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  ��� ا� ا���� ا�����
  

  م��م� ا���	ب
� وس�� ���� ا� �� �� رس����إن ا�*� � و��( ) ش�ی% �� ، وا�#!ة وا��!م 

  :و�-� 
��� ا� ، وا� ی/�ل 23 آ���� 3/� �7ءت ا�#*�ة ا5س!م�4 23 م���ه� ا�/�ور 

� أم�( و�=� أآ>� ا���س ) ی-��ن { : ا�-9ی9 ��   ) .٢١: ی�سB ( } وا� ?��< 
 �ی�ی�ون ���LMNا ن�ر ا� ��3Kاه�J ، وا� م�� ن�ر( و�� آ�( { : وی/�ل سI*�ن� وت-��

 �� ا��ی� آ��� )�JO�� P*ى ودی� ا��J��� �و�� ا�=��3ون ، ه� ا�Uي أرسS رس��
   ) .٩-٨: ا�#B ( } آ�( ا���آ�ن 

3�ذا ت�ی� ا�#*�ة ا5س!م�4 ؟  
 ��Iا� ��� ��J�أ�� رواده� وه� ا5م�م ا� �� ا� _����] إ�  :ی/�ل _ ی��

١ - ���� ، و23 �M]�� ن�ی� أوً) ا��S7 ا���� 23 تM=��( و�/��ت� ، و23 ��/� و
  .وت3�#� ، UJ3ا ه� ت=�ی��� ا��Mدي 

� ، ون*�  ون�ی� �- ٢�M]��-� ذ�% ا��I_ ا���� 23 تM=��( و�/��ت� ، و23 ��/� و
���ی��� �����Iب ، وهUا ه� ت=�ی���  4��MN��� ��أة ���ی��� ����S7 ، ون-���� ��UJا ن-�

  .اaس�ي 
٣ - S#أن ت ��� S ون�ی� �-� ذ�% ا��-< ا���� 23 ذ�% آ�� أیcً� ، ون*� �UJا ن-

 _�� Sآ �  .د��ت�� إ�
� ا���س  و- ٤� S4 ا��2 ت/�د ا��-< إ�� ا���e ، وت*��ن�ی� �-� ذ�% ا�*=�م4 ا�

� ه�ى ا5س!م �� .)١(  
وت���f ��ل اaم4 ، وإر�7��J إ�� �/�/4 ا5س!م ، أم� ) ی�� ����4��J ا��2 (

ی�#�ره� آ>�� م� ا���س ، إن� ی*��ج إ�� ت���I ا�*/�ئP ا�4��Je م� هUا ا��ی� ، 
� هU( ا�*/�ئP م� س��ك واj-2 23 وی*��ج ث�ن�c�/م� ت ����ً� إ�� ت���4 ا���س 

  )٢() . ا�*��ة
 ��� إ�� ا5س!م ، aن�J ا��NیP ا�Uي س�=��4������3 ه2 ا��NیP ا����� 5��دة ا�
��ة م��4 ، [��4 ث!ث ���ة س�4 23 �j �� وس�� ، 3/� ر����رس�ل ا� ��� ا� 

�/��ة �J�� ا������ ، 3=�ًا وس��آً� ، وزآ�ه� ���-�Iدة ا��2 ش���J م=4 ا�=�م4 ، 
] ا���� اaول 23 �e�9 وS7 ، ث� ��� م� ا��7�Jی� واaن#�ر ا� �Jر� �J�

� . ا��ی�4 ا���رة ���هUا ه� ا��NیP ا����� ، aن� [�یP رس�ل ا� ��� ا� 
  .وس��

-�ه� ، وت��� م] ا5ن��ن [�ال ا�SMN و�وت�Iأ ا�����4 23 ا��I_ ا���� ، SIj و)دة 
� ، و���4 23 ت���4 ا���Iب �J23 م _�Iرس4 ت-�ون�ن ا����3��e وا� ، �-���ت

�د اaم4� – [�e  . ودر��J ا���� ، وا��I��ت ا�#��j5 4Iم4 ا�

                                                 
  .١٧٧ ��� ا�I�� ، ص - ١
  .٤٥٧ م*� Nj< ، واj-�� ا�-��� ، ص- ٢



� ه�ف م-�� ، وأ�U م��U ا��e ، وم� اS7 ذ�% ( �� [eة إذا ت��N� ة�j ب�I�وا�
��اءaی4 ا�����] هUا ا���Iب ، وإت!3� ، وإش��4 ا���Mه4 آ�ن_ �� �=Iم _jو U�م 

 )U�Kه�ف م-�� ، وی ���] 23 ی�م م� اaی�م e2 ) ی�=� ، �وا)ن*!ل 23 آ��ن
 �eا� U�K٣() . م ( �J<Mم ا��2 ن�!ؤه�–وم� ا��� ��� ا���Iب ، ا�/��4 - ا���Jد و

� ا��2 تuآ� أن ا��اه/4 ه2 ا�/�P وا)ض�Nاب ا�UيI�م� ی ���� ا�v-I إ� S#ی 
و��ى ...  ا�-/� ا�>�ن2 م� ا�-� آ�� - آ� ی���ن–ا�e��ن ، وت���fق هU( ا��اه/4 

ا��KمS وا��ا7-4 ، ی�yc م� ��� ا��xM أن ا��اه/4 ���_ ��3ة P�j واض�Nاب 
 �دائً� ، �S ه��ك م�اه/4 ه�دئ4 ، وی���I أن ا�/�P وا)ض�Nاب ���� ����� ، وإن

�� ش�ی-4 ا� �9 وS7 ی�� ��Iن م� ان*�اف ا�z.  
  

{*Iه�ف ا�  
  

        ، ���|�Uا أراد ا���I} أن ی�I{ ا���ب ا�|��� ، واaب ا�|��� ، وا�|�رس وا���|2 ا�
أن ا��اه/4 ��3ة ت��fات س�ی-4 ، هUا ه� ا��-�ی|B ا�-�|J� 2|� ، وأن ا�S|MN ا��|9ن             

� س||�یً� وم�9ن||ً� �||!ل ا��اه/||4 ، وأن ا  ||/Iه||� ا�-/||�   ا�||��ي ی �||�-/||� ا�>||�ن2 م||� ا�-
 SI/��  .ا�Uه2I ، م� ��} ا��*#�S ا�-�2 وا��e وا)�J�7د ، �I��ء ا�

             �e�|� ، وإ�jم|4 ا�|��M]K� ���|�� أن اه�|�م ا��I|_ ا��� –ویUّآ� ا���I} ا����� ا�
      ���] ا��e! م���ة ا��I_ ا�|��� ن آS|�M      –آ� ه� 23 ا�=�� 4�� ث� ا��رس4 ا�

I��ء S�7 م��� �-�� �� ا�/�P وا)ض�Nاب ، آ� ه2 ا�*�ل 23 أور�|� وأم�ی=|� وم|�           �
 �J=�3 23 ی�ور.  

وأراد ا���I} أن ی|Uّآ� ا��I|_ ا�|��� �|���Nق ا5س|!م�4 ا�|#*�*4 3|2 ت���|4 اaو)د                    
م||� ا�/�||P ) ذآ||�رًا وإن�ث||ً� ( �-||� س||� ا����||9 ، وS||Ij ا��I||�غ و�-||�( ، �||�*�M ا�||��Iب    

  .وا)ض�Nاب 
  

{*Iت ا��*�N#م 
  

 ���� د�|�ل ا�|���7                 : ا���ب ا�|��� ا���I{ ا�Uي ن�K 23 ��_ م��� ، وا���د �Mه� ا�
� وس�� ، و�� ت�*�ف �N3ت� SIj ا���Iغ ���� ا� �� �23 [��4 ا� ورس�� K�ون ،.  

  :��J م-���ن  : ا��اه/4
� ا���ئ] ��� ا���س      -١�-/|4 �3|�ة م|� ا�/�|P     ا��اه:  ی/|�ل  – ���|��J و�|�م��J   – ا�

 �  . وا)ض�Nاب وا�#�اع ، ت�� م� SIj ا���Iغ و��� ا�-��ی� م� ا�-
  .وه2 ��3ة ���4 ی� ��J آS إن��ن 

٢-            �|/3 xM�|ا� ��� 23 ���f����� ا� 2� ا�-��-ا��اه/|4 �3|�ة ت�f|�ات ش|�م�4        :  ا�
 آ�J|� ،  وس�ی-4 ، أي ت��f ��7ي ون2�M و�/�2 ورو�2 ، ون� س�ی] �UJ( ا��eان<      

 �J��� ���jا �� : Sان/!ب آ�م.  

                                                 
� ، ص - ٣�M7] ن�  .٣٨٦ ا�



ه2 ا����4 ا���aة م� ا���MN|4 وتI|�أ م�|U ا�|���-4 وت��J|2 ���>�ن�|4         : ا�4��MN ا��Jدئ4 
           �� م���4 ا����9 ، وی� ا��J�!� SMN 23 ا��رس4 ا)���ائ�|4 ، وت|����ة ، وت�

 ��II�� 4ه�دئ:  
  .�a  �J/Iن�J أSj ��آ4 م� ا�4��MN ا�I=�ة ا��2 ت-١
٢- �Jاه/4 ا��2 ت���  . aن�J أSj ت��fًا ون�ًا م� ا�

��4 وا���/�4 �  .وهU( ا����4 �3�4 م��زة ��-�� واآ���ب اaدب وا�/�� ا)�7
  

  ا�S#M اaول

  ��	ذا ی��� ا������ن �	��
	ب ؟
  

� أن� �jل ��� �� ا���Nب رض2 ا� � ���4  : ( ... روي �إن� ) إس!م �! 7
�4 �! إم�رة ، و) إم�رة �! [��4 و) �وآ� ی/�ل ا��آ��ر م*� س-�� ... ) . 7

2]�Iن ا��cد  : رم�M�� �/3 �J-ور� ، [�e. ث!ث4 أر��ع أ�=�م ا5س!م أ�=�م ��
�ن ��] ، ی/�م ����J ���ء اaم�U� ، 4% ی��J ا����ة ا��e�ة ا��وا���Iب ه� أ

  >� م� اه��م�J ������خ ، 3� س� ذ�% ؟وا����ن ���M]aل وا���Iب ، أآ
  
  : ا���Iب أ�jب إ�� ا��NMة - ١

� ، و�� ی#S ا)ن*�اف �� ا��NMة ���وا��NMة ه2 ا5س!م ، ا�Uي �N3ه� ا� 
���ه� آ� ه� ��� �-v ا���7ل ا��eه���� ، ا�Uی� ش�( أ��اء ا5س!م تM=��ه� ، 

أرق أ�L3ة ، وإن ا� �-} م*�ًا ���*P 3*��3ه� �� ا��NMة ، �I���3ب أ��� أآ�Iدًا ، و
� ا����خ Mب و����I�ا� �M��*3 ی�ًاUًا ون����.  

� (( و23 اaث� ��� �J�، وی�JM ا���I} أن ا�/#�د )) ن-�ض�ا ���N �3ن� ��ی} 
 �ً�3�� ، S79 و�� ا� /�� ���U% أن ا��N م�ء �jی< �7ًا إ�� ا��ء ا��NMي آ

و��7 وذرة وا��ة م� اaآ���e ، ��ون ش�ائ< إ) م� ی��آ< م� ذرت�� م� ا���Jر
 �� سyN اaرض �3ن��و�7 م� ?�Iر ���P 23 ا��e ، أم� �-� أن ی�eي ا��ء 
 �� ش�ائ< آ>��ة ، ��� إذا زادت ت��f ا��ء ، وان*�ف �� �N3ت��  ...ی*��ي 

� م�ء ا��N ، ا��ء ا��NMي ، ی�ى ا���I} أن ا�M]aل ی>��ن ا����NMة ، و��jسً� 
، أم� ا���Iب �3ن �J�7 أ�jب إ�� ا��NMة  وی�2fI ) ��اءة ا�M]aل ( وهUا ه� م���ل 

� ا��NMة ، ���4 م� ن�K م��J 23 ��_ م��� ، ���3 �� ���أن ی=�ن ا���Iب ا�
� �N3ت� م� ا)ن*�اف ��.  

�NMا� �� ا��NMة ، أو أ�jب إ��� ���] ا��eة أم� ا���7ل ، ��3�Mوض أن�J  23 ا�
 �Jأن ��-] ا��eه��e�3 ، 2 ا���7ل أآ>� ان*�ا3ً� �� ا��NMة  ��e، أم� 23 ا�

� ا��=� وا�*�ام ��� أ��M( وا�-��ذ ��� ��  .ا���دوا 
� ا����ة أن ی��J7ا  �� 2fI�ن ، ی���-�ت ا�-���ة ا��2 ی-�� �J�3 ا��eو23 ا�

��ا ا���7ل ا�S7 4�I اه��م�J إ�� ا�M]aل وا���Iب ��س�Iب ا����4M اJآ� ، و) یU�.  
  
  



  : ا���Iب ی>S أ?�4�I اaم4 - ٢
 [�e-�ت�� ا�-���4 ا�4��M ، ��} ت�9ای� أ��اد ا��=�ن ، S=��3 ا��e4 23 م�و��
� م� ا����خ ، �Uا �3)ه��م �����Iب اه��م �jل و�M]aم� ا ���ت�j ، �ً2 ه�م�Mا�

 4�  .�4�I��f اaم4 م� ا�����4 ا�=
  
  : ا���Iب ه� ر�7ل ا��f ، وأم�Jت ا�S�e ا�/�دم - ٣

�� ذه�JI ور���ه�  Sم4 و�/�/4 أم�ه� ، 3! ت�a�3ذا أردت أن ت-�ف م�ه�4 ا
ا���2 ، و�=� ان�O إ�� ش�J��I ، �3ذا رأی�� ش��Iً� م��ی�ً� �3��� أن�J أم4 4���7 ا��Kن 

�� !ًf��م ، Pه��� ا��� �ً��Iش �� �jی4 ا�I��ء ، وإذا رأی��� �jم�ر ، ی���aا Bس�M
�3��� أن�J أم4 ض-�4M مM==4 ، س���ن م� ت��Jر أم�م ��وه� ، �I���3ب ���ان  Sا��ذائ

  .  )٤(اaم4  
�� ا)ه��م ������Mن ، aنJّ� ��ن-�ت ا�S�e ا�/�دم ،  4�وا)ه��م ���I��ت ) ی/S أه

، � �3)ه��م �����Iب إذن ���M��3ن ه� S�7 ا��f ، وا����Mت ی#�-� ا�S�e ا�Uي ی��
  .اه��م ��j ����eدم�� م� أ��7ل اaم4 

وا)ه��م �����Iب ه� ا�-��یK� 4روا��J وض�ئ�ه� ث� �/���J وأ��7ده� ، ویe< أن 
ن�J� ��J أآ>� م� اه��م�� ����ارد ا��IN-�4 ، وا�#�ن] وا�9ارع ، aن ا5ن��ن 

  .أ��O ث�وة 23 اaم4 
  
��اء  ا���Iب درع اaم4- ٤aا �J��  : ا�Uي ی�3] 

�� ، ����I{ ا��س��4 ، وا���3ع �� دار ا5س!م ��� ا��� 4cد �3ی�Je��3 } ..."�# 
وا��Jeد م�ض إ�� ی�م ) ٣٩اaن�Mل ( } ...+ ���ن *�(� ، وی��ن ا��ی' آ�% $ 

� !ا�/��م4 ، وم� أ��Je��� Pد م� ا���Iب ���؟ وم] أن �*��4 رس�ل ا� ��� ا� 
� و��j ی� م���Mس�� آ�ن�ا ی����/�ن إ�� ا��Jeد ش�Iً� وش��Iً�  وهUا م� ی�ا( �-v ا�

 �  } ان/�وا 7/	*ً	 و�6	ً+ ، و4	ه�وا �2م�ا��� وأن/��� *. س
, ا$ { ت-��
   ) .٤١:ا����4 (

 �Jc-� ل�j : س�I�� أ�� [�*4 وا�� ��j وه� م� ، �ًIوش� �ً��I3ً� وث/�ً) أي ش�M�
#Iك و?�� وا�� وا�*�� ا��*cوا� Sم4 وم/�ت�=� وإذا آ�ن هUا اaم�  )٥(�ي و

 �Jeا� ������ً� 23 ?9وة ت�Iك ، �I���3ب أو�� ����Jeد م� ا����خ ، aن�J أ�jر 
وا��/4 ، و��U% تe�� اaم� ش�J��I ��� ا�>�م�4 ��� وا�-��ی� 23 ا���م4 ا�-�=�ی4 

 �J�ب م�Iا9�5ام�4 ، �-�ة أس:  
� ت*S ا��Je ا���eي  aن�J أ�jر - ١��.  
٢ - �� aن�J أSj م� ا����خ 23 م�uو���ت�J ت�e( ا���ی� ، �J3 ?�� م�uو��� �-� 

  .ا�9و47 واaو)د 
  . aن�J أآ>� ��سً� و��[4M ، وا�*�س وا�cf< ش�[�ن ض�وری�ن ��/��ل - ٣
  

                                                 
��2 ، ص - ٤ S� ���Iا��� ١٩٣.  
 .ت���M ا�� آ>��  - ٥



٥ - 2�] ا�*��ی4 م] ا��eب ت�I�م���4 ا� :    
� ت��ز ا�4��MN ���*��ی��I3 2����� 4��J=ز ا���4 وا����ط وا�*�آ4 ��ون و�2 ، وت

 [eت �JنK� ب�I�ز م���4 ا���وا�*=4 وا���Iة �=� ی�/#�J ا����ط وا�*��ی4 ، ت
 ��Iآ �� �  .ا�*��ی4 وا����ط وا�*�آ4 م] ا���2 وا�-�43 إ�

  
  : aن ��3ة ا���Iب ه2 ��3ة ا)ن��ء - ٦

� ycی� �� ی��آ9 ا�SMN ��ل ذات��I3 �ً�Jب ، وی#�� م�I�ا� ���� ا���fی4 
 Sc34 ا��2 ت��% أ�-e4 أو ا���eا�*9ب أو ا� �� {*I�3 ی4 ؟��Iوا� [�e���

  .ا��Nق 5�!ح ا���س ؟ 
��ت ( �eت���رع ا� �� إ�� ا)ن��ء ، آIا���ب م� �7ن �وم� هUا ا���� ی�-

� م� هUا ا���� �U7 ��� ا���Iب 23 ه)U وت#S م�( ... ا���fی4 ( وا9�aاب إ��
 S�I23 س xM���� 4�*cائ�4 وا���Mدر47 ا� �اaم�ر إ�� در47 ا�*�س4 ا����jة ، وإ�

 P*ا� �� ت�ی� ت*/�/� ، e�3�� . م� ی�ى أن� ������ت وا��ول هU( ا��eا� Sfوت��
 �وم� أS7 ذ�% ت��=>� ا��=�!ت ا�*�آ�4 م� ا���Iب ��� ... [�4j ا���Iب و�3ائ��

 �Jئ�c�  .) ٦() . ، وتe�� ا��ول ��7ش�J م� ا���Iب أ
�3ن أو���ت ا��=�ی� ا�*�آ�2M ا�#*�ة ا5س!م�4 ا�-���ة ی�2fI أن ی�#< �Uا 

 �� ا���Iب م� ا�-�� )٢٢- ١٢ (  �� ا�M]aل م� ا�-����مً� ، ث� ت�#<  )٧ -
١٢ (aا ��� �e�[�Mل وه� أ[�Mل م� �-� ا����9 ، وی�#< اه��م ا��I_ ا���� وا�

 �/Iم� ی� �J� �23 م���4 م� SIj ا��رس4 ، أم� ا���7ل �-� ا����ج م� ا��eم-7��3 4
  .م� �J7د �-� ا���Iب وا�M]aل 

  
  ا�S#M ا�>�ن2

  )٧( ش
	ب + م�اه��
 ��J  :ت

� آ>�ة ا���Iی� م� �� �jارس ا�>�ن�ی4 ، و��( 23 ا��S ا���I} م�ة [�ی�4 م� �
�� ا��راس4 ، وت�Iی�ه� ذ�% ا���ء وا��رس�� ، ����ك ا �J���N!ب ا��Nئ� وت/�

����3ء ی���ن ا��رس�� آ2 ی�ا��ا أو)ده� وی��م*�ه� ، . ا5ه�ل ����اه/4 
aن�J 23 [�ر ا��اه/4 ، ��� ا��رس�� ض����J هU( ا�4N��f ، 3#�روا ی��Oون 

 �����% م� ���ئ�J وی�] ا���Iب ذ. إ�� ا���Iب ن�Oت�J إ�� ا��یv ا�Uي ) ��ج 
 ��� x=-�ن ذ�% ��5ی*�ء ، وی�j�#�3 ، ی��Iا ا��Uن ه�O�!وی ، �Jوم�رس�

سIIً� م����ًا ) ا��اه/4 ( و��رت . س��آ�J وم�ا�JMj ، 9�3دادون آ�ً! و[��ً� 
 ���� ��ای4 ش�J��I ، ور� 4Lش��ا� �J�3 [�cة ، ی(�I� ا��f< وا���N و��م ا���

� ی��� هUا ا���cع م�ى ا�-.  
3� ا��اه/4 ؟  

                                                 
 ) .٢/٢٦٠(  م*� Nj< ، م��J ا�����4 ا5س!م�4 ، - ٦
� ا�- ٧�-� ه� ا���7د ��ى . ��ئ] ��J ، أي ا�/�P وا)ض�Nاب وا���د  م#y�N ا��اه/4 ا�Uي ی����م� ا���I} ه� ا��-aن هUا ا�

 [�e .ا���س  ، وا�Uي ی�م� ا�



هS ه2 م���4 ���4 23 ���ة ا5ن��ن ؟ هS ه2 ا���N وا��f< ؟ أم ا���د 
  :وا�-#��ن ؟ �Uا س�/�م ا���I} ��/�ی� ا��-�ی�Mت ا�����4 

� ا���ئ] ���اه/4 - ١�-  . ا��اه/4 23 ��� ا��xM - ٢.                          ا�
٣ - 4fب وا��م�ه/4 23 ا���I�اه/4 23 ا�����4 ا5س!م�4 -٤               .      ا��  . ا�

  . ا��ش� ��� ا��J/Mء -٥                                      
  

� ا���ئ] ���اه/4 : أوً) �-  :ا�
 {��Iا� �O�( �أن آ>��ًا م� ا��Mه�� ا���ئ-4 ، ذات ا��Kث�� ا�=��I 23 ���ة ا�I�� م

م�Mه�� �j/4 ?�� ن�ض4e ، و) ت>I_ .  ا�� ... �cرة ، ، آ���اه/4 ، وا����س4 ، وا�*
� إ��3د �� Sأم�م ا��M=�� ا�-�2 ا��ض��2 ، وی�Iو ����I} أن 4J7 م� ، ت-

ا�I��ی4 ، ت/�م ���� هU( ا��Mه�� ا���[4L ، وت�وج ��J ��س�ئS ا5�!م ، �3=�ره� 
� ض�ءه� �� �Jن ���ت�eم�Iی S� ، �Jن�j�#س وی��ا� v-� .)٨(   

 ، �J� )Uر س��ك أو)د( ، أو ت!م��Iاه/4 ، وی�و97ء ���� م� ی����م آ�4 ا�
����J دون أن ی�ري ، ��j ���� م� هu)ء ی-�ف  �J-e�وی �Jئ�Nأ� ��� �J*���3م

 2���O ی�دد ا�=�4 وی���ق م] ا���ی� دون وaاه/4 ، وا�/�� ا�  .م-�� ا�
  

 4M���  :ا��اه/4 
ول م� ا���ع ��� ا��xM ، وأن� م] ��� ا5دارة ی>!ن تKث�� ی9�� اaم�ی=�ن أن�J أ

 xMن ����ن أن �� ا�-�� ا�*�ی} ��ن��ن ا�-��� ، وی9��ا��M=�� اaم�ی=2 
���م� أ�B آ���� ��ل ��3ة ) م ١٩١٧( ��م ) س��ن��2 ه�ل ( ا��اه/4 ��أ م] 

� أن ا��اه/4 ، و�j ) دارون ( م�Kث�ًا ب) ه�ل ( ا��اه/4 وا���Iغ ، وآ�ن ��رآ9 
� ا���ئ] ���اه/Hall  (  4س��ن��2 ه�ل (  وی-�I )٩(. م���4 ث�رة وت�ت� �-�� ا�

��م4 ا���س �3/�ل  ���ا��اه/4 ��3ة ��ا�B وت�ت� وش�ة ، ت=���JM اaزم�ت : ( 
ا��4��M ، وت��ده� ا�-�ن�ة وا�I�5ط  وا�#�اع  وا�/�P وا��=!ت و�-���ت 

 P3�7ن�ر ( �ى ، وی) ا���اGrinder) ( 4 م� ) : م١٩٦٩��eاه/4 م�أن ا�
� ا�v-I ���ة ا��اهP �*�� [�یS�� 23 S م��O ت����� أض�اء I�ت ، وی�cj��ا��

 �eع  ث� ی��c��� Pاه�س�[-4 ت�BN ا�I#� أآ>� م� ت2cء ا��NیP ، �3�-� ا�
 �c�ا� ��� ��Mه� [��4 ا�-/� ا�>�ن2  ) ١٠(. ن���م� ا�-� ، و��U% وت�� ا��اه/4 

  )١١(   ) .  The Teen Years( ت-�ف ا��اه/4 ���ه� ��س� 
  :و��j ا�����fن م���4 ا��اه/4 إ�� ث!ث م�ا�S ه2 

  ) .١٤-١٢( ا��اه/4 ا�I=�ة م� - ١
� م� - ٢Nاه/4 ا��س�  ) .١٧-١٥( ا�

                                                 
� ت��Uا( إد�� و��ن{ ، - ٨c/ن �jو ، x�eع ?�ی9ة ا��Iآ9 ��ل إش� م� هU( ا��Mه�� ا���[4L ا���ئ-4 م>ً! ت���M �3وی� �����ك �Kن� ی�

)�-� xM�ء ا���� �O-م �c/ن �� ی�2 آI�� >ی4 ��ى ا5ن��ن ت�ت�NMأن ا��وا3] ا� xM�ا� ��� 23 ���� [e� ، وم� ا��Ijدا3] - ١:  و 
� - ٣.  دا3] ا�-�N - ٢. اaم�م4 � �3وی� ، و�j ذاع ��_ �3وی� و�] اس��j س م���وم] ذ�% �3ن ا���ئ] ��ى آ>�� م� ا� ، x�eدا3] ا� 
 �وه=Uا ی�yc ... �ذ �3وی� ، وأول م� اس���م ا��*��S ا��2�M ، ا�Uي �9ي �3� �-� إ�� �3وی� أس�) �7زیB ��وی�(اس� )) ُد�3(( ، ���

� ا���ون ض�( ��j �3وی� ود�3 م� ���j 4 23 ن�� وت�وی� م��  .٦٣ان�O ا�-��Iي ، ص . دور ا��س�ن�4 ا�-��
7�S ا��اض2 ، ص - ٩ �� .٢ س

  .٢٩١ ��م� ��Iا��!م زه�ان ، ص - ١٠
١١ -�� ، ص  ا��M7٢٨٩] ن.  



  )١٢() . ٢١- ١٨( ا��اه/4 ا����Kة م� - ٣
 �J��2J ا����4 ا��2 ی��/S ا��J�!� SMN م� 3: ( وی/�ل ��Iا���� ا�-���ي 

 �ًم���4 ا�4��MN ا����Kة إ�� م���4 ا��ش� ، وم�ا�S ا)ن�/�ل 23 ���ة ا��Mد دائ
)١٣ ( . ���f��� �J�3 ات ا��2 ی�-�ض��M23 ا� P�/ی#�ب ا5ن��ن �����ت� وا�)١٤( �jو ،

���ء ا��xM ���{ ا�v-I 23 و�B ا��اه/�-��� 4�4M إ�� ا�*� ا�Uي S-7 أ�� 
)�����fا� ( ن��م���4 7 �JنK� �JM#ی )Madness (   �I�-وی ، ) س��ن��2 ه�ل (

 4��M�4 وا��IN4 ا�e��-١٥(. 7�] ا��اه/�� م�ض� وی*���7ن إ�� ا�(  
  

  :ا��اهP اaم�ی=2 
 [�e� ا��� _/I] 2م�ی=�4 ، ا��aث ا�*�aا v-� [م ا���ئ�JMوم� رس� هUا ا�

�� اaم�ی=2 ، ث� ت-�� �Je4 ) ا5ن��ن (  ن��ئ���] اaم�ی=2 �e، وآKن ا�
 S<� ا� �9 وS7 ، وم� ه�� �7ءت ��ای4 ا��KN ) ا5ن��ن ( �*�*4 ت/�� �. آ

 2jل دس��� aم�اض ا��اه/�� : ( ی/�ل آ��-S أآ�I م�y و��ئ2 ه� ا����� م� ن�
 ���} ) م ١٩٦٢( �4 وزم!ؤ( س )  Rosenروزن ( ا��4��M ا���#4 ه� م� �jم  �

�] ا��eاول ا�-�ة 23 ا��)ی�ت ا��*�ة ���ض� م� س� e�� م�ا�j)١٠ �، ) ١٩ إ�
) ٥٤ر٠٠٠(���دة ن4��M ، وثI_ أن� م� ��� ��ا�2 ) ٧٨٨(ا�Uی� ���7ا م� 

 ، y����ی� ) ٪٢٠(ا���Iوا ��ون اض�Nاب �/�2 ، و3/� ) ٪٣(م�اهP ش��J ا�
وت-�2 هU(   )١٦() . م�اه/�� م�ض� ) ٪٧٧( و�� ی��#�ا aس�Iب ?�� مUآ�رة ،

 ، 4��M�ود���ا ا�-��دات ا� ، ����Mن ��اه/�� م�ض�� �O-4 ا��I��fا��راس4 أن ا�
� هU( ا��راسK� 4ن ا��اه/4 أش� م� �� {��Iم�ی=�4 ، وی�د ا�aة ا�*�23 ا��)ی�ت ا�

aا [�e] اaم�ی=2 ، ا��/�م 23 ا�#���4 ، وا��eم�ی=2 ت�-/� �3� ت=�ن 23 ا�
-�ت ا��eه��4 . ا�*��ة وت�*�ف �� ا��NMة �e  .آKش� م� ی=�ن ا)ن*�اف 23 ا�

� ا��-�ی�Mت ا����/4 ، وم� ا��eی� ���Uآ� أن ��-�ن eب ) ی�f23 ا� xM�ء ا����
�اه/4 ��ر ش�ئ-ً� �� Pم ا�����JM� إ) أن هUا ا�eوی��� ��Jی v-Iن ا�Kوآ ،

� ��� ا���س ����د اaم� إ�� م��ه�ت ا���cع ن وإش����J��c ، و����I���� [3ب وه� 
وم� ا���*��� أن�س �j : ( آ� �7ء 23 ��وت�آ�)ت �=�ء ���Jن آ� ی�2 

أض���J ا��� ، وان/�< ش�Iن�J م�eن�� ���=!س�=��ت وا��eن ا�I=� ا�Uي أ?�اه� 
 23 ا���Iت ا�f��4 ، وآّ����� ، ،) أي ا�����ت ( �� وآ!ؤن� ، وم-��ن� ، و�Jjم�ن�ت�� 

]– وإ��Jّ� أض�B م� ی��� –وم� إ���J ، ون��ؤن� 23 أم�آ� ��Jه� �e -ن��ء ا�
  )١٧() . وا��?4I 23 ا���Mد وا���ف 

  
  
  

                                                 
� ، ص - ١٢�M7] ن�  .٢٩٣ ا�
 .٤٠- ٣٩ ت�ا7] ا�-���ي �� ذ�% ، وی#�ح �Kن ا���ت� وا�/�P ) ی#��< ا��اهP دائً� ، ان�O ا�-���ي ، ص - ١٣
��Iا���� ا�-���ي ، ص - ١٤ ١٤. 
��Iا���� ا�-���ي ، ص - ١٥ ٤٩.   
 .٢٢٥ آ�ل دس�2j ، ص- ١٦
 .١٠٩  م*� ���4M ا���ن�2 ، ص- ١٧



 4�!�:  
  

� م� ا���س ا��JMم ا���ئ] ���اه/4 ن��¥ م� ت/�م إ�� أن O-4 ا��I��fا� ���
 ��I*#� 23 �7ن�ی:  

� ا����� ا���fض2  ا��اه/4 م�- ١�� >eا یU� ، 4M�����4 ت�ت� واض�Nاب و
�� ه�Mات ا��اه/�� ری>� ی��eزون هU( ا����a ، 4ن ا��اهP م�یv ، و) 

 vی�� ا���  .��ج 
� د��ل ا��eم-4 ، - ٢�� � ا��اه/4 م���4 ���4 ت�Iأ م� SIj ا���Iغ �/��S وت��

  . ا�-��� وس�� �UJ( ا����4 آS اaو)د وا�I��ت 23
2 م�ض��UJ� 2ا ا��JMم ا���ئ] �� ا��اه/4 ��ى ?��4�I ا���س ، م� ��وأه� ن/� 

�� ا��اه/4  xM�ا� ��� �  :ی/��
  

 	ً  :ا���اه�� *. ��� ا�(/: : 6	ن
  :ا��اه/4 م���4 ان�/���4 

  
�4 م� ا����fات ا��2 )١٨(ا��اه/4 م���4 ان�/�ل م� ا�4��MN إ�� ا��ش� �eوه2 م ، 

�2J3 ، 2 م���4 ا)ن�/�ل ت*��2 وا�-/�2 وا��2�M وا)�7�eد ا��Mا� �ث 23 ن
ا��2 ی#�J�3 yI ا��اهP ر7ً! ، وت#yI ا��اه/4 ام�أة ، وی*�ث �J�3 آ>�� م� 

 4��eات ا�-/��4 وا���f4 وا�����eد ا��fا� Bو¦�ئ ���  ) ١٩(. ا����fات ا��2 ت�Nأ 
  

  :ا��اه/4 ت��f س�ی] 
  

!زم4 ��=�ئ� ا�*2 ، و) ی=B ا5ن��ن �� ا���eد وا����f ، �=� وا�� ��f�4M م
 �ا����f 23 ا�2N� 4��MNء ، و�-� ا��اه/2N� 4ء آ�U% ، وأم� ا����f 23 ا��اه/4 �3ن

وی-�2 .  )٢٠() ن*� 23 ��3ة ان/!ب آ�مS : ( س�ی] �7ًا ��� إن م*� Nj< ی/�ل 
 ��fاه/4 ، وی/#� ��)ن/!ب ا���7�ء ، aن ا����fات ا�=��Iة ��J ��3ة ا��Mا���ی] ا�

 �23 ���ة ا�SMN �� ن��M_ إ��a �Jن�J �7ءت ت�ری4�e  ، أم� ا����f 23 ا��اه/4 �3ن
�4 وا��4��M وا�-/��4 �eی�ت ا����� آ�43 ا���ی�eي �-�)ت آ��Iة �7ًا ، 

ا��� وا��و��4 ، ور�� آ�ن ا��� ا���eي ه� ا��آUJ� 9( ا����fات ، آ� أن 
� . ا�e��2 م�آ9 ا��� ا���eي 23 ا��اه/4 ��� ا��fد ا�e���4 وت#�j yIدرة ��3

أداء و¦�ئ�JM 23 ا����سS ، وی�اP3 ذ�% ا��� 23 ا��fد ��Mت 7���4 ث�ن�ی4 ¦�ه�ة 
��� ا���Mة ، و¦�Jر ا��-� 23 م��[P م-��4  �� ون-�م��Mا� ���م>S ���ن4 ا�#�ت 

� وا���Mة ، وم�Mم� ��7 ا� �� ��M9 ��7 ا��� أه� م�Oه� ا��� ا���eي ���اهP ت
� [4M�M 23 م���4 ا�4��MN ا����Kة J��� ارق�Mة ، �-� أن آ�ن_ ا���M٢١(��7 ا� (.  

                                                 
  .٢٨٩ ��م� زه�ان ، ص - ١٨
��Iا���� ا�-���ي ، ص - ١٩ ١١.  
 ) .٣/١٩٦( م*� Nj< ، م��J ا�����4 ا5س!م�4 ، - ٢٠
��Iا���� ا�-���ي ، ص - ٢١ �O٣٠ ان.  



 ، �� �JI�ي ت�ا( ا�-�� وت��eا� �ا��اه/4 إذن د�j 4/3ی4 م� ا��� ، وإذا آ�ن ا��
�2 و�� �3ن ا��� ا���2 وا��� ا�-/�2 وا��� ا)�7�� %�U2 ی�� آ��-Mا)ن �ا��

 >Nj ��3ن آ�ن_ ��3ة ا��اه/4 وا���Iغ ت�Iو أآ>� : ( ش=S د�j 4/3ی4 ، ی/�ل م*
��Nرة و��وI�I3 ، 47< ا���eM ا�-�[2M وا���eي ا��JئS ا�Uي ی#���JI ، وی�Iو 

  : وی/�ل  . )٢٢() آKن� تKe3 �eMة ، yI#�3 آ���c�Mن ا�Uي ی�ش% أن ی*�N ا���eر 
 )2M3 43�M4 ، شI�e� هU( ا���Mة ا��2 ت��J�3 �eM ش*�4 ا�e�x ، ت��eM ش*�4 رو��4 

 4j��4�3 م��٢٣() .  (  
�ء ا��xM إ�� أن�J م���4 ا����fات ا���ی-4 ا��2 �� ���وت�7] أه�4 ا��اه/4 

 S� ، ا��4��7 �3رًا ���� Sی�� ( �j4 ، و��MNا� ����� ا��Mد ، 7���3� م� ��ت�Nأ 
� 23 م��/Iی-� ی �� �� �Kن�Mی�ى ن Pاه�� م-ً� ، ��3J�� Bوت��� ، �J��� 4���/4 ان��

 �� أن�� Pاه�[Mً! ، وی�ى ا��Mق واض*ً� ���� و��� ا�M]aل ، وی��O ا�=�Iر إ�� ا�
���� ا�=�Iر ، وه=Uا ت=�ن ا��اه/4 م���4 ان�/���4 ���  23 ��� ی�ش� �-� و) ی/��Iن

  .ا�4��MN وا��ش� 
�اه/4 23 ��� ا��xM أن�J م���4 ان�/���4 م� ا�4��MN إ�� ا��ش� ، ت��9 و�!�4 ا�

������fات ا���ی-4 وا���م��M�� 4د ، أم� ا�/�P وا)ض�Nاب ����3 ����� ، وت�Nل 
 S/��اه/4 وی�� ��3ة ا�f3/� ت� ، [�e��3ة ا��اه/4 أو ت/#� �*�< ��cرة ا�

] ا�e��ي وا�9را�2 ، و�j ت�Nل ��3ة ا�SMN إ�� م���4 ا��ش� آ� 23 ا���
 �/-] ا�#���2 ا��e  .ا��اه/4 وت�I��3 ��c< ا�/�P وا��ض أ���نً� آ� 23 ا�

  
  :ا)ض�Nاب ?�� ��2 23 ا��اه/4 

��دي ، وم� دام هUا ا���   ) : ( Meadم�ر�7ی_ م�� ( ت/�ل  �ا��اه/4 م���4 ن
) م�� (  و�j اه�_ ) ٢٤() م�ت ی��� 23 م�eا( ا��IN-2 ) ی�-�ض ا��اهa Pز

-�ت ا��Iائ�4 ، آ��/�IئS ا��2 ت-�� 23 ا����م ، وت��J ا���2 وا�#�� �e��راس4 ا�
-�ت ا��Iائ�4 �e-�ت : ( ، و��jً! م� ا�9را�4 ، وت/�ل �� هU( ا��e23 هU( ا�

��Mل ا�4��MN إ�� ا��ش� م�Iش�ة ، �-� ا�ت��2M م���4 ا��اه/4 ، وی��/S ا��Mد م� 
��دي ، وأن ا��اهP ا  . )٢٥() ت/���ي  �و�j أث�I_ ا��راس�ت أن ا��اه/4 م���4 ن

 2-�INا( ا��eی��� 23 م �  ) ٢٦(. ی�-�ض aزم4 م� أزم�ت ا��� م� دام هUا ا��
واaزم�ت وا�/�P ���� ض��4 )زب 23 ا��اه/4 ، 3/� ت� دون هU( اaزم�ت ، ی/�ل 

ی� ���Uآ� أن ا��� ا�e��2 23 ا��اه/4 ) یuدي و�7: ( ��Iا���� ا�-���ي 
�� أزم4 ا��اه/4  4��L�  )٢٧() . ����cورة إ�� أزم�ت ، �=� ا���O ا�*�ی>4 ه2 ا�

  :�3/�ل ا��اه/4 ث� ی-�د ا�-���ي أن�اع 
  . م�اه/4 س�ی4 ����4  م� ا��=!ت وا�#-���ت - ١
  . م�اه/4 ان�*���4 ی��J�3 S ا��Mد إ�� ا�-4�9 - ٢

                                                 
  ) .٢/٢١٤( م*� Nj< ، م��J ا�����4 ا5س!م�4 ، - ٢٢
� ، ص - ٢٣�M7] ن� .٢٢٦ ا�
  .٢٩٢ ��م� زه�ان ، ص - ٢٤
٢٥ -�I�  .٢٩ا���� ا�-���ي ، ص  
   .٢٩٢ ��م� زه�ا ن ، ص - ٢٦
��Iا��م� ا�-���ي ، ص - ٢٧ ٢٩.  



  . م�اه/4 ��وان�4 - ٣
  ) :أس�Nرة ا�-��4M : ( ث� ی/�ل ا�-���ي ت*_ ���ان 

�ء ( ��و�/� ���{ ا�v-I 23 و�B ا��اه/�-��� 4�4M إ�� ا�*� ا�Uي S-7 أ�� 
�ة   ) Madness( ا��xM ی#K� �JMن�J م���4 7��ن � (ً�I/ا ا��أي مUه S¦ �/و� ،

�3�U أآ>� م� [�ی�4 ت�7] إ�� ��ای4 ا�/�ن ا�-��ی� ، ور� ، ��Ij )مً� ن�� ) ٨١��
رأیً� مuدا( أن ا��اه/4 م���4 ��ا�Stanely Hall (   B: س��ن��2 ه�ل ( 

 ، 4e��-وض�fط ، وم-�� ذ�% أن 7�] ا��اه/�� م�ض� ، ی*���7ن إ�� ا�
وا�*/�/4 ت��7 �3وق �3دی4 واس-4 23 م>S هU( ا)ض�Nا��ت ، وه��ك أ��اد آ��Iة 

اaس�ی�ء ، وتuآ� ا��راس�ت ا�*�ی>4 أن ا��اه/�c��� _��� 4ورة م� ا��اه/�� 
 4Iا��راس�ت �� ت9د ن� v-� 2M3 ، ط�fوض  B�ا��و����IN-4 م���4 

 ��� �J�م ����Nc، وآ�ن_ 23 ا�*/�/4 ��ی�J أس�Iب م/�ی4 �!ض�Nاب ) ٪٢٠(ا�
 �ً�-�I] �Jا��Nاه/4 ((، و�� ی=� اض��4 ا�5#�ئ�4 م� وآ�ن_ ا�I�� (( . (  )I��f< ا�

4 أو م� ���ت ?�� س-��ة N**�ر م� ���ت م�ت ����Nc  ) . هu)ء ا��اه/�� ا�
أم� ا��اه/�ن اaس�ی�ء ، �3ن�J ی�*�رون م� أس� ی��ده� ا��ئ�م وا)ن��eم ، ( 

 4I�] س�ه�K� �Jت�j!�� س-��ة : ( وی/�ل ا�-���ي ) . وآ�ن_ ���M] _�3ن م� آ�ن
-��ة وس�ی4 ، وم� ��ن� م� [4��M ت-�4 ش/�4 آ�ن_ وس�ی4 آ�ن_ م�اه/�� س

 %�Uس�ی4 آ ��? �     ) .م�اه/�
  

   :ا���اه�� م�ض 4	ه�. #�ی;
  

إن ا�����4 ا�*�ی>4 ت*�م ا5ن��ن م� �����7 : ( ی/�ل ا��آ��ر م��7 ��س�ن ا�=�!ن2 
 �� ( و�7د : أس�س���� 23 و�7د ا5ن��ن ه�� . ی�I��( ا���ش4L ویM��ن �3�) م>S ا

� ، و��ف ا��j�Nت ا���eMة 23 ��aا S<وت���3 �3ص ا���رآ4 ا��eی4 ���م4 ا�
 )���Mت س�4�I 23 ���ة ا���ش4L ، أه�J م� س�cأ�3ز 3/�ان ذ�% م �jو ، ���Iس

�ء ا��xM ) ا��اه/4 ( ا�����4 ا�*�ی>4 ب ) �J/3ء(��، وهU( ��3ى ��[4L أ��ره� 
eی�ًا �����س�ت ا��I*�ب ا�*�ی>�� ، ت�م���3 ا�-#� م� أ �Jرس��ئ�ة ا��2 ی
  .ا��أس���4 وا���آ�ت ا��و��4 

 �=��3�اه/4 ���_ ¦�ه�ة ���x3 4 ت�Nر ا�-� ا�9م�2 ��ن��ن ، إن�J م�=�4 ی
�ء �� ��تe��JI آ��ً� 23 ���ة ا��Mد ، وأن ) ی� ��J ا5ن��ن  ��J أ��ًا ، وه2 م� م9ا

-�ت ا�#����4 ا�e��4 ا��xM 23 ا����أس���4 ، وم�ض م� أم�اض� ا)�7
  :وت*#S آ�����2 

-�ت ا��أس���4 ا�#����4 ی�eي ا��Mد ��=�ن ��مً! م��eً� م���J=ً� ، و�=� �e23 ا�
 �/Iی %�U�3ة ، و�����د ا�-�ل أآ>� م� ا��¦�ئB ا� yI#ن ی���a23 آ>�� م� ا

�B هU( ا��=�4) م���J=ً� ( ا��Mد �c، وت� ���دون ?�� م �/I4 ��} یLش��ا� ��� 
S و) رس��4 23 ا�*��ة ت���j %�Jرات�J و[��jت�J ا�-�رم4 ، وی�N< إ���J أن �

 �Jت2 ا�*�47 إ��Kت �S أو ن��ط ���و23 هU( . ی�=�س�ا 23 ش�ارع ا)����ط دون 
 )Uاع م] ه��23  Sء ، ی����� S� 23 ��j�] ا)ن��ن %�Jا�*��4 ��ً) م� أن ی��



�اه/4 ، ��3�اه/4 ا��j�Nت ا��� )��� م��xM وه� م� أس 4<��Iی4 ا���e4 وا���M��
 4J7ا�ه2 م#�ر��j�] 4ت و�jرات �/��4 ون4��M و��7ی4 م-4�N م*�Iس4 ، و�

-�ت ا�*�ی>4 إ�� وس����� �e  :هU( ا��=!ت �Keت ا�
 �إ[��4 م�ة ا��راس4 ا��رس�4 ، ��} ی��e ا���Iب وا�����ت 23 ?�ف : اaو�

�ه� ، ���-�ا ا�=!م دون ا�-S ،  ) ٢٥( ��رس ��ا�2 ا�و��-�ن�ا م� س�4 م� 
 23 S<ض�P ا��j�Nت ا�*�Iس4 وم� �j ی�I] ذ�% م� ان�eMرات ن4��M و��7ی4 ت�

�رس�ت   ) .ا���ئ-4 وا��ائ4e 23 ا��fب ( ا)ن*�ا�3ت وا�
4 ���و��ت ا��ی�ض4 و��ام� ا��I: ا�>�ن�4 Lش��ل ا��fم*�و�4 إش �J�=و� ، �Mب وا��

� ا� �3� ، و) ت��3 ا����ط إ) ����ل سN*�4 ) ت���س< ووس] ا5ن��ن ا�Uي أود
 ����4 أآ>� م� ?��ه� ، ��-�د م*�ود �7ًا ت#��JI اaم�اض ا��4��M وا)�7

 �J��� �Jن�/�N4 ا��2 ی��M4 ا��ی�ض�4 وا���NIأ�/�ب ا� Pی�].  
� و�j تe�I_ ا�����4 ا5س!م�4 م�ض ا�����Mت� ��� أو�7ت م>ً! أ�cاه/4 وم�

  .) ٢٨(����Iب أو رس��4 ی#�ف [��jت� �!ل ا��Jeد 23 س�J��I ، آ���Jeد وا����ة 
] ا�=�Iر وا�#�fر یuآ� : ( وی/�ل ا�-���ي �eی� م�] Pاه�ا���اث ا�2��f أن ا�

� ا���7ل 23 c3ر S7وإن ت#�ف آ� ، �م-ً� ، �3ن ت#�ف آSMN س��وا م�
 �J���e٢٩() . م(   

���م� ت-�j�] SNت ا���Iب وت*xI ، وم� هU( ا��j�Nت  P�/اب وا��Nا)ض K��إذا ی
 �� y� وا���Mة م�U ا���Iغ ، و) ی��Mا� �J� �-�ا��� ا��2 ی x�eا� �ا�*�47 إ�

 �=] ا��أس��2 ، ور�� �-� ا�>!ث�� ، ��� ی��e� ا�>!ث�� 23 ا��� �Jرس���
��� م� ا�/�رة ا��Mا� ، S� ا�9واج ، وا�*�47 إ�� ت*S ا��4���L وا�-�� 4�

� وا���Mة ، دون أن ت�7� [��jت�J ... وا)ن��ء �Mا� ��� 4�N-و?��ه� م� ا�*��7ت ا�
  .���#�یB 23 م�eل ��� ، S#*�3 م� ذ�% ا�/�P وا)ض�Nاب 

 2��f�ا�-9ی9 ا��I� وم� ا�-��م أن ��ن��ن ���7ت وم��N< )�� م�: ( ی/�ل 
  :ت*/�/�J ، و���اهP ث!ث ���7ت 

١ - 4��Mم� (  نaدة وا�I-ا� �  ) .آ��*�47 إ�
٢ - 4���  ) .آ��*�47 إ�� ا��4/3 (  وا�7
  )٣٠() . وهU( ا�*��7ت ی�تv-I� �Jc-� �I ) . آ��*�47 إ�� ا)[!ع (  وث/�4�3 - ٣

 ��Kة دورًا 23 ت���-ان��Jء و) ش% أن ��/�م ا�*�cرة ا��دی4 وت-/� ا�*��ة ا�
 ��� ��� أه�� وذوی� ، و�j ت���د ا)ن��ن ��م���4 ا��اه/a ، 4ن�J تS�N ��3ة ا

] ا����ي أو ا�9را�2 ،  . )٣١(ا�*�دی4 وا�-��ی� �e-�ت ا��Iائ�4 آ���eأم� 23 ا�
 _��j �، وآ� ه� م!�� 23 ا�/�IئS ) م�ر?�ی_ م�� ( 3! ت��7 هU( ا����4 ، آ

��Jc-� {��I 23 أوائS ا��#B ا�>�ن2 م� ا�/�ن ا�-��ی� ، SIj ا�-���4 ا��2 ��ف ا
 �أن تI-} هU( ا�/�IئS أو)ده� إ�� ا��رس4 ، ���ئU آ�ن ا�� ا�>�م�4 وا���س-4 م� ا�-
� اaو)د ا�*!ن �-� أن �ی���� وا��( 23 ا���2 وا�9را�4 ، و�7ت ا�-�دة أن ی�

                                                 
 .١١٣- ١١٠ م��7 ��س�ن ا�=�!ن4M��3 ، 2 ا�����4 ا5س!م�4 ، ص - ٢٨
��Iا���� ا�-���ي ، ص - ٢٩ ١١٥ ، ١٠٤ ، ٥٠ ، ٤٩.  
�2 ، ص - ٣٠�f�ا�-9ی9 ا��I�  . و�-�ه� ��#�ف ٢٦ 
  .٢٩٣  ��م� زه�ان ، ص- ٣١



] ا�9را�2 ت-9ل �� أم�Jت�J م� أ�N3 S7م�J ، آ� ت��� أ�e�ل م��س4I 23 ا��– 
�ل آ�4�3 ،  )٣٢(ا����ي ��a��ء ا�>�م�4 وا���س-4 م� ا�-� ، أم� أ���ء ا�-�ش�ة �J�3 أ

 ، 2��ل ا��S7 آ����� ��ر ر7ً! ت��� إ��� آ�43 أ� إذا د�S ا���Iغ وش< �7��
�� وا���Mة 23 ا�-�M4 ، و?��ه� وُی9وج ا����ل ا�9را�a١٨ - ١٥(وا ( >��f23 ا� .

وم� ا��اضy أن ا���2 وا�9را�4 ) ت*��ج إ�� إ��اد وت�ری< مJ��U� ، 2% آ�ن 
 �J���] ا�9را�2 ... ا�SMN 23 ا�>�م��j 4درًا �e� 23 هUا ا��M��3– ي�� ا��

�7� 23 ت*S ا��uو��4 ، وا��4/3 ، و�< �� [I�وی ، S� 23 ا�-�j�] ی#�ف
] ���7� إ�I��3 ا)[!ع ، وی�9وج %�U� ، اب�Nوا)ض P�/��� �-�أن ی SIj x�eا� �

-�ت ، وإذا ¦�J ش2ء م� �e) ت�JO ��3ة ا��اه/S=�� 4 واضy 23 م>S هU( ا�
� ا�����ي ، و) ی-9ى إ�� ا��اه/4 I7ا�� _�Iل ا��� إهIIس ��Mا� ���. ا)ض�Nاب 

-�ت ، ه� ��ف ا�4j�N وإش�Iع ���7ت�e� وسI< ?��ب ا��اه/4 23 هU( ا��Mا� 
���� ) : ( م ١٩٦٢) ( ه�ریx ( وی/�ل . وا���Mة  �وی!�� أن ت/�م ا��اه/�� إ�

 �� ا5س�اع ���Jec ، ویuدي إ�� ت�ا�J/3 م] ا���4N ، وی��� ��ا�-S ی��
 S  ) ٣٣() . ش-�ره� ����uو��4 وا�=�ن4 ، وی��f ات�eه�ت�J ن*� ا�-

� [�< ا�-�� ، آ� ن�e ا����Mن وا����Mت ا�Uی� ی��Kون 23 �����ت ا�-�� ، �Iّ��3ن 
�ه� �و��ف [��jت�J 23 سS�I ذ�% ، ) ی�ون 23 ��3ة P�j واض�Nاب 23 

 ��!م آ�aئ4 اaر�-4 ی���J ا� ت-��aء ا�� ا��اه/4 ، م� هu)ء 7�] ا�-�ت�
و?��ه� آ>�� ، ... ، وأئ4 ا�*�ی} آ����Iري وم��� وأ��داود وا����ئ2 وا���مUي 

  :وی����� ا���I} ذ�% م� أم�ی� 
١ - ���� ا��I_ ا����� م� U��fه� ، ن� _�� 23 �JتK�ن .  
�ه� - ٢��� �-�ه� ، ��� أن�J �� ی�c-�ا س��4 م� ���� )�M�� يU9ارة ا�-�� ا�? 

� ا��اه/4 �  .23 ا�/�P وا)ض�Nاب ا�Uي ن�
� 23 ا��ارس وم� هu)ء أیcً� ش�Iب ���J3 ا���I} آ9م!ء ��  أو م� [!�

 P�/ه� ا����ا�>�ن�ی4 ، م� ���ت م��4 ، هu)ء ا���Iب �� ی�*� ا���I} و) ?��( 
 S� v-I2 ا��وا)ض�Nاب ، وآKن�J �� ی�وا 23 م���4 ا��اه/4 ا�*��4 آ� ی�

Kن��4 ت�] م� و�7ه�J ، وس��ى �3� �-� أن أ���ء ا�#*��4 Nم� وا�aوء وا�Jآ�ن ا�
  .آ�U% �� ی�وا 23 ��3ة ا��اه/4 ���ء ا����-�� رض2 ا� ���J ، وأ

  
  
  
  
  
  

                                                 
٣٢ - 2�] ا�9را�eه� ا��Iو ا���/�ون ، ا�Uی� ت�آ�ا ا����S ، واس�/�وا 23 أم�آ� ث���4 ����م�J ، وی���ن اa?��م :  ا����ي – ا�

 ��9 ، ور�� ا�I/�أیcً� ، إ�� �7ن< زرا�4 ا�/y وا��-�� وا�/�N وا���cوات ، وهU( م���4 ان�/���4 م� ���4 ا���2 إ��وا�
�j4  و�� ا�f�� وا�I/� ، وس�ه� ا�9را�4 ��ة ���ری� ، ورO3�*2 23 م�ا�-� �Jف ن�Mض ��� [�e� 23 هUا ا����M] {��Iش ا��� 

�ل ا�9را��4 ، 23 أی�م ا�-SN ا��رس�4 [�ال م�ة ا��رس4 ا)���ائ�4 وا���س4N ، أم� زم!ؤ( ا�Uی� ت�آ�ا ا��رس4 �-� �a23 ا
، 4�Iه� ا)���ائ�4 أو �� ی����ه� ا���  .   3/� ��أوا م����ة أس�ه� 23 ا���2 وا�9را�4 م�U ا�>�م�4 م� 

  .٣٧٥ ��م� زه�ان ، ص - ٣٣



  ا��
	ب وا���اه�� *. ا��<�: 6	�=ً	 
 y�N#ب ث� م�I�ا� y�N#4 ، مf23 ا�� y�N#�/� �ن ��� ا�ن أن ن�KمS هUا ا�

�� هU( ا���Mة م�  �I-�� ، س���ام!� y�أدق وأ �Jاه/4 ، ث� ن�ى أی�) ١٨-١٢(ا�
 �  .م� ا�-

  
  : ا��4f ا���Iب 23 

 ��� [eت �jرس و�3س�ن ، و�Mن آ�Iش [eش�ب ن وت [آ=�ت< ) ش4II ( ا���Iب 7
� ��ز ی�م ��ر ��4I وش�4I وا����� ، ��ز ��J ش4II م� : وآ�4I ، �7ء 23 ا����ة �

 �J��� رض2 ا� �آ�_ أن� وا�� ا����9 وش4II م-�� ، : اaن#�ر ، و�jل ا�� 
 ��� [eن} ش��4 ، وتu  ) . ش�اب (وا�

�ل وا���ء ، ) ش ب ب ( وم�دة eة وا�*�اث4 وا���Mا�/�ة وا� �ت��� إ�� م-�
 ه� ا��3-4 م� ا��N ، وأول آS ش2ء ، وش�ة د3-� ، و�3س م�< ه�ئ� ��u���3ب

، ت/�ل م��د �#2 ا�/��د ، وا���Iب ���=�� ا����ط ، وم� م-�ن��J ا�*�اث4 وا)���اء 
�Iا ا��2ء 23 شU3!ن ه S-3 �وم� . �� ، وس��3 3!ن 23 ش�Iب ا���J أي 23 أو�

�ل eب ا�*�� وا��I�ن ��3ة ( م-�ن2 ا���ل إ�3ی/�4 ی/���ن ��3ة ش��4 وی-�و23 ش
 4��7 ( �J��وم� م-�ن2 . ، ون/�ل شّ< ا���ر ��ن ا��أة أي زاد 23 ���ض�J و7

� ، وe� وزاد �Iء وا�9ی�دة ، ت/�ل شّ< 3!ن أي آ�شّ< �� ا��Nق أي ا���Iب ا��
 �/�� 23 Sق ی���Nی-� ا� ��.  

� ا5ن��ن م� �  ) ٤٠- ١٦( وی��� SJث� ه�م �-� ذ�%  ) ٦٠( ش��ً� ، ث� ه� آ ،.  
أدرك [�ر ا���Iب ، وشّ< ) : ش��Iً� ( شّ< ا�f!م : وی*�د ا�-�e ا��س�� �3/�ل 

) -4 23 [�ر ا���Iب وا����j ه�� ی��� إ�� ا����fات ا���ی( ت��jت ) : ش��Iً� ( ا���ر 
إذن ه��ك م���SIj 4 . م� أدرك س� ا���Iغ و�� ی#S إ�� س� ا��4��7 : ، وا���ب 

�ل e��� 4���� م���4 ا���Iب وت�Iأ ��� ا���Iغ  ، وت�#B هU( ا�س� ا��4��7 ت�
وا�/�ة ، وا��� ا���ی] ا���P3 ، و?��Iً� ت=�ن �-� ا���Iغ وSIj ا�9واج ، 3-� ا�� 

� وس�� �jل م�-�د رض2 ���� ا� ��2 I�ا� �� ، ��� ی� م-�� ا���Iب ، ((: ا� 
م� اس��Nع م�=� ا��Iءة 9���3وج ، �3ن� أ?I�� v#� ، وأ�#� ���Mج ، وم� �� 

� و�7ء � �3-��� ���#�م ، �3ن [N٣٤( )) ی�� ( . ����وی�yc أن ا��س�ل ��� ا� 
�� وس�� وس�� ی/#� ا���f��I ا�Uی� �� ی�9و�7ا ، هu)ء س���ه� رس�ل ا� ��� ا� 

 �ش��Iً� ، وهU( ا����4 ا��2 ت�Iأ �����Iغ وت��2J ���9واج ، ه2 ا����4 ا��2 ت�
� وس�� ���ا���م ����اه/4 ، وی�eر ��� أن ن���J آ� س�ه� رس�ل ا� ��� ا� 

  .ی� م-�� ا���Iب ، ول م�/S ی� م-�� ا��اه/�� : ���م� �jل 
  

  : ا��4f ا��اه/4 23
 ��*� و�P و�J7ل : 3!ن ره/ً� ) رهP : ( ی/�ل ا�/�م�س ا�Mورآ< ا��� . س

 ��Oث� . وا�zأي زادوه� إثُ� ، وم� ) : 93ادوه� ره/ً� ( و23 ا���9یS . و?�� ا�
 �Jب : م-�ن�Uأم� آ ، Se�ا���Mة م� : �jرب ا�*�� ، وا��اه/4 : ا�f!م ) راهP ( ، و

                                                 
� ، �7م] اa��ل - ٣٤��� PM١١/٤٢٦( م� ( �j=�ح ، وم��� ر�ري 23 ا�#�م وا���Iا� ،)=�ح ) ١٤٠٠�23 ا�. 



أو . ا����ف ���SJe و�4M ا�-/S ) : ا��اهP ( �ش� ، أم� ���غ ا�*�� إ�� س� ا�
 �  .ا��S7 ا��Mس� ، أو ا���J 23 دی�

� : دن� ، وأرهP 3!نً� : ا���S ) أرهP ( أم� /�Nم� ) ی ��� ��وی/�ل ا��آ��ر . �
 2��f�ا�-9ی9 ا��I� : Pرب ا)��!م ، وم�دة ره�j إذا Pم�اه �J3 م!fا� Pراه

� وا��4M وا�-4�e ورآ�ب ا��� ت-�2 أیcً� ا��M .)٣٥  (  
 4�e-وا� SJeوا� �Mأن ا�� �eس ، ن��اه/4 ا���ئ] ��� ا��و��ى ا��-� 23 م-�� ا�

 ��� ا��S7 ا��اش� �Kن� م�اهUJ3 ، Pا ه�eء وذم � S�j �3ذا ، �Jت�M� م� ...
��3�اه/4 ��ى ا�-�م4 ه2 ا���N وا�e��ن آ� سPI ذآ�( ...  

S ا���I} أآ� �j4 ، وNس��>� م� ���ی� س�4 23 ت�ریx ا����4 ا�>�ن�ی4 وا�
 �س�4 ، وم� ا���O ��*/�/4 أن ن/�ل �Kن  ) ٢٠-١٣( وت-�م�J�3 S م] ا�N!ب م� ا�-

� وا��4M وا�*P ورآ�ب ا��� ��Mت م!زمa 4آ>�ه� ، �S أن ه��ك Mا��
���ت م� هu)ء ا���Iب ا��/� ا��J� {��I 23 ا�>�ن�ی�ت ، وا��e�7 ، م�

�ت ا5س!م�4 ، ) ی���N] ا���I} أن ی#B أ��ه� �Kي م� هU( ا�#�Mت ��وا�
� �-v ا��رس�� ���*�� واaن�ة وا��ش� ، ��ا�Uآ�رة ، �S إن �-�Jc ی��Mق 

� �-v ا���7ل ���ت ا5س!م�4 ی��j�Mن ��و7�] ش�Iب ا����7 ، وا�
 4  .ا������7 م� ا��eم-�ت ���*�� وا�*=

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
�2 ، ص - ٣٥�f�ا�-9ی9 ا��I� ٩.  



  ا���اه�� *. ا����� اBسAم�: را�?ً	 
 ، �Jض�ئ ���ت�P�N ا�����4 ا5س!م�4 م� ا�=��ب وا���4 ، وت�JM س��ك ا5ن��ن 
وم� ا��Iه2 ا��!ف ا�����4 ا5س!م�4 �� ?��ه� م� ا������ت ا��eه��4 ، و���4 

 [�e  .23 ن�Oت�J إ�� ا��Mد وا�
�ن م��� أن ا��اه/4 م���4 ان/���4 وی�PM ا����ن ا����ء ا��xM ا���ی� �� [

  :��� ا�4��MN وا��ش� ، �=� ی����Mن م-�J 23 أم�ی� 
�ء ا��xM ، وی�-��J��] P ��ر47 - ١�� هU( ا���Mة ا)ن�/���4 أj#� م� ی�اه� 

�� ا5س!م  [�e  وه2 ا���Mة ا��2 ت�PI ا���Iغ وت�*#� ��� . ان*�اف ا�
 )١٤-١٢ . (   
 ��x ا�/�P وا)ض�Nاب ����� 23 هU( ا����4 ، و���م� ی��7 م>S ذ�% ، 3! - ٢

ی=�ن ���ً� �UJ( ا����4 و��ه� ، و�-�Iرة أ��ى ، ا��Mد ا�/�P وا��Ncب ؛ ی�Iأ 
� ا��ش� �� �/�j ����( م�U ا�4��MN و�j ی��.  

�����4 ا�*�ی>4 إن 3/�ان ه�ت�� ا�*����7 م� ا: ( ی/�ل ا��آ��ر م��7 ��س�ن ا�=�!ن2 
� وا�-�Iدة ( ��aا S<��Mت س�4�I أه�J م� س2 ب ) ا��cاه/4 ( ؛ أ�3ز م�) . ا�

 �=��3�اه/4 ���_ ¦�ه�ة ���4 23 ت�Nر ا�-� ا�9م�2 ��ن��ن ، إن�J م�=�4 ی
] ا��أس��2تe��JI آ��ً� 23 ���ة ا��Mد ، �e ، وا��اه/4 م�ض م� أم�اض ا�

��j�] 4ت و�jرات �/��4 ون4��M و��7ی4 م-4�N وم*�Iس4 ، ��3�اه/4 ه2 م#�ر
 ���و�j تe�I_ ا�����4 ا5س!م�4 م�ض ا��اه/4 ��� أو�7ت ����Iب م>ً! أ

 �� ، �3�3ت ����Iب �3ص ا���رآ7 4�Iً� إ���Iد 23 س�Jeل ا�!� �ی#�ف [��jت
 2��  )٣٦() .7�< م] ا�=�Iر �!ل ا���رآ4 23 ا�-S ا��Jeدي وا)�7

ا��� ا�e��2 23 ا��اه/4 ) یuدي : ( /�ل ا��آ��ر ��Iا���� ا�-���ي وی
�� أزم4  4��L���4 ا�*�ی>4 ه2 ا������cورة إ�� أزم�ت ، �=� ا���O ا)�7

-�ت ا��Iائ�4 ت��2M م���4 ) : م�ر?�ی_ م�� ( ا��اه/4 ، وآ� ت/�ل �e23 ا�
  .�Iش�ة �-� ا���Mل ت/���ي ا��اه/4 ، وی��/S ا��Mد م� ا�4��MN إ�� ا��ش� م

  :و���اه/4 أن�اع : ث� ی/�ل ا�-���ي 
� م�اه/4 . (  م�اه/4 س�ی4 ����4 م� ا��=!ت وا�#-���ت - ١���ئU ) ت�. (  
  . م�اه/4 ان�*���4 ی��J�3 S ا��Mد إ�� ا�-4�9 - ٢
  )٣٧(. م�اه/4 ��وان�4 - ٣

  ) :أس�Nرة ا�-��4M : ( ث� ی/�ل ا�-���ي ت*_ ���ان 
�ك ��د آ��I م� ا��اه/�� اaس�ی�ء ، وتuآ� ا��راس�ت ا�*�ی>4 أن ا��اه/4 ���_ ه�

����cورة و����IN-4 ، م���4 ��ا�B وض�fط ، v-� 2M3 ا��راس�ت �� ت9د 
 ��� �J�م ����Nc، و?��4�I ا�����Nc ت�*�ر م� ���ت ?��  ) ٪٢٠( ن�4I ا�

  )٣٨(س-��ة

                                                 
  .4�١١٢ ا5س!م�4 ، ص  م��7 ��س�ن ا�=�!ن4M��3 ، 2 ا����- ٣٦
��Iا���� ا�-���ي ، ص - ٣٧ ٣٩ .  
� ، ص - ٣٨�M7] ن�  .٥٠ ا�



�� أش=�ل ا��اه/4 23 م#� ، ��} ، ) م ١٩٥٧( و23 دراس4 ��ئ�S م�fری�س
اس��N] أ��ال ا��اه/�� ا�#�ی�� و��ر م�اه/��J ، وآ�ن_ ا�-��4 م=�ن4 م� 

[��Iً� 23 آ��4 ا������e� 4م-4 ��� شx ن ��} [�< ا���I} م��J آ���4 ) ٩٠(
 �، ) وا��Oوف ا��2 )��_ م�اه/�� ) س ( دراس4 ا��اهP : ( م�ض�ع ���ان

 23 ��� أم� �I�� ، و�-� ت*��S ا�=����ت و�7 ا���I} و�Mن �� �J�م Sأن ی=�< آ
  :أر�-4 اش=�ل ���اه/4 23 م#� ه2 

  ) .ا��Jدئ4 (  ا��اه/4 ا���ا4/3 - ١
  . ا��اه/4 ا)ن�*���4 ا)ن�Nائ�4 - ٢
�دة - ٣�  . ا��اه/4 ا�-�وان�4 ا�
٤ - 43�*�  . ا��اه/4 ا�

�Jوء ا���2I وا��S إ�� ا)س�/�ار وت�#B ا��اه/4 ا���ا4/3 ��)���ال وا�
وا5ش�Iع ا��9ن ، ����4 م� ا�-�B ، وا���ت� ا�*�د ، م��ا4/3 م] ا��ا��ی� وا)س�ة 

 [�e  .وا�
ورد ا���I} ا�#�ي ذ�% إ�� ا�-�م�4 اaس�ی4 ا��*4 ، ا��#�JM��� 4M وا���ام 

وشSf وj_ ا��Mاغ ر?�Iت ا��اهP ، وت���3 �7 م� ا�>/4 وا�#�ا�4 م] ا��ا��ی� ، 
�2 وا��ی�ض2 ، وا���ی� ، وت��م2 ا���ا�2 ا�e���4 وا)ن#�اف �������ط ا)�7

�دة �3ده� . ���4j�N إ�� ا��ی�ض4 وا�>/�43 اaد��4 وا��ی��4 �أم� ا��اه/4 ا�-�وان�4 ا�
إ�� ا�����4 ا�4N?�c ا��9م�4 23 اaس�ة ، وا�#*4I ا���4L ، و�KN ا��ا��ی� 23 

�و��S ا���I} ا�#�ي ا��اه/4 ا��*�43 ��ن-�ام ا��4��j اaس�ی4 وت�eهS  . ا����7
 )�  .ر?�Iت ا��اهP و���7ت ن

 �� ا�S=3 ، SMN م���4 زم��4 ���وی-�S ا���I} ا�*��2 س��ك ا��اه/K� 4ث� اaرة 
 �Jأن �� م� س�ف ی���ه� م� م�ا�S زم��4 ، آ���J�3 م� ��ادث وت�Nرات تuث� 

� س4��MN��3 ، �J/I تuث� 23 ا��اه/4 ، وا��اه/4 تuث� 23 ا���Iب ، وهUا تKث�ت �
 �� ( م-����� ش2ء ش�ب ��] ا��aى ) م� ش< �e، ��5ض�43 إ�� �ث�ر ا�

 23 ��Nوا���ت� وا� P�/4 ا��آ����رع وا���e وا��رس4 ، ������2 3! ی�ى ��
Iم� �!ل ا� ، ��3 S=� 4�-�I] �  .*} ا�Uآ�ر ا��اه/4آ���4 ن

 >Nj � ش�مS ، وم] آ�ئ� �7ی� ) )) ان/!ب ((ن*� 23 ��3ة : ( وی/�ل ا���� م*
 �ی�ی� أن ی=�ن [Mً! ،وا����fات ا���eی4 ه2 م�آ9 ذ�% ا)ن/!ب ،�=� إش-���ت

 �Jآ� xM�ا� S3�ذا ����� �� أ��N��( ذ�% ( ، ) ت� ، S7آ� S؟ و��أن� !ی�ی� أن ی-�م
�ً��-3 �Iا�*��ة 23 ت�ری ���وا��=�4 ا�=�Iى ا��2 ت�*�ث ���J آ�< ا�����4 ( ، )  

و��� ا��xM 23 هU( ا���Mة ه2 م�=�4 ا�e�x ، و��e�� x�x م�=�4 23 ا5س!م ، 3/� 
 �Jث� ی/�� أم�م ، �Jا��وا3] آ� S<ی/�( م �� ا� آ=4j�] S ���ی4 ��-I=�� ( S_ ، إن/��

 �J-3اه� و�=� ت��eم P�fت/�م أم�م ��ا97 ) ت �]��/��� �Iاه� ، أش�eم �Icوت
وا��eه��4 ت-��ف ��cورة ا�����O وا�S=� �Ic دوا3] ا��NMة إ)  . )) ا���J ((ا����ر 

 x�e٣٩() .ا�(  
  

                                                 
 .وم� �-�ه� ��#�ف ) ٢/١٩٦(  م*� Nj< ، م��J ا�����4 ا5س!م�4 ، - ٣٩



 4�!�:  
�� ا����/4 ا�Uآ� إ�� م� ی�2 ��  :ون��¥ م� ��ض �راء ا�M=�ی� ا�

  . م���4 ���4 )٤٠( ���_ ا��اه/4- ١
٢ -N-اه/4 ه2 ت�� ت�¦B هU( ا��j�Nت ،  ا����S ا��j�Nت ا���4/3 ��ى ا���Iب ، و

 ��� y�N#م �� {*Iا� ScMی Uئ����3ن ا��اه/4 ت#yI م���4 س�ی4 ��دی4 ، و
  .?�� ا��اه/4 

�� ش�ی-4 ا� �9وS7 ، أ�3ز ��ة - ٣ �J3ة ، )ن*�ا���- ت-/� ا�*��ة ا�I��ی4 ا�
  .أم�اض ، م��J ا��اه/4 

  

  ا��ش� �(� ا�/��	ءم�#�� : 7	م�ً	 
�� �����Iغ ، وم� �!م�ت� ¦�Jر ش-� ا�-�ن4 ، ��ت�Iأ س� ا��ش� ��� ا��J/Mء ا�

� آ���اش� 23 أ�=�م ا�/�cء ، وم��J ا�/�S ، 3/� ورد 23 س��ة �Mه� ی*�س< ا����و
� وس�� �j أم� �/�S آS م� أنI_ م��J : ( ... ا�� ه��م ���وآ�ن رس�ل ا� ��� ا� 

4�N� ��� وس�� �j أم� أن ی/�S م� :  ا�/�¦�j 2ل ، ���آ�ن رس�ل ا� ��� ا� 
 �J�م _Iم� أن S4 آOی�j 2��)) ا���7ل [�، وآ�_ ?!مً� �7�3ون2 �� أنI_  )) أي 7

 2��I٤١() .، ���3ا س(  
��� ا�Uآ� ن ودم )) ��وج ا��2 ((ا)��!م : وی>I_ ا���Iغ ��� ا��J/Mء �� ی�2  

���� ا)ن> v�*ا���م�4 ا� )�� S#م� ی��� �ًf��� م!fا� �I�-�3ن �� ُی� ذ�% ، ی ، 
� أ�=�م ا��اش� �����مً� ه�eیً� ، وت�eي  ���.  

� وس�� أ���ء ا���م�4 ��� م-�م�4 ا���7ل 23 أه� �����مS رس�ل ا� ��� ا�  �jو
( ... : شuون ���ة ا�#*��4 أ) وه� ا��Jeد ، وم!�jة ا�-�و ، 2M3 س��ة ا�� ه��م 

 ULوس�� ی�م ���� س�ة �� 7��ب ، ورا3] – ی�م أ�� –وأ�7ز رس�ل ا� ��� ا� 
���ة س�4 ،  xورّد رس�ل ا� ��� ا� ... �� ��ی� أ�� ��2 ��رث4 ، وه� ا��� �

� �� ا���Nب ، وزی� �� ث��_ ، وا��Iاء �� وس�� أس�م4 �� زی� ، و��Iا� �� ���
�و �� �9م �، وأس�� �� ¦��J ، ث� أ�7زه� ی�م ا����ق وه� أ���ء �� ��زب ، و

���ة س�4  x�. ()٤٢(  
وم� ا�-��م أّن سّ� ا��=��B ا����2 ی�Iأ ��� ا���Iغ ، إذا ت�Mض ا�#!ة وا�#�م 
 ���4 ا�4f��I ، وی*�س< ��� ا���� ا���I{ وا���وا�*� ، وس�ئ� �3وض ا�-�� 

، ���� ا���� ا����� ت�آ�J 23 ا��ن�� م� SIj ا5م�م ا�� �Mfو23 ا���ة إن �� ی 
. �J���� هU( ا�-�Iدات ، ��-��د ��وSIj ا���Iغ یe< أن ی�رب ا�#2I آ� ت�رب ا���Mة 

� ت�آSIj �J ا���Iغ ، آ� ی-�j< ا��اش� �� >j�-ی ( �=� ، �J  .وی�-�
 >Nj �، ت#U���  yIات )) ا���Iغ ((وم� ی�M_ ا���O أن� 23 هUا ا��j_ : ( ی/�ل م*

 �jا�#!ة وا�#��م �3ضً� ، و xسuدة ت��هUا إش-�ر . آ�ن_ ا�#!ة م� SIj م�eد 
� وا���Mة ����=��B ا�*P م� SIj ا� ، و����-�ض �*P ��>�اب وا�-/�ب ، �M�� ...

                                                 
٤٠ - 2  . یUّآ� ا�K� {��Iن� ی����م ا��اه/4 �-��ه� ا���ئ] و��x ام-�� ا�-�
��Iا��!م ه�رون ، ص - ٤١ ٢٠٣.  
٤٢ -I�وأ�M_ ن�O ا�/�رئ إ�� ا����x3 ��� أ���ء ا�#*��4 رض2 ا� ���J 23 ا���وج إ�� ا��Jeد ، م]  . �١٥٩ا��!م ه�رون ، ص  

3� أ�-� ا��Jة ����J و����� ا���م  ، ��� .؟ !!أن�J �� ی�f�Iا ا���م�4 



 �/3 ، %�Uا��ن��ی4 آ B���=ا�� S� 2�وا��� ا5س!م2 یB�c إ�� ا��=��B ا���
� م�U ا���م م�uوً)�Mر ا��� �] ، aن�e )) ��{ م�I{ ا���7ل  (( 23 ا��I_ و23 ا�

3#�ر وا��ًا م��J ، ی�#�ف م>��J ، وی-�J إ��� ��aم�ر م>��J ، و�j ��رت ا���Mة 
 _�Iو�4 23 ا�uم�– S��aا �Jم��ان – �Jنa – ء���ا� }�Iم _f�� – �J��� ود��_ 

� ی-�J إ���J م� �Jإ�� �J-ی ، �J�3#�رت وا��ة م S-M��� ٤٣() .� أم�ر(  
ن��¥ م� سPI إ�� أن ا�a=�م ا�����4 23 ا5س!م ) ت-��ف ���Mة ان�/���4 ��� 

 ���� PINا5ن��ن ر7ً! ، ی �I�-23 ا�/�ان�� ا��ض-�4 ا��2 ) ت �ا�4��MN وا��ش� ، آ
�( ، وت-��I ا���ی-4 ا5س!م�4 ا���I{ ر7ً! راش�ًا 23 �ا�/�ن�ن SIj ا�>�م�4 ��� م� 

 ا��=���B ا�����4 ، و23 إ�jم4 ا�*�ود آ�U% ، و23 ت��2 ا������Lت ، 3� س�ئ�
� وس�� أّم� أس�م4 �� زی� رض2 ا� ���ا���ات� وا���Jر أن رس�ل ا� ��� ا� 
 ����( ی��اوح ��� ا���دس4 ��� وا�>�م�4 �� ��7 �*�ر�4 ا��وم ، و�� �J��.  

أن ا��J/Mء ا���3-�4 ی9�eون إم�م4 ا�#2I وأه� ا������Lت2J إم�م4 ا�#!ة ، إذ 
-4 أیcً� ، أم� ا��J/Mء ا�*����9�e�3 4ون إم�م4 eو23 ا� SM�ض وا��M9 23 ا��ا�

�9 23 ا��SM ، و23 إم�م4 ا�#��Iن م>�� ، أم� ا��J/Mء ا�*�4�M 3/� اش��[�ا ا�#2I ا�
 4��e!ة ا��غ �#*4 ا5م�م4 23 ��I4 وا��ة 3/� ��) ٤٤(. ا��cj ا���ع Sی-�م 

  :ا��J�3 ��f��I م-�م�4 ا��اش�ی� وه4�cj 2 ا��ل 
 � وا����ا ا��	م" #�" إذا ��<�ا ا�(�	ح ، *Eن Dن��� م(�� رش�ًا *	د*?�ا{ : �jل ت-��

���� أم�ا�  : ، 3/� اش��ط ا���Iغ وای��س ا��ش� ، و�jل ت-���  ) ٦: ا����ء (  } إ�
�ا ا��/�	ء أم�ا��� ا��. 4?{ �H� +و 	مً	I ��� $ء (  } ..., ا���٥: ا� (  Bوا��� ،

 �Jc-� ء 3/�ل�JM���� اد�ا�#��Iن  واaو)د ا�#�fر ا�Uی� �� : ا���Mون 23 ا�
ی=�S رش�ه� وه� م�/�ل �� ا�9ه�ي وا�� زی� ، وا�/�ل اa�y م� ذآ�( ا��INي 

 �� ا�#2I ا�#��f ، وا��S7 ا�=��I ، ذآ�ًا أو أن>� ��ی!�� أن ا���ع و . ) ٤٥(إذ 
 ��Mا�� [��3� ، �Uا ی Bد م�����Mم4 ، وا�aل م�ل ا� ���fًا ((ا5س!م2 ی-��I ا�

م� ا��#�ف ����ل ، و������2 ) ی/�#� ��e ا��ل �� ا�#�fر ا���JMء ،  ))وآ��Iًا 
� و��x ا��� Mه2 ا�� �e*4 ا���� ا�=�Iر ا���JMء أیcً� ، و�� �e*ی S� . ( �M���3

� �Iی�ت ، �ًJ�Mس ��f#ی=�ن ا� ( �jو ، �� آ��Iًا 23 ا�-�Mی=�ن ا�� �j4 ، و�م-� ��
آ� ی�yc . س�c��� �ًJ�Mورة وا��IN-4 ) ا��اهP ( إذن ) ت-��I ا���ی-4 ا5س!م�4 

���ه� ا��ش� ،  S#*ی ��f��Iا� v-� إن S� ، ��f��Iا� [�e� S#*أن ا��ش� ) ی
و�j ) ی�ش�ون أ��ًا ، ��U% اش��[_ ا���ی-4 و�-�Jc ) ی�ش�ون ��eد ا���Iغ ، 

 �  .ا5س!م�4 ا��ش� إض�43 إ�� ا���Iغ آ2 ی��� ا����� أم�ا�
  
  
  
  
  

                                                 
  ) .٢٢٣- ٢(  م*� Nj< ، م��J ا�����4 ا5س!م�4 ، - ٤٣
٤٤ -�J7ال وu�� 4��7إ )Uرة  ه����2 م�-S ، ا��رس 23 ا�-�J ا�-��2 �����ة ا5س!م�4 23 ا��ی�4 ا� � . ا�4��cM� {��I ا���� م*
��2 ا�#���ن2 ، ت���M �ی�ت ا�a=�م ، ص - ٤٥ �  .٤٣٩ م*



  ا���اه�� م�ض 4	ه�. #�ی;
-�ت ا�-���ة ی�yc م� ی�2 �e  :و�-� اس�-�اض م� سPI ، ث� ا��-� 23 ا�

4 ، ��� أن�� ن- ١��-�ت ا�#���e�e ت��سIً� [�دیً�  ی9ی� [�ل ��3ة ا��اه/4 23 ا�
وم� ا�UهS أن م-�ل س� ا���Iغ ی�IJ . ��� ا��*�c ا�-#�ي و��3ة ا��اه/4 ا�/�/4 

 4��-�ت ا�#���e و��U% ت9ی� 3��ة – �!3ً� �� ی-�/� ��ى ا�-�م4 - ... وی�/�م 23 ا�
��� ن�Jی��J ، ی/�ل ری��� دو��  ��Kای4 ، وت��Iت�/�م 23 ا� �Jنa ، (ً�] 4/اه�  :ا�

 )  2�eج ا��c�4 ا���� هU( ا����fات ا��ه�4 23 س� 4��L�وا�-�امS ا�
) ١٧(وا�e��2 ���_ م�JMم4 ت�مً� ، 2M3 ا���وج ه�I م-�ل ا���Iغ ��� ا����Mت م� 

، ون/�_ م��ه�ات ) م١٩٦٠(س�4 ��< ��م ) ١٣(إ�� ) م١٨٥٠(س�4 ��< ��م 
� أن ا�����cج ا�e��2 ا��J¦ �=I م���4J م� آS ا��ول ا�f��4 ، وه��ك ش�اه� 

 4��fت ا��/INا����آ�4 ) ٤٦(أوً) 23 ا� >��# وهUا ا����رع ا�9�Mی���27 ی9ی� م� ا�
��-�eه� ا�*�ل 23 م ���� ا��اه/�� ، ����4 إذا آ�ن�ا ی-�م��ن آ�aو)د ، آ  

))  2��f4 ��/��م )) ا���Mت ا����Mن وا����Mء ا��N���م إ � ا�Uي ی�S ��زدی�د إ�
� 2�M�ي وا���eه� ا��وا�*�47 . (  ) ٤٧() ����]ت م�uو�4 ، م[ أن�J مI=�ون 23 ن

 ، ��Mن Sم� دا� [I�ی ، Pاه��� �J2 م�Mن >�Nات مUا� P�/*ت �] .. إ��e�=� ا�
� ��=�ان ش�ی� ، وإه�ل ���{ ، و?��Iً� م� ت=�ن م�اI��? – Bjً� –ا�*�ی} J7م� ی�ا 

�2 وا�����ي ا�*�ی} ���NیS ... ا�=�Iر م��4I �م�ل ا��اه/�� �وی/�م ا���Oم ا)�7
� ا���f ، ��} ) ی��2J ا��Mد م� ا��-��� ا�-�م إ) 23 س� ���د ����3ة ا�4��MN وا)
 Sس� ا�>��>4 وا�-��ی� ، وه� 23 آ �� أن ی��� 23 ا��eم-4 إ����ا�>�م�4 ��� ، ث� 

 [�e� ا��� 4���� س�ى م���ً� ، وث/��3ً�: ذ�% ت��] ، و� S� ( �ً��� ، وا�7
] ��U% ی#�دم م��I�Nت ت�% ا����4 و���7ت�J ا��IN-�4 ، . ا)س�/�Iل 3/� �eإن ا�

� اSja إه�ار [��jت� ، وه=Uا ��� ، أو �م� یuدي إ�� ان*�اف ا��اهP ، أو ض��
 ��3��ب ا�Uي ) ت���UM ا��رس4 )٤٨(... ) آ�� ا��Nم�� ����NMة وj] ا)ن*�اف 

 S� م�اهP م��Nف ، وا���ب ا�Uي ی-� S�[��jت� م�اهP ، وا���ب ا�Uي ) 
 �ًcأی P؛ م�اه �Jآ� �  .�-v ا��j_ ، �*�} ) ی�¥ ا�-�j�] Sت

-�ت ا�#����4 ، �*�} ن�e ت��سIً� [�دیً� - ٢�e ت�تM] ن�4I ا��اه/�� ا�/�/�� 23 ا�
  .��� ا��*�c ا�-#�ي و��د ا��اه/�� ا�/�/�� 

  
  :هP ا�-��2 ا��ا

�4 م� ا��اه/�� ا�������e ا�-�ب ت� ا����ره� �#�رة )٤٩(و23 دراس4 �eم ���  
�ره� ��� ����ائ�4 م� ت��اوح أ )١٨ - ١١ (  }�� ، �N4 ا��س/INء ا���4 م� أ��س

��ده� )٣٨٠ ( �  :م�اه/ً� ، أش�رت ن��ئ� ا��راس4 إ�
٥٠ (- ١٪ ( 4��eا�)م ا� v-I� ی�-�ون.  
  . راض�ن �� ا��رس4 ، وم� ی�/�ن� م� ا����ی4 وا)ه��م )٪٧٣ر٧ (- ٢

                                                 
  .١١٨ ری��� دو�� ، ص - ٤٦
� ، ص - ٤٧�M7] ن�  .١٢٢ ا�
�2 ، ص -  48�f�ا�-9ی9 ا��I� ٣٢.   
  .٧٧ ، ص  ��Iا���� ا�-���ي- ٤٩



 ) ت��� ا��اه/4 ا�-���4 ��)ن�Nاء ، و) ت-�ن2 م� اaم�اض ا��4��M 3/� و�7 أن - ٣
ی�-�ون ) ٪٢ر٦(ی�-�ون �����ت� ، و ) ٪١٣ر٢(ی�-�ون ���/�P ، و ) ٪١٥ر٨(

 �  .ی�-�ون ����-�دة ) ٪٨١ر٦(��)ن�Nاء ، ���
�� ن�Oة اaهS ) ٪٣٦ر٨ (- ٤ Bه� ت����Oت ن�J7و�7 . ی�-�ون أن و ����
  .ت���B آ>��ًا م] اaس�ة ) ٪٣١ر٦(
] ا�-��4 ) ٪٨٩ر٥ (- ٥�eس�ة 23 مaآ�ن_ س-��ة ، أي أن ا �JنK� �J���M] B#ت

� و�2 دی�2 وت���ي ون2�M و[2I ، �*�} م�-_ أ[�J��M ����-�دة ��  .آ�ن_ 
) ٪٨١ر٦(���� ن�e .  ت��O إ���J آ�M]Kل ت�ى أن اaس�ة م�زا�_) ٪١٨ر٤ (- ٦

 �Jرأی �� ��I-���� �J� y  .ی/���ن إن اaس�ة ت�
م] أن . ی/�ون أن �!�jتK� �Jس�ه� أه� م� �!�jتK� �J���jئ�J ) ٪٩٧ر٤ (- ٧
4 م] أ�jان�J ) ٪٩٤ر٧(�  .ی/���ن إن ��ی�J ��ا�jت �
� ن�e ) ٪٨٩ر٥ (- ٨��� ، ���ی�رس�ن ا��ی�ض4 ) ٪٧٨ر٩(ی����ون وا��ه� 23 

  .ی��ه�ون ا���9Mی�ن ) ٪٧١ر١(، و 
وم��J اتyc إ�� أي م�ى ی���B ا��اهP ا�-��2 : ( ... وی/�ل ا��آ��ر ا�-���ي 

 4���fت ا��-�e�� زم��� 23 ا� ()٥٠(.   
 4���وتuآ� ن��ئ� هU( ا��راس4 أن ا�/�P وا)ض�Nاب ���� أم�ی� ����� 23 هU( ا�

�] ا�-��4 اه/4 م�ض �7ه�2M3 ، 2، آ� تuآ� أن ا��eم  ) ���] ا�-��2 ا��eا�
م� زا�_ �3� �-v ا�*��ة ا5س!م�4 ، و���4 23 م��ان ا�4��MN ، وی�Iو ) 23 ا����� 

� ا�/�P وا)ض�Nاب 23 م���4 ا��اه/4 I�eی SMN��� م�  .ا)ه�
��� �Jنa ، �/3 4/اه�� ن��4e )زم4 إذن ) ی�*#� ا�/�P وا)ض�Nاب 23 ��3ة ا�

���J ، وإن� ا�/�P وا)ض�Nاب ی-�ن ���ة �-v ا���س م�U ا�4��MN و��� ا��ت ، 
 �N3 يUا� S79 و�وسI< ذ�% ��x ا��اه/4 ، وإن� ه� ا)ن*�اف �� م��J ا� 

 ����  .ا���س 
SMN��3 ا�Uي ت-S أم� ��رج ا��I_ ، وت��آ� ��*�cن4 ، أو ا����4 ، هUا ا�SMN أآ>� 

�ً/�j ، �J��M]أ ��� ، �J��� Sدا� S� أم� ؛ ر�4 ا��I_ ا��2 ت-�c*ي تUم� ا��� ا� 
-�ت ا�#�-4 ان#�ف ���J ���ؤه� �=>�ة �eو) ت-S ��رج ا��I_ ، وأ[�Mل ا�
 [�e�Uات�J ا����4 ، و��U% ن�e أ[�Mل ا�� �J��f�23 ا��ن�� ، و�=>�ة ان �J�?��م

M]ن أa ، �J�م �ً/�j Sj2 أ�] ا�9را�2 ی#��3ن [��jت�J 23 ا��-< ا�9را�e�ل ا�
���J أ���ؤه� ،  �] ا�#���2 ت���e،ث� 23 ا�-S ا�I=� ، وا����خ 23 ا�

وأود��ه� 23 دور ا�-9eة ، أو ت�آ�ه� ی�ت�ن و��ه� ، ) ی-�� ��J أ�� م� ا���س 
 �Jی4 إ����Iع ا��J�3 ، �J<<7 4*رائ ����ت ��� ، .[�e ا�9را�2 أم� ا����خ 23 ا�
 �Jئ��أ� SIj ی4 وا���امً� م���  .�J3 أآ>���Oً  ور

ا��=�4 إذن م�=�4 ا5ن��ن ا��eه�a ، 2ن� ان*�ف �� ش�ی-4 ا� �9 وS7 ، وأ��ط 
� و) ت#�y �*��ت� ا5ن��ن�4 Iس��دات �7ه��4 ) ت��� �/�� و�Mن.  

�ء ا��xM ، آ� ی/�ل ا�-���ي ، وآ� وض*�� ا����راس4 ا����/4 وم� ا�uآ� ��ى 
ا��اه/4 ت���B م� �3د إ�� �3د ، وم� ���f7 4Lا4�3 إ�� أ��ى ، وآ�U% ( ا�Uآ� أن 

                                                 
��Iا���� ا�-���ي ، ص - ٥٠ ١٢٦.  



 23 2J3 ، Pاه�ت���B ����!ف اaن�ط ا�*�cری4 ا��2 ی���� 23 وس�JN ا�
] ا��ی�4 �e23 م Bت��� %�Uآ ، �c*�] ا��e���J 23 ا� Bائ2 ت����Iا� [�eا�

Mا��ی [�e���J 23 ا� ٥١() 2(.   
-�ت ا��Iائ�4 �e�� أزم4 ا��اه/4 ، و23 ا� 4��L���4 ا�*�ی>4 ه2 ا����3��O ا)�7

 ی��/S ا�SMN م� م���4 ا�4��MN إ�� م���4 ا��4��7 ن – آ� ت/�ل م�ر?�ی_ م�� –
 2������Lت ا���7ل ، �3/�م ���#�� وا��� ��eد إ�jمSM� 4 ت/���ي �� ، وی-�J إ���

-�ت ا��Iائ�4 ، ، وی�9وج وی=ّ��eن أس�ة ، و��U% ت��2M م���4 ا��اه/4 م� هU( ا�
-�ت �eaن�J ����4 م� ا�#�ا��ت وا)ن*�ا�3ت ا��2 ی/�س2 م��J ا��اهP 23 ا�

� ا��راس4 ا�Uآ�رة س��/ً� . ا��*�cة �� �ًI/-وی/�ل ا�-���ي م:  
] ا�-��4 ( �eو أن ا�*��ة 23 م�I2 ( ویe4 ) ا������Jم� ا�� PIN�4 ، �*�} ت]��Iوا�

 4���4 ا)ن>�������7 ا)�7���� هu)ء ا��اه/�� م!��Oت �� ))  م�ر?�ی_ م�� ((
-�ت ا�4���f ه� و��� ا�*�cرة �eم� أن م� ی-�ن�� ا��اهP م� م�=!ت 23 ا�

 2-�IN2 ا��eا� ��� ¦�ف ا�� �ًeن�ت �  .)٥٢() ا�4���f ، وم� ت��ز �� ، ) م� آ�ن
  

 J)Kا� �  :وا���	ء م' ا�L	ه�
� وا���Mة وا���س آ�43 ا�c�% وا��/�ء إذا ان*��3ا �� ش�ی-4 �Mا� �eو) ?�ا�4 أن ی
 �J�3 س آ�43 ، وأودع��ا� P�� يUا� ، ��Iا�-��� ا�� P��3 ه� ا���� ، S79 و�ا� 

 )Uه �J�م ��� �Jا دن��ه� ، وی��-�وا ���ت���-�� ، ��N3ت� و���Jf رس�)ت
ت ا���وی4 ، �3ذا ت�J-I ا���س آ�ن_ ��J س-�دة ا��اری� ، وم� أ��ض ���J ا��س�)

وا7� ا��-�س4 وا��/�ء وا�/�P وا)ض�Nاب ، واaم�اض ا���eی4 وا��4��M ، وا�)م 
 وم' أ��ض �' ذآ�ي *Eن �%{ : 23 ا��ن�� وا���ة ، �jل ت-��� 23 آ���� ا�*=�� 

 أي م� ���B أم�ي  )١٢٤: [� ( }  ... م?�� ض(�ً	 ، ونP��O ی�م ا��	م� أ��"
� وت��س�( ، وأ�U م� ?�� ه�ا( ، �3ن �� م-��4 ��� رس��2 ، أ��ض �� �وم� ان��9
ض�=ً� ، أي 23 ا��ن�� ، 3! [Kن��4 �� ، و) ان��اح �#�ر( ، �S ��ر( ض�P ��ج 

�j م� ش�ء وس=� م� ش�ء ، �3ن Sم� ش�ء وأآ xIه�( ، و��O� �-�وإن ت ، ��!c� 23 �I
ه� ا�-S : ا��/�ء ، و�jل ا�c*�ك : ا�c�P�j : % و���ة وش% ، �jل ا�� ��Iس 

 {�Iا�� آ>�� ( ا��2ء وا��زق ا�� ���Mت. (  
 S79 و� ���j PIس �j"... { : و��و+ ی ,Kی A* ه�اي R
� (   }*�' ا�] :١٢٣ .(

 9�وS7 ، وش/�ء ا��ن�� وه=Uا ی�� ا���آ�� ، �3-�دة ا��ن�� وا���ة 23 ات�Iع م��J ا� 
 �J�  وا���ة 23 ا)ن*�اف �� هUا ا�

  

  
  
  

                                                 
��Iا���� ا�-���ي ، ص - ٥١ ٣٨.  
��Iا���� ا�-���ي ، ص - ٥٢ ٨١ ، ٣٩.  



  م(	I�� و7	���
� ا5ن��ن - ١� 23 4� ؟ أم أن�J م�ض ن�ت� �� ا)ن*�اف هS ا��اه/4 م���4 ��

 Sآ �J� �� 4�وا)��-�د �� م��J ا� �9 وS7 ؟ ��3 آ�ن_ ا��اه/4 م���4 ��
] ا�#���eي وم��] ا���e ، وا�9را�4 ، و�� ��J �*��4 رس�ل إن��ن ، 23 ا�

� وس�� ، وا����-�ن ����3� 23 ... ا� ��� ا�  Sآ �J� �� 4�و�� أن�J م���4 ��
  ...أي م=�ن وزم�ن 

] ا���2 وا�#�� وا�9را�4 ، 23 ا�-��� آ�43 ، �� �e2 مM3 ، ذ�% �� ی*�ث أ��ًا �=�
���م� ی#S ا���Iغ ، �S آ�ن ی/�م ت=� ه��ك م�اه/4 ، وآ�ن ا�SMN ی�*�ل إ�� راش� 

� ا��ش�4 ، وی���� وا��( 23 ��ل ا��اش�ی� SIj ا���Iغ ، 3=�ن ی���=>�� م� أ
  .ا�#�� ، و23 ا�9را�SIj ، 4 ا���Iغ 

�4 ا��اه/4 ، یUآ�ن� �*��4 ا)ش��اآ�4 ، 3/� ا��/� م!ی�� �� ��و�-S ا�*�ی} 
�اآ�4 ، أ��2 أن���j �Jا س�ف ا�I�� زه�ء �jن م� ا�9م� أو ی9ی� �*��4 ا)ش�

4 ا)�j#�دی4 23 ا�-��� إ�� ا���Oم ا)ش��اآ2 ، و���jا ا)ن�/�ل م� Oنaا [�ت��Nر 7
ا��ق إ�� ا�Nj5ع ث� إ�� ا��أس���4 �3)ش��اآ�4 ، هUا ا)ن�/�ل ش2ء ��2 ، )�� أن 

�4 ن*� هU( ا�*�Nت��� P�N� ، ی/] ، وی��2 م�رآx أن ا�-��� آ��/�Nر ا�
�] م�Ieون ) م���ون ، eر وا��N/ن ا��Iی�آ [�e4 ، وا)ش��اآ�4 ، وا����ا��أس
 ��] س�#��ن ا)ش��اآ�4 ، وا��Mق أن ا��/�م��� س�=�ن�ن 23 ا�-���ت اaو�eوا�

 �  .م�
9��م ی-�د ا�/J/�ى م� ا)ش��اآ�4 ��ف ا���م 7�] ا���س أن �Njر م�رآx ا� �jو

�j ���م إ�� ا��أس���4 ، آ 4 23�j��م١٩٩٠(ر ا)ت*�د ا�����3ت2 وأور�� ا� ( ،
��م  4 23���و������2 تKآ� ) . ١٩٩٢(وآ� ت����P ا��ول ا������4 س��/ً� إ�� ا��أس

�] أیcً� أن eآ� ا�Kأن ی� >eوی ، �ً��� x�� 4ا)ش��اآ� ��] أن ا)ن�/�ل إ�eا�
 4�  .ا��اه/4 ���_ ��

   ؟ ه/4 إذن��ذا ان��� م�JMم ا��ا - ٢
 ��� �J��� PMأ4��7 م��#�ة م� {��Iال ، س�/�م ا�uا ا��Uه ���و23 ا4��75 

�� وه2 ��  :ا�
� ا��س�ن�4 أو -أ4 ون��ط ��35د ا�I��ی4 ، ت�J� S�4�M� 4 ت-��� ت��j �7ى 

  .?��ه� 
 اس���م_ هU( ا�/�ى ا��4�M م-��Nت �-v ا�-��م ، و���J�3 ون��ت هU( - ب

ا�=��4����3 ، ا��اروی��4 ، ا��Mوی�وی4 ، : ��3د ا�-��� وم� هU( ا�c!)ت ا�c!)ت 5
  .ا�� ... ا�-��ن�4 ، ا)ش��اآ�4 ، ا��اه/4 

 �*P ا���Iب 23 ا�-��� آ�� ، و23 ا�-��� ا5س!م2 ا�-��� ض�ر آ��I م� -ج
س م�JMم ا��اه/4 ، و�-S ا��رس�� م� أآ>� ا���س م-�UJ� 43ا ا��cر ، وا��ر

  .ا�/�ی� )�� ا��Mق ا���س] ��� [��< ا���م ، و[��< اaمSIj x ث�} �jن 
��م  2M3)ح ) م١٩٦٢��ي(( ���ئً! ))آ�j ة�*�إن : ) ا��ئ�x اaس(��� PIی�ت ا�

م��/SI أم�ی=� a ، �N� 23ن ش�J��I م�ئ] م�*S ?�رق 23 ا���Jات ، ) ی/�ر 
��ت/� ، وأن م� ���  ���آS سI-4 ش�Iن ی�/�م�ن ���e��� ی��7 س�4 ا��4���L ا��/�ة 



 4��M�4 وا��INا� �J�j��� أ��3ت �J�3 ا�j�?ات ا��2 أ�J�ن ا�a ، ��*��� ��? (...
)٥٣ (.  

��ح ��وت��ف ا��ئ�x اaسPI �!ت*�د ا�����3ت2 ) م١٩٦٢(و23 نxM ا�-�م 
� : ( ی/�ل�I/م�� ���aن� إن م��/SI روس�� �N� 23 ، وإن ش�Iب روس�� ) ُیuم� 

م�ئ] م�*S ?�رق 23 ا���Jات ، وأه� أس�Iب ذ�% ا��Mض� ا�e���4 وا����ن4 
  وا��اه/4 د��ة ��ر�4 إ�� م�رس4 ا�e�x ، وا��اه/4 ت�Iی�  . )٥٤() ا�9و4�7 

�ن2(( ��((  4M-4 ض� ا������ وا���Mة ���Mض� ا�e���4 ، وا��اه/4 د��ة �M�� 
� وأی��J ا���Mة أی�J ا: وا��43�O ا���/�4 ، د��ة ت/�ل �M� : �أن�� م-Uوران �3� تM-!ن

 ��آ� ، ت>S ا�-/� ا�>�ن2 م� ���ت=� ، وه2 �3�4 ا�-���� س��ات م�  4��]
 Uئ��� ���j��� ، SIj أن ت#I*� راش�ی� ، وم� ا��Mوض أن ت=�ن� =�.  

� ، و��U% 3/� ت�او�_ ن�4I ا�N!ق 3���� ش2ء ش�ب ��2 و�=� ه��Jت ، 3� شّ< 
��< ا��)ی�ت ، م]  ) ٪٤٩ -  ٪٣٤ر٦( ��� ) م ١٩٦٥( ا��)ی�ت ا��*�ة ��م 

ا�-�� أن� 23 آ>�� م� ��)ت ا����ن4 ی-��J3 ا�9وج ، أو ت-��J3 ا�9و47 ، وی��ا[zن 
� ا��=�ت ��)٥٥ (.  

� ا��!ط ا�e���� 23 ا�-��� ا5س!م2 إذ ی/���ن ���ون -���I3ً) : ( و�j رآ9 ا�
�Iا� S#3 4 م�-��ل ا��aم-ً� 23 ا �Jإش��اآ ��� S�� ا�I��ت یe< أن ن- ��

وإن ��وج ا����Mت  23�4I* ا����Mن م� اaم�ر ا�a 4�-�INن�J ... وم�اBj ا��-< 
 Pاه��� 2��eا� �  . )٥٦() ؟ !!!�7ن< م� �7ان< ا��

� وس�� ) ی=�د���� أن  وا��اه/4 د��ة إ�� ا�-9و��UJ3 ، 4ا رس�ل ا� ��� ا� f�Iی 
 ) 2�!J4 ا���=�ف �� واد ( �� ذ�% ��� �jل ��� � أ�% ((: �� ی�9وج م] �jرت

وأن_ �*�y (( : �jل ... ) : �jل )  و) �7ری4 (: �jل ... ) :  ؟ �jل ))زو47 ی� �=�ف 
� وس�� . ن-� وا�*� � :  ؟ �jل ))م�س� ��� K3ن_ إذن م� إ��ان ((: �jل ��� ا� 

م�� �3��] إم� أن ت=�ن م� ره�Iن ا��#�رى K3ن_ م��J ، وإم� أن ت=�ن ا����[�� ، 
آ� ن#�] ، �3ن م� س���� ا��=�ح ، ش�ارآ� �9ا�=�  وأراذل م�ت�آ� �9ا�=� ، وی*% 

 ی� رس�ل ا� ) أت9وج ��� ت9و7�2 م� ((: 3/�ل �=�ف  . ))ت9وج ... ! ی� �=�ف 
 _Lوس�� ))ش ����� اس� ا� وا��Iآ4 آ�ی4 آ�>�م 3/� ز ((:  3/�ل ��� ا� ��و%�7 

   .)٥٧( )) ا�*��ي 
� اس�/�م ا�-9اب ، �3ن – ��ون سI< ش��2 –وا5��اض �� ا�9واج J ن/¥ ، 3

� أن ��/�وم4 ا��fائ9 ی��ش ��� �J��Mء ن�Mس�J ، 3-� أنx رض2 ا� � �J��fاش�
� وس�� �jل ���� ا� ام�اة ((: رس�ل ا� ��� ا� jم� رز  ��� ����*4 3/� أ��ن

 2j�Iا� �N�ا� 23 ا� P���3 �   .)٥٨( ))ش�N دی�
٣ - PMی� ( y�N#م � م� ا�S#M ا����P ی/��ح ا���I} إ��fء م#y�N ا��اه/a ، 4ن

 �J�ب م�Iة أس�-� ، �  :م] ا���ی-4 ا5س!م�4 ، وم#y�N ا���Iب أSc3 م�

                                                 
��Iا� ���ان ، ا5س!م وا�e�x ، ص - ٥٣ ٢٥.  
٥٤ - ��M7] ن� . ا�
��Iا� ��� ، ص - ٥٥ ٧٧.  
��2 �7ی�4 ، ص - ٥٦ ٦٨.  
٥٧ - 4��f4 ) ٦٨ - ٣( أس� ا����٤٩٥ - ٢(، وا5 ( ���� رض2 ا� � .، م� ��ی} ا�� 
٥٨ - �  . ا�*�آ� 23 م���رآ



3=�4 -أ ، Sا���ی] ا���م �� ا�����4 ) شّ< (  آ�4 ا���Iب ت�ل ��� �  .ت-�2 ن
�ل ، وهU( ا�-�ن2 ذات تKث�� آ��I 23 - بeة وا���Mا�/�ة وا� ��� آ�4 ا���Iب ت�ل 

 �� أن�� ��Mن �� إ��Mا� �O��7ًا ��� أن ی ��Iق آ�M4 ن*� ا�-! ، وا�Jد3] ا�  

)) Pم�اه (( ��Mش��ً� (( ، أو أن ی�ى ن ((  ��M�� ��Mر ا��Iی �ا5ث� ، 2M3 ا��وی4 اaو�
� ن*� ا��e وا)�J�7د ، و[�< ا�-! �M4 ، و23 ا��ؤی4 ا�>�ن�4 ی*} ن���Mوا�.  

� وس�� اس���م هUا – و��x ���( – وأول ذ�% آ�� -ج��� أن رس�ل ا� ��� ا� 
���م� ��[< ا����Mن 3/�ل  y�N#م� اس��Nع م�=� ا��Iءة :  ی� م-�� ا���Iب ((: ا�

�� ا��Jى ورس�ل ا� ��)) ... 9���3وج  PN�وس�� ) ی ����� ا� .  
��دي ، ه2 م���4 : م���4 ا���Iب : ( وآ� ی/�ل ��م� زه�ان  �  م���4 ن

� ) ا��اه/4 ( ��9ة �، وه2 م���4 ان�/�ل ��� ا�4��MN وا��ش� ، ��J �#�ئ#�J ا�
   .)٥٩() �J�Ij وم� �-�ه� 

������� أس�س���� ه� �� ذ�% ی� ا5ن��ن 23 ���ت��ا�4��MN ث� ا��ش� ،  : و
وی=� ت/��� م���4 ا��ش� إ�� م����2 ا���Iب ث� ا�=4��J ، آ� ت/�� ا�4��MN إ�� م� 

  :SIj ا����9 ، وإ�� س� ا����9 آ� ی�2 
  .س� م� SIj ا����9 :  ن�Jی4 ا���دس4 ← م� ا��)دة - ١
  .س� ا����9 :  ا���Iغ ← م� ا����-4 - ٢
  . س� ا���Iب : اaر�-�� ← م� ا���Iغ - ٣
  .س� ا�=4��J :  ن�Jی4 ا�-� ← م� اaر�-�� - ٤
  

  ا�S#M ا�>��}
  

�Lإ�" ا��� S
  م' ا�
 ��J  :ت

] رآ�ئ9 ا�����4 اaس�س�4 ، �=� ا��I_ ه� ا�uث� اaول ، �eا��I_ وا��رس4 وا�
( وه� أ�jى هU( ا��آ�ئ9 7�-ً� ، aن� ی���� ا�SMN م� ��ای4 م�ا��� ، UI�3ر �3� �Uور

 SMNث��ًا 23 ا�Kس ت��ن ا��ا��ی� أآ>� ا�a٦٠(... ، و( .  
 �J3ان*�ا ��� ��� ا��NMة ، ��3�� هU( ا��NMة أو ی���� SMNا� _�Iوی���� ا�.  

] ا���� ؟ هS ه2 – �-� ا��I_ –�=� م� ه2 ا�uس�4 ا�����ی4 ا�>�ن�4 �e 23 ا�
  ا��رس4 أم ا���e ؟

� ��fال ت�uا ا��Uه �����f ا�=�ن ، v-� 2M3 ا���Iان انI->_ ا�#*�ة إن ا4��75 
 �7��. ا5س!م�4 م� ا��eم-�ت ، و�Jc-� 23 ا��� انI->_ هU( ا�#*�ة م� ا�

و�-� اس�/�اء ��ی4N ا�-�م ا5س!م2 وأ��ا�� ا�-���ة ، ی�ى ا���I} أن و�7د 
  ���4 ، م] ا�-�� أن ا�9fو )  ٦١(ا���e ا���ا�M=�ي أسSJ م� و�7د ا��رس4 ا�

�ن�4  ت*�رب ا5س!م ��ا)س�-�ري ?9ا ا�uس���� م-ً� ، S-e3 ا��رس4 مuس�4 

                                                 
   .٤١٧ ��م� زه�ان ، ا����7� وا5رش�د ، ص - ٥٩
 ) .٩٣ - ٢( م*� Nj< ، م��J ا�����4 ا5س!م�4 ، - ٦٠
٦١ - ����ن ���-– آ� ی�#�ر( ا���I} – ا���e ا���] ا���� ، وی-�( ا��e�Iدة وا�-�� وا���رى  مuس�4 ت���ی4 ت=�ن �j< ا�

� م�ى ا���م وا����4 �� . 



 �J�3 >-ش� ، و��Iم ��? S=�� �ًش� ، وأ���ن�Iم S=�� )) 4 ))دن��ب<�Iا�� �I�� أ)
 4���ن�4 ت�م� ا��7aل ا���3/� 7-�� ا�9fو ) ٦٢(��� �J�-7 مuس�4  �e�، أم� ا�

ا��x 3/� ، �*�} ی/SM أ��ا�� 23 ?�� أو�jت ا�#!ة ، آ� ا�M=�ي دارًا ��#��ات 
 4/� ����م� م� ا5م�م ا�=Bء ، ��� ��ر �-v اaئ4 ر�7ً) ض-�Mء یI*>�ن 

 �J4 ی-���ن م� ورائ�Jون إم�م4 ا�#!ة مU9 ، وی��Iا�#*�ة . ا�� S��Mوم� �!ل ت
 ��� م� و�7د ا��رس4  أسSJ– ا���م –ا5س!م�4 ا�-���ة �3ن و�7د ا���e ا�

 4��  .ا�
 ، 4��] ا���� ��} ا��I_ ا���� ، وا���e ، وا��رس4 ا��eو23 ا�

 _�Iن4 ا�>�ن�4 م� ��} ا�����4 ، �-� ا��=��� �e�4 ، یKت2 ا���وا�uس��ت ا�
� ا��SIj �e ا��رس4 ، و)�� ��ب ا���� أن ��ا���� ، aن ا�SMN ی�-�ف 

3 �� م-�M] >*#23 ا���م�4 ی SMNأن ا� �2 ا��ا�-4 وا���م�4 إ�� ا���e ، آ
�4 ت*��M ا�/��ن 23 ا���e ، و23 ا���دس4 ی��S ا��رس4 ا)���ائ�4 �e� P*ی��

 �e���� ���� �  .وت��
  

� ا�/�د ا����� ��� .* �Lأ�6 ا���:  
�3� ، وی=��< م�� س�ت� ا�� ��#�4 ی��� ا�SMN 23 ا��I_ ، وی/2c س��ات� اaو�

�د( ��ا��2 ت�ا3/� م�ى ا�*��ة ، ث� ی�Iأ ا�SMN 23 ا��*�ر م� ا��I_ �����ری� ، S�/�3 ا
� ذات� ، وهU( إره���ت ا��ش� ��� ا�SMN ، و)�� ���د ��� أس�ت� ، م*�وً) ا)��

 ��3 ��3��3 �� ا���خ ا����� ا�Uي ت� ، _�Iا� �-� SMNا� B/س�4 ت���ی4 ت��uم� م
ش�مً! ، ی��3 ن� ا��وح وا�-/S وا���e ، وی��3 �� إش�Iع ���7ت� �N3ت� ، ن�ًا 

��4 ، وه�� یKت2 دور �ا��9ای�ة ، وأو��J ا�*��7ت ا��و��4 ، وا�*��7ت ا)�7
4 ، وس�-�ض ا���I} �!�4 ��ور ا���e 23 ا�����4 و3/ً� Jا���e ��/�م �UJ( ا�

 SMNا� ��� ��ا�S ا���.  
  


I 	ل م	/Uوأ �Lا���رس� ا��� , :  
 ��( إ�� ا��v-� 23 ، �e ا���aن ��-3�ّ�� �-� ا��ا�-4 م� �M] بaی#*< ا
 ، �J��� 4O3�*� ا���e ، وا�SMN �-� ا��ا�-4 23 ا���f< ت��J] SJرت� وا���

 %�U� )4 إذا أم�( وا���و��.  
 �J���� �/3 وس�� ������J رس�ل ا� ��� ا�  ��� �e�أم� ��4 ا�#�fر ���

��دی} �*�*4 23 م��س�Iت م���4M ، نUآ� [�3ً� م��J ، م� ذ�% أن رس�ل ا� أ
� وس�� ، ���� وس�� �S أم�م4 ��_ زی�< ��_ رس�ل ا� ��� ا� ���� ا� ��

 ���س�ل ا� ��� أن روه� یuم ا���س 23 ا���e ، آ� روى أ�� ��jدة رض2 ا� 
� وس�� آ�� ی#�2 وه� ��مS أم�م4 ���� ا� �����_ زی�< ��_ رس�ل ا� ��� ا� 

  �J-وض �eوإذا س ، �J�وم� ذ�%   )٦٣(وس�� ، و2�a ا�-�ص �� ا����] ، �3ذا �jم �
�I�3 ، �ّJ��M]K� 4=2 ا�M]aل ورس�ل �e!ة ا��ن �c*ت آ� ی���#أن ا����ء ا�

                                                 
  . ٢١٧ م*� Nj< ، واj-�� ا�-��� ، ص - ٦٢
 ) .٣٨٥ - ١( م��� ، - ٦٣



� أم�Jت������J و 4/Mش �� وس�� یuم ا���س ، BM��3 �!ت����J ، آ� ا� ��� ا� 
� وس�� �jل ���� ا� ��2 I�أن ا� ، ��� إن2 ((: روى ذ�% أنx �� م��% رض2 ا� 

aد�S 23 ا�#!ة وأن� أری� أن أ[��K3 ، �Jس] �=�ء ا�#2I ن K3ت�eز 23 �!ت2 
 �وا�ث�ر 23 ذ�% آ>��ة ، تuآ� ��4  . )٦٤(  ))م� أ��� م� ش�ة و�7 أم� م� �=�ئ

� وس�� ا�M]aل ا�#�fر SIj س� ا�����J رس�ل ا� ��� ا�  ��� �e���� 9����.  
  

 �L���� ر	>Vا� W# ,X	وس :  
� وإ��ان� و��7ان� ، ی�اه� یUه�Iن - ١��Kر ، آ�I=4 23 ا��ا�/�وة ا�*� SMNأن ی�ى ا� 

 >�Nی %�U� ، ر�I=�� ���/ل �< ا���M]a4 ا-�I] ة ، وم�!� S23 آ �e�إ�� ا�
� إ�� ا���e ا�SMN ���*�ح م� وا��( أنI*#ی .  

 أن ی�/� ا�#��f م� أس�ت� و���4 أم� �c3ئS ا��a ، �eن� ��_ ا� ، وی�/� - ٢
 �e�  .ا���ام ا�

� إ�� ا���e ��4/3 ا�=�Iر - ٣��*N�ا .  
 أن ی�/�( إم�م ا���e وا�-�م��ن �3� ، وآ�U% ا�#��ن ن ���![4M وا)����م ، - ٤

��e أو أ�� م�¦2M ا��Nj �e-4 م� ا�*��ى وی/��ح ا���I} أن ی/�م �� إم�م ا�
 �� >������.  

�4 23 ا���e ، آ� روي - ٥�e!ة ا��ر �c*� 4-23 ا���� ��M] م� ا)بKأن ی 
� وس�� ���� ا� �� ��� م�وا أو)دآ� ���#!ة وه� أ���ء سI] س��� ، ((: 

 [7�c   .)٦٥(  ))واض���ه� ����J ، وه� أ���ء ��� ، و�j�3ا ����J 23 ا�
�4 23 ا���e ، وت!وة - ٦�eا��و��4 وا�-/��4 وا� � أن ی�e ا�#��f م� ی�I] ر?�Iت

 ��/� 2��3 �e�ا�/��ن وإ�jم4 ا�#!ة ت�I] ���7ت� ا��و��4 ، آ� ی�-�� 23 آّ��ب ا�
 S4 ، ورآ�ب ا�����Iا�� �J�ب ا��ی�ض�4 وم�-�aا v-� ل�M]�� �e�، آ� ی��3 ا�

� ا��م�ی4 ، وی=� تKم�� ذ�% ���م� ت���eر ا��رس4 وآ�U% ا��را�7ت ، و��ا���رب 
  .م] ا���e ، ویّ=� ا���e م� اس���ام �-v م�اP3 ا��رس4 

٧ - �c4 ت���eن2 ا��-�4 ��ن�ش�� ا��4M�M ، ذات ا�� ی�=S ا���e م� ا�M]aل 7
 �j�7ئ9 ، و �e�أن�� ا��-� �< ا� ورس��� ودی� ا5س!م ، وإن��د ا��-� 23 ا�

  [� وس�� وه� ��ض� ی����   .)٦٦(23 م��e رس�ل ا� ��� ا� 
وم� ا���N ام�-�ض ا�#��� ا�=�Iر م� ا�M]aل ، و[�ده� م� ا�#B اaول 

��2ء م� ا�/��ة ن �_ إن �-v م�¦2M ا���e ی�-�ن�J م� د���� ، وسI< ذل 
4��MN4 م���4 ا����م ، وأه S=�� 4������� ���� ��=S ��ص ، وأآ>�م� SJ7 ا�

 B�-ی} ض�� ����وا ��� وس�� ، و�j ا���ذ�% �J�J7 ����ة رس�ل ا� ��� ا� 
� وس�� أن� �jل ��� 7��Iا م���7آ� (( : �7ء �3� أن� روي �� رس�ل ا� ��� ا� 

� أ��ا��J ا��Nه�...���Iن=� ��] وا7-��ا eوه� 23 ا��� ت-�رض� .  ))  وأ7���

                                                 
� ا� - ٦٤� ، وه� 23 ش�ح ا���4 ��م�م ا��fIي ر���� PM٤١٠- ٣(  م� . ( ل��aو23 �7م] ا )٥٩٢ - ٥. ( 
  ) .٧٣٢( را7] ا�/��� ا�*��4 �����وي ، ��ی} -٣-  ) ٤٠٦ – ٢ (وه� 23 ش�ح ا����fI�� 4ي  ) . ١٦١ -٢(  أ��داود ، - ٦٥
��Iا� �jدري ، ص - ٦٦ ��  .١٤٦ - ١٣٢ ��#_ هU( ا��س�ئS ا�Uآ�رة 



4 ، أوردن� �-�Jc �نMً� ، و�j أورد آ>��ًا م��J ا��آ��ر ��Iا� �jدري أ��دی} �*�*
   .)٦٧(97ا( ا� ���ًا  

  

�Xد	���� ا�/Yا�  
� م���4 ا�4��MN ا����Kة ، أو ا��Jدئa ، 4ن ) ١٢ -  ٧(ه� أ[�Mل ا��رس4 م� وت�

 و�UJ( ا����4 �#�ئ¥ ی�2fI أن ی-��J3. ا�SMN أSj ��آ4 م� ا�4��NM ا�I=�ة 
اaب وا��رس وا��ا��4 ، وس�=�2M ا���I} �-�ض أه� ا��#�ئ¥ ا��و��4 

 ����4 وا�-/��4 3/� أ�3ض_ �J�3 آ�< �e4 وا���/�4 ، أم� ا��#�ئ¥ ا����وا)�7
 4���fا�>/�43 ا� �� 4��/�  .    ا��xM ا�

  
 �Xد	���� ا�/Yا� ZX	V7  

  
  :ا��#�ئ¥ ا��و��4 : أوً) 

ا����-4 ، �-� أن ی�رب ����J ، وی�?< SIj  �J�3 ذ�% ،  یuم� ا�SMN ���#!ة 23 - ١
� وس�� ��� م�وا أو)دآ� ���#!ة وه� أ���ء س�j : )) ، [Iل رس�ل ا� ��� ا� 

 [7�c��� �J��� ا�j�3و ، ��-� �J��� ون-�2 ���#!ة �/�ء ا�SMN )٦٨(  ))واض���ه� 
x م�ات 23 ا���م وا����4 ، و23 هUا ا� S79 و� ���/�ء ن� ���وح و?Uاء م] ر�

 �J� y�*�.  
� SIj ذ�% وی�?< �3� ، ��< ا�9م�ن - ٢��� یuم� ا�SMN ���#�م ، �-� أن ی�رب 

وا�=�ن ، �3ن آ�ن ا���Jر [�یً! وا�x/N ��رًا ، سy )�� ا����-4 وا�>�م�4 ا���رج 
cم-��ً) أم� ا�� ا����-4 �#�م رم x/Nًا وا���#j ر�J�ن 23 ا�#�م ، وإن آ�ن ا��

 �ًcإن �� ی=� م�ی �  .آ�
٣ - P*ا�� �jو �e���M� 4 ا�/��ن ا�=�ی� 23 ا��7 ��� 4I¦ا� ی��� ا�SMN 23 ا�

� ت!وة ���SIj �J ذ�% ، وی�اوم �J�3 س��4 آS ی�م SIj ا��fب أو �-�( ، وی�ا¦< 
 S79 و�� ، S/#�3 رو�� وت�� س��4 آ� �N3ه� ا� OMا�/��ن ا�=�ی� و�.  

� ا�*< وا�=�( ، وا���ف وا���7ء ، وی�2fI أن ی�7�  ی��� ا�- ٤��SMN م�NMرًا 
3� م� ا� �9 وS7 3/� ، ون��� ر�7ء( �� S-e�3 ، S79 و��< ا�SMN ن*� ا� 

   .)٦٩(��� و��( ، وی�� ذ�% ���/�وة ا�*��4 م� أ��ی� ، و�����/�� ، واaذآ�ر واaن�ش��  
٥ - Pا���� �� {*Iا� :  
 )�Iة ا��NMة �7ًا إن ا��=I23 م���4 م �J/��� 4 ... �ی4 ت��/� ���7د��MNا� U�٧٠()  م(  

 �� أن�j : } �J�Mل ت-����: وإذ أ�U ر�% م� ��2 �دم م� ¦�Jره� ذری��J وأش�Jه� 
��اف ( } ��� ، ش�Jن� : أ��_ ���=� ؟ ���jا a١٧٢: ا . (  )U23 ه SMNا� �Nوی

24 ، ��� أن ا�v-I ی��Lسa�� � هU( ا����4 م���4 ا��uال ، وهUا ا����4 أه�

                                                 
��Iا� �jدري ، ص - ٦٧ �O١٢٩ ان.  
  ) .٢/١٦١( أ��داود ، - ٦٨
  .١٦٩ ���� ش���ت ، دور ا��I_ 23 ت���4 ا�SMN ا���� ، ص - ٦٩
٧٠ -�J�م ، >Nj �  ) .١٦١ - ٢(  ا�����4 ا5س!م�4 ،  م*



 xس�K�� 42ء دور ا�����eی ��ن وه S79 و��� ا�  {*Iة ، وا��NMاس��/�ظ ا� Sد��
  .ا�-/��ة ا����4 23 نxM ا�4O*� 23 ، SMN تu�Jه� ا��NMي )س�/�Iل ا�-/��ة 

ة وی�2fI أن ت/�م ا���ه� 23 ا��رس4 ، وا��I_ ، وا��uJ� ، �e)ء ا�M]aل ا�-/��
�J ا�SMN ، ) أن ت/�م �� �Kس��ب وأ��Mظ ی-9e ا��رس�ن JM4 یfس< ، و�����>���J ا�

 �JJ3 ��  .؟ !!
  

  :ا��#�ئ¥ ا���/�4 : ث�ن�ً� 
��دة 23 ض�ء ا)ت�eه�ت ا4�j!�a ا���ئ�ة 23 - ١ SMN�� 4�j!�aه�ت ا�eت�*�د ا)ت 

  4���� ا)�7�Lو�� �هU( ا����4 ا�/�� ا���/�4 ، أي أن ا�SMN ی���ب 23  ) ٧١(أس�ت
 4��c3 رة ، وا�#�ق أم�ن4 وه��Nش xب ��ام ، وه� رذی�4 و��U=��3 ، �� 4N�*ا�

  .، و23 هU( ا����4 ی�/SI ا�SMN ا��Iدئ ا���/�4 
٢ - )Uا�-/�2 23 ه )� ی�رك ا�SMN م-�� اaم�ن4 وا�#�ق وا�-�ا�4 آ�Mه�� ��I< ن

  .ا����4 ، وت/�م� �J3 23 ا��eد 
٣ - U�م �J� أ�� �j4 ، و��� وم� ا�داب ا���/�4 ا��2 ت�fس 23 ا�SMN �!ل هU( ا�

  :ا�4��MN ا�I=�ة 
=�رم ا�a!ق و�j روى ا���مUي :  ��P اaدب -( � U�aدب ��� ا�-��ة ، واaوا

� �jل ��� وس�� : �� ���7 �� س�ة رض2 ا� ��� aن ((: �jل رس�ل ا� ��� ا� 
وت�ری} اaدب ��و)د أSc3  . )٧٢(  ))��( ��� م� أن ی�#�ق �#�ع یuدب ا��S7 و

  : م� ت�ری>�J ا��ل ، وم� أن�اع ا�داب ا���Iی4 
 ���� ���/�ل ا�=�ی� ، وأن ی�J�e 23 إد��ل ا���ور J�I]دب م] ا��ا��ی� وم��aا

� وس����� ا� �� �� ، ث� اaدب م] ا�-��ء ، ��3-��ء أر�� �Kم4 م*J�I�j م� �
، aن ���ئ�J ی*�OMن�J م� ن�ر  ) ١/١١: ا���5ء ( ���ئ�J وأم�Jت�J آ� ی/�ل ا�9fا�2 

  .ا��ن�� ، وا�-��ء ی*�OMن�J م� ن�ر ا���ة 
� وس�� ���� ا� ��2 I�ل ا��j ���x م�� م� �� (( : ث� أدب ا)���ام وا�����j ، آ

�ة ، وا�#��f ی*��م ا�=��I ث� أدب ا�a.  )٧٣(  ))ی��� ���fن� ، وی��j آ��Iن� 
 4���وی��j( ، وا�=��I ی��� ا�#��f ، ث� اaدب م] ا��eر ، و���4 أن أ[�Mل ا�

ا����Kة ی����Nن م] أ�jان�J م� أ���ء ا���eان ، ��� ذه���J إ�� ا���e أو 
� م*4I ا��eر وا���ام� وم����ت� aن� �7ر ن �� SMNرس4 و)�� م� ت-�ی� ا��ا�

� ا�� �   .)٧٤( ورس���  و�
��� ا�SMN ا�/�وة ا�*��4 م� ا��ا��ی� ، وآP��  : 4�U ا�#�ق - ب ���I<ووس��4 ت

 ، )������fة ��رض4 م� أ�� ا��ا��ی� أم�م ا��j ، SMN ت=2M ���م�� ��P ا�#�ق 
aن وا��( أو وا��ت� ی>!ن ا���ذج اSc3a ��ن��ن ، �3ذا آUب هUا ا���ذج ، إذن ) 

��Iا� �� ��م� �jل ی��7 ا�#�ق أ� ��د���2 أم2 ی�مً� : �ًا ، وأ��ج أ��داود 
 _��/3 ���j وس�� ����ت-�ل أ�N% ، 3/�ل ��J ا��س�ل ��� : ورس�ل ا� ��� ا� 

                                                 
  .٢٦٦ ��م� زه�ان ، ص - ٧١
٧٢ - �jم] ر�eا� B�-ض �Oان ، B�-٤٦٤٥(  ض (  ل��aو�7م] ا ، )٤١٦ -١ . (   
 ) .٥٤٤٥( �*� ، y�y�* ا��eم] - ٧٣
 . وم� �-�ه� ��#�ف آ��I ١٦١ م*� ن�ر س�ی� ، ص - ٧٤



� وس�� ���� ؟ ��j_ : ا� �N-م�ذا أردت أن ت : �J� ًا 3/�ل�� ت�N�أم� : أردت أن أ
  4�Uآ %��� _Iآ� �ًLش� �N-٧٥(إن% �� �� ت(.   

� اaم�ن�M� 4 اaس�ار ، وا�#�ق 23 ا��-�مS م] :  ��P اaم�ن4 -ج��وم� ا���رب 
 SMN�� �N-رس4 ، ����3 أم�ن4 ی�أش/�ئ� ووا��ی� ، وم] ��7ان� وزم!ئ� 23 ا�

� ، أو ی�/�� إ�� ش�¥ �-��� 3/� ، دون ?��( OM*�� . ���وم� وس�ئS ا���ری< 
4Ijا�� وا��( �y�M م*4OM ن/�د( اaم�ن4 ��� ا��O ������ م] ا�� y ، وی=� أن ی�

U�M�4 ا��jد �  ...��U�K مf�Iً� م*�دًا م� ا��ل ، ث� إ��دت�J إ�� م=�ن�J ، م] إن��I( ا��ا�� إ�
��4 : ث��>ً� �  :ا��#�ئ¥ ا)�7

�I3 ، 2-� ا���آ9 ��ل ا�Uات 23 �وأآ>� م� ی�9 أ[�Mل هU( ا����4 ، ا��y�M ا)�7
4��MNای4 ا��� ��!�jت اaس�ة 23 م���4 م� SIj ا��رس4 ، ت� ��� ، ث� ا)�j#�ر 

 ���4 ��ى ا�SMN 23 هUا ا�-� ، وأث� ا��رس4 واضy وه�م 23 ا���ا��9�4 ا)�7
 2��  :وأه� م� ی�9 هU( ا����4 . ا)�7

١ - ����eل ا��#Mان :   
��ت م– SIj ا���Iغ –23 هU( ا���Mة ( �eن 23 م��I#ا� [eی�  SI/آ�ر ) تUا� �

 �JN23 ا�-�دة –ا5ن�ث 23 وس – SI/ت م� ا5ن�ث ) ت���eت 23 م��Iا� [eوت� 
 %�Uآ �JNن 23 وس��I#٧٦()  ا�( .  )U9 م���4 وه�ان�/���4 ��� ا�4��MN ��} ) ی�

ا�Uآ�ر �� ا5ن�ث ، وم���4 ا���Iغ ��} ی���رع ا��� وت�JO ا��Mارق ا��Iرزة 
 �J���.  

  
٢ - ���   :ت ا���3ق7

 ����د ��وا��-2 ن*� ا�jaان ؛ ��Nة أو�� ن*� ا��ش� ، ��} إن ا��ش� ی-�2 ا)
 �J� xنKان ، ی�jaن*� ا SMNا� �� ا��aی� ، 3-��م� ی�-���د ��ا�Uات ، ��ً) م� ا)

 �J-ش�4 ((، وی=�ن م  (( ��J وأس�اره� ، ���ئU ی/�S م� ت-�/� ��ا��ی�j �J� ... �JOوی
�Mب أث� ا��I�ت ا���3ق 23 م���4 ا����  وق ا��Mدی4 23 هU( ا����4 ، وت���Iر 7

  .��=S واضy �7ًا ، آ� س��ى ) ا��اه/4 ( 
   :ت*S ا��uو��4 - ٣

 4I?أ���نً� ر �، SMN��3 23 هU( ا����4 ی�cی/� أن� [SM ، وی�?< ) ا�=�I ( وت�
� {��Iآ� ا�Uوی ، SMNآ xو�� S7ا���ون آ� ���م� آ�ن [SIj !ًM أن ی��O إ��

� ، ا���Iغ ، 23 ��ای4 ا����4 ا5��ادی4�� >e�*ء �� ت=� ت���ن ا�a Pی�cآ�ن ی� ، 
 � م� ی� ��2 أن_ م>S -: وآ�ن إذا م� م� �J��j ، ی-�� �Kن� س�� ، �3/�ل إ��اه� �

� ، وهUا ی-�2 �� �Ie�*ی ( �ّJنa ، )ر��23  ��eی ��aوا ، %�U� Pی�c��3 2�ا�
� ی�ی� أن ا��� ، SMNآ �� (( ���ی� ی-�م��ن�Mا�(( S7آ� Sغ أن ی-�م��Iا� SIj .  

                                                 
� أ�� م-�ر3� �3/�ل ��د(  م�=�4 ا��JتB 23 ا��I_ ا���� ، م�=�4 ی/] - ٧٥I�Nم� ی��� ، ����� ���� ?�� م��7د : v-� �J�3 ا�� Sj

 �� ا���� ، وه� �jوة ����( ، م�ذا �� �jل ����� م��J ، وم�ذا ������ س�=�% �-� : ،هU( �7ی4 ��/�4 ، أسKل ا� �9 وS7 أن ی�2M ا�
-�43 اس% م�ة ، أو ���� م��fل ا�ن ، أم� أن ی�د ���% ا�SMN ا� %��� yيء ، ث� ی��I�– درب ��*4O آ2 أرى ، :  ث� ی/�ل �% – آ

� ���� ?�� م��7د : ���� ?�� م��7د ، �-� أن �jل �� وا��( أو أم� : ث� ی-�د �-� �*�Oت ��/�ل � Sj . �3ن� ا��� ، 4I�7ائ� م�آ )UJ3
 �J�ب أن ی/�ل ����( إذا آ�ن ) ی�?< ��. وإی�آ� مaا [�Nوی�� �� Sj ، 4��=��� 3!ن أو 3!ن ، 3! ی=Uب وی���¥ م� : � ���ا�*} 

 4��= . ا�
٧٦ - ، >Nj � ) .١٩٩ -٢(  م*



وآ�U% ا���Mة ، ت�اه� ت�xI ا�*�eب وت/�� ا����ء 23 أد�Jّ� و���Jّ� ، وت�ی� م� 
  .ا���ی� أن ی��Oوا إ���J م>S ا�=��Iات 

  
��� ا����72ة/Yت ا�	4	ع #	
  إش

� ض�ء ا��#�ئ¥ ا�Uآ�رة س��/ً� ، ت/�م�� ث!ث مuس��ت ت���ی4 ��ش�Iع ���7ت 
�� دور  {��Iرس4 ، وس��*�ث  ا��ا�4��MN ا����Kة ، وه2 ا��I_ وا���e وا�
 9�ا��I_ وا���e ، وی�7± ا�I*} 23 دور ا��رس4 إ�� �*} م��/S ��ذن ا� 

S7و.  
  :ا��I_ وا�4��MN ا����Kة 

��e وا��رس4 ، �=� اaث� ی��� اaث� ا�/�ي ���I_ 23 هU( ا����4 ، وی-�ون� ا�
 _�Iم� ا� S/</!ن م�آ9 ا��ی Bف ا��ا��ان آ���ا�jaى م�زال ���I_ ، ���4 إذا 
 �إ�� ا���e أو ا��رس�N� ، 4ی/4 ?�� م�Iش�ة ، و��U% ی�� أث� ا��I_ ا�/�ي ��

� م���4 �� %�Uآ �� آ� ))ا��اه/4 (( أو ) ا���Iب ( ن�Jی4 م���4 ا�4��MN ، وی
  . ن ی/���

  : إش�Iع ا�*��7ت ا��و��4 - ١
 �... ی� أی�J ا�Uی� �م��ا �jا أن�M=� وأه��=� ن�رًا و�jده� ا���س وا�*�eرة { : �jل ت-��

� �jل  ) ٦ –ا��*�ی� ( } ا�ی4 ���jل رس�ل ا� ��� : ، و�� أ�2 ه�ی�ة رض2 ا� 
� وس�� ���� ا��NMة ، ��K3ا( ی(( : ا� ���Jدان� أو ی�#�ان� أو م� م� م���د إ) ی��� 

 �  .) ٧٧( )) ی��eن
 �JNور� �J4 أروا����a�3ان م=��Mن ���jی4 أو)ده� م� ا���ر ، وأه� م� یM-!ن� ت�

� ا��وام آ� ی�2 �� �J/���� :  
 ت�?�< ا�M]aل 23 ا�#!ة وا�#�م SIj ا����-4 ���� ا��س�ئS ا�Uآ�رة 23 -أ

   .)٧٨(ا�4��MN ا�I=�ة 
�ر ا�/#��ة 23 ا�/��ن ا�=�ی� ، واaذآ�ر واaن�ش�� وj#¥ اaن��Iء  ت�/���J ا��- ب

� وس�� ���   .)٧٩(وس��ة ا��س�ل ��� ا� 
� وس�� ، 3-� -ج��� أم�ه� ���#!ة وه� أ���ء سI] ، ت�U�Mًا aم� رس�ل ا� ��� ا� 

�� �j )�7ل  ��و �� ش-�< �� أ���� وس�� : ���وا  م�((: �jل رس�ل ا� ��� ا� 
 [7�c��� �J��� ا�j�3و ، ��-� �J���    ))أو)دآ� ���#!ة 23 سI] س��� ، واض���ه� 

)٨٠(.  9��ة م� ا��ا��ی� ، ��uدي ا�SMN ا���وا��eی� �-� ا����-4 ه� ا����-4 ا�
� ذ�% �� SMNی-��د ا� ��4 23 ا���e ، وه� اSc3a ، و���7 ، xا�#��ات ا��

  .) ی! م� ا����-4 وا��ا4Ij )�� أن ی#�I ا��ا��ان و

                                                 
   ) .٢٦٨ - ١(  ذآ�( ا����[2 23 ا��eم] ا�#��f و�**� ، �7م] اa��ل - ٧٧
�=�Iر ، وم�U ا��ا�-4 ی-�� �3وض ا��ض�ء ی�?< ا�SMN 23 ا�#!ة م�U ا�>��>4 ، 3/� أودع ا� �3� �< ت/��� ا:  م� هU( ا��?�Iت - ٧٨

، وس�رة ا��Mت*4 وا���y�I واaذآ�ر ، ) أرآ�ن�J ( واس�/�Iل ا�/4�I وس�� ا�-�رة ، وأو�jت ا�#!ة ، و23 ا���دس4 ی-�� ه�4L ا�#!ة 
 �e�� ا���� ا�#��م . وت-�ی�( ��آ� ی/�ل ( م ��� ا��fب وه� أن ی#�م ��� ا��JO ث� ی�NM ث� ی#�) در�7ت ا�zذن4 ( آ� ی-�د 
 ) .ا���� ��2 ا�N��Nوي 

٧٩ - {��I�� ، ��� . ان�O ، دور ا��I_ 23 ت���4 ا�SMN ا�
   ) .١٦١ -٢(  أ��داود ، - ٨٠



�( ، ی��� -د���� د��ل ا�SMN ا���4 ا����-4 م�  ، 4N��� 4�M� ��� ی/�� ا��I_ ا�
، وت/�م �J�3 ا�*��ى �uJ)ء ا�M]aل أ���ء ا����-4 ، وی�����J إ���J أ�jان� م] أس�ه� 

�3� م���/SM� 4 ث/�23 ی/�أ �3� هu)ء ا�M]aل ا��Mت*4 و��ة س�ر j#��ة ، وت�eى 
 �Jد رآ-�ت���� أو�jت ا�#!ة و ...)٨١ (.  

� ��M ا�/��ن ا�=�ی� ، وت�� ا�*�4O3  -هـ �� 4���ی�e] ا��ا��ان ا�SMN 23 هU( ا�
 وی�� ا��Uآ� م] ا��JM ��ً) م� ا��Uآ� ا��2 ، وت9داد �jرة  ((��� ا�SMN �-� ا����-4

� ا�*�M ، وی9داد م�ى ا)ن��I( وم�ت� و�� SMNا� ��=Mم� ا�� ��=Mا�� ���ت� ، وی�
وی�ى ا���I} أن ا�SMN ا�-�دي ی�=� م�  . )٨٢( ))... ا�*�2 إ�� ا��M=�� ا��eد 

� ی*�M ا�SMN ذو ا�Uآ�ء ��� ، )����M ن# B�M*4 23 ا���م �-� ا���س-4 م� 
ا� ��e�M*4 وا��ة آS ی�م ، أم� ا�Uآ2 وا���Mق �3=� أن ی* �M�M*��� 23 ا���م 

� ذ�% ی�=� ا�SMN ا�-�دي م� ��M ا�/��ن ا����ا�� �-� ا�-�ش�ة م� ا�-� ، و
 ��M*4 ت��7 �����ة م�ات SIj ا���Iغ ، هUا �3� �� وا¦<  �ا�=�ی� وم�ا7-�
 ��( و����ة س��4 وا��ة ی�م�ً� م�U ا����-4 م� � �e�ا�/��ن ا�=�ی� 23 ا�

  .ا���Iغ
�4 ا����-4 ، وا�=�K3ة ، و: ودور اaب ���ة ، وت=�ن ا����-4 �9ی�رة 7��ا�

=�K3ة � B*#� آ�� ��OMا 97ءًا م� ا���M]ع ، وی=�3± أ�Iسaم�ة 23 ا ��M*ا��
 ، 4��Mا� ��ه� ، وی����ه� �Kن ی�] ��J ا��ا7-4 آ�� س�*_ ��ت���س< م] 

2 م� ی�ض. وی=�< ��ة أ�7ر 23 �ن وا�� ، أه�J ت!وت� ��/��ن ا�=�ی� م] و��( 
 S79 و�  .ا� 

 >�� �� ، ت�� رو�OMا�#!ة ، وا�#�م ، وت!وة ا�/��ن و� ��� SMNد ا�����و��
 S79 و�� ��4 م���ة ��� ��  .�N3تa ، �Jن�J ت=�ن 

  
٢-�   : إش
	ع ا�P	4	ت ا�_��

� �jل ��� : روى ا���مUي �� ���7 �� س�ة رض2 ا� ����jل رس�ل ا� ��� ا� 
روى ا�� م�47 ��  . ))یuدب ا��S7 و��( ، ��� م� أن ی�#�ق �#�ع aن (( : وس�� 

� وس�� ���� ا� ��2 I�ا� �� �J�� أآ�م�ا أو)دآ� ((: ا�� ��Iس رض2 ا� 
 �Jا أد���وأ��(( .  �� ض�ء )) ا�/�� (( و23 ا�4��MN ا����Kة ت�����ى ا�M]aل ، 

��e وا��رسa�3 ، 4م�ن4 وا�#�ق ا�4L�I ا��2 ی-�� �J�3 ا�SMN ، و���4 ا��I_ وا�
 4�*c4 وا����e�وا�=�م وا� ... Sc34 ، وأ���ا�� ، یuسx ����ن�J 23 هU( ا�

��ة هU( ا�/�� ا��NMرة ��� ا�SMN ؛ ��  :آ2 ت�� ن�ًا س��ً� ا��Nق �
�� وا��!م�U 23 -أ�- ا�/�وة ا�*��4 م� ا��ا��ی� أوً) ، ث� ا�jaان 23 ا���e ، وا�
�� هu)ء ا� S79 و��ن أن�J م�uو��ن أم�م ا� �-�رسU���3 ، 4آ� ا��ا��ان وا�

 ��� �N3ت �Jc-� *�ف�ا5س!م ، ث� ی ��� S79 و�ا�M]aل ، ا�Uی� �N3ه� ا� 
 �� وأ�jان�� ا��NMة ، ��K3ا( ی�Jدان� أو ((��I< وا��ی� وم-��� م� م� م���د إ) ی��� 

 �   . ))ی�#�ان� أو ی��eن

                                                 
 .  ان�O أ�� ا�/�Nن ، دور ا���ء 23 ت���4 ا�a��ء - ٨١
  .٢١٥ ��م� زه�ان ، ص - ٨٢



�9  - بa�3ب ی#*< اaو)د م-� 23 زی�رات� ، : م#��4I ا��aی� ��SMN ا�
 �Jون9ه�ت �Jت 23 زی�رات��Iم ت#*< ا�aوا ، �ون9ه�ت� ، وی����J ?�43 ا���cف م-

وا��Jف م� هU( ا�#��4I إش�Iع ) . م] ا����ء ( وت����J م-�J ?�43 ا���cف 
 ���� ا�SMN 23 أن 4I?ا�� ) !ًM] PI) �� ی��ًا و��I4 . ر آ�و23 هU( ا�#��4I ت�

 SMNا� ����� وا��uو��4 c��.  
 ت/��� أ3-�ل ا�SMN وا�*=� ����J ������ أو ا��� ، وم� ث� اس�*��ن�J أو –ج 

� ا��� ، �3ذا ض�ب ا���� أ��( �� ��cة ا���اس��eJن�J ، وا��fض م� ذ�% م��
 وهUا ا�S-M ش�ئ� ، م] إ¦�Jر ا�#��f ، )�� أن ت/�ل �� أم� أو أ��( �/� أ�KNت ،

 >j�-أن ) ی=�ر ذ�% ، و23 ���4 ا��=�ار ی �ا)م�-�ض أو ا)س��eJن ، وی�N< م�
  . )٨٣(ا�SMN ��< م�Iأ ا�-/��4 ا�����ی4  

 �أم� إذا س��� ا�SMN أ��( ا�#��f ، �3ن أ��ی� ی���ن 3-�� هUا ، وی�Iی�ن س�وره
� �UJا ا�S-M ، ور�� ی=��L3نJواس�*��ن �.  

4 ا��ا���4 23 ا5ن��ن ، ا��2 ت/�� أ3-�ل =*�� ه� ا�cوف أن ا��-وم� ا�
 �Ij�-أو ت S��Mث� ت=�3± ا� ، �J���  .ا5ن��ن وت*=� 

، وا��P3 وا�*��  إش��4 ا��cMئS 23 �7 اaس�ة آ��#�ق واaم�ن4 وا���3ء ������ -د
��4 ، وی�7� ا��ا��ان وی�� ذ�% ���/�وة ا�*��4 ، وا�/#¥ ا���Iي ، و���ة ا�#*. 

 �J� 4Iس��� إ�� ا�/�اءة �-� ت���3 ا�=�< ا�J��M]أ.  
  
٣ - 4���  : إش�Iع ا�*��7ت ا�75
  

 ��س��*�ث ه�� �� انM#�ل ا�e���� ، وت*S ا��uو��4 ، ث� ن�7± ا�*�ی} 
�4 ا�jaان إ�� S#3 م��/�j Sدم �7.  

  : انM#�ل ا�e���� -أ
� أن ��� وس�� �jل �� أ�2 ه�ی�ة رض2 ا� ��� م�وا ((: رس�ل ا� ��� ا� 

 �J��� ا�j�3و ، ���أو)دآ� ���#!ة وه� أ���ء سI] ، واض���ه� ����J وه� أ���ء 
 [7�c7] 7] ، مec] وه� ا��Mاش ، و23 ا�/�ی� آ�ن_  . ) ٨٤( ))23 ا��cوا�
 [cس�ة تaاaا v-� 23 اU23 �3اش وا�� ، وم�زال ه ����eل م� ا��M]ة أ��س� 

[7�c�-� ا����-4 ، �3��م آS وا�� 23  ا�M/��ة ، وی�Mق ا���ء ��� أ[�J��M 23 ا�
 �3اش و��( ، و�-� ا�-�ش�ة یScM أن ی��م ا�Uآ�ر 23 ?�43 ، وت��م ا5ن�ث 23 ?�43
أ��ى ، و���م� ی�-Uر و�7د ا����3�f ت/�� ا�43�f أث��ء ا���م ، ��س�ئ� وس��ئ� ، أو 

4 ا���م �رائ% �*�} ) ی�ى ا���Uآ�ر ا5ن�ث أث��ء ا���م ، و23 م-�O اaس� ا�
 4��eاس� �ت���N] اaس�ة أن ت�U�� 43�? �3آ�ر وأ��ى ��ن�ث ، وهUا أa Sc3ن

� وس�� ، وهUا اaم� ا���اP3 م] ا��NMة ، aن ��ی} ���aم� رس�ل ا� ��� ا� 
� وس�� و�2 م� ا� ���، وس��ى }  و�2 ی��� إن ه� إ){ رس�ل ا� ��� ا� 

                                                 
� ا�-/��4 ا����- ٨٣��  .١٣٠ ، وان�O آ�U% دور ا��I_ 23 ت���4 ا���I�� SMN} ، ص �٣٦٠ی4 ، ص  ان�O م*� ن�ر س�ی� ، ���-�ف 
 .١٨٧٣٥ �7م] اa��ل -٨٤



�ل ا��2 �aا �� Bل ، ت�����K� 2I#ا� B�=س�ة تaو��4 أن اu�23 ت*S ا�
 _�Iا� �J� B�=ت.  

  : ت*S ا��uو��4 - ب
 ) S7ر �، و���م� ... وا�I�_ ت�ی� أن ت*x أن�J أن>� ن�ض4e . ا���� ی�ی� أن ی*x أن

SM] م� �Iأآ �� أن ی��ر�� ی�x اaب أو اaم أن ا���� ��أ ی*K� xنJ��-3 ، – ح�M� 
– � �� ی-� ا�ن [Mً! ، إن� أ�yI ر7ً! ، آ� ی>�� ��ر – 3!نً� –إن إ���� :  إ�� إ�!ن

 23 �� ذات� ، ث� ی��آ�� ��LNوی �ا�#2I هUا ا5�!ن ن ویUfي إ���س� �Uات
ً! 23 ا���ق ،� 2c/أو ی ، �� ی/��S أ�� م-�ر3�� �ًIن�ئ � أو شuون اaس�ة ، ی�س�

آ� أن اaم ت���N] أن ت-�J إ��� �v-I ا��uو���ت آKن ی�ا�J/3 أو ... م=�< ا��Iی� 
 ��f#ا� ���a �ًLرس4 ، أو ی���ي ش��آ� ت-�� اaم أن ا����J ... ی�اP3 أ��� إ�� ا�

، ث� ت��آ�J 23 ت����   ))س_ ��_ ((  �� ت-� ا���م [4�M ، إن�J ��رت – 3!ن4 –
... ) ، أو ا���eس م] ا��M�cت ))  ا��![4 ((��ئ�ة م>ً! ، أو إ��اد ا��9ل ، آ���اد ا

�7� ا��4��M إ�� ت*S ا��uو��4 )٨٥(�� [I�ا�*��ة ، وی ��� SMNا ی��رب ا�U=وه .  
  

�Xد	���� ا�/Yوا� �Lا���  
� ا���ش4L م� ] ا���� ، م� ��} ت���eا���e ه� ا�uس�4 ا�����ی4 ا�>�ن�4 23 ا�

ت���ی4 إس!م�4 ) �4 �-� ا��I_ ، وSIj ا��رس4 ، وaن ا���e مuس�4 ا�Uآ�ر ��
���م� �#3_  ، �J��ی=� إ�-�د( �� ا�����4 ا5س!م�4 ، آ� أ�-�ت ا��رس4 

و���م� ن/�ل ا���e مuس�4 ت���ی4 ، �3ن�� ن/#� إم�م  . )٨٦(ا��رس4 �� ا5س!م  
 �-4 ، وا��رس�� �3eا� >�Nو� �e�  .ا�

  
  :ش
	ع ا�P	4	ت ا��و#�  إ-١
  
�4 ، وا�#!ة -أ�7 x ا��fض اaول م� إ�jم4 ا���e ه� إ�jم4 ا�#��ات ا��

 �  .أ��O وس�ئS ا�����ی4 ا��و��a ، 4ن�J ��4 ��� ا�-�I ور�
�4 ت*��M ا�/��ن 23 ا���e - ب�7 :  

��ت ���ی4 – وم��J دول ا����� –v-� 23 دول ا�-��� ا5س!م2 �7 �J�3 xسuت  ،
��ت �����3 م�رس ��/��ن �eا� )Uوا���� ، وت/�م ه ScMا� Sه� أه��ی�-�Jه� وی�
 �-� ، S79 و�� ت-��� ا�#��Iن وت*�JO�M آ!م ا� ��ا�=�ی� 23 ا���e ، ی��ف 

ت�¦B ا�*=�م4 م-�ً� ��/��ن ) آ��9eائ� ( وv-� 23 ا��ول . ا�-#� و��� ا�-��ء 
� ت*��M ا�#�fر وا��  .�=�Iر آ!م ا� �9وS7 23 ا���e ا�=�ی� ، ی��ف 

                                                 
٨٥ - ، >Nj � .وم� �-�ه� ��#�ف ) ٢/٢٠٣( م*
�ئ4 [��< و[��4I ن وأآ>� م� - ٨٦�� اB�a و���S ا���I} 23 ث�ن�ی4 ور9e��� 4�jائ� ، آ�ن 23 ت�% ا��رس4 م� ی9ی� ����م�  

�4 او م=�نً� م�##ً� س��� م�ر�j ت ، إ) أن ?�43 أو��سً� وم�رس4 ، و23 ا��رس4 ���ات ا�/���ت وا�=�ت< وا�7�J] وا����د
) م٤×٣(�j5م4 ا�#!ة ) ی��J�3 �7 ، و���م� [�< ا���I} م� م�ی�ه� 97ا( ا� ���ًا ?�43 ��#!ة ، اس��eب ا��ی� و�##_ ?�43 

� م=�ن ا�#!ة ، وهUا ��#!ة ، ت� �3ش�J م� أم�ال ا��� �N!ب ���*#�� ا���Iي ، aن م�9ان�4 ا��رس4 ) ت*�ي ���ًا ��#�ف م�
� م-�O أ�Njر ا�-��� ا5س!م2�� %�Uآ y#ا دول ا�����  ی���3ن ا��رس4 ت�#¥ م=�نً� مuث>ً� ��#!ة ، وت/�م �!ة ا��JO ی�م�ً� . م� 

 �J�3 . ًا��f� �و3/��ًا �7ًا v-� 23 ا��ارس ، ن���J7 4eد �3دی4 ���4 م� �-v ا��رس�� ا����ة ، وS��j 23 م� ا�Njaر ت�e م#�
 .آ#� واaردن 



وه=Uا ن�e آ>��ًا م� ا����7 ، ی-�ه� ا�M]aل وا���Iب �-� ا�-#� آS ی�م ، 
4 ������4 ا��و��a ، 4ن �O�ی�ت��ن آ!م ا� �9وS7 وی*�OMن� ، وهU وس��4 

 S79و�  .ت!وة ا�/��ن ا�=�ی� ��4 ��� 
 4����/���J ، وی�� ) �ة أو ا��Jدئ4 ا�4��MN ا���K( وا�M]aل 23 هU( ا� �، ت�

��ة ���7ت  [I�ی �e���ی�J ا�*�M وا��JM آ�U% ، و��M ا�/��ن ا�=�ی� 23 ا�
 4��M4 ون���  .��[�Mل ، رو��4 و�/��4 وا�7

  : ا���� -ج
-4 ، وا���� تUآ�� e4 ا�IN� أس�س�ً� م� �ًI�7ن S=�ی } [M�آ�ى تUوذآ� �3ن ا�

� وس�� ، ، وا� سI*} ا�uم��� ����ن� وت-��� یUآ� �*��4 رس�ل ا� ��� ا� 
: ی-�JO ویUآ�ه� وی���J3 م� ا���ر ، �jل �9وS7 م��[Iً� ا�#*��4 وا�uم��� آ�43 

  } ... ی� أی�J ا�Uی� �م��ا �jا أن�M=� وأه��=� ن�رًا و�jده� ا���س وا�*�eرة { 
� ، وا5ن��ن ی��� ، ت��( ���3�� ض�وري ��uم� ، یUآ�( وی�M- ) . ٦: ا��*�ی� ( 

 �� ا���N إ�� اaرض ، وآ�� تUآ� س� وارتM] ، وآ��Ueء ، وی�رو�� إ�� ا��
�J { ن�2 ه�I وان�vM ه=Uا ش�ء ا� أن ی�NM ا5ن��ن J�K3 ، وم� س�اه� xMون

 ) . ١٠ – ٧: ا���e3 { ) xره� وت/�اه� ، �j أy�3 م� زآ�ه� ، و�j ��ب م� دس�ه� 
� وإذا آ�ن اO�� �*< ا� ، �3ن وI�j �ً-Mد( ، م�I� �����ا�� م��#ً� � ، ?��رًا 

 ، 4-e4 ا�IN� م� ���-�� ، و���م� ی����M ا���� ��/] ��j 23ب ا�I�j ی��ج م�
� ، �3ن� ی-�� م-�O اaس�Iع أو آ�� 23 ی/4O رو��4 ، ��j��3 إی�ن� وت�*U ه

  .وإی�ن ی/� 
  
٢-�   : إش
	ع ا�P	4	ت ا�_��
  

 �e�، �3ن� ی�-� ��aم� وا��Jوء ، وا��� ن*� ) ��_ ا� ( إذا د�S ا���� ا�
�9وS7 ، ا���e ا�=�ل ، و23  � 4��] �e�ی�-�مS ا���� م] م����  د���ا ا�

�S ا���� م] رواد ا���e �3ن� ی=�< م� �Mم� ی����ور?4I 23 ث�اب ا���ة ، و
 ��J7و :  

��ت ا-�7 ��  .���ء 23 ?�� ا���e  ا��-�د( 
- �Jوس��آ �Jj!م� أ� xI�/ی ، �e�  . ا��![� ��3Kاد [���I 23 ا�

 >�Nم� ی�آ9ه� ا����� 4-e4 ا�IN� ل�M]aء ا(uى ه�� ��c4 ا��وأه� وس��4 ���
  .��ل ا��cMئS ا5س!م�4 آ��#�I ، وا�*�� ن وا�#�ق ، واaم�ن4 

  
٣- �  : إش
	ع ا�P	4	ت ا+��4	�
  
�4 ا�jaان  7�-أ :  

��a ، 4ن وأه� ��م4 �ی/�م�J ا��uJ� �e)ء ا�M]aل 23 إش�Iع ���7ت�J ا)�7
 �J-ّ�ن م=�� ، ��� ا���3ق ، �� أ�jان {*I4 ی��� ، ��J )) ش�4 ((ا�SMN 23 هU( ا�

 �J���  .��� أ��cئ�J ، وهU( ا����N� 4ة ض�وری4 ن*� ا��ش� ��j م�-�رف 



�4 ا�/���ن �3� ، ا�4L�I ا�#��*uJ� 4)ء ا�M]aل ����/2 آS م��J وی�J± ا���e ، و7
 SMNن ا�a ، 4�O�أ�3اد ش��� م� أ�jان� ، وآ��J م� رواد ا���e ، وهU( ��م4 

�4 ا���3ق 23 هU( ا����4 ، ی��/��J م� ر�3ق ا���رع أو �eأن ی=�ن م ��(
 �م��J هu)ء ا�jaان ، ا��رس4 أو ا���e ، وم� ا��Iه2 أن ا���e أ4L�� Sc3 ی��/

�4 ا���3ق S#3 23 م��/�j Sدم �7 �  .وس�-�د ا���I} إ�
و23 ا���e ی�-� ا�M]aل �Kن�J ر�7ل ، I��3��ت ) ی���ّ� :  انM#�ل ا�e���� - ب

x م�ات آS ی�م ) أم>���J ( ا���e إ) ن�درًا ، أم� ا���7ل � �e��3ن�J ی����ن ا�
  .#�ئ¥ هU( ا����4 ، وهUا ا���9 ��� ا�e���� م� �

  : ت*S ا��uو��4 -ج
���م� ی=�ن م�رس ا�/��ن ا�=�ی� 23 ا���e ، ذا ��Iة ت���ی4 ، وaن� ) ی�=� م� 

� ، Ke���3 إ�� [�ی/4 ���7 23 >��] S=� ع� ، وه)U ا��Nی/4 ()ا�-��3ء (( ا)س�
���J�3 ا�=��ت�< ، وت��دي ��J ا)ت�eه�ت ا�-���ة 23 ا�����4 4 aن�J م� [�ق �jی

 �J��!دي و��Mا� xا���ری:  
� ا�N!ب ا����eی� ، وا)س��ع ��� ا���Ieء ��5ش�اف �!] v-� رس�ی=�B ا�

 �J�ة �3ائ� م��  :��J ، و23 هU( ا��Nی/4 
١ - B�=م� ی��3- ، ���-�� )) ا�-�یB (( م�ا��ة ا��Mوق ا��Mدی4 ���� ��5ش�اف 

��4 م� ا����eی� م>ً! ، �3ن� �ً�j�3دي ، وی�#¥ و S=�� �J�-م� م��� �= ی�
 �J�م >��] S=� �ً��� . �J���U% ن�e 23 ا�=��ت�< آS [��< درس 97ءًا م� ا�

� ، U3اك أت� ��M ا97aاء ا���4 ا���aة ، ���� زم��� �� ی*�M س�ى ث!ث4 � �ً���
 B*#  .وه=Uا ... ، أم� ا�>��} �M� �/3 ن#B ا�

٢ - >��Nا� ��Mی�� )) Bا�-�ی ((  �JOM� �� PI97اء ا��2 سaی�ا7] ا �  .aن
� در���7 �3��ف - ٣�� �J�-7 � وا��رس ا�*#�B ی=>� م� ا�-��3ء ، ور�

� ث!ث4 ���3ء �� �J�م Bی�� Sی��ف آ ����3ء م>ً! ، ��� 4�� ���ا��رس 
��� ا�N!ب ا����eی� ، و��U% ی9ی� ��د أدن� م��J ، آ� ی��ف هu)ء ا�-��3ء 
. ا�-��3ء ، وی�I] ا��رس ��47 ه�م4 ��� هu)ء ا�M]aل وه2 ت*S ا��uو��4 

 ��� ) ٥٠ - ٣٠( وی!�� أن ا��رس ا�=Bء 23 هU( ا�*��4 ی���N] ا5ش�اف 
 �J��� زی���  .[��< ، ��< م� ی�e م� ا�-��3ء ا�

I�أث�ًا ه�مً� 23 ت���4 ا� ���] ا��e�ب ا���� ، ی���I م� سPI أن ����e 23 ا�
�3� ی�2  �  :ن��#

�� �7 �7ی� ?�� �7 ا��I_ ، آ��Nة ن*� - ١ {*Iن 23 ا����M4 ا�I?ر �e� ی�I] ا�
� ا���e ، ی�-�ون . ا��*�ر م� ا�4��MN إ�� ا��ش� ���M]a�3ل ا��ا¦�Iن 

���a 4NIfن�J ��روا آ�Iرًا ، ی���7ن م� ا��I_ ی�م�ً� م>S ا�=�Iر ، و��J زم!ء 
23 �Jا�/��ن ی�ون ��M*4 ت��  . ا�#!ة ، و7 23

 ی*�M ا���e ا����Mن م� ا��-< 23 ا���ارع وا�����ت ا�-�م4 ، وی*#��J م� - ٢
� ا�M]aل وا���Iب �� �N����ت ا��-< ا��  .م#��4I أو)د ا���ارع ، و7

 ی�I] ا�����M�� �eن ��ة ���7ت أس�س�4 م��J ا�*��7ت ا��و��4 ، وا���/�4 ، - ٣
���4 وا)�7.  



=� م� - ٤��� ، >��N�� وت-�� ا�/�اءة ض�وري ، �OMت!وة ا�/��ن ا�=�ی� و� �J ی-�
  .م�ا��4 ا��راس4 ا���س4N وا�>�ن�ی4 

  
  ا�S#M ا��ا�] 

  
  �4	�� ا�Ibان

 ��J  :ت
 4fوا�/�ی� : ا�/�ی� 23 ا�� ، >��#ا�9وج aن� ی#��< زو�7� و) : ا�/�رن وا�

: وا�jaان  . )٨٧(ا�9و47 : � ا�/�ون ���z ، وا�/�ی�4 ا�I-�: ی�Mر�Jj ، وا�/�ی� 
�U�� 4آ�ر ، ��4 م� ا����Mن ، SIj ا���Iغ و�-�( ، أو م� ا����Mت ، ی=�ن�ن 7�eم

�4 ی��اوح ��ده� ��� �eم y�a4 ��ن�ث ، وا��� اaآ>�  ) ٥- ٢( أو 7�� .
�=I�4 ا�jaان أه� ��ث 23 ���ة ا5ن��ن �-� ا�4��MN ا��ة 3� ه2 ؟ وم� أث�ه� و7

  .23 ���ة ا5ن��ن ؟ 
آ�ن و��ي [Mً! مuد�ً� ، ) ی���B وا��ی� ، و) ی��ج  : -  وا)�� ی-#�( –ی/�ل اaب 

 �J-ا�� 3!ن وا�� 3!ن ، وآ�ن م ���� إذا ت-�ف �� ، _�I٨٨(  )) ��=4 ((م� ا�( ، 
P�Nی ( yI�وأ ، �-I]و � ا�=} 23 ا��I_ ، ) ی�Mر�Jj و) ی�Mر�jن� ، ت��f س��آ

 �  .ا�� ... و) ی�] آ!مً� ��a م� أس�ت
 ������ات ا��ات ، م� �!ل  {��Iا� �J-هU( اaس�Nان4 ا����/4 ا�Uآ� ، س

 )UJ3 ، 44 وا�>�ن�یNس��م� ا���3ق ?��ت ) ا�I�=4 ( آ�ش� [!�2 23 ا��ارس ا�
 ��f��� ى أن��ی/�ل وا��( ، وس �� ، آ-I]و ��Mآ>��ة أ��ى س��ك ا� �ً��Iأس.  

  
 �J��Iأس:  

  
 ��4 ا���3ق م���4 ض�وری4 م� ا��� ی� ��J ا5ن��ن ، SIj ا���Iغ ، وت���7

هU( ا��9�4 ا�/�ی4 ��� ا���Iب ��� ی�9وج ا���ب ، أو ت�9وج ا���Mة ،وی��ك ا���ب 
 �� م�ى ا�-jر�Mت ( �j ت�M� ��4 ا�jaان ، �-� أن ?�س_ �3� ی�Iأ. ا��9وج 7

 �� ، S�=�دة ا����5 4��3 4���ا�SMN ا)ه��م ��jKان� SIj ا���Iغ ، و23 هU( ا�
 ، �� أن هU( ا����4 م*4N �7ی�ة 23 ا�-�-� ، 4��MNی4 23 م���4 ا���ا�- ��3ت�

 4N*، واس��راك �-v م� �3ت م� ا�*�Nت ا����/4 ، وت=� ی=� ا��9ود م� هU( ا�
� أ��y ا���ذج ، س�اء ��#��4I ا�-�م4  ی��/((: إ��دة ا���=�K� Sن �MN� 2��2 ا�

 ���4 ، أو ��#�ا4j ا����4 ، وی=�ن ذ�% ������M��� ( BNض ، آKن ی��e23 ا�
%�Uآ �J��ی/�ت ا��� ��   ))اaب أ���jء ا��� إ�� ا��I_ وی=�م�J ، وت���N] اaم أن ت�

)٨٩(±�J�3 ش��Iم ��? S=�� 2 ا�*�ذق�� أ�jانً� ���*�� ����( ،  ، وه=Uا ی���S ا�
� ت�=�S ا�4��MN إن آ�ن ���ً� ��� ���ً� ، أو ی*��3 �-eوی ، S�=�ی-�� ا�� %�Uو�.  

                                                 
 . ا�-�e ا��س�� - ٨٧
� 4���fة (  آ�4 دار47 23 ا�*�eز وت-�2 - ٨٨�eم. ( 
٨٩ - ، >Nj �  ) .٢٠٣، ٢(  م*



  :ا�>�j 4��Nة ا�-�Iر 
  

 ، [�e��ش ا�SMN دا�S اaس�ة ، و�-� س��ات 4���j س�-�� ض� ا� 4��( و7
] ا�=��I ) ا�jaان �eدروس ( >��2J3 4 �. ه2 م���4 ان�/���4 ��� اaس�ة وا�

 4���#� ( ، 4��ی�-�� �J�3 ا��اهP م-�ی�� س��آ�4 ���4 ، وی�-�� م��J ا�*��ة ا�-
� ا)س�/!ل ا���2# �� )��� �3�4 ا��-�مS م] أ�3اد م���وی� م-� ، وت���N-وت

�� ا��ا��ی� )٩٠(.   
[�e��� P�-م� S7وا�� �� ��jKان�Mا� P�-م� ت �Iر47 أآ�� � SMN��3 م�-�P ��ا��ی

 4��4 ا�jaان م���4 ان�/���4 ، و�j ت=�ن ���e3 �� ��jKان�M� P�-م� ت Sjر47 أ��
] ���f . 23 ���ة ا5ن��ن �eم ���4 ا�jaان ��Iرة �] �#��2 ((و7�eم (( 

� وی!�� ذ�% م� �!ل م� ی�2 �Mس< م] ا���ی�:  
١ -�  . ا��/�رب 23 ا�-
  . ا������ 23 ا���ل وا��Jای�ت - ٢
�4 ا�jaان [!ب 23 م�رس4 وا��ة ، أو  ا�-�م- ٣�S ا�2L�I ا���� ، آKن ت=�ن 7

  .م��e وا�� ، أو �2 وا�� 
 �7 � وه� أوس] م� �7 ))ا�jaان (( وه=Uا ی��/S ت-�مS ا�SMN م� �7 اaس�ة ، إ�

 S/��ة م*�ودة ، ی�] ا�=��I ، و�-� ا���رب ��eاaس�ة ، �=�� أض�P �=>�� م� ا�
] ا�=��I ا��Mد إ�� ا��e.  

 �� {*Iی SMN��3 ، 4��eول 23 ان�/�ء أ�3اد ا�aا23 ا��ور ا�feا� Sوی�-< ا�-�م
� ا��-�ف ����J 23 ا���e أو ا��رس4 أو ا���رع ، � yی� أت�Uا� �أ�3اد ث��� ��� أ�jان

�4 ا�jaان )���J آ� س��ى �7 ��  .وم� ه�� ت-��I اaس�ة م�uو�4 
� ��jKان أSc3 م�� ، وا���� ا�*�� �����3 ا��2ء ی�*�� آ>�����ًا �7ًا إذا أن-� ا� 

 �  .ی�*/� ض�ر آ��I إذا ا��*�jK� Pان أس�ا م�
وتU�eب ا�#*4I ا���4L ا��اهP ، ���7د( 23 �7 م�2�9 ?�� ��Nف ، و?�� ( 

 �Jم] أم _�Iوت��� ا� ، �  . )٩١() �م� ، أو �M�5ق ا��اهP 23 ا����� م] أ��
�Iی �ًcا أیUم>�ل وهa23 ا�����4 ، وم� ا _�I4 ا��� أث� اaس�ة 23 ت���4 ا��Mد ، وأه

 4�I-�ا�)) �أي ا7-�� أ�ً� �% ، وت-�مS م-� آKخ أو آ#�یP ،   )) إذا آ�I ا��% ��وی
 23 �JنKوآ ، �Jة أم��Mا� SI/وا��( ، وت� ��Mا� SI/ی� Uئ���وهUا ه� ا����� م] اaب ، 

�4 أ�jان ��J ، وی�/��Iن �7 ، Pخ أو ا�#�یa4 اeJ�� م� ت#�ر��� ، �Jت�J�7ت� �J�م
  .) ��4eJ اaب ا�م� 

و23 ا����ة ا5س!م�4 ی�N< ا��ا��4 ا���� ا�*#�B م� ا��� ، أو [!�� د��ة 
أ�jان�J إ�� ا���� ، aن ا����ة م� ا�/�ی� أآ>� �Ijً) م� د��ة ا�=�Iر ، و���م� 

� م� �jی�� ا�Uه�ب إ�� ا��Mا� >�Nی >�] �� �� ��xM راض�4 أآ>� مI�] 2Iی� �e�
� ش=S ا��jاح ، و�� . م�� وا��( ذ�% �� Pی���7ء م�  >�Nا ا�Uذ�% أن ه S��-وت

  .یKت ��=S أوام� 

                                                 
 .��٢٢٦م� زه�ان ، ص  -٩٠
  .٣٢٧ ��م� زه�ان ، ص - ٩١



� ی*�ول �Mم� –و)ن ا� �� ����� – إ� �� د����� Sر آ����I=ا��*�ر م� أوام� ا� 
 UM��3 م�uی !ًM] �-ی �� �4 ا���ب ا���� وأث�( 23 وم� ه�� ت�. ا�=�Iر ، وأن�j yc

 �-3 ، �ت���4 ا���Iب أم>��� ، و��U% ی=�ن م� ی�J�O ا� 23 ¦�� ی�م ) ¦S إ) ¦�
� �jل ��� وس�� : أ�2 ه�ی�ة رض2 ا� ��� سI-4 ی�j :)) �J�Oل رس�ل ا� ��� ا� 

��Iدة ا�  23 K�دل ، وش�ب ن��    )) ا�*�ی} ...ا� 23 ¦�� ، ی�م ) ¦S إ) ¦�� ، إم�م 
��Iدة ا�  . )٩٢( ���Iدة ا� ی�e م-� ش��Iً� آ>��ی� ، ی�eه� إ� 23 K��ي یU��3��ب ا�

 ��9وa S7ن�J م� أ�jان� ، وم� ی�-�ن م�.  
  

  :أث� ا�jaان 23 ا��Mد 
 P*ي ا��Uا�*�� ا� SMN��3 ، �ً��eأو إی �ًIا���ب س� ����4 ا�jaان �تuث� 7

�4 �3س�ة ، ی=���e< م��J ا�/�� ا��Mس�ة وا����ك ا��2ء ، وا�SMN ا��2ء ا�Uي �
�4 ���*4 ، ی=��< م��J ا�/�� ا��Mض�4 وا����ك ا�*�� ، 3/� أ��ج �e� P*ا��

� وس�� �jل ���� ا� أن رس�ل ا� ��� ا� � دی� ����� ، (( : ا���مUي ر���ا��ء 
 Sأ��آ� م� ی��� �O���3(( )٩٣( .  ��أ�2 م�س� اaش-�ي رض2 وأ��ج ا�����ن 

� وس�� �jل ���� أن رس�ل ا� ��� ا� ���  . )٩٤( ))ا��ء م] م� أ�< (( : ا� �jو
 �J�/و[�ی �JeJن ���ن�e م�اه/ً� آ�ن �� ��4 وم*4I وم!زم4 ��4/3 م� ، إ) وی=�ن 

� ، إن ���ًا ���3 وإن ش�ًا 3�� ، ث� �-�j!وأ� � أن ، م�*�ًا م-�J 23 أ3=�ر( وم���=
� م� ت��J7ت ) ا���Nة ( ی��eز س� ا��اه/4 ���� م� آ�ن �� >��f23 ا� �/Iی ،

و��Mت ، ور�� �/�_ ر3/�� آ� ه2 �� ت���f 23 أش����J وس�ت�J ، وهUا م� 
 >��f٩٥(ی*�ث 23 ا� (.  

وت��9 ا��اه/4 ا�I=�ة �Kن�J م���4 ا���ی�ة وا��eراة وا��ا4/3 وا)ن��eم م] ( 
��4 ا���ئ-4�f� 4 ت*/�P ا���اP3 ا�*�� ا)��2 ، و�Ijل ا�-�دات ا)�7��7

�2 ، وی�Iأ ا��P��N م] ا���ذج ا����آ�4 ا���j 2م�J ا��ا��ان وا��رس�ن �ا)�7
   .)٩٦() ور�3ق ا��� ، ث� ن�ذج ا��ا[� آ� ت*�د( ا�>/�43 ا�-�م4 

 )23 Pاه���Nف و?2 وتU�eب ا�#*4I ا���4L إ���J ا��اه/�� ���7د ا� ��? �7 
 {*Iأ ا��I�3 ، �Jم] أم _�Iأو ا� ��م� ، أو �M�5ق ا��اهP 23 ا����� ا�/�ي م] أ��

 4I*#ذج ��ی�4 23 ا���� ن ()٩٧(.   
��ت� ا�M=�ی4 ، وهUا أه� ا�ث�ر ، ��jة ا5ن��ن و��/� ���وا����S أو ا�/�ی� یuث� 

 �� ی�ی� ی/�ل ی� �{ : ی/�ل ت-���� ���Oا� v-وی�م ی !ً�Iت م] ا��س�ل سU2 ات����
، ی� وی��� ����2 �� ات�U 3!نً� ���ً! ، �/� أض��2 �� ا�Uآ� �-� إذ �7ءن2 ، وآ�ن 

   .]٣٠ - ٢٨: ا��j�Mن [}ا����Nن ��ن��ن �Uوً) 
� وس�� أن� �jل ���� ا� ��2 I�ا� �� ��� إن� م>S ((: و�� أ�2 م�س� رض2 ا� 

3*�مS ا��% إم� أن : ء آ*�مS ا��% ون��3 ا�=�� ا�x��e ا�#��y وا�x��e ا���

                                                 
   ) .٥٦٤ – ٩(  �7م] اa��ل - ٩٢
  ) .٦٦٧ – ٦(  �7م] اa��ل - ٩٣
   ) .٥٥٨ – ٦(  �7م] اa��ل - ٩٤
�2 ، ص - ٩٥�f�ا�-9ی9 ا��I� ٧١.  
  .٣٢٥ ��م� زه�ان ، ص - ٩٦
� ، ص - ٩٧�M7] ن�  .٣٢٧ ا�



ی*Uی% وإم� أن ت��Iع م�� ، وإم� أن ت�e م�� ری*ً� [�4I ، ون��3 ا�=�� إم� أن ی*�ق 
 4<�I� �ً*ری ��[ ))ث���% ، وإم� أن ت�e م���� PM٩٨(  ]م�(.   

وا� x��e��4f م4f��I م� آ>�ة ا�4���e وا�!زم4 ، و) ش% أن ��x��e أث�ًا 
 �j!ء وأ��� ش�#�4 ا���وت��S هU( ا�ث�ر ا���اآ�4 إ��  . )٩٩(ت�اآ�ً� م��ر7ً� 

� إ) �-� �3ات اaوان ، ��3 آ�ن ا�� ا�/�ن�ء I��ا�/�ی� دون أن ی�-� ، و) ی xMن
� ا������ ، ��� أن� �� ی�Kث� �/�ی�� و�� ی-��د �M23 ن �Oی��� وا��� ) ی��� ، وی

� رائ*4 ا�������� م� �jی�� ، ث� ا��?4I ا�!ش-�ری4 23 ا����� م] �=� ت-�د( 
 � إ�� ا���ی�ة ، ����3 م�ة 5رض�ء �jی�� ، وم�ة – دون أن ی�-�–�jی�� ، ت�3-

 ���ث�ن�4 وث��>4 ��� ی�-�د ا������ ، و���م� ) ی=�ن اaب م���ً� ، �3ن ا���� ا�
  :��j %�Uل ا����� . ی-��د ذ�% م� أ�jان� ����Kآ�� 

 ���� �jی��             �j S=3ی� ���/�رن ی/��ي Sوس Sء ) ت��  ا�
  . )١٠٠(ك ذا ا�#*4 أ��ا( .........ا��f إذا ا�_وذو : و�jل ��� 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ) .٥١٣ – ٦(  �7م] اa��ل - ٩٨
�2 ، ص - ٩٩�f�ا�-9ی9 ا��I� ٧٠.  

 .أو ا�7aب ) ا��eب: (  ذو ا�-� - ١٠٠



  ا�
S و�4	�� ا�Ibان
 ����� ، وی��ف ���M] 23 )��ا��I_ ا���� ه� ا��uول اaول �� ا��Mد ا���� ، ی�

� ، وم��Iن 23 شa ، �� وا�I7ت ا��I_ ا���� ت���3 ا�#*4I ا�#��*a 4و)د( ، و���ت
 4L4 ، أو ر4/3 س��ا���ب ��4/3 �� P*�3م� أن ی�� ، �J�ا��4/3 م���4 ض�وری4 )�� م

 ، �Jت��و)ده� و�a 4*��#ت���3 ا��4/3 ا� ����� ا���ء وا��� U� ،)) �-3ا و7< 
� أن رس�ل ا� ��� ا��� وس�� أت�( �I7یS وه� ی�-< م] أنx رض2 ا� ��� �
 �I�j �� P�3 ���#3 )U�K3 ، ن��I#١٠١(  ))ا�*�ی} ... ا� ( ���� ، وآ�ن ��� ا� 

 S� ، �JI-� �J��� ��Mو) ی ، �Jj�Mن 3! ی�I-ل ی��M]a4 م� ا��eوس�� إذا ش�ه� م
��4 وم���-4 ا��-<  �eا��وح ا� )Uه ��� �J-e�ی �   .)١٠٢(إن

� 3! �� إذن J�MN� y��#ا� P4 ، �3ذا أ��� ا��ا��ان ا����ر ا�#�یI*� م� SMN��
 �J�MN� y��#ا� Pم�� ا�#�یK�� ن�I��Nت2 ا���� إن ش�ء ا� ، وإن ا��ا��ی� مK��3

 K���� SMN�� م ا�*!ل�-Nم�� ا�K�� ن�I��Nم �Jأن �ی*�دث� وی��م�( وی�-< م-� ، آ
� 23 ا�*!�7��� �-��ًا *� _I�١٠٣(  ا��*_ل ، وی( .   

 23 )�J7 �� ا���2 أن ی�*�JO ، وی�J� ��J ، وی�-�� 2fI�م�ر ا��2 یaوم� ا
 �J/�/*ب وه� : ت�*�aف م� ا���ر�-4 أK� ر�� ا����:  

 Sوی/#� �#*4I ا� . _�I�4I* ا��I_ ، وا�*2 ، وا���e ، وا��رس4 أو ا�-
U�Kوی ، �J�ة وا�/�ا�4 ، وه� أول م� ی=��< م��a4 اI*� ، �J� �Iوی�ت �J�� 

و�*4I ا�*2 م� أو)د ا���eان 23 ا��=� ، و�*4I ا���e م� اaو)د ا�Uی� 
 4I*�ا�*2 ، و �eر ا��روس 23 م��c4 و�-e4 وا���e!ة ا��دوا ���ا�*2 ا

�� ا��aى �   .)١٠٤( و�*4I ا���e م�!زم��ن )ت�M% إ��اه
� ا�#�fر ، ث� ی���� J��M]K� ان��aا ��Jی �j23 ا�*2 و �Jان�jK� ل�M]aء ا(uه

 BN-�ب م�I�ن م���4 ا�a ، �J� لU�ُ يUا� _�Iا� �J7 [�cن وی�-�c�3 4رس�وا�
 �JM��ه� وت�<-Iت �j4 ، و��MNو�4 23 ا�UI� ا��Mد ، �j ت��� ا��Jeد ا��  .ه�م 23 

� ، یe< ان Jت�N3 ���4 ، ا���ی�� ��و�=2 ن#S إ�� ا��S7 ا���� ، وا��أة ا�
*4 ، ��� ی#S ا��Mد ا���� إ�� م���4 ���4 I*�4 س�ی4 ، و��M] �J�م S=� �3ن�

  .ا��ش� ��!م 
 9e-ی _�Iرس4 ، �3ن ا��وإذا آ�ن ا��I_ ا���� ی/�م آS م� ی*��7� ا�SIj SMN ا�

 ��Nوت� ، ���4 ، و)�� م� �J7د آ��Iة ی�J�UI ا��I_ ا���و��( �� ت���3 ا�4L�I ا�
� ا��I_ إس!م2 ت���ي ه�� 2fI�ی ��دف م� أS7 ذ�% ، وهUا ��ض م�97 �

 �  .ا���� م� أS7 ت� ��3� 4I*���a 4*و)د( و���ت
١ - �J� yc��� ، �4 م� م-�43 م�Iدئ ��� نxM ا���� )�� ��ب ا���� واaم ا�

 4I��#م �� اaب واaم 3-��� 2fI�وأول م� ی ، �Jت�M�4 ا��4/3 ا�#��*4 ، و�أه
إذا آ�I (( : �� ا���ب ، وم#��4I اaم )����J ا����4 ، وا�>S ا��-2I ی/�ل اaب ���

 �� ا��ا�� أن ی��f  . )) و��ك ��وی�� 2fI�مً� ، ی�� ����3ذا و�S ا�SMN إ�� ا�>��>4 
                                                 

١٠١ - 2IهUا� )�jد وأ��ا5س y�*� ل�jو � . روا( ا�*�آ� 23 م���رآ
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 SMNآ �� ، و��م : م-�م��� ، aن و��) �� ی-� [Mً! ، و( ی-�م����آ����ف ا�9ائ� 
Iوج م� ا������ �ا�� ، ���ئU ی�Jب ... �_ ، وا����S 23 شuون� ا����4 ا���ح �

 ، 4Ijا���� ����� ت�Jد( دومً� وت!�/ 4Nس� �� أن�� �ا�SMN م� وا��( وی��O إ��
 4��� أول 7M/س�ة ، وس�ف ت��aان ��رج ا�jأ �� 4���� Uئ��� SMNا� {*Iوی

 �J3ان ی#�د�jأ.  
� اaم أن ت#��< ا����J ، وت��f م-�م��� 2fI�4 ، وی�M] �-ت �� �Jنa �J-م �J�

، �-� أن ت����� م��J و���ئ�j U ت#��< ا�I�_ أم�J ، وت���ب م��J س��آ�J آ#�ی/4 
  .آKم 
 ) ، !ًJه��4 ا��ن�4 �� ی=�ن س�eار ا�Ujأ �� �وسS�I ا���2 إ�� ���ن4 ��3( و��3ت

� ی���� ،  ))��ی/ً� (( ووس���� ه2 ت-�P ا���5س ��� ، ووس���� آ�U% أن ی=�ن �
 ، [�e��� �Nم� ا�#�4 ا��2 ت�� S/ى وأث�jأ _�I��� �Nا�#�4 ا��2 ت�� S-eوأن ی

ا��2  ))��=�ش4M (( وأن ت=�ن ��4 ا��دة ��� ا���� وأ��� ، و��� ا���Mة وأم�J آ�4�3 
�� [�ی/�J ت#4�M ا��fc ا�9ائ� �� ا�*�  �=   .)١٠٥(.. )  ی

  
٢ - PI�  : ا�����N ا�

� هUا اcوی� �J�ة �7ان< م�� ��N���:  
 ا)ه��م ����4 ا�4��MN ا�I=�ة ، وا�4��MN ا��Jدئ4��MN��3 ، 4 ا���ی4 تuدي إ�� -أ

  .م�اه/4 س�ی4 
 ت*Uی� اaو)د م� ا��4/3 ا���4L ، وم� وس�ئS ذ�% ت*��M اaو)د ا�ی�ت - ب

  .وا��aدی} ا��2 ت*Uر م� �jی� ا���ء 
ً! ث� ی�7�J إ�� ���  ا�j5م4L�� 23 4 ���*4 ، و�j-ج� ی��ك اaب ا���� دو�4 و

�� ا�Uی� ��ش�ا 23 أور�� وأم�ی=� ��� إذا �����y ، آ� v-� S-3 ا��5ة ا�
��J�3 �J ، وم��J م� آ�ن �ا��jب أو)ده� م� ا��اه/4 ت�آ�ا أور�� ، وت�آ�ا 

� آ��I ، وی�Sf م�#Iً� ه�مً� ، ت�آ�ا ذ�% آ�� ، aن �M���/�ءه� ه��ك م�ی�ًا �
 4��MN23 ا� �J� ه���U� 2د ا���Jeا� [�cوس� ، �Jت��أو)ده� و� [�cس�.  

� ا��I_ ا���� أن یc] هUا ا��Jف 23 أول اaس�Iب ا��2 ی*�د م=�ن �� 2fI�وی
 �Jض�ئ ��� �4 ، 3�uو��4 ا��ا��ی� �� ت���4 . إ�jم�M�¦رة وا���eا��ات< وا�� SIj

 ، و) ی-�د��J ا��ات< أو ا���eرة أو أی4 م=�س< اaو)د م�uو��4 دن��ی4 وأ��وی4
  .دن��ی4 

� ا���I} أن أآ�م� ���j5م4 م] أس�ت� 23 ا��ی�4 ا���رة ، �� S79و�وم� ن-� ا� 
�( ن وه=Uا ت���ع م-�O او)د �وآ�ن و��( اaآ�I �نUاك 23 ا�*�دی4 ��� م� 

 ���- وی��� ا� أن ی*�M –���م  ��� ا–ا���I} و���ت� 23 أ4L�� Sc3 23 ا�-��� ا�
� ا�#�fر وی�J� ±�J م� ه�a Kش/�ئ�J ، إن� آ�ی� ر��� ��M]4 . أ��و�-v اaس� ا�

ت�7�J م� ��� إ�� ��� ، و�j ت�*v-� S ا��Je وا��/4 23 ذ�% ، م� أS7 تKم�� 
 �Jت��و)ده� و�a 4*��#4 ا�L�Iا�.  
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٣ -� ، ��� ��� ا�4L�I ا�#��*4 ، م� ) ش%  ���م� ی�7�J ا��I_ ا���� م� ��� إ� �ً<*
 SIj ار�e/2 ا���وأن ی ، �e��3� أن ی��/2 أSc3 ا���aء ، وأ�jب ا���آ� إ�� ا�

 v3ان ا�#��*�� ، وی���eاض-4 م] ا���) ا��M! ( ا��ار ، وی�ض� ����/4 ا�
  .ا��اس-4 23 ا�*2 ا���Mن� 

٤ - v�M�7 ت��� 23 ا�����4 ، و�-v ا������*�آ4 وا����ط وم>S هUا  ����e أه
 ، �e��4 ت*��M ا�/��ن م� أس�س��ت ا��4 ، و7��ا���e ت=>� ���� اaس� ا�

� ، زادت أه�4 ا���e ، وزاد ا��ا?�Iن 23 �Jآ�ن م-�� ا�/��ن ن�7*ً� 23 م �وآ�
 �  .ا��=� ���

٥ -���4 إن و�7ت ، أو ���� ا��رس4 ا� {*Iأن ی ���� اaب ا��� 2fI�ی  Sjaا 
 _jو23 ا�� ، �Jب وس��آ!Nة ا���/��� ا��رس4 ا��2 ) ت�Jف إ�� ت�م��  {*Iی

 )Uه S<أه�اف إس!م�4 ، وم �J� ن�درة �I4 �7ًا ، أو ش���j 4��� ا��اه� ت��7 م�ارس
 [jوی�� ، �Jب وس��آ!Nة ا���/�� ت��ی< ����م�ة  S� اSja ) ت-��ا��ارس 

�/�دم4 ا�/�ی4I م�ارس ���4 إس!م�4 ، س�ف ت/�م ا���I} أن ت/�م 23 ا����ات ا
  .��Jف إ��اد S�7 م��� 

� آ�ن_ �-��ة J4 م��وی�#y ا���I} اaب ا���� ��رس�ل أو)د( إ�� ا��رس4 ا�
 23 ����� ا��I_ ، أو ی�=� 23 ا�*2 ا��eور �UJ( ا��رس4 ، و���J�e اaب ا�

Nا� �4 ت���3 ا�/�� ا��رس2 ، و�� و�3( م� ث��-�م وا���اب ، aن ا��رس4 ا�
 4��MNم���4 ا� �I� ���س�ف ت=S م� �jم �� ا��I_ ا���� ، وم� ث� ی� ا��Mد ا�

 �� وا��اه/4 ��!م ، وی#S إ�� م���4 ا��ش� ، ��=�ن ر7ً! م��ً� �jیً� 23 دی��/�و
 �  .، ورو�� و�7

 {*��3 ، 4���� ا��رس4 ا���eة –ب ا����  أی�J اa–و���م� ) ت���3 ا��رس4 ا� 
 �J�3 رس�� ا�-�م����  .، وه��ك �!4j ��� ا��رس4 وا�*2 ، وم�ی� ا��رس4 ، وا�

 x�و)ت– ��� أن ا)��!ط ش� ، وم���B ������4 ا5س!م�4 ، ��� – أی�J اaب ا�
� 23 ا��وض4 ، ه� J��� S#Mف م� ا��Jن ا�a ، 44 ا)���ائ����23 ا��وض4 وا�

] ا���ور وا���Mد ا�Uي ت�eن ا)��!ط مa ، �f#ا� U�م ا)��!ط م��س�� س��ك 
 �����م� رض2 ا�  �� 4I/� ��� ا� J] ، و�j أ��ج ا�����ن ر��e��� P*ی�

� وس�� �jل ���� ا����ء ((: أن رس�ل ا� ��� ا� �� 3/�ل رS7 )) إی�آ� وا����ل 
، أي )   )١٠٦( )) ا�*� ا��ت ((:  ا�*� ؟ �jل ی� رس�ل ا� أ�3أی_: م� اaن#�ر 

 �J� أو ا����ة �� زو47 أ����  .ی�eز ��/�P ا�9وج ا����ل 
 23 �J���Kت >eی ، ���] ا��eوا�S#M ��� ا�e���� �4M أس�س�4 م� ��Mت ا�

  . )١٠٧(ن�Mس ا�M]aل وس��آ�J م�U ن-�م4 أ¦�Mره� 
ا�*2 ا���س< ، وا���e ا����� و�j ی�Iو اaم� �-a �ًIول وه�4 ، �3ن�/�ء 

 44 ، �=� ا�#-��4 ت��Iد م�ة وا��ة ���م� ت�-�ون ��ة أس� م����وا��رس4 ا�
 ����ات ا�M]aل إ� S/�� ة��f� 4�3�� ��3ا��=� 23 �2 وا�� ، وم� ث� ت� ���
� ، وا���e اSc3a ، وه=Uا ت*S هU( ا�*�4�3 ث!ث �-���ت م�ة �cMرس4 ا��ا�

                                                 
  ) .١٤٠٣( ا��u�u وا���7ن ، - ١٠٦
 .���Iج وا)��!ط ��س��ذ ��Iا�2j�I رم�cن  ی�#y ا���I} ���-�دة إ�� آ��ب ��N ا- ١٠٧



4 ، وا���e ا�*�آ2 وی-�/� ا���I} أن وا��ة ، ه��2 ا�*2 ا���� ، وا��رس4 ا�
� ا���7د ، وأن م���4 ���ء ا�uس��ت �� �JO4 ، ��أ ی��ت-�ونً� ��� اaس� ا�

� �jم وس�ق 23 ا�-��� ا5س!م2 �� 4����4 ا��  .ا)�7
  : ا����-4 ?��ا��Iش�ة - ٦

L�Iوه� ت���3 ا� ، PI�4 ا�#��*4 م� م��e و�2 وم�رس4 ، آ2 �-� ا�����N ا�
� م� هU( ا�4L�I ا�#��*4 ، ی���N] ا��I_ ا���� ت��7� د43 ���� أ�3اد 7�M/2 ا���ی

� ا��*� ا����2 ��  :ا)ن�/�ء ��=S ?�� م�Iش� 
 ی/�م ا��I_ ا���� �9ی�رات إس!م�4 إ�� ���ت م��4 وت���¥ ا�9ی�رة ا5س!م�4 -أ

� ی�2 �:  
  .4 ، م�روس4 ��� ا�����I ، �*�} ی��7 أ�jان 23 ا�����I  زی�رة ه�د3- ١
�� ا5ن�ث ، وی�v-� Sf وj_ ا�9ی�رة ��2ء م� ا�Uآ� - ٢ ���#M�آ�ر مUا� x�eی 

  .آ�!وة ا�/��ن ، أو م��j 4O#��ة 
 ی�-� ا��aان ، واaّم�ن ، إ�� ان�Mاد ا�I��ت م] ا�I��ت ، واaو)د م] اaو)د ن - ٣

S=�� %�U� ن�NNأن ) ی/�م �9ی�رات وی� ��� ?�� م�Iش� ، وی*�ص ا��I_ ا�
 ، ����� زی�رة ا����ة ا�����ئ��4 إ�� ���ت م4��Nc ، أو م9Jوزة ، وی*�ص 

 _�Iم] أو)ده� 23 ا� �Jدة م� س��آ�Mت ، �!س����  .وا��ا���ت ا�
� أن ی=�ن ا�S#M ��� ا�e�- ب�����  ت/�م ��ة ���ت م��4 م��/�ة ����4 م���آ4 ، 

م���3ًا ، آKن ت��ج آS أس�ة ����رت�J وإن ت-Uر ذ�% ��3�S/ ا�Uآ�ر آ��J ����رة ، 
 [�eء ، �*�} ی���ا� ��وا����ء ����رة أ��ى ، و23 ا�*�ی/4 یx�e ا���7ل �-��ی� 

] اaم�Jت وا�I��ت �eت �  .ا���ء واaو)د ، آ
 تUاآ� ا�*�ی} ، أو و)�� م� ت�#�¥ وj_ م� ا����U�� 4آ� آ�!وة ا�/��ن ، أو

�4 ����7ل ، وت#�2 ا����ء �م��j 4O#��ة ، و�j تuدى ا�#!ة �!ل ا����7 4
  .23 س�� �� ا���7ل إن أم=� 

] أ�� ا���ء أ�jان و��( وی#*�JI إ�� ر��4 ، أو إ�� ا��Iی4 م� أS7 آ�ة -جeی 
�4O ، ا�/�م ، و)�� م� ت�#�¥ وU� _jآ� ا� �9وS7 ، وم�ارس4 ا�*�ی} ، وا��

 4��ور�� ا�7] . ویScM أن ی���ول اaو)د ا��NMر أو ا��fاء م-ً� ، و�j ی#��ن 7
�رس4 ا��4��I ، وت��ول [-�م ا��NMر ، ��ة ���ء م] أ� ، yIآ�ر 23 م�Uو)ده� ا�

] اaم�Jت م] ا�I��ت ��� ... وت*#�¥ وU�� _jآ� أیcً� آ�!وة ا�/��ن �eت �آ
و)�� م� ت�#�¥ وU�� _jآ� وم�ارس4 ا�*�ی} ، إ��اه� 23 م��س4I م� ، 

 4O��  .وا�
4 ، ن��ط ��ویUآ� ا���I} أن هU( ا�9ی�رات ا5س!م�4 أو ا���!ت وا��9ه�ت ا�
 4I�fم� ا� ��� ا���J وا���ف ، وت�/�� )9���2 إس!م2 ه�دف ، )�� م� ت�ا�7

4 وس�ئ� أن�اع ا����ك ا��eه�2 �  .وا��
ا�#��*�� إ�� ا��I_ ، �!ل م��س4I م� ، وإآ�ام�J ) أ�jان� ( �  د��ة أ�*�ب ا���-د

� د��ت�J إ�� ا��9ل ، وآ�U% ت��� اaم ��ا��� ( �J����Iت ( ، و�} ا���� 
��ة إن �9م اaم� ��وهUا ت��e] ?�� م�Iش� . وت=�م�J ، وت/�م ��J ا�-�ن وا�

  .���[�� ا�-!4j م] هu)ء ا�jaان ا�#��*�� 



� أوض�ع ا����2 ، م� ��} ��ا�jت� دون ) اaب واaم ( ���2  ی�N] ا-هـ ��
 4��jن ا����/� وإ���س� ، aن  ا��اه/�� ی��c3ن ا�!��Oت ا��Iش�ة ، وی�� .
وی���S ا���S=�� 2 ?��م�Iش� إذا )�� م�S و��( إ�� أ�jان ا���ء ، و�j ی*�� 

 ��Iرس4 ، أو ا��آ�� �����¥ م� أ�jان ا���ء ، إذا اaب اaم� ���IیS ا�*2 ، أو ا�
 �Jإ�� S� و��( �� أس�ء – واaم ا�*#�4M –وی�Kل اaب ا�*#�B . رأى و��( ی

 ���� 23 ا��رس4 ، و�j ) ی�Kل و��( ، وإن� یUه< إ�� ا��رس4 وی�-�ف j�3ر
 �Jس��آ �����J و {*Iث� ی ، �Jئ�� أس��23 ا��رس4 وا�*2 ، وی*�ول ا��-�ف 

� ا����S أس�ه� ، 3��� >eذ�% ن ی ��? x�ن �نx ���ًا ، �� ا� وش=�( ، وإن �
�4 ��*�� ا�����f�� Bj ا��رس4 أو ا�*2 أو ا���I آ�� إن �9م اaم� ، aن ���

� م��/SI و��( 23 ا��ن�� وا���ة ��� Bj�7ًا ، وی�� ��N� Bj�  .ا�
�4 ، وی���� ��)ه��م آKن ی�Ke اaب إ�� م�رس دا�:  ا)س�-�نU� 4وي ا���Iة - ٧

) آ��ب م>ً! ( ����( ، وی�ثP ��4 و��( �UJا ا��رس آKن ی�سS ه�ی 4���fة 
�رس م] و��( ، أو ی9ور( م] و��( 23 ا��I_ ، أو ی�Ke إ�� إم�م ا���e أو م�رس ��
ا�/��ن ، أو �jی< آ���5 ا�=��I ، أو �� أو ��ل إذا �x م�ً! م� و��( إ��� ، ���-�ون 

 �23 ت��7� و��( ��=S ?�� م�Iش� ن*� ا��4/3 ا�#��*4 ، وإ�-�د( �� ر�3ق م-
  .ا���ء

� إرس�ل أو)د( إ�� ا��اآ9 ا�#�4�M ا5س!م�a ، 4ن - ٨�� ��� ی*�ص اaب ا�
] ���ة ا���Iب ا���� ، وإرس�ل – آ� ه2 23 ���ان ا����� ا���م –هU( ا��اآ9 eت 

 4L�� 23 �� ، وی��U م��J ا���� إ���J ، ی-�2 وض-������*4 ����/2 م��J أ�3اد 7
 �و�UJ( ا��اآ9 �3ئ�ة و�jئ�4 أیcً� ، وه2 إ�-�د اaو)د �� . أ�*��ً� و�!نً� �

 ، �J�-ا م�����ا���ارع ��} اaو)د ا�jaب إ�� ا��� وا�Uی� أه��J أه��J وأه
��ت س�ء ، ت/2c م-�O أو�jت �3ا?�J 23 ا���ارع �  .3=�ن�ا 7

  

  ��L و�4	�� ا�Ibانا��
 ����:  

 �J�ة أم�ر م�� أن� ی�2 ا��وح وه2 أه� ش2ء -: تKت2 اه�4 ا���e 23 ا�����4 م� 
�� م�7] ی��2 إ��� ?�� اaس�ة ، -23 ا5ن��ن ،  {*Iغ ی��Iا� SIj ��Mأن ا� �J�وم 

� اaس�ة ، ���د �� وم��J ان ا��a- 4L�� �eن م�fدرة ا�4��MN ت-�2 ��م ا)
� ��Mا� �J�� {*Iان ا��2 ی�ja4 ا��e� 4*�� . �e���U% �3ن �-v ا��روس 23 ا�

��I��ت ض�وری4 ، أو ت�#�¥ م=�ن �����ء ه�م ، ��} ت��/2 �3� ا�I��ت ا�#��*�ت 
 �J�� {*Iا�!ت2 ت ، �Jت�I��� ة��M/2 ا���ت �و���=� ا���e م� ا�/��م �UJ( . ، و�3

��ة د ��3 S�ت )�� أن ی-J��ة آ�5م�م وا���N< وم�رس ا�/��ن ا�=�ی� ا�
� وم�رس ا�*�ی} وا����ة /Mذن ، وم�رس ا�uوی�2fI أن ی�� هu)ء �-�� . ا�� ... وا�

 �/Mم ا���� ���م4 ، وم���4 ا���Iغ وا���Iب ���4 ، ��5ض�43 إ� �نxM ا��
  .وا�*�ی} وا�/��ن ا�=�ی� 



�-�ن ��وح ا���Iب ، آ�ن�ا أ�jب وآ�� آ�ن هu)ء ا����ة م� ا���Iب ، أو م� ی�
إ�� ��jب رواد ا���e م� ا����Mن وا�M]aل ، وآ�ن�ا ���ئU م��J� �ً-7 ی�� م=�ن 

 �J�ر م�*��� ��Mا� �  .اaس�ة ا��2 ی�-
 �وه=Uا ی��3ا���e ا�jaان ا�#��*�� ، وا��ش�ی� ا����� ، وه� أه� م� ی*��7

  .ا����Mن SIj ا���Iغ و�-�( 
  

  :  وا����L ا�Ibان 
�� ا��a 4/3ن�J تUfي ��47 ن4��M م�*4 ���( ، وی��/2 أ�jان� م� ا����Mن  ��Mا� {*Iی

� 23 ا��INع ، وی���ره� م� �7ار( وزم!ئ� وأ�jر�� ، أي م� ی=>� � ��J���ا�
 �x م�ات 23 ا���م ، ��5ض�43 إ�� ��Mا� �J� 2/ی�� �e��/�ؤ( ��J ، وأ�jان ا�

�4 ت*��M ا�/��ن ، وم� �!ل هU( ا�-�ی�4 ا���م�4 ، ی��/2 س��4 آS ی�م 23 7�
 �e�� ا���e أ�jان� م� رواد ا���� ا��ا¦< �Mا�.  

  
  :  اbس� ا����Lی� 

� هu)ء ا����Mن وت��JJ�7 و��ی��J م� ا)ن*�اف ��و���=� ا���e م� ا5ش�اف 
 ا���e ��5ض�43 إ�� ، ت�=S اaس� ا���eی4 ��ش�اف ا5م�م وم-�ون4 ا�-�م��� 23

 �ً������ م� [!ب ا��ارس ا�>�ن�ی4 ا���3/�� د��یً� وا�7�N�واaس� . ا�
 ��4 ( أو ) ��/4 ( ا���eی4 و�j ت��eن ت��اوح ��� ) م���Mد م� ا���  ، ه2 

 )٨ -  ٤ (  �J� ��-ث� ی �Jc-� /�ن��س�ة ، وت��ك ا�*�ی4 ���3اد یaأم�� ا �J�3 ��
ًا ��J ������ور م-�J ، و)�� م� ت���� أ�3اد اaس�ة م� ��} ا�-� ا5م�م أم��

 ��� ��I¦ا���e ، 3/� ی=�ن�ن م� ا���� �J��� 47وم� ��} در ، %�Uرس4 آ�وا�
 x� ا�#��ات ا���� ��I¦ا�ا�#��ات ا��x 3/� ، و�j ت=�ن هU( اaس�ة م� ا�

�jaا ��� ��4 ت*��M ا�/��ن ، و)�� م� ا������  .ان و7
 �J� ن���Mا� v-� 2M�=ی �jان ، و�ja4 ا��7 vس�ة م*�و�4 ��-�یaا )Uآ� أن هUون

�4 أ�jان �/�/�4 �7 yI#ت �  .، وت��[� ا�-!4j ��� أ�3اده� ��
  

  :ه�ف اbس�ة ا����Lی� 
 �J� y� ، ��} ی��M�� ��*��� ان�j4 أ��ت�Jف اaس�ة ا���eی4 إ�� ت�7 ��3

*�د ��J �/�ءات 23 ا���e ی�ی�ونK� �Jن�J�M ، وی�رس�ن ��ن�/�ء أ�3اده� ، ث� ی
أن��J�N ��ون ت��S ا�=�Iر ، �=� ��ش�اف ?�� م�Iش� م� أم�� اaس�ة ، وم� 

أه�اف ا)س�ة إش�Iع ر?4I ا)ن��ء ؛ آ*�47 ن�j 4��Mی4 ��ى ا���ب آ� س��ى ، 
دا�S ا���e ، م� وم� أه�ا�J3 ت�U�M أن�4N و��ام� ���ة ��IN-4 ا�*�ل ، aن�J ت/] 

  .یI-� م�eد ا��M=�� ������ك ا���ئ� 
  

  : ��امf اbس�ة ا����Lی� 
  :ی�7� أ��cء اaس�ة ��=S ?�� م�Iش� إ�� أن ت=�ن ��ام�Je م� ا�M/�ات ا�����4 



 ت!وة ا�/��ن ا�=�ی� وإت/�ن أ�=�م ا��!وة وا���eی� ، و�j ی��-�� أ�3اد اaس�ة - ١
  .�Kم��ه� �UJا ا��fض 

  .�v-� �M ا�ی�ت وا���ر ا�/��ن�4  - ٢
٣ - 4¦�M*  . ش�ح وتv-� ���M هU( ا�ی�ت وا���ر ا�
 ��M وش�ح �-v ا��aدی} ا���ی4M ، م� اaر�-�� ا���وی4 أو ری�ض ا�#��*�� - ٤

 �  .أو ?��ه
  . دراس4 آ��ب م��I 23 ا�-/��ة - ٥
���م أو ن�ر س��ة ا�� ه��م أو ا����P ا(  دراس4 دوری4 23 ا����ة ا���Iی4 - ٦�

  ) .وم>S ذ�% ... ا��/�� 
�ن - ٧��� ا�Iآ� �  . دراس4 آ��ب 23 ا���ری� ا5س!م2 و���ة ا�#*��4 ن م
� أ�� ا�Uاه< اaر�-4 - ٨�� �/M23 ا� ��Iدراس4 آ��ب م .  
٩ - S<م ����  .��N��3 ، أ�f3ن���ن ، و?��ه� آ>�� :  دراس4 إ��ى �cjی� ا�

١٠ - 23 ��I4  دراس4 آ��ب م?!I*� وا�#�ف وا5م!ء وا��ا�.  
� �S ا��ا�I7ت - ١١��  . مUاآ�ة ا��روس ا�/�رة 23 ا��رس4 ، وا��-�ون 
١٢ - �e�  . ر��4 م���آ4 �-�ة أس� ��ش�اف ا�
١٣ - 23 4 ا���ه4 23 ا��آ9 ا�#�2M ا5س!م2 ��ش�اف ا���e ، وا���ه

 %�Uا5س!م2 آ �=�-  .ا�
١٤ -jأ �   .)١٠٨(�Nر إس!م�4 ��ش�اف ا���e   ا�/��م ���!ت إ�
  . ���م ی�م أو ی�م�� 23 اaس�Iع وا�N35ر 23 ا���e أو 23 ��_ أ��ه� - ١٥
  . إ���ء ���4 23 ا���J ، 23 ��_ أ��ه� أو 23 ا���e ���4 ا)��=�ف - ١٦
  . زی�رة ا�/�Iر م�ة آS ث!ث4 ش�Jر ، وزی�رة م�یv م�ة ش�Jیً� - ١٧
  . ا�-��ء 23 ����  زی�رة أ�� ا����ة أو- ١٨
١٩ - S7رaا ���� ض�ء ا�/� ����را�7ت ا�-�دی4 أو ��  . م��� ���2 
٢٠ - �e�  . م�رس4 ا��4��I ورآ�ب ا���S وا��م2 ، 23 ن�دي ، و��ش�اف ا�
  

  :��ن	مf ��	ء اbس�ة ا����Lی� 
 2��Iا��/�ء ا���م2 ، وا��� �/�ء أس �  وی=� ت��9 �/�ءی� �UJ( اaس�ة أ��ه

  : ا��/�ء ا���م2  -أ
� ��� ا��fب وا�-��ء ، أو �-� ا�-#� ، ��} ی*�c أ��cء �jت*�ی� و �=وی

��Mي س���/2 أ��cء  S=�و� ، �OMة ، و��!وة ا�/��ن و�!#�� �e�اaس�ة إ�� ا�
� أن ی�S ��ن�م� ����cء ��=S ?�� م�Iش� aء ا(uان ، وی�رب ه�ja4 ا��7

  :ا��/�ء ا���م2 
� ی-�ن�� ا���م ، ��Jف اس���رة إ��ان�  ت/�ی� �3- ١� �c� Sدي م� آ.  
  . �S وا7< م�رس2 ، أو ا)س�-�اد )���Iر �jی< - ٢
�2 - ب�Iسaا��/�ء ا :  

                                                 
��I ا�*��� م*�د ، ص - ١٠٨ 2��  .١٧٠ �-v هU( ا�M/�ات م/�xI م� 



-4 ، وم�ت� أ[�ل م� ا��/�ء eأو ا� x�وی=� ت*�ی�( �-� �#� أو م�fب ی�م ا��
 �  :ا���م2 وهU( أه� 3/�ات

١ -3 ��� أه� م� م� � �c� Sت/�ی� م� آ  ، �2 اaس�Iع ، ��fض اس���رة إ��ان
 �J��� 4Nا ت�[�� ��>/4 و���ا�U4 وا�-�م4 ، و23 ه�ا��� �  .23 ش�Lن

٢ - �Jت�¦�M*م� م �Jc-I� ن�-  . ت!وة م� ا�/��ن ا�=�ی� ، ی��
٣ - �J��� �� ، ������وب �3/Mاءة 23 ا�-/��ة أو ا�*�ی} أو ا��j .  
��ً�  �jاءة 23 آ��ب ا����ة أو ا��*� أو ا�- ٤�Iاد أس�  .��ری� ، وت���وب هU( ا�
٥ - ��a 4 ، أو وزی�رة�ی����دة م�یv ، أو ر��j 4#��ة دا�S ا� ��� ا)ت�Mق 

  .ا����ة أو ا����7 وت�UM �!ل اaس�Iع 
  

  :اbس�ة ا����Lی� وا+ن��	ء 
 >Nj �� م��آ9ًا ��ل ذات� ���#�رة ا��2 آ�ن ����J 23 : ی/�ل م*�Mی-� ا� ��

�MNر �� ... �4 ا��� �� و23 ���ت� ))ا���fی4 (( إن�Mأم� ...  واض*ً� و��رزًا 23 ن
] م� ���� ، وم��fل �eوم� أی�  ...  ))�����ی� (( ا���ب �3ن� ا���م م��fل ���

 �� إ�Iب م� �7ن�I�ا� �ی�Iأ ا5�!ح ؟ وا�����f 5زا�4 ا���O ؟ وم� هUا ا���� ی�-
��ت وا9�aاب إ�� U7ب ا���Iب إ���J م� هUا  ، آ� ت���رع)) ا)ن��ء ((�eا� 

  �   .)١٠٩(ا���� ذات
 �Jنa ، ا���ی� ��آ� أن ا����4 ا��4��M ا�#*�*4 ) ت�� 23 آ��ن �3د م�-9ل 

 ���� ا��-�مS م] ا���f وا���ا�� وا��!�� وا��-�ون ، )) ا���fی4 ((مI��4 أس�سً� �� ، و
��4 ، ت*��ج�� ا��aة ؟ �J�-�IN� 2J3 أم�ر 7���B�=3 ، 4 ی��رب ا���ب �7 � إ�

� ا��-�ون واaث�ة إذا �� ی�-�مS م] أ�3اد ���ی� ��. إذا �� ی�رس�J ، وآ�B ی��رب 
�a ، 4ن هUا �eا� ��4 ن و)�� م� ان��ء ا���ب إ����U% 3!�� م� و�7د 7

��N3 2ي ��ى ا5ن��ن ، وaن ا�*�47 إ�� ا)ن��ء م� ا�e�7ت ا��-�ر ا��*�
� ، وی�� . اaس�س�4 ��ى ا���ب �M47 أس�س�4 ��ى ا��� [I�ی4 ت�e�واaس�ة ا�

 23 4-=����J م� �!ل ا���e ورواد( ، ��ً) م� أن ی=�ن ا���Iب ش���J ا��Iإش
-�ن ��-< ا��رق وا�/�ر ، أو تUه< eرات ، أو ی��ا��j�Nت �-�آ�4 ا��ری� وا�

 ت�*�P ��ل ا���9Mی�ن ؛ ��ل م����4 ���>4 أو ��3 إ�� أم�آ� ا���J وا��eن ، أو
   .)١١٠(ه���  

��4 إس!م�4 ، ��Uا �3ن ا���ب ی�-� ��ن��ئ� إ�� ا��a ، �eن ا���e مuس�4 ا�7
�4 ا�jaان ، . �3=�ن ان��ء ا���ب ���ئU ان��ًء إس!م�ً� �7 �� ��)ن��ء إ��Mأ ا��Iوی

��Iث� �-� ا� ، �e�غ ی�-� ا���ب أن� ی��2 إ�� ا���e ، وه2 إ��ى أس� ا�
و���4 ���م� ی��ه� ف ان�4N ا���e ، آ��*M!ت ا5س!م�4 ، أو ا��Iری�ت 

 �7��  .ا�>/�4�3 وا��ی�ض�4 ا��2 ت/�م �����x3 ��� ا�
� ا9�aاب ا�-��ن�4 ، وا��L�Jت �� Pی�N�7 ، ی�� ا���وان��ء ا���Iب إ�� ا�

�� ا���� ، و�j ن_ هU( ا��*�ة ، ا��2 ت��ب �/�ئ� ا �Jب ، وت*�ف س��آ�I��

                                                 
١٠٩ - ، >Nj � .��#�ف آ��I ) ٢٥٩-٢( م*
١١٠ - ، ��M7] ن� ) .٢٨٧- ٢( ا�



���م� ?��_ هU( ا����7 ا�*�آ�4 ، و��رت دورًا  _���ا9�aاب ا�-��ن�4 وت�
  .aداء ا�#!ة 3/� ، ث� ت/SM أ��ا��J �-� ذ�% 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



xا���م S#Mا�  
  

  ا��?���ات وا��
	ب
 gو�?�ی ����:   
-�ا ، وا�-�=� : �=�ن ��=� ا�/�م ��eش2ء : ت Sوا�=>�� م� آ ، ��eت . ا��Jوش

� أ��ف ا�*�eج ، : ا�-�=�ی� J�3 [eی� {�� �أي ��cت ی�م ��43 وم�
 �=�-   .)١١١(م=�ن ا�-�=�  : وا�

  
  :ا�-�=�ات وا��اه/4 

� أن ا��اه/4 � : Sc3ات أ�=�-� ، ��U% �3ن ا��Mا� ����xI ا��j�Nت ا���eMة 
�ئS �#�ف هU( ا��j�Nت ���-S وا���ری< واaن�4N وا��-�� ، آ� أن ا��س

 4�����ة ���7ت ��ى ا���Iب آ��*��7ت ا��و��4 وا)�7 [I�ات ت�=�-ا�
 4��M�ی4 وا���eوا�.  

 ، �=�-�4 23 ا��7 �Jت�jوK� xأم� ا�*��7ت ا��و��4 �3ن إ�jم4 ا�#��ات ا��
ة ا�/��م 23 �7ف ا���S ، وت!وة ا�/��ن ا�=�ی� ��5ض�43 إ�� ا��SIj �eJ ا��eM ، و�!

�2 ، واaذآ�ر 23 ا���م �eر ا��N35ع وا�Nم ا����ر ، و�J�وأ[�اف ا� Sن�ء ا����
  .وا����4 وم� ش��� ذ�% ، هU( ا��س�ئS ت�I] ا�*��7ت ا��و��4 ا���eMة ��� ا���ب 

��4 �3ن ت���3 ا�jaان ا������J 23 ا��-�=� ، ��5ض�43 إ�� وأم� ا�*��7ت ا)�7
�ت إ�� ا�3aاد ا���رآ�� 23 ا�-�=� ، وا�-�� Jت*S ا��uو��4 ���م� ت��� ا�

 4���ا����ك م] ا���ی� وم� ش��� ذ�% ، ه)U ا��س�ئS ت�I] ا�*��7ت ا�7(
 Pاه�  .ا���eMة ��� ا�

ا��2 وأم� ا�*��7ت ا���eی4 �3ن دروس ا�����4 ا��Iن�4 ، وا��4��I وا��eي ، و
 �O�، هU( ا��س�ئS ت�I] ���7ت ) ا����Nر ( ����3ت [�ی�4 ، ودروس ا���Oم ا�

 4cئ�M4 ا�j�Nف ا���و ، �  .ا���e إ�� ا�*�آ4 وا��
 ���وأم� ا�*��7ت ا��4��M �3ن ش-�ر ا���ب �Kن� رS7 ی-�� 23 ا�-�=� ، وی��رب 

z7�M� ا���ت وم� ش��� ذ�% ، هU( ا�/��ل م� أS7 ا��Jeد 23 سS�I ا� ، وا��-�د 
 Pاه���� ا� 4��M�ا�*��7ت ا� [I�ت Sا��س�ئ.  

 ، Pی�] ��I-4 ، آ�L�Iم4 ا���� �=�-و���م� ت�#¥ �-v ا�����ت ا���م�4 23 ا�
�3ن . ا�� ... أو ���ء ا��ارس وا���23 ، أو ���ء ا���ود ، أو اس�#!ح اaراض2 

��J وم=�ن��J 23 ا�� 4�] ، وهUا ی�I] دا3] ت�آ�� ا�Uات ا����Mن ی�-�ون �Kه�e
 [�e  . ��ى ا���Iب ، آ� ی�J�-e ی�*��ن م��J����L 23 ا�

  
    :أن�اع ا��?���ات 

 ����� ، وا�Uي ی��ت< ���ت���B ا�-�=�ات �*�< ا��Jف ا��ئ��2 ا�Uي ت�آ9 
 ����ره� ، وا��ة ا��2 ی/�cن�J 23 ا�-�=� ، و���ء ���د ا���رآ�� �J�3 ، وأ

  :�% ن�9 اaن�اع ا�����4 ذ
                                                 

 . ا�-�e ا��س�� - ١١١



  : م-�=�ات ا��-�رف - ١
�� ، ���[�� ا�-!�jت ا��aی�� 4��J ، وت��4 أوا�� ��7] 4L3 م� ا� �وت�Jف إ�

 ��4 و?��ه�Nآ����رى وا� ، �J��� 2��eا� Sوت�/�� م-�=�ات . ا��-�ون وا�-
 �  :ا��-�رف إ�

�� ، : م-�=� ��م -أ����دًا آ��Iًا م� ا� [eا5س!م ، ی � وی�Jف إ�� ا����ة إ�
 ��4 ا� وا)��9ام ���ی-��] ��� �J<و� ، �  .وت-�یB ا���س �

�4 او  : م-�=� ��ص - ب�] أ�3ادًا م-���� آ��N!ب أو ا��رس�� أو أ��cء 7eی
7-�4 م-��4 ، و23 هUا ا�-�=� ن�e ت/�ر�ً� وت���Jً� ��� ا�3aاد ا���رآ�� ، 

 �=�-إ�� ش�ح �cjی� م-��4 ، وا���اول v-� 23 اaم�ر م� أS7 وی�Jف هUا ا�
 �J��� م���ك Bjت=�ی� م�.  

�3� ��jدی�ن م� م�N/4 وا��ة ، أو م� م��[P م�-�دة ،  : م-�=� ��jدي -ج [�eی
�� [�یP ا�/�دة ا�=�Iر ، وت/�ی4 �!ت�J �/��دة  �J������JJ�7 23 م�e)ت 

23 >*�� �ً����J ?�سً� ��>/4 ، ود�� أدب ا�e��ی4 ، وأدب 7�� ا� ، وا���رب 
ا�/��دة وا��-�مS م] ا�e��د ، ��5ض�43 ���j�4 ا�/�cی� ا�#��ی4 ، واaس�Iب 

  .ا�!ئ4 �����ل إ�� اaه�اف ا����دة 
� م���ى  : م-�=� �Njي -د���3� م��رآ�ن م� ��ة أ�Njر إس!م�4 ،  [�eی

� [�I-4 ا�-S ا5س!م2 ا�/��دات ، ���ارس ش�Lن ا����ة ا5س!م���4 ، وا��-�ف 
، �J�3 م� �Nj 23 ���� آ� ی��Iد��ن ا�راء 23 ت*�ی� إ[�رات ا��-�ون ��� ا�

 ��� �Nj 23 ����  .  )١١٢(وا�
  
  : م-�=�ات ا�����4 - ٢

  :وم� أه�اف هU( ا�-�=�ات 
� م�ى ا���م آ�� ،-أ���  �I{ ���ة ا��Mد �#4fI إس!م�4 ����4 م� ا���ائ< ��� 

��د م� اaی�م أو اaس���] ، �����ب ا����آ��ت ا5س!م�4  ��� Sون�Jر( ، ���Mة ت�
 4j�� )U�M�وت���] ت �=�-   .)١١٣(وا�داب ا�/��ن�4 ، وP3 م��J ��ص ت-�( إدارة ا�

ً� - ب�� م�رس4 ا�*��ة ا�-�=�ی4 ا����4 ، د�� �=�- ت-�ی� ا���رآ�� 23 ا�
� م� إ��اد 23 ا��Iن وا��xM وا�-/S وا��ی� �M=�ة ا��Jeد 23 سS�I ا�I�Nوم� ی� ، .  

�< -ج��� ا��� �I#وا� P�jم ا���O�ا� ��� �=�- ت-�ی� ا���رآ�� 23 ا�
�ل �4 ا�-�=� ، وا��-�ون وا���رآ4 ا)ی4���e 23 أOأن S=� ت ، وا)��9ام�/�وا�

 �=�-  .ا�
�/� دراس�ت م=>4M [�ال ��3ة ا�-�=� ت���و-د  S<م ، ����ل ا�/�cی� ا��Jم4 ��

 4-�Iا� ، ا5م�م4 وا� S�Iد 23 س�Jeة ا5س!م�4 ، ا���ا�� ، وت���ول أیcً� ... ا��
  ا�� .. ا����رات ا�-�دی4 ��س!م م>S ا�#��Jن�4 وا)س�-�ر وا�-��ن�4 وا��eه��4 

  
  : م-�=�ات ا���ری< - ٣

                                                 
��I ا�*��� م*�د ، ص - ١١٢ 2�� .وم� �-�ه� ��#�ف  . ٢٦٥ 
� ، ص  ا��7] ن-  113�M٢٦٧. 



�� ا�e��ی4 ، آ����Oم وا��4j وت�Jف هU( ا�-�=�ات إ�� ت�ری< ا���رآ�� �
 S� ت*���4 ، وا�>/4 23 ا�/��دة ، وا��-�ون وا��aة ، وا���رب �Nوا� �I#وا�
� أ��Iء ا��4���L ووا�I7ت�J ، م] ت�Iدل ��ا������Lت 23 ا�-�=� ، وا��-�ف 

S ، ��=ّ�ن �� أآ>� م� �� �J�م Sس آ�ا��ا��� [j��uJ� 4I)ء ا�/�دة ، ��� ی�
ا�=�4�3 ا��2 ت��JI�N ¦�وف ا�-S ا5س!م2 ، وی=� إی�eز هU( اaه�اف �� ا���Iة 

  :ی�2 
� م�رس4 ا�e��ی4 -أ��  . ا���ری< 

� ت*S ا������Lت وت=�ی� ا�/�دة - ب��  . ا���ری< 
� إ��اد ا�-�=�ات و��jدت�J -ج��  . ا���ری< 
� ا���Mغ ا�=�2 �����ة ��ة م*�دة -د��  . ا���ری< 

� ا�*�اس4 واaم� وا���3ع ا��ن2  ا���ر-هـ ��  .ی< 
� ا��=�� وا���ی4 -و��  . ا���ری< 
� ا�/��ل ، وأس�*4 ا�/��ل - ز��  . ا���ری< 
  
  : م-�=�ات إن��4�7 - ٤

] ، آKن ی��ه� ا���رآ�ن 23 ا�-�=� 23 م� �eت�Jف إ�� ت/�ی� ��م�ت ��
] ، أو ا��ارس وا���23 وا��اP3 ا��NیP ، أو ���ء ا���ود �e  .ا�-�م4 23 ا�

وت*�ول س�ری� ت�v-� U�M هU( ا�-�=�ات ا)ن��4�7 م] [!ب ا����4 ا�>�ن�ی4 ، 
 2c/وا�� ، ی �Jش ���} ی*�c ا���N< 23 م-�=� وا�� �����4 ا�>�ن�ی4 م�ت

  .97ءًا آ��Iًا 23 ت�U�M م��وع إن��27 
�/4 ا�Uآ�رة آ��J وم� ی�eر ذآ�( أن م-�O ا�-�=�ات ت*�ول ت*/�P اaه�اف ا���

 ����] وا�����4 وا���ری< وا)ن��ج ، إ) أن آS م-�=� ی�آ9 eآ��� ، �JO-أو م
  .أ�� هU( اaه�اف ، م] ا)ه��م ا��eنa�� 2Iه�اف ا��aى 

 ، ��] وی�-�رف ا�3aاد ا���رآ�ن �3eا�� �����3-�=� ا5ن��27 م>ً! ، ی/�م 
� ا����ن4 23 ا�KآS و��ا���م وا���ب ، وهU( أم�ر ت���ی4 ، آ� أن�J وی-��دون 

ً! إن���7ً� �� ت*S ا��4���L وا�e��ی4 ، ث� یuدون ��وه=Uا ت*�ول . ی��ر��ن 
� أ��ه� ��  .ا�-�=�ات ت*/�P اaه�اف آ��J م] ا���آ�9 

  

�  ا��?��� وا�P	4	ت ا��و#
��eي وا�-/�2 ��3ة ن� م���رع ش�م�e�� Sن< ا�) ا��اه/4 ( إن ��3ة ا���Iب 

 �/3 ��eم] ا� Sا��وح ، وا��-�م Sه�eت ���2M3 . ( وا��و�2 ، و�j دأ�_ ا��eه��4 
 4�3�� 43�M4 ، شI�e�هU( ا���Mة ا��2 ت��J�3 �eM ش*�4 ا�e�x ، ت��eM ش*�4 رو��4 

 4j��ا�#�4�3 ... م �) ا��43�N ( هU( ا��*�4 ا��و��4 تe�v-I� y ا���Iب إ�
���� ش�م�4 ، أ���نً� ، م� �� ی�� S<رة م�� U�Kت �2 ������7� ا�#*�y ، آ��ارآ�J ا�

4 ����2 ا�*=�� أن ی��9J �3�4 انN!ق هU( ا��*�4 ا��و��4 ... �IهU4 ا���Mا� ��وه
 �ا��Jئ�4 ��-�� ت�=�S ا��xM إن �3ت� ذ�% 23 ا�4��MN ، أو ی>I_ هUا ا�=��ن 23 [�ی/

تKت2 23 م���ه� ا���س< ، م] ��ء ا��=��B إن هU( ا�-�[4M ا��ی��4 و... ا����� ، 



��#S ا�/�< ��� ن . ا�ی4 } ... ) ی=�B ا� ن�Mً� إ) وس-�j  : } �Jل ت-��� –ا����ن2 
� ����[2 ا�*< وا��/�ى Nم .. وت����/� �J��� وی���وا���2 ا����� ی�ثP هU( ا�

� وا���Mة ��-�ئ� ا�-�Iدة ، وتKدی4 ا���اS3 ، و�jاءة�Mا� ، � ا�/��ن ، وا�-�� 23 ¦�
4 اaو�� ن ���4 ا��eوس�� وا� ������ ا��س�ل ��� ا�  v�M��وا�*�ی} ا�

 4��NI��� ب ا���ی��e�،  )١١٤(وذآ� ن�ذج ��4 م� ا��NI)ت ا5س!م�UJ3 4( ��3ة ا5
 �J� اء��j(4 23 اI?ا�-... وا�� S<��� آ� ی�I] ا���2 ا���� ا��9�4 ا����م�4 إ�� ا�

آ���aة 23 ا5س!م ، وا��Jeد 23 سS�I ا� ،  ( )١١٥(، ���>S ا5ن��ن�4 ا���م�4  
�3� ا��/4O ا��و��4 ، و���4 ) ا�� ... وا��/�ى  P� ا���Iغ ، وت�-�Mث� ی�-�ى ا�

 4��MNغ 23 ا���Iا� SIj ه� 23 م���4 م������م� ت�e م� ی�.  
وی�-�ض �-v ) .  و�*} 23 أم�ر ا��ی� إن�J ��3ة ت�ی� ( – �-� ا���Iغ –هU( ا���Mة 

 إ�� ا��% ا�a 2M��Mن ا��eن< ا��و�2 م�y�M ون�� ، – ���f ت��7� س��� –ا���Iب 
� ذ�% ��وإن ... و) ی�e ا�9اد ا�#*��Nc�3 yب وی=�ن ا�/�P ه� ا�-�رض ا��ال 

�/4 �7ًا ��� ، ث� ���=�– 23 ����� ا���ی4 –هUا ا��y�M ا��و�2 �ن  ی*�ث ��4 
 �وا�*��ة وا���aء ، ت�JO 23 ا��M=� وا�Uآ� وا�-�Iدة وا��?4I ا�/�ی4 23 ا��/�ب إ�

�ل �aا y���و ���� و��ه� –وا��eه��4 ا�-���ة ... ا� �����اS3 و�#��y ا�
4j�] x ا��وح وت�eی� –ت/�یIً� 23 ت�ری� ا��eه���ت ] ��� ه2 ا��2 ت-S �7ه�ة 

 �J��3ی�ة وه2 در47 م... ا5ن��ن م �JI�*ی4 � ا)ن*�اف ن��I23 ت�ری� ا� ...
وا5س!م دی� ا��NMة ، �7ء ���J� ��I م��ره� ا�#*�a ، yن �3[� هU( ا��NMة ه� 

� ا���س< J�7ت� �ا�Uي ن9ل هUا ا��ی� ، وآS م� ��ض��( م� س�ت هU( ا���Mة �3ن �
 �� وس�� أن��� س�j :)) 4-Iل 23 ا���J ا����ن2 ، روي �� رس�ل ا� ��� ا� 

23 [��4 ا�  K�دل ، وش�ب ن��... ی�J�O ا� 23 ¦�� ی�م ) ¦S إ) ¦�� ، إم�م 
� وس�� و��J .  )١١٦( ))ا�*�ی} ���وان�O إ�� ا���Iب 23 ��J رس�ل ا� ��� ا� 

�� �j 23ون م��Nو�4 م� ا���ری� ... ا����-�� آ�B آ�ن�ا ���S ان�O إ�� ش�Iب ا�
 ... ���خ ا���( ا�=��ن ث� ان�O إ�  .) ١١٧(ش�Iب ا��eه��4 ا�-���ة ا�
  

 �=�-  :ت��4 ا��وح 23 ا�
 �J�3 ��� ، >Nj �سPI أن �jم ا���I} م/�[] م� م��J ا�����4 ا5س!م�4 ����� م*

 [I�ی B�=3 ، �أن ا���eM ا��و�2 23 ا��اه/4 ی�اP3 ا���eM ا���eي وی�ازی
  :ا�-�=� هUا ا���eM ا��و�2 

� ، و��4  ت/�- ١��� �I-4 ا���4 وا�#!ة ��eم] ا� ، �Jت�j23 أو xم ا�#��ات ا��
� ا�#!ة ا���4�3 م>S ... ���وح ����/�J ، وه=Uا ت�� ا��وح وت�< ��وی�e] ا����Mن 

� ، و��jم ا���S ، وا��S�Ij �eJ ا��eM ، وأSc3 وس�ئS ذ�% ا�/�وة ا�*��4 *cة ا�!�
،�=�- وا���Iب ا���� ا��ا�2 ا�Uي ی/��ي �� ا���ون ، م� ا����� ا�/�دة 23 ا�

وا�#��ن ا���ش-�ن ت�#S أروا�U� ، �J/���� �Jا ) ی�-�ون �� ����J ، و) 
                                                 

�� ، ن/��J م� ا5��eب ���N�aل ا�9ی��M ، أ��Nل ا����� وا��ی�ض4 ، - ١١٤�� و���م� ن��� ا����Mن وا����Mت ���N�aل ا�*/�/��� ا�
  .وأ��Nل ا���cع ا��eه���� 

١١٥ - ، >Nj �  )  .٢٢٦ -٢(  م*
   ) .٥٦٤ - ٩(  روا( ا�����ن ، �7م] اa��ل - ١١٦
١١٧ - ، >Nj � .وم� �-�ه� ��#�ف آ��I  ) ٢٦٨- ٢(  م*



 ��� �N���3 ا��وح وت��ق �ی*��ن ����a 23 أ��7ده� ، وی*#S ذ�% ���م� ت�
 ، �I��� �� x*3! ی �� آKن� ی�!ش�� ��eا� S*cوی ، ��e���7 ��( ا� �� 

� �jل ��� وس�� 23 ?9وة ذات : ��Iا� رض2 ا� �����7�� م] رس�ل ا� ��� ا� 
� وس�� ���م� ی=�uن� ������ هU( ؟ : م�9ً) و�jل ا���jع ، 3�9ل رس�ل ا� ��� ا� 

أي : �3ن��ب رS7 م� ا��7�Jی� و��� م� اaن#�ر ، 3/�ل اaن#�ري ���7�Jي 
� أو�� أم =�Mت*< أن أآ Sل ا����j م : ���( ؟���7ي 3�J�S ت=�M�2 أو�� �3ضeN] ا�

 ، �� و�� ی/N] �!ت�9�3 ، �J�� )ا�-�و �3م� S7ا�� �و�jم اaن#�ري یK3 ، 2�#ت
� ث� رآ] وس�e وأی/� �� وث��} 3�9�9�j {وث�� ��ورم�( ا���J�� S7 ث�ن 3�9

 �I��� ) �7ي�J�3� رأى ا��7�Jي دم�ء اaن#�ري ) ا� ، S7ب ا���J3 ل�j :
آ�_ 23 س�رة أ�jؤه� ��3 أ�< أن : سI*�ن ا� ، أ3! أی/�O�2 أول م� رم�ك ؟ �jل 

 ����� أن�Mه� ، وأی� ا� ��) أن أض�] ث�fًا أم�ن2  رس�ل ا� ��� ا� �� �J-Njأ
� �/N] نSIj 2�M أن أNj] ا���رة OM*� ( م�  . )١١٨() وس��U!ة ا�#*��2 ه�و

  . ت#/S ا��وح وت���J �!ة ا�/��م 23 ا���S ا��2
آ#�م ا)ث��� وا���x ، واaی�م ا�v�I م� ا���J ، م]  ��م ا���Nع ، - ٢

 ���7�] ا���رآ��  [e�ی �jء ا�#�م ، و��أث �=�-اس��ار ا�-�I� Sن�م� ا�
ا�#�م ، وی-�د ذ�% إ�� ن���4 هu)ء ا���رآ�� وی�ى ا���I} أن ی�رب ا���Iب 

��� ا�#�م م] ا�-S ، و��   .)١١٩(م ت-S�N ا�-I�� S< ا�#�م 
�*�} ت�#¥ أو�jت م�-�دة 23 ا���S وا���Jر ، م�S�Ij �J :  ت!وة ا�/��ن ا�=�ی� - ٣

ا��eM �-� �!ة ا���eJ ، و�-� �!ة ا�#yI و��� ش�وق ا��x وم��� �!ة 
� ، وم��J �-� ا��fب ة��ة ��� د�jئP أو ر�] س��4 ، وم�S�Ij �J ا���م *cا� ...

� أ��ن ت=�ن ا��!وة دا�S اaس� ، �*�} ی��� أ��ه� وی�] ا���ون ، وی��ف 
� ا��!وة ��� م��3�ً� إ�� رس�ل ا� . أم�� اaس�ة J72 آ�م ا� و�� ��روي 

� وس�� ی#B ا�/��ن ا�=�ی� 3/�ل ��� وه� �SI ا� ا���� ، ون�ر( ((: ��� ا� 
 ��/���3ذآ�ون2 { : و�jل ت-���  . )).. .ا���I وا�Uآ� ا�*=�� وه� ا�#�اط ا�

� } أذآ�آ� ��، وأSc3 ا�Uآ� ت!وة ا�/��ن ، ��3/��ن آ!م ا� سI*�ن� وت-��� ، �jل 
 �� SI7 ��أی�� ��ش-ً� م�#��ً� م� ���4 ا� ، وت�% { : ت-������ أن�9�� هUا ا�/��ن 

� وه=Uا ��3� ) . ٢١ا�*��،( } اaم>�ل ن�J��c ����س �-��J ی�Uآ�ون �� 4I¦ا
��� ا��!وة  �Jنa �ًت!وة ا�/��ن ا�=�ی� ت��J 23 تUfی4 ا��وح ، �3�� ن�ًا س��

 �J�!�ه� و�  .ا�#*�*4 ا�����ة ت�#�J/���� S سI*�ن� وت-��� ، وهUا ه� سI< ن
وا��ا�� ا��2 ی/�م�J ا�N!ب أو ا����ة :  دروس ا����ة و���ة ا�#*��4 - ٤

Uو23 ه ، �=�-  .( ا��روس ��I و��Oت ت�*U اaرواح وت���J ا�9ائ�ون ��
� ا� ت-��� :  اaذآ�ر - ٥�3ذآ�ون�j : } 2ل ت-��� ا�-��O : ی/�ل ا���وي ر�

) ٥٦: ا�Uاری�ت ( } وم� ��/_ ا��e وا5نx إ) ��-�Iون { و�jل ت-��� ك . } أذآ�آ�

                                                 
 . ��#�ف ١٨٦ تUJی< س��ة ا�� ه��م ، ص - ١١٨
4 ، و���4 23 ا���Iان ا�*�رة ، أن�J ی��م�م ن�Jر - ١١٩���ن ا�-���ون ، 23 آ>�� م� ا���Iان ا��� م� ا��Iع ا��2 ی-���J ا�

� �-� ا�-#� ن �*�} �� �Jc-� م��ی �jو ، Sن 23 ا�����ت�Mت� �!ة ا��J�c/�3 ، �JO �-� ا�-#� ، ث� ی#�2 ا�-#� رم�cن ، وی-
K و) ا��eع ، و��ل ا������ S��Jر O��� �-�ا ) یU=وا���ب ، وه Sآaوا S  .، ث� ی��J ا���S آ�� 23 ا�-

�... و�j ان�/� ا�*�I< ��ر4I�j ا�#�م ، و�jل إن� ی/�S ا)ن��ج ویuدي إ�� ن/¥ ا���S ا�/�م2 ��ن ان�#�رات�J ا�=�Iى P/� ��� 23 ا�
 �Jآ�� وآ�� ش�آ���  .  �3 رم�cن وم��J ?9وة ��ر ا�=�Iى ا��2 أذل ا� �J�3 ا�



���fواش� ، �� ��aذآ�ر ، UJ� ��-3ا أن م� أSc3 ��ل ا�-�I ��ل ذآ�( رب ا�-��
� وس�� ���� ا� ت-��� أذآ�ر . ا��اردة �� رس�ل ا� ��� ا� 7] ا���وي ر� �jو

S ا���م وا����4 وا����ات وا���س�Iت و?��ه� �� وس�� 23 ���رس�ل ا� ��� ا� 
 4�ا���Iري ، م��� ، أ�2 داود ، ا���مUي ، ( ، 7-�J ا���وي م� ا�=�< ا��

  . ت-��� ر��J ا�) ا����ن2 
 �J�م Sذآ�ر �-�ة وس�ئaا ��� �=�-إذا�4 ا�-�=� ا��2 تUآ� : وی�e] أ��cء ا�

 �=�-�� أنx رض2 ا� : ���Uآ� ا�!زم 23 ���� ، 3-�� ا�#�Iح م>ً! ت/�ل إذا�4 ا�
� �jل ��� وس�� : ����4 ، ث� �j : )) �-jل رس�ل ا� ��� ا� �7 23 �eMا� �م� ��

�ة یUآ� ا� ت-���� ت�N] ا��x ، ث� ��� رآ-��� آ�ن_ �� آ4e� �7K و�� �((  
)١٢٠(  .  �=�-� �jل : ث� ت/�ل إذا�4 ا����jل رس�ل ا� : �� أ�2 ذر رض2 ا� 

� وس�� ���) :  م� �jل د�� �!ة ا��eM وه� ث�ن ر��7� SIj أن ی�=�� ((: ��� ا� 
 �� ا��% و�� ، �� آS ش2ء إ�� إ) ا� و��( ) ش�ی% ���ا�*� ی*�2 وی�_ وه� 

 ��� ���� س��Lت ، ور3] � ������ ����ت ، وم*2  ��jی� ، ��� م�ات آ�< �
 ))ا�*�ی}... در�7ت ، وآ�ن ی�م� ذ�% 23 ��ز م� آS م=�و( ، و��ز م� ا����Nن 

   

)١٢١(  .  
 وم� وس�ئ S�S/ ا��وح وت�����J س�ع اaن�ش�� ، aن�J ت�اN� P3ً�:  اaن�ش�� - ٦

� ا5ن��ن ، وم� اaن�ش�� م� ی��س< ا�SMN أو ا���ب أو ا��أة وه2 ث��ة ، ��� �N3
� أش�[4 م�4�e ، وی�ى �-v ا�-��ء أن ا��xM إذا �� )Uه ��وم���3ة 23 أی�م

��ض ����J ا�*P �/��< ت���یy إ��� ، �3ن P*�� �J��Ij ی=�ن أ�7د ، وم� 
ج �� م� ی�ض�( ا���ع ، وأن ی=�ن ا��cوري ا)���از إ�� م� ی��� �*�} ) ی��

   .)١٢٢(آ���واء 23 ��ود ض�/4 ، م��J ا���س�Iت ا5س!م�4 
  

�  ا��?��� وا�P	4	ت ا+��4	�
 ���� :  

ی�=�ن ا�N!ب 23 ا�-�=� م� أ�jان م�/�ر��� 23 ا�-� ؛ وم������J 23 آ>�� م� 
>�ن�ی�ت ، aن ا�#�Mت ، 3/� ی=�ن ا�-�=� �N!ب ا����4 ا���س4N م] [!ب ا�

 �� أن�� ��ن �� ا)ش��اك 23 م>S هUا ا�-�=� ، وی��Oون إ��e*ب ا�>�ن�ی4 ی!]
 �J��<ر أم�I=�� م-�=�ًا xر ، و���f#�� م�� 23 . م����/�أم� ]!ب ا��eم-�ت م[ ا�

� أن ی=�ن [!ب ا��eم-�ت م��/�� ����J م-ً� ، �ا����4 ا�>�ن�یK� !3 4س ���7
j وا���ری< �*�ص ��=�ن�ا ، �=�-�وة ���4 23 س��آ�J ، و����ه�ا 23 إدارة ا�

 �  .وا����7
  

  :ا�-�=� وا�jaان 

                                                 
 ) .٤٠١ - ٩( ا���مUي ، و�jل ��ی} ��� ���اه�( ، �7م] اa��ل - ١٢٠
 ) .٢٣٠- ٤( ا���مUي ، و�jل ��ی} ��� �*�y ?�ی< ، �7م] اa��ل - ١٢١
   .١٧٨ س-�� ��ى ، ص - ١٢٢



� ا��*�2 �� Pاه�23 م���4 ا���Iب ی!�� ا��S إ�� ا�9��م4 ، وی-S ا�
 ���#�ئ¥ ا�9��م4 ، ا��2 تS-e أ�jان� ی���رون� آ/�ئ� ��J ، آ� ی�JO ا��S إ�

�ً�ju9ل م���ت أ��ى ا)��-�د �� ا��e� م�  . وا)ه�
 �J-4 ، وا��-�ون م] ا�9م!ء ، وا����ور م���، آ� ی�JO ا��-�ر ����4���L ا)�7
�4 ، و�Uل ا��Je 23 س�J��I وا���ام �e4 ا�-� س�� 4O3�*وا���ام �رائ�J وا�

 4���  . ))١٢٣ا��ا�I7ت ا�7(
� 2��� ا)�7��� 4I����� ة��Iات �3ئ�ة آ�=�-�اهP ، و�j و�7 وت��M ا�� )

أن ا�-�=�ات م��Mة 23 �!ج ا��اه/�� ) م ١٩٦٠(و���ون ) آ���دن2 
 ���� 4��Mوإت��4 ا� ، �J�3 ت وا�/��دة���eا� ��O�س��آ�ً� ���ط ت ����Ncا�

7� ا��Jدف ��2 وا)نM-��2 ا���ي ا��   .))١٢٤ا�7(
� ا��� إ�� در47 آ��Iة ��� ت�=�S أس� ا�-�=� ، آ�� ��ی4 وی�ا�� ت�ا

���ة 23 7�-u ا�*�)ت  �����د اaس�ة �*�} ) ی9ی�  %�Uآ ��  .ا)����ر ، وی�ا
S آKس�ة ، آ� 23 ت!وة ا�/��ن -�� �ً�j2 وc/4 وا��ة ، وتوت-�� اaس�ة 23 ��

��� ت��ول ا�N-�م ن وأث��ء اaن�4N ا�*�ة  %�Uوآ ، �e�  .ا���م�4 23 ا�
��� ��Mن ��Mا� �eم� ی������ات ، ور�� م�Lت ا����Mن م� أ�jان� ، �3ن� ی��/2 و 

 ��S م-�J �3=��< م�v-� �J س��آ�J ، أضB إ��Mی� �أ�3اد ش��� م� ����J ، آ� أن
� �-v ا����Mن أ���نً� �� �Nات ا��2 ت��Uج ��-4�9 و�< ا�!�  .ذ�% أن ا�-�=�ات 

  
  :ا�-�=� وا)ن��ء 

 �� ���� ا���ب ،))  ا���fی4 ((ی� � وی9ی� اه��م� �����ی� ، وم� هUا ا���� ی�-
��ت وا9�aاب إ�� U7ب ا���Iب إ���J م� �eت���رع ا� �ا���Iب إ�� ا)ن��ء ، آ

 �  .) ١٢٥(هUا ا���� ذات
آ� أن ا����4 ا�#*�*4 ) ت�� 23 آ��ن �3د م�-9ل �� ا���ی� ، aن�J مI��4 أس�سً� 

 ���� ا��-�مS م])) ا���fی4 ((�� ا���f وا���ا�� وا��!�� وا��-�ون ، 2J3  ، و
� ا��aة ���B�=3 ، 4 ی��رب ا���ب �7 ���4 ، ت*��ج إ����J�-�IN أم�ر 7

  .؟ !!وا��-�ون إذا �� ی�-�مS م] أ�3اد ���ی� 
��S=�� 4 3-�ل ومuث� �eرس ا�*��ة ا���4 ، وی�7 23 ��Mی-�� ا� �=�-و23 ا�

� ا��-�ون وا��aة ،���7� إ�� ا)ن��ء ، ���4 ���م� ت�� ، وی��رب �� [I�وی 
 �=�-� و��� أ�jان� إ�� م� �-� ا���� 4j!-ا� .  

  
 �  :ا��?��� وا����� ا��	س

م� أ��O م� ی/�م� ا�-�=� ����Iب ا�����4 ا����س�4 ، وه2 إ��اده� ��-�� 23 
4���eه�� ا��M�2 ، وا��eا��-�ر ا� �J2 ��ی] ا���� ، وی��e آ����رى ا�

�4 وا�-�ا�4 وا)ه��م �����ی� �Nوا��-�ون وا�.  

                                                 
  .٣٥٢زه�ان ، ص  ��م� - ١٢٣
� ، ص - ١٢٤�M7] ن�  .٣٥٦ ا�
١٢٥ - ، >Nj � ) .٢٠٩ -٢( م*



 ، S79و� �Jش�ی-4 ر� �� �J3ا����س2 ، )ن*�ا Bن ا���م م� ا�������وی-�ن2 ا�
و���م� ت9ده� ا�#*�ة ا5س!م�4 �3ن�J س���2 ا���Iب ا���� ت���4 إس!م�4 ، آ2 

] ا���� ، وا�����4 ا5س!م�4 ش�م��e4 ، ت�S ا�����4 ا��و��4 ت-�م �I��ء ا�
  .ا�� ... وا�-�=�ی4 وا����س�4 ��5ض�43 ������4 ا���eی4 وا�-/��4 

� ا5ث� { : �jل ت-��� 23 آ���� ا�-9ی9 ��� ا��I وا��/�ى ، و) ت-�ون�ا ��وت-�ون�ا 
وا��-�ون ی*��ج إ�� ت���4 ، ت�Iأ م�U ا�4��MN وتU�K ��9ًا ) . ( ٢:ا��ئ�ة( } وا�-�وان 

Iأآ �eة ا��2 ی���Mا� �Jنa ، ب�I�وس] ه� ��3ة ا�aا �J��eب ، و�=� م�I�23 ��3ة ا� �
 ���] ، و?�س ا��-�ون ی*��ج إ�� ا���آ�9 eوا�� S�=ا�� ��J�3 ا���ب م� ذات� إ�

� 23 ت�% ا���Mة ، وض�I ا���Nط ا��aى ا��2 �Mم� ت�/�ء ن ��� ا���fی4 ا�Uي ی�
U��� ��c�و���ة ) . (  ، و�< ا����Nة - اaن�ن�4 –ات ت-�آ��J آ���-�ر ا�

ا�-�=�ات م� أنye وس�ئS ا�����4 23 هUا ا��Kن ، وا���Iب ی*< ا�-�=�ات 
 �Jآ� ��j�Iی�ى ا� ��� �7�د( أو �9و3 ���� ، و) ی=� أن یSO ش�ب �-�IN�

� وی�Nc و�� Mjم� م� Seی� ��ل ا�4���N م��J 23 ا�-�=� ، إن�a�� ی/�م�ن
 وه� –��� ی�-�د أن ی-��f� S ت�ec ، وس��e ا���ی� ... هً� 23 م�Iأ اaم� آ�ر

� نxM ا��ر47 وا����ى �� ی/�م�ن �� ا���م�ت ���3*�2 أن ) ی/�م ��J –زم!ء 
 ��3 4�eس yI#ی �� ا��-�ون ، ����  .) ١٢٦() ا���م�ت ��ور( ، وه=Uا ی�-�د 

 ) �J-ن یK� �7!� �=إ�� م>S هUا ا���ب ت*S و�< ا��ی�س4 وا����Nة ی
���ئU س��-� أن ا��4�K ���_ ه2  4���L�، إن� ) ا��#< (  أو – ا�-�ی�4 –ا�

 S� و�JJ7 اaآ�� 4���L�وه=Uا ت��ج .  )١٢٧() ا�Uي ) ی-�ض� ���م ه2 ا�/��م ���
 4J��97ًا �� ا� ��Mن �eی ���� ا��9�4 إ�� ا��ئ�س4 �Mم� ن.  

  
  : 23 ا�-�=� وس�ئS ا�����4 ا����س�4

  
ا�Uي ی/�م ����رآ�� 23 ا�-�=� ��اس4N ا�*�ض�ات م� :  ا���2 ا����س2 - ١

� أ��ال ا�-��� ا5س!م2 ���� ا���##�� 23 ا����س4 ، آ���-�ف ��ا����ة ا�
  .ا�-��� ، وا�*�آ4 ا5س!م�4 ا�-���ة ، وا��aاث ا�-���4 ا��Jم4 

٢ -�� �=�-��c 23 ا�-�=� م�ؤوس  ی��رب ا���رآ�ن 23 ا� S=3 ، 4��Nا� �
 ���رض_ ر?�Iت �� �وه��ك . ی�N] رئ��� ، وی��9م �Kوام�( وت-���ت� ، وی�UMه� ��

�4 ، آKن ی�N< م� ا���رآ�� 23 �Nا� ���ت�ری�Iت 23 ا�-�=� ت�Jف إ�� ا���رب 
�4 أو س����� ، و��ا�-�=� ا�*�cر إ�� س��4 ا�-�=� ��ً! ، �-� ا���م ��� Uئ�

ی�e ا���ب ر?�j 4Iی4 23 ا���م ، وی�e �-��4 آ��Iة 23 م�Mر4j ا��Mاش ، و�=�     
 ))  4��](( � اaم�� أه� م� هU( ا��?�Iت ��U% ی�2I ا���Iب ا����ة وی*�cون إ�

 �=�-آ� ی�N< م��J ت���f ت�ت�< اaس�ة دا�S مeJ] ا���م ، و�-� . س��4 ا�
��� أ) ی��I{ 23 هU( س���ت أو ی�م وا�� ی�N< م��J إ��دة ا���ت�< آ� آ�ن ، 

  .اaوام� ا��=��4 

                                                 
١٢٦ - ، >Nj � .��#�ف ) ٥٨٥ ، ٥٨٤-٢( م*
١٢٧ - >Nj � ) .٢٨٥- ٢( م*



� ا��*� ا����2 - ٣�� �=�-� ا���رى 23 ا���  : ی��رب ا���رآ�ن 
 ی�=S مx�e ش�رى ��-�=� ی�=�ن م� آ�Iر ض�Iط ا�-�=� وا��ر��� -أ

 x�e��ت هUا ا��وا��رس�� �3� ، وت�Iز وس�ئS ا5�!م 23 ا�-�=� ا�7
  .ت� ، �*�} ت�JO( آKداة أس�س�4 �/��دة ا�-�=� و�jارا

ی/�� ا�-�=� إ�� آ��ئ< ، وا�=��4I إ�� س�ای� ، (  ت�=e� S�4 ش�ری4I��=�� 4 - ب
وت�JO وس�ئS ا5�!م 23 ا�-�=� ) . وا���ی4 إ�� 3#�ئS ، وا�M#��4 إ�� أس� 

�j 23 �J����ت ا���eن ا���ری4 23 ا�=��ئ< ، وت�Iز دوره� وأه�  .�دة ا�=��4I ا�7
� ا���رى ، ��} -ج�� ی�-< أم�� اaس�ة دورًا ��رزًا 23 ت�ری< أ��cء اaس�ة 

ی��ور أم�� اaس�ة أ��cءه� ، وت��اول اaس�ة ن��[�ت�J ا�*�ة ، وا����/�ت ا��2 
  .ت���J� x3 اaس� ا��aى 

� 4��c3 ا�-�ا�4 ، وا��-�ر ���=�ام4 ، ���م� ی���وى 7�] أ�3اد ا- ٤-�=�  وت��
 �Jون�ادی �Jوس��رات ، �Jن�م [7�Jوم �Jس�Iو� �Jم�-] م� أم�اء وأ�3اد ، 23 ...
� ا��Mد ا�-�دي �Iي ی�Uا� ��Mس ن�Iا�� �=�-وم� ا��cوري أن ی�xI أم�� ا�

ا���رك 23 ا�-�=� ، وی����م س��رات ا�-�=� ا��2 ی����م�J ?��( م� ا��Icط 
، �=� ی�a 2fIم�اء ی*���7ن �-v ا��9ات وا��ر��� وا�N!ب آ�U% ، وم] أن ا

 )Uن هa ، �=�-����J ت*S ا���ق ، وا)آ��Mء ���وات�J م] ا�N!ب 23 ا�
 )) ا�9��� ا��Mد ((ا���واة ت�س� 3=�ة ا�-�ا�4 ��� ا���Iب ، وت�9ع م� أذه�ن�J 3=�ة 

�9ات وا�=�س< ا��2 تS-e ا��Mق ����J و��� �� وز��ن���Mي ی*�� نUا��-< ا� ���
  . )١٢٨(ش�س-ً� �7ًا 

٥ - 4�� ��ذا�4 أن�Iء ا�-��� ا5س!م2 آS ی�م ��ذا��3 ���� أم� ا)ه��م ���
ا�-�=� ، ون�� ا�#�ر وا�I�aر �� ا��aاث ا5س!م�4 ، وإ�jم4 ا���وات 

 �  .وا�*M!ت 23 هU( ا���س�Iت �� ��N��3 وأ�f3ن���ن و?��ه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
١٢٨ - ، �� ی*�� وی9I���� >��N ، ی�ی� �9Iًا یKآ�Nه�ًا 23 ا�/�ون ا��س�Oن�2 آ�ن م��Mارق ، أن ا��-< ا��Mا� )Uه ��� م� اaم>�4 
 .؟ . !!!إذا �� ی�eوا �9Iًا ، و23 �#�ن� ت��7 �!ت آ>��ة م>��J ) ��=�ی_(��ذا ) یKآ��ن ) : ا��=4 ی�مUاك ( �_ م�ري ان�Nان�_ 3/�



	4	Pا��?��� وا��  ت ا�(/�
  

)) ا�=�I (( ا��9�4 ن*� 
)١٢٩( 9� م� أه� ا��9��ت ��� اا��اهP ، وم��J آ�U% ت

� ا��xM ، وا��*�ر م� اaس�ة ، و�< ���د ��ا���Iب �� ا�I��ت ������ن4 وا)
 �=�-  :ا��IN-4 ، وهU( أه� وس�ئS ا��� ا��2�M 23 ا�

  
  : ا����ن4 - ١

K� ا����ن4 23 ا���� ا�Uي ا���د آی��رب ا���رآ�ن �M��3 ، xI�S وا���ب وا�
� ا��ئ�ة 23 ?�43 ا�N-�م ����9ل ، ��4 ا�#43�M �-��ی4 -]aف ا���أ ���

 Sدی���P وا���آ�ت وا�=�س�ت وا�!ا�� م] أ���ف ا��Mاآ� ... وا�#*�ن وا�
� وی*S م=�ن� ��ن وا�� م� ا�N-�م آ�aرز وا��*� م]      fذ�% ی� Sو��ت آ��وا�

� )  ا��![4 (��، ت/�م 23 إن�ء وا�� ��س�ة آ��J ، وی�*�P ا����Mن ��ل ا5ن�ء 
اaرض ، و�-� ا��Mاغ م� ا�N-�م ی���fن أوان2 ا�N-�م ، وی�3-�ن ا����Mت 

وی��MOن ا���4 ، وا���4 ه2 ?�43 ا���م و?�43 ا�N-�م وا���eس ��س�ة [��4 
 �=�-  .��3ة ا�

���� �-� أن ی��م وآ�U% 23 ا���م ، 3/� ا�Nfت �� ا���ی� ا��ث�� ، وی� وا��ت�� ��Mد ا�
� ��Nن�4 وا��ة أو �� ��Mم ا����3 �=�-وت/SM ا���اU3 وت��2 ا����ئ� ، أم� 23 ا�

 ��اث���� إذا آ�ن ا�x/N ��ردًا ، ووس�دة م��اض-4 ، وم=�ن ن�م� 23 ا���4 ) ی9ی� 
� آ>��ًا e�...  

�ن ��� ا�وت-�د ا����ء ا�>�� ، وا���ي وا�/�Jة ، وا��[�Iت ا��Iردة ا���م 
وا��fزی4 ،��� ��ر �-�Jc أس��ًا ��J و���4 ا���ي وا�/�Jة ، و23 ا�-�=� ی/�م 

���Iی� S��j 23 ا���[P ا�*�رة ، ( ا���ي م�ة وا��ة 23 ا���م ، وی/�م ا��ء ا�-�دي 
 4���-� ا) . و��ون ت�Iی� 23 ا���[P ا���aآS ا�/��S وا���ب وی�رب ا���Iب 

� ) ی�Mت�J ا���� ا�=>�� �� ، �ًcأی S��/م ا���وا� S��/4 . ا���� Bم��� �NIء ا�Sن مa
� وس�� ، آ� أن ش�Jة ا���م م�ت�J�� 4NIة ا��NI ، وش�Jة ���رس�ل ا� ��� ا� 

� م-ً� J� �Iج ت�ت�Mا�.  
 �، ��3�xM  ) ٢١٦: /�ة ا�I( } ... آ�< ���=� ا�/��ل وه� آ�( �=� { : �jل ت-��

 ��ا�I��ی4 ت=�( ا�/��ل ��NMتa ، �Jن�J م��3�4 إ�� ا�*��ة ، �=� ا5ی�ن ���e�4 وم� أ
 �� ا�/��ل ، آ��ا� ����J�3 ��J ، یS-e ا���� ی*< ا��Jeد 23 سS�I ا� ، وی/�م 

� وس�� ���� ا��Jeد S-3 .23 �*��4 رس�ل ا� ��� ا� �� ��� وم� ی���� ا�
�� ا���3ه�4 ، وا��eه�ون ا�f3aن  �-Iا����ن4 23 ا�-�� ، وا� S79و�سS�I ا� 
S ذ�% آ-�مS ث�ن�ي إض�43 � �j4 ، وL�Iة ا���jوا 23 ���ن4 ا�-�� ، وK�ا���م ن
 (ً�Nن أ��f3aه�ی� ا�eإ�� ا5ی�ن و�< ا���Jدة 23 سS�I ا� �9وS7 ، وS-7 ا�

���ا ام�Iا[�ری4 روس�� ا����N�4)١٣٠(.   
  

                                                 
 . أي أن ا��اهP ی�ی� أن ی-�مS آ����7ل - ١٢٩
١٣٠ - �Oن وا�����4 ا�-�=�ی4 ((  ان���  .١٠٢ ����I} ، ص ))ا�



٢ - xM�ا� ����د ��  : ا)
� ا���م 23 ا��9ل �� ���-، ی/�م�ن �� ا�N-�م  )١٣١(ت-�د �-v ا���Iب ا���� ا�

 ��3� ، وی�ت�Iن �� أث�ث�? �وا���اب ، ث� ی�3-�ن �/�ی�( �-� أن ی�I] ، وی��MOن �
 �وه� وأدوات� ، آ� أن �-�Jc ا��� ت���ـ� أم� ، وت��I{ 23 ذ�% ، ��� أن�J ت��م

� ا��ئ�ة ، ��ش�ب ی�3] ، �3/�م �� آS م� ی�9م� م� ا�N-�م وا���اب ، وه� آ����� 
 _�Iا���م4 23 ا� )Uه S<� �  .ور�� ت/�م أ��ات

 S�?س� ، وaا ��� �� [�I ا�N-�م وت�زی-��أم� 23 ا�-�=� ��3��وب ا����Mن 
 �ًcة أی��f#4 ، وا����eم ا��-Nن 3. أوان2 ا����Mی/�م ا� �2 اaس�ة ���B�O آ

 4� اaس� ، و�=��� ���J وت�����J ، ور�� ی/�م ا����Mن آ� %�U�S/ ا��ء وت�زی-��
 �J�Mنa 4ات�Uا���م4 ا� ���� . م��#�ة ی�-�د ا���Iب ���د ��� ا)��وی��ر��ن 

 �Jون�م �Jوش�ا� �Jم�� [-�مK23 ت xM�ا�.  
  
  :   ا�_�وج ��" ا���2�ف -٣

 �=�-� ا���Kف 23 ا���م وا�N-�م وم� ی/�م� ا�������Iب ا���� ا���وج 
  .وا���اب ، ��� ) ی#yI ا���ب ا���� أس��ًا �-�دات� 23 هU( ا���Jات 

 ����� س�ی� ��ص ووس�دة ���4 ، ��� �� – ا���م –3=>�� م� ا��� ی��م 
 ���دت ��? �� س�ی� ��� ��� ا���M ، ی/�P وی�Jب ا���م م�� aن��، اض�N ����م 

��� أ) . وaن� ��ر أس��ًا �-�دت� ت�% ا��2 �� ی��fه� ��ة س��ات �� Sc3aوم� ا
 �=�-� ش2ء م� هUا ) 23 ا���م و) 23 ا�N-�م أو ا���اب ، وا��� ��Mی-�د ن

� ا��*�ر م� هU( ا�-�دات ��  .وس��4 ����رب 
�� ) ی���N] أن یKآS اaرز م>ً! إ) م] ا���I ، أو أ��ن ی��ب ا���ي و�-v ا�

 �=�-�!م�ت ا�/�P وا)ض�Nاب ، وا� �����-� ا��fاء ، وإذا ��م م� ذ�% ¦�Jت 
� ا��*�ر م� هU( ا�-�دات �� )��  . )١٣٢(ی��

4Lش��ی�4 وآ>�� م� ا��� _*I�أ �� ا���و��ت ا��fزی4 ،���� 23 زم�ن�� ؛ ا���دوا 
ی/�م ��J ا��ء ، ���ء ، و23 ا�-�=� ی�] هu)ء م� ا���و��ت ا��fزی4 ، و

  .�3-�دون إ�� ا��NMة 
  
  :  ا���رب ��" ا��/	j4ت -٤

�4 م� ا���Iب ��Kدی4 ا���م4 ا��[��4 ، و��ت�ا �eم �� P*ي ا��Uول ا�a23 ا���م ا
� ا���د( آ>�� � Bأس�ة م��اض-4 ، ت��� ��������J ت�% 23 م�آ9 ا���ری< اaول ، 

9�4e ، س�� ا���م ، و�-� م��#B ا���S ، م��J ، �=� ا���I��� �M��ت ا�����ه� 
 >J3 ، س�����ة [�/4 م� ا� ]c� Pث� أ[� ، �J-eJم �د�S ا����c ا���وب إ�

��ری� ، م��J م� ه�ب م� ا�eJ] ، و�-�Jc ا��KI ت*_ ا���ی� ، Uب م�I�ا�
�ذا � �JMی*�ول أن ی ���cا� �و��� ��خ �K��ات �4I�e ، وS��j م��J �7ء إ�

                                                 
� ا�SMN ا���� : ان�O . -���4  و���4 23 ���ان ا����� ا�- ١٣١���ت ��] ��eة . ��N ا�����ت ?�� ا��e����I} ، ن��ت� دار ا�

   .هـ ١٤١٢
١٣٢ - �Oن وا�����4 ا�-�=�ی4 ((  ان���  .��I��١٠٤} ، ص )) ا�



����J ا� P�Nی ���cح ا���ر ، وأ���ًا �� : [eJ�] ی*�c ا)�7�ع أم�م ا�eا�
 Pئ�jل ث!ث د!�.  

و�-� أن ا�7] ا���Iب ت�J� ��I أن أ��ًا �� ی_ ، و�� ی�eح ، و���3ا �3� �-� أن 
، ) أي ��ون ر��ص وا��fض م��J إ��اث ا�#�ت 4�I�� ((  ، ) �/3 ((ت�% ا��N/�ت 

 �JIف ه� ت�ری�J�3ا أن ا���� ا�z7�Mت و��.  
 4L7�M� : وا���ت��f س�ی] 23 ا��Bj ، ?�� م��j] ، وت��f آ��I �*�} ی#-< 

� س��ك ن=��2 آ�5?�ء أو ��ا5ن��ن ا�-�دي ا��=�B م] ا��Bj ا��eی� ، �3#�ر 
  .ا�� ... ا�#�اخ وا�I=�ء 

4 رت�4I ، ت/�J�3 S ا����fات آ�ن أث� ا����ش ا5ن��ن ���ة ه�دئ4 ن� ��L7�Mت وآ�
� ا��=�B ا���ی] ���ت ا��ورات ا�-�=�ی4 ت-�ی� ا�-�=�ی�� Jا م� مU� ، ًا��Iآ ����

  .م] ا�K7�Mة 
  

�ن أم�J7 4د –وا�*�ب �� س���4 م� ا��L7�Mت ، وا�-�آ4 ا��2 ت�eي آ� – وا�
 _j�� �jو ، �-jی�� �ی��j] ا�-�و م-�آ4 �3ش�4 س�a ، �ًMن ا�-�و ی-� ا)����[�ت �

/�ات ا�#��Jن��JI7 4ت �-v ا��ول ا�-���4 م� أم�آ� ) ی��j] أ�� ا�-�Iر م��J ا�
)١٣٣(.   

 4-c� �-� ، اء�fب )س�!م [-�م ا�!Nت2 ا�Kت ، 3/� ی�L7�Mوی��رج ا�-�=� 23 ا�
� ت�ت�< م-�� م� ا�N-�م ، �e�3وا ن��ً� ���Nً� وآ�4���j 4 م� �� �J�3 دوا���أی�م ا

=� �N-ن یKم ، آ�-Nا� >�Nات 3/� ، وی���] S< ن#B ر?�B م� ا��9I وس[I ت
م� ا�N!ب ا)س��/�ظ �-� م��#B ا���S ،دون إ�!م�U� �J% م�I/ً� ، ث� ت�eي 

  .أ��اث م����N�� 4J/�ت ا���4�I ، وا�/�4�I ا����ن�4 و?�� ذل 
  

  ا��?��� وا����� ا���Lی�
�ه�4 ، ون-�م4 ا�-�� ، �/� تKث�ت أ��7د ا���ش4L 23 ا�-��� ا5س!مI�� 2< ا��3

 2�  .وت��3 ا����رات ا��2 ��م_ ا���Iب م� ا�
وم] أن �-v ا���Iب ی�رس آ�ة ا�/�م ، ا��2 ت�2 أ��7ده� �#�رة ��7ة ، إ) أن 
 �Jب آ��I�رس ا��ا����7�M وا��e-�� أض-�ف أض-�ف ا�!���I ، و������2 ) ی

4 ، آ� أن ا��eي م] ا�=�ة ی�2 آ�ة ا�/�م ، و�j ی�رس�Jc-� �J ��ر47 ?�� آ��3
�c!ت ا�����7 أآ>� م� ��2j ا�-c!ت  .�� ی*��ج ا��S7 ی�ی� أآ>� م� ر��7���.  

  :و23 ا�-�=�ات ت����e�� 4 م� ا���7( ا�����4 
م] ا���م ا�I=� وا)س��/�ظ ا�I=� ، :  ا)���ال 23 اaآS وا���ب وا���م - ١

I�� وس�� ( �Jت ، وا)��-�د �� ا���J وت��ول ا����� ا� ��2 I�ه�ي ا� SمKوم� ت
� ��� ت���� ا�KآS وا���ب وا��xI وا��=� ��و�7 أن ��M ا�#*4 م��jف 

   .)١٣٤(... ) وا��Jاء وا���م وا�*�آ4 

                                                 
  .١٠٩ ���� ش���ت ، ا�����4 ا�-�=�ی4 ، ص - ١٣٣
  .٩ م*� م��_ ���� ا���3-2 ، ص - ١٣٤



3� ا��روس اaس�س�4 23 ا�-�=� ا�����4 ا��Iن�4 ، إذ :  ا��ی�ض4 ا��Iن�4 - ٢
�ی�ی4 وأ�-�ب ا�/�ى ، و���4 ت�ری� ت�#¥ �#4 ا�#�Iح ���eي وا���ری� ا��
 Sی�N9 ا�M/9 ا�-��2 وا�M/وا� ، �NIب ���=�ات   . ا���ی� وا�!Nء ی�-< ا���و23 ا�

  ) . ا��Nئ�ة – ا���4 –ا�/�م ( 
وی�#¥ 23 ا�-�=�ات �#¥ ��آ�ب ا���a ، Sن رآ�ب ا���S ری�ض4 ش�م�4 

 4��Iي وا���eآ�� ��eت ا�!c� �O-ت�#¥ . ت*�ك م ��#¥ 23 آ
� ا��4��I وات/�ن�J ت*_ إش�اف ��ا�-�=� ���4��I ، وی�رب 7�] ا���رآ�� 

  .ا��رب 
�c!ت  [�e� 4ری�ض �Jنa ، 4رآ�ب ا��را�7ت ا�-�دی ���آ� ی�رب ا�N!ب 

 ��eا� . �J�� ��jدة ا��را�7ت ا���ری4 ، وا����رات �Kن�ا��آ� ی�رب ا�N!ب 
Sذ�% ی�� Sة، وآ��I=ة وا���f#ا� y�N#ت*_ م )) S23 )) رآ�ب ا��� Sن ا���a ، 

 �Mئ�ات وا���Nا����رات وا� �  .ا�� ... أی�م�� ام��ت إ�
٣ - �O�2 : ا���Oم ا��� �O� ه� ا���N��� 2ا��� أث��ء ا)���M)ت ، وهUا ا��2 ا�

�4 وا�#�I وا���Oم �Nا� ����c!ت ا���e ، وی-ّ�د ا�N!ب .  
٤ - Sی�N2 ا��2 ����3ت [�ی��j ، 4 ت#S إ�� م� ��ا:  ا��م� ا�-�=� ا�

��� آ���م��ًا ، وی*S ا���N< أم�-�� ا��cوری4 آ��I��4�j وا�4I-e وا��Nة �
ا�� ، وا��2 ا��NیS م� ... وآ�م4 ا��fز و��ازم ا5س-�ف و[-�م ا��Nارئ .  )١٣٥(

� 2� ا�#�I وا�>�Iت ، وی���c!ت ا���e ا��ی�ض4 ا���eی4 وا��a ، 4��Mن� ی-�د 
 �ًcأی.  

  

  ا��?��� وا����� ا�?���ی�
  

 S79و�ا�����4 ا�-�=�ی4 ه2 إ��اد ا���ش4L ���4 واaم4 ��م�Je�� 4د 23 سS�I ا� 
  .، وی�� ذ�% م� �!ل ا�����4 ا��و��4 وا��4��M وا���eی4 وا����س�4 آ� سPI ذآ�( 

� اس���ام ا��!ح ، وا������ ا�/��ل 23 وم� ا�����4 ا�-�=�ی4 ا���رب ��رب 
  :م>S ) وهUا ه� ا�/#�د ه�� ( ا��eJم وا���3ع ، 

� ا��!ح - ١��� ا�I��4�j وا���س وا��ش�ش ا��B�M :  ا���رب ��آ����رب 
 �JIوت�آ� �J=3 ���وا�/�ذ�3ت ا�#�رو��4 ا��Mدی4 ، وی�-�ف ا�N!ب ����J ، و

� هU( اaس�*S/� 23 4 ا��  .��م2 ا�9Je و���ن��J ، ث� ت�#¥ دروس ���م2 
� ا��eJم وا���3ع ، وا�/��ل 23 ا��ن وا���ارع ، وی�� ذ�% ��)س��ع - ٢�� ا���رب 

��I2 م�� S=�� ب!Nی4 م� ض��� م��#¥ ، ث� ی��رب ا��Oم*�ض�ات ن �  .إ�
٣ - ، ����#�ل ا���3ع ا��ن2 آ�[�Mء ا�*�ائP ، وإس-�ف ا��� أ�� ا���رب 

����#�� ا��eوح ، ون/S ا�c4 وت�INاآ9 ا��� ا�5!ء ، .  إ�� ا���وا���رب 
 ��وا����ل إ�� ا�!7± وارت�اء اja�-4 ا��ا4�j م� ا��fزات ، وت�ی� اaن�ار 

  .ا��ا4Ij ا��eی4 
� ی�2 - ٤� �J3�-ب م*�ض�ات ت!N�� �/ت :  

                                                 
١٣٥ - 4I-eء   ا�� .ه4I�/� 2 ا����Uة ، وا��Nة و��ء ا�



آ����ة وا������ت ، وا����ات ا��eی4 وا�I*�ی4 ، :  ا����ات ا��ئ�����e�� 4 -أ
�ع ا��eي وا)س�N!ع ، وا����ات ا����4 ، وا�*�س ا��[�2 ، وا����ات وا��3

 4�INا�� ... ا5داری4 وا�.  
�� أس�*4 ا���م�� ا���مS ، وا���jی4 م��J ، وم����ة - ب 4N�Iم4 م�� 3=�ة 

 �J�ی4 م�j��� ���]ا�  .ا�
�م�ك ، ��ر ، أ�� ، ���� ، ا��:  �-v ا�-�رك ا5س!م�4 وا�-���4 ا��Jم4 م>S -ج

��� ���7ت ، ا�4j(9 ، م-�آ4 ا�/��ة  ، ��N� ، 4م-�رك ) ٧٣(ا�/�دس� v-� ،
وت/�م م*�ض�ات . ا�� ... ا��eه�ی� ا�f3aن ، م-�آ4 ا�-��� ، م-�آ4 ه�رل ��ر ، 

 4N4 ، و�� أس�Iب ا��#� أو ا�9Jی�� �J�3 9رك ، ی�آ�-��م4 �� �-v هU( ا�
 �J�3 ت����/  .ا�-�آ4 ، ودور ا�

  

  ��امf ا��?���
ت���B ا�-�=�ات ����!ف ا�N!ب ا���رآ�� �J�3 ، وی=� ت��9 اaن�اع ا�>!ث4 

  :ا�����4 
           ١- 4Nس��  . م-�=� ا����4 ا�
  . م-�=� ا����4 ا�>�ن�ی4 -٢           
  . م-�=� ا��eم-�ت -٣           

] هu)ء ا���Iب ��رج ا�: ون/#� ���-�=� ه�� e4 23 ت�ان ، وإ�jم��J ا��ائ-
 �Jeام�� ��� >��Nا� �J�3 >¦4 ا��2 ی�ا�M�#اآ9 ا���� ا� 9�ا�-�=� ن و��U% ت

 ���� أس�ت� م] أم� وأ�� _�Iت ، ث� ی��  .ا���Jری4 �!ل �c] س�
  
١- �Yس�  :  م?��� ا���#�� ا���

��� ، �!ل ا�-4�N ا�#�4�M ، وهUا ��Iأس ��ن�م� ی�م2 وت��اوح م�ت� م� أس�Iع إ�
 �=�-  :م/��ح �UJا ا�

 _�jا���                                   : S  :ا�-
� اSja ، ث� ا��ض�ء   ���Iً�                    ٤ر٠٠�� 4���� �eMا� SIj ا)س��/�ظ   

  .و�!ة ا���eJ ، وت!وة ا�/��ن ا�=�ی� 23 اaس�   .........                            
�4 23 م��e ا�-�=� ، أو م��e ٥ر٣٠ - ٥ر٠٠�7 yI#ة ا�!�                      

  . ا�=��4I ، إذا آ�ن ا�-�=� آ��Iًا                           ..........  
  .                    �7ي ، وت�ری� س�ی�ی4 ٦ر٣٠ - ٥ر٣٠
� ارت�اء ا���Iس ا٧ر٠٠ - ٦ر٣٠��  �-�=�ي ، و��-� ،                          ا���رب 

  ...........                           Sی4 م� أس�*4 ا���م�� ا���م�j49ة ا�J7وارت�اء أ.  
  .                   أس�*4 �3دی4 ، 3% وت�آ�< و���ن4 ٨ر٠٠ – ٧ر٠٠
� ، ث� ا�N35ر ٨ر٣٠ – ٨ر٠٠*cة ا�!�                   .  
�                 ٩ر٣٠ – ٨ر٣٠/Mی4 أو ا�-/��ة أو ا��I�م*�ض�ة 23 ا����ة ا�     

  .  ������وب                          ...........   
  .، أو س4��I ) [���ر (                  ن�Oم م��c ١٠ر٣٠ – ٩ر٣٠



�4 23 ا��eJم ١١ر٣٠ – ١٠ر٣٠�e2 (               ا���  ) .ت�ری< 
  .      �!ة ا�١�JOر٣٠ – ١ر٠٠    *١٣٦( ��م4 ا�4L�I  ١ر٠٠ – ١١ر٣٠
  .        ش�ي ون��ط ��٢ر٣٠ – ٢ر٠٠*       [-�م ا��fاء       ٢ر٠٠ – ١ر٣٠
  .      م*�ض�ة ��=�ی٤4ر١٥ – ٣ر٣٠*      4����j إ�I7ری4     ٣ر٣٠ – ٢ر٣٠
  .     م���/�ت ��� اaس�٦ر٠٠ – ٤ر٤٥*      �!ة ا�-#�     ٤ر٤٥ – ٤ر١٥

  �!ة ا��fب ٧ر٣٠ – ٧ر١٥*  ��a ا����ة ا�9ائ�ی�     درس٧ر١٥ – ٦ر٠٠ 
.  

  .  [-�م ا�-��ء ٩ر٠٠ – ٨ر٣٠*     ت�B�O ا����م وا�����ت  ٨ر٣٠ – ٧ر٣٠
  .  تM/� ث� ن�م إ�I7ري ١٠ر٠٠ – ٩ر٣٠*       �!ة ا�-��ء      ٩ر٣٠ – ٩ر٠٠
  

� ا���I�Nت ا�����4 �� �=�-  :وی�2fI أن ت�4N� S ا�
١ -!Nأس�  ت�زی] ا� ���أ��cء ، م] ا���ح ����رآ�� �v-I  ) ١٠ - ٥( ب 

  .ا�*�ی4 23 ا)ن�/�ء 
٢ - �Jر ، وإت/�ن ا��!وة وت-�� أ�=�م�J�وأ[�اف ا� Sا��!وة �ن�ء ا��� .  
٣ - ���7�] ا���رآ�� ، آ2 ی*�ول آS �3د  ��� یIN] ا��Iن�م� ا���م2 وی�زع 

  .     أن ی=�ن م�uوً) �� تP�IN ا��Iن�م� 
٤ - 4��eم���ى ا� ���� اaس�*4 ا��Mدی4 ، وا��eJم وا���3ع ��) اaس�ة( ا���رب 

  ، وا���jی4 م� أس�*4 ا���م�� ا���مS ز
٥ - 4��Iری� ا���ی�ی4 وا�=�ات وا���  . ا��ی�ض4 ا��Iن�4 وت�S ا��eي وا��
 م�L7�Mت أث��ء ا���م ، آ�5ی/�ظ ا�7�M± ، واس����ء ا�N!ب إ�� ا�7�ع ��م - ٦
  .ا�� ... 7�M± م
� وا����ة وا���ری� ا5س!م2 وا����ة - ٧/Mا�-/��ة وا� x3 دروس .  
٨ - Sی4 م� أس�*4 ا���م�� ا���م�jم وا���eJا�/��ل وا� ��  . دروس ��=�ی4 
 ا)س��/�ظ SIj ا��eM ، وا�/����4 ا�I75ری4 ، وا���م ا�I75ري �-� �!ة ا�-��ء ، - ٩

� ا���م ا5س!م2��   .��Jف ا���رب 
١٠ - %�Uس� ، وم���/�ت ری�ض�4 آaم���/�ت ث/�4�3 ��� ا .  
S ان��27 ی/�م� ا���رآ�ن �#��y ا�4L�I ا��2 ��=�وا �M���� ، �J�3ه� م] - ١١� 

 4��*  .ا����Nت ا�
١٢ - B�O�م ، وت�-Nاد ا��� ا���م4 ا�Uات�4 23 ا�-�=� ، آKن ی/�م ا�N!ب ����IN وإ

 �=�-  .ا�� ... ا�
  .ث��� أو ا���x أث��ء ا�-�=�  ��م ا)- ١٣
  

  :م?��� ا���#�� ا�=	ن�ی� 
وی�� م� ث!ث4 أس���] و��� س�4 ، �!ل ا�-4�N ا�#�4�M 23 أم�آ� �-��ة �� ا��ن 

 �=�-  :، وهUا ��ن�م� ی�م2 م/��ح �UJا ا�
 _�jا���                                 : S  :ا�-

                                                 
S ان��27 م>S ت-��I ا��Nق أو اس�#!ح أراض2  - ١٣٦� �  .ا�� ...  وی/#� �



� اSja ، ث� ا��ض�ء  ���Iً�                ا)س٤ر٠٠�� 4���� �eMا� SIj ظ�/��  
.                                       و�!ة ا���eJ �3دیً� ، وت!وة ا�/��ن ا�=�ی� 23 اaس� ................................. 

�4 23 م��e ا�-�=� ، أو م��e ٥ر٣٠ – ٥ر٠٠�7 yI#ة ا�!�               
  .ا�=��ئ< ، إذا آ�ن ا�-�=� آ��Iًا ................ ................

  .            �7ي ، وت�ری� س�ی�ی4 ، وأ�-�ب �jى ٦ر١٥ – ٥ر٣٠
��4 ٧ر١٥ – ٦ر١٥�  . ، 3% وت�آ�< و���ن4 )١٣٧(            أس�*4 �3دی4 أو 7
              م*�ض�ة 23 ا�>/�43 ا5س!م���a 4 ا����ة ا�9ائ�ی� ٨ر٣٠ – ٧ر١٥
  ) .ا�� ... ا����ة ، ���م ا�/��ن ، ���م ا�*�ی} ............................. ( ..

� ، ث� ا�N35ر  ٩ر٠٠ – ٨ر٣٠*c!ة ا��4           ١١ر٠٠ – ٩ر٠٠*      L�Iم4 ا���   
� ا�/��ل آ���eJم وا���3ع ، وا�=�� ١٢ر٣٠ – ١١ر٠٠�� 4���         ت�ری�Iت 

  .ا��...وا��fرة وا)ن�*�ب ، وا�/��ل 23 ا��ن أو ا�#*�ري.... ..........................
    ش�ي ون��ط ��   ٢ر٠٠ – ١ر٣٠*  �!ة ا�N3 �JO-�م ا��fاء   ١ر٣٠ – ١٢ر٣٠
   م*�ض�ة ��=�ی4   ٤ر١٥ – ٣ر٠٠*         4����j إ�I7ری4         ٣ر٠٠ – ٢ر٠٠
  ����ای� وا�=��ئ< م���/�ت ٦ر٠٠ – ٤ر٤٥*       �!ة ا�-#�    ٤ر٤٥ – ٤ر١٥
  .   �!ة ا��fب ٧ر٣٠ – ٧ر١٥*    درس 23 ا�>/�43 ا5س!م�4  ٧ر١٥ – ٦ر٠٠
  .   ت�B�O ا�-�=�٨ر٤٥ – ٧ر٤٥*    ت!وة �3دی4 دا�S ا���e ٧ر٤٥ – ٧ر٣٠
  .  �!ة ا�-��ء ٩ر٣٠ – ٩ر٠٠*     [-�م ا�-��ء                 ٩ر٠٠ – ٨ر٤٥
  .�7] ث� ا���م   ا��M/� 23 ا�١٠Jر٠٠ – ٩ر٣٠
  

� ا���I�Nت ا�����4 ��  :وی�2fI أن ت�4N� S ا�-�=� 23 ا����4 ا�>�ن�ی4 
  .ت!وة ا�/��ن دا�S اaس� ، وإت/�ن ا��!وة �*�} ی-�� ا�N!ب �-�Jc �3دیً�  - ١
� ا���رآ�� ������P ا���رآ�ن إ�� ت�U�M ا��Iن�م� - ٢��  . ت�زی] ا��Iن�م� 
� اaس�*4 - ٣��ا�I��4�j وا���س وا��ش�ش وا��م�ن�ت : ا��Mدی4 م>S  ا���رب 

��4 م>S ا�/�ذ�3ت ا�#�رو��4 وا��Jون ، وا��ا3] ا�#��fة �eس�*4 ا�aا���وی4 ، وا
 S/*23 ا� �J���وا���س4N ، وی�S ا���ری< ا�M% وا���آ�< وا�#��ن4 ، ث� ا��م2 

9Je ������[�ت اaم� ا�#�f ، ث� ا��م2 ������U��� �Jة ا�*�4 23 ا�*/S ا�
  .ا�!زم4 

���ت ا�/��ل آ���eJم وا���3ع وا�=�� وا��fرة - ٤� ���� ...  ا���ری< ��ا�� ، 
 4��e4 وا���#Mم���ى ا���ی4 وا�.  

 م�L7�Mت آ�)س����ء أث��ء ا���م ، أو تj ��eM�4�I د��ن�4 23 ا�7�J] أو أث��ء - ٥
  .ا�� ... ا�N-�م أو ا�*M!ت 

� ا����ة و���م ا�/��ن ، و���م ا�*�ی} ،  دروس 23 ا�>/- ٦/3 S�43 ا5س!م�4 ت�
� ، وا�-/��ة ، وا��*� وا�#�ف ، وا�����M ، وا�-��م ا5ن��ن�4 ، /Mوا� ، �/Mل ا���وأ

  .ا�� ... آ�5�!م ، وا�����4 ا����س�4 و��� ا)�j#�د 
� م���-��J ����ه���� أن ت/�م م� هU ا�-��م �7��ت ت�e] ا�N!ب �� ، �-� ��3 

 �J*ت��Mا م�=�  .�-� أن ی

                                                 
١٣٧ - 4���e�� دی4 و����M�� ی�م . 



  . دروس ��=�ی4 �� ا��eJم ، وا��وح ا�-��ی4 ، وا��Jeد 23 سS�I ا� - ٧
  . ا)س��/�ط SIj ا��eM ، وا�/����4 ا�I75ری4 ، وا���م �-� �!ة ا�-��ء - ٨
  . م���/�ت م���4 ��� ا�=��ئ< وا���ای� - ٩

S إن��27 ی/�م� ا���رآ�ن �#��y ا�- ١٠�  .�M���� ، 4L�Iه� م] ا���Iی�ت  
 ا���م4 ا�Uات�4 23 ا�-�=� ، آ���IN وت�زی] ا�N-�م ، وت�B�O ا��IN وس�ئ� - ١١

 �=�-  .م�اP3 ا�
١٢ - ، �=�-� م���ى اaس�ة ، وا�M#��4 وا���ی4 ، ا�=��4I ، ث� ا��� مuت�ات 

�-�=� ، وا)ت�Mق �� �� ا���رى ، وت/��� م����� ا)ی����eت ت�Jف إ�� ا���رب �
 �=�-�] م��رآ�� 23 إدارة ا�eت ، ��=�ن ا���Iوا���.  

١٣ - �=�-� ا����j�M 23 ن�Jی4 ا���  . ت�زی] ا�=�z3ت 
  
    : م?��� ا�L	م?	ت -٣

�� م-�=� ا����4 ا�>�ن�ی�j S� ، 4 ت/#�  �) ی���B م-�=� ا��eم-�ت 23 م�ت
�eا� >��Nا� S?��س�4 أس���] ، �=>�ة م �� �  .م-2 م�ت

 4���وهU( أه� ا���I�Nت ا��2 ی*���J7 ا�-�=� ا��eم-2 ، و) ی*���J7 م-�=� ا�
  :ا�>�ن�ی4 

ی�c ا�-�=� ا��eم-2 م=��J�3 ، 4I ا�=�< ا��cوری4 23 ا�>/�43 ا5س!م�4 ،  - ١
=� ا�N!ب م� ا���7ع إ���J وإ��اد دروس�J . وا����س�4 وا�-�=�ی4 ، وا����ی4 ���

  .�J �9م!ئ�J ��ً) م� ا��رس�� ا��2 س�/�م�ن
٢ - �J� PIی� سUا� ��j�M� ت��� �-v ا��روس ا���Oی4 وا�-��N�� 4!ب ا��eم-��� ا�

 4I��=ئ� ا��j رآ4 23 م-�=�ات س��/4 ، ت*_ إش�اف��  .ا�
، ) ا�� ... ��ر ، ا�/�دس�4 ، ا�-��� (  ی/�م ا���N< �*�ثً� �� ا�-�رك ا�=�Iى - ٣

� ش=�� �Jوی�/�ن �Jزم!ئ ���  .S م*�ض�ات ث/�4�3 
� إ�� ا�-�=�ات ا��eم-�4 [!ب م� ��ة أ�Njر ، ��Jف ا��-�رف وا��-�ون - ٤� ی�

�ن م� ��ة أ�Njر ، �!س��Mدة ��� إ���J آ�U% ا����ة ا����� ا���Iب ا���� ، وی�
� إ���J ا�/�دة ا�*�آ��ن 23 ا�-S ا5س!م2 ، ����-�ف م� ��Iات�J 23 ا����ة ، وی�

� م���ة ا�#*�ة ا5س!م�4 ا�-���ة ��.  
٥ - 4���  . ا5آ>�ر م� ا�#�م أث��ء ا�-�=� ، و��jم ا���S �#! ة 7
 ی�7� ا�N!ب إ�� ا���##�ت ا�-�=�ی4 ا����س4I م] ت�##�ت�J ا��eم-�4 ، - ٦

 �J���  .وی��ر��ن 
  

  إذا�� ا��?���
  

 ��#!ة ، وتI} م��J ت-���ت ا5ذا�4 ض�وری4 ��-�=� ، وی/�م م� �!��J اaذان
� ا�N!ب آ��J أو �-�c*�� �Jcر ��ا�-�=� وP3 ا��Iن�م� ا�*�د ، آKن ی��دي 

إ�� س��4 ا)�7�ع ا�-�م ، أو م/���4 أ�� ا5داری�� أو �/���4 زائ� ��� ا��Iب 
  .ا��ئ��2 م>ً! و?�� ذ�% 



 �J�4 ومIس��  :آ� ت/�م �J�3 ��ام� ث/�4�3 23 اaو�jت ا�
��} ت��� �ی�ت م� ا�/��ن ا�=�ی� ، ث� ی/�أ أ��ه� ��ی>ً� :  ��� ا)�7�ع ا�#2��I -أ

 Pئ�jث!ث د ��4 م�ت�J ) ت9ی� =� S=ش ��� 4O�  .ش�یMً� ، ور�� ت/�م م�
� م� ���وت����م إدارة ا�-�=� إذا�4 ا�#�Iح 23 ش�ح ��ن�م� ا���م وم� [�أ 

  .ت-�ی!ت إن و�7ت 
وی/�م �!�� ��ن�م� ث/�23 م]  ) ٨ر٣٠ – ٨ر١٥(  أي م�  ��� [-�م ا��NMر- ب

  .اaن�ش�� 
، وی/�م �!�� أآ>� م� ��ن�م� ث/�23  ) ٢ر٣٠ – ١ر٣٠(  ��� [-�م ا��fاء -ج

  .و3=�ه2 ،م] اaن�ش�� 
 �Jب 23 ن�م!Nا� P�/ن�ش�� ه�دئ4 ) تK� ، 4����/ء ا���أث {I��3ة ا� ��  .و�j ت

 ���	7:  
Nم�ى ا� ycا ی�U=4 وهL�I4 ا��� 23 ا�-�=� ، آ� ی���I أه�Mا� �J3�#4 ا��2 یj�

 �� ض��J 23 ا�-�=� �����ر أ�jان� م��J ، ��5ض�43 إ��Mا�  [cا�#��*4 ا��2 ن
 ، ��Iا� y��#� ب�I�4 ا�j�] د م��Mا ی��U=4 ، وهL�I�� ب!Nا� �ا�-S ا���� ا�Uي ی/�م

�Ncی/�/�ن أو ی �J�-eن ��ً) م� أن ت-/�ه� وت��.  
وا�-�=�ات �4M أس�س��I��� 4ب ا���� ، ��3��ب ا�Uي �� ی��رك 23 ا�-�=�ات 
��4 ا��cوری�M�� 4د �� ��ی� ا��9�4 ا)�7c4 آ>��ة ، وت���ت�/#� ��Iات ا�7

 ���] ا��e� ی�2. ا���� 23 ا�� ���  :وی=� إ7�ل أه�اف ا�-�=�ات ����Iب ا�
ا�/�P ( ا���Iب ، و�j م� م-�� أن ا��اه/4  ��ف  ا�4j�N ا��Mئ4c ��ى - ١

  .س�JII ا�4j�N ا�-4�N ) وا)ض�Nاب 
٢ - 4���  . إش�Iع ���7ت ا���Iب ا��و��4 وا��4��M وا)�7
وی=�ن ) ش��� (  ت��3 ا�-�=�ات ��4L ���*4 ����ب ، آ2 ی��/2 م��J أ�3اد - ٣

 �J-ان ((م�ja4 ا��eم (( .  
 س��س�ً� و��=�یً� ، وا���Iب ا���� �*�47 م�س4 إ��  ت-� ا���Iب ا���� إ��ادًا- ٤

 S79و�  .ذ�% ، ��Uود �� م/�س�ت أم�� وی�eه� 23 سS�I ا� 

  
  ا�S#M ا���دس

  
  

  ن�	ذج م' ا��
	ب ا����� 
 �آ�ن ا����Mن أی�م ا�#*��4 رض�ان ا� ����J ، وأی�م ا����-�� آ�U% ، ی����/�ن إ�

� ی=� ��یP�j �J ، و) اض�Nاب ، و) �3اغ أو ا��Jeد 23 سS�I ا� �9 وS7 ، و�
� ا�=�Iر ، واaم>�4 آ>��ة �7ًا ��  :وس��/S ا�c-� {��Iً� م��J ت�د 

١ - ����� �� أ�2 و�jص رض2 ا� � :  
� س-� رض2 ا� ��� ، أس�� �jیً� ، وی/�ل J��أ�� س-� �� أ�2 و�jص رض2 ا� 

 �����ًا ، SIj أن ی-�ض�� ر: �� وس�� ی�م ��ر ، رأی_ أ�2 ���س�ل ا� ��� ا� 



� : م��% ی� أ�2 ؟ �jل : ی��ارى 3/�_ ���إن2 أ��ف أن ی�ان2 رس�ل ا� ��� ا� 
  .وس�� �f#���3ن2 ��3دن2 ، وأن� أ�< ا���وج �-S ا� أن ی�زj�2 ا���Jدة 

� : �jل س-� =I3 ، )�3د )�f#وس�� �3س� ����� رس�ل ا� ��� ا� ��3-�ض 
�7K3 ة : ز( ، 3=�ن س-� ی/�ل��#j �� م� ��f( ، أي أن �jم�Mس� Sئ�� �/�آ�_ أ

�� رض2 ا� � 2���U% ی-/� ��ئS ا���B آ2 ) ی!مx اaرض ���م� ی
���)١٣٨(.   

� أ�� �3س�ن ��j ، ����� رض2 ا� � �J�ى ، اس��I=م-�آ4 ��ر ا� _I�م� ن���و
�و �� ��I ود ا�-�م��� ی�م �jی� و���دی�ه� وه� ����2 رض2 ا�  ���j يUي ا�

��ًا رض2 . ا����ق �� ی� �3رس م� �jی� ی-�2 ذ�% أن �� ��� �J�م� ی�����و
� آ�ن 23 م/�م4 ا�#B ی#�ل وی�eل ، ��� اه�� �� ذ�% ا��Mرس ا�#��ی� ��ا� 

 ���/3 ����  .3-�ج 
٢ - ��� ، 9�3و�j �J7م_ �� أم� �-� م�ت أ���:  س�ة �� 7��ب ا�9Mاري رض2 ا� 

� وس�� ی-�ض ?��ن اaن#�ر  ، ���رS7 م� اaن#�ر ، وآ�ن رس�ل ا� ��� ا� 
� س�ة �3د( 3/�ل س�ة ��� �� ?!م    �7K3ز( ، 3� ��/� أ97ت هUا ورددت�3 : 2

� وس�� ���� ، �jل رس�ل ا� ��� ا� ���#� ���� ، : و�� ��ر��3ون=� 3#�ر
� س�ة �7K3ز(   ��#3 .� وس�� ا���e ی�م �3���� اس�-�ض رس�ل ا� ��� ا� 

 ���� ، و?��ه� م� ���3ن ا�#*��4 ی��ن J��أ�� آ�ن را3] وس�ة رض2 ا� 
� وس�� ���  .روزس أ���-�JO�� ، �Jوا [�اً) 3! ی�ده� رس�ل ا� ��� ا� 

 �� S�j وس�% را3-ً� ،ث� �����ه� �7K3ز( ، إن را3-ً� رام2 م: ورد ا��س�ل ��� ا� 
� س�ة و�jل �/� أ97ت هUا =I3 ، ة�� وس�� س���وآ�ن �j رد رس�ل ا� ��� ا� 

� ، آ� سPI ، �3#�ر�� 3#�ع س�ة را3-ً� ، ���#� ���ورددت�2 ، و�� ��ر
� وس�� ���� وس�� ، ورد ورس�ل ا� ��� ا� ����7K3زه� رس�ل ا� ��� ا� 

�و �� أس�م4 �� زی� ، و��Iا� �� �� ، وزی� �� ث��_ ، وا��Iرء �� ��زب ، و�
�9م ، وأس�� �� ¦��J   ، رده� ی�م أ�� aن �J��fر دون ا���Iغ ، وأ�7زه�  ی�م 
���ة س�4    ون�y ت���P ا����Mن م� �*��4 رس�ل ا�  xا����ق وه� أ���ء �

� وس�� ، وا���Iر أ���ء ا���م�4 ��� ر�7ً) راش�ی� ،��� ی*��ن ا��!ح ��� ا� 
 ���� ا�-/��ة وو[� ا�-/��ة ، وهU( أش�ف أم�ن4 ی/�م ��J ا�� ��  .��Uودوا 

� اaس�س�4 - ٣�Jم ، )��� [SM ی�رج 23 ا�-�ش�ة م� �� أنx �� م��% رض2 ا� 
 xوس�� ، ی/�ل أن ����  :��م4 رس�ل ا� ��� ا� 

� وس�� وأن� أ�-< ( �����2 رس�ل ا� ��� ا�  ��ن ، ���3 ����� ، أت�fم] ا�
 _��j _L7 �� أم�3 ، 2��2 23 ���7� ، KN�K3ت �<-I3 : _�j ؟ %�I� _ 23 : م��آ

 _��j ، وس�� ����) : إن�J س� ، ��j_ : م� ���7� ؟ �j_ : ��47 رس�ل ا� ��� ا� 
� وس�� أ��ًا ���  ... ) .ت��Iن ��� رس�ل ا� ��� ا� 

                                                 
١٠٨ - �e� ��( 4���5ا )٣٥- ٣. ( 



� ، و�j و��ر أنx ش��ً� آ��Iًا( ���M] ذآ�ى م� ذآ�ی�ت )Uأ�� ت!م� ��� ، ی/¥ 
 �� رأس�J ث��_ �3/�ل ���� ت!مUت� ا���Iب ���I#�ة ، و��� P�*وا� �� ��ث_ : ت

� وس��  ) �� أ��ًا �*�ث�% �� ی� ث��_ ���     ) ١٣٩(أي ��� رس�ل ا� ��� ا� 
�( ، ��} SJ3 هUا ا����ك ا�Uي ی#�ر م� أنx �� م��% ، وه� 23 ا�-�ش��ة م� 

�( ، هS هUا �� [�ال � �OM*�3 ، س� ���� وس�� ���یKم�� رس�ل ا� ��� ا� 
� أنx �� م��% J� اب م��Nواض P�j ���� 23 م���4 ا��اه/4 ی�ل ��رض2 ا� 

 �JتUن وت!م����f2 ا��  .؟ !!، آ� ی�
٤ - 4�و �� س��ـ ���3/�ه� ���] آ�ن ی��j< و��ل ا��آ�Iن م� ا��ی�4 ا���رة :  

 4I?ي ا���jاآ�ة ، وUوا� �M*ي ا��j م� ن9ل م� ا�/��ن ا�=�ی� ، وآ�ن �J�م
  .وا)ه��م �*�M ا�/��ن ا�=�ی� 

و�� أراد �jم� إم�مً� ی�J� 2�# �� ی�eوا أآ>� م�� �OMً� ��/��ن ا�=�ی� ، و�j س-�ا 
� وس�� �����uذن أ��آ� �3ذا ��cت ا�#!ة 3((  ... م� رس�ل ا� ��� ا� 

�و ) . و��uم=� أآ>�آ� ��jنً� �: ( K3م�J 23 ا�#!ة وه� ا�� سI] س��� ، ی/�ل 
 ¥�3� ��3_ ��2ء �U� 2���3% ا�/ ، �ً#�j 2� ا�-N/3 و ) �3ش��وا��، و�/2 

  �   .)١٤٠(�� س�4 إم�م �jم� [�ال ���ت
٥ - ����( ث�ن ���ة س�4 أو ���:  أس�م4 �� زی� رض2 ا� �ی� ���م� آ�ن 

� 23 ��_ م��� ، ��� وس�� ، و�j و�� أس�م4 رض2 ا� ���ت�23 رس�ل ا� ��� ا� 
 2I�4 ا��ض�� �� آ�ن أول م� أس�� م� اaر�jء ، وأم� أم أی��aن أ��( رض2 ا� 

�( ث�ن �� وس�� ، و23 ا�*�م م� س�4 إ��ى ���ة ���eJة ، وآ�ن ���� ا� ��
� وس�� �->ً� إ�� ا���م وأم��ه� ���ة س�4 أو ���ی� ، ����� ا� ��2 I�ا� {-

أس�م4 �� زی� م�)( ، وأم�( أن ی�[2ء ا���S ت��م ا��I/�ء وا��اروم م� أرض 
� 4�7 م� )١٤١(أم� ?!مً�  : ��N��3 ، �3=�� ا���3/�ن 23 إم�رت� و���jا �� 

� وس�� ���-��ا 23 إم�رت� إن تN: ا��7�Jی� واaن#�ر ، 3/�ل رس�ل ا� ��� ا� 
�J� �ً/��� )5م�رة ، وآ�ن أ���� P���� � ، 3/� [-��� 23 إم�رة أ��� م� SIj ، وإن

 �J�و��ن ، ومa�7ون ا�J� و?��ه� رض2 ا� : وأو�< م] أس�م4 ا��أ���=� و
  �J��ووBj أس�م4 �����س ��� ا��eف ، ��� ت�23 رس�ل ا� ��� ا�  . )١٤٢(

� وس�� ، و��ی] أ������ ، 3/�ل أس�م4 �-� �� ا���Nب ��ار7] إ�� : �=� رض2 ا� 
� وس�� �3س�Kذن� ، یKذن �2 أن أر7] �����س ، �3ن م-2 ������4M رس�ل ا� ��� ا� 

 S/وس�� ، وث ����� ���4M رس�ل ا� ��� ا� ��و�7( ا���س و�ّ�ه� ، و) �م� 
 ����� وس�� ، وأث/�ل ا����و��j_ . أن ی���JMN ا���آ�ن رس�ل ا� ��� ا� 

� ، وا[�< إ��� أن ی��2 أم�ن� ر7ً! أ�jم : اaن#�ر �� �f��K3 2c�3ن أ�� إ) أن ن
� : س�ً� م� أس�م4 ، 3/�ل أ���=� � �cj ًء�cj ئ�ب �� أردU2 ا�=!ب وا���MN� ��

 ��� وس�� ، �jل ����J �3ن اaن#�ر أم�ون2 أن أ��f% ، وإن: رس�ل ا� ��� ا� 
ی�I�Nن إ��% أن ت��2 أم�ه� ر7ً! أ�jم س�ً� م� أس�م4 ، �3ث< أ���=� وآ�ن ���7ً� ، 

                                                 
 . و�-�ه� ��#�ف ١٠١ م*� م��� ا��Icfن ، ص -  ١٠٩
� ، ص -  ١١٠�M7] ن� . ��#�ف ١٠٨ ا�
 . وهUا ی�y7 أن� ا�� ث�ن ���ة س�4 أو أSj م� ذ�% ، aن ا�f!م ��� ا�-�ب دون ا�-��ی� -  ١١١
  ) .٢١٥-2( ا�=�مS )�� اaث�� -  ١١٢



 �� ، 3/�ل �� 4�*�� U�K3 : ب�Nم�% ی� ا�� ا����� رس�ل ا� ! ث=��% أم% و�اس�-
 �� إ�� ا���س 3/���ا ��� ، ��3ج �� وس�� وتKم�ن2 أن أن9���م� : ��� ا� 

��=� أم�Jت=� ، م� �/�_ 23 س��I=� م� ���4M رس�ل ا� ام�cا ، ث=: ��-_ ؟ 3/�ل 
)١٤٣(.   

ث� ��ج أ���=� ��� أت�ه� ، K3ش�#�J وش�-�J وه� م�ش وأس�م4 راآ< ، 
��ف ی/�د دا�4 أ�2 �=� ، 3/�ل �� أس�م4  �� �4M رس�ل ا� ، وا� ی� ���: و��Iا���

وم� ��2ّ أن أ?�j �Iم2 23  ! وا� ) ت�9ل ووا� ) أرآ<: ���آ�I أو aن��9 ، 3/�ل 
 . )١٤٥( ، K3ذن �� )١٤٤(إن رأی_ أن ت-���2 �-� S-3�3  : سS�I ا� س��4 ، ث� �jل 

� ا� ��2 I�ا� �� إ�� م� أم�( �Jوة وا��ادي ، وان��� ذي ا���� أس�م4 مUfًا c3
� ��S ، ���3 و?�� ، وآ�ن ���4 وا��fرة �cj Sئ�Ij 23 وس�� م� �} ا����ل ����

� را7-ً�  3I�/�وم �   .)١٤٦(�ا?� 23 أر�-�� ی�مً� س�ى م/�م
� ا� - ٦آ�ن �7( أ�� ا��Iآ�ت م�e ا��ی� م� أئ4 ا�Uه< ا�*�2�I ،  :  ا�� ت��4 ر�

وآ�ن وا��( ش�Jب ا��ی� ��I ا�*��� م*�ثً� و� �ًJ�/3���Iً� ، وو�� أ�� ت/2 ا��ی� �� 
J�4 ا���  .��ة ت��4 23 هU( اaس�ة ا�-��4 وا�

� ��ان ���7�J3ت أس�ت� ) م�/� رأس� ( و�� ��{ ا����-4 م� ا�-� أ?�ر ا����ر 
 Sfواش� �=Iم _jا�/��ن ا�=�ی� 23 و �M� م� ��f#4 ا��� ا�� ت�J�3ن� ، P�دم �إ�

 �� وا�*�ی} و���م ا�-���4 ، وآ�ن ی*�c �!ل ذ�% ر?� ��f س�/Mراس4 ا���
��� وا��( ،  ��و��� ا�-��ء �J/�� 23 ، وی��رآ�J 23 مx��e ا���ریx وا��

 �� وتy�M ذه��/�  .ا�Uآ�ات ا�-��4 ا��2 آ�ن_ سIIً� ���س] 
 4�� إ�� ث� ��أ ا�� ت�eی=� ی� �� ���راس4 ا�-��م ��ه��م و���ی4 ، ور?� ��f س�

�< وا�!ه2 آ� یS-M ا�M]aل !، ��3 ی=� ) وا����Mن ا��اه/�ن آ� ی/�ل ( ا�
 �J�3 [�cی [�e� أم�ر ا�*��ة وا��� �ً-�Nذ�% م ���� ، و�=� آ�ن �jو . �وآ�ن �

 ��Mن ��� ا�ی4 ا��ا��ة م�ئ4 : ( شBf زائ� �����M ا�/��ن �3/�ل �� _-��] �ر�
 �JMل ا� ا�Kث� اس ���Mت. ( ...  

 �� ا� ، و��ث  ) ٢٢( وم� آ�د ا�� ت��4 ی�I{ م� ا�-س�4 ��� ت�23 وا��( ر�
I�3اغ آ ��� SNو�=� �� ی ، P�ار ا�*�ی} ا��=�ی4 23 دم�� x23 م���4 ا���ری ��

 �jول ، وaا �� ا��� أ�� ت/2 ا��ی� ا�� ت��4 وأ�/� درسMو�� ، Sزم� [�ی ��3ا?
 �M#ة ، وش�� ا���3-�4 ، وی�c/ض2 ا��j S<ؤه� ، م!c3و P�ء دم���� آ�Iر -س

  :ت��U( ا�� آ>�� �3/�ل 
� ا���� ت�ج ا��ی� ا�9Mاري آ�ن درسً� ه�ئً!( Iآ� �jة ) ش�� ا���3-�4 (  ، و�<=� �N��

   .)١٤٧(�3ائ�( ، ث� x�7 أ�� ت/2 ا��ی� �����M ا�/��ن ا�-9ی9  
� ا� - ٧و�� 23 أس�ة م��4 وآ�ن وا��( مKذونً� م*��ً� وإم�مً� :  ��� ا�I�� ر�

Sة آ�< 23 ا�*�ی} ، د��-� �ًM�uو���>ً� وم �e� ��� ا�I�� آّ��ب م�رس4 وم�رسً� ���

                                                 
 ) .٢٤٦-٢( ا�� �7ی� ا��INي ، -  ١١٣
� ا�/�رئ إ�� أن ا����4M ی�N< م� أ-  ١١٤I��ا��!43 ، و�� ������ي 23 ا��ی�4 وزی�ًا ی����ن2  ��( ث�ن ���ة  أي ت��آ�م�� ��7 

 )��� �/I�� ��eأ�3اد ا� ��K� �� y .س�4 أن ی�
١١٥  - ��M7] ن� . ا�
١١٦ - ��M7] ن� . ا�
 . وم� �-�ه� ��#�ف ٩٢ أ�� ا�*�� ا���وي ، ص - ١١٧



� م� وا��( ، ، و23 س� ا�>�ن�4 �( ث�ن س��ات ، ��=S م� ت-��ا��ش�د ا��ی��4 و
-��ت eا� ��رس4 ا5��ادی4 ، وم� �I} أن ان�c إ�� أو���� ��Iا� ��� P*ة ا�����

� و23 هU( ا���Mة ا�I=�ة م� ���ت. ا��ی��4 ا�-�ی�ة ا��2 ا��9م ��J �!ل م�ا�S ت�Nر( 
 �Jش)) ��Iا� ��� (( ���� [�ی/4 ا��5ان ا�*#�4�3 ، وان=< �� أول ��/4 ذآ� 

�jاءة م� ی/] ت*_ ی�( م� آ�< هU( ا��Nی/4 ن آ� ��ر ��اریً� ���� ا��Nی/4 ، 
-�4 ا�*#�4�3 ا����ی4 ، e�� �ًم���( أم��ً� �وأ�yI ��� ا�I�� 23 ا�>��>4 ��� م� 

�( ش�رك م���رآ4 3-��4 23 ا��Oه�ات ا��2 ت�eMت دا�S و23 ا��ا�-4 ��� م� 
�� ) . م١٩١٩(ا��رس4 و��ر�J7 أث��ء ث�رة �-و23 ا��ا�-4 ��� د�S م�رس4 ا�

و23 ا���دس4 ��� ا��*P ��ار ا�-��م ���/�ه�ة ، و�j ا���د ا�I�� أن . ا)و��4 ��م��Jر 
� ا��راس�4 ، إذ أ�U ی/�أ �jاءةeت ��ام�I�Nوز( ��ود م��e�� 9�-4 یc�Mوة  م��!�

� ا�-��م ا��ی��4 آ�����ة ا���Iی4 وا���ری� ا5س!م2 وا��Jeد 23 سS�I ا� ��وم� . 
 �Iم�أة ش( yل �3ض�<� ت*��N ت��ا��NیB أن� 23 س� ا�-�ش�ة �S ا���[4 

� أ�� ا�/�ارب ا���Jی4 ����ری4 آ�ن م-�وضً� .  
�( �jم �v-I إ�jم�� 23 ا�/�ه�ة م� ا���دس4 ��� و��� ا�-� و�!ل ��ی� م� 

� أن�J ?�� م�eی4 ، ث� � ��Iن م� ت��ا)ت#�)ت م] أت�Iع [�ی/�� ا�*#�4�3 و�=� س�
-�4 دی��4 أ��ى ه2  e� P*ق ا5س!م�4 (( ا��!�a4 م=�رم ا�-7(( 4�- وه7 2

 >�Nاك م*< ا��ی� ا��U4 ا��2 آ�ن ی�ی�ه� �ن�M4 ا���I�=� ا���ث/�4�3 ، وآ�ن ی��دد 
��x��7 )) )�I رش�� رض� م*�ر م4�e ا���ر ووارث ، آ �، آ� أ�yI ))  م*

 �J3 ار ا�-��م آ�ن�� ���aا �م-�M� �ًIeی� و�7ي وأ�� ت��ر ��ش� ، و23 ��م
 �� و�jل �3Iي آ�Uض�ع ا��إن إس-�د : ( ���Bj ن�ضeً� ، واتyc ذ�% م� �!ل ا�

� ا)��!ط �����س ا���س وإرش�ده� ی�� �� [�یP ا��-��� وا5رش�د��  ) . ا�Uي ی/�م 
 23 4������( �نUاك وا�� ) م١٩/٩/١٩٢٧(ث� �ّ�� ��� ا�I�� م�رسً� 23 ا5س�و

�( ) م١٩٢٨(و���ون ��مً� ، و23 م�رس ��� و��7-�4 ا��5ان ا� xأس
   .) ١٤٨(اث���ن و���ون ��مً� 

� ا��دودي 23 ��م - ٨��aوا��رع ، 23 ��_ م-�وف  ) م١٩٠٣( و�� أ�� ا ��-���
���م  S<ا)���ائ�4 م� وا��( م ����م �� : وت�//M4 ا�-���4 وا�/��ن وا�*�ی} وا�fا��

 4f���� �وا��4f ا��Mرس�4 ، و��M ا��[K ��م�م م��% �� ¦�j �J< ، و��{ م� إ��م
إ�� ا��4f اaردیK� 4س��ب ن�ل ) ا��أة ا��eی4(ا�-���4 أن� ت��7 آ��ب �jس� أم�� 

�( �نUاك إ��ى ���ة س�4 3/� إ��eب ��] ، وآ�ن eرس4 !!ا����� P*؟ ث� ا��
�( ، و�-� م�ض وا��( ���م� ا��ا�] ��� م�  23 �J�ا� –ا�>�ن�ی4 ���3ج م � ر�

�� دار – �-Iی �� 23 ���ر ���د 23 ��ز م�دي ش�ی� ، وآ�ن �����aش أ�� ا�� 
��� آ���م��ًا ، وآ�ن یUه< إ��� م 4�� ا�jaام ���Iً� وی-�د م��ء ا�-��م ��� �ً��

وآ�� ) ی��ل أ���نً� م� یKآ�� ، و�� أ��< وا��( �����S ا���ی� ، ت�ك ا��دودي . 
 �� ��م4 وا��( ا��ً� ��رًا �� إ�� أن ) ����Jل ( ا��راس4 وذه< م] وا��ت� إ���، و�jم 

��م  4 23��� ا��دودي) . م١٩١٧(وا�3� ا��� م� ��� إ�� ��� و���ئU ر�S أ�� ا)
�� م�رد ا��زق  {*Iم ی�� 23 S�أن و �) �e��ر ( إ�� م�ی�4 ) م ١٩١٨( إ�

                                                 
 . وم� �-�ه� ��#�ف ٦٧ ری���رد م���S ، ص - ١١٨



 �c4 3/� ان� 23 ا�=���4 وا���7���مً� ، ون�Oًا ��Nل �� ��� 4�� )�����J�� و
، وم� هU( ا�J�4 ��ر م����ًا ) ت�ج ( ث� ان�/S إ�� �7ی�ة ) ا��ی�4 ( إ�� �7ی�ة 

 ��� 4O3�*� �*�آ4 ا�Jآ����� أو� Bأ� �ا����[�ت (( : ا��!43 ا5س!م�4 ، آ� أن
�  . ))ا��I���ی4 23 ت�آ�� Jن� (( : وث�ن��، و�� �jرت   ))م�eزر ا���ن�ن��� 23 س

 ��J23 ا� ����، �jرت ) ا��2 آ�ن_ ت�c ��آ���ن ی�مUاك ( 7-�4 ا�-��ء ا�
� ا���ب ا��دودي ا���I{ م� وj] ا���) ا���� ( إ��ار أول �7ی�ة ��J ��س� ���ره� 

���ة س�4 ��=�ن أول رئ�x ت*�ی� ��J ، وذ�% 23 ��م  [Iس �، ) م ١٩٢١( ا�-
��م  �� هUا ���� 23 �و23 هU( ا���Mة أ��ر آ����� ���ی� �� ) . م ١٩٢٨( واس�

 �   .)١٤٩(  ))ا��Jeد 23 ا5س!م ((  و )) م#�ر �jة ا���� ((: ه
٩ -�� ا� ��م  و�� ��I ا�*م� ��ئ�4 ��ی/4 23 ا�*�< ) م ١٨٨٩( � �� ��دیx ر�

 )��و�jم� أس��ذ( . وا���< ، وأت� ��M ا�/��ن ا�=�ی� وه� 23 ا�>��>4 ��� م� 
5م�م4 ا���س 23 �!ة ا���اویy 23 ا��eم] ا�=�/� ��I��N�4 ، و��ا ���/2 ا�-��م 

� ا���� ��ان ا��ن��2 ��� وا�*�ی} /Mا�-���4 وا� ����ئU إ� xا�� ��دی �e�3ت ،
��مً� ، ���رس ه��ك ث!ث س��ات ، ث� ی=} س�4  ����( ت�-4 �ا�9ی��ن4 و

 �� إن�� ، �� ، ر?� ��f س�?�I�� xف ا�� ��دی�� �j23 ا�9ی��ن4 ، و xری����
اس��Nع ا��#�ر م�ا�S ا��راس4 ا�/�رة وه2 سI] س��ات إ�� ث!ث س��ات 3/� 

   .)١٥٠(23 ا�9ی��ن4  
� و/M4 ا��� آ�aئ4 اaر�-4 وأئ4 ا�*�ی} ، وأئ��ی�ى ا���I} أن م-�O أ�!م ا�

�� آ��� س��� ��ا���ی� ، وا����ة وا�-��ء ا��eه�ی� واaد��ء وا�M=�ی� ا�
وا��Mرا�2 وا�*�� �� ا��J>� و���7 �� ���ن و?��ه� آ>�� ، آS هu)ء و?��ه� 

J�3 4/وا 23 ��3ة م�اه��ء أیcً� �� ی�� v-� ��� P�j واض�Nاب وت�د آ� ی9
 ���-ون#S م� اس�-�اض هU( اaم>�4 إ�� أن ا�SMN ا��Jدئ .  ا��xM ا�2��f ا�

 23 ���Iش �� اس�/�م�� SIj ا���Iغ و�-�( ، وی��>��ا��9ن ی�� م�9نً� ، وی*��3 
 ��O�( ���SMN وم���4 ا�4��MN أه� م� م���4 ا��اه/4 ، 3. ا�-�� وا��*#�S آ

 ، �ا���� ا�Uي ی��K 23 ا��I_ ا���� ، ی#yI ش��ً� م��ً� مuد�ً� ، م�N-ً� � ورس��
 P�/ي ?9ا( ا�Uا� Pاه�م��9مً� ��ی�� و) ت�j )�e/ً� م��Ncً� ض�ئ-ً� آ����Iب ا�

� ذ�% أث��ءه� ��� �JO4 ، وإن �� ی��MNا� U�اب م�Nوا)ض .  

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 . وم� �-�ه� ��#�ف ٥ ���S أ�� ا�*�م�ي ، ص - ١١٩
 . وم� �-�ه� ��#�ف IN٣٠/�ن2 ، ص  م�زن م- ١٢٠



  
  

  
  

  ا�S#M ا����]
  
�انــ�ا��راس� ا��  

  :ا��راس�ت ا����/4 
ت��7 دراس�ت 23 ا�����4 ا5س!م�4 آ>��ة ، م� أه�J دراس�ت م� Nj< ، وم��7 

��س�ن ا�=�!ن2 ، و��Iا���� ا�-���ي و?��ه� .  
���� ا���� م*� Nj< م�ض�ع ا��اه/4 23 آ���� م��J ا�����4 ا5س!م�4 - ١ �jو 
: � إ�� ا���Iب ا��Iآ� ، وآ�U% ت*_ ���ان م� ا�#I:  ت*_ ���ان – ا�9eء ا�>�ن2 –

� ذ�% �jا�4 م�ئ��� وأر�-�� �M*4 ، وم� �7ء N?و ، �c�ا� �م� ا���Iب ا��Iآ� إ�
 �، )) و) ش% أن ا��اهP ا���� ش2ء ��� م���B آ>��ًا �� ا��اهP ا��eه��3 :)) 2

  .3/� إ) أن م*�ر ا�I*} آ�ن م��J ا�����4 ا5س!م�4 و�� ی�#¥ ���اه/4 
٢ - �أن  : )) 4M��3 ا�����4 ا5س!م�4 (( وذآ� ا��آ��ر م��7 ��س�ن ا�=�!ن2 23 آ���

 2��] ا�#���2 ا��أس�e� وا���Mة 23 ا��Mا� ����� �xI ا��j�Nت  4eاه/4 ن�ت�ا�
 �4 و�7ی4L إ�� �< ا��ض�ع ، �=��J ) ت���23 ا���Nب م��O�  .، وهU( إش�رة 

 س�=���4�7 ((�� م*� ا�-���ي �j �/3م أول �*} ��  أم ا��آ��ر ��Iا��- ٣
 ���-��م ))ا��اهP ا���� ا� ] 23I4 ) م ١٩٨٧(  و[e��-ض�ع م�، و���� ا�

  :م�Iش�ة واس��Mد ا���I} ا�*��2 م� �*>� م� ی�2 
 ا��Mق ��� ا��اه/4 ا�4���f وا��اه/4 ا�-���4 ، م� �!ل ا��راس4 ا���ان�4 ا��2 -أ

� �J� م�j 2��-اه/�� 23 ا����� ا�����4 م� ا� ��.  
 �J�ی-�ن2 م �ووض*_ أن ا��اهP ا�-��2 ) ی�-� ���/�P وا)ض�Nاب آ

 2��fا� Pاه�  .ا�
 ن/�( aس�Nرة ا�-��4M ا��2 ی����J ا�����fن 23 م���4 ا��اه/4 ، وی���ن أن�J - ب

 4���.  
 م�اه/4 (( ، س�ه� أ���نً� �=� ا���I} م� زال ی/� وی-��ف ���7د م���4 ���اه/4

، وی�ی� ا���I} ا�*��2 ا��Kآ� م� د4j اس���ام آ�4 م�اه/UJ� 4( ا����4 )) س�ی4 
� أس���م��4 م��9م4 ا���ی4 ، آ� ی�ی� ا���I} ا�*��2 إ�7اء دراس4 م��ان�4 

� م�Bj ا���Iب ا���� م� ا��اه/4 ��  .������ك ا5س!م2 ، ���-�ف 
�2 �-��ان  أم� دراس4 ا��آ- ٤�f�ا�-9ی9 ا��I�ا��اه/�ن دراس4 ن4��M (( ��ر 

�� وا����ة �-��م  ))إس!م���º� 4ء وا� _-I] �jة ) هـ ١٤١١( ، و��ت��ول �J�3 ا�/�
 �اaس�س�4 ا�-�4�3 ���-�مS م] ا��اهP ، آ� ت��ول ���7ت ا��اهP وم��I�Nت

ت ا�����ی4 وا��4��M ا��-�/4 اaس�س�4 ، وا�=��ب ا�Uآ�ر ی-�� �����I ا�-��م�



�اه/�� ، وآ�4�M ر��ی��J وا��-�مS م-�J ، وت=�� ا���ء وا����� وا����ة م� ���
  .م�رس4 دوره� ا5ش�ا23 وا�����ي �I#��ة ودرای4 

 S#Mب ، دون ا��fه2 23 ا� �� ا)���اف ����4 ا��اه/4 ، آ�� {*Iوی/�م ا�
] ا��e] ا�2��f وا��eا��اه/�ن 23 هUا ی-�� : ( ��� �3/�ل 23 ا�/�م4 ��� ا�

 ���4 ، وی��Uون م�Mjً� راc3ً� ، أو م�eمً! ��=�Iر ، آ�ا�-#� أزم4 ن4��M ، وا�7
م] أن .  )١٥١() ی-�� ا����ن م� ���ء وم-��� ود��ة ���ة ت�e( أزم4 ا��اه/�� 

 {��Iء وا�– 97ا( ا� ���ًا –ا���º� وإرش�دات yم ن#�ئ�j  �� ة ؛���� وا���-
 4���-�� ا���� 23 هU( ا��eاه/�ن 23 م�� ا�� _-Iاه/4 –أت� ��ون – ا�

  .أزم�ت أو اض�Nاب 
�2 وا�����ي ا�*�ی} �وی-9ي ا���I} اض�Nاب ا��اهP وأزم�ت� إ�� ا���Oم ا)�7

 ��fا� ����د ��، وی�JM م� ذ�% أن ت-/�  ))١٥٢، ا�Uي ی�Nل ��3ة ا�4���MN وا(
� ��#S ا�#Mا�*��2 وی {��Iا� �] ه� سI< ا��اه/4 ، وهUا م� أراد أن ی�س-�e�

 4j�Nا� xIو� [�e��� 23 ا��اه/4 ، �=� ت-/� ا��� ���� ��Nوا� P�/أن ا� �إ�
��� ا����Mن وا����Mت ه� سI< ا�/�P وا)ض�Nاب .  

 –97ا( ا� ���ًا  –و�j اس��Mد ا���I} آ>��ًا م� دراس4 ا��آ��ر ��Iا���� ا�-���ي 
وا���Iه� دراس4 رائ�ة 23 هUا ا��Iب ، وی-��I ا���I} دراس�� ا�*���4 إم��ادًا ��راس4 

  . ا��آ��ر ��Iا���� ا�-���ي 

  
  
  
  
  

  

  
  

ـ��	Pا��راسـ� ا�  
 {*I�3ض�4 ا�:  

� ا��*� ا����2 �� {*I�3ض�4 ا� {��Iغ ا���دة م� ا��راس�ت ا����/4 �Mا)س� �-�:  
��� ا���Iب ا���� ه2 ��3ة م� ا��� ا���مS ا���ی] ، ی����M م��J ا���Iب ا��اه/4 

ا���� 23 ت*#�S ا�-�� ، وی#�ف [��jت� ا��Mئ4c 23 [�< ا�-�� وا����ة وا��Jeد 
 P�/��� 4/اه�23 سS�I ا� �9 وS7 ، و) ی�-� ا���ب ا���� 23 م���4 ا�

 4��� أس�ت� ا���� ا���� �!ل �S ی. وا)ض�Nاب ، و) ی��د �M9داد ا�

                                                 
�2 ، ص ١٠٩�f�ا�-9ی9 ا��I� ٣.   
� ، ص ١١٠�M7] ن�  .٣٢ا�



 �ً���� ، وی9داد و���9 وS7 و��س��� ، ث� ��ا��ی� وأس�تUت� ا� � 4�ا��اه/4 [�
� ا�-�Iدة �� (ً�Ijب . وإ�I�م���4 ا� �J����� {��Iا� y#�ی %�Uو�.  

  
 {*Iأداة ا�:  

  
�� ، وت�Jف إ�� م-���43 و)����ر �3ض�4 ا�I*} 3/� أ��ت اس��Iن4 ت/�م ���ºء ا�

  .�رائ�J 23 أو)ده� و���ت�J ا�Uی� د���ا [�ر ا��اه/4 
وض_ ا)س��Iن4 ت�-4 أس4�L م*�دة ، وسuاً) م���Mً� وت�Jف هU( اaس4�L إ�� ن-�43 
� أس�ه� ، آ� ت�Jف إ�� م-�43 م�ى اه��م ��م�ى اض�Nاب ا��اه/�� وت�ده� 

!��J ، آ� ت�Jف إ�� م-�43 ا���ء �Kو)ده� ، و���ی�SIj �J� �J ��3ة ا��اه/4 و�
��4 وا��4��M وا��و��4 �  .م�ى إدراك اaب ا���� �*��7ت ا��اهP ا)�7

  
 {*I4 ا����:  

  
�J ت��ج اaب �J�3 م� ا��eم-4 ، وم� ذات O-4 م��� أس�ة م��� {��Iا� �ان�/

S ی*�< ا���I} أن هU( اaس� م��9م4 ��5س!م ، وت-. ا���S ا�*�ود أو ا���س� 
��ف ا���I} هU( اaس� م� �!ل  �jت���4 إس!م�4 ، و �Jت��ت���4 أو)ده� و� ���

��� س��ات 23 ا��ی�4 ا���رة وم=4 ا�=�م4 ، أي أن هU( اaس�  4��] �J� �م-�ی��
 {��Iا� �ا���/�ة م� زم!ء ا���I} وأ���jئ� م� ی-��J3 إ�� در47 ��7ة ، و�j ا��/

N�J وش�ح ��J ا�O-م] م P<�3ض م� ی ���ب م��J ��=�ن إ���7ت�J د�j/4 ، آ
 �J�ب م��N� ، �-� أن �J3 ا��fی4 م� ا)س��Iن4 �/����Jc-� 4 وش�ح ا��!]��.  

و�-� ا)ن��Jء م� ا�/��!ت ، 7-_ ا)س��رات و�3?_ ، و��I_ ا���< ا��Lی4 
  :�����7ت 3=�ن_ ا����ئ� ا�����4 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

;P
  ن�	fX ا�



٨٤( - ١٪ ( �� أس�ه� ، �����: ���jا ) ٪١٦(م� ا�-��4 أ���7 أن أ���ءه� �� ی��دوا 
�J��M]K� 4 . ت�د S��j م� أو)ده� �J4 ا���أي أن ا�4�I��f ا����/4 م� اaس� ا�

�< �!ل ��3ة ا��اه/4 ��  .ت�ى أن أ���ءه� �� ی��IIا ��J ا�/�P وا�
���J اaس�ة ، م� ا�-��4 ی�ون أن أ���ءه� ) ٪٥٢ (- ٢ ��� ی���روا أ���jء ) ت�ض

 �ا���روا أ���jء ) ) ا�Uآ�ر [)�ً-Iم��J ت�ى أن ��jً! م� أو(ده� ) ٪٤٨(���
 �J�� �Jأس�ت �  .ت�ض

 y�*#س��ب ا5س!م2 ا�aا �J23 ن ����� ت/#�� ن#B ا���ء ا��� –وی���� هUا 
 ����J اaس�ة ،  ��e��Iا أ���ءه� ا����ر –آ� ��ول ا���I} ت/�ی �أ�*�ب ) ت�ض

� �J���M] 23 م� ت���4 إس!م�4 و��P إس!م2���� ن�Kوا �  .ور�� ی�3�eن�J �-��ًا 
م� ا���ء �� ی�����ا ��=S ?�� م�Iش� ، )����ر أ���jء أ���ئ�J ، و ) ٪٢٦ (- ٣
اه��ا �v-I ) ٪٢٦(اه��ا �/��S م� أ���ئ�J م� ��} ا����ر اa���jء ، و ) ٪١٢(
�� ت����ا ��=S ?�� م�Iش� ) ٪٣٦(���ئ�J و��x آ��J ، و أ��آ� ( م� ا���ء ا�

 {*I23 ا� ��� ( �Jت��ی/�ت ���ء أو)ده� ، و�j��ر أ����( ،.  
 2��� إ?�Mل اaب ا���� �7نIً� ه�مً� م� ا��� ا)�7��وت���� هU( اaر�jم آ�U% ؛ 

��  .� م� �*>� هUا aو)د( ، ویKمS ا���I} أن ی����M اaب ا�
7�-ً� �����3] ا���M ؛ ) ٪٦٠ (- ٤ �Jت��ت أو)ده� و��jا أو��fش ����م� ا���ء ا�

ش��fا ) ٪٣٦(و . آ*�M ا�/��ن ا�=�ی� ، وا���N-4 ، وا��اآ9 ا�#�4�M و?��ه� ، 
� �3ت�J ذ�% م] ا���j�I ، و ��� ، ��M3/� أه��ا ) ٪)٤أو�jت �-v أو(ده� �����3] ا�

  . ا��eن< م] 7�] أو)ده� هUا
 Sf�م� ی��3- ، �����م و�7د ا�/�P وا)ض�Nاب ��� ا��اهP ا� S�-م ت�jرaا )Uوه

 ��j�] وا�-�� ، �3#�ف S-��� Pاه����ئU ) ی#�ب ���/�P آ� ه� ا�*�ل . وj_ ا�
��� ا��اهP ا��eه�2 ا�*�ی} .  

4 ���4 م� ا�/) ٪٦٠ (- ٥M����P وا���N ، و�� ی!��Oا ی�ون أن ا��اه/4 ���_ 
 ���� ، �Jت��أي م� أو)ده� و� ���ی�ون أن ��jً! م� أو)ده� م� �UJ( ) ٪٢٢(ذ�% 

ی�ون أن �-v اaو)د ���ه� ¦�Jت ���ه� هU( ا�-��4M ، و ) ٪١٢(ا�-��4M ، و 
)٦٪ ( �J_ أو)ده� آ����4 أM��-3/� ی�ون أن ا�.  
ی�ون أن ��jً! م� ) ٪٦(و . ��Mً� ی�ون أن ا��اهx�� P م�یcً� ن) ٪٩٠ (- ٦

� ذ�% ، وام��] ����� ا4��75 ) ٪٤(أو)ده� ���� .  
�4 23 ���ة اaو)د وا�I��ت ) آ��N وP�j ( ی�ون أن ا��اه/4 ) ٪٧٠ (- ٧�� _���

�S��/� 4 م� اaو)د ، و ) ٪١٢(، و �� �J4 ) ٪١٨(ی�ون أن�ی�ون أن�J م���4 ��
�] اaو)د e�.  

� أو)ده� أو ���ت�J �-� ا���Iغ ، و )٪٦٦ (- ٨��رأوا ) ٪٣٠( �� ی�وا أي اض�Nاب 
رأوا ا)ض�Nاب ��� �-v ) ٪٤(اض�Nا�ً� ��� S��j م� أو)ده� و���ت�J ، و 

  .أو)ده� 
� ا�-�Iدة ، �-� م���4 ) ٪٦٤ (- ٩��رأوا �-v أو)ده� و���ت�J ی/��Iن إ�Ijً) ش�ی�ًا 

� ا�-�Iدة 23 [�ر رأوا 7�] أو)) ٪٢٢(ا���Iغ ، و ��ده� و���ت�J ی/��Iن ���ة 



� ا�-�Iدة ، ���� : ی/���ن ) ٪٤(ا��اه/4 ، و �� �J��Ijم� أو)ده� زاد إ !ً��j أن
� ا�-�Iدة ��� أو)ده� ) ٪١٠(��  .�� ی!��Oا أي زی�دة 23 ا�Ij5ل 

��ة ���� – ��< رأي ا���ء –أم� أه� ا��س�ئS ا� ���� إ�-�د ا���ب ا��� 
� ا��*� ا����2 ) ا�/�P وا)ض�Nاب ( ا��اه/4 �� �Jت=�رت 23 إ���7ت �  :2J3 آ

  
  ا��=�ار                                         ا�-!ج

  
  ٠٨.............................................  ��M ا�/��ن ا�=�ی� - ١
٢ - �Jئ�j��ش� 23 ا����ر أ�Iم ��? S=�� ا)س�ة S٢٢.. ...... ت��  
٣ - 4��� 4��Iب ����ی�ض4 وا���I�ت ا��jأو Sf١٦...............  ش  
�ت ا5س!م�4 - ٤��  ٠٨...........................  إرس���J إ�� ا�
٥ -  4-��N  ١٢...............................  شSf أو�jت�J ����راس4 وا�
  ٠٨............... ............................. شSf أو�jت�I-��� �Jدة - ٦
  ١٠.....................  ت=>�B م���-4 ا��ا��ی� ، وت��JJ�7 أ���ءه� - ٧
  ١٠..........  إرس���J إ�� دروس دی��4 23 ا����7 ، و��� ا�-��ء - ٨
 شSf أو�jتa�� �Jن�4N ا�-��4 آ��*�س< ا��2 و���ن4 ا9J7aة ا�=���Jئ�4 - ٩

  ٠٦.................................... ....................وا����رات 
  ٠٢.............................................  ت�?��JI 23 ا�#�م - ١٠
  ٠٤..........  م#�ر�4 ا��ا��ی� aو)ده� وا���Mه� م-�J آK���jء - ١١
  ٠٦.......................................  ا�/�وة ا�#��*4 م� ا��ا��ی� - ١٢
��ء ��J م� SIj ا��ا��ی� ���#!ح  ا��- ١٣ .............................٠٢  
  

� م�Iدئ واض*4 ؛ �� �Jj�Mم ات���� ، و��وی!�� ا���I} ت��_ أ4��7 ا���ء ا�
� تe��< أو)ده� ا�/�P وا)ض�Nاب �!ل ��3ة ا��اه/4 ��و�-��� ن!�� . ت����ه� 

م�ة  ) ٢٢( أ���jء أو)ده� ، �j ت=�ر أن ت��S اaس�ة ��=S ?�� م�Iش� 23 ا����ر 
 �  .أ�ً� م� أ�3اد ا�-��4 �� یUآ�وا ذ�%  ) ٢٨( ، ���

 ����� ا��س�ئS ا��I-4 23 م-��4e ا��اه/��  4��7aت��_ ا ��وی��:  
١ - P�/ا� ��� ت��7� ا��اه/�� ، وإ�-�ده� �� �� ت-�د اaس���< ا��2 ت��

  .وا)ض�Nاب 
��4 ا5س!م�S=�� 4 آ�ف ، ��ى ا���4I م� اaس�  ��م وض�ح أس���< ا���- ٢

4 ، وإه�ل م-��Nت ��� ا��xM ا�����ي ��  .ا�

  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ا�S#M ا�>�م�

  
  ا�_	��� وا���ص	ت

  
  :�!�4 ا�I*} : أوً) 

�د اaم4 ودر��J ا�Uي �ا���Iب أ�jب إ�� ا��NMة ، وأآ>� س-�ً� وراء ا�*P ، وه� 
�و ، ور�7ل ا��f و�jدة ا���/�U� ، SI% ی�2fI أن ی�آ9 ا����ة ی�3] ���J ا�-

� ا���Iب وا�M]aل �� �Jم��ن S7 اه���  .ا�
�� إ�� إ��3د ا���Iب ا���� ، 3���وا ����J اaم�اض ا�M=�ی4 ��و�j ت���P أ��اء ا�

 P�/4 م� ا��، وا���ا�3ت ا�*�cری4 ، وم��J م/����J أن ا��اه/4 م���4 ��
�3� و��3ة وا) Sآ �J� �  .ض�Nاب وا�#�اع ، و)�� أن ی

و�-� ا��-� ی�yc أن ا��اه/4 ه2 ا��� ا���ی] وا���مS ، و���_ أآ>� م� ذ�% ، 
و) ی���ط م-�J ا�/�P وا)ض�Nاب وا�#�اع ، وی���I أن ا�/�P وا)ض�Nاب 

� وا���Mة م� ی�3-� إ�� ا�/��Mا� ��� 4j�Nا� S�N-ت �II2 س��P م�ض رأس



� ا���I{ راش�ًا ، وی-�مS آ���اش� ، آ� . وا)ض�Nاب �Mا� �I�-ی ����و��� ا�
  .ت-�مS ا���Mة ا�4f��I آ���أة ا��اش�ة 

ش�Iب و) ن/�ل م�اه/a ، 4ن ا��اه/4 ت*S م-�� : و23 ا��4f یScM أن ن/�ل 
� رس�ل �ا� ا��هP أي ا5ث� وا��-< ، أم� م#y�N ش�Iب �J3 ا�#y�N ا�Uي اس�-

� وس�� ���م� �jل ���ی� م-�� ا���Iب ، م� اس��Nع م�=� ا��Iءة (( : ��� ا� 
   .))ا�*�ی} ... 9���3وج 

 ، ��eوا� xM�وا� S/-س�ی] 23 ا��وح وا� �وم� ی�eر ذآ�( أن ا��اه/4 ��3ة ن
� ا�-�Iدة ��?4I ش�ی�ة ؛ ���م� ی=�ن 4L�� 23 ?�� م�*�43 ، آ� ی9داد �� ��Mا� SI/وی

� �ًc43 أی�-� ��-�� وا�I.  
���4 ا���Iب S#�3 إ�� ا��ش� ��!م � ��Mا� �وآ2 ی�� ا� S=�� SMN�y�* ، وی

 U�م �e�� ا��� SMNوی�� ذ�% ��-�ی� ا� ، �e�وأم�ن ، )�� م� ت-�ون ا��I_ وا�
��e ، وی��< �� ا5م�م وا�#��ن ، ث� ی�ا¦< ��� >I*وی ، )��ا��ا�-4 م� 

� ا��� SMNت*_ ا� �e���e 23 م���4 ا�4��MN ا����Kة ، وی��ه� 23 أن�4N ا�
��ة ���7ت ��[�Mل  �e�� وی�I] ا�� P�-��� �e�إش�اف ا5م�م وا��رس�� 23 ا�

��4 وا���/�4 �  .، م��J ا�*��7ت ا��و��4 وا)�7
� ا�-�م!ت �� SMNا� �] ، ی��رب �3�eوا���e م���4 ان�/���4 ��� ا��I_ وا�

] ا���� ، إذ ی��ج ا�SMN م� ا�S���� _�I ا��e�4M�O م] ا���ی� ، وه� ��ا�4 ا�
 �e��� [�یP ا� [�e  .ا�

 ��� 4����4 ت*��M ا�/��ن ، واaس�ة ا���eی4 ، ت�I] ��47 ن4��M وا�7�و7
�   ))ا�jaان (( ا����Mن ، وه2 م���4 /I�3 ، �e�� أ�*��� م� رواد ا��M/2 ا���إذ ی ،

 23 ���  .��4L ن4M�O ت=4L�� S ا��I_ ا�
�j 4��Nة ��Iر آ�U% م� �e�4 م� ا�jaان ، وهU( ا��7 ��Mا� Uو)�� أن ی��
] ، �j!-3ت ا�SMN م] أس�ت� ت��ده� ا�-�[4M ، أم� �!�jت� م] �eاaس�ة إ�� ا�

] ��} ت*=�J ا��ض���4 وا��اj-�4 �-��ًا �� ا�-�[�ja�3 ، 4Mان م����e4 ا�
 [�e  .م��س4N ��� اaس�ة وا�

 ، �J�/� [IN��3 ، ��Mا� ����4 ا�jaان �� ا��I_ وتuث� 7��وی�Kث� ��3Kاده� ، �Uا 
 ، 4*��� 4L�� 23 ��ض���4 وه�وء ، آ2 یc] أو)د( و���ت� �Nان ی� ���ا�

 �J�م �J��*�/�ن أ��ب . �*�} ی�*�a*4 )ن�/�ء ا���4 L�� Sc3أ �e�. وا�
�4 ا�jaان واaس�ة� ا���eی4 ت*_ إش�اف ا��uو��� �� ا���e ، ت-�ض 7

 �e�� ا����ر أ�3اد أس�ت� م� ��� رواد ا��M�� م� ی��ك���.  
 Sا��س�ئ yeم� أن �Jات �3ن�=�-  : �����4 ا���Iب ا���� ، �-�ة أس�Iب م��J أم� ا�

١ - �J�I� م� (ً�� ، ��M��� ا����Mن 23 ا���3] ا� 4j�Nف ا���  {-I�3-/�ه� وت �Jی��
  .��ی�J ا�/�P وا)ض�Nاب 

٢ - S7a ة�-��4 م� �!ل ��ام�Je ا�� ت�I] ���7ت�J ا��و��4 وا��4��M وا)�7
  .ذ�%
٣ - �e��4 أ�jان ���*4 آ� 23 ا��7 ��M�� �3ت� .  



٤ - 4��� ت/�م ����Iب �#��4 م��زة م� ا���Iة ، وا�*��ة ا�-��4 ، وا�-!�jت ا)�7
  .�43 وا����ك ا5س!م��� ، وا�>/

  . ت/�م ��م�ت ان��4�7 ��م4 آ��jم4 ا���ود وت-��I ا��Nق و?�� ذ�% - ٥
  . ت�2 ��ى ا���Iب ا���� ا���2 ا����س2 ، وا�-�=�ي وت-�( ���Jeد 23 سS�I ا�- ٦
٧ - S� ت*S ا��4���L ، آ� ت�2 ��ی�J روح ا�/��دة وا�-�� ��� ت�رب ا���Iب ا�

  .ا�*�آ2 
  

و���م� ن��-�ض ا���ری� �*>ً� �� ا���Iب ا���� ، ن�e ���3ن ا�#*��4 رض�ان ا� 
 ��ه� ، آ�����J ی����/�ن إ�� ?9وة ��ر وأ�� وا����ق وه� 23 ا�>��>4 ��� م� 

�� اآ���Iا ا�-��م وا�-�رف �J���M] 23 و��ای4 ش�J��I و�� ی�-�وا ���ء ا��� �eن
  .���/�P أو ا)ض�Nاب 

  
  :ا��راس�ت ا���ان�4 3/� أآ�ت م� ی�2 أم� 
� أن ) م ١٩٦٢(  وزم!ئ� س�4 )) روزن (( دراس4 - ١��23 أم�ی=� ��} د�_ 
)٧٧٪ ( 4��M�د���ا ا�-��دات ا� �  .م� ا��اه/�� اaم�ی=��� م�ض

 �Nي ی��U2 ا���] ا��أس�eوسI< ذ�% aن�J 23 ا��)ی�ت ا��*�ة اaم�ی=�4 ، وا�
� ا���Jد ���  . �>/��J�3 ، وaن ا��اه/4 م�ض رأس��2 أم�ی=2 –��اء ا5ن��ن�4  أ–

�� أش=�ل ا��اه/4 23 ) م ١٩٥٧(  س�4 ))��ئ�S م�fری�س ((  و23 دراس4 - ٢
����4 م� ا�-�B وا���ت� ا�*�د ، آ� ) ه�دئ4 ( م#� ، ت��I و�7د م�اه/4 م��ا4/3 

4������� {��Iا� �J��� ا�4N?�c ا��9م�4 ، وان-�ام و�7 م�اه/4 م�*�43 وم��دة و
  .ا��4��j اaس�ی4 

��Iا���� ا�-���ي (( و23 دراس4 - ٣ (( ���eاه/�� ا������4 م� ا��eم ��� 
 4��M�م�اض ا�aاء ، و) ت-�ن2 م� ا�Nاه/4 ا�-���4 ) ت��� ��)ن�ا�-�ب ت��I أن ا�

  .م� ا�-��4 ی�-�ون ����-�دة  ) ٪٨١ر٦( ، وو�7 أن 
وا��2 اس��J�3 [�N �راء  )) ���� ش���ت ((�راس4 ا���ان�4 ا���j 2م ��J  وتuآ� ا�- ٤

� أن ���ن �����4 أ���ئ�J ت���4 إس!م�4 �Jی� یUا� ، �������4 م��/�ة م� ا���ء ا� :
م�  ) ٪٨٥( ا��اه/4 ��� ا���Iب ا���� ) ی#���JI ا�/�P وا)ض�Nاب ، وت��I أن 

���3/� م� ا���ء ی�ون أن ا��اه/4  ) ٪٤(  أس�ه� ، و أ�3اد ا�-��4 �� ی��دوا 
 ���� ، �J�4 )�� مM��� )٩٠٪ ( ، �ً��Mن �ًcم�ی x�� Pاه�  م��J أآ�وا أن ا�

��� 23 م���4 ا��اه/4  ) ٪٧٠(  و �� ���� P�/وا� ��Nأن ا� ���  .أآ�وا 
  

  :ا������ت : ث�ن�ً� 
  

�� هUا ا�I*} ی��2 ا���I} ا���ء ا����ت وا����ة ���ء ���� واaم�Jت ا��
� ی�2 � ����  :وا����� ا�

١ - ���� ا��NMة �� 4O3�* )�� م� ا)س��Mدة ا�/#�ى م� م���4 ا�4��MN ا�I=�ة ��
  .ا�M]aل 



٢ - ، �� م�Iدئ ��� نxM ا���� ���� )�� م� ا[!ع ا���ء واaم�Jت وا����ة وا�
  .وم-�43 ا�*��7ت اaس�س�S=� 4 م���4 

٣ - ��? S=�� �a 4و)د( ، و���ت�� )�� م� اه��م ا��I_ ا���� �����3 ا�#*4I ا�
  .م�Iش� وم��N وم�روس 

] ا���� ، B/���3 ا�M]aل �-� - ٤�e� ا�����ی4 23 ا��M�¦�� �e� )�� أن ی/�م ا�
 _�Iا��*�ر م� ا� �  .ن9و��J إ�

آ>�ر م��J 23 ا�-SN ا��رس�4 ،  )�� م� إ�jم4 ا�-�=�ات ����Iب ا���� ، وا5- ٥
 �J����� ا�uه��� ت���یً� ��ش�اف ��  .وت�¦�B ا����ة ا�

٦ - ��ت �Kن�4N إس!م�4 ، ی�3-� ���ت�J م� �!��J إ��� ی�2fI أن ت/�م اaم�Jت ا�
  .ات��ذ ����Iت م���ت 

٧ - �7��4 إ�� ت���4 ت���ی4 ت/�م ��J ا���، ووس�ئS  ی*��ج اaب ا���� واaم ا�
ا5�!م ��م4 ، وا���9Mی�ن ���4 ، ت�Jف إ�� ت-�یa�� �JMس���< ا�����ی4 ا���7*4 

  .23 ر��ی4 ا���Iب ، م� ا�Uآ�ر وا5ن�ث SIj ا���Iغ و�-�( 
        

  
  

  
  Rـا���ا4

١ -4fوا����ة وا�� Bوا�*�ی} ا���ی ���Mآ�< ا��   
 هـ P١٣٨٤ م*� �y�I ، ط  أس� ا�4��f 23 م-�43 ا�#*��4 ، )�� اaث�� ، ت*/�- ١
  . م ١٩٦٤/ 
٢ - �#  . ا5���4 23 ت��9 ا�#*���e� ��( ، 4 ، دار ��در ، مIN-4 ا��-�دة �
٣ - ScMأ�� ا� � ت�ری� ا��INي ، )�� �7ی� ، دار س�ی�ان ، ���وت ، ت*/�P م*

  .إ��اه�� 
٤ - ، P�9ا�2 ��مf4 ا�I�=2 ا�#���ن2 ، م�� � ، ٣ط  ت���M �ی�ت ا�a=�م ، م*

  .م ١٩٧٧
 تUJی< س��ة ا�� ه��م ، ��Iا��!م ه�رون ، دار ا�I*�ث ا�-��4 ���=�ی_ ، ط - ٥

  .م ١٩٨٤ ، ١٠
  . م ١٩٨٣ ، ٢ �7م] اa��ل ، )�� اaث�� ا��eزي ، دار ا�M=� ���وت ، ط - ٦
�9ة د��س ، ط - ٧ P�/*ة أ97اء ، ت���¥ ١ ا��eم] ا�#*�y ، ����مUي ، � ، 

  .م ١٩٦٧
٨ -�e4 ، ط  ا��   .٤م] ا�#��f ، �����[2 ، دار ا�=�< ا�-�
  . �*�y ا���Iري ، ا�=�4I ا5س!م�4 ، اس��ن�Iل - ٩

  . �*�y ا��eم] ، ����Iن2 ، ا�=�< ا5س!م2 ، ���وت - ١٠



١١ - �� ا�2��I ا�*�2I ، ت�ت�< م*��� �*�y م��� ، دار إ���ء ا�=�< ا�-���4 ، 
 2j�Iا� �I�  .u3اد 

١٢ -eا� B�-ا5س!م2 ، ���وت  ض >�=  .�م] ����Iن2 ، ا�
�4 ا����ی4 ،  ا�=�مS 23 ا���ری� ، )�� اaث�� - ١٣�INهـ ١٣٥٧، إدارة ا� .  
 ا��u�u وا���7ن ، 97ءان ، م*� u3اد ��I ا�2j�I ، ا�=�4I ا5س!م�4 ، - ١٤

  .اس��ن�Iل 
��2 ا�#���ن2 ، دار ا�/��ن - ١٥ �ا�=�ی� ، ���وت ،  م��#� ت���M ا�� آ>�� ، م*
  .م ١٩٨١ ، ٧ط 
�ی4 ، ا�/�ه�ة - ١٦*  . م��#� س�� أ�2 داود ، ��*��3 ا��Uري ، م=�4I ا���4 ا�
  . ا����رك ، ��*�آ� ، دار ا�=��ب ا�-��2 ، ���وت - ١٧
  . ا�-�e ا��س�� - ١٨
  . ا�/��� ا�*��4 �����وي - ١٩
  

   ا�=�< ا�����ی4 وا�M=�ی4 - ٢
  

  . ، إ���ء ���م ا��ی� ، دار ا���وة ا��eی�ة ، ���وت  أ�� ��م� ا�9fا�2- ١
 ، دار ا�/�� ���=�ی_ ، ٢ أ�� ا�*�� ا���وي ، ر�7ل ا�M=� وا����ة 23 ا5س!م ، ج - ٢
  .م ١٩٨٧/  هـ ١٤٠٧ ، ٤ط 
 ، م=�4I ا����س ���=�ی_ ، ٢ أ�� ا�/�Nن ، وا�I7ت ا���ء ن*� ا�a��ء ، ط - ٣

  . هـ ١٤٠٦
���� ا�=�< ، ٢ زه�ان ، ا����7� وا5رش�د ا��2�M ، ط  ��م� ��Iا��!م- ٤ ، 

  .م ���١٩٨٢/�ه�ة ، 
٥ - ، �#  .م ١٩٨٦ ��م� ��Iا��!م زه�ان ، ��� نxM ا��� ، دار ا�-�رف �
�4 ا��س�ئS ، ا��س��4 ، ���وت - ٦�eم ، ��Iا� ��� .  
��ت - ٧�INا�*�ی>�e� 4ة  ���� ش���ت ، دور ا��I_ 23 ت���4 ا�SMN ا���� ، دار ا�

   .١٤١١/١٩٩٠ ، ٤، ط 
��ت ��eة ، - ٨�IN�ن وا�����4 ا�-�=�ی4 ، دار ا��� ���� ش���ت ، ا�

١٤٠٩/١٩٨٩.   
� ا��دودي ، م=�4I ا��ش� ، ا��ی�ض ، ط - ٩��aا�*�م�ي ، أ�� ا � ، ٢ ���S أ�

  .م ١٤٠٣/١٩٨٣
�ن ، ت�74 م*�د أ�� ا��- ١٠�� ، ١-�د ، ط  ری���رد م���S ، ا��5ان ا�

  .م ١٩٧٩
 ، ���وت ، ٢ ری��� دو�� ، إن��ن�4 ا5ن��ن ، ت-�ی< نS�I ا��NیS ، ا��س��4 ، ط - ١١

  .م ١٩٨٤
  .م ١٩٧٩ ، ٢ س-�� ��ى ، ا5س!م ، دار ا�=�< ا�-��4 ، ���وت ، ط - ١٢
١٣ - �O�4 ا�J74 م� و��Mاه/�ن دراس4 ت���ی4 ن�7�S أ�� ا��اض2 ، ا� �� س

  .١٤٠٣ را�4N ا�-��� ا5س!م2 ، ا5س!م�4 ،



١٤ - ���2 ، ا�����4 ا5س!م��I��� 4ب ، م4�e ا��eم-4 ا5س!م�4  ��Iا��� S� .
  . هـ ١٤٠١، ) ٥١-٥٠(ا�-�د 

١٥ - Pدار ا��ث�ئ ، ���-��Iا���� ا�-���ي ، س�=���4�7 ا��اهP ا���� ا� 
  .م ١٤٠٧/١٩٨٧ ، ���١=�ی_ ، ط 

١٦ -، 2��f�ا�-9ی9 ا��I�  . هـ ١٤١١ ، ١ ا��اه/�ن ، دار [�4I ����ی�ض ، ط  
��I ا� ���ان ، ت���4 اaو)د 23 ا5س!م ، دار ا��!م ، ��< - ١٧ .  
] ، �7ة ، - ١٨�e��I ا� �jدري ، دور ا���e 23 ا�����4 ، دار ا� ١٤٠٧.  
�� ، دار ا��- ١٩����Iا�*��� م*�د ، وس�ئS ا�����4 ��� ا��5ان ا� 2���3ء  

  .م ١٤١٠/١٩٨٩ ، ���٢�#�رة ، ط 
 آ�ل دس�2j ، ا��� ا�����ي ��SMN وا��اهP ، دار ا��4cJ ا�-���4 ، ���وت - ٢٠
  .م ١٩٧٩، 

 م��7 ��س�ن ا�=�!ن4M��3 ، 2 ا�����4 ا5س!م�4 ، م=�4I ا���رة �=4 ا�=�م4 - ٢١
   .م ١٩٨٧، 

   .١٤١٠ ، �١/�� ، دم�P ، ط  م�زن مIN/�ن2 ، ��I ا�*�� �� ��دیx ، درا ا- ٢٢
 م*� ���4M ا���ن�2 ، ��وت�آ�)ت �=�ء ���Jن ، دار ا�=��ب ا�-��2 ، - ٢٣

  .م ١٩٨٤ ، ���١وت ، ط 
  . هـ ١٤٠١  م*� Nj< ، م��J ا�����4 ا5س!م�4 ، درا ا���وق ، - ٢٤
   .١٩٨٨ ، ٢ م*� Nj< ، واj-�� ا�-��� ، مuس�4 ا��ی�4 ��#*�43 ، ط - ٢٥
�4 ، �*} م/�م  - ٢٦�eا���3-2 ، م� ه�ي ا5س!م وا�����4 ا� ����م��_  �م*

��م  4=  .هـ ١٤٠٠إ�� ن�وة ا���Iاء ا�����ی�� �
 م*� م��� ا��Icfن ، م� م-�� ا�����4 ا5س!م�4 ، م=�4I ا���ر ��aردن ، ط - ٢٧
١٤٠٢/١٩٨٢ ، ٢.   

٢٨ - SMN�� 4ی�I�ا�����4 ا� �J�ن�ر س�ی� ، م �=�4I ا���ر ا5س!م�4 ، ، م م*
   .١٩٨٨ ، ٢ا�=�ی_ ، ط 

   
      

  
  

  
  

  
  

  ا�*��ى
4*M#ا� �jض�ع                                                                         ر�  ا�

  ................................................                   م/�م4 ا�=��ب   
                   {*Iه�ف ا�    ................................................  

 {*Iت ا��*�N#م                  ............................................  



  
�ن �����Iب: ا�S#M اaول ���ذا ی��J ا��  

  
  ...........................................ا���Iب أ�jب إ�� ا��NMة 

  .....................................م� اaم4 ) ٪٦٠(��Iب ی>S ا�
  ...........................ا���Iب ر�7ل ا��f وأم�Jت ا�S�e ا�/�دم 

  ..........................................ا���Iب درع اaم4 
 2�] ا�*��ی4 م] ا��eب ی�I�ا�...................................  

  ......................................ة ا���Iب ه2 ��3ة ا)ن��ء ��3
  

  ش�Iب ) م�اه/4 : ا�S#M ا�>�ن2 
� ا���ئ] ���اه/4 �-  :ا�

- 4M���  ................. ا��اه/4 
  ............... ا��اهP اaم�ی=2 -
- 4�!� ............................  

 xM�ا� ���  :ا��اه/23 4 
�اه/4 م���4 ان�/���4  ا-�............  
  ................ ا��اه/4 ت��f س�ی] -

  ........ ا)ض�Nاب ?�� ��2 23 ا��اه/4 -
  ................ ا��اه/4 م�ض �7ه�2 ��ی} -

  
 4fاه/4 23 ا���  :ا���Iب وا�
- 4fب 23 ا���I�ا� ....................  
- 4fاه/4 23 ا���  ................... ا�

  :ا��اه/4 23 ا�����4 ا5س!م�4 
  ..................... ا��اه/4 ا���ا4/3 -

- 4�!� ............................  
  : م���4 ا��ش� ��� ا��J/Mء 

  ........... ا��اه/4 م�ض �7ه�2 ��ی} -
  ................ ا��اهP ا�-��2 -

  .............. ا�c�% وا��/�ء م� ا��eه��4 -
- 4  ................. م��j�4 و��ت

  
  م� ا��I_ إ�� ا���e : ا�S#M ا�>��} 

  
 ���  : ...............................أث� ا���e 23 ت���4 ا��Mد ا�

  : ..................................ا���e وأ[�Mل م� SIj ا��رس4 



 �e�  .....................: ..................وس�ئS �< ا�#�fر ��
  

  �#�ئ¥ ا�4��MN ا��Jدئ4 
  .................ا��#�ئ¥ ا��و��4 
  ...................ا��#�ئ¥ ا���/�4 

 4���  .................ا��#�ئ¥ ا)�7
١ - ����eل ا��#Mان ..........  
��ت ا���3ق - ٢�7 ...........  
٣ - 4���L�  ............ ت*S ا�

  
  �#4��MN ا��Jدئ4إش�Iع ���7ت ا

  :ا��I_ وا�4��MN ا����Kة 
  ................ إش�Iع ا�*��7ت ا��و��4 -
  .................. إش�Iع ا�*��7ت ا���/�4 -
- 4���  .............. إش�Iع ا�*��7ت ا)�7

١ - ����eل ا��#Mان .........  
٢ - 4���L�  .......... ت*S ا�

  
  ا���e وا�4��MN ا��Jدئ4 

  : ا�*��7ت ا��و��4 إش�Iع
  ........................... إ�jم4 ا�#!ة -
  .................. ت*��M ا�/��ن ا�=�ی� -
  ............... ا���� وا5رش�د ا��ی�2 -

  
  : إش�Iع ا�*��7ت ا���/�4 

- �e�  .... إ�-�د ا�M]aل �� ر�3ق ا���ء ��رج ا�
- �e�  ........... ا�I�jس ا����ك ا�*�� م� رواد ا�

 4���  ........................................إش�Iع ا�*��7ت ا)�7
�4 ا�jaان -�7 .......................  

  
�4 ا�jaان : ا�S#M ا��ا�] �7:  

 �J��Iأس.......................................................  
  ...............................j��Nة ��Iر ) ا���4 ( ا�>�4 

  .......................................أث� ا�jaان 23 ا��Mد 
  

�4 ا�jaان �  ا��I_ و7
 �  ...................)�� ���ا��ی� م� م�Iدئ ��� نxM ا��



 PI�  ...........................ا�����N ا�
  : .....................ت���3 ا�4L�I ا�#��*4 

   ........................................ا���e ا�����
 4��  .....................................ا��رس4 ا�

  ................................ا����-4 ?��ا��Iش�ة 
  ..............................ا)س�-�نU� 4وي ا���Iة 

  
�4 ا�jaان �  ا���e و7

  
 �e�  .................................ا�jaان وا�
  ..................................اaس� ا���eی4 

  .............. ه�ف اaس�ة ا���eی4 -
  ............. ��ام� اaس�ة ا���eی4 -
  ....... ��ن�م� �/�ء اaس�ة ا���eی4 -

  ......... ا��/�ء ا���م2 - ١
٢ - 2��Iسaا��/�ء ا .....  

  .........................ن��ء اaس� ا���eی4 وا)
  

 xا���م S#Mب : ا��I�ات وا��=�-  ا�
  

 Bوت-�ی ��J  : ......................................ت
  ....................................ا�-�=�ات وا��اه/4 

  : أن�اع ا�-�=�ات 
  ..................... م-�=�ات ا��-�رف - ١

  )  �Njي –دي  ��j– ��ص –��م ( 
  ........................ م-�=�ات ا�����4 - ٢
  ........................ م-�=�ات ان��4�7 - ٣

  :ا�-�=� وا�*��7ت ا��و��4 
 �=�-  .............ت��4 ا��وح 23 ا�

 4���  :ا�-�=� وا�*��7ت ا)�7
  ..................... ا�-�=� وا�jaان -
  ..................... ا�-�=� وا)ن��ء -
  ........... ا�-�=� وا�����4 ا����س�4 -
- �=�-  ... وس�ئS ا�����4 ا����س�4 23 ا�

 4��M�وا�*��7ت ا� �=�-  : ا�
  ....................... ا����ن4 -

- xM�ا� ����د ��  ............... ا)



� ا���Kف -��  ......... ا���وج 
� ا�z7�Mت -��  .......... ا���رب 

  
  :ا�-�=� وا�����4 ا���eی4 

  ........ ا)���ال 23 ا�N-�م وا���اب وا���م -
  ................ ا��ی�ض4 ا��Iن�4 -

  
  : ا�-�=� وا�����4 ا�-�=�ی4 

� ا��!ح -��  ...................... ا���رب 
� ا��eJم وا���3ع -��  ............. ا���رب 
-�� ا���3ع ا���  ................ن2  ا���رب 
- 4*��� ا�/�ات ا���  ................. ا��-�ف 

 �=�-  :��ام� ا�
- 4Nس��  ....................... م-�=� ا����4 ا�
  .......................... م-�=� ا����4 ا�>�ن�ی4 -
  .................................. م-�=� ا��eم-�ت -

 �=�-  ...............................: .....إذا�4 ا�
  
  

  ن�ذج م� ا���Iب ا���� : ا�S#M ا���دس 
  

١ - ����� �� أ�2 و�jص رض2 ا� � ............  
٢ - ���  ....... س�ة �� 7��ب ا�9Mاري رض2 ا� 
٣ - ���  ...................... أنx �� م��% رض2 ا� 
٤ - ���  ..................... أس�م4 �� زی� رض2 ا� 
٥ - ����و �� س�4 رض2 ا� � ...................  
� ا� - ٦  ................................ ا�� ت��4 ر�
� ا� - ٧  ............................... ��� ا�I�� ر�
� ا� - ٨� ا��دودي ر���aأ�� ا .................  
� ا� - ٩��I ا�*�� �� ��دیx ر� ..................  

  
  ا��راس4 ا���ان�4 : ا�S#M ا����] 

  ............................................................... ا��راس�ت ا����/4 -
  ................................................................ ا��راس�ت ا�*���4 -

- {*I�3ض�4 ا� .........  
-{*Iأداة ا� ..............   
- {*I4 ا���� .............  



- {*Iن��ئ� ا� .............  
  

  ا���ت4 وا������ت : ا�S#M ا�>�م� 
- {*I4 ا��!� ........  
  .............. ا������ت -

  ................................................. ا��ا7] -
  ................................................ ا�*��ى -
  
  


