
 هتوى کالهی شیعه

 االعتمادات شیخ صدوق

 [ ثبة اٟيتٗبد ْٖ الجذاء01]

 : ئىّ الَْ٘د ٖبلَا اىّ اللِّ ٖذ ْشٌ هي اٛهش.ٖبل الط٘خ أثَ رًٓش سحؤ ا٣ يلِ٘

 .«لُ هب ٗٓطبءًْٔٗٓٓٓ ، ٟ ٗطُلِ ضأى يي ضأى، ٗٔحِٕٖ٘ ٍٓ ٗٔوِ٘تٔ، ٍ ٗخلٕ ٍ ٗشصٔ، ٍ ُٚلّٔ َٕٗٓمٍ َّٔٓ ِْٖ ضَأْىٍ  ٖلٌب: ثل َّ تًبل٢

 ، ٍ اًِّ ٟ ٗوحَا ئلّب هب ٚبى، ٍ ٟ ٗخجت ئلّب هب لن ٗٛي. ٍ ٖلٌب: ٗٓوٕحَٔا اللِّٔٔ هب ٗٓطبءٔ ٍٓ ٗٔخْجِتٔ ٍٓ يٌِْذُٓٔ أُمُّ الِْٛتبةِ

 ٌٓب هي أّل اَّٛاء الوختلٓٔ.ٌْسجتٌب الَْ٘د ْٖ رلٙ ئل٢ الَٗل ثبلجذاء، ٍ تبثًْن يل٢ رلٙ هي خبل  ٍ ّزا ل٘س ثجذاء، ٚوب ٖبلت الَْ٘د ٍ اتجبيْن

ِ، ٍٓ خَلْىِ الْأًَْذٓادِ، ٍٓ ئِىّٔ اللِّٔٓ تًَٓبل٢َ ٗٔإَخِّشُ هٓب ٗٓطَبءٔ ٍٓ َٗٔٗذّْمٔ -هٓب ثًٓٓجَ اللِّٔٔ ًَجِّ٘بً َٖفّٕ حٓت٢ّٔ ٗٓأْخُزَ: »-يٓلَِِٕ٘ السَّلَبمٔ -ٍٓ َٖبلَ الػَّبدُِٔ  «طَبءٔهٓب ٗٓ يٓلَِِٕ٘ الْاِْٖشَاسٓ ثِبلًْٔجَٔدَِّٗٔ

 يلِ٘ ٍ آلِ ٍ سلّن هي رلٙ، ٍ ًسخ الٛتت ثبلٗشآى هي رلٙ. -ٍ ًسخ الطشاٗى ٍ اٛحٛبم ثطشًٗٔ ًجٌّ٘ب هحوذ غل٢ّ اللِّ

 «.هٌِِْٔ ءٍ الَْٕ٘ٓمٓ لَنٕ ًٕٗٓلَؤِٕ أَهٕسِ َْبثٕشَءٍٔا [ ِْٖ ضَٖٕ هٓيْ صٓيٓنٓ أَىّٔ اللِّٔٓ ثٓذٓا ]لَِٔ: »-يٓلَِِٕ٘ السَّلَبمٔ -ٍٓ َٖبلَ الػَّبدُِٔ

ِ الًْٓهِ٘نِ هٓيْ صٓيٓنٓ أَىّٔ اللِّٔٓ تًَٓبل٢َ ثٓذٓا لَِٔ ِْٖ ضَٖٕ: »-يٓلَِِٕ٘ السَّلَبمٔ -ٍٓ َٖبلَ  «.ءٍ ثٓذٓاءٓ ًَذٓاهٍٓٔ، ََْْٔٓ يٌِْذًَٓب َٚبِْشٌ ثِبللِّٔ

ِ ِْٖ ضَٖٕ: »٠مٔيٓلَِِٕ٘ السَّ ََٖٕلُ الػَّبدٍِِٔ أهّب   ء ٚوب نْش لِ ْٖ اثٌٖ ئسوبي٘ل ضٖ سجحبًِ أهش ْٖ ْاًِّ َٗٗل: هب نْش ٣« لَِٔ ِْٖ اثٌِٕٖ ئِسٕوٓبيِ٘لَءٍ َٚوٓب ثٓذٓا  هٓب ثٓذٓا لِلِّٔ

 (41يتٗبدات اٝهبه٘ٔ، ظا)«. ئر اختشهِ ٖجلٖ، لً٘لن أًِّ ل٘س ثاهبم ثًذٕ»

 

 تصحیح االعتماد شیخ هفید

 ْػل ْٖ ه٢ًٌ الجذاء

 ل٢ آخشُ.ٖبل أثَ رًٓش سحوِ ا٣ ايتٗبدًب ْٖ الجذاء ئ

 س.ٖبل أثَ يجذ ا٣ َٖل اٝهبه٘ٔ ْٖ الجذاء قشِٗٗ السوى دٍى الًٗل ٍ ٖذ ربءت اٛخجبس ثِ يي أئؤ الْذ١ و ٍ اٛغل ْٖ الجذاء َّ الهَْ

ٍٓ ثٓذا لَْٔنٕ سّْٓ٘ئبتٔ هب   لن ٗٛي ْٖ حسجبًْن ٍ تٗذٗشّن ٍ ٖبل ًٌٖٗ ثِ نْش لْن هي أًْبل ا٣ تًبل٢ ثْن هب  ٍٓ ثٓذا لَْٔنٕ هِيَ اللِِّٔ هب لَنٕ ًََُُٗٓٛا ٗٓحٕتَسِجَٔىَ  ٖبل ا٣ تًبل٢

 ًٌٖٗ نْش لْن رضاء ٚسجْن ٍ ثبى لْن رلٙ ٍ تَٗل الًشة ٖذ ثذا ل٠ٓى يول حسي ٍ ثذا لِ ٠ٚم ْػ٘ح ٚوب َٗٗلَى ثذا هي ٠ْى ٚزا ْ٘زًلَى  َٚسٓجَٔا ٍٓ حبَٔ ثِِْنٕ

ثذا ٣ ْٖ ٚزا إٔ نْش لِ ِْ٘ ٍ ه٢ًٌ نْش ِْ٘ إٔ نْش هٌِ ٍ ل٘س الوشاد هٌِ تًٗت الشإٔ ٍ ٍؾَح أهش ٚبى ٖذ خٖٓ  ال٠م ٖبئؤ هٗبهِ ْبلو٢ًٌ ْٖ َٖل اٝهبه٘ٔ

ثًذ أى لن تٛي ْْٖ هًلَهٔ لِ ْ٘وب لن ٗضل ٍ ئًوب َٗغّ هٌْب ثبلجذاء هب لن ٗٛي ْٖ اٟحتسبة نَْسُ ٍ ٟ ْٖ   يٌِ ٍ رو٘ى أًْبلِ تًبل٢ الهبّشٓ ْٖ خلِٗ

 ي ٍَٖيِ ْأهب هب يلن ًَِٚ ٍ َلت ْٖ الهي حػَلِ ٠ْ ٗستًول ِْ٘ لٓم الجذاء.َبلت اله

ْاًوب أساد ثِ هب نْش هي ا٣ تًبل٢ ِْ٘ هي دْبو الٗتل يٌِ ٍ ٖذ ٚبى هخَْب يلِ٘ هي رلٙ «  ء ٚوب ثذا لِ ْٖ ئسوبي٘ل هب ثذا ٣ ْٖ ضٖ  ٍ َٖل أثٖ يجذ ا٣ و

 ههًٌَب ثِ ْلكّ لِ ْٖ دًِْ يٌِ.

ء هٛتَثب  ٍ ٖذ َٗٛى الطٖ  ٚبى الٗتل ٖذ ٚتت يل٢ ئسوبي٘ل هشت٘ي ْسألت ا٣ ْٖ دًِْ يٌِ ْذًِْ  ربء الخجش ثزلٙ يي الػبدٔ و ْشٍٕ يٌِ أًِ ٖبل ٍ ٖذ

 ثطشـ ْ٘تُ٘ش الحبل ِْ٘.

 . أَرٓلًب ٍٓ أَرٓلٌ هٔسٓو٢ِّ يٌِْذُٓٔ  حُنَّ َٖؿ٢  ٖبل ا٣ تًبل٢

ٍ   ٍٓ هب ًٗٔٓوَّشُ هِيْ هًٔٓوَّشٍ ٍٓ ٟ ٌَْٗٔٗعٔ هِيْ ئؤشُِِ ئِلّٔب ِْٖ ِٚتبةٍ  ْب هطتشـ ٗػح ِْ٘ الضٗبدٓ ٍ الٌٗػبى أ ٟ تش١ ئل٢ َٖلِ تًبل٢ْتج٘ي أى اٙربل يل٢ ؾشث٘ي ؾشة هٌ

 ْج٘ي أى آربلْن ٚبًت هطتشقٔ ْٖ اٟهتذاد ثبلجش ٍ اًٟٗكبو ثبلٓسَٔ.  أَسٕؼِآهٌَُٓا ٍٓ اتََّٕٔٗا لََٓتَحٌٕب يٓلَِْٕ٘نٕ ثٓشَٚبتٍ هِيَ السَّوبءِ ٍٓ الْ  ٍٓ لََٕ أَىّٔ إَّٔلَ الُْٗش١  َٖلِ تًبل٢

  اسٕتَُِْٓشٍُا سٓثَُّٛنٕ  [ يي ًَح ْٖ خكبثِ لَٗهِ ٍ ٖبل تًبل٢ ]ْ٘وب خجش ثِ

 ئًِِّٔٔ ٚبىَ ََّٓٔبساً ٗٔشْسِلِ السَّوبءٓ يٓلَُٕ٘ٛنٕ هِذٕساساً ئل٢ آخش اٙٗبت.



الًٌن اٟستُٓبس ْلوب لن ًٗٓلَُ ٖكى آربلْن ٍ ثتش أيوبسّن ٍ استأغلْن ثبلًزاة ْبلجذاء هي ا٣ تًبل٢ ٗختع هب ٚبى هطتشقب  ْبضتشـ لْن ْٖ هذ اٛرل ٍ سجٌَ

 ْٖ التٗذٗش ٍ ل٘س َّ اًٟتٗبل هي يضٗؤ ئل٢ يضٗؤ ٍ ٟ هي تًٗت الشإٔ تًبل٢ ا٣ يوب َٗٗل الوجكلَى يلَا ٚج٘شا.

ذاء أقلٕ ْٖ أغل اللُٔ يل٢ تًٗت الشإٔ ]ٍ اًٟتٗبل هي يضٗؤ ئل٢ يضٗؤ[ ٍ ئًوب أقلٕ يل٢ ا٣ تًبل٢ يل٢ ٍرِ اٟستًبسٓ ٍ ٖذ ٖبل ثًؽ أغحبثٌب ئى لٓم الج

سوى السوى ٍ ٖذ ٍسد الٚوب ٗكلٕ يلِ٘ الُؿت ٍ الشؾب هزبصا َ٘ش حٗ٘ٗٔ ٍ ئى ّزا الَٗل لن ٗؿش ثبلوزّت ئر الوزبص هي الَٗل ٗكلٕ يل٢ ا٣ تًبل٢ ْ٘وب ٍسد ثِ 

ٍَٖيِ ٗجًذ ْٖ الٌهش ثبلجذاء يل٢ هب ثٌ٘ب ٍ الزٕ ايتوذًبُ ْٖ ه٢ًٌ الجذاء أًِ الهَْس يل٢ هب ٖذهت الَٗل ْٖ هًٌبُ َْْ خبظ ْ٘وب ٗهْش هي الًٓل الزٕ ٚبى 

 (76تػح٘ح اٟيتٗبد، ظ) . ثبٟتٓبٔ دٍى الوًتبد ئر لَ ٚبى ْٖ ٚل ٍاٖى هي أًْبل ا٣ تًبل٢ لٛبى ا٣ تًبل٢ هَغَْب ثبلجذاء ْٖ ٚل أًْبلِ ٍ رلٙ ثبقل

 

 شیخ طوسی اللتصاد فیوا يتعلك باالعتمادا

 :أٖسبم اللكّ

 .هي ًْل َ٘شّوب -د .هي ًْل هي َّ لكّ لِ -ة .هي ًْل اللِّ تًبل٢ -أ: ٍ اللكّ يل٢ ح٠حٔ أٖسبم

ٍ الخبًٖ: هب ٗٗى هًِ التٛلّ٘ للًٓل الزٕ َّ  .لِ، َْ٘غّ ثأًِ ٍارتاحذّوب: ٗٗى ثًذ التٛلّ٘ للًٓل الزٕ َّ لكّ  :ْوب َّ هي ًْل اللِّ تًبل٢ يل٢ ؾشث٘ي

 .لكّ ِْ٘، ٍ ٟ َٗغّ ثأًِ ٍارت، ٛى التٛلّ٘ هب أٍرجِ، ٍ لن ٗتٗذم لِ سجت ٍرَة، لٛي ٟ ثذ أى ًٗٓل ثِ ًِٛ ٚبلَرِ ْٖ حسي التٛلّ٘

 بللكّ ٍارت، ٍ ئى ٚبى لكٓب ْٖ ًْل ًٓل َْْ ًٓل.ٍ أهب هب ٚبى هي ًْل الوٛلّ َْْ تبثى لوب َّ لكّ ِْ٘، ْبى ٚبى ٍارجب ْ

٢ لن ًٗلن رلٙ ٍ ئرا ٚبى اللكّ هي ًْل َ٘شّوب، ٠ْ ثذ أى َٗٛى هي حبلِ أى ًٗٓل رلٙ الًٓل يل٢ الَرِ الزٕ َّ لكّ، ْٖ الَٖت الزٕ َّ لكّ ِْ٘، ٍ هت

 .لن ٗحسي التٛلّ٘ الزٕ ّزا الًٓل لكّ ِْ٘

لِّ َٗٗم هٗبهِ. ْبى ٚبى لِ ثذل هي ًْل اللِّ تًبل٢ ربص التٛلّ٘ لزلٙ الًٓل، ئر ًْل اللِّ هب َٗٗم هٗبهِ، ٍ ٟ ٗزت يل٢ الُ٘ش ثذل هي ًْل الّزا ارا لن ٗٛي لِ 

ٗشرى  ٍى هزشد هبأى ًٗٓل هب َّ لكّ للُ٘ش ئٟ ارا ٚبى لِ ْٖ رلٙ لكّ. ٚوب ًَٗل ْٖ اًٛج٘بء اًِ ٗزت يلْ٘ن تحول الشسبلٔ لوب لْن ْٖ رلٙ هي اللكّ، د

 .ال٢ أهوْن، ٍ لَ ٟ رلٙ لوب ٍرت يلْ٘ن اٟداء

 ٍ اللكّ يل٢ ح٠حٔ أٖسبم:

 .، َْ٘ٛى هخ٘شا ْٖ رلٙ«2»هي ًْل اللِّ تًبل٢، ْ٘زَص أى َٗٛى لِ ثذل، ٍ ٟ ٗوٌى هٌِ  أحذّب:

لٛٓبسات الخ٠ث، ٍ هت٢ لن ًٗلوِ رلٙ ٖكًٌب يل٢ اًِ أى َٗٛى هي ًْل الوٛلّ ًٓسِ. ْبى ٚبى لِ ثذل ٍرت ئي٠هِ رلٙ َْ٘ٛى هي ثبة التخ٘٘ش، ٚب ٍ الخبًٖ:

 .ٟ ثذل لِ هي ًْلِ، ٍ ٟ هي ًْل اللِّ تًبل٢. ًِٛ لَ ٚبى لِ ثذل هي ًْل اللِّ لوب ٍرت يلِ٘ الًٓل يل٢ ٚل حبل

رجب أٍ ًذثب. ٍ ئى لن ٗٛي ِْ٘ لكّ أغ٠، ٍ اًوب َّ هى ًَِٚ لكٓب لُ٘شُ لكٓب لِ. ربص أى َٗٛى ٍا  هب ٚبى هي ًْل َ٘ش اللِّ، ٍ َ٘ش الوٛلّ. ْبى ٚبى ٍ الخبلج:

 .لكّ للُ٘ش ٚبى هجبحب. ئٟ اًِ ٟ ٗحسي تٛلّ٘ ّزا ئٟ أى ًٗلن اًِ ًْلِ

ُ٘شُ ثَح، ٍ ًًٓب لًْل٢ ّزا رثح الجْبئن التٖ ل٘ست ًسٛب ٍ ٟ ًزسا، ٍ اًوب َّ هجبح، َْرِ حسٌِ أًِ لكّ لُ٘ش الزاثح، ٍ ٖ٘ل ٍرِ حسٌِ اى ِْ٘ يَؾب للوز

 .ثأٚلِ. ٍ ٠ّٚوب ربئضاى

، ٍ هب َّ ٖج٘ح َْرِ ٖجحْب ًَْٚب ٗٗجح تشْٚب ًْٛب تش٘ الَارت ٍ ْب هػبلح ْٖ الَارجبت الًٗلًْ٘ٔل٢ ّزا اًْٟبل الطشي٘ٔ هب َّ ٍارت هٌْب َْرِ ٍرَثْب ًَٚ

 «لٗج٘حٗزت تشْٚب، ًِٛ تش٘ أٍ داي٘ٔ ال٢ الٗجبئح الًٗل٘ٔ ٍ « 3»هٓسذٓ ْٖ الَارجبت الًٗل٘ٔ 

 ٍ هب َّ هجبح ًْْٜب هػبلح لُ٘ش ْبيلْب يل٢ هب هؿ٢ الَٗل ِْ٘.

 :ٍرَة اللكّ

، ٍ «7»ٍ َ٘شّب ٍ الزٕ ٗذل يل٢ ٍرَة ًْل اللكّ َّ أى أحذًب لَ ديب َ٘شُ ال٢ قًبهِ، ٍ أحؿش الكًبم، ٍ َشؾِ ًٓى الوذيَ دٍى هب ًَٗد ئلِ٘ هي هٓسذٓ أ

ْٖ ٍرِْ أٍ ٚلوِ ث٠ٛم لكّ٘، أٍ ٚتت ئلِ٘ سًٖٔ، أٍ أًٓز ٠َهِ ئلِ٘، ٍ هب اضجِ رلٙ هوب ٟ هطٗٔ يلِ٘، ٍ ٟ حف لِ   يل٢ نٌِ اًِ هت٢ تجسن« 6»يلن أٍ َلت 



ال٠ًٗء، ٚوب  يي هشتجتِ، حؿش. ٍ هت٢ لن ًٗٓل رلٙ لن ٗحؿش. ٍرت يلِ٘ أى ًٗٓل رلٙ هب لن ٗتُ٘ش دايِ٘ يي حؿَس قًبهِ. ٍ هت٢ لن ًٗٓلِ استحٕ الزم هي

ٟٖتػبد ْ٘وب ا) ثبثِ ْٖ ٍرِْ، ْلْزا غبس هٌى اللكّ ٚوٌى التوٛ٘ي ْٖ الٗجح، ٍ ّزا ٗٗتؿٖ ٍرَة ًْل اللكّ يلِ٘ تًبل٢. ٛى الًلٔ ٍاحذٓ. اَلٕ ٗستحٕ لَ

 (037ٗتًلٕ ثبٟيتٗبد، ظ: 

 

 شیخ طوسی االلتصاد الهادي إلى طريك الرشاد

 (ْػل )ْٖ غٓبت اٟهبم

ئح ٍ اٝخ٠ل ثبلَارجبت، ًِٛ لَ لن ٗٛي ٚزلٙ لٛبًت يلٔ الحبرٔ ٖبئؤ ِْ٘ ال٢ اهبم آخش، ٟى الٌبس اًوب احتبرَا ال٢ ٗزت أى َٗٛى اٟهبم هًػَهب هي الٗجب

 .اهبم لًَْٛن َ٘ش هًػَه٘ي، ٍ هحبل أى تَٛى الًلٔ حبغلٔ ٍ الحبرٔ هشتًٓٔ، ٛى رلٙ ًٗع الًلٔ

ٍل، ٍ رلٙ ٗإدٕ ال٢ ٍرَد أئؤ ٟ ًْبٗٔ لْن أٍ اًٟتْبء ال٢ اهبم هًػَم ل٘س هي ٍسائِ اهبم، ٍ َّ ٍ لَ احتبد ال٢ اهبم لٛبى ال٠ٛم ِْ٘ ٚبل٠ٛم ْٖ اٝهبم اٛ

 .الوكلَة

ْٖ ٍرَة الشئبسٔ َّ أى الٓسبد « 0»ٛى الزٕ دلٌب يل٢ الحبرٔ ]دلٌب يل٢ رْٔ الحبرٔ. أٟ تش١ أى دل٘لٌب[ « اى يلٔ الحبرٔ ّٖ استٓبو الًػؤ»ٍ اًوب ٖلٌب 

شتًٓب، رَدُ ٍ اًجسبـ سلكبًِ ٍ تٛخش الػ٠ح، ٍ رلٙ ٟ َٗٛى اٟ هوي ل٘س ثوًػَم ًْٛن لَ ٚبًَا هًػَه٘ي لٛبى الػ٠ح ضبه٠ أثذا ٍ الٓسبد هتٗل يٌذ ٍ

 .ْلن ٗحتذ ئل٢ سئ٘س ًٗلل رلٙ. ْجبى أى يلٔ الحبرٔ ّٖ استٓبو الًػؤ ٍ ٗزت أى تَٛى هشتًٓٔ يي اٟهبم ٍ اٟ أد١ ال٢ هب ثٌ٘ب ْسبدُ

 .ٌتٗؽ يلٌ٘بٍ ل٘س ٗلضم يل٢ رلٙ يػؤ اٛهشاء ٍ الحٛبم ٍ اى ٚبًَا سؤسبء، ًْٛن ئرا لن ًََٗٛا هًػَه٘ي ْلْن سئ٘س هًػَم، ٍ ٖذ أضشًب ئلِ٘ ْلن ٗ

 .ٍ اٟهبم ٟ اهبم لِ ٍ ٟ سئ٘س َْٔ سئبستِ، ْلزلٙ ٍرت أى َٗٛى هًػَهب

 ٍ أٖبهت َ٘شُ هٗبهِ. ْبى ٖبلَا: اٛهٔ أٗؿب هي ٍساء اٟهبم هت٢ أخكأ يضلتِ

هٌِ الخكأ ٟ ٗحتبد  ٖلٌب: ّزا ثبقل، ٛى يلٔ الحبرٔ ال٢ الشئ٘س ل٘ست ّٖ ٍَٖو الخكأ ثل ّٖ رَاص الخكأ يلْ٘ن، ٍ لَ ٚبى الًلٔ ٍَٖو الخكأ لٛبى هي لن ٗٗى

ء ٗحتبد  ِ اٝروبو. ٍ هى ّزا ٠ْ ٗزَص أى َٗٛى الطٖال٢ اهبم، ٍ رلٙ خ٠ِ اٝروبو. حن يل٢ هب ٖبلَُ ٚبى ٗزت أى تَٛى اٛهٔ اهبم اٟهبم، ٍ رلٙ خ٠

 (081ٖتػبد الْبدٕ ئل٢ قشٕٗ الشضبد، ظاٟ) ء ئل٢ ًٓسِ، ٍ رلٙ ٟ ٗزَص. ال٢ َ٘شُ ْٖ ٍٖت ٗحتبد رلٙ الُ٘ش الِ٘ ثًٌِ٘، ٟى رلٙ ٗإدٕ ال٢ حبرٔ الطٖ

 

 صالح الديي حلبی مريب الوعارفت

 [ ثك٠ى خ٠ْٔ الَٗم يل٢ هٗتؿ٢ هزّجْن]

 :ٍ أهّب ْسبد ئهبهٔ الَٗم يل٢ هٗتؿ٢ هزاّت الٗبئل٘ي ثْب هى تٗذٗش تسل٘وْب َْْ

ٖ يل٢ سإٔ الزوَْس، ْارا تٛبهلت أًّْن هتَّٓٗى يل٢ أًِّ ٟ ٗػلح لٞهبهٔ ئلّب: الشرل، الحشّ، الوسلن، الًذل، الًبلن، الطزبو، السذٗذ الشإٔ، الًبثذ، الضاّذ، الٗشض

ٗي، ِ ئلّب ثٌعّ هي اللِّ تًبل٢، ٍ اخت٘بس هي ٚبّْٔ الًلوبء، ٍ تسل٘ن هي الجبٖ٘ي، هستٌذ ئل٢ ًعّ هٌِ تًبل٢ يل٢ غٓٔ اٟخت٘بس ٍ الوختبسّزُ الػٓبت لن تخجت ئهبهت

طخع ٍ لن ء هي الػٓبت لن ٗػلح الوشء لٞهبهٔ، ٍ ئى ديٖ أٍ اخت٘ش لْب لن تًٌٗذ ئهبهتِ، ٍ ئى تٛبهلت ل أٍ ديَٓ ئل٢ ًٓس الوَغَِ، ٍ هت٢ اختلّ ضٖ

 .ء هي رلٙ َْٖى هٌِ ْسٕ آًسخ الًٗذ ٍ ثكلت ئهبهٔ الوًَٗد لِ ٗحػل ًعّ يلِ٘ ٟخت٘بس ٍ ٟ ديَٓ لن تًٌٗذ ئهبهتِ، ٍ ئى اًًٗذت ثطٖ

اخت٘بس ٍ ٟ ديَٓ، ٍ أًِّ لَ ٚبًت ٍ ًحي ثوط٘ئٔ اللِّ ٍ يًَِ ًجّ٘ي أىّ الػٓبت لن تتٛبهل لَاحذ هي الخ٠حٔ، حن ًسلّوْب ٍ ًجّ٘ي أًِّ لن ٗحػل يل٢ ئهبهتِ ًعّ ٍ ٟ 

دي١َ غحّٔ  ، ْسٗف ثٛلّ ٍاحذ هي ّزُاٟخت٘بس  غح٘حٔ لٛبى ٖذ ٍٖى هٌْن ْٖ حبل ٍٟٗتْن هي الٗجبئح هب ٗٗتؿٖ ْسخْب، ٍ ًجّ٘ي أًِّ لن ٗٗن دل٘ل يل٢ َٚى

 .ئهبهتْن، ٍ الؤٌّ ٣

 [يذم تٛبهل غٓبت اٝهبهٔ للَٗم]



ْٗذ يلن هب ٗٗذح ثِ الطً٘ٔ ْٖ أًسبثْن ٍ ئس٠هْن، ٍ ٗشدِٗ هي ح٘ج ه٠٘دّن، ٍ غحّٔ رلٙ َٗرت الٗكى يل٢ ًٖٓ  ّش اٟس٠مأهّب الحشّٗٔ ٍ الٗشضّ٘ٔ ٍ نب

 .الحشّٗٔ ٍ الٗشضّ٘ٔ ٍ اٟس٠م، ٍ ٍسٍدُ ْٗف ٗوٌى هي الٗكى ثخجَت رلٙ الوٓتٗش غحّٔ اٝهبهٔ ئل٢ حجَتِ ٖكًب

الٌجٖ غل٢ّ اللِّ يلِ٘ ٍ آلِ هب ٗوٌى هٌْب، لٓٗذ الًلن ثحػَل التَثٔ هٌِ، ٍ حجت هي أحذاحْن ثًذُ يلِ٘ الس٠م الوًلَم ْٗذ ٍٖى هٌْن ْٖ حبل ح٘بٓ  ٍ أهّب الًذالٔ

 .حػَل اٝغشاس يلْ٘ب هب ٗوٌى ٚلّ ٍاحذ هي رلٙ يل٢ أٗسش اٛهش هي الًذالٔ، ٍ ٗٗتؿٖ ْسبد الَٟٗٔ

ٔ التٌٓ٘ش ثِ يلِ٘ الس٠م ل٘لٔ الًٗجٔ، ٍ الوًبّذٓ يل٢ ًضو اٛهش هي أّلِ، ٍ ٖذ ٍسد رلٙ هي قشٖٗٗ ْوب سٍٕ هي ٖػّ أهّب الَاٖى هٌْن ْٖ ح٘بتِ يلِ٘ الس٠م

 .الخبغّٔ ٍ الًبهٔ، ٍ يي رو٘ى الوٌٓشٗي ٍ الوًبٖذٗي، ٍ الخ٠حٔ هي رولتْن، ٍ رلٙ ؾ٠ل لن تخجت هٌِ تَثٔ

الٌعّ ثبلتَثٔ يي الوٌْضه٘ي ْٖ أحذ ٍ حٌ٘ي هختعّ ثبلوإهٌ٘ي، ٍ ل٘سَا ٚزلٙ ٖكًب، ٍ ئىّ  ٍ هٌِ: اًْضاهْن َٗم أحذ ٍ خ٘جش ٍ حٌ٘ي، ٍ َٚى الوٌْضم ْبسٗب، ٍ

 .ٖكًٌب ًحي يل٢ ًٖٓ اٝٗوبى يٌْن ثبٛدلّٔ، ٍ لٓٗذ رلٙ ْٖ ّضٗؤ خ٘جش

 .يي الحشة ْٖ رو٘ى الوَاقي الوحتبد ْْ٘ب ئل٢ هًبًٍٔ الٌسبء ٍ الػج٘بى، ٍ رلٙ ئخ٠ل ثَارت ٍ هٌِ: احزبهْن

، ٍ َٖلِ أحش رلٙ: أ لن تًذًب دخَل هّٛٔ ثل َّ خ٘ش لٙ ٗب يوش ٍ للوسلو٘ي ِ: تًّٗت يوش هب ٖبؾ٢ يلِ٘ سسَل اللِّ غل٢ّ اللِّ يلِ٘ ٍ آلِ ثأًْب ل٘ست دٌِٗ،ٍ هٌ

جٙ ًٌٖٗ ثَٗلِ لِ: أ سأٗت هب ًْل غبح ، ٍ هؿِّ٘ ئل٢ أثٖ ثٛش هٌٛشا ثًذ هب ٖبل ٍ ٖ٘ل لِيذٚن الًبم ٍ ستذخلْب ئى ضبء ا٣آهٌ٘ي هحلّٗ٘ي، ٍ سدُّ يلِ٘: لن أ

 يلِ٘ ٍ آلِ، ٍ الطبّ٘ ْٖ ٍ يَدُ، أٍ الوٌٛش لوتًّٗت يل٢ سسَل ا٣ غل٢ّ ا٣ لَ أىّ لٖ سِ٘ٓ لؿشثت ثِ ٍرِْ. ٍ ٟ ضجْٔ ْٖ ٚٓش اسسَل ا٣ يلِ٘ الس٠م ٍ ا٣

ٍ لْزُ اٛحبدٗج ًهبئش ٚخ٘شٓ،  .وَا يل٢ ثٌٖ حٌ٘ٓٔ ثبلٛٓش ٍ الشدّٓ يل٢ الوسلؤلوب ضشيِ، ٍ الوؿ٘ٗٔ ثبلػحجٔ يل٢ الوخبقت، ٍ ثوخل ّزُ الٛلؤ اٛخ٘شٓ حٛ

 .ئٗشادّب هخشد لٌب يي الُشؼ، هي أسادّب ٍرذّب ْٖ ٚتبة الٓبؾح ٍ الوستشضذ للكجشٕ، ٍ الوًشْٔ للخٖٗٓ، ٍ َ٘شّوب

 :خ٘شٍٓ أهّب الَاٖى هٌْن ثًذ الٌّجٖ غل٢ّ اللِّ يلِ٘ ٍ آلِ ٍ ٖجل اٟستخ٠ِ ْؿشٍة ٚ

ثبًٓبرُ، ٍ ٟ ْشٔ ث٘ي خ٠ِْ يلِ٘  -ئل٢ أى ْبؾت ًٓسِ -هٌْب: تخلّْٓن يي ر٘ص أسبهٔ ثي صٗذ ثي حبسحٔ سؾٖ اللِّ يٌِ، هى تأٚ٘ذ اٛهش يٌِ يلِ٘ الس٠م

ْٔ ِْ٘، ٍ دي١َ خشٍد أثٖ ثٛش هي الجًج الس٠م ْٖ هب أهش ثِ هي الوس٘ش هى أسبهٔ، ٍ ث٘ي خ٠ِْ ْ٘وب أهش ثِ هي الػ٠ٓ ٍ الضٚبٓ ٍ اٝهبهٔ، ٍ رلٙ ْسٕ ٟ ضج

 .ٟ ٖٗٓ ض٘ئب، لخجَت الشٍاٗٔ ثِ هي ٚبّْٔ الطً٘ٔ، ٍ ٖذ ثٌّ٘ب َٚى هب تَاتشٍا ثِ غذٖب، ٍ ٖذ ًٗلِ الزوَْس هي أغحبة الحذٗج

ر ْسٗب ٗوٌى هي يذالتِ، ئر ٟ ْشٔ ث٘ي أى ٗخبلّ ]ٍ لَ[ سلّن خشٍرِ هي الجًج لٛبى ئٖشاسُ يوش ٍ أثب يج٘ذٓ ٍ الوُ٘شٓ ٍ سبلوب يل٢ التخلّّ ٍ هًٌْن هي الٌَٓ 

ٚبِ ْٖ تٓسٕ٘ الزو٘ى، ًِٛ  -أهش الٌجٖ غل٢ّ اللِّ يلِ٘ ٍ آلِ، أٍ ٗوٌى هي ًَٓرُ، ٍ ٛى ْسٕ يوش ٍ هي ضبسِٚ ْٖ الًٗذ ٛثٖ ثٛش لخشٍرْن يي الجًج ثاروبو

ْٖ ئثكبل « 2»ًِّٛ ٟ حٛن ل٠رتْبد هى حجَت الٌعّ، لًَِٛ ْشيب لِ، ٍ ٛىّ تسَُِٗ  ٟ أحذ ْشّٔ ث٘ي الَٗم ْٖ الًذالٔ أٍ الٓسٕ، ٍ ٟ ٗسٌَ رلٙ ارتْبدا،

 .ٚٓش، ٍ تخػ٘ع ]هخبلٓٔ[ الٌع ْٖ هَؾى دٍى هَؾى اٖتشاح ٟ َٗٗل ثِ أحذ  الٌعّ ٗٗتؿٖ ْسبد الطشًٗٔ رولٔ، ٍ رلٙ

يي تُس٘لِ ٍ تزْ٘ضُ ٍ الػ٠ٓ يلِ٘ ثأهش الذً٘ب ئل٢ ... هي ... ٍ ًٗ٘ذ هي سلن الشَجٔ ٍ هٌِ: سَجتْن يي تَلّٖ أهش سسَل اللِّ غل٢ّ اللِّ يلِ٘ ٍ آلِ، ٍ تطبَلْن 

 .ٍ سسَل اللِّ غل٢ّ اللِّ يلِ٘ ٍ آلِ ئلِ٘، ٍ ّزا خج٘ج رذا «الًجبدٓ ْٖ الولّٔ، ْؿ٠ يي ... يي الػ٠ٓ يل٢ الوجشص ْٖ الٓؿل ٍ

ّ يل٢ حؿَس الًلوبء، ٍ ٟ هطبٍسٓ أحذ هي ثٌٖ ّبضن، ٍ ٟ هٛبتجٔ ٛحذ هي يلوبء اٛهػبس، ٍ ٟ ٍ هٌِ: هٌبصيتْن ئل٢ السٗ٘ٓٔ ًٟتْبص الٓشغٔ، هي َ٘ش تَّٖ

 .اًتهبس لحؿَسّن، ٍ رلٙ ئخ٠ل ثَارت يٌذ الوختبسٗي

ًَِ خبلػب للِّ تًبل٢، هي َٖلْن: ٍ هٌِ: قلجْن اٝهبهٔ َٗم السٗ٘ٓٔ هي َ٘ش رْتٖ الٌعّ ٍ اٟخت٘بس يل٢ هب ًجٌِّ٘، ٍ تَغلْن ْْ٘ب ئل٢ سئبسٔ الذً٘ب ثوب ٗزت ٚ

هى ٍرَثِ يلْ٘ن  ًحي السبثَٗى، ٍ ًحي الوْبرشٍى، ٍ ًحي الّزٗي ًْلٌب ْٖ اٟس٠م ٚزا، ٍ ٟ ضجْٔ ْٖ ْسبد يول ٗٗشّة ثِ ئل٢ هٌبْى الذً٘ب، ٍ ْسبد رلٙ

 .ٗٗتؿٖ التٓسٕ٘ ثُ٘ش ضجْٔ

ٔ هي الولّٔ يل٢ هب ًجٌِّ٘، ٍ ٟ ضجْٔ ْٖ ْسٕ هي ٖجل الًٗذ لِ ثوي ٟ ٗوؿٖ ثِ الًٗذ يٌذ أحذ ٍ هٌِ: سؾ٢ ٚلّ ٍاحذ هٌْن ثتٗل٘ذُ اٛهش ثًٓل هي ل٘س ًْلِ حزّ

 .َد لِهٌْن، ٍ ئرا حجت ْسٕ الَٗم الوًشّؾ٘ي لٞهبهٔ ٖجل حجَت الًٗذ لْن ثْب لن ٗػح الًٗذ لًذم ]ال[ ضشـ الوتٕٓ يلِ٘ هي ٍرَة يذالٔ الوًٗ

 :ٍِْ٘ أهّب الًلن ثوب ٗحتبد ئل٢ اٝهبم 



 :ْجشّبى تًشّْٗن هٌِ ٍاؾح هي ٍرَُ

ٍٓ أَيٕشَُُْٛنٕ ثِبلْحٓلَبلِ ؛ ٍٓ أَْْشَؾُُٛنٕ صٕٓٗذٌ؛ أَْٖشَؤُُٚنٕ أُثّّٖٓ :ََٖٕلِِِ  هٌْب: أى لن ٗحٓم يي ًجّٖ الْذ١ غل٢ّ اللِّ يلِ٘ ٍ آلِ ًعّ َٗغْٓن ثِ، هى ًعّ يل٢ أحَال الػحبثٔ ْٖ

ََٖٕلُِٔ لَِٓبقِوَٓٔ يٓلَْٕ٘ٓب السَّلَبمٔ: صٍَّٓرٕتُِٙ  ٍ؛ يٓلِّّٖ هٓىٓ الْحِّٕٓ ٍٓ الْحّٕٕٓ هٓىٓ يٓلِّٖٓ ٗٓذٍٔسٔ هًِٓٓٔ حٕٓ٘جُ هٓب دٓاسٓ ٍ؛ أًََب هٓذٌَُِٗٔ الًِْلْنِ ٍٓ يٓلِّّٖ ثٓبثْٔٓب ٍ؛ يٓلِّّٖ ٍٓ أَْٖؿَبُٚنٕ؛ ٍٓ الْحٓشَامِ هًٔٓبرٌ

 .نٕ يِلْوبًأَْٖذٓهْٓٔنٕ سِلْوبً ٍٓ أَيٕهَوْٓٔنٕ حِلْوبً ٍٓ أَْٚخَشَّٔ

 .ٍ ئخشارِ غل٢ّ اللِّ يلِ٘ ٍ آلِ الَٗم هي الٗشاءٓ ٍ يلن الٓشائؽ ٍ اٛحٛبم ٍ الح٠ل ٍ الحشام دل٘ل يل٢ تًشّْٗن هي الزو٘ى

هسًَد، ٍ صٗذ، ٍ ٍ هٌْب: أًّْن لَ ٚبًَا هي يلوبء الػحبثٔ ٍ ْْٗبئْن، لٛبًت حبلْن ْٖ رلٙ أنْش هي حبل يلٖ يلِ٘ الس٠م، ٍ هًبر، ٍ اثي يجبس، ٍ اثي 

ٍ ٚخشٓ ضً٘تْن ئل٢ اٙى، ٍ ْٖ ْٗذ أهخبلْن الّزٗي اضتْش حبلْن ْٖ يلن الٓت٘ب، ٍ سلّن الٛلّ لْن التٗذّم ْٖ الًلن، لَّٗٓ سلكبًْن، ٍ التضام قبيتْن، ٍ اًٟٗ٘بد لْن، 

 .رلٙ دل٘ل يل٢ أًّْن لن ًََٗٛا هي الًلوبء

ٛىّ الوشٍٕ يٌْن هي رلٙ ٟ ٗٗػش يٌِ أد٢ً الوتًلّو٘ي، ٍ ٟ  .أي٘بى أحٛبم، ٍ حػَل الخ٠ِ هٌْن ْٖ هسبئل ٍ ٟ ٗٗذح ْٖ ّزا هب سٍٕ يٌْن هي الٓت٘ب ْٖ

، هي ٍرَة يلوِ ًٗزض يٌِ ثًؽ أتجبو الْٓٗبء، لٗلّٔ يذدُ ٍ تًشِّٗ هي حزّٔ ٍاؾحٔ، ٍ خلَّ أٚخشُ هي ثشّبى، ٍ هب ٗحتبد ئلِ٘ اٝهبم هي الًلن َ٘ش رلٙ

 .ٔ ٍ الطشيّ٘ٔ ٍ رولٔ الٌػَظ الطشي٘ٔ، ل٘ػح هٌِ اٟرتْبد يٌذّنثبٛغَل الًٗلّ٘

[ هًشٍِ ٍ الٌْٖ يي ٚلّ هٌٛش، ٍ رلٙ ٟ ٗحسي هي دٍى الًلن ثحسي الوأهَس ٍ ٖجح الوٌّْٖ، ئر ٚبى الحول يل٢ ًْل هب ٗزَص  ٍ ٛىّ ئل٢ اٝهبم اٛهش ]ثٛلّ

ًَِ حسٌب ٖج٘ح، ٍ ّزا ٗٗتؿٖ َٚى اٝهبم يبلوب ثٛلّ حسي ٍ ٖجح يٗلّٖ ٍ سوًّٖ، ٍ حبل الَٗم ثخ٠ِ الحبهل يلِ٘ ًَِٚ ٖج٘حب ٍ الوٌى هوب ٗزَص الوبًى هٌِ ٚ

 .رلٙ

ئل٢ َ٘شُ ٍ تٗل٘ذُ لِ، هى اتٓبْٖن يل٢ اختػبظ ْشؼ التٗل٘ذ ثبلًبهٖ دٍى   ٍ هٌْب: ايتشاِ ٚلّ هٌْن ثبلزْل ٍ الٗػَس يي ستجٔ الٛوبل ْٖ الًلن، ٍ سرَيِ

 .ىْ صَِْتٔ َََّْْٗهًَََِٖٖٕٔلُ أَثِٖ ثْٓٛشٍ: ٍٔلِّ٘تُُٛنٕ ٍٓ لَسٕتٔ ثِخَٕ٘شُِٚنٕ، ٍٓ لِٖ ضَٕ٘كَبىٌ ُْٗٔشٌِِٖٗ، َْاِىِ اسٕتََٗوٕتٔ َْأَيًٌَُِِٖ٘، َْاِ  ْوي رلٙ :ذٟلالوتوّٛي هي اٟست

َ٘شُ، لَٛى ٚلّ هزتْذ هػ٘جب ٍ ئى أخكأ ٍ صاٌ، ٍ ئى ٖػّش ْأخجش أًِ ٗضٍٗ يي الحّٕ ٍ ٗٓتٗش ئل٢ تَٗٗوْن، ٍ لَ ٚبى هي أّل اٟرتْبد لن ٗسٍ لِ الشرَو ئل٢ 

هي ٚبى ْٖ ّزُ الشتجٔ سارى ارتْبدُ ْشدُّ ئل٢ هَرت الحٛن، ٍ لن ٗحتذّ ئل٢ هَّٗم ٚسبئش الوزتْذٗي الّزٗي يٌذ خػَهٌب أىّ أثب ثٛش أْؿلْن ِْ٘ ٍ أيلوْن، ٍ 

 .التَٗٗن يٌذ الضٍٗ يي الحٛن يل٢ َ٘شُ دل٘ل يل٢ ًَِٚ يبهّ٘ب َْْ ٌَّٖ ثٓؿل ثػ٘شتِ ٍ َّٖٓ ارتْبدُ يي َ٘شُ، ٍ ْٖ اٗٗبِْ

بو ثٌّ٘تْب ٍ الحٛن ثْب، ٍ ٍ هي رلٙ: رْلِ ثبلحٛن ْٖ ٖػّٔ ْبقؤ يلْ٘ب الس٠م، ٍ هب ٗزت هي ٖجَل َٖلْب ثُ٘ش ثٌّ٘ٔ يل٢ هب ًجٌِّ٘، ٍ هب ٗلضم ْٖ الوسلؤ هي سو

 .، ٍ تش٘ نبّش الٗشآى، هى ٍرَة تٗذٗوِ يل٢ أخجبس اٙحبد ثاروبويولِ ثوب ًٗلن خ٠ِْ، ٍ يولِ ْٖ اٝسث ثخجش ٍاحذ

هي الشربل، هى ٖجح  ٍ هي رلٙ: رْلِ ثوب ٗزت يل٢ ثٌٖ حٌ٘ٓٔ ثوٌى الضٚبٓ يي تحشٗن أٍ استح٠ل، ٍ ئرشاؤُ الٓٗشاء ٍ الٌسبء ٍ الَلذاى هزش١ ي٠ٗء اٌَٛ٘بء

 .رلٙ ثأد٢ً تأهّل

 .ًِْٚٓٔ ٍٓ أَثِّب، ٍ ه٢ًٌ ال٠ٛلٔ ٍ ه٘شاث الزذّٓ، حت٢ّ أْتبُ أه٘ش الوإهٌ٘ي يلِ٘ الس٠مٍ رْلِ ثبٛةّ ْٖ َٖلِ سجحبًِ ٍٓ ْب

 .ئل٢ َ٘ش رلٙ هوب حٓم يٌِ هي ٖػَسُ يي الًلن ثوب ٗحتبد ئلِ٘ الوٛلّّ، ْؿ٠ يي اٝهبم

لِ٘ أثَ ثٛش ئًِّٔٙٓ هّْٓ٘تٌ ٍٓ ئًِّْٔٔنٕ هّْٓ٘تَُىَ، ْٗبل: ٚأًّٖ لن أسوًْب، ٍ الٗشآى لِ، حت٢ّ ت٠ ي الس٠م، هى ٍَٖيِ هطبّذٓ ٍ تؿوّيٍ هي رلٙ: رْل يوش ثوَت الٌجٖ يلِ٘ 

 .ّزا ٗذل يل٢ يه٘ن الزْل ٍ ضذٗذ الجًذ يي سوبو الٗشآى

ٍٓ َٖبلَ لَِٔ: ئِىْ  ًبر،هٍ هٌِ: رْلِ ثوَرت الحذٍد التٖ ٗختػِّ ْشؾْب، حت٢ّ أهش هشّٓ ثشرن الحبهل، حت٢ّ هًٌِ هي رلٙ أه٘ش الوإهٌ٘ي يلِ٘ الس٠م، ٍ سٍٕ أًِ 

 .، ْشرى يي سروْب ُٗٓٛيْ لَٙٓ يٓلَْٕ٘ٓب سٓجِ٘لٌ َْلَب سٓجِ٘لَ لَٙٓ يٓل٢َ هٓب ِْٖ ثٓكٌِْْٓب

جِّْٖ حٓت٢ّٔ ٗٓجٕلٍَُ، ٍٓ يٓيِ الٌّٔبئِنِ حٓت٢ّٔ ٌْٗٓتَجِِٓ، ٍٓ يٓيِ ثٍ: يٓيِ الػَّسِْٔىٓ الَْٗلَنٔ يٓيْ ح٠َ : يٓلَِِٕ٘ ٍٓ آلِِِ أًَِّٔٔ َٖبلَيٓيِ الٌّٔجِّْٖ غٓل٢ّٔ ا٣ُ؛ هى ئروبو اٛهّٔ وزًٌٍَٔ أخش١: ثشرن ال

 .حت٢ّ ًجِّْ أه٘ش الوإهٌ٘ي يلِ٘ الس٠م يل٢ رلٙ، ْشرى يٌِ  الْوٓزٌَُٕىِ حٓت٢ّٔ َِٕٗٔٓ٘



ِِٗ٘ٓٔ أَهِ٘شُ الْؤإْهٌِِ٘يَ يٓلَِِٕ٘ السَّلَبمٔ، ََْٗبلَ: هٓب لَٙٓ ٍٓ لَْٔوٓب ََْٗبلَ: ٗٓب أَثٓب الْحٓسٓيِ ٍٓرٓذٕتٔ ّٓزَا  ْٗٓٓزٔشُ ثِبهٕشَأٍَٓ، َْأَخَزَّٔوٓب لِ٘ٓزٕلِذّٓٔوٓب، َْلَِٔ ٍٓرٓذٓ يٓل٢َ صٓيٕوِِِ سٓر٠ٔأًَّٔ :ٍ أخش١

َُٔ، ٍٓ ئِلّٔب َْلَْٔ  .رٌْٓجِٙٓ حٓذَّاىِ، ئِلّٔب أَىْ ًَُٕٗٓٓٓا، َْبسٕتًََٕٓبّٔوٓب ًَََْٓٓٓا، ََْٗبلَ: لََٕ لَب يٓلِّّٖ ّٓلَٙٓ ئوٓشُ وٓب ِْٖالشّٔرٔلَ ْٗٓٓزٔشُ ثِْٓزُِِ، ََْٗبلَ لَِٔ أَهِ٘شُ الْؤإْهٌِِ٘يَ يٓلَِِٕ٘ السَّلَبمٔ: يٓلَٕ٘ٙٓ الْجٌّْٓ٘

 .يلٖ ّلٙ يوش ٍ رْلِ ثوب ٗزت ْٖ الوولػٔ حت٢ّ أْتبُ أه٘ش الوإهٌ٘ي يلِ٘ الس٠م ثلضٍم الذٗٔ يل٢ يبٖلتِ، ْٓؿّْب لَٖتِ يل٢ ثٌٖ يذٕ، ٍ ٖبل: لَ ٟ

 .ُ أهَس ٟ ٗزْلْب هي لِ أد٢ً أًس ثبٛحٛبم، ْؿ٠ يي الًبلن الوجشصٍ ّز

 .ٍ هٌِ: رْلِ ثبلحٛن ْٖ الوُ٘شٓ ثي ضًجٔ، ٍ ٍرَة تًضٗشُ ثبتٓبٔ

 .ٍ هٌِ: تٛو٘لِ الحذّ يل٢ اثٌِ ثًذ الَْبٓ، ٍ رْلِ ثسَٗـ الحذّ يي اٛهَات

ٟ ٗزَص ًسخِ ثشإٔ ٍ ٟ ارتْبد، حت٢ّ أٖذم يل٢ تحشٗن هتًٔ الٌسبء ثشأِٗ، الوًلَم تحل٘لْب هي صهي  ٍ هٌِ: رْلِ ثأىّ الخبثت هي دٗي الٌجٖ غل٢ّ اللِّ يلِ٘ ٍ آلِ

 الٌجٖ غل٢ّ اللِّ يلِ٘ ٍ آلِ، ٍ ٖذ ايتشِ ثزلٙ ْٖ َٖلِ، ٍ هتًٔ الحذ، الوٌكَٔ ثْب ْٖ الٗشآى الوزوى يل٢ غحّتْب.

الضٗبدٓ يل٢ هْش السٌّٔ، ٍ تَيّذ ثبلًٗبة، حت٢ سدّت ْت٘بُ اهشأٓ، ْشرى ْٗبل: ٚلّ أحذ أِْٗ هي يوش حت٢ّ  ٍ هٌِ: رْلِ ثوب أثبحِ اللِّ تًبل٢ هي الوَْس، حت٢ّ حشّم

 .الٌسبء

 .ٍ هٌِ: رْلِ ثزضٗٔ الوزَس، حت٢ّ أْتبُ ثْب يجذ الشحوي ثي يَِ

 .بس غ٠ٓ هَنّٓٔ هٌٌّٗٔ ٟ ٗضاد يلْ٘ب ٍ ٟ ٌٗٗع هٌْبٍ هٌِ: رْلِ ثوَؾَو الطشائى، ٍ ٍَِٖ ْشؾْب ٍ ًٓلْب ٍ حشاهْب يل٢ يلّبم الَُ٘ة، حت٢ّ ضشو للٌ

 .الوسلو٘ي، حت٢ّ ر٠ّن يي رضٗشٓ الًشة، ٍ ٖبل: ٟ ٗزتوى ْٖ رضٗشٓ الًشة دٌٗبى« 1»ٍ هٌِ: رْلِ ثاثبحٔ أّل الزهٔ اٖٝبهٔ ث٘ي نْشاًٖ 

خت٘بس، ٍ حٛن ْْ٘ب ثوب ٟ ٗزَص ْٖ الولّٔ، ٍ ٟ ٗزْلِ هي لِ أد٢ً ْكٌٔ الطَس١، ثخ٠ِ هب ٖشّسُ أغحبة اٟ ػٓٔ اٟخت٘بس ٍ ضشٍقِ، حت٢ّ ضَّسٍ هٌِ: رْلِ ث

 .ٍ أٗسش ثػ٘شٓ ْٖ اٟس٠م، يل٢ هب ًجٌِّ٘ ْ٘وب ثًذ ئى ضبء اللِّ

 .ئل٢ َ٘ش رلٙ هي اٛهَس الذالّٔ يل٢ رْلِ ثوب ٟ ٗزْلِ ثًؽ الوتّْٓٗٔ، ْؿ٠ هي سؤسبء أّل اٟرتْبد

[ الوخلػ٘ي، ٍ تٗشٗت  ًٓبُ الٌجٖ غل٢ّ اللِّ يلِ٘ ٍ آلِ يي داس الْزشٓ ئلْ٘ب، ٍ ًٖٓ حج٘جِ أثٖ رس يٌْب، ٍ ئّبًٔ ]أٍل٘بئِ ٍ هي رلٙ رْل يخوبى: ثٗجح سدّ هي

 .أيذائِ الٓبسٗ٘ي، ٍ أحٛبم التسَٗٔ ْٖ الًكبء

 .ثوخلِ ء هي اٛحٛبم ًٗتذّ ٍ ٖػَسُ يي أد٢ً هٌضلٔ ْٖ الًلن، لٓٗذ رٚشُ ْٖ الًلوبء، ٍ يذم اٝسٌبد ئلِ٘ ثطٖ

بء الػحبثٔ يٌذ ثل١َ ْٖ أهخبل لْزا هي ْضو ٚلّ هٌْن ئل٢ يلٖ تبسٓ، ٍ ئل٢ هًبر أخش١، ٍ ئل٢ صٗذ ثي حبثت هشّٓ، ٍ ئل٢ اثي يجّبس أخش١، ٍ ئل٢ َ٘شّن هي يلو

 اٛحٛبم، ٍ تٗل٘ذّن ئّٗبّن، ٍ يولْن ثٓت٘بّن.

ي يل٢ ٖػَسّن يي ستجٔ الًلوبء ئلّب أًِ لن ٗحٓم يي روًْ٘ن هب ًٗلن هي تِّٓٗ ضْش ٍاحذ ل٢ٓٛ ٍ ّزُ حبل ٌٗبْٖ هب ًٗتجشًٍِ هي َٚى اٝهبم يبلوب، ٍ لَ لن ٗٛ

 .ْٖ الذٟلٔ يل٢ رْلْن ثبٛحٛبم، لَرَة نَْس رلٙ، لًلَّ سلكبًْن ٍ ٚخشٓ أيَاًْن

 :هُبصٕ الٌجٖ غل٢ّ اللِّ يلِ٘ ٍ آلِ ٍ سشاٗبُ ٌٗٗسن ئل٢ أهشٗي ء هٌْب يلْ٘ن، ٍ أىّ حبلْن ْٖ ْوًلَم خلَّ الخ٠حٔ هٌْب، ٍ تٗذّم أدًب هَغَِ ثطٖ ٍ أهّب الطزبئ

س ْٖ تخلّْٓوب ْٖ رٗي ئهّب تخلّّ يي الٗتبل ٍ ًَٛظ يي الٌضال، ثح٘ج الحبرٔ ئلْ٘ن هبسّٔ، َٚ٘م ثذس ٍ اٛحضاة ٍ أهخبلْوب، هوّب ٟ ضجْٔ يل٢ هتأهّل لٜخجب

 .الَ٘ه٘ي ٍ َ٘شّوب يي هجبضشٓ الحشة ٍ ٖتبل اٖٛشاى

شّح٘ي ثبلزجي، هت٠ٍه٘ي يل٢ ٍ ئهّب ْشاس يل٢ الًٗت، ٍ ئس٠م الٌجٖ غل٢ّ اللِّ يلِ٘ ٍ آلِ، َٚ٘م خ٘جش، ٍ سدّّوب ِْ٘ ساٗٔ سسَل اللِّ غل٢ّ اللِّ يلِ٘ ٍ آلِ، هػ

ْٓوب ثبلٓشاس، ٍ ًٖٓ هحجٔ اللِّ ٍ سسَلِ لْوب ٍ الٓشاس، ٍ نَْس الَّي لْضٗوتْوب ْٖ اٟس٠م، ٍ َؿت الٌجٖ غل٢ّ اللِّ يلِ٘ ٍ آلِ هي رلٙ، ٍ رهّْوب يلِ٘، ٍ ٍغ

 .هحجتْوب لِ تًبل٢ ٍ لشسَلِ يلِ٘ الس٠م

 .ٍ اًْضاهْن َٗم أحذ، ٍ ئس٠هْن سسَل اللِّ غل٢ّ اللِّ يلِ٘ ٍ آلِ ٍ هي هًِ هي خلػبئِ



أثٖ ثٛش هي لَم الْضٗؤ ِْ٘ ثوب لن ٗطشِٚ  هي أّلِ، ٍ اختػبظٍ هي حجت هًِ  ٍ اًْضاهْن َٗم حٌ٘ي، ٍ سَجتْن ثأًٓسْن يي ًػشٓ الشسَل غل٢ّ اللِّ يلِ٘ ٍ آلِ

نٕ َْلَنٕ تُُْيِ يٌُْٓٛنٕ ضَٕ٘ئبً ٍٓ ؾبَٖتٕ يٓلَُٕ٘ٛنٔ الْأَسٕؼٔ ثِوب ِْ٘ أحذ، لَٗلِ: لي ًُلت الَ٘م هي ٖلّٔ، ٍ ًضٍل الٗشآى ثتَث٘خِ ْٖ َٖلِ تًبل٢: ٍٓ َٕٗٓمٓ حٌَٕٔ٘يٍ ئِرْ أَيٕزٓجٓتُْٛنٕ َٚخْشَتُُٛ

 .حُنَّ ٍٓلّٕٔ٘تُنٕ هٔذٕثِشِٗيَجٓتٕ سٓحٔ

 .، ًٌٖٗ اٛسؼ رَّٓجٓتٕ ِْْ٘ٓب يٓشِٗؿٌَٔ ثََِٕٗلِِِ: لََٗذ  ٍ سرَو يخوبى هي الْضٗؤ ثًذ ح٠ث، ٍ تَث٘خ الٌجٖ يلِ٘ الس٠م لِ

ٔ آًٟشاد ثِ أٍ الوطبسٚٔ ِْ٘، ٍ حجَت رلٙ ٛؾًّ ِْ٘ يي اٟس٠م، أٍ ثبسصٍا ِْ٘ ٖشًب، أٍ ٖتلَا ثك٠ هًشٍْب يل٢ رْ ا هى ْٗذ الًلن ثوٗبم ٍاحذ أٌََاّز

 .الوسلو٘ي ٍ هي ٟ ًٗشِ ثطزبئ

خشرَا يي غٓٔ هي ٗػلح  -ثل ثًؽ غٓبت الطزبئ الّتٖ لَ حجتت لْن لن تٌٓى -ٍ ئرا اًتٓت يٌْن الطزبئ الّتٖ ٗزت َٚى اٝهبم يلْ٘ب، لًَِٛ ... ْٖ الحشة

 .لٞهبهٔ

 .ْجشأ هٌِ ْٖ س٘بسٔ الذٗي ٍ الذً٘ب ٍ أهّب سذاد الشإٔ ْٖ الس٘بسٔ

ذٗي ٍ هَؾح يي سَء أهّب س٘بسٔ الذٗي ْزو٘ى هب ٖذحٌب ثِ ْٖ يذالتْن هي اًْٛبل الَأًٖ ٖجل الًٗذ ٍ هب ًزٚشُ هي رلٙ ثًذُ دالّ يل٢ ٖج٘ح س٘بستْن ْٖ ال

 .سأْٗن ْٖ الوسلو٘ي

 .حسي س٘بسٔ الذٗي ٍ هب ٗتًلّٕ ثِ، دٍى الذً٘ب الّتٖ ٟ تًلّٕ لْب ثبلذٗي ٍ أهّب س٘بسٔ الذً٘ب ْلَ غحّ سأْٗن ْْ٘ب لن ٌٗٓى، ٛى الوكلَة

رْل هٓشـ ٍ سَء سإٔ، ٍ ٖذ دللٌب يل٢  ِ٘ ٟ ًٟتٓبو ثِ ٍ ٟ دْى الؿشسيل٢ أًّْن لن ٗحسٌَا س٘بسٔ الذً٘ب، ٛىّ الذايٖ ئل٢ ًْل الٗج٘ح اًٟتٓبو ثِ، ٍ اٖٝذام يل

 .لّٔ، ْبٖتؿ٢ رلٙ خسشاى اٙخشٓ، ٍ ًَْٚن يبلو٘ي ثزلٙ ئى ٚبًَا هوّي ًٗتٗذّب، ٍ ئلّب ًََٗٛا ْبلحزّٔ ألضمٖجح ٍٟٗتْن، لخ٠ْْب لوذلَل اٛد

ٍ خطًَٔ الً٘ص ْٖ الوكًن ٍ الولجس ٍ َ٘شّوب يل٢ غٓٔ  الٓٗشاء، هى   ٍ لن ًزذّن استًولَا ًًٓب ٗزَص لوخلِ أى ٗختبس الًبٖل الٗج٘ح، ثل ٚبًَا هي التٗلّل

ٗ٘بهٔ، ثهلن هي لّٖ اٛهش للخكش الًه٘ن ْٖ الذً٘ب، ٍ تحػ٘ل الًذآٍ الوخَِ هًْب يل٢ اًٛٓس، ٍ هب ٗلْ٘ب هي سَء الًٗج٢، ٍ اٚتسبة الزمّ ئل٢ َٗم التًشّؾْن ثتَ

 .ٗزت حِّٗ، ٍ التػُ٘ش ثوي ٗلضم تًه٘وِ، ٍ تٗشٗت هي ٗزت ئثًبدُ، ٍ حشهبى الوستحّٕ ٍ ئيكبء َ٘شُ

تٖ تْن للذً٘ب ئلّب ٍؾًْن هي أّل ث٘ت ٍلّٖ سئبستْن الوًهّو٘ي لذِٗ يل٢ ٚبّْٔ أهّتِ، ٍ التػُ٘ش ثْن، ٍ ٖػذّن ثبٛر١، ٍ هٌى الوٌبْى الٍّ لَ لن ٗذلّ يل٢ ٖجح س٘بس

 .!!ٌٗب ٍ دً٘بد أهضرَا ْْ٘ب أيذاءّن، ل٢ٓٛ، ئر ٟ ضجْٔ ْٖ ْسبد ّزُ الس٘بسٔ، ٍ ٖجح ّزُ الس٘شٓ، ْإّٔ ضجْٔ تج٢ٗ يل٢ هٌػّ ْٖ ٖجح س٘بسٔ هي ّزُ حبلِ

 .ْلن ًٗذّّن أحذ هي اٛهّٔ هي يجّبد الوذٌٗٔ، ٍ ئى ٚبى حنّ دي١َ يجبدٓ ْل٘ست الوًتجشٓ ْٖ اٝهبم ٍ أهّب يجبدتْن

ٗ٘ٓٔ، ٍ تش٘ ْبلوًلَم خ٠ِْ، هي حشغْن يلْ٘ب ٍ قلجْب هي َ٘ش ٍرْْب، ئر تخلّْٓن يي أسبهٔ هى ٍرَة الٌَٓر هًِ، ٍ الوسبسئ ئل٢ الس ٍ أهّب الضّذ ْٖ الذً٘ب

، ٍ رًل أًْبل اٙخشٓ هي السجٕ ٍ الْزشٓ رسًٗٔ ئل٢ الذً٘ب، ٍ تًشّؾْن لٜهش هى هٌبٖطٔ اًٛػبس لِ رٌبصٓ ث٘ي أّلِ، ٍ هٌبْسٔ ...سسَل اللِّ غل٢ّ اللِّ يلِ٘ ٍ آ

رلٙ ٍ الٓتٌٔ الػوبء ٌٗبْٖ الضّذ ْٖ الذً٘ب ٍ ٗح٘لِ، ٍ  ِْ٘، ٍ استحٗبٔ ثٌٖ ّبضن لِ، ٍ ايتٗبد ٚلّ ٍاحذ هي الٓشٗٗ٘ي ًَِٚ أٍل٢ ثِ هٌْن، ٍ خَِ الطٌبى هي

 .ٗذلّ يل٢ ٖجح الحشظ ٍ سَء الكلت

ٌّّ٘بُ، ٍ يلوِ ٍ إٔ يبٖل ٗحسي هٌِ دي١َ الضّذ ْٖ الذً٘ب لوي ٗحشظ يل٢ تٗلّذ اٛهش يل٢ اٛهّٔ يل٢ ّزا الَرِ، هى اخت٠ل رو٘ى الػٓبت ِْ٘ يل٢ هب ث

ْٛبؾل الوسلو٘ي، ٍ ٟ ٗشَت ْٖ غ٠ح أهش دً٘بُ ْٖ هإهي   ثً٘تِ قبئً٘ي ٍ ٚبسّ٘ي، ٍ ٗخَِّ ثبلٗتل يل٢ التخلّ يٌِ ثزلٙ هي ًٓسِ، ٍ ٗحول الٌبس يل٢

 [ م ثبلشربل ٍ ٗأتٖ ]ثِئلّب ٍ ٟ رهّٔ، ْ٘أهش ثٗتل سًذ اثي يجبدٓ تبسٓ، ٍ ثٗتل يلٖ أخش١، ٍ ثٗتل الضث٘ش هشّٓ، ٍ ٗٛسش سِ٘ٓ، ٍ ْٗزن يل٢ داس يلٖ يلِ٘ الس٠

ء يٌٕ سلوبى، ٍ ٗخشد  هٛشّب ل٘جبٗى، ٍ ٗٗتل ثٌٖ حٌ٘ٓٔ يل٢ اٟهتٌبو هي حول الضٚبٓ ئلِ٘ ٍ ئخشارْب ئل٢ ْٗشائْن، ٍ ًٗنّ ثٓتٌتِ لْن هستحٗب ٍ َ٘شُ، ٍ َٗر٢

ًكْ٘ب هي ٟ ٗستحّْٗب هي أّلِ ٍ ٖشاثبتِ، ٍ ث٠ٟ يي الوذٌٗٔ لوّب اهتٌى يي الجً٘ٔ، ٍ ٗٗبسن الًوّبل، ٍ ٗحٛن ْٖ الطَس١ ثوب رٚشًبُ، ٍ هي ٗستجذّ ثبٛهَال ٍ ٗ

بس، ٍ ٌٖٗٓ أثب رس ْٖ ًٗشؼ ًٓسِ ٍ هي هًِ هي اّٛل ٍ اٍٛل٘بء للٗتل نٌّب ثوب ٟ ٗستحِّٗ هي اٛهش، ٟخت٠ل الػٓبت ِْ٘، ٍ ٗؿشة اٛخ٘بس ًٚجذ اللِّ ٍ يوّ

 .!!غ٠ح دً٘بُ

 .ئلّب ربّل ثزلٙ هي حبلْن، أٍ هُوَس ثبلًػجّ٘ٔ لْن



ٍ ٍرت الٗكى  ا حجت تًشّْٗن هي رو٘ى الػٓبت الّتٖ ٟ ٗػلح لٞهبهٔ هي لن ٗتٛبهل ِْ٘ ثبتٓبٔ، سٗف ْشؼ الٌهش ْٖ دي١َ اخت٘بسّن ٍ حجَت ئهبهتْن ثِ،ٍ ئر

 (312ٗشٗت الوًبسِ، ظت) يل٢ ْسبدّب ٍ ؾ٠ل الوتًشّؼ لْب ٍ الوًشؼ ٍ الذائي ثْب أٍٟ ٍ آخشا، ٍ الؤٌّ للِّ.

 

 ابوالفتح کراجکی ط العاهة فی هسألة اإلهاهةالتعجب هي أغال

 أ٠َقْن ْٖ رٚش الَغّ٘ٔ الٓػل اٍّٛل ْٖ

لذ، ٍ رو٘ى هي ٚبى ْوي يز٘ت أهشّن: أًّْن ٖذ أروًَا هًٌب يل٢ حسي الَغّ٘ٔ[ ٍ ْؿلْب ٍ ضشْْب، ٍ حو٘ذ ًْلْب، ٍ أًّْب ]ٖذ[ تَٛى ْٖ الوبل ٍ اّٛل ٍ الَ]

[ ثِ ٍ ٗتَلّبُ، ٍ أىّ ئّوبلْب تٓشٗف، ٍ تشْٚب تؿ٘٘ى، ٍ ْٖ ًْلْب حسي ًهش ٍ احت٘بـ، ٍ رو٘ل حضم ٍ احتشاص، ٍ سوًَا  ]َٗٗمٗسَسِ الوَغٖ ٍ ٗشيبُ، ٍ هب ٚبى 

 .ْٖ الٗشآى رٚشّب، ٍ ايتشَْا أىّ الٌجّٖ غل٢ّ اللِّ يلِ٘ ٍ آلِ أهش ثْب، ٍ حجّ يلْ٘ب، ٍ سَّت ْْ٘ب، ٍ ديب ئلْ٘ب

 «ت٘ي ئلّب ٍ ٍغّ٘تِ ]هٛتَثٔ يٌذُء هسلن أى ٗج٘ت ل٘ل ٟ ٌٗجُٖ ٟهش١[: » أخجبسا هي رولتْب ]َٖلِ يلِ٘ الػ٠ٓ ٍ الس٠م يٌِ غل٢ّ اللِّ يلِ٘ ٍ آلٍِ سٍٍا 

 «.[ تحت سأسِ ئلّب ٍ ٍغّ٘تِ»ٍ ْٖ خجش آخش: 

ٍ ٗسَسْن، ٍ َٗٗم ثطأًْن، ٍ ٗذثّش اهَسّن، « 1»هّتِ حنّ ادّيَا هى رلٙ أًِّ غل٢ّ اللِّ يلِ٘ ٍ آلِ هؿ٢ ]هي الذً٘ب[ ٍ لن َٗظ ئل٢ أحذ. ]ّزا[ ٍ ٖذ ٚبى ٗشي٢ ا

ُ ٍ سيبٗتِ، أضذّ هي ٚوب ٗسَس الشرل أقٓبلِ، ٍ ٗشي٢ أّلِ ٍ ي٘بلِ، ٍ هٌْن الؿًٓبء ٍ اٛٗتبم، ٍ الًزبئض ٍ اٛقٓبل، الزٗي حبرتْن ئل٢ س٘بستِ، ٍ حسي ًهش

 .حبرٔ الَلذ ئل٢ ٍالذُ، ٍ الًجذ ئل٢ سّ٘ذُ

تّ أى يلِ٘ ٍ آلِ خلّّ هى رلٙ أ٠ّ ٍ أٍٟدا، ٍ أٖبسة ٍ أصٍارب، ٍ أض٘بء ٗتٌبصو أّلِ ٍ َ٘شّن ]ْْ٘ب[ ٍ أه٠ٚب، ٍ ٚبى لِ حّٕ ْٖ الخوس ٗححنّ ئًِّ غل٢ّ اللِّ 

ت ٗزت أى تٗؿ٢ يٌِ ، ٍ يٌذُ ٍدائى ٗلضم سدّّب ئل٢ أسثبثْب، ٍ ٖذ ٍيذ روبئ ثًذايلِ٘ دٗي ٗتًّ٘ي ٍْبءُ يٌِ ّٛلِ[، ٍ ٚبى  ٗػشِ ئل٢ هستحِّٗ٘ ]ٍ َ٘شّن

هّتِ، ٍ حبضب لِ هي رلٙ، ثل ثًذُ، ٍ ٟ ٗٗؿْ٘ب ئلّب ٍغِّ٘، ٌْسجَُ ئل٢ تؿ٘٘ى هب حجّ يل٢ حٓهِ، ٍ التٓشٗف ْ٘وب أهش ثبٟحت٘بـ ْٖ ثبثِ، ٍ الضّذ ْ٘وب سَّت ِْ٘ ا

 .ٍ أسجٕ الًبلو٘ي ئل٢ ٚلّ ْؿل، ٍ أٍٟدّن ثطشائّ الًٓلٚبى غل٢ّ اللِّ يلِ٘ ٍ آلِ أًْل الخلٕ ْ٘وب ديب ئلِ٘، ٍ أسشو الٌبس ئل٢ ًْل هب سَّت ِْ٘، 

[ أه٘ش الوإهٌ٘ي  أًّْن ئرا قشٖتْن الحزذ الزلّ٘ٔ ْٖ أىّ سسَل اللِّ غل٢ّ اللِّ يلِ٘ ٍ آلِ لن ٗوؽ هي الذً٘ب ئلّب يي ٍغّ٘ٔ، ٍ أًِّ أٍغ٢ ]ئل٢و هي عجیب أهرهن: 

[ ْٖ خكجِ يل٢  ٍ سوًَا توذّح أه٘ش الوإهٌ٘ي يلِ٘ الس٠ّم ثزلٙ ْٖ ٠ٚهِ ٍ حزبرِ لخػَهِ، ٍ رٚشُ ]لِ[ يلِ٘ الس٠ّم دٍى سبئش اٟهّٔ،  ]يلّٖ ثي أثٖ قبلت

[، هخل  أّل ث٘تِ يلْ٘ن الس٠ّم ٍ ضً٘تِ هي اًٛػبس ثزلٙ ْٖ ْؿلِ، ٍ هب ًهوِ الطًشاء ِْ٘، ٍ سبست ]الشٚجبى ثِ  هٌجش سسَل اللِّ غل٢ّ اللِّ يلِ٘ ٍ آلِ، ٍ احتزبد

 :[ ٗؤ ثي حبثت رٕ الطْبدت٘ي سؾ٢ اللِّ يٌِ ْٖ أث٘بت ٗزٚش ْْ٘ب ْؿلِ ]ح٘ج َٗٗلَٖل خض

 ٍ ْبسسِ هز ٚبى ْٖ سبلّ الضهي ٍغّٖ سسَل اللِّ هي دٍى أّلِ                     

 :ٍ َٖلِ ح٘ي ثلُِ يي يبئطٔ ٠ٚم تً٘ت ِْ٘ أه٘ش الوإهٌ٘ي يلِ٘ الس٠ّم 

  ثوب ل٘س ِْ٘ ئًّوب أًت ٍالذُ            ِأ يبئص خلّٖ يي يلّٖ ٍ ي٘ج         

 ٍ أًت يل٢ هب ٚبى هي را٘ ضبّذٍُغّٖ سسَل اللِّ هي دٍى أّلِ                          

 :ٍ َٖل يجذ اللِّ ثي أثٖ سٓ٘بى ثي الحبسث ثي يجذ الوكلّت سحوِ اللِّ 

  وَاقي غبحجٍِلّٖ اٛهش ثًذ هحوّذ             يلّٖ ٍ ْٖ ٚلّ ال ٍ ئىّ         

 ٍ أٍّل هي غل٢ّ ٍ هي ٟى ربًجٍِغّٖ سسَل اللِّ حّٗب ٍ غْشُ                          

 :الزوحٖ لوّب ثبٗى أه٘ش الوإهٌ٘ي يلِ٘ الس٠ّم ٍ َٖل يجذ الشحوي ثي حٌجل 

 ل٢ الذٗي هًشٍِ الًٓبِ هَّْٗبلًوشٕ لٗذ ثبًٗتن را حٓ٘هٔ             ي         

 يٓ٘ٓب يي الٓحطبء أث٘ؽ هبرذا             غذٍٖب ٍ للوختبس ٖذهب هػذّٖب         

 أثب حسي ْبسؾَا ثِ ٍ تجبًَٗا             ْلي تزذٍا ِْ٘ لزٕ الً٘ت هٌكٗب             



 ٍّل هي غل٢ّ لزٕ الًشش ٍ ات٢ّٗيلّٖ ٍغّٖ الوػك٢ٓ ٍ اثي يوِّ             ٍ أ             

 :اٛسذٕ ٍ َٖل صْش ثي صٗذ 

 ٍغّٖ ٍ ْٖ اٝس٠م أٍّل أٍّل  ْحَقَا يلّ٘ب ٍ اًػشٍُ ْاًِّ                    

 ْل٘س لٛن ْٖ اٛسؼ هي هتحَّل  ٍ ئى تخزلَُ ٍ الحَادث رؤّ                        

 .ٍ ًحَ رلٙ هي اَٖٛال التٖ ٗكَل ثزٚشّب ال٠ٛم 

٠م ٍغّٖ سسَل اللِّ غل٢ّ اللِّ يلِ٘ ٍ آلِ، ٍ ٟ ًٌٛش هب ٖذ اضتْش هي ضْبدٓ الَٗم ثَغّ٘تِ، ٍ لٛيّ الٌجّٖ غل٢ّ اللِّ لسٌب ًزحذ أىّ يلّ٘ب يلِ٘ السّ: ٖبلَا يٌذ رلٙ

لِ ئل٢ َ٘شّب، حنّ ٗذِٗ ٍ ٗوتلِٛ ٍ ٗحَِٗ، ٍ لن َٗظ ئلِ٘ ثأهش اٛهّٔ ٚلّْب، ٍ ٟ تًذّت ٍغّ٘تِ ئلِ٘ اهَس تشٚتِ ٍ أّ  [ ْٖ [ ثوب ٚبى ]لِ يلِ٘ ٍ آلِ ئًّوب أٍغ٢ ]ئلِ٘

تختبسُ اٟهّٔ، ٍ ٟ  ٓٔ الزْٕذٚب ٍ الًَالٖ غذٖٔ ٌٗهش ْْ٘ب الخل٘ َٗسّث سَاُ هي اٟهّٔ، ٍ أىّ[ ٗذّيَى ثًذ ّزا أىّ رو٘ى هب خلِّٓ غذٖٔ، ٍ أًِّ ٟ َٗسّث ٚوب  ]اًّْن

هب خلِّٓ غذٖٔ، ٍ لن ٗٛي أٍغ٢ ثحٓم الطشًٗٔ ٍ الٗ٘بم ثأهش اٛهّٔ؟ ٗزَص أى تٗجل ْْ٘ب ضْبدٓ هي تخجت لِ الَغّ٘ٔ، ْل٘ت ضًشٕ ثوب را أٍغ٢ ئرا ٚبى رو٘ى 

 (33التًزت هي أ٠َـ الًبهٔ ْٖ هسألٔ اٝهبهٔ، ظ) ْاىّ ّزا هوّب ٗتحّ٘ش ِْ٘ رٍ الجػ٘شٓ، ٍ الخجشٓ ٍ الوًشْٔ.

 الٓػل السبثى ْٖ أ٠َقْن ْٖ الًػؤ

لْ٘ن الس٠ّم يي سبئش اًٛبم، ٍ َٗٗلَى: ئىّ ّزُ الًػؤ ئى ٚبًت هٌْن ربص أى تٗى ْٖ َ٘شّن أًّْن ٌٗٛشٍى يػؤ اًٛج٘بء ٍ اٛئؤّ ي فوي عجیب أهرهن:

لٌجّٖ غل٢ّ اللِّ يلِ٘ ٍ ْ٘سبٍْٗن ْٖ هٌضلتْن، ٍ ئى ٚبًت هي اللِّ سجحبًِ ْٗذ رجشّن ٍ اؾكشّّن ٍ لن ٗستحَّٗا حَاثب يل٢ يػوتْن، ٍ ّن هى رلٙ هًتشَْى ثأىّ ا

ٍ التجلٍ٘، ٍ هًػَم يوّب س١َ رلٙ هي رو٘ى ٚجبئش الزًَة ْٖ حبل ًجَّتِ ٍ ٖجلْب، ٍ أًّْب يػؤ اخت٘بس ٗستحّٕ يلْ٘ب الزضاء، ٍ ٟ  آلِ هًػَم ْٖ التأدٗٔ

لزو٘ى اٟهّٔ،  ؤ حبثتٔٗسبٍِٗ أحذ هي اهّتِ ْْ٘ب! ٍ هي يز٘ت أهشّن: ئًٛبسّن لًػؤ اٛئؤّ ٍ َٖلْن ئًّْب ٟ تٗتؿٖ اٟخت٘بس! ٍ هي الًزت: َٖلْن: ئىّ الًػ

ًْب لٛبى الٛٓش حبغ٠ هٌتٓ٘ٔ يي ٚلّ ٍاحذ هٌْب، هى يلوْن ثأىّ آحبدّن روبيتْب، ٍ أًّْب ئرا ٚبًت هإهٌٔ ثأروًْب ٚبى اٝٗوبى حبغ٠ ٙحبدّب، ٍ لَ ٚٓش رو٘

ٛٓش ٍ اٝٗوبى، ٍ رلٙ أىّ هب حجت لٛلّ ٍاحذ هٌْب َْْ هى ٚلّ ٍاحذ هٌْب، ٍ ٖذ ٖبل أحذ الوًتضلٔ َٗهب ٍ ٖذ سوى ّزا ال٠ٛم ْشٔ ث٘ي الًػؤ ٍ هب رٚشت هي ال

ٍ ئرا ٚٓش آحبدّب ٚبى روًْ٘ب ٚبْشٗي، ٍ ل٘س  حبثت لزوبيتْب، ٍ ل٘س ٚلّوب حجت لزوبيتْب حبثت لٛلّ ٍاحذ هٌْب، ْلزلٙ ئرا آهي آحبدّب ٚبى روًْ٘ب هإهٌ٘ي،

 .ئرا حجت الًػؤ لزوبيتْب َٗٛى آحبدّب هًػَه٘ي

أيزت هي أهش٘ ٍ اًػشاْٙ يي هٗتؿ٢ ٖؿّ٘تٙ ئرا ٚبى هب حجت لٛلّ ٍاحذ هي اٟهّٔ حبثتب لزوًْ٘ب ْٗذ حجت يٌذٕ ٍ يٌذ٘ الحٛن يل٢ ْٗلت لِ: هب سأٗت 

ل ثًذ لن ٗذس هب َٗٗٚلّ ٍاحذ هٌْب ثزَاص الخكأ ٍ الٌس٘بى ٍ تًوّذ الُلف ْٖ اًْٛبل ٍ اَٖٛال، ْبحٛن ثخجَت رلٙ لزوًْ٘ب ٍ اسٗف هب ادّي٘ت هي يػوتْب، ْ

ٍ ٟ َٖلِ حزّٔ، ٍ  ّزا، ٍ هي يز٘ت أهشّن، ٍ قشّٗ سأْٗن: َٖلْن: ئًِّ اٟهّٔ هًػَهٔ، ٍ َٖلْب حزّٔ، ٍ ّٖ هٓتٗشٓ هى رلٙ ئل٢ ئهبم، ٍ ئهبهْب َ٘ش هًػَم،

يي اٝهبم هَرجب أى َٗٛى لِ ئهبم، ٍ ٟ  ل٘س َّ هٓتٗش ئل٢ ئهبم، ٍ ّزا هي أيزت اَٖٛال! ٍ هي يز٘ت الوٌبٖؿٔ: أى َٗٛى لْب ئهبم ٍ ٟ َٗٛى استٓبو الًػؤ

خجشا ًسجَُ ئل٢ سسَل اللِّ  َٗٛى أٗؿب ٌَبٗٔ يي اٝهبم ٗٗتؿٖ توّ٘ضُ ثبلًػؤ يي اًٛبم، ئًّْن رًلَا حزّتْن ْٖ يػؤ اٛهّٔ ٍ ْٖ أىّ ئروبيْب غَاة ٍ حزّٔ

ش ٟ ٗوٌْٛن يل٢ أغلْن أى ٗذّيَا ِْ٘ التَاتش ئرا ٚبى َ٘ش هَرت لسبهًِ٘ يل٢ ٍ ّزا الخج« ٟ تزتوى اهّتٖ يل٢ ؾ٠لٔ»غل٢ّ اللِّ يلِ٘ ٍ آلِ ٍ َّ أًِّ: 

ؾ٠ل َٖل ثًؿْب، ٍ الحزّٔ يل٢ يػوتْب ضْبدٓ  [ ي١َ ثأىّ اٛهّٔ ٟ تزتوى يل٢الؿشٍسٓ ثػحّتِ، َْْ ٟ هحبلٔ هي أخجبس اٙحبد، ْْن ئرا ٖذ رًلَا دل٘ل الذ

، ٍ ّل ّن ْٖ رلٙ ئلّب «1»ثًؿْب، ٍ التخكئٔ لسبئشّب ٗذخل ْٖ التخكئٔ لَاحذّب   ل روًْ٘ب ٗتؿوّي الخ٠ِ ْٖ َٖلٍاحذ هٌْب، ٍ لن ًٗلوَا أىّ الخ٠ِ ْٖ َٖ

ٔ ثاروبو الًطشٓ ٚوي ادّي٢ الحزّٔ ثاروبو يطشٓ هي الٌبس يل٢ َٖل أٍ ًْل ٍ رًل دل٘لِ يل٢ رلٙ َٖل ٍاحذ هي الًطشٓ ٍ لن ًٗلن أىّ الوخبلّ لِ ْٖ الحزّ

 [ الخػن َٖل ثًؿْب لن ٗػحّ خ٠ِْ لِ ْٖ َٖل روًْ٘ب، ٍ لوّب سأٍا أىّ خجشّن ٟ ٗػحّ رلٙ ئلّب ثًذ الوخبلٓٔ لِ ْ٘وي دٍى الًطشٓ؛ ئر لَ سلّن ]لِ لن ٗػش ئل٢

ن صللْن، ْأدّاّن ئل٢ الَٗل ، ٍ ٟ ٌٗػشِ يي ئؾبْتِ ئل٢ أخجبس اٙحبد التٖ ٟ تخجت ثْب حزّٔ لذيَاّن، اضتذّ َلكْن، ٍ يهًَِٚ ْٖ ٖسن الوتَاتش يل٢ أغلْن

ل َّ حزّٔ أم ٟ؟ ثأًّْن يلوَا غحّتِ ثبٝروبو. ٍ ّزا هي أيزت اَٖٛال! ٍ َّ ْٖ الوٌبٖؿٔ ٟحٕ ْٖ الْزٗبى؛ ٛىّ أغل الخ٠ِ ئًّوب َّ ْٖ اٝروبو ٍ ّ

١َ ًٓسْب ثشّبًب، ٍ الٓت١َ ثًٌْ٘ب دل٠٘، ٍ ّزا هب ٟ ٗخ٢ٓ ، ٍ ثشّبًب يل٢ هب ٗذّي٢ هي غَاثِ؟! ٍ لَ ربص ّزا لٛبًت الذيّٛ٘ َٗٛى اٝروبو دل٠٘ لٌٓسِْ



ء، ْارا ٚبًَا لن ًٗلوَا أىّ اٝروبو حزّٔ، ٍ أىّ اٟهّٔ ْ٘وب تخجش ثِ  ء ًٗشِ ٖجل هًشْٔ الطٖ ْسبدُ يل٢ ال٠ًٗء. ٍ هوّب َٗؾّح َلكْن ِْ٘ أىّ الذل٘ل يل٢ الطٖ

حّتِ ٖجل يلوْن ثأىّ اٝروبو حزّٔ، ٍ أىّ اٟهّٔ ْ٘وب تخجش ثِ هًػَهٔ، ٍ ئرا ٚبًَا لن ًٗلوَا أىّ الخجش غح٘ح هًػَهٔ ئلّب ثبلخجش ]ْٗذ ٍرت أى ًََٗٛا يبلو٘ي ثػ

ٍ ٗتأخّش الوٗذّم، ٍ ّل سؤٕ ٖفّ أيزت هي ّزا  ٔ الخجش ّْٛ٘ ٗتٗذّم الوإخّش[ ْٗذ ٍرت أى ًََٗٛا يبلو٘ي ثأىّ اٝروبو حزّٔ ٖجل يلوْن ثػحّ ئلّب ثبٝروبو

 اٛهش؟!

[ ثبقٌِ ْبسٗب، ٍ ٗحتزَّى ْٖ ًٖٓ ئهبهٔ هي نْش ْسِٗ ثأًّْن ٟ ٗأهًٌَِ يل٢  ٍ هي يز٘ت أهشّن: أًّْن ٟ ٗز٘ضٍى ئهبهٔ الٓبسٕ ٍ ٗزَّصٍى أى َٗٛى اٝهبم ]ْٖ

ٍى يلِ٘ الٓسٕ ٍ الٓزَس ٍ استٛبة ٚجبئش [ ٗأتوٌَى يل٢ ّزُ اٟهَس هي ٗزَّص ئٖبهٔ الحذٍد، ٍ ٟ ٗخَٗى ثِ ْٖ حٓم اٛهَال ٍ غشْْب ْٖ الَارجبت، حنّ ]ئًّْن

تزَٗضّن أى َٗٛى  [ َٗٛى ْٖ ثبقي أهشُ يل٢ ؾ٠ل ٍ ٚٓش ٍ ئضشا٘! ٍ هي الًزت الًز٘ت: اهتٌبيْن هي ئهبهٔ هي يلوَُ ْبسٗب ٍ الزًَة ٍ هي ٟ ]ٗح٘لَى أى

[ َّ يلِ٘ ربئض؛ ٛىّ الٛٓش ٗطتول يل٢ الٓسٕ ٍ َ٘شُ، ٍ هي  هي ]تٗذٗن هي ، ْلئي ٚبى الٓسٕ هبًًب هي تٗذٗن الٓبسٕ لًَ٘ٛيّ تزَٗض الٛٓش هبًًبْٖ ثبقٌِ ٚبْشا

 (56التًزت هي أ٠َـ الًبهٔ ْٖ هسألٔ اٝهبهٔ، ظ) .لن ْٗٓن ّزا َْْ هشٗؽ الزّي، يبس هي الوًشْٔ

 

 يحیی بي بطريك حلّی ی هنالب إهام األبرارعودة عیوى صحاح األخبار ف

 [هٗذهٔ الوإلّ]

ي الحس٘ي ثي الشّٔحٕويِ الشّٔحِ٘نِ حذث الط٘خ اٛرل اٍٛحذ الًبلن اٝهبم الِٓٗ٘ ضوس الذٗي ضشِ اٝس٠م سذٗذ الٌكٕ أثَ الحس٘ي ٗح٢٘ ثي الحسي ثثِسٕنِ اللِِّٔ 

 ث٠ئِ ٍ رسًٗٔ ئل٢ يلٖ ثي هحوذ ثي الجكشٕٗ اٛسذٕ الحلٖ ؾبيّ ا٣ سًذُ ٖبل الحوذ ٣ ضٛشا لزضٗل آٟئِ ٍ استذيبء لوضٗذ ًًوبئِ ٍ حٌبء يل٢ حسي

لَ٘م لٗبئِ الٗبدس لزاتِ تو٘٘ضا يي أسثبة الٗذس الًبلن لٌٓسِ تٌضْٗب يي يلَم الجطش الحٖ الوَرَد أصٟ ٍ أثذا تشًْب يي ضَائت  الَارت هي حٌبئِ ٍ رخ٘شٓ هًذٍدٓ

 .ضّش هب قلى غجبح ٍ ًَسالُ٘ش ٍ غل٢ ا٣ يل٢ س٘ذًب هحوذ خ٘شٓ الخ٘ش ٍ ضٓ٘ى الوحطش ٍ يل٢ اٛئؤ هي آلِ اًٛزن ال

ي هٌبٖجِ أهب ثًذ ْاًِ لوب ٚخش اخت٠ِ الخبظ ٍ الًبم ْٖ هٌبٖت أه٘ش الوإهٌ٘ي يلٖ ثي أثٖ قبلت ظ ٍ رّت الٌبس ْٖ رلٙ ٚل هزّت ٍ غٌّ ٚل ْشٕٗ ه

ٍ تأخ٘ش هى أى سبئش أّل اٝس٠م هزوًَى يل٢  يل٢ ٖذس ٍسًِ ٍ قبٖتِ ٍ هب ٍغل ئلِ٘ هي قشِٖ ٍ سٍاٗتِ ٍ ئى اختلٓت آساؤّن ْٖ اٟيتٗبد ٝهبهتِ هي تٗذٗن

َّ الُبٗٔ الوََل ْٖ الشهٖ ٍ ًْبٗٔ الجبحج ْٖ الشٍٕ ئر ٍرَثْب يي ٍحٖ َّٟتٖ ٍ   الَٗل ثاهبهتِ ئروبيب ٟ ٗذخلِ ضَة َشام ٍ ٟ ًٗتشِٗ حَة أحبم ثل

ًبل٢ هٛج٘ي يل٢ اٟضتُبل ثوب ٍؾًِ لْن هطبٗخْن هي الوػٌٓ٘ي ْٖ ئٟ هي يػوِ ا٣ ت« 1»ًع ًجَٕ ٍ ئروبو هي يذٍ ٍ ٍلٖ ٍ سأٗت أٚخش رٍٕ الًلن 

ر رو٘ى الذٗي ل٘س اٛغَل ٍ الٓشٍو ئخ٠دا هٌْن ئل٢ ساحٔ التٗل٘ذ ٍ اقشاحب لَن٘ٓٔ الٌهش ْٖ هَؾى الذل٘ل هي اٛغل٘ي الزٗي ّوب سٌ٘خ الْذ١ ٍ التسذٗذ ئ

٢ ٍ هب غح هي سٌٔ الشسَل اٛه٘ي ٛى هي ٟ ٗشايْ٘وب قبلت للًلن هي َ٘ش سج٘لِ ٍ هٗتحن ثوزشد ٖ٘بس ٍ ٟ تخو٘ي ثل َّ هإسس يلْ٘وب ٚتبة ا٣ تًبل

ئل٢ هخلِ ٖذٗن ٍلَرِ هي َ٘ش ثبثِ ٍ دل٘لِ أحبس لٖ رلٙ يضهب هى هب ٚبى سجٕ هي سإال ثًؽ السبدٓ اٛر٠ء الذٗبً٘ي ْٖ أى أؤلّ ْٖ رلٙ ٚتبثب لن ٗسجٕ 

هي ٠ٚ قشْٖ سٌٖ غٌّ أٍ ضًٖ٘ َٗٛى تٌجْ٘ب للًبلن الضٖٚ ٍ تَٗٗوب للزبّل الَُٕ الُجٖ ئر َّ هي ٠ٚم الشة الًلٖ  يػش ثبلتػٌّ٘ ٍ ٟ حذٗج يْذ ثبلتألّ٘

 .ٍ َٖل الٌجٖ اٛهٖ ظ هستخشرب هي غح٘حٖ هسلن ٍ الجخبسٕ

 .ٍ هي ٚتبة الزوى ثٌْ٘وب ٛثٖ يجذ ا٣ هحوذ ثي أثٖ ًػش الحو٘ذٕ

َقأ هي هبلٙ ثي أًس اٛغجحٖ ٍ غح٘حٖ هسلن ٍ الجخبسٕ ٍ ٚتبة السٌي ٛثٖ داٍد السزستبًٖ ٍ غح٘ح التشهزٕ ٍ هي ٚتبة الزوى ث٘ي الػحبح الستٔ ه

 .ٍ الٌسخٔ الٛج٘ش هي غح٘ح الٌسبئٖ هي روى الط٘خ أثٖ الحسي سصٗي ثي هًبٍٗٔ ثي يوبس الًجذسٕ ئهبم الحشه٘ي السشٖكٖ اًٛذلسٖ

 .حٌجل الط٘جبًٖ ٍ هسٌذ أثٖ يجذ الشحوي يجذ ا٣ ثي أحوذ ثي

هٌبٖت   لٖ ثِ هيٍ تٓس٘ش الٗشآى لٜستبر أثٖ ئسحبٔ أحوذ ثي هحوذ ثي ئثشاّ٘ن الخًلجٖ ٍ أسدِ رلٙ ثوب لًلِ ضز هي ّزُ الٛتت الوطبس ئلْ٘ب ثوب غح اتػب

هي قشِٖ ٍ ههبًِ ثح٘ج ٟ ٗج٢ٗ سٗت ٗتخبلذ  الِٓٗ٘ أثٖ الحسي يلٖ ثي هحوذ الك٘ت الحو٠ًٖ الوًشٍِ ثبلوُبصلٖ الَاسكٖ ٍ أى أرٚش غحٔ اتػبلٖ ثزلٙ ٚلِ

 .ٍ ٟ ضٙ ٗتًبلذ ئر الٗشآى َّ الٌع الوختشو ٍ الطشو الوتجى



الوًْ٘ٔ ئر لَ ٍٖى هٌْن الطٙ ْٖ هب َٗرجِ الً٘بى لن ًٗتشّن سٗت ْٖ هب أخجش ثِ الػح٘حبى ْارا  ٓ للوزاّت اٛسثًٔ ٍ الكشٔ لذْٗنٍ أهب الػحبح ْْٖ الٗذٍ

ح أسثى أٍرت حٛن الطشًٗٔ أى َٗٛى ئلْ٘وب الوشرى ْلزلٙ أت٘ت ثوب حػل ْٖ الػحبح الوتٕٓ يلْ٘ب هي َ٘ش أى ٗخلف ثٌَو خبسد يٌْب أؾّ٘ ئلْ٘وب غحب

ثبثْب وستجػش يٌذ أسأٍهٌتن ئلْ٘ب لَٛى رلٙ أحسن لطُت الطجْٔ ٍ الًٌبد ٍ أدخل ْٖ ثبة الْذاٗٔ ٍ اٟستشضبد ْْزُ يوذٓ ٚتت أّل اٝس٠م التٖ يلْ٘ب يول ال

ي٘بى ٟ ٍ ثْب الحزٔ الوستٌػش يٌذ ق٠ثْب هَؾحٔ للوًَٗل هػححٔ للوٌَٗل ئر اًٝػبِ هضٗل لطُت الطبَت هشٗح لتًت التبيت ْػبس رلٙ هي ْشٍؼ اٛ

هب غح يٌذٕ هي هي ْشٍؼ الٛٓبٗبت ْلزلٙ لن ٗسى اٝخ٠ل ثِ لوَؾى الٌْٖ يي تش٘ هب تً٘ي ٍرَثِ ٍ لن ٗتؿٕ٘ ٍرَة رلٙ ئٟ هي ح٘ج اٟق٠و يل٢ 

ٔ ٍ ٚل أغل أٍ ْشو رلٙ يل٢ قشٕٗ اٝروبو ْاى الًلن ٚخ٘ش ٍ ل٘س ٚلِ ثٌبْى ٍ الخلٕ ٚخ٘ش ٍ ل٘س ٚلِ ثتبثى ٍ س٘أتٖ ث٘بى هب ٍيذًب ثِ هٗشًٍب ٚل حذٗج ثطجْ

ئل٢ أغل هخلِ هٗشس يٌذًب هي َ٘ش ّزُ الكشٔ هي آٗٔ أٍ أحش ئل٢ هخلِ ٍ ٚل تػح٘ح رلٙ ٖذ سٗف يٌبؤُ يٌب ئر ٖبم ثِ الوتٗذهَى ٍ ئًوب تحشٌٗب ئؾبْٔ رلٙ 

غح يٌذُ هي  ْػبس رلٙ ئروبيب هي ٠ٚ الكشْ٘ي ٍ قشٕٗ ًزبٓ ثَٗل الٓشٗٗ٘ي ٛى اٝروبو هب حػل يي اتٓبٔ هي ٚبْٔ أّل اٝس٠م ٟ ثذي١َ ٚل ْشٕٗ لوب

يل٢ ًحَ هب رٚشًبُ هي َ٘ش صٗبدٓ ٍ ٟ ًٗػبى ْجَؾَح هًبلوِ يل٢ هب هوب رٚشًبُ ْل٘كلجِ هي ثبثِ ٗزذُ ْٖ ههبًِ  ء قشٕٗ خبظ لِ أٍ يبم ْوي استبة ْٖ ضٖ

الزبحذ لسٌٔ سسَل ا٣ أغلٌبُ غبس الخجش ي٘بًب ٍ اٝضبسٓ ث٘بًب ٍ لن ٗجٕ للذاْى لزلٙ ٗذ تػَل ٍ ٟ لسبى ٗكَل ئر الذاْى لزلٙ يٌذّن ٚبلذاْى لٛتبة ا٣ ٍ 

 .ِ ٚبلسبلٙ ًْٛذ هحزٔظ ٍ الهبْش ثزلٙ ٚبلوذلٖ ثأٍحٕ حزٔ ٍ الًبحش يل٘

ئروبيب هي ٚبْٔ أّل  ٍ هسٌذ أحوذ ثي حٌجل َّ الُبٗٔ الٗػ١َ ٍ الكشٗٗٔ الؤخْل٢َ ٍ الٗذٍٓ يٌذّن ّٛل اٙخشٓ ٍ اٍٛل٢ ْارا حجت ْٖ رلٙ هٌٗجٔ ٚبى حجَتْب

بل ّزا الخجَت ّٖ حبثتٔ هي قشٔ ضً٘تِ ظ َ٘ش أًٖ لن أرٚش اٝس٠م لًَْٛب حبثتٔ يٌذّن هي ّزُ الكشٔ الػحبح ثخجَت الحٕ الٌبغى ٍ الذل٘ل الٗبقى ٍ يل٢ هخ

ٍ لن ٗٛي رلٙ ثوٓشدُ هي قشٔ الطً٘ٔ ْٖ رلٙ دل٠٘ هٔكّٔشِدا ٍ ٟ قشٗٗب هًتوذا ٚشأّ أى ٗض٢ٚ الطبّذ ًٓسِ ٍ الُبسس َشسِ ٍ الٗبئل ٖ٘لِ ٍ الوستذل دل٘لِ 

ٍ ئًوب تحشٌٗب رلٙ سضذا ٍ قشٌٖبُ قشائٕ ٖذدا ٍ أحػٌ٘ب أسبً٘ذُ يذدا لَ٘ٛى حزٔ يل٢  ٍ ٟ يذٓ حػٌ٘ٔ هٌِ للوَل٢ الَلٖ« 1»حزٔ ٖبقًٔ للخػن الَٕٗ 

 .ساٍِٗ لخػوِ ٍ هٌبٍِٗ ئر يٛس دل٘لِ يلِ٘ أٍل٢ هي تَرِ َٖل خػوِ ئلِ٘ َْ٘ٛى ق٘ص السْن ث٘ذ ًبصيِ ٍ حػذ الٌجت ث٘ذ صاسيِ

اٟستػحبة ٍ ٗستسلن لِ الوخبلّ استس٠م الْٗش ٍ ال٠ُة ْل٘س ثًذآٍ الحٕ  ٍ سأٍؾح لٙ هي غحبح الٌػَظ هب ٗسلن لِ الوإالّ تسل٘ن الوَاْٗٔ ٍ

ًتٗذّب ٍ ثوب را ٌٗتػش الٗبغش ٍ ٟ ثذْى اٛدلٔ ٌٗتٓى الوٛبثش ًْ٘لن يٌذ رلٙ الوإالّ ٍ الوخبلّ حجَت ئهبهٔ أه٘ش الوإهٌ٘ي ظ ثوب را أغل ٍ ر٢ٌ َشس ه

هجبًٖ رَلٔ الجبقل ثٗجح غَستِ ٚوب ٗخجت الٓشٔ ْٖ ٖجَل الجٌ٘ٔ ثطبّذ ٍاحذ ٍ ٖجَل اٛخش١  حػل ْتستٗش سٍاسٖ دٍلٔ الحٕ ثحسي حل٘تِ ٍ تذحؽ

ًٗلِ الزٕ َّ يٌذُ ثطبّذٗي َْ٘ٛى هى ّبت٘ي الطْبدت٘ي ثشاءٓ الزهٔ ٍ قشٗٗٔ اٟحت٘بـ ْأهب ثشاءٓ الزهٔ ْوي ح٘ج حجتت الجٌ٘ٔ يٌذ الٌبٖل هي قشِٗٗ ٍ غحٔ 

ٍ ثحج يي غحٔ ٌِٗٗ٘ هي ح٘ج أؾبِ ئل٢ الخبثت   ِ هسئَل يوب حجت يٌذُ هٌِ ٍ أهب قشٗٗٔ اٟحت٘بـ ْاًِ ٖذ احتبـ لذٌِٗحزٔ ٗأخز دٌِٗ يٌِ ٍ ًٗتٗذ أً

س٘ذ اٛئؤ ٍ يٌذُ هي قشِٗٗ هب حجت يٌذ خػوِ ٍ ئى ٚبى َ٘ش سِْ٘ٗ ْخجت حٌ٘ئز أًِ َّ حزٔ الوًجَد ٍ ضٓ٘ى الوػذٍد ٍ يػؤ ال٠رٖ ٍ ئهبم الوٌبرٖ ٍ 

ٍ لن أتلٕ رلٙ نٌب ٍ ٟ تٗل٘ذا ٍ ئًوب أخزتِ ٠ًٗ ٍ  ٍ ْٖ تًت هي ٗحسذ الطوس ؾَءّب       ٍ ٗزْذ أى ٗأتٖ لْب ثوخبل :هٔ ٍ ئًٖ َٖٛل ْٖ رلٙسثبًٖ اٛ

هحبسي أَٖام تٛي  ثْب            هحبسي هي هزذ هت٢ تٗشًَا  : ٍ ٖذ رٚشت ْٖ رلٙ ٟل ٍ ثج٘بى الكشٔ ٗضٍل اٟحتوبلتزشٗذا ٛى ثػحٔ الٌٗل ٗخجت اٟستذ

  ٚبلوًبئت

سل٘وْب ٍ ٟ ٗأهي ْْزُ أدلٔ هي ًػَظ حبل٘ٔ الز٘ذ خبل٘ٔ الوضٗذ سبثُٔ الذٟظ هي ًَاْز الطجْبت ٍاسٗٔ الضًبد ثوحٛن الجٌ٘بت ٟ َٗسٖ ٚل٘وْب ٍ ٟ ٗش٢ٖ  

لْب أرٖبى الطجْبت ٍ تسزذ ثل ثْب ٌَ٘ٔ يي ٚل قبسٔ ٍ هبسد ٍ ثْب  ًبْشّب ٍ ٟ ٌٗطض َبثشّب ٍ ٟ تٌٖٓ سه٘تْب ٍ ٟ تحزت أّلتْب تَٗم لْب الًَٗل ٍ تًٗذ ٍ تخش

  ٗػجَ لْب ٖلت الًذٍ ٍ سوًِ             حت٢ ٌٗ٘ت ّْٛ٘ نٌٙ ثبلَلٖ          :ائتلّ ٚل ضبسد ٍ ٍاسد ٍ ٣ هب ٗأتٖ رٚش ْٖ ّزا

ئرا  تٌَْضِٗلٌ هِيْ حِٓٛ٘نٍ حٓوِ٘ذٍ لزٕ ٟ ٗٓأْتِِِ٘ الْجبقِلُ هِيْ ثٕٓ٘يِ ٗٓذِِٕٓٗ ٍٓ ٟ هِيْ خَلٍِِِْٓ سٌجتذب ْٖ أٍائل الٓػَل ثوب ٍسد ْٖ رلٙ الٓػل هي ٚتبة ا٣ تًبل٢ الًضٗض ا 

لن تشد آٗٔ ْٖ هخل ٚبى ٖذ ٍسدت آٗٔ ْٖ رلٙ الو٢ًٌ الزٕ ثٌٖ الٓػل يلِ٘ لئ٠ ٗتٗذم يل٢ َٖل الشة َٖل الوشثَث٘ي ٍ يل٢ َٖل الخبلٕ َٖل الوخلَٖ٘ي ٍ ئرا 

ثوب سٌح ثِ الخبقش هي هًبى تٓلح الحزٔ ٍ تَؾح   ػل يلِ٘ ستجٌبُ يل٢ هٗتؿ٢ الٌػَظ الَاسدٓ ثوٗتؿ٢ غحٔ الشٍاٗٔ ثْب ٍ سٌختن أيزبص الٓػَلهب ثٌٖ الٓ

ًهوب ٍ ًخشا ٍ بس الوحزٔ لن تتلٕ هي ْن هبدح ٍ لن تٗتجس هي صًذ ٖبدح ْ٘ٗبل ٖذ احتز١ حزٍُ ٍ أم ٖػذُ ثل ّٖ هي ثٌبت اٛثٛبس يذا ٍ حػشا ٍ ًتبد التزٚ



ٍ سٌجذأ أٗؿب ْٖ أٍل ٚل ْػل هي الوٌبٖت ثوب ربء ْٖ تٓس٘ش َٖلِ تًبل٢ ئًِّٔوب .  ٍ ٟ تشٖت ئلْ٘ب ّؤ التَة    أْتش يٌْب ّٚ حبدحٔ ثٛش ْوبِ: هي رلٙ هب أَٖل

ٍ ّزاى   ًخٌٖ ثزٚش الٓػل ْٖ تٓس٘ش َٖلِ تًبل٢ ُٖلْ ٟ أَسٕئَلُُٛنٕ يٓلَِِٕ٘ أَرٕشاً ئِلّٔب الْوَٓٓدََّٓ ِْٖ الُْٗشْث٢ٍ  تِ ٍٓ ٗٔكَّْْشَُٚنٕ تَكِْْ٘شاًٗٔشِٗذٔ اللِّٔٔ لِ٘ٔزِّْتٓ يٌُْٓٛنٔ الشِّرٕسٓ إَّٔلَ الْجٕٓ٘

تًبل٢ ْٖ تٓس٘ش َٖلِ  الٓػ٠ى ٗذٟى يل٢ أى الًجبس ثي يجذ الوكلت سؾٖ ا٣ يٌِ هي أٍلٖ الٗشث٢ الزٗي أهش ا٣ يض ٍ رل ثوَدتْن ٗذل يلِ٘ هب رٚشُ الخًلجٖ

 . ٖبل ثاسٌبدُ ٗشًِْ ئل٢ الًجبس سؾٖ ا٣ يٌِ ٍ س٘شد يل٘ٙ الحذٗج ثاسٌبدُ ْٖ هب ثًذ ئى ضبء ا٣ تًبل٢  ُٖلْ ٟ أَسٕئَلُُٛنٕ يٓلَِِٕ٘ أَرٕشاً ئِلّٔب الْوَٓٓدََّٓ ِْٖ الُْٗشْث٢

ٍٓ ًْٗٓٓٓلَُىَ رَلِٙٓ َٖبلَ ْٓب ثًٕٓؿبً ثَِٔرٍَُٔ تََٛبدٔ أَىْ تَسٓبٗٓلَ هِيَ الَْٔدّْ ٍٓ ٗٓلًٌََََْٕٗب ثَِٔرٍَُٔ َٖبقِجٍٓٔ ََْٗبلَ سٓسَٔلُ اللِِّٔ ظ أَ َٖبلَ ََْٗبلَ الًْٓجَّبسٔ ٗٓب سٓسَٔلَ اللِِّٔ هٓب ثٓبلُ ُٖشَٕٗصٍ ٗٓل٢َْٗ ثًٕٓؿُ

وٓبىُ ب ٍٓ الّٔزِٕ ثًٓٓخٌَِٖ ثِبلْحِّٕٓ لَب ٗٔإْهٌَُِىَ حٓت٢ّٔ ٗٔحِجَُّّٔنٕ لِٖ َْأُدٕخِلَ الًْٓجَّبسٔ ِْٖ هٓيْ لَب ٗٓخْجٔتٔ الْاِٗالًْٓجَّبسٔ سٓؾِٖٓ اللِّٔٔ يٌِْٓٔ ًًَٓنٕ ٍٓ الّٔزِٕ ثًٓٓخَٙٓ ثِبلْحِّٕٓ ََْٗبلَ سٓسَٔلُ اللِِّٔ ظ أَهٓ

  .ئِلّٔب ثِوٓحٓجَّتِِْنٕ ٍٓ ّٔنٕ أٍُلَُ الُْٗشْث٢ٓ الّٔزِٗيَ أَهٓشَ اللِّٔٔ تًَٓبل٢َ ثِوَٓٓدَّتِِْنٕ

 « لِلشّٔسَٔلِ ٍٓ لِزِٕ الُْٗشْث٢ًٌٖٗ هي أهَال ٚٓبس أّل الٗش١ َْلِلِِّٔ ٍٓ   سٓسَٔلِِِ هِيْ إَّٔلِ الُْٗش١  أٗؿب ْٖ تٓس٘ش َٖلِ تًبل٢ هب أَْبءٓ اللِّٔٔ يٓل٢ ٍ هي رلٙ هب رٚشُ الخًلجٖ

لن ٗطش٘ ثْن َ٘شّن ٍ ّزا ٍرِ غح٘ح ٗكشد ٍ آل رًٓش ٍ آل يٗ٘ل سؾٖ ا٣ يٌْوب ٍ   ًٌٖٗ ٖشاثٔ الٌجٖ ظ ٖبل ٍ ّن آل يلٖ و ٍ آل الًجبس سؾٖ ا٣ يٌِ

ءٍ َْأَىّٔ لِلِِّٔ خُؤسِٓٔ ٍٓ لِلشّٔسَٔلِ ٍٓ  يل٢ الػحٔ ًِٛ هَإْ لوزّت آل هحوذ ظ ٗذل يلِ٘ هب َّ هزَٚس يٌذّن ْٖ تٓس٘ش َٖلِ تًبل٢ ٍٓ ايٕلَؤَا أًَّٔوب ٌََِوٕتُنٕ هِيْ ضَٖٕ

 .ٍ آل الًجبس سؾٖ ا٣ يٌِ ٍ آل رًٓش ٍ آل يٗ٘ل و ٍ ٟ ٗطش٘ ثْن َ٘شّن لِزِٕ الُْٗشْث٢ ٛى هستحٕ الخوس يٌذّن آل يلٖ و

ٕخُ السًَِّ٘ذٔ أَثَٔ رًَٕٓٓشٍ هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ الْحٓسٓيِ الكَّٕسُِّٖ ِْٖ ِٚتَبةِ الْأَهٓبلِٖ ِْٖ سٓاثِىِ َٚشَ  ٍ ٗذل يل٢ غحٔ رلٙ أَهٓبلِٖ الطّٕٔ٘خِ الْؤِٓ٘ذِ اسٍٓٔ هٌِِْٔ ِْٖ الْزٔضْءِ الخّٔبًِٖ هِيْ هٓب رََٚشَُٔ الطّٔ٘

ٔ يٌْْٓٔوٓب ٍٓ َّٔٓ هٓب أَخْجٓشًََ ٕوٓبىِ الْحٓبسِحِّْٖ سٓؾِٖٓ اللِّٔ يِ هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ أَثِٖ الَْٗبسِنِ الكّٔجٓشُِّٕ يٓيِ الطّٕٔ٘أَثِٖ يٓجٕذِ اللِِّٔ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ الًٌّٕ خِ أَثِٖ يٓلِّٖٓ ب ثِِِ الطّٕٔ٘خُ الَِِْٓٗ٘ٔ يِوٓبدٔ الذّْٗ

َسِّْٖ يٓيِ الطّٕٔ٘خِ الْؤِٓ٘ذِ أَثِٖ يٓجٕذِ اللِِّٔ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ الًٌّٕٕوٓبىِ الْحٓبسِحِّْٖ الْحٓسٓيِ ثٕيِ أَثِٖ رًَٕٓٓشٍ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ الْحٓسٓيِ يٓيْ ٍٓالِذُِِ الطّٕٔ٘خِ أَثِٖ رًَٕٓٓشٍ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ الْحٓسٓيِ الكّٕ

يٓلُِّٖ ثٕيُ حٓشْةٍ الكّٔبئُِّٖ َٖبلَ حٓذَّحٌََب هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ الَْٓؿْلِ يٓيْ ٗٓضِٗذٓ ثٕيِ أَثِٖ صِٗٓبدٍ يٓيْ بلَ أَخْجٓشًََب أَثَٔ الكّّْٔ٘تِ يٓجٕذٔ اللِِّٔ ثٕيُ يٓلِّْٖ ثٕيِ ئِثٕشَاِّ٘نٓ الًْٓوٕشُِّٕ َٖبلَ حٓذَّحٌََب أَثَٔ الْحٓسٓيِ َٖ

ُٗشَٕٗصٍ ئِرَا تَلَبََٖٕا تَلَبََٖٕا ثَِٔرٍَُٔ هٔسٕتَجٕطِشٍَٓ ٍٓ ئِرَا لًَََُٗب لًَََُٗب الْحٓبسِثِ يٓيِ الًْٓجَّبسِ ثٕيِ يٓجٕذِ الْؤكّٔلِتِ سٓؾِٖٓ اللِّٔٔ يٌِْٓٔ َٖبلَ ُٖلْتٔ ٗٓب سٓسَٔلَ اللِِّٔ ظ هٓب لٌََب ٍٓ لِيٓجٕذِ اللِِّٔ ثٕيِ 

ْأدخل الًجبس ْٖ رولٔ هي ٟ ٗذخل ٖلت « ُٛنٕ لِلِِّٔ ٍٓ لِشَسَٔلِِِظ حُنَّ َٖبلَ ٍٓ الّٔزِٕ ًَْٓسِٖ ثِ٘ٓذُِِ لَب ٗٓذٕخُلُ َٖلْتٓ سٓرٔلٍ الْاِٗوٓبىُ حٓت٢ّٔ ٗٔحِجَّثَُِٕ٘شِ رَلِٙٓ َٖبلَ ََُْؿِتٓ الٌّٔجُِّٖ 

 .ٍ ّزا أثلٍ هوب رٚشُ الخًلجٖ ْٖ الو٢ًٌ ًِٛ أدخلِ ثٛبِ الزوى الطبهلٔ. سرل اٝٗوبى ئٟ ثحجْن

ِ٘ذٔ أَثَٔ رًَٕٓٓشٍ هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ الْحٓسٓيِ الكَّٕسُِّٖ الْؤَٗذَّمٔ رِْٚشُُٔ ِْٖ ؿبٍ أٗ ِٚتَبةِ أًُْسِ الَْٓحِ٘ذِ ِْٖ يٓبضِشٍ َٖبئِوِٓٔ الْزٔضْءِ الْأٍََّلِ هِيَ الِْٛتَبةِ الْوٓزَُْٚسِ ثِبلْاِسٌَٕبدِ   هٓب رََٚشَُٔ الطّٕٔ٘خُ السًَّ

ِٔ يٌِْٓٔ أَىّٔ رٓجٕشَئِ٘لَ و أَت٢َ الٌّٔجَِّٖ ظ ََْٗبلَ ٗٓب هٔحٓوَّذٔ حٓجٓجٕتُٙٓ ّْٖ يٓيِ الًْٓجَّبسِ ثٕيِ ثّٓٛٔبسٍ َٖبلَ حٓذَّحٌََب أَثَٔ ثْٓٛشٍ الْْٔزَلُِّٖ يٓيْ يِْٛشِهَٓٔ يٓيِ اثٕيِ يٓجَّبسٍ سٓؾِٖٓ اللّٔالْؤَٗذَّمِ يٓيِ الَُْلَبثِ

هٓب رََٚشَُٔ الْحٔسٕٓ٘يُ ثٕيُ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ الْحٔلَْٓاًُِّٖ ِْٖ ِٚتَبثِِِ الّٔزِٕ  ٍ ٗضٗذ رلٙ ث٘بًب ٍ ئٗؿبحب؛ ًٓلُِٔ ِْٖ َٖشَاثٓتِٙٓ ٍٓ اثٕذٓأْ ثًِٓوّْٙٓ الًْٓجَّبسِثَِٛشَاهٍٓٔ أَْٚشَهٓٙٓ اللِّٔٔ ثِْٓب سْٕٓنٍ ٗٓزٕ

ََْٗبلَ لَِٔ هٓب تََُٗلُ ثٌَُٓ أَثِ٘ٙٓ لُوٓىِ َٚلَبمِ الْاِهٓبمِ الضِّّْٖٔٚ أَثِٖ الْحٓسٓيِ يٓلِّْٖ ثٕيِ هٔحٓوَّذٍ ا لًْٓسَٕٛشِّْٕ و لَوَّب سٓأَلَِٔ الْؤتََِّٓٚلُ  رٓوًِٓٓٔ هِيْ لُوٓىِ َٚلَبمِ الٌّٔجِّْٖ ظ ٍٓ َٚلَبمِ الْأَئِؤَِّ و َٖبلَ ِْٖ

ٗشٗذ ثزلٙ الٌجٖ ظ ٍ أى الًجبس سؾٖ ا٣ يٌِ ٍالذ ٍ قبيتِ « ؼٓ قَبيَٓٔ الًْٓجَّبسِ يٓلََِِْٕ٘شَ ِْٖ الًْٓجَّبسِ َٖبلَ هٓب َُٗٓٗلَُىَ ِْٖ سٓرٔلٍ َْشَؼٓ اللِّٔٔ قَبيٓتَِٔ يٓل٢َ الْخَلِْٕ ٍٓ

 .لِ ٚكبئ الَالذ

ٔ لِ٘ٔزِّْتٓ يٌُْٓٛنٔ الشِّرٕسٓ إَّٔلَ الْجٕٓ٘تِ ٍٓ ٗٔ ٖبل الخًلجٖ ثاسٌبدُ ٍ س٘شد يل٘ٙ الخجش  «اًكَّْْشَُٚنٕ تَكِْْ٘شٍ ٗضٗذ ث٘بًب هب رٚشُ الخًلجٖ ْٖ تٓس٘ش َٖلِ تًبل٢ ئًِّٔوب ٗٔشِٗذٔ اللِّٔ

  ثزٚش سٌذُ ْ٘وب ثًذ ئى ضبء ا٣ تًبل٢

٘ٓوِ٘يِ هب َْزَلِٙٓ ََٖٕلُِٔ تًَٓبل٢َ ٍٓ أَغٕحبةٔ الْ سٓنٓ الْخَلَْٕ َْزًٓٓلٌَِٖ ِْٖ خَٕ٘شِِّوٓب َٖسٕوبًٗٓشًَِْْٔٔ ئِل٢َ يٓجٕذِ اللِِّٔ ثٕيِ الًْٓجَّبسِ سٓؾِٖٓ اللِّٔٔ يٌِْٓٔ َٖبلَ َٖبلَ سٓسَٔلُ اللِِّٔ ظ ئِىّٔ اللِّٔٓ تًَٓبل٢َ َٖ

ًّٔب هِيَ السَّبثِِٗ٘يَ ٍٓ َْاِ ٍٓ السَّبثَُِٗىَ السَّبثَُِٗىَ أَغٕحبةٔ الْوٕٓ٘وٌَِٓٔحُنَّ رًٓٓلَ الَْٗسٕنٓ أَحْلَبحبً َْزًٓٓلٌَِٖ ِْٖ خَٕ٘شِِّوٓب َٖسٕوبً َْزَلِٙٓ ََٖٕلُِٔ تًَٓبل٢َ َْأَغٕحبةٔ الْوٕٓ٘وٌَِٓٔ هب  أَغٕحبةٔ الْ٘ٓوِ٘يِ

 «ٍٓ ٗٔكَّْْشَُٚنٕ تَكِْْ٘شاً يٌُْٓٛنٔ الشِّرٕسٓ إَّٔلَ الْجٕٓ٘تِ  بل٢َ ئًِّٔوب ٗٔشِٗذٔ اللِّٔٔ لِ٘ٔزِّْتأًََب هِيْ خَٕ٘شِ السَّبثِِٗ٘يَ حُنَّ رًٓٓلَ الْأٍََّلِ٘يَ َٖجٓبئِلَ َْزًٓٓلٌَِٖ ِْٖ خَٕ٘شِِّب ثٕٓ٘تبً َْزَلِٙٓ ََٖٕلُِٔ تًَٓ

 .ْٗذ أحجت ظ ْٖ ّزا الخجش أى خ٘بس خلٕ ا٣ تًبل٢ ّن أّل الج٘ت ٍ أّل الج٘ت ّن أٍلَ الٗشث٢ الزٗي أهش ا٣ ثوَدتْن ٍ ٖذ تٗذم رٚشّن

ٓ لذٗي ا٣ يؿذّب ا٣ غشْخجت أًْن خ٠غٔ الخ٘ش ٍ يلْ٘ن ٍٖى الٌع هي الٌجٖ ظ ْٖ ّزا اٛحش ٍ الوَاّٖ الوٗذسٔ الطشٗٓٔ الكبّشٓ الٌجَٗٔ الضٚ٘ٔ اٝهبه٘ٔ الٌب

هي أّل ّزا الج٘ت الٛشٗن الزٕ ٍٖى الٌع يلِ٘ ٍ تَرِ  يذاء ٍ سْى ثْب هٌبس اٍٛل٘بءتًبل٢ ثبلٌػش ٍ الجٗبء ٍ أهذ ثْب ثبلشًْٔ ٍ ال٠ًء ٍ هلْٛب ًَاغٖ اٛ



 تًبل٢ ْٖ تألّ٘ هٌبٖت ث٘تْب الٛشٗن ٍ ًسجْب الػو٘ن ٍ ئنْبس هب التخػ٘ع ثبلَحٖ ئلِ٘ ٍ ث٘وي تًٌْ٘٘ب الو٘ؤًَ ثسش ا٣ تًبل٢ لًجذ دٍلتْب خ٘بسُ ثوب سؾٖ ا٣

ٔنٕ ٟ ًٕٗٓلَؤَىَ. ْْزا َّ الطشِ الزٕ ٟ ٗذس٘ ٍ الوزذ الزٕ ٟ ٗستذس٘ ثل َّ ًس ٘ذ ٍحذُ ٍ ْشٗذُ يذُ ثبلَحٖ ًجزُ الًلوبء هي رلٙ ٍٓساءٓ نَُْٔسِِّنٕ َٚأًَّْٔ

ٍسد ْٖ رٚشّن هزتوًب ْٖ ألٓبل ّزُ اٛخجبس ٍ لن ٗٓشٔ ْٛزا ٖذ ٍسد هذحْن ْٖ ًهن اٛضًبس هي ضًشاء آل هحوذ الٌبقٕ اٝلْٖ ٍ اٛحش الػبدٔ الٌجَٕ ٍ ٚوب 

ِ ا٣ يلِ٘ ْٖ و ٍ لن ٗٓشَٖا ْٗذ اتٕٓ يل٢ أًْن آل الشسَل ظ ًخش ألٓبل الٌجٖ اٛهٖ ٍ ًهن ضًشاء ضً٘ٔ يلٖ و ْوي رلٙ َٖل الٛو٘ت ثي صٗذ اٛسذٕ سحو

 هي أْبؾل ضًشاء الكجٗٔ اٍٛل٢ ْٖ اٝس٠م. أحٌبء هذحِ ٍ َّ

... 

ل هلتوس ٍ ٟ هٌبس ٍ لوب اتٕٓ الوزّجبى يل٢ هٌبٖت الًجبس سؾٖ ا٣ يٌِ ثٌع الٗشآى الوج٘ي ٍ َٖل الشسَل اٛه٘ي ٍ ًهن ْػحبء الوتٗذه٘ي ْوب ثًذ رلٙ دل٘

ثتًه٘وِ ْلزلٙ ٍٖى الٌُبء يي ئْشادُ ْٖ ثبقي الٛتبة ثٓػل هٓشد ئر هذاس الٓػَل  هٗتجس ٍ ئًوب ٖذهٌبُ ْٖ غذس الٛتبة ٟٖتؿبء الحبل لتٗذٗوِ ٍ ٍسٍد الٌع

 .ٚلْب يل٢ ّزٗي الٓػل٘ي ْحهِ ْْ٘وب ث٘ي الشضبد ٍاْش الضًبد

الحزبد حبلخب ٍ أثب حن ًٗذم ْٖ قشٕٗ اٛخجبس اٍٛل ْبٍٛل يل٢ ٖؿ٘ٔ تٗذٗن الوػٌٓ٘ي ٌْٗذم يجذ ا٣ ثي أحوذ ثي حٌجل أٍٟ ٍ الجخبسٕ حبً٘ب ٍ هسلن ثي 

 .ئسحبٔ أحوذ ثي هحوذ ثي ئثشاّ٘ن الخًلجٖ ساثًب ٍ الحو٘ذٕ خبهسب ٍ الِٓٗ٘ أثب الحسي ثي الوُبصلٖ سبدسب ٍ سصٌٗب الًجذسٕ سبثًب

٢ اٛئؤ هي رسٗتِ اٛقْبس ٍ ٖذ سو٘تِ ثًوذٓ يَ٘ى غحبح اٛخجبس ْٖ هٌبٖت ئهبم اٛثشاس أه٘ش الوإهٌ٘ي يلٖ ثي أثٖ قبلت ٍغٖ الوختبس غل٢ ا٣ يلِ٘ ٍ يل

 .ٍ ٖذ ْػلتِ ْػَٟ ثوٗتؿ٢ ْؿبئلِ ٍ قشٖتِ قشٖب لتًه٘ن هٌبصلِ ًْذد ْػَلِ خوسٔ ٍ أسثًَى ْػ٠ تطتول يل٢ تسًوبئٔ ٍ يطش حذٗخب

 .هٌْب هي هسٌذ اثي حٌجل هبئٔ ٍ أسثًٔ ٍ تسًَى حذٗخب

 .ٍ هي غح٘ح الجخبسٕ تسًٔ ٍ سجًَى حذٗخب

 .سًَى حذٗخبٍ هي غح٘ح هسلن خوسٔ ٍ ت

 .ٍ هي تٓس٘ش الخًلجٖ هبئٔ ٍ حوبً٘ٔ ٍ يطشٍى حذٗخب

 .ٍ هي الزوى ث٘ي الػح٘ح٘ي للحو٘ذٕ ستٔ ٍ خوسَى حذٗخب

 .ٍ هي هٌبٖت اثي الوُبصلٖ هبئتبى ٍ تسًٔ ٍ خوسَى حذٗخب

 ٍ هي الزوى ث٘ي الػحبح الستٔ لشصٗي ثي هًبٍٗٔ الًجذسٕ تسًٔ ٍ أسثًَى حذٗخب

 .َشٗت الحذٗج ٟثي ٖت٘جٔ الذٌَٗسٕ ستٔ أحبدٗجٍ هي الزضء اٍٛل هي 

 .ٍ هي ٚتبة الوػبث٘ح للٓشاء سجًٔ أحبدٗج

 ٍ هي ٚتبة الٓشدٍس ٟثي ض٘شٍِٗ الذٗلوٖ ستٔ أحبدٗج. 

 .ٍ هي ٚتبة الوُبصٕ لوحوذ ثي ئسحبٔ حذٗخبى

 .ٍ هي سٍاٗٔ اثي ًً٘ن الوحذث هوب خشرِ هي ٚتبة اٝستً٘بة حذٗج ٍاحذ

 .ٔ لٚرشٕ حذٗج ٍاحذٍ هي ٚتبة الطشًٗ

 .ٍ هي ٚتبة الحبْم أثٖ صٚشٗب ثي هٌزٓ الزٕ رٚش ِْ٘ هٌبٖت الًجبس سؾٖ ا٣ يٌِ حذٗج ٍاحذ

 .ٍ هي ٚتبة الو٠حن ٛثٖ الحس٘ي أحوذ ثي رًٓش ثي الوٌبدٕ حذٗج ٍاحذ

 .ٍ هي ٚتبة التبسٗخ للكجشٕ حذٗخبى

هٌْب هي هسٌذ اثي حٌجل هبئٔ ٍ حوبً٘ٔ ٍ سجًَى « 2»طتول يل٢ ستوبئٔ ٍ احٌ٘ي ٍ حوبً٘ي حذٗخب. هٌْب ْٖ هٌبٖت أه٘ش الوإهٌ٘ي يلٖ و ستٔ ٍ ح٠حَى ْػ٠ ت

زوى ث٘ي حذٗخب ٍ هي غح٘ح الجخبسٕ تسًٔ ٍ ح٠حَى حذٗخب ٍ هي غح٘ح هسلن أسثًٔ ٍ ح٠حَى حذٗخب ٍ هي تٓس٘ش الخًلجٖ هبئٔ ٍ خوسٔ أحبدٗج ٍ هي ال

هٌبٖت الِٓٗ٘ اثي الوُبصلٖ هبئتبى ٍ خوسٔ ٍ خوسَى حذٗخب ٍ هي الزوى ث٘ي الػحبح الستٔ لشصٗي الًجذسٕ أحذ ٍ الػح٘ح٘ي للحو٘ذٕ ح٠حَى حذٗخب ٍ هي 



الٓػل الشاثى ْٖ  .الٓػل الخبلج ْٖ هَلذُ و الٓػل الخبًٖ ْٖ ٌٚ٘تِ و. .أسثًَى حذٗخب ٍ هي ٚتبة الٓشدٍس للذٗلوٖ حذٗج ٍاحذ الٓػل اٍٛل ْٖ ًسجِ و

الٓػل الخبهي ْٖ َٖلِ تًبل٢ ئًِّٔوب  .الٓػل السبثى ْٖ ًَٗش خَات٘وِ و .الٓػل السبدس ْٖ رٚش يذد أٍٟدُ و .الخبهس ْٖ رٚش ٍْبتِ و الٓػل .ًست أهِ و

الٓػل «. 2»  أَسٕئَلُُٛنٕ يٓلَِِٕ٘ أَرٕشاً ئِلّٔب الْوَٓٓدََّٓ ِْٖ الُْٗشْث٢الٓػل التبسى ْٖ َٖلِ تًبل٢ ُٖلْ ٟ «. 1»ٗٔشِٗذٔ اللِّٔٔ لِ٘ٔزِّْتٓ يٌُْٓٛنٔ الشِّرٕسٓ إَّٔلَ الْجٕٓ٘تِ ٍٓ ٗٔكَّْْشَُٚنٕ تَكِْْ٘شاً 

الٓػل الخبًٖ  «. ََٖٕلِِِ ظ خَلّْٔٓتٔ ُِْ٘ٛنٔ الخَّٔٗلَٕ٘يِ ٍٓ خَلّْٔٓتٔ ُِْ٘ٛنٕ خَلَِ٘ٓتَٕ٘يِ  الٓػل الحبدٕ يطش ْٖ .الًبضش ْٖ أًِ أٍل هي أسلن ٍ أٍل هي غل٢ هى سسَل ا٣ ظ

الٓػل الخبهس  .الٓػل الشاثى يطش ْٖ رٚش َٗم َذٗش خن .الٓػل الخبلج يطش ْٖ الٌٛبٗٔ لِ ثلٓم الخ٠ْٔ هي َٖل الٌجٖ ظ .ٍغٖ سسَل ا٣ ظ يطش ْٖ أًِ

ٔ ٍٓ سٓسَٔلُِٔ الٓػل  .«.  و أًَْتٓ هٌِِّٖ ثِوٌْٓضِلَِٔ ّٓبسٍٔىَ هِيْ هَٔس٢ٓ ََٖٕلِِِ ظ لًِٓلِّٖٓ  الٓػل السبدس يطش ْٖ ٍٓ الّٔزِٗيَ آهٌَُٓا اٙٗٔ. يطش ْٖ َٖلِ تًبل٢ ئًِّٔوب ٍٓلُُِّ٘ٛنٔ اللِّٔ

ٔ ٍٓ سٓسَٔلُِٔ  السبثى يطش ْٖ الٓػل التبسى يطش ْٖ رٚش الوإاخبٓ لِ  .الٓػل الخبهي يطش ْٖ أخزُ سَسٓ ثشاءٓ الخجش ثتوبهِ.  ََٖٕلِِِ ظ لَأُيٕكِ٘ٓئّ الشّٔاَٗٓٔ سٓرٔلًب ٗٔحِجُِّٔ اللِّٔ

ٖ َٖلِ الٓػل الحبدٕ ٍ الًطشٍى ْٖ َٖلِ تًبل٢ ٗب أَُّْٗٓب الّٔزِٗيَ آهٌَُٓا ئِرا ًبرٕٓ٘تُنٔ الشّٔسَٔلَ اٙٗٔ. الٓػل الخبًٖ ٍ الًطشٍى ْ .ْٖ سذ اٛثَاة الٓػل الًطشٍى .و

  الٓػل الشاثى ٍ الًطشٍى ْٖ«. رًٓٓلْتُنٕ سِٗبَٗٓٔ الْحبدّْ طشٍى ْٖ َٖلِ تًبل٢ أَتًبل٢ َُْٗلْ تًَبلََٕا ًَذٕؤ أَثٌٕبءًٓب ٍٓ أَثٌٕبءُٓٚنٕ ٍٓ ًِسبءًٓب ٍٓ ًِسبءُٓٚنٕ اٙٗٔ. الٓػل الخبلج ٍ الً

ََٖٕلِِِ   شٍى ْٖالٓػل السبدس ٍ الًط.  ََٖٕلِِِ ظ لًِٓلِّٖٓ و ئِىّٔ ِْ٘ٙٓ هٓخَلًب هيْ يِ٘س٢ٓ اثٕيِ هٓشْٗٓنٓ و  الٓػل الخبهس ٍ الًطشٍى ْٖ .  ََٖٕلِِِ ظ لًِٓلِّٖٓ و يٓلِّّٖ هٌِِّٖ ٍٓ أًََب هٌِِْٔ

 .الٓػل الخبهي ٍ الًطشٍى ْٖ رٚش خبغّ الًٌل . ََٖٕلِِِ الػّْذَُّْٗٗىَ حَلَبحٌَٔ  الٓػل السبثى ٍ الًطشٍى ْٖ .  ظ لًِٓلِّٖٓ و لَب ٗٔحِجُّٙٓ ئِلّٔب هٔإْهِيٌ ٍٓ لَب ٗٔجُِٕؿُٙٓ ئِلّٔب هٌَٔبٌِْٕ

 الٓػل الخ٠حَى ْٖ َٖلِ تًبل٢ ٍٓ هِيَ الٌّٔبسِ هٓيْ ٗٓطْشِٕ ًَْٓسِٓٔ اٙٗٔ.. تٓ ٍٓاسِحِٖ ٍٓ حٓبهِلُ لَِٓائًََِْٖٖٕلِِِ ظ لًِٓلِّٖٓ و أَ  الٓػل التبسى ٍ الًطشٍى ْٖ

ٍ ؛ « ىْ تَِْٓٗذًٍِٖٔأًَِّٔٔ ظ َٖبلَ سٓلًَُِٖ َٖجٕلَ أَ  الٓػل الخبلج ٍ الخ٠حَى ْٖ .الٓػل الخبًٖ ٍ الخ٠حَى ْٖ رٚش ٖؿبٗبُ و الٓػل الحبدٕ ٍ الخ٠حَى ْٖ رٚش خجش الكبئش.

الٓػل الخبهس ٍ  .ٍ ْٖ ٌَْى ضت٢ هي هٌبٖجِ ظ «لْ لِٖ ٍٓصِٗشاً هِيْ إَّٔلََِٖٖٕلِ الٌّٔجِّْٖ ظ ٍٓ ارًٕٓ  الٓػل الشاثى ٍ الخ٠حَى ْٖ .لن ٗٗل رلٙ أحذ سَاُ ٍ ٌَْى ضت٢

. ٍ هٌْب «ِٔ ٗٔػٓلَّٕىَ يٓل٢َ الٌّٔجِّْٖهي هٌبٖجِ و ٍ ْٖ َٖلِ تًبل٢ ئِىّٔ اللِّٔٓ ٍٓ ه٠ٓئَِٛتَالٓػل السبدس ٍ الخ٠حَى أٗؿب ْٖ ٌَْى ضت٢  .الخ٠حَى ْٖ ٌَْى ضت٢ هي هٌبٖجِ و

ثًٔ ْٖ هٌبٖت س٘ذٓ الٌسبء ْبقؤ الضّشاء ظ ْػل ٍاحذ ٗطتول يل٢ احٌ٘ي ٍ يطشٗي حذٗخب هٌْب هي هسٌذ اثي حٌجل حذٗخبى ٍ هي غح٘ح الجخبسٕ أس

ج ٍ هي تٓس٘ش الخًلجٖ حذٗج ٍاحذ ٍ هي الزوى ث٘ي الػح٘ح٘ي للحو٘ذٕ حذٗج ٍاحذ ٍ هي الزوى ث٘ي الػحبح أحبدٗج ٍ هي غح٘ح هسلن تسًٔ أحبدٗ

ٍ هٌْب ْٖ هٌبٖت خذٗزٔ و ْػل ٍاحذ ٗطتول يل٢ خوسٔ يطش حذٗخب هٌْب هي غح٘ح الجخبسٕ ح٠حٔ  .الستٔ لشصٗي ثي هًبٍٗٔ الًجذسٕ خوسٔ أحبدٗج

ٗج ٍ هي الزوى ث٘ي الػح٘ح٘ي للحو٘ذٕ حذٗخبى ٍ هي ٚتبة الوُبصٕ ٟثي ئسحبٔ حذٗخبى ٍ هٌْب ْٖ هٌبٖت الحسي أحبدٗج ٍ هي غح٘ح الوسلن تسًٔ أحبد

هسلن ٍ الحس٘ي و ْػل ٍاحذ ٗطتول يل٢ سجًٔ ٍ أسثً٘ي حذٗخب هٌْب هي هسٌذ اثي حٌجل ح٠حٔ أحبدٗج ٍ هي غح٘ح الجخبسٕ تسًٔ أحبدٗج ٍ هي غح٘ح 

الػح٘ح٘ي للحو٘ذٕ سجًٔ أحبدٗج ٍ هي الزوى ث٘ي الػحبح لشصٗي ثي هًبٍٗٔ ح٠حٔ يطش حذٗخب ٍ هي ٚتبة الوػبث٘ح للٓشاء ستٔ أحبدٗج ٍ هي الزوى ث٘ي 

ٍ هٌْب ْٖ هٌبٖت رًٓش ثي أثٖ قبلت سؾٖ ا٣ تًبل٢ يٌْوب ْػل ٍاحذ ٗطتول يل٢ تسًٔ أحبدٗج هٌْب هي غح٘ح . ي تٓس٘ش الخًلجٖ سجًٔ أحبدٗجحذٗخبى ٍ ه

ٖ ٗج ٍاحذ ٍ هي الزوى ث٘ي الػح٘ح٘ي للحو٘ذٕ حذٗخبى ٍ هي الزوى ث٘ي الػحبح الستٔ لشصٗي ثي هًبٍٗٔ الًجذسٕ ستٔ أحبدٗج ٍ هٌْب هب ربء ْالجخبسٕ حذ

ٗج ل حذأثٖ قبلت سؾٖ ا٣ يٌِ ْػل ٍاحذ ٗطتول يل٢ ستٔ أحبدٗج هٌْب هي هسٌذ اثي حٌجل حذٗج ٍاحذ ٍ هي تٓس٘ش الخًلجٖ حذٗخبى ٍ هي تٓس٘ش هٗبت

ٍ هٌْب هب ٍسد ْٖ اٟحٌٖ يطش خل٘ٓٔ ْػل ٍاحذ ٗطتول يل٢ سجًٔ ٍ يطشٗي حذٗخب هٌْب هي غح٘ح  .ٍاحذ ٍ هي الزوى ث٘ي الػح٘ح٘ي للحو٘ذٕ حذٗخبى

ٗج ٍ هي الجخبسٕ ح٠حٔ أحبدٗج ٍ هي غح٘ح هسلن أحذ يطش حذٗخب ٍ هي تٓس٘ش الخًلجٖ ح٠حٔ أحبدٗج ٍ هي الزوى ث٘ي الػح٘ح٘ي للحو٘ذٕ سجًٔ أحبد

لشصٗي ثي هًبٍٗٔ الًجذسٕ حذٗخبى ٍ هٌْب ْٖ هٌبٖت الوْذٕ و ْػل ٍاحذ ٗطتول يل٢ خوسٔ ٍ أسثً٘ي حذٗخب هى ح٠حٔ أحبدٗج  -الزوى ث٘ي الػحبح الستٔ

الخًلجٖ ستٔ أحبدٗج ٍ  ْٖ ثٗبء الذربل هٌْب هي غح٘ح الجخبسٕ ْٖ ثبة سْى اٛهبًٔ حذٗج ٍاحذ ٍ هي غح٘ح هسلن الٌ٘طبثَسٕ تسًٔ أحبدٗج ٍ هي تٓس٘ش

للحو٘ذٕ هتٓٗب يلِ٘ هي هسلن ٍ الجخبسٕ ستٔ أحبدٗج ح٠حٔ هٌْب ْٖ الوْذٕ ظ هي هسٌذ حَثبى سؾٖ ا٣ يٌِ حذٗج ٍاحذ ٍ  -هي الزوى ث٘ي الػح٘ح٘ي

ٍ ح٠حٔ هٌْب ْٖ ثٗبء الذربل ٍ هي   ضَلَ اثٕيُ هٓشْٗٓنٓ ُِْ٘ٛنٕ ٍٓ ئِهٓبهُٔٛنٕ هٌُِْٛنٕيٓيْ أَثِٖ ّٔشَٕٗشََٓ ََٖٕلُ الٌّٔجِّْٖ ظ َّٕٚ٘ٓ أًَْتُنٕ ئِرَا ًَ حذٗخبى هي هسٌذ أثٖ ّشٗشٓ ٗزٚش ْْ٘وب

لشصٗي ثي هًبٍٗٔ الًجذسٕ هي غح٘ح أثٖ داٍد السزستبًٖ ٍ َّ ٚتبة السٌي ٍ هي غح٘ح التشهزٕ ٍ هي غح٘ح الٌسبئٖ يطشٓ  -الزوى ث٘ي الػحبح الستٔ

الوْذٕ خوسٔ أحبدٗج ٍ  ٟثي ٖت٘جٔ الذٌَٗسٕ أسثًٔ أحبدٗج ٍ هي ٚتبة الوػبث٘ح للٓشاء ْٖ ثبة أخجبس -الحذٗجأحبدٗج ٍ هي الزضء اٍٛل هي ٚتبة َشٗت 



ْػل ٍاحذ ٗطتول يل٢ ست٘ي حذٗخب هٌْب هي هسٌذ اثي حٌجل  .ٍ هٌْب ْٖ اٛحذاث ثًذ سسَل ا٣ ظ .هي ٚتبة الٓشدٍس ٟثي ض٘شٍِٗ الذٗلوٖ أسثًٔ أحبدٗج

ح٘ح الجخبسٕ سجًٔ يطش حذٗخب ٍ هي غح٘ح هسلن أسثًٔ أحبدٗج ٍ هي تٓس٘ش الخًلجٖ يطشٓ أحبدٗج ٍ هي الزوى ث٘ي الػح٘ح٘ي يطشٓ أحبدٗج ٍ هي غ

لشصٗي ثي هًبٍٗٔ الًجذسٕ حوبً٘ٔ أحبدٗج ْْزُ رولٔ ْػَل  -للحو٘ذٕ يطشٓ أحبدٗج ٍ هي هٌبٖت اثي الوُبصلٖ حذٗج ٍ هي الزوى ث٘ي الػحبح الستٔ

ثًِٓ٘يَ حٓذِٗخبً هِيْ سٌّٔٔتِٖ أَدٕخَلْتُِٔ َٕٗٓمٓ الِْٗ٘ٓبهِٓٔ ِْٖ ٍٓ َٖذٕ س١ٍٓٓ أَثَٔ سًِٓ٘ذٍ الْخُذٕسُِّٕ سٓؾِٖٓ اللِّٔٔ يٌِْٓٔ يٓيِ الٌّٔجِّْٖ ظ أًَِّٔٔ َٖبلَ هٓيْ حِٓٓمَ يٓل٢َ أُهَّتِٖ أَسٕ بدٗخِالٛتبة ٍ يذد أح

شَ ِْٖ رٔوٕلَِٔ لًْٔلَوٓبءِ ٍٓ حٔطِبلَ سٓسَٔلُ اللِِّٔ ظ هٓيْ ًََٗلَ يٌِّٖٓ ئِل٢َ هٓيْ لَنٕ ٗٓلْحٌِْٖٓٗ هِيْ أُهَّتِٖ أَسٕثًِٓ٘يَ حٓذِٗخبً ُٚتِتٓ ِْٖ صٔهٕشَِٓ آٍ س١ٍٓٓ يٓجٕذٔ اللِِّٔ ثٕيُ ئوٓشَ َٖبلَ َٖ « َٓبيٓتِٖضَ

ٓذٓاءِ  «أْ هًْٓٗٓذُٓٔ هِيَ الٌّٔبسٍِٓ هٓيْ َٚزَةٓ يٓلََّٖ هٔتًَٓوّْذاً َْلْ٘ٓتَجََّٓ« الطّْٕ

هتٓٗب يلْ٘ب هي ٚبْٔ أّل اٝس٠م ئر ّٖ هي ٠ٚ الكشْ٘ي هي السٌٔ هى اتٓبٔ هي الطً٘ٔ  حذٗج ٍ ح٠حٔ يطش حذٗخب غحبحب زا الٛتبة ٗطتول يل٢ تسًوبئٍٔ ّ

جشٗي الوزَٚسٗي ئر ٚلْب يلْ٘ب َْرجت الزٌٔ لٌب ٍ لوي سٍاّب يٌب ٖكًب ئر الزٌٔ يل٢ هٗتؿ٢ ّزٗي الحذٗخ٘ي تزت ثأسثً٘ي حذٗخب ْْزُ أؾًبِ هب رٚش ْٖ الخ

 .يٌِ ظ

  ٍ ئًٖ ٍ ئى ٌٚت اٛخ٘ش صهبًِ             ٟت ثوب ٟ تستك٘ى اٍٛائل         :َْْ ٚوب ٖبل الوًشٕ

 (1وذٓ يَ٘ى غحبح اٛخجبس ْٖ هٌبٖت ئهبم اٛثشاس، ظي)
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