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 ه٭ؿهة 

 بىن حلله حلكظمى حلكظين
 حشم١یى حلؽل٫ حٌك٦ ٠لی وحلىبلم وحلّبلة حل١المیى قب لله حلعمؿ

 حلٙاهكیى وآله هعمؿ
وبلهیة حلم٭ؿوة هٝهكح ههما هى هٝاهك حلعٕاقة جٍكل حلٍكی١ة حإل

يىاو ككحهحه وهًملحه بیى حلؽبلث٫ كىيه هًّبا هى ظید جع٩ٛ لئل يىايیةحإل
حلله ؼلی٩ة ٨ي حقٔه. وجًٝن ظیاجه و٠بل٬حه ببا٬ي حبًاء شًىه هى حلبٍك حیا 
كاو ه١ح٭ؿه وجىشهه حلؿیًي. بعید حوحع٭ث بالع٫ حو ج٭ىؾ حلعیاة. والشل 

ٝا جصؿؾ حلٍكی١ة وجلبیحها لمحٙلبات حل١ّك ؤمايا لع٭ى٪ حاليىاو وظ٩
لمًملحه جّؿى حل٩٭هاء حل١ؿول وحلصاه١یى لٍكحثٗ حلمكش١یة لبلشابة ٠ى 
حوجلة وحوح٩ىاقحت حلمصحمٟ حالوبلهي ٠ى شمیٟ ها یؿوق ٨ي حـهايهن هى 
هىاثل ٨ي ظ٭ىل حلم١ك٨ة حلمؽحل٩ة وهًها بٙبی١ة حلعال حل٩٭ه وحلحٍكیٟ 

الِلیة با٠حباقه ٬ايىيا یًٝن ظیاة حاليىاو هىحمؿة حؾلحها هى هّاؾقه ح
وحهل بیه  ِٕلی حلله ٠لیه وآلهٔو حلمصیؿ ووًة قوىل حلله آحلح٩ّیلیة حل٭ك

لفلٯ ظكِث هئوىة يىق للحع٭ی٫ وحلحكشمة  حأل٘هاق ٠ٕلیهن حلىبلمٔ،
وحلًٍك، حو ج١كْ للمىلمیى ٨حاوى حظؿ كباق هكحشٟ حالوبلم حال وهى 
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لٍیػ هعمؿ وماظة ٌیؽًا حالوحاـ حلمكشٟ حلؿیًي آیة حلله حل١ٝمی حلعاز ح
حلی١٭ىبي ؾحهث ح٨أاجه وشم١ث هصمى٠ة البؤن بها هى اوح٩حاءحت 
وأشىبحها ٬ؿهث لىماظحه هى حالؼىة حلمئهًیى و٨ي شمیٟ حبىحب حل٩٭ه 
حالوبلهي لحىاهن بك٨ؿ حلمكحبة حالوبلهیة حل١كی٭ة بهفه حلكواثل حلمهمة. 
 وظكًِا كل حلعكَ ٠لی حو يبىبها وي١یؿ جًٝیمها باولىب وله وهل

وحلر٭ا٨ي  حل٩هن لصمیٟ حلمئهًیى و٠لی حؼحبل٦ ذ٭ا٨اجهن وهعحىحهن حل٩ككي
شىبة وماظة حلمكشٟ ظ٩ٝه حلله ٌا٨یة وكا٨یة وجعىي ٨ي أالویما وحو 

 ،شحما٠ي حلمًاوب لكل ٨جة حشحما٠یةوكي وحإل٘یاجها حلًّعیة وحلحىشیه حأل
ویعكَ وماظحه ٠لی حیّال ِىت حلع٫ وهىاثل حلّؿ٪ حلی شمیٟ 

 ِٔليَْهِلَك َمْن َهَلَك َعْن بَِيِّنٍَة َويَْحيَٰى َمْن َحيَّ َعْن بَِيِّنَةٍ ٕؾ حلمصحمٟ ح٨كح
جى٨ی٭ي حال بالله ٠لیه جىكلث و٠لیه ٨لیحىكل  وها ٔ>< حآلیة حألي٩الٕ

حلمحىكلىو وحؼك ؾ٠ىحيا حو حلعمؿ لله قب حل١المیى وِلی حلله ٠لی ویؿيا 
 .هعمؿ وحله حلٙاهكیى

 
 ي٬یه حلٙاث       
 ٬ن حلم٭ؿوة       

  ><<;ٌهك قهٕاو  ?;لیلة                                                                     



 
 
 
 
 
 
 
 

 حل٩٭ه حالشحما٠ي هٝهك 

 لعیىیة حلٍكی١ة حالوبلهیة
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 1بىمه ج١الى
 حلله ِلیٕحلٍكی١ة حإلوبلهیة هي ؼاجمة حلكواالت حلىماویة وحلًبي هعمؿ 

يَى هى ٕ ٔلهوآ ٠لیه ّبيِّ ًَّ ّه َوَؼاَجَن حل ُوىَل حللَّ و٬ؿ أبل٣ حلكوالة  ٔ:< حألظمحبٕ ٔقَّ
يُث َلُكُن كاهلة ٕ ّٔ ٓجَمٓمُث ٠ََلٓيُكٓن ّي١َٓمّحي َوَق

َ
ُكٓن َوأ ًَ ٓكَمٓلُث َلُكٓن ّؾي

َ
حٓلَيٓىَم أ

ا ًً ٓوََلَم ّؾي وح٬حٕث حإلقحؾة حإللهیة بؤو یكىو هفح حلؿیى هى  ٔ= حلماثؿةٕ ٔحإٓلّ
مهیمى ٠لی كل حألؾیاو وحالیؿیىلىشیات حلبٍكیة ٬ال حلله جباقٮ وج١الی حل
ا ٕ ًً َما َبٓيَى َيَؿٓيّه ّهَى حٓلّكَحاّب َوُهَهٓيّم ٬ًا لِّ ؿِّ َّ ا ّاَلٓيَٯ حٓلّكَحاَب ّبآلَع٫ِّ ُه ًَ يَمٓل

َ
َوأ

هّ  و٬ال ج١الی Bٔ< ٕحلماثؿة ٠ََلٓيّهٔ يّى ُكلِّ ّهَكهُ ٠ََلى حلؿِّ ٓٝ  ،== حلحىبةٕ ّٕٔلُي
 .Cٔ حل٧ّ ،B> حل٩حط

لفح ٨٭ؿ أوؾ٠ث ٨یها ؾیًاهیكیة وظككیة لمىحكبة جٙىقحت حلعیاة حلبٍكیة ٨ي 
هیاؾیًها حلمؽحل٩ة، و٬ؿ أذبحث حلٍكی١ة حإلوبلهیة ٬ؿقجها ٠لی ج٭ؿین حلعلىل 
وظل حلمٍكبلت وهىحشهة حلحعؿیات ٘یلة حل٭كوو حلمأیة، وأٓذكّت حلعٕاقة 

م١اق٦ وحل٩ًىو، ولن ی١صم حل٩٭هاء ٠ى حل١رىق ٠لی حإليىايیة بمؽحل٧ حل١لىم وحل
 حلعكن وحلمى٧٬ وحالشكحء هٟ حلؿلیل ٠لیه ٨ي كل جلٯ حلمىاظات.

 وهفه حلؿيًاهيكية جصْلث ٨ي هصاليى:
حألول: ي٩ه أظكام حلٍكی١ة ٨بو ٨یها ها هى ذابث ال یح٥یك ٠بك حألشیال أليها 

١بل٬ة حإليىاو بْكبه أو أظكام ال جحؤذك بح٥یكحت حلعیاة كع٭ى٪ حإليىاو وك
 حل٭ین حألؼبل٬یة حلحي جىحًؿ حلیها حلحٍكی١ات وجًبٟ هًها.

                                                           
ؾحم ٜلاهٔ یاىم حلصم١اة ; حلمىح٨ا٫  2441ٌا١باو  21. كلمة حل٭اهاا واماظة حلمكشاٟ حلٍایػ هعماؿ حلی١٭اىبيٕ 

ها جل٩میىيیًا ٨ي هئجمك ج٭كق ٠٭ؿه ٨ي ب٥ؿحؾ بعٕىق ٠لماء وأواجفة شاه١ات هى حل١اكح٪ و٠اؿؾ  16/3/1212 ل١ٔك
ٕحالشحهاؾ ٨ي هصال حلًٝكیات وحلًٝن حلمصحم١یةٔ.هى حلؿول حل١كبیة وحإلوبلهیة ج  عث ٠ًىحو 
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كما أو ٨یها ها هى هح٥یك هحعكُٮ و٫٨ ٔىحبٗ ش١لحها حلٍكی١ة، وهفح ال ی١ًي 
جعكی٩ًا ٨ي حلؿیى أو ج٥ییكًح لؤلظكام حلرابحة لمىٔى٠اجها، وايما یح٥یك حلعكن 

جحبٟ هىٔى٠اجها، أو هكح٠اة ألهك أهن  لحبْؿل هىٔى٠ه بمكوق حلمهى وحألظكام
م ٠لیه ٠ًؿ جمحظن حلعكمیى، أو لىشىؾ ٠ًاویى ذايىیة هى٭ٙة  هًه ٨ی٭ؿَّ

يّى ّهٓى َظَكز  للحكلی٧ ك٩ًي حلعكز ٕ  حلعسٕ َٔوَها َش١ََل ٠ََلٓيُكٓن ٨ّي حلؿِّ
ABٔ ٕ ـح كاو  ;ٔال ٔكق وال ٔكحقأو ؾ٨ٟ حلٕكق أو اليح٩اء ٠لة حلعكن ح

ـح كاو هْى٬حًا بمهى ه١یى، أو لّؿوق أهك هًّىَ حل١لة، أ و اليحهاء أهؿه ح
 بالىالیة هى حل٩٭یه حلصاهٟ لٍكحثٙها، ويعى ـلٯ.

ـح أٔكَّ بّعة حاليىاو و٭ٗ ٠ًه،  ٨ىشىب ِىم ٌهك قهٕاو ذابث حال أيه ح
ـح أٔكَّ باآلؼكیى هًٟ هًه، وأؾحء  ك٦ُ حاليىاو ٨ي هلكه شاثم لكًه ح ّْ وج

ـح لحظمها حي٭اـ ظیاة حيىاو وشب ج٭ؿین حلّبلة ٨ي و٬حها وحشب ح ال حيها ح
 هفه حلعالة حإليىايیة ٠لی حلّبلة.

واو حألظكام ٬ىماو، ٨ب١ٕها جؽا٘ب حل٩كؾ كىشىب حلّبلة یىهیًا وحلّىم 
٨ي ٌهك قهٕاو وحلعس للمىحٙیٟ، وب١ٕها حشحما٠یة ٠اهة جؽا٘ب حألهة 

حلمصحمٟ  ككیاو هى ؼبلل هئوىات حلؿولة أو حلً٭ابات، أو هًٝمات
حلمؿيي وواثك حلحٍكیبلت حلمصحم١یة، ٨كل هى هفه حلكیايات حلًٝاهیة 

ِة َيٓؿ٠ُىَو ّاَلى وحلًؽبىیة هّؿحِ٪ لؤلهة ٨ي حآلیة حلككیمة ٕ هَّ
ُ
ًُكٓن أ َوٓلَحُكى هِّ

َهٓىَو ٠َّى حٓلُمًَككّ  ًٓ ُهُكوَو ّبآلَم١ُٓكو٦ّ َوَي
ٓ
 .ٔ<:; ٠مكحو آلٕ ٔحٓلَؽٓيّك َوَيؤ

                                                           
 3/ض 31.28وواثل حلٍی١ة  .;
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شحما٠یة حل١اهة هي حل٭ىن حألهن هى أظكام حلٍكی١ة، وهفه حألظكام حال
كًح وهعؿؾحت لىاثك  ُ٘ وجٍْكل ب١ٓ حألظكام حل١اهة هباؾة ٠لیا وجكىو ُأ
حلحٍكی١ات حلح٩ّیلیة، بعید لى و٬ٟ ج١اقْ بیًها وبیى حألظكام حألؼكى 
م ٠لیها وال یّط هًها حال ها و٬ٟ ٔمى جلٯ حلمعؿؾحت، وجكىو  ٨بيها ُج٭ؿَّ

یًها وبیى واثك حظكام حلٍكی١ة كال١بل٬ة بیى حلؿوحىق وحل٭ىحيیى حلحي حل١بل٬ة ب
 جٍْك٠ها حلىلٙة ٨یٍحكٖ ٨یها حو ال جؽال٧ حلؿوحىق.

و٬ؿ جْك٩ل حل٭كآو حلككین ببیاو هفه حلمباؾة حل١لیا وحل٭ىحيیى حل١اهة ٨هى كالؿوحىق 
كؾ ٠ًهن ب١ْك كل ها ی بالًىبة للحٍكی١ات حلح٩ّیلیة، لفح أهك أثمة حإلوبلم 

هى ٨حاوى وأظكام ٠لی كحاب حلله ج١الی الؼحباق ِعة ِؿوقها ٠ًهن وبلم حلله 
عیعة ٠ى حالهام حلّاؾ٪  حلله ِلی٬ٕال: ٕؼٙب حلًبي   ٠لیهن، ٩٨ي قوحیةِ 

٨٭ال: أیها حلًان: ها شاءكن ٠ًي یىح٫٨ كحاب حلله ٨ايا ٬لحه، وها شاءكن  ٔوآله ٠لیه
ٕكل ٌيء هكؾوؾ حلی  ٔوآله ٠لیه حلله ِلیٕل ، و٬ا;یؽال٧ كحاب حلله ٨لن أ٬لهٔ

 .>حلكحاب وحلىًة، وكل ظؿید ال یىح٫٨ كحاب حلله ٨هى لؼك٦ٔ
ي آَؾَم ٨مبؿأ ككحهة حاليىاو هربًل حلمىحًؿ حلی ٬ىله ج١الی ٕ ًّ ا َب ًَ ٓه  َٔوَلَ٭ٓؿ َككَّ

ظاكن ٠لی كل حلحٍكی١ات، ٨لى جىِل حل٩٭یه حلی ظكن  ٔ:A حإلوكحءٕ
بؿأ ٨بيه ی١حبك ال٤یًا، كما هى حلم٩كوْ ٨ي حل٭ىحيیى یحًا٨ی هٟ هفح حلم

ٞ حلبكلماو ٬ايىيًا یًا٨ي ظ٭ى٪ حاليىاو أو هبؿأ حل١ؿحلة  حلى١ٔیة ٨لى ٌكَّ
حالشحما٠یة كالحمییم ٨ي حالوحع٭ا٬ات ٠لی أوان حل٭ىهیة حو حاليحماء 

 حلعمبي حو حلص٥كح٨ي ويعى ـلٯ ٨ايه ٬ايىو با٘ل لمؽال٩حه حلمبؿأ حلرابث.

                                                           
 5ض  2/56. حلكا٨ي: ;
 218ض  112، حلمعاوى:  3ض  2/55. حلكا٨ي: >
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يي: آلیة حلىِىل حلی حلعكن حلٍك٠ي وحوحؽكحشه هى هّاؾق حلحٍكیٟ وهما حلرا
٦ بايه هلكة  حل٭كآو حلككین وحلىًة حلٍكی٩ة وهى ها ی١ك٦ باالشحهاؾ حلفي ُی١كَّ
لیة، ٩٨حط باب  حل٭ؿقة ٠لی حوحًباٖ حألظكام حلٍك٠یة هى هّاؾقها حأِل

حلٍك٠ي ٨ي كل حالشحهاؾ ح٠ٙی للم٭ًى حإلوبلهي حل٭ؿقة ٠لی ه١ك٨ة حلعكن 
ٔحألهىق ٬ال ج١الی  ٓيء  ٌَ ا ٨ّي حٓلّكَحاّب ّهى  ًَ ٓ٘ ا ٨َكَّ ، و٬ال أهیك Bٔ= ٕحألي١ام ٕهَّ

اا هى ظؿید اا ٕـلٯ حل٭كآو ٨اوحًٙ٭ىه ولى ی٫ًٙ  ٔحلىبلم ٠لیهٕحلمئهًیى 
لكن أؼبككن ٠ًه او ٨یه ٠لن ها هٕی و٠لن ها یؤجي حلی یىم حل٭یاهةٔ و٬ال حالهام 

ةٔ و٬ال ٔىبلمحل ٠لیهٕحلّاؾ٪  ًْ  ٠لیهٕ: ٕها هى ٌيء حال و٨یه كحاب أو و
: ٕها هى أهك یؽحل٧ ٨یه حذًاو حال وله أِل ٨ي كحاب حلله ٠موشل ولكى ٔحلىبلم

: ٕاو حلله جباقٮ وج١الی حيمل ٨ي ٔحلىبلم ٠لیهٕال جبل٥ه ٠٭ىل حلكشالٔ و٬ال 
حل١باؾ ظحی ال حل٭كآو جبیاو كل ٌيء ظحی وحلله وها جكٮ حلله ٌیجًا یعحاز حلیه 

یىحٙیٟ ٠بؿ ی٭ىل: لى كاو هفح أيمل ٨ي حل٭كآو؟ حال و٬ؿ أيمله حلله ٨یهٔ و٬ال 
: ٕاو حلله جباقٮ وج١الی لن یٞؿ ٌیجًا یعحاز حلیه حألهة ٔحلىبلم ٠لیهٕحالهام حلبا٬ك 

ٔ وقوى وما٠ة ٠ى أبي حلعىى ٔحلىبلم ٠لیهٕحال أيمله ٨ي كحابه وبْیًه لكوىله 
٬ال: ٬ٕلث له أكلُّ ٌيء ٨ي كحاب حلله ووًة يبْیه  ٔحلىبلم ه٠لیٕهىوی بى ش٩١ك

: بل كل ٌيء ٔحلىبلم ٠لیهٕأي جصحهؿوو ٨یه بكأیكن اا ؟ ٬ال  اا أو ج٭ىلىو ٨یه
 .;ووًة يبْیهٔ  ٨ي كحاب حلله

و٨ي كحاب حلكا٨ي للٍیػ حلكلیًي قوحیة ِعیعة ٠ى حبي ٠بؿحلله حالهام 
٠ًؿيا حلصاه١ة، ٬لث: وها حلصاه١ة؟ ٨یها ٕاو ٬ال  ٔحلىبلم ٠لیهٕحلّاؾ٪ 

٬ال: ِعی٩ة ٨یها كل ظبلل وظكحم وكل ٌيء یعحاز حلیه حلًان ظحی حالقي 

                                                           
 ، باب: حلكؾ حلی حلكحاب وحلىًة.61-2/59. هفه حلمصمى٠ة هى حلكوحیات ٨ي كحاب حلكا٨ي: ;
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وحقي حلؽؿي ی١ًي حلح١ىیٓ حلمالي ٠لی حلؽؿي حلبىیٗ  ;٨ي حلؽؿئ
 ٨ي شلؿ حاليىاو.

ٕها هى وح١٬ة حال ولله ٨یها ظكنٔ بما ٨یها ظحی حٌحهكت كلمة لؿى حل٩٭هاء 
ة وهى ها ی١ك٦ ب٩٭ه حلًىحلل أو هىحعؿذات حلمىاثل أو ؿذحلعاالت حلمىحع

الی  ٔحلىبلم ٠لیه٨ٕ٭ه حلعىحؾخ حلىح١٬ة حلحي وقؾ ٨یها حلحىشیه ٠ى حالهام 
ٕوحها حلعىحؾخ حلىح١٬ة ٨اقش١ىح ٨یها حلی قوحة أظاؾیرًا ٨بيهن ظصحي حألهة 

 .>٠لیكن وأيا ظصة حللهٔ
حلمئهلیى لمماقوة ٠ملیة حل٩٭هاء  ٔحلىبلم ٠لیهٕوؾ٠ا حالهام حلّاؾ٪ 

 ٠لیهٕحالشحهاؾ حلی ج١٩یل هفه حلملكة ٨ي حوحًباٖ حألظكام حلٍك٠یة، ٬ال 
 .=ٕايما ٠لیًا أو يل٭ي حلیكن حألِىل و٠لیكن أو ج٩ْك٠ىحٔ ٔحلىبلم

٨مربًل ظیًما جىِل حلٙب حلم١اِك حلی ه١الصة حل١٭ن باإليصاب ٠ى ٘كی٫ 
جىشؿ ب١ًىحيها ٨ي كحب حل٩٭ه لفح حلحل٭یط حلًّا٠ي ظّلث هىؤلة هىحعؿذة ال 

جّؿى ٠ؿؾ هى حل٩٭هاء للبعد ٠ى ظكمها، وبعرًا يعى ٨ي حلًّىَ 
حلٍك٠یة ٠ى ظكن ِىقها حلمؽحل٩ة وىحء شكت حل١ملیة بیى حلموشیى أو ٤یك 
حلموشیى وهل حلحل٭یط ؾحؼلي أم ؼاقشي؟ وهل جمقٞ حلبىیٕة حلمل٭عة ٨ي 

حلح٩اِیل و٬ؿ ؼكشًا بؤظكام ِىقها قظن حلموشة حو حهكأة ٤یكها و٤یك ـلٯ هى 
 حلمؽحل٩ة وظكْقياها هٟ حؾلحها ٨ي كحاب هٙبٞى ب١ًىحو ٨ٕ٭ه حإليصاب حلًّا٠ئ.

                                                           
 ة آل حلبیث ٠ٕلیهن حلىبلمٖٔ. هئوى 356/ 19. وواثل حلٍی١ة: ;
 17/242. وواثل حلٍی١ة: >
 ٖ. هئوىة آل حلبیث ٠ٕلیهن حلىبلمٔ 52ض  6أبىحب ٩ِات حل٭أي، باب  17/62. وواثل حلٍی١ة: =



ي١ة حالوَلهية  13 حل٩٭ه حالشحما٠ي هٝهك لعيىية حلٍك

وبالك٤ن هى حو حلىلٙات حلعاكمة حهحمث بال٩٭هاء وأ٤ؿ٬ث ٠لیهن حألهىحل 
ك ولبًا  وهًعحهن هكاية حشحما٠یة هكهى٬ة حال حو جؿؼلها ٨ي ٠مل حل٩٭هاء َأذَّ

هن، ٨٭ؿ كايث حلىلٙة جكیؿ ٨حاوى جٍك٠ى ح٠مالها وجمْكق ٨ي أؾحء وٜی٩ح
هٍاقی١ها، و٠ايی حل٩٭هاء حلفیى لن یمٍىح هٟ حهىحء حلىلٙة هى حلىصى 
وحلح١فیب وحلعكهاو وحل٭حل، ووِل حألهك بالىلٙة حلی ح٤بل٪ باب 
حالشحهاؾ وظّك حلمفحهب حإلوبلهیة حلحي یصىل حلح١بؿ بها بالمفحهب 

ی حيكماي ٨ي ٬ؿقة حل٩٭هاء ٠لی حالوحًباٖ، ٨ّاق حلم١كو٨ة هما أؾى حل
 حل٩٭هاء ه٭ْیؿیى یحعكْكىو ٔمى هىاظة حلمفهب حلفي یًحمىو حلیه.

 ٠لیهنٕو٨ي هىحلحة ـلٯ ظىِك حل٩٭هاء حلفیى یحب١ىو أثمة أهل بیث حلًبي 
وظكهىح هى حلمٍاقكة حل٩ا٠لة ٨ي هئوىات حلؿولة وجىییك أهىق حألهة  ٔحلىبلم

یًا حلی حهمال حلمىاثل حلمكجبٙة بالىیاوة وحلعكن واؾحقة حلؿولة هما أْؾى جؿقیص
وحال٬حّاؾ وحالشحماٞ وحلٍئوو حل١اهة ل١ٍىقهن بؤيها ال هىٔٞى لها ٠لی أقْ 
حلىح٬ٟ بالًىبة لهن ٨بل جىحع٫ بفل حل١مك ٨ي حلحع٭ی٫ ٨یها ٨ا٬حّكوح ٠لی ها 

ؾ ٨ي حلكواثل ی١ك٦ بال٩٭ه حل٩كؾي أي حلح١كی٧ بحكالی٧ حل٩كؾ وهى حلمىشى
 حل١ملیة.

ويحیصة لهاجیى حلمٍكلحیى جكحشٟ حل٩٭ه حإلوبلهي ٠ى أؾحء وٜی٩حه ٨ي ج٭ؿین 
حإلوبلم كًٝام ٌاهل للعیاة وأِبعث ٬ؿقة حإلوبلم ٠لی ٬یاؾة حلبٍكیة وهي 

 جّل ـقوة حلحٙىق حلماؾي وها یكح٨٭ه هى ج١٭یؿ وهٍاكل هراق شؿل وجىاإل.
ىحىى حلمىئولیة إلبكحل حلٍكی١ة لفح يعى هٙالبىو بؤو يكىو ٠لی ه

حإلوبلهیة كًٝام ٬اؾق ٠لی اؾحقة ٌئوو حلمصحم١ات حلمؿيیة حلمحعٕكة 
وظل هٍكبلت حلبٍكیة ههما كايث ه١٭ؿة، ٨ًئوه حل٩٭ه حالشحما٠ي 
ل له، ألو أِىل حل٩٭ه و٬ىح٠ؿه حلمحؿحولة ال جىؿُّ ظاشة هفح حلمٍكوٞ،  ِْ ويئ
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ه حل٩كؾي أِىله و٬ؿ یلح٭یاو ٨ي ب١ٕها ٨لل٩٭ه حالشحما٠ي أِىله كما حو لل٩٭
ؾوو ب١ٓ، ٨مى أِىل حل٩٭ه حالشحما٠ي ٬ا٠ؿة وشىب ظ٩ٛ حلًٝام 
حالشحما٠ي حل١ام وج٭ؿین حألهن ٠لی حلمهن و٘ا٠ة ولي حألهك، و٬ؿ جّط 
و٫٨ هفه حلًٝكة ٬ىح٠ؿ لن جكى ه٭بىلة ٠لی ١ِیؿ حل٩٭ه حل٩كؾي كالمّالط 

 ١ؿ ا٬اهة حلؿلیل ٠لیها.حل١اهة وؾ٨ٟ حلم٩اوؿ ووْؿ حلفقحثٟ ب
ووًعحاز حلی جربیث حألوه حألؼبل٬یة وحلمباؾة حل١لیا لهفح حل٩٭ه هرل ككحهة 

ي آَؾَم حاليىاو وظ٩ٛ ظ٭ى٬ه ٕ ًّ ا َب ًَ ٓه وحل١ؿحلة  ٔ:A حإلوكحءٕ َٔوَلَ٭ٓؿ َككَّ
َياّء ّهًُكٓن حالشحما٠یة كما ٨ي ٬ىله ج١الی ٕ ًّ ٤ٓ

َ
 َٔكٓي اَل َيُكىَو ُؾوَلًة َبٓيَى حْٓل

ٓظَىاّو و٬ىله ج١الی ٕ Aٔ حلعٍكٕ ُهُك ّبآل١َٓؿّل َوحإٓلّ
ٓ
َه َيؤ  ٔ:C حلًعلٕ ّٔاوَّ حللَّ

 وبًاء حلمصحمٟ حلّالط ٠لی أوان حألهك بالم١كو٦ وحلًهي ٠ى حلمًكك.
ويىحرمك هفه حلمًاوبة لحصؿیؿ حلؿ٠ىة الی حلمفحهب حإلوبلهیة كا٨ة ل٩حط 

ل١٭ل حل٩٭هي وهًعه حل٭ؿقة باب حالشحهاؾ حوىة بالمفهب حالهاهي لحعكیك ح
٠لی حلمىحكبة، وظّك حإل٨حاء بالمصحهؿیى حلفیى یملكىو هفه حلمىهبة 
ل٭ٟٙ حلٙكی٫ ٠لی حلمح٩ٙلیى حلفیى ٌْىهىح ِىقة حإلوبلم ب٩حاوى حلحك٩یك 
وحإلقهاب وحلحؽْل٧ وحلصهل هىحؿلیى بكوحیات هًا وهًاٮ هى ؾوو ا٠مال 

حلم٭ؿن بص١ل ب١ٓ حلًّىَ  حل٩ًٙة وحلًٝك حلرا٬ب ل٩هن هكحؾ حلٍاقٞ
 ٬كحثى وٌىحهؿ ٠لی حلمكحؾ هى حلب١ٓ حآلؼك.

حو حلبعد ٨ي حل٩٭ه حالشحما٠ي لیه جك٨ًا ٨ككیًا ياب١ًا هى ٨كح٢، وايما هى 
ٔكوقة ظٕاقیة، أليًا ي٩اؼك حألیؿیىلىشیات وحلًٝن حلى١ٔیة حألؼكى بؤو 

وحلمىحى٠ب  حإلوبلم هى حألِلط لحًٝین ظیاة حلبٍكیة وحيه حلًٝام حألكمل



ي١ة حالوَلهية  15 حل٩٭ه حالشحما٠ي هٝهك لعيىية حلٍك

لكل ظاشات حلًان ٨ي كل حأللهًة وله حل٭ؿقة ٠لی هىحكبة حلح٥یكحت، وهفح 
كله یحٙلب ج٭ؿین حإلوبلم كًٝام یؿیك ٌئوو حلعیاة ٨ي شىحيبها حلمح١ؿؾة، 
وهفح ال یك٩ي ٨یه حلًمٗ حلمح١اق٦ ٨ي حلكواثل حل٩٭هیة، بل ٠لیًا أو ي٭ْؿهه 

٠ًؿيا وال جحككًا ٠اشمیى ٠ى  كؤيٝمة ويٝكیات و٬ىحيیى ج٭ًٟ حآلؼكیى بما
 هصاقحة حألهن ٨ي اؾحقة ٌئويها.

و٬ؿ ُبفلث ؼبلل حل١٭ىؾ حألؼیكة هعاوالت شاؾة ٨ي ج٭ؿین يٝكیات حإلوبلم 
٠لی هفح حألوان وقأیًا يحاشًا هرمكًح وهریكًح لل٩ؽك وحال٠حمحل ٨ي ٌحی 

 حلمصاالت حال٬حّاؾیة وحلىیاویة وحل٭ايىيیة وحالشحما٠یة.
الشحما٠ي لیه بؿیبًل ٠ى حل٩٭ه حل٩كؾي وال یعیا بم١مل ٠ًه ٨او حو حل٩٭ه ح

حال ب١ؿ أو یكىو ٨ٕكؾیًأ أي ب١ؿ أو یًال ؾقشة  حل٩٭یه ال یكىو ٕحشحما٠یًأ
حالشحهاؾ و٫٨ حآللیات حلمح١اق٨ة ٨ي حلعىلحت حل١لمیة، ألو حالوحًباٖ ٨ي 

٨٭یه حل٩٭ه حالشحما٠ي يىٞ هى حلحؽُّ ٨ي ا٠مال هلكة حالشحهاؾ ٨هى 
 ْ ّّ ُ وحلم١كو٦ أو حلحؽُّ ٨ي أي هصال ٠لمي كالٙب هربًل یؤجي هحؽ

 ب١ؿ يیل أِل حلملكة وحل٭ؿقة ٠لی هماقوة حلمهًة.
ُ یعحاز الی أؾوحت أا٨یة كالؽبكة بالىح٬ٟ حلم١اي  ِّّ وهفح حلحؽ
ُ ویكىو هّؿح٬ًا للعؿید  ّْ وحلم١ك٨ة بال١لىم حلمكجبٙة بهفح حلحؽ

ٕحل١الن بمهايه ال جهصن ٠لیه  ٔحلىبلم ٠لیهٕحلٍكی٧ ٠ى حالهام حلّاؾ٪ 
ولكي یبؿٞ ٨ي ٠مله ٨ؤيه یعحاز الی هىحٍاقیى وهكحكم بعریة  ;حللىحبهٔ

                                                           
 159. جع٧ حل١٭ىل: ;
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جك٨ؿه بالبیايات حلحي جً٭ط هىٔى٠ات حلمىاثل حلحي یكیؿ حلًٝك ٨یها، وهًا 
 یبكل حلؿوق حلمهن ألواجفة حلصاه١ات وحلمحؽّّیى وحلًؽب حل٩ككیة.

وشىؾ ٨٭هاء هى ٧ًِ ؼاَ أوحٙیٟ أو أ٩ِهن او هفه حلًهٕة جحٙلب 
كیى وهن حلفیى یىحى٠بىو حل٭ٕایا وحلمٍاكل وحلمىاثل حلمىحعؿذة  ْٝ بالمً
وی٩همىو أوكحقها ذن ی٥ىِىو ٨ي أ٠ما٪ حلٍكی١ة لیىحؽكشىح هى ؾققها ها 
یعْل جلٯ حلمٍاكل ویصیب حلمىاثل و٬ؿ ٠ك٨ث أقو٬ة حلعىلحت حل١لمیة 

هًهن كالمع٭٫ حلًاثیًي وحلٍیػ ظىیى حلعلي  ٨ي حل٭كو حألؼیك يماـز ٨فة
وحلىیؿ حلٍهیؿ هعمؿ با٬ك حلّؿق وحلىیؿ هعمىؾ حلهاٌمي ٬ٕؿن حلله 

ُه ٠ََمَلُكٓن َوَقُوىُلُه حقوحظهن شمی١ًأ، ٕ َو٬ُّل ح٠َٓمُلىح ٨ََىَيَكى حللَّ
ىَو  ًُ  .ٔ?:; حلحىبةٕ َٔوحٓلُمٓئّه

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 هىاثل ٨ي حالشحهاؾ 

 وحلح٭ليؿ
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 حالشحهاؾ وحْل٠لمية 

 وحال٠لمیة ؟ ه١ك٨ة حالشحهاؾ  حلحي یمكى هى ؼبللها  ها هي حلٙك٪ حلٍك٠یة
 بىمه ج١الى

يى  يربث حالشحهاؾ وحال٠لمية لؿى حلٍؽُ بالىشؿحو ولؿى حآلؼك
٨َٕلء وأواجفة حلعىلة  وهن  بٍهاؾة أهل حلؽبكة وحالؼحّاَ 

ي٩ة ٨ًَٕل ٠ى  حل١لمية يكهن ٨ليه لهن بياو حلكأي أْها ٤ هصحهؿيها   حلٍك
ي١ن،  ٠ؿؾهن كبيكًح،  ههما كاو حلمىٔٞى وال ح٠حباق ل٭ىلهن  ٨ي هفح 

وأِؿ٬اثهن وهفح  ـويهن  لهئالء حل٥يك ي٭ل ٌهاؾة أهل حلؽبكة الى 
كما  وحل٩ًىو، وحل٩٭ه هًها. حل١لىم  شكت ٠ليه ويكة حل١٭َلء ٨ي واثك  ها

أهل حلؽبكة بل ْليه يا٬ل ذ٭ة  هى جحبٟ حل١اثلة قأي قب حْلوكة ال ْليه 
ياو  ْلقحثهن وبهفح حلم٭ؿحق يكىو ٬ىله ظصة  يؿ ، وكفح وك ٠ليهن ال حل
  ويعىها. ٬ىل ٠الن حلمؿيًة ٠لى أهل جلٯ حلمؿيًة 

٨ي  حلمكهى٬ة حلؿ٬ة  حلؽبكة أا٨ة الى حل٩ٕيلة حل١لمية  ويٍحٖك ٨ي أهل
  وحل٩جىية. حلٍؽّية  وحلمّالط حلهىى  حلٍهاؾة وحلىٞق وحلحك٨ٟ ٠ى
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 ٌكوٖ هكشٟ حلح٭ليؿ 

 ها هي حلٍكوٖ حلىحشب جى٨كها ٨ي حلٍؽُ ظحی ی٭ال ٠ًه هكشٟ؟
 بىمه ج١الى

ـككياها ٨ي حلمصمى٠ة حل٩٭هية ٕوبل حلىَلمٔ وهي حالشحهاؾ، وحلًمحهة   
  يٍاق اليهن باْل٠لمية. وأو يكىو ٔمى ؾحثكة حلفيى  وظىى حلىيكة 

 
 حلح٭ليؿ بالىِية 

آؼك ٨ي  حلمكشٟ بالكشىٞ الی هكشٟ  هل یصىل حلح٭لیؿ بالىِیة أي أو یىِي 
 ؟حلح٭لیؿ ظال و٨اجه

 بىمه ج١الى
ي١ن يصىل ـلٯ با٠حباق أو حلمكشٟ حلكحظل هى هى أهل حلؽبكة 

٨يح١اهل حلمكل٧ هٟ وِيحه بمى يؽل٩ه كما يح١اهل هٟ ٌهاؾة  ١ٙ٬ًا 
  ١اْق ويعىها.كىيها ظصة وحلحكشيط ٠ًؿ حلح أهل حلؽبكة هى 

 
 ج٭ليؿ حلميث حبحؿحءً  

٬ٕؿن وكه   أيا هى ه٭لؿیى حلىیؿ هعمؿ هعمؿ ِاؾ٪ حلّؿق 
حلله ٠لیه ظىب ها شاء ٠ًه  ولكًًي ٬لؿجه ب١ؿ حو جى٨ي قظمة  حلٍكی٧ٔ 

أيا  حبحؿحءح ظیا أو هیحا وبالًىبة للمىحعؿخ حلٍك٠ي  یصىل ج٭لیؿه  باو  
  عیط أم ال؟ به حلی ویاؾجكن ٨هل ج٭لیؿي ِ حقشٟ 
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 بىمه ج١الى
وب٭اًء اال بؤـو حلمكشٟ  ال يصىل ج٭ليؿ حلميث حبحؿحءً 

للٍكوٖ ويعى يصيم حل١مل بالكوالة حل١ملية لىيؿيا  حلصاهٟ  حلعي 
ق هى قوالحًا حل١ملية ٕوبل  حْلوحاـ حلٍهيؿ حلّؿق ٬ٕؿهٔ ٨يما لن ُيعكَّ

 عؿذة.حلىَلمٔ وحلكشٞى اليًا أيٕا ٨ي حلمىاثل حلؽَل٨ية وحلمىح
 

 حالظحياٖ حلىشىبي 

٤یكه حم  حلكشىٞ حلی حلىشىبي  هل یكى وماظة حلٍیػ حلمكشٟ ٨ي حالظحیاٖ 
 ؟ال

 بىمه ج١الى
  حالظحياٖ حلىشىبي له هًٍآو 

حلحكْؾؾ ٨ي حل٩حىى ل١ؿم ؤىض حلؿليل واشماله أو لح١اْق  -1 
  ويعىها. حْلؾلة 

 ٖ.حو هىقؾ حلمىؤلة هما جصكي ٨يه أِالة حالظحيا -2 
واـح كاو هًٍؤ حالظحياٖ حالول ٨ًعى يصيم حلكشٞى حلى حلمكشٟ 

  حلصاهٟ للٍكوٖ ؾوو حلرايي. حآلؼك 
وْلو حلمكل٧ ال ي١ك٦ حلحمييم بيى هىحقؾهما ٨يصب ٠ليه 

باالظحيا٘ات حلىشىبية هٙل٭ًا حو حلكشٞى حلى حلمكشٟ ي٩ىه  حل١مل 
  ال.٠ى حهكاو حلكشٞى حلى ٤يكه ٨ي هفح حلمىقؾ أو  ووئحله 
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 حلمكأة وحلح٭ليؿ 

ج٭ىل حيي  حل٭كحءة وحلكحابة ولكًها  هًاٮ حهكأة هحموشة ال ج٭لؿ أليها ال ج١ك٦ 
 ؟لي لوشي هى حأل٠مال حل١باؾیة ح٠مل بما ی٭ىله 

  بىمه ج١الى 
هفح حلم٭ؿحق كا٦  للبًاء ٠ليه اـح كاو حلموز ٬ؿ ح٠حمؿ ٠لى 

  ٌك٠ية ٨ي حلح٭ليؿ وكاو يا٬ًَل ذ٭ة. ظصة 
 

 حل١ؿول بالح٭ليؿ 

حلی  ؿ حو ح٠ؿل بالح٭لیؿ ولكًًي أقی  ،آلو هى ه٭لؿي حظؿ حلمكحشٟ حلككحمأيا ح
  .وماظحكن

 لي ـلٯ؟ / هل یصىل ;  
بؤؾحء حلىحشبات حلؿیًیة ٘ب٭ا ل٩حاوى   / بالًىبة لئل٠مال حلىاب٭ة>

 ٠لي ا٠اؾجها؟ للفهة أم یصب  هبكثه حلفي كًث ح٬لؿه هل هي  حلمكشٟ 
 ج١الى بىمه

حل١ؿول شاثم وهبكيء للفهة باـو حلله ج١الى وج١مل  -1 
  حل١ملية ٕوبل حلىَلمٔ أو حالجّال بًا هباٌكة. بالكوالة 

ال اٌكال ٨ي ح٠مالٯ حلىاب٭ة اـح كايث هٙاب٭ة ل٩حىى هى   -2 
ى.و٨٭ٯ حلله ج١الى لما يعب وي ج٭لؿه،   ٔك
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 حلحىشيهات وحْلوحهك حلىالثية 

وؼٙاباجكن أيكن جّؿقوو ب١ٓ حلحىشیهات  یلعٛ ٨ي بیاياجكن
هرل  ج١حبك  ؼاقز يٙا٪ حل٩حىى حلمصكؾة، وبًعى هى حإللمحم هل  حلمئهًیى حلی 

وبیى  هفه حلحىشیهات أوحهك والثیة وحشبة حلح٩ًیف؟ وها هى حل٩ك٪ بیًها 
  ؟  هٍكو٠كن حلكوالي اهلیى ٨ي أـقٞ حلم٭حكظات حلحي ج٭ؿم لل١

 بىمه ج١الى
شىب حاللحمحم بالعكن حلّاؾق هى حلصهة حلٍك٠ية ال ٨ك٪ ٨ي و 

  وقوؾه هصكؾًح أو ٔمى بياو وؼٙاب هىو١يى. بيى 
 

 وشىب حجباٞ حلىلي حل٩٭يه 

  ؟هل او اجباٞ حلىلي حل٩٭یه وحشب؟ وهًا ح٬ّؿ حلحب١یة حلىیاویة
  بىمه ج١الى 

حجب١ىح جىشيهات هكش١يحكن ٨ي كل ها يعؿخ لكن هى هىاثل ٨٭هية أو 
 ٠ليهٕحلّاؾ٪ أوِى حإلهام  ظىحؾخ حشحما٠ية كما  ياوية أو هىح٧٬ و

ها الى قوحة ظؿيرًا ٨بيهن ٨ي  ٨ٕؤها حلعىحؾخ حلىح١٬ة ٨اقش١ىح ٔحلىَلم
  .1ظصة حللهٔ ظصحي ٠ليكن وأيا 

 

                                                           
ي، ز;  ّٔ ٩َاّت َحٓلَ٭ا ِّ اّء َأٓبَىحُب  َٕ   242َ 17. وواثل حلٍی١ة،  ّكَحاُب َحٓلَ٭



 23 هىاثل ٨ي حالشحهاؾ وحلح٭ليؿ 

 كي٩ية جعؿيؿ حْل٠لن 

كیؿ ٤البا ٠لی اجباٞ حأل٠لن ٠ًؿ حلح٭لیؿ. لكى ٠ًؿها يىؤل ٠ى حأل٠لن  یحن حلحؤ
 ظل لهفح حلمٍكل؟ هحبایًة. ٨هل هًاٮ هى  ة جكؾيا أشىب

 بىمه ج١الى
هفه وٜي٩ة أهل حلؽبكة وهن أواجفة حلؿقون حل١الية ٨ي حلعىلة 

حل١ٝام ولهن حل٭ؿقة  حلبعىخ حل١الية للمكحشٟ  حل١لمية حلفيى يعٕكوو 
٘بي١ي كاؼحَل٦ حلفيى  ٠لى حلحمييم، وحؼحَل٨هن ٨ي يحاثس حلح٭يين أهك 

لمكحش١حه، وها ٠لى  أو أ٨ٕل هعاهي  ي٭ْيمىو أ٨ٕل ٘بيب
حلًان اال هكحش١ة أهل حلؽبكة حلفيى ير٫ بىق٠هن و٠لمهن ويؤؼف  ٠اهة 

  حالؼحَل٦. ب٭ىلهن وال يلح٩ث الى 
 

 حال٠لمية ٌٖك ٨ي حلح٭ليؿ 

 يكیؿه ١ًی هل یٍحٖك ٨ي هفح حلفي هل حال٠لمیة ٌٖك ٨ي هكشٟ حلح٭لیؿ, بم
٤یكه  و ح٠لن هىحو یكى ٔ ٠لیه حلىبلم لم١ّىم ٕب١ؿ ح هكٌؿح لًا ٠لی هفح حلٙكی٫

؟  , حم٨ي حوحًباٖ حالظكام حلٍك٠یة  ؟وها حلؿلیل ٨ي كلحا حلعالحیى ال یٍحٖك
 بىمه ج١الى

يعى يٍحٖك حْل٠لمية ٨ي هكشٟ حلح٭ليؿ ٨ي حلمىاثل حلحي ُي١لن 
بالكشٞى  واـح ج١ْفقت ه١ك٨حه ٨يكح٩ى  –وهي هىشىؾة  –٨يها  حلؽَل٦ 

  حْل٠لمية. هعحملي حلى 
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 ج٭ليؿ حلمكحشٟ حلمأيى وحل١مل باالظحياٖ حلىشىبي 

هل جصیموو حلب٭اء ٠لی ج٭لیؿ حلىیؿ أبى حل٭اون حلؽىثي ٬ٕؿن وكهٔ  -;
 و٤یكه هى هكحشٟ حلؿیى حلمأیى ٬ٕؿن حلله أقوحظهنٔ؟

هل یمكى حلكشىٞ الی ٤یككن ٨ي هىاثل حإلظحیاٖ حلىشىبي ٨ي حلكوالة  ->
 حل١ملیة؟

 الىبىمه ج١
وحلىيؿ يصيم لمى كاو ه٭لؿًح ْلظؿ حْل٠َلم: حلىيؿ حلؽىثي  -1

يى ٬ٕؿن حلله أقوحظهنٔ أو حلؽميًي  وحلىيؿيى حلٍهيؿيى حلّؿق
ي٩ة، وحلكشٞى اليًا ٨ي  يىحمك ٠لى حل١مل بكواثلهن حل١ملية حلٍك
حلمىاثل حلمىحعؿذة، وحلمىاثل حلحي ٠ُّلن حلؽَل٦ ٨يها بيى حْل٠َلم، 

 ة ظحى ا١ٌاق آؼك ببـو حلله ج١الى.وجب٭ى هفه حإلشال 
يعى يلمم حلمكل٧ بال١مل بم٭حٕى حالظحياٖ حلىشىبي حلمفكىق  -2

 ٨ي حلكوالة حل١ملية.
٨بـح وشؿ ٨ي ـلٯ ظكشًا وأقحؾ ٨ىعة هى حْلهك ٨ليكحش١ًا اـ ل١ل  

حلمىقؾ هما يصيم ٨يه حلكشٞى الى حل٥يك همى ي٭ٟ ٨ي ؾحثكة حْل٠لمية 
٠هن ظصة ببـو حلله ج١الى. وليه كل هىحقؾ حلفيى ُوّشؿت ٠لى حْجبا

 حالظحياٖ حلىشىبي ٬ابلة للكشٞى الى حل٥يك.
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 حْلؾلة ٠لى وشىب حلح٭ليؿ 
هًاٮ وئحل یراق ؾحثمًا، و٬ؿ كرك بىبب جٍكیكات ؼّىم هؿقوة أهل 

ظىل هىؤلة وشىب حلح٭لیؿ، وحلؿلیل ٠لی وشىب حلكشىٞ الی  حلبیث
 حلمصحهؿ حلصاهٟ للٍكحثٗ؟

 
 ١الىبىمه ج

ي٭ىل باؼحّاق وبما يًاوب حلم٭ام حو حْلؾلة ٠ؿيؿة ٌك٠ية و٠٭لية 
 و٠٭َلثية.

ين ٬ىله ج١الى ٨ٕاوؤلىح أهل حلفكك حو كًحن ال  ٨ٕمىٔ حل٭كآو حلكك
٨ؤوشب ٠لى ٤يك حلمصحهؿ حل١اق٦  43ٔ حلًعل ،7 حْليبياءٕ ج١لمىؤ

ًه باوحًباٖ حلعكن حلٍك٠ي هى هّاؾقه حْلِلية أو يكشٟ اليه ويؤؼف ه
 حْلظكام.

يّى  ُهىٓح ٨ّي حلّؿْ َيَح٩ََ٭ْ آّث٩َِة ّلْ َ٘ ُهٓن  ًٓ و٬ىله ج١الى ٨ََٕلٓىاَل َي٩ََك ّهى ُكّلْ ٨ّٓك٬َة  ّهْ
ح َقَش١ُىٓح ّاَلٓيّهٓنٔ ـَ ٨لى لن يصب ٠لى  122ٔ حلحىبةٕ َوّلُيًّفُقوٓح ٬َٓىَهُهٓن ّا

حلًان أؼف حْلظكام هى هئالء حلفيى ي٩كوح للح٩٭ه ٨ي حلؿيى، لما 
يمة.وش  ب ٠لى هئالء حل٩٭هاء حيفحق ٬ىههن، و٤يكها هى حآليات حلكك

ي٩ة، ٬ىل حالهام حلمًحٝك ٠ٕصل حلله ج١الى  ٕوهىٔ حْلظاؾيد حلٍك
٨كشهٔ ٕوأها حلعىحؾخ حلىح١٬ة ٨اقش١ىح ٨يها حلى قوحة ظؿيرًا ٨ايهن 

، وحلمكحؾ بكوحة حلعؿيد حل١لماء حلفيى 1ظصحي ٠ليكن وحيا ظصة حللهٔ
 ها ٨يها و٨همىح ه١اييها وهكحؾحجها.قووها وو٠ىح 

                                                           
ي، ز.  وواثل حلٍی١ة،  ّكحَ ; ّٔ ٩َاّت َحٓلَ٭ا ِّ اّء َأٓبَىحُب  َٕ  242, 17َاُب َحٓلَ٭
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هٕا٨ًا الى ويكة حْلثمة حلم١ّىهيى ٨ي اقشاٞ ٌي١حهن الى حل٩٭هاء هى 
ًا ٨ي حلمؿو حلحي ال يحىًى للٍي١ة هكحش١ة اهاههن بيىك.  أِعابهن ؼِّى

ٕوهىٔ حل١٭ل: ظكمه بؤو حلكشٞى الى حل٩٭يه حلصاهٟ للٍكحثٗ وجل٭ي 
ي١ة وحآلؾحب وحلىًى هًه ل٧ٙ ه٭كب الى حلله ج١الى  أظكام حلٍك

وهب١ْؿ ٠ى حلؽٙؤ وحلم١ّية، وكل ل٧ٙ وحشب ٨يصب حلح٭ليؿ، أي أو 
حلؿليل حل١٭لي ٠لى وشىب حلح٭ليؿ هى ي٩ىه حلؿليل حل١٭لي ٠لى 
وشىب ب١د حْليبياء ويّب حْلثمة وحْلوِياء ِٕلىحت حلله ٠ليهن 

 أشم١يىٔ ْلو حل١لماء حهحؿحؾ لهن وحوحمكحق لىٜي٩حهن.
ه بؤيًا لن يؽل٫ ٠برًا ول١بًا ٨ي هفه حلؿييا ولىًا هحكوكيى واؾقحك 

كالبهاثن بَل جكلي٧، وايما يعى هكل٩ىو بؤظكام ووقحء حلحكلي٧ 
ذىحب و٠٭اب، وال يىحٙيٟ أي أظؿ أو يّل الى ه١ك٨ة جلٯ حْلظكام 

و٬ابلية جىمى ٕحالشحهاؾٔ، ٨للؽكوز هى  ةحال لمى آجاه حلله ج١الى هلك
وابكحء حلفهة، يىشب حل١٭ل ٠لى حإليىاو حلكشٞى  ٠هؿة جلٯ حلحكالي٧

 حلى حل١الن حل١اق٦ بها.
حل١٭َلء شكياو ويكجهن ٠لى قشٞى هى ال ي١لن وال ي١ك٦ الى  ٕوهىٔ ويك

هى ي١لن وي١ك٦ ٨ي شميٟ ٌئوو حلعياة، ٨المكيٓ يكحشٟ حلٙبيب، وهى 
 يكيؿ حلبًاء يفهب الى حلمهًؿن، وهى ٠ًؿه ؾ٠ىى ٬ٕاثية يىْكل هعاهياً 
وهكفح، وحل٩٭ه ال يؽكز ٠ى حلىيكة حل١٭َلثية حلحي واق ٠ليها حلبٍك، ٨مى 
حظحاز الى هىالة ٌك٠ية وشب ٠ليه حلكشٞى الى حل٩٭هاء وحلمصحهؿيى 

 حلمحؽّّيى حلفيى أ٨ًىح أ٠ماقهن ٨ي جعّيل هفه حل١لىم.
 وهفه حلىيكة هصمٟ ٠ليها بيًهن، وال يؽكز ٠ًها اال حلصاهل حلمحؽل٧.
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 ؤؼف حلبيايات وحالوح٩حاءحت هى حلمّاؾق حلمىذى٬ةجىشيه ب 

ح٠حبك حلمكحب حإل٠َلهي لىماظة حلمكشٟ حلؿيًي حلٍيػ هعمؿ 
حلي١٭ىبي ٕؾحم ٜلهٔ أْي بياو أو حوح٩حاء أو هًٍىق ُيًىب الى وماظة 
حلمكشٟ ال ٬يمة له اـح لن يكى هًٍىقًح ٠لى حلمى٬ٟ حلكومي لىماظحه أو 

 .هى حلمكحب حإل٠َلهي٨ي ِعي٩ة حلّاؾ٬يى حلّاؾقة 
و٬ؿ أو٤ل ب١ٓ حلعاوؿيى وحلعا٬ؿيى ٨ي حاليعؿحق ٨ي حلم١اِي هى 
ؼَلل حلحى٭يٗ وحال٨حكحء وحلكفب ظحى يٍكوح حوح٩حاءًح هىحًىؽًا 
وهمْوقًح ويْؿ٠ىو أْيه هى وماظة حلمكشٟ ٕؾحم ٜلهٔ ح٨حكوح ٨يه ٠ؿم شىحل 

ام لهْى، وهي ايىحء حلمحثكحت حلمئهًات ٨ي هىحكب حلؽؿهة وج٭ؿين حل١ٙ
يػ حلمكش١ية حلؿيًية وحلعىلة حل١لمية أو يبل٥ىح  واب٭ة ؼٙيكة ٨ي جاق
هفه حلؿقكة حلمحىا٨لة، ٠لمًا بؤْو حلىح٬ٟ يكْفب ـلٯ ٨٭ؿ كايث لصاه١ة 
حلمهكحء ٠ٕليها حلىَلمٔ ٨ي حلًص٧ حْلٌك٦ وحلكوحبٗ حلًىىية حلحي 

حوحٕا٨ة يك٠اها وماظة حلمكشٟ ٨ي حلمؿو حْلؼكى حلؿوق حلباقل ٨ي 
ياقة حإلهام حلعىيى  وجى٨يك  حلمئهًات حلمحىْشهات الى ل

 .حظحياشاجهْى وا٬اهة حلبكحهس حلحى٠ىْية وحل١ٍاثك حلؿيًية لهْى 
٨ًكشى هى اؼىحيًا حلمئهًيى أو ال يؤؼفوح حالوح٩حاء وحلحىشيه ااْل هى 

 .هّاؾقه حلمىذى٬ة
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 حْلؼف بال٩حىى هى ٤يك هكشٟ حلح٭ليؿ 

هكشٟ  ف ب٩حىحكن ويّاثعكن حلحي ٬ؿ جؽحل٧ هٟ ٨حاوىهل یع٫ لي أو حؼ
 ج٭لیؿي؟ 

 بىمه ج١الى
يصىل لٯ حل١مل ب٩حاوحيا ولكى ال يّط أو جكىو حلك٤بات وحلميىل 

 حل٩ًىية ه١ياقًح لل١مل ب٩حاوى هكحشٟ حلح٭ليؿ.
 

 حلمئوىات حإلوَلهية ٨ي حلمهصك ظكن  

وحلر٭ا٨یة ج٭ىم  جًحٍك ٨ي ببلؾ حلمهصك حلكریك هى حلصم١یات حالوبلهیة
 ؼؿهة للصالیة حلمىلمة ٨ي ببلؾ بًٍا٘ات حوبلهیة وذ٭ا٨یة وأؾبیة هحًى٠ة 

 .حلمهصك
حالوبلهي حشالة  / هل جعحاز هفه حلصم١یات با٠حباقها جماقن حلًٍاٖ ;ن 

 هى حلمكشٟ حلؿیًي ٨ي هماقوة هفح حلًٍاٖ.
 حلمكشٟ أو همى / هل جعحاز هفه حلصم١یات حلی حٌكح٦ هى ٬بل  >ن 

یًىب ٠ًه ٠لی يٍا٘ات هفه حلصم١یات لكي ج٩ٕي ٠لیها حل٩ّة 
 حلٍك٠یة؟

هفه حلصم١یات ٠اؾة ها یكىو هى جبك٠ات حلصالیة  / جمىیل يٍاٖ =ن 
یؿ١٨ىيه  حالوبلهیة حلحي جٍاقٮ ٨ي هفه حلصم١یات. ٨هل یمكى حظحىاب ها 
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حلی حلصم١یة ٨ي حلًٍا٘ات حالوبلهیة ٕوالؾحت وو٨یات حلم١ّىهیىٔ هى 
 ؽمه حلمىحع٫ ٠لیهن؟حل

هًاٮ حلكریك هى حال٨أل حلفیى ؾقوىح حل١لىم حلؿیًیة ٨ي حلًص٧   <ن
 حلهصكة.  حالٌك٦ و٬ن حلم٭ؿوة وحٔٙكجهن حلٝكو٦ حلی 

ی٭ىهىو بمىئلیحهن ٨ي حلحّؿي لل١مل حلٍك٠ي هل یعحاز هئالء حالؼىة 
یٕٙك ب١ٓ  حال٨أل حلی حشالة هى حلمكشٟ ٨ي جّؿیه لهفه حلمهمة و

ء حال٨أل حلی لبه حلمي حلؿیًي ٨ي هماقوة ؾوقه حلحبلی٥ي وحلحؽلي هئال
 وظیاجه؟  ٠ًه ٨ي ب٭یة حو٬ات ٠مله 

 بىمه ج١الى
  ال يعحاز ٠مل حلؽيك حلى اشالة هى حلمكشٟ أو ٤يكه.  -1 
هفح حإلٌكح٦ حو حلمحاب١ة أو حلحىحِل ه٩يؿ لٕبٗ حلمىاق ٠لى   -2 

ي١ة وظل حلمٍكَلت حلٍك٠ية.   ٔىء حلٍك
جىشؿ هىحقؾ لّك٦ حلع٭ى٪ حلٍك٠ية أهن حآلو هى هفه حلًٍا٘ات   -3 

وهي هىا٠ؿة حلمئهًيى حلمعحاشيى وجمويس ٌبابهن 
اهن أها جلٯ حل١٩اليات ٨ليحبٞك لها حلمئهًىو ٬كبة حلى  وه١الصة  هٔك
 .حلله ج١الى

شكت ويا٬ات حل١مل ٠لى حوحعّال وكالة حلمكش١ية الظحياشه   -4 
َلظيات يؤؼفها هى ٨ي أ٠ماله حلى أـ حلمكشٟ واشابة  ويات ِو

حالوح٩حاءحت، حها لبه حلمي حلؿيًي ٨ي و٬ث حلحبلي٣ وح٬اهة حل١ٍاثك ٨َل 
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بؤن به ٨لي١٩ل و٬ث ها جمليه ٜكو٦ ٠مله وحلمهن حإلؼَلَ ٨ي 
  حل١مل إل٠َلء كلمة حلله جباقٮ وج١الى.

 
 حلمكأة وحالشحهاؾ 

وهل یصىل لها حل١مل ب٩حىحها  هل یمكى للمكأة أو جبل٣ ؾقشة حالشحهاؾ؟
 ظیًجٍف؟ وهل یصىل لآلؼكیى حلكشىٞ الیها ٨ي حلمىاثل حل٩٭هیة؟

 بىمه ج١الى
ليه هى حلمىحعيل بلى٢ حلمكأة ؾقشة حالشحهاؾ اـح جى٨كت لؿيها 
حلٝكو٦ حلمىا٠ؿة ٠لى ـلٯ، كما ظّل ل١ؿؾ هى حلًىىة ٨لؿيها هى 

٢ هفح حلهؿ٦، ولكى حلفكاء وحلّبك وحلمٙاولة وحل١مم ها يك٩ي لبلى 
حلمٍكلة ٠ؿم وشىؾ حلبيجة حلمًاوبة هٟ كركة هٍا٤ل حلمكأة حل١اثلية، 
و٠لى أي ظال ٨بـح بل٥ث حلمكأة ؾقشة حالشحهاؾ، ٨َل يصىل لها ج٭ليؿ 
٤يكها، وج١مل ب٩حاوى ي٩ىها، واـح كايث همى يعحمل ٨يها حال٠لمية، 

 ِْ  ة.٨بيه يمكى ج٭ليؿها وحلكشٞى اليها هى ٬بل حلًىاء ؼا



 
 
 
 
 
 
 

 

 هىاثل ٨ي حلٙهاقة
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 حالٌحباه بيى حالوحعأة وحلعيٓ 

حل٭یام  هحی یمكى و٧ِ حلؿم ٠ًؿ حلًىاء بالعیٓ؟ وهحی یصب ٠لیًا 
حلؿم بكمیات ٬لیله  حيه ال ظاشه لل٥ىل ٠ى يمول  بال٥ىل؟ ٨٭ؿ وم١ث 

ـح كاو حل٥ىل ال بؿ هًه   هفح حلؿم حل٭لیل ظیٕا؟ ٨هل ی١حبك  شؿح. وح
  ج١الى  بىمه

 حلعكن ٠لى حلؿم بالعيٓ يحى٧٬ ٠لى وشىؾ ٌكٖو
  ٩ِاجه هى ظيد حللىو حلؿحكى وحلعك٬ة وحْللن حلمّاظب له. -1 
  هؿجه ٨َل يميؿ ٠ى ٠ٍكة أيام وال ي٭ل ٠ى ذَلذة أيام. -2 
  وشىؾ ح٬ل ٨اِل بيى ظيٕحيى وهي ٠ٍكة أيام. -3 
يًا ل -4  ًمول حلؿم وب٥يك هى٠ؿه اـح كايث حلمكأة ـحت و٬ث هعؿؾ ٌهك

حوحعأة، ولكل هًهما أظكاهه وهي  حلٝكو٦ يكىو حلؿم  هفه 
ٕوبل حلىَلمٔ وهى   ٨ي كحابًا ٠ى حْلظكام حلٍك٠ية  هٍكوظة ج٩ّيًَل 

  .و هٙبٞى هىشىؾ ٠لى حلمى٬ٟ
 

 ظكن حلعيٓ 

حل١اؾة حلٍهكیة ٠ًؿي هًحٝمة ٨ي كل ٌهك لكًها هح٩اوجه هى ظید حلمؿة. 
شؿح ذن جًحهي ٨ي حلیىم حلكحبٟ وال یب٭ی حذك لها. ذن ب١ؿ ٨حكىو یىهیى ٬ىیة 

ـلٯ یؽكز ولمكة وحظؿة ٨ي حلیىم ؾم بًي ٨اجط وجىحمك ها بیى ذبلخ حلی 
 ؼمه حیام. و٠لیه حوؾ حو ح٠ك٦ هحی یّبط حلّیام وحلّبلة وحشبا؟ 
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 بىمه ج١الى
يبؿأ حلعيٓ هى ظيى قإية حلؿم ويًحهي بايحهاء قإيحه ولى كاو هح٩اوجًا 
ؼَللها هى ظيد حلٍؿة وحل٧١ٕ. واـح حي٭ٟٙ حلؿم بم٭ؿحق ه١حؿ به 
ٕحكرك هى يىمٔ ذن قأت ي٭ٙة ويعىها ٨حعحاٖ ظيًجف بيى وحشبات 

 حلمىحعأة وجكوٮ حلعاثٓ كما ٌكظًاه ٨ي ٕوبل حلىَلمٔ.
 

 مؽحىوحلهل يبٙل حلىٔىء بمه حلفكك ٤يك  

 ؟حىوحلمكء ٬ٕیب حل٩ٙل حل٥یك حلمؽ هل یبٙل حلىٔىء ٠ًؿ هه
 بىمه ج١الى

يىح٬ٓ أو هبَٙلت حلىٔىء هى: حالول وحلرايى ؼكوز حلبىل وحل٥اثٗ، 
يط هى حلؿبك، حلكحبٟ حلًىم حل٥الب ٠لى حلى٠ ، يحلرالد ؼكوز حلك

 حلؽاهه حالوحعأة وها يلع٫ بها.
  َل يبٙل حلىٔىء بهفح حل١٩ل.٨

 
 

 هل يبٙل حلىٔىء بمه حلًصاوة 

  حلمكء بىل حو بكحل ٩٘له ٠ًؿ ج٭میٙه هربل؟  هل یبٙل حلىٔىء ٨ي ظالة حو یمه
 بىمه ج١الى

  ال يبٙل حلىٔىء بهفح حل١٩ل.  
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يب حلىشه  ظكن حلؿهىو  ينٔ حلمىحؽؿم لح٘ك  ٕحلكك

 ٕٔحل٩اللیى يٝكح لبكوؾة حلصى ٨ي حلٍحاء ٨ؤو حلًان یىحؽؿهىو ؾهىو حلىشه
كاو ٬ؿ  ه حي ٌؽّا ها ٬ام للىٔىء هٟ حل١لن  بكركة و٠لی حلؿوحم. ٨هب حو 

كرك حو  ح٬ل. ٨هل له أو یحىٔؤ حم ٠لیه  حوحؽؿم حلؿهاو ٬بل ـلٯ بىا٠حیى أو أ
 حو یمیل حلؿهى جماها ٬بل ـلٯ؟

 
 بىمه ج١الى

اـح كاو حلمحب٭ي هصكؾ هلمه ؾهًي ال يمًٟ هى وِىل حلماء الى  
 الحلحه.  ٨يصب  اـح ٌْكل حلؿهى ٘ب٭ة ٠اللة  حلبٍكة ٨َل هايٟ هًه أها 

 
 ٫ حلكلبظكن ل١ 

هل ی١حبك ل٫١ حلكلب حلمبلبه أو حلصىؿ بلىايه ٔكبا هى حلًصاوة؟ وكی٧ 
 الحلة هفه حلًصاوة؟ حلىبیل حلی 

 بىمه ج١الى
حلكلب هى أ٠ياو حلًصاوات ٨بـح الهه ٌيجا كالصىؿ وحلرياب  

ىبة جًصه هك  ب٘ك َّٙ اياء  يواـح ول٣ حلكلب ٨  .بال٥ىل بالماء حلٍيء وُي
 ٩يكه بالحكحب ذن ٤ىله بالماء.ويعىه ٨يصب حواًل ج١
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 ظكن ٘هاقة حلّابىو حلمىحىقؾ 

هًاٮ ب١ٓ حيىحٞ حلّابىو وؾهىو حلحصمیل حلحي جعحىي ٠لی حلؿهىو 
ظیىحيات لیىث هفبىظة  بؿوقها هىحؽلّه هى  حلعیىحيیة وهفه حلؿهىو 

ی١لن بًصاوة هفه حلمىاظی٫  ٠لی حلٙكی٭ة حالوبلهیه. ذن حو حلىحظؿ هًا ال 
كیماثیه. ٨هل  ٠ملیات هفه حالؼیكه بىحوٙة  ولى حوحؽلّث ظحی  هى ٠ؿهه

 لًا حوحؽؿحم هفه حلمىاظی٫ حم ال؟
 بىمه ج١الى

ة هى   اـح ٠لن ١ٙ٬ًا وليه ٠لى يعى حلٝى حو حلٍٯ ؾؼىل ٌعىم هؤؼـى
ًِا٠حها ٨٭ؿ جًصىث،  ٠لى حلٙكي٭ة حالوَلهية ٨ي  ظيىحيات ٤يك هفبىظة 

١ها  ؾ ي١ن اـح ٠ىهلث هفه حلٍعىم بمىح كيمياوية وجعىلث هى ٔو
ٟ آؼك هبايى له  حلؽمك  ٨ؤيها جٙهك باالوحعالة كحٙهيك  حْلِلي حلى ٔو

بم١الصحها كيمياويا وجعىلها حلى ؼل و٨ي ظالة حلعكن بًصاوحها ٨َل 
ٟ حلمَل٬اة ب١ؿها بالماء. حوح١مالها  هايٟ هى    حـح كاو يٙهك هٔى

 
 يمول هاء حلكشل ب١ؿ حل٥ىل   

بّعة  حلكشل ب١ؿ حال٤حىال یٕك  هحموشة ووئحلي هل يمول هاء  أيا حهكأة
 ٤ىلي حم ال؟

 بىمه ج١الى
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يٕك بّعة حل٥ىل وحيما  يمول هاء حلكشل ب١ؿ حال٤حىال ال 
  حلمَل٬ية. بحٙهيك حلمىٟٔ وحلمَلبه  جكح٩ي 

 
 

 حلٍٯ بال٥ىل       

هٟ  كأة وكفلٯ بالًىبة للم حل٥ىل للٍاٮ ٨ي حلصًابة هل یصمي ٠ى حلىٔىء 
 حاللحهابات؟ يمول ب١ٓ حلىىحثل يحیصة 

 بىمه ج١الى
يًا  ٠ى حلىٔىء اـح يىحه.  ال يصب حل٥ىل هٟ حلٍٯ وال يكىو هصم

  حلىىحثل وال جئذك.   ٌيء ٠ليها هٟ يمول هفه  وال 
 

 ظكن حلمفي حذًاء حلمؿح٠بة 

جٍبه  ظكن حلماؾة حلحي جًمل هى حلفكك أذًاء حلمؿح٠بة ٠لما أيها هاؾة لمشه 
ـح و٭ٙث ٠لی حلمبلبه هل جًصىها وهل   جبٙل حلىٔىء؟   حلماء وا

 بىمه ج١الى 
  هفه حلىىحثل ٘اهكة وال جً٭ٓ حلىٔىء.  
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 وشىؾ ٬ٙكحت ٠لى أ٠ٕاء حلمىط ٨ي حلىٔىء 

یعؿخ و٭ىٖ ب١ٓ حل٭ٙكحت هى حلماء ٠لی حل٭ؿهیى أذًاء حلىٔىء و٬بل 
جلٯ حل٭ٙكحت أو البؿ حلمىط، ٨هل یّط حلمىط ٠لی حل٭ؿهیى هٟ وشىؾ 

هى الحلحها أوال؟ وبكلمة أؼكى: هل یّط حلىٔىء ٨ي ظالة حلمىط ٠لی 
 حل٭ؿهیى هى ؾوو جص٩ی٧ حل٭ٙكحت حلمفكىقة؟

 بىمه ج١الى
اـح كاو حلماء بم٭ؿحق وحوٟ بعيد ي٥ٙي ٜهك حل٭ؿم جماها، ويمًٟ هى 
جع٭٫ ٠ًىحو هىط حل٭ؿم ببلل حليؿ ولى بم٭ؿحق أِبٟ ٨ايه يبٙل 

٠ى ٜهك حل٭ؿم أوال وهى  ء، لفح ٨اْلشؿق بالمحىٔت هىط حلماء حلىٔى
ذن هباٌكة حلمىط، وأها اـح كاو حلماء بم٭ؿحق ٔجيل كؤو يٍكل وشىؾه 

 هصكؾ يؿحوة ؼ٩ي٩ة ٠لى ٜهك حل٭ؿم ٨بيه ال بؤن به.
 

 ظكن حل٩ًان هى حإلو٭اٖ 

ـح أو٭ٙث حلمكأة ظملها وكاو له ٌهك أو ٌهكیى، هل ی١حبك ؾهها ي٩اواً  أم  ا
 ال؟

 بىمه ج١الى
ؾم ي٭ف٨ه قظن حلمكأة ٬بل حلىالؾة أو ب١ؿها أو أذًاثها، وال حل٩ًان هى 

 ٬ؿ ال يكىوحلىئحل  يـكك ٨ يظؿ ل٭ليله وحكركه ٠ٍكة أيام، وهفح حلف
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حل٩ًىاء  ٮ٨اْلظىٖ حلصمٟ بيى جكو  ي٩اوًا، ل١ؿم ِؿ٪ حلىالؾة ٠ليه.
 وح١٨ال حلمىحعأة.

 
 أو حلمبيٓ ظكن حلؿم لمى ق١٨ث حلكظن 

ـح ٬لٟ قظن حلمكأة ب١ملیة شكحظیة أو ٬ٟٙ هبیٕها، و٬الث لها حلٙبیبة: أيٯ  ا
وب١ؿ ـلٯ قأت حلؿم ب٩ّات  –وهي ٨ي وى هى جعیٓ  –لى جعیٕي 

 حلعیٓ، ها ظكمها؟ 
ج١الى بىمه  

 ٨لح١حبكه ظيٕاً  ليه هفح بؤو حلٙب ب٭ىل حال٘مجًاو ظّل اـح
كؿ ب١ؿ ولكى ةٔحوحعا يؿ هاـح حلٙب ء٠لما ٨هن هى حلحؤ  هى حلٍٞك يك

 ؤي٫ و١ة شهة هى حظيايا يكىو ٨الؽَل٦ حلعيٓ هّٙلط
 حلٙب كا٠حباق حلمىحقؾ هى كريك ٨ي كما حلصهحيى ٠ًؿ حلمّٙلط

يكي حلمىت  يكجب وال كفلٯ حلٍاٞق ي١حبكه ال بيًما هىجاً  وحلؿها٤ي حلىك
 .ـلٯ ويعى حلموشة و٠ؿة كالميكحخ حلمىت آذاق ٠ليه

 
 أة٤ىل حلمىحع 

–حهكأة حوحعأحها كریكة، حوحی٭ٝث ب١ؿ حل٩صك ٨ؤقحؾت أو جّلي حل٩صك 
  هٟ حلٝهكیى، ٨هل جىحٙیٟ حالكح٩اء ب٥ىل وحظؿ للصمیٟ؟ –٬ٕاءحً 
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 بىمه ج١الى
 ال يب١ؿ حالكح٩اء ب٥ىل وحظؿ للصميٟ.

 
 ي٩ان حإلو٭اٖ 

حهكأة حو٭ٙث ظملها وحوحمك بها حلؿم ٌهك كاهل، وب١ؿ ـلٯ أشكیث لها 
أِب١ه هربًل  –٨ي قظمها هى أ٠ٕاء حل٩ٙل  یة ٕكىقجازٔ وحؼكز ها جب٭٠ملی

بعید أو حالي٩ّال حلحام ظّل حآلو ببؼكحشه، هل هفه حل٩حكة باإلٔا٨ة  –
 الی أیام حل٩ًان جعحىب كلها ي٩اوًا، وها هى ظكن ِبلجها وِیاهها؟

 بىمه ج١الى
وًا أًَِل اـح هفح كله ي٩ا يكىو ال و٬ؿ أيام ٠ٍكة ٠ى يميؿ ال حل٩ًان ؾم

، لن يّؿ٪ ٠لى ٠ملية حإلو٭اٖ أيها والؾة بعىب ٠مك حلصًيى وجكْىيه
 حل٩ًىاء وأ١٨ال حلمىحعأة. ٮ٨اْلظىٖ حلصمٟ بيى جكو 

 
 حلعاثٓ و٬كحءة حل٭كآو 

 هل یصىل للمكأة حلعاثٓ أو ج٭كأ حل٭كآو هٙل٭ًا أو ٔمى ٌكوٖ ه١یًة؟
 بىمه ج١الى

ين ويىحعب لها آهى حل٭ك يصىل للمكأة حلعاثٓ ٬كحءة ها ٌاءت  و حلكك
و، ي١ن يىحرًى هى ـلٯ آكما يىحعب ل٥يكها أو جحىٔؤ ل٭كحءة حل٭ك 

لث، حلًصن، حل١ل٫ٔ  وىق يآيات حلىصىؾ حلىحشب ٨ ّْ ٕحلىصؿة، ٨ُ
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٨بيها ال يصىل لها ٬كحءجها، لكًها حـح حوحم١ث جَلوجها هى حظؿ آؼك 
 وشب ٠ليها حلىصىؾ ك٥يكها.
ب١ٓ حلًىاء هى جكٮ ٬كحءة حل٭كآو ٨ي ٨حكة  و٨ي ٔىء ـلٯ ٨او ها ج١٩له

حلعيٓ ظحى ٨ي ٌهك قهٕاو قبيٟ حل٭كآو هى ظكهاو هى هفح حل٩ٕل 
 حل١ٝين.

ويصب أو جلح٩ث حلعاثٓ الى ٠ؿم شىحل هَهْ كحابة حلمّع٧ 
 الؼحّاَ شىحل ـلٯ بالمحٙهك.

 
 ٠ؿة حلًىاء 

 كن هي هؿة حل١ؿة حلمكأة؟ 
 بىمه ج١الى

ها ذَلذة أٌهك أو ذَلذة أ٘هاق ٨ي حلؿحثن حلمكأة حلمؿؼىل بها ٠لي
وظيٕحاو ٨ي حلمً٭ٟٙ وال ٠ؿة ٠لى حليؤن و٤يك حلبال٥ة جىٟ وًيى 
و٤يك حلمؿؼىل بها، هفح ٨ي حلَٙل٪ أها ٨ي حلى٨اة ٨ال١ؿة أقب١ة ٌهىق 
و٠ٍكة أيام ل٥يك حلعاهل ولها حب١ؿ حالشليى هى حلمؿة حلمفكىقة وؤٟ 

 حلعمل.
  



 41 حلٙهاقةهىاثل ٨ي  

 حلمىلىن 

ٌؽُ هّاب بمكْ یىبب له ؼكوز حلكیط بّىقة كریكة  ها ظكن ؤىء
ظحی حيه أظیايا ال یكاؾ یّلي قك١ة ؾوو حو یعؿخ، و٨ي أظیاو أؼكى ٬ؿ 

كركٔ ؾوو حو یعؿخ؟  یحمكى هى اجمام حلّبلة حلكبا٠یة ٕلیه أ
 بىمه ج١الى

هرل هفح حلٍؽُ ٠ليه حيحٝاق حل٩حكة حلحي يمكًه ٨يها أؾحء َِلة كاهلة 
يٕة ٨ي٥ْيك و٬ث ١٘اهه  بٙهاقة و٠ليه حو يى٨ك حلم٭ؿهات ْلؾحء هفه حل٩ك

ويعىها بعيد يعّل هرل هفه حل٩حكة حلكا٨ية واـح لن يمكًه هى ـلٯ 
٨حىشؿ ِىق ٠ؿيؿة لعالحه هفكىقة ٨ي حلكوالة حل١ملية جعث ٠ًىحو 

 ٕأظكام حلمىلىن وحلمبٙىؤ ٨كحش١ها.
  

 ظكن حلٙهاقة هى ٤يك أهل حلكحاب 

وهفح حل١اهل ٨ي  ت جى٨ك ٠اهل يٝا٨ة لكل هبًی يعى هى٩ٜىو ٨ي ٌككا
ب١ٓ حألظیاو یكىو كا٨كًح كالبىـي وحلهًؿووي و٤یكهن. وظید أيه ی١مل 

بحًٝی٧ كل ٌيء هى أقٔیات وه٥اول وهّلیات  ٨ي حلحًٝی٧ ٨هى ی٭ىم 
وأشلكن حلله حلعماهات وحلمٙابػ و٤ك٦ حالوحكحظة و٨ي ب١ٓ حألظیاو 

ًا بؤو حلكا٨ك يصه وحلًصاوة جًح٭ل و٠لی ظؿ ٠لم  یكىو هى حلٙابػ.
و١٘ام  بالك٘ىبة ٨هل كل ها یلمىه هفح حل١اهل يصه هى ه٭ابٓ وه١ؿحت 
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هفح  ظید أو حلك٘ىبة ٨ي كل حألو٬ات هىشىؾة ویلمىها بیؿه هباٌكة، 
ـح يًّٟ؟  وأ٨حىيا بما لؿیكن ظید أيًا ي١یً ظالة حالٌحباه وال يؿقي ها

 بىمه ج١الى
 له وبككاجهحلىَلم ٠ليكن وقظمة حل

ح٘لبىح هى اؾحقحت هئوىاجكن أو يحىلى حلمىلن حْل٠مال حلمكجبٙة 
كن ولي١مل ٤يك حلمىلن ٨ي  ب١ٙاهكن وهَلبىكن و٨ٌك

يات، وحو لن ج١٩ل  حلًىحظي  حْلؼكى كحًٝي٧ حلعماهات وحالٔق
حلٍككة ٨٭ىهىح أيحن بها حو حوحؤشكوح هىلمًا لأل٠مال حلؽاِة بكن حلحي 

َه َيٓص١َٓل َلُه َهٓؽَكًشا َوَيٓكُل٬ُٓه ّهٓى َظٓيُد اَل }َوَهٓى يَ    ـككياها. ٫ّ حللَّ حَّ
 .1َيٓعَحّىُب{

 
 ا٘با٪ حليؿيى ب١ؿ هىط حلكأن ٨ي حلىٔىء 

هل ا٘با٪ حلیؿیى ب١ؿ هىط حلكأن و٬بل هىط حلكشلیى ٨ي حلىٔىء هبٙل 
 له؟ وها ظكن ِبله هى كاو ی١٩ل ـلٯ شهبل؟ 

 بىمه ج١الى
ى ب١ؿ حاليحهاء هى ٤ىل حليؿ حلُيىكى، الو ال يصىل ؼلٗ بلل حليؿي

حلىحشب هىط حلكشل حليمًى بالمحب٭ي هى بلل حليمًى وكفلٯ حليىكى 
 باليىكى.

                                                           
 1-3.  وىقة حلٙبل٪، آیة ;
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 ٬ٕاء حلّلىحت ٠ى حلميث 

ـح كاو  هل یصىل ٬ٕاء حلّلىحت للمیث حلفي لن یّلي ٨ي ظیاجه ٬ٗ؟ ح
 حّؿ٪ له؟یىحٙیٟ حلمكء حل بال٩ًي, ٨هل  حلصىحب 

 بىمه ج١الى
ي١ن يصىل بل يصب اـح أوِى حلمحى٨ى بها، وهكفح كل 

و ٨ؤيها ج٩ًٟ حلميث وي١حبك هى آحل٭ك  حلّالعة كالحّؿ٪ و٬كحءة  حْل٠مال 
  بالىحلؿيى أو ي٭ىم حْلبًاء بفلٯ. حلبك 

 

 ج٭ؿين حل٭ٕاء ٠ى حلميث 

ـح كاو حل٭اثن بف لٯ ٠لیه هل یصىل للىحظؿ هًا أو ی٭ٕي حلّلىحت للمیث ا
 ٬ٕاء ها ٨اجه؟

 بىمه ج١الى
ي١ن له ـلٯ لكى حْلولى أو ي٩ك٢ ـهحه أوال ذن ي٭ٕي ٠ى ٤يكه اال اـح 

كبك بالًىبة حلى أبيه. وحشبًا ٠ليه  كاو حل٭ٕاء ٠ى حلميث    كالىلؿ حْل
 

 ٬ٕاء حلىلؿ حالكبك ٠ى أبيه 

ـح ی٭حّك ٬ٕاء  ـح یىمط بال٭ٕاء ٨ي حل١باؾحت لؤلب ؾوو حالم؟ لما لما
كرك  حالبى حألكبك حلّلىحت وحلّىم ٠لی  ٨ٕ٭ؿ یكىو ٨ي حل١اثلة بًات وبًیى أ

ـح یكىو   حل٭ٕاء ظككح ٠لی حلفكىق؟  أیمايا هى حلىلؿ حألكبكٔ؟ لما
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 بىمه ج١الى
كبك لكى اـح ٌاء ٤يكه أو ي٭ٕي ويعّل  حلىشىب هؽحُ بالىلؿ حْل

كبك. ٠لى حْلشك ٨يصىل له ـلٯ ويى٭ٗ    حلىشىب ٠ى حْل
كبك ٨أليه ه٭ابل حوحع٭ا٬ه أها حلع كمة ٨ي حؼحّاَ حلىشىب باْل

  هؽحّات أبيه هى حلميكحخ كما ٬لًا.
, وهًٍؤ كل هفه و٬ؿ ألع٭ًا كالكريك هى حل٩٭هاء حْلم باْلب حظحيا٘اً 

 يصىل أو يح١ؿحه ٨ي حْلظكام.  حلح٩اِيل حلًُ حلٍك٠ي حلفي ال 
 

 حل١مل وَِلة حلصم١ة 

 وحلمًٙ٭ة بي ولي ٠یاؾة ؼاِة ٨ي حلبیث أيي حظؿ ه٭لؿیكن ح٠مل ه١اوو ٘
 حلعٕىق  یعىل بیًي وبیى  جعحاشًي لیبل ويهاقح و٨ي كل و٬ث وهفح

هًملي حكرك هى  یب١ؿ ٠ى  هىصؿِبلة حلصم١ة ٨ي  حلی
شمحكن  يحلعٕىق ح٨حىي حلمىشبة للعٕىق ٨هل ح٩٠ی هى  حلٍك٠یة حلمىا٨ة 

 ؟حلله ؼیك شمحء حلمعىًیى
 بىمه ج١الى

ث ٨ي ٠مل ٔكوقي كم١الصة ٌؽُ هٍك٦ ٠لى اـح كً
، و٨ي ٤يك ـلٯ ٨َل ج٩ىت ويعىه ٨هفح ٠فق ٠ى حلعٕىق لهَلٮ ح

  حلصم١ة ووشىبها. َِلة  ٨ٕيلة 
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 َِلة حلمىا٨ك 

 . هل هى حلىحشب ٠لی حلمىا٨ك حو ی٭ّك ٨ي حلّبلة؟;
ـح ٬ام حلمكء بمیاقة حظؿ حألِؿ٬اء أو حظؿ أ٨كحؾ >   . هل یصب حلّبلة ٬ّكح ا

 اثلحه ٨ي هؿیًة أؼكى؟٠
. وهل حو حل٭ّك ٨ي حلّبلة یكىو وحشبا ظحی ولى حيٯ لقت حظؿ وأ٬مث = 

 ٠ًؿه ألیام؟
. لى ِلیث وقحء حظؿ ها ال ی٭ّك حلّبلة ٨هل یصب ٠لي أو ح٬ّك ق٤ن < 

 ـلٯ؟ أم یصب أو يبؿأ ويًهي حلّبلة وىیة؟
 بىمه ج١الى

ياً حؼحيا اً وليه ظكم٠ميمة ك ٨ي حلى٩ك يصب حل٭ّ  -1    .ق
ٌكوٖ ٬ّك حلَّلة هفكىقة ٨ي حلكوالة حل١ملية ُٕوبل حلىَلمٔ   -2 

ٔ كيلى هحكًح ـهابًا وهرلها ٨ي حلكشٞى 22ٕ  وهًها ٬ٟٙ حلمىا٨ة حلبال٥ة 
  .٤يكها ى كىو حلمياقة للمياقة أو و٤يكها بَل ٨ك٪ بي

حل٭ّك وحشب اال اـح وا٨ك الى هعل ٠مله أو وً٘ه أو يىى حإل٬اهة   -3 
  .حلحي ٬ّؿها أيام ٨ي حلمؿيًة  ٍكة٠

ج١مل أيث بحكلي٩ٯ ٨حىلن ٨ي يهاية حلكك١ة حلرايية ويىحمك حإلهام   -4 
  وٜي٩حه حلحمام. بَّلجه اـح كايث 
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 ككحهية ٬كحءة ب١ٓ حلىىق ٨ي حلَّلة 

 يیه یككه ٬كأجها ٨ي حلّبلة؟آهل هًاٮ وىقح ٬ك
 بىمه ج١الى

حل٩اجعة ووقؾ حوحعباب ٬كحءة يصب ٨ى حلَّلة ٬كحءة وىقة كاهلة ب١ؿ  
يعكم ٬كحءة وىق حل١محثن وىق ب١يًها كال٭ؿق هرًَل أو حلحىظيؿ حيًٕا، ي١ن 

حلىصؿةٔ وحْلظىٖ جصًب حلٕعى  حلًصن, ٨ّلث, ٕحل١ل٫,
  وحل٩يل وحاليَل٦. وحاليٍكحض 

 
 

 حوحعباب ٬كحءة حلحىظيؿ ٨ي حلَّلة 

 ی؟ هل هى حلىحشب ٬كحءة وىقة حالؼبلَ ٨ي حلكك١ة حألول
 بىمه ج١الى

يىحعب هئكؿًح حو ال جؽلى حلَّلة هى وىقة حلحىظيؿ ٨ي حلكك١ة حلرايية 
  أو حْلولى.

 
 

يٯ حل١يى ٨ي حلَّلة   جعك
ـح ٬ام حلمّلي أذًاء حلّبلة بحعكیٯ حل١یى حلی  هل جكىو حلّبلة ِعیعة ا

 لمكح٬بة حل٩ٙل هربل؟ حلیمیى حو حلٍمال 
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 بىمه ج١الى
ال بؤن لى هىٟٔ وصىؾه أذًاء حلَّلة و ح ييىحعب أو يًٝك حلمّل

  .حل٭لب ظٕىق جًا٨ي لكًها ،هاؾحم هحىشهًا حلى حل٭بلة بما ـككجن
 

 حلَّلة هٟ حلمفحهب حْلؼكى 

٨كی٧ لًا أو يّلي لى  وظاو و٬ث حلّبلة, هب أيًا ٠ًؿ حظؿ اؼىحيًا حلىًة
 هل يكح٩ي بالّبلة ٠لی حلىصاؾة؟ كاو ال یملٯ حلحكبة؟ 

 بىمه ج١الى
حـح حاللح٩ات بؤو حلىصىؾ ال يّط حال ٠لى حْلْق أو ها حيبحث،  يصب

لن يكى هايٟ هى حجؽاـ ها يّط حلىصىؾ ٠ليه ٨ابعد للعّىل ٠ليه 
وق٬ة ٌصكة أو ظّيك هى  وهى ٤يك هًعّك بالحكبة ٨ي٭ٟ حلىصىؾ ٠لى 

ان هًّٞى هى ٠صيًة حل٭ّب ويعىها.   حلؽىَ أو ٬٘ك
 

 وصىؾ حلمكأة ٠لى ظصابها 

صؿ ٠لی حلحكبة هًف ٨حكة ٘ىیلة وشبهحها ه٥ٙاة بالعصاب، ٨هل حهكأة جى
 یصب ٠لیها ا٠اؾة جلٯ حلّبلة؟
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 بىمه ج١الى
 حو ظيًها ٨ي حلح٩اجها ل١ؿم ـككجه ها ِعة ٨ي حلحٍكيٯ أهكى اـح

أو حلعالة قبما لن جكى كفلٯ، أو أيها ليىث ؾحثمًا كفلٯ  حظحملًا
 حلّلىحت حلىاب٭ة.٨ًصكي ٬ا٠ؿة حلّعة، وال يصب ٠ليها ٬ٕاء 

 
 ظكن َِلة حلعصاز ٠لى حؼحَل٦ ٠ًاويًهن وههًهن 

جؽحل٧ ٠ًاویى حلمكل٩یى حلفیى یفهبىو الی ظس بیث حلله حلعكحم، أو أؾحء 
حل١مكة حلم٩كؾة، هما یىبب حؼحبل٦ حلعكن حلٍك٠ي حلمح١ل٫ بفهحهن هى 

 ياظیة حلّبلة، ٨هل یحمىيها أو ی٭ّكوو؟
 ام هي:وحل١ًاویى حلمحّىقة ٨ي حلم٭

 / هح١هؿو ٬ىح٨ل ظصاز بیث حلله حلعكحم.;
ـح كاو و٩كهن هكة وحظؿة ٨ي حلىًة لؽؿهة حلعصاز وأؾحء ههاههن  –أ  ٨یما ا

 حلمٙلىبة هًهن.
ـح ج١ؿؾت و٩كحجهن لل١مكة حلم٩كؾة باإلٔا٨ة الی حلعس. –ب   ٨یما ا

ا / هى٩ٜى هیجة حلعس باؼحبل٦ ههاههن حإلؾحقیة وحل٩ًیة وحللىشىحیة ويعىه>
ظید یح١اق٦ ٠ًهن أؾحء وٜی٩حهن ٨ي ؾوحثكهن حلكومیة ٘یلة حلىًة ها ٠ؿح 

 أیام حلعس أو حل١مكة ٨٭ؿ یىا٨كوو ألؾحء وٜی٩حهن ٨ي حلؿیاق حلم٭ؿوة.
/ ب١ٓ حل١ًاویى حلىٜی٩یة حلحي ج١ٙی ٨كِة للعس ویىح٩اؾ هى ؼؿهاجها =

 .أذًاء ٨حكة حلعس
 ويعى ـلٯ.حلكاؾق حلٙبي هى أ٘باء وه١اويیى وهمكٔیى  -أ
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حلكاؾق حإل٠بلهي حلمكح٫٨ لهیجة حلعس وحلفي یئؾي وٜی٩حه حإل٠بلهیة  -ب
 ٨ي حلعس.

هى٩ٜى ولحقة حلً٭ل ظید یىح٩اؾ هًهن ٨ي ظا٨بلت حلً٭ل أو حلٙیكحو  –ز 
 حلصىي.

/ حألؼىة حل٩ٕبلء هكٌؿو ٬ىح٨ل حلعصاز وحل١مكة حلم٩كؾة وكفلٯ <
 حألؼىحت حلمكٌؿحت.

 بىمه ج١الى
 ؿ٪ ٠ليه ٨ي هفح حلعال او ٠مله حلى٩ك ٨َّلجه ٬ّك.أ. ال يّ -1

اـح ش١ل ٠مله هفه حلى٩كحت وحلحهيجة لها وهحاب١ة ٌئويها  -ب
 ٨َّلجه جمام.

ب١ٓ حلمًحىبيى يكْل٧ بمهام ٨ي حلمؿيًة حلمًىقة وحلب١ٓ حآلؼك  -2
٨ي هكة حلمككهة، وظيًجف  ال يب١ؿ أو جكىو حلمؿيًة أو هكة هعًَل 

كة ٨كؤوَّ ؾحثكجهن جً٭ل أ٠مالها ٨ي حلمىون الى هكة ل١ملهن ٨ي هفه حل٩ح
يى أظؿهما هكة أو حلمؿيًة ٨ي أيام حلعس  وحلمؿيًة أو أوَّ ل١ملهن هعلِّ
وحل١كح٪ ٨ي ب٭ية أيام حلىًة، ي١ن هى كاو ٠مله ٨ي هكة وهكَّ بالمؿيًة 
ك ٨يها، وهى كاو ٠مله ٨ي حلمؿيًة وـهب الى هكة ٨ي أيام  ِّّ لحثكًح ٨ي٭

ك ٨يها كفلٯ.حلمىون ْل  ِّّ يٕة ٨٭ٗ ٨بيه ي٭  ؾحء حل٩ك
أ،ب: ال يّؿ٪ ٠ك٨ًا أو هعل ٠ملهن هكة ٨هن ليىىح كالفيى  -3

 ـككياهن ٨ي حلىئحل حلرايي.



 51 هىاثل ٨ي حلَّلة 

٨بيه يحن ٨ي  -ك٭اثؿ حلىياقة وحلٙاثكة -اـح كاو ٠ملهن حلى٩ك -ز 
ية  ي٫ و٨ي حْلهاكى حلحي يمكد ٨يها ٬ليًَل بما ال يًا٨ي حوحمكحق حلٙك

ا حلمكد حلٙىيل ك١ٍكة أيام وأكرك ٨بيها جًا٨ي حل١ًىحو حل١مل، أه
 حلمفكىق، وظيًجف  يًىي حإل٬اهة ويحن.

 كالفي ـككياه ٨ي حل٩ك٠يى أ،ب هى حلىئحل حْلول. -4
 
 

 للمح٭ا٠ىيى ٠ى ظٕىق َِلة حلصم١ة أ٠فحق وحهية 

 يكى ب١ٓ حألؼىة ال یعٕكوو ألؾحء ِبلة حلصم١ة لؤل٠فحق حآلجیة:
 .م١ة ؼاقز حلمىا٨ة حلٍك٠یةاو ِبلة حلص -;
 ٠ؿم وشىؾ حلؽٙیب حلك٩ئ.  ->
 حإلهكايیة حلماؾیة. -=

هٟ حل١لن أو هئالء یكش١ىو الیكن ٨ي حلمىحعؿذات حلٍك٠یة ٨ًكشى بیاو 
 هفح حألهك شمحكن حلله ؼیك شمحء حلمعىًیى؟
 بىمه ج١الى

 11وقؾ ٨ي حلكوحيات حلم١حبكة أو هى كاو ٠لى هىا٨ة ٨كوؽيى ٕ -1
ًحٔ هى هىٟٔ ا٬اهة َِلة حلصم١ة و٭ٗ ٠ًه وشىب حلعٕىق كيلىهحك 

٨يها، و٠لى هفح اشماٞ حل٩٭هاء ٬ْٕؿن حلله أقوحظهنٔ، لكى هى 
حلمًٝىو حو هفح حلعكن هى بلعاٚ ٥ِك هىاظة حلمؿو وحل٭كى يىهجف  
ية  بعيد يلمم هى حلمىاظة حلمفكىقة وشىؾ حلمكل٧ ٨ي هؿيًة أو ٬ك
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يية ٨يها: لفح ٨العكن ال يٍمل هى أؼكى وهى حلمحى٬ٟ ا٬اهة شم١ة ذا
كاو يب١ؿ بهفه حلمىا٨ة ٠ى َِلة حلصم١ة حلم٭اهة ؾحؼل ي٩ه حلمؿيًة 
اـح كايث كبيكة كب٥ؿحؾ وحلبّكة، وهفح حلٝى ي٭حٕي حالظحياٖ 
بالعٕىق، ؼّىًِا هٟ حاللح٩ات الى ٠ٝمة هفه حل١ٍيكة حلم٭ؿوة 

ى حلككحهة وحلرىحب وحهحمام حلٍاٞق حلم٭ؿن بها، وها أ٠ؿَّ حلله ج١الى ه
 لمى و١ى اليها، أا٨ة الى ها ٨يها هى ٠ْمة ويّكة.

هفح ليه ٠فقًح ْلو حلم٭ؿحق حلمصمي هى حلؽٙبة وهى ال يحصاول  -2
يى هحع٭٫ ٨يها.  حلىٙك

ال أ٠ح٭ؿ أو جكل٩ة حلعٕىق هما ي١ىك ٠لى حلمكل٧ جى٨يكها ٬ياوًا  -3
ي٧ ظياجه حْلؼكى ٨يمكًه حلحًالل ٠ى ب١ٓ هّ ي٩ه ٤يك هٟ هّاق اق

ية لحى٨يك أشك ي٭له، أو يحبٞك ب١ٓ حلمئهًيى بؤشىق حلً٭ل  حلٕكوق
ٕوج١اويىح ٠لى حلبك وحلح٭ىى، وال ج١اويىح ٠لى حإلذن وحل١ؿوحؤ ليًال 

يٕة حلمباقكة.  حلصميٟ أشك هفه حل٩ك
يَى لهن  ى ويمِّ أوؤل حلله ج١الى أو يى٫٨ حلمئهًيى الى ها يعب وئك

 ّية.حلٙا٠ة ويْككه اليهن حلم١
 

 جعؿيؿ و٬ث حل٩صك ٨ي حلىىيؿ 

ج١لمىو هٍكلة ج١ییى و٬ث حل٩صك ٨ي حلىىیؿ ولفلٯ أظحاٖ ب١ٓ حل١لماء 
حلٕىء بالىماء وآؼكیى ٬الىح بحؤؼیك ِبلة حل٩صك  بّبلة حل٩صك ظیى حقج٩اٞ 

أليه ال یىشؿ لیل ظ٭ی٭ي  الی ٬بل ي٧ّ وا٠ة هى ٘لىٞ حلٍمه وـلٯ كله 
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ال یمكى جمییم حل٩صك ٠ًؿ ٘لى٠ه ٠ًؿيا ٨اللیل بالّی٧ هٕيء و
حلمٍكلة حآلو و٬ؿ هكقت بها ال أ٠ك٦ هحی و٬ث حإلهىاٮ للّاثن  ولكى 

٘لٞى حل٩صك وال ح٠ك٦ أِبل هحی یبؿأ  بهفه حألیام ٨بل یمكى أو حهىٯ ٬بل 
ِبلة حل٩صك  الو آؼك یىم أهكى ج١ییى حل٩صك هى ٬بل أوبىٞ ج٭كیبًا وكاو 

  هى و٬ث حإلهىاٮ للّاثن؟ لیبًل ووئحلي هحی :=:;حلىا٠ة 
 بىمه ج١الى

او هفح حلٕىء حلفي يٝهك ٨ي حلليل او كاو يَلظٛ ٠ليه حلً٭ّاو ب١ؿ 
حلٍمه الى ي٭ٙة ذن يَلظٛ ٨يه حالٌحؿحؾ يىبيًا ٨هفه حلً٭ٙة هي  ٤كوب 

حلٕىء وحظؿًح ٨ي شميٟ حلى٬ث ٨اْلظٖى أو جّلىح ٬بيل  حل٩صك، واـح كاو 
ًية ها ٨ي حلفهة ويكىو حإلهىاٮ ٠ًؿ ب ٘لٞى حلٍمه بم٭ؿحق أؾحثها 

كو٬ها  ، واـح ظّل حال٘مجًاو  هًح٧ّ حلى٬ث بيى ٤كوب حلٍمه ٌو
بصؿحول حلمىح٬يث حلحي جّؿقها ب١ٓ حلصهات حلؿيًية حلمىذى٬ة ٨يمكى 
حال٠حماؾ ٠ليها، و٬ؿ ٌكظًا ٨ي كحاب ٕحلكيأيات لل٩٭يهٔ ٘كي٭ة 

 ا حل٩صك.٨يه لعىاب حلمىح٬يث ٨ي حل٩حكة حلحي ال يحْبيى 
 

 حلَّلة ٨ي حلؿوحثك حلعكىهية 

ها ظكن ِبلة حلٝهك وحل١ّك ٨ي حلبًایة حلعكىهیة هل یصىل حلّبلة ٨یها؟ 
ـح كايث حإلشابة ال ٨ما ظكن ِبلجي حلىاب٭ة هًاٮ ٠لمًا حيي أ٠ىؾ لبیحي ٨ي  ا

 و٬ث جكىو حلّبلة ٨یه هحؤؼكة لكىو حلٙك٪ ج١ايي هى حؼحًا٬ات هكوقیة؟
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 بىمه ج١الى
ة ٨ي هبًى حلؿحثكة حلعكىهية شاثم بل ٨يه أكرك هى ذممكة هباقكة حلَّل

كالَّلة ٨ي حو٬اجها، ج٭ىية أهك حلؿيى باال٠َلو ٠ى ١ٌاثكه، ظْد 
يى ٠لى ا٬اهة حلَّلة، جىشيه قوالة حلى أهل حل٩عٍاء وحلمًكك  حآلؼك

 وحل٩ىاؾ الشحًابها شمي١ًا و٤يكها ٨صمحكن حلله ؼيك حلصمحء.
 

 ى حلعيحلَّلة ييابة ٠ 

هل یصىل حلّبلة يیابة ٠ى ظي ِبلة هىحعبة ٨ي أظؿ هكح٬ؿ حألثمة حأل٘هاق 
أشم١یى. ظید یٙلب حلًان ٨ي هرل  أو حلًبي حألككم ِلىحت حلله ٠لیهن 

 هفح كریكًح؟
 بىمه ج١الى

ي١ن يصىل ـلٯ واو حلممًٞى هى حلًيابة ٠ى حلعي ٨ي حلّلىحت 
 ها حلى هى ٌجث.حلم٩كؤة، ويمكى حو جّلي حيث ذن جهؿي ذىحب

 



 

 
 
 
 

 
 هىاثل ٨ي ٌهك 

 قهٕاو
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  ذبىت حلهَلل  

 ؟ی٧ یربث هبلل حلٍهك حل١كبي ٌك٠اً ك
 بىمه ج١الى

٬ؿهٔ ٘ك٬ًا لربىت حلهَلل ٌك٠ًا هًها قإية حلمكل٧ ب٩ًىه ـكك حل٩٭هاء ٕ  
٠لى قإيحه وظّىل حلحىحجك وحلٍياٞ حلم٩يؿ لل١لن  وٌهاؾة بيًة ٠اؾلة 

ويعىها واـح لن يربث حلهَلل  ىحًؿ ٠لى أوه وحهية وحال٘مجًاو ال حلم
يصىل  بالٙك٪ حلم١حبكة ٌك٠ًا ٨يصب اكمال ٠ؿة حلٍهك ذَلذيى يىهًا وال 

حال٠حماؾ ٠لى حلًٝىو وحلعىابات  حلحي ال ج٩يؿ حل١لن لما وقؾ ٠مًهن 
وح ّبالحَّ ٕ ّه ٨َََل ُجَئؾُّ ّٓ َحللَّ ِة ّهٓى ٨ََكحّث َٕ ي اَو ٨َّك َٕ ٓهَك َقَه ٌَ يّاوَّ  ًِّ َٝٔ1. 
 

  جٙىی٫ حلهبلل  
ـح أجممًا ٠ؿة حلٍهىق ٨هل لٝهىق حلهبلل كبیكح أو هٙى٬ًا  ٨ي حلیىم حلحالي  ا

حلٍهك حلىاب٫ جى١ة و٠ٍكیى ٠لی حيه لیىهیى ذن ي١حبك  هؿؼلیة ٨ي حلعكن 
 ؟یىهاً 

 بىمه ج١الى
أها كىيه كبيكًح ٨َل ظصة ٨يه ْلو وا٠ة والؾة حلهَلل جؽحل٧ ٨٭ؿ يىلؿ 

ب١ؿ حلم٥كب ٨ي٩ىت ٠لى حلًان قإيحه ٨ي جلٯ  حليىم حلىاب٫ أي هىاء 
حليىم حلحالي يكىو ظصمه  حلليلة لكًه ٠ًؿها يٝهك ٠ًؿ ٤كوب ٌمه 

                                                           
َیاّم 189، 22َ.  وواثل حلٍی١ة، ز; ِّّ اَو. -، ّكَحاُب َحل َٕ ٓهّك َقَه ٌَ  َأٓبَىحُب َأٓظَكاّم 
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وهفح  ، ه حليىم ٨ُيكى ٠ًؿ حلم٥كب ١ٔي٩اً كبيكًح و٬ؿ يىلؿ ٬بل ٜهك ي٩
٥ك حلهَلل ٠ًؿ ق إيحه ْلول هكة وهًاٮ هئذكحت أظؿ هًاٌت كبك ِو

  .أؼكى
ٙىي٫ ٨٭ؿ  وقؾ ٨ي ب١ٓ حلكوحيات أيه ؾليل ٠لى كىو حلهَلل أها حلح  

ك أبى ليلحيى و٬ؿ ٠مل  ية بهفه حل١َلهة ٠ؿؾ ٬ليل هى حل٩٭هاء أها حْل  –رك
ي١ًي وشىؾ هالة هٕيجة جحمن  ، وحلحٙىي٫ ٨لن ي١حبكوها -ويعى هًهن 
  ؾحثكة حلهَلل.

 
 حلىالؾة حل٩لكية وقإية حلهَلل   

ـح ال يكح٩ي بالىالؾ    ة حل٩لكیة وحلحي یمكى ٔبٙها بالعىابات حلؿ٬ی٭ة؟لما
 بىمه ج١الى

 كة وح٨ِٙن للكإيحلم٭ؿن بؿء حلٍهك بالكإية ٨٭ال ٕل٭ؿ أياٖ حلٍاٞق  
  :ي٭حٕي ٌيجيى وهفح  1للكإيةٔ

ية حال٠حياؾية حْلول: أو يمك ٠لى والؾة حلهَلل لهاو يمكى ل ل١يى حلبٍك
  .أو جكحه

لى حلكإية ظاِلة ٠ًؿ ٤كوب حلٍمه : أو جكىو هفه حل٭ؿقة ٠وحلرايي
يعّل للهَلل ليًَل ٨َل ح٠حباق به وهى هفح ِاق  ٨لى كاو هفح حلعصن 

ْليها  –حل٭مك هى حلمعا٪  أي ؼكوز  - بالىالؾة حل٩لكية ٠ؿم حالكح٩اء

                                                           
َیاّم 157، 22َ.  وواثل حلٍی١ة، ز; ِّّ ا -، ّكَحاُب َحل َٕ ٓهّك َقَه ٌَ  َو.َأٓبَىحُب َأٓظَكاّم 
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 –حال٠حياؾية  أي بلى٢ حلهَلل ظصمًا جكحه حل١يى  –جىب٫ حلىالؾة حلٍك٠ية 
ًؿها يعيى حل٥كوب ال يكىو ٬ابًَل للكإية ٨٭ؿ يىلؿ ٨لكيًا ٠ًؿ حلٝهك ١٨

هىشىؾًح بعىب حْلشهمة حل٩لكية لكًه ال يمرل بؿحية حلٍهك  ٨يكىو 
حلٍهك للكإية حال٠حياؾية ٨يحؤشل بؿء  حل٭مكي ل١ؿم بلى٤ه حلعصن حل٭ابل 

ة حلهَلل ٨ي وا٠ ، و٬ؿ يحٙاب٭او كما لى ولؿ حل٭مكي حلى حلليلة حلَلظ٭ة
  .حل٥كوب هبككة ويكىو هكثيًا ٠ًؿ

 
 ذبىت حلهَلل بعكن حلعاكن حلٍك٠ي 

 هل جكوو ذبىت حلهبلل بعكن حلعاكن حلٍك٠ي؟
 

 بىمه ج١الى
لىالية حْلهىق حل١اهة لألهة  يحلمحّؿ يي١ن اـح حيٍؤ حلعاكن حلٍك٠

أووٟ ٬ا٠ؿة هى حلم٭بىلية ظكمًا بربىت حلهَلل ٠ًؿ  ٯيمل يوحلف
هى  يووليًا ْلهك حْلهة، وحلفجى٨ْك أظؿ هىى٤ات ايٍاثه بب٠حباقه ٬اثؿًح 

وٜاث٩ه حلحؿؼل لحٍؽيُ حلٍبهات حلمىٔى٠ية وهًها حذبات حوحثل 
حلٍهىق ٨ٕيربث و يصب ٠لى ٤يكه هى حلمصحهؿيى وحلم٭لؿيى حل١مل 

  .بعكمه وال جصىل هؽال٩حهٔ.
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  حلح٭ليؿ وقإية حلهَلل  

هل یح١یى ٠لی حلمكل٧ بهفح حلؽّىَ حلكشىٞ حلی ظكن هى ی٭لؿ هى 
أم یىحٙیٟ هى جىلي ـلٯ ب٩ًىه ككإیحه حلمباٌكة  حلهبلل، مصحهؿیى بربىت حل

ـح كاو للهبلل أو ذبىجه لؿى هصحهؿ    ؟ ـلٯ یىقخ حال٘مجًاو آؼك ا
 بىمه ج١الى

ال يعحاز ذبىت حلهَلل حلى ظكن حلعاكن حلٍك٠ي وايما يكشٟ اليه  
حلىذى٪  حْلظكام حلٍك٠ية ؼّىًِا ٨ي هىؤلة با٠حباقه ؼبيكًح ٨ي جٙبي٫ 

كما أو حلح٩ا٦ حلًان  بالٍهاؾحت وجىح٫٨ حلبلؿحو حلمؽحل٩ة ٨ي حلكإية 
ظىل هكش١يحها وحيحٝاقهن لعكمها يعمل حلكريك هى حلمٍا٠ك 

حلمؽلّة حلحي يهحن بها حلمٍٞك حلم٭ؿن وش١لها هى ج٭ىى  حلؿيًية 
هى قهىل حلحَلظن بيى حلمكش١ية  حل٭لىب وأِبعث هفه حلٝاهكة 

 وحلًان
ّل لؿى حلمكل٧  ظصة ه١حبكة ٠لى ذبىت حلهَلل شال له ٨بـح ظ 

  حال٠حماؾ ٠ليها.
حليها وي٩همها، حلحمم حلٍي١ة  ٨مى أشل هفه حلح٩اِيل ويؿقة هى يلح٩ث 

بالكشٞى حلى هكحش١هن حلّالعيى ْلؼف حلعكن  ٔ  ٕأيؿهن حلله ج١الى
 .هَلل و٠ؿم حل١مل هى جل٭اء أي٩ىهنبربىت حل
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 وو آؼكذبىت حلهَلل لٍؽُ ؾ  

بًاء ٠لی ها ج٭ؿم ٨٭ؿ یربث لؿى ٌؽُ أو حلهبلل ٬ؿ ٜهك وال یربث آلؼك  
ن و٫٨ ها یربث ، ٨هل ٨ي ٠مل كل هًهحلمًٙ٭ة أو ٨ي ي٩ه حلبیث ٨ي ي٩ه 

بث ٌك٠ًا هى ظكهة ِیام ٨ي ـلٯ هًا٨اة لما ذ ؟ وهل لؿیه هئحؼفة ٌك٠یة
 ؟یىم حل١یؿ

 
 بىمه ج١الى
حلٍك٠ية حلرابحة لؿيه وحلم١حبكة يصب أو يكىو حل١مل بم٭حٕى حلعصة 

٨هفح ٨ي ٠لن حلله وبعايه وال يعاوبًا اـح ٠ملًا  ٠ًؿه  أها ها هى حلىح٬ٟ 
للىح٬ٟ وحل١يؿ حلفي يعكم ِىهه  بعصة ه١حبكة ٌك٠ًا وٜهك أيها هؽال٩ة 

٠يؿ ظكم  هى حل١يؿ حلرابث بالٙك٪ حلمًّىِة ٨مى ذبث ٠ًؿه أو حليىم 
  .ِىهه ْليه هى قهٕاوبث ٠ًؿه ٨يصب ِىهه وهى لن ير

ّبيَى َظحَّ ٬ال ج١الى: ٕ   ا ُه١َفِّ ًَّ ، وهى  15ٔ حإلوكحءٕ ى َيٓب١ََد َقُوىاًلَٔوَها ُك
ووِىلها حلى حلؽل٫ ال أِل وشىؾها ٨ي ٠لن  كًاية ٠ى بلى٢ حلعصة 

اـح ظّل ؼَل٦  ، ي١ن ٬ؿ يعحاٖ ب١ٓ حلمحٍك٠ه له وبعايهحل
  جكلي٩هن حإل٨ٙاق.واٌكال ٨ي حلكإية ٨يىا٨كوو ليعكلوح أو 

 ذبىت حلكإية لمى كاو ٨ي بَلؾ حل٥كب 

 يعى هصمى٠ة هى حلمىلمات حلٍی١یات ٨ي أوقبا حيحابحًا حلعیكة ٨ي قهٕاو
ٜهك ٨ي حل١كح٪ وایكحو هربًل لن يكه يعى ٠ًؿيا هما أؾى  ، حأل٫٨ حلفي حلمأي
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فح وهًا ؼالصًا وئحل ٠ى وبب ه ، ؿحیة ويهایة هحؤؼكجیى لٍهك قهٕاوالی ب
ي١٩ل  ٮ . ٨ما ٠لیًا أو حالؼحبل٦ ٨ي جعؿیؿ بؿحیة ويهایة حلٍهك حلمباق

م ي١حمؿ ٠لی ها ؟ وهل ٠لیًا أو يلحمم باأل٫٨ حلفي یٝهك ٠ًؿيا أهىح٭ببلً 
 ؟وماظحكن ج٩حي به 

 بىمه ج١الى
اـح ج١فقت ٠ًؿكن قإية حلهَلل ٨بيكن جحب١ىو ها يعكن به هكشٟ حلح٭ليؿ 

يّؿ٪ ٠ليه حيه  يبلؿ حوَله يحلهَلل ٨حلًص٧ حْلٌك٦ ْلو قإية  ي٨
لربىجه لصميٟ حلمىلميى ويمكًكن أو  ييك٩ ،هى بلؿحو أهل حلَّلة

او كاو ٨يه ؼَل٦ هٟ حلًص٧ كل ٌهك ٠لى ظؿة لم١ك٨ة  يجكحش١ىيا ٨
 حو ال، وال جص١لىح هى هفح حْلهك وببًا للؽَل٦ وحلٍ٭ا٪ بيًكن.

 
 هاية حلٍهك حل٭مكيحالوح٩اؾة هى حلحلىكىبات ٨ي جعؿيؿ بؿحية وي 

ـح ال ي١حمؿ ٠لی حألشهمة حلعؿیرة ٨ي حلك٧ٍ ٠ى قإیة حلهبلل؟   لما
 بىمه ج١الى

يأية حلعؿيرة   يعى يىح٩يؿ هى حْلشهمة حلعؿيرة وحلم١اؾالت حلك
حلؿ٬ي٭ة لم١ك٨ة ؤٟ حلهَلل وحهكاو قإيحه بال١يى حلمصكؾة، حها حـح كاو 

عؿيرة ٤يك كا٨ية و٫٨ حالؾلة بعيد ال جكحه حل١يى ٨او قإيحه باْلشهمة حل
  حلٍك٠ية حلحي ـككياها ٨ي ٨ٕ٭ه حلؽَل٦ٔ.
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 ظكن هى قأى حلهَلل ب١يًه 

ـح ٌاهؿت حلهبلل ب٩ًىي ولن ی١لى أي هى هكاجب حل١لماء أو یىم حل٥ؿ أول  -;  ا
 لي أو ح٠حمؿ ٠لی قإیحي للهبلل ٨ا٨ٙك؟ أیام حل١یؿ ٠ٕلی وبیل حلمرالٔ ٨هل 

ـح كايث قویه حلهبل -> ـح یؽحل٧ ٠لماثًا ٨ي جعؿیؿ ا ل بال١یى حلمصكؾة ٨لما
ـح ال یفهب حلفیى  بؿحیة حالٌهك حلهصكیة كما ظؿخ ٨ي ب١ٓ  حلىًیى؟ ولما

لیٍهؿوح أهاهه ٨ی١لى  بهى حل١لماء بحىشیه هًه حلی حل١الن  أل٧ ٌهؿو لا
 حلٍهك كّاظبه ٨یكىو حلمى٧٬ هىظؿ بؿل ها یعؿخ؟ بؿحیة 

 بىمه ج١الى
ي١ن ج١حمؿ ٠لى ، 1د حإلهام ِن للكإية وأ٨ٙك للكإيةوقؾ ٨ى ظؿي -1

 اـح قإيحٯ وج٩ٙك بهَلل ٌىحل حلفي جكحه ظحى لى لن يربث ٠ًؿ حلمكحشٟ
  .هٍحبهاً  جكى لن
ال ي٭حّك وبب حالؼحَل٦ ٨ي جعؿيؿ حوحثل حلٍهىق ٠لى ٌهاؾة  -2

حلب١ٓ ٠ًؿ هكشٟ ؾوو حؼك، بل حو هفح لن يكى وببا الو حلهَلل حـح 
، لكى هًاٮ هًاٌيء ٠ؿيؿة 2قأجه حل٧ ٠يى كما ٨ي حلكوحياتقحجه ٠يى 

                                                           
َیاّم 157، 22َ.  وواثل حلٍی١ة، ز; ِّّ اَو. -، ّكَحاُب َحل َٕ ٓهّك َقَه ٌَ  َأٓبَىحُب َأٓظَكاّم 
َیّة َوَلآیَه  153، 22َ. وواثل حلٍی١ة، ز> ٓإ ُك ّللكُّ ٓٙ َیّة َوَحٓل٩ّ ٓإ ٓىُم ّللكُّ َّّ بَلُم ٬َاَل: َحل ّه ٠ََلٓیّه َحلىَّ ٠َٕٓى َأّبي ٠َٓبّؿ َحللَّ

َیُة َأٓو َیَك  ٓإ اّو َواَل َؼٓمُىىَؤ َحلكُّ ًَ اّه ٠ََلٓیاّه  189، 22َووااثل حلٍای١ة، ز -حُه َوحّظِؿ َواَل ّحٓذ ٠َٕآى َأّباي ٠َٓباّؿ َحللَّ
 ّٓ اِة ّهآى ٨َاَكحّث َٕ اَو ٨َّكی َٕ ٓهَك َقَه ٌَ َیّة َحٓلّهبَلّل ٨ََ٭اَل ّاوَّ  بَلُم ٬َاَل: ٬ُٓلُث َلُه َكٓن ُیٓصّمي ٨ّي ُقٓإ اّه ٨َابَل ُجاَئؾُّ َحلىَّ وح َحللَّ

َیُ٭ىَل َحآلَٓؼُكوَو َلٓن  ِة ٨ََیُ٭ىَل َوحّظِؿ ٬َٓؿ َقَأٓیُحُه َو َیُة َحٓلّهبَلّل َأٓو َیُ٭ىَم ٠ّؿَّ ي َوَلٓیَه ُقٓإ ًِّ َٝ ح َقآُه َوحّظاِؿ َقآُه ّهاَثاِة ّبالحَّ ـَ  َياَكُه ّا
ح َلٓن  ـَ َیّة َحٓلّهبَلّل ّا ح َقآُه ّهاَثِة َقآُه َأٓل٧ِ َواَل ُیٓصّمي ٨ّي ُقٓإ ـَ ّا ح َو ـَ ّا اَهاَؾّة َؼٓمّىایَى َو ٌَ ِة َأ٬َالُّ ّهآى  َماّء ٠ّلَّ َیُكٓى ٨ّي َحلىَّ

ٍكٔ ّٓ َیٓؽُكَشاّو ّهٓى ّه َهاَؾُة َقُشَلٓیّى َیٓؿُؼبَلّو َو ٌَ ِة ٬ُّبَلٓث  َماّء ٠ّلَّ  َكاَيٓث ٨ّي َحلىَّ
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لَلؼحَل٦ كالؽَل٦ ٨ي حهكاو حال٠حماؾ ٠لى قإية حلحلىكىبات واو 
ج٭اقب حلبلؿحو لربىت حلكإية بيى  لن جكحه حل١يى حلمصكؾة أو حٌحكحٖ 

  ب١ٕها وحلب١ٓ حالؼك و٠ؿم حالٌحكحٖ و٤يكها.
  

 ذبىت حلهَلل و٠ؿهه يىم حلرَلذيى  

یىم حألؼیك هى ٌهك قهٕاو حلمباقٮ ٕحلربلذىو هًهٔ یكىو یىم حلٍٯ وال حل
اكمال ٠ؿة أم أيه حألول هى ٌىحل. هل یصب ِیاهه أم حإل٨ٙاق  ي١لن هل هى 

ـح لن ي١لن ذبىت حلهبلل وب٭اثه یىم   حلٍٯ؟ ا
  بىمه ج١الى 

يصب حلب٭اء ٠لى حلّيام ٨بـح ذبث حلهَلل وشب حإل٨ٙاق ظحى لى ب١ؿ 
 ٝهك ٕحلموحلٔ.أـحو حل

 

 ِيام يىم حلٍٯ 

ىم یىم حلٍٯ حلفي ال ي١لن هل هى أكمال ٠ؿة ١ٌباو أي حلیىم حلربلذیى  كی٧ ّي
مجًاو بربىت حلٍهك؟ هًه أو هى  ـح لن یعّل لًا حا٘ل  حلیىم حألول هى قهٕاو ا

 بىمه ج١الى
ِىم يىم حلٍٯ بؤيه هى قهٕاو با٘ل ظحى حلحكؾؾ ٨ي حلًية هبٙل 

أِىهه ٨ؤو كاو هى ١ٌباو ٨هى هىحعب وأو كاو  ل للّىم ٨الفي ي٭ى 
ايما جىحٙيٟ أو جّىهه بًية  هى قهٕاو ٨هى وحشب ٨هفح ٤يك ِعيط 

 ها ٨ي حلفهة ٨يصميٯ ٠ى قهٕاو او جبيى ـلٯ ظ٭ا.
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 حإل٨ٙاق يىم حلرَلذيى هى قهٕاو 

ـح یح١یى ٠لیه؟  ـح أ٨ٙك یىم حلربلذیى هى ٌهك قهٕاو ٨ما   ا
 بىمه ج١الى

ٙاقه بعصة ٌك٠ية ذن باو  ؼٙؤه ١٨ليه حل٭ٕاء ٨٭ٗ واو كاو اـح كاو ا٨
ه١حبكة وايما كاو جّك٨ا ٌؽّيا و٨٭ا لكأيه وحشحهاؾه  ا٨ٙاقه بَل ظصة 

أي ا١٘ام وحيى هىكيًًا أو  ٨هى ه٩ٙك هح١مؿ و٠ليه حل٭ٕاء وحلك٩اقة 
يى هححاب١يى.   ِىم ٌهك

 
 الظحياٖ ٨ي و٬ث حال٨ٙاق ح 

ؾ٬اث٫  Bأو  Aه كًث ٨ي ٌهك قهٕاو أٔی٧ أيا ٌی١ي أ٠یً ٨ي بلؿي جىي
ـحو حلم٥كب  لكًي وم١ث هى أظؿ حلمٍایػ یىٔط و٬ث ؾؼىل  ب١ؿ أ

٬لة یح٩٭ىو هٟ أهل حلىًة  حلم٥كب و٠كز ٠لی أو ب١ٓ ٨٭هاء حألهاهیة وهن 
ي٩ىي :  ٨ي أو حل٥یاب حلكلي ل٭كَ حلٍمه ؾؼل و٬ث حلم٥كب ٨٭لث ٨ي 

ـح حلمٍ٭ة وحل١ىك ٠لی ي٩ىي وؼاِة حلّیام حآلو ٨ي و٬ث حلعك وكاو  ٨لما
ـحو حلم٥كب ٨ي  ٠ًؿي  هٍ٭ة هى أيحٝاق جلٯ حلؿ٬اث٫ وأِبعث أ٨ٙك ب١ؿ أ

٨ي حلحربث هى حلٝلمة كاظحیاٖ ، لفح هل  بلؿي بؿ٬اث٫ ٬لیلة ب١ؿ حلحعكي 
 ؟وحلىبلم ِیاهي ِعیط ؟ وهل ٨ي أجباٞ أهلي لي ِیاههن ِعیط 
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 بىمه ج١الى
١الى، ٨بو و٬ث حإل٨ٙاق يؿؼل اـح ٤كبث ها ج١٩له ِعيط ايٍاء حلله ج

، و٨٭ٯ حلله اث٫ ٬ليلة للحربث هى ؾؼىل حلٝلمةؾ٬ حلٍمه وحيحٝك 
ى.ج١ا  لى لما يعب وئك

 
 و٬ث حإلهىاٮ 

هل أو حإلهىاٮ ٬بل حألـحو بؿ٬اث٫ هىحعب أم حظحیاٖ بال٩حىى أم ٨حىى 
ـح؟    باالظحیاٖ أم ها

 بىمه ج١الى
ولما كاو ٤يك هٕبىٖ بالؿ٬ة  و٬ث حإلهىاٮ هى و٬ث أـحو حلّبط

  برَلخ ؾ٬اث٫ أو أكرك. شكت حل١اؾة ٠لى حالظحياٖ 
 

 حإل٠ياء وحلح١ب ٨ي قهٕاو 

هل یصىل للٍؽُ حال٨ٙاق بىبب حلح١ب وحإل٠یاء حلٍؿیؿ حلفي یّیبه 
ـح كاو ١ٔی٧  حلبًیة كما هى ظال ب١ٓ قبات حلبیىت حللىحجي  ؼّىًِا ا

 یح١بى كریكًح ٨ي ؼؿهة أ٩٘الهى؟
 مه ج١الىبى

٠ليها أو جئشل أ٠مالها حلى حل٩حكة حلحي لها حل٭ؿقة ٠لى حيصالها كعال 
ج١يى حيصال حل١مل وهي ِاثمة وكاو حلّىم  حال٨ٙاق ٨ي حلليل واـح 
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حلعؿ حْلؾيى هى حل١ٙام  جًاول يىبب لهى ظكشًا ٌؿيؿًح ال يٙا٪ ٨يصىل 
  .ـلٯوحل٭ٕاء ب١ؿ  به ق٨ٟ حلعكز وحلٍكحب حلفي يحن 

 
  حلؽبال ٨ي ٌهك قهٕاو ٠مل 

  ؟أذًاء ِىهه ىحٙیٟ ٌكب ب١ٓ حلماء حلؽبال حلّاثن هل ی 
 بىمه ج١الى

حلماء هى حلم٩ٙكحت ٨َل يصىل للّاثن جًاوله ، ٨او كاو هٕٙكًح لحًاوله 
٨ليصؿ ٠مًَل بؿيًَل ؼَلل ٌهك قهٕاو  –كالؽبال  - ٠مله بعىب ٘بي١ة 

، ًح ويعىها هى حلعلىل١ل ٠مله هىاءيص أو ليحى٧٬ ٠ى حلكىب ٨يه أو 
وحٔٙكحقه حلى ٌكب  ٨او لن يىشؿ أهاهه ؼياق اال حلمٕي ٨ي حل١مل 

  حليىم. حلماء ٨ليحًاول هًه ه٭ؿحق حلٕكوقة ويب٭ى همىكًا وي٭ٕي ـلٯ 
 

      حلحؿحوي باإلبكة وحلبؽاغ 

كٌاة هل حإلبكة حلحي جمق٪ ٨ي حل١ٕلة أو حلىقیؿ، وحلبْؽاغ، وحوح١مال ٨
 ؟حلم٩ٙكحت و هى ه١صىو حألوًا

 بىمه ج١الى
كل وحلٍكب، حلرالد حلصماٞ ٬بًَل  يحلم٩ٙكحت هى: حْلول وحلراي حْل

 ٠ليه حلله ِلىٕوؾبكًح، حلكحبٟ حلكفب ٠لى حلله ج١الى أو ٠لى حلكوىل 
أو ٠لى حْلثمة ٕٞٔ، حلؽاهه قهه جمام حلكأن ٨ى حلماء،  ٔوآله
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ىابٟ ج١ْمؿ حلب٭اء حلىاؾن ايّال حل٥باق حل٥ليٛ حلى حلصى٦ ٠مؿًح، حل
٠لى حلصًابة ظحى يٙلٟ حل٩صك هى ٌهك قهٕاو و٬ٕاثه، حلراهى ايمحل 

 ء.ييهاقًح، حلحاوٟ حإلظح٭او بالماثٟ، حل١اٌك ج١ْمؿ حل٭ يحلمً
 حلم٥في جصًب حوحعباباً  حالظٖى حو حال بها ٨َلبان ؾوحءً  حإلبكة كايث اـح  

ذن الى حلم١ؿة أها  ءيحلمك ٨حًاوله ه٩ٙك اـح ؾؼل  . وأها حلبْؽاغ لٕكوقة حال
كما هى  –حلى حل٭ّبة حلهىحثية  اـح ح٘مؤو ب١ؿم ظّىل ـلٯ وايما حوحًٍ٭ه 

اة ه١صىو  ٨َل بؤن به. وأها حوح١مال  –حلم٩كْو ٨ي ٘كي٭ة حل١َلز  ٨ٌك
حْلوًاو ٨يصىل بٍٖك أو ال يؿؼل ٌيء هى ـلٯ حلم١صىو أو حلماء حلى 

  .٨بـح جمٕمٓ يًب٥ي أو يب٫ّ ذَلذاً  شى٨ه 
 

 ٘بيب حْلوًاو 

ٌؽُ ٬ام ب١بلز أوًايه وأهكه حلٙبیب ب١ؿم حألكل وحال٬حّاق ٠لی حلىىحثل 
 ب٩١ٕه وج١به هى حلّیام ٨هل یع٫ له حال٨ٙاق؟ هما جىبب 

 بىمه ج١الى
 ها بم٭ؿحق حلم٩ٙك جًاول له شال حلّىم هى ي٩ىه ٠لى حلٕكق ؼا٦ اـح

 .حل٭ٕاء و٠ليه حلٕكق يؿ٨ٟ
 شهَل بالعكن لحكلي٧ حلٍك٠يحإل٨ٙاق ٨ي بؿحية ح 

كریك هى حلمئهًیى وؼاِة حلًىاء ی٭ىلىو أيًا ٨ي أوحثل حلحكلی٧ لن يكى 
حلّىم ٠لیًا لكىيًا ي١یً ٨ي هصحمٟ ٤یك هح٩٭ه وقبما  ٠لی ٠لن بىشىب 

 قة أم حل٭ٕاء ٨٭ٗ؟  حلك٩ا أ٨ٙك أظؿيا حلىًة وحلىًحیى ٨هل جصب 
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 بىمه ج١الى
ىم ٨َل يّؿ٪ ج١ْمؿ حال٨ٙاق ّال جصب حلك٩اقة للصهل بىشىب حل

  ٠ليه حل٭ٕاء ٨٭ٗ. وايما
 

 

 ظكن حْلبىيى ٨ي هًٟ أوالؾهن هى حلّيام 
ها ظكن حآلباء وحالههات حلفیى یم١ًىو حبًاءهن حلفیى یبل٥ىو وى حلحكلی٧ 

وال یىحٙی١ىو حلّیام؟ وها جكلی٧  بعصة حيهن ٥ِاق ظؿیرا هى حلّیام 
 حالبًاء جصاه ـلٯ؟

 بىمه ج١الى
حل١مل ٤يك شاثم وهؽال٧ للىٞق وحيما هى هى حلحىاهل ٨ي حلؿيى هفح 

يبهن ٠لى حلّيام  وحلىحشب ٠ليهن  حل١كه هى جٍصيٟ حبًاءهن وجؿق
حلّيام ظيى بلى٤هن وى حلحكلي٧  ٬بل وى حلبلى٢ لكي يىهل ٠ليهن 

ه١ّية حلؽال٫  حها حالبًاء ٨يصب ٠ليهن حلّيام ٨َل ٘ا٠ة لمؽلى٪ ٨ي 
  ٨ٙاق ١٨ليهن حل٭ٕاء ب١ؿ ـلٯ.وحـح حككهىح ٠لى حال

 
يى هى حلّىمظكهة     حلحصاهك باإل٨ٙاق للم١فوق

حؿؼیى ٨ي حألهاكى هل یصىل للم١فوق هى حلّیام أو یحصاهك باإل٨ٙاق وحل
  ؟حل١اهة
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 بىمه ج١الى
هفح هى حلمعكهات لما ٨يه هى هحٯ لعكهة هفح حلٍهك حلمباقٮ  

ه١فوق أا٨ة حلى ايه يى٬ٟ كل أظؿ ي١لن أيه  وجٍصيٟ للم١ّية اـ ليه 
هن ٨ي حلم١ّيةحآلؼك    .يى ٨ي حل٥يبة ويى٘ق

 
  ؾوق حلحكبىييى ٨ي حلمؿحقن وحلصاه١ات 

  ها جكلی٧ اؾحقحت حلمؿحقن وحلحؿقیىییى جصاه ظاالت حإل٨ٙاق حلحي یكويها؟
 بىمه ج١الى

حلم٩كوْ أو ٕكلكن قحٞ وكلكن هىئول ٠ى ق٠يحهٔ وهىئولية 
يىييى حكبك ٨ي جٙ يٕة حْلهك بالم١كو٦ وحلًهي ٠ى حلمًكك  بي٫ حلحؿق ٨ك

٠ليهن جى٠ية حلًٍؤ  ْليهن يحعملىو هىئولية جكبية حْلشيال ٨يصب 
بؤهمية حلّىم و٨ىحثؿه وحْلٔكحق حلمحكجبة ٠لى حال٨ٙاق وحل١٭اب حْللين 

 .٠ّى ٨ي حآلؼكة لمى 
 

 هى كاو حلى٩ك ه٭ؿهة ل١مله 

كنٔ وأيا أوا٨ك كل یىم  :?٠ملي ٨ي هكاو ووكًي ٨ي هكاو آؼك بیًهما ٕ
ـح وا٨كت ٨ي ٤یك حل١مل ٨ي ٌهك  لل١مل . ٨هل  أكىو كریك حلى٩ك بعید ا

كىو هٍم  ؟واجمام حلّبلة ىاًل بىشىب حلّىم قهٕاو أ
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 بىمه ج١الى
ا اـح كايث جّىم ْلو حلى٩ك ه٭ؿهة ل١ملٯ اـح كاو و٩كٮ لل١مل أه

جحٍبه بالّاثميى  اـح أظببث حالظحياٖ بؤو ، ي١ن حلًية ل٥يك حل١مل ٨َل
  وج٭ٕي ـلٯ حليىم ٨هى ظىى.

 

 ظكن واث٫ حْلشكة ٨ي حلى٩ك 

ٌؽُ واث٫ أشكة ٨ي ؾحؼل حلمؿیًة وجؤجیه ٨ي ب١ٓ حألظیاو اشكة ؼاقز 
 ظكمه؟ حلمؿیًة ٨ما 

  بىمه ج١الى 
يبًا ٠ليه  هيحن ويّىم اـح كايث هفه حإلشاقة هًاوبة لعال أي أيه ليه ٤ك

 هفه. أو ُيىحؤشك لمرل 
 

 ؼكوز حلمى٧ٜ ٠ى حلمىا٨ة حلٍك٠ية 

 حلٍك٠یة لمحاب١ة ح٠مال یحٙلب ٠ملي كمهًؿن حلؽكوز حلی ؼاقز حلمىا٨ة 
 ؟وِبلجي ِىهي  حلؿحثكة، ٨ما ظكن 

 بىمه ج١الى
  هى ٠ملٯ. جحن وجّىم ها ؾحم هفح حلؽكوز شمءً 
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  شىحل حإل٨ٙاق ؼاقز ظؿ حلحكؼُ للمىا٨ك 

ـح أقؾت حلى٩ك ؼاقز حلمعا٨ٝة وكا و حلى٩ك ٬بل ِبلة حلٝهك هى أیى ا
ـح ٠ؿت حلی هى حلمًمل حم هى ظؿ حلحكؼُ ك هل أوحٙیٟ حو ح٨ٙ ؟ وكی٧ ا

ـحو حلٝهك ٨ي أي هكاو أشؿؾ  يیة حلّیام هى ظؿ حلحكؼُ أم  هعا٨ٝحي ٬بل أ
 هى ٬كب حلمًمل؟

 بىمه ج١الى
ل الى ظؿ حلحكؼُ ٨بـح جصاول يصب حلب٭اء ٠لى حلّيام ظحى حلىِى 

٨ي ظؿ حلمؿيًة ٨حصؿيؿ حلًية يكىو ب١ؿ حلؿؼىل  ًؿ حل١ىؾة . وأها ٠أ٨ٙك
  .وليه هى ظؿ حلحكؼُ

 
 ظكهة وشىحل حلّىم للمىا٨ك 

 ؟هل یصىل حلّیام ٨ي حلى٩ك
 بىمه ج١الى

يعكم حلّيام ٨ي حلى٩ك أها اـح ٠اؾ هفح حلٍؽُ ٬بل حلموحل الى حلبلؿة 
أها حلمىحعب شال له جصؿيؿ حلًية, هفح ٨ي حلىحشب  ولن يحًاول حلم٩ٙك 

  حلم٩ٙك ٬بل حل٥كوب. ٨يىحٙيٟ أو يصؿؾ حلًية اـح لن يحًاول 
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 ِىم حلٙلبة ٨ي حلى٩ك     
هًاٮ ب١ٓ حلٙلبة هى حلمعا٨ٝات ی٭ىهىو بالّیام ؼبلل حلى٩ك أو حلفیى 

 ؟هعا٨ٝة أؼكى لؿیهن ٠مل ٨ي 
  بىمه ج١الى 

 .لهن هحى٩٬ًا ٠لى هفح حلى٩ك ٨يْحمىو ويّىهىومهاؾحم ٠
 

 حلّىم يهاق ٨ي حلعيٓ ؾم ٠ًها حي٭ٟٙ هى نظك 
ـح حي٭ٟٙ حلؿم ة أیامحهكأة ٠اؾجها ؼمىة أیام ٨ي حل٥الب وجكىو أظیايًا أقب١ . ٨ب

٨ي حللیل ٨لن جّل  حلیىم حلكحبٟ وكايث جحى٬ٟ  يمولهحلرالرة ٠ّكًح هى  حلىا٠ة 
ج٥حىل لحّىم او كاو حلیىم حألول هى  حلم٥كب وحل١ٍاء ٨هل ٠لیها أو 

 حلىاؾن؟ أم جًحٝك حلیىم حلؽاهه ٨ححٙهك به لحّىم حلیىم  قهٕاو
 بىمه ج١الى

  .جًاو باي٭ٙاٞ حلؿم ٨لح٥حىل ولحّنجىحٝهك بال٭ًٙة ٨بو ظّل حال٘م 
 

 

  ٟ   ظكن حلعاهل وحلمٔك
ـح یحكجب ٠لیها؟  هل یصىل للعاهل أو حلمكٟٔ حإل٨ٙاق وها

 بىمه ج١الى
٨يصىل لها حال٨ٙاق و٠ليها حـح كايث جؽا٦ حلٕكق ٠لى ي٩ىها هى حلّىم  

حل٭اؾم حها حـح كايث جؽا٦ حلٕكق ٠لى حل٩ٙل ٨يصىل  حل٭ٕاء ٬بل قهٕاو 
 ٕذَلذة حقباٞ حلكيلىٔ.  لها حال٨ٙاق و٠ليها ؾ٨ٟ حل٩ؿية لكل يىم هؿ 
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 ظكن هى ح٤حىلث ٤ىل حلصًابة ويىيث الحلة حظمك حل٩ٍاه  

ى ظیى ٘لٟ ٤ىل حلصًابة ذن ِاهث وِلث حل٩صك ولك حهكأة ح٤حىلث
، ٨هل ٠لیها أو ج١یؿ هى أظمك حل٩ٍاه ال لحل ٨ي ٩ٌحیها حلًهاق وشؿت ٌیجًا 

  حل٥ىل وحلّىم أم حل٥ىل ٨٭ٗ؟ 
 بىمه ج١الى

اهك حلصىؿ حلفي يصب ٤ىله وال أظمك   ٜ او هٙب٫ حل٩ٍحيى ليه هى
ًا وشىؾ حلعاشب ٠لى ها يصب  حل٩ٍاه هما يمًٟ  ىل حلماء ولى ٨ٔك ِو

عيط و٠ليها أو ٨ّى٤ىله هى  حلصىؿ    .ج١يؿ حل٥ىلههاِ 
 

 ظكن حالوحعمام وحلبؽاق حلكري٧ 

؟ وهل بؽاق حلماء حلكری٧ ٨ي حلعمام هل حالوحعمام جعث حلؿوي ه٩ٙك 
 ه٩ٙك؟

 بىمه ج١الى
حالوحعمام جعث حلؿوي ٤يك ه٩ٙك وال يلع٫ بكهه حلكأن بالماء. 

  ال٥باق حل٥ليٛ.٤يك ه٩ٙك اال اـح كاو كري٩ًا ٨يلع٫ ب وأها بؽاق حلماء ٨هى 
 حلَّلة ٠لى حإل٨ٙاقظكن ج٭ؿين   

٨ٙاق أم حإل٨ٙاق ذن أؾحء هل یصىل ج٭ؿین ِبلة حلم٥كب وحل١ٍاء ٠لی حإل
  ؟حلّبلة
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 بىمه ج١الى
ج٭ؿين َِلة حلم٥كب وحل١ٍاء أ٨ٕل ْليها ُجكحب له َِلة ِاثن اال اـح 

  ي٩ىي ٨ي٭ؿم حإل٨ٙاق. كاو ٨ي هفح حلحؤؼيك ظكز 
 

 قب حلؽمك وحل٩او٫ظكن ِيام ٌا 
  ؟ ٨بلم حلؽلی١ة ٨هل یّط هًه حلّىمٌؽُ یٍكب حلؽمك ویٍاهؿ حأل

 بىمه ج١الى
، أها ٬بىل بؤهىق هفكىقة ٨ي حلكوالة حل١مليةِعة حلّىم هٍكو٘ة 

به ٨٭ؿ ٬ال ج١الى ٕايما يح٭بل حلله هى  حل١مل وجعّيل حلكمال 
 وليه هى حلمح٭يى هى ي١٩ل ـلٯ. 27ٔ حلماثؿةٕ حلمح٭يىٔ

 
 ظكن ِيام يىم حل١اٌك هى حلمعكم 

 ؟باب حلّیام ظحی حل١اٌك هى حلمعكمهل ِعیط ها ی٭ال ٠ى أوحع
 بىمه ج١الى

ال١يؿيى ك حلحى يعكم حلّىم ٨يها حلّيام هىحعب ؾحثمًا ٠ؿح حْليام 
بًي أهية  ِيام يىم حل١اٌك ٨بيه اـح كاو حوحمكحقح الظح٩االت ، أها وحلمككوهة

٠ى حل١ٙام  ، وحالوحعباب حلىحقؾ هى حْلهحًاٞ ٨هى هعكم حلعىيى ب٭حل 
 .وآل حلعىيى وحلٍكحب الى ها ب١ؿ حلٝهك جؤويًا بالعىيى
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 هٍاهؿة حْل٨َلم وحلمىلىَلت  

 حل١كبیة جكرك ٨ي ٌهك قهٕاو هٍاهؿة حأل٨بلم وحلمىلىبلت
 ، ٨هل یصىل هٍاهؿة جلٯ حلمىلىبلت؟حلمؿبلصة وحلمىلىبلت وحألشًبیة 

 بىمه ج١الى
ويبؿو أيها جحٕمى   يصىل هحاب١حها اـح حٌحملث ٠لى هعكهاتال

يؿ    :هى وحظؿ أل
  .ية للعياء وحْلؾب حلؿيًيًا٨محلمٍاهؿ حلصًىية حل -1 
جؿهيك حل٭ين وحلمباؾة حلؿيًية وجؤويه ٬ين وه١اييك با٘لة  -2 

يى ب١ًىحو حلبٙىلة وحلٍصا٠ةحلعب وحل١ؿوحو ٠لى  كحمصيؿ   .حآلؼك
 

 ٨ي يهاق ٌهك قهٕاو٬كحءة حل٭كآو  

٬لحن ٨ي حوح٩حاء واب٫ أيي أشیم حلح٭لیؿ للىیؿ حلٍهیؿ حلرايي بٍكٖ حلكشٞى 
و وحلؿ٠اء بّىقة ٤یك ؾ٬ی٭ة آبالمىاثل حلؽبل٨یة، وهًها هىالة ٬كحءة حل٭ك حلْي 

 بالمىؤلة؟ ؼبلل حلّىم ٨ما هى قأیكن 
 بىمه ج١الى

رك هى ـلٯ يبفل وو١ه ٨ي جعّيل حل٭كحءة حلّعيعة وليه ٠ليه أك 
  وقبيٟ حل٭كآو ٌهك قهٕاو. قبي١ًا  ءي٨بو لكل ٌ
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  حلؽٙباء ٨ي ٌهك قهٕاو  

، ٭ین حلؽٙباء هصاله لیلیة ويهاقیةحالوبلهي ٨ی ٌهك قهٕاو هىون للحبلی٣
ظىل حلمصاله حلًهاقیة وكی٧ یمكى حلح١اهل هٟ أظاؾید  وحلىئحل 

حلفي  یكىو  –ويٙ٭ًا  –حلؽٙیب أِبًل  حلفي قبما لن یكه  –حلم١ّىهیى وًؿًح 
 ؟٨هل یكىو هى حلكفب حلم٩ٙك ؼبلل حلّىم –بالمٕمىو ٤البًا 

 بىمه ج١الى 
ٔ وال ي٭ٟٙ بؤيه ٬ٕال يحصًب ـلٯ بؤو ي٭ىل ٕقوي ٠ى حإلهام أيه ٬ال

  حإلهامٔ.
 

 ِىم بَل َِلة 

 ؟٨كیٕة حلّیام هى ؾوو حؾحء ٨كیٕة حلّبلة يحلًان هى یئؾهًاٮ ب١ٓ 
 بىمه ج١الى

ا وييل حل١مل ٬بىل لكى بٍكو٘ه به أجىح حـح حلّىم نهًه يّط  حلله ٔق
 حلَّلة ا٬اهة قكاثمها هنأ وحلحي بالح٭ىى هٍكوٖ وج١الى جباقٮ

اال هى حلمح٭يى وليه هًهن جاقٮ حلَّلة، ٨ليكملىح  ج٭بل ال وحال٠مال
  بااللحمحم بال٩كحثٓ كلها. اظىايهن 
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 ظكن حال٨ٙاق بىبب ٠ؿم جًاول حلىعىق 

  ؟ال ی٭ىم بالّیام أليه بؿوو وعىق حلًان١ٓ هًاٮ ب
 بىمه ج١الى

وقؾ حوحعباب أو ي٭ىم حلمكل٧ ٬بيل حل٩صك لحًاول حلىعىق وأؾحء 
بـح كاو حلّىم بَل وعىق يٕك بعاله ٨ليؤؼف ٨ي حلًهاق ه٭ؿحق حلَّلة ٨

و٠ليه أو يحؽف حإلشكحءحت حلكا٨ية  ؾ٨ٟ حلٕكوقة ولي٭ٓ ـلٯ حليىم. 
  ىق.إلي٭اٜه لحًاول حلىع

 
 

  حلحؿؼيى ٨ي يهاق ٌهك قهٕاو 

ب١ٓ حلٙلبة ی٭ىم بالحؿؼیى باؾ٠اء هًاٮ ٨حىى هى وماظة حلٍهیؿ حلرايي 
 ؟حلّؿق ٬ٕؿٔ ب١ؿم ه٩ٙكیحه

 بىمه ج١الى
يعى يمًٟ هًه وحلب٭اء ٠لى ج٭ليؿ حلىيؿ حلٍهيؿ ٬ٕؿٔ هٍكوٖ بالكشٞى 

  حلؽَل٨ية. ٨ي حلمىاثل  يًاحل
 عايات حل١اهةِىم ٌهك قهٕاو وأؾحء حالهح 

، و٬ؿ ٬كقت يحال٠ؿحؾيعى هصمى٠ة هى ٘بلب و٘البات حل٧ّ حلىاؾن 
، هما ی١ًي حو یّاؾ٦ هى٠ؿ حالهحعايات هٟ بؿحیة ٌهك قهٕاوىلحقة حل

 حشحماٞ حلّیام وحالهحعايات ٨ي ب١ٓ حألیام.
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ولما كاو حلّیام یٕك بال٭كحءة، ؼّىِا وأيه ی٭ٟ ٨ي ٨ّل حلّی٧، ٨هل 
ح حلٍهك بؤكمله، أو أیام حالهحعايات ؼاِة، أو ال یصىل یصىل لًا أو ي٩ٙك هف

لًا ـلٯ أِبل؟ و٨ي ظالة ٠ؿم حلصىحل هل ی١حبك حلٙالب حلفي یؽال٧ 
حلعكن حلٍك٠ي ٨یحًاول حلم٩ٙكحت ه٩ٙكح هح١مؿح بعید یصب ٠لیه حل٭ٕاء 

 وحلك٩اقة؟
 بىمه ج١الى

هى كاو ٬اؾقح ٠لى حلّىم هٟ جًٝين و٬ث ؾقحوحه ٠لى هفح حْلوان 
بعيد ال جْٕك بؿقحوحه وهىح٭بله كاو ي٭كأ حلليل كله وأ٘كح٦ حلًهاق 

يى.  ٨يصب ٠ليه ـلٯ وهى ظل ياشط وهَلثن لكريك
وهى ٌاء أو ي٩ٙك ليكىو أكرك ٬ابلية ويٍاً٘ا ٠لى حلؿقحوة ٨حىشؿ 
ي٭ة ٌك٠ية للحؽْلُ هى حلىشىب ٠ًؿها يحيىك له يىهيا حلؽكوز  ٘ك

اظا ويحًاول ٠ًؿ ٬ٟٙ حلمىا٨ة كيلى هحك ِب 22بالىياقة الى هىا٨ة 
حلمفكىقة ٌيجا هى حل١ٙام أو حلٍكحب وي١ىؾ الى أهله ه٩ٙكح ويمكى 
لصما٠ة أو يىحاشكوح وياقة لهفح حل٥ْك ولى ٨ي أيام أؾحء حالهحعايات 
٨٭ٗ كما كايىح ي١٩لىو أذًاء حلؿوحم ظيًما يىحؤشكوو ؼٙىٖ حلً٭ل الى 

 حلؿوحم حلكومي ـهابًا وايابًا.
اق حلمح١مؿ هى ؾوو ٠فق ٥٨يك شاثم، لكًه اـح ٜى حل٭ؿقة ٠لى أها حإل٨ٙ

حالوحمكحق بالّىم ٨ّام لكًه وشؿ ي٩ىه هٕٙكًح لحًاول حلم٩ٙك أو و٬ٟ 
٨ي ظكز ال ُيحعمل ٠اؾة ولن يحيىك له حلى٩ك ٨يصىل له أو يحًاول ٬ؿق 
حلعاشة هى حل١ٙام أو حلٍكحب لؿ٨ٟ حلٕكوقة وال يحىوٟ أكرك هى ـلٯ 

 ٯ حليىم الظ٭ا وحلله حلمىح١او.ذن ي٭ٕي ـل
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 حلّىم حلمىحعب ٨ي حلى٩ك 

یعّل لًا أظیايًا ها یؿ٠ىيا حلی حلى٩ك ٨ي أیام یىحعب ِىهها و٬ؿ يفهب 
أو  كیىم هىلؿ حلًبي  ٨ي حلمیاقحت حلمؽّىِة حلی حالثمة حلٙاهكیى

هب١ره حلٍكی٧ أو یىم ٠ك٨ة أو حل٥ؿیك، ويعى يك٤ب أو ال ُيٓعَكم هى 
، ٨كی٧ يصمٟ بیًهما وال یحیْىك لًا حلعٕىق ٨ي بلؿيا ٠ًؿ حلموحل حلٙا٠حیى

 لحصؿیؿ يْیة حلّىم بعىب ها یٍحك٘ه حل٩٭هاء؟
 بىمه ج١الى

اـح كايث يية حلّىم ْلشل حوحعبابه ٨٭ٗ ٨َل يٍحٖك حلعٕىق ٠ًؿ 
حلموحل ٨ي حلى٘ى ويمكى ٬ٕاء حلًهاق كْله ٨ي حلى٩ك اال و٬ث يىيك ٬بل 

 با٠حباق حلم٩ٙك يحًاول لن هاؾحم حلّىم يةي لحصؿيؿ٤كوب حلٍمه 
حهحؿحؾ يية حلّىم حلمىحعب ظحى ٤كوب حلٍمه، وٌٖك جصؿيؿ حلًية 
٨ي حلى٘ى ٠ًؿ حلموحل ؼاَ بّىم ٌهك قهٕاو و٬ٕاإه وال ي١نُّ ؾليله 

 حلّىم حلمىحعب.
ي١ن اـح ٔنَّ يية ٬ٕاء ها ٨ي حلفهة حلى حالوحعباب ٨ي ِىم حاليام 

َلظٝة حلعٕىق ٨ي حلى٘ى ٠ًؿ حلموحل، ولى لن حلمباقكة وشب ٠ليه ه
يحمكى هى ـلٯ أكمل حلّىم بًية حالوحعباب ٨٭ٗ وال ي١حْؿ به هى 

 حل٭ٕاء ٠ْما ٨ي حلفهة.
 حوح١مال حلبؽاغ أذًاء حلّىم 

 هل یصىل حوح١مال حلبؽاغ بالًىبة للّاثن؟
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 بىمه ج١الى 
 حوح١مال حلبؽاغ بالًىبة للّاثن له ظالحاو: 

ٍا٬ه وأؼفه بالٍهي٫ الى حلكثحيى كاهًَل كما هى حلمٙلىب حْلولى: حوحً
 وهفح ال يكىو ه٩ٙكًح.

حلرايية: ٠ؿم اج٭او حل١ملية بؿ٬ة ٨يفهب شمء هًه الى حلكثحيى وحلصمء 
حآلؼك الى حلمكيء ذن حلم١ؿة وهى واثل ه٥ٕىٖ وله هاؾة ٨يكىو 

 وال يصىل حوح١ماله اال ٨ي ؼاقز و٬ث حلّىم. ه٩ٙكحً 
هٕٙكًح الوح١ماله وال يىحٙيٟ حلّبك الى و٬ث حإل٨ٙاق شال ي١ن اـح كاو 

له حالوح١مال للٕكوقة واـح ؾؼل ه١ه للمكيء ٌيء ٨ؤيه ي٭ٕي ـلٯ 
حليىم وال اذن ٠ليه، واـح كايث ظالحه همهًة ويعحاز الى حوح١مال 
حلبؽاغ أذًاء حلًهاق يىهيًا ٠لى هؿحق حلىًة وليه له أي ؼياق يصًبه 

 ه ٨يى٭ٗ ٠ًه حل٭ٕاء أيٕا.حلعاشة الى حوح١مال
 

 ظكن ِيام ٬ليلة حللبى 

كرك  ـح كايث حلمك١ٔة ٬لیلة حللبى، وكاو حلّیام یئؾي الی ي٭ُ لبًها أ ا
بعید ال یك٩ي لكٔی١ها، ولكى یمكًها ج١ىیٓ ـلٯ هى ؼبلل حلعلیب 
حلمص٧٩ ٕبىحوٙة ٬ًیًة حإلقٔاٞٔ، ٨هل یصىل لها حإل٨ٙاق وحلعال هفح، أو 

 وج١ىیٓ ي٭ُ حللبى بالعلیب حلمص٧٩؟ یصب ٠لیها حلّىم
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 بىمه ج١الى
اٞ حل٩ٙل، هاؾحم حلّىم يئذك ٠لى  يصىل لها حإل٨ٙاق هى أشل أٔق
ظليبها ويؿؼل حلٕكق ٠لى ٩٘لها، واو كاو حالظىٖ لها حلّيام 
و 

َ
اٞ حل٥ّيك هى حلعليب حلمص٧٩ ْلو حلله ج١الى ي٭ىل: َٕوأ وأق

ُكٓن ّاو ُكًُحٓن  ىُهىٓح َؼٓيِك لَّ ُّ  .184ٔ ٕحلب٭كة َج١َٓلُمىَؤ َج
 

 حؼحَل٦ يية حلّىم ٨ي حؼك ١ٌباو 

ايًا يىكى أ٘كح٦ حلىىیؿ ٨ّمًا یىم حلىبث هى ١ٌباو وب١ؿ حإل٨ٙاق 
 ٠لمث حو یىم حلىبث هى هى ٌهك قهٕاو ٨ما ظكن ِىهي؟

 بىمه ج١الى
  .٨٭ؿ أشمأ ٠ى ٌهك قهٕاوال بؤن ٠ليٯ، 

 
 حإل٨ٙاق هٟ حلعكز 

قهٕاو ی١ًي بؿحیحه  هى قشل وًي حظحكت ٨ي ِیام ٌهك حيا ٌی١یة هحموشة 
ويهایحه الو هًا یحب١ىو حلكِؿ حل٩لكي بالحلىكىب للهبلل وهىح٠یؿ حلّیام 

وأيا ؾحثما ٨ي ظیكة  لوشي یّىم هٟ بؿحیة قهٕاو هًا   وحأل٠یاؾ ذابحة بالح٭ىین 
وهى ی٥ٕٗ ٠لي ٨ي هفه حلمىالة بالفحت وی٭ىل يعى يحبٟ حلبلؿ حلفي 

٨یه وال ؾؼل لًا بال١كح٪ هربل هى یّىم حول یىم هى قهٕاو وحيا حِىم  يعى 
حلٍٯ ٌیؽًا حلصلیل وأیٕا ألوباب حشحما٠یة هربل ٨ي یىم حل١یؿ  بًیة یىم 
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كریكوو وال حوحٙیٟ حو حب٭ی ِاثمة حو يكىو هربل ه١موهیى  یموقيا أٌؽاَ 
 ؾحثما؟ ظیكة ٨ي حول یىم حل١یؿ ٠لی حل٥ؿحء أقشىكن أ٨حىيي أليًي ٨ي 

 بىمه ج١الى
حْلهك ٨ي أول ٌهك قهٕاو وهل اـ يمكى حالبحؿحء هٟ لوشٯ بالّىم 

جباقٮ وج١الى، حو  ظحى لى لن يربث حلٍهك بًية حل٭كبة حلمٙل٭ة حلى حلله 
حل٭ٕاء حو ها٨ي حلفهة، أها اـح أ٨ٙك ٨ي يىم  جٍكيى أيه حْلول هى ٌىحل 

 22حلًهاق هىا٨ة  ية ٨ا٘لبي هًه حلؽكوز ه١ه ب١ؿ َِلة حلّبط أو بؿح
كيلى هحك لح٩ٙكي بىبب ٬ٟٙ حلمىا٨ة وجًاولي هًاٮ ٌيجًا هى 

لحىحٙي١ي أؾحء هكحوين حل١يؿ بؿوو  حلم٩ٙكحت و٠ىؾي ه٩ٙكة حلى بيحٯ 
  ظكز ذن ج٭ٕيى ـلٯ حليىم الظ٭ًا اـح لن يربث حيه ٠يؿ.

 

 ظكن حلمؿح٠بة ٨ي يهاق قهٕاو  

ـح ؾح٠ب حلكشل لوشحه حلّاثمة ٨او حل موشة يحیصة جهیصها حلصًىي جًمل ا
 ظكن ِىهها؟ ب١ٓ حلك٘ىبات ٨ما هى 

 بىمه ج١الى
ب حلىِىل الى هفه حلمكظلة هى  ًْ ال يْٕك بّىهها، ويًب٥ي للّاثن جص

 حلمماقوات.
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 حْلٔعية ٨ي ٠يؿ حل٩ٙك    

یة یمكى أو أٌیٟ ٨ي حل١ام حلمأي بیى حلًان ٨ي ب١ٓ حألهاكى او حألٔع 
 حل٩ٙك ٨ما ٬ىلكن ٨ي ـلٯ؟ ي یىم جفبط ٨

 بىمه ج١الى
حْلٔعية جفبط ٨ي ٠يؿ حْلٔعى ،ي١ن يىحعب ؾحثما حلفبط وحلًعك   

ككم هعمؿ  وآلل هعمؿ ِٕلى حلله ٠ليهن أشم١يىٔ  ٨ؿحء للًبي حْل
يٟ حللعن ٠لى ٨٭كحء حلمئهًيى ٩٨ي حلعؿيد }او  حلله يعب حهكح٪  وجىل

ؿ حلىاثل هفح حالوحعباب حل١ام ٨هى ِعيط وحو ٨ؤو كاو ٬ّ 1حلؿم{
حالوحعباب بال١ًىحو حلؽاَ م وهى حْلٔعية م ٨ليه  كاو ٬ّؿه 

  هى٠ؿها يىم ٠يؿ حل٩ٙك.
 

 ا٠َلو حإلـح٠ات لل١يؿ 

ـح٠ات   ـح ال یئؼف بب٠بلو حل١یؿ ٨ي ب١ٓ ا حلؿول حإلوبلهیة ٨ًحاب١هن ٨ي لما
  ؟ ٯیصىل ـل ؟ هحی ـلٯ

 بىمه ج١الى
 حلى ٠ؿة أهىق هًها: هفح قحشٟ

                                                           
ُ٪ ّبَرَمّى َحٓل١َ 425،  12َ. وواثل حلٍی١ة، ز; ؿُّ َّ ُه اَل ُیٓصّمي َحلحَّ ّآو َلٓن ُجىَشٓؿ َوّحٓوّحٓعَباّب ، َباُب َأيَّ ّ٭یَ٭ّة َو

ٓىَأَهٓیّى.  ٠َّ٭یَ٭َحٓیّى ّللحَّ
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: ح٠حماؾ ب١ٕهن ٠لى أ٘كوظات ٤يك ه١حبكة ٠ًؿيا كما لى كايىح أوالً 
  يكى بعصن ٬ابل للكإية بال١يى حلمصكؾة. يكح٩ىو باْلشهمة واو لن 

٠ية وقبما : ؼٕٞى ب١ٓ جلٯ حْلظكام لعىابات وياوية وحشحماذايياً  
  .ٌك٠ية ح٬حّاؾية وليىث 

اـح كاو ظكمهن ببؿحية حلٍهك هىحًؿًح حلى هبًى  وايما يصىل حال٠حماؾ ٠ليهن  
وكاو حلعكن بربىت حلكإية ٨ي ـلٯ حلبلؿ هىشبًا لربىت حلكإية  ِعيط ٠ًؿيا 

ؿ٪ ٠ليه حيه هى بلؿحو حهل حلَّلة ٠ًؿيا بؤو يكىو اوَلهياً    .ّي
 

 ؿظكن جكٮ َِلة حل١ي 

ـح ن ال ی٩ككوو ٨ي ا٬اهة ِبلة حل١یؿ، ٨ما ظكمها ٌك٠اً كریك هى حلًا ، وها
 ؟حلًان ج٭ىلىو لهئالء 

 بىمه ج١الى
َِلة حل١يؿ هىحعبة ٨ي لهايًا بٍكل هئكؿ وال جصب اال اـح أهك بها   

يٗ بها  حلىلي وهي هى حل١ٍاثك  حْلواوية وحلكهىل حلىحٔعة لل١يؿ ٨الح٩ك
ة ذميًة لمىحِلة قظلة حلحكاهل  وحلح٭كب حلى حلله وبعايه  أا٠ة ل٩ِك

أيها ال يٍحٖك  ٬اهحها وهما يىهل حْلهكوال يىشؿ ها ي١ي٫ ٠ى ا
٠ًؿ ب١ٕهن م ٨يمكى أو ي٭يمها ه٩ًكؾًح ٨ي بيحه بًية حلصما٠ة م  ٨يها 

 .وبعايه وج١الى حلمٙل٭ة حلى حلله حل٭كبة 
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  ٠ؿؾ أيام حل١يؿ ٌك٠ًا  
، ٨ما ه٭ؿحق أقب١ة أیام حلمكجكم ٠ك٨ًا أو ٠یؿ حل٩ٙك ذبلذة أیام و٠یؿ حألٔعی

  ؟ یعكم حلّیام ٨یه ١یؿ ٌك٠ًا حلفي حل
 بىمه ج١الى

او ٠يؿ حل٩ٙك ٌك٠ًا بم١ًى جكجيب حآلذاق حلٍك٠ية ٠ليه كعكهة ِىهه  
٨يه هى يىم وحظؿ وهى حْلول هى ٌىحل وكفح ٠يؿ  هرًَل وظكهة حال٠حكا٦ 

حلعصة أها هفه حْليام  ٔعى ٨بيه يىم وحظؿ وهى حل١اٌك هى ـي حْل 
هكحظل حلؽَل٨ة  حالٔا٨ية ٨هي ٠اؾة حشحما٠ية أوىحها ب١ٓ

 ذك ٌك٠ي ٠لى هفه حْليام حإلٔا٨ية.حلًان ٠ليها ٨َل يحكجب أي أ وشكى 
 

 

  حلحمحوق ٨ي حل١يؿ  
لیة: ٕحلصیكحو، ها ظكن حلحمحوق وجباؾل حلحهًجة یىم حل١یؿ لل١ًاویى حلحا

 ؟حألِؿ٬اء، حألقظامٔ
  بىمه ج١الى 

و٨يه  ل٭ؿ ظد حلٍٞك حلم٭ؿن ٠لى ل٭اء حْلؼىحو وجباؾل حلمياقحت
٨ي هًها لٍعف حلهمة وحلى١ي حلعريد  أظاؾيد كريكة ويك٩ي وحظؿ 

هئهًاو يىم حل١يؿ اال  ها جّا٨ط هفح حلمصال ٨مًها ها قوي ٠ًهن: ٕ
 1ٔب كما يحىا٬ٗ حلىق٪ هى حلٍصكوجىا٬ٙث هى بيًهن حلفيى 

ٔ حلم١ًى ٌاهل لصميٟ حل١ًاويى ٕحلصيكحو، حْل٬كباء، حْلِؿ٬اء ح وهف

                                                           
: حلمّا٨عة 222. ي٭ل بالم١ًی هى أبىحب حلحعیة وحلحىلین وحل١ٙان وها یح١ل٫ بها، بعاق حأليىحق، باب ;

   31،  73َوحلم١اي٭ة وحلح٭بیل، ز
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ب١ٓ كما هى وحٔط وهفح حلحىشه  أولىية ٠لى واو كاو لب١ٕهن 
لما ٨يه هى  حالشحما٠ي هى حلىمات حلباقلة ٨ي حالوَلم ويهحن به كريكًح 

ذماق قوظية وي٩ىية وحشحما٠ية بل وح٬حّاؾية أيًٕا ٤يك حل٩ىحثؿ حلؿيًية 
يصًيها حلمئهًىو هى هفه حلل٭اءحت ٨يحباؾلىو حْلظاؾيد حلًا١٨ة  حلحي 

هؽحل٧ حل٭ٕايا حلؿيًية وحلؿييىية و٬ؿ  وي١الصىو وحلهمىم حلمٍحككة 
١ٍاثك يعيي هفه حل شكب كل هًا وشًى حلكريك هى هفه حلرمكحت ظيًما 

. وحل١ٍاثك حالشحما٠ية ٨ي حالوَلم بالٍكل حلفي أقحؾه حالوَلم
  .ة وحلصم١ة وحلعس وحل١يؿيى ويعىهاكَّلة حلصما٠ كريكة 

 
 ؿ   ميى ٠لى جكٮ حلحمحوق ٨ي حل١يظكن حلي 

ات حوحؿ٠ث ظل٩هن أظیايا یكىو بیى ب١ٓ أِعاب هفه حل١ًاویى ؼبل٨
وهى یحمىٯ بهفح حلیمیى لیحكٮ جباؾل حلمیاقة وحلحهًجة ٨ي  ، ٠لی ٬ٟٙ حل١بل٬ة

 ؟حلیىم حلمباقٮ هفح
  بىمه ج١الى 

هى ٌكوٖ حي١٭اؾ حليميى وِعحه وجكجيب حْلذك ٠ليه أو يكىو 
١َل٬ة هى حإلؼىحو ليه أهكًح قحشعًا حل حلمعلى٦ ٠ليه أهكًح قحشعًا و٬ٟٙ 

او هى حلفيى ال   ٞٔ ي ٠ًه ٌك٠ًا ووقؾ ٠ى أهل حلبيث ٕبل هى أهك هًه
يؿ هى ذَلذة أيام يٍمىو قحثعة حلصًة هى ، ٨هفح حليميى ٬ٟٙ حل١َل٬ة أل

وال يصىل حاللحمحم به ويصب هؽال٩حه بالفهاب حلى هئالء حلفيى  ل٥ى 
لؽٙىة حْلولى هى حلٙك٨يى يكىو هى با ٬ٟٙ حل١َل٬ة بهن وحلفي يبؿأ 

ّلَٯ ثم باْلشك أكرك هى حلٙك٦ حآلؼك ٕحل٩ا ـَ ا٨ُّىىَو ٨َ  َو٨ّي  ًَ ا٨َّه حٓلُمَح ًَ  ٔٓلَيَح
  .26ٔ حلم٩٩ٙيىٕ
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 أظكام لكاة حل٩ٙكة
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 حل٩ك٪ بيى حل٩ؿية ولكاة حل٩ٙكة 

 ها هى حل٩ك٪ بیى حل٩ؿیة ولكاة حل٩ٙكة هىقؾح وه٭ؿحقح؟ 
  بىمه ج١الى 

هىقؾ حل٩ؿية هى ح٨ٙك ٨ي ٌهك قهٕاو ل١فق وقؼُ لهن حلٍاٞق 
 ٟ حل٭ليلة حللبى وحلمبحلى بؿحء حل١ٙاي  باإل٨ٙاق كالٍيػ وحلمٔك

حلكيلى هى  وهىحقؾ أؼكى ـككها حل٩٭هاء ٬ٕؿٔ ه٭ؿحقها ذَلذة أقباٞ 
حل١ٙام حلمحىوٗ حال٠حياؾي كالٙعيى وحلحمك ٠ى كل يىم ا٨ٙاق, 

  حلمئهًيى. ٨٭كحء وج١ٙى حلى ٠مىم 
أها لكاة حل٩ٙكة ٨حصب ٠لى كل يىمة ظحى حل٥ّيك حلفي يىلؿ ليلة حل١يؿ   

قب حل١اثلة وهى٠ؿ أؼكحشها ٬بل حلٝهك يىم حل١يؿ  ويصب ؾ١٨ها ٠لى 
حل١ٙام حلمحىوٗ وج١ٙى  ٕحْلول هى ٌىحلٔ وه٭ؿحقها ذَلذة كيلىحت هى 

كاجه حلى ٨٭كحء حلمئهًيى لكى ال يصىل ل٥يك حلهاٌمي أو يؿ٨ٟ ل 
حلهاٌمي وجصىل ٨ي حلعاالت حْلؼكى, و٨ككة اؼكحز حل٩ٙكة أيها يعى  حلى 

هى أيعاء ها يىميه ٕؾ٨ٟ حلبَلءٔ ٨٭ؿ قوي أو حإلهام حلّاؾ٪ ٕٞٔ أهك أو 
كاو أو كبيكًح ذن ٠لله بم ٕأيي  جؽكز لكاة حل٩ٙكة ٠ى كل يىمة  ٥ِيكًح 

  حلمىت. ال: , ٬أؼٍى ٠ليه حل٩ىتٔ ٬يل وها حل٩ىت ياأبى قوىل حلله 
 

 ه٭ؿحق لكاة حل٩ٙكة 

  ها هى ه٭ؿحق لكاة حل٩ٙكة وشًىها وأوِا٦ هىحع٭یها؟
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 بىمه ج١الى
 -ه٭ؿحقها ذَلذة كيلى ٤كحهات هى أي هى حلمىحؾ حآلجية: ٕحلعًٙة

أو ٬يمحها ي٭ؿًحٔ ويصب ؾ٨ٟ  -حلفقة  -حْلقل -حلحمك –حلمبيب  -حل١ٍيك
يمة  ؾ ـككهن ٨ي لكاة حل٩ٙكة الى حلمىحع٭يى لها حلفيى وق  حآلية حلكك

ٕلل٩٭كحء وحلمىاكيى وحل١اهليى ٠ليها وحلمئل٩ة ٬لىبهن و٨ي حلك٬اب 
  وحبى حلىبيلٔ أها أوِا٨هن: وحل٥اقهيى 

  . حإليماو 1 
. أو ال يكىو هى أهل حلم١اِي بعيد يّك٦ حلمكاة ٨ي حلم١اِي 2 

اقب حلؽمك وحلمحصا وحْلظٖى ٠ؿم ا٠ٙاء  هك حلمكاة لحاقٮ حلَّلة ٌو
وحلمحىاهل ٨ي ؾيًه حلفي يىحمٟ  بال٩ى٫ أو حلم١حاؾ ٠لى حلميا وحلىك٬ة 

  حل٥ًاء 
  أو ال يكىو همى جصب ي٩٭حه ٠لى حلم١ٙي كاْلب وحالبى وحلموشة  -3 
أو ال يكىو هاٌميا اـح كاو ؾح٨ٟ حلمكاة ٠اهيا وجصىل له اـح كاو حلؿح٨ٟ  -4 

ًب٥ي حلحكشيط بال١لن ج٭ؿين حْلقظام ذن حلصيكحو وي هاٌميا, ويىحعب 
  وحل٩ٕل ٠لى ٤يكه.  وحلؿيى وحل٩ٕل ٨ي٭ؿم ِاظب حل١لن وحلؿيى 

 
 هىحع٭ي حل٩ٙكة وأو٬اجها 

هى هن أًِا٦ حلمىحع٭یى؟ وها هى و٬ث حؼكحز لكاة حل٩ٙكة حبحؿحءًح 
 وحيحهاءًح؟
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 بىمه ج١الى
حلمىحع٭ىو للمكاة هن ٨٭كحء حلمئهًيى وحل٥اقهىو حلفيى قكبحهن 

بها وأي هٍكٞو ٨يه أ٠َلء لفكك حلله  يىحٙي١ىو حلى٨اء  حلؿيىو وال
٨ي حلمىقؾ  وبعايه وج١الى وهؿحية حلًان وَِلض حلمصحمٟ وال بؿ 

ي٩ة ْليها حالبّك ٨ي ج٭ؿيك أهمية  حْلؼيك هى هكحش١ة حلعىلة حلٍك
 حل١مل. 
ج٩اِيل أؼكى هفكىقة ٨ي حلكوالة حل١ملية ويصب أؼكحشها  وهًاٮ 

حلمىحع٫ اال أو جىشؿ هّلعة ٨ي  ايّالها حلى ٬بل ٜهك يىم حل١يؿ و 
يبا ـح قظن و٬ؿ ٜهك هما ج٭ؿم  أيها جصب  جؤؼيك ايّالها كاو يًحٝك ٬ك

٠ى كل يىمة ٥ِيكًح كاو أو كبيكًح ظحى حلفي يىلؿ ليلة حل١يؿ ويصب 
حلٕي٧ حلفي أ٠يل ليلة حل١يؿ ٨هي جصب ٠لى حلم١يل  ؾ١٨ها ٠ى 

 كحز حلمكاة ٠ًه. حؼ وكلما ِؿ٪ ٠ًىحو حإل٠الة ٨يصب 
 

  هى لن يؽكز حل٩ٙكة واب٭اً    

ها ظكن هى لن یؽكز لكاة حل٩ٙكة ٨ي حلىًىحت حلىاب٭ة بؿ٠ىى حيه لن یّن 
 ٠ّیايا أو ل١فق؟ جلٯ حلىًیى 
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 بىمه ج١الى
ال ٠َل٬ة لمكاة حل٩ٙكة بالّىم و٬ؿ ٜهك هما ج٭ؿم أيها جصب ٠لى كل 

ؿ ليلة حل١يؿ ويصب ؾ١٨ها ٠ى كبيكًح ظحى حلفي يىل يىمة ٥ِيكًح كاو أو 
٠لى حلم١يل. وهى لن  حلٕي٧ حلفي أ٠يل ليلة حل١يؿ ٨هي جصب 

يؿ١٨ها ٨ي حلىًىحت حلىاب٭ة ١٨ليه حؼكحشها حآلو ٠ٕؿؾ حلكيلىحت 
٠ؿؾ حلىًيىٔ وحلًية جكىو ٕها ٨ي حلفهةٔ × ٠ؿؾ حال٨كحؾ × ذَلذة  وهى 

  و٬حها. وليه ٕلكاة حل٩ٙكةٔ ل٩ىحت 
 

 كة للم٥حكبيىؾ٨ٟ لكاة حل٩ٙ 

حيا ح٠یً ؼاقز حل١كح٪، هل حوحٙیٟ حو حجّل باهلي وحؼبكهن بؤو یؿ١٨ىح 
اليه لیه هًاٮ حي ٨٭یك یىحع٫ ٨ي  لي لكاة حل٩ٙكة حلی حي ٨٭یك ٬كیب هًهن 

 هًٙ٭حي حو هؿیًحي؟
 بىمه ج١الى

ال بؤن بفلٯ وليؿ١٨ىها ب٭يمة ذَلخ كيلىحت هى حل١ٙام ٠ًؿٮ ال 
  كن ووْوٟ ٠ليكن.٠ًؿهن. ج٭بل حلله أ٠مال
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 هىاثل ٨ي حلؽمه

 وحْلهىق حلمالية
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 حلهؿحيا وحلمكا٨ؤت 

حلؽاِة  حلحاب١ة للمصحمٟ حلمؿيي لعٕىق حلؿوقة  ؾ٠حًي أظؿى حلمًٝمات
هى حلمال  هبل٣  حلمٍك٨یى ٠لی حلؿوقةٔ  أ٠ٙىيا  ٕبهن وب١ؿ حيحهاء حلؿوقة

٨هل یىشب ٠لیه حلؽمه  حلؿوقة ٨ يبؿح٠ي حلهؿیة حو حلمككهة للمٍاقكة 
ـح أ٨حىيا  حم   ؟هؤشىقیى ها

 بىمه ج١الى
  ال ؼمه ٠ليها ٠ًؿ ٬بٕها.

 
ؼمه ها ٨ى حلفهة    

٨ي ـهحي هبل٣ هى حلؽمه وكلما أقؾت جىؿیؿه حوحصؿت لي ظاشة 
ـح جًّعىيًي؟  جم١ًًي هى ـلٯ ٨بما

 بىمه ج١الى
باجًا كريكة ولى جككًا ح٠لن حو ظاشاجًا ٨ي حلعياة حلؿييا الجًحهي وق٤

حل١ًاو لفلٯ لما حوح١ًٙا حؾحء ظ٫ وال حل٭يام بىحشب، لفح ٠ليًا ح٤حًام 
حل٩َك ٨ايها جمك هك حلىعاب و٠ليٯ بالمباؾقة حلى ؾ٨ٟ حلع٫ حلفي 
بفهحٯ وح٠لن حو حلله ٠م وشل يؽل٩ه ٠ليٯ باظىى هًه ٨ايه هى أي٭ى 

ي٧.  بالؽل٧ شاؾ بال١ٙية كما ٬ال حلعؿيد حلٍك
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 شىب حلؽمه ٨ي حلهؿيةو  

 هل یح١ل٫ حلؽمه بالهؿیة أم ال؟
 بىمه ج١الى

 يصب ؾ٨ٟ ؼمه حلهؿية ٨ي حلعاالت حلحالية:
اـح كاو حلؽمه ٬ؿ ج١ل٫ بها ٠يًا ٨ي ـهة حلمهؿي ٬بل   -1

اهؿحثها، ولن يؿ١٨ه اهماال أو ٠ّيايا، ٨بيه يصب ٠لى 
 حلمهؿى اليه ؾ٨ٟ ؼمىها ٬بل حلحّك٦ ٨يها.

يك هحى١٬ة، أو كاو ه٭ؿحقها ٤يك هحى٬ٟ اـح كايث حلهؿية ٤ -2
 لكركجه، ٨االظىٖ وشىبًا جؽميىها ٨ىقًح.

اـح ٨ٕل هًها ٌيء ٠ًؿ قأن حلىًة حلؽمىية، وكايث هما  -3
 يصب ٨ي ٨أله حلؽمه، كما لى كايث هى حلمىحؾ حل٥فحثية.

 
 هكح٠اة وهن حلىاؾة ٨ي حلع٭ى٪ 

هى وهن حلىاؾة لحّك٦ أم ٠اهیة ُج١یل بؤ٩٘الها حلىاؾة، هل یصىل أو ُج١ٙی 
كل ه١هن هى جلٯ حألهىحل؟  حلمال ٠لیهن، ٠لمًا أيها جؤ

 بىمه ج١الى
ي١ٙى ظ٫ حلىاؾة ْل٩٘الها حلىاؾة ويّك٦ ٨ي ٌئويهن، واـح كاو لها 
كل ه١هن  هّؿق آؼك ٨َل جٍاقكهن ٨ي هفح حلمّك٦ واو لن يكى ٨لحؤ

 بالم١كو٦.
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 ؾ٨ٟ حلؽمه ٬بل وشىبه 
ها، أي ٬بل ظلىل قأن حلىًة حلؽمىیة هل یصىل ا٠ٙاء حلؽمه ه٭ؿ

  وظىاب ه٭ؿحق حلؽمه حلمح١ل٫ بالفهة؟
 بىمه ج١الى

ال يصىل بّىقة ٠اهة حهحرال حلىحشب ٬بل ج١ل٭ه ٨ي حلفهة، ولى جن أؾحءه 
وحلعال هفح ٨بيه ال يكىو هصميا، ٨المكل٧ حلفي يّلي َِلة حلٝهك 

هحه بؤؾحثها، ٬بل هًح٧ّ حلًهاق ال جّط هًه جلٯ حلَّلة، وال جبكة ـ
وكفلٯ حلعكن ٨ي هىؤلة ؾ٨ٟ حلؽمه ٬بل ج١ل٭ه بفهة حلمكل٧، 
ولكى اـح أظكل حلمكل٧ ٨ي و٬ث حيه لى ظىب حلؽمه حلمح١ل٫ حآلو 
بؤهىحله ٬بل ظلىل قحن حلىًة لكاو كفح، ٨له ظيًجف أو يؽكز ؼمىه 
بالم٭ؿحق حلمحع٭٫ هًه واو لن يعى هى٠ؿ قأن وًحه، كما يصىل 

م قأن وًحه ويعاوب ي٩ىه ٠لى ها جع٭٫ ٠ًؿه هى للمكل٧ أو ي٭ؿِّ 
هه.  أقباض ٨ي حلمى٠ؿ حلفي ٬ؿًّ

 
 جؽميه حلمبل٣ حلمؽمه 

هل یصب ٠لْي جؽمیه حلمبل٣ حلفي ؾ١٨ث ؼمىه ٨ي حل١الن حلمأي، وب٭ي 
 ؟حلی قأن حلىًة حلؽمىیة حلحالیة هٟ لیاؾة؟ أم یصب جؽمیه حلمیاؾة ٨٭ٗ

 بىمه ج١الى
حلمؽْمه اـح ب٭ي ب١يًه حلى حلىًة حلم٭بلة، ال يصب جؽميه حلمبل٣  

ك٦ حلمبل٣ حلمؽمه وحوحصؿ له ؾؼل شؿيؿ ه١اؾل له  ُِ أها اـح 
ؼَلل حلىًة ٨يؽمه هفح ْليه قبط شؿيؿ ٨اثٓ ٠ى هئوية حلىًة، 
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ويىحرًى هى هفح حلعكن حلحصاق حلمىحرمكوو ْلهىحلهن ْلو ٘بي١ة 
ي٧ ٠ملهن هي اي٩ا٪ ها جعث أيؿيهن ٨ي ٌكحء حلىلٟ وحل مّاق

حْلؼكى ٠لى أو يىحكش١ىها هٟ حلكبط الظ٭ًا ببـو حلله ج١الى. أها 
 حلمياؾة ٨حؽمه ٨ي شميٟ حْلظىحل.

  
 حل٩اثٓ هى حلمًعة حلم٭ؿهة لٙلبة حلؿقحوات حل١ليا 

حيا ٘الب ؾقحوات ٠لیا ٨ي حظؿى حلؿول حالقوبیة وحظّل ٌهكیا ٠لی ؾ٠ن 
 ٠ى ظاشحي؟ هاؾي هى جلٯ حلؿولة ٨هل یصب حلؽمه ٨ي حلمحثؿ

 بىمه ج١الى
ها يميؿ هى حْلهىحل حلحي جمًط لٯ يصب جؽميىها ٨ي قأن حلىًة 

ؾؼلث ٨ي هلكٯ،  حلؽمىية حلحي جعْؿؾها أيث، ْلو هفه حْلهىحل 
  وحلمحثؿ هًها ال يكشٟ الى حلؿولة حلمايعة بعىب ها أ٨هن.

 

 جؽميه حلمبل٣ حلمحثؿ 

هلیىو ؾیًاق و٨ي حلىًة ٌؽُ لؿیه قأن وًة ؼمىیة وحلمال حلمؽمه ٨یها 
حلرايیة حِبعث حهىحله هلیىيیى ؾیًاق ٨٭یل له حو حلؽمه حلمىحع٫ ٠لیه ٨ي 

٠لمًا حو حهىحله هي هى   یىم قأن حلىًة حلؽمىیة هى أقب١ماثة أل٧ ؾیًاق 
حلكحجب حلفي یح٭أاه هى ؼبلل حل١مل وب١ؿ ـلٯ ؾؼل ب١مل 

ًة حلؽمىیة ٨ما وأِبعث أهىحله ٠ٍكة هبلییى وشاءت قأن حلى جصاقي 
 ؟أهىحله. أ٨حىيا هؤشىقیى ه٭ؿحق حلؽمه حلىحشب حؼكحشه هى 
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 بىمه ج١الى
ه ٨ي حل١ام حلمأي، ٨ؽمه حلىًة حلرايية يح١ل٫   جْؽمه حلمحثؿ ٠ى حلمؽمَّ

ا٨ي ٨٭ٗ وه٭ؿحقه هجحا حل٧ ؾيًاق ويكىو هصمٞى حلمال  بالمليىو حلرايي حأل
حلرالرة ويؽمه حل٩ك٪ بيًه  حلمؽمه هليىو وذممايماثة حل٧ ؾيًاق للىًة

 وبيى حلمَلييى حل١ٍكة حلمفكىقة ٠ًؿ قأن حلىًة حلَلظ٭ة.
 

 ه٭ؿحق حالـو بّك٦ حلع٭ى٪ حلٍك٠ية 

هل جؤـيىو بّك٦ حلع٭ى٪ حلٍك٠یة ٠لی حلمعحاشیى هى ٬بل حلمكل٧ 
 هباٌكة؟

 بىمه ج١الى 
٬ؿ ح٠ٙيًا حْلـو لكل هكل٧ بّك٦ حلرلد ها بفهحه هى حلع٭ى٪ 

لى حلمئهًيى حلمعحاشيى وجمويس حلٍباب حلمئهًيى ٤يك حلٍك٠ية ٠
يى وج٥ٙية ي٩٭ات حل١َلز حلٙبي للمئهًيى حلمعحاشيى، وحـح  حل٭اؾق
وشَؿ حلمكل٧ ظاشة لّك٦ هبل٣ حكرك هى حلرلد ٨ليكحشٟ وكَلثًا 

 ويعّل ٠لى حـو ؼاَ بّك٦ ها يعحاز حليه حو ٌاء حلله ج١الى.
 حلّؿ٬ة ٨ي آؼك أقب١اء هى ٩ِك 

ظ٭ی٭ة حلّؿ٬ة بآؼك أقب١اء هى ٩ِك؟ ٬بل ٬ؿوم آؼك أقب١اء هى ٌهك ٩ِك  ها
أل٧ يىٞ هى حلببلء یًمل ٨ي  =>هًٍىقحت ج٭ىل أو  حلعكحم هى كل ٠ام جىلٞ 

وأيه ٠لی هى یكیؿ ؾ٨ٟ هفح حلببلء یحّؿ٪ بىبٟ ٬ٟٙ  ٩ِك  آؼك أقب١اء هى 
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یة هى ٤یكها هى حل١باؾحت، واو حلمًٍىقحت حظحىت ٠لی قوح ي٭ؿیة أو 
يىمٟ به هى ٬بل كحب ٨یها ؾ٠اء وج٭ىل أو هى یؿ٠ى بهفح حلؿ٠اء  لن  كحاب 

هفح  كل ٠ام ٨ي  یمىت ٨ي ي٩ه حل١ام... ٨هل هفح ی١ًي أو هى ی٭كأ حلؿ٠اء  ال 
ـح  یّؿ٪  حلیىم ال یمىت أبؿًح؟ ألیه هفح یح١اقْ هٟ حلىًة حلكىيیة... لما

ـح ال یحن حلكشٞى الی   اء؟حل١لم حلب١ٓ هفح؟ لما
 بىمه ج١الى

ال أِل لمرل هفه حالؾ٠اءحت، ولفح لْ٭ب ٠لماإيا ٌهك ٩ِك 
  ٩ِٕك حلؽيكٔ للكؾ ٠لى هفه حْلوهام.  بؤيه 

و٠لى أي ظال ٨ؤو حلّؿ٬ة هىحعبة ؾحثمًا وهي جكؾ حلبَلء وىحء 
يٗ  ٨ي    ٨يه وكفح حلؿ٠اء. ٩ِك حو ٨ي ٤يكه وذىحبها ٠ٝين ال يًب٥ي حلح٩ك
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 ظكن حال٬حكحْ ل٥ْك حلعس 

هل هى حلمباض أو ی٭حكْ حلٍؽُ حلمال هى حلمّك٦ حو هى حظؿ 
 حألِؿ٬اء ألؾحء ٨كیٕة حلعس؟

 بىمه ج١الى
  ي١ن يمكى اـح كاو أؾحإه هحيىكًح هى ؾوو ظكز أو ٔكق.  

 
 ظكن حلمىحٙيٟ حلمحهاوو بالعس 

ـح لن یئؾي ٨كیٕة ها ِعة حل٭ىل حو حلٍؽُ حلم٭حؿق هاؾیا یمىت كا٨ك ح ح
 حلعس ٨ي ظیاجه؟

 بىمه ج١الى
اـح كاو جككه للعس حوحؽ٩ا٨ًا بؤوحهك حلله ج١الى و٠ًاؾًح لها، ٨هفح ي١ًي   

 يٝك. أو أِل اوَلهه هعل 
 

 ج٥ٙية حلىشه للمعكم 

هل یصىل للمكأة حلمعكهة ٕإلظكحم حلعس أو حل١مكةٔ جًٝی٧ وشهها 
 بالم٩ًٍة؟

 بىمه ج١الى
 و ج٧ًٍ وشهها شمءًح شمءًح وليه بح٥ٙية جمام حلىشه.حالظىٖ  لها أ
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 شىحل أؾحء ٠مكجيى ٨ي ٌهك وحظؿ 

یعكَ حلفیى یى٨ْ٭هن حلله ج١الی ألؾحء هًاوٯ حل١مكة حلم٩كؾة أو یص١لىها 
كٍهك قشب حلفي هى أ٨ٕل حلٍهىق  –٨ي حألیام حألؼیكة هى حلٍهك حل٭مكي 

يیة ٠ًؿها یؿؼل حلٍهك حلصؿیؿ، لیعلَّ لهن حإلجیاو ب١مكة ذا –ألؾحء حل١مكة 
الو حلمٍهىق ٠ؿم شىحل حإلجیاو ب١مكجیى ٨ي ٌهك وحظؿ، وحلمٍكلة أو 
جعؿیؿ و٬ث حلى٩ك لیه بؤیؿیًا ٨٭ؿ ال جحع٭٫ لًا هفه حل٩كِة ويعى يكیؿ 

كرك هى ٠مكة ه٩كؾة ٨ما هى حلعل؟  حوحرماق حلى٩كة لئلجیاو بؤ
 بىمه ج١الى

ى أجى ب١مكجيى ٠ى ي٩ىه، أها اـح هفح حلفي ٬اله حلمٍهىق يؽحُ بما ل
يىى باْلؼكى حلًيابة ٠ى ٤يكه ٨لن يىحٍكلىح ٨ي حإلجياو ب١مكجيى 

 هححاليحيى.
و٬ؿ حوحؿل حلمٍهىق ٠لى هًٟ اجياو حلٍؽُ ب١مكجيى ه٩كؾجيى ٠ى  

 ي٩ىه ٨ي ٌهك وحظؿ بما وقؾ ٨ي ب١ٓ حلكوحيات ٠ى حلم١ّىهيى 
٨ي هىوى٠ة ٨ٕ٭ه  ٕلكل ٌهك ٠مكةٔ، و٬ؿ بعَرُث حلمىؤلة ه٩َّلً 

ب١ث بكحاب هىح٭ل أيٕا، و٬لُث ٨يه: او هفح حلعؿيد ال  ُ٘ حلؽَل٦ٔ و
ُث أكرك هى ٨هن  يؿُل ٠لى حٌحكحٖ و٬ٞى ٠مكة وحظؿة ٨ي حلٍهك، و٠ٔك

 له، وهًها:
او حلصملة ال جؿل ٠لى حلعّك وحالٌحكحٖ، ولى ؾْلث ٨هى  -1

ظّك أا٨ي أي بمَلظٝة ها ٬اله ب١ٓ ٨٭هاء حل١اهة هى 
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ببهكاو حإلجياو  ٠مكة وحظؿة ٨ي كل وًة ٨يكْؾ حإلهام حٌحٖك 
.  بال١مكة ظحى ولى ٨ي كل ٌهك 

ُيْبيى أظؿ حْل٠مال حلمىًىية للٍهك، ٨كما أو  او حإلهام  -2
هى وًى كل ٌهك: َِلة أول حلٍهك وِىم  ذَلذة أيام ٨يه 
ٕأول ؼميه وأقب١اء ٨ي حلىوٗ وآؼك ؼميهٔ وجَلوة ؼحمة 

حل١مكة ٨ي كل ٌهك ُوًِة لمى يحمكى ٬كآو، وحلّؿ٬ة، ٨كفلٯ 
 هى أؾحءها.

كاو ُيعكُم  و٠لى هفح ٨او ها وقؾ ٨ي ب١ٓ حلكوحيات أو حإلهام 
لل١مكة لليليحيى أو ذَلخ ب٭يى هى ٌهك قشب ويؤجي ب١مكة أؼكى ٨ي 
يى بؿل ٠مكجيى ٨ي ٌهك وحظؿ  ١ٌباو ليمحرل وًة حال٠حماق ٨ي ٌهك

 وليه للٍٖك حلمفكىق.
ي٭ن ٠ًؿي ؾليل ه١حبك ٠لى هفح حالٌحكحٖ وال أشؿ  و٠لى أي ظال ٨لن

كرك هى ٠مكة ه٩كؾة  ٠ى ي٩ىه ٨ي ٌهك   هاي١ًا هى اجياو حلٍؽُ بؤ
وحظؿ، ولكى ْلشل ب١ٓ حلىشىه حلحي ـككجها ٨ي حلبعد، وْلْو أؾحء 

يميؿ هى ٬يمة حل١مل أ١ٔا٨ًا  حل١مل ييابة ٠ى حلم١ّىهيى 
مح١ؿؾة ييابة ٠ى هٕا٩٠ة ٨٭ؿ يّعُث بؤو يئجي بال١مكحت حل

ولى ٨ي كل يىم ٠مكة أو أكرك، وح٠ك٦ أظؿ حل٩َٕلء  حلم١ّىهيى 
، يئؾي ٨ي حلى٩كة حلىحظؿة حقبٟ ٠ٍكة ٠مكة ٠ى جمام حلم١ّىهيى 

اه.  و٨ْ٭ًا حلله ج١الى واياكن لٙا٠حه وبلى٢ ٤اية ٔق
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 حوح٩حاء ظىل حؼف حلل٭اض ْلؾحء هًاوٯ حلعس 

 بىمه ج١الی
 حلٍیػ هعمؿ حلی١٭ىبي ؾحم ٜله حلٍكی٧ وماظة حلمكشٟ حلم٩ؿى

  حلىبلم ٠لیكن وقظمة حلله وبككاجه
ظىب حل٭كحقحت حألؼیكة أو ٠لی كل ظاز، یكیؿ أو یئؾي هًاوٯ حلعس، أو 

 یؤؼف ل٭اض كىقويا ویبكل اذبات ٠لی ـلٯ لیىمط له بؤؾحء هًاوٯ حلعس.
وحلىئحل: هل یصب ٠لی هى جمث لؿیاه ه٭اؿهات ظاس حلّاكوقة ٕأي أياه 

عس ألول هكة و٬ؿ ٜهك حومه ٨ي ٬ك٠ة حلعس وهى هحمكى هاؾیاًأ أو یؤؼاف ی
حلل٭اض، أم أيه هؽیك بؤؼاف حلل٭ااض وحلافهاب للعاس أو ٠اؿم أؼاف حلل٭ااض 

 ٕؼّىِا هٟ ٠ؿم حلر٭ة به وحلؽى٦ هًهٔ وحلحؽل٧ ٠ى حلعس؟
 ظ٩ٝكن حلباقي ووؿؾ ؼٙاكن وأؾحهكن ؼیمة قظیمة بالمئهًیى

 
 بىمه ج١الى

 وقظمة حلله وبككاجه حلىَلم ٠ليكن
حلح١ٙين ٔؿ حْلوبجة هى ه٭ؿهات حلىحشب ٨يصب حل٭يام به كحعّيل 
شىحل حلى٩ك وحالج٩ا٪ هٟ هح١هؿ حلكظلة، واـح كايث ٠ًؿه هؽاو٦ هى 
أؼف ل٭اض ه١يى ٨ليؤؼف حلل٭اض حآلؼك، ي١ن اـح كاو هّابًا بب١ٓ 
حْلهكحْ أو له ؤٟ ِعْي ؼاَ، بعيد يْٕكهُ أؼُف حلل٭اض ٔكقًح 
بلي٥ًا أو ظّل ٨ي هىون حلعس وباِء ُيؽا٦ هًه ال ومط حلله، ٨ؤيه 
يصىل جؤشيل ظ٭ُه حلى وًة أؼكى و٠ؿم حلى٩ك، واو كاو ٨ي ؤٟ 



 حلكوالة حإلوح٩حاثية 

 

108 

ي١صم ه١ه كليًا ٠ى أؾحء حلعس ٨ي حلىًىحت حل٭ابلة ٨له أو يًيب ٤يكه 
ت له حل٭ؿقة وحوحٙاٞ  ْلؾحء حلعس باالوحٙا٠ة حلحي ٠ًؿه، واـح جصؿؾَّ

 ٨يئْؾي حلمًاوٯ ب٩ًىه او ٌاء حلله ج١الى. ٨ي وًة أؼكى
  

 ظؿ حلمبيث حلىحشب ٨ي هًى

 ٠ٍك وحلرايي ٠ٍك حلعاؾي  لیلحي هًی ٨ي حلمبیث حلىحشبة حلعس هًاوٯ هى
 حلعصاز ب١ٓ ٠لی ٠ٍك حلرالد لیلة حلمبیث یصب و٬ؿ حلحٍكی٫، حیام هى
 .ج١الی حلله ٌاء حو حلیها يٍیك ؼاِة ظاالت ٨ي

 یىم حلٍمه ٤كوب هى هًی ٨ي ظأكحً  یكىو حو زحلعا هى وحلمؤهىل
 وحو ب١ؿه هًی هى حلؽكوز له شال حللیل هًح٧ّ حلی ٨یها هكد ٨او حل١اٌك،
 حل٧ًّ ٨ي هًی ٨ي ظأكحً  یكى لن وحو ٨یها، حللیل جمام ٬ٕاء له حوحعب

 بؿ٬اث٫ ولى حللیل هًح٧ّ ٬بل حلیها ی١ىؾ أو ٠لیه وشب حللیل هى حالول
 حللیل أول حلًىٯ ٥ٌله حلفى كاو او حل٩صك حلی حلرايی حل٧ًّ ٨یها لیمكد

 أؼكه هى ها ه٭ؿحِق  ویك٩یه حللیل هًح٧ّ ٠ًؿ حلعٕىق ٠لیه یصب ٨بل
 .هًی ٨ی وهى حل٩صك ٠لیه یٙلٟ بعید

 :هىاثل وهًا
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 ٠ى ویصمي حل٩صك حلی بال١باؾة هٍح٥بلً  بمكة حلب٭اء للعاز یصىل .;
 أيحهاء ٬بل هًی حلی حلكشىٞ هى وحأل٨ٕل حألولی كاو واو هًی، ٨ي حلمبیث

 .هًی ٨ي حلمبیث ٨ٕل ی٩ىجه ال ظحی ٨یها وهى حل٩صك ٠لیه لیٙلٟ حللیل

 ياویاً  كاو لى ظحی ٌاة ٠لیه وشبث حللیل جمام هًی ؼاقز بات هى .>
 ظحی ك٩اقة ولیىث حلم١ًىي للً٭ُ شبكحو حلٍاة ألو هٕٙكحً  أو شاهبلً  أو

 .بال١باؾة هٍح٥بلً  هكة ٨ي بات هى حلعكن هى ویىحرًی حلم١فوق ٠ى جى٭ٗ

 هًح٧ّ یكىو حألول حل٧ًّ هبیث يهایة هى حلفي حللیل ي٧ّ .=
 هبؿأ هى حلفي حللیل هًح٧ّ أها ٘لى٠ها، و حلٍمه ٤كوب بیى حلى٬ث
 و٘لٞى حلٍمه ٤كوب بیى حلى٬ث هًح٧ّ ٨یكىو حلرايي حل٧ًّ هبیث
 .حظحیا٘اً  حل٩صك

 لوحل ب١ؿ هًی هى ی٩ًك لن هى ٠لی ٠ٍك حلرالد لیلة هبیث یصب .<
 أها حلّیؿ، یحصًب لن هى و٠لی ٨یها، حلٍمه ٤كبث ظحی ٠ٍك حلرايي یىم
 .ـلٯ له ٨األولی حالظكحم ظال حلصماٞ یحصًب لن هى

 هى أو للحكلی٧، حلمى٭ٙة حأل٠فحق ـوو حلمبیث وشىب هى یىحرًی .?
 هًی ؼاقز وشىؾه ٨ي كاو هى أو بمًی، حلمبیث هى هاله أو ي٩ىه ٠لی ؼا٦

 .ـلٯ ويعى حألهى قشل أو حلمىح٩ٍی ٨ي كالٙبیب ههمة ٠اهة هّلعة
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 حل١٭ؿ حلمً٭ٟٙ ٠لى حلمؽال٩ة 
 هل یّط حل١٭ؿ حلمً٭ٟٙ ٠لی حلمكأة حلمؽال٩ة لمفهبًا حلٍكی٧؟

 بىمه ج١الى
، ي١ن حـح ليه آذاقهال يصىل ْليها ال ج١ح٭ؿ بّعة حل١٭ؿ ٨كي٧ جْكجب ٠

 .ح٠ح٭ؿت بّعحه ٠ًؿثف  يصىل حل١٭ؿ ٠ليها
 

 ولي حلمىحبّكة 
ـح حوحبّكت حلبكك حلمؽال٩ة، ٨مى هى ولیها ٨ي حلحمویس؟  ا

 بىمه ج١الى
اـح كايث ٨ي والية أبيها حشحما٠يًا وهى حلفي ي٫٩ً ٠ليها ٨االظىٖ 

جى٭ٗ واليحه حوحجفحيه ٨ي حلحمويس، ولها حلك٨ٓ اـح لْوشها ب٥يك حلك٩ئ، و 
 اـح أٔكت بها.

 

 أ٘ىل هؿة للعمل 
 ها هي أ٘ىل ٨حكة للعمل بعىب قأي وماظحكن؟

 بىمه ج١الى
ياؾجه ٠ى ٠ٍكة أٌهك.  ها ي٭ىله ٠لن حلٙب وهى ٠ؿم ل

 حلمٍاكل حلموشية 

كركت حلمٍاكل بیًي وبیى لوشي بىبب جؿؼل أهل لوشي ٨ي ظیاجًا 
ي جصاه أهله حلفیى یحّك٨ىو ه١ًا حلموشیة، وحلؾحؾت حألهىق وىءح ب١ؿ جًٍص
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جّك٨ا ٤یك الث٫، وج١ّب لوشي للؿ٨اٞ ٠ى أهله وحلحبكیك لهن، وأظه أو 
لوحشًا ٠لی وٌٯ حاليهیاق، وأو حلٙبل٪ أ٬كب هى حالوحمكحق، یكحوؾيي ٨ي 
ب١ٓ حألظیاو ١ٌىق بؤيًا هىعىقحو، وأيا أظب لوشي كریكح وال أقیؿ 

كىو لوشة ِالعة، ٨ما هي حالي٩ّال ٠ًه وال أقیؿ حلٙبل٪ هًه،  وأقیؿ أو أ
 حلًّیعة حلحي ج٭ؿهىيها لي؟ وها هى حلعل للحؽلُ هى آذاق حلىعك؟

 بىمه ج١الى
ال ِعة لىشىؾ وعك أو أي ٠مل آؼك يئذك ٠لى ظياجكما، ٨او  -1

 هفه حلؿ٠اوى با٘لة بعىب ه١ٙيات وئحلكن.
ى حلكشال ٠مىها ال يعبىو أو يىم١ىح هى لوشاجهن كَلها ويجا ٠ -2

٨بـح أقؾت حلح٭كب الى لوشٯ، وكىب  -كاْلم وحْلؼىحت –أهلهن 
يهن بىىء، وحظحىبي أـحهن ٠ًؿ حلله  ككهي أهله وال جفكك ظبه و٬لبه، ٨ؤ

يه اككحها لموشٯ.  ج١الى وح٠حبك
أيّعٯ بالّبك للمعا٨ٝة ٠لى ٠َل٬حٯ هٟ لوشٯ، وويص١ل  -3

يى ب موشٯ حلله ج١الى لٯ هؽكشا، ووحً٭لب حْلهىق لّالعٯ، وج٩ىل
 او ٌاء حلله ج١الى.

 
 حلحمحوز بيى حلٍي١ة وحلىًة 

ـح  ها قأي حلٍكٞ ٨ي لوحز حلكشل حلىًي هى بًث ٌی١یه؟ هل هفح همكى؟ ح
كاو حلصىحب باإلیصاب ٨ما هي حلٍكوٖ حلمحكجبة ٠لی ـلٯ؟ ل٭ؿ وم١ث حو 

 هرل هفح حلموحز ظكحم؟
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 بىمه ج١الى
كاض وهى هحع٭٫ ٨ي هفح حلموحز شاثم, الو حإلوَلم هى ٌٖك ِعة حلً

 هى ي٫ٙ حلٍهاؾجيى.
 

 شىحل حلًٝك للمكأة لمى أقحؾ حلحموز بها 

هل هى حلصاثم حو یكى حلكشل حلمكأة حلحي یىؾ حلموحز هًها ؾوو ظصاب ٕأي 
٬بل حلموحزٔ؟ وها هي حألشمحء حألؼكى هى شىن حلمكأة حلحي یمكى للكشل 

 حال٘بلٞ ٠لیها ٬ٕبل حلموحزٔ؟ 
 بىمه ج١الى

ًٝك حلى وشهها وك٩يها ٨ؤيها ج١بك ٠ى ب٭ية شىؿها يك٩يه حل
. أو ؼٍي  ويمكى  جكلي٧ وحظؿة هى يىاثه لكإيحها ج٩ّيًَل او أظبَّ

 ٌيء ٨ي بؿيها. وشىؾ 


 حل١ؿحلة بيى حلموشات 

 ها هى حلم٭ّىؾ ب "حل١ؿل" ٨ي ظال لوحز حلكشل هى ٠ؿة يىاء؟
 بىمه ج١الى

ّاؾي، وظ٫ حلموشة شًىيًا حل١ؿحلة حلمٙلىبة ٨ي حلع٫ حلصًىي وحال٬ح
هى كل أقبٟ ليال  ه٭بًَل ٠ليها، وحالجّال حلصًىي  يبيث ه١ها ليلة  أو 
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٨هى حالي٩ا٪ ٠ليها بما يك٩ي  أقب١ة أٌهك، أها حلع٫ حال٬حّاؾي  هكة كل 
  حلعياجية. ٌئويها 

أها حلمىاوحة ٨ي حلمىْؾة وحلميل حل٭لبي ٨ليه هٙلىبًا وهى حلفي ي٩حه 
يمة حآلية  ُحٓن ٨َََل  حلكك ِٓ َىاّء َوَلٓى َظَك ًِّ و َج١ّٓؿُلىٓح َبٓيَى ٱل

َ
ي١ُىٓح أ ّٙ َٕوَلى َجٓىَح

  .129ٔ حلًىاءٕ َجّميُلىٓح ُكلَّ ٱٓلَمٓيّلٔ
 

 حوحٍاقة حلموشة ٠ًؿ حلموحز باْلؼكى 
هل یصب ٠لی حلكشل أو یىحٍیك لوشحه ٠ًؿ حلموحز هى أؼكى بالمً٭ٟٙ أو 

 حلؿحثن؟
   بىمه ج١الى 

يه ٌك٠ًا لكى هٍاوقجها أو٫٨ بعىى حلم١اٌكة حلفي هى هى ال يصب ٠ل
  ٠لمث. جؽؿي ٠َل٬حها الظ٭ًا اـح  ظ٭ى٬ها، ولكي ال 

 
 حج٩ا٪ حلموشيى ٠لى هًٟ حلعمل 

هل هى حلمباض أو یح٫٩ حلموز ولوشه ٠لی حلحى٧٬ ٠ى حإليصاب ب١ؿ أو 
 وبًات؟ قل٬هن حلله ببًیى 

  بىمه ج١الى 
ى ظيد حلمبؿأ لكى حلىويلة يصىل حلحى٧٬ ٠ى حإليصاب ه

كبل٭اء حلمًي ٨ي حلؽاقز، أها  لفلٯ يصب أو جكىو هعللة  حلمحؽفة 
٨ي  و ٨يه ج١ٙيًَل ل١ٕى ٨او كاو ؾحثميا ٨هى هٍكل ال ٠٭ؿ حلكظن 

   حلصىؿ.
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 هؽّّات حلموشية 
ج١ٙي حلؿولة لمى٩ٜیها هؽّّات حلموشیة ب١ؿ حلموحز وحالقجباٖ بالٙك٦ 

 ّات هلٯ للموز أو للموشة؟حآلؼك ٨هل هفه حلمؽّ
 بىمه ج١الى

ّث له بعىب حل٭ايىو وىحء أكاو هى  ّّْ هي هلٯ للمى٧ٜ حلفي ُؼ
ياؾة ٠لى قحجبه بؿح٠ي ظّىل حلحمويس له  حلموز أم حلموشة، ٨هي ل

 وليه حلمال للٙك٦ حآلؼك.
 

 جؿؼل حلموشة ٨ي حلعياة حلؽاِة بالموز 
  لم٭اهي أو یّل أِعابه؟ هل للمكأة حلع٫ أو جمًٟ لوشها هى أو یكجاؾ ح

   بىمه ج١الى 
ىح  ًُ ٓلَوحًشا ّلَحٓىُك

َ
ٓي٩ُّىُكٓن أ

َ
ٓو َؼَل٫َ َلُكٓن ّهٓى أ

َ
٬ال حلله ج١الى: َٕوّهٓى آَياّجّه أ

ًة َوَقٓظَمًةٔ ٨المهن هى بًاء ٠َل٬ة  ُكٓن َهَىَؾْ ًَ ٠لى هبًية هحيًة ّاَلٓيَها َوَش١ََل َبٓي
 يأموشة ٌك٠ًا هًٟ حلموز هى حلعياء وحلى٨اء وحلّكحظة، وال يع٫ لل

  .هًه ٘لبث حـح ق٤بحها وويلبي ١٨ل ها ؾحم ليه ظكحم ٌك٠اً 
 

 ظٕىق ظ٩َلت حلموحز 

ٕحلعًةٔ أو حلموحز ظكحم أليه ویكىو هًاٮ  هل حلفهاب حلی ظ٩بلت
 ٠لما أيها للًىاء ٨٭ٗ؟ وق٬ُ؟ یهىوی٭
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 بىمه ج١الى
يها ه٥اؾقة ال بؤن بعٕىق ظ٩َلت حلموحز هى ظيد حلمبؿأ، ولكى ٠ل

، أو حالؼحَلٖ حلمعكم هةحلمعك ىحلمكاو حلفي ٨يه هعكهات كالمىوي٭
 ويعىهما.

 
 حلح١اهل هٟ حلموشة حل١اِية لموشها 

لوشحي ویجة حلؽل٫ وبفیجة حللىاو و٤یك هٙی١ة لله جباقٮ وج١الی ه١ي وال 
هٟ أهلي بل هٟ شمیٟ حلًان وأيا هعحاق ٨ي ٘بل٬ها حو حالب٭اء ٠لیها بىبب 

 ؟٩ال هٟ ؼٍیة ؼىكحو ؾیًي ه١هاحال٘
 بىمه ج١الى

او حوح١ٙث حلّبك ٠ليها هى ؾوو حإلؼَلل بؿيًٯ ٨اِبك ظحى يكبك 
 أ٩٘الٯ هٟ هعاولة اَِلظها و٠ؿم حليؤن هى ـلٯ ببـو حلله.

واو ؼٍيث ٠لى ؾيًٯ ٨هْؿؾها بالَٙل٪ لح٥يك أولىبها ٨ؤو لن جّلط 
 ظالها ٨ٙل٭ها وحٔمى ْل٩٘الٯ جكبية ِالعة.

يى ن أو حلًبي وح٠ل ِبكوح ٠لى لوشات  وحْلثمة حلٙاهك
بفلٯ ولكى ال  أـح٬حهن ها هى أهك هى حل١ل٭ن كما ِكض ب١ٕهن

 يكل٧ حلله ي٩ىًا اال وو١ها بفلٯ.
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 والية حْلباء جبكق ظكهاو حلمكأة هى ظ٭ى٬ها 

يعى ي١لن أو حلعصاب وحالظحٍام وحلحىحك و٠ؿم حالؼحبلٖ وحشب ٌك٠ًا 
یحؽفوو ـلٯ وویلة ٨ی٭یؿوو حلمكأة ٬یىؾًح جٕك بعیاجها  ولكى ب١ٓ حآلباء

وجص١لها ج١یً حل١ملة وحلحؽل٧ وحلصهل ٨یم١ًىيها هربًل هى ؾؼىل 
حلمؿحقن وهماقوة ظیاجها بٍكل ٘بی١ي وال یؽ٩ی ها ٨ي هفح هى ؼٙك 
كبیك یل٭ي بٝبلله ٠لی حلمصحمٟ بكاهله و٬ؿ یبكقوو هفح بؤو حلله ج١الی ٬ؿ 

 ٠لی ـلٯ ٨هل هفح ِعیط؟ش١ل لهن حلىالیة 
 بىمه ج١الى

ي٩ة جىاوي بيى حلكشل وحلمكأة ٨ي  يمة وحْلظاؾيد حلٍك حو حآليات حلكك
حلع٭ى٪ وحلىحشبات، ٨ٙلب حل١لن حلًا٨ٟ حلمىِل الى حلله جباقٮ 
وج١الى وحشب ٠لى كليهما واـح ُوشؿ كَلم ٩٨ي حآلليات حلحي جًاوب 

 ٩٠ا٦ حلمكأة وظصابها وو١ٔها حالشحما٠ي.
ية حْلب لن ُجٍْكٞ ل٭ىك حلمكأة واككحهها بل لمكح٠اة هّالعها كما ووال 

٨ي حلموحز ظيد ح٠ٙيث لألب حلىالية ٨ي هٍاقكة بًحه ٨ي حؼحياق حلموز 
حلك٩ئ حلّالط حل٭اؾق ٠لى حو١اؾها، وحلىك ٨ي ـلٯ أو أباها أؼبك هًها 

ق بالمكأة حـح جّك٨ ث بؤظىحل حلكشال و٘باث١هن حل٩ًىية ٨يمكى أو ُي٥كِّ
 ٨ي أهكها ب١يؿًح ٠ى هٍاوقة أبيها.

ووالية حْلب هٍكو٘ة بما ٨يه هّلعة حلبًث، ٨لى أْٔك بها كما لى ق٨ٓ 
لوشًا ِالعًا ك٩ئًح و٭ٙث واليحه. ٨ؤوِيكن شمي١ًا بالّبك وحلى٠ي 
وحلحّك٦ بعكمة و٩ٌا٨ية وايّا٦. وأو ال ي٩ىؿ أظؿكن هى ظيد 
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 َ٨
َ
يؿ أو يّلط ٨يكىو همى جٍملهن حآلية }أ و يك

َ
ّفيَى َك٩َُكوح أ َعّىَب حلَّ

يَى ُيُماًل ٬ُٓل َهٓل  َن ّلٓلَكا٨ّّك ًَّ ٠َٓحٓؿَيا َشَه
َ
ا أ ٓوّلَياء ّايَّ

َ
ّؽُفوح ٠َّباّؾي ّهى ُؾوّيي أ َيحَّ

٠َٓمااًل{
َ
يَى أ ٓؼَىّك

َ
ُجُكٓن ّبآْل بِّ ًَ ، أها ٘لب حل١لن 104ٔ – 103 حلكه٧ٕ ُي

إليىاو بَل ٨ك٪ وحلم١ك٨ة ٨هى هى حل١ًاِك حلمهمة لحكىيى ٌؽّية ح
بيى حلكشل وحلمكأة حلحي وحكىو هىئولة ٠ى جكبية أبًاثها ٨كي٧ وح٭ؿق 
٤ًا لعكهايها  ٠لى ج١ليمهن وجكبيحهن اـح كايث شاهلة، لفح ال أقى هىىِّ
هى حلؿقحوة اـح لن يكى ٨ي ـلٯ ٔكق ٠لى ؾيًها وو١ٔها حالشحما٠ي 

حإل٠ؿحؾية ؼّىًِا واو حلمؿحقن ليه ٨يها حؼحَلٖ ظحى حاليحهاء هى 
 وهي هكظلة ال بؤن بها.

 
 ال يصىل لآلباء حلحصىه ٠لى أشهمة أبًاثهن 

٬ال وماظة حلمكشٟ حلی١٭ىبي ٕؾحم ٜلهٔ حيه ال یصىل لآلباء وحألههات وواثك 
أولیاء حألهىق حلحصىه ٠لی حالشهمة حلؽاِة ألوالؾهن وبًاجهن كالهىحج٧ 

حاب١حهن وظمایحهن هى حلمعمىلة حو حلعاوىب أو حآلیباؾ ويعىها بعصة ه
 حلى٬ٞى ٨ي حلم١اِي.

و٠ْلل وماظحه ـلٯ بؤو حلحصىه هى حلمعكهات ٬ال ج١الی }َواَل 
ُىىح{ , وحو حلهؿ٦ ٬ؿ یكىو ِعیعًا ولكى حلىویلة ٔ>; ٕحلعصكحت َجَصىَّ

ـح كاو ٤یك  یصب أو جكىو هٍكو٠ة أیًٕا وٕحل٥ایة ال جبكق حلىویلةٔ ا
و ؼٙؤ ٨ي جّك٦ حبًاثهن بهفح وحو حألب وحألم ٬ؿ یكح٩ٍا هٍكو٠ة,

حلحصىه وی١الصايه، اال حيهن بفلٯ یؽىكوو ذ٭ة حبًاثهن وی٩٭ؿوو 
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وهفه هكظلة ؼٙیكة هى حل١بل٬ة بیى حلىحلؿیى  حلّكحظة وحل٩ٍا٨یة بیًهن,
 وحوالؾهن.

٨الّعیط هحاب١ة حالبًاء بعفق و٨ًٙة وهى ؾوو حلحصاول ٠لی ظكیاجهن 
 حلٍؽّیة.

ه حالبًاء حلی ٠ؿم حقجكاب ها ی٭ل٫ حلىحلؿیى ولن ی٩٥ل وماظحه ٠ى جىشی
ویؿ٠ىهن حلی حلكیبة وحلٍٯ كب٩٬ال باب حل٥ك٨ة ٠لیهن حو حلحكحن ٠لی ب١ٓ 
حألهىق ويعى ـلٯ هما یىْبب حلحىشه وحلٍٯ ٨یؿ٨ٟ حلىحلؿیى حلی حجؽاـ 

 حالشكحءحت حالظحكحلیة.
وي٩ه حلعكن یصكي ٠لی حلموشیى ٨بل یع٫ ألي هًهما حلح٩حیً ٨ي 

ات حآلؼك الظحماالت وٌكىٮ یحىهمها كل ٘ك٦ باجصاه حآلؼك، أليه ظاشی
 یئؾي كما ٬لًا حلی ٨٭ؿحو حلر٭ة وحلّكحظة وحل٩ٍا٨یة.

 
 هًٟ حالباء هى جمويس بًاجهن 

ال یكٔی وحلؿي بحموشًا اال هى أبًاء حل١ن و٨ي ظالة ق٨ًٕا حو لن یؤجي أِبل 
٥یك أبؿح ٠بك هك حلىًیى ٨بل يحموز هى قح٨ٓ ٨ككة لوحشًا وهفح حلٍيء لن یح

 هاـح ح٠مل؟
 

 بىمه ج١الى
هفح ٜلن هًه، وحلٝلن هى ح٠ٝن حلفيىب ٠ًؿ حلله جباقٮ وج١الى، وهى 
هى حلمًكك حلفي يصب ؾ١٨ه ١٨لى حؼىحيٯ وهى له ٠َل٬ة حو جؤذيك ٠ليه 
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حلى١ي ٠ًؿه لكي يك٨ٟ حلٝلن ٠ًٯ ويموشٯ هى حلك٩ئ إل٬ًا٠ه بحكٮ 
 ىل وحلله حلمىح١او.هفح حلٝلن بؤولىب ه٭ًٟ وه٭ب

 
 ج١اهل حلموشة هٟ حلموز حلمحصاهك بالم١اِي 

كی٧ لي كاهكأة هىلمه وأم أل٩٘ال أو أجّك٦ هٟ لوز ال یمكى و٩ِه بؤيه 
ال یّلي أو یّىم وهحصاهك  بالم١ًی حلع٭ی٭ي لئلوبلم؟ ٨هى  قشبل هىلما 

 بالم١اِي؟
 بىمه ج١الى  

ي٩٭ة حلم١يٍة, ولن اـح لن يكى ه٭ّكًح ه١كن ٨ي جى٨يك حلمىكى و 
وال ١٨ل  –كالّلىحت حليىهية وِىم قهٕاو  –  وحشب  يصبككن ٠لى جكٮ 

٨اِبكوح ٠ليه ,وحيّعىه   كؽلٟ ظصاب حلموشة أهام حْلشايب  –هعكم 
بالعكمة وحلمى٠ٝة حلعىًة وال جىح٩موه بكلمات جؿ١٨ه 

ة وهى حلمهن أيًٕا أو جعيٙي أوالؾٮ ب١ًاية وجكبية هكر٩ حلحماؾي.  حلى 
يٯ حلله وجكىبيى ذ٭حهن,أ٠ا اليهن باوحمكحق  ٨حصلىيى ه١هن وجحعؿذيى 
  .ج١الى ٠لى هفه حلمىئولية
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 حلىٌن ٕحلحاجىٔ وحلحبكز 

هل حلىٌن ظبلل حم ظكحم؟ كی٧ ي١لل وبب جعكیمه حو جعلیله؟ هل هًاٮ 
 جئكؿ ـلٯ؟  أظاؾید أو آیات 

 بىمه ج١الى
يًحها  اـح   أقحؾت حلمكأة وٌن وشهها أو شمء آؼك هى بؿيها إلٜهاق ل

ٓو ج١الى ٕ ٨ايه ظكحم ل٭ىله  أهام حل٥كباء 
َ
َحُهىَّ ّاالَّ ّلُب١ُىَلّحّهىَّ أ ًَ ي َواَل ُيٓبّؿيَى ّل

ٓو ّآؼَىحيّ 
َ
اّء ُب١ُىَلّحّهىَّ أ ًَ ٓب

َ
ٓو أ

َ
اّثّهىَّ أ ًَ ٓب

َ
ٓو أ

َ
ٓو آَباّء ُب١ُىَلّحّهىَّ أ

َ
ي آَباّثّهىَّ أ ًّ ٓو َب

َ
ّهىَّ أ

اّب١ّيَى  ّو حلحَّ
َ
ٓيَماُيُهىَّ أ

َ
ٓو َها َهَلَكٓث أ

َ
ٓو ّيَىاّثّهىَّ أ

َ
َؼَىحّجّهىَّ أ

َ
ي أ ًّ ٓو َب

َ
ّآؼَىحّيّهىَّ أ

َهُكوح ٠ََلى ٠َٓىَقحّت  ٓٝ ّفيَى َلٓن َي ٩ّٓل حلَّ ِّٙ ّو حل
َ
َشاّل أ َبّة ّهَى حلكِّ ٓق وّلي حإٓلّ

ُ
٤َٓيّك أ

ٓبَى  ّك ٕٓ َىاّء َواَل َي ًِّ ّه حل ّحّهىَّ َوُجىُبىح ّاَلى حللَّ ًَ ي ٓقُشّلّهىَّ ّلُي١َٓلَن َها ُيٓؽ٩ّيَى ّهٓى ّل
َ
ّبؤ

ُكٓن ُج٩ّٓلُعىَو  ىَو َل١َلَّ ًُ َه حٓلُمٓئّه يُّ
َ
  .31ٔ حلًىقٕ َٔشّمي١ًا أ

كما او ٠ملية حلىٌن اـح كايث هٕكة بالبؿو ٔكقًح بلي٥ا ٨ؤيها هعكهة 
  لعكهة حْلٔكحق بالبؿو.

ية ٨٭ؿ وقؾ ٨ي حلعؿيد واـح كاو حل١٩ل ه ٭ملًح وهريكًح لَلٌمجمحل وحلىؽك
 1.  للمئهى أو ُيّفلَّ ي٩ىهٔ  ٕال يًب٥ي  ٧يحلٍك 

وهًه ها يكحه حليىم هى هحاب١ة حلمىٔة وحيصكحق وقحء هىن ٠مليات 
وهًا٨يًا  يج١ؿ حهكًح و٩هيًا و٤يك ٠٭َلث يحلىٌن وحلحلىيى حلمبحفلة وحلح

                                                           
 258، 26َ. وواثل حلٍی١ة، ز;
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ي١ة ٨  يٞ ٌيا٘يى حاليه وحلصى حلحا٘اقها حل١ام وهى بؿ  يللٍك
 يميًىها للًان ويىظىو حليهن لؼك٦ حل٭ىل ٤كوقًح.

 
 حلموشة وحلعصاب  

ؾحؼل  لموشحي بؽلٟ حلعصاب  أيي وؤجموز ٬كیبًا ٨هل یصىل لي حو حومط  
حلعصاب لمؿة  ٠اثلحي ولي حؼىحو ٠لما حو حقجؿحء  حلبیث ٠لما حيي حوكى هٟ 

 حلموشة؟ ؾحؼل حلبیث ٨یه ١ِىبة ٠لی ٘ىیلة 
 بىمه ج١الى

٨يصب  ليه بيؿٮ حلىماض حو ٠ؿهه، ْلو حْلظكام حلٍك٠ية وحشبة حلحٙبي٫ 
و٠ليها حلّبك  ٠لى حلمكأة حلعصاب ولى هى أؼىة لوشها حلىاكًيى ه١ها 

  حلىكى حلمىح٭ل وحلَلث٫ بها.  و٠ليٯ حلى١ي لحى٨يك 
 
 

 أؾحء حل١باؾحت ؾوو حاللحمحم بالعصاب
وًة ولكًي لن حقجؿي حلعصاب ٘ىل هفه حلمؿة.  ?; أيا أِلي وأِىم هًف 

حقجؿي حلعصاب، وأوؾ  لكى هًف لهى جىلؿت لؿي ق٤بة شاهعة ٨ي أو 
ـح ٠لي حو ح١٨ل لی٭ىى  أو  كىو أوىة ظىًه ألوالؾي باقجؿحثي حلعصاب, ها أ

 ؟ذن حو حهي ؾحثما وقحثي ال جكیؿ أو حقجؿي حلعصاب حیمايي؟ 
 بىمه ج١الى  

حلعصاب أهك حلهي يك٩ي لعرٯ ٠لى حاللحمحم به,  او ي٩ه ح٠ح٭اؾٮ بؤو
ج١الى ويىحهيه ال يمكى جصاولها ٬ال ج١الى ّٕجٓلَٯ ُظُؿوُؾ  الو أوحهك حلله 
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اهاية ْلهٯ, واو حل١اق  وليه ٨ي ـلٯ  229ٔ حلب٭كةٕ حلْلّه ٨َََل َج١َٓحُؿوَهأ
 ليه بىببٯ وايما بىبب ٠ؿم حلحمحهها بعؿوؾ حلله جباقٮ وج١الى.

 
 كشة وجّليهحب 

كی٧ لًا حو ي٧ّ حهكأة جلبه حلعصاب ٨ي حلّبلة وجؽل١ه ٠ًؿ ؼكوشها 
 لًا حلع٫ أو ي١ًحها بالمًا٨٭ة؟  هى حلبیث هربل؟ هل 

 بىمه ج١الى
ٓظَىَى ٠ََمًَلٔ 

َ
ٓشَك َهٓى أ

َ
ُٟ أ ي ّٕ  او حلله جباقٮ وج١الى أؼبك ٠ى ي٩ىه ّٕايَّا اَل ُي

يِّي اَل ٔ 30 حلكه٧ٕ
َ
ُٟ ٠ََمَل   ٕأ ي ّٔ

ُ
يَرىٔ أ

ُ
ٓو أ

َ
َكك  أ ـَ ى  ًُكن هِّ  آلٕ ٠َاّهل  هِّ

ْلث ٨بيها  195ٔ ٠مكحو أْؾت ٠مًَل ٠ٝيمًا ْلو   ٨مى لبىث حلعصاب ِو
حلَّلة ٠مىؾ حلؿيى، أها ؼل١ها للعصاب ٠ًؿ ؼكوشها هى حلبيث ٨َل 

  ُي٭ْين بم١مل ٠ى حلَّلة. أو  بؿ 
 

 لبه حلبًٙلىو للمكأة 
حل١باءة  ٠لمًا حيه یكىو جعث  حلبًٙلىو  هل ِعیط ها وم١ًاه هى ظكهة لبه 

ذن  جماهًا هى كل حالجصاهات وال یمكى قإیحه؟  حلمیًبیة وهي ه٭٩لة 
 حلبًٙلىو بهفه حلّىقة یٍبه حلىكوحل حو هى وكوحل؟ حلیه 

 بىمه ج١الى
وحيما ٬ّؿيا به هى  ال يٍمل حلمًٟ حلعاالت حلحي جلحمهيى بها  

ٕحلصاؾقٔ ٠ليها وهى ه٩حىض    حلكابىي ويعىه وجكح٩ي بكهي جلبه 
 حلكابىي حلفي جكجؿيه. حلًاٜك بًٙلىو  بعيد يكى 
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يب للمكأة   لبه حلصىحق

حلعصاب  لوشها هى ٔمى  هل لبه حلصىحقیب بالًىبة للمكأة أهام أؼىة 
 ؟ حلٍك٠ي ٠لما ايهن ٨ي بیث وحظؿ

 بىمه ج١الى
هى حلصمء حلفي يصىل حٜهاقه و  ٨ي ـلٯ حظحياٖ لىحك ها لحؾ ٠ى 

  حل٭ؿم. ٜاهك 
 

 حلؽلىة ٨ي حلم١ّؿ 

٨ي  أذًاء وشىؾي ٨ي حلم١ّؿ ٬ؿ یىح٫٨ ١ِىؾي أو يمولي هٟ ٨حاة لىظؿيا 
 حلمعكهة؟ حلؽلىة  حلم١ّؿ ٨حؿوم حلؽلىة و٬حا ٬ّیكًح ٨هل ی١حبك هفح هى 

 بىمه ج١الى
اـح كايث حل١ملية ٤يك ه٭ّىؾة وال يحؽى٦ ٠لى ي٩ىه حلى٬ٞى 

  حلعكحم ٨َل بؤن. ٨ي 
 

 اككحه حلموشة ٠لى لبه حلعصاب 

ـح لن جكى هىح١ؿة  هل یصىل للموز أو یككه لوشحه ٠لی حقجؿحء حلعصاب, ا
یهصكها ٨ي حلمٕصٟ أو أو یٕكبها ٘ب٭ا ل٭ىله  ي٩ىیا لفلٯ؟ وهل له أو 

بّ  ٍٓ َو ُهٓن ٠ََلی َب١ٓ َٕ ُه َب١ٓ َل حللَّ َّٕ َىاّء ّبَما ٨َ ًِّ حُهىَو ٠ََلی حل َشاُل ٬َىَّ َما ج١الی: ٕحلكِّ
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ُه  َٛ حللَّ اِت ّلٓل٥َٓیّب ّبَما َظ٩ّ َٝ اّلَعاُت ٬َاّيَحاِت َظا٨ّ َّّ َأٓي٩َُ٭ىح ّهٓى َأٓهَىحّلّهٓن ٨َال
ّكُبىُهىَّ  ٓٔ ّٟ َوح اّش َٕ ىُهىَّ َوحٓهُصُكوُهىَّ ٨ّي حٓلَم ُٝ ىَلُهىَّ ١ّ٨َ ٍُ ّجي َجَؽا٨ُىَو ُي َوحلبلَّ

ُكٓن ٨َبَل َجٓب٥ُىح ٠ََلٓیّهىَّ َوّبیبًل  ًَ ١ٓ َ٘ ا َكّبیًكح٨َّٔبٓو َأ َه َكاَو ٠َّلیا  .ٔ<= ٕحلًىاء  ّاوَّ حللَّ
 بىمه ج١الى

يمة ؼاِة بم١الصة حهحًاٞ حلموشة ٠ى أؾحء ظ٭ى٪ حلموز،  حآلية حلكك
حلعصاب ويعىه ٨يؿؼل ٨ي باب حْلهك بالم١كو٦ وحلًهي  أها حقجؿحء 

حلحؿقز  ٠ى حلمًكك، وهى هفه حلًاظية ٨بو حلموز و٤يكه وىحء اـ ٠ليهن 
جب حْلهك بالم١كو٦ وحلًهي ٠ى حلمًكك، وال يحن حاليح٭ال الى هكجبة بمكح

حٌؿ اال اـح لن ج٩ًٟ حلمكجبة حْلولى، ي١ن للموز هىئولية ؼاِة جصاه 
٠ًؿه أ٬ىى، وحلٍكوٖ حلمفكىقة ٨ي وأؾوحجه لوشحه ْلْو ه٭ْىهات حلحؤذيك 

يٕة هحى٨كة.  حلكوالة حل١ملية إلؾحء حل٩ك
 

 

 حلًٝك الى حلمحبكشات 
ٔ وًة، وجؿقن ه١ًا حلكریك هى حل٩حیات C;يا ٘الب شاه١ي ٠مكي ٕأ

حلمحبكشات، وهي ظالة لن أكى ه١حاؾًح ٠لیها، لفح أ١ٌك بالعكز حلٍؿیؿ، ولن 
حوحٟٙ حلىیٙكة ٠لی ي٩ىي ٨ي ب١ٓ حلعاالت، و٨ٍلث ٨ي حؼحباق حل٩ْ١ة 
وظ٩ٛ حل١یى هى حلًٝك حلمعكم، وهما ی٧١ٕ ه٭اوهحي وشىؾ ب١ٓ حلٙبلب 

٥مىیى ٨ي حلًٝك حلمعْكم، وحل١بل٬ات هٟ حلصًه حآلؼك، ٨ؤقشى هى حلمً
 ؟وماظحكن أو جكٌؿويي الی ها یصًبًي حلعكحم، ویعًًّي هى حلم٥كیات
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 بىمه ج١الى
حِبك ظحى يكل٬ٯ حلله ج١الى لوشة ِالعة ج٥ًيٯ ٠ى حلمحبكشات، أها 
حلًٝك لهىَّ ٨هى وهن هىمىم هى وهام ابليه، و٨ْػ ٠مي٫ هى ٨ؽىؼه 

ٙياؾ حلمئهًيى، ٨اظفق هًه وحشحًبه، وح٠لن او لْفة حاليحّاق ٠لى الِ
حل٩ًه حْلهاقة بالىىء، وحالهحًاٞ ٠ى حلى٭ىٖ ٨ي ٤ىحيحهى، ال ج٭ان به 
َة  ًَ حلمح١ة حلىهمية حلحي يعهُّ بها أِعاب حل١يىو حلؽاثًة، َٕي١َٓلُن َؼاّث

ُؿوُقٔ ُّّ يهن ظىكة ويؿحهة ذن جكىو ٠ل 19ٔ ٕحل٥ا٨ك حْل٠ُٓيّى َوَها ُجٓؽ٩ّي حل
٨ي حلؿييا وحآلؼكة، وهن لهميمحهن ٨ي ؾحؼل أي٩ىهن ي١ملىو ٠لى 
حوح٩محل أهرالٯ هى حلمحىاهيى وحلمحك١٨ْيى ٠ى أ١٨الهن ليى٭ٙىهن 
وٓح َلٓى َجٓك٩ُُكوَو َكَما َك٩َُكوٓح ٨ََحُكىُيىَو َوَىحء ٨َََل  ه١هن كما ي١٩ل حلك٩اق َٕوؾُّ

ٓوّلَياء
َ
ُهٓن أ ًٓ ّؽُفوٓح ّه ، ٨بـح و١٬ث ٠يًٯ ٠لى حهكأة ال 89ٔ ٕحلًىاء َٔجحَّ

جعْل لٯ ٨حفْكك أو حلله ج١الى هْٙلٟ ٠ليٯ، وأيث ٨ي هعٕكه حلمباقٮ، 
و٠لى حل٩ىق ٤ْيك حجصاه يٝكٮ الى شهة أؼكى ووحصؿ حلٙمؤييًة ٨ي 

 ٬لبٯ.
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 حلَٙل٪ بالهاج٧ 

  هاؾة ٠لی حلٙبل٪ جل٩ىيیا لب١ؿ حلمىا٨ة هربل؟هل یصىل حو جصكي حلٍ
 بىمه ج١الى

يٍحٖك ٨ي حلٍاهؿيى أو يىم١ا حلكشل ُيًٍت ِي٥ة حلَٙل٪ ه١ًا وىية 
بىواثل حالجّال حليىم ٨َل هايٟ هًه هٟ حْلهى  ـلٯ  ٨بـح أهكى جع٭ي٫ 

 .هى ظّىل جؿليه أو ؼؿحٞ ويعىه
 

 حلٍٯ ٨ي حلصماٞ هل يىشب حل١ؿة 

هل  ذن ٔاش١ها لمكة وحظؿة وب١ؿ ٨حكة ٘ل٭ها ولكًه ٌٯ  ٌؽُ جموز ب٩حاة
أم ال و٠ًؿ وئحله لموشحه حلمٙل٭ة  ظّل حالؾؼال ٕه٭ؿحق حلع٩ٍةٔ 

ظّل حلؿؼىل حم ال ٨كاو شىحبها حلٍٯ ٨هل ٨ي هفه حلعالة جصب  هل 
 أم ال؟ حلموشة حل١ؿة  ٠لی 

 بىمه ج١الى
  بعىب ٜاهك حلىئحل ٨ايه يصب ٠ليها حل١ؿة.

 عٕاية ظ٫ حل 

ـح ظؿخ أو ٘ل٫ حلكشل لوشحه هٟ وشىؾ أ٩٘ال ٬ّك, هل هى  حلممكى أو  ا
للكشل الو ی٭ىم  لؤلؼك, وحلكبلم هًا ٠ى جًالل حلمكأة  یحًالل حظؿ حأل٘كح٦ 

 بیى حألبىیى؟ هىب٫  بك٠ایة حأل٩٘ال ظحی حلبلى٢ وـلٯ الج٩ا٪ 
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 بىمه ج١الى
ًا وهي وًحاو ظ٫ حلعٕاية هك٩ىل لألم ؼَلل حل٩حكة  حلمعؿؾة ٌك٠

، ظحى حلبلى٢ وي١ىؾ حل٩ٙل ب١ؿها الى حْلب يرى ووب١ة لأل للفكك 
واـح ذبث ٠ؿم ك٩اءة  ، حلٍؽُ جًٝين ٠َل٬حه بؤبىيه حؽيك وظيًجف   ي

   ُولن الى حآلؼك. أظؿ حالبىيى للعٕاية 
 

 َ٘ل٪ حلعاكن حلٍك٠ي 
ألوباب  أيا هحموشة هى قشل ال یعحكهًي وؾحثن حال٠حؿحء بالٕكب وحالهاية

جا٨هة هٕا٨ًا حلی اق٤اهي ٠لی حل٩ً٭ة ٠لی حلمًمل ولن ج٩ًٟ ه١ه كل حلىواثل 
إلِبلظه وحلم١اٌكة بما أهك حلله ج١الی به، ٨هل یصب ٠لْي حالوحمكحق بهفح 
حلىٟٔ حلمهیى با٠حباق أو حلٙبل٪ بیؿ حلموز وال یع٫ للمكأة أو جًهي 

 ٠بل٬حها حلموشیة؟
 بىمه ج١الى

ين حلموشة ويعْكم اهايحها ٨٭ه أهل حلبيث ٕوَل م حلله ٠ليهنٔ يؤهك بحكك
٠لى لوشها اـح ذبث  ويحؿؼل حلعاكن حلٍك٠ي لَٙل٪ حلموشة ق٤مًا 

٠ًؿ حلعاكن حلٍك٠ي أو حلموز يٝلن حلموشة ويهيًها حو ال ي٫٩ً ٠ليها 
وليه ٠ليٯ اال حلحكح٨ٟ ٠ًؿ أظْؿ حل١لماء ٨بـح  ٨ا٘مجًي هى هفه حلصهة 

ن و٠ؿم حإلي٩ا٪ ٨ايه ويٙل٫، ٨ًعى ه١ٯ وهٟ ذبث ٠ًؿه ظالة حلٝل
هٝلىم ظحى يؤؼف له حلع٫، ولكى بما أو حل٭ٕية هح١ل٭ة بٙك٦  كل 

اليه ليكىو ٬كحقه  آؼك وهى حلموز ٨او حلعاكن حلٍك٠ي هلمم باالوحماٞ 
  هبًيًا ٠لى ظصة ٌك٠ية.
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 حلىك٩٬لية 

ٟ بؿل ایصاق ٌهكئ و٬ؿ جن ٬مث بٍكحء هعل ٕبىك٩٬لیة ه
ج١اهبلت  ٌاهؿیى وظىب ها هى هح١اق٦ ٨ي  وحلمكاجبة بعٕىق  حالج٩ا٪ 
ٔ هالكًا للمعل ولیه هى   حلمعلیة ظید ی١حبك حلمٍحكي ٕبالىك٩٬لیة أوىح٬ًا 

حلمعل و٬ؿ جن حلحى٬یٟ ٠لی  حلباثٟ ٕهالٯ حل١٭اقٔ حلمٙالبة ببؼبلء  ظ٫ 
ال ج٭ك حلبیٟ   أ٠لن بؤو حلمعاكن حل١كح٬یة  ولن حالج٩ا٪ هى ٬بل حلٙك٨یى،   هفح 

وًىحت هى ٌكحء حلمعل أ٬ام حلباثٟ حلؿ٠ىى ببؼبلء  بالىك٩٬لیة، وحآلو وب١ؿ 
إلؼبلء حلمعل ه٭ابل حوحكشاٞ  ٨ؤيا هٕٙك  يحل٭أ  حلمعل وظىب ٬كحق 

٨ي حلى٬ث حلعأك ٕكىك٩٬لیةٔ  حألِلئ ٠لمًا او ذمًه  ذمى حلٍكحء ٕحلمبل٣ 
  حلٍكحء أ٨حىيا ظ٩ٝكن حلله؟  ذمى  ٍكحت ی١اؾل ٠

 بىمه ج١الى
اء ؾح٨ٟ حلىك٩٬لية وال يصىل له حلحىْول   ٠لى حلمالٯ أق

  حلى١ٔية إلشباقه هٟ ؾ٠اثًا لكن. بال٭ىحييى 
 

 ج٥ٍيل حْلهىحل 

ٕهلیىو   ها هى ٬ىل حلٍاقٞ حلم٭ؿن ٨ي ٌؽُ أ٠ٙی الی ٌؽُ آؼك هبل٣ 
أل٧ ؾیًاق ٨ي  ٔ ؼمىىو ::::?هرل ٕ ه٭ؿحقًح ٌهكیاً  ؾیًاقٔ وٌكٖ ٠لیه 

هفه حلم١اهلة  ؾیًاق، ٨هل  فح  حلملیىو ه٬بال أو ی١مل حلٍؽُ حآلؼك ب
 ِعیعة؟



 137 هىاثل ٨ي حلم١اهَلت

 بىمه ج١الى
هفه حلم١اهلة ليىث هٕاقبة بالّي٥ة حلٍك٠ية حلكاهلة حلحي 

ويح٩٭او ٠لى ج٭اون حلكبط بًىب  ٠لى حل١اهل أو يحاشك بالمال  ج٩حْك 
وهي  ظب قأن حلمال كال٧ًّ وحلرلد وحلكبٟ هل وِاابيى حل١ ه١يًة 

حْلهرل لل١مل حلحصاقي، لكى أِعاب حلىى٪ ال ي٩ٕلىيها  حلّي٥ة 
و١ِىبة ٨كلها ٨يلصؤوو الى ا٠ٙاء حلكبط  قإون حْلهىحل  لحؿحؼل 
حلىئحل وهي يىبة  أي يىبة هى قأن حلمال كما ٨ي ه٩كوْ  حلم٭ٙٞى 

قؾيا أو جكىو وليه هى حلكبط كما ٨ي حلمٕاقبة واـح أ % 5
قب١ة حآلجية ِعيعة ٨َل بؿ بااللحمحم بالٍكوٖ  حْل  حلمفكىقة  حلم١اهلة 

حإّليَىاُو ٠ََلى َي٩ّٓىّه  يؽؿٞ حإليىاو ي٩ىه ٨٭ؿ ٬ال ج١الى َٕبّل  هى ؾوو أو 
يَكِة، َوَلٓى  ّّ يَكهُٔ َب ـّ ٓلَ٭ى َه١َا
َ
  وحلٍكٖو هي: 14ٔ حل٭ياهةٕ أ

ْلِلي وال يًح٭ل الى حل١اهل كما م أو يب٭ى حلمال ٠لى هلٯ هالكه ح1 
ه اياه ٨بو آؼف حلمال  لى  يملكه باال٬حكحْ ٨َل يع٫ للم٭ْك  أ٬ٔك
هلٯ  يؤؼف ٌيجًا لحثؿًح، أها حلعالة حلّعيعة ٨بو حلمال يب٭ى ٠لى  أو 

  بعيد أو حل١اهل لى وجل ٠ًه يصيب هفح هال ٨َلو وأيا ح٠مل به. هالكه 
له ٨َل يصىل هرًَل أو يٍحكي بهفح م البؿ أو يحاشك حل١اهل به وي2٥ٍ 

لىياقجه أو آالت أو ه١ؿحت ويؿ٨ٟ  ظاشة لَل٬حًاء كب٘اقحت  حلمال 
يًا لّاظب حلمال. هبل٥ًا    ٌهك



 حلكوالة حإلوح٩حاثية 

 

138 

يًا هٕمىو حلعّىل 3  ٠ليه  م أو يكىو حلمبل٣ حلمح٫٩ ٠لى ا٠ٙاءه ٌهك
حلم١حاؾ  ٤البًا أي أو حلمبل٣ يكبط بعىب  ككبط ٌهكي لهفح حلمبل٣ 

يؿ هى ح يًا.أل   لم٭ؿحق حلمح٫٩ ٠لى ا٠ٙاثه ٌهك
م أو يحن ؾ٨ٟ حلمبل٣ ب١ؿ ٜهىق حلكبط ٨لى لن يٝهك قبط ال 4 

  لّاظب حلمال أو يٙالب بٍيء. يع٫ 
 

 واث٫ حْلشكة وي٭ل حل٩او٭يى 

حلمباض أو یً٭ل واث٫ حألشكة حلمباثى حلی حلمبلهي أو أي أهاكى  هل هى 
  أؼكى؟ هعكهه

 بىمه ج١الى
أول حْلهك أيهن يىحؤشكوه ل١مل هعكم ٨َل ي٭بل هفه اـح ٠لن هى 
  حكح٧ٍ ـلٯ الظ٭ًا ٨َل ٌيء ٠ليه. حإلشاقة، واـح 

 
يؿ حلمىبايل   بيٟ ِق

ب١ؿ أو ظىل قِیؿ حلمىبایل هى حلؿوالق الی حل١ملة حلمعلیة كرك حلىئحل 
كرك هى  ظىل هٍكو٠یة حلح١اهل بكاقجات حلكِیؿ بی١ًا وٌكحءًح بى١ك أ٬ل أو أ

حلم٭ْكق ٨یه ٨ما هى قأي وماظة حلٍیػ ٨ي هفه حلمىؤلة ٨ي ظالة  حلكِیؿ
 كىو حلبیٟ بالً٭ؿ أو باآلشل؟
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 بىمه ج١الى
ال حٌكال ٨ي هفه حلم١اهلة حو ٌاء حلله ج١الى وال هايٟ هى حلح١اهل 
بالكاقت بي١ًا وٌكحءًح وىحء حكايث حلم١اهلة ي٭ؿية حم باآلشل، وهٟ 

هلة ج٭ٟ ٠لى حلكاقت وحلؽؿهة حلحي حل٩ك٪ أو ب٩ًه حلمبل٣، ْلو حلم١ا
٨يه، وليىث حلم١اهلة هى بيٟ ه٭ؿحق هى حل١ملة بم٭ؿحق أكرك أو أ٬ل هى 

 ي٩ه حل١ملة وهي ه١اهلة هعكهة.
 

يأية   ظكن حالٌحكحٮ ٨ي حلكهايات حلك

ـح كايث حلًیة  هل یعل حالٌحكحٮ ٨ي حلكهايات حلكیأیة هرل وبا٪ حلؽیىل ح
  ؼیكه ٨٭یكة يى٠ا ها؟٠اثلحه الو حال هي أو ی١یل 

 بىمه ج١الى
ية ٨او  يٟ ؼيك حلمكحهًة ظكحم وال يبْكقها  كىو حلصاثمة ُجّك٦ ٨ي هٍاق

  ُي١ّىٔ. ٕحلله ال يٙاٞ هى ظيد 
 

 

 جىلي٧ حلمّاق٦ 

جمًط ب١ٓ حلمّاق٦ حلعكىهیة وحألهلیة ٬كؤًا لٍكحء ٠٭اق ويعىه وجؤؼف 
 ؟٨ىحثؿ ٠لی حل٭كْ، ٨هل یصىل أؼف هرل هفه حل٭كوْ
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 بىمه ج١الى
 ، حـح كاو حلمّك٦ ظكىهيًا ٨يمكى ٬بٓ حلمبل٣ هًه ال ب١ًىحو حل٭ْك
وايما ب١ًىحو حيه هال جؿ١٨ه حلؿولة لمىحً٘يها ٔمى حإلشكحءحت حل٭ايىيية 
حلمؤـوو بها، أها حلحىؿيؿ ٨يكىو بم١مل ٠ى أِل حلمال حلم٭بىْ 

وال  ويكىو ب١ًىحو أهىحل جٙالبه حلؿولة بؿ١٨ها كالٕكحثب وحلكوىم
 يى١ه حلحؽل٧ ٠ى ؾ١٨ها.

أها حلمّاق٦ حْلهلية ٨َل يمكى اشكحء هفه حلم١اهلة ه١ها، ي١ن يمكى 
جّعيعها بؤو جٍحكي حلصهة حلمايعة حل١٭اق بى١ك جؿ١٨ه حلى هالٯ حل١٭اق 
وجبي١ه حلى ٘الب حل٭ْك لٍكحء حل١٭اق بعىب حلىئحل بى١ك أليؿ هًه، 

و أو ي٩هن حلصهة حلمايعة بهفه ٨هفه حلم١اهلة ال بؤن ٨يها، ويمكى للمبى
حلّي٥ة حلحي جئؾي حلى ي٩ه حلًحيصة حلحي يٙلبها حلمايط. ويمكى أو يىْكل 
حلمّك٦ ي٩ه حلمىح٩يؿ إلشكحء حلم١اهلة ٨يٍحكي حل١٭اق حلفي يكيؿه 
بالمبل٣ حلفي ؾ١٨ه حلمّك٦ اليه هى هالكه حالول ٠لى أيه وكيل ٠ى 

يه هى هى حلمّك٦ بالى١ك  ه ٠ليه.حلمّك٦ ذن يٍحك  حلفي ي٩ٔك
 

 بٙا٬ات حليايّيب 

ها ظكن ٌكحء أوقح٪ حلیايّیب حلحي یفهب قی١ها أو ب١ٓ قی١ها الی 
 حلصم١یات وحلمئوىات حلؽیكیة؟ وؾهحن 

 بىمه ج١الى
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يًىي باالٌحكحٮ ٨يها حلمىاهمة ٨ي ؾ٠ن جلٯ حلصم١يات بالمبل٣ حلفي 
 اثمة.يؿ١٨ه ٨بـح أشكوح هن حل٭ك٠ة و٨ال يصىل له أؼف هبل٣ حلص

أها اـح يىى هى ٌكحء بٙا٬ة حليايّيب حلم٥البة وحل٩ىل بالصاثمة ٨َل 
 يصىل له ـلٯ.

 
 ٠مل حلمح١هؿ ٕحلعملة ؾحقٔ 

لیاؾة ٨ي  حلعمبلت لمیاقة هكح٬ؿ حألثمة وهًاٮ جكىو  ها ظكن ٠مل أِعاب
 وهٟ حلىاث٫، هح٩٭ىو هٟ حلموحق  أيهن  وهن ی١یٍىو ٠لی هفح ٠لما حلمبال٣ 
 ن حألهىحل؟٨ما ظك

 بىمه ج١الى
  ال بؤن بؤؼفها، ْليه ي٭ىم بؽؿهة لهن.

 
 حل١مل هٟ ٤يك حلملحمهيى ؾيًياً  

قشل  لیبًل لبیٟ حلٍاي لكًه  ل١ؿم جى٨ك ٨كَ حل١مل ٠ملث ٨ي ٠لىة ؼالي 
ی١ىؾ  يابیة و٬ؿ يّعحه هكحقًح ؾوو شؿوى ٨ايه  ويء حلؽل٫ وـو أل٩اٚ 

 هكفح شاثم؟ٌاكلحه، ٨هل حل١مل ه١ه وحلعال  حلی 
 بىمه ج١الى

اؾه ليكىو هلح٩حا  ال هايٟ هى حل١مل ه١ه، وجىحمك ٨ي    وـحككًح  و٠ٝه وحٌق
  ٬ىية وال يىيك وقحء حالي١٩االت هٟ ؾ٠اثي لكن.   وله حقحؾة 
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 حلؿقون حلؽّىِية لٙلبة حلمؿحقن 

ل٭ؿ ؾأب ب١ٓ حلمؿقویى حلمحؽّّیى ٨ي حلؿقون حل١لمیة حلٙبی١یة 
٥ة حاليكلیمیة بب٠ٙاء حلؿقون حلؽّىِیة وبؤو١اق ٨اظٍة وحلكیأیات وحلل

شؿًح جًن ٠ى حوح٥بلل ظاشة حلٙبلب للح١لن يحیصة ٬ّىق حلؿقن حلفي 
 ؟ی٭ؿهه ـلٯ حلمؿقن لٙبلبه ٨ي حلمؿقوة

 ؟أ٨حىيا بعلیة أو ظكهة حلؿقون حلؽّىِیة
 بىمه ج١الى

ي كوح ٨ي أؾحء ٜو ّْ ٩حهن ٨ي اليصىل إلؼىحيي وأؼىحجي هى حلحؿقيىييى أو ي٭
ية حلحي  حلمؿحقن ليؿ١٨ىح حلٙلبة الى حاليٕمام الى حلؿقون حلؽِّى
مىيها، لكًًا ي١حك٦ بؤو جبايى هىحىيات حلٙلبة ٨ي حل٧ّ حلىحظؿ ٨ي  ْٝ يً
حلمؿقوة يص١ل هى حلم٩يؿ جًٝين ؾقون ج٭ىية ج١يى حلٙالب ٠لى جؿحقٮ 

فح ها ٨اجه هى ٨هن حلؿقون و٠لى حلمؿْقويى ظيًجف  أو ي١ملىح ٔمى ه
حإل٘اق حإليىايي وأو ال يّؿق هًهن ها يعبٗ أ٠مالهن كالمبال٣ حل٩اظٍة 
ٟ حلم١اٌي حلمح١ب  ًا هٟ حلٔى يه ؼِّى حلحي يؤؼفويها كؤشىق للحؿق
ٞى ٨ي  ْلكركية حل١ٍب حل١كح٬ي و٬ؿ ـككيا ج٩اِيل أؼكى ظىل هفح حلمٔى

 كحاب ٨ٕ٭ه ٘لبة حلصاه١اتٔ و ٕلياقة هؿقوةٔ ويعىها.
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 ٭اء ٨ي حلؽاقزحلؿقحوات وحلب 
اظؿى ٘كی٫  جن ٬بىلًا ٠ى  اظؿى حلؿول حل٥كبیةيعى ٠ؿؾ هى حلٙلبة ٨ي  

و٠ؿم  جلک حلؿولةحلب٭اء ٨ي  لؿقحوة حلؿكحىقحه هل یصىل لًا   حلصاه١ات حل١كح٬یة
ظّىلًا للمهالة ٠ى ٘كی٫ حلصاه١ة وكفلٯ يعى  حو وبب  حلكشٞى ٠لما 

حلك٩الة  ٥یك حلكشٞى یصب ؾ٨ٟ ب١٭ؿ هٟ حلصاه١ة یٍحٖك حلكشٞى وب  هلمهىو 
ـح   ؟ جلک حلؿولةحل١مل وحلب٭اء ٨ي  ٬مًا بؿ٨ٟ حلك٩الة هل یصىل لًا  ٨ا

 بىمه ج١الى
٨ىق أكمالكن حلؿقحوة لؽؿهة  ال يكشط لكن حلب٭اء هًاٮ ١٨ىؾوح   

 جباقٮ ج١الى. وهصحم١كن بل٧ٙ حلله  بلؿكن 
 

 حلميث حلحبٞك وحلم١اهلة بؤ٠ٕاء 

حلعیة ٨ي شىؿ حإليىاو حلمْیث جمحلٯ ٬یمة هاؾیة أو هل أو حأل٠ٕاء  -;
 ه١ًىیة؟ وهل یىشؿ ٨ك٪ بیى حأل٠ٕاء حلكثیىیة وحل٩ك٠یة ٨ي حلصىؿ؟

؟ هل حلٍؽُ حلمحى٨ی أم حلمیثهى حلفي یىحٙیٟ حلحّك٦ ٨ي شىؿ  ->
 حلىقذة أم ولي حل٩٭یه؟

 ؟حلمیث هل یمكى بیٟ حأل٠ٕاء حلعْیة ٨ي شىؿ حإليىاو -=
ـح ها حُج٩ّ  -< ف لل١ملیة ا ٫َ ٠لی بیٟ حأل٠ٕاء هل یحكجب ٠لی حلٙبیب حلُم٩ًِّ

 ٌیجًا كالؿیة وحل٭ّاَ وحلح١میك؟
ـح ها ُوك٬ث حأل٠ٕاء هى حلم٩ٍی هل وی١ا٬ب حلىاق٪  -? ٨ي ظال ا

 بالعؿ حلٍك٠ي للىك٬ات ي٩ىه؟
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 بىمه ج١الى
أ٠ٕاء حلصىؿ لها أ٠ٝن حل٭يمة حلم١ًىية وال يع٫ ْلظؿ حلح١ؿي  -1

ظب ي٩ه حلصىؿ ٨بيه ال يصىل له اجَل٨ها وحإلٔكحق بها ٠ليها ظحى لّا
ٔكقًح بلي٥ًا، وظحى ب١ؿ هىجه ٨بو أ٠ٕاء شىن حإليىاو جعا٨ٛ ٠لى 
٬يمحها حلم١ًىية وككحهحها كما لى كاو ظيًا و٬ؿ شاء ٨ي حلعؿيد 

ي٧ ٕظكهة حإليىاو حلميث كعكهحه ظيًأ أها ٬يمحها حلماؾية ٨َل  1حلٍك
 هرلها لفح كاو هى ظ٫ حلمصًي ٠ليه ٠مؿًح ظؿوؾ لها وال يىاويها االْ 

حل٭ّاَ هى حلصايي بعكهايه هى ي٩ه حل١ٕى، ي١ن ش١ل حلٍاٞق 
حلم٭ْؿن ه٭اؾيك لح١ىيٓ حلصًايات ٠لى حْل٠ٕاء هٍكوظة ٨ي كحاب 
ٕحلؿْياتٔ هى حل٩٭ه ٠ًؿها جكىو حلصًاية ٤يك ٠مؿية ل٭ٟٙ حلًمحٞ 

 وج١ىيٓ حلمصًي ٠ليه أو ـويه.
لكى بٍكوٖ هًها ٠لى يعى حإلشمال: وشىؾ  حلحّك٦يصىل لهئالء  -2

٬ٟٙ حل١ٕى  يأهن هى ظكهة حل٭ٟٙ كبي٭اـ ظياة ايىاو، ٨َل يك٩ ٮهَل
لحصميل حآلؼك به هرًَل، و أو يكىو هفح حاليىاو حلمٙلىب اي٭اـ ظياجه 

 .هىشىؾ ١٨ًَل ٨َل يصىل هرًَل حلىِية باْل٠ٕاء حلى هىح٩ٍى حلحك٬يٟ
٠ٕاثه بالٍكوٖ حلمح٭ؿهة ه٭ابل هبل٣ بؤ ييىِحو يمكى لٍؽُ  -3

 .هى حلمال
 .حـح كاو حالج٩ا٪ بب٠حباق حلىِية ٨َل يحكجب ٠لى حلٙبيب ٌيت -4

                                                           
 429، 2َ. قحشٟ: جهفیب حألظكام، ز;
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٬ؿ ال يىحع٫ ٠٭ىبة حلىاق٪ ْلو حْل٠ٕاء ليىث هااًل ٌك٠ًا، لكًه  -5
 ي١ا٬ب ب١٭ىبات أؼكى ْليه ه٩ىؿ ٨ي حْلْق ويعىه هى حل١ًاويى.

 
 أظكام بيٟ حلؿوالق باآلشل 

 ة حلمكشٟ حلؿیًي آیة حلله حل١ٝمی حلٍیػ هعمؿ حلی١٭ىبي ٕؾحم ٜلهٔوماظ
 حلىبلم ٠لیكن وقظمة حلله وبككاجه

جىشؿ ه١اهلة هحؿحولة ٨ي حلىى٪ وهي بیٟ حلؿوالق باآلشل، وـلٯ بؤو یبیٟ 
ٔ أل٧ ؾیًاق هربًل بمجة ?>;وق٬ة ٨جة هجة ؾوالق حلحي و١كها حلً٭ؿي حلمحؿحول ٕ

كرك بعىب حالج٩ا٪ ولمؿة ه١ْیًة كٍهك هربلً وذبلذیى أل٧ ؾیًاق أو أ  .٬ل أو أ
 :وهًا ٠ؿة أوجلة

 . ها ظكن هفه حلم١اهلة؟;
. هل جىشؿ يىبة هعْؿؾة لل٩ك٪ حلمؤؼىـ ٠لی و١ك حلىق٬ة؟ وها هى وشه >

 هفح حلحعؿیؿ؟
. لى لن یىحٟٙ هٍحكي حلىق٬ة حلحىؿیؿ ٠ًؿ ظلىل حلٍهك ٨هل له جمؿیؿ =

كرك هٟ لیاؾة حلمبل٣ ٨ي ـْهحه كؤو یمْؿؾها ٌهكیى  حل١٭ؿ ٌهكًح آؼك أو أ
 ٔ أل٩ًا وهكفح؟:<;ٔ حل٩ًا أو ٕ?=;ویّبط ٠لی هٍحكي حلىق٬ة ٕ

 . هل لهما اشكحء حل١٭ؿ ٠لی هْؿة أ٘ىل هى ٌهك ٨ي حبحؿحء حل١٭ؿ؟<
 . هل هفح حلعكن ؼاَ بمى یكشٟ الیكن بالح٭لیؿ أم ی١ن حلصمیٟ؟?
. لى ظّلث هؽال٩ة لٍكوٖ حلّعة أ٠بله ٨ما ظكن حألهىحل حلم٭بىٔة @

 ٨ي حلم١اهبلت حلىاب٭ة؟
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 بىمه ج١الى
. حلم١اهلة ِعيعة هبؿثيًا الؼحَل٦ حلصًه بيى حلؿوالق وحلؿيًاق هٟ 1

 .هَلظٝة ٌكوٖ حلّعة
% هى حلى١ك حلً٭ؿي لمؿة 3.يعى يٍحٖك أو ال يميؿ حل٩ك٪ ٠ى 2

ٔ أل٧ ؾيًاق ال ُجباٞ ب٩ك٪ يميؿ 125حلً٭ؿي ٕ ٌهك، ٨الىق٬ة حلحي و١كها
يًا، وحلىشه ٨ي حالٌحكحٖ هى ظ٩ٛ ٠3,750ى ٕ ٔ آال٦ ؾيًاق ٌهك

حلحىحلو ٨ي حلىى٪، وظماية حلمٍحكي هى حل٩ك٪ حلمصع٧ حلفي يئؾي 
ه لل١٭ىبات حل٭ايىيية  به الى حل١صم ٠ى حلحىؿيؿ وبيٟ همحلكاجه أو ج١ٔك

 .حلى٬اثٟ حلكريكة أو حلهكب ؼاقز حلبَلؾ كما جٍهؿ به
َياء  ًّ ٤ٓ

َ
٨الحعؿيؿ ٔكوقي لحٙبي٫ ٬ىله ج١الى َٕكٓي اَل َيُكىَو ُؾوَلًة َبٓيَى حْٓل

أي أْو هفه حإلشكحءحت لمًٟ حظحكاق حلمال بيؿ ٨جة  7ٔ حلعٍكٕ ّهًُكٓنٔ
كرك ٨يكىيىو ٔعْية  .ه١ْيًة ٬ليلة جىيٙك ٠لى حلح١اهَلت حلمالية، أها حْل

% ، 5حلرايي ٬ٕؿهٔ ٬ؿ ظْؿؾ و٭٩ها حْل٠لى وكاو حلىيؿ حلٍهيؿ حلّؿق 
ْلْيه كاو يكى ـلٯ هًاوبًا، أها يعى ٨ًكحها كريكة ٨ي ٜل حلىح٬ٟ 

 .حال٬حّاؾي حلفي ي١يٍه
. ال يصىل لهما جمؿيؿ حلمؿة جل٭اثيًا وأؼف ٨ك٪ شؿيؿ ٠ى جمؿيؿ 3

٢ ٌك٠ًا ْلؼف هفه حلمياؾة، بل ٠لى حلمؿيى جؿبيك  حلمؿة ل١ؿم حلمىّىْ
ظلىل حْلشل وجىليمه الى حلؿحثى ذْن يصْؿؾ حلم١اهلة  حلمبل٣ ٠ًؿ

 .بال٩ك٪ حلمفكىق
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. ال هايٟ هى اشكحء حل١٭ؿ لمْؿة أكرك هى ٌهك بٍٖك أو ال يميؿ 4
 يحلًىبة حلح حلى٭٧ حْل٠لى لل٩ك٪ بيى حلى١ك حلً٭ؿي وحآلشل ٠ى

 .لكل ٌهكـككياها 
 . يْحٕط هْما ج٭ْؿم أو هفه حل٩حىى حكحىبث ٩ِة حلعكن ْلظؿ5

حل١ًاويى حلملمهة كىالية حل٩٭يه أو ؾ٨ٟ حلٕكق حل١ام أو ظ٩ٛ حلًٝام 
ْٓ حلًٝك ٠ى  حالشحما٠ي حل١ام ويعىها، ٨حكىو هلمهة للصميٟ ب٥

 .هكشٟ حلح٭ليؿ
وأـْكك حلصميٟ بالكاقذة حل١اْهة حلحي كاؾت جعْل بالمصحمٟ حل١كح٬ي ٬بل 

يب ٌككات حلحىىي٫ حلٍبك ي ٠ْؿة وًىحت ظيًما حيحٍكت بٍكل هك
بث الى ؼاقز  يى ٨ؿ١٨ىح اليها أهىحاًل ٘اثلة جىْك وؼؿ٠ث حلكريك
حل١كح٪، وأ٨حى ب١ٓ حلمكحشٟ بصىحل حلح١اهل ه١ها ووكث حآلؼكوو 
با٠حباق ٠ؿم حإلٌكال ٠لى و٫٨ حل٭ىح٠ؿ حلم١مىل بها، وجّْؿيًا ب٭ْىة 
ؿيا لفلٯ  ٍْ عًا حلم٩اوؿ حلكبيكة ٨ي ٠ملها، وظ ْٔ لمىحشهحها وو

٨حعْ٭٫ قأي ٔا٤ٗ ْٔؿها، وظاولث جلٯ حلٍككات  ا٠َلهيًا ووياوياً 
حإلوحرماق ب١ملها بًٍك ٨حىى حلب١ٓ بالصىحل وأقولىح ه١حمؿيهن 
ًا حيحّكيا ٠ليهن وك٩ى حلله  ًْ إل٬ًا٠ًا ب١ؿم وشىؾ جلٯ حلمؽاو٦، لك
حلًان ٌْكهن، ذْن حوحبايث ب١ؿ ـلٯ للًان هّاثبهن وظاول أِعاب 

 .حلهن ٨لن يىحٙي١ىححوحً٭اـ أهى حلىواثل حْلهىحل بٍْحى 
٨ليح١ٛ حلصميٟ وليؤؼف حلؿقن وىحء كايىح يكش١ىو اليًا بالح٭ليؿ أو 

 .الى ٤يكيا
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% ٨َل ٌيء ٠ليه 5. هى باٞ بالًىبة حلحي كاو هؤـويًا بها واب٭ًا وهي 6
ا حلمٍحكي باآلشل ٨َل  يؿ هى ـلٯ وكاو أؼف حلمياؾة بٔك وهى باٞ بؤل

 .ؿًح حاللحمحم بالًىب حلصؿيؿةٌيء ٠ليه أيًٕا، و٠ليهن هى حآلو ٨ّا٠
و٨ي حلؽحام أظْب حلح١ْك إلٌكال أذاقه حلب١ٓ بؤْو هفح حلحعؿيؿ 
وى٦ يحْٕكق هًه حلفيى يلحمهىو به ٨ي ظيى يكىو ٤يك حلملحمم ظْكًح ٨ي 
جع٭ي٫ ها يٍاء هى حْلقباض، وليه ٨ي ـلٯ هّلعة للمئهًيى 

 .حلملحمهيى
لى كل حلمكاوب حلمعْكهة، وشىحبه أو هفح حإلٌكال لى ِْط ٨بيه يكؾ ٠

وليٙمجى حلملحمم بالعكن حلٍك٠ي أْيه هى حلكحبط، أْها ٨ي حآلؼكة ٨هفح 
وحٔط، وأْها ٨ي حلؿييا ْلْو كىبه ويكىو ظَلاًل ْ٘يبًا، كما أْو لباثًه 
ويكركوو ل٭ْلة حلًىبة حلحي يٙلبها، وظيًجف  وي١ْىْ بكركة حلمباثى ٠ى 

ّٟ حٓلُهَؿى حلً٭ُ ٨ي حلًىبة حْلحي ظْؿؾياها،  ّب
َحْ ٬ال ج١الى }َو٬َاُلىح ّاو َيْ

ُهٓن َظَكهًا آّهًًا ُيٓصَبى ّاَلٓيّه َذَمَكحُت  ى َلْ َوَلٓن ُيَمّكْ
َ
ا أ ًَ

ّٔ ٓق
َ
٧ٓ ّهٓى أ َْٙ َه١ََٯ ُيَحَؽ

ٓكَرَكُهٓن اَل َي١َٓلُمىَو{
َ
ُؿَيْا َوَلّكَىْ أ ٓيء  ّقٓل٬ًا ّهى َلْ ٌَ ، 57ٔ حل٭ُّٕ ُكّلْ 

ُه َهٓؽَكشًا َوَيٓكُل٬ُٓه ّهٓى َظٓيُد اَل و٬ال ج١الى }َوَهى َيحَْ  َه َيٓص١َل َلْ ٫ّ حلَلْ
 .3ٔ-2 حلَٙل٪ٕ َيٓعَحّىُب{

  
 ظكهة ها ُي١ك٦ بم٥ىيل حْلهىحل 

ايي ٘الب هاشىحیك ٨ي شاه١ة حلم٩ّٙی حل١المیة ٨ي ٬ن حلم٭ؿوة، و٠ًؿي 
بعد ظىل ٤ىیل حألهىحل ه٭اقية بیى حل٩٭ه وحل٭ايىو، وهى هى حلمىاثل 
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عؿذة، ول٭ؿ بعرث كریكح ٨ي حل٩حاوى وحالوح٩حاءحت ولن أشؿ قأیا ٨٭هیا حلمىح
ل١لماثًا ظىله، ولما كاو هى حلمهن شؿح ٘كض قأي ٨٭هاء حلٍی١ة بالمىؤلة 
حلمفكىقة هٟ ـكك هىحًؿها حل٩٭هي، ٨٭ؿ جىشهث الیكن ٘البا بیاو قأیكن 

 ؟حل٩٭هي ٨ي هىؤلة ٤ىیل حألهىحل أو ٕجبییٓ حألهىحلٔ
 بىمه ج١الى

يبية ال٬حّاؾ حلبلؿحو، وه٩ىؿة ْلؼَل٪  ٤ٕىيل حْلهىحلٔ ٠ملية جؽك
يمة، وكايث  حلًان، ووالبة لؿيًهن، وجى٨ك بيجة هًاوبة لَليعكح٦ وحلصك
يمة وحل١ّابات  هماقوحها ٨ي حلبؿحية هعّىقة بيؿ ها٨يات حلصك
يب، اال ايها جعىْلث الى ٜاهكة ٠اهة وهْؿهكة  وقإون حل٩ىاؾ وحلحؽك

حلكريك هى حلىاوة وحلىماوكة وقشال حْل٠مال وياهبي حيعؿق اليها 
 ذكوحت حل١ٍىب.

و٬ؿ حلح٩ث حل١الن حلمحعٕك الى ؼٙىقة هفه حلٝاهكة، ٨باؾق الى ٠٭ؿ  
حلمئجمكحت وحلًؿوحت ٠لى أ٠لى حلمىحىيات، للحٍاوق ٨ي كي٩ية 
هكا٨عة هفه حلٝاهكة وؤٟ حآلليات حلمًاوبة لك٩ٍها وجٙىي٭ها، 

ين حلمح١اهليى بها، وجر٭ي٧ حلمصحم١ات ووْى حل٭ىحييى لحص ك
بؽٙىقجها، وحل١٭ىبات حلّاقهة حلحي جىشبها، واو كايث هفه 
حلمئجمكحت لن جع٭٫ ٌيجًا ظحى ها كاو هًها ٠لى هىحىى حل٭مة، ل١ؿم 
حلصْؿية وحلمّؿح٬ية لؿى حل٭اثميى ٠ليها بل هن حلفيى يؿيكويها، وال 

 حلؿول وحلمصحم١ات. لحلث هفه حلٝاهكة حلؽبيرة جمؾحؾ يؽكًح ٨ي
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أها هى حلًاظية حلٍك٠ية، ٨الٝاهك أو ذَلذة ٠ًاِك جئذك ٨ي ظكن 
 حلمىؤلة:

حلم٥ىىل: أي حْلهىحل حلحي يكحؾ ٤ىلها، ٨٭ؿ يكىو هّؿقها  -1
هعكهًا كاْلهىحل حلمكحىبة هى ٠مليات حلىك٬ة حلؽاِة 
يب  يب حل٩ًٗ وحلؿ٠اقة وجهك وحل١اهة، وجصاقة حلمؽؿقحت وجهك

ىة وحالؼحَلن وجمويك حل١ملة وحلىمىكة  حلبٍك وحلٌك
 وهكا٨آت أيٍٙة حلصاوىوية وحإلقهاب و٨ؿية حالؼحٙا٦.

و٤البًا ها يكىو حلهؿ٦ هى ٤ىيل حْلهىحل هى جبييٓ هرل هفه حْلهىحل  
وٌك٠ًحها ٠بك حلحعىيل حلمالي ٨ي حلبًىٮ، ٨بـح كاو حلمال حلم٥ىىل 

 ظكحهًا ظكهث حل١ملية كلها.
لصهة حلمىح٩يؿة هى ٤ىل حل٥اول: أي حلٍؽُ أو ح -2

حْلهىحل، ٨٭ؿ جكىو هما ال يصىل حل١مل لّالعها، 
يمة وحلعكام  كالحًٝيمات حإلقهابية وها٨يات حلصك
حلمحىلٙيى ٠لى حل١ٍىب بالعؿيؿ وحلًاق وحلؽاقشيى ٠لى 
يى ٠لى حل٧ً١ وجممي٫ حلمصحم١ات  حل٭ايىو وحلمعٔك

ية وحلٙاث٩ية وهكفح، ٨حعكم ٠ملية حلحعىيل حل مالي بال١ًّك
و٤ىيل حْلهىحل اـح كاو حلمىح٩يؿ هى هئالء حلفيى ال يصىل 

ْٓ حلًٝك ٠ى حل١ًّك حْلول لل١ملية.  ج٭ىيحهن بالمال، وب٥
ية ٨يصم١ىو  وهرال ـلٯ ب١ٓ حلفيى يؿ٠ْىو أيهن شم١يات ؼيك
حلمكاة وحلّؿ٬ات وحلحبك٠ات ليكولىها الى حلصما٠ات حإلقهابية 
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فه حل١ملية هعكهة هى شهة بؿ٠ىى أيهن هصاهؿوو وأهرال ـلٯ، ٨ه
 حل٥اول.

حل٥ىل: أي حلصهة أو حلصهات حلحي ج٭ىم ب٥ىل حْلهىحل  -3
وجعىيلها وحلحىوٗ ٨ي حل١ملية هى بًىٮ أو وماوكة أو أي 
هئوىات هالية أؼكى ٨٭ؿ جعكم حلم١اهلة هى هفه حلصهة الو 
هى يصكي ٠ملية حلحعىيل ٤يك ٌك٠ي كالٍككات حلىهمية أو 

٠ن ٨ىاؾًح أو اقهابا أو أو حل٭اثميى ٠ليها حلمٍبىهة أو حلحي جؿ
 ٨اوؿوو.

وهما ج٭ؿم يٝهك أو حلعكهة يمكى أو جكىو بؤي وبب هى هفه حلرَلذة 
٨ًَٕل ٠ى هصمى٠ها، وهٕا٨ًا الى ـلٯ يىشؿ أكرك هى وبب للعكهة، 

 هًها:
او حل١٭َلء وحلمحؽّّيى أشم١ىح ٠لى أو ٨ي حل١ملية  -1

يبًا ح٬حّاؾيًا و٤يكه، وهفح هًكك هعكم وميًاه وأهراله  جؽك
بالمًككحت حالشحما٠ية، لفح ٨ؤيه ٤يك هؤلى٦ كالمًككحت 

 حل٩كؾية هرل ٌكب حلؽمك أو حلميا أو يعى ـلٯ.
٨ي حل١ملية،  -كالبًىٮ  –اـح حوح١ملث حلمئوىات حلعكىهية  -2

اال ببـو  –وشميٟ حلممحلكات حل١اهة  –٨ؤيه ال يصىل حوح١مالها 
وحل٭ياؾة، واال يّبط  حل٩٭يه حلصاهٟ لٍكوٖ حلمكش١ية

 حلحّك٦ ظكحهًا، و٠ملية ٤ىل حْلهىحل ٤يك هؤـوو بها ٌك٠ًا.



 حلكوالة حإلوح٩حاثية 

 

152 

ي١ن يمكى حوحرًاء ب١ٓ حلعاالت حلمفكىقة لَلٔٙكحق، كمى يعحاز 
الى جعىيل هال ؼاَ هى أِل ٌك٠ي ْلشكحء ٠ملية شكحظية هٕٙك 
اليها ٨ي بلؿ آؼك، وال جىمط ٬ىحييى ؾولحه بحعىيل هرل هفح حلمبل٣، 

له ٠لى ظىاب ٠ؿة أٌؽاَ أو يىح٩يؿ هى ب١ٓ حلر٥كحت ٨يعى 
حل٭ايىيية، وهفه حل١ملية ٬ؿ ال جؿؼل أًَِل ٨ي ٠ًىحو ٤ىيل حْلهىحل، 
وايما يبْكقها حالٔٙكحق بٍٖك كىو أِل حلمال ظَلاًل، ٬ال ج١الى: 

كَّ ٤َٓيَك َبا٢  َواَل ٠َاؾ  ٨ََل ّآذَن ٠ََلٓيّه ّاوَّ حلْلَه ٩ُ٤َىِق  ُٙ ٓٔ ّظيِن٨ََٕٔمّى ح  حلب٭كةٕ قَّ
 ىقحتٔ.ٝ، و٨ي حلكلمة حلمٍهىقة ٠ًٕؿ حلٕكوقحت جباض حلمع173ٔ

هفه هي حلعاالت حلمحّىقة وحلم١كو٨ة لٝاهكة ٤ٕىيل حْلهىحلٔ 
ة لحى٠ية حْلهة وال٩ات  بالمّٙلط حال٬حّاؾي، وحوحرمك هفه حل٩ِك
يٝكها لعاالت أؼكى هى حل٥ىيل ليىث ؾحؼلة ٨ي ٤ىيل حْلهىحل 

٬حّاؾي حلم١كو٦ لكًها جحٕمى ه١ًاه وهى هًا٬لة بالمّٙلط حال
ًا ؼبيرًا هى ؼَلل ِب٥ه بىشه  حلمال ٠بك أكرك هى وحوٙة ليئؾي ٤ٔك

 ٬ايىيي وٌك٠ي.
وهى جلٯ حل١مليات ها ي٭ىم به حلب١ٓ هى حلحعايل ٠لى حلمكش١ية 
حلؿيًية ٤يك حلعاـ٬ة، ليىحؽكشىح هًها ٨حاوى أو هىح٧٬ جع٭٫ 

ـلٯ بالمباٌكة ٨يؿ١٨ىو هااًل ْلظؿ أهؿح٨هن، وال يىحٙي١ىو 
حْلٌؽاَ حلفي يؤجي لح٭ؿيمها الى حلمكش١ية ب١ًىحو حلع٭ى٪ حلٍك٠ية 
ويعى ـلٯ، ٨يعّل ٠لى ذ٭ة حلمكش١ية با٠حباقه هحؿيًًا هلحمهًا، وي٭ىم 
هفح ب١ْك ه٭حكض أو ٘لب أهام حلمكش١ية وهى ي٩ىه حلفي أقحؾجه 
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بحه وي١ٙي حلمى٧٬ حلصهة حلؿح١٨ة للمال، ويىحصيب حلمكشٟ لٙي
 حلمٙلىب.

يؿ أو ج٩ْك٪ بيى حلمىلميى وجفكي ياق حلٙاث٩ية واـح ١٨لث  أو أو شهة جك
ـلٯ ٠لًًا ي٩حٕط أهكها ٨حؤجي الى ٌؽُ واـز بىيٗ وجحبٞك له بمال 
أو جحٝاهك بالحؿيى وجىْلن له حلمال لي٭ين هصله ٠محء أو حظح٩ااًل ؾيًيًا 

٘اث٩ية وحلحككيم ٠ليه وج١ٙيمه  ظىل حلمىٔٞى حل٩َليي حلفي ٨يه اذاقة
بالكوحيات حلؽكح٨ية وي٩ًف هفح حلىاـز وأهراله حل١مل ويحع٭٫ هكحؾ 

 حلصهات حلؿح١٨ة.
يؽي ٠لى هفح حلًمٗ هى ٤ىيل حْلهىحل ها ١٨له ٠بيؿ حلله  وحلمرال حلحاق
ياؾ الكحٍا٦ ه٭ك ا٬اهة هىلن بى ٠٭يل ٨ي حلكى٨ة، ٨ؿ٨ٟ هااًل  بى ل

ل وأهكه أو يح٥ل٥ل بيى أِعاب هىلن ويكىب و٨يكًح الى هىحٍاقه ه١٭
ذ٭حهن ذن يٙلب هًهن أو يؿلىه ٠لى هىلن ليىْلن حلمال، وظككة هىلن 
كايث بعاشة الى حلمال وي٩ف حلمل١ىو هفه حلؽٙة وجٝاهك بالىالء 

ظحى ؾْله هىلن بى ٠ىوصة ٠لى هىلن وأِٙعبه  ْلهل حلبيث 
 ه١ه وكاو حلفي كاو.

ىيل هى يٞى آؼك للهىية أو حل١ًىحو أو ويعُىى هًا حإلٌاقة الى ٤
حلٍؽّية، وهى أهرلحه ها ج٭ىم به ب١ٓ حلصهات ل٥ىيل حإلقهابييى 
يؿوو حل١ىؾة الى  يا وحلفيى يك حلى١ىؾييى حلفيى ٬اجلىح ٨ي حل١كح٪ ووىق
بَلؾهن وحالوح٩اؾة هى حل٩١ى حلملكي ٨ي بلؿهن، ٨يً٭لىو الى 

ب١ؿ أو ي١ٙىهن ٩ِة  ايؿوييىيا ذن ي١ىؾوو هى هًاٮ الى حلى١ىؾية
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اؾ ؼاقز حلبَلؾ، و٬ؿ ي٭ل لي ب١ٓ  هبل٥يى ٬ٕىح وحشب حلؿ٠ىة وحإلٌق
 حلمىئوليى حإليؿوييىييى أيهن جصاولوح حلمجة الى حآلو.

وايما ـككت هفه حْلهرلة ليكىو حلمصحمٟ وح٠يًا للؿواثه وحلمكاثؿ 
ك له لح٩حيحه وجممي٫ وظؿجه واـكاء حل١ؿحوة وحلب٥ٕاء وحل ٭حال حلحي جؿبَّ

يك هٍكو٠هن.  بيى حلًان ظحى جؽلى حلىاظة ْلولجٯ حلٍيا٘يى لحمك
 

 حلح١اهل هٟ حلمّاق٦ حْلهلية 

 باومه ج١الى
 وماظة حلمكشٟ حلٍیػ هعمؿ حلی١٭ىبي ؾحم ٜله

  وبلم ٠لیكن ويىؤله ج١الی أو یمؿ ٨ي ٠مككن ؼؿهة لئلوبلم وحلمىلمیى
لحمه هًكن شىحبها هفه ٠ؿة أوجلة ظىل حلح١اهل هٟ حلمّاق٦ حألهلیة ي

 :لمىیه حلعاشة حلیها شمحكن حلله ؼیكح
ج٭ىم حلؿولة حالو بما ی١ك٦ بحى٘یى حلكوحجب ٠ًؿ حلمّاق٦ ظید جٕٟ  -;

ى ویىحلن حلمى٧ٜ قحجبه هى  حلعكىهة هبل٣ حلكوحجب ٨ي هّك٦ ه١یَّ
ى ٠لیه ولیه هى ًِؿو٪ ؾحثكجه كما كاو واب٭ًا، ٨هل یىشؿ  ْ٘ حلمّك٦ حلمى

٧ٜ ب٭بٓ قحجبه هى حلمّك٦ حألهلي؟ أم ال؟ وهل ج١ْؿ اٌكال ٠لی حلمى
حلبًىٮ حألهلیة حلمىشىؾة حآلو بعكن حلبًىٮ حلمٍحككة با٠حباق حو حلؿولة جٕٟ 
٨یها قوحجب حلمى٩ٜیى لحىهیل حوحبلههن لها و٠لی هفح ج١ؿ حألهىحل حلحي 
٨یها هى حألهىحل حلعكىهیة ال حألهلیة ٨حكىو ٩ِة هفه حلبًىٮ حيها هٍحككة 

 لى هى ٤یك حٌحكحٮ بكأن حلمال بیًها وبیى حلعكىهة؟و
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هل حألهىحل حلمىشىؾة ٨ي حلبًىٮ حلمٍحككة ُیح١اهل ه١ها ه١اهلة هصهىل  ->
 حلمالٯ؟

 ها ظكن حال٬حكحْ هًها ب٩اثؿة یؤؼفها حلمّك٦؟ -=
 ها ظكن حإلیؿحٞ ٨یها ب٩اثؿة یمًعها حلمّك٦؟ -<

 هصمى٠ة هى حلمئهًیى 
 بىمه ج١الى

ث حلؿولة ال هاي -1 ًْ ٟ هى ٬بٓ حلكحجب هى هفه حلمّاق٦ حـح و٘
حلكوحجب ٨يها ْليها هًا كالىويٗ ٨ي ايّال حلكوحجب حلى هىحع٭يها ب١ؿ 

  .أو جًملها حلصهة حلعكىهية ٨ي ظىابها
وهفه حلمّاق٦ ليىث بًىكًا هٍحككة بم١ًى حلٍككة حلم١كو٦ بيى حل٭ٙاٞ 

 جمحلٯ أوهمًا ٨يها حل١ام وحلؽاَ ْلو حلؿولة ليىث ٌكيكة ٨يها وال
وايما هي هملىكة ْلِعابها ويحعملىو هن هىئوليحها قبعًا وؼىاقة 
وجكىو حلؿولة كىاثك حلمباثى حلفيى يىؾ٠ىو حْلهىحل ٨ي حلمّك٦ أو 
يىعبىيها، لفح ٨عكن حلحّك٨ات حلمالية هٟ هفه حلمّاق٦ يحبٟ يٞى 

وشؿت هًط حلم١اهلة حلم٭ّىؾة ه١ها ٨٭بٓ حلكوحجب هًها شاثم وكفح حـح 
أو هكا٨جات جمًعها حلعكىهة ويعى ـلٯ، ْلو شملة هى هّاؾق أهىحل 

 هفه حلمّاق٦ هعللة جك٩ي لحّعيط ٬بٓ حلكحجب هًها.
حجٕط هما ج٭ؿم حو هفح حلم٭ؿحق هى ج١اهل حلؿولة هٟ حلمّك٦ ال  -2

يص١لها هى حلبًىٮ حلمٍحككة، وحو أهىحلها ليىث هصهىلة حلمالٯ بل 
  ا.هى ِاظب حلمّك٦ وحلمباثى حلمىؾ٠ىو ٨يههي ه١لىهة حلمالٯ و 
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حـح كايث حلؿولة جٕٟ أهىحاًل ٨ي حلمّاق٦ إل٬كحْ حلمىحً٘يى  -3
ية أو ول٧ حلموحز ويكىو حلمّك٦ حْلهلي وويًٙا  كال٭كوْ حل١٭اق
٨ي حلم١اهلة وله يىبة هعؿؾة جئؼف هكة وحظؿة كؤشكة ٠لى حلحىوٗ 

ل٭كوْ حلحي يمًعها حلبًٯ وهي حلعالة حلحي ي١ك٨ها حليىم ٨ي هباؾقة ح
حلمككمي هى ؼَلل هفه حلمّاق٦ ٨َل هايٟ هى حال٬حكحْ وؾ٨ٟ هفه 
حلمياؾة، حها حـح كاو حل٭ْك ي٭ؿهه حلمّك٦ حْلهلي هى هاله حلؽاَ 
ب٩اثؿة ك١مل قبعي للمّك٦ ٨الم١اهلة ٤يك شاثمة. لكًًا ـككيا ٨ي 

ق٦ ٤يك هىٟٔ ٠ؿة وشىه لحعىيل حلعكحم حلى ظَلل ٨ي ٠مل حلمّا
حْلهلية وهًها أو ي٭ىم حلمّك٦ بٍكحء حلىياقة أو حل١٭اق ولى ظّة هًه 
بعىب ه٭ؿحق حل٭ْك ويؿ٨ٟ حلمبل٣ حلم٭كق ي٭ؿًح ويبيٟ حلمّك٦ ها 
حٌحكحه حلى حلمبىو بالح٭ىيٗ بمياؾة هي ه٭ؿحق حل٩اثؿة وال هايٟ هًها لما 

 .٬يل هى حو لألشل ٬ىًٙا هى حلرمى ويعى ـلٯ
حٞ ٨يها م وهى ي١ًي ا٬كحٔها م ووعب حلىؾحثٟ ال هايٟ هى حإليؿ -4

هًها، ولكى لى كاو حلمّك٦ ي١ٙى ٨اثؿة ٠لى حإليؿحٞ ٨َلبؿ هى 
هَلظٝة وشه هعلل ل٭بٕها ٠ًؿ حلح١ا٬ؿ هٟ حلمّك٦ بٍٖك حل٩اثؿة 
ككىيها جمرل ظّة حلمىؾٞ هى حْلقباض حلحي يع٭٭ها حلمّك٦ هى 

للة وظيًجف  ال جكىو ج٥ٍيل حلمبال٣ حلمىؾ٠ة لؿيه ٨ي ه١اهَلجه حلمع
حل١ملية حيؿح٠ًا بل حوحرماقًح للمال، حها هٟ ٠ؿم حٌحكحٖ حل٩اثؿة ٠لى 

ا و٘يب ي٩ه ٨َل هايٟ.  حلمّك٦ لكًه هى حلفي يباؾق بؿ١٨ها ٠ى ٔق
  



 

 

 

 

 
 

 هىؤلة ٨ي حلميكحخ
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 حوحع٭ا٪ أوالؾ حْلوالؾ هٟ وشىؾ حلىلؿ حلمباٌك للمحى٨ى 

ظكن هیكحخ حألظ٩اؾ ٨ي ظال هىت هى  یحىاءل كریك هى حلمئهًیى ٠ى
یح٭كبىو به الی أشؿحؾهن، ٬بل هىت حألشؿحؾ، ٨هل یكذىو ٌیجا هى حلحككة أو 

 ال؟
 بىمه ج١الى

أشمٟ ٨٭هاء حْلهاهية وُظكي حإلشماٞ ٠ى ٨٭هاء حل١اهة أيٕا ٠لى 
يد أبًاء  حلميث اـح كاو وحوٙحهن الى هفح  -أبى أو بًث-٠ؿم جىق

ووشؿ لهفح حلميث ولؿ هباٌك ْليه أ٬كب  حلميث ٬ؿ هات ٨ي ظياجه
 هًهن، وحْل٬كب يمًٟ حْلب١ؿ هى حلميكحخ.

يًة اهكاو حل٭ىل باوحع٭ا٪ هئالء  ولكى ٬ؿ ذبث بمىشب أؾلة كريكة ِق
حْلظ٩اؾ وحْلوباٖ هى شؿهن ٌيجًا ها هى حلحككة ظحى هٟ وشىؾ حْلوالؾ 

يى للصؿ بًعى هى حْليعاء، و٬ؿ ُيٍك حلبعد ه٩ًَّل ٨ ي كحاب حلمباٌك
 هىح٭ل بؤـو حلله ج١الى، وؼَلِة يحاثس حلبعد هي: 

يصب ٠لى هى هات له ولؿ أو بًث ٨ي ظياجه، وله هًهما أظ٩اؾ أو 
يى أو يىِي ببؼكحز ظّة ولؿه حلمحى٨ى  ـككًح –أوباٖ هٟ أوالؾ هباٌك

كما لى كاو ظيًا ظيى هىت حلمىِي، ويصب ٠لى حلىقذة  -كاو أو أيرى
كؿ  حلمىشىؾيى ١٨ًَل ظيًجف   اي٩اـ حلىِية و٫٨ حل٭ىح٠ؿ حلم٭كقة، ويحؤ

حلىشىب ٨يما لى كاو حْلظ٩اؾ أو حْلوباٖ أيحاهًا ١ٔا٨ًا ُيؽٍى ٠ليهن 
 حل٩٭ك وحلعاشة.
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َّ حلميث ٨ي ه٩كوْ حلمىؤلة حلىاب٭ة، ٨بـح كاو حْلظ٩اؾ  أها لى لن يى
يى  او –أو حْلوباٖ ٥ِاقًح هعحاشيى ٨اْلظىٖ وشىبًا ٠لى حلىقذة حآلؼك

حإلي٩ا٪ ٠لى هئالء حل٥ّاق بالم١كو٦ الى أو  -بال٥يى قحٌؿيى كايىح
ؿوح وللىقذة ٠ؿم حلمياؾة ٨ي ها ي٩ً٭ىيه ٠لى حل٥ّاق ٠ى  يبل٥ىح ويٌك
ظّة أبيهن أو أههن حلمحى٨يى ٨ي ظياة شؿ حل٥ّاق وال ٨ك٪ ٨ي 
حظحىاب حلحككة بيى أِىل حْلهىحل حلحي جككها حلمحى٨ى ويماثها 

 ه٩ًًَّل.حلمحصؿؾ هحًَّل كاو أو 
واو كاو لل٥ّاق هىقؾ هالي كا٦  لم١يٍحهن، أو كاو هئالء حْلظ٩اؾ 

ية–وحْلوباٖ بال٥يى ٨اْلظٖى لموهًا للىقذة  اؼكحز  -٨ي ٨ْك ٠ؿم حلِى
ظّة هى يح٭كبىو به الى حلميث وجىلي١ها ٠ليهن للفكك هرل ظٛ حْليرييى، 

 ٤يكه.  و٨ي هفح حالظحياٖ يصىل حلكشٞى الى حل٥يك ه٭ؿهًا حْل٠لن ٠لى
واو كاو ب١ٓ حلىقذة حل١٩لييى أو كلهن ٥ِاقًح، وكفح ٨ي ظال كىو 
حلىقذة حل١٩لييى هعحاشيى ويْٕك بعالهن اؼكحز ٌيء لألظ٩اؾ 
وحْلوباٖ، ٨اْلظىٖ حلحى٧٬ ٨ي أظكام هفه حلمىؤلة الى أو يبل٣ 

 حلصميٟ ويصكي حلحكحٔي بيًهن أو حلكشٞى الى حل٥يك ه٭ؿهًا حْل٠لن.
 موشة حلباككهيكحخ حل 

حلموشة ٤یك حلمؿؼىل بها وحلمحى٨ي ٠ًها لوشها هل جىحع٫ حل٧ًّ حلرايي 
 حإلقخ، أم ال؟ هى حلمهك بالكؾ، ٠بلوة ٠لی يّیبها هى 

 بىمه ج١الى
 جىحع٫ حلمهك كاهًَل، أها حلحًّي٧ ٨هى ظكن ؼاَ بالَٙل٪.
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 هىاثل ٨ي حْل١٘مة 

 وحالٌكبة
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 لهظكن حلىمٯ حلفي ليه له ٨ 

هل لكن حو جفككوح لًا أوباب جككیه أو جعكین جًاول أيىحٞ حلىمٯ هى ٤یك 
 ـحت حل٭ٍك؟

 بىمه ج١الى
ؾْل حلؿليل حلّعيط ٠لى ظكهة أكل حلىمٯ حلفي ال يكىو له ٨له، 

ُل ٠َمَّ   أها لماـح ٨٭ؿ ٬ال ج١الى 
َ
ُلىَو }اَل ُيٓىؤ

َ
 حْليبياءٕ {ا َي١َ٩ُٓل َوُهٓن ُيٓىؤ

23 .ٔ 
 

 

 وَلهيةال ٨ي حلبلؿحو ٤يك ح أكل حلؿشاز 

٠لما أيي أجًاوله ٠ًؿ  ها ظكن أكل حلؿشاز ٨ي حلبلؿحو حألشًبیة  
حلؿشاز جككي وهفبىض ٠لی حلٙكی٭ة   ٠كح٬ي وهى ی٭ىل او  ٌؽُ 

 ؟حبًي ٠لی ظلیة هفح حلؿشاز أم ال حألجكحٮ ٨هل بیؿ  حإلوبلهیة 
 بىمه ج١الى

 بؤن ٠ليٯ.  او ظّل لٯ ح٘مجًاو هى كَلهه ٨َل 
 

 ؾشاز حلك٩يل 

حألوىح٪ وحلفي ی٭ال أو  ها قأیكن بؿشاز حلك٩یل حلمىشىؾ حالو ٨ي 
حيه یىقؾ  ٦ أهاية حلكؤة حل١باویة حلمٙهكة، ٠لمًا وحوحیكحؾه جعث أٌكح ـبعه 
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ـح كاو حلصىحب بالعلیة، حلبكحلیل هى  ٨هل حلح٭اقیك حلحل٩میىيیة  ؟ وح
لؿشاز كي یمكقوح جمویك أل٤ل٩ة هفح ح جعؿذث ٠ى ٠ملیات  حلحي 

 مفكی جئذك ٨ي حلعلیة؟حل٤یك  شاز حلؿ
 بىمه ج١الى

لن يٙل١ًا حلمٍك٨ىو ٠لى حلمٍكٞو ٠لى ج٩اِيل حل١مل و٬ؿ 
ية أيباء ٠ى ها أٌكجن وِلحًا  ، اليه هى جمويك حل١َلهة حلحصاق

حل٭ا٠ؿة ظلية حلحًاول اـح ظّل حال٘مجًاو بمٙاب٭حه لٍكٖو  وه٭حٕى 
 حلٍك٠ية. حلحفكية 

 
 اء حل١ٍيكه 

اوبلهیة،   حإلوبلهیةٔ حلمًّى٠ة ٨ي ؾول ها هى ظكن ٌكحب ها یىمی ٕحلبیكة 
 ؟یكحو هربلً بك

 بىمه ج١الى
اـح كاو ه١ًًّا جعث اٌكح٦ شهة هىذ٭ة ٨يمكى حال٘مجًاو ب١ؿم   

حلحؿحول لما  ٔ ٠ًؿ ٨يه اال أيه يعكم جىميحه ٕبيكة حلكعىل حلمعكم  وشىؾ 
يك ٨ي  , ٨ليىمىه ٕهاء حل١ٍيكٔ بالعكحم  حيحٍاق حالون هى ج٥ك

ؼّىًِا ٨ي حل٭ٕايا ـحت حْلؼٙاق  وبيل حلًصاة  وحالظحياٖ 
ظحى هى يحٝاهكوو  –حلمهاو وج١ل٫ حلًان  حالشحما٠ية وهٟ ٨ىاؾ 

ي١ة. بالؿييا  –بالحؿيى    وجىاهلهن ٨ي هكح٠اة حلٍك
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 جًاول حل١ٙام هٟ ٤يك حلمىلميى 

یا ٨ي وكى ٘بلبي هًا حلٍی١ي يعى هصمى٠ة هى حلٙلبة ي١یً ٨ي قوو
وحلىًي وحلمىیعي وهًا هى ال ؾیى له وهى ؾول هؽحل٩ة ها ظكن جًاول 

 حل١ٙام هٟ حلمؽال٧ وهى حلكحابي و٤یكهن همى ال ؾیى له؟ 
 بىمه ج١الى

ال بؤن ٨ي هئحكلة حلمىلن هٙل٭ًا أها أهل حلكحاب ٨لي٥ىلىح أيؿيهن 
ظحىى حل١ٙام ٠لى ها ال ٬بل هباٌكة حل١ٙام، و٨ي شميٟ حْلظىحل اـح ح

٨يها ٌعىم ؼًميك م ٨َل جٍاقكهن ٨يها  يعل م كلعىم ٤يك هفكاة أو
 وجًاول هى ٤يكها. هٟ ؾ٠اثي لكن.

 
 حْل٤فية وهاؾة حْلذايىل 

 جعحىي ٠لی كعىل حألذايىل شاثم؟ ةهل أو جًاول هىحؾ ٤فحثی
 بىمه ج١الى

يى:   يصىل ـلٯ بٍ٘ك
  .% هرَلً 1حو جكىو يىبحه ٔجيلة كم   -1 
حو يكىو هحكىيًا ٔمى ٠ملية ًِٟ حلمىحؾ حل٥فحثية كالكعىل   -2 

حـح كاو حلكعىل بؿقشحه  حلمحكىو ٨ي ٠صيى حلؽبم ٠ًؿ جؽمكه، حها 
حلمىككة هٕا٨ًا حلى حلمىحؾ حل٥فحثية حلمًّى٠ة ٨ايه هعكم حلحًاول هًها 

  حلمٕا٦ ٬ليًَل. ولى كاو 
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 ١٘مة وحالٌكبة حلمٍبىهةجًاول حْل  

حلصاثم جًاول ب١ٓ حال١٘مة وحالٌكبة حلحي یعحمل ؾؼىل ٌيء  هل هى
 هعكم ٨ي جككیبها؟

 بىمه ج١الى
١َاّههّ  ٬ال ج١الى } َ٘ ٓيَىاُو ّاَلى  ّك حإٓلّ ُٝ ًٓ لفح يعى يؿ٠ى حلى  24ٔ حل١بهٕ {٨َٓلَي

حالظحماالت، كما حو  حلحعكل ٨ي ها يؤكل حإليىاو وها يٍكب ظحى هى 
ىو بالى٬اية و  حلحصًب وحالظحياٖ لمصكؾ وشىؾ حظحمال ٠لماء حلّعة يِى

ك، ٨المئهى  ّٕ يحصًب حظحماالت حلعكهة ٨ي ١٘اهه  ولى ٔجيل لٍيء ُه
كحبه كفلٯ، حـح كاو هفح حالظحمال ه١حؿًح به وليه هصكؾ ٌكىٮ  ٌو

 وهام.أو 
 

 وَلهيةحال هى بلؿحو ٤يك  ظكن جفكية حْلوماٮ حلمىحىقؾة 

ة هى هًاٌيء ؾول شًىب جىشؿ ٨ي حألوىح٪ أيىحٞ هى حألوماٮ حلمصمؿ
ٌكحء وبیٟ وحكل هفه حألوماٮ.  ٌك٪ أویا ٠لمًا أيها ؾول كا٨كة، ٨ما ظكن 
 ؟و٨٭كن حلله حلی ؼؿهة حلؿیى ب١ىيه وجىؿیؿه

 بىمه ج١الى
ال يْهن كىيها هىحىقؾة هى ؾول كا٨كة وحلمهن أو يكىو ٠لى شلؿها ٬ٍكة 

٠لى حلماء  وليىث هيحة ٘ا٨ية كال٩له وأو جئؼف هى حلماء وهي ظية 
 الب ٨يصب حلحؤكؿ هى وشىؾ حْلول.وحلٍٖك حلرايي هحع٭٫ بعىب حل٥
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 او٭اٖ حلصًيى 
حلحٍىهات حو  ٨ي ب١ٓ حألظیاو ٬ؿ یٍؽُ حلٙبیب أذًاء حلعمل ب١ٓ 

ببو٭اٖ حلصًیى. ٨هل  حلصًیى ٨یًّط حلٙبیب حلىحلؿیى  ظاالت حل١ى٪ لؿى 
 ى حو یى٭ٙىح حلصًیى؟یعل للىحلؿی

 بىمه ج١الى
هفح حلم٭ؿحق ال ُي١ؿُّ هبكقًح إلو٭اٖ حلصًيى حلفي هى ٬حل حل٩ًه 

، ي١ن لى كايث ؼل٭ة حلصًيى ٤يك حلؿية وهى هعْكم ويىشب  يىايية حإل
٥ِيكًح شؿًح  ُي١ؿُّ ايىايًا ٘بي١يًا كما لى كاو قأوه  ٘بي١ية بعيد ال 

  او٭ا٘ه.   ويعىها، ٨َل هايٟ هى 
 

 حلحبٞك باْل٠ٕاء 
 هل یصىل للعي حو یحبكٞ بؤظؿ أ٠ٕاء شىمه؟

ال يصىل حلحبْكٞ بؤ٠ٕاء حلصىن ْليها ليىث هلكًا له، ي١ن لى جى٧٬   
هٕكًح به  ـلٯ  جبك٠ه بب١ٓ أ٠ٕاثه ولن يكى  حي٭اـ ظياة ايىاو ٠لى 

  بؿقشة بلي٥ة ٨َل بؤن.
 

 أؼف أ٠ٕاء حلميث ل٥ْك ٘بي 
 حلمیث ٕل٥كْ ٘بئ؟هل یصىل أو جئؼف أ٠ٕاء 

 بىمه ج١الى  
ال يصىل ـلٯ لعكهة حإليىاو ظيا وهيحًا وظكهة حلحمريل بالميث واـح   

  حلمىلن. ٤يك  ٠لى ـلٯ ٨ح٭ؿم شرة  جى٩٬ث ٔكوقة ج١لن حلٙب 
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 ٠مل ٘بيب حلىىياق 

حلىىياق  ايي ٘بیب ٨ي ٨كٞ حأل١ٌة حلحٍؽیّیة وحلىىياق و٠ملي ٨ي وظؿة 
كرك هى  ل وحلًىاء٨عُ حلكشا یىشب ٠لي  يىاءٔ  ذلري حلمكٔی  ٕأ

حلمكأة ٨ما  حلمكحؾ ٨عّها هى بؿو  وحل٩عُ بالىىياق یحٙلب ك٧ٍ حألشمحء 
  حلحالیة:  هى ظكن ٠ملي ٨ي حلعاالت 

٠ٕلمًا او ٠ملًا  ٨ي هىح٩ٍی ظكىهي یىشؿ ٨یه ٘بیبة وىياق -أ  
  ؟لؤل١ٌة ویىم ٘بیب للىىياق[ٔ ]یىم ٘بیب  بالحًاوب ه٭ىن 

  ؟٨ي هىح٩ٍی ظكىهي الیىشؿ ٨یه ٘بیبة وىياق -ب
ظید جىشؿ ٠یاؾحت ٘بیبات ٨ي حلمؿیًة  ٨ي حل١یاؾة حلؽاِة، -ز

لمكحش١حي  ٠یاؾحجهى جلصؤ ب١ٓ حلًىاء  بىبب حإللؾظام ٠لی  لكى 
٠ؿؾهن  ا٬حّاقي ٠لی ٨عُ حلكشال وحأل٩٘ال ٨٭ٗ ٨بو  و٠ًؿ 

   ؟و٤یك كا٦ لىؿ جكالی٧ حل١یاؾة ٬لیل شؿًح 
 ؟ي هئوىة ٘بیة ؼیكیة ٨ي هكاو الیحى٨ك ٨یه حلمماذل٨ -ؾ
ٕبكؾة بیًي  ٨ي كل حلعاالت أ٠بله وببوحؽؿحم حلىحاق -ه

حلٙكی٭ة وبمىا٠ؿة اهكأة  حلمكیٕةٔ ٠لمًا ايي أوحؽؿم هفه  وبیى 
١ِىبة ٠ؿم جى٨یك حلمكأة حلمىا٠ؿة هى ٬بل اؾحقة  أوحشه  لكى 

١ِىبة ٨ي جٍؽیُ الی حلبٙؤ ٨ي حل١مل و باألٔا٨ة  حلمىح٩ٍی 
 ؟حلعاالت حلمكٔیة ب١ٓ 

ٕوىحء الی   أ٤لب حأل٘باء ٨ي حلمؿیًة یٙلب ٠مىلة لكي یكول حلمكٔی  .>
حلّیؿلیةٔ  حألؼكى أو الی  وحلىىياق أو الی حل٩عىِات  ٠یاؾة حأل١ٌة 
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كرك  هكٔاهن للفي یؿ٨ٟ  والیكح٠ىو هبؿأ حلك٩اءة ظید یكولىو  ٠مىلة أ
حلحىحلو  یئذك ٠لی  يؿق هما  هكٔی اال ها كولىو له ی یؿ٨ٟ ٠مىلة ال وحلفي ال

همؾظمة بیًما ٠یاؾحت  ظید جصؿ ٠یاؾحت حلفیى یؿ١٨ىو ٠مىلة  ٨ي حل١مل،
 یریك حلب٥ٓ بیى حل٩كی٭یى. ٠مىلة ٨اق٤ة أ٤لب حألیام وهفح   یؿ١٨ىو  حلفیى ال

  حلحالیة:  ظكن ؾ٨ٟ حل١مىلة ٨ي حلعاالت  ٨ما هى
   ؟بكٔی ي٩ه -أ  

   ؟و قٔا ي٩هبؿو -ب
ٕأي أؼف لیاؾة ٨ي  ؾ٨ٟ حل١مىلة واوح٭ٙا٠ها هى حلمكیٓ -ز

 ؟حل٩عُٔ اشكة 
 أ٘لب يّیعة هى وماظحكن. .=   

 بىمه ج١الى
وحشبة ٨ي شميٟ حلعاالت حلمفكىقة، اـح كايث حلعالة  -1 

٨َل  ولى لك٩اثحه وكاو حلم١الس هًعّكًح بالصًه حلمؽال٧  حلم١ايًة،
  بؤن.

ي٭  -2  ٨او حلًاِط هئجمى ٨َلبؿ  ،ة هريكة لَلٌمجمحلهفه حلٙك
ؿ أي حلٙبيب حو حلّيؿلية أو يح١اهل بمهًية  لهفح    وهىٔى٠ية. حلمٌك

حج٫ّ حلله جباقٮ وج١الى وحش١له يّب ٠يًيٯ ٨بو لن جكى جكحه   -3 
ُهٓن  ٨ايه  ًٓ ٓلَوحشًا هِّ

َ
ا ّبّه أ ًَ ١ٓ ٓيَٯ ّاَلى َها َهحَّ ًَ وَّ ٠َٓي يكحٮ َٕواَل َجُمؿَّ

ُهٓن ٨ّيّهٔ حٓلَعَياّة  ٓهَكَة لَ  ًَ ٩ّٓح ًَ يَيا ّل   .131ٔ ٘هٕ حلؿُّ
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 ؤٟ حللىلب 

هكحش١اجي ؤٟ  أيا ٘بیبة هحؽّّة باألهكحْ حلًىاثیة وكریكًح ها یٙلب هًي 
كؿي  قأي وماظة حلمكشٟ  هى  حللىلب لمًٟ حلعمل وأهحًٟ ٠ى ـلٯ ل١ؿم جؤ

 ؟ؾحم ٜله بهفه حل١ملیة
 بىمه ج١الى

ويعىه  كبٔكحق حلعمل بها  –كحش١ة هٕٙكة لمًٟ حإليصاب اـح كايث حلم
  ، شال و١ٔه.وحيعّكت وواثل حلمًٟ بىٟٔ حللىلب –

 
 ظكن ؤٟ حللىلب هى ٬بل حلٙبيبة 

حيا ٘بیبة هؽحّة باألهكحْ حلًىاثیة وكریكح ها جٙلب هكحش١اجي ؤٟ  -;
ىلب حللىلب كمايٟ ولكًي أجكؾؾ هى و١ٔه لكىيي ال ح٠ك٦ هل حوح١مال حلل

٨یه اٌكال ٌك٠ي حم ال ٨كریكح ها جٕٟ ب٭یة حلٙبیبات حللىلب ؾوو جًبیه 
حلمكیٕة هى كىيه ٨یه اٌكال ٌك٠ي اـ حو ٤البیة حلًان ج١ك٦ حو حللىلب 

 ؟لیه هعكم أقیؿ هى وماظحكن جىٔیط لي هفح حألهك
هل ٠ملیة ٠٭ؿ حأليابیب ظكحم ٨٭ؿ ٠ك٨ث هئؼكح أو ٠٭ؿ حأليابیب ال  ->

كی٭ة ؾحثمیة لمًٟ حلعمل وبفحلٯ یىشب ٠لي ؾ٨ٟ حلؿیة وأيا یصىل لكىيه ٘
 ؟ال ح٠ك٦ كی٩یة ج٭ؿیك حلؿیة
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 بىمه ج١الى
ظكهة ؤٟ حللىلب هى شهحيى ٕأوالهمأ او كاو حللىلب هما ي٭حل  -1

حلبيٕة ب١ؿ جؽّيبها بالعيمى، أها اـح كاو يمًٟ هى حِل حلحؽّيب 
حلىٟٔ، ٨بو أهكى ظل  ٨َل هٍكلة ٕذاييهمأ حالَ٘لٞ ٠لى حل١ىقة ظيى

٢ كحٕكق  حلمٍكلحيى ٨هى واال ٨َل يصىل اال اـح ُوشؿ ٠ًىحو ذايىي هىىِّ
 حلمكأة هى حلعمل و٠ؿم وشىؾ ٘ك٪ هعللة لم١ًه.

ال يصىل ج١ٙيل أي ٠ٕى ٨ي حلصىن حو حلعكهاو هى ه١٩ًحه وهًه  -2
٨اثؿة حلعمل وحإليصاب، اال اـح أ٬حٕث حلٕكوقة حل٭ّىى كعّىل 

٣ ٠لى حلمكأة وال يىشؿ ظل هٍكٞو وحْلولى حلح٩كيك بال١٭ؿ حلٕكق حلبلي
 حلمئ٬ث او أهكى.

 
يط حلميث   جٍك

ها هى حلعكن حلٍك٠ي للحٍكیط حلصًاثي؟ أي حلحٍكیط حلفّي جؤهك به 
حلىلٙات حل٭ٕاثیة حلمؽحّة بالحع٭ی٫، وج٩ًفه ؾوحثك حلٙبابة حل١ؿلیة، أو ها 

 ع٭ی٭ي للى٨اة؟ی١ك٦ بحٍكیط شرة حإليىاو لم١ك٨ة حلىبب حل
 بىمه ج١الى

يط حلميث أي ٬ٟٙ شمء أو أشمحء هى شىمه لعكهحه هيحا  ال يصىل جٍك
يعه كبذبات بكحءة  كعكهحه ظيًا، ي١ن اـح جى٩٬ْث هّلعة ههمة ٠لى جٍك
هحهن، أو حوحي٩اء ظ٫ ايىاو، أو لل٩ّل بيى هحؽاِميى، أو لؿ٨ٟ 

يط، شال.  ٔكق ههن، وجى٧٬ حإلذبات ٠لى حلحٍك
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يط، و٬ؿ يبهًا أها هصكؾ  ه١ك٨ة وبب حلى٨اة ٨َل يبْكق حل٭يام بالحٍك
حلصهات حلم١ًْية الى ٔكوقة حاللحمحم باْلظكام حلٍك٠ية، وحال٬حّاق ٨ي 
ُ بها ٌك٠ا، واال كاو حلمباٌكوو ٬ؿ  يط ٠لى حلمىحقؾ حلمكؼَّ حلحٍك
حقجكبىح كبيكة وحل١ياـ بالله، ويحعمل حلمباٌك لل٭ٟٙ ؾيًة ٠لى ١٨له 

 كحاب حلؿيات هى حلكوالة حل١ملية.وه٭ؿحقها هفكىق ٨ي لفوي حلميث 
 

 الحلة حلىٌن هٟ حْللن حلكبيك 

هًاٮ أظؿ حألؼىحو جاب وألحمم ؾیًیا و٨ي أیام حلٕبلل وٌن ٠لی 
هٟ ها یّاظب   ِىقة أهكأة وهى یحىاءل هل یصب ٠لیه ألحلحها شىمه 

 هى جٍىه لصىمه وألن كبیك؟ ألحلحها 
 بىمه ج١الى

  وال يبكل هفح حلصمء هى حلصىن.يب٭ي حلىٌن 
 

 ظكن ٠مليات حلحصميل 

 ها هي حألوه وحل٭ىح٠ؿ حلٍك٠یة ل١ملیات حلحصمیل؟ وها هي ٔىحبٙها؟
 بىمه ج١الى

٠مليات حلحصميل حلم١كو٨ة حليىم لها أكرك هى ٌكل، وبعىب ـلٯ 
 يكىو حلعكن حلٍك٠ي.
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ٟ  أو ها يكىو الَِلض ؼلل وٜي٩ي أو لم١الصة شكض   .1 هٔى
ويعىه أو الَِلض جٍىه ٨ي حلىشه أو حلصىن يىشب جل٭يط 

و٨ي شميٟ هفه حلّىق جكىو حل١ملية شاثمة  ظكشًا حشحما٠يًا.
 بَل اٌكال بل وحشبة ٨ي ب١ٕها.

 
ها يكىو لمصكؾ حلحصميل ك١مليات جصميل حْلي٧ أو حلع٭ى  .2

يًا ال هبكق له ؿثبهحل١مل  هفه شاثمة ها لن ي١ْؿ و ٨ي حلىشه، 
يى كالفي يكحه ٨ي وىى حجباٞ حلمىٔة وه ىن حلح٭ليؿ لآلؼك

٠مليات حلىٌن وحلحلىيى ٨هى حهك و٩هي و٤يك ٠٭َلثي وهًا٦  
ي١ة ٨ي ا٘اقها حل١ام. وكفح ال يصىل حـح كاو ٨ي حل١ملية  للٍك

 به ولى هىح٭بًَل. ٔكق ه١حْؿ 
 

ال هايٟ للٙبيب حل٭يام بهفه حل١ملية اـح لن جىحلمم هعكهًا  .3
يبة، أو كىو كلمه حلمكأة حْلشًبية أو حلًٝ ك حليها بحلفـ وق

 حلمكأة ٤يك هحؿيًة ٨حىح١مل هفح حلحصميل إل٤ىحء حلكشال.
 

 ظكن حلمحبك٠ة بالبيٕة 

جبك٠ث أهكأة ببیٕة حلی ِؿی٭حها لكي جمقٞ ٨ي قظمها وجل٭ط هى ٬بل 
 لوشها، ٨ما ظكن حلبیٕة وها ظكن حلصًیى؟
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 بىمه ج١الى
حلرايىي كاالَ٘لٞ ٠لى ال بؤن بفلٯ ها لن يىحلمم هعكها بال١ًىحو 

حل١ىقة هى ٬بل ٤يك حلموز، و حم حلمىلىؾ هي حلرايية ال حْلولى ها ؾحم 
و٠ْؿت حلبيٕة بعىب حل١ك٦ شمء  حإلؼّاب ٬ؿ ظّل ٨ي قظمها
 هى شىن حلموشة ب١ؿ لق٠ها ٨يه.

 
ية وظكن حلؿم   حل١ملية حل٭يّك

ـح بٍؤو حلمكأه حلحي جلؿ ٠ى ٘كی٫ ٠ملیة ٬یّكیه؟ هل جعىب له ا أیام ها
یحىشب ٠لیها أؾحء  حل٩ًان حل١ٍكه أم أيها ج١حبك ٨ي ظال أوحعأه بعید 

 حل١باؾحت هباٌكة ب١ؿ حلىالؾه؟
 بىمه ج١الى

  هفح حلؿم: ؾم ي٩ان ها ؾحم هكح٨٭ًا للىالؾة ٨حصكي ٠ليه أظكاهه.
 

ياً   يك  ظكن حلميث وك

ي حلًّا٠یة ٠ى ٌؽُ ؾؼل ٨ ةوبلم أو جى٧٬ حلح٥فیهل هى حلصاثم ٨ي حإل
كؿ حأل٘باء بؤيه وى٦ لى   یؽكز هًها؟ وحلىبلم ٠لیكن ٤یبىبة ظحی وحو أ

 بىمه ج١الى
ها ؾحم ٬لبه يًبٓ ٨هى ظي ويصب ظ٩ٛ ظياجه وال يصىل ١٨ل ها يًا٨يها 

  ههما كاو حظحمال هىجه كبيكًح.
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 أؼف حل١ٍك حلمحثؿ 

 هل یصىل حؼف حل١ٍك هى حلىشه بىحوٙة حلؽیٗ ٕحلع٧ٔ؟
 بىمه ج١الى

 به حال حـح ٠ؿ حشحما٠يا هى حلحٍبه بالًىاء. ال بان
 

 جلىخ حلبيجة 

هل یعكم حلحىبب بحلىخ حلبیجة وحلفي له هٕاق كبیكة ه١كو٨ة 
ؾقشات حلعكحقة ٨ي حل١الن وـوباو ذلىز حل٭ٙبیى  كاقج٩اٞ 

 ؟ بب٤كح٪ كریك هى حلمؿو ویحىبباو  حلفیى 
 بىمه ج١الى

مّلعة حل١اهة أي يعكم حل٭يام بؤي ٠مل ٨يه أكحق هباٌك بال
  حلًان. هّالط 

 
 ٠َلز لعالة حلؽى٦ 

هىالي حلككین أ٠ايي هى هٍكلة ٨ي ٌؽّیحي وهي حلؽى٦ هى كل ٌيء 
 بٍكل كبیك ها هى حل١بلز بكأیكن؟
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 بىمه ج١الى
اـح كًث ج٭ّؿ بالؽى٦ حل٭ل٫ وحلحكؾؾ هى حإل٬ؿحم ٠لى أي أهك أو 

 ك حلمئهًيى هٍكٞو واو كًث ه٭ح١ًًا به، ٨بْو حلعل حؼحّكه أهي
ٕاـح ؼ٩ث أهكًح ٨٭ٟ ٨يهٔ أي اـح ؼ٩ث حو  بصملة وحظؿة وهى ٬ىله 

ٌككث حو جىهمث ٨ا٬حعن ـلٯ حْلهك وجىكل ٠لى حلله ج١الى وجٍصٟ 
ووحكى او هؽاو٨ٯ هي أوهام ال أِل لها وكفح ها جحعىه هًه، ٨ر٫ 
ب٩ًىٯ ْلو أظؿ أوباب هفح حلؽى٦ هى ٠ؿم حلر٭ة بال٩ًه، وأيث 

ي٧.هئهى وحلم  ئهى ح٬ىى هى حلصبل كما ي٫ٙ به حلعؿيد حلٍك
 

 جؿؼيى حلىصاثك 
 ها هى قأي حلٍكٞ بحؿؼیى حلىصاثك؟

 بىمه ج١الى
يعى يعد ٠لى بفل حلىوٟ لحككه و٬ؿ يٍكيا كحابًا ه٩يؿًح ب١ًىحو ٕظحى  

هحى حلحؿؼيىٔ، ويكىو هفح حلحكٮ وحشبًا اـح كاو ٔكق حلحؿؼيى ٠لى 
  حلٍؽُ هلعىًٜا وه١حؿًح به.

 .ويعى يلمم هى يكشٟ حليًا بالمًٟ هًه للمبحؿثيى
 حلىوىحن 

حيا بًث ٨ي حلرالرة وحل١ٍكیى هى حل١مك أ٠ايي هى هٍكلة ي٩ىیة ألْمث بي وهي 
حيًي أ٠ايي حلىوىحن وهي ٨ي جمحیؿ... و٬ؿ ظاولث كریكح حب١اؾ هفه حلىواون 

 ؟ىولن حوحٟٙ جككها وشمحكن حلله ٠ى حلمىلمیى ؼیك شمحء حلمعىًی
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 بىمه ج١الى
هفه هٍكلة ظ٭ي٭ية وه٥ًّة للعياة، لكى حلفي يهْىو حلؽٙب حو 
٠َلشها وهل وال يعحاز اال حلى حلٍصا٠ة هًٯ و٬ىة ٬لب، الو هفه كلها 
أوهام يل٭يها حلٍيٙاو ٨ي ـهًٯ ليح١بٯ وي٥ٍلٯ ويّؿٮ ٠ى ـكك حلله 

اّو  َٙ ٓي ٍَّ ٓصَىى ّهَى حل ًَّ ىح ج١الى ٬ال حلله وبعايه }ّايََّما حل ًُ ّفيَى آَه ّلَيٓعُمَو حلَّ
ٓيجا{ ٌَ ّهٓن  اقِّ َٕ  –وهي ظؿيد حل٩ًه–٨الًصىى  10ٔ حلمصاؾلةٕ َوَلٓيَه ّب

 وواون وحوهام ٌيٙايية ليٕي٫ ِؿوقهن ويعميهن، و٠ليٯ أو ج١لمي
حيٯ ٠لى ؼيك وحو حلٍيٙاو ٠اشم ٠ى ح٤ىحثٯ ٨يلحصت حلى اج١ابٯ  -1

 بهفه حلىواون.
هفه حْلوهام ْليها ؼاقشة ٠ى  ىأي حذك ٠لال يكْجب حلٍاٞق حلم٭ؿن  -2

أهىق  ٠لىاقحؾة حاليىاو وحلله ج١الى أككم وأقظن هى هعاوبة حاليىاو 
 ؼاقشة ٠ى حقحؾجه.

حلعل حل١ملي للىوىحن باال٠كحْ ٠ًه  ل٭ؿ ح٠ٙى حْلثمة -3
يصيًا باـو حلله ج١الى.  وحهماله و٠ؿم حالوحكوال ٨يه ويمول جؿق

ى ٠ؿم حالي٩كحؾ وحلؽلىة وحو جحٍا٤لي وحلصمء حالؼك هى حلعل ه -4
يى و٬ٕاء  بالل٭اء هٟ هى جعبيى وباال٠مال حلبيحية حو هىا٠ؿة حالؼك

 ظىحثصهن واؾؼال حلىكوق ٠ليهن.
٨ٞك آؼك هى  يأأو حلًص٧  ىحاللحعا٪ بصاه١ة حلمهكحء حلؿيًية ٨ -5

لكي جح٩٭هي ٨ي أهىق حلؿيى وج٥ًٍلي بما هى  ٨كٞو حلصاه١ة حلمفكىقة



 179 هىاثل ٨ي حلٙب و حلّعة 

اؾ حل٩ًىي وحلحىشيه حالشحما٠ي ووحصؿيى ههن ولى  شىؾ هككم لَلٌق
 او ٌاء حلله ج١الى. ىأؼىحت هئهًات جكجاظيى ه١ه

يؿ هى  -6 وحلمهن هى ظىى حلٝى بالله ج١الى و٠ؿم جعميل ي٩ىٯ أل
حل٩كحثٓ حلىحشبة. وجىولي حلى حلله ج١الى بؿ٠اء ٕيا هى ُجعلُّ به ٠٭ؿ 

 حلمكاقهٔ.
 

 حلىوىحن 

شمیٟ  حيي ح٠ايي هى هكْ ؼبید وهى حلىوىحن ٨ي  ايي ٌاب وهٍكلحي
حل١بلز  حلم١اهبلت ٨ما  حلىٔىء ٨ي حلًٝا٨ة ٨ي  ظیاجي ٨ي حلّبلة ٨ي 

 ؟ظ٩ٝكن حلله
 بىمه ج١الى

بؤو جكىو ٌصا٠ًا وظالهًا و٬ىي حل٭لب وجمٕي ٨ي  حلعل بيؿٮ 
 ي٩ىٯ، وحلىوىحن ههما ٥ٔٗ ٠لى  وال جلح٩ث الى حلٍٯ  أهىقٮ 

هى  ِعيعًا ههما جّىقت هى ؼلل وي٭ُ ٨يها، ٨هفح  وج١حبك حل١مل 
ال ي١حًي بٍكهٔ و ٕال  حلم٭ؿن ظيًما ٬ال ٕكريك حلٍٯ  ظكن حلٍاٞق 

ي٭ىل  حلى ج٩ًيف حلعل الو حإلهام  ٨ىاٞق  ٌٯ لكريك حلٍٯٔ 
أكيؿًح، ٨او حلله ج١الى  اليه ليه هى حلكظمى  حلٍيٙاؤ  ٕحلىوىوة هى 

ٔ ٠ََلٓيُكٓن  ي٭ىل َٕها َش١ََل  يّى ّهٓى َظَكز  يُؿ حلْلُه  78ٔ حلعسٕ ٨ّي حلؿِّ و ُٕيّك
يُؿ    .185ٔ حلب٭كةٕ حٓل١ُٓىَكٔ ّبُكُن   ّبُكُن حٓلُيٓىَك َواَل ُيّك
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 ل٭اظات كىقويا 

 حلی وماظة حلمكشٟ حلؿیًي حلٍیػ هعمؿ حلی١٭ىبي ؾحم ٜله
الن جن يعى هصمى٠ة هى أبًاءكن ويٝكح لٝكو٦ حلىباء حلحي یمك بها حلبلؿ وحل١

٨كْ ل٭اظات لل٩ایكون هى ٌككات هح١ؿؾة و٬ؿ أِبط حلحل٭یط ٌبه 
حشباقي ال يىحٙیٟ حلى٩ك حال ببٜهاق بٙا٬ة حلحل٭یط و٤یكها هى حألهىق. 
هىالي يعى يىحشه هٍكلة ظید حو هفه حلل٭اظات وها قأیًاه وح٘ل١ًا ٠لیه 

ٟ هى حلمىح٬ٟ حلعكىهیة حلكومیة حلمح١ل٭ة بهفه حألوبجة وؼاِة هىح٬
حالهكحْ حلم١ؿیة حلكومیة هًاٮ حالال٦ هى حلى٨یات هى حلفیى حؼفوح 

 .حلل٭اظات ويعى حالو ٨ي ظیكة هى حهكيا ٨ًكشى حإلشابة ٠لی وئحلًا
حؼف حلل٭اض هٟ حل١لن بالٕكق حلًاجس ٠لی حلصىن بىببه ا ها هى ظكن هى 

 ؟ظد ٠لی حلحل٭یط ویحى٨ی بىببه ٌؽُ هل یحعمل ؾیحه
 هصمى٠ة حلمئهًیى 

 ىمه ج١الىب
 حلىَلم ٠ليكن وقظمة حلله وبككاجه

ليه كل ها ي٭ال ٨ي هىح٬ٟ حلحىحِل ِعيعًا ٨او كريكًح هًه ي٭ٟ ٔمى 
ِكحٞ حلٍككات حلمحًا٨ىة ٨اوحٍيكوح حْل٘باء حلمحؽّّيى، وبعىب 
٠لمًا ٨بو حالٔكحق حلصايبية باوح١مال حلل٭اض ٬ليلة شؿًح وليه بالحهىيل 

حلفي جٙمجى حليه بعىب ٌهاؾة أهل حلفي ـككجمىه ٨اؼحك حلل٭اض 
ى.  حالؼحّاَ و٨٭كن حلله ج١الى لما يعب وئك



 
 
 

 

 

 

 حظكام حلمًاوبات
 حلؿيًية وحل١ٍاثك
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ي١ة ٨ي حلمياقة حل١ٍبايية هٝاهك هؽال٩ة   للٍك

یّاظب حلمیاقة حل١ٍبايیة حلمباقكة ٨ي كل ٠ام ب١ٓ حلمٝاهك حلحي جكىو 
ا یكرك حلصؿحل ظىل هٍكو٠یحها هى ٬بیل هعل جؤهل ٠ًؿ حلكریكیى و٠اؾة ه

حلح٩ّی٫ وحلك٬ُ ؤكب حلٙبىل وح١ٌال حلٍمىٞ وحالؼحبلٖ حلمكیب بیى 
حلٍباب وحلٍابات وكل ـلٯ بؿح٨ٟ حٜهاق حل٩كض وحالبحهاز بالمىلؿ حلمباقٮ 
لمىاليا ِاظب حلمهاو ٠ٕسٔ ٨ما ظكن هفه حأل١٨ال وها هي يّیعة 

 وماظحكن للٍباب ٨ي هفه حلمىؤلة؟
 ىمه ج١الىب

ي٩ة يٕا٧٠ حلله ج١الى ٨يها  ليلة حل٧ًّ هى ١ٌباو ليلة ٠ٝيمة ٌك
حلعىًات وحلىيجات لصَللة ٌؤيها، وقؾ ٨ي ب١ٓ حْلؼباق حيها 

ٓهك  َظّكين  حلم٭ّىؾة ب٭ىله ج١الى ٕ
َ
ظيد  4ٔ حلؿؼاوٕ ٨ّٔيَها ُي٩َٓكُ٪ ُكُلْ أ

يىاو حو ج٭ْؿق ٨يها أقلح٪ حل١باؾ وآشالهن وها يصكي ٠ليهن، ٨يًب٥ي لإل
 يىحرمكها بالٙا٠ة وحل١باؾة وحلؿ٠اء بال١ا٨ية وظىى حل١ا٬بة وحلَّلض.

ياقة حإلهام حلعىيى كيؿة ل ، ٔحلىَلم ٠ليهٕوهى هىحعباجها حْل
ية وه٭ين ؾولة حل١ؿل حإللهي  ويّاؾ٦ ٨يها ليلة هيَلؾ هً٭ف حلبٍك

 حلمهؿي حلمى٠ىؾ ٠ٕصل حلله ج١الى ٨كشهٔ.
ثها بما يًاوب ٠ٝمحها وشَللة ٌؤو ٨الحهيئ لها وحالوح١ؿحؾ الظيا

ِاظب حلفككى ٨يها هما يىاٞق اليه حلمئهًىو، ويكىو حلحهيئ بؤ٠ؿحؾ 
اؾ وحلمى٠ٝة وبياو ٨ٕاثل أهل  حلبكحهس حل١باؾية وهصاله حلفكك وحإلٌق

 .ٔحلىَلم ٠ليهنٕ حلبيث
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ؿ  ًْ ولكى حلٍيٙاو يؤبى أو يٙاٞ حلله ج١الى وي١مل كل ها بىو١ه ويص
٦ هىيكة حاليىاو ٠ى ِكحٖ حلٙا٠ة وحل١باؾة لله كل ٌيا٘يًه لعك 

جباقٮ وج١الى، ٨يلْبه ٠لى حلًان ويؽلٗ حلع٫ بالبا٘ل، ويّْىق 
حلبا٘ل بّىقة حلع٫ ليىهل ٠ليه حي٭ياؾهن وال٭اإهن ٨ي حلحهلكة ٨ي 

 ظيى يحّىقوو أيهن يعىًىو ١ًًِا.
وهى جلبيىاجه وؼؿ٠ه وظيله وهككه ها يصكي هى ٜىحهك هًعك٨ة 

هًككة ٨ي هفه حلليلة يك٨ٕها حلٍٞك حلم٭ؿن ؼّىًِا ٨ي وأ١٨ال 
ي٩ة و٨ي هفح  ككبَلء، ويميؿ حْلهك ًٌا٠ة حقجكابها ٨ي هفه حلليلة حلٍك

٨ير٭لىو  حلمكاو حلم٭ؿن الى شىحق هك٬ؿ وبٗ قوىل حلله 
ىو حيهن يح٭كبىو الى حلله ج١الى، وهفه  ًْ ٜهىقهن باالولحق وهن يٝ

ي٭ة حلٍيٙاو هٟ حْلهن حلىال ٩ة ظيد حو حلل١يى لن يؿ٠ىهن حلى جكٮ ٘ك
وايما ٌىهها  -كمًاوٯ حلعس حالبكحهيمي هرَلً  –ها أهكهن به حيبياإهن 

لهن وح٨ك٤ها هى هعحىحها وظْىلها الى ٌكٮ وه١اِي هٟ حب٭اء 
 حلٍكليات.

٨ليعفق حلمئهًىو هى جلبيه حبليه وال يًؽؿ٠ىح بؤال٠يبه حلحي قوز 
حلفيى ال يحىق٠ىو ٠ى حوح٥َلل كل لها حلصهلة ويؿ٨ٟ اليها حل٩ى٭ة 

هًاوبة الٌباٞ يموحجهن وٌهىحجهن ظحى لى كايث ٨ي ـلٯ حلمهاو 
ي٧ وحلمكاو حلم٭ؿن وهى جلٯ حْل١٨ال حلمعْكهة: حوح١مال  حلٍك
آالت حللهى وبااللعاو حلمٍابهة ْللعاو أهل حل٩ى٫ وحل٩صىق، 

ت وحالؼحَلٖ ٤يك حلمعحٍن بيى حلصًىيى هٟ ها يكح٨٭ه هى حلٕعكا
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وحلمىح٠يؿ وحلؽلىة حلمعْكهة، وجبْكز حلًىاء، واٜهاق حلكشال لم٩اجًهن 
 أهام حلًىاء ب١ًىحو حلىباظة ٨ي يهك حلعىيًية ويعىها.

ظ٭ًا وحل١اق٨يى ب٩ٕله ٨ا٬ٕىح ليلة  ٨او كًحن هى لحثكي حلعىيى 
حل٧ًّ هى ١ٌباو كما ٬ٕى هى وأِعابه ليلة ٠اٌىقحء بالَّلة 

وـكك حلله جباقٮ وج١الى، ٨ايها ليلة وحظؿة هى وحلؿ٠اء وجَلوة حل٭كآو 
ة هكة ذايية، أها لمىجه أو  حلىًة و٬ؿ ال ُيمًط حإليىاو هرل هفه حل٩ِك

ه و٤يكها.  و٩كه أو حي٥ٍاله أو هٔك
ويًب٥ي للمئهًيى ٠اهة وللمٍك٨يى ٠لى ٌئوو حل١حبحيى حلم٭ؿوحيى 

صهىؾ حلعىيًية وحل١باوية واؾحقة هؿيًة ككبَلء ؼاِة بفل أ٬ّى حل
لحّعيط حلعاالت حلمًعك٨ة وجى٠ية حلًان ٨او ـيب حلصاهل يكىو 

اؾه. ك ٨ي هؿحيحه واٌق ّْ  ٠لى حل١الن حلفي ٬
و٨ي حلع٭ي٭ة ٨بو هفه حلمىؤلة ال جؽحُ بما يصكي ٨ي حلمياقة 
حل١ٍبايية وايما هي ٠اهة حالبحَلء، ظيد جصكي ٨ي ها ي١ك٦ بع٩َلت 

ة ٕحل٩يؿيى كليبٔ شملة هى حلمؽال٩ات حلٍك٠ية  ٕحلمىحليؿٔ وأٌ٘ك
كااللعاو حلمٍابهة ْللعاو أهل حل٩ى٫، وحوح١مال حآلالت حلمىوي٭ية 
بالكي٩ية حللهىية حلمفكىقة ويعىها، ٨بلى هفح يل٩ث حيحباه اؼىحيًا 

 حلمئهًيى.
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 أ٘ىحق حلمكحذي حلعىيًية 

یئؾي ب١ٓ ٕحلكوحؾیؿٔ وْؿؾهن حلله ج١الی حل٭ّاثؿ ٨ي حلمىحلیؿ وب١ٓ 
حلؿیًیة وحالشحما٠یة بالعاو ٨یها ؼ٩ْة و٘كب وج١كْ ب١ٓ حلمًاوبات 

 حل٩ٕاثیات شملة هًها، ٨ما هى ظكن حلٍكٞ ٨یها؟
 بىمه ج١الى

لبه هى ٠ًاويى، وهَلٮ حلعكهة ٨يه يحبٟ ألعايه 
ُ
حو حل٥ًاء هعْكم ههما أ

وأ٘ىحقه أي كي٩يحه حللهىية حلمٍابهة لما ي٭ىم به حل٩ى٭ة ٨ي هصالىهن 
 ء ِاظبحها آالت هىوي٭ية أم ال.هى ألعاو و٘ك٪ وىح

حلحي يعكن حل١ك٦ ٠ليها أيها هٍابهة  –٨محى ها جع٭٭ث هفه حلكي٩يات 
جع٭٭ث حلعكهة وىحء كاو حإليٍاؾ لمكحذي  -ْللعاو أهل حل٩ى٫

 ظىيًية أو هىٌعات ؾيًية أو هىحليؿ و٤يكها.
٨ًهيب ببؼىحيًا حلمئهًيى أو ال يْٕي١ىح ظ٭هن ببا٘لهن وحو يلح٩حىح الى 
ها يّؿق هًهن وال يحعْىلىح الى أل١ىبة بيؿ حلٍيٙاو، ٨او لمؿض أهل 

وقذاثهن هى حل٩ٕل وحلم٭ام حلمعمىؾ ها ال يمكى جٕيي١ه  حلبيث 
اء ٌؽُ أو شهة ٨الع٫ أظ٫ أو  هى أشل ظ٩ًة هى حلمال أو أق

 يحبٟ.
بما ال يًاوب ٬ؿحوحهن  كما أيه ال يًب٥ي حلح٥ًي بالم١ّىهيى 

ي٭ ة حلحي يمحًٟ كل وحظؿ ٠ى حلح٥ًي بؤهه وأبيه أو أؼحه وظكهحهن وبالٙك
 وىحء كاو هى شهة حلكلمات حو حلٙىق حل٥ًاثي وحإليٍاؾي.
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 حل١ٍاثك حلؿيًية  

حو  وح٠مال ٬ؿ یكحها ٤یك حلمىلن  حل١ٍاثك ٬ؿ حجى١ث ٠ك٨ًا لحٍمل ٠ؿة ح١٨ال  
 جٍىیه لبلوبلم، ٨ما هى قأیكن حلٍكی٧؟ حلمئهى حيها ظكحم حو 

 ج١الىبىمه 
ي١ة كل ٠مل ٤يك  أو  ٠٭َلثي أو ٨يه ٔكق ٠لى حل٩ًه  ال يصىل ٨ي حلٍك

ولمؿقوة أهل حلبيث ٕوَلم حلله ٠ليهنٔ  يىشب حهاية للؿيى 
٘لبًا لإلَِلض ٨ي أهة شؿه  حلعىيى  ؼكز حإلهام  وايما 
٨مى  ٠ليه وآله وولنٔ وحْلهك بالم١كو٦ وحلًهي ٠ى حلمًكك  حلله  ِٕلى 

 حلمباقكة. بّؿ٪ ٨لي١مل ٠لى جع٭ي٫ أهؿح٨ه هىحواجه  أقحؾ 
 



 
 
 
 
 
 

 
 ،حوجلة كَلهية

 وولىكية ه١ك٨ية
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 ٠ؿحلة حلله جباقٮ وج١الى 
ٯ ٨ي ٠ؿحلة حلله أليه ٤یك ٠اؾل هًاٮ هصمى٠ة هى حلمئهًیى ج٭ىل بؤيًا يٍ

ـح ب١ًٕا یمحلٯ بیث وویاقة ويعى ال ٕ وظاٌاهٔ أليه لى كاو كفلٯ، ٨لما
ـح جىشؿ ٌؽّیات جعّل ٠لی حلمال بؿوو ج١ب  يملٯ كما یملكىو، لما

وبالعبلل وهًاٮ ٌؽّیات جح١ب ولكًها ال جعّل ٠لی حلمال هٟ حل١لن 
 باو حالذًیى هن هئهًىو أ٨حىيا للكؾ ٠لیهن شمیث ؼیكح؟

 بىمه ج١الى
يٟ وحٔكب لٯ هراال،  حو حلله جباقٮ وج١الى ٠اؾل وهى ٠ؿله هفح حلحىل

كاو له ذَلذة أوالؾ وكاو يملٯ أهىحال لى حو قشَل ؾيث هًه حلى٨اة و 
بم٭ؿحق هليىو ؾيًاق وه١مَل ب٭يمة هليىو ؾيًاق وحْق لقح٠ية ب٩ًه 
حل٭يمة وكاو حظؿ حْلبًاء يعب حلحصاقة وحآلؼك يعب حلًّا٠ة وحلرالد 
يعب حلمقح٠ة ٨ؤ٠ٙى حلً٭ؿ لألول وحلم١مل للرايي وحْلْق للرالد 

ٙاء هٟ هكح٠اة ها يّلط ظال وهفح ٠يى حل١ؿل اليه واوى بيًهن ٨ي حل١
كل وحظؿ هًهن ٨ليه لّاظب حلم١مل حو ي١حْك ٠لى أبيه لعكهايه 
هى حلً٭ؿ وهكفح ٨او حلله ج١الى وٞل ي١مه ٠لى ٠باؾه بالحىاوي وأ٠ٙى 

وها يبحليه به ليٍكك حم يك٩ك لكى حإليىاو  هلكل وحظؿ ها يّلط ظال
وحْلهاو  ي٩٥ل ٠ى ي١ن كريكة ويلعٛ حلماؾية ٨٭ٗ ٨يًىى حلّعة

وحلموشة حلّالعة وحْلوالؾ  ٔحلىَلم ٠ليهنٕيماو ووالية أهل حلبيث وحإل 
يى وحالوح٭كحق ٨ي حلبَلؾ وحلصاه ٨ي ٠ٍيكجه و٬ىهه و٤يكها أكرك وحو  حلباق

ح وحظؿة هى هًها أذممى هى هَلييى يملكها ٤يكه هٟ ظكهايه هًها ٨اج٭ى 
 حلله وجؿبكوح يا أولي حْللباب.
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 أِل حبليه 
ا ّلٓلَمبَلّثَكّة حٓوُصُؿوٓح  حبلیه هى حلصى ٩٨ى٫ ٠ى أهك قبه{}وكاو  ًَ ـٓ ٬ُٓل ّا }َو

٨هل  ،ٔ<= حلب٭كةٕ آلَؾَم ٨ََىَصُؿوٓح ّاالَّ ّآبّلیَه َأَبی َوحٓوَحٓكَبَك َوَكاَو ّهَى حٓلَكا٨ّّكیَى{
 حبلیه هى حلصى حم هى حلمبلثكة ظىب حآلیحیى حلككیمحیى؟

 بىمه ج١الى
ولى حيه هى حلصى ١٨ّى قبه وؼكز ٠لى أوحهكه، حلىحٔط هى حآلية حْل 

وال جًا٨يها حآلية حلرايية الو حالوحرًاء ٨يها هى حلًٞى حلمً٭ٟٙ، أي ليه 
 هى وًػ حلمىحرًى هًه حلفي يىب٫ أؾحء حالوحرًاء.

  
 ؾقشة حل١ّمة 

ظّلىح ٠لی ؾقشة حل١ّمة ب١باؾجهن  ٔحلىبلم ٠لیهنٕهل حو حلم١ّىهیى 
 أم أيها ؾقشة وهبها حلله لهن. و٘ا٠حهن حلؽالّة لله

 بىمه ج١الى
ظّلىح ٠ليها باؼحياقهن وب٩ٕل حلله جباقٮ وج١الى ولى حشبكوح ٠ليها لما 

٨ي  –كاو لهن بفلٯ ٨ٕل ٠لى ٤يكهن، ولكى حلله ج١الى لما ٠لن هًهن 
٘ا٠حهن حلكاهلة و٠باؾجهن حلع٭ة وجمعٕهن له ظباهن  –واب٫ ٠لمه 

ىم ؼكوشهن حلى حلؿييا كحعؿذهن ٨ي بالككحهات وح٩ِٙاهن هى حول ي
 حلمهؿ ويمولهن حلى حلؿييا واشؿيى ٌاهؿيى لله ج١الى بالىظؿحيية.
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 حال٘مجًاو حل١٭لي وحل٭لبي  

 أیهما أكرك ظصیة حال٘مجًاو حل٭لبي حم حال٘مجًاو حل١٭لي، وها حل٩ك٪ بیًهما؟
 بىمه ج١الى

و هىحًؿح حلى حال٘مجًاو حلمفكىقة ٨ي حلكوالة حل١ملية لل٩٭هاء ها كا
ظصة ٌك٠ية ه١حبكة ولكل هى حال٘مجًاو حل١٭لي وحل٭لبي واظة ٠مله 
وال هَللهة بيًهما و٬ؿ ـككيا ج٩ّيل حلكَلم هٟ حهرلة وٌىحهؿ ٨ي كحاب 

َوَلٓن ُجٓئّهى ٬َاَل َبَلى َوَلّكى٬ٕال:  حلله ج١الى ظكاية ٠ى حبكحهين 
َ
 أ

َمّجَىْ ٬َٓلّبي ٓٙ بالمجة هجة و حل١٭لي هحع٭٫ هًه ٨اال٘مجًا 260ٔ حلب٭كةٕ ّٔلَي
لبي كاو هعحاشا حلى لكى حال٘مجًاو حل٭ ٠ًؿ هى هى ؾوو حبكحهين 

 جصكبة ٠ملية.
 

 هّيك حهل حلكحاب ٨ي حآلؼكة 

  شمی١ا؟ حلصًه؟ أم أيهن ویؿؼلىو حلًاق هل ویكىو هّیك أهل حلكحاب
 بىمه ج١الى

ْيات حلًان و٘هاقة ـلٯ هىكىل الى حلله جباقٮ وج١الى ٨هى حل١الن بً 
 .٬لىبهن وه٭ؿحق حل٩ّات حاليىايية ٨يهن
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 حلفيىب وحلًؿم 
حلؽٙؤ حظه  حقجكبث ؼٙؤ كبیكح شؿح وال أ٠ك٦ كی٧ لي أو أ٠یً هٟ هف 

بعالة هى حلعمو حلٍؿیؿ. أقشى هىا٠ؿجكن. كی٧ لي أو أجّك٦ هى وشهة 
ك٩ك ٠ى ـيبي هفح؟   يٝك حإلوبلم ظحی أ

 بىمه ج١الى
ٓي٩ُّىّهٓن اَل  ٬ال حلله جباقٮ

َ
ٓوَك٨ُىح ٠ََلى أ

َ
ّفيَى أ وج١الى }٬ُٓل َيا ٠َّباّؾَي حلَّ

َه َي٩ّ٥ُٓك ح ّه ّاوَّ حللَّ ىح ّهٓى َقٓظَمّة حللَّ ُٙ ًَ ُيىَب َشّمي١ًا{َجٓ٭ و٬ال  ،53ٔ حلمهكٕ لفُّ
حّبيَى  ىَّ َه ُيّعبُّ حلحَّ يَى{ ج١الى }ّاوَّ حللَّ ّك هِّ َٙ  ٨َل ،222ٔ حلب٭كةٕ َوُيّعبُّ حٓلُمَح

ج٭ل٫ هى هفح حل١٩ل وحبؿأ ظياجٯ هى شؿيؿ كؤو ٌيجًا لن يعّل 
وحلٝاهك ظّىل حلًؿم حلع٭ي٭ي ٠ًؿٮ وهفح هى ٌكٖو حلحىبة حلّاؾ٬ة 

  وحلم٩٥كة ٨ا٠مم ٠لى ٠ؿم حل١ىؾة لمرله.
 

 حلمئهى وحقجكاب حلفيىب 
وماظة حلٍیػ حيا هلحمم بحؤؾیة ها ٠لي هى وحشبات هى ِبلة حلی ِىم 

و٬كحءة حل٭كحو حلككین وكفلٯ أ٬ىم بحؤؾیة ِبلة حلصم١ة قهٕاو حلمباقٮ 
ولكى یا وماظة حلٍیػ حلصلیل أيا ٨ي ب١ٓ حألظیاو أ٬ىم بفيب وال ح٠ك٦ 

٨ي ب١ٓ حألظیاو وحجككه و٨ي  كی٧ أجؽلُ هًه وهفح حلفيب یكحوؾيي
 حلب١ٓ حألؼك أ٬ىم ب١٩له ٨ايا ح٘لب هًكن يّیعحكن؟

 بىمه ج١الى
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و حلله جباقٮ وج١الى هْٙلٟ ٠ليٯ وأيث ج٭اق٦ كى ٬ىي حإلقحؾة وجفْكك ا
ه ٠لى حلمأل يىم حل٭ياهة يىم جبؿو ٨يه حلىكحثك ٨يا  حلفيب واـح ٌاء ٠ٔك

 وىأجاه او لن ي٩٥ك لًا ويىحك ٠ليًا ٨أعات حلىكحثك.
 

ي٧   حل٭كآو هّىو ٠ى حلحعك

بؤيهن ی٭ىلىو  ب١ٓ حل٩ٕاثیات وحلكحب جحهن حلٍی١ة وأجباٞ أهل حلبیث 
حل٭كآو حوحًاؾًح الی قوحیات هىشىؾة ٨ي حلكحب حلم١حبكة ٠ًؿ  بحعكی٧

 حلٍی١ة، ٨هل لهفه حلحهمة ظ٭ی٭ة؟
 

 بىمه ج١الى
ل هى حلله  حلٍي١ة هصم١ىو ٠لى أو هفح حل٭كآو حلمىشىؾ بيى أيؿيًا هًَمْ
ي٧ ويىحؿْلىو ب٭ىله ج١الى }ّاَيْا  جباقٮ وج١الى وهى هّىو ٠ى حلحعك

ٓكَك  ا حلّفْ ًَ ٓل ىَو{ َيٓعُى َيَمْ ُٝ ٩ٕاثيات حل، وهفه 9ٔ حلعصكٕ َوّاَيْا َلُه َلَعا٨ّ
حلٍي١ية واـح٠اجهن وكحبهن حلمليجة باآليات حل٭كآيية ٨هل ُوشؿ ٨يها 

 ظك٦ ٤يك هىشىؾ ٨ي كحاب حلله ج١الى حلمحىحجك ٨ي أيؿي حلمىلميى.
وهفه بيىجهن ال يؽلى أظؿها هى ٠ؿة هّاظ٧ ٨هل يىشؿ ٠ًؿ 

حلمّاظ٧ حلمحؿحولة ٠ًؿ حلٍي١ة هي حظؿهن هّع٧ ٤يك هفح بل أو 
ياْ وؾه٫ٍ وببهٕاء ٠لماء حل١اهة.  هى ٘بٟ حل٭اهكة وحلك

ي٧ ٬كحءجهن لكل وىق حل٭كآو  وهى حْلؾلة ٠لى ٠ؿم ٬ىل حلٍي١ة بالحعك
 ٨ي حلَّلة ولى وشؿ ٌيء هعْك٦ لما ِْعث ٬كحءجه ٨ي حلَّلة.
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ي٧ حل٭كآو ي١لمىو أيه كفب ْليهن  ال ٨الفيى يحهمىو حلٍي١ة بحعك
يكوو ٠ًؿ حلٍي١ة ٤يك هفح حلمّع٧ حلمح٫٩ ٠ليه، ولى وشؿوح يىؽة 

 ٤يك هفه ٨ي ٌك٪ حْلْق و٤كبها ْل٬اهىح حلؿييا وأ١٬ؿوها.
ي٧ ٨هي ٌاـة ياؾقة  أها حلكوحيات حلحي وقؾت ٨يها حإلٌاقة الى حلحعك
ي٧ أيهن ظْك٨ىح  ولن ُي١مل بها، و٨ي ب١ٕها ؾاللة ٠لى أو حلمكحؾ بالحعك

ي٧ بم١ًى  حل١مل به ولن يلحمهىح بما شاء ٨ي حل٭كآو، وليه حلحعك
حلً٭ّاو وحلمياؾة ٨ي٭ىل ٠ليه حلىَلم: ٕظ٩ٝىح ظكو٨ه وظْك٨ىح 

 ظؿوؾهٔ.
أها ِعاض أهل حلىًة ٨هي هليجة بالكوحيات حلحي جربث حلً٭يّة وحلمياؾة 
ي٧ ْليًا ال يصؿ ٠ًؿهن  ٨ي حل٭كآو وهٟ ـلٯ ٨بيًا ال يحهمهن بالحعك

 ٬كآيًا ٤يك هفح.
 

ي٧ حآليات حل٭كآيية   جعك

هل یصىل أو أ٬حبه أو أ٤ْیك ب١ٓ حلكلمات هى حل٭كآو حلككین ٨ي حلكحابة 
اّن بال٥كي ٠ًؿ ٠لي َیٓؤُجىَٮ ّقَشااًل َو٠ََلی ُكّلْ  ًَْ و ٨ّي حل ْ

ـّ وحل٭ىل، هربًل: َٕوَأ
ـح شاء ظٍ اّهٍك َیٓؤّجیَى ّهى ُكّلْ ٨ٍَسْ ٠َّمی٫ٍٔ أو ٕوحلعٍؿ ولیال ٠ٍكٔ أو ٕا ُؿ َٔ

 حلله وحلًّكٔ، هل ُی١ؿ هفح جعكی٩ًا لآلیات حل٭كآيیة؟
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 بىمه ج١الى
ين و٬ؿ يهايا حْلثمة حلم١ّىهىو  هفح ٤يك شاثم ٨ي آيات حل٭كآو حلكك

بٍؿة ٠ى حلح٥ييك وحإلٔا٨ة ٨ي حلًّىَ حلٍك٠ية ٕحل٭كآو وحلىًةٔ  
ي٧  ظحى لى كايث حإلٔا٨ة ٌهاؾة بع٫ ٨ي ي٩ىها لكى حإلٔا٨ة وحلحعك

٠ًه كما ٨ي قوحية حلفي أٔا٦ ٕوحْلبّاقٔ الى حلؿ٠اء ٕيا  ٠مل هًهي
٠ى ـلٯ واو كاو حلله ج١الى ه٭لب  هْ٭لب حل٭لىبٔ ٨ًهاه حإلهام 

 حل٭لىب وحْلبّاق ظ٭ًا، ٨اظفقوح كل َٔلل وأَلل.
 

 هّيك حْل٩٘ال حلمىجى 

ـح بٍؤو حلصًیى وحل٩ٙل حلفیى ج٩ًػ ٨یهن حلكوض ذن یحى٨ىو ؾوو حقجكاب  ها
ـح یعؿخ ه١هن ٨ي یىم آذام؟  هبلثكة  حل٭یاهة؟ هل ویً٭لبىح هباٌكة حلی  ٨ما

 ظىب ها يىمٟ ؾحثما؟ ٨ي حلصًاو ظیى یحى٨ىو,
 بىمه ج١الى

أ٨اؾت حلكوحيات أيهن يٙيكوو حلى حلصًة هباٌكة وال يؿؼلىيها ظحى 
يى    ب٭ٕاء حلله و٬ؿقه. حلمئهًيى  ي١٩ٍىح إلباثهن حلّابك

 
ِة َيٓؿ٠ُىَو ّاَلى حٓلَؽٓيكّ  ج٩ىيك حآلية َٕوٓلَحُكى  هَّ

ُ
ًُكٓن أ  ٔ هِّ

٬ىله ٠موشل   يكشى هى وماظحكن حلح٩ٕل باإلشابة ٠ى حلىئحل حلحالي:
َیٓؤُهُكوَو ّبآلَم١ُٓكو٦ّ  ِة َیٓؿ٠ُىَو ّاَلی حٓلَؽٓیّك َو ًُكٓن ُأهَّ َهٓىَو ٠َّى حٓلُمًَكّك  َٕوٓلَحُكى هِّ ًٓ َی َو
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٬كأت للب١ٓ أيه یىحٍهؿ بهفه  ٔ<:; ٠مكحو آلٕ ُهُن حٓلُم٩ّٓلُعىَؤ َوُأٓوَلاّجَٯ 
هصمى٠ة  ج١الی ٕولحكى هًكن أهةٔ أي  حآلیة ٠لی ٔكوقة حلحًٝین بؿاللة ٬ىله 

 ٕهىٔ هًا جب١یٕیة ٨ما قأیكن بهفح حلح٩ىیك؟  جماقن حأل٠مال حلمفكىقة، وحلا 
 بىمه ج١الى

م يمكى أو جكىو ٕهىٔ بيايية ٨٭ىله ج١الى ٕولحكى هًكنٔ أي 1 
يؿ هًٯ أو جكىو كفح  ولحّبعىح، كما  كىيىح لح ي٭ىل للٍؽُ ٕأق

  حْلوِا٦. ٨الؽٙاب الى كل حْلهة ليح٩ّىح بهفه  وكفحٔ 
يصية أي أيه ؼٙاب للب١ٓ 2  م ويمكى أو جكىو جب١يٕية جؿق

حآلو حْلول ْليهن حلىاب٭ىو الى حلؽيكحت ذن  بهفه حْلوِا٦ ٨ي  ليكىيىح 
حلرالد ظحى جح٧ّ حْلهة  حلب١ٓ  الى ـلٯ حلب١ٓ حلرايي ذن يكج٭ي 

ٕحج٭ىح حلله   ٕحج٭ىح حلله ها حوح١ٙحنٔ وِىاًل الى  ك٭ىله ج١الى كلها بفلٯ 
  ج٭اجهٔ. ظ٫ 

م ويمكى أو جكىو جب١يٕية ظ٭ي٭ية با٠حباق أو هفه حْلوِا٦ ها 3 
يى ٨اآلية جؿ٠ىح  يّل اليه اال ذلة هى  ال  حْلوليى و٬ليل هى حآلؼك

  حل٭ليل. يحًا٨ىىح ليكىيىح هى ـلٯ ليحىاب٭ىح و  حلصميٟ 
أ٨كحؾ  م أها ج٩ىيك حْلهة بالحًٝين ٨ألو حْلهة ال جٙل٫ ٠لى أي هصمى٠ة 4 

حْلوِا٦  ٠ًىحو شاهٟ ٨َل بؤن أو يكىو حلصاهٟ هفه  اال أو يكىو لهن 
ٕهىٔ  كىو اٌكالية حلصمٟ بيى  هٕا٨ًا الى أو هفح حلح٩ىيك ي١الس 

حلصمٟ بؤو   ًا الى شميٟ حْلهة ٨يكىو جب١يٕية وبيى كىو حلؽٙاب هىشه
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  حلب١ٓ. حلؽٙاب هىشه الى شميٟ حْلهة لكى حلحًٝين هؽا٘ب به 
  هٕا٨ًا الى ِعة حل٩ككة ٨ي ي٩ىها.

 
 ج٩ىيك حآلية حلىاؾوة هى وىقة حلصاذية 

ّه َيٓحُلىَها ٠ََلٓیَٯ  ٨ي وىقة حلصاذیة حآلیة حلىاؾوة يصؿ حلحالي: }ّجٓلَٯ آَیاُت حللَّ
ىَو{ّبآلَع  ًُ ّه َوآَیاّجّه ُیٓئّه هى: هًاٮ  وئحلي  ٔ@ حلصاذیةٕ ٫ِّ ٨َّبَؤيِّ َظّؿیٍد َب١َٓؿ حللَّ

٠لی أيه لیه هًاٮ ظاشه حلی  ِؿی٫ لي یؿ٠ي أو هفه حآلیة هي ؾلیل ٬اٟ٘ 
  أ٨ىكها؟ حلعؿید. كی٧ لي أو أ٨هن هفه حآلیة أو 

 بىمه ج١الى
ي٩ة ذابحة ٨ي حل٭كآو حل ين ٬ال ج١الى ٕوها حلعاشة حلى حلىًة حلٍك كك

َٯ اَل  أجاكن حلكوىل ٨ؽفوه  بِّ وها يهاكن ٠ًه ٨ايحهىحٔ و٬ال ج١الى ٨َََٕل َوَق
ُهٓنٔ  ًَ َصَك َبٓي ٌَ ُمىَٮ ٨ّيَما  َى ُيَعكِّ ىَو َظحَّ ًُ و٬ال ج١الى ٕوها ي٫ًٙ ٠ى  ُيٓئّه

َٓ حلهىى او هى اال وظي يىظىٔ و٬ال ج١الى ٕ ا َب١ٓ ًَ َل ٠ََلٓي َوَلٓى َجَ٭َىْ
 
َ
ُه حٓلَىّجيَى حْٓل ًٓ ا ّه ًَ ١ٓ َٙ ُه ّبآلَيّميّى ُذَنْ َلَ٭ ًٓ َؼٓفَيا ّه

َ
 45و 44 حلعا٬ةٕ ٬َٔاّويّل َْل

  .46ٔو
ولى لن جكى ظاشة للًبي وظؿيره اـو لماـح أقوله حلله جباقٮ وج١الى 

  يمكى حالكح٩اء ببيمحل حل٭كآو. ووحِل اليه حلىظي وكاو 
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 ٬كحءة حلؿ٠اء باللهصة حل١اهية 
ممكى حو یكؾؾ حلمكء حلؿ٠اء بل٥ة أؼكى ٤یك حل١كبیة؟ ٨الفي ال هل هى حل

لى یؿ٠ى هحعمىا أليه ال ی٩٭ه ها ی٭ىل. ١٨لی وبیل حلمرال  حل١كبیة وى٦  ی١ك٦ 
أقب١یى یىها ویكىو هى أيّاق حإلهام حلمهؿي  ی٭كأ ؾ٠اء حل١هؿ  ی٭ال حو هى 

 اء ب٥یك حل١كبیة؟حقؾؾ هفح حلؿ٠ حلٍكی٧ٔ ٨هل هى حلممكى حو  ٠ٕصل حلله ٨كشه 
  بىمه ج١الى 

بما  ي١ن هى حلممكى ـلٯ ظحى ٨ي ٬ًىت حلَّلة كما او له أو يؿ٠ى 
  يٍاء باللهصة حل١اهية.   

 

 حلحًمه ٨ي حلعؿحث٫ حل١اهة وٌا٘ت حلبعك 
يعى هى ه٭لؿیى وماظحكن يىؤل ها ظكن حل٭یام بًمهات الی حل٥ابات 

 ٠ى حل٩ًه؟ الی ٌا٘ت حلبعك للحكویط  أو 
 مه ج١الىبى

ال بؤن بفلٯ اـح ُوّشؿ هبْكق ٠٭َلثي كالحكويط ٠ى حل٩ًه وؼَل  
  هى حلمعكهات. حلمكاو 

 

 ؾوح٨ٟ حلصهاؾ ٨ي حإلوَلم 

٨كن ب٩ًىي: أيا قشل ؾیى ٠كح٬ي هىیعي، هى هؿیًة  ٨ي حلبؿء أقیؿ أو أ٠كِّ
حلمىِل، وحآلو أ٬ین ٨ي ٨كيىا ٨ي هؿیًة باقیه أؾقن هاؾة ٠لىم حألؾیاو 

ُ حلؿ٬ی٫ ویكىو ٠لن حلعىحق بیى حألؾیاو، وحلىًة حل٭اؾهة وحكىو وحلحؽّ
حألؼیكة ألظّل ب١ؿها ٠لی ٌهاؾة حلماشىحیك، وحلحي ویكىو هىٔىٞ بعرها 
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حلصهاؾ ٨ي حإلوبلم وحلمىیعیة، وهى هىٔىٞ ٌاثٯ وؼٙیك، و٤البًا ها ُی٩ّهَن 
 بٍكل ؼا٘ت وهًعال.

مىٔٞى ال ٨٭ٗ هى شايب حل٩٭ه و٬ؿ أكؿ هؿیك ؾقحوحي كریكًح ٠لی أو أجًاول حل
حلىًي وايما هى شايب حل٩٭ه حلٍی١ي كفلٯ، ٨اوح١ًث بب١ٓ حلمّاؾق 
مة هرل بعاق حأليىحق، هیمحو حلعكمة، هى ال یعٕكه حل٩٭یه، حلكا٨ي،  حلٍی١یة حل٭یِّ
حلحهفیب، هٕا٨ا الی هصمى٠ة هى حلكحب حل٩٭هیة حلىًیة، وها أقیؿ ٬ىله هى: هل 

١٩ًىيًي بها؟ وهل لؿیكن يّاثط جىشهىيها الي لیكىو لؿیكن هّاؾق أا٨یة ج
بعري قِیًًا؟ كما أ٘لب هى وماظحكن أو جؿلىيي ٠لی حل٩ك٪ ٨ي ه٩هىم 

 حلصهاؾ بیى حل٩٭ه حلىًي وحل٩٭ه حلٍی١ي بعىب وشهة يٝككن؟
 بىمه ج١الى

قهم حلمعبة  أهًجكن ٨ي هفح حليىم ب١يؿ هيَلؾ ويؿيا حلمىيط 
يلة وحاليعٙاٖ وحْليايية وحاليؽؿحٞ وحلحىحٟٔ وحلحك٨ٟ ٠ى حلـك

 بالٍهىحت وحلملفحت.
يكًا لًا ٨ي هعًحًا يعى حل١كح٬ييى ٨ي حلمىِل وكل  وأهًَل بٯ أؼًا وٌك
هؿو حل١كح٪ حلمٝلىم حلفي جكالبث ٠ليه حل٭ىى حلبا٤ية وحلٝالمة 
حلمىحبؿة وحلمحىظٍة أ٠ايًا حلله ج١الى واياكن وشميٟ أهلًا و٨ْكز حلله 

 حلككب ٠ى حلصميٟ.ج١الى حلهن و 
حلكحب ال ج٥ًيٯ كريكًح ٨ي هفح حلبعد، ْليها جعحاز الى ٬كحءة شؿيؿة 
ية  و٫٨ حلم١ٙيات حلمىحعؿذة ٠لى حْلْق و٨ي ٜل حلحبؿالت حلعٕاق
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وب١ؿ أو ٌىْهث حلصما٠ات حإلقهابية هفح حل١ًىحو حلم٭ؿن ٕحلصهاؾٔ 
 وحإلوَلم بكة هى أ١٨الهن حلىظٍية.

م حلٍك٠ية حلحي شكت ٠اؾة حل٩٭هاء ٠لى ولى قحش١ث هىوى٠ة حْلظكا
كحابحها ليىح٩يؿ هًها أجبا٠هن وج١ك٦ بالكوالة حل١ملية ووميحها ٕوبل 
ة أ٘ىل إل٠اؾة  حلىَلمٔ لىشؿجها ؼالية هى كحاب حلصهاؾ ْليًي أقيؿ ٨ِك

 ِيا٤ة هفح حلبعد و٫٨ قإية ه١اِكة يأصة وظكيمة ببـو حلله ج١الى.
ي٩ة ٠ى وؼَلِة ها حوح٩ؿجه هى حل٭كآو  ين وحْلظاؾيد حلٍك حلكك

حيه ال يصىل ٬حال أظؿ هى حلبٍك وال ٬حله اال اـح كاو  حلم١ّىهيى 
ه٩ىؿًح ٨ي حْلْق يهْؿؾ ظياة حلًان وحلًٝام حالشحما٠ي حل١ام أو كاو 
ية وي١مل ٠لى  همى يمًٟ حلًان ٠ى هماقوة ٠٭اثؿهن و١ٌاثكهن بعك

 ٬م١هن وجكٮ ؾيًهن بال٧ً١.
ُه ّلْله٬ٔال ج١الى َٕو٬َاجّ  يُى ُكلُّ ِة َوَيُكىَو حلؿِّ ًَ ى اَل َجُكىَو ٨ّٓح  ُلىُهٓن َظحَّ

ُبىَو حلْلَه َوَقُوىَلُه  39ٔ ٕحْلي٩ال ّفيَى ُيَعاّق َما َشَمحء حلَّ و٬ال ج١الى ّٕايَّ
ٓيّؿيّهٓن 

َ
َٟ أ َّٙ ٓو ُجَ٭

َ
ُبىٓح أ لَّ َّ ٓو ُي

َ
ُلىٓح أ و ُيَ٭حَّ

َ
ّْ ٨ََىاؾًح أ ٓق

َ
َوَيٓى١َٓىَو ٨ّي حْل

قٓ 
َ
َٔوأ ّْ ٓق

َ
ٓو ُي٩ًَٓىٓح ّهَى حْل

َ
ٓى ّؼَل٦  أ وهكفح كاو  33ٔ ٕحلماثؿة ُشُلُهن هِّ

حل٭حال وحيَٙل٪ شيىي حإلوَلم ليه لحىويٟ ولٙات أو ي٩ىـ أو 
كىب ٤ًاثن أو إلككحه أظؿ ٠لى حلؿؼىل ٨ي حإلوَلم وايما لؿ٨ٟ ٨حًة 
يى حلفيى كايىح ي٭م١ىو ١ٌىبهن وال ي١ٙىهن  حلٙىح٤يث وحلمىحكبك

ية يلث هفه حلعىحشم ٕكما ٨ي  حلعك ٨ي حإل٥ِاء لّىت حلع٫، ٨بـح ُحل
يّىٔ  256ٔ ٕحلب٭كة ٠الن حليىمٔ ٨َل يعل حل٭حال ْليه ٕاَل ّآكَكحهَ ٨ّي حلؿِّ
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وكاو أهل حلؿيايات حلمح١ؿؾة هىشىؾيى ٨ي ؾولة حالوَلم ولن يككههن 
 أظؿ ٠لى ج٥ييك ؾيًهن.

مٍككيى و٤يكهن ٨ؤيهن واـح وقؾت يَّى ؾيًية ب٭حال ٠ًاويى هعْؿؾة كال
لن ُيلعٝىح ب١ًىحيهن حلفحجي كمٍككيى وايما بلعاٚ أ١٨الهن اـح ح٠حؿوح 
٠لى أهل حالوَلم وأككهىهن ٠لى جكٮ ؾيايحهن و٠لى أي ظال ٨الكَلم 

ث له ٨ي حلكريك هى كحاباجي هٟ ؾ٠اثي لكن بالحى٨ي٫.  ٘ىيل وج١ٔك
 

 ظىى حلًية 

يىو، وحظحاز للبعد ٨ي ه٩هىم أؾقن ظالیا ٨ي هكظلة حلماشىحیك ٨ي حل٭ا
ظىى حلًیة ٨ي هاؾة حل٭ايىو حلصًاثي، ٨هل لكن أو ج١ك٨ىح لًا هبؿأ ظىى حلًیة 

 ؟و٫٨ حلٍكی١ة حإلوبلهیة؟ وجكٌؿويا الی ب١ٓ حلمّاؾق ٨ي هفح حلمصال
 بىمه ج١الى

 ظىى حلًية يح٭ىم ب١ؿة أقكاو:
 حلّؿ٪ ٨يها بؤو يكىو ٜاهكه وباً٘ه هحٙاب٭ًا ب١كه حلمًا٫٨. -1
ه وهؿ٨ه هحصكؾًح هى أي أيايية  -2 حإلؼَلَ بؤو يكىو ٤ٔك

 وأ٤كحْ ٌؽّية ٠لى ظىاب حلهؿ٦ حلىاهي حلم٭ّىؾ.
 حلَّلض أي أو يكىو حل٥ْك ِالعًا وؼيكًح. -3

وجىشؿ أظاؾيد ٌكي٩ة كريكة ٨ي حلًية جصؿها ٨ي ه٭ؿهة كحاب وواثل 
 حلٍي١ة.
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 ابكحء ـهة حلم٥حاب 
ح٤حیاب أو ٜلن لؤلؼكیى ٨هل یصب ٠لي أقیؿ أو أبؿح ظیاة شؿیؿة لیه ٨یها 
 ث حلیه؟ٔ٘لب بكحءة حلفهة هى كل حيىاو ج١ك

 بىمه ج١الى
حبؿأ بالعياة حلصؿيؿة هٟ حلله جباقٮ وج١الى، أها حآلؼكوو ٨ا٘لب بكحءة 
حلفهة هى حلع٭ى٪ حلمالية وحلم١ًىية همى ج١ح٭ؿ بؤيٯ ٬ؿ ٜلمحهن 

 لإلواءة اليهن.وليه كل حلًان، وحـككهن بؽيك ٨بو ٨ي ـلٯ ك٩اقة 
 

ية   ٜاهكة حَ٘ل٪ حل١ياقحت حلًاق
ٕبال١كحٔةٔ،   حظؿهن حو ها جىمی  یكرك ا٘بل٪ حل١یاقحت حلًاقیة ٠ًؿ هىت  

  حلٍك٠ي هٟ حل١لن أو ب١ٓ حال٘بل٬ات هى أولعة ٨ما هى حلعكن 
 ؟للؿولة ٠اثؿة 

 بىمه ج١الى
٨ي  ؼك هفح حل١مل ٨يه هعكهات ٠ؿيؿة وهى ٤يك ٠٭َلثي، وال ه١ًى للح٩ا
٨كي٧  هرل هفه حلمىحقؾ، ٨او ٨ي حلمىت ٠ٝة و٠بكة ولهؿ ٨ي حلؿييا 
لًا حلكَلم ٨ي ٠اؾحت  ّْ وج٭اليؿ  يحًاوب هٟ حلحباهي وحالوح١كحْ و٬ؿ ٨

  حل١ٍاثك وجمييم حلمعمىؾ هًها هى حلمفهىم ٨ي كحاب هىح٭ل. 
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 ل١ى أ٠ؿحء أهل حلبيث 

ؿأ حم حيه هىحعب؟ اـح ظكحم هى ظید حلمب هل أو ل١ى أ٠ؿحء أهل حلبیث 
٤یك هك٤ىب به ٨لن يصؿ هًاٮ حلكریك هى حلل١ى لٍؽّیات ٨ي  كاو حألهك

 كحب حلمیاقحت هربل؟ 
 بىمه ج١الى

أو يحكٮ ل١ى ؼّىههن باْلوماء أها حوحًكاق  أؾبًا أهل حلبيث 
حلم١اِي وحلمىب٭ات و٠لى قأوها ٬حل أهل حلبيث وٜلمهن ٨هفح ٬ؿ 

ٟ ه ىحقؾ هفح حلل١ى وحلحبْكي ٨يه ٨ايٯ وحصؿها كريكة, ُهلت حل٭كآو به وجْحبَّ
 وهى أولى هى حل٭كآو باإلجباٞ.

 
 هًٟ اذاقة كل ها يىشب حل٩ك٬ة وحلحٍحث 

ـحٮ، ویًال هًه ٨ما  یٝهك بیى و٬ث وآؼك هى ُیىيء الی هفح حلكهم حلؿیًي أو 
 هى هى٩٬كن هى هفه حلعالة؟

 بىمه ج١الى
يط ووحٔط، اـ  ه١ًًا هًه ٨ي بيايات هح١ؿؾة هى٩٬ًا هى هفح حل١٩ل ِك

 وبمًاوبات ٌحى، وهى هؽال٧ لىيكة حْلثمة حلم١ّىهيى 
وجىشيهاجهن لٍي١حهن، وال ٌٯ أيه يىشب حل٩ك٬ة وحلحٍحث وحلؽّام 
ُلىٓحٔ ٍَ اَل٠ُىٓح ٨ََح٩ٓ ًَ  وحلًمحٞ و٬ؿ يهى حلله جباقٮ وج١الى ٠ًه ب٭ىله َٕواَل َج

٨جحيى وشب هكح٠اة هفح ، وكلما حلؾحؾت حلمٍحككات بيى 46ٔ ٕحْلي٩ال
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يؿ، واـح ٠صمت هفه حلمٍحككات حلكريكة ٠ى جىظيؿ ٩ِى٨ًا  حْلهك أل
٨ليىْظؿيا حل١ؿو حلمٍحكٮ حلفي ال يك٬ب ٨يًا شمي١ًا االًّ وال ـهة وال 
يحىٞق ٠ى حيحهاٮ أ٬ؿن حلم٭ؿوات وحقجكاب أ٠ٝن حلمعكهات، وحلله 

 حلمىح١او ٠لى ها ج٩ّىو.
 

 حلٍباب وحإل٤كحءحت 

اب و٠مكي كبیك ولن أجموز ل٧١ٕ ٬ؿقجي حلمالیة لحعمل جكالی٧ أيا ٌ
حلموحز وأ٠ايي هى ٥ٔٗ شًىي كبیك ٨ما حلًّیعة شمحكن حلله ؼیك لىشىؾ 

 حإل٤كحءحت ٨ي كل هكاو؟
 بىمه ج١الى

ب حلم٭ؿهات  ًْ ال جعكٮ ٌهىجٯ ٨حٕٙك حلى حقجكاب حلمعكم، وجص
اؾذحهْى أو حلًٝك حلمئؾية حلى اذاقجها كاالؼحَلٖ هٟ حلصًه حآلؼك وهع

ى ي٩ىٯ بالموحز وحلله ياِكٮ  ّْ الى ها ال يعل ويعى ـلٯ، وظ
ي٧ ٕايما حلكل٪ هٟ حلموشة  وه١يًٯ. وحيَٙل٬ًا هى حلعؿيد حلٍك
وحل١يالٔ ٨بيًي حيّط بؤو جبؿأ بم٭ؿهات حلموحز وج٩اجط اؼىحيٯ 
ا  وهعبي حلؽيك بهفح حلمٍكٞو حلمباقٮ حلفي ٨يه لله ولكوىله ٔق

 ّْ كوو ٠ى هىا٠ؿجٯ ب٩ٕل حلله جباقٮ وج١الى، كما أيًا ووى٦ ال ي٭
  يؤـو بّك٦ حلع٭ى٪ حلٍك٠ية ٨ي جمويس حلمئهًيى.

يات ٨ي ه٭حبل حل١مك   حلٍباب وحلم٥ك
أيا ٌاب ٨ي حلحاو١ة ٠ٍك هى حل١مك. كما ج١لمىو ٨ؤو هًاٮ حلكریك هى 

٠ى ؾیًه وؼاِة جلٯ حلمع٩محت حلمىشهة  حلمع٩محت جص١ل حلمكء یًعك٦ 
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ق٤ن  حالبح١اؾ ٠ى كل هفه حألٌیاء لكى ؾوو شؿوى  ٍباب. أيا بؿوقي أقیؿ لل
وأ٠یً ٨ي ك٧ً ٠اثلة هلحمهة ؾیًیا  أيي أ٬ین حلّبلة وأِىم ٌهك قهٕاو 

ـحت حلى٬ث ال حوحٙیٟ  حقجكاب حلم١اِي.  كبط شماض ي٩ىي هى  لكًي ٨ي 
هى   حوحٙیٟ هى ؼبلله أو حيحهي  يءهل لكن وماظة حلٍیػ أو جًّعىيي بٍ

 حقجكاب حلم١اِي؟ هل هى ٘كی٭ة حوحٙیٟ هى ؼبللها أو ح٬ىي ایمايي؟
 بىمه ج١الى

بؤو جحبٟ  ٠ليٯ بح٭ىية اقحؾجٯ وحو يكىو ٠مهٯ ظالهًا وأ٬ًٟ ي٩ىٯ 
ك أو حلله  ٠٭لٯ وجعحكهه ٨َل ؼيك ٨ي  جّك٦  يؿٞ حل١٭ل شايبًا، وجفكَّ

 ِٟ م به وهى ج٭ى  ٠ليٯ ويعّي ٠ليٯ أ٠مالٯ وأيٯ  جباقٮ وج١الى ُهّٙل
واـح و١٬ث ٨ي  يكحٮ وظيًجف  وحىح١ٍك حلعياء هًه جباقٮ وج١الى، 

٨صْؿؾ حلحىبة وح٠٭ؿ حل١مم هكة أؼكى ٠لى ٠ؿم حل١ىؾ لمرلها  ه١ّية 
   . وج١الى يؽفلٯ حلله جباقٮ  ووى٦ لى 

 
 حلعب بيى حلصًىيى 

یىؤل حلكریك هى حلٍباب وحلٍابات ٠ى هٍكو٠یة حلعب بیى حلصًىیى، اـ أو 
لكریكیى هًهن یعْىىو بفلٯ جصاه حلب١ٓ حآلؼك، وقبما یكويه ه٭ؿهة ح

لعّىل حلموحز. ٨هل هرل هفح حلعب شاثم؟ وها هي يّیعة وماظة 
 حلمكشٟ ٨ي هفح حلمصال؟

 بىمه ج١الى
ؼاقشة ٠ى حؼحياق حإليىاو ٨َل يعاوب  -كالعب -حلمٍا٠ك حل٭لبية 

يى.  ٠ليها، ي١ن يعاوب ٠لى أظؿ أهك
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ه جلٯ حلمٍا٠ك لل٭يام بب١ٓ حلحّك٨ات كالؽلىة حْلول: حـح ظككح
 بمى يعب وحللمه ٨ًَٕل ٠ما هى أكرك. 1ٕٔحلمعْكهة

حلرايي: ه٭ؿهات وأوباب جلٯ حلمٍا٠ك، ٨بيها ال جعّل ٤البًا بٍكل 
هككم ٨ي حل٭لب هى يٝكة ٠ابكة ويعىها. وايما جعّل وجح١م٫ ٨ي 

ية لل٩كؾ بحككيم حلًٝك وحلمحاب ١ة وحاليبىاٖ ٨ي حل٩ًه بم٭ؿهات حؼحياق
 حلعؿيد وحلمئحيىة، وحلٕعكات حلمحباؾلة.

 ٨هفحو حْلهكحو ؾحؼَلو جعث حؼحياق حل٩كؾ واقحؾجه ٨يعاوب ٠ليهما.
ويعى يًّط بب٤َل٪ هفح حلباب، واـح ظّل ا٠صاب بالصًه حآلؼك 
٨لي١ْك ٨ىقًح ٠ًه وليهمله ظحى يحَلٌى. واال ٨ايه ويكىو ٌا٤ًَل ل٭لبه 

ًا لح٩كيكه هٕا٨ًا الى ها يمكى أو ي٭ٟ ٨يه هى وهٍىًٌا ل١٭له وهكبك
 حلم١اِي وحلمؽال٩ات حلٍك٠ية.

وحالقجباٖ بالصًه حآلؼك هباض بل هىحعب وهى حلىًى حلمباقكة اـح كاو 
ٔمى حاُل٘ك حلٍك٠ية مم ح٠ًي حلموحز مم وبعىب حْلِىل وحلح٭اليؿ 

اٞق حالشحما٠ية حلمح١اق٨ة وويكىو هرل هفح حلعب الهيًا هباقكًا ٨الٍ
حلم٭ؿن ال يكيؿ كبث حلمٍا٠ك وحل١ىح٧٘ وال ال٥اءها ولكى يكيؿ أو 
٩ها ٨ي حالجصاه حلمرمك حلبًاء وليه ٨ي حالجصاه حلفي يى٬ٟ ٨ي حلؽٙؤ  يٜى

ًا ٠لى حل٩حاة وأهلها.  وحلؽٙيجة، ويىشب حل١اق حالشحما٠ي ؼِّى

                                                           
. وهًها ها هى ٌاثٟ حلیىم هى حلؽلىة وحالؼحبلٖ حلمعكم ٠بك حلهاج٧ ظحی وِل حألهك أو یىمط حلٍاب ;

 ل٩ًىه حالجّال وحلم١اكىة للًىاء و٘لب حل١٭ؿ حلمً٭ٟٙ لكي یى٬ٟ حل٩حاة ٨ي ٌكحكه وحل١یاـ بالله.
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 جؽيل حلكشل للمكأة حْلشًبية 

  ها ظكن أو یحؽیل حلكشل حهكأة؟ 
 ج١الىبىمه 

حلؽيال ال يعاوب ٠ليه حلله ج١الى الو جًْ٭له بيى حْل٨كاق وحلّىق  
٠ليه أو ال يىحكول ٨ي حلؽيال حلى  ولكى  ؼاقز ٠ى ولٙة حإليىاو، 

٬ٟٙ ولىلة حْل٨كاق  حلعؿ حلفي ٬ؿ يى١٬ه ٨ي حلمعكهات ويصب ٠ليه 
 ه٭ؿوق. وهى أهك 
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 ٨ي حلم٭اهيل١ب حلؿوهًة وحلٙاولي  

حيحٍكت هئؼكح ٨ي ب١ٓ حلمًا٫٘ ل١بة حلؿوهیًى أو ها جىمی بال١ٍبي 
ٕحلؿوهًهٔ بعید أِبعث ٜاهكة هل٩حة للًٝك، وهًاٮ ه٭اهي جكْوز لهفه 
حلل١بة بؿح٠ي، جًٍیٗ حلفهى، أو كىب حلكل٪، و٬ؿ یفهب حلٍباب الی جلٯ 

 جلة حلحالیة:حلم٭اهي للح٩ْكز وٌكب حلٍاي، وبًاءح ٠لی ها ج٭ؿم جبكل حألو
 ها هى ظكن هفه حلل١بة ٕحلؿوهًهٔ بكهى أو هى ؾوو قهى؟ -;
 ها ظكن أؼف حألشكة هى ٬بل ِاظب حلم٭هی؟ ->
 ها ظكن ٌكب حلٍاي ٨ي حلم٭اهي حلمكوشة لهكفح أل١اب؟ -=
 ها هى جكلی٧ حلمئهًیى ٨ي ظال حلعكن بالعكهة؟ -<
 ها هي حلًّیعة حلحي جىشهىيها للصمیٟ.  -?

 بىمه ج١الى
هلع٭ة بال٭ماق ظحى لى ؼلث هى حلكهاو  أل١اب حلم٥البة -1

ٕحلًكؾ وحلٍٙكيس  وحلصاثمة لل٩اثم، ل٭ىل حإلهام حلكاٜن 
 1وحْلقب١ة ٠ٍك بمًملة وحظؿة، وكل وها ٬ىهك به ٨هى هيىكٔ

ي٩ة،  يمة وحلكوحيات حلٍك وهي هعْكهة باآليات حل٭كآيية حلكك
ىٓح ّايََّما ًُ ّفيَى آَه َها حلَّ يُّ

َ
حٓلَؽٓمُك َوحٓلَمٓيّىُك  ٬ال حلله ج١الى: َٕيا أ

ُكٓن  ُبىهُ َل١َلَّ ًّ اّو ٨َآشَح َٙ ٓي ٍَّ ٓى ٠ََمّل حل ٓلاَلُم ّقٓشِه هِّ
َ
اُب َوحْل َّ ي

َ
َوحْل

ُكُن حٓل١ََؿحَوَة  ًَ َٟ َبٓي و ُيى٬ّ
َ
اُو أ َٙ ٓي ٍَّ يُؿ حل َما ُيّك ُج٩ّٓلُعىَو * ّايَّ

                                                           
 .?;، <;ض >:; أو باب ;ض <:;وواثل حلٍی١ة، كحاب حلحصاقة، أبىحب ها یكحىب به، باب. ;
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كٓ  ـّ ُكٓن ٠َى  ؿَّ ُّ اء ٨ّي حٓلَؽٓمّك َوحٓلَمٓيّىّك َوَي َٕ ّك حلْلّه َو٠َّى َوحٓلَب٥ٓ
ًَحُهىَؤ يُحن هُّ

َ
ََلّة ٨ََهٓل أ َّّ  .91ٔ-90 ٕحلماثؿة حل

يعكم أؼف حْلشكة ٠لى حْلل١اب حلمعكهة، وذمًها وعث  -2
كلها حآلؼف ٨ي بًٙه ياقًح.  يؤ

واو لن يٍاقكهن –حلصلىن ٨ي هصاله أهل حللهى حلمعْكم  -3
هعْكم ااْل اـح كاو لكؾ٠هن ٠ى حلمًكك، و٬ؿ ظْفقت  -حلل١ب
حلكوحيات هى أو حل١فحب ي١ْمهن شمي١ًا، ٨مى ظؿيد ب١ٓ 

٬ال: ٕهى شله ٠لى حلل١ب بها ٨٭ؿ جبىأ  لإلهام حلّاؾ٪ 
ه٭١ؿه هى حلًاق، وكاو ٠يٍه ـلٯ ظىكة ٠ليه ٨ي حل٭ياهة، 
واياٮ وهصالىة حلَلهي وحلم٥كوق بل١بها، ٨بيها هى حلمصاله 

١ْمٯ حلحي باء أهلها بىؽٗ هى حلله، يحى١٬ىيه ٨ي كل وا٠ة ٨ي
 1ه١هنٔ.

ؿ  -4 وحشب حلمئهًيى حْلهك بالم١كو٦ وحلًهي ٠ى حلمًكك، وِق
حاليعكح٨ات وجٍؽيّها وه١الصحها ٬بل حوح٩عالها وأو ال 
يصاهلىح وال يؿحهًىح، ولكى ٠ليهن أؾحء ـلٯ بالك٫٨ وحلليى 
وحلؿ٠ىة الى حلله ج١الى بالعكمة وحلمى٠ٝة حلعىًة، ْلو 

 الى ٠ًاؾه وجمكؾه.حلحًٍس وجع٭يك حآلؼك واهايحه جئؾي 

                                                           
 .<ض =:;وواثل حلٍی١ة، كحاب حلحصاقة، أبىحب ها یكحىب به: باب . ;
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يهن جعّيل  -5 أيّط أواًل أِعاب حلم٭اهي أو يحْىق٠ىح وال ي٥ك
ٌيء هى حلمال القجكاب حلمعْكهات حلٍك٠ية، ٨بْو حلله ج١الى 
ُه  َه َيٓص١َل لَّ ٫ّ حللَّ هى حلكْلح٪ ووي١ْىٔهن، ٬ال ج١الى َٕوَهى َيحَّ

 3ٔ-2 ٕحلَٙل٪ َهٓؽَكشًا* َوَيٓكُل٬ُٓه ّهٓى َظٓيُد اَل َيٓعَحّىُبٔ
بىح ه٭اهيهن حلمعْكهات، وليصْهم حلم٭هى بما ي٩ًٟ  ًْ ٨ليص
حلمباثى كح٥ٍيل شهال حلحل٩ميىو ٠لى حل٭ًىحت حلم٩يؿة 
وحلهاؾ٨ة، وؤٟ حلكحب وحلمصَلت حلًا١٨ة ٠لى حلمًأؿ 

 ليؿ٨ٟ حلمباثى الى ج٭ليبها وهٙال١حها.
ى وأيّط حلَلهيى بهفه حْلل١اب أو ال يّك٨ىح ٠مكهن حلرميى ٨ي ها ه

هعْكم، ويكىو وبااًل ٠ليهن ويىْبب لهن حل١فحب حْللين، ولي٥ًٍلىح 
بؿل حلل١ب حلمعْكم بؤهىق يا١٨ة كاْل٠مال حالشحما٠ية حلمرمكة، أو ظل 
هٍاكل حلًان أو ؼؿهحهن و٬ٕاء ظىحثصهن أو ِلة حْلقظام أو حلحمحوق 
أو ظٕىق حلمصاله حلًا١٨ة أو هًا٬ٍة ٬ٕايا حلمؿيًة وحلمصحمٟ، 

حلم٭اهي الى هًحؿيات ذ٭ا٨ية وأؾبية وحشحما٠ية، وأو ال لححعىل 
ي٥ٍلهن كل ـلٯ ٠ى حلمعا٨ٝة ٠لى حلَّلة ٨ي أو٬اجها ٨ي حلمىاشؿ 
وِلىحت حلصما٠ة وويصؿوو لفة وهح١ة وو١اؾة ٨ي هفه حْلشىحء 
حلّالعة أكرك هما يحى١٬ىو ظّىله ٨ي هماقوة هفه حْلل١اب وحلله 

 ولي حلحى٨ي٫.
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 Clash of Clansٕٔ ظكن ل١بة  

حيحٍكت ٨ي حآلوية حألؼیكة ل١بة ٠لی أشهمة حلهىحج٧ حلفكیة وحلعاوىب 
ٔ، و٬ؿ أؼفت حلى٬ث حلكبیك هى حلٍباب لل١بها Clash of Clansباون ٕ

وی٭ىم حلب١ٓ ببی١ها بمبال٣ ي٭ؿیة لآلؼكیى، وجحلؽُ هفه حلل١بة بكىيها 
حشل  اوحكحجیصیة لبًاء شیىي و٬كى هعًّة وحلهصىم ٠لی أؼكى هى

كما ی٭ىم حلبل٠ب  جعّیل حلً٭اٖ، وكلما حقج١٩ث ي٭اٖ حل٭كیة حقج٩ٟ و١كها،
بح٭مُ حلٍؽّیات حإلشكحهیة حلم٩حكٔة ؾحؼل هفه حألل١اب، وكما ی١لن 
ل  وماظحكن أو حلؿقحوات حلعؿیرة أذبحث أو ب١ٓ حألل١اب حإللكحكويیة ج١مِّ

حإلؾهاو ٠لی  حلمیىل حل١ؿوحيیة لؿى حأل٩٘ال وحلمكحه٭یى، باإلٔا٨ة الی
حألل١اب حإللكحكويیة لمؿة وا٠ات ٨ي حلمًمل و٨ي ِاالت حألل١اب 
وحلم٭اهي، و٬ؿ أذكت بٍكل هباٌك ٠لی يٍا٘ات وولىكیات حأل٩٘ال 

 وحلمكحه٭یى، وهل وماظحكن یصىل حلل١ب بها؟
 بىمه ج١الى

ظ٭٭ًا ٨ي أهك هفه حلل١بة وكي٩يحها وٌؽىِها حلؿحؼليى ٨يها، ٨ىشؿيا 
ق جىشب حالهحًاٞ ٠ى هماقوحها، ولًا كلمات كريكة ٨يها ٠ؿة أهى 

لبياو هؽا٘ك هفه حْلل١اب ٠لى  2003هًٍىقة هًف و٭ىٖ حلًّن ٠ام 
حل١٭ىل و٠لى حلبًية حالشحما٠ية وحْلؼَل٬ية وحلؿيًية وحال٬حّاؾية وك٩ى 

 بهفح هاي١ًا.
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٨ًًّط أولياء حْلهىق بحى٠ية ِبيايهن الحء هفه حلمؽا٘ك، وهكح٬بة 
ٍكل ٠ام، كما يؿ٠ى حلىلٙات حلمعلية وحلمككمية الى جّك٨اجهن ب

وى حل٭ىحييى، وحجؽاـ حإلشكحءحت حلكحؾ٠ة ْلِعاب حلم٭اهي وِاالت 
حْلل١اب، وأو ال يكىو همهن شًي حلمال ولى ٠لى ظىاب هىح٭بل 

 أوالؾيا وبلؿيا وحلله حلمىح١او.
 

 ل١بة حليايّيب 

 ها ظكن ل١بة "حللىجى"؟ هل هي ٔكب هى حلمیىك؟ 
 بىمه ج١الى

حلمكحهًات ول١بة حليايّيب ظكحم ْليها ٬ماق، ي١ن اـح كاو ٌكحء حلبٙا٬ة  
ذن او هًٝمي  –كالمىاهمة ٨ي بًاء هىح٩ٍى ؼيكي   –ْلهك ه٭بىل 

  وحلمىاهميى ٨يصىل حؼف حلصاثمة. حلعملة حشكوح هىاب٭ة للمحبك٠يى 
 

يأة ٕحلمَلكمة وحلصىؾو..ٔ   هماقوة ق

ٔة وأوؾ أو ألحول قیأات حل٭ىة ٕی١ًي هربل حلمبلكمة أيا أظب هماقوة حلكیا
 حلػٔ ٨هل یصىل ـلٯ. وحلصىؾو حلكاقحجیه 

 بىمه ج١الى
يأات هى ؾوو يمحل ال بؤن بها.   هماقوة هفه حْليىحٞ هى حلك
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 حالوحماٞ للمىوي٭ى 

ـح كاو هفح حالوحماٞ هصكؾ ظا ٨م هل او حالوحماٞ للمىوی٭ی ظبلل ا
  حلكیأة هربل؟  للحمكیى أذًاء هماقوة 

 بىمه ج١الى
حلمىوي٭ى اـح كايث كحلٯ حلمىوي٭ى حلمّاظبة لمصاله حل٩ى٫  

كال٩ىحِل  هعْكهة، أها اـح لن جكى كفلٯ  وحل٩صىق وحللهى ٨هي 
ية أو حلعماوية أو حلمكح٨٭ة لب١ٓ حْل٨َلم  يؽية ك٩لن  حإلؼباق حلحاق

  حلكوالة و٤يكها ٨َل بؤن بها.
هفح ٨ي حالوحماٞ وحإليّات للمىوي٭ى أها اـح كاو وما٠ها ٠ى ٤يك 

  بؤن. حؼحياق وج٩ا٠ل ٨َل 
 

 وماٞ حْل٤ايي 

یعّل أظیايًا ٠ًؿ حلككىب ٨ي ویاقحت حألشكة أو یىحمٟ حلىاث٫ الی حأل٤ايي 
هى ؼبلل قحؾیى أو هىصل حلىیاقة ویٕٙك حلكحكبىو الی وماٞ ـلٯ ه١ه ٨ما 

 هى ظكمهن حلٍك٠ي؟
 مه ج١الىبى

ليٙلب حلكحكب بل٧ٙ وهؿوء هًه ا٩٘اء حلصهال أو ج٥ييك حلمىشة الى 
كما لى –٤يك حلمعْكم ٨او أِْك ولن يكى حلكحكب هٕٙكًح للب٭اء ه١ه 

٨ليًمل هى حلىياقة ويىح٭ل ٤يكها ويع٩ٛ  -كايث حلىياقحت هحى٨ْكة
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ي٩ىه هى حلعكحم، واو كاو هٕٙكًح لَلوحمكحق ه١ه ٨ليحٍا٤ل ٠ى 
وحإليّات حلمعْكم ب٭كحءة كحاب أو ؤٟ وما٠ة ٨ي أـيه  حإل٥ِاء

 يىحمٟ هى ؼَللها لحَلوة ٬كآو أو أي ٌيء ه٩يؿ ويعى ـلٯ.
 

 حلكون وحلًعث 

ـح كاو حلصىحب باإلیصاب ٨هل  هل یعكم قون حألشىام ـوحت حألقوحض؟ ا
حلحعكین؟ وهل هفح حلحعكین ی٭ٟ ٠لی حلكون وحلحّمین  لكن أو ج١للىح وبب 

 وحأل٨بلم؟ ـلٯ بال٭یان حلحّىیك  حم یٍمل
 بىمه ج١الى

حلكون هعلل، وايما حلعكهة ٨ي حلًعث وحلحصىين لفوحت حْلقوحض، أها 
كالمًاٜك حلٙبي١ية ويعىها ٨َل بؤن، كما يمكى  ٤يك ـوحت حْلقوحض 

حْلب١اؾ اال حيها ليىث  قون ـوحت حْلقوحض ٨يها وج١ٙي ايعاءًح برَلذية 
ين و٧ِ جصىيمًا، أها حلىئحل ٠ى  ين ٨٭ؿ ٬لًا أو حل٭كآو حلكك حلحعك

ُلىَؤ حلله 
َ
ا َي١َ٩ُٓل َوُهٓن ُيٓىؤ ُل ٠َمَّ

َ
 23ٔ حْليبياءٕ جباقٮ وج١الى بؤيه ٕاَل ُيٓىؤ

يىؤل ٠ى ٠ْلحه اال اـح ـكك حلًُ  ٨ما ؾحم ٬ؿ ذبث بؿليل ظكن ه١يى ٨َل 
ي٧ جلٯ حل١لة، كما أو حإليىاو حلمحعٕك حليىم يٙيٟ   ؾوحىق بَلؾه حلٍك

وحل٭ىحييى حلم١مىل بها هى ؾوو أو ي١ك٦ ٠ْلحها أو حلمّلعة ٨يها 
ي١ة حإلوَلهية ؾوحىقًح. وكفلٯ يعى    حلمىلميى حؼحكيا حلٍك
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 ظكن حْل٠ىك 

وهفح هما شلب حلیؤن لها  هًاٮ حم البًیى أ٠ىكیى ٕی١مبلو بیؿهما حلیىكىٔ
٠لی حل٩ٙلیى  أو ی٥یك ـلٯ. هما ی١ًي حيه ال یصب هّكٔ یكیؿ  ألو لوشها ٕهى 

وها  یصب ٠لیهما كفلٯ أو یكحبا ویكوما بها.  بالیمًی ٨عىب أيما  أو ال یؤكبل 
یىحؽؿهىو حلیىكىٔ. ٨ٙالما  أوالثٯ حل١ىك ٕحلفیى  قأي حالوبلم جصاه 

  ؟حلؿ٠ایات باو حلیؿ حلیىكى يصىه ألو حلمكء یح٧ًٝ بها جٙل٫ 
 بىمه ج١الى

جكىو  يؿيى، و٤البًا ها ال جىشؿ أي هٍكلة ٨ي حوح١مال أي هى حل
ية أو ال اقحؾية،  وها ي٭ال ٠ى حليؿ حليىكى أيها يصىة  حلعالة ٨ٙك

يى ٠لى  ِعيط بل هي كاليؿ حليمًى وال يصىل اشباق  ٤يك  حل٥ّيك
حليمًى واـح كاو هى حليىك ج١ىيؿهما ٠لى حوح١مال  حوح١مال حليؿ 

حل١ٝام  أ٨ٕل، وأ٬ىل لٯ أو كريكًح هى ٠لماثًا حليمًى ٨هى  حليؿ 
و٤يكها كالىيؿ حلٍهيؿ حلّؿق حلرايي  حلكحابة  يىح١ملىو حليىكى ٨ي 

حْلول ٬ٕؿهٔ  وقبما كاو حلٍهيؿ حلّؿق  ٬ٕؿهٔ حلفي ٠ايٍحه كريكًح، 
  ٠لمًا وولىكًا وكمااًل. كفلٯ ٠لى ها أٜى وهما هى حل١ٝماء 

 الحلة حلممحقحت حلىهمية 

ى ٜاهكة وشىؾ وحيحٍاق ظْفق وماظة حلمكشٟ حلی١٭ىبي ٕؾحم ٜلهٔ ه
وحلّالعیى هى ؾوو حلحع٭ی٫ ٨ي  حلممحقحت حلمًىىبة الی أوالؾ حألثمة 

 .ِعة يىبحها الی أِعابها وؾقحوة ظال حلٍؽُ حلفي ُیًىب الیه حلممحق
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و٨ؿ حلمؿیكیة حل١اهة للممحقحت ٨ي ؾیىحو حلى٧٬  ;و٬ال وماظحه لؿى حوح٭باله
ة ١ًِها ب١ٓ ـوي حل٩ًىن حلمكیٕة حلٍی١ي أو كریكًح هى هفه حلمكح٬ؿ وهمی

حلفیى ال وقٞ لهن وال ؾیى لیصم١ىح بها حألهىحل هى حلىْفز وحلصهلة ویكووو 
 .لهن ككحهات ه٩ح١لة

وهفه ٜاهكة حبحلي بها حلٍی١ة لیه ٨ي حل١كح٪ ٨٭ٗ بل ٨ي حلؿول حألؼكى 
حلحي لهن وشىؾ ٨یها و٬ؿ ذبث بالؿلیل حل٭اٟ٘ أيها ال أِل لها وايما يىبث 

 .ی حلّالعیى أل٤كحْ ٠ؿیؿةال
یٍص١ىو هفه حلٝاهكة وی٩كظىو  و٬ال وماظحه: او أ٠ؿحء أهل حلبیث 

بها أليها جع٭٫ هآقبهن ٨ي جٍحیث حلٍی١ة وجعىیل أيٝاقها الی هفه 
حلممحقحت حلىهمیة بؿل حلحىشه الی حلمكح٬ؿ حلمْٙهكة لؤلثمة حلم١ّىهیى 

 . 
فه حلٝاهكة والحلة هفه حألوكاق لفح البؿ هى و٩٬ة ٌصا٠ة ووح٠یة الشحراخ ه

للصهلة وحلعم٭ی وحلماككیى و٠لی ؾیىحو حلى٧٬ حلٍی١ي أو یحعْمل 
 .هىئولیحه بم١اوية حل٭ىحت حألهًیة وحلله حلمى٫٨ْ

 
 حلٍؽّية حلم١ًىية وظكن حْلهىحل حل١اهة 

ها حلم٭ّىؾ هى حلٍؽّیة حلم١ًىیة أو حلع٭ى٬یة للمئوىات حلحاب١ة 
الكة لما ی٭ٟ بیؿها أو ال؟ ویمكى جعلیل هفیى للؿولة؟ وهل حلؿولة ه

                                                           
 .32/3/1223حلمّاؾ٦  2434 2ز 28. جاقیػ حلل٭اء حلىبث ;
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حلىئحلیى الی حألوجلة حلحالیة، كما ١٨ل حلىیؿ حلّؿق حألول ٬ٕؿهٔ ٨ي هصله 
 بعره حلٍكی٧ وهي؟

 : هل حلٍؽّیة حلم١ًىیة جملٯ؟;ن
 : هل حلٍؽّیة حلم١ًىیة لها ـهة؟>ن
 : هل حلٍؽّیة حلم١ًىیة لها حلع٫ بالحّك٦ أو ال یع٫ لها اال بؤـو=ن

 حلىلي حل١ام أو هى يّبه؟
 بىمه ج١الى

 يىٔط حْلشىبة ٨ي ي٭اٖ ٨ً٭ىل وحلله حلمىح١او:
حلمكحؾ هى حلٍؽّية حلم١ًىية ها ي٭ابل حلٍؽّية حل١يًية  -1

حلمحصىؿة ٠لى أْق حلىح٬ٟ بالٍؽُ حلم١لىم، أها 
حلم١ًىية ٨هي شهة أو كياو أو جًٝين أو هئوىة ٨ىشىؾها 

، أي ليه لها وح٬ٟ ٨ي ه١ًىي أو ح٠حباقي بىشىؾ ٠ًىحيها
حلؽاقز وايما وشىؾها ٨ي ح٠حباق ويٝك حل١٭َلء، ويح٭ْىم 
ب١ًىحيها ال بؤٌؽاِها حلفيى يمكى أو يحبؿلىح ويب٭ى حل١ًىحو 
بؽَل٦ حلٍؽُ ٨بيه اـح هات حي١ؿم وشىؾه وجملكه ويعى 

 ـلٯ.
ي٫ بيى حلعكىهة وحلؿولة، ٨العكىهة هن  -2 يصب حلح٩ك

لؿولة هى قثيه حلىلقحء حْلٌؽاَ حلفيى يؿيكوو ٌئوو ح
وحلىلقحء وقإواء حلهيجات ويعى ـلٯ، وي١ْيًىو بعىب 
كوو ويحبؿلىو  حلًٝام حلىياوي حلمَحْبٟ ٨ي حلؿولة، وهئالء ُي٥يَّ
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بايحؽابات أو حي٭َلب أو ٠مل ويعى ـلٯ، أها حلؿولة ٨هي 
هصمى٠ة حلمئوىات حلحي جع٩ٛ هّالط حلبلؿ وحل١ٍب، 

ى وحْلشهمة، وهفه حلمئوىات كالىلحقحت وحلهيجات وحلؿوحوي
با٬ية ال جًؿذك بح٥ْيك حلعكىهات، وجح١ْك للح١ؿيَلت 

 وحلحىو١ة وحلحعىيى بعىب جْٙىق حلعاشة.
ي٩ة ٨بيها  -3 حلٍؽّية حلم١ًىية وحلصهة جملٯ كالك١بة حلٍك

جملٯ ها يهؿى اليها، وكفح حلمئوىة ٨بيها جملٯ ها ي١ىؾ 
وحلركوحت  اليها هى همحلكات ؼاِة، أها حْلهىحل حل١اهة

حلٙبي١ية ٨هي هلٯ حل١ٍب ٠اهة ٠لى ظؿ وىحء ٠لى أوان 
حلمىحً٘ة ٨٭ٗ هى ؾوو ؾؼل للصًه أو حل٭ىهية أو حلؿيى أو 

 حلٙاث٩ة أو حل١ك٪ ويعى ـلٯ.
٨الؿولة ال جملٯ هفه حْلهىحل حل١اهة وايما حل١ٍب حلمىشىؾ هًه حآلو 

ك٦ ٨يما وهى ويىشؿ الظ٭ًا، لكى للؿولة حلممرلة بالعكىهة ظ٫ حلحّ
جعث يؿها و٫٨ حلَّلظيات حلحي ؼىلها حل١ٍب لها، وو٫٨ ٬ىحييى 
ها همرلى حل١ٍب ٠لى أو جكىو هفه حل٭ىحييى ٨ي هّلعة حل١ٍب  ًْ يى
ًا أو جكىو هفه حل٭ىحييى وحلحّك٨ات همٕاة هى  وحلؿولة، لفح حٌح٘ك
٬بل حلمكش١ية حلؿيًية حلصاه١ة لٍكوٖ والية أهك حْلهة وحلًٝك ٨ي 

حلفي هى  حباقها ياثبة بالًيابة حل١اهة ٠ى حإلهام حلم١ّىم ٌئويها با٠
 ولي كل حْلهىق حل١اهة.
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وحإل٘اق حل١ام للحّك٨ات حلمؤـوو بها ٌك٠ًا ٨ي حْلهىحل حل١اهة 
وهئوىات حلؿولة هى ها يًؿقز ٨ي ظ٩ٛ حلًٝام حالشحما٠ي حل١ام 
وق٠اية هّالط حلبَلؾ وحل١باؾ وحلؾهاقها وككحهحها وبفلٯ جعّل 

٢ حل٭ايىيي وحلٍك٠ي للحّك٦ ٨ي ٌئوو حلؿولة. حلع  كىهة ٠لى حلمىّىْ
ولفح ٨ؤو حل٩ىاؾ حلمالي وهؿق حلمال حل١ام وحل١بد به وحلحّك٦ ٨يه 
ؼاقز حل٭ىحييى وحْليٝمة حلحي جع٩ٛ حلمّالط حل١اهة للبلؿ وحل١ٍب 
هى حلمعكهات حلٍك٠ية هٕا٨ا الى كىيه هى حلمؽال٩ات حل٭ايىيية، بل 

ه حلبكلماو او أي ٬ايىو  ًْ ؼاقز هفح حإل٘اق حل١ام يكىو باًَ٘ل ظحى لى و
حيَٙل٬ًا هى هّالعه حلٍؽّية وحل٩جىية هى ؾوو هكح٠اة لمّالط –

ْليه ٤يك همٕى ٌك٠ًا وهؽال٧ للؿوحىق حلكح٠ي  -حل١ٍب وحلبَلؾ
 لع٭ى٪ حلًان وظ٩ٛ هّالعهن. 

للٍؽّية حلم١ًىية ـهة يصب ٠لى حل٭اثميى ٠ليها حاللحمحم  -4
العكىهات ٬ؿ جح٥يك لكى كل ظكىهة هلَمهة بالحمحهات بها، ٨

حلؿولة حلحي حٌح١لث ـهحها بها ٠بك حلعكىهات حلمح١ا٬بة، 
وكفلٯ حلمكش١ية لى جعىْلث الى هئوىة وكفح حلبًىٮ 

 .و٤يكها
هاؾحهث حلٍؽّية حلم١ًىية ال وشىؾ لها ٨ي حلؽاقز ٨بيها ال  -5

وايما  جملٯ ه٭ىهات حلحّك٦ ْليها ٠ًىحو ح٠حباقي هص١ىل
ظ٫ حلحّك٨ات لممرل جلٯ حلصهة أو قثيىها أو هئوىها أو 
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ِاظبها أو حل٭اثميى ٠لى اؾحقة ٌئويها وهكفح، وهئالء 
ْوه بمىشبه حلكياو.

ُ
 ُيعؿْؾوو و٫٨ حلًٝام حلؿحؼلي حلفي أ

هفح ٨ي ٤يك حلمئوىات حل١اهة حلحي ُوْؽكت لؽؿهة حلبَلؾ وحل١باؾ حلحي 
ببهٕاء حلمكشٟ حلؿيًي حلصاهٟ  أهكها هىكىل حلى حل١ٍب هٍكو٘اً 

كما وب٫، وهى ي١ٙي حإلـو لكل ها  لٍكوٖ حلًيابة ٠ى حلم١ّىم 
يع٭٫ حْلهؿح٦ حلمفكىقة أ٠َله، وهفح حلع٫ حكحىبه حل٩٭يه حلصاهٟ 
للٍكحثٗ، ْليه أولى حلًان بالًان ل١لمه حل٥ميك بال٭ىحييى حإللهية ظحى 

حلفحجية وؼبكجه ٨ي ٌئوو  بل٣ ؾقشة حالشحهاؾ، ولًمحهحه ووُمْى هئهَلجه
 حلًان وق٠ايحهن وبفل حلىوٟ ٨ي هؿحقحجهن وظ٩ٛ هّالعهن.

 

 ظكهة حلحّك٦ ٨ي حْلهىحل حل١اهة ْل٤كحْ ٌؽّية 

هل یصىل حلحّك٦ ٨ي حلمال حل١ام وهمحلكات حلؿولة للم١٩ًة حلٍؽّیة أو 
عة حلصهة حلحي یًحمي الیها حلٍؽُ حلمىئول؟ وهل یئذك ٨ي حلعكن للمّ

 حل٩٭هاء ٨ي هىؤلة هلكیة حلؿولة و٠ؿهها؟ حؼحبل٦
 

 بىمه ج١الى
ال يصىل حلحّك٦ ٨ي حلمال حل١ام وهئوىات حلؿولة اال ٨يما جصيمه 
حل٭ىحييى حلكومية حلحي يكىو حل٥ْك هًها جًٝين حلعياة حل١اهة للًان 
وظ٩ٛ أهًهن وككحهحهن وو١اؾجهن وا٠ماق حلبَلؾ وحلؾهاقها، لفح ٨او 

حلمال حل١ام وحل١بد بممحلكات حلؿولة هى حكبك حل٩ىاؾ حلمالي وهؿق 
 حلمعكهات حلٍك٠ية.
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ي١ية ال يًؿقز ٔمى  ه حلىلٙة حلح٩ًيفية أو حلحٍك ًُّ بل او أي ٬ايىو جى
هفح حإل٘اق حل١ام ي١حبك باًَ٘ل و٤يك ٌك٠ي، كما ٨ي ب١ٓ حل٭ىحييى حلحي 
ج١ٙي حهحيالحت ٤يك هٍكو٠ة لفوي حلؿقشات حلؽاِة أو حلحي ج١ٕها 

يات حلىياوية لع٩ٛ هّالعها ؾوو ٠مىم حل١ٍب، ْلو ُهّْؿقي حلكيا
 هرل هفه حل٭ىحييى ٤يك هؽْىليى ؾيًيًا وال ١ٌبيًا بمرل هفه حل٭ىحييى.

وال ي٩ْك٪ ٨ي هفح حلعكن بيى حل٭ىل بملكية حلؿولة و٠ؿهها، و٬ؿ 
ٌكظث هفه حل٭ٕية بٍكل أكرك ج٩ّيَل ٨ي حوح٩حاء واب٫ ٠ى هلكية 

 ١ًىية.حلؿولة وٌؽّيحها حلم
 

 جىهن حلب١ٓ بحًمل حلمَلثكة ٠ليهن 
هل جحًمل حلمبلثكة ٠ٕى ٘كی٫ حلىمٟ هربلٔ ٨ي و٬حًا هفح ٠لی ب١ٓ 

أي٩ىهن حلّبلض وحلح٭ىى  حلًان هن یًٝىو ٨ي  حلًان؟ ٠لما أو هئالء 
  وهىا٠ؿة حلمككوب؟ 

   بىمه ج١الى 
لكريك هى يعى ال ي٩ًي اهكاو حإليعاء الى حلمئهًيى ولكًًا ي١ح٭ؿ أو ح 

أوهام ووواون  وحلحل٭ي ٠ى حلمَلثكة هي  ظاالت اؾ٠اء حإليعاء 
ويعىها و٬ؿ جحكوػ حلعالة  ي٩ىية جحكحءى لّاظبها لحككيمه ٠لى حلعالة 

يًيا، واـح كاو حإليعاء ِاؾ٬ًا  ب٭ىة ظحى ُيبحلى حلٍؽُ  ٨بو  بالٍيمو٨ك
ِاظبه يكىو كاجمًا للىك وال يحعؿخ به ٨ًَٕل ٠ى حوح١ماله 

اهن أو ٤يكها، و٬ؿ حبحليًا بكريك هى  حشحفحب حلًان لم١الصة  ٨ي  هٔك
  حلؿشاليى حلفيى يٕلْلىو بالىْفز لىلب أهىحلهن.

 



 223 هىاثل هح٩ك٬ة 

 حلحلبه بالصى 

لوشحي هئهًه ِالعة ولكًها هكیٕة ٕبالحلبهٔ ولن یىحٙیٟ حظؿ ٩ٌاءها 
 هى هفح حلمكْ ٨هل هفح ِعیط؟

 بىمه ج١الى
٠باقة ٠ى قؾوؾ ١٨ل ي٩ىية و٠ّبية  ال يىشؿ جلْبه وال ٤يكه، وايما هي

يحيصة للح١ْك لب١ٓ حْللهات ٨ححكٮ آذاقها ٠لى حلٍؽُ و٬ؿ 
جىشب ب١ٓ حْلهكحْ كاي٩ّام حلٍؽّية وأهرالها هما ي١ْؿه حلًان 
شًىيًا، ٨ًًّط بمؿحقحة هٍا٠ك هى يبحلى بهفه حلعاالت وهعاولة 

ـ لوشة وِىل الى حل١٭ؿ حلحي وْببث هفه حاليحكاوة كم٩اجعحها باجؽا
 ذايية ويعى ـلٯ والحلة جلٯ حل١٭ؿ ووحمول حلعالة بؤـو حلله ج١الى.

 
 وحلؿشاليى لم١الصة حلعاالت حل٩ًىية هكحش١ة حلم١ٍىـيى 

لوشحي ج١ايي هى ظالة هكٔیة ٤كیبة وب١ؿ اشكحء كل حل٩عىِات ٬ال 
حأل٘باء أيها ظالة ي٩ىیة ظید حيها ج١ايي هى أظبلم هك٠بة وجحًبؤ بؤهىق 

ـح ب٭یث لىظؿها ٨ي حلمًمل ٨ؤيها هىح٭بل یة ج٭ىل أو أظؿًح یؽبكها بها وا
جىمٟ أِىحت هئـیة و٤یك ـلٯ وقحش١ًا حلكریك هى حلىاؾة وحلكوظايییى هى 
ؾوو شؿوى كما أيًا لن يكل٪ حأل٩٘ال لعؿ حآلو ٨ما هى حلعل لهفه حلم١اياة 

 ؟بكأیكن
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 بىمه ج١الى
٠ٕاثها وأشمحء بؿيها، وهي ايها ج١ايي هى ظالة ي٩ىية ١٨ًَل جئذك ٠لى أ

ياٌجة هى ويٙكة حْلوهام وحلىواون ٠ليها وحلحؤذك بها وجمكيًها هى 
ي٩ىها، وحلعل ٨ي ج٭ىية اقحؾجها و٠ؿم حالوحىَلم لحلٯ حْلوهام 

 وحالوح١اـة بالله هًها.
وظاول حِٙعابها ٨ي و٩كحت جك٨يهية وحْل٨ٕل الى ؼاقز حل١كح٪ 

ا  و ٠ليها حْلهك بؤو ليه ٠ليها حال ، وهىِّ كمياقة هٍهؿ حإلهام حلٔك
٬ٟٙ ولىلة حْل٨كاق وحْلوهام اـح ٘كأت ٠ليها، ولح٥ٍل ي٩ىها 
بؤ٠مالها حلبيحية أو حالوحماٞ حلى هعأكحت أو بكحهس ه٩يؿة أو حلل٭اء 
بمى جعب، ولححصًب حالي١محل وحلؽلىة، وحو١ىح بصْؿ لحع٭ي٫ 

اٮ وهكحش١ة حإليصاب باـو حلله ج١الى وأ٠ًها ٠لى ـلٯ كله، واي
حلؿشاليى وحلم١ٍىـيى حلفيى يىمىو حي٩ىهن بالكوظايييى ٨بيهن 

 يميؿوو هى حل١لة، وحلله حلمىح١او وهى حلٍا٨ي.

 ج١ل٫ حلعؿ بالمفيب  

ـح جاب هل یب٭ی حلعؿ هح١ل٫ به؟  ٌؽُ حـيب ـيبا یىحع٫ حلعؿ ٠لیه ح
 بىمه ج١الى

يمة أو ٬يام ال يصكي ٠ليه حلعؿ حـح جاب ٬بل حل٭بٓ ٠ليه هحلبىا با لصك
و َجٓ٭ّؿُقوح ٠ََلٓيّهٓن حلبيًة حلٍك٠ية بٍهاؾة حل١ؿول حها حـح جاب ٕ

َ
 ّٔهى ٬َٓبّل أ

يمة. 34ٔ حلماثؿةٕ  ٨َل ظؿ وهى ٌكوٖ ـلٯ حو ال يحعؿخ بالصك
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 ظكن حلمكجؿ  
 ها هي حألظكام حلحي جًٙب٫ ٠لی هى یكجؿ ٠ى حالوبلم؟

 أ؟. ها هي حلكی٩یة حلحي ی١ا٬ب بها ٨ٕي حلؿيی; 
 . وهل هى هىحع٫ لل١٭ىبة ظحی لى حيه ال یصاهك بفلٯ؟> 
. هب أو هصاهكجه بالكؾة ٠ى حالوبلم وى٦ لى جئذك ولبا ٠لی حلمصحمٟ = 

 ی١یً ٨یه, ٨هل ی١حبك هىحع٫ لل١٭ىبة ق٤ن ـلٯ؟ حإلوبلهي حلفي 
ـح هفه حل١٭ىبة أِبل للمكجؿ ٠ى حالوبلم؟<   . لما
حظؿ ٠لی ح٠حًا٬ه ٕج٭ّؿ ال حككحه ٨ي يعى ي١لن حو حالوبلم ال یصبك - ? 

حو حالوبلم یصبك حلًان ٠لی حلؿوحم ٨ي ح٠حًا٬ه ب١ؿ حو  حلؿیىٔ. ٨كی٧ ی١٭ل 
  حِبط هئالء حلًان ٤یك ه٭ح١ًیى به؟ 

 
 بىمه ج١الى

 حلمكجؿ ٬ىماو
ٕحْلولٔ حلمكجؿ حل٩ٙكي وهى حلفي ولؿ ٠لى ٨ٙكة حإلوَلم هى أبىيى  

  هىلميى ذن حقجؿ 
كجؿ حلّمْلي وهى حلفي لن يكى هىلمًا ذن أولن ذن حقجؿ ٕحلرايئ حلم 

بال٭حل, أها حْلول ٨او حلعكن ٠ليه بال٭حل هكهىو  وحلرايي ال يعكن ٠ليه 
ووياوية وأؼَل٬ية ج٭ىم ٠لى  بٝكو٦ ٠اؾلة ح٬حّاؾية وحشحما٠ية 

يص١ل  أوان حإلوَلم حْلِلي وكفح واثك حلعؿوؾ ٨ي حإلوَلم هما 
  ٠ى حل٭ايىو حإليىايي ٨يىحع٫ حل١٭ىبة. هكجكبي حلمؽال٩ة ؼاقشاً 
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ي١ة حالوَلهية ب١ؿ  أها حْلوجلة حْلؼكى ٨صىحبها وحظؿ وهى أيًا يحبٟ حلٍك
بؿليل ِعيط وال يًا٬ً ب١ؿ ـلٯ ٨لى٩ة حلعكن أو  أو جربث أظكاهها 

  وٜكو٦ جٙبي٭ه. ٠لله, ولكى يصب ٠ليًا أو ي١ك٦ ٌكو٘ه 
 

 ٠٭ىبة حإل٠ؿحم 

 وؼاِة حل٭كحو وحلىًة, ه هؽحّكة ٠ى قأي حالوبلم,هل لكن أو ج١ٙىيا يبف
حإل٠ؿحم؟ هل هرل هفه حل١٭ىبة هباظة أم ال؟ ال ح٬ّؿ هى وقحء   ٨ي ٠٭ىبة 

حل٩ًه. هل هًاٮ هى ظصس هى وشهة يٝك  حلؿ٨اٞ ٠ى  وئحلي ظاالت 
 حالوبلم جئیؿ أو جؿظٓ هفه حل١٭ىبة؟

 بىمه ج١الى
 ووب٫ ٠مؿ ٠ى حلم٭حىل ويلف ؼاِا ظ٭اً  أظياياً  جكىو حإل٠ؿحم ٠٭ىبة

 حو حلؿية ٬بىل حو حال٬حّاَ ٨ي حلع٫ أِعاب وهن حالِكحق
 حل٭حل يًٍكوو هى ظ٫ ٨ي للؿولة ٠اهاً  ظ٭ا  أظيايا وجكىو  حل٩١ى،

 اال يكؾ٠ها ال حلكبيكة  حلصكحثن هفه  هرل الو. وحالؼحٙا٦ وحإلقهاب
 ؽلىويح  يحىب لمى ه٩حىض حل٩١ى باب ٨او ـلٯ وهٟ حإل٠ؿحم، ٠٭ىبة

يمة ٠لى حإلِكحق  ٠ى  .بها هحلبىاً  ٠ليه حل٭بٓ ٬بل حلصك
    
 ٠لن حْلبكحز  

    قأي وماظحكن  ب١لن حألبكحز وها ظكن حال٠حماؾ ٠لیها؟ ها هى
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 بىمه ج١الى
ال ٬يمة لها،  ٔولى ِؿ٬ىح 1كفب حلمًصمىوٕوقؾ ٨ى حلعؿيد 

  وحال٠ح٭اؾ بآذاقها ولبًا أو ايصابًا هعكم.
 

 لى٧٬هح١ل٭ات ح 

للمىصؿ وال  جىشؿ ب١ٓ حلعاشات ٨ي حلمىصؿ ٤یك يا١٨ة  
ـح ها جن  یمكى  بی١ها وحوحؽؿهث حألهىحل ٨ي  حوحؽؿحهها ولكًها ج٩ًٟ ا

كرك ي١٩ا  هصاالت  وهفه حلعاشات هي هرل هعىالت حلٍم١ات  أؼكى أ
حلحىحبیث حلمهٍمة وب١ٓ حل٩كي حلبالیة و٤یكها  وؼٍب  حل٭ؿیمة 

٤یكها ب٩ًه  حل٩ًٟ ظالیا، ٨هل یصىل بی١ها وٌكحء ٠ؿیمة  حلعاشات  هى 
 حلمال؟

 بىمه ج١الى
وحوحؽؿحم ذمًها ٨ي هىقؾ آؼك  ها ؾحهث ٠ؿيمة حل٩ًٟ ٨يصىل بي١ها 

 .ي٩ه حلمىصؿ ٨ي 
 وجعميل حلمىئولية ٨ي ظىحؾخ حلىياقحت حلحؽٙيٗ حلمكوقي 

ها ظّل ظاؾخ جّاؾم بیى ویاقجیى حألولی ٨یها أقب١ة أٌؽاَ وحلرايیة ٨ی
٨٭ٗ حلىاث٫ أؾى حلعاؾخ الی و٨اة كل هى ٨ي حلىیاقجیى ٨كی٧ جكىو حلؿیة 

                                                           
ّك ّاَلٓیَها222، 23َ. قحشٟ: هىحؿقک حلىواثل، ز; َٝ ًَّ ّؾ َحل ُصىّم َوَحٓل١ََمّل ّبَها َوُهَصكَّ ًُّ ّن َحل  ، َباُب َشَىحّل َج١َلُّ
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% وهفح حلمؽٙٗ :?٠لمًا أو حلمؽٙٗ حلمكوقي ی٭ىل بح٭ّیك حلىاث٭یى 
 ؟لیه ِعیعًا هاثة بالماثة

 بىمه ج١الى
حلحؽٙيٗ حلمكوقي بعْؿ ـحجه ليه ظصة، اال أو يعّل هًه حال٘مجًاو 

 بىات.ولى بمىا٠ؿة ب١ٓ حل٭كحثى وحلمَل
ت يىبة حلح٭ّيك بٍكل ه٩يؿ لَل٘مجًاو ي٭ًٟ حلٙك٨يى أو  ٨اـح ُظؿؾَّ
يى  ظكن به حلعاكن حلٍك٠ي ٨بيه يحعْمل حلم٭ّك شمءًح هى ؾيات حآلؼك

 ٕحلفيى ٨ي وياقجه وحلىياقة حْلؼكىٔ بًىبة حلح٭ّيك.
وجىْلٞ حلؿية ٠لى وقذة حلميث، وَهى كاو بال٥ًا ٨له أو يحًالل ٠ى ظّحه، 

هن أها حل٭ا ِكوو ٨َل يصىل ح٬حٙاٞ ٌيء هى ظّحهن، و٠لى وليِّ
 ظ٩ٝها.

 
 جكلي٧ حل١كح٬ييى حلم٥حكبيى 

ق٨ٟ شمٟ هى حل١كح٬ییى ٨ي ٠ؿة ؾول هًها بكیٙايیا، ألمايیا، حلىىیؿ، 
حلًكویس، حوككحيیا، بلصیكیا، حالوح٩حاء حلحالي الی وماظة حلمكشٟ حلی١٭ىبي 

ككیث، وِؿوق بیاو وماظة ٕؾحم ٜلهٔ ب١ؿ هصىم ؾح٠ً ٠لی حلمىِل وج
حلٍیػ حلمكشٟ ٠ى ٔكوقة جٍكیل حلصیً حل١٭اثؿي حلكؾی٧، ويعى يًٍكه 

 هٟ شىحبه لح١مین حل٩ًٟ.
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 حلىئحل
٨ي ٜل حلحٙىقحت حلمحىاق٠ة حلحي ی١یٍها بلؿيا حل٥الي حل١كح٪ حلعبیب بلؿ 
حألثمة حأل٘هاق  و٠اِمة حإلهام حلمهؿي ٕأقوحظًا له حل٩ؿحءٔ، ج١حّك ٬لىبًا 

ٟ أوِال حلى٘ى جًهٍها وظىي حل٭٩اق وحلىؾیاو، أل ْٙ مًا لما يكحه هى ج٭
ويىحبٍك ؼیكًح ٨ي ي٩ه حلى٬ث لحكاج٧ حألیؿي وجبلظن ٠لماثًا وهكحش١ًا 
بؿ٠ن شیً حل١كح٪ حلباول وجْٙىٞ حآلال٦ هى حلٍباب حلمئهى ؾ٨ا٠ًا ٠ى 

 ؟حلم٭ْؿوات وحلعكهات
و٬اثؿيا حلم٩ؿى حقجؤیًا  وب١ؿ حال٘بلٞ ٠لی بیايكن حلمباقٮ ٌیؽًا حلعبیب

جصؿیؿ حل١هؿ ل٭یاؾجكن حلٍك٠یة وق٠ایحكن حألبىیة ويعى ٘ىٞ أهككن 
 ؟وجىشیهاجكن، وكلما يملٯ هى هال وي٩ه هي ٘ٞى أهككن

و٨ي ي٩ه حلى٬ث يىْؾ أو ي١لن جكلی٩ًا حلٍك٠ي وجىشیهكن لًا ك١كح٬ییى 
ل١كح٪ بّىقة ؼاِة وكٍی١ة بّىقة ٠اهة ٨ي أوقوبا، ٨هل ٠لیًا حلكشىٞ ل

ـح یصب ٠لیًا أو ي١٩ل؟  للؿ٨اٞ ٠ى حلم٭ؿوات أم يًحٝك ٨ي ببلؾيا أم ها
ـح جًّعىيًا أو ي١٩ل ويعى ي١یً ب١یؿیى ٠ى حل١كح٪ ش٥كح٨یًا؟  وبما

 بىمه ج١الى
ج٭ْبل حلله ج١الى هًكن هفه حلًّكة ٨بْيما حْل٠مال بالًْيات وال ي٭حٕي 

ر٥ىق، وحلمٙلىب جكلي٩كن حل١ىؾة الى حل١كح٪ ْلْيكن هكحبٙىو ٨ي حل
اؾ حلًان الى ج١الين ؾيًهن،  هًكن يٍك هفهب أهل حلبيث  واٌق

ي٧ حلًان بع٭ي٭ة ها يصكي ٨ي حل١كح٪ وايّال ِىت حلمكش١ية  وج١ك
وٌكض بياياجها وهىح٩٬ها وجىشيهاجها هٕا٨ًا الى بفلكن حلىوٟ ٨ي اٜهاق 
حلّىقة حلعىًة للمىلميى ٨ي ولىككن وهى ؼَلل حيصالحجكن 

٫.وحبؿح٠اج  كن ٨ي هصال حلؿقحوة وحل١مل وحلله حلمى٨ِّ
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 ٜىحهك حشحما٠ية هًعك٨ة 

قِؿت ٨ي حلمصحمٟ ٜىحهك هؽال٩ة لح١الین حلٍاقٞ حلم٭ؿن وأهل 
حألؼبل٪ حإليىايیة حل٩ألة، وب١ٓ حلحّك٨ات لن جّل الی ظؿ حلٝاهكة 

٠ًها حالشحما٠یة حل١اهة وال ج١ؿو حلحّك٨ات حل٩كؾیة، اال او اهمالها وحلح٥ا٨ل 
یئؾي الی كىك حلٙى٪ حلفي ٨كٔه حلله ج١الی لحٙىی٫ حلمعكهات 
وه١الصحها وهكا٨عحها، ویمیل هى حل٩ًه ؼى٦ حقجكاب حلم١ّیة ٨یٙمٟ 
حلفي ٨ي ٬لبه هكْ ٨ي ١٨لها، وهكفح جًحٍك وجحىٟ لححعىل الی ظالة ٠اهة 

 ی١ّب ه١الصحها.
حلمكش١یة  لفح ٨المٙلىب هى حل٥یاقى هى أبًاء حلمصحمٟ ؼّىًِا أجباٞ

حلكٌیؿة حلكوالیة، لیه ٨٭ٗ جصًب هفه حألهىق، بل حل١مل ٠لی جً٭یة 
حلمصحمٟ هًها بالعكمة وحلمى٠ٝة حلعىًة حلحمحهًا بال٩كیٕة حل١ٝیمة: حألهك 

أومی حل٩كحثٓ  بالم١كو٦ وحلًهي ٠ى حلمًكك حلحي و٩ِها حإلهام 
ی٭ًا ل٭ىله وأٌك٨ها، ويؿ٠ىهن الی أو یٍؿَّ ب١ٕهن ألق ب١ٓ ویْ٭ىیه جٙب
ٓ٭َىى َوال َج١َاَوُيىٓح ٠ََلی حإّلٓذّن َوحٓل١ُٓؿَوحّؤ  حلماثؿةٕ ج١الی َٕوَج١َاَوُيىٓح ٠ََلی حٓلبكِّ َوحلحَّ

ويؿ٠ىهن أیٕا الی أو یح١أؿوح لحٍؽیُ هرل هفه حلٝىحهك وایّال  ٔ>
هفه حالوح٩حاءحت وجى٠یة حلمصحمٟ ويّعه واقٌاؾه وحلرًاء ٠لی هى یؤؼف 

َیٓؤُهُكوَو بهفه حلًّاث ِة َیٓؿ٠ُىَو ّاَلی حٓلَؽٓیّك َو ًُكٓن ُأهَّ ط وی٥ْیك حلىح٬ٟ َٕوٓلَحُكى هِّ
َهٓىَو ٠َّى حٓلُمًَكّكٔ ًٓ َی  .ٔ<:; ٠مكحو آلٕ ّبآلَم١ُٓكو٦ّ َو
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ج١ْل٫ ب١ٓ ِالىيات جصمیل حلىیؿحت أو ب١ٓ حلمعبلت حلحصاقیة  -;
ء ِىقًح أو قوىهًا لًىاء بمٝهك هًا٨ي للٍكی١ة ٨یصب يّط هئال

 ببلحلحها أو ش١لها بًعى ال یؽؿي حلعیاء حل١ام.
ب١ٓ ظ٩بلت حأل٠كحن للكشال وحلًىاء جحؽللها أ١٨ال هعكهة كال٥ًاء  ->

وحلك٬ُ حلماشى ٠لی أي٥ام حلمىوی٭ی أو لبه حلًىاء لمبلبه ؼلی١ة 
بعصة أو حلمصله ؼاَ بالًىاء ٨ححىبب بعّىل حإلذاقة وحل٩حًة أو 

ه٩اجى جلٯ حلًىىة حلمحبكشات وهى جكوي حلًىاء حلعأكحت لكشالهى 
 .ها يهی ٠ًه حلم١ّىهىو 

ب١ٓ ه٭اهي حلكى٨ي ٌىب یحؿحول ٨یها حلٍىحـ أهىقًح هعكهة وهًككة  -=
كحباؾل حأل٨بلم وحلمصبلت حإلباظیة أو حل١بل٬ات حلصًىیة حلٍاـة أو 

 ج١ا٘ي حلمؽؿقحت ويعى ـلٯ.
و ٌكوً٘ا ُی٥الي ب١ٓ أولیاء حألهىق بمهك حلمكأة ٠ًؿ ؼٙبحها وی١ٕى -<

ی١صم ٠ًها حلؽا٘ب وهن ی١حك٨ىو حيه ٌاب ِالط وههفب و٬اؾق ٠لی 
او١اؾ لوشحه وظ٩ٛ ككحهحها لكًهن یًىا٬ىو وقحء هفه حأل٠كح٦ 
وحلح٭الیؿ حلبالیة حلحي ال ٬یمة لها وهفح حلىلىٮ هى حل١ىحث٫ حلكبیكة ٨ي 
٘كی٫ ا٬اهة هفه حلىًة حإللهیة حلمباقكة وهؽال٩ة ِكیعة لىِایا 

ـح شاءكن هى جكٔىو ٠٭له وؾیًه  ىهیى حلم١ّ ظید وقؾ ٠ًهن ٕا
 ٨موشىه أال ج١٩لىح جكى ٨حًة ٨ي حألقْ و٨ىاؾ كبیكٔ.

ال لحل ب١ٓ حلىاؾة حل١لىییى ٕلحؾ حلله ٨ي ٌك٨هنٔ یٍحكٖ ٨ي ؼا٘ب  -?
یًا أیًٕا، و٬ؿ يٍكيا بیايًا ه٩ّبًل للكؾ ٠لی هفه  حبًحه حل١لىیة أو یكىو ٠لى
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كم حل١لىیات هى حلحمحٟ بع٭هى ٨ي ظیاة لوشیة حل١اؾة حلٝالمة حلحي جع
 ككیمة هى ؾوو حٌحكحٖ كىو حلموز ٠لىیا.

 
 جىمية ٠ٕبؿ حلمهكحءٔ 

 حلىبلم ٠لیكن وقظمة حلله
وشه لي وئحل هى أظؿ أهل حلىًة وحلصما٠ة ظىل جىمیات حلٍی١ة بؤوماء 

 حألثمة ووب٭ىها بكلمة ٠ٕبؿٔ وحلیكن يُ حلىئحل:
 حلمهكٕ لله وظؿه ی٭ىل وبعايه وج١الی َٕبّل حلْلَه ٨َا٠ُٓبٓؿٔ"حل١بىؾیة ال جكىو اال 

ـح یحىمی حلٍی١ة ب١بؿ حلعىیى و٠بؿ ٠لي و٠بؿ حلمهكحء و٠بؿ  ٔ@@ ٨لما
 حإلهام؟ 

 بىمه ج١الى
 حلىَلم ٠ليكن وقظمة حلله وبككاجه

أا٨ة ٠ٕبؿٔ حلى حْلوماء حلمباقكة للحٍك٦ بااليحىاب اليهن وليه 
 جكىو حال لله ج١الى وهى ه١ح٭ؿ حلٍي١ة حلكحوػ بم١ًى حل١بىؾية حلحي ال

اَٮ َي١ُٓبُؿٔ ٔ 5 حل٩اجعةٕ ويككقويه ٨ي ِلىحجهن وأؾ٠يحهن ٨ي٭ىلىو ّٕايَّ
 وهي ج٩يؿ حلعّك أي ي١بؿٮ وظؿٮ ٨٭ٗ. 

َياَهى 
َ
يّكُعىح حْل

َ
ين، ٬ال ج١الى َٕوأ ي٧ أ٬كها حل٭كآو حلكك وحٔا٨ة حلحٍك

اّلّعيَى ّهٓى ٠َّباؾّ  َّّ ُكٓن َوحل ًٓ ٨٭ؿ وماهن ٠باؾًح  32ٔ حلًىقٕ ُكٓنّٔه
 وو٩ِهن بالّالعيى ٨ليه ٨ي حلم١ًى حلفي ـككياه ٔيك.
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 حإلؾهاو ٠لى هىح٬ٟ حلحىحِل حالشحما٠ي 

 بىمه ج١الی
 وماظة حلمكشٟ حلؿیًي حلٍیػ هعمؿ حلی١٭ىبي ٕؾحم ٜلهٔ

 حلىبلم ٠لیكن وقظمة حلله وبككاجه
لحىحِل حالشحما٠ي قأیًا حو لؿى ح٘بل٠ًا ٠لی بعىخ حإلؾهاو ٠لی هىح٬ٟ ح

ب١ٓ حلمئهًیى ی٭ٕي أو٬اجًا ٘ىیلة ٠لی هىح٬ٟ حلحىحِل حالشحما٠ي 
 وبٍكل یىهي یّل ظؿ حإلؾهاو وهى ال ی١ٍك بفلٯ.

 ٨ما هى حلعكن حلٍك٠ي لهفح حلىلىٮ و٨٭ًا لكحي وماظة حلمكشٟ ٕؾحم ٜلهٔ؟
 بىمه ج١الى

 حلىَلم ٠ليكن وقظمة حلله وبككاجه
ٙىيل ٠لى هىح٬ٟ حلحىحِل حالشحما٠ي هى ؾوو حو ٬ٕاء حلى٬ث حل

ٔكوقة ٠٭َلثية يؿؼل ٨ي ٠ًىحو حللهى حلبا٘ل وحل١بد وها ؼل٭ًا 
لل١بد و٬ؿ ظْفق حلله جباقٮ وج١الى هى حالٌح٥ال باللهى وحلل١ب ٬ال 
ّفي ُيى٠َُؿوَو{ ى ُيََل٬ُىح َيٓىَهُهُن حلَّ ىح َوَيٓل١َُبىح َظحَّ ُٔ  ج١الى }٨ََفٓقُهٓن َيُؽى

٨َلبؿ أو ي٭حّك ٨ي حوح١مال هفه  42ٔ حلم١اقز - 83 ٦حلمؼك ٕ
حلح٭ًيات ٠لى ها هى ه٩يؿ وهرمك، وله أيًٕا أو يحىلى بم٭ؿحق حلحكويط 

يؿ ظيًما ي١ٍك باإلقها٪ وحلح١ب لحصؿيؿ يٍا٘ه.  ٠ى حل٩ًه ال أل
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 كحابة حلكوالة أو حْل٘كوظة٨ى ـكك حلمّاؾق  

 بىمه ج١الی
 ؿ حلی١٭ىبي ٕؾحم ٜلهٔوماظة حلمكشٟ حلؿیًي حلٍیػ هعم

 حلىبلم ٠لیكن وقظمة حلله وبككاجه
يعى هصمى٠ة هى ٘لبة حلؿقحوات حل١لیا جىحشهًا ٠ؿة أهىق ٨ي كحابة هّاؾق 

 حلكوالة أو حأل٘كوظة.
یلمهًا ه١ك٨ة ظكمها حلٍك٠ي قحشیى ٩ٙ٠كن باإلشابة ٠لیها لیكىو حلعكن 

 وحٔعًا لؿیًا:
ـح ٬كأ حلٙالب ٨ككة ه١یًة ٨ي كحاب -2 ه١یى ذن ِا٤ها بّیا٤ة شؿیؿة  ح

أو حؼحّكها وحيملها ٨ي ح٘كوظحه حو قوالحه ٨هل یلمهه ٌك٠ًا ـكك 
 حلمّؿق حلفي ٬كأها ٨یه هٟ أيه لن یكحبها بالًُ ي٩ىه؟

ـح ٬كأ حلٙالب يًّا ٨ي كحاب ه١یى وهفح حلًُ ه٭حبه هى كحاب  -1 ح
ه حؼك وحلمّؿق هفكىق ٨ي حلهاهً ٨هل یصىل له أو یًمله ٨ي قوالح
 ویكحب حلمّؿق حلكثیىي ؾوو حإلٌاقة الی حلمّؿق حلفي وشؿها ٨یه؟

ها حلعكن ٨ي حل٩كْ حلىاب٫ هٟ هبلظٝة حيه یكشٟ حلی حلمّؿق  -3
حلكثیىي لی٭كأها ٨یه ذن یًملها ٨ي قوالحه هى حلمّؿق حلكثیىي ٨یكىو 

 حلمّؿق حلًا٬ل ؾحاًل ٨٭ٗ؟
ـح جىِل حلٙالب ل٩ككة ه١یًة بصهؿه ولكًه ب١ؿ  -4 ـلٯ وشؿ حو حظؿ ح

حلكْحاب حلىاب٭یى ٠لیه ٬ؿ جىِل لهفه حل٩ككة ٬بله ٨هل یلمهه حإلٌاقة 
 حلی ـلٯ؟
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هل جصىل كحابة حلكوالة ب١ًىحو هى ا يًّا ۔ ي٩ه ٠ًىحو قوالة واب٭ة  -5
حو كحاب واب٫ هٟ حؼحبل٦ حلماؾة حل١لمیة أو أولىب حلٙكض حو و١حه أو 

 حؼحّاقه؟
ل ويىؤلكن حلؿ٠اء بالحى٨ی٫ لًا ولصمیٟ ج٭بل حلله ح٠مالكن بؽیك حل٭بى

 حلٙلبة.
 هصمى٠ة هى ٘لبة حلؿقحوات حل١لیا

 بىمه ج١الى
 حلىَلم ٠ليكن وقظمة حلله وبككاجه

 ج٭ْبل حلله أ٠مالكن
ال هايٟ هى ٠ؿم ـكك هّؿق حل٩ككة ها ؾحم ٬ؿ ِا٤ها  -1

حلباظد ب٩ًىه ْلو حاليىاو بٙبي١حه يلح٭ٗ حْل٨كاق هىمى٠ة أو 
كثية وال يصب ٠ليه أو يًىب كل ٨ككة ظكْقها حلى ه٭كوءة أو ه

 هّؿق حلهاهها وحي٭ؿحظها ٨ي ـهًه.
ليكشٟ حلى حلمّؿق حْلِلي حلمفكىق ٨ي حلهاهً ويؤؼف  -2

هًه هباٌكة واـح أؼفها بالىحوٙة ٨ليفكك حو حلًُ وقؾ ٨ي 
حلمّؿق حل٩َليي هً٭ىاًل ٠ى حلمّؿق حل٩َليي، وهفح ه٭حٕى 

 حالهاية.
 بالصىحل. ج٭ؿم شىحبه -3
ال يلمهه، لكًه ٬ؿ ي١حبك ي٭ًّا ٨ي بعره حل١لمي اـ وي٭ال له  -4

حو هفه حل٩ككة هىشىؾة ٨ي حلمّؿق حل٩َليي ٨لماـح لن جٍك 
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حليها، ٨لى حوقؾ ـكك حلمّؿق حالؼك ال بًعى حلً٭ل ٠ًه وحيما 
 هى باب حلر٭ة بالكأي أيه وشؿه هٙاب٭ًا لما ـككه ٨َلو.

كبيهام حلمحل٭يى أو جٕييٟ شهؿ  حـح لن يلمم هعفوق آؼك -5
حلىاب٫ حو حلحؿليه حو هؽال٩ة حل٭ىحييى حلمك٠ْية ٨ي ييل 
حلٍهاؾحت وحلؿقشات حل١لمية و٤يك ـلٯ ٨َل هايٟ هًه، و٬ؿ 
يعة الؼكى ٨العىلة حل١لمية ال جكى  يؽحل٧ حلعكن هى ٌك
بؤوًا ٨ي ـلٯ لفح جصؿ حو ٠ؿؾًح هى هكحشٟ حلؿيى هًف حلىيؿ 

هٔ حلى حليىم وْمىح قوالحهن حل٩٭هية هعىى حلعكين ٬ٕؿ
 حل١ملية ٕهًهاز حلّالعيىٔ.
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 20 ..........................................................  ظكن حلعاهل وحلمكٟٔ 

 22 ........................... ظكن هى ح٤حىلث ٤ىل حلصًابة ويىیث الحلة حظمك حل٩ٍاه
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هىؤلة ٨ي حلميكحخ 157...............................................................

 851 ............................ حألوالؾ هٟ وشىؾ حلىلؿ حلمباٌك للمحى٨ی حوحع٭ا٪ أوالؾ

 851 ............................................................ هیكحخ حلموشة حلباكك

هىاثل ٨ي حْل١٘مة 161.............................................................. 

وحالٌكبة 161........................................................................ 

 830 ................................................ ظكن حلىمٯ حلفي لیه له ٨له

 830 ........................................... أكل حلؿشاز ٨ي حلبلؿحو ٤یك حالوبلهیة

 830 .................................................................. ؾشاز حلك٩یل

 832 ..................................................................... هاء حل١ٍیك

 832 .................................................. جًاول حل١ٙام هٟ ٤یك حلمىلمیى
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