
  







  



 

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 مقّدمة ادركز:

بسمممؿ ال اـمممرحـ اـمممردقؿ  با ؿممممل ل ر   اـعمممو ع  

مممل ب ـممف باـصمم و باـسمم ٰ طمم ا لذ  ا ؾممؼ  لمجعممع ّؿ 

اـطق بممع اـطممو،روـ  باـؾعممـ اـممملاعؿ طمم ا لطممملاعفؿ لمجعممع 

 إغا ؾقوٰ وقٰ اـملوـ   مع ر َّ اـعو ع.

شممخقصن كقراكقَّممي بلشممخوصن مؾؽق قَّممي   Kل،ممؾ اـبقممً

ا  بإـقفممو دسمموَ  ا وؾممؼ   ممقه ممملو اـؽو
مـفممو بلهؾفممو َبها

هبؿ وتممملؽَّؼقا كممقران بوـطؼممقا دقمموون  شممػو،فؿ رحممي بؾؾممق

ممً ا عرؽممي  ممعو ا مما بؿقممزاهؿ ؽزاكممقَ طممململن  بكوؿو
رلؽممي  َبعا

. ب،و دؽؿين  ط ا ربقع لـسـتفؿ ؽغذ 
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ينحددد ع هددنلم السددي     لكممقارن ،ممملاو  ؾممودون سممودا   

(  لـػممقا ا وؾممؼ ؽمملـػق،ؿ   صممطػ  طمم ا يرقددىإ يلدديلم ال ددر

لبممممقاهبؿ لبـمممموع  دٰ متعؾ ؿممممع مسممممتـجملوـ سمممموعؾع  

 طوعملوـ.ببؿغوكؿفؿ 

،ممقا لدممملان طمم ا مممقاملوؿ بمل اممعبا ؽممردان طمم ا 
مل َوؽرا

بوطفؿ  َوؼق مل دمب فؿ ؿمؾَّ ممـ اسمتؿع إـمقفؿ بولمغػ ؾؾمىو  ا  

ؿؾ  مـ ر ،مؿ  ممـفجفؿ ا مؼ  بصمروَؼفؿ اـصمملم بؿؾؿمَتفؿ 

اـعؾقو  َ،مؿ ؽمقم ممو كؼمقو بدبا ممو َوؼموو ممـ اـتلـقمف  َ،مؿ 

 لكقار اـسامع بلب ود الرض.

،ممق لدمممل ،ممذَ التار اـتممل  Qباإلممموٰ ا سممـ ا جتبممكا 

دور اـؽثما   معـو،مو بؼػمؾ اـمبعض طمـ بهمف ا ؽؿمي   

ؾراراومممو ببممموع  يمممربا دومممـفؿ بمممملكقو ؼممما،ؿ ؽرادمممقا 

َوسمممط ربا اـؽمممذ  باملؽمممهاعا  طؾقمممف باـتمممل هممموبز 
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ا ـصمى  طم ا  بعضفو دمملَّ اـعؼمؾ بي وتجموبز دمملَّ ا ؼممل

 بقً اـرسوـي.

ـؾملراسمممو   Qبؾممممل ا،مممتؿَّ مرؿمممز اإلمممموٰ ا سمممـ

صممممقي بؽتوبممممي اـبحممممقو باـملراسممممو  ب ؼقممممؼ  اـتخص 

 Qا خطقصممو  اـتممل َ عـوممكا بلمملا اإلممموٰ ا سممـ ا جتبممكا 
بكلمممر،و   ؿتممى بؿتق بممو  بوإلعمموؽي إغا كلمممر،و طمم ا 

 مقاؾممع املكهكممً بتممػحو  اـتقاتممؾ املهتامطممل اـتوبعممي

 ـؾؿرؿز.

بوإلعمموؽي إغا اــلمموصو  اـثؼوؽقَّممي باإلط مقَّممي الَيممر ا 

اـتممل وؼممقٰ هبممو ا رؿممز مممـ يمم و كلمممر اـتصممومقؿ اـػـ قممي 

بإؾوممممي سممموـس اـعمممزاع بطؼممممل ا حمممو ا  باــمممملبا  

با سمموبؼو  اـعؾؿقَّممي باـثؼوؽقَّممي اـتممل  ثممر ا بػؽممر ل،ممؾ 

ملممي اإلمموٰ بؼا،مو ممـ  قؽقؼمو  ال  عموغا ــمو   Kاـبقً
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مل ا سـ ا جتبكا   .Qا ظؾقٰ ليب ّؿ 
ب،ممذا اـؽتممو  اـممذد بممع وممملوؽ طزوممزد اـؼممور  ،ممق 

لدمممل  ؾممؽ اـممثامر اـتممل لوـعممً باـتممل مل ومممل  إملَّ إغا بقمموا 

بؽممؾ  لبعود،ممو ا ضممق ي  Qشخصممقَّي اإلممموٰ ا سممـ ا جتبممكا 

ؾي  بـرؽمممل ا ؽتبممي اإلسمم مقَّي ببحممقو  بكقادقفممو ا لمممرا

  بمممـ Qطممـ شخصممقَّي اإلممموٰ ا سممـ ا جتبممكا  بدراسممو 

 ال اـتقؽقؼ باـسملاد.

 

سة                                    العتبة احلسينية ادقدَّ

 للد اسات التخّصصية Qمركز اإلمام احلسن             

 كاظم اخلرسان                                        
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طم   Qإا ا ؼوٰ ا ؼمملس اـمذد دظمل بمف اإلمموٰ ا سمـ
  وممملؽعـو  زومممل مممـ اـتلمممؾ   Nـسمموا هممملَ رسممقو ال

سا ف ا بورؿمي  بؽمؾ ممو  تقومف ممـ هقاكمى طظؿمي بؿمامو 

باـمذد كمراَ وـسمجؿ اوممون ممع  ذا قي بدؽؿي بسملاد رسمو، 

   Nـممف بمقعممعف مـممف ؽممقام برد طـممف Nبتممػ رسممقو ال
 مـفو:  Qدؼف

 ممو بـمممل  ؽوصؿممي  ؾمموو:  Qطممـ طممظ بممـ ا سممع

ف  ؽؼمموو: مممو ؿـممً لسممبؼ Qؾوـممً ـعممظ Qا سممـ : سممؿ 

ؽممليرإ إـقممف    Nبوسممؿف رسممقو ال  ؽجمموع رسممقو ال

مقَ   يرؾمي تمػراع    يرؾي تمػراع ؽؼموو: لي لهؽمؿ لا  ؾػ 

مف ؽقفمو  ثمؿ ؾموو ـعمظثؿ رمك هبو بليذ يرؾي بقضموع ؽؾ : Qػ 
: N،ممؾ سممؿقتف  ؽؼمموو: مممو ؿـممً لسممبؼؽ بوسممؿف  ؽؼمموو

 بمو ؿـً لسبؼ بوسؿف ريب طز  بهؾ. 
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ؽلبدك ال  بورك ب عموغ إغ هععقمؾ لكمف ؾممل بـممل  حؿممل 

ؾرلَ اـسمم ٰ ب،ـ  ممف بؾممؾ ـممف: إا طؾقممون مـممؽ وابممـ  ؽممو،بط ؽمم

ف بوسمؿ ابمـ ،موربا  ؽفمبط  بؿـزـي ،وربا مـ مقسمك  ؽسمؿ 

ؽفـمملَ مممـ ال طممز  بهممؾ  ثممؿ ؾمموو: إا ال  بممورك  Qهععقممؾ

ب عوغ ولمرك لا  سمؿقف بوسمؿ ابمـ ،موربا  ؾموو: بممو ؿموا 

اسؿف  ؾموو: شمعَّ  ؾموو: ـسمويب طمريب  ؾموو: سمؿف ا سمـ  

َ ا سـ   .(0  (ؽسام 

ا سممـ با سممع سممقملا شممبو   : Nبؾمموو رسممقو ال

 .(2  (ل،ؾ اجلـ ي  بلبقمهو يا مـفام

فممو ؾوـممً: ؾوـممً  بطممـ زوـممى بـممً ليب راؽممع طممـ لم 
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: وممو رسممقو ال ،ممذاا ابـمموك ؽمموكحؾفام  ؽؼمموو Pؽوصؿممي

لممو ا سمـ ؽـحؾتمف ،قبتمل بسممددد  بلممو  : Nرسمقو ال

  .(0 (ا سع ؽـحؾتف سخوعل بشجوطتل

 Nرلوممً رسممقو ال بطممـ اـممعاع بممـ طمموز  ؾمموو: 
  .(2 (باععون ا سـ ط  طو ؼف ؽؼوو: مـ لدب ـل ؽؾقحب ف

ممىَّ مممـ َ بممف  : Nبؾقـممف
بَّممف بلودا

اـؾفممؿ إيب َلدب ممف ؽلودا

ف إغ تملرَ   .(4 (ؾوو: بعؿ 

ا سممـ  ؾمموو:  Nباهتؿممع ل،ممؾ اـؼبؾممي طمم  لا اــبممل

  .(3 (با سع إموموا ؾومو لب ؾعملا
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ـقهمملكو ذا   Qبـق سمعكو دقموو اإلمموٰ ا سمـ ا جتبمك

بلمممف ؽوصؿممي  Qا ممط اـممذد هجممف لبممقَ لممما ا ممممـع

  وتجسممل مممرو ليمر    سمما ف اـرسموـقي  دقممٌ Pاـز،مراع

ي وممر مصممؾحي ؽممقم مصممؾحي اإلسمم ٰ اـعؾقممو  بمل ؾقؿممي 

ـفع لؿع مـ ؾقؿتفو  بمؾ ـؼممل لريمص سم ٰ ال طؾقمف ؿمؾ 

 رع   سبقؾف: لهو سبقؾ ال بؿؾؿتف اـعؾقو. 

مممـ مقاؾػممف اـؽممع    ،ممذا اـسممبقؾ بعممض  بــليممذ

 اــامذإ ا تؿقزو   طفقد لسوسقي ث ثي مـ سا ف ا بورؿي: 

  طفمممل طممثاما: بكسممتؾ  مممـ سمماو اإلممموٰ ا سممـ  - 0

     ،ذا اـعفمل سوـع مهو: Qا جتبك

ملممورؿتف   ؿثمما مممـ دممرب  اـممملؽوع طممـ بقضممي  -ل 

قي لومموٰ ي ؽممي اإلسمم ٰ  ب  ؿثمما مممـ اـػتقدممو  اإلسمم م

  رطووممي  Qطممثاما  مـطؾؼممون مممـ مؼقـممي لبقممف لممما ا ممممـع
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مصممؾحي اإلسمم ٰ اـعؾقممو اـتممل ؿرر،ممو   لؿثممر مممـ مقعممع: 

لمممقر ا سممؾؿع  بي وؽممـ هممقرن بال لسممؾؿـ مممو سممؾؿً  

ي إمل   .(0 (طظ  يوت 

بؾمممل كؼؾممً ــممو ؿتممى اـتممورو  بمربوو ممف ،ممذَ ا ؼقؼممي  

ؿموا ؾممل بؾمغ  Qمموٰ لبمو ّؿممل ا سمـبمم و هموع ؽقفمو: لا اإل

روـ طومممون لب  زومممل  بؾمممل بممرز بممع لطقمموا ا سممؾؿع   ماـعلمم

مقا،بممف اـعوـقممي ب طؾعو ممف إغ دؼمموعؼ المممقر بملممؽ وو  

ك مممع لبقممف وتجممرع مممرارو  ؾممؽ الدممملاو اـؼوسممقي  مبمضمم

بوهؾمممى معمممف اـقؾممموعع بالدمممملاو  بوعؿممم ا ـصممموـ  

فممقا  اإلسم ٰ. باكضممؿ  ا سممـ إغ هـمقد ا سممؾؿع اـممذوـ ا  

إغ لؽروؼقممو بؼقممودو طبمممل ال بممـ كمموؽع بليقممف طؼبممي   هممقش 
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رو  مل  سو،ممل  ؿمام هموع   اـعمع ملبمـ يؾمملبا  مبؾغ طلم

ر باـػممت  متػمموعؾع بقهممقد مؿقا إغ اــصممب طؾممع ا سممؾ

دػقمممل اـرسممقو بدبقبممف او،مممل معفممؿ  بؿوكممً اـغممزبو 

كوهحممي بمقؽؼممي ؿممام وصممػفو ا مريممقا  بطممود ا سممـ مـفممو 

ربر  بط مممي املر قمموح مإغ مملوـممي هممملَ بؾؾبممف مػعممؿ بوـسمم

بودوممي طمم  بهفممف اـؽممروؿ ملكتلممور اإلسمم ٰ    ؾممؽ اـبؼعممي 

 مـ الرض. 

ورو  المممؿ با ؾممقك   دممقادو سممـي ؿممام همموع    مم

ث ثع ـؾفجمرو لا سمعقمل بمـ اـعموص ؼمزا يراسموا  بمعمف 

دذوػي بمـ اـمقاما بكموس ممـ لتمحو  رسمقو ال با سمـ 

با سممع إغ هرهمموا  ؽصممو قَ طمم  دمممل  عبمما اـطممعد 

طمم  سممودؾ اـبحممر  ؽؼممو ؾفؿ ل،ؾفممو ؾتمموملن شممملوملان بتمم   

ر ا سممؾؿقا   مصمما سممؾؿقا تمم و ا ممق   بليمماان اكت
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 ؾمؽ ا ـموصؼ ؿمام كمص  طم  ذـمؽ ابمـ يؾمملبا بؼماَ مممـ 

 ا مريع. 

بهمموع   اـػتقدممو  اإلسمم مقي بؼا،ممو لا سممعقمل بممـ 

اـعمموص ؼممزا صعسممتوا سممـي ث ثممع مممـ ا جممرو  بؿمموا 

الهفقمل ؾمل توـ  سمقومل بمـ مؼمرا طم  مموو بذـمف   طفممل 

  طؿممر بممـ ا طممو   ب  طفمممل طممثاما بعمممل اسممتق عف طمم

اـسممؾطي بخؿممس سممـقا   ؼروبممون  هفممز إـممقفؿ هقلممون بؼقممودو 

سعقمل بـ اـعموص  ؿموا ؽقمف ا سمـ با سمع بطبممل ال بمـ 

اـعبوس بؼا،ؿ ممـ لطقموا ا فموهروـ بالكصمور  ب مؿ  مؿ 

 املستق ع ط   ؾؽ ا ـوصؼ باـتغؾى طؾقفو. 

ب مؿمممل لؿثممر ا ربوممو  لا ا سممـ با سممع ؾمممل اشممهؿو 

ػتقدممو  اإلسمم مقي  بؿمموا  ممام دبر بممورز     ؿثمما مممـ اـ
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سما  ؾمؽ ا عمورك اـتمل ؿوكممً  مملبر ردو،مو بمع ا سممؾؿع 

  (0 بؼا،ؿ.

ؿمموا مقؾػممف مممـ ي ؽممي طممثاما بمممو  ـممً إـقممف ،ممق  -  

ان ؽقمف طمـ ؿوممؾ اـطوطمي Qمقؾػ لبقمف لمما ا مممـع   معمع 

باملـتممزاٰ بمملبامرَ ب قهقفو ممف    ؾممؽ اـػممهو اـعصممقبي 

ي اـعؿقمموع  يصقتممون بعمممل لا مممؾ  ا سممؾؿقا سقوسممي باـػتـمم

ـممف. ب ـؼممؾ ــممو ؿتممى اـتممورو  بؾمموعع  طممثاما بلطقاكممف بطام 

 ؾؽ اـػهو  بمـفو لكف بعممل ؽلمؾ ؿمؾ ا حموبمل  اـتمل بمذ و 

ا سمممؾؿقا إلتممم ح سقوسمممي طمممثاما بلطقاكمممف بطامـمممف  
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بيممقؽفؿ طمم  دوممـفؿ بدكقممو،ؿ  زدػممقا إـقممف مممـ مجقممع 

مػوبعمو  معمف وطوـبقكمف بنتم ح ممو  الؾطمور  بديؾمقا  

ـممف  لب بمموـتخظ طممـ اـسممؾطي  بؿمموا لممما  لؽسممملَ ،ممق بطام 

ببـممملَ ا سممـ بسممقطع بممع ا ؾقػممي ببؽممقد  Qا ممممـع

المصممور   ّوبـممي ـ،تمم ح  ببعممع دمممل  ـؾػسممود اـممذد 

شؿؾ مجقع مراؽمؼ اـملبـمي  بؿوكمو ؿؾمام لذؽمو طم  اــجموح  

ح بإرهمموع اـثممقار إغ ببعممعو ا ؾممقو اـؽػقؾممي بوإلتمم 

ب د،ؿ  هوع مرباا بكؼمض ؿمؾ ممو َلبمرٰ بمع اـطمرؽع ممـ 

مممل  المممقر ليمماان ب،ومجممف  دؾممقو با ػوؾممو   دتممك  عؼ 

اـثممقار بتحممروض مممـ طوعلممي بصؾحممي باـممزبا  بؾوـممً  ممؿ 

طوعلممي ؿممام  مؿمممل ذـممؽ لؿثممر ا ربوممو : اؾتؾممقا كعممث ن ؽؼمممل 

ؾوـممً ب Nؿػممر. بليرهممً ـؾؿسممؾؿع ؾؿممقص رسممقو ال

بصق  سمؿعف اجلؿقمع: ،مذا ؾؿمقص رسمقو ال ي وبمؾ بؾممل 
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لبمم  طممثاما سممـ تف. ؿممام  مؿمممل ا صممودر ا قثقؾممي لا صؾحممي ي 

وؼتق دبرَ طم  اـتحمروض طم  طمثاما  بمؾ اشمهك معفمؿ 

ؾ  ممؿ اـقتممقو إغ دارَ ـؾؼضمموع  طؾقممف    دممع لا بسممف 

 ؾممل لرسمؾ بـملومف دسمـون  -ؿمام ومملطل اـمرباو-لما ا مممـع 

 بدسقـون ـقملؽعو طـف اـثقار. 

بهوع   رباومي ابمـ ؿثما لا ا سمـ بمـ طمظ ؾممل َلتمقى 

ببعض اجلمربح ب،مق ومملاؽع طـمف. بمممو مل شمؽ ؽقمف لا لمما 

  ؿمموكقا ؿغمما،ؿ مممـ Kا ممممـع ببـملوممف ا سممـ با سممع

ؽو  طممثاما بلكصممورَ ميقممور اـصممحوبي كمموؾؿع طمم   صمم ر 

ا مموو إغ  Qمـعبطامـممف  بمممع ذـممؽ ي وبؾممغ بمملما ا ممم

دممملبد اـرعممو بؼتؾممف  بممؾ بؾممػ مـممف مقؾػممون سممؾقامن بذوػممون  

لراد مـ طمثاما لا وـمتفٍ سقوسمي  تػمؼ ممع ممـفٍ اإلسم ٰ  

ان ـتصمم رؽو  ذبوممف بطامـممف اـممذوـ لتؽممقا   مبلا اعممؾ دمممل 
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 بممذور المممقاو باسممتعامو ا ـؽممرا   بلراد مممـ اـثمموعروـ 

اـلممومؾ إلتمم ح طؾقممف لا وؼػممقا طـمممل دممملبد ا طوـبممي بو

 ت خممذ ثممقروؿ صمموبع اـعممملباا  جلؿقممع مراؽممؼ اـملبـممي  بلمل

باملكتؼمموٰ  باسمممتطوع   ا رادمممؾ البغ ممممـ بسممموصتف لا 

ان ـؾقاع اـؼوعؿ بمع اـطمرؽع بمام  ػمظ ـؽمؾ ممـفام  وضع دمل 

ف  ـقمل لا ممرباا بمـ ا ؽمؿ ؾممل لؽسممل ؿمؾ ممو لتمؾحف  دؼ 

ـمك طم  طمثاما لا بضمؾ  اإلمموٰ إغ  يمر  ظمي وتؿ Qاإلموٰ

وتخممذ مقؾػممون سممؾقامن دتممك َوتمموح ـممف لا وعمموـٍ ا قؾممػ   

  (0 دملبد مو لكزو ال.

: ب  ،ممذا Q  طفمممل ي ؽممي لبقممف لممما ا ممممـع - 2

لبقممف   ؿممؾ مممو  ضمم ن  Qاـعفمممل ؿمموا اإلممموٰ ا سممـ اـسممبط

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 .386 - 381: 0راهع ساو العؿي املثـل طػ ـؾحسـل  (0 
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  بهـممملوون N تطؾبمف مسمملـي اـممقملع إلموممف يؾقػممي رسممقو ال

باطقون مطقعمون ـؽمؾ لباممرَ. بؾممل  م   دبرَ ،مذا طم  صمقو 

راع ا روممر اـممذد طوشممف باـممملَ لممما مالومموٰ ا وسممؿي  باـصمم

 . Qا ممـع
 بمـ مفام ف ا لفقدو    ؾؽ اـػهو: 

دبرَ   دممر  اــمموؿثع ا عربؽممي بحممر  اجلؿممؾ:  -ل 

د صؾحممي باـممزبا    ب،ممل ا ممر  اـتممل اسممتعر    إثممر اممر 

 Qرو  برؽعفممام اـسمم ح بقهممف لممما ا ممممـع طممظماـبصمم
ؽقفمو بملمروـ  Qبؼقودو طوعلي. بؾممل اثمؾ دبر اإلمموٰ ا سمـ

 : لسوسع

ممف لممما ا ممممـع إغ ذد ؾممور بكز ممو   Qلبملن:  ممو  قه 

إغ اـؽقؽممي مممع طممامر بممـ  Qلرسممؾ اإلممموٰ ا سممـ ا جتبممك

ل،ؾفمو  ووت بزومل بـ تمقدوا بؾمقس بمـ سمعمل  ـقسمتـػربا
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 سوطمل ف ط  صؾحمي باـمزبا  بؿموا ؾممل لرسمؾ ؾمبؾفؿ بؽمملان 

ؽعورعممممفؿ لبممممق مقسممممك بي وسممممتجى ـطؾممممى لممممما 

موَ اـؽقؽمي  ب  مو م  بمضمQا ممـع ك ا سمـ بؿمـ معمف بو  

  Qديؾق،ممو اسممتؼبؾفؿ ل،ؾفممو ؽؼممرل طؾممقفؿ ؿتممو  لبقممف
ببؾممػ لبممق مقسممك كػممس ا قؾممػ اـممذد بؾػممف مممع اـقؽمممل 

ون طمـ اــبمل ـقثمبط اــموس طمـ مسموطملو البو  باؽتعؾ دملوث

لممما ا ممممـع  باد طممك لكممف سممؿعف وؼممقو: سممتؽقا بعممملد 

ؽتـي اـؼوطمل ؽقفو يما ممـ اـؼموعؿ  باــموعؿ يما ممـ اـؼوطممل. 

ؽممرد  طؾقممف طممامر بممـ ومموت بؾمموو: إذا تمم  لكممؽ سممؿعً 

مو  رسقو ال وؼقو ذـمؽ ؽؼممل طـموك بدمملك  ؽموـزٰ بقتمؽ. لم 

ال ؾمممل لمممر طؾق ممون بؼتمموو اــمموؿثع  لكممو ؽَلشممفمل ال لا رسممقو

ك ، ممممـفؿ مجوطمممي  بلممممرَ بؼتممموو اـؼوسمممطع  بإا  بسمممؿ 

ـ  ـممؽ شممفقدان لا رسممقو ال ؾمممل همموك بدممملك  شمم ً لؾممقؿ
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رك مـ اـمليقو   اـػتـي.   بدذ 

وسمتـػر اــمموس ؽحؿممل ال بتم   طمم   Qببؾمػ ا سمـ

 لهيممو اــمموس  إك ممو ه ـممو كممملطقؿؿ إغ ال رسممقـف ثممؿ ؾمموو: 

ممف مممـ ا سممؾؿع  بؿتوبممف بسممـ ي رسممقـف  بإغ لؽؼممف مممـ  ػؼ 

بلطممملو مممـ  عممملـقا بلؽضممؾ مممـ  ػضممؾقا بلب  مممـ 

 بممووعقا  مممـ ي وعبممف اـؼممر ا بي  فؾممف اـسممـ ي بي  ؼعمممل بممف 

بممف ال برسممقـف ؾممرابتع ؾرابممي  ;اـسمموبؼي. كممملطقؿؿ إغ مممـ ؾر 

اـممملوـ بؾرابممي اـممردؿ  إغ مممـ سممبؼ اــمموس إغ ؿممؾ ممملثرو  

إغ مـ ؿػمك ال بمف رسمقـف باــموس متخموذـقا  ؽؼمر  مـمف 

رؿقا  بؾو مؾ معمف مب،ؿ متبوطمملبا  بتم   معمف ب،مؿ ملم

ؾف ب،مؿ  ب،ؿ مـفزممقا  ببمورز معمف ب،مؿ ّجؿمقا  بتممل 

ر بومممملطقؿؿ إغ ا مممؼ موؽمممذبقا  ب،مممق سممموعؾؽؿ اــصممم

ربَ طم  ؾمقٰ كؽثمقا مبولمرؿؿ بو سما إـقمف ـتممازربَ ب ـصم
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ـممف  بقعتممف  بؾتؾممقا ل،مم ؾ اـصمم ح مممـ لتممحوبف  بمث ؾممقا بعام 

  (.بهبقا بقً موـف. ؽوشخصقا إـقف رحؽؿ ال

ب  رباوي ثوكقي طـ هوبر بمـ وزوممل لكمف ؾموو: دمملثـل امقؿ 

بطممامر بممـ ومموت  Qبممـ هممذوؿ اــمموهل لا ا سممـ بممـ طممظ

بمعفممام ؿتوبممف   Qؾممملمو اـؽقؽممي وسممتـػراا اــمموس إغ طممظ

سممـ ؽرممموَ اــمموس بلبصممور،ؿ ؽؾمام ؽرؼممو مممـ ؾراع ممف ؾمموٰ ا 

د مـطمؼ ابمـ بـمً كبق مؽ  ؽقعمع  ب،ؿ وؼقـمقا: اـؾ فمؿ سممل 

وملَ طم  طؿمقد وتسموكمل إـقمف  بؿموا طؾمق ن ممـ شمؽق  بمف  

ا ؿمممل ل اـعزوممز اجلبممور اـقادمممل الدمممل اـؼفممور  ؽؼمموو: 

اـؽبما ا تعمموو  سمقاع مممـؽؿ ممـ لت  اـؼممقو بممـ هفممر بممف 

فممور  لحممملَ طمم  بمممـ ،ممق مسممتخػ بوـؾقممؾ بسممور ن بوــ

 دسـ اـمب ع ب ظمو،ر اـمـعامع  بطم  ممو لدببـمو بؿر،ـمو ممـ

ال بدممملَ مل ذوممؽ  شممملو بريمموع  بلشممفمل لا مل إـممف إمل
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ـ   بـبق مف بايتصمف طؾقـمو ـف  بلا  ّؿمملان طبمملَ برسمقـف  اممت

برسمموـتف بلكممزو طؾقممف بدقممف باتممطػوَ طمم  مجقممع يؾؼممف  

ـ  دممع َطبمممل  البثمموا ب َلصقممع بلرسممؾف إغ اإلكممس باجلمم

اـلقطوا بَهحممل اـمرحـ  ؽصم   ال طؾقمف بطم   ـمف بهمزاَ 

 ;لؽضؾ اجلمزاع  لممو بعممل ؽمنيب مل لؾمقو ـؽمؿ إمل  ممو  عرؽمقا

إا لممما ا ممممـع طممظ بممـ ليب صوـممى لرشمممل ال لمممرَ بلطممز  

رَ بعثـمممل إـمممقؽؿ ومممملطقؿؿ إغ اـصمممقا  باـعؿمممؾ مكصممم

بوـؽتممو  باجلفممود   سممبقؾ ال  بإا ؿمموا   طوهممؾ ذـممؽ 

مممو  ؽر،ممقا  ؽممنا    هؾممف مممو  ب ممقا إا شمموع ال  بـؼمممل 

طؾؿممتؿ بمملا  طؾق ممون تمم   مممع رسممقو ال بدممملَ  بلكممف وممقٰ 

م بمف ـػمل طموذو ممـ طؿمرَ  ثمؿ شمفمل ممع رسمقو ال  تمل 

مممـ اهتفممودَ   مرعمموو ال بصوطممي  مجقممع ملممو،ملَ  بؿمموا

ب ثممورَ ا سممـي   اإلسمم ٰ مممو ؾمممل بؾغؽممؿ  بي وممزو  فرسممقـ
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ممؾف بدممملَ  ضممف بقممملَ بؼس  رسممقو ال راعممقون طـممف دتممك ؼؿ 

ممف وـؼممؾ إـقممف ا مموع  ثممؿ  با  عؽممي لطقاكممف  باـػضممؾ ابممـ طؿ 

لديؾممف دػر ممف  بلبتمموَ بؼضمموع دوـممف بطملا ممف بؼمما ذـممؽ 

ـ   ممو دطمو  -بال- ال طؾقمف  ثمؿمـ لمقرَ  ؿؾ ذـمؽ ممـ مم

إغ كػسممف  بـؼمممل  ممملاك  اــمموس طؾقممف  ممملاك  اإلبممؾ ا ممقؿ طـمممل 

برد،و ؽبووعقَ صموععع  ثمؿ كؽمٌ ممـفؿ كموؿثقا بم  دمملو 

لدملثف بمل ي   ل وَ دسمملان ـمف ببغقمون طؾقمف  ؽعؾمقؽؿ طبمود 

ال بتؼممق  ال بصوطتممف باجلمممل  باـصممع باملسممتعوكي بممول  

موؿؿ بمام طصممؿ  باإلتاع إغ ممو دطموؿؿ إـقمف  طصممؿـو ال بإو 

مموؿؿ  ؼممقاَ بلطوكـممو  بممف لبـقمموعَ بل،ممؾ صوطتممف  بل ؿـممو بإو 

 . (بإو وؿؿ ط  هفود لطملاعف. باستغػر ال ، بـؽؿ

ر بمـ وموت با سمـ  ببعمل هملاو صقومؾ بدمقار بمع طمام 

مممـ هفممي  ببممع ليب مقسممك الشممعرد اـتػممً  Qبممـ طممظ
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ٰ  ـمؽ  إغ ليب مقسمك بؾموو ـمف:  Qا سـ اطتمزو طؿؾـمو مل ل

. بضمؾ  لبمق مقسمك طم  مقؾػمف ا تصمؾ ى (ب ـ َّ طمـ مـعكمو

و اــمموس بوممقدل إـممقفؿ بمملا رسممقو ال ؾمممل لمممر،ؿ  خيممذ 

بمموطتزاو ،ممذَ اـػتـممي  دتممك همموع موـممؽ الشممه بديممؾ 

ر بليممرإ مـممف ا ممرس  ،ممذا بلبممق مقسممك   هممملاو ماـؼصمم

ر  ؽجمم Qمممع ا سممـ وعَ اـغؾمماما با ممرس ولممتملبا بطممام 

إـقف بليعبَ بام تمـع الشمه  ؽخمرإ ممـ ا سمجمل ممذمقمون 

  بيممرإ معممف Qمممملدقران  باسممتجو  اــمموس ــممملاع ا سممـ

ر لـػمون  بؿموا لمما ا مممـع ؾممل ليمع مرو اثـمو طلممإغ اـبص

بعملد،ؿ ب،ق   ذد ؾمور ؿمام هموع   رباومي اـلمعبل طمـ ليب 

ق اـطػقممؾ وؼممقو: بال ـؼمممل اـطػقممؾ  بلعممو  إغ ذـممؽ لبمم
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ؾعمممل  طمم  اـطروممؼ بلدصممقتفؿ بادممملان بادممملان ؽممام زادبا 

  (0 ره ن بمل كؼصقا ره ن.

  دممر  اجلؿممؾ إغ  Qثوكقممون: شممورك اإلممموٰ ا سممـ

ر هبممو طمم  م  بحممؾ راوتممف باكتصممQهـممى لممما ا ممممـع

زدمػ   مو اــوؿثع. بمممو لمجمع طؾقمف ا مريمقا   ذـمؽ لكمف

راع اـتممل مجعممً ا فمموهروـ مـع   ؿتقبتممف ا ضمملممما ا مممم

بالكصممور  بدقـممف لبملدَ ا سممـ با سممع بّؿمممل بممـ 

ا ـػقممي  بؿمموا ؾمممل لططمموَ اـراوممي  ؽحؿممؾ هبممو طمم  لكصممور 

ك وتؼمملٰ هبمو دتمك  زطزطمً تمػقؽفؿ  ؽؼموو مطوعلي بمضم

ـف الكصمور: بال ومو لمما ا مممـع ـمقمل ممو هعمؾ ال  عموغ 
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مـو طمم  ّؿمممل لدممملان مممـ اـعممر    ـؾحسممـ با سممع  ممو ؾمممل 

اومـ اـمـجؿ ممـ اـلمؿس باـؼؿمر   ؽؼوو  ؿ لمما ا مممـع: 

لمممو إكممف ؾمممل لؼـممك بلبمم  بـممف ؽضممؾف  بمل وممـؼص ؽضممؾ 

تممودبقف طؾقممف  بدسممى تممودبؽؿ مممو اكتفممً بممف كعؿممي ال 

. ؽؼموـقا ـمف: ومو لمما ا مممـع  إك مو بال مل كجعؾمف ( عوغ طؾقف

ـػضممؾفام -  بمل كظؾؿفممام ـممف بمل كظؾؿممف ؿو سممـ با سممع

مف. ؽؼموو:  -طؾقف اومـ وؼمع ابـمل ممـ ابـمل بـمً رسمقو  دؼ 

  .(0 (ال 

دبرَ   دممممر  اـؼوسممممطع ا عربؽممممي بحممممر   -  

تػع: ب،ل در  اـبغموو   اـلموٰ اـتمل ؾود،مو معوبومي بمـ 

  ب،ؽممذا Qليب سممػقوا يربهممون طمم  ي ؽممي لممما ا ممممـع
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ؽقفممو ؿممملبرَ   دممر   Qاإلممموٰ ا سممـلوضممون ؿمموا دبر 

دقممٌ ؾمموٰ بتعب ممي ا سممؾؿع ـؾجفممود  ;اجلؿممؾ  بممؾ زاد طؾقممف

ببممذو هفممملَ إلدبمموط ممممامرو اـتحؽممقؿ باملدتجمموإ طمم  

 ا ـودوـ بف. بكؾخص ،ذا اـملبر بام وليت: 

يطقبممون وعب ممس ا سممؾؿع  Qلبملن: بؾممػ اإلممموٰ ا سممـ

ليب سمػقوا ؽؼموو: جلفود اـؼوسمطع اـبغموو بؼقمودو معوبومي بمـ 

ا ؿمممل ل مل إـممف ؼمماَ بمل ذوممؽ ـممف  بإكممف مم ممو طظ ممؿ ال  

ممف بلسممبغ طؾممقؽؿ مممـ كعؿممف مممو مل  صمم ك مطؾممقؽؿ مممـ دؼ 

ذؿممرَ بمل ومممد   شممؽرَ بمل وبؾغممف ؾممقو بمل تممػي  بكحممـ 

اتؿمع ؾمقٰ ؾمط  طم  لممر بادممل  إك ام ؼضبـو ل بـؽؿ  بإكف ي

ؽودتلمممملبا    اشمممتمل  لممممر،ؿ باسمممتحؽؿً طؼمممملوؿ  إمل

ؾتممموو طمممملبؿؿ معوبومممي بهـمممقدَ  بمل  تخممموذـقا  ؽمممنا 

ا ممذملا وؼطممع كقمموط اـؼؾممق   بإا اإلؾممملاٰ طمم  السممـ ي 
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كخقو بطصمؿي. ي وتؿـ مع ؾمقٰ ؾمط  إمل  رؽمع ال طمـفؿ اـعؾ مي  

ي. ب،ملا،ؿ إغ معوي ا ؾ ي ـ   ثؿ لكلمل:  (بؿػو،ؿ دقاعٍ اـذ

  الصلح تأخذ منده مدا  تديه بده

 

 (1)يكفيك من أنفاسلا جرع احلرب  

طمـ بملعمف ا طؾمؼ لبقمف  Qثوكقون: ـؼمل طمع  اإلمموٰ ا سمـ

ون بممنؼراع اـبغمموو ـممف  Qلممما ا ممممـع   ّـتممف ،ممذَ  مسممتخػ 

بو  ؽممي دبا لبقممف. ؽؼمممل ربد لا طبقمممل ال بممـ طؿممر لرسممؾ 

إغ ا سممـ بممـ طممظ لا ، دوهممي  بؿمموا إغ هوكممى معوبوممي 

بممـ ليب سممػقوا  ؽؾؼقممف اإلممموٰ لبممق ّؿمممل ا سممـ  ؽؼمموو ـممف 

طبقمممل ال: إا لبمموك ؾمممل ب ممر ؾرولممون لبملن ب يممران  بؾمممل شممـلَ 

ؽفؾ ـؽ   يؾعف ب تمقغ  لكمً ،مذا الممر  ؽؼموو ـمف  اــوس 
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ك م. بمضمم(ؿمم   بال مل وؽممقا ذـممؽ لبممملان  : Qا سممـ

ومموبـ ا ط ممو   بال ـؽممليب  لكظممر إـقممؽ مؼتممقملن    وؼممقو: 

ممـ ـممؽ بيممملطؽ  وقمممؽ لب ؼممملك. لمممو إا اـلممقطوا ؾمممل زو 

 ممر  كسمموع ل،ممؾ اـلمموٰ  ;دتممك ليرهممؽ متخؾ ؼممون بممو ؾقم

 . (ل بوبطحؽ ـقهفؽ ؾتق ن مقؾػؽ  بسققطؽ ا

و ؾموو: اـمربا ثؿ اكق  ؿؾ ممـفام إغ هفتمف. بكؼمؾ لدممل

بقمموض ذـممؽ اـقممقٰ  دتممك ؾتممؾ طبقمممل ال  ؽممق ال مممو ؿمموا إمل

روي  بؿمموا   لربعممي مب،ممق   ؿتقبممي رؾطمموع  ممملطك ا ضمم

  بإذا Qر  ؽؿممر  ا سممـ بممـ طممظم مل  طؾممقفؿ ثقممو  يضمم

مممل برهممؾ ؾتقممؾ ؾمممل رؿممز رّمم ف   طقـممف بربممط برهممؾ متقس 

 (لكظمربا ممـ ،مذا  ؽرسف برهؾمف  ؽؼموو ا سمـ  مـ معمف: 

ؽممنذا رهممؾ مممـ مهممملاا  بإذا اـؼتقممؾ طبقمممل ال بممـ طؿممر بممـ 

ا طممو  ؾمممل ؾتؾممف ا ؿممملايب   لبو اـؾقممؾ ببممو  طؾقممف دتممك 
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  (0 لتب .

دبر ملممفقد   املدتجمموإ  Qثوـثممون: ؿمموا ـ،ممموٰ ا سممـ

طمم  مممـ كممود  بمموـتحؽقؿ بؾبممؾ بممف  ؿوشممػون طممـ دؼقؼممي 

ا قؾممػ بمممو وؽؿممـ براعَ مممـ ممممامرو شممقطوكقي ـتػروممؼ 

  بازوؼممف دايؾق ممون. بمم ممو ربد   Qهممقش لممما ا ممممـع

بعمممل لا لطقتممف اـسممبؾ   اـتحممذور  Qذـممؽ لا لممما ا ممممـع

مؽر،مون ـرؼبمي مـ اـتحؽقؿ بلكمف يملطمي بمممامرو  استسمؾؿ 

اـؼممقٰ  ؽؽوكممً مفزـممي اـتحؽممقؿ اـتممل اكتفممً بخممذملا ليب 

  ؽسمممود املعمممطرا  Qمقسمممك الشمممعرد ـ،مممموٰ طمممظ

  ببمممل  ضممقا،ر اـتؿممزم باـتػممرم Qمعسممؽر لممما ا ممممـع

ل مممـ ا يممر   سممقد لبسمموط هقلممف  بليممذ ؿممؾ  ؽروممؼ وتممع 
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سمبق ن ـمملرع ،مذَ ا ػسمملو  Qبولتؿف  ؽؾؿ اممل اإلمموٰ طمظ

لا  بؿلممػ دؼقؼممي اـتحؽممقؿ ببط كممف  إمل ممؼ  ببقمموا ا

ٰ اإلمموٰ ا سمـ ا جتبمك ـقؼمقٰ هبمذَ ا فؿمي اـرسموـقي  Qوؼمل 

ؾمؿ وممو بـمل ؽؼمؾ   ،ممذوـ اـمرهؾع طبممل ال بممـ  ؾموع ن ـمف: 

  ؽؼمموٰ اإلممموٰ اـسممبط يطقبممون (ؾممقس  بطؿممرب بممـ اـعمموص

ممو اــمموس  ؾمممل لؿثممر ؿ   ،ممذوـ اـممرهؾع  بإك ممام  ؽؼمموو:  لهي 

ـممقحؽام بوـؽتممو  طمم  ا ممق   ؽحؽممام بممو ق  طمم  بعثممو 

ؽممامن بـؽـممف ّؽممقٰ  اـؽتممو   بمممـ ؿمموا ،ؽممذا ي وسممؿَّ دو

طؾقف  بؾممل ليطمل طبممل ال بمـ ؾمقس إذ هعؾفمو ـعبممل ال بمـ 

طؿر  ؽليطل   ثم و يصموو: بادمملو لكمف يموـػ لبموَ إذ ي 

ورعممف  ممو  بمل هعؾممف   ل،ممؾ اـلممقر   بليممر  لكممف ي 

سممف  بثوـثممي: لكممف ي اتؿممع طؾقممف ا فمموهربا وسممتلمرَ   كػ

بالكصممور اـممذوـ وعؼممملبا اإلمممورو ب ؽؿممقا هبممو طمم  



 بمصؾحي اإلس ٰ اـعؾقو Qاإلموٰ ا سـ ...............................  43

مؿ اــبمل و ا ؽقممي ؽؼممل دؽ  سمعمل بمـ معموذ   Nاــوس  بلم 

ؽحؽممؿ بممام وممره ال بممف. بمل شممؽ  ـممق يمموـػ ي ورعممف 

  (N). 0رسقو ال
ببممذـؽ لضفممر اإلممموٰ اـسممبط دؼقؼممي ا قؾممػ  بؿلممػ 

ؿ  بيط ممؾ رلد ليب مقسممك الشممعرد طممـ زوممػ اـتحؽممق

ـتممف  Qاـممذد اكتخبتممف اـغقؼمموع مممـ هممقش اإلممموٰ طممظ بمؽ 

ممي ب ممملب ر  رؼممؿ لكممف معممرب  بسممقع  مممـ ا قؾممػ دبا ربو 

 تور ف. 

سمـملان بضفماان لبقمف لمما  Qب،ؽذا ؿموا اإلمموٰ ا سمـ

إغ  ير  ظمي ممـ دقو مف  بؿموا وعمويب ممو وعوكقمف  Qا ممـع

بوتمملي   ملمممف بّـممف  ب،ممق وممر  لبممقَ مممـ ل،ممؾ اـعممرام 
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ٌ  مر زؾتممف    معوبوممي  ممقك ا مممامرو  ؾممق اليممر   بوبمم

  Qلكحمموع اـعممرام ـتثبممقط ا سممؾؿع طممـ لممما ا ممممـع
م  بوغممرد اـؼممودو باـممزطامع بممولمقاو با ـوتممى دتممك ؽممر 

لؿثمممر،ؿ طـمممف  بلتمممب  لمممما ا مممممـع وتؿـمممك ؽمممراؾفؿ 

بؾممبض طمم  ؿروؿتممف  بوـلممفودو   سممبقؾ ال  بـطو ممو بؽممك

ممى ،ممذَ مممـ  ب،ممق وؼممقو:  متممك َوبعممٌ لشممؼو،و ؽقخض 

رو موممر  ؿممؾ ذـممؽ ب ليممذَ ا سمم Q    با سممـ(،ممذا

 بالي  و  قط بلبقف مـ ا توطى با حـ باـػتـ. 

: ـؼممممل لمجمممع ا مريمممقا لا Q  لوممموٰ ي ؽتمممف - 4

ي ؽتممف ؿوكممً   تممبقحي اـقممقٰ اـممذد َدؽممـ ؽقممف لممما 

ػممرام مممـ إكممزاو دؽممؿ ال بؼتممؾ ابممـ   ببعمممل اـQا ممممـع

مؾجمؿ  ؽؼممل  بممف  بمي بادممملو ؾضمً طؾقممف ؿمام لبتمموَ 

ممع طـمممل اإلممموٰ ا سممـQلممما ا ممممـع تممبقحي  Q  ثممؿ  ؿ 
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ذـؽ اـققٰ دلممل ؿبما ممـ ل،مؾ اـؽقؽمي ؼمص  هبمؿ اجلمومع 

طمم  سممعتف  ؽقؾممػ يطقبممون دقممٌ ؿمموا وؼممػ لممما ا ممممـع 

بدقـممف مممـ بؼممل مممـ بهممقَ ا فمموهروـ بالكصممور  ؽوبتممملل 

يطوبممف   مصمموبف بلبقممف اـممذد لتممقى بممف مجقممع ا سممؾؿع  

ـؼممل َؾمبض  بؾوو بعممل لا حممل ال بتم   طم  ّؿممل ب ـمف: 

  ،ممذَ اـؾقؾممي رهممؾ ي وسممبؼف البـممقا بعؿممؾ بمل وملرؿممف 

عؿممؾ. ـؼمممل ؿمموا او،مممل مممع رسممقو ال ؽقؼقممف ا يممربا ب

فممف رسممقو ال ؿمموا هععقممؾ طممـ وؿقـممف  بـػسممف  بلوممـام به 

بمقؽوعقممؾ طممـ وسممورَ  ؽمم  ورهممع دتممك وػممت  ال طؾقممف  

بـؼمممل  ممق     اـؾقؾممي اـتممل طممرإ ؽقفممو طقسممك بممـ مممروؿ إغ 

اـسممامع  بَؾممبض ؽقفممو وقشممع بممـ كممقا ب  مقسممك  بمممو 

عي در،ممؿ ؽضممؾً سممبعام راع بمل بقضمموع سممق ميؾممػ يضمم

طـ ططوعمف لراد لا وبتموع ؽقفمو يودممون ل،ؾمف  بؾممل لممريب لا 

،و إغ بقً ا وو  . (لرد 
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ثممؿ اثممؾ ـممف لبممقَ بمممو ؿوبممملَ   دقو ممف مممـ ا ملٰ 

با توطممى ؽوسممتعع بوؿقممون  ببؽممك اــمموس مممـ دقـممف دتممك 

ار ػعممً التممقا  بوـبؽمموع باــحقممى مممـ مجقممع لكحمموع 

ف بعمممل لا استـصممً اــمموس  بؾمموو: اـؽقؽممي  بطممود إغ دملوثمم

لهيو اــموس  ممـ طرؽـمل ؽؼممل طرؽـمل  بممـ ي وعرؽـمل ؽلكمو  

ا سـ بـ طمظ  بلكمو ابمـ اــبمل باـمق   بلكمو ابمـ اـبلما 

راإ ا ـما  بلكمو ماــذور باـملاطل إغ ال بنذكمف  بلكمو ابمـ اـسم

مر،ؿ  مـ ل،مؾ اـبقمً اـمذوـ لذ،مى ال طمـفؿ اـمرهس بصف 

ض مممقد وؿ طمم  ؿممؾ مسممؾؿ ؽؼمموو   ؿتوبممف:  طفمماان  باؽممه

ددرال ير َّ ادالْدد﴿  ْأجال
مال ْهْليالددهر ددْكلعكع دد ال   ْأسال بددى ْ ْمددنال قع رال ْة  ير الالقع ََّ ْو

دنال  سال يلدا حع
اَل ْلدهع ِر فال ْحْسنْةل ْنزر َْتر   ؽموؾها  ا سمـي مقد  ـمو ﴾ْيقال

  (0 .(ل،ؾ اـبقً
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ببعمممل يطوبممف ،ممذا لؾبممؾ اــمموس وتسمموبؼقا إغ بقعتممف  

ز رو  ؿممام بووعممف ل،ممؾ ا جممومبا ممً بقعتممف   اـؽقؽممي باـبصمم

باـممقؿـ بؽممورس بسمموعر ا ـمموصؼ اـتممل ؿوكممً  ممملوـ بمموـقملع 

باـبقعممي لبقممف. ب  ممو بؾممغ كبممل اـبقعممي معوبوممي اهتؿممع بؽبممور 

لطقاكممف  بذطممقا بحبممؽ ا مممامرا  برسممؿ ا طممط ـممـؼض 

ب ؼمقوض ي ؽتمف. بطـمملمو كسمتؼر   Qبقعي اإلمموٰ ا سمـ

بمقاؾػمممف إزاع ،مممذَ ا ممممامرا   Qسممماو اإلمممموٰ ا سمممـ

طخقموع   تجسممل لمومـمو ؾؿمي اـػـموع   ال سمبحوكف  باـػتـ اـ

مموذ مصممؾحي اإلسمم ٰ اـعؾقممو مؼقوسممون دوسممامن  قاؾػممف  باّت 

قون بؽؾ رع دبا ذـؽ.   بمقاهفو ف  مضح 

بوؿؽــممو اإلشممورو إغ ثمم و دممومل  مث ؾممً ؿعوممو  

 مقاؾػف اـرسوـقي ا لفقدو   ،ذا اـسبقؾ: 
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رل  ابتممممملاعن لا مصممممؾحي  Qإا اإلممممموٰ ا سممممـ -ل 

اإلس ٰ اـعؾقمو  ؼمقٰ بوـتعب مي  مر  اـبموؼل معوبومي بمـ ليب 

ممذ اإلممموٰ ؾممرارَ ،ممذا بعمممل مراسمم    Qسممػقوا  بؾمممل اّت 

مي طؾقمف  برد  طؾقمف  متبودـي بقـمف ببمع معوبومي ل مؿ  ؽقفمو ا ج 

بمولمقاو با  ؽمي ممـ بعمملَ ؾموع ن ـمف:  Qّوبمل ف إلؼراعمف

ك   لمممر مممـ مالمممقر  بمل َ عصمم ك دبكممؽمبـممؽ لمل َ ؼضمم

الممممقر لرد  هبمممو صوطمممي ال.... بؿممموا  يمممر ممممو ؿتبمممف 

ان طؾقممف:  Qاإلممموٰ ممو بعمممل ؽؼمممل بتممؾـل ؿتوبممؽ  ممذؿر  راد  لم 

ؽقف مو ذؿمر   ب رؿمً هقابمؽ يلمقي اـبغمل طؾقمؽ ببمول 

لطقذ مـ ذـؽ  ؽو  بع ا مؼ  عؾمؿ ليب ممـ ل،ؾمف بطمظ  إثمؿ لا 

 . (لؾقو ؽلؿذ . باـس ٰ

لدرك لا لسمممموـقبف  Qبتممممؾف ؿتممممو  ا سممممـ  مممموب

ـمف    بمغروو ف ي  غما  ممـ مقؾػمف شمق ون  ؽؽتمى إغ مجقمع طام 
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ممو بعمممل  ؽممنيب لحمممل إـممقؽؿ ال اـممذد مل إـممف  بمم د اـلمموٰ: لم 

ؿؿ بؾتؾمممي  ؼممماَ  با ؿممممل ل اـمممذد ؿػممموؿؿ ممكمممي طمممملب 

يؾقػممتؽؿ  إا ال بؾطػممف بدسممـ تممـقعف ل مموح ـعممظ بممـ ليب 

 مممـ طبممودَ ؽوؼتوـممف بؾتؾممف  ب ممرك لتممحوبف صوـممى رهمم ن 

ؾع لتؾػممع  بؾمممل هوع ـممو ؿتممى لذاؽفممؿ بؾممودوؿ  متػممر 

وؾتؿسممقا الممموا لكػسممفؿ بطلمموعر،ؿ  ؽمملؾبؾقا إ،  دممع 

طمممل ؽؿ   وممل قؽؿ ؿتممويب ،ممذا بجفممملؿؿ بهـممملؿؿ بدسممـ

اـثملر ببؾغمتؿ الممؾ  بل،ؾمؽ ال  -بحؿممل ال-ؽؼمل لتمبتؿ 

 ـس ٰ طؾقؽؿ برحي ال. ل،ؾ اـبغل باـعملباا. با

ؽوهتؿعممً إـقممف اـقؽممقد مممـ ؿممؾ اجلفممو  بسممور هبممؿ 

طل ا مريقا لكمف   مو بؾمغ ا سمـ بمـ طمظ  وَ اـعرام. بومل  بو  

ك طـمممل ذـممؽ  ميممع مسمماَ بلكممف ؾمممل بؾممغ هسمم ر مـممبٍ  ممر 

ـممف وممملطق،ؿ إغ اـتحممرك  بكممود  مـودوممف    بؿتممى إغ طام 
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سممجمل  ؽلؾبممؾ اــمموس اـؽقؽممي وممملطق،ؿ إغ املهممتامع   ا 

دتك امتأل هبؿ  ؽخمرإ اإلمموٰ بتمعمل ا ـمع  ؽملثـك طم  ال 

ـؼمممل ؿتممى ال اجلفممود طمم   بتمم   طمم  رسممقـف  ثممؿ ؾمموو: 

َ ؿر،ممون  بلبه ا جو،ممملوـ بوـصممع ببطمممل،ؿ  يؾؼممف بسممام 

إكؽمؿ ـسمتؿ لهيمو اــموس   . ثمؿ ؾموو: (اــق بهزوؾ الهمر

ممو  ؽر،مقا  بؾممل بؾغـمل بوـصمع طم   كوعؾع ممو  ب قكمف إمل

لا معوبوي ؿوا ؾممل بؾغمف لك مو لزمعـمو طم  ا سما إـقمف ؽتحمرك 

كحقكمممو بجـمممملَ  ؽمممويرهقا رحؽمممؿ ال إغ معسمممؽرؿؿ 

 . (بوــخقؾي دتك كـظر ب ـظربا بكر  ب ربا

ؽسممؽً اــمموس بي وممتؽؾؿ لدمممل مممـفؿ بحممر  بادمممل  

ؽؾممام  رل  ذـممؽ مممـفؿ طممملد بممـ دممو ؿ ؾمموٰ بؾمموو: لكممو ابممـ 

سبحوا ال  ممو لؾمب  ،مذا ا ؼموٰ  لمل  قبمقا إممومؽؿ  دو ؿ.

ر اـممذوـ لـسممـتفؿ مبابممـ بـممً كبممق ؽؿ   لوممـ يطبمموع مضمم



 بمصؾحي اإلس ٰ اـعؾقو Qاإلموٰ ا سـ ...............................  32

ؿو خممموروؼ   اـملطمممي  ؽمممنذا هممممل  اجلممممل ؽؿرابؼمممقا 

ؿوـثعوـممى. لمممو ّتمموؽقا مؼممً ال بطقبفممو بطور،ممو  ثممؿ 

اسممتؼبؾ اإلممموٰ ا سممـ بقهفممف بؾمموو: لتممو  ال بممؽ 

  ببؽ ؼمممؽ  مممو  ؿممممل بربدَ ا راشممممل بهـ بمممؽ ا ؽمممورَ

بتممملبرَ. ؾمممل سممؿعـو مؼوـتممؽ باكتفقـممو إغ لمممرك بلصعـمموك 

ؽممقام ؾؾممً بمممو رلوممً  ب،ممذا بهفممل إغ معسممؽرد ؽؿممـ 

ك ـقهفممف بيممرإ مممـ ممضمم .لدممى  لا وممقاؽقـل ؽؾقممقا 

ا سممجمل ؽرؿممى دابتممف  بؿوكممً طمم  بممو  اجلممومع  بلمممر 

 ؼ مف لا وؾحؼف بام وصؾحف  بمه ،ق إغ اــخقؾي. 

ؿ ؾوٰ ؾقس بـ سمعمل بمـ طبمودو الكصمورد  بمعؼمؾ بمـ ث

ؾقس اـرومودل  بزومود بمـ تعصمعي اـتقؿمل  ؽملك بقا اــموس 

عممق،ؿ طم  ا ممربإ  بؿؾ ؿممقا  بملممق،ؿ طمم  ّتموذ ؿ بدر 

تمملؾتؿ  بؿثؾ ؿ ٰ طمملد بمـ دمو ؿ  ؽؼموو  مؿ:  Qا سـ
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زـمممً لطمممرؽؽؿ بصمممملم اــقمممي باـقؽممموع  رحؽمممؿ ال. ممممو

و باــ  . (صقحي  ؽجزاؿؿ ال ياان باـؼبقو با قد 

بيممرإ اــمموس إغ اــخقؾممي  ؽؾممام  ؽومممؾ طممملد،ؿ  ممؼ 

هبؿ ا سمـ  باسمتخؾػ طم  اـؽقؽمي ا غماو بمـ كقؽمؾ بمـ 

ك اــموس ب مث فؿ طم  ا مربإ  طبمل ا طؾى  بلمرَ بملا  مر 

 باملـتحوم بوجلقش. 

 ؽومممؾ اجلممقش يممرإ بممف  ممو بوممربد ا مريممقا لكممف 

دَ بعQا سممـ ضممفؿ بمملربعع لـػممون  ببعضممفؿ   بؾمممل دمممل 

بست ع ببلؿثر مـ ذـمؽ  ب  مو كمزو دومر طبممل اـمرحـ لؾموٰ بمف 

ومموبـ  ث ثممي لومموٰ  بدطممو طبقمممل ال بممـ اـعبمموس بؾمموو ـممف: 

ر لـػمون  ممـ ؽرسموا اـعمر  ماـعؿ  إيب بوطٌ معؽ اثـمل طلم

اع مضمم ر هبممؿ طمم  مر  اـرهممؾ ممـفؿ ورومممل اـؽتقبممي  ؽسممبؾمر 

  ب ـتفممل إغ مسممؽـ  بامممض اـلمموصس دتممك  ؼطممع اـػممرا
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مـفو دتمك  سمتؼبؾ معوبومي  ؽملــ  مؿ هوكبمؽ بابسمط  مؿ 

بهفمؽ باؽممرش  ممؿ هـودممؽ بلدهممؿ مممـ سؾسممؽ  ؽممنهؿ 

مـ ثؼمو  لمما ا مممـع  ؽمنا لكمً ـؼقمً معوبومي ؽودبسمف 

دتك   قؽ  ؽمنيب طم  إثمرك بشمقؽون. بـمقؽـ يمعك طـمملد 

 . (ؿؾ وقٰ

بلرسممؾ معممف ؾوعممملوـ مممـ يمماو ا سممؾؿع إي تممون 

بهفممودان بكصممقحي   سممبقؾ ال  بمهممو ؾممقس بممـ سممعمل بممـ 

وؼطممع لمممران  سممعقمل بممـ ؾممقس ا ؿممملايب  بلمممرَ لملطبممودو  ب

إذا  دبهممام  بلا وستلممامهو   مجقممع المممقر  بؾمموو ـممف: 

لكممً ـؼقممً معوبوممي ؽمم   ؼو ؾممف دتممك وؽممقا ،ممق اـبممود    

تممبً ؽؼممقس بممـ سممعمل طمم  اــمموس  بإا اـؼتمموو  ؽممنا لَ 

 . (لتقى ؽوـؼقودو مـ بعملَ ـسعقمل بـ ؾقس
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بسممور طبقمممل ال بوــمموس وؼطممع اـصممحورد دتممك اكتفممك 

إغ اـػؾ قهممي  بمـفممو إغ مسممؽـ  بؿمموا معوبوممي ؾمممل كممزو 

ؽقفممو  ؽـممزو طبقمممل ال بممـ اـعبمموس بنزاعممف  ب  اـقممقٰ اـثممويب 

ف معوبوي بخقمؾ لؼمور  طم  همقش طبقممل ال ؽقؾػمقا  مو  به 

 Qبرد ب،ممو طمم  لطؼوهبممو  بلوؼممع معوبوممي  صممؿقؿ ا سممـ
طمم  مقاتممؾي اـؼتمموو بعمممل لا رؽممض اـعممربض ا غروممي اـتممل 

   (0 ؾملمفو إـقف   رسوعؾف.

لا مممملار مصممؾحي اإلسمم ٰ اـعؾقممو  Qرل  اإلممموٰ -  

بعمممل يممذملا هقلممف ـممف ب ػرؾممف طـممف  وؼممقٰ بعؼمممل معو،ممملو 

ب  ،ممذا اـسممقوم وـؼممؾ  ;ػقوااـصممؾ  مممع معوبوممي بممـ ليب سمم

لرسممؾ يقؾممف ـؼتمموو اجلممقش  و ممــممو ا مريممقا لا معوبوممي 
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اـممذد وؼممقدَ طبقمممل ال  رد ،ممو ل،ممؾ اـعممرام طمم  لطؼوهبممو  

ببؿجمملع اـؾقممؾ لرسممؾ معوبوممي رسمموـي إغ طبقمممل ال همموع 

ؽقفو لا ا سمـ ؾممل لرسمؾـل   اـصمؾ  بسمؾؿ الممر ، ؽمنا 

ون يما ـمؽ ممـ لا  ؽمقا ديؾً   صوطتل ا ا  ؽمـ متبقطم

 وبعون بعمل ؼممل  بـمؽ إا اهبتـمل ا ا لا لططقمؽ لـمػ لـمػ 

ممؾ ـممؽ   ،ممذا اـقؾممً كصممػفو  بطـممملمو لديممؾ  در،ممؿ لطج 

 اـؽقؽي لدؽع ـؽ اــصػ اـثويب. 

بوممملطل لؿثممر ا مممريع لا طبقمممل ال اكسممؾ  مممـ ؾوطمل ممف  

بديممؾ طسممؽر معوبوممي بمعممف بضممعي  مل  ممممـ ؿمموكقا معممف  

 بطمملَ  باكتبمف اــموس بممليقو اــفمور  ؽموكتظربا ؽق   ـمف بمام

طبقمل ال ـقصظ هبؿ ؽؾؿ امملبَ  ؽصم   هبمؿ ؾمقس بمـ سمعمل  

 لؿمملبا ممـ يمعَ يطمبفؿ ؾمقس  بذؿمر طبقممل ال ؽـموو  وب 

مـممف  بلمممر،ؿ بوـصممع باـثبممو   بطممرض طؾممقفؿ ا ممر  
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بمـو،ضممي معوبوممي مفممام ؿمموا ا مموو  ؽلهمموبقَ ـممذـؽ  ؽـممزو 

ك هبممؿ ـؼتمموو معوبوممي  ؽؼمموبؾفؿ هقلممف مضممطممـ ا ـممع بم

ٌ  دطو ممف بممع لتممحو  ؾممقس مبؼقممودو بسمم ر بممـ لرصمموو  ببمم

ومممذوعقا لا لمممما،ؿ طبقممممل ال ممممع معوبومممي   يبوعمممف  

با سممـ بممـ طممظ ؾمممل باؽممؼ طمم  اـصممؾ  ؽعمم ٰ  ؼتؾممقا 

طل ا مريممقا لا ؾقسممون ؾمموو ل،ممؾ  لكػسممؽؿ. ب،ـممو ومممل 

تمموو بممملبا إممموٰ  اـعممرام: ايتمموربا إدمممل  اثـتممع: إمممو اـؼ

ممو لا  بممووعقا بقعممي عمم و ؽؼمموـقا بمملمجعفؿ: بممؾ كؼو ممؾ  بإم 

فممقا كحممق،ؿ باشممتبؽ اـػروؼمموا    بممملبا إممموٰ  ثممؿ ا  

ر ممعرؿممي عمموروي ؿوكممً كتوعجفممو ـصممو فؿ  ب راهممع بسمم

 بؿـ معف إغ معسؽراوؿ لذبـع مؼفقروـ. 

بؿمموا مقؾممػ طبقمممل ال مممـ مجؾممي اـعقامممؾ اـتممل  سممببً 

قش اإلممموٰ بّتوذـممف  بؽممت  لبممقا  اـغممملر    ػؽممؽ همم
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با قوكممي باـتسممؾ ؾ اجلامطممل  ب ممذرع ذبب اــػممقس اـضممعقػي 

باـؼؾمممق  ا روضمممي لا طبقممممل ال ابمممـ طؿمممف بلبمل،مممؿ 

 بؿـوس ف باـتضحقي   سبقؾف ؾمل يوكف. 

 Qؿممام ؿمموا ـغممملر طبقمممل ال بممـ اـعبمموس   كػممس اإلممموٰ
اَ  ب سممه  لكممف ؽممت  اـبممو  ـغمم ;دممزا بمموـغ بلسممكن مروممر

بغممملرَ بيقوكتممف مجقممع اـطممومعع با قكممي مممـ ل،ممؾ اـعممرام  

ر اـه،قممى باـهؼقممى   مبكلممط لكصممور معوبوممي   كلمم

  وهؿممقا بسممقؾي ـصمموـ  معوبوممي إملتممػق  اجلممقش  بي

باسممتعؿؾق،و  باسممتامـقا إـممقفؿ دتممك رعسمموع ربقعممي اـممذوـ 

  تممػع بؼا،ممو مممـ  Qؿمموكقا دصممـون لممما ا ممممـع

ممر لدمممل زطامعفممو  ;اؾممػا ق ؽؾؼمممل راسممؾف يوـمممل بممـ معؿ 

 اـبورزوـ ببووعف طـ ربقعي ؿؾ فو. 
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ؿممام راسممؾف ببووعممف طممثاما بممـ ذدبقممؾ لدمممل زطممامع بـممل 

اممقؿ  بشمموطً ا قوكممي بممع مجقممع ؿتوعممى اجلممقش بؾبوعممؾ 

ؿممؾ ذـممؽ   Qاـؽقؽممي  بلدرك اإلممموٰ لبممق ّؿمممل ا سممـ

بتمموردفؿ بمموـقاؾع اـممذد ي وعمممل اممقز اـسممؽق  طـممف  

وو ل،مؾ اـؽقؽمي  لكمتؿ اـمذوـ لؿمر،تؿ ليب طم  اـؼتموو  ؽؼوو: 

ر  مبا ؽقمممي ثممؿ ايتؾػممتؿ طؾقممف  بؾمممل ل ممويب لا ل،ممؾ اـلمم

بيب  مممـؽؿ ؾمممل ل ممقا معوبوممي ببممووعقَ  ؽحسممبل مممـؽؿ مل  غممر 

 . (  دوـل بكػز

ـممق بؾعممً بممع ل،ممؾ  ب،ـممو اصؿمملا معوبوممي بمملا ا عرؿممي

اـلمموٰ بل،ممؾ اـعممرام سممتؽقا ـصممو ف  بسممقؽقا ا سممـ 

با خؾصقا ـمف ممـ هـمملَ يم و لوموٰ معمملبدا   Qبـ طظ

بممع ؾتقممؾ بلسمما  ممً رحتممف  بلا اـسممؾطي تمموعرو إـقممف مل 

ّوـممي  بـؽممـ اسممتق عَ طؾقفممو بؼممقو اـسمم ح مل وعطقفممو 
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ــموس  اـصبغي اـػطقي اـتمل ؿموا  موبو اـتؿقومف هبمو طم  ا

،ممذا بوإلعمموؽي إغ مممو ؾمممل  ممملو مممـ ا ضمموطػو  ا طممرو 

اـتممل سممتجعؾف   عممقؼ مممـ كتوعجفممو  بذـممؽ ـممق َلتممقى 

ا سممـ با سممع يمم و ا عممورك بمهممو سممقملا شممبو  ل،ممؾ 

اجلـممي  بر وكتممو هممملمهو بلدممى  ا ؾممؼ إـقممف بوــصممقص 

 ا تقا رو اـتل مل افؾفو لدمل مـ ا سؾؿع. 

ي طم  ممو وبمملب دروصمون طم  لمل ـذـؽ بـغاَ ؿوا معوبوم

  ا مر   بإا ؿموا مطؿ ـ مون  Qوتقرط ممع ا سمـ بمـ طمظ

ــتوعجفممو  ؽعممرض طؾقممف ؽؽممرو اـصممؾ    لبغ رسمموعؾف  

ب ممرك ـممف لا ولممهط بوطؾممى مممو ورومممل  براح وممردد دممملوٌ 

اـصؾ    سوـسمف ببمع لكصمورَ   همقش اـعمرام بوملمر،ؿ 

ر  لكظممور،ؿ مـقصمم بنشمموطتف  بؿو ممى اـؼممودو باـرعسمموع بممف

ٌ  بقممـفؿ ربح اـتخمموذو باملستسمم ٰ  طممـ ا ممر   بوبمم

 ـألمر اـقاؾع. 



 11 ................................ بمصؾحي اإلس ٰ اـعؾقو Qاإلموٰ ا سـ

بؿوكً ؽؽرو اـصمؾ  ؿمام ذؿركمو مغؾػمي بؾمقا وـخمذع ـمف 

 ;اـؽثممابا مممـ اــمموس  بوػضممؾقكف طمم  ا ممر  باـؼتمموو

بلشمموطفو  Qؽؾؼمممل طرعممفو   رسمموـتف البغ طمم  ا سممـ

الممقر بمملبا ل لممران ممـ مبع ل،مؾ اـعمرام  طم  لمل وؼضم

رلوف  بمل وعصمقف   لممر َلروممل بمف صوطمي ال برسمقـف  ب مرك 

ؿممؾ ذـممؽ ـعؾؿممف بلهممو  ;ـممف مممع ذـممؽ لا وؼممهح مممو ورومممل

سممتؾؼك هبممذَ اـصممقوؼي ؾبممقملن مممـ اـؽثمماوـ  بسممقتبع ذـممؽ 

اكؼسمموٰ   تممػق  اجلممقش وضممطرَ إغ اـصممؾ  لكممف ل،ممقا 

وـ  ؿممام اـتجممل باـممملَ مممـ ؾبممؾ ـؾتحؽممقؿ باـرماـلمم عممو ر 

بولشعرد دؽامن ل،مؾ اـعمرام   مؼوبمؾ ابمـ اـعموص  لكمف 

ل   ا ممر   مممع اكحقمموز ملؾممؾ يطممران ب ران مممـ ا ضمم

اـؼسممؿ الؿممع مممـ اجلممقش إغ هوكممى ؽؽممرو اـتحؽممقؿ اـتممل 

بعممعفو معوبوممي  بعمممل لا عمموم طؾقممف لمممرَ بؿممود لا وؼممع 
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 لساان بقمل الشه بمـ معف مـ اجلـقد اـبقاسؾ. 

ػبط مإغ لا ؽؽمممرو اـصمممؾ  بتؾمممؽ اـمممببوملعممموؽي 

سممتؽقا سمم دون بقمممل ا قكممي مممـ ل،ممؾ اـعممرام  سممتؽقا 

لوضممون طممذران مؼبممقملن  عوبوممي ـممق ؿوكممً ا ممر  بَلتممقى 

 ا سـوا بيقور اـصحوبي طـمل اـسقاد الطظؿ مـ اــوس. 

ؽؼمممل لد   ؽؽممرو اـصممؾ   ;بؿمموا المممر ؿممام ؾممملر معوبوممي

  تمممػق   بتؾمممؽ اـصمممقغي إغ اـتلمممقوش باملعمممطرا 

اجلقش  بإغ  سمؾ ؾ طبقممل ال بمـ اـعبموس بطمملد ممـ اـؼمودو 

بزطامع اـعلموعر إغ معوبومي با  صموو بعضمفؿ بمف طمـ صرومؼ 

ا راسممؾي  بؿمموا ،ممق بممملبرَ بممام ـملوممف مممـ بسمموعؾ اإلطمم ٰ 

رؽووؿ ـقؼطممع مورسممؾ إغ ا سممـ بجؿقممع ليبممور،ؿ ب صمم

 لمؾممف مممـ كتمموعٍ ا ممر   بمل وبؼممك ـممف يقممور   اـصممؾ  

 بؿوا المر ؿذـؽ. 
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بؾمموو اـلممق  ا ػقمممل   إرشممودَ باـطممعد   إطمم ٰ 

اـمممقر : إا ل،مممؾ اـعمممرام ؿتبمممقا إغ معوبومممي بوـسمممؿع 

باـطوطممي  باسممتحث قَ طمم  اـسمما كحممق،ؿ  بعممؿـقا ـممف 

َ مممـ معسممؽر،ؿ لب   سممؾقؿ ا سممـ إـقممف إذا شمموع طـمممل دكممق 

  (0 اـػتؽ بف.

 طؿممرب بممـ راعع لا معوبوممي دس  إغمبهمموع   طؾممؾ اـلمم

مور بمـ لبجمر بشمبٌ بمـ  دروٌ بالشمعٌ بمـ ؾمقس بدج 

عمي لـمػ بؾقمودو هـممل ممـ ربعل ببطممل ممـ وؼتمؾ ا سمـ بام

ذـمؽ ؿموا  Qلهـود اـلوٰ ببـً ممـ بـو مف  ب  مو بؾمغ ا سمـ

مل خيممرإ بممملبا ملمممي دربممف  بمل وـزطفممو دتممك   اـصمم و  

 بؾمل رموَ لدمل،ؿ بسفؿ ب،ق وصظ ؽؾؿ وثبً ؽقف. 
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 Qمعوبوممي لراد مممـ اؼتقمموو اإلممموٰ ا سممـبمل شممؽ لا 
ط  ومل اـعمراؾق ع لا وسمؾؿ ـمف الممر  بخيؾمق ـمف اجلمق بمملبا 

ر اـصممؾ   دتممك مل وتحؿممؾ مسمممبـقي ؾتؾممف  ؾتمموو إذا  عممذ 

بؾتممؾ  ـممف بلكصممورَ  مموَ اـممرلد اـعمموٰ اإلسمم مل  اـممذد مل 

 وغػر ـف طؿ ن مـ ،ذا اـؼبقؾ مفام ؿوكً اـظرب . 

وػؽممر بصممؾ   Qّؿمممل ا سممـ بي وؽممـ اإلممموٰ لبممق

سممً ـملوممف  معوبوممي  بمل بؿفودكتممف  ؼمما لكممف بعمممل لا  ؽمل 

ممؽ هقلممف  باكحقمموز لؿثممر اـؼممودو جلوكممى  اليبممور طممـ  ػؽ 

معوبوممي  لراد لا خيتممع كقاوممو،ؿ بوؿممتحـ طممزوؿتفؿ  ؽقؾممػ 

ح  ممؿ مممـ بعقمممل بوـصممؾ   بؿممـ ؿمموا معممف   سمموبوط  بـممق 

ؽممق ال إيب لرهممق لا لؿممقا لكصمم   بمجممع اـؽؾؿممي ؽؼمموو: 

يؾممؼ ال  ؾؼممف. بمممو لتممبحً ّممتؿ ن طمم  لدمممل عممغقـي 

بمل مروممملان ـممف سممقعان بمل ؼوعؾممي. لمل بإا مممو  ؽر،ممقا   
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اجلامطممي يمما ـؽممؿ مم ممو  بممقا   اـػرؾممي لمل بإيب كمموضر ـؽممؿ 

با  يمماان مممـ كظممرؿؿ لكػسممؽؿ  ؽمم  ّتمموـػقا لمممرد بمل  ممرد 

موؿؿ  مو ؽقمف ّبتمف طظ  رلول. ؼػمر ال  ، بـؽمؿ بلرشممليب بإو 

  (0 .(برعوَ

مقعممقع مصممؾحي اإلسمم ٰ  Qب،ـممو  ممـؼ   ـمممل  اإلممموٰ

 اـعؾقو بملؽع لطظؿ اـرضروـ: 

لب ممام: املسممتؿرار بحممر  يمموتو مل ّوـممي ؽقفممو ؽـمموعَ 

بؽـمموع ل،ممؾ بقتممف ببؼقممي اـصممػقو اـصممو ي مممـ لتممحو  

 بلتمممحوبف Qبلتمممحو  لمممما ا مممممـع Nرسمممقو ال

  باـمذابقا N  ب،مؿ دػظمي اـؼمر ا بسمـ ي رسمقو الQ،ق

طمممـ اـعمممهو اـطمممو،رو  باـمممملطوو المـممموع إغ بملومممتفؿ 

 بؾقودوؿ. 
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باـثوكقي: اـؼبمقو بوـصمؾ  بدؼمـ دمموع ل،مؾ بقمً اــبمقو 

ـقحؿؾممقا  ;باـعصممؿي ببؼقممي اـصممػقو اـصممو ي مممـ شممقعتفؿ

  بوصمممملطقا بمممو ؼ لمممموٰ Nـمممقاع اـمممملطقو  و ّؿممممل

ققعف ب رومممػ ب زبومممر دومممـ ال بسمممـي ّممموبمل   ضممم

  ـقت صمممؾ دمممبؾفؿ بحبمممؾ الهقممموو اـ دؼمممي  Nرسمممقـف

بـتصممؾ إـقفممو معمموي اـممملوـ ا ممؼ  بـتممملرك دممؼ ل،ممؾ 

 ببوصؾ لطملاعفؿ.  Qاـبقً

ـؾصممؾ   بؿمموا كممص   Qب،ؽممذا اعممطر اإلممموٰ ا سممـ

 ؿتو  اـصؾ  بقـف ببع معوبوي بـ ليب سػقوا ؿو يت: 

ـ بممـ طممظ بممـ ليب صوـممى ،ممذا مممو اتممطؾ  طؾقممف ا سمم

 بمعوبوي بـ ليب سػقوا  تو ف ط : 

بسماو  N* لا وعؿؾ ؽمقفؿ بؽتمو  ال بسمـ ي كبق مف ّؿممل

 ا ؾػوع اـصو ع. 
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* ـقس  عوبومي بمـ ليب سمػقوا لا وعفممل لدممل ممـ بعمملَ 

 طفملان  بؾ وؽقا المر مـ بعملَ شقر  بع ا سؾؿع. 

   ;ل* لا اــممموس  مـمممقا دقمممٌ ؿممموكقا ممممـ لرض ا

 شومفؿ بطراؾفؿ بوومفؿ بدجوز،ؿ. 

* لا لتمممحو  طمممظ بشمممقعتف  مـمممقا طممم  لكػسمممفؿ 

بلممممقا ؿ بكسممموعفؿ بلبملد،مممؿ  بطممم  معوبومممي بمممـ ليب 

سػقوا بذـؽ طفممل ال بمقثوؾمف  بممو ليمذ ال طم  لدممل ممـ 

 يؾؼف بوـقؽوع بام لططك ال مـ كػسف. 

ع بمل * لكممف مل وبغممل ـؾحسممـ بممـ طممظ بمل ليقممف ا سمم

ؼوعؾممي تان بمل ط كقممي  بمل  Nلدمممل مممـ ل،ممؾ بقممً اــبممل

 خيقػ لدملان مـفؿ   لؽؼ مـ ا ؽوم. 

شفمل ط  ذـؽ طبمل ال بمـ كقؽمؾ بمـ ا مورو بطؿمر بمـ 

 ليب سؾؿي بؽ ا بؽ ا. 
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ثؿ رد  ا سـ بـ طمظ ،مذا اـؽتمو  إغ معوبومي ممع رسمؾ 

  (0 مـ ؾبؾف ـقلفملبا طؾقف بام   ،ذا اـؽتو .

  سممبقؾ بقمموا السممبو  -لا طؾقممف  Qبهمممل اإلممموٰ - إ

ملو اـصممؾ  مممع معوبوممي باـعؾممؾ اـتممل لجلل ممف إغ طؼمممل معو،مم

لا وؽلممػ ا ؼمموعؼ بوظفممر ا ممؼ ـتممتؿ   -بممـ ليب سممػقوا

ا جممي اـبوـغممي   إدراك دؼقؼممي ا صممؾحي اإلسمم مقي اـعؾقممو 

اـؽومـممي   ،ممذا اـصممؾ . بؾمممل  قاتممؾً بقوكو ممف بيطوبو ممف 

 بقؾ إغ  ير  ظي مـ  ظو  دقو ف اـػوػي.   ،ذا اـس

بمم و ورب    ذـمؽ لا سمؾقؿ بمـ ؾمقس ؾموو: ؾموٰ ا سمـ 

طمم  ا ـممع دممع اهتؿممع مممع  Qبممـ طممظ بممـ ليب صوـممى
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لهيممو اــمموس  إا  معوبومي  ؽحؿمممل ال بَاثـممك طؾقممف  ثممؿ ؾمموو: 

ل  ممو ممعوبوممي زطممؿ ليب رلوتممف ـؾخ ؽممي ل،مم ن بي لر كػسمم

بومي  لكمو لبغ اــموس بوــموس   ؿتمو  ال ل، ن  بؿمذ  معو

بطمم  ـسمموا كبممل  ال  ؽلؾسممؿ بممول ـممق لا اــمموس بممووعقيب 

ربيب  لططممتفؿ اـسممامع ؾطر،ممو بالرض مبلصمموطقيب بكصمم

برؿتفممو  ب ممو صؿعممتؿ ؽقفممو وممو معوبوممي  بـؼمممل ؾمموو رسممقو 

مي لمر،مو رهم ن Nال ـ ً لم  ؾمط  بؽمقفؿ ممـ ،مق لطؾمؿ  : مو ب

زو لممر،ؿ ومذ،ى سمػوملن دتمك ورهعمقا إغ مؾ مي ي وم مـف  إمل

طبممملو اـعجممؾ. بؾمممل  ممرك بـممق إتاعقممؾ ،مموربا باطتؽػممقا 

ط  اـعجمؾ ب،مؿ وعؾؿمقا لا  ،موربا يؾقػمي مقسمك  بؾممل 

ممي طؾق ممون  وؼممقو  Nبؾمممل سممؿعقا رسممقو ال Q رؿممً الم 

ـعظ: لكً مـ ل بؿـزـمي ،موربا ممـ مقسمك ؼما اــبمقو  ؽم  

مممـ ؾقمممف ب،ممق  Nالكبممل بعممملد. بؾمممل ،ممر  رسممقو 
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وممملطق،ؿ إغ ال دتممك ؽممر  إغ اـغممور  بـممق بهمممل طؾممقفؿ 

لطقاكون مو ،مر  ممـفؿ  بـمق بهممل  لكمو لطقاكمون ممو بووعتمؽ 

وو معوبوي. بؾممل هعمؾ ال ،موربا   سمعي دمع استضمعػقَ 

بؿممودبا وؼتؾقكممف  بي امممل طؾممقفؿ لطقاكممون. بؾمممل هعممؾ ال 

 اممل لطقاكمون طؾمقفؿ  ي و ماــبل   سمعي دمع ؽمر  ممـ ؾقممف 

مي ببووعمً  ؿذـؽ لكمو بليب   سمعي ممـ ال دمع  رؿتـمو الم 

ؼاكممو بي كجمممل لطقاكممون. بإكممام ،ممل اـسممــ بالمثمموو وتبممع 

 بعضفو بعضون. 

رم ملهيممو اــمموس  إكؽممؿ ـممق اـتؿسممتؿ ؽممقام بممع ا لمم

 . (با غر  ي  ملبا ره ن مـ بـمل اــبل ؼاد بؼا ليل

ـ لبقمف سمملور طمـ لبقمف طمـ ليب بطـ دـموا بمـ سمملور طم

سعقمل طؼقصو ؾوو:  و تموـ  ا سمـ بمـ طمظ بمـ ليب صوـمى 

معوبوممي بممـ ليب سممػقوا  ديممؾ طؾقممف اــمموس ؽ مممف بعضممفؿ 
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ب ؽمؿ  ممو  مملربا ممو طؿؾمً. بال  : Qط  بقعتمف  ؽؼموو

ـؾ ممذد طؿؾممً ـلممقعتل يمما مم ممو صؾعممً طؾقممف اـلممؿس 

ـطوطمممي بؼربمممً. لمل  عؾؿمممقا ليب إممممومؽؿ  بمػمممهض ا

طؾقؽؿ  بلدمل سمقملد شمبو  ل،مؾ اجلـمي بمـص  ممـ رسمقو 

ر  ممو ملمممو طؾؿممتؿ لا  ا ضمم    ؾمموـقا: بمم . ؾمموو: (ال طممظ  

يرم اـسػقـي بلؾوٰ اجلمملار بؾتمؾ اـغم ٰ ؿموا ذـمؽ سمخطون 

  إذ يػممل طؾقممف بهممف ا ؽؿممي   Q قسممك بممـ طؿممراا

ذـؽ  بؿوا ذـؽ طـممل ال  عموغ ذؿمرَ دؽؿمي بتمقابون  لممو 

وؼمع   طـؼمف بقعمي ـطوؼقمي زموكمف  تؿ لكف ممو مـ مو لدممل إملطؾؿ

  اـمممذد وصمممظ  يؾػمممف ربح ال طقسمممك بمممـ ¨إمل  اـؼممموعؿ

ؾ  خيػمل بملد مف بوغق مى شخصمف   ؽمنا ال طمز  بهمQمروؿ

وؽممقا لدمممل   طـؼممف بقعممي إذا يممرإ. ذاك اـتوسممع مممـ  ـمم  

بـمممل ليممل ا سممع ابممـ سممقملو اإلممموع  وطقممؾ ال طؿممرَ   
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ؼقبتممف  ثممؿ وظفممرَ بؼملر ممف   تممقرو شممو  دبا لربعممع 

 . (سـي  ذـؽ ـقعؾؿ لا ال ط  ؿؾ رع ؾملور

طممـ زومممل بممـ ب،ممى اجلفـممل ؾمموو:  ممو َصعممـ ا سممـ بممـ 

ممع  ؽؼؾممً: مممو  ممر  ومموبـ  Qطممظ بو ممملاعـ ل قتممف ب،ممق متقه 

با  ؽؼمموو: رسممقو ال  ؽممن  -بال-لر   ا  اــمموس متحمما 

ع. وزطؿممقا لهممؿ ، شممقعي. لا معوبوممي يمما ، مممـ ،ممممل

ابتغقا ؾتظ باكتفبمقا ثؼمظ بليمذبا ممو،. بال ـم ـ  يمذ ممـ 

مـ بمف   ل،مظ  يما ممـ عمعوبوي طفمملان لدؼمـ بمف دممل بل مَّ

لا وؼتؾممقيب ؽتضممقع ل،ممؾ بقتممل بل،ممظ. بال ـممق ؾو ؾممً 

. بال ـم ـ  معوبوي ليمذبا بعـؼمل دتمك ومملؽعقيب إـقمف سمؾامن

ـ   َلسممو ف بلكممو طزوممز يمما مممـ لا وؼتؾـممل بلكممو اسمما  لب وؿمم

طظ  ؽقؽقا سـ ي طم  بـمل ،وشمؿ  يمر اـممل،ر  بمـمي  عوبومي 

ـ  هبو بطؼبف طم  ا مل  مـ مو با قمً . ؾموو: ؾؾمً: (مل وزاو وؿ

 هك ووبـ رسمقو ال شمقعتؽ ؿموـغـؿ ـمقس  مو راع   ؾموو: 
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بمو لتمـع ومو ليمو هفقـمي  إيب بال لطؾمؿ بملمر ؾممل لد   بمف  

ؾمموو ، ذا  وممقٰ بؾمممل ر يب  Qلا  لممما ا ممممـع ;ؼو ممفإ،  ث

ؽردون: وو دسـ  ل ػمرح   ؿقمػ بمؽ إذا رلومً لبموك ؾتمق ن  

ؿقممػ بممؽ إذا ب، ،ممذا المممر بـممق َامقممي  بلما،ممو اـردممى 

اـبؾعممقٰ  ثممؿ  وسممتق، طمم  ؼرهبممو بذؾفممو  وممملوـ ـممف اـعبممود 

ـ  بسمــ ل،مؾ اـبمملع باـضم و  بَوؿقمً  بوطقو مؾؽمف  وسمت

ممؿ ا مموو   ل،ممؾ بملوتممف  Nؼ بسممـ ي رسممقو الا مم   وؼس 

بوؿـعف مـ ،ق لدمؼ بمف  بَومذو    مؾؽمف ا مممـ  بوؼمق    

سممؾطوكف اـػوسممؼ  باعممؾ ا مموو بممع لكصممورَ دبملن  بوت خممذ 

طبممود ال يممقملن  وممملرس   سممؾطوكف ا ممؼ  بوظفممر اـبوصممؾ  

بوؼتممؾ ممممـ كمموباَ طممم  ا ممؼ  بومممملوـ مممـ باملَ طممم  

   .(0 (اـبوصؾ
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بورب  لوضون لكمف بعممل لا  مؿ  اـتقؾقمع طم  اـصمؾ   ؾمملٰ 

دقممٌ   Qمعوبوممي إغ اـؽقؽممي ـ هممتامع بوإلممموٰ ا سممـ

و-ار ؼك معوبومي ا ـمع ـمقعؾـ  ون ؿمؾ ا قاثقمؼ باـعفمقد متحممل 

ربط اـتمل تموـ  ملكمف وسمحؼ بؼملمقمف ؿمؾ اـلم -بالطرا 

ا سمممـ طؾقفمممو  بيوصمممى اــممموس ا حتلمممملو   مسمممجمل 

ع ن: بال إيب مممو ؾممو ؾتؽؿ ـتصممؾ قا  بمل ـتصممقمقا  اـؽقؽممي ؾممو

ممقا  إكؽممؿ ـتػعؾممقا ذـممؽ  بإكممام  ممقا  بمل ـتزؿ  بمل ـتحج 

ر طؾممقؽؿ  بؾمممل لططممويب ال ذـممؽ  بلكممتؿ ـممف  ؾممو ؾتؽؿ ل مملم 

ؿمممور،قا. لمل بإا ؿمممؾ  دٰ لتمممقى   ،مممذَ اـػتـمممي ؽفمممق 

 مطؾقو  بؿؾ ذط ذصتف ؽتحً ؾململ  ،و ع. 

بل بوطمممف   Qإلمممموٰ ا سمممـب،ـمممو اؾؿمممؾ لتمممحو  ا

لبا طؾقممف ببتممػقَ بؿممذو  ا ممممـع  ؽصممع سمم ٰ ال  ب ممر 

طؾقممف تممعان مجممق ن  بصػممؼ وبممع   ممؿ ا ؼمموعؼ اـتممل يػقممً 

طمممـفؿ   لهمممقاع املكػعممموو باـعوصػمممي باـغضمممى اـمممذد 
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د معوبوممي  ممؿ  بكؼضممف ـقثقؼممي اـصممؾ   اطممها،ؿ مممـ  مممل 

 بلتحوبف.  Qب ق،قـف ـ،موٰ ا سـ

لكممف ؾمموو ـبلمما ا ؿممملايب طـممملمو ملمممف  Qربد طـممفبمم ممو 

ًَ َمممذملن  طم  اـصممؾ :  ،ؿ. مممو ـؾؿمممـع  بـؽـمم ـسم ل معمز 

لا لدؽممع طممـؽؿ اـؼتممؾ  طـممملمو رلوممً  لردَ   صممو تل إمل

 . ( بوصم لتحويب بكؽق ؿ طـ اـؼتوو

ذـممؽ ـبلمما ،ممذا  لكممف ؿمموا لبو ا ر عممملوـ مممـ  Qؾمموو

اـؼتوو. بؾوو  وـمؽ بمـ عمؿرو طـمملمو ؿؾ ؿمف بلملا اـقثقؼمي: 

ٌ  ا سمممؾؿقا طمممـ بهمممف الرض    إيب يلمممقً لا َاتممم

 . (ؽلرد  لا وؽقا ـؾملوـ داع

وممو لبممو سممعقمل  طؾ ممي مصممو تل  بؾمموو لوصبممون لبممو سممعقمل: 

ببـممل ـبـممل عممؿرو  N عوبوممي طؾ ممي مصممو ي رسممقو ال

 . (لشجع بل،ؾ مؽي دع اكق  مـ ا ملوبقي
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بؾمموو ـممف دجممر بممـ طممملد  بؿمموا بهفممون مممـ بهممقَ 

  Qبتممحوبي طممظ بابـممف ا سممـ Nتممحوبي رسممقو ال
بعمممل لا سممؿع ؿمم ٰ  Qطـممملمو يوصممى اإلممموٰ ا سممـ

ممؾ مممـ ؿممؾ اـلمم ربط اـتممل ممعوبوممي طمم  ا ـممع ب،ممق وتـص 

ً    : لمممو بال  ـؼمممل بدد  لكممQبؾ عفممو مممع اإلممموٰ ؽ ممم

ذـؽ  بمتـو معؽ  ثؿ ي كومرو ،مذا اـقمقٰ  ؽنك مو رهعـمو راؼؿمع 

لا اإلممموٰ  ربروـ بممام لدب ممقا. إملمبممام ؿر،ـممو  برهعممقا مسمم

إيب ؾممل سمؿعً  راؽف إغ بقتمف بؾموو ـمف: ملرسؾ إـقف بعمل اكصم

ؿ مؽ   سؾس معوبومي  بـمقس ؿمؾ إكسموا  مى ممو  مى  

إبؼممموعن  ؾمممً إملبمل رلومممف ؿرلومممؽ  بإيب ي لؽعمممؾ ممممو ؽع

   .(0 (طؾقؽؿ
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بطممـ الطؿممش طممـ سمموي بممـ ليب اجلعمممل ؾمموو: دممملثـل 

ؽؼؾممً: ومموبـ  Qرهممؾ مـ ممو ؾمموو: ل قممً ا سممـ بممـ طممظ

ر اـلمقعي طبقمملان  ملذـؾمً رؾوبـمو  بهعؾتـمو معلم ;رسقو ال

ؾمموو: ؾؾممً:  (بمممؿَّ ذـممؽ  مممو بؼممل معممؽ رهممؾ. ؾمموو: 

بال ممو سمؾ ؿً الممر  بتسؾقؿؽ المر  مذا اـطوؼقمي  ؾموو: 

ليب ي لهمممل لكصمموران  بـممق بهمممل  اكصمموران ـؼو ؾتممف  إـقممف إمل

ـممقظ بهممورد دتممك  ؽممؿ ال بقـممل ببقـممف  بـؽـ ممل طرؽممً 

 ;ل،ؾ اـؽقؽي ببؾمقوؿ  بمل وصمؾ  ، ممـفؿ ممـ ؿموا ؽوسمملان 

مممي   ؾمممقو بمل ؽعمممؾ  إهمممؿ  إهمممؿ مل بؽممموع  مممؿ بمل ذم 

معـممو  بإا  سممققؽفؿ   ختؾػممقا  بوؼقـممقا ــممو إا ؾؾممقهبؿ

ممع اـممملٰ  ؽممملطو ( لممفقرو طؾقـممو . ؾمموو: ب،ممق وؽؾ ؿـممل إذ  ـخ 

بطسً ؽحؿؾ مـ بمع وملومف مؾق مون مممو يمرإ ممـ هقؽمف ممـ 

اـممملٰ. ؽؼؾممً ـممف: مممو ،ممذا ومموبـ رسممقو ال  إيب  لراك 
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ن   بهعون  ؾموو:  لهمؾ  دس  إ،  ،مذا اـطوؼقمي ممـ سمؼويب سمام 

  .(0 (ؿام  ر ؽؼمل بؾع ط  ؿبملد ب،ق خيرإ ؾطعون 

إغ ،ممذَ ا صممؾحي  Qبـؼمممل لشممور اإلممموٰ ّؿمممل اـبمموؾر

ممع معوبومي بمـ  Qاإلس مقي اـعؾقو   تمؾ  اإلمموٰ ا سمـ

 Qبال  ـؾ ممذد تممـعف ا سممـ بممـ طممظ ليب سممػقوا بؼقـممف: 
  .(2 (ؿوا ياان  ذَ المي مم و صؾعً طؾقف اـلؿس
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