثاًل  يز:الؾيذ الغ

 .دار اًمدٟمٞم٤م أطمٙم٤ممختتٚمػ قمـ  أطمٙم٤مماًمؼمزخ وهل 

َْٔم تُتَْل  ُمثاًل يمِمػ احل٘م٤مئؼ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م: احملاوص: انِصُ  يَ َ  ،(1)الَّسَّ

 ؟.(2)َََنَشْفَِا َخَِْم ِغَطاَءكَ : ُمثالً  اإلٟم٤ًمنوقمٜمدُم٤م يٛمقت 
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 إممشمتٌدد  إطمٙم٤ممطمده٤م وهمػم ذًمؽ ُمـ ٟمٕمؿ هذه ا الؾيذ الغيز:

هٜم٤مك ٟمقع ُمـ اًمِمٗم٤مومٞم٦م وًمٞمس هٜم٤مك ٟمقع ُمـ اخلٗم٤مء  أن اإلٟم٤ًمن

ىمري٥م  ه٤مأدممم٤م شمًػم ذم اعمراطمؾ ويمؾ هذه  واًمٖمٛمقض وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ،

احل٤ًمب  أن ^اًمٌٞم٧م أهؾذم رواي٤مت   ُمـ ٟمِم٠مة أظمرة سمؾ ىمد ورد

اجلٜم٦م  إممريؼ يزف اًم٘مٞم٤مُم٦م اًمٙمؼمى ومٗم وإُم٤م واعمح٤مؾم٦ٌم شم٘مع ذم اًمرضمٕم٦م،

 .احل٤ًمب ومٞم٘مع ذم اًمرضمٕم٦م وإُم٤م ،اًمٜم٤مر إمموومريؼ يزف 

 ؟.يمؾ احل٤ًمب أميٕمٜمل ُمرشم٦ٌم ُمـ ُمراشم٥م احل٤ًمب  احملاوص:

قمدة رواي٤مت وردت ذم و ،اًمٔم٤مهر اٟمف قمٛمدة احل٤ًمب الؾيذ الغيز:

ذم يمثػم ُمـ أي٤مت اًمتل حيًٌٝم٤م مجٝمقر  أن ،^اًمٌٞم٧م أهؾقمـ 

 آي٤مت اًم٘مٞم٤مُم٦م هل ذم اًمقاىمع آي٤مت اًمرضمٕم٦م. اعمًٚمٛملم اهن٤م ُمـ أواعمذاه٥م 

 ؟.ومٞمٝم٤م إطمٙم٤ممسمٕمض  ًمٔمٝمقريٕمٜمل  احملاوص:

 وىمد اًمتل ختتٚمػ ُمثالً، إطمٙم٤ممٟمٕمؿ ًمٔمٝمقر سمٕمض  الؾيذ الغيز:

َِت َبْػُض آيَاِت َرّبَِم ال  ورد ًمديٜم٤م قمٜمد فمٝمقر احلج٦م واًمرضمٕم٦م اٟمف:
ْ
َْٔم يَأ يَ

َْ آ ًْ حَُس َ ا ل َٓ اُج ٍَ ا َررْياً يََِفُع َجْفعاً إِي َٓ ِ اُ ٍَ ْو َنَعتَْج ِِف إِي
َ
َْ َرتُْو أ ٌِ َِْج  ٌَ(1)، 

 ُمـ آظمتٞم٤مر، يٌ٘مك ٟمحقوان يم٤من  إطمٙم٤مم وٟمٛمط ُمـ٤مًمرضمٕم٦م ومٞمٝم٤م ٟمقع وم

 ،ٓؾم٤مُمح اهلل اًمت٤ًمومؾ أووضمزء ُمـ اًمتٙم٤مُمؾ  وضمزء ُمـ شمدويـ طم٤ًمب،

 .دار اًمدٟمٞم٤م أطمٙم٤ممومٞمٝم٤م قمـ  إطمٙم٤ممًمٙمـ ختتٚمػ 
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 أو اظمتٞم٤مري، اًمدٟمٞم٤م سمٖمػم إممضمئ٧م  ٟم٤مأ إؿمخ٤مصي٘مقل سمٕمض  احملاوص:

 إذااهلل يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م  يٕمذسمٜملومٚمامذا  ، اًمٌ٘م٤مء ومٞمٝم٤م أريدوٓ  سمٖمػم اظمتٞم٤مر ُمٜمل،

 ؟.ظمرضم٧م ُمٜمٝم٤م ُمٜمتحرًا سمامذا ٟمرد قمغم هذا اًم٘مقل

دار  إمم اإلٟم٤ًمن جملء  أن أي٤متاًمذي ئمٝمر ُمـ  الؾيذ الغيز: 

واًمرهم٦ٌم ذم  اإلرادةٞم٥م ُمـ سمؾ ًمف ٟمّم ،مت٤مُم٤مً  الظمتٞم٤مرًم ُم٤مً د٤ماًمدٟمٞم٤م ًمٞمس قم

اََُث لََعَ  :٘مقًمف شمٕم٤مممأي٤مت يم إًمٞمفيمام شمِمػم  ،ذًمؽ ٌَ
َ
إَُِّا َغصَْطَِا األ

َٔاتِ  ٍَ ا اإِلنَْعاُن  العَّ َٓ ا وَََحََي َٓ ٌِِْ ََ ْشَفْل
َ
ا َوأ َٓ َِ ٍِيْ ْن ََيْ

َ
َبنْيَ أ

َ
تَاِل فَأ رِْض َواْْلِ

َ
َواأل

ُٓٔالً  ٌٔاً َج ُّ ََكَن َظيُ  هٜم٤مك ٟمقع ُمـ آظمتٞم٤مر أنئمٝمر  ذًمؽومٛمـ  ،(1)إَُِّ

آظمتٞم٤مر  أن آظمتٞم٤مر، احل٘مٞم٘م٦مطمّمؾ اٟمف يمٞمػ  يت٤ًمئؾ اًمٌٕمض رسمام

 ةددًمٞمس يمام ٟمتّمقر قم٤ٌمرة قمـ ُمقىمػ شمٗمّمٞمكم وسملم ظمٞم٤مرات ُمتٕم

ٟمحـ ٟمالطمظ ُمـ سم٤مب اعمث٤مل  أطمده٤م، ويًػم ذم اإلٟم٤ًمنقمغم  شمٕمرض

ظمتٞم٤مر مجٚم٦م ُمـ اًمًٚمقيمٞم٤مت شمّمدر ُمٜم٤م طملم صدوره٤م رسمام ي٘مؾ شمريمٞمز آ

وًمٙمـ هٜم٤مك طمٚم٘م٤مت وؾمٚمًٚم٦م ُم٘مدُم٤مت  ،إسمٕم٤مداًمققمل ادم٤مه شمٚمؽ  أو

٤مقمدة ؾم٤مسم٘م٦م  أٟمجزه٤م اإلقمدادي٦مهذه اعم٘مدُم٤مت واًمًٚمًٚم٦م ُمـ اعمٕمٓمٞم٤مت  ،ُمٌت

ذًمؽ اًمًٚمقك  أٟمتج٧مسمٞمده وشمٕم٤مىم٧ٌم شمٚمق اًمٌٕمض سمٞمده وُمـ صمؿ  اإلٟم٤ًمن

طمًد سمِمٙمؾ شمٚم٘م٤مئل  اإلٟم٤ًمنُمـ سم٤مب اعمث٤مل يّمدر ُمـ  و ، اعمٕملم

يّمدر ُمٜمف ٟمزوة  أويّمدر ُمٜمف همْم٥م  أو ،إراديٟمام ٓ يم٠م ،قمٗمقي

واًمٜمزقم٤مت أٟمقع ُمـ احلدة اعمٕمٞمٜم٦م ذم ضم٤مٟم٥م ُمـ اجلقاٟم٥م  أو ؿمٝمقي٦م،
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وهذا  إرادة،ىمٚم٦م  أواٟمف صدرت ُمٜمف سمْمٕمػ  اإلٟم٤ًمنئمـ و ،اعمختٚمٗم٦م

ُمـ  إومٕم٤ملصدور ُمثؾ هذه  أنان يم٤من فم٤مهر احل٤مل ًمٙمـ احل٘مٞم٘م٦م و

 ج٦م ؾمٚمًٚم٦م سمٕمٞمدة وؾم٤مسم٘م٦م ُمـ مجٚم٦مٟمجؿ وشمقًمد وطمّمؾ ٟمتٞم إٟمام اإلٟم٤ًمن

سم٤مًمت٤مزم يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م هذا و اًمّمٗم٤مت، ُمـ ومجٚم٦م اًمًٚمقيمٞم٤مت ُمـ

آظمتٞم٤مر ًمٞم٧ًم ُمٜمحٍمة وم٘مط ذم ومرض ـمري٘ملم  ُم٠ًمًم٦مإذن  ،اعمٓمٚم٥م

 إظمر، سمؾان يٜمتخ٥م اطمدمه٤م ويرضمح اطمدمه٤م قمغم و اإلٟم٤ًمن أُم٤مم

ٞمج٦م احل٤مٓت آظمتٞم٤مري٦م ٟمتو ،آظمتٞم٤مري٦م إومٕم٤ملهٜم٤مك ؾمٚمًٚم٦م ُمـ 

سمٕمٞمدة ويمثػمة ضمدًا وسم٤مًمت٤مزم هذه ٓ خترج قمـ آظمتٞم٤مر  وأومٕم٤ملُم٘مدُم٤مت 

سم٤معمرة سمؾ هٜم٤مك ٟمٛمط ُمـ آظمتٞم٤مر يًتٖمرب ُمٜمف اًم٤ًمُمٕمقن وًمٙمـ هق ذم 

وؿمقق،  وإدراكوهق ٟمٗمس اًمرهم٦ٌم قمـ قمٚمؿ  احل٘مٞم٘م٦م ٟمقع ُمـ آظمتٞم٤مر،

ٟمقع ُمـ آظمتٞم٤مر، قمٚمؿ اهلل سمرهم٦ٌم ذات ُمٕمٞمٜم٦م  هلسم٤مًمت٤مزم  احل٤مًم٦م هذهو

هق ذم احل٘مٞم٘م٦م ٟمقع ُمـ آظمتٞم٤مر وخمٚمقىم٦م وشمٓمٚمٕمٝم٤م ٟمحق ادم٤مه ُمٕملم 

 .ًمذًمؽ اعمرهمقب

اًمقضمقد قمغم ُمـ هق  إوم٤مو٦ميٕمٜمل هذا ُم٤م يٕمؼم قمٜمف سم٠مٟمف  احملاوص:

 ؟.ُمًتٕمد دون اًمقضمقد

ذم احل٘مٞم٘م٦م ٟمٗمس وٟمقع ُمـ آظمتٞم٤مر،  ،ٟمٕمؿ سم٤مًمْمٌط الؾيذ الغيز:

ٓن ه١مٓء اًمذيـ  ،ٟمٞم٤ميتْمٛمـ ذم ذاشمف ٟمقع ُمـ اًمرهم٦ٌم ذم اًمد  هذا اًم١ًمال

 إمماعمح٤موًم٦م ًمٚمقصقل  أويٜمتحرون ؾم٥ٌم اٟمتح٤مرهؿ هق ؿمدة آُمتح٤من 

ذم رهمد ُمًت٘مر  ،ُمـآٛم٠مٟمٞمٜم٦م واًمرهمد ذم قمٞمش ٓمواًمًٙمٞمٜم٦م واًم إُمـطم٤مًم٦م 



 

 

 

هذه اًمرهم٦ٌم ادم٤مه اجلٜم٦م وهل اًمدار أظمرة، هذه اًمرهم٦ٌم  ،ُم٤مؿم٤مسمف ذًمؽ أو

 هذه رهم٦ٌمو ،اًمدٟمٞم٤م اردقمؼم  ؟قمؼم ُم٤مذا إًمٞمٝم٤ميٛمٙمـ اًمقصقل  إٟمام ًممظمرة

 إممواعم٘مدُم٦م ٓن اًمقصقل  اإلقمداد سمٓمريؼ ُم٤ٌمذ همػم سمٓمريؼ اًمدٟمٞم٤م ذم

ٓ يرهم٥م ذم اًمٕمدم اعمٓمٚمؼ سم٠من  وم٤مإلٟم٤ًمن وإٓ ،هبذه إٓذًمؽ ٓ يتؿ 

ُمٙم٤من آظمر، ه١مٓء  إمميٜمت٘مؾ  أنيرهم٥م  وإٟمام سم٤معمرة،وم٤من يٙمقن سمت٤مشم٤ًم 

 رون ذم اًمروح اًمراطم٦مي ٕهنؿتحرون ذم اًمقاىمع قمٜمدهؿ ٟمزوع روطمل ٜماعم

ٟمقع ُمـ  قمغم اًم٤ٌمـمـ وقمقامل اًم٤ٌمـمـ، واإلىم٤ٌمل واًمًٙمٞمٜم٦م واًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م

ذًمؽ قمؼم اًمتخٚمص  إمماًمًٙمٞمٜم٦م واًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م وئمٜمقن سم٠من اًمقصقل 

 ،خيٓمئقن ذم ذًمؽ ذم اًمقاىمع هؿاًم٘مني وآٟمتح٤مري ُمـ دار اًمدٟمٞم٤م و

 وإٟمام ،رةٓيقضمد سم٤معم اًمزوال وأن يٕمدم ٟمٗمًف سمٛمٕمٜمك أناعمٜمتحر ٓ يريد 

ذم طم٤مًم٦م اؾمتٖمراىمٞم٦م ذم  ،يذه٥م سمٛمثؾ اًمٖمقص ذم طم٤مًم٦م ُمٜم٤مُمٞم٦م أنيريد 

خيٓم٠م  فوًمٙمٜم اًمذي يريده اعمٜمتٝمكهم٤ميتف وهذا هق ذم اًمقاىمع  ،اًمروح أقمامل

 وأًم٦م.واًمقؾمٞمٚم٦م  إؾمٚمقبذم 

 ؟.يٕمٜمل هق سم٤مًمت٤مزم يٓمٚم٥م احلٞم٤مة احملاوص:

ٓ يٛمٙمـ  ٛمؾإيم، واحلٞم٤مة إيمٛمؾٟمٕمؿ يٓمٚم٥م احلٞم٤مة  الؾيذ الغيز:

 اًمت٘مديؿ وهذه رهم٦ٌم ذم اًمدٟمٞم٤م وًمٙمـ سمٓمري٘م٦م اإلقمدادقمؼم إٓ متر  أن

 .وـمريؼ آؾمتٚمزام اإلقمدادـمريؼ  ،ٛم٘مدُم٦مسم

 

 



 

 

 

 اليفذ يف الضوص

 :إوممُم٤م هق اًمٜمٗمخ ذم اًمّمقر وُم٤م قمالىمتف سم٤مًمٜمٗمخ٦م  احملاوص:

وِح  ٌَِ رُّ  ؟(1)َوَجَفْزُج ذِيِّ 

 رت ذم أي٤مت واًمرواي٤مت،هٜم٤مك ٟمٗمخت٤من يمام ذيم الؾيذ الغيز:

ُمـ ؿم٤مء  إٓ وإرضوصٕمؼ ُمـ اًمًاموات  إُم٤مشم٦مٟمٗمخ٦م  إومماًمٜمٗمخ٦م 

سمٕم٨م أي وسمٕمثٝمؿ  إُمقات إطمٞم٤مءواًمٜمٗمخ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م هل ٟمٗمخ٦م  ،رسمؽ

٤مًمٜمٗمخ هق قم٤ٌمرة قمـ ٟمقع وم ،ي٘مقم سمف اهاومٞمؾاًمذي  إضم٤ًمدذم  إرواح

ُم٤م يًٛمك  وهقد يقم اعمٕم٤م إمم إرواحاعمقشمك وسمٕم٨م  وإطمٞم٤مء اإلطمٞم٤مءُمـ 

 إرواحسمٌٕم٨م  ًمألضم٤ًمد وإطمٞم٤مء ًمألرواح إطمٞم٤مء٤مًمٌٕم٨م، وم٤مًمٜمٗمخ هق سم

َْ ُروِح  :ذمُم٤م ُمع طم٤مًم٦م يت٘م٤مرب ذم احل٘مٞم٘م٦م  ،ومٞمٝم٤م ٌِ ، إذ َوَجَفْزُج ذِيِّ 

ىمد ويمؾ قَمزَّ َوضَمؾَّ  اهلل أناًمروح ذم اًمٌدن يمام  إجي٤مدهٜم٤مك ايْم٤ًم ٟمقع ُمـ 

وٟمٗمخ  إرواح إطمٞم٤مء ٞم٤مء،اإلطميمذًمؽ ويمؾ ذم  ‘قمزرائٞمؾ اإلُم٤مشم٦مذم 

وهذا اًمتقيمٞمؾ ـمٌٕم٤ًم ًمٞمس يمام ىمد ئمـ ٟمقع ُمـ قمزًم٦م  اهاومٞمؾ، إرواح
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هق شمقيمٞمؾ سمال اًمٕمزًم٦م ٓن ومٕمٚمف شمٕم٤ممم داظمؾ  وإٟماماًم٤ٌمري شمٕم٤ممم قمـ ومٕمٚمف 

قمٜمٝم٤م ٓ سم٤معمزايٚم٦م واعم٤ٌميٜم٦م سمؾ هق قمز ُمتٛمٞمزٓ سم٤معمامزضم٦م،  إومٕم٤ملذم شمٚمؽ 

يمام جيري  واإلطمٞم٤مءٞمؾ ُمـ اًمٜمٗمخ وضمؾ جيري هذا اًمٗمٕمؾ قمغم يد اهاوم

 :‘اعم١مُمٜملم أُمػمويمام ىم٤مل  ،قمغم يد قمزرائٞمؾ واإلُم٤مشم٦م إظمرهذا اًمٗمٕمؾ 

أما مؾؽ ادقت فنن اهلل يقكؾف بخاصة مـ يشاء مـ خؾؼف، ويقكؾ »

رشؾف مـ ادالئؽة خاصة بؿـ يشاء مـ خؾؼف، وادالئؽة الذيـ شامهؿ 

ؼف، إكف تبارك وتعاىل يدبر اهلل عز ذكره وكّؾفؿ بخاصة مـ يشاء مـ خؾ

اهاومٞمؾ ٓ يٜم٤مذم  إمموم٤مؾمٜم٤مد هذا اًمٗمٕمؾ ، (1)شإمقر كقػ يشاء...

  يمام ورد ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ: ،قَمزَّ َوضَمؾَّ  اهلل إمم أشمؿسمٜمحق  إؾمٜم٤مده

ا َٓ ِ ح ْٔ جُْفَط ِخنَي َم
َ
ََّٔفَّ األ ُ َحَخ إمم  اؾمٜمد اعمقت وأيْم٤م .(2)اَّللَّ

ًْ قمزرائٞمؾ:  َٔفَّاُز ًْ  كُْو َحَخ َ ةُِس ِي ُوّّكِ ِْٔت اَّلَّ ٍَ ْ ويمذًمؽ . (3)َميَُم ال

ًْ ال ُحَفّصُِطٔنَ  اعمالئٙم٦م: إمماؾمٜمد  ُْ ُّ رُُظيَُِا َو خْ َٔذَّ ومٝمذه آؾمٜم٤مدات . (4)حَ

 هل طم٘مٞم٘مٞم٦م ذم ـمقل سمٕمْمٝم٤م اًمٌٕمض، وإٟمامًمٞم٧ًم ُمتْم٤مرسم٦م وٓ ُمتخ٤مًمٗم٦م 

سمؾ  ف،هلؿ ومٙم٤من ومٕمٚمٝمؿ ومٕمٚم وسم٠مىمدارهشمٕم٤ممم  سم٠مُمرهٓن ومٕمٚمٝمؿ طمٞم٨م يم٤من 

 .ذم احل٘مٞم٘م٦م ومٕمٚمف شمٕم٤ممم جيريف قمغم يدهؿ ُهقَ 
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َْ ُروِح  اًمٜمٗمخ ذم أي٦م اًمنميٗم٦م: أن احملاوص: ٌِ . َوَجَفْزُج ذِيِّ 

ٟمٗمخ اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ومٞمف  ‘يم٤مٟم٧م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمِمخص واطمد وهق آدم

واًمٜمٗمخ ذم اًمّمقر ٓ  يمٞمػ احل٤مل سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٜمٗمخ ذم اًمّمقر، ُمـ روطمف،

 ،وأظمريـ إوًملمذم مجٞمع اخلالئؼ ُمـ يتٕمٚمؼ سمِمخص واطمد سمؾ 

سمٜمٗمخ٦م واطمدة  أوُمثاًل ذم دومٕم٦م واطمدة  ٤مً ممٙمٜم إُمرٙمٞمػ يٙمقن هذا وم

 ؟.يتح٘مؼ يمؾ ذًمؽ

َْ ُروِح  ي٘م٤مل: أن الؾيذ الغيز: ٌِ يَُِفُذ ِِف  :. أوَوَجَفْزُج ذِيِّ 
ٔرِ   أنٓن هذه اًم٘مدرة ٓ شمٕمل اهلل  إرواحمجٞمع  وإطمٞم٤مء .(1)الصُّ

 إرواحاعمٚمؽ اهاومٞمؾ يمام هق احل٤مل اعمٚمؽ قمزرائٞمؾ وم٤من ىمٌض ي٘مدره٤م 

 ىمد شمؿ ذم أن اًمقاطمد ذم اًمٚمحٔم٦م اًمقاطمدة ٓٔف واعماليلم ذم احلروب

أو  ،إرواحقمنمات  أوُمـ ىمٌض روح  وم٤ٌمًمت٤مزم يمام ُمٙمـ اهلل قمزرائٞمؾ،

ة ٠مذم ومج إرواحٜمٝمؿ ُمـ ىمٌض اليلم يٛمٙمّ اعم أو أٓف أواعمئ٤مت 

 سم٤مٕصحوهذه اًم٘مدرة  ،قَمزَّ َوضَمؾَّ  ُمـ ىمدرة اىمدره٤م اهلل وشمقاأواطمدة عم٤م 

اهلل  إممطم٘مٞم٘م٦م  أوٓهل ىمدرة اهلل جيرهي٤م قمغم يدي قمزرائٞمؾ وُمـ صمؿ شمًٜمد 

ُمقيمؾ يم٘م٤مسمؾ ي٘مٌؾ هذه هق قمزرائٞمؾ اعمٚمؽ اًمذي  إمموُمـ صمؿ شمًٜمد 

ؾ ـــيمذًمؽ احل٤مل ذم اهاومٞم، ومتجرى قمغم يده قَمزَّ َوضَمؾَّ  اًم٘مدرة ُمـ اهلل

ٗمل اًمقاىمع وم ،أوأرواحيٜمٗمخ ذم روح واطمدة  أنقَمزَّ َوضَمؾَّ  دره اهللـاىم ذإ

ي٘مدره٤م سمِمٙمؾ واؾمع  أن اإلهلٞم٦مشمٚمؽ اًم٘مدرة ًمٞم٧ًم شمٕمٞمل اًم٤ًمطم٦م 
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 أواحلٞمقاٟم٤مت  أواجلـ  أو اإلٟمس أرواحؾمقاء  إرواح،وؿمٛمقزم ًمٙمؾ 

ٟمٗمخ اًمروح ذم و ،قَمزَّ َوضَمؾَّ  سمٛم٘مدرة ُمـ اهلل إرواحاًمٜم٤ٌمشم٤مت يمؾ 

 ،إسمدانذم  إرواحُمـ اؾمتٛمرار طمٞم٤مة  سم٠مصٕم٥مًمٞمس هق  احلدوث

سم٤مهلل  وإجي٤مده٤مهٜم٤مك طم٤مًم٦م ٟمٗمخ ُمًتٛمرة ومٞمٝم٤م ٓن اًمروح ىم٤مئٛم٦م وضمقده٤م و

اعمتزاُمٜم٦م ًمٌٕمْمٝم٤م اًمٌٕمض هق ٟمقع ُمـ  ًمألرواحوم٤ٌمًمت٤مزم هذه احلٞم٤مة  ،شمٕم٤ممم

وًمٙمـ ذم ُمرطمٚم٦م آؾمتٛمرار  اإلطمٞم٤مءاًمٜمٗمخ اعمًتٛمر وسم٤مًمت٤مزم هق ٟمقع ُمـ 

 إرواحومال همراسم٦ًم ُمقضمقدة ذم اًمٌلم سمٕمدُم٤م ٟمِم٤مهد  ،رواحإجلٛمٞمع 

طمٞم٦م وذم طم٤مًم٦م طمٞم٤مة وهل ذم اًمقاىمع ُمٕمتٛمدة وىم٤مئٛم٦م قمغم ٟمٗمخ اهلل  أن

 .اهلل جيريف قمغم يد اهاومٞمؾ وإجي٤مد

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 اجلية والياص موجورتاٌ

ٞم٧م أهؾُم٤م هل طم٘مٞم٘م٦م قم٘مٞمدة  احملاوص: هؾ مه٤م  ،ذم اجلٜم٦م واًمٜم٤مر ^اًم

قمت٘م٤مد سمذًمؽو ،ؾمتقضمدان ومٞمام سمٕمد أون ُمقضمقدشم٤م  ؟.ُم٤م هل آصم٤مر ٓا

اجلٜم٦م  أن ^ىمد ورد ذم مجٚم٦م ُمـ اًمرواي٤مت قمٜمٝمؿ الؾيذ الغيز:

ذم  إًمٞمٝماموم٤معمٕم٤مد صػمورة  واًمٜم٤مر خمٚمقىمت٤من أن سم٤مًمٗمٕمؾ ويم٤مٟمت٤م خمٚمقىمتلم،

يقم اعمحنم ويدل قمغم ذًمؽ مجٚم٦م ُمـ اًمِمقاهد اًم٘مرآٟمٞم٦م ومجٚم٦م ُمـ 

ِّل  أنومٗمل طمدي٨م ٟمٌقي  .رواه٤م اًمٗمري٘م٤مناًمِمقاهد اًمروائٞم٦م اًمتل   ’اًْمٜمٌَّ

وم٠ًمًمقا  وصقت ةدّ ذم يقم ُم٤م ؾمٛمع اعمًٚمٛمقن ذم ُمًجد اًمرؾمقل ه

ُمـ ذف ضمٝمٜمؿ  أؾم٘مٓم٧ماًمٜمٌل ُم٤م هذه، وم٘م٤مل اهن٤م مجرة ُمـ ٟم٤مر يم٤مٟم٧م 

رأس ُمـ  أنىم٤مع ضمٝمٜمؿ صمؿ اظمؼم اعمًٚمٛملم  إممصمامٟملم قم٤مُم٤ًم طمتك وصٚم٧م 

 ،ٛمر يم٤من ىمد هٚمؽ وُم٤مترؤوس اعمٜم٤موم٘ملم ويم٤من يٌٚمغ ُمـ ذًمؽ اًمٕم

ًمِمٝمر رُمْم٤من، وأيْم٤ًم ذم ويمذًمؽ ذم اخلٓم٦ٌم اًمٜمٌقي٦م اًمِمٝمػمة اعمٕمرووم٦م 

فؿـ تطقع هلل بصالة يف »: ‘ىَم٤مَل ذم ؿمٝمر ؿمٕم٤ٌمن طمٞم٨م  ‘ظمٓمٌتف



 

 

 

هذا الققم فؼد تعؾؼ مـف بغصـ، ومـ صام يف هذا الققم تعؾؼ مـف 

بك بغصـ... والذي بعثـل باحلؼ كبقًا إن ادتعؾؼني بلغصان صجرة ضق

ضرفف إىل السامء  ’ترفعفؿ تؾؽ إغصان إىل اجلـة، ثؿ رفع رشقل اهلل

مؾقًا وجعؾ يضحؽ ويستبرش ثؿ خػض ضرفف إىل إرض فجعؾ 

يؼطب ويعبس ثؿ أقبؾ عذ أصحابف فؼال... ثؿ كظرت إىل إرض 

فقالذي بعثـل باحلؼ كبقًا رأيت صجرة الزققم تـخػض أغصاهنا 

اجلٜم٦م واًمٜم٤مر  أن إمم ِمػممم٤م ي. (1)«حقؿ...وختػض ادتعؾؼني هبا إىل اجل

 سم٤مًمٗمٕمؾ. ُمقضمقدشم٤من

اًمٜمػمان ُمٖمٚم٘م٦م ذم  أسمقاب أنومٞمام يرشمٌط سم٤مخلٓم٦ٌم اًمِمٕم٤ٌمٟمٞم٦م  احملاوص:

 اإلهمالق؟. ؿمٝمر رُمْم٤من هذا اعمْمٛمقن

فََهَشْفَِا َخَِْم  ق ٟمٗمس اًمتٕمٌػم اًم٘مرآين ذم ؾمقرة الؾيذ الغيز:
َْٔم َخِسيسٌ  ذم  اإلٟم٤ًمنُم٤م يِم٤مهده  أن يِمػم إمم (2)ِغَطاَءَك َذتَََصَُك اْْلَ

 قمـ اإلٟم٤ًمن، يم٤من ذم همٓم٤مء وإٟمامُمقضمقد ُمٜمذ اًم٤ًمسمؼ د إظمروي  ٝماعمِم

شمرد  أقمامًمٙمؿهل  إٟمام) ُمِم٤مهد أظمرة ويمذًمؽ: طمقل قم٤مُم٦م وهذه أي٦م

َٔاَل اْْلَخَاَّم  إقماملُمـ ٟمٔمري٦م دمًؿ  ،(3)(إًمٞمٙمؿ ْم
َ
ُزئَُن أ

ْ
ََ يَأ ِي إِنَّ اَّلَّ

                                 
 .163ـ  161( ُمٗم٤مشمٞمح اجلٜم٤من: 1)

 .22أي٦م ق: ؾمقرة ( 2)

 ، ًمٚمٛمٗمْمؾ سمـ قمٛمر اجلٕمٗمل.51( اًمتقطمٞمد: 3)



 

 

 

ًْ َُاراً ُظيٍْاً  ِٓ ِ ُزئَُن ِِف ُبُطُٔ
ْ
ا يَأ ٍَ َُيِبُّ  :أظمرىوشمٕمٌػمات  (1)إِجَّ

َ
أ

ِريِّ 
َ
ًَ أ ُزَو ََلْ

ْ
ْن يَأ

َ
ًْ أ َخُسُز

َ
ٔه أ ٍُ ُْْخ  فََهصِ

ُمقضمقدة  هذه اعمْم٤مُملم ،(2)ٌَيْخاً

هٜم٤مك ارشم٤ٌمط طمل ومٕمكم  أنشمدًمؾ قمغم ؿمقاهد ذم أي٤مت اًمٙمريٛم٦م يمٚمٝم٤م 

٤م يؽمشم٥م قمغم ذًمؽ ذم أظمرة طملم ذم ٟمِم٠مة دار اًمدٟمٞم٤م وُم إقماملسملم 

مـ قال )ٓ آلف إٓ اهلل( غرشت »: ’يم٘مقل رؾمقل اهلل ،صدور اًمٗمٕمؾ

واًمرواي٤مت ، (3)شلف صجرة يف اجلـة مـ ياققتف محراء مـبتفا يف مسؽ...

دة قمٜمد اًمٗمري٘ملم يمٚمٝم٤م ؿمقاهد قمغم اًمقضمقد اًمٗمٕمكم ًمٚمجٜم٦م اراًمٙمثػمة اًمق

يٙمقن قمغم ارشم٤ٌمط طمل  ٤ًمناإلٟم أنصمٛمرة ُمثؾ هذه اًمٕم٘مٞمدة و ،واًمٜم٤مر

اهلقى ويرؿمده ويٜمٌٝمف  وإشم٤ٌمع ٦موواقمز ُمـ ٟمٗمًف يردقمف قمـ اًمٖمقاي

 اًمًقي واًمٓمريؼ اًمٍماط واهلدىيمام أن داقمل آؾمت٘م٤مُم٦م  إمموحيٗمزه 

يْم٤ًم رواي٤مت اعمٕمراج وهل رواي٤مت قمٜمد وأ ،ذًمؽ قمغم يدًمؾ اعمًت٘مٞمؿ

اًمٜمٌل قمغم  اًمتل رواه٤م اًمٗمري٘م٤من ُمـ ُمرور إظمرىاًمرواي٦م و ،اًمٗمري٘ملم

 .(4)إٟمّم٤مري اًمتل ُمرت ؾم٤مسم٘م٤مً اًمِم٤مب 

اًمرواي٤مت ذم هذا اعمج٤مل يمثػمة وصمٛمرة آقمت٘م٤مد اهن٤م  اً اذ احملاوص:

  ؟.ذم طم٤مًم٦م ُمٕم٤ميِم٦م ًمٚمجٜم٦م واًمٜم٤مر وهق ذم طمٞم٤مشمف اًمدٟمٞم٤م اإلٟم٤ًمندمٕمؾ 

                                 
 .11أي٦م اًمٜم٤ًمء: ؾمقرة ( 1)

 .12أي٦م احلجرات: ؾمقرة ( 2)

 .31: 1( اعمح٤مؾمـ ًمٚمؼمىمل ج3)

  (.119( ُمرت اإلؿم٤مرة إًمٞمٝم٤م ذم اًمّمٗمح٦م )4)



 

 

 

 سم٤مًمْمٌط يمذًمؽ. الؾيذ الغيز:

ويمٞمػ شمٙمقن ذم قمرض  ،أنُمٙم٤من اجلٜم٦م واًمٜم٤مر  أيـ احملاوص:

 .؟وإرضاموات اًمً

ٞم٧م أهؾُمـ رواي٤مت اعمٕمراجٓ  ؾمٞمام اًمقاردة قمـ   الؾيذ الغيز: ̂ اًم

ًتِمػ  ضمٜم٤مت قمدن وضمٜم٦م اًمٗمردوس وهمػمه٤م ُمـ اجلٜم٤من اًمتل ذيمرت  أني

ًتِمػ ذًمؽ و ويمذًمؽ اؾمٛمٝم٤م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ي٤مت اًمٙمريٛم٦م ايْم٤مً ي ـ ٔا ُم

ٍُِْخََه اهن٤م دون  ْ  .ومقىمٝم٤مقمٜمد اًمًامء اًم٤ًمسمٕم٦م وُم٤م  ،ِظْسرَةِ ال

 ؟.يٕمٜمل ُمراشم٥م يمؾ اجلٜم٤من طم٥ًم ُمراشمٌٝم٤م احملاوص:

ُم٤م دون  إممشمّمؾ  أن إممٟمٕمؿ يمؾ ضمٜم٤من طم٥ًم ُمراشمٌٝم٤م  الؾيذ الغيز:

ِْخََه  ٍُ ْ َوىأي٦م اًمٙمريٛم٦م  ذِم  يَماَم  ،ِظْسَرةِ ال
ْ
أ ٍَ ْ َُِّث ال ا َج َْ  .(1)ِغَِْس

 ؟.ُمراشم٥م اجلٜم٤من أقمغمهذه  احملاوص:

ُمٕمٜمقي٦م يمجٜم٦م  ضمٜم٤من ذًمؽ وسمٕمد ،اعمراشم٥م أقمغمٟمٕمؿ  الؾيذ الغيز:

هادىم٤مت احلج٥م اًمٜمقري٦م شمٚمؽ  أو ،اًمذاتواًمّمٗم٤مت و سمحقر إؾمامء

ْلخَِسرٍ  :أظمرىضمٜم٤من  ٌُ ْلَػِس ِصْسٍق ِغَِْس َميِيٍم  ٌَ  أقمغمهذه و .(2)ِِف 

رى ثُمـ اًم ُم٤م ومقق اًمًاموات اًمًٌع أنال ري٥م وم ،وروقان ُمـ اهلل ايمؼم

ًٛمٞم٤مت اًمتل وردت ُمـ قمقامل ُمـ اًمؽماب طم٥ًم اًمت أو ، ُمـ اًمٌحر أو

شم٘مري٥م اعمٕمٜمك  ٕضمؾ ،اًمرواي٤مت َوَرَدْت  يَماَم  هل ومقق اًمًاموات اًمًٌع،

                                 
 .15أي٦م اًمٜمجؿ: ؾمقرة ( 1)

 .55أي٦م اًم٘مٛمر: قرة ؾم( 2)



 

 

 

دوٟمف يمحٚم٘م٦م ذم ومالت ُمؽماُمٞم٦م  ًمذيًمٚمذهـ يمؾ قم٤ممل يٙمقن اًمٕم٤ممل ا

ذم  أٟم٧م أًم٘مٞمتٝم٤مهذه احلٚم٘م٦م اًمّمٖمػمة ُمـ طمديد ًمق  إومؼ،ذم  إـمراف

ىمٞم٤مس  أنيمام  ،ىمٞم٤مس وًٓمٞمس هٜم٤مك ٟم٦ًٌم ؿمٞمئ٤ًم، سمحر اًمؼمي٦م هؾ شمِم٤مهد 

ُمداه٤م اًمًامء اًمدٟمٞم٤م  أيـُمع اًمًامء اًمتل ٓ يٕمٚمٛمقن  إروٞم٦مطمجؿ اًمٙمرة 

طم٥ًم أًمٞم٤مت واًمٕمٚمقم  يمؿ هل اًمٜم٦ًٌم ٓ يٕمٚمٛمقن سم٤مًمدىم٦م إومماًمًامء 

ومٙمذًمؽ احل٤مل سملم اًمًامء  ،حت٤مؾم٥م أنيٛمٙمـ  وهؾ واحل٤ًمسم٤مت احلديث٦م

صمؿ اًم٤ًمسمٕم٦م  ، اًم٤ًمسمٕم٦مٟمّمؾ ذم أن إمماًمث٤مٟمٞم٦م واًمث٤مًمث٦م  ،واًمث٤مٟمٞم٦م إومم

َٔاتِ : واًمثرى ٍَ ا ِِف العَّ ٌَ ا ََتَْج  ََلُ  ٌَ ا َو ٍَ ُٓ َِ ا ةَيْ ٌَ رِْض َو
َ
ا ِِف األ ٌَ َو

َى شمٚمؽ  أنومال ري٥م قمديدة  أظمرىاًمٌحر ُمـ قمقامل  أو٤مًمثرى وم ،(1)اىَّثَّ

هب٤م ي٘م٤مس  أنيٛمٙمـ  ٓواؾمٕم٦م  ،اإلهلٞم٦ماًمٕمقامل ؿم٤مؾمٕم٦م ضمدًا ذم اخلٚم٘م٦م 

 .طمتك اًمًامء اًم٤ًمسمٕم٦م

رُْض  احملاوص:
َ
َٔاُت َواأل ٍَ َٓا العَّ ٍَِّث َغصُْط  ؟.اًمٕمرض ُم٤م اعم٘مّمقد ُمٜمف (2)وََج

 .اعم٘مّمقد ُمـ اًمٕمرض هق اًمًٕم٦م الؾيذ الغيز:

يم٤مٟم٧م اجلٜم٦م  إذااٟمف  أطمٞم٤مٟم٤مهٜم٤مًمؽ ؾم١مال يمثػم ُم٤م يؽمدد  احملاوص:

رضقمروٝم٤م اًمًاموات   إضم٤مسمتٙمؿ ٟمف ُمـ ظماللأشم٘مع اًمٜم٤مر؟ اقمت٘مد  أـي وٕا

 ؟.اًمًٕم٦م إمم اإلؿم٤مرةهٜم٤م هق  ّمقداعم٘م أناشمْمح 

 دوم٘م ،اًمٜم٤مر إممسم٤مًمٜم٦ًٌم  وإُم٤م ـمٌٕم٤ًم هذا سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمجٜم٤من، الؾيذ الغيز:

اًمٜم٤مر  أن إمم إؿم٤مرة ^سمام ذم اًمٌٞم٧م أدرىاًمٌٞم٧م وهؿ  أهؾورد ذم رواي٦م 

                                 
 .6أي٦م ـمف: ؾمقرة ( 1)
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 .اًم٤ًمدؾم٦م إرضذم  أوشم٘مع ذم وادي ذم اًمًامء اًم٤ًمدؾم٦م 

 إرولمٕمٜمل ذم ، يٛمقُم٘م٤مسمؾ اًمًـ واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ـ اًمْمٕم٦م  احملاوص:

ًٌع  ؟. اًم

ـ هل يمؾ ؾمامء ُم٘مٕم الؾيذ الغيز:  .ه٤م ؾمامء وحمدهب٤م ارض عم٤م ومقىمٝم٤مرٟمٕمؿ وًمٙم

 ؟.يٕمٜمل ٟمٔم٤مم شمٙمقيٜمل يم٤مُمؾ ذم يمؾ ؾمامء احملاوص:

ورد ذم  ، وىمدٟمٕمؿ ومٞمف قمٚمق وهذا شم٘مري٥م ًمٚمذهـ الؾيذ الغيز:

نطمتك  ،٘مٛمل وشمٗمًػم اًمٕمٞم٤مراًمورد ذًمؽ ذم شمٗمًػم  ‘اًمرو٤مطمدي٨م   ٔا

 ناحلديث٦م اًمروطمٞم٦م وُم٤م وراء اًمٓمٌٞمٕم٦م اًمتل جيرهي٤م اًمٖمرب يٙم٤مدو ٕسمح٤مثا

 إؾمالُمٞم٦م.ُمثؾ هذا اًمتّمقر وان يم٤من اىمت٤ٌمؾم٤ًم ُمـ ُمّم٤مدر  إمميّمٚمقن 

هٜم٤م اًم١ًمال قمـ ُمٙم٤من اجلٜم٦م واًمٜم٤مر ومٗمل احل٘مٞم٘م٦م هق همػم  احملاوص:

 ؟.اعمٙم٤من اًمذي ٟم٠مًمٗمف وٟمحـ ذم احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م

وان  إروٞم٦مس هق قمغم اًمٜمِم٠مة ًمٞمُمـ اًمقاوح أٟمف  الؾيذ الغيز:

ٚمجٜم٦م وادي وًم ،ُمٔم٤مهر ذم دار اًمدٟمٞم٤م يمؼمهقت إظمروي٦مٚمٜم٤مر ًميم٤من 

 اًمٜمِم٠مةيمتٕمٚم٘م٤مت ًمتٚمؽ  أواًمًالم ذم اًمٜمجػ آذف، يمٛمٔم٤مهر 

احلؼ وُم٘م٤مسمؾ  أئٛم٦موٓي٦م  إمم اإلؿم٤مرةاًمدٟمٞمقي٦م يٕمٜمل  سم٤مًمٜمِم٠مة إظمروي٦م

  .اًمٔمالل أئٛم٦موٓي٦م 

 

 

 



 

 

 

 

 الؾفاعة

ام يرشمٌط سم٘مْمٞم٦م اًمِمٗم٤مقم٦م يم٠من اًمٌٕمض يًتٗمٞمد ُمـ ومٞم احملاوص:

وؾمٚمؿ  ’اًمنميٗم٦م اًمقاردة ذم اًمِمٗم٤مقم٦م سم٠مهن٤م شمٙمقن ًمرؾمقل اهلل إطم٤مدي٨م

 إٓاعم٘م٤مم اعمحٛمقد ًم٤ٌمىمل اعم١مُمٜملم سمٛمراشم٥م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، وُمراشمٌٝم٤م،  أقمغمذم 

 يقضمد ؿمٗم٤مقم٦م ذم احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م؟.

قم٦م هل اًمِمٗم٤م أنىمد ٟمّم٧م أي٤مت اًمٕمديدة قمغم  الؾيذ الغيز:

ذم دار اًمدٟمٞم٤م سمؾ وىمٌؾ دار اًمدٟمٞم٤م ُمـ اًمٕمقامل اًم٤ًمسم٘م٦م،  ُمٌتدئ٦م وطم٤مصٚم٦م

ًْ إِذْ  :مجٚم٦م ُمـ أي٤مت دًم٧م قمغم ذًمؽ ُمثاًل أي٦م اًمٙمريٛم٦مو ُٓ جَّ
َ
ْٔ أ َ َول

ا َّٔ َ حَ ََٔجُسوا اَّللَّ َ ًْ الصَُّظُٔل ل ُٓ َ َ َواْظخَْغَفَص ل ًْ َجاُءوَك فَاْظخَْغَفُصوا اَّللَّ ُٓ ُُفَع
َ
ٔا أ ٍُ ةاً َظيَ
ذط هق جلقءهؿ  أولًمتقسم٦م اعم١مُمٜملم ذم  اؿمؽمـم٧م أي٦م ،(1)رَِخيٍاً 

طمية اًمٜمٌل طمٞمٜمئذ  إمموا ٠ماًمتج وم٢مذا ’واؾمتٖم٤مصمتٝمؿ وشمقؾمٚمٝمؿ سم٤مًمٜمٌل

 أٟمٗمًٝمؿفمٚمٛمقا  إذ أهنؿيت٠مهٚمقا ٓن يًتٖمٗمروا اهلل ومٚمؿ شم٘مؾ أي٦م وًمق 
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ٍُٔ ىم٤مًم٧م أي٦م: سمؾ أوًٓ  اؾمتٖمٗمر اهلل ًْ إِذْ َظيَ ُٓ جَّ
َ
ْٔ أ َ ًْ َجاُءوكَ َول ُٓ ُُفَع

َ
 ،ا أ

 وااًمٜمٌل وآؾمتِمٗم٤مع سم٤مًمٜمٌل واًمتقؾمؾ سمف واؾمتٖمٗمر إممذم اًمٌدأ اعمجلء 

ًْ الصَُّظُٔل أيْم٤ًم  سمٕمد ذًمؽو ،اهلل واؾمتٖمٗمر هلؿ اًمرؾمقل ُٓ َ  ، أياْظخَْغَفَص ل

ٓسمد قمالوة قمغم شمقؾمٚمٝمؿ واؾمتِمٗم٤مقمٝمؿ ًمٚمٜمٌل صمؿ اؾمتٖمٗم٤مرهؿ هلل 

 اًمٜمٌل، إُمْم٤مءسمٕمد ذًمؽ ٓسمد ُمـ  ،هللوشم٠مهٚمٝمؿ ًمٚمدقم٤مء وًمتقسم٦م اهلل وًمذيمر ا

هذه آي٦م ٟم٤مص٦م  اً واًمتقسم٦م ُمٜمٝمؿ وشمِمٗمٕمف يمل ي٘مٌؾ اهلل شمقسمتٝمؿ اذ إوسم٦مهذه 

ؿمٗم٤مقم٦م اًمٜمٌل يم٤مٟم٧م ذم طمٞم٤مشمف وذم طمٞم٤مة اعم١مُمٜملم وهل سم٤مىمٞم٦م قمغم أن قمغم 

ِإَوذَا رِيَو  :شمٕمٌػم أي٦م ذم ؾمقرة اعمٜم٤موم٘ملم ُمـ احل٤مل ويمذًمؽ ،طم٤مل أي٦م
ْٔا  َ ًْ َتَػال ُٓ َ ِ ل ًْ رَُظُٔل اَّللَّ ضمٕمٚم٧م أي٦م ُمـ قمالُم٦م اعمٜم٤موم٘ملم  ،(1)يَْعخَْغفِْص ىَُس

ونَ  :أهنؿ ًْ ُمْعخَْهِِبُ ُْ وَن َو ًْ يَُصسُّ ُٓ ْحَخ
َ
ًْ َورَأ ُٓ ْوا رُُءوَظ َّٔ َ  أنشمٌلم أي٦م  ،(2)ل

 ،اًمٜمٌل وآؾمتِمٗم٤مع سم٤مًمٜمٌل ُمـ صٗم٤مت اعمٜم٤موم٘ملم إمماًمّمد قمـ اًمتقؾمؾ 

اًمٜمٌل هذا هق رمح٦م ًمٚمٕم٤معملم يمام وصٗمتف  إمما ٠موىمٞمؾ هلؿ شمٕم٤مًمقا اًمتج إذا

ٟم٘مٛم٦م  أهؾيٙمقٟمقا ُمـ  أنيريدون  أي٦م اًمٙمريٛم٦م ومٞمّمدون قمـ رمح٦م اهلل،

جيحدون وي٠مسمقن اًمتقؾمؾ وي٠مسمقن  ،همْم٥م وؾمخط اهلل أهؾاهلل وُمـ 

اهلل ُمـ  إمم وإوسم٦ماًمٕم٤ٌمدة  أنشمدل قمغم  أي٦م اً اذ ،آؾمتِمٗم٤مع سم٤مًمٜمٌل

 .آؾمتِمٗم٤مع سم٤مًمٜمٌل أصقهل٤م

ـ يمالُمٙمؿ  اوص:احمل سمٕمض اًمٚمٌس  ُمٗمٝمقم اًمِمٗم٤مقم٦م ومٞمف أنقمٛمقُم٤مً اومٝمؿ ُم
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اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم عمٖمٗمرة  إمميٕمٜمل اًمِمٗم٤مقم٦م ًمٞم٧ًم حمّمقرة سم٤مٓؾمتِمٗم٤مع 

 أو ،اجلٜم٦م إممُمـ اًمٜم٤مر  اإلٟم٤ًمنسمٕمض اًمذٟمقب ذم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ًمٙمل يٜمت٘مؾ 

ًمٌمء  أو ٞمدظمؾ اجلٜم٦م وهق ُمًتحؼ ًمٌمء ُمـ اًمٜم٤مر،ًميدظمؾ اًمٜم٤مر  أنىمٌؾ 

اهلل شمٕم٤ممم  أوًمٞم٤مءُمٕمقٟم٦م  أوُمـ اجلٜم٦م، ُمٗمٝمقم اًمِمٗم٤مقم٦م هق اعمٕمقٟم٦م اًمٜمٌقي٦م 

 ؟.وىم٧م، ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة أيواحلّمقل قمٚمٞمٝم٤م ذم 

 وإٟمج٤محاًم١ًمال  إلٟمج٤محٟمٕمؿ يمقهنؿ واؾمٓم٦م ووؾمٞمٚم٦م  الؾيذ الغيز:

ًمٖمٗمران اًمذٟمقب وهؿ ذم دار  أطمقجاعم١مُمٜملم واعمًٚمٛملم  أنُمقل، ٠ماعم

هبؿ  وأطم٤مـم٧مهبؿ ذٟمقهبؿ  أطم٤مـم٧م إذا ٟمفٕ اًمتٙمٚمٞمػ ودار اًمدٟمٞم٤م،

سمح٤مضم٦م  اهلالك اًمدائؿ ومٝمؿ ه٤مهٜم٤م إممظمٓمٞمئتٝمؿ ؾمقف ي١مدي هبؿ 

وُمـ صمؿ طمث٧م ه٤مشم٤من أيت٤من قمغم آؾمتِمٗم٤مع  ًمٙمل يتٓمٝمروا، ورضورة

 اإلسم٤مءوضمٕمٚم٧م  شمقسمتٝمؿ سمِمٗم٤مقم٦م اًمٜمٌل. شمتٌعواًمتقؾمؾ سم٤مًمٜمٌل وان 

ي١مُمـ سمقؾمٞمٚم٦م  وآؾمتٙم٤ٌمر هق صٗم٦م عمـ جيحد اًمتقؾمؾ وٓ ي١مُمـ سمف وٓ

 إسمٚمٞمسيم٤مًمتٕمٌػم اًمذي ورد قمـ  أيت٤منوقمؼمت قمٜمف هذه  ،إٟمٌٞم٤مءؾمٞمد 

واؾمتٙمؼم طمٞم٨م صد قمـ آؾمتِمٗم٤مع سمآدم واًمتقؾمؾ سمف واًمتقضمف سمف  أسمك

 .ذم دار اًمدٟمٞم٤م اً وم٤مًمقؾمٞمٚم٦م وآؾمتِمٗم٤مع اذشمٕم٤ممم اهلل  إمم

 ؟.ٕمٜمك ُمؽمادف سملم اًمتقؾمؾ وآؾمتِمٗم٤معاعم احملاوص:

تقؾمؾ ضمٕمؾ اًمٌمء وؾمٞمٚم٦م يٓمٚمؼ قمغم ٟمٗمس ٟمٕمؿ اًم الؾيذ الغيز:

 .ُمٕمٜمك آؾمتِمٗم٤مع



 

 

 

 ؟.ذم ووم٤مشمف أوهذا ٓ يٗمرق ذم طمٞم٤مة اًمٜمٌل  احملاوص:

ٔي٤مت اًمٙمريٛم٦م  أظمؼمشمٜم٤مـمٌٕم٤ًم  الؾيذ الغيز: ُ ا ٔا فََعرَيَى اَّللَّ ٍَيُ وَكُْو اْخ
ٍُؤٌُِِْٔنَ  ْ ًْ َورَُظَُٔلُ َوال ٍَيَُس يرى اًمٕمٛمؾ طملم وىمققمف  ’اًمرؾمقل إذن ،(1)َخ

ي٦م اًمٙمريٛم٦م  أؾمٜمدت يمام رؤي٦م  أنوُمـ اًمقاوح  اهلل شمٕم٤ممم، إمماًمرؤي٦م ذم ٔا

قمامل ٧م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦مـ واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ـ  ٕا ٔي٤متهٜم٤مك ُمتقاشمر  أنٓ ري٥م  ،ًمًٞم  ا

ل  أناًمٙمريٛم٦م اًمداًم٦م قمغم  اً اًمٌٜم ٌُبَّْشِ ِساً َو  .(2)َشْا
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 الثانيالفصل 

 قضايا العقل العنلي

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 



 

 

 

 

 قضايا العكل العنلي

سمام هق دراؾم٦م ًمٚمًٚمقك  ـ إذا ُم٤م ووٕمٜم٤م اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم احملاوص:

ذم ُم٘م٤مسمؾ اًمٕمٚمقم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م ـ  وآضمتامع اإلٟم٤ًمين وشمٜمٔمٞمؿ ؿم١مون اعمجتٛمع

ومٝمؾ ُمـ وم٤مقمٚمٞم٦م اًمٞمقم  ،ذم صٞمٖمتٝم٤م احلديث٦م اعمًت٘مٚم٦م قمـ طمْمـ اًمٗمٚمًٗم٦م

 ؟.شمف وٟم٤مؾمف وقمالىم٤مشمف وفمقاهرههلذا اًمٕم٘مؾ ذم ىمراءة اعمجتٛمع وُمتٖمػما

 ُيٕمرف دور ُمقىمٕمٞم٦م اًمٕم٘مؾ إذا قمرومٜم٤م اًمراسمٓم٦م ،ٟمٕمؿ الؾيذ الغيز:

اًمٕمْمقي٦م اًمدٟمٞمقي٦م اعمقضمقدة سملم اًمٕمٚمقم وشمرشمٞمٌٝم٤م، ُمث٤مل ذًمؽ أن قمٚمؿ 

ومرو٤ًم قمٚمؿ اًمًٞم٤مؾم٦م أو قمٚمؿ  ،اًم٘م٤مٟمقن ًمف أُمقُم٦م قمغم اًمٕمٚمقم اًمٜمٔمٛمٞم٦م

وًمٙمـ قمٚمؿ اًم٘م٤مٟمقن  ،قمٚمقمآىمتّم٤مد أو قمٚمؿ اعم٤مل أو اإلدارة، ومٝمذه يمٚمٝم٤م 

ًمف إذاف وهٞمٛمٜم٦م قمٚمٞمٝم٤م، ًمديٜم٤م ُمثاًل اًم٘م٤مٟمقن اإلداري وىم٤مٟمقن اًمٕمٛمؾ 

ىمتّم٤مدي واعمدين واجلٜم٤مئل ٞم٤مد وٓا وًمٙمـ سمح٨م اًم٘م٤مٟمقن  ،واًم٘م٤مٟمقن اًم

آضمتامقمل  واًمت٘مٜملم ينمف قمغم هذه اًمٕمٚمقم اًمتل شمتدظمؾ ذم اًمٜمٔم٤مم

ذًمؽ ومٝمل آًمٞم٤مت أُم٤م قمٚمقم اًمٕمٛمران واًمري٤موٞم٤مت وُم٤م ؿم٤مسمف  ،اًمًٞم٤مد



 

 

 

  .ًمٙمٜمٝم٤م شمقفمَّػ ذم اًمٕمٚمقم اًمتجريٌٞم٦م ،شمتٕم٤مُمؾ ُمع اعم٤مدة

 ؟إنَّ ًمديٜم٤م قمٚمقم قمروم٤مٟمٞم٦م وأظمرى دمريٌٞم٦م، ومام هق اًمٗمرق سمٞمٜمٝم٤م

ؾمقاء يم٤مٟم٧م ًمٙمؾ جمٛمققم٦م وطمدة  ،اًمٕمٚمقم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م هل قمٚمقم اضمتامقمٞم٦م

اًمقطمدة ذم اًمٜمٔم٤مم آضمتامقمل أيْم٤ًم  ،يمقطمدة اعم٤ًموم٦م ووطمدة اعمٙمٞم٤مل

أو اًمٗمرد، اًمٕمٚمقم اًمتل شمٌح٨م قمـ اًمٜمٔم٤مم آضمتامقمل سمام ومٞمف إهة 

ذم اعم٘م٤مسمؾ اًمٕمٚمقم اًمتجريٌٞم٦م  ،اًمقطمدة أو اعمجٛمققم٦م، شمًٛمك قمٚمقم إٟم٤ًمٟمٞم٦م

يم٤مًمٗمٞمزي٤مء واًمٙمٞمٛمٞم٤مء واًمري٤موٞم٤مت واهلٜمدؾم٦م وإطمٞم٤مء، هذه اًمٕمٚمقم ٓ 

إهن٤م شمرشمٌط سمٜمٗمس اًمٙمقن يمٔم٤مهرة  ،شمرشمٌط سم٤مًمٜمٔم٤مم آضمتامقمل اإلٟم٤ًمين

أُم٤م اًمٕمٚمقم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م ومٝمل شمقفمػ اًمٕمٚمقم اًمتجريٌٞم٦م خلدُم٦م اًمٜمٔم٤مم  ،ُم٤مدي٦م

 .آضمتامقمل

وسم٤مًمٓمٌع هٜم٤مك  ،اًمٕمالىم٦م سملم هذيـ اًمٕمٚمٛملم ص٤مرت واوح٦م اً إذ 

وسملم اًمٕمٚمقم  ،شمراسمط قمْمقي سملم اًمٕمٚمقم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م ُمع سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم٤مً 

اًمتجريٌٞم٦م ُمع سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم٤ًم وهٚمؿ ضمرا. يقضمد أيْم٤ًم قمٚمؿ اًمديـ واعمٕمروم٦م 

ٜمٞم٦م، وهذه سم٤مًمٓمٌع ختتٚمػ قمـ اًمٕمٚمقم اًمتجريٌٞم٦م واًمٕمٚمقم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م اًمدي

وًمٙمـ  ،وىمد يٕمتؼمه٤م اًمٌٕمض ومرع ُمـ اًمٕمٚمقم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م ،وهل٤م سم٤مب آظمر

ك شم٘مًٞمؿ  .اًمٙمثػم ُمـ اًمٕمٚمامء يٗمّمٚمٝم٤م قمـ اًمٕمٚمقم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م هذا يًٛمَّ

  ؟ومام هل اًمٕمٚمقم اًمتجريٌٞم٦م ،دمريٌٞم٦م وإٟم٤ًمٟمٞم٦م ،اعمٕمروم٦م اًمٌنمي٦م

ذم اًمٕمٚمقم  .ٞم٦م ًمتًخػم اعم٤مدة خلدُم٦م طم٤مضمٞم٤مت اإلٟم٤ًمنآًمٞم٦م وفمٞمٗم



 

 

 

إٟمف سم٤مًمٓمٌع قمٚمؿ واؾمع، قمغم  ،اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م قمٚمؿ اًم٘م٤مٟمقن ًمف أُمقُم٦م وإذاف

قمغم سم٘مٞم٦م اًمٕمٚمقم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م، وومؼ ذًمؽ يمٚمف شم٠ميت ومٚمًٗم٦م إظمالق أو  ؟ُم٤مذا

وسمٕمد  ومٚمًٗم٦م إظمالق وأداب شم٠ميت اًمرؤي٦م اًمٙمقٟمٞم٦م  ،أداب

 ،ًمؽمشمٞم٥م ُمتٕم٤مرف قمٚمٞمف سملم يمؾ اعمدارس اًمٌنمي٦مإن هذا ا .آقمت٘م٤مدي٦م

 .ؾمقاء يم٤مٟم٧م ؿمٞمققمٞم٦م أو اؿمؽمايمٞم٦م أو ٓ ديٜمٞم٦م أو قمٚمامٟمٞم٦م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 روص العكل العنلي واليظضي

إن اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم ًمف دور أؾم٤مد ذم اًمرؤي٦م آقمت٘م٤مدي٦م وذم شمٙمقيـ  

الق اعم١مؾم٤ًمشمٞم٦م واإلداري٦م وإظمالق اًمٗمردي٦م وإظم ،اًمٕمٚمقم آضمتامقمٞم٦م

إن ًمٚمٕم٘مؾ  ،وًمٞمس ًمٚمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم وم٘مط دور ،ودوره سمٜمٞمقي ،واًمًٞم٤مؾمٞم٦م

إن دور اًمٕم٘مؾ اًمٜمٔمري ي٠ميت ذم سمٜم٤مء إظمالق وذم  ،اًمٜمٔمري أيْم٤ًم دوراً 

اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم يٕمٚمٛمٜم٤م يمٞمػ ٟمدظمؾ  .سمٜم٤مء احل٘مقق وذم سمٜم٤مء أروٞم٦م اًم٘م٤مٟمقن

ُم٤ٌمطم٨م اًم٘م٤مٟمقن وهق يٛمًؽ سمخٞمقط ُم٤ٌمطم٨م احل٘مقق و ،ذم اًم٘م٤مٟمقن

 .وإظمالق، وسم٤مًمت٤مزم يدظمؾ سمٛمٜمٝم٩م وُمٞمزان وُمٕم٤مدٓت

سمتٕمٌػم آظمر  ،ُمقوقع وحمٛمقل ،إن أي ىمْمٞم٦م قمٚمٛمٞم٦م ومٞمٝم٤م ـمروم٤من

ؾمقاء يم٤من طمٙمؿ  ،ُمقوقع ُمٕملمَّ وحتٙمؿ قمٚمٞمف سمٌمء ،طمٙمؿ وُمقوقع

هذه إطمٙم٤مم شمٌدو ُمثؾ  .ىم٤مٟمقين أو طم٘مقىمل أو أظمالىمل أو ُم٤مزم ُمٍمذم

ـمٌٞمٕم٦م ٟمٔمؿ اًمٕمٚمقم  ،اًمدؾمتقر واٟمِمٕم٤مسم٤مشمفاًمِمجرة شمٌدأ ُمـ أؾمس، ُمثؾ 

  .وٟمٔمؿ اًم٘مقاٟملم هٙمذا



 

 

 

آٟمِمٕم٤مسم٤مت  ومًقف شمالطمظ دائاًم أن هذه ،قمٜمدُم٤م شم٠مظمذ سمرأس اهلرم

قمٛمؾ  اعمح٤ميمؿ اًمدؾمتقري٦م ُم٤م هق؟ هق أن شمٕمرض  .شمراقمك ومٞمٝم٤م إؾمس

ًمؽمى إن يم٤من هب٤م خم٤مًمٗم٦م أو ٓ،  ،اًم٘مقاٟملم اًمؼمعم٤مٟمٞم٦م قمغم اعمقاد اًمدؾمتقري٦م

اعم١مهٚم٦م ُمـ أضمؾ ُمراقم٤مة طمٗمظ اعمقاد اًمدؾمتقري٦م ذم هذه  ٕهن٤م هل

 آٟمِمٕم٤مسم٤مت. 

ومام اًمذي شمٗمٕمٚمف اًمقزارات؟ اًمقزارات  ،قمٜمدُم٤م ٟم٠ميت ًمٚمقزارات

ىم٤مٟمقن همػم  ،ومقزارة اًمٕمٛمؾ هل٤م ىم٤مٟمقن ،أيْم٤ًم شمٕمٛمؾ هل٤م ىم٤مقمدة شمنميٕمٞم٦م

ك شمنميٕم٤مت  ،اًم٘م٤مٟمقن اًمٜمٞم٤ميب، وزارة اًمداظمٚمٞم٦م هل٤م أيْم٤ًم ىمقاٟملم ٛمَّ هذه شًم

ًتٛمده٤م ُمـ اًمتنميٕم٤مت اًمؼمعم٤مٟمٞم٦م ،ي٦موزار وًمٞمس هل٤م احلؼ أن شمذه٥م  ،وهل شم

 ٕهنؿ ؾمقف خيٓمئقهن٤م ويديٜمقهن٤م. ،إمم ُمقاد ظم٤مرج اعمقاد اًمدؾمتقري٦م

شمٜمِمٕم٥م  ،اًمٕمٚمقم يمذًمؽ ؾمقاء يم٤مٟم٧م ؾمٞم٤مؾمٞم٦م أو اىمتّم٤مدي٦م أو همػمه٤م

رأؾمامًمٞم٦م يم٤مٟم٧م أو  ،ويمؾ طم٥ًم اعمدرؾم٦م اًمتل يٜمتٛمل إًمٞمٝم٤م ،أيْم٤مً إمم ىمقاٟملم

 .همػمه٤م

 

 

 

 

 



 

 

 

 

وٌ للنؾاصكة يف الكضاءات اليدبة مزعو

 الزييية

،  ،اًمث٤مسم٧م اًمديٜمل وهذا طمقًمف ضمدل يمٌػم ُمـ اخلٓم٠م اإلومراط ذم اًمتٖمػمر

٤مت واعمتٖمػم  ،وم٤مًمث٤مسم٧م ًمف دوره وًمف ُمقىمٕمف ،وُمـ اخلٓم٠م أيْم٤ًم اإلومراط ذم اًمٌث

وُمـ  ٟمٚمحظ اعمتٖمػم؟. ومٙمٞمػ ٟمٚمحظ اًمث٤مسم٧م ويمٞمػ ،ًمف دوره وًمف ُمقىمٕمف

د اعمتٖمػم؟.حيد    د اًمث٤مسم٧م وُمـ حيد 

إن اًمديـ اإلؾمالُمل ٓ ي٘مقل ًمؽ ٓ شم٠ميت ذم اعمقوققم٦م اًمٌٞمئٞم٦م ذم 

اًمٕمٚمقم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م أو اعمقوققم٦م اًمتل ذم اًمٕمٚمقم اًمتجريٌٞم٦م سم٤مظمتّم٤مصٞملم 

وٟمخٌقيلم، وًمٙمـ إظمقة أصح٤مب اًمٜمخ٥م ذم هذه اًمتخّمّم٤مت 

أٟم٤م أىمقل  ،؟اًمديٜمٞم٦م مل ٓ شمًٛمحقن ًمٜم٤م سم٤معمِم٤مريم٦م  ذم اًم٘مراءات :ي٘مقًمقن ًمٜم٤م

أيـ  أٟمتؿ ُمدقمقون ًمٚم٘مراءات اًمديٜمٞم٦م، وًمٙمـ أيـ؟، ،هلؿ قمغم اًمٕمٙمس

وأٟم٧م اعمتخّمص ذم طم٘مؾ آظمر أيـ  دوري أٟم٤م اعمتخّمص احلقزوي؟،

 دورك؟ ٓ سمدَّ ُمـ وضمقد ُمٜمٝمجٞم٦م قمٚمٛمٞم٦م ُمقزوٟم٦م.



 

 

 

أٟم٤م ختّميص ذم وم٘مف  ،أن آىمتّم٤مدي ُمثاًل ُمقوققمف ذم آىمتّم٤مد

ىمد أذه٥م إمم قمٚمؿ  ،أذه٥م إمم ُمٗمردات آىمتّم٤مداًمنميٕم٦م، وسم٤مًمٓمٌع ًمـ 

ـمالع  ىمتّم٤مد أو همػمه ُمـ اًمٕمٚمقم احلديث٦م، ُمـ سم٤مب اهلقاي٦م أو ًمزي٤مدة ٓا ٓا

وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ، وٓ سم٠مس سمذًمؽ. إن ىمّمدي إن قمٚمؿ اًمنميٕم٦م وضمزئٞم٤مشمف 

ىمتّم٤مد ىمتّم٤مد وُم٤م هق دور قمٚمؿ  ،ًمٞم٧ًم ذم قمٚمؿ ٓا إذن ُم٤م هق دور قمٚمؿ ٓا

 اًمديٜمٞم٦م؟ ُم٤م هق دور  اًمًٞم٤مؾم٦م وُم٤م هق دور اًمٕمٚمقماًمٗم٘مف؟ ُم٤م هق دور قمٚمؿ 

قمٚمؿ اًم٘م٤مٟمقن وُم٤م هق دور اًمٕمٚمقم اًمديٜمٞم٦م؟ يمؾ اعمقوققم٤مت 

هل ٟمِم٤مط  ،آىمتّم٤مدي٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م واإلطمّم٤مئٞم٦م ويمؾ قمٚمقم آضمتامع

 ؟.ضمٞمد ًمٚمٕم٤ممل اًمديٜمل، وًمٙمـ أيـ دور هذا وأيـ دور ذاك

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 مَنة إصزاص احلكه

، وًمديٜم٤م سم٤مطم٨م يٌح٨م ذم قمٚمؿ اًمٜمٗمس وًمديف ًمديٜم٤م ـمٌٞم٥م ًمف قمٚمٛمف

ٟمٔمري٤مت وإطمّم٤مئٞم٤مت وهمػمه٤م، يمؾ هذا ضمٞمد، وهمػمهؿ. ٓ يٜمٌٖمل أن 

 يمٞمػ؟. ،خين اًمٕم٤ممل اًمديٜمل ه١مٓء، وٓ هؿ خينون اًمٕم٤ممل اًمديٜمل

 ،ًم٘مد شمرايمٛم٧م سمحقث يمثػمة ،ٓ سمدَّ ُمـ اًمقوم٤مق وُمٜمٝمج٦م اًمٕمٛمؾ

ؾمٌع ؾمٜمقات ىمٌؾ  .ؾمٞمٙمقًمقضمٞم٤م آضمتامع وقمٚمؿ اًمٜمٗمس آضمتامقمل

وأن زادت  ،يم٤مٟم٧م هٜم٤مك أرسمٕم٦م قمٚمقم ذم جم٤مل قمٚمؿ اًمٜمٗمس آضمتامقمل

وم٠ميـ دوره٤م؟ دوره٤م ذم اعمقوققم٦م، أُم٤م ذم احلٙمؿ أو ذم   ،هذه اًمٕمٚمقم

اًمتقصٞم٤مت أو ذم اًم٘م٤مًم٥م اًمنمقمل، ومٞم٠ميت دور اهلرُمٞم٦م اًمتل سمٞمٜم٤مه٤م ذم 

س شمٚمٗمٞمؼ اعمج٤مًملم ُمٕم٤ًم، سمٛمٕمٜمك أن شمٙمقن هٜم٤مك ُمزاوضم٦م سمٞمٜمٝمام ذم ٟمٗم

ٓ أن اًمنمقمل يؽمك ُمٓمٚمٌف أو آىمتّم٤مدي يؽمك  ،اًم٘مْمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

سمؾ اعمزاوضم٦م ذم ٟمٗمس اًم٘مْمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ٕن يمؾ ُمقوقع ًمف طمٙمؿ،  ،ُمٓمٚمٌف

ٕن هذه  ،وًمٞمس ُمـ ومريؼ واطمد ،ومٝمذه جي٥م أن شمتؿ سملم اًمٗمري٘ملم

أُم٤م  ،اعمقوققم٦م هل٤م اظمتّم٤مصٞمقه٤م، وهؿ أصح٤مب اًمٜمخ٦ٌم ذم اًمٕمٚمقم

اًمنمقمٞم٦م ومٛمـ اظمتّم٤مص ُمـ هؿ ذم اعمج٤مل  احلٙمؿ اًمنمقمل واًمرؤي٦م



 

 

 

  .اًمنمقمل

طمٞمٜمئذ اعمزاوضم٦م ذم اًمٕمٛمؾ شم١مدي إمم ٟمْم٩م وسمٚمقرة اعمٕمٚمقُم٦م اًمتل 

يمٞمػ  ،ؿم٤مريم٧م ومٞمٝم٤م اًمٕمٚمقم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م وؿم٤مريم٧م ومٞمٝم٤م اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞم٦م

يٛمٙمـ ًمٚمٗم٘مٞمف أن ُينمك اًمٚمٖمقي ذم اعمقوققم٤مت؟ دوره ي٠ميت ذم اًمٕمالىم٦م 

خ٦ٌم أيْم٤ًم ذم اعمقوققم٤مت واًمٕمٚمقم سملم اًمٚمٗمظ واعمٕمٜمك، أيـ دور اًمٜم

طم٘مٞم٘م٦م اعمٕمدة  ،اعمٕم٤مين ،ذم حتديد ُم٤مهٞم٤مت أو ُمٕم٤مين إؿمٞم٤مء ؟اعمختٚمٗم٦م

طم٘مٞم٘م٦م سمدن اإلٟم٤ًمن، طم٘مٞم٘م٦م اًمٜمٗمس، طم٘مٞم٘م٦م اًمٔم٤مهرة  ،ُمثاًل ذم اًمٓم٥م

ومٝمذه همػم ُمرشمٌٓم٦م سم٤مًٕمٗم٤مظ، هٜم٤م ٓ سمدَّ ًمٚمٗم٘مٞمف أن  ،آضمتامقمٞم٦م...إًمخ

ذم  .وًمٙمـ أيـ ُمٜمٓم٘متٝمؿ؟ ،ء اًمٜمخ٦ٌميٕمتؼم أن هٜم٤مك ٟمٗمقذًا وإُمْم٤مء ٔرا

٦م، وىمقل أهؾ اًمٜمخ٥م  :اعمقوققم٦م. ومٙمام يٕمؼم  اًمٗم٘مٝم٤مء ىمقل اًمٚمٖمقي طمجَّ

ققل أهؾ اخلزة فقام هؿ فقف خزة »أو  ،واًمتخّمّم٤مت طمج٦م أيْم٤مً 

ة ٦م، ومٝمذا همػم  ،شحجَّ أُم٤م أن يٙمقن ىمقل اعمٝمٜمدس ُمثاًل ذم اًمٓم٥م طمجَّ

٦م  -وهق اًمٗم٘مف - ويمذًمؽ ىمقل اًمٗم٘مٝم٤مء ومٞمام هؿ ومٞمف ظمؼمة ،صحٞمح  ،طمجَّ

 طمٞمٜمئذ اعمٕمٚمقُم٦م اًمتل شمؽميم٥م ُمـ 

٤م ُمزي٩م ُمـ ـُمقوققم٦م ختّمّمٞم٦م وُمـ طمٙمؿ ورؤي٦م ديٜمٞم٦م يّمػم ومٞمٝم

 .ظمؼمشملم

 

 



 

 

 

 عَز مالك األؽرت وكويف عياٌ

مل ٓ  :أشمذيمر أٟمٜمل ىمٚم٧م إن أهؾ اخلؼمة واعمتخّمّملم يٜم٤مدوٟمٜم٤م

٤مًمٕمٙمس إهن٤م إٟمٜمل أىمقل سم .اًم٘مراءة اًمديٜمٞم٦م؟شمًٛمحقن ًمٜم٤م سم٤معمِم٤مريم٦م ذم  

يمام ٟمحـ ذم اعمج٤مل  ،ذم اعمج٤مل اًمذي هؿ ومٞمف وًمٙمـ أيـ؟. ،ُمٗمتقطم٦م

ٟمريدهؿ أن يًت٘مرئقا اًمٜمٔم٤مم آىمتّم٤مدي ذم اإلؾمالم ُم٤م  .اًمذي ٟمحـ ومٞمف

اًمٜمٔم٤مم احل٘مقىمل ذم اإلؾمالم  .اًمٜمٔم٤مم اًمًٞم٤مد ذم اإلؾمالم ُم٤م هق؟ هق؟.

إلؾمالم ُم٤م هل رؤي٦م ا اًمٜمٔم٤مم آضمتامقمل ذم اإلؾمالم ُم٤م هق؟. ُم٤م هق؟.

اًمٜمٔم٤مم اإلداري ذم  ،وُم٤م ؿم٤مء اهلل ُمـ اًمتخّمّم٤مت .؟ذم اًمٜمٔم٤مم اًم٘مْم٤مئل

 .اإلؾمالم ُم٤م هق؟

وًمٞم٧ًم  ،ىمٚم٧م ٕطمد إظمقة طمتك يمقذم قمٜم٤من اًمذي هق ُمًٞمحل 

ىم٤مل ىمٌؾ صمالث ؾمٜمقات قم٤ٌمرة ىمد ؾمٛمٕمتٝم٤م  ،ًمف صٚم٦م سمٕمكم اسمـ أيب ـم٤مًم٥م

ا مالؽ ي» :ىمقل قمكم اسمـ أيب ـم٤مًم٥م :وشم٤مسمٕمتٝم٤م ذم ويم٤مٓت إٟم٤ٌمء وهل

هذه جي٥م أن  ،شإن الـاس إما أخ لؽ يف الديـ أو كظر لؽ يف اخلؾؼ

شمٕمٚمَّؼ قمغم يمؾ اعمٜمٔمامت، وهل قم٤ٌمرة جي٥م أن شمٜمِمده٤م اًمٌنمي٦م، وسمٕمد 

اىمؽمح سم٢مسار أن شمٙمقن هٜم٤مك ُمداوًم٦م ىم٤مٟمقٟمٞم٦م طمقل يمت٤مب  ،أؿمٝمر اىمؽمح



 

 

 

ٕمد اإلُم٤مم قمكم إمم ُم٤مًمؽ إؿمؽم. اًمٚمجٜم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ذم إُمؿ اعمتحدة، سم

وىمد ُمرت  ،ـمرطم٧م هؾ هذا يرؿمح ًمٚمتّمقي٧م أم ٓ ،ُمدارؾم٤مت ـمقيٚم٦م

ح ًمٚمتّمقي٧م، وصقشم٧م قمٚمٞمف اًمدول سم٠مٟمف أطمد  قمٚمٞمف ُمراطمؾ صمؿ ُرؿم 

وأن اقمتؼم رؾمٛمٞم٤ًم قمٝمد قمكم اسمـ أيب ـم٤مًم٥م  ،ُمّم٤مدر اًمتنميع اًمدوزم

  .عم٤مًمؽ إؿمؽم وقمٝمقد أظمرى أيْم٤ًم ذم هن٩م اًمٌالهم٦م

ٔم٤مم اإلداري واًمٜمٔم٤مم اًمًٞم٤مد إن ًمإلُم٤مم قمكم ذطم٤ًم ـمقياًل ذم اًمٜم

واًمٜمٔم٤مم اًمٕمًٙمري وهمػمه، يمقذم قمٜم٤من سمحٙمؿ إٟمف ىم٤مٟمقين وطم٘مقىمل، ؿمؿَّ 

أن ًمدى اإلُم٤مم قمكم ٟمٔم٤مم طم٘مقىمل وىم٤مٟمقين ذم ذاك اًمٕمٝمد قمجٞم٥م، شمريمع 

٦م^ًمف اًمٌنمي٦م، ذم شمٕمٌػم  لق عؾؿ الـاس حماشـ كالمـا » :إئِٛمَّ

 ،ٌٞم٧م  ذم اًمٓم٥ميمؾ ـمٌٞم٥م ُمدقمق ٕن يٜمنم ُمٕم٤مرف أهؾ اًم ،شٓتبعقكا

يقضمد ذم طمقزة اًمٜمجػ إذف ؾمٌع جمٚمدات ًمٓمٌٞم٥م قمراىمل ذم ذح 

. هذه ُمِم٤مريم٦م ذم  طمدي٨م واطمد وم٘مط ،طمدي٨م ًمإلُم٤مم اًمّم٤مدق ذم اًمٓم٥م

آىمتّم٤مدي أيْم٤ًم ُمدقمق  ،اًم٘مراءة اًمديٜمٞم٦م، عم٤مذا؟ ٕن ختّمّمف ذم اًمٓم٥م

ضمتامقمل آ ويمذًمؽ اًمٕم٤ممل ذم اعمج٤مل ،ٕن ي٠مشمٞمٜم٤م ويِم٤مرك ذم اًم٘مراءة اًمديٜمٞم٦م

 .واًمٜمٗمز وهمػمهؿ

سم٤مب إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر هق قم٤ٌمرة قمـ سم٤مب ذم 

وًمٚمٗم٘مٞمف أن يِم٤مرك أيْم٤ًم ذم آًمٞم٦م هذه اًم٘مراءة ومٞمتٜم٤مول  ،قمٚمؿ آضمتامع

 و (مجٕمل قم٘مؾ)وهٜم٤م شمّمٌح طمٞمٜمئٍذ اعمِم٤مريم٦م  ،اعمقوققم٦م ُمـ اًمزاوي٦م اًمديٜمٞم٦م

ؾمتٗمراد ومٝمق ظمٓم٠م  (،قمٚمؿ مجٕمل) داد وٓا ؾمٌت اًمتخّميص  يم٠من ي٘مقلأُم٤م ٓا



 

 

 

وًمٙمـ ىمد  ،يمٍؾ وختّمّمف ،ٟمحـ وم٘مط وٓ همػمٟم٤م، ومٝمذا اؾمتٌداد وظمٓم٠م

ومٞمٛمٙمـ أن يٙمقن وم٘مٞمٝم٤ًم واىمتّم٤مدي٤ًم  ،يٙمقن هٜم٤مك ُمـ ًمف يمٗم٤مءات ُمتٕمددة

ٟمحـ ٓ ٟمتحدث هٜم٤م قمـ اًمِمخص سمؾ  ،ومٝمذا ُمقضمقد ،وأدي٤ٌمً ً وؿم٤مقمراً 

ٝمج٦م وإٟمام شمقضمد قمٜمقٟم٦م وُمٜم ،إذن ٓ يقضمد ذم اًمقاىمع صدام ،قمـ اخلؼمة

 .وشمٌقي٥م

ن ُمقوقع اعمِم٤مريم٦م احملاوص: وقمٚمامء  ُمِم٤مريم٦م اًمٗم٘مٞمف ،ؾمٜم١مضمؾ ٔا

ومذًمؽ ُمقوقع  ،ًمتخّمّم٤مت إظمرى ذم إدارة اعمجتٛمع وومٝمٛمفا

إؿمٙم٤مزم يمٌػم، وٓ يٛمٙمـ أن يٙمقن ُم٘مؽمح ؿمٙمؾ اعمِم٤مريم٦م اًمذي 

ُم٘مٜمٕم٤ًم ٕهؾ اًمٜمخ٦ٌم  ،شمٗمْمٚم٧م سمف واًمذي هق أؿمٌف سم٤معمح٤مصّم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م

ِمتٖمؾ ذم قمٚمقم اخلٓم٤مب وٟمٔمري٤مت اًمٜم٘مد ظمّمقص٤ًم اًمٜمخ٦ٌم اًمتل شم

سمقدي أن أؾم٠مًمؽ قمـ شمٗمًػمك ًمٚمرواج اًمذي أظمذ يٜمتنم ذم  .واًمت٠مويؾ

يمٜمٔمري٦م  ،اًمًٜمقات إظمػمة ًمٚمٛمقوققم٤مت اعمتٕمٚم٘م٦م سم٘مْم٤مي٤م اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم

ٞمٕم٦م ٞمد اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل اًمتل طم٤مول ومٞمٝم٤م شمٗمًػم ـم ٤مري٤مت قمٜمد اًم قمٌت ىمْم٤مي٤م  ٓا

 اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم..

سمؾ وىمٌؾ  ،ؾ اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل واإلصٗمٝم٤مين أؾمت٤مذهإٟمف ىمٌ الؾيذ الغيز:

وأٟم٤م ٓ أىمقل ذًمؽ ُمـ أضمؾ  ،اإلصٗمٝم٤مين ًمديٜم٤م قمٚمؿ إصقل اًمٗم٘مٝمل

اسمـ اًمِمٞمخ اًمقطمٞمد اخلراؾم٤مين  ،وٓ ٕضمؾ اًمتٓمٌٞمؾ واًمدقم٤مي٦م ،اعم٤ٌمًمٖم٦م

 ،ويقضمد همػمه وهمػمه ،ُمتخّمص ذم قمٚمؿ اًم٘م٤مٟمقن ،وهق أطمد اعمراضمع

ٞمد قمٚمقي اًمؼموضمردي ُدقمل ذم اجل ًمٚمٛمِم٤مريم٦م ذم  ٤مُمٕم٤مت إُمريٙمٞم٦مطمتك اًم



 

 

 

ُم٤م هل  ،أن أصقل اًمٗم٘مف ،ويمثػم يمثػم همػمه ،حم٤مرضات وٟمدوات قمٚمٛمٞم٦م

أصقل اًمٗم٘مف؟ هل أصقل اًم٘مراءة اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م، أٟم٤م زم شمًٛمٞم٦م أيم٤مديٛمٞم٦م هل 

وهذه  (،أصقل اًم٘مراءة اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م)أو  (وم٘مف اًم٘م٤مٟمقن)أن أصقل اًمٗم٘مف هق 

ي٘مقًمقن ص٤مر هب٤م شمْمخؿ  ،ىمد ٟمٛم٧م وهلل احلٛمد ذم احلقزة سمِمٙمؾ ضم٤ٌمر

س سم٥ًٌم شمرايمؿ اجلٝمقد سمِمٙمؾ ُمتٓمقر اًمقاىمع إن أصقل اًمٗم٘مف ذم  ،وشمٙمدر

اًمٜمٔمري٤مت ذم  واًمٙمثػم ُمـ اًمٌحقث اًمتل أٟمجزت ومٞمف ظمدُم٧م مجٚم٦م ُمـ

 .اًم٘م٤مٟمقن

أٟم٤م أصٓمٚمح قمغم قمٚمؿ  ،ُمـ شمراث قمٚمؿ إصقل اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل اؾمتٗم٤مد

ٓمٌع ُمع ُمالطمٔم٦م سم٤مًم (،ُمٜمٓمؼ ُمٜمٝمج٦م ًمٚمٛمٕمروم٦م اًمٌنمي٦م)أصقل اًمٗم٘مف سم٠مٟمف 

واعمٜمٓمؼ  ،ومٝمٜم٤مك اعمٜمٓمؼ اًمري٤ميض ،اظمتالف ُمِم٤مرب اعمدارس اعمٜمٓم٘مٞم٦م

وهمػمه٤م ُمـ  ،واعمٜمٓمؼ إرؾمٓمل اًمٞمقٟم٤مين ،واعمٜمٓمؼ اًمٜمٗمز ،آضمتامقمل

 اعمدارس اًمٙمثػمة اخل٤مص٦م سمٙمؾ ٟمقع ُمـ أٟمقاع اعمٕمروم٦م اًمٌنمي٦م ؾمقاء 

 أصقل اًمٗم٘مف أيْم٤ًم ُمٜمٝمج٦م ،اًمتجريٌٞم٦مذم اًمٕمٚمقم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م أو 

أصقل اًمٗم٘مف أيْم٤ًم ُمٜمٝمج٦م  ،اًمتجريٌٞم٦مذم اًمٕمٚمقم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م أو ،ُمٜمٓم٘مٞم٦م

ومٝمؾ اًمًٞمد  ،ُمٜمٝمج٦م ُمٜمٓم٘مٞم٦م ًمٚمٛمٕمروم٦م اًمديٜمٞم٦م .؟ًمٙمـ عم٤مذا ،ُمٜمٓم٘مٞم٦م

ـ سمدأ سمذًمؽ يمام شمٗمْمٚمتؿ ٤مئل هق ُم وصٚم٧م إمم  ٓ، هق شمرايمؿ ضمٝمقد ؟اًمٓم٤ٌمـم

 ُم٤م وصٚمٜم٤م إًمٞمف.

ًمٗمٕمؾ اأي  ،أن (اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم)إن شم٤ًمؤزم هققمـ وم٤مقمٚمٞم٦م  احملاوص:

ُمف إمم ا  اًمتل شمٕمٛمؾ قمغم.... (اعمٕمروم٦م احلديث٦م)ًمذي ي٘مد 



 

 

 

 ؟.ذم أي قمٚمؿ (اعمٕمروم٦م احلديث٦م) الؾيذ الغيز:

دو ذم مم٤مرؾم٦م قمٚمؿ اًمٜمٗمس (اعمٕمروم٦م احلديث٦م) احملاوص: وآضمتامع  يمام شٌم

 يمٚمٝم٤م أن شمًت٘مل... ،واعمٜمٓمؼ واًمري٤موٞم٤مت

ٟمٞم٦م وهرُمٝم٤م جي٥م أن ٓ ٟمخٚمط سملم اًمٕمٚمقم اإلٟم٤ًم الؾيذ الغيز:

 .ومتٚمؽ هل٤م واٍد وهذه هل٤م واٍد آظمر ،واًمٕمٚمقم اًمتجريٌٞم٦م

وًمٙمٜمٝم٤م ختْمع ًمٜمٔم٤مم ُمٕمرذم ُمٕملمَّ شمت٤ٌمدل  ،ٟمٕمؿ هذا صحٞمح احملاوص:

 ..ُمـ ظمالًمف احلقار واًمت٠مصمػم واًمتٕم٤مون

هذه شمٌح٨م ذم ٟمٗمس ٟمٔم٤مم اعمٕمروم٦م، هذا اًمؽمشمٞم٥م اًمذي  الؾيذ الغيز:

اًمٙمؾ أن ي٘مر سمف، اًمذي هق هذا شمرشمٞم٥م سمنمي، و ،ذيمرشمف ًمٞمس طمقزوي٤مً 

إٟمٜمل ٓ  ،ىمد سمٞمٜم٧م ًمؽ هٞمٛمٜم٦م اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم ،ٟمٔم٤مم اًمٕمٚمقم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م

طمتك اًمرؤي٦م  ،أحتدث قمـ هٞمٛمٜم٦م اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم ُمـ زاوي٦م اًمرؤي٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م

إؿمٕمري٦م واعم٤مدي٦م واًمٗمرويدي٦م أو اًمٙم٤مٟمتٞم٦م أو اهلٞمجٚمٞم٦م. إن ُمقىمع اًمٕم٘مؾ 

هذا ُمقىمٕمٞمتف  ،ؾ اًمٕمٛمكماًمٕمٛمكم ُمقضمقد ُمـ أي ُمدرؾم٦م اؾمت٘مٞم٧م اًمٕم٘م

ٞم٦م أي هل٤م أص٤مًم٦م ذم رأس اهلرم ًمًٜم٤م ٟمحـ اًمذيـ ٟم٘مقل  ،سمٕم٤ٌمرة أظمرى أؾم 

ومٝمذا شمراسمط  ،وم٠مي ُم٘مٜمـ ُمثاًل ٓ سمدَّ أن يٌح٨م ذم ومٚمًٗم٦م إظمالق ،سمذًمؽ

ُمٜمٓم٘مل ومٓمري ذم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م، اإلٟم٤ًمن اًمٗمرد أو اعمجٛمققم٦م، أُم٤م أن شم٠مظمذ 

همػمه٤م ُمـ إؾمامء، اعمٝمؿ  اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم ذم ٟمٔمري٦م هٞمجؾ أو ومرويد أو

ٓ يٛمٙمـ ًم٘م٤مٟمقين أن يتٜمٙمر ًمٌح٨م ومٚمًٗم٦م إظمالق صمؿ  ،هذه ُمقىمٕمٞمتف

 .ٓ يٛمٙمٜمف ذًمؽ ،يٌح٨م ذم اًم٘م٤مٟمقن



 

 

 

ث قمـ اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم ذم صٞم٤مهمتف احلقزوي٦م احملاوص: هذه  ،إٟمٜم٤م ٟمتحدَّ

اًمّمٞم٤مهم٦م هل٤م أومؼ ومٝمؿ خمتٚمػ قمـ أومؼ ومٝمؿ اًمٕمٚمقم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م يمام سمٚمقرهت٤م 

أن شمدرج  (اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم)وٓ يٛمٙمٜمؽ حت٧م شمًٛمٞم٦م  ،سمٞم٦ماًمتجرسم٦م اًمٖمر

د اٟمٓمالىم٤ًم ُمـ رؤي٦م ومٚمًٗمٞم٦م ٓ شمْمع  دم٤مرب وآوم٤مق خمتٚمٗم٦م ذم شمّمقر ُمقطمَّ

 ذم اقمت٤ٌمره٤م اًمٌٕمد اًمت٤مرخيل واحلْم٤مري ذم شمِمٙمؾ هذه اًمٕمٚمقم.....

هذه إُمقُم٦م ًمٞم٧ًم خمتّم٦م  ،إنَّ ًمٚمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم أُمقُم٦م الؾيذ الغيز:

ُمـ أضمؾ أن يٙمقن اًمٌح٨م قمٚمٛمٞم٤ًم  .يمؾ اعمدارسسمؾ  ،سم٤معمدارس احلقزوي٦م

ًمق ؾم٠مًمٜم٤م ُم٤م هق شم٠مصمػم اًمٕمٚمقم اًمتجريٌٞم٦م قمغم اًمٕمٚمقم  ،وًمٞمس ظمٓم٤مسمٞم٤مً 

يقضمد سمح٨م قمـ دور اعمٜمٓمؼ ذم اًمٕمٚمقم  ،ومٝمذا سمحثف خيتٚمػ ،اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م

ذاك سمح٨م آظمر، ُم٤م هق  ،اًمتجريٌٞم٦م ودور ًمٚمٛمٜمٓمؼ ذم اًمٕمٚمقم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م

ؾمقاء قمغم اًمٗمٚمًٗم٦م اعم٤مدي٦م  ؟. اًمٕمٚمقم اًمدور إُمقُمل ًمٚمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم قمغم

ٓ يٛمٙمـ سم٤مًمٓمٌع  ،أو اًمٗمٚمًٗم٦م اإلهلٞم٦م أو اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م أو اإلؾمالُمٞم٦م أو همػمه٤م

ٕي سم٤مطم٨م ذم اًمٕمٚمقم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م أو ذم اًمٕمٚمقم اًمتجريٌٞم٦م إٓ أن يٛمٌم 

 .طمتك اًمري٤موٞم٤مت هل٤م ُمٜمٓمؼ وُمٜمٝم٩م وومٚمًٗم٦م ،قمغم ُمٜمٝم٩م ُمٜمٓم٘مل ُمٕملم

ٞم٦م وشمقضمد قمٚمقم ٤مٟمٞم٦م وشمقضمد ٟمٔمري٦م شمقضمد قمٚمقم دمري  ،ًمٚمٛمٕمروم٦م إًٟم

ًمٞم٧ًم هل ظم٤مص٦م  ،هذه اًمقص٤مي٦م ًمٚمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم قمغم اًمٕمٚمقم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م

سمح٨م اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم يقضمد قمٜمد  ،سمرؤي٦م احلقزة أو سم٤مًمرؤي٦م اًمديٜمٞم٦م

اًمٞمقٟم٤مٟمٞملم وذم مجٞمع اًمٗمٚمًٗم٤مت. إن ومٚمًٗم٦م إظمالق ُم٤مدة أؾم٤مؾمٞم٦م ذم 

 ،ؿمؽمايمل أو همػمهؾمقاء يم٤من ذم اًم٘م٤مٟمقن اًمِمٞمققمل أو آ ،قمٚمؿ احل٘مقق



 

 

 

 وهذا همػم خمتص سم٤محلقزة..

ٞمتف ،وأُمقُمتف ،وأسمقشمف (اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم)إن هٞمٛمٜم٦م  ًمٌ٘مٞم٦م اًمٕمٚمقم  ،وأؾم 

ٕن هذا أطمد إؾمس وٓ أىمقل إؾم٤مس  ،اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م، ٓ ري٥م ومٞمٝم٤م

  .اًمقطمٞمد

ر  .دقمٜم٤م ٟمٕمٞمد اًم١ًمال سمِمٙمؾ آظمر احملاوص: )اًمٕمٚمقم( وٛمـ اًمتّمقر

ُمف أن  (ًمٕمٛمكماًمٕم٘مؾ ا)احلقزوي اعمٜمٌثؼ ُمـ إذا ووٕمٜم٤مه٤م ىم٤ٌمل ُم٤م شم٘مد 

ًمٜمٗمس وقمٚمؿ اًمٕمٚمقم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م اًمتل سمٚمقرهت٤م اجل٤مُمٕم٤مت اًمٖمرسمٞم٦م  يمٕمٚمؿ ا

ومٙمٞمػ  .قًمقضمٞم٤م وقمٚمؿ اًمت٤مريخ وقمٚمؿ اًمًٞم٤مؾم٦مسمآضمتامع وقمٚمؿ إٟمثرو

 ؟.يٛمٙمٜمٜم٤م اعم٘م٤مرٟم٦م سمٞمٜمٝم٤م

إن اًمدور ذم اًمقاىمع هق ٟمٗمس اًمٗمٙمرة اًمتل ذيمرهت٤م ًمٙمؿ  الؾيذ الغيز:

ُم٤م هل ُمقىمٕمٞمتٝمؿ ُمـ  ،ال ؾم٤مسمؼ، أن اٟمٔمر إمم ومالؾمٗم٦م اًمٖمربذم ؾم١م

ُم٤م هل ُمقىمٕمٞمتٝمؿ ُمع قمٚمؿ اًمٜمٗمس اًمٖمريب وُمع قمٚمؿ  ؟احلٙمٛم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م

 ،قمٚمقم اًمٜمٗمس وقمٚمقم آضمتامع اعمقضمقدة ذم اًمدول اًمٖمرسمٞم٦م .؟آضمتامع

دورهؿ ذم شمقوٞمح  ،دوره٤م هق سم٤مًمْمٌط اًمنمح اًمذي ُمرَّ قمٚمٞمٜم٤م

وإطمّم٤مءات ُمٞمداٟمٞم٦م ودم٤مرب  ،اًمٜمٗمس ُمقوققم٦م  آضمتامع وُمقوققم٦م

ضمتامقمٞم٦م ؟.هذه يمٚمٝم٤م شمدظمؾ ذم ُم٤مذا ،وٟمٔمري٤مت وىمقاٟملم أو  ،ذم اعمقوققم٦م ٓا

ٞم٦م هة وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ ،ذم اعمقوققم٦م اًمٜمٗم ٞم٦م اًمٗمرد أو ٕا  .ٟمٗم

ي٠ميت سمٕمد ذًمؽ ومٞمٚمًقف احلٙمٛم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م ويٕمٓمل ُمٜمٝمج٦م وٟمٔمري٦م 

ؾ ٟمت٤مئجف ظم٤مـمئ٦م أم ذم اعمٕمروم٦م حتٙمؿ سم٠من هذا اًم٤ٌمطم٨م ذم قمٚمؿ اًمٜمٗمس ه



 

 

 

د إن يم٤مٟم٧م هذه  صحٞمح٦م، وي٠ميت اعم٘مٜمـ اًم٘م٤مٟمقين ويًتٗمٞمد ُمٜمٝمام وحيد 

ٚمٞمزي ىمٌؾ ٙماعمقوققم٤مت ذم اًم٘م٤مٟمقن  ممٜمققم٦م أو همػم ممٜمققم٦م. اعم٘مٜمـ اإلٟم

أن يًـ ىم٤مٟمقن ُمٕملمَّ قمغم وقء اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل ىمدُمٝم٤م ًمف سم٤مطم٨م اًمٜمٗمس 

 .ًمديف ومٚمًٗم٦م أظمالىمٞم٦م ،آضمتامقمل

طمقل ومالؾمٗم٦م  ،رٟم٤مجم٤ًم ًمف رواج ذم اًم٘مٜم٤مة اإليراٟمٞم٦مأشمذيمر أين شم٤مسمٕم٧ُم سم

 ،يم٤من أرسمٕملم طمٚم٘م٦م، وىمد ـمٌٕم٧م ذم يمت٤مب ،ٚمٞمز اعمقضمقديـ أنٙماإلٟم

واًمؼمٟم٤مُم٩م هق قم٤ٌمرة قمـ  ومٞمٚمًقف جيري طمقارات ُمع اًمٗمالؾمٗم٦م 

ُمقا  .عم٤مذا؟ ،ٚمٞمز اًمذيـ يٌحثقن ذم اإلدراك وٟمٔمري٦م اعمٕمروم٦مٙماإلٟم ًمٙمل ي٘مد 

ٚمٞمزي ًمٞمّمٌح ًمديف ُمثؾ اًمٜمت٤مج ذم صٞمٖم٦م ٙماإلٟم هلذا اعم٘مٜمـ ،أؾم٤ًًم سمٕمده٤م

ٟمٔمري٤مت ذم ومٚمًٗم٦م أداب وإظمالق وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ ُمـ إُمقر اًمتل 

 .يًتٜمد إًمٞمٝم٤م اعم٘مٜمـ

شمْمع ذم وقء ومٚمًٗم٦م  ،اعم٘مٜمـ ٓ سمدَّ أن يٜمتخ٥م ُمدرؾم٦م ومٚمًٗمٞم٦م

 ،ُمثاًل هٜم٤م اًمٗمْمٞمٚم٦م اًمٙمذائٞم٦م هل إهؿ ،أظمالىمٞم٦م أؾم٤ًًم واوح٦م وقم٤مُم٦م

ٓ سمدَّ أن شمٙمقن ًمديف رؤي٦م ُمٕمٞمٜم٦م، طمٞمٜمئٍذ  ،٦م أم رذيٚم٦موهٜم٤م هؾ هذه ومْمٞمٚم

ي٠مظمذ يمذا ُمقوققم٦م  ،ي٠ميت ويًتٕملم سم٤مًمٕمٚمقم إظمرى ذم اعمقوققم٤مت

وي١مؾمس قمغم وقئٝم٤م طمٙماًم هيدف إمم إيّم٤مل اعمجتٛمع اًمؼميٓم٤مين إًمٞمف. 

ًمٙمؾ واطمد ومٞمف  ،إذن شمرشمٞم٥م طمٚم٘م٤مت اًمٕمٚمقم هق شمرشمٞم٥م قمْمقي سمٜمٞمقي

أول ُم٤م ٟمِم٠مت  ،ٞم٦م اًمِمٞمققمٞم٦م قمٜمدُم٤م ٟمِم٠متاٟمٔمر ُمثاًل إمم آؿمؽمايم ،دور

ك قم٘م٤مئدي٦م ،ٓ سمدَّ وأن هل٤م رؤي٦م يمقٟمٞم٦م وقمٜمدُم٤م  ،صمؿ ومٚمًٗم٦م أظمالىمٞم٦م ،شمًٛمَّ



 

 

 

يٜمتٝمل ُمـ  ،يٜمتٝمل ُمـ اًمٗمٚمًٗم٦م إظمالىمٞم٦م ي٠ميت إمم اًمٌح٨م اًم٘م٤مٟمقين

اًمٜمٔم٤مم  ،اًمٌح٨م اًم٘م٤مٟمقين ي٠ميت إمم اًمٜمٔم٤مم اًمًٞم٤مد، اًمٜمٔم٤مم آىمتّم٤مدي

 ،اًمٓمٌٞمٕم٦م اًمتل ظمٚم٘مٝم٤م اهلل شمٕم٤ممم ذم اإلٟم٤ًمنهذه هل  ،اًم٘مْم٤مء ،اًم٘م٤مٟمقين

يٌدأ سم٤مًمرؤي٦م اًمٙمقٟمٞم٦م  ،أول ُم٤م يٌدأ ،اإلٟم٤ًمن اًمٗمرد أو آٟم٤ًمن اعمجٛمقع

 صمؿ أداب وإظمالق وهٙمذا.. 

اًمٗمٚمًٗم٤مت همػم إيديقًمقضمٞم٦م أو إيمثر حتررًا ُمـ هذه  احملاوص:

ٓ حتٙمٛمٝم٤م هذه اًمتّمقرات اهلرُمٞم٦م هبذا اًمِمٙمؾ  ،إيديقًمقضمٞم٤مت

 ّم٤مرم.....اًم

 ،اًمٓم٤مهمٞم٦م ،ظمذ اًمرأؾمامًمٞم٦م اعم٤مدي٦م اًمٌحت٦م ،ٓ يٛمٙمـ أسمداً  الؾيذ الغيز:

ٓ سمدَّ أن يٌدأ ُمـ ومٚمًٗم٦م ُمـ أضمؾ أن  ،اٟمٔمر إمم يمت٤مسم٤مهتؿ ذم اًم٘م٤مٟمقن

 ،ومْمٞمٚم٦م أو أظمالق رذيٚم٦م ،هق ي٘مقل: أظمالق ،ي١مؾمس ُمٗمٝمقُمف ًمٚمح٘مقق

ح وقمدم ُمّم٤مًم .ُم٤مذا ي٘مقل؟ ،ٓ سمدَّ أن يٌٜمل ًمف رؤي٦م ًمٙمل يقضمد طم٘م٤مئؼ

ٓ سمدَّ أن يٌدأ سم٤مًمرؤي٦م اًمٙمقٟمٞم٦م صمؿ أداب وإظمالق صمؿ اًمٜمٔم٤مم  ،ُمّم٤مًمح

 ،احل٘مقىمل صمؿ اًمٜمٔم٤مم اًم٘م٤مٟمقين، هذا شمرشمٞم٥م ري٤ميض قمْمقي ٓ يٛمٙمـ ومٙمف

اجلٝم٤مز  ،هذه درضم٤مت شمٙمقيٜمٞم٦م ؾمقاء يمٜم٧م أؤُمـ سم٤معمٞمت٤مومٞمزي٘م٤م أو ٓ أؤُمـ

٠مٟمٗمًٝمؿ هؿ سم ،ًمديٜم٤م ومالؾمٗم٦م ُم٤مديقن .اًمقضمقدي هٙمذا ـمٌٞمٕمتف اهلرُمٞم٦م

ُم٤م اًمذي يٛمٜمع ُمـ  :أن ىمد ي٘مقل ىم٤مئؾ ،يٜمٔمرون ٕضمؾ إظمالق اعم٤مدي٦م

ي٘مقًمقن إٟمف  ،حي٤موًمقن أن يٗمٚمًٗمقهن٤م وي٘مٜمٜمقهن٤م .؟زواج اًمرضمؾ سم٤مًمرضمؾ

واًمٗمْمٞمٚم٦م  ،ٕن اًمٗمرد ُمٓمٚمؼ ذم طم٘مقىمف عم٤مذا؟. ،سمح٤مضم٦م ٕن يِمٌع رهم٤ٌمشمف



 

 

 

قضمد ُمٗمر ٓ ي اً إذ ،ذم أن يِمٌع اًمرهم٤ٌمت، ومال سمدَّ ُمـ أن يٗمٚمًػ ويٕمٚمؾ

 .ُمـ هذا اجل٤مٟم٥م

٤من وحت٤مول ومٝمٛمف احملاوص:  ،وًمٙمـ ذم ومٚمًٗم٦م اًمٕمٚمقم اًمتل شم٘مرأ اإلًٟم

ؾمت٘مالًمٞم٦م ،وومٝمؿ ُمًػمشمف وؾمٚمقيمف وشم٤مرخيف  ،شمٌ٘مك هلذه اًمٕمٚمقم درضم٦م ُمـ ٓا

ر اهلرُمل ر  ،ومٝملٓ  ختْمع سم٤مًميورة إمم هذا اًمتّمقر سمؾ إنَّ هذا اًمتّمقر

 ؟.راءهت٤م وٟم٘مده٤ماهلرُمل هق أطمد ُمقوققم٤مهت٤م اًمتل شمٕمٛمؾ قمغم ىم

ؾمقاء يم٤من  ،ـمٌٕم٤ًم سمح٨م اعمٕمروم٦م قمغم أي ُمنمب ،ٟمٕمؿ الؾيذ الغيز:

إن  ،ضمٜمز أو ومرويدي أو همػمه ،ُم٤مدي٤ًم أو ُمٞمت٤مومٞمزي٘مٞم٤ًم أو همػم ُمٞمت٤مومٞمزي٘مل

وهيٞمٛمـ قمغم  ،اًمٌح٨م ذم اعمٕمروم٦م هيٞمٛمـ سم٤مًمٓمٌع قمغم اًمٕمٚمقم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م

٧م اًمٗمٚمًٗم٦م شمٜمٔمؿ حت ،طمتك اًمري٤موٞم٤مت هل٤م ومٚمًٗم٦م ،اًمٕمٚمقم اًمتجريٌٞم٦م

هذا شمٚم٘ملم ىمد  .؟اًمٕم٤مُم٦م. ُمـ ي٘مقل ًمؽ إن اصمٜملم زائد اصمٜملم ي٤ًموي أرسمٕم٦م

ًم٘مٜمقك إي٤مه واىمتٜمٕم٧م سمف، اصمٜم٤من زائد اصمٜملم ًمٕمٚمف ي٤ًموي مخ٦ًم. جمٛمقع 

هؾ  ،هذه اًمٌدهيٞم٤مت شُمٜم٤مىمش أن .زواي٤م اعمثٚم٨م ىمد ٓ شمٙمقن ُم٤مئ٦م وصمامٟملم

ت طمتك قمغم إن ٟمٔمري٦م اعمٕمروم٦م هتٞمٛمـ وهل٤م ضمؼمو ،هل صحٞمح٦م أم ظمٓم٠م

 .اًمري٤موٞم٤مت واجلؼم واهلٜمدؾم٦م واًمٗمٚمؽ

 

 

 



 

 

 

 فضضية تكويً الشصة

 ،هؾ شمٕمٚمؿ أن شمٙمقيـ اًمذرة ُمـ سمروشمقن وٟمٞمؽمون وإًمٙمؽمون

إهن٤م ومروٞم٦م وحلد أن ٓ يٕمٚمٛمقن هؾ أن  ،ًمٞم٧ًم طم٘مٞم٘م٦م إٟمام ٟمٔمري٦م

ًم٘مد  ،أم أن هذه ومروٞم٦م ظم٤مـمئ٦م ،اًمذرة هل سمروشمقن وٟمٞمؽمون وإًمٙمؽمون

ضم٤مُمٕم٦م ُمـ  ،ين ُمـ ـمٝمران قمٛمره أرسمٕم٦م وصمالصمقن قم٤مُم٤مً ضم٤مء ٟم٤مسمٖم٦م إيرا

اًمذرة رهمؿ إٟمٙمؿ قمٛمٚمتؿ ُمٜمٝم٤م  ،ىم٤مل إن هذه اًمٗمروٞم٦م ظم٤مـمئ٦م ،ه٤مروم٤مرد

هذا اًمِم٤مب يم٤من ُم٘مدم ذم اجل٤مُمٕم٦م  .آٟمٗمج٤مر اًمٜمقوي واًم٘مٜم٤مسمؾ اًمٜمقوي٦م

ًم٘مد أطميوه إمم إيران  ،روومٞمًقرسمومُٛمٜمح رشم٦ٌم  ،ُمـ أضمؾ اعم٤مضمًتػم

اًمٜم٤مسمٖم٦م ىم٤مل: ٟمحـ ٓ يقضمد ًمديٜم٤م سمروشمقن، وأضمروا ُمٕمف ُم٘م٤مسمالت، هذا 

ىمٞمؾ ًمف ُمـ أيـ أشمٞم٧م  (،ظمٞمقط ـم٤مىمٞم٦م)ٟمٞمؽمون، إًمٙمؽمون، ُم٤م ًمديٜم٤م هق 

هذه أيْم٤ًم ومروٞم٦م ًمٙمٜمٝم٤م أىمرب إمم اًمقاىمع ُمـ شمٚمؽ، ضم٤مء  :أٟم٧م هبذا، ىم٤مل

ومام اًمذي  ،ٚمٞمزي وأيمٛمؾ هذه اخلٞمقط اًمٓم٤مىمٞم٦م سمٌمء آظمرٙمقم٤ممل إٟم

أرسمٕم٦م أسمٕم٤مد، وًمٙمـ وومؼ ٟمٔمري٦م يم٤مٟمقا يٕمت٘مدون أن اجلًؿ ًمف  . طمدث؟

ىمٞمؾ ًمف ُم٤م شم٠مصمػم هذا قمغم  ،ٚمٞمزي أصٌح ًمٚمجًؿ قمنمة أسمٕم٤مدٙمهذا اإلٟم

اًمٗمْم٤مء  قمٚمقم اًمٗمٞمزي٤مء واًمٗمٚمؽ وإطمٞم٤مء واًمٙمٞمٛمٞم٤مء واًمٓم٤مىم٦م واًمذرة وقمٚمقم



 

 

 

ر ذم اًمٕمٚمقم،  :ىم٤مل ،وهمػمه٤م أشمقىمع سمٕمد يمؿ قم٘مد ُمـ اًمًٜملم يّمٌح شمٗمجر

 .ومروٞم٤مت ظم٤مـمئ٦مٟمحـ ٟمتٕم٤مُمؾ ُمع فمقاهر صحٞمح٦م سُمٜمٞم٧م قمغم 

ث قمـ أي٦م ُمدرؾم٦م ُمٜمٓم٘مٞم٦م او  ،إن ُمقىمٕمٞم٦م ٟمٔم٤مم اعمٕمروم٦م وأٟم٤م ٓ أحتدَّ

ُم٤م هق ُمقىمٕمٞم٦م ٟمٔم٤مم  ،إن يمالُمل طم٥ًم اًم١ًمال ،ومٚمًٗمٞم٦م هل اًمّمحٞمح٦م

ؾمقاء  ،ٟم٘مقل إن ًمف إُمقُم٦م اعمٕمروم٦م واًمٗمٚمًٗم٦م قمغم اًمٕمٚمقم إظمرى؟.

أو أردت أن شمتخذ ُمدرؾم٦م ذم اًمٗمٚمًٗم٦م اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م أو اًمٗمٚمًٗم٦م اهلٜمدي٦م 

ؾمقاء يم٤مٟم٧م ومٚمًٗم٤مت  ،اًمٗمٚمًٗم٦م اًمٗم٤مرؾمٞم٦م اًم٘مديٛم٦م أو اعمٍمي٦م أو همػمه٤م

ؿ ومٞمٝم٤م وهيٞمٛمـ  ،طمديث٦م أو ىمديٛم٦م اعمٝمؿ أن ٟمٔم٤مم اعمٕمروم٦م هق اًمذي يتحٙمَّ

ىمْمٞم٦م شمرشمٞم٥م اًمٕمٚمقم هذه ًمٞمس شمرشمٞم٤ًٌم يتٜم٤مزع ومٞمف اصمٜم٤من ُمـ  .قمٚمٞمٝم٤م

ومذاك  ؟. أُم٤م أن أظمت٤مر أي ُمدرؾم٦م ،إيم٤مديٛمٞملم ذم أي سم٘مٕم٦م ُمـ إرض

 .سمح٨م آظمر

 ،إن إطمدى ُمِمٙمالت اًمٕمٚمامٟمٞم٦م اًمٖمرسمٞم٦م ذم شمٚم٘مل اعمًٚمٛملم هل٤م

 ،ُمع اطمؽماُمل ًمٚمٕمٚمامٟمٞملم اًمٕمرب ،شمٙمٛمـ ذم أهن٤م شم٠ميت وختٚمط ًمٜم٤م إوراق

 ؟.ُم٤م هق اًم٥ًٌم ،أٟم٤م أىمقل إهنؿ ًمٞمًقا سمٙمٗم٤مءة اًمٕمٚمامٟمٞملم اإليراٟمٞملم

أيمٗم٠م  واًمٕمٚمامٟمٞمقن اإليراٟمٞمقن ،اًم٥ًٌم هق أن اًمٗمٚمًٗم٦م ذم إيران ىمقي٦م ضمداً 

ذم ومٝمؿ اًمٜمٔمري٤مت اًمٖمرسمٞم٦م اًمٕمٚمامٟمٞم٦م ُمـ ٟمٍم طم٤مُمد أسمق زيد وُمـ اجل٤مسمري 

وًمٙمٜمٝمؿ ًمٞمًقا ذوي شمْمٚمع  ،ُمع اطمؽماُمل هلؿ ،وإٟمّم٤مري وهمػمهؿ

وشمٔمٝمر هذه اعمِمٙمٚم٦م ذم يمٞمٗمٞم٦م أظمذ  ،ىمقي ذم اًمٌحقث اًمٗمٚمًٗمٞم٦م

ىمٝم٤م وأٟم٤م ٓ أريد أن أومٜم د  ،اًم٘مراءات أو اًمٜمٔمري٤مت اًمتل يٓمرطمقهن٤م وُيًق 



 

 

 

حأو   .أصح 

ٓ أدري إن يمٜمتؿ ؾمٛمٕمتؿ  ،اعمرطمقم اًمِمٞمخ قمٌد اًمٙمريؿ اًمزٟمج٤مين

ًم٘مد ؾم٤مومر إمم ُمٍم سمٜمٞم٦م اًمت٘مري٥م سملم  ،أؾمت٤مذ اًمًٞمد اخلقئل ،سمف أم ٓ

ٌَّؾ يده ذم اعم١ممتر اإلؾمالُمل ذم  اعمذاه٥م، طمتك أن ـمف طمًلم ىمد ىم

ٌ ؾ يداً  ،ومٚمًٓملم اًمِمٞمخ حمٛمد طمًلم  ،إقمج٤مسم٤ًم هب٤م ،وىم٤مل هذه أول ُمرة أىم

ًمٙمٜمف مل يٜمجح  ،أيْم٤ًم ىم٤مم هبذه اخلٓمقات ،آل يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء ذم اًمٜمجػ

ًم٘مد شمٗم٤مقمؾ اًمِمٕم٥م اعمٍمي وإردين  .ذم شم٘م٤مرب إٟمٔم٤مر واًمرؤى

طمتك إٟمف ظمٓم٥م ذم اعمًجد  ،واًمِم٤مُمل ُمع اًمِمٞمخ قمٌد اًمٙمريؿ اًمزٟمج٤مين

ومل يّمٕمد هذا اعمٜمؼم ُمـ ؿمٞمٕم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م إٓ  ،إُمقي ظمٓم٦ٌم جمٚمجٚم٦م

ىم٤مل ًمف اًمِمٞمخ حمٛمد طمًلم آل يم٤مؿمػ  .ؿ اًمزٟمج٤ميناًمِمٞمخ قمٌد اًمٙمري

وأٟم٧م  ،أٟم٤م ذه٧ٌم ومل أٟمجح هذا اًمٜمج٤مح اًمذي طم٘م٘متف أٟم٧م :اًمٖمٓم٤مء

وإن  ،ٕٟمؽ ذه٧ٌم وؾم٤مسم٘متٝمؿ سم٤مٕدب :. ىم٤مل ًمف ًم٧ًم قمرسمٞم٤ًم وأٟم٤م قمريب

أٟم٤م ذه٧ٌُم هلؿ  .وًمٙمـ ُمٍم هل أم إدب ،يم٤من ًمديؽ سم٤مع ذم إدب

 .ع ومٞمفسمٕمٚمؿ اًمٗمٚمًٗم٦م واعمٜمٓمؼ وًمٞمس ًمدهيؿ سم٤م

أٟم٤م أشمٕمج٥م ُمـ  :ًمٚمٕمالُم٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل قم٤ٌمرة ًمٓمٞمٗم٦م ي٘مقل ومٞمٝم٤م 

ٕن هذا  :ىم٤مل ؟عم٤مذا :ىم٤مًمقا ًمف ،اًمِمٞمخ حمٛمد طمًلم آل يم٤مؿمػ اًمٖمٓم٤مء

. ًمٞمس ُم٘مّمقدي  قمريب وحي٥م اًمٗمٚمًٗم٦م وأٟم٤م ٓ أرى قمرسمٞم٤ًم حي٥م اًمٗمٚمًٗم٦م

وًمٙمـ اًم٤ٌمع اًمٗمٚمًٗمل ُم١مصمر ذم هذا اًمٌح٨م  ،إومراط ذم هذا اًمت٘مٞمٞمؿ

 ر قمـ اًمٗمٚمًٗم٦م اعمتٌٜم٤مة. سمٖمض اًمٜمٔم



 

 

 

د ُمدارس اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم احملاوص: ٘مك اًمرضمقع ،رهمؿ شمٕمدر ًمٚمٛمٜمٓمؼ  ٌي

 ،يرضمع إًمٞمف اًمٕمٚمامء ذم احلقزات اًمديٜمٞم٦م ،إـم٤مرًا ُمِمؽميم٤ًم سمٞمٜمٝم٤م ،إرؾمٓمل

رون قمغم أؾم٤مؾمف أيْم٤ًم اعمٕمروم٦م وسمٜمٞمتٝم٤م هذا اعمٜمٓمؼ إرؾمٓمل  .ويتّمقَّ

ض ذم اًمٕمٍم احلدي٨م إمم اًمٜم٘مد وىمد شمؿَّ   ،دم٤موزه ذم أُمقر يمثػمة ضمداً  شمٕمرَّ

ومٞمٌدو أٟمف ُم٤م زال وومٞم٤ًم هلذا اعمٜمٓمؼ ويدور ذم ومٚمؽ  (اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم)أُم٤م 

 هٞمٛمٜمتف..

قمتامد احلقزة قمغم اعمٜمٓمؼ إرؾمٓمل الؾيذ الغيز:  ٓ  ،أُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم

ُمدرؾم٦م اًمتٗمٙمٞمؽ ٓ  ،وم٠مىمقل ًمؽ ٓ، إن ًمدهي٤م قمدة ُمدارس ُمتٙم٤مُمٚم٦م

ُمدرؾم٦م أظمرى  ،٤مىمِمف وشمٗمٜمدهسمؾ هل شمٜم ،شمٕمتٛمد قمغم اعمٜمٓمؼ إرؾمٓمل

أيْم٤ًم يمالُمٞم٦م شمٜمت٘مد، هٜم٤مك ىمقاقمد قمٚمؿ اًمٙمالم اعمًت٘مٚم٦م قمـ اعمٜمٓمؼ 

 ،وًمدى اًمِمٞمٕم٦م ُمدارس ُمٜمٓم٘مٞم٦م أصٚمح٧م اعمٜمٓمؼ إرؾمٓمل ،إرؾمٓمل

أُم٤م أن يٙمقن ذم اعمٜمٓمؼ إرؾمٓمل سمٜمقد ُم٤م زاًم٧م شمًتّمحٝم٤م احلقزة ومٝمذا 

 .ومال ،أُم٤م أن شمٙمقن اعمدرؾم٦م اعمٜمٓم٘مٞم٦م إُمثؾ ،صحٞمح

طُم٥م اًمٌمء يٕمٛمل ) :ب ًمؽ ُمث٤مًٓ ُم٘مقًم٦م اإلُم٤مم قمكموٕرض

وٓ يٕمٓمٞمٝم٤م  ،هذه ىم٤مقمدة قمٛمٚمٞم٦م ٓ ٟمجده٤م ذم اعمٜمٓمؼ إرؾمٓمل (،ويّمؿ

 :ي٘مقل ‘ًمٙمـ أُمػم اعم١مُمٜملم ،أي دور ذم آؾمتٜمت٤مج اًمٗمٙمري ًمإلٟم٤ًمن

أي يٕمٜمل أٟمف جيٕمٚمؽ ٓ  (طُم٥م اًمٌمء يٕمٛمل ويّمؿ) .ٟمٕمؿ إن هل٤م دوراً 

 ،ػم اعم١مُمٜملم أيْم٤ًم اعمقضمقدة ذم هن٩م اًمٌالهم٦مشمرى احل٘مٞم٘م٦م. ُمـ شمٕم٤مسمػم أُم

  .ويمدارة اًمٜمٗمس أيْم٤مً  ،إن ـمٝم٤مرة اًمٜمٗمس شم١مصمر ذم اؾمتٜمت٤مج اإلٟم٤ًمن



 

 

 

وًمٙمـ عم٤مذا خيتٚمػ  ،شمقضمد سمٜمقد يمثػمة ذم اعمٜمٓمؼ ُم٤مرؾمٝم٤م اعمتٙمٚمٛمقن

ٕن اعمتٙمٚمٛملم يت٘مٞمدون سمٌٜمقد اًمنميٕم٦م  ؟.اعمتٙمٚمٛمقن قمـ اًمٗمالؾمٗم٦م

٤موًمقن سمٚمقرة اعمٜمٝم٩م اًمذي شمٓمرطمف هؿ حي ،ًمٚمٛمٜمٝم٩م اًمذي شمٓمرطمف اًمنميٕم٦م

  .وُمـ ضم٤مٟم٥م آظمر قمٜمدهؿ اجلٝم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م ىمقي٦م ،اًمنميٕم٦م

اعمٕمروم٦م اًمديٜمٞم٦م سم٤مًمذات حمٙمقُم٦م سم٘مقة سمٛمدارس قمديدة ٓ ختْمع 

إهن٤م شمًتّمقب ُمـ اعمٜمٓمؼ إرؾمٓمل ُم٤م شمراه  ،ًمٚمٛمٜمٓمؼ إرؾمٓمل وم٘مط

 ،يم٤معمٜمٓمؼ آضمتامقمل ُمثالً  ،وأو٤موم٧م إًمٞمف اًمٙمثػم ُمـ اعمدارس ،صقاسم٤مً 

ك ذم ًمٖم٦م اًم٘مرآن سم٤مًمٔم٤مهرة آضمتامقمٞم٦م إِنَّ  ُمـ اعمٕمروف: ،واًمذي يًٛمَّ
 ًْ ِٓ ُُفِع

َ
ا ةِأ ٌَ وا  ُ ٍْٔم َخِتَّ ُحَغرّيِ ا ةَِل ٌَ  ُ َ ال ُحَغرّيِ هذه فم٤مهرة اضمتامقمٞم٦م  ،(1)اَّللَّ

يمٞمػ  .يٓمرطمٝم٤م اًم٘مرآن ويٓمرح ُمٜمٓم٘مٝم٤م و ٟمت٤مئجٝم٤م وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ

وملَ ص٤مرت ًمدهي٤م هذه اًمرؤي٦م  ؟أو ملَ ملْ شم٘متٜمع؟. اىمتٜمٕم٧م هذه إُم٦م

وُمقضمقد  ،ومٝمذا قمٚمؿ اضمتامقمل ُمقضمقد ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ،وًمٞم٧ًم شمٚمؽ

وُمقضمقد ذم هن٩م اًمٌالهم٦م أيْم٤ًم وذم رواي٤مت  ’ذم أطم٤مدي٨م اًمرؾمقل

هذه اعمدارس اعمٜمٓم٘مٞم٦م  ،يم٤معمٜمٓمؼ اًمٜمٗمز أيْم٤ًم ُمقضمقد ومٞمٝم٤م ،إئٛم٦م

 ،ٝم٤م ُمًػماتاحلديث٦م اعمقضمقدة سمِمٙمؾ سمقادر شم٠مؾمٞمس أو رسمام واصٚمقا ومٞم

 هذه ُمقضمقدة ذم سمحقث اًمٗم٘مف وإن مل شمٙمـ سم٤مًمٚمٖم٦م احلديث٦م..

 ؟.ُمقضمقدة يمآراء احملاوص:

                                 
 . 11أي٦م اًمرقمد: ؾمقرة ( 1)



 

 

 

 ًمٙمـ ،سمؾ يمٌحقث وُمٜمٝمجٞم٦م ،ًمٞمس يمآراء وم٘مط ،ٓ الؾيذ الغيز:

وًمٞمس  ،اعمقضمقدة سملم احلقزة وسملم اًمِم٤مرع اًمٕم٤مم اعمتٖمػم  هق اًمٚمٖم٦م اعمِمٙمٚم٦م

سمدأت  (،ًمٕمـ)ُمثاًل يمٚمٛم٦م ُمـ سم٤مب اعمث٤مل  ،اعم٘مّمقد ىمقاقمد اًمٚمٖم٦م اًمٜمحقي٦م

ٟمٔمرة ومٚمًٗمٞم٦م ضمديدة أو ٟمٔمرة اضمتامقمٞم٦م شم٘مقل ُم٤م هذا اًمٚمٕمـ وهذه 

وًمٙمـ ًمق أشمٞمٜم٤م هبذه اًمٙمٚمٛم٦م  ،وذم اًم٘مرآن ُمقضمقدة يمٚمٛم٦م ًمٕمـ إطم٘م٤مد.؟.

ر آظمر هل٤م ،ًمٚمٖم٦م احلديث٦م وهذه ُمِمٙمٚم٦م ُمٜمٝمجٞم٦م  ،ومًقف يٙمقن ًمديٜم٤م شمّمقر

 (،ؿمج٥م) (،٦مإداٟم)ظمذ يمٚمٛم٦م  ،ُمٝمٛم٦م أـمرطمٝم٤م ذم اًم٘مراءات اًمديٜمٞم٦م

رئٞمس اًمقزراء اًمٞم٤مسم٤مين ذم أول يقم وذم أول ؿمٝمر ُمـ هذه اًمًٜم٦م 

ذه٥م ًمزي٤مرة ىمٌقر ضمٜمرآت اجلٞمش اًمٞم٤مسم٤مين ذم احلرب اًمٕم٤معمٞم٦م ، اعمٞمالدي٦م

٧م اًمّملم ووزارة اخل٤مرضمٞم٦م وطمدصم٧م ُمٔم٤مهرات ،إومم ُم٤م  ،وجَّ

يم٤من ذًمؽ اقمؽماض قمغم زي٤مرة اًمرئٞمس اًمٞم٤مسم٤مين ًم٘مٌقر ضمٜمرآت  .؟اًم٘مّم٦م

يمقري٤م أيْم٤ًم واًمتل هل ذم اًمٗمٚمؽ إُمريٙمل وذم طمٚمػ ُمع  ،ٞم٤مسم٤مناًم

اًمٕم٤مم  ،طمدصم٧م ومٞمٝم٤م وج٦م واقمؽماو٤مت رؾمٛمٞم٦م قمغم هذه اًمزي٤مرة ،اًمٞم٤مسم٤من

اًمّملم ويمقري٤م اجلٜمقسمٞم٦م شمٕمؽمو٤من قمغم  .اعم٤ميض شمٙمرر ٟمٗمس احلدث أيْم٤مً 

هذه اًمزي٤مرة ٕهنؿ يرون أن ه١مٓء ارشمٙمٌقا ضمرائؿ ؾمٗمؽ دُم٤مء سمِمٕم٦م ذم 

 ،وٕهنؿ حيٛمٚمقن رؤى  وأومٙم٤مرًا قمرىمٞم٦م ،٤م اجلٜمقسمٞم٦مطمؼ ؿمٕم٥م يمقري

ذم طملم أن قمٚمٞمف أن  ،وقمٜمدُم٤م ي٘مقم اًمرئٞمس سمزي٤مرهتؿ وم٢مٟمف يتْم٤مُمـ ُمٕمٝمؿ

ُم٤م ُمٕمٜمك  ،يديـ ُمدرؾم٦م وومٙمر ه١مٓء اجلٜمرآت ٓ أن يتْم٤مُمـ ُمٕمٝمؿ

  (.ًمٕمـ)هل شمٕمٜمل  .؟ُم٤م ُمٕمٜمك يديـ ُم٤م ُمٕمٜمك يًتٜمٙمر؟. يِمج٥م؟.



 

 

 

اًمٕمٍمي  اًمرؤي٦م اًمديٜمٞم٦م إمم اًمِم٤مرع إزُم٦م اًمتل أراه٤م ذم إيّم٤مل اً إذ

ومٞمٛمٙمـ طمٞمٜمئٍذ  ،وإذا يم٤من سم٢مُمٙم٤مٟمٜم٤م سمٜم٤مء هذه اًمٚمٖم٦م (،اًمٚمٖم٦م)هل أزُم٦م ضمن 

ـمر ذم اًمٕمٚمقم اعمختٚمٗم٦م ٚمقرات واًمرؤى وٕا ـ اًمتٜمٔمػمات واًم  .إيّم٤مل اًمٙمثػم ُم

هؾ شمٌٚمقر رء ٟمٔمري يٕمٞمد ىمراءة هذا  ،ذم ٟم٘مد اعمٜمٓمؼ احملاوص:

 ؟.اعمٜمٓمؼ ُمـ ضمديد أو يٕمٞمد ٟم٘مده

 . .ُمـ سم٤مب اعمث٤مل واًمٜمٛمقذج أذيمر ُمدرؾم٦م اًمتٗمٙمٞمؽ الؾيذ الغيز:

 ..وإن يم٤مٟم٧م شم٘مقم قمغم ٟمٗمل اعمٜمٓمؼ يمٚمف احملاوص:

حمٛمد أُملم آؾمؽمسم٤مدي  .ٓ، ٓ، هٜم٤م شمٜمٗمل رء آظمر الؾيذ الغيز:

ًمديف ٟم٘م٤مؿم٤مت ًمٓمٞمٗم٦م وسم٤مرقم٦م ًمٚمٗمٚمًٗم٦م اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م  ،ذم يمت٤مسمف اًمٗمقائد اعمدٟمٞم٦م

ًم٘مد  ،قاد أُمكم واًمِمٞمخ ُمّم٤ٌمح اًمٞمزديوًمٚمٛمٜمٓمؼ، ويمذًمؽ اًمِمٞمخ ضم

 .ٓطمٔمقا إؿمٙم٤مٓت قمغم اعمٜمٓمؼ إرؾمٓمل

ُمقوقع ىمراءة  أود أن ٟمٜمت٘مؾ ذم هذا اجلزء اًمث٤مين ُمـ احلقار إمم احملاوص:

وهٜم٤م أود أن ٟمتٓمرق إمم  ،اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم ًمٚمٛمجتٛمع وومؼ مم٤مرؾم٦م احلقزة

ف أن ُمـ اعمٕمرو .ىمراءة اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم ًمٚمٛمجتٛمع  واإلٟم٤ًمن واًمٜمّمقص

ُم٤م يٜمٌٖمل وُم٤م ٓ  ،اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم هيتؿ سمام يٜمٌٖمل وُم٤م ٓ يٜمٌٖمل ذم اعمجتٛمع

وهل أطمٙم٤مم  ،يٜمٌٖمل يمام ي٘مقل أيمثرهؿ يٜمتٛمل إمم أطمٙم٤مم اعمِمٝمقرات

 ...يّمٗمٝم٤م سمٕمْمٝمؿ سم٠مهن٤م ىمْم٤مي٤م يم٤مذسم٦م

ٓ  ،آقمت٤ٌمري٦م (.اًمتٙمقيٜمٞم٦م) و (اًمٙم٤مذسم٦م)ومرٌق سملم  الؾيذ الغيز:



 

 

 

وُمذه٥م اإلُم٤مُمٞم٦م  ،اًمٜمٔمري٦م أظمٓمئٝم٤م أٟم٤مهذه  ،وراء هل٤م وراء آقمت٤ٌمر

 وإن يم٤من سمٕمض رواد اإلُم٤مُمٞم٦م يتٌٜم٤مه٤م.. ،خيٓمئٝم٤م

٤مرات احملاوص: قمت ض إمم ٟمٔمري٦م ٓا اًمًٞمد  ظمّمقص٤ًم قمٜمد ،ؾمٜمتٕمرَّ

ف قمغم وضمٝم٤مت ٟمٔمريمؿ ذم اًمٌداي٦م ،اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل ذم ُم٤م  ،ًمٙمـ ٟمريد أن ٟمتٕمرَّ

طمٞم٨م شمتٕمٚمؼ سمٓمٌٞمٕم٦م اًم٘مْم٤مي٤م ُمـ  ،يدور ُمـ ٟمٔمري٤مت ذم هذا اعمٌح٨م

 .ي٘مٞمٜمٝم٤م وٟمًٌٞمتٝم٤م أو يمام ي٘م٤مل اقمت٤ٌمريتٝم٤م وشمٙمقيٜمٝم٤م

هبذا اعمٌح٨م هق وراء ىمّم٦م شم٠مًمٞمٗمل  ذم اًمقاىمع آهتامم الؾيذ الغيز:

واًمٗمٚمًٗم٤مت  ًم٘مد ىمرأت يمثػمًا ذم ومٚمًٗم٤مت اًمٞمقٟم٤من .ًمٙمت٤مب )اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم(

ك سمٛم٘مدُم٤مت  ،اًمٖمرسمٞم٦م احلديث٦م ًم٘مد يم٤مٟم٧م شمِمٖمٚمٜمل أصمٜم٤مء دراؾمتل عم٤م يًٛمَّ

ًمٜمٔمري٦م اًمتل يٓمرطمٝم٤م اًمٗمٞمٚمًقف اًم٘مدير إصٗمٝم٤مين أؾمت٤مذ ا ،اًمًٓمقح

هذه اًمٜمٔمري٦م ٓ شمتقاومؼ ُمع صمقاسم٧م ُمتٙمٚمٛمل أهؾ  ،اًمٕمالُم٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل

وشمٜمْمؿ  ،وشمٕم٤موده٤م ،اًمٌٞم٧م ُمـ أنَّ اًمٙمثػم ُمـ إدًم٦م اًمٜمٔمري٦م شمراوم٘مٝم٤م

يمٞمػ ٟمٌٜمل رؤى  :يمٜم٧م أشم٤ًمءل .إو٤موم٦م إمم أدًم٦م ُمـ اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم ،إًمٞمٝم٤م

  ؟.إذن يّمٌح هذا آؾمتدٓل يمٚمف شمروم٤مً  .؟. اقمت٤ٌمري٦ميمقٟمٞم٦م قمغم أُمقر 

واحلٚمقل اًمتل يٓمرطمٝم٤م  ،هذه )اًمرؤي٦م آقمت٤ٌمري٦م( يمٜم٧م أؾمتٌٕمده٤م

 ،قمٛمٚمٞم٦م يم٤مذسم٦م اقمت٤ٌمر إٓ أٟمف ٓ ي٘مقل إهن٤مُمع أهن٤م  ،اعمرطمقم إصٗمٝم٤مين

وقمٜمدُم٤م شم٠ميت إمم  ،طمتك إؿمٕمري٦م اًمًٜم٦م أيْم٤ًم ٓ ي٘مقًمقن إهن٤م يم٤مذسم٦م

شم٘مقل هذا  ،شم٘مقل إهن٤م يم٤مذسم٦م، شم٘مقل هذا رء آظمر اًمٗمٚمًٗم٦م اًمٖمرسمٞم٦م ٓ



 

 

 

آقمت٤ٌمر إديب أو اًم٘م٤مٟمقين هق ومروٞم٦م شمٜمٔمؿ أومٕم٤مل  ،ومروٞم٦م ،اقمت٤ٌمر

هذه اًمٗمروٞم٦م ي٘مقًمقن ًمٞمس هل٤م فم٤مهرة  ،اًمٗمرد أو إهة أو اعمجتٛمع

إهن٤م ومروٞم٦م وٟمحـ  ،ـم٤مىم٦م ،ُم٤مدة ،ضمًؿ ،يمقٟمٞم٦م حمًقؾم٦م ُمثؾ ًمقن

 ،ٜمف سمدوهن٤م أن يٜمتٔمؿ أو أن ُيدارٕن اعمجتٛمع ٓ يٛمٙم ،ُمْمٓمرون إًمٞمٝم٤م

ومروٞم٤مت سمٛمٕمٜمك  ،وقمٚمؿ اإلدارة هق دم اعمجتٛمع ودم اًمٜمٔم٤مم آضمتامقمل

  ،اقمت٤ٌمرات أدسمٞم٦م

زم) و (ٓزم)أي  وهل شمٜمٔمؿ اعمجتٛمع ذم يمؾ طم٘مقًمف ويمؾ  (،همػمٓ 

طمتك ومالؾمٗم٦م اًمٖمرب أن أو اعمحدصملم أو اًم٘مدُم٤مء وإؿمٕمري٦م  ،ُم١مؾم٤ًمشمف

ٜم٦م وسمٕمض اإلُم٤مُمٞم٦م ٤مري٦م يم٤مذسم٦مٓ  ،اًم ـ  ،ي٘مقًمقن إن هذه اًمٜمٔمري٦م آقمٌت وًمٙم

ًمٞم٧ًم شمٙمقيٜمٞم٦م ومٝمؿ يٕمٜمقن أهن٤م  وقمٜمدُم٤م ي٘مقًمقن ،ي٘مقًمقن ًمٞم٧ًم شمٙمقيٜمٞم٦م

 اقمت٤ٌمري٦م.

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 مضزص االعتباص

ىم٤مًمقا سمتقاومؼ وشمرايض  ؟. ـمٞم ٥م اقمت٤ٌمري٦م وًمٙمـ ُمـ أيـ أشم٧م

 ،إمم اًمٜمٔم٤مم آضمتامقملوطم٘مٞم٘متٝم٤م شمٜمِم٠م ُمـ احل٤مضم٦م  ،إيمثر أو اًمٙمؾ

ًمٙمل ٓ  ،ٕضمؾ وصقل يمؾ ومرد ذم اعمجتٛمع إمم يمامًمف وإمم شمٚمٌٞم٦م طم٤مضم٤مشمف

ون قمـ ذًمؽ سم٠مٟمف شمقضمد طم٘م٤مئؼ شمثٛمر ومقائد ،حيّمؾ شمّم٤مدم  ،وهؿ يٕمؼم 

إن  ؟.وًمٙمـ هق ُم٤م طم٘مٞم٘متف ٟمٗمًف ،وشمقضمد طم٘م٤مئؼ هل اًمتل دقم٧م إًمٞمٝم٤م

ُمثؾ  ،إٟمف ومروٞم٦م ،أي ًمٞم٧ًم ًمف أي٦م صٚم٦م سم٤مًمتٙمقيٜمل (،اقمت٤ٌمر)طم٘مٞم٘متف أٟمف 

ي٘مقًمقن إن شمريمٞم٥م اًمذرة ُمـ إًمٙمؽمون  ،اًمذرة ُمثاًل ذم اًمٕمٚمقم اًمتجريٌٞم٦م

وحلد أن ٓ يًتٓمٞمع اًمٕمٚمؿ أن  ،وسمروشمقن وٟمٞمؽمون ًمٞمس طم٘مٞم٘م٦م قمٚمٛمٞم٦م

 ،رهمؿ أٟمف وصؾ إمم آٟمِمٓم٤مر اًمٜمقوي ،وم٘مط هل فمقاهر ، يدزم ذم ذًمؽ

هذه يمٚمٝم٤م و ،ًم٘مد شمقصؾ اًمٕمٚمؿ إمم أن هذا اًمٌمء اًمْمئٞمؾ يٛمتٚمؽ ـم٤مىم٦م

ك فمقاهر وًمٙمـ سمح٥ًم  ،رء وًمٙمـ ٓ ٟمٕمرف هذا اًمِمئ ُم٤م هق ، شمًٛمَّ

ف ومٞمف إمم طمٍد ُم٤م وًمٙمٜمف  ،وم٠مؾمتخرج ُمٜمف ـم٤مىم٦م ،فمقاهره أؾمتٓمٞمع أن أشمٍمَّ

إمم أن ضم٤مءت ومروٞم٦م أظمرى ًمٚمٕم٤ممل اًمٜم٤مسمٖم٦م  ،يٌ٘مك ومروٞم٦م .؟هق ُم٤مذا



 

 

 

ي٘مقل إن هذا اًمٌمء ًمٞمس ذرة وًمٙمـ  ،اإليراين اًمذي ؾمٌؼ أن ذيمرشمف

 .ٚمٞمزيٙمـم٤مىمٞم٦م وأيمٛمَؾ هذه اًمٜمٔمري٦م قم٤ممل إٟمظمٓمقط 

يقضمد ومرق ذم ٟمٔم٤مم اعمٕمروم٦م طمتك ذم اًمٕمٚمقم اًمتجريٌٞم٦م سملم  إَذنْ 

إن هذا آقمت٤ٌمر  ،هذا ُم٤م أرادوا أن ي٘مقًمقه (،احل٘مٞم٘م٦م) و (اًمٗمروٞم٦م)

هق ومروٞم٦م وًمٙمـ احل٤مضم٦م  ،ومال ٟمخدع أٟمٗمًٜم٤م ،صحٞمح إٟمف ًمٞمس شمٙمقيٜمٞم٤مً 

ر شمٙمقيٜملوهق يثٛمر  ومق ،اًمتٙمقيٜمٞم٦م شمدقمق إًمٞمف   .ائد ويمامٓت وٟمٛمق وشمٓمقر

رسمام وم٘مط ُمـ  ، ـمٌٕم٤ًم هذه اًمٜمٔمري٦م ٓ شم٘مره٤م ُمدرؾم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م

وًمٙمـ  ،قمنمة إمم قمنميـ سم٤معمئ٦م ُمـ قمٚمامء اإلُم٤مُمٞم٦م يتٌٜمّقن هذه اًمٜمٔمري٦م

هذا آقمت٤ٌمر اًمذي يؼمجمف اخل٤مًمؼ أيمٗم٠م ذم  ،ُمع ظمالف آظمر ُمع اًمٗمالؾمٗم٦م

أُم٤م أصح٤مب اعمذه٥م اًم٘م٤مٟمقين  ،هاًمؼمجم٦م ُمـ اًمٌنم، ٕٟمف حمٞمط سم٠مهار

ٚمقؾمٙمًقين ومٞم٘مقًمقن إن اًمٌنم سمحٙمؿ اًمتجرسم٦م يٙمتًٌقن ىمقاٟملم ٙمإٟم

ٓ يقضمد ًمدهيؿ ىم٤مٟمقن  ،ٚمؽما ذم اًم٘مْم٤مء وذم اًم٘م٤مٟمقنٙمًمذًمؽ ذم إٟم ،أيمثر

ن ٟم٦م( ،ُمدوَّ واًم٘م٤ميض أو اًمؼمعم٤من أو  ،إهنؿ يًٛمقٟمف )دم٤مرب ىم٤مٟمقٟمٞم٦م ُمدوَّ

ٞمد ُمـ أي دم٤مرب ىم٤مٟمقٟمٞم٦م سمنمي٦م اعمحٙمٛم٦م اًمدؾمتقري٦م، هل٤م احلؼ أن شمًتٗم

ًمذًمؽ ذم ٟمٔمريتٝمؿ وىم٤مٟمقهنؿ  ،وشمًـ سمٜم٤مًء قمٚمٞمٝم٤م ىمقاٟمٞمٜمٝم٤م ،ُمقصم٘م٦م

ن، وًمٙمـ اًم٘م٤مٟمقن  ،ٚمقؾمٙمًقينٙمإٟم ي٘مقًمقن إٟمٜم٤م ٓ ٟم١مُمـ سم٘م٤مٟمقن ُمدوَّ

ن ىمد شمٓمرأ قمٚمٞمف شمٖمٞمػمات سمحٙمؿ اًمتجرسم٦م هذا  ،اًمٗمرٟمز ىم٤مٟمقن ُمدوَّ

وشمقضمد  ،٦م صم٤مسمت٦مًمٙمٜمف ٓ سمدَّ أن يٜمٓمٚمؼ ُمـ أصقل ىم٤مٟمقٟمٞم ،سمح٨م آظمر

ٓ أريد أن أدظمؾ ومٞمٝم٤م ًمٙمل ٓ شمْمٞمع  ،ُمدارس ىم٤مٟمقٟمٞم٦م أظمرى قمديدة



 

 

 

 .أصؾ اًمٗمٙمرة

وم٢مذا مل يٙمـ  ،إذن اجلٛمٞمع ي١مُمـ سم٤محل٤مضم٦م إمم اًمٗمروٞم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م

 ،ومًقف يّمٌح جمتٛمع هم٤ميب طمٞمقاين ،هٜم٤مك ٟمٔم٤مم ذم اعمجتٛمع اًمٌنمي

 ،ه اًمٜمٔمري٦مواًمٗمرق سملم اإلؾمالُمٞملم وسملم اًمٖمرسمٞملم اًمٚمذيـ ي١مُمٜمقن هبذ

هق أن اًمٖمرسمٞملم يرون أن احلًُـ واًم٘مٌح وأطمٙم٤مم اًمٕم٘مؾ هل اقمت٤ٌمري٦م 

وومروٞم٤مت ٓ طم٘م٤مئؼ شمٙمقيٜمٞم٦م. اإلؾمالُمٞمقن اًم٘م٤مئٚمقن سم٤مٓقمت٤ٌمر ي٘مقًمقن 

ًمف قَمزَّ َوضَمؾَّ  واهلل ،قَمزَّ َوضَمؾَّ  إن إيمٗم٠م اًمذي يٜمٔمؿ هذا آقمت٤ٌمر هق اهلل

هذه  ،ٞم٦م واًمٕم٘مٚمٞم٦م واإلهلٞم٦مسُمٜمٞم٦م ُمـ اًمٜمٔمؿ اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م آقمت٤ٌمري٦م اًمٗمرو

ويقضمد ضم٤مٟم٥م ُمتٖمػم  ذم اًمتٓمٌٞم٘م٤مت، ومٞمّمٌح اًمرأس هق  ،ومروٞم٤مت صم٤مسمت٦م

ٌُٜمٞم٦م يمام ذم اعمخروط واًم٘م٤مقمدة هل اًمِمجرة ٌُٜمٞم٦م إصٚمٞم٦م اهلل قمز  ،اًم اًم

٦م^وًمٚمٜمٌل  ،وضمّؾ ي٠ميت هب٤م، وهل٤م درضم٤مت ُمـ اًمثقاسم٧م أيْم٤ًم  َوإئِٛمَّ

ٓضمتٝم٤مد ودور اًمتٓمٌٞمؼ وهٚمؿ صمؿ ي٠ميت سمٕمده٤م دور ا ،أدوار ذم اًمتنميع

  .ودور اًمتٗمريع واعمِمجرات اعمٜمٔمقُمٞم٦م اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م ،ضمرا

هذه هل ٟمٔمري٦م اًم٘م٤مئٚملم سمٜمٔمري٦م آقمت٤ٌمر ومٞمام يٜمٌٖمل وُم٤م ٓ يٜمٌٖمل، 

وهذا هق اًمٗم٤مرق سمِمٙمؾ ُمقضمز سملم آؾمالُمٞملم واًمٖمرسمٞملم، شمقضمد سمٞمٜمٝمؿ 

ون قمٜمٝم٤م أهن٤م يم٤مذسم٦م ٟمٕمؿ ىمد شمٙمقن  ُمِمؽميم٤مت واظمتالوم٤مت،  ًمٙمـ ٓ يٕمؼم 

 ظم٤مـمئ٦م إذا أصمٌت٧م اًمتجرسم٦م ذًمؽ يمام ي٘مقل اًمٖمرسمٞمقن.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 متويُ ابً عيياء

ىمْم٤مي٤م  :أُم٤م اعمدرؾم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م وهل ُمدرؾم٦م أهؾ اًمٌٞم٧م ومت٘مقل

وأؾمتٓمٞمع أن أىمقل إن شمًٕملم سم٤معم٤مئ٦م ُمـ قمٚمامء  ،اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم شمٙمقيٜمٞم٦م

صملم ي٘مقًمقن إهن ًم٘مد شمقصٚم٧م  .٤م شمٙمقيٜمٞم٦مأهؾ اًمٌٞم٧م، ُمـ ُمٗمنيـ وحمد 

ُمـ ظمالل سمحثل إن اسمـ ؾمٞمٜم٤مء ُمع إؾمػ يم٤من ًمف ري٤مدة ذم هذا اًمتٛمقيف 

اًمٗمٜمل أو اًمتٚمٌٞمس  سمِمٙمؾ ُم٘مّمقد أو همػم ُم٘مّمقد سمحًـ ٟمٞم٦م أو سمًقء 

وىمد ضمٕمؾ يقهؿ اًمرقمٞمؾ اًمذي سمٕمده ُمـ اًمٗمالؾمٗم٦م اإلؾمالُمٞملم: أن  .ٟمٞم٦م

 .احلًـ واًم٘مٌح اًمٗمٚمًٗم٤مت اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م يمٚمٝم٤م شمتٌٜمك اًمٜمٔمري٦م آقمت٤ٌمري٦م ذم

وًمٙمـ ُمـ ظمالل شمٜم٘مٞمٌل ذم ومٚمًٗم٦م أرؾمٓمق وأومالـمقن واًمٗم٤مرايب 

وضمدهت٤م يمٚمٝم٤م شم٘مقل إهن٤م فم٤مهرة  ،واعمٍمي٦م واًمٗمٝمٚمقي٦مواًمٗمٚمًٗم٤مت اهلٜمدي٦م 

ٟمٕمؿ ىمد ختتٚمػ ذم  ، وًمٞم٧ًم اقمت٤ٌمري٦م ،شمٙمقيٜمٞم٦م ذم سمٜمٞمتٝم٤م إصٚمٞم٦م إومم

ًمٙمـ و ،هذا رء آظمر ،شمٗمريٕم٤مهت٤م اًمتل يقاصٚمٝم٤م اًمٕم٘مالء سمٕمد ذًمؽ

آقمت٤ٌمري٦م  واؾمتٛمرت ُمًػمة اًمٗمروٞم٦م ،ُمتٙمٚمٛمل اًمِمٞمٕم٦م ؾمدوا هذه اًمثٖمرة

إمم زُمـ اًمٙمٛم٤ٌمين اًمذي اقمتؼم اًمٙمؾ  سمٕمد اسمـ ؾمٞمٜم٤مء وأظمذت ذم اًمتجذر



 

 

 

اقمت٤ٌمري٤مت وًمٞمس هل٤م أي ٟم٦ًٌم ذم اًمتٙمقيٜمل واًمٕمالُم٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل زاد 

 .ل هذا آدم٤مهــاًمتِمدد وم

سمـ ؾمٞمٜم٤مء  ،صٞمٗمٞم٤مت ظمالل أرسمع إن اًمٗمحص اًمذي أضمريتف ،أقمقد 

يقهؿ  ضمٕمؾ ،ٕن ًمف اًمري٤مدة، ًم٘مد ىم٤مم سمتٛمقيف ،أوىمٗمٜمل قمغم اسمـ ؾمٞمٜم٤مء

اًمٕم٘مؾ )اًمٌٕمض ُمـ رقمٞمؾ اًمٗمالؾمٗم٦م اإلؾمالُمٞملم أن احلًُـ واًمُ٘مٌح ذم

وًمٕمؾ ٟم٦ًٌم يًػمة  ،قمٜمد اًمٗمٚمًٗم٦م اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م هل ومروٞم٦م اقمت٤ٌمري٦م (اًمٕمٛمكم

ٍمت أسمح٨م وأسمح٨م وم ،أُم٤م اًمٜم٦ًٌم اًمٙمٌػمة ُمٜمف وم٤مقمت٤ٌمري٦م ،ُمٜمف شمٙمقيٜمٞم٦م

ذم اًمِمٗم٤مء واإلؿم٤مرات واًمٜمج٤مة وهمػمه٤م، وهذه  ،ذم يمت٥م اسمـ ؾمٞمٜم٤مء

 ،ُمقؾمققم٤مت يمت٥م ُيٗمؽمض ُمٜمٝم٤م أن شمٗمن  وشمؽمضمؿ اًمٗمٚمًٗم٦م اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م

 .وومٞمث٤مهمقرث ًم٘مد يم٤من ذم ذاك اًمقىم٧م أرؾمٓمق وأومالـمقن ،ًمذًمؽ ذه٧ٌم إًمٞمٝم٤م

٦م ه١مٓء مجٞمٕمٝمؿ ي٘مقًمقن ظمالف ُم٤م أوهؿ سمف اسمـ ؾمٞمٜم٤مء ويمذًمؽ اًمٗمٚمًٗم

ٟمٗمس اًمٜمٔمري٦م ًمدهيؿ، ي٘مقًمقن إٟمف فم٤مهرة شمٙمقيٜمٞم٦م ذم سمٜمٞمتف  ،اهلٜمدي٦م

إن يم٤مٟم٧م شمقضمد شمٗمريٕم٤مت اقمت٤ٌمري٦م ىمد  ،إصٚمٞم٦م وإومم وأصٚمٞمتف

يقاصٚمٝم٤م اًمٕم٘مالء ومذاك سمح٨م آظمر، أُم٤م ٟمٗمس اًمٕم٘مؾ وطمٙمؿ اًمٕم٘مؾ ومال 

وومٚمًٗم٦م  ،اًمٗمٝمٚمقي٦موإُمر يمذًمؽ سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٗمٚمًٗم٦م  ،سمدَّ أن يٙمقن شمٙمقيٜمٞم٤مً 

 . اإلؾمٙمٜمدراٟمٞم٦ماعمٍميلم

وهذا ظمالف ُم٤م ىم٤مل اسمـ ؾمٞمٜم٤مء طمتك إٟمٜمل ىمٚم٧م ُمـ سم٤مب اًمٚمٓمٞمٗم٦م 

ىمٚم٧م  ،إمم اعمِم٤ميخ ذم احلقزة ممـ هلؿ اًمري٤مدة ذم اًمٗمٚمًٗم٦م واعمٜمٓمؼ وهمػمه

ًمديَّ ُمقىمػ  يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمع اسمـ ؾمٞمٜم٤مء، عم٤مذا قمٛمؾ هذا اًمٕمٛمؾ؟  :هلؿ



 

 

 

  .ٚمٗم٦مخمت (احلٙمٛم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م)ٕٟمف ًمق مل يٗمٕمؾ هذا، ًمٙم٤مٟم٧م ُمًػمة 

 ،ؿمؽ، ًمٙمٜمل وضمدت أن اًمؼماهلم شم٘مقل ٓ سمدون ،اسمـ ؾمٞمٜم٤مء ٟم٤مسمٖم٦م

وضمدت أن اًمٗم٤مرايب ًمديف سمراهلم وأرؾمٓمق ًمديف سمراهلم وؾم٘مراط 

واًم٘مرآن ىمٌؾ واًمًٜم٦م  ،اهلٜمقد يمذًمؽ ًمدهيؿ سمراهلم ،ف سمراهلمـــًمدي

 .يمٚمٝم٤م شمذه٥م ذم ادم٤مه خي٤مًمػ اقمت٤ٌمري٤مت اسمـ ؾمٞمٜم٤مء ،اًمٜمٌقي٦م

  



  



 

 

 

 

 ضيمػالطة األؽع

ين وأدًم٦م اسمـ ؾمٞمٜم٤مء ًمٞمس ومٞمٝم٤م ٤ٌمسمدأت أشم٤ًمءل يمٞمػ أن أدًم٦م اًمٙمٛم

أسم٤م وضمدت أن  ،رضمٕم٧م إمم ظمالف اعمٕمتزًم٦م وإؿم٤مقمرة ؟. صقاسمٞم٦م

هـ( 326احلًـ قمكم سمـ إؾمامقمٞمؾ سمـ إؾمح٤مق إؿمٕمري اًمٌٍمي )ت 

ٞمٝم٤م متقيف ظم٤مـمئ أراد سمف أن حيٛمل ٟمٔمريتف ًمديف اًمِمٞمٕم٦م  ،ُمٖم٤مًمٓم٦م أو ًمٜمًٛم 

ـ ًْ ـ ٓ يتٖمػمَّ  ي٘مقًمقن أن احُل ًَ هذه صمقاسم٧م  ،واًمُ٘مٌْح ىمٌٞمح ٓ يتٖمػمَّ  ،طَم

اهلل ٓ يْمع أطمٙم٤مُمف ضمزاوم٤ًم وٓ جيقز شم٘مديؿ اعمٗمْمقل قمغم  ،شمٙمقيٜمٞم٦م

ُمف اًمِم٤مرع ًمتٛمٞمٞمز  ،يمام ذم اًمً٘مٞمٗم٦م ،اًمٗم٤موؾ إؿم٤مقمرة اقمتٛمدوا ُم٤م ىمدَّ

ـ صم٤مسم٧م ،احلًُـ واًم٘مٌح ًَ ومٝمذه  ،وٓ يقضمد شمٙمقيـ صم٤مسم٧م ،ومال يقضمد طَم

 ،وُم٤م يٗمٕمٚمف اهلل يّمٌح طمًٜم٤ًم وُم٤م ٓ يٗمٕمٚمف يّمٌح ىمٌٞمح٤مً  ،تيمٚمٝم٤م اقمت٤ٌمرا

وًمٙمـ  ،سم٤مًمٓمٌع ٟمحـ ٟم٘مقل إن اهلل ومقق يمؾ رء وٓ ُي٠ًمل قمام يٗمٕمؾ

شم٘مقل إن ُمٜمٔمقُم٦م اًمذات اإلهلٞم٦م وأومٕم٤مهل٤م  ؟ُم٤مذا شم٘مقل اًمٜمٔمري٦م اإلُم٤مُمٞم٦م

إٓ أن اهلل ي٘مٜمـ   ،وُمع أٟمف ٓ ىم٤مٟمقن حيٙمؿ اهلل ،ُمرؾمقُم٦م قمغم طمٙمٛم٦م

 .تٙمقيٜمٞم٦م وومؼ طمٙمٛم٦م ٓ يمام شمٗمٕمؾ اًمديمت٤مشمقري٤متاًم٘مقاٟملم اًم



 

 

 

 ،اإلهلٞم٦م اًمثقاسم٧م اًمتٙمقيٜمٞم٦م هل دمؾٍّ وإوم٤مو٦م ُمـ ٟمٗمس ىمقاٟملم اًمذات

ُم٤مذا ىم٤مل  .ؾمٜمـ ذاشمٞم٦م ذم اًمذات اإلهلٞم٦م ،يقضمد ًمٚمذات اإلهلٞم٦م ٟمٔم٤مم رسمقيب

ـ إؿمٕمري ذم ىم٤ٌمل ىمقل اًمِمٞمٕم٦م سم٤مًمٙمامل واًمٜم٘مص ًَ  ؟.أسمق احَل

أي يْمٕمٝم٤م اًمٌنم يمام يْمٕمٝم٤م  ،ٕمٞم٦مىم٤مل إن اًمذم واعمدح أُمقر وو

ـ يٕمٜمل اعمدح ،اهلل ًَ هذه أُمقر ومروٞم٦م وًمٞم٧ًم  ،واًم٘مٌح يٕمٜمل اًمذم ،وم٤محلَ

وومرٌق سملم  ،اًمٔمقاهر اًمتٙمقيٜمٞم٦م وم٘مط اًمٙمامل واًمٜم٘مص ،فمقاهر شمٙمقيٜمٞم٦م

واٟمٓمٚم٧م قمغم أيب  ،هذه اًمٚمٕم٦ٌم اًمٕمٚمٛمٞم٦م اٟمٓمٚم٧م قمغم اسمـ ؾمٞمٜم٤مء ،اعمٗمٝمقُملم

قمغم إىمؾ ذم ومٝمٛمل  ،ٙمؾ دىمٞمؼٕٟمف مل يٗمٙمٙمٝم٤م سمِم ،احلًـ إؿمٕمري

يمام اٟمٓمٚم٧م قمغم أضمٞم٤مل قمٚمٛمٞم٦م يمثػمة إمم أن ضم٤مء ؿمخص  ،ورؤيتل أٟم٤م إًمٞمف

إٓ أهنؿ  ،ذم يمت٤مسمف )اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم( وىم٤مل رء ىمد ىم٤مًمف أيْم٤ًم قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م

ضم٤مء هذا اًمِمخص وىم٤مل إن هذا اعمدح واًمذم  ،مل يٌٚمقروه٤م سمِمٙمؾ دىمٞمؼ

  .شمٙمقيٜمٞم٤من

ٓ  يٛمٙمـ ُم٤م سمٙماملىمٚم٧م هؾ جيقز أن يذم ؿمخص  هذا ذٌم  ،.؟

 ،.؟ هذا ُمدٌح يم٤مذٌب أو ظم٤مـمئ هؾ جيقز أن يٛمدح ؿمخص سمٜم٘مص ،يم٤مذب

واًمذم ذم أصؾ صمقاسمتفٓ  يٙمقن  ،إن اعمدح ذم أصؾ صمقاسمتفٓ  يٙمقن ٓإ سمٙمامل

٤من ومٓمرشمف وذاشمف وهذا رء آظمر ، ٓإ سمٜم٘مص  ،وًمٙمـ ،ٓإ أن يٛمًخ اإلًٟم

٤من ؿمٞمئ٤مً  ًٟٓم ًتح٥م ا ـ أن ي ـ اعمٛمٙم  ؟.همػم اًمٙماملهؾ ُم

 



 

 

 

 

 الكنال واليكط

ىمد حيّمؾ ذًمؽ ٟمتٞمج٦م ضمٝمؾ أو شمرسمٞم٦م وم٤مؾمدة أو قمٚمقم وم٤مؾمدة أو 

ويٕمت٘مد أٟمف يمامل، وًمٙمـ ُم٤م  ،أو إقمالم ُمزيَّػ، ومٞمًتح٥م اًمٜم٘مص ،ظم٤مـمئ٦م

داومٕمف أن هذا اًمٌمء هق  ،إٟمف يًتحٌف ويًتٝمقيف .؟هق داومٕمف ًمٚمٌمء

 ؟.ن يًخر ُمـ اًمٙماملهؾ ُمـ اعمٛمٙمـ أن يٜمٗمر اإلٟم٤ًمن ويتؼمأ أو أ ،يمامل

واًم٘مرآن يٓمرح هذه اًمٜمٔمري٦م  ،ىمد يًخر ُمـ اًمٜم٘مص ،ٓ، هذا ظمٓم٠م

أن اًمًخري٦م سم٤مخلػمي٦م واخلػمي٦م سم٤مًمت٘مقى ٓ سمٌمء  ،ذم ؾمقرة احلجرات

وهل  ،هذه يمٚمٝم٤م أومٕم٤مل  شمؼم ي ،ٟمِٗمرة ،ذم ،ىمٌح ،ؾمخري٦م ،اؾمتٝمزاء ،آظمر

ل شمٜمدرج ذم أٟم٤م أىمقل أن هذه إومٕم٤م ،أومٕم٤مل ذات ُمراشم٥م شم٘مقم هب٤م اًمٜمٗمس

وم٢مذا يم٤من هذا  ،اعمجتٛمع يًتح٥م ويًتحًـ ومٕمؾ ُمٕملمَّ  ،ظم٤مٟم٦م اًم٘مٌح

ر سم٤معمجتٛمع  ،وم٢من اؾمتح٤ًمن اعمجتٛمع إًمٞمف ظمٓم٠م ،اًمٗمٕمؾ ظمٓم٠م وىمد هُمر 

 ،وم٤مؾمتحًـ هذه اًمٔم٤مهرة اخلٓم٠م ٟمتٞمج٦م شمرسمٞم٦م ظم٤مـمئ٦م أو إقمالم ُُمًٞمَّس

يم٤مإلومراط ذم  ،وىمد يًتح٥م اعمجتٛمع فم٤مهرة ُمٕمٞمٜم٦م شم١مدي إمم اإلضمرام



 

 

 

واجلريٛم٦م إذا اٟمتنمت ذم  ،ريزة اجلٜمًٞم٦م اًمذي ي١مدي إمم اإلضمراماًمٖم

 ،اعمجتٛمع هتدد اًمٜمٔم٤مم آضمتامقمل واحل٘مقق اًمٗمردي٦م وإهي٦م وهمػمه٤م

ر أن اإلومراط ذم اًمٖمريزة اجلٜمًٞم٦م يمامل وهق  ومٞمٖمرر سم٤معمجتٛمع ومٞمتّمقَّ

 .أىمَم اًمًٕم٤مدة

إذن ٓ يٛمٙمـ ًمإلٟم٤ًمن أن يًتحًـ ويًتح٥م ويٛمٞمؾ إمم رء 

اإلٟم٤ًمين أو  ىمد يٖمٚمػ ًمف وُيٖمًؾ اًمٕم٘مؾ ،ف سم٠مٟمف ٟم٤مىمصُمع قمٚمٛم

سمٖمًٞمؾ صم٘م٤مذم ومتُزرع ومٞمف ُمٕم٤مٍن ٟم٤مىمّم٦م، ًمٙمٜمف  ،اإلؾمالُمل أو اًمٕم٘مؾ اًمٕمريب

وم٤مًمذم  ،ًم٘مد طم٤موًم٧ُم أن أصم٧ٌم هذا ذم أظمالق آضمتامع ،يٕمت٘مد أهن٤م يمامل

يمام ادَّقمك أسمق  ،وٓ يٗمؽمق اعمدح قمـ اًمٙمامل ،ٓ يٗمؽمق قمـ اًمٜم٘مص

 ،اعمًٚمٛملم وشم٤مسمٕمف قمٚمٞمف اسمـ ؾمٞمٜم٤مء واًمٙمثػم ُمـ ومالؾمٗم٦م ،احلًـ إؿمٕمري

وىمد فمٚمقا قمغم هذا ىمٌؾ  ،وظم٤مًمٗمٝمؿ ُمتٙمٚمٛمق اًمِمٞمٕم٦م سمٜم٤ٌمه٦م وي٘مٔم٦م وذيم٤مء

د وسم٘مٜم٤مقم٦م  ،وىمٌؾ اسمـ ؾمٞمٜم٤مء وسمٕمده ،أيب احلًـ إؿمٕمري وسمٕمده سمتِمدر

٦م  .شم٤مُمَّ

  



 

 

 

 

 اليفضة واالجنشاب

ي اًمٜمِٗمرة وآٟمجذاب وا :صحٞمح أن اًمٜمٗمس شم٘مقم سم٠مومٕم٤مل ًمتؼم 

وًمٙمـ اًمٜمٗمس شم٘مقم هب٤م سم٤مرشم٤ٌمط ُمع  ،واًمًخري٦م واًمتٌجٞمؾ واإله٤مٟم٦م

 ،أو شمدرك ٟم٘مٍص ومتٜمٗمر ُمٜمف ،شمٜمِمد اًمٙمامل ومتٜمجذب إًمٞمف ،فمقاهر شمٙمقيٜمٞم٦م

 .ٟم٘مص ومردي أو أهي

ٓ  ،ٓ ُمدح وٓ محد وٓ متجٞمد وٓ صمٜم٤مء وٟمحقه٤م ٓإ سم٤مًمٙمامل واًمٜمٗمع و

ٓ سم٤مًمٜم٘مص واًمير واًم ٓ شمٕمٞمٞم٥م إ ٓ ىمدح و ٤مدذم و وأن اعمالءُم٦م واعمٜم٤مومرة  .ٗم

ًٓ سمٌمء آظمر أو ٟم٘مّم٤مً ًمف ـ ًمقازم اًمٌمء سمٚمح٤مظ يمقٟمف يمام  .ُم

 ،شمٕمت٘مد اًمدوًم٦م ُمثاًل أن ؾمٞم٤مؾم٦م ٟم٘مدي٦م ُمٕمٞمٜم٦م هق اًمذي حي٘مؼ اًمٕمداًم٦م 

ٕٟمف ٓ ي٥ًٌم شمْمخاًم وٓ ي١مدي إمم هىم٦م اًمدوًم٦م وفمٚمؿ اعمحروُملم، 

ت أهن٤م ؾمٞم٤مؾم٦م ويٜمجذب إًمٞمف ظمؼماء وٟمخ٦ٌم، صمؿ يتٌلمَّ سمٕمد قمنم ؾمٜمقا

صمؿ شمٌلمَّ أٟمف هق  ،ًم٘مد فمٜمقا أن هذا اًمٜمٔم٤مم اعمٍمذم هق اًمٕم٤مدل ،وم٤مؿمٚم٦م

وي١مدي  ،اًمذي يزيد اًمٗم٤مصؾ سملم اًمٓمٌ٘م٤مت اعمحروُم٦م واًمٓمٌ٘م٤مت اًمثري٦م



 

 

 

 .إمم قمدم اًمٕمداًم٦م ذم اًمثروة وي١مدي إمم آؾمتٌداد وآطمتٙم٤مر

ذم يمت٤ميب )اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم( ىمٚم٧م يقضمد ذم قم٘مؾ اإلٟم٤ًمن ىمقشم٤من ىمقة 

واعمقضم٥م  ،ًمٕم٘مؾ اًمٜمٔمري وهل حتدد وم٘مط اعمقضمقد وهمػم اعمقضمقدا

واًم٤ًمًم٥م أي أهن٤م حمٙمقُم٦م سمٜمٕمؿ وٓ. وومٞمف ىمقة أيمثر طمٞمقي٦م وٟمِم٤مط، 

ٞمف اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم ًم٘مد وضمدُت ذم سمحثل أن ه٤مشملم اًم٘مقشملم  ،وهل ُم٤م ٟمًٛم 

 .وسمٞمٜمٝمام شمٕم٤مون وشمٕم٤مود ،شمدريم٤من ؿمٞمئ٤ًم واطمداً 

وآٟمجذاب.  ،واًمتٜم٤مهمؿ ،احلٞمقي٦مو ،ًمٙمـ يٛمت٤مز اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم سم٤مًمتٗم٤مقمؾ

ًمذًمؽ ًمٚمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم ظم٤مصٞم٦م دمٕمٚمف يٜمجذب   اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم هق هٙمذا

طمتك إمم اهلل سمخالف اًمٕم٘مؾ اًمٜمٔمري، ًمذًمؽ دمد أن اًمٗمرق سملم اًمٗمالؾمٗم٦م 

ون ؿمٞمئ٤ًم ذم اعمجتٛمٕم٤مت ،أن اًمٗمالؾمٗم٦م يٜمٔم رون وم٘مط ،وإٟمٌٞم٤مء  ،وٓ يٖمػم 

دون اًمٙمامل  ً وجيٕمٚمقن اعمجتٛمٕم٤مت  ،اًمٜمٔمري أُم٤م إٟمٌٞم٤مء وم٢مهنؿ جي

اهلل قمٜمد  ،ًمذًمؽ اهلل قمٜمد إٟمٌٞم٤مء خيتٚمػ قمـ اهلل قمٜمد اًمٗمالؾمٗم٦م ،شمتٗم٤مقمؾ

دة ذم اًمثالضم٦م، سمٞمٜمام اهلل قمٜمد إٟمٌٞم٤مء طمٞمقي ُمتداظمؾ  اًمٗمالؾمٗم٦م ذات جمٛمَّ

ُمع طمريم٤مت وؾمٙمٜم٤مت اًمِمٕمقب وإومراد وإه واًمذيمقر واإلٟم٤مث، 

 .ذم اًمٌنم وٟمِم٤مـمف ذم اًمٌنمسمٛمٕمٜمك وم٤مقمٚمٞمتف  ،اهلل طمٞمقي طم٤مرض ُمقضمقد

ي٘مقًمقن  هؾ اخلالوم٤مت سملم اًمذيـ ي٘مقًمقن سم٤مٓقمت٤ٌمر وأوًمئؽ احملاوص:

سم٤مًمتٙمقيـ ظمالوم٤مت ٓ شمتج٤موز اعم٤ًمئؾ اًمٜمٔمري٦م ومم٤مطمٙم٤مهت٤م اًمتجريدي٦م أم 

أهن٤م ظمالوم٤مت متس ٟمٔمرهتؿ إمم اعمجتٛمع وإمم اًمٕمٚمقم واًمٕم٘مٞمدة واإلٟم٤ًمن 



 

 

 

 ؟.ورؤيتٝمؿ ًمٚمحٞم٤مة

 اخلالوم٤مت شمرشم٥َّم قمٚمٞمٝم٤م ظمالوم٤مت قمٛمٚمٞم٦م ٓ، هذه الؾيذ الغيز:

ُمدرؾم٦م إؿمٕمريلم شم٘مقل ٓ يقضمد صمقاسم٧م ذم ُم٤م وراء آقمت٤ٌمر  ،ؿم٤مؾمٕم٦م

هذه ٓ يقضمد هب٤م  ،ُم٤م وراءه٤م ىمقاٟملم أظمرى ،اإلهلل أي اًمٗمروٞم٦م اإلهلٞم٦م

وهؿ ُم٤م  ،صم٤مسم٧م، ُم٤م يٗمروف اًمٗم٘مٞمف أو اعمجتٝمد أو احل٤ميمؿ هق اًمّمحرء 

سم٦م ْقن سم٤معمّمق  ٤مره فمؾ اهلل ذم إرض ُم٤م يٗمٕمٚمف ،يًٛمَّ  ،صحٞمح اًمًٚمٓم٤من سم٤مقمٌت

ٕم٤مرض سمٜمل أُمٞم٦م وظمٚمٗم٤مءهؿ ذم اعمج٤مل اًمًٞم٤مد  وسم٤مًمت٤مزم ُمـ اخلٓم٠م أن ٟم

 .وذم اعمج٤مل احل٘مقىمل وذم جم٤مل اًمٕمداًم٦م

ُمـ سمٕمد اًمٜمٌل ًمًٜم٤م  ،سمح٥ًم سمحقصمٝمؿ ًمـ ٟمحت٤مج إمم إُم٤مم ُمٕمّمقم

ري٦م إؿمٕم ،سمح٤مضم٦م إمم شمٖمٓمٞم٦م ُمـ اًمًامء ذم اًمت٘مٜملم عمًتجدات احلٞم٤مة

ٕن ؾمٜمتٝمؿ ذم اجلامقم٦م، واجلامقم٦م  ،ي٘مقًمقن ٓ ٟمحت٤مج، إهنؿ ٓ حيت٤مضمقن

اٟمٔمر إمم ُم٤م هق  ،هذا اومؽماق طمتك قمـ اًمِمقرى ،سمح٥ًم رأهيؿ ٓ ختٓمئ

اًمديٛم٘مراـمٞم٦م اًمٖمرسمٞم٦م  ،ؾمتجد أن سمٞمٜمف وسمٞمٜمٝمؿ سمقن ؿم٤مؾمع ،ُمٓمروح أن

واومؽماىمٝم٤م قمـ  ،وٟمٔمري٦م اًمِمقرى اًمًٜمٞم٦م ُمٓمروطم٦م ،ُمٓمروطم٦م ،أن

هق أهنؿ ي٘مقًمقن أن ُم٤م اٟمتخٌف اًمٙمؾ أو  ،ًمِمٞمٕمٞم٦م آصمٜمل قمنمي٦ما اًمٜمٔمري٦م

قهنؿ سم٠مهؾ  إيمثر هق اًمّمحٞمح  أو سمح٥ًم اًم٘مديؿ ُم٤م اٟمتخٌف ُمـ يًٛمر

وهذه هل  ،احلؾ واًمٕم٘مد واًمًٜم٦م واجلامقم٦م هق اًمّمحٞمح وهق اًمًٚمٞمؿ

 ،ٓ :احلري٦م واًمديٛم٘مراـمٞم٦م واًمِمقرى واًمٕمداًم٦م وهٚمؿ ضمرا، اًمِمٞمٕم٦م شم٘مقل

ُمرشمٌٓم٦م سم٤مإلدراك اًمٌنمي،  سم٤مٔراء وًمٞم٧ًمهمػم ُمرشمٌٓم٦م  شم٘مقل إن اًمٕمداًم٦م



 

 

 

إن أردشمؿ قمداًم٦م ىمْم٤مئٞم٦م أو ُم٤مًمٞم٦م أو ُمٍمومٞم٦م أو  ،اًمٕمداًم٦م فم٤مهرة شمٙمقيٜمٞم٦م

إقمالٟمٞم٦م أو ىم٤مٟمقٟمٞم٦م أو طم٘مقىمٞم٦م أو ؾمٞم٤مؾمٞم٦م أو أُمٜمٞم٦م أو أهي٦م أو ومردي٦م أو 

وهذا اًمؼمٟم٤مُم٩م اًمتٙمقيٜمل  ،ؾمٚمقيمٞم٦م همػمه٤م، ومٝمذه يمٚمٝم٤م هل٤م ؾمٜمـ شمٙمقيٜمٞم٦م

وًمٙمـ هذه  ،ٟمٕمؿ يقضمد صم٤مسم٧م وُمتٖمػم   ، قمز وضمؾ وهق ٓ خيٓمئُمـ اهلل

ُمثؾ  ،وإن يم٤مٟم٧م شمقايم٥م وحتٞمط سم٤معمتٖمػم   ،اًمًٜمـ اًمتٙمقيٜمٞم٦م صم٤مسم٧م ٓ يتٖمػمَّ 

ىمد شمٗمؽمض  ،اعمٕم٤مدٓت اًمث٤مسمت٦م ذم اًمٕمٚمقم وهل حتٞمط سمٙمؾ اعمتٖمػمات

وًمٙمٜمٝم٤م إذا حتقًم٧م ُمـ ومروٞم٦م إمم طم٘مٞم٘م٦م شمّمٌح  ،اًمٕمٚمقم ٟمٔمري٦م ظم٤مـمئ٦م

ؾمقاء يم٤مٟم٧م ومٚمٙمٞم٦م أو  ،ٌح اًمًٜمـ اًمٗمٞمزي٤مئٞم٦م صم٤مسمت٦م ذم اًمٙمقنشمّم ،صم٤مسمت٦م

 .ومْم٤مئٞم٦م أو ري٤موٞم٦م، وًمٙمـ ذم فمؾ ُمتٖمػمات خمتٚمٗم٦م

اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م شم٘مقل إن هذه اًمٕمداًم٦م اًمتل شمروهن٤م ذم فمؾ إـمقار  

ة هل قمداًم٦م شمٙمقيٜمٞم٦م وؾمٜمٜمٝم٤م صم٤مسمت٦م   ؟.ُمـ هق اعمٕمّمقم ،اعمتٖمػم 

 ،ًمؼ هذا اًمٙمقن سمٕمٔمٛمتفواهلل هق ظم٤م ،اعمٕمّمقم هق ٟمخ٦ٌم سمنمي٦م

ضمؾ يمامًمف وضمالًمف وسمداقمتف وًمٓم٤مومتف وطمٜم٤مٟمف )اٟمؽمٟم٧م(  سمٕم٨م ،واهلل طمتاًمٕ 

ىم٤مل هلؿ هؾ شمريدون أن شمٙمقٟمقا قمغم  ،ذم طم٤مًم٦م اشمّم٤مل دائؿ ُمع اًمٌنمي٦م

ٓ شمقضمد ٟمٔمري٦م ودي٤مٟم٦م وُمٚم٦م ذم اًمٌنمي٦م ذم يقُمٜم٤م  ؟.اشمّم٤مل دائؿ ُمٕمل

 .شم٘مقل اإلٟمؽمٟم٧م اإلهلل ُمقضمقد ،هذا

ُم٤م  ،٧م اًمٌنمي٦م إمم شمٓمقر قمجٞم٥م ذم اإلدارة اًمٌنمي٦مًم٘مد شمقصٚم 

اًمِمٞمٕم٦م ىمٌؾ  ،هل اإلُم٤مُم٦م .؟ُم٤م هل اًم٘مٞم٤مدة ،هل اًم٘مٞم٤مدة .؟هل اإلدارة

أرسمٕم٦م قمنم ىمرٟم٤ًم ي١مُمٜمقن سم٠من اخلٗم٤مء هق ّه اًم٘مقة وّه إدارة اعمجتٛمٕم٤مت 



 

 

 

ٟمحـ ٟم٘مقل إن  ،اًمٌنمي٦م وّه إُمـ اًمٌنمي واعم٤مزم وآىمتّم٤مدي وهمػمه

 .ل  ُم٤م زال هق اًمذي ي٘مقد اًمٌنمي٦ماإلٟمؽمٟم٧م اإلهل

وُم٤مذا قمـ اخلالف داظمؾ اًمٜمٓم٤مق اًمِمٞمٕمل ٟمٗمًف سملم ُمـ  احملاوص:

  .؟ي٘مقًمقن سم٤مٓقمت٤ٌمر وُمـ ي٘مقًمقن سم٤مًمتٙمقيـ

ذم اعمدرؾم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م، ٟمت٩م ظمالف، وًمٙمـ ًمٞمس  الؾيذ الغيز:

شمقضمد سمٞمٜمٜم٤م وسملم  ،سمحجؿ اخلالف اًمذي ٟمت٩م سملم اإلُم٤مُمٞم٦م وؾمٜم٦م اجلامقم٦م

 ،وًمٙمـ يقضمد ظمالف سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ ،يم٤مت ومٓمري٦م يمثػمةاًمًٜم٦م ُمِمؽم

وىمد شمٙمقن سمٕمض  ،ويقضمد سمٞمٜمٜم٤م وسملم اًمٖمرب ُمِمؽميم٤مت سمنمي٦م يمثػمة

هذه اعمِمؽميم٤مت اًمٗمٓمري٦م سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ أيمثر مم٤م هل سمٞمٜمٜم٤م وسملم سمٕمض 

 .اعمذاه٥م إظمرى

وسملم ُمـ مل  ،إن اعم٤ًمطم٦م سملم ُمـ ىم٤مل سم٤مٓقمت٤ٌمر، ذم ُم٤ًمر اإلُم٤مُمٞم٦م 

ل اعمذه٥م اًمِمٞمٕمل ٕن دمٛمٕمٝمؿ  أصق ،سمتٚمؽ اًمِم٤ًمقم٦م ي٘مؾ سمف، ًمٞم٧ًم

وسم٤مًمت٤مزم فمٚمقا وٓ زاًمقا ذم اعم٤ًمر اًمِمٞمٕمل  ،اًمٕم٘مٚمٞم٦م وآقمت٘م٤مدي٦م اًمقطمٞم٤مٟمٞم٦م

وُمع ذًمؽ ص٤مرت ومروىم٤مت ُمٜمٝم٤م أن اًمٕمالُم٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل رمح٦م  ،اعمِمؽمك

ٟمٔمرا إمم سمٕمض اًمثقاسم٧م اًمتل يٕمت٘مد  ،اهلل قمٚمٞمف واعمرطمقم اإلصٗمٝم٤مين

ٟمٔمرة  ،ذم اجل٤مٟم٥م اًمٕمرذم وذم اجل٤مٟم٥م اًمت٘مٜمٞمٜمل ،سم٧ماًمِمٞمٕم٦م أهن٤م صمقا

وهل شمٔمؾ ذم  ،ىم٤مٓ ىمد ٓ شمٙمقن هٜم٤مك سمٜمٞم٦م شمٙمقيٜمٞم٦م واؾمتٌٕمداه٤م ،اقمت٤ٌمري٦م

ومٝمذه طمتاًم شمٙمقيٜمٞم٦م وهل  ،سمٞمٜمام إذا ىمٚمٜم٤م إن اًمٕم٘مؾ يدريمٝم٤م ،ُمٜمٓم٘م٦م اعمتٖمػم  

 .ُمـ ُمٜمٓم٘م٦م اًمث٤مسم٧م ٓ اعمتٖمػم  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 خالف الطباطبائي

اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل  وسمٕمض سم٘م٤مع اًمث٤مسم٧م سملم اًمٕمالُم٦م ،قضمد سمٕمض سم٘م٤مع اعمتٖمػم  شم

ُمثاًل اًمٖمػمة اعمتٕمٚم٘م٦م  ،ذم سمٕمض اعمقاوع، واإلصٗمٝم٤مين وسم٘مٞم٦م قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م

ًمديٜم٤م أن  ،سم٤محلٞم٤مة اًمزوضمٞم٦م قمٜمد اًمٕمالَُّم٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل ًمٞم٧ًم ومٓمري٦م

وٛمـ واًمٖمػمة اعم٘مٜمٜم٦م و ،وهل شمرضمع إمم احلًُـ واًم٘مٌح ،ومٓمري٦م (اًمٖمػمة)

 .هل ومٓمرة إهلٞم٦م ذيٗم٦م وهمريزة أودقمٝم٤م اهلل ذم اًمٌنم ،طمدود

ي٘مقل إن اًمٖمػمة ًمٞمس سم٤مًميورة ذم  ،اًمٕمالُم٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل ي٘مقل ٓ 

ٕن  ،سمٞمٜمام ٟم٘مقل ٟمحـ ظمالف ذًمؽ ،مجٚم٦م سمٜمقده٤م أن شمٙمقن ُمـ اًمث٤مسم٧م

هذه ُمـ  ،اًمٕم٘مؾ يدريمٝم٤م، ظمذ ُمثاًل ٟمٙم٤مح إظمقات أو ٟمٙم٤مح إُمٝم٤مت

قاطمش سمٕم٤ٌمرة أظمرى ظمط صم٤مسم٧م ذم يمؾ اًمنمائع حتريؿ اًمٗم ،اًمث٤مسم٧م

وُمـ وٛمـ  ،واًمذي اظمتٚمػ هق اًمنمائع ،ٕن اًمديـ واطمد ،اًمًاموي٦م

أصقل اعمٜمٙمرات ذم يمؾ  ،أريم٤من اًمديـ حتريؿ اًمٗمقاطمش و حتريؿ اًمرسم٤م

ضمتامقمل صم٤مسمت٦م وهمػم ُمتٖمػمة اًمتٙمقيٜمل  هل ُمـ اًمث٤مسم٧م ،احل٘مقل ذم اًمٜمٔم٤مم ٓا



 

 

 

ـ و ،وسم٤مًمت٤مزم ُمـ اًمث٤مسم٧م اًمتنميٕمل ُم٤م هق ُمـ اعمتٖمػمات اًمتٙمقيٜمٞم٦م وًمٞمس ُم

ـ اعمريمز أصقل اعمٜمٙمرات يرشمٌط سمتٗم٤مصٞمؾ وطمٚم٘م٤مت   .ُمؽماُمٞم٦م سمٕمٞمدة قم

هذه ُمـ اًمثقاسم٧م  ،أصقل اعمٜمٙمرات شمدريمٝم٤م اًمٗمٓمرة اًمٌنمي٦م اً إذ

وهل يدريمٝم٤م اًمٕم٘مؾ أيْم٤ًم  ،وًمٞم٧ًم ُمـ اعمتٖمػمات اًمتٙمقيٜمٞم٦م ،اًمتٙمقيٜمٞم٦م

 .وسم٤مًمت٤مزم هل ُمـ اًمثقاسم٧م اًمنمقمٞم٦م

اعمتٙمٚمٛمقن يرون أن  ،ظمالف آظمر أيْم٤ًم سملم اًمّمػ اًمِمٞمٕمليقضمد 

وهذا  ـ اعمتٙمٚمٛمقن  اًمِمٞمٕم٦م ي٘مٞمٛمقن ،اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم يؼمهـ قمغم اًمتقطمٞمد

دًمٞمؾ احلًُـ واًم٘مٌح طمتك قمغم فمقاهر  ـ يدل قمغم ٟمٌقهمٝمؿ اًمٕمٔمٞمؿ

شمٙمقيٜمٞم٦م ٓ قمالىم٦م هل٤م سم٤مإلٟم٤ًمن وٓ سم٤مًمٜمٔم٤مم آضمتامقمل وٓ سم٤مًمٜمِم٠مة 

اًمتقطمٞمد وسمجدارة، طمتك أرؾمٓمق ذم اًمٗمٚمًٗم٦م  طمتك قمغم أصؾ ،اًمدٟمٞمقي٦م

قمٞمف اسمـ ؾمٞمٜم٤مء ويٜمًٌف إًمٞمٝمؿ  ،اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م ي٘مٞمؿ ٟمٗمس اًمٌمء ظمالوم٤ًم عم٤م يدَّ

إهنؿ ي٘مٞمٛمقن أدًم٦م قمغم اًمتقطمٞمد  ،طمتك اًمٗم٤مرايب ُمـ ومالؾمٗم٦م اعمًٚمٛملم

آضمتامقمل  واعمٕم٤مد فم٤مهرة ًمٞم٧ًم ُمرشمٌٓم٦م سم٤مًمٜمٔم٤مم ،واعمٕم٤مد سم٤مًمٕم٘مؾ اًمٜمٔمري

اًمٕم٘مؾ ٟمٗمًف  ،ٟمٞم٦م ذم قم٤ممل آظمر وذم ٟمِم٠مة أظمرىإهن٤م فم٤مهرة يمق ،أصالً 

ك   (،ُمٕم٤مد)رادار ضمٕمٚمف اهلل ىم٤مدرًا قمغم أن يٙمتِمػ أن هٜم٤مك ٟمِم٠مة شمًٛمَّ

يٕمتؼم أن اًمٕم٘مؾ  ،سمٞمٜمام اًمٕمالَُّم٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل ٓ يٕمتؼم هذا دًمٞمؾ ًمٚمٛمٕم٤مد

اًمٜمٔمري هق ي٘مٞمؿ دًمٞمؾ اعمٕم٤مد واًمتقطمٞمد، سمٞمٜمام سم٘مٞم٦م ُمتٙمٚمٛمل اًمِمٞمٕم٦م 

 .كم أيْم٤ًم سمديؾ وٓ ٟم٘مقل أٟمف يٚمٖمل اًمٕم٘مؾ اًمٜمٔمريي٘مقًمقن إن اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛم



 

 

 

أيْم٤ًم ُمـ اًمٌحقث إظمرى أن اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم ًمٞم٧ًم طمجٞمتف ذاشمٞم٦م 

سمٞمٜمام قمٜمد  ،قمٜمد اًمٕمالُم٦م، ذم ىمراءة اًمٜمص اًمديٜمل وذم سمٕمض اعمقارد

يمام اًمٙمت٤مب وؾمٜم٦م  ،اعمتٙمٚمٛملم أن اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم هق ُمـ احلج٩م

ور، اًمدور ًمٚمٛمٕمّمقم، ٟمحـ اعمٕمّمقُملم، اإلمج٤مع قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م ًمٞمس ًمف د

هذا اإلٟمؽمٟم٧م  ،إمج٤مقمٜم٤م ؿمخص واطمد وهق اًمذي ًمف إٟمؽمٟم٧م ُمع اًمٖمٞم٥م

٦م  ،أُم٤م اًمٌ٘مٞم٦م اًمذيـ ًمٞمس ًمدهيؿ إٟمؽمٟم٧م ،اًمذي يٕمٛمؾ دائاًم ُمٕمف هق طمجَّ

وىمد شم٠مشمٞمٝمؿ أُمقاج ُمـ اعمٕمًٙمر  ،وم٘مد شمت٘مٓمع ذسمذسم٤مهتؿ أو ىمد شمقصؾ

ًمٕم٘مؾ اًمٜمٔمري اعمٕم٤مدي أو أُمقاج ٟمٗم٤ًمٟمٞم٦م، ومٚمديٜم٤م اًم٘مرآن واًمًٜم٦م وا

٦م قمٜمد اًمٕمالُم٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل وًمٙمـ ذم جم٤مٓت  ،واًمٕمٛمكم اًمذي هق طمجَّ

 .وٞم٘م٦م

٤مين واإلصٗمٝم٤مين ًمدهيؿ اومؽماق قمـ اسمـ ٌاًمٕمالُم٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل واًمٙمٛم

وهق أهنؿ ٓ ي٘مقًمقن سم٤معمِمٝمقرات سمٞمٜمام اسمـ ؾمٞمٜم٤مء ي٘مقل هب٤م، وإن  ،ؾمٞمٜم٤مء

 ،واإلصٗمٝم٤مين يم٤من اسمـ ؾمٞمٜم٤مء ذم سمٕمض يمتٌف يقاومؼ اًمٕمالُم٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل

ومٞم٘مقل إن سمٕمض هذه اًمٗمروٞم٤مت ىمد شمقاومؼ قمٚمٞمٝم٤م اًمٜمٔم٤مم اًمٌنمي وٓ 

 .ومٞم٘مقل إن سمٕمْمٝم٤م شمٙمقيٜمٞم٦م أو صم٤مسمت٦م ،يٛمٙمـ أن يتقاومؼ قمغم همػمه٤م

شُمٜمٔم ر  ،يم٠مٟمؽ سمٌٜم٤مئؽ ًم٘مْم٤مي٤م اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم قمغم اًمتٙمقيٜم٤مت احملاوص:

أي دمٕمٚمف قم٘ماًل ٟمٔمري٤ًم ي٘مقم أيْم٤ًم قمغم اًميوري٤مت  ،اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم

نم يمام خيتٚمٗمقن ذم دهٞم٤مت اًمتلٓ  خيتٚمػ شمٙمقيٜمٝم٤م سملم اًٌم  ،آقمت٤ٌمري٤مت واًٌم

ؾ اًمٕمٛمكم ـوإذا يم٤من إُمر يمذًمؽ ومام اًمداقمل إمم أن ٟمتٙمٚمؿ قمـ اًمٕم٘م



 

 

 

  ؟.واًمٕم٘مؾ اًمٜمٔمري

اًمٜمٔمري٦م اًمتل أـمرطمٝم٤م ًمٞم٧ًم هل رضمقع اًمٕم٘مؾ  الؾيذ الغيز:

قة ٕن ىمقة اًمٕم٘مؾ اًمٜمٔمري ختتٚمػ قمـ ىم ،اًمٕمٛمكم إمم اًمٕم٘مؾ اًمٜمٔمري

 ،(اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم هق ُم٤م يٜمٌٖمل وُم٤م ٓ يٜمٌٖمل)هؿ ىم٤مًمقا إن  ،اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم

أٟم٤م ٓ أريد أن أومن  اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم اًمذي هق ُم٤م يٜمٌٖمل وُم٤م ٓ يٜمٌٖمل  يمام 

 .أصح٤مب ٟمٔمري٦م آقمت٤ٌمر ،ومنوه هؿ

وهق شمٗمًػم ُمتٙمٚمٛمل اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م  ،واًمتٗمًػم اًمذي أشمٌٜم٤مه

 ،اًمٗمٝمٚمقي٦م اًم٘مديٛم٦م وآؾمٙمٜمدراٟمٞم٦م وهمػمه٤مواًمٗمٚمًٗم٦م اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م واهلٜمدي٦م و

هؿ يٗمنون اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم سمام يٜمٌٖمل وُم٤م ٓ  ،هذا هق اًمتٗمًػم اًمّمحٞمح

ومقضمقد  ،وم٢مذا يم٤من ُم٤م يٜمٌٖمل وُم٤م ٓ يٜمٌٖمل يمٛمٗمٝمقم ،يٜمٌٖمل يمٛمٗمٝمقم

اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم ٕٟمف قمٛمكٌم  ،اعمٗمٝمقم وٓ وضمقده يدريمف اًمٕم٘مؾ اًمٜمٔمري

٤مين، ذم ٌئل واسمـ ؾمٞمٜم٤مء واًمٙمٛمًمذًمؽ اًمٕمالُم٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌم ،طمٞمقٌي قمامل

٤مين سمِمٙمؾ ُمٗمّمؾ  ٌأصقل اًمٗم٘مف ًمٚمٛمٔمٗمر ينمح ٟمٔمري٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل واًمٙمٛم

رء  ،يرْون أن اًمٗمرق سملم اًمٕم٘مؾ اًمٜمٔمري واًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم وم٘مط جم٤مزي

 ،ُمقضم٥م وؾم٤مًم٥م ،صم٤مسم٧م أو قمدم ،شم٤مرة يدرك وضمقد وٓ وضمقد ،واطمد

إذن اعمدرك  ،هص٤مر إذن ىمقة واطمد ،وشم٤مرة يدرك ُم٤م يٜمٌٖمل وُم٤م ٓ يٜمٌٖمل

هق ىمقة واطمدة، وًمذًمؽ هؿ يٕمؽمومقن هبذا اًمٌمء، ٕن هذا اًمتٗمًػم 

ًمٚمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم يٕمقد إمم ىمقة واطمدة، سمٞمٜمام أصح٤مب اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم وهق 

)ُمع اًمٕم٘مؾ  اًم٘مقة إظمرى، ي٘مقًمقن اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم ًمٞمس ىمقة واطمدة



 

 

 

هٜم٤م  ،ٓ ،وًمٞمس وم٘مط آظمتالف سمٚمح٤مظ اعمدرك واعمٕمٚمقُم٦م ،اًمٜمٔمري(

ٌٝم٤م  ،ن ذم اإلٟم٤ًمنىمقشم٤م وهذا ُمـ اجلٝم٤مز اعمٕم٘مد اعمذهؾ ذم اًمٜمٗمس اًمتل ريمَّ

د ًمؽ أن  ،هذه اًمٜمٗمس اًمٌنمي٦م شم٤مرة ًمدهي٤م وم٘مط رادار يدرك ،اهلل ومٞمحد 

د  ،أو ي٘مقل ًمؽ ًمٞمس هٜم٤مك ـم٤مئرة ُمقضمقدة ،هٜم٤مك ـم٤مئرة ُمقضمقدة أو حيد 

إٟمف يدرك هذا، ىمد ي٘مقل ًمؽ ىم٤مئؾ  ،ًمؽ وضمقد قمدو هي٤مضمؿ أو ٓ هي٤مضمؿ

م إن وم٠مدريم٧م وضمقد اجلٞمش  ،وقمٚمٞمؽ أن شم٘مقم ،هٜم٤مك ضمٞمِم٤ًم يت٘مدَّ

ك ويٕمٌئ  ،وأدريم٧م أٟمف يٜمٌٖمل قمٚمٞمؽ أن شم٘مقم وًمٙمـ ُمـ اًمذي حير 

س؟. هؾ وم٘مط ي٘مقل ، هذا اًم٘م٤مئد اًمذي ي٘مقل ًمؽ ىمؿ وقمٌئ ومح ؾ وحيٛم 

 .أُم٤م أن شم٘مقم سمٕمٛمؾ ومال ،ًمؽ ٓ قمٚمٞمؽ أٟم٧م وم٘مط أدرك

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 العنلي حياةالعكل 

 .؟اإلدراك ُم٤م هل وم٤مئدة هذا اًمتجريد اًمٜمٔمري اًمذي ي٘متٍم وم٘مط قمغم

ٟمحـ ٟم٘مقل هذا ٓ  .؟ . ومٙمٞمػ يٙمقن ذًمؽ هذا ُمقت.. وًمٞمس طمٞم٤مة

اخلٚم٘م٦م اًمٌنمي٦م ٓ سمدَّ أن يٙمقن ومٞمٝم٤م ُمٕمٌئ وه٤مدي ي٘مقد ويٜمٔمؿ  ،يٛمٙمـ

وٟمٔمري٤مت اًمتقطمٞمد اًمٞمٝمقدي٦م واعمًٞمحٞم٦م، شم٘مقل اًمتقطمٞمد ، ويدير ويدسم ر

 .ٓ يٙمٗمل ،ُمٜمٔمؿ وُمدير وُمٜمٔمؿ٘مط سمدون سمرٟم٤مُم٩م قمٛمكم وسمدون ُمٕمٌئ وم

إٟمف يؼمُم٩م يمؾ ُمٕمٚمقُم٦م ذم  ،دور اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم هق ضمذب وٟمٗمرة اً إذ

ٟم٘مقل ٓ يٛمٙمـ أن يٙمقن  ،قمـ اًم٘مقة اعمحريم٦م اً ي٘مقل ًمؽ اٟمٗمر إذ ،اًمٜمٗمس

 ،ومتدار قمٛمالً  ،ٓ سمدَّ أن ي٠ميت إمم ُمٕمٚمقُم٤مت اإلدارة ،هق وم٘مط رادار يدرك

يٙمقن وم٘مط سمرج ُمراىم٦ٌم ومٞمخؼمين سمقضمقد ـم٤مئرة دون أن يرؾمؾ أي٦م  أُم٤م أن

 يم٠من يؼمُم٩م ُمققمد هٌقط هذه وُمققمد إىمالع شمٚمؽ ،ُمٕمٚمقُم٤مت شمتٕمٚمؼ هب٤م

ٓ سمدَّ ُمـ إدراك اًم٘مْمٞم٦م  ،. ومٝمذا همػم ممٙمـ ٕن سمف ضم٤مٟم٥م ُمٞم ٧م

 .وًمٞمس إدرايمٝم٤م وم٘مط ،وشمٜمٔمٞمٛمٝم٤م



 

 

 

 سمؾ إن اًمٕم٘مؾ اًمٜمٔمري ُمـ ،اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم يٗمقق اًمٕم٘مؾ اًمٜمٔمري

إن ضمٝم٤مز اإلدراك قمٜمد  ،وُمـ ضمٜمقده أيْم٤ًم اعمخٞمٚم٦م واحلقاس ،ضمٜمقده

 .اإلٟم٤ًمن يمٚمف ضمٜمقد وآٓت حت٧م يد زقمٞمؿ آظمر

ٟمٌقة سمدون إُم٤مُم٦م شمٕمٜمل  ،ٟمحـ ٟم٘مقل ٟمٌقة سمدون إُم٤مُم٦م ٓ يٛمٙمـ 

ٓ يٛمٙمـ أن يٌٕم٨م  ،أطمي زم ُم٘مٜمٜم٤ًم وُمدسم راً  ،ُمنموع ٟمٔمري سمدون إدارة

 :اعمدسم ر هق اًمذي ي٘مقد اًم٘م٤مومٚم٦م ،راً اهلل زم ُم٘مٜمٜم٤ًم دون أن يٌٕم٨م زم ُمدسم  

 ًَ ْعخَلِي ٍُ ْ اَط ال َ ِْْسَُا الَّصِ إٟمف يٌٕم٨م سمؼمٟم٤مُم٩م يم٤مُمؾ ًمًٜم٦م  ،شمٕمٜمل هذه ،(1)ا

ْمصٍ  :يم٤مُمٚم٦م
َ
ِ أ
َْ ُّكّ ٌِ  ًْ ِٓ ِ ا بِإِذِْن َرّب َٓ وُح ذِي ٍَالنَِهُث َوالصُّ

ْ ُل ال أي  ،(2)َتََنَّ

إطمٞم٤مء واعمقاًمٞمد اًمؼمٟم٤مُم٩م آىمتّم٤مدي واعم٤مزم وإطمّم٤مئٞم٤مت إُمقات و

سمؾ وهذه اعمديٜم٦م  ،ويمؾ رء خيٓمر قمغم سم٤مًمؽ قمٜمده ،واعمرى يمٚمٝم٤م قمٜمده

يمٞمػ شمٗم٤مقمٚم٧م اًم٘م٤مرات ُمع سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم٤ًم  ،واًمٌالد واًم٘م٤مرات يمٚمٝم٤م قمٜمده

ذم اًمٜمٔم٤مم آىمتّم٤مدي واًمٕمًٙمري وإُمٜمل واًمًٞم٤مد واعمٕمٚمقُم٤ميت وذم 

ٍل سم٠مول ذم ًمٞمٚم٦م يمؾ هذه إُمقر شم٠ميت مجٞمٕمٝم٤م أو ؟.اًمت٠مصمػمات آضمتامقمٞم٦م

 ،يمًٞم٤مؾم٦م ًمٚمدوًم٦م اخلٗمٞم٦م اًمتل يديره٤م ـ ذم رواي٤مت اًمٗمري٘ملم يَماَم  ـ اًم٘مدر

قهنؿ أسمدآً وأوشم٤مدًا وؾمٞم٤مطم٤ًم  ومٕمٜمده ؾمٞم٤مؾم٦م وختٓمٞمط وأومراد هيلم يًٛمر

 .ومٚمديف سمرٟم٤مُم٩م وظمط واوح يًػم قمٚمٞمف ،وٟم٘م٤ٌمء

وهق  ،اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم قمغم هذا اًمتٕمريػ قم٘مٌؾ ٟمِمط وطمٞمقي اً إذ 

                                 
 . 6أي٦م ٤محت٦م: اًمٗمؾمقرة ( 1)

 . 4أي٦م اًم٘مدر: ؾمقرة ( 2)



 

 

 

قمٚمٌؿ  ،إنَّ اإلدراك وطمده ًمٞمس طمٞم٤مة ،فمقاهر قمٛمٚمٞم٦م وؾمٚمقيمٞم٦م اًمذي ومٞمف

يم٠من  ،أُم٤م قمٚمؿ سمدون ىمدرة ومٙم٠مٟمف ٟمّمػ طمٞم٤مة ،ُمع ىمدرة يّمٌح طمٞم٤مة

واًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم اًمذي شم٘مقل سمف اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م  ،ٟمّمٗمف ُمٞم٧م وٟمّمٗمف طمّل 

اإلُم٤مُمٞم٦م شم٘مقل إن هذه احلٞم٤مة  ،ىمقة ًمٞمس وم٘مط شمدرك ،واًمٗمالؾمٗم٦م اًم٘مدُم٤مء

شمرى اإلٟم٤ًمن يتٗم٤مقمؾ ُمع  ،س آٟم٤ًمن شم٤مسمٕم٦م ًم٘مقشملماًمتل ٟمراه٤م ذم ٟمٗم

ويتٗم٤مقمؾ ُمع اًمٓمٞمقر واجلامد  ،اعمحٞمط واًمٌٞمئ٦م واًمٜم٤مس اًمذيـ ُمـ طمقًمف

أيـ ُمّمدره٤م  هذه  ،واًمٜم٤ٌمت واًمٗمْم٤مء وهمػمه ُمـ إُمقر اًمتل حتٞمط سمف

د ُمٕمٚمقُم٤مت ؟إُمقر يمٚمٝم٤م وم٢مهن٤م ٓ شمٗمّن هذه  ،إذا يم٤مٟم٧م هل جمرَّ

ًم٦م شم٤مرة يٜمجذب إًمٞمٝم٤م اإلٟم٤ًمن وشم٤مرة شمقضمد ىمقة ُم١م اً إذ ،اًمٔم٤مهرة صمرة قمامَّ

 .وشم٤مرة شمتقمم وشم٤مرة شمتؼمأ ،يٜمٗمر

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 تولي احلغً واجلنال

يٕمٜمل أٟمؽ جي٥م أن شمتْم٤مُمـ ُمع  .؟اًمتقزم واًمتؼمؤ ُم٤مذا يٕمٜمل

ـ واجلٛمٞمؾ واًمٙم٤مُمؾ، ومٛمـ ًمديف ُمٌدأ قمداًم٦م وهق يمامل ًَ جي٥م أن  ،احلَ

ٓ شمٖمؽم سمث٘م٤موم٤مت شمّم٥م ذم هدم اًمٕمداًم٦م  ،هـ ُمٕمف وشمتقٓــشمتْم٤مُم

قمٜمدُم٤م شمريب  ،جي٥م أن شمتؼمأ ُمٜمٝم٤م، هذه ًمٞم٧ًم أطم٘م٤مدًا قمٜمدٟم٤م ،اًمٌنمي٦م

 ،هقيتؽ وٟمٗمًؽ وضمٞمٚمؽ قمغم اًم٘مدوات اًمتل حتٛمؾ ُمِمٕمؾ اًمٕمداًم٦م

وم٢مٟمؽ شمتٌع  ،وًمٞمس قمغم اًم٘مدوات اًمتل حتٛمؾ ُمِمٕمؾ اًمٔمٚمؿ واًمٕمدوان

وًمٞمس  ،ي٦مومٝمذا ضمؼم وهذا ُمٗمروض قمغم اًمٌنم ،اعمٜمٓمؼ اًمّمحٞمح

 .واًمًٜمـ اًمتٙمقيٜمٞم٦م هل هٙمذا وؾمٜم٦م اًمت٤مريخ ،ًمٚمٌنمي٦م ُمٗمٌر ُمٜمف

 ،ٓ شمقضمد ـمٌ٘م٤مت حمروُم٦م وـمٌ٘م٤مت ُمؽموم٦م يمام شم٘مقل اًمدي٤مًمٙمتٞمٙمٞم٦م

إن إرادة  ،شمقضمد إرادة ،سم٤مًمٓمٌع هذا ظمٓم٠م، إذ ٓ يقضمد دي٤مًمٙمتٞمؽ

 ،ضم٤مءٟم٤م اًمدي٤مًمٙمتٞمؽ أم ٓ ،اًمِمٕمقب حتٓم ؿ يمؾ هذه اًمٙمٞم٤مٟم٤مت اًمٔم٤معم٦م

رة وطمٞمقي٦م ،إرادشمٜم٤م ُمقضمقدة ٟمحـ ٟم٘مقل إن  ،اًمٜمٔمري٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م دائاًم ُمتحر 



 

 

 

إهن٤م سمرٟم٤مُم٩م طمٞمقي ُمتٙم٤مُمؾ يٕمٓمل دائاًم احلٞم٤مة  ،واإلُم٤مُم٦م ؾم٥ٌم ذًمؽ

وإذا أص٤مسمف  ،وإُمؾ، إنَّ اًمِمٞمٕم٦م شمٕمت٘مد سم٠من اإلُم٤مم ٓ يّمدر قمٜمف ٟم٘مص

 .ٟم٘مص وم٢مهن٤م ٓ شمٕمت٘مد سم٢مُم٤مُمتف

اًمٕم٘مؾ  إذن اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم اًمذي شم١مُمـ سمف اًمِمٞمٕم٦م يٗمؽمق قمـ

 ،وهق يًتخدم اعمٕمٚمقُم٤مت اًمّمحٞمح٦م صمؿَّ يؼمجمٝم٤م سمرجم٦م قمٛمٚمٞم٦م ،اًمٜمٔمري

دة ،إُم٤م إذا مل يًتخدم هذه اعمٕمٚمقُم٤مت إهن٤م شمِمٌف  ،وم٢مهن٤م شمّمٌح ُمٞمت٦م أو جمٛمَّ

ُمثؾ ضم٤مُمٕم٤مت سمدون شمٓمٌٞم٘م٤مت ذم اًمٜمٔم٤مم  ،ضم٤مُمٕم٤مت سمدون إداريلم

 .آضمتامقمل واًمٜمٔم٤مم اًمًٞم٤مد

ـ ـمرطمؽ.. هق قم٘مٌؾ  اً اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم إذ احملاوص: دو ُم  ُمٜمٗمذ يمام ٌي

ىمد يدرك اًمٕم٘مؾ  ،إٟمف أيمثر ُمـ ُمٜمٗمذ ،ًمٞمس وم٘مط ُمٜمٗمذ الؾيذ الغيز:

ًمٙمـ اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم سمٗمٓمرشمف ي٘مقل إٟمٜمل  ،اًمٜمٔمري يمامل أو ئمـ أٟمف يمامل

ي٘مقل ًمف )اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم ي٘مقل ًمٚمٕم٘مؾ اًمٜمٔمري( هؾ اًمذي  ،أٟمٗمر ُمٜمف

قم٘مكم  ؟.ًمٙماملهؾ هذا اًمٜمٔم٤مم اًمًٞم٤مد هق اًمذي يٛمثؾ ا ؟أدريمتف يمامل

 ،إذا يم٤من قم٘مكم اًمٜمٔمري مل يرؿمدين ومل يدرك ،اًمٕمٛمكم هق اًمذي يرؿمدين

زم إن اًمٓم٤مئٗمٞم٦م ىمد شمٙمرؾم٧م أيمثر ُمثاًل هبذا اًمٜمٔم٤مم  قم٘مكم اًمٕمٛمكم ي٘مقل

   .اًمذي يرى ومٞمف اًمٕم٘مؾ اًمٜمٔمري اًمٙمامل

د اًمٕم٘مؾ اًمٜمٔمري ٟمتٞمج٦م  احملاوص: اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم إذن يدرك ويرؿم 

 ًمتج٤مرسمف ذم احلٞم٤مة...



 

 

 

ًمٞمس قمغم أؾم٤مس اًمتجرسم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م شمٜمٗمر ُمـ هذا اًمٜمٔم٤مم  لؾيذ الغيز:ا

هٜم٤مك  ،طمدث اًمٜم٘مص وم٠مدريمف ،وًمٙمـ سم٥ًٌم أٟمف أدرك اًمٜم٘مص ،أو ذاك

جي٥م أٓ حيدث  ،دقم٤مُم٦م اعمقوققم٦م ودقم٤مُم٦م احلٙمؿ ،دقم٤مُمت٤من ،ريمٜم٤من

 .ظمٚمط سملم احلٙمؿ واعمقوققم٦م

 ،ىمد ي٘مٞمٜمٞم٤مت اًمٕم٘مؾ اًمٜمٔمري اًمٜمٔمري٦م، شمقهمؾ ذم اًمٜمٔمري٦م ومٞمخٓمئ

إٟمف اًمٕم٘مؾ  .؟وٓ يدرك أٟمف أظمٓم٠م، وًمٙمـ ُمـ اًمذي يدرك أٟمف أظمٓم٤م

 هٜم٤م اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم ًمٞمس سم٥ًٌم أٟمف ص٤مرت ًمديف دمرسم٦م اًمـ ،اًمٕمٛمكم

 اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم يمام أدرك ؾمقأة اًمـ ،( وم٠مدرك ىمٌح اعمٞمث٤مق وؾمقئف1973)

ٕٟمف وىمع اًمٜم٘مص واًمٔمٚمؿ واًمتٗمرىم٦م  ،( أن أيْم٤ًم يدرك ؾمقأة اعمٞمث٤مق73)

مل  ،ٟمِٗمرة اًمٕم٘مؾ ُمـ اًمٔمٚمؿ واًمتٛمٞمٞمز اًمٓم٤مئٗمل ،درك وىمققمٝم٤مأ ،اًمٓم٤مئٗمٞم٦م

٘م٧م  ،(2111( ومل شمتقًمَّد ُمـ )73شمتقًمَّد ُمـ اًمـ) وإٟمام وىمع اًمٔمٚمؿ وحت٘مَّ

اًمٕم٘مؾ ُمـ ىمٌؾ ذًمؽ جُمٝمز سمٗمٓمرة إهلٞم٦م شمٜمٗمر ُمـ اًمٔمٚمؿ  ،اعمقوققم٦م

 .واًمتٛمٞمٞمز اًمٓم٤مئٗمل

 ،ياًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم ىمد يدرك ىمْم٤مي٤م ٓ يٚمتٗم٧م إًمٞمٝم٤م اًمٕم٘مؾ اًمٜمٔمر اً إذ

شمٕمرومٝم٤م أيمثر  ،ظمٓم٤مب اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم وًمٖمتف شمٕمرومٝم٤م يمؾ ـمٌ٘م٤مت اعمجتٛمع

 ،ُمثاًل شم٠ميت ٕطمدهؿ سمٜمٔمري٦م شمتٕمٚمؼ سم٤مًمٌٞمئ٦م ،مم٤م شمٕمرف اًمٕم٘مؾ اًمٜمٔمري

وشم٠ميت ًمف سم٠مؾمٛمدة ُمّمٜمٕم٦م وشم٘مقل ًمف  ،وشم٘مقل ًمف جي٥م اعمح٤مومٔم٦م قمغم اًمٌٞمئ٦م

أو شم٘مقل ًمف إن اًمٓم٥م احلدي٨م هق  ،إهن٤م أومْمؾ ُمـ شمٚمؽ اًم٘مديٛم٦م

وـم٥م إقمِم٤مب همػم صحٞمح،  ،اًمٓم٥م اًم٘مديؿ شمؽميمف سمرُمتفو ،اًمّمحٞمح



 

 

 

واًمدُم٤مر ىمد  ،شمٙمتِمػ أن اًمْمٖمط ىمد زاد ،وسمٕمد أن شم٘متٜمع اًمٌنمي٦م هبذا

هذه هل طمٞمقي٦م اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم، إٟمف قم٘مؾ  ،ومٞمٜمٗمر اإلٟم٤ًمن ُمٜمف ،زاد

د اهلل يمؾ ومرد سمنمي سمف، طمتك وًمق مل يٙمـ ًمديف قمٚمقم ،قمجٞم٥م  ،ًم٘مد زوَّ

يٌدأ راداره  ،فمقاهر ُمقوققمٞم٦م ُمقضمقدةُمٜمذ اًمٚمحٔم٦م اًمتل يرى ومٞمٝم٤م 

ومٞم٠مُمر اإلٟم٤ًمن طمٞمٜمئٍذ سم٤مٓسمتٕم٤مد  ،ومٞم٘مقل هذا ظمٓم٠م ٓ شمذه٥م اًمٞمف ،سم٤مًمٕمٛمؾ

وإن يم٤من هذا احلدي٨م ًمٞمس  ،طمدي٨م ًمٓمٞمػ ًمٚمٜمٌل  ،قمـ اخلٓم٠م

ُم٤م هق  :ي٠ًمل رؾمقل اهلل ،وًمٙمـ إمج٤مًٓ ذم أصؾ اًمٗمٙمرة ،سم٘م٤مقمدة قم٤مُم٦م

 سم٤مًمٓمٌع ـ وضمداٟمؽ ذم  .ُم٤م اٟمنمح ًمف صدرك ظمػم :ومٞمجٞم٥م .؟اإلصمؿ

 ـ همًٞمؾ ًمف طمدث اًمذي وهمػم اعمزرق وهمػم اعمٖمٚمقط همػم وضمداٟمؽ

اٟم٘م٤ٌمض ذم  ذم اإلصمؿ حيدث ًمؽ ،اًمًٚمٞمٛم٦م اًمٗمٓمرة اًمرؾمقل ي٘مّمد

ك اًم٘مْم٤مء اإلهلل ،وٛمػمك اًمقضمداين هق  ،هذا اًمقضمدان هذا اًمذي يًٛمَّ

 .اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم

أريد  .ًمتٙمقيٜملًمٙمـ اًمٌنمي٦م ذم ُمًػمهت٤م دائاًم خُتٓمئ يمامهل٤م ا احملاوص:

ث قمـ أمهٞم٦م اًمتجرسم٦م سمٛمٕمٜم٤مه٤م اًمت٤مرخيل سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمإلٟم٤ًمن إن  ،أن ٟمتحدَّ

ُم٘مقٓت اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم واًمٕم٘مؾ اًمٜمٔمري ؾمتٌ٘مك طمٌٞم٦ًم آومؽماو٤مت 

إن مل شُمدظمؾ  ،اًمٜمٔمري٦م اًمتجريدي٦م اعمتٕم٤مًمٞم٦م اعمٕمتّمٛم٦م سمٜمّمقصٝم٤م وىمٌٚمٞم٤مهت٤م

 ن اًمٌنمي٦م ختٓمئ إ .ذم اقمت٤ٌمره٤م اًمتجرسم٦م اًمت٤مرخيٞم٦م اًمتل خيقوٝم٤م اإلٟم٤ًمن

ب وشمّمحح طمتك همدت احل٘مٞم٘م٦م قمٜمد سمٕمض اًمٗمالؾمٗم٦م ظمٓم٠م  ،ودمر 

  ؟.يمٞمػ شمٗمٝمٛمقن اًمتجرسم٦م ذم وقء ومٝمٛمٙمؿ ًمٚمٕم٘مؾ اًمٜمٔمري .ُمّمحح



 

 

 

وأريد هٜم٤م أن  ،ذم اًمقاىمع إن ُمذه٥م أهؾ اًمٌٞم٧م الؾيذ الغيز:

ث ؿمخّمٞم٤ًم قمـ ٟمٗمز ٌَُف ُمذه٥َم أهؾ  ،أحتدَّ يمٚمام أشم٠مُمؾ وأشمدسمر وَأضْم

 ،أرى أن هذا اعمذه٥م جيٞمد احلٚمقل ويٕمجزين ،ٞمٗم٦ماًمٌٞم٧م سمت٤ًمؤٓت قمٜم

ُمذه٥م أهؾ اًمٌٞم٧م ي٘مقل صحٞمح أٟمف شمقضمد  ،وم٠مقمٔمؿ وأيمؼم ًمف رؤيتف

 ،وص٤مي٦م إداري٦م ذم اًمًٞم٤مؾم٦م أو ذم اًمٕمًٙمر أو ذم همػمه ،وص٤مي٦م ُمـ اًمًامء

ٓ شمٕمٜمل هذه اًمقص٤مي٦م أن  ،ًمٙمـ ًمٞمس ُمٕمٜمك ذًمؽ أن اًمتجرسم٦م ٓ شمتحرك

كطمٞمقي٦م اًمٌنم وإرادهتؿ واظمتٞم٤مره ًمذًمؽ أٟم٤م ذيمرت ذم اًمٕم٤مم  ،ؿ ٓ شمتحرَّ

م ذم ُمٕمرض طمديثل قمـ ٟمٔم٤مم احلٙمؿ ذم  اعم٤ميض أو اًمذي ىمٌٚمف ذم حمرَّ

هٜم٤مك  ،سمٜمقد هذا اًمٜمٔم٤مم  وٟمٔمريتف وأؾمًف ويمؾ ُم٤م يتٕمٚمؼ سمف ،اإلؾمالم

طمتك حلٙمقُم٦م  ،أووح٧م أن اعمراىم٦ٌم اًمِمٕمٌٞم٦م ذم ُمذه٥م أهؾ اًمٌٞم٧م

ه٤م ُمذه٥م أهؾ اًمٌٞم٧م ،اًمرؾمقل رهمؿ أن  ،سمؾ يقضمٌٝم٤م ،ُمٓمٚمقسم٦م وي٘مرر

وًمٙمـ  ،ٟمٕمؿ اًمرؾمقل ُمٕمّمقم وىم٤مٟمقٟمف ُمٕمّمقم ،اًمرؾمقل ُمٕمّمقم

ه١مٓء همػم  ،ضمٝم٤مزه ُمـ ىم٤مئد اجلٞمش أو اًمٗمرىم٦م أو اًم٘م٤ميض أو همػمهؿ

أو ـمٌ٘م٦م اؿمؽمايمٞم٦م أو ؿمٞمققمٞم٦م شمٕمد  (ومٞمتق)ومٝمؾ أصٌحقا  ،ُمٕمّمقُملم

ٓ  ،.؟ سم٤مًمٓمٌع ٓ سمتح٘مؼ أٟمِمقدة آؿمؽماك وؿمٞمقع اًمثروات سملم اًمٌنم

 . ن يٌ٘مك اًمٌنم ُمراىمٌلمسمدَّ أ

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 املضأة والضقابة العامة

اعم١مُمٜمقن واعم١مُمٜم٤مت جي٥م أن يٙمقن هلؿ دور ذم اًمرىم٤مسم٦م اًمٕم٤مُم٦م، 

َِاُت : طمتك اعمرأة جي٥م أن يٙمقن هل٤م دور ذم اًمرىم٤مسم٦م اًمٕم٤مُم٦م ٌِ ٍُْؤ ْ ٌَُِِٔن َوال ٍُْؤ ْ َوال
ُمُصوَن 

ْ
ْوِْلَاُء بَػٍْض يَأ

َ
ًْ أ ُٓ ٍَُِهصِ بَػُْظ

ْ َْ ال َْٔن َخ َٓ ٍَػُْصوِف َويَِْ ْ هؿ )اًمٜم٤مس أو  (1)ةِال

ٌقا امء ذم أن يٜمّم  نم( ًمٞمًقا أوًمٞم٤مء ُمـ اًًم َوَربَُّم : ذاك ي٠ميت ومٞمف ،اًم٘م٤مئد اًٌم
ًْ اِْلرَِيَةُ  ُٓ َ ا ََكَن ل ٌَ ا يََشاُء َويَْزخَاُر  ٌَ ، إنَّ اهلل هق اًمذي خيٚمؼ ُم٤م (2)ََيْيُُق 

ا وَ : وخيت٤مر يِم٤مء ٍَ الةَ إِجَّ ٍَُٔن الصَّ ََ يُلِي ِي ٔا اَّلَّ ُِ ٌَ ََ آ ِي ُ َورَُظَُٔلُ َواَّلَّ ًْ اَّللَّ ِْلُُّس
ًْ َرانُِػٔنَ  ُْ ََكةَ َو دت هذه أي٦م ُمـ هق اًم٘م٤مئد ،(3)َوُيْؤحَُٔن الضَّ  ،ًم٘مد طمدَّ

وؿمجرة هذا اعمٕمّمقم اًمذي ًمف اٟمؽمٟم٧م ُمع اًمٖمٞم٥م وهق )ىمٞم٤مدشمف( اًمتحٙمؿ 

ًمٙمـ يمؾ  ،ٞم٤مت ُمراىم٦ٌم إُم٦م ُمقضمقدةوُمع ذًمؽ آًم ،ذم ؾمٚمقيمٞم٤مشمف ُمـ اهلل

ُمـ آًمٞم٤مت اعمراىم٦ٌم اإلقمالم واهلٞمئ٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م  ،زُمـ ًمف آًمٞم٤مشمف ذم اعمراىم٦ٌم

                                 
 . 71أي٦م اًمتقسم٦م: ؾمقرة ( 1)

 . 68أي٦م اًم٘مّمص: ؾمقرة ( 2)

 .55أي٦م اعم٤مئدة: ؾمقرة ( 3)



 

 

 

ًم٘مد ضم٤مءت اُمرأة إمم اإلُم٤مم  ،آًمٞم٤مت اعمراىم٦ٌم مل حيدده٤م اإلؾمالم ،اًمٜم٤مفمرة

 ،وأقمٓمتف ؿمقاهد سم٠مٟمف فمٚمؿ ،ًمٞمف قمغم إطمدى اعمٜم٤مـمؼاقمكم، واؿمتٙم٧م ًمف و

وم٠مُمر  ،هٞمئ٦م اًمت٠مُملم وصٜمدوق اًمت٘م٤مقمد وهق ،وقم٤مث ذم سمٞم٧م اعم٤مل

سمؾ ُمـ قمٜمد ُمـ  ،ًمٙمـ مل يٕمقض اًمٜم٤مس ُمـ سمٞم٧م اعم٤مل ،اإلُم٤مم أن اقمزًمقه

واهلل لق وجدت هذه إمقال » :ي٘مقل اإلُم٤مم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ،أظمذه٤م

ج هبا ٓشسددهتا كؾفا طمٞمقي٦م اعمجتٛمع ٓ سمدَّ أن  اً إذ ،«قد ُكؽح وزوِّ

َٔى :ل قمـ اًمٜمٌلي٘مققَمزَّ َوضَمؾَّ  اهلل ،شمدوم ا َغ ٌَ ًْ َو ا َطوَّ َصاِختُُس ٌَ * 
َٔى َٓ ْ َِ ال ا يَِِطُق َغ ٌَ وًمٙمـ اهلل ي٠مرؿمد اعمًػمة وجيٕمؾ ًمٚمٛمجتٛمع  ،(1) َو

ُمـ اًمٜم٤مس وُمـ أهؾ اخلؼمة واًمٜمخ٥م ُمِم٤مريم٦م طمٞم٦َّم ووم٤مقمٚم٦م ذم اًمٜمٔم٤مم 

ي٠مُمر اًمرؾمقل سم٠مُمر  ’طمتك ذم طمٙمقُم٦م اًمرؾمقل ،آضمتامقمل اًمًٞم٤مد

ٓ سمدَّ أن شمٙمقن ُمٌٜمٞم٦م قمغم  ،اعمِمقرة ذم ُمٜمٓمؼ اًمِمٞمٕم٦مو ،وهق أن يِم٤مورهؿ

ي٘مقل اًمرؾمقل ًمٚمٜمخ٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  ،رأي قمٚمٛمل ُمٌٜمل قمغم اًمٜمخ٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 ،وقمٜمدُم٤م ي٘مقل أؿمػموا قمكمّ  ،ُمـ ؾمٞمٙمقن ىم٤مئد اًمٕمًٙمر :أؿمػموا قمكمَّ 

وإٟمام ًمٙمل يتٕمٚمَّؿ اًمٜم٤مس ُمٜمف  ،ومٝمذا ٓ يٕمٜمل أٟمف ٓ يٕمرف ُمـ هق إصٚمح

وهق يريد أن يريب مجٞمع اًمٙمقادر ، ٕهنؿ ًمٞمًقا ُمثٚمف ،أٓ يًتٌدوا سمرأهيؿ

 ،إن يمٜم٧َم ُم٤مًمؽ إؿمؽم ومٚم٧ًم سمٕمكم اسمـ أيب ـم٤مًم٥م ،اإلداري٦م قمغم هذا

 هؾ ؾمت٘مقل أٟم٤م ُمثؾ اًمرؾمقل:  ،’وإن يمٜم٧َم طُمذيٗم٦م ومٚم٧ًم سم٤مًمرؾمقل

َٔى ا َغ ٌَ ًْ َو ا َطوَّ َصاِختُُس ُمـ أن شمًتِمػم وشمٗمٕمؾ  اً ومال سمدَّ إذ .ٌَ

                                 
  .2أي٦م اًمٜمجؿ: ؾمقرة ( 1)



 

 

  

هذه هل اًمٗم٤مئدة ُمـ ٟمٔمري٦م ٟمٔم٤مم احلٙمؿ وإدارة  ،اًمٜمخ٦ٌم ًمٙمل شمِم٤مرك

احلٞم٤مة قمٜمد اًمِمٞمٕم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م طمتك ذم فمؾ اعمٕمّمقم، اٟمٔمر إمم طمٞمقي٦م 

 ،ًم٘مد ظم٤مًمػ ذيٕمتٛمداري واًمروطم٤مين وهمػممه٤م ،اًمِمٞمٕم٦م ذم إيران

ىمد خيتٚمٗمقن ذم  ،ويمذًمؽ اعمرقمٌم ًمديف اٟمت٘م٤مد ،٤مين ًمديف اٟمت٘م٤مدٙمٚمٌٞمٙمواًم

ٕن  ،دهيؿ شمداول وأظمذ وقمٓم٤مءيمٚمٝمؿ ًم ،آٟمت٘م٤مد سملم طم٤ًمس وؾم٤مظمـ

ًمٞمس ًمدهيؿ ٟمٔمري٦م أن اًمًٚمٓم٤من فمؾ اهلل ذم إرض يمام هل ٟمٔمري٦م 

اعمٌقسم٦م  ُم٘مّمقدي أن أقمقد إمم ٟمٗمس اًمٜمٔمري٦م اعمجدوًم٦م ،إظمقة اًمًٜم٦م

اًمتجرسم٦م ٓ سمدَّ ُمٜمٝم٤م، ٕن اجلٝم٤مز  ،وٛمـ اعمٕم٤مدٓت ذم اًمٜمٔمري٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م

 .ًمٗم٘مٞمف يٙمقن ذًمؽومام سم٤مًمؽ ذم قمٝمد ا ،همػم ُمٕمّمقم ذم قمٝمد اعمٕمّمقم

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 والية الفكيُ

ًم٦م ًمٚمٗم٘مٞمف مخ٦ًم وشمًٕملم  ،إن اًمقٓي٦م واًمّمالطمٞم٦م اعمٗمقو٦م واعمخقَّ

 ،أو شمًٕم٦م وشمًٕملم سم٤معمئ٦م ُمـ قمٚمامء اًمِمٞمٕم٦م ٓ يرْوهن٤م قملم وٓي٦م اعمٕمّمقم

أن  ،ي٘مقل ذم يمت٤مسمف )حترير اًمقؾمٞمٚم٦م( وإمم أن شمقرم &طمتك اًمًٞمد اخلٛمٞمٜمل

ًمٜمٗمن  أوًٓ ُمٕمٜمك اجلٝم٤مد  ؟. عم٤مذا ،ٝم٤مد آسمتدائل طمٌؼ ًمٚمٛمٕمّمقم وم٘مطاجل

أٓ يٜم٤مدي سمف ضمقرج  ،سمٛمٕمٜمك رئٞمس اًمٜمٔم٤مم اًمٕم٤معمل اعمقطمد ،آسمتدائل

.. صحٞمح ٟمحـ ٟمٔم٤مم قم٤معمل ُمقطمد واًمٕمقعم٦م ٓ ؟سمقش وي٘مقل أٟم٤م رئٞمًف

رة قمـ  ،سمدَّ ُمٜمٝم٤م  ،وقمـ إُمؿ اعمتحدة (اًمٜم٤مشمق)واًمتل هل ُمرطمٚم٦م ُمتٓمق 

وًمٙمٜمٜم٤م ٟم٘مقل ٓ  ،ٟمحـ ٟم١مُمـ هب٤م ،اًمتل هل قمقعم٦م ذم اًمٜمٔم٤مم اًمًٞم٤مدو

وصمقاسم٧م  ،يّمٚمح هل٤م إٓ ُمـ يٛمتٚمؽ قمّمٛم٦م أو سمراُم٩م قمٚمٛمٞم٦م ه٤مئٚم٦م

وم٢مذا ُوضمد ؿمخص ًمديف وامٟم٤مت ؾمٚمقيمٞم٦م  ،ووامٟم٤مت ؾمٚمقيمٞم٦م ه٤مئٚم٦م

طمٞمٜمئٍذ ٟم١مُمـ  ،ويمؾ ًمٞمٚم٦م ىمدر شمرد قمٚمٞمف ُمٚمٗم٤مت وُمٕمٚمقُم٤مت ه٤مئٚم٦م ،ه٤مئٚم٦م

دسم٠من هذا هق ىم٤مئد اًمٜمٔم  (،اًمٗمٞمتق)وٟم١مُمـ سم٠من ًمديف طمؼ  ،٤مم اًمٕم٤معمل اعمقطمَّ

وًمٙمـ  ،فم٤مهرة سمنمي٦م (اًمٗمٞمتق).  ًمٗمرٟم٤ًم وهمػمه٤م (اًمٗمٞمتق)ٕمٓمل شمأُم٤م أن  



 

 

 

ٟمحـ ٟم٘مقل أن صالطمٞمتٝم٤م  ؟هذه اًمٔم٤مهرة اًمٌنمي٦م ُمـ صالطمٞم٦م ُمـ

 ،ُمرشمٌٓم٦م وم٘مط ُمع ُمـ ًمديف ُمٜمٌع قمٚمٛمل ويمٜمز وسمٜمؽ ُمٕمٚمقُم٤مت ٓ يٜمْم٥م

ويّمٌح  ،ًمديف صحٞمح (اًمٗمٞمتق)وُمع وامٟم٤مت ؾمٚمقيمٞم٦م، هذا يّمٌح 

 ،أُم٤م ًمٖمػمه وإن يم٤من وم٘مٞمٝم٤ًم ومال ،رئٞمس اًمٜمٔم٤مم اًمٕم٤معمل اعمقطمد صحٞمح

 ،اإلؾمالُمٞم٦م صحٞمح أن ًمٚمٗم٘مٞمف صالطمٞم٤مت ُمٕمٞمَّٜم٦م ُمٗمقو٦م وي٘مٞمؿ احلٙمقُم٦م

ذم طم٤مًم٦م  ،اعمٕمّمقم أن ذم طم٤مًم٦م ظمٗم٤مء ،وأن ُم٤م ٓ ُيدرك يمٚمف ٓ ُيؽمك يمٚمف

ٟمحـ ٓ ٟم٘مقل اًمٖمٞم٦ٌم  ،قروًمٞمس ُم٘م٤مسمؾ احلْم ،اًمٖمٞم٦ٌم ُم٘م٤مسمؾ اًمٔمٝمقر

هذا  ،سمٛمٕمٜمك أٟمف ُمقضمقد ،سمؾ ٟم٘مقل اًمٖمٞم٦ٌم ُم٘م٤مسمؾ اًمٔمٝمقر ،ُم٘م٤مسمؾ احلْمقر

ز اعمخ٤مسمرات اًمٌنمي٦م ي يٕمج  ؿ ًمٞمس وم٘مط ذم  ،ضمٝم٤مز خم٤مسمرايت ه  إٟمف يتحٙمَّ

إٟمف يتحٙمؿ ذم اًمٌنمي٦م  ،اًمٓم٤مئٗم٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م وًمٞمس وم٘مط ذم إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م

اُم٦م  ًمٚمٌنمي٦م وٓ يؽمك ُمرض ؾم٤مرس وٓ يمٚمٝم٤م، ومال يؽمك اًمث٘م٤موم٤مت اهلدَّ

ث اًمٌٞمئ٦م وٓ يؽمك إزرار اًمٜمقوي٦م شمٜمٓمٚمؼ هذا ًمديف ُمٗم٤مصؾ ذم  ،شمٚمقر

يرسمٓمٝمؿ  ،وُمـ ضمٜمًٞم٤مت خمتٚمٗم٦م ،إٟمٔمٛم٦م اًمٌنمي٦م يِمتٖمٚمقن ُمٕمف

سمٌٕمْمٝمؿ راسمط اًمتقطمٞمد، وًمديف ٟمٔمري٤مت ذم إدارة إقمامل ٓ يتقصؾ 

اًمتجرسم٦م ُمٗمتقطم٦م  اً إذ .إًمٞمٝم٤م ٓ ُمريمز اًمتدري٥م وٓ ه٤مروم٤مرد وٓ همػمهؿ

إهن٤م ُمٗمتقطم٦م  ،وهذه طمٞمقي٦م اًمٙم٤مئـ اعمخت٤مر اًمٌنمي ،ذم اًمٜمٔمري٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م

 .ذم طملم أن وص٤مي٦م اًمًامء ُمقضمقدة

 اًمٜمّمقص يمٞمػ شمٕم٤مُمؾ اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم ُمع اًمٕمٚمقم اخل٤مص٦م سم٘مراءة احملاوص:

 ؟اعمجتٛمع وىمراءة



 

 

  

 ،اًمٕم٘مؾ اًمٜمٔمري ذم دائرة اًمٌدهيٞم٤مت واًميوري٤مت الؾيذ الغيز:

ومٝمق  ،رد ووم٤مق قمٜمد اإلُم٤مُمٞم٦م ؾمقاء اإلظم٤ٌمريلم أو إصقًمٞملمهق ُمق

٦م قمٜمدهؿ اًمدائرة  ،أُم٤م ذم اًمدائرة اًمث٤مٟمٞم٦م ومٝمق حمؾ يمالم سمٞمٜمٝمؿ ،طمجَّ

ٞمٝم٤م سمٕمْمٝمؿ اًمدائرة اًمٞم٘مٞمٜمٞم٦م  اً اًمٌدهيٞم٦م إذ أو اًمدائرة اًميوري٦م أو يمام يًٛم 

٦م ٦م ذم ُمذه٥م اإلُم٤مُمٞم٦م ،طمجَّ طمٞمٜمئٍذ ؿم٠مٟمف ؿم٠من  ،وطمٞم٨م يٙمقن اًمٕم٘مؾ طمجَّ

ٕن اًمٜمص اًمديٜمل ذم أدواشمف  ،٤مىمل احلج٩م يتدظمؾ ذم ىمراءة اًمٜمصسم

د وومؼ قمٚمقم اًمٚمٖم٦م وإدب واًمٜمحق  إوًمٞم٦م ومٞمف ُمقازيـ وىمقاقمد شمتحدَّ

واًمٌالهم٦م ووم٘مف اًمٚمٖم٦م واؿمت٘م٤مىم٤مهت٤م وقمٚمقم أظمرى قمديدة، سمٕمد ذًمؽ 

د ٟمقع ُمـ اعمٕمٜمك أو اعمٕم٤مين آؾمتٕمامًمٞم٦م ًمٚمدًٓم٦م صمؿَّ يٜمحق اًم٘م٤مرئ  ،يتحدَّ

ص اًمذي ًمديف ظمؼمة ذم هذه ًمٚمٜمص وه ق اًمٗم٘مٞمف أو إدي٥م اعمتخّم 

اًمٕمٚمقم، يٜمحق ٟمحق اعمٕمٜمك اًمتٗمٝمٞمٛمل،اعمٕمٜمك اًمتٗمٝمٞمٛمل اًمذي ي٘م٤مل ًمف 

ؾمتٕمامزم ،اًمث٤مٟمٞم٦مُمٕمٜمك ُمـ اًمدرضم٦م   ،هذا شمتدظمؾ ومٞمف قمٜم٤مس زائٚم٦م ًمٚمٛمٕمٜمك ٓا

آؾمتٕمامزم يٕمتؼم ىمري٥م ُمـ اعمٕمٜمك آسمتدائل وإن يم٤مٟم٧م شمتدظمؾ  اعمٕمٜمك

شمرشمٞمٌٞم٦م ُمـ قمٚمقم ًمٖم٦م ووم٘مف، إٓ أن اعمٕمٜمك اًمتٗمٝمٞمٛمل شمتدظمؾ ومٞمف قمٜم٤مس 

ومٞمف قمٚمقم أظمرى، يم٠مصقل اًمٗم٘مف وقمٚمؿ آضمتامع واحلدي٨م واًمت٤مريخ 

واًمدراي٦م، هذه شمقىمٗمٜم٤م قمغم ىمرائـ ُمٕمٞمٜم٦م ذم سمٞمئ٦م صدور اًمٜمص وُم٤م ؿم٤مسمف 

 .ذًمؽ، هذه دمد هل٤م قمٛماًل وأصمرًا ذم اًمدًٓم٦م ذم حتديد اعمٕمٜمك اًمتٗمٝمٞمٛمل

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 ياملعيى اجلز

ي أو  صمؿَّ هٜم٤مك ُمٕمٜمك صم٤مًم٨م وهق إهؿ، ٟمٕمؼم  قمٜمف سم٤معمٕمٜمك اجلد 

اعمٕمٜمك اًم٘م٤مٟمقين ذم ىمراءة اًمٜمص، ذم اًمٜمّمقص اًمديٜمٞم٦م اًمتل ذم دائرة 

ث ذم  ،)ي٘م٤مل هل٤م( شم٘مٜملم ،اًمٗمروع أُم٤م اًمٜمّمقص اًمديٜمٞم٦م اًمتل شمتحدَّ

دمد ُم٤ًمره٤م ذم اعمٕمٜمك  هذه أيْم٤مً  ،اعمٕم٤مرف اًمٙمقٟمٞم٦م واًمٕمقامل وُم٤م ؿم٤مسمف

ي ًمٙمـ هل٤م آًمٞم٤مت وأدوات أظمرى ؾمٜمتٕمرض هل٤م، ويمذًمؽ  اجلد 

اًمٜمّمقص اًمديٜمٞم٦م طمقل ىمقاقمد قمٚمؿ إظمالق إهي أو اًمٗمردي أو 

  .اًمٕمٚمقم إظمرى اًمتل ذم اًمٜمص اًمديٜمل

اعمٝمؿ أن اًمقصقل ُمـ اعمٕمٜمك اًمتٗمٝمٞمٛمل إمم اعمٕمٜمك اًمث٤مًم٨م وهق 

ي دة ،اجلد  ذم اعمٕم٤مرف واًمٕمقامل واًمٔمقاهر  شمتدظمؾ ومٞمف قمٚمقم ُمتٕمد 

ٞم٦م اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم أو اًمٕم٘مؾ اًمٜمٔمري  ،اًمٙمقٟمٞم٦م وُم٤م ؿم٤مسمف، وشمتدظمؾ ومٞمف طمج 

وشمتدظمؾ رضوري٤مت وسمدهيٞم٤مت اًمٙمت٤مب ورضوري٤مت وسمدهيٞم٤مت ؾمٜم٦م 

شمتدظمؾ ذم  ،أي أن حمٙمؿ اًمٙمت٤مب وحمٙمؿ ؾمٜم٦م اعمٕمّمقُملم ،اعمٕمّمقُملم



 

 

 

اًمٌدهيٞم٤مت أو يمذًمؽ حمٙمامت اًمٕم٘مؾ اًمٜمٔمري واًمٕمٛمكم ذم  ،ىمراءة اًمٜمص

وىمد يٙمقن هل٤م دور  ،اًميوري٤مت، أيْم٤ًم هل٤م دور ذم ىمراءة اًمٜمص اًمديٜمل

 .هذا سم٤مًمٜم٦ًٌم ًم٘مراءة اًمٜمص اًمديٜمل ،طمتك ذم اعمٕمٜمك اًمتٗمٝمٞمٛمل

أُم٤م دور اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم ذم اًمٕمٚمقم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م، ومٚمٞمس خمتّم٤ًم سم٤معمدرؾم٦م  

ًمٌنمي٦م سمؾ إن شم٠مصمػمه ذم يمؾ اًمٗمٚمًٗم٤مت ا ،اإلؾمالُمٞم٦م واًمٗمٚمًٗم٦م اإلؾمالُمٞم٦م

مجٕم٤مء، وُمـ أي ُمٚم٦م أو ٟمحٚم٦م ؾمقاء يم٤مٟم٧م ُم٤مدي٦م أو همػم ُم٤مدي٦م، ؾماموي٦م أو 

همػم ؾماموي٦م، هذه يمٚمٝم٤م شمْمع اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم ذم رأس اهلرم ٟٓمٓمالىم٦م 

اًمٌنم ذم اًمٕمٚمقم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م، سم٤مقمت٤ٌمر أن اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم يٙمقن اًمٌٜمٞم٦م وهق 

ق، اًمتل يتدظمؾ ذم اًمرؤي٦م اًمٙمقٟمٞم٦م وسم٤مًمت٤مزم يتدظمؾ ذم أداب وإظمال

وسمٕمد سُمٜمٞم٦م  ،شمٙمقن سمٛمٜمزًم٦م ومٚمًٗم٦م احل٘مقق، يتدظمؾ ذم سُمٜمٞم٦م احل٘مقق

احل٘مقق ي٠ميت دور قمٚمؿ اًم٘م٤مٟمقن واًمٕمٚمقم إظمرى يمٕمٚمؿ آضمتامع وقمٚمؿ 

أُم٤م  ،هق حيتؾ اًمّمدارة اًمٌٜمٞمقي٦م ذم رأس اهلرم يمام ُمر اً إذ ،اًمٜمٗمس سم٤مًمٓمٌع

ؿ  ،دور اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم ذم اًمٕمٚمقم اًمتجريٌٞم٦م ذم اًمٜمٔم٤مم ومٝمق يتدظمؾ ويتحٙمَّ

وهذا  ،اعمٕمرذم اًمذي يتحٙمؿ ذم اًمٕمٚمقم اًمتجريٌٞم٦م أو ذم اًمٕمٚمقم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م

  .دور آظمر ًمف ذم اًمٕمٚمقم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م

 

 

 



 

 

 

 

 ميطل اليط الزيين

ًم٘مد ؾمٌؼ أن ذيمرت أن اعمٜمٝم٩م اعمٜمٓم٘مل اًمذي يٓمرطمف اًم٘مرآن 

وسمّمٗم٦م قم٤مُم٦م  ،اًمٙمريؿ واًمذي يٓمرطمف أُمػم اعم١مُمٜملم ذم هن٩م اًمٌالهم٦م

ٓ شم٘متٍم يمام اىمتٍم  ،اعمٜمٓم٘مٞم٦م اًمتل يًتٕمروٝم٤م اًمٜمص اًمديٜملاعمٜم٤مه٩م 

ٕن اعمٜمٓمؼ إرؾمٓمل اىمتٍم  ،اعمٜمٓمؼ إرؾمٓمل قمغم اجل٤مٟم٥م اًمٗمٙمري

يًتٕمروٝم٤م  سمٞمٜمام اعمٜم٤مه٩م اعمٜمٓم٘مٞم٦م اًمتل ،قمغم سمٕمض اًم٘مقى وإدرايم٤مت اًمٕم٘مؾ

وشمتٕمرض إمم  ،اًمٜمص اًمديٜمل شمتٕمرض طمتك عمٜمٝمجٞم٦م اًم٘مقى اًمٕمٛمٚمٞم٦م

وم٢مٟمف  ،ئر ىمقى اًمٜمٗمس، وم٢مذا يم٤مٟم٧م صحٞمح٦م وؾم٤معم٦ماحل٤مًم٦م اًمّمحٞم٦م ذم ؾم٤م

وأُم٤م احل٤مٓت إظمرى اًمتل شمٜمت٤مب  ،ُمـ اعمٛمٙمـ أن شمًتٜمت٩م آراء ص٤مئ٦ٌم

وطمتك  ،ىمقى اًمٜمٗمس ؾمقاء يم٤مٟم٧م اًم٘مقى اإلدرايمٞم٦م أو اًم٘مقى اًمٜمٗمًٞم٦م

واًمتل هل  ،اًمٕمقاُمؾ اًمٌٞمئٞم٦م اًمتل يًتٕمروٝم٤م اًم٘مرآن وؾمٜم٦م اعمٕمّمقُملم

 .اًمت٠مصمػم ذم يمٞمٗمٞم٦م اؾمتٜمت٤مج اإلٟم٤ًمن ظم٤مرج اًمٜمٗمس وىمقاه٤م ومٚمٝم٤م ٟمقع ُمـ

دمٕمؾ اًمٗمرد يًٚمؿ ُمـ شم٠مصمػم اجلق اًمٌٞمئل ذم  ،شمقضمد ُمقازيلم ُمٕمٞمَّٜم٦م 



 

 

 

سمٖمض ) يمذًمؽ: (،طم٥مر اًمٌمء ُيٕمٛمل وُيّمؿّ ) ُمثالً: ،يمٞمٗمٞم٦م آؾمتٜمت٤مج

اًمٌٞمئ٦م  ،وم٤مًمٌٞمئ٦م واًمرذيٚم٦م شم١مصمر ذم اؾمتٜمت٤مج اإلٟم٤ًمن (،اًمٌمء ُيٕمٛمل وُيّمؿّ 

هذه إُمقر  ،صقاسمٞم٦م اؾمتٜمت٤مج اإلٟم٤ًمن اًمٓم٤مهرة سم٤مًمٕمٙمس ؾمقف شم١مصمر ذم

وهل  ،طمددهت٤م اعمٜم٤مه٩م اعمٜمٓم٘مٞم٦م  اًمتل ـمرطمٝم٤م اًم٘مرآن واًمًٜم٦م اعمٕمّمقُم٦م

وسم٤مًمت٤مزم شمرؾمؿ ٟمققم٤ًم  ،دمٕمؾ اإلٟم٤ًمن يًتٕمّمؿ ُمـ اًمت٠مصمػم اًمًٚمٌل ًمٚمٌٞمئ٦م

 .وهذه ؾمقف يٙمقن هل٤م شم٠مصمػم قمغم اًمٕمٚمقم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م ،ُمـ اعمٜمٝم٩م اعمٕمرذم

ًمٙمـ ُم٤م اًمدور اًمذي  ، هل٤م أيْم٤ًم ومٚمًٗم٦مقمٚمقم اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم احملاوص:

 ؟.يٚمٕمٌف اًمٕم٘مؾ اًمٜمٔمري ذم ومٚمًٗم٦م هذه اًمٕمٚمقم

هق ذم اًمقاىمع رأي  ،هذا اًمؽمشمٞم٥م اًمذي شمٗمْمٚمتؿ سمف الؾيذ الغيز:

ورأي اًمًٞمد اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل ومجٚم٦م ُمـ اًمٗمالؾمٗم٦م اًمِمٞمٕم٦م وهمػم  ،اسمـ ؾمٞمٜم٤مء

ًٗم٦م اًمِمٞمٕم٦م أيْم٤ًم، وًمٙمـ اًمرأي أظمر اًمذي هق رأي اًمٗم٤مرايب واًمٗمٚم

يذه٥م إمم أٟمَّف ًمٞم٧ًم ُمقىمٕمٞم٦م  ،اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م اًم٘مديٛم٦م ورأي ُمتٙمٚمٛمل اإلُم٤مُمٞم٦م

اًمٕم٘مؾ اًمٜمٔمري ومقىمٞم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم، اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم ذم قمرض 

ؿم٠مٟمف ؿم٠من سم٘مٞم٦م ىمقى اًمٜمٗمس  ،اًمٕم٘مؾ اًمٜمٔمري وسمٞمٜمٝمام ظمدُم٤مت ُمت٤ٌمدًم٦م

سم٘مٞم٦م ىمقى اًمٜمٗمس ؾمقاء يم٤مٟم٧م اإلدرايمٞم٦م أو  ،اًمتل يقضمد سمٞمٜمٝم٤م ظمدُم٤مت

وإن يم٤مٟم٧م ذم اًمٓمٌٞمٕم٦م إوًمٞم٦م أو اًمًٚمٞمٛم٦م شمٙمقن  حت٧م شم٠مصمػم  ،ٛمٚمٞم٦ماًمٕم

وًمٙمـ اعم٘مّمقد هق  ،ؾمٚمٓم٤من أو شم٠مصمػم اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم واًمٕم٘مؾ اًمٜمٔمري

 ،يمٞمػ أن هذه اًم٘مقى اإلدرايمٞم٦م أو اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمٜم٤مومذة ذم سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم٤مً 

 ،اًم٘مديٛم٦م وومالؾمٗم٦م اًمٗمٚمًٗم٦م اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م ،شمتٙم٤مومؾ وشمتخ٤مدم وشمتٜم٤مهمؿ ُمع سمٕمْمٝم٤م



 

 

  

سمؾ زم حت٘مٞم٘م٤مت زائدة واًمتل يمٜم٧م ىمد  ،أهنام ذم قمرض سمٕمضيرْون 

ووضمدت ؿمقاهد   ،واصٚمتٝم٤م إمم طملم صدور يمت٤ميب )اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم(

وضمدُت أن ًمٚمٕم٘مؾ  ،اًمقطمٞم٤مٟمٞم٦م اعمٜمًقسم٦م إمم اًمقطمّل وهل اًمٜمص اًمديٜمل

اًمٕم٘مؾ اًمٜمٔمري  ،اًمٕمٛمكم دور إُمقُم٦م وإص٤مًم٦م طمتك قمغم اًمٕم٘مؾ اًمٜمٔمري

وًمٞمس أن اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم دون أو ذم قمرض أو  ،هق ُمـ ظمقادم اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم

وص٤مرت ومٞمف ٟمقع ُمـ  ٕن اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم إذا شمٚمٓمَّػ ،ذم رشم٦ٌم اًمٕم٘مؾ اًمٜمٔمري

وهل شمًٛمٞم٦م  ،يّمؾ ذم درضم٤مت اًمرىمل إمم شمًٛمٞم٦م أظمرى ،اًمِمٗم٤مومٞم٦م

واًم٘مٚم٥م شمقضمد ًمف ُمراشم٥م أرسمع يمِمػ قمٜمٝم٤م  ،اًم٘مٚم٥م ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

، وهل ُمراشم٥م ذم روح اًم٘مٚم٥م واخلٗمل وإظمٗمك واًم :اًم٘مرآن هل ن 

هذه اعمراشم٥م ومقق  ،اإلٟم٤ًمن وهل ذم اًمقاىمع ُمراشم٥م ُرىمل ًمٚمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم

  .اًمٕم٘مؾ اًمٜمٔمري

قمٜمدُم٤م يذيمر  ،(سالم اهلل عليه)ويِمػم إمم ذًمؽ طمدي٨م اإلُم٤مم اًمٙم٤مفمؿ 

ٕن ُم٤م ي٘م٤مسمؾ اًمٕم٘مؾ  ،ضمٜمقد اًمٕم٘مؾ وضمٜمقد اجلٝمؾ ،هلِم٤مم اسمـ احلٙمؿ

اًمٜمٔمري هق اًمٕمٚمؿ، ٕن اجلٝمؾ وُم٤م ي٘م٤مسمؾ اًمٕم٘مؾ  ،اًمٕمٛمكم هق اجلٝمؾ

أُم٤م ي٘م٤مسمؾ اًمٕم٘مؾ اًمٜمٔمري وم٘مد ُي٘م٤مل هق  ،واجلٝم٤مًم٦م رء ىمٌؾ اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم

يم٤مُٕمٞم٦م وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ، أُم٤م اجلٝم٤مًم٦م ومت٘م٤مسمؾ  ،اًمٕمٚمؿ وقمدم اًمٕمٚمؿ ُمثالً 

اعمٝمؿ أٟمف ضمٕمؾ ذم ذًمؽ احلدي٨م أقمغم اًمٕمٚمؿ أو اًم٘مقة  ،اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم

 ،ظمقادم وضمٜمقد اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكماإلدرايمٞم٦م  يم٤مًمٕم٘مؾ اًمٜمٔمري، ضمٕمٚمٝم٤م ُمـ 

وٓ ري٥م أن ًمٚمٕم٘مؾ اًمٜمٔمري دور يمٌػم ؾمقاء ذم اًمٕمٚمقم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م أو 



 

 

 

ـ آٓت ـٕٟمف أًم٦م اًمٙمٌػمة ضمدًا اعمٝمٛم٦م ُم ،اًمتجريٌٞم٦م أو ذم اًمٜمٔم٤مم اعمٕمرذم

 .وحيتؾ ٟمققم٤ًم ُمـ اًمدور اًمٌٜمٞمقي ،اًمٜمٗمس

وصم٧ٌم أن اًمٕم٘مؾ  ،إذا يم٤مٟم٧م ًمٚمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم هذه اًمًٞم٤مدة احملاوص:

اٟمتّم٤مر  ،ومٝمؾ شمٕمٜمل هذه اخلدُم٦م ذم ُمٕمٜمك ُمـ ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ،ٜمٔمري هق اخل٤مدم ًمفاًم

ٞم٘مٞم٦م قمغم اًمٗمٚمًٗم٦م اًمٜمٔمري٦م اعمِمٖمقًم٦م سم٠مسمٕم٤مده٤م اًمتجريدي٦م واًمٕمٚمؾ  اًمٕمٚمقم اًمتٓم

 ؟.إومم

ج هل٤م اسمـ ؾمٞمٜم٤مء الؾيذ الغيز:  ٟمٕمؿ ذم اًمقاىمع اًمٗمٚمًٗم٦م اًمتل روَّ

احلٙمٛم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م واًمٗمٚمًٗم٦م اًمتل شم٠مصمرت سم٤معمًٚمؽ إؿمٕمري ذم  ،سم٤مًمتحديد

ٟمٕمؿ إن ُم٤م طمقشمف ضم٤مف وٟمٔمري وم٘مط،  ،واسمتٕمدت قمـ ُمًٚمؽ اإلُم٤مُمٞم٦م

سمٞمٜمام ُمتٙمٚمٛمق اإلُم٤مُمٞم٦م طم٤موًمقا أن يٌ٘مقا داظمؾ احلٙمٛم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م ذم اًمٕمٚمقم 

ٗم٦م اًمٞمقٟم٤مٟمٞم٦م واهلٜمدي٦م واًمٗمٝمٚمقي٦م اًم٘مديٛم٦م أويم٤مًمذي يم٤من   قمٚمٞمف اًمٗم٤مرايب واًمٗمًٚم

٤مك دور ًمٚمحٙمٛم٦م ومٝمٜم ،اإلؾمٙمٜمدراٟمٞم٦م أو اًمٗمٚمًٗم٤مت اًمٌنمي٦م إظمرى

اًمٕمٛمٚمٞم٦م ويمام ٟمِم٤مهده ذم اًمقطمل وٛمـ اًمدراؾم٤مت اعمختٚمٗم٦م ذم اًمدي٤مٟم٤مت 

 ..ٓطمظ أن هذه احلٙمٛم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م واًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم هلام دور ،اًمًاموي٦م

وًمٙمـ يمٞمػ يٙمقن اًمتقؾمط سملم اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم واًمٕم٘مؾ  احملاوص:

 .اًمٜمٔمري؟

 اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم ىمد يٙمت٥ًم ُمٕمٚمقُم٦م يمام يذيمر اسمـ الؾيذ الغيز:

ؾمٞمٜم٤مء، وًمٙمٜمٝم٤م ُمٕمٚمقُم٦م سمتقؾمط اًمٕم٘مؾ اًمٜمٔمري ٓ سمتقؾمط آًمٞم٤مشمف اخل٤مص٦م 



 

 

  

ُمثؾ اإلطم٤ًمس اًمٕم٤مـمٗمل  ،سمف، ُمثاًل ًمٚمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم ىمقى ظم٤مدُم٦م أظمرى

هذه اًم٘مقى اًمٕمديدة اًمتل هل ذم ومريؼ  ،وىمقة اًمْمجر أو ىمقة اًمٌٖمض

وًمٙمـ ٓ  ،اًم٘مقى اًمٕمٛمٚمٞم٦م هل٤م آًمٞم٤مت اإلدراك اعمرشمٌٓم٦م سم٤محلقاس اخلٛمس

ذم قُمرف إدرايم٤مشمف اعمٞمداٟمٞم٦م اًمتل  ،ُم٦م سمنقم٦م إمم اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكمشمّمؾ اعمٕمٚمق

 ،ًمٙمـ يًتٓمٞمع قمـ ـمريؼ اًمٕم٘مؾ اًمٜمٔمري أن يدريمٝم٤م ،ومٞمٝم٤م ُمًح شمٓمٌٞم٘مل

ٕن اًمٜمٔمري يدرك وم٘مط صمٌقهت٤م أو ٓ  ،وسم٤مًمت٤مزم يًتخدُمٝم٤م يمٛمٕمٚمقُم٦م

وًمٙمـ إذا  ،ًمٙمٜمف ٓ يتٗم٤مقمؾ ُمٕمٝم٤م ،ووضمقده٤م أو قمدم وضمقده٤م ،صمٌقهت٤م

طمٞمٜمئٍذ اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم يتٗم٤مقمؾ ُمٕمٝم٤م ويرؾمؿ  ،٘مؾ اًمٕمٛمكمأظمذه٤م إمم ضمق اًمٕم

وم٢مُم٤م أن يٜمٗمر ُمٜمٝم٤م أو يٜمجذب إًمٞمٝم٤م  ،ٟمقع ُمـ اًمؼمٟم٤مُم٩م اإلداري اًمٜمٗم٤ًمين

اًمٕم٘مؾ اًمٜمٔمري أيْم٤ًم ًمف ظمقادم، اًم٘مقة  ،أو يدقمق إًمٞمٝم٤م أو يدقمق إمم إزاًمتٝم٤م

اعمخٞم ٚم٦م وىمقة اًمقهؿ، اًمقهؿ سمٛمٕمٜمك أن سمٕمض اعمٕمٚمقُم٤مت، يمحٌؽ إمم 

 يًتٓمٞمع احلس وٓ يًتٓمٞمع اخلٞم٤مل أن يدريمٝم٤م وًمٙمـ ؿمخص ُم٤م، ٓ

شمدريمٝم٤م اًم٘مقة اًمقامه٦م ويقصؾ اًمقهؿ آصم٤مره٤م )آصم٤مر قمالىم٦م احل٥م( يٕمٜمل 

وهٜم٤مك  ،صمٌقهت٤م أو ٓ صمٌقهت٤م أُم٤م اًم٘مقى اًمٕمٛمٚمٞم٦م إظمرى ومتتٗم٤مقمؾ ُمٕمٝم٤م

وم٦م وىمقى أظمرى قمديدة، يقضمد ومريؼ ُمـ اًم٘مقى  رة واعمتٍم  اًم٘مقة اعمٗمٙم 

 .رة وحت٧م صالطمٞم٦م ٟمٗمقذ اًمٕم٘مؾ اًمٜمٔمرياإلدرايمٞم٦م حت٧م ؾمٞمٓم

واًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم ًمف  ،اًمٕم٘مؾ اًمٜمٔمري ًمف ومريؼ خيدُمف ُمـ ىمقى اًمٜمٗمس 

د اهلل هبام اإلٟم٤ًمن ًمٙمل يدرك اعمٕمٚمقُم٤مت ،ومريؼ خيدُمف شم٤من زو   ه٤مشم٤من اًم٘مقَّ

 ،ٕضمؾ حتّمٞمؾ ٟمقع ُمـ اًمّمقاسمٞم٦م ذم إدرايم٤مت اإلٟم٤ًمن ـ ؾمٌح٤من اهللـ 



 

 

 

٤ًمن ُمٌتالة سمح٤مًم٦م ُمرض إدرايمل ُمـ وم٘مد شمٙمقن اًم٘مقة اًمٕمٛمٚمٞم٦م ذم اإلٟم

وهذا يقضم٥م ٟمقع ُمـ اخلٚمخٚم٦م ذم يمٞمٗمٞم٦م  ،احل٥م أو اًمٌٖمض أو همػمه

وهق  ،وًمٙمـ ـمٌٞمٕم٦م اًمٕم٘مؾ اًمٜمٔمري همػم قم٤مـمٗمٞم٦م ،إدراك اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم

إٟمام يدرك  ،ومٝمق ضم٤مف وضم٤مّد ضمداً  ،همػم قمٛمكم وٓ يت٠مصمر سم٤مهلقاضمس اًمٜمٗم٤ًمٟمٞم٦م

  .أهن٤م ُمقضمقدة أو همػم ُمقضمقدةويدرك  ،اعمٕمٚمقُم٦م اًمث٤مسمت٦م أو همػم اًمث٤مسمت٦م

ر اًم٤ًمئد ذم  احملاوص: رك ًمقضمقد ىمقى ًمٚمٜمٗمس هق اًمتّمقر شمّمقر

ر ًم٘مقى ًمٚمٜمٗمس سمٞمٜمٝم٤م ُمِم٤مهم٤ٌمت  .اًمٗمٚمًٗم٦م ُمٜمذ أرؾمٓمق إن وضمقد شمّمقر

وهل ومروٞم٤مت  ،وشمٕم٤مون وخت٤مدم وشمٜم٤مومر، شمٕمد سمٛمث٤مسم٦م ومروٞم٤مت جم٤مزي٦م

رات مت٤مُم٤ًم يمام شمٗمْمٚم٧م أٟم٧م وقمرو٧م قمٚمٞمٜم٤م اًمتّم رات شم٘مقم قمغم شمّمقر قر

ره٤م سمٕمْمٝمؿ ُمريَم٦ٌم ُمـ  ،اعمقضمقدة طمقل اًمذرة ويمٞمٗمٞم٦م قمٛمٚمٝم٤م وم٘مد شمّمقَّ

ره٤م آظمرون سم٠مهن٤م ظمٞمقط  ،إًمٙمؽمون وسمروشمقن وٟمٞمؽمون سمٞمٜمام شمّمقَّ

ض ًمٚمٙمثػم ُمـ  .ُمتِم٤مسمٙم٦م رات ًمٚمذرة شمٕمرَّ إن ضمدل هذه اًمتّمقر

رات اعمقضمقدة طمقل  ٓت. ومٝمؾ شمٕمرو٧م اًمتّمقر آٟمت٘م٤مٓت واًمتحقر

ٓت ُمٝمٛم٦م سمحٞم٨م اًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم واًمٕم٘م ؾ اًمٜمٔمري ٟٓمت٘م٤مٓت وحتقر

ٟمًتٓمٞمع أن ٟم٘مقل إٟمٜم٤م أن أُم٤مم ومتح ضمديد أو أُم٤مم ومٚمًٗم٦م ضمديدة أو أُم٤مم 

ر سم٘م٧م يمام هق  ٟمٔمري٦م ضمديدة أو أُم٤مم قم٘مؾ قمٛمكم ضمديد أم أن هذا اًمتّمقر

 ؟.هل صم٤مسمت٦م قمغم ُمدى اًمت٤مريخ

ع الؾيذ الغيز: ُمثاًل  اًمٕمٚمقم اًمتجريٌٞم٦م ،ذم اًمقاىمع إٟمف ذم طم٤مًم٦م شمقؾمر

وٓ ري٥م أنَّ قمٚمؿ ُمٕمروم٦م اًمٜمٗمس ٓ  ،ُم٤م زاًم٧م شمتقؾمع ذم ايمتِم٤مف اًمذرة



 

 

  

اإلؾمالُمٞم٦م  ذم اًمٗمٚمًٗم٦م ،ي٘مػ قمٜمد احلدود اًمتل ذيمرهت٤م اعمدارس اًمٗمٚمًٗمٞم٦م

ؿم٤مؾمع هٜم٤مك شمقؾمع ذم ُم٤ٌمطم٨م اًمٜمٗمس سمِمٙمؾ  ،واًمٗمٚمًٗم٦م سمِمٙمؾ قم٤مم

ن ،ضمداً  ٤مٟمٞم٦م ٔا  آؾمتٌٞم٤مٟم٤مت وقمغم اًمتل شمٕمتٛمد قمغم ،طمتك ذم اًمٕمٚمقم اإلٟم

ذم قمٚمؿ اًمٜمٗمس آضمتامقمل وذم قمٚمؿ اًمٜمٗمس  ،اإلطمّم٤مئٞم٤مت اًمٕمديدة

قمٚمامء اًمروح ذم اًمٖمرب ًمدهيؿ ضم٤مُمٕم٤مت  ،وذم اًمٔمقاهر اًمٕمديدة ،اًمٗمردي

وهذه شم٘مقم سمدراؾم٦م شم٠مصمػم اًمٕمٚمؿ  ،وأيم٤مديٛمٞم٤مت ُمٜمذ أيمثر ُمـ ىمرن

ون سمف وسمقضمقد ٟمِم٠مة أظمرى أًمٓمػ ًمألُمقاج  ،اًمروطمل طمتك اًمؼمزخ ُي٘مرر

ٞم٦م، هذه اجل٤مُمٕم٤مت وإيم٤مديٛمٞم٤مت أؾم٧ًم ذم اًمدول وًمٚمامدة اًمٗمٞمزي٤مئ

قمٚمؿ شم٠مصمػمات  ،اًم٤ٌمرؾمٞمٙمقًمقضمل ،اًمٖمرسمٞم٦م ُمٜمذ اًمٕمنميٜم٤مت ُمٞمالدي٦م

 ،اجلالء اًمًٛمٕمل ،اجلالء اًمٌٍمي ،اًمٜمٗمس قمـ سمٕمد  ًمدهيؿ آًمٞم٤مت قمديدة

 .اًمتخ٤مـمر

ع واؾمتّمقاب،  ،اًمٕمٚمؿ اًمٌنمي ٓ ي٘مػ قمٜمد طمدّ  إٟمف ذم طم٤مًم٦م شمقؾمر

أن شمٔمٝمر  ،ل أىمٞمٛم٧م قمٚمٞمٝم٤م سمراهلمىمد شمٙمقن سمٕمض اًمٜمٔمري٤مت اًمت

سمراهلم أقمٛمؼ شمث٧ٌم أن شمٚمؽ اًمٜمٔمري٦م اًمتل يم٤من ُيٜمٔمر إًمٞمٝم٤م قمغم أهن٤م طم٘مٞم٘م٦م 

ٕٟمف ىمد شمٙمقن  ،وهذه ؿم٠مهن٤م ؿم٠من اًمٕمٚمقم اًمتجريٌٞم٦م ،قمٚمٛمٞم٦م هل ومروٞم٦م

هٜم٤مك ىمٜم٤مقم٦م ٟمحق ىم٤مقمدة قمٚمٛمٞم٦م قمغم أهن٤م طم٘مٞم٘م٦م قمٚمٛمٞم٦م صمؿَّ شم٠ميت ؿمقاهد 

 ،ء أن شمٚمؽ اًم٘مٜم٤مقم٦م ًمٞم٧ًم طم٘مٞم٘م٦م قمٚمٛمٞم٦موفمقاهر شمٙمقيٜمٞم٦م، يتٌلمَّ ًمٚمٕمٚمام

  .سمؾ ًم٘مد يم٤مٟم٧م ومروٞم٦م وطمًٌقه٤م طم٘مٞم٘م٦م قمٚمٛمٞم٦م

عٟمٕمؿ  الؾيذ الغيز: ًمٙمـ ًم٧ًُم ُمع اإلومراط  ذم  ،إهن٤م ذم طم٤مًم٦م شمقؾمر



 

 

 

ؾمتٙمقن أٟم٧م ذم وٞم٤مع  ،ذًمؽ ًمدرضم٦م أن ٟمٕمتؼم ُم٤م شمتقصؾ إًمٞمف هاب

يط ٓ أريد أن أىمقل إٟمف ظمٓم٠م، ًمٙمـ ٓ إومراط وٓ شمٗمر ،وسم٤مًمت٤مزم ذم ي٠مس

ٕٟمٜم٤م ًمـ  ،ٓ إومراط ذم اًمتِمٙمٞمؽ ذم آطمتامل وقمدم اجلدوائٞم٦م ،يمام ُي٘م٤مل

أو ًمٞمس سم٠ميديٜم٤م وٓ سمحقزشمٜم٤م أي رأس ُم٤مٍل  ،ٟمّمؾ إمم احل٘مٞم٘م٦م ذم يقم ُم٤م

ٕن اإلومراط ذم ذًمؽ ي١مدي إمم شمثٌٞمط اًمٔم٤مهرة اًمٌنمي٦م ذم  ،ُمـ احل٘م٤مئؼ

إظمرى، اعمج٤مٓت اًمٕمٚمٛمٞم٦م اعمختٚمٗم٦م ُمـ اًمٕمٚمقم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م واًمٕمٚمقم 

 ،وًمٙمـ ٓ إومراط )ذم اًمٜمًٌٞم٦م( وٓ شمٗمريط ،وهذا سم٤مًمٓمٌع ُمٜمٝم٤مج ظم٤مـمئ

سمؾ قمغم اإلٟم٤ًمن  ،هذا شمٕمّم٥م وإومراط ،سم٠من ٟم٘مقل إن يمؾ اعم٤ًمئؾ طم٘م٤مئؼ

ؿم٠مٟمف  ،وهق ًمديف طمقزة وجمٛمققم٦م وطمّمٞمٚم٦م ُمـ احل٘م٤مئؼ ،أن يًت٘مرئ

 ،ؿم٠من اًمٕمٚمقم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م واًمتجريٌٞم٦م واًمٜمٔم٤مم اعمٕمرذم وهمػمه٤م ُمـ اًمٕمٚمقم

قمٚمٞمٝم٤م أُمقرًا أظمرى. هٜم٤مك  وسم٤مًمت٤مزم قمٚمٞمف أن ي١مؾمس ،ٙمل يٜمٓمٚمؼ ُمٜمٝم٤مًم

ُم٤م مل أدريمف سم٤محلس ًم٧ًم  :ٓ يًتٓمٞمع اًم٘مقل ،فمقاهر )شمٙمقيٜمٞم٦م( يٚمٛمًٝم٤م

سمؾ يتقؾمع ويتٕمٛمؼ أيمثر وٓ سم٠مس سم٠من أؿمػم إمم فم٤مهرة ضمٞمدة ذم  ،أدريمف

 .اًمٜمٔم٤مم اعمٕمرذم

 

 

 

 



 

 

 

 

 منطا التطوص

ر ٟمٛمٓم٤من، ؾمقاء ذم  اًمٕمٚمقم اًمتجريٌٞم٦م أو همػمه٤م،  يقضمد ذم اًمتٓمقر

ر ر يٙمتِمػ   هٜم٤مك ٟمٛمٓم٤من ًمٚمٛمقاصٚم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمتٓمقر ٟمٛمٌط ُمـ اًمتٓمقر

ر ٓ أٟمف يٙمتِمػ ظمٓم٠م ُم٤م ؾمٌؼ ،ظمٓم٠م ُم٤م ؾمٌؼ سمؾ هق  ،وٟمٛمٌط ُمـ اًمتٓمقر

ُم٤م ؾمٌؼ يم٤من ؾمٓمحل وهق يٜمزل أقمٛمؼ ُمـ  ،إدراك أقمٛمؼ عم٤م ؾمٌؼ

ِم٤مهد أن ومٞمُ  ،صمؿ شمتقاصؾ هذه اًم٘م٤مومٚم٦م إمم درضم٦م أقمٛمؼ وم٠مقمٛمؼ ،اًمًٓمح

 ،اًمذي يم٤من ؾم٤مسم٘م٤ًم هق فمقاهر يمقٟمٞم٦م صحٞمح٦م وًمٙمـ ؾمٓمحٞم٦م وىمنمي٦م

 ،سمٛمٕمٜمك أهن٤م طم٘مٞم٘م٦م مل شمٙمتٛمؾ ىمنمي٦م ًمٞمس سمٛمٕمٜمك أهن٤م ًمٞم٧ًم طم٘م٤مئؼ سمؾ

ظمذ ُمثاًل ذم قمٚمؿ اجلؼم واًمري٤موٞم٤مت واهلٜمدؾم٦م واهلٜمدؾم٦م اًمٗمراهمٞم٦م 

واهلٜمدؾم٦م  ،واجلؼم ،إن اعمٕم٤مدٓت ذم اًمري٤موٞم٤مت ،وهٜمدؾم٦م اًمٗمْم٤مء

ًمٗمراهمٞم٦م وهٜمدؾم٦م اًمٗمْم٤مء، متٙمـ اًمٕمٚمامء ُمـ إرضم٤مقمٝم٤م إمم شمًع واهلٜمدؾم٦م ا

ي٘مقًمقن إن اًمٌح٨م احلثٞم٨م مل يًتٓمع أن  ،ذه اعمٕم٤مدٓتــه ،ُمٕم٤مدٓت

وًمق اؾمتٓم٤مع اًمٌنم أن ي٘مرأ ُم٤م وراء  ،ي٘مرأ ُم٤م وراء هذه اعمٕم٤مدٓت اًمتًع

هذه اعمٕم٤مدٓت اًمتًع، ٓيمتِمٗمٜم٤م أهار اًمٓمٌٞمٕم٦م ويمٜمقز اًمٓمٌٞمٕم٦م سمِمٙمؾ 



 

 

 

ًمٙمـ ًمألؾمػ هؿ ي٘مقًمقن مل شمتقصؾ اًم٘مدرة اًمٌنمي٦م ًم٘مراءة  ،ه٤مئؾ ضمداً 

 .ُم٤م ورائٝم٤م

 ،ذم قمٚمقم اعمٕمروم٦م أن اًمذي يٜمٙمٗمئ قمغم ُم٤م ؾمٌؼ وٓ يت٘مٌؾ ُم٤م ي٠ميت 

واسمـ آدم إذا سمٚمغ ؾمـ إرسمٕملم ي٘مػ قم٘مٚمف  ،ومٝمذا يّمٕم٥م قمٚمٞمف أن يتٓمقر

وُمقاصٚم٦م اًمٕمٚمقم  ،إذن اًمتجرسم٦م راومد قمٚمٛمل  ًمإلٟم٤ًمن ،إٓ ُمـ دمرسم٦م

سم٤مًمٕمٙمس هذه هل  ،ره٤م راومد قمٚمٛمل ٓ يٛمٙمـ أن ُي٘م٤مل سم٠مٟمف ي٘مػوشمٓمقر 

  .ومٓمرة اهلل

فم٤مهرة اًمقصقل إمم ىمٜم٤مقم٦م ظمٓم٠م ُم٤م ؾمٌؼ ذم  ،هٜم٤مك فم٤مهرشم٤من ًا،إذ

ذم  ،وًمٙمـ هٜم٤مك فم٤مهرة أيمؼم وهل شمٕمٛمٞمؼ ُم٤م ؾمٌؼ ،مجٚم٦م ُمـ اعم٤ًمئؾ

قمٚمقم اًمري٤موٞم٤مت ُمثاًل ٟمٔمري٤مت قمديدة يمٜمٔمري٦م آطمتامل واًمٜمٔمري٦م 

ويمٞمػ هل اًمٕمالىم٦م سملم إقمداد ذم  ،اهلٜمدد ًمألقمداد اًمٜمًٌٞم٦م واًمرؾمؿ

يم٤مٟمقا يتحدصمقن ؾم٤مسم٘م٤ًم قمـ  ،سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم٤ًم، ُمثاًل سملم أقمداد اعمجٛمققم٦م

وًمٙمٜمٝمؿ أن يتحدصمقن قمـ إهة  ،اًمٕمدد اًمٗمرد ذم اًمري٤موٞم٤مت

 ،اًمٕمددي٦م ودوره٤م ذم اًمت٠مصمػم واًمذي يٙمقن أيمثر ُمـ شم٠مصمػم اًمٕمدد اًمٗمرد

ديد ُمـ اًمؼماُم٩م واًمٌحقث اًمٚمٓمٞمٗم٦م ذم ومٞمتقصٚمقن إمم اًمٙمثػم واًمٕم

هذه اًمٌحقث اجلديدة ذم اًمري٤موٞم٤مت أو اًمٗمٞمزي٤مء أو  ،اًمري٤موٞم٤مت

٘متٝم٤م ،ًمٞم٧ًم يمٚمٝم٤م شمٗمٜم د أصؾ اًمٜمٔمري٤مت اًم٘مديٛم٦م ،إطمٞم٤مء  ،سمؾ إهن٤م قمٛمَّ

٘م٧م سمٕمْمٝم٤م أظمر ومّم٤مرت اًمٜمٔمري٦م اًم٘مديٛم٦م  ،ومٜمَّدت سمٕمْمٝم٤م وقمٛمَّ

سمٞمٜمام اًمٜمٔمري٦م  ،ودوأداؤه٤م مل يٙمـ يم٤مذسم٤ًم وًمٙمٜمف ؾمٓمحل حمد ،شمٕمٛمؼ



 

 

  

 .اجلديدة شمتٜم٤مول ُمدى وُمدارًا أوؾمع ضمدًا وأقمٛمؼ

طمٌذا ًمق ٟمٜمٔمر إمم شم٤مريخ اًمٕمٚمقم  ،ًمٙمل ٟمقاصؾ هذا اعمٌح٨م احملاوص:

 إذا يم٤من ُم٤م ي٠ميت أن سمٛمث٤مسم٦م شمقؾمٕم٦م وشمٕمٛمٞمؼ... ،وقمالىمتٝم٤م سم٤مًمٕم٘مؾ اًمٕمٛمكم

ؿمٓمٌر  ،ًم٧ًم أريد أن أىمقل أٟمف يمٚمف شمقؾمٕم٦م وشمٕمٛمٞمؼ الؾيذ الغيز:

وٓ ري٥م ذم ذًمؽ، وًمٙمـ اًمذي  ،٦م وشمٕمٛمٞمؼ وؿمٓمر ُمٜمف شمٗمٜمٞمدشمقؾمٕم ُمٜمف

 أريد أن أىمقًمف أن ؿمٓمرًا يمٌػمًا ُمٜمف شمقؾمٕم٦م وشمٕمٛمٞمؼ، وؿمٓمٌر ُمٜمف شمٗمٜمٞمد..

ٌرؾ ُم٤م شمٓمرطمف اًمٕمٚمقم اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م  احملاوص: عم٤مذا هذه اعمامٟمٕم٦م اًمديٜمٞم٦م ذم شم٘م

 ؟.ًم٘مراءة اًمٜمص واعمجتٛمع واإلٟم٤ًمن

مم٤مٟمٕم٦م و ًم٘مد ـمرطم٧ُم ًم٧ًم أؿم٤مريمؽ ذم أن هٜم٤مك  الؾيذ الغيز:

هذا ذم ؾمٚمًٚم٦م أسمح٤مث أًم٘مٞمتٝم٤م قمغم إظمقة اعمًتٛمٕملم )سمحقث اًمٜمص 

هذه اًمٌحقث ذم اًمقاىمع ذم ضم٤مٟم٥م ُمٜمٝم٤م  ،واًمت٠مويؾ وُمدارس اعمٕمروم٦م(

شُمرُمك اعمدرؾم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م  ؟ختدم وشم١ميد ُمذه٥م أهؾ اًمٌٞم٧م، يمٞمػ ذًمؽ

 وأن رأس يمؾ اًمٗمرق اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م ذم اإلؾمالم ُمـ ،سم٠مهن٤م ُمدرؾم٦م سم٤مـمٜمٞم٦م

  ،صقومٞم٦م وهمػمه٤م

وًمٙمٜمٝمؿ يٕمتؼموهن٤م وىمٞمٕم٦م  ،وهذه طم٘مٞم٘م٦م ،هل وًمٞمدة اًمتِمٞمع

٦م ،وشم٘مريع أن قمٚمقم  ، سمؾ هل ُِمدطم٦م ،سمٞمٜمام هل ذم اًمقاىمع ًمٞم٧ًم ُمذُمَّ

اًم٘مراءات إًمًٜمٞم٦م ىمد اٟمٗمتح٧م قمٚمٞمٝم٤م احلقزة ذم هذا اجل٤مٟم٥م، ٓ أريد أن 

شمقضمد ُمِم٤مرب خمتٚمٗم٦م  ،أؿمػم أن إمم ؿمخص أًمػ أو ؿمخص سم٤مء



 

 

 

شمقضمد ُم٤ًمطم٦م واؾمٕم٦م ذم احلقزة  ،وًمٙمـ سمِمٙمؾ قم٤مم ،ه٤مت خمتٚمٗم٦موادم٤م

وشمرى أهن٤م ختدم وشمٗمٞمد ذم سمٕمض أـمروطم٤مهت٤م  ،ُمٜمٗمتح٦م قمغم هذه اًمٕمٚمقم

 .اعمدرؾم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م

ًم٘مد يم٤مٟم٧م اعمذاه٥م اإلؾمالُمٞم٦م إظمرى قمغم ُمدى أرسمٕم٦م قمنم 

ف أؾمٝمؿ اهلجقم قمغم اعمذه٥م اإلُم٤مُمل ،ىمرٟم٤مً  ؾ ذم ىمراءة  ،شمقضم  ٕٟمف يتقهمَّ

ع ىمراءة اًمٜمصاًمٜم ويًتخدم آًمٞم٤مت ُمتٜمققم٦م وٓ ي٘مػ  ،ص ويتٕمدد ويٜمق 

ي٘مقًمقن إن ُم٤م شمٕمٚمٛمتف  ،وهذا ظمراب ًمٚمديـ وهدم ًمٚمديـ ،قمٜمد طمدّ 

اٟمٔمر إمم ُم٤م  ،اًمّمقومٞم٦م ذم ىمراءة اًمٜمص ُمـ اًمتِمٞمع وهل سمذًمؽ هتدم اًمديـ

 ُي٘م٤مل قمـ اسمـ قمريب وهمػمه ُمـ اًمّمقومٞم٦م اًمٚمذيـ شم٠مصمروا سمٜمٝم٩م إئٛم٦م 

ًم٘مد وًمدوا ُمـ سمٞمئ٦م ؿمٞمٕمٞم٦م ذم ـمري٘م٦م  ،هذه طم٘مٞم٘م٦م ٓ ٟم٠مسم٤مه٤م ،وهن٩م اًمِمٞمٕم٦م

 .اًمتٗمٙمػم واعمٕمروم٦م

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 كيوط الكضآٌ والكضاءات احلزيثة

واًم٘مرآن اًمذي ٟمزل ُمـ رب  اًمًامء ًمف يمٜمقز  ،إن اًمنميٕم٦م ومٞمٝم٤م يمٜمقز

ذم هذا اجل٤مٟم٥م اًمٕمٚمقم شمث٧ٌم سمؼماهلم ؾمقاء ذم  ،ٓ شم٘مػ قمٜمد طمدّ 

رُمقٟمٓمٞم٘مٞم٦م أو ذم اًمتٕمددي٦م )اًمٌقزم ري٤مًمٞمزم( أو ذم اًم٘مراءات إًمًٜمٞم٦م أو اهل

اًمٕمٚمٛمٜم٦م، هذه يمٚمٝم٤م شمث٧ٌم ذم ضم٤مٟم٥م ُمٜمٝم٤م، اًمٜمٔمري٦م اإلُم٤مُمٞم٦م وشمٗمٜم د 

أو أشم٤ٌمع  ،اًمتل شمٕمتٜم٘مٝم٤م اعمذاه٥م اإلؾمالُمٞم٦م إظمرى ،اًمٜمٔمري٤مت إظمرى

ـمٌٕم٤ًم اًمنمائع اًمًاموي٦م إظمرى اًمتل  ،اًمنمائع اًمًاموي٦م إظمرى

وم٦مٟمٕمتؼمه٤م ذم ُمٜمٔمقرٟم٤م حم  .رَّ

احلقزة،  أُم٤م اجل٤مٟم٥م اًمًٚمٌل واعم١ماظمذة اًمتل شم١مظمذ أو اًمتل شمقضمٝمٝم٤م 

أو اإلصح٤مح اًمذي شمقضمٝمف احلقزة ذم اًم٘مراءات إًمًٜمٞم٦م هق أٟمف ٓ سمدَّ 

ٓ ري٥م سم٠من هٜم٤مك  ،ُمـ وٌط هذه اًم٘مراءة وشمقزيٜمٝم٤م وأرؿمدهت٤م سمٛمقازيـ

وهذا هق ُمٕمٜمك اًمت٠مويؾ وُمٕمٜمك ىمراءة اًمٜمص وُمٕمٜمك اًمتٕمٛمؼ  ،ىمراءات

وهذا هق ُمٕمٜمك ُمقايم٦ٌم  ،وُمٕمٜمك اؾمتجالء اًم٘مرآن ذم يمؾ قمٍم وزُم٤من



 

 

 

وًمٙمـ اًمٙمالم  ذم أٟمٜم٤م ٓ سمدَّ أن ٟمٛمٌم قمغم  ،اًمنميٕم٦م عمتٖمػمات اًمزُم٤من

 .ُمقازيلم

ومال سمدَّ أيْم٤ًم ُمـ ضم٤مٟم٥م صم٤مسم٧م، أُم٤م  ،ُمثٚمام أن هٜم٤مك ضم٤مٟم٥م ُمتٖمػم   

ٖمػم  أيْم٤ًم واًمث٤مسم٧م اعمٓمٚمؼ سمال ُمت ،اعمتٖمػم  اعمٓمٚمؼ وم٢مٟمف ي١مدي إمم اًمًٗمًٓم٦م

جي٥م أن يٙمقن إمم ضم٤مٟم٥م  اً إذ .ي١مدي إمم اعمقت وقمدم احلريم٦م واًمًٙمقن

 .اًمث٤ٌمت اجل٤مٟم٥م اعمتٖمػم  

اًمٗم٘مٝم٤مء ٓ يٛمٙمـ هلؿ أن يٗمٝمٛمقا اعمٕمروم٦م اًمديٜمٞم٦م سمدون اًمٓمٌ٘م٤مت  

ٕن اًمديـ هق شمٗم٤مقمؾ سملم ٟمِمآت خمتٚمٗم٦م وقمٚمقم  ،إظمرى اًمٜمخٌقي٦م

ق قم٤ممل اضمتامع أو هق قم٤ممل ىمد يقضمد وم٘مٞمف وه ،خمتٚمٗم٦م وُمقوققم٤مت خمتٚمٗم٦م

ًمٞمس اًمٙمالم ذم  اً إذ ،وىمد يٙمقن ومٞمزي٤مئل وًمف دوره ذم اًمٗم٘مف ،ومٞمزي٤مء

 ،أصح٤مب هذه اًمٕمٚمقم ًمٞمًقا ُمٕمّمقُملم ،اًمِمخص سمؾ ذم اًمٕمٚمقم ٟمٗمًٝم٤م

وهذا هق اًمٕمٚمؿ اجلٛمٕمل  ،سم٤مًمت٤مزم ومٝمؿ حيت٤مضمقن إمم سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤مً 

 . واًمٕم٘مؾ اجلٛمٕمل

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 توطع احلكيكة

ن ُم٤م هل اًم  ؟.اًمٌنمي٦م درضم٦م اًمتل وصٚم٧م إًمٞمٝم٤م احلْم٤مرة واعمدٟمٞم٦مٔا

طمْم٤مرة اعمٕمٚمقُم٤مت وآىمتّم٤مد  ،إنَّ أرؿمد ُمًػمة هق اًمٕمٚمؿ اجلٛمٕمل

ع احل٘مٞم٘م٦م اًمتٕمددي٦م ُم٤مذا شمٕمٜمل؟. .؟وآرشم٤ٌمـم٤مت ُم٤مذا شمٕمٜمل  ،شمٕمٜمل شمقزر

  ،وهذا ذم ٟمٓم٤مق همػم اعمٕمّمقم صحٞمح ويٗمٜم د آؾمتٌداد ذم يمؾ ـمرىمف

ٌُٜمٞم٦م ٓ شُمٗمٜم د اًمٗمروع  ،ُمع طمٗمظ اًمرشم٥مومتٙمقن اعمِم٤مريم٦م مج٤مقمٞم٦م  ومٙمام أن اًم

ٌُٜمٞم٦م  ،اعمتخّمص وم٢من اعمتخّمصٓ  يٛمٙمٜمف أن يٗمٜمد همػم ،واًمٗمروعٓ  شُمٗمٜم د اًم

وٓ سمدَّ أن شمٙمقن اعمًػمة  ،ٓ سمدَّ أن حيت٤مج اًمٌٕمض إمم سمٕمْمٝمؿ أظمر اً إذ

 .مج٤مقمٞم٦م ُمع وضمقد اًمرشم٥م ُمؽمشم٦ٌم ذم طمٚم٘م٤مت

قرى ذم اًمديٛم٘مراـمٞم٦م اًمٖمرسمٞم٦م إن ٟمٔمري٦م اًمِمقرى اًمًٜمٞم٦م أو اًمِم 

وُمِم٤مورة أي  (ؿمقر)اًمِمقرى ُمـ  :ختتٚمػ قمـ اًمٜمٔمري٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م ي٘م٤مل

سمٞمٜمام ذم ٟمٔمري٦م اًمِمقرى سم٤معمٕمٜمك  ،أهن٤م سمٜمؽ ُمٕمٚمقُم٤مت ٓ حتٙمٞمؿ إرادة

 ،أو طمتك ذم اًمديٛم٘مراـمٞم٦م اًمٖمرسمٞم٦م ،اًمذي يٓمرطمف ُمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦م



 

 

 

وهل  ،قابشم٘مقل إن إيمثري٦م إذا أرادت ومتجؼم ٕهن٤م شمٙمقن هل اًمّم

٤م ذم اًمٜمٔمري٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م شم٘مقل اًمِمقرى ـــاحلؼ وظمالومٝم٤م ظمالف احلؼ، سمٞمٜمٛم

َل اعمِمؽمي ُمِمؽمي٤ًم ٕٟمف خيتؼم اعمٌٞمع ،أي ؿم٤مور وآؾمتِم٤مرة ًمٞمس  ،وؾمٛم 

وًمٙمـ ومٞمٝم٤م شمٗمتح آوم٤مق وشم٤ٌمدل  ،ومٞمٝم٤م ومرض اعمُِمػم قمغم اعمًتِمػم

ِمٞمٕمٞم٦م اًمذي ٟم٤مدت سمف اًمٜمٔمري٦م اًم ،ُمٕمٚمقُم٤مت ومٞمٝم٤م ؿمٕم٤مر احلْم٤مرة احلديث٦م

ومام دُم٧م  ،ٓ شمًجـ ٟمٗمًؽ ذم أومؼ رؤي٦م ُمٕمٞمَّٜم٦م ،ىمٌؾ أرسمٕم٦م قمنم ىمرٟم٤مً 

اومتح اًمرؤي٦م قمغم اًم٘مٜمقات اعمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م ًمٙمل شمْمخر إًمٞمؽ  ،همػم ُمٕمّمقم

ومتتٙمقن طمٞمٜمئٍذ سمٞمئ٦م وٟمٔمؿ ُمٕمٚمقُم٤مشمٞم٦م وخٛم٦م ذم اًمٕمٚمؿ  ،وأٟم٧م شمْمخر إًمٞمٝم٤م

 .اجلٛمٕمل

ٝم٤مئل وومؼ أي يتخذ اًم٘مرار اًمٜم ،ويمٞمػ شمٙمقن هن٤مي٦م اًم٘مرار احملاوص:

ٞمتٝم٤م   ؟.اًمٜمٔمري٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م يمام ؾمٛمَّ

هن٤مي٦م اًم٘مرار شمتخذ سمح٥ًم ٟمٗمس شمرشمٞم٥م اًمٕمٚمقم ُمع  الؾيذ الغيز:

د سم٤مًم٘مرار طمتك ًمق اختذه ذو  ،سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم٤ًم ذم سمٜمٞمتٝم٤م وًمٙمـ ٓ أطمد يتٗمرَّ

ُمثاًل اعمحٙمٛم٦م اًمدؾمتقري٦م هل٤م ُمقىمٕمٞم٦م ذم رأس اهلرم قمغم  ،ُمقىمٕمٞم٦م قمٚمٛمٞم٦م

طمٞم٨م إن اعمحٙمٛم٦م اًمدؾمتقري٦م همػم  أضمٝمزة اًمدوًم٦م اعمختٚمٗم٦م، ًمٙمـ

د سم٤مًم٘مرار إذا يم٤من اًمٌح٨م ُمرشمٌٓم٤ًم سم٤مًمٌٞمئ٦م  ،ُمٕمّمقُم٦م، ومال يٕمٜمل أن شمتٗمرَّ

ؿ ذوي اخلؼمة ذم اًمٌٞمئ٦م ،ُمثالً  ومٞمّمٌح  شمزاوج ذم  ،ومال سمدَّ أن حتٙم 

 ،اؾمتّمدار احلٙمؿ وإن يم٤مٟم٧م ُمقىمٕمٞم٦م اًم٘م٤مٟمقن ُمقضمقدة ذم رأس اهلرم

وىمْم٤مء  ،ىمْم٤مء ذم اًمٓم٥م ،رةىمْم٤مء ذم اًمتج٤م ،أن طمتك اًم٘مْم٤مء ختّميص



 

 

  

ذم اًمزراقم٦م وهمػمه٤م، وهذا هق اًمٕم٘مؾ اجلٛمٕمل أو اًمٕمٚمؿ اجلٛمٕمل، ُمع 

ٕن ـمٌٞمٕم٦م همػم  عم٤مذا؟. ،طمٗمظ اًمرشم٥م وهل ٓ شمٕمٜمل اًمتٗمرد وآؾمتٌداد

 ،اعمٕمّمقم هل هٙمذا. سمؾ طمتك طمٙمقُم٦م إٟمٌٞم٤مء واعمٕمّمقُملم يمام ُمرَّ سمٜم٤م

زه ُمٕمٚمقُم٦م ذم اًمٕمٚمقم وٓ شمٕمق ،واًمتل يٙمقن ومٞمٝم٤م اعمٕمّمقم ذم رأس اهلرم

وُمع ذًمؽ ٓ سمدَّ ُمـ ُمِم٤مريم٦م يمؾ  ،اعمختٚمٗم٦م طم٥ًم قم٘مٞمدة اًمٕمّمٛم٦م

إهن٤م ًمٞم٧ًم  ،وهذه هل طمٞمقي٦م اًمٜمٔمري٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م اإلُم٤مُمٞم٦م ،اًمٓمٌ٘م٤مت

  .يم٤مًمٜمٔمري٦م اًمٙمٜم٤مئًٞم٦م وٓ يمٜمٔمري٤مت اعمذاه٥م اًمًٜمٞم٦م إظمرى

ٓ حل٤مضم٦م اعمٕمّمقم  ،ذم طمٙمقُم٦م اعمٕمّمقم ٕهؾ اخلؼمة دورهؿ

ٟمٗمس اعمجتٛمع اًمٌنمي هلؿ، وحل٤مضم٦م اًمدوًم٦م هلؿ، ٕن  هلؿ، سمؾ حل٤مضم٦م

 ،إضمٝمزة ،وم٘مط اًمرأس ُمٕمّمقم ،ًمٞمس يمؾ أقمْم٤مء اًمدوًم٦م ُمٕمّمقُملم

وسم٤مًمت٤مزم أوًمئؽ ذم يمٞمٗمٞم٦م  ،اًمدواويـ يمٚمٝم٤م همػم ُمٕمّمقُم٦م ،اًمقزارات

ؿ اًمٜمخ٦ٌم، واعمٕمّمقم ٓ ينمف قمغم  اؾمتّمدار اًم٘مرارات ٓ سمدَّ أن شمتحٙمَّ

ؿ  ،اعم٤ًمر اًمٕم٤مميمؾ صٖمػمة ويمٌػمة سمؾ ينمف قمغم  ًمذًمؽ ٓ سمدَّ أن شمتحٙمَّ

 .اًمٜمخ٦ٌم

أٟمٜم٤م سمح٤مضم٦م إمم  ،أٓ شم٘مقل اًمٜمٔمري٦م اإلُم٤مُمٞم٦م ،وًمٙمـ ذم اًمٜمٝم٤مي٦م احملاوص:

  ؟.رقم٤مي٦م ُمـ ؾمٚمٓم٦م قمٚمٞم٤مً 

أُم٤م ذم  ،ذم إُمقر اًمتل يّمؾ إًمٞمٝم٤م اهلدي اًمٌنمي ٓ الؾيذ الغيز:

شمٙمقن  وم٤مًمرقم٤مي٦م ،إُمقر اًمتل شمٌ٘مك ٟمٔمري٦م  وجمٝمقًم٦م ذم اهلدي اًمٌنمي



 

 

 

 .ًمرب اًمًامء

ًمٜم٠مظمذ  ،دقمٜم٤م ٟمٜم٤مىمش هذا اعمقوقع أن سم٠مؾمئٚم٦م قمٛمٚمٞم٦م احملاوص:

ر اًمِمٞمٕمل اإلُم٤مُمل..  اًمتجرسم٦م اإليراٟمٞم٦م سم٤مقمت٤ٌمره٤م ممثٚم٦م ًمٚمتّمقر

رات؟ الؾيذ الغيز:  .هؾ شم٘مّمد أطمد اًمتّمقر

ر وٓي٦م اًمٗم٘مٞمف ،ٟمٕمؿ احملاوص: يمٞمػ شمٜمٔمر أٟم٧م إمم هذه  ،أىمّمد شمّمقر

صم٧م قمٜمف أناًمتجرسم٦م ُمـ ظمالل اعمٜمٔمق   ؟.ر اًمذي حتدَّ

وٓ  ،ُم٤م طمدث ذم إيران ًمٞمس إٓ ٟمقع ُمـ اًمتجرسم٦م الؾيذ الغيز:

أن هذه مجٝمقري٦م وًمٞم٧ًم  &يمام يٕمؼم  اًمًٞمد ،يٛمثؾ مت٤مم اًمٜمٔمري٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م

 ،اإلؾمالُمٞم٦م وٓ زًمٜم٤م ذم اًمٓمريؼ إن ؿم٤مء اهلل إمم احلٙمقُم٦م ،طمٙمقُم٦م إؾمالُمٞم٦م

اعمديٜم٦م اعمث٤مًمٞم٦م اًمتل شمٜمِمده٤م سمؾ إن ىمٜم٤مقم٤مت اإلُم٤مم ٟمٗمًف شمذه٥م إمم أن 

وًمٙمـ حت٘م٘مٝم٤م قمغم يد اعمٕمّمقم  ،ٓ شمتح٘مؼ إٓ قمغم يد ُمٕمّمقم ،اًمٌنمي٦م

ٓ يٕمٜمل قمدم اٟمؼماء اًمٙمٗم٤مءات اًمٌنمي٦م اعمختٚمٗم٦م ذم رؾمؿ اًمتج٤مرب 

ٓ يٛمٙمـ إذن حتٛمٞمؾ اًمٜمٔمري٦م اإلؾمالُمٞم٦م أو  .اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م إلرؾم٤مء اًمٕمداًم٦م

ٕهن٤م ًمٞم٧ًم  ،قضمقدة ذم إيراناًمٜمٔمري٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م ًمٙمؾ ُمـ أىم٤مم اًمتجرسم٦م اعم

وُمع هذا اًمتٓمٌٞمؼ  ،وهل حم٤موًم٦م وُمث٤مسمرة ًمٙمٞمٗمٞم٦م اًمتٓمٌٞمؼ ،إٓ دمرسم٦م

 ،واًمتجرسم٦م شمقضمد هل٤م رؤى ُمٕم٤مسة ذم طمقزة ىمؿ أو اًمٜمجػ أو همػمه٤م

د اًمتجرسم٦م سمٜمحق آظمر، وهذه هل اًمتل  شمتٗم٤مقمؾ ُمٕمٝم٤م وهل شمرشمئل أن شُمرؿم 

ٞمٝم٤م اًمٖمرب ُمٕم٤مرو٤مت وُم٤م ؿم٤مسمف ىمع ٟمقع ُمـ اًمتٕمددي٦م هذه ذم اًمقا ،يًٛم 



 

 

  

 .ذم اًمرؤي٦م ًمٙمٞمٗمٞم٦م أرؿمدة اًمتجرسم٦م سمِمٙمؾ أيمثر وأيمثر

ٜم٤م ٟمٜمٗمل يمؾ إجي٤مسمٞم٤مت اًمديٛم٘مراـمٞم٦م واًمٕمٚمٛمٜم٦م يمذًمؽٓ  ٟمٜمٗمل  ،إٟمٜم٤م ًم

ؾمتٗم٤مدة ُمـ اإلجي٤مسمٞم٤مت اًمتل ذم اًمديٛم٘مراـمٞم٦م  إجي٤مسمٞم٤مهت٤م، ومال سمدَّ ُمـ ٓا

رة ذم ُمراىم٦ٌم اًمِمٕم٥م ذم اؾمتّمدار  ،واًمٕمٚمٛمٜم٦م ومٝمٜم٤مك آًمٞم٤مت ُمتٓمق 

 ،هذا ُمـ إُمقر اًمتل ي١مُمـ هب٤م ُمذه٥م أهؾ اًمٌٞم٧م سم٘مقة ،ًم٘مراراتا

ًمٙمل حيٞمل ذم إُم٦م اعمراىم٦ٌم  ،أصاًل ضمٝم٤مد ؾمٞمد اًمِمٝمداء ذم هذا اعمٓمٚم٥م

قمغم اجلٝم٤مز احل٤ميمؿ، وأطمد أهداف أهؾ اًمٌٞم٧م أن اًمٜمخ٦ٌم وقمٛمقم 

  ،هذا ُمّمػمه٤م ،ـمٌ٘م٤مت ذائح اعمجتٛمع ٓ شم٘مػ ُمتٗمرضم٦م قمغم احل٤ميمؿ

 .وىمٗم٦م اعمِم٤مرك اًمٗم٤مقمؾ اعمراىم٥م ذم يمؾ صٖمػمة ويمٌػمةسمؾ ٓ سمدَّ أن شم٘مػ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 الفيتو واملعضوو

ًمذًمؽ ذيمرُت أٟمف طمتك ذم اًمٜمٔمري٦م اًمِمٞمٕمٞم٦م وذم طمٙمقُم٦م اًمٜمٌل  

ًمٞمس اعمٕمّمقم يمام  ،طمتك ذم رؤيتٝم٤م ًمٚمٛمٕمّمقم ،وطمٙمقُم٦م اعمٕمّمقُملم

ر أٟمف ومٞمتق إُمؿ اعمتحدة  سمٕمض ُمٜمٓم٘مف ًمف ذم (اًمٗمٞمتق)رهمؿ أن  ،ٟمتّمقَّ

ًمٞم٧ًم هل  (اًمٗمٞمتق)ىمْمٞم٦م  ،ٓ سمدَّ أن يّمػم اًم٘مرار ًمٚمٗمٞمتق أطمٞم٤مٟم٤مً  ،أمهٞمتف

وحيت٤مج  ،هل ًمٖم٦م ُمقضمقدة طمتك ذم اًم٘م٤مٟمقن احلدي٨م ،ٟمٔمري٦م إُم٤مُمٞم٦م وم٘مط

ُمثاًل إذا يم٤من اًم٘مرار ٟمٔمري٤ًم ومل شمًتٓمع  ،إًمٞمٝم٤م اًمٌنم إمم درضم٦م ُمٕمٞمٜم٦م

يّمؾ  ، تٓمع أن شمّمؾ إًمٞمفاًمٜمخ٥م أن شم٧ٌّم ومٞمف، ٕن اعمًػمة اًمٕمٚمٛمٞم٦م مل شمً

إُمر إمم طمًؿ إقم٘مؾ ومقق اًمٕم٘مالء وإقمٚمؿ ومقق اًمٕمٚمامء وإيمثر 

ٕٟمف ُمـ همػم اعمٛمٙمـ ضمٕمؾ إُمر ذم ُمداوًم٦م  ،ظمؼمة ومقق ذوي اخلؼمة

ٕٟمف ًمق يم٤من إُمر سمٞمٜم٤ًم وواوح٤ًم ومٚمٞمس ًمألقمٚمؿ أن خي٤مًمٗمف، طمتك  ،اجلٛمٞمع

 ،إلُم٤مم أن خي٤مًمٗمٝم٤مذم اًمٌدهيٞم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م ذم ُمذه٥م أهؾ اًمٌٞم٧م ممتٜمع ًم



 

 

 

ٞم٦م  ،ذًمؽ ذم يدظمؾ ٓ وهقـ  سم٤مهلل واًمٕمٞم٤مذ ـ وًمق ظم٤مًمٗمٝم٤م عم٤م يم٤مٟم٧م ًمف احلج 

لق أمركاهؿ » :ي٘مقل ،ٕطمد اًمٖمالة ‘ويمام ذم خم٤مـم٦ٌم اإلُم٤مم اًمّم٤مدق

أي ٓ  ،شَذلَِؽ بعبادتـا لؽان ٓزم عؾقفؿ يف عؼقهلؿ أن يلبقا عؾقـا 

 .شيعبدوا اهلل ويقحدوهوكقػ بـا وكحـ كلمرهؿ بلن » :ي٘مقل ،يٓمٞمٕمقٟمٜم٤م

اًمقطمل  ،ًم٘مد ذيمرُت أن شمًٚمًؾ احلج٩م ُمٌدؤه اًمٕم٘مؾ، صمؿ اًمقطمل 

 ،وإن يم٤من اًمقطمل ومقق اًمٕم٘مؾ يٕمٜمل أٟمف يرؿمده ،خي٤مـم٥م قم٘مؾ اإلٟم٤ًمن

ومال يٛمٙمـ شمِمٓمٞم٥م دور  ،يٕمٜمل سمداي٦م آٟمٓمالىم٦م ًمإلٟم٤ًمن ُمـ اًمٕم٘مؾ

هٜم٤مك ذم سمٕمض  ،اًمٕم٘مؾ ودور اًمتٖمذي٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م طمتك ذم ُمًػمة اًمقطمل

ًمذًمؽ ي٘مقًمقن قمـ ُمدرؾم٦م  ،ذاه٥م اإلؾمالُمٞم٦م شمِمٓمٞم٥م دور اًمٕم٘مؾاعم

 ،ٟمٕمؿ ٓ سمدَّ ُمـ وضمقد اًمدور اًمٕم٘مكم ومٞمٝم٤م ،أهؾ اًمٌٞم٧م أهن٤م قم٘مٚمٞم٦م ُمٗمرـم٦م

ُم٤م دام اًمقطمل خي٤مـم٥م اًمٕم٘مؾ  ،طمتك ذم اًمقطمل وطمتك ذم وٓي٦م اعمٕمّمقم

 ،واًمقطمل يٖمذي اًمٕم٘مؾ ذم خم٤مـمٌتف ًمف ،ومال سمدَّ أن يٙمقن ذم ٟمٓم٤مق اًمٕم٘مؾ

وطمؼ اعمٜم٤مىمْم٦م  ،قع ُمـ اعمِم٤مريم٦م ذم احلٙمؿ وذم اًمرؤي٦موهذا إذن ٟم

 .^ُمقضمقد ذم ُمٜمٓمؼ ٟمٔمري٦م أهؾ اًمٌٞم٧م

يمٞمػ هق ُمقىمٗمؽ ُمـ ُمٗمٝمقم اًمٕمٚمٛمٜم٦م ًمٚمقطمل ذم قمالىمتف  احملاوص:

 ؟.أي أن ٟمجٕمؾ اًمٕم٘مؾ يًٌؼ اًمقطمل ،سم٤مًمٕم٘مؾ

ُمثاًل  ،اخلٓم٤مب اإلؾمالُمل اًمِمٞمٕمل ذم ضم٤مٟم٥م يمٌػم ُمٜمف الؾيذ الغيز:

ؾمتٗم٤مد ُمـ اًمٙمثػم ُمـ اًمٕمٚمقم احلديث٦م ٕضمؾ اًمؼمهٜم٦م اًمٕمالَُّم٦م اًمٓم٤ٌمـم٤ٌمئل ا



 

 

  

وٟمرى ُمدارس قمديدة ذم احلقزات اًمٕمٚمٛمٞم٦م  ،وشمقؾمٕم٦م اعمٕمروم٦م اإلهلٞم٦م

إن إًمٖم٤مء دور اًمٕمٚمقم  ،ُمٜمٗمتح٦م قمغم اجل٤مٟم٥م اإلجي٤ميب ُمـ هذه اًمٕمٚمقم

احلديث٦م يٕمٜمل قمدم آؾمتٗم٤مدة ُمـ أًمٞم٤مت احلديث٦م اًمتل شمّمؾ إمم اًمٌنم، 

وٓ يٕمٜمل هذا أن يٙمقن هٜم٤مك اٟمٗمت٤مح ُمٓمٚمؼ  ،وهذا يٕمٜمل اٟمٙمٗم٤مء ُمٓمٚمؼ

وم٠مٟم٤م أىمٌؾ  ،إن ًمٕم٘مكم دورًا ذم اًمٜم٘مد واًمت٘مٞمٞمؿ ،سمحٞم٨م أىمٌؾ دون ُمٞمزان

أو أوضمد قمغم إىمؾ هل٤م  ،اًمٕمٚمقم احلديث٦م ذيٓم٦م أن أزهن٤م سمٛمٞمزان قمٚمٛمل

وإن ؿم٤مء اهلل احل٤مًم٦م اًمقؾمٓمٞم٦م هل  ،ٟمٔم٤مم ُمٕمروم٦م قمٚمٛمل ،ٟمٔم٤مم ُمٞمزان

إن آٟمٗمت٤مح قمغم احلدي٨م واحلداصم٦م  ،ٌنمياًمٙمٗمٞمٚم٦م سم٤مًمٜمٛمق واًمتالىمح اًم

واحلداصمقيلم  ومٞمف اًمٙمثػم ُمـ اإلجي٤مسمٞم٤مت، ويمذًمؽ آطمتٗم٤مظ سم٤مًمت٘مٚمٞمد ومٞمف 

طمتك ذم اًمٕمٚمقم اًمتجريٌٞم٦م يقضمد شم٘مٚمٞمد ذم أُمقر  ،أيْم٤ًم إجي٤مسمٞم٤مت يمثػمة

ىمديٛم٦م ُمٕمٝمقدة، طمتك ذم قمٚمقم اًمري٤موٞم٤مت واًمٗمٞمزي٤مء واًمٙمٞمٛمٞم٤مء واًمٕمٚمقم 

ك شمراث ؾم٤مسمؼ ذم يمؾ اًمٕمٚمقم ذم اعمٕمروم٦م اًمٌنمي٦م اإلٟم٤ًمٟمٞم٦م وهمػمه٤م، ومٝمٜم٤م

وًمٙمـ أًمٞم٤مت  ،وذم اعمٕمروم٦م اًمديٜمٞم٦م، وهٜم٤مك اٟمٗمت٤مح وآًمٞم٤مت طمديث٦م

احلديث٦م ٓ شمٕمٜمل أٟمٜم٤م ٓ ٟم٘مٞم ؿ وٓ ٟم١مؾمس ُمقازيـ وٟمٜم٤مهمٛمٝم٤م وٟم٘م٤مرهن٤م 

 .سم٤معمقازيـ اًم٤ًمسم٘م٦م وٟم١مرؿمده٤م

ٟمامرس أًمٞم٧ًم اعمِمٙمٚم٦م أٟمٜم٤م سم٤مؾمؿ اعمقازيلم وسم٤مؾمؿ اعمٕم٤ميػم  احملاوص:

أؿمد أدوار اٟمٖمالىمٜم٤م واؾمتٌدادٟم٤م وشمرضمٕمٜم٤م وقمدم ىمدرشمٜم٤م أو ضم٤ًمرشمٜم٤م قمغم 

 ؟.أن ٟمٜمٗمتح قمغم هذه اًمٕمٚمقم وقمغم هذا اًمٕمٍم

اًمري٤موٞم٤مت  إهن٤م يمٕم٤ممل ،هق يمام شمٗمْمٚمتؿ هبذه اعمٚمحقفم٦م الؾيذ الغيز:



 

 

 

أو  ،اًمذي يٖم٤مر قمغم اًمري٤موٞم٤مت اًم٘مديٛم٦م ومٞم٠مسمك اًمري٤موٞم٤مت احلديث٦م

ٞم٥م اًمذي ًمديف محٞم احلدي٨م. أٟم٤م  ومٞمٖم٤مر قمغم اًمٓم٥م ،٦م قمغم اًمٓم٥م اًم٘مديؿيم٤مًمٓم

 لقٓ دفع اهلل الـاس بعضفؿ ببعض لػسدت» أضمد أن هذا ُمـ سم٤مب:

ر ،شإرض ُم٧م إٟمج٤مزات اًمٌنمي٦م ذم اًمتٓمقر د ذم  ،وهلد  وم٤مًمذي يتِمدَّ

اًمت٘مٚمٞمد أو ومٞمام ؾمٌؼ هق ذم ُم٘م٤مسمؾ ُمـ يٜمٗمتح سم٢مومراط قمغم احلدي٨م وقمغم ُم٤م 

ل ،ضمديد هق ُمتٖمػم  وُم٤م هق إٟمج٤مز د  ،سمال أن يتزن ذم يمٞمٗمٞم٦م اًمتٚم٘م  إن شمِمدر

د  اًمٓمرف اعم٘م٤مسمؾ ًمف ،هذا اًمٓمرف  .خيٚمؼ طم٤مًم٦م وؾمٓمٞم٦م ُمقزوٟم٦م ،وشمِمدر

ًمٙمـ أٓ شمرى أن اخلٓم٤مب آضمتامقمل اًمديٜمل اًمذي ُيٚم٘مك  احملاوص:

ًا ذم  ،ذم اعمًجد وذم اعم٠مشمؿ وذم اعمٚمت٘مٞم٤مت اإلًمٙمؽموٟمٞم٦م خيٚمؼ دم٤مذسم٤ًم طم٤مدَّ

وـم٤معم٤م يٛمثؾ ظمٓم٤مب  ؟.ف اعمٗمرـم٦م ُمـ يمؾ ُم٤م هق ضمديداعمجتٛمع سمح٤ًمؾمٞمت

ومٙمٞمػ يٛمٙمـ أن ٟم١مؾمس  ،رضمؾ اًمديـ ُمرضمٕمٞم٦م أطم٤مدي٦م ذم اعمجتٛمع

 .؟خلٓم٤مب حيتْمـ يمؾ هذه اًمتٜمققم٤مت واًمتج٤مذسم٤مت اعمختٚمٗم٦م

أوًٓ ٓ سمدَّ ُمـ حتٙمٞمؿ  ،ذم اًمقاىمع هٜم٤مك قمدة شمقصٞم٤مت الؾيذ الغيز:

اخلٓم٤مسم٤مت ُمـ هٜم٤م وًمٙمـ سمٕمض  ،ضمق احلقار واًمتٗم٤مهؿ واًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل

وهذا  ،يم٠مٟمام وهل ذم ـمقر اًمٌح٨م شمتٌٜمك وشم٘مّمػ ُمٌٜمك ُمٕملمَّ  ،وهٜم٤مك

ًمٜمٗمرض أن هٜم٤مك ٟمٔمري٦م طمديث٦م  ،هق اًمذي ي٥ًٌم إصم٤مرة اهلٞمج٤من اًمٜمٗمز

أريد أن أشمٌٜم٤مه٤م، وـمٌٞمٕم٦م اإلٟم٤ًمن إٟمف حي٥م أن يٜمٗمتح ويٓمَّٚمع قمغم اجلديد، 

٧ُم هذه اًمٜمٔمري٦م وهذا أُمٌر إجي٤ميب، ًمٙمـ اًمًٚمٌٞم٦م شمٙمٛمـ ومٞمام إذا شمٌٜمَّٞم

ف وأه٤مضمؿ يمؾ ُم٤م هق ؾم٤مسمؼ ويمؾ ُم٤م هق شم٘مٚمٞمدي وُم٤م  وطم٤موًم٧م أن أؾمٗم 



 

 

  

شمّمٌح اعمٕمريم٦م  ،سمدًٓ ُمـ أن يٙمقن هٜم٤مك سمح٨م وُمٕمريم٦م قمٚمٛمٞم٦م ،ؿم٤مسمف

وم٤معمٓمٚمقب ُمـ يمؾ سم٤مطم٨م ذم أي ضم٤مٟم٥م وُمـ أي ومئ٦م أن يٕمتٛمد  ،ٟمٗمًٞم٦م

ٕمْمٜم٤م سمٕمْم٤مً   ،ظمٓم٤مسم٤ًم همػم ُمثػم، ويمثػمًا ُم٤م حتدث هٜم٤م ذم اًمنمق إصم٤مرات ًٌم

ًتخدم ُمثػم ًمٚمج٤مٟم٥م اًمٜمٗمز سمدل اجل٤مٟم٥م اًمٕمٚمٛمل ٥ًٌم أن اخلٓم٤مب اعم  .سم

ُمثاًل  ،إصم٤مرة اجل٤مٟم٥م اًمٕمٚمٛمل رء وإصم٤مرة اجل٤مٟم٥م اًمٜمٗمز رء آظمر 

قمٜمدُم٤م أشمٌٜمك ٟمٔمري٦م وأقمتؼم اًمٜمٔمري٦م إظمرى ؾمٗمٞمٝم٦م وسمٚمٞمدة وأؾمتخدم 

 ،أو يمام حيدث ذم سمٕمض اًمٌحقث اًمٜمٔمري٦م .أًمٗم٤مفم٤ًم ٟمٗمًٞم٦م شم٥ًٌم إصم٤مرة

اًم٤ٌمطم٨م ُم٤م زال ذم ـمقر اًمٌح٨م، ويٓمرح ُم٤م ًمديف سمِمٙمؾ طمٞم٨م يٙمقن 

وىمد يٙمقن ذم ىمرارة ٟمٗمًف يٕمٚمؿ أٟمف ُم٤م  ،شمٌٜم ل هن٤مئل وسمِمٙمؾ شمروجيل هل٤م

زال ذم صدد اًمٌح٨م، وىمد يٓمرطمٝم٤م قمغم اًمِم٤مرع اًمٕم٤مم اًمذي يًػم قمغم 

وم٢مذا مل حتّمؾ هذه اًمٜمٔمري٦م قمغم شمّمقي٥م قمٚمٛمل ُمـ  ،ٟمٔم٤مم ُمٕملمَّ 

 .ن شمٕمتٛمد، وشمتخذ يمٛمٜمٝم٤مج ؾمٚمقيملإـمراف اعمختٚمٗم٦م، ٓ يٛمٙمـ أ

ؾ هل٤م أطمد   ومرو٤ًم شمقضمد ٟمٔمري٦م ـمٌٞم٦م ذم يمٞمٗمٞم٦م اًمٕمالج ىمد شمقصَّ

ؿ ٟمٔمريتف ويامرؾمٝم٤م ذم سمٚمٍد ُمٕملمَّ  ،إـم٤ٌمء  ،ويريد هذا اًمٓمٌٞم٥م أن يٕمٛم 

 ،دون شمّمقي٥م وُمّم٤مدىم٦م وزارة اًمّمح٦م اًمٕم٤معمٞم٦م واًمٚمج٤من اًمٓمٌٞم٦م اًمدوًمٞم٦م

ٌَّؼ ٟمٔمريتف  ٓ ري٥م أٟمف ؾمقف شُمرومع قمٚمٞمف ؿمٙمقى ذم حمٙمٛم٦م ٓه٤مي ًمق ـم

د وًمٙمـ  ،دون أن حيّمؾ قمغم ُمقاوم٘م٦م سمذًمؽ إن ُمـ طم٘مف أن يٌتٙمر وجيد 

ًمٙمل شمقاومؼ قمغم  ،جي٥م أن يٛمر ُم٤م شمقصؾ إًمٞمف قمؼم اًم٘مٜمقات اًمرؾمٛمٞم٦م

صؾ إًمٞمف وٓ سمدَّ هلذه اًم٘مٜمقات اًمرؾمٛمٞم٦م أن شمٜمٗمتح قمغم  ،شمٓمٌٞمؼ ُم٤م شمقَّ



 

 

 

ٜمدُم٤م شمتٚم٘مك اًمٜمٔمري٤مت اجلديدة، هذه اًم٘مٜمقات واًمرواومد ًمإلدراك قم

ومال سمدَّ أن شمرؾمٚمٝم٤م إمم إضمٝمزة اعمختّم٦م ُمـ أضمؾ اًمتّمديؼ  ،ُمٕمٚمقُم٦م

ر هذه اعمٕمٚمقُم٤مت إمم  ،وآقمؽماف أُم٤م أن هذه اإلدرايم٤مت شمريد أن متر 

اًم٘مقى اًمٕم٤مُمٚم٦م ذم اًمٜمٔم٤مم اًمٕم٤مم دون أن متر سم٤مًم٘مقى اًمرؾمٛمٞم٦م اًمتل سمٞمده٤م 

ج سملم رواومد اعم ،آقمؽماف وشمٙمقن  ،ٕمٚمقُم٤متومٝمذا خيٚمؼ طم٤مًم٦م سمٚمٌٚم٦م ومتقر

ًمذًمؽ ُمـ  ،اًمٜمتٞمج٦م سم٤مًمت٤مزم أن حُيرم اعمجتٛمع ُمـ ـم٤مىم٤مت سمٕمْمف سمٕمْم٤مً 

أضمؾ شمقازن اًمٕمٛمٚمٞم٦م ويمام هق ُمقضمقد ذم اًمٕم٤ممل ذم اًمٓم٥م واهلٜمدؾم٦م 

 ،وهمػمه٤م ُمـ اًمٕمٚمقم، يقضمد اًمٜم٤مدي اًمٕمٚمٛمل اخل٤مص واًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل

 ،وأٟم٧م طمرٌّ ذم ـمرح يمؾ ُم٤م شمريد ،وىمؾ ُم٤م ؿمئ٧م وًمٞمس قمٚمٞمؽ أي شم٘مٞمٞمد

٤م إن يمٜم٧ُم أريد أن أوصٚمٝم٤م إمم اًمِم٤مرع اًمٕم٤مم اًمٕم٤معمل وأـمٌ٘مٝم٤م ذم سمٚمد أُم

 ،ًمت٘مقل زم أن ًمٞمس زم احلؼ ذم ذًمؽ ،ُمـ اًمٌٚمدان، ومٝمٜم٤م ي٠ميت دور اعمحٙمٛم٦م

 .إٓ سمٕمد أن يّم٤مدق قمٚمٞمٝم٤م سم٢مهن٤م ٟمٔمري٦م ص٤مئ٦ٌم صمؿ شمٓمٌؼ

ث قمام ًمف قمالىم٦م سم٤مًمديـ واإلؾمالم واًمتِمٞمع  احملاوص: إٟمٜمل أحتدَّ

وسمٙمؾ هذه اعمٗم٤مهٞمؿ اًمتل شمٕمٞمِمٝم٤م اًمٜم٤مس وشمًٛمٕمٝم٤م  ،ٛمعواإلٟم٤ًمن واعمجت

 وشمدظمؾ ومٞمٝم٤م وشمٕمٞمش هب٤م وقمٚمٞمٝم٤م.. 

 ي٘مقل ومٞمٝم٤م:‘شمقضمد يمٚمٛم٦م سمديٕم٦م ُٕمػم اعم١مُمٜملم الؾيذ الغيز:

وهذه يمٚمٛم٦م ظم٤مًمدة ُمقضمقدة ذم  ،شحقاة العؾؿ بالبحث والـؼد» 

وًمٙمـ ُمِمٙمٚمتٜم٤م ٟمحـ سملم  ،وم٤مًمٌح٨م واًمٜم٘مد ٓ سمدَّ ُمٜمٝمام ،هن٩م اًمٌالهم٦م



 

 

  

سملم إٟمدي٦م واًمٜمخ٥م اعمختٚمٗم٦م. إن اًمٓمري٘م٦م اعمٜمٝمجٞم٦م  ،٤م سمٕمْم٤مً سمٕمْمٜم

ٟمامرؾمٝم٤م سمٓمري٘م٦م ٟمٗم٤ًمٟمٞم٦م سمدًٓ ُمـ أن ٟمجٕمٚمٝم٤م  ،عمامرؾم٦م اًمٌح٨م واًمٜم٘مد

 ًمٜمٗمؽمض أن هٜم٤مك ٟمٔمري٦م ومٞمزي٤مئٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م... ،قمٚمٛمٞم٦م

 أُمثٚم٦م اًمٗمٞمزي٤مء واًمٙمٞمٛمٞم٤مء هل ُم٤ًمئؾ ًمًٜم٤م ُمٌتٚملم هب٤م... احملاوص:

يٌدو أن اًمٗمٙمرة اًمتل يمٜم٧م أريد أن  ،ن هب٤مسمؾ إٟمٜم٤م ُمٌتٚمق الؾيذ الغيز:

أوصٚمٝم٤م ُم٤م زاًم٧م همػم واوح٦م، اًمذي أردت ىمقًمف هق أٟمف ذم اًمٌح٨م 

 ،واًمٜم٘مد جي٥م اقمتامد اخلٓم٤مب اًمذي ًمٞمس ومٞمف إصم٤مرة وقم٤مصٗم٦م ٟمٗم٤ًمٟمٞم٦م

اًمًخري٦م ُمثاًل ذم أي ظمٓم٤مب وُمـ أي سم٤مطم٨م اؾمتٝمزاء هيٞم٩م اًمٓمرف 

٤ًمؤًٓ سمجٗم٤مف أُم٤م قمٜمدُم٤م أـمرح شم ،أظمر، واًم٘مرآن يقيص سمٕمدُمٝم٤م

ف  ،وم٠مٟم٤م أٟمت٩م سمحث٤ًم آظمر ،قمٚمٛمل دون ًمٖم٦م قم٤مـمٗمٞم٦م أٟم٤م ٓ أريد أن أوضم 

د ذم قمدم آـمالع  ،اًمالئٛم٦م قمغم اًمٓمرف أظمر ًم٘مد ىمٚم٧م طمتك اًمتِمدر

ويقضم٥م  ،ويقضم٥م قمدم ظمٚمقد اًمنميٕم٦م ،يقضم٥م قمدم طمٞمقي٦م اًمنميٕم٦م

 .اإلىمرار سم٠من اًمنميٕم٦م ٓ شمقايم٥م احلٞم٤مة

هؾ ٟمٜمٗمتح قمغم  ،ٗمس هذه اجلدًمٞم٦مذم اًمِمٕم٤مئر احلًٞمٜمٞم٦م شمقضمد ٟم 

هؾ ٟمٜمٗمتح قمغم اخلٓم٤مب اًمًٞم٤مد  ؟.أًمٞم٤مت احلديث٦م أو ٟمرومْمٝم٤م ُمٓمٚم٘م٤مً 

أٟم٤م ذيمرت ٟمٔمري٦م صم٤مًمث٦م إٟمٜمل أطم٤مول أن أُمتص  ؟.ذم اًمرواديد أم ٓ

ن ُمٜمٝمام ٟمٔمري٦م صم٤مًمث٦م وهذه  ،إجي٤مسمٞم٤مت اًمٜمٔمريتلم وأشمرك ؾمٚمٌٞم٤مهتام وأيمق 

٤مت أًمٞم٤مت احلديث٦م ختتٚمػ ٕن ٟمٔمري ،ُمٓمروطم٦م ُمٜمذ اًم٘مديؿ ذم احلقزة



 

 

 

وأًمٞم٤مت  ،ٟمٔمري٦م اًمت٘مٚمٞمد شم٘مقل إن ًمديٜم٤م هقي٦م أصٞمٚم٦م ،ذم يمؾ قمٍم

داء ُمٕمٜمك، واعمٕمٜمك ،شمٙمقن يم٤مًمٔمرف ُيٕم٠ٌم ومٞمف اعمٕمٜمك إصٞمؾ  هل ضمًقرٕ 

ن ًمٜم٤م ُمٕمٜمك ًمٞمس هق اعمٓمٚمقب ومتْمٞمٞمع   ،همػم ُمقضمقد ومٞمٝم٤م وسم٤مًمت٤مزم يتٙمقَّ

تحٗمظ ُمـ اًمت٘مٚمٞمدي ًمف ًمٙمـ هذا اًم ،طم٘م٤مئؼ اعمٕم٤مين اًمتل هندف إًمٞمٝم٤م

و ذاك آٟمٗمت٤مح اعمٓمٚمؼ يمام يٜم٤مدي  ،ُمؼمراشمف وًمٙمـ ًمف ؾمٚمٌٞم٤مشمف أيْم٤مً 

اًمٌٕمض سم٠من ٟمٚمٖمل يمؾ اًمِمٕم٤مرات اًم٘مديٛم٦م وٟمًتخدم ؿمٕم٤مرات طمًٞمٜمٞم٦م 

 .هذا إومراط وشمٗمريط ،ضمديدة

ؾمقف أرضب ُمث٤مًٓ ىمد وصٚم٧م إًمٞمف اًمٌنمي٦م : اًمٓم٥م اًم٘مديؿ

ومٞمام قمدى إيران  ،وؾمطوهق ُمقوقع اًمٓم٥م اًم٘مديؿ ذم اًمنمق إ ،طم٤مًمٞم٤مً 

وم٢من اجلٛمٞمع رومض اًمٓم٥م اًم٘مديؿ  ،وپ٤ميمًت٤من واًمدول أؾمٞمقي٦م واهلٜمد

يقضمد أرسمٕمقن ٟمققم٤ًم ُمـ اًمٓم٥م  .اًمذي يٕمتٛمد إقمِم٤مب واعم٤ًمج وهمػمه٤م

أُم٤م اًمٓم٥م احلدي٨م وٕهمراض دم٤مري٦م ُم٤مذا صٜمع ذم  ،اًم٘مديؿ واحلدي٨م

اًم٘مديؿ ًم٘مد طم٤مرب اًمٓم٥م  ؟.اًمنمق إوؾمط وٓ ؾمٞمام ذم اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م

ج ًمتج٤مرة اًمٓم٥م احلدي٨م وأن ومٝمٛم٧م اًمٌنمي٦م أن  ،ُمـ أضمؾ أن يرو 

وٓ  ،اًمّملم ُم٤مئ٦م سم٤معم٤مئ٦م أدويتٝم٤م ـمٌٞمٕمٞم٦م ،اًمٓم٥م اًم٘مديؿ ضمدير سم٤مٓهتامم

يمٜمدا ًمدهي٤م أرسمٕمقن  ،يقضمد ًمدهي٤م طمتك سمٜم٦ًٌم واطمد سم٤معمئ٦م أدوي٦م صٜم٤مقمٞم٦م

ُم١ممتر ـمٌل  ًم٘مد اًمتٗمتقا ذم ،سم٤معم٤مئ٦م إن مل يٙمـ ؾمتقن ُمـ إدوي٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م

وهق اعمزاوضم٦م سملم  (اعمًتِمٗمك إُمثؾو )اًمٓم٥م إم ))ذم أُمريٙم٤م إمم 

 .اًمٓم٥م احلدي٨م واًمٓم٥م اًم٘مديؿ



 

 

  

 ذًمؽ شم٤مسمٕم٧ُم  وىمد ـ ًم٘مد شمقصٚمقا إمم أن اعمًتِمٗمك اًمٜمٛمقذضمل

 ،هق اًمذي يامزج سملم اًمٓم٥م احلدي٨م واًمٓم٥م اًم٘مديؿ ـ طمثٞمث٦م ُمت٤مسمٕم٦م

ٟمقاع إرسمٕملم ويٙمقن ذم اعمًتِمٗمك اًمٜمٛمقذضمل هٞمئ٦م شمتٙمقن ُمـ إ

طمتك ذم اًمٜمٔم٤مم آىمتّم٤مدي أن يٌحثقن ذم ٟمٗمس  ،ًمٚمٓم٥م اًم٘مديؿ

آىمتّم٤مدي اًم٘مديؿ اًمذي ُمٜمف  اًمٌٕمض يدقمق ًمٜمًػ اًمٜمٔم٤مم ،اعمٓمٚم٥م

.. وقمدم آٟمٗمت٤مح قمغم هذه ؟أًمٞمس هذا ظمٓمرًا وظمٓم٠م ،اًمٜمٔم٤مم اًمزراقمل

ذم اًمًالُم٦م  أن  اً إذ ،إٟمٔمٛم٦م آىمتّم٤مدي٦م أو اعم٤مًمٞم٦م احلديث٦م أيْم٤ًم ظمٓم٠م

 .ُم٤مذا؟ هل  ذم أرؿمدة احلدي٨م سم٤مًمت٘مٚمٞمدي وأرؿمدة اًمت٘مٚمٞمدي سم٤محلدي٨م

  



  



 
 
 

 فَضؼ املوضوعات



 

 

 



 

 

  



 

 

 



 

 

  

 

 

 


