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 الرالغٔ

ّصا الجحج ثطٌل هرتػط ػي ضرػ٘ٔ االهبم الحسي  اهتػط

ت التٖ ال ترلى ػي ،ٍث٘بى االٍرِ ٍالزَاً الؼسٌطٕ 

طبقبت االهبى زٍاض التٖ ًبًت تتوخل رَاًجب هي ًح٘بتِ ، ٍاال

، الصاتٍ٘ٔث٘بى س٘طتِ  ٍالزْبزٍٗٔالؼلو٘ٔ  التطثَٗٔهي الٌبح٘ٔ 

ًطط ػلَم ؤّل الج٘ت  ٍهب الهبُ هي ٍ ٍاسْبهبتِ كٖ التلس٘ط

ٍٗالت الحٌبم الؼجبس٘٘ي ٍهؼبًبتِ كٖ هطْس ٍكبٓ ؤّل ث٘تِ 

ٍظلن الحٌبم الْ٘ن ٍلِ ضرػ٘ب ٍهب تؼطؼ الِ٘ ٍالصٕ استوط 

 ػٌبئُ الى ؤى هتل ػلى ٗس الحٌبم الظلؤ .

 

الٌلوبت الطئ٘س٘ٔ: االهبم ، الحسي الؼسٌطٕ ،سبهطاء،  الوتًَل  

  السٍلٔ الؼجبس٘ٔ  ، ؤثَ هحوس ،
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 الووسهٔ

 

َّ االهبم الحبزٕ ػطط هي  اى االهبم الحسي الؼسٌطٕ

ًستؼطؼ كٖ ّصا الجحج الوػ٘ط ػي ضرػ٘ٔ  االئؤ االقْبض،

، ٍتػلح س٘طتِ الوجبضًٔ، ٍتوَاُ ٍهطثِ هي  االهبم 

 سؼ٘بًالجبضٕ ػع ٍرل هحولِ ؤػجبء الطسبلٔ ٍتحسِٗ للػؼبة 

التٖ تَاضحْب  الطسبلٔالٌبس ًٍول لتحو٘ن الؼسل ٍالحن ث٘ي 

شًط ثؼؽ ، ٍ ّاالء الوبزٓ ػي ضسَل اهلل 

 األذاله٘ٔئل ػلى اهبهتِ ٍالس٘طٓ الوؼلَهبت الوْؤ ٍالسال

ٍزٍضًب  اإلساله٘ٔ الخوبكٍٔاسْبهِ كٖ ؤحطاء  ٍالخوبك٘ٔ ٍالتطثَٗٔ

، ٍآحبضّن ٍهطاءٓ ٌٗوي  كٖ تسٍٗي ػلَم ؤّل الج٘ت 

ُ هي ٍٗالت الحٌبم ،ٍالطسائس لتططُ ه٘ن س٘طٓ االهبم ٍهب الهب

   السٗي ٍؤّساكِ ٍغوَزُ اهبم االحساث، ٍهب هبضسِ الحٌبم

الؼجبس٘٘ي آًصاى هي ظلن ٍرَض ، ٍهالحوتِ ًوب َّ زٗساًْن 
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ٍذػَغب ٍاى ؤثٌِ االهبم هحوس  الٌجَٓكٖ هالحؤ ؤّل ث٘ت 

 اّتوبمًبى هَؾغ الٌْسٕ الحزِ الوٌتظط

، ًٍبى ؿبء ػلى تطاث ؤّل الج٘ت لوِ ٍاتوحالحٌبم لوال

ًلؤ التَح٘س  إلػالءاالحساث  ٍهَارْتِغجط االهبم ًٍتوبًِ 

ٍتوسٗن ّصُ الس٘طٓ ثلْن رسٗس ٍؤسلَة ثس٘ف ضار٘ب اى ٌَٗى 

 ّصا الجحج هَؾغ هجَل

 الوجحج االٍل

 ًسجِ ٍٍالزتِ

االهبم هحوس الزَاز ثي  الْبزٗياالهبم الحسي ثي االهبم ػلٖ 

الطؾب ثي االهبم هَسى ثي رؼلط الٌبظن ثي االهبم  االهبم ػلٖ

الجبهط ثي االهبم ػلٖ السزبز ثي  هحوساالهبم  الػبزه٘يرؼلط 

االهبم الحس٘ي ثي االهبم ػلٖ ثي ؤثٖ قبلت ، ٍّاالء ّن االئوِ 
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ّن سلٌ٘ٔ الٌزبٓ ،  ؤشّت ػٌْن الطرس ٍقْطّن تكْ٘طا، يالصٗ

 ٍل٘س ؤضطف هي ّصا الٌست.

ٍّٖ ؤكؿل  (0الْبزٕ، ٍؤهِ ؤم ٍلس، سل٘ل)ٖ اثَُ االهبم ػل

  ًسبء ػػطّب كٖ ػلتْب ٍقْبضتْب ٍضطكْب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٍّٖ اغح الطٍاٗبت ٍه٘ل سَسي، ٍحطٗجٔ ٍحسٗج    (0) 

 .كٖ ػلتْب ٍقْبضتْب ٍضطكْب ًسبء ػػطّب لؤكؿ
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 ٍالزتِ

ؤذتلق الطٍآ كٖ هٌبى ٍالزتِ كو٘ل كٖ ٗخطة ٍه٘ل كٖ    

ؤٗؿب اذتللَا كٖ ظهي ٍالزتِ كو٘ل اًِ سبهطاء، هحلٔ ػسٌط، ٍ

،  ٍهس 233، ٍه٘ل 230ّزطِٗ ضْط ضث٘غ االٍل، ٍه٘ل 231ٍلس كٖ 

 ػلوَا ثإًِ االهبم ثؼس ؤثِ٘.

ح٘ج ًبًت هحلِ ػسٌط ؤحس ؤح٘بء سبهطاء هحلٔ ل٘س كْ٘ب 

 ×ٍػٌسهب سٌي االهبم ػلٖ الْبزٕ ه٘عٓ ػي ثوِ٘ االح٘بء،

سا للؼلوبء ٍالكالة هي هوػ كإغجحتٍاترص كْ٘ب زاضا لسٌٌبُ 

اى ٗستوَا ػلَم اّل  ألرللعٗبضتْب  ٍالوبزٓالوَم ٍاالضطاف 

ًٍبى اثٌِ االهبم ، الج٘ت هي االهبم ػلٖ الْبزٕ 

ػوطُ ال ٗتزبٍظ االضثغ سٌ٘ي كٌطإ كٖ ّصُ  الحسي

 الوحلٔ التٖ ؤًتست هٌْب لوجِ ثبلؼسٌطٕ.

رل٘لٔ بى الوتًَل الؤهِ ٍؤثِ٘ ، ظهكتطثى االهبم كٖ حؿي 

الؼجبسٖ هي ؤضس الرللبء ٍؤهسبّن ػلى آل الج٘ت ٍالؼلَٗ٘ي، 

س ثْن اللوط حتى الوطاهجٔ كبضتٍٍؾؼت رو٘غ تحطًبتْن تحت 
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اى الٌسبء ًبًت تتجبزل الخ٘بة ك٘وب ثٌْ٘ي للػالٓ .ٍػبش االهبم 

ثوطْس هي الوؿبٗوبت التٖ تَرِ الى ؤثِ٘ ٍضْس ً٘ق ّبرن 

جِ ثإهط هي الوتًَل ٍهي حن الزٌَز االتطاى ث٘تِ ٍهتبػِ ًٍت

 الى السزي. ؤثِ٘ اهتبزٍا

 

 ِ ًٌٍ٘تِتسو٘تِ ٍلوج

، الزٌٔػوِ س٘س ضجبة ؤّل  ًبسنسوبُ ٍالسُ ة )الحسي( 

ًٌٍ٘تِ: )ؤثٖ هحوس( ٍَّ ؤسن ٍلسُ هحوس الوْسٕ 

 

ًٌ٘تِ: ًٌٖ ثبلربلع، الْبزٕ، الؼسٌطٕ، العًٖ، الػبهت، 

 السطاد، التوٖ، الربظ.
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 ػلن االهبم

، ًوب ٍغل الٌ٘ب  هب ٍغلٌب ػي االهبم الحسي الؼسٌطٕ 

ػي ؤثِ٘ ٍارسازُ، اال اى الظطٍف رؼلت ؤؿلت تطاحِ ربء هي 

لؼسٓ اسجبة اّوْب الطهبثٔ الطسٗسٓ  ػلى  يثٌَى الٌتت ٍشل

الواضذ٘ي ، كوس ؤذص ػلْ٘ن هي السلكبت اًن ال ٌٗتجَا ًطاهبت 

ٍاالهط اٙذط َّ كطؼ  هأحطّنؤّل الج٘ت ٍاى ال ٗتؼطؾَا الى 

ػلى االهبه٘ي كٖ سبهطاء ٍهوٌَػ٘ي هي  الزجطٗٔ اإلهبهٔ

االهبم  هزبلسٔهٌغ الوسلو٘ي هي ٍاًجسبـ اللتَى 

هي اللوبء ثِ ٍهزبلستِ اال  الط٘ؼٍٔحطهبى  الؼسٌطٕ

ططػ٘ٔ لتحطٗط الوسبئل ال  ثبإلهبمذل٘ٔ ، هوب لزإ 

ْ٘ٔ التٖ تطز هي ض٘ؼتِ ٍاللو الؼوبئسٍٗٔاالربثبت ػي الوسبئل 

ًٍبًت ّصُ االربثبت حبلٔ تَرسُ كٖ زاضُ هؼعٍال ػي  ٍهَالِ٘

االهِ ٍكٖ حبلٔ احتزبظُ كٖ الوؼتوالت ارتوؼي الطسبئل 

ٍالوسبئل كٖ ث٘تِ ثبًتظبض ضرَػِ لتحطٗط االربثبت ػٌْب ًٍبى 
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االهبم ٌٗلن االػبرن ثلـتْن ًوب ٌٗلن الؼطة ثلـتْن كٌبى ٗتٌلن 

لتطً٘ٔ ٍاللبضس٘ٔ ضؿن تسلوِ السلكٔ للتطٓ ال تتزبٍظ الٌْسٗٔ ٍا

ست سٌ٘ي هغ ضسٓ الطغس ٍالؼَ٘ى ػلى االهبم ًٍتبثبتِ تٌطق 

 ػي ػلن ال ٌٗؿت ٍتَّذ لطؼبع ًٍَض ال ٗرجَ ٍال ٌٗكلإ.

هوب ٗصًط كٖ هحبٍلٔ هؼبضؾٔ الوطآى: ح٘ج اى ٗؼوَة ثي 

ِ اسحبم الٌٌسٕ ك٘لسَف ػػطُ كٖ ثـساز، كإلق هب ٌٗبهؽ ك٘

الوطآى ٍٗؼبضؾِ كسذل ؤحس تالهصٓ الٌٌسٕ ػلى االهبم 

كوبل: ًحي تالهصتِ، كٌ٘ق ٗزَظ هٌب االػتطاؼ ػلِ٘  ×الحسي

:  كٖ ّصا ؤٍ كٖ ؿ٘طُ؟ كوبل االهبم الحسي الؼسٌطٕ

ؤتازٕ الِ٘ هب ؤلو٘تِ ال٘ي؟ هبل : ًؼن؛ كوبل االهبم: كػط الِ٘، 

كبشا ٍهؼت  ٍتلكق كٖ هااًستِ ٍهؼًَتِ ػلى هب َّ ثسج٘لِ،

االًسٔ كٖ شلي كول: هس حؿطتٌٖ هسإلٔ ؤسبلي ػٌْب!! كبًِ 

ٗستسػٖ شلي هٌي، كول لِ: اى اتبى ّصا الوتٌلن ثْصا الوطآى 

ّل ٗزَظ اى ٌَٗى هطازُ ثوب تٌلن هٌِ ؿ٘ط الوؼبًٖ التٖ حس 

 ظٌٌتْب ؤًي شّجت الْ٘ب؟
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ضرل ٗلْن اشا سوغ، كبشا  ألًِكبًِ س٘وَل لي: اًِ هي الزبئع، 

ؤٍرت شلي، كول لِ : كوب ٗسضٗي لؼلِ ؤضاز ؿ٘ط الصٕ شّجت 

 هؼبًِ٘؟ حن اى الطرل غبض الى اًت الِ٘، كٌَ٘ى ٍاؾؼب لـ٘ط

 الٌٌسٕ... ٍؤلوى ػلِ٘ الوسإلٔ.

 كوبل الٌٌسٕ: ؤهسوت ػل٘ي اال اذجطًٖ هي ؤٗي لي ؟

 ولجٖ ٍؤٍضزتِ ػل٘ي.ثكوبل تلو٘صُ: اًِ ضٖء ػطؼ 

ى لْصا، ٍال هي ثلؾ ّصُ الوٌعلٔ، ًال، هب هخلي هي ؤّتس :كوبل

 كؼطكٌٖ هي ؤٗي لي ّصا؟

كوبل: اٙى رئت  كوبل: ؤهطًٖ ى ثِ ؤثَ هحوس الؼسٌطٕ

ثِ، هب ًبى ل٘رطد هخل ّصا اال هي شلي الج٘ت. حن زػب ثبلٌبض، 

 ًٍبى هب ٍغل الى الٌٌسٕ هي االهبم  لِ.ٍؤحطم هب ًبى ؤلّ
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ب هؼطؾب ػوب كٌط الؼسٌطٕ، هس ؤلعهِ ثِ الحزٔ، كبًػبع الْ٘

   0كِ٘ ٍػولِ ((

 

هب ٍضز ػي االهبم الؼسٌطٕ هي الٌلوبت 

 ٍالوَاػظ الوػبض

: اًب ؤّل ث٘ت اذتبض  ضٍٕ ػي حسُ ضسَل اهلل -

اهلل لٌب االذطٓ ػلى السً٘ب ٍاى ؤّل ث٘تٖ س٘لوَى هي ثؼسٕ ثالء 

   .ٍتططٗساً ٍتكطٗسؤً

 

 

 ٍتؼسز الْسف ؛ ٍحسٕٓالػـ٘ط، هحوس حس٘ي ػلٖ: االهبم الحسي الؼسٌط.0

 92-90 غلحٔ لجٌبى ، الجالؽ هاسسٔ ، م 2119-0431ُاالٍلى، الكجؼٔ االسبل٘ت،
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السالم: ال توبض ك٘صّت ثْبئى. ٍال توابظ  ك٘زتاطؤ    هبل ػلِ٘ -

 ػل٘ي.

هتوسي ٍالٌبس كٖ ػلى قجوبت: الوستجػط ػلى سج٘ل ًزبٓ، 

ػٌٖ  ثبلحن، هتؼلن ثلطع االغل، ؿ٘ط ضبى ٍال هطتبة، ال ٗزس

 هلزإ.

ٍقجؤ لن تإذص الحن هي ؤّلِ، كْن ًطاًت الجحط ٗوَد ػٌس 

 هَرِ ٍٗسٌي ػٌس سًٌَِ.

ٍقجؤ استحَش ػلْ٘ن الط٘كبى، ضإًْن الطز ػلى ؤّل الحن 

 .كسع هي شّت ،ٍزكغ الحن ثبلجبقل حسسا هي ػٌس ؤًلسْن

 .016الَاضزٓ كٖ سَضٓ التَثٔ آٗٔ  اٙٗٔاهتجبس هي 

الطاػٖ بشا ؤضاز ؤى ٗزوغ ؿٌوِ روؼْب ٗوٌ٘ب ٍضوبال، كةى  -

ثإَّى سؼٖ. ٍبٗبى ٍاالشاػٔ ٍقلت الطئبسٔ، كةًْوب ٗسػَاى 

 بلى الْلٌٔ.

: هي الصًَة التٖ ال تـلط: ل٘تٌٖ ال ائاذص بال ٍهبل  -

 . ثْصا 



16 
 

. ٍحت لألثطاضحَاة  لألثطاض: حت االثطاض ٍهبل  -

ظٗي  اضلألثط، ٍثـؽ اللزبض لألثطاضكؿ٘لٔ  لألثطاضاللزبض 

 . ٍثـؽ االثطاض لللزبض ذعٕ ػلى اللزبض.لألثطاض

 : هي الزْل الؿحي هي ؿ٘ط ػزت.ٍهبل  -

ربض بى ضؤى   : هي اللَاهط التٖ توػن الظْط ٍهبل  -

 حسٌٔ ؤقلإّب ٍبى ضؤى س٘ئٔ ؤكطبّب.

لط٘ؼتِ: ؤٍغٌ٘ن ثتوَى اهلل ٍالَضع كٖ زٌٌٗن  ٍهبل  -

الهبًٔ بلى هي ائتوٌٌن هي ٍاالرتْبز هلل ٍغسم الحسٗج ٍؤزاء ا

ثط ؤٍ كبرط ٍقَل السزَز ٍحسي الزَاض، كجْصا ربء هحوس 

غلَا كٖ ػطبئطّن ٍاضْسٍا رٌبئعّن ٍػَزٍا  

، كةى الطرل هٌٌن بشا ٍضع كٖ زٌِٗ  هطؾبّن ٍؤزٍا حوَهْن 

 ٍغسم كٖ حسٗخِ ٍؤزى االهبًٔ

 ٍحسي ذلوِ هغ الٌبس ه٘ل: ّصا ض٘ؼٖ ك٘سطًٖ شلي. -

 ًًٍََا ظٌٗب ٍال تًٌََا ضٌ٘ب، رطٍا بلٌ٘ب ًل هَزٓ اتوَا اهلل -

ٍازكؼَا ػٌب ًل هج٘ح، كةًِ هب ه٘ل كٌ٘ب هي حسي كٌحي ؤّلِ، 
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ٍهب ه٘ل كٌ٘ب هي سَء كوب ًحي ًصلي. لٌب حن كٖ ًتبة اهلل 

ٍهطاثٔ هي ضسَل اهلل ٍتكْ٘ط هي اهلل ال ٗسػِ٘ ؤحس ؿ٘طًب بال 

ٓ الوطآى ٍالػالٓ ًصاة. ؤًخطٍا شًط اهلل ٍشًط الوَت ٍتالٍ

، كةى الػالٓ ػلى ضسَل اهلل ٍآلِ  ػلِ٘  اهلل  غلىػلى الٌجٖ 

ػطط حسٌبت. احلظَا هب ٍغ٘تٌن ثِ ٍاستَزػٌن اهلل ٍؤهطؤ 

 ػلٌ٘ن السالم.

 

 

: ل٘ست الؼجبزٓ ًخطٓ الػ٘بم ٍالػالٓ ٍبًوب ٍهبل  -

 الؼجبزٓ ًخطٓ التلٌط كٖ ؤهط اهلل.

ٍرْ٘ي ٍشا لسبً٘ي، : ثئس الؼجس ػجس ٌَٗى شا ٍهبل -

ٍٗإًلِ ؿبئجب، بى اػكٖ حسسُ، ٍبى اثتلٖ   ٗكطٕ ؤذبُ ضبّسا 

   ذصلِ 

 : الـؿت هلتب  ًل ضط.ٍهبل  -

  : ؤهل الٌبس ضاحٔ الحوَز ٍهبل -
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لوب ذسع ػوطٍ ثي الؼبظ كٖ ؤهط الحٌو٘ي كرلغ ؤثب هَسى  -

هي الرالكٔ ًرلؼِ ذبتوِ هي ٗوٌِ٘ ًإًِ  ػل٘ب  األضؼطٕ

الربتن ثبل٘و٘ي ٍاثوبئِ ػالهٔ ػلى اثوبء الرالكٔ الحن  غبض لجس

 ٍؤّل ث٘تِ. السالم  ػلِ٘كٖ ػلى 

كلؼلِ ؤضاز: ؤى الترتن ثبل٘و٘ي ضبّس ػلى الحن بشا ًبى االهبم  -

ث٘ي الٌبس ضبّسا ٍحبؾطا ٍؤهب اشا ًبى ؿبئجب كل٘س ضبّسا ثل 

ظي ل٘رلؼَا الرَات٘ن هي ؤٗوبًْن ٍلجسَّب كٖ ضوبئلْن حتى ال ٗ

 ؤى هي ازػى ٍؤهبم هوبهِ ؿػجب اًِ ػلى الحن.

: ؤٍضع الٌبس هي ٍهق ػٌس الطجْٔ، ؤػجس ٍهبل  -

الٌبس هي ؤهبم ػلى اللطائؽ، ؤظّس الٌبس هي تطى الحطام، 

 ؤضس الٌبس ارتْبزا هي تطى الصًَة.

: بًٌن كٖ آربل هٌوَغٔ ٍؤٗبم هؼسٍزٓ ٍهبل  -

جكٔ، ٍهي ٗعضع ٍالوَت ٗإتٖ ثـتٔ، هي ٗعضع ذ٘طا ٗحػس ؿ

ثحظِ.  ثكٖءضطا ٗحػس ًساهٔ، لٌل ظاضع هب ظضع. ال ٗسجن 
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ٍال ٗسضى حطٗع هب لن ٗوسض لِ. هي اػكٖ ذ٘طا كبهلل ؤػكبُ. 

 ٍهي ٍهٖ ضطا كبهلل ٍهبُ.

 : هلت االحون كٖ كوِ ٍكن الحٌ٘ن كٖ هلجِ.ٍهبل  -

 : ال ٗطـلي ضظم هؿوَى ػي ػول هلطٍؼ.ٍهبل -

ػعٗع بال شل، ٍال ؤذص ثِ شل٘ل  : هب تطى الحنٍهبل  -

 بال ػع.

 : غسٗن الزبّل تؼت.ٍهبل  -

: االٗوبى ثبهلل، ًٍلغ ءضٖ: ذػلتبى ل٘س كَهْوب ٍهبل  -

 االذَاى.

: رطؤٓ الَلس ػلى ٍالسُ كٖ غـطُ تسػَ ٍهبل  -

 بلى الؼوَم كٖ ًجطُ.

 : ل٘س هي االزة بظْبض اللط  ػٌس الوحعٍى.ٍهبل  -

الح٘بٓ هب بشا كوستِ ؤثـؿت الح٘بٓ : ذ٘ط هي ٍهبل  -

 ٍضط هي الوَت هب بشا ًعل ثي ؤحججت الوَت.

 : التَاؾغ ًؼؤ ال ٗحسس ػلْ٘ب.ٍهبل  -
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: هي ٍػظ ؤذبُ سطا كوس ظاًِ. ٍهي ٍػظِ ٍهبل  -

 ػالً٘ٔ كوس ضبًِ.

  ثْب. هب هي ثل٘ٔ بال ٍهلل كْ٘ب ًؼؤ تح٘ف :ٍهبل  -

 1 َى لِ ضؿجٔ تصلِ: هب ؤهجح ثبلواهي ؤى تٌ ٍهبل  -

 

 

 

 

 

 

 

 ، تحق الؼوَل ػي آل الطسَالالحسي ثي ػلٖ ثي الحس٘ي ثي ضؼجٔ الحطاًٖ ؤًظط: .0
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 الٌع ػلى ذالكتِ هي ؤثِ٘

 

:    ًتت بلّٖ ؤثَ الحسي » ٍػي ؤثٖ ثٌط اللْلٌٖ هبل :  ا  

ؤثَ هحوس اثٌٖ اًػح آل هحوس ؿطٗعٓ ، ٍؤٍحوْن حزٔ ، ٍَّ 

 اإلهبهٔق ، ٍبلِ٘ تٌتْٖ ػطى األًجط هي ٍلسٕ ٍَّ الرل

 «  بلِ٘ ٗحتبد هب كؼٌسُ ، ػٌِ كسلِ سبئلٖ ًٌت كوب ، ٍؤحٌبهْب

0 . 

 

 

 

 

هي ًتبة  7ثبة اإلضبضٓ ٍالٌع ػلى ؤثٖ هحوس   00/  327:  0ؤغَل الٌبكٖ  .0

 الحزٔ.
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كولت : ٍلن رؼلٌٖ اهلل كساى ؟ كوبل : ثبلرلق هي ثؼس الرلق ؟ 

   0«  لٌن شًطُ ثبسوِبًٌن ال تطٍى ضرػِ ٍالٗحلّ 

 

 هي الوسٌٗٔ بلى سبهطاء
 

،ٗستسػِ٘ الى سبهطاء، × ًتت الوتًَل الى االهبم ػلٖ الْبزٕ 

كبضسل ٗح٘ى ثي ّطحوِ الى الوسٌٗٔ ثٌتبثِ ، كَغل االهبم الى 

ثـساز ٍثؼج الى ؤّلِ ٍؤتجبػِ ثبلوسٍم الِ٘، كبلتحن الزو٘غ 

بى ػوطُ ، ٍهؼْن ؤثٌِ الحسي ًٍثبإلهبم ػلٖ الْبزٕ 

 ؤضثغ سٌ٘ي.

 

 

 

 هي ًلس الجبة الوتوسم. 13/  323:  1ؤغَل الٌبكٖ  .1
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  كٖ سبهطاء 

حٌ٘وب ٍغل ضًت اإلهبم الْبزٕ  بلى سبهطاء توسّم الوتًَّل ثإى 

الػؼبل٘ي  ثربىٗسوى ُٗحزَت ػٌِ كٖ َٗهِ ، ٍاًُعل كٖ ذبى 
بًتول زاضٍ لِ ، ك ثةكطاز، كإهبم كِ٘ َٗهِ ، حنّ توسّم الوتًَل  (0)

بلْ٘ب ، كإهبم ؤثَ الحسي هسٓ هوبهِ ثسطّ هي ضؤى هٌطهبً هؼظوبً 

هجزالً كٖ ظبّط حبلِ ، ٍالوتًَل ٗجـٖ لِ الـَائل كٖ ثبقي 

األهط ، ٍٗزتْس كٖ اٗوبع ح٘لٔ ثِ ، ٍٗؼول ػلى الَؾغ هي 

 هسضُ 

 

 

 

هي ا ًتبة الحزٔ ،  7ثبة ؤثٖ الحسي ػلٖ ثي هحوس  2/  498:  0ؤغَل الٌبكٖ  .0

ا هاسسٔ األػلوٖ ا قْطاى ،  00/  427ٍ  7/  426ثػبئط السضربت / للػلبض : 

 .01/  681:  2الرطائذ  ٍالزطائح / للوكت الطاًٍسٕ 
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 .0، كال ٗتوٌي هي شلي ٍلن ٗوسضُ اهلل ػلِ٘ كٖ ػَ٘ى الٌبس

ٔ ٍكطؼ اإلهبهع اإلهبم ثحزى الوتًَل ؤهط ؤٍالً ا ٍالظبّط

، حنّ ؤًِ لوب سوغ االقطاء هي نالزجطٗٔ ػلِ٘ كٖ هٌبى ؿ٘ط الئ

هبزٓ الزٌس الوًَل٘ي ثِ ، غبض هؿكطاً بلى بًطاهِ ، ًول سجف 

» اثي الزَظٕ ػي ػلوبء الس٘ط ػي ٗح٘ى ثي ّطحؤ ؤًِ هبل : 

لوّب زذلت ػلى الوتًَل سإلٌٖ ػٌِ كإذجطتِ ثحسي س٘طتِ 

قطٗوتِ ٍٍضػِ ٍظّبزتِ ، ٍؤًٖ كتّطت زاضُ كلن ؤرس  ٍسالهٔ

ًٍتت الؼلن، ٍؤى ؤّل الوسٌٗٔ ذبكَا ػلِ٘، الوػبحق كْ٘ب ؿ٘ط 

كإًطهِ الوتًَل ٍؤحسي ربئعتِ ٍؤرعل ثطُّ، ٍؤًعلِ هؼِ سط 

 ، لتوطٗط هرككِ الوبؾٖ ثؼعل اإلهبم ٍهطاهجتِ.«هي ضؤى 

 

 

 .026:  2، بػالم الَضى  0171:  2، اللػَل الوْؤ  30:  2اإلضضبز  .0
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        هساّؤ زاض االهبم

عٓ السلكٔ ثصضائغ هرتللٔ ثبلتلت٘ص الولبرئ لساض توَم ؤرْ

كٖ سبهطاء ، ٍػلى ضؤسْب الَضبٗبت التٖ تطتلغ   اإلهبم الْبزٕ 

بلى الوتًَل هي الٌَاغت الوح٘ك٘ي ثِ ، كتخ٘ط كٖ ًلسِ ًَاهي 

الرَف ٍالطي ٍالحوس التٖ اضتولت ػلى ً٘بًِ ٍؤحبقت 

التٖ  رَاًجِ ، ك٘إهط ثٌجس زاضُ ، ٍكٖ ًلّ حَازث السّن

تؼطّؾت لْب زاض اإلهبم ٗطرغ الوإهَضٍى ٍثبلتبلٖ الَضبٓ 

ثبلر٘جٔ ٍاللطل الصضٗؼ٘ي ، ألًْن لن ٗزسٍا ض٘ئبً هطٗجبً ٍال ؤّٕ 

ٍَّ ٗتلَا الوطآى ؤٍ ٗو٘ن   ًطبـ ؿطٗت ، ٍل٘س حؤ بال اإلهبم

 الػالٓ.

» ػي بثطاّ٘ن ثي هحوس الكبّطٕ ا كٖ حسٗج قَٗل ا هبل : 

ثإثٖ الحسي  بلى الوتًَل ، ٍهبل : ػٌسُ   0 سؼٖ الجكحبًٖ 

 سال  ٍؤهَال ، كتوسم الوتًَل بلى سؼ٘س الحبرت ؤى ْٗزن ل٘الً

الحبرت : غطت بلى زاض ؤثٖ  ػٌسُ هي ػلِ٘، ٍٗإذص هب ٗزسُ



26 
 

الحسي ثبلل٘ل ، ٍهؼٖ سُلّن ، كػؼست هٌِ بلى السكح ، ًٍعلت 

 هي السضرٔ بلى ثؼؿْب كٖ الظلؤ، كلن ؤزض ً٘ق ؤغل بلى

الساض، كٌبزاًٖ ؤثَ الحسي هي الساض : ٗب سؼ٘س ، هٌبًي حتى 

ٗإتَى ثطوؼٔ ، كلن ؤلجج ؤى ؤتًَٖ ثطوؼٔ ، كٌعلت كَرست 

ػلِ٘ رجِّ غَف ٍهلٌسَٓ هٌْب ، ٍسزبزتِ ػلى حػ٘ط ث٘ي ٗسِٗ 

، ٍَّ هوجل ػلى الوجلٔ. كوبل لٖ األهَال ٍالسال  ٍٗحولِ 

 بلِ٘.هبل بثطاّ٘ن : كوبل لٖ سؼ٘س:

 

 

 

 

الٌبكٖ : الجكحبئٖ الؼلَٕ ، ٍَّ ٗط٘ط بلى ؤى السٍلٔ تستؼول الؿسّ الٌَػٖ .0 

للتزسس ػلى اإلهبم ، األهط الصٕ توبضسِ حٌَهبت الكـ٘بى ٍاالستجساز كٖ ّصا 

 العهبى.
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( 0« )كسذلتْب ٍكتطتْب كلن ارس كْ٘ب ض٘ئبً ... ،  زًٍي الجَ٘ت

تطاى ػلى بلى هتًَل ، كإضسل األ  ٍهطٓ اُذطى ٍضٖ ثبإلهبم 

بلِ٘  هبم ، ٍهس ؤهطّن ّصُ الوطٓ ثحولِح٘ي ؿطّٓ بلى زاض اإل

حتى ٍبى لن ٗزسٍا هب ٗخ٘ط الطٗجٔ ٍاالستـطاة ، شلي ألًِّ ًبى 

ثكطم اُذطى ؤهبم ًسهبئِ حٌ٘وب   ػبظهبً ػلى االسترلبف ثبإلهبم 

لن ٗزس هتسؼبً لتٌل٘ص ضؿجبتِ ػي قطٗن سؼبٗٔ الَضبٓ ، ٍهب ًبى 

سَف ٗػلؼِ ثؼظبت ًعلت ًبلػبػؤ ػلى   هبم ٗتَهغ ؤى اإل

ؤسوبػِ ٍؤسوبع ًسهبئِ ، ألًْب تػَض هب س٘اٍل بلِ٘ ؤهطُ ٍؤهط 

 ؤهخبلِ هي الكـبٓ ػج٘س األَّاء ٍالطَْات.

  .ضٍى الوسؼَزٕ ثبإلسٌبز ػي هحوس ثي ٗعٗس الوجطز 

 هس ًبى سؼٖ ثإثٖ الحسي ػلٖ ثي هحوس بلى الوتًَل ،» هبل: 

 

هي ًتبة  7ثبة هَلس ؤثٖ الحسي ػلٖ ثي هحوس  4/  499:  0 ؤغَل الٌبكٖ .0

 .8/  676:  0، الرطائذ ٍالزطائح  313:  2الحزٔ ، اإلضضبز 
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ٍه٘ل لِ : بى كٖ هٌعلِ سالحبً ًٍتجبً ٍؿ٘طّب هي ض٘ؼتِ ، كَرِّ 

بلِ٘ ل٘الً هي األتطاى ٍؿ٘طّن هي ّزن ػلِ٘ كٖ هٌعلِ ػلى 

ٍحسُ هـلن ػلِ٘ ، ٍػلِ٘ ؿللٔ هوي كٖ زاضُ ، كَرسُ كٖ ث٘ت 

هسضػٔ هي ضؼط ، ٍال ثسبـ كٖ الج٘ت بال الطهل ٍالحػى ، 

هتَرْبً بلى ضثِ ، ٗتطًّن ثأٗبت  ٍػلى ضؤسِ هلحلٔ هي الػَف

هي الوطآى كٖ الَػس ٍالَػ٘س ، كإذص ػلى هب َّ ػلِ٘ ، ٍحول 

بلى الوتًَل كٖ رَف الل٘ل ، كوخل ث٘ي ٗسِٗ ٍالوتًَل ٗططة 

كلوّب ضآُ ؤػظوِ ٍؤرلسِ بلى رٌجِ ، ٍلن ٌٗي ٍكٖ ٗسُ ًإس ، 

كٖ هٌعلِ ضٖء هوّب ه٘ل كِ٘ ٍال حبلٔ ٗتؼلل ػلِ٘ ثْب ، كٌبٍلِ 

ٗب ؤه٘ط الواهٌ٘ي ، هب الوتًَل الٌإس الصٕ كٖ ٗسُ ، كوبل : 

، كؼلبُ ٍهبل : اًطسًٖ ضؼطاً  ذبهط لحوٖ ٍزهٖ هفّ كبػلٌٖ هٌِ

: الثس ؤى كوبل، ضبًٖ هل٘ل الطٍاٗٔ لألضؼبؤستحسٌِ ، كوبل : 

 تٌطسًٖ. كإًطسُ :
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 ثبتَا ػلى هُلل األرجبل تحطسْن

 ؿلت الطربل كوب ؤؿٌتْن الوللُ                         

 ٍاستٌعلَا ثؼس ػعّ هي هؼبهلْن

 ٍؤسٌٌَا حلطاً ٗب ثئس هب ًعلَا                        

 ًبزاّن غبضخ هي ثؼس هب هجطٍا

 األسطُٓ ٍالت٘زبىُ ٍالحللُ ؤٗيَ                       

 

 ؤٗي الَرَُ التٖ ًبًت هٌؼّؤ                 

 هي زًٍْب تؿطة األستبض ٍالٌللُ                   

 كإكػح الوجط ػٌْن ح٘ي سبئلْن

 تلي الَرَُ ػلْ٘ب السٍز ٗوتتلُ                  

 هس قبلوب ؤًلَا زّطاً ٍهب ضطثَا

 س قَل االًل هس ؤًلَاكإغحجَا ثؼ                

 ٍقبلوب ػوّطٍا زٍضاً لتحػٌْن  
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 هَا السٍض ٍاألّل٘ي ٍاًتولَاضكلب                

  ًٌعٍا األهَال ٍازّذطٍاٍقبلوب  

 ضتحلَااكرلّلَّب ػلى األػساء ٍ                

 ؤؾحت هٌبظلْن هلطاً هؼكّلٔ

 ٍسبًٌَّب الى األرساث هس ًعلَا              

 

لن ًلّ هي حؿط ػلى ػلّٖ، ٍظي ؤى ثبزضٓ تجسض هٌِ هبل: كإض

ثلّت زهَػِ : ٍاهلل لوس ثٌى الوتًَل ثٌبءً قَٗالً حتى بلِ٘، هبل

لح٘تِ، ٍثٌٖ هي حؿطُ، حنّ ؤهط ثطكغ الططاة، حن هبل لِ: ٗب ؤثب 

 ، ؤػل٘ي زٗي ؟ هبل : ًؼن ، الحسي

ػتِ ؤضثؼٔ آالف زٌٗبض ، كإهط ثسكؼْب بلِ٘ ٍضزُّ بلى هٌعلِ هي سب

 (0« )هٌطهبً 
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   : هالحؤ الط٘ؼٔ ٍهتلْنا  4

ؤهٌؼت ؤرْعٓ الوتًَل ثوطاهجٔ ض٘ؼٔ اإلهبم ٍهَالِ٘ ، كسبهْن 

هتالً ٍاػتوبالً ٍاكوبضاً ، كإهطٍا ثجؼؿْن ؤى ُٗلوى هي رجل ػبلٍ 

، ٍهكغ الوتًَل اضظام ثؼؿْن لوالظهٔ   ثتْؤ هَاالٓ اإلهبم 

، ٍحجس ػلٖ ثي رؼلط ا ًٍَ٘ل     اإلهبم ؤثٖ الحسي الْبزٕ 

ٍَّ هي ؤّل ّوٌ٘٘ب ا لوسٓ قَٗلٔ ٍتحت   اإلهبم الْبزٕ 

  ٍكٖ ًلّ شلي ٗتَرِ األغحبة بلى بهبهْن ظطٍف هبس٘ٔ

 ك٘ؼٌْ٘ن ثبلسػبء. ػي

ؤسإلِ السػبء   ًتجت بلِ٘ » ػجساهلل ثي سل٘وبى الرالل ، هبل : 

: بلى ؤى هبل ة هي هجل السلكبى ...ؤى ٗلطّد اهلل ػٌّب كٖ ؤسجب

   .«كطرغ الزَاة ثبلسػبء 

ًبى الوتًَل حطٗػب ػلى هحبغطٓ االهبم الْبزٕ ٍٍؾؼِ تحت 

ًبى   الرل٘لٔثوب ٗؼظوِ ض٘ؼتِ ٍٗؼعل الزوَْض ػي  الطهبثٔ

الٌبس الى االهبم ٍالتلبف  اًػطافّبرس الرَف ٗطاٍزُ هي 
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الٌبس حَلِ. ًصلي هوبضسِ الحبهسٗي هي ثٌٖ الؼجبس 

 الى الوتًَل  إلهبمثب ثبلَضبٗٔ

 بٗساػِ  السزي حبً٘بً :

ذالل ذالكٔ الوؼتع ٍالوْتسٕ  تؼطّؼ اإلهبم الؼسٌطٕ 

ٍالوؼتوس بلى السزي ؤًخط هي هطٓ ، ًٍبًَا ًَٗلَى ثِ 

ؤضربغبً هي شٍٕ الـلظٔ ػلى آل ؤثٖ قبلت ٍالؼساء ألّل 

 ،ؤهخبل : ػلٖ ثي اٍتبهص، ٍؤهتبهصهي   الج٘ت 

رطٗي ، ًٍبى الوؼتوس ٗسإل ػلٖ ثي ، ٍػلٖ ثي   ًٍحطٗط 

كٖ ًلّ هٌبى ٍٍهت ، ك٘رجطُ ؤًِ ٗػَم   رطٗي ػي ؤذجبضُ 

، ًوب ًبى الؼجبسَ٘ى ٗسذلَى ػلى ثؼؽ   الٌْبض ٍٗػلٖ الل٘ل 

هساٍلٖ السزي ٍهٌْن غبلح ثي ٍغ٘ق ، كَ٘غًَِ ثإى ٗؿ٘ن 

 . ػلِ٘ ٍٗاشِٗ 

ٔ السطٗٔ ًٍبًَا ال ٗلبضهًَِ حتى كٖ االػتوبل ح٘ج ًبًت الطهبث

تكبضزُ ٍؤغحبثِ ثسسّ الزَاس٘س ث٘ي ؤغحبثِ كٖ السزي ، 
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ًٍبى ؤحسّن ٗسّػٖ ؤًِ ػلَٕ ٍَّ رُوحٖ ، ٍهس ّّ٘إ ًتبثبً 

رؼلِ كٖ ق٘بت ح٘بثِ ًتجِ بلى السلكبى ٗرجطُ ثوب ٗوَلَى 

 .  ٍٗلؼلَى 

ٍٗػق ؤثَ ٗؼوَة بسحبم ثي ؤثبى قطٗؤ حطاسٔ السزي الصٕ 

بى الوًَل٘ي ثِ » ِ الػبضهٔ ثوَلِ : ٍهطاهجت  َٗزع كِ٘ اإلهبم 

ثبلل٘ل ٍالٌْبض ،   ال ٗلبضهَى ثبة الوَؾغ الصٕ حجس كِ٘ 

تزسّز ػلْ٘ن  ًٍبى ُٗؼعَل الوًَلَى ٍَٗلّى آذطٍى ثؼس ؤى

 . « الَغ٘ٔ ثحلظِ ٍالتَكّط ػلى هالظهٔ ثبثِ 

هي السزي ٍالسزبً٘ي ، كَْ بهبهٔ   ؤهب هَهق اإلهبم 

ي قطٗن ؤكؼبلِ ٍظّسُ ٍػجبزتِ الحزٔ الَاؾحٔ ػلْ٘ن ػ

ٍغالحِ ، ٍهس استكبع هي ذالل ّصا األسلَة ؤى ٗلطؼ ّ٘جتِ 

ػلى ؿبلج٘تْن ، حتى ؤى ثؼؿْن ٗطتؼس ذَكبً ٍكعػبً ثوزطز ؤى 

ٌٗظط بلِ٘ ، هبل ثؼؽ األتطاى الوًَلَى ثِ حٌ٘وب ًبى كٖ سزي 

هب ًوَل كٖ ضرل ٗػَم الٌْبض ٍٗوَم » غبلح ثي ٍغ٘ق : 
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، ٍال ٗتٌلن ٍال ٗتطبؿل ثـ٘ط الؼجبزٓ ، كةشا ًظط بلٌ٘ب الل٘ل ًلِّ 

 . « اضتؼست كطائػٌب ٍزاذلٌب هب ال ًولٌِ هي ؤًلسٌب 

ٍحٌ٘وب حلّ كٖ سزي ػلٖ ثي ؤٍتبهص ، ًٍبى ضسٗس الؼسآٍ 

ؿل٘ظبً ػلى آل ؤثٖ قبلت ، كؿالً ػي ؤًِ اٍُغٖ  :ٙل الج٘ت 

الطٍاٗٔ ،  هي هجل السلكٔ ثإى ٗلؼل ثِ ٍٗلؼل ػلى هب ربء كٖ

ٍهٌبضم ؤذالهِ ، كَؾغ ذسُ ػلى   لٌٌِ تإحط ثْسٕ اإلهبم 

األضؼ تَاؾؼبً لِ ، ًٍبى ال ٗطكغ ثػطُ بلِ٘ ارالالً ٍبػظبهبً ، 

  ٍذطد هي ػٌسُ ٍَّ ؤحسي الٌبس ثػ٘طٓ ٍاحسٌْن كِ٘ هَالً. 

ٍحٌ٘وب ؤٍغى الؼجبسَ٘ى غبلح ثي ٍغ٘ق ػٌسهب حجس ؤثَ 

إى ٗؿ٘ن ػلِ٘ ، هبل لْن غبلح ػٌسُ ث  هحوس الحسي الؼسٌطٕ 

هب ؤغٌغ ثِ ٍهس » ٍَّ ٗؼلي اػتصاضُ ٍػزعُ ػي ّصا األهط : 

ًٍلت ثِ ضرل٘ي هي ضطّ هي هسضت ػلِ٘ ، كوس غبضٍا هي 

   « الؼجبزٓ ٍالػالٓ ٍالػ٘بم بلى ؤهط ػظ٘ن 
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  هوساض ػوطُ 

ٍَّ كٖ ضطخ الطجبة ، ح٘ج ًبى   استطْس اإلهبم الؼسٌطٕ 

،   ػبهبً  82، ٍه٘ل :    ػبهبً 82 ْبزتِلِ هي الؼوط َٗم ض

   كٖ تبضٗد ٍالزتِ  ىثحست االذتالف الصٕ هؿ

 

  سجت ضْبزتِ 

بى زضاسٔ األذجبض الَاغلٔ بلٌ٘ب ػي الوسّٓ الوػ٘طٓ هي بهبهٔ 

( توَزًب بلى االػتوبز ثإى  ّ  261ا  254)   اإلهبم الؼسٌطٕ 

( ثػسز  ّ  255ا  252السلكٔ الؼجبس٘ٔ ًبًت هٌص ظهي الوؼتع ) 

اللتي ثبإلهبم هجل ؤى َُٗلَس لِ ، شلي ألًّْب تؼتوس ؤى الوَلَز لِ 

 َّ الوْسٕ الوَػَز ذبتن ؤئؤ الحن االحٌٖ ػطط الصٕ ٗوػن

الزجبضٗي ، ٍٗجسز زٍل الظبلو٘ي ، ٍٗطسٖ زػبئن زٍلٔ الحن ، 

ٌٍٗطط الؼسل ٍالوسف ، ٍهس حبٍل الوؼتع تٌل٘ص تلي الس٘بسٔ ، 

  ثي غبلح الحبرت ؤى ٗحول اإلهبم الؼسٌطٕ  ح٘ج ؤهط سؼ٘س
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ثبلسػبء   بلى الٌَكٔ ٍٗؿطة ػٌوِ كٖ الكطٗن ، كبرتْس اإلهبم 

 . ػلِ٘ ، كوتل هجل ؤى ٌٗلص ػعهِ 

ػي ؤحوس ثي هحوس ثي  ثبإلسٌبزٍضٍى حؤ االسالم الٌلٌٖ٘ 

ّصا  ح٘ي هتل العث٘طٕ :  ذطد ػي ؤثٖ هحوس » ػجس اهلل ، هبل : 

ػلى اهلل كٖ ؤٍل٘بئِ ، ٗعػن ؤًِ ٗوتلٌٖ ٍل٘س لٖ  رعاء هي ارتطؤ

 .  ٍٍلس لِ ٍلس سوبُ هحوساً  ػوت ، كٌ٘ق ضؤى هسضٓ اهلل كِ٘ ؟

( تٌل٘ص ّصُ الس٘بسٔ ،  ّ  256ا  255ٍحبٍل الوْتسٕ الؼجبسٖ ) 

ٍاهلل ألرلٌْ٘ن ػي رسٗس » ثبلوتل هبئالً :    كْسّز اإلهبم

ٍلن ٗرطد الوؼتوس  الـطؼؿ٘ط ؤًِ هتل هجل تٌل٘ص ّصا « األضؼ 

( ػي ّصا اإلقبض ، كتؼطؼ اإلهبم الؼسٌطٕ  ّ  279ا  256) 

ٗبت ٍالؿـَـ ، ٍحبٍل التحس ؤًَاعكٖ ظهبًِ لطتّى  

هتل اإلهبم  لٌلس السجت الصٕ هسّهٌبُ ، ٍَّ االقوئٌبى الًوكبع 

 ًسل اإلهبهٔ زٍى

ٔ ، ػلى الطؿن هي حسٍث الَالزٓ كٖ ظهبى الوؼتوس ، ألى السٍل

ػلى الوستَى الطسوٖ لن تٌي هكلؼٔ ػلْ٘ب ، ثسجت ارطاءات 
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الوبئؤ ػلى ؤسبس الٌتوبى ٍالسطٗٔ كٖ ّصا األهط ،  اإلهبم 

ٍؤثى اهلل سجحبًِ بال ؤى ٗتنّ ًَضُ ، كإذلى ٍلِ٘ الصٕ ٌٗتظطُ 

 الؼبلن ًلِّ ل٘وأل األضؼ هسكبً ٍػسالً ًوب هلئت ظلوبً ٍرَضاً.

ػي سؼس ثي ػجس اهلل ، هبل :  ثبإلسٌبزضٍى الط٘د الػسٍم 

حسحٌٖ هَسى اثي رؼلط ثي ٍّت الجـسازٕ ، ؤًِ ذطد هي ؤثٖ 

ظػوَا ؤًّْن ٗطٗسٍى هتلٖ ل٘وكؼَا ّصا الٌسل » تَه٘غ :   هحوس 

ٍتٌصٗت هَلْن  «هلل  ٍرل هَلْن ٍالحوس ، ٍهس ًصة اهلل ػع

هي تحسٗبت   ًبى ثحسٍث الَالزٓ الوجبضًٔ ٍحلظِ هغ ؤثِ٘

 السلكٔ.

لى ؤى الوؼتوس هتّْن ب توسم ٗتج٘ي ؤى ٍاهغ الحبل ٗط٘ط بٍهو

، كؿالً ػي ؤًِ ٍضز التػطٗح ثوَت اإلهبم هسوَهبً ثوتل اإلهبم

 ػي ًخ٘ط هي هحسحٖ الط٘ؼٔ ٍؿ٘طّن.

  شّت ًخ٘ط هي ؤغحبثٌب بلى ؤًِ » هبل ؤه٘ي االسالم الكجطسٖ :

ذطرَا هي  :هؿى هسوَهبً ، ًٍصلي ؤثَُ ٍرسُ ٍرو٘غ األئؤ 
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  ×لسً٘ب ثبلطْبزٓ ، ٍاستسلَا ػلى شلي ثوب ضٍٕ ػي الػبزم ا

 .( ٍاهلل ؤػلن ثحو٘ؤ شلي  هب هٌب بال هوتَل ضْ٘س.)هي هَلِ : 

ذطرَا هي السً٘ب ثبلوتل ،  :ثٌبءً ػلى شلي كةىّ رو٘غ األئؤ 

ٍل٘س كْ٘ن هي ٗوَت حتق ؤًلِ ، ٍهبتلْن زائوبً َّ الحبًن 

ذ٘لٔ ، ألًْن ٗوخلَى رجْٔ الصٕ ٗحصض ًطبقْن ٍٗتَرس هٌْن 

 . الوؼبضؾٔ ؾس االًحطاف الصٕ ٗوخلِ الحبًن 

  ٍغطّ  ثؼؽ ؤػالم الط٘ؼٔ كٖ ؤضربظّن ثوَت اإلهبم 

هسوَهبً هي هجل الوؼتوس ، هاًسٗي ػلى هب ٗوَّٕ ّصا االحتوبل 

كٖ سي الطجبة ، ٍؤٍد الػحٔ ٍالوَٓ   ٍَّ ًَى اإلهبم 

 ٍالؼٌلَاى.
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 الربتؤ

 

ج٘ي ضرػ٘ٔ االهبم الحسي الؼسٌطٕ)ػلِ٘ ثحج ثس٘ف ٗ

لَالزتِ ٍهب رطى لِ هي ظلن  التبضٗرٍ٘ٔث٘بى الحوبئن  االسالم(

ٍزٍضُ كٖ ؤح٘بء ػلَم  اسْبم االهبم  الحٌبم الؼجبس٘٘ي

، لظلن الحٌبم تحول االهبم ؤّل الج٘ت 

 اإلهبهِٔ ٍهتل اثِ٘ ٍٍكبٓ اذِ٘ ٍحجبتِ كٖ حول ؤػجبء تٍهكبضز

حساث ٍغجطُ ػلى االشى حتى ؤزى الى هتلِ غوَزُ ؤهبم اال

الٌع ػلى  كٖ سج٘ل ًول ػلَم ؤّل الج٘ت ٍاستطْبزُ

ٍلسُ الحزِ الوٌتظط  ثةهبهٍٔالى ٍغ٘تِ  ؤهبتِ

. 
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