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 ػشتٖ هؼاطش تىو٘لٖ غ٘ش حضَسٕ 

 

 هٌتخة ششح الوٌظَهٔ

 الومظذ الخالج فٖ االلْ٘ات تالوؼٌٖ االخض

)غشس فٖ احثاتِ تؼالٖ ٍ تَح٘ذُ ٍ روش شثْٔ اتي وؤًَ ٍدفؼْا ٍ تَح٘ذ 

 (تؼالٖ ...   الِ الؼالن ٍ دفغ شثْٔ الخٌَٗٔ ٍ تساعتٔ

 

 

 الضّشا سالم اهلل ػلْ٘ا  راهؼٔ
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 :فشائذ ِ٘ف ٍ األذض تالوؼٌى ات٘اإللْ ٖف الخالج الومظذ

  تشّاًِ تْش الَارة رات أحىام ٖف األٍلى ذٓٗالفش

 

  تؼالى إحثاتِ ٖف غشس .1

  طفاتِ ٖالؼل الحك هَرَد                         لزاتِ تزاتِ راتِ ها

  استلضهِ لذ اإلهىاى هغ ٍ                فَْ ٍارثا واى الَرَد إرا

  ٍلغ الىَى ػلى تزسن تال            اهتٌغ س٘ل ها ول ِ٘ػل ٍلس

 اًتضػا ها ٖف ش٘فالتىخ الزات ٖف                 روؼا ٍحذًْا ٍ اسرؼي حن

  سلىِ ال٘سث للحك أخزٗ                 الحشؤ كٗعش ٖؼ٘الغث حن

  خشد الظذق هٌْذ ػي فإًِ            اًتْذ لذ الؼالن حذٍث ٖف هي

 هـلىت  هلىى  هقسهب الشبضحٔ هب هـلت مبى لوب ٍ. ٕاستـطاز فَْ ٌّب طفبتِ بحجبت ؤهب

 .لزاتِ تزاتِ راتِ ها: قلٌب ،ـٔ٘الجس ّل

 فىبلوطاز  ،افتطقب ارتووب بشا ٍ ارتووب افتطقب بشا الوزطٍض ٍ مبللطف لصاتِ ٍ ثصاتِ :لوَلْن 

 ٔ٘ى خ٘الح ًٖفى  ٖثبلخىبً  ٍ ٔ٘اإلهنبً ٔ٘الوبّ ٔٗهَرَز ٖف موب ،ٔٗس٘٘التق ٔ٘خ٘الح ًٖف ثبألٍل

ٔ  ًٖف ثإحسّوب الوطاز ؤٍ. ٔ٘اإلهنبً الربطٔ الَرَزات ٔٗهَرَز ٖف موب ،ٔ٘ل٘التول  الَاسىـ
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ٔ  ًٖفى  ثبٙذط ٍ ،ٔ٘الوبّ تحقق ٖف الربص الَرَز ٍسبؿٔ ٖف موب ،الوطٍع ٖف  الَاسىـ

 ٖفى  الَاسـٔ ٍ. ٖاإلهنبً الربص الَرَز لتحقق الحق ٍرَز ٍسبؿٔ ٖف موب ،الخجَت ٖف

ٔ  ،ثىبلوطع  لنىي  ٍ ءٖ ثش الَاسـٔ ٕش  التظبف هٌشإ تنَى ؤى الوطٍع ٔ  مَسىبؿ  حطمى

 ٍ ثبلىصات  ءٖ ثشى  لالتظبف هٌشإ نَىٗ ؤى الخجَت ٖف الَاسـٔ ٍ. ربلسْب لحطمٔ ٌٔ٘السف

 ال ؤى ْوب٘حبً ٍ الوبء لحطاضٓ الَاسـٔ مبلٌبض ثِ هتظفب ًفسِ نَىٗ ؤى ؤحسّوب :قسوبى ّٖ

 هستحق ٍ هَرَد ،الخَة ؼبع٘اث ٍ القظبض ٍرِ السَزاز ؤٍ لْب الَاسـٔ مبلشوس نَىٗ

 ٍرِْ مبلحسي هووَلْب بلى الظفٔ بػبفٔ ل٘قج هي -طفاتِ ٖالؼل الحك َّ هفَْهِ لحول

 .النسط هلى األٍل الوظطام ٖف ٕالطٍ ألى

ِ  ؤى ٍ ،ؤطبلتِ حجت ٕالص الَرَز قٔ٘حق ثِ الوطاز الَرَد -ٔ٘شطؿ -إرا ٔ ٘حق ثى  مىل  قى

 ثووٌىى  ال ،ط٘ثىبل   التولىق  ٍ الفقىط  ثووٌى اإلهىاى هغ ٍ الوطاز فَْ ٍارثا واى قٔ٘حق ٕش

ِ  الَرَز حجَت ألى الوسم ٍ الَرَز ػطٍضٓ سلت ٍ  ثووٌىى  ال ٍ ٕ،ػىطٍض  لٌفسى  ٕتسىب

ِ ً٘ق مٌسجٔ ست٘ل ًفسِ بلى ءٖ الش ًسجٔ ألى ،الوسم ٍ الَرَز ًٖسجت  األٍلىى  ألى ِ٘ى بل ؼى

ٔ ٘الحق تلىل  ألى الرلف ل٘سج هلى استلضهِ لذ ،ثبالهتٌبم ٔ٘الخبً ٍ ثبلَرَة فٔ٘هن  ال قى

 ٍ الوسم ٍ طّب٘غ ال ّٖ فَْ لْب ب٘حبً فطػتِ هب ملّ ثل ِ٘بل تفتقط ٍ ثِ تتولق حتى لْب ٖحبً

 تلىل  هي هطتجٔ ثبلَرَز الوطاز نَىٗ ثإى االستقبهٔ ل٘سج هلى ؤٍ هولَهٔ حبلْوب ٔ٘الوبّ

 التسلسل ٍ للسٍض زفوب ثبلصات ال ٌى استلعم ط٘ال  بلى هفتقطٓ الوطتجٔ ّصُ مبى فةشا قٔ٘الحق
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 س٘لو  الظىفبت  هىي  ها ولّ الَرَز هلى ٕؤ ِ٘ػل لس ٍ ؤذظط ٍ ؤشطف ٍ ؤٍحق األٍل ٍ

 .ٍلغ الَرَز ٕؤ الىَى ػلى تزسن لعٍم تال ٍ الوبم ثبإلهنبى هوني ٕؤ اهتٌغ

َ  ٍارجٔ هخال الولن قٔ٘حق مبى بشا فقل ،ٔ٘النوبل الظفبت ِ٘هل قس ؤًِ حبطلِ  بال ٍ ،فْى

 اإلضازٓ ٖفى  ٍ ثبلىصات  بٓ٘ى ح بٓ٘الح ٖف نَىٗ ؤى زتٗ» ٖ:الخبً الوولن قبل موب ،استلعهتِ

 بًوىب  ٍ. «ثبلصات ال ءٖ ش ٖف ّصُ تنَى حتى ثبلصات بض٘اذت بض٘االذت ٖف ٍ ثبلصات بضازٓ

 ونىي ٗ هب مل َّ ٍ ،النوبل لووطفٔ بض٘هو بلى لإلشبضٓ ،ثصلل ٔ٘النوبل الظفبت هي هجطًب

 ،بع٘مبلج ال مبلولن استوساز ترظض للَرَز هطٍػِ ستلعمٗ ال ٍ ،للَرَز الوبم ثبإلهنبى

 الَارىت  تنخىط  لعم٘ف» :قَلٗ ؤى لقبئل مبى لوب ٍ. للَارت بحجبتِ زتٗ مصلل َّ هب فنل

 الوظىسا   ٍ الزات ٖف س٘تإم روؼا الظفبت ٕؤ ،ٍحذًْا ٍ اسرؼي حن ثإًِ زفوٌبُ «ثبلصات

ّ  اًتعام ٍ ٍرَزّب ٖف ال ٍرَزّب هي اًتضػا ن٘هفبّ ٖف ٕؤ ها ٖف ش٘فالتىخ  طٓ٘ى مخ ن٘هفىب

 .ٍحستْب ثِ ٌخلنٗ ال سبئغ ٍاحسٓ شات هي

ِ  هلىت  الحىق  بحجىبت  ٖف ي٘الوتإلْ ثل ي٘٘اإللْ قٔٗؿط هي فطغٌب لوب ٍ  توطػىٌب  طىفبت

َ  ٍ ط٘ى الت  ٖفى  ٍاقن َّ ثوب الزسن ٖف الٌبكط ٖؼ٘الغث ن٘الحن حن :فقلٌب طّن٘غ قٔٗلـط  ّى

ِ  ال٘سث إلحجبتِ ٕؤ ،توبلى للحك أخزٗ -ٔ٘بً٘ث اإلػبفٔ -الحشؤ كٗعش هلوِ هَػَم  سولى

ٔ  ال الوحطك ٍ ،هحطك هي لْب ثس ال الحطمٔ ثإى ،ًفسْب الحطمٔ قٗؿط سللٗ فطثوب  هحبلى

ٔ  قٗؿط سللٗ ضثوب ٍ. التسلسل ٍ للسٍض زفوب ؤطال هتحطك ط٘غ هحطك بلى ٌٖتْٗ  حطمى

 ٍ هٌْب لجطاءتْب ٔ٘غؼج ؤٍ ٔٗشَْ ست٘ل ٔٗل ب ٖفْ ،ًٔ٘فسبً ثل ٔ٘و٘ؿج ست٘ل ثإًْب األفالك
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ِ ٗ لىن  بال ٍ ،لىجوغ  ثوؼْب ال ٍ ،هٌسّب لِ ٍقن ال بش ،زًٍْب هب بلى ًفن ظبلٗب ال  هىسز  ٌتى

ِ  ؤٍ ٍارىت  بهب ٖرسوبً ط٘غ ؤهطا تْبٗغب نَىٗ ؤى زت٘ف حس بلى األرسبم  ٍ. ِ٘ى بل هٌتى

 ال الفول بلى القَٓ هي ذطٍرْب ٖفف ثبلقَٓ األهط ٖف ثإًْب الٌفس حطمٔ قٗؿط سللٗ ضثوب

 ٖ،غىبئ  هرطد هي لْب ثس ال مصا ٍ ،ِ٘بل هٌتِ ؤٍ الَارت بهب َّ ٍ ٖ،فبهل هرطد هي لْب ثس

 هٌىسُ  تقف ال الٌفس تٌبلِ هـلَة مل ٍ ،هـلَة هي لِ ثس ال الـلت ٍ ،ؿلت الحطمٔ فةى

 بلىى  الوـبلت ٌٖتْٗ ؤى ثس فال رٌبثِ هلى تطز ٍ ،اهلل ثبة هلى تفس حتى زًٍِ تـوئي ال ٍ

 إلحجىبت  الؼوالن  حوذٍث  قٗى ؿط ٖف هي ؤهب ٍ ،الوـلَة َّ ٍ ،القلَة تـوئي ثِ هـلَة

ٔ  بلىى  الحبرٔ هٌبؽ ألى خشد الظذق هٌْذ ػي فإًِ ،ي٘الوتنلو هي اًتْذ لذ طبًوِ  الولى

 .الحسٍث ثشطؽ اإلهنبى ال ٍ الحسٍث هن اإلهنبى ال ٍ ،الحسٍث ال ،فقؾ اإلهنبى َّ

 

  ذُ٘تَح ٖف غشس .2

  التضى التَحذ إها ألًِ             تؼشضا لن وخشٓ الَرَد طشف

 هؼلال ٍحذتِ ٖف واى أٍ                   حظال ها ٍاحذ إال ٍ فَْ

 اتحذ تِ ها ٍ اهتاص تِ هوا                    ؼذٗ إى ػشاُ ضاٗأ تشوة

َ  ٍ ،ال ثشطؽ الَرَز ثِ الوطاز ٍ -هقسم هفوَل - الَرَد طشف  توىبلى  الَارىت  ّى

 فَْ التضى هفوَل التَحذ إها الَرَز ططف ٕؤ ألًِ فٔ٘الرف ثبلٌَى هامس تؼشضا لن وخشٓ

 ٖقتؼى ٗ ال ؤٍ النخىطٓ  ٖقتؼٗ ؤى بهب رلَاٗ فال الَحسٓ قتغٗ لن بى ٍ ٕؤ إال ٍ الوـلَة
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 ؿجبم هلى ؼبٗؤ الَاحس شلل بش ،حظال -ًٔ٘بف -ها ٍاحذ األٍل فولى النخطٓ ال ٍ الَحسٓ

 فلىن  ٍاحىس  ِ٘ى ف َرىس ٗ فلن النخطٓ ٖقتؼٗ السٌد ّصا ؤى الوفطٍع ٍ ،ثصاتِ ط٘النخ شلل

 مىل  مىبى  ٖالخبً هلى ٍ ،ؤثـلٌبُ ثصاتِ مخطًبُ فةشا ،الَاحس هجسئُ ط٘النخ ألى ط٘مخ ِ٘ف َرسٗ

 َّ ٕالص الَرَز ططف واى أٍ :ثقَلٌب ِ٘بل ؤشطًب هب لعم٘ف ،لِ ب٘هطػ النخطٓ ٍ الَحسٓ هي

 .ط٘ثبل  هؼلال ٍحذتِ ٖف توبلى الَارت

 طىطف  مىبى  بى ٕؤ ؼوذ ٗ إى الَرىَز  طىطف  هطع ٕؤ ػشاُ ضاٗأ تشوة آذط ثطّبى

 ٍرىَة  ألى اتحوذ  ثِ ها ٍ اهتاص ثِ ،هوب تطمت ٕؤ ،هوا ،هتوسزا الَارت َّ ٕالص الَرَز

َ  ّىصا  ٍ ٖالصات بظ٘االهت ثِ هب ٖستسهٗ ٖالصات االشتطاك ثِ هب ٍ ٌْوب٘ث هشتطك الَرَز  ّى

 .ت٘التطم

 دفؼْا ٍ وؤًَ اتي شثْٔ روش ٖف غشس .3

 استٌذ الىؤًَ التي خالفتا                   لذ الزات تتوام تاىَّٗ

  تخالفت توا تخالفت هوا            اًتضػت ها ؼٔ٘عث تأى ادفغ ٍ

 فاسد لوؼٌى هؼًٌَا س٘ل            ٍاحذ ش٘غ الحك سألت إى تل

 األخش هٌِ ىيٗ فلن أخزُ ٖف                  تؼتثش إها ٔ٘الخظَط إر

 فمظ ٖالوحى الوشتشن فالَاحذ           تشتشط ست٘ل ٔ٘الخظَط أٍ

 ذ٘التَح ػلى آخش تشّاى

 ٌٔ٘٘االحٌ ف٘و َلىّ٘ ال ٍ             ٔ٘هْ أٍ هَضَع ال ج٘ح ٍ
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 نَىٗ  حتى ظائس ثإهط ال ٍ ،ت٘التطم لعمٗ حتى ثجوؼْب ال خالفتوا  لذ الزات تتوام تاىَّٗ

ٔ  التي ًَٔ٘ه ٔ٘هبّ الَرَز ٍرَة نَىٗ ٍ ،هولال تَِّٗ ٖف الَارت  ٕؤ ،اسوتٌذ  الىوًَو

 ـتبى٘ثسى  تىبى َّٗ ٌّىبك  نىَى ٗ ؤى زَظٗ ال لن» :ّنصا هجبضتِ ٍ ،استٌس ِ٘بل النالم ّصا

ِ  الَرىَز  ٍارىت  هٌْوب مل نَىٗ ٔ٘الوبّ ثتوبم الورتلفتبى النٌِ هزَْلتب  نىَى ٗ ٍ ثصاتى

 .«ب٘هطػ قَال ْوب٘هل هقَال هٌْوب هتٌعهب الَرَز ٍارت هفَْم

 هٌْوب ءٖ ش نيٗ فلن هولال ب٘هطػ الَرَز ٍرَة ٌئص٘ح نَىٗ ؤًِ زفوْب ٖف قبلٗ هب ٍ

 ،ؤثـلىَُ  قىس  ٍ الَرَز ٍارت ءٖ الش شلل ءٖ ش ثل الَرَز ٍارت َّ ثوب الَرَز ٍارت

 ٍ ،ؤ٘ثبلؼىو  الوحوىَل  ثووٌىى  ب٘هطػ الَرَز ٍرَة مبى لَ شلل لعمٗ ثإًِ هسفَم فَْ

 هىَاضع  هىي  ٍ الوحوَل الربضد ثووٌى ٖالوطػ ثل ،مصلل س٘ل ٍ الَرَز هَاضع هي

 ٖفْى  ،شٍاتْىب  ًفىس  هىي  تٌتىعم  ؤًْىب  هن ،الربطٔ بء٘لألش ٔ٘هطػ فةًْب ٔ٘ئ٘مبلش ٔ٘الوبّ

: قىبل  ج٘ى ح ،ٔ٘الصات ي٘ث ٍ ٔ٘الوطػ ي٘ث مالهِ ٖف رون لْصا ٍ ،شٍاتْب ٖف لحولْب هستحقٔ

 ثىبة  ٖفى  ٖالصات ،ٔ٘ثبلصات ٍ ،هطفت هب ٔ٘ثبلوطػ فبلوطاز «ثصاتِ الَرَز ٍارت هٌْوب مل»

 ٍاحسا هفَْهب ٍ ؼٔ٘عث تأى الشجْٔ ادفغ ٍ ّصا فسم ٖسبغَرٗب ثبة ٖف ٖالصات ال ،الجطّبى

 هىي  الوٌتىعم  َاى٘مىبلح  ،تخالفوت  ّٖ توا تخالفت بء٘ؤش هي ٕؤ هوا اًتضػت -ًٔ٘بف -ها

 اإلًسىبى  ٍ ،ثبلفظىَل  اذتالفْىب  رْٔ هي ال ،قتِ٘حق ٖف اتفبقْب رْٔ هي الوتربلفٔ األًَام

ٔ  ٔ٘ى الوبّ توبم ٖف اتحبزّن رْٔ هي طّوب٘غ ٍ هوطٍ ٍ سٗظ هي الوٌتعم  هىي  ال ،الوشىتطم

 هىي  الوٌتىعم  الوىطع  بى حتى ٖالجَاق ْوب٘هل قس ٍ ٔ٘الشرظ ثبلوَاضع اذتالفْن رْٔ
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 ؤًوىب  الطرل ّصا فطػِ هب ل٘قج هي ّصا ٍ شٍاتْب ثتوبم الوتربلفٔ ـٔ٘الجس ٔ٘الوبل األرٌبس

 ي٘الىَارج  ٖفى  ٍرىس  بشا ٍ الوَػىَم  ٖف الحلَل ٍ الوطٍع ٖف اشتطامْب رْٔ هي ٌتعمٗ

 فزىبء  ٔ٘ى ٌ٘االحٌ تحقق٘ل بظ٘االهت ثِ هب هٌْوب ٍاحس مل ٖف تحقق هشتطك قسض ي٘الوفطٍػ

 .ت٘التطم

 هؼًٌَوا  س٘لو  ٍاحوذ  هظىسا   ش٘و غ الوَاضز هي ءٖ ش ٖف فٌقَل هٌب الحك سألت إى تل

 تؼتثش إها ،تنخطت لَ قٗالوظبز ٍ الووًٌَبت هي ٍاحس ٖف ٖالت ٔ٘الخظَط إر فاسد لوؼٌى

 شلىل  هىي  ٕؤ ،هٌِ ىيٗ فلن ِ٘هل طسقِ ٍ هٌِ اًتعاهِ ٍ الفبضز الووٌى ؤذص ٕؤ أخزُ ٖف

ٔ  ٔ٘الخظَطو  أٍ ،ٔ٘الرظَطى  لْىصُ  فبقسٓ لنًَْب األذط األفطاز الفبضز الووٌى  الورظَطى

 الوشىتطك  القىسض  ٖوٌٗ ،الوشتشن فالَاحذ ،طسقِ ٍ الووٌى شلل ؤذص ٖف تشتشط ست٘ل

 ٖفى  هط قس ٍ ،هل بٓ بت٘الرظَط بش ،فمظ هٌِ الوإذَش ٍ هٌِ ٖالوحى َّ ،قٗالوظبز ي٘ث

 .ثبلوقبم تولقٗ هب الوبهٔ األهَض ؤٍائل

 ذ٘التَح ػلى آخش تشّاى

 الزىَاّط  ٖف مبًت فةى ،ٔٗهسز مبًت بى ٍ ،بت٘فجبلوبّ ًَٔ٘ه مبًت بى النخطٓ ؤى َّ ٍ

 ٔ٘و هْ أٍ هَضَع ال ج٘ح ٍ فجبلوَػَهبت األهطاع ٖف مبًت بى ٍ ،لَاحقْب ٍ فجبلوبزٓ

 ؟ٌٔ٘٘االحٌ تحققٗ ف٘و النل هي الَارت لتوبلى َلىّ٘ ال ٍ

 

  الؼالن إلِ ذ٘تَح ٖف غشس .4
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 تواحال أٍ تالٌَع تخالفا             الخال ثغلٗ ي٘ػالو الحس ٖف

 األػضاء شّا٘غ للة الشوس ٍ                       اء٘أح ولِ السواء إى

 فا٘عف تذا األفالن تزٌة                فا٘خف أٍ ال٘حم ٕالؼٌظش ٍ

 الوخأً وحزش ػٌاطشا              الفغأً أٍلَ المَم رؼل تل

  آدم تل ال َاى٘الح هي شخض                  الؼالن ٖالزول الٌظام فثا

  غضة ٍ تشِ س٘ل لِ ووا               رًة ال ٍ لِ سأس ال لىي

  اًفؼل لذ ٕالز الوشخض ػلى                     الؼلل تَاسد تؼذد فوغ

 ٖفى   ثل ٖ،الصات الَرَة ٖف الَرَز لَارت لٗشط ال ؤًِ هلى وت٘ؤق السبثقٔ ي٘الجطاّ

 ًجىطّي  ؤى سًٗط اٙى ٍ ،َّ بال س٘ل ثٌفسِ لٌفسِ ًفسِ ٖف الوَرَز ٕؤ ٖ،ق٘الحق الَرَز

 س٘لى  ي٘ى٘ لإللْ الوظـلح ثبلووٌى الفبهل ٕؤ ،ٔ٘الفبهل ٍ ٔ٘اإللْ ٖف لِ لٗشط ال ؤًِ هلى

 -ثقَلٌىب  هتولىق  -الحس ٖف :فقلٌب ،اإللِ ٍحسٓ ؤحجتٌب حن ،الوبلن ٍحسٓ ؤٍال فوْسًب ،َّ بال

 الخو   لعٍم طٓ٘مخ ٔ٘الوقل الوَالن ألى ،الحس ٖف قلٌب بًوب ٍ ،ثغلٗ -هفوَل َّ ٍ -ي٘ػالو

 ٍ ،النطٓ َّ ٖو٘الـج شنلِ لنبى ،الوبلن ّصا هطع ٖف ب٘رسوبً آذط هبلوب فطػٌب لَ ألًب

 ي٘النىطت  توبس ألى ،ٌْوب٘ث وب٘ف الرأل لعم ثبألذطى ـٔ٘هح بحساّوب تني لن بشا النطتبى

 .الوشتطك الجطّبى َّ ّصا تواحال أٍ تالٌَع تخالفا سَاء ثبلٌقـٔ

 الوجسب ٍ األسفبض ٖفف ،ٔٗالوسز الووبحلٔ ٍ ٔ٘الٌَه الوربلفٔ هي ٍاحس ثنل الورتض ؤهب ٍ

 .ْوب٘بل طرن٘فل شبء هي س٘الطئ د٘الش ٍ األٍل الوولن هي ًقال ٍالووبز
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 ٍ ثبالرتوىبم  ال ٍاحس الوبلن ّصا :ًقَل ؤى ؤضزًب الوبلن ّصا سَى آذط هبلوب ٌبً٘ف لوب حن

 هبلن هي يٗاللص ي٘٘النل الوقل ٍ الٌفس ثبهتجبض ثبلوسز ٍاحس ط٘مج بًسبى ثل ،فقؾ االتظبل

ٔ  الَحىسٓ  ٍ ٔٗالَْ ي٘ه النل ٖف الَرَز ؤى ثبهتجبض ٍ ،الَحسٓ  وب٘سى  ال ٍ ،ٔ٘ى اللل الحقى

 غبئىت  ٍ حبػط مل هلى َّ ٕالص الوتوبل ثبلحق ِ٘تسل ٍ الَاحس اهلل بلى ٍرِْ بلى ثبلٌلط

ِ  السواء إى :فقلٌب ،شبّس ٍ س٘شْ ِ  ولو ِ  ٍ مَامجى  هقىالء  اء٘و أح ٔ٘ى الزعئ ٍ ٔ٘ى النل ؤفالمى

 ًفَسىْب  لونىبى  فتطٍىٗ ال روبلِ هشق ٖف هتَارسٍى ٍ سإهَىٗ ال ضثْن ثحوس هسجحَى

 ؤى لْىب  حىق  ٍ السىوبء  ؤؿت» ٔٗالٌجَ اٙحبض ثوغ ٖف ٍ ثْب الوشجِ هقَلْب ٍ ثْب الوتولقٔ

ِ  ،للوة  الشووس  ٍ «سبرس ؤٍ ضامن هلل ِ٘ف ٍ بال قسم  هَػن ْب٘ف هب تإؽ  ؤى موىب  ٍ لى

ٔ  لِ ٍ األهؼبء ؤشطف ط٘الظ  اإلًسبى ٖف ٕالظٌَثط القلت  ٖفى  الشىوس  مىصلل  الطئبسى

 األهؼىبء  شّا٘غ األرسبم مل هلى الطئبسٔ لِ ٍ ،األفالك ٍ النَامت س٘س ،ط٘النج اإلًسبى

ٔ ٘الطئ روىل  قس ٍ الوطئَسٔ ٍ سٔ٘الطئ هي ط٘النج لإلًسبى األذط  ط٘الظى   اإلًسىبى  ٖفى  سى

 .بضٓ٘الس السجؤ السوبء ٖف ثةظائْب ٍ سجؤ ثبهتجبض

 الزسىن  ٍ ،الورتظط ّصا سوْبٗ ال رؤ ملوبت ق٘التـج ٖف الشبهرَى الوطفبء شمط قس ٍ

 ٕؤ فوا ٘عف توذا  ،اهلل شبء هب بلى ثبلسٍام ٔ٘الح األفالك تزٌوة  فا٘خف أٍ مبى ال٘حم ٕالؼٌظش

 .َاى٘ح ملِ الوبلن ؤى هي ثظسزُ ًحي وب٘ف بتٗالوٌظط ثوغ بٓ٘ح هسم قسحٗ فال ال٘قل

 وحزوش  ط٘ى النج  اإلًسىبى  ٖف ػٌاطشا الفغأً أٍلَ األقسهَى الحنوبء ٕؤ المَم رؼل تل

 :الووىبز  ٍ الوجىسب  متبة ٖف س٘الطئ د٘الش قبل هب بلى بشبضٓ ط٘الظ  اإلًسبى ٖف -الوخأً
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 األسىوبء  ل٘سىج  هلىى  هٌىسّن  مبًىت  ،الوىبلن  اسىن  ٍ النل اسن ٍ السوبء اسن ؤى اهلن»

 ؤط ط ألًِ ،القوط مطٓ ِ٘هل شتولٗ ٕالص الفبسس ثبلزَّط وتٌَىٗ نًََاٗ لن مإًْن ،الوتطازفٔ

ِ  بلىى  ثبلٌسجٔ َاى٘ح ثسى ٖف الحبزحٔ الحظبٓ هي ٕالسوبٍ الوبلن بلى ًسجتِ  بشا حىن  ،ثسًى

 الزسىن  نىَى ٗ ؤى بتْىب ٘ح هسهِ وٌنٗ لن ٍ ،رولتِ ٖف بٓ٘الح تلل سذلٗ لن َاى٘ح ل٘ق

ِ  ٖحى  ٍاحىس  ءٖ مش األٍل الوجسب بلى بس٘ثبلق هٌسّن النل ٍ ،ب٘ح ِٗحَٗ ٕالص  ًفىس  لى

 هىي  طا٘ى مخ فىةى  ،األٍلىى  للسىوبء  مىل  قىبلَا  ضثوب ٍ ،ِ٘هل غ٘فٗ هفبض  هقل لِ ٍ ٔ٘هقل

 يّٗص اذتالف فجحست ،النل حطمٔ حطمتِ ٍ النل رطم ِ٘سوٗ ثإى هبزتِ رطت الفالسفٔ

 ،ٍاحىس  ءٖ ش مإًْب الوفبضقٔ الوقَل رولٔ ثِ وٌَىٗ ٍ ،النل هقل قَلَىٗ تبضٓ ي٘االستووبل

 تىبضٓ  ٍ ،ٍاحىس  ءٖ ش مإًْب ،بتٗللسوبٍ الوحطمٔ  األًفس رولٔ ثْب وٌَىٗ ٍ ،النل ًفس ٍ

َ  ٖالتى  األقظىى  للنىطٓ  قٗثبلتشَ الوحطك الوقل ثِ وٌَىٗ ٍ ،النل هقل قَلَىٗ  ؤٍلىى  ّى

 شلىل  لٗى ثتحط الورتظٔ الٌفس ثْب وٌَىٗ ٍ ،النل ًفس ٍ ،الوحغ ط٘الر ثوس قٗثبلتشَ

 .مالهِ اًتْى «.الزسن

ٔ  تفبسىسّب  ٍ حقبضتْىب  ثبهتجبض الوخبًٔ حزط ثوٌعلٔ بتٗالوٌظط ٍ الوٌبطط مَى ٍ  ثبلٌسىج

 ؤسوبئِ هلْط ٍ األضع ٖف اهلل فٔ٘ذل هٌْب الوتَلس اإلًسبى مَى ٌٖبفٗ ال الشساز السجن بلى

 اتحىبزُ  ٍ ،الوستفبز هقلِ ثبهتجبض شلل ألى ،ألرلِ بء٘األش ٍ هلل هرلَقب ٍ طفبتِ هزلى ٍ

 .الوتوبل الحق ٖف ي٘الفبً ؤفطازُ ؤمول وب٘س ال ٍ ،الفوبل ثبلوقل
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 ،اهلل ثوىط   ٔ٘هتسل هلحَكٔ رولٔ الوبلن ٕؤ ،الؼالن ،ٖالزول فثالٌظام شلل هطفت بشا ٍ

ِ  سأس ال لىوي  ط٘ى مج بًسىبى  ٍ آدم تول  فقؾ َاى٘ح ال َاى٘الح هي شخض  مبإلًسىبى  لو

 ٍ ،هٌْب السوبٍات لجطاءٓ ،غضة ٍ تشِ س٘ل لِ ووا ٕالوٌظط َاى٘مبلح رًة ال ٍ ٕالجشط

 ّوىب  ٍ ،بت٘ى النل زضك ٍ بٓ٘ى الح ثل ،ّصُ ي٘الوـلقت ٔ٘اإلًسبً ٍ َٔ٘اً٘الح شطؽ هي س٘ل

 الوىبلن  بلِ توسز ٕؤ تؼذد فوغ ٌئص٘ح ٍ ،الوقَل ٍ الٌفَس هلى اشتوبلِ ثبهتجبض لِ حبطالى

 اًفؼل لذ ٕالز ٖالشرظ ط٘النج اإلًسبى هي الوشخض الوولَل ػلى الوستقلٔ الؼلل تَاسد

 .هحبل اإللِ فتوسز هحبل ّصا ٍ تإحط ٍ

 

 ٔ٘الحىو لَاػذ تزوش ٔٗالخٌَ شثْٔ دفغ ٖف غشس .5

 ٖ اس٘الم ٍ ٖالٌفس َّ شا٘خ                 التثاس تال اػلن الَرَد حن

 اٗالوساٍ ٍ ش٘الىخ ٍ الوحض               اٗحَ احتواال والشش ش٘الخ ٍ

 خشاال ل٘الوؼال هخل شاتِ٘خ            وخش ٕالز ٍ والؼمَل فالوحض

  حظل لذ ش٘وخ شش تشوِ ٖف                ألل شش هغ ش٘الخ ش٘الىخ إر

 أتغال هساٍ هغ شا٘وخ ششا                تواحال ها ٍ هشرَح ح٘تشر

  األّشهي حن ضداى٘تال مَلٗ           هي ضل لذ فىن أػذام الشش ٍ

  الٌؼن سلة ػي هٌه لشى سلة هض        الؼذم ش٘تأح اػغاص ه٘ػل إى ٍ
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َ  -حىبى  هفوىَل  -شا٘و خ التثاس تال اػلن -لقَلٌب ؤٍل هفوَل -الَرَد حن  ط٘ى الر ٕ ؤ ّو

 ستِٗثوقب ط٘ذ ٍ ثصاتِ ط٘ذ ب٘بهنبً مبى لَ ٍ ٍرَز فنل ٖ،اإلػبف ٕؤ ٖ،اس٘الم ٍ ٖالٌفس

ِ  هالئن هولَل مل فةى ،هلتِ بلى ستِٗهقب ؤحسّوب :قسوبى سٔٗالوقب ّصُ ٍ ،طُ٘غ بلى  لولتى

 ٔ٘الخبً سٔٗالوقب ّصُ ٖف ٍ ،ثِ ٌتفنٗ هوب هطػِ ٖف هب بلى ستِٗهقب ْوب٘حبً ٍ ُ،بٗب ٔ٘الوقتؼ

 ٍقَهِ ٔ٘ف٘م ٖف ًتنلن ٍ ،لٔ٘قل ؤٍقبت ٖف الفبسسٓ النبئٌٔ بء٘األش ثوغ ٖف هب شط قتحنٗ

 ٍ ،الشجْٔ ّصُ زفن ٖف ؤضسـَ هي ٔ٘الحنو النتت ٖف الوٌقَل األقسبم بلى ءٖ الش ن٘ثتقس

 ٍ الوحوض  اٗحَ ٖالوقل االحتوبل ثحست ٕؤ احتواال والشش ش٘الخ ٍ :فقلٌب ،هسم الشط ثإى

ٍ  بهىب  ٍ شطُ هلى غبلت ط٘مخ طُ٘ذ بهب ٍ هحغ ط٘ذ بهب ءٖ فبلش اٗالوساٍ ٍ ش٘الىخ  هسىب

 ؤى موىب  ،ٍاحس قسن هٌْوب مل هي ٕالوسبٍ بش ذوسٔ فبألقسبم ،الشط ربًت ٖف مصا ٍ ،لِ

 .آذط قسوب وسٗ فلن ،اٙذط ه لَة ستلعمٗ هٌْوب مل هي ال بلت

 القجسبت ٖف موب ،ي٘٘اإلػبف ثحست بهب ٍ ،ي٘٘الصات الشط ٍ ط٘الر ثحست بهب القسؤ حن

 هحىغ  ط٘ذ بهب الوَرَز ثإى ،الوَرَز َّ الوقسن رول ٍ اإلػبفٔ ثحست اهتجطّب ج٘ح

 بهىب  ٍ ،ءٖ شى  مىل  ثَرَزُ ستؼطٗ هحغ شط بهب ٍ ،ءٖ ش ثَرَزُ ستؼطٗ ال ءٖ ش لنل

 .ط٘ال  بلى ثبلٌسجٔ شلل مل بىٗهتسبٍ ّوب بهب ٍ ،غبلت ػطُ بهب ٍ ،غبلت ًفوِ

 ٍ هٌتلىطٓ  حبلٔ لْب س٘ل ،ثبلفول هَرَزات فةًْب والؼمَل الوحغ ط٘الر ٕؤ فالوحض 

ِ ٘خ وخش ٕالز ٍ ،ي٘٘الووٌ ثنال هحغ ط٘ذ ٖفْ ،س٘تج ال ٍ تٌفس ال ربهؤ تبهٔ ملوبت  شاتو

 ٍرىس  بًوىب  ٍ ،ًبزضٓ بػطاضات ٍ لٔ٘قل ًقبئض ْب٘ف ٖالت النبئٌبت هي األذط ل٘الوؼال هخل
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ٔ ٘قل ؤٍقىبت  ثحست ِ٘ف ألل شش هغ ش٘الخ ش٘الىخ إر الوحغ ط٘الر الوجسب هي القسن ّصا  لى

 الشىط  ألرل ط٘النخ ط٘الر تطك بى قبلَا موب ،حظل لذ ش٘وخ شش زبزُٗب تطك ٕؤ تشوِ ٖف

 فىال  األذىط  الخالحٔ األقسبم ؤهب ٍ ،الوَرَز ط٘غ الوقبثل القسن هي نَى٘ف ،ط٘مخ شط ل٘القل

ٍ  هلىى  ٕالوسبٍ ٕؤ تواحال ها ح٘تطر ٍ هشرَح ح٘تشر قلٌب موب ٍرَزّب ونيٗ  ٕالوسىب

 يٗى ش ٍرَز طٗتقس هلى نٗثبلتَظ ٌلٗش لعٍم ٕؤ ،أتغال هساٍ شط هغ طا٘مخ شطا هطرح ثال

 ٍ ،ؤٍلىى   قٗى ثـط هَرَزا الوحغ الشط نيٗ لن ،يٗهَرَز نًَبٗ لن فةشا ،ٍرَزّوب ؤثـل

 .ل٘زل بلى حتذٗ لن

ٔ  حنوىَا  قس ٍ -الشط ؤفطاز ثبهتجبض ٔ٘الزوو ٍ -أػذام الشش ٍ ٔ  ّىصُ  ثجساّى  ٍ ،الوسىإل

 -سطُ قسس -ٕطاظ٘الش الوالهٔ شمط فقس شلل هن ٍ النتت ٖف هسـَضٓ ثإهخلٔ ْب٘هل ًجَْا

 ّىصا  حىن . الورتظىط  ّصا ط٘غ ؤذط هَاػن ٖف ًقلٌبُ ْب٘هل ال٘زل اإلشطا  حنؤ شطح ٖف

 هطفىت  بشا ٍ ،ؤضسـَ  هشطة األٍل مبى موب السفن ٖف ؤفالؿَى هشطة بلى بشبضٓ النالم

ِ  -األّطهي حن ضداى٘تال مَلٗ هي ضل لذ فىن شلل ِ  لىسًبءٓ  ثىخن  هـفى َ  ٍ ضتجتى  هٌىس  لى

 ؤهىساهب  مبًىت  بشا لٔ٘القل الشطٍض تلل فألى ؤفالؿَى هشطة هلى ؤهب. ػاللْن ٍ -ٔٗالخٌَ

 الَرىَز  ؤى موىب  الوىسم  بلىى  طرنٗ الوسم فةى ،ثْب قبلَا موب الوَرَزٓ الولٔ بلى تحتبد ال

 مبًت لوب لني ٍ هَرَزٓ مبًت بى ٍ فألًْب ،ؤضسـَ هشطة هلى ؤهب ٍ ،الَرَز بلى طرنٗ

 هجىسب  بلىى  هسىتٌسٓ  ٖفْى  ،هلوىت  موىب  بّوبلْب ثبلحنن ق٘لٗ ال ،الشط فٔ٘ؿف ط٘الر طٓ٘مخ

« ؤهىسام  الشىط » :قَلٌب هلى تَرِ لوب ٍ .حسٓ هلى هَرَز هجسب بلى حبرٔ ٔٗفإ طات٘الر
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 ش٘توأح  اػتواص  ه٘و ػل إى ٍ: ثقَلٌىب  زفوٌبُ هاحطات ،الشطٍض ّصُ ٍ ،لِ ط٘تإح ال الوسم ؤى

 ٌبضٗالس ٔ٘هبلن سلت ٍ ،الجظط سلت هخل ،هٌل  الٌؼن سلة ػي هٌه لشى سلة هض  الؼذم

 ال ،الَرىَز  هىي  ف٘ػىو  حىق  لْىب  هلنىبت  ؤهسام الشطٍض ؤى ٖوٌٗ ،ًحَّوب ٍ السضّن ٍ

 ءٖ الشى  هىسم  ي٘ث ففط  ،هٌِ الجظط مسلت ثل ،اإلًسبى هي القطى مسلت زبثبتٗب سلَة

 .قبثل هَػَم هي هسهِ ي٘ث ٍ ،هـلقب

 

  تؼالى تساعتٔ ٖف غشس .6

 حذ أرضاء ال رضاءاال لِ س٘ل             حذاال أًِ الَاحذ َّ ووا

 ٔ٘وو ال ٍ وزا ٔ٘رٌّ                  ٌٔ٘٘ػ طَسٓ ٍ هذٓ ٍ

  اس٘تالم اإلهىاى ٌْا٘ت إر            التثاس تال خلف ٍرثت لَ

 لضها ضاٗأ أهىٌت إرا ووا        تمَها أٍ الَرَد ٖف احتاد ٍ

ٔ ٘لـج فطز ال ٍ ،هـلقب لِ لٗشط ال ٕؤ ،الَاحذ َّ ووا ِ  مىصلل  سىَاُ  الَرىَة  وى  أًو

 ال ٍ الفظىل  ٍ  الزٌس ٕؤ حوذ  أرضاء ال ،لِ٘تفظ ،هـلقب األرعاء لِ س٘ل ؤًِ بًِ٘ث ٍ األحس

 ٔ٘ى شٌّ طىَضٓ  ٍ هبزٓ ال ٍ ٕؤ وزا ٔ٘رٌّ ٔ٘الربضر الوطمجبت ٖف موب ٌٔ٘٘ػ طَسٓ ٍ هذٓ

 .ٔٗهقساض ٕؤ ٔ٘وو ؤرعاء ال ٍ ،األهطاع ٖف موب

 هَرىَزٓ  بهىب  ؤالرىعاء  :قبلٗ ؤى األضثؤ ؤقسبهْب بلى األرعاء ن٘تقس ٖف الؼجؾ ٍرِ ٍ

 ٖفى  توتجىط  ؤى بهب األٍل هلى ٍ ،هتوسزٓ ثَرَزات هَرَزٓ بهب ٍ ،ي٘الو ٖف ٍاحس ثَرَز
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 لَقَهْىب  ،ٔٗى الحس ثىبألرعاء  هٌْب ط٘التوج األٍلى ٍ ،ٔ٘الحول األرعاء ٖفْ ثشطؽ ال الصّي

 بهىب  ٍ ،الحوىل  ٌٖبفٗ ٔ٘الزعئ فوٌَاى ،ٔ٘الحول ثبألرعاء ٔ٘التسو ؤهب ٍ ،الوطمت لحس ؤرعاء

 الظىَضٓ  ٍ الوىبزٓ  ٖؤهٌى  ،ٔ٘ى الصٌّ ٔٗى الَرَز األرعاء ٖفْ ،ال ثشطؽ الصّي ٖف توتجط ؤى

 ال ؤٍ ،ٔٗى الوقساض األرىعاء  ٖفْى  ،الَػن ٖف ٌٔٗهتجب تنَى ؤى بهب ٖالخبً هلى ٍ ،ي٘ت٘الصٌّ

 .ي٘ت٘الربضر الظَضٓ ٍ الوبزٓ ٖؤهٌ ٔ٘الربضر األرعاء ٖفْ

 خلوف  فصلل توبلى للَارت حجَتْب طٗتقس هلى األرعاء ٍرثوت  لَ :ثقَلٌب الجطّبى بلى ؤشطًب حن

 ،الَارت توسز لعم ،ٍارجبت األرعاء مبًت بشا ٍ ،ؤرعاء شا ٍاحسا فطػٌب بًب ج٘ح هي ،التثاس تال

ٔ  بى٘ى ث فْىصا  ٔ٘االتفبق الظحبثٔ ٍ بس٘ثبلق اإلهنبى ٌْب٘ث بش ،ـب٘ثس ٍاحس مل مَى ٍ  ثوىب  للوالظهى

 ٌئىص ٘ح ٍ ،ؤحسّوب ٔ٘هولَل ؤٍ تْوب٘هولَل لعم بال ٍ الظم ٌْوب٘ث نيٗ لن ٍارجبى فطع بشا ؤًِ تقطض

 هىي  ٌىبُ ٘ازه هىب  ّىصا  ٍ ،األرعاء ي٘ث وب٘ف االفتقبض لوسم الَحسٓ بلى هاز ٖق٘حق ت٘تطم نيٗ لن

 ٖف ٕؤ ،تمَها احتبد أٍ ٔ٘فول ٍٔٗرَز األرعاء مبًت بشا ّصا الَرَد ٖف الَارت احتاد ٍ ،الالظم

 إرا وووا  ،ٍرَثْىب  طٗتقىس  هلىى  لىعم ٗ ،آذط هحصٍض شلل ٍ ،ٔ٘ل٘تحل ٔٗحس مبًت بشا ّصا ،التقَم

 ألى ،بد٘ى االحت شلىل  لىعم  ٕؤ ،لضهوا  ضوا ٗأ توىبلى  للَارىت  حجَتْب طٗتقس هلى رعاءاأل أهىٌت

 ٕؤ ،ٔ٘للتخٌ األلف نَىٗ ؤى ونيٗ ٍ ،ؤرعائِ بلى هحتبد هطمت فنل ،ت٘التطم لَاظم هي بد٘االحت

 َّ ٍ ،آذط ٍرِ هلى الرلف لعٍم لني ،األرعاء بهنبى طٗتقس هلى وب٘رو بد٘االحت ٍ الرلف لعم

 الَارىت  ٍ ،الظطفٔ الجبؿالت هي هلتئوب الظطف الحق ٍ ،ثبلحبرٔ هشَثب الوحغ ٖال ٌ طٍضٓ٘ط

 .ٔ٘الوسه ثبلوونٌبت هرتلـب الجحت
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  آٗاتِ ػلت طفاتِ أحىام فٖ الخاً٘ٔ الفشٗذٓ

 تمس٘وْا فٖ غشس .7

  ًسة هي أٍ تذا حم٘م٘ا حاى           اًشؼة ًؼتِ الخثَت ٍ تالسلة

  خزٕ الؼلن ٍ والحٖ إضافٔ              رٕ ٍ هحض إلى حم٘م٘ا لسن

 لذٍس٘ٔ ٍ وؼالو٘ٔ                     السلث٘ٔ ٍ اإلضاف٘ٔ حن

ٖ  هىب  مىل  ؤى اهلن تقس٘وْب فٖ غطض 86 آٗبتِ هلت طفبتِ ؤحنبم فٖ الخبً٘ٔ الفطٗسٓ  فى

 ٌّىب  هىب  ؤى األلجبة ؤٍلَ هلن قس: -ص -الطػب هَالًب قبل موب  ال ٘ت فٖ لوب آٗٔ الشْبزٓ

ِ  ؤى هىخال  ظٗىسا  ٍرسًب ٌّب هب بلى ًلطًب ّبٌّب فةشا ثوب بال ٗولن ال لل ٔ  طىفبت  لى  سىلج٘

ِ  ٍ مح٘بتِ هحؼٔ حق٘ق٘ٔ بهب ّٖ ٍ حجَت٘ٔ  طفبت ٍ ثحزط ل٘س منًَِ ٔ  ؤٍ ث٘بػى  حق٘ق٘ى

ٍ  مإثَتِ هحؼٔ بػبف٘ٔ بهب ٍ قسضتِ ٍ سَاُ ثوب مولوِ بػبفٔ شات ِ  ٍ لووىط  لجنىط  ؤذَتى

ِ  الخجىَت  ٍ ثبلسلت قلٌب موب الظفبت هي األضثؤ األطٌبف ّصُ توبلى للحق ؤى فبهلن  ًوتى

َ  ٍ حىبى  الزوىبل  طفبت الخجَت٘ٔ لٌوَتِ ٍ الزالل طفبت السلج٘ٔ لٌوَتِ ٗقبل ٍ اًشوت  ّى

 الخجَتٖ قسن ؤٕ هحغ بلى حق٘ق٘ب قسن حن بػبف٘ب ؤٕ ًست هي ؤٍ ثسا حق٘ق٘ب بهب الخجَتٖ

ٖ  بلىى  ٍ لِ الظهٔ ال ٍ ًفسِ ال ٘ط بلى اإلػبفٔ ٗنَى ال الصٕ الوحغ الحق٘قٖ بلى  حق٘قى

 هىب  سى٘وب  ال ٍ الوشىتق  فٖ الصات ٗوتجط ال بش الح٘بٓ َّ ٍ مبلحٖ األٍل الظهٔ بػبفٔ شٕ

 .ًحَّب ٍ ثصاتِ شاتِ اثتْبد ٍ ثصاتِ شاتِ هلن ٍ الصاتٖ مبلَرَة ٍ توبلى هلِ٘ ٗـلق

 .-لإلؿال  ال٘بء ٍ -ذصٕ ؤهخبلْب ٍ لِ اإلضازٓ ٍ هلِ٘ القسضٓ ٍ ثبل ٘ط الولن هخل الخبًٖ ٍ
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 ٍ الوولَم  بلى للولن التٖ الٌسجٔ ًفس الوبلو٘ٔ فةى موبلو٘ٔ السلج٘ٔ ٍ اإلػبف٘ٔ الٌوَت حن

 الوىبزٓ  سىلت  ّٖ ٍ قسٍس٘ٔ ٍ الوقسٍض ٍ القسضٓ ث٘ي التٖ الٌسجٔ ًفس ّٖ التٖ مبلقبزضٗٔ

 ثحىطف  فْ٘ب ٗتٌـق هوب ؤهن السلج٘ٔ فبلظفٔ ؤٗؼب الوبّ٘ٔ ثل هٌِ لَاحقْب ٍ األهن ثبلووٌى

 .ثبأله٘ٔ هٌِ ٗوجط فةًِ ظٗس فٖ ثنبتت ل٘س فٖ موب ثس٘ؾ لفق لِ مبى هوب ٍ السلت

 

 صائذ هٌْا أٗا ٍ ػ٘ي الٌؼَت هي أٗا أى فٖ غشس .8

  خالف تال الزات ػلى صٗذ                   الوضاف هي الحم٘مٖ إى

 إششال٘ٔ ًسثٔ رٕ تشرغ                       لمَ٘ه٘ٔ هثادْٗا لىي

 أدسرا وال االحت٘اد سلة فٖ        را السلة سلة السلثٖ ٍطفِ ٍ

  راتِ ػ٘ي ّٖ تشؼثتْ٘ا                    طفاتِ هي الحم٘م٘ٔ إى

  الفؼل غ٘ش المثَل رْٔ ٍ                     للحول هغاتك راتِ إر

ٔ  ؤى بلى بشبضٓ الوؼبف هي الحق٘قٖ بى ٔ  الظىف ٔ  اإلػىبف٘ ٖ  هؼىبف  مبلقبزضٗى  ٍ حق٘قى

 هٌ٘ب مبى لَ بش ذالف ثال الصات هلى ظٗس هشَْضٕ هؼبف مبلقسضٓ اإلػبفٔ شات الحق٘ق٘ٔ

 الٌوىَت  هجبزٕ ؤٕ هجبزْٗب لني .هلَا مج٘طا شلل هي توبلى اهتجبضٗٔ ًسجٔ الصات مَى لعم

 ًسجٔ ّٖ ثل هقل٘ٔ ًسجٔ ل٘ست القَ٘ه٘ٔ ؤٕ  شٕ ٍ تطرن القَ٘ه٘ٔ بلى ؤٕ لقَ٘ه٘ٔ اإلػبف٘ٔ

 ؤطل ؤًِ هن بشطاق٘ٔ بػبفٔ تسو٘تِ ٍ كَْضُ هطتجٔ ٍ توبلى الحق بشطا  بًْب ؤٕ بشطاق٘ٔ

ٔ  ثى٘ي  ٍاقوىب  الجطاظخ ثطظخ مًَِ ثبهتجبض ًَض ٍ كَْض مل هوبز ٍ ٍرَز مل  الرفىبء  هطتجى
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ٖ  الحىسٗج  فٖ الورفٖ ثبلنٌع هٌِ الووجط الوـلق  هىي  الوق٘ىسٓ  الَرىَزات  ثى٘ي  ٍ القسسى

 رب السلت سلت السلجٖ ٍطفِ ٍ .ش٘ئ٘ي ث٘ي مةػبفٔ هلْ٘ب هٌجسـب الوبزٗبت ٍ الوزطزات

 هسىلَث٘ي  ل٘سب ّوب ٍ ٍرَز ٍ استقالل  فِ٘ فبلزَّط هخال ثزَّط ل٘س توبلى َّ قلت فةشا

 بشا هبّ٘ٔ الزَّط ٗقبل موب هبّ٘ٔ ؤٗؼب فِ٘ ٍ هٌسُ الَرَز ٍ االستقالل حق ثل توبلى هٌِ

 الوبّ٘ٔ تلل سلجت هٌِ الزَّط سلجت فةشا حس لَرَزُ ٍ الوَػَم فٖ ال مبًت ٍرست

ٔ  الظىفبت  هي مال االحت٘بد سلت فٖ الٌقبئض هي غ٘طّوب ٍ الحس شلل ٍ  ؤزضرىب  السىلج٘

 بلىى  ًطرىن  بػبفبتِ ؤى موب االحت٘بد سلت َّ ٍاحس سلت بلى تطرن توبلى سلَثِ ٗوٌٖ

 الَرَة ّٖ ٍاحسٓ طفٔ بلى تطرن الحق٘ق٘ٔ طفبتِ ٍ القَ٘ه٘ٔ ّٖ بشطاق٘ٔ ٍاحسٓ بػبفٔ

َ  ٍ شىسٓ  ٍ هسٓ ٍ هسٓ الوتٌبّٖ ال ٘ط الشسٗس الَرَز بلى الَرَة ٍ  بش الىصات  هى٘ي  ّى

ٔ  بى .اإلً٘ٔ ّٖ فِ٘ الوبّ٘ٔ ِ  هىي  الحق٘ق٘ى ٔ  ؤٕ ثشىوجتْ٘ب  طىفبت ٔ  الحق٘ق٘ى  شات ٍ الوحؼى

 توبلى شاتِ ؤى ث٘بًِ للحول هظسا  ؤٕ -الجبء ثفتح -هـبثق شاتِ بش شاتِ ه٘ي ّٖ اإلػبفٔ

ٖ  ثْىبئُ  ٍ تزولِ ٍ النوبل٘ٔ الظفبت لحول هستحقب مبهال ثصاتِ ٗنَى ؤى ثس ال ٔ  فى  هطتجى

ٔ  ؤًْب هولَم ٍ النوبالت هي ذبل٘ٔ الصات هطتجٔ مبى بش لَ ثصاتِ شاتِ  هقبثالتْىب  هىي  ذبل٘ى

َ  مىبى  النوبالت لْصُ السلَة ه٘ي لنبًت بال ٍ ؤٗؼب  مىبى  بى اإلهنىبى  ٍ بهنبًىب  الرلى

 الظىطف  الَرىَز  سىَى  توبلى للَارت هبّ٘ٔ ال لني شات٘ب مبى التوول٘ٔ الوبّ٘ٔ هَػَهِ

ٖ  األهط هَػَهِ الصٕ فبإلهنبى األه٘بى هتي ٍ الَاقن حب  َّ الصٕ ٕ  الىَاقو  ٍ اسىتوساز

 ٗنىَى  ؤى فَرىت  شلل هي توبلى رسن هٌْوب الوطمت ٍ طَضٓ هي لْب ثس ال هبزٓ حبهلِ
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ِ  قبزضا العائس ثبلولن ال ثصاتِ هبلوب توبلى َّ ٖ  ّنىصا  ٍ العائىسٓ  ثبلقىسضٓ  ال ثصاتى  سىبئط  فى

 .النوبالت

ٔ  غ٘ىط  ؤٕ الفوىل  غ٘ط هوللٔ هطػ٘ٔ مبًت لَ للظفبت شاتِ قجَل ؤٕ القجَل رْٔ ٍ  رْى

 مبًىت  شاتِ هلى ظائسٓ الظفبت مبًت لَ ؤًِ تقطٗطُ آذط ثطّبى ّصا. الظفبت لتلل فبهل٘تِ

ِ  هي ٌٗفول ال ٍ التَح٘س لسالئل آذط ٍارت ال بش ثصاتِ هوللٔ  ؤى ف٘لىعم  ؤٗؼىب  هزوَالتى

 .هحبل َّ ٍ الجسبؿٔ غبٗٔ ثس٘ـب لنًَِ ٍاحسٓ رْٔ هي قبثال ٍ فبهال ٗنَى

 

  االخشى هغ ول هتحذٓ أًْا فٖ غشس .9

 الوؼلَها ٍ الومذٍس وىًَه             هفَْها ال الزات فٖ اتحذت ٍ

 ًَس فَْ للغ٘ش هظْش ٍ             ظَْس ظاّش وَى فظشف

 لادس فَْ للٌَس لضٍهْا             ظاّش الشؼاع إفاضٔ إر ٍ

 ٍرذا فِ٘ ح٘ج حٖ فالٌَس             تذا فؼاال ٍ دساوا الحٖ ٍ

  لِ األٍطاف سائش لس ٍ ػلن             فَْ الؼلن هشرغ ظَْس إر ٍ

 هفَْهىب  ال الَرَز ٍ الصات فٖ اتحست ٍ ثْب الوَطَف شات هن هتحسٓ النل مبًت موب

 ّىصا . هلل الوولَهىب  ٍ توىبلى  هلل الوقىسٍض  منًَىل  ثبؿل َّ ٍ هتطازفٔ ؤلفبكْب ٗنَى حتى

 ف٘ىطٍى  الوظىسا   ٍ الوفْىَم  هلىْ٘ن  اذىتلؾ  ؤٍّىبم  كالم ثِ ٗطتفن تٌَٗط ٍ للوقبم تٌل٘ط

 ٗقىطم  لىن  مىإًْن  ٍ ثحسىجْب  هظىساقْب  ٍ ٍرَزّب اذتالف ٗتَّوَى ٍ هفبّ٘وْب اذتالف
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ٖ  ثبتحبزّىب  القىبئل٘ي  هىن  فْن ٍاحس هظسا  هي هرتلفٔ هفبّ٘ن اًتعام رَاظ ؤسوبهْن  فى

 هىطاز  ٍ هولَم ٍ هلل هقسٍض ؤًل هل٘ل ٗظس  ؤًِ التٌل٘ط تقطٗط ٍ .شقب  فٖ ؤٗؼب الوفَْم

 هظىسا   ٍ ٍاحس شرض ؤًت ٍ توبلى إلػبفبتِ الوؼبٗفبت هي شلل غ٘ط بلى لِ هولَل ٍ

 ٗلعم بش هخال ؤذطى رْٔ هي لِ هولَم ٍ رْٔ هي لِ هقسٍض ؤًب تقَل ؤى ٗونٌل ال ٍ فبضز

ٔ  ؤٍ شضٓ هخقبل هلوِ هي ٗوعة ال ؤًِ هن لِ هولَهٔ غ٘ط هقسٍضٗتل ح٘خ٘ٔ ٗنَى ؤى  ح٘خ٘ى

 ؤى ثىس  ال الوطمجبت ٍ النخطات ؤى هلى قسضتِ هوَم حجَت هن لِ. هقسٍضٓ غ٘ط هولَه٘تل

 ٍ هولَم ٍ ٍاحس ٍ هَرَز ٍ ء شٖ هٌْب ثس٘ؾ ٍاحس مل ٍ الجسبئؾ ٍ الَحسات بلى تٌتْٖ

ٖ  مخ٘ىطٓ  هفىبّ٘ن  اتحىبز  ؤى فلْط. ٍاحسٓ رْٔ هي شلل غ٘ط بلى هلل هقسٍض  ٍ الَرىَز  فى

ثقَلٌب  النوبل طفبت لزو٘ن هظساقب ثصاتِ الَرَز ططف مَى بلى ؤشطًب حن .ٍاقن الوظسا 

 ًفس فَْ اللَْض هلِ٘ ؿطؤ ٌّب شات ال ؤى فجوالحلٔ كَْض ٍ ثصاتِ كبّط َّ مَى فظطف

 ؤثى٘غ  مبى ثصاتِ قبئوب مبى لَ الج٘بع ؤى موب كبّط فَْ ثصاتِ قبئن كَْض َّ بش ٍ اللَْض

 -بش ٍ ل ٘ىطُ  الولْىط  ثصاتِ اللبّط َّ الٌَض ألى ًَض فَْ الوبّ٘بت َّ الصٕ لل ٘ط هلْط ٍ

 موب للٌَض -كبّط فبهل -لعٍهْب كبّط الشوبم بفبػٔ ٍ ًَضا الَرَز مبى لوب ؤٕ -تَق٘تٖ

 بال ٍ القىبّطٓ  األًَاض الووٌَٕ الٌَض شوبم ؤى بال للشوبم ف٘بع ؤًِ الوطػٖ الٌَض فٖ تطى

ٔ  األًىَاض  بلىى  الٌىعٍل  فٖ ٗجلغ ؤى بلى ًبؿقٔ هبلؤ ح٘ٔ ّٖ ٍ سفْجسٗٔ  ثرىالف  الوطػى٘

ٔ  ٍ ثبلشىوَض  اإلػبفٔ ّٖ القسضٓ بشا قبزض فَْ شوبهِ ٍ الوطػٖ ٖ  ٍ الوشى٘  ٍ زضامىب  الحى

 ؤٕ ٍرسا الٌَض فٖ ؤٕ فِ٘ -توـ٘لٖ -ح٘ج حٖ الظطف الَرَز َّ لصٕ فبلٌَض ثسا فوبال
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 هطرىن  كَْض بش ٍ -لإلؿال  فبأللف -التوطٗف ّصا ؤٍ -للتخٌ٘ٔ فبأللف -الفوبل ٍ السضاك

 اإلشىطا   شى٘د  توطٗف هلى ٍ الوبلن ٗسٕ ث٘ي كَْضّب ٍ األش٘بء اًنشبف الولن ألى الولن

ٔ  ٍ الحق٘قٖ الٌَض ؤٕ فَْ ل ٘طُ ًَضا ٍ لٌفسِ ًَضا ء الشٖ مَى الولن ٔ  الَْٗى  ٍ هلىن  الظىطف

ِ  األٍطبف سبئط هظساق٘ٔ طحٔ األٍطبف لْصُ هظساقب مًَِ طحٔ هلى قس  فىبإلضازٓ  لى

ِ  الوشىق  ٍ الطػب ه٘ي الَرَز الظطف ٍ ثبلوطاز الطػب ّٖ َ  الىتنلن  ٍ ثأحىبضُ  ٍ ثصاتى  ّى

ٔ  ٍ الووطٍف٘ٔ َّ الصٕ الَرَز ٍ الؼو٘ط فٖ هوب اإلهطاة ٔ  الوحجى  هىي  بهىطاة  األفوبل٘ى

َ  ٍ لصاتِ ثصاتِ بهطاة ٍ بكْبض ؤٗؼب ال ٘جٖ الونٌَى ٍ ال ٘جٖ الونٌَى ٖ  الىتنلن  ّى  الىصات

 الَرىَز  ًفىس  هلىى  االسىن  ٗـلقىَى  الوطفىبء  تطى لصلل ٍ  ًصمطُ لن لوب هق٘بسب فبرولِ

 .تو٘ي ثال هلحَكب الظطف الَرَز هلى الوسوى ٍ النوبل٘ٔ التوٌ٘بت هي ثتو٘ي هلحَكب

 

  الثاب ّزا فٖ الوتىلو٘ي ألَال روش فٖ غشس .11

 الوؼتضلٔ تالٌ٘اتٔ لال ٍ             لائلٔ تاصدٗاد األشؼشٕ ٍ

 هفغَس ػي الخاسد صادّا لذ             الغٌثَس فٖ الحذٍث ًغؤ ٍ

  رْاتِ هي الَرَد فَارة             تزاتِ ٍرَدُ ٍارة ها

 الشبهط:  مقَل الـبئفٔ ثبهتجبض التإً٘ج قبئلٔ الحق٘ق٘ٔ طفبتِ فٖ ثبظزٗبز األشوطٕ ٍ

  الوؼادى وشام واًت هاله إى ٍ
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 الظفبت هٌبة ًبئجٔ شاتِ ؤٕ الووتعلٔ ثبلٌ٘بثٔ قبل ٍ هشَْض الخوبً٘ٔ ثبلقسهبء بلعاهْن ٍ -

ٔ  هلن طفٔ ثال شاتِ ًفس هلى تتطتت ّٖ ٍ الفول بتقبى هخال الولن ذبط٘ٔ ؤى ثووٌى  حق٘قى

 غلـْىن  هٌشإ ٍ. للظفبت ًبفَى ّن ثبلحق٘قٔ ٍ الوجبزٕ زم ٍ ال بٗبت ذص ؤًِ اشتْط قس ٍ

ٔ  ؤى ٗتفـٌىَا  لىن  ٍ هستقلٔ شاتب تنَى فن٘ف ثبل ٘ط القبئن الووٌى ّٖ الظفٔ ؤى  مىل  حق٘قى

  الولن فٖ هط موب هطٗغ هطع لِ طفٔ فنل ثبلتشن٘ل هقَل الَرَز ٍ الَرَز ّٖ طفٔ

 .غ٘طّوب ٍ اإلضازٓ ٍ القسضٓ هلِ٘ قس ٍ ثبلصات ٍارت هٌِ هطتجٔ ٍ م٘ف هٌِ هطتجٔ ؤى

ٔ  تلل حق٘قٔ ّٖ طفٔ مل هي األهلى فبلوطتجٔ ٔ  األلفىبف  ٍ هزىبظ  ثىال  الظىف  هَػىَه

ٔ  ؿٌجَض ؤٕ الـٌجَض فٖ الحق٘ق٘ٔ طفبتِ حسٍث ؤٕ الحسٍث ً ؤ ٍ .الوبهٔ للووبًٖ  هوطفى

ٖ  الوقىل  هفـىَض  ؤٕ هفـَض هي الربضد القبئل ظازّب قس الظفبت  تقطٗىن  ٍ توج٘ىط  اإلًسىبً

 ال ٍ حىسٍحْب  ٍ الحق٘ق٘ٔ الظفبت ظٗبزٓ ث٘ي فزووَا فلبهٔ ٍ ٍقبحٔ ظازٍا ح٘ج للنطاه٘ٔ

 .الوقل فـطٓ ثِ ٗطػى

ِ  ٍرَزُ ٍارت هب ثقَلٌب الوصّت ّصا تعٗ٘ف بلى ؤشطًب حن  هىي  الَرىَز  فَارىت  ثصاتى

 ٍ ًحَّىب  ٍ اإلضازٓ ٍ القىسضٓ  ٍ الولن ٍارت مصلل الَرَز ٍارت ؤًِ فنوب رْبتِ رو٘ن

 فْىصُ  ثقسهْب لقَلِ لصاتِ ٍارجٔ طفبتِ ٗقَل ؤٗؼب َّ بش األشوطٕ لوصّت تعٗ٘فب ّصا ل٘س

 هىي  ؤهىن  الزْىبت  رو٘ىن  هىي  الَرَز ٍارت ثبلصات الَرَز ٍارت قَلٌب ؤهٌٖ القبهسٓ

 .الوٌ٘٘ٔ

  تزاتِ ػالن تؼالى أًِ فٖ غشس .11
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 أخز الزات ػالوٖ ٍرَد هٌِ            إر تالزات ػالن تؼالى َّ ٍ

 آذط ثطّبى

 حتوا أٗضا الؼالل تزشد             ووا ػالل رشد ها ول ٍ

  الثغالى الظاّش ّزا ٍ ال أٍ             اإلهىاى لِ إها ػملِ إر

 أخزا ػمال الوَضَع إر خلف             فزا تتغ٘٘ش إى الزَاص حن

  ضاٗفِ إر تالفؼل ػاللِ             فَْ هؼمَل تالفؼل دًٍِ ٍ

 هؼمَال ػالال ػمل ٗلف لن             حظَال هؼمَل٘ٔ غ٘ش ها

ِ  هٌِ بش ثصاتِ ؤٕ ثبلصات هبلن توبلى َّ ٍ ٖ  ٍرىَز  توىبلى  ٍ سىجحبً  ؤٕ الىصات  هىبلو

 آذط ثطّبى .لِ فبقسا ل٘س النوبل هوـٖ ٍ ؤذص ثصٍاتْن الوبلو٘ي

 حتوا أٗضا الؼالل تزشد             ووا ػالل رشد ها ول ٍ

 مٌفسْب النل٘ٔ الوَرجٔ اًونبس ثبة هي ال هزطز هبقل  مل ؤى موب هبقل هزطز مل ؤٕ 

ٖ  فقلٌىب  حىسٓ  هلى القبهست٘ي هي مل هجطٌّ٘ٔ ثبة هي ثل ِ  بش األٍل ث٘ىبى  فى ٖ  هقلى  هجٌى

 ثىبة  هي ّصا الجـالى اللبّط ّصا ٍ لِ بهنبى ال ؤٍ اإلهنبى لِ بهب هوقَل٘تِ ؤٕ -للوفوَل

ِ  مبلحسي فبهلْب الظفٔ ضفن ٖ  ال ٍ -الَرى ٔ  ٗقىطؤ  ؤى ٌٗج ى ٕ  َٗافىق  ال بش ثبإلػىبف  الىطٍ

َ  ٍ ثَرِ ٗوقل ؤى ٗوني هَرَز مل ألى ثـالًِ كَْض ٍ. اإلهطاة فٖ السبثق  ثىبلَرَُ  لى

 .شلل غ٘ط ؤٍ هوني ؤٍ ٍارت ٍ هَرَز ؤًِ هخل الوبهٔ
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 هي ٗوطِٗ ٍ الوقل ٗقشطُ ثإى ثت ٘٘ط مبى بى األٍل الشق َّ  الصٕ اإلهنبى ؤٕ الزَاظ حن

 توطٗٔ هئًَٔ ثال فَْ. ؤذصا هزطزا هقال الوَػَم بش ذلف فصا هوقَال ٗظ٘ط حتى هقبضًبتْب

ٖ  هبم بهنبى الت ٘٘ط ثسٍى الزَاظ ؤٕ زًٍِ ٍ هوطى هوط َ  الَرىَة  ػىوي  فى  ثبلفوىل  فْى

ِ  ثبلفول الووقَل الوزطز شلل ؤٕ فَْ هوقَل ِ  هبقىل  ؤٕ هبقلى  بش ثىبلقَٓ  ال ثبلفوىل  ًفسى

 .فوالً ٍ قَٓ هتنبفئبى الوتؼبئفبى ٍ الووقَل الوبقل ػبٗف ؤٕ ػبٗفِ

َ  قلت لصاتِ ال لل ٘ط هوقَل٘تِ ػوي فٖ ثبلفول هوقَل٘تِ ٗنَى ؤى ٗزَظ ال لن قلت بى  لى

 لل ٘ىط  الووقَل٘ٔ شطؽ َّ موب ال ٘ط لصلل هَرَزا لنبى لِ هبقال ال ٘ط ٍ ل ٘طُ هوقَال مبى

 ٍ الوَػىَم  هي األهن ثبلووٌى الوبزٓ هي هزطزا ٗني فلن لْن السل٘ل ّصا ٍ الوشبئ٘ي هٌس

 .ذلف ّصا هزطزا فطػٌبُ قس

ِ  شاتِ هوقَل٘ٔ إلحجبت ثبلتؼبٗف التوسل ٗوني ّل قلت بى ٔ  إلحجىبت  موىب  لصاتى  فول٘ى

ٔ  مبًت بشا ٗقبل ثإى الوبقل٘ٔ ٖ  الووقَل٘ى ٔ  فى ِ  ٍرىَز  ال ثح٘ىج  الوزىطز  شات هطتجى  بال لى

 األغ٘ىبض  رو٘ىن  هي الٌلط قـن الوفطٍع ألى شاتِ هطتجٔ فٖ ؤٗؼب الوبقل٘ٔ مبًت الووقَل٘ٔ

ٖ  الوتؼىبٗف٘ي  ثتنىبفا  -سىطُ  قسس الوتإلْ٘ي طسض استسل قس ًون قلت .الووقَل٘ٔ فٖ  فى

ٕ  لنىي  ٍ ؤٗؼب ثبل ٘ط الولن فٖ الووقَل ٍ الوبقل اتحبز هلى غ٘طُ ٍ الوشبهط ِ  هٌىس  ال ؤًى

ٖ  ال التؼبٗف ؤحنبم هي َّ الصٕ الوطتجٔ فٖ التنبفا بشا ثْصا الوـلَة ٗخجت  ؤظٗىس  ٗقتؼى

 االتحىبز  ال هاذطا ال ٍ هقسهب ال الوقبضًٔ ثٌحَ لَ ٍ اٙذط هن الوتؼبٗف٘ي ؤحس تحقق هي

ٔ  حجَت بال ٗستسهٖ ال التنبفا ٍ للوتحطك الوحطك ٍ للوولَل هؼبٗفٔ الولٔ ٍ م٘ف  الوو٘ى
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ٖ  الوتقىبثالى  ارتون بال ٍ ح٘خ٘ٔ ٍ ٍرَزا اتحبزّوب ال هٌْوب مل ؿطفٖ ث٘ي الوطتجٔ فٖ  فى

ٖ  األغ٘ىبض  رو٘ىن  هي الٌلط قـن الوفطٍع ؤى شمط فوب ٍاحسٓ رْٔ هي ٍاحس هَػَم   فى

 الوبقىل  هفْىَم  بلى ثبلٌلط الووقَل هفَْم ألى التؼبٗف هسلل سلل بى هوٌَم الووقَل٘ٔ

 الوتؼىبٗف٘ي  الوفْىَه٘ي  ؤى ال طع ٍ ال ٘ط بلى ثبلق٘بس هوقَل ؤهط الوؼبف ٍ م٘ف هوقَل

ٔ  ٍ الَرىَز  تنخط ٗقتؼ٘بى ال هفَْهْوب ت بٗط ثوزطز ؤًْوب موب ٖ  ال مىصلل  الح٘خ٘ى  ٗقتؼى

 .فتإهّل ذبضد هي ثسل٘ل االتحبز ٗإثى ال بى ٍ التنخط ال ٍ االتحبز تنبفاّوب

 فحظىَال  للوفوىَل  هجٌ٘ىب  مىبى  بى ٍ ٗلىف  لن هفوَل حظَال هوقَل٘ٔ غ٘ط ء شٖ ؤٕ هب

َ  غ٘طّب ٍرَز لِ َٗرس لن ٍ هوقَل٘تِ ه٘ي ًفسِ فٖ ٍرَزُ مبى هب ؤى الوطاز ٍ -تو٘ع  فْى

 .ؤٗؼب هوقَال ٍ هبقال مًَِ حبل هقل

 

  تغ٘شُ ػلوِ فٖ غشس .12

 شْذ لمذ راتِ َّ ٍ إلِ٘                   استٌذ إرا تغ٘شُ ػالن ٍ

  ٍرة تِ هسثة توا ػلن             السثة َّ توا الؼلن تالسثة

 ثبلسجت ٍ شْس لقس لقَلٌب هفوَل شاتِ توبلى َّ ٍ توبلى بلِ٘ غ٘طُ استٌس بشا ث ٘طُ هبلن ٍ

ِ  هسجت َّ ثوب هلن السجت َّ ثوب الولن ثقَلٌب هتولق ِ . ٍرىت  ثبلسىجت  ؤٕ ثى  ؤى حبطىل

ٖ  شاتِ شْس ٍ هلن توبلى َّ ٍ توبلى بلِ٘ هستٌسٓ شٍاتْب فٖ األش٘بء ٖ  التى ٔ  هى٘ي  ّى  هل٘ى
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 توىبلى  فَْ ثبلوولَل الولن ٗقتؼٖ هلٔ ّٖ ثوب ثبلولٔ الولن ٍ ثصاتِ هبلن ؤًِ هط لوب األش٘بء

 .شاتِ هي النل ٌٗبل

ٔ  الولىن  ثبلسىجت  الولىن  هىي  الوطاز ؤى بلى بشبضٓ السجت َّ ثوب ثقَلٌب التق٘٘س حن  ثبلزْى

 اإلػبف٘ٔ السجج٘ٔ  هلى الوقسم األهط ّٖ ٍ ظائسٓ ؤٍ شاتِ ه٘ي مبًت سَاء للوسجت الوقتؼ٘ٔ

 هىي  الترلىف  بش السىجت  هلىى  الوسجت تطتت ح٘خ٘ٔ ه٘ي ؤًْب شل ال ٍ الوسجت هلى ٍ

 حظل ذبضد ؤٍ شّي فٖ حظلت فنلوب ٍرت ثِ ثقَلٌب بلِ٘ ؤشطًب موب هحبل التبم السجت

 ؤٍ سى٘قن  ثوىب  الوىٌزن  حنىن  ٍ الولىعٍم  هي االًفنبك هوتٌن الالظم بش فِ٘ الوسجت شلل

 لفق ترلل هسم فٖ ٍ. الجبة ّصا هي ثنصا ٌٗصض الفالًٖ ء الشٖ ٗقَل ح٘ج الحبش  الـج٘ت

ٔ  الولٔ شئَى هي شإى الوولَل ؤى بلى بشبضٓ الوتي فٖ االستلعام ؤٍ االقتؼبء  ال ٍ الحق٘ق٘ى

 .ثِ الولن َّ ثْب فبلولن لإللْٖ الوظـلح الفبهل س٘وب

 

 

 لْا الضثظ ٍرِ ٍ الؼلن فٖ روش االلَال فٖ غشس .13

  هؼلَالتِ ٗؼلن ال ل٘ل ٍ                 تزاتِ لِ ػلن ال ل٘ل لذ

  اًفظل ػٌِ إًِ ٗمَل إها                   رؼل توا لؼلوِ هخثت ٍ

 تذا حاتتا الوؼذٍم َّ إها              الوثتذأ فأها هفظَال ل٘س أٍ

 لائلٔ را الظَف٘ٔ رٌّا أٍ                   الوؼتضلٔ هزّة فْزا ػٌ٘ا
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  تالزات لائؤ فوخل                 حثات را ل٘س ٍرَد رٍ أٍ

 حضش تأى ٗىي إى سثك دٍى ٍ            اشتْش فالعَى هي را سثمِ هغ

 اإلششال٘ٔ الش٘خ لَل فزان                 الؼٌ٘٘ٔ وًَْا ًفس الىل فٖ

  أم حال٘س را فِ٘ األش٘ا طَس      استسن والؼمل الثؼض فٖ ٗىي إى ٍ

  راللِ ػال غ٘شُ واى إى                 اًفظالِ ٗشى ل٘س الزٕ أها

  الش٘خ٘ي ٍ الًىس٘واٗس                          ه٘ي تغ٘ش فزا هشتسوا

  لفشفَسَٗس فَْ ٗتحذ إى         هحسَس ال تالوؼمَل غ٘ش أٍ

  صوي األش٘اء تىل فإى ػلن        هي اإلروالٖ فالزات دًٍِ ٍ

  الوشضٖ را لِ الثؼض تفظ٘ل                تالثؼض أٍ للوتأخشٗي

 بػبفٔ بهب الولن ؤى هلى ثٌبء ثصاتِ لِ هلن ال الفالسفٔ هي األقسه٘ي ثوغ القبئل ق٘ل قس

. توىبلى  الَارت توسز ف٘لعم للوولَم هسبٍٗٔ طَضٓ ؤٍ ًفسِ ٍ ء الشٖ ث٘ي ٗتظَض ال ّٖ ٍ

 ؤٍّي مفطا مًَِ هن فْصا هٌْوب ش٘ئب ٗستسهٖ ال حؼَضٕ ثصاتِ ء الشٖ هلن ؤى تولن ؤًت ٍ

ِ  ٗولىن  ال ق٘ل ٍ توبلى اهلل ذصلْن -السّطٗٔ ٌٗبست ٍ الوٌنجَت ث٘ت هي  هىن  ؤٕ هولَالتى

 ل٘سىت  بش األظل فٖ ؤٕ الزولٔ فٖ ٗولوْب ال  ؤًِ القبئل هطاز ٍ. الوقبثلٔ ثقطٌٗٔ ثصاتِ هلوِ

 ٍ األظل فٖ ثبلوولَل الولن ٗستلعم األظل فٖ ثبلولٔ الولن بش ثبؿل َّ ٍ األظل فٖ هَرَزٓ

 .األظل فٖ الوولَل ٗني لن بى
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ِ  ٗقىَل  بهىب  ثصاتِ هلوِ هي ثوزوَالتِ ؤٕ رول ثوب توبلى لولوِ هخجت ٍ ِ  ؤٕ بًى  هلوى

َ  ٍ الوجتىسؤ  فإهىب  توبلى شاتِ هي هفظَال ل٘س بًِ ٗقَل ؤٍ اًفظل توبلى هٌِ توبلى  ؤى ّى

 ٍ حجىَت  ش٘ئ٘ٔ شٍ ؤٕ ثسا حبثتب الووسٍم هلوِ ؤٕ َّ بهب ٗرلَ فال شاتِ هي هٌفظال ٗنَى

ٔ  هصّت فْصا الَرَزات مبفٔ هي هٌفنب الخجَت لِ هٌ٘ب فةهب تقطض ِ  فزولىَا . الووتعلى  هلوى

ٔ  تقطض ؤطل ؤى تولن ؤًت ٍ. األظل فٖ الخبثتٔ الوبّ٘بت توبلى  الَرىَز  هىي  هٌفنىب  الوبّ٘ى

ٖ  الَرىَز  هي ال ًفسْب الوبّ٘ٔ ٍرَز هي هٌفنب الخجَت لِ شٌّب ؤٍ ثبؿل  توىبلى  هلل التجوى

 توىبلى  ألسوبئِ الالظهٔ الخبثتٔ فزولَا األه٘بى قبئلٔ شا ؤتجبهِ ٍ الوطثٖ الش٘د هخل الظَف٘ٔ

ٔ  بحجىبتْن  ح٘ج هي هعٗف ؤٗؼب ّصا ٍ. توبلى هلوِ الَاحسٗٔ هقبم فٖ  ٍ للوبّ٘ىبت  شى٘ئ٘

ٔ  هطفىت  قس ؤًل هن الَرَز هقبثل فٖ بلْ٘ب الخجَت بسٌبزّن ٔ  ال ٍ الَرىَز  ؤطىبل  شى٘ئ٘

 هي هجبًب ٍػوَا ملْن ٍ الَرَز هي هطتجٔ هلى  الخجَت ٗـلقَا ؤى ٗظـلحَا ؤى بال الوبّ٘ٔ

 .ثْب قبثلَّب ٍ هٌْب هطتجٔ الَرَز حق٘قٔ

 فوخل اطـالحْن هلى فقؾ حجبت شا ل٘س الووسٍم َّ بهب قَلِ هلى هـف ٍرَز شٍ ؤٍ

 اشىتْط  فالؿَى هي شا ٍرَز ثصٕ هتولق سجقِ هن ثصٍاتْب ؤٕ ثبلصات قبئؤ هخل فولوِ ؤٕ

َ  ٍ األشى٘بء   هلىى  سىبثقب  ٍرَز ش٘ئ٘ٔ شا شاتِ هي هٌفظال ثبألش٘بء توبلى هلوِ فزول  ّى

 هٌىبؽ  ل٘ست لنٌْب ٍ األفوبل لج٘بى الووقَزٓ الفطٗسٓ فٖ بحجبتْب ء س٘زٖ التٖ الٌَضٗٔ الوخل

ِ  هي ٍ توبلى هٌِ الَرَز هتإذطٓ لنًَْب هٌسًب ثبألش٘بء التفظ٘لٖ هلوِ  زٍى ٍ .ثْىب  هلوى

 ؤشىطًب  موىب  قىَالى  فْبٌّىب  النل فٖ سبثقب ٗنَى ال لني ٍ هلوِ ٍرَز شٍ ؤٍ ٗوٌٖ سجق
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 ٍرَزّب ٍ مًَْب ًفس سَاُ هب مل ؤٕ النل فٖ حؼط ثإى ثوزوَالتِ هلوِ ٗني بى ثقَلٌب

ٔ  ش٘د قَل فصاك الولو٘ٔ الظَضٓ ه٘ي الوٌ٘٘ٔ فبلظَضٓ ًفس ثبهتجبض التإً٘ج الوٌ٘٘ٔ  الـبئفى

ِ  هىي  طحتِ لل سٌَػح ٍ الوتإذطٗي  هحققٖ هي مخ٘ط شلل فٖ تجوِ ٍ اإلشطاق٘ٔ  ٍ ٍرى

ِ  ؤٕ حؼىط  ثىإى  ٗني بى ٍ اهلل شبء بى ٍرِ هي سقوِ ٖ  هلوى ٖ  ثبالضتسىبه  ٍ الىجوغ  فى

ِ  األش٘ب طَض اضتسن مًَِ حبل األٍل مبلوقل الجوغ فٖ الحؼَضٕ  القىَل  ّىصا  ؤٕ شا ف٘ى

 األشى٘بء  ٗولىن  ٍ شاتِ ثحؼَض الوقل ٗولن توبلى ؤًِ هصّجِ فةى قظس ؤٕ ؤم الولـٖ حبل٘س

 .الوقل فٖ طَضّب ثبضتسبم األذط

ِ  القىَل  شىوت  شمىط  فٖ شطهٌب الولن ثبًفظبل القَل شوت شمط هي فطغٌب لوب ٍ  ثبتظىبل

 ظائسا ٍ غ٘طُ ٗنَى ؤى بهب ٗرلَ فال اًفظبلِ للوفوَل هجٌٖ ٗطى ل٘س الصٕ الولن ؤهب ثقَلٌب

ِ  هال غ٘طُ مبى بى ثقَلٌب بلِ٘ ؤشطًب هب فبألٍل ال ؤٍ هتظلٔ ظٗبزٓ لني ٍ هلِ٘  حىبل  راللى

 ألًنس٘وبٗس مصة ؤٕ ه٘ي ث ٘ط القَل ّصا ؤٕ فصا حظَل٘ب هلوِ ف٘نَى فِ٘ هطتسوب مًَِ

 الووٌىى  بى الىطئ٘س  الشى٘د  فقىبل  799 الفبضاثٖ ًظط ؤثٖ ٍ هلٖ ؤثٖ الش٘ر٘ي ٍ الولـٖ

ِ  الحىس  ٍ ثبلططىس  الفلىل  هي ؤذصًب موب ء الوَرَز الشٖ هي ٗاذص قس الووقَل  طىَضت

 ًوقىل  ؤًب موب ثبلونس ثل الوَرَز هي هإذَشٓ غ٘ط الووقَلٔ الظَضٓ ٗنَى قس ٍ الووقَلٔ

 تنىَى  فال ًَرسّب ؤى بلى ألهؼبئٌب هحطمٔ الظَضٓ تلل ٗنَى حن ًرتطهْب ثٌبئ٘ٔ طَضٓ

 الَرىَز  الَارىت  األٍل هقىل  بلى النل ًسجٔ ٍ فَرست هقلٌبّب لني ٍ فوقلٌبّب ٍرست

ٖ  الر٘ىط  مىَى  م٘ف٘ٔ شاتِ هي ٗولن ٍ شاتِ َٗرجِ هب ٍ شاتِ ٗوقل فةًِ ّصا  ف٘تجىن  النىل  فى
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 الؼَء اتجبم تبثؤ ؤًْب هلى ال هٌسُ الووقَل الٌلبم هلى الوَرَزات طَض الووقَلٔ طَضتِ

ِ  ٍ الَرَز فٖ الر٘ط ًلبم ثن٘ف٘ٔ هبلن َّ ثل للحبض اإلسربى ء ٍ للوؼٖ ِ  ؤًى  هىبلن  ٍ هٌى

 .اًتْى ًلبهب ٍ ذ٘طا ٗوقلِ الصٕ التطت٘ت هلى الَرَز هٌْب ٗف٘غ الوبلو٘ٔ ّصُ ثإى

ِ  هن فَْ هٌِ٘ الولن مبى ثإى غ٘ط ؤٍ قَلٌب الخبًٖ ٍ  ؤٗؼىب  ثىبلووقَل  ثبلوىبلن  هتحىسا  مًَى

 بى الوشىبئ٘ي  بلىى  ًست هب هلى هٌِ هٌتف اإلحسبسٖ الولن بش هحسَس ال ث٘تحس  هتولق

 هسى ٍ هصّجِ هلى تنلوٌب قس ٍ األٍل الوولن تاله٘ص ؤهلن لفطفَضَٗس هصّت فَْ ٗتحس

 .اهلل شبء بى الجس٘ؾ الوقل هي سٌصمط هب هطازُ ٗنَى ؤى

ٔ  هىن  لني ٍ الووقَل هن االتحبز زٍى ؤٕ زًٍِ ٔ  الَاحىسٓ  للىصات  الوٌ٘٘ى ٔ  الجسى٘ـ  غبٗى

 ّىصا  ٍ بروبل٘ىب  هلوىب  توبلى شاتِ ٗنَى ؤٕ هلن ث٘بً٘ٔ هي اإلروبلٖ َّ فبلصات الجسبؿٔ

ٖ  األشى٘بء  ثنىل  بروبل٘ب هلوِ مبى بى ؤٕ ظمي األش٘بء ثنل فةى قَل٘ي هلى هٌشوت  التى

ٖ  ال سىَاُ  هب ثزو٘ن بروبلٖ هلن توبلى شاتِ بى فقبلَا للوتإذطٗي القَل فْصا زًٍِ  تفظى٘ل

 هخال الشوس طَضٓ ٗنَى ؤى ٗوني م٘ف ٍ الحقبئق هرتلفٔ األش٘بء ٍ ثس٘ـب ٍاحسا لنًَِ

ٍ  ٍ الحزط ٍ القوط ٍ ثبلشوس هلوب شٌٌّب فٖ  حىبل  قسىوَا  ٍ هخىبال  ؤٍضزٍا ضثوىب  الوىسض 

ٔ  هلَهِ ٗنَى ؤى ؤحسّب ؤقسبم حالحٔ بلى هلوِ فٖ اإلًسبى ٔ  تفظى٘ل٘  سىج٘ل  هلىى  ظهبً٘ى

 .تر٘ل شَة هن هوقَل بلى هوقَل هي االًتقبل

ِ  حبلخْب ٍ. الولَم هوبضسٔ هي تحظل هلنٔ لِ ٗنَى ؤى حبًْ٘ب ٍ ِ  ؤٍضز ثح٘ىج  مًَى  هل٘ى

ٔ  تلىل  هي النل ثزَاة بروبلٖ هلن لِ ف٘حظل زفؤ مخ٘طٓ هسبئل ٔ  الولنى  حىن  الجسى٘ـ
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 الجسى٘ؾ  الَاحىس  الولىن  فْىصا . فِ٘ الصٕ الجس٘ؾ األهط شلل هي هستوسا التفظ٘ل فٖ ٗإذص

ٖ  النىل  اًـَاء ٍ ثبألش٘بء الَارت هلن فق٘بس فقبلَا هٌْب ؤشطف َّ ٍ للتفبط٘ل فوبل  فى

 ٍ الٌفس هلى ظائسٓ طفٔ ٍ هلنٔ الجس٘ـٔ الحبلٔ ّصُ ثإى الفط  ٍ الوٌْبد ّصا هلى هلوِ

ٍ  ثوىغ  فٖ مالهْن طححٌب قس ٍ شاتِ ه٘ي توبلى الَارت فٖ  ذجىط  ثىبلجوغ  تحطٗطاتٌىب ؤ

ٖ  هلن توبلى فصاتِ الوطػٖ َّ القَل شا لِ الحنوبء هي الجوغ تفظ٘ل لقَلٌب هقسم  تفظى٘ل

 توىبلى  األٍل الحق ثوس هلٔ مل ّنصا ٍ. الوونٌبت هي هساُ ثوب بروبلٖ ٍ األٍل ثبلوولَل

ٖ  ٍ ٍاسـٔ ثال الولٔ تلل ٗلٖ الصٕ ثبلوولَل توبلى لِ هلو٘ٔ طَضٓ ٍ تفظ٘لٖ هلن  بروىبل

 .ٍاسـٔ لِ ثوب

ٔ  للـبلت ٗحظل ثح٘ج هزوال ث٘بًْب ٍ األقَال ػجؾ ّصا ٔ  بحبؿى  ؤهىب  ٍ هلْ٘ىب  بروبل٘ى

 س٘وب النتىبة  ال ٍ الوفظلٔ النتت بلى فوَمَل مصلل هلْ٘ب ٍ لْب هب ث٘بى ٍ تفظ٘ال ث٘بًْب

 .هٌسًب الحق َّ هب تحق٘ق فٖ لٌشطم ٍ -سوِ٘ اهلل شنط الوتإلْ٘ي لظسض النج٘ط


