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اٙل٧ؽ ّض رب إ٣ةٛلَل ،اٛلذٛؿد ثىٛةت اٷٜلٲح ،ا٣ٮاظؽ يف ا٣ؿثٮثٲح ،اٛلذٕةٍف
ٔ ٨وٛةت اٛلؼ٤ٮَٝل ،ا٣ؾم دٮظؽ ثؼ ٜ٤ا٣ك٧ٮات كاٵرًَل ،كأ٤ٔ ٥ٕ٩ٲ٪ة
ُلؾا ا٣ؽٱ ،٨كا٣ىٺة كا٣كٺـ ٔىل قٲؽ اٵ٩ةـ ،أيب اُ٣ٲت كاُ٣ة٬ؿ كاٞ٣ةق،٥
ٞل٧ؽ ثٔ ٨جؽاّض ثٔ ٨جؽاٛلُ٤ت ث٬ ٨ةم ،٥كٔىل أ ٢٬ثٲذ ٫كٔرتد ،٫كذرٱذ٫
اٛلُ٭ؿة كأرك٦ذ٦ ،٫ىةثٲط ا٧٤ٍ ْ٣ح ،كػٛ٤ةء ٩جٲ٪ة يف ٬ؾق اٵ٦حٖ ،ل٤ح ٬ؾق
اً٣ضٱٕح ،كظىٮف ا٣ؽٱ ٨اٛل٪ٲٕح.
أٌا بعد:
ٚإف رقٮؿ اّض ÷ ٔ٪ؽ رظٲ٬ ٨ٔ ٫٤ؾق اٵ٦ح ًف ٦ل٤٧٭ة ٚٲرت٠٭ة ثؽكف أف
ٱجَل ٜلة ٥ ٨٦ل ٫ٛ٤كٱكؽ اٛ٣ؿاغ ٔ٪ؽ ٗٲةث٪ٔ ٫٭ة ظذٯ دذٞةذٚ٭ة أ٦ٮاج اٛ٣ذ٨
اٛلذٺَ٧ح ،كدذ٪ة٤ٝ٭ة ا٣ؿٱةح إ٣ةدٲح ،ث ٢ػٚ ٙ٤ٲ٭ة ا٣سَ٤ٞل كأ٦ؿ٬ة ثة٣ذ٧كٟ
ثة١٣ذةب كإ٣رتة ٣ذ٪ضٮ  ٨٦اٌ٣ٺؿ ،كثؿ٠ٮب قٛٲ٪ح ٩ٮح ٤٣كٺ٦ح  ٨٦ا٘٣ؿؽ
كاٜلٺؾٞٚ ،ةؿ ÷(( :إٌل دةرؾ ٚٲ٦ ٥١ة إف ٓلك١ذ ٥ث ٨٣ ٫دٌ٤ٮا ثٕؽم أثؽ نا:
٠ذةب اّض كٔرتيت أ ٢٬ثٲذٰ ،إف اُ٤٣ٲ ٙاٚلجٍل ٩جأٌل أ١لًل  ٨٣ٱٛرتٝة ظذٯ ٱؿدا ٔيل
اٙلٮض)) ك٬ؾا ظؽٱر ٦ذٮادؿ ركاق أ٠سؿ ًٔ ٨٦ضٱ ٨وعةثٲ نة ،كأٱٌ نة إٔلٕخ
اٵ٦ح ٔىل وعذ ،٫كٝةؿ ÷(( :أ ٢٬ثٲذٰ ٚٲ٠ ٥١كٛٲ٪ح ٩ٮح  ٨٦ر٠ج٭ة ٩ضة
كْ ٨٦ل٪ٔ ٙ٤٭ة ٗؿؽ ك٬ٮل)) ك٬ؾا ظؽٱر إٔلٕخ إ٣رتة ٔ %ىل وعذ،٫
كأٱٌ نة راكٱ ٫أثٮ ذر ا٣ؾم م٭ؽ  ٫٣رقٮؿ اّض ÷ ثة٣ىؽؽ ،كركاق ٔ ٨أيب ذر
ػ٠ ٜ٤سٍل ،كأٱٌ نة ركم ٔ ٨أٍ٦ل اٛلؤَ٪٦ل  ،#كاثٔ ٨جةس ،كأ٩ف ث٦ ٨ة،ٟ٣
كق٧٤ح ث ٨اٵ٠ٮع ،كأيب قٕٲؽ اٚلؽرم ،كاث ٨ا٣ـثٍل .كركاق ا٣ؽكٹيب يف ا٪١٣ٯ
كاٵقًلء ٔ ٨أيب اُٛ٣ٲٔ ٢ة٦ؿ ث ٨كاز٤ح ،ك٣ؾٝ ٟ٣ةؿ ثٕي أا٧ذ٪ة  :%إ٫٩
ظؽٱر ٦ذٮادؿ.

ٞٚؽ دؿ ٬ؾاف اٚلرباف إُٞ٣ٲةف ٔىل أف ٔرتد ٓ٦ % ٫اٙل ٜكاٞ٣ؿآف يف ٢٠
ز٦ةف ،كدؿ ظؽٱر ا٣سَ٤ٞل أ١ل ٥ػٛ٤ةء رقٮؿ اّض ÷ يف أ٦ذ٪ٔ ٫ؽ ٗٲةث٪ٔ ٫٭ة
كاٞ٣ةا٧ٮف ٞ٦ةٚ ،٫٦٭ ٥ثةٝٮف ثَل ٬ؾق اٵ٦ح إٌف ٱٮـ اٞ٣ٲة٦ح(( :إف اُ٤٣ٲ ٙاٚلجٍل
٩جأٌل أ١لًل  ٨٣ٱٛرتٝة ظذٯ ٱؿدا ٔيل اٙلٮض)).
كً٦ل ٱؤٱؽ ذٝ :ٟ٣ٮٚ ÷ ٫٣ٲًل ركد ٫ا٣ـٱؽٱح كاٷ٦ة٦ٲح(( :أ ٢٬ثٲذٰ
٠ة٪٣ضٮـ ً٤٠ل أ٩ ٢ٚض٩ ٓ٤َ ٥ض ،))٥كٝٮ(( :÷ ٫٣إف ٔ٪ؽ  ٢٠ثؽٔح ٱ١ةد ُلة
اٷقٺـ ك٣ٲ نة  ٨٦أ ٢٬ثٲذٰ ٦ٮ٠ٺن ٱٕ ٨٤اٙل ٜكٱ٪ٮرق كٱؿد ٠ٲؽ ا١٣ةاؽٱ))..٨
إ٣غ ،كٝٮ(( :÷ ٫٣يف  ٢٠ػ ٨٦ ٙ٤أ ٢٬ثٲذٰ ٔؽكؿ ٱٛ٪ٮف ٔ٬ ٨ؾا ا٣ؽٱ٨
ّلؿٱ ٙا٘٣ةَ٣ل كا٩ذعةؿ اٛلجَُ٤ل كدأكٱ ٢ا٘لةَ٤٬ل)) ،ك٠ؾ ٟ٣ظؽٱر اٛلضؽدٱ٨
ك ٨٦أٛ٣ةّ(( :٫إف اّض ٱٔ ٨٧ىل أ ٢٬دٱ ٫٪يف رأس ٦ ٢٠ةاح ق٪ح ثؿص ٨٦ ٢أ٢٬
ثٲذٰ ٱجَل ٜل ٥أ٦ؿ دٱ٪٭ ))٥ركاق أثٮ ٕ٩ٲ ٥يف اٙل٤ٲح.
ك٬ؾا ٠ة٣ذ٪جٲ ٫كإٹ ٚةٵد٣ح ٔىل أ ٢٬ا٣جٲخ  %ٹ دكذٮٔج٭ة ٠جةر اٵقٛةر ٨٦
ركاٱح اٛلٮا ٙ٣كاٛلؼة.ٙ٣
ْذا ،ك٣لت ٔ٤ٲ٪ة ٕ٦ؿٚح  ٥٬ ٨٦أ ٢٬ا٣جٲخ  %ا٣ؾٱ ٨يف آٱح ا٣ذُ٭ٍل كظؽٱر
ا٣سَ٤ٞل كا٣كٛٲ٪ح ك..إ٣غ؛ ٵ ٫٩ٹ ٱ ٨١٧ا٣ذ٧كُ ٟل ٥إٹ ثٕؽ ٕ٦ؿٚذ٭ ،٥كٹ ٱ٨١٧
ٕ٦ؿٚذ٭ ٥إٹ ثةٵد٣ح كٕ٦ؿٚح ٠ٲٛٲح دٹ٣ذ٭ة ٔىل ذ ٓ٦ ٟ٣أف ذٛ٦ ٟ٣رتؽ اُ٣ؿؽ يف كٝذ٪ة
اٙلةرض ثٲ٪٪ة كثَل اٷ٦ة٦ٲح؛ ٚة٣ـٱؽٱح دٞٮؿ إ١ل ٥أ ٢٬ا١٣كةء كذرٱح اٙلكَ٪ل ،%
كاٷ٦ة٦ٲح دٞٮؿ :إ١ل ٥أ ٢٬ا١٣كةء  %كدكٕح  ٨٦ك٣ؽ اٙلكَل .#
ربريخ أْم انجيذ %

أ ٢٬ا٣جٲخ  %يف ٍٔ ٢٠ض كز٦ةف ً٠ل أػرب٩ة ُل ٥صؽ٩ ٥٬جٲ٪ة ٞل٧ؽ ÷
ا٣ؾم ٹ ٱ ٨ٔ ُٜ٪اٜلٮل إف ٬ٮ إٹ كظٰ ٱٮظٯ؛ ٞٚؽ ثؾ٣ٮا ٛ٩ٮق٭ ٥يف قجٲ٢
ػؽ٦ح ٬ؾا ا٣ؽٱ ٨كإٔٺء ٧٤٠ذ ٫كظ ٫ْٛكا٣ؽٚةع ٔ ٫٪ث٦ ٢١ة أكدٮا ٝ ٨٦ٮة،
كأ٦ؿكا ثةٛلٕؿكؼ ك١لٮا ٔ ٨اٛل١٪ؿ ٔىل ٦ؿ اٵٔىةر كٝة٦ٮا ثع ٜػٺٚح أثٲ٭ ٥رقٮؿ
اّض ÷ ،كوربكا ٔىل ٦ة ٱ٪ةٜل ٥يف قجٲ ٢ذ ٨٦ ٟ٣اٵ٦ح  ٨٦ا٣ذ١ؾٱت كا٣ذٌ٤ٲ٢

كاٹقذ٭ـاء كا٣ذًضٱؽ كا٣ذ١٪ٲ ٢اٝذؽاء ثأثٲ٭ ٥قٲؽ اٵ٩جٲةء كاٛلؿقَ٤ل ÷ ا٣ؾم ًف
ٱجةؿ ثًل ٩ةٝ ٨٦ ٫٣ؿٱل كا٣ٲ٭ٮد كٍٗل ٥٬يف قجٲ ٢إثٺغ كً٩ض ٬ؾا ا٣ؽٱ ،٨كاٵ٦ؿ
ثةٛلٕؿكؼ كا٪٣٭ٰ ٔ ٨اٛل١٪ؿ كٵص ٢ذ ٟ٣ق١ٛخ د٦ةؤ ٥٬ا٣ـ٠ٲحٞٚ ،ذ ٢أٍ٦ل
كق ٥اث ٫٪اٙلك ٨ا٣كجٍ  #كٝذ ٢اٷ٦ةـ اٙلكَل  #يف ٠ؿثٺء،
اٛلؤَ٪٦ل  #ي

كاٷ٦ةـ زٱؽ ثٔ ٨يل  #يف ا١٣ٮٚح ،كاٛ٪٣ف ا٣ـ٠ٲح  #يف اٛلؽٱ٪ح ،كأػٮق
إثؿا٬ٲ ٥ثٔ ٨جؽاّض يف ثةٗلؿل ،كاٷ٦ةـ اٙلكَل ثٔ ٨يل اٛ٣ؼٰ  #يف اٙلؿـ
اٛلعؿـ ك ..ك ..إ٣غ ،كذ٦ ٟ٣ن٭ٮر كيف ٠ذت ا٣ذٮارٱغ ٦كُٮر.
ْذا ،كأ٩ة أ٩ىط إػٮاٌل اٛلؤَ٪٦ل ثٕ٧ؿٚح دةر٥ل٭ % ٥كإ٠سةر اٷَٺع ٔىل
ذٚ ٟ٣إف يف ذٚ ٟ٣ٮااؽ ْٔٲ٧ح صؽ نا ك٣ٮ ًف ٱ٪٦ ٨١٭ة إٹ ٕ٦ؿٚح  ٨٦أ٦ؿ٩ة ث٧ٮدٔل٥
كزٱةدة ا٣ٲَٞل يف وؽؽ أظةدٱر ا٪٣جٰ ÷ ٚٲ٭ ،٥كإف ٠ةف دىؽٱ ÷ ٫ٞيف
٦ ٢٠ة أػرب ث ٫كاصت ٔ٤ٲ٪ة ٝج ٢ذ ،ٟ٣ك٪٦٭ة أف ذٕ٦ ٨٦ ٟ٣ضـات ا٪٣جٰ ÷
ٔ٪ؽ٦ة أػرب٩ة أ١ل ٓ٦ ٥اٙل ٜكاٞ٣ؿآف ظذٯ كركد اٙلٮض ١ٚةف دةر٥ل٭ُ٦ ٥ةث ٞنة ٛلة
ٝةٚ ÷ ٫٣ٲ٭ ،٥ك٪٦٭ة ٕ٦ؿٚح ٞ٩ ٨٦ذؽم ُل ٥يف دٱ٪٪ة ٔىل ٦ؿ ا٣ذةرٱغ أم ٕ٦ؿٚح
ق٤ك٤ح ا٣س ٢ٞاٵو٘ؿ ٪ٔ ٨٦ؽ أٍ٦ل اٛلؤَ٪٦ل  #إٌف ز٦ة٪٩ة ٬ؾا ،كثؾ ٟ٣أٱٌ نة
ٕ٩ؿؼ ٖ ٨٦ل٤ٮا اً٣ضٱٕح كا٣ؽٱ ٨ثٕؽ كٚةة ا٪٣جٰ ÷ ػ ٛ٤نة ٔ ٨ق ٙ٤ظذٯ
كو ٢ذ ٟ٣إ٣ٲ٪ة  ،كٍٗل ذ ٨٦ ٟ٣اٛ٣ٮااؽ.
ْذا ،كٝؽ ٤ٕٚخ يً ٌٺؿ ٬ؾق اٵ٦ح كَٮاٗٲذ٭ة ُل % ٥كثٕ٦ ٨٧٭ً٠ ٥ل ٤ٕٚخ ث٪ٮ
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أْم انجيذ  %عُذ انشيذيخ

ٚإذا ٔؿ٪ٚة ذ ٟ٣كٔؿ٪ٚة أٱٌ نة ثةٵد٣ح اٞ٣ةَٕح أف أ ٢٬ا٣جٲخ كإ٣رتة كاٳؿ ٥٬
أ ٢٬ا١٣كةء  %كذرٱح اٙلكَ٪ل ً٠ %ل ذ٠ؿ ذ٦ ٟ٣كذٮىف اٷ٦ةـ اٙلضح
ٝلؽا٣ؽٱ ٨ثٞ ٨ل٧ؽ ث٪٦ ٨ىٮر اٛلؤٱؽم  #يف ٠ذةب ٣ٮا ٓ٦اٵ٩ٮار كٍٗلق ٨٦
أا٧ذ٪ة .%
إذا ٔؿ٪ٚة ذ٪٧٤ٔ ٫٤٠ ٟ٣ة أف اّض دٕةٌف ًف ٱرتؾ ٔجةدق ٢لٺن ثٺ راع كإ٦ةـ ٨٦
إ٣رتة اُ٣ة٬ؿة  %كإً٩ل ْل٤ٮ ثٕي اٵز٪٦ح  ٨٦إ٦ةـ ّة٬ؿ ٕ٣ؽـ كصٮد ا٪٣ةرص
ٚٲٌُؿ أ ٢٬ا٣جٲخ  %ٵص ٫٤إٌف إٞ٣ٮد ً٠ل اًُؿ إ٣ٲ ٫أٍ٦ل اٛلؤَ٪٦ل  #يف
ز ٨٦ا٣سٺزح ك٪١٣٭٪ٔ % ٥ؽ ذ ٟ٣إٞ٣ٮد ٝةا٧ٮف ثةٙلضح يف ا٣ؽٱ٩ ٨ضٮـ
اٜلؽل كيف ا٣ؽٚةع ٔ٪ٔ ٫٪ؽ ظؽكث أم ثؽٔح رصٮـ إ٣ؽل ،كً٠ل ٝةـ ث ٫أٍ٦ل
اٛلؤَ٪٦ل  #أٱةـ ا٣سٺزح كً٠ل ٝةؿ أٍ٦ل اٛلؤَ٪٦ل ( :#ا ٤َّ ٣ي٭ َّ ٥ث ى ىىل ىٹ ى ٍ
ض
ْل ي٤ٮ ٍاٵى ٍر ي
ً ٨ٍ ٦ىٝة ًا و ٫ً ٤َّ ً٣ ٥ث يًع َّض وح إً َّ٦ة ىّ ً
ة٬ؿان ىٍ ٦ن ي٭ٮر نا ىكإً َّ٦ة ىػة ًا ٛنة ى ٘٦يٍ٧ٮران ً٣بى َّٺ دىجٍ يُ ى ٢يظ ىض يش ا٫ً ٤َّ ٣
ىكثىٲِّ٪ىةدي ي ،)٫ك١٬ؾا ٠ةف ٱ ٢ٕٛرقٮؿ اّض ÷ يف ١٦ح ٕ٣ؽـ كصٮد ا٪٣ةرص ،ك٠ؾٟ٣
ثة ٰٝاٵ٩جٲةء ٚ ،%إذا كصؽ ا٪٣ةرص ٔ٤٧ٮا ثُؿٱٞح أػؿل ٚة٪٣جٰ ÷ ٔ٪ؽ٦ة
٠ةف يف اٛلؽٱ٪ح ٱٞةدٔ ٢ىل د٪ـٱ ٢اٞ٣ؿآف ،كأٍ٦ل اٛلؤَ٪٦ل  #ثٕؽ ز ٨٦ا٣سٺزح ٱٞةد٢
ٔىل دأكٱ.٫٤
ٔالع يذْت اإليبييخ يف أْم انجيذ %
ْذا ،كأ٦ة اٷ٦ة٦ٲح ٚإف ٦ؾ٬ج٭ة يف أ ٢٬ا٣جٲخ  %كاٷ٦ة٦ح ٝؽ اػذـؿ أ٢٬
ا٣جٲخ كإ٣رتة  %يف دكٕح  ٨٦ك٣ؽ اٙلكَل  ٓ٦ #أ ٢٬ا١٣كةء ثؿكاٱح
اٛ٩ؿدت ُلة ٓ٦ ،أف اٵد٣ح ٚٲ٭ٝ ٥ؽ كردت ٔة٦ح ثإصًلع اٵ٦ح ،كأٱٌ نة ٝؽ دؿؾ اٵ٦ح
٢لٺن ثٺ راع ٱؿٔٯ ٦ىةٙل٭ة ا٣ؽٱ٪ٲح كا٣ؽ٩ٲٮٱح كدؿؾ إ٣جةد كا٣جٺد ُ٤٣ٮاٗٲخ
كاْ٣ةٛلَل ٔ ٨٦٭ؽ اٷ٦ةـ اٙلكَل ا٣كجٍ  #كٝ ٨٦ةـ ًؽ اُ٣ٮاٗٲخ  ٨٦أ٢٬
ا٣جٲخ ٠ %ةٷ٦ةـ زٱؽ  #كاٛ٪٣ف ا٣ـ٠ٲح ٠ #ة٩ٮا ظضؿ ٔسؿة يف َؿٱ٫ٞ

ثعضح أ٣ ٫٩ٲف اٷ٦ةـ ،كأٱٌ نة ٝؽ ُٔ٤خ آٱةت ا٘ل٭ةد كآٱةت اٵ٦ؿ ثةٛلٕؿكؼ
كا٪٣٭ٰ ٔ ٨اٛل١٪ؿ ا١٣سٍلة يف اٞ٣ؿآف ا١٣ؿٱ٪٦ ٥ؾ ٚةصٕح ٠ؿثٺء.
ْذا ،كأ٦ة يف أػؾ ا٣ؽٱ ٨ٔ ٨أ ٢٬ا٣جٲخ  %كٖل٤٭ ٫٣ ٥كدٚةٔ٭ٞٚ ٫٪ٔ ٥ؽ
صٕ٤خ اٷ٦ةـ اٛلٮصٮد ثَل ا٪٣ةس ٱٕ ٢٧ثة٣ذٞٲح ٚٲع٦ ٢٤ة ظؿـ اّض دٕةٌف ،ك٤لؿـ ٦ة
أظ ٢اّض دٕةٌف ٵص ٢ا٣ذٞٲح ،كذ٦ ٟ٣ن٭ٮر م٭ؿة ْٔٲ٧ح ٔ٪٭ ،٥كثكجت ذٟ٣
ٱ٤جذف اٙل ٜثة٣جةَ ٢ظذٯ إ١ل ٥أذؾركا ثة٣ذٞٲح ٔ ٨كصٮد ا٣ؿكاٱةت ا١٣سٍلة ٔ٨
أا٧ذ٭ ٥ككصٮد ركاٱةت ٠سٍلة ٔ٪٭ ٥د٪ةٌٝ٭ة ٞٚةؿ اث ٨ثةثٮٱ ٫ا ٰ٧ٞ٣يف ٠ذةب
اٷ٦ة٦ح كا٣ذجٍضة  ٨٦اٙلٍلة« :أقجةب اػذٺؼ ا٣ؿكاٱةت ك٦ٮصجةت اٙلٍلة
كاٹمذجةق ٚٶص ٢اٙلةصح إٌف ا٘٣ٲجح ادكٕخ اٵػجةر ..إٌف ٝٮ :٫٣ك٣ٮٹ ا٣ذٞٲح
كاٚلٮؼ ٛلة ظةر أظؽ كٹ اػذ ٙ٤از٪ةف ،كٹ ػؿج ٨لء ٕ٦ ٨٦ةًف دٱ ٨اّض دٕةٌف إٹ
ٔىل ٧٤٠ح ٹ ْلذ ٙ٤كظؿؼ ٹ ٱذنج ..٫إ٣غ» ،كٝةؿ اٙلؿ إ٣ة٦يل يف ٠ذةب كقةا٢
ا٣نٲٕح ٔ٪ؽ ٠ٺٔ ٫٦ىل ٦ؿصعةت ثٕي ا٣ؿكاٱةت يف ٦٭ؿ اٛلذٮىف ٔ٪٭ة كٍٗ ٰ٬ل
٦ؽػٮؿ ُلة ٝةؿ« :كأ٦ة ػة٦ك نة ٤ٚجٕؽ٬ة ٔ ٨ا٣ذٞٲح كٖل٦ ٢ة ٔةرً٭ة ٔ٤ٲ٭ة ك٬ٮ
أٝٮل اٛلؿصعةت كأّ٭ؿ أقجةب اػذٺؼ اٙلؽٱر» .ك٬ؾا ٤٣ذ٪جٲ.ٍٞٚ ٫
ْذا ،ك ٨٦إ٣ضت امرتاط اٷ٦ة٦ٲح ٔى٧ح اٷ٦ةـ ثـٔ٧٭٣ ٥بٺ دٌ ٢اٵ٦ح
ِ ٓ٦لٮٱـ ٫٤٧ٔ ٥٬ثة٣ذٞٲح ا٣ذٰ ُلة ٱ٤ذجف اٙل ٜثة٣جةَ.٢
٬ؾا ظةؿ اٷ٦ةـ ا٣ؾم ثَل ا٪٣ةس ٔ٪ؽ اٷ٦ة٦ٲح  ٓ٦أ٪٩ة ٪٩ـق ا٣جةٝؿ كا٣ىةدؽ
كا١٣ةّ ٥كأ ٢٬ا٣جٲخ ٦ ٨ٔ %س ٢ذ ٟ٣كٹ ٞ٩ؿ ث.٫
كأ٦ة اٷ٦ةـ ا٘٣ةات ٚإ٪٩ة ١٪٩ؿ كصٮدق ٌٚٺن ٔ ٨إ٦ة٦ذ ،٫كأٱٌ نة ذاؾ ظة ٫٣يف
ٔؽـ ٕ٦ؿٚح ا٣ؽٱ ٫٪ٔ ٨كٔؽـ دٚةٔ ٨ٔ ٫اٷقٺـ ،كثأٝٮاٜل٬ ٥ؾق يف ا٘٣ٲجح كا٣ذٞٲح
د١ٮف ا٣كةظح ٦٭ٲبح ُ٤٣ٮاٗٲخ كا٣ؽكؿ اْ٣ةٛلح كأٔؽاء ا٣ؽٱ٤٣ ٨ذٕ٤ت ثة٣ؽٱ٨
٠ٲًٛل ٱنةؤكف كإدػةؿ ٦ة ٱؿٱؽكف ٚٲ ٫ثةق ٥ا٣ؽٱٕ٣ ٨ؽـ كصٮد ٖل٤ح ا٣ؽٱ٨
ككرزح رقٮؿ اّض ÷ ثَل اٵ٦ح ،أك ٤٧ٕ٣٭ ٥ثة٣ذٞٲح ٚ٭ؾا كا٦ ٓٝؾ٬ت
اٷ٦ة٦ٲح ك٬ٮ كاًط ٛل ٫٣ ٨أد٩ٯ دأ.٢٦

ْذا ،ك ٓ٦ذٚ ٫٤٠ ٟ٣إف ا٣ـٱؽٱح  ٨٦أ ٢٬ا٣جٲخ  %كمٲٕذ٭ ¤ ٥ٱؿككف
ا٣ؿكاٱةت ا١٣سٍلة ٔ ٨ا٣جةٝؿ كا٣ىةدؽ كا١٣ةّ % ٥كثة ٰٝأ ٢٬ا٣جٲخ %
ػٺؼ ٦ة دؿكٱ ٫اٷ٦ة٦ٲح ٔ٪٭ ٥يف اٷ٦ة٦ح كٍٗل٬ة كًف دٞج ٢اٷ٦ة٦ٲح إٹ ٦ة ركاق
٬نةـ ث ٨اٙل ٥١ك٬نةـ ا٘لٮا٣ٲ ٰٞكمٲُةف اُ٣ةؽ كٔيل ث ٨ٱَُٞل كأرضاُل،٥
ٔ ٨ا٣جةٝؿ كا٣ىةدؽ كا١٣ةّ % ٥كثة ٰٝأ ٢٬ا٣جٲخ .%
يٕضٕع انكزبة ٔٔلذ رأنيفّ ٔانذاعي إىل َشزِ

ْذا ،كٝؽ ٠ة٩خ اٷ٦ة٦ٲح ٝج ٢أ٠سؿ ًٔ ٨٦ضٱ ٨ق٪ح يف ثؽاٱح دػٮؿ ٦ؾ٬ج٭٥
ٞلةْٚح ا٘لٮؼ أرق٤ٮا ثأقب٤ح دن١ٲ١ٲح إٌف ا٣ـٱؽٱح ٚأصةب ٔ٤ٲ٭ة يف ذ ٟ٣ا٣ٮٝخ
ثٕي أث٪ةء اٛلؾ٬ت ا٣ـٱؽم ،كًف ٱً٪ض ا٘لٮاب يف أكقةط اٛلضذ ٓ٧يف ذ ٟ٣ا٣ٮٝخ
ك٬ؾا دأُل٪٦ ٥ؾ ذ ٟ٣ا٣ٮٝخ ً٩ض ا٣ذن١ٲ١ةت يف اٛلؾ٬ت ا٣ـٱؽم ثَل أكقةط
إ٣ٮاـ ٵص ٢إػؿاص٭ ٥إٌف اٷ٦ة٦ٲح ك ٨١٣يف اٳك٩ح اٵػٍلة ٠سؿ ٩ةرشك ا١ٛ٣ؿ
اٷ٦ة ٰ٦يف ا٣ٲ ٨٧اٛلٲ٧ٮف ،كا٩ذًضت دن١ٲ١ةٔل ٥يف أكقةط اٛلضذ٤٣ ٓ٧ذ٤جٲف
ٔىل اٵًٗلر ً٠ل ذٕ٦ ٟ٣ؿكؼ ١ٚة٩خ اٙلةصح أمؽ إٌف إٱٌةح د ٟ٤اٛلكةا٢
ك٠ن ٙا٤٣جف ٔ ٨أمؽ ٦ة ٱذ٧ك١ٮف ث ٫يف ا٣ذن١ٲٔ ٟىل اٛلؾ٬ت ا٣ـٱؽم
كأ٠سؿ٬ة ٗ٧ٮً نة ،ك٠ؾ ٟ٣أصةب ٔىل ٔؽة أقب٤ح ظٮؿ ٦ٮًٮع أ ٢٬ا٣جٲخ %
كدٛؿٝ٭ ٥يف اٛلؾا٬ت اٛلؼذٛ٤ح كظٮؿ ٦ٮًٮع ٔى٧ح اٷ٦ةـٚ ،أٙل٪ٞة٬ة ٪٬ة.
ٚإذا ٔؿٚخ ذٚ ٟ٣ة٣ؽأٰ إٌف ً٩ض ٬ؾق ا٘لٮاثةت ٬ٮ ٠ن ٙا٤٣جف ٔ ٨دٟ٤
اٛلكةا ٢ا٣ذٰ ٱن١١ٮف ُلة كٱً٪ضك١لة ثَل أكقةط ا٣ـٱؽٱح .كٱ٤ع ٜث ٫أقب٤ح
٣ٸ٦ة٦ٲح ظٮؿ ٦ؾ٬ج٭.٥
كيف أز٪ةء ا١٣ذةب ثٕي ً٤٠لت زٱةدة  ٨٦اٛلع ٜٞٷٱٌةح ثٕي ً٤٠لت
اٛلؤ ٙ٣صٕ٤ذ٭ة ثَل ٕٞ٦ٮَٚل ١٬ؾا [٣ ].....نؽة ٔ٪ةد ٬ؤٹء اٛلنَ١١ل أك
٣ـٱةدة أد٣ح ٦ؤٱؽة ٣نؽة ٔ٪ةد ٓ٦ ٥٬أٝ ٫٩ؽ أدٯ ثةٵد٣ح ا٣ٮاٚٲح اٛلٕ٪ٞح إُٞ٣ٲح
ا٣ذٰ  ٰ٬يف ا٣ٮا ٓٝاٵد٣ح اٙلٞٲٞٲح ك٩عٮ ذ.ٟ٣

ك٠ؾ ٟ٣زاد اٛلع٤٦ ٜٞع ٞنة يف آػؿ ا١٣ذةب ظٮؿ اٷ٦ةـ اٵْٔ ٥زٱؽ ث٨
ٔيل #اٛ٣ةرؽ ثٲ٪٪ة كثَل اٷ٦ة٦ٲحٚ ،إذا زجذخ إ٦ة٦ذ ٫زجذخ إ٦ة٦ح ثة ٰٝأا٧ح
ا٣ـٱؽٱح  ٓ٦ ،%أف اٛلؤ ٙ٣صةء ثةٵد٣ح ا٣ٮاٚٲح ٔىل ٦كأ٣ح اٷ٦ة٦ح ا٣ذٰ دٞٮؿ ُلة
ا٣ـٱؽٱح ك ٨١٣ٵص ٢مؽة ا٪ٕ٣ةد أدٲخ ثؾ ٟ٣اٛل٤ع ،ٜك٠ؾ ٟ٣زاد اٛلعٜٞ
٤٦عٞةت ثٕؽ أقب٤ح اٛلؤ ،ٙ٣كأ٦ة ا١٣ٺـ ا٣ؾم يف اٜلة٦ل ٚ٭ٮ كاًط أ٣ ٫٩ٲف
 ٨٦اٛلؤ.ٙ٣
ْذا ،كاّض دٕةٌف أقأؿ كثضٺ ٫٣أدٮق ٢أف ٣لٕ ٢أًٔل٪٣ة ػة٣ىح ٣ٮص٭٫
ا١٣ؿٱ ،٥كأف ٱٮ٪ٞٚة كٱكؽد٩ة كٱسجذ٪ة كأف ٱؿز٪ٝة ظت ٞل٧ؽ كآؿ ٞل٧ؽ ،كٔ٥٤
ٞل٧ؽ كآؿ ٞل٧ؽ ،كأف ٦لؽٱ٪ة ُلؽم ٞل٧ؽ كآؿ ٞل٧ؽ ،كأف ٱ٧ٲذ٪ة ٔىل ٤٦ح ٞل٧ؽ كآؿ
ٞل٧ؽ ،كأف ٤لًض٩ة يف ز٦ؿة ٞل٧ؽ كآؿ ٞل٧ؽ ،ا٤٣٭ ٥و ٢كقٔ ٥٤ىل ٩جٲ٪ة ٞل٧ؽ
كآ ٫٣وٺة كقٺ ٦نة دااَ٧ل ٦ذٺزَ٦ل ٦ة ٬ض٣ ٥ٲ ٢كَ١ ٓ٤لةر.

[رمذيى

╝
اٙل٧ؽ ّض رب إ٣ةٛلَل ،كا٣ىٺة كا٣كٺـ ٔىل قٲؽ٩ة ٞل٧ؽ اٵَ٦ل كٔىل ٔرتد٫
اٛلٲةَ٦ل كأ ٢٬ثٲذ ٫اُ٣ة٬ؿٱٖ ،٨ل٤ح ا٣ؽٱ ٨يف ٍٔ ٢٠ض كظًلد ،٫ككرزح ٔ٫٧٤
كدٔةدٝ ،٫ؿ٩ةء اٞ٣ؿآف ك٩ضجةء ا٣ؿٖل:]٨
[كيفيخ ارجبع أْم انجيذ (ع) يع كثزرٓى ٔٔخٕدْى يف يذاْت خمزهفخ]

سؤال٠ :ٲ ٙا٘لٮاب ٔىل ٝ ٨٦ةؿ :إف أ ٢٬ا٣جٲخ ٦ذٛؿٝٮف؛ ٪٧ٚ٭ ٥أمةٔؿة،
٬ ٨٧ٚٮ اٵكٌف ثةٹدجةع؟ كٛلةذا
ك٪٦٭ٕ٦ ٥ذـ٣ح ،ك٪٦٭ ٥مٮا ٓٚكظ٪ةث٤ح ك...إ٣غ ،ى
وةر أا٧ح ا٣ـٱؽٱح أكٌف ثةٹدجةع ٍٗ ٨٦ل٥٬؟
اجلٔاب واهلل املٔفق واملعني:
أف أ ٢٬ا٣جٲخ ا٣ؾٱ ٨ادجٕٮا اٵمةٔؿة يف ٦ؾا٬ج٭ ٥أك ا٣ؾٱ ٨ادجٕٮا اٙل٪ةث٤ح
أك...إ٣غ ٹ ٱى٤عٮف ٣ٺٝذؽاء كاٹدجةع ،كذ ٟ٣أ١ل ٥دةثٕٮف ٍٗل ٦ذجٮَٔل،
ك٦أ٦ٮ٦ٮف ٍٗل أا٧ح ،ك٠ ٨٦ةف ٠ؾ٤ٚ ٟ٣ٲف ثأ ٢٬ٵف ٱٞذؽل ث ،٫كٹ أف ٣لٕ٢
إ٦ة ٦نة ،ك٬ؾا أ٦ؿ ٦ذٞؿر يف ُٚؿ إٞ٣ٮؿ ،كٜلؾا ٕ٩ٯ اّض قجعة ٫٩كدٕةٌف ٔىل ٨٦
ََ
ِلة ٢٬ظ٬ ٥١ؾق اُٛ٣ؿة كاقذ١٪ؿ ٔ٤ٲ٭ٞٚ ،٥ةؿ قجعة ٫٩كدٕةٌف﴿ :أذ ٍَ َْ َح ْٓرِي
َ ْ ّ َ َ َ ْ َّ َ
َ
َّ َ ْ
َ َ ُ َ َ
ح ُّق أن يُتتَ َع أ ٌَّ َْ َل ي َ ِٓ ّرِي إَِل أن ُح ْٓ َرى ذ ٍَا ىس ًْ نيْف
إَِل اْلَ ِق أ
َْ ُ َ
َته ٍُٔن[ ﴾35ٱٮ٩ف].
وبعدٚ ،إف  ٨٦اٝذؽل ثأظؽ ًٔ٤لء أ ٢٬ا٣جٲخ اٛل٪ذ ٰ٧يف ٦ؾ٬ج ٫إٌف اٵمٕؿم

ٚإً٩ل ٬ٮ ٞ٦ذؽ ك٦ذجٓ يف اٙلٞٲٞح ٵيب اٙلك ٨اٵمٕؿم ٹ ٵ ٢٬ا٣جٲخ.
ٚج٪ة نء ٔىل ٦ة ذ٠ؿ٩ة ًف ٱج ٨٦ ٜأ ٢٬ا٣جٲخ  %أ٬ٺن ٣ٺدجةع كاٹٝذؽاء إٹ ٨٦
٠ةف ٪٦٭ ٥ظة٦ٺن  ٥٤ٕ٣أ ٢٬ا٣جٲخ ا٣ؾم ٠ةف ٔ٪ؽ ٔيل ث ٨أيب َة٣ت ،ز٪ٔ ٥ؽ
اٙلكَ٪ل ،ز٪ٔ ٥ؽ أكٹدً٬ل ،ز...٥إ٣غ.
٠ ٨٧ٚةف ٠ؾ ٨٦ ٟ٣أ ٢٬ا٣جٲخ ٚ %٭ٮ اٵكٌف ثةٹدجةع كاٹٝذؽاء ،ك٬ؾا

ثةٷًةٚح إٌف ا٣ٮرع كا٣ذٞٮل.
فإن كيو :إف اٷ٦ة٦ٲح ٱٞٮ٣ٮف إف ٔ٧٤٭٦ ٥أػٮذ  ٨٦أا٧ح أ ٢٬ا٣جٲخ كٹ
ٱ٪ذكجٮف يف ٔ٧٤٭ ٥إٌف أظؽ  ٨٦أا٧ح اٛلؾا٬ت اٵػؿلً٤ٚ ،لذا دؽٰٔ ا٣ـٱؽٱح أف
أا٧ذ٭ ٥أكٌف ثةٹدجةع ٍٗ ٨٦ل٥٬؟
كيِا:
٪٬ -1ةؾ أد٣ح ُٕٝٲح  ٨٦ا١٣ذةب كا٣ك٪ح اٛلضٔ ٓ٧ىل وعذ٭ة ثَل اٵ٦ح ٣لت
أف د١ٮف  ٰ٬اٙل ٥١اٛلعٚ ٥١ٲًل ثٲ٪٪ة كثَل اٷ٦ة٦ٲح ٚٲًل اػذ٪ٛ٤ة ٚٲ ،٫كذٟ٣
٠آٱح ا٣ذُ٭ٍل ،كآٱح اٛلٮدة ،كظؽٱر ا٣سَ٤ٞل ،كٍٗل ذٚ ،ٟ٣إف ٬ؾق اٵد٣ح
اٛلضٔ ٓ٧ىل وعذ٭ة دؽؿ ثٕ٧ٮ٦٭ة ٔىل وعح ٦ؾ٬ت ا٣ـٱؽٱح.
 -2أا٧ح ا٣ـٱؽٱح إً٩ل وةركا اٵكٌف ثةٹدجةع كاٹٝذؽاء ٵ١لٝ ٥ة٦ٮا ثعٜ
اٚلٺٚح اٛلٮ٠ٮ٣ح إ٣ٲ٭ ٥يف ظؽٱر ا٣سَ٤ٞل ٨٦ ،ص٭ةد اْ٣ةٛلَل ،كاٵ٦ؿ
ثةٛلٕؿكؼ كا٪٣٭ٰ ٔ ٨اٛل١٪ؿ.
 -3كصٮد أا٧ذ٭ ٥ثَل ّ٭ؿاٌل اٵ٦ح إٌف ا٣ٲٮـ ،كٔىل ٦ؾ٬ت اٷ٦ة٦ٲح ٝؽ
ا ُٓٞ٩كصٮد اٵا٧ح  ٨٦ثَل ّ٭ؿاٌل اٵ٦ح ٪٦ ٨٦ذى ٙاٞ٣ؿف ا٣سة٣ر إٌف
ا٣ٲٮـ ،كٔ٤ٲٚ ٫ذ١ٮف ظضح اّض ٝؽ إُٞ٩خ ،ك٬ؾا ػٺؼ ٦ة إٔلٕخ ٔ٤ٲ٫
اٵ٦حٞٚ ،ؽ ك ٓٝاٷصًلع ٔىل أف ظضح اّض ٝةا٧ح ٔىل إ٣جةد إٌف أف ٱُٓٞ٪
ا٣ذ٤١ٲ[ ،ٙكد١ٮف اٵ٦ح ٝؽ ديؿً ٠خ ٢لٺن ثٺ راع ٪٦ؾ أ٠سؿ  ٨٦أ ٙ٣ق٪ح]،
كٞ٣ٮ[ ÷ ٫٣يف ظؽٱر ا٣سَ٤ٞل اٛلذٮادؿ اٛلضٔ ٓ٧ىل وعذَ ٨٦ ٫ٮااٙ
اٵ٦ح](( :إف اُ٤٣ٲ ٙاٚلجٍل ٩جأٌل أ١لًل  ٨٣ٱٛرتٝة ظذٯ ٱؿدا ٔيل اٙلٮض))،
كظؽٱر(( :أ ٢٬ثٲذٰ ٠ة٪٣ضٮـ ً٤٠ل أ٩ ٢ٚض٩ ٓ٤َ ٥ض.)1())٥
(ٝ -)1ةؿ اٹ٦ةـ اٛل٪ىٮر ثةّض  #يف ا٣نةيف :كإف أذٞؽ أف ا ٫٤٣دٕة٣ٯ أ ٢٧٬ا٣ؼ ٜ٤كٔؿا ٨٦ ٥٬ا٣عضح
َّ َ َ ْ َ ُ ْ ٌ َ ُ ّ َ َ
ِك ك ْٔ ٍم ْا ٍدُ7ض [ا٣ؿٔؽ]ٚ ،ة٪٧٣ؾر
ػة ٙ٣ا١٣ذةبٝ ،ةؿ ا ٫٤٣دٕة٣ٯ ٪٣جٲِ :÷ ٫ضإِجٍا أُج ٌِزِر وى ِ

رقٮؿ ا ÷ ٫٤٣كا٣٭ةدم ٬ٮ اٷ٦ةـ  ٨٦ذرٱذ ٫اُ٣ة٬ؿة ا٣ؾٱ ٨ركٱ٪ة ٔ ÷ ٫٪أٝ ٫٩ةؿ:
=

((٦س ٢أ ٢٬ثٲذٰ ٠ة٪٣ضٮـ ٧٤٠ة أ٩ ٢ٚض٩ ٓ٤َ ٥ض ،))٥كركاق أٱٌة يف ا٣نةيف ثك٪ؽق إٌف ٔجةٱح ٔ٨
ٔيل ٦ #ٮٝٮ ٚنة ،كيف ٠ذةب ١لش ا٣جٺٗح ٠ ٨٦ٺـ أٍ٦ل اٛلؤَ٪٦ل ( :#أٹ إف ٦س ٢آؿ ٦ع٧ؽ
و٤ٯ ا٤ٔ ٫٤٣ٲ ٫كآ٧٠ ٫٣س٩ ٢ضٮـ ا٣ك٧ةء إذا ػٮﻯ ٩ض٩ ٓ٤َ ٥ض .)٥كيف ٪٦ةٝت آؿ أيب َة٣ت
ٹث ٨م٭ؿ آمٮب ٔجةٱح ٔ٦(( :# ٰ٤ٔ ٨س ٢أ ٢٬ثٲذٰ ٦س ٢ا٪٣ضٮـ ٧٤٠ة أ٩ ٢ٚضٓ٤َ ٥
٩ض .))٥كركاق اٛلض٤يس يف ثعةر اٵ٩ٮار ،كيف أ٦ةٍف اُ٣ٮ٧لٝ ،ةؿ :ظؽز٪ة ٦ٮقٯ ث ٨صٕٛؿ٨ٔ ،
أثٲ ٫صٕٛؿ ث٦ ٨ع٧ؽ ٨ٔ ،أثٲ٦ ٫ع٧ؽ ث ٨ٔ ،% ٰ٤ٔ ٨صةثؿ ثٔ ٨جؽاّض اٵ٩ىةرمٝ ،ةؿ :و٤ٯ
ث٪ة رقٮؿ ا $ ٫٤٣ٱٮ٦ةن وٺة اٛ٣ضؿ ،ز ٥اٛ٩ذ ٢كأٝج٤ٔ ٢ٲ٪ة ٱعؽز٪ةٞٚ ،ةؿ(( :أٱ٭ة ا٪٣ةس٨٦ ،
ٞٚؽ ا٣ن٧ف ٤ٚٲذ٧ك ٟثة٧ٞ٣ؿ ،كٞٚ ٨٦ؽ ا٧ٞ٣ؿ ٤ٚٲذ٧ك ٟثةٛ٣ؿٝؽٱٝ .))٨ةؿ ٧ٞٚخ أ٩ة كأثٮ أٱٮب
اٵ٩ىةرم ك٪ٕ٦ة أ٩ف ث٦ ٨ة٪٤ٞٚ ،ٟ٣ة :ٱة رقٮؿ ا ٨٦ ،٫٤٣ا٣ن٧ف؟ ٝةؿ(( :أ٩ة))ٚ ،إذا ٬ٮ $
ًؿب ٪٣ة ٦سٺنٞٚ ،ةؿ(( :إف ا ٫٤٣دٕة٣ٯ ػ٪ٞ٤ة كصٕ٪٤ة ث٪٧ـ٣ح ٩ضٮـ ا٣ك٧ةء ٧٤٠ة ٗةب ٩ضٓ٤َ ٥
٩ضٚ ،٥أ٩ة ا٣ن٧ف ٚإذا ذ٬ت ثٰ ٚذ٧ك١ٮا ثة٧ٞ٣ؿ))٪٤ٝ .ة ٨٧ٚ :ا٧ٞ٣ؿ؟ ٝةؿ(( :أػٰ ككوٲٰ
ككزٱؿم كٝةًٰ دٱ ٰ ٪كأثٮ ك٣ؽم كػ٤ٲٛذٰ  ٰٚأ ٰ٤ٔ ٰ٤٬ث ٨أثٰ َة٣ت))٪٤ٝ .ة٨٧ٚ :
اٛ٣ؿٝؽاف؟ ٝةؿ(( :ا٣عك ٨كا٣عكٲ .))٨ز١٦ ٥ر ٤٦ٲةن كٝةؿٚ(( :ةَ٧ح  ٰ٬ا٣ـ٬ؿة ،كٔذؿدٰ أ٢٬
ثٲذٰ  ٓ٦ ٥٬اٞ٣ؿآف كاٞ٣ؿآف ٕ٦٭ ،٥ٹ ٱٛذؿٝةف ظذٯ ٱؿدا ٔ ٰ٤ا٣عٮض)) .كيف أ٦ةٍف ا٣نٲغ
ا٣ىؽكؽ ٨ٔ ،زةثخ ث ٨دٱ٪ةر ٨ٔ ،قٕؽ ثَ ٨ؿٱ ٨ٔ ،ٙقٕٲؽ ث ٨صجٲؿ ٨ٔ ،اثٔ ٨جةسٝ ،ةؿ:
ٝةؿ رقٮؿ ا ٰ٤ٕ٣ $ ٫٤٣ث ٨أثٰ َة٣ت (( :#ٱة ٔ ،ٰ٤أ٩ة ٦ؽٱ٪ح ا٣ع٧١ح ،كأ٩خ ثةث٭ة ،ك٨٣
دؤدٯ ا٧٣ؽٱ٪ح إٹ ٝ ٨٦ج ٢ا٣جةب ،ك٠ؾب  ٨٦زٔ ٥أ ٫٩ٱعج ٰ٪كٱجٌ٘ ،ٟٹ ٰ٪٦ ٟ٩كأ٩ة ٟ٪٦
٣ع٣ ٨٦ ٟ٧ع ،ٰ٧كد ٨٦ ٟ٦د ،ٰ٦كركظ ٨٦ ٟركظٰ ،كقؿٱؿد ٟقؿٱؿدٰ ،كٔٺ٩ٲذٟ
ٔٺ٩ٲذٰ ،كأ٩خ إ٦ةـ ا٦ذٰ كػ٤ٲٛذٰ ٔ٤ٲ٭ة ثٕؽم ،قٕؽ  ٨٦أَةٔ ،ٟكمٔ ٨٦ ٰٞىةؾ ،كرثط
 ٨٦دٮٹؾ ،كػكؿ ٔ ٨٦ةداؾ ،كٚةز ٣ ٨٦ـ ،ٟ٦كٚ ٨٦ ٟ٤٬ةر٦ ،ٟٝس ٟ٤ك٦س ٢اٹا٧ح  ٨٦ك٣ؽؾ
ثٕؽم ٦س ٢قٛٲ٪ح ٩ٮح ٨٦ ،ر٠ج٭ة ٩ضة ،ك ٨٦دؼ٪ٔ ٙ٤٭ة ٗؿؽ ،ك٦س٦ ٥١٤س ٢ا٪٣ضٮـ٧٤٠ ،ة ٗةب
٩ض٩ ٓ٤َ ٥ض ٥إ٣ٯ ٱٮـ اٞ٣ٲة٦ح))[ .]1كو٤ٯ ا٤ٔ ٫٤٣ٯ رقٮ٦ ٫٣ع٧ؽ كآ ٫٣اُ٣ة٬ؿٱ .٨كركاق
اٖلؽ ثٔ ٨ٲةش ا٘لٮ٬ؿم يف ٞ٦ذٌت اٵزؿ ،كركاق اٱٌة ا٣كجـكارم يف صة ٓ٦اٹػجةر
كا٪ٞ٣ؽكزم يف ٱ٪ةثٲٓ اٛلٮدة ،كيف ثعةر اٵ٩ٮار ٧٤٣ض٤يس ٕٔ٦ ٨ؿكؼ اث ٨ػؿثٮذ ٝةؿ :قٕ٧خ
أثة صٕٛؿ  #ٱٞٮؿٝ :ةؿ رقٮؿ ا(( :$ ٫٤٣إ٧٩ة ٦س ٢أ ٢٬ثٲذٰ ٬ ٰٚؾق اٹ٦ح ٧٠س٩ ٢ضٮـ
ا٣ك٧ةء٧٤٠ ،ة ٗةب ٩ض٩ ٓ٤َ ٥ض ،))٥كركاق اث ٨ثةثٮٱ ٫ا ٰ٧ٞ٣يف ً٠لؿ ا٣ؽٱ ٨كدًلـ ا٧ٕ٪٣ح ،كٝةؿ ا٣كٲؽ
ٔيل اٙلٲؽرم يف ٠ذةب ٦ؾ٬ت أ ٢٬ا٣جٲخ  :%ظؽٱر «أ ٢٬ثٲذٰ ٠ة٪٣ضٮـ» ْ٩ ٥ٕ٩ٲؿ ظؽٱر:
((أوعةثٰ ٠ة٪٣ضٮـ)) ا٣عؽٱر ا٣ؾم ركاق اٛ٣ؿٱٞةف  ٰٚأ ٢٬ا٣جٲخ  %ك٬ٮ ٝٮ(( :÷ ٫٣أ٢٬
ثٲذٰ ٠ة٪٣ضٮـ)) ك ٰٚثٌٕ٭ة٧٤٠( ( :ة ٗةب ٩ض٩ ٓ٤َ ٥ض ٥إ٣ٯ ٱٮـ اٞ٣ٲة٦ح)) .ك٬ٮ ٦ؿكم ٔ٨
=

[كظؽٱر(( :يف  ٢٠ػ ٨٦ ٙ٤أ ٢٬ثٲذٰ ٔؽكؿ ٱٛ٪ٮف ٔ٬ ٨ؾا ا٣ؽٱ٨
ّلؿٱ ٙا٘٣ةَ٣ل كا٩ذعةؿ اٛلجَُ٤ل كدأكٱ ٢ا٘لةَ٤٬ل))(.)1
اٷ٦ةـ أظ٧ؽ ث ٨ظ٪ج٪٦ ٰٚ ٢ةٝج ،٫كاث ٰٚ ٫٪ا٣ـٱةدات كأثٰ ٱٕ٤ٯ ٦ ٰٚك٪ؽق ،كا٣نٲغ إثؿا٬ٲٰٚ ٥
ٚؿااؽ ا٣كُ٧ٲ ،٨كا٣عة ٰٚ ٥٠ا٧٣كذؽرؾ كٗٲؿ .٥٬كركد ٫ا٣نٲٕح أٱٌة  ٰٚأقٛةر٬ة ٚ٭ٮ ظةك
٣نؿط اٞ٣جٮؿ .كيف ٠ذةب ٩ٮر اٵٚ٭ةـ يف ٔ ٥٤ا١٣ٺـ ٤٣كٲؽ ظك ٨اٙلكٲ :ٰ٪كٚ ٰٚؿااؽ
ا٣كُ٧ٲ٤٣ ٨ع٧ٮٱ ٫٪ٔ ٰ٪أٝ ٫٩ةؿ " :ٱة ٔ ٰ٤أ٩ة ٦ؽٱ٪ح ا ٥٤ٕ٣كأ٩خ ثةث٭ة " إ٣ٯ أف ٝةؿ٦ " :سٟ٤
ك٦س ٢اٵا٧ح  ٨٦ك٣ؽؾ ثٕؽم ٦س ٢قٛٲ٪ح ٩ٮح  ٨٦ر٠ج٭ة ٩ضة ،ك ٨٦دؼ٪ٔ ٙ٤٭ة ٗؿؽ ،ك٦س٥١٤
٧٠س ٢ا٪٣ضٮـ٧٤٠ ،ة ٗةب ٩ض٩ ٓ٤َ ٥ض ٥إ٣ٯ ٱٮـ اٞ٣ٲة٦ح " .كركاق أٱٌة اث ٨مةذاف.
( -)1يف ٠ذةب ا٣ذع ٙرشح ا٣ـ٣ ٙ٣ٸ٦ةـ اٙلضح ٝلؽا٣ؽٱ ٨ثٞ ٨ل٧ؽ ث٪٦ ٨ىٮر اٛلؤٱؽم :#
كٝٮ(( :÷ ٫٣يف  ٢٠ػ ٨٦ ٙ٤أ ٢٬ثٲذٰ ٔؽكؿ ٱٛ٪ٮف ٔ٬ ٨ؾا ا٣ؽٱّ ٨لؿٱ ٙا٘٣ةَ٣ل ،كا٩ذعةؿ
اٛلجَُ٤ل ،كدأكٱ ٢ا٘لةَ٤٬ل)) ٬ؾا اٙلؽٱر ً٦ل ركاق اٞ٣ة٬ل إ٣ٺ٦ح ٞل٧ؽ ث ٨اٙلك ٨ا٣ؽٱ ،ٰ٧٤اٛلذٮىف
ٔةـ أظؽ ًٔض كقجًٕلاح يف ٝٮأؽ ٔٞةاؽ أ ٢٬ا٣جٲخ أم ث ٨٦« :ِٛ٤أ ٢٬ثٲذٰ» ،كأػؿص ٫اُ٣ربم يف
ذػةاؿ إٞ٣جٯ ثـٱةدة(( :أٹ إف أا٧ذ ٥١كٚؽ ٥٠إٌف اّض ٚةْ٩ؿكا ث ٨٧دٛؽكف)) ،كأػؿص ٫يف قٍلة
اٜلةدم  #اٛلُجٮٔح ص 33ثة٣ك٪ؽ إٌف صٕٛؿ ثٞ ٨ل٧ؽ ٨ٔ ،أثٲ ٨ٔ ،٫ا٪٣جٰ ÷ ٝةؿ(( :يف أ٢٬
ثٲذٰ ٔؽكؿ ٱٛ٪ٮف ٔ ٨ا٣ؽٱّ ٨لؿٱ ٙا٘٣ةَ٣ل ،كا٩ذعةؿ اٛلجَُ٤ل ،كدأكٱ ٢ا٘لةَ٤٬ل ،أٹ كإف أا٧ذ٥١
كٚؽ ٥٠إٌف اّض ٚةْ٩ؿكا  ٨٦دٞؽ٦ٮف يف دٱ ٥١٪كوٺد.))٥١
كيف ثعةر اٵ٩ٮار ٧٤٣ض٤يس-46 :ثػ٬ :ةركف ٨ٔ ،اث ٨وؽٝح ٨ٔ ،صٕٛؿ ثٞ ٨ل٧ؽ ٨ٔ ،آثةا % ٫أف
ا٪٣جٰ ٝ $ةؿ(( :يف  ٢٠ػ ٨٦ ٙ٤أ٦ذٰ ٔؽؿ  ٨٦أ ٢٬ثٲذٰ ٱ٬ ٨ٔ ٰٛ٪ؾا ا٣ؽٱّ ٨لؿٱ ٙا٘٣ةَ٣ل،
كا٩ذعةؿ اٛلجَُ ٤ل ،كدأكٱ ٢ا٘ل٭ةؿ ،كإف أا٧ذ ٥١كٚؽ ٥٠إٌف اّض ٚةْ٩ؿكا  ٨٦دٮٚؽكف يف دٱ٥١٪
كوٺد٠ .))٥١ػ :اث ٨ا٣ٮ٣ٲؽ ٨ٔ ،اٙلٍ٧لم٬ ٨ٔ ،ةركف ث٦ ٨ك ٨ٔ ،٥٤أيب اٙلك ٨ا٤٣ٲسٰ٨ٔ ،
ا٣ىةدؽ ٨ٔ ،آثةا ٨ٔ ،٫ا٪٣جٰ ٦ ¢س ،٫٤إٹ أف ٚٲ(( :٫كإف أا٧ذٝ ٥١ةدد ٥١إٌف اّضٚ ،ةْ٩ؿكا ث٨٧
دٞذؽكف يف دٱ ٥١٪كوٺد.))٥١
كيف ٪٦ةٝت آؿ أيب َة٣ت ٹث ٨م٭ؿ آمٮب ٔ ٨ا٪٣جٰ ÷(( :يف  ٢٠ػ ٨٦ ٜ٤أ٦ذٰ ٔؽؿ  ٨٦أ ٢٬ثٲذٰ
ٱٛ٪ٮف ٬ ٨٦ؾا ا٣ؽٱّ ٨لؿٱ ٙا٘٣ةَ٣ل كا٩ذعةؿ اٛلجَُ٤ل كدأكٱ ٢ا٘لةَ٤٬ل)) .كيف ٠ذةب ٝؿب اٷق٪ةد:
 -251كٔٝ ٫٪ةؿ :كظؽز٪ة ٦كٕؽة ث ٨وؽٝح ٝةؿ :ظؽز٪ة صٕٛؿ ثٞ ٨ل٧ؽ ٔ ٨آثةا :٫أف ا٪٣جٰ ٝ $ةؿ:
((يف  ٢٠ػ ٨٦ ٙ٤أ٦ذٰ ٔؽؿ  ٨٦أ ٢٬ثٲذٰ ٱ٬ ٨ٔ ٰٛ٪ؾا ا٣ؽٱّ ٨لؿٱ ٙا٘٣ةَ٣ل ،كا٩ذعةؿ اٛلجَُ٤ل،
كدأكٱ ٢ا٘ل٭ةؿ ،كإف أا٧ذ ٥١كٚؽ ٥٠إٌف اّضٚ ،ةْ٩ؿكا  ٨٦دٮٚؽكا يف دٱ ٥١٪كوٺد .))٥١كيف
اٛ٣ىٮؿ اٛلؼذةرة ٤٣نٲغ اٛلٛٲؽ :كٝٮؿ ا٪٣جٰ ÷(( :يف  ٢٠ػ ٨٦ ٙ٤أ٦ذٰ ٔؽؿ  ٨٦أ ٢٬ثٲذٰ
ٱ٬ ٨ٔ ٰٛ٪ؾا ا٣ؽٱّ ٨لؿٱ ٙا٘٣ةَ٣ل كا٩ذعةؿ اٛلجَُ٤ل)) .كيف ٠ذةب ٪٠ـ اٛ٣ٮااؽ ١٤٣ؿاصٰ :ك٦ ٫٪٦ة
=

كٝٮؿ أٍ٦ل اٛلؤَ٪٦ل  #يف ١لش ا٣جٺٗح٠( :ؾ ٟ٣ٱ٧ٮت ا ٥٤ٕ٣ث٧ٮت
ظة٤٦ٲ ،٫ا٤٣٭ ٥ثىل ٹ ْل٤ٮ اٵرض ٝ ٨٦ةاّ ٥ض ثعضح( )1إ٦ة ّة٬ؿان ٦ن٭ٮران
امذ٭ؿ ثَل ا٣ؿكاة ٝ ٨٦ٮ(( :٫٣يف  ٢٠ػ ٨٦ ٙ٤أ٦ذٰ ٔؽؿ  ٨٦أ ٢٬ثٲذٰ ٱ٬ ٨ٔ ٰٛ٪ؾا ا٣ؽٱّ ٨لؿٱٙ
ا٘٣ةَ٣ل كا٩ذعةؿ اٛلجَُ٤ل ،كإف أا٧ذ ٥١كٚٮد ٥٠إٌف اّض ٚةْ٩ؿكا  ٨٦دٮ ٚؽكف يف دٱ .))٥١٪كيف ٠ذةب
ا١٣ةيف ٤١٤٣ٲ ٨ٔ :ٰ٪أيب ٔجؽاّض ع ٝةؿ :إف اً٤ٕ٣لء كرزح اٵ٩جٲةء كذاؾ أف اٵ٩جٲةء ًف ٱٮرزٮا در ٬نًل كٹ
دٱ٪ةر نا كإً٩ل أكرزٮا أظةدٱر  ٨٦أظةدٱس٭ ٨٧ٚ ٥أػؾ ثيشء ٪٦٭ة ٞٚؽ أػؾ ظْ نة كاٚؿ ناٚ ،ةْ٩ؿكا ٔ٥١٧٤
٬ؾا ٔ ٨٧دأػؾكٚ ٫٩إف ٚٲ٪ة أ ٢٬ا٣جٲخ يف  ٢٠ػٔ ٙ٤ؽكٹن ٱٛ٪ٮف ّٔ ٫٪لؿٱ ٙا٘٣ةَ٣ل كا٩ذعةؿ
اٛلجَُ٤ل كدأكٱ ٢ا٘لةَ٤٬ل)) .كركاق يف ثىةاؿ ا٣ؽرصةت ُلؾا اُ٣ؿٱ ٜز ٥ركاق ثُؿٱ ٜأػؿل ك:ٰ٬
ظؽز٪ة أٖلؽ ثٞ ٨ل٧ؽ ٔ ٨اٙلك ٨ثٔ ٨يل ثٌٚ ٨ةؿ ٱؿ ٫ٕٚإٌف أيب ٔجؽاّض ٝ #ةؿ :إف اً٤ٕ٣لء كرزح
اٵ٩جٲةء ..إ٣غ .كيف ثعةر اٵ٩ٮار ٧٤٣ض٤يس :ٱؿ :أٖلؽ ثٞ ٨ل٧ؽٞ ٨ٔ ،ل٧ؽ ث ٨ػة٣ؽ ٨ٔ ،أيب ا٣جؼرتم،
كق٪ؽم ثٞ ٨ل٧ؽ ٨ٔ ،أيب ا٣جؼرتم ٨ٔ ،أيب ٔجؽاّض ٝ #ةؿ :إف اً٤ٕ٣لء كرزح اٵ٩جٲةء ،كذ ٟ٣أف
اٵ٩جٲةء ًف ٱٮرزٮا در ٬نًل كٹ دٱ٪ةر نا ،كإً٩ل كرزٮا أظةدٱر  ٨٦أظةدٱس٭ ٨٧ٚ ٥أػؾ مٲب نة ٪٦٭ة ٞٚؽ أػؾ
ظْ نة كاٚؿ ناٚ ،ةْ٩ؿكا ٔ٬ ٥١٧٤ؾا ٔ ٨٧دأػؾكٚ ٫٩إف ٚٲ٪ة أ ٢٬ا٣جٲخ يف  ٢٠ػٔ ٙ٤ؽك ن
ٹٱٛ٪ٮف ٔ٫٪
ّلؿٱ ٙا٘٣ةَ٣ل كا٩ذعةؿ اٛلجَُ٤ل ،كدأكٱ ٢ا٘لةَ٤٬ل)) .ػذهٞ :ل٧ؽ ث ٨اٙلكَل ٨ٔ ،اث ٨ا٣ٮ٣ٲؽ٨ٔ ،
ا٣ىٛةر ٨ٔ ،ا٣ك٪ؽم ٦س .٫٤ٱؿ :أٖلؽ ثٞ ٨ل٧ؽ ٨ٔ ،اثٌٚ ٨ةؿ ر ٫ٕٚإٌف أيب ٔجؽاّض ٦ #س .٫٤كيف
٠ذة ب اٛلٕذرب ٧٤٣ع ٜٞاٙليل :كٝ ٫٪٦ٮؿ ا٪٣جٰ (( :$يف  ٢٠ػ ٨٦ ٙ٤أ٦ذٰ ٔؽؿ  ٨٦أ ٢٬ثٲذٰ
ٱ٬ ٨ٔ ٰٛ٪ؾا ا٣ؽٱّ ٨لؿٱ ٙا٘٣ةَ٣ل كا٩ذعةؿ اٛلجَُ٤ل ،،كإف أا٧ذ ٥١كٚٮد ٥٠إٌف اّض ٔـ كص٢
ٚةْ٩ؿكا  ٨٦دٮٚؽكف يف دٱ .))٥١٪كيف ٠ذةب ظؽٱر ا٣سَ٤ٞل ٤٣كٲؽ ٔيل اٙلكٲ ٰ٪اٛلٲٺٌلٝ :ةؿ اث٨
ظضؿ ا ٛل[ ٰ١يف ا٣ىٮأ ٜاٛلعؿٝح] :كيف أظةدٱر اٙلر ٔىل ا٣ذ٧ك ٟثأ ٢٬ا٣جٲخ إمةرة إٌف ٔؽـ
اُٞ٩ةع ٦كذأ٪٦ ٢٬٭٤٣ ٥ذ٧ك ٟث ٫إٌف ٱٮـ اٞ٣ٲة٦حً٠ ،ل أف ا١٣ذةب إ٣ـٱـ ٠ؾ ،ٟ٣كٜلؾا ٠ة٩ٮا أ٦ة ٩نة
ٵ ٢٬اٵرض ً٠ل قٲأيت ،كٱن٭ؽ ٣ؾ ٟ٣اٚلرب ا٣كةث(( :ٜيف  ٢٠ػ ٨٦ ٙ٤أ٦ذٰ ٔؽكؿ  ٨٦أ٢٬
ثٲذٰ)) .كٝةؿ اٙلة ِٚاً٣ضٱ ٙا٣ك٧٭ٮدم يف د٪جٲ٭ةت ظؽٱر ا٣سَ٤ٞل« :زة٣س٭ة :أف ذ ٟ٣ٱٛ٭ ٥كصٮد
 ٨٦ٱ١ٮف أ ٬ن
ٺ ٤٣ذ٧ك ٟث ٨٦ ٫أ ٢٬ا٣جٲخ كإ٣رتة اُ٣ة٬ؿة يف  ٢٠ز٦ةف كصؽكا ٚٲ ٫إٌف ٝٲةـ ا٣كةٔح
ظذٯ ٱذٮص ٫اٙلر اٛلؾ٠ٮر إٌف ا٣ذ٧ك ٟثً٠ ،٫ل أف ا١٣ذةب إ٣ـٱـ ٠ؾ ،ٟ٣كٜلؾا ٠ة٩ٮا –ً٠ل قٲأيت-
أ٦ة ٩نة ٵ ٢٬اٵرض ٚإذا ذ٬جٮا ذ٬ت أ ٢٬اٵرض» .ك٠ؾا ٝةؿ اٛل٪ةكم ثًضح ا٘لة ٓ٦ا٣ىٍ٘ل ،1513
كا٣ـرٝةٌل اٛلة ٰ١٣ثًضح اٛلٮا٬ت ا٤٣ؽ٩ٲح  ،816كٞ٩ٺ ٠ٺـ اً٣ضٱ ٙا٣ك٧٭ٮدم اٙلة ِٚاٛلؾ٠ٮر.
(-)1يف ١لش ا٣جٺٗح ٠ ٨٦ٺـ أٍ٦ل اٛلؤَ٪٦ل ٠( :#ؾ ٟ٣ٱ٧ٮت ا ٥٤ٕ٣ث٧ٮت ظة٤٦ٲ ٫ا٤٣٭ ٥ث٤ٯ ٹ
دؼ٤ٮ اٵرض ٝ ٨٦ةا ٫٤٣ ٥ثعضح إ٦ة ّة٬ؿا ٦ن٭ٮرا كإ٦ة ػةاٛة ٧٘٦ٮرا ٣بٺ دجُ ٢ظضش ا٫٤٣
كثٲ٪ةد ٫ك ٥٠ذا كأٱ ٨أك٣ب ،ٟأك٣ب ٟكا ٫٤٣اٵ٤ٝٮف ٔؽدا كاٵْٔ٧ٮف ٔ٪ؽ اٝ ٫٤٣ؽرا ٱع ِٛا٫٤٣
=

كإ٦ة ػةا ٛنة ٧٘٦ٮر نا؛ ٣بٺ دجُ ٢ظضش اّض كثٲ٪ةد ،٫ك ٥٠ذا كأٱ ٨أك٣بٟ؟ أك٣بٟ
–كاّض -اٵ٤ٝٮف ٔؽد نا كاٵْٔ٧ٮف ٔ٪ؽ اّض ٝؽر نا٤ ،ل ِٛاّض ُل ٥ظضض٫
كثٲ٪ةد ٫ظذٯ ٱٮدٔٮ٬ة ْ٩ؿاء ،٥٬كٱـرٔٮ٬ة يف ٤ٝٮب أمجة٬٭ )..٥إٌف ٝٮ٫٣
( :#أك٣ب ٟػٛ٤ةء اّض يف أرً ،٫كا٣ؽٔةة إٌف دٱ..٫٪إ٣غ) ،كٝٮؿ ا٪٣جٰ
÷(( :إف ٔ٪ؽ  ٢٠ثؽٔح ٱ١ةد ُلة اٷقٺـ ك٣ٲ نة  ٨٦أ ٢٬ثٲذٰ ٦ٮ٠ٺن ٱٕ٨٤
اٙل ٜكٱ٪ٮرق كٱؿد ٠ٲؽ ا١٣ةاؽٱٚ ،٨ةٔذربكا ٱة أكٍف اٵثىةر كدٮ٤٠ٮا ٔىل اّض ٔـ
َّ َ َ ْ َ ُ ْ ٌ َ ُ ّ َ َ
()1
ِك ك ْٔ ٍم ْا ٍدُ7ض [ا٣ؿٔؽ]،
كص ، ))٢كٝٮ ٫٣دٕةٌفِ :ضإِجٍا أُج ٌِزِر وى ِ
ث٭ ٥ظضض ٫كثٲ٪ةد ٫ظذٯ ٱٮدٔٮ٬ة ْ٩ؿاء ٥٬كٱـرٔٮ٬ة ٤ٝ ٰٚٮب أمجة٬٭٬ ٥ض ٥ث٭ ٥ا٤ٔ ٥٤ٕ٣ٯ
ظٞٲٞح ا٣جىٲؿة كثةمؿكا ركح ا٣ٲٞٲ ٨كاقذٺ٩ٮا ٦ة اقذٮٔؿق ا٧٣ذؿٚٮف كأ٩كٮا ث٧ة اقذٮظل ٫٪٦
ا٣ضة٤٬ٮف كوعجٮا ا٣ؽ٩ٲة ثأثؽاف أركاظ٭ة ٞ٤ٕ٦ح ثة٧٣ع ٢اٵٔ٤ٯ أك٣ب ٟػٛ٤ةء ا ٰٚ ٫٤٣أرً٫

كا٣ؽٔةة إ٣ٯ دٱ..٫٪ا٣غ .ك٪ٕ٦ٯ «ّة٬ؿا»ٗ :ة٣ج نة ٔة٣ٲة٦ ،سٝ ٢ٮ ٫٣دٕةٌفِ :ضفَ َأيَّ ْرَُا َّاَّل َ
ِيَ َء َاٌ ُِٔا
َ َ ُ ْ ْ ُ ْ
ََ
لَع َغ ُر ّوْ ًِْ فَأَ ْ
ض َت ُ
حٔا َظاِْس َ
يَُ14ض [ا٣ى ،]ٙكٝٮ ٫٣دٕةٌفِ :ضيَاك ْٔ ِم ىس ًُ ال ٍُيم اَلَ ْٔ َم
ِ
ِ
َظاِْس َ
يَُض [ٗةٚؿ ،]29:كيف ٣كةف إ٣ؿب ٹثْ٪٦ ٨ٮر :كّ٭ؿت ٔ٤ٲٝ :٫ٮٱخ ٔ٤ٲ ٫ٱٞةؿّ :٭ؿ
ِ
ٚٺف ٔ٤ٯ ٚٺف أم ٝٮم ٔ٤ٲ .٫كٚٺف ّة٬ؿ ٔ٤ٯ ٚٺف أم ٗة٣ت ٔ٤ٲ .٫كّ٭ؿت ٔ٤ٯ ا٣ؿص:٢

ََ ْ

َ

ٗ٤جذ ...٫إٌف ٝٮ :٫٣كٝٮٔ ٫٣ـ كصِ :٢ضفأضتَ ُ
حٔا ظاِْس َ
يَُ14ض أمٗ :ة٣جٲٔ ٨ة٣ٲٝ ٨٦ ،٨ٮ: ٟ٣
ِ

ّ٭ؿت ٔ٤ٯ ٚٺف أم ٔ٤ٮد ٫كٗ٤جذ .٫ٱٞةؿ :أّ٭ؿ ا ٫٤٣ا٧٣ك٧٤ٲ٤ٔ ٨ٯ ا١٣ةٚؿٱ ٨أم أٔٺ٥٬
ٔ٤ٲ٭.٥ا٩ذ٭ٯ .كأٱٌ نة ٛلٞةث٤ذ ٫ثةٚلةا ٙاٛل٘٧ٮر؛ ٚإذا ٔؿٚخ ذٚ ٟ٣ػ«اْ٣ة٬ؿ اٛلن٭ٮر» ٦س ٢اٷ٦ةـ
اٜلةدم  #كاٷ٦ةـ ا٪٣ةرص اٹَؿكش  ،#كاٚلةا ٙاٛل٘٧ٮر ٦س ٢زٱ ٨إ٣ةثؽٱ ،# ٨ك٨١٣
اْ٣ة٬ؿ كاٚلةاٝ ٙةا٧ٮف ّض ثةٙلضح ٱج٘٤ٮف ظضش اّض دٕةٌف كثٲ٪ةد ٫كٱٕ٪٤ٮف اٙل ٜكٱ٪ٮرك٪ٔ ٫٩ؽ
ظؽكث أم ثؽٔح ٱ١ةد ُلة اٹقٺـ كٱٛ٪ٮف ٔ ٨ا٣ؽٱّ ٨لؿٱ ٙا٘٣ةَ٣ل كا٩ذعةؿ اٛلجَُ٤ل كدأكٱ٢
ا٘لةَ٤٬ل؛ ٣بٺ دجُ ٢ظضض ٫كثٲ٪ةد ،٫ك٣ؾا ظ ِٛاّض دٕةٌف ُل ٥ظضض ٫كثٲ٪ةد ٫ك٠ة٩ٮا ػٛ٤ةء اّض
يف أرً ٫كا٣ؽٔةة إٌف دٱ.٫٪
كأ٦ة ٝٮؿ اٹ٦ة٦ٲح ث٘ٲجح اٙلضح أ٠سؿ  ٨٦ا ٙ٣ق٪ح ٚإف ٬ؾا ا١٣ٺـ ٱ٪ةدم ثجُٺ ٨٦ ٫٩أك ٫٣إٌف آػؿق.
(-)1ركاق اٷ٦ةـ أثٮَة٣ت  #يف اٵ٦ةٍف ٔ ٨صٕٛؿ ثٞ ٨ل٧ؽ ٔ ٨أثٲ ٨ٔ ٫صؽق ٔٔ ٨يل #
٦ؿٚٮٔة ،كٝةؿ اٷ٦ةـ اٛل٪ىٮر ثةّض ٔجؽاّض ثٖ ٨لـة  #يف رشح ا٣ؿقة٣ح ا٪٣ةوعح :كذ ٟ٣زةثخ
ٚٲًل ركٱ٪ةق ثةٷق٪ةد اٛلٮزٮؽ ث ٫إٌف رقٮؿ اّض  ...$اٚلرب .كيف ا١٣ةيف ٤١٤٣ٲٕ٦ ٨ٔ ٰ٪ةكٱح ث٨
=

ٝةؿ اٷ٦ةـ اٛل٪ىٮر ثةّض ٔجؽاّض ثٖ ٨لـة  #يف رشح ا٣ؿقة٣ح ا٪٣ةوعح:
٪ٕ٧ٚٯ ٬ؾق اٳٱح –كاّض أٔ -٥٤أف اّض ص ٢ذ٠ؿق صٕ ٢يف  ٢٠كٝخ  ٨٦أ٢٬
ثٲذ٬ ٫ةدٱ نة ٞ٣ٮـ ذ ٟ٣ا٣ٮٝخ .ا٩ذ٭ٯ .ك٦س٪ٕ٦ ٢ٯ ٠ٺٝ ٫٦ةؿ اٷ٦ةـ اٙلكَل
ث ٨اٞ٣ةق ٥إ٣ٲةٌل  #يف ٝل٧ٮٔ.])1(٫
 -4ػ٤ٮ اٛلؾ٬ت ا٣ـٱؽم  ٨٦اٵمٲةء ا٣ذٰ ٹ ٱٞج٤٭ة ا ٢ٕٞ٣ا٣ذٰ د٪كت إٌف
٦ؾ٬ت اٷ٦ة٦ٲحٚ ،إ١ل ٥ٱؾ٬جٮف إٌف أف ٞل٧ؽ ث ٨اٙلك ٨إ٣ك١ؿم ٬ٮ اٷ٦ةـ
ا٣سةٌل ًٔض ،كأ ٫٩اٛل٭ؽم ،كأٝ ٫٩ؽ ك٣ؽ  ٨٦صةرٱح ،ز ٥اػذٛٯ كٹ زاؿ ٟلذٛٲ نة
إٌف ا٣ٲٮـ ،كأٝ ٫٩ؽ ٦ىض ٔىل اػذٛةا ٫أ٠سؿ  ٨٦أظؽ ًٔض ٝؿ ٩نة ،ز ٥دٞٮؿ
اٷ٦ة٦ٲح ٚٲًل ٱؿكل ٔ٪٭ :٥إف  ٫٣قٛؿاء ك٩ٮاث نة ٱج٘٤ٮف ٔ ٫٪أظ١ةـ اٷقٺـ،
كٝؽ ٱى ٫٧٤ٔ ٢إٌف ادجةٔ ٫ثٮاقُح ا٣ؿٝةع اٛل١ذٮثح إٌف أظؽ اً٤ٕ٣لء ،كٜل٥
٦ـأ ٥أػؿل قٮل ٦ة ذ٠ؿ٩ة دؿكل ٔ٪٭ ،٥دكذ١٪ؿ٬ة إٞ٣ٮؿ كٹ دٞج٤٭ة،
ثٲً٪ل ٦ؾ٬ت ا٣ـٱؽٱح و
ػةؿ ٔ٦ ٨س ٢ذ ،ٟ٣كٹ ٱٮصؽ ٚٲ٨ ٫لء ٱنةث ٫ذ.ٟ٣

ك٬ت ٝةؿ :قٕ٧خ أثة ٔجؽا # ٫٤٣ٱٞٮؿٝ :ةؿ رقٮؿ ا ٫٤٣و٤ٯ ا٤ٔ ٫٤٣ٲ ٫كآ :٫٣إف ٔ٪ؽ  ٢٠ثؽٔح
د١ٮف  ٨٦ثٕؽم....ا٣غ ،كركاق اثٮصٕٛؿ ا٣رب ٰٝيف ٠ذةب اٛلعةق ،٨كاٛلض٤يس يف ثعةر اٵ٩ٮار ج2
ص  ،315كوعع ٫ا٣نٲغ ا٣ك٪ؽ يف ٠ذةب اٷ٦ة٦ح اٷٜلٲح ظٲر ٝةؿ ك٪٦٭ة وعٲعح اث ٨ك٬ت ز٥
ذ٠ؿ اٙلؽٱر ،كوعع ٫اٱٌة اٛلض٤يس يف ٠ذةب ٦ؿآة إٞ٣ٮؿ ج 1ص  186ك.187
َ ُّ
ِك كَٔمْ
( -)1كيف ا١٣ةيف ٤١٤٣ٲ ٨ٔ ٰ٪اٌٛ٣ٲٝ ٢ةؿ :قأ٣خ أثة ٔجؽاّض ٝ ٨ٔ #ٮؿ اّض ٔـ كصِ :٢ضوى ِ ٍ
َْا ٍدُ7ض؟ ٞٚةؿ ٢٠ :إ٦ةـ و
٬ةد ٞ٤٣ؿف ا٣ؾم ٬ٮ ٚٲ٭ .٥كٚٲ ٨ٔ ٫أيب صٕٛؿ « :#رقٮؿ اّض ÷
اٛل٪ؾر ،ك ٢١٣ز٦ةف ٪٦ة و
٬ةد ٦لؽ٦ل ٥إٌف ٦ة صةء ث٩ ٫جٰ اّض ÷ ..إ٣غ» ،كٔ ٰ٬ؽة ركاٱةت يف
٬ؾا اٛلٕ٪ٯ ،كذ٠ؿ ثٌٕ٭ة يف ثىةاؿ ا٣ؽرصةت كاٛلض٤يس يف ثعةر اٵ٩ٮار ،كيف ٠ذةب اٷ٦ة٦ح
َّ
كا٣ذجٍضة ٹث ٨ثةثٮٱ ٨ٔ ٫ٱـٱؽ ثٕ٦ ٨ةكٱح إ٣ضيل ٝةؿ٤ٝ :خ ٵيب صٕٛؿ ٦ :#ة ٪ٕ٦ٯِ :ضإِج ٍَا
َْ َ ُ ْ ٌ َ ُّ َ َ
ِك ك ْٔ ٍم ْا ٍدُ7ض؟ ٞٚةؿ :اٛل٪ؾر رقٮؿ اّض ÷ ،كٔيل اٜلةدم ،كيف  ٢٠كٝخ
أُج ٌِزِر وى ِ
كز٦ةف إ٦ةـ ٪٦ة ٦لؽ٦ل ٥إٌف ٦ة صةء ث ٫رقٮؿ اّض ÷ .كٍٗل٬ة ٠سٍل ُلؾا اٛلٕ٪ٯ دؿ٠ذ٭ة

٣ٺػذىةر.

[انزميخ]

 -5كصٮد ٦ؾا٬ت أػؿل ٣ٸ٦ة٦ٲح دجٕر ا٣ؿٱجح٪٦ ،٭ة ٦ؾ٬ت ا٣ذٞٲحٞٚ ،ة٣ٮا:
إف ٣ٸ٦ةـ أف ٱٞٮؿ اٞ٣ٮؿ  ٨٦أص ٢ا٣ذٞٲح ٓ٦ ،أف اٙل٬ ٜٮ يف ٍٗل ٦ة ٝةؿ.
رأٱخ ٬ؾا ٜل ٥يف ثٕي ٠ذج٭ ٥اٞٛ٣٭ٲح(ٞٚ ،)1ؽ ٱٞٮ٣ٮف ٔ٪ؽ ثٕي ٩ىٮص
(-)1يف ٠ذةب اُ٣٭ةرة ٤٣كٲؽ اٚلٮاٰ :ا٣ض٭ح ا٣سة٩ٲح :ثٲةف ٦ٮرد ا٣ذٞٲح ثة٪ٕ٧٣ٯ اٵػهٞ٦ :ذٌٯ
اٷَٺٝةت ا١٣سٲؿة ا٣ؽا٣ح ٔ٤ٯ أف  ٨٦ٹ دٞٲح  ٫٣ٹ دٱ ٫٣ ٨أك ٹ إٱ٧ةف  ٫٣كأ٣ ٫٩ٲف ٪٦ة  ٥٣ ٨٦ٱضٕ ٢ا٣ذٞٲح
مٕةرق كدزةرق ،كأف ا٣ذٞٲح ٨ ٢٠ ٰٚلء ،كا٣ذٞٲح دٱ٪٪ة إ٣ٯ ٗٲؿ ذ ٨٦ ٟ٣اٵػجةر ا٧٣ذٞؽ٦ح-1 :أف ا٣ذٞٲح
دضؿم ٦ ٢٠ ٰٚٮرد اظذ ٢٧دؿدت ًؿر ٚٲ٤ٔ ٫ٯ دؿ٠٭ة ،ث ٢اْ٣ة٬ؿ ث٧ة كرد  ٨٦أف ا٣ذٞٲح مؿٔخ
٣ٲع ٨ٞث٭ة ا٣ؽـ ٚإذا ث٘٤خ ا٣ذٞٲح ا٣ؽـ ٚٺ دٞٲح -2 .أف ا٣ذٞٲح صةرٱح ٨ ٢٠ ٰٚلء قٮﻯ اٞ٣ذ ٢كٝؽ
أمؿ٩ة آٛ٩ةن أف ا٣ذٞٲح ثة٪ٕ٧٣ٯ اٵػه كاصجح ٚذضت ٦ ٢٠ ٰٚٮرد اظذٚ ٢٧ٲ ٫اٌ٣ؿر ٔ٤ٯ دٞؽٱؿ دؿ٠٭ة
كٝؽ اقذس٪ٯ اٵوعةب [ ٨ٔ ]....كصٮب ا٣ذٞٲح ٦ٮارد٦ :ٮارد اٹقذس٪ةء :اٹكؿ٦ :ة إذا ٠ؿق ٔ٤ٯ
ٝذٛ٩ ٢ف ٦عذؿ٦ح كٝؽ دٞؽـ أف ا٣ذٞٲح ا٧٣ذعٞٞح ثٞذ ٢اٛ٪٣ف ا٧٣عذؿ٦ح ٦عؿ٦ح ...إٌف ٝٮ:٫٣
كا٣سة٦ :ٰ٩ة إذا  ٥٣ٱذؿدت ٔ٤ٯ دؿؾ ا٣ذٞٲح أم ًؿر ٔةص ٢أك آصٞٚ ،٢ؽ ذ٠ؿكا أف ا٣ذٞٲح ٦عؿ٦ح كٝذبؾ ،كثٲ٪ة
٩ع ٨أف ا٣ذٞٲح ٝؽ أػؾ ٦ ٰٚٮًٮٔ٭ة اظذ٧ةؿ اٌ٣ؿرٚ ،إذا  ٥٣ٱذؿدت ٪٬ةؾ ًؿر ٔ٤ٯ دؿ٠٭ة ٚ٭ٰ ػةرصح ٔ٨
٦ٮًٮع ا٣ذٞٲح رأقةن كٔ٤ٯ ا٣ض٤٧ح أف ػؿكج ٦س٤٭ة دؼىىٰ ٦ٮًٮٰٔ ٹ دؼىٲىٰ.
ا٣سة٣ر٦ :كط ا٣ؼٛٲ ٨ظٲر ذ٠ؿكا أف ا٣ذٞٲح ٗٲؿ صةرٱح ٦ ٰٚكط ا٣ؼٛٲ ،٨كذ٠ؿ٩ة ٩ع ٨أف ٔؽـ صؿٱةف ا٣ذٞٲح
٦ ٰٚكط ا٣ؼٛٲ ٨ك٦ذٕح ا٣عش كمؿب ا٧٣ك١ؿ ٱؼذه ثةٹا٧ح  %كٹ ٱٕٗ ٥ٲؿ..٥٬ا٣غ.
ٚإذا ٔؿٚخ ذٚ ٟ٣٭ ٥ٱٞٮ٣ٮف ثة٣ذٞٲح ٣ٸ٦ةـ كٍ٘٣لق كإً٩ل ٥لة ٙ٣ثٌٕ٭ ٥يف ٦كط اٚلَٛل ك٦ذٕح اٙلش
كرشب اٛلك١ؿ ٣ٸ٦ةـ ،كأٱٌ نة ٖل ٢ا١٣سٍل ا١٣سٍل  ٨٦ا٣ؿكاٱةت ٔ ٨ا٪٣جٰ ÷ ،كٔ ٨أ ٢٬ا٣جٲخ %
ٔىل ا٣ذٞٲح ٦ٮصٮد ك٦ن٭ٮر ثٲ٪٭ ٥يف ٦كةاٞٔ ٢ةاؽٱح كيف ٦كةا ٢اٛ٣ؿكع ،كإ٣ٲٔ ٥١ؽة أ٦س٤ح ٔىل
ذ ٰٛٚ :ٟ٣ثعةر اٵ٩ٮار ٧٤٣ض٤يس :ثٲةف٬ :ؾاف ا٣ؼجؿاف  ٓ٦اػذٺٚ٭٧ة ٦ؼةٛ٣ةف ٧٣ة ٬ٮ ا٧٣ن٭ٮر
ٔ٪ؽ ٦ذ ٰ٧٤١اٷ٦ة٦ٲح  ٰٛ٩ ٨٦ا٣ك٭ٮ ٔ٪٭ٞ٤ُ٦ % ٥ةن ،ث ٢أصٕ٧ٮا ٔ٤ٲ ،٫كا٧٣ؼة٠ ٙ٣ة٣ىؽكؽ
[ ]....ظٲر صٮز اٷق٭ةء ٕ٦ؿكؼ ٧٠ة ٔؿٚخ كٹ ٱجٕؽ ظ٤٧٭٧ة ٔ٤ٯ ا٣ذٞٲح؛ ٵ١ل ٥رككق ثُؿؽ ٦ذٕؽدة.
كيف ٬ة٦ل ثعةر اٵ٩ٮار :دٞؽـ ا٣عؽٱر ثذٛىٲ ٰٚ ٫٤ثةب ٔى٧ح اٵ٩جٲةء ،كثٲ ٨ا٧٣ى٪٬ ٙ٪ةؾ أف اٵ٩جٲةء
ٕ٦ىٮ٦ٮف ٹ ٱىؽر ٔ٪٭٠ ٥جٲؿة كٹ و٘ٲؿة ٝج٩ ٢ـكؿ ا٣ٮظٰ ٔ٤ٲ٭ ٥كثٕؽق ،كأف اٵظةدٱر ا٧٣نٕؿة
ثىؽكر ا٣ى٘ٲؿة ٔ٪٭٦ ٥ع٧ٮ٣ح ٔ٤ٯ ا٣ذٞٲح أك ٗٲؿ٬ة  ٨٦ا٧٣عة ،٢٦كقٲأدٯ  ٫٪٦ا١٣ٺـ ظٮؿ ذ .ٟ٣كيف
٠ذةب اٹقذجىةر ُ٤٣ٮ٧لٚ :أ٦ة ٦ة ركاق ٦ع٧ؽ ث ٨ا٣عك ٨ا٣ىٛةر ٔٔ ٨جٲؽاّض ث ٨ا٪٧٣ج ٨ٔ ٫ا٣عكٲ ٨ث٨
ٔ٤ٮاف ٔ٧ٔ ٨ؿك ث ٨ػة٣ؽ ٔ ٨زٱؽ ث ٨ٔ ٰ٤ٔ ٨آثةاٝ # ٰ٤ٔ ٨ٔ ٫ةؿ( :ص٤كخ أدٮًأ) ٚأٝج ٢رقٮؿ
ا ÷ ٫٤٣ظٲ ٨اثذؽأت  ٰٚا٣ٮًٮءٞٚ ،ةؿ (( :ٰ٣د٧ٌ٧ي كاقذ٪ن ٜكاقذ ))٨زٗ ٥ك٤خ زٺزةن
=

أظؽ اٵا٧حٝ ٫٤ٕ٣ :ةؿ ٬ؾا ٔىل كص ٫ا٣ذٞٲح.
َ
َّ ْ َ ُ ْ ُ َ ً
ُعً ،ا٣ذٞٲح ٝؽ صةء ُلة اٞ٣ؿآف يف ٝٮ ٫٣دٕةٌف﴿ :إَِل أن ت َّخلٔا ٌِِ ُٓ ًْ تلاة﴾ [آؿ ٔ٧ؿاف،]28

ٍٗل أ ٫٩ٹ ٣لٮز ٣ٸ٦ةـ أف ٱٛذٰ ثٍ٘ل اٙل ٨٦ ٜأص ٢ا٣ذٞٲح ٛلة يف ذ ٨٦ ٟ٣ا٣ذ٤جٲف ٔىل
اٚل ،ٜ٤كّ ٥٤اٙل ،ٜكدٌ٤ٲ ٢اٵ٦ح ٔ ٨دٱ٪٭ة.
كأٱٌ نة ٣لت أف ٱ١ٮف إ٦ةـ اٛلكَ٧٤ل ٝةا نًل ثؼٺٚح ا٪٣جٮةٚ ،ٲضت ٔ٤ٲ ٫أف ٱجٖ٤
أظ١ةـ اٷقٺـ ً٠ل  ٰ٬كٹ ٱذ ٰٞيف ذ ،ٟ٣كذ ٨٦ ٟ٣أص ٢اٞ٣ٲةـ ثع ٜاٚلٺٚح.

كا٣ؽ٣ٲٔ ٢ىل أف ا٪٣جٰ ÷ ٠ةف ٹ ٱذ ٰٞيف دج٤ٲٖ أظ١ةـ اٷقٺـ -كٝٮ٫٣
َّ َ ُ َ ّ ُ َ َ َ
َّ َ َ ْ
ذ َش ُْٔ َ ُّ َو ََل ََيْ َش ْٔ َن أ َ َح ًرا إ ََّل َّ َ
اَّلل﴾
ي
و
اَّلل
ت
اَل
دٕةٌف﴿ :اَّلِيَ حتي ِغٔن رِض
ِ
ِ
ِ
[اٵظـاب.]39
ٚإف ٝة٣ٮا :إف آٱح ا٣ذٞٲح ٝؽ كردت ٔة٦ح ٣ٶا٧ح كٍ٘٣ل ،٥٬كٞ٤ُ٦حٚ ،ذضٮز ا٣ذٞٲح
ظٲ٪بؾ يف اٛ٣ذٮل كيف ٍٗل٬ة؟
٪٤ٝة٣ :لت أف د١ٮف ا٣ذٞٲح يف ٍٗل ٦ة ذ٠ؿ٩ة ،كذ ٟ٣أف دج٤ٲٖ أظ١ةـ ا٣ؽٱٰ٬ ٨
أػه ػىةاه اٚلٺٚح كاٷ٦ة٦ح ،ث ٢إف ذ٬ ٟ٣ٮ ا٘٣ؿض ا٣ؾم صٕ ٢اّض
اٚلٺٚح كرشٔ٭ة  ٨٦أصٚ ،٫٤ةٞ٣ٮؿ ثضٮاز ا٣ذٞٲح ٣ٸ٦ةـ ٱٕذرب د٪ةزٹ ن ٔ ٨اٚلٺٚح
ك٬ؽ ٦نة ٣ج٪ٲة١لة.
 -6ا٣ـٱؽٱح دؿل أف زٱ ٨إ٣ةثؽٱ ٨كا٣جةٝؿ كا٣ىةدؽ ك ..ك..إ٣غ ٠ ¢ل٨
أ٦ؿ اّض دٕةٌف ثةدجةٔ٭ ٥كا٣ىٺة ٔ٤ٲ٭ ٥ك٠ل ٨أذ٬ت اّض دٕةٌف ٔ٪٭ ٥ا٣ؿصف
كَ٭ؿ ٥٬دُ٭ٍل نا ،كأ١ل ٨٦ ٥قةدات أ ٢٬ا٣جٲخ  ،%كٹ دٛؿؽ ثٲ٪٭ ٥كثَل
ٞٚةؿٝ(( :ؽ ٱضـٱ ٨٦ ٟذ ٟ٣ا٧٣ؿدةف))٘ٚ ،ك٤خ ذرأٰ ك٦كعخ ثؿأ٧ل ٦ؿدٲٞٚ ،٨ةؿٝ(( :ؽ
ٱضـٱ ٨٦ ٟذ ٟ٣ا٧٣ؿة)) كٗك٤خ ٝؽٞٚ ٰ٦ةؿ (( :ٰ٣ٱة ٔ ٰ٤ػ ٢٤ثٲ ٨اٵوةثٓ ٹ دؼ ٢٤ثة٪٣ةر)).
ٚ٭ؾا ػجؿ ٦ٮإ٤٣ ٜٚة٦ح كٝؽ كرد ٦ٮرد ا٣ذٞٲح .كيف ٠ذةب ٔلؾٱت اٵظ١ةـ ٤٣نٲغ اُ٣ٮ٧ل :كأ٦ة ٦ة
ركاق ٦ع٧ؽ ث ٨ٱعٲٯ ٔ ٨أيب صٕٛؿ ٔ ٨أيب ا٣ضٮزاء ٔ ٨ا٣عكٲ ٨ث٤ٔ ٨ٮاف ٔ٧ٔ ٨ؿك ث ٨ػة٣ؽ ٔ٨
زٱؽ ث ٨ٔ ٰ٤ٔ ٨آثةاٝ % ٰ٤ٔ ٨ٔ ٫ةؿ :ظؿـ رقٮؿ ا ÷ ٫٤٣ٱٮـ ػٲجؿ ٣عٮـ ا٣ع٧ؿ اٵ٬ٲ٤ح
ك١٩ةح ا٧٣ذٕحٚ .إف ٬ؾق ا٣ؿكاٱح كردت ٦ٮرد ا٣ذٞٲح كٔ٤ٯ ٦ة ٱؾ٬ت ا٣ٲ٦ ٫ؼةٛ٣ٮ ا٣نٲٕح.

ٍٗل ٨٦ ٥٬أ ٢٬ا٣جٲخ يف ا ٢ٌٛ٣إٹ ثًل  ٢ٌٚاّض ث ٫ثٌٕ٭ٔ ٥ىل ثٕيٚ ،إ٫٩
َ ََ
اَّلل ال ْ ٍُ َ
دٕةٌف  ٢ٌٚيف ٠ذةث ٫اٞ٣ةأ ٥ىل اٞ٣ةٔؽَ ﴿ ،وفَ َّغ َو َّ ُ
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ااِْر
َْ
ِيَ أ َ ْ
ج ًسا َغ ِظ ً
غر َ
يٍا[ ﴾95ا٪٣كةء].
اىلا ِ

كدؿل ا٣ـٱؽٱح أف ٚٲًل ٱؿكل ٔ٪٭ ٥اٜلؽل كا٣نٛةء  ٨٦ا٧ٕ٣ٯ ،كٝؽ ركت

ا٣ـٱؽٱح يف ٠ذج٭ة ا١٣سٍل ٔ٬ ٨ؤٹء اٵا٧ح ً٠ل يف ٝل٧ٮع اٷ٦ةـ زٱؽ ثٔ ٨يل ،#
ك٠ذةب اٵظ١ةـ ٣ٸ٦ةـ اٜلةدم  ،#كأ٦ةٍف اٷ٦ةـ أٖلؽ ثٔ ٨ٲكٯ كٍٗل٬ة.
وبعدٚ ،إً ٫٩ف ٱىط ٔ ٨أك٣ب ٟاٵا٧ح ٦ة دؿكٱ ٫اٷ٦ة٦ٲح ٔ٪٭ ٨٦ ٥ا٣ذٞٲح،
كاٷرصةء ،كا٣نٛةٔح ٵ ٢٬ا١٣جةاؿ  ٨٦ا٣نٲٕح ،كا٣ذ٪ىٲه ٔىل ازًٔ ٰ٪ض إ٦ة ٦نة
ك ..ك ..إ٣غٞٚ ،ؽ ٠ة٣خ اٷ٦ة٦ٲح ا٣ؿكاٱح ٔ٬ ٨ؤٹء اٵا٧ح ٠ٲ ٢ا٣رتاب ،ك٦ٶكا
ُلة اٵقٛةر.
ْذا ٓ٦ ،أف اٷ٦ة٦ٲح دٌ ٢٤أا٧ح ا٣ـٱؽٱح ،كٹ دذٮٹ ٓ٦ ٥٬م٧ٮؿ آٱح ا٣ذُ٭ٍل
كاٛلٮدة ٜل ،٥كدػٮٜل ٥يف ظؽٱر ا٣سَ٤ٞل كٍٗلق٤ٚ ،٭ؾا كٛلة ٝؽ٪٦ة ٠ةف أا٧ح
ا٣ـٱؽٱح أكٌف ثةٹدجةع ،كٝؽ دؿ٪٠ة ٠سٍل نا ً٦ل ٱؤٱؽ ٦ة ٪٤ٝةٍٗ ،ل أف ٚٲًل ذ٠ؿ٩ة ٛ٠ةٱح ٛل٨
٠ةف ٤ٝ ٫٣ت أك أٞ٣ٯ ا٣ك ٓ٧ك٬ٮ م٭ٲؽ.

[انكالو عهٗ اشرتاط انعصًخ]

╝
اٙل٧ؽ ّض رب إ٣ةٛلَل ،كوىل اّض كقٔ ٥٤ىل قٲؽ٩ة ٞل٧ؽ كٔىل أ ٢٬ثٲذ٫
اُ٣ة٬ؿٱ:٨
كاىت اإلٌاٌية :ٹ ثؽ أف ٱ١ٮف اٷ٦ةـ ٕ٦ىٮ ٦نة؛ ٵف كّٲٛذ ٫كّٲٛح اٵ٩جٲةء
يف دج٤ٲٖ اٵظ١ةـ اً٣ضٔٲح ،كيف اٙل ٥١ثَل ا٪٣ةس ثةٙلٜ؛ ٵ٣ ٫٩ٮ ًف ٱٕ٦ ٨١ىٮ ٦نة
٘لةز ٔ٤ٲ ٫اٚلُأ كصةز ٔ٤ٲ ٫إ٣ىٲةف ،كٔىل دٞؽٱؿ كٝٮع ذ ٫٪٦ ٟ٣دٌ ٢اٵ٦ح.
وُلٔل وباهلل اىجٔفيق:
كّٲٛح اٵ٩جٲةء  ¢ثًل ٚٲ٭٩ ٥جٲ٪ة ٞل٧ؽ ÷  ٰ٬دج٤ٲٖ أظ١ةـ اّض
كرشاإ ،٫ككّٲٛح اٵا٧ح ثٕؽ ا٪٣جٰ ÷  ٰ٬إظٲةء رشاإ ٫كدٞؿٱؿ أظ١ة،٫٦
كإثُةؿ ٦ة ػةٛ٣٭ة  ٨٦ا٣نج ٫كا٣جؽع كا٣ذعؿٱ ،ٙك...إ٣غ ،ك٦س ٢ذ ٟ٣ٹ ٤لذةج
إٌف ٔى٧ح.
واىدىيو عىل ذىم :أف اّض دٕةٌف كرقٮٝ ÷ ٫٣ؽ أٝة٦ة اٙلضح ٔىل
اٛلَٛ٤١ل يف ٔ٭ؽ ا٪٣جٰ ÷ كثٕؽ ٔ٭ؽق ثة١٣ذةب ا١٣ؿٱ ٥كثة٣ك ٨٪ا٣ىعٲعح؛
ٚإذا أظك ٨اٷ٦ةـ دج٤ٲٖ اٵظ١ةـ ،كإٝة٦ح اٙل ٜكرد ا٣جةَ ٢ثةٙلضش ا٣ٮاًعح
 ٨٦ا١٣ذةب كا٣ك٪ح ٚ٭ٮ اٛلُ٤ٮب.
فإن كيو١ٚ :ٲ٪٣ ٙة ثة ٥٤ٕ٣أف اٷ٦ةـ ٝؽ أدٯ يف ذ ٟ٣ثةٙل ،ٜك٬ٮ ٍٗل
ٕ٦ىٮـ٣ ،لٮز ٔ٤ٲ ٫اٚلُأ كإ٣ىٲةف؟
كيِا٩ :ع ٥٤ٕ٩ ٨كَ٤جح ا ٥٤ٕ٣ٱٕ٧٤ٮف أف ا٣ؾم ٤لذش ٔىل ٍٗلق ثؽ٣ٲ٨٦ ٢
ا٣ك٪ح ٦سٺن ٦ك ٌ ٥٤وعذ٪ٔ ٫ؽ اُ٣ؿَٚل٠ ،أف ٱ١ٮف اٙلؽٱر وعٲع نة ٔ٪ؽ أ٢٬
ا٣ك٪ح كٔ٪ؽ ا٣نٲٕح ،أك ٱكذؽؿ ثآٱح ٞل٧١ح ٹ ػٺؼ يف دٛكٍل٬ة ٔ٪ؽ اٛلؼذَٛ٤ل-
كثَل اٙل٤ ،ٜل ٥١ثؾ ٟ٣أ ٢٬اٛلٕؿٚح،
أٝ ٫٩ؽ أظك ٨اٹقذؽٹؿ ،كأٝةـ اٙلضح ٌ
ك٣لـ٦ٮف ث ،٫ٹ ٤لذةصٮف يف ظ٧١٭٬ ٥ؾا إٌف ٕ٦ؿٚح ٔى٧ح كٹ ٱ٤ذٛذٮف إ٣ٲ٭ة.

فإن كيوٝ :ؽ ْلذ ٙ٤اٵ٦ح يف دأكٱ ٢اٳٱح أك اٙلؽٱر ثٕؽ اٹدٛةؽ ٔىل وعذ٫
ٚٲعى ٢ثكجت ذ٦ ٟ٣ؾا٬ت ٟلذٛ٤ح دجٕ نة ٹػذٺٚ٭ ٥يف ا٣ذأكٱ ،٢كٹ ٱذجَل اٙلٜ
٪٦٭ة إٹ َٔ ٨ؿٱ ٜاٛلٕىٮـ.
كيِا :ٱٕؿؼ اٙل ٜكٱذجَل يف ٦س ٢ذ ٟ٣ثأ٦ٮر إذا ظى٤خ ٤٠٭ة ا١٩ن ٙاٙلٜ
ككًط:
 -1أف ٱ١ٮف ا٣ذأكٱ ٢كا٣ذٛكٍل ٦ذ٧نٲ نة  ٓ٦اٛلٕؿكؼ  ٨٦أقة٣ٲت ا٘٤٣ح إ٣ؿثٲح
ُ ً
كٝٮأؽ٬ة؛ ٵف اٞ٣ؿآف ٔؿيب ،ك٩جٰ اٷقٺـ ÷ ٔؿيب﴿ :ك ْسءَاُا
َغ َسب ًّيا َد ْ َ
ْي ذِي غ َِٔ ٍج﴾ [ا٣ـ٦ؿ.]28:
ِ
 -2أٹ ٱذؼة٬ ٙ٣ؾا ا٣ذأكٱ ٓ٦ ٢اٳٱةت اٛلعً١لت.
 -3أٹ ٱذ٪ةىف ٧ْٔ ٓ٦ح اّض كصٺ ٫٣كٝؽقٲذ ٫كٔؽ ٫٣كرٖلذ.٫
ٚإذا ظى٤خ ٬ؾق اٵ٦ٮر يف ا٣ذأكٱّ ٢٭ؿت وعذ ،٫كإذا ًف ّلىٚ ٢٭ٮ دأكٱٚ ٢ةقؽ.
واىدىيو ٔىل أف ٬ؾق اٵ٦ٮر ا٣سٺزح  ٰ٬اُ٣ؿٱ ٜإٌف ٕ٦ؿٚح ا٣ذأكٱ ٢ا٣ىعٲط:
أف اٞ٣ؿآف ٔؿيب ٍٗل ذم ٔٮجٌٚ ٨٧ٚ ،ض اْٛ٤٣ح  ٨٦اٞ٣ؿآف أك اٳٱح  ٫٪٦ث٪ٕ٧ٯ ٹ
دُٕٲ ٫اْٛ٤٣ح أك اٳٱح ٔ٪ؽ أ ٢٬ا٘٤٣ح ٚٺ ٱٞج ٢دأكٱ.٫٤
كا٣ذأكٱ ٢إذا ػة ٙ٣اٳٱةت اٛلعً١لت ٱؿد؛ ٞ٣ٮ ٫٣دٕةٌف يف اٳٱةت اٛلعً١لت:
﴿ ُْ ََّ أ ُ ُّم اىْهِخَ
اب﴾ [آؿ ٔ٧ؿاف ،]7:ك١٬ؾا إذا ٠ةف يف ا٣ذأكٱ٦ ٢ة ٱذ٪ةىف ٧ْٔ ٓ٦ح اّض
ِ
كصٺ ٫٣كٝؽقٲذ ٫كٔؽ ٫٣كرٖلذ ٫كظ٧١ذ ٫كٔ ٫٧٤كٝؽرد ٫ك...إ٣غ ،ك٬ؾق ا٣كجٲ٢
ٹ ّلذةج إٌف ٔى٧ح ،كإً٩ل ّلذةج إٌف ا ٥٤ٕ٣كظك ٨ا٣جٲةف.
كقٮاء وؽرت ٦س٬ ٢ؾق اٙلضح ٕ٦ ٨٦ىٮـ أك ٍٗل ٕ٦ىٮـ؛ ٚةٕ٣ى٧ح ٹ
دـٱؽ اٙلضح ٝٮة ،كٹ دٞ٪ى٭ة ٔؽـ إ٣ى٧ح.
يزيد ذىم وضٔحا :أف اٷ٦ة٦ٲح دكذؽؿ ٔىل وعح ٦ؾا٬ج٭ة كدأكٱٺٔلة ٔىل
ظكت ٦ة ذ٠ؿ٩ة ،كدؿل أ١لة ثؾٝ ٟ٣ؽ أٝة٦خ اٙلضح ٔىل ٟلةٛ٣ٲ٭ة ٍٗ ٨٦ل ظةصح
إٌف ٔى٧ح.

فإن كيو٪٬ :ةؾ ٦كةا٦ ٢كذضؽة ،كأظ١ةـ رشٔٲح ٹ ٱ ٨١٧اٹظذضةج ٔ٤ٲ٭ة
ث٧س٦ ٢ة ذ٠ؿد ،٥كٹ قجٲ ٢إٌف اُ ٥٤ٕ٣لة ٔىل اٷَٺؽ ،كإً٩ل ٗةٱح ٦ة ٱذٮو ٢إ٣ٲ٫
ا٪٣ةّؿ ٬ٮ ا ٨ْ٣ثةٙل ،٥١كأْ٩ةر ا٪٣ةّؿٱْ ٨لذ٩ ٨٦ ٙ٤ةّؿ إٌف آػؿ ٚٲعى ٢يف
اٙل ٥١ا٣ٮاظؽ ٦ؾا٬ت ٦ذٕؽدة ٦ ٢٠ؾ٬ت ٥لة ٙ٣اٛلؾ٬ت اٳػؿ ،كٹ ٱذجَل
اٙلٚ ٜٲ٭ة إٹ ثٞٮؿ اٛلٕىٮـ.
كيِا :ا٣ٮاصت ٔىل إ٣ةًف ٬ٮ اْ٪٣ؿ كا٣ذعؿم كاٹظذٲةط يف اٛلكأ٣ح ،ز ٥ا٢٧ٕ٣
ثًل دٮوٚ ٢ٲ٭ة ،كٹ ٱ ٙ٤١اّض ٛ٩ك نة إٹ كقٕ٭ة؛ ٚإف أوةب ٚجذٮٚٲ ٜاّض ،كإف
ََْ َ َ َْ ُ ْ َُ ٌ َ َ ْ ُْ
ِيٍا أد َؽأت ًْ ة ِ ِّ
أػُأ ٚٺ ص٪ةح ٔ٤ٲٞ٣ ٫ٮ ٫٣دٕةٌف﴿ :وىيص غييسً جِاح ذ
َ
َ
ْ ُُ ُ
س َْ ٌَا ت َػ ٍَّ َرت كئبُس ًْ﴾ [اٵظـاب ،]5:كٔىل ٬ؾق اُ٣ؿٱٞح ًٔ٤لء اٷ٦ة٦ٲح
َوى ِ
ا٣ٲٮـ ٚإ١ل ٥ٱك١٤ٮف ا٣كجٲ ٢ا٣ؾم ذ٠ؿ٩ة.

فإن كيو :ٹ قٮاء ٚةٷ٦ةـ إذا أػُأ دجٕذ ٫اٵ٦ح يف ػُب ،٫كإذا ً ٢يف ْ٩ؿق
ً٤خ اٵ٦ح ،كثؾ ٟ٣ٱ٪ذٞي ا٘٣ؿض اٛلٞىٮد ثةٷ٦ة٦ح ،ث ٢دىٍل اٷ٦ة٦ح قجج نة
ٌ٤٣ٺؿ ،كاٛلٛؿكض أ١لة قجت ٤٣٭ؽل.
كيِا :ػُأ اٷ٦ةـ يف ظضش ا١٣ذةب كا٣ك٪ح ا٣ٮاًعح أ٦ؿ ٦كذجٕؽ إٌف ٗةٱح،
كإذا ٚؿً٪ة كٝٮٔٔ ٫ىل اقذعة٣ذٚ ٫ٺ ٞلة٣ح د٪ج٭ ٫اٵ٦ح كإ٣رتة ،%كظٲ٪بؾ ٚٺ
ٱً ٓٞٺؿ كٹ ػُأ.
أ٦ة اظذًلؿ ػُأ اٷ٦ةـ يف اٛلكةا ٢اٛ٣ؿٔٲح ا٣ذٰ ًف د٤ٔ ٥ٞٲ٭ة ظضش كاًعح
ٚؼُؤق ٕٛ٦ٮ ٔ٧ٕ٣ ٫٪ٮـ د٣ٲ ٢إٛ٣ٮ ٔ ٨اٚلُأ ،كٛلة ركم ٔ ٨ا٪٣جٰ ÷ يف
ٔ٭ؽق ،كٔ٤ٲ نة  #يف ػٺٚذ ٫أ٦ؿا ثةٷُٚةر ثٕؽ ا٣ـكاؿ يف ٱٮـ ٔٲؽ اُٛ٣ؿ ،كأ٦ؿ
ا٪٣ةس أف ٱ٘ؽكا إٌف ٦ىٺ ٥٬يف ا٣ٲٮـ ا٣سةٌل.
َ َ ْ َ َ ُ َ ُّ
كٛلة ركم أف ا٪٣جٰ ÷ ٠ةف ٤ل ٥١ثةْ٣ة٬ؿ ،كٝؽ ٝةؿ دٕةٌف﴿ :فأحٍِا حٔىٔا
َ َ َّ َ ْ َّ
ج ُّ اَّلل ِ﴾ [ا٣جٞؿة٩ ،]115:ـ٣خ يف ا٣ؾٱ ٨و٤ٮا إٌف ٍٗل اٞ٣ج٤ح يف ٣ٲ٤ح ٧٤ْ٦ح.
ذثً و

انعذانخ ٔانثمخ ٔحسٍ ادلعزفخ

كا٣ؾم ٹ ثؽ ٞ٣ ٫٪٦جٮؿ اٵظ١ةـ  ٨٦اٷ٦ةـ :إ٣ؽا٣ح كا٣سٞح كظك ٨اٛلٕؿٚح؛
ٚإذا دٮٚؿ ذ ٟ٣يف اٷ٦ةـ و٤ط؛ ٵف دؤػؾ ٔ ٫٪اٵظ١ةـ.
ودىيو ذىم:
 -1أف ا٪٣جٰ ÷ ٠ةف ٤ل ٥١ثن٭ةدة إ٣ؽَ٣ل ،ك٠ةف ٱٕ ٢٧ثؼرب اٛلؤ.٨٦
 -2ك٠ةف ÷ ٱ٪ىت اٌٞ٣ةة ٚٲًل اثذٕؽ ٔ ٨اٛلؽٱ٪ح.
 -3أ ٢٬اٛلؾا٬ت اٷقٺ٦ٲح ثًل ٚٲ٭ ٥اٷ٦ة٦ٲح ٱٕ٤٧ٮف ثؿكاٱح ا٣سٞةت ٔ٪ؽ٥٬
كٱٕذ٧ؽكف ٔ٤ٲ٭ة ،كًف ٱنرتَٮا ٔى٧ح ا٣ؿاكم.
 -4اٷ٦ة٦ٲح ًف ٤لذةصٮا إٌف اٛلٕىٮـ ٪٦ؾ اٞ٣ؿف ا٣سة٣ر إٌف ا٣ٲٮـ.
***
دؿل اٷ٦ة٦ٲح أف ٦ ٢٠ة ٱٞٮ ٫٣أم إ٦ةـ  ٨٦اٵا٧ح اٹزًٔ ٰ٪ض ظضح كد٣ٲ٢
٠عؽٱر ا٪٣جٰ ÷ ،قٮاء أ٠ةف ٝٮٜل ٥يف ٦كأ٣ح ظةدزح أك يف ٍٗل٬ة،
كٱٕذٞؽكف ثأف ٔ٪ؽ اٷ٦ةـ ا ٥٤ٕ٣ثعٌٝ ٢٠ ٥١ٲح ظؽزخ أك قذعؽث.
***
٪٬ة٦ ٟ٣ة ٱجٕر ٔىل ا٣ن ٟيف ٩كجح ٦ؾ٬ت اٷ٦ة٦ٲح إٌف زٱ ٨إ٣ةثؽٱ ٨كٞل٧ؽ
ا٣جةٝؿ كصٕٛؿ ا٣ىةدؽ ،كذ ٟ٣أ٦ٮر:
 ٨٦ -1اٛلكذجٕؽ أف ٥لة ٙ٣زٱؽ ثٔ ٨يل ث ٨اٙلكَل أثةق زٱ ٨إ٣ةثؽٱ ،٨كأػةق
اٵ٠رب ٞل٧ؽ ثٔ ٨يل ث ٨اٙلكَل يف اٛلؾ٬ت.
 ٨٦ -2اٛلكذجٕؽ أف ٥لة ٙ٣أكٹد صٕٛؿ ا٣ىةدؽ أثة ٥٬يف اٛلؾ٬ت.

[اإلخبثخ عهٗ ثعض انزشكيكبد يٍ اإليبييخ]

╝

اٙل٧ؽ ّض رب إ٣ةٛلَل ،كوىل اّض كقٔ ٥٤ىل قٲؽ٩ة ٞل٧ؽ كٔىل أ ٢٬ثٲذ٫
اُ٣ٲجَل اُ٣ة٬ؿٱ ،٨وبعد:
ٚ٭ؾق دكةؤٹت َؿظ٭ة ثٕي اٛلنَ١١ل يف ٦ؾ٬ت ا٣ـٱؽٱح٤َ ،ت ٰ٪٦
ثٕي اٷػٮاف اٷصةثح ٔ٤ٲ٭ة؛ ٚأقٕٛذ ٫إٌف َ٤جذ٦ ٫كذٕٲ ٪نة ثةّض دٕةٌف:
[اإليبيخ ٔٔخٕة انذعٕح ٔاخلزٔج]

س٦ -1ة ٬ٮ اٛلؿاد ث٧٤١ح «إ٦ةـ اٛلكَ٧٤ل»؟ ك٦ة  ٰ٬ػىةؿ ك٦ـاٱة اٷ٦ةـ
ا٣ذٰ ٥لذه ُلة دكف قةاؿ ا٪٣ةس؟
اجلٔاب :اٛلؿاد ث٧٤١ح «إ٦ةـ اٛلكَ٧٤ل» ٕ٦ؿكؼٝ ٨٧ٚ ،ةـ ٞ٦ةـ ا٣ؿقٮؿ ÷ يف
دج٤ٲٖ أظ١ةـ اّض ،كدٛ٪ٲؾ أكا٦ؿق ،كص٭ةد اٛ١٣ةر كاٛل٪ةَٞٚل ثةٛ٪٣ف كاٛلةؿ،
كأػةؼ أٔؽاء اّض دٕةٌف ٚ٭ٮ إ٦ةـ اٛلكَ٧٤ل ،إذا ٠ةف ٦كذض ٕ٧نة ً٣ضكط اٷ٦ة٦ح.
أ٦ة رشكط اٷ٦ةـ ك٦ـاٱةق ا٣ذٰ ٥لذه ُلة دكف قةاؿ ا٪٣ةس ٚ٭ٰ ٦ؾ٠ٮرة يف ٠ذت
أا٧ذ٪ة  %ا١٣ٺ٦ٲح.
س-2

ث ٥دٕٞ٪ؽ اٷ٦ة٦ح يف اٷقٺـ ٢١٠؟ ك٦ة ا٣ؽ٣ٲٔ ٢ىل ذٟ٣؟()1

( -)1كٝةؿ اٷ٦ةـ اٛل٪ىٮر ثةّض ٔجؽاّض ثٖ ٨لـة  #يف إٞ٣ؽ ا٣سَ٧لٚ :إ٩ة ٞ٩ٮؿَ :ةٔح اٷ٦ةـ
ثةٷص٧ةع ٚؿً٭ة كٔىة٦٭ة ا٣جٲٕح ٤ٕٚٯ اٷ٦ةـ ا٣ؽٔةء إ٣ٯ ا٣جٲٕح ،كٔ٤ٯ ا٧٣أ٦ٮـ اٷصةثح٧ٚ ،ة ٥٣
َ َ ْ َ َ َ ُ َ ِ َ َّ
اَّلل ِ َو َءأٌُِِا ةُِِّض
جيتٔا داِع
ٱؽع اٷ٦ةـ ٚج٧ةذا د٤ــ اٷصةثح ،كا ٫٤٣دٕة٣ٯ ٱٞٮؿِ :ضياكٌِٔا أ ِ
[اٵظٞةؼ ،]31:كا٪٣جٰ ÷ ٱٞٮؿ ٨٦(( :ق ٓ٧كأٲذ٪ة أ ٢٬ا٣جٲخ ك ٥٣ٱضج٭ة ٠ج ٫اّض ٔ٤ٯ ٪٦ؼؿٱ٫
٩ ٰٚةر ص٭ ،))٥٪كا٣ٮأٲح ٰ٬ :ا٣ؽٔٮة ،كٝؽ ٝةؿ دٕة٣ٯِ :ضكُ ْو َْزِه ِ َضب َ ْ ُ َ َّ َ َ َ
ط َ
ْيةٍ
يِل أدغٔ إَِل اَّلل ِ لَع ة ِ
ِ ِ
َ َ َ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ َّ
اَّلل ِ َو ٌَا َأَُا ٌ ََِ ال ْ ٍُ ّْشك َ
ِنيُ108ض [ٱٮق ،]ٙكظ١ٯ ٔ ٨أ٩جٲةا % ٫ا٣ؽٔةء
أُا وٌ َِ اتتػ ِِن وضتحان
ِ
َ
ّ
َ
ً
َ
َ
ْ
ُ
إ٣ٯ ا ٫٤٣دٕة٣ٯ ٔ٧ٮ٦ةنٞٚ ،ةؿ ظة٠ٲةن ٔ٩ ٨ٮح ِ :#ضإّن َد َغ ْٔ ُ
ت ك ْٔ ِِم َلًْل َو َج َٓ ً
ارا 5في ًْ يَ ِشدْ ًْ
ِِ
َّ
ُ
د ََعنِي إَِل ف َِس ًاراُ6ض [٩ٮح] ،كٝةؿ ا٪٣جٰ ÷٦ ٨٦(( :ةت ٣ٲف ثإ٦ةـ ص٧ةٔح ،كٹ ٷ٦ةـ ص٧ةٔح
َ ٫ٞ٪ٔ ٰٚةٔح٤ٚ ،ٲ٧خ ٦ٲذح صة٤٬ٲح)) ،ك٬ؾا ٱٮصت ٔ٤ٯ ا٧٣كذع ٜا٣ؽٔةء ،كٔ٤ٯ ا٣ذةثٓ اٷصةثح،
=

اجلٔاب :دٕٞ٪ؽ ثة٣ؽٔٮة كاٚلؿكج يف قجٲ ٢اّض ٣ٶ٦ؿ كا٪٣٭ٰ كا٘ل٭ةد.
واىدىيو عىل ذىم٦ :ة زجخ  ٨٦أف اٵا٧ح  ٥٬ػٛ٤ةء ا٣ؿقٮؿ ÷
ٚٲضت ٔ٤ٲ٭ ٥ظٲ٪بؾ اٞ٣ٲةـ ثع ٜاٚلٺٚح ك٪٦٭ة ا٣ؽٔٮة إٌف دٱ ٨اّض ،كاٚلؿكج يف
قجٲ ٢اّض ،كص٭ةد أٔؽاء اّض ،كدًل ٦نة ً٠ل  ٢ٕٚرقٮؿ اّض ÷ ،كاٵ٩جٲةء ٨٦
ٝجٚ[ ،٫٤ٮصٮب اٞ٣ٲةـ ٔ٤ٲ٭ ٥زةثخ  ٓ٦كصٮد ا٪٣ةرص قٮاء ٠ةف اٷ٦ةـ ٪٦٭٥
٪٦ىٮو نة ٔ٤ٲ ٫ث٪ه ػةص ٦س ٢أٍ٦ل اٛلؤَ٪٦ل كاٙلكَ٪ل  ،%ك٣ؾا ٝة٦ٮا ثأ٦ؿ
اٷ٦ة٦ح كٝةؿ أٍ٦ل اٛلؤَ٪٦ل ٣( :#ٮٹ ٝٲةـ اٙلضح ثٮصٮد ا٪٣ةرص )..إ٣غ،
كٔ٪ؽ٦ة اًُؿ اٙلك ٨ا٣كجٍ ٛ #ل٭ةد٩ح ٕ٦ةكٱح ٝةؿ  ٫٣أػٮق اٙلكَل ٣« :#ٮ
ًف د ٨١إٹ يف أ ٙ٣رص١٣ ٢ةف ٱ٪جٰ٘ ٪٣ة أف ٞ٩ةد ٨ٔ ٢ظ٪ٞة ظذٯ ٩ؽر ٫٠أك ٧٩ٮت
كٝؽ أٔؾر٩ة» ٞٚةؿ  ٫٣اٙلك١ٚ« :# ٨ٲ٪٣ ٙة ثأ ٙ٣رص ٨٦ ٢اٛلكَ٧٤ل »...إٌف
ٝٮ« :# ٫٣إ٩ة ا٣ٲٮـ يف قٕح كٔؾر ً٠ل كقٕ٪ة إ٣ؾر ٱٮـ ٝجي ٩جٲ٪ة» ٞٚؽ ثَل
اٷ٦ةـ اٙلك ٨ا٣كجٍ ٔ #ؾرق يف اٛل٭ةد٩ح ك٬ٮ ٔؽـ ا٪٣ةرص ا٣ؾم أقٍٞ
كصٮب إدًلـ اٞ٣ٲةـ كرػه  ٫٣يف ٦٭ةد٩ح ٕ٦ةكٱح ،أك ٠ةف ٪٦ىٮو نة ٔ٤ٲ ٫ث٪ه
إصًلٍف ٦س ٢ثة ٰٝاٵا٧ح  ٨٦ا٣ؾرٱح اُ٣ة٬ؿة  .%ك ٨١٣إ٦ة٦ح  ٢٠كاظؽ ٨٦
ا٣سٺزح ٤ٕ٦ٮ٦ح ثة٪٣ه ٔ٤ٲ ٫ثؼىٮو ٨٦ ٫ا٪٣جٰ ÷ ،كأ٦ة ٍٗلٚ ٥٬ةٵد٣ح ٝؽ
د٣خ ٔىل أف اٷ٦ة٦ح يف أ ٢٬ا٣جٲخ  %كٔىل وٛةت اٷ٦ةـ  ٨٦ا ٥٤ٕ٣كا٢ٌٛ٣
ك ..كٝ ٨٧ٚ ،..ةـ ك٬ٮ  ٨٦أ ٢٬ا٣جٲخ  %كٚٲ ٫د ٟ٤ا٣ىٛةت ،ثأ٦ؿ اٷ٦ة٦ح
كدٔة اٚل ٜ٤إٌف ذٚ ٟ٣٭ٮ اٷ٦ةـ كػ٤ٲٛح رقٮؿ اّض ÷  ُٕٝنة ،ك٣لت ٔ٤ٲ٪ة
إصةثح دٔٮد.٫
َ
ْ
ُ َ ِ َ َّ
اِع اَّلل ِ َوءَأٌُِِا ةِّ ِ َحغفِ ْس
جيتٔا د
كً٦ل ٱؽؿ ٔىل ذ ٟ٣أٱٌ نة ٝٮ ٫٣دٕةٌفِ :ضأ ِ
 ٥٣ ٨٧ٚٱؽع  ٥٣ٱ٤ــ ٚؿض اٷ٦ة٦ح؛ ٵف اٵ٦ح كإف اػذٛ٤خ  ٰٚأف ا٣ؽٔٮة َؿٱ ٜاٷ٦ة٦ح ٥٤ٚ
دؼذ ٙ٤أف ا٣ٮاصت ٔ٤ٯ اٷ٦ةـ ا٣ؽٔةء كٝجي ا٣جٲٕح ،كإف ٠ةف ٪٦ىٮوةن ٔ٤ٲ٧٠ ٫ة ،# ٰ٤ٔ ٢ٕٚ
ٚإ ٫٩دٔة ا٪٣ةس إ٣ٯ ا٣جٲٕح ،كٛٝةق ك٣ؽاق ثؾ ٟ٣قٺـ ا٤ٔ ٫٤٣ٲ٭٥؛ ٣ذ١ٮف ا٣عضح ٤ٔ ٫٣ٯ اٵ٦ح.
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َ َ
ُ
َ ُ ْ ْ ُُ ُ ْ َُ
اب أ َِل ٍمُ31ض [اٵظٞةؼ ..]31:إٌف ٝٮ:٫٣
ا ْسز ًْ ٌ َِْ غز
ىسً ٌَِ ذُٔبِسً وي ِ
ٍ
َْ
ب َد ِ َ َّ َ َ ْ َ ُ ْ
ِض َو ٌَ َْ ََل ُُي ْ
ا ٍش ِِف اْل ْر ِضُض [اٵظٞةؼ.]32:
اِع اَّلل ِ فييص ةٍِػ ِ
ِ
كٝٮؿ ا٪٣جٰ ÷ ٨٦(( :ق ٓ٧كأٲذ٪ة أ ٢٬ا٣جٲخ ٣ ٥٤ٚلج٭ة أ٠ج ٫اّض ٔىل

٪٦ؼؿٱ ٫يف ا٪٣ةر)) ،كٝٮ ٨٦(( :÷ ٫٣أ٦ؿ ثةٛلٕؿكؼ ك١لٯ ٔ ٨اٛل١٪ؿ ٨٦
ذرٱذٰ ٚ٭ٮ ػ٤ٲٛح اّض يف أرً ٫كػ٤ٲٛح ٠ذةث ٫كػ٤ٲٛح رقٮ.))٫٣
ْذا ،كإذا ًف ٱذ ٨١٧أ ٢٬ا٣جٲخ  ٨٦اٞ٣ٲةـ ٕ٣ؽـ ا٪٣ةرص ثٕؽ ا٣سٺزح ٚإ ٫٩ٹ
ْل٤ٮ اٵرض ٝ ٨٦ةاّ ٥ض ثعضح  ٨٦أ ٢٬ثٲخ ا٪٣جٮة  %ك٣ٮ ًف ٱ ٨١إ٦ة ٦نة أم ًف
ٱ ٥ٞثة٣ؽٔٮة كاٚلؿكج ٕ٣ؽـ ا٪٣ةرص ك ٫٪١٣ٱ١ٮف ظضح يف ا٣ؽٱ ٨ك٦ؿصٕ نة
٧٤٣كَ٧٤ل يف دٱ٪٭ ٥دًل ٦نة ً٠ل ٝةؿ ا٪٣جٰ ÷(( :أ ٢٬ثٲذٰ ٠ة٪٣ضٮـ ً٤٠ل أ٢ٚ
٩ض٩ ٓ٤َ ٥ض ،))٥كٝةؿ(( :إف ٔ٪ؽ  ٢٠ثؽٔح ،))..كً٠ل ٝةؿ أٍ٦ل اٛلؤَ٪٦ل :#
(ا٤٣٭ ٥ثىل ٹ ْل٤ٮ اٵرض ٝ ٨٦ةاّ ٥ض ثعضح إ٦ة ّة٬ؿ نا ٦ن٭ٮر نا كإ٦ة ػةا ٛنة
٧٘٦ٮر نا؛ ٣بٺ دجُ ٢ظضش اّض كثٲ٪ةد ))٫كٍٗل٬ة  ٨٦اٵد٣ح].
س ٨٦ -3اٛلٕ٤ٮـ أف ٦كأ٣ح اٷ٦ة٦ح ٣ؽل ا٣ـٱؽٱح ٦ ٨٦كةا ٢أوٮؿ ا٣ؽٱ ،٨كأف
ْ٩ؿٱح ا٣ـٱؽٱح يف اٷ٦ة٦ح ٓلٲـت ثةٞ٣ٮؿ ثة٣ؽٔٮة كاٚلؿكجٚ ،٭٬ ٢ؾق
اْ٪٣ؿٱح ٦كذ٪ؽة إٌف ٩ه ٝؿآٌل صيل أك ظؽٱر ٦ذٮادؿ ثَل اٛلكَ٧٤ل ،أـ أ١لة
اصذ٭ةد أك اقذ٪ةد إٌف ظؽٱر آظةد؟ ك٦ة ٬ٮ؟
اجلٔاب :اٷ٦ة٦ح ٔ٪ؽ ا٣ـٱؽٱح ُٕٝٲح ث٪ٕ٧ٯ أف ٔرتة ا٣ؿقٮؿ ÷ ٥٬
٪٦ىج٭ة ،كأ١ل ٥ػٛ٤ةء ا٣ؿقٮؿ ÷ ،كأ١ل ٥كرزح ٔ ٫٧٤ككرزح ٠ذةث ،٫كأف
اٙل ٜٹ ٱٛةرٝ٭ ٥كٹ ٱٛةرٝٮ ،٫٩كأ١ل٬ ٥ؽاة اٵ٦ح ،كأ١ل ،..٥ك ..ك..إ٣غ.
ٌٞٚة نء ثًل د٣خ ٔ٤ٲ٬ ٫ؾق اٵد٣ح اْ٣ة٬ؿة اٛلُٞٮع ثىعذ٭ة ٚإف ٓ ٨٦لس٤خ ٚٲ٫
د ٟ٤ا٣ىٛةت ك٠ةف ٦ذع٤ٲة ثذ ٟ٤ا٣كًلت ا٣ذٰ ٠ةف رقٮؿ اّض ÷ ٔ٤ٲ٭ة ٚإ٫٩
ٱ١ٮف اٛلؿاد ثةٚلٺٚح.
كٔىل ٬ؾا ٠ ٨٧ٚةف ٔةٛل نة ثًل ّلذةج إ٣ٲ ٫اٵ٦ح يف دٱ٪٭ةٝ ،ٮٱ نة يف أ٦ؿ اّض،

٦ذٮإً نة رظٲ نًل ثةٛلؤَ٪٦ل ،مؽٱؽ نا ٔىل اْ٣ةٛلَل ،ٱٌٓ اٙلٞٮؽ يف ٦ٮإً٭ة ،ذا
مضةٔح كدؽثٍل ،ك ..ك ..إ٣غ٠ ٨٧ٚ ،ةف ٠ؾٚ ٟ٣٭ٮ اٛلؿاد ثةٚلٺٚح كا٣ٮرازح،
كٔىل ذ ٟ٣إٔلٓ أ ٢٬ا٣جٲخ  %يف ز ٨٦اٷ٦ةـ زٱؽ  #كإصًلٔ٭ ٥ظضح ،كأٱؽ
َ َ ْ َ َ َ ُ َ ِ َ َّ
اِع اَّلل ُِض [اٵظٞةؼ،]31:
جيتٔا د
٬ؾا اٞ٣ؿآف كا٣ك٪حٝ ،ةؿ اّض دٕةٌفِ :ضياكٌِٔا أ ِ
َ
َ
ْ
َ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ ً َّ ْ َ َ َ َّ
اَّلل ُِض [ٚى٤خِ ،]33ضأ َذ ٍَ َْ َح ْٓرِي إ ََل اْلَ ّق أ َ
ح ُّق
ِضوٌَ أحطَ كَٔل ِمٍَ دَع إَِل
ِ
ِ
أ َ ْن يُتَّتَ َعُض [ٱٮ٩فِ ،]35:ض َو ُكُُٔٔا ٌَ َع َّ
الطادِر َ
ِنيُ119ض [ا٣ذٮثح] ،كٝةؿ  ٨٦(( :#أ٦ؿ
ثةٛلٕؿكؼ ك١لٯ ٔ ٨اٛل١٪ؿ  ٨٦ذرٱذٰ ٚ٭ٮ ػ٤ٲٛح اّض يف أرً ،))٫كٝةؿ(( :إف

ٔ٪ؽ  ٢٠ثؽٔح ٱ١ةد ُلة اٷقٺـ ك٣ٲ نة  ٨٦أ ٢٬ثٲذٰ)) ،كٝةؿ ÷ ٨٦(( :قٓ٧
كأٲذ٪ة أ ٢٬ا٣جٲخ زً ٥ف ٣لج٭ة ٠ج ٫اّض ٔىل ٪٦ؼؿٱ ٫يف ا٪٣ةر))(.)1
( -)1ركاق اٷ٦ةـ اٛلؤٱؽ ثةّض  #يف رشح ا٣ذضؿٱؽ زٝ ٥ةؿ :ركاق اُ٣عةكم ،كركاق اٷ٦ةـ اٛلذٮٔ ٢٠ىل
ا٣ؿٖل ٨أٖلؽ ث ٨ق٤ٲًلف  #يف أوٮؿ اٵظ١ةـ ،كركاق اٷ٦ةـ اٛل٪ىٮر ثةّض ٔجؽاّض ثٖ ٨لـة  #يف
رشح ا٣ؿقة٣ح ا٪٣ةوعح كإٞ٣ؽ ا٣سَ٧ل كٍٗل٬ة ٠ ٨٦ذج ٫كٝةؿ يف ٝل٧ٮع ١٦ةدجةدٞٚ :٫ؽ ركٱ٪ة
كركت اٵا٧ح ٔ ٨أثٲ٪ة رقٮؿ اّض ÷ ...ز ٥ذ٠ؿ اٙلؽٱر ،كركاق اٷ٦ةـ اٞ٣ةق ٥ثٔ ٨يل
إ٣ٲةٌل  #يف ٝل٧ٮٔ.٫
كركل ٩عٮق اٷ٦ةـ اٜلةدم  #يف ٝل٧ٮٔ ٫ث ٨٦(( :ِٛ٤ق ٓ٧كأٲذ٪ة أ ٢٬ا٣جٲخ  ٥٤ٚٱٍ٪ضق ًف ٱٞج٢
اّض  ٫٣دٮثح ظذٯ دٛ٤ع ٫ص٭ ،))٥٪كركاق ُلؾا ا ِٛ٤٣أك ٩عٮق اث ٫٪اٷ٦ةـ اٛلؿدىض  #يف ٝل٧ٮٔ٫
ٔ ٨زٱؽ ثٔ ٨يل ٔ ٨آثةا ٨ٔ ٫رقٮؿ اّض ÷.
كركل ٩عٮق ا٪ٞ٣ؽكزم يف ٱ٪ةثٲٓ اٛلٮدة ٔ ٨اٷ٦ةـ اٙلكَل ثٔ ٨يل  #ث :ِٛ٤قٕ٧خ صؽم ÷ ٱٞٮؿ:
(( ٨٦ق ٓ٧كأٲذ٪ة أ ٢٬ا٣جٲخ كًف ٣لج ٫أ٠ج ٫اّض ٔىل ٪٦ؼؿٱ ٫يف ا٪٣ةر)) .كذ٠ؿ ٬ؾا اٙلؽٱر ا٣نٲغ
اً٣ضٱ ٰٛيف ٠ذةب ً٤٠لت اٷ٦ةـ اٙلكَل  #زٝ ٥ةؿ يف ٬ة٦ن :٫ٱ٪ةثٲٓ اٛلٮدة ٞ٦ ،416ذ ٢اٙلكَل .72
كذ٠ؿ أٱٌ نة ركاٱح أػؿل ٔ ٨اٷ٦ةـ اٙلكَل  #ث :ِٛ٤ٵٌل ٝؽ قٕ٧خ رقٮؿ اّض ÷ ك٬ٮ
ٱٞٮؿ ٨٦(( :ق ٓ٧دأٲح أ ٢٬ثٲذٰ كًف ٱٍ٪ضٔ ٥٬ىل ظٞ٭ ٥إٹ أ٠ج ٫اّض ٔىل كص٭ ٫يف ا٪٣ةر))،
كٝةؿ يف اٜلة٦ل :اٛ٣ذٮح ٪٠ ، 83/5ـ إً٣لؿ اٛلنةر ...إٌف آػؿ اٙلؽٱر .ز ٥كصؽد ٫يف ٠ذةب
اٛ٣ذٮح ٹث ٨أٔذ.82 /5 ٥
كركل ٝؿٱج نة ٚ ٫٪٦ؿات ا١٣ٮيف يف دٛكٍلق ٔ ٨أٍ٦ل اٛلؤَ٪٦ل ٦ #ٮٝٮ ٚنة ٕ ٨٦ل٤ح ٠ٺـ َٮٱ ٢كٚٲ:٫
((كاٛل٪ذْؿ ٵ٦ؿ٩ة ٠ةٛلذنعٍ ثؽ ٫٦يف قجٲ ٢اّض ،ك ٨٦ق ٓ٧كأٲذ٪ة ٣ ٥٤ٚلج٭ة أ٠ج ٫اّض ٔىل ٪٦ؼؿٱ٫
يف ا٪٣ةر)) ،ك٦س ٫٤ركل اٛلض٤يس يف ثعةر اٵ٩ٮار.
=

كا٣ؿكاٱةت ا٣ذٰ كردت يف زٱؽ ثٔ ٨يل  ٨ٔ #ا٪٣جٰ ÷ كٔيل
كاٙلكَ٪ل ٦ %ؤٱؽة ٞ٦ؿرة  ،٫٣ك٬ٮ ٱسجخ إ٦ة٦ذُ ٫لؾق؛ ٚ٭ٰ ٦ؤٱؽة ٜلة ،كًف ٱؿد
يف ٕلٲٓ أا٧ح اٷ٦ة٦ٲح ٍٗل ٔيل كاٙلكَ٪ل ٦س٦ ٢ة كرد يف زٱؽ ثٔ ٨يل  ،#كذٟ٣
أف اٚل٤ٲٛح ٹ ٱ١ٮف ػ٤ٲٛح ظذٯ ٱٞٮـ ثًل ٠ةف ٱٞٮـ ث ٫اٛلكذؼٝ ٨٧ٚ ،ٙ٤ةـ ٞ٦ةـ
ا٣ؿقٮؿ ÷ ٔ ٨٦رتدٚ ٫٭ٮ اٚل٤ٲٛح  ُٕٝنة.
ٚة٪٣ه ٝؽ َٔل اٚل٤ٲٛح ثأ ٨٦ ٫٩أ ٢٬ا٣جٲخ  %يف ا٘ل٤٧ح ،كٱذَٕل اٷ٦ةـ ٨٦
أ ٢٬ا٣جٲخ ثة٣ؽٔٮة كاٚلؿكج٠ ٓ٦ ،ٮ ٫٩أ ٢٧٠ا٪٣ةس يف ا٣ىٛةت ا٣ذٰ ٠ةف ٔ٤ٲ٭ة
ا٣ؿقٮؿ ÷ ٨٧ٚ ،دٔة إٌف اّض ك٠ةف ً٠ل ذ٠ؿ٩ة ٓلخ ث ٫اٙلضح ٔىل اٚل ،ٜ٤كًف
ٱجٜ ٜلٔ ٥ؾر يف ادجةٔ.٫
ك٣ٲخ مٕؿم أم ٔؾر ٛل ٨دؿؾ ٦ذةثٕح  ٨٦ٱٞٲ ٥إ٣ؽؿ ،كٱ٪ى ٙثَل اْ٣ةًف
كاٛلْ٤ٮـ ،كٱأ٦ؿ ثةٛلٕؿكؼ كٱ٪٭ٯ ٔ ٨اٛل١٪ؿ ،كٱٞٲ ٥اٙلؽكد ،ك٣لة٬ؽ اْ٣ةٛلَل
كاٛل٪ةَٞٚل كا١٣ةٚؿٱ ،٨كٱؤ ٨٦ا٣كجٲ ،٢كٹ ٱؽع ثةث نة  ٨٦أثٮاب اٚلٍل إٹ ك٘ل ،٫كٹ
كركل ا٣نٲغ ا٣ىؽكؽ يف ٠ذةب اٚلىةؿ ٔ ٨أيب ٔجؽاّض ٝ #ةؿ :ظؽز ٰ٪أيب ٔ ٨صؽم ٔ ٨آثةا % ٫أف
أٍ٦ل اٛلؤَ٪٦ل ٔ ٥٤أوعةث ٫يف ٝل٤ف كاظؽ أرثًٕلاح ثةب ..ك٬ٮ ٠ٺـ َٮٱ ٢صؽ نا ٕ ٨٦ل٤ذ:٫
((كاٛل٪ذْؿ ٵ٦ؿ٩ة ٠ةٛلذنعٍ ثؽ ٫٦يف قجٲ ٢اّض ٨٦ ،م٭ؽ٩ة يف ظؿث٪ة أك ق ٓ٧كأٲذ٪ة  ٥٤ٚٱٍ٪ض٩ة أ٠ج٫
اّض ٔىل ٪٦ؼؿٱ ٫يف ا٪٣ةر)) ،كٝةؿ يف اٜلة٦لٝ :ةؿ إ٣ٺ٦ح اٛلض٤يس [ :]...أ ٥٤أف أو٬ ٢ؾا اٚلرب يف
ٗةٱح ا٣ٮزةٝح كاٹٔذجةر ٔىل َؿٱ ٜاٞ٣ؽ٦ةء ،كأذ٧ؽ ٔ٤ٲ ٫ا٤١٣ٲ ]....[ ٰ٪ك٠ؾا ٍٗلق  ٨٦أ٠جةر
اٛلعؽزَل .ا٩ذ٭ٯ ثذٍضؼ .كركاق أٱٌ نة اٛلض٤يس يف ا٣جعةر ،كاث ٨مٕجح اٙلؿاٌل يف ّل ٙإٞ٣ٮؿ.
كركل اث ٨صؿٱؿ اُ٣ربم يف دةر٥ل ٨ٔ ٫اٷ٦ةـ اٙلكَل ثٔ ٨يل ٦ #ٮٝٮ ٚنة ٝٮٚ(( :٫٣ٮاّض ٹ ٱكٓ٧
كأٲذ٪ة أظؽ ز ٥ٹ ٱٍ٪ض٩ة إٹ  ،))ٟ٤٬كركاق أٱٌ نة أثٮ ٟل٣ ٙ٪ٮط ث٤ ٨لٲٯ يف ٞ٦ذ ٢اٙلكَل،
كاث ٨اٵزٍل يف ا١٣ة ،٢٦كا٣نٲغ اٛلٛٲؽ يف اٷرمةد ،كاٛلض٤يس يف ثعةر اٵ٩ٮار ،كاث ٨إً٪٣لف يف
اٷرمةد يف ٕ٦ؿٚح ظضش اّض ٔىل إ٣جةد ،كركاق ا٣نٲغ ا٣ىؽكؽ يف اٵ٦ةٍف ،كاٛلض٤يس يف ا٣جعةر
ثٚ(( :ِٛ٤إ ٨٦ ٫٩ق ٓ٧كأٲذ٪ة أ ٢٬ا٣جٲخ زً ٥ف ٣لج٪ة ٠ج ٫اّض ٔىل كص٭ ٫يف ٩ةر ص٭ .))٥٪كركاق ا١٣يش
يف رصة ،٫٣كاُ٣ٮ٧ل يف اػذٲةر ٕ٦ؿٚح ا٣ؿصةؿ ،كاٛلض٤يس يف ا٣جعةر ثٚ(( :ِٛ٤إ ٨٦ ٫٩ق ٓ٧كأٲذ٪ة أك
رأل قٮاد٩ة ٣ ٥٤ٚلج٪ة كًف ٱ٘س٪ة ٠ةف ظ ٞنة ٔىل اّض ٔـ كص ٢أف ٱ١جٔ ٫ىل ٪٦ؼؿٱ ٫يف ا٪٣ةر)).

ثةث نة  ٨٦أثٮاب اً٣ض إٹ أٗ ،٫ٞ٤كٱ١ٮف ٪٤٣ةس ً٠ل ٠ةف ٜل ٥رقٮؿ اّض ÷ً ،ف
ٱٛذ٭ ٨٦ ٥قٍلة ا٣ؿقٮؿ ÷ إٹ مؼىٚ ،٫إ٦ةـ ٔ ٨٦رتة ا٣ؿقٮؿ ÷ ٬ؾق
وٛةد ٫ٱ١ٮف  ُٕٝنة ػ٤ٲٛح ا٣ؿقٮؿ ÷؛ ٵ ٫٩ٹ ٪ٕ٦ٯ ٤٣ؼٺٚح إٹ ذ ،ٟ٣كإٹ
ذ٬جخ د ٟ٤ا٪٣ىٮص ا٪٣جٮٱح أدراج ا٣ؿٱةح ،كوةرت ٬جة نء ٪٦جس نة.
أ٦ة ٝٮؿ اٷ٦ة٦ٲح يف اٹزًٔ ٰ٪ض ٚؾٝ ٟ٣ٮؿ د١ؾث ٫ا٪٣ىٮص ا٪٣جٮٱح ،إذ أ١لة
دٞٮؿً٤٠(( :ل أ٩ ٢ٚض٩ ٓ٤َ ٥ض ،))٥ك(( ٨٣ٱٛرتٝة ظذٯ ٱؿدا ٔىل اٙلٮض))،
ك٩ض ٥اٷ٦ة٦ٲح آ٪٦ ٢ٚؾ أ٠سؿ  ٨٦أ ٙ٣ك٦ةا ٫كٗلكَل ٔة ٦نة.
كيف اٙلؽٱر(( :إف ٔ٪ؽ  ٢٠ثؽٔح ٱ١ةد ُلة اٷقٺـ ك٣ٲة  ٨٦أ ٢٬ثٲذٰ...
اٙلؽٱر))؛ ٚأٱ ٨ك٣ٲ ٥١أ٦لة اٷ٦ة٦ٲح ٔ٪ؽ ظؽكث ا٣جؽع ٔرب اٞ٣ؿكف اٛلةًٲح؟!!
كأٱٌ نة ٝٮ٬ ٥١٣ؾا ٱرتؾ اٵ٦ح ٢لٺن ثٺ راع ٤لٲٰ اّض ث ٫ا٣ؽٱ ٨كٱٞٲ ٥اٙلؽكد
كٱ٪ذى٤ْ٧٤٣ ٙٮَ٦ل  ٨٦اْ٣ةٛلَل كٱأ٦ؿ ثةٛلٕؿكؼ كٱ٪٭ٯ ٔ ٨اٛل١٪ؿ ك ..ك،..
٪٦ؾ أ٠سؿ  ٨٦أ ٙ٣ق٪ح.
س -4إذا ٠ةف ٔيل ث ٨اٙلكَل إ٦ة ٦نة١ٚ ،ٲ ٙإٞ٩ؽت  ٫٣اٷ٦ة٦ح؟ كإذا ًف ٱ٨١
إ٦ة ٦نة ١ٚٲ ٙكٝؽ أك٩ل اّض دٕةٌف ثةٚل ٜ٤إ٣ٲٔ ٫ىل ٣كةف رقٮً٠ ÷ ٫٣ل
ذ٠ؿ اٷ٦ةـ اٜلةدم  #يف ٠ذةث( ٫اٛلض٧ٮٔح اٛ٣ةػؿة)؟
اجلٔاب :اٷ٦ةـ زٱ ٨إ٣ةثؽٱ ٨إ٦ةـ ػةا٧٘٦ ٙٮر ٦كذً٣ ٢٧١ضكط اٷ٦ة٦ح
ٗةٱح اٹقذً١لؿ ٍٗل أف اْ٣ؿكؼ ا٣ـ٪٦ٲح ا٣نؽٱؽة ًف دك٧ط  ٫٣ثة٣ؽٔٮة كاٚلؿكج
ٚ٭ٮ إ٦ةـ ٔ ،٥٤ك٦ؿصٓ ٣ٶ٦ح ،ك٣ٲف ثإ٦ةـ دٔٮة كص٭ةد ٠ةث ٫٪زٱؽ.
أ٦ة أف اّض دٕةٌف ٝؽ أك٩ل ثةٚل ٜ٤إ٣ٲٔ ٫ىل ٣كةف رقٮ..÷ ٫٣إ٣غٞ٪ٚ ،ٮؿ :إف
اّض دٕةٌف ٝؽ أك٩ل اٚل ٜ٤ثأ ٢٬ا٣جٲخ ٔ٧ٮ ٦نة ،كٝؽ ٠ةف قٲؽ إ٣ةثؽٱ ٨قٲؽ أ٢٬
ز٦ة ،٫٩كمٲغ أ ٢٬ثٲذ ٫يف ٍٔضقٚ ،ج٪ة نء ٔىل ذٚ ٟ٣٭ٮ ظضح اّض ٔىل اٚل ٜ٤يف
ز٦ة٣ ٫٩ٮ أثٍضكا رمؽ ،٥٬كأ٦ة أ٪٦ ٫٩ىٮص ٔ٤ٲ ٫ثةٷ٦ة٦ح ث٪ه ػةص ٚؾٟ٣
ٍٗل ٕ٦ؿكؼ ٔ٪ؽ ا٣ـٱؽٱح ا٣جذح ،ث ٢اٛلٕؿكؼ ركاٱةت وعٲعح يف ،# ٫٤ٌٚ

كا٣ـٱؽٱح دكذْٕ ٢ٌٚ ٥اٷ٦ةـ زٱ ٨إ٣ةثؽٱ ٨كِلٝ ٢ؽرقٚ ،ذك٧ٲ ٫أا٧ذ٭٣ ٥ؾٟ٣
ثةٷ٦ةـ كٱ٪ـ٣ٮ٪٦ ٫٩ةزؿ اٵا٧ح ،ك٠ؾ ٟ٣اثٞ ٫٪ل٧ؽ ا٣جةٝؿ  ،#ز ٥اث ٫٪صٕٛؿ.
ك٣ٲكخ ٬ؾق اٷ٦ة٦ح ٔ٪ؽ ا٣ـٱؽٱح ٠إ٦ة٦ح زٱؽ ثٔ ٨يل ٚ ŉجَل اٷ٦ة٦ذَل ٚؿؽ،
ٚذ ٟ٤إ٦ة٦ح ٔ ،٥٤ك٬ؾق إ٦ة٦ح ٔ ٥٤كص٭ةدٚ ،جَل اٷ٦ة٦ذَل ٚؿؽ ٔ٪ؽ ا٣ـٱؽٱح؛ ٚإذا
أَٞ٤ٮا  ِٛ٣إ٦ةـ ٔىل ا٣جةٝؿ ٚةٛلؿاد اٛلٕ٪ٯ اٵكؿ ،كإذا أَٞ٤ٮا  ِٛ٣اٷ٦ةـ ٔىل
زٱؽ ٚةٛلؿاد اٛلٕ٪ٯ ا٣سةٌل.
س ٨٦ -5أكؿ  ٨٦كًٓ رشكط اٷ٦ة٦ح ،ك٦ة ٬ٮ ا٣ك٪ؽ إ٣ٲ٫؟
اجلٔاب :ا٣ؾم كًٓ رشكط اٷ٦ة٦ح ٬ٮ اٛلًضع اٙل١ٲ ،٥كأد٣ذ٭ة  ٨٦ا١٣ذةب
كا٣ك٪ح ٦ؾ٠ٮرة يف ٔ ٥٤ا١٣ٺـ.
س ٢٬ -6ٱىط أف ٱٌٓ رشكط اٷ٦ة٦ح ٍٗل ا٣ٮظٰ ،ك ٰ٬أو ٨٦ ٢أوٮؿ
ا٣ؽٱ ٨ا٣ذٰ ٹ ٝلةؿ ٣ٺصذ٭ةد ٚٲ٭ة؟

َ َُْ
اجلٔاب :رشكط اٷ٦ة٦ح ً٠ل ذ٠ؿ٩ة أ٦ؿ٬ة إٌف ا٣نةرع اٙل١ٲَ ﴿ ٥و َر ُّبم َيي ُق ٌَا
َّ َّ َ ْ َ َ َ ُ
َ َ ُ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َُ ُ ْ ََُ
اض َؽفاهُ غييْس ًْ
ِْية﴾ [اٞ٣ىه﴿ ،]68إِن اَّلل
يشاء ويذخار ٌا َكن لًٓ اْل
ْ ْ َ ْ ْ َ َّ ُ ُ ْ ُ ْ َ
َ َ َُ َْ َ ً
ه ُّ ٌَ َْ ي َ َش ُ
اء﴾ [ا٣جٞؿة.]247
اْلط ًِ واَّلل يؤ ِِت مي
وزاده بطؽث ِِف اىػِي ًِ و ِ
سْ٩ -7ةـ ا٪٣ه ٔىل اٷ٦ةـ ٬ٮ اْ٪٣ةـ اٷٜلٰ ا٣ؾم ٠ةف ثٕؽ رقٮؿ اّض
÷ ًٚل ٬ٮ ا٣ؽ٣ٲ ٢ا٣ؾم ث٧ٮصج ٫دٍ٘ل ٬ؾا اْ٪٣ةـ إٌف ْ٩ةـ اً٣ضكط؟
اجلٔابٞ٩ :ٮؿ :إف اٵد٣ح إُٞ٣ٲح ٝؽ قةٝذ٪ة إٌف ٬ؾق اُ٣ؿٱ ٜا٣ذٰ َ ٰ٬ؿٱٜ
ا٣ـٱؽٱح ،ك٦ة ٠ةف ٱ٪جٰ٘ ٵظؽ أف ٱٕرتض اٙل٧١ح اٷٜلٲح؛ إذ أف اٙل١ٲٝ ٥ؽ قؽ
َ ُ ْ َ ُ َ َّ َ ْ َ ُ
ٔىل ٔجةدق ٬ؾا ا٣جةبٞٚ ،ةؿ ص ٢مأ ٫٩كدٕةٌف قُ٤ةَ﴿ :٫٩ل يطأل خٍا حفػو
َ ُ ْ ُْ َُ َ
َ َّ
اَّللُ
وًْ يطألٔن[ ﴾23اٵ٩جٲةء] ك﴿يفػو ٌا يشاء ويحسً ٌا يسير﴾ ك﴿و
ْ
َْ ُ
س ًُ ََل ٌُ َػ ّ ِل َ
ب ِ
ْلُه ٍِِّ﴾ [ٱٮق.]41ٙ
َي
وبعدٞ٪ٚ ،ٮؿ زٱةدة يف ثٲةف اٙلضح -كإف ٠ةف اٞ٣ٮؿ ٪٬ة ٌٚ ٨٦ٮؿ ا١٣ٺـ أك
٩ ٨٦ة٤ٚح اٙلؽٱر ٢ٕ٣ :-اٌ٣ض إ٣ضٲت كاٙل٧١ح ا٣جة٘٣ح ٚٲًل ٤ٝذ ٥كذ٠ؿد٬ ٥ٮ أف

اّض دٕةٌف  ٫٧٤ٕ٣كظ٧١ذ٣ ٫ٮ صْٕ٩ ٢ةـ اٚلٺٚح كاٷ٦ة٦ح ْ٩ة ٦نة كاظؽان كذٟ٣
ثة٪٣ه ٔىل  ٢٠إ٦ةـ إٌف آػؿ ا٣ؽ٬ؿ ٣ٮ ٓٝاٛلٛ٤١ٮف يف ٚكةد ْٔٲ ،٥كذ ٟ٣أف
ا٪٣ةس ثُجٲٕذ٭ ٥مؽٱؽك ا ٓ٧ُ٣كاٙلؿص ٔىل ٩ٲ ٢اٛلٕةٍف كظت ا٣ؿٕٚح كا٣رتؤس
ٔىل ا٪٣ةس ك ..إ٣غٜ ،لؾا ٞٚؽ ٱؿدت اٳثةء أقًلء أث٪ةا٭ ٥كأث٪ةء أث٪ةا٭ٔ ٥ىل كٜٚ
أقًلء اٵا٧ح ٚٲ ٓٞا٪٣ةس يف اٙلٍلة كاٹ٣ذجةس.
كٝؽ ٱ١سؿ  ٨٦ٱذك٧ٯ ثأقًلء اٵا٧ح ٚٲ ٓٞاٛ٣كةد ك ..إ٣غ ،ك٬ؾا ثؼٺؼ ا٪٣ه
ٔىل ا٣سٺزح ٚإ ٫٩ٹ ٱ ٓٞثكجت ا٪٣ه ٔ٤ٲ٭٨ ٥لء ً٦ل ذ٠ؿ٩ة.
فإن كيت أهيا اىسائو :إٝ ٫٩ؽ ك ٓٝا٪٣ه ٔىل ازًٔ ٰ٪ض ػ٤ٲٛح  ٥٤ٚٱ٦ ٓٞة
ذ٠ؿد٥؟
كيِاً :ف دك ٓ٧اٵ٦ح ُلؾق ا٣ؽٔٮل ،كًف ٱج٘٤٭ة ا٪٣ه ،كدٔٮا ٥٠ا٪٣ه ًف ٥لؿج ٨٦
ظٲـ ا٣ؽٔٮل،
كا٣ػػػػؽٔةكم إذا ًف دٞػػػػ٤ٔ ٥ٲ٭ػػػػة

ثٲ٪ػػػػػػةت أث٪ةؤ٬ػػػػػػة أدٔٲػػػػػػةء

س ٙ٤٠ ٢٬ -8اّض اٛلكَ٧٤ل ثةٷٱًلف ثإ٦ة٦ح أٍ٦ل اٛلؤَ٪٦ل ٔيل كاٙلك٨
كاٙلكَل  %أـ ٹ؟
اجلٔابٝ :ؽ  ٙ٤٠اّض دٕةٌف اٛلَٛ٤١ل ثةٷٱًلف ث٦ ٢١ة صةء ث ٫ا٣ؿقٮؿ ÷
٪ٔ ٨٦ؽ اّض ،ك ٨٦ذ ٟ٣إ٦ة٦ح أٍ٦ل اٛلؤَ٪٦ل ٔيل كاٙلك ٨كاٙلكَل ػىٮو نة،
كإ٦ة٦ح إ٣رتة ٔ٧ٮ ٦نة ً٠ل يف ظؽٱر ا٣سَ٤ٞل كا٣كٛٲ٪ح كا٪٣ضٮـ ك ..إ٣غ.
[انفزق ثني األدنخ عهٗ إيبيخ احلسُني ٔثني رٔايخ االثُي عشز]

س -9إذا وط اٹٔذٞةد ثإ٦ة٦ح اٙلك ٨كاٙلكَل  ŉثةٙلؽٱر(( :اٙلك٨
كاٙلكَل إ٦ة٦ةف ٝة٦ة أك ٕٝؽا)) ،ك٬ٮ ظؽٱر آظةدمً٤ٚ ،لذا ٹ ٱىط
اٹٔذٞةد ثإ٦ة٦ح اٹزًٔ ٰ٪ض ثعؽٱر ٬ٮ يف ٠ذت ا٣نٲٕح كا٣ك٪ح؟

اجلٔاب :ظؽٱر(( :اٙلك ٨كاٙلكَل إ٦ة٦ةف ٝة٦ة أك ٕٝؽا )1())..إٔلٕخ ٔىل
(ٝ -)1ةؿ اٷ٦ةـ اٜلةدم  #يف ٝل٧ٮٔ :٫كإٔلٕخ اٵ٦ح أف رقٮؿ اّض ÷ ٝةؿ(( :اٙلك٨
كاٙلكَل قٲؽا مجةب أ ٢٬ا٘ل٪ح ،كأثٮً٬ل ػٍل ٪٦٭ًل)) ،كٝةؿً٬(( :ل إ٦ة٦ةف ٝة٦ة أك ٕٝؽا)).
ا٩ذ٭ٯ .كٝةؿ اٷ٦ةـ ٞل٧ؽ ث ٨اٞ٣ةق ٥ث ٨إثؿا٬ٲ # ٥يف ٠ذةب اٵوٮؿ ا٣سًل٩ٲح :كٝٮ÷ ٫٣
يف اٙلك ٨كاٙلكَل ’٬(( :ؾاف إ٦ة٦ةف ٝة٦ة أك ٕٝؽا)) ا٩ذ٭ٯ .كٝةؿ اٷ٦ةـ اٞ٣ةق ٥ثٔ ٨يل
إ٣ٲةٌل يف ٝل٧ٮٔ ٫يف ٠ذةث ٫إٌف ٖلٍل ثٕؽ ذ٠ؿ اٙلؽٱرٚ :٭ؾا ٝ ٨٦ٮ _ ٫٣دٕؿ٠ ٫ٚةٚح اً٤ٕ٣لء.
ا٩ذ٭ٯ .كٝةؿ اٷ٦ةـ اٛل٪ىٮر ثةّض ٔجؽاّض ثٖ ٨لـة  #يف ٝل٧ٮٔ :٫كً٦ل ٱؽؿ ٔىل ذٝ ٟ٣ٮؿ ا٪٣جٰ:
((اٙلك ٨كاٙلكَل إ٦ة٦ةف ٝة٦ة أك ٕٝؽا ،كأثٮً٬ل ػٍل ٪٦٭ًل)) ،ك٬ؾا اٚلرب ً٦ل دٞ٤ذ ٫اٵ٦ح ثةٞ٣جٮؿ
كث ٖ٤ظؽ ا٣ذٮادؿٚ ،ىط اٹظذضةج ث .٫ا٩ذ٭ٯ  ٨٦ا٣ؿقة٣ح ا٪٣ةٕٚح ًٝ ٨٧ل٧ٮٔ .# ٫كٝةؿ يف
رشح ا٣ؿقة٣ح ا٪٣ةوعح ثٕؽ ذ٠ؿ اٙلؽٱر :أ٦ة ا١٣ٺـ يف وعذٚ ٫٭ٮ ً٦ل ٔ٧٤ذ ٫اٵ٦ح كأَجٞخ
ٔىل ٣ ٫٤ٞ٩ن٭ؿد ،٫كًف ٱٕ ٨٦ ٥٤أظؽ ٪٦٭ة دٚ ،٫ٕٚضؿل ٝلؿل اٵػجةر اٛلذٕٞ٤ح ثأوٮؿ ا٣ؽٱ٨
٠ة٣ىٮـ كا٣ىٺة ً٠ل ٝؽ٪٦ة .ا٩ذ٭ٯ .كٝةؿ اٷ٦ةـ اٙلك ٨ث ٨ثؽرا٣ؽٱ # ٨يف أ٩ٮار ا٣ٲَٞل يف ا٣ؿد
ٔىل ظؽٱر اٹزًٔ ٰ٪ض١ٚ :ةف ٣لت أف ٱ١ٮف ث٪٧ـ٣ح ٝٮ(( :÷ ٫٣اٙلك ٨كاٙلكَل إ٦ة٦ةف
ٝة٦ة أك ٕٝؽا كأثٮً٬ل ػٍل ٪٦٭ًل)) ٚإف ٬ؾا اٚلرب ّة٬ؿ ا٤ٕ٦ ٢ٞ٪٣ٮـ يف ٛ٩ك٦ ٫ن٭ٮر ٔ٪ؽ ا١٣ةٚح
ثعٲر ٹ ٥لذه ث ٨٦ ٫اٵ٦ح ٚؿٱ ٜدكف ٚؿٱٚ ٜ٭ٮ ً٦ل ٣ـ٦خ اٙلضح ث ٫كًف د ٓٞاٛل٪ةزٔح يف وعذ.٫
ا٩ذ٭ٯ .كٝةؿ اٷ٦ةـ اٙلضح ٝلؽا٣ؽٱ ٨ثٞ ٨ل٧ؽ اٛلؤٱؽم  #يف ٣ٮا ٓ٦اٵ٩ٮار :كٝةؿ اٷ٦ةـ #
يف ا٣نةيف :كاٵ٦ح ًف ْلذ ٙ٤يف ٝٮؿ رقٮؿ اّض ÷(( :اٙلك ٨كاٙلكَل إ٦ة٦ةف ٝة٦ة أك ٕٝؽا
كأثٮً٬ل ػٍل ٪٦٭ًل)) ،كٝةؿ أٱٌ نة :كاٚلرب ٦ن٭ٮر دٞ٤ذ ٫اٵ٦ح ثةٞ٣جٮؿٝ .ةؿ أٱؽق اّض دٕةٌف يف
ا٣ذؼؿٱشٝ :ةؿ اٷ٦ةـ اٙلك ٨ث ٨ثؽر ا٣ؽٱ :# ٨كإ٣رتة ٝلٕ٧ح ٔىل وعذ ٫كٝةؿ إً٦ ٫٩ل ّ٭ؿ
كامذ٭ؿ ثَل اٵ٦ح ،كدٞ ٤ذ ٫ثةٞ٣جٮؿ ،كٹ صعؽق أظؽ ٠ل ٨ٱٕٮؿ ٔ٤ٲً٤ٔ ٨٦ ٫لء اٛلكَ٧٤ل ،ز ٥ظ١ٯ
ٔ ٨اٷ٦ةـ اٞ٣ةق ٥ثٞ ٨ل٧ؽ كاٛلؿدىض ث ٨اٛل ٢ٌٛكاً٣ضيف كٖلٲؽ ا٣ن٭ٲؽ ثؿكاٱح اٷ٦ةـ ٔـا٣ؽٱ٨
ث ٨اٙلك ٨كاٞ٣ة٬ل ٔجؽاّض ث ٨زٱؽ كا٪٣ضؿم كاٞ٣ة٬ل أٖلؽ ظةثف ٦س ٢ذ .ٟ٣ا٩ذ٭ٯ ٨٦
ا٤٣ٮا .ٓ٦كٝةؿ إ٣ٺ٦ح ٦ؽأف يف ا١٣ةم ٙاٵَ٦ل :كٜلؾا إف ٕلٲٓ اٵ٦ح ٱٕؿٚٮف ٬ؾا اٚلرب كٹ
٥لة ٙ٣يف إ٦ة٦ذ٭ة إٹ أ ٢٬ا٣جٰ٘ كا٣ـٔ ٓ٦ ٢٣ؽـ إ١٩ةر٦ ٥٬ذ ٨اٙلؽٱر ..إ٣غ ،كٍٗل .٥٬كأ٦ة
 ٨٦اٷ٦ة٦ٲح ٞٚؽ ٝةؿ اث ٨م٭ؿ آمٮب يف ٪٦ةٝت آؿ أيب َة٣ت  ،192 /3اصذ ٓ٧أ ٢٬اٞ٣ج٤ح ٔىل
أف ا٪٣جٰ ÷ ٝةؿ(( :اٙلك ٨كاٙلكَل إ٦ة٦ةف ٝة٦ة أك ٕٝؽا)) كٝةؿ أٱٌ نة  :168 /3كٱكذؽؿ
أٱٌ نة ثإصًلع أ ٢٬ا٣جٲخ  %ٵ١ل ٥إٔلٕٮا ٔىل إ٦ة٦ذ٭ًل كإصًلٔ٭ ٥ظضح ،كٱكذؽؿ ثةٚلرب
اٛلن٭ٮر أٝ ٫٩ةؿ ÷(( :اث٪ةم ٬ؾاف إ٦ة٦ةف ٝة٦ة أك ٕٝؽا)) .ا٩ذ٭ٯ .ذ٠ؿق اٛلض٤يس يف ثعةر
اٵ٩ٮار ٔ ٨اٛل٪ةٝت ،كٝةؿ ا٣نٲغ اٛلٛٲؽ يف ٠ذةب ا١٪٣خ يف ٞ٦ؽ٦ةت اٵوٮؿ :إٔلٓ أ٢٬
=

وعذ ٫إ٣رتة  %كا٣نٲٕح ثض٧ٲٓ َٮااٛ٭ة[ ،كاقذؽ٣خ ثٔ ٫ىل إ٦ة٦ذ٭ة ،كامذ٭ؿ
ذ ٟ٣ثَل اٵ٦ح كًف ٣لعؽق أظؽ ٠ل ٨ٱٕٮؿ ٔ٤ٲً٤ٔ ٨٦ ٫لء اٛلكَ٧٤ل ٚإذا ٠ةف ٠ؾٟ٣
ٞٚؽ إٔلٕخ ٔىل وعذ ٫إ٣رتة كدٞ٤ذ ٫اٵ٦ح ثةٞ٣جٮؿ].
ْذا ،كًف ٱ٬ ٨١ؾا اٙلؽٱر كظؽق ٦كذ٪ؽ إ٦ة٦ذ٭ًل  ،ŉث٦ ٓ٦ ٢ة صةء ٚٲ٭ًل
ثؼىٮو٭ًل  ٨٦اٷمةرة إٌف إ٦ة٦ذ٭ًل [٦س ٢ظؽٱر(( :اٙلك ٨كاٙلكَل قٲؽا
مجةب أ ٢٬ا٘ل٪ح))( )1ك٬ٮ ظؽٱر ٦ذٮادؿ] ،ثةٷًةٚح إٌف آٱح ا٣ذُ٭ٍل كظؽٱر
ا١٣كةء كآٱح اٛلٮدة كظؽٱر ا٣سَ٤ٞل كا٣كٛٲ٪ح ،كٍٗل ذ٠ ٟ٣سٍل.
اٷقٺـ ٔىل أف رقٮؿ اّض ÷ ٩ىت ٔ٤ٲ نة ٱٮـ ٗؽٱؿ ػ ٥زٝ ٥ةؿ :كإٔلٕٮا أٱٌ نة ٔىل أٝ ٫٩ةؿ
ٕ٣يل (( :#أ٩خ  ٰ٪٦ث٪٧ـ٣ح ٬ةركف ٦ ٨٦ٮقٯ إٹ أ ٫٩ٹ ٩جٰ ثٕؽم)) زٝ ٥ةؿ :كادٞٛٮا ٔىل أ# ٫٩
ٝةؿ يف اٙلك ٨كاٙلكَل ’(( :اث٪ةم ٬ؾاف إ٦ة٦ةف ٝة٦ة أك ٕٝؽا)) .ا٩ذ٭ٯ .كٝةؿ ا٣جعؿاٌل يف
اٙلؽاا ٜا٪٣ةرضة :ك٪٦٭ة ٝٮؿ ا٪٣جٰ ÷ ٚٲًل دٮادؿ ٔ٪ؽ٩ة ٤٣عكَ٪ل ’(( :اث٪ةم ٬ؾاف إ٦ة٦ةف
ٝة٦ة أك ٕٝؽا)).
(ٝ )1ةؿ اٷ٦ةـ اٙلضح ٝلؽا٣ؽٱ # ٨يف ٣ٮا ٓ٦اٵ٩ٮار ٦ة ٪ٕ٦ةق :كٝؽ قةؽ ا٣كٲٮَٰ ا٣ؿكاة
كاٛلؼؿصَل  ٫٣زٝ ٥ةؿ :ك٬ٮ ٦ذٮادؿ ذ٠ؿق ا ٕ٣ـٱـمٝ ،ةؿ اٷ٦ةـ ٞل٧ؽ ثٔ ٨جؽاّض ا٣ٮزٱؿ  :#كأ٦ة
ظؽٱر اٙلكَ٪ل –كذ٠ؿ اٙلؽٱرٞٚ -ؽ ركاق اٛلٮا ٙ٣كاٛلؼة ٙ٣ثُؿؽ كقٲةٝةت ٚ٭ٮ ٦ذٮادؿ  ْٛ٣نة
ك٪ٕ٦ٯ ٹ أ .٢ٝا٩ذ٭ٯ .كركاق يف ق ٨٪ا٣رت٦ؾم ثٕؽة َؿؽ ٔ ٨ظؾٱٛح كأيب قٕٲؽ ،كيف ق ٨٪اث٨
٦ةص ،٫كيف ٦كذؽرؾ اٙلةٔ ٨ٔ ٥٠ؽة  ٨٦ا٣ىعةثح ،كيف ٦ك٪ؽ أٖلؽ ثٕؽة َؿؽ ٔ ٨أيب قٕٲؽ
كٔ ٨ظؾٱٛح ،كا٪٣كةاٰ يف ق ٫٪٪ثُؿؽ ٔؽٱؽة ٔٔ ٨ؽة  ٨٦ا٣ىعةثح ،كاث ٨أيب مٲجح يف ٦ى٫ٛ٪
ٔٔ ٨ؽة  ٨٦ا٣ىعةثح ،كاُ٣رباٌل يف ا١٣جٍل كاٵكقٍ ثُؿؽ ٠سٍلة ٔٔ ٨ؽة  ٨٦ا٣ىعةثح ،كأثٮ
ٕ٩ٲ ٥يف اٙل٤ٲح ،كاث ٨ظجةف يف وعٲع ،٫كأثٮ ٱٕىل يف ٦ك٪ؽق ،كأٖلؽ ث ٨ظ٪ج ٢يف ٌٚةا٢
ا٣ىعةثح ،كا٪٣كةاٰ يف اٚلىةاه ،كا٣ؽار ٰ٪ُٝيف ا ،٢٤ٕ٣كا٣جٲ٭ ٰٞيف دٹا ٢ا٪٣جٮة ،كاُ٣ربم
يف ذػةاؿ إٞ٣جٯ ،كاثٔ ٨جؽا٣رب يف اٹقذٲٕةب ،كاٚلُٲت يف دةرٱغ ث٘ؽاد ،كاثٔ ٨كة٠ؿ يف دةرٱغ
د٦ن ٜثُؿؽ ٠سٍلة ٔٔ ٨ؽة  ٨٦ا٣ىعةثح ،كاث ٨اٵزٍل يف أقؽ ا٘٣ةثح ،كا٣جٺذرم يف أ٩كةب اٵرشاؼ
كٍٗل٠ ٥٬سٍل ،كٝؽ ركم ٔٔ ٨ؽد ٠سٍل  ٨٦ا٣ىعةثح رٕٚٮق إٌف ا٪٣جٰ ÷ ٪٦٭ٔ ٥يل #
كاٙلك٪ةف ’ كاثٔ ٨جةس كاث٦ ٨كٕٮد كصةثؿ ثٔ ٨جؽاّض كأثٮ قٕٲؽ اٚلؽرم كأثٮ ث١ؿ كٔ٧ؿ
ث ٨اٚلُةب كاث٧ٔ ٨ؿ كأ٩ف ث٦ ٨ة ٟ٣كا٣رباء ثٔ ٨ةزب كأثٮ را ٓٚك٦ة ٟ٣ث ٨اٙلٮٱؿث كأثٮ
٬ؿٱؿة كٔةانح كأقة٦ح ث ٨زٱؽ كثؿٱؽة كظؾٱٛح ث ٨ا٣ٲًلف كٝؿة ث ٨أٱةس كٍٗل.٥٬

أ٦ة ظؽٱر اٹزًٔ ٰ٪ض  ٥٤ٚٱىط ٔ٪ؽ ٍٗل اٷ٦ة٦ٲح اٹزًٔ ٰ٪ضٱح ٥٤ٚ ،د ٥ٞث٫
اٙلضح ٔىل إ٣جةد[ ،كٝؽ أ١٩ؿد ٫أ٠سؿ اٵ٦ح ٤ٚٲف ٦ذٞ٤ٯ ثةٞ٣جٮؿ ٹ ثَل إ٣رتة
كٹ ثَل اٵ٦ح ،كأٱٌ نة ظؽٱر اٹزًٔ ٰ٪ض كظؽق ٦كذ٪ؽ اٷ٦ة٦ٲح ا٣ؾم دكذؽؿ ث٫
ٔىل إزجةت إ٦ة٦ح اٹزًٔ ٰ٪ض كإثُةؿ إ٦ة٦ح  ٨٦قٮا ٨٦ ٥٬أ ٢٬ا٣جٲخ %
٤ٚٲف ٜل ٥أف ٱكذؽ٣ٮا ثآٱح ا٣ذُ٭ٍل كظؽٱر ا٣سَ٤ٞل كا٣كٛٲ٪ح ك٩عٮ٬ة ٔىل إثُةؿ
إ٦ة٦ح ٍٗل اٹزًٔ ٰ٪ض  ٨٦إ٣رتة  ،%أك ٔىل إزجةت إ٦ة٦ح اٞ٣ةٔؽ ا٣ؾم ًف ٱ٥ٞ
ثع ٜاٚلٺٚح ٣ؿقٮؿ اّض ÷].
أ٦ة اٙلؽٱر ا٣ؾم ركد ٫أ ٢٬ا٣ك٪ح ٪ٕ٧ٚةق أ١لة  ٨٣دؾ٬ت ا٣ؽ٩ٲة ظذٯ ٱيل اٵ٦ؿ
از٪ة ًٔض ػ٤ٲٛح ٤٠٭ٝ ٨٦ ٥ؿٱلْٚ ،ة٬ؿ اٙلؽٱر أف ذ ٟ٣إً٩ل ٱ١ٮف يف آػؿ
ا٣ـ٦ةف ،كأف اٹزًٔ ٰ٪ض قٲ٤ٮف اٵ٦ؿ ،كأا٧ح اٷ٦ة٦ٲح ًف ٱ٤ٮا  ٨٦اٵ٦ؿ مٲبةن
قٮل ٦ة ٠ةف  ٨٦ا٣سٺزح ٤ٚ ،%ٲكٮا  ٥٬اٛلؿادٱ ٨يف اٙلؽٱر ُٕٝة.
س ٥٠ -11اقذ٧ؿت إ٦ة٦ح اٷ٦ةـ زٱؽ  #يف ًٮء أف اٚلؿكج أظؽ رشكط
اٷ٦ة٦ح؟
اجلٔاب :ٹ ٱنرتط يف وعح اٷ٦ة٦ح َٮؿ ا٣ـ٦ةف ث ٢اٛلٕٮؿ ٔ٤ٲ٪ٔ ٫ؽ ا٣ـٱؽٱح ٬ٮ
اقذً١لؿ رشكط اٷ٦ة٦ح  ٓ٦اٚلؿكج كا٣ؽٔٮة ٚإذا ّل ٜٞذّ ٟ٣لٞٞخ اٷ٦ة٦ح.
س -11اٷ٦ةـ ٬ٮ أٔ ٥٤ا٪٣ةس كأ٤ٌٚ٭ ٥يف ٍٔضق  ٨٧ٚٱكذُٲٓ ّلؽٱؽ ٬ؾا
اٷ٦ةـ ثعٲر ٹ ٥لُب٫؛  ٢٬اّض قجعة ،٫٩أـ ا٪٣ةس؟
اجلٔابٞ٩ :ٮؿ :إف اّض قجعة ٫٩كدٕةٌف ٬ٮ ا٣ؾم ظؽد اٵا٧ح ،كدؿ ٔ٤ٲ٭٥
ثىٛةٔل ٥دكف أقًلا٭٠ ٨٧ٚ ،٥ةف ٦ذع٤ٲ نة ثذ ٟ٤ا٣ىٛةت كظة٦ٺن ٣ذ ٟ٤ا٣كًلت-
ٚ٭ٮ اٷ٦ةـ اٛلع١ٮـ  ٨٦ ٫٣اّض دٕةٌف ثةٷ٦ة٦ح كاٚلٺٚح.
٩ـٱؽ ذ ٟ٣ثٲة ٩نة ٞ٪ٚٮؿ :إف اّض ص ٢مأٝ ٫٩ؽ صٕ ٢ٳؿ ٞل٧ؽ كآدة ٥٬ا١٣ذةب
كاٙل٧١ح ،كأكرز٭ ٥اٚلٺٚح كاٷ٦ة٦ح ،كصٕ٤٭ ٥كٹة اٵ٦ؿ كأ ٢٬اٙل ،ٜكدؿإلح
ا١٣ذةب كٖل٤ح ا٠ ٨٧ٚ ،٥٤ٕ٣ةف ٪٦٭ ٥ظة٦ٺن ٕ٣ٲجح ا ٥٤ٕ٣كاٙل٧١ح ،ك٠ةف ً٤ٲٕ نة

ثأ٦ؿ اٚلٺٚح كا٣ـٔة٦ح٦ ،ذع٤ٲ نة ثأػٺؽ صؽق ا٪٣جٰ ٱكٍل يف ا٪٣ةس ثكٍلد ٫ك ..إ٣غ
ٚ٭ٮ اٚل٤ٲٛح كاٷ٦ةـ ثٺ م ٟكٹ مج٭ح كٹ اردٲةب.
وبعدٚ ،إ ٫٩ٹ ٗؿض ّض ص ٢مأ ٫٩يف اٵقًلء ث ٢اٛلٞىٮد ّض دٕةٌف ٬ٮ قؽ
اٛ٣ؿاغ ا٣ؾم قذضؽق اٵ٦ح ثٕؽ ٚؿاؽ ٩جٲ٭ة ÷ ث ٨٧ٱٞٮـ ٞ٦ة ٨٦ ٫٦أ ٢٬ثٲذ٫
يف دج٤ٲٖ رقةٹت اّض إٌف اٚل ،ٜ٤كا٣ؽٔٮة إٌف ا٣ؽٱ ٨اٙل٪ٲ ،ٙكإٝة٦ح اٙل ٜكإ٣ؽؿ
إٌف ١لةٱح ا٣ذ٤١ٲٙ؛ ٣بٺ د ُٓٞ٪ظضش اّض ٔىل ٔجةدق.
كٹ م ٟكٹ اردٲةب أف ظضح اّض ٝةا٧ح ثٖ ٨٧ل ٢د ٟ٤اٛلٮاوٛةت ا٣ذٰ
ذ٠ؿ٩ة٬ة ،كٹ ظةصح إٌف ا٣ـٱةدة ٔ٤ٲ٭ةٚ ،ةٕ٣ى٧ح ٱ٘٪ٔ ٰ٪٭ة ا٣ٮرع كا٣ـ٬ؽ
كا٣ذٞٮل اٛلعٞٞةت ك ...إ٣غ.
إذ ناٚ ،ةّض دٕةٌف ٬ٮ ا٣ؾم ٤لؽد اٷ٦ةـ ،كإ٣جةد  ٥٬اٛلٛ٤١ٮف ثٕ٧ؿٚذ٨٧ٚ ،٫
ٔؿٚ ٫ٚجذٮٚٲ ٜاّض دٕةٌف ،ك ٨٦ص٭ٝ ٨٧ٚ ٫٤جٛ٩ ٢ك ٫يأيت ،كٹ ٱجٕؽ اّض إٹ .٥٤ّ ٨٦
[انكالو يف احلدخ ٔاإليبو]

س٦ -12ة ٬ٮ اٛلؿاد ثةٙلضح يف ٩ه اٷ٦ةـ ٔيل  #يف ١لش ا٣جٺٗح( :ثىل
كاّض ٹ ْل٤ٮ اٵرض ٝ ٨٦ةاّ ٥ض ثعضح)؟
اجلٔاب :اٛلؿاد ثؾً٠ ٟ٣ل صةء يف اٙلؽٱر(( :أ ٢٬ثٲذٰ ٠ة٪٣ضٮـ ً٤٠ل أ٩ ٢ٚض٥
َ٩ ٓ٤ض.))٥
س٬ ٨٦ -13ٮ ظضح اّض ٔىل إ٣جةد يف ز٦ة٪٩ة ٬ؾا؟
اجلٔاب٬ :ٮ  ٨٦ظةز ٔٲجح ا ،٥٤ٕ٣كٖل٦ ٢نٕ ٢اٜلؽاٱح ٔ ٨٦رتة ا٣ؿقٮؿ ÷
 ٓ٦ا٘٣ةٱح يف ا٣ذٞٮل كا٣ٮرع ،كوةر ٞلٍ رظةؿ اً٤ٕ٣لء  ٨٦ا٣ـٱؽٱح كٞل٢
أْ٩ةر ٥٬ك٦نةر أوةثٕ٭ ٓ٦ ،٥اٵػٺؽ ا٪٣جٮٱح ا٣ؿٚٲٕح كا٣نًلا ٢ا٤ٕ٣ٮٱح
كا٣ىٛةت ا٣ؿًٲح ،ثةٷًةٚح إٌف ٦ة أٱؽق اّض دٕةٌف ث ٨٦ ٫ا١٣ؿا٦ةت اٛلذ١ةزؿة،
كإٌف آػؿ رشكط اٙلضح ،ك٣ٮٹ٣ ......ؾ٠ؿ٩ة ......إ٣غ.

س٦ -14ة ٬ٮ ٕ٦ٲةر ٕ٦ؿٚح اٙلضح؟
اجلٔاب :اْ٩ؿ ا٘لٮاب ا٣كةث.ٜ
س ٢٬ -15اٙلضح ٬ٮ اٷ٦ةـ كاٷ٦ةـ ٬ٮ اٙلضح ،أـ أف  ٢٠كاظؽ ٍٗل اٳػؿ؟
اجلٔاب :اٙلضح دُ ٜ٤كٱؿاد ُلة اٷ٦ةـ كاٞ٣ؿآف ،ك٠ؾ ٟ٣قةاؿ ٦ة ػ ٜ٤اّض يف
ا١٣ٮف ٱٞةؿ :ا٣كعةب ظضح ٔىل كصٮد اٚلة ،ٜ٣كدُ ٜ٤أٱٌ نة ٔىل ا٣ك٪ح ،كٔىل
د٣ٲ ٢ا ،٢ٕٞ٣كٔىل اٞ٣ٲةس اٛل ُٰٞ٪ك ..إ٣غ ،كث٪ة نء ٔىل ٬ؾا ٚةٙلضح أٔ٪ٕ٦ ٥ٯ

 ٨٦اٷ٦ةـ[ ،كاٷ٦ةـ أػه  ٨٦اٙلضح ظذٯ يف أ ٢٬ا٣جٲخ ٚ ،%ٺ ٱ ٨١٧أف
ٱ١ٮف اٷ٦ةـ  ٨٦أ ٢٬ا٣جٲخ ٍٗ %ل ظضح ،كاٙلضح مؼه آػؿ ٍٗل اٷ٦ةـ].
س -16إذا ًف ٱ ٨١اٙلضح ٬ٮ اٷ٦ةـ ٚ٭ ٢ٱىط أف ٱٮصؽا يف كٝخ كاظؽ ،كإذا
وط ًٚل َجٲٕح إ٣ٺٝح ٚٲًل ثٲ٪٭ًل؟ ث٪ٕ٧ٯ  ٨٦ٱذجٓ اٳػؿ؟ كٍ ًٚٲ ى ٥ٱذجٕ٫؟ ك٦ة
َ ٰ٬جٲٕح إ٣ٺٝح ثَل  ٢٠كاظؽ ٪٦٭ًل كثَل اٵ٦ح يف اٹدجةع؟ ك ٨٦ٱٞؽـ

٪٦٭ًل يف اُ٣ةٔح؟
اجلٔاب :ظضش اّض دٕةٌف ٔىل ٔجةدق ٠سٍلة ٝلذٕ٧ح يف كٝخ كاظؽ ،كٹ ٱىط
د٪ةٝي اٙلضش كاػذٺٚ٭ة ٣ىؽكر٬ة ٔ ٨اٙل١ٲ ٥ا٤ٕ٣ٲ ،٥ك٪٬ ٨٦ة ٝةؿ دٕةٌف:
َّ ُ َ َ َ ْ َ َ َ َّ
﴿ ٌَ َْ ي ُ ِؽعِ السضٔل ذلر أؼاع اَّلل﴾ [ا٪٣كةء.]81
ْذا ،كٝج ٢اٛليض يف ا٘لٮاب كاقذً١لٞ٩ ٫٣ٮؿ٪٬ :ةؾ ٦كةاٚ ٢ؿٔٲح ٕٛ٦ٮ ٔ٨
اٹػذٺؼ ٚٲ٭ة ،ك٦ذجٓ أم  ٨٦اٛلؼذَٛ٤ل ٦ىٲت ٹ ظؿج ٔ٤ٲ ٫كٹ دجٕح ،ثًضط
أف ٱ١ٮف إً٩ل ادجٕ ٫ٵ ٫٩أرصط ٔ٪ؽق أك أف ٦ؾ٬ج ٫يف د ٟ٤اٛلكأ٣ح أرصط ،كأ٦ة
ادجةع اٛلؿصٮح كادجةع اٜلٮل ٚٺ ٣لٮز.
كا٣ؽ٣ٲٔ ٢ىل ذٔ :ٟ٣ؽة أد٣ح:
َ
ْ
ْ
ُّ
َ
َ
ْ
ُ
ْ
َ
ُ
ْ
َ
ْ
َّ َ ُ
َ َ ُ
َ َّ َ
َ َ
ّشق والٍغسِب فأحٍِا حٔىٔا ذثً وجّ﴾ [ا٣جٞؿة]115
ٝ -1ٮ ٫٣دٕةٌف﴿ :و َِّلل ِ الٍ ِ
٩ـ٣خ ٬ؾق اٳٱح يف رسٱح ٔ٧ٲخ ٔ٤ٲ٭ ٥اٞ٣ج٤ح يف ٣ٲ٤ح ٧٤ْ٦ح ٚىىل ثٌٕ٭٥

إٌف اٛلًضؽ كآػؿكف إٌف اٛل٘ؿبً٤ٚ ،ل أوجط ا٣ىجةح دجَل ٜل ٥أ١ل ٥و٤ٮا
ٕلٲٕ نة إٌف ٍٗل اٞ٣ج٤ح ٪ٚـ٣خ اٳٱح ٣ذجَل أ١لٝ ٥ؽ أوةثٮا.

َ َ ْ َ َ ً ََ ُ
َ ْ
َ
ٝ -2ٮ ٫٣دٕةٌفٌَ ﴿ :ا ر َؽ ْػ ُخ ًْ ٌ َِْ َِلَِ ٍث أ ْو ح َسكخُ ٍُْٔا كان ِ ٍَث لَع أ ُضٔل َِٓا فتِإِذ ِن
َّ
اَّلل ِ﴾ [اٙلًض ،]5كقجت ا٪٣ـكؿ ٕ٦ؿكؼ.
ْ
اْل ْسث إذْ جَ َف َش ْ
َ َ ُ َ َ ُ ََْ َ ْ َْ ُ َ
ج ذ ِيّ ِ
ٝ -3ٮ ٫٣دٕةٌف﴿ :وداود وضييٍان إِذ َيهٍا ِن ِِف َ ِ ِ
َ َ ُ ًّ
َ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َّ ُ ْ
ََ
َ
َ
هٍِٓ ًْ َشاِْر َ
ِيَ 78ذف َّٓ ٍَِْاْا ُضييْ ٍَان َوّلُك ءَاحيَِْا
دًِ اىلٔ ِم وكِا ِْل ِ
ْ
ْ
ُحه ًٍا َوغِي ًٍا[ ﴾...اٵ٩جٲةء].
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ظؽٱر٠ ٨٦(( :ةف ٱؤ ٨٦ثةّض كا٣ٲٮـ اٳػؿ ٚٺ ٱىَ٤ل إٍ٣ض إٹ يف

ثٝ ٰ٪ؿٱْح))ٚ ،ةٛلن٭ٮر ً٠ل يف ٠ذت ا٣كٍل أف ثٕي ا٣ىعةثح وىل إٍ٣ض
يف اُ٣ؿٱٛ ٜلة ػةؼ أف د٘ٲت ا٣ن٧ف كٛلة ٱى ،٢كثٌٕ٭ً ٥ف ٱى ٢إٍ٣ض
٥ل ُِّئ ا٣ؿقٮؿ ÷ أٱ نة  ٨٦اٛ٣ؿٱَٞل.
إٹ ثٕؽ إ٣نةء يف ثٝ ٰ٪ؿٱْح  ٥٤ٚي ى
ْ
َ
َ
َ ْ ُ
ََْ َ َ َْ ُ
جَِ ٌ
س ًْ ُ
س َْ ٌَا
اح ذ
ٝ -5ٮ ٫٣دٕةٌف﴿ :وىيص غيي
ِيٍا أد َؽأت ًْ ةِّ ِ َوى ِ
َ
ْ ُُ ُ
ت َػ ٍَّ َرت كئبُس ًْ﴾ [اٵظـابٚ ،]5٭ؾق اٳٱح ٔة٦ح ،كٝؽ اقذس ٨٦ ٰ٪ذ٦ ٟ٣ة
ٱذٕ ٜ٤ث٧كةا ٢اٵوٮؿ ثؽ٣ٲ ٢أف اّض دٕةٌف ًف ٱٕؾر أظؽ نا ثؼُب ٨٦ ٫اٛلًضَ٠ل،
كٹ  ٨٦أ ٢٬ا١٣ذةب كٍٗل ٨٦ ٥٬اٛ١٣ةر ،كًف ٱٕؾر أظؽ نا أٱٌ نة ثؼُب ٫يف
د١ؾٱت رقٮ ٫٣ك٠ذةث ،٫كٔىل ٬ؾا ٚةٛلكةا ٢اٛ٣ؿٔٲح ثةٝٲح ّلخ ا٧ٕ٣ٮـ.
ٚج٪ة نء ٔىل ٬ؾا ٞ٩ٮؿ :أ٦ة اٙلضح ا٣ؾم ٬ٮ اٷ٦ةـ ٚة٣ٮاصت ٔ٤ٲ٬ ٫ٮ ا ٢٧ٕ٣ثٕ ٫٧٤كثًل

أداق إ٣ٲْ٩ ٫ؿق ،ك٬ؾا يف اٛلكةا ٢اٛ٣ؿٔٲح ًٚل دؿصط  ٫٣كز ٢ٞيف ٦ٲـاف ْ٩ؿق ٔ ٢٧ث،٫
َ ْ َ َ َ َّ َ
كدًل ٦نة ً٠ل ٝةؿ قجعة ٫٩كدٕةٌف﴿ :فَبَ ّ ِ ْ
ّش غِتَادَِّ 17اَّل َ
ِيَ ي َ ْطخَ ٍِ ُػٔن اىل ْٔل ذيَتت ِ ُػٔن
َ
ُ
َ ْ َ َ ُ ُ َ َ َّ َ َ َ ُ ُ َّ ُ َ ُ َ َ
م ُْ ًْ أولُٔ ْاْل ْْلَ
اب[ ﴾18ا٣ـ٦ؿ].
أحطِّ أوىهِم اَّلِيَ ْراًْ اَّلل وأوىه ِ
ِ
أ٦ة ٔٮاـ اٵ٦ح ٚٲ٤ـ٦٭ ٥د٤ٞٲؽ  ٨٦مةءكا  ٨٦أا٧ح أ ٢٬ا٣جٲخ  %إذا ٠ة٩ٮا
َ ْ َُ َ َْ ّ ْ ْ ُ ُْ ْ َ َ ْ َُ َ
ٞلَٞل( ،)1ثؽ٣ٲٝ ٢ٮ ٫٣دٕةٌف﴿ :فاضألٔا أْو اَّلِنسِ إِن نِخً َل تػئٍن[ ﴾43ا٪٣ع،]٢
( -)1كأ ٢٬ا٣ؾ٠ؿ يف اٳٱح  ٥٬أ ٢٬ا٣جٲخ ٪ٔ %ؽ٩ة كٔ٪ؽ اٷ٦ة٦ٲح ً٠ل قٲأيت ١ٚٲ ٙٱأ٦ؿ اّض دٕةٌف
اٵ٦ح ٔ٪ؽ ص٭٤٭ة ثكؤاٜل ٥كٗ ٥٬ةاجٮف ٔ٪٭ة أ٠سؿ  ٨٦أ ٙ٣ق٪ح؟ أٹ ٱ١ٮف ذ ٟ٣اٵ٦ؿ د٤١ٲ ٛنة ثًل
ٹ ٱُةؽ؟ ٝةؿ اٷ٦ةـ زٱؽ ثٔ ٨يل  #يف ٝل٧ٮٔٚ :٫أ٬ ٢٬ؾا ا٣جٲخ ا٣جٞٲح ثٕؽ ا٣ؿقٮؿ ÷
÷ َ ٰٚا٣كج ٜكا٣ذُ٭ٲؿ كا ،٥٤ٕ٣كأ٩٭ ٥ا٣ؽٔةة إ٣ٯ ا٫٤٣
كا٣ؽٔةة إ٣ٯ ا٫٤٣؛ ٵٝ ٫٩ؽ صٕ٤٭٩ ٓ٦ ٥جٲ٫
َ ْ َُ ْ َ ّ ْ ْ ُ ُْ ْ َ َ ْ َ ُ َ
ثٕؽ رقٮٝ ،٫٣ةؿ ا ٫٤٣دجةرؾ كدٕة٣ٯِ :ضفاضألٔا أْو اَّلِنسِ إِن نِخً َل تػئٍنُ43ض [ا٪٣ع،]٢
=

ٚ٭ؾق اٳٱح ػةوح ثة٘ل٭ةؿ ا٣ؾٱ ٨ٹ ٱٕ٧٤ٮف ،أ٦ة اً٤ٕ٣لء ً١ٚل ذ٠ؿ٩ة قةث ٞنةٚ ،إذا
دٕةرًخ ٔ٤ٲ٭ ٥أٝٮاؿ اٵا٧ح ٦ ٙ٤١٦ ٢١ٚكبٮؿ ٔ ٨ا ٢٧ٕ٣ثًل أداق إ٣ٲْ٩ ٫ؿق
 ٨٦ا٣رتصٲط ثَل أٝٮاؿ اٵا٧ح ثؽ٣ٲٝ ٢ٮ ٫٣دٕةٌف﴿ :فَبَ ّ ِ ْ
ّش غِتَادَِّ 17اَّل َ
ِيَ
َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ ُ َ َ ْ َ َ ُ ُ َ َ َّ َ َ َ ُ ُ َّ ُ َ ُ َ َ ُ ْ ُ ُ
يطخٍِػٔن اىلٔل ذيتتِػٔن أحطِّ أوىهِم اَّلِيَ ْراًْ اَّلل وأوىهِم ًْ أولٔ
َ
ْاْل ْْلَ
اب[ ﴾18ا٣ـ٦ؿ].
ِ
س -17إذا ٠ةف اٛلؿاد ثةٙلضح ٬ٮ اٷ٦ةـ١ٚ ،ٲ ٙدكٮغ ٟلةٛ٣ح إ٣ةًف اٛلضذ٭ؽ ٷ٦ة٫٦
ٝ ٓ٦ٮؿ اٷ٦ةـ ٔيل ( :#أَٲٕٮٌل ٦ة إَٔخ اّض) ،ك٬ؾا ػُةب ٘ل٧ٲٓ اٵ٦ح
دكف اقذس٪ةء ،ك٦ة ز٧ؿة ظضٲح اٷ٦ةـ؟ ك٦ة ظضح اٞ٣ٮؿ ثضٮاز ٟلةٛ٣ذ٫؟
كإ٧٩ة أ٦ؿ أ ٫٤٣ـ كص ٢ث٧كأ٣ذ٭ ٥ٵف ٔ٪ؽ٦ ٥٬ةٱكأ٣ٮف ٔٚ .٫٪ضٕ ٢أ ٫٤٣ـ كص٪ٔ ٢ؽ ٦ع٧ؽ ÷
ٔ ٥٤اٞ٣ؿآف ،كصٕ ٫٤ذ٠ؿا  ٫٣كصٕ ٢ا٪ٔ ٫٧٤ٔ ٫٤٣ؽ أ ٢٬ثٲذ ،٫كصٕ ٫٤ذ٠ؿا ٣٭٧ٚ ،٥ع٧ؽ كآؿ
ََََْْ َْ َ ّ
اَّل ِْن َس ِلِ ُبَ ّ َ
ني
٦ع٧ؽ  ٥٬أ ٢٬ا٣ؾ٠ؿ ،ك ٥٬ا٧٣كؤك٣ٮف ا٧٣جٲ٪ٮف ٪٤٣ةسٝ ،ةؿِ :ضوأُشنلا إَِلم
ِ

َّ

ل ِيِ ِ
اسُ...ض [ا٪٣ع ،]44:٢كٝةؿ اٷ٦ةـ اٞ٣ةق ٥ث ٨اثؿا٬ٲ # ٥يف ٝل٧ٮٔ :٫كٚؿض ا ٫٤٣ادجةع

َ ْ َُ َ َْ ّ ْ ْ ُُْ َ َْ َ
َ
َّ َ َ ُ
ْ
َ َّ ُ
َّ َ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ َّ ُ َ ُ
ْ َْ
اَّلل إَِلْس ًْ ذِن ًسا10
اب اَّلِيَ ءأٌِا كر أُشل
وِل اْلْل ِ
ذ٠ؿا ٞٚةؿِ :ضفاتلٔا اَّلل ياأ ِ
ً
َر ُضَٔلُض [اُ٣ٺؽ]ٚ ،أ ٢٬ثٲذ ٫ا٧٣ىُٛٮف اُ٣ة٬ؿكف ا٧٤ٕ٣ةء  ٥٬ا٣ؾٱ ٨أكصت ا ٫٤٣قجعة ٫٩أف
َ

ا٧٤ٕ٣ةء ٞٚةؿِ :ضفاضألٔا أْو اَّلِنسِ إِن نِخ ًْ َل تػي ٍُٔنُ43ض [ا٪٣ع ،]٢كق٧ٯ ا ٫٤٣رقٮ٫٣

ٱكأ٣ٮا ،كأف ٱ١ٮ٩ٮا ٦ذجٮَٔل ٍٗل دةثَٕل ،كٝةؿ اٷ٦ةـ اٜلةدم  #يف ٝل٧ٮٔ ٫يف أ ٢٬ا٣جٲخ %
ا٣ؾٱ ٨اٚذؿض ا٤ٔ ٫٤٣ٯ اٵ٦ح دىؽٱٞ٭ ،٥كأ٦ؿكا ثةدجةٔ٭ ٥ك٩٭ٮا ٔ٦ ٨ؼةٛ٣ذ٭ ،٥كظٌٮا ٔ٤ٯ
ٷٝذجةس ٧٤ٔ َ٨٦٭ ،٥أٹ دك٠ ٓ٧ٲ ٙٱٞٮؿ ا٣ؿظٚ ،٨٧ٲ٧ة ٩ـؿ  ٨٦ا٪٣ٮر كا٣جؿ٬ةف ،ظٲ ٨ٱٞٮؿ:
ا
َ َُْ َْ ّ ْ
ْ ُ ُْ ْ َ َ ْ َ ُ َ
ِضفاضألٔا أْو اَّلِنسِ إِن نِخً َل تػئٍنُ43ض ٚأ٦ؿت اٵ٦ح ثكؤا٣٭٪ٔ ٥ؽ ص٭٤٭ة،
اٛل٪ىٮر ثةّض ٔجؽاّض ثٖ ٨لـة  #يف رشح
كاٷٝذجةس ٪٦٭ٛ٧٣ ٥ؿكض ٔ٧٤٭ة .كٝةؿ اٷ٦ةـ
َ ْ َُ َ َْ ّ ْ ْ ُُْ ْ َ ََُْ َ
ا٣ؿقة٣ح ا٪٣ةوعح ،ك٠ؾٝ ٟ٣ٮ ٫٣دٕة٣ٯِ :ضفاضألٔا أْو اَّلِنسِ إِن نِخً َل تػئٍنُ43ض،
إٞ٩ؽ َإص٧ةٔ٭ ٥ك٬ٮ ظضح أ٩٭ ٥ا٧٣ؿادكف ثؾ ،ٟ٣كد٣ٲّ ٫٤ة٬ؿ  ٰٚا١٣ذةب ٝ ٰٚٮ ٫٣دٕة٣ٯ:
ْ
َّ
ً ُْ َ َ ُ
َ ْ ْ َ َ َّ ُ َ ُ
اَّلل إَِلْس ًْ ذِن ًساَ 10ر ُضَٔل َحخئ غييْس ًْ ءَايَاتِ اَّللُِض [اُ٣ٺؽ]ٚ ،ك٧ٯ
ِضكر أُشل
ا٪٣جٰ ÷ ذ٠ؿا .كٹ ػٺؼ  ٰٚأ٩٭ ٥أ.٫٤٬ا٩ذ٭ٯ .كيف ٠ذةب ثىةاؿ ا٣ؽرصةت  - 19ثةب
( ٰٚأا٧ح آؿ ٦ع٧ؽ  %أ٩٭ ٥أ ٢٬ا٣ؾ٠ؿ ا٣ؾٱ ٨أ٦ؿ اّض ثكؤا٣٭ ...٥ا٣غ ،كذ٠ؿ ٚٲ 28 ٫ركاٱح يف
ذ ،ٟ٣كيف ٠ذةب ا١٣ةيف ٤١٤٣ٲ :ٰ٪ثةب أف أ ٢٬ا٣ؾ٠ؿ ا٣ؾٱ ٨أ٦ؿ ا ٫٤٣ا٣ؼ ٜ٤ثكؤا٣٭ ٥٬ ٥اٹا٧ح ،%
كذ٠ؿ ٚٲ ٫دكٓ ركاٱةت يف ذ ،ٟ٣كٝؽ وعط اٛلض٤يس يف ٦ؿآة إٞ٣ٮؿ  ٨٦ركاٱةت ا١٣ةيف ا٣ذكٓ
ٗلف ركاٱةت كٝةؿ يف ا٣كةدقح :ظك٦ ٨ٮز.ٜ

َ ْ َُ َ َْ ّ ْ ْ ُ ْ َ َ َ َ
اضألٔا أْو اَّلِنسِ إِن نِخُ ًْ َل ت ْػي ٍُٔن[ ﴾43ا٪٣ع،]٢
اجلٔابٝ :ٮ ٫٣دٕةٌف﴿ :ف

دؿ ٔىل أف إ٣ةًف اٛلضذ٭ؽ ٱٕ ٢٧ثٕ ،٫٧٤كأف ا٘لة٣ ٢٬لت ٔ٤ٲ ٫قؤاؿ أ ٢٬ا٣ؾ٠ؿ
كأ ٢٧ٕ٣ىل ظكت ٦ة أٚذٮق ث ،٫أ٦ة ٝٮؿ اٷ٦ةـ ٔيل ( :#أَٲٕٮٌل ٦ة إَٔخ

اّض) ٚةٛلؿاد ث٦ ٫ة ٱؿصٓ إٌف أوٮؿ اٷقٺـ ،كإٌف ا٘ل٭ةد ،كاٵ٦ؿ ثةٛلٕؿكؼ
كا٪٣٭ٰ ٔ ٨اٛل١٪ؿ دكف اٛلكةا ٢اٛ٣ؿٔٲح.
كا٣ؽ٣ٲٔ ٢ىل ذ٠ :ٟ٣ٺ ٫٦يف ١لش ا٣جٺٗح ٚإً ٫٩ف ٱذضةكز ٦ة ذ٠ؿ٩ة ،ك٣ٮ ٠ةف
ٛلكةا ٢اٛ٣ؿكع  ٨٦اٵ٢لٲح ٦س ٢ذ٣ ٟ٣ؾ٠ؿق  #كٵ٠سؿ ا١٣ٺـ ٚٲ ،٫أ٦ة ز٧ؿة
ظضٲح اٷ٦ةـ ٚ٭ٰ كصٮب َةٔذ ،٫كّلؿٱٟ ٥لةٛ٣ذٚ ٫ٲًل أ٦ؿ أك ١لٯ ،أ٦ة اٛلكةا٢
اٛ٣ؿٔٲح ٩ ٥٤ٚؿ أٍ٦ل اٛلؤَ٪٦ل  #ٱذٕؿض ٣ٶ٦ؿ ُلة أك ا٪٣٭ٰ ٔ٨ ٨لء ٪٦٭ة ،ث٢
ا٣ؾم ظ١ةق ٪٣ة ا٣ذةرٱغ أ٠ # ٫٩ةف ٱٞٮؿ ٌٞ٣ةد( :٫أٌٝٮا ً٠ل ٪٠ذ ٥دٌٞٮف)،
ك٪٬ ٨٦ة ًف ٩ؿ يف ا٣ذةرٱغ ٦ة ٱؽؿ ٔىل أف أٍ٦ل اٛلؤَ٪٦ل  #صًٕ٣ ٢ضٱط اٞ٣ة٬ل
أك ٍ٘٣لق  ٨٦اٌٞ٣ةة دقذٮر نا ٱؿصٕٮف إ٣ٲ ٫يف اٌٞ٣ةء أك يف اٛ٣ذٲة ،ث ٢ك٤٠٭ ٥إٌف
٦ة ٔ٪ؽ ٨٦ ٥٬ا ٢٧ٕ٣ث١ذةب اّض دٕةٌف كق٪ح رقٮ.÷ ٫٣
٤ٚٮ ٠ةف ا٣ٮاصت ٔىل اٛلضذ٭ؽ ٦ذةثٕح اٷ٦ةـ يف اٛلكةا ٢اٛ٣ؿٔٲح ًف ٱٞؿ #
رش٤ل نة ٔىل ظٚ ،٫٧١عَل رأٱ٪ةق  #أٝؿق كر٬ل ثٔ ٫ؿ٪ٚة أ ٫٩ٹ ٣لت ٔىل
اٛلضذ٭ؽ ٦ذةثٕح اٷ٦ةـ يف اٛلكةا ٢اٛ٣ؿٔٲح.
ْذا ،كٹ ٣لٮز ٵٍ٦ل اٛلؤَ٪٦ل أف ٱٞؿ رش٤ل نة ٔىل ١٪٦ؿ.
[رعذد احلدح ٔليبو إيبيني يف ٔلذ ٔاحذ]

س٣ ٢٬ -18لٮز دٕؽد اٙلضش يف ا٣ـ ٨٦ا٣ٮاظؽ؟ ك٥ ٢٬لذٛ٤ٮف ٚٲًل ثٲ٪٭٥؟
ك٠ٲ ٙا ٢٧ٕ٣يف ادجةٔ٭ ٥إذا اػذٛ٤ٮا؟
اجلٔاب٣ :لٮز دٕؽد اٙلضش يف ا٣ـ ٨٦ا٣ٮاظؽ ،ثؽ٣ٲ ٢دٕؽد٠ ٥٬ؾ ،ٟ٣أٰٔ٪
ٔ٤ٲ نة كاٙلكَ٪ل  ،%ك٠ؾ٦ ٟ٣ٮقٯ ك٬ؿكف § ،كإثؿا٬ٲ ٥ك٣ٮط ’،
كٔٲكٯ ك٤لٲٯ  ،ŉكٍٗل.٥٬
كٹ ٦ة ٨٦ ٓ٩اٹػذٺؼ ثَل اٙلضش يف اٛلكةا ٢اٛ٣ؿٔٲح اٹصذ٭ةدٱح ،ثؽ٣ٲ٢

َ َ
ٔـ ٝ ٨٦ةا﴿ :٢كال
اػذٺؼ ٦ٮقٯ ك٬ؿكف  ŉا٣ؾم ظ١ةق اّض دٕةٌف يف ٝٮٌ ٫٣
َ
َ َ
َ َ ُ ُ َ َ َ َ َ ْ َََْ ُ ْ َ
عئُّاَ 92أ ََّل حَتَّت َػَ أ َ َذ َػ َطيْ َ
ج أ ْم ِسي 93كال يَا
يا ْارون ٌا ٌِػم إِذ رأحخًٓ
ِ ِ
ْ
َ
َ
ُ ْ َُ َ
ُ َ َْ ُ ْ
ّ َ
ج َب ْ َ
ٔل فَ َّسك ْ َ
ني ة َ ِِن
ابْ ََ أ َّم َل حأدز ةِي ِْحيَ ِِت َوَل ة ِ َسأ ِِس إ ِ ِّن دشِيج أن تل
ْ َ َ ََْ َُْ ْ َ
ب ك ْٔ ِِل ،]٫َ[ ﴾94ك٦ة ظ١ةق اّض دجةرؾ كدٕةٌف  ٨٦اػذٺؼ
إِْسانِيو ولً حسك
ْ
ُ
ْ َْ ُ
َ َْ
ه ٍَان ِف اْلَ ْسث إذْ جَ َف َش ْ
ج ذ ِيّ ِ د َِ ًُ اىل ْٔ ِم َوك َِّا
داكد كق٤ٲًلف §﴿ :إِذ َي
ِ ِ
ِ ِ
ْ
َ َ َّ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ َ ُ ًّ َ َ ْ َ ُ ْ
ُ ْ
ه ٍِٓ ًْ َشاِْر َ
حه ًٍا َوغِي ًٍا[ ﴾..اٵ٩جٲةء]،
ِيَ 78ذفٍِٓاْا ضييٍان وّلُك ءاحيِا
ِْل ِ
ٛٚٲًل ذ٠ؿ٩ة د٣ٲ ٢كأم د٣ٲٔ ٢ىل صٮاز اػذٺؼ اٙلضش يف اٛلكةا ٢اٛ٣ؿٔٲح
اٹصذ٭ةدٱح ،كإذا ٠ةف اٵ٦ؿ ٠ؾٚ ٟ٣إف ا٣ٺزـ ٔىل اٛلضذ٭ؽ اٵػؾ ثًل دؿصط يف
ْ٩ؿق  ٨٦اٞ٣ٮَ٣ل ثٕؽ اْ٪٣ؿ يف أد٣ح ٝ ٢٠ٮؿ ،أ٦ة اٛل٤ٞؽ ٧ٚؼٍل ً٠ل ٱٞٮ ٫٣ثٕي
اً٤ٕ٣لء أك ٱٕ ٢٧ثًل ّ ٨أ ٫٩اٵرصط يف ْ٩ؿق ،كاٙل٧ؽ ّض رب إ٣ةٛلَل.
س ٨٦ ٓ٦ -19ٱ١ٮف اٙل ٜإذا دٞةد ٢إ٦ة٦ةف اصذٕ٧خ ٚٲ٭ًل رشكط اٷ٦ة٦ح،
كدٔٲة يف كٝخ كاظؽ إٌف ٛ٩كٲ٭ًل ،أك دٞؽـ أظؽً٬ل ٔىل اٳػؿ؟
اجلٔاب :إذا ٠ةف يف ا٣ـ ٨٦ا٣ٮاظؽ إ٦ة٦ةف ً٠ل ٠ةف يف ز ٨٦اٜلةدم كا٪٣ةرص،
ٚإف دجةٔؽ ٦ة ثٲ٪٭ًل ً٠ل ٠ةف يف ٬ؾٱ ٨اٷ٦ةَ٦لٚ ،ة٣ٮاصت ٔىل ٝ ٨٦ؿب ٨٦
اٜلةدم ٍ٩ضد ،٫كٔىل ٝ ٨٦ؿب  ٨٦ا٪٣ةرص ٍ٩ضد.٫
أ٦ة إذا ٠ةف اٷ٦ة٦ةف يف ث٤ؽ كاظؽٚ ،ة٣ٮاصت ٔىل اٵ٦ح كٔىل أ ٢٬اٙل٢
كإٞ٣ؽ ٪٦٭ ٥أف ٱْ٪ؿكا أم ا٣ؽأٲَل أ ٢٧٠كأدػ ٢يف ػىةؿ اٷ٦ة٦ح كأو٤ط
٣ٶ٦ح٠ ٨٧ٚ ،ةف ٠ؾٝ ٟ٣ؽ٦ٮق ٣ٸ٦ة٦حٚ ،إف ٚؿَخ اٵ٦ح يف ٬ؾا ظذٯ كٓٝ
َ ُْ ْ َ ْ ُ
ْ
َ
ِني ارخَخَئا
اٞ٣ذةؿ ٚة٣ٮاصت ٔ٤ٲ٭ة ً٠ل ٝةؿ دٕةٌفِ﴿ :إَون َؼانِفخَا ِن ٌَِ الٍؤٌِِ
ََ ْ ُ ََُْ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ ُ َ ََ ْ ُ ْ
د َسى َذ َلاح ِئُا اىَِّت تَتِْغ َ
ح َِّت حَِفءَ
فأضي ِحٔا ةيٍِٓا فإِن بغج إِحراٍْا لَع اْل
ِ
ِ
َ ِ
َ َ
ْ
ُ
ْ
َّ
َّ َ ْ َ َ ْ
ت فَأ َ ْ
ْ
اَّلل َي ِبُّ
ضي ُِحٔا ةَيَِْ ُٓ ٍَا ةاى َػ ْرل َوأكط ُِؽٔا إن َّ َ
إَِل أمسِ اَّلل ِ فإِن فاء
ِ
ِ
ِ
ْ ْ
طؽ َ
ني[ ﴾9اٙلضؿات] ،ك ٨٦اٞ٣كٍ دٞؽٱٝ ٨٦ ٥ؽـ اّض كدأػٍل  ٨٦أػؿ اّض،
ال ٍُل ِ ِ
ٚ٭ؾا ٬ٮ ا٣ٮاصت ٔىل ٔ ٨٦ةرص اٷ٦ةَ٦ل.

أ٦ة  ٨٦دأػؿ ث ٫ا٣ـ٦ةف ٍٔٔ ٨ضً٬ل كًف ٱ ٫٪١٧اٹَٺع ٔىل ص٤ٲح اٙلةؿ،
ٚة٣ٮاصت ٔ٤ٲ ٫أف ٤ل٠ ٢٧ٺ اٷ٦ةَ٦ل ٔىل ا٣كٺ٦ح ،كأف ٱذٮٹً٬ل ،كٹ ٣لٮز ٫٣
َ
َّ
َّ
ِيَ ءَ َأٌُِا ْ
اجخَنِتُٔا َنث ِ ً
ػٺؼ ذٟ٣؛ ٞ٣ٮ ٫٣دٕةٌف﴿ :يَا أ ُّح َٓا َّاَّل َ
ْيا ٌ ََِ اىظ َِّ إِن
َ َّ ْ
بَ ْػظ اىظ َِّ إِث ًٌ﴾ [اٙلضؿات ،]12كرٔةٱح ٙل ٜا٣ؿقٮؿ يف أ ٢٬ثٲذ ،÷ ٫كٝٲة ٦نة
ثعٞ٭ ٥اٛلٛؿكض ا٣ؾم أ٣ــ اّض دٕةٌف ث٬ ٫ؾق اٵ٦ح ،كمؽد ٚٲ ٫يف ٠ذةث ٫كٔىل
٣كةف رقٮ ،÷ ٫٣كٵف ٥لُئ اٛل ٙ٤١يف ا٣ٮٹٱح أكٌف  ٨٦أف ٥لُئ يف
إ٣ؽاكة ،ك٪٬ ٨٦ة صةء اٵزؿ ث٧س ٢ذٚ ٟ٣ؿكم( :ٵف أػُئ يف إٛ٣ٮ أظت إٍف
 ٨٦أف أػُئ يف إٞ٣ٮثح).
س٦ -21ة ظ ٥١اٷ٦ةـ  ٨٦أ ٢٬ا٣جٲخ ا٣ؾم ٱٞٮـ ثٞذ ٢أك ظجف إ٦ةـ آػؿ ٨٦
أا٧ح أ ٢٬ا٣جٲخ %؟
اجلٔابٝ :ؽ ذ٠ؿ٩ة ٚٲًل دٞؽـ يف صٮاب ا٣كؤاؿ ا٣كةث٦ ٜة ٱٛٲؽؾ ٪٬ة ٚةرصٓ
إ٣ٲ ٫ك٩ـٱؽ ٪٬ة ٞ٪ٚٮؿ :ا٣ٮاصت ٖل ٢اٛلؤَ٪٦ل ٔىل ا٣كٺ٦ح ٦٭ًل كصؽ٩ة ٜل ٥يف
اٚلٍل ٞل٧ٺن ،ك٦٭ًل كصؽ٩ة إ٣ٲ ٫قجٲٺن ،ظٛةّ نة ٔىل ظؿ٦ح اٛلؤَ٪٦ل ،كوٲة٩ح
ٵٔؿاً٭ ٥ا٣ذٰ مؽد اّض دٕةٌف يف وٲة٩ح ظؿ٦ذ٭ة كٹ قٲًل أ ٢٬ا٣جٲخ ٚ ،%إف
ٜل ٥ظؿ٦ح أػؿل  ٰ٬ظؿ٦ح اٞ٣ؿاثح كا٣ؿظة٦ح ٚ٭ٙ ٥ل ٥ا٪٣جٰ ÷ كد٫٦
ك٤ٚؾات ٠جؽق كأكٹدق.
وبعدٚ ،إ٪٩ة ٹ  ٰٛ٪٩كصٮد إ٦ةـ ثةغ ٔ ٨٦رتة ا٪٣جٰ ،أك إ٦ةـ ّةًفٞٚ ،ؽ ٝةؿ
ِيَ ْ
دٕةٌف ٚٲ٭ُ ﴿ :٥ث ًَّ أ َ ْو َرثَِْا اىْهِخَ َ
اب َّاَّل َ
اض َؽ َفيَِْا ٌ َِْ غِتَادَُِا فٍَِِْ ُٓ ًْ َظال ًٌِ
ْ
ْ
َّ َ َ ُ ْ َ ْ ُ
ْ
اْلَ ْ َ
طّ ِ َوٌِِْ ُٓ ًْ ٌُ ْل َخ ٌ َ ْ ُ ْ َ ٌ
ات بِإِذ ِن اَّلل ِ ذل ِم ْ َٔ اىفغو
نلِ َف ِ
ْي ِ
ِ
طر وًٌِِٓ ضاةِق ة ِ
ْ َ
هت ُ
ْيٚ[ ﴾32ةَؿ]ٕٚ ،ىل اٛلك ٥٤أف ٤لؾر أمؽ اٙلؾر  ٨٦أف ٱٛؿط ٚٲًل ٔ٭ؽ اّض
اى ِ
دٕةٌف إ٣ٲ ٨٦ ٫رٔةٱح ظ ٫ٞكظ ٜرقٮ ÷ ٫٣يف ٔرتد ،٫ك٣ٲٕ ٥٤أف اّض ٬ٮ
اٛلُٔ ٓ٤ىل ػٮاَؿ اٛ٪٣ٮس ،ك٦ة ٔ٤ٲ ٫ثٕؽ ذ ٨٦ ٟ٣اٙلٔ ٥١ىل اْ٣ةًف ا٣ؾم دٲ٨ٞ
ّ ٨٦ ٫٧٤اٙل ٥١ثة ٥٤ْ٣كاٛ٣كٮؽ ،كيف ٬ؾق اٳٱح ا٣ذٰ ذ٠ؿ٩ة٬ة ٦ة ٱؽؿ ٔىل

وعح ٦ؾ٬ت ا٣ـٱؽٱح يف اٷ٦ة٦ح ،كذ ٨٦ ٟ٣ظٲر أف اّض دٕةٌف و ٙ٪أ ٢٬ا٣جٲخ
ا٣ؾٱ ٨أكرز٭ ٥ا١٣ذةب زٺزح أو٪ةؼ ،ك٬ؾا يف ظَل أف اٷ٦ة٦ٲح ًف دؾ٠ؿ ٵ٢٬
ا٣جٲخ ا٣ؾٱ ٨أكرز٭ ٥اّض ا١٣ذةب إٹ و ٛ٪نة كاظؽ نا ،ك٣ٲف ٦ ٨٦ؾ٬ت ا٣ـٱؽٱح
اٹاذًلـ ثةْ٣ةًف أك ا٣جةٰٗ أك اٌ٣ةؿ ،ك٣ٲف ٕٚ ٢ٕٚ ٨٦ٺن ٦كذ١٪ؿان أك ٝةؿ ثٞ٧ة٣ح
ًة٣ح ً٤ٔ ٨٦لا٭٣ ٥ٲف ذٞ ٟ٣لكٮث نة ٔىل اٛلؾ٬ت ثٔ ٢ىل ٛ٩كٚ ،٫إف ٠ةف ٔ ٫٣ؾر
٥لؿص٪ٔ ٫ؽ اّض كإٹ ٚ٭ٮ اٛلكؤكؿ ٔ٪ؽ اّض كظؽق.
س -21اٷ٦ة٦ح ث٪٧ـ٣ح ا٪٣جٮة١ٚ ،ٲ ٙٱ١ٮف أا٧ذ٪ة ُلؾق اٛل٪ـ٣ح كأ٠سؿً ٥٬ف
ٱى ٢إ٣ٲ٭ة إٹ ثةٞ٣ذةؿ  ٓ٦إ٦ةـ آػؿ ػةوح يف ا٣ٮٝخ اٛلذأػؿ  ٨٦اٷ٦ةـ
اٛل٪ىٮر ثةّض ٔجؽ اّض ثٖ ٨لـة  #ك٦ة ثٕؽق؟
اجلٔاب :أا٧ح ا٣ـٱؽٱح  ٥٬اٵا٧ح ظ ٞنة ،كػٺا ٙا٣ؿقٮؿ وؽ ٝنة ÷،
ٚإ١ل ٥٬ ٥ا٣ؾٱ ٨صة٬ؽكا اْ٣ةٛلَل كا٣جةَٗل كا١٣ةٚؿٱ ٨ثأ٦ٮاٜل ٥كأٛ٩ك٭،٥
كأ٦ؿكا ثةٛلٕؿكؼ ك١لٮا ٔ ٨اٛل١٪ؿ٣ ،لة٬ؽكف يف قجٲ ٢اّض ٚٲٞذ٤ٮف كٱٞذ٤ٮف،
َ
كاٛلٕ٤ٮـ أف ػ٤ٲٛح ا٣ؿقٮؿ ÷ ٬ٮ ا٣ؾم ٱٞٮـ ثأًٔلٝ ،٫٣ةؿ دٕةٌفِ :ضَل
ُْ ْ َ َ ُْ ُ
َّ َ َ ْ ُ َ ُ َ
َ
َْ
َّ
َ
اَّلل
يو
ب
ض
ِف
ون
ِر
ْ
ا
ا
ٍ
ال
و
ر
الَّض
وِل
ي َ ْطخَِٔي اىلاغ ُِرون ٌ ََِ الٍؤٌِِ ِني دْي أ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َّ َ َّ ُ ْ
َ َْ َ ْ ََ ُْ ْ ََ َْ
َ
ُ
غر َ
ِيَ
ا
ل
اى
لَع
ً
ٓ
ط
ف
ج
أ
و
ً
ٓ
ِ
ال
ٔ
م
أ
ة
ِيَ
ر
ْ
ا
ا
ٍ
ط ًِٓ فغو اَّلل ال
ِ
ِ
ةِأمٔال ِ ًِٓ وأجف ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َْ
ْ
َ َ َ ً َ ُ ًّ
َ ََ َْ
اَّلل ال ْ ٍُ َ
اَّلل اْلُ ْط َِن َوفَ َّغ َو َّ ُ
ّلُك َو َغ َر َّ ُ
غر َ
ِيَ أج ًسا
ااِْر
درجث و
ِيَ لَع اىلا ِ
ْ ً ْ ً
ْ
ََ َ
َ ً
ات ٌِِ ُّ َو ٌَغفِ َسة َو َرْحَثُ...ض اٳٱح [ا٪٣كةء]ٚ ،أا٧ح ا٣ـٱؽٱح  ٥٬ا٣ؾٱ٨
غ ِظيٍا 95درج ٍ
اقذعٞٮا اق ٥اٚلٺٚح؛ ٞ٣ٲة٦٭ ٥ثع ٜاٚلٺٚح ،ك٣كٍلٔ ٥٬ىل ١لش ا٪٣جٰ ÷

ك١لش ا٣ٮ٪ل  ،#ك١لش اٙلك ٨ك١لش اٙلكَل ’ ،أ٦ة أا٧ح اٷ٦ة٦ٲح ا٣ؾٱ٨
صةءكا  ٨٦ثٕؽ اٙلكَل ٚ #إ١ل % ٥كإف ٠ة٩ٮا  ٨٦قةدات أ ٢٬ا٣جٲخ ك٨٦
ًٔ٤لا٭ً ٥ف ٱى٤ٮا إٌف ٞ٦ةـ اٚلٺٚح ،ث ٢كٛٝٮا دك١لة ،كقجٞ٭ ٥إ٣ٲ٭ة زٱؽ ثٔ ٨يل
كاث٤ ٫٪لٰ كٞل٧ؽ ثٔ ٨جؽاّض اٛ٪٣ف ا٣ـ٠ٲح ز ٥إػٮد ٫كاٛ٣ؼٰ ،ك ...ا٣غ ،ك٠ٲٙ
دسجخ ٜل ٥اٚلٺٚح كًف دك٪٦ ٓ٧٭ ٥دٔٮة إ٣ٲ٭ة؟

فإن كيو :ٹ ٱنرتط يف ػ٤ٲٛح ا٪٣جٰ ÷ أف ٱؽٔٮ إٌف ٛ٩ك٫؟
كيِاٝ :ؽ أ٦ؿ اّض دٕةٌف ٩جٲ ٫ثة٣ؽٔٮة إٌف اّض ،كثةٵ٦ؿ ثةٛلٕؿكؼ كا٪٣٭ٰ ٔ ٨اٛل١٪ؿ،
كأ٦ؿق ثةٞ٣ذ ٢كاٞ٣ذةؿ ثةٛ٪٣ف كاٛلةؿ ،كا٣ذعؿٱي ٔىل اٞ٣ذةؿ ،كأ٦ؿق ثةٞ٣ٲةـ ثأظ١ةـ
اّض دٕةٌف كظؽكدق كدٛ٪ٲؾ٬ة ،كإٝة٦ح مٕةاؿ اٷقٺـ ،كًف ٩ؿ  ٨٦أا٧ذ٭ ٥مٲبة ٬ ٨٦ؾا،
ثؼٺؼ أا٧ح ا٣ـٱؽٱح ٚإ١ل ٥دٔٮا إٌف أٛ٩ك٭ ٥ك...ك ...ا٣غ١ٚ ،ة٩ٮا  ٨٦أص ٢ذٟ٣
َ ْ َ
 ٥٬ا٣كةثَٞل ا٣ؾٱٝ ٨ةؿ دٕةٌف ٚٲ٭ ٥كيف قةاؿ أ ٢٬ا٣جٲخ ِ :%ضف ٍِِ ُٓ ًْ ظال ًٌِ
ْ
ْ
َّ َ َ ُ ْ َ ْ ُ
اْلَ ْ
َ
نلِ َ ْف ِ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ ٌ َ ْ ُ ْ َ ٌ
ات بِإِذ ِن اَّلل ِ ذل ِم ْ َٔ اىفغو
ْي
ِ
طّ ِ وًٌِِٓ ٌلخ ِطر وًٌِِٓ ضاةِق ة ِ
ْ َ
هت ُ
ْيُ32ض [ٚةَؿ].
اى ِ
أٌا كٔهلً :إف ثٕي أا٧ح ا٣ـٱؽٱح ٱذٞةد ٓ٦ ٢إ٦ةـ آػؿ ،كػىٮو نة ثٕؽ ز٦ةف
اٷ٦ةـ ٔجؽ اّض ثٖ ٨لـة -فِلٔل :إف ٬ؾا ًف ٤لؽث كًف ٱ ،٨١كذ ٟ٣أ ٫٩ٹ ٱ١ٮف
يف إٍ٣ض ا٣ٮاظؽ إٹ إ٦ةـ كاظؽ ٬ٮ ظضح اّض ٔىل ػٔ ،٫ٞ٤ؿٔ ٨٦ ٫ٚؿ ،٫ٚكص٭٫٤
 ٨٦ص٭ ،٫٤ك٦ة ك ٨٦ ٓٝاٞ٣ذةؿ يف ثٕي اٵز٪٦ح اٛلذأػؿة ٚإً٩ل ٬ٮ ثَل إ٦ةـ كٍٗل
إ٦ةـ؛ إذ ٹ ٱ١ٮف اٷ٦ةـ إٹ كاظؽ نا ً٠ل ذ٠ؿ٩ة ،أ٦ة اٳػؿ ٤ٚٲف ثإ٦ةـٍٗ ،ل أ٪٩ة يف
٬ؾا ا٣ـ٦ةف اٛلذأػؿ ٩ع٤٧٭ٕ ٥لٲٕ نة ٔىل ا٣كٺ٦ح ،كأف أظؽً٬ل ٝؽ أػُأ يف دٔٮد٫
إٌف ٛ٩كٍٗ ٨٦ ٫ل أف َٕ٩ل اٛلؼُئ ،كذ٪٦ ٟ٣ة اظذٲةط يف ا٣ؽٱ ٨كظٛةظ ٔىل ٦ة
أػؾق اّض ٔىل ا٪٣ةس  ٨٦كٹٱذ٭ ٥ك٦ٮدٔل ٥ك...ك...ا٣غ.
وأٌا كٔىهً :ٹ ٱى ٢إ٣ٲ٭ة إٹ ثةٞ٣ذةؿ -فٓٔ ٗ٤ٚ ،ٍ٤ٲف ا٣ٮوٮؿ إ٣ٲ٭ة ٬ٮ
ا٣ذ ٨٦ ٨١٧اٞ٣ٲةدة كاٙل ،٥١ث ٢اٞ٣ٲةـ كا٣ؽٔٮة؛ ٝ ٨٧ٚةـ كدٔة ٠ة ٢٦اً٣ضكط
ٞٚؽ كو ٢إ٣ٲ٭ة٩ ،ه أـ ًف ٱ٪ه.
س٣ ٢٬ -22لٮز ٣ٸ٦ةـ قٮل  ٨٦كرد ٚٲ٭ ٥ا٪٣ه ثةٷ٦ة٦ح ا٣ذ٪ةزؿ ٔ ٨اٷ٦ة٦ح
ٍ٘٣لق ك ٰ٬د٤١ٲ ٨٦ ٙاّض دٕةٌف؟ ك ٢٬ٱٕؽ و٤ط اٙلكٕ٦ ٓ٦ # ٨ةكٱح
د٪ةزٹن ٔ ٨اٷ٦ة٦ح ،كإذا ٠ةف ا٣ذ٪ةزؿ ٔ ٨اٷ٦ة٦ح ٹ ٣لٮز ًٚل ظ ٨٦ ٥١د٪ةزؿ
ٔ٪٭ة كٝؽ إٞ٩ؽت ٠ ٫٣ةٷ٦ةـ اٛلؿدىض ٞل٧ؽ ث ٨اٷ٦ةـ اٜلةدم ŉ؟

اجلٔاب :ٹ ٦ة٪ٔ ٓ٩ؽ ا٣ـٱؽٱح  ٨٦ا٣ذ٪ةزؿ ٔ ٨أًٔلؿ اٷ٦ة٦ح ٷ٦ةـ آػؿ ً٠ل
 ٢ٕٚاٛلؿدىض  #كٍٗلق  ٨٦اٵا٧ح ٍٗ ،%ل أف صٮاز ٬ؾا ا٣ذ٪ةزؿ ٦ؿ٬ٮف
ثةٕ٣ضـ ٔ ٨اٞ٣ٲةـ ثأًٔلؿ اٷ٦ة٦ح ،كذ ٟ٣أف اٷ٦ة٦ح د٤١ٲ ٙكٹ ٱك ٍٞإٹ إذا
َّ
َ ُ َ ّ ُ َّ ُ َ ْ
اَّلل جف ًطا إَِل ُو ْض َػ َٓا﴾ [ا٣جٞؿة  ،]286أك أف
ّ٭ؿ إ٣ضـ؛ ٞ٣ٮ ٫٣دٕةٌفَ﴿ :ل يسي ِف
ٱ١ٮف اٷ٦ةـ ا٣سةٌل أ ٢٧٠يف رشكط اٷ٦ة٦ح أك أو٤ط ٣ٶ٦ح.
أ٦ة و٤ط اٙلكٕ٦ ٓ٦ # ٨ةكٱح ٤ٚٲف  ٨٦أص ٢كاظؽ ً٦ل ذ٠ؿ٩ة ،إذ ٣ٲف #
ٔةصـ نا ٔ ٨دؽثٍل مؤكف اٚلٺٚح كٹ ٠ةف ٕ٦ةكٱح أ ٢٧٠كٹ أو٤ط ،كإً٩ل ٞٚؽ ا٪٣ةرص
كاٛلَٕل ثٕؽ ا٣ؽٔٮة كاٚلؿكج إٌف ا٘ل٭ةد ٚةًُؿ إٌف ا٣ى٤ط رضكرة ْٔٲ٧ح(ً٠ )1ل
ذٕ٦ ٟ٣ؿكؼٚ ،ٺ ٱٕذرب ذ ٟ٣د٪ةزٹن ٔ ٨اٷ٦ة٦ح ،أ٦ة ٞل٧ؽ ث ٨اٜلةدم  ٥٤ٚ #ٱ٨١
(ٝ -)1ةؿ اٷ٦ةـ اٙلضح ٝلؽ ا٣ؽٱ ٨ثٞ ٨ل٧ؽ ث٪٦ ٨ىٮر اٛلؤٱؽم  #يف ٠ذةب ا٣ذع ٙرشح ا٣ـ:ٙ٣
ك٧٣ة ٗؽرت ث ٫اٵ٦ح ا٘٣ةدرة ،ك١٩سخ ٔ٭ؽق ا٣ضجةثؿة ،كرٌٚخ ٝٮؿ أثٲ ٫ا٣ؿقٮؿ و٤ٮات ا٤ٔ ٫٤٣ٲ٫
كٔ٤ٯ آ ٫٣كقٺ(( :٫٦ا٣عك ٨كا٣عكٲ ٨إ٦ة٦ةف ٝة٦ة أك ٕٝؽا ،كأثٮ٧٬ة ػٲؿ ٪٦٭٧ة)) ،اًُؿ إ٣ٯ
٦٭ةد٩ح ث ٰ٪أ٦ٲح ،كوٕؽ ا٪٧٣جؿ ٞٚةؿ -ثٕؽ ظ٧ؽ ا ،٫٤٣كا٣س٪ةء ٔ٤ٲ ،٫كا٣ىٺة ٔ٤ٯ ا٪٣جٰ ÷:-
(أٱ٭ة ا٪٣ةس ،كاّض ٦ة ثٲ ٨صةث ٜ٤كصةث٤ه اث ٨ث٪خ ٩جٰ ٗٲؿم كٗٲؿ أػٰٚ ،ٲ ٨١اقذ٧ةٔٞ٣ ٥١ٮٰ٣
ٔ٤ٯ ٝؽر ٕ٦ؿٚذ ٥١ثع ،ٰٞأٱ٭ة ا٪٣ةس إ٩ة ٪٠ة ٞ٩ةد ٢كٚٲ٪ة ا٣ىجؿ كا٣ع٧ٲحٞٚ ،ؽ مٲت ا٣ىجؿ ثة٣ضـع،
كمٲجخ ا٣ع٧ٲح ثةٕ٣ؽاكة ،كإ ٥١٩أوجعذ ٥ا٣ٲٮـ ثٲ ٨ثة٠ٲٲ :٨ثةؾو ٱجٞ٣ ٰ١ذ٤ٯ وٛٲ ٨ػةذؿ ،كثةؾ
ٱجٞ٣ ٰ١ذ٤ٯ ا٪٣٭ؿكاف زةاؿ ،كإٝ ٥١٩ؽ دٔٲذ ٥إ٣ٯ أ٦ؿ ٣ٲف ٚٲ ٫رًة كٹ ٩ىٛحٚ ،إف ٪٠ذ ٥دؿٱؽكف ا٫٤٣
كا٣ٲٮـ اٳػؿ ظة٪٧٠ة ٥٬إ٣ٯ ّجةت ا٣كٲٮؼ ،كأَؿاؼ ا٣ؿ٦ةح ،كإف ٪٠ذ ٥دؿٱؽكف ا٣ؽ٩ٲة أػؾ٩ة ٥١٣
إ٣ةٚٲح)ٝ .ةؿ  ٰٚا٣نة٪ٔ- ٰٚؽ ذ٠ؿ ٬ؾق ا٣ؼُجحٚ :-ذ٪ةدﻯ ا٪٣ةس  ٨٦صٮا٩ت ا٧٣كضؽ :ا٣جٞٲح
ا٣جٞٲح .ا٩ذ٭ٯ .كٝةؿ  #يف ٠ذةب ٣ٮا ٓ٦اٵ٩ٮارٝ :ةؿ ا ٣عكٲ٤٣ ٨عك :’ ٨أصةدٌه أ٩خ ٚٲ٧ة أرﻯ
٦ ٨٦ٮادٔح ٕ٦ةكٱح؟ ٝةؿٝ .٥ٕ٩ :ةؿ :إ٩ة  ٫٤٣كإ٩ة إ٣ٲ ٫راصٕٮف -زٺزةن .-زٝ ٥ةؿ٣ :ٮ  ٨١٩ ٥٣إٹ ٰٚ
أ ٙ٣رص١٣ ،٢ةف ٱ٪جٰ٘ ٪٣ة أف ٞ٩ةد ٨ٔ ٢ظ٪ٞة ظذٯ ٩ؽر ،٫٠أك ٧٩ٮت كٝؽ أٔؾر٩ةٞٚ .ةؿ ا٣عك:٨
١ٚٲ٪٣ ٙة ثأ ٙ٣رص٦ ٢ك٧٤ٲ٨؟ إ ٰ٩أذ٠ؿؾ ا ٫٤٣ٱة أػٰ أف دٛكؽ ٔ٦ ٰ٤ة أرٱؽ ،أك دؿد ٔ ٰ٤أ٦ؿم؛
ٚٮا٦ ،٫٤٣ة آ٣ٮؾ كٛ٩كٰ كأ٦ح ٦ع٧ؽ ÷ ػٲؿ نا؛ إ ٟ٩دؿﻯ ٦ة ٞ٩ةقٰ  ٨٦ا٪٣ةس ،ك٦ة ٠ةف ٱٞةقٰ
٪٦٭ ٥أثٮؾ ٝ ٨٦ج٪٤ة ،ظذٯ ٠ةف ٱؿٗت إ٣ٯ اٚ ٰٚ ٫٤٣ؿاٝ٭ ٢٠ ،٥وجةح ك٦كةء؛ زٝ ٥ؽ دؿﻯ ٦ة وٕ٪ٮا
ثٰ؛ أٚج٭ؤٹء ٩ؿصٮ أف ٩ؽرؾ ظ٪ٞة؟ إ٩ة ا٣ٲٮـ -ٱة أػٰ ٰٚ -قٕح كٔؾر٧٠ ،ة كقٕ٪ة إ٣ؾر ٱٮـ ٝجي
٩جٲ٪ةٚ ،ك١خ ا٣عكٲ .٨ركاق اٷ٦ةـ ا٣عك ٰٚ # ٨اٵ٩ٮار ،كاٞٛ٣ٲ ٫ظ٧ٲؽ  ٰٚا٣عؽاا.ٜ

٠ؾٞٚ ٟ٣ؽ أذـؿ دًل ٦نة ٔ ٨اٷ٦ة٦ح ً٠ل ذ٦ ٟ٣ؾ٠ٮر يف ٠ٺ.٫٦
ٚج٪ة نء ٔىل ذٚ ٟ٣ةٙلك # ٨إ٦ةـ ثٕؽ ا٣ى٤ط ،أ٦ة ٞل٧ؽ ث ٨اٜلةدم ٤ٚٲف

ثإ٦ةـ ثٕؽ إ٣ـؿ ،ك١٬ؾا ٠ ٨٦ةف د٪ةز٣ ٫٣ٮاظؽ ً٦ل ذ٠ؿ٩ة قةث ٞنة.

سٛ -23لةذا ١٪٩ؿ ك٩كذجٕؽ أف د١ٮف ٪٬ةؾ ٩ىٮص يف ازًٔ ٰ٪ض إ٦ة ٦نة  ٓ٦أ٪٩ة
٩سجخ ٩ىٮو نة يف زٺزح ٪٦٭ ،٥ك٩سجخ إ٣ى٧ح ٜل ،٥ك٣كٲؽة ٩كةء إ٣ةٛلَل
ٚةَ٧ح ا٣ـ٬ؿاء &؟
اجلٔاب :ا٣كجت يف إ١٩ةر ٔى٧ح  ٨٦قٮل اٵرثٕح ٬ٮ ٔؽـ ا٣ؽ٣ٲ ٢اٞ٣ةَٓ
يف ذ ،ٟ٣أ٦ة إزجةٔلة ٣ٶرثٕح ٚ٭ٮ  ٨٦أص ٢كصٮد ا٣ؽ٣ٲ ٢اٞ٣ةَٓ اٛلضٔ ٓ٧ىل
وعذٞٚ ،٫ؽ ظ٪٧١ة ثًل ظ٪٧١ة دجٕ نة ٤٣ؽ٣ٲ ٢اٞ٣ةَٓ ،ك٣ٮ ٠ةف ىز َّ ٥د٣ٲٝ ٢ةَٓ ٚٲ٨٧
قٮل اٵرثٕح ٪٤ٞ٣ة ث٧ٮصج ،٫كٛلة ٔؽ٪٣ة ٔٚ ،٫٪ٺ ٱكذ١٪ؿ ظٲ٪بؾ ٔ٤ٲ٪ة ٦ة ٩ؾ٬ت
إ٣ٲ ،٫كإً٩ل اٛلكذ١٪ؿ إزجةت ٦ة ٹ د٣ٲ٤ٔ ٢ٲٝ ٫ةَٓ.
س -24أٹ ٱٞةس ٔؽـ امرتاط اٚلؿكج يف إ٦ة٦ح اٙلك ٨كاٙلكَل  ŉظٲر
ٝةؿ رقٮؿ اّض ÷(( :اٙلك ٨كاٙلكَل إ٦ة٦ةف ٝة٦ة أك ٕٝؽا ،كأثٮً٬ل
ػٍل ٪٦٭ًل)) ،كإف ٤ٝذ ٥ا١ٕ٣ف ٬ٮ ا٣ىعٲط ٛلٛ٭ٮـ اٞ٤٣ت ١ٚٲ ٙثةٷ٦ةـ
ٔيل ٝ #ج ٢اٞ٣ٲةـ ك٬ٮ ٍٗل داػ ٢يف ٩ه اٙلكَ٪ل ٚ ،ŉإف ٤ٝذ٥
ظؽٱر ا٘٣ؽٱؿ ٟلىه  ٨٦ ٫٣ثَل قةاؿ اٵا٧ح٪٤ٝ ،ة ًف ٱؿد يف ظؽٱر
ا٘٣ؽٱؿ ذ٠ؿ إ٦ة٦ذ # ٫كإف ٕٝؽ ً٠ل كرد يف ظؽٱر اٙلكَ٪ل ًٚ ŉل
اٛ٣ةاؽة  ٨٦ذ٠ؿ ٬ؾق ا٣ـٱةدة ((ٝة٦ة أك ٕٝؽا)) يف إ٦ة٦ذ٭ًل؟
اجلٔاب :يف آػؿ اٙلؽٱر(( :كأثٮً٬ل ػٍل ٪٦٭ًل)) ٚإذا ٠ةف ػٍل نا ٪٦٭ًل ٚ٭ٮ
إ٦ةـ ٝةـ أك ٕٝؽ ،كذ ٟ٣أف قٲةؽ اٙلؽٱر ٬ٮ يف ثٲةف إ٦ة٦ذ٭ًل ٚٲ١ٮف ٪ٕ٦ٯ:
((كأثٮً٬ل ػٍل ٪٦٭ًل)) ٬ٮ :أ ٫٩ػٍل ٪٦٭ًل يف أ٦ؿ اٷ٦ة٦ح ٹ يف أ٦ؿ آػؿ قٮا٬ة.

كث٪ة نء ٔىل ذٚ ٟ٣إ٦ة٦ح ا٣سٺزح ظةو٤ح  ٓ٦اٞ٣ٲةـ كإٞ٣ٮد( ،)1كظٲ٪بؾ ٚٲ١ٮف
كإً٩ل ًف ٱ ٥ٞأٍ٦ل اٛلؤَ٪٦ل  #ثأ٦ؿ اٷ٦ة٦ح ثٕؽ كٚةة رقٮؿ اّض ÷ ػٮ ٚنة ٔ ٫٪٦ىل اٷقٺـ
كٕ٣ؽـ ا٪٣ةرص ،ك٣ؾا ٝةؿ ( :#ك اٱ ٥اّض ٣ٮٹ ٟلةٚح ٚؿٝح اٛلكَ٧٤ل كأف ٱٕٮد اٛ١٣ؿ ا٣سةٌل كٱجٮر
ا٣ؽٱٍ٘٣ ٨ل٩ة ٦ة اقذُٕ٪ة) ،كأٱٌة ٝةؿ  #يف ٠ذةب ١لش ا٣جٺٗحْ٪ٚ( :ؿت ٚإذا ٣ٲف ٕ٦ ٰ٣ٲ ٨إٹ
أ ٢٬ثٲذٰ ٪٪ٌٚخ ث٭ ٨ٔ ٥ا٧٣ٮت ،كأٌٗٲخ ٔ٤ٯ اٞ٣ؾﻯ كمؿثخ ٔ٤ٯ ا٣نضة ،كوجؿت ٔ٤ٯ أػؾ
ا ،٥ْ١٣كٔ٤ٯ أ٦ؿ  ٥َٕ ٨٦ا .)٥ٞ٤ٕ٣كٝةؿ  #يف ٦ٮًٓ آػؿ يف ١لش ا٣جٺٗح ( :ا٤٣٭ ٥إٰ٩
أقذٕؽٱ٤ٔ ٟٯ ٝؿٱل ك ٨٦أٔة٩٭ٚ ٥إ٩٭ٝ ٥ؽ ُٕٝٮا رظ ٰ٧كأٛ٠أكا إ٩ةاٰ كأصٕ٧ٮا ٔ٤ٯ ٪٦ةزٔذٰ
ظٞةن ٪٠خ أك٣ٯ ثٗ ٨٦ ٫ٲؿم ،كٝة٣ٮا :أٹ إف  ٰٚا٣ع ٜأف دأػؾق ك ٰٚا٣ع ٜأف دٚ ،٫ٕ٪٧ةوجؿ ٧٘٦ٮ٦ة
أك ٦خ ٦ذأقٛةْ٪ٚ ،ؿت ٚإذا ٣ٲف  ٰ٣راٚؽ كٹ ذاب كٹ ٦كةٔؽ إٹ أ ٢٬ثٲذٰ ٪٪ٌٚخ ث٭٨ٔ ٥
ا٪٧٣ٲحٚ ،أٌٗٲخ ٔ٤ٯ اٞ٣ؾﻯ ،كصؿٔخ رٱ٤ٔ ٰٞٯ ا٣نضة كوجؿت  ٥ْ٠ ٨٦ا٘٣ٲِ ٔ٤ٯ أ٦ؿ ٨٦
ا ،٥ٞ٤ٕ٣كآ٤ٞ٤٣ ٥٣ت  ٨٦كػـ ا٣نٛةر) .كٝةؿ #يف ٦ٮًٓ آػؿ يف ١لش ا٣جٺٗح( :أ٦ة كاٞ٣ ٫٤٣ؽ
د٧ٞى٭ة ٚٺف كإ٣ ٫٩ٲٕ ٥٤أف ٦ع٪٦ ٰ٤٭ة ٦ع ٢اُٞ٣ت  ٨٦ا٣ؿظٯ ،ٱ٪عؽر ٔ ٰ٪ا٣كٲ ٢كٹ ٱؿٝٯ إٰ٣
اُ٣ٲؿٚ ،كؽ٣خ دك٩٭ة زٮثةن ،كَٮٱخ ٔ٪٭ة ٠نعةن ،كَٞٛخ أردبٰ ثٲ ٨أف أوٮؿ ثٲؽ صؾاء ،أك أوجؿ
ٔ٤ٯ َؼٲح ٔ٧ٲةء ،ٱ٭ؿـ ٚٲ٭ة ا١٣جٲؿ ،كٱنٲت ٚٲ٭ة ا٣ى٘ٲؿ ،كٱ١ؽح ٚٲ٭ة ٦ؤ ٨٦ظذٯ ٱٞ٤ٯ رث)٫
دؿصٲط ا٣ىجؿٚ( :ؿأٱخ أف ا٣ىجؿ ٔ٤ٯ ٬ةدة أظضٯٚ ،ىجؿت ك ٰٚإ٣ٲٝ ٨ؾﻯ ،ك ٰٚا٣ع ٜ٤مضة،
أرﻯ دؿازٰ ٩٭جة...ا٣غ) .ك٬ؾا  ٓ٦أ٠ ٫٩ةف ٱُة٣ت ثؾ ٟ٣ثَل ا٪٣ةس يف ٦ٮاَ ٨كامذ٭ؿ ذ،٫٪ٔ ٟ٣
كٝؽ صةء يف ١لش ا٣جٺٗح ٱٮـ ا٣نٮرﻯ ٪٦٭ة( :كٝؽ ٝةؿ ٝةا :٢إ٤ٔ ٟ٩ٯ ٬ؾا اٵ٦ؿ ٱة اث ٨أثٰ َة٣ت
٣عؿٱه٤ٞٚ ،خ :ث ٢أ٩ذ ٥كا ٫٤٣ٵظؿص كأثٕؽ ،كأ٩ة أػه كأٝؿب ،كإ٧٩ة َ٤جخ ظٞة  ،ٰ٣كأ٩ذ٥
دعٮ٣ٮف ثٲ ٰ٪كثٲ ،٫٪كدٌؿثٮف كص٭ٰ دك٧٤ٚ ،٫٩ة ٝؿٔذ ٫ثة٣عضح  ٰٚا٧٣ٸ ا٣عةًؿٱ٬ ،٨ت ٠أ٫٩
ث٭خ ٹ ٱؽرم ٦ة ٱضٲج ٰ٪ث .)٫كٔ٪ؽ٦ة كص ؽ ا٪٣ةرص ٝةـ ثأ٦ؿ اٷ٦ة٦ح ،ك٣ؾا ٝةؿ  #يف ٠ذةب ١لش
ا٣جٺٗح( :أ٦ة كا٣ؾم  ٜ٤ٚا٣عجح كثؿأ ا٪٣ك٧ح ٣ٮٹ ظٌٮر ا٣عةًؿ كٝٲةـ ا٣عضح ثٮصٮد ا٪٣ةوؿ ك٦ة
أػؾ ا٤ٔ ٫٤٣ٯ ا٧٤ٕ٣ةء أٹ ٱٞةركا ٔ٤ٯ ْ٠ح ّة ،٥٣كٹ ق٘ت ٤ْ٦ٮـ ،ٵٞ٣ٲخ ظج٤٭ة ٔ٤ٯ ٗةرث٭ة
ك٣كٞٲخ آػؿ٬ة ث١أس أك٣٭ة ،كٵٛ٣ٲذ ٥د٩ٲة٬ ٥٠ؾق أز٬ؽ ٔ٪ؽم ُٛٔ ٨٦ح ٔ٪ـ) .ا٩ذ٭ٯ ٠ ٨٦ذةب
١لش ا٣جٺٗحٚ .أ٦ة يف اٙلة٣ح اٵكٌف ٞٚؽ ٝةؿ  ٫٣رقٮؿ اّض ÷(( :إف ٧ٝخ ٚة٘ل٪ح كإف ٕٝؽت
ٚة٘ل٪ح )) ،كأ٦ة يف اٙلة٣ح ا٣سة٩ٲح ٞٚؽ ٝةؿ ÷(( :إف ٧ٝخ ٚة٘ل٪ح كإف ٕٝؽت ٚة٪٣ةر )) ركاً٬ل
اٷ٦ةـ اٛل٪ىٮر ثةّض ٔجؽاّض ثٖ ٨لـة  #يف ا٣نةيف ،ك ٨٦أراد اقذٲٛةء ا١٣ٺـ يف ذ٤ٕٚ ٟ٣ٲ ٫ث١ذةب
٣ٮا ٓ٦اٵ٩ٮار ٣ٸ٦ةـ اٙلضح ٝلؽ ا٣ؽٱ ٨ثٞ ٨ل٧ؽ ث٪٦ ٨ىٮر اٛلؤٱؽم  #ج  2ص  527ك٦ة ثٕؽ٬ة.
(قجت ػؿكج اٵ٦ةـ اٙلكَل  :)#يف ٠ذةب ثعةر اٵ٩ٮار ٧٤٣ض٤يس يف ٠ٺ٠ ٨ٔ ٫٦ذت أ٢٬
ا١٣ٮٚح كرق٤٭ ٥يف َ٤ت ٝؽكـ اٷ٦ةـ اٙلكَل ا٣كجٍ ٣ #ٲ١ٮ٩ٮا أ٩ىةرقٝ ،ةؿ :ز٠ ٥ذت ٬ ٓ٦ة٩ئ
=

٪ٕ٦ٯ ا٣ـٱةدة ((ٝة٦ة أك ٕٝؽا))٬ :ٮ ثٲةف أف إ٦ة٦ح ٦ة قٮل ا٣سٺزح ٹ د١ٮف إٹ ٓ٦
اٞ٣ٲةـ ً٠ل دٞٮ ٫٣ا٣ـٱؽٱح ،كٔ٤ٲٚ ٫ٲ١ٮف اٙلؽٱر د٣ٲٺن ٔىل ثُٺف دٔٮل ٨٦
ٱؽٰٔ إ٦ة٦ح اٞ٣ةٔؽ ٓ٦[ ،أ٣ ٫٩ٲف اٛلكذ٪ؽ كظؽق؛ ٵٝ ٫٩ؽ زجخ ٚٲًل قج ٜأف
اٚل٤ٲٛح ٹ ٱ١ٮف ػ٤ٲٛح إٹ إذا ٝةـ ثًل ٠ةف ٱٞٮـ ث ٫اٛلكذؼ ٙ٤ك٠ؾ٦ ٟ٣ة ٦ىض
 ٨٦اٵد٣ح ك٦ة قٲأيت كٍٗل٬ة].
ث٬ ٨ة٩ئ ،كقٕٲؽ ثٔ ٨جؽ ا ،٫٤٣ك٠ة٩ة آػؿ ا٣ؿق " :٢ثك ٥ا ٫٤٣ا٣ؿظ ٨٧ا٣ؿظٲ ٨٦ ٥ا٣عكٲ ٨ثٰ٤ٔ ٨
إ٣ٯ ا٧٣ٸ  ٨٦ا٧٣ؤ٪٦ٲ ٨كا٧٣ك٧٤ٲ ٨أ٦ة ثٕؽ ٚةف ٬ة٩بة كقٕٲؽا ٝؽ٦ة ٔ ٰ٤ث١ذج ،٥١ك٠ة٩ة آػؿ ٝ ٨٦ؽـ
ٔ ٨٦ ٰ٤رق ،٥١٤كٝؽ ٚ٭٧خ  ٢٠ا٣ؾم اٝذىىذ ٥كذ٠ؿد ،٥كٞ٦ة٣ح ص ٥١٤أ٣ ٫٩ٲف ٔ٤ٲ٪ة إ٦ةـٚ ،أٝج٢
 ٢ٕ٣ا ٫٤٣أف ٱض٪ٕ٧ة ث٤ٔ ٟٯ ا٣ع ٜكا٣٭ؽﻯ ،كأ٩ة ثةٔر إ٣ٲ ٥١أػٰ كاث ٰ٧ٔ ٨كزٞذٰ  ٨٦أ ٢٬ثٲذٰ
٦ك ٥٤ثٞٔ ٨ٲٚ ،٢إف ٠ذت إ ٰ٣ثأٝ ٫٩ؽ اصذ ٓ٧رأم ٤٦ب ،٥١كذكم ا٣عضٯ كا٤ٔ ٥١٪٦ ٢ٌٛ٣ٯ ٦س٦ ٢ة
ٝؽ٦خ ث ٫رق ٥١٤كٝؿأت ٠ ٰٚذجٚ ،٥١إٌل أٝؽـ إ٣ٲ ٥١كمٲ١ة إف مةء ا٧ٕ٤ٚ ٫٤٣ؿم ٦ة اٹ٦ةـ إٹ ا٣عة٥٠
ثة١٣ذةب» .ثعةر اٵ٩ٮار  /صـء  / 44وٛعح [  ]335اٞ٣ةا ٥ثةٞ٣كٍ ،ا٣ؽاا ٨ثؽٱ ٨ا٣ع ،ٜا٣عةثف ٛ٩ك٫
ٔ٤ٯ ذ ،٫٤٣ ٟ٣كا٣كٺـ " كيف ثعةر اٵ٩ٮار ٧٤٣ض٤يس :ز ٥دٔة ا٣عكٲ # ٨ثؽكاة كثٲةض ك٠ذت ٬ؾق
ا٣ٮوٲح ٵػٲ٦ ٫ع٧ؽ" :ثك ٥ا ٫٤٣ا٣ؿظ ٨٧ا٣ؿظٲ٬ ٥ؾا ٦ة أكوٯ ث ٫ا٣عكٲ ٨ث ٰ٤ٔ ٨ث ٨أثٰ َة٣ت إ٣ٯ
أػٲ٦ ٫ع٧ؽ إ٧٣ؿكؼ ثةث ٨ا٣عٛ٪ٲح :أف ا٣عكٲ ٨ٱن٭ؽ أف ٹ إ ٫٣إٹ ا ٫٤٣كظؽق ٹ مؿٱ ٫٣ ٟكأف ٦ع٧ؽا
ٔجؽق كرقٮ ،٫٣صةء ثة٣ع٪ٔ ٨٦ ٜؽ ا٣ع ،ٜكأف ا٣ض٪ح كا٪٣ةر ظ ،ٜكأف ا٣كةٔح آدٲح ٹ رٱت ٚٲ٭ة ،كأف ا٫٤٣
ٱجٕر  ٰٚ ٨٦اٞ٣جٮر ،كأ ٥٣ ٰ٩أػؿج أمؿا كٹ ثُؿا كٹ ٛ٦كؽا كٹ ّة٧٣ة كإ٧٩ة ػؿصخ ٤ُ٣ت اٹوٺح
 ٰٚأ٦ح صؽم و٤ٯ ا٤ٔ ٫٤٣ٲ ٫كآ ٫٣أرٱؽ أف آ٦ؿ ثةٕ٧٣ؿكؼ كأ٩٭ٯ ٔ ٨ا١٪٧٣ؿ ،كأقٲؿ ثكٲؿة صؽم كأثٰ
ٔ ٰ٤اث ٨أثٰ َة٣ت ٔ٤ٲ ٫ا٣كٺـ ٝ ٨٧ٚج ٰ٪٤ثٞجٮؿ ا٣عٚ ٜة ٫٤٣أك٣ٯ ثة٣ع ،ٜك ٨٦رد ٔ٬ ٰ٤ؾا أوجؿ ظذٯ
ٱ ٌٰٞا ٫٤٣ثٲ ٰ٪كثٲ ٨اٞ٣ٮـ ثة٣ع ٜك٬ٮ ػٲؿ ا٣عة٧٠ٲ ،٨ك٬ؾق كوٲذٰ ٱة أػٰ إ٣ٲ ٟك٦ة دٮٚٲ ٰٞإٹ
ثة٤ٔ ٫٤٣ٲ ٫دٮ٤٠خ كإ٣ٲ ٫ا٩ٲت» .ثعةر اٵ٩ٮار  /صـء  /44وٛعح [  .]331كيف ٠ذةب ثعٮث يف
اٛل ٢٤كا٪٣ع٤٣ ٢كجعةٌل :ك٠ ٰٚٺ٬ ٫٦ؾا إ٧٣ةع إ٣ٯ ٠ٺـ اٹ٦ةـ ا٣عكٲ # ٨أٞ٣ةق ثة٣جٲٌح ٔ٪ؽ٦ة
ظجك ٫ا٣عؿ ث ٨ٱـٱؽ ا٣ؿٱةظٰ ٔ ٨ا٣عؿ٠حٞٚ :ةؿ« :أٱ٭ة ا٪٣ةس إف رقٮؿ اٝ ÷ ٫٤٣ةؿ ٨٦(( :رأﻯ
قُ٤ة٩ة صةاؿا٦ ،كذعٺ ٣عؿـ ا٩ ،٫٤٣ة٠سة ٕ٣٭ؽ ا٦ ،٫٤٣ؼةٛ٣ة ٣ك٪ح رقٮؿ ا ،÷ ٫٤٣ٱٕٔ ٰٚ ٢٧جةد
ا ٫٤٣ثةٷز ٥كإ٣ؽكاف  ٥٤ٚٱ٘ٲؿ ٔ٤ٲ ٫ث ٢ٕٛكٹ ٝٮؿ٠ ،ةف ظٞة ٔ٤ٯ ا ٫٤٣أف ٱؽػ٦ ٫٤ؽػ ،٫٤أٹ كإف
٬ؤٹء ٝؽ ٣ـ٦ٮا َةٔح ا٣نٲُةف كدؿ٠ٮا َةٔح ا٣ؿٖل ٨كأّ٭ؿكا اٛ٣كةد ،كُٔ٤ٮا ا٣عؽكد ،كاقذأزؿكا
ثةٰٛ٣ء ،كأظ٤ٮا ظؿاـ ا ٫٤٣كظؿ٦ٮا ظٺ ٫٣كأ٩ة أظٗ ٨٦ ٜٲؿ».

[رفسري انمزآٌ انكزيى]

سٌٚ ٢٬ -25ض ا٣ؿقٮؿ ÷ أك اٷ٦ةـ ٔيل  ٢٠ #اٞ٣ؿآف ا١٣ؿٱ،٥
كإذا ٠ةف ز٧ح دٛكٍل ٚأٱ٬ ٨ٮ؟ كأٱ ٨ق٪ؽق؟ كإذا ًف ٱ٪٬ ٨١ةؾ دٛكٍل ًٚلذا؟
اجلٔاب :ا٣ؾم  ُٓٞ٩ث ٫أف ا٪٣جٰ ÷ ٝؽ ٌٚض  ٨٦اٞ٣ؿآف ٦ة ٤لذةج إٌف
دٛكٍل ك٠ؾ ٟ٣اٷ٦ةـ ٔيل  ،#ك٬ة ٠ ٰ٬ذت اٙلؽٱر ٔ٪ؽ ا٣ـٱؽٱح ٪ٕ٪ٕ٦ح
ثؿصةٜل ٥ا٣سٞةت ،ك٤٠٭ة دٛىٲٛ ٢لة كرد يف ا١٣ذةب إ٣ـٱـ كدٛكٍل ٛلض٧ٺد ٫يف
إ٣جةدات كاٛلٕة٦ٺت.
أ٦ة ٦ة قٮل ذً٦ ٟ٣ل ٱذٕ ٜ٤ثأوٮؿ ا٣ؽٱٞٚ ٨ؽ كًٓ اٷ٦ةـ ٔيل ٝ #ٮأؽ
ٔة٦ح ٣ذٛكٍل اٛلذنةث ٫كثٲةف اٛلع ٥١ك٦ة ٔ٤ٲ ٟأ٦لة ا٣ؿص ٢إٹ أف دْ٪ؿ يف ٠ٺ# ٫٦
يف ١لش ا٣جٺٗحٚ ،إف ٚٲ٦ ٫ة ٱ ٰٛ١كٱ٘.ٰ٪
س ٢٬ -26دٛكٍل اٞ٣ؿآف ا١٣ؿٱ ٥دٮٝٲ ٰٛأك اصذ٭ةدم كإذا ٠ةف اصذ٭ةدٱ نة ٚ٭٢
ث٦ ٫٪٦ ٰٞة ًف ٱٌٛض؟ ك٠ٲ ٥٤ٕ٩ ٙوعح ا٣ذٛكٍل إذا اػذ ٙ٤دٛكٍلاف ٵ٢٬
ا٣جٲخ %؟
اجلٔاب :اٞ٣ؿآف ا١٣ؿٱٔ ٥ىل أٝكةـ:
ٞٚك ٫٪٦ ٥دٮٝٲ ،ٰٛكذ ٟ٣دٛكٍل اٛلض٧ٺت ا٣ٮاردة ٚٲ٠ ٫ة٣ىٺة كا٣ـ٠ةة ك٩عٮ
ذٚ ،ٟ٣ٺ ٱٕ ٥٤دٛىٲ ٢ذ ٟ٣كدٛكٍلق إٹ ثذٕ٤ٲ ٥ا٣نةرع اٙل١ٲ.٥
كٝك ٫٪٦ ٥ٹ ٱذٮٚ ٙٝ٭ ٥دٛكٍلق ٔىل ا٣ٮظٰ ٍٗل أف ٚ٭ ٫٧كدٛكٍلق ً٠ل ٱ٪جٰ٘ ٹ
ٱذ٭ٲأ إٹ ٤٣ؿاقؼَل يف ا ٥٤ٕ٣كذ ٟ٣اٛلذنةث.٫
كٝك٠ ٫٪٦ ٥ؾ ٟ٣إٹ أف ٚ٭٪ٕ٦ ٥ةق ٦ٲٌض ٕ٤٣ةرَٚل ث٘٤ح إ٣ؿب ،كذ٬ ٟ٣ٮ قةاؿ
اٞ٣ؿآف ،كثٝ ٰٞك ٥آػؿ ك٬ٮ ْ٩ؿم ٍٗل أ ٫٩ػةص ثةً٤ٕ٣لء ا٣ؾٱ ٨اقذع٧١خ
ٕ٦ؿٚذ٭ ٥يف ٕ٦ؿٚح ا٧ٕ٣ٮـ كاٚلىٮص ،كاٷَٺؽ كا٣ذٞٲٲؽ ،كا٪٣ه كاْ٣ة٬ؿ،
كاٙلٞٲٞح كاٛلضةز ،كاٛلُ٪ٮؽ كاٛلٛ٭ٮـ ،ك..إٌف آػؿ ٔ٤ٮـ اٹصذ٭ةد ا٣ذٰ ُلة
ٱذٮو ٢اٛلضذ٭ؽ إٌف اقذ٪جةط اٵظ١ةـ اً٣ضٔٲح ..إ٣غ.

وبعد٬ ٢١ٚ ،ؾق اٵٝكةـ ٕ٦ؿٚذ٭ة ٦ذٲٌضة ُ٣ٺُلة ،كٹ ٣لت ا٣ؿصٮع يف ذ ٟ٣إٌف
ًٔ٤لء أ ٢٬ا٣جٲخ  %إٹ ٚٲًل كٚ ٓٝٲ ٫اػذٺؼ كد٪ةزع  ٨٦اٛلذنةث ٫أك ٍٗ ٨٦لق،
َ ْ
أ٦ة ٦ة قٮل ذٚ ٟ٣ٺ ظةصح إٌف ا٣ؿصٮع إ٣ٲ٭ ،٥كذٞ٣ ٟ٣ٮ ٫٣دٕةٌف﴿ :فإِن
ََ َ ْ
َ ْ َ ُ ُّ ُ َ َّ
اَّلل ِ َو َّ
الس ُضٔ ِل[ ﴾...ا٪٣كةء ،]59كيف اٙلؽٱر(( :إذا
ازخ ُخ ًْ ِِف َش ٍء فسدوه إَِل
تِ
ق ٟ٤ا٪٣ةس كادٱ نة كقٔ ٟ٤يل كادٱ نة ٚةق ٟ٤كادم ٔيل كدع ا٪٣ةس))٣(( ،ذجَل
٪٤٣ةس ٦ة اػذٛ٤ٮا ٚٲ ٨٦ ٫ثٕؽم)).
س ٢٬ -27دٛكٍل اٞ٣ؿآف إف ٠ةف اصذ٭ةدٱ نة ٔىل كص ٫ا ٥٤ٕ٣كا ُٓٞ٣أـ ٔىل
قجٲ ٢ا ٨ْ٣كا٣رتصٲط؟ كإذا ٠ةف ٔىل قجٲ ٢ا ٨ْ٣كا٣رتصٲط ٚ٭ ٢ٱىط
اٷ٣ـاـ يف اٹٔذٞةد كا ٢٧ٕ٣ث٧ٮصت ا٣ذٛكٍل؟ كإذا ًف ٱ٪٬ ٨١ةؾ إ٣ـاـ
ٚ٭ ٢دجٞٯ ظضح ٔىل إ٣جةد كٍٗ ٥٬ل ٤٦ـَ٦ل ُلة؟
اجلٔاب :اٞ٣ؿآف ثًل ٱنذ٤ٔ ٢٧ٲ ٫ٱٞ٪كٔ ٥ىل ظكت َجٲٕذ ٫ا٘٤٣ٮٱح إٌف ٛ٦ة٬ٲ٥
ُٕٝٲح دٛٲؽ ا ٥٤ٕ٣كإٌف ٛ٦ة٬ٲ٪ّ ٥ٲح ٹ دٛٲؽ إٹ ٗة٣ت ا ،٨ْ٣كٝؽ دؿ ا٣ؽ٣ٲ٢
اٞ٣ةَٓ ٔىل كصٮب ا ٢٧ٕ٣ث١ٺ اٛلٛ٭ٮَ٦ل ،كصٕ ٫٤اّض دٕةٌف ثًل امذ٤ٔ ٢٧ٲ٫
ظضح ٔىل إ٣ةٛلَل ،كٹ ظضح ٵظؽ ثرتؾ ا ٢٧ٕ٣ثؾ ،ٟ٣كٔ٤ٲٝ ٫ةـ اٷصًلع.
كث٪ة نء ٔىل ذٚ ،ٟ٣إف اظذضةج ٤ ٨٦لذش يف دؿؾ ا ٢٧ٕ٣ثأظ١ة ٫٦ا٪ْ٣ٲح ثكجت أ١لة
ّ٪ٲح اظذضةج ٦ؽظٮض.
َ َ َ ْ َ َّ ْ َ
ْذا ،كا٣ؽ٣ٲٔ ٢ىل ٦ة ذ٠ؿ٩ة أف اّض قجعة ٫٩كدٕةٌف ٝؽ ٝةؿ﴿ :وىلر يَّسُا
َ َّ
ُْ َ ّ ْ َ ْ
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٠سٍلٚ ،ةٞ٣ؿآف ٕ٦ؿٚح دٛكٍلق ٦ذٲٌضة(٘ )1ل٧ٲٓ اٛلَٛ٤١ل  ٨٦إ٣ؿب ا٣ؾٱ٩ ٨ـؿ
ث٘٤ذ٭ ،٥كٔىل ٬ؾا ٚعضح اّض ٝةا٧ح ٔىل اٛلَٛ٤١ل ث٧ضؿد قًلٔ ٫قًلع ٚ٭ ٥كدؽثؿ،
ْ
ِني ْ
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اضخَ َ
ِإَون أ َ َح ٌر ٌ ََِ ال ْ ٍُ ّْشك َ
ا َ
ح َِّت ي َ ْط ٍَ َع
ك٪٬ ٨٦ة ٝةؿ دٕةٌف﴿ :
ِ
ِ
ََ
َّ
لَك َم اَّلل ِ ..اآليث﴾ [ا٣ذٮثح.]6
( -)1ك٬ؾا ٞ٦ٲؽ ثًل دٞؽـ يف ا٘لٮاب ا٣كةث.ٜ

سٛ -28لةذا اػذ ٙ٤أ ٢٬ا٣جٲخ  %يف ثٕي ركاٱةٔل ٨ٔ ٥اٷ٦ةـ ٔيل #
٠ةٷ٦ةَ٦ل اٜلةدم كزٱؽ ثٔ ٨يل  ،ŉك ٢٠ٱؿكم ثك٤ك٤ذ ٫ا٣ؾ٬جٲح ٔ٨
٦ىؽر كاظؽ ،ك٬ٮ اٷ٦ةـ ٔيل #؟
اجلٔاب :ا٣ؾم ٕ٩ؿؼ  ٨٦اٹػذٺؼ ثَل اٷ٦ةَ٦ل إً٩ل ٬ٮ يف ا٣ؿأم كاٹصذ٭ةد
ا٣ؾم ٹ ٱَض اٹػذٺؼ ٚٲً٠ ٫ل ذ٠ؿ٩ة قةث ٞنة ٩ ٨٦عٮ اٹػذٺؼ ثَل داككد
كق٤ٲًلف كٍٗلً٬ل ً٦ل دٞؽـ ،أ٦ة اٛلكةا ٢إُٞ٣ٲح ٚٺ ػٺؼ ثٲ٪٭ًل يف ٨لء ا٣جذح.
وبعدٚ ،إف اٵظةدٱر اٛلؿكٱح ٔ ٨ا٪٣جٰ ÷ كٔٔ ٨يل ٗ #ة٣ج٭ة كأ٠سؿ٬ة
ّ ٰ٪كآظةدم ،ككاصت إ٣ةًف إذا دٕةرًخ ٔ٤ٲ ٫أػجةر اٳظةد أف ٱ ٨ٕ٧اْ٪٣ؿ يف
ا٣رتصٲط ثٲ٪٭ة ،ز ٥ٱٕٔ ٢٧ىل ظكت ٦ة ّ٭ؿ  ٨٦ ٫٣دؿصٲط أ٦لًل ،كٹ ٥لٛٯ ٔ٤ٲٟ
أ٦لة اٞ٣ةرئ أف ا٣رتصٲط ثَل اٵػجةر ٹ ٱ١ٮف كٹ ٣لت إٹ إذا ٠ة٩خ اٵػجةر
وعٲعح ،أ٦ة إذا ٠ةف ثٌٕ٭ة وعٲع نة كاٳػؿ اٛلٕةرض ٍٗل وعٲط ٚٺ ٤لذةج
ا٪٣ةّؿ إٌف ا٣رتصٲط ث ٢ا٣ٮاصت ٔ٤ٲ٬ ٫ٮ ا ٢٧ٕ٣ثة٣ىعٲط كاَؿاح ٍٗل ا٣ىعٲط.
ُعً٦ ،ة ذ٠ؿق ا٣كةا ٢يف اٹػذٺؼ ثَل اٷ٦ةَ٦ل ٧ٚس٦ ٫٤ٮصٮد يف ٠ذت
اٙلؽٱر اٞٛ٣٭ٲح ٔ٪ؽ اٷ٦ة٦ٲحُٚ ،ة ٓ٣أ٦لة اٞ٣ةرئ ٠ذةب « ٨٦ٹ ٤لَضق اٞٛ٣ٲ»٫
ِلؽ ٚٲ ٫دىؽٱ٦ ٜة ذ٠ؿ٩ة.
[جمًٕع اإليبو سيذ ثٍ عهي ]#

سٝ ٢ٞ٩ ٢٬ -29ل٧ٮع زٱؽ ثٔ ٨يل ٍٗ ŉل أيب ػة٣ؽ ا٣ٮاقُٰ()1؟ كأٱ٨
(ٝ -)1ةؿ اٷ٦ةـ اٙلضح ٝلؽا٣ؽٱ ٨ثٞ ٨ل٧ؽ ث٪٦ ٨ىٮر اٛلؤٱؽم  #يف ٣ٮا ٓ٦اٵ٩ٮارٚ :أ٦ة ٝل٧ٮع
اٷ٦ةـ زٱؽ ثٔ ٨يل ٚ #ة٣ؾم ٱْ٭ؿ ٔ٪ؽ ا٣ذعٞٲ ٜأ ٫٩ٹ ٱج ٖ٤ردجذ٠ ٫ذةب؛ ٵف ركاٱذ ٨ٔ ٫أيب
ػة٣ؽ ٤ٕ٦ٮ٦ح ٦ذ٤ٔ ٜٛٲ٭ة ثَل اٵ٦ح ٹ اػذٺؼ ٔ٪ؽ ٥٬يف ذ ،ٟ٣كًف ٱذٚ ٥٤١ٲ٦ ٫ذ٨٦ ٥٤١
اٛلؼةَٛ٣ل إٹ  ٨٦أص ،٫٤كٔؽا٣ح أيب ػة٣ؽ ٝل٤ٔ ٓ٧ٲ٭ة ٔ٪ؽ آؿ ٞل٧ؽ ٝةَجح ،أً ٙإٌف ذ ٟ٣أ٫٩
٦ذٞ٤ٯ ثةٞ٣جٮؿ ٔ٪ؽً٠ ٥٬ل أٚةد ذ ٟ٣اٵا٧ح اٵٔٺـ ،أً ٙإٌف ٬ؾا أف أػجةر ٟلؿصح ٠ ٨٦ذت
إ٣رتة كقةاؿ اٵ٦ح.

ق٪ؽ ٬ؾا اٍ٘٣ل؟ كٛلةذا ًف ٱ١ذج ٫اٷ٦ةـ ٔيل ث ٨اٙلكَل  ŉيف ظٲةدٓ٦ ٫
دٛؿٗ٤٣ ٫ذؽرٱف أك أظؽ آثةا% ٫؟
اجلٔاب :ركاٱةت اٛلض٧ٮع ٣ٸ٦ةـ زٱؽ ثٔ ٨يل ٝ ŉؽ صةءت ٦ؿكٱح ٍٗ ٨٦ل
َؿٱ ٜأيب ػة٣ؽ ا٣ٮاقُٰ ثُؿؽ ٟلذٛ٤ح ،كٝؽ ٕلٓ ٬ؾق اُ٣ؿؽ ا٣كٲةٰٗ يف ٠ذةث٫
«ا٣ؿكض اٌٍ٪٣ل» ،ك٬ٮ ٠ذةب ُ٦جٮع ٱأيت ٚٲ ٫أكٹ ن ثعؽٱر اٛلض٧ٮع ،ز ٥ٱؿدؼ
ذ ٟ٣ثة٣ؿكاٱةت كاُ٣ؿؽ ٤٣عؽٱر ٨٧ٚ ،أراد اٹَٺع ٤ٕٚٲ ٫ثة١٣ذةب اٛلؾ٠ٮر.
أ٦ة ٛلةذا ًف ٱ١ذج ٫اٷ٦ةـ زٱ ٨إ٣ةثؽٱ..٨إ٣غٚ -إف اً٤ٕ٣لء يف ذ ٟ٣إٍ٣ض ًف
ٱ١ٮ٩ٮا ٱ١ذجٮف ا ،٥٤ٕ٣ٹ اٙلؽٱر كٹ ٍٗلق ،ك٠ة٩خ ا٣ىؽكر  ٰ٬ا١٣ذت ،كًف
ٱٕؿؼ ا٪٣ةس ٠ذةثح اٙلؽٱر إٹ ثٕؽ ذ ٟ٣إٍ٣ض ،ك٪٬ ٨٦ة ٝٲ :٢إف أكؿ ٠ذةب
ٕلٓ ٚٲ ٫اٙلؽٱر ٬ٮ ٠ذةب اٛلض٧ٮع ٣ٸ٦ةـ زٱؽ ثٔ ٨يل ٕ ŉلٕ ٫أثٮ ػة٣ؽ
ا٣ٮاقُٰٚ ،ٺ كص ٫ٷٱؿاد ٬ؾا ا٣كؤاؿ.
س٣ ٢٬ -31ؽل ا٣ـٱؽٱح ركاٱح ٵظةدٱر ٝل٧ٮع اٷ٦ةـ زٱؽ ثٔ ٨يل ٨ٔ #
َؿٱ ٜأظؽ اٵا٧ح ا٣سًل٩ٲح  %ثٕؽ زٱ ٨إ٣ةثؽٱ# ٨؟ كأٱ ٨ق٪ؽ٬ة؟
كإذا ًف ٱ٦ ٨١ٮصٮد نا ً٤ٚلذا ًف ٱؿكق اٷ٦ةـ صٕٛؿ  ٨ٔ #آثةا ،٫كٝؽ ث ٰٞثٕؽ
ٞ٦ذ ٢زٱؽ ٔؽة ق٪ٮات ك٬ٮ ٱٕ ٥٤كٱؽرس ك٤لؽث ثأظةدٱر رقٮؿ اّض ÷؟
اجلٔاب :اٷ٦ةـ زٱؽ كأػٮق ا٣جةٝؿ ٝ ŉؽ دٞ٤ٲة ا ٨ٔ ٥٤ٕ٣أثٲ٭ًل  ،#ك٨٦
ا٣جةٝؿ أػؾ اث ٫٪صٕٛؿ  ،ŉكٝؽ ركت ا٣ـٱؽٱح  ٥ْٕ٦أظةدٱر اٛلض٧ٮع ٔ٨
َؿٱ ٜصٕٛؿ ا٣ىةدؽ ٔ ٨آثةا ..٫إ٣غ ،ك٬ؾق ا٣ؿكاٱةت ٦ٮصٮدة يف أ٦ةٍف اٷ٦ةـ
أٖلؽ ثٔ ٨ٲكٯ ث ٨زٱؽ ثٔ ٨يل  ،%كيف ٠ذت ٞل٧ؽ ث٪٦ ٨ىٮر اٛلؿادم٨٧ٚ ،
أراد ٕ٦ؿٚح ذ٤ٕٚ ٟ٣ٲ ٫ثة١٣ذت ا٣ذٰ ذ٠ؿ٩ة٬ة ،ك٪٬ةؾ ركاٱةت ٦ذٛؿٝح يف قةاؿ
٠ذت ا٣ـٱؽٱح ا٣ذٰ دٕ٪ٯ ثؿكاٱح اٙلؽٱر.
س٦ -31ذٯ ركل اٷ٦ةـ اٙلكَل  #أظةدٱر اٛلض٧ٮع ٣ٸ٦ةـ زٱ ٨إ٣ةثؽٱ# ٨
 ٓ٦ا ٥٤ٕ٣أٝ ٫٩ذ ٢كزٱ ٨إ٣ةثؽٱ ٢َٛ # ٨دكف ا٣ج٤ٮغ؟

اجلٔاب :اٛلن٭ٮر ً٠ل يف ٠ذت ا٣ذٮارٱغ ا٣ىعٲعح أف ٔ٧ؿ اٷ٦ةـ زٱ٨
إ٣ةثؽٱ ٨ٱٮـ ٝذ ٢اٙلكَل ٠ #ةف زًلٌل ًٔضة ق٪ح كأف ا٣جةٝؿ ٱٮ٦بؾ ٠ةف ٝؽ
ك٣ؽٚ ،ة٣كؤاؿ ظٲ٪بؾ يف ٍٗل ٞل.)1(٫٤
س -32دٮيف اٷ٦ةـ زٱ ٨إ٣ةثؽٱ # ٨كاٷ٦ةـ زٱؽ ًف ٱى ٢إٌف درصح اٷ٦ة٦ح
ثٕؽ٠ ٨٧ٚ ،ةف اٷ٦ةـ ثَل ٔيل ث ٨اٙلكَل كاٷ٦ةـ زٱؽ؟
اجلٔابٝ :ٮ ٥١٣إً ٫٩ف ٱى ٢إٌف درصح اٷ٦ة٦ح ثٕؽ ،دٔٮل ّلذةج إٌف ثٲةف.
كا٣ؾم ٱْ٭ؿ أف زٱ ٨إ٣ةثؽٱً ٨ف ٱ٧خ إٹ كٝؽ اقذ ٢٧١زٱؽ ػىةؿ اٷ٦ة٦ح
ثؽ٣ٲ ٢أ ٫٩أػؾ ٔ ٨أثٲ ٥٤ٔ ٫ا٣ك٪ح ،كيف إ٣ةدة أف ٔ ٥٤ا٣ك٪ح ٹ ٱذٞ٤ٯ إٹ ثٕؽ
د٤ٔ ٰٞ٤ٮـ اٞ٣ؿآفًٚ ،ل ٪٤ٝةق ٩ع٬ ٨ٮ اٙلٞٲ ٜثة٣ىؽؽ كاٞ٣جٮؿ ،ك٬ٮ ا٣ؾم
ٱ ٨١٧أف دٞةـ ٔ٤ٲ ٫ا٣رب٪٬ح(.)2
[أسئهخ يزفزلخ]

س ٢٬ -33دٞج٤ٮف ركاٱح :أف ٔ٤ٲ نة ٠ #ةف ٱكذعٔ ٙ٤ىل ركاٱح اٙلؽٱر ز٥
ٱأػؾ ُلة؟
اجلٔابٔ :يل ٠ #ةف ٦ؽٱ٪ح ا ٥٤ٕ٣ك٠ةف ٹ ٱكأؿ أظؽ نا كا٣ؿكاٱح اٛلؾ٠ٮرة
( -)1كيف ٠ذةب اٷٚةدة ٣ٸ٦ةـ أيب َة٣ت  ،#كاٙلؽاا ٜا٣ٮردٱح ٙل٧ٲؽ ا٣ن٭ٲؽ :أف زٱ ٨إ٣ةثؽٱ# ٨
ك٣ؽ ٣ك٪ذَل ثٞٲذة  ٨٦ػٺٚح ٔسًلف ،كيف دةرٱغ ا٣ٲٕٞٮيب ٔٞ ٨ل٧ؽ ا٣جةٝؿ ٝ #ةؿٝ :ذ ٢صؽم
اٙلكَل كٍف أرثٓ قَ٪ل ،كيف ثعةر اٵ٩ٮار ٧٤٣ض٤يس كٍٗلقٞٚ :ةؿ ٔيل ث ٨اٙلكَل ٝ :#ؽ
أٝؿأٌل أٍ٦ل اٛلؤَ٪٦ل  ٨٦رقٮؿ اّض ÷ ك٬ٮ ٦ؿٱي كأ٩ة وجٰ زٝ ٥ةؿ ٞل٧ؽ [ا٣جةٝؿ] :#
كٝؽ أٝؿأٌل صؽم اٙلكَل  ٨٦رقٮؿ اّض ÷ ك٬ٮ ٦ؿٱي .كيف دةرٱغ ٦ٮا٣ٲؽ اٵا٧ح ٹث٨
اٚلنةب (إ٦ة ٨ٔ )ٰ٦أيب ٔجؽاّض ا٣ىةدؽ ٝ #ةؿ :ك٣ؽ ٔيل ث ٨اٙلكَل  #يف ق٪ح ٬38ػ ٝج ٢كٚةة
ٔيل ث ٨أيب َة٣ت  #ثك٪ذَل ،كيف ركاٱح أػؿل :أ ٫٩ك٣ؽ ق٪ح ٬37ػ كٝجي ك٬ٮ اث ٨قجٓ كٗلكَل
ق٪ح يف ق٪ح ٬94ػ كٱٞةؿ :يف ق٪ح ٬95ػ زٝ ٥ةؿ :كثةٷق٪ةد اٵكؿ ٔٞ ٨ل٧ؽ ث ٨ق٪ةف :ك٣ؽ ٞل٧ؽ ا٣جةٝؿ
ٝج٦ ٢يض اٙلكَل ثٔ ٨يل  #ثسٺث قَ٪ل ،دٮيف ك٬ٮ اث ٨قجٓ كٗلكَل ق٪ح ٬114ػ.
( -)2اٷ٦ةـ زٱؽ ثٔ ٨يل  #ك٣ؽ ق٪ح ٬75ػ ،كزٱ ٨إ٣ةثؽٱ # ٨دٮيف ق٪ح  94أك ً٠ ،95ل دٞؽـ،
كٔىل ذٚ ٟ٣ٲ١ٮف ٔ٧ؿ اٷ٦ةـ زٱؽ ٪ٔ #ؽ كٚةة أثٲ 19 # ٫ق٪ح أك ًٔضٱ ٨ق٪ح.

ٹ ٩أػؾ ُلة كٹ ٕ٩ٮؿ ٔ٤ٲ٭ة ،ث٩ ٢كذجٕؽ٬ة ٗةٱح اٹقذجٕةد ،ك ٨٦ ٰ٬ركاٱح أ٢٬
ا٣ك٪ح ،كٝؽ ٱؾ٠ؿ أ ٢٬أوٮؿ ا٬ ٫ٞٛ٣ؾق ا٣ؿكاٱح ٔٔ ٨يل ٧٠ #سةؿ ٔىل كصٮب
ا٣ذسجخ يف ٝجٮؿ اٵظةدٱر ،كأ ٫٩ٹ ٱّ ٰٛ١ة٬ؿ اٷقٺـً٠ ،ل ٱٞٮ ٫٣أثٮ ظ٪ٲٛح
كٍٗلق ،ث ٢ٹثؽ ّ ٨٦ل ٜٞإ٣ؽا٣ح ،ك٪٬ ٨٦ة ٚإ ٟ٩ٹ دؿل ٬ؾا اٙلؽٱر يف ٠ذت
اٙلؽٱر اٞٛ٣٭ٲح ا٣جذح.
س -34إذا ركم ظؽٱر ًف ٱؿك ٔ ٨اٷ٦ةـ ٔيل  #ا٣جذح ٚ٭ ٢ٱٞج ٢كٱٕ ٢٧ث٫
 ٓ٦اٵػؾ يف اٹٔذجةر ثعؽٱر(( :أ٩ة ٦ؽٱ٪ح ا ٥٤ٕ٣كٔيل ثةُلة  ٨٧ٚأراد
اٛلؽٱ٪ح ٤ٚٲأٔلة  ٨٦ثةُلة))؟
اجلٔاب :إذا دٮٚؿت يف اٙلؽٱر اً٣ضكط اٛلٕذربة ك:ٰ٬
أف ٱ١ٮف ا٣ؿاكم ٔؽٹ ن زٞح ٦أ٦ٮ ٩نة ًةثُ نة ،ك٠ةف اٙلؽٱر ٍٗل ٟلة١٣ ٙ٣ذةب اّض
كٹ ٛلة ٬ٮ أٝٮل  ٫٪٦كٹ ٛلة ركم ٔٔ ٨يل ٚ #ٺ ٦ةٝ ٨٦ ٓ٩جٮ ،٫٣ث ٢إف
ا٣ٮاصت ٬ٮ اٞ٣جٮؿ.
واىدىيو عىل ذىم :أف ا٣ؿقٮؿ ÷ ٠ةف ٱجٕر ا٣كٕةة كا٣ؽٔةة إٌف أُٝةر
ا٣ج٤ؽاف ك٩ٮاظٲ٭ة ٣ذٕ٤ٲ ٥ا٪٣ةس أ٦ؿ دٱ٪٭ٚ ،٥جٕر ٕ٦ةذ نا إٌف ا٣ٲ ٨٧اٵق،٢ٛ
ك٦ةت ا٣ؿقٮؿ ÷ ك٬ٮ يف ا٣ٲ ،٨٧كٔ ٫٪أػؾ أ ٢٬ا٣ٲ ٨٧دٱ٪٭ ،٥كٝؽ ٠ةف
أثٮ ذر كًٔلر كاث٦ ٨كٕٮد ٤لؽزةف ا٪٣ةس ثأظةدٱر ٔ ٨ا٣ؿقٮؿ ÷ ٩ ٥٤ٚؿ
أٍ٦ل اٛلؤَ٪٦ل  #اقذ١٪ؿ ٔ٤ٲ٭ ٥و٪ٲٕ٭ ،٥كٹ ١لٯ ا٪٣ةس ٔ ٨اقذًلع ظؽٱس٭،٥
ث ٢إف ا١ٕ٣ف ٬ٮ ا٣ٮاٚ ٓٝإ # ٫٩دٮصٓ ٵيب ذر ٗةٱح ا٣ذٮصٓ ظَل ١لٯ ٔسًلف
ٔ ٨اٹقذًلع إٌف أيب ذر.

وبعدٚ ،إف اّض قجعة ٫٩كدٕةٌف ًف ٱٝ ٨ٔ ٫٪جٮؿ ػرب ٍٗل اٛ٣ةقٞٚ ٜةؿ ص ٢مأ﴿ :٫٩يَا
َ ُّ َ َّ
ْ َ َ ُ ْ َ ٌ َ َ َ َ َ َّ ُ َ ْ ُ ُ َ ْ ً َ َ َ
ُ
َ
َ
َ
طيتٔا كٌٔا ِِبٓاى ٍث
أحٓا اَّلِيَ ءأٌِا إِن جاءزً فاضِق ةِنتأ ٍ ذخبئِا أن ح ِ
َُ ْ ُ ََ
لَع ٌَا َذ َػيْخُ ًْ َُادٌِ َ
ِني[ ﴾6اٙلضؿات]ٚ ،ك٧ٯ اّض دٕةٌف ٝجٮؿ ػرب اٛ٣ةقٜ
ذخطتِحٔا
ص٭ة٣ح دٕٞج٭ة ٩ؽا٦ح ،كٚ٭ ٨٦ ٥اٳٱح ثٛ٧٭ٮـ ا٣ىٛح أف ػرب اٛلؤ٣ ٨٦ٲف ٠ؾ،ٟ٣

كٹ ٪٦ةٚةة ثَل ظؽٱر(( :أ٩ة ٦ؽٱ٪ح ا ،))..٥٤ٕ٣كثَل ٝجٮؿ ػرب ٍٗل ٔيل ٍٗ ،#ل
أ ٫٩ٱنرتط يف اٚلرب ً٠ل ذ٠ؿ٩ة قةث ٞنة أف ٹ ٱ١ٮف ٦ذ٪ةٚٲ نة ٦ ٓ٦ة ٱؿكل ٔ٦ ٨ؽٱ٪ح
ا ٥٤ٕ٣ركاٱح وعٲعحٚ ،إذا د٪ةىف ٚٺ ٣لٮز ٝجٮ ،٫٣ككصت اَِّؿاظ٬ ٫ؾا ٬ٮ ٦ة
٩أػؾ ث ٫كٕ٩ذ٧ؽق ،ك٬ٮ ادجةع ٛلؽٱ٪ح ا ٥٤ٕ٣ٵٝ ٫٩ؿرق كًف ٱ١٪ؿق.
س٣ ٢٬ -35لٮز ٣جٕي أ ٢٬ا٣جٲخ أف ٤ل٤٤ٮا أ٦ؿ نا ،كثٌٕ٭ ٥اٳػؿ ٤لؿ،٫٦
كاٙل ٜيف اٛ٣ؿكع كاظؽ؟
اجلٔابٝ :ؽ ذ٠ؿ٩ة ٚٲًل دٞؽـ أف اٹػذٺؼ يف اٛلكةا ٢اٹصذ٭ةدٱح اػذٺؼ
ق٭ٕٛ٦ ٢ٮ ٔ ٫٪كأف اٛلؼُئ ٕ٦ؾكر ٕٛ٦ٮ ٔ ،٫٪كذ٠ؿ٩ة اٵد٣ح ٚٲًل دٞؽـ ٩عٮ
اػذٺؼ داككد كق٤ٲًلفٚ ،ٺ كص ٫ظٲ٪بؾ ٣ٺٔرتاض ،ك٪٬ ٨٦ة صةءت ا٣ؿكاٱةت
اٛلؼذٛ٤ح يف ٠ذت اٷ٦ة٦ٲح يف ا٣ؿصٕح كيف ٞ٩ىةف اٞ٣ؿآف ،كيف ٦كةا٦ ٢ؾ٠ٮرة يف
٠ذةب « ٨٦ٹ ٤لَضق اٞٛ٣ٲ »٫كٝؽ رأٱخ وةظت ٬ؾا ا١٣ذةب ٱذأكؿ ذٟ٣
اٹػذٺؼ ٞ٠ٮ ٢ٕ٣ :٫٣اٷ٦ةـ ٝةٔ ٫٣ىل كص ٫ا٣ذٞٲح أك ٩عٮ ٬ؾا ا١٣ٺـ.
س٦ -36ة  ٰ٬اٛلربرات اً٣ضٔٲح ا٣ذٰ ِلٲـ اٹػذٺؼ أوٮٹ ن كٚؿكٔ نة؟ ك٦ة
ََ َ ُ
سُُٔٔا ََك ََّّل َ
ِيَ
ا٣ؽ٣ٲٔ ٢ىل رشٔٲذ٫؟ ك٠ٲ ٙذ ٟ٣كاّض ٱٞٮؿ﴿ :وَل ح
ََ ُ
ْ َُ
تف َّسكٔا َوادخَيفٔا ٌ َِْ بَ ْػ ِر[ ﴾..آؿ ٔ٧ؿاف ،]115كًف ٱٛى ٢ثَل أوٮؿ كٚؿكع،
كٹ ثَل ٬ةم٧ٲَل كٍٗل٥٬؟

اجلٔابٝ :ؽ ذ٠ؿ٩ة اٛلربرات اً٣ضٔٲح ٘لٮاز اٹػذٺؼ يف اٛلكةا ٢اٹصذ٭ةدٱح،
كٔ٤ٲٚ ٫ذ١ٮف ٬ؾق اٛلربرات اٛلٞؿرة ا٣ذٰ ذ٠ؿ٩ة٬ة قةث ٞنة ٟلىىح ٜلؾق اٳٱح،
ٚٲ١ٮف ّلؿٱ ٥اٹػذٺؼ ػةص ثٍ٘ل ٦ة ذ٠ؿ٩ة.
س -37ٱٞةؿ إف  ٨٦أقجةب اٚلٺؼ ثَل أ ٢٬ا٣جٲخ  %كصٮد ٠ٺـ
٦ؽقٮس ٍٗل ٤ٕ٦ٮـ يف ٠ذج٭٦ ،٥ة ٦ؽل وعح ٬ؾا اٞ٣ٮؿ ،ك٠ٲ٪٣ ٙة
اٹٔذًلد ٔىل ٬ؾق ا١٣ذت كٚٲ٭ة ٦ؽقٮس إف وط كصٮدق؟
اجلٔاب٬ :ؾق اٛلٞة٣ح وةدرة ٔ ٨ص٭ ٢أك ٔ٦ ٨ذضة ٢٬ك٣ٲ ٢ٞاٛلذٞٮؿ ٦ة مةء،

ُْ َ ُ َُْ َ ُ
س ًْ إ ْن ُنِْخُ ًْ َضادِر َ
ِني[ ﴾64ا ،]٢٧٪٣كإف ٠ةف
ك٩عٞ٩ ٨ٮؿ﴿ :كو ْاحٔا ةسْاُ
ِ
٪٬ةؾ ٨لء ٞٚؽ ٩جٔ ٫ىل كًٕ ٫اً٤ٕ٣لء  ٨٦ا٣ـٱؽٱح  ٨٦أك٣ٲ٭ ٥كآػؿ٦ل٠ ،٥ة٣ـٱةدة
ا٣ذٰ يف ا٘لة ٓ٦ا١٣ةيف.
ٚأ٦ة اٹػذٺٚةت ا٪٣ةمبح ٚ٭ٰ وةدرة ٔ ٨اػذٺؼ اْ٪٣ؿ ً٠ل ذ٠ؿ٩ة ٠ةػذٺٚ٭ ٥يف
١٩ةح ا١٣ذةثٲح ٨٧ٚ ،أصةزق ْ٩ؿ إٌف آٱح اٛلةاؽة ،ك ٨٦ظؿْ٩ ٫٦ؿ إٌف آٱح ا٣جٞؿة ك٣ٲف
٪٬ةؾ دس دكجت ٙلؽكث ٬ؾا اٚلٺؼ ،ك١٬ؾا قةاؿ اٚلٺٚةت اْ٪٣ؿٱح اٹصذ٭ةدٱح.
س٦ -38ة ظ ٥١اٵا٧ح اٛلذأػؿٱ ٨ا٣ؾٱ ٨ػةٛ٣ٮا ٝؽ٦ةء أ ٢٬ا٣جٲخ  %يف
اٛ٣ؿكع؟
اجلٔاب :اٵ٦ؿ ً٠ل ذ٠ؿ٩ة قةث ٞنة  ٨٦أف اٚلٺؼ يف ذٕٛ٦ ٟ٣ٮ ٔ ،٫٪كأ ٫٩ٹ ٥ل٢
ثةٜلؽل كاٷٱًلف.
يف ٠ذةب « ٨٦ٹ ٤لَضق اٞٛ٣ٲ( :»٫إف َٺ ٥١ٝا٣سٺث ٹ ٤لٍ٘٣ ٢ل ،٥٠كَٺٝ٭٥
٤ل ،٥١٣ ٢ٵ ٥١٩ٹ دؿكف ا٣سٺث مٲب نة ك ٥٬ٱٮصجٮ١لة) .كٝةؿ ٠ ٨٦( :#ةف
ٱؽٱ ٨ثؽٱٝ ٨ٮـ ٣ـ٦ذ ٫أظ١ة٦٭.)٥
س -39إذا ٠ةف اٙل ٜيف اٛ٣ؿكع كاظؽان ٚإ٩ة ُ٩ة٣ت ثذٕٲٲ ٫٪يف ٦ ٢٠كأ٣ح ٚؿٔٲح
كُ٩ة٣ت ثة٣ؽ٣ٲٔ ٢ىل وعح ا٣ذٕٲَل ،كإذا ًف ٱ ٨١٧ا٣ذٕٲَلًٚ ،ل اٛ٣ةاؽة يف
٠ٮ ٫٩كاظؽ نا ٍٗل ٤ٕ٦ٮـ؟
اجلٔاب٦ :كأ٣ح أف اٙل ٜيف اٛ٣ؿكع كاظؽ ٦كأ٣ح ْ٩ؿٱح ٹ ٱرتدت ٔىل
اٹػذٺؼ ٚٲ٭ة أم ظ ،٥١ك٪٬ ٨٦ة ركت اٷ٦ة٦ٲح ً٠ل يف ٠ذةب « ٨٦ٹ ٤لَضق
اٞٛ٣ٲ »٫أف اٙلٛ٪ٲح أك ا٣نةٕٚٲح إذا َ ٜ٤أظؽ ٥٬زكصذ ٫زٺز نة يف ٧٤٠ح كاظؽة ،ز٥
 ٨٦ثٕؽ إ٣ؽة دـكص٭ة اٷ٦ةٚ ٰ٦إف ا١٪٣ةح وعٲط .اْ٩ؿ ص ٨٦« 266ٹ
٤لَضق اٞٛ٣ٲ »٫صـء .3
ٚ٭ؾا ا١٣ٺـ ا٣ؾم دؿكٱ ٫اٷ٦ة٦ٲح ٔ ٨اٵا٧ح وةدر ٔ ٨أذٞةد أف ْ٩ؿ اٙلٛ٪ٲح
كا٣نةٕٚٲح كاصذ٭ةد ٥٬يف اُ٣ٺؽ ْ٩ؿ وعٲط درتدت ٔ٤ٲ ٫أظ١ةـ ا٣ىعح،

ٚكٮاء أ٠ةف اٙل ٓ٦ ٜكاظؽ ،أـ أف ٝ ٢٠لذ٭ؽ ٦ىٲتٚ ،ة٣كؤاؿ ٔةـ كارد ٔىل
اٷ٦ة٦ٲح()1

أكٹنًٚ ،ل ٬ٮ صٮاُلٚ ٥٭ٮ صٮاث٪ة ،كٔىل  ٢٠ظةؿ ٚٲضت ا٣جعر

كا٣ذٛذٲل كثؾؿ ا٣ٮقٓ يف ٕ٦ؿٚح اٙل ٥١اً٣ضٰٔ ظذٯ ٱ١ٮف ٕ٦ؾكر نا إف أػُأ
ثٕؽ ثؾؿ ا٣ٮقٓ ،كٹ ٣لٮز  ٫٣ادجةع اٜلٮل ٹ د٤ٞٲؽ نا كٹ اصذ٭ةد نا.
س٣ ٢٬ -41لٮز اٵػؾ ثعؽٱر اٳظةد يف ٦كةا ٢اٹٔذٞةد؟
اجلٔاب :ٹ ،ك٪٬ ٨٦ة ردت ا٣ـٱؽٱح أظةدٱر اٷ٦ة٦ٲح يف ا٪٣ه ٔىل أا٧ذ٭،% ٥
[ك٠ؾ ٟ٣أظةدٱر ا٣ٮاٛٝح يف ٦ٮقٯ ث ٨صٕٛؿ أ ٫٩اٛل٭ؽم(.])2
س -41وط ٣ؽٱ٪ة أف ٦ؾ٬ت أ ٢٬ا٣جٲخ ٬ %ٮ اٛلؾ٬ت اٙل ٜيف ظَل أ٠سؿ
ٚ ٨٦ؿٝح دؽٰٔ ثأ١لة ٔىل ٦ؾ٬ت أ ٢٬ا٣جٲخ ٠ %ة٣ـٱؽٱح كاٷ٦ة٦ٲح
كٚٲ٭ًل  ٨٦وةٙلٰ كٔؽكؿ ذرٱح رقٮؿ اّض ÷ًٚ ،ل ٬ٮ اٛلٕٲةر كاٙلةؿ
٬ؾق يف ٕ٦ؿٚح أوع٭ة كأوؽٝ٭ة؟
اجلٔاب :اٛلٕٲةر ا٣ؾم ٹ ٤لٲ٬ ٙٮ ا٣ؿصٮع إٌف اٵد٣ح إُٞ٣ٲح كا٣ٮٝٮؼ
ٔ٪ؽ٬ة ،كدؿؾ ٦ة اػذىخ ثٚ ٢٠ ٫ؿٝح كادٔذٛ٪٣ ٫ك٭ة ،كٝؽ رأٱ٪ة اٞ٣ؿآف كا٣ك٪ح
(٠ ٰٛٚ -)1ذةب ٔؽة اٵوٮؿ ٤٣نٲغ اُ٣ٮ٧ل  :114 /1كً٦ل ٱؽؿ أٱٌ نة ٔىل صٮاز اُ ٢٧ٕ٣لؾق
اٵػجةر ا٣ذٰ أرش٩ة إ٣ٲ٭ة ٦ة ّ٭ؿ ثَل اٛ٣ؿٝح اٛلعٞح  ٨٦اٹػذٺؼ ا٣ىةدر ٔ ٨اُ ٢٧ٕ٣لة ٚإٌل
كصؽٔلة ٟلذٛ٤ح اٛلؾا٬ت يف اٵظ١ةـ ٱٛذٰ أظؽ ٥٬ثًل ٹ ٱٛذٰ ث ٫وةظج ٫يف ٕلٲٓ أثٮاب ا٨٦ ٫ٞٛ٣
اُ٣٭ةرة إٌف أثٮاب ا٣ؽٱةت ..إٌف ٝٮ :٫٣كٍٗل ذ ٟ٣يف قةاؿ أثٮاب ا ٫ٞٛ٣ظذٯ إف ثةث نة  ٫٪٦ٹ ٱك٥٤
إٹ كٝؽ كصؽت اً٤ٕ٣لء  ٨٦اُ٣ةاٛح ٟلذٛ٤ح يف ٦كةا ٫٪٦ ٢أك ٦كأ٣ح ٦ذٛةكدح ،كٝؽ ذ٠ؿت ٦ة كرد
ٔ٪٭ ٨٦ % ٥اٵظةدٱر اٛلؼذٛ٤ح ا٣ذٰ ْلذه ا ٫ٞٛ٣يف ٠ذةيب اٛلك٧ٯ ثةٹقذجىةر كيف ٠ذةب
ٔلؾٱ ت اٵظ١ةـ ٦ة ٱـٱؽ ٔىل ٗلكح آٹؼ ظؽٱر ،كذ٠ؿت يف أ٠سؿ٬ة اػذٺؼ اُ٣ةاٛح يف ا٢٧ٕ٣
ُلة كذ ٟ٣أم٭ؿ  ٨٦أف ٥لٛٯ ظذٯ إ٣ ٟ٩ٮ دأ٤٦خ اػذٺٚ٭ ٥يف ٬ؾق اٵظ١ةـ كصؽد ٫ٱـٱؽ ٔىل
اػذٺؼ أيب ظ٪ٲٛح كا٣نة ٰٕٚك٦ة ٟ٣ككصؽٔل٬ ٓ٦ ٥ؾا اٹػذٺؼ إْ٣ٲً ٥ف ٱ ُٓٞأظؽ ٪٦٭٥
٦ٮاٹة وةظج ٫كًف ٱ٪ذ ٫إٌف دٌ٤ٲ ٫٤كدٛكٲ ٫ٞكا٣رباءة ٟ ٨٦لةٛ٣ذ٤ٚ ٫ٮٹ أف اُ ٢٧ٕ٣لؾق اٵػجةر ٠ةف
صةاـ نا ٛلة صةز ذ ..ٟ٣إ٣غ.
( -)2ركل اُ٣ٮ٧ل يف ٠ذةب ا٘٣ٲجح ظٮاٍف ًٔضٱ ٨ركاٱح يف ذ.ٟ٣

إُٞ٣ٲح ذ٠ؿت أ ٢٬ا٣جٲخ ٔ٧ٮ ٦نة ،كًف ٩ؿ٬ة أمةرت إٌف ازًٔ ٰ٪ض ٝ ٨٦ؿٱت كٹ
 ٨٦ثٕٲؽٚ ،ة٣ـٱؽٱح كٛٝخ ٔ٪ؽ اٵد٣ح إُٞ٣ٲح كًف دذضةكز٬ة.
س -42رص٦ ٢ذجٓ اٛلؾ٬ت ا٣ـٱؽم يف أوٮؿ ا٣ؽٱ ٨إٹ أ٦ ٫٩ذجٓ أظؽ اٛلؾا٬ت
اٷقٺ٦ٲح يف اٛ٣ؿكع ٚ٭ ٢ٱىط  ٫٣ذ ٟ٣أـ ٹ؟ ك٦ ٢٬ة زاؿ زٱؽٱ نة أـ ٹ؟
اجلٔاب :ا٣ـٱؽم٬ :ٮ اٞ٣ةا ٢ثةٕ٣ؽؿ ،كا٣ذٮظٲؽ ،كدٞؽٱ ٥أٍ٦ل اٛلؤَ٪٦ل
كأكٹدق ،كثةٚلؿكج ٔىل اْ٣ةٛلَل٠ ٨٧ٚ ،ةف ٠ؾٚ ٟ٣٭ٮ زٱؽم ٍٗ ٨٦ل ْ٩ؿ إٌف
٦ؾ٬ج ٫يف اٛ٣ؿكعٍٗ ،ل أف ٠ ٨٦ةف ٠ؾ ٟ٣ٹ ٥لذةر ٍٗل ادجةع أ ٢٬ا٣جٲخ  %يف
اٛ٣ؿكع ،كٹ ٱ١ةد ٤لى٦ ٢ة ٚؿض يف ا٣كؤاؿ ،ا٤٣٭ ٥إٹ  ٨٦صة ٢٬ثٕٲؽ ٔ٨
ًٔ٤لء ا٣ـٱؽٱح ،أك ٦ ٨٦ذكة ٢٬يف دٱٍٗ ٫٪ل ٦جةؿ ،كٝؽ دؿ ا٣ؽ٣ٲٔ ٢ىل أف اٛلذ٧كٟ
ٍٗل ًةؿ ،كا١ٕ٣ف يف ا١ٕ٣ف.
س٠ -43ٲ٣ ٙلٮز أف ٱ١ٮف ٪٬ةؾ ثٕي اٵا٧ح ٕ٦ىٮَ٦ل ،كا٣جٕي اٳػؿ
ٍٗل ٕ٦ىٮَ٦ل ،ك ٢٬ٱٮا٬ ٜٚؾا إ٣ؽؿ اٷٜلٰ؟
اجلٔاب :إ٣ى٧ح ٨٦ ٢ٌٚ ٰ٬ :اّض دٕةٌف ٱذ ٢ٌٛثٔ ٫ىل  ٨٦ٱنةء ٔ ٨٦جةدق،
َ ْ َ ُّ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ َ َّ ُ ُ ْ َ ْ ْ
اَّلل ذو اىفغ ِو اى َػ ِظي ًِ[ ﴾105ا٣جٞؿة]،
كٝؽ ٝةؿ دٕةٌفَ﴿ :يخص ةِسْحخِّ ِ ٌَ يشاء و
َْ
ْ
ُ
َ ْ
َ َ َ ْ ُ َّ
اَّلل ِ ي ُ ْؤت ِيّ ِ ٌَ َْ ي َ َشاءُ َو َّ ُ
اَّلل ذو اىفغ ِو اىػ ِظي ًِ[ ﴾4ا٘لٕ٧ح]،
كٝةؿ﴿ :ذل ِم فغو
٤ٚٲف ٚٲًل ذ٠ؿ٩ة ٦ة ٱ٪ةيف إ٣ؽؿٚ ،إذا اػذه اّض دٕةٌف ثٕي ٔجةدق ثةٕ٣ى٧ح دكف
ثٕي ٚٺ يٱ ٍكأؿ ًٔل ٱ ،٢ٕٛك٦ة ٔ٤ٲ٪ة إٹ أف ٩ؤ ٨٦ثًل صةء٩ة ٪ٔ ٨٦ؽق ،ك٩ؿًة ثًل

ٝىض يف ٔجةدق ،كٞ٩ٮؿ :ق٪ٕ٧ة كإَٔ٪ة ...إ٣غ ،ك٣ٮ ٚذع٪ة ٬ؾا ا٣جةب ٪٤ٞ٣ةً :ف
أػذه اّض ٞل٧ؽ نا ثة٣ؿقة٣ح دكف ٔيل ،دكف ٚٺف؟ ك ...إ٣غ ،كًف صٕ٤ٔ ٢ٲ نة كوٲ نة
دكف ٚٺف؟ كًف اػذه ١٦ح ثة٣جٲخ؟ كًف صٕ ٢اٞ٣ؿآف ٔؿثٲ نة؟ أ٣ٲف  ٨٦إ٣ؽؿ
اٷٜلٰ أف ٣لٕ ٤٣ ٢يٍ ٛؿس ظؿ ٦نة آ ٪٦نة ،ك٤٣رتؾ أٱٌ نة ظؿ ٦نة؟ كأف ٣لٕٜ ٢ل٩ ٥جٲ نة

٪٦٭ ،٥كٝؿآ٩ة ث٘٤ذ٭ ،٥كأا٧ح  ٨٦أث٪ةء ٩جٲ٭٥؟ كأف ٹ ٱٛ٤١٭ ٥اٹدجةع ٍ٘٣ل،٥٬
ك ٥٬اٛل٤ٮؾ كأ ٢٬اٙلٌةرة كإً٣لرة ك ..إ٣غ؟
كإٌف آػؿ ٦ة ٣لة٩ف ٬ؾق ا٣ذكةؤٹت.

س٠ ٢٬ -44ةف رقٮؿ اّض ÷ ٱٕ ٥٤ثأقًلء اٵا٧ح ثٕؽد إٌف ٱٮـ اٞ٣ٲة٦ح،
ٚإذا ٠ةف ٱًٕ ٥٤ف ى ًف ٥لرب٩ة ثأقًلا٭٪٣ ٥أ ٨٦اٹػذٺؼ؟ كإذا ًف ٱ ٨١ٱٕ٥٤
١ٚٲ٩ ٙكذُٲٓ أف ٦ ٥٤ٕ٩ة ًف ٱٕ ٫٧٤ا٣ؿقٮؿ ÷؟

اجلٔاب :رقٮؿ اّض ÷ ٝؽ ٠ةف ٔةٛل نة ثًل ٱ١ٮف  ٨٦اٛلٺظ ٥إٌف ٱٮـ اٞ٣ٲة٦ح،
كٝؽ أٚؿغ ÷ ذ ٟ٣ا ٥٤ٕ٣يف اٵذف ا٣ٮأٲح ،كٝؽ ذ٠ؿ٩ة ٚٲًل قج ٜا٣كجت يف
دؿؾ ذٚ ٟ٣ةرصٓ إ٣ٲ.٫
ْذا ٓ٦ ،أ٩ة ٩ؿل أف ا٪٣ه ٹ ٱؿ ٓٚاٚلٺؼ كاٹػذٺؼ ٞٚؽ ٩ه ا٪٣جٰ ÷
ٔىل إ٦ة٦ح ٔيل كاٙلك ٨كاٙلكَل  ٥٤ٚ %ٱؿ ٓٚاٹػذٺؼ ثَل اٵ٦ح ٝ ٓ٦ؿب
إ٣٭ؽ ثة٪٣جٰ ÷ ١ٚٲ ٙث ٨٧ثٕؽ ذ ٟ٣إٍ٣ض اٵكؿ؟! [ك٠ؾ ٟ٣ثَل
اٷ٦ة٦ٲح ٔىل ٚؿض كصٮدق ٚإ١ل ٥اػذٛ٤ٮا ثٕؽ ٦ٮت ا٣ىةدؽ كثٕؽ ٦ٮت ا١٣ةّ٥
كا٣ؿ٫ل كٍٗلً٠ ٥٬ل ذ٦ ٟ٣ؾ٠ٮر يف ٠ذج٭.])1(٥
( -)1كإذا دأ ٢٦ا٣جةظر يف دةرٱغ اٵ٦ة٦ٲح  ٨٦ثٕؽ ايب ٔجؽاّض ا٣ىةدؽ (ع)كصؽ ٥٬ٱٛرتٝٮف إٌف ٔؽة
ٚؿؽ ث ٕؽ كٚةة  ٢٠إ٦ةـ  ٨٦أا٧ذ٭ ٥إٌف كٚةة اٙلك ٨إ٣ك١ؿم ٚةٚرتٝٮا إٌف أرثٓ ًٔضة ٚؿٝحٰٛٚ ،
ثعةر اٵ٩ٮار ٧٤٣ض٤يسٝ :ةؿ ا٣نٲغ [ :]....ز ٥٣ ٥دـؿ اٷ٦ة٦ح ٔ٤ٯ اٞ٣ٮؿ ثْ٪ةـ اٷ٦ة٦ح ظذٯ
اٚذؿٝخ ٧٤٠ذ٭ة ثٕؽ كٚةة أثٰ ٔجؽا ٫٤٣صٕٛؿ ث٦ ٨ع٧ؽ ’ ٞٚةؿ ٚؿٝح ٪٦٭ة :أف أثة ٔجؽ ا ٫٤٣ظٰ
 ٥٣ٱ٧خ كٹ ٱ٧ٮت ظذٯ ٱْ٭ؿ ٚٲ٧ٶ اٵرض ٝكُةن كٔؽٹن ٧٠ة ٤٦بخ ّ٧٤ةن كصٮر نا؛ ٵ ٫٩اٞ٣ةا٥
ا٧٣٭ؽم ..إٌف ٝٮ :٫٣كٝة٣خ ٚؿٝح أػؿﻯ :إف أثة ٔجؽاّض  #دٮ ٰٚك٩ه ٔ٤ٯ اث ٫٪إق٧ةٔٲ ٢ث٨
صٕٛؿ ،كإ ٫٩اٷ٦ةـ ثٕؽق ،ك٬ٮ اٞ٣ةا ٥ا٪٧٣ذْؿ ،كإ٧٩ة ٣جف ٔ٤ٯ ا٪٣ةس  ٰٚأ٦ؿق ٵ٦ؿ رآق أثٮق.
كٝةؿ  ٚؿٱ٪٦ ٜ٭ :٥إف إق٧ةٔٲٝ ٢ؽ ٠ةف دٮ٤ٔ ٰٚٯ ا٣عٞٲٞح  ٰٚز ٨٦أثٲٗ ،٫ٲؿ أٝ ٫٩ج ٢كٚةد٩ ٫ه
ٔ٤ٯ اث٦ ٫٪ع٧ؽ ،ك٠ةف اٷ٦ةـ ثٕؽق ،ك٬ؤٹء  ٥٬اٞ٣ؿاُ٦ح ك ٥٬ا٧٣جةر٠ٲح ..إٌف ٝٮ :٫٣كٝةؿ ٚؿٱٜ
٬ ٨٦ٮٹء :إف ا٣ؾم ٩ه ٔ٤ٯ ٦ع٧ؽ ث ٨إق٧ةٔٲ٬ ٢ٮ ا٣ىةدؽ  #دكف إق٧ةٔٲ ،٢ك٠ةف ذٟ٣
ا٣ٮاصت ٔ٤ٲ٫؛ ٹ ٫٩أظ ٜثةٹ٦ؿ ثٕؽ أثٲٗ ٨٦ ٫ٲؿق ،كٵف اٷ٦ة٦ح ٹ د١ٮف  ٰٚأػٮٱ ٨ثٕؽ ا٣عك٨
كا٣عكٲ ،٨ك٬ؤٹء اٛ٣ؿؽ ا٣سٺث  ٥٬اٷقًلٔٲ٤ٲح ،كإ٧٩ة ق٧ٮا ثؾ ٟ٣ٹدٔةا٭ ٥إ٦ة٦ح
إق٧ةٔٲ ..٢إٌف ٝٮ :٫٣كٝة٣خ ٝؿٝح أػؿل :إف أثة ٔجؽ ا ٫٤٣دٮ ٰٚك٠ةف اٷ٦ةـ ثٕؽق ٦ع٧ؽ ث٨
صٕٛؿ ..إٌف ٝٮ :٫٣كٝة٣خ ٚؿٝح أػؿﻯ :إف اٹ٦ةـ ثٕؽ أثٰ ٔجؽاّض اثٔ ٫٪جؽ ا ٫٤٣ث ٨صٕٛؿ ،كأذ٤ٮ ا
 ٰٚذ ٟ٣ثأ٠ ٫٩ةف أ٠جؿ ك٣ؽ أثٰ ٔجؽ ا ..٫٤٣إٌف ٝٮٝ :٫٣ةؿ ا٣نٲغ [ :]....ز ٥٣ ٥دـؿ اٷ٦ة٦ٲح ثٕؽ
 ٨٦ذ٠ؿ٩ةق ٔ٤ٯ ْ٩ةـ اٷ٦ة٦ح ظذٯ ٝجي ٦ٮقٯ ث ٨صٕٛؿ ’ ٚةٚذؿٝخ ثٕؽ كٚةدٚ ٫ؿٝةنٝ ،ةؿ
=

ُعً٩ ،ع ٨إً٩ل ٔؿ٪ٚة اٵا٧ح ثذٕؿٱ ٙاّض دٕةٌف ٪٣ة كرقٮ÷ ٫٣؛ إذ د٪٣ة ٔىل
وٛةٔل ٥كٔٺ٦ةٔل.٥
س -45ا٣سٞٺف ً٬ل :اٞ٣ؿآف كإ٣رتةٚ ،٭٦ ٢٠ ٢ة يف اٞ٣ؿآف ٱٮصؽ يف إ٣رتة؟
اجلٔاب :اٞ٣ؿآف ٠ذةب وة٦خ ،كإ٣رتة ٠ذةب ٩ةَٚ ،ٜ٭ ٥إذان دؿإلح اٞ٣ؿآف
ك٣كة ٫٩ا٣ؾم ٱٕرب ٔ ،٫٪كأ ٫٤٬ا٣ؾٱ ٨ٹ ٥لةٛ٣ٮ ٫٩كٹ ٥لذٛ٤ٮف ٚٲ ،٫ككرزذ ٫ا٣ؾٱ٨
كرزٮق ثةٙل ٜكاٹقذعٞةؽ ،كث٪ة نء ٔىل ٬ؾا ٚإف ٕلٲٓ ٦ة اظذٮل ٔ٤ٲ ٫ا١٣ذةب
إ٣ـٱـ  ٨٦اٵظ١ةـ ا٣ذٰ  ٙ٤٠اّض ُلة إ٣جةد ٤ٕ٦ٮ٦ح ٕ٤٣رتة كٞلٲُح ثؽراٱذ٭ة.
ص٧٭ٮر ٥٬ثإ٦ة٦ح أثٰ ا٣عك ٨ا٣ؿًة  ،#كدا٩ٮا ثة٪٣ه ٔ٤ٲ ،٫كق١٤ٮا اُ٣ؿٱٞح ا٧٣س٤ٯ  ٰٚذ،ٟ٣
كٝةؿ ص٧ةٔح ٪٦٭ ٥ثة٣ٮ٤ٔ ٙٝٯ أثٰ ظك٦ ٨ٮقٯ  ،#كادٔٮا ظٲةد ٫كزٔ٧ٮا أ٬ ٫٩ٮ ا٧٣٭ؽم
ا٪٧٣ذْؿ ،كٝةؿ ٚؿٱ٪٦ ٜ٭ :٥أٝ ٫٩ؽ ٦ةت كقٲجٕر ك٬ٮ اٞ٣ةا ٥ثٕؽق ..إٌف ٝٮٝ :٫٣ةؿ ا٣نٲغ [ :]....ز٥
إف اٷ٦ة٦ٲح اقذ٧ؿت ٔ٤ٯ اٞ٣ٮؿ ثأوٮؿ اٷ٦ة٦ح َٮؿ أٱةـ أثٰ ا٣عك ٨ا٣ؿًة ٧٤ٚ ،#ة دٮٰٚ
كػ ٙ٤اث ٫٪أثة صٕٛؿ  ،#ك٪ٔ ٫٣ؽ كٚةة أثٲ ٫قجٓ ق٪ٲ ،٨اػذٛ٤ٮا كدٛؿٝٮا زٺث ٚؿؽٚ :ؿٝح
ٌ٦خ ٔ٤ٯ ق ٨٪اٞ٣ٮؿ  ٰٚاٷ٦ة٦ح كدا٩خ ثإ٦ة٦ح أثٰ صٕٛؿ  #ك٤ٞ٩خ ا٪٣ه ٔ٤ٲ ،٫ك ٥٬أ٠سؿ
اٛ٣ؿؽ ٔؽد نا ،كٚؿٝح اردؽت إ٣ٯ ٝٮؿ ا٣ٮاٛٝح كرصٕٮا ٔ٧ة ٠ة٩ٮا ٔ٤ٲ ٨٦ ٫إ٦ة٦ح ا٣ؿًة ،#
كٚؿٝح ٝة٣خ ثإ٦ة٦ح أظ٧ؽ ث٦ ٨ٮقٯ كزٔ٧ٮا أف ا٣ؿًة ٠ #ةف كوٯ إ٣ٲ ٫ك٩ه ثةٷ٦ة٦ح
ٔ٤ٲ ،٫كأذ ٢اٛ٣ؿٱٞةف ا٣نةذاف ٔ ٨أو ٢اٹ٦ة٦ح ثى٘ؿ ق ٨أثٰ صٕٛؿ  #كٝة٣ٮا٣ :ٲف ٱضٮز
أف ٱ١ٮف اٷ٦ةـ وجٲةن  ٥٣ٱج ٖ٤ا٣ع ..٥٤إٌف ٝٮٝ :٫٣ةؿ ا٣نٲغ [ :]....ز ٥زجذخ اٷ٦ة٦ٲح اٞ٣ةا٤ٮف
ثإ٦ة٦ح أثٰ صٕٛؿ  #ثأقؿ٬ة ٔ٤ٯ اٞ٣ٮؿ ثإ٦ة٦ح أثٰ ا٣عك ٰ٤ٔ ٨ث٦ ٨ع٧ؽ  ٨٦ #ثٕؽ أثٲ،٫
ك ٢ٞ٩ا٪٣ه ٔ٤ٲ ٫إٹ ٚؿٝح ٤ٝٲ٤ح إ٣ؽد مؾكا ٔ ٨ص٧ةٔذ٭ٞٚ ،٥ة٣ٮا ثإ٦ة٦ح ٦ٮقٯ ث٦ ٨ع٧ؽ أػٰ
أثٰ ا٣عك ٰ٤ٔ ٨ث٦ ٨ع٧ؽ  ،#ز ٥إ٩٭ ٥٣ ٥ٱسجذٮا ٔ٤ٯ ٬ؾا اٞ٣ٮؿ إٹ ٤ٝٲٺن ظذٯ رصٕٮا إ٣ٯ
ا٣ع ،ٜكدا٩ٮا ثإ٦ة٦ح ٔ ٰ٤ث٦ ٨ع٧ؽ ،كرٌٚٮا اٞ٣ٮؿ ثإ٦ة٦ح ٦ٮقٯ ث٦ ٨ع٧ؽ ،كأٝة٦ٮا ص٧ٲٕةن
ٔ٤ٯ إ٦ة٦ح أثٰ ا٣عك٧٤ٚ ،# ٨ة دٮ ٰٚدٛؿٝٮا ثٕؽ ذٞٚ ٟ٣ةؿ ا٣ض٧٭ٮر ٪٦٭ ٥ثإ٦ة٦ح أيب ٦ع٧ؽ
ا٣عك ٨ث٤ٔ ٨ٯ  ،#ك٤ٞ٩ٮا ا٪٣ه كأزجذٮق ،كٝةؿ ٚؿٱ٪٦ ٜ٭ :٥اٷ٦ةـ ثٕؽ أثٰ ا٣عك٦ ٨ع٧ؽ
ث ٰ٤ٔ ٨أػٮ أثٰ ٦ع٧ؽ ،كزٔ٧ٮا أف أثةق ٔ٤ٲةن ٩ه ٔ٤ٲ ٰٚ ٫ظٲةد ،٫ك٬ؾا ٦ع٧ؽ ٠ةف ٝؽ دٮٰٚ
 ٰٚظٲةة أثٲٚ ،٫ؽٕٚخ ٬ؾق اٛ٣ؿٝح كٚةد ،٫كزٔ٧ٮا أ ٥٣ ٫٩ٱ٧خ كأ ٫٩ظٰ ،ك٬ٮ اٹ٦ةـ ا٪٧٣ذْؿ!
كٝةؿ ٛ٩ؿ  ٨٦ا٣ض٧ةٔح مؾكا أٱٌةن ٔ ٨اٵو :٢إف اٷ٦ةـ ثٕؽ ٦ع٧ؽ ث ٰ٤ٔ ٨ث٦ ٨ع٧ؽ ثٰ٤ٔ ٨
ث٦ ٨ٮقٯ أػٮق صٕٛؿ ث ،ٰ٤ٔ ٨كزٔ٧ٮا أف أثةق ٩ه ٔ٤ٲ ٫ثٕؽ ٦ع٧ؽ ،كأٝ ٫٩ةا ٥ثٕؽ أثٲ ..٫إٌف
ٝٮٝ :٫٣ةؿ ا٣نٲغ [ :]....ك٧٣ة دٮ ٰٚأثٮ ٦ع٧ؽ ا٣عك ٨ث # ٰ٤ٔ ٨اٚذؿؽ أوعةث ٫ثٕؽق ٤ٔ-ٯ
٦ة ظ١ةق أثٮ ٦ع٧ؽ ا٣عك ٨ث٦ ٨ٮقٯ  - ªأرثٓ ٔنؿة ٚؿٝح.

[حذيث( :يٍ يبد ٔمل يعزف إيبيّ)]

سٝ -46ةؿ رقٮؿ اّض ÷٦ ٨٦(( :ةت كًف ٱٕؿؼ إ٦ة٦ ٫٦ةت ٦ٲذح
صة٤٬ٲح))ٝ ،ةؿ اٷ٦ةـ اٜلةدم  :#إذا ًف ٱٮصؽ إ٦ةـ ٚإ٦ة ٫٦اٞ٣ؿآفٚ ،٭٢
٣لت ٕ٦ؿٚح اٞ٣ؿآف ٔىل ٕلٲٓ اٛلكَ٧٤ل كً ٨٦ف ٱٕؿٟ٤٬ ٫ٚ؟ ك٦ة اٛلٞىٮد
ثٕ٧ؿٚح اٞ٣ؿآف ٬ ٢٬ٮ ظ ٫ْٛكدؿدٲ٫٤؟ أـ ٕ٦ؿٚح أظ١ة ٫٦كٞل٫٧١
ك٦ذنةُل٫؟ كً ٨٦ف ٱٕؿؼ ٞل ٫٧١ك٦ذنةُل ٢٬ ٫ٱ٧ٮت ٦ٲذح صة٤٬ٲح؟
اجلٔاب٠[ :ٺـ اٷ٦ةـ اٜلةدم  #يف ا٣كؤاؿ ٩ةٝه ٞٚؽ ٝةؿ يف ٠ذةب
اٵظ١ةـ« :إذا ٠ةف يف ٍٔض ٬ؾا اٷ٩كةف إ٦ةـ ٝةا ٥ز ٰ٠د ٥٤ٚ ٰٞ٩ ٥٤ٔ ٰٞٱٕؿ٫ٚ
كًف ٱٍ٪ضق كدؿ ٫٠كػؾ ٫٣ك٦ةت ٔىل ذ٦ ٟ٣ةت ٦ٲذح صة٤٬ٲح؛ ٚإذا ًف ٱ ٨١إ٦ةـ
ّة٬ؿ ٕ٦ؿكؼ ثةقٛ٦ ٫٧٭ٮـ ثٞٲةٚ ٫٦ةٷ٦ةـ ا٣ؿقٮؿ كاٞ٣ؿآف كأٍ٦ل اٛلؤَ٪٦ل
ك٠ ٨٦ةف ٔىل قٍلد ٫كيف وٛذ ٨٦ ٫ك٣ؽق ،زٝ ٥ةؿ :ك٣لت ٔ٤ٲ٭ ٥أف ٱٕ٧٤ٮا أف
٬ؾا اٵ٦ؿ يف ك٣ؽ ا٣ؿقٮؿ ÷ كأ ٫٩ٹ ٱٕؽـ يف ٍٔ ٢٠ض ظضح ّض ..إ٣غ؛ ٞٚؽ
ٌٚض ٠ٲٛٲح ٕ٦ؿٚح اٷ٦ةـ ،كثَل أ ٫٩ٹ ثؽ يف ٍٔ ٢٠ض  ٨٦ظضح ّض  ٨٦أ ٢٬ثٲخ
ا٪٣جٮة  ،]%كأ٦ة ٕ٦ؿٚح اٞ٣ؿآف ٚة٣ٮاصت ٔىل اٛلكَ٧٤ل كصٮب ٛ٠ةٱح ٕ٦ؿٚح
اٞ٣ؿآف ث٪ٕ٧ٯ أ٣ ٫٩لت أف ٱ١ٮف يف ا٣جٺد ك٩ٮاظٲ٭ة رصٔ ٢ةًف ثأظ١ةـ اٞ٣ؿآف
ٱ١ٮف ٦ؿصٕ نة ٜل ٥يف أظ١ةـ دٱ٪٭ ،٥ٱؿمؽ ٥٬إٌف ٦ة ٣لت ٔ٤ٲ٭ٚ ٨٦ ٥ؿااي اّض
كأظ١ة ٫٦كإٌف ٦ة ٱ٤ـ٦٭ ٥دؿ ٨٦ ٫٠اٛلعةرـ كاٞ٣جةاط ا٣ذٰ ظؿ٦٭ة اّض دٕةٌف ٔ٤ٲ٭،٥
َ ْ َُ َ َْ ّ ْ ْ ُ ْ َ
اضألٔا أْو اَّلِنسِ إِن نِ ُخ ًْ َل
ٚ٭ؾا ٬ٮ ا٣ٮاصت ٕ٦ؿٚذ ،٫ك٪٬ ٨٦ة ٝةؿ اّض دٕةٌف﴿ :ف
َ َ َ
ت ْػي ٍُٔن[ ﴾43ا٪٣ع ،]٢ك ٨٦اٛلٕؿكؼ أف ا٣ىعةثح يف ٔ٭ؽ ا٪٣جٰ ÷ كثٕؽ ٔ٭ؽق
٠ة٩ٮا ٦ذٛةكدَل يف ٕ٦ؿٚح أظ١ةـ اٞ٣ؿآف ٛٚٲ٭ ٥إ٣ةًف كٚٲ٭ ٥دك ،٫٩كٚٲ٭،...٥
كٚٲ٭ ٥ا٘لة ،٢٬ث ٢كٚٲ٭ً ٨٦ ٥ف ٱ ٨١ٱٕؿؼ  ٨٦اٞ٣ؿآف مٲب نة ا٣جذح ،ك ٥٬ا٣ؾٱ٨
ْ ُ
٠ة٩خ وٺٔل ٥ثة٣ذكجٲط  ،ٍٞٚكٝةؿ قجعة﴿ :٫٩ي َ ْسفَعِ َّ ُ
اَّلل َّاَّل َ
ِيَ ءَ َأٌُِا ٌِِس ًْ
َ َّ َ ُ ُ ْ ْ َ َ
َ
َ
ات﴾ [اٛلضةد٣حٞٚ ،]11ك ٥اّض دٕةٌف اٛلؤَ٪٦ل يف ٬ؾق اٳٱح
واَّلِيَ أوحٔا اىػِيً درج ٍ
ٝكَ٧ل٦ :ؤٔ ٨٦ةًف٦ ،ؤٍٗ ٨٦ل ٔةًفٚ ،ك٧ٯ اّض دٕةٌف ٍٗل إ٣ةًف ٦ؤ ٪٦نة ،كًف ٱك٤ت

ٔ ٫٪اق ٥اٷٱًلف ٕ٣ؽـ ا.٥٤ٕ٣
ْذا ،كاٛلٞىٮد ثٕ٧ؿٚح اٞ٣ؿآف ٬ٮ ٕ٦ؿٚح ٦ة ٣لت ّض دٕةٌف ٔىل إ٣جةد ٨٦
اٵظ١ةـ ،كقٮاء ٠ةف ذ ٟ٣ثةٛلٕؿٚح اٛلجةرشة  ٨٦اٞ٣ؿآف ،أك ثكؤاؿ أ ٢٬ا٣ؾ٠ؿ
ً٠ل ذ٠ؿ٩ة قةث ٞنة.
[طبعخ األئًخ ٔ %حديخ أيري ادلؤيُني ]#

س -47إذا ٠ة٩خ َةٔح اٷ٦ةـ ٣ٲكخ كاصجح ًٚل اٛ٣ةاؽة ٩ ٨٦ىج٫؟
اجلٔابَ :ةٔح اٷ٦ةـ كاصجح ٚٲًل أ٦ؿ ثَ ٨٦ ٫ةٔح اّض ،أك ١لٯ ٕٔ٦ ٨٦ ٫٪ىٲح اّض،
كا٣ٮاصت ٔ ٫٣ىل ا٪٣ةس ٦س٦ ٢ة ٠ةف ٣لت ٣ؿقٮؿ اّض ÷ ٔ٤ٲ٭ ٥إٹ ٦ة ػى٫
ا٣ؽ٣ٲ ،٢ك٣ٲف ٬ؾا ٪٦ةٚٲ نة ٛلة قٲأيت؛ ٵف ٬ؾا يف َةٔح اٵكا٦ؿ كذ ٟ٣يف ٍٗل٬ة.
أ٦ة ٚةاؽة ٩ىجٚ ٫٭ٰ اٛ٣ةاؽة ا٣ذٰ أراد٬ة اّض دٕةٌف  ٨٦ثٕس ٫رق ¢ ٫٤كِ ٰ٬لؽٱؽ
َّ
َ َ َّ ُ َّ ٌ
ُ َ
اث بَ ْػ َر
اس لَع اَّلل ِ ح
ا٣ؽٱ ،٨كإٝة٦ح اٙلضح ٔىل اٚلِ﴿ ،ٜ٤لِ ًَل يَسٔن ل َِّيِ ِ

ُّ
الس ُض ِو﴾ [ا٪٣كةء ،]165ك٠ؾٚ ٟ٣ى ٢اٚلىٮ٦ةت ،كإٝة٦ح اٙلؽكد ،كقؽ ا٣س٘ٮر،
كإ٩ىةؼ اٛلْ٤ٮـ ،كاٵ٦ؿ ثةٛلٕؿكؼ كا٪٣٭ٰ ٔ ٨اٛل١٪ؿ ،كإوٺح ا٣جٺد كإ٣جةد.

س -48ٱٞٮؿ ا٣كٲؽ ٝلؽا٣ؽٱ ٨اٛلؤٱؽم ظ ٫ْٛاّض يف ٝل ٓ٧اٛ٣ٮااؽ ص215
(ثأف أا٧ح إ٣رتة  %ٹ ٱٮصجٮف ادجةع إ٦ةـ َٕ٦ل إٹ ٔيل ث ٨أيب َة٣ت
ً٤ٚ ،)ٍٞٚلذا اقذس٪ٯ اٷ٦ةـ اٙلك ٨كاٷ٦ةـ اٙلكَل  ŉرٗٔ ٥ى٧ذ٭ًل
ث٪ه اٞ٣ؿآف كا٪٣ه ثإ٦ة٦ذ٭ًل؟
اجلٔاب :اػذه ٔيل  #ثٕٲجح ٔ ٥٤ا٣ؿقٮؿ ÷ كثأ ٫٩ا٣جةب ا٣ؾم دؤدٯ
٦ ٫٪٦ؽٱ٪ح ا ،٥٤ٕ٣كٝؽ ٠ةف ٬ؾا اٹػذىةص يف و
ظةؿ ًف ٱجٚ ٖ٤ٲ ٫ا٣كجُةف  ŉق٨
اٞ٣ٮة ًٚلت ا٣ؿقٮؿ ÷ كٔيل ٬ٮ اٙلةٕ٣ ٢٦ٲجح ا ٥٤ٕ٣دكف ا٣كجَُل ŉ
كإف ٠ة٩ة  ٨٦أ ٢٬إ٣ى٧ح كاُ٣٭ةرة٪٬ ٨٧ٚ ،ة كصت ٔىل اٛلكَ٧٤ل ادجةع ٝٮؿ
أٍ٦ل اٛلؤَ٪٦ل  ،#ك٠ؾ ٟ٣كصت ٔىل ك٣ؽٱ ٫كقةاؿ أكٹدق ادجةٔ ،٫ز ٥قةاؿ
اٛلَٛ٤١ل إٌف ٱٮـ اٞ٣ٲة٦ح.

ٚة٣كجُةف ً ŉف ٥لذىة ثيشء ً٦ل اػذه ث ٫أثٮً٬ل _ ،كٔ٧٤٭ًل إً٩ل ٬ٮ
 ،٫٧٤ٔ ٨٦ك٠ؾ ٟ٣قةاؿ اٵا٧ح قٺـ اّض ٔ٤ٲ٭ ٥كرٖلذ ٫كثؿ٠ةد ،٫كٵ ٫٩كرد يف
ٔيل ٔ(( :#يل  ٓ٦اٙل ٜكاٙلٔ ٓ٦ ٜيل)) ،ك((ٔيل  ٓ٦اٞ٣ؿآف كاٞ٣ؿآف ٓ٦
ٔيل)) ،ك((ٱة ًٔلر إذا ق ٟ٤ا٪٣ةس كادٱ نة كقٔ ٟ٤يل كادٱ نة ٚةق ٟ٤كادم ٔيل
كدع ا٪٣ةس)) ،كاٙلك٪ةف إذا إٔلٕة ٔىل ٨لء ثٕؽ أثٲ٭ًل ٚ٭ٮ اٙل٪ٔ ٜؽ ا٣ـٱؽٱح ٹ
٣لٮز إ٣ؽكؿ ٔ٫٪؛ ٵ١لًل أ ٢٬ا٣جٲخ يف ز٪٦٭ًل ،كإصًلع أ ٢٬ا٣جٲخ ظضح يف ٢٠
ٍٔض ،كإذا اػذٛ٤ة ٚةٙل ٓ٦ ٜأظؽً٬ل.
ٚأٍ٦ل اٛلؤَ٪٦ل  #ثةب ٦ؽٱ٪ح ا ،٥٤ٕ٣كأكٹدق  %كقةاؿ اٵا٧ح ٔ٧٤٭٥
٦أػٮذ ٚ ،٫٧٤ٔ ٨٦ٺ ظضح إٹ ٚٲًل رككق ٔ ٨ثةب اٛلؽٱ٪ح ،أ٦ة ٦ة د٧٤١ٮا ث٨ٔ ٫
أٛ٩ك٭ٚ ٥ٺ ظضح ٚٲ ٫ٹظذًلؿ أف ذ ٟ٣وةدر ٔ ٨اصذ٭ةد ٹ ٔ ٨ركاٱح ،كٹ ظضح
يف اٛلعذ.٢٧
كا٣ؽ٣ٲٔ ٢ىل ٦ة ذ ٠ؿ٩ة :أف اٵا٧ح ٱؿككف ٚٲٞٮ٣ٮف :ظؽز ٰ٪أيب ٨ٔ ،أثٲ٫
ٚٺفٔ ٨ٔ...،يل  ،#ك٣ٮ ٠ة٩خ أٝٮاٜل ٥يف ذألة ظضح ٦كذ٤ٞح ًف ٤لذةصٮا إٌف
أف ٱؾ٠ؿكا ق٪ؽان كٹ ركاٱح ،كٹ٠ذٛٮا ثةٞ٣ٮؿ اٛلًُ٤ٚ ،ٜ٤ل رأٱ٪ة اٵا٧ح ٨٦ ¢
٣ؽف ا٣كجَُل...إ٣غ ٱك٪ؽكف اٞ٣ٮؿ إٌف ٔيل ٔ ،#ؿ٪ٚة أف ٝٮ٬ # ٫٣ٮ اٙلضح
ٹ أٝٮاٜل ،٥إذ ٣ٮ ٠ة٩خ أٝٮاٜل ٥ظضح ٹ٠ذٛٮا ُلة ً٠ل ذ٠ؿ٩ة ،كٹ ٱ٤ــ ٨٦
ٔى٧ذ٭ًل اٙلضٲحٚ ،ةٕ٣ى٧ح ٔ٪ؽ٩ة  ٨٦ا٧ٕ٣ؽ ٹ  ٨٦اٚلُأ.
[يزفزلبد]

س -49إذا ٠ةف ٣لٮز  ٙ٤١٧٤٣أف ٥لذةر ثٕي أا٧ح أ ٢٬ا٣جٲخ  ،%كٱأػؾ
ا٣ؽٱ٪ٔ ٨٭ً٤ٚ ٥لذا ٩ؼُئ  ٨٦اػذةر ازًٔ ٰ٪ض  ٨٦أا٧ح أ ٢٬ا٣جٲخ %
٣ٲأػؾ ا٣ؽٱ٪ٔ ٨٭٥؟
اجلٔاب :ا٣ذؼُبح ٪٬ة ٣ٲكخ ً٠ل ذ٠ؿت ٚ٭٪ةؾ ٚؿؽ ثَل اٵ٦ؿٱٚ ،٨ذؼُبذ٪ة
٣ٺزًٔ ٰ٪ضٱح ٣ٲف  ٨٦أص ٢ا٣ذ٤ٞٲؽ يف اٛلكةا ٢ا٤٧ٕ٣ٲح ،ث ٨٦ ٢أص ٢أ٦ؿ آػؿ

ٔٞةاؽم ٔ ،ٰ٧٤ك٬ٮ:
 أذٞةد ا٪٣ه ٔىل ازًٔ ٰ٪ض ػ٤ٲٛح ٦ك٧ٲَل ،كدؿؾ ٔ ٨٦ؽا ٨٦ ٥٬إ٣رتةاُ٣ة٬ؿٱ.٨
 كأذٞةد إ٣ى٧ح ،كأ١ل ٥ٱٕ٧٤ٮف ا٘٣ٲت ،كأف ذٝ ٟ٣ٮؿ زٱ ٨إ٣ةثؽٱ٨كا٣جةٝؿ كا٣ىةدؽ  ،%ك ..ك...
 كٝٮٚ٭ ٥ظضؿ ٔسؿة يف َؿٱ ٜاٵ٦ؿ ثةٛلٕؿكؼ كا٪٣٭ٰ ٔ ٨اٛل١٪ؿ ا٣ؾم ٝةـث ٫أا٧ح إ٣رتة .%
 كأذٞةد ًٺؿ ا٣ـٱؽٱح كأا٧ذ٭ ٥يف أوٮٜل ٥كٚؿكٔ٭ ،٥ك..إٌف آػؿ ٦ةاػذىخ ث ٫اٷ٦ة٦ٲح  ٨٦إٞ٣ةاؽ ا٣ذٰ ًف دٕؿٚ٭ة ا٣ـٱؽٱح كٹ قٮا٬ة ٨٦
َٮاا ٙاٵ٦ح ،كًف دكذُٓ اٷ٦ة٦ٲح أف دٞٲ٤ٔ ٥ٲ٭ة اٙلضش اٞ٣ةَٕح ٕ٤٣ؾر،
ٚ٭ؾا ٬ٮ ا٣كجت يف ْلُبذ٪ة ٣ٺزًٔ ٰ٪ضٱح ،ٹ ٦ة دٮ٢لذ ٫أ٦لة ا٣كةا٨٦ ٢
اٛلكةكاة ثَل اٵ٦ؿٱٚ ٨ةٚ٭ ٥إف ٪٠خ ذا ٚ٭....٥
س٦ -51ة اٙل٧١ح  ٨٦أف ٕلٲٓ أا٧ح أ ٢٬ا٣جٲخ كصؽكا يف ا٣ٲ٨٧؟ ٪ٕ٦ ٢٬ٯ
٬ؾا أف اّض قجعة ٫٩كدٕةٌف أ٢ل ٢ثٞٲح ا٣جٺد اٷقٺ٦ٲح؟
اجلٔاب٣ :ٲف ا٣ٲ ٨٧كظؽق ٟلذى نة ثأا٧ح أ ٢٬ا٣جٲخٞٚ ،ؽ ٠ة٩خ أرض إ٣ؿاؽ
 ٰ٬أـ اٞ٣ؿل يف ٬ؾا اٛلضةؿٞٚ ،ؽ دٔة ٚٲ٭ة ثٕؽ ٔيل كاٙلك ٨كاٙلكَل  %اٷ٦ةـ
زٱؽ ثٔ ٨يل كٚٲ٭ة ٝذ ،٢كإثؿا٬ٲ ٥ثٔ ٨جؽاّض كٚٲ٭ة ٝذ ،٢كٞل٧ؽ ث ٨إثؿا٬ٲ ٥ث٨
إقًلٔٲ ٢كٚٲ٭ة ٦ةت ،كٞل٧ؽ ثٞ ٨ل٧ؽ ث ٨زٱؽ ثٔ ٨يل  %ك ..ك ..إ٣غ ،كأرض
ا٘لٲ ٢كا٣ؽٱ ،٥٤ك٦ة كراء ا٪٣٭ؿ ،ك٪٬ة ٟ٣دٔة ٦ة ٹ ٤لىص  ٨٦اٵا٧ح ٪٦٭:٥
ا٪٣ةرص اٵَؿكش ،كاٙلك ٨ث ٨زٱؽ ،كٞل٧ؽ ث ٨زٱؽ ،كاٛلؤٱؽ ثةّض ،كأثٮ َة٣ت،
كٍٗل٠ ٥٬سٍلٔ ،ىل ٕلٲٕ٭ ٥ا٣كٺـ كا٣ؿٖلح كا٣ؿًٮاف .اْ٩ؿ ا٣ذع ٙرشح
ا٣ـٛ ٙ٣لٮٹ٩ة اٙلضح ٝلؽا٣ؽٱ ٨اٛلؤٱؽم ،كاٙلؽاا ٜا٣ٮردٱح.
ك ٨٦ا٣ج٤ؽاف ا٣ذٰ دٔة ٚٲ٭ة اٵا٧ح اٛلؽٱ٪ح اٛل٪ٮرة ك١٦ح اٛل١ؿ٦ح ،ك٠ل ٨دٔة

٪٬ة :ٟ٣اٷ٦ةـ ٞل٧ؽ ثٔ ٨جؽاّض اٛ٪٣ف ا٣ـ٠ٲح ،كاٙلكَل ثٔ ٨يل اٛ٣ؼٰ كٍٗل٥٬
٠سٍل ،كٝؽ ٠ةف اٷ٦ةـ اٞ٣ةق ٥ث ٨إثؿا٬ٲ # ٥دأٲ نة إٌف ٛ٩ك ،٫كصةؿ يف ا٣ج٤ؽاف،
ُٚةؼ ثة٣ٲ ٨٧كر٠ت  ٫٪٦ا٣جعؿ إٌف ا٣كٮداف ،ز ٥إٌف ٍ٦ض ،كاقذؼٛٯ ثؿ٬ح ٨٦
ا٣ـ٦ةف َٮٱ٤ح ٱؽٔٮ إٌف ٛ٩ك ٫يف ٍ٦ض.
ك٠ل ٨دٔة  ٨٦أا٧ح ا٣ـٱؽٱح يف ثٺد اٛل٘ؿب :اٷ٦ةـ إدرٱف ثٔ ٨جؽاّض ث٨
اٙلك ٨ث ٨اٙلك ،% ٨ز ٥اث ٫٪إدرٱف ث ٨إدرٱف.
ك٦ة ٔ٤ٲ ٟإٹ أف دْ٪ؿ ٠ذةب (ٞ٦ةد ٢اُ٣ة٣جٲَل) ٣ذٕؿؼ ا٣ج٤ؽاف ا٣ذٰ دٔة إٌف
اّض ٚٲ٭ة أا٧ح ا٣ـٱؽٱح أك ا٣ذع ٙأك ٍٗلً٬ل  ٨٦ا١٣ذت ا٣ذةر٥لٲح ا٣ذٰ دذعؽث يف
٬ؾا ا٣جةب.
ٍٗل أف ا٣ٲٝ ٨٧ؽ اػذه ثة٪٣ىٲت اٵكٚؿ كاٙلِ اٵ٠رب ،ك٬ٮ ا٣ج٤ؽ ا٣ٮظٲؽ
ا٣ؾم اظذٌ ٨اٵا٧ح ،كظ٤ٔ ِٛٲ٭ ٥د٦ةء ٥٬كأ٦ٮاٜل ٨٦ ٥دك٣ح إ٣جةقٲَل،
٣ؾ ٟ٣اقذٮَ٪٭ة اٵا٧ح كاقذٞؿكا ٚٲ٭ة ،كاَ٧أ٩ٮا ثٕؽ أف ٠ةف ٹ ٱُ٧بُ ٨ل ٥دار،
كٹ ٱكذٞؿ ٜلٝ ٥ؿارً٤ٚ ،ل اقذٮَ٪ٮا ا٣ٲ٠ ٨٧ة٩ٮا ً٠ل ٝٲ:٢
٠ػػًل ٝػػؿ ٔٲ٪ػػػ نة ثةٷٱػػةب اٛلكػػػةٚؿ
ٚأٞ٣خ ٔىػة٬ة كاقػذٞؿ ُلػة ا٪٣ػٮل
ك٪٬ ٨٦ة ٱْ٭ؿ ٪٣ة وؽؽ ٝٮؿ ا٣ؿقٮؿ ÷(( :اٷٱًلف و
ٱًلف ،كاٙل٧١ح ٱًل٩ٲح)).
ك٣ٲف ٪ٕ٦ٯ ٬ؾا أف اّض دٕةٌف أ٢ل ٢ثٞٲح ا٣جٺد اٷقٺ٦ٲح ،ك٣ٮ ٠ةف اٵ٦ؿ
٠ؾ١٣ ٟ٣ةف اّض دٕةٌف ٝؽ أ٢ل ٢ا٣ؿكـ كاٹٚؿ٩ش كا٣ىَل كا٣كٮد يف أٚؿٱٞٲة
كق١ةف أ٦ؿٱ١ة ظَل ًف ٱجٕر ٚٲ٭ ٥رقٮٹنٚ ،ٺ ٪ٕ٦ٯ ظٲ٪بؾ ٤٣كؤاؿ ،كٹ كص٫
ٷٱؿادقٚ ،عضح اّض دٕةٌف ٝةا٧ح ٔىل ٕلٲٓ اٛلَٛ٤١ل ث١ذةث ٫ا١٣ؿٱ ،٥كث٧ذٮادؿ ق٪ذ.٫
ً٤ٕٚلء ٕلٲٓ َٮاا ٙاٛلكَ٧٤ل ٱٞؿؤكف اٞ٣ؿآف ،كٚٲ ٫آٱح ا٣ذُ٭ٍل كآٱح اٛلٮدة
كٍٗلً٬ل ،كٱٞؿؤكف ٠ذت اٙلؽٱر كٚٲ٭ة ظؽٱر ا٣سَ٤ٞل كا٣كٛٲ٪ح كا١٣كةء كٍٗل
ذ٠ ٟ٣سٍل ٨٧ٚ ،أراد اٙل٤ٕٚ ٜٲ ٫ثُ٤ج٪ٔ ٨٦ ٫ؽ أ ،٫٤٬كٝؽ أرمؽ اّض دٕةٌف ٕلٲٓ
اٛلكَ٧٤ل إٌف أ ٢٬اٙل ٜكدؿ ٔ٤ٲ٭ ٥كٔؿٚ٭ ٥ثًل ٹ ٦ـٱؽ ٔ٤ٲ ،٫ز ٥أ٦ؿ اّض دٕةٌف

ََ َ ََ
ٞٚةؿ﴿ :في َْٔل جف َس ٌ َِْ
َ
كَ ْٔ َم ُٓ ًْ إذَا َر َ
ج ُػٔا إَِل ْ ِٓ ًْ
ِ
كدٞؽس دٮزٱٓ أ ٢٬ا٣جٲخ ٔىل ٕلٲٓ ا٣ج٤ؽاف كدٛؿٱٞ٭ ٥يف اٵ٦ىةر كاٞ٣ؿل،

ُّ
ْ
ك ف ِْسكَث ٌِِْ ُٓ ًْ َؼان َف ٌث َِلَخَ َف َّل ُٓٔا ِف ّ
ِيَ َو َِلُِز ُِروا
ال
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َّ
ََْ َ
ى َػي ُٓ ًْ َيز ُرون[ ﴾122ا٣ذٮثح]ٚ ،ٺ ٣لت ٔىل اّض دٕةٌف

كا٣جؽك كاٙلَض ،ك٦س٬ ٢ؾا ٱؿد ٔ٤ٲ ٥١يف أا٧ذ.٥١
سٓ -51لٲـ اٷ٦ةـ ٔيل كاٙلك ٨كاٙلكَل  ٨ٔ %ثٞٲح ا٪٣ةس ثةٕ٣ى٧ح
كا٣ذُ٭ٍل كا ٥٤ٕ٣اٚ ،ُٰٕٞ٣٭٬ ٢ؾق اٵ٦ٮر دٮصؽ ٔ٪ؽ ثٞٲح اٵا٧ح %؟
اجلٔاب :إ٣ى٧ح كا٣ذُ٭ٍل كا ٥٤ٕ٣زةثخ ٕ٣يل كاث٪ٲ % ٫ػىٮو نة،
كٵا٧ح أ ٢٬ا٣جٲخ ٔ٧ٮ ٦نة ،كا٣ؾم  ُٓٞ٩ث ٫ظىٮؿ ذٕ٣ ٟ٣يل كاث٪ٲ% ٫؛ ٳٱح
ا٣ذُ٭ٍل كظؽٱر ا١٣كةء ا٣ؽاَ٣ل ٔىل ٔى٧ح  ٢٠كاظؽ ٪٦٭ ٥ثؼىٮو ،٫أ٦ة
قةاؿ اٵا٧ح ٚٺ ٩سجذ٭ة ٜلٔ ٥ىل ا٘لــ كا٣ٲَٞل ،ث٩ ٢ضٮز٬ة كٹ ٩كذجٕؽ٬ة ،ك٩ؿا٥٬
أ٬ٺن ٜلة؛ ٛلة صةء يف ظٞ٭ ٥يف اٞ٣ؿآف كا٣ك٪ح ،كٹ ٩ؿل أف إ٣ى٧ح رشط يف
اٷ٦ة٦ح إذ أف إ٣ؽا٣ح كا٣ـ٬ؽ كا٣ٮرع كا٣ذٞٮل كٕ٦ؿٚح ذ ٟ٣ثةٚلربة كا٣ن٭ؿة
د٘ ٨ٔ ٰ٪امرتاَ٭ة.
واىدىيو عىل ذىم :أف كٹة ا٪٣جٰ ÷ كٌٝةد ،٫ك٠ؾ ٟ٣كٹة ٔيل #
كٌٝةدٍٗ ٫ل ٕ٦ىٮَ٦ل ثةٹدٛةؽ ،كٝؽ ٠ة٩ٮا ٱٞٲ٧ٮف اٙلؽكد ،كٱٕ٧٤ٮف ا٪٣ةس
ا٣ؽٱ ٨كٱأ٦ؿكف كٱ٪٭ٮف.
وُزيد يف االسجدالل فِلٔل :ٹ ظةصح إٌف امرتاط إ٣ى٧ح كذ٣ ٟ٣ٮصٮد
٠ذةب اّض دٕةٌف كق٪ح ا٣ؿقٮؿ ÷ٚ ،إذا أػُأ اٷ٦ةـ ٚإف يف ٠ذةب اّض كق٪ح
رقٮ٦ ٫٣ة ٱ٪جٔ ٫ىل اٚلُأ كٱؿدق إٌف ا٣ىٮاب.
س٠ -52ٲ ٙٱٕ ٥٤اٷ٦ةـ أ ٫٩أٔ ٥٤أ ٢٬ز٦ة ،٫٩كأف اً٣ضكط ٦ذٮٚؿة ٚٲ٨٦ ٫
ثَل ٕلٲٓ أ ٢٬اٵرض؟
اجلٔاب :أ٦ة ٔ ٥٤اٷ٦ةـ ثًل ٬ٮ ٔ٤ٲ ٨٦ ٫ا ٥٤ٕ٣كاً٣ضكط ٚ٭ٮ أ٦ؿ كصؽاٌل،
كٔ ٥٤اٷ٩كةف ثعةؿ ٛ٩ك ٨٦ ٫ا٤ٕ٣ٮـ اَ٣ضكرٱح ا٣ذٰ ٹ ّلذةج إٌف اقذؽٹؿ ،أ٦ة

ٔ ٫٧٤ثأ ٫٩أٔ ٥٤أ ٢٬ز٦ةٚ ٫٩عىٮؿ ذ ٫٣ ٟ٣ٱ١ٮف ثةٛلؿاصٕح  ٓ٦اً٤ٕ٣لء ،ز٨٦ ٥
ثٕؽ ذ ٟ٣م٭ؿد ٫يف ا٪٣ةس كثَل اً٤ٕ٣لء ثأ ٫٩أٔ ٨٦ ٥٤قٮاق كظىٮؿ ٦س٬ ٢ؾا ً٦ل
ٹ ٤لذةج إٌف دؽ٣ٲ ٢كٹ د٣ٲٚ ،٢إف ا٣ـٱؽٱح دٕؿؼ يف  ٢٠ز٦ةف ٬ ٨٦ٮ إ٣ةًف
ا١٣ة ٢٦ا ٥٤ٕ٣ا٣ؾم أرثٯ ٔىل اً٤ٕ٣لء يف ٔ ،٫٧٤كٱ٦ ٰٛ١س٬ ٢ؾا كٹ ٤لذةج إٌف
ٕ٦ؿٚح ًٔ٤لء َ ٢٠ٮاا ٙاٵ٦ح ،ث ٢اٛلؿاد َةاٛح اٙلٚ ٜإذا ٠ةف اٷ٦ةـ أٔ ٥٤أ٢٬
َةاٛذٚ ٫٭ٮ اٛلٞىٮد.
س٣ ٢٬ -53لٮز ٣ٸ٦ةـ اٹقذٕة٩ح ثةٛ١٣ةر ٤٣ٮوٮؿ إٌف ٪٦ىت اٷ٦ة٦ح؟
اجلٔاب٬ :ؾق ٦كأ٣ح ٚؿٔٲح اصذ٭ةدٱح ،كً٤٣ل ٓ٩أف ٱكذؽؿ ٔىل  ٓ٪٦ذٟ٣
َ َ ُ ْ ُ ُ َّ َ ْ ُ ّ َ َ ُ
ِني غغ ًرا[ ﴾51ا١٣٭ ،]ٙك٦ة ظ١ةق دٕةٌف
غي
ثٞٮ ٫٣دٕةٌف﴿ :وٌا نِج ٌخ ِ
ذز الٍ ِ
َ
َ
َ ّ ّ َ
ُ َّ َ ْ
َ ُْ ْ َََْ َ ََْ َْ
ني اىل ْٔ ِم
ب إ ِ ِّن َل أ ْمي ِم إَِل جف ِِس َوأ ِِخ فافسق ةيِِا وب
ٝ ٨٦ٮؿ ٦ٮقٯ﴿ :ر ِ
اى ْ َفا ِضل َ
ني[ ﴾25اٛلةاؽة] ،كٝؽ ٣لٮز اٹقذٕة٩ح ثةٛ١٣ةر كذ ٟ٣يف ظة٣ح ،ك٦ :ٰ٬ة إذا
ِ
٠ة٩خ اٵٗ٤جٲح ا٣ذٰ د٪ةرص اٷ٦ةـ ٦ؤ٪٦ح ،كٝؽ اقذٕةف رقٮؿ اّض ÷

ثىٛٮاف ث ٨أ٦ٲح يف ٗـكة ظَ٪ل ٚةقذٕةر  ٫٪٦مٲب نة ٔ ٨٦ؽة اٙلؿب ،كً٠ل ٪٤ٝة
ٚةٛلكأ٣ح اصذ٭ةدٱح ٔ٤٧ٲح ،كاٵكٌف ً٠ل ٱْ٭ؿ ٍف دؿؾ اٹقذٕة٩ح ثةٛلًضَ٠ل  ٞ٤ُ٦نة يف
اٷ٦ة٦ح كٍٗل٬ة ،كاّض أٔ.٥٤
س٦ -54ة ظ ٥١اٷ٦ةـ  ٨٦أ ٢٬ا٣جٲخ  %ا٣ؾم ٥لُئ أٍ٦ل اٛلؤَ٪٦ل ٔيل ث٨
أيب َة٣ت كٚةَ٧ح ا٣ـ٬ؿاء  %كٱىٮب ٍٗلً٬ل يف ٌٝٲح ٕ٦ٲ٪ح ِ ٢٬لت
َةٔذ ٫كد٤ٞٲؽق؟
اجلٔاب٠ :أف ٬ؾا ا٣كؤاؿ إمةرة إٌف ٝٮؿ اٷ٦ةـ ٤لٲٯ كاٷ٦ةـ أٖلؽ ث٤ ٨لٲٯ
اٛلؿدىض  :ŉكظ ٥١أيب ث١ؿ يف ٚؽؾ وعٲطٞ٪ٚ ،ٮؿ :إف ٬ؾا اٞ٣ٮؿ وؽر ٨٦
اٷ٦ةَ٦ل ث٪ة نء ٔىل اٞ٣ةٔؽة اٵوٮ٣ٲح« :إف ٝ ٢٠لذ٭ؽ ٦ىٲت» ك٬ؾا يف اٛلكةا٢
اٹصذ٭ةدٱح ،كث٪ة نء ٔىل ذ ٟ٣وٮثة أثة ث١ؿ كٔ٧ؿ يف ظ٧١٭ًل كوٮثة ٚةَ٧ح يف

٤ُ٦ج٭ة كٔ٤ٲ نة يف ٤ُ٦ج ٫أٱٌ نة ،ك٩ع٩ ٨ؿل أف ٬ؾٱ ٨اٷ٦ةَ٦ل ٝ ŉؽ أػُبة يف

٬ؾا ا٣ذىٮٱتٍٗ ،ل أف ػُأً٬ل يف ٬ؾق اٛلكأ٣ح ٹ ٱك٤ج٭ًل أ٤٬ٲح اٷ٦ة٦ح كا٣ذ٤ٞٲؽ،
كٹ ٱ١ةد ٱك ٨٦ ٥٤اٚلُأ أظؽ  ٨٦أكٹد آدـ ظذٯ اٵ٩جٲةء كا٣ؿق.٢
َ َ َّ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ َ
ج ل ُٓ ًْ ..اآليث﴾
كٝؽ ٝةؿ اّض دٕةٌف ٛلع٧ؽ ÷﴿ :خفا اَّلل خِم ل ًِ أذ ُِ
َ ْ َ َ ٌ َ َّ َ َ َ َ َ َّ ُ
ِيٍا أ َ َد ْز ُت ًْ َغ َز ٌ
س ًْ ذ َ
اب َغ ِظ ٌ
يً﴾68
[ا٣ذٮثح]﴿ ،لَٔل ن ِخاب ٌَِ اَّلل ِ ضتق لٍط
َ ُ َ ّ ُ َ َ َ َّ َّ ُ َ َ َ
َ
َ َ
اَّلل لم حب ْ َخ ِِغ َم ْسعاة[ ﴾...ا٣ذعؿٱ﴿ ،]1:٥غبَ َص
[اٵٛ٩ةؿ]﴿ ،ل ًِ َت ِسم ٌا أحو
َ َّ
ََ
َ
َ
َوح َِٔلٔ[ ﴾1جف]َ ﴿ ،وغ ََص ءَاد ُم َربَّ ُّ ذغ َٔى ،]٫َ[ ﴾121كٹ م ٟأف اٛلٕىٲح ٬ؾق
ِس َول َ ًْ ََن ْر ََلُ
٠ة٩خ ٝ ٨٦جٲ ٢اٚلُأ ٹ  ٨٦ص٭ح ا٧ٕ٣ؽ ٞ٣ٮ ٫٣دٕةٌف﴿ :فَنَ ِ َ
ِ
َ
غ ْش ًٌا.]٫َ[ ﴾115
كث٪ة نء ٔىل ٬ؾا ٚةٵا٧ح ٣ %ٲكٮا أرٞ٦ ٓٚة ٦نة يف ٬ؾ ا٣جةب  ٨٦أ٩جٲةء اّض
َ
كرقٚ ،¢ ٫٤ٲضٮز ٔ٤ٲ٭٦ ٥ة ٣لٮز ٔىل اٵ٩جٲةء ،كٝؽ ٝةؿ دٕةٌفَ ﴿ :وىيْ َص
َ َْ ُ ْ َُ ٌ َ َ ْ َ ُْْ ََ
َ
ْ ُُ ُ
س َْ ٌَا ت َػ ٍَّ َرت كئبُس ًْ﴾ [اٵظـاب.]5
غييسً جِاح ذ ِيٍا أدؽأتً ةِّ ِ وى ِ
س -55صةء يف اٙلؽٱر :أف رقٮؿ اّض ÷ ٝةدٔ ٢ىل ا٣ذ٪ـٱ ٢كٔيل #
ٱٞةدٔ ٢ىل ا٣ذأكٱٚ ،٢أٱ٬ ٨ؾا ا٣ذأكٱ ٢ا٣ؾم ٝةد ٢اٷ٦ةـ ٔيل ٤ٔ #ٲ٫؟
اجلٔاب :ا٣ٮا ٓٝثة٬ ٢ٕٛ٣ٮ ً٠ل صةء يف اٙلؽٱرٚ ،ة٣ؿقٮؿ ÷ ٠ة٩خ د٪ـؿ
ٔ٤ٲ ٫اٵكا٦ؿ ا٣ؿثة٩ٲح  ٨٦ا٣كًلء ٚٲٕٔ ٢٧ىل ظكج٭ة ٚعَل ٩ـ٣خ ٔ٤ٲ ٫آٱةت ا٘ل٭ةد
كاٞ٣ذةؿ صة٬ؽ كٝةد ،٢أ٦ة أٍ٦ل اٛلؤَ٪٦ل ٚإٝ ٫٩ةد ٢أٔؽاءق ،ٹ ٔىل ٩ـكؿ أكا٦ؿ ٨٦
ا٣كًلء ٚة٣ٮظٰ ٝؽ ا ،ُٓٞ٩كإً٩ل ٠ةف ٱْ٪ؿ يف ٠ذةب اّض ٚٲٕٔ ٢٧ىل ظكت ٦ة دؽؿ
ٔ٤ٲ ٫كدبٮؿ إ٣ٲ ٨٦ ٫اٛلٕ٪ٯٚ ،إذا ْ٩ؿ يف اٞ٣ؿآف كٔؿؼ اٛلٕ٪ٯ ا٣ؾم دبٮؿ إ٣ٲ ٫اٳٱح
ٔ ٢٧ث ،٫ك٣ٲف ٪ٕ٦ٯ اٙلؽٱر قٮل ٦ة ذ٠ؿ٩ة ،كا٣ذأكٱ٬ ٢ٮ ا٣ذٛكٍل.
س -56إ٦ةـ  ٨٦أا٧ح أ ٢٬ا٣جٲخ  %ٱؿكم ٕٔ٦ ٨ةكٱح ث ٨أيب قٛٲةف ا٣ؾم
 ٫٪ٕ٣اّض كرقٮٚ ،٫٣٭٣ ٢لٮز ذٟ٣؟
اجلٔاب :ا٣ؿكاٱح ٕٔ٦ ٨ةكٱح  ٫٪ٕ٣اّض ٦ؾ٠ٮرة يف رشح اٵرثَٕل ا٣كٲٞ٤ٲح
٣ٸ٦ةـ ٔجؽاّض ثٖ ٨لـة  ،#ك٣ٲكخ يف ٨لء ً٦ل ٱذٕ ٜ٤ثة٣ذ٤١ٲ ٙكإً٩ل ٰ٬

كاردة يف ا٣رتٗٲت كا٣رت٬ٲت كا٣ٮِٔ ،كٹ ٱذُٕ ٜ٤لة ٔ.٢٧
كٕ٦ةكٱح ٍٗل ٦ٮزٮؽ ث٪ٔ ٫ؽ اٷ٦ةـ ٞٚ #ؽ رصح يف ا٣نةيف ث ٫٪ٕ٤ك ٨ٕ٣أثٲ٫
كأ ٫٦كاث ،٫٪كركل ٔ٠ ٨سٍل ً٤ٔ ٨٦لء ا٣ىعةثح أ٠ ٫٩ةٚؿ ك ..إ٣غ ،كٍٗل ٠لذ ٓ٪أف
ٱذٕ٦ ٥٤١ةكٱح إَ٤٣ل ثةٙل٧١ح ،كاٙل٧١ح ًة٣ح اٛلؤٞٚ ،٨٦ؽ ٠ةف  ٫٪ٕ٣اّض ٱذ٥٤١
ث١ٺـ ا٣ىؽٱَٞل ،كٱٕ ٢٧أًٔلؿ ا٘لجةرٱ ،٨ك١٬ؾا ٠ةف اٙلضةج ا٣س ٫٪ٕ٣ ٰٛٞاّض،
كصةء يف اٵزؿ ٦ة ٪ٕ٦ةق« :أف اٙل٧١ح دذ٤ض٤ش يف وؽر اٛل٪ة ٜٚظذٯ ْلؿج ٔىل
٣كة ،٫٩ز ٥دىٍل إٌف وؽكر اٛلؤَ٪٦ل ٚذكذٞؿ ٔ٪ؽ ٦سٲٺٔلة».
س -57ٱٞٮؿ ا٣كٲؽ ٝلؽا٣ؽٱ ٨اٛلؤٱؽم ¦ يف ٝل ٓ٧اٛ٣ٮااؽ ص:216
(ك٠سٍل نا ٦ة ٱؿصٓ اٷ٦ةـ اٜلةدم إٌف اٙلٝ ٨ٔ # ٜٮْ٣ ٫٣٭ٮر د٣ٲً ٢ف
ٱْ٭ؿ ٝ ٨٦ ٫٣جًٚ ،)٢ل ظ ٢٧ٔ ٨٦ ٥١ثةٞ٣ٮؿ اٵكؿ ٣ٸ٦ةـ اٜلةدم ،#
كًف ٱٕ ٥٤ثؿصٮع اٷ٦ةـ اٜلةدم ٝ ٨ٔ #ٮ٫٣؟
اجلٔابٝ :ؽ ٝؽ٪٦ة أف اٵ٦ؿ يف ٦كةا ٢اٹصذ٭ةد ق٭ ،٢كاٹػذٺؼ ٚٲَ٬ ٫ل،
َ
كاٚلُأ يف ذٕٛ٦ ٟ٣ٮ ٔ ،٫٪كٝؽ اقذؽ٣ٮا ٔىل ذ ٟ٣ثآٱح اٙلًضٌَ ﴿ :ا ر َؽ ْػخُ ًْ ٌ َِْ
َ َ ْ َ َ ً ََ ُ
َ ْ َّ
َِل َِ ٍث أ ْو ح َسكخُ ٍُْٔا كان ِ ٍَث لَع أ ُضٔل َِٓا فتِإِذ ِن اَّلل ِ﴾ [اٙلًض ،]5كٝؽ ذ٠ؿ٩ة قةث ٞنة مٲب نة
 ٨٦اٵد٣ح ٔىل ذٚ ٟ٣ةرصٓ إ٣ٲ.٫

ٚج٪ة نء ٔىل ذٚ ٟ٣ةٞ٣ٮؿ اٵكؿ اصذ٭ةد وعٲط كا٣ٮاصت ٔىل اٛل٤ٞؽ ٬ٮ ا٤ٔ ٢٧ٕ٣ٲ٫
إٌف أف ٱٕ ٥٤دٍ٘ل اصذ٭ةد اٷ٦ةـٚ ،إذا ٔ ٥٤ا٩ذ ٢ٞإٌف اٹصذ٭ةد ا٣سةٌلٚ ،إف ًف ٱٕ٥٤
َ ُ َ ّ ُ َّ ُ َ ْ َّ
اَّلل جف ًطا إَِل ُو ْض َػ َٓا﴾
ٚة٣ٮاصت ٬ٮ اٹقذ٧ؿار اقذىعةث نة ٤٣عةؿ ،ك﴿َل يسي ِف
َ
ََ ُ
اَّلل ٌَا ْ
[ا٣جٞؿة ،]286ك﴿فَ َّات ُلٔا َّ َ
اضخَ َؽػْخُ ًْ﴾ [ا٣ذ٘ةث ،]16٨كٝؽ ٝةؿ دٕةٌفَ ﴿ :وىي ْ َص غييْس ًْ
ُ َ ٌ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ َّ َ ْ ُ ُ ُ ُ
ْ
سَ ٌا تػٍرت كئبسً[ ﴾...اٵظـاب.]5
جِاح ذ ِيٍا أدؽأتً ةِّ ِ وى ِ
[سٔاج ادلزعخ]

س٦ -58ة ٬ٮ اٛ٣ؿؽ ثَل ا٣ـكاج اٛلؤٝخ (اٛلذٕح) ٔ٪ؽ اٷ٦ة٦ٲح ،كا٣ـكاج
اٛلؤٝخ (١٤٦ح اْ٪٣ؿ)( ،كزكاج ا٣ذع٤ٲ٪ٔ )٢ؽ ا٣ـٱؽٱح؟

اجلٔاب٪٬ :ةؾ ٚٮارؽ؛ ك٣ٲف ٔ٪ؽ٩ة ٕٞ٣ؽ ا١٪٣ةح أٝكةـ ،كإً٩ل ا٣ذٞكٲ٥
ثةٔذجةر ا٣ؽأٰ ا٣ؾم ٱؽٔٮ إٌف ا٣ـكاج ،ك٬ؾق اٵقًلء  ٨٦إ٣ٮاـ ،ك٬ؾا إف أرٱؽ
ّل٤ٲ ٢اْ٪٣ؿ إ٣ٲ٭ة؛ ١٤٧ٚح اْ٪٣ؿ كا٣ذع٤ٲ ٢زكاج ٍٗل ٞلؽد ثٮٝخ ثّ ٢ة٬ؿق
ا٣ؽكاـٔ ،ىل ٦٭ؿ ككٍف كم٭ٮد ،كٹ ٱ٪عٞٔ ٢ؽ ا١٪٣ةح ثٲ٪٭ًل إٹ ثةُ٣ٺؽ ،كإذا
٦ةت أظؽ ا٣ـكصَل كرز ٫اٳػؿ ،ك٤٣ـكج يف ١٤٦ح اْ٪٣ؿ ا٣ؽػٮؿ ثـكصذ،٫
١٤٧ٚح اْ٪٣ؿ كا٣ذع٤ٲ ٢زكاج ٦ؤثؽ إف مةء ا٣ـكج اقذجٞٯ ا٣ـكصح كإف مةء
ٚةرٝ٭ة ،ك٬ؾا ثؼٺؼ زكاج اٛلذٕح ٚإ ٫٩زكاج ٩ ٨٦ٮع آػؿ ك ٫٣أظ١ةـ ٟلةٛ٣ح
ٵظ١ةـ ا٣ـكاج اٛلؤثؽ ٔ٪ؽ٩ة(.)1
( -)1إ٣ٲ ٟأ٦لة اٞ٣ةرئ ا١٣ؿٱ ٥ثٕي أظ١ةـ دذٕ ٜ٤ث١٪ةح اٛلذٕح ٔ٪ؽ اٷ٦ة٦ٲح:
 -1ٱىط ٬ٮ كا١٪٣ةح ا٣ؽاا ٥ثؽكف م٭ٮد.
 -2ٱىط  ٨٦اٙلؿة ا٣جة٘٣ح ا٣ؿمٲؽة  ٨٦دكف إذف ك٣ٲ٭ة ك٣ٮ ث١ؿ نا ك٠ؾ ٟ٣ا١٪٣ةح ا٣ؽاا.٥
٣ -3ٲف ٞلؽكد نا ثأرثٓ ٦س ٢ا١٪٣ةح ا٣ؽاا ٥ث ٢ٹ ظؽ ٚ ٫٣ٲضٮز ا٣ذ٧ذٓ ك٣ٮ ثأ ٙ٣ا٦ؿأة ،ك٬ؾا
٦ن٭ٮر ثٲ٪٭ ٥م٭ؿة ْٔٲ٧ح كذ٠ؿ اً٣ضٱ ٙاٛلؿدىض كاث ٨إدرٱف إصًلٔ٭٤ٔ ٥ٲ.٫
 -4ٹ ٱ٤ٔ ٓٞٲ٭ة َٺؽ ث ٢دجَل ثةٌٞ٩ةء اٵص ٢أك ُلجح ا٣ـكج ثة ٰٝاٛلؽة.
 -5ٹ ٱ٤ٔ ٓٞٲ٭ة إٱٺء كٹ ٕ٣ةف كيف اْ٣٭ةر إم١ةؿ.
 -6ٹ دٮارث ثٲ٪٭ًل.
 -7ٹ ٞٛ٩ح ٜلة كٹ ق٪١ٯ كٹ ٣لت ٜلة اٞ٣ك٧ح.
 -8ٱكذعت  ٓ٦ا٣ذ٭٧ح ٝج ٢إٞ٣ؽ أف ٱكأٜلة ٔ ٨ظةٜلة ٦ ٰ٬ ٢٬ـكصح أك يف إ٣ؽة ك٣ٲف
رشَ نة يف ا٣ىعح كٱ١ؿق ا٣كؤاؿ ثٕؽ إٞ٣ؽ.
٣ -9لٮز  ٓ٦ا١٣ؿا٬ح ا٣ذ٧ذٓ ثةٕ٣ة٬ؿة اٛلن٭ٮرة ثة٣ـ٩ة كٱٕ٪٧٭ة  ٨٦اٛ٣ضٮر ك٣ٲف رشَ نة.
ك٬ؾق اٵظ١ةـ ً٦ل إٔلٕٮا ٔ٤ٲ ٫أك امذ٭ؿ ثٲ٪٭ ٥اٞ٣ٮؿ ث٩ ٥٤ٚ ٫ذذجٓ ا٪٣ٮادر ،كإ٣ٲ ٟأػٰ ا١٣ؿٱ ٥ثٌٕ نة
٠ ٨٦ذج٭ ٥اٞٛ٣٭ٲح كأٝٮاٜلٚ ٥ٲ٭ة؛ ٚإذا ٝة٣ٮا :إصًلع اُ٣ةاٛح أك إصًلع اٛ٣ؿٝح ٪ٕ٧ٚةق اُ٣ةاٛح اٷ٦ة٦ٲح أك
اٛ٣ؿٝح اٷ٦ة٦ٲح:
٠ ٰٛٚذةب اٹ٩ذىةر ً٤٣ضٱ ٙاٛلؿدىض٦ :كأ٣ح :كً٦ل ّ ٨اٛ٩ؿاد اٷ٦ة٦ٲح ث ٫كم٤ٔ ٓ٪ٲ٭ ٥ٵص ٫٤اٞ٣ٮؿ
ثأف ا٣ن٭ةدة ٣ٲ ف ثًضط يف ا١٪٣ةح ،كٝؽ كا ٜٚداكد يف ذ ،ٟ٣كٝةؿ ٦ة :ٟ٣إذا ًف ٱذٮاوٮا ثة١٣ذًلف
وط ا١٪٣ةح كإف ًف ٤لَضكا ا٣ن٭ٮد .كثة ٰٝاٞٛ٣٭ةء صٕ٤ٮا ا٣ن٭ةدة يف ا١٪٣ةح رشَ نة ،كاٙلضح ٞ٣ٮ٪٣ة
إصًلع اُ٣ةاٛح.
=

كٚٲ ٫أٱٌ نة٦ :كأ٣ح :كً٦ل ٱٞؽر  ٨٦اٹػذٲةر  ٫٣اٛ٩ؿا داٷ٦ة٦ٲح ث ،٫ك٦ة اٛ٩ؿدكا :صٮاز ٔٞؽ اٛلؿأة ا٣ذٰ
ٓل ٟ٤أ٦ؿ٬ة ٔىل ٛ٩ك٭ةثٍ٘ل كٍف ،ك٬ؾق اٛلكأ٣ح ٱٮاٚ ٜٚٲ٭ة أثٮ ظ٪ٲٛح كٱٞٮؿ :إف اٛلؿأة إذا ٔ٤ٞخ
ك٤٧٠خ زا٣خ  ٨٦اٵب ا٣ٮٹٱح ٔ٤ٲ٭ة يف ثٌٕ٭ة ،كٜلة أف دـكج ٛ٩ك٭ة ،ك٣ٲف ٣ٮ٣ٲ٭ة اٹٔرتاض
ٔ٤ٲ٭ة إٹ إذا كًٕخ ٛ٩ك٭ة يف ٍٗل ٛ٠ٮ .كٝةؿ أثٮ ٱٮق ٙكٞل٧ؽ :ٱٛذٞؿ يف ا١٪٣ةح إٌف ا٣ٮٍف ٫٪١٣
٣ٲف ثًضط ٚٲ ..٫إٌف ٝٮ :٫٣كٝةؿ داكد :إف ٠ة٩خ ث١ؿ نا اٚذٞؿ ١٩ةظ٭ة إٌف ا٣ٮٍف كإف ٠ة٩خ زٲج نة ًف ٱٛذٞؿ.
ح َِّت َتِْه َِح َز ْو ً
د٣ٲ٪٤ة ٔىل ٦ة ذ٬ج٪ة إ٣ٲ ٫ثٕؽ إصًلع اُ٣ةاٛح ٝٮ ٫٣دٕةٌفِ :ضفَ ًَل ََت ُِّو ََلُ ٌ َِْ َبػْ ُر َ
جا
َد ْ َ
ْيهُُض [ا٣جٞؿة.]231:
كيف ٠ذةب اٛلجكٮط ُ٤٣ٮ٧ل :إذا ث٘٤خ اٙلؿة رمٲؽة ١٤٦خ ٞٔ ٢٠ؽ  ٨٦ا١٪٣ةح كا٣جٲٓ كٍٗل ذ،ٟ٣
كيف أوعةث٪ة ٝ ٨٦ةؿ :إذا ٠ة٩خ ث١ؿ نا ٹ ٣لٮز ٜلة إٞ٣ؽ ٔىل ٛ٩ك٭ة إٹ ثإذف أثٲ٭ة.
كيف ٠ذةب اٚلٺؼ ُ٤٣ٮ٧ل٦ :كأ٣ح  : 13ٹ ٱٛذٞؿ ا١٪٣ةح يف وعذ ٫إٌف م٭ٮد ..إٌف ٝٮ :٫٣د٣ٲ٪٤ة:
ّ
َ ْ ُ َ َ َ َ ُ
اب ىس ًْ ٌ ََِ اىن َِطاءُِض [ا٪٣كةء ،]3:كًف ٱؾ٠ؿ
إصًلع اٛ٣ؿٝح .كأٱٌ نة ٝٮ ٫٣دٕةٌفِ :ضفاُسِحٔا ٌا ؼ

ا٣ن٭ٮد.
كيف ٠ذةب ٦كة ٟ٣اٵٚ٭ةـ ٹث ٨ا٣ن٭ٲؽ ا٣سةٌل :كّلؿٱؿ اٞ٣ٮؿ يف ذ :ٟ٣أف اٵ٩سٯ إف ٠ة٩خ وٍ٘لة أك
ٍٗل رمٲؽة ٚٺ ػٺؼ يف زجٮت ا٣ٮٹٱح ٔ٤ٲ٭ة ،كإف ٠ة٩خ زٲج نة رمٲؽة ٚٺ ػٺؼ ثَل أوعةث٪ة يف
قٞٮط ا٣ٮٹٱح ٔ٪٭ة إٹ ٦ة  ٨ٔ ٢ٞ٩اٙلك ٨ث ٨أيب ٔٞٲ ٨٦ ٢ثٞةء ا٣ٮٹٱح ،ك٬ٮ مةذ ،كإف ٠ة٩خ ث١ؿ نا
٠ة٤٦ح ًف دذـكج أك دـكصخ كًف دٮَأ ،أك كَبخ دثؿ نا ،أك ذ٬جخ ث١ةرٔلة ثٍ٘ل ا٘لًلع ٝج ٢ا٣ج٤ٮغ أك
ثٕؽق ٔىل ٝٮؿٚ ،ٺ ػٺؼ أٱٌ نة يف ا٩ذٛةء ا٣ٮٹٱح ٔ٪٭ة يف ٦ةٜلة ،كإً٩ل اٚلٺؼ يف اقذ٧ؿار ا٣ٮٹٱح
ٔ٤ٲ٭ة ثة٪٣كجح إٌف ا١٪٣ةح ػةوح ،كٕل٤ح ٦ة ذ٠ؿق اٛلى ٨٦ ٙ٪اٵٝٮاؿ يف ذٗ ٟ٣لكح :اٵكؿ –ك٬ٮ
ا٣ؾم اػذةرق ٕلٲٓ اٛلذأػؿٱ ٨كٝج٤٭ ٥صًلٔح  ٨٦اٞ٣ؽ٦ةء ٪٦٭ ٥ا٣نٲغ يف ا٣ذجٲةف ،كاٛلؿدىض ،كاث٨
ا٘ل٪ٲؽ ،كاٛلٛٲؽ يف ٠ذةب أظ١ةـ ا٪٣كةء ،كقٺر ،كاث ٨إدرٱف :-قٞٮط ا٣ٮٹٱح ٔ٪٭ة رأق نة كزجٮٔلة ٜلة
 ٞ٤ُ٦نة.
كيف ٠ذةب اٹ٩ذىةر ً٤٣ضٱ ٙاٛلؿدىض ٦ :كأ٣ح :كً٦ل اٛ٩ؿدت ث ٫اٷ٦ة٦ٲح اٞ٣ٮؿ ثأف ٤٣ؿص ٢أف ٣لٓ٧
ثَل أ٠سؿ  ٨٦أرثٓ يف ٔٞؽ اٛلذٕح ،كأ ٫٩ٹ ظؽ يف ذ ،ٟ٣كثة ٰٝاٞٛ٣٭ةء ٥لةٛ٣ٮف ذ .ٟ٣كاٙلضح ٚٲ ٫إصًلع
اُ٣ةاٛح.
كيف ٠ذةب ٟلذ ٙ٤ا٣نٲٕح ٤٣عيل٦ :كأ٣ح :اٛلن٭ٮر أ ٫٩ٹ ٱ٪عٍض ٔؽد اٛلذٕح ٫٤ٚ ،أف ٱـٱؽ ٔىل أرثٓ ٔىل
٠ؿا٬ٲح ،ك ٫٤ٞ٩اث ٨إدرٱف إصًلٔ نة ،كٝةؿ اث ٨ا٣رباج يف ٠ذةثٲ ٕ٦ ٫نة :كٹ ٣لٮز ٧٤٣ذـكج ٦ذٕح أف ٱـٱؽ
ٔىل أرثٓ  ٨٦ا٪٣كةء كٝؽ ذ٠ؿ أف  ٫٣أف ٱذـكج ٦ة مةء ،كاٵظٮط ٦ة ذ٠ؿ٩ةق٪٣ .ة :اٵو ،٢ك٦ة ركاق
زرارة يف ا٣ىعٲط ٝةؿ٤ٝ :خ٦ :ة ٤ل ٨٦ ٢اٛلذٕح؟ ٝةؿ ٥٠ :مبخ .كٔ ٨أيب ثىٍل ٝةؿ :قب ٢أثٮ
ٔجؽاّض  ٨ٔ #اٛلذٕح أ ٨٦ ٰ٬اٵرثٓ؟ ٞٚةؿ :ٹ ،كٹ  ٨٦ا٣كجَٕل .كٔ ٨زرارة ٔ ٨ا٣ىةدؽ #
=

ٝةؿ :ذ٠ؿ  ٫٣اٛلذٕح أ ٨٦ ٰ٬اٵرثٓ؟ ٝةؿ :ٱذـكج ٪٦٭ ٨أ ٛ٣نة ٚإ١ل٦ ٨كذأصؿات.
كيف رشاآ اٷقٺـ ٤٣عيل :ا٣كةدس :ٹ ٱُ ٓٞلة َٺؽ ،كدجَل ثةٌٞ٩ةء اٛلؽة ،كٹ ٱُ ٓٞلة إٱٺء كٹ
ٕ٣ةف ٔىل اٵّ٭ؿ ،كيف اْ٣٭ةر دؿدد؛ أّ٭ؿق أ ٫٩ٱ .ٓٞا٣كةثٓ :ٹ ٱسجخ ُلؾا إٞ٣ؽ ٍ٦لاث ثَل ا٣ـكصَل،
رشَة قٞٮَ ٫أك أَٞ٤ة ،ك٣ٮ رشَة ا٣ذٮارث أك رشط أظؽً٬ل؟ ٝٲ :٢ٱ٤ــ ٔ ٧ن
ٺ ثةً٣ضط ،كٝٲ :٢ٹ
ٱ٤ــ؛ ٵ ٫٩ٹ ٱسجخ إٹ رشٔ نة ٚٲ١ٮف امرتاَ نة ٍ٘٣ل كارثً٠ ،ل ٣ٮ رشط ٣ٶص٪جٰ ،كاٵكؿ أم٭ؿ.
كيف ّلؿٱؿ اٵظ١ةـ ٤٣عيل :ا٣سة٣ر ًٔض :اٛلذ٧ذٕح ٹ ٱُ ٓٞلة َٺؽ ث ٢دجَل إ٦ة ُلجح ا٣ـكج أٱة٦٭ة أك
ثؼؿكج اٵص ،٢كٹ ٱُ ٓٞلة إٱٺء كٹ ٕ٣ةف ٔىل اٵٝٮل ،كيف اْ٣ة٬ؿ إم١ةؿ أٝؿث ٫ا٣ٮٝٮع .ا٣ؿاثٓ
ًٔض٣ :لٮز ٤٣جة٘٣ح ا٣ؿمٲؽة أف دٕٞؽ ٔىل ٛ٩ك٭ة ٔٞؽ اٛلذٕح ،كٹ ٱنرتط إذف ا٣ٮٍف كإف ٠ة٩خ ث١ؿ نا.
اٚلة٦ف ًٔض :ٹ ٱُ ٓٞلؾا إٞ٣ؽ دٮارث ثَل ا٣ـكصَل ،قٮاء رشَة قٞٮَ ٫أك أَٞ٤ة ،ك٣ٮ رشَة أك
أظؽً٬ل ا٣ذٮارثٝ ،ةؿ ا٣نٲغ :دٮارزة ٔ ٧ن
ٺ ثةً٣ضط ،كاٵٝؿب ٔ٪ؽم اٛل ،ٓ٪كٹ ٞٛ٩ح ٜلؾق ا٣ـكصح
كٹ ق٪١ٯ ،كٹ ٣لت ٜلة اٞ٣ك٧ح.
كيف ّلؿٱؿ اٵظ١ةـ أٱٌ نة :ا٣سة :٨٦ٱكذعت أف د١ٮف اٛلؿأة ٦ؤ٪٦ح ٔٛٲٛح ،كٱ١ؿق ا٣ذ٧ذٓ ثة٣ـا٩ٲحٚ ،إف
ٕ٪٦ ٢ٕٚ٭ة  ٨٦اٛ٣ضٮر ،ك٣ٲف رشَ نة.
كيف ٠ذةب ّلؿٱؿ ا٣ٮقٲ٤ح ٤٣كٲؽ اٚل٧ٲ٦ :ٰ٪كأ٣ح  :17كٱكذعت أف د١ٮف اٛلذ٧ذٓ ُلة ٦ؤ٪٦ح ٔٛٲٛح،
كا٣كؤاؿ ٔ ٨ظةٜلة ٝج ٢ا٣ذـكٱش كأ١لة ذات ثٕ ٢أك ذات ٔؽة أـ ٹ ،كأ٦ة ثٕؽق ١٧ٚؿكق ،ك٣ٲف
ا٣كؤاؿ كاٛ٣عه ٔ ٨ظةٜلة رشَ نة يف ا٣ىعح٦ .كأ٣ح ٣ : 18لٮز ا٣ذ٧ذٓ ثة٣ـا٩ٲح ٔىل ٠ؿا٬ٲح،
ػىٮو نة ٣ٮ ٠ة٩خ  ٨٦إ٣ٮا٬ؿ كاٛلن٭ٮرات ثة٣ـ٩ة ،كإف ٤ٚ ٢ٕٚٲٕ٪٧٭ة  ٨٦اٛ٣ضٮر.
كيف ٠ذةب  ٫ٞٚا٣ىةدؽ ٤٣كٲؽ ا٣ؿكظةٌل :اٛلكأ٣ح (ا٣سة٣سح٣ :ٮ ز٩ٯ ثة٦ؿأة) ػ٤ٲح ٔ ٨زكج (ًف ٤لؿـ)
ٔ٤ٲ١٩( ٫ةظ٭ة) كإف ًف دذت ً٠ل ٬ٮ اٛلن٭ٮر يب ٩ةٵوعةب ،كٔ ٨اٚلٺؼ كاٛلجكٮط اٷصًلع ٔ٤ٲ٫؛
َ ُ َّ َ ُ ْ َ َ َ َ َ ُ
اء ذى ِس ًْ﴾ [ا٪٣كةء ،]24:كٔ٧ٮـ ٦ة دؿ ٔىل أف
٧ٕ٣ٮ٦ةت اٙل٦ ٢سٝ ٢ٮ ٫٣دٕةٌفِ :ضوأحِو ىسً ٌا ور
اٙلؿاـ ٹ ٤لؿـ اٙلٺؿ ك٘ل٤٧ح  ٨٦ا٪٣ىٮص اٚلة وح ا٣ٮاردة يف ا٣جةب ....ز ٥ذ٠ؿ ركاٱةٔل ٥إٌف ٝٮ:٫٣

٬ؾا  ٫٤٠يف دـكٱش ا٣ـا٩ٲح ٤٣ـاٌل ،كأ٦ة دـك٣ل٭ة ٍ٘٣لق ٚةٛلن٭ٮر ثَل اٵوعةب م٭ؿة ْٔٲ٧ح صٮازق
 ٞ٤ُ٦نة ،كٔ ٨اٙل٤جٰ كّة٬ؿ اٛل ٓ٪ٞاٙلؿ٦ح.
كيف ٠ذةب رٱةض اٛلكةا٤٣ ٢كٲؽ اُ٣جةَجةاٰ :كأ٦ة ا٣ـ٩ة ٚٺ ٤لؿـ ا٣ـا٩ٲح ٔىل ا٣ـاٌل ُلة كٍٗلق ثٕؽ
ا٣ذٮثح إصًلٔ نة ،كٝج٤٭ة أٱٌ نة ٠ ٓ٦ؿا٬ح ٔىل اٵم٭ؿ اٵّ٭ؿ ،ث٤ٔ ٢ٲ ٫اٷصًلع ٔ ٨اٚلٺؼ ،كاٛلجكٮط
يف ػىٮص اٙلٔ ٢ىل ا٣ـاٌل ُلة ،ك٩كت دٮٔ ٫ٛٝىل ا٣ذٮثح إٌف أٖلؽ كٝذةدة.
كيف ٠ذةب رشاآ اٷقٺـ ٤٣عيل :كٱكذعت أف د١ٮف ٦ؤ٪٦ح ٔٛٲٛح ،كأف ٱكأٜلة ٔ ٨ظةٜلة ٓ٦
ا٣ذ٭٧ح ،ك٣ٲف رشَ نة يف ا٣ىعح ،كٱ١ؿق أف د١ٮف زا٩ٲحٚ ،إف ٤ٚ ٢ٕٚٲٕ٪٧٭ة  ٨٦اٛ٣ضٮر ،ك٣ٲف رشَ نة
يف ا٣ىعح.
=

[يزفزلبد]

س٦ -59ة ٪ٕ٦ٯ اٙلؽٱر ا٣ؾم ٱٞٮؿ(( :ٹ دٕ٧٤ٮٚ ٥٬إ١ل ٥أٔ ،٥١٪٦ ٥٤كٹ
دٞؽ٦ٮٚ ٥٬ذ٭١٤ٮا)) ا٣ؾم كرد يف أ ٢٬ا٣جٲخ  ،%كأا٧ذ٪ة  %دٕ٧٤ٮا
ٔ٪ؽ ا١٣سٍل  ٨٦ا٣نٲٕح ،كا٣ؿقٮؿ ÷ ٱ٪٭ٯ ا٪٣ةس أف ٱٕ٧٤ٮ ،٥٬كأف
ٱذٞؽ٦ٮا ٔ٤ٲ٭٥؟ كًعٮا ٪٣ة ذٟ٣؟
اجلٔاب :أف اٛلٕ٪ٯ :ٹ دٕ٧٤ٮا أ ٢٬ا٣جٲخ ٪ٔ %ؽ اٹػذٺؼ ٚإ١ل ٥أٔ٥٤
 ٥١٪٦ثةٙل ٜكا٣ىٮاب ،أ٦ة ٦ة ٹ ػٺؼ ٚٲ ٫كٹ ٩ـاع ٚٲضٮز أػؾق ٔ ٨ا٣نٲٕح
ا٣سٞةتٚ ،ٺ ٦ةٝ ٨٦ ٓ٩جٮؿ ركاٱح ا٣نٲٕح  ٥٤ٕ٤٣كأػؾق ٪٦٭ٚ ،٥ٲضٮز ٝؿاءة
اٞ٣ؿآف ٔ٪ؽ ًٔ٤لء ا٣نٲٕح ،كٝجٮؿ ركاٱذ٭ٌٞ٤٣ ٥ةٱة ا٣ذةر٥لٲح ك٣ٶػجةر كٝٮأؽ
ا٘٤٣ح كاٵوٮؿ؛ كاٛل٪٧ٮع ا٣ؾم دؿ اٙلؽٱر ٔىل ٬ ٫ٕ٪٦ٮ أ ٫٩ٹ ٣لٮز ا٣ؿصٮع
إٌف ٍٗل أ ٢٬ا٣جٲخ  %يف ٦كةا ٢اٚلٺؼ.
ك٪ٕ٦ٯ ٝٮ(( :٫٣ٹ ىد ىٞؽَّ ي٦ٮٚ ٥٬ذ٭١٤ٮا)) :ٹ دكذجؽكا ثةٵ٦ؿ دك١ل ،٥كٔىل ٬ؾا

ٚٲ٤ــ ك٣لت أف ٱ١ٮف رأم ا٪٣ةس دجٕ نة ٣ؿأم أ ٢٬ا٣جٲخ  ،%ك٬ؾا اٙلؽٱر
ٱؽؿ ٔىل أ١ل % ٥أ ٢٬اٵ٦ؿ كا٪٣٭ٰ.
زٞ٩ ٥ٮؿ ٜلؾا ا٣كةا ٢اٛلن ٨٦ :ٟ١أٱ ٨أػؾ اٛل٪ذْؿ ا ٥٤ٕ٣كٝؽ ٦ةت أثٮق اٙلك٨
إ٣ك١ؿم ك٬ٮ يف ثُ ٨أ ٫٦إف وعخ ا٣ؿكاٱح؟!! ٚإذا ٠ةف أثٮق كصؽق كأصؽادق ٝؽ
٦ةدٮا ٕلٲٕ نة ك٬ٮ يف ثُ ٨أٞٚ ٫٦ؽ ا ُٓٞ٩ث٧ٮٔل ٥٤ٔ ٥أ ٢٬ا٣جٲخ ،كا٩كؽت َؿؽ
اٛلٕؿٚح؛ ٵ ٫٩ٹ ٣لٮز ٔىل ظؽ زٔ ٥١٧أف ٱأػؾ اً٤ٔ ٨٦ ٥٤ٕ٣لء ا٣نٲٕح.
ٚإف ٤ٝذ :٥ثة٣ٮظٰ كاٷٜلةـ؛ ٪٤ٝةٝ :ؽ ا ُٓٞ٩ا٣ٮظٰ ث٧ٮت ػةد ٥ا٪٣جٲَل ÷،
كاٛل٭ؽم اٛل٪ذْؿ ٣ٲف ث٪جٰ ثةٹدٛةؽ ثٲ٪٪ة كثٲ ٥١٪ظذٯ ٱٮظٯ إ٣ٲ ،٫كٝؽ ٝةؿ أٍ٦ل
كيف ٠ذةب اٛل٭ؾب ا٣جةرع ٹثٚ ٨٭ؽ اٙليل :كٱكذعت اػذٲةر اٛلؤ٪٦ح إٛ٣ٲٛح ،كأف ٱكأٜلة ٔ ٨ظةٜلة ٓ٦
ا٣ذ٭٧ح ،ك٣ٲف رشَ نة ،كٱ١ؿق ثة٣ـا٩ٲح ك٣ٲف رشَ نة ،كأف ٱكذ٧ذٓ ثج١ؿ ٣ٲف ٜلة أبٚ ،إف ٚ ٢ٕٚٺ
ٱٛذٌ٭ة ،ك٣ٲف ٞلؿ ٦نة ك ٹظٍض يف ٔؽد.٨٬

اٛلؤَ٪٦ل ٔيل ث ٨أيب َة٣ت ً٠ #ل يف ا٪٣٭ش( :ك٦ة ٱج ٨ٔ ٖ٤اّض ثٕؽ رق ٢ا٣كًلء
إٹ ا٣جًض).
وبعدٚ ،إف اّض دٕةٌف ٝؽ ٔؽَّ ؿ ا٣نٲٕح ك٠ؾ ٟ٣رقٮٞٚ ÷ ٫٣ةؿ دٕةٌف:
ُ َ َ ُ ْ َ ُْ ْ
ِيَ ءَ َأٌُِا َو َغٍئُا َّ
ِضإ َّن َّاَّل َ
الط ِ
ْي اى ََبِ َّيثُِ7ض [ا٣جٲ٪ح] ،كيف
ات أوىهِم ًْ د
اْلَ ِ
ِ
ِ
اٙلؽٱر(( :مٲٕذ٪ة ٪٦ة)) ،كيف اٙلؽٱر ا٣ؾم ركاق زٱؽ ثٔ ٨يل (( :#إٌل
ػٞ٤ذَ ٨٦ ٥١ٲ٪ح ٔ٤ٲَل كػٞ٤خ مٲٕذ ،٥١٪٦ ٥١إ١ل٣ ٥ٮ رضثٮا ٔىل أٔ٪ةٝ٭٥
ثة٣كٲٮؼ ًف ٱـدادكا  ٥١٣إٹ ظج نة))؛ ٚإذا ركل ٪٣ة زٞةت ًٔ٤لء ا٣نٲٕح ٔ ٥٤أ٢٬
ا٣جٲخ ٚ %ٺ ٦ةٝ ٨٦ ٓ٩جٮ٪ٔ ٫٣٭ ،٥كأػؾق ٪٦٭ ،٥ث ٢إف ٝجٮؿ ذ ٟ٣كاصت.
س -61ٱٞٮ٣ٮف :إف أا٧ذ٭ ٥رزٝٮا ٔ ٥٤كٚ٭ ٥رقٮؿ اّض ÷ كًف ٱؿز٫ٝ
ًٔ٤لؤ٩ة كأا٧ذ٪ة ،كا٣ؾم ٕ٩ؿؼ ٔ ٨أا٧ذ٪ة  %أف ٔ٪ؽ  ٢٠كاظؽ ٪٦٭٦ ٥ة
ّلذةج إ٣ٲ ٫اٵ٦ح  ٨٦ا ،٥٤ٕ٣كد٠ ٰ٬ ٟ٤ذج٭ ٥ا٪٣ةَٞح ثٕ٧٤٭٥؟
اجلٔاب٬ :ؾق دٔٮل  ٨٦اٷ٦ة٦ٲح ،كٞ٩ٮؿ ً٠ل ٝةؿ اّض دٕةٌف ٪٣جٲ:÷ ٫
ُْ َ ُ َُْ َ ُ
س ًْ إ ْن ُنِْخُ ًْ َضادِر َ
ِنيُ111ض [ا٣جٞؿة].
ِضكو ْاحٔا ةسْاُ
ِ
س -61ٱٞٮ٣ٮف إف اٞ٣ؿآف ا١٣ؿٱٕ٦ ٥ىٮـ كٹ ثؽ أف ٱ١ٮف ٝؿ٩ةء اٞ٣ؿآف
ٕ٦ىٮَ٦ل ،كأا٧ذ٪ة ٣ٲكٮا ثٕ٧ىٮَ٦ل؟
اجلٔاب :ا٣ؾم دٞٮؿ ث ٫ا٣ـٱؽٱح :إف إ٣ى٧ح ٝؽ زجذخ ٵٍ٦ل اٛلؤَ٪٦ل #
كاٙلك ٨كاٙلكَل ’ ٢١ٚ ،كاظؽ ٝؽ د٣خ اٵد٣ح ٔىل ٔى٧ذ٫؛ زٝ ٥ة٦خ
ا٣ؽٹ٣ح كد٣خ ٔىل ٔى٧ح صًلٔح أ ٢٬ا٣جٲخ ًٚ ،%ل إٔلٓ ٔ٤ٲ ٫أ ٢٬ا٣جٲخ
 %ثٕؽ ا٣سٺزح ٚإ ٫٩ظضح ٹ ٣لٮز ٟلةٛ٣ذ ،٫كإً٩ل ٪٤ٝة ثؾ ٟ٣ٵف اٵد٣ح اٞ٣ؿآ٩ٲح
ك٠ؾ ٟ٣ا٣ك٪ح ا٪٣جٮٱح ًف دَٕل كًف ْله أظؽا ثٕٲ ،٫٪كإً٩ل صةءت ٔة٦ح ٵ٢٬
َّ َ ُ ُ َّ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ ّ ْ َ َ ْ َ ْ
ْ
َ
ج
السجص أْو اْلي ِ
ا٣جٲخ ٞ٠ٮ ٫٣دٕةٌفِ :ضإِجٍا ي ِسير اَّلل َِلزْ ِب خِسً ِ
َويُ َؽ ّٓ َس ُك ًْ َت ْؽٓ ً
ْيا[ ﴾33اٵظـاب] ،كظؽٱر(( :إٌل دةرؾ ٚٲ ٥١ا٣سَ٤ٞل ٠ذةب اّض
ِ
ِ

كٔرتيت أ ٢٬ثٲذٰ)) ،ز ٥ادٔخ اٹ٦ة٦ٲح ٔى٧ح أٚؿاد ٕ٦ٲَ٪لٞ٪ٚ ،ٮؿ ٜلً٠ ٥ل ٪٤ٝة

ن ُْ َ ُ َُْ َ ُ
س ًْ إ ْن ُنِْخُ ًْ َضادِر َ
ِني[ ﴾111ا٣جٞؿة]ٚ ،إف ٝة٣ٮاٝ :ؽ ركٱخ
أكٹِ :ضكو ْاحٔا ةسْاُ
ِ
أظةدٱر ٠سٍلة يف ٔى٧ح اٵا٧ح اٹزًٔ ٰ٪ض ...إ٣غ٪٤ٝ ،ةً :ف دٕؿؼ دٟ٤
ا٣ؿكاٱةت إٹ ٪ٔ ٨٦ؽ اٷ٦ة٦ٲح ،كم٭ةدٔل ٥ٵٛ٩ك٭ٍٗ ٥ل ٞ٦جٮ٣ح ،ك٣ٲكٮ يف ذٟ٣
إٹ ً٠ل ٝٲ ٢يف اٛلس ٢ا٣نٕجٰ ٨٦( :مة٬ؽؾ ٱة زٕٲيل ٝةؿ ذٱيل).
س -62ٱٞٮ٣ٮف :إف اٛل٭ؽم ٗ #ةات ٝٲةقة ٔىل ٗٲةب ٔٲكٯ  ،#كٝؽ ذ٠ؿق
اٷ٦ةـ ا٪٣ةرص اٵَؿكش  #يف كٝذ ٫إ ٫٩يف مٕةب ا٣ٲ١ٚ ٨٧ٲ٬ ٙؾا؟
اجلٔاب :اٛل٭ؽم  #كٔؽ ٦ٮٔٮد ٱأيت يف آػؿ ا٣ـ٦ةف...ا٣غ ،أ٦ة أٝ ٫٩ؽ ك٣ؽ يف
اٞ٣ؿف ا٣سة٣ر زٗ ٥ةب ٚ٭ٮ اٳف ٗةات  ٨٧ٚػؿاٚةت اٷ٦ة٦ٲح ،كاٳف ٝؽ ٦ىض ٪٦ؾ
كٹددً٠ ٫ل ٱـٔ٧ٮف أ ٙ٣ك٦ةاح كٗلكٮف ٔة٦ة دٞؿٱجة ،ك٬ؾا أ٦ؿ ػةرؽ ٪٣ٮا٦ٲف إ٣ةدة
ََْ َ
َّ َ ً
َ
َت َر ل ُِط َِّثِ اَّلل ِ تتْرِيًل[ ﴾62اٵظـاب] ،كيف آٱحِ :ض َوى َْ
اٷٜلٲح ،كٝؽ ٝةؿ دٕةٌفِ :ضوىَ ِ
َ
َّ َ ْ ً
َت َر ل ُِط َِّثِ اَّلل ِ َتِٔيًلُ43ض [ٚةَؿ].
ِ
أ٦ة ٝٲةق٭ٔ ٫٣ ٥ىل ٔٲكٯ ٞٚ #ٲةس ٦ؽػٮؿٛ ،لةذا ٹ ٤ل٧١ٮف ث٧ٮد ٫ثةٞ٣ٲةس
ٔىل ا٪٣جٰ ÷ كثةٞ٣ٲةس ٔىل ٔيل ث ٨أيب َة٣ت كاٙلك ٨كاٙلكَل  #ك...
ك ..ا٣غ ،أك ٔىل أم  ٨٦أث٪ةء ص٪ك٬ ٨٦ ٫ؾق اٵ٦ح.
ُعً٩ ،عٕ٦ ٨ةرش ا٣ـٱؽٱح ٹ ١٪٩ؿ ٝؽرة اّض دٕةٌف ٔىل أف ٱٕ٧ؿ إ٩كة٩ة ٦ة أ ٙ٣ق٪ح
أك أَٛ٣ل أك أ٠سؿ ٍٗل أف اّض دٕةٌف ك٬ٮ اٙل١ٲ ٥ا٤ٕ٣ٲٝ ٥ؽ ث٪ٯ أ٦ؿ ا٣ؽ٩ٲة ٔىل ق٨٪
كٝٮاَ٩ل كأقجةب ٚضٕ ٢د١ةزؿ ا٣جًض كاٙلٲٮا٩ةت ٦ج٪ٲة ٔىل ا١٪٣ةح كا٣ذـاكج كرثٍ
دٕةٌف ٩ـكؿ اٛلُؿ ثة٣ؿٱةح كا٣كعةب ،ز ٥صٕ ٢ذ ٟ٣قججة يف ٩جةت اٵرزاؽ ،ز ٥صٕ٢
دٕةٌف  ٨٦ذ ٟ٣قججة ٙلٲةة اٷ٩كةف كاٙلٲٮاف ك...ك ...ا٣غ.
ْذا ،كٝؽ ٣لؿم اّض دٕةٌف يف ثٕي اٵز٪٦ح مٲبة ٔىل ػٺؼ ٔةدد ٫كق٪ذً٠ ٫ل
ػٔ ٜ٤ٲكٯ ٍٗ ٨٦ل أب كأظٲة  ٫٣اٛلٮدٯ ،كٛ ٜ٤ٚلٮقٯ ا٣جعؿ ،ك٪٠ةٝح وة٣ط كٍٗل
ذ٦ ٨٦ ٟ٣ة ظ١ةق اّض دٕةٌف يف اٞ٣ؿآف كصٕ ٫٤آٱح ٵ٩جٲةا ٫كٕ٦ضـة ٣ذىؽٱ ٜرق،٫٤
أ٦ة ػؿاٚح اٷ٦ة٦ٲح  ٥٤ٚٱذعؽث ٔ٪٭ة اٞ٣ؿآف كًف ٱذٮادؿ ُلة ا ٨ٔ ٢ٞ٪٣ا٪٣جٰ ÷،

كإً٩ل اػذىخ ثؾ٠ؿ٬ة ا ٷ٦ة٦ٲح كركت يف ذ ٟ٣ركاٱةت ٹ دٮاٞٚ٭ة ٔ٤ٲ٭ة قةاؿ
َٮاا ٙاٛلكَ٧٤ل ،كم٭ةدة اٷ٦ة٦ٲح ٵٛ٩ك٭ة ٍٗل ٞ٦جٮ٣ح ،كٹ ٱكذُٲٕٮف أف
ٱرب٪٬ٮا ٔىل كصٮدق.
أ٦ة ٦ة ذ٠ؿ يف ا٣كؤاؿ  ٨٦ا٣ؿكاٱح ٔ ٨اٷ٦ةـ ا٪٣ةرص اٵَؿكش ٞ٪ٚٮؿ :إٝ ٫٩ؽ
صةء ركاٱةت أف اٛل٭ؽم قٲؼؿج  ٨٦ثٕي مٕةب ا٣ٲ ،٨٧كٹ ٱٕ٬ ٰ٪ؾا أ٫٩
٦ٮاٞ٣ ٜٚٮؿ اٷ٦ة٦ٲح  ٨٦أٝ ٫٩ؽ ك٣ؽ يف اٞ٣ؿف ا٣سة٣ر ز ٥اػذٛٯ يف ثٕي مٕةب
ا٣ٲ ،٨٧ك٣ٲف ٦ ٢٠ة ٣لٮز كآٝ؛ أ٣ٲف ٣لٮز أف ٥ل ٜ٤اّض دٕةٌف اٵ٩جٲةء كٱجٕس٭٥
ٝ ٨٦جٮر ٥٬اٳف؟ ٚ٭٩ ٢ع ٥١ثة٣ٮٝٮع ،كا٘لةاـ صةاـاف :صةاـ يف اٙل٧١ح كصةاـ
يف ٝؽرة اّض دٕةٌف ،كٹ ٱىط أف ٱ ٢ٕٛاّض ٦ة ٬ٮ ٪٦ةؼ ٤٣ع٧١حٚ ،ٺ ٣لٮز أف
ٱْ٪٧٤ة كإف ٠ةف ٝةدر نا ،كٹ ٣لٮز أف ٦ل٪٤٧ة أ٠سؿ  ٨٦أٔ ٙ٣ةـ ،كٹ أف ٱ٪ىت ٪٣ة
ظضح ٹ ٕ٩ؿٚ٭ة ،كٹ ٩كذُٲٓ أف ٩ى ٢إٌف ٕ٦ؿٚذ٭ة.
س -63إف أ ٢٬ا٣جٲخ  %مج٭٭ ٥ا٣ؿقٮؿ ÷ ثكٛٲ٪ح ٩ٮح ٪٤٣ضةة٨٧ٚ ،
٩ذ٧ك ٟث٫؟ ك٬ؾا ٱٞٮؿ ثضٮاز ا٣رتًٲح ٔىل اٛلؼةَٛ٣ل ٣ٸ٦ةـ ٔيل #
٠ة٣نٲؼَل ،كا٣جٕي ٱٞٮؿ ثة٣ذٮ ،ٙٝكا٣جٕي ثة٨ٕ٤٣؟
اجلٔاب كاّض اٛلٮ ٜٚكاٛلَٕل :أف ٦ٮ ٙٝأا٧ح ا٣ـٱؽٱح  ٨٦اٛلؼةَٛ٣ل ٕ٣يل #
٦ٮ ٙٝكاظؽ ،ك٬ٮ اٙل ٥١ثةٕ٣ىٲةف ٔىل  ٨٦دٞؽـ ٔ٤ٲ نة  #يف اٚلٺٚح،
ك٦ؾ٬ج٭٦ ٥ؾ٬ت أٍ٦ل اٛلؤَ٪٦ل  #اٛلؾ٠ٮر يف ا٣نٞنٞٲح كٍٗل٬ة ١ ٨٦لش
ا٣جٺٗح ،ٹ ٥لذٛ٤ٮف يف ذ ،ٟ٣أ٦ة ٦ة ٱٞةؿ كٱؿكل  ٨٦ا٣ذٮ ٨ٔ ٙٝثٌٕ٭٢ٕ٤ٚ ٥
ذ٠ ٟ٣ةف  ٨٦أصّ ٢ؿكؼ قٲةقٲح اٝذٌخ ا٣ك١ٮت كا٣ذٮ.ٙٝ
ٚةٵٝؿب إٌف ا٣ٮا ٓٝأف ا٣ؿكاٱةت ٔ ٨اٷ٦ةـ ٤لٰ ثٖ ٨لـة ٍٗ #ل وعٲعحٞٚ ،ؽ
٩كجٮا إ٣ٲ٦ ٫ة ًف ٱ ،٢ٞك٣ٲف ثجٕٲؽ أف ٱ١ؾب ٔ٤ٲٞٚ ،٫ؽ ٠ؾب ٔىل ا٣ؿقٮؿ ÷ يف
ظٲةد ٫كثٕؽ ً٦لد ،٫كٝؽ ٝةؿ اٷ٦ةـ اٛل٪ىٮر ثةّض ٔجؽاّض ثٖ ٨لـة ٪ٔ #ؽ٦ة قب٢
مجٲ٭ نة ُلؾا ٔ ٨مؼه ٱؿ٬ل ٔ٪٭ٝ ٥ةؿ ٕ ٨٦ل٤ح صٮاث :٫كإً٩ل ٬ؾا اٞ٣ٮؿ ٝٮؿ

ثٕي اٛلٕذـ٣ح ٱ٤ٌٛٮف ٔ٤ٲ نة  #كٱؿًٮف ٔ ٨اٛلنةاغ٤ٚ ،ٲف ٬ؾا ٱُٔ ٜ٤ىل
أظؽ  ٨٦ا٣ـٱؽٱح ..إ٣غ ا٘لٮاب ،ذ٠ؿق ا٣كٲؽ ٖلٲؽاف  #يف ٝل٧ٮٔ.٫
ك ٨٦أراد ٕ٦ؿٚح ٦ؾ٬ت اٵا٧ح يف ٬ؾا ا٣جةب ٤ٚٲُة٠ ٓ٣ذةب رشح أ٩ٮار ا٣ٲَٞل
٣ٸ٦ةـ اٙلك ٨ثٞ ٨ل٧ؽ ٞٚ ،#ؽ ذ٠ؿ ٩ىٮص اٵا٧ح يف ا٣نٲؼَل ٣ ٨٦ؽف ٔيل #
إٌف ز٦ة.٫٩
س٦ -64ة ٦ؽل وعح اٙلؽٱر ا٣ؾم كرد يف ازًٔ ٰ٪ض ػ٤ٲٛح ٤٠٭٨٦ ٥
ٝؿٱل ٓ٦ ،أف قٲؽم ٝلؽ ا٣ؽٱ ٨ذ٠ؿق يف ا٣ذعٙ؟
اجلٔاب :أف اٙلؽٱر ٝؽ وط ٔ٪ؽ أ ٢٬ا٣ك٪ح ،أ٦ة ٔ٪ؽ ا٣ـٱؽٱح  ٥٤ٚٱؾ٠ؿكق
يف ٠ذج٭ ٥اٙلؽٱسٲح ،ك٦ٮٛٝ٭ٔ ٫٪٦ ٥ؽـ اٙل ٥١ثىعذ ٫أك ٚكةدق ،كذ ٟ٣أ ٫٩ٹ
ٱذٕ ٜ٤ث ٫ظ ٥١رشٰٔ.
ْذا ،كإف ذ٠ؿق اٛلٮٌف ٚٺ ٱٕ ٰ٪أ٤ ٫٩ل ٥١ثىعذ ٫٤ٕ٤ٚ ،٫ذ٠ؿق ٵ٦ؿ اٝذىض
ذ٠ؿق ،ك ٨٦ٱُة ٓ٣ا٣ذع ٙقٲٕؿؼ ا٣ٮص ٫ا٣ؾم ذ٠ؿق  ٨٦أص ٓ٦[ ،٫٤أ٩ة ًف ٩ضؽ
اٙلؽٱر يف ا٣ذع ٙكٹ يف أم ٠ذةب ٠ ٨٦ذت اٷ٦ةـ اٙلضح ٝلؽ ا٣ؽٱ.]# ٨
وبعدٚ ،إ ٫٩ٹ د٣ٲ ٢يف ٬ؾا اٙلؽٱر ٔىل ٦ؾ٬ت اٷ٦ة٦ٲح ،كذ ٟ٣أف اٙلؽٱر
ٝؽ ذ٠ؿ أ ٫٩ٱذٮٌف اٵ٦ؿ از٪ة ًٔض ػ٤ٲٛح ٤٠٭ٝ ٨٦ ٥ؿٱل ،كأا٧ح اٷ٦ة٦ٲح  ٨٦ثٕؽ
اٙلكَل ًف ٱذٮ٣ٮا  ٨٦اٵ٦ؿ مٲب نة.
س٦ -65ة ٪ٕ٦ٯ اٙلؽٱر ا٣ؾم ٱٞٮؿ(( :ٹ ٱؽػ ٢ا٘ل٪ح إٹ ٔ ٨٦ؿٚ٭٥
كٔؿٚٮق))؟
اجلٔاب :أف اٛلٕ٪ٯ :ٹ ٱؽػ ٢ا٘ل٪ح إٹ ٔ ٨٦ؿؼ ٵ ٢٬ا٣جٲخ  %ظٞ٭٨٦ ٥
اُ٣ةٔح اٛلٮدة كا٣ٮٹٱح ك ...ا٣غ ،كٔ ٨٦ؿٚٮق ٝةا نًل ثؾ ،ٟ٣كصة٬ؽ نا يف ّلٞٲ ،٫ٞأ٦ة ٨٦
ًف ٱٕؿؼ ٵ ٢٬ا٣جٲخ  %ظٞ٭ٚ ٥إ ٫٩ٹ ٱؽػ ٢ا٘ل٪ح ،ك٠ؾً ٨٦ ٟ٣ف ٱ ٥ٞثًل أ٣ـ٫٦
اّض دٕةٌف ث ٨٦ ٫اٞ٣ٲةـ ثعٞ٭ ٨٦ ٥ا٣ٮٹٱح كاٍ٪٣ضة كاٛلٮدة ك ...ا٣غ ٚإ ٫٩ٹ ٱؽػ٢
ا٘ل٪ح ،أ٦ة اٛلٕؿٚح ا٣نؼىٲح ٤ٚٲكخ ٞ٦ىٮدة ٪٬ة؛ ٣ٸصًلع كاٷدٛةؽ ٔىل أ ٫٩ٹ

ٱنرتط ٣ؽػٮؿ ا٘ل٪ح ٕ٦ؿٚح مؼه ا٪٣جٰ ÷ ،كٹ مؼه ٔيل  #كٹ
اٙلكَ٪ل ’ ،كٹ أف ٱٕؿٚٮا  ٥٬مؼه ك٣ٲ٭ ٥اٛلذأػؿ ز٦ة ٨ٔ ٫٩ز٦ة١ل.٥
ك٪٬ ٨٦ة ٚٺ ٱ٤ــ ٕ٦ؿٚح  ٢٠إ٦ةـ ،كا٣ٮاصت ٬ٮ ٕ٦ؿٚح ظ ٜأ ٢٬ا٣جٲخ %
يف ا٘ل٤٧ح ،كٕ٦ؿٚح ظضح اّض  ٨٦أ ٢٬ا٣جٲخ ٹزـٕٚ ،ىل  ٢٠أٍٔ ٢٬ض أف ٱٕؿٚٮا
ظضح اّض ٔ٤ٲ٭ ٥يف ٍٔض ،٥٬كذ ٨٦ ٟ٣أص ٢اٹردجةط ث ٫يف ا٣ؽٱ ٨ا٣ؿصٮع إ٣ٲ٫
ٔ٪ؽ اٹػذٺؼ.
كً٠ل ٪٤ٝة ٚٺ ٱ٤ــ ٕ٦ؿٚح مؼى ،٫ث ٢ٱٕ٦ ٰٛ١ؿٚح ٦ة ٤لذةج إ٣ٲ ٫اٛلً٦ ٙ٤١ل
ٱٚ ٓٞٲ ٫اػذٺؼ كامذجةق؛ إ٦ة ثة ٨٦ ٫٪ٔ ٢ٞ٪٣ا٣سٞةت ،أك ثٞؿاءة ٠ذج ٫كرقةا٫٤
اٛلٕ٤ٮـ ٩كجذ٭ة إ٣ٲ ،٫ك٬ؾا ٦ ٓ٦ة ذ٠ؿ٩ة أكٹ ن  ٨٦ا٣ٮٹٱح ك ...ا٣غ.
[انشفبعخ]

س٦ -66ة ٪ٕ٦ٯ ا٣نٛةٔح  ٓ٦أ١ل ٥ٱٞٮ٣ٮف ثأ١لة ٵ ٢٬ا١٣جةاؿ ،ٵف اٛلؤً ٨٦ف
ٱٕؽ ٞلذةص نة ٤٣نٛةٔح؛ ٵ ٨٦ ٫٩أ ٢٬ا٘ل٪ح؟ كإٹ ًٚل ٚةاؽٔلة اذا ٠ة٩خ ٨٦
ظ ٜاٛلؤٍٞٚ ٨٦؟ أك ٵ١لة ٵ٩ةس اقذٮت ظك٪ةٔل ٥كقٲبةٔل ،٥كًعٮا
٪٣ة ذ ٟ٣أظك ٨اّض إ٣ٲ٥١؟
اجلٔاب :ا٣نٛةٔح ٧٤٣ؤَ٪٦ل ،أك ٛل ٨اقذٮت ظك٪ةٔل ٥كقٲبةٔل ،٥أ٦ة
اٛ٣ةقٞٮف ٤ٚٲف ٜلٚ ٥ٲ٭ة ظِ كٹ ٩ىٲت ،ا٤٣٭ ٥إٹ  ٨٦ػذ ٫٣ ٥ثة٣ذٮثح ك٦ةت
دةاج نة ،كإً٩ل ٪٤ٝة ذ ٟ٣ٵ٦ٮر:
-1

-2

ُ
َ َ
َ َّ
َ ْ َ
يع ُح َؽاعُ18ض [ٗةٚؿ]،
ِيم َوَل شفِ ٍ
ٞ٣ٮ ٫٣دٕةٌفِ :ضٌا ل ِيظال ِ ٍِني ٌَِ ْح ٍ
َ َ َّ
ِيظالٍِ َ
ني
ك٦ة مة٬ ٢٠ؾق اٳٱح  ٨٦اٞ٣ؿآف ٠سٍل ٞ٠ٮ ٫٣دٕةٌفِ :ضوٌا ل
ِ
ٌ َِْ َأُ ْ َ
ارُ270ض [ا٣جٞؿة].
ط
ٍ
ٝؽ زجخ أف اّض دٕةٌف ظ١ٲ ،٥ك٣ٲف  ٨٦اٙل٧١ح أف ٱٞٮؿ رقٮ:÷ ٫٣
((مٛةٔذٰ ٵ ٢٬ا١٣جةاؿ ))...إ٣غ؛ إذ أف ذ ٟ٣إٗؿاء ٪٤٣ةس
ثة١٣جةاؿ ،كدٔٮة ٔة٦ح إٌف اٝرتاؼ ا٘لؿاا ٥كإْ٣ةا ،٥كيف ذ٨٦ ٟ٣

ا٣ذك٭ٲ ٢كا٣ذ٭ةكف ث ٢ٕٛاٛلٕة٪ل ٦ة ٹ ٥لٛٯٚ ،ٲ١ٮف ٪ٕ٦ٯ ا٣نٛةٔح
٣ٮ ٠ةف اٵ٦ؿ ً٠ل ذ٠ؿكا٣ :ٲف ٔ٤ٲ ٢ٕٚ ٨٦ ٥١ا١٣جةاؿ أ٦لة اٛلك٧٤ٮف
أم ثأس ٚةرد١جٮا ٚٮاظل ا٣ـ٩ة كا٤٣ٮاط كاٞ٣ذ ٢ك....ك ...ا٣غ ٚإٌل
قأمٚ ،٥١٣ ٓٛةرد١جٮا ٦ة مبذ ٨٦ ٥ذ ٨٤ٚ ٟ٣ٱ٤ع ٥١ٞثكجت ذٟ٣
ظكةب كٹ ٔٞةب ،كقذ٧ٕ٪ٮف يف ا٘ل٪ح ثنٛةٔذٰ  ٓ٦ا٣ؾٱ ٨أ ٥ٕ٩اّض
ٔ٤ٲ٭ ٨٦ ٥ا٪٣جٲَل كا٣ىؽٱَٞل كا٣ن٭ؽاء كا٣ىةٙلَل١٬ ،ؾا ٱ١ٮف
ٚعٮل ا٣نٛةٔح ٣ٮ ٠ةف اٵ٦ؿ ً٠ل ٱـٔ٧ٮف.
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ا٣نٛةٔح ٵ ٢٬ا١٣جةاؿ ٝجٲعح ،كاّض دٕةٌف ٹ ٱ ٢ٕٛاٞ٣جٲط ،كا٣نة٬ؽ
ٔىل ذُٚ ٟ٣ؿة اٚ ،٢ٕٞ٣إف ا٣ؽك٣ح ٦سٺن ٣ٮ ٝٲؽت أ ٢٬ا٘لؿاا٥
كظجكذ٭ ،٥ز ٥صةء ثٕي ا٣ٮص٭ةء ٱذن ٓٛيف ػؿكص٭٥؛ ى ٣ى ٧ى ٞىذ ي ٫أ٢٬
إٞ٣ٮؿ ،كقُٞخ ٪٦ـ٣ذ٪ٔ ٫ؽ.٥٬
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اٛلٕ٭ٮد يف ا٣نة٬ؽ ا٣ؾم صؿت ٔ٤ٲ ٫ق٪ح ا٣جًض أف ا٣نٛةٔح اٛلٞجٮ٣ح
ٔ٪ؽ اٛل٤ٮؾ كا٣ؿؤقةء إً٩ل د١ٮف ٛل٥ ٨ل٤ه يف ٔٚ ٫٤٧ٲ٪ةؿ ثة٣نٛةٔح
٪٦ىج نة أٔىل ،ك٦ؿدجح أق٪ٯ ،دكف اٚلةاٚ ٨ٺ ٱٞج ٢يف ظ ٫ٞمٛةٔح ،كٹ
ٱ٪ةؿ ثكجت ػٲة٩ذ ٫أم دؿٝٲح ،كٹ ٤لىٔ ٢ىل أم ٠ؿا٦ح.

-5

إف اّض دٕةٌف يف ٠ذةث- ٫ك٬ٮ أوؽؽ اٞ٣ةاَ٤ل ،كٹ ٥ل ٙ٤اٛلٲٕةد-
دٮٔؽ ٝةد ٢اٛلؤ ٨٦ثةٚل٤ٮد يف ا٪٣ةر ،كدٮٔؽ إ٣ةاؽ يف أ ٢٠ا٣ؿثة

-6

-7

ثةٚل٤ٮد يف ا٪٣ةر ،كدٮٔؽ ا٣ـ٩ةة ثةٚل٤ٮد يف ا٪٣ةر.
ََّ
ََ َ ْ َ َ ُ ْ ً َ َ ْ َ َ َ ً َ َْ َُ َ
ٝةؿ دٕةٌفِ :ضأذٍَ َكن مؤٌِِا نٍَ َكن فاضِلا َل يطخٔون 18أٌا
َ َ ُ ْ َ َّ ُ ْ َ ْ َ ُ ُ ً َ َ ُ
ِيَ ءَ َأٌُِا َو َغٍئُا َّ
َّاَّل َ
الط ِ
ات فيًٓ جِات الٍأوى ُشَل ةٍِا َكُٔا
اْلَ ِ
ِ
َ ْ َ ُ َ َ َ َّ َّ َ َ َ ُ َ َ ْ َ ُ ُ َّ ُ ُ َّ َ َ َ ُ َ ْ َ ْ
ُ
ُ
حػٍئن 19وأٌا اَّلِيَ فطلٔا ذٍأواًْ انلار ُكٍا أرادوا أن َيسجٔا
َْ ُ
ُ
َ
ٌِِٓا أخِيروا ذ ِيٓاُض [ا٣كضؽة].
إ٣ ٟ٩ٮ اقذٕؿًخ اٞ٣ؿآف ٣ٮصؽت أف ا٣ٮٔؽ ثة٘ل٪ح ػةص ثةٛلؤَ٪٦ل

َ
ُ
ا٣ؾٱ ٨ٱٕ٤٧ٮف ا٣ىةٙلةت ٦سٝ ٢ٮ ٫٣دٕةٌفِ :ض َضارِغٔا إَِل
َْ ُ ُ ْ
ُ
ْ َ ّ ُ ْ َ َ َّ َ ْ ُ
ع َٓا َّ
الط ٍَ َٔات َواْل ْرض أغ َِّرت
ٌَِ ربِسً وجِ ٍث غس

اٛلذَٞل
ْ
ٌَغفِ َس ٍة
ل ِي ْ ٍُ َّخل َ
نيُ133ض
ِ

[آؿ ٔ٧ؿاف] ،إٌف آػؿ اٳٱةت  ٨٦آؿ ٔ٧ؿاف ،أ٦ة إ٣ىةة

اٛلؿد١جٮف ٤٣ضؿاا٩ ٥٤ٚ ٥ضؽ ٜل ٥يف ٠ذةب اّض دٕةٌف إٹ ا٣ٮٔٲؽ ثةٕ٣ؾاب
إْ٣ٲ ٥كاٚل٤ٮد يف ٩ةر ا٘لعٲٞ٠ ،٥ٮ ٫٣دٕةٌفِ :ض َو ٌَ َْ َح ْػص َّ َ
اَّلل َو َر ُض َ ُ
َٔل
ِ
َ َ َ َ َّ ُ ُ َ ُ ُ ْ ْ ُ َ ً َ
الا ذ َ
د ًِ
ِيٓاُ...ض اٳٱح [ا٪٣كةء.]14:
ويخػر حروده يردِيّ ُارا
[إيبيخ اإليبو سيذ ثٍ عهي ]#

س -67ٱٞٮ٣ٮف :إف اٷ٦ةـ زٱؽ ثٔ ٨يل ًف ٥لؿج إٹ ثإذف صٕٛؿ ا٣ىةدؽ ،كأ٫٩
٣ٮ ا٩ذٍض ٣ك٧٤٭ة إ٣ٲ٫؛ ٵً ٫٩ف ٱؽع إٌف ٛ٩ك ،٫ث ٢دٔة إٌف ا٣ؿًة  ٨٦آؿ
ٞل٧ؽ ،ثَل ٪٣ة ذٟ٣؟
اجلٔاب كاّض اٛلٮ ٜٚكاٛلَٕل :أف اٷ٦ةـ زٱؽ ٬ #ٮ اٷ٦ةـ كاٚل٤ٲٛح ،كذ ٟ٣أ٫٩
٬ٮ ا٣ؾم اظذٮش ٞ٦ٮ٦ةت اٚلٺٚح ٕ ٨٦لٲٓ ص٭ةٔلة ،دكف صٕٛؿ ا٣ىةدؽ ٞٚ ،#ؽ
أوعؿ ٪٤٣ةس ثؽٔٮد ،٫كأٔ ٨٤اٛلٞةَٕح ْ٤٣ةٛلَل ،آ٦ؿان ثةٛلٕؿكؼ ك٩ة٬ٲ نة ٔ ٨اٛل١٪ؿ،
ٝلة٬ؽ نا ثًل ٫٣كٛ٩ك ٫كأ ٢٬ثٲذ٦ ،٫٭ةصؿ نا إٌف اّض ٍٗل ٬ٲةب كٹ ػةاٝ ،ٙةاٺن« :كاّض
إٌل ٵقذعٰ أف أٞ٣ٯ رقٮؿ اّض ÷ كًف آ٦ؿ يف أ٦ذ ٫ثٕ٧ؿكؼ ،كًف أ٨ٔ ٫٩
١٪٦ؿ»ً٤ٚ ،ل ػٞٛخ ٔىل رأق ٫ا٣ؿاٱةت ٝةؿ« :اٙل٧ؽ ّض ا٣ؾم أٍ ٢٧٠ف دٱ.»ٰ٪
ك ٨٦أراد اٛلـٱؽ ٌٚ ٨٦ةا ٢زٱؽ ٤ٚ #ٲُةٞ٦ ٓ٣ؽ٦ح ا٣ذٛكٍل اٛل٪كٮب إ٣ٲ،# ٫
ا٣ؾم َجٓ يف ٦ؽٱ٪ح  ،٥ٝأك ثُ٧ةٕ٣ح ٞ٦ؽ٦ح ا٣ؿكض اٍْ٪٣ل رشح ٝل٧ٮع اٷ٦ةـ
زٱؽ  ،#ك٪٬ةؾ ٨لء ٱكٍل يف ٞ٦ؽ٦ح ا٣ىعٲٛح ا٣كضةدٱح ،كٛ٠ٯ ثةٞ٣ؿآف مة٬ؽان ٛل٨
٠ةف ٱؤ ٨٦ثةّض كا٣ٲٮـ اٳػؿ ك٦ٺا١ذ ٫ك٠ذج ٫كرقٞٚ ،٫٤ؽ ٝةؿ ا٣ىةدؽ ص ٢صٺ٫٣
َ ََ
ِيَ أ َ ْ
يٍاَ 95د َر َ
اَّلل ال ْ ٍُ َ
كدٕةٌف قُ٤ةِ :٫٩ض َوفَ َّغ َو َّ ُ
ج ًسا َغ ِظ ً
لَع اى ْ َلاغِر َ
ات
ج
ِيَ
ر
ْ
ا
ا
ِ
ٍ
ْ ً ْ ً
ْ
ٌِِ ُّ َو ٌَغفِ َسة َو َرْحَثُض [ا٪٣كةء]ٍ ٢ٞٚ ،ف ثؿث ٟأ٦لة اٛلؤ ٨٦ثةٞ٣ؿآف ٬ ٨٦ٮ ا٣ؾم ٱ١ٮف
أ ٨٦ ٢ٌٚاٷ٦ةـ زٱؽ ثٔ ٨يل  #يف ز٦ة ،٫٩ك ٨٦أر٫ل .٫٪٦

وبعدٞ٪ٚ ،ٮؿ :إف ا٣جةٝؿ كاث ٫٪صٕٛؿ ’  ٨٦قةدات أ ٢٬ا٣جٲخ ،ك ٨٦أا٧ح
ٱؽٔٮا
دٔٮا إ٣ٲ٭ةٍٗ ،ل أ١لًل ًف
ى
ا ،٥٤ٕ٣كإ١لًل ٵ ٢٬كأم أ٣ ٢٬ٸ٦ة٦ح كاٚلٺٚح ٣ٮ ى
إ٣ٲ٭ة ،كٞ٣ؽ ٠ةف ٜلًل أٔؾار ٕ٪٦ذ٭ًل  ٨٦ا٣ؽٔٮةٞ٤ٚ ،ؽ ٠ةف ز٦ة١لًل ز٦ةف امذؽاد مٮ٠ح
ا٣ؽك٣ح اٵ٦ٮٱحٍٗ ،ل أف اٷ٦ةـ زٱؽ ً #ف ٱ٤ذٛخ إٌف اٵٔؾار اٙلةصـة ،ثِ ٢لةكز٬ة
ٍٗل ٦جةؿ كٹ ٬ٲةبٞ٦ ،ذؽٱ نة ثضؽق اٙلكَل ٚ ،#كج ٜا٣ىةدَٝل يف ا ،٢ٌٛ٣ك٩ةؿ
ا٣ؽرصح ا٤ٕ٣ٲة ،كث ٖ٤ا٘٣ةٱح اٞ٣ىٮل ا٣ذٰ ث٘٤٭ة اٛلضة٬ؽكف ا٣كةثٞٮف  ٨٦أ ٢٬ثٲذ،٫
٦س ٢أٍ٦ل اٛلؤَ٪٦ل كك٣ؽٱ ٫كٔ٧ٲ ،٫ز ٥صؽق اٛلىُٛٯ ÷.
ك٦ة ٩ؿل اٷ٦ة٦ٲح يف ٬ؾا ا٣جةب إٹ ١٪٦ٮقح ا٣ؿأم٠ ،ٲ ٙد ٢ٌٛاٞ٣ةٔؽ ٔىل
اٞ٣ةا٥؟ ك٠ٲ ٙد ٢ٌٛاٛلٞذىؽ ٔىل ا٣كةثٜ؟ أ٣ٲف يف ٦ىةظٛ٭ةِ :ض َوفَ َّغ َو َّ ُ
اَّلل
َ ََ َْ
ِيَ أ َ ْ
ال ْ ٍُ َ
ج ًسا َغ ِظ ً
غر َ
يٍاُ95ض [ا٪٣كةء]؟!!
ااِْر
ِيَ لَع اىلا ِ
كأ٦ة ٝٮٜل :٥إ٣ # ٫٩ٮ ا٩ذٍض ٣ك ٥٤اٚلٺٚح إٌف اث ٨أػٲ ٫صٕٛؿ ا٣ىةدؽ ،#

ٞ٪ٚٮؿ :إف ٝٮٜل٬ ٥ؾا  ٨٦ا٣ؿص ٥ثة٘٣ٲت ،كٝؿٱت  ٨٦دٔٮل ٔ ٥٤ا٘٣ٲت،
كا٣ىعٲط ا٣ؾم زجخ ٪٣ة ثة٣ؿكاٱح ٔ ٨رقٮؿ اّض ÷ أٝ ٫٩ةؿ ٨٦(( :أ٦ؿ
ثةٛلٕؿكؼ ك١لٯ ٔ ٨اٛل١٪ؿ  ٨٦ذرٱذٰٚ ،٭ٮ ػ٤ٲٛح اّض ،كػ٤ٲٛح رقٮ ،٫٣كػ٤ٲٛح
٠ذةث١٬ ))٫ؾا ركاق أا٧ذ٪ة  ٨ٔ %ا٪٣جٰ ÷.
س٦ -68ة ٪ٕ٦ٯ اٙلؽٱر ا٣ؾم ٱٞٮؿ٣(( :ٮ ٠ةف اٷٱًلف ٪٦ٮط ثة٣سؿٱة ٪٣ة٫٣
رصةؿ ٚ ٨٦ةرس))()1؟
( -)1ركاق ا٣رت٦ؾم يف ق ٨ٔ ٫٪٪أيب ٬ؿٱؿة ر ،3184 ٥ٝكاُ٣رباٌل يف ا١٣جٍل ٔٝ ٨ٲف ث ٨قٕؽ ر٥ٝ
 ،15293كاث ٨أيب ظةد ٥يف دٛكٍلق  ،231 /12كاث ٨ظجةف يف وعٲع ٨ٔ ٫أيب ٬ؿٱؿة ر،7246 ٥ٝ
كا٣جٲ٭ ٰٞيف دٹا ٢ا٪٣جٮة ٔ ٨أيب ٬ؿٱؿة ر ،2614 ٥ٝكركاق اثٔ ٨جؽا٣رب يف اٹقذٲٕةب ،192 /1
كذ٠ؿ ركاٱح أػؿل ث٪٣(( :ِٛ٤ة ٫٣قً٤لف)) ،كركاق ا٣جؼةرم يف ا٣ذةرٱغ ا١٣جٍل ٔ ٨أيب ٬ؿٱؿة /95
 ،39كاثٔ ٨كة٠ؿ يف دةرٱغ د٦ن ٨ٔ ٜأيب ٬ؿٱؿة  ،416 /21كأػؿص ٫ا٣كٲٮَٰ يف ا٘لة ٓ٦ا١٣جٍل
 ،16981 /1ر ٨ٔ 862 ٥ٝأيب ٬ؿٱؿة كٔـاق إٌف ا٣جؼةرم ك٦ك ٥٤كا٣رت٦ؾم .كيف ٝل ٓ٧ا٣جٲةف

ْ َ َ َ َّ ْ َ ْ َ ْ ْ َ ْ ً َ ْ َ ُ ُ َ
ُ ُ
ْيك ًْ ث ًَّ َل يَسُٔٔا
ُ٤٣رب٧ل يف دٛكٍل ٝٮ ٫٣دٕةٌفِ :ضِإَون تخٔىٔا يطتترِل كٌٔا د
=

اجلٔابٞ٩ :ٮؿ٬ :ؾا اٙلؽٱر ٱؽؿ ٔىل  ٢ٌٚرصةؿ ٍٗل ٕ٦ٲَ٪ل ٚ ٨٦ةرس،
كًف ٤لؽد ٬ؾا اٙلؽٱر ا٣ـ٦ةف ا٣ؾم ٱ١ٮف ٚٲ٬ ٫ؤٹء ا٣ؿصةؿ ،ك ٢ٕ٣ز٦ة١لٝ ٥ؽ
٦ىض ،كً ٫٤ٕ٣ف ٱأت ثٕؽ.
ْذا ،كًف ٱأت يف ٨لء  ٨٦ا٣ج٤ؽاف كثٲةف ٤ٌٚ٭ة ثٕؽ ١٦ح كاٛلؽٱ٪ح ٦ة أدٯ يف
ا٣ٲ ٨٧كأ ٢٬ا٣ٲ ،٨٧كػىٮو نة ٝجةا٢ ٢لؽاف ٨٧ٚ ،ذ(( :ٟ٣اٷٱًلف ٱًلف كاٙل٧١ح
ٱًل٩ٲح))(.)1
ََْ َ ُ

أٌثاىس ًُْ38ض [ٞل٧ؽ]ٝ ،ةؿ :كركل أثٮ ٬ؿٱؿة أف ٩ةق نة  ٨٦أوعةب رقٮؿ اّض ÷ ..إ٣غ
اٚلرب ،زٝ ٥ةؿ :كركل أثٮ ثىٍل ٔ ٨أيب ٔجؽاّض ٝ #ةؿ :إف دذٮ٣ٮا ٱة ًٕ٦ض إ٣ؿب ٱكذجؽؿ ٝٮ ٦نة
ٍٗل ٥٠ٱٕ :ٰ٪اٛلٮاٍف ،كٔ ٨أيب ٔجؽاّض ٝ #ةؿٝ :ؽ كاّض أثؽؿ اّض ُل ٥ػٍل نا ٪٦٭ ،٥اٛلٮاٍف .ا٩ذ٭ٯ.
كيف ثعةر اٵ٩ٮار ٧٤٣ض٤يس  52 /22يف دٛكٍل اٳٱح :ك ٥٬اٛ٣ؿس ،أك اٵ٩ىةر ،أك ا٣ٲ ،٨٧أك
اٛلٺا١ح .ا٩ذ٭ٯ
(ٝ -)1ةؿ اٷ٦ةـ اٙلضح ٝلؽ ا٣ؽٱ ٨ثٞ ٨ل٧ؽ ث٪٦ ٨ىٮر اٛلؤٱؽم  #يف ٔٲٮف اٛلؼذةر٤ٝ :خ٬ :ؾق
اٵػجةر كٗٲؿ٬ة  ٢ٌٚ ٰٚا٣ٲ ٨٧كأٞ٠ ٫٤٬ٮ(( :÷ ٫٣اٷٱ٧ةف ٱ٧ةف كا٣ع٧١ح ٱ٧ة٩ٲح)) ا٣ؼجؿ
ا٤ٕ٧٣ٮـ كٗٲؿق ،ٹدٛٲؽ زجٮت ذ ٟ٣ا٧٣ؽح كا٣س٪ةء ٧ٕ٣ٮـ اٵمؼةص ،ث ٢اٞ٧٣ىٮد ثؾ ٟ٣أ٢٬
اٷٱ٧ةف ا٧٣كذٞٲ٧ٮف ٔ٤ٯ ا٣ع ٜاٞ٣ةا٧ٮف ث٪ىؿة ا٣ؽٱ ٓ٦ ٨أ ٢٬ثٲخ ا٪٣جٮة اُ٧٣٭ؿٱ ،٨ك٨٦ ٰ٬
أٔٺـ ا٪٣جٮة ظٲر ٠ة٩خ ا٪٣ىؿة ٵ ٢٬ا٣جٲخ ٚ %ٲ٭٦ ٥ة ٥٣دٗ ٰٚ ٨١ٲؿٚ ،٥٬٭ٰ ٠ةٵػجةر
ٝ ٰٚٮ(( :÷ ٫٣ػٲؿ اٞ٣ؿكف ٝؿ ))..ٰ٩ا٣غ ،ٹٱٛٲؽ ا٧ٕ٣ٮـ ث ٢اٞ٧٣ىٮد ثؾ ٟ٣أ ٢٬اٷٱ٧ةف
كاٹقذٞة٦ح إذ ٠ةف ٝ ٰٚؿ ÷ ٫٩ػٲؿ اٵػٲةر ٠ة٣ع٧ـة كأ٦ٲؿ ا٧٣ؤ٪٦ٲ ٨كصٕٛؿ كٔ٧ةر
كاٞ٧٣ؽاد كأثٰ ذر كق٧٤ةف كػـٱ٧ح كصةثؿ كٗٲؿ ٨٦ ٥٬ا٣كةثٞٲ ٨اٵثؿار ،ك ٰٚذ ٟ٣اٞ٣ؿف أمؿ
اٵمؿار ٠أثٰ ص٭ ٢كأثٰ ٣٭ت كأثٰ ث ٨ػ ٰٚ ٙ٤ا٣ضة٤٬ٲح ك٠ةث ٨أثٰ كٗٲؿق  ٨٦ا٪٧٣ةٞٚٲٰٚ ٨
اٷقٺـ٧١ٚ ،ة أف  ٰٚذ ٟ٣اٞ٣ؿف ػٲؿ اٵػٲةر ٛٚٲ ٫مؿ اٵمؿار١ٚ ،ؾ ٰٚ ٟ٣ا٣ٲ ٨٧ػٲؿ٥٬
ػٲؿ اٵػٲةر ،كأمؿ ٥٬مؿ اٵمؿار ٰ٤ٕ٠ ،ث ٨ا ٢ٌٛ٣كأ٦سة ٫٣إ٣ٯ ا٣ذةرٱغ .ا٩ذ٭ٯ ٠ٺ.# ٫٦
كيف ٠ذةب ا١٣ةيف ٤١٤٣ٲ ٨ٔ ٰ٪صةثؿ ٔ ٨أثٰ صٕٛؿ ٝ #ةؿ :ػؿج رقٮؿ ا ...÷ ٫٤٣إٌف
ٝٮٞٚ :٫٣ةؿ رقٮؿ ا٠(( :÷ ٫٤٣ؾثخ ،ث ٢رصةؿ أ ٢٬ا٣ٲ ٨٧أ ،٢ٌٚاٷٱ٧ةف ٱ٧ةف كا٣ع٧١ح
ٱ٧ة٩ٲح ،ك٣ٮٹ ا٣٭ضؿة ٪١٣خ ا٦ؿأن  ٨٦أ ٢٬ا٣ٲ .))٨٧كيف دٛكٍل ٩ٮر ا٣سَ٤ٞل ٰٚ :صٮا ٓ٦ا٣ضة:ٓ٦
كٔ ٨صةثؿ ثٔ ٨جؽا ٫٤٣أ ٫٩ث١ٯ ذات ٱٮـ ٞٚٲ ٰٚ ٫٣ ٢ذٞٚ ،ٟ٣ةؿ :قٕ٧خ رقٮؿ ا$ ٫٤٣
ٱٞٮؿ(( :دػ ٢ا٪٣ةس  ٰٚدٱ ٨ا ٫٤٣أٚٮاصةن كقٲؼؿصٮف  ٫٪٦أٚٮاصةن)) أراد ثة٪٣ةس أ ٢٬ا٣ٲ،٨٧
=

ْذا ،ك ٢ٕ٣رصةؿ ٚ ٨٦ةرس ا٣ؾم كرد يف اٙلؽٱر  :٥٬اٙلك ٨ث ٨زٱؽ
ك٧٣ة ٩ـ٣خ ٝةؿ (( :$ا ٫٤٣أ٠جؿ صةء ٩ىؿ ا ٫٤٣كاٛ٣ذط ،كصةء أ ٢٬ا٣ٲٝ ٨٧ٮـ رٝٲٞح ٤ٝٮث٭،٥
اٷٱًلف ٱ٧ةف كا ٫ٞٛ٣ٱ٧ةف كا٣ع٧١ح ٱ٧ة٩ٲح)) كٝةؿ(( :أصؽ ٩ىٛىف رثًٝ ٨٦ ٥١جى ٢ا٣ٲ.))٨٧
كركاق ا٣جؼةرم يف وعٲع 128 /4 ٫رٞٔ ٨ٔ 3312 ٥ٝجح ث٧ٔ ٨ؿك ،كٔ ٨أيب ٬ؿٱؿة 179 /4
ر ،3499 ٥ٝكٔ 173 /5 ٫٪ر ،4388 ٥ٝكر ،4389 ٥ٝك٦ك ٥٤يف وعٲع 71 /1 ٫٪ٔ ٫ر٥ٝ
 ،95 ،89 ،88 ،86 ،84 ،83 ،82كا٣رت٦ؾم يف ق 85 /4 ٫٪ٔ ٫٪٪ر 217 /6 ،2243 ٥ٝر٥ٝ
 ، 3935زٝ ٥ةؿ :كيف ا٣جةب ٔ ٨اثٔ ٨جةس كأيب ٦كٕٮد زٝ ٥ةؿ :ظك ٨وعٲط ،كا٪٣كةاٰ يف
ق ،349 /11 ٫٪٪ر ٨ٔ 11648 ٥ٝاثٔ ٨جةس ،كاٙلة ٥٠يف اٛلكذؽرؾ  91 /4ر٨ٔ 6979 ٥ٝ
ٔ٧ؿك ث٪ٔ ٨جكح ا٣ك ٰ٧٤كٝةؿ :وعٲط اٷق٪ةد ،كٝةؿ ا٣ؾ٬جٰ :وعٲط ٗؿٱت .كاث ٨ظجةف يف
وعٲع 89 /13 ٫ر ٨ٔ 5774 ٥ٝأيب ٬ؿٱؿة ،ك 287 /16ر ٨ٔ 7298 ٥ٝاثٔ ٨جةس ،كٍٗل٬ة
ٔ ٨أيب ٬ؿٱؿة ،كاُ٣رباٌل يف ا١٣جٍل ٔٔ ٨جؽاّض ث٦ ٨كٕٮد ر ،9912 ٥ٝكٔ ٨اثٔ ٨جةس ر٥ٝ
 ،11736كٔٞٔ ٨جح ث٧ٔ ٨ؿك  ،14114كٔٞٔ ٨جح ثٔ ٨ة٦ؿ ا٣ك٭ 318 /17 ٰ٧ر،851 ٥ٝ
كٕٔ٦ ٨ةذ ث ٨صج ٢ر ،16618 ٥ٝكٔ ٨أيب ٠جنح اٵً٩لرم ر ،18311 ٥ٝكٔ ٨أيب ٬ؿٱؿة /19
 67ر ، 153 ٥ٝكٔؽة أقة٩ٲؽ ٔ .٫٪كأٖلؽ ث ٨ظ٪ج ٢يف ٦ك٪ؽق ثأقة٩ٲؽ ٔؽٱؽة ٔ ٨أيب ٬ؿٱؿة،
كركاق أٱٌ نة ٔ ٨أ٩ف ث٦ ٨ة ٟ٣ر ،13346 ٥ٝكٔ٧ؿك ث٪ٔ ٨جكح ر ،19445 ٥ٝكركاق اث ٨أيب
مٲجح يف ٦ى ٨ٔ ٫ٛ٪أيب ق٧٤ح ر ،32435 ٥ٝكٍٔٗ ٨لق .كاُ٣رباٌل يف دٛكٍلق ٔ ٨أيب قٕٲؽ /23
 ،175كٔ ٨اثٔ ٨جةس  ، 667 /24كركاق اثٔ ٨كة٠ؿ يف دةرٱغ ركح ث ٨ز٩جةع  ،241 /18كٔ٨
ٔسًلف ثٛٔ ٨ةف  ،42 /62كركاق ٔ ٨أ٩ف َ ٨٦ؿؽ ٔؽٱؽة.
كركاق اٚلُٲت يف دةرٱغ ث٘ؽاد ٕٔ٪سًلف  ،81 /6كٔ ٨أيب ٬ؿٱؿة  ،191 /5كٔ  ٨ا٣رباء ثٔ ٨ةزب
 ، 194 /12كركاق اث ٨أيب ٔةو ٥يف اٵظةد كاٛلسةٌل ٔٔ ٨جةدة ث ٨ا٣ىة٦خ ر ،1997 ٥ٝكٔ٨
ٔسًلف ر ،1999 ٥ٝكٔ ٨ركح ث ٨ز٩جةع ر ،2113 ٥ٝكٔٔ ٨جؽاّض ثٔ ٨ٮؼ ر ،2121 ٥ٝكٔ٨
ٍٗل ،٥٬كأػؿص ٫اث ٨اٵزٍل يف أقؽ ا٘٣ةثح  ٨ٔ 168 /1صجٍل ا٪١٣ؽم ،كأػؿص ٫اث ٨ظضؿ يف
اٷوةثح ٔ ٨ق٤ٲ ٥أظؽ ث ٰ٪اٙلةرث ث ٨قٕؽ  ،171 /3كٍٗل٠ ٥٬سٍل.
كً٠ل ٔؿٚذٞٚ ٥ؽ كرد اٙلؽٱر ٔٔ ٨ؽد ٠سٍل  ٨٦ا٣ىعةثح رٕٚٮق إٌف ا٪٣جٰ ÷ ٪٦٭ ٥اثٔ ٨جةس
كاث٦ ٨كٕٮد كٕ٦ةذ ث ٨صج ٢كأثٮ قٕٲؽ اٚلؽرم كا٣رباء ثٔ ٨ةزب كٔجةدة ث ٨ا٣ىة٦خ كٔٞجح
ث٧ٔ ٨ؿك اٛل٪١ٯ أثٮ ٦كٕٮد كأ٩ف ث٦ ٨ة ٟ٣كٔٞجح ثٔ ٨ة٦ؿ ا٘ل٭ ٰ٪كأثٮ ق٧٤ح كأثٮ ٬ؿٱؿة
كٔسًلف ثٛٔ ٨ةف كٔ٧ؿك ثٔ ٨جكح ا٣ك ٰ٧٤كأثٮ ٠جنح اٵً٩لرم ،ك٠ؾ ٟ٣صرب ا٪١٣ؽم كق٤ٲ٥
ٞٚؽ ٝةؿ اث ٨ظضؿ كاث ٨اٵزٍل أ١لًل رأٱة ا٪٣جٰ ÷  ،كأ٦ة ركح ث ٨ز٩جةع ٚجٌٕ٭ٝ ٥ةؿ وعةيب،
كثٌٕ٭ٝ ٥ةؿ دةثٰٕ.

ا٣ؽأٰ كأدجةٔ ،٫كٞل٧ؽ ث ٨زٱؽ كأدجةٔ ،٫كا٪٣ةرص اٵَؿكش كأمٲةٔ ،٫كاٛلؤٱؽ
ثةّض كأمٲةٔ ،٫كأثٮ َة٣ت كأمٲةٔ ،٫كٍٗل ٨٦ ٥٬أا٧ح أ ٢٬ا٣جٲخ ا٣ؾٱٝ ٨ةدكا
صٲٮش اٛ٣ؿس إٌف ص٭ةد اْ٣ةٛلَل كاٛلذ١ربٱ ،٨كز٣ـ٣ٮا ٔؿكش اْ٣ةٛلَل،
كػةًٮا ٗ٧ؿات اٛلٮت ٷظٲةء ٧٤٠ح اّض ،كر ٓٚراٱح اٷٱًلف ،كوربكا كوةثؿكا
كراثُٮا ،كصة٬ؽكا يف اّض ظ ٜص٭ةدق  ٓ٦ذرٱح ٩جٲ٭ ،÷ ٥كٖل٤ٮا أركاظ٭٥
ٔىل أٛ٠٭ ،٥كثةٔٮا ا٣ؽ٩ٲة ثةٳػؿة ،كثؾ٣ٮا أ٦ٮاٜل ٥كأٛ٩ك٭ ٥كأ٤٬ٲ٭ ٥يف قجٲ٢
اّض ،ٱؿصٮف ِلةرة  ٨٣دجٮر.
ٚ٭ؤٹء كأ٦سةٜل ٥٬ ٥ا٣ؾٱ ٨ٱ٪جٰ٘ أف ٱ١ٮ٩ٮا أ ٢٬ا٣ٮو ٙا٣ؾم صةء يف
اٙلؽٱر ،أ٦ة ٕٝ ٨٦ؽ يف ثٲذ ٫كًف ٱؿٝ ٓٚؽ ٦نة ٔٝ ٨ؽـ إٌف قجٲ ٢اّض ،كًف ٱؿـ ثك٭،٥
كًف ٱ ٫٤٪صؿح كٹ أ ٫٪٦ ٢ٝكٹ أ٠سؿ؛ ٚأ٩ٯ ٱؿصٯ  ٫٪٦أك ٱذٮ ٓٝأف ٱ٪ةؿ اٷٱًلف ٨٦
ا٣سؿٱة ،كًف ٱ١٦ ٨٦ ٫٤٪ةف ٝؿٱت؟!! ٚإف  ٨٦دؿؾ ا٘ل٭ةد كاٞ٣ذةؿ يف اٵرض ٹ
او ُش ٌ َِْ ٌَ ََكن ة َِ
ٱذأدٯ  ٫٪٦اٞ٣ذةؿ يف ا٣كًلء!! ِض َو َأ َّّن ل َ ُٓ ًُ اِلََِّ ُ
يرُ52ض [قجأ] ،كٝؽ
ػ
ٍ
ٍ
دؿ٠ٮق ١٦ ٨٦ةف ٝؿٱت!!
كاٙل٧ؽ ّض رب إ٣ةٛلَل ،كوىل اّض كقٔ ٥٤ىل قٲؽ٩ة ٞل٧ؽ كآ ٫٣اُ٣ة٬ؿٱ.٨

[يهحمبد(])1

[ثعض يب ٔرد يف اإليبو سيذ ثٍ عهي ]#

ْذا ،كٛلة ٠ةف اٷ٦ةـ زٱؽ ثٔ ٨يل ٬ #ٮ اٛ٣ةرؽ ثٲ٪٪ة كثَل اٷ٦ة٦ٲح ً٠ل ٝةؿ
اٷ٦ةـ ا١٣ةٔ ٢٦جؽاّض ث ٨اٙلك ٨ث ٨اٙلك« :# ٨ا ٥٤ٕ٣ثٲ٪٪ة كثَل ا٪٣ةس ٔيل
ث ٨أيب َة٣ت ،كا ٥٤ٕ٣ثٲ٪٪ة كثَل ا٣نٲٕح زٱؽ ثٔ ٨يل»ٞٚ ،ؽ أرد٩ة ا١٣ٺـ ٔ٨
ثٕي ٦ة كرد ٚٲ ٫ثؼىٮو ٨٦ ٫اٳزةر ً٦ل ركد ٫ا٣ـٱؽٱح كاٷ٦ة٦ٲح كٍٗل ٥٬كٔ٨
٠ٺـ ا٣جةٝؿ كا٣ىةدؽ ’ ٚٲ ٫ثيشء  ٨٦ا٣جكٍ كٔ ٨زجٮت ٝٲة ٫٦ثأ٦ؿ اٷ٦ة٦ح
كثؾ ٟ٣ٱذع ٓ٤ُ٧٤٣ ٜٞإصًلع أ ٢٬ا٣جٲخ ٔ %ىل إ٦ة٦ذ ٫كٔىل صٺ٣ذ ،٫ك٦ة
كرد قةث ٞنة إً ٫٩ف ٱؿد يف ا٣ذكٕح  ٨٦ك٣ؽ اٙلكَل ٤٠ %٭– ٥أم :أا٧ح اٷ٦ة٦ٲح-
٦س٦ ٢ة كرد يف اٷ٦ةـ زٱؽ ثٔ ٨يل  ،#كٍٗل ذ ٨٦ ٟ٣اٛ٣ٮااؽ  ٓ٦أ٩ة ًف ٩كذٮٔت
ا٣ؿكاٱةت يف ذ.ٟ٣
ٝةؿ اٷ٦ةـ اٜلةدم  #يف ٝل٧ٮٔ :)2(٫كً٦ل ركل اٙلكَل ثٔ ٨يل ث ٨أيب
َة٣ت ٝ #ةؿ :أػربٌل أيب ٝةؿٝ :ةؿ صؽم رقٮؿ اّض ÷ ٝةؿ(( :إ٫٩
قٲؼؿج ٪٦ة رص ٢ٱٞةؿ  ٫٣زٱؽ ٚٲ٪ذ٭ت  ٟ٤٦ا٣كُ٤ةف ٚٲٞذ ،٢ز ٥ٱىٕؽ ثؿكظ٫
إٌف ا٣كًلء ا٣ؽ٩ٲة ٚٲٞٮؿ ا٪٣جٲٮف :صـل اّض ٩جٲ٪ٔ ٟة أ ٢ٌٚا٘لـاء ً٠ل م٭ؽ ٪٣ة
ثة٣جٺغ ،كأٝٮؿ أ٩ة :أٝؿرت ٔٲ ٰ٪ٱة ث ٰ٪كأدٱخ ٔ ،ٰ٪ز ٥ٱؾ٬ت ثؿكظ ٨٦ ٫قًلء
إٌف قًلء ظذٯ ٱ٪ذ٭ٯ ث ٫إٌف اّض ٔـ كص ،٢ك٣لٰء أوعةث ٫ٱٮـ اٞ٣ٲة٦ح ٱذؼ٤٤ٮف
أٔ٪ةؽ ا٪٣ةس ثأٱؽ٦ل ٥أ٦سةؿ اُ٣ٮاٍ٦ل ٚٲٞةؿ٬ :ؤٹء ػ ٙ٤اٚل ٙ٤كدٔةة اٙل ٜإٌف
رب إ٣ةٛلَل)).
٬ؾق اٛل٤عٞةت ا٣ذٰ يف اٷ٦ةـ اٵْٔ ٥زٱؽ ثٔ ٨يل ٕ #لٲٕ٭ة  ٨٦اٛلع.ٜٞ
٩ع٪ٔ ٨ؽ٦ة ٩ؾ٠ؿ ركاٱةت أا٧ذ٪ة  %كمٲٕذ٭ٚ ¤ ٥ؾ٣ ٟ٣ٲٕ ٥٤اٛلُ ٓ٤ا٣ـٱؽم ُلة ،كٵف
اٷ٦ة٦ٲح ّلةكؿ إ٣ـا٪٦ة ٝجٮؿ ركاٱةٔل ٥ظٮؿ اٹزًٔ ٰ٪ض ٚٲ٤ـ٦٭ٝ ٥جٮؿ ركاٱةد٪ة١ٚ ،ٲ ٙإذا اٌ٩ةؼ
إ٣ٲ٭ة ركاٱةت اٷ٦ة٦ٲح ٪٬ة يف اٷ٦ةـ زٱؽ #؟

كٚٲٞ ٨ٔ ٫ل٧ؽ ث ٨اٙلٛ٪ٲح أٝ ٫٩ةؿ« :قٲى٤ت ٪٦ة رص ٢ٱٞةؿ  ٫٣زٱؽ يف ٬ؾا
اٛلٮًٓ –ٱٕ٦ ٰ٪ٮًٕ نة ثة١٣ٮٚح ٱٞةؿ  ٫٣ا٪١٣ةسً -ف ٱكج ٫ٞاٵك٣ٮف كٹ
اٳػؿكف ٌٚٺن» .ا٩ذ٭ٯ.
كٝةؿ اٷ٦ةـ أثٮ إ٣جةس اٙلك # ٰ٪يف اٛلىةثٲط أػرب٩ة ٔيل ث ٨اٙلك٨
ا٣جضيل ثإق٪ةدق ٔ ٨صٕٛؿ ثٞ ٨ل٧ؽ ٔ ٨أثٲ ٨ٔ ٫صؽق ٔ ٨اٙلكَل ثٔ ٨يل  %أف
ٔ٤ٲ نة أٍ٦ل اٛلؤَ٪٦ل _ ػُت ٔىل ٪٦رب ا١٣ٮٚح ٚؾ٠ؿ أمٲةء كٚذ ٪نة ظذٯ ذ٠ؿ
أٝ ٫٩ةؿ(( :ز ٥ٱ٬ ٟ٤٧نةـ دكٓ ًٔضة ق٪ح كدٮارٱ ٫أرض روةٚح روٛخ ٔ٤ٲ٫
ثة٪٣ةر٦ ،ة ٍف كٜلنةـ صجةر ٔ٪ٲؽ ٝةد ٢ك٣ؽم اُ٣ٲت اٛلُٲت ٹ دأػؾق رأٚح كٹ
رٖلح ،ٱى٤ت ك٣ؽم ث٪١ةقح ا١٣ٮٚح ،زٱؽ يف ا٣ؾركة ا١٣ربل  ٨٦ا٣ؽرصةت
إ٣ىلٚ ،إف ٱٞذ ٢زٱؽ ٕٚىل ق٪ح أثٲ ..٫إ٣غ)).
كركل يف اٛلىةثٲط أٱٌ نة ٔ ٨اثٔ ٨جةس ٝةؿ٦ :ؿ ٔيل  #ثة٪١٣ةقح يف ٛ٩ؿ
 ٨٦أوعةثٚ ٫ج١ٯ كث١ٮا  ٨٦ث١ةاٞٚ ٫ٲ :٫٣ ٢ٱة أٍ٦ل اٛلؤَ٪٦ل ٦ة ٱج١ٲ ٟك٦ة
ٝىذٟ؟ ٝةؿ( :أػربٌل ظجٲجٰ رقٮؿ اّض أف رصٺن  ٨٦ك٣ؽم ٱى٤ت ٬ة٪٬ة ٹ
دؿل ا٘ل٪ح َٔل رأت ٔٮرد ،)٫كركاق اٛلؿمؽ ثةّض  #يف اٹز٪ٲ٪ٲح ،كركل ٩عٮق
ا٣كجعةٌل يف ثعٮث يف اٛل ٢٤كا٪٣ع٦ ٢ٮٝٮ ٚنة ٔىل ٔيل  #ث( :ِٛ٤إف رصٺن ٨٦
ك٣ؽم ٱى٤ت يف ٬ؾا اٛلٮًٓ  ٨٦ر٬ل أف ٱْ٪ؿ إٌف ٔٮرد ٫أ٠ج ٫اّض ٔىل كص٭ ٫يف
ا٪٣ةر) ،كٝةؿ يف اٜلة٦ل :اثَ ٨ةككس ،اٛلٺظ ،٥ا٣جةب .31
كٝةؿ اٷ٦ةـ أثٮ َة٣ت  #يف اٵ٦ةٍف  :187 /1ثٕؽ ذ٠ؿ ا٣ك٪ؽ ٔٔ ٨يل ث٨
أيب َة٣ت ٝ #ةؿ( :ا٣ن٭ٲؽ  ٨٦ذرٱذٰ كاٞ٣ةا ٥ثةٙل ٨٦ ٜك٣ؽم اٛلى٤ٮب
ث٪١ةقح ٠ٮٚةف ،إ٦ةـ اٛلضة٬ؽٱ ٨كٝةاؽ ا٘٣ؿ اٛلعضَ٤ل ،ٱأيت ٱٮـ اٞ٣ٲة٦ح ٬ٮ
كأوعةث ٫دذٞ٤ة ٥٬اٛلٺا١ح اٛلٞؿثٮف ٱ٪ةدك١ل :٥ادػ٤ٮا ا٘ل٪ح ٹ ػٮؼ ٔ٤ٲ ٥١كٹ
أ٩ذّ ٥لـ٩ٮف) ،كركاق اٛلؿمؽ ثةّض  #يف اٵ٦ةٍف اٹز٪ٲ٪ٲح  ،562 /1كاٷ٦ةـ
اٛل٪ىٮر ثةّض ٔجؽاّض ثٖ ٨لـة  #يف رشح ا٣ؿقة٣ح ا٪٣ةوعح ظٲر ٝةؿ :كٝؽ

ركٱ٪ة ثةٷق٪ةد اٛلٮزٮؽ ث ٫إٌف أثٲ٪ة ٔيل ث ٨أيب َة٣ت  ..#إ٣غ.
كيف أ٦ةٍف اٷ٦ةـ أيب َة٣ت  #ثٕؽ ذ٠ؿ ا٣ك٪ؽ ٔ ٨أيب ظٛه اٛلٝ ٰ١ةؿٛ :لة
رظ ٢اٙلكَل ثٔ ٨يل  ٨٦ #اٛلؽٱ٪ح إٌف ا١٣ٮٚح رست ٪ٚ ٫ٕ٦ـؿ ٦ةء ٦ ٨٦ٲةق
ث ٰ٪ق٤ٲ ...٥إٌف ٝٮ٠ ٨٦– ٫٣ٺـ اٷ٦ةـ اٙلكَل ٚ :-#إف أيب  #ظؽز ٰ٪أ٫٩
قٲ١ٮف ٪٦ة رص ٢اق ٫٧زٱؽ ٥لؿج ٚٲٞذٚ ٢ٺ ٱجٞٯ يف ا٣كًلء ٞ٦ ٟ٤٦ؿب كٹ ٩جٰ
٦ؿق ٢إٹ دٞ٤ٯ ركظ ٫ٱؿ ٫ٕٚأ ٢٠ ٢٬قًلء إٌف قًلء ٞٚؽ ث٘٤خ ،ٱجٕر ٬ٮ
كأوعةث ٫ٱذؼ٤٤ٮف رٝةب ا٪٣ةس ٱٞةؿ٬ :ؤٹء ػ ٙ٤اٚل ٙ٤كدٔةة اٙل،))ٜ
كركاق اٷ٦ةـ اٛل٪ىٮر ثةّض ٔجؽاّض ثٖ ٨لـة  #يف إٞ٣ؽ ا٣سَ٧ل.
كركل اٛلؿمؽ ثةّض  #يف اٵ٦ةٍف اٹز٪ٲ٪ٲح ٔ ٨ظؾٱٛح ث ٨ا٣ٲًلف ٝةؿْ٩ :ؿ
رقٮؿ اّض ÷ إٌف زٱؽ ث ٨ظةرزح ٞٚةؿ(( :اٛلٞذٮؿ يف اّض كاٛلى٤ٮب يف أ٦ذٰ
كاٛلْ٤ٮـ  ٨٦أ ٢٬ثٲذٰ ق٬ ٰ٧ؾا –كأمةر ثٲؽق إٌف زٱؽ ث ٨ظةرزحٞٚ -ةؿ :ادف
 ٰ٪٦ٱة زٱؽ زادؾ اق٪ٔ ٟ٧ؽم ظج نةٚ ،أ٩خ ق ٰ٧اٙلجٲت  ٨٦أ ٢٬ثٲذٰ)).
كركاق اٛل٪ىٮر ثةّض ٔجؽاّض ثٖ ٨لـة  #يف إٞ٣ؽ ا٣سَ٧ل ،كاٷ٦ةـ اٙلك ٨ث٨
ثؽر ا٣ؽٱ # ٨يف أ٩ٮار ا٣ٲَٞل.
كركاق اثٔ ٨كة٠ؿ يف دةرٱغ د٦ن ،ٜكاث ٨إ٣ؽٱ ٥يف ث٘ٲح ا٤ُ٣ت يف دةرٱغ
ظ٤ت.
كركاق اٛلض٤يس يف ثعةر اٵ٩ٮار  ،192 /46كاث ٨إدرٱف اٙليل يف
٦كذُؿٚةت اٌ٣ضااؿ.
كركل أثٮ اٛ٣ؿج ٚٲٰ ٞ٦ةد ٢اُ٣ة٣جٲَل ٔٔ ٨جؽاٛل ٟ٤ث ٨أيب ق٤ٲًلف ٝةؿٝ :ةؿ
رقٮؿ اّض(( :ٱٞذ ٢رص ٨٦ ٢أ ٢٬ثٲذٰ ٚٲى٤ت ٹ دؿل ا٘ل٪ح َٔل رأت ٔٮرد))٫
كركاق اٛلض٤يس يف ثعةر اٵ٩ٮار ،كركل يف اٛلٞةد ٢أٱٌ نة ٔٞ ٨ل٧ؽ ثٚ ٨ؿات ٝةؿ:
رأٱخ زٱؽ ثٔ ٨يل ٱٮـ ا٣كجؼح كٔىل رأق ٫قعةثح وٛؿاء دْ ٨٦ ٫٤ا٣ن٧ف دؽكر
 ٫ٕ٦ظٲسًل دار.

كركل اٛلؿمؽ ثةّض  #يف اٵ٦ةٍف اٹز٪ٲ٪ٲح ٔ ٨أ٩ف ٝةؿٝ :ةؿ ا٪٣جٰ ÷:
((ٱٞذ ٨٦ ٢ك٣ؽم رص ٢ٱؽٔٯ زٱؽ نا ث٧ٮًٓ ٱٕؿؼ ثة٪١٣ةقح ٱؽٔٮ إٌف اٙل ٜٱذجٕ٫
ٔ٤ٲ٦ ٢٠ ٫ؤ ،))٨٦كركاق اٛل٪ىٮر ثةّض ٔجؽاّض ثٖ ٨لـة  #يف إٞ٣ؽ ا٣سَ٧ل،
كركاق إ٣ٺ٦ح ٔجؽاّض ث ٨زٱؽ ا٪ٕ٣يس يف ا٣ؿقة٣ح ا٣جؽٱٕح.
كركل اٛلؿمؽ ثةّض  #يف اٹز٪ٲ٪ٲح ٔ ٨ظجح إ٣ؿٌل ٝةؿ٪٠ :خ  ٓ٦أٍ٦ل
اٛلؤَ٪٦ل  #أ٩ة كاٵوجٖ ث٩ ٨جةدح يف (ا٪١٣ةقح) يف ٦ٮًٓ ا٘لـارٱ ٨كاٛلكضؽ
كاٚلٲةََل ك ٰ٬ٱٮ٦بؾ وعؿاء ًٚل زاؿ ٱ٤ذٛخ إٌف ذ ٟ٣اٛلٮًٓ كٱج ٰ١ث١ةء
مؽٱؽان كٱٞٮؿ :ثأيب ،ثأيب ..إٌف ٝٮٝ :٫٣ةؿ :ظؽز ٰ٪رقٮؿ اّض ÷(( :أ ٫٩ٱٮ٣ؽ
ٍف ٦ٮ٣ٮد ٦ة ك٣ؽ أثٮاق ثٕؽ ،ٱٞ٤ٯ اّض ٌٗجة ٩نة كراًٲ نة ٔ ٫٣ىل اٙل ٜظ ٞنة ٔىل دٱ٨
صربٱ ٢ك٦ٲ١ةاٲ ٢كٞل٧ؽ وىل اّض ٔ٤ٲ٭ ،٥كأ ٫٩ٱ٧س ٢ث ٫يف ٬ؾا اٛلٮًٓ ٦سةٹ ن ٦ة
٦س ٢ثأظؽ ٝج ٫٤كٹ ٱ٧س ٢ثأظؽ ثٕؽق ،و٤ٮات اّض ٔىل ركظ ٫كٔىل اٵركاح ا٣ذٰ
دذٮىف  ،))٫ٕ٦كركاق أثٮ اٙلكَل ا٣ـٱؽم يف اٛلعٲٍ ٔ ٨اٷ٦ةـ ا٪٣ةرص #
ثك٪ؽق ،كركاق اٷ٦ةـ ٔجؽاّض ثٖ ٨لـة  #يف إٞ٣ؽ ا٣سَ٧ل.
كركل اٛلؿمؽ ثةّض  #يف اٹز٪ٲ٪ٲح ٔٔ ٨يل ث ٨اٙلكَل ٔ ٨أثٲٔ ٨ٔ ٫يل ث٨
أيب َة٣ت ٝ %ةؿ٥( :لؿج  ٰ٪٦ثْ٭ؿ ا١٣ٮٚح رص ٢ٱٞةؿ  ٫٣زٱؽ يف أُلح قُ٤ةف
–كاٵُلح :اٛلً -ٟ٤ف ٱكج ٫ٞاٵك٣ٮف كًف( )1ٱؽر ٫٠اٳػؿكف ،إٹ  ٢٧ٔ ٨٦ث٧س٢
ٔ٥ ،٫٤٧لؿج ٱٮـ اٞ٣ٲة٦ح ٬ٮ كأوعةثٕ٦ ٫٭ ٥اُ٣ٮاٍ٦ل ،ز٥ ٥لُٮا أٔ٪ةؽ اٚلٺاٜ
ٚذذٞ٤ة ٥٬اٛلٺا١ح ٚٲٞٮ٣ٮف٬ :ؤٹء ػ ٙ٤اٚل ٙ٤كدٔةة اٙل ٜكٱكذٞج٤٭ ٥رقٮؿ
اّض ÷ كٱٞٮؿٝ(( :ؽ ٔ٤٧ذ ٥ثًل أ٦ؿد ،٥ادػ٤ٮا ا٘ل٪ح ثٍ٘ل ظكةب)) ،كركاق
اٛل٪ىٮر ثةّض ٔجؽاّض ثٖ ٨لـة  #يف ا٣ؿقة٣ح ا٪٣ةٕٚح كاٞ٣ة٬ل ٔجؽاّض ث ٨زٱؽ
ا٪ٕ٣يس يف ا٣ؿقة٣ح ا٣جؽٱٕح ،كذ٠ؿ ٬ؾق ا٣ؿكاٱح ا٣كٲؽ ٞل٧ؽ د ٰٞاٛلؽر٧ل يف ٠ذةث٫
١٬ؾا كردت ،كيف اٙلؽاا ٜا٣ٮردٱح كٞ٦ةد ٢اُ٣ة٣جٲَل كا٣ؿقة٣ح ا٣جؽٱٕح :كٹ ٱؽر.٫٠

(ا٣ذةرٱغ اٷقٺ ٰ٦دركس كٔرب) كركاق أثٮ اٛ٣ؿج يف (ٞ٦ةد ٢اُ٣ة٣جٲَل).
كركل اٛلؿمؽ ثةّض  #يف اٹز٪ٲ٪ٲح ٔ ٨اثٔ ٨جةس ٝةؿ :ثٲً٪ل ٔيل  #ثَل
أوعةث ٫إذ ث١ٯ ث١ة نء مؽٱؽان ظذٯ ٣سٞخ ٙلٲذٞٚ ٫ةؿ  ٫٣اٙلكَل  :#ٱة أثخ ٦ة

 ٟ٣دجٰ١؟ ..إٌف ٝٮ( :٫٣أ٩جأٌل رقٮؿ اّض ÷ٚ )..ؾ٠ؿ ظؽٱس نة َٮٱٺن ٝةؿ ٚٲ:٫

((ٱة ٔيل ٠ٲ ٙأ٩خ إذا ك٣ٲ٭ة اٵظٮؿ ا٣ؾ٦ٲ ،٥ا١٣ةٚؿ ا٤٣بٲٚ ،٥ٲؼؿج ٔ٤ٲ ٫ػٍل
أ ٢٬اٵرض َ ٨٦ٮٜلة كإ٣ؿض)) ٤ٝخ :ٱة رقٮؿ اّض٬ ٨٦ ،ٮ؟ ٝةؿ(( :ٱة ٔيل،
رص ٢أٱؽق اّض ثةٷٱًلف كأ٣جك٧ٝ ٫ٲه ا٣رب كاٷظكةف ٚٲؼؿج يف ٔىةثح ٱؽٔٮف
إٌف ا٣ؿٖل ٨٦ ٨أٔٮا ٫٩ػٍل أٔٮافٚ ،ٲٞذ ٫٤اٵظٮؿ ذك ا٣ن٪آف ..إ٣غ)) ،كركاق
اٷ٦ةـ اٙلك ٨ث ٨ثؽر ا٣ؽٱ # ٨يف أ٩ٮار ا٣ٲَٞل.
كركل ٔيل ث ٨اٙلكَل ا٣ـٱؽم ¦ يف ٠ذةب اٛلعٲٍ ٔ ٨اٷ٦ةـ ا٪٣ةرص
اٵَؿكش  #ثك٪ؽق ٔ ٨أيب صٕٛؿ ٞل٧ؽ ثٔ ٨يل ٝةؿٝ :ةؿ رقٮؿ اّض ÷
٤٣عكَل ثٔ ٨يل (( :#ٱة ظكَل ٥لؿج  ٨٦و٤ج ٟرص ٢ٱٞةؿ  ٫٣زٱؽ ٱذؼُٯ
٬ٮ كأوعةث ٫ٱٮـ اٞ٣ٲة٦ح رٝةب ا٪٣ةس ٗؿ نا ٞلضَ٤ل ،ٱؽػ٤ٮف ا٘ل٪ح ثٺ
ظكةب)) ،كركاق اٛلٮ ٜٚثةّض  #يف ٠ذةب اٹٔذجةر ،كأثٮ اٛ٣ؿج اٵوٛ٭ةٌل يف
ٞ٦ةد ٢اُ٣ة٣جٲَل ،كركاق  ٨٦اٷ٦ة٦ٲح ا٣نٲغ ا٣ىؽكؽ يف اٵ٦ةٍف ٔ ٨أيب صٕٛؿ
ٞل٧ؽ ثٔ ٨يل ٔ ٨آثةا ٨ٔ ٫رقٮؿ اّض ÷ كاٛلض٤يس يف ثعةر اٵ٩ٮار ،كركاق
ا٣ىؽكؽ أٱٌ نة يف ٔٲٮف أػجةر ا٣ؿًة  ،#كركاق اٛ٣ذةؿ ا٪٣ٲكةثٮرم يف ركًح
ا٣ٮأَْل.
كركل أثٮ إ٣جةس اٙلك # ٰ٪يف اٛلىةثٲط ٔ ٨ػة٣ؽ ث ٨ثٍ١ل ٝةؿ :ذ٬جخ
ٞ ٰ٧ٔ ٓ٦ل٧ؽ ث ٨إقًلٔٲ ٢إٌف ا٪١٣ةقح ٚؿأٱخ زٱؽ ثٔ ٨يل ٦ى٤ٮث نة ٔؿٱة ٩نة ٞٚةؿ
ٍف ٔ :ٰ٧أم٭ؽ ٱة ث ٰ٪أٌل ٪٠خ ٔ٪ؽ ٔيل ث ٨اٙلكَل  #كزٱؽ ٱٮ٦بؾ وٍ٘ل
ٱٕ٤ت  ٓ٦ا٣ىجٲةف ١ٚجة ٣ٮص٭ٚ ٫ؽ٦ٯ ٞٚةـ إ٣ٲ ٫أثٮق ٔيل ث ٨اٙلكَل ٚ #ـٔ نة
ٱ٧كط ا٣ؽـ ٔ ٨كص٭ٞٚ ٫ةؿ :أٔٲؾؾ أف د١ٮف اٛلى٤ٮب ثأرض إ٣ؿاؽٚ ،إ٩ة ٪٠ة

٩ذعؽث أف رصٺن ٪٦ة ٱٞةؿ  ٫٣زٱؽ ٱى٤ت ثأرض إ٣ؿاؽ يف قٮؽ  ٨٦أقٮاٝ٭ة
ْ٩ ٨٦ؿ إٌف ٔٮرد٦ ٫ذٕ٧ؽان أوىل اّض كص٭ ٫ا٪٣ةر» ،كركل ٝؿٱج نة  ٨٦ ٫٪٦اٷ٦ة٦ٲح
إثؿا٬ٲ ٥ا٣س ٰٛٞيف ٠ذةب ا٘٣ةرات ٔ ٨أيب ٖلـة ا٣سًلٍف كاٛلض٤يس يف ثعةر اٵ٩ٮار،
كركل أثٮ اٛ٣ؿج يف ٞ٦ةد ٢اُ٣ة٣جٲَل ٝؿٱج نة ٬ ٨٦ؾا.
كٝةؿ اٞ٣ة٬ل ا٪ٕ٣يس يف ا٣ؿقة٣ح ا٣جؽٱٕح :كركل ا٣جةٝؿ ٞل٧ؽ ثٔ ٨يل ٔ ٨آثةا٫
أف رقٮؿ اّض ÷ ٝةؿ٥(( :لؿج  ٨٦ك٣ؽم رص ٢ٱٞةؿ  ٫٣زٱؽ ٱٞذ ٢ثة١٣ٮٚح
كٱى٤ت ثة٪١٣ةقح٥ ،لؿج ٝ ٨٦ربق ٩جن نة ،دٛذط ٣ؿكظ ٫أثٮاب ا٣كًلء دج٭ش أ٢٬
ا٣كًلكات ٱٞٮ٣ٮف٬ :ؤٹء دٔةة اٙل ،))ٜكركاق ا٣نٲغ ا٣ىؽكؽ يف اٵ٦ةٍف ،كيف
ٔٲٮف أػجةر ا٣ؿًة ٔ ٨ا٣ىةدؽ ٔ ٨آثةا % ٫ثذ٘ٲٍل ٱكٍل يف آػؿق ،ك٠ؾٟ٣
اٛلض٤يس يف ثعةر اٵ٩ٮار.
كركل أثٮ اٙلك ٨ا٣ـٱؽم يف ٠ذةب اٛلعٲٍ ٔ ٨اٷ٦ةـ ا٪٣ةرص اٵَؿكش #
ثك٪ؽق إٌف ٔٮؼ ثٔ ٨جؽاّض ٝةؿ٪٠ :خ ٞ ٓ٦ل٧ؽ ث ٨اٙلٛ٪ٲح يف ٪ٚةء دارق ٧ٚؿ زٱؽ ث٨
اٙلكٝ ٨ةؿٚ :ؿ ٓٚاْ٪٣ؿ ٚٲ ٫كوٮث ٫زٝ ٥ةؿ٣ :ٲٞذ ٨٦ ٨٤ك٣ؽ اٙلكَل رص ٢ٱٞةؿ  ٫٣زٱؽ
ك٣ٲى٤ج ٨ثةٕ٣ؿاؽْ٩ ٨٦ ،ؿ إٌف ٔٮرد ٥٤ٚ ٫ٱٍ٪ضق أ٠ج ٫اّض ٔـ كصٔ ٢ىل كص٭ ٫يف
ا٪٣ةر)) ،كركاق  ٨٦اٷ٦ة٦ٲح ا٣ىؽكؽ يف اٵ٦ةٍف ،كاٛلض٤يس يف ثعةر اٵ٩ٮار.
كركل أثٮ اٛ٣ؿج يف ٞ٦ةد ٢اُ٣ة٣جٲَل ٔ ٨رٱُح ث٪خ ٔجٲؽاّض ثٞ ٨ل٧ؽ ث٨
اٙلٛ٪ٲح ٔ ٨أثٲ٭ة ٝةؿ٦ :ؿ زٱؽ ثٔ ٨يل ث ٨اٙلكَل ٔىل ٞل٧ؽ ث ٨اٙلٛ٪ٲح ٌ
ٚؿؽ ٫٣
كأص٤ك ٫كٝةؿ« :أٔٲؾؾ ٱة اث ٨أػٰ أف د١ٮف زٱؽ اٛلى٤ٮب ثةٕ٣ؿاؽ ،كٹ ٱْ٪ؿ
أظؽ إٌف ٔٮرد ٫كٹ ٱٍ٪ضق إٹ ٠ةف أق ٢ٛدرؾ  ٨٦ص٭ ،»٥٪كركاق اٛلض٤يس يف
ثعةر اٵ٩ٮار.
كركل اٷ٦ةـ أثٮ َة٣ت  #يف اٵ٦ةٍف ثك٪ؽق ٔ ٨أيب صٕٛؿ ٞل٧ؽ ثٔ ٨يل #
ٝةؿ :ثًض أيب  #ثـٱؽ ثٔ ٨يل ظَل ك٣ؽ ٚأػؾ اٛلىعٛٚ ٙذع ٫كْ٩ؿ ٚٲٚ ٫إذا
َّ َّ َ ْ
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اش َ َ
َتى ٌَِ الٍؤٌِِ ِني أجفطًٓ وأمٔالًٓ ةِأن
ٝؽ ػؿج يف أكؿ ا٣كُؿِ :ضإِن اَّلل
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يًُ111ض [ا٣ذٮثح]ٚ ،أَجَ ٫ٞجٞح زٚ ٥ذعٚ ،٫ؼؿجِ :ضوَل َتطَب اَّل
ُ َ
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ْ
اَّلل أ َ ْم َٔاحًا ة َ ْو أ َ ْ
َ
حيَاءٌ غِِ َر َربّ ِ ِٓ ًْ يُ ْس َزكٔن[ ﴾169آؿ ٔ٧ؿاف]ٚ ،أَج ٫ٞزٚ ٥ذع،٫
يو ِ
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ِيَ لَع اىلا ِ
أَج ٫ٞزٝ ٥ةؿٔ :ـٱخ كاّض ٔ٬ ٨ؾا اٛلٮ٣ٮد ،كإٛ ٫٩ل ٨ا٣ن٭ؽاء اٛلؿزكَٝل.

كركل ٝؿٱج نة  ٫٪٦اٛلض٤يس يف ثعةر اٵ٩ٮار ثك٪ؽ ٍٗل ٬ؾا ٞٚةؿ :ركل ثٕي
أوعةث٪ة ٝةؿ٪٠ :خ ٔ٪ؽ ٔيل ث ٨اٙلكَل ١ٚةف إذا وىل اٛ٣ضؿ ًف ٱذ ٥٤١ظذٯ
دُ ٓ٤ا٣ن٧ف ..إٌف ٝٮٚ :٫٣ضةءكا ثةٛلىعٚ ٙٮًٕٔ ٫ىل ظضؿق ٝةؿ :زٚ ٥ذع٫
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اَّلل ال ْ ٍُ َ
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يٍا[ ﴾95ا٪٣كةء]ٝ ،ةؿ :زَ ٥ج ٫ٞزٚ ٥ذعْ٪ٚ ٫ؿٚ ،إذا يف أكؿ
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َواى ْ ُل ْسءَانُ...ض إٌف ٝٮِ :٫٣ض َو َذل َِم ُْ َٔ اى ْ َف ْٔ ُز اى ْ َػ ِظ ُ
يًُ111ض [ا٣ذٮثح] ،زٝ ٥ةؿ٬ :ٮ كاّض
ِ
زٱؽ ٬ٮ كاّض زٱؽٚ ،ك ٰ٧زٱؽ نا .كٔـاق يف اٜلة٦ل إٌف ٦كذُؿٚةت اٌ٣ضااؿ.
كركل ا٣نٲغ ا٣ىؽكؽ يف اٵ٦ةٍف ثك٪ؽق ٔ ٨أيب ٖلـة ا٣سًلٍف ٝةؿ :ظضضخ
ٚأدٲخ ٔيل ث ٨اٙلكَل ٞٚ #ةؿ ٍف :ٱة أثة ٖلـة أٹ أظؽز ٨ٔ ٟرؤٱة رأٱذ٭ة؟
رأٱخ ٠أٌل أدػ٤خ ا٘ل٪ح ٚأكدٲخ ثعٮراء ًف أر أظك٪٦ ٨٭ة ٚجٲ٪ة أ٩ة ٦ذ١ئ ٔىل
أرٱ١ذٰ إذ قٕ٧خ ٝةاٺن :ٱة ٔيل ث ٨اٙلكَل ٣ٲ٭٪ؤؾ زٱؽ ٱة ٔيل ث ٨اٙلكَل ٣ٲ٭٪ؤؾ
زٱؽ ٚٲ٭٪ؤؾ زٱؽٝ ،ةؿ أثٮ ٖلـة ز ٥ظضضخ ثٕؽق ٚأدٲخ ٔيل ث ٨اٙلكَل #
ٞٚؿٔخ ا٣جةب ٛٚذط ٍف ٚؽػ٤خ ٚإذا ٬ٮ ظة ٢٦زٱؽ نا ٔىل ٱؽق -أك ٝةؿ :ظة٢٦
َ َ َْ ُ
اي ٌ َِْ َرتْ ُو كَ ْر َ
ج َػيَٓاَ
يو ُر ْؤيَ َ
ٗٺ ٦نة ٔىل ٱؽقٞٚ -ةؿ ٍف :ٱة أثة ٖلـةِ :ضْزا حأو ِ
َ ّ َ ًّ
حلاُض [ٱٮق ،]111:ٙكركاق اٛلض٤يس يف ثعةر اٵ٩ٮار  ،241 /58كيف ثعةر
ر ِّب
اٵ٩ٮار  238 /58دٛكٍل اٛ٣ؿات ٔ ٨قٕٲؽ ث٧ٔ ٨ؿ اٞ٣ؿ٨ل ٔ ٨اٙلكَل ث٨

ٚأ٦ؿ ٔىل ٔيل ث ٨اٙلكَل #
ٔ٧ؿ ا٘لٕٛؿم ٔ ٨أثٲٝ ٫ةؿ٪٠ :خ أد ٨٦اٙلش ٌ
ٚأق ِّ٤ٔ ٥٤ٲٚ ٫ؽػ٤خ يف ثٕي ظضضٰ ٔ٤ٲٞٚ ٫ةؿ :رأٱخ رقٮؿ اّض ÷ يف
٣ٲ٤ذٰ ٬ؾق ظذٯ أػؾ ثٲؽم ٚأدػ ٰ٪٤ا٘ل٪ح ٚـكص ٰ٪ظٮراء ٚٮإٝذ٭ة ٞ٤ٕٚخ
ٚىةح يب رقٮؿ اّض ÷(( :ٱة ٔيل ث ٨اٙلكَل ق ٥اٛلٮ٣ٮد ٪٦٭ة زٱؽ نا)) ٝةؿ:
ًٚل ٪٧ٝة  ٨٦ذ ٟ٣اٛلض٤ف ظذٯ أرق ٢اٛلؼذةر ث ٨أيب ٔجٲؽ ٬ؽٱح إٌف ٔيل ث٨
اٙلكَل رشا٬ة ثسٺزَل أ ٛ٣نة ..إٌف ٝٮً٤ٚ :٫٣ل ٠ةف ٝ ٨٦ةث ٢ظضضخ ك٦ؿرت ٔىل
ٔيل ث ٨اٙلكَل ٵق٤ٔ ٥٤ٲٚ ٫ؼؿج ثـٱؽ ٔىل ٠ذ ٫ٛاٵٱٌض ك ٫٣زٺزح أم٭ؿ ك٬ٮ
َ ُ َ
َ َ َْ ُ
يو ُر ْؤيَ َ
اي ٌ َِْ رتْو ك ْر
ٱذ٤ٮ ٬ؾق اٳٱح كٱٮ٦ئ إٌف زٱؽ ك٬ٮ ٱٞٮؿِ :ضْزا حأوِ
َ َ َ َ َ ّ َ ًّ
حلاُض [ٱٮق.]111:ٙ
جػيٓا ر ِّب
[عهًّ ]#

ٝةؿ اٷ٦ةـ أثٮ َة٣ت  #يف ٠ذةب اٷٚةدة :ك٠ةف ٱنج ٫ثأٍ٦ل اٛلؤَ٪٦ل يف
اٛ٣ىةظح كا٣جٺٗح كا٣ربأح كٱٕؿؼ يف اٛلؽٱ٪ح ثع٤ٲ ٙاٞ٣ؿآف(.)1
كيف أ٦ةٍف اٷ٦ةـ أٖلؽ ثٔ ٨ٲكٯ  ٨ٔ #أيب ٕ٦ةذ ٝةؿ :قٕ٧خ زٱؽ ثٔ ٨يل ٱٞٮؿ:
ػ٤ٮت ثةٞ٣ؿآف زٺث ًٔضة ق٪ح أٝؿأق كأدؽثؿق ..إ٣غ ،كيف أ٦ةٍف أيب َة٣ت ٤َ :#ت
زٱؽ ثٔ ٨يل  ٨٦أػٲ٠ # ٫ذةث نة ٚأٗ ٫٪ٔ ٢ٛذ ٟ٣أثٮ صٕٛؿ  ،#ز ٥ذ٠ؿق ٚأػؿج
إ٣ٲ ٫ا١٣ذةب ٞٚةؿ  ٫٣زٱؽ ثٔ ٨يل ٝ :#ؽ كصؽت ٦ة أردت  ٫٪٦يف اٞ٣ؿآفٞٚ ،ةؿ ٫٣
أثٮ صٕٛؿ ٚ :#أقأٟ٣؟ ٞٚةؿ  ٫٣زٱؽ  ،٥ٕ٩ :#قًٔ ٰ٪٤ل أظججخٛٚ ،ذط أثٮ
صٕٛؿ ا١٣ذةب كصٕ ٢ٱكأ ٫٣ك٣لٲج ٫زٱؽ ثضٮاب ٔيل ً٠ #ل يف ا١٣ذةب ٞٚةؿ  ٫٣أثٮ
صٕٛؿ  :#ثأيب أ٩خ كأ ٰ٦ٱة أػٰ أ٩خ كاّض ٩كٲش كظؽؾ ثؿ٠ح اّض ٔىل أـ
ك٣ؽدٞ٣ ،ٟؽ أ٩ضجخ ظَل أدخ ث ٟمجٲ ٫آثةا ٟو٤ٮات اّض ٔ٤ٲ٭ ٥إٔلَٕل.
( -)1كيف ٞ٦ةد ٢اُ٣ة٣جٲَل ٔ ٨أيب ا٘لةركد ٝةؿٝ :ؽ٦خ اٛلؽٱ٪ح ٚضٕ٤خ ً٤٠ل قأ٣خ ٔ ٨زٱؽ ثٔ ٨يل
ٝٲٍ ٢ف :ذاؾ ظ٤ٲ ٙاٞ٣ؿآف ،كركاق ا٣نٲغ اٛلٛٲؽ يف اٷرمةد كاث ٨إً٪٣لف يف اٷرمةد كاٛلض٤يس يف
ثعةر اٵ٩ٮار.

كيف ٠ذةب ا٣ذع ٙرشح ا٣ـ٣ ٙ٣ٸ٦ةـ اٙلضح ٝلؽا٣ؽٱ ٨ثٞ ٨ل٧ؽ ث٪٦ ٨ىٮر
اٛلؤٱؽم ٠ ٨٦ #ٺـ اٷ٦ةـ زٱؽ « :#ق٤ٮٌل ٚٮاّض ٦ة دكأ٣ٮٌل ٔ ٨ظٺؿ
كظؿاـ كٞل ٥١ك٦ذنةث ٫ك٩ةقغ ك٪٦كٮخ كأ٦سةؿ كٝىه إٹ أ٩جأد ٥١ث ،٫كاّض ٦ة
كٛٝخ ٬ؾا اٛلٮ ٙٝإٹ كأ٩ة أٔ ٥٤أ ٢٬ثٲذٰ ثًل ّلذةج إ٣ٲ٬ ٫ؾق اٵ٦ح».
كيف ٠ذةب (ثعٮث يف اٛل ٢٤كا٪٣ع٤٣ ٢كجعةٌل) :كٔ ٨أيب ػة٣ؽ ا٣ٮاقُٰ
كأيب ٖلـة ا٣سًلٍف ٔ ٨أيب صٕٛؿ  #أٝ ٫٩ةؿ ٜلًل« :ٱة أثة ػة٣ؽ كأ٩خ ٱة أثة ٖلـة،
إف أيب دٔة زٱؽ نا ٚةقذٞؿأق اٞ٣ؿآف ٞٚؿأ ٔ٤ٲٚ ،٫كأ ٨ٔ ٫٣اٛلٌٕٺت ز ٥دٔة كٌ ٝج٢
ثَل ٔٲ٪ٲ »٫زٝ ٥ةؿ أثٮ صٕٛؿ :ٱة أثة ٖلـة ،إف زٱؽان أُٰٔ  ٨٦ا٤ٔ ٥٤ٕ٣ٲ٪ة ثكُح.
كٚٲ ٫أٱٌ نة ٨ٔ :صةثؿ ا٘لٕ :ٰٛقأ٣خ ٞل٧ؽ ثٔ ٨يل  ٨ٔ ،#أػٲ ٫زٱؽ؟
ٞٚةؿ« :قأ٣ذ ٨ٔ ٰ٪رص٤٦ ٢ئ إٱًل ٩نة كٔ ٤نًل  ٨٦أَؿاؼ مٕؿق كٝؽ ٫٦ك٬ٮ قٲؽ
أ ٢٬ثٲذ.»٫
إمجبع أْم انجيذ  %عهٗ إيبيزّ  #مبب فيٓى انجبلز ٔانصبدق ’

ٝةؿ اٷ٦ةـ اٜلةدم  #يف ٝل٧ٮٔ :٫كٚٲٞ ٨ٔ ٫ل٧ؽ ثٔ ٨يل ث ٨اٙلكَل ثةٝؿ
ا :٥٤ٕ٣أف ٝٮ ٦نة كٚؽكا إ٣ٲٞٚ ٫ة٣ٮا :ٱة اث ٨رقٮؿ اّض ،إف أػةؾ زٱؽان ٚٲ٪ة ك٬ٮ
ٱكأ٪٣ة ا٣جٲٕح أ٪ٚجةٱٕ٫؟ ٞٚةؿ ٜلٞ ٥ل٧ؽ :ثةٱٕٮق ٚإ ٫٩ا٣ٲٮـ أ٪٤ٌٚة.
كٔ ٫٪أٱٌ نة :أ ٫٩اصذ ٓ٧زٱؽ كٞل٧ؽ يف ٝل٤ف ٚذعؽزٮا زٝ ٥ةـ زٱؽ ٧ٚىض ٚأدجٕ٫
ٞل٧ؽ ثٍضق زٝ ٥ةؿٞ٣ :ؽ أ٩ضجخ أ ٟ٦ٱة زٱؽ.
كٚٲ٦ :٫ة ٝةؿ صٕٛؿ ثٞ ٨ل٧ؽ ا٣ىةدؽ رٖلح اّض ٔ٤ٲٛ ٫لة أراد زٱؽ اٚلؿكج إٌف
ا١٣ٮٚح  ٨٦اٛلؽٱ٪حٝ ،ةؿ  ٫٣صٕٛؿ :أ٩ة  ٟٕ٦ٱة ٔٞٚ ،٥ةؿ  ٫٣زٱؽ :أك٦ة ٔ٧٤خ ٱة
اث ٨أػٰ أف ٝةا٪٧ة ٞ٣ةٔؽ٩ة كٝةٔؽ٩ة ٞ٣ةا٪٧ةٚ ،إذا ػؿصخ أ٩ة كأ٩خ ٥ ٨٧ٚل٪ٛ٤ة
يف ظؿ٪٦ةٚ ،ذؼ ٙ٤صٕٛؿ ثأ٦ؿ ٔ ٫٧زٱؽ.
كٔ ٨صٕٛؿ أٱٌ نةٛ :لة أراد ٤لٲٯ ث ٨زٱؽ ا٤٣عٮؽ إٌف أثٲٝ ٫ةؿ  ٫٣اث٫٧ٔ ٨
صٕٛؿ :أٝؿا ٰ٪ٔ ٫ا٣كٺـ كٚ :٫٣ ٢ٝإٌل أقأؿ اّض أف ٱٍ٪ضؾ كٱجٞٲ ٟكٹ ٱؿٱ٪ة

ٚٲ١٦ ٟؿك ٬نة كإف ٪٠خ أزٔ ٥أٌل ٔ٤ٲ ٟإ٦ةـ ٚأ٩ة ً٦ضؾ ..إٌف ٝٮ :٫٣كٔٛ ٫٪لة
صةءق ػرب ٝذ ٫٧ٔ ٢زٱؽ كأوعةثٝ ٫ةؿ :ذ٬ت كاّض زٱؽ ثٔ ٨يل ً٠ل ذ٬ت ٔيل ث٨
أيب َة٣ت كاٙلك ٨كاٙلكَل كأوعةُل ٥م٭ٲؽان إٌف ا٘ل٪ح ،ا٣ذةثٓ ٜل٦ ٥ؤ٨٦
كا٣نةؾ ٚٲ٭ً ٥ةؿ ،كا٣ؿاد ٔ٤ٲ٭٠ ٥ةٚؿ .ا٩ذ٭ٯ.
كركل أثٮ اٙلك ٨ا٣ـٱؽم يف اٛلعٲٍ ٔ ٨ا٪٣ةرص  #ثك٪ؽق إٌف ٔ٧ؿك ث٨
ٔةاؾ ٔ ٨ا٣ىةدؽ  #أٝ ٫٩ةؿ« :رظ ٥اّض ٔ ٰ٧ػؿج ٔىل ٦ة ػؿج آثةؤق
ككددت أٌل اقذُٕخ أف أو٦ ٓ٪ة وٚ ٓ٪أ٠ٮف ٦س ،ٰ٧ٔ ٢كٝةؿٝ ٨٦ :ذٓ٦ ٢
ٔ ٰ٧زٱؽ ثٔ ٨يل ٝ ٨٧٠ذ ٓ٦ ٢اٙلكَل ،كٝ ٨٦ذ ٓ٦ ٢اٙلكَل ٝ ٨٧٠ذٔ ٓ٦ ٢يل
ث ٨أيب َة٣ت .»#
كركل اٷ٦ةـ اٛلٮ ٜٚثةّض  #يف ٠ذةب اٹٔذجةر ٔ ٨أيب صٕٛؿ ٞل٧ؽ ثٔ ٨يل #
ٕ ٨٦ل٤ح ٠ٺـ« :ك٬ؾا أػٰ زٱؽ ثٔ ٨يل ٱٞٮـ دأٲ نة إٌف اٙل ٜكآ٦ؿان ثةٙل ٜكإف
اقذٍ٪ضٚ ٥٠ةٍ٩ضكق ،كإف دٔةٚ ٥٠أصٲجٮق» ،كركل اٛلؿمؽ ثةّض  #يف اٹز٪ٲ٪ٲح
ٔ ٨أيب صٕٛؿ ٕ ٨٦ #ل٤ح ٠ٺـ « :٫٣ٱة أثة قؽٱؿ ٬ؾا كاّض قٲؽ ث٬ ٰ٪ةم ٥إف
دٔةٚ ٥٠أصٲجٮق ،كإف اقذٍ٪ضٚ ٥٠ةٍ٩ضكق».
كركل اٷ٦ةـ أثٮ َة٣ت  #يف اٵ٦ةٍف ٔ ٨صةثؿ ا٘لٕٝ ٰٛةؿٝ :ةؿ ٍف ٞل٧ؽ ث٨
ٔيل :إف أػٰ زٱؽ ثٔ ٨يل ػةرج كٞ٦ذٮؿ ك٬ٮ ٔىل اٙلٚ ٜة٣ٮٱٛ ٢ل ٨ػؾ ٫٣كا٣ٮٱٛ ٢ل٨
ظةرث ٫كا٣ٮٱٛ ٢ل ٨ٱٞذ ..٫٤إ٣غ ،كركاق اٙلة ٥٠ا٘لن ٰ٧يف د٪جٲ ٫ا٘٣ةَ٤ٚل.
كركل أثٮ اٙلك ٨ا٣ـٱؽم ¦ يف ٠ذةب اٛلعٲٍ ثك٪ؽق إٌف ٠سٍل ث ٨زٱؽ
٦ٮٌف زٱؽ ثٔ ٨يل ٝةؿ ٍف صٕٛؿ ثٞ ٨ل٧ؽ ا٣ىةدؽ« :أٝؿئ ٔ ٰ٧ا٣كٺـ ك٫٣ ٢ٝ
ٱٞٮؿ  ٟ٣صٕٛؿ :ٹ ٩ة٣ذ ٰ٪مٛةٔح ٞل٧ؽ ÷ إف ٪٠خ أزٔ ٥أٌل إ٦ةـ» ،كٚٲ:٫
ثك٪ؽق ٔ ٨ٱٮ٩ف ث ٨أيب ٱٕٞٮب ٝةؿ :قأ٣خ أثة ٔجؽاّض صٕٛؿ ثٞ ٨ل٧ؽ ٔ٨
ػؿكج زٱؽ ثٔ ٨يل ٞٚةؿ :ػؿج ٟلؿج آثةا ٫كٟلؿج اٙلكَل ثٔ ٨يل § ،كُلؾا
اٷق٪ةد إٌف ٔيل ثٔ ٨سًلف ٝةؿ :أػرب٩ة أيب ٝةؿ :ػؿص٪ة أ٩ة كأثٮ ػة٣ؽ ا٣ٮاقُٰ

ك٪ٕ٦ة ٛ٩ؿ  ٨٦ا٣ؿكاٚي ٚأدٲ٪ة صٕٛؿ ثٞ ٨ل٧ؽ إذ ٬ٮ صة٣ف ٔىل رظ٣ ٢ل٫ٛ٤ٚ ٫ٕ٧
ٚك٪٧٤ة ٔ٤ٲ ٫ثأ ُٙ٣ا٣كٺـ ٤ٞٚخ  :٫٣صٕ٤خ ٚ ٟ٣ؽاء ٦ة دٞٮؿ يف زٱؽ؟ ٝةؿ:
ٰٔ٧؟ ٤ٝخ١٪ٚ ،٥ٕ٩ :ف رأق ٫ٱجَ ٰ١ٮٱٺن ،ز ٥ر ٓٚرأق٧ٚ ٫كط ٔٔ ٨ٲ٪ٲ ٫ز٥
ٝةؿ :ػؿج ٔ ٰ٧كاّض ٔىل اُٛ٣ؿة –زٺز نة ٨٧ٚ -أظج٤ٚ ٰ٪ٲؼؿج ثؼؿكج ٔ،ٰ٧
كاّض ٦ة ػٚ ٙ٤ٲ٪ة ٣ؽٱ ٨كٹ ٣ؽ٩ٲة ػٍل نا .»٫٪٦
كٚٲ ٫ثك٪ؽق إٌف اٷ٦ةـ ا٪٣ةرص اٵَؿكش ٝ #ةؿ :أػرب٩ة ٞل٧ؽ ث٪٦ ٨ىٮر
ٝةؿ :ظؽز٪ة ٔجؽاّض ث ٨دا٬ؿ ٔ ٨أثٲٝ ٫ةؿ :ذ٠ؿ زٱؽ ثٔ ٨يل ٔ٪ؽ أيب ٔجؽاّض صٕٛؿ
ثٞ ٨ل٧ؽ ٞٚةؿ :رظ ٥اّض ٔ٠ ٰ٧ةف كاّض قٲؽ٩ة كاّض ٦ة دؿؾ ٚٲ٪ة ٤٣ؽ٩ٲة كٹ
٣ٴػؿة ٦س.٫٤
كٚٲ ٫ثك٪ؽق إٌف ثنٍل ا٪٣جةؿ ٝةؿ٪٠ :خ ٔ٪ؽ أيب ٔجؽاّض صٕٛؿ ثٞ ٨ل٧ؽ ٤ٞٚخ
 :٫٣صٕ٤خ ٚؽاؾ إٌل دؿ٠خ ٚٺ ٩نة يف اُ٣ٮاؼ ٱربأ ٟ٧ٔ ٨٦؟ ٞٚةؿ :أ٩خ قٕ٧ذ٫
–زٺز نة-؟ ٤ٝخ ٓ٤ُٚ ،٥ٕ٩ :ا٣ؿصٞٚ ٢ةؿ  ٫٣صٕٛؿ  :#ٱة ٚٺف أ٩خ دربأ ٨٦
ٰٔ٧؟ ٞٚةؿ :أك٣ٲف ٝؽ قج ٜاٷ٦ةـ؟ ٞٚةؿ صٕٛؿ :ثؿئ اّض  ،ٟ٪٦رظ ٥اّض ٰٔ٧
إف أدجٓ إٹ أزؿ ٔ ،ٰ٧إف ٠ةف ٔ٣ ٰ٧ٔ ٥٤ٲ٪٭ةؿ ا١لٲةؿ ا١٣سٲت٦ ،ة ْ٩ؿ إٌف ٰٔ٧
مة٦ذ نة إٹ ٛ٠ؿ أك ٠ةف ٠ةٚؿ نا.
كٚٲ ٫أٱٌ نة ثك٪ؽق إٌف ٞل٧ؽ ث٧ٔ ٨ؿ ثٔ ٨يل ث٧ٔ ٨ؿ ثٔ ٨يل ٝةؿ٤ٝ :خ ٘لٕٛؿ
ثٞ ٨ل٧ؽ ٔ ٨اٷ٦ة٦ح ا٣ذٰ ٱ٪كجٮ١لة إ٣ٲ ٫ك٩ع ٨يف ٦كضؽ رقٮؿ اّض ÷
ٞٚةؿ « :ٹ ٩ة٣ذ ٰ٪مٛةٔح  ٨٦يف ٬ؾا اٞ٣رب كظ٬ ٜؾا اٞ٣رب كوةظج٦ ٫ة أ٩ة ذٟ٣
كٹ ٤ٝذٜ ٫ل »ٍٝ ٥ز ٥ا٣ذٛخ ٞل٧ؽ ث٧ٔ ٨ؿ إٌف أثٲٝ ٫ةؿ٠ :ؾ ٟ٣ٱة ث.ٰ٪
كيف ٞ٦ةد ٢اُ٣ة٣جٲَل ٔٔ ٨جؽاّض ث ٨صؿٱؿ ٝةؿ :رأٱخ صٕٛؿ ثٞ ٨ل٧ؽ ٱ٧كٟ
٣ـٱؽ ثٔ ٨يل ثة٣ؿ٠ةب كٱكٮم زٲةثٔ ٫ىل اٌ٣ضج.
كركل ا٣نٲغ اُ٣ٮ٧ل يف اػذٲةر ٕ٦ؿٚح ا٣ؿصةؿ ٔ ٨أيب ا٘لةركد ٝةؿ٪٠ :خ
ٔ٪ؽ أيب صٕٛؿ  #صة٣ك نة إذ أٝج ٢زٱؽ ثٔ ٨يل ً٤ٚ #ل ْ٩ؿ إ٣ٲ ٫أثٮ صٕٛؿ #

ٝةؿ٬ :ؾا قٲؽ أ ٢٬ثٲذٰ كاُ٣ة٣ت ثأكدةر .٥٬ا٩ذ٭ٯ .كذ٠ؿق ا٣كجعةٌل يف ثعٮث
يف اٛل ٢٤كا٪٣عٞ٩ ٢ٺن ٔ ٨أ٦ةٍف ا٣ىؽكؽ ،ك٬ٮ يف أ٦ةٍف ا٣ىؽكؽ ،كيف رصةؿ
ا١٣يش كيف ثعةر اٵ٩ٮار.
كركل ا٣نٲغ ا٣ىؽكؽ يف اٵ٦ةٍف ٖٔ ٨لـة ثٖ ٨لؿاف ٝةؿ :دػ٤خ إٌف
ا٣ىةدؽ صٕٛؿ ثٞ ٨ل٧ؽ ٞٚ #ةؿ ٍف :ٱة ٖلـة  ٨٦أٱ ٨أٝج٤خ؟ ٤ٝخ ٨٦ :٫٣
ا١٣ٮٚحٝ ،ةؿٚ :ج١ٯ  #ظذٯ ث٤خ د٦ٮٔٙ ٫لٲذ٤ٞٚ ،٫خ  :٫٣ٱة اث ٨رقٮؿ اّض ٦ة
 ٟ٣أ٠سؿت ا٣ج١ةء؟ ٞٚةؿ :ذ٠ؿت ٔ ٰ٧زٱؽان ك٦ة و ٓ٪ثٚ ٫ج١ٲخ ..إٌف ٝٮ:٫٣
 ٨ٕ٤ٚاّض ٝةد ٫٤كػةذ ،٫٣كإٌف اّض ص ٢اق ٫٧أم١ٮ ٦ة ٩ـؿ ث٪ة أ ٢٬ثٲخ ٩جٲ ٫ثٕؽ
٦ٮد ٫كث٩ ٫كذَٕل ٔىل ٔؽك٩ة ك٬ٮ ػٍل ٦كذٕةف .كركاق ا٣نٲغ اُ٣ٮ٧ل يف
اٵ٦ةٍف ،كاٛلض٤يس يف ثعةر اٵ٩ٮار.
كيف ٔٲٮف أػجةر ا٣ؿًة ٤٣ىؽكؽ( ٨ٔ )1ا ٢ٌٛ٣ث ٨ٱكةر ٝةؿ :ا٩ذ٭ٲخ إٌف
زٱؽ ثٔ ٨يل ث ٨اٙلكَل  #وجٲعح ٱٮـ ػؿج ثة١٣ٮٚح ٚكٕ٧ذ ٫ٱٞٮؿ٨٦« :
ٱٕٲٔ ٥١٪٦ ٰ٪٪ىل ٝذةؿ أ٩جةط أ ٢٬ا٣نةـ؟» ...إٌف ٝٮٚ :٫٣ؽػ٤خ ٔىل أيب
ٔجؽاّض ..إٌف ٝٮٝ :٫٣ةؿٚ :أٝج ٢ٱج ٰ١د٦ٮٔ ٫د٪عؽر ٔىل صة٩جٰ ػؽق ٠أ١لة ا٘لًلف
زٝ ٥ةؿ :ٱة ٌٚٲ ٢م٭ؽت  ٰ٧ٔ ٓ٦زٱؽ ٝذةؿ أ ٢٬ا٣نةـ؟ ٤ٝخٞٚ ،٥ٕ٩ :ةؿ٥١ٚ :
ٝذ٤خ ٪٦٭٥؟ ٤ٝخ :قذح ٝةؿ ٟ٤ٕ٤ٚ :مةؾ يف د٦ةا٭٥؟ ٤ٝخ٣ :ٮ ٪٠خ مة ٠نة ٦ة
ٝذ٤ذ٭٥؛ ٚكٕ٧ذ ٫ك٬ٮ ٱٞٮؿ« :أرش ٰ٪٠اّض يف د ٟ٤ا٣ؽ٦ةء٦ ،ة ٦ىض كاّض ٰٔ٧
كأوعةث ٫إٹ م٭ؽاء ٦س٦ ٢ة ٦ىض ٔ٤ٲٔ ٫يل ث ٨أيب َة٣ت  #كأوعةث.»٫
كيف ثعةر اٵ٩ٮار ثك٪ؽق ٔٞ ٨ل٧ؽ اٙل٤جٰ ٝةؿٝ :ةؿ أثٮ ٔجؽاّض « :#إف آؿ
أيب قٛٲةف ٝذ٤ٮا اٙلكَل ثٔ ٨يل _ ٪ٚـع اّض ١٤٦٭ ٥كٝذ٬ ٢نةـ زٱؽ ث٨
ٔيل ٪ٚـع اّض  ،٫١٤٦كٝذ ٢ا٣ٮ٣ٲؽ ٤لٲٯ ث ٨زٱؽ ٪ٚ ªـع اّض .»٫١٤٦
( -)1كركاق ا٣ىؽكؽ أٱٌ نة يف اٵ٦ةٍف كاٛلض٤يس يف ثعةر اٵ٩ٮار.

كيف ٠ذةب أثٮ اٙلكَل زٱؽ ا٣ن٭ٲؽ ٤٣كٲؽ ٞلك ٨اٵَ٦ل :ركل اٚلٮارز ٰ٦يف
٠ذةب اٛلٞذ ٨ٔ ٢صةثؿ ا٘لٕ ٰٛأٝ ٫٩ةؿٝ :ةؿ ٍف ٞل٧ؽ ثٔ ٨يل ا٣جةٝؿ  :#إف أػٰ
زٱؽ ثٔ ٨يل ػةرج كٞ٦ذٮؿ ك٬ٮ ٔىل اٙلٚ ،ٜة٣ٮٱٛ ٢ل ٨ػؾ ،٫٣كا٣ٮٱٛ ٢ل ٨ظةرث،٫
كا٣ٮٱٛ ٢ل ٨ٱٞذٝ ،»٫٤ةؿ صةثؿً٤ٚ :ل أز ٓ٦زٱؽ ثٔ ٨يل ٔىل اٚلؿكج ٤ٝخ  :٫٣إٌل
قٕ٧خ أػةؾ ٱٞٮؿ ٠ؾا ك٠ؾاٞٚ ،ةؿ :ٱة صةثؿ ٹ ٱكٕ ٰ٪أف أق١خ كٝؽ ػٮٙ٣
٠ذةب اّض كّلٮ ٥٠إٌف ا٘لجخ كاُ٣ةٗٮت ..إ٣غ.
كٝةؿ ا٣كجعةٌل يف ثعٮث يف اٛل ٢٤كا٪٣ع :٢إذا ٝؿأ٩ة ٝٮؿ ا٣جةٝؿ « :#كٱ٢
ٛل ٨ق ٓ٧كأٲذ٣ ٥٤ٚ ٫لج »٫كٝٮؿ ا٣ىةدؽ « :#إذا دٔةٚ ٥٠أصٲجٮق ،كإذا
اقذٍ٪ضٚ ٥٠ةٍ٩ضكق» كٝٮ« :٫٣أرش ٰ٪٠اّض يف د ٟ٤ا٣ؽ٦ةء» ،كٝٮ٪ٔ ٫٣ؽ٦ة قب٢
ٔ٦ ٨جةٱٕذ« :٫ثةٱٕٮق» ،كٝٮ« :٫٣ػؿج ٔىل ٦ة ػؿج ٔ٤ٲ ٫آثةؤق» ،كٝٮ« :٫٣ثؿئ اّض
٠ل ٨دربأ  ٰ٧ٔ ٨٦زٱؽ»ٚ -إف ٬ؾق اٵظةدٱر دؽ٪٣ة ٔىل أً ٫٩ف ٱٞىؽ إٹ إوٺح
أ٦ح صؽق ÷ ..إ٣غ.
كٚٲ ٫أٱٌ نة :كٱْ٭ؿ  ٨٦ثٕي ا٣ؿكاٱةت أ ٫٩اقذنةر اٷ٦ةـ ا٣ىةدؽ  #يف
ػؿكصٞٚ ٫ةؿ « :٫٣ٱة ٔ ٥إف رًٲخ أف د١ٮف اٛلٞذٮؿ (اٛلى٤ٮب) ثة٪١٣ةقح
ٚنأً٤ٚ »ٟ٩ل كٌف ٝةؿ صٕٛؿ ثٞ ٨ل٧ؽ « :#كٱٛ ٢ل ٨ق ٓ٧كأٲذ٣ ٥٤ٚ ٫لج،»٫
كأٚةد يف اٜلة٦ل أ ٫٩ركاق ا٣نٲغ ا٣ىؽكؽ يف ٔٲٮف أػجةر ا٣ؿًة .ا٩ذ٭ٯ .ك٬ؾق
اٹقذنةرة ا٣ذٰ يف ٬ؾق ا٣ؿكاٱح إف وعخ ٣ٲكخ ٵػؾ اٷذف  ٨٦ا٣ىةدؽ #
ٔىل أ ٫٩اٷ٦ةـ؛ ٵف اٹقذنةرة ٍٗل اٹقذبؾاف ٞٚؽ ٝةؿ دٕةٌف ٪٣جٲ:÷ ٫
ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َّ ْ َ َ َّ
َ ُ
ِض َوشاو ِ ْرْ ًْ ِِف اْلمسِ فإِذا غشٌج ذخَّٔك لَع اَّلل ِ﴾ [آؿ ٔ٧ؿاف.]159:
كيف ٬ؾق ا٣ؿكاٱةت كٍٗل٬ة د٣ٲٔ ٢ىل إصًلع أ ٢٬ا٣جٲخ ٔ %ىل إ٦ة٦ح اٷ٦ةـ

زٱؽ ثٔ ٨يل ٚ #إف ا٣ىةدؽ كا٣جةٝؿ ’ ٱٞٮٹف ثإ٦ة٦ذ ،# ٫ك٬ؾق
ا٣ؿكاٱةت كٍٗل٬ة دٛٲؽ ا ُٓٞ٣ثؾ ،ٟ٣كأ٦ة ٍٗلً٤ٔ ٨٦ ٥٬لء إ٣رتة ا٣ـ٠ٲح %
يف ذ ٟ٣إٍ٣ض ٚإف ذ٦ ٟ٣ن٭ٮر ٤ٕ٦ٮـ ٔ٪٭ ،٥كاٷ٦ة٦ٲح ٹ ْلةٚ ٙ٣ٲ٭.٥

كإصًلٔ٭ ٨٦ % ٥اٵد٣ح ٔىل إ٦ة٦ذ٪ٔ # ٫ؽ٩ة كٔ٪ؽ اٷ٦ة٦ٲح؛ أ٦ة ٔ٪ؽ٩ة
ٚؾ ٟ٣كاًط ،كأ٦ة ٔ٪ؽ اٷ٦ة٦ٲح ٚٶف ا٣جةٝؿ كا٣ىةدؽ ٱٞٮٹف ثؾ ٟ٣كً٬ل
اٙلضح كأٱٌ نة ٝؽ أ٦ؿ ا٣جةٝؿ كا٣ىةدؽ ’ ثٍ٪ضد ٫كظؾرا  ٨٦ػؾٹ ،٫٩ك٬ٮ ٝؽ
ادٔٯ اٷ٦ة٦ح ٛلة قٲأيتٚ ،ٲ٤ــ أ١لًل ٱٞٮٹف ثإ٦ة٦ذ.# ٫
[دعٕرّ ]#

ركل اٷ٦ةـ أثٮ َة٣ت  #يف اٵ٦ةٍف ثك٪ؽق إٌف قٕٲؽ ث ٨ػسٲ ٥أف زٱؽ ث٨
ٔيل ٠ #ذَّت ٠ذةاجً٤ٚ ٫ل ػٞٛخ راٱةد ٫ر ٓٚٱؽق إٌف ا٣كًلء زٝ ٥ةؿ« :اٙل٧ؽ ّض ا٣ؾم
أٍ ٢٧٠ف دٱ ،ٰ٪كاّض ٦ة ٱٌضٌل أٌل ٞ٣ٲخ ٞل٧ؽ نا ÷ كًف آ٦ؿ أ٦ذ ٫ثةٛلٕؿكؼ ،كًف
أ١ل٭ ٨ٔ ٥اٛل١٪ؿ ،كاّض ٦ة أثةٍف إذا أ٧ٝخ ٠ذةب اّض ٔـ كص ٢كق٪ح رقٮؿ اّض ÷
أ ٫٩أصضخ ٍف ٩ةر زٝ ٥ؾٚخ ٚٲ٭ة ز ٥رصت ثٕؽ ذ ٟ٣إٌف رٖلح اّض دٕةٌف» ..إٌف ٝٮ:٫٣
«ك٤ل ،٥١أ٦ة دؿكف ٬ؾا اٞ٣ؿآف ثَل أّ٭ؿ ٥٠صةء ثٞ ٫ل٧ؽ ÷ ك٩ع ٨ث٪ٮق ٱة
ٕ٦ةرش اٞٛ٣٭ةء كٱة أ ٢٬اٙلضة أ٩ة ظضح اّض ٔ٤ٲ٬ ،٥١ؾق ٱؽم  ٓ٦أٱؽٱٔ ٥١ىل أف ٞ٩ٲ٥
ظؽكد اّض ،ك ٢٧ٕ٩ث١ذةب اّض كٞ٩كٚ ٥ٲب ٥١ثة٣كٮٱحٚ ،ك٤ٮٌل ٕٔ٦ ٨ةًف دٱٚ ٥١٪إف ًف
أ٩جب ٥١ث٦ ٢١ة قأ٣ذٚ ٥ٮ٣ٮا  ٨٦مبذ٠ ٥ل٧٤ٔ ٨ذ ٥أ ٫٩أٔ ..»ٰ٪٦ ٥٤إٌف ٝٮ« :٫٣كإٌل
ٵٔ ٥٤أ ٢٬ثٲذٰ ،كاّض ٦ة ٠ؾثخ ٠ؾثح ٪٦ؾ ٔؿٚخ ٱ٧ٲ ٨٦ ٰ٪مًلٍف كٹ ا٩ذ٭١خ ٞلؿ ٦نة
٪٦ؾ ٔؿٚخ أف اّض ٱؤاػؾٌل ث٧٤٬ ،٫ٮا ٚك٤ٮٌل ..إ٣غ(.»)1
كٝةؿ اٷ٦ةـ اٙلضح ٝلؽا٣ؽٱ ٨ثٞ ٨ل٧ؽ ث٪٦ ٨ىٮر اٛلؤٱؽم  #يف ٠ذةب
ا٣ذع٪ٔ ٙؽ ذ٠ؿق ١٣ٺـ اٷ٦ةـ زٱؽ  :#كٝ ٫٪٦ٮ« :# ٫٣ز٪٠ ٥ة ذرٱح رقٮؿ
اّض ÷  ٨٦ثٕؽً٬ل ك٣ؽ اٙلك ٨كاٙلكَل ٦ة ٚٲ٪ة إ٦ةـ ٛ٦رتًح َةٔذ ..٫إٌف
ٝٮ :٫٣كٹ ٠ةف  ٨٦رقٮؿ اّض ٚٲ٪ة ٦ة ٝةؿ يف اٙلك ٨كاٙلكَلٍٗ ،ل أ٩ة ذرٱح رقٮؿ
اّض ÷ ٚ٭ؤٹء ٱٞٮ٣ٮف :ظكؽت أػٰ كاث ٨أػٰ ،أظكؽ أيب ظ ٞنة ٬ٮ ٫٣؟!!
( -)1كركاق أثٮ إ٣جةس اٙلك # ٰ٪يف اٛلىةثٲط كاٷ٦ةـ اٛلذٮٔ ٢٠ىل اّض أٖلؽ ث ٨ق٤ٲًلف  #يف
ظٞةا ٜاٛلٕؿٚح ،كأثٮ اٙلكَل ا٣ـٱؽم يف اٛلعٲٍ.

٣جبف ا٣ٮ٣ؽ أ٩ة  ٨٦ك٣ؽ ،إٌل إذ نا ١٣ةٚؿ إف صعؽد ٫ظ ٞنة ٬ٮ  ٨٦ ٫٣اّض ٚٮاّض ٦ة
ادٔة٬ة ٔيل ث ٨اٙلكَل كٹ ادٔة٬ة أػٰ ٞل٧ؽ ثٔ ٨يل ٪٦ؾ وعجذ ٫ظذٯ ٚةر.ٰ٪ٝ
زٝ ٥ةؿ :إف اٷ٦ةـ ٪٦ة أ ٢٬ا٣جٲخ اٛلٛؿكض ٔ٤ٲ٪ة كٔ٤ٲ ٥١كٔىل اٛلكَ٧٤ل ى٨ٍ ٦
م٭ؿ قٲ ٫ٛكدٔة إٌف ٠ذةب رث ٫كق٪ح ٩جٲ ٫كصؿل ٔىل أظ١ة ٫٦كٔؿؼ ثؾٟ٣؛
ٚؾ ٟ٣اٷ٦ةـ ا٣ؾم ٹ دكٕ٪ة كإٱة ٥٠ص٭ة٣ذٚ ،٫أ٦ة ٔجؽ صة٣ف يف ثٲذ٦ ٫ؿخ ٔ٤ٲ٫
قرتق ٤ٔ ٜ٤٘٦ٲ ٫ثةث ..٫إٌف ٝٮٚ :٫٣أ٩ٯ ٱ١ٮف ذ ٟ٣إ٦ة ٦نة ٛ٦ؿكًح َةٔذ .٫ا٩ذ٭ٯ
[دعٕٖ لٕل اإليبو سيذ  #ثئيبيخ انصبدق ٔ #اجلٕاة عهيٓب]

ك٦كأ٣ح ٝٲةـ اٷ٦ةـ زٱؽ ثٔ ٨يل  #ثأ٦ؿ اٷ٦ة٦ح كأ٬ ٫٩ٮ اٷ٦ةـ ٝؽ إٔلٕخ ٔ٤ٲ٭ة
َٮاا ٙاٵ٦ح اٷقٺ٦ٲح يف ذ ٟ٣ا٣ٮٝخ ظذٯ اٷ٦ة٦ٲح (ا٣ؿكاٚي) ا٣ؾٱْ ٨لٛ٤ٮا ٔ٨
ٍ٩ضد٫؛ ثعضح أ٣ ٫٩ٲف اٷ٦ةـ ً٠ل ذ٦ ٟ٣ن٭ٮر ٔ٪٭٪ٔ ٥ؽ اٚلةص كإ٣ةـ ،كيف ٠ذت
ا٣ذٮارٱغ كا٣كٍل ،كأٱٌ نة امذ٭ؿت ا٣ؿكاٱةت ثَل َٮاا ٙاٵ٦ح ٔ # ٫٪أ ٫٩ادٔٯ
اٷ٦ة٦ح ٛ٪٣ك ،٫ك ٨١٣ثٕي اٛلذأػؿٱ ٨٦ ٨اٷ٦ة٦ٲح ادٔٮا أ٠ # ٫٩ةف ٱٞٮؿ ثإ٦ة٦ح
صٕٛؿ كأً ٫٩ف ٱؽع اٷ٦ة٦ح ٛ٪٣ك ٫ك٬ؾق ا٣ؽٔٮل ثةَ٤ح؛ ٵ ٫٩ٹ د٣ٲ٤ٔ ٢ٲ٭ة ،كٛلة
دٞؽـ  ٨٦اٷصًلع كا٣ؿكاٱةت أٝ ٫٩ةـ ثأ٦ؿ اٷ٦ة٦ح ،كٛلة دٞؽـ ٝج ٢ذ ٨٦ ٟ٣إصًلع
أ ٢٬ا٣جٲخ ٔ %ىل إ٦ة٦ذ.٫
كأٱٌ نة  ٨٦ثةٱٓ اٷ٦ةـ زٱؽ ثٔ ٨يل ً #ف د ٨١ثٲٕح أظؽ ٪٦٭ٔ ٥ىل أف
ا٣ىةدؽ ٬ #ٮ اٷ٦ةـ.
كأٱٌ نة ٛلة امذ٭ؿ  ٨٦ا٣ؿكاٱةت ٔ ٨اٷ٦ةـ زٱؽ  #كٍٗلق :أف اٷ٦ةـ  ٨٦أ٢٬
ا٣جٲخ  ٨٦ %م٭ؿ قٲ ،٫ٛكأ٣ ٫٩ٲف ثإ٦ةـ ٕٝ ٨٦ؽ يف ثٲذ.)1(٫
(ٝ -)1ةؿ اٙلك ٨ث٤ ٨لٲٯ ث ٨اٙلكَل ث ٨زٱؽ ثٔ ٨يل ٚ %ٲًل ركاق ٔ ٫٪يف ا٘لة ٓ٦ا١٣ةيف :كٝةؿ ٞل٧ؽ
ثٔ ٨يل كزٱؽ ثٔ ٨يل ك٠ة٩ة إ٦ةَ٦ل  ٨٦أ ا٧ح اٜلؽل٩ :ع ٨ك٣ؽ ٚةَ٧ح أا٧ذ ٥١يف ظٺ٥١٣
كظؿا ٥١٦اٷ٦ةـ ٪٦ة اٛلٛرتض اُ٣ةٔح ا٣نة٬ؿ قٲ ٫ٛا٣ؽأٰ إٌف قجٲ ٢رث ٫ثةٙل٧١ح كاٛلٮْٔح
اٙلك٪ح ك٣ٲف اٷ٦ةـ اٛلٛرتض اُ٣ةٔح ا٘لة٣ف يف ثٲذ ٫اٛلؿػٰ ٔ٤ٲ ٫قرتق ِلؿم ٔ٤ٲ ٫أظ١ةـ
=

ا٧٤ْ٣ح كٹ ِلؿم ظ١ٮ٦ذٔ ٫ىل ٦ة كراء ثةث ٫كذ ٟ٣أ١ل ٥ٹ ٤لذةصٮف إٌف اُ٣ةٔح إٹ  ٓ٦اٵ٦ؿ
كا٪٣٭ٰ كإٝة٦ح اٙلؽكد كأػؾ اٵٚٲةء كاٵػًلس يف ٦ٮإً٭ة ككًٕ٭ة يف أ٤٬٭ة كاٵػؾ ٤ْ٧٤٣ٮـ
 ٨٦اْ٣ةًف.
كٝةؿ اٙلة ٥٠ا٘لن ٰ٧يف د٪جٲ ٫ا٘٣ةَ٤ٚل كٝؽ ركل ٔ ٨زٱؽ ثٔ ٨يل أ٠ ٫٩ةف ٱٞٮؿ« :اٷ٦ةـ ٪٦ة أ٢٬
ا٣جٲخ اٛلٛرتض اُ٣ةٔح ٔىل اٛلكَ٧٤ل ا٣ؾم دٔة إٌف ٠ذةب اّض كق٪ح ٩جٲ ٫كصؿت ٔىل ذٟ٣
أظ١ة ٫٦كٔؿؼ ثؾٚ ٟ٣ؾ ٟ٣اٷ٦ةـ ا٣ؾم ٹ ٱكٕ٪ة كإٱة ٥٠ص٭ة٣ذٚ ٫إف ً ٨٦ف ٱأ٦ؿ ثٕ٧ؿكؼ كًف
ٱ١٪٦ ٨ٔ ٫٪ؿ ٚأ٩ٯ ٱ١ٮف ذ ٟ٣إ٦ة ٦نة».
كيف اٛلعٲٍ ثةٷ٦ة٦ح ثٕؽ ذ٠ؿ ا٣ك٪ؽ :ظؽز٪ة ٔيل ثٔ ٨يل ٝةؿ٪٠ :خ ٔ٪ؽ صٕٛؿ ثٞ ٨ل٧ؽ ٞٚةؿ ٫٣
رص :٢قٕ٧خ ٔ ٟ٧زٱؽ ثٔ ٨يل ٱٞٮؿ« :اٷ٦ةـ ٪٦ة أ ٢٬ا٣جٲخ اٛلٮزٮؽ ث ٫يف دٱ ٫٪كٔ٫٧٤
كا٣جةذؿ ٛ٩ك٣ ٫ؿث٣ ٫لة٬ؽ ٔ ٨دٱٞٚ »٫٪ةؿ صٕٛؿ :وؽؽ ٔ ٰ٧كثؿ.
كيف اٛلعٲٍ أٱٌ نة ثٕؽ ذ٠ؿ ا٣ك٪ؽ :ظؽز٪ة أثٮ ا٘لةركد ٝةؿ :قٕ٧خ زٱؽ ثٔ ٨يل  #ٱٞٮؿ :إف اّض
اٚرتض َةٔح أرثٕح ٪٦ة :أٍ٦ل اٛلؤَ٪٦ل كا ٙلك ٨كاٙلكَل  %كاٷ٦ةـ اٞ٣ةا ٥ثة٣كٲ ٙٱؽٔٮ إٌف
٠ذةب اّض كق٪ح رقٮ.٫٣
كيف اٛلعٲٍ أٱٌ نة ٔ ٨اٷ٦ةـ ا٪٣ةرص اٵَؿكش  #ثك٪ؽق إٌف صةثؿ ٝةؿٝ :ةؿ ٍف أثٮ صٕٛؿ ٞل٧ؽ ث٨
ٔيل:ٱة صةثؿ ٣ٲف ٪٦ة إ٦ةـ ٛ٦رتًح َةٔذ ٫أرػٯ ٔ٤ٲ ٫قرتق كا٪٣ةس ٱْ٧٤ٮف ػ ٙ٤ثةث ٫إً٩ل
اٷ٦ةـ اٛلٛرتض َةٔذ ٨٦ ٫م٭ؿ قٲ ٫ٛكدٔة إٌف قجٲ ٢رث.٫
كٚٲ ٫أٱٌ نة ٔ ٨ا٪٣ةرص  #ثك٪ؽق إٌف ٔ٧ؿك ث ٨ػة٣ؽ ٝةؿ :قٕ٧خ زٱؽ ثٔ ٨يل ٱٞٮؿ« :أ٩ٯ ٱ١ٮف
إ٦ة ٦نة ا٘لة٣ف يف ثٲذ ٫ٱكج ٢قرتق ٹ ٱأ٦ؿ ثٕ٧ؿكؼ كٹ ٱ٪٭ٯ ٔ١٪٦ ٨ؿ ِلؿم ٔ٤ٲ ٫أظ١ةـ
ا٧٤ْ٣ح».
كيف اٛلعٲٍ أٱٌ نة ٔ ٨اٷ٦ةـ ا٪٣ةرص  #ثك٪ؽق إٌف ٔيل ث ٨صٕٛؿ ٝةؿ :قٕ٧خ أػٰ ٦ٮقٯ ث٨
صٕٛؿ ٱٞٮؿ٣ :ٲف ٪٦ة أ ٢٬ا٣جٲخ ٛ٦رتض اُ٣ةٔح ك٬ٮ صة٣ف يف ثٲذ ٫كا٪٣ةس ٥لذُٛٮف  ٨٦كراء
ثةث ٫ٹ ٱؽ٪ٔ ٓٚ٭ّ ٥ةٛل نة كٹ ٦لؽ٦ل ٥قجٲٺن ،إً٩ل اٷ٦ةـ ٪٦ة ا٣جةذؿ ٛ٩ك ٫إ٣ةًف ث١ذةب اّض ا٣ؽأٰ إٌف
اٙل ٜا٪٣ة ٨ٔ ٰ٬ا٣جةَ .٢ا٩ذ٭ٯ .كذ٠ؿ ٬ؾا اٞ٣ؿ٨ل يف اٛل٪٭ةج  ٨٦ ٫٤ٞ٩زٱةدات رشح اٵوٮؿ
ٵيب َة٣ت .#
كيف دٛكٍل أيب ٖلـة ا٣سًلٍف ٔ ٨أيب ٖلـة ا٣سًلٍف ٝةؿ٪٠ :خ صة٣ك نة يف اٛلكضؽ اٙلؿاـ  ٓ٦أيب صٕٛؿ  ..#إٌف
ً ً ً ً
ٱٍ ٨
ىةب ا ًَّ ٣ؾ ى
ٝٮ :٫٣أػرب٩ة ٔٝ ٨ٮؿ اّض ٔـ كصِ :٢ض يز َّ ٥ىأ ٍك ىر ٍز٪ىة ا ًٍ١٣ذ ى
او ىُ ىٍ ٛٲ٪ىة  ٔ ٨ٍ ٦ىجةد ى٩ة ى ٪٧ٚيٍ٭ ٍ ٥ىّ ًةًفه
٪ً٣ى ًٍ ٛك ًُ...٫ض اٳٱح [ٚةَؿ ،]32:إٌف ٝٮ٤ٞٚ :٫٣خ ٨٦ :ا٣كةث ٥١٪٦ ٜثةٚلٍلات؟ ٝةؿ ٨٦ :دٔة كاّض
إٌف قجٲ ٢رث ٫كأ٦ؿ ثةٛلٕؿكؼ ك١لٯ ٔ ٨اٛل١٪ؿ كًف ٱَ٤ٌ٧٤٣ ٨١ل ٌٔؽا كٹ ٤٣ؼةاَ٪ل ػىٲ نًل كًف
ٱؿض ثع ٥١اٛ٣ةقَٞل ..إ٣غ  ،كيف اٜلة٦ل ٝةؿٕ٦ :ةٌل اٵػجةر.
=

كأٱٌ نة ٦ة دٞؽـ  ٨٦ا٣ؿكاٱةت يف  # ٫٤ٌٚكيف ٦ؽظٔ ٫ىل اٚلؿكج ًؽ اْ٣ةٛلَل
ٹ دٹ٣ح يف أم ركاٱح ٪٦٭ة ٔىل أ٦ ٫٩ؤد ٥ثضٕٛؿ ا٣ىةدؽ  #ث ٰ٬ ٢دؽؿ ٔىل ٦ة ٞ٩ٮؿ
َ ْ َ َ ْ ُ ُ َّ ُ َ
اس بِإ ِ ٌَا ِم ِٓ ًُْض [اٷرساء ،]71:كأٱٌ نة ٣ٮ
كػىٮو نة ٝ ٓ٦ٮ ٫٣دٕةٌفِ :ضئم ُرغٔا ك أُ ٍ
٠ةف اٷ٦ةـ زٱؽ  #ٱٞٮؿ ثإ٦ة٦ح اث ٨أػٲ ٫صٕٛؿ ١ٚٲ ٙٱؾ٬ت ٞ٣ذةؿ ث ٰ٪أ٦ٲح
يف إ٣ؿاؽ كإ٦ة ٫٦صٕٛؿ يف اٛلؽٱ٪ح اٛل٪ٮرة٣ ،ٲف  ٫ٕ٦صٲل ٤ل٧ٲ ٨٦ ٫ث ٰ٪أ٦ٲح
كاٛلؽٱ٪ح ّلخ ظ٧١٭.٥
كأٱٌ نة ٠ٲ ٙٱرتؾ ث٪ٮ أ٦ٲح صٕٛؿان ا٣ىةدؽ  #ثٕؽ ٕ٦ؿ٠ذ٭ ٓ٦ ٥زٱؽ #
كاٛلٛؿكض أ ٫٩ا٣ؿأس يف ٬ؾق ا٣سٮرة ك ٥٬ٹ ٱذعةمٮف ٔٞٚ ٫٪ؽ ارد١جٮا صؿٱ٧ح
ٚةصٕح ٠ؿثٺء.
كأٱٌ نة ٛلة دٞؽـ  ٨٦اٵد٣ح ٔىل أف اٷ٦ةـ ٬ٮ ٝ ٨٦ةـ ثع ٜاٚلٺٚح ٣ؿقٮؿ اّض ÷،
ٹ ٕٝ ٨٦ؽ يف ثٲذ.٫
كأٱٌ نة ٝؽ دٞؽـ ٠ٺـ ا٣جةٝؿ كا٣ىةدؽ ’ يف اٷ٦ةـ زٱؽ كأ ٫٩اٷ٦ةـ ٚٲًل
ركٱ٪ةق ٩ع ٨كاٷ٦ة٦ٲح ثؿكاٱةت ٠سٍلة ً٠ل دٞؽـ ذ٠ؿ ثٌٕ٭ة.
كأٱٌ نة ٝؽ ٦ىض ثٕي ا٣ؿكاٱةت ٔ ٨ا٣ىةدؽ  #أ٣ ٫٩ٲف إ٦ة ٦نة ٔىل اٷ٦ةـ
زٱؽ  ،#ك٬ٮ ٱ٪ةٝي ٬ؾا اٞ٣ٮؿ ا٣ؾم دٛؿد ث٬ ٫ؤٹء ،كأٱٌ نة ٪٬ةؾ ركاٱةت
دؿك٦لة اٷ٦ة٦ٲح ٔ ٨اٷ٦ةـ زٱؽ  #أٝ ٫٩ةـ ثةٷ٦ة٦ح كأ ٫٩ٹ ٱٕرتؼ ثإ٦ة٦ح اٞ٣ةٔؽ
يف ثٲذ ٫كٱ١٪ؿ ا٣ٮوٲح  ٨٦أثٲ ٫زٱ ٨إ٣ةثؽٱ٤٣ # ٨جةٝؿ كأف  ٨٦ص٤ف يف ثٲذ٫
كٚٲ ٫أٱٌ نة ٔٔ ٨يل ث ٨اٙلكَل  #مج٭ ،٫كٚٲ٤ٞٚ :٫خ :ا٣كةث ٜثةٚلٲةرت؟ ٝةؿ ٨٦ :م٭ؿ قٲ٫ٛ
كدٔة إٌف قجٲ ٢رث .٫كٝةؿ يف اٜلة٦ل :مٮا٬ؽ ا٣ذ٪ـٱ.٢

كيف دٛكٍل ٚؿات ا١٣ٮيف ٔ ٨أيب ا٘لةركد ٝةؿ :قأ٣خ زٱؽ ثٔ ٨يل ٬ ٨ٔ #ؾق اٳٱحِ :ض يز َّ ٥ىأ ٍك ىر ٍز٪ىة
او ىُ ىٍ ٛٲ٪ىة ً ًٔ ٨ٍ ٦ىجة ًد ى٩ةُ...ض اٳٱح [ٚةَؿٝ ،]32:ةؿ :اْ٣ةًف ٛ٪٣كٚ :٫ٲ٦ ٫ة يف ا٪٣ةس،
ىةب ا ًَّ ٣ؾٱ ىٍ ٨
ا ًٍ١٣ذ ى
كاٛلٞذىؽ :اٛلذٕجؽ ا٘لة٣ف ،ك٪٦٭ ٥قةث ٜثةٚلٍلات :ا٣نة٬ؿ قٲ .٫ٛا٩ذ٭ٯ .كيف اٜلة٦ل :كأػؿص٫
اٙلك١ةٌل ثك٪ؽق إٌف اٙلربم ..زٝ ٥ةؿ :كأػؿص ٫أٱٌ نة أثٮ صٕٛؿ ا١٣ٮيف يف اٛل٪ةٝت.
كا٣سًل ٍف كٚؿات ا١٣ٮيف كاٙلة ٥٠اٙلك١ةٌل ٜل١٦ ٥ة٩ذ٭٪ٔ ٥ؽ اٷ٦ة٦ٲح.

٣ٲف ثإ٦ةـ كٍٗل ذ.ٟ٣
ٞٚؽ ركل ا٤١٣ٲ ٰ٪يف ا١٣ةيف كاٛلض٤يس يف ا٣جعةر ٔ ٨اٷ٦ةـ زٱؽ ثٔ ٨يل #
ٝٮ٣« :٫٣ٲف اٷ٦ةـ ٪٦ة  ٨٦ص٤ف يف ثٲذ ٫كأرػٯ قرتق كزجٍ ٔ ٨ا٘ل٭ةد ،ك٨١٣
اٷ٦ةـ ٪٦ة  ٓ٪٦ ٨٦ظٮزد ٫كصة٬ؽ يف قجٲ ٢اّض ظ ٜص٭ةدق كد ٨ٔ ٓٚرٔٲذ ٫كذب
ٔ ٨ظؿٱ.٫٧
كيف ٪٦ةٝت آؿ أيب َة٣ت ٹث ٨م٭ؿ آمٮب :كٝةؿ زٱؽ ثٔ ٨يل٣« :ٲف اٷ٦ةـ
٪٦ة  ٨٦أرػٯ ٔ٤ٲ ٫قرتق ،إً٩ل اٷ٦ةـ  ٨٦أم٭ؿ قٲ.»٫ٛ
كيف اػذٲةر ٕ٦ؿٚح ا٣ؿصةؿ ٤٣نٲغ اُ٣ٮ٧ل :دػ ٢أثٮ ث١ؿ كٔ٧ٞ٤ح ٔىل زٱؽ
ثٔ ٨يل ٚض٤ف أظؽً٬ل ٔ ٨ٱ٧ٲ ٫٪كاٳػؿ ٔ ٨ٱكةرق ك٠ةف ث٘٤٭ًل ٔ ٫٪أٝ ٫٩ةؿ:
٣ٲف اٷ٦ةـ ٪٦ة  ٨٦أرػٯ قرتق ،إً٩ل اٷ٦ةـ  ٨٦م٭ؿ قٲ ..٫ٛإ٣غ» ،كركاق
اٛلض٤يس يف ثعةر اٵ٩ٮار.
كيف ٠ذةب ا١٣ةيف ٤١٤٣ٲ :ٰ٪أػربٌل اٵظٮؿ أف زٱؽ ثٔ ٨يل ث ٨اٙلكَل #
ثٕر إ٣ٲ ٫ك٬ٮ ٦كذؼٝ ٙةؿٚ :أدٲذٞٚ ،٫ةؿ ٍف :ٱة أثة صٕٛؿ ٦ة دٞٮؿ إف َؿٟٝ
َةرؽ ٪٦ة أْلؿج ٫ٕ٦؟ ٞٚةؿ :إف ٠ةف أثةؾ أك أػةؾ ػؿصخ ٝ ،٫ٕ٦ةؿٞٚ :ةؿ ٍف:
ٚأ٩ة أرٱؽ أف أػؿج أصة٬ؽ ٬ؤٹء اٞ٣ٮـ ٚةػؿج ٝ ،ٰٕ٦ةؿ٤ٞٚ :خ :ٹ ٦ة أ٢ٕٚ
صٕ٤خ ٚؽاؾ ..إٌف ٝٮٝ :٫٣ةؿ ٞٚةؿ ٍف٪٠ :خ أص٤ف  ٓ٦أيب ٔىل اٚلٮاف ٚٲٰ٪٧ٞ٤
ا٣جٌٕح ا٣ك٧ٲ٪ح كٱربد ٍف ا٧ٞ٤٣ح اٙلةرة ظذٯ دربد مٞٛح ٔيل كًف ٱنٔ ٜٛيل ٨٦
ظؿ ا٪٣ةر إذا أػربؾ ثة٣ؽٱ ٨كًف ٥لربٌل ث٫؟( ..)1إ٣غ ٠ٺ ٫٦ٱ١٪ؿ ٚٲ ٫ا٣ٮوٲح ٨٦
أثٲ ٫زٱ ٨إ٣ةثؽٱ # ٨ٵػٲ ٫ا٣جةٝؿ .#
كيف ٠ذةب اٷ رمةد ٛ٧٤٣ٲؽ ٕ ٨٦ل٤ح ظٮار ثَل اٷ٦ةـ زٱؽ ثٔ ٨يل #
كاُ٣ةٗٲح ٬نةـ ثٔ ٨جؽاٛل ٟ٤اٵ٦ٮمٞٚ ،ةؿ ٬ ٫٣نةـ :أ٩خ اٛلؤٛ٩ ٢٦كٟ
كركاق اٛلض٤يس يف ثعةر اٵ٩ٮار  ،181 /46كٔـاق إٌف رصةؿ ا١٣يش.

٤٣ؼٺٚح ا٣ؿاصٰ ٜلة؟! ك٦ة أ٩خ كذاؾ ٹ أـ  ٟ٣كإً٩ل أ٩خ اث ٨أ٦ح!! ٞٚةؿ  ٫٣زٱؽ:
«إٌل ٹ أٔ ٥٤أظؽان أْٔ٪٦ ٥ـ٣ح ٔ٪ؽ اّض ٩ ٨٦جٰ ثٕس ٫ك٬ٮ اث ٨أ٦ح٤ٚ ،ٮ ٠ةف ذٟ٣
ٱٍٞض ٔ٪٦ ٨ذ٭ٯ ٗةٱح ًف ٱجٕر ك٬ٮ إقًلٔٲ ٢ث ٨إثؿا٬ٲٚ # ٥ة٪٣جٮة أْٔ٥
٪٦ـ٣ح ٔ٪ؽ اّض أـ اٚلٺٚح ٱة ٬نةـ؟ كثٕؽ ًٚل ٱٍٞض ثؿص ٢أثٮق رقٮؿ اّض ÷
ك٬ٮ اثٔ ٨يل ث ٨أيب َة٣ت؛ ٚٮزت ٬نةـ ٔٝ ٨ل٤ك ٫كٝةؿ :ٹ ٱجٲذ٬ ٨ؾا يف
ٔك١ؿم ...إ٣غ .كذ٠ؿ ٬ؾق اٞ٣ىح ا٣نٲغ اٛ٣ذةؿ ا٪٣ٲكةثٮرم يف ركًح
ا٣ٮأَْل ،كاث ٨إً٪٣لف يف اٷرمةد يف ٕ٦ؿٚح ظضش اّض ٔىل إ٣جةد ،كاُ٣رب٧ل يف
إٔٺـ ا٣ٮرل ثأٔٺـ اٜلؽل ،كاٛلض٤يس يف ثعةر اٵ٩ٮار ،كٍٗل.٥٬
كيف ثعٮث يف اٛل ٢٤كا٪٣ع٤٣ ٢كجعةٌل٠ ٨٦ :ٺـ اٷ٦ةـ زٱؽ « :#كاّض إٌل
ٵقذعٰ  ٨٦رقٮؿ اّض ÷ إذا ٞ٣ٲذ ٫كًف آ٦ؿ يف أ٦ذ ٫ثٕ٧ؿكؼ كًف أ١ل٭٨ٔ ٥
اٛل١٪ؿ ،كاّض ٦ة أثةٍف إذا أ٧ٝخ ٠ذةب اّض كق٪ح رقٮؿ اّض أف أصضخ ٍف ٩ةر
كٝؾٚخ ٚٲ٭ة ز ٥رصت ثٕؽ ذ ٟ٣إٌف رٖلح اّض ٔـ كص ،٢كاّض ٹ ٱٍ٪ضٌل أظؽ إٹ
٠ةف يف ا٣ؿٚٲ ٜاٵٔىل ٞ ٓ٦ل٧ؽ كٔيل كٚةَ٧ح كاٙلك ٨كاٙلكَل  ،¢ك٤ل٥١
أ٦ة دؿكف ٬ؾا اٞ٣ؿآف ثَل أّ٭ؿ ٥٠صةء ثٞ ٫ل٧ؽ ÷ ك٩ع ٨ث٪ٮق ،ٱة ًٕ٦ض
اٞٛ٣٭ةء كأ ٢٬اٙلضٯ أ٩ة ظضح اّض ٔ٤ٲ٬ ،٥١ؾق ٱؽم  ٓ٦أٱؽٱٔ ٥١ىل أف ٞ٩ٲ٥
ظؽكد اّض ك ٢٧ٕ٩ث١ذةث .»٫كأٚةد يف اٜلة٦ل أ ٫٩ركاق اٚلٮارز ٰ٦يف ٞ٦ذ ٢اٙلكَل
[ .118 /2إٌف ٪٬ة ا٩ذ٭ٯ اٛل٤ع.]ٜ

[أسئهخ يٕخٓخ إىل اإليبييخ]

╝
اٙل٧ؽ ّض رب إ٣ةٛلَل ،كوىل اّض كقٔ ٥٤ىل ٞل٧ؽ كآ ٫٣اُ٣ة٬ؿٱ ،٨كٹ ظٮؿ
كٹ ٝٮة إٹ ثةّض إ٣يل إْ٣ٲ:٥
س -1ركت َٮاا ٙاٵ٦ح اٵد٣ح ا٣ؽا٣ح ٔىل إ٦ة٦ح ٔيل كاٙلك ٨كاٙلكَل %
كامذ٭ؿت ٔ٪ؽ ا٘ل٧ٲًٓ٤ٚ ،لذا ًف دنذ٭ؿ ثَل َٮاا ٙاٵ٦ح اٵد٣ح ا٣ؽا٣ح
ٔىل ثٞٲح اٵا٧ح اٹز٪ة ًٔض؟
س ٨٦ ٢٬ -2اٛل ٨١٧أف د١ٮف اٵد٣ح ٔىل إ٦ة٦ذ٭٠ ٥ة٩خ ٦ن٭ٮرة ثَل اٵ٦ح
يف ٚرتات  ٨٦ا٣ـ٦ةف زً ٥ةٔخ م٭ؿٔلة ٔ٪ؽ٥٬؟
س -3كٛلةذا امذ٭ؿت إ٦ة٦ح ا٣سٺزح دك١ل٥؟
س -4أ٣ٲف يف ذٚ ٟ٣ؿؽ ثَل إ٦ة٦ذ٭ ٥كإ٦ة٦ح ا٣سٺزح ٔيل كاٙلك ٨كاٙلكَل %؟
س -5ز ٨٦ ٥أٱ٧٤ٔ ٨خ ظضٲذ٭ ٥كإ٦ة٦ذ٭ ،٥أٔ ٰ٪اٹزًٔ ٰ٪ض ٕلٲٕة؟
س ٨٦ ٥٤ٔ ٢٬ -6ا١٣ذةب كا٣ك٪ح أـ ٍٔٗ ٨٦ ٥٤لً٬ل ،كًعٮا ذٟ٣؟
س -7كٝؽ كًعخ اٵد٣ح  ٨٦ا٣ك٪ح اٛلضٔ ٓ٧ىل وعذ٭ة يف إ٦ة٦ح ٔيل كاٙلك٨
كاٙلكَلٚ ،أٱ ٨ا٣ؽ٣ٲ ٢ا٣ٮاًط اٛلضٔ ٓ٧ىل وعذٔ ٫ىل ٦ة دٞٮ٣ٮف؟
س٠ -8ٲ ٙاقذٞةـ ٔ٪ؽ ٥٠أف دٌ٤٤ٮا ً ٨٦ف ٱ ٢ٞثة٪٣ه ثةٷ٦ة٦ح ٔىل ٍٗل ا٣سٺزح؟
س٣ ٢٬ -9لت ٔىل اٛل ٙ٤١أف ٱؤ ٨٦كٱىؽؽ ثًل ٹ ٱٕؿؼ؟
س٩ -11عٕ٦ ٨ةرش ا٣ـٱؽٱح ٩ؽٱ ٨ثعضٲح ٔيل ػةوح ،كثعضٲح أ ٢٬ا٣جٲخ
٩ه ٔيل
يف ٍٔ ٢٠ض ٔة٦ح؛ ٣ٶد٣ح اٛلن٭ٮر اٛلضٔ ٓ٧ىل وعذ٭ةٚ ،٭َّ ٢
أك اٙلك٪ةف أك أ ٢٬ا٣جٲخ ٕلٲ نٕة ٔىل دك٧ٲح قةاؿ اٵا٧ح اٹزًٔ ٰ٪ض؟
س -11ك٠ٲ٪٣ ٙة ثة ٥٤ٕ٣ثىعح ا٪٣ه ٔىل ٔيل كاٙلك ٨كاٙلكَل كأ ٢٬ا٣جٲخ؟
س ٢٬ -12دٔٮل ا٘لٕٛؿٱح ّلذٔ ٥ىل ا٣ـٱؽٱح اٷٱًلف كا٣ذىؽٱ ٜثة٪٣ه؟
ك٠ٲ ٙذ ٟ٣كركاٱح اٹزًٔ ٰ٪ض كا٣ٮوٲح ًف دىط ٔ٪ؽٌٚ ٥٬ٺن ٔ ٨أف
د١ٮف د٣ٲٺن ٝةَٕ نة؟

س -13ك ٢٬دٞج ٢دٔٮا ٥٠ثٺ ثؿ٬ةف؟
س -14كإذا ٚؿً٪ة أف ا٪٣جٰ ÷ ث ٖ٤اٵ٦ح ثؾ ،ٟ٣ز ٥ثٔ ٖ٤يل اٵ٦ح
ثؾ ،ٟ٣ز ٥اٙلك ٨ز ٥اٙلكَل ٪ٚكٲخ اٵ٦ح ذ ٟ٣أك د٪ةقخ ٔىل َٮؿ
ا٣ذةرٱغ ،أ٤ٚك٪ة ٕ٦ؾكرٱ ٨ٔ ٨ا٣ذىؽٱ ٜثًل ًف ٫٧٤ٕ٩؟
س -15ك٠ٲ٣ ٙلت ٔ٤ٲ٪ة ا٣ذىؽٱ ٜثًل ًف ٩ضؽق يف ا١٣ذةب كا٣ك٪ح اٛلٕ٤ٮ٦ح؟
س -16ك٠ٲِ ٙلٲجٮف ٔىل  ٨٦ٱؽٰٔ ٦ة دؽٔٮف يف أيب ث١ؿ أك ٍٗلق؟
س٠ -17ٲ٩ ٙكذُٲٓ أف ٛ٩ؿؽ ثَل ا٣ىةدؽ كا١٣ةذب؟
سٔ -18ى٧ح اٷ٦ةـ ،ك٠ٮف ٔ ٫٧٤ثٍ٘ل دٕ ،٥٤كٔ ٫٧٤ثةٛل٘ٲجةت -،...أ٦ٮر
دكذؽٰٔ ٤٣ذىؽٱُ ٜلة أد٣ح ُٕٝٲح دنذ٭ؿ ثَل اٵ٦حٚ ،أٱ ٨ثؿ٬ةف ذٟ٣؟
س ٢٬ -19ادٔٯ ذ ٟ٣اٵا٧ح أـ أ ٫٩دؿ ٔ٤ٲ ٫ا٣ؽ٣ٲٚ ،٢أٱ٬ ٨ٮ؟
سٛ -21لةذا ػؿج زٱؽ ثٔ ٨يل ث ٨اٙلكَل كم٭ؿ قٲ ٫ٛكصة٬ؽ اٵ٦ٮٱَل؟
س -21كٛلةذا ػؿج ٞل٧ؽ ث ٨صٕٛؿ ا٣ىةدؽ كم٭ؿ قٲ ٫ٛكصة٬ؽ ظذٯ ٝذ٢؟
س -22كٛلةذا ػؿج إثؿا٬ٲ ٥كزٱؽ اث٪ة ٦ٮقٯ ث ٨صٕٛؿ ٤٣ض٭ةد  ٓ٦اٷ٦ةـ
ٞل٧ؽ ث ٨إثؿا٬ٲ ٥ز ٓ٦ ٥اٷ٦ةـ ٞل٧ؽ ثٞ ٨ل٧ؽ ث ٨زٱؽ؟
س -23كٛلةذا ػؿج ٦ٮقٯ كٔجؽاّض اث٪ة صٕٛؿ ٞ ٓ٦ل٧ؽ ثٔ ٨جؽ اّض اٛ٪٣ف
ا٣ـ٠ٲح؟()1
(-)1يف ٠ذةب رشح ا٣ؿقة٣ح ا٪٣ةوعح ٣ٺ٦ةـ اٛل٪ىٮر ثةّض ٔجؽاّض ثٖ ٨لـة  :#ث٠ ٢ةف اٞ٣ةا٥
٦ذٯ ٝةـ دةثٕ ٫اٛ٣ؿٱٞةف  ٨٦إ٣ذؿة  ،#كا  ٥٤ٕ٣ثؾً ٟ٣ؿكرم ٝ ٥٤ٔ ٨٧٣ىى٭ ٥كأػجةر ٥٬كدذجٓ
آزةر٬ .٥٬ؾا ٦ع٧ؽ ثٔ ٨جؽاّض ث ٨ا٣عك ٨ث ٨ا٣عك ٨ث ٰ٤ٔ ٨ث ٨أثٰ َة٣ت ،اٛ٪٣ف ا٣ـ٠ٲح %
اصذ٤ٔ ٓ٧ٲ ٫ص٧ٲٓ إ٣ذؿة اُ٣ة٬ؿة  ٨٦ك٣ؽ ا٣عك ٨كا٣عكٲٚ % ٨جةٱٕٮق كآزؿكا ا٣ض٭ةد ثٲ ٨ٱؽٱ٫
ٔ٤ٯ ا٣عٲةة  ٰٚا٣ؽ٩ٲة ظذٯ ٠ةف أكؿ ٝذٲ ٨٦ ٢ا٧٣كٮدة اٛ٣ضؿة ٝذ ٢ثٲ ٨ٱؽٱ ،# ٫امذؿؾ ٝ ٰٚذ٫٤
٦ٮقٯ كٔجؽاّض اث٪ة صٕٛؿ ث٦ ٨ع٧ؽ  ،#ك٠ةف  ٨٦أ٠ةثؿ  ٨٦ظٌؿ  ٰٚظؿكث ٫أٱٌةن  ٨٦أكٹد
ا٣عكٲٔ # ٨ٲكٯ كا٣عكٲ ٨اث٪ة زٱؽ ث .ٰ٤ٔ ٨كيف ٠ذةب اٛلعٲٍ ثةٷ٦ة٦ح ٵيب اٙلك ٨ا٣ـٱؽم
رٖلح اّض ٔ٤ٲ ٫ثٲٕح ا٣ىةدؽ ٛ٪٤٣ف ا٣ـ٠ٲح ظؽز ٰ٪كا٣ؽم ٝ ،¥ةؿ :أػجؿ٩ة أثٮ ٱٕ٤ٯ ظ٧ـة ث ٨أثٰ
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ق٤ٲ٧ةف ا٤ٕ٣ٮم ثٞـكٱٝ ،٨ةؿ :أػجؿ٩ة ٔجؽ إ٣ـٱـ ث ٨إقعةؽ إ٧٣ؿكؼ ثةث ٨ا٣جٞةؿٝ ،ةؿ :ظؽز٪ة أثٮ
اٞ٣ةق ٰ٤ٔ ٥ث٦ ٨ع٧ؽ ث ٨ا٣عك ٨اٞ٣ة٬ل ،ظؽز٪ة إثؿا٬ٲ ٥ث ٨ق٧٤ةف ،ظؽز٪ة ٔس٧ةف ث ٨قٕٲؽ،
ظؽز٪ة ٱعٲٯ ثٔ ٨جؽا ٫٤٣ث ٨ا٣عك ،٨أف صٕٛؿ ث٦ ٨ع٧ؽ ا٣ىةدؽ ،ثةٱٓ ٦ع٧ؽ ثٔ ٨جؽا ٫٤٣ث٨
ا٣عك ،٨كأرق ٢اث٪ٲ٦ ٫ٮقٯ كٔجؽا .٫ٕ٦ ٫٤٣ظؽز ٰ٪كا٣ؽم ٝ ،¥ةؿ :أػجؿ٩ة أثٮ ٱٕ٤ٯ ظ٧ـة ث٨
أثٰ ق٤ٲ٧ةف ا٤ٕ٣ٮم ثٞـكٱٝ ،٨ةؿ :أػجؿ٩ة ٔجؽإ٣ـٱـ ث ٨إقعةؽ إ٧٣ؿكؼ ثةث ٨ا٣جٞةؿٝ ،ةؿ :ظؽزٰ٪
أثٮ ٔجؽا٦ ٫٤٣ع٧ؽ ث ٨اٞ٣ةق ٥ثٔ ٨جؽا ٫٤٣ا٪١٣ؽم اٵقجٰٕ ،ظؽز٪ة إثؿا٬ٲ ٥ث ٨ق٤ٲ٧ةف ،ظؽز٪ة
ٔس٧ةف ث ٨قٕٲؽ ٨ٔ ،ٱعٲٯ ثٔ ٨جؽا ،٫٤٣أف صٕٛؿ ث٦ ٨ع٧ؽ ثةٱٓ ٦ع٧ؽ ثٔ ٨جؽا ٫٤٣ث ٨ا٣عك،٨
كأرق ٢إ٣ٲ ٫اث٪ٲ .٫ظؽز ٰ٪كا٣ؽم ٝ ،¥ةؿ :أ ػجؿ٩ة أثٮ ٱٕ٤ٯ ظ٧ـة ث ٨أثٰ ق٤ٲ٧ةف ا٤ٕ٣ٮم
ثٞـكٱٝ ،٨ةؿ :أػجؿ٩ة ٔجؽ إ٣ـٱـ ث ٨إقعةؽ إ٧٣ؿكؼ ثةث ٨ا٣جٞةؿ ٝ ،ةؿ :ظؽز٪ة أثٮ ٔجؽا ٫٤٣أظ٧ؽ
ث ٰ٤ٔ ٨ث ٨ا٣ـ٦ٲ ،٢كأظ٧ؽ ث ٨اٞ٣ةق ،٥كٔجٲؽا ٫٤٣ث ٨صٕٛؿ ث٦ ٨ع٧ؽ ث٬ ٨نةـٝ ،ةؿ :ظؽز٪ة ٔٲكٯ
ث٦ ٨٭ؿاف ،ظؽز٪ة ٔس٧ةف ث ٨قٕٲؽ اٵظٮؿ ٨ٔ ،ٱعٲٯ ثٔ ٨جؽا ٫٤٣ث ٨ا٣عك ،٨أف صٕؿ ث٦ ٨ع٧ؽ
ثةٱٓ ٦ع٧ؽ ثٔ ٨جؽا ٫٤٣ث ٨ا٣عك ،٨كأرق ٢اث٪ٲ٦ ٫ٮقٯ كٔجؽا ٫٤٣ٱٞةدٺف .٫ٕ٦
ثٲٕح ٦ٮقٯ ث ٨صٕٛؿ ٣ٷ٦ةـ اٛ٪٣ف ا٣ـ٠ٲح :ظؽز ٰ٪كا٣ؽم ٝ ،¥ةؿ :أػجؿ٩ة ا٣كٲؽ أثٮ ٱٕ٤ٯ
ظ٧ـة ث ٨ق٤ٲ٧ةف ا٤ٕ٣ٮمٝ ،ةؿ :أػجؿ٩ة أثٮ اٞ٣ةقٔ ٥جؽإ٣ـٱـ ث ٨إقعةؽ ا٣جٞةؿٝ ،ةؿ :ظؽز ٰ٪أثٮ
اٞ٣ةق ٥أظ٧ؽ ثٔ ٨جؽاّض ث ٨ا٧٣ة٩ؽح ظؽز٪ة قٕٲؽ ث٦ ٨ة ،ٟ٣ظؽز٪ة ٦ع٧ؽ ث ٨ا٣عضةج اْٛ٧٣ؿٝ ،ةؿ:
قٕ٧خ أف ٦ٮقٯ ث ٨صٕٛؿ ث٦ ٨ع٧ؽ كٔجؽاّض ث ٨صٕٛؿ ث٦ ٨ع٧ؽ م٭ؽا ٦ ٓ٦ع٧ؽ ثٔ ٨جؽاّض ث٨
ا٣عك ٨ظؿكث ٫كأف ٦ٮقٯ ث ٨صٕٛؿ ٠ة٩خ ث ٫صؿاظح أوةثذ٦ ٓ٦ ٫ع٧ؽ ثٔ ٨جؽاّض ث ٨ا٣عك،٨
ظؽز ٰ٪كا٣ؽم ٝ ،¥ةؿ :أػجؿ٩ة أثٮ ٱٕ٤ٯ ظ٧ـة ث ٨أثٰ ق٤ٲ٧ةف ا٤ٕ٣ٮم ثٞـكٱٝ ،٨ةؿ :أػجؿ٩ة
ٔجؽإ٣ـٱـ ث ٨إقعةؽ إ٧٣ؿكؼ ثةث ٨ا٣جٞةؿٝ ،ةؿٝ :ةؿ :ظؽز٪ة أظ٧ؽ ثٔ ٨جؽا ٫٤٣ا٧٣ة٩ؽح ،ظؽز٪ة
قٕٲؽ ث٦ ٨ة ،ٟ٣ظؽز٪ة اث ٨ظضةج اْٛ٧٣ؿٝ ،ةؿٝ :ةؿ رص٧٣ ٢ٮقٯ ث ٨صٕٛؿ ث٦ ٨ع٧ؽ :صٕ ٰ٪٤اّض
ٚؽاؾ إف ٝٮ٦ةن  ٨٦مٲٕذ ٥١ٱٞٮ٣ٮف :إ ٟ٩إ٦ةـ ٛ٦ذؿض َةٔذ ٥٣ ٨٦ ،ٟٱٕؿؼ ذ ٟ٣ك٦ةت ٦ةت
صة٬ٺن ٹ ظٌِ  ٰٚ ٫٣اٷقٺـٞٚ ،ةؿ٠ :ؾثٮا كػةثٮا كاٞ٣ ٫٤٣ؽ صة٬ؽت ٦ ٓ٦ع٧ؽ ثٔ ٨جؽا ٫٤٣ث٨
ا٣عك ٨كثةٱٕذ ٫ثإ٦ؿة ا٧٣ؤ٪٦ٲٚ ،٨أٱ٪ة ٠ةف إ٦ة٦ةن ٣ىةظج .٫ظؽز ٰ٪كا٣ؽم ٝ ،¥ةؿ :أػجؿ٩ة أثٮ
ٱٕ٤ٯ ظ٧ـة ث ٨أثٰ ق٤ٲ٧ةف ا٤ٕ٣ٮم ثٞـكٱٝ ،٨ةؿ :أػجؿ٩ة ٔجؽإ٣ـٱـ ث ٨إقعةؽ إ٧٣ؿكؼ ثةث٨
ا٣جٞةؿٝ ،ةؿ :ظؽز٪ة أثٮ ٔجؽاّض صٕٛؿ ث٦ ٨ع٧ؽ ث ٨صٕٛؿ ث ٨ا٣عك ٨ث ٨صٕٛؿ ث ٨ا٣عك ٨ثٰ٤ٔ ٨
ث ٨أثٰ َة٣ت ٝ ،%ةؿ :ظؽز٪ة ٔٲكٯ ث٦ ٨٭ؿاف ظؽز٪ة ظك ٨ث ٨ظكٲ ٨اٵ٩ىةرم ،ظؽز٪ة زٱؽ ث٨
ا٣عك ٨اٵ٧٩ةَٰٝ ،ةؿ :رأٱخ ٦ٮقٯ ث ٨صٕٛؿ ث٦ ٨ع٧ؽ كٔجؽا ٫٤٣ث٦ ٨ع٧ؽ ك٧٬ة ٱٞةدٺف ثٲ٨
ٱؽم ٦ع٧ؽ ثٔ ٨جؽا ٫٤٣ث ٨ا٣عك ٨كٝذ ٢أظؽ٧٬ة رصٺن.
ظؽز ٰ٪كا٣ؽم ٝ ،¥ةؿ :أ ػجؿ٩ة أثٮ ٱٕ٤ٯ ظ٧ـة ث ٨أثٰ ق٤ٲ٧ةف ا٤ٕ٣ٮم ثٞـكٱٝ ،٨ةؿ :أػجؿ٩ة
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سٛ -24لةذا م٭ؿ ٬ؤٹء أقٲةٚ٭ ٥كصة٬ؽكا اْ٣ةٛلَل ظذٯ ٝذ٤ٮا؟
س ٢٬ -25ص٭٬ ٢ؤٹء ا٪٣ه ظذٯ ٤ٕٚٮا ٦ة ٤ٕٚٮا أـ أ١ل٧٤ٔ ٥ٮا ثٚ ٫ذ٧ؿدكا
كٔىٮا ظذٯ ٝذ٤ٮا يف قجٲٔ ٢ىٲة١ل٥؟
س٦ -26ة ٬ٮ اٛلٲـاف ا٣ؾم ٱذجَل ث ٫اٙل ٜكا٣جةَ ٢كاٛلع ٜكاٛلجُ٢؟
س -27ا٣ـٱؽٱح د٪ذكت إٌف أ ٢٬ا٣جٲخ  %كٔلذؽم ُلؽ٦ل ٥كدكٍل ٔىل
َؿٱٞ٭ ،٥كا٘لٕٛؿٱح دٞٮؿ ث٧س ٢ذ ،ٟ٣ك١٬ؾا قةاؿ ٚؿؽ ا٣نٲٕحًٚ ،ل ٰ٬
اٙلضح اٛل٤ـ٦ح  ٨٦ثٌٕ٭ٔ ٥ىل ثٕي؟
سٚ -28٭ ٢اظذضضذٔ ٥ىل ا٣ـٱؽٱح ثعضح ٤٦ـ٦ح ٤٣ـٱؽٱح ٚؿٌٚٮ٬ة ثٕؽ
ٕ٦ؿٚذ٭ة ،ز ٥ظ٧١ذ٤ٔ ٥ٲ٭ ٥ثةٌ٣ٺؿ ثٕؽ ذٟ٣؟
س -29كإذا ظ٧١خ ٔ٤ٲ ٥١قةاؿ َٮاا ٙا٣نٲٕح ث٧س٬ ٢ؾا اٙل٬ ٨٧ٚ ،٥١ٮ
اٛلىٲت يف ظ ٨٦ ٫٧١اُ٣ٮاا٦ ،ٙة ٬ٮ ا٣ؽ٣ٲ٢؟
سَ ٢٠ -31ةاٛح َ ٨٦ٮاا ٙا٣نٲٕح دٞٮؿ  ٰ٬اٛلعٞح دكف قةاؿ اُ٣ٮاا،ٙ
ٔجؽ إ٣ـٱـ ث ٨إقعةؽ إ٧٣ؿكؼ ثةث ٨ا٣جٞةؿٝ ،ةؿ :ظؽز٪ة أثٮ صٕٛؿ أظ٧ؽ ثٔ ٨ٲكٯ إُ٣ةر ظؽز٪ة
ٔجةد ث ٨ٱٕٞٮب ،ظؽز٪ة زٱؽ ث ٨ا٣عك ٨اٵ٧٩ةَٰٝ ،ةؿ :رأٱخ ٦ٮقٯ ث ٨صٕٛؿ ث٦ ٨ع٧ؽ كٔجؽاّض
ث ٨صٕٛؿ ٱٞةدٺف ٦ ٓ٦ع٧ؽ ثٔ ٨جؽاّض ،كأكؿ رصٝ ٢ذ ٨٦ ٢ا٧٣كٮدة رصٝ ٢ذ٦ ٫٤ٮقٯ ث ٨صٕٛؿ.
ظؽز ٰ٪كا٣ؽم ٝ ،¥ةؿ :أ ػجؿ٩ة أثٮ ٱٕ٤ٯ ظ٧ـة ث ٨أثٰ ق٤ٲ٧ةف ا٤ٕ٣ٮم ثٞـكٱٝ ،٨ةؿ :أػجؿ٩ة
ٔجؽ إ٣ـٱـ ث ٨إقعةؽ إ٧٣ؿكؼ ثةث ٨ا٣جٞةؿٝ ،ةؿ :ظؽز٪ة أثٮ إ٣جةس ٔجٲؽا ٫٤٣ث ٨صٕٛؿ ث٦ ٨ع٧ؽ
ث٬ ٨نةـ ظؽز٪ة أثٮ ٦ٮقٯ ٔٲكٯ ث٦ ٨٭ؿاف ا٣عكٲ ٨اٵ٩ىةرم ،ظؽز٪ة ا٣عكٲ ٨ث ٨زٱؽ ث،ٰ٤ٔ ٨
ٝةؿ :ػؿج ٦ ٓ٦ع٧ؽ ثٔ ٨جؽا ٫٤٣ث ٨ا٣عك٪٦ ٨ة ك٣ؽ ا ٣عكٲ ٨ث ٰ٤ٔ ٨أرثٕح :أ٩ة كأػٰ ٔٲكٯ ث٨
زٱؽ ،ك٦ٮقٯ ث ٨صٕٛؿ ،كٔجؽا ٫٤٣ث ٨صٕٛؿ .كيف ٞ٦ةد ٢اُ٣ة٣جٲَل ٵيب اٛ٣ؿج اٹوٛ٭ةٌل :ظؽزٰ٪
ٔ ٰ٤ث ٨إ٣جةس اٞ٧٣ة ،ٰٕ٩أ٩جأ٩ة ث١ةر ث ٨أظ٧ؽ ث ٨ا٣ٲكٓ ٝةؿ :ظؽز٪ة ا٣عك ٨ث ٨ا٣عكٲ٨ٔ ٨
ا٣عكٲ ٨ث ٨زٱؽ ٝةؿ :م٭ؽ ٦ ٓ٦ع٧ؽ ثٔ ٨جؽا ٫٤٣ث ٨ا٣عك ٨٦ ٨ك٣ؽ ا٣عك ٨أرثٕح :أ٩ة كأػٰ ٔٲكٯ
ك٦ٮقٯ كٔجؽاّض اث٪ة صٕٛؿ ث٦ ٨ع٧ؽ ،ظؽز ٰ٤ٔ ٰ٪ث ٨إ٣جةس ٝةؿ :أ٩جأ٩ة ث١ةر ٝةؿ :ظؽز٦ ٰ٪عٮؿ
ث ٨إثؿا٬ٲٝ ٥ةؿ :ظؽز ٰ٪ا٣عكٲ ٨ث ٨زٱؽ ٝةؿ٠ :ةف ٔجؽا ٫٤٣ث ٨صٕٛؿ ث٦ ٨ع٧ؽ ٦ ٓ٦ع٧ؽ ثٔ ٨جؽا٫٤٣
ٝةؿٚ :ؿأٱذ ٫ثةرز رصٺن  ٨٦ا٧٣كٮدة ٞٚذ.٫٤

كّلذش ثأ١لة ٦ذجٕح ٵ ٢٬ا٣جٲخٚ ،٭ ٢ٱ ٰٛ١ذ٤٣ ٟ٣ضــ ثأظٞٲذ٭ة؟ ك٢٬
ٱٞجٝ ٢ٮٜلة ث٧ضؿد ا٣ؽٔٮل؟
س -31دؿكم َ ٢٠ةاٛح َ ٨٦ٮاا ٙا٣نٲٕح اٙلؽٱر ٔ ٨ا٪٣جٰ ÷ كٔ٨
ٔيل كٔ ...٨ا٣غ ٚ٭ ٢ظؽٱر َ ٢٠ةاٛح ظضح ٔىل قةاؿ اُ٣ٮااٙ؟
س -32إذا ٠ةف اٵا٧ح اٹز٪ة ًٔض ٱٕ٧٤ٮف اٛل٘ٲجةتً٤ٚ ،لذا ٦ةت اٷ٦ة٦ةف
٦ٮقٯ ث ٨صٕٛؿ كٔيل ث٦ ٨ٮقٯ ثة٣ك٥؟
سٛ -33لةذا ٠ةف إ٣جةقٲٮف ٱؿكصٮف ٛلؾ٬ج ٥١كٱؽٔٮف ا٪٣ةس إٌف أذ٪ة٫ٝ؟
كًف ٠ة٩ٮا ٱ٤ٕٛٮف ا١ٕ٣ف يف صة٩ت ا٣ـٱؽٱح؟
س -34أ٣ٲف ٚٲًل ركاق ا٣جةٝؿ أك ا٣ىةدؽ ٔ ٨آثةا٭ ٨ٔ ٥ا٪٣جٰ ÷ ٦ة
ٱ ٰٛ١اٵ٦ح؟ ٚأم ظةصح ٛل ٨صةء ثٕؽ ٨٦ ٥٬اٵا٧ح؟
س -35ػرب إ٣ؽؿ ا٣سٞح ٞ٦جٮؿًٚ ،ل اٛ٣ةاؽة إذف  ٨٦إ٣ى٧ح كاٷ٦ةـ؛ إذ يف
ٔى٧ح ا٪٣جٰ ÷ كٔيل  #كاٙلكَ٪ل ٦ة ٱٰٛ١؟
س -36إذا ٠ة٩خ ا٣ذٞٲح  ٨٦و٧ٲ ٥أذٞةد١ٚ ،٥٠ٲ ٙدٛؿٝٮف ثَل ٦ة وؽر
ٔ ٨دٞٲح كثَل ٦ة وؽر ٹ ٔ ٨دٞٲح؟
س ٢٬ -37ركاة اٙلؽٱر ٔ٪ؽ ٥٠أ٦لة اٷ٦ة٦ٲح ا٣ؾٱ ٨رككا ٔ ٨اٷا٧ح
ٕ٦ىٮ٦ٮف؟
س -38ك ٢٬ركاٱةٔل ٥دٛٲؽ ا ٥٤ٕ٣ك٣ٮ ٠ةف ذَ ٨ٔ ٟ٣ؿٱ ٜاٳظةد؟
سٔ ٢٬ -39ى٧ح اٵا٧ح ٔ٤ٞٲح أـ ٤ٞ٩ٲح؟ ٚإف ٠ة٩خ ٔ٤ٞٲح ٚٮًعٮا ذٟ٣؟
كإف ٠ة٩خ ٤ٞ٩ٲح ٚأٱ ٨ا ٢ٞ٪٣اٞ٣ةَٓ؟
س ٢٬ -41ٱ ٰٛ١اٛلك ٥٤أف ٱ٤ٞؽ ا٣ىةدؽ ٔ٤ٲ ٫ا٣كٺـ كٱ١ذ ٰٛث٫؟ ًٚل ٚةاؽة
قةاؿ اٵا٧ح ظٲ٪بؾ؟
س ٢٬ -41ٱنرتط ا ٥٤ٕ٣يف ٦كةا ٢اٛ٣ؿكع؟ ك٦ة ا٣ؽ٣ٲٔ ٢ىل ذٟ٣؟
س ٢٬ -42دٞج ٢أػجةر اٳظةد يف ٦كةا ٢اٵوٮؿ؟

س ٢٬ -43ظؽٱر ا٣نٛةٔح ٦ذٮادؿ ٔ ٨أيب ٔجؽ اّض أـ آظةدم؟
س -44إذا ًف ٱ ٨١ركاة اٙلؽٱر ٕ٦ىٮَ٦ل ١ٚٲ ٙصةز ا٣ؿ٠ٮف إ٣ٲ٭ ٥يف ٦ة
٤ٞ٩ٮق؟ ك٦ة ٱؤ٪٪٦ة  ٨٦كٝٮع اٚلُأ أك ا١٣ؾب؟
س -45إذا ٠ةف ق٤ك٤ح ا٣ؿكاة  ٨٦ز٦ة٪٩ة ٬ؾا إٌف أيب ٔجؽ اّض ٍٗل ٕ٦ىٮَ٦ل
ًٚل ٚةاؽة إ٣ى٧ح ظٲ٪بؾ؟
سٔ ٢٬ -46ؿٚذ ٥وؽؽ ٕلٲٓ ق٤ك٤ح ا٣ؿكاة ٔ ٨اٵا٧ح ٕ٦ؿٚح ُٕٝٲح؟ أـ
ا٠ذٛٲذ ٥ثة٨ْ٣؟ ز٦ ٥ة  ٰ٬اُ٣ؿٱ ٜإٌف ظىٮؿ د ٟ٤اٛلٕؿٚح؟
س -47كٓ ٢٬لٲـ ركاة اٷ٦ة٦ٲح ثؼىةاه ٥لذىٮف ُلة ظذٯ صٕ٤ذ ٥دسٞٮف
ُل ٢٠ ٥ا٣سٞح؟ ًٚل ٬ ٰ٬ؾق اٚلىةاه؟ أـ أف ز٧ح أرسارا ًٚل ٰ٬؟
س٠ -48ٲ ٙدى ٓ٪اٷ٦ة٦ٲح ٚٲًل اقذضؽ  ٨٦اٙلٮادث اٛلعذةصح إٌف ٚذٮل؟
 ٢٬ٱٞجٚ ٢ٲ٭ة ٚذٮل ٍٗل اٵا٧ح؟ ك ٢٬دؿكف أٛ٩ك٤٦ ٥١ـَ٦ل ثٞجٮؿ ٬ؾق
اٛ٣ذٮل؟ ك ٢٬دٞٮـ اٙلضح ٔىل اٛلكذٛذٰ ثٞٮؿ اٛلٛذٰ؟
س٬ ٨٦ -49ٮ اٛلؿصٓ ٣ٶ٦ح ػٺؿ ٚؿاغ ا٣كةظح  ٨٦اٵا٧ح؟ ك ٢٬اٛلؿاصٓ
ٕ٦ىٮ٦ٮف ٔ ٨اٚلُأ كا١٣ؾب؟ ك٠ٲ ٙصةز ا٣ؿ٠ٮف إ٣ٲ٭ ٥يف اٛ٣ذٮل
ٔ ٓ٦ؽـ إ٣ى٧ح؟
س ٨٦ -51أٱٔ ٨ؿٚذ ٥وؽؽ دٔٮل ٩ٮاب اٵا٧ح؟
س٦ -51ة ٬ٮ ا٣ؽ٣ٲ ٢اٞ٣ةَٓ ٔىل وعح ا٣ؿٝةع ا٣ذٰ ّل ٢٧أقًلء اٙلضح؟
س٬ ٨٦ -52ٮ ا٪٣ةات ٔ ٨اٷ٦ةـ يف ٬ؾا إٍ٣ض؟ ك٬ ٢٬ٮ ٕ٦ىٮـ؟ ك٦ة
ا٣ؽ٣ٲٔ ٢ىل وعح ٝٮ ٫٣إف ًف ٱٕ٦ ٨١ىٮ٦ة؟ ك٦ة ٬ٮ اٛ٣ؿؽ ثٲ ٥١٪كثَل
ٍٗل ٥٠ظٲ٪بؾ؟
س -53ز٦ ٥ة ٚ ٰ٬ةاؽة ٔى٧ح اٵا٧ح إذا ًف ٱ ٨١ا٪٣ٮاب ٕ٦ىٮَ٦ل؟
س٦ -54ة  ٰ٬اٛ٣ةاؽة ٝ ٨٦ٮ ٥١٣ثٕى٧ح اٵا٧ح  ٰ٬ ٢٬اٹقذٛةدة ثأػؾ
ا٣ؽٱ٪ٔ ٨٭ٞٚ ٥ؽ ٱ ٰٛ١اٞ٣ٮؿ ثٕى٧ح كاظؽ ٪٦٭٥؟ أـ أف ٪٬ةؾ ٚٮااؽ
ٍٗل ذٟ٣؟

سٛ -55لةذا دٞذٍض اٷ٦ة٦ٲح يف اٵٗ٤ت ٔىل ا٣ؿكاٱح ٔ ٨أيب ٔجؽ اّض ع دكف
 ٨٦أدٯ ثٕؽق  ٨٦اٵا٧ح؟
س٣ ٢٬ -56لٮز ٣ٸ٦ةـ أف ٱٛذٰ ثٍ٘ل اٙل ٨٦ ٜأص ٢ا٣ذٞٲح؟ ٚإف صةز ١ٚٲ ٙٱسٜ
اٛلك ٥٤ثًل ركم ٔ ٨اٵا٧ح  ٓ٦اظذًلؿ أ ٫٩أٚذٯ ثٍ٘ل اٙل ٨٦ ٜأص ٢ا٣ذٞٲح؟
س -57إذا صةزت ا٣ذٞٲح ً٤ٚلذا ٹ دذٞٮف كأ٩ذ٤ٝ ٥ح ثَل أكقةط ا٣ـٱؽٱح؟ أـ
أ ٥١٩رٗجذ ٨ٔ ٥ا٣ذٞٲح؟ ١ٚٲ ٙك ٰ٬ر ٨٦ ٨٠أر٠ةف اٛلؾ٬ت؟
س -58إذا ركت اٷ٦ة٦ٲح ٔ ٨ا٣ىةدؽ ع ظؽٱسة ٟلةٛ٣ة ٞ٤٣ؿآف ٚ٭٣ ٢لٮز
ا ٢٧ٕ٣ث ٫كدؿؾ اٞ٣ؿآف؟ أـ أف ا٣ٮاصت ٬ٮ ا١ٕ٣ف؟
س -59ظؽٱر (إً٩ل مٛةٔذٰ ٵ ٢٬ا١٣جةاؿ  ٨٦أ٦ذٰ) ٦ؿكم ٔ ٨أيب ٔجؽ اّض
ع ً٠ل يف ٠ذةب ( ٨٦ٹ ٤لَضق اٞٛ٣ٲح)٠ ،ٲ ٙوط ٝ ٥١٣جٮ٦ ٓ٦ ٫٣ة ٚٲ٫
ٟ ٨٦لةٛ٣ح اٞ٣ؿآف؟ ك٠ٲ ٙآ٪٦ذ ٥ث ٫كدؿ٠ذ ٥اٞ٣ؿآف  ٓ٦أ ٨٦ ٫٩ركاٱح
اٳظةد؟ ك ٨٦اٛلٕ٤ٮـ ٔٞٺ كٔةدة أف أػجةر اٳظةد إذا اقذ٤٧١خ
رشكط ا٣ىعح ٹ دٛٲؽ إٹ ا٨ْ٣؟
س ٢٬ -61يف ٬ؾا اٙلؽٱر دٔٮل إٌف  ٢ٕٚاٛلآز ٥كارد١ةب ا٘لؿااؿ كاٞ٣جةاط
كا٪٣ؽب إٌف اٝرتاؼ ا١٣جةاؿ كإْ٣ةا٥؟  ٨٦ظٲر أف  ٢ٕٚذ ٟ٣كارد١ةث٫
٬ٮ اُ٣ؿٱ ٜإٌف ٩ٲ ٢ا٣نٛةٔح ٹ َؿٱ ٜإ٣ٲ٭ة قٮاق ثؽ٣ٲ ٢اٙلٍض كاٍٞ٣ض
ثإً٩ل اٛلٛٲؽة ٣ؾٟ٣؟
س٦ -61ة ٬ٮ اٛ٣ؿؽ ثَل ٬ؾق ا٣ؽٔٮة كدٔٮة ا٣نٲُةف ا٣ؿصٲ ٥ا٣ؾم ٱؽٔٮا
إٌف  ٢ٕٚا١٣جةاؿ؟
سٛ -62لةذا ٝج٤ذ٬ ٥ؾق ا٣ؿكاٱح  ٓ٦مؾكذ٬ة ٔ٩ ٨ٮا٦ٲف اٷقٺـ؟ ك٨٦ ٢٬
٦ؾ٬ت اٷ٦ة٦ٲح ٝجٮؿ ٦ة ركاق رصةٜلٝ ٥جٮٹ أٔ٧ٯ  ٨٦دكف ْ٩ؿ كٹ ٞ٩ؽ
كٹ دٛذٲل؟ ك ٢٬اٛل٪ةٝنح يف ٦س ٢ذ ٟ٣دٕذرب ػؿكصة ٔ ٨اٛلؾ٬ت؟
ك ٢٬ٱٛ١ؿ ً ٨٦ف ٱٞج٦ ٢س ٢ذ ٟ٣كإف ًف دٞجُٚ ٫٤ؿة ا٢ٕٞ٣؟

س ٢٬ -63اٵا٧ح ٔ٪ؽ اٷ٦ة٦ٲح ٞلؿك٦ٮف  ٨٦مٛةٔح ا٪٣جٰ ص؟ ك٦ة ٪ٕ٦ٯ
اٵدٔٲح اٛلأزٮرة ٔ ٨ثٕي اٵا٧ح يف َ٤ت ا٣نٛةٔح؟ ك٠ٲ ٙٱُ٤جٮف ٦ة
 ٨٣ٱ١ٮف؟ ٧٤ٔ ٓ٦٭ ٥ثٞٮ ٫٣دٕةٌف (ٚٺ دكأ٦ ٨٣ة ٣ٲف  ٟ٣ث)...٥٤ٔ ٫
س٦ -64ة ٬ٮ ا٣كجت ا٣ؾم صٕ ٥١٤دٞج٤ٮف ث٧ؾ٬ت اٷ٦ة٦ٲح ثؿ٦ذ ٫كاٚلؿكج
 ٨٦اٛلؾ٬ت ا٣ـٱؽم ػؿكصة ٞ٤ُ٦ة؟
سٛ -65لةذا اػذٛ٤خ اٷ٦ة٦ٲح يف اٞ٣ٮؿ ثة٣ؿصٕح ٝ ٓ٦ٮٜلة ثٕى٧ح اٵا٧ح؟
ك ٢٬ٱأيت ٔ ٨اٛلٕىٮـ ٝٮؿ ٟلذٙ٤؟ ك ٨٦ ٢٬اٛلعذ ٢٧ػُأ اٛلٕىٮـ يف
ذٟ٣؟ ك ٢٬يف ذ٦ ٟ٣ة ٱٞؽح يف إ٣ى٧ح؟
س ٨٦ -66أٱ ٨دأػؾ اٷ٦ة٦ٲح أظ١ةـ اٷقٺـ يف ٦ؽة ا٘٣ٲجح؟ ك٠ٲ ٙصةز ٜلة
أػؾ٬ة ٍٗ ٨٦ل أ ٢٬ا٣جٲخ ع؟
س٬ ٨٦ -67ٮ ا٣ؾم ٱٌٛض اٞ٣ؿآف ٣ٸ٦ة٦ٲح يف ٦ؽة ا٘٣ٲجح اُ٣ٮٱ٤ح؟
س ٨٦ -68اٙلضح ٔىل أ٬ ٢٬ؾا إٍ٣ض  ٢٬اٵا٧ح اٵ٦ٮات أـ اٙلٰ اٛل٪ذْؿ
ً٠ل دؽٰٔ اٷ٦ة٦ٲح؟ ك٦ة ٪ٕ٦ٯ اٙلضٲح ظٲ٪بؾ؟
س -69ك٠ٲ ٙٱ١ٮف اٛلٲخ ك ٨٦يف ظ ٫٧١ظضح ٔىل ً ٨٦ف ٱؽر٠٭٥؟ ك٬ٺ
ا٠ذ ٰٛكاٙلةؿ ٬ؾق ثعضٲح ا٣ؿقٮؿ ص كٔيل ع؟ ك٦ة اٛ٣ةاؽة يف ا١٣سؿة
 ٓ٦إٗ٪ةء ظضح كاظؽة؟
س -71يف اٙلؽٱر(( :أ ٢٬ثٲذٰ ٠ة٪٣ضٮـ ً٤٠ل أ٩ ٢ٚض٩ ٓ٤َ ٥ضٚ ،))٥أٱ٨
٩ضٮـ اٷ٦ة٦ٲح ٪٦ؾ أ ٙ٣ك٦ةاح كٗلكٮف ٔة ٦نة دٞؿٱج نة؟
س ٨٦ -71أٱٔ ٨ؿٚذٔ ٥ى٧ح أا٧ذ ٨٦ ٥١ثٕؽ اٙلكَ٪ل ’  ٓ٦أً ٫٩ف
ٱٮأ ٥١ٞٚىل ذَ ٟ٣ٮاا ٙاٛلكَ٧٤ل كًف ٱؿد يف ذ٠ ٟ٣ذةب كٹ ق٪ح
ٕ٦ؿكٚح كٹ ٦ن٭ٮرة ثٗ ٢ةٱح ٦ة ٣ؽٱ ٥١دٔةكل ٱؽٔٲ٭ة أ٩ ٢٬ع٤ذ٥١؟
س -72أم ٚةاؽة ٕ٤٣ى٧ح؟ ك٦ة ٬ٮ اٛلعٮج إٌف ادٔةا٭ة ٵا٧ذ ٓ٦ ٥١كصٮد
ا١٣ذةب كا٣ك٪ح ا٣ىعٲعح كّلذ ٥اُ ٢٧ٕ٣لًل؟

س -73ا٣ؾم ٠ةف ٱ٪جٰ٘ أف دنرتَٮا يف أا٧ذ ٥١رشكط اٛ٣ذٮل ك ٰ٬إ٣ؽا٣ح
كا٣ٮرع كً٠لؿ اٚ ،٥٤ٕ٣إف اٛ٣ذٮل ٹ دكذؽٰٔ ا٣ـٱةدة ٔىل ذٚ ،ٟ٣إف
٤ٝذ :٥إف ٪٦ىت اٷ٦ة٦ح ٍٗل ٪٦ىت اٛلٛذٰ٪٤ٝ .ة :ا٣ؾم ٕ٩ؿؼ ٔ٪٭ ٥ٹ
ٱذضةكز ٦ة ٪٤ٝة ٥٤ٚ ،ٱذٕؿًٮا ٣ٸ٦ة٦ح كاٚلٺٚح كٹ دٔٮا إ٣ٲ٭ة ٱٮ٦ة ٦ة؟
سٛ -74لةذا ُٔ٤خ اٷ٦ة٦ٲح ا٘ل٭ةد يف قجٲ ٢اّض  ٨٦ثٕؽ اٙلكَل إٌف ا٣ٲٮـ؟
٩ ٢٬كغ ا٘ل٭ةد  ٨٦اٞ٣ؿآف؟ ٚأٱ ٨ا٪٣ةقغ؟
س -75أ٦لًل أ ٢ٌٚا٘ل٭ةد يف قجٲ ٢اّض أـ إٞ٣ٮد كإ٣جةدة؟
س -76ثًلذا ٱ٪ةؿ ا ٢ٌٛ٣كا٣ؽرصةت إ٣ة٣ٲةت؟
س -77أم اٵًٔلؿ أ٪ٔ ٢ٌٚؽ اّض دٕةٌف ثٕؽ اٷٱًلف؟
س -78ثًلذا أظؿز ا ٢ٌٛ٣ا٣ىةدؽ دكف زٱؽ ٝ ٓ٦ٲةـ زٱؽ كٕٝٮد صٕٛؿ ’؟
س٦ -79ة ٬ٮ اٛ٣ؿؽ ثَل دٔٮل اٷ٦ة٦ٲح إ٦ة٦ح اٞ٣ةٔؽ ،كثَل دٔٮل
ا١٣ٲكة٩ٲح إ٦ة٦ح ٞل٧ؽ ث ٨اٙلٛ٪ٲح؟
س٦ -81ة ٬ٮ ا٣ؽ٣ٲٔ ٢ىل إ٦ة٦ح ٦ٮقٯ ث ٨صٕٛؿ دكف أػٲ ٫إقًلٔٲ٢؟
س٦ -81ة ٬ٮ ا٣ؽ٣ٲ ٢اٞ٣ةَٓ ٔىل إ٦ة٦ح زٱ ٨إ٣ةثؽٱّ ٨٧ٚ ٨لذ ٨٦ ٫أا٧ذ٥١؟
كًعٮا ٪٣ة ذ ٨٦ ٟ٣ا١٣ذةب أك  ٨٦ا٣ك٪ح اٛلذٮادؿة؟
س٦ -82ة ٬ٮ ا٣ؽ٣ٲ ٢اٞ٣ةَٓ ٔىل أف أا٧ح ا٣ـٱؽٱح ٣ٲكٮا ثأا٧ح ،كٝ ٥٬ؽ
دػ٤ٮا يف ٔ٧ٮـ ظؽٱر ا٣سَ٤ٞل كا٣كٛٲ٪ح كٍٗلً٬ل؟
س٦ -83ة ٬ٮ ا٣ؽ٣ٲ ٢اٞ٣ةَٓ ٔىل أف ٦ة دؿكٱ ٫اٷ٦ة٦ٲح وعٲط دكف ٍٗل٥٬؟
سٛ -84لةذا اػرتد٦ ٥ؾ٬ت اٷ٦ة٦ٲح دكف ٦ؾ٬ت ا٣ـٱؽٱح  ٓ٦أف ٦ؾ٬ت
ا٣ـٱؽٱح ٦جٔ ٰ٪ىل أد٣ح إٞ٣ٮؿ كأد٣ح ا١٣ذةب كا٣ك٪ح اٛلض٤ٔ ٓ٧ٲ٭ة ٔ٪ؽ
َٮاا ٙاٛلكَ٧٤ل ًف ٱذضةكزكا ذ ٟ٣كًف ٱ٤ذٛذٮا إٌف ٦ة قٮاق؟
س٠ -85ٲ ٙقةغ ٝ ٥١٣جٮؿ ركاٱةت اٷ٦ة٦ٲح ا٣ذٰ دٛؿدكا ثؿكاٱذ٭ة دكف
ٍٗل ٥٬كًف ٱٮاٞٚ٭٤ٔ ٥ٲ٭ة ٍٗل ٨٦ ٥٬اُ٣ٮااٙ؟

سٛ -86لةذا ػىىذ ٥آٱح ا٣ذُ٭ٍل كاٛلٮدة كظؽٱر ا٣سَ٤ٞل كا٣كٛٲ٪ح كٍٗل
ذ ٟ٣كٝؽ صةءت ٔة٦ح ثإصًلع اٛلكَ٧٤ل؟
سٛ -87لةذا ٝكذٞ ٥ل٧ؽ ث ٨اٙلك ٨إ٣ك١ؿم ٔىل ٔٲكٯ ث٦ ٨ؿٱ ٥كاٞ٣ٲةس
ٔ٪ؽٞ ٥٠لؿـ؟
س٦ -88ة ٬ٮ ا٣ؽ٣ٲٔ ٢ىل كصٮب دىؽٱ ٜدٔةكٱ ٥١ا٣ذٰ ادٔذ٭ة اٷ٦ة٦ٲح ٨٦
ٔى٧ح اٵا٧ح كأ١ل ٥از٪ة ًٔض ،كأف اٛل٭ؽم ٗةات ٪٦ؾ أ٠سؿ  ٨٦أ ٙ٣ق٪ح
كأف ركاٱةت اٷ٦ة٦ٲح وعٲعح دكف ٍٗل٬ة كأف اٷ٦ة٦ٲح أ ٢٬اٙل ٜكأف
ٍٗل ٨٦ ٥٬اُ٣ٮاأ ٙىل ا٣جةَ ٢كأف ...كأف ...ا٣غ؟
س٦ -89ة ٬ٮ اٛ٣ؿؽ ثَل دٔةكٱ٬ ٥١ؾق كثَل ٦ة ٱؽٔٲ ٫أ ٢٬ا٣ك٪ح ٵٛ٩ك٭٥
كٱن٭ؽكف ث ٫ٵٛ٩ك٭ ٥كثَل ٦ة دؽٔٲ ٫ا٣ـٱؽٱح؟
س -91إذف ٠ٲ ٙاٙل٢؟ ك٬ ٨٦ٮ اٙل٥١؟ ك٬ ٨٦ٮ اٛلؿاد ثٞٮ ٫٣دٕةٌف:
َّ َ ً َ َ َ ُ
َْ
ِيػا َوَل تف َّسكٔا﴾ [آؿ ٔ٧ؿاف]113:؟ ك٬ ٨٦ٮ
ط ٍُٔا ِِبَتْ ِو اَّلل ِ ِم
ِض َواخخ ِ
ا٣ؾم قذٞذ ٓ٪ثٕ ٫لٲٓ اٵَؿاؼ؟ ك ٨٦ ٢٬اٛلٕٞٮؿ أف دٞذ ٓ٪اٵ٦ح ثٞٮؿ
ا٣ـٱؽٱح أـ ثٞٮؿ أ ٢٬ا٣ك٪ح؟
س -91ا٣ؾم قٲٞذ ٓ٪ثٕ ٫لٲٓ اٛلؼذَٛ٤ل ٬ٮ ا١٣ذةب كا٣ك٪ح اٛلض٤ٔ ٓ٧ٲ٭ة،
ً٤ٚلذا أ٦لة اٷ٦ة٦ٲح ٹ دؽٔٮف ا٪٣ةس إٌف ٧٤٠ح قٮاء ثٲ ٥١٪كثٲ٪٭٥؟
س٠ -92ٲ ٙدكذُٲٕٮف ا٪ٝةع ا٪٣ةس كإٱىةؿ ا ٥٤ٕ٣إٌف ٤ٝٮُل ٥ثٮصٮد
اٛل٭ؽم ٞل٧ؽ ث ٨اٙلك ٨إ٣ك١ؿم كٝؽ ٦ةت أثٮق اٙلك ٨ك٣ٲف  ٫٣ك٣ؽ
ثإصًلع اٵ٦ح؟
س ٨٦ -93أٱ ٨آ٪٦ذ ٥ثٮصٮد اٛل٭ؽم اٛل٪ذْؿ  ٓ٦أف أ ٢٬ذ ٟ٣ا٣ـ٦ةف ًف ٱؿكا
ذ ٟ٣اٛلٮ٣ٮد كًف ٱٕؿٚٮق كًف ٱٕؿٚٮا أ٫٦؟
س٬ -94ةدٮا اٵد٣ح ٔىل أ ٫٩ك٣ؽ ٤٣عك ٨إ٣ك١ؿم اث ٨اقٞ ٫٧ل٧ؽ؟ ز ٥أػربك٩ة
٬ ٨٦ٮ ا٣ؾم مة٬ؽق ظَل ك٣ؽ أك ٱٮـ ٠ةف رًٲٕ نة أك ٱٮـ ٠ةف ُٚٲًل؟

س -95أـ أف أٗ ٫٦ةثخ ٣ ٫ٕ٦رتًٕ ٫يف ٔةًف ا٘٣ٲت؟ أـ أ١لة ك٣ؽد٘ٚ ٫ةب ٨٦
قةٔذ٫؟
س -96كٔ ٥٠ؽد اٛلؼربٱ ٨ا٣ؾٱ ٨أػربكا ٔ ٨كٹدد ٫كرؤٱذ٫؟  ٢٬ث٘٤ٮا ٨٦
ا١٣سؿة ظؽا ٱكذعٲ٤ٔ ٢ٲ٭ ٥ا١٣ؾب؟ أـ أف ا٣ؿكاة ا٣ؾٱّ ٨لؽزٮا ٔ٨
ذ ٟ٣ٹ ٱذضةكزكف ا٣ٮاظؽ كاٹزَ٪ل كا٣سٺزح؟
س -97ك٬ ٢٬ؤٹء اٛلؼربكف ٔ ٨كصٮد اٛل٭ؽم ٕ٦ىٮ٦ٮف ٔ ٨ا١٣ؾب
ظذٯ راج ٝٮٜل٪ٔ ٥ؽ ٥٠كاَ٧أ٪٩ذ ٥إ٣ٲ٫؟ ًٚل ٬ٮ ا٣ؽ٣ٲٔ ٢ىل إ٣ى٧ح؟
س -98كإذا ٚؿً٪ة وعح ٝٮٔ ٥١٣ىل اقذعة٣ذ ٨٧ٚ ٫أٱ ٨أػؾ ا ٥٤ٕ٣كٝؽ
٦ةت أثٮق كآثةؤق كأ٣ ٫٦ٲكخ  ٨٦أ ٢٬ا٣جٲخ ظذٯ ٱأػؾ ٔ٪٭ة ك٣ٲكخ
ٕ٦ىٮ٦ح؟
س ٢٬ -99أػؾ اَ ٨ٔ ٥٤ٕ٣ؿٱ ٜا٣ٮظٰ  ٨٦ا٣كًلءٞٚ ،ؽ ا ُٓٞ٩ا٣ٮظٰ
ث٧ٮت ا٪٣جٰ ص كإٔلٕخ اٵ٦ح ٔىل أ ٫٩ٹ ٩جٰ ثٕؽق ص؟
س -111دؽٰٔ اٷ٦ة٦ٲح أف أا٧ذ٭ ٥ٱٕ٧٤ٮف ا٘٣ٲت كاّض دٕةٌف ٱٞٮؿ ٢ٝ( :ٹ
ٱٕ ٨٦ ٥٤يف ا٣ك٧ٮات كاٵرض ا٘٣ٲت اٹ اّض )...كٝةؿ قجعة( ٫٩كٔ٪ؽق
ٛ٦ةدط ا٘٣ٲت ٹ ٱٕ٧٤٭ة إٹ ٬ٮ١ٚ )...ٲ ٙراصخ ٔ٪ؽ٬ ٥٠ؾق ا٣ؽٔٮل
اٛلؼةٛ٣ح ٪٣ىٮص اٞ٣ؿآف؟
س -111ث ٢إف دٔٮل ٔ ٥٤ا٘٣ٲت دؽظٌ٭ة ُٚؿ إٞ٣ٮؿ ٚة٣ٮظٰ ٝؽ اردٓٛ
ث٧ٮت رقٮؿ اّض ص ًٚل ٬ٮ ا٣ؽ٣ٲ ٢ا٣ؾم اقذ٪ؽد ٥إ٣ٲ٫؟
ََ َ ْ َُ َْْ َ ََ َُ ُ
سً -112ف ٱؽع رق ٢اّض ÷ ٔ ٥٤ا٘٣ٲتِ :ضوَل أغيً اىغيب وَل أكٔل
ََ
َ َُُْ
ََ َْ
ُ
َ ُ
س ًْ إ ّّن َميَ ٌ
ْ
م﴾ [اٵٕ٩ةـِ ،]91:ضوٌا أدرِي ٌا حفػو ِِب وَل ةِسً﴾
ى
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َ
ْ
َ
ْ
ُ
َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ُ ْ َ َْ ْ ُ
[اٵظٞةؼِ ،]9:ض َول ْٔ نِْ ُ
ت ٌ ََِ اْلَ ْْيِ َو ٌَا َم َّط َ
ِن
ج أغيً اىغيب َلضخهَث
ِ
ُّ
الط ُ
ٔء﴾ [اٵٔؿاؼٚ ،]188:٭ ٢دٕذٞؽكف أف ٞ٦ةـ اٵا٧ح ٚٮؽ ١٦ة٩ح رق٢
اّض كأ٩جٲةا¢ ٫؟

[يهحمبد(])1
[[ -]1اخزالف اإليبييخ يف انزفٕيض (انٕاليخ انزكٕيُيخ)]

٩ضؽ اٷ٦ة٦ٲح ٟلذَٛ٤ل يف ٦كأ٣ح

ا٣ذٛٮٱي()2

إٌف اٵا٧ح يف اٚل ٜ٤كا٣ؿزؽ

٬ؾق اٛل٤عٞةت  ٨٦اٛلع.ٜٞ
(-)2كيف اقذٛذةءات ا٣كٲؽ اٚلٮاٰ :كأ٦ة ا٣ٮٹٱح ا٣ذ١ٮٱ٪ٲحٚ ،٭ٰ ا٣ذىؿؼ ا٣ذ١ٮٱ ٰ٪ثة٧٣ؼ٤ٮٝةت
إ٩كة٩ةن ٠ةف أك ٗٲؿق .كيف ٠ذةب اٙل١ٮ٦ح اٷقٺ٦ٲح ٤٣كٲؽ اٚل٧ٲ :ٰ٪ا٣ٮٹٱح ا٣ذ١ٮٱ٪ٲح ٹ ٱ٤ــ ٨٦
إزجةت ا٣ٮٹٱح كا٣ع١ٮ٦ح ٣ٸ٦ةـ  #أٹ ٱ١ٮف ٣ؽٱٞ٦ ٫ةـ ٪ٕ٦ٮم إذ ٣ٸ٦ةـ ٞ٦ة٦ةت ٪ٕ٦ٮٱح
٦كذ٤ٞح ٔ ٨كّٲٛح ا٣ع١ٮ٦ح ،كٞ٦ ٰ٬ةـ ا٣ؼٺٚح ا٤١٣ٲح اٷٜلٲح ا٣ذٰ كرد ذ٠ؿ٬ة ٔ٤ٯ ٣كةف
اٵا٧ح  %أظٲة٩ةن ،كا٣ذٰ د١ٮف ث٧ٮصج٭ة ص٧ٲٓ ذرات ا٣ٮصٮد ػةًٕح أ٦ةـ "ك ٰ٣اٹ٦ؿ"٨٦ .
ًؿكرٱةت ٦ؾ٬ج٪ة أ ٫٩ٹ ٱى ٢أظؽ إ٣ٯ ٦ؿادت اٹا٧ح  %ا٪ٕ٧٣ٮٱح ظذٯ ا ٟ٤٧٣اٞ٧٣ؿب،
كا٪٣جٰ ا٧٣ؿق.٢
ك ٰٚاٵقةس ٚإف ا٣ؿقٮؿ اٵ٠ؿـ ÷ كاٹا٧ح - %كثعكت ركاٱةد٪ة٠ -ة٩ٮا أ٩ٮار نا ٢ّ ٰٚ
إ٣ؿش ٝج٬ ٢ؾا إ٣ة ،٥٣ك ٥٬ٱذ٧ٲـكف ٔ ٨قةاؿ ا٪٣ةس  ٰٚإٞ٩ةد اُٛ٪٣ح كاُ٣ٲ٪ح ،ك٣٭٨٦ ٥
اٞ٧٣ة٦ةت إ٣ٯ ٦ة مةء ا ،٫٤٣كذٞ٠ ٟ٣ٮؿ صجؿااٲ ٰٚ # ٢ركاٱةت إ٧٣ؿاج٣« :ٮ د٩ٮت أ٤٧٩ح
ٹظذؿٝخ» ،أك ٞ٠ٮ٣٭« :% ٥إف ٪٣ة  ٓ٦ا ٫٤٣ظةٹت ٹ ٱكٕ٭ة ٞ٦ ٟ٤٦ؿب كٹ ٩جٰ ٦ؿق،»٢
ٚٮصٮد ٞ٦ة٦ةت ٠٭ؾق ٣ٶا٧ح  ٨٦ %أوٮؿ ٦ؾ٬ج٪ة ،كذ ٟ٣ث٘ي اْ٪٣ؿ ٔ٦ ٨ٮًٮع
ا٣ع١ٮ٦ح .كيف ٠ذةب ٪٦٭ةج اٞٛ٣ة٬ح ٤٣كٲؽ ٞل٧ؽ وةدؽ ا٣ؿكظةٌل :اٵكؿ ٰٚ :ا٣ٮٹٱح ا٣ذ١ٮٱ٪ٲح
أم :كٹء ا٣ذىؿؼ ا٣ذ١ٮٱ -ٰ٪كا٧٣ؿاد ث٭ة٠ :ٮف ز٦ةـ أ٦ؿ إ٣ة ٥٣ثأٱؽ٦ل ،٥ك٣٭ ٥ا٣ك٪ُ٤ح ا٣ذة٦حٔ٤ٯ ص٧ٲٓ اٵ٦ٮر ثة٣ذىؿؼ ٚٲ٭ة ٠ٲ٦ ٙة مةءكا إٔؽا٦ةن كإٱضةد نا ،ك٠ٮف ٔة ٥٣اُ٣جٲٕح ٞ٪٦ةد نا
٣٭ ٥ٹ ث٪عٮ اٹقذٞٺؿ ،ثَ ٰٚ ٢ٮؿ ٝؽرة ا ٫٤٣دٕة٣ٯ كق٪ُ٤ذ ٫كاػذٲةرق .ث٪ٕ٧ٯ :أف ا ٫٤٣دٕة٣ٯ
أٝؽر ٥٬ك١٤٦٭٧٠ ٥ة أٝؽر٩ة ٔ٤ٯ اٵٕٚةؿ اٹػذٲةرٱح ،ك ٢٠ز٦ةف ق٤ت ٔ٪٭ ٥اٞ٣ؽرة ث٥٣ ٢
ٱٌٛ٭ة ٔ٤ٲ٭ ٥إ٩ؽ٦خ ٝؽرد٭ ٥كق٪ُ٤ذ٭ ...٥إٌف ٝٮ :٫٣كثة٣ض٤٧ح :زجٮت ا٣ٮٹٱح ث٭ؾا ا٪ٕ٧٣ٯ
٪٤٣جٰ  $كاٵا٧ح إ٧٣ىٮ٦ٲ % ٨ا٣ؾٱ ٨ٱسجخ ٣٭ ٥ص٧ٲٓ ٦ة ٱسجخ ٪٤٣جٰ ٤٣ $ؿكاٱةت
ا١٣سٲؿة ا٧٣ذٮادؿة ٧٦ة ٹ ٱ٪جٰ٘ ا٣ذٮٚ ٙٝٲ .٫كأ٦ة مج٭ح اقذ٤ـاـ ذ٤٣ ٟ٣نؿؾٚ .٭ٰ د٪ؽ ٓٚثأ٩ة ٹ
٩ؽٰٔ زجٮت ذ٣ ٟ٣٭ ٥ثةٹقذٞٺؿ ،ث ٢إف اّض دجةرؾ كدٕة٣ٯ ١٤٦٭ ٥كأٝؽرً٠ ٥٬ل ٪١٤٦ة كأٝؽر٩ة
ٔىل اٵٕٚةؿ.
(عليدة اىشيعة يف اىٔالية اىجهٔيِية)
يف ٠ذةب أذٞةداد٪ة آٱح اّض ا٧ْٕ٣ٯ اٛلٍلزا صٮاد ا٣ذربٱـم ٔ٪ؽ٦ة قبٞٔ ٨ٔ ٢ٲؽة ا٣نٲٕح يف ا٣ٮٹٱح
=

ا٣ذ١ٮٱ٪ٲح :اىﺠٔاب :إف ا٧٣ؿاد ثة٣ٮٹٱح ا٣ذ١ٮٱ٪ٲح أف ٛ٩ف ا٣ٮ ٰ٣ث٧ة ٣٭ة  ٨٦ا٧١٣ةؿ ٦ذىؿٚح
 ٰٚأ٦ٮر ا٣ذ١ٮٱ ٨ثإذف ا ٫٤٣دٕة٣ٯ ،ٹ ٔ٤ٯ ٩عٮ اٹقذٞٺؿ ،ك٬ؾا ٬ٮ ّة٬ؿ اٳٱح ا٧٣جةر٠ح:
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ْ َ
ْ
ََ
ُ ُ َْ ْ
َّ
ُ ْ
ِض َوأة ْ ِسئ اْلز ٍَ َّ َواْلة ْ َس َص َوأح ِِي ال ٍَ ِْٔت بِإِذ ِن اَّللُِض [آؿ ٔ٧ؿاف ،]49:كٝٮِ :٫٣ضأُا
ُ َ
َ ْ َ َ ْ َ َّ َ َ
َ
ءَات ِيم ةِِّ رتو أن ي َ ْسحر إَِلْم َؼ ْسفمُض [ا ،]41:٢٧٪٣ظٲر ٩كت ا ٢ٕٛ٣ا٧٣جةمؿ إ٣ٯ ٛ٩ك،٫
٧٠ة أف ا٧٣ؿاد  ٨٦اٷذف  ٰٚاٳٱح اٷذف ا٣ذ١ٮٱ ٰ٪ث٪ٕ٧ٯ :اٞ٣ؽرة اٛ٧٣ةًح ٝ ٨٦ج ٢ا ٫٤٣دٕة٣ٯ ،ٹ

اٷذف ا٣ذنؿٱٰٕ.
(دٛٮٱي اٵا٧ح يف اٚل ٜ٤كا٣ؿزؽ كدكٲٍل مؤكف ا١٣ٮف ٹ ثةٹقذٞٺؿ ٕ ٨٦ل٤ح رضكرٱةت ٦ؾ٬ت
ا٣نٲٕح اٹ٦ة٦ٲح يف ز٦ةف اٛلؤ) ٙ٣
يف ٠ذةب رقة٣ح يف ا٣ذٛٮٱي ٳٱح اّض اٙلةج ٍ٦لزا اٙلةاؿم :إ٧٣ىٮ٦ٮف  %كقةاٍ اٷٚةًح كأ٦ة
٠ٮ٩٭ % ٥كقةاٍ وؿٚح كآٹت ٦عٌح ّض قجعة ٰٚ ٫٩ػٞ٤٭ة كإٱضةد٬ةٚ ،ٺ أّ ٨أظؽ نا ٱ١٪ؿق
 ٰٚذ ٟ٣ا٣ـ٦ةف٧٠ ،ة ٹ ٱ١٪ؿكف ٠ٮف ا٧٣ٺا١ح اٵرثٕح صجؿااٲ ٢ك٦ٲ١ةاٲ ٢كإقؿاٚٲ ٢كٔـرااٲ٢
كقةاٍ كآٹت  ٰٚا٣ؼ ٜ٤كا٣ؿزؽ كا٣عٲةة كا٧٧٣ةت١ٚ ،ٲ ٙٹ ٱ١٪ؿكف ٬ؾا كٱ١٪ؿكف كقةَح
اٵا٧ح  %كآ٣ٲذ٭ٚ ٥ٲ٭ة؟ كا٣عةؿ أ١لُٕٝ % ٥ةن أ ٢٧٠كأمؿؼ ،كأث٭ٯ كأوٛٯ ،كأٝؽـ ٨٦
ا٧٣ٺا١ح ،كٔ٤ح ٤ٕ٣ح ٔ٤ذ٭ ،٥ككقةاٍ ٹٱضةد٦ ،٥٬ةدد٭ ٥كوٮرد٭ ،٥كأ٩٭ ٥ٹ ٱذىؿٚٮف ٰٚ
مٰء ،كٹ ٱؼُٮف ٝؽ٦ةن ٔٝ ٨ؽـ إٹ ثإذ١ل٤ٔ ٥ٲ٭ ٥ا٣ىٺة كا٣كٺـ٧٠ .ة  ٰٚركاٱح ٞ٦ؽاد ث٨
اٵقٮدٝ ،ةؿٝ :ةؿ ٦ ٰ٣ٮٹم ٱٮ٦ةن« :ااذ ٰ٪ثكٲٚ »ٰٛأدٲذ ٫ثٚ ،٫ٮًٕ٤ٔ ٫ٯ ر٠جذ ،٫ز ٥ارد ٓٛإ٣ٯ
ا٣ك٧ةء كأ٩ة أْ٩ؿ إ٣ٲ ٫ظذٯ ٗةب ٔٔ ٨ٲ٧٤ٚ ،ٰ٪ة ٝؿب اْ٣٭ؿ ٩ـؿ كقٲ ٫ٛٱُٞؿ د٦ةن٤ٞٚ ،خ :ٱة
٦ٮٹم ،اٱ٪٠ ٨خ؟ ٞٚةؿ« :إف ٛ٩ٮقةن  ٰٚاٛلٶ اٵٔىل اػذى٧خٚ ،ىٕؽت ُٚ٭ؿد٭ة»٤ٞٚ .خ :ٱة
٦ٮٹم كأ٦ؿ اٛلٶ اٵٔىل إ٣ٲٟ؟ ٞٚةؿ« :ٱةث ٨اٵقٮد ،أ٩ة ظضح ا٤ٔ ٫٤٣ٯ ا٣ؼ ٨٦ ٜ٤ق٧ةكاد٫
كأرً ،٫ك٦ة  ٰٚا٣ك٧ةء  ٟ٤٦ٱؼُٮ ٝؽ٦ةن ٔ٤ٯ ٝؽـ إٹ ثإذٌل ،كٌٰٚى ٱؿدةب ا٧٣جُ٤ٮف» .ا٩ذ٭ٯ.
ْٚ٭ؿ اف ٩ـاع ا٣نٲٕح ٠ةف ٩ ٰٚكجح د ٟ٤ا٣ىٛةت إ٣ٲ٭ ،٥كوؽكر٬ة ٔ٪٭٤ٔ ٥ٯ َؿٱ ٜاٹقذٞٺؿ
ٔ٤ٯ ٩عٮ ٦ةذ٠ؿ٩ة؛ إذ ٹ ٱ١٪ؿ مٲٰٕ كٹ ٦ٮا٠ ٰ٣ٮ٩٭ ٥كقةاٍ ٣ذ ٟ٤ا٣ىٛةت ،ك٦ضؿﻯ ٢١٣
اٛ٣ٲٮًةت٧٠ ،ة ٹ ٱ١٪ؿكف  ٰٚا٧٣ٺا١ح ا٣ؾٱ ٥٬ ٨ػؽا٦٭ ٥كػؽاـ مٲٕذ٭ ،٥ث٬ ٢ؾا اٵ٦ؿ ٰٚ
ز٦ة٪٩ة ٬ؾا  ٨٦ص٤٧ح ًؿكرٱةت ٦ؾ٬ت ا٣نٲٕح اٷ٦ة٦ٲح ،ٹ ٱ١٪ؿق إٹ ٠ ٨٦ةف ٤ٝ ٰٚج ٫زٱٖ ٚٲذجٓ
٦ة دنةث ٨٦ ٫أ٦ٮر.٥٬
(نالم اىسيسجاين يف ذىم)
كيف اقذٛذةءات آٱح اّض ا٣كٲكذةٌل 1552 :ا٣كؤاؿ ٢٬ :ٱضٮز اٹٔذٞةد ثة٣ذٛٮٱي ا٣ذ١ٮٱٰ٪
٣ٶا٧ح %؟ كٔ٤ٯ ٚؿًٚ ٫٭ ٢د١ٮف ا٣ٮٹٱح ا٣ذ١ٮٱ٪ٲح ٔجةرة ٔٝ ٨ؽرة ٦ٮدٔح  ٰٚاٷ٦ةـ إ٧٣ىٮـ،
أـ أف إ٧٣ىٮـ ٱكأؿ ٚٲُٕٯ ٝ ٨٦ج ٢أ ٫٤٣ـ كص٢؟ اىﺠٔاب :ا٣ىعٲط أف ٱٕذٞؽ ث٧ة ٬ٮ ا٣عٜ
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ٔ٪ؽ % ٥٬أذٞةد نا إص٧ة٣ٲةن ،كٹ ٱضت اٹٔذٞةد ثة٣ذٛةوٲ.٢
(ثرصف اىِبي (ص واىّ)يف اىهٔن)
يف ٠ذةب اٹرثَٕل ٤٣كٲؽ اٛلٮقٮم اٚل٧ٲ :ٰ٪ا٪٣جٰ ا١٣ؿٱ ÷ ٥ا٣ؾم ٠ةف ٔ ٨٦ ٫٧٤ا٣ٮظٰ
اٷٜلٰ ،ك٠ة٩خ ركظ ٨٦ ٫ا٧ْٕ٣ح ثعٲر أ٩٭ة ثٛ٧ؿد٬ة ٗ٤جخ ٛ٩كٲةت  ٢٠ا٣جنؿ ،إف ٬ؾا ا٪٣جٰ
ٝؽ كًٓ ص٧ٲٓ إ٣ةدات ا٣ضة٤٬ٲح كاٵدٱةف دعخ ٝؽ٦ٲ ٫ك٩كغ ص٧ٲٓ ا١٣ذت ،كاػذذ ٥دااؿة
ا٪٣جٮة ثنؼى ٫ا١٣ؿٱ ،٥ك٠ةف ٬ٮ قُ٤ةف ا٣ؽ٩ٲة كاٳػؿة كا٧٣ذىؿؼ  ٰٚص٧ٲٓ إ٣ٮا ٥٣ثإذف
اّض ،ك ٓ٦ذ٠ ٟ٣ةف دٮإًٔ ٓ٦ ٫جةد ا ٫٤٣أ٠سؿ  ٨٦أم مؼه آػؿ.
(اإلُسان اىهاٌو يٍيم إرادة ناٌية يسجطيع هبا حتٔيو عِرص إىل آخر وخيضع ىّ عامل
اىطبيعة)
يف ٠ذةب اٵرثٕٮف ظؽٱسة ٤٣كٲؽ اٛلٮقٮم اٚل٧ٲ :ٰ٪كٹ رٱت أف اٷرادة  ٨٦ا٣ىٛةت ا٧١٣ة٣ٲح
٤٣عٞٲٞح اٞ٤ُ٧٣ح ا٣ٮصٮدٱح .ك٪٬ ٨٦ة ٧٤٠ة د٪ـؿ ا٣ٮصٮد ٩عٮ ا٪٧٣ةزؿ ا٣كة٤ٚح٧٤٠ ،ة ًٕٛخ
اٷرادة ٚٲ ،٫ظذٯ ٱى ٢إ٣ٯ درصح دك٤ت  ٫٪٦اٷرادة ،كٱؿاق ا٪٣ةس ٔؽٱ ٥اٷرادة٦ ،س ٢اٵ٦ٮر
اُ٣جٲٕٲح ٝ ٨٦جٲ ٢إ٧٣ةدف كا٪٣جةدةت ٰٚ .ظٲ ٨أف ا٣ٮصٮد ٧٤٠ة ق٧ة ٩عٮ ا٧١٣ةٹت كدىةٔؽ
٩عٮ اٵ ٜٚاٵٔ٤ٯ ٧٤٠ة ّ٭ؿت اٷرادة ٚٲ ٫أ٠سؿ كأٝٮﻯ٧٠ ،ة ٧٤٩ف ذ ٰٚ ٟ٣دك٤ك٢
ا٧٣ٮصٮدات اُ٣جٲٕٲح ظٲر إ٪ٔ ٫٩ؽ٦ة ٩ذضةكز ٞ٦ةـ ا٣٭ٲٮ٣ٯ كا٣ضك ٥كا٪ٕ٣ىؿ كإ٧٣ؽف
كا٪٣جةت دْ٭ؿ اٷرادة كا ٥٤ٕ٣ك٧٤٠ة وٕؽ٩ة أ٠سؿ ٤٧٠خ ٬ؾق ا٣ضٮ٬ؿة أ٠سؿ ،ظذٯ أف اٷ٩كةف
ا١٣ة ٢٦ٱ ٟ٤٧إرادة ٠ة٤٦ح ٱكذُٲٓ أف ٱعٮؿ ا ٪ٕ٣ىؿ إ٣ٯ ٔ٪ىؿ آػؿ ٚإف ٔة ٥٣اُ٣جٲٕح ػةًٓ
ٷرادد.٫
(نام أن اهلل ثعاىل ىّ اىلدرة اىجاٌة واىسيطِة اىعاٌة يفعو ٌايشاء وبيده زٌام ٌيهّ فهذىم
اوىياؤه اىطاْرون هلً اىلدرة عىل مجيع األشياء اي يجرصفٔن فيٓا)
يف ٠ذةب رقة٣ح يف ا٣ذٛٮٱي ٍ٧٤٣لزا اٙلةاؿم :ك٬ؾق ا٣ؿاةقح كا٣ك٪ُ٤ح ا٤١٣ٲح ،ا٣ذٰ  ٰ٬كٹٱح ا٫٤٣
ِض َُِْال َِم ال ْ َٔ ََليَ ُث ِ ََّّلل ِ ْ َ
اْل ّ ِقُض [ا١٣٭ ،]44:ٙٹ ٱضٕ٤٭ة ا ٫٤٣قجعة ٰٚ ٫٩أظؽ إٹ كٱ٫١٤٦ ٨٦ ٫٪١٧
كثٺدق ،كٱٛٮض إ٣ٲ ٫أ٦ٮر ٔجةدق ،ظذٯ ٱذ ٨٦ ٨١٧ا٣ذىؿؼ ٚٲ٭ة ،كا٣ذ٘ٲٲؿ كا٣ذجؽٱ ٢ثٞ٧ذٌٯ ٦نٲبح
ا ٫٤٣كإرادد٧١ٚ .٫ة أف ا ٫٤٣قجعة ٫٩كدٕة٣ٯ  ٫٣اٞ٣ؽرة ا٣ذة٦ح ،كا٣ك٪ُ٤ح إ٣ة٦ح ،كثٲؽق ز٦ةـ  ،٫١٤٦ٱ٢ٕٛ
٦ة ٱنةء ٠ٲ ٙٱنةء ،ٹ راد ٣ع١ٚ ،٫٧١ؾ ٟ٣أك٣ٲةؤق اُ٣ة٬ؿكف ،ا٣ؾٱ ٨صٕ٤٭ ٥ظضض٤ٔ ٫١٤٦ ٰٚ ٫ٯ
ٔجةدق٣ ،٭ ٥اٞ٣ؽرة ا٣ذة٦ح ٔ٤ٯ ص٧ٲٓ اٹمٲةء .أم :ٱذىؿٚٮف ٚٲ٭ة كٱ٘ٲؿكف كٱجؽ٣ٮف ،ثٞ٧ذٌٯ ٦نٲبح
ا ٫٤٣كإرادد ،٫ٹ ٔ ٨أٛ٩ك٭ ٥كاػذٲةر ٥٬كإرادد٭٥؛ ٵ٩٭٦ ٥عةؿٌ ٦نٲبح اّض ،كأ٣ك٪ح إرادد ،٫ث٥٬ ٢
 %آٹت  ٫٤٣قجعة ٫٩وؿٚح ،ككقةا ٢ثٲ ٫٪كثٲ ٨ا٣ؼ٦ ٜ٤عٌح٣ ،ٲف ٣٭٦ ٥نٲبح كٹ إرادة ثٮص،٫
ك٦نٲبذ٭ ٥كإرادد٭ٔ ٥ٲ٦ ٨نٲبح ا ٫٤٣كإرادد ،٫دْ٭ؿ ٪٦٭.% ٥
=

(خيق اىسٍٔات واألرض)
كيف ٠ذةب رقة٣ح يف ا٣ذٛٮٱي ٍ٧٤٣لزا اٙلةاؿم :ك٦ة ركاق ٦( ٰٚؽٱ٪ح إ٧٣ةصـ) ٔ( ٨دٹا ٢اُ٣جؿم
اٹ٦ة ،)]....[ٰ٦ثإق٪ةدق ا٣ٯ ص٧٭ٮر ث ٨ا٣عٝ ،٥١ةؿ :رأٱخ ٔ ٰ٤ث ٨ا٣عكٲ # ٨كٝؽ ٩جذخ
 ٫٣أص٪عح كرٱل ُٚةر ،ز٩ ٥ـؿ ٞٚةؿ« :رأٱخ ا٣كةٔح صٕٛؿ ث ٨أثٰ َة٣ت ٤ٔ ٰٚٲٲ٤ٞٚ .»٨خ:
ك ٢٬دكذُٲٓ أف دىٕؽ٬ة؟ ٞٚةؿ٩« :ع ٨و٪ٕ٪ة٬ة ١ٚٲ ٙٹ ٞ٩ؽر أف ٩ىٕؽ إ٣ٯ و٪ٕ٪ة؟ ٩ع٨
ظ٤٧ح إ٣ؿش كا١٣ؿقٰ» ز ٥أُٔةٕ٤َ ٰ٩ةن ٗ ٰٚٲؿ أكا .٫٩اْ٩ؿ ٠ٲ٩ ٙكت  #ا٣ى ٓ٪إ٣ٯ
أٛ٩ك٭٦ ٥ؿدٲ .٨ك٧٠ة  ٰٚػجؿ (ٔٲٮف إ٧٣ضـات) ٔ ٨ا ٢ٌٛ٧٣ث٧ٔ ٨ؿ ٨ٔ ،صةثؿ ث ٨ٱـٱؽ
ا٣ضٕ ٨ٔ ،ٰٛأيب ػة٣ؽ ا١٣ةثٝ ،ٰ٤ةؿٝ :ةؿ اٷ٦ةـ ٔ ٰ٤ث ٨ا٣عكٲ ٨زٱ ٨إ٣ةثؽٱ٧٣ # ٨ة قة٪٣ةق
َََ ْ َ ْ
َّ َ ِ ُ ُ ً َ َ َّ َّ َ
اْا ل ِيَِّاظِس َ
يَُ16ض [اٙلضؿ]ٝ .ةؿ« :إف ٪ٝجؿ ا
ج َػيَِا ِِف الطٍاء ةسوجا وزيِ
ٔ٬ ٨ؾق اٹٱحِ :ضوىلر
ِ
٦ٮ٣ٯ ٔ # ٰ٤أدٯ ٪٦ـ ٫٣ٱكأؿ ٔ ،٫٪كػؿصخ إ٣ٲ ٫صةرٱح ٱٞةؿ ٣٭ة ٌٚحٝ ،ةؿ ٪ٝجؿ٤ٞٚ :خ ٣٭ة:
أٱ ٰ٤ٔ ٨ث ٨أيب َة٣ت #؟ -ك٠ة٩خ صةرٱذٞٚ ،-٫ة٣خ ٰٚ :ا٣جؿكجٝ .ةؿ ٪ٝجؿ :كأ٩ة ٹ أٔؿؼ
ٹ٦ٲؿ ا٧٣ؤ٪٦ٲ # ٨ثؿكصةن٤ٞٚ ،خ :ك٦ة ٱى ٰٚ ٓ٪ا٣جؿكج؟ ٝة٣خ٬ :ٮ  ٰٚا٣جؿكج اٵٔ٤ٯ،
ٱٞك ٥اٵرزاؽ ،كٱٕٲ ٨اٳصةؿ ،كٱؼ ٜ٤ا٣ؼ ،ٜ٤كٱ٧ٲخ كٱعٲٰ ،كٱٕـ كٱؾؿٝ .ةؿ ٪ٝجؿ٤ٞٚ :خ:
كاّض ٹػجؿف ٦ٮٹم أٍ٦ل ا٧٣ؤ٪٦ٲ # ٨ث٧ة قٕ٧خ ٬ ٨٦ؾق ا١٣ةٚؿةٚ ،جٲ٧٪ة ٩ع٠ ٨ؾ ٟ٣إ ذ
َ ٓ٤أ٦ٲؿ ا٧٣ؤ٪٦ٲ # ٨كأ٩ة ٦ذٕضت ٞ٦ ٨٦ة٣ذ٭ةٞٚ ،ةؿ « :ٰ٣ٱة ٪ٝجؿ٦ ،ة ٬ؾا ا١٣ٺـ ا٣ؾم صؿﻯ
ثٲ ٟ٪كثٲٌٚ ٨ح»٤ٞٚ .خ :ٱة أ٦ٲؿ ا٧٣ؤ٪٦ٲ ،٨إف ٌٚح ذ٠ؿت ٠ؾا ك٠ؾا ،كٝؽ ثٞٲخ ٦ذٕضجة ٨٦
ٝٮ٣٭ةٞٚ .ةؿ « :#ٱة ٪ٝجؿ كأ١٩ؿتى ذٟ٣؟» ٤ٝخ :ٱة ٦ٮٹم أمؽ اٷ١٩ةرٝ .ةؿ :ٱة ٪ٝجؿ ادف ،ٰ٪٦
ٚؽ٩ٮت ٚ ،٫٪٦ذ ٥٤١ثنٰ ء  ٥٣أٚ٭ ،٫٧ز٦ ٥كط ٱؽق ٔ٤ٯ ٔٲٚ ،ٰ٪إذا ا٣ك٧ةكات ك٦ةٚٲ٭ ٨ثٲ ٨ٱؽم
أ٦ٲؿ ا٧٣ؤ٪٦ٲ٠ # ٨أ٩٭ة ١٤ٚح أك صٮزة ٱٕ٤ت ث٭ة ٠ٲ٦ ٙة مةء ،كٝةؿ« :كا ٫٤٣إٌل ٝؽ رأٱخ
ػ ٞ٤نة ٠سٍل نا ٱٞج٤ٮف كٱؽثؿكف٦ ،ة ٔ٧٤خ أف ا ٫٤٣ػ ٜ٤ذ ٟ٣ا٣ؼ٤٠ ٜ٤٭ٞٚ .»٥ةؿ « :ٰ٣ٱة ٪ٝجؿ»
٤ٝخ ٥ٕ٩ :ٱة أٍ٦ل ا٧٣ؤ٪٦ٲٝ .٨ةؿ٬« :ؾا ٵك٪٣ة ك٬ٮ ٱضؿم ٳػؿ٩ة ،ك٩ع ٨ػ٪ٞ٤ة٧٬ة ،كػ٪ٞ٤ة
٦ةٚٲ٭٧ة ،ك٦ة ثٲ٪٭٧ة ،ك٦ة دعذ٭٧ة» ز٦ ٥كط ٱؽق ا٤ٕ٣ٲة ٔ٤ٯ ٔٲ٘ٚ ،ٰ٪ةب ٔ ٰ٪ص٧ٲٓ ٦ة ٪٠خ أراق
ظذٯ ًف أر  ٫٪٦مٲب نة ،كٔؽت ٔ٤ٯ ٦ة ٪٠خ ٔ٤ٲ ٨٦ ٫رأم ا٣جىؿ .كرث٧ة دكذٮظل ٬ ٨٦ؾا ا٣ؼجؿ
ك٩عٮق ،كد٪كت  ٨٦أذٞؽ ث٧ٌ٧ٮ ٫٩ا٣ٯ ا٤٘٣ٮ كدؿ٦ٲ ٫ثؾ ٨١٣ ،ٟ٣إٱةؾ ز ٥إٱةؾ ،إذ ذ٠ؿ٩ة ٰٚ
ٞ٦ة٣ح ا ٢٤ٕ٣أف ٩كجح د ٟ٤اٵٕٚةؿ كا٣ىٛةت ا٣ٲ٭٣ % ٥ٲكخ ثُؿٱ ٜاٹقذٞٺؿ ظذٯ ٱ٤ــ
اٛ١٣ؿ كا٤٘٣ٮ.
(اىٔالية اىجهٔيِية عىل ٌادون اخلاىق والية اجيادية ُحٔ والية اهلل ثعاىل)
يف ٠ذةب ٦ىجةح اٞٛ٣ة٬ح ٤٣كٲؽ اٚلٮاٰ :أ٦ة ا٣ض٭ح اٵك٣ٯ ٚةْ٣ة٬ؿ أ ٫٩ٹمج٭ح  ٰٚكٹٱذ٭٤ٔ ٥ٯ
ا٧٣ؼ٤ٮؽ ثأصٕ٧٭٧٠ ٥ة ٱْ٭ؿ  ٨٦اٵػجةر ١٣ٮ٩٭ ٥كاقُح  ٰٚاٷٱضةد كث٭ ٥ا٣ٮصٮد ،ك٥٬
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كاٷ٣لةد كاٷٔؽاـ ،ث٪ٕ٧ٯ أف اّض دٕةٌف ٚٮض إ٣ٲ٭ ٥ذ ،ٟ٣كأ١لٝ ٥ةدركف ٔ٤ٲ٫
كٱٮصؽك٦ ٫٩سٝ ٢ؽرد٪ة ٔىل إٔٚة٪٣ة كإ٣لةد٩ة ٜلة ،ك ٨١٣ا ٢١٣ٹ ٱ ٢ٕٛذٟ٣
٦كذٞٺن ك ٨١٣ثإرادة اّض دٕةٌف ٠ ٰٛٚذةب اٵرثَٕل ٤٣كٲؽ اٛلٮقٮم اٚل٧ٲٰ٪
ص :487ٱْ٭ؿ ٠ ٨٦ٺـ اً٤ٕ٣لء كػةوح [ ]...اٛلض٤يس [ ]....أف اٷٱًلف
ثة٣ذٛٮٱي يف اٚل ٜ٤كا٣ؿزؽ كا٣رتثٲح كاٷ٦ةدح كاٷظٲةء إٌف ٍٗل اٙل ٜقجعةٛ٠ ٫٩ؿ
رصٱط ،كٹ ٱكرتٱت ٔة ٢ٝيف ٛ٠ؿ ٝ ٨٦ةؿ ث ،٫كصٕ٤ٮا ا١٣ؿا٦ةت كاٛلٕضـات
ٝ ٨٦جٲ ٢اقذضةثح ا٣ؽٔةء ...ز ٥ذ٠ؿ أ٣ ٫٩ٲف ثةَٺن ٍٗ ٨٦ل اقذٞٺؿ ٞٚةؿ :ٹ ثؽ
ٕ٦ ٨٦ؿٚح أ ٫٩ٹ ٚؿؽ أثؽان يف ا٣ذٛٮٱي اٛلكذعٲ ٢اٛلكذ٤ــ ٛل٘٤ٮ٣ٲح ٱؽ اّض كٚةٔ٤ٲح
ٝؽرة إ٣جؽ ثىٮرة ٦كذ٤ٞح ثَل اٵ٦ٮر إْ٣ٲ٧ح كاٙلٍٞلة ً٠ل أف أ٦ؿ اٷظٲةء
كاٷ٦ةدح كاٷ٣لةد كاٷٔؽاـ ٹ ٱ ٨١٧أف دٛٮض ٛلٮصٮد ظذٯ أف ّلؿٱ ٟاٞ٣نح
أٱٌ نة ًف ٱ ٨١٧أف ٱٛٮض إٌف ٞ٦ ٟ٤٦ؿب كٹ إٌف ٩جٰ ٦ؿق ٢كٹ إٌف ٠ةا ٨أثؽ نا،
كأف ذرات ا١٣ةا٪ةت ثأرس٬ة ٦كؼؿة ّلخ إرادة اٙل ٜا١٣ة٤٦ح كٹ اقذٞٺ٣ٲح ٜلة
يف ٔ ٢٧أثؽ نا.
 ..إٌف ٝٮ :٫٣كً٠ل أ٪٩ة إ٣جةد إٌ٣ةؼ ٝةدركف ٔىل أًٔلؿ ثكٲُح ٦س ٢اٙلؿ٠ح
كا٣ك١ٮف ٚإف إ٣جةد اٛلؼ٤ىَل ّض قجعة ٫٩كاٛلٺا١ح اٛلضؿدٱٝ ٨ةدركف ٔىل
أًٔلؿ ْٔٲ٧ح ٦س ٢اٷظٲةء كاٷ٦ةدح كا٣ؿزؽ كاٷ٣لةد كاٷٔؽاـ ،كً٠ل أف ٟ٤٦
اٛلٮت ٱٞٮـ ثةٷ٦ةدح كٔ٬ ٫٤٧ؾا ٹ ٱ١ٮف ٝ ٨٦جٲ ٢اقذضةثح ا٣ؽٔةء..
إٌف ٝٮ١ٚ :٫٣ؾ ٟ٣ا٣ٮٍف ا١٣ة ٢٦كاٛ٪٣ٮس ا٣ـ٠ٲح كاٞ٣ٮٱح ٦سٛ٩ ٢ٮس اٵ٩جٲةء
كاٵك٣ٲةء ٝةدرة ٔىل اٷٔؽاـ كاٷ٣لةد كاٷ٦ةدح كاٷظٲةء ثٞؽرة اٙل ٜاٛلذٕةٍف..
ا٣كجت  ٰٚا٣ؼٜ٤؛ إذ ٣ٮٹ ٧٣ ٥٬ة ػ ٜ٤ا٪٣ةس ٤٠٭ ٥كإ٧٩ة ػٞ٤ٮا ٵص٤٭ ٥كث٭ ٥كصٮد ٥٬ك٥٬
ا٣ٮاقُح  ٰٚإٚةًح ،ث٣ ٢٭ ٥ا٣ٮٹٱح ا٣ذ١ٮٱ٪ٲح ٧٣ة دكف ا٣ؼةٚ ،ٜ٣٭ؾق ا٣ٮٹٱح ٩عٮ كٹٱح ا٫٤٣
دٕة٣ٯ ٔ٤ٯ ا٣ؼ ٜ٤كٹٱح إٱضةدٱح كإف ٠ة٩خ ًٕ ٰ٬ٲٛح ثة٪٣كجح إ٣ٯ كٹٱح ا ٫٤٣دٕة٣ٯ ٔ٤ٯ ا٣ؼٜ٤
ك٬ؾق ا٣ض٭ح  ٨٦ا٣ٮٹٱح ػةرصح ٔ ٨ظؽكد ثعس٪ة ك٦ٮ٠ٮ٣ح إ٣ٯ ٦ع.٫٤

إٌف ٝٮ :٫٣ك٤٦ؼه ا١٣ٺـ :أف ا٣ذٛٮٱي ثةٛلٕ٪ٯ اٵكؿ ٹ ٱ١ٮف صةاـان يف أم
ٝلةؿ  ٨٦اٛلضةٹت ،كأٟ ٫٩لة٤٣ ٙ٣رباَ٬ل اٞ٣ةَٕح ،كأ٦ة ا٣ذٛٮٱي ثةٛلٕ٪ٯ ا٣سةٌل
ٚضةاـ يف ٠ةٚح اٵ٦ٮر ث ٢إف اْ٪٣ةـ إ٣ةـ ٕ٤٣ةًف ٹ ٱٞٮـ إٹ ٔىل أقةس اٵقجةب
كاٛلكججةت ..إ٣غ ٠ٺ.٫٦
س -1إذا ٠ةف اً٤ٕ٣لء كػةوح اٛلض٤يس ٣لٕ٤ٮف ا٣ذٛٮٱي يف اٚل ٜ٤كا٣ؿزؽ
كاٷظٲةء كاٷ٦ةدح ٛ٠ؿان رص٤ل نة ك٣لٕ٤ٮف ا١٣ؿا٦ةت كاٛلٕضـات ٢ٕٚ ٨٦
اّض دٕةٌف اقذضةثح ٣ؽٔةء اٵ٩جٲةء  ،¢كأ٩ذ ٥دٞٮ٣ٮف إ ٫٩ظ ٜإذا ٠ةف
ثإرادة اّض دٕةٌف ،كأ١لٝ ٥ةدركف ٔىل ذ ٟ٣كٚةٔ٤ٮف  ٫٣ك٣ٲف  ٨٦اّض دٕةٌف
اقذضةثح ٣ؽٔةا٭٥؛ ٬ ٨٧ٚٮ اٛلذجٓ ٵا٧ح أ ٢٬ا٣جٲخ ٥١٪٦ %؟ ك٠ٲٙ
دٕؿٚٮ ٫٩كٗ ٥٬ةاجٮف ٔ٥١٪؟
س ٢٬ -2اٛ٣ؿٱٞةف ٠ٺً٬ل ٹ زاٹ  ٨٦اٷ٦ة٦ٲح؟ ك٠ٲ ٙذ ٟ٣كاٛ٣ؿٱ ٜاٵكؿ
ٱٌٛ ١ؿ يف ٬ؾق اٛلكأ٣ح؟
س -3إذا ٠ةف اْ٪٣ةـ إ٣ةـ ٕ٤٣ةًف ٹ ٱٞٮـ إٹ ٔىل ا٣ذٛٮٱي يف ٠ةٚح اٵ٦ٮر
ثةٛلٕ٪ٯ ا٣سةٌل ك٬ٮ ظٲر ٠ةف ثإرادة اّض دٕةٌف ٍٗ ٨٦ل اقذٞٺؿ؛ ًٚل ٰ٬
اٵد٣ح اٞ٣ةَٕح  ٨٦ا ٢ٕٞ٣كا٣كٔ ٓ٧ىل ذٟ٣؟
س٦ -4ة  ٰ٬اٵد٣ح اٞ٣ةَٕح  ٨٦ا ٢ٕٞ٣كا٣كٔ ٓ٧ىل أف اٵ٩جٲةء كاٵك٣ٲةء
ٝةدركف ٔىل اٷظٲةء كاٷ٦ةدح كاٷ٣لةد كاٷٔؽاـ ٦سٝ ٢ؽرد٪ة ٔىل اٙلؿ٠ح
كا٣ك١ٮف؟
س٦ -5ة  ٰ٬اٵد٣ح اٞ٣ةَٕح  ٨٦ا ٢ٕٞ٣كا٣كٔ ٓ٧ىل أف ٦ ٢٠ة ٤لؽث يف ا١٣ٮف
 ٨٦إٔٚةؿ إ٣جةد ظذٯ اٛ٣ٮاظل كاٛل١٪ؿات ٬ٮ ثإرادة اّض دٕةٌف ا٣ذ١ٮٱ٪ٲح؟
ك٠ٲ ٙٱكذ٤ــ ذ٤٘٦ ٟ٣ٮ٣ٲح ٱؽ اّض دٕةٌف ا٣ذ١ٮٱ٪ٲح؟ ك٠ٲ ٙٱكذ٤ــ ذٟ٣
٤٘٦ٮ٣ٲح ٱؽ اّض دٕةٌف كً ٥٬ف ٱ٤ٕٛٮ٬ة ٘٦ة٣جح كٞ٦ة٬ؿة  ٫٣دٕةٌف؟

س -6إذا ًف ٱ٪٬ ٨١ةؾ أم ٚؿؽ يف اقذٞٺؿ اٛلؼ٤ٮَٝل ثَل اٵ٦ٮر إْ٣ٲ٧ح
كاٙلٍٞلة ٚ٭ ٢ا٣ؾٱ ٨ٱٞٮ٣ٮف :إف إ٣جةد ٦كذ٤ٞٮف يف  ٢ٕٚاٛلٕة٪ل
كاٛ٣ٮاظل كأ١لة ٣ٲكخ ثإرادة اّض دٕةٌف ٦سٝ ٨٦ ٢ةؿ :إف ا٪٣جٰ ÷
كأا٧ح أ ٢٬ا٣جٲخ ٦ %كذ٤ٞٮف ثؼ ٜ٤ا٣ك٧ٮات كاٵرض كاٷ٣لةد
كاٷٔؽاـ كاٷ٦ةدح كاٷظٲةء أـ ٹ؟ كٛلةذا؟
س -7إذا ٠ةف اْ٪٣ةـ إ٣ةـ ٕ٤٣ةًف ٹ ٱٞٮـ إٹ ٔىل أقةس اٵقجةب كاٛلكججةت ٨٧ٚ
٬ٮ ا٣ؾم ػ ٜ٤ا٣ك٧ٮات كاٵرض ك٦ة ثٲ٪٭ًل ٦جةرشة ثإرادة اّض دٕةٌف؟ ٚإف
٤ٝذ٬ :٥ٮ اّض دٕةٌف ٚإ ٫٩ٱ٪ةٝي ٦ة يف صٛ٩ ٨٦ 583ف ا١٣ذةب ك٬ٮ ًٚل ٱ٨١٧
أف ٱ١ٮف ٦ؿدجُ نة  ٨٦اٛلٮصٮد ثة٣ؾات اٛلٞؽس اٙل ٜاٛلذٕةٍف دٕةٌف ٦جةرشة ٬ٮ
اٛلٮصٮد اٛلُ ٜ٤ك٬ٮ إ٦ة اٛ٣ٲي اٛلٞؽس أك ا ٢ٕٞ٣اٛلضؿد أك ا٪٣ٮر اً٣ضٱٙ
اٵكؿ ،كأ٦ة اٛلٮصٮدات اٵػؿل ٚذٮصؽ  ٓ٦ا٣ٮقةاٍ ٹ ثةٛلجةرشة ك٠ؾ٦ ٟ٣ة
يف ص 581ظٲر أٚةد مج٬ ٫ؾا .كإف ٤ٝذ٬ :٥ٮ ٍٗل اّض دٕةٌف ٚ٭ؾا د٪ةٝي
رصٱط آٱةت اٞ٣ؿآف ا١٣ؿٱ ٥كٱسجخ ٦ة ٝىض ا ٢ٕٞ٣ثجُٺ٫٩؟
سٝ ٢٬ -8ةؿ ثة٣ذٛٮٱي يف اٚل ٜ٤كا٣ؿزؽ كاٷ٣لةد كاٷٔؽاـ ٦سٝ ٢ٮ٥١٣
أظؽ ٝ ٨٦ؽ٦ةء ًٔ٤لا ٥١يف كٝخ اُ٣ٮ٧ل كاٛلٛٲؽ كا٣ىؽكؽ أـ ٹ؟ ك٨٦
٬ٮ كأٱٝ ٨ٮ٫٣؟ كإف ًف ٱ ٨١أظؽ يف د ٟ٤اٵكٝةت ٝةؿ ثٞٮ ٥١٣أٹ د١ٮ٩ٮف
ُلؾا اٞ٣ٮؿ ٝؽ ػةٛ٣ذ ٥إصًلع اُ٣ةاٛح اٷ٦ة٦ٲح يف ذ ٟ٣ا٣ٮٝخ ،ك٠ؾ ٟ٣ثةٰٝ
َٮاا ٙاٛلكَ٧٤ل؟ كُلؾا د١ٮ٩ٮف ٝؽ ػةٛ٣ذ٦ ٥ة إٔلٓ ٔ٤ٲ ٫اٛلك٧٤ٮف ٨٦
ٕلٲٓ اُ٣ٮاا ٙيف د ٟ٤اٵٔىةر؟
[ -]2اخزالف اإليبييخ يف عهى اهلل رعبىل يف األسل مبخهٕلبرّ]

ك٩ضؽٟ ٥٬لذَٛ٤ل يف ٔ ٥٤اّض دٕةٌف يف اٵزؿ ث٧ؼ٤ٮٝةدٝ .٫ةؿ ا٣كٲؽ اٚل٧ٲٰ٪
يف ٠ذةب اٵرثٕٮف ظؽٱس نة ص 547يف رشح أظؽ اٵظةدٱر :ك ٨٦اٵثعةث
اً٣ضٱٛح ا٣ذٰ أمةر إ٣ٲ٭ة ٬ؾا اٙلؽٱر اً٣ضٱ٬ ٙٮ ٔ ٥٤اّض دٕةٌف ث٧ؼ٤ٮٝةد ٫يف

اٵزؿ ٝج ٢إ٣لةد٬ة ٞ٣ؽ ظى ٢ػٺؼ ْٔٲ ٥يف أو٬ ٢ؾا ا ٥٤ٕ٣ك٠ٲٛٲذ ٨٦ ٫أ٫٩
ٱ١ٮف ٔىل ٩عٮ اٷصًلؿ أك ا٣ذٛىٲ٢؟ ك ٢٬إف ٬ؾا ا ٥٤ٕ٣ٱ١ٮف زااؽ نا ٔىل ا٣ؾات
أك ٔٲ٫٪؟ ك٬ ٢٬ٮ ٝج ٢اٷ٣لةد أك ٫ٕ٦؟ كدٛىٲ ٢ذ٦ ٟ٣ٮصٮد يف ٠ذت اٛ٣ٺقٛح:
سٝ ٨٦ -9ةؿ :إف ٔ ٥٤اّض دٕةٌف ث٧ؼ٤ٮٝةد ٫يف اٵزؿ ٔىل ٩ط كاٷصًلؿ ٚ٭٢
ٔ٪ؽق أف اّض دٕةٌف ٔةًف ُلة يف اٵزؿ دٛىٲٺن أـ ٍٗل ٔةًف؟ ٚإف ٝةؿ :ثٔ ٢ةًف ُلة
دٛىٲٺن ً٤ٚلذا ٝةؿٔ :ىل اٷصًلؿ ،كًف ٱٔ ٢ٞىل ا٣ذٛىٲ٢؟ كأٱٌ نة ٬ٮ ٍٗل
ٟلة٣ ٙ٣ٴػؿٱ ،٨كإف ٝةؿٍٗ :ل ٔةًف ثذٛةوٲ٤٭ة يف اٵزؿ ٞٚؽ ٩كت ا٘ل٭٢
إٌف اّض دٕةٌف.
س٦ -11ة ٬ٮ اٚلٺؼ ثَل ٝ ٨٦ةؿٝ :ج ٢اٷ٣لةد ،كٝ ٨٦ةؿ٫ٕ٦ :؟  ٢٬يف
إزجةت ٔ ٥٤اّض دٕةٌف ُلة ٝج ٢اٷ٣لةد كٛ٩ٲ٫؟ أـ يف إزجةت ا٣ٮصٮد ٜلة يف
اٚلةرج كٔؽ٫٦؟ ٚإف ٠ةف اٵكؿ ٚإ ٫٩ٱ٤ــ  ٫٪٦أف ٱ١ٮف دٕةٌف ٔ ٨ذٟ٣
صة٬ٺن ُلة ٝج ٢كصٮد٬ة ٔ٪ؽ ٝ ٨٦ةؿُ ٫٧٤ٔ :لة  ٓ٦كصٮد٬ة ،كإف ٠ةف ا٣سةٌل
ٚإ٤ٕ٦ ٫٩ٮـ رضكرة أف ا٪٣جٰء ٣ٲف ٦ٮصٮدان يف اٚلةرج ٝج ٢كصٮدق ،كإزجةت
كصٮدق يف اٚلةرج كاٙل٤ٔ ٥١ٲ ٫ثأ٦ ٫٩ٮصٮد يف اٚلةرج يف ظةؿ ٔؽ ٫٦يف
اٚلةرج ٣ٲف ٔ ٤نًل ث ٢ص٭ ،٢ك٬ؾا ٹ ٱٞٮؿ ث ٫صة.٢٬
س٬ ٨٦ -11ٮ اٛلذجٓ ٵا٧ذ ٨٦ ٥١أ٬ ٢٬ؾق اٵٝةكٱ ٢اٛلؼذٛ٤ح؟ ك٠ٲٙ
دٕؿٚٮ ٫٩ك٣ ٥٬ٲكٮا ثٲ٣ ٥١٪ٲٞؿركا اٙلٚ ٜٲ٭ة كٱجٲ٪ٮا ا٣جةَ٢؟
س ٢٬ -12وعخ ا٣ؿكاٱةت ٔ٬ ٨نةـ ث ٨اٙل ٥١أ٠ ٫٩ةف ٱٞٮؿ :إف اّض دٕةٌف
ٔةًف ثؾاد ٫يف اٵزؿ كٔةًف ث٧ؼ٤ٮٝةد٪ٔ ٫ؽ كصٮد٬ة؟
س٩ ٢٬ -13نأ اٞ٣ٮؿ ثة٣جؽاء ٔىل اّض دٕةٌف ظٞٲٞح ٔ٪ؽ ٝ ٨٦ةؿ :إف اّض دٕةٌف
ٱٕ ٥٤ث٧ؼ٤ٮٝةد٪ٔ ٫ؽ كصٮد٬ة؟ أك ٔ٪ؽ ٝ ٨٦ةؿ :إف ٔ ٥٤اّض دٕةٌف
ث٧ؼ٤ٮٝةدٔ ٫ىل قجٲ ٢اٷصًلؿ أـ ٹ؟

[ -]3أفعبل انعجبد

ك٠ؾ٩ ٟ٣ضؽ اٷ٦ة٦ٲح ٟلذَٛ٤ل يف ٦كأ٣ح اٵ٦ؿ ثَل اٵ٦ؿٱ٨؛ ٝةؿ ا٣كٲؽ
اٚل٧ٲ ٰ٪يف ٠ذةب اٵرثٕٮف صٚ :584سجخ ثىٮرة ٝل٤٧ح أف ٦ؾ٬ت ا٣ذٛٮٱي
كا٘لرب ٩ذٲضح ا٣رباَ٬ل اٞ٣ةَٕح كاٛلٞةٱٲف ا٤ٕٞ٣ٲح ٱ١ٮ٩ة ثةََ٤ل ك٠لذَٕ٪ل كأف
٦ؾ٬ت اٵ٦ؿ ثَل اٵ٦ؿٱ٣ ٨ؽل أ ٢٬اٛلٕؿٚح كا٤ٛ٣كٛح إ٣ة٣ٲح ٬ٮ ا٣سةثخ
كا٣ىعٲطٍٗ ،ل أف اً٤ٕ٣لء رًٮاف اّض ٔ٤ٲ٭ٝ ٥ؽ اػذٛ٤ٮا يف ٪ٕ٦ٯ اٵ٦ؿ ثَل
اٵ٦ؿٱ ٨اػذٺ ٚنة ْٔٲ نًل..
إٌف ٝٮ :٫٣ك٩ك٪٦ ٟ٤٭ش اٵوعةب يف ا٣جعر ك٬ٮ أ٪٩ة ٩ؿٚي ٠ٺن ٨٦
ا٣ذٛٮٱي ا٣ؾم ٬ٮ ٔجةرة ٔ ٨اقذٞٺؿ اٛلٮصٮدات يف ا٣ذأزٍل كا٘لرب ا٣ؾم ٬ٮ
ٔؽـ دأزٍل اٛلٮصٮدات ١لةاٲ نة ك٩ؤ ٨٦ثةٛل٪ـ٣ح ثَل اٛل٪ـ٣ذَل.
كٝةؿ يف ص :578ك٦ة ٝة ٫٣اٛلع ٜٞاٛلض٤يس [ ]...يف ٦ٮًٮع ػ ٜ٤إٔٚةؿ
إ٣جةد  ٨٦أف اٷ٦ة٦ٲح كاٛلٕذـ٣ح ٝؽ ػةٛ٣ٮا اٵمةٔؿة كأ١لٝ ٥ة٦ٮا ثذأكٱ ٢اٳٱةت
كاٵظةدٱر ا٣ذٰ د٪كت اٚلٍل كاً٣ض إٌف اٙل ٜقجعة ٫٩إذ أف ٟلةٛ٣ح اٷ٦ة٦ٲح
كاٛلٕذـ٣ح ٣ٶمةٔؿة اٞ٣ةاَ٤ل ثة٘لرب..
إٌف ٝٮ٬ :٫٣ؾق اٛلؼةٛ٣ح د١ٮف وعٲعح ك ٨١٣ٹ كص٣ ٫ذأكٱ ٢اٳٱةت
كاٵػجةر ٔىل ٦ؾ٬ت اٛلٕذـ٣ح اٞ٣ةاَ٤ل ثة٣ذٛٮٱي ا٣ؾم ٱ١ٮف أقٮأ كأم٨٦ ٓ٪
٦ؾ٬ت اٵمةٔؿة..
إٌف ٝٮ :٫٣ث ٢إف اٷ٦ة٦ٲح كأا٧ذ٭ % ٥ٹ ٱٕـ٣ٮف إرادة اٙل ٜقجعة ٨ٔ ٫٩أم
 ٨٦ ٢ٕٚإٔٚةؿ إ٣جةد كٹ ٱؿكف دٛٮٱي أم أ٦ؿ  ٨٦اٵمٲةء إٌف إ٣جةد:
س ٢٬ -14ثَل ظ١ةٱح اٛلض٤يس ٔ ٨اٷ٦ة٦ٲح يف إٔٚةؿ إ٣جةد كثَل ظ١ةٱح
ا٣كٲؽ اٚل٧ٲ٪ٔ ٰ٪٭ ٥ػٺؼ أـ ٹ؟ ٚإف ٠ةف ٚأٱ٦ ٨ؾ٬ت اٷ٦ة٦ٲح اٵكؿ أـ
ا٣سةٌل؟ ك٠ٲٔ ٙؿٚذ ٥ذٟ٣؟
س٦ -15ؾ٬ت اٵمةٔؿة ٬ٮ ا٘لرب ك٦ؾ٬ت اٛلٕذـ٣ح ٬ٮ اٞ٣ٮؿ ثأف إ٣جؽ

٦كذ ٢ٞث ٫٤ٕٛكأف اّض دٕةٌف ػ ٫٣ ٜ٤اٞ٣ؽرة ٔىل ذٝ ٟ٣ج ٢ا ٢ٕٛ٣ك٨٦ ٫٪١٦
ا٬ ،٢ٕٛ٣ؾا اٛلؾ٬ت ٔىل ٝٮ٬ ٥١٣ٮ ا٣ذٛٮٱي ك٬ٮ أقٮأ كأم٦ ٨٦ ٓ٪ؾ٬ت
اٵمةٔؿة ١ٚٲ٠ ٙةف ٠ؾٟ٣؟
س٦ -16ة  ٰ٬اٵد٣ح إُٞ٣ٲح ٔىل أف إ٣جؽ ٍٗل ٦كذ ٢ٞثإ٣لةد ٫٤ٕٚ؟
س٦ -17ة  ٰ٬اٵد٣ح إُٞ٣ٲح ٔىل أف اّض دٕةٌف ٱؿٱؽ ٦ ٢٠ة ك ٓٝيف إ٣ةًف ٨٦
ٟلةزم كٚٮاظل ك١٪٦ؿات إرادة د١ٮٱ٪ٲح؟
س٦ -18ة  ٰ٬اٵد٣ح إُٞ٣ٲح ٔىل أف إرادة كصٮد ٦ ٢٠ة ك ٓٝيف إ٣ةًف ٨٦
ٚٮاظل ك١٪٦ؿات ظك٪ح ك٣ٲكخ ٝجٲعح؟
س٠ -19ٲ ٙوط  ٥١٣أف اّض دٕةٌف ٱ٪٭ٯ ٔ ٨اٛل١٪ؿات ١لٰ ّلؿٱ ٥ك٬ٮ ٱؿٱؽ
كصٮد ٦ ٢٠ة كصؽ ٪٦٭ة؟
س٠ ٢٬ -21ةف اً٣ضٱ ٙاٛلؿدىض كا٣نٲغ اٛلٛٲؽ كا٣ىؽكؽ ك ٨٦يف دٟ٤
اٵٔىةر  ٨٦اٷ٦ة٦ٲح ٱٞٮ٣ٮف ٦سٝ ٢ٮ٥١٣؟ ٚإف ٝة٣ٮا ٦سٚ ٫٤أٱ ٨أٝٮاٜل٥؟
كإف ًف ٱٞٮ٣ٮا ٦سٚ ٫٤أٱ ٨اٵٝؿب إٌف ادجةع أا٧ذ ٥١أ٩ذ ٥أـ ٥٬؟ ك٠ٲٙ
دٞٮ٣ٮف :إف اٷ٦ة٦ٲح كأا٧ذ٭ ٥ٱٞٮ٣ٮف ثٞٮ٥١٣؟
س -21إذا ٪٠ذٟ ٥لذَٛ٤ل يف اٵ٦ؿ ثَل اٵ٦ؿٱ ٨اػذٺ ٚنة ْٔٲ نًل ظذٯ ذ٠ؿ
ثٌٕ ٥١يف ٍٗل ٬ؾا ا١٣ذةب أً٤ٝ ٫٩ل ٱذ ٙٞاٙل ٜيف ٬ؾق اٛلكأ٣ح ٍٗ ٨٦ل
رصٮع إٌف ا٘لرب أك إٌف ا٣ذٛٮٱي ١ٚٲ ٙد١٪ؿكف اٛلكأ٣ذَل إ١٩ةران مؽٱؽ نا ز٥
ٱؿصٓ اٵ٠سؿ إٌف إظؽاً٬ل؟
س -22كإذا ٠ةف ا٘لرب كا٣ذٛٮٱي ثةََ٤ل ثة٣رباَ٬ل اٞ٣ةَٕح ٔىل ٦ة دٞٮ٣ٮف،
كأف اٵ٦ؿ ثَل اٵ٦ؿٱ٬ ٨ٮ اٙلٚ ٜجٲ٪ٮق ٪٣ة ثةٵد٣ح كٌٚضكق ظذٯ ٩ذٕ ،٫٤ٞكإٹ
ًٚل اٛ٣ؿؽ ثٲ ٫٪كثَل ٠كت اٵمٕؿٱح ا٣ؾم ًف ٱكذُٲٕٮا دٛكٍلق ك٨٣
ٱكذُٲٕٮا؟

اخزالفٓى يف َمص انمزآٌ انكزيى

ٝةؿ ا٣نٲغ اٛلض٤يس يف ٠ذةب ٦ؿآة إٞ٣ٮؿ  :)1( 31 /3كاػذ ٙ٤أوعةث٪ة
يف ذٚ ٟ٣ؾ٬ت ا٣ىؽكؽ اث ٨ثةثٮٱ ٫كصًلٔح إٌف أف اٞ٣ؿآف ًف ٱذٍ٘ل ًٔل أ٩ـؿ كًف
ٱٞ٪ه ٨ ٫٪٦لء ،كذ٬ت ا٤١٣ٲ ٰ٪كا٣نٲغ اٛلٛٲؽ [ ]....كصًلٔح إٌف أف ٕلٲٓ
اٞ٣ؿآف ٔ٪ؽ اٵا٧ح  %ك٦ة يف اٛلىةظ ٙثٌٕ ،٫كٕلٓ أٍ٦ل اٛلؤَ٪٦ل _ ً٠ل
أ٩ـؿ ثٕؽ ا٣ؿقٮؿ ÷ كأػؿج إٌف ا٣ىعةثح اٛل٪ةَٞٚل  ٥٤ٚٱٞج٤ٮا  ٫٪٦ك٥٬
ٝىؽكا ٘ل ٫ٕ٧يف ز٧ٔ ٨٦ؿ كٔسًلف..
إٌف ٝٮ :٫٣كاٵػجةر َ ٨٦ؿٱ ٜاٚلةوح كإ٣ة٦ح يف اٞ٪٣ه كا٣ذ٘ٲٍل ٦ذٮادؿة
كا٤ ٢ٕٞ٣ل ٥١ثأ ٫٩إذا ٠ةف اٞ٣ؿآف ٦ذٛؿ ٝنة ٪٦ذًضان ٔ٪ؽ ا٪٣ةس كدىؽل ٍٗل
اٛلٕىٮـ ٘ل ٫ٕ٧ٱ٧ذٔ ٓ٪ةدة أف ٱ١ٮف ٕلٕ٠ ٫ة٦ٺن ٦ٮا ٞٚنة ٤٣ٮا ٨١٣ ،ٓٝٹ رٱت يف
أف ا٪٣ةس ٛ٤١٦ٮف ثة ٢٧ٕ٣ثًل يف اٛلىةظ ٙكدٺكد ٫ظذٯ ٱْ٭ؿ اٞ٣ةا،# ٥
ك٬ؾا ٤ٕ٦ٮـ ٦ذٮادؿ َ ٨٦ؿٱ ٜأ ٢٬ا٣جٲخ  ،%كأ٠سؿ أػجةر ٬ؾا ا٣جةب ً٦ل ٱؽؿ
ٔىل اٞ٪٣ه كا٣ذ٘ٲٍل كقٲأيت ٠سٍل ٪٦٭ة ..إ٣غ.
َّ َ ْ َ ْ
س -23أ٣ٲف ٝ ٨٦ةؿ ثٞ٪ه اٞ٣ؿآف ٱٕةرض ٝٮ ٫٣دٕةٌفِ :ضإُِا َن َُ ُ َّشنلَا
ّ ْ
َّ َ َ ُ َ
اَّلِن َس ِإَوُا َُل ْلَاف ِظٔن[ ﴾9اٙلضؿ] ،كٍٗل٬ة  ٨٦اٳٱةت؟ ١ٚٲ ٙٱٕؽ٩ة ٔـ
كص ٢كٔؽ وؽؽ ثع ٫ْٛز ٥ٱأيت  ٨٦ٱٞ٪ه ٫٪٦؟

س -24أ٣ٲف اػذٺ ٥١ٚيف ٬ؾا اٞ٣ٮؿ ً٦ل دؿدت ٔىل اٞ٣ٮؿ ثة٘٣ٲجح ٚإ٣ ٫٩ٮ
٠ةف أا٧ذ ٥١ثٲُٕٞ٣ ٥١٪ٮا ٬ؾا ا٪٣ـاع؟
سٛ -25لةذا اقذ١٪ؿ اٛل٭ةصؿكف كاٵ٩ىةر ٔىل ٕ٦ةكٱح ٔ٪ؽ٦ة دؿؾ ا٣جك٤٧ح يف
وٺد٪ٔ ٫ؽ٦ة وىل ُل ٥يف ٦كضؽ ا٪٣جٰ ÷ كًف ٱكذ١٪ؿكا ٔىل ٬ؾق
كٝؽ ذ ٠ؿ اٛلض٤يس ركاٱةٔل ٥يف د٘ٲٍل اٞ٣ؿآف يف ثعةر اٵ٩ٮار يف ا٘لـء  89ص 41إٌف ص ،77
كثٮب ٜلة ثةث نة أقًلق :ثةب ٦ة صةء يف ٠ٲٛٲح ٕلٓ اٞ٣ؿآف ك٦ة ٱؽؿ ٔىل د٘ٲٍلق.

اٛلكأ٣ح ك ٰ٬أْٔ٪٦ ٥٭ة ث١سٍل؟

( )1

سٛ -26لةذا اػذٛ٤خ اٷ٦ة٦ٲح يف ٬ؾق اٛلكأ٣ح إْ٣ٲ٧ح يف ا٣ؽٱ٨؟
س٠ -27ٲ ٙدسٞٮف ٚٲًل ث ٨٦ ٰٞاٞ٣ؿآف ٚإ ٫٩رثًل ث ٰٞاٛل٪كٮخ كٞ٩ه
ا٪٣ةقغ ،كرثًل ث ٰٞإ٣ةـ كٞ٩ه ٟلىى٫؟ ك٬ؾا دٕ٧ٲح كإ٘٣ةز ٱذٕةٌف ٔ٫٪
اٙل١ٲ ٥قجعة ٫٩كدٕةٌف؟
س٠ -28ٲ٠ ٙةف ا٪٣ةس َٛ٤١٦ل ثًل ٚٲٔ ٫ىل ٝٮ ٥١٣كٚٲ٬ ٫ؾق اٹظذًلٹت؟
س -29كإذا ٤ٝذ ٥إف دىؽم ٍٗل اٛلٕىٮـ ٘ل ٫ٕ٧ٱ٧ذٔ ٓ٪ةدة أف ٱ١ٮف ٕلٕ٫
٠ة٦ٺن ٚإ ٫٩ٱ٤ـ ٥١٦يف ا٣ـٱةدة ٚؿثًل زاد ٚٲٍٗ ٫ل اٛلٕىٮـ؟ ك٦ة ا٣ؾم أ٥١٪٦
٪٦٭ة؟ ١ٚٲ ٙدسٞٮف يف اٛلٮصٮد كيف ٬ؾا  ٨٦اٛ٣كةد ٦ة ٹ ٱٕ ٫٧٤إٹ اّض دٕةٌف؟
س٤ ٢٬ -31لك ٨٦ ٨اّض دٕةٌف أف ٱ٪ٛ٤١ة ثة ٢٧ٕ٣ثًل ٚٲ ٫ز ٥ٱرت٪٠ة يف ٬ؾق
اٙلٍلة ك٬ؾا ا٧ٕ٣ٯ كا٣ؿٱت كا٣ن ٟيف ا٣ؽٱ٨؟ كٱجٞٯ ٪٣ة اٛل٪كٮخ كٹ ٩ؿل
ا٪٣ةقغ كإ٣ةـ كٹ ٩ؿل ٟلىى ٫كاٛلض ٢٧كٹ ٩ؿل ٦جٲ٫٪؟
س٩ -31عٞ٩ ٨ٮؿ :إ٣ ٫٩ٮ ٠ةف ٠ؾ ٟ٣ٹمذ٭ؿ ثَل اٵ٦ح امذ٭ةران ْٔٲ نًل ،كٛلة
ق١خ ٔ ٫٪أٍ٦ل اٛلؤَ٪٦ل  #كأ ٢٬ا٣جٲخ  %كثٞٲح اٵ٦ح؟ ك٠ٲ ٙدنذ٭ؿ
ٌٝٲح ٚؽؾ ٔ٪ؽ ٕلٲٓ َٮاا ٙاٵ٦ح كٹ دنذ٭ؿ ٌٝٲح ٞ٩ه اٞ٣ؿآف ،كٹ
ٱٞٮؿ ُلة إٹ ثٕي اٷ٦ة٦ٲح؟
( )1ركل اٙلة ٥٠يف اٛلكذؽرؾ ٔ ٨أ٩ف ث٦ ٨ةٝ ٟ٣ةؿ :وىل ٕ٦ةكٱح ثةٛلؽٱ٪ح وٺة ٚض٭ؿ ٚٲ٭ة ثةٞ٣ؿاءة
ٞٚؿأ ٚٲ٭ة «ثك ٥اّض ا٣ؿٖل ٨ا٣ؿظٲ »٥ٵـ اٞ٣ؿآف كًف ٱٞؿأ ثك ٥اّض ا٣ؿٖل ٨ا٣ؿظٲ٤٣ ٥كٮرة ا٣ذٰ
ثٕؽ٬ة ..إٌف أف ٝةؿً٤ٚ :ل ق٩ ٥٤ةداق  ٨٦ق ٓ٧ذ ٨٦ ٟ٣اٛل٭ةصؿٱ ٨كاٵ٩ىةر ١٦ ٢٠ ٨٦ةف ٱة
ٕ٦ةكٱح :أرسٝخ ا٣ىٺة أـ ٩كٲخ..إ٣غ ،كٝةؿ :وعٲط ٔىل رشط ٦ك ٥٤كوعع ٫ا٣ؾ٬جٰ،
كركل ٬ؾا ا٣ؽار ٰ٪ُٝيف ق ٫٪٪كٝةؿ٤٠ :٭ ٥زٞةت ،كيف ٦ك٪ؽ ا٣نة ٰٕٚكا٣جٲ٭ ٰٞيف ا١٣ربل
كا٣ى٘ؿل كا٣ج٘ٮم يف رشح ا٣ك٪ح كٔجؽا٣ؿزاؽ يف ٦ى ٫ٛ٪كاث ٨ظجةف يف ا٣سٞةت كا٣سٕ٤جٰ يف
دٛكٍلق كا٣ؿازم يف دٛكٍلق كا٪٣ٲكةثٮرم يف دٛكٍلق ،كاث ٨اٛل٪ؾر يف اٵكقٍ كاثٔ ٨جؽا٣رب يف
اٷ٩ىةؼ كا٣كؼةكم يف ا٣ذعٛح اُ٤٣ٲٛح.

سٛ -32لةذا ظةرب أٍ٦ل اٛلؤَ٪٦ل أ ٢٬ا٘ل ٢٧كأ ٢٬ا٪٣٭ؿكاف كًف ٱ ٢ٕٛمٲب نة
ٵصٞ٩ ٢ه اٞ٣ؿآف؟ كٛلةذا ٝةؿ ا٪٣جٰ ÷ ٚٲ :٫إ ٫٩ٱٞةدٔ ٢ىل دأكٱٍٞٚ ٫٤؟
س٠ -33ٲِ ٙلٲجٮف ٔىل ٝ ٨٦ةؿ :إف اٞ٣ٮؿ ثٞ٪ه اٞ٣ؿآف  ٨٦دقٲف
اٛلٺظؽة ٤٣ذن١ٲٔ ٟىل اٛلكَ٧٤ل يف ٩جٮة ا٪٣جٰ ÷()1؟
س٣ ٢٬ -34لٮز ٔ٪ؽ ٥٠أف دأيت ركاٱةت ٠سٍلة صؽان ٔ ٨أا٧ذ ٥١ظذٯ ٱسجخ
ثٌٕ ٥١دٮادؿ٬ة ٦س٦ ٢ة ذ٠ؿق اٛلض٤يس ظٮؿ ٬ؾق اٛلكأ٣ح كد١ٮف ٍٗل
وعٲعح؟ ك٠ٲ ٙٱ١ٮف ذٟ٣؟ أٹ ٱ١ٮف ٬ؾا ٦ن ١١نة يف ٠سؿة ا٣ؿكاٱةت
ٔ٪ؽ ٥٠يف أم ٦كأ٣ح ٍٗل ٬ؾق؟
س٦ -35ة ٬ٮ ا٣كجت أك اٵقجةب يف كصٮد ا٣ؿكاٱةت ا١٣سٍلة صؽ نا يف ٠ذج٥١
كٍٗ ٰ٬ل وعٲعح كأ٩ذ ٥ٹ دٕ٤٧ٮف ُلة؟
سٛ -36لةذا ٩ضؽ ركاٱةت ٠سٍلة صؽان يف ٠ذج ٥١ظٮؿ ٦ٮًٮع كٹ ٩ؿل مٲب نة
٪٦٭ة يف ٠ذت ثة ٰٝاٛ٣ؿؽ؟ ٠ٲ ٙدنذ٭ؿ ٔ٪ؽ اٷ٦ة٦ٲح كظؽ ٥٬كٹ ٱُٕ ٥٤لة
اٳػؿكف؟! ًٚل  ٨٦مأ ٫٩ا٣ن٭ؿة ٹ ٱ١ٮف ٠ؾ.ٟ٣
س -37أٱ ٨اٵ٠سؿ كاٵٝٮل ٬ؾق ا٣ؿكاٱةت ا٣ذٰ ذ٠ؿ٬ة اٛلض٤يس كأزجخ دٮادؿ٬ة
أـ ركاٱةت اٹزًٔ ٰ٪ض؟ ك٦ة ا٣ؾم صٕ ٥١٤دٞج٤ٮف اٵػٍلة دكف اٵكٌف؟
س٠ -38ٲ ٙدسٞٮف يف ركاٱةد ٥١كٔ ٰ٬ىل ٬ؾا ا٣ن ٢١ك٣ٲف اٛلٕىٮـ
ثٲ٣ ٥١٪ٲجَل  ٥١٣ا٣ىعٲط ٍٗ ٨٦لق؟
(ٝ -)1ةؿ اٷ٦ةـ اٛل٪ىٮر ثةّض ٔجؽاّض ثٖ ٨لـة  #يف إٞ٣ؽ ا٣سَ٧ل :كٹ م ٟأف ٬ؾا اٷٱؿاد ٨٦
دقٲف اٛل٤عؽة أًٝل ٥٬اّض أرادكا ث٠ ٫ٲؽ اٷقٺـ ..إٌف ٝٮ :٫٣ٵف ٜل ٥أف ٱٞٮ٣ٮا٦ :ة أ١٩ؿد ٥أف
ٱ١ٮف اٞ٣ؿآف ٝؽ ٔٮرض ث٧س ٫٤ك٠ ٨١٣ذٞ٣ ٥ٮة اٷقٺـ كّ٭ٮر أ٦ؿق ..إٌف ٝٮ :٫٣ك٦س٬ ٢ؾا ٹ
ٱٮصؽ يف ٠ذًلف ٨لء  ٨٦اٞ٣ؿآف ٵف ٔٲٮف اٛلكَ٧٤ل  ٥٬أ ٢٬ا٣جٲخ ٤ٚ ،%ٮ أراد ا٪٣ةس ٠ذًل٫٩
٣جٲ٪ٮق ك٣ٮ ٝٲٔ– ٢ىل ثٕؽ ذٝ :-ٟ٣٭ؿ ٥٬ا٪٣ةس؛ ٞ٣ٲ :٢إ١ل ٥ٹ ٱٞؽركف ٔىل ٝ٭ؿٔ ٥٬ىل ظ٫ْٛ
يف اٌ٣ض كإٞ٣ةا ٫إٌف أك٣ٲةا٭ ٥رس نا ظذٯ ٱنذ٭ؿ ..إ٣غ ٠ٺ.# ٫٦

س ٨٦ -39اٛلٕؿكؼ أ ٫٩ٹ ٱنرتط يف اٛلذٮادؿ ٔؽا٣ح ا٣ؿكاة ،كأ ٫٩ٱٛٲؽ ا٣ٲَٞل
١ٚٲ ٙٱ١ٮف ذ٪ٔ ٟ٣ؽ ٥٠كاٙلةؿ ً٠ل ذ٠ؿت؟
[أْم انجيذ ]%

س -41آٱح ا٣ذُ٭ٍل كظؽٱر ا٣سَ٤ٞل كظؽٱر ا٣كٛٲ٪ح اٛلذٮادؿة اٛلن٭ٮرة ثَل
اٵ٦ح ٝؽ كردت ٔة٦ح ٚٲؽػ ٢يف ٔ٧ٮ٦٭ة  ٓ٦أ ٢٬ا١٣كةء  %ذرٱح رقٮؿ
اّض قٮاء ٠ة٩ٮا  ٨٦ذرٱح اٙلك ٨ا٣كجٍ  #أك  ٨٦ذرٱح اٷ٦ةـ اٙلكَل #؛
ًٚل  ٰ٬اٵد٣ح إُٞ٣ٲح ا٣ذٰ أػؿصخ ُلة اٷ٦ة٦ٲح اٷ٦ةـ زٱؽ ثٔ ٨يل #
كاٷ٦ةـ اٛ٪٣ف ا٣ـ٠ٲح  #كاٷ٦ةـ اٞ٣ةق ٥ث ٨إثؿا٬ٲ # ٥ك٩عٮ٨٦ ٥٬
ٔ٧ٮـ آٱح ا٣ذُ٭ٍل كظؽٱر ا٣سَ٤ٞل كا٣كٛٲ٪ح ك٩عٮ٬ة ،كأثٞخ دكٕح  ٨٦ك٣ؽ
اٙلكَل ا٣كجٍ #؟
س -41ا٣ـٱؽٱح دكذؽؿ ٔىل إ٦ة٦ح اٷ٦ةـ زٱؽ ثٔ ٨يل  #ثٕ٧ٮـ ظؽٱر
ا٣سَ٤ٞل اٛلذٮادؿ ا٣ؾم إٔلٕخ َٮاا ٙاٵ٦ح ٔىل وعذٚ ٫إ ٫٩ٱؽؿ ٔىل أ١ل٥
ٝةا٧ٮف ٞ٦ةـ ا٪٣جٰ ÷ يف أ٦ذ ٫كػٛ٤ةؤق يف أ٦ذ ٫كٝؽ ٝةـ اٷ٦ةـ زٱؽ
ثع ٜػٺٚح رقٮؿ اّض ÷ ١ٚٲْ ٙلؿص ٫اٷ٦ة٦ٲح  ٨٦ذٟ٣؟
س -42ظؽٱر ا٣سَ٤ٞل اٛلذٮادؿ اٛلضٔ ٓ٧ىل وعذ ٫ثَل اٵ٦ح  ٨٦أٛ٣ةّ(( :٫إٌل
دةرؾ ٚٲ ٥١ا٣سَ٤ٞل)) ((ٟلٚ ٙ٤ٲ(( ))٥١ػٛ٤خ ٚٲ(( ))٥١دةرؾ ٚٲ٥١
اٚل٤ٲٛذَل)) ٱؽؿ ٔىل أف اٞ٣ؿآف كإ٣رتة  %ػٛ٤ةء ا٪٣جٰ ÷ ٔ٪ؽ ٗٲةث٫
ٔ ٨أ٦ذ ٫كٝةا٧ٮف ٞ٦ة ٫٦يف أ٦ذ٫؛ ١ٚٲ ٙٱىط أف ٱ١ٮف أ ٢٬ا٣جٲخ %
ػٛ٤ةء ا٪٣جٰ ÷ يف أ٦ذ٪ٔ ٫ؽ ٗٲةث٪ٔ ٫٭ ٥كٗ ٥٬ةاجٮف ٔ٪ة أ٠سؿ  ٨٦أٙ٣
ق٪ح؟ ك٠ٲ٩ ٙذ٧كُ ٟل٪ٔ ٥ؽ اػذٺؼ اٵ٬ٮاء كظؽكث ا٣جؽع يف ا٣ؽٱ٨
كٗ ٥٬ةاجٮف ٔ٪ة كا ٢١٣ٱؽٰٔ أ٦ ٫٩ذ٧كُ ٟل٥؟ ك٠ٲ ٙٱرت٠٭ٚ ٥ٲ٪ة
ك٥لٛ٤٭ٚ ٥ٲ٪ة كٗ ٥٬ةاجٮف ٔ٪ة أ٠سؿ  ٨٦أ ٙ٣ق٪ح؟

س٠ -43ٲ ٙأزجذ ٥اٚرتاؽ ا١٣ذةب كإ٣رتة يف ا٣ٮصٮد ثَل اٵ٦ح ث٘ٲةب إ٣رتة
كثٞةء ا١٣ذةب كا٪٣جٰ ÷ ٱٞٮؿ(( :إف اُ٤٣ٲ ٙاٚلجٍل ٩جأٌل أ١لًل ٨٣
ٱٛرتٝة ظذٯ ٱؿدا ٔيل اٙلٮض))؟
س ٢٬ -44ٱىط أف ٱأ٦ؿ٩ة ا٪٣جٰ ÷ ثة٣ذ٧ك ٟثةٞ٣ؿآف ا١٣ؿٱ ٥ك٥ل٫ٛ٤
ٚٲ٪ة ٔ٪ؽ ٗٲةث٪ٔ ٫ة ٪٪٣ضٮ  ٨٦اٌ٣ٺؿ ،ز ٥ٱ٘ٲت اٞ٣ؿآف ٔ٪ة ٪٦ؾ أ٠سؿ ٨٦
أ ٙ٣ق٪ح؟
س -45أ٩ذ ٥دؽٔٮف أ ٥١٩دذجٕٮف أ ٢٬ا٣جٲخ  %ك ٨٦ٱك٧ٮف أٛ٩ك٭ ٥أ ٢٬ا٣ك٪ح
ٱؽٔٮف أ١ل ٥ٱذجٕٮف رقٮؿ اّض ÷ ك٣ؽ٦ل ٥ركاٱةت ٔ٦ ٫٪س٦ ٢ة أف ٣ؽٱ٥١
ركاٱةت ٔ٪٭٥؛ ًٚل اٛ٣ؿؽ ثَل دٔٮا ٥٠كدٔٮا٥٬؛ إذا ٠ةف ا٪٣جٰ ÷ كأ٢٬
ا٣جٲخ ٗ %ةاجَل ٕٔ ٥١٪لٲٕ نة ،كٹ ٱىؽٝٮف أظؽان  ٥١٪٦ثٞٮؿ أك ٢ٕٚ؟
س٦ -46ة  ٰ٬اٵد٣ح  ٨٦ا١٣ذةب كا٣ك٪ح اٛلن٭ٮرة ثَل اٵ٦ح ٔىل صٮاز
ككٝٮع ٗٲجح ا٣س ٢ٞاٵو٘ؿ كقٛٲ٪ح ٩ٮح كػٛ٤ةء ا٪٣جٰ ÷ يف أ٦ذ ٫أ٠سؿ
 ٨٦أ ٙ٣ق٪ح؟
س٦ -47ة ٚ ٰ٬ٮااؽ ظؽٱر ا٣سَ٤ٞل كا٣كٛٲ٪ح إف ٠ة٩خ إ٣رتة اُ٣ة٬ؿة ٗةاجَل
ٔ ٥١٪أ٠سؿ  ٨٦أ ٙ٣ق٪ح كاٵ٦ح يف أ٦ف اٙلةصح إ٣ٲ٭٤٣ ٥ذ٧كُ ٟل٣ ٥ذ٪ضٮ
 ٨٦أ٩ٮاع اٌ٣ٺٹت كا٣جؽع اٙلةدزح يف ا٣ؽٱ ٨يف ٬ؾق اٛ٣رتة اُ٣ٮٱ٤ح كٔ٪ؽ
اػذٺؼ اٵٝةكٱ ٢يف ا٣ؽٱ ٨ك ..ك ..ك ..ك ..إ٣غ؟
س -48ظؽٱر(( :أ ٢٬ثٲذٰ ٚٲ٠ ٥١ة٪٣ضٮـ ً٤٠ل أ٩ ٢ٚض٩ ٓ٤َ ٥ضٓ٦ ))٥
ُ َّ
ُ ُ
َ ََ َ ُ
َّْ
ُ َ َُْ
ٝٮ ٫٣دٕةٌفِ :ض َوْ َٔ اَّلِي جػو ىس ًُ انلُّأم ِلِ َٓخروا ة ِ َٓا ِِف ظي ٍَ ِ
ات اىَب ِ
َو ْاْلَ ْ
ح ِسُض [اٵٕ٩ةـ١ٚ ،]97:ٲ ٙٱ١ٮف ذ ٓ٦ ٟ٣ا٘٣ٲجح ا٣ذٰ دٞٮ٣ٮف ُلة كٓ٦
ظٍض ٥٬يف ازًٔ ٰ٪ض ٍٞٚ؟
س -49ظؽٱر(( :إف ٔ٪ؽ  ٢٠ثؽٔح ٱ١ةد ُلة اٷقٺـ ك٣ٲ نة  ٨٦أ ٢٬ثٲذٰ
٦ٮ٠ٺن ٱٕ ٨٤اٙل ٜكٱ٪ٮرق كٱؿد ٠ٲؽ ا١٣ةاؽٱ ))..٨إ٣غ ،أٱ ٨أ ٢٬ا٣جٲخ %

ٔ ٨ا٣جؽع ا٣ذٰ ظؽزخ ٪٦ؾ أ٠سؿ  ٨٦أ ٙ٣ق٪ح كٗ ٥٬ةاجٮف؟
س -51ظؽٱر(( :يف  ٢٠ػ ٨٦ ٙ٤أ ٢٬ثٲذٰ ٔؽكؿ ٱٛ٪ٮف ٔ٬ ٨ؾا ا٣ؽٱ٨
ّلؿٱ ٙا٘٣ةَ٣ل كا٩ذعةؿ اٛلجَُ٤ل كدأكٱ ٢ا٘لةَ٤٬ل ..إ٣غ)) أٱ ٨أ ٢٬ا٣جٲخ
ا٣ؾٱ ٨ٱٛ٪ٮف ٔ ٨ا٣ؽٱ٦ ٨ة ذ٠ؿ ٪٦ؾ كٚةة اٙلك ٨إ٣ك١ؿم إٌف ا٣ٲٮـ كإٌف
ٝٲةـ اٞ٣ةا٥؟
س -51ظؽٱر(( :ا٪٣ضٮـ أ٦ةف ٵ ٢٬اٵرض  ٨٦ا٘٣ؿؽ كأ ٢٬ثٲذٰ أ٦ةف
ٵ٦ذٰ  ٨٦اٹػذٺؼ)) ذ٠ؿق ا٣كٲؽ رشؼ ا٣ؽٱ ٨إ٣ة٦يل يف اٛلؿاصٕةت؛
٠ٲ ٙٱ١ٮف أ ٢٬ا٣جٲخ  %أ٦ة ٩نة ٪٣ة  ٨٦اٹػذٺؼ كٗ ٥٬ةاجٮف؟ كٛلةذا
٩ضؽٟ ٥٠لذَٛ٤ل يف ٦كةأْ ٢ٲ٧ح يف ا٣ؽٱ٦ ٨س ٢اٞ٣ٮؿ ثٞ٪ه اٞ٣ؿآف؟
ك٠ٲ ٙدٕؿٚٮف اٛلذجٓ ٵ ٢٬ا٣جٲخ  ٥١٪٦ %يف ٦س٬ ٢ؾق اٛلكأ٣ح؟
س -52يف ا١٣ةيف كٍٗلق ٔ ٨أيب ٔجؽاّض ٝ #ةؿ :قٕ٧ذ ٫ٱٞٮؿ :إف اٵرض
ٹ ْل٤ٮ إٹ كٚٲ٭ة إ٦ةـ ٠ٲًل إف زاد اٛلؤ٪٦ٮف مٲب نة رد ،٥٬كإف ٞ٩ىٮا مٲب نة أٓل٫
إ٣ٲ٭ »٥ك٩عٮق  ٨٦ا٣ؿكاٱةت يف ٬ؾا اٛلٕ٪ٯ ك٠ ٰ٬سٍلة ٝةؿ اٛلض٤يس يف ٦ؿآة
إٞ٣ٮؿ :ظك٦ ٨ٮز ،ٜكٝةؿ أثٮ اٞ٣ةق ٥ا ٰ٧ٞ٣يف ٝٮاَ٩ل اٵوٮؿ :إ١لة ٨٦
اٵػجةر اٛلذٮادؿة؛ ٚأٱ ٨إ٦ة ٥١٦ا٣ؾم ٱؿد ٨ٔ ٥٠ا٣ـٱةدة كاٞ٪٣ىةف يف ا٣ؽٱ٨
كأ٩ذٟ ٥لذٛ٤ٮف يف ٦كةا ٢ػٍُلة  ٨٦أوٮؿ ا٣ؽٱٌٚ ٨ٺن ٔ ٨اٛ٣ؿكع؟
س٦ -53ةذا دكذٛٲؽكف يف أ٦ٮر ا٣ؽٱ ٨٦ ٨إ٦ة ٥١٦ا٘٣ةات ٔ٪٦ ٥١٪ؾ أ٠سؿ ٨٦
ٚى٤ٮا ٪٣ة ذ ٟ٣ٹ ً٠ل ٱٞٮؿ ا٣جٕي ٦س ٢اػذٛةء
أ ٙ٣ق٪ح ً٠ل دؽٔٮف؟ ِّ
ا٣ن٧ف ػ ٙ٤ا٣كعةب؟
س -54اٛلٕؿكؼ أف ٔٲكٯ ٠ #ةف  ٫٣ك٪ل أم :أف اٙلضح ثةٝٲح ثَل ٝٮ٫٦
ٔ٪ؽ ٗٲةث٪ٔ ٫٭١ٚ ٥ٲ ٙدٞٲكٮف ٗٲجح ظضذٔ ٥١ىل ٗٲجذ٫؟
س ٢٬ -55ٱ ٨١٧أف دجُ ٢ا٘٣ٲجح كدىط ركاٱح اٹزًٔ ٰ٪ض؟ كٝ ٢٬ةؿ أظؽ
 ٨٦اٷ٦ة٦ٲح ثؾٟ٣؟

س٣ ٢٬ -56لٮز ا ٢٧ٕ٣يف ٦ة دٕ ٥ث ٫ا٣ج٤ٮل ٔ ٤نًل كيف ٦كأ٣ح  ٨٦أ٦ ٥٬كةا٢
أوٮؿ ا٣ؽٱ ٨ثعؽٱر آظةدم اٛ٩ؿدت ث ٫إظؽل اُ٣ٮاا ٙكأ١٩ؿد ٫ثٞٲح
اُ٣ٮااٙ؟ ٚإف صةز ًٚل  ٰ٬اٵد٣ح ٔىل ذٟ٣؟
س٦ -57ة اٛ٣ؿؽ ثَل دٔٮا٬ ٥٠ؾق كدٔٮل ا٣ٮاٛٝح يف ٦ٮقٯ ا١٣ةّ # ٥أ٫٩
اٷ٦ةـ اٛل٭ؽم اٞ٣ةا ٥ػةد ٥اٵا٧ح ٚإف ٣ؽ٦ل ٥ركاٱةت ٠سٍلة يف ذ ٟ٣ركل
اُ٣ٮ٧ل يف ٠ذةب ا٘٣ٲجح أ٠سؿ  )15( ٨٦ركاٱح ،ك٠ؾ ٟ٣دٔٮل ا٣ج١ؿٱح يف
ا٪٣ه ٔىل أيب ث١ؿ؟ ك٠ٲ٣ ٙلٲت ا٣سٺث اٛ٣ؿؽ ٔىل  ٨٦ٱٞٮؿ إ١لة اػذٞ٤خ
ا٣ؿكاٱةت ٍ٩ضة ٛلؾ٬ج٭ة؛ ٵ١لة ٣ٮ ٠ة٩خ وعٲعح ٹمذ٭ؿت ثَل اٵ٦ح؟
سٛ -58لةذا ٹ دٞج٤ٮف ركاٱةت  ٨٦ٱك٧ٮف أٛ٩ك٭ ٥أ ٢٬ا٣ك٪ح ك٣ٮ ٠ة٩خ
٠سٍلة يف ٍ٩ضة ٦ؾ٬ج٭ ،٥ك٠ؾٍٗ ٟ٣ل ٨٦ ٥٬اٛ٣ؿؽ؟ كٛلةذا دُ٤جٮف ٨٦
ٍٗل٦ ٥٠ة ٹ دؿًٮف ٔىل أٛ٩ك٥١؟
س ٢٬ -59ظؽٱر اٹزًٔ ٰ٪ض ٦ن٭ٮر ٔ ٨ا٪٣جٰ ÷ أـ ٹ؟ ٚإف ٠ةف
٦ن٭ٮران ً٤ٚلذا ًف ٱنذ٭ؿ ٔ٪ؽ ثٞٲح َٮاا ٙاٵ٦ح ،كٛلةذا د١٪ؿق ثٞٲح اٵ٦ح؟
س٠ ٢٬ -61ةف ظؽٱر اٹزًٔ ٰ٪ض ٦ن٭ٮران ثَل اٷ٦ة٦ٲح ز ٨٦ا٣ىةدؽ
كا٣جةٝؿ كا١٣ةّ % ٥ك ٨٦ثٕؽ ٨٦ ٥٬أا٧ذ ٥١أـ ٹ؟ ٚإف ٪٬ةؾ أقب٤ح
٠سٍلة ٔىل ذ٩ ٟ٣ؾ٠ؿ ثٌٕ٭ة:
ٛ -1لةذا ٠ة٩ٮا ٱْ٪ٮف أف إقًلٔٲ ٢ث ٨صٕٛؿ(٬ )1ٮ اٷ٦ةـ ثٕؽ أثٲ ٫إٌف أف
(-)1يف دٮظٲؽ ا٣ىؽكؽ :ك ٨٦ذٝ ٟ٣ٮؿ ا٣ىةدؽ ٦ :#ة ثؽا  ٫٤٣ثؽاء ٧٠ة ثؽا  ٰٚ ٫٣إق٧ةٔٲ ٢اث ،ٰ٪ٱٞٮؿ:
٦ة ّ٭ؿ  ٫٤٣أ٦ؿ ٧٠ة ّ٭ؿ  ٰٚ ٫٣إق٧ةٔٲ ٢اث ٰ٪إذ اػذؿٝ ٫٦ج٣ ٰ٤ٲٕ ٥٤ثؾ ٟ٣أ٣ ٫٩ٲف ثإ٦ةـ ثٕؽم.
يف اٛ٣ىٮؿ اٛلؼذةرة ٤٣نٲغ اٛلٛٲؽ :كإ٧٩ة ٠ةف ا٪٣ةس  ٰٚظٲةة إق٧ةٔٲ ٢ٱْ٪ٮف أف أثة ٔجؽ ا # ٫٤٣ٱ٪ه ٔ٤ٲ٫
ٵ ٫٩أ٠جؿ أكٹدق كث٧ة ٠ة٩ٮا ٱؿك ٨٦ ٫٩دْٕٲ٧٤ٚ ٫٧ة ٦ةت إق٧ةٔٲ ª ٢زا٣خ ّ٪ٮ٩٭ ٥كٔ٧٤ٮا أف اٷ٦ة٦ح
ٗ ٰٚٲؿق.
كيف ٠ذةب أرثٓ رقةا٤٣ ٢جٺٰٗٝ :ؽ ٠ةف ا٪٣ةس ٱعكجٮف أف إق٧ةٔٲ ٢اث ٨ا٣ىةدؽ ٬ #ٮ اٷ٦ةـ ثٕؽ أثٲ ٫؛
٧٣ة ٔ٧٤ٮق  ٨٦أف اٷ٦ة٦ح ٤٣ٮ٣ؽ اٵ٠جؿ ٦ة  ٥٣ٱ ٨١ذا ٔة٬ح ؛ كٵف ا٘٣ة٣ت  ٰٚا٣عٲةة ا٣ؽ٩ٲة كأقجةب ا٣جٞةء
أف ٱجٞٯ إق٧ةٔٲ ٢ثٕؽ أثٲٚ ،# ٫جؽا كّ٭ؿ ث٧ٮت إق٧ةٔٲ ٢أف اٷ٦ةـ ٬ٮ ا١٣ةّ # ٥؛ ٵف ٔجؽاّض
=

٦ةت ٝج ٢أثٲ ٫زٝ ٥ةؿ ا٣ىةدؽ ٚ #ٲًل ٱؿكك٦ :٫٩ة ثؽا ّض ثؽاء ٦س٦ ٢ة
ثؽا  ٫٣يف اث ٰ٪إقًلٔٲ٢؟ ٛلةذا ًف ٱٕؿٚٮا ظؽٱر اٹزًٔ ٰ٪ض كٚٲ٫
اٚلؿكج ٬ ٨٦ؾق اٛلن٤١ح؟
ٛ -2لةذا ٔ٪ؽ ٦ٮت ا٣ىةدؽ  #اصذٕ٧خ اٷ٦ة٦ٲح ٔىل اثٔ ٫٪جؽاّض ٔىل
أ ٫٩اٷ٦ةـ ثٕؽ أثٲ ٫ٵ ٫٩اٵ٠رب  ٨٦ك٣ؽق ً٠ل ركل ذ ٟ٣ا٤١٣ٲ ٰ٪يف
ا١٣ةيف كٍٗلق ٔ٬ ٨نةـ ث ٨قةًف أ١ل ٥ثٞٮا ظٲةرل يف ٬ؾق اٛلكأ٣ح ز٥
دػٔ ٢ىل ٦ٮقٯ ا١٣ةّ # ٥كٝةؿ  :٫٣مٲٕذ ٟكمٲٕح أثٲ ٟيف
ًٺؿ أم( :)1ٹ ٱؽركف  ٨٦اٷ٦ةـ ثٕؽ ا٣ىةدؽ #؛ أٱ ٨ظؽٱر
اٹزًٔ ٰ٪ض ا٣ؾم ٤ل٬ ٢ؾق اٛلن٤١ح؟
ٛ -3لةذا ٠ة٩ٮا ٱْ٪ٮف أف اٷ٦ةـ ثٕؽ ٔيل اٜلةدم اث ٫٪أثٮ صٕٛؿ ٞل٧ؽ ثٔ ٨يل إٌف
أف ٦ةت ٝج ٢أثٲ ٫كيف ثٕي ا٣ؿكاٱةت إف ثٌٕ٭٠ ٥ةف ٝؽ ركل يف أيب
صٕٛؿ ٞل٧ؽ ثٔ ٨يل ركاٱةت ٔ ٨أثٲ ٫أ ٫٩اٷ٦ةـ ثٕؽق زّ ٥لٍلكا ٚٲ٭ة ٔ٪ؽ
٦ٮد ،٫كيف ثٕي ا٣ؿكاٱةت :أف ٦كأ٣ذ٦ ٫س٦ ٢كأ٣ح إقًلٔٲ ٢ث ٨صٕٛؿ –
أم :ا٣جؽاء ،-ز ٥وةرت اٷ٦ة٦ح إٌف اٙلك ٨إ٣ك١ؿم()2؛ أٱ٠ ٨ةف
٠ةف ذا ٔة٬حْٚ ،٭ؿ ّض كثؽا ٪٤٣ةس ٦ة ٬ٮ  ٫٧٤ٔ ٰٚا٪١٧٣ٮف .ك٠ؾا ٦ ٰٚٮت ٦ع٧ؽ اث ٨ا٣٭ةدم ’،
ظٲر ّ٭ؿ ٤٣نٲٕح أف اٷ٦ةـ ثٕؽ ا٣٭ةدم ٬ٮ ا٣عك ٨إ٣ك١ؿم .#
كيف رشح أوٮؿ ا١٣ةيف :ث٪ٕ٦ ٢ةق ٦ة أمةر إ٣ٲ ٫ا٣ىؽكؽ  ،ªكظةو :٫٤أف ا ٫٤٣دٕة٣ٯ ٦ة أّ٭ؿ مٲبة ٠ةف
٦ؼٛٲة ٤٣ؼ٦ ٜ٤س٦ ٢ة أّ٭ؿق ٔ ٨٦ؽـ إ٦ة٦ح اث ٰ٪إق٧ةٔٲ ٢إذ اػذؿ ٫٦كأ٦ةدٝ ٫ج٣ ٰ٤ٲٕ ٥٤ا٪٣ةس أ٣ ٫٩ٲف
ثإ٦ةـ ثٕؽم.
( -)1قٲأيت ْلؿ٣ل.٫
(-)2يف ٠ذةب ا٘٣ٲجح ُ٤٣ٮ٧ل :كأ٦ة ٦ٮت ٦ع٧ؽ  ٰٚظٲةة أثٲٞٚ # ٫ؽ ركاق قٕؽ ثٔ ٨جؽ ا٫٤٣
اٹمٕؿم ٝةؿ :ظؽز ٰ٪أثٮ ٬ةم ٥داكد ث ٨اٞ٣ةق ٥ا٣ضٕٛؿم ٝةؿ٪٠ :خ ٔ٪ؽ أثٰ ا٣عك# ٨
كٝخ كٚةة اث ٫٪أثٰ صٕٛؿ  -كٝؽ ٠ةف أمةر إ٣ٲ ٫كدؿ ٔ٤ٲٚ - ٫إ ٰ٩ٵ١ٚؿ ٛ٩ ٰٚكٰ كأٝٮؿ٬ :ؾق
ٌٝٲح أثٰ إثؿا٬ٲ ٥كٌٝٲح إق٧ةٔٲٚ ،٢أٝج ٰ٤ٔ ٢أثٮ ا٣عكٞٚ ،# ٨ةؿ ٥ٕ٩ :ٱة أثة ٬ةم ٥ثؽا ٫٤٣
دٕة٣ٯ  ٰٚأثٰ صٕٛؿ كوٲؿ ١٦ة ٫٩أثة ٦ع٧ؽ٧٠ ،ة ثؽا  ٰٚ ٫٤٣إق٧ةٔٲ ٢ثٕؽ٦ة دؿ ٔ٤ٲ ٫أثٮ ٔجؽ
ا # ٫٤٣ك٩ىج ،٫ك٬ٮ ٧٠ة ظؽزخ ثٛ٩ ٫ك ٟكإف ٠ؿق ا٧٣جُ٤ٮف ،أثٮ ٦ع٧ؽ اث ٰ٪ا٣ؼ٨٦ ٙ٤
ثٕؽم ٔ٪ؽق ٦ة دعذةصٮف إ٣ٲ ٫ك ٫ٕ٦آ٣ح اٹ٦ة٦ح كا٣ع٧ؽ .٫٤٣
=

كٚٲ٭ة أٱٌ نة ٔ ٨مة٬ٮٱ ٫ثٔ ٨جؽا ٫٤٣ا٣ضٺبٝ ،ةؿ٪٠ :خ ركٱخ ٔ ٨أثٰ ا٣عك ٨إ٣ك١ؿم ٰٚ #
أثٰ صٕٛؿ اث ٫٪ركاٱةت دؽؿ ٔ٤ٲ٧٤ٚ ،٫ة ٌ٦ٯ أثٮ صٕٛؿ ٞ٤ٝخ ٣ؾ ،ٟ٣كثٞٲخ ٦ذعٲؿ نا ٹ أدٞؽـ
كٹ أدأػؿ ،كػٛخ أف أ٠ذت إ٣ٲ ٰٚ ٫ذٚ ،ٟ٣ٺ أدرم ٦ة ٱ١ٮف١ٚ .ذجخ إ٣ٲ ٫أقأ ٫٣ا٣ؽٔةء كأف
ٱٛؿج ا ٫٤٣دٕة٣ٯ ٔ٪ة  ٰٚأقجةب ٝ ٨٦ج ٢ا٣كُ٤ةف ٪٠ة ٘٩ذ[ ٥ث٭ة] ٧٤ٗ ٰٚة٪٩ةٚ .ؿصٓ ا٣ضٮاب
ثة٣ؽٔةء ،كرد ا٧٤٘٣ةف ٔ٤ٲ٪ة .ك٠ذت  ٰٚآػؿ ا١٣ذةب :أردت أف دكأؿ ٔ ٨ا٣ؼ ٙ٤ثٕؽ  ٌٰ٦أثٰ
صٕٛؿ ،كٞ٤ٝخ ٣ؾٚ ،ٟ٣ٺ د٘ذٚ ،٥إف ا ٫٤٣ٹ ٱٌٝ ٢ٮ٦ة ثٕؽ إذ ٬ؽا ٥٬ظذٯ ٱجٲ٣ ٨٭٦ ٥ة ٱذٞٮف؛
وةظج ٥١ثٕؽم أثٮ ٦ع٧ؽ اث ،ٰ٪كٔ٪ؽق ٦ة دعذةصٮف إ٣ٲ ٫ٱٞؽـ ا٦ ٫٤٣ة ٱنةء كٱؤػؿ ٦ة ٱنةء ِض ٌَا
ََْ ْ ْ َ َْ ُْ َ َْ
َْ ْ َ ْ
ْي ٌِِ َٓا أ ْو ٌِثي َِٓاُض [ا٣جٞؿةٝ ،]116:ؽ ٠ذجخ ث٧ة ٚٲ ٫ثٲةف ك٪ٝةع
ِب
ُنطخ ٌَِ َءاي ٍث أو ُنطِٓا ُأ
تِ
ِ
ٍ
٣ؾم ٔ ٢ٞٱْٞةف.
كٚٲ٭ة أٱٌ نة :كركﻯ ٦ع٧ؽ ث ٨ا٣عكٲ ٨ث ٨أثٰ ا٣ؼُةب ٨ٔ ،اث ٨أثٰ ا٣ى٭جةف ٝةؿ٧٣ :ة ٦ةت أثٮ
صٕٛؿ ٦ع٧ؽ ث ٰ٤ٔ ٨ث٦ ٨ع٧ؽ ث ٰ٤ٔ ٨ث٦ ٨ٮقٯ  %كًٓ ٵيب ا٣عك ٰ٤ٔ ٨ث٦ ٨ع٧ؽ
’ ٠ؿقٰ ٚض٤ف ٔ٤ٲ ،٫ك٠ةف أثٮ ٦ع٧ؽ ا٣عك ٨ثٝ ’ ٰ٤ٔ ٨ةا٧ة ٩ ٰٚةظٲح ٧٤ٚة ٚؿغ ٨٦
ٗك ٢أثٰ صٕٛؿ ا٣ذٛخ أثٮ ا٣عك ٨إ٣ٯ أثٰ ٦ع٧ؽ ’ٞٚ .ةؿ :ٱة ث ٰ٪أظؽث  ٫٤٣م١ؿ نا ٞٚؽ
أظؽث ٚٲ ٟأ٦ؿ نا.
كيف ٠ذةب ا١٣ةيف ٤١٤٣ٲ -4 :ٰ٪كٔ٦ ٨ٔ ٫٪ٮقٯ ث ٨صٕٛؿ ث ٨ك٬ت ٔ ٰ٤ٔ ٨ث ٨صٕٛؿ ٝةؿ٪٠ :خ
ظةًؿا أثة ا٣عك٧٣ # ٨ة دٮ ٰٚاث٦ ٫٪ع٧ؽ ٞٚةؿ ٤٣عك :٨ٱة ث ٰ٪أظؽث  ٫٤٣م١ؿا ٞٚؽ أظؽث ٚٲٟ
أ٦ؿا -5 .ا٣عكٲ ٨ث٦ ٨ع٧ؽ ٔ٤ٕ٦ ٨ٯ ث٦ ٨ع٧ؽ ٔ ٨أظ٧ؽ ث٦ ٨ع٧ؽ ثٔ ٨جؽ ا ٫٤٣ث٦ ٨ؿكاف
اٵ٩جةرم ٝةؿ ٪٠خ ظةًؿا ٔ٪ؽ  ٌٰ٦أثٰ صٕٛؿ ٦ع٧ؽ ثٚ #ٰ٤ٔ ٨ضةء أثٮ ا٣عكٚ # ٨ٮًٓ
٠ ٫٣ؿقٰ ٚض٤ف ٔ٤ٲ ٫كظٮ ٫٣أ ٢٬ثٲذ ٫كأثٮ ٦ع٧ؽ ٝةا٩ ٰٚ ٥ةظٲح ٧٤ٚة ٚؿغ  ٨٦أ٦ؿ أثٰ صٕٛؿ
ا٣ذٛخ إ٣ٯ أثٰ ٦ع٧ؽ ٞٚ #ةؿ :ٱة ث ٰ٪أظؽث  ٫٤٣دجةرؾ كدٕة٣ٯ م١ؿا ٞٚؽ أظؽث ٚٲ ٟأ٦ؿا.
كيف ا١٣ةيف أٱٌ نة٦ -8 :ع٧ؽ ث ٨ٱعٲٯ كٗٲؿق ٔ ٨قٕؽ ثٔ ٨جؽ ا ٨ٔ ٫٤٣ص٧ةٔح  ٨٦ث٬ ٰ٪ةم٪٦ ٥٭٥
ا٣عك ٨ث ٨ا٣عك ٨اٵُٚف أ٩٭ ٥ظٌؿكا ٱٮـ دٮ٦ ٰٚع٧ؽ ث ٰ٤ٔ ٨ث٦ ٨ع٧ؽ ثةب أثٰ ا٣عك٨
ٱٕـك ٫٩كٝؽ ثكٍ  ٰٚ ٫٣وع ٨دارق كا٪٣ةس ص٤ٮس ظٮٞٚ ٫٣ة٣ٮاٝ :ؽر٩ة أف ٱ١ٮف ظٮ ٨٦ ٫٣آؿ
أثٰ َة٣ت كث٬ ٰ٪ةم ٥كٝؿٱل ٦ةاح كػ٧كٮف رصٺن قٮﻯ ٦ٮا٣ٲ ٫كقةاؿ ا٪٣ةس إذ ْ٩ؿ إ٣ٯ
ا٣عك ٨ثٝ ٰ٤ٔ ٨ؽ صةء ٦نٞٮؽ ا٣ضٲت ظذٯ ٝةـ ٔ ٨ٱ٧ٲ ٫٪ك٩ع ٨ٹ ٕ٩ؿْ٪ٚ ٫ٚؿ إ٣ٲ ٫أثٮ ا٣عك٨
 #ثٕؽ قةٔح ٞٚةؿ :ٱة ث ٰ٪أظؽث ٔ ٫٤٣ـ كص ٢م١ؿا ٞٚؽ أظؽث ٚٲ ٟأ٦ؿا ٚج١ٯ اٛ٣ذٯ
كظ٧ؽ ا ٫٤٣كاقذؿصٓ كٝةؿ :ا٣ع٧ؽ  ٫٤٣رب إ٣ة٧٣ٲ ٨كأ٩ة أقأؿ ا ٫٤٣د٧ةـ ٪٣ ٫٧ٕ٩ة ٚٲ ٟكإ٩ة ٫٤٣
كإ٩ة إ٣ٲ ٫راصٕٮفٚ ،كأ٪٣ة ٔٞٚ ،٫٪ٲ٬ :٢ؾا ا٣عك ٨اث ٫٪كٝؽر٩ة  ٰٚ ٫٣ذ ٟ٣ا٣ٮٝخ ٔنؿٱ ٨ق٪ح أك
أرصط ٚٲٮ٦بؾ ٔؿ٪ٚةق كٔ٪٧٤ة أٝ ٫٩ؽ أمةر إ٣ٲ ٫ثةٷ٦ة٦ح كأٝةٞ٦ ٫٦ة ٰ٤ٔ -9 .٫٦ث٦ ٨ع٧ؽ ٔ٨
إقعةؽ ث٦ ٨ع٧ؽ ٔ٦ ٨ع٧ؽ ث ٨ٱعٲٯ ث ٨درٱةب ٝةؿ :دػ٤خ ٔ٤ٯ أثٰ ا٣عك # ٨ثٕؽ
 ٌٰ٦أثٰ صٕٛؿ ٕٚـٱذ ٫٪ٔ ٫كأثٮ ٦ع٧ؽ  #صة٣ف ٚج١ٯ أثٮ ٦ع٧ؽ ٚ #أٝج٤ٔ ٢ٲ ٫أثٮ
ا٣عكٞٚ # ٨ةؿ  :٫٣إف ا ٫٤٣دجةرؾ كدٕة٣ٯ ٝؽ صٕٚ ٢ٲ ٟػٛ٤ةن ٚ ٫٪٦ةظ٧ؽ ا ٰ٤ٔ -11 .٫٤٣ث٨
٦ع٧ؽ ٔ ٨إقعةؽ ث٦ ٨ع٧ؽ ٔ ٨أثٰ ٬ةم ٥ا٣ضٕٛؿم ٝةؿ٪٠ :خ ٔ٪ؽ أثٰ ا٣عك # ٨ثٕؽ٦ة
=

ظؽٱر اٹزًٔ ٰ٪ض ا٣ؾم ٚٲ ٫اٙل ٢ا١٣ةٜ ٢٦لؾق اٛلن٤١ح؟!!
ٛ -4لةذا ٹ ٣لؽ ا٣جةظر يف ركاٱةت اٷ٦ة٦ٲح ٔ٪ؽ ٦ٮت أم إ٦ةـ ٨٦
أا٧ذ٭ ٥أ١ل٠ ٥ة٩ٮا ٱكذؽ٣ٮف ثعؽٱر اٹزًٔ ٰ٪ض ٔىل اٷ٦ةـ ا٣ؾم
ثٕؽق كإً٩ل ٣لؽ أمٲةء أػؿل ٣لٕ٤ٮ١لة كقٲ٤ح ٛلٕؿٚح اٷ٦ةـ ا٣ؾم ثٕؽق
قٮاء ػٮاص اٷ٦ة٦ٲح أك ٔة٦ذ٭٥؟ ك ٨٦م ٟيف ذَ ٟ٣ة٠ ٓ٣ذج٭٥
يف ظٲةة ا٣ىةدؽ( )1ك ٨٦ثٕؽق  ٨٦أا٧ذ٭٥؟
ٛ -5لةذا ٩ضؽ يف ركاٱةت اٷ٦ة٦ٲح يف ثىةاؿ ا٣ؽرصةت كا١٣ةيف كٍٗلً٬ل:
((٦ة ٦ةت ٪٦ة ٔةًف ظذٯ ٱٕ ٫٧٤اّض إٌف  ٨٦ٱٮ٪ل)) ((ك٣ٲف ٱ٧ٮت
إ٦ةـ إٹ أػربق اّض إٌف  ٨٦ٱٮ٪ل)) ك٩عٮ٬ة ك٠ ٰ٬سٍلة د٪جٰ أ١ل٥
ٱٕ٧٤ٮف ثؾٝ ٟ٣ج٦ ٢ٮٔلً٦ ٥ل ٱٕ ِّ٧٤٭ ٥اّض ،أمً :ف ٱ١ٮ٩ٮا ٱٕ٧٤ٮف ث٫
ٝ ٨٦ج٢؟ ٚأٱ٠ ٨ةف ظؽٱر اٹزًٔ ٰ٪ض ا٣ؾم ٱك٧ٲ٭ ٥ثأقًلا٭٥؟()2
ٌ٦ٯ ا ث ٫٪أثٮ صٕٛؿ كإ ٰ٩ٵ١ٚؿ ٛ٩ ٰٚكٰ أرٱؽ أف أٝٮؿ ٠أ٩٭٧ة أٔ ٰ٪أثة صٕٛؿ كأثة ٦ع٧ؽ ٰٚ
٬ؾا ا٣ٮٝخ ٠أثٰ ا٣عك٦ ٨ٮقٯ كإق٧ةٔٲ ٢اث ٰ٪صٕٛؿ ث٦ ٨ع٧ؽ  #كإف ٝىذ٭٧ة ٞ٠ىذ٭٧ة
إذ ٠ةف أثٮ ٦ع٧ؽ ا٧٣ؿصٯ ثٕؽ أثٰ صٕٛؿ ٚ #أٝج ٰ٤ٔ ٢أثٮ ا٣عكٝ ٨ج ٢أف أٞٚ ُٜ٩ةؿ ٥ٕ٩ :ٱة
أثة ٬ةم ٥ثؽا  ٰٚ ٫٤٣أثٰ ٦ع٧ؽ ثٕؽ أثٰ صٕٛؿ ٦ #ة  ٥٣ٱ ٨١ٱٕؿؼ ٧٠ ٫٣ة ثؽا ٦ ٰٚ ٫٣ٮقٯ
ثٕؽ  ٌٰ٦إق٧ةٔٲ٦ ٢ة ٠ن ٙث ٨ٔ ٫ظة ٫٣ك٬ٮ ٧٠ة ظؽزذٛ٩ ٟك ٟكإف ٠ؿق ا٧٣جُ٤ٮف كأثٮ
٦ع٧ؽ اث ٰ٪ا٣ؼ ٨٦ ٙ٤ثٕؽم ٔ٪ؽق ٔ٦ ٥٤ة ٱعذةج إ٣ٲ ٫ك ٫ٕ٦آ٣ح اٷ٦ة٦ح.
( -)1ك ٰ٬كٝخ ٩نأٔل٪ٔ ٥ؽ٦ة رٌٚٮا اٷ٦ةـ زٱؽ ثٔ ٨يل  ،#ك٠ةف ذ ٟ٣ثٕؽ ٦ٮت ا٣جةٝؿ .#
(-)2يف ٠ذةب ثىةاؿ ا٣ؽرصةت :ثةب  ٰٚاٵا٧ح أ٩٭ ٥ٱٕ٧٤ٮف إ٣ٯ  ٨٦ٱٮوٮف ٝج٦ ٢ٮد٭٧٦ ٥ة ٱٕ٧٤٭٥
ا ٫٤٣ظؽز٪ة ا٣ك٪ؽم ث٦ ٨ع٧ؽ ٔ ٨وٛٮاف ث ٨ٱعٲٯ ٔٔ ٨جؽا ٫٤٣ث٦ ٨ك١ةف ٔ ٨ظضؿ ٔ ٨ظ٧ؿاف
ٔ ٨اثٯ ٔجؽاٝ # ٫٤٣ةؿ ٱٞٮؿ ٦ة٦ةت ٔة ٥٣ظذٯ ٱٕ ٫٧٤ا ٫٤٣إ٣ٯ  ٨٦ٱٮوٯ .ظؽز٪ة أظ٧ؽ ث٦ ٨ع٧ؽ
ٔ ٨ا٣عكٲ ٨ث ٨قٕٲؽ ٌٔٚ ٨ة٣ح ث ٨أٱٮب ٔ٧ٔ ٨ؿك ث ٨أثةف ٔ ٨ثٯ ٔجؽاٝ # ٫٤٣ةؿ ٦ة٦ةت ٪٦ة
ٔة ٥٣ظذٯ ٱٕ ٫٧٤ا ٫٤٣إ٣ٯ  ٨٦ٱٮوٯ .ظؽز٪ة ٦ع٧ؽ ثٔ ٨جؽا٣ضجةر ٔ ٨اثٯ ٔجؽا ٫٤٣ا٣جؿٝٯ ٔ٨
ٌٚة٣ح ث ٨اٱٮب ٔ٧ٔ ٨ؿك ث ٨اثةف ٔ ٨ق٤ٲ٧ةف ث ٨ػة٣ؽ ٔ ٨اثٯ ٔجؽاٝ # ٫٤٣ةؿ ٦ة٦ةت ٪٦ة
ٔة ٥٣ظذٯ ٱٕ ٫٧٤ا ٫٤٣إ٣ٯ  ٨٦ٱٮوٯ .ظؽز٪ة ٦ع٧ؽ ث ٨ا٣عكٲ ٨ٔ ٨ا٣عك ٨ث٤ٔ ٨ٯ ث٪٦ ٨ىٮر
ٔ٤٠ ٨سٮـ ٔٔ ٨جؽا٣ؿظ ٨٧ا٣ؼـاز ٔ ٨أيب ٔجؽاٝ ،# ٫٤٣ةؿ٠ :ةف ٷقًلٔٲ ٢ث ٨اثؿا٬ٲ ٥اث٨
و٘ٲؿ ٱعج ٫ك٠ةف ٬ٮﻯ اق٧ةٔٲٚ ٢ٲٚ ٫ةثٯ ا ٫٤٣ذٞٚ ٟ٣ةؿ ٱة اق٧ةٔٲ٬ ٢ٮ ٚٺف ٧٤ٚة ٌٝٯ ا٫٤٣
=

ا٧٣ٮت ٔ٤ٯ اق٧ةٔٲ ٢كصةء كوٲٞٚ ٫ةؿ ٱة ث٪ٯ اذا ظٌؿ ا٧٣ٮت ٚة٧٠ ٢ٕٚة ٤ٕٚخ  ٨٧ٚاص٢
ذ٣ ٟ٣ٲف ٱ٧ٮت ا٦ةـ اٹ اػجؿق ا ٫٤٣إ٣ٯ  ٨٦ٱٮوٯ - 3 .ثةب  ٰٚاٹ٦ةـ  #ا ٫٩ٱٕؿؼ ٨٦
ٱ١ٮف ثٕؽق ٝج٦ ٢ٮد ٫ظؽز٪ة ٦ع٧ؽ ث ٨ا٣عكٲ ٨ٔ ٨صٕٛؿ ث ٨ثنٲؿ كا٣عك ٨ث٤ٔ ٨ٯ ثٌٚ ٨ةؿ
ٔ٦ ٨س٪ٯ ا٣ع٪ةط ٔ ٨ا٣عك ٨ا٣ىٲٝ ٢ٞةؿ ٝةؿ اثٮٔجؽا # ٫٤٣ٹٱ٧ٮت ا٣ؿص٪٦ ٢ة ظذٯ ٱٕؿؼ
ك٣ٲ .٫ظؽز٪ة ٦ع٧ؽ ث ٨اٞ٣ةق ٨ٔ ٥وٛٮاف ث ٨ٱعٲٯ ٔ ٨ا٤ٕ٧٣ٯ ث ٨اثٯ ٔس٧ةف ٔ ٨ا٤ٕ٧٣ٯ ث٨
ػ٪ٲف ٔ ٨اثٯ ٔجؽاٝ # ٫٤٣ةؿ اف اٹ٦ةـ ٱٕؿؼ اٹ٦ةـ ا٣ؾﻯ  ٨٦ثٕؽق ٚٲٮوٯ ا٣ٲ .٫ظؽز٪ة
٦ع٧ؽ ث ٨ا٣عكٲ ٨ٔ ٨ا٣عك ٨ث٦ ٨عجٮب ٔ ٨إ٣ٺء ٔٔ ٨جؽا ٫٤٣ث ٨اثٯ ٱٕٛٮر ٔ ٨اثٯ
ٔجؽاٝ # ٫٤٣ةؿ ٹٱ٧ٮت اٹ٦ةـ ظذٯ ٱٕ ٨٦ ٥٤ٱ١ٮف ثٕؽق .ظؽز٪ة ٔ٤ٯ ث ٨اق٧ةٔٲ ٨ٔ ٢اظ٧ؽ
ث ٨اٌ٪٣ؿ ا٣ؼـاز ٔ ٨ا٣عك ٨ث ٨اثٯ إ٣ٺء ٔ ٨اثٯ ٔجؽاٝ # ٫٤٣ةؿ اٹ٦ةـ ٱٕؿؼ اٹ٦ةـ ا٣ؾﻯ
ٱ١ٮف  ٨٦ثٕؽق )5( .ظؽز٪ة ٦ع٧ؽ ث ٨مٕٲت ٔ ٨اثٯ ثىٲؿ ٔ ٨اثٯ ٔجؽاٝ # ٫٤٣ةؿ اٹ٦ةـ
ٱٕؿؼ اٹ٦ةـ ا٣ؾﻯ ٱ١ٮف  ٨٦ثٕؽق ) 6( .ظؽز٪ة ٦ع٧ؽ ثٔ ٨ٲكٯ ٔ٤ٔ ٨ٯ ث ٨ا٧ٕ٪٣ةف ٔ٨
مٕٲت ٔ ٨اثٯ ظ٧ـة ٔ ٨اثٯ صٕٛؿ ٝ #ةؿ اٹ٦ةـ ٱٕؿؼ اٹ٦ةـ ا٣ؾﻯ ٱ١ٮف  ٨٦ثٕؽق)7( .
ظؽز٪ة ٦ع٧ؽ ثٔ ٨ٲكٯ ٔ ٨ا٣عكٲ ٨ث ٨قٕٲؽ ٌٔٚ ٨ة٣ح ث ٨اٱٮب ٔ ٨ا٣عكٲ ٨ث ٨اثٯ إ٣ٺ ء
ٔ ٨اثٯ ٔجؽاٝ # ٫٤٣ةؿ اٹ٦ةـ ٱٕؿؼ اٹ٦ةـ ا٣ؾﻯ ٱ١ٮف  ٨٦ثٕؽق.
كيف ٠ذةب ا١٣ةيف ٤١٤٣ٲ٦ - 5 :ٰ٪ع٧ؽ ث ٨ٱعٲٯ٦ ٨ٔ ،ع٧ؽ ث ٨ا٣عكٲ ٨ٔ ،٨اث٦ ٨عجٮب٨ٔ ،
إ٣ٺء ث ٨رزٱٔ ٨ٔ ،٨جؽا ٫٤٣ث ٨أثٰ ٱٕٛٮر ٨ٔ ،أثٰ ٔجؽاٝ # ٫٤٣ةؿ :ٹ ٱ٧ٮت اٹ٦ةـ ظذٯ
ٱٕ ٨٦ ٥٤ٱ١ٮف  ٨٦ثٕؽق ٚٲٮوٰ [إ٣ٲ - 6 .]٫أظ٧ؽ ث ٨إدرٱف٦ ٨ٔ ،ع٧ؽ ثٔ ٨جؽا٣ضجةر٨ٔ ،
وٛٮاف ث ٨ٱعٲٯ[ ٨ٔ ،اث ]٨أثٰ ٔس٧ةف ٨ٔ ،ا٤ٕ٧٣ٯ ث ٨ػ٪ٲف ٨ٔ ،أثٰ ٔجؽاٝ # ٫٤٣ةؿ :إف
اٹ٦ةـ ٱٕؿؼ اٹ٦ةـ ا٣ؾم  ٨٦ثٕؽق ٚٲٮوٰ إ٣ٲ - 7 .٫أظ٧ؽ٦ ٨ٔ ،ع٧ؽ ثٔ ٨جؽا٣ضجةر ٨ٔ ،أثٰ
ٔجؽا ٫٤٣ا٣جؿٌٚ ٨ٔ ،ٰٝة٣ح ث ٨أٱٮب ٔ ٨ق٤ٲ٧ةف ث ٨ػة٣ؽ ٨ٔ ،أثٰ ٔجؽاٝ # ٫٤٣ةؿ٦ :ة ٦ةت
ٔة ٥٣ظذٯ ٱٕ ٫٧٤أ ٫٤٣ـكص ٢إ٣ٯ  ٨٦ٱٮوٰ.
كيف ثعةر اٵ٩ٮار ٧٤٣ض٤يس :ٱؿ :ا٣ك٪ؽم ث٦ ٨ع٧ؽ ٨ٔ ،وٛٮاف ٨ٔ ،اث٦ ٨ك١ةف ٨ٔ ،ظضؿ٨ٔ ،
ظ٧ؿاف ٨ٔ ،أثٰ ٔجؽ اٝ # ٫٤٣ةؿ :قٕ٧ذ ٫ٱٞٮؿ٦ :ة ٦ةت ٪٦ة ٔة ٥٣ظذٯ ٱٕ ٫٧٤ا ٫٤٣إ٣ٯ ٨٦
ٱٮوٰ ( .)1ٱؿ :أظ٧ؽ ث٦ ٨ع٧ؽ ٨ٔ ،اٹ٬ٮازمٌٚ ٨ٔ ،ة٣ح٧ٔ ٨ٔ ،ؿك ث ٨أثةف ٨ٔ ،ظ٧ؿا ف
ٔ ٨أثٰ ٔجؽ ا٦ # ٫٤٣س .)2( ٫٤ٱؿ٦ :ع٧ؽ ثٔ ٨جؽ ا٣ضجةر٦ ٨ٔ ،ع٧ؽ ا٣جؿٌٚ ٨ٔ ،ٰٝة٣ح٨ٔ ،
ٔ٧ؿك ث ٨أثةف ٨ٔ ،ق٤ٲ٧ةف ث ٨ػة٣ؽ ٨ٔ ،أثٰ ٔجؽ ا٦ # ٫٤٣س - 18 .)3( ٫٤ٱؿ٦ :ع٧ؽ ث٨
ا٣عكٲ ٨ٔ ،٨صٕٛؿ ث ٨ثنٲؿ كاثٌٚ ٨ةؿ٦ ٨ٔ ،س٪ٯ ا٣ع٪ةط ٔ ٨ا٣عك ٨ا٣ىٲٝ ٢ٞةؿٝ :ةؿ أثٮ
ٔجؽا :# ٫٤٣ٹ ٱ٧ٮت ا٣ؿص٪٦ ٢ة ظذٯ ٱٕؿؼ ك٣ٲ - 19 .)4( ٫ٱؿ٦ :ع٧ؽ ث ٨اٞ٣ةق٨ٔ ،٥
وٛٮاف ٨ٔ ،ا٤ٕ٧٣ٯ ث ٨أثٰ ٔس٧ةف ٨ٔ ،ا٤ٕ٧٣ٯ ث ٨ػ٪ٲف ٨ٔ ،أثٰ ٔجؽ اٝ # ٫٤٣ةؿ :إف
=

 -6يف ا١٣ةيف ٤١٤٣ٲ ٨ٔ ٰ٪أيب ٍ٩ض ٝةؿ٤ٝ :خ ٵيب اٙلك ٨ا٣ؿًة  :#إذا
٦ةت اٷ٦ةـ ث ٥يٱٕؿؼ ا٣ؾم ثٕؽق؟ ٞٚةؿ ٣ٸ٦ةـ ٔٺ٦ةت ٪٦٭ة :أف ٱ١ٮف
أ٠رب ك٣ؽ أثٲ ٫كٱ١ٮف ٚٲ ٫ا ٢ٌٛ٣كا٣ٮوٲح كٱٞؽـ ا٣ؿ٠ت ٚٲٞٮؿ :إٌف ٨٦
أك٩ل ٚٺف؟ ٚٲٞةؿ :إٌف ٚٺف ..إ٣غ ،كذ٠ؿ قجٓ ركاٱةت يف ٔٺ٦ةت
اٷ٦ةـ ا٣ذٰ ٱٕؿؼ ُلة كًف ٱؾ٠ؿ يف أم ٪٦٭ة ظؽٱر اٹزًٔ ٰ٪ض كٝؽ
ثٮب ٜلة ثةث نة قًلق اٵ٦ٮر ا٣ذٰ دٮصت ظضح اٷ٦ةـ؛ ً٤ٚلذا ًف ٱؾ٠ؿ ٚٲ٭ة
ا٪٣ه  ٨٦ا٪٣جٰ ÷؟ كٛلةذا ٠ة٩ٮا ٱكأ٣ٮف ٬ؾق اٵقب٤ح كاٛلٛؿكض
أف ركاٱح اٹزًٔ ٰ٪ض ثٲ٪٭ ٥دك٧ٲ٭ ٥ثأقًلا٭٥؟
ٛ -7لةذا ٩ضؽ

ركاٱةت ٠سٍلة يف ٠ذج ٥١يف ّلؿٱ ٥دك٧ٲح اٞ٣ةا ٥ثةق)1(٫٧

اٹ٦ةـ ٱٕؿؼ اٹ٦ةـ ا٣ؾم  ٨٦ثٕؽق ٚٲٮوٰ إ٣ٲ - 21 .)5( ٫ٱؿ٦ :ع٧ؽ ث ٨ا٣عكٲ ٨ٔ ،٨اث٨
٦عجٮب ٨ٔ ،إ٣ٺٔ ٨ٔ ،جؽ ا ٫٤٣ث ٨أثٰ ٱٕٛٮر ٨ٔ ،أثٰ ٔجؽ اٝ # ٫٤٣ةؿ :ٹ ٱ٧ٮت اٹ٦ةـ
ظذٯ ٱٕ ٨٦ ٥٤ٱ١ٮف ثٕؽق ( - 21 .)6ٱؿ٤ٔ :ٯ ث ٨إق٧ةٔٲ ٨ٔ ،٢أظ٧ؽ ث ٨اٌ٪٣ؿ ا٣ؼـاز٨ٔ ،
ا٣عكٲ ٨ث ٨أثٰ إ٣ٺ ٨ٔ ،أثٰ ٔجؽ اٝ # ٫٤٣ةؿ :اٹ٦ةـ ٱٕؿؼ اٹ٦ةـ ا٣ؾم ٱ١ٮف  ٨٦ثٕؽق
( .)7ٱؿ٦ :ع٧ؽ ث ٨مٕٲت ٨ٔ ،أثٰ ثىٲؿ ٨ٔ ،أثٰ ٔجؽ ا٦ # ٫٤٣س .)8( ٫٤ٱؿ٦ :ع٧ؽ ث٨
ٔٲكٯ ٰ٤ٔ ٨ٔ ،ث ٨ا٧ٕ٪٣ةف ٨ٔ ،مٕٲت ٨ٔ ،أثٰ ظ٧ـة ٨ٔ ،أثٰ صٕٛؿ ٦ #س .٫٤ٱؿ٦ :ع٧ؽ

ثٔ ٨ٲكٯ ٨ٔ ،اٹ٬ٮازمٌٚ ٨ٔ ،ة٣ح ٨ٔ ،ا٣عكٲ ٨ث ٨أثٰ إ٣ٺء ٔ ٨أثٰ ٔجؽ ا٦ # ٫٤٣س.٫٤
( -)1يف ٗٲجح إً٪٣لٌل - 278 :كركﻯ أظ٧ؽ ث٦ ٨ع٧ؽ ثٔ ٨ٲكٯ اٹمٕؿم٦ ٨ٔ ،ع٧ؽ ث ٨ق٪ةف،
ٔ٦ ٨ع٧ؽ ث ٨ٱعٲٯ ا٣ؼسًٕ ٨ٔ ،ٰ٧ؿٱف ا٪١٣ةقٰ ٨ٔ ،أثٰ ػة٣ؽ ا١٣ةث ٰٚ ٰ٤ظؽٱر ٫٣
ا ػذىؿ٩ةق ٝةؿ :قأ٣خ أثة صٕٛؿ  #أف ٱك ٰ٧اٞ٣ةا ٥ظذٯ أٔؿ ٫ٚثةقٞٚ ،٫٧ةؿ :ٱة ثة ػة٣ؽ!
قأ٣ذ ٨ٔ ٰ٪أ٦ؿ ٣ٮ أف ثٚ ٰ٪ةَ٧ح ٔؿٚٮق ٣عؿوٮا ٔ٤ٯ أف ٱُٕٞٮق ثٌٕح ثٌٕح.
كيف ا١٣ةيف ٤١٤٣ٲ ٰ٤ٔ - 13 :ٰ٪ث٦ ٨ع٧ؽ ٨٧ٔ ،ذ٠ؿق٦ ٨ٔ ،ع٧ؽ ث ٨أظ٧ؽ ا٤ٕ٣ٮم ٨ٔ ،داكد ث٨
اٞ٣ةقٝ ٥ةؿ :قٕ٧خ أثة ا٣عك # ٨ٱٞٮؿ :ا٣ؼ ٨٦ ٙ٤ثٕؽم ا٣عك١ٚ ،٨ٲ ٥١٣ ٙثة٣ؼٙ٤
 ٨٦ثٕؽ ا٣ؼٙ٤؟ ٤ٞٚخ :ك ٥٣صٕ ٰ٪٤اٚ ٫٤٣ؽاؾ؟ ٞٚةؿ :إ ٥١٩ٹ دؿكف مؼى ٫كٹ ٱع٥١٣ ٢
ذ٠ؿق ثةق٤ٞٚ ،٫٧خ١ٚ :ٲ٩ ٙؾ٠ؿق؟ ٞٚةؿٝ :ٮ٣ٮا :ا٣عضح  ٨٦آؿ ٦ع٧ؽ .%
كيف ٠ذةب ا١٣ةيف ٤١٤٣ٲ :ٰ٪ثةب  ٰٚا٪٣٭ٰ ٔ ٨اٹق ٰ٤ٔ - 1 ٥ث٦ ٨ع٧ؽ ٨٧ٔ ،ذ٠ؿق٦ ٨ٔ ،ع٧ؽ
ث ٨أظ٧ؽ ا٤ٕ٣ٮم ٨ٔ ،داكد ث ٨اٞ٣ةق ٥ا٣ضٕٛؿم ٝةؿ :قٕ٧خ أثة ا٣عك ٨إ٣ك١ؿم #
=

ٱٞٮؿ :ا٣ؼ ٨٦ ٙ٤ثٕؽم ا٣عك١ٚ ،٨ٲ ٥١٣ ٙثة٣ؼ ٨٦ ٙ٤ثٕؽ ا٣ؼٙ٤؟ ٤ٞٚخ :ك ٥٣صٰٕ٪٤
اٚ ٫٤٣ؽاؾ؟ ٝةؿ :إ ٥١٩ٹ دؿكف مؼى ]333[ ٫كٹ ٱع ٥١٣ ٢ذ٠ؿق ثةق٤ٞٚ ،٫٧خ١ٚ :ٲٙ
٩ؾ٠ؿق؟ ٞٚةؿٝ :ٮ٣ٮا :ا٣عضح  ٨٦آؿ ٦ع٧ؽ و٤ٮات ا٤ٔ ٫٤٣ٲ ٫كقٺ ٰ٤ٔ - 2 .٫٦ث٦ ٨ع٧ؽ٨ٔ ،
أثٰ ٔجؽا ٫٤٣ا ٣ىة٣عٰ ٝةؿ :قأ ٰ٪٣أوعةث٪ة ثٕؽ  ٌٰ٦أثٰ ٦ع٧ؽ  #أف أقأؿ ٔ ٨اٹق٥
كا١٧٣ةفٚ ،ؼؿج ا٣ضٮاب :إف د٤٣ذ٭٤ٔ ٥ٯ اٹق ٥أذأٮق كإف ٔؿٚٮا ا١٧٣ةف د٣ٮا ٔ٤ٲ- 3 .٫
ٔؽة  ٨٦أوعةث٪ة ٨ٔ ،صٕٛؿ ث٦ ٨ع٧ؽ ٨ٔ ،اثٌٚ ٨ةؿ ٨ٔ ،ا٣ؿٱةف ث ٨ا٣ى٤خ ٝةؿ :قٕ٧خ أثة
ا٣عك ٨ا٣ؿًة  #ٱٞٮؿ  -كقب ٨ٔ ٢اٞ٣ةاٞٚ - ٥ةؿ :ٹ ٱؿﻯ صك ،٫٧كٹ ٱك٧ٯ اق- 4 .٫٧
٦ع٧ؽ ث ٨ٱعٲٯ٦ ٨ٔ ،ع٧ؽ ث ٨ا٣عكٲ ٨ٔ ،٨ا٣عك ٨ث٦ ٨عجٮب ٨ٔ ،اث ٨راةب ٔ ٨أثٰ
ٔجؽاٝ # ٫٤٣ةؿ :وةظت ٬ؾا ا ٹ٦ؿ ٹ ٱك٧ٲ ٫ثةق ٫٧إٹ ٠ةٚؿ.
كيف ٠ذةب إٔٺـ ا٣ٮرل ثأٔٺـ اٜلؽل ُ٤٣رب٧ل(( )294اٛ٣ى ٢ا٣ؿاثٓ) ٰٚذ٠ؿ وٛح اٞ٣ةا ٥كظ٤ٲذ٫
ركﻯ ٔ٧ؿك ث ٨م٧ؿ ٨ٔ ،صةثؿ ا٣ضٕٝ ٰٛةؿ :قٕ٧خ أثة صٕٛؿ  #ٱٞٮؿ« :قأؿ ٔ٧ؿ ث٨
ا٣ؼُةب ا٦ٲؿ ا٧٣ؤ٪٦ٲٞٚ # ٰ٤ٔ ٨ةؿ :أػجؿ ٨ٔ ٰ٩ا٧٣٭ؽم ٦ة اق٫٧؟ ٞٚةؿ :أ٦ة اقٚ ،٫٧إف
ظجٲجٰ رقٮؿ أ ÷ ٫٤٣٭ؽ ا ٰ٣أف ٹ اظؽث ث ٫ظذٯ ٱجٕس ٫ا ٫٤٣دٕة٣ٯٝ .ةؿٚ :ةػجؿ٨ٔ ٰ٩
وٛذٞٚ .٫ةؿ٬ :ٮ مةب ٦ؿثٮع ،ظك ٨ا٣ٮص ،٫ظك ٨ا٣نٕؿ ،ٱكٲ ٢مٕؿق ٔ٤ٯ ١٪٦جٲ ،٫ٱٕ٤ٮ ٩ٮر
كص٭ ٫قٮاد مٕؿ ٣عٲذ ٫كرأق ،٫ثأيب اث ٨ػٲؿة اٷ٦ةء».
زٝ ٥ةؿ يف ٬ة٦ن :٫ارمةد اٛ٧٣ٲؽ ٗ ،382 :2ٲجح اُ٣ٮقٰ ،487 ،471 :ركًح ا٣ٮأْٲ،266 :٨
كوؽرق ٧٠ :ٰٚةؿ ا٣ؽٱ.487 ،471 :٨
كيف ٠ذةب اٹرثَٕل ٤٣نٲغ اٛلةظٮزم :كٝؽ دٌةٚؿت اٵػجةر ٔ ٨إ٣ذؿة اُ٣ة٬ؿة قٺـ ا٤ٔ ٫٤٣ٲ٭٥
ثة٪٣٭ٰ ٔ ٨ذ ٟ٣كّة٬ؿ٬ة ا٣ذعؿٱ٪٦ .٥٭ة٦ :ة ركاق زٞح اٹقٺـ  ٰٚا١٣ة ،ٰٚكا٣ىؽكؽ ٠ ٰٚذةب
ٔ ٢٤ا٣نؿاآ كاٵظ١ةـ ،ثةق٪ةد٧٬ة ٔ ٨أثٰ ٬ةم ٥ا٣ضٕٛؿمٝ ،ةؿ :قٕ٧خ أثة ا٣عك- ٨
إ٣ك١ؿم  #ٱٞٮؿ :ا٣ؼ ٨٦ ٙ٤ثٕؽم ا٣عك ٨اث ،ٰ٪ك٠ٲ ٥١٣ ٙثة٣ؼ ٨٦ ٙ٤ثٕؽ ا٣ؼٙ٤؟
٤ٝخ :ك ٥٣صٕ ٰ٪٤اٚ ٫٤٣ؽاؾ؟ ٞٚةؿ :ٵ ٥١٩ٹ دؿكف مؼى ،٫كٹ ٱع ٥١٣ ٢ذ٠ؿق ثةق٤ٝ ،٫٧خ:
١ٚٲ٩ ٙؾ٠ؿق؟ ٝةؿٞٚ :ٮ٣ٮا ،ا٣عضح  ٨٦آؿ ٦ع٧ؽ (و٤ٯ ا٤ٔ ٫٤٣ٲ ٫كآ )٫٣أصٕ٧ٲ .٨كركاق
اٛ٧٣ٲؽ  ٰٚارمةدق .كركﻯ زٞح اٹقٺـ  ٰٚا١٣ة ٰٚثةق٪ةدق ٔ ٨أثٰ ٔجؽ ا ٫٤٣ا٣ىة٣عٰٝ ،ةؿ:
قأ ٰ٪٣أوعةث٪ة ثٕؽ  ٌٰ٦أثٰ ٦ع٧ؽ أف أقأؿ ٔ ٨اٹق ٥كا١٧٣ةفٚ ،ؼؿج ا٣ضٮاب :اف د٤٣ذ٥
ٔ٤ٯ اٹق ٥أذأٮق ،كاف ٔؿٚٮا ا١٧٣ةف د٣ٮا ٔ٤ٲ .٫كركﻯ ٚٲ ٫أٱٌة ثُؿٱ ٜوعٲط ٔ ٰ٤ٔ ٨ث٨
راةب ٨ٔ ،أثٰ ٔجؽ اٝ # ٫٤٣ةؿ :وةظت ٬ؾا اٵ٦ؿ ٹ ٱك٧ٲ ٫ثةق ٫٧اٹ ٠ةٚؿ .كركﻯ ٚٲ ٫أٱٌة
ٔ ٨ا٣ؿٱةف ث ٨ا٣ى٤خٝ ،ةؿ :قٕ٧خ أثة ا٣عك ٨ا٣ؿًة  #ٱٞٮؿ كقب ٨ٔ ٢اٞ٣ةا،# ٥
ٞٚةؿ :ٹ ٱؿﻯ صك ٫٧كٹ ٱك٧ٯ اق .٫٧ك ٰٚثٕي اٵػجةر :كٹ ٱك٧ٲ ٫ثةق٦ ٰٚ ٫٧ع٨٦ ٢ٛ
ا٪٣ةس اٹ ٠ةٚؿ .ك ٰٚثٌٕ٭ة :إذا ك ٓٝاٹق ٥ك ٓٝا٤ُ٣ت .ك٩ ٨٧٦ه ٔ٤ٯ دعؿٱ ٥دك٧ٲذ# ٫
ثةق ٫٧ا٣ىؽكؽ  ،)#ك٬ٮ ّة٬ؿ زٞح اٹقٺـ  ٰٚا١٣ة .ٰٚك٬ٮ وؿٱط ٠ٺـ اٛ٧٣ٲؽ ،كا٣نٲغ
=

٦س٦ ٢ة ركاق ا٤١٣ٲ ٰ٪يف ا١٣ةيف كٍٗلق« :وةظت ٬ؾا اٵ٦ؿ ٹ ٱك٧ٲ٫
ثةق ٫٧إٹ ٠ةٚؿ» كيف ٗٲجح اُ٣ٮ٧ل كثعةر اٵ٩ٮار ٧٤٣ض٤يس ٔ٨
ا٣جةٝؿ ٪ٔ #ؽ٦ة قب ٨ٔ ٢اٞ٣ةا« :٥كٞ٣ؽ قأ٣ذ ٨ٔ ٰ٪أ٦ؿ ٦ة ٪٠خ
ٞلؽز نة ث ٫أظؽ نا ،زٝ ٥ةؿ :كٞ٣ؽ قأ٣ذ ٨ٔ ٰ٪أ٦ؿ ٣ٮ أف ثٚ ٰ٪ةَ٧ح ٔؿٚٮق
ظؿوٮا ٔىل أف ٱُٕٞٮق ثٌٕح ثٌٕح» كٍٗل٬ة ك٠ ٰ٬سٍلة؛ ١ٚٲٙ
ٱ١ٮف ذ ٟ٣كاٛلٛؿكض أف ركاٱح اٹزًٔ ٰ٪ض دك٧ٲ٭ ٥ثأقًلا٭٥
كدك ٰ٧اٞ٣ةاٞ ٥ل٧ؽ ث ٨اٙلك٨؟!!
 -8اٷ٦ةـ اٞ٣ةق ٥ث ٨إثؿا٬ٲ # ٥اٛلٕةرص ٵا٧ذ ٥١ك٠ؾ ٟ٣اٷ٦ةـ
اٜلةدم  #كٝ ٨٦ج٤٭ًل اٷ٦ةـ زٱؽ ثٔ ٨يل ً #ف ٱؾ٠ؿكا يف ا٘لٮاب
ٔ٤ٲ٦ ٥١كأ٣ح ا٪٣ه كإً٩ل ا٣ٮوٲح ٚ٭ ٢ذ٠ؿ أظؽ ً٤ٔ ٨٦لء اٛ٣ؿؽ
اٛلٕةرصٱ ٨ٵا٧ذ٦ ٥١كأ٣ح ا٪٣ه كاقذؽٹ ٥١٣ثٔ ٫ىل اٷ٦ة٦ح؟
س٣ ٢٬ -61لٮز  ٥١٣إذا قٕ٧ذ٠ ٥ٺ ٦نة  ٨٦إ٦ة ٥١٦أف د٪كجٮق إٌف رقٮؿ اّض
÷ كدٞٮ٣ٮفٝ :ةؿ رقٮؿ اّض ÷ أـ ٹ؟ ٚإف ٠ةف صةاـ نا ًٚل ٰ٬
اٵد٣ح ا٣ؽا٣ح ٔىل ذٟ٣؟ أٹ ٱ١ٮف ذ٠ ٟ٣ؾث نة ٔىل رقٮؿ اّض ÷ ٚإً ٫٩ف
ٱ ُٕٝ ٫٤ٞنة؟ ٚإف ًف ٱ٠ ٨١ؾث نة ًٚل ٬ٮ ا١٣ؾب؟
س٦ -62ة  ٰ٬اٵد٣ح اٞ٣ةَٕح ٔىل ا٣ٮوٲح ٣ـٱ ٨إ٣ةثؽٱ ٨٦ # ٨أثٲ ٫كٔىل
كوٲذ٤٣ ٫جةٝؿ #؟ ك ٥٬ ٨٦ا٣ؿكاة ا٣ؾٱ ٨قٕ٧ٮا كوٲح ٪٦ ٢٠٭ًل ٛل٨
ثٕؽق؟ ك٠ؾٔ ٟ٣ىل ا٣ٮوٲح ٣جة ٰٝأا٧ذ٥١؟ كٱنرتط ث٤ٮٗ٭ ٥ظؽ ا٣ذٮادؿ؛
ٵ٣ ٫٩لٮز ٔىل ا٣ٮاظؽ كاٹزَ٪ل كاٵرثٕح ا١٣ؾب؟
س٦ -63ة  ٰ٬اٵد٣ح اٞ٣ةَٕح  ٨٦ا١٣ذةب كا٣ك٪ح ا٣ذٰ دؽؿ ٔىل أف ٝٮؿ ٞل٧ؽ
أثٰ ٔ ٰ٤اُ٣جؿقٰ ٠ ٰٚذةب أٔٺـ ا٣ٮرﻯ ثةٔٺـ ا٣٭ؽﻯ .كدٕضت ٪٦٭٧ة اٛ٣ةً ٢ا٣ض٤ٲ٢
كا٣ٮزٱؿ ا٣كٕٲؽ ٔ ٰ٤ثٔ ٨ٲكٯ ث ٨أثٰ اٛ٣ذط اٵرث٠ ٰٚ ٰ٤ن ٙا٧٘٣حٞٚ ،ةؿ ٨٦ :إ٣ضت أف
ا٣نٲغ اُ٣جؿقٰ كا٣نٲغ اٛ٧٣ٲؽ رظ٧٭٧ة اٝ ،٫٤٣ةٹ :ٹ ٱضٮز ذ٠ؿ اق ٫٧كٹ ٪٠ٲذ ،٫ز ٥ٱٞٮٹف:
اق ٫٧اق ٥ا٪٣جٰ (و٤ٯ ا٤ٔ ٫٤٣ٲ ٫كآ )٫٣ك٪٠ٲذ٪٠ ٫ٲذ٤ٔ ٫ٲ٭٧ة ا٣ىٺة كا٣كٺـ ،ك٧٬ة ٱْ٪ةف أ٩٭٧ة
 ٥٣ٱؾ٠ؿا اق ٫٧كٹ ٪٠ٲذ ،٫ك٬ؾا ٔضٲت.

ا٘لٮاد ثٔ ٨يل ا٣ؿًة  #د٣ٲٝ ٢ةَٓ دسجخ ث ٫إ٦ة٦ح اثٔ ٫٪ىل ٕلٲٓ اٵ٦ح؟
س ٢٬ -64رصٕخ اٷ٦ة٦ٲح ثٕؽ ٦ٮت ا٣ىةدؽ ٛ #لٕؿٚح إ٦ة٦٭ة إٌف
ا٣ٮوٲح أـ ٹ()1؟ كٛلةذا ٠ة٩ٮا ٱْ٪ٮف إ٦ة٦ح ٔجؽاّض ث ٨صٕٛؿ كًف ٱٕؿٚٮا
(-)1يف ٠ذةب ا١٣ةيف ٤١٤٣ٲ٦ -7 :ٰ٪ع٧ؽ ث ٨ٱعٲٯ ٔ ٨أظ٧ؽ ث٦ ٨ع٧ؽ ثٔ ٨ٲكٯ ٔ ٨أثٰ ٱعٲٯ
ا٣ٮا قُٰ ٔ٬ ٨نةـ ث ٨قةٝ ٥٣ةؿ ٪٠ة ثة٧٣ؽٱ٪ح ثٕؽ كٚةة أثٰ ٔجؽ ا # ٫٤٣أ٩ة كوةظت اُ٣ةؽ
كا٪٣ةس ٦ضذٕ٧ٮف ٔ٤ٯ ٔجؽ ا ٫٤٣ث ٨صٕٛؿ أ ٫٩وةظت اٵ٦ؿ ثٕؽ أثٲٚ ٫ؽػ٪٤ة ٔ٤ٲ ٫أ٩ة كوةظت
اُ٣ةؽ كا٪٣ةس ٔ٪ؽق كذ ٟ٣أ٩٭ ٥رككا ٔ ٨أثٰ ٔجؽ ا # ٫٤٣أٝ ٫٩ةؿ إف اٵ٦ؿ  ٰٚا١٣جٲؿ ٦ة ٥٣
د ٨١ثٔ ٫ة٬ح ٚؽػ٪٤ة ٔ٤ٲ٩ ٫كأ٧ٔ ٫٣ة ٪٠ة ٩كأؿ ٔ ٫٪أثةق ٚكأ٪٣ةق ٔ ٨ا٣ـ٠ةة  ٥٠ ٰٚدضت ٞٚةؿ ٰٚ
٦ةاذٲ ٨ػ٧كح ٪٤ٞٚة ٦ ٰٛٚةاح ٞٚةؿ در٧٬ةف ك٩ى٪٤ٞٚ ٙة كا٦ ٫٤٣ة دٞٮؿ ا٧٣ؿصبح ٬ؾا ٝةؿ ٚؿٓٚ
ٱؽق إ٣ٯ ا٣ك٧ةء ٞٚةؿ كا٦ ٫٤٣ة أدرم ٦ة دٞٮؿ ا٧٣ؿصبح ٝةؿ ٚؼؿص٪ة ٪ٔ ٨٦ؽق ًٺٹ ٹ ٩ؽرم إ٣ٯ
أٱ٩ ٨ذٮص ٫أ٩ة كأثٮ صٕٛؿ اٵظٮؿ ٕٞٚؽ٩ة  ٰٚثٕي أزٝح ا٧٣ؽٱ٪ح ثة٠ٲ ٨ظٲةرﻯ ٹ ٩ؽرم إ٣ٯ أٱ٨
٩ذٮص ٫كٹ ٞ٩ ٨٦ىؽ كٞ٩ٮؿ إ٣ٯ ا٧٣ؿصبح إ٣ٯ اٞ٣ؽرٱح إ٣ٯ ا٣ـٱؽٱح إ٣ٯ إ٧٣ذـ٣ح إ٣ٯ ا٣ؼٮارج
....اٌف ٝٮ :٫٣ظذٯ كرد ثٰ ٔ٤ٯ ثةب أثٰ ا٣عك # ٨ز ٥ػٺ ٰ٩كٌ٦ٯ ٚإذا ػةدـ ثة٣جةب ٞٚةؿ ٰ٣
ادػ ٢رظ ٟ٧اٚ ٫٤٣ؽػ٤خ ٚإذا أثٮ ا٣عك٦ ٨ٮقٯ ٞٚ #ةؿ  ٰ٣اثذؽاء  ٫٪٦ٹ إ٣ٯ ا٧٣ؿصبح كٹ
إ٣ٯ اٞ٣ؽرٱح كٹ إ٣ٯ ا٣ـٱؽٱح كٹ إ٣ٯ إ٧٣ذـ٣ح كٹ إ٣ٯ ا٣ؼٮارج إ ٰ٣إ٤ٞٚ ٰ٣خ صٕ٤خ ٚؽاؾ
ٌ٦ٯ أثٮؾ ٝةؿ ٤ٝ ٥ٕ٩خ ٌ٦ٯ ٦ٮدة ٝةؿ ٤ٝ ٥ٕ٩خ ٪٣ ٨٧ٚة  ٨٦ثٕؽق ٞٚةؿ إف مةء ا ٫٤٣أف ٱ٭ؽٱٟ
٬ؽاؾ ٤ٝخ صٕ٤خ ٚؽاؾ إف ٔجؽ ا ٫٤٣ٱـٔ ٥أ ٨٦ ٫٩ثٕؽ أثٲٝ ٫ةؿ ٱؿٱؽ ٔجؽ ا ٫٤٣أف ٹ ٱٕجؽ اٝ ٫٤٣ةؿ
٤ٝخ صٕ٤خ ٚؽا ؾ ٪٣ ٨٧ٚة  ٨٦ثٕؽق ٝةؿ إف مةء ا ٫٤٣أف ٱ٭ؽٱ٬ ٟؽا ؾ ٝةؿ ٤ٝخ صٕ٤خ ٚؽاؾ
ٚأ٩خ ٬ٮ ٝةؿ ٹ ٦ة أٝٮؿ ذٝ ٟ٣ةؿ ٤ٞٚخ ٛ٩ ٰٚكٰ  ٥٣أوت َؿٱ ٜا٧٣كأ٣ح ز٤ٝ ٥خ  ٫٣صٕ٤خ
ٚؽاؾ ٔ٤ٲ ٟإ٦ةـ ٝةؿ ٹ ٚؽاػ ٰ٪٤مٰ ء ٹ ٱٕ ٥٤إٹ أ ٫٤٣ـ كص ٢إْٔة٦ة  ٫٣ك٬ٲجح أ٠سؿ ٧٦ة ٠ةف
ٱع ٢ثٰ  ٨٦أثٲ ٫إذا دػ٤خ ٔ٤ٲ ٫ز٤ٝ ٥خ  ٫٣صٕ٤خ ٚؽاؾ أقأ٧ٔ ٟ٣ة ٪٠خ أقأؿ أثةؾ ٞٚةؿ ق٢
دؼجؿ كٹ دؾع ٚإف أذٔخ ٚ٭ٮ ا٣ؾثط ٚكأ٣ذٚ ٫إذا ٬ٮ ثعؿ ٹ ٱ٪ـؼ ٤ٝخ صٕ٤خ ٚؽاؾ مٲٕذٟ
كمٲٕح أثٲً ٟٺؿ ٚأ ٰٞ٣إ٣ٲ٭ ٥كأدٔٮ ٥٬إ٣ٲ ٟكٝؽ أػؾت ٔ ٰ٤ا١٣ذ٧ةف ٝةؿ  ٨٦آ٩كخ ٫٪٦
رمؽا ٚأ ٜ٣إ٣ٲ ٫كػؾ ٔ٤ٲ ٫ا١٣ذ٧ةف ٚإف أذأٮا ٚ٭ٮ ا٣ؾثط ك أمةر ثٲؽق إ٣ٯ ظٝ ٫ٞ٤ةؿ ٚؼؿصخ
٪ٔ ٨٦ؽق ٞ٤ٚٲخ أثة صٕٛؿ اٵظٮؿ ٞٚةؿ ٦ ٰ٣ة كراءؾ ٤ٝخ ا٣٭ؽﻯ ٚعؽزذ ٫ثةٞ٣ىح ٝةؿ زٞ٣ ٥ٲ٪ة
اٌٛ٣ٲ ٢كأثة ثىٲؿ ٚؽػٺ ٔ٤ٲ ٫كقٕ٧ة ٠ٺ ٫٦كقةءٹق كُٕٝة ٔ٤ٲ ٫ثةٷ٦ة٦ح زٞ٣ ٥ٲ٪ة ا٪٣ةس
أٚٮا صة  ٨٦ ٢١ٚدػ٤ٔ ٢ٲ ُٓٝ ٫إٹ َةاٛح ٔ٧ةر كأوعةث ٫كثٔ ٰٞجؽ ا ٫٤٣ٹ ٱؽػ ٢إ٣ٲ ٫إٹ ٤ٝٲ٢
 ٨٦ا٪٣ةس ٧٤ٚة رأﻯ ذٝ ٟ٣ةؿ ٦ة ظةؿ ا٪٣ةس ٚأػجؿ أف ٬نة٦ة وؽ ٔ ٟ٪ا٪٣ةس ٝةؿ ٬نةـ ٚإٔٝؽ
 ٰ٣ثة٧٣ؽٱ٪ح ٗٲؿ كاظؽ ٣ٲٌؿثٮ.ٰ٩
كركاق اُ٣ٮ٧ل يف اػذٲةر ٕ٦ؿٚح ا٣ؿصةؿ كاٛلض٤يس يف ا٣جعةر كٔـاق يف ٬ة٦ن٭ة إٌف رصةؿ ا١٣يش.

إ٦ة٦ح ا١٣ةّ # ٥إٹ ثٕؽ ٚرتة؟
س٠ -65ٲٔ ٙؿٚذ ٥كوٲح زٱ ٨إ٣ةثؽٱ٤٣ # ٨جةٝؿ ككوٲح ا٣جةٝؿ ٤٣ىةدؽ
 #كًف ٱٕؿٚ٭ة اٷ٦ةـ زٱؽ ثٔ ٨يل  )1(#ك٬ٮ أٝؿب إ٣ٲ٭٥١٪٦ ٥؟
س٠ -66ٲ ٙدسجخ ا٣ٮوٲح كٹ ٱٕؿٚ٭ة قةدات ٔرتة رقٮؿ اّض ÷ ٨٦
أكٹد اٙلك ٨كأكٹد اٙلكَل  %ك ٥٬اٵٝؿثٮف إٌف ا٣ىةدؽ كا٣جةٝؿ ’
ََ ْ ْ َ َ َ َ
م ْاْلَكْ َسب َ
نيُ214ض([ )2ا٣نٕؿاء] ،كا٪٣جٰ ÷
كاّض دٕةٌف ٱٞٮؿِ :ضوأُزِر غشِْيح
ِ
(٬ -)1ؾق ٕ٦ؿكٚح ٦ن٭ٮرة ك٪٬ةؾ ركاٱح يف ا١٣ةيف كٍٗلق ٔ ٨اٷ٦ةـ زٱؽ ٪٦ #٭ة٪٠« :خ أص٤ف ٓ٦
أيب ٔىل اٚلٮاف ٚٲ ٰ٪٧ٞ٤ا٣جٌٕح ا٣ك٧ٲ٪ح كٱربد ٍف ا٧ٞ٤٣ح اٙلةرة ظذٯ دربد مٞٛح ٔيل كًف ٱنٔ ٜٛيل ٨٦
ظؿ ا٪٣ةر؛ إذ أػربؾ ثة٣ؽٱ ٨كًف ٥لربٌل ثٝ »!!٫ةٟ ٫٣لةَج نة ث ٫اٵظٮؿ .ك١٪٦ؿ اٷ٦ة٦ح ا٣جةٝؿ.
(-)2يف ٝل٧ٮع ٩ض ٥اؿ ا٣ؿقٮؿ اٷ٦ةـ اٞ٣ةق ٥ث ٨اثؿا٬ٲ :# ٥ز ٥أ٩ـؿ ا٤ٔ ٫٤٣ٯ ٩جٲِ :٫ض َو َأُْزِرْ
َ ََ َ
م ْاْلَك ْ َسب َ
ني[ ﴾214ا٣نٕؿاء]ٚ ،ض ٓ٧ثٔ ٰ٪جؽ ا٤ُ٧٣ت  ٰٚا٣عؽٱر ا٧٣ن٭ٮر ك ٥٬ٱؤ٦بؾ
غشِْيح
ِ
أرثٕٮف رصٺٞٚ .ةؿ :ٱة ثٔ ٰ٪جؽ ا٤ُ٧٣ت ٠ٮ٩ٮا  ٰٚاٷقٺـ رؤقةء ،كٹ د١ٮ٩ٮا أذ٩ةثةٚ ،جؽأ٥٬
ثة٪٣ؾارة ٝج ٢ا٪٣ةس ٤٠٭ٞٚ ،٥ةؿ :أٱ ٥١ٱضٲج ٰ٪إ٣ٯ ٦ة دٔٮد ٫إ٣ٲ ٫إ٣ٯ اٷقٺـ ،ٱن٭ؽ أف ٹ إ٫٣
إٹ ا ٫٤٣كأ ٰ٩رقٮؿ ا٤ٔ ،٫٤٣ٯ أف ٱ١ٮف أػٰ ككزٱؿم ككارزٰ ككوٲٰ....ا٣غ.
كيف ا٘لة ٓ٦ا١٣ةيف :كٝةؿ ا٣عك ٨ث ٨ٱعٲٯ :أكوٯ ا٪٣جٰ ÷ إ٣ٯ ٔ ٰ٤و٤ٯ ا٤ٔ ٫٤٣ٲ ٫أكؿ ذٟ٣
ا٣ؼجؿ ا٧٣ن٭ٮر ٔ ٨ا٪٣جٰ ÷....كٚٲ٤ٔ(( ٫ٯ أف ٱ١ٮف أػٰ ككزٱؿم ككوٰ كإرزٰ
كػ٤ٲٛذٰ  ٰٚأ ٰ٤٬كٝٮ.))..ٰ٦
كيف دٛكٍل ا٣ج٘ٮمٔ ٨ٔ :جؽ ا  ٫٤٣ثٔ ٨جةس ٔ ٰ٤ٔ ٨ث ٨أثٰ َة٣تٝ .ةؿ٧٣ :ة ٩ـ٣خ ٬ؾق اٳٱح
ٔ٤ٯ رقٮؿ ا ٫٤٣و٤ٯ ا٤ٔ ٫٤٣ٲ ٫كق :٥٤كأ٩ؾر ٔنٲؿد ٟاٵٝؿثٲ...٨اٚلرب.
كٚٲٚ(( :٫أٱ ٥١ٱٮازر٤ٔ ٰ٩ٯ أ٦ؿم ٬ؾا؟ كٱ١ٮف أػٰ ككوٲٰ كػ٤ٲٛذٰ ٚٲ.))٥١
كيف دٛكٍل ا٣سٕ٤جٰ ٨ٔ :ا٣جؿاء ٝةؿ٧٣ :ة ٩ـ٣خ كأ٩ؾر ٔنٲؿد ٟاٵٝؿثٲ..٨اٚلرب.
كٚٲ(( :٫ك ٨٦ٱٮاػٲ ٰ٪كٱؤازر ٰ٩كٱ١ٮف ك٣ٲٰ ككوٲٰ ثٕؽم)).
كيف دةرٱغ اُ٣ربمٔ ٨ٔ :جؽا ٫٤٣ثٔ ٨جةس ٔ ٰ٤ٔ ٨ث ٨أثٰ َة٣ت ٝةؿ ٧٣ة ٩ـ٣خ ٬ؾق اٳٱح ٔ٤ٯ
رقٮؿ ا ٫٤٣و٤ٯ ا٤ٔ ٫٤٣ٲ ٫كق ٥٤كأ٩ؾر ٔنٲؿد ٟاٵٝؿثٲ...٨اٚلرب.
كٚٲٚ(( :٫أٱ ٥١ٱؤازر٤ٔ ٰ٩ٯ ٬ؾا ا ٵ٦ؿ ٔ٤ٯ أف ٱ١ٮف أػٰ ككوٲٰ كػ٤ٲٛذٰ ٚٲ.))٥١
كركل اٚلرب اثٔ ٨كة٠ؿ يف دةرٱغ د٦ن ٜج 42ص ٔ ٨ٔ 49يل (ع)ثٔ(( ِٛ٤ىل أف ٱ١ٮف اػٰ
ككوٲٰ كػ٤ٲٛذٰ ٚٲ))٥١كٔ ٨ايب را ٓٚثٔ(( ِٛ٤ىل أف ٱ١ٮف أػٰ ككزٱؿم ككوٲٰ)).
=

ٝؽ أػرب ثٔ ٰ٪جؽاٛلُ٤ت يف ١٦ح ٔ٪ؽ٦ة ٩ـ٣خ ٬ؾق اٳٱح أف ٔ٤ٲ نة  #كوٲ٫
ٝج ٢ا٪٣ةس ٤٠٭ ٥كامذ٭ؿت ا٣ؿكاٱةت ثؾٟ٣؟
سٛ -67لةذا امذ٭ؿت كوٲح رقٮؿ اّض ÷ ٕ٣يل  #ثَل ا٪٣ةس ركا٬ة
اٛلٮا ٙ٣كاٛلؼة ٙ٣ثُؿؽ ٠سٍلة يف ٦ٮأَ ٨ؽٱؽة ٔ ٨أ٠سؿ ًٔ ٨٦ضٱ٨
وعةثٲ نة كًف دنذ٭ؿ كوٲح  ٢٠إ٦ةـ  ٨٦أا٧ذٛ ٥١ل ٨ثٕؽق؟
سٛ -68لةذا اٛ٩ؿدت اٷ٦ة٦ٲح ثؿكاٱح ا٣ٮوٲح ٵا٧ذ٭ ٥كًف دؿك٬ة أك دٮاٞٚ٭ة
ٔىل ذ ٟ٣ثٞٲح َٮاا ٙاٵ٦ح؟ ك٠ٲِ ٙلٲت اٷ٦ة٦ٲح ٔىل  ٨٦ٱٞٮؿ إ١لة
اػرتٔخ ا٣ؿكاٱةت يف ا٣ٮوٲح ٍ٩ضة ٛلؾ٬ج٭ة؛ ٵ١لة ٣ٮ وعخ ٹمذ٭ؿت
ٔ٪ؽ ثٞٲح اُ٣ٮااٙ؟ ٬ؾا ث٘ي اْ٪٣ؿ ٔ٠ ٨ٮ١لة د٣ٲٺن دسجخ ث ٫اٷ٦ة٦ح؟
سٝ -69ؽ ٦ىض ٠ٺـ ا٣ىةدؽ كا٣جةٝؿ ’ يف اٷ٦ةـ زٱؽ ثٔ ٨يل  #كظس٭٥
ٔىل ٍ٩ضد ،٫ك٦ىض أف اٷ٦ةـ زٱؽ نا  #ادٔٯ اٷ٦ة٦ح ٚأٱ ٨اٵم٭ؿ دٟ٤
ا٣ؿكاٱةت ك٩عٮ٬ة أـ ركاٱةد ٥١يف كوٲح ا٣جةٝؿ  #ٹث ٫٪ا٣ىةدؽ #؟
ك٠ٲِ ٙلٕ٧ٮف ثَل ذٟ٣؟
س -71ث٪ٮ ٬ةم٠ ٥ة٩ٮا  ٓ٦رقٮؿ اّض كيف ٍ٩ضد ٫ظذٯ يف ظىةر ا٣نٕت
ك يف ص  ٨ٔ 51أيب ث١ؿ ث ٨ايب ٝع ةٚح ٔ٪ؽ٦ة ٩ةمؽ إ٣جةس ثٔ ٨جؽاٛلُ٤ت  ٢٬ٱٕ ٥٤ثةٚلرب كٚٲ٫
((ٔىل أف ٱ١ٮف اػٰ ككزٱؿم ككوٲٰ))ٞٚةؿ إ٣جةس .٥ٕ٩
كأػؿج ظؽٱر ٔيل (ع)اٛلذ ٰٞاٜل٪ؽم يف ٪٠ـ إً٣لؿ ج 13ص  133ر 36419 ٥ٝزٝ ٥ةؿ (اث٨
إقعةؽ كاث ٨صؿٱؿ كاث ٨ايب ظةد ٥كاث٦ ٨ؿدكٱ ٫كاثٮٕ٩ٲ" ٥ظٕ٦"ٜة يف ا٣ؽٹا.)٢
كركل ػرب اٷ٩ؾار ثٔ(( ِٛ٤ىل أف ٱ١ٮف أػٰ ككوٲٰ كػ٤ٲٛذٰ ٚٲ ))٥١أثٮ اٛ٣ؽاء يف اٛلؼذٍض ج1
ص  116ك 117كاث ٨اٵزٍل يف ا١٣ة ٢٦ج 1ص .166
كركل يف ق ٨٪ا٪٣كةاٰ ج  7ص  ٨ٔ:432رثٲٕح ث٩ ٨ةصؾ أف رصٺ ٝةؿ ٕ٣يل ((ٱة أٍ٦ل اٛلؤَ٪٦ل ًف
كرزخ اث ٟ٧ٔ ٨دكف ٟٔ٧؟))..اٚلرب .كٚٲٚ(( ٫أٱ ٥١ٱجةٱٕٔ ٰ٪ىل أف ٱ١ٮف أػٰ كوةظجٰ
ككارزٰ...ا٣غ)) ،كركاق اُ٣ربم يف دةر٥ل ٫ج 2ص  ،63كأػؿص ٫اٛلذ ٰٞاٜل٪ؽم يف ٪٠ـ إً٣لؿ
ج 13ص  148ر 36521 ٥ٝزٝ ٥ةؿ (اٖلؽ كاث ٨صؿٱؿ كاٌ٣ٲةء) ،كٍٗل٠ ٥٬ل ٨ركل ظؽٱر
اٷ٩ؾار  ٨٦اٛلؼةَٛ٣ل.

كثٕؽ ذ ،ٟ٣ك٠ة٩ٮا ٔ ٓ٦يل  ،#كْلٛ٤ٮا ٔ ٨أيب ث١ؿ ثإٔلٕ٭ ،٥ك ٓ٦اٷ٦ةـ
اٙلك ،# ٨كٝذ ٓ٦ ٢اٷ٦ةـ اٙلكَل  #يف ٠ؿثٺء  ٨٦إػٮد ٫كأكٹدق
كأكٹد اٷ٦ةـ اٙلك ٨ثٔ ٨يل  #أ٠سؿ ٥٬كًف ٥ل٤ه  ٨٦أكٹدق كأكٹد اٷ٦ةـ
اٙلك % ٨إٹ  ٨٦ظ ِٛاّض ث٩ ٫ك٩ ٢جٲ ،÷ ٫ك٠ؾ ٨٦ ٟ٣أكٹد ٔٞٲ٢
ث ٨أيب َة٣ت كصٕٛؿ ث ٨أيب َة٣ت؛ ً٤ٚلذا ًف ٩ضؽ ذرٱح رقٮؿ اّض ÷
ا٣ؾٱٙ ٨٦ ٨ل ٫٧كد٤٦ ٫٦ذَٛل ظٮؿ إ٦ة٦ح ا٣ىةدؽ  #كا١٣ةّ# ٥
ا٤٣ؾٱً ٨ف ٱٞٮ٦ة ثأ٦ؿ اٷ٦ة٦ح؟ ث٠ ٢ة٩ٮا  ٓ٦اٷ٦ةـ زٱؽ ثٔ ٨يل  #ك٨٦ ٓ٦
ٱٞٮـ ثأ٦ؿ اٷ٦ة٦ح كاٵ٦ؿ ثةٛلٕؿكؼ كا٪٣٭ٰ ٔ ٨اٛل١٪ؿ؟
سٛ -71لةذا ٔ٤٧خ ذرٱح رقٮؿ اّض  ٢٧ٕ٠أٍ٦ل اٛلؤَ٪٦ل  #كاٙلكَ٪ل ’
ك٬ٮ اٞ٣ٲةـ ثأ٦ؿ اٷ٦ة٦ح كًف د ٢ٞثإ٦ة٦ح اٞ٣ةٔؽ يف ثٲذ ٫كٹ ثة٣ٮوٲح ٓ٦ ٫٣
أ١لة اٙلٔ ٜىل ٝٮ ٥١٣ك ٰ٬أقٜ ٥٤ل ٥يف ا٣ؽ٩ٲة كاٳػؿة؟ ٚك١ٛخ ٵص٢
ذ ٟ٣د٦ةء إ٣رتة ا٣ـ٠ٲح ّلخ  ٢٠ظضؿ ك٦ؽر؟ كٔ ٢٧ثة٣ٮوٲح كإ٦ة٦ح
اٞ٣ةٔؽ كزراء ا٣ؽك٣ح إ٣جةقٲح كٝٮاد٬ة كرصةٹٔلة كٍٗل ٨٦ ٥٬اٷ٦ة٦ٲح؟!!
س ٨٦ -72اٛلٕ٤ٮـ ا٣ؾم ٹ ٱٞؽر أظؽ ٔىل إ١٩ةرق أف ا٣ؽك٣ح إ٣جةقٲح ٠ة٩خ
ا٣ؽك٣ح ا٧ْٕ٣ٯ يف إ٣ةًف يف ٍٔض٬ة ا٣ؾ٬جٰ ك ٨٦اٛلٕ٤ٮـ دكر ا٣كٲةقح يف
ا٣ؽٱٙ ٨لؿ٦ ٨ٔ ٫ٚكةرق ا٣ىعٲط ٣ٲك٤٧٤٣ ٥٤ٮؾ ١٤٦٭٥؛ ًٚل ا٣ؾم ٱؤ ٌ٨٦
اٷ٦ة٦ٲح  ٨٦دؽػ ٢ا٣ؽك٣ح إ٣جةقٲح يف ٦ؾ٬ج٭ة ٦ ٓ٦ة قٲأيت يف ذ٠ؿ ثٕي
رصةٹٔلة ككزراا٭ة ا٣ؾٱ ٨دٕذ٧ؽ ٔ٤ٲ٭ ٥اٷ٦ة٦ٲح كدٮزٞ٭ ،٥كدى ٙثٌٕ٭٥
ثأ ٨٦ ٫٩اٛلؤقكَل  ٥٤ٕ٣ا١٣ٺـ كثٌٕ٭ٚ ٨٦ ٥ذ ٜا١٣ٺـ يف اٷ٦ة٦ح ك٬ؾب
اٛلؾ٬ت ثةْ٪٣ؿ؛ ػىٮو نة يف ٦كأ٣ح إ٦ة٦ح ٕٝ ٨٦ؽ يف ثٲذ ٫كًف ٱ ٥ٞثة٣كٲٙ
كا٣سٮرة ًؽ َٮاٗٲذ٭ة؟

سٛ -73لةذا ٩ضؽ أٖلؽ ث٤ ٨لٲٯ ا٣ؿاك٩ؽم( )1اٛلن٭ٮر ثة٣ـ٩ؽٝح ك٠ ٫٣ذت ٚٲ٭ة
ٝؽ أ ٥١٣ ٙ٣يف اٷ٦ة٦ح؟ ك٠ٲ ٙدأ٪٦ٮف  ٨٦دؽػ ٫٤ك ٫ٕ٦ ٨٦يف ركاٱةد٥١
ا١٣سٍلة ا٣ذٰ دٞٮؿ ثذٍ٘ل اٞ٣ؿآف كٞ٩ىة٫٩؟
سٔ -74ٲكٯ ث ٨ركًح يف ٠ذةب رصةؿ ا٪٣ضة٨لٔ :ٲكٯ ث ٨ركًح ظةصت
( -)1اث ٨ا٣ؿاك٩ؽم ٬ٮ :أٖلؽ ث٤ ٨لٲٯ ا٣ؿاك٩ؽم ٦ن٭ٮر ثة٣ـ٩ؽٝح كاٷٙلةد ك٠ ٫٣ذت يف ذ٠ ٰٛٚ ٟ٣ذةب
إزجةت ا٪٣جٮة ٧٤٣ؤٱؽ ثةّض  ،#كو ٙ٪اث ٨ا٣ؿاك٩ؽم يف (اٛ٣ؿٱؽ) يف أ ٨ُٕ٣ىل ٩جٮة ٩جٲ٪ة ÷
كاٞ٣ؽح يف ٕ٦ضـادٍٗ ٫ل ػةا ٙكٹ ٦ذعةش ،كو( ٙ٪ا٣ذةج) يف ٝؽـ إ٣ةًف ،ك(ا٣ـ٦ؿد) يف إثُةؿ
ا٪٣جٮات .ا٩ذ٭ٯ .كٚٲ ٫أٱٌ نة :ك ٬ؾا اث ٨ا٣ؿاك٩ؽم ٛلة و٠ ٙ٪ذةث ٫اٛلك٧ٯ ثػ(إ٣ـٱـ) كاصذ٭ؽ ٚٲ٫
كٕٝؽ كأكرد ا٘٣ر كا٣كَ٧ل يف أ ٨ُٕ٣ىل ٩جٮة ٩جٲ٪ة ٞل٧ؽ ÷ كأ١٩ؿ ٠سٍل نا  ٨٦ركاٱةت
اٛلكَ٧٤ل ًف ٱ١٪ؿ ا٣ذعؽم ...إٌف ٝٮ :٫٣كٜلؾا ٝةؿ يف ا١٣ذةب اٛلك٧ٯ ثة٣ـ٦ؿد« :كٝؽ أَ٪ت ٞل٧ؽ
–ٱٕ ٰ٪ا٪٣جٰ ÷ -يف اٹظذضةج ٛ٪٣ك ٫ثةٞ٣ؿآف كثٕضـ اٚل.»٫٪ٔ ٜ٤
كٝةؿ اٷ٦ةـ اٛل٪ىٮر ثةّض ٔجؽاّض ثٖ ٨لـة  #يف ا٣نةيف يف صٮاثٔ ٫ىل ٞٚٲ ٫اٚلةرٝح :ك٬ ٢٠ؾق
ص٭ةٹت ٚةظنح ،كأو٤٭ة ك٪٦نأ٬ة  ٨٦اٛل٤عؽة زػؿٚ٭ة اث ٨ا٣ؿاك٩ؽم إَ٤٣ل كاث ٨ز٠ؿٱة
اٛلذُجت كٍٗلً٬ل  ٨٦اٛل٤عؽٱ ..٨إٌف ٝٮ :٫٣كإف اقذجٕؽ اٞٛ٣ٲ ٫ذَ ٟ٣ة٠ ٓ٣ذج٭٦ ٥س٠ ٢ذةب ٕ٩خ
اٙل٧١ح ٹث ٨ا٣ؿاك٩ؽم ك٠ذةب ا٣ـ٦ؿدة  ٫٣أٱٌ نة ك٠ذةب ا٣ذةج كٍٗلً٬ل ٚإ٣ ٫٩لؽ ٦ة ذ٠ؿ٩ةق
وعٲع نة ٔ٪٭ ٥إف مةء اّض دٕةٌف .كٚٲ ٫أٱٌ نة ٔىل أف أقب٤ح اٞٛ٣ٲ ٫يف ا٣ذعكَل كا٣ذٞجٲط ٦كذٛةدة
 ٨٦اث ٨ا٣ؿاك٩ؽم إَ٤٣ل ٠ ٨٦ذةث ٫ا٣ؾم قًلق (ٕ٩خ اٙل٧١ح) يف أرتأً ٫ىل أ ٢٬اٷقٺـ،
كٚٲٗ ٫لكٮف قؤاٹن يف ا٣ذعكَل كا٣ذٞجٲط كيف ا٣ذ٤١ٲ ٙكا٣ٮٔٲؽ كٕلٲٓ ذٝ ٟ٣ؽ أذ٧ؽ ٔ٤ٲ٫
اٞٛ٣ٲ ٫يف رقة٣ذ ،٫ك ٢١٣ق ٙ٤ػ ٙ٤كاٛلؿء  ٨٦ ٓ٦أظت ك٦ ٫٣ة ا٠ذكت .ا٩ذ٭ٯ .كٝؽ ٞ٩ي
ٔ٤ٲ٠ ٫ذج ٫ثٕي اٷ٦ة٦ٲح ،ذ٠ؿ ا٣كٲؽ اٚلٮاٰ يف ٕ٦ض ٥رصةؿ اٙلؽٱر ٔ٪ؽ دؿٕلح إقًلٔٲ ٢ثٔ ٨يل
ا٪٣ٮثؼذٰ كذ٠ؿ ٠ذج ٫ذ٠ؿ ٪٦٭ة ٠ذةب ٞ٩ي ٕ٩خ اٙل٧١ح ٹث ٨ا٣ؿاك٩ؽم٠ ،ذةب ٞ٩ي ا٣ذةج ٔىل
اث ٨ا٣ؿاك٩ؽم ،كذ٠ؿ ذٝ ٟ٣ج ٫٤اُ٣ٮ٧ل يف اٛ٣٭ؿقخٚ .إذا ٔؿٚخ ذٚ ٟ٣ةْ٩ؿ ٬ؾا ا١٣ٺـ ٰٛٚ
٠ذةب ٦ؽػ ٢يف ا٣ذٛكٍل ٤٣نٲغ ٞل٧ؽ ا١٪٣ؿاٌل أثٮ اٙلكَل أٖلؽ ث٤ ٨لٲٯ اٛلٕؿكؼ ثةث ٨ا٣ؿاك٩ؽم
كٝؽ ك ٓٝاٚلٺؼ يف دؿٕلح ا٣ؿص ٢ثَل إ٣ة٦ح كاٚلةوح ثعٲر إذا ٍٝض٩ة اْ٪٣ؿ ٔىل ػىٮص
اُ٣ةاٛح اٵكٌف ك٦ة دؿٕلٮا ث ٫ا٣ؿص١٣ ٢ةف ا٣ٺزـ اٙل٤ٔ ٥١ٲ ٫ثأ ٫٩ـ ٩ةٛلٺظؽة كاُ٣ةَٔ٪ل ٔىل
اٷقٺـ ثٔ ٢ىل ٕلٲٓ اٵدٱةف ،كإذا ٹظْخ ٦ة ٝة ٫٣اٚلةوح يف مأ ٫٩قٲًل ثٕي اٵٔٺـ
اٵٝؽَ٦ل ١٣ةف ا٣ٺزـ ا٣ؿصٮع ٔ ٨ذ ٟ٣كاٙل ٥١ثؼٺ ٫ٚث ٢ثأ ٨٦ ٫٩ػٮاص ا٣نٲٕح
كأٔٺ٦٭ ..٥إٌف ٝٮ :٫٣كأ٦ة أوعةث٪ة ٞٚؽ ذ٠ؿ اٛلعؽث اٝ( ٰ٧ٞ٣ؽس رسق) يف ٠ذةث( ٫ا٪١٣ٯ
كاٵٞ٣ةب) ا٣ؿص ٢ككو ٫ٛثةٕ٣ةًف اٛلذٞؽـ اٛلن٭ٮر ٞ٦ ٫٣ة٣ح يف ٔ ٥٤ا١٣ٺـ كٝ ٫٣لة٣ف ك٪٦ةّؿات
 ٓ٦صًلٔح ً٤ٔ ٨٦لء ا١٣ٺـ ،ك ٨٦ ٫٣ا١٣ذت اٛلىٛ٪ح ٩عٮ ٦ ٨٦ةاح كأرثٕح ًٔض ٠ذةث نة ..إ٣غ ،ز٥
ذ٠ؿ ٔ ٨ثٌٕ٭٠ ٨٦ ٥ذج٠ ٫ذةب اٷ٦ة٦ح ك٠ذةب إ٣ؿكس.

اٛل٪ىٮر ٠ةف ٦ذ ٤١نًل صٲؽ ا١٣ٺـ ك٠ ٫٣ذةب يف اٷ٦ة٦ح كٝؽ كو ٫ٛأٖلؽ ث٨
أيب َة٬ؿ يف ٠ذةب ث٘ؽاد كذ٠ؿ أ ٫٩رأل ا١٣ذةب ،كٝةؿ ثٕي أوعةث٪ة
رٖل٭ ٥اّض أ ٫٩رأل ٬ؾا ا١٣ذةب ،كٝؿأت يف ثٕي ا١٣ذت أف اٛل٪ىٮر ٛلة
٠ةف ثةٙلٍلة دكٔ ٓ٧ىل ٔٲكٯ ث ٨ركًح ك٠ةف ٦ٮٹق ك٬ٮ ٱذ ٥٤١يف اٷ٦ة٦ح
ٚأٔضت ث ٫كاقذضةد ٠ٺ .٫٦ا٩ذ٭ٯ .كدؿص ٫٣ ٥ا٣كٲؽ اٚلٮاٰ يف ٕ٦ض٥
رصةؿ اٙلؽٱر كا٣ذٛؿ٨ل يف ٞ٩ؽ ا٣ؿصةؿ ٛ٩ف دؿٕلح ا٪٣ضة٨ل( )1كذ٠ؿق
ثٌٕ٭ ٥أ٦ ٨٦ ٫٩ؤقيس ٔ ٥٤ا١٣ٺـ؛ ً٤ٚلذا ٱ١ٮف أظؽ ٦ؤقيس ٔ٥٤
ا١٣ٺـ ،ك٦ؤ٠ ٙ٣ذةب اٷ٦ة٦ح ً٤ٔ ٨٦ ٥١٣لء ا٣جٺط ،ث ٢ظةصت أيب
ا٣ؽكا٩ٲٜ؟!
س٬ -75نةـ ث ٨اٙل ٥١يف كقةا ٢ا٣نٲٕح كيف رصةؿ اث ٨داكد كيف ٕ٦ةًف
اً٤ٕ٣لء ٹث ٨م٭ؿ آمٮب كٍٗل٬ة٠ :ةف ٠لٚ ٨ذ ٜا١٣ٺـ يف اٷ٦ة٦ح ك٬ؾب
اٛلؾ٬ت ثةْ٪٣ؿ .ا٩ذ٭ٯ .كيف اٛ٣٭ؿقخ ُ٤٣ٮ٧ل ذ٠ؿ ذ ٟ٣زٝ ٥ةؿ :ك٠ةف
 ُٕٞ٪٦نة إٌف ٤لٲٯ ث ٨ػة٣ؽ ا٣رب ٰ١٦ك٠ةف اٞ٣ٲ ٥ث٧ضة٣ف ٠ٺ ٫٦كْ٩ؿق ،ز٥
ٝةؿ :كدٮيف ثٕؽ ١٩جح ا٣ربا١٦ح ث٧ؽة ٱكٍلة ٦ذكرت نا .كٝةؿ يف رصةؿ ا٣رب:ٰٝ
كيف ٠ذةب قٕؽ ٠ ٫٣ذةب ك٠ةف ً٤ٗ ٨٦لف أيب مة٠ؿ ا٣ـ٩ؽٱ ٜك٬ٮ صكٰ٧
ردم .ذ٠ؿ اُ٣ٮ٧ل يف اػذٲةر ٕ٦ؿٚح ا٣ؿصةؿ ركاٱح ٔ ٨ا٣ؿًة ٚ #ٲ٭ة:
ك٬نةـ ً٤ٗ ٨٦لف أيب مة٠ؿ ا٣ؽٱىةٌل كأثٮ مة٠ؿ ز٩ؽٱ .ٜكذ٠ؿ ركاٱح أػؿل
ٔ ٨ا٣ؿًة ٚ #ٲ٭ة :أ٦ة ٠ةف  ٥١٣يف أيب اٙلك[ # ٨ا١٣ةّْٔ ]٥ح ٦ة
دؿل ظةؿ ٬نةـ ث ٨اٙل٥١؟ ٚ٭ٮ ا٣ؾم و ٓ٪ثأيب اٙلك٦ ٨ة و ٓ٪كٝةؿ ٜل٥
( -)1كذ٠ؿق آؿ ٠ةم ٙاُ٘٣ةء يف أو ٢ا٣نٲٕح كأوٮٜلة يف ٦ؤقيس ٔ ٥٤ا١٣ٺـ كأ١لٝ ٥ج ٢اٛلٕذـ٣ح
ٞٚةؿ :أـ ٦ؤقكٮ ٔ ٥٤ا١٣ٺـ كأكؿ  ٨٦د ٥٤١يف ٔ ٥٤ا١٣ٺـ أثٮ ٬ةم ٥ثٞ ٨ل٧ؽ ث ٨اٙلٛ٪ٲح ز٥
ٔٲكٯ ث ٨ركًح ا٣ذةثٰٕ ا٣ؾم ث ٰٞإٌف اٱةـ أيب صٕٛؿ ،كذ٠ؿق يف ٦ٮًٓ آػؿ ٞٚةؿ٠ :ةف ٦ذ ٤١نًل
ثةرٔ نة اقذ ٫٣ ٓ٧أثٮ صٕٛؿ اٛل٪ىٮر ٚأٔضت ث ٫ك٠ةف ٠لؽكظ نة ٔ٪ؽ أوعةث٪ة.

كأػرب ٥٬أدؿل اّض ٱ٘ٛؿ ٦ ٫٣ة ر٠ت ٪٦ة .ك٪٬ةؾ ركاٱةت ٠سٍلة صؽ نا يف
ا١٣ةيف كيف دٮظٲؽ ا٣ىؽكؽ كيف ثعةر اٵ٩ٮار كٍٗل٬ة ٔ٬ ٨نةـ ث ٨اٙل٥١
يف اٞ٣ٮؿ ثة٣ذضكٲّ )1(٥ض دٕةٌف:
(ٌ( -)1ؤسسٔ اىهالم يف اإلٌاٌة ٌَ األٌاٌية جمسٍة)
يف ٠ذةب إٞ٣ؽ ا٣سَ٧ل ٣ٸ٦ةـ اٛل٪ىٮر ثةّض ٔجؽاّض ثٖ ٨لـة  :#كرصةؿ اٷ٦ة٦ٲح ا٧٣ؤقكٲ١٤٣ ٨ٺـ
 ٰٚاٷ٦ة٦ح ٬نةـ ث ٨ا٣ع ٥١ك٬نةـ ث ٨قة ،٥٣ك٠ة٩ة ٱٞٮٹف ثة٣ذنجٲ ٫ذ٠ؿق ا٣عةٰٚ ª ٥٠
٠ذةث ٫ا٧٣ك٧ٯ (مؿح إ٣ٲٮف) ،كذ٠ؿق ا٣نٲغ إ٣ة[ ٥٣ا٣ؽٱ ]٨أثٮا٣عك ٰ٤ٔ ٨ث ٨ا٣عكٲ ٨ث٨
٦ع٧ؽ ا٣ـٱؽم مٲةق قؿٱضةف ( ٰٚا٧٣عٲٍ ثةٷ٦ة٦ح).
كيف رقةا ٢اً٣ضٱ ٙاٛلؿدىض اٛلٮقٮم اٛلٕؿكؼ ثأ ٨٦ ٫٩اٵ٦ة٦ٲح٦ :كأ٣ح  ٰٛ٩ ٰٚا٣ؿؤٱح (*) /
وٛعح  / / 281وٛعح  / 281ثك ٥ا ٫٤٣ا٣ؿظ ٨٧ا٣ؿظٲ ٥زٔ٧خ إ٧٣ذـ٣ح ثأقؿ٬ة ك٠سٲؿ ٨٦
ا٣نٲٕح كا٣ـٱؽٱح كا٣ؼٮارج كا٧٣ؿصبح ثأصٕ٧٭ة أف ا ٫٤٣دجةرؾ كدٕة٣ٯ ٹ ٱضٮز أف ٱذعؿؾ ،كٹ
ٱضٮز أف ٱ١ٮف  ٰٚاٹ٦ة ٨٠كٹ ١٦ ٰٚةف دكف ١٦ةف ،كأ ٰٚ ٫٩ص٧ٲٓ ا ٹ٦ة ٨٠ثة ٥٤ٕ٣ث٭ة
كا٣ذؽثٲؿ ٣٭ة .كٝةؿ ٬نةـ ث ٨ا٣ع ،٥١كٔ ٰ٤ث٪٦ ٨ىٮر ،كٔ ٰ٤ث ٨اق٧ةٔٲ ٢ث٦ ٨ٲس ،٥كٱٮ٩ف
ثٔ ٨جؽ ا٣ؿظ٦ ٨٧ٮ٣ٯ آؿ ٱُٞٲ ،٨كاث ٨قة ٥٣ا٣ضٮا٣ٲ ،ٰٞكا٣عنٮٱح كص٧ةٔح ا٧٣نج٭ح :اف ا٫٤٣
ٔـكص١٦ ٰٚ ٢ةف دكف ١٦ةف ،كأ ٫٩ٱذعؿؾ كٱ٪ذ ،٢ٞدٕة٣ٯ ا ٨ٔ ٫٤٣ذ٤ٔ ٟ٣ٮا " ٠جٲؿا ".ا٩ذ٭ٯ
كإ٣ٲ ٥١ثٕي ا٣ؿكاٱةت ٔ٪٭ ٥كٍٔٗ ٨لٝ ٨٦ ٥٬ؽ٦ةء اٹ٦ة٦ٲح ٠ ٨٦ذج٭ ٥كٝؽ اٝذٍضت يف ٬ؾق
ا٣ؿكاٱةت ٔىل ثٕي ٦ةيف ا١٣ةيف ٤١٤٣ٲ ٰ٪كا٣ذٮظٲؽ ٤٣ىؽكؽ كدؿ٠خ ا٣ؿكاٱةت ا٣ذٰ يف ثةٰٝ
ا١٣ذت ٠جعةر اٵ ٩ٮار ٧٤٣ض٤يس كا٦ةٍف ا٣ىؽكؽ كٍٗلً٬ل ٵف اقذٲٛةء٬ة ٥لؿص٪ة إٌف ا٣ذُٮٱ،٢
كٱْ٭ؿ ٛل ٨دأ٬ ٢٦ؾق ا٣ؿكاٱةت كٍٗل٬ة أ٠ ٫٩ةف ٤٣٭نةَ٦ل ادجةع  ٨٦اٹ٦ة٦ٲح ٱٞٮ٣ٮف ٦س٢
ٞ٦ة٣ذ٭ًل ظذٯ ثٕؽ كٚةٔلًل كثؾ ٟ٣ٱذٌط ٔؽـ وعح دٔٮل رصٮٔ٭ًل .كأٱٌ نة ٣ٮوط رصٮٔ٭ًل
١٣ةف ٔ٤ٲ ٫ركاٱةت ٠سٍلة وعٲعح يف ا٣ؿصٮع ٔ ٨اٞ٣ٮؿ ثة٘لك ٥كا٣ىٮرة كًف ٩ضؽ ذ ٟ٣ظذٯ
يف ٠ذت اٹ٦ة٦ٲح.
يف ٠ذةب ا١٣ةيف ٤١٤٣ٲ :ٰ٪ثةب ا٪٣٭ٰ ٔ ٨ا٣ضك ٥كا٣ىٮرة  -1أظ٧ؽ ث ٨إدرٱف ٔ٦ ٨ع٧ؽ ثٔ ٨جؽ
ا٣ضجةر ٔ ٨وٛٮاف ث ٨ٱعٲٯ ٔ ٰ٤ٔ ٨ث ٨أثٰ ظ٧ـة ٝةؿ ٤ٝخ ٵثٰ ٔجؽ ا # ٫٤٣قٕ٧خ ٬نةـ
ث ٨ا٣ع ٥١ٱؿكم ٔ ٥١٪أف ا ٫٤ ٣صك ٥و٧ؽم ٩ٮرم ٕ٦ؿٚذً ٫ؿكرة ٱ ٨٧ث٭ة ٔ٤ٯ  ٨٦ٱنةء ٨٦
ػٞٚ ٫ٞ٤ةؿ  #قجعةف  ٨٦ٹ ٱٕ ٥٤أظؽ ٠ٲ٬ ٙٮ إٹ ٬ٮ ٣ٲف ٧٠س ٫٤مٰ ء ك٬ٮ ا٣ك٧ٲٓ
ا٣جىٲؿ ٹ ٱعؽ كٹ ٱعف كٹ ٱضف كٹ دؽر ٫٠اٵثىةر كٹ ا٣عٮاس كٹ ٱعٲٍ ث ٫مٰ ء كٹ
صك ٥كٹ وٮرة كٹ دؼُٲٍ كٹ دعؽٱؽ ٦ -2ع٧ؽ ث ٨ا٣عك ٨ٔ ٨ق٭ ٢ث ٨زٱةد ٔ ٨ظ٧ـة ث٨
=

٦ع٧ؽ ٝةؿ ٠ذجخ إ٣ٯ أثٰ ا٣عك # ٨أقأ ٨ٔ ٫٣ا٣ضك ٥كا٣ىٮرة ١ٚذت قجعةف ٣ ٨٦ٲف
٧٠س ٫٤مٰ ء ٹ صك ٥كٹ وٮرة كركاق ٦ع٧ؽ ث ٨أثٰ ٔجؽ ا ٫٤٣إٹ أ ٥٣ ٫٩ٱك ٥ا٣ؿص.٢
كٚٲ ٫اٱٌة٦ -4 :ع٧ؽ ث ٨أثٰ ٔجؽ ا ٨٧ٔ ٫٤٣ذ٠ؿق ٔ ٰ٤ٔ ٨ث ٨إ٣جةس ٔ ٨أظ٧ؽ ث٦ ٨ع٧ؽ ث ٨أثٰ
٩ىؿ ٔ٦ ٨ع٧ؽ ث ٨ظ١ٲٝ ٥ةؿ كوٛخ ٵثٰ إثؿا٬ٲٝ # ٥ٮؿ ٬نةـ ث ٨قة ٥٣ا٣ضٮا٣ٲٰٞ
كظ١ٲخ ٝ ٫٣ٮؿ ٬نةـ ث ٨ا٣ع ٥١أ ٫٩صكٞٚ ٥ةؿ إف ا ٫٤٣دٕة٣ٯ ٹ ٱنج٭ ٫مٰ ء أم ٚعل أك ػ٪ة
أْٔٝ ٨٦ ٥ٮؿ  ٨٦ٱى ٙػة ٜ٣اٵمٲةء ثضك ٥أك وٮرة أك ثؼٞ٤ح أك ثذعؽٱؽ كأٌٔةء دٕة٣ٯ
ا ٨ٔ ٫٤٣ذ٤ٔ ٟ٣ٮا ٠جٲؿا  ٰ٤ٔ -5ث٦ ٨ع٧ؽ ر٦ ٨ٔ ٫ٕٚع٧ؽ ث ٨اٛ٣ؿج ا٣ؿػضٰ ٝةؿ ٠ذجخ إ٣ٯ
أثٰ ا٣عك # ٨أقأ٧ٔ ٫٣ة ٝةؿ ٬نةـ ث ٨ا٣ع ٰٚ ٥١ا٣ضك ٥ك٬نةـ ث ٨قة ٰٚ ٥٣ا٣ىٮرة
١ٚذت دع ٔ ٟ٪ظٲؿة ا٣عٲؿاف كاقذٕؾ ثة ٨٦ ٫٤٣ا٣نٲُةف ٣ٲف اٞ٣ٮؿ ٦ة ٝةؿ ا٣٭نة٦ةف.
كٚٲ ٫اٱٌة٦ -116 :ع٧ؽ ث ٨أثٰ ٔجؽ ا٦ ٨ٔ ٫٤٣ع٧ؽ ث ٨إق٧ةٔٲ ٨ٔ ٢ا٣عكٲ ٨ث ٨ا٣عك ٨ٔ ٨ث١ؿ
ث ٨وة٣ط ٔ ٨ا٣عك ٨ث ٨قٕٲؽ ٔٔ ٨جؽ ا ٫٤٣ث ٨ا٘٧٣ٲؿة ٔ٦ ٨ع٧ؽ ث ٨زٱةد ٝةؿ قٕ٧خ ٱٮ٩ف
ثّ ٨جٲةف ٱٞٮؿ دػ٤خ ٔ٤ٯ أثٰ ٔجؽ ا٤ٞٚ # ٫٤٣خ  ٫٣إف ٬نةـ ث ٨ا٣ع ٥١ٱٞٮؿ ٝٮٹ ْٔٲ٧ة
إٹ أ ٰ٩أػذىؿ  ٫٪٦ ٟ٣أظؿٚة ٚـٔ ٥أف ا ٫٤٣صك ٥ٵف اٵمٲةء مٲبةف صك ٥ك ٢ٕٚا٣ضكٚ ٥ٺ
ٱضٮز أف ٱ١ٮف ا٣ىة ٓ٩ث٪ٕ٧ٯ ا ٢ٕٛ٣كٱضٮز أف ٱ١ٮف ث٪ٕ٧ٯ اٛ٣ةٔٞٚ ٢ةؿ أثٮ ٔجؽ ا# ٫٤٣
كٱع ٫أ ٦ة ٔ ٥٤أف ا٣ضك٦ ٥عؽكد ٦ذ٪ةق كا٣ىٮرة ٦عؽكدة ٦ذ٪ة٬ٲح ٚإذا اظذ ٢٧ا٣عؽ اظذ٢٧
ا٣ـٱةدة كاٞ٪٣ىةف كإذا اظذ ٢٧ا٣ـٱةدة كا ٞ٪٣ىةف ٠ةف ٦ؼ٤ٮٝة ٝةؿ ٤ٝخ ٧ٚة أٝٮؿ ٝةؿ ٹ صك٥
كٹ وٮرة ك٬ٮ ٦ضك ٥اٵصكةـ ك٦ىٮر ا٣ىٮر  ٥٣ٱذضـأ ك ٥٣ٱذ٪ةق ك ٥٣ٱذـاٱؽ ك ٥٣ٱذ٪ةٝه ٣ٮ
٠ةف ٧٠ة ٱٞٮ٣ٮف  ٥٣ٱ ٨١ثٲ ٨ا٣ؼة ٜ٣كا٧٣ؼ٤ٮؽ ٚؿؽ كٹ ثٲ ٨ا٪٧٣نئ كا٪٧٣نإ ٬ ٨١٣ٮ ا٪٧٣نئ
ٚؿؽ ثٲ ٨٦ ٨صك ٫٧كوٮرق كأ٩نأق إذ ٠ةف ٹ ٱنج٭ ٫مٰ ء كٹ ٱنج٬ ٫ٮ مٲبة ٦ -7ع٧ؽ ث ٨أثٰ
ٔجؽ ا٦ ٨ٔ ٫٤٣ع٧ؽ ث ٨إق٧ةٔٲ ٰ٤ٔ ٨ٔ ٢ث ٨إ٣جةس ٔ ٨ا٣عك ٨ثٔ ٨جؽ ا٣ؿظ ٨٧ا٣ع٧ةٝ ٰ٩ةؿ
٤ٝخ ٵثٰ ا ٣عك٦ ٨ٮقٯ ث ٨صٕٛؿ  #إف ٬نةـ ث ٨ا٣ع ٥١زٔ ٥أف ا ٫٤٣صك٣ ٥ٲف ٧٠س٫٤
مٰ ء ٔة ٥٣ق٧ٲٓ ثىٲؿ ٝةدر ٦ذ٩ ٥٤١ةَ ٜكا١٣ٺـ كاٞ٣ؽرة كا ٥٤ٕ٣ٱضؿم ٦ضؿﻯ كاظؽ ٣ٲف
مٰ ء ٪٦٭ة ٦ؼ٤ٮٝة ٞٚةؿ ٝةد ٫٤ا ٫٤٣أ ٦ة ٔ ٥٤أف ا٣ضك٦ ٥عؽكد كا١٣ٺـ ٗٲؿ ا٧٣ذٕ٦ ٥٤١ةذ ا٫٤٣
كأثؿأ إ٣ٯ ا٬ ٨٦ ٫٤٣ؾا اٞ٣ٮؿ ٹ صك ٥كٹ وٮرة كٹ دعؽٱؽ ك ٢٠مٰ ء قٮاق ٦ؼ٤ٮؽ...ا٣غ.
كٚٲ ٫اٱٌة ٰ٤ٔ -8 :ث ٨إثؿا ٬ٲ٦ ٨ٔ ٥ع٧ؽ ثٔ ٨ٲكٯ ٔ ٨ٱٮ٩ف ٔ٦ ٨ع٧ؽ ث ٨ظ١ٲٝ ٥ةؿ كوٛخ
ٵثٰ ا٣عكٝ # ٨ٮؿ ٬نةـ ا٣ضٮا٣ٲ ٰٞك٦ة ٱٞٮؿ  ٰٚا٣نةب ا٧٣ٮ ٜٚككوٛخ ٝ ٫٣ٮؿ ٬نةـ
ث ٨ا٣عٞٚ ٥١ةؿ إف ا ٫٤٣ٹ ٱنج٭ ٫مٰ ء.
يف ٠ذةب ا٣ذٮظٲؽ ٤٣ىؽكؽ :ثةب إٔ ٫٩ـ كص٣ ٢ٲف ثضك ٥كٹ وٮرة  - 1ظؽز٪ة ظ٧ـة ث٦ ٨ع٧ؽ
ا٤ٕ٣ٮم رظ ٫٧اٝ ،٫٤٣ةؿ :أػجؿ٩ة ٔ ٰ٤ث ٨إثؿا٬ٲ ٥ث٬ ٨ةم٦ ٨ٔ ،٥ع٧ؽ ثٔ ٨ٲكٯ ٨ٔ ،ٱٮ٩ف ث٨
=

ٔجؽ ا٣ؿظ٦ ٨ٔ ،٨٧ع٧ؽ ث ٨ظ١ٲٝ ،٥ةؿ :كوٛخ ٵثٰ ا٣عكٝ # ٨ٮؿ ٬نةـ ا٣ضٮا٣ٲ ٰٞك٦ة
ٱٞٮؿ  ٰٚا٣نةب ا٧٣ٮ ٜٚككوٛخ ٝ ٫٣ٮؿ ٬نةـ ث ٨ا٣عٞٚ ،٥١ةؿ :إف أ ٫٤٣ـ كص ٢ٹ ٱنج٭٫
مئ - 2 .ظؽز٪ة ٔ ٰ٤ث ٨أظ٧ؽ ث٦ ٨ع٧ؽ ث٧ٔ ٨ؿاف ا٣ؽٝةؽ رظ ٫٧اٝ ،٫٤٣ةؿ :ظؽز٪ة ٦ع٧ؽ ث٨
ٱٕٞٮبٝ ،ةؿ :ظؽز٪ة ٔ ٰ٤ث٦ ٨ع٧ؽ ،ر٦ ٨ٔ ،٫ٕٚع٧ؽ ث ٨اٛ٣ؿج ا٣ؿػضٰٝ ،ةؿ٠ :ذجخ إ٣ٯ أثٰ
ا٣عك :# ٨أقأ٧ٔ ٫٣ة ٝةؿ ٬نةـ ث ٨ا٣ع ٰٚ ٥١ا٣ضك ،٥ك٬نةـ ث ٨قة ٰٚ ٥٣ا٣ىٮرة١ٚ ،ذت
 :#دع ٔ ٟ٪ظٲؿة ا٣عٲؿاف ،كاقذٕؾ ثة ٨٦ ٫٤٣ا٣نٲُةف٣ ،ٲف اٞ٣ٮؿ ٦ة ٝةؿ ا٣٭نة٦ةف(3 .)2
 ظؽز٪ة ٦ع٧ؽ ث ٨ا٣عك ٨ث ٨أظ٧ؽ ث ٨ا٣ٮ٣ٲؽ رًٰ اٝ ،٫٪ٔ ٫٤٣ةؿ :ظؽز٪ة ٦ع٧ؽ ث ٨ا٣عك٨ا٣ىٛةر ٨ٔ ،ق٭ ٢ث ٨زٱةد ٨ٔ ،ظ٧ـة ث٦ ٨ع٧ؽٝ ،ةؿ٠ :ذجخ إ٣ٯ أثٰ  -ا٣عك :# ٨أقأ٫٣
ٔ ٨ا٣ضك ٥كا٣ىٮرة١ٚ ،ذت  :#قجعةف ٣ ٨٦ٲف ٧٠س ٫٤مئ ٹ صك ٥كٹ وٮرة - 4 .أثٰ
رظ ٫٧اٝ ،٫٤٣ةؿ :ظؽز٪ة أظ٧ؽ ث ٨إدرٱفٝ ،ةؿ :ظؽز٪ة ٦ع٧ؽ ثٔ ٨جؽ ا٣ضجةر ٨ٔ ،وٛٮاف ث٨
ٱعٲٯ ٰ٤ٔ ٨ٔ ،ث ٨أثٰ ظ٧ـةٝ ،ةؿ٤ٝ :خ ٵثٰ ٔجؽ ا :# ٫٤٣قٕ٧خ ٬نةـ ث ٨ا٣ع ٥١ٱؿكم
ٔ :٥١٪أف أ ٫٤٣ـ كص ٢صك ،٥و٧ؽم٩ ،ٮرمٕ٦ ،ؿٚذً ٫ؿكرة ،ٱ ٨٧ث٭ة ٔ٤ٯ  ٨٦ٱنةء ٨٦
ػٞٚ ٫ٞ٤ةؿ  :#قجعةف  ٨٦ٹ ٱٕ ٥٤أظؽ ٠ٲ٬ ٙٮ إٹ ٬ٮ٣ ،ٲف ٧٠س ٫٤مئ ،ك٬ٮ ا٣ك٧ٲٓ
ا٣جىٲؿ ،ٹ ٱعؽ ،كٹ ٱعف ،كٹ ٱضف كٹ ٱ٧ف ،كٹ دؽر ٫٠ا٣عٮاس ،ٹ ٱعٲٍ ث ٫مئ ،ٹ
صك ،٥كٹ وٮرة ،كٹ دؼُٲٍ ،كٹ دعؽٱؽ.
كٚٲ ٫اٱٌة - 6 --- ...99 :ظؽز٪ة ٔ ٰ٤ث ٨أظ٧ؽ ثٔ ٨جؽ ا ٫٤٣ث ٨أظ٧ؽ ث ٨أثٰ ٔجؽ ا ٫٤٣ا٣جؿٰٝ
رًٰ ا ٨ٔ ،٫٪ٔ ٫٤٣أثٲ ٨ٔ ،٫صؽق أظ٧ؽ ث ٨أثٰ ٔجؽ ا ٨ٔ ،٫٤٣أظ٧ؽ ث٦ ٨ع٧ؽ ث ٨أثٰ ٩ىؿ٨ٔ ،
٦ع٧ؽ ث ٨ظ١ٲٝ ،٥ةؿ :كوٛخ ٵثٰ إثؿا٬ٲٝ # ٥ٮؿ ٬نةـ ا٣ضٮا٣ٲ ،ٰٞكظ١ٲخ ٝ ٫٣ٮؿ
٬نةـ ث ٨ا٣ع :٥١إ ٫٩صكٞٚ ،٥ةؿ :إف ا ٫٤٣ٹ ٱنج٭ ٫مئ ،أم ٚعل أك ػ٪ةء أْٔٝ ٨٦ ٥ٮؿ ٨٦
ٱى ٙػة ٜ٣اٵمٲةء ثضك ٥أك وٮرة أك ثؼٞ٤ح أك ثذعؽٱؽ أك أٌٔةء؟! دٕة٣ٯ ا ٨ٔ ٫٤٣ذٟ٣
ٔ٤ٮا ٠جٲؿا.
كٚٲ ٫أٱٌة - 7 :ظؽز٪ة ٔ ٰ٤ث ٨أظ٧ؽ ث٦ ٨ع٧ؽ ث٧ٔ ٨ؿاف ا٣ؽٝةؽ رًٰ اٝ ،٫٪ٔ ٫٤٣ةؿ :ظؽز٪ة
٦ع٧ؽ ث ٨أثٰ ٔجؽ ا ٫٤٣ا١٣ٮٝ ،ٰٚةؿ :ظؽز٪ة ٦ع٧ؽ ث ٨إق٧ةٔٲ ٢ا٣جؿ ٨ٔ ،ٰ١٦ا٣عكٲ ٨ث٨
ا٣عك ،٨كا٣عكٲ ٨ث ٨ٔ ،ٰ٤ٔ ٨وة٣ط ث ٨أثٰ ظ٧ةد( ٨ٔ )1ث١ؿ ث ٨وة٣ط ٨ٔ ،ا٣عكٲ ٨ث٨
قٕٲؽٔ ٨ٔ ،جؽ ا ٫٤٣ث ٨ا٘٧٣ٲؿة٦ ٨ٔ ،ع٧ؽ ث ٨زٱةدٝ ،ةؿ :قٕ٧خ ٱٮ٩ف ثّ ٨جٲةف ٱٞٮؿ:
دػ٤خ ٔ٤ٯ أثٰ ٔجؽ ا٤ٞٚ # ٫٤٣خ  :٫٣إف ٬نةـ ث ٨ا٣ع ٥١ٱٞٮؿ ٝٮٹ ْٔٲ٧ة إٹ أ ٰ٩أػذىؿ
 ٫٪٦ ٟ٣أظؿٚة ،ٱـٔ :٥أف ا ٫٤٣صك ٥ٵف اٵمٲةء مٲبةف :صك ٥ك ٢ٕٚا٣ضكٚ ،٥ٺ ٱضٮز أف
ٱ١ٮف ا٣ىة ٓ٩ث٪ٕ٧ٯ ا ،٢ٕٛ٣كٱضٮز أف ٱ١ٮف ث٪ٕ٧ٯ اٛ٣ةٔٞٚ ،٢ةؿ أثٮ ٔجؽ ا :# ٫٤٣كٱ ،٫٤أ٦ة
ٔ ٥٤أف ا٣ضك٦ ٥عؽكد ٦ذ٪ةق ،كا٣ىٮرة ٦عؽكدة ٦ذ٪ة٬ٲحٚ ،إذا اظذ ٢٧ا٣عؽ اظذ ٢٧ا٣ـٱةدة
=

كاٞ٪٣ىةف ،كإذا اظذ ٢٧ا٣ـٱةدة كاٞ٪٣ىةف ٠ةف ٦ؼ٤ٮٝة....ا٣غ.
كٚٲ ٫اٱٌة :ظؽز٪ة ٔ ٰ٤ث ٨أظ٧ؽ ث٦ ٨ع٧ؽ ث٧ٔ ٨ؿاف ا٣ؽٝةؽ رًٰ اٝ ،٫٪ٔ ٫٤٣ةؿ :ظؽز٪ة ٦ع٧ؽ ث٨
أثٰ ٔجؽ ا ٫٤٣ا١٣ٮ٦ ٨ٔ ،ٰٚع٧ؽ ث ٨إق٧ةٔٲ ٢ا٣جؿ ٰ٤ٔ ٨ٔ ،ٰ١٦ث ٨إ٣جةس ٨ٔ ،ا٣عك ٨ث٨
ٔجؽ ا٣ؿظ ٨٧ا٣ع٧ةٝ ،)1(ٰ٩ةؿ٤ٝ :خ ٵثٰ ا٣عك٦ ٨ٮقٯ اث ٨صٕٛؿ ٔ٤ٲ٭٧ة ا٣كٺـ :إف ٬نةـ
ث ٨ا٣ع ٥١زٔ :٥أف ا ٫٤٣صك٣ ٥ٲف ٧٠س ٫٤مئٔ ،ة ٥٣ق٧ٲٓ ،ثىٲؿٝ ،ةدر ٦ذ٩ ،٥٤١ةَ،ٜ
كا١٣ٺـ كاٞ٣ؽرة كا ٥٤ٕ٣دضؿم ٦ضؿﻯ كاظؽا ٣ٲف مئ ٪٦٭ة ٦ؼ٤ٮٝةٞٚ ،ةؿٝ :ةد ٫٤ا ،٫٤٣أ٦ة ٔ٥٤
أف ا٣ضك٦ ٥عؽكد ،كا١٣ٺـ ٗٲؿ ا٧٣ذٕ٦ )2(٥٤١ةذ ا ٫٤٣كأثؿء إ٣ٯ ا٬ ٨٦ ٫٤٣ؾا اٞ٣ٮؿ ،ٹ صك٥
كٹ وٮرة كٹ دعؽٱؽ ،ك ٢٠مئ قٮاق ٦ؼ٤ٮؽ كإ٧٩ة د١ٮف اٵمٲةء ثإرادد ٫ك٦نٲذٗ ٨٦ ٫ٲؿ
٠ٺـ كٹ دؿدد ٛ٩ ٰٚف ،كٹ  ُٜ٩ث٤كةف - 9 .ظؽز٪ة ٔ ٰ٤ث ٨أظ٧ؽ ث٦ ٨ع٧ؽ ث٧ٔ ٨ؿاف ا٣ؽٝةؽ
رظ ٫٧ا٦ ٨ٔ ،٫٤٣ع٧ؽ ث ٨ٱٕٞٮب ا٤١٣ٲ ٰ٤ٔ ٨ٔ ،ٰ٪ث٦ ٨ع٧ؽ ٨ٔ ،ق٭ ٢ث ٨زٱةد ٨ٔ ،إثؿا٬ٲ ٥ث٨
٦ع٧ؽ ا٣٭٧ؽاٝ ،ٰ٩ةؿ ٠ذجخ إ٣ٯ ا٣ؿص ٢ٱٕ ٰ٪أثة ا٣عك :# ٨أف ٝ ٨٦ج٪٤ة ٦ ٨٦ٮا٣ٲٝ ٟؽ اػذٛ٤ٮا
 ٰٚا٣ذٮظٲؽ٪٧ٚ ،٭ ٨٦ ٥ٱٞٮؿ صك ،٥ك٪٦٭ ٨٦ ٥ٱٞٮؿ وٮرة١ٚ ،ذت  #ثؼُ :٫قجعةف  ٨٦ٹ
ٱعؽ ،كٹ ٱٮو٣ ،ٙٲف ٧٠س ٫٤مئ ك٬ٮ ا٣ك٧ٲٓ ا٤ٕ٣ٲ - ٥أك ٝةؿ :ا٣جىٲؿ.
كٚٲ ٫اٱٌة - 12 :ظؽز٪ة ٦ع٧ؽ ث٦ ٨ٮقٯ ث ٨ا٧٣ذٮ ٢٠رظ ٫٧اٝ ،٫٤٣ةؿ ،ظؽز٪ة ٦ع٧ؽ ث ٨ٱعٲٯ
إُ٣ةر ٨ٔ ،ق٭ ٢ث ٨زٱةد٦ ٨ٔ ،ع٧ؽ ث ٰ٤ٔ ٨اٞ٣ةقةٝ ،ٰ٩ةؿ٠ :ذجخ إ٣ٲ :# ٫أف ٝ ٨٦ج٪٤ة ٝؽ
اػذٛ٤ٮا  ٰٚا٣ذٮظٲؽٝ ،ةؿ١ٚ :ذت  :#قجعةف  ٨٦ٹ ٱعؽ ،كٹ ٱٮو٣ ،ٙٲف ٧٠س ٫٤مئ،
ك٬ٮ ا٣ك٧ٲٓ ا٣جىٲؿ - 13 .ظؽز٪ة ا٣عكٲ ٨ث ٨أظ٧ؽ ث ٨إدرٱف رظ ٫٧ا ٨ٔ ،٫٤٣أثٲ ٨ٔ ،٫أثٰ
قٕٲؽ اٳد ٨ٔ ،ٰ٦ثنؿ ث ٨ثنةر ا٪٣ٲكةثٮرمٝ ،ةؿ٠ :ذجخ إ٣ٯ أثٰ ا٣عك # ٨ثأف ٝ ٨٦ج٪٤ة ٝؽ
اػذٛ٤ٮا  ٰٚا٣ذٮظٲؽ٪٦ ،٭ ٨٦ ٥ٱٞٮؿ ٬ٮ صك ،٥ك٪٦٭ ٨٦ ٥ٱٞٮؿ وٮرة١ٚ ،ذت  :#قجعةف
 ٨٦ٹ ٱعؽ ،كٹ ٱٮو ،ٙكٹ ٱنج٭ ٫مئ ،ك٣ٲف ٧٠س ٫٤مئ ك٬ٮ ا٣ك٧ٲٓ ا٣جىٲؿ - 14 .ظؽز٪ة
أظ٧ؽ ث٦ ٨ع٧ؽ ث ٨ٱعٲٯ إُ٣ةر رظ ٫٧ا ٨ٔ ،٫٤٣أثٲ ٨ٔ ،٫ق٭ ٢ث ٨زٱةدٝ ،ةؿ٠ :ذجخ إ٣ٯ أثٰ
٦ع٧ؽ  #ق٪ح ػ٧ف كػ٧كٲ ٨ك٦ةاذٲٝ :٨ؽ اػذ ٙ٤ٱة قٲؽم أوعةث٪ة  ٰٚا٣ذٮظٲؽ ٪٦٭٨٦ ٥
ٱٞٮؿ ٬ٮ صك ،٥ك٪٦٭ ٨٦ ٥ٱٞٮؿ ٬ٮ وٮرةٚ ،إف رأٱخ ٱة قٲؽم أف دٕ ٨٦ ٰ٪٧٤ذ٦ ٟ٣ة أٙٝ
ٔ٤ٲ ٫كٹ أصٮزق ٤ٕٚخ ٦ذُٮٹ...ا٣غ.
كٚٲ ٫اٱٌة - 19 :ظؽز٦ ٰ٪ع٧ؽ ث٦ ٨ٮقٯ ث ٨ا٧٣ذٮ ٢٠رظ ٫٧اٝ ،٫٤٣ةؿ :ظؽز٪ة ٔجؽ ا ٫٤٣ث ٨صٕٛؿ
ا٣ع٧ٲؿم ٨ٔ ،أظ٧ؽ ث٦ ٨ع٧ؽ ثٔ ٨ٲكٯ ٨ٔ ،ا٣عك ٨ث٦ ٨عجٮب ٨ٔ ،ٱٕٞٮب ا٣كؿاجٝ ،ةؿ:
٤ٝخ ٵثٰ ٔجؽ ا :# ٫٤٣إف ثٕي أوعةث٪ة ٱـٔ ٥أف  ٫٤٣وٮرة ٦س ٢وٮرة اٷ٩كةف ،كٝةؿ
آػؿ :إ ٰٚ ٫٩وٮرة أ٦ؿد صٕؽ ٚ ،ٍُٝؼؿ أثٮ ٔجؽ ا ٫٤٣قةصؽا ،ز ٥ر ٓٚرأقٞٚ ،٫ةؿ :قجعةف ا٫٤٣
ا٣ؾم ٣ٲف ٧٠س ٫٤مئ ،كٹ دؽر ٫٠اٵثىةر ،كٹ ٱعٲٍ ث ٥٣ ،٥٤ٔ ٫ٱ٤ؽ ٵف ا٣ٮ٣ؽ ٱنج ٫أثةق ،ك٥٣
=

ٛ -1لةذا ٱ١ٮف أظؽ ٚ ٨٦ذ ٥١٣ ٜا١٣ٺـ يف اٷ٦ة٦ح ك٬ؾق اٛلؾ٬ت ثةْ٪٣ؿ
كَةاٛح اٷ٦ة٦ٲح اٛلذأػؿكف ٣لٕ٤ٮ ٨٦ ٫٩أص٤ح أوعةب اٵا٧ح %
ك٬ٮ ٔىل ٬ؾق ا٣ىٛةت ٠ ٨٦ٮ٠ ٨٦ ٫٩جةر رصةؿ اُ٣ٮاٗٲخ إ٣جةقٲح
كً٤ٗ ٨٦لف ز٩ؽٱ ٜكٝلك نًل ك ..ك ..ك..؟
٠ -2ٲ ٙدأ٪٦ٮف دؽػ٤٦ ٢ٮؾ إ٣جةقٲح يف ٦ؾ٬ج ٥١ث٧س٬ ٢ؾا ا٣نؼه؟
ٛ -3لةذا دؽإٚٮف ٔ ٫٪دٚةع اٛلكذ٧ٲخ ك٬ٮ ٔىل ٬ؾق ا٣ىٛةت؟
سٛ -76لةذا ٩ضؽ  ٨٦زٞةت اٷ٦ة٦ٲح ٔيل ث ٨ٱَُٞل ك٬ٮ كزٱؿ ٕ٣ؽد ٤٦ ٨٦ٮؾ
إ٣جةقٲَل ٚ٭ٮ  ٨٦ا٣سٞةت يف ا٣ؿكاٱح ٔ ٨أا٧ذ )1(٥١ك٠ ٫٣ذت؟
سٛ -77لةذا ٠ةف آؿ ٱَُٞل  ٨٦دٮٌف دؽثٍل اٙلؿب ٔىل اٷ٦ةـ اٙلكَل ثٔ ٨يل
ٱٮ٣ؽ ٚٲنج٠ ٨٦ ٫ةف ٝج ،٫٤ك ٥٣ٱ ٨٦ ٫٣ ٨١ػٛ٠ ٫ٞ٤ٮا أظؽ ،دٕة٣ٯ ٔ ٨وٛح  ٨٦قٮاق ٔ٤ٮا ٠جٲؿا.
 - 21ظؽز٪ة ٦ع٧ؽ ث٦ ٨ٮقٯ ث ٨ا٧٣ذٮ ٢٠رظ ٫٧اٝ ،٫٤٣ةؿ :ظؽز٪ة ٔ ٰ٤ث ٨إثؿا٬ٲ ٥ث٬ ٨ةم،٥
ٔ ٨أثٲ ٨ٔ ،٫ا٣ىٞؿ ث( ٨أثٰ) دٝ ،ٙ٣ةؿ :قأ٣خ أثة ا٣عك ٰ٤ٔ ٨ث٦ ٨ع٧ؽ ث ٰ٤ٔ ٨ث٦ ٨ٮقٯ
ا٣ؿًة  ٨ٔ %ا٣ذٮظٲؽ ،ك٤ٝخ  :٫٣إ ٰ٩أٝٮؿ ثٞٮؿ ٬نةـ اث ٨ا٣عٌ٘ٚ ،٥١ت  #زٝ ٥ةؿ٦ :ة
 ٥١٣كٞ٣ٮؿ ٬نةـ ،إ٣ ٫٩ٲف ٪٦ة  ٨٦زٔ ٥أف أ ٫٤٣ـ كص ٢صك )1(٥ك٩ع ٫٪٦ ٨ثؿاء  ٰٚا٣ؽ٩ٲة
كاٳػؿة ،ٱة اث( ٨أثٰ) د ٙ٣إف ا٣ضك٦ ٥عؽث ،كا٦ ٫٤٣عؽز ٫ك٦ضك.٫٧
كيف ا١٣ةيف ٤١٤٣ٲ٦ -3 :ٰ٪ع٧ؽ ث ٨أثٰ ٔجؽ ا٦ ٨ٔ ٫٤٣ع٧ؽ ث ٨إق٧ةٔٲ ٨ٔ ٢ا٣عكٲ ٨ث ٨ا٣عك٨
ٔ ٨ث١ؿ ث ٨وة٣ط ٔ ٨ا٣عك ٨ث ٨قٕٲؽ ٔ ٨إثؿا٬ٲ ٥ث٦ ٨ع٧ؽ ا٣ؼـاز ك٦ع٧ؽ ث ٨ا٣عكٲٝ ٨ةٹ
دػ٪٤ة ٔ٤ٯ أثٰ ا٣عك ٨ا٣ؿًة ٚ #ع١ٲ٪ة  ٫٣أف ٦ع٧ؽا و رأﻯ رث ٰٚ ٫وٮرة ا٣نةب ا٧٣ٮٜٚ
 ٰٚق ٨أث٪ةء زٺزٲ ٨ق٪ح ك٪٤ٝة إف ٬نةـ ث ٨قة ٥٣كوةظت اُ٣ةؽ كا٧٣ٲس ٰ٧ٱٞٮ٣ٮف إ ٫٩أصٮؼ
إ٣ٯ ا٣كؿة كا٣جٞٲح و٧ؽ ٚؼؿ قةصؽا  ٫٤٣زٝ ٥ةؿ قجعة٦ ٟ٩ة ٔؿٚٮؾ كٹ كظؽكؾ  ٨٧ٚأص٢
ذ ٟ٣كوٛٮؾ قجعة٣ ٟ٩ٮ ٔؿٚٮؾ ٣ٮوٛٮؾ ث٧ة كوٛخ ثٛ٩ ٫ك ٟقجعة٠ ٟ٩ٲَ ٙةكٔذ٭٥
أٛ٩ك٭ ٥أف ٱنج٭ٮؾ ث٘ٲؿؾ ا٤٣٭ ٥ٹ أو ٟٛإٹ ث٧ة كوٛخ ثٛ٩ ٫ك ٟكٹ أمج٭ ٟثؼ ٟٞ٤أ٩خ
أ ٢١٣ ٢٬ػٲؿ ٚٺ دضٕ ٨٦ ٰ٪٤اٞ٣ٮـ اْ٣ة٧٣ٲ...٨ا٣غ
( -)1يف ٠ذةب اوعةب اٷ٦ةـ ا٣ىةدؽ  #يف دؿٕلذ ٨٦ :٫زٞةت ٞلؽزٰ اٷ٦ة٦ٲح ك٠ةف  ٨٦أ٢٬
ا ٥٤ٕ٣كا٣ٮرع كا ،٫ٞٛ٣ركل ٔ ٨اٷ٦ةـ ا١٣ةّ # ٥أٱٌ نة ك٠ةف  ٨٦ػةوذ ..٫إٌف ٝٮ :٫٣ك٨٦ ٫٣
ا٣ذآ٣ٲ٠ ٙذةب ٦كةا ٨ٔ ٢اٷ٦ةـ ا١٣ةّ ،# ٥ك٪٦ةّؿة ٔيل ث ٨ٱَُٞل  ٓ٦ا٣نةؾ ثعَضة
ا٣ىةدؽ .#

اٛ٣ؼٰ  #يف ا٣ج٤ؽ اٙلؿاـ ثَل ا٣ذٕ٪ٲ ٥كاٛلكضؽ اٙلؿاـ ٱٮـ ا٣رتكٱح ك٥٬
ٞلؿ٦ٮف ظذٯ ٝذ٤ٮ ٥٬يف ظةدزح ًف ٱىت أ ٢٬ا٣جٲخ  %ث٧س٤٭ة ٪٦ؾ ٚةصٕح
٠ؿثٺء()1؟ كآؿ ٱَُٞل  ٨٦اٷ٦ة٦ٲح ك ٥٬ا٣ؾٱ ٨دك٧٤ٮا رأس اٙلكَل #
ثٕؽ ٝذ ٫٤كذ٬جٮا ث ٫إٌف ٦ٮقٯ اٜلةدم إ٣جة٧ل ككزٱؿق ٔيل ث ٨ٱَُٞل()2؟
سٛ -78لةذا ٠ةف ٬ؿز٧ح ث٨

أَٔل()3

ا٣ؾم ِلٕ ٫٤اٷ٦ة٦ٲح  ٨٦ػٮاص أ٢٬

( -)1يف ثعة ر اٵ٩ٮار :كركل يف ٔ٧ؽة اُ٣ة٣ت كٕ٦ض ٥ا٣ج٤ؽاف ٔ ٨أيب ٍ٩ض ا٣جؼةرم ٔ ٨أيب صٕٛؿ
ا٘لٮاد  #أٝ ٫٩ةؿً :ف ٱ٪٣ ٨١ة ثٕؽ اٍ٦ ُٙ٣ضع أْٔٚ ٨٦ ٥غ.
( -)2اْ٩ؿ ٠ذةب أػجةر ٚغ كٍٗلق ،كذ٠ؿ يف ٞ٦ةد ٢اُ٣ة٣جٲَل كٍٗل٬ة أف ظكَل ث ٨ٱَُٞل ٝ ٨٦ٮاد
٬ؾق اٛلٕؿ٠ح كأ٦ة ٠ٮف آؿ ٱَُٞل ٝٮاد نا ٚٲ٭ة ٚ٭ٮ ٦ن٭ٮر.
(*) آؿ ٱَُٞل يف اٛ٣٭ؿقخ ُ٤٣ٮ٧لٔ :يل ث ٨ٱَُٞل (رض) زٞح ص٤ٲ ٢اٞ٣ؽر ٪٦ ٫٣ـ٣ح ْٔٲ٧ح ٔ٪ؽ
أيب اٙلك٦ ٨ٮقٯ ْٔ #ٲ ٥اٛل١ةف يف اُ٣ةاٛح ك٠ةف ٱَُٞل  ٨٦كصٮق ا٣ؽٔةة [إٌف ا٣ؽك٣ح
إ٣جةقٲح]٤ُٚ ،ج٦ ٫ؿكاف ٚ٭ؿب كاثٔ ٫٪يل ث ٨ٱَُٞل ٬ؾا ك٣ؽ ثة١٣ٮٚح ق٪ح أرثٓ كًٔضٱ ٨ك٦ةاح
ك٬ؿثخ ث ٫أ ٫٦كثأػٲٔ ٫جٲؽ ث ٨ٱَُٞل إٌف اٛلؽٱ٪حً٤ٚ ،ل ّ٭ؿت ا٣ؽك٣ح اٜلةم٧ٲح ّ٭ؿ ٱَُٞل
كٔةدت أـ ٔيل ثٕيل كٔجٲؽ  ٥٤ٚٱـؿ ٱَُٞل يف ػؽ٦ح ا٣كٛةح كاٛل٪ىٮر ،ك ٓ٦ذ٠ ٟ٣ةف ٱذنٲٓ
كٱٞٮؿ ثةٷ٦ة٦ح ،ك٠ؾ ٟ٣ك٣ؽق ك٠ةف ٤ل ٢٧اٵ٦ٮاؿ إٌف صٕٛؿ ا٣ىةدؽ  ،#ك ٥٩ػربق إٌف
اٛل٪ىٮر كاٛل٭ؽم ٍٚضؼ اّض ٔ٠ ٫٪ٲؽً٬ل ..إٌف ٝٮ :٫٣كٕ٣يل ث ٨ٱَُٞل (رض) ٠ذت .كيف ٠ذةب
ػٺوح اٵٝٮاؿ ٕ٤٣ٺ٦ح اٙليل :اٙلكَل ثٔ ٨يل ث ٨ٱَُٞل  ٨٦أوعةب أيب اٙلك ٨ا٣ؿًة #
زٞح .ا٩ذ٭ٯ .كٚٲ ٫أٱٌ نة :اٙلك ٨ثٔ ٨يل ث ٨ٱَُٞل ث٦ ٨ٮقٯ ٦ٮٌف ث٬ ٰ٪ةم ٥كٝٲ٦ :٢ٮٌف ث ٰ٪أقؽ
٠ةف زٞح ٞٚٲ٭ نة ٦ذً٤١لن ،ركل ٔ ٨أيب اٙلك٦ ٨ٮقٯ كا٣ؿًة  .#ا٩ذ٭ٯ .كيف ٠ذةب رصةؿ ا٣نٲغ
اُ٣ٮ٧ل اٙلك ٨ثٔ ٨يل ث ٨ٱَُٞل زٞح ،كٚٲ ٫اٙلكَل ثٔ ٨يل ث ٨ٱَُٞل زٞح.
( -)3ك٬ؤٹء ا٣ؾٱ ٨ذ٠ؿ٩ة٤٣ ٥٬ذ٪جٲٔ ٫ىل  ٨٦قٮا ٥٬ك٣ٲف ٤٣عٍض.
(*) ٬ؿز٧ح ث ٨أَٔل :يف ٠ذةب ٕ٦ض ٥رصةؿ اٙلؽٱر ٤٣كٲؽ اٚلٮاٰ يف دؿٕلذ٬ :٫ؿز٧ح ث ٨أَٔل أثٮ
ظجٲت ٠ةف  ٨٦ػؽـ اٛلأ٦ٮف ك٠ةف ٦ٮا٣ٲ نة ٤٣ؿًة  ،#ركل ا٣ىؽكؽ ثإق٪ةدق ٔ ٫٪كذ٠ؿ ٝىح
ق ٥ا٣ؿًة  .#ا٩ذ٭ٯ .كيف ٬ة٦ل دٛكٍل ٩ٮر ا٣سَ٤ٞل :كأ٦ة ٬ؿز٧ح ٚ٭ٮ ٬ؿز٧ح ث ٨أَٔل ا٣ؾم
ٱؿكم ٔ ٨ا٣ؿًة ٠ #سٍل نا ك٬ٮ أٱٌ نة ٝ ٨٦ٮاد اٛلأ٦ٮف كيف ػؽ٦ذ ،٫ك٠ةف ٦ن٭ٮر نا ثة٣ذنٲٓ كٞلج نة
ٵ ٢٬ا٣جٲخ  %ك٬ٮ  ٨٦أوعةب ا٣ؿًة  #ث ٨٦ ٢ػٮاو ٫كأوعةب رسق ً٠ل ٱْ٭ؿ ٨٦
٠ذةب إ٣ٲٮف كٍٗلق .ا٩ذ٭ٯ .كيف ٠ذةب ٠ن ٙا٧٘٣ح :ك٠ةف يف ػؽ٦ح اٛلأ٦ٮف إٹ أ٠ ٫٩ةف ٞلج نة
ٵ ٢٬ا٣جٲخ  %إٌف ا٘٣ةٱح ٱأػؾ ٛ٩ك ٫ثأ ٨٦ ٫٩مٲٕذ٭ ،٥ك٠ةف ٝةا نًل ث٧ىة٣ط ا٣ؿًة  #ثةذٹن
=

ا٣جٲخ ٠ %ةف ٝةاؽان يف اٙلؿب ًؽ اٷ٦ةـ ٞل٧ؽ ثٞ ٨ل٧ؽ ث ٨زٱؽ #
كأيب اٌ٣ضاٱة ،كٝج ٢ذ ٟ٣أرق٬ ٫٤ةركف اٛلٞ٤ت ثة٣ؿمٲؽ إٌف اٛل٘ؿب
كاقذٕ٤ٔ ٫٤٧ٲ٭ة ٛلٺظٞح اٷ٦ةـ إدرٱف ثٔ ٨جؽاّض #؟
سٛ -79لةذا ًف ٱؽأ ٓٚيل ث ٨ٱَُٞل ك٬نةـ ث ٨اٙل ٥١كأ٦سةٜلًل ٔ ٨ا١٣ةّ٥
 #ظَل قض٬ ٫٪ةركف زٝ ٥ذ ٫٤ك ٥٬يف ٪٦ةوت رٚٲٕح ٔ٪ؽ إ٣جةقٲَل؟
سٛ -81لةذا ٩ضؽ اٷ٦ة٦ٲح دؾـ اٷ٦ةـ ٔٲكٯ ث ٨زٱؽ( # )1كاٷ٦ةـ اٛ٪٣ف ا٣ـ٠ٲح
كأثةق ٔجؽاّض ا١٣ة ٢٦كزٱؽ ث٦ ٨ٮقٯ ا١٣ةّ ٥ا٣ؾم ظؿؽ دكر ث ٰ٪إ٣جةس
كٍٗل ٥٬ػىٮو نة ،كيف ٠جةر إ٣رتة  ٨٦ %ث ٰ٪اٙلك٧ٔ % ٨ٮ ٦نة ا٣ؾٱ٨
ػؿصٮا ٘ل٭ةد اُ٣ٮاٗٲخ إ٣جةقٲَل كظؿوخ ٤٦ٮؾ إ٣جةقٲَل ٔىل إثةدة
ػَضاا٭ ٥يف ٝىه دؽ ٰ٦ا٤ٞ٣ٮب  ٨٦اٞ٣ذ ٢كا٣ذًضٱؽ كا٣ذ١٪ٲ ٢كاٙلجف
كاٞ٣ٲٮد ،ك٪١٣٭ ٓ٦ ٥ذً ٟ٣ف ٱذٮا٩ٮا كًف ٱ٤١ٮا ا٦ذسةٹ ن ٵكا٦ؿ اّض دٕةٌف؟
ٛ٩ك ٫ثَل ٱؽٱ٦ ٫ذٞؿث نة إٌف اّض دٕةٌف ثؼؽ٦ذ .٫ا٩ذ٭ٯ.
( -)1يف ٠ذةب أوعةب اٷ٦ةـ ا٣ىةدؽ :أثٮ ٤لٲٯ ٔٲكٯ ث ٨زٱؽ ثٔ ٨يل ا٣كضةد ث ٨اٙلكَل ا٣ن٭ٲؽ
ث ٨أٍ٦ل اٛلؤَ٪٦ل ٔيل ث ٨أيب َة٣ت  ..#إٌف ٝٮ ٨٦ :٫٣زٮار ث٬ ٰ٪ةم ٥ا٣ؾٱ ٨ػؿصٮا ٔىل
ا٣كُ٤ح إ٣جةقٲح ك٠ةف ٣كٮء ظْ ٨٦ ٫اٛلٕ ةدٱ٣ ٨ٸ٦ةـ  #ك ٨٦اٛلذضؿاَل كاٛلذُةكَ٣ل ٔ٤ٲ،٫
٠ةف ٞلؽز نة ظك ٨اٙلؽٱر ٠ ٫٪١٣ةف ٦ؾ٦ٮـ اُ٣ؿٱٞح ٔؿؼ ثةٚلجر كٔؽـ اٹقذٞة٦ح .كيف ٬ؾا
ا١٣ذةب يف دؿٕلح اٷ٦ةـ ٞل٧ؽ ثٔ ٨جؽاّض اٛ٪٣ف ا٣ـ٠ٲح٤َ :ت  ٨٦اٷ٦ةـ ا٣ىةدؽ ٦ #جةٱٕذ٫
ٚة٦ذ ٓ٪اٷ٦ةـ  ٨٦ #ذ ٟ٣ك٩ىع ٫ثٕؽـ اٚلؿكج ٔىل ا٣كُ٤ح  ٥٤ٚٱذِٕٝ ،ةث ٢اٷ٦ةـ #
ثً٤١لت ػن٪ح ٩ةثٲح ،ز ٥أ٦ؿ ثعجف اٷ٦ةـ  .#كيف ٕ٦ض ٥رصةؿ اٙلؽٱر يف ذ٠ؿ ا١٣ة٢٦
ٔجؽاّض ث ٨اٙلك :# ٨كاٛلذعىً٦ ٢ل ذ٠ؿ٩ةق أف ٔجؽاّض ث ٨اٙلكٝ ٨لؿكح ٦ؾ٦ٮـ كٹ أ٨٦ ٢ٝ
أً ٫٩ف ٱسجخ كزةٝذ ٫أك ظك .٫٪ا٩ذ٭ٯ .كٜل ٥ركاٱةت يف ذرٱح اٙلك ٨يف ا١٣ةيف كٍٗلق أ١ل٤ ٥ل٤٧٭٥
اٙلكؽ ٤٣ىةدؽ  #كٍٗلق كَ٤ت ا٣ؽ٩ٲة ٔىل ا٘لعٮد كاٷ١٩ةر.
كٹ ٩كٜ ٥٤ل ٥وعح ٬ؾق ا٣ؿكاٱةت ٤ٚؽٱ٪ة ركاٱةت ٠سٍلة أً ٫٩ف ٱ ٨١ثٲ٪٭ ٥ػٺؼ ٔ ٨أ ٢٬ا٣جٲخ
٬ ٢ٕ٤ٚ ،%ؾق  ٨٦دقٲف إ٣جةقٲح ٣ذأ٣ٲت ا٪٣ةس ًؽ إ٣رتة اُ٣ة٬ؿة ا٣ؾٱٝ ٨ة٦ٮا ًؽ٬ة ،كٓ٦
ذٛ ٟ٣لةذا ٹ دؽا ٓٚاٷ٦ة٦ٲح ٔ٪٭٦ ٥س ٢دٚةٔ٭ة ٔ٬ ٨نةـ ث ٨اٙل٦ ٓ٦ ٥١ة دٞؽـ ٚٲ ٫كٍٗلق ٨٦
اٵٝٮاؿ كا٣ؿكاٱةت ا١٣سٍلة صؽ نا يف ٠ذج٭ ٥أ٠ ٫٩ةف ٝلكًلن.

س ٨٦ -81ذ٠ؿٔل ٥كٍٗلً ٥٬ف ٥لؿصٮا ٞ٣ذةؿ ا٣ىةدؽ كا١٣ةّ’ ٥
كظةمة ٨ٔ ٥٬ذ ٥٤ٚ ٟ٣ٱ ٨١ثٲ٪٭٥

ػٺؼ()1

ٚٲًل وط  ٨٦ا٣ؿكاٱةت؟

ً٤ٚلذا ٩ضؽ  ٨٦اٷ٦ة٦ٲح ٦س ٢ذ ٟ٣يف ظٞ٭٥؟
س -82إذا ٠ة٩خ اٷ٦ة٦ٲح دذٮٌف ا٣ٮزارات كاٞ٣ٲةدات  ٓ٦ا٣ؽك٣ح إ٣جةقٲح
ً٤ٚلذا ًف ٩ؿ٬ة ٠ؾ ٓ٦ ٟ٣أا٧ح ا٣ـٱؽٱح أٱةـ أيب ا٣ؽكا٩ٲ ٜكا٣ؿمٲؽ كاٛلأ٦ٮف؟
س٩ -83عٕ٩ ٨ؿؼ دكر قٲةقح ا٣ؽكؿ يف ا٣ذؽػ ٢يف ا٣ؽٱ٣ ٨ٲ١ٮف ٦ٮا ٞٚنة ٣جٞةء
 ٟ٤٦اْ٣ةٛلَل كيف ٞلةرثح  ٨٦ٱٕةرً٭ ٥يف ّ٧٤٭ ٥كدنٮٱ ٫وٮرد ،٫ك٨٦
اٛلن٭ٮر يف ركاٱةت ا٣ـٱؽٱح كٍٗلٔ ٥٬ؽـ اٚلٺؼ( )2ثَل ا٣ىةدؽ  #كثَل
( -)1اْ٩ؿ ٠ذةب ا٣ذع ٙكاٷٚةدة كا٣نةيف كٞ٦ةد ٢اُ٣ة٣جٲَل كاٙلؽاا ٜا٣ٮردٱح كٍٗل٬ة .كاْ٩ؿ ٦ة
قٲأيت  ٨٦ركاٱةت اٷ٦ة٦ٲح يف ذ ٟ٣يف اٙلةمٲح اٳدٲح.
(ٔ -)2ؽـ اٚلٺؼ ثَل ا٣ىةدؽ (ع) كاٛ٪٣ف ا٣ـ٠ٲح (ع) كث ٰ٪اٙلك( ٨ع) ا٣ؾٱ٠ ٨ة٩ٮا يف ٞلجف
اٜلةم٧ٲح كاٛلٮدة ا٣ذٰ ٠ة٩خ ثٲ٪٭ ٥كر٫ل ا٣ىةدؽ ث٧جةٱٕح اٛ٪٣ف ا٣ـ٠ٲح (ع)  ٨٦ركاٱةت
اٵ٦ة٦ٲح ا٣ذٰ وعخ ٔ٪ؽ:)٥٬
ٝةؿ اُ٣رب٧ل يف ٠ذةب إٔٺـ ا٣ٮرل ٨٧ٚ :ذ٦ :ٟ٣ة أكردق أثٮ اٛ٣ؿج ٔ ٰ٤ث ٨ا٣عكٲ ٨اٹوٛ٭ةٰ٩
٠ ٰٚذةب (ٞ٦ةد ٢اُ٣ة٣جٲٲ :)٨كركاق ثةٵقة٩ٲؽ ا٧٣ذى٤ح ٔ ٨رصة :٫٣أف ص٧ةٔح  ٨٦ث٬ ٰ٪ةم٥
اصذٕ٧ٮا ثةٵثٮاء٪٦ ،٭ :٥إثؿا٬ٲ ٥ث٦ ٨ع٧ؽ ث ٰ٤ٔ ٨ثٔ ٨جؽا ٫٤٣ثٔ ٨جةس ،كأثٮ صٕٛؿ
ا٪٧٣ىٮر ،كوة٣ط ث ،ٰ٤ٔ ٨كٔجؽا ٫٤٣ث ٨ا٣عك ٨ث ٨ا٣عك ٨كاث٪ةق ٦ع٧ؽ كإثؿا٬ٲٚ ،٥ع٧ؽ ا٫٤٣
كاز٪ٯ ٔ٤ٲ ٫زٝ ٥ةؿٝ :ؽ ٔ٧٤ذ ٥أف اث٬ ٰ٪ؾا ٬ٮ ا٧٣٭ؽمٚ ،٭٩ ٥٤جةٱٕٞٚ ،٫ةؿ أثٮ صٕٛؿ :ٵم مٰء
دؼؽٔٮف أٛ٩ك ،٥١كاٞ٣ ٫٤٣ؽ ٔ٧٤ذ٦ ٥ة ا٪٣ةس إ٣ٯ أظؽ أوٮر( )3أٔ٪ةٝة كٹ أقؿع إصةثح٪٦٭٥
إ٣ٯ ٬ؾا اٛ٣ذٯ ػ ٱؿٱؽ ث٦ ٫ع٧ؽ ثٔ ٨جؽا ٫٤٣ػٚ .جةٱٕٮا ٦ع٧ؽا ص٧ٲٕة ك٦كعٮا ٔ٤ٯ ٱؽق .كأرق٢
إ٣ٯ صٕٛؿ ث٦ ٨ع٧ؽ ث ٰ٤ٔ ٨ا٣ىةدؽ ٚ %ضةء كأكقٓ ٔ ٫٣جؽا ٫٤٣ث ٨ا٣عك ٨إ٣ٯ ص٪ج ٫ز٥
د ٥٤١ث٧س٠ ٢ٺٞٚ ٫٦ةؿ صٕٛؿ« :ٹد٤ٕٛٮاٚ ،إف ٬ؾا اٵ٦ؿ  ٥٣ٱأت ثٕؽ ،إف ٪٠خ دؿﻯ ػ ٱٰٕ٪
ٔجؽا ٫٤٣ػ أف اث٬ ٟ٪ؾا ٬ٮ ا٧٣٭ؽم ٤ٚٲف ث ،٫كٹ ٬ؾا أكا ،٫٩كإف ٪٠خ إ٧٩ة دؿٱؽ أف دؼؿص٫
ٌٗجة  ٫٤٣ك٣ٲأ٦ؿ ثةٕ٧٣ؿكؼ كٱ٪٭ٯ ٔ ٨ا١٪٧٣ؿ ٚإ٩ة كا ٫٤٣ٹ ٩ؽٔ ٟكأ٩خ مٲؼ٪ة ك٩جةٱٓ اثٰٚ ٟ٪
٬ؾا اٵ٦ؿ»....ا٣غ ...إٌف ٝٮٝ .٫٣ةؿ أثٮ اٛ٣ؿج :كظؽز ٰ٤ٔ ٰ٪ث ٨إ٣جةس ٝةؿ :أػجؿ٩ة ث١ةر ث٨
أظ٧ؽ ٝةؿ :ظؽز٪ة ا٣عك ٨ث ٨ا٣عكٲ٪ٔ ٨ٔ ،٨جكح ث ٨ثضةد إ٣ةثؽ ٝةؿ٠ :ةف صٕٛؿ اث٦ ٨ع٧ؽ إذا
رأﻯ ٦ع٧ؽ ثٔ ٨جؽا ٫٤٣د٘ؿٗؿت ٔٲ٪ةق كٝةؿ« :ثٛ٪كٰ ٬ٮ ،إف ا٪٣ةس ٣ٲٞٮ٣ٮف ٚٲ ٫إ ٫٩ا٧٣٭ؽم
=

كإٞ٧٣ ٫٩ذٮؿ٣ ،ٲف ٠ ٰٚذةب ٔ ٨٦ ٰ٤ػٛ٤ةء ٬ؾق اٹ٦ح» .كركل ٬ؾٱ ٨اٚلربٱ ٨ا٣نٲغ اٛلٛٲؽ يف
اٹرمةد كاٹرثيل يف ٠ن ٙا٧٘٣ح يف ٕ٦ؿٚح اٵا٧ح ،زٝ ٥ةٹ ثٕؽ ذٚ ٟ٣ٲ٭ًلٚ :ى ٢ك٬ؾا ظؽٱر
٦ن٭ٮر ٠ة٣ؾم ٝج ٫٤ٹ ٱؼذ ٙ٤ا٧٤ٕ٣ةء ثةٵػجةر  ٰٚوعذ٭٧ة.
كيف ثعةر اٵ٩ٮار ٧٤٣ض٤يسُٔ ٨ٔ :ٲح ث٩ ٨ضٲط ث ٨اُ٧٣٭ؿ ا٣ؿازم ،كإقعةؽ ث٧ٔ ٨ةر ا٣ىٲؿٰٚ
ٝةٹ :إف أثة ٔجؽ ا ٫٤٣صٕٛؿ ث٦ ٨ع٧ؽ ٔ٤ٲ٭٧ة ا٣كٺـ ٠ذت إ٣ٯ ٔجؽ ا ٫٤٣ث ٨ا٣عك ٨ظٲ ٨ظ٢٧
٬ٮ كأ ٢٬ثٲذ ٫ٱٕـٱ٧ٔ ٫ة وةر إ٣ٲ :٫ثك ٥ا ٫٤٣ا٣ؿظ ٨٧ا٣ؿظٲ ،٥إ٣ٯ ا٣ؼ ٙ٤ا٣ىة٣ط كا٣ؾرٱح
اُ٣ٲجح  ٨٦ك٣ؽ أػٲ ٫كاث .٫٧ٔ ٨أ٦ة ثٕؽ٤ٚ :ب٪٠ ٨خ ٝؽ دٛؿدت أ٩خ كأ ٢٬ثٲذ ٨٧٦ ٟظٟٕ٦ ٢٧
ث٧ة أوةث٦ ،٥١ة اٛ٩ؿدت ثة٣عـف كا٘٣ٲِ كا١٣بةثح كأ٣ٲ ٥كصٓ ا٤ٞ٣ت دك ،ٰ٩كٞ٣ؽ ٩ة٨٦ ٰ٪٣
ذ ٨٦ ٟ٣ا٣ضـع كا ٜ٤ٞ٣كظؿ ا٧٣ىٲجح ٦س٦ ٢ة ٩ة ،ٟ٣ك ٨١٣رصٕخ إ٣ٯ ٦ة أ٦ؿ أ ٫٤٣ـكص ٢ث٫
ا٧٣ذٞٲ ٨٦ ،٨ا٣ىجؿ كظك ٨إ٣ـاء ،ظٲ ٨ٱٞٮؿ ٪٣جٲ ٫و٤ٯ ا٤ٔ ٫٤٣ٲ ٫كآ ٫٣اُ٣ٲجٲٚ " ٨ةوجؿ ٣ع٥١
رثٚ ٟإ ٟ٩ثأٔٲ٪٪ة " ...إٌف ٝٮ :٫٣كأ ٥٤أم ٔ ٥كاث ٥ٔ ٨أف أ ٫٤٣ـكص ٥٣ ٢ٱجةؿ ثٌؿ ا٣ؽ٩ٲة ٣ٮ٣ٲ٫
قةٔح  ٍٝكٹ مئ أظت إ٣ٲ ٨٦ ٫اٌ٣ؿ كا٣ض٭ؽ كا٣جٺء  ٓ٦ا٣ىجؿ ،كأ ٫٩دجةرؾ كدٕة٣ٯ  ٥٣ٱجةؿ ثٕ٪ٲ٥
ا٣ؽ٩ٲة ٕ٣ؽكق قةٔح  ،ٍٝك٣ٮٹ ذ٦ ٟ٣ة ٠ةف أٔؽاؤق ٱٞذ٤ٮف أك٣ٲةءق كٱؼٮٚٮ٩٭ ٥كٱٕ٪٧ٮ٩٭ ٥كأٔؽاؤق
آ٪٦ٮف ٧ُ٦ب٪ٮف ٔة٣ٮف ّة٬ؿكف ،ك٣ٮٹ ذ٧٣ ٟ٣ة ٝذ ٢ز٠ؿٱة كٱعٲٯ ث ٨ز٠ؿٱة ّ٧٤ة كٔؽكا٩ة  ٰٚثٰ٘
 ٨٦ا٣ج٘ةٱة ،ك٣ٮٹ ذ٦ ٟ٣ة ٝذ ٢صؽؾ ٔ ٰ٤ث ٨أثٰ َة٣ت ٧٣ #ة ٝةـ ثأ٦ؿ أ ٫٤٣ـكص٧٤ّ ٢ة ،كٟٔ٧
ا٣عكٲ ٨ثٚ ٨ةَ٧ح و٤ٯ ا٤ٔ ٫٤٣ٲ٭ ٥اًُ٭ةدا كٔؽكا٩ة ...إٌف ٝٮ٤ٕٚ :٫٣ٲ ٥١ٱة ٔ ٥كاث ٥ٔ ٨كثٰ٪
ٔ٧ٮ٦ذٰ كإػٮدٰ ثة٣ىجؿ كا٣ؿًة كا٣ذك٤ٲ ٥كا٣ذٛٮٱي إ٣ٯ أ ٫٤٣ـكص ٢كا٣ؿًة ثة٣ىجؿ ٔ٤ٯ
ٌٝةا ،٫كا٣ذ٧ك ٟثُةٔذ ،٫كا٪٣ـكؿ ٔ٪ؽ أ٦ؿق أٚؿغ ا٤ٔ ٫٤٣ٲ٪ة كٔ٤ٲ ٥١ا٣ىجؿ ،كػذ٪٣ ٥ة ك ٥١٣ثةٹصؿ
كا٣كٕةدة ،كأٞ٩ؾ٩ة كإٱة١٤٬ ٢٠ ٨٦ ٥٠ح ،ثعٮ ٫٣كٝٮد ٫إ ٫٩ق٧ٲٓ ٝؿٱت ،كو٤ٯ ا٤ٔ ٫٤٣ٲ ٫وٛٮد٨٦ ٫
ػ٦ ٫ٞ٤ع٧ؽ ا٪٣جٰ كأ ٢٬ثٲذ .٫أٝٮؿ :ك٬ؾا آػؿ ا٣ذٕـٱح ثْٛ٤٭ة  ٨٦أو ٢وعٲط ،ثؼٍ ٦ع٧ؽ ث٨
ٔ ٰ٤ث٦ ٨٭ض٪ةب ا٣جـاز دةرٱؼ ٰٚ ٫وٛؿ ق٪ح ز٧ةف كأرثٕٲ ٨كأرثٕ٧ةاح ،كٝؽ امذ٤٧خ ٬ؾق ا٣ذٕـٱح
ٔ٤ٯ كؤ ٙجؽ ا ٫٤٣ث ٨ا٣عك ٨ثةٕ٣جؽ ا٣ىة٣ط ،كا٣ؽٔةء  ٫٣كث ٫٧ٔ ٰ٪ثة٣كٕةدة ،ك٬ؾا ٱؽؿ ٔ٤ٯ أف
ا٣ض٧ةٔح ا٧٣ع٧ٮ٣ٲ٠ ٨ة٩ٮا ٔ٪ؽ ٦ٮٹ٩ة ا٣ىةدؽ ٕ٦ #ؾكرٱ ٨ك٧٦ؽكظٲ ٨ك٤ْ٦ٮ٦ٲ ،٨كثعج٫
ٔةرٚٲ .٨أٝٮؿ :كٝؽ ٱٮصؽ  ٰٚا١٣ذت أ٩٭٠ ٥ة٩ٮا ٤٣ىةدٝٲٛ٦ % ٨ةرٝٲ ،٨كذ٦ ٟ٣عذ٤٣ ٢٧ذٞٲح ٣بٺ
ٱ٪كت إّ٭ةر ٥٬ٹ١٩ةر ا١٪٧٣ؿ إ٣ٯ اٹا٧ح اُ٣ة٬ؿٱ .٨ك٧٦ة ٱؽؿ ٔ٤ٲ٦ ٫ة ركٱ٪ةق...إٌف ٝٮٝ :٫٣ةؿ،
دػ٤خ ٔ٤ٯ أثٰ ٔجؽ اٝ # ٫٤٣ةؿ ٥٤ٔ ٥١٣ ٢٬ :ثآؿ ا٣عك ٨ا٣ؾٱ ٨ػؿج ث٭٧٦ ٥ة ٝج٪٤ة؟ ك٠ةف
ٝؽ ادى ٢ث٪ة ٔ٪٭ ٥ػجؿ٩ ٥٤ٚ ،عت أف ٩جؽأق ث٪٤ٞٚ ،٫ة٩ :ؿصٮ أف ٱٕةٚٲ٭ ٥اٞٚ ،٫٤٣ةؿ :كأٱ٨٦ ٥٬ ٨
إ٣ةٚٲح؟ ز ٥ث١ٯ  #ظذٯ ٔ٤ٯ وٮد ٫كث١ٲ٪ة .زٝ ٥ةؿ :ظؽز ٰ٪أثٰ ٔٚ ٨ةَ٧ح ث٪خ ا٣عكٲ٨
ٝة٣خ :قٕ٧خ أثٰ و٤ٮات ا٤ٔ ٫٤٣ٲ ٫ٱٞٮؿ :ٱٞذ ٟ٪٦ ٢أك ٱىةب ٛ٩ ٟ٪٦ؿ ثنٍ اٛ٣ؿات ٦ة
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قجٞ٭ ٥اٹك٣ٮف كٹ كٱؽر٠٭ ٥اٹػؿكف ،كإ ٥٣ ٫٩ٱج ٨٦ ٜك٣ؽ٬ة ٗٲؿ .٥٬أٝٮؿ :ك٬ؾق م٭ةدة
وؿٱعح َ ٨٦ؿؽ وعٲعح ث٧ؽح ا٧٣أػٮذٱ ٨٦ ٨ث ٰ٪ا٣عك٤ٔ ٨ٲ ٫ك ،%كأ٩٭ٌ٦ ٥ٮا إ٣ٯ ا٫٤٣
ص ٢صٺ ٫٣ثنؿؼ اٞ٧٣ةـ كاْٛ٣ؿ ثة٣كٕةدة كاٹ٠ؿاـ .ك ٨٦ذ٦ ٟ٣ة ركاق أثٮ اٛ٣ؿج اٹوٛ٭ةٰ٩
ٔ ٨ٱعٲٯ ثٔ ٨جؽ ا - ٫٤٣ا٣ؾم ق ٨٦ ٥٤ا٣ؾٱ ٨دؼٛ٤ٮا  ٰٚا٣عجف  ٨٦ث ٰ٪ا٣عكٞٚ - ٨ةؿ:
ظؽز٪ة ٔجؽ ا ٫٤٣ثٚ ٨ةَ٧ح ا٣ى٘ؿﻯ ٨ٔ ،أثٲ٭ة ٔ ٨صؽد٭ة ٚةَ٧ح ث٪خ رقٮؿ ا ٫٤٣و٤ٯ ا٤ٔ ٫٤٣ٲ٫
كآٝ ٫٣ة٣خٝ :ةؿ  ٰ٣رقٮؿ ا ٫٤٣و٤ٯ ا٤ٔ ٫٤٣ٲ ٫كآ :٫٣ٱؽ ٨٦ ٨ٚك٣ؽم قجٕح ثنٍ اٛ٣ؿات٥٣ ،
ٱكجٞ٭ ٥اٹك٣ٮف ك ٥٣ٱؽر٠٭ ٥اٹػؿكف٤ٞٚ ،خ٩ :ع ٨ز٧ة٩ٲح؟ ٞٚةؿ١٬ :ؾا قٕ٧خ٧٤ٚ ،ة ٚذعٮ
ا٣جةب كصؽك٦ ٥٬ٮدٯ كأوةثٮ ٰ٩كثٰ ر ،ٜ٦كقٞٮ٦ ٰ٩ةءا كأػؿصٮٕٚ ٰ٩نخ .ك ٨٦اٹػجةر
ا٣نة٬ؽة ثٕ٧ؿٚذ٭ ٥ثة٣ع٦ ٜة كراق أظ٧ؽ ث ٨إثؿا٬ٲ ٥ا٣عكٲ٠ ٰٚ ٰ٪ذةب ا٧٣ىةثٲط ثإق٪ةدق أف
ص٧ةٔح قأ٣ٮا ٔجؽ ا ٫٤٣ث ٨ا٣عك ٨ك٬ٮ  ٰٚا٧٣ع ٢٧ا٣ؾم ظٚ ٢٧ٲ ٫إ٣ٯ قض ٨ا١٣ٮٚح٪٤ٞٚ ،ة :ٱة
اث ٨رقٮؿ ا٦ ٫٤٣ع٧ؽ اث ٟ٪ا٧٣٭ؽم؟ ٞٚةؿ :ٱؼؿج ٦ع٧ؽ ٬ ٨٦٭٪ة  -كأمةر إ٣ٯ ا٧٣ؽٱ٪ح -
ٚٲ١ٮف ٤٠عف ا٣سٮر أ ٫ٛ٩ظذٯ ٱٞذ...٢ا٣غ..إٌف ٝٮ ٨ٔ :٫٣أثٰ اٛ٣ؿج أثةف ث٦ ٨ع٧ؽ إ٧٣ؿكؼ
ثة٣ك٪ؽم ٪٤ٞ٩ةق  ٨٦أوٝ ٫٤ةؿ٠ :ةف أثٮ ٔجؽ ا ٰٚ # ٫٤٣ا٣عش  ٰٚا٣ك٪ح ا٣ذٰ ٝؽـ ٚٲ٭ة أثٮ ٔجؽ
ا # ٫٤٣دعخ ا٧٣ٲـاب ك٬ٮ ٱؽٔٮ ،كٔ ٨ٱ٧ٲٔ ٫٪جؽ ا ٫٤٣ث ٨ا٣عك ٨كٔ ٨ٱكةرق ظك ٨ث٨
ظك ٨كػ ٫ٛ٤صٕٛؿ ث ٨ا٣عكٝ ،٨ةؿٚ :ضةءق ٔجةد ث٠ ٨سٲؿ ا٣جىؿم ٞٚةؿ  :٫٣ٱة أثة ٔجؽ اٝ ٫٤٣ةؿ:
ٚك١خ ٔ ٫٪ظذٯ ٝة٣٭ة زٺزةٝ ،ةؿ :زٝ ٥ةؿ  :٫٣ٱة صٕٛؿٝ ،ةؿٞٚ :ةؿ ٦ ٢ٝ :٫٣ة دنةء ٱة أثة ٠سٲؿ،
ٝةؿ :إ ٰ٩كصؽت ٠ ٰٚذةب ٬ ٥٤ٔ ٰ٣ؾق ا٣ج٪ٲح رص ٢ٱٌٞ٪٭ة ظضؿا ظضؿاٝ ،ةؿٞٚ :ةؿ٠ :ؾب
٠ذةث ٟٱة أثة ٠سٲؿ ك٠ ٨١٣أ ٰ٩كا ٫٤٣ثأوٛؿ اٞ٣ؽ٦ٲ ،٨ظ٧ل ا٣كةٝٲً ،٨ؼ ٥ا٣جُ ،٨رٝٲ ٜا،ٜ٪ٕ٣
ًؼ ٥ا٣ؿأس ٔ٤ٯ ٬ؾا ا٣ؿ - ٨٠كأمةر ثٲؽق إ٣ٯ ا٣ؿ ٨٠ا٣ٲ٧ة - ٰ٩ٱ ٓ٪٧ا٪٣ةس  ٨٦اُ٣ٮاؼ ظذٯ
ٱذؾٔؿكا  ،٫٪٦ز ٥ٱجٕر ا ٫٣ ٫٤٣رصٺ  ٰ٪٦كأمةر ثٲؽق إ٣ٯ وؽرقٚ ،ٲٞذٝ ٫٤ذٔ ٢ةد كز٧ٮد كٚؿٔٮف
ذم اٹكدةدٝ ،ةؿٞٚ :ةؿ ٪ٔ ٫٣ؽ ذٔ ٟ٣جؽ ا ٫٤٣ث ٨ا٣عك :٨وؽؽ كا ٫٤٣أثٮ ٔجؽ ا # ٫٤٣ظذٯ
وؽٝٮق ٤٠٭ ٥ص٧ٲٕة .أٝٮؿٚ :٭ ٢دؿا ٥٬إٹ ٔةرٚٲ ٨ثة٧٣٭ؽم كثة٣ع ٜا٣ٲٞٲ .٨ك٧٦ة ٱـٱؽؾ ثٲة٩ة
أف ث ٰ٪ا٣عك٦ # ٨ة ٠ة٩ٮا ٱٕذٞؽكف ٚٲ ٨٧ػؿج ٪٦٭ ٥أ ٫٩ا٧٣٭ؽم ،كإف دك٧ٮا ثؾ ،ٟ٣إف
أك٣٭ ٥ػؿكصة كأك٣٭ ٥دك٧ٲة ثة٧٣٭ؽم ٦ع٧ؽ ثٔ ٨جؽ ا ٫٤٣ث ٨ا٣عك ،٨كٝؽ ذ٠ؿ ٱعٲٯ ث٨
ا٣عكٲ ٨ا٣عك٪ٯ٠ ٰٚ ،ذةب اٹ٦ة ٰ٣ثةق٪ةدق َٔ ٨ة٬ؿ ثٔ ٨جٲؽ ٨ٔ ،إثؿا٬ٲ ٥ثٔ ٨جؽ ا ٫٤٣ث٨
ا٣عك ٨أ ٫٩قب ٨ٔ ٢أػٲ٦ ٫ع٧ؽ أ٬ٮ ا٧٣٭ؽم ا٣ؾم ٱؾ٠ؿ؟ ٞٚةؿ :إف ا٧٣٭ؽم ٔؽة  ٨٦ا٫٤٣
دٕة٣ٯ ٪٣جٲ ٫و٤ٮات ا٤ٔ ٫٤٣ٲ ،٫كٔؽق أف ٱضٕ ٨٦ ٢أ٦ ٫٤٬٭ؽٱة ٥٣ ،ٱك ٥ثٕٲ ٫٪ك ٥٣ٱٮٝخ ز٦ة،٫٩
كٝؽ ٝةـ أػٰ  ٫٤٣ثٛؿٱٌح ٔ٤ٲ ٰٚ ٫اٹ٦ؿ ثةٕ٧٣ؿكؼ كا٪٣٭ٰ ٔ ٨ا١٪٧٣ؿٚ ،ةف أراد ا ٫٤٣دٕة٣ٯ --
أف ٱضٕ ٫٤ا٧٣٭ؽم ا٣ؾم ٱؾ٠ؿٚ ،٭ٮ  ٢ٌٚا ٫٤٣ٱ ٨٧ث٤ٔ ٫ٯ  ٨٦ٱنةء ٔ ٨٦جةدق ،كإٹ  ٥٤ٚٱذؿؾ
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اٛ٪٣ف ا٣ـ٠ٲح  #كأثٲ٠ ٫ة ٢٦أ ٢٬ا٣جٲخ  ،%كاٷ٦ةـ ٔٲكٯ ث ٨زٱؽ #
اث ٥ٔ ٨ا٣ىةدؽ كٍٗل٠ ٥٬لٝ ٨ةـ ًؽ ا٣ؽك٣ح إ٣جةقٲح اْ٣ةٛلح ً٤ٚلذا دٞج٢
اٷ٦ة٦ٲح  ٓ٦ذٔ ٟ٣ؽة ركاٱةت اٛ٩ؿدت ُلة يف ذـ قةدة إ٣رتة اُ٣ة٬ؿة  ٓ٦أف
٣ؽ٦ل ٥ركاٱةت يف ٦ؽظ٭ ،)1(٥كٹ دٞج ٢ركاٱةٔلة ا١٣سٍلة صؽ نا ا٣ذٰ دؾـ ٬نةـ
ث ٨اٙل ٥١كٱٮ٩ف(٦ )2ٮٌف آؿ ٱَُٞل كٍٗل ٨٦ ٥٬أٔٮاف اْ٣ةٛلَل؟!!
أػٰ ٚؿٱٌح ا٤ٔ ٫٤٣ٲ ٫ٹ٩ذْةر ٦ٲٕةد  ٥٣ٱؤ٦ؿ ثة٩ذْةرق .كركﻯ  ٰٚظؽٱر ٝج ٫٤ث١ؿارٱف ٨٦
اٹ٦ة ٨ٔ ،ٰ٣أثٰ ػة٣ؽ ا٣ٮاقُٰ ،أف ٦ع٧ؽ ثٔ ٨جؽ ا ٫٤٣ث ٨ا٣عكٝ ٨ةؿ :ٱة أثة ػة٣ؽ إ ٰ٩ػةرج
كأ٩ة كاٞ٦ ٫٤٣ذٮؿ ،ز ٥ذ٠ؿ ٔؾرق  ٰٚػؿكص ٫٧٤ٔ ٓ٦ ٫أٞ٦ ٫٩ذٮؿ ،ك ٢٠ذ ٟ٣ٱ١ن٨ٔ ٙ
د٧ك١٭ ٥ثة ٫٤٣كا٣ؿقٮؿ و٤ٯ ا٤ٔ ٫٤٣ٲ ٫كآ .٫٣كركم  ٰٚظؽٱر ٔ٦ ٥٤ع٧ؽ ثٔ ٨جؽ ا ٫٤٣ث٨
ا٣عك ٨أ ٫٩ٱٞذ ٢أظ٧ؽ ث ٨إثؿا٬ٲ٠ ٰٚ ٥ذةب ا٧٣ىةثٲط  ٰٚاٛ٣ى ٢ا٧٣ذٞؽـ٬ .ؾا آػؿ ٦ة
أػؿص٪ةق ٠ ٨٦ذةب اٹٝجةؿ.
(ٝ -)1ؽ قج ٜذ٠ؿ٬ة يف ظةمٲح ٔؽـ اٚلٺؼ ثَل ا٣ىةدؽ كاٛ٪٣ف ا٣ـ٠ٲح ’.
(-)2كيف ٠ذةب ٕ٦ض ٥رصةؿ اٙلؽٱر :كأ٦ة ا٣ؿكاٱةت ا٣ؾا٦ح ٚ٭ٰ ٧٠ة د ٰ٤ٔ " :ٰ٤ث ٨ا٣عك ٨ث٨
ٔ ٰ٤ثٌٚ ٨ةؿٝ ،ةؿ :ظؽز٦ ٰ٪ؿكؾ ثٔ ٨جٲؽ٦ ٨ٔ ،ع٧ؽ اثٔ ٨ٲكٯ اٝ ،ٰ٧ٞ٣ةؿ :دٮص٭خ إ٣ٯ
أثٰ ا٣عك ٨ا٣ؿًة ٚ #ةقذٞج ٰ٪٤ٱٮ٩ف ٦ٮ٣ٯ آؿ ٱُٞٲٞٚ ،٨ةؿ :أٱ ٨دؾ٬ت؟ ٤ٝخ :أرٱؽ أثة
ا٣عكٝ ،٨ةؿ اقأ٬ ٨ٔ ٫٣ؾق ا٧٣كأ٣ح :٫٣ ٢ٝ ،ػٞ٤خ ا٣ض٪ح ثٕؽ؟ ٚإ ٰ٩أزٔ ٥أ٩٭ة  ٥٣دؼٝ ،ٜ٤ةؿ:
ٚؽػ٤خ ٔ٤ٯ أثٰ ا٣عكٚ # ٨ض٤كخ ٔ٪ؽق٤ٞٚ ،خ  :٫٣إف ٱٮ٩ف ٦ٮ٣ٯ آؿ ٱُٞٲ ٨أكدٰٔ٪
إ٣ٲ ٟرقة٣حٝ ،ةؿ :ك٦ة ٰ٬؟ ٤ٝخٝ :ةؿ أػجؿ ٨ٔ ٰ٩ا٣ض٪ح ػٞ٤خ ثٕؽٚ ،إ ٰ٩أزٔ ٥أ٩٭ة  ٥٣دؼ،ٜ٤
ٞٚةؿ٠ :ؾب ٚأٱ ٨ص٪ح آدـ  ." #أٝٮؿ٬ :ؾق ا٣ؿكاٱح ًٕٲٛح ثةٹرقةؿٝ ،ٰ٤ٔ " .ةؿ :ظؽزٰ٪
٦ع٧ؽ ث ٨أظ٧ؽ ٨ٔ ،ٱٕٞٮب ث ٨ٱـٱؽ٦ ٨ٔ ،ؿكؾ ثٔ ٨جٲؽ ٨ٔ ،ٱـٱؽ ث ٨ظ٧ةد ٨ٔ ،اث ٨ق٪ةف،
ٝةؿ٤ٝ :خ ٹثٰ ا٣عك :# ٨إف ٱٮ٩ف ٱٞٮؿ :إف ا٣ض٪ح كا٪٣ةر  ٥٣ٱؼٞ٤ةٞٚ ،ةؿ٦ :ة ٫٪ٕ٣ ٫٣ا،٫٤٣
كأٱ ٨ص٪ح آدـ؟ " .أٝٮؿ٬ :ؾق ا٣ؿكاٱح ًٕٲٛح ثٕ .ٰ٤ػ221ػ " ٔٝ ،ٰ٤ةؿ :ظؽز٦ ٰ٪ع٧ؽ ث ٨
أظ٧ؽ ٨ٔ ،ٱٕٞٮب ٨ٔ ،ا٣عك ٨ث ٨رامؽٝ ،ٰ٤ٔ ٨ٔ ،ةؿ :ظؽز٦ ٰ٪ع٧ؽ ث ٨أظ٧ؽ٨ٔ ،
ٱٕٞٮب ٨ٔ ،ا٣عك ٨ث ٨رامؽ٦ ٨ٔ ،ع٧ؽ ث ٨أثةدٱحٝ ،ةؿ٠ :ذجخ إ٣ٯ أثٰ ا٣عكٰٚ # ٨
ٱٮ٩ف١ٚ ،ذت ٫٪ٕ٣ :ا ٫٤٣ك ٨ٕ٣أوعةث ،٫أك ثؿئ ا ٫٪٦ ٫٤٣ك ٨٦أوعةث ." ٫أٝٮؿ٬ :ؾق ا٣ؿكاٱح
ًٕٲٛح ثٕ ،ٰ٤ك٦ع٧ؽ ث ٨أثةدٱح ٰ٤ٔ " .ث٦ ٨ع٧ؽٝ ،ةؿ :ظؽز٦ ٰ٪ع٧ؽ ث ٨أظ٧ؽ ٨ٔ ،ٱٕٞٮب
ث ٨ٱـٱؽ ٨ٔ ،ا٣عكٲ ٨ث ٨ثنةر ا٣ٮاقُٰ ٨ٔ ،ٱٮ٩ف ث ٨ث٭ٝ ،٨٧ةؿٝ :ةؿ  ٰ٣ٱٮ٩ف :أ٠ذت إ٣ٯ
أثٰ ا٣عكٚ ،# ٨ةقأ ٨ٔ ٫٣آدـ ٚ ٢٬ٲ ٨٦ ٫صٮ٬ؿٱح ا ٫٤٣مئ؟ ٝةؿ١ٚ :ذت إ٣ٲٚ ٫أصةث٬ :٫ؾق
=

ا٧٣كأ٣ح ٦كأ٣ح رص٤ٔ ٢ٯ ٗٲؿ ا٣ك٪ح٤ٞٚ ،خ ٣ٲٮ٩فٞٚ ،ةؿ :ٹ ٱك ٓ٧ذا أوعةث٪ة ٚٲؿؤكف ،ٟ٪٦
ٝةؿ٤ٝ :خ ٣ٲٮ٩ف :ٱجؿؤكف  ٰ٪٦أك  .ٟ٪٦أٝٮؿ٬ :ؾ ا٣ؿكاٱح ًٕٲٛح ،ثٕ ٰ٤ث٦ ٨ع٧ؽ كٱٮ٩ف ث٨
ث٭ٝ ،ٰ٤ٔ " .٨٧ةؿ :ظؽز٦ ٰ٪ع٧ؽ ث ٨أظ٧ؽ ٨ٔ ،ٱٕٞٮب ٨ٔ ،ا٣عكٲ ٨ث ٨رامؽٝ ،ةؿ٧٣ :ة
اردع ٢أثٮا٣عك # ٨إ٣ٯ ػؿاقةفٝ ،ةؿ٪٤ٝ :ة ٣ٲٮ٩ف ٬ؾا أثٮا٣عك ٨ظ ٢٧إ٣ٯ ػؿاقةف،
ٞٚةؿ :إف دػ٬ ٰٚ ٢ؾا ا ٹ٦ؿ َةإة أك ١٦ؿ٬ة ٚ٭ٮ َةٗٮت " .أٝٮؿ٬ :ؾق ا٣ؿكاٱح ًٕٲٛح ثٕ" .ٰ٤
ٔٝ ،ٰ٤ةؿ :ظؽز٦ ٰ٪ع٧ؽ ث ٨أظ٧ؽ ٨ٔ ،ٱٕٞٮب ٰ٤ٔ ٨ٔ ،ث٦ ٨٭ـٱةر ٨ٔ ،ا٣عٌٲ ،ٰ٪أٝ ٫٩ةؿ:
إف دػ٬ ٰٚ ٢ؾا ا ٹ٦ؿ َةإة أك ١٦ؿ٬ة ،ا٩ذٌٞخ ا٪٣جٮة ٣ ٨٦ؽف آدـ " .أٝٮؿ٬ :ؾق ا٣ؿكاٱح
ًٕٲٛح ،ثٕ ،ٰ٤كا٣عٌٲٚ ،ٰ٪إ ٥٣ ٫٩دسجخ كزةٝذ " .٫صٕٛؿ ثٕ٦ ٨ؿكؼٝ ،ةؿ :قٕ٧خ ٱٕٞٮب ث٨
ٱـٱؽ ،ٱ ٰٚ ٓٞٱٮ٩ف كٱٞٮؿ٠ :ةف ٱؿكم اٹظةدٱر ٗ ٨٦ٲؿ ق٧ةع " .أٝٮؿ٬ :ؾق ا٣ؿكاٱح ًٕٲٛح
ثةٹرقةؿٝ ،ٰ٤ٔ " .ةؿ :ظؽز٪ة ٦ع٧ؽ ث ٨أظ٧ؽ ٨ٔ ،ثٕي أوعةث٪ة٦ ٨ٔ ،ع٧ؽ ث ٨ػ222ػ
ا٣عك ٨ث ٨وجةح ٨ٔ ،أثٲٝ ،٫ةؿ٤ٝ :خ ٣ٲٮ٩ف :أػجؿ ٰ٩دٹ٦ح أ٤ٝ ٟ٩خ٣ :ٮ ٔ٧٤خ أف أثة
ا٣عك ٨ا٣ؿًة  #ٹ ٱٞٮـ ثة١٣ذةب ا٣ؾم ٠ذجذ ٫إ٣ٲ٣ ٫ٮص٭خ إ٣ٲ ٫ثؼ٧ك٧ةاح ٦ة٬ؿ دٝ ،ٰٞةؿ:
٤ٝ ،٥ٕ٩خ :كٱعٚ ٟأم مئ أردت ثؾٟ٣؟ ٞٚةؿ :أردت أف أٗ٪ٲ ٨ٔ ٫دٚةٱ٤ٞٚ ،٥١٪خ :أردت
أف د٘ٲؿ أ ٰٚ ٫٤٣ؿم ." ٫أٝٮؿ٬ :ؾق ا٣ؿكاٱح ًٕٲٛح ،ثٕ ،ٰ٤كثةٹرقةؿ ،كث٧ع٧ؽ ث ٨ا٣عك،٨
كأثٲ ٰ٤ٔ " .٫ث٦ ٨ع٧ؽٝ ،ةؿ :ظؽز٦ ٰ٪ع٧ؽ ث ٨أظ٧ؽ ٨ٔ ،ثٕي أوعةث٪ة ٰ٤ٔ ٨ٔ ،اث٦ ٨ع٧ؽ
ثٔ ٨ٲكٯٔ ٨ٔ ،جؽا ٫٤٣ث٦ ٨ع٧ؽ ا٣عضةؿٝ ،ةؿ٪٠ :خ ٔ٪ؽ ا٣ؿًة  #ك٠ ٫ٕ٦ذةب ٱٞؿأق ٰٚ
ثةث ٫ظذٯ ًؿب ث ٫اٹرضٞٚ ،ةؿ٠ :ذةب ك٣ؽ ا٣ـ٩ة ٤٣ـا٩ٲح١ٚ ،ةف ٠ذةب ٱٮ٩ف " .أٝٮؿ٬ :ؾق
ا٣ؿكاٱح ًٕٲٛح ثٕ ٰ٤ث٦ ٨ع٧ؽ كثةٹرقةؿ.
َة٬ؿ ثٔ ٨ٲكٯٝ ،ةؿ :ظؽز ٰ٪صٕٛؿ ث ٨أظ٧ؽٝ ،ةؿ :ظؽز ٰ٪ا٣نضةٰٔ ٨ٔ ،ٱٕٞٮب ث ٨ٱـٱؽ٨ٔ ،
ا٣عك ٨ث ٨ٱكةر ٨ٔ ،ا٣عك ٨اث ٨ث٪خ إ٣ٲةس ٨ٔ ،ٱٮ٩ف ث ٨ث٭ٝ ،٨٧ةؿٝ :ةؿ ٱٮ٩ف ث٨
ٔجؽا٣ؿظ٠ :٨٧ذجخ إ٣ٯ أثٰ ا٣عك ٨ا٣ؿًة  #قأ٣ذ ٨ٔ ٫آدـ ٚ ٢٬ ،#ٲ ٨٦ ٫صٮ٬ؿٱح ا٣ؿب
مئ؟ ٝةؿ١ٚ :ذت إ ٰ٣صٮاب ٠ذةثٰ٣ :ٲف وةظت ٬ؾق ا٧٣كأ٣ح ٔ٤ٯ مئ  ٨٦ا٣ك٪ح ،ز٩ؽٱ." ٜ
أٝٮؿ٬ :ؾق ا٣ؿكاٱح ًٕٲٛح ثُة٬ؿ ثٔ ٨ٲكٯ ،كا٣نضةٰٔ ،كٱٮ٩ف ث ٨ث٭ " .٨٧آدـ ث٦ ٨ع٧ؽ
اٞ٣ٺ٩كٰ ا٣ج٤ؼٰٝ ،ةؿ :ظؽز ٰ٤ٔ ٰ٪ث٦ ٨ع٧ؽ اٝ ،ٰ٧ٞ٣ةؿ :ظؽز ٰ٪أظ٧ؽ ث٦ ٨ع٧ؽ ثٔ ٨ٲكٯ
ا ٨ٔ ،ٰ٧ٞ٣ٱٕٞٮب ث ٨ٱـٱؽ ٨ٔ ،أثٲ ٫ٱـٱؽ ث ٨ظ٧ةد ٨ٔ ،أثٰ ا٣عكٝ ،# ٨ةؿ٤ٝ :خ أوٰ٤
ػ ٨٦ ٙ٤ٹ أٔؿؼ؟ ٞٚةؿ :ٹ دى ٢إٹ ػ ٨٦ ٙ٤دس ٜثؽٱ٤ٞٚ ،٫٪خ  :٫٣أو ٰ٤ػ ٙ٤ٱٮ٩ف
كأوعةث٫؟ ٞٚةؿ :ٱأثٯ ذ٤ٔ ٟ٣ٲ ٰ٤ٔ ٥١ث ٨ظؽٱؽ٤ٝ ،خ :آػؾ ثٞٮ ٰٚ ٫٣ذٟ٣؟ ٝةؿٝ .٥ٕ٩ :ةؿ:
ػ223ػ ٚكأ٣خ ٔ ٰ٤ث ٨ظؽٱؽ ٔ ٨ذٞٚ ،ٟ٣ةؿ :ٹ دى ٢ػ ٫ٛ٤كٹ ػ ٙ٤أوعةث ." ٫أٝٮؿ٬ :ؾق
ا٣ؿكاٱح ًٕٲٛح ثآدـ ،كٔ ٰ٤ث٦ ٨ع٧ؽ ا " .ٰ٧ٞ٣آدـٝ ،ةؿ :ظؽز ٰ٤ٔ ٰ٪ث٦ ٨ع٧ؽ ث ٨ٱـٱؽ
=

اٝ ،ٰ٧ٞ٣ةؿ :ظؽز ٰ٪أظ٧ؽ ث٦ ٨ع٧ؽ ثٔ ٨ٲكٯ ٨ٔ ،ا٣عكٲ ٨ث ٨قٕٲؽ٦ ٨ٔ ،ع٧ؽ ث ٨إثؿا٬ٲ٥
ا٣عٌٲ ٰ٪اٹ٬ٮازمٝ ،ةؿ٧٣ :ة ظ ٢٧أثٮا٣عك ٨إ٣ٯ ػؿاقةفٝ ،ةؿ ٱٮ٩ف ثٔ ٨جؽا٣ؿظ :٨٧إف
دػ٬ ٰٚ ٢ؾا اٹ٦ؿ َةإة ،أك ٠ةر٬ة ا٩ذٌٞخ ا٪٣جٮة ٣ ٨٦ؽف آدـ " .أٝٮؿ٬ :ؾق ا٣ؿكاٱح ًٕٲٛح،
ثآدـ ،كٔ ٰ٤ث٦ ٨ع٧ؽ ث ٨ٱـٱؽ ا ،ٰ٧ٞ٣ك٦ع٧ؽ اث ٨إثؿا٬ٲ ٥ا٣عٌٲ " .ٰ٪آدـ ث٦ ٨ع٧ؽٝ ،ةؿ:
ظؽز ٰ٤ٔ ٰ٪ث٦ ٨ع٧ؽ اٝ ،ٰ٧ٞ٣ةؿ :ظؽز ٰ٪أظ٧ؽ ث٦ ٨ع٧ؽ ثٔ ٨ٲكٯٔ ٨ٔ ،جؽا ٫٤٣ث٦ ٨ع٧ؽ
ا٣عضةؿٝ ،ةؿ٪٠ :خ ٔ٪ؽ أثٰ ا٣عك ٨ا٣ؿًة  #إذ كرد ٔ٤ٲ٠ ٫ذةب ٱٞؿأقٞٚ ،ؿأق زً ٥ؿب ث٫
اٹرضٞٚ ،ةؿ٬ :ؾا ٠ذةب اث ٨زاف ٣ـا٩ٲح٬ ،ؾا ٠ذةب ز٩ؽٱ٘٣ ٜٲؿ رمؽقْ٪ٚ ،ؿت إ٣ٲٚ ٫إذا ٠ذةب
ٱٮ٩ف " .أٝٮؿ٬ :ؾق ا٣ؿكاٱح ًٕٲٛح ،ثآدـ ،كٔ ٰ٤ث٦ ٨ع٧ؽ ا.ٰ٧ٞ٣
إٌف إف ٝةؿ :ز ٥إف ٪٬ةؾ أػجةرا أػؿ كردت  ٰٚذـ ٱٮ٩ف٪٦ ،٭ة ٦ة دٞؽـ  ٰٚدؿص٧ح ٬نةـ اث ٨إثؿا٬ٲ٥
إ٣جةقٰ ٨٦ ،ركاٱح ا١٣نٰ ثك٪ؽق ٨ٔ ،ٱٕٞٮب ث ٨ٱـٱؽ ٨ٔ ،رص ٨٦ ٢أوعةث٪ة ٨ٔ ،وٛٮاف
ث ٨ٱعٲٯ ،كاث ٨ق٪ةف ،أ٩٭٧ة قٕ٧ة أثة ا٣عك ،# ٨ٱٞٮؿ ٨ٕ٣ :ا ٫٤٣إ٣جةقٰ ٚإ ٫٩ز٩ؽٱٜ
كوةظج ٫ٱٮ٩فٚ ،إ٩٭٧ة ٱٞٮٹف ثة٣عك ٨كا٣عكٲ .٨ك٬ؾق ا٣ؿكاٱح أٱٌة ًٕٲٛح ،كٹ أ٨٦ ٢ٝ
أ٩٭ة ٦ؿق٤ح .كدٞؽـ  ٰٚدؿص٧ح ٬نةـ ث ٨ا٣ع ٥١ركاٱح ا١٣نٰ ثك٪ؽق ٨ٔ ،أثٰ ٦ع٧ؽ ا٣عضةؿ،
ٔ ٨ثٕي أوعةث٪ة ٨ٔ ،ا٣ؿًة ٝ ،#ةؿ :ذ٠ؿ ا٣ؿًة  #إ٣جةقٰٞٚ ،ةؿ٬ :ٮ ٧٤ٗ ٨٦ةف أثٰ
ا٣عةرث ،ٱٕ ٰ٪ٱٮ٩ف ثٔ ٨جؽا٣ؿظ٧ةف ،كأثٮا٣عةرث ٧٤ٗ ٨٦ةف ٬نةـ ،ك٬نةـ ٧٤ٗ ٨٦ةف أثٰ
مة٠ؿ ،كأثٮمة٠ؿ ز٩ؽٱ .ٜك٬ؾق ا٣ؿكاٱح أٱٌة ًٕٲٛح ،كٹ أ ٨٦ ٢ٝاٹرقةؿ.
زٝ ٥ةؿ :ك٪٦٭ة٦ :ة ركاق اث ٨إدرٱف  ٰٚا٣كؿااؿ ٰ٤ٔ ٨ٔ ،ث ٨ق٤ٲ٧ةف٦ ٨ٔ ،ع٧ؽ ثٔ ٨جؽا ٫٤٣ث٨
زرارة٦ ٨ٔ ،ع٧ؽ ث ٨اٌٛ٣ٲ ٢ا٣جىؿمٝ ،ةؿ٩ :ـؿ ث٪ة أثٮا٣عك # ٨ثة٣جىؿة ذات ٣ٲ٤حٚ ،ى٤ٯ
ا٘٧٣ؿب ٚٮؽ قُط  ٨٦قُٮظ٪ةٚ ،كٕ٧ذ ٫ٱٞٮؿ  ٰٚقضٮدق ثٕؽ ا٘٧٣ؿب :ا٤٣٭ ٥ا ٨ٕ٣اٛ٣ةقٜ
اث ٨اٛ٣ةق٧٤ٚ ،ٜة ٚؿغ  ٨٦وٺد٤ٝ ،٫خ  :٫٣أو٤ع ٟا٬ ٨٦ ،٫٤٣ؾا ا٣ؾم ٪ٕ٣ذ ٰٚ ٫قضٮدؾ؟
ٞٚةؿ٬ :ؾا ٱٮ٩ف ٦ٮ٣ٯ آؿ ٱُٞٲ٤ٞٚ ،٨خ  ٫٣إٝ ٫٩ؽ أً ٢ػٞ٤ة ٦ ٨٦ٮا٣ٲ ،ٟإ٠ ٫٩ةف ٱٛذٲ٭٨ٔ ٥
آثةا :ٟأ ٫٩ٹ ثأس ثة٣ى٤ٮة ثٕؽ َ٤ٮع اٛ٣ضؿ إ٣ٯ َ٤ٮع ا٣ن٧ف ،كثٕؽ إ٣ىؿ إ٣ٯ أف د٘ٲت
ا٣ن٧فٞٚ ،ةؿ٠ :ؾب  ٫٪ٕ٣ا٤ٔ ٫٤٣ٯ أثٰ ،أك ٝةؿ ٔ٤ٯ آثةاٰ ،ك٦ة ٔكٯ أف ٱ١ٮف ٝٲ٧ح ٔجؽ ٨٦
أ ٢٬ا٣كٮاد .ا٣كؿااؿٚ :ٲ٧ة اقذُؿ ٨٦ ٫ٚصة ٓ٦ا٣جـ ُٰ٩وةظت ا٣ؿًة  .#أٝٮؿ٬ :ؾق ا٣ؿكاٱح
أٱٌة ًٕٲٛح ،كٹ أ ٨٦ ٢ٝص٭ح اٹرقةؿٚ ،إف َؿٱ ٜاث ٨إدرٱف إ٣ٯ صة ٓ٦ا٣جـ٦ ُٰ٩ض٭ٮؿ،
ٔ٤ٯ أف ٦ع٧ؽ ث ٨اٌٛ٣ٲ ٢ا٣جىؿم ٛ٩ ٰٚكًٕ ٫ٲ .ٙك٪٦٭ة٦ :ة ٔ ٨اٛ٧٣ٲؽ ٔ ٰٚٲٮف
إ٧٣ضـاتٝ :ةؿ٧٣ :ة ٝجي ا٣ؿًة ٠ #ةف ق ٨أثٰ صٕٛؿ ٩ #عٮ قجٓ ق٪ٲ ،٨كاػذٛ٤خ
ا٧٤١٣ح  ٰٚث٘ؽاد ك ٰٚاٹ٦ىةر ،كاصذ ٓ٧ا٣ؿٱةف ث ٨ا٣ى٤خ ،كوٛٮاف ث ٨ٱعٲٯ ،ك٦ع٧ؽ ث٨
ظ١ٲ ،٥كٔجؽا٣ؿظ٧ةف ث ٨ا٣عضةج ،كص٧ةٔح  ٨٦كصٮق ا٣نٲٕح كزٞةد٭ ٰٚ ٥دار ٔجؽا٣ؿظ٧ةف
=

[يفبرلبد ثني رٔايخ انشيذيخ ٔرٔايخ اإليبييخ عٍ انجبلز ٔانصبدق ٔانكبظى (ع)]

س -84إذا ٠ة٩خ اٷ٦ة٦ٲح دٞٮؿ يف ٠سٍل  ٨٦ا٣ؿكاٱةت إ١لة كردت ٦ٮرد ا٣ذٞٲح
 ٓ٦أ١لة ٦كةا٣ ٢ٲف اٚلٮؼ ٚٲ٭ة ٦س ٢اٚلٮؼ يف ا١٣ٺـ ٚٲ ٨٧زةر ًؽ
اْ٣ةٛلَل كٚٲ٬ ٨٧ٮ  ٨٦أٔٮا١ل٥؛ ً٤ٚلذا ًف ّل ٢٧ركاٱةٔلة ا٣ؾا٦ح ٣كةدات
إ٣رتة اُ٣ة٬ؿة ا٣ؾٱ ٨ػؿصٮا ٔىل إ٣جةقٲَل ٔىل أ١لة كاردة ٦ٮرد ا٣ذٞٲح
ػٮ ٚنة  ٨٦اْ٣ةٛلَل؟ كٛلةذا ًف ّل ٢٧ركاٱذ٭ة اٛلةدظح ٜلنةـ ث ٨اٙل ٥١كٱٮ٩ف
كٍٗلً٬ل  ٨٦أٔٮاف اْ٣ةٛلَل ٔىل ا٣ذٞٲح ػٮ ٚنة ٪٦٭٥؟ كػىٮو نة  ٓ٦ركاٱةٔلة
ا١٣سٍلة ا٣ذٰ قج ٜذ٠ؿ ثٌٕ٭ة يف ٦ؽح اٵكَ٣ل ،كذـ اٳػؿٱ٨؟
س -85أ ٢٬ا٣جٲخ  %ا٣ـٱؽٱح ٱؿككف ٔ ٨ا٣جةٝؿ كا٣ىةدؽ كا١٣ةّ% ٥
ػٺؼ ٦ة دؿكٱ ٫ركاة اٷ٦ة٦ٲح ٔ٪٭٦ ٥س٬ ٢نةـ ث ٨اٙل ٥١كٔيل ث ٨ٱَُٞل
كٱٮ٩ف ٦ٮٌف آؿ ٱَُٞل ك٬نةـ ث ٨قةًف ا٘لٮا٣ٲ ٰٞكٍٗل ٥٬يف ٦كأ٣ح
اٷ٦ة٦ح كٍٗل٬ة؛ ًٚل  ٰ٬اٵد٣ح ا٣ذٰ صٕ٤خ اٷ٦ة٦ٲح دٞج ٢ركاٱةت  ٨٦ذ٠ؿ
اث ٨ا٣عضةج  ٰٚثؿ٠ح ز٣ـؿ ،ٱج١ٮف كٱذٮصٕٮف  ٨٦ا٧٣ىٲجحٞٚ ،ةؿ ٱٮ٩ف :دٔٮا ا٣ج١ةء٣ ٨٦ ،٭ؾا
اٹ٦ؿ؟ كإ٣ٯ ٞ٩ ٨٦ىؽ ثة٧٣كةا ٢إ٣ٯ أف ٱ١جؿ ٬ؾا ،ٱٕ ٰ٪أثة صٕٛؿ ٞٚ ،#ةـ إ٣ٲ ٫ا٣ؿٱةف ككًٓ ٱؽق
 ٰٚظ ،٫ٞ٤ك ٥٣ٱـؿ ٱ ٫٧ُ٤كٱٞٮؿ  :٫٣أ٩خ دْ٭ؿ اٹٱ٧ةف ،كدجُ ٨ا٣ن ٟكا٣نؿؾ ،إف ٠ةف أ٦ؿق ٨٦
ا ٫٤٣ص ٢كٔٺ٤ٚ ،ٮ أ ٫٩ػ226ػ ٠ةف اث ٨ٱٮـ كاظؽ ١٣ةف ث٪٧ـ٣ح ا٣نٲغ إ٣ة ،٥٣كإف  ٥٣ٱ٨٦ ٨١
ٔ٪ؽا٤ٚ ٫٤٣ٮ ٔ٧ؿ أ ٙ٣ق٪ح ٚ٭ٮ كاظؽ  ٨٦ا٪٣ةسٚ ،أٝج٤خ إ٣ىةثح ٔ٤ٲ ٫دٕؾ ٫٣كدٮثؼ.٫
إٌف أف ٝةؿ :ز ٥إف ٪٬ةؾ ركاٱذٲ ٨وعٲعذٲ ٨د٣ذة ٔ٤ٯ ا٩عؿاؼ ٱٮ٩ف كقٮء ٔٞٲؽد .٫اٹك٣ٯ٦ :ة
دٞؽـ  ٰٚدؿص٧ح ٔجؽا ٫٤٣ث ٨ص٪ؽبٝ ٨٦ ،ٮؿ أثٰ ا٣عك٬ :# ٨ٮ (ٱٮ٩ف ٦ٮ٣ٯ آؿ ٱُٞٲ)٨
كا ٫٤٣أك٣ٯ ثأف ٱٕجؽ ا٤ٔ ٫٤٣ٯ ظؿؼ ٦ة ،٫٣كٕ٣جؽ ا ٫٤٣ث ٨ص٪ؽب ،إف ٔجؽا ٫٤٣ث ٨ص٪ؽب ٨٦
ا٧٣ؼجذٲ .٨ا٣سة٩ٲح٦ :ة ركاق ا٣ىؽكؽ٦ ٨ٔ ،ع٧ؽ ث ٨ا٣عك ٨ث ٨أظ٧ؽ ث ٨ا٣ٮ٣ٲؽٝ ،ةؿ :ظؽز٪ة
٦ع٧ؽ ث ٨ا٣عك ٨ا٣ىٛةر ٨ٔ ،إ٣جةس ثٕ٦ ٨ؿكؼ ٰ٤ٔ ٨ٔ ،ث٦ ٨٭ـٱةرٝ ،ةؿ٠ :ذجخ إ٣ٯ أثٰ
صٕٛؿ ٦ع٧ؽ ث ٰ٤ٔ ٨ث٦ ٨ٮقٯ ا٣ؿًة  :%صٕ٤خ ٚؽاؾ ،أو ٰ٤ػ ٨٦ ٙ٤ٱٞٮؿ ثة٣ضك،٥
ك ٨٦ٱٞٮؿ ثٞٮؿ ٱٮ٩ف ٱٕ ٰ٪اثٔ ٨جؽا٣ؿظ٧ةف١ٚ ،ذت  :#ٹ دى٤ٮا ػٛ٤٭ ،٥كٹ دُٕٮ٥٬
 ٨٦ا٣ـ٠ةة ،كاثؿأكا ٪٦٭ ٥ثؿئ ا٪٦ ٫٤٣٭ .٥اٹ٦ة :ٰ٣ا٧٣ض٤ف ( ،)47ا٣عؽٱر  .3ك٬ةدةف
ا٣ؿكاٱذةف ٹثؽ  ٨٦رد ٔ٧٤٭٧ة إ٣ٯ أ٤٬٭٧ة.

 ٨٦ركأل٥؟ كٹ دٞج ٢ركاٱةت ٔرتة رقٮؿ اّض ÷ كذرٱذ ٨ٔ ٫ا٣ىةدؽ
كا٣جةٝؿ كا١٣ةّ٥؟
س(( :÷ ٫٪ٔ -86اً٤ٕ٣لء أ٪٦ةء ا٣ؿقٔ ٢ىل ٔجةد اّض ٔـ كص٦ ٢ة ًف
٥لةُ٣ٮا ا٣كُ٤ةف ٚإذا ٤ٕٚٮا ذٞٚ ٟ٣ؽ ػة٩ٮا ا٣ؿقٚ ٢ةظؾر٥٬
كأذـ٣ٮ ،))٥٬كٔ(( :÷ ٫٪اً٤ٕ٣لء أظجةء اّض ٦ة أ٦ؿكا ثةٛلٕؿكؼ ك١لٮا
ٔ ٨اٛل١٪ؿ كًف ٱ٧ٲ٤ٮا يف ا٣ؽ٩ٲة كًف ٥لذٛ٤ٮا أثٮاب ا٣كٺََل ٚإذا رأٱذ٭٦ ٥ة٣ٮا
إٌف ا٣ؽ٩ٲة كاػذٛ٤ٮا أثٮاب ا٣كٺََل ٚٺ ّل٤٧ٮا ٔ٪٭ ٥ا ٥٤ٕ٣كٹ دى٤ٮا
ػٛ٤٭ ))..٥إ٣غ ،كٔ(( :÷ ٫٪إذا رأٱخ إ٣ةًف ٥لة ٍ٣ا٣كُ٤ةف ٟلةُ٣ح
٠سٍلة ٚةٔ ٥٤أ٣ ٫٩ه)) .ا٩ذ٭ٯ ٠ ٨٦ذةب اٵ٦ؿ ثةٛلٕؿكؼ كا٪٣٭ٰ ٔ ٨اٛل١٪ؿ
٤٣كٲؽ ٞل٧ؽ وةدؽ ا٣ؿكظةٌل؛  ٥٬ ٨٦ا٣ؾٱ٣ ٨لت ٝجٮؿ ركاٱةٔل ٨ٔ ٥ا٣جةٝؿ
كا٣ىةدؽ كا١٣ةًّ٤ٔ % ٥لء ا٣ؾرٱح اُ٣ة٬ؿة اٛلٕةدٱح ُ٤٣ٮاٗٲخ؟ أـ
٬نةـ ث ٨اٙل ٥١كٔيل ث ٨ٱَُٞل كأرضاُلًل؟
سٝ -87ةؿ اً٣ضٱ ٙاٛلؿدىض يف رقةا ٫٤ج /3ص٪ٔ 311ؽ ٠ٺٔ ٫٦ىل ٔؽا٣ح
ا٣ؿاكم كدٛكٍل٬ة ٔ٪ؽ اٷ٦ة٦ٲح :ك٬ؾق ٕل٤ح دٞذيض دٕؾر ا ٢٧ٕ٣ثيشء ٨٦
اٵػجةر ا٣ذٰ ركا٬ة ا٣ٮاٛٝٲح ٔىل ٦ٮقٯ ث ٨صٕٛؿ (ع) ا٣ؾا٬جح إٌف أ٫٩
اٛل٭ؽم (ع) كد١ؾٱت  ٨٦ ٢٠ثٕؽق  ٨٦اٵا٧ح  %ك٬ؾا ٛ٠ؿ ثٍ٘ل مج٭ح
كردة ٠ةُ٣ة٬ؿم كاث ٨قًلٔح كٚٺف كٚٺف ك ٨٦ٹ ٤لىص ٠سؿة ٚإف ٥ْٕ٦
ا ٫ٞٛ٣كٕل٭ٮرق ثٕ ٢لٲٕ ٫ٹ ٥ل٤ٮ ٦كذ٪ؽق ٠ل ٨ٱؾ٬ت ٦ؾ٬ت ا٣ٮاٛٝح إ٦ة أف
ٱ١ٮف أوٺن يف اٚلرب أك ٚؿٔ نة راكٱ نة ٍٔٗ ٨لق أك ٦ؿكٱ نة ٔ ،٫٪كإٌف ٗٺة
كػُةثٲح كٟل٧كح كأوعةب ظ٤ٮؿ ٛ٠ٺف كٚٺف ك ٨٦ٹ ٤لىص أٱٌ نة
٠سؿة ،كإٌف ٦ ٰ٧ٝنجٝ ٫لرب ،كإف ا٧ٞ٣ٲَل ٍٗ ٨٦ل اقذس٪ةء ٵظؽ ٪٦٭ ٥إٹ أثة
صٕٛؿ ث ٨ثةثٮٱ( ٫رق) ثةٵ٦ف ٠ة٩ٮا ٦نج٭ح ٝلربة ك٠ذج٭ ٥كدىة٩ٲٛ٭ ٥دن٭ؽ
ثؾ ٟ٣كد ُٜ٪ث٤ٚ ٫ٲخ مٕؿم أم ركاٱح ْل٤ه كدك ٨٦ ٥٤أف ٱ١ٮف يف

أو٤٭ة كٚؿٔ٭ة كا ٙٝأك ٗةؿ أك ٦ ٰ٧ٝنجٝ ٫لرب كثٲ٪٪ة كثٲ٪٭ ٥ا٣ذٛذٲل..
إ٣غ؛ إذا ٠ة٩خ اً٣ضٱٕح ٔ٪ؽ٤ ٥٠ل٤٧٭ة ٬ؤٹء كأ٦سةٜل١ٚ ٥ٲ ٙدسٞٮف ٚٲ٭٥؟
ك٦ة ا٣ؾم صٕ ٥١٤دٕذٞؽكف أ١لة  ٰ٬ا٣ؽٱ ٨ا٣ؾم ٪ٔ ٨٦ؽ اّض كصةء ث٫
رقٮؿ اّض ÷ ك٠ةف ٔ٤ٲ ٫أ ٢٬ا٣جٲخ %؟
َ ْ ََ َ ْ
َ ْ َ ُ ُّ ُ َ َّ
اَّلل ِ َو َّ
الس ُضٔ ِلُض
ازخ ُخ ًْ ِِف َش ٍء فسدوه إَِل
سٝ -88ةؿ دٕةٌفِ :ضفإِن تِ
[ا٪٣كةء ،]59:كٝةؿ أٍ٦ل اٛلؤَ٪٦ل  #يف ١لش ا٣جٺٗحٚ( :ة٣ؿد إٌف اّض ا٣ؿد إٌف
٠ذةث ،٫كا٣ؿد إٌف ا٣ؿقٮؿ ا٣ؿد إٌف ق٪ذ ٫ا٘لةٕ٦ح ٍٗل اٛلٛؿٝح)ٝ .ةؿ ا٣نٲغ
اُ٣ٮ٧ل يف ٔلؾٱت اٵظ١ةـ يف ٞ٩ؽق ٣ؿكاٱذَلٚ :٭ؾاف اٚلرباف ٝؽ كردا
مةذٱٟ ٨لةَٛ٣ل ْ٣ة٬ؿ ٠ذةب اّض ،ك ٢٠ظؽٱر كرد ٬ؾا اٛلٮرد ٚإ ٫٩ٹ ٣لٮز
ا ٢٧ٕ٣ث٤ٔ ٫ٲ٫؛ ٵ ٫٩ركم ٔ ٨ا٪٣جٰ ÷ كٔ ٨اٵا٧ح  %أ١لٝ ٥ة٣ٮا:
«إذا صةء٪٦ ٥٠ة ظؽٱر ٚةٔؿًٮق ٔىل ٠ذةب اّض ًٚل كا٠ ٜٚذةب اّض ٚؼؾكق
ك٦ة ػةٚ ٫ٛ٣ةَؿظٮق أك ردكق ٔ٤ٲ٪ة» ،كٝةؿ يف ٔؽة اٵوٮؿ٦ :ة دؿ ٔىل
ٔ ٢٧اُ٣ةاٛح اٛلعٞح ُلؾق اٵػجةر  ٨٦إصًلٔ٭ٔ ٥ىل ذً ٟ٣ف ٱؽؿ ٔىل ا٢٧ٕ٣
ثًل ٥له اٞ٣ؿآف ،ك٤لذةج يف زجٮت ذ ٟ٣إٌف دٹ٣ح ،ثٝ ٢ؽ كرد ٔ٪٭٦ % ٥ة
ٹ ػٺؼ ٚٲٝ ٨٦ ٫ٮٜل« :٥إذا صةء٪ٔ ٥٠ة ظؽٱر ٚةٔؿًٮق ٔىل ٠ذةب اّض ًٚل
كا٠ ٜٚذةب اّض ٚؼؾكق ،كإف ػةٚ ٫ٛ٣ؿدكق ،أك ٚةرضثٮا ثٔ ٫ؿض اٙلةاٍ» ٔىل
ظكت اػذٺؼ اٵٛ٣ةظ ٚٲ ،٫كذ ٟ٣رصٱط ثةٛل ٨٦ ٓ٪ا ٢٧ٕ٣ثًل ٥لة ٙ٣اٞ٣ؿآف.
ا٩ذ٭ٯ .ك٬ؾا ٬ٮ اٙلٜ؛ ٵف اٞ٣ؿآف إْ٣ٲٝ ٥ؽ ً ٨٧اّض دٕةٌف ظ٫ْٛ
كركاٱةدً ٥١ف ٱٌ ٨٧اّض دٕةٌف ظْٛ٭ة ،كأٱٌ نة ٣ٲكخ ٤٠٭ة وعٲعح ثةٔرتا٥١ٚ
أ٩ذ٥؟  ٢٬ركاٱةد ٥١يف اٹزًٔ ٰ٪ض كا٘٣ٲجح دذٮا ٓ٦ ٜٚآٱةت ا٘ل٭ةد كاٵ٦ؿ
ثةٛلٕؿكؼ كا٪٣٭ٰ ٔ ٨اٛل١٪ؿ؟ ك٠ٲ ٙذ ٟ٣كاٷ٦ة٦ٲح ٹ دُٕ ٢٧لة ٪٦ؾ ٚةصٕح
٠ؿثٺء كإٌف ٝج ٢ٱٮـ اٞ٣ٲة٦ح ث٤ٞٲ ،٢أمٝ :ٲةـ اٛل٭ؽم اٛل٪ذْؿ؟

س -89أٱ ٨اٵكٌف ٦ة ركاق ذرٱح رقٮؿ اّض ÷ ٔ ٨ا٣جةٝؿ كا٣ىةدؽ ’؟ أـ
ركاٱح اٙل٤ٮ٣ٲح كاٚلُةثٲح كاٛلنج٭ح كاٛلضربة كا٘٣ٺة ٔ٪٭% ٥؟ كٛلةذا
دٞج٤ٮف ركاٱح ٬ؤٹء دكف أك٣بٟ؟
سَ ٢٠ -91ةاٛح ٬ ٨٦ؤٹء ٹ دك ٨٦ ٥٤ا٣ذ٭٧ح يف ٍ٩ضة ٝٮٜلة ١ٚٲٙ
ّل٧١ٮف ثة٣ذٮادؿ إذا ٠سؿت ٔ٪ؽ ٥٠ا٣ؿكاٱةت ك ٨٦رشَ ٫اقذعة٣ح
دٮاَؤٔ ٥٬ىل ا١٣ؾب؟
س٠ -91ٲ ٙدأ٪٦ٮف  ٨٦دؽػ ٢ا٘٣ٺة يف ركاٱةت ٦كأ٣ح ا٣ذٛٮٱي اٛلذٞؽ٦ح
كأف اٷ٦ةـ ٱٕ ٥٤ا٘٣ٲت ك ..ك ..ك..إ٣غ؟ ك ٨٦دؽػ ٢اٛلضربة يف ركاٱةت
ػ ٜ٤اٵٕٚةؿ كاٚلؿكج  ٨٦ا٪٣ةر كا٣نٛةٔح ٵ ٢٬ا١٣جةاؿ؟ كٍٗل ذ.ٟ٣
س -92اً٣ضٱ ٙاٛلؿدىض ٠ ٨٦جةر ًٔ٤لء اٷ٦ة٦ٲح اٛلؼ٤ىَل يف ا٣ٮٹء ٛلؾ٬ج٭٥
ٚٲضت اٗذجةر ٝٮ٪٬ ٫٣ة ػىٮو نة  ٓ٦دٔٮد ٫إٌف ا٣ذٛذٲل يف ا٣ؿكاٱةت
كركألة كا٣كؤاؿ ٬ٮ :أٱٞ ٨لً٤ٔ ٢لء اٷ٦ة٦ٲح ا٣سٞةت ٖ ٨٦ل ٢ا٣ؽٱ٨
كركاٱذ ٨ٔ ٫أا٧ذ٭ٍٔ ٨٦ ٥ض ا٣ىةدؽ  #إٌف ٍٔض اً٣ضٱ ٙاٛلؿدىض إذا
٠ة٩خ ٹ ْل٤ٮ ركاٱةت ا ٨٦ ٫ٞٛ٣اٙل٤ٮ٣ٲح كاٚلُةثٲح كاٛلنج٭ح كاٛلضربة
كا٘٣ٺة كا٣ٮاٛٝح كٍٗل ٨٦ ٥٬اٛ٣ؿؽ ا٣ذٰ ظ ٥١ثٛ١ؿ٬ة؟

س٠ -93ٲ ٙٱٮاٝ ٜٚٮ ٥١٣ثةٚلؿكج  ٨٦ا٪٣ةر كركاٱةدٚ ٥١ٲ٭ة ٝٮ ٫٣دٕةٌفِ :ض َو ٌَ َْ
َ ْ ُ ْ ُ ْ ً ُ َ َ ّ ً َ َ َ ُ ُ َ َ َّ ُ َ
الا ذ َ
د ًِ
ِيٓاُض [ا٪٣كةء ،]93:كٝٮ ٫٣دٕةٌف يف
حلخو مؤٌِِا ٌخػ ٍِرا فاشاؤه جًِٓ
َ َ ْ َ َ َ ُ َ َ َ ْ َ ُ َّ ُ ْ َ َ ُ َ
الونُ275ض [ا٣جٞؿة]،
ا٣ؿثةِ :ضوٌَ َعد فأوىهِم أضحاب انلارِ ًْ ذ ِيٓا د ِ
كٍٗل٬ة  ٨٦اٳٱةت ا١٣سٍلة ا٣ذٰ دٍضح ثؼ٤ٮد اٛ٣كةؽ يف ٩ةر ص٭٥٪؟

س٠ -94ٲ ٙٱٮاٝ ٜٚٮ ٥١٣كركاٱةد ٥١أف اٵا٧ح ٱٕ٧٤ٮف ا٘٣ٲت كٱٕ٧٤ٮف ٦ة
َّ
ُْ َ َْ َ
ات
يف ا٣ك٧ٮات ك٦ة يف اٵرض ٝٮ ٫٣دٕةٌفِ :ضكو َل َحػي ًُ ٌ َْ ِِف الط ٍَ َٔ ِ
ََ َ ْ َ
َ َْ
َّ
ََ ُ ْ
ْ َ ْ َ َّ َّ
ً
َ
ُ
ْ
ُ
واْلر ِض اىغيب إَِل اَّللُض [اِ ،]65:٢٧٪٣ضفًل حظ ِٓس لَع ديتِّ ِ أحرا 26إَِل
َ َْ َ
ََْ ُ ْ ُ َ ْ َ ُ َْ ْ َ َ ْ َ ْ َْ ُ
ْ َُ
ت ٌََِ
ٔلُض [ا٘لِ ،]٨ضولٔ نِج أغيً اىغيب َلضخهَث
ٌ َِ ارحض ٌَِ رض ٍ

ْ
َ
ْ ُ
َْ
ِن ُّ
الط ُ
اْلَ ْْيِ َو ٌَا َم َّط َ
ٔءُض [اٵٔؿاؼِ ،]188:ض َو ٌَا أدرِي ٌَا ُحف َػو ِِب َوَل
ِ
ُ
ةِس ًُْض [اٵظٞةؼ]9:؟

س٠ -95ٲ ٙٱٮاٝ ٜٚٮ ٥١٣ثة٣ذٞٲح ٣ٸ٦ةـ يف ّلؿٱ ٥يف اٙلٺؿ كّل٤ٲ ٢اٙلؿاـ
َ
ْ َ َ
َّ َ ّ ُ َ
َّ
ت اَّلل ِ َويَذش ُْٔ ُّ
كركاٱةد ٥١يف ذٝ ٟ٣ٮ ٫٣دٕةٌفِ :ضاَّل
ِيَ ُحتَي ِغٔن ر ِ َضاَل ِ
َو ََل ََيْ َش ْٔ َن أ َ َح ًرا إ ََّل َّ َ
اَّللُض [اٵظـاب ،]39:ك٬ؾق اٛلكةا٠ ٢ة٣ذ٪جٲٔ ٫ىل ٦ة
ِ
قٮا٬ة ٪ٚع ٨كإٱةٝ ٥٠ؽ اػذٛ٤ذة ٚٲ٭ة ٚإذا ردد٩ة٬ة إٌف ٠ذةب اّض دٕةٌف ٚإ ٫٩ٹ
ٱٞج٤٭ة ٚ٭ ٢ٱٕ ٢ٞأف أا٧ذ٬ ٥١ؤٹء ٥ %لةٛ٣ٮف ٠ذةب اّض دٕةٌف؟
س ٢٬ -96ركت إ٣رتة  %ا٣ـٱؽٱح ٔ ٨ا٣جةٝؿ كا٣ىةدؽ كا١٣ةّ% ٥
ركاٱةت ْلة٠ ٙ٣ذةب اّض دٕةٌف؟
س -97أٱ ٨اٵكٌف ثةٞ٣جٮؿ ركاٱةت ذرٱح رقٮؿ اّض ÷ كأٝةرب ا٣جةٝؿ
كا٣ىةدؽ كا١٣ةّ % ٥أـ ركاٱةت اٵثةٔؽ ٔ٪٭ % ٥أ٣ٲف وةظت ا٣جٲخ
أدرل ثة٣ؾم ٚٲ٫؟ أًف ٪٩ذٞؽ ٔىل أ ٢٬ا٣ك٪ح أػؾ ٥٬ق٪ح رقٮؿ اّض ÷ ٔ٨
اٵثٕؽٱ ٨كدؿ٠٭٣ ٥ٶػؾ ٔ ٨أ ٢٬ثٲخ رقٮؿ اّض ÷؟
س -98ٱ٪ذش ً٦ل ذ٠ؿ٩ة أف ٝٮؿ اٷ٦ة٦ٲح أ١لة دذجٓ ا٣جةٝؿ كا٣ىةدؽ كا١٣ةّ% ٥
كأ١لة ٦ذجٕح ٵ ٢٬ا٣جٲخ  %كيف قٛٲ٪ح ٩ٮح ًف ٥لؿج  ٨٦ظٲـ ا٣ؽٔٮل ٚأٱ٨
اٵد٣ح إُٞ٣ٲح ٔىل ذٟ٣؟
س -99إذا ٠ة٩خ اٷ٦ة٦ٲح ٹ دٞج ٢ركاٱةت ا٣ؾرٱح اُ٣ة٬ؿة  ٨ٔ %ا٣جةٝؿ
كا٣ىةدؽ كا١٣ةّ % ٥كٍٗل ٥٬كإً٩ل دٞج٦ ٢ة ركاق ٜلة ٬نةـ ث ٨اٙل٥١
كآٹ ٱَُٞل كٱٮ٩ف ٦ٮٹ ٥٬ك٬نةـ ث ٨قةًف كمٲُةف اُ٣ةؽ كاٙل٤ٮ٣ٲح
كاٚلُةثٲح كا٘٣ٺة كاٛلنج٭ح اٛلضربة كٍٗل٥٬؛ أٹ ٱؽؿ ذٔ ٟ٣ىل أف اٙلٜ
ٱؽكر ٬ ٓ٦ؤٹء ا٣ؿكاة ظٲسًل داركا ك٣ؾا ٱرت٠ٮف ٦ة ػةً٦ ٫ٛ٣ل ركاق ٍٗل٥٬؟
كٔ٪ؽ د١ؿار اْ٪٣ؿ كزٱةدة ا٣ذأ ٢٦يف ٬ؾق اٛلكأ٣ح ٪٬ةؾ قؤاؿ آػؿ ٥٬ ٨٦
قٛٲ٪ح ٩ٮح ا٣ذٰ ٱؽكر ٕ٦٭ة اٙل ٜيف ا٣ٮأ ٓٝىل ا٣ذعٞٲ٪ٔ ٜؽ اٷ٦ة٦ٲح؟
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[ا١٣ٺـ ٔىل امرتاط إ٣ى٧ح]21.............................................
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