
  :انًٕػٕع
ًَش فٙ أعبنٛجٓب ٔيؼبَٛٓب شؼشا ٔعذاَّٛب لبئًب ػهٗ رظٕٚش يؼبَبح  رجذٔ غضنّٛبد عًٛم ثٍ َيْؼ

 .انّشبػش انؼبشك
 .ؽّهم ْزا انّشأ٘ يؼزًذا شٕاْذ يُبعجخ يٍ شؼش عًٛم

 

 

ٌّ انغضل طبس غشػب لبئى انزاد يغ :المقّدمة ّٙ انمذٚى ػهٗ أ  ّٚزفك داسعٕ انّشؼش انؼشث

ّٔل نهٓغشح، ْٕٔ َٕػبٌ ّ٘: شؼشاء انمشٌ األ ٔنؼّم يب ًّٚٛض انغضل . غضل ثذٔ٘ ٔغضل ؽؼش
انجذٔ٘ ْٕ أَّّ شؼش ْغش ٔفشاق، فبنٕطبل ؽهى ٚشأد انّشبػش ٔأيُٛخ ال رزؾمك نّ أثذا، 

ٔنزنك رجذٔ غضنٛبد عًٛم ثٍ يؼًش فٙ أعبنٛجٓب ٔيؼبَٛٓب شؼشا ٔعذاَّٛب لبئًب ػهٗ رظٕٚش 
 .يؼبَبح انّشبػش انؼبشك

 فًب األعبنٛت انًؼّجشح ػٍ انًؼبَبح؟ ٔيب انًؼبَٙ انزٙ رغّغذْب؟

 خالفب نًب دسط ػهّٛ انّشؼشاء فٙ رغّضنٓى، ال رمٕو غضنٛبد عًٛم ػهٗ ٔطف :الجوهر

. انًشأح ٔانّزغُّٙ ثًؾبعُٓب ثمذس يب اّرخزْب انّشبػش رشعًبَب نًؼبَبرّ، ٔرظٕٚشا نؾبنّ انُّفغّٛخ
 :ٔلذ رّٕعم فٙ رنك أعبنٛت ػذٚذح، يٍ ثُٛٓب اإلَشبء كبالعزفٓبو انز٘ ٚفٛذ انؾٛشح، ٔيُّ لٕنّ

  أفٙ انُّبط أيضبنٙ أؽّجٕا فؾبنٓى
 كؾبنٙ أو أؽججذ يٍ ثُٛٓى ٔؽذ٘؟

 :أٔ انؾغشح، ْٕٔ يب ػّجش ػُّ عًٛم فٙ ْزا انجٛذ
ّ٘ ػٌٕٛ ال رغٕد فزذيغ؟ ّ٘ فؤاد ال ٚزٔة نًب أسٖ؟ ٔأ  فأ

 :ٔانّذػبء ٔاالعزغبصخ، ٚمٕل انّشبػش
 ٚب سّة ؽّججُٙ إنٛٓب ٔأػطُٙ انًّٕدح يُٓب أَذ رؼطٙ ٔرًُغ

 
يٍ األعبنٛت انزٙ رؾؼش فٙ لظبئذ عًٛم أٚؼب انغًهخ االعًّٛخ، ٔػبدح يب ٚغزؼًهٓب فٙ 

اإلخجبس ػٍ َفغّ، فهكأًَّب ْٕ ؽذٚش انّزاد ػٍ رارٓب، أٔ أغُٛخ انّزاد انًزأّنًخ انًزّٕعؼخ كًب 
 .غشٚت يشٕق يٕنغ ثبّدكبسكى: ْٙ انؾبل فٙ لٕنّ

ٔانغًهخ انفؼهّٛخ، يٍ خالنٓب ٚشؽم انّشبػش إنٗ انًبػٙ، ٔرؾؼشِ ركشٖ سؽٛم انؾجٛجخ 
 :ٔنؾظخ انجٍٛ فٛمٕل

ًّهٕا ٔيٍ كبٌ يضهٙ ٚب ثضُٛخ ٚغضع  عضػذ ؽزاس انجٍٛ ٕٚو رؾ
 ًّٚزؼذ يُٓب ٕٚو ثبَٕا ثُظشح ْٔم ػبشك يٍ َظشح ٚزًّزغ؟

ٔإٌ : ٔانغًهخ انّششطّٛخ انزٙ رّظٕس ػغض انّشبػش ػٍ انٓغش، كًب ػّجش ػٍ رنك فٙ لٕنّ
ّٕس نُب افزشاق سٔؽّ ػٍ عغذِ  غٛش " عضًبَّ ثأسع"سيذ َفغٙ كٛف آرٙ نٓغشْب؟ أٔ رظ

 ."فؤادِ ػُذْب"أسع انؾجٛجخ، ٔ
ٌّ انّشبػش لذ اػزًذ انّزشجّٛ أعهٕثب نهّزظٕٚش انّشؼش٘، يّزخزا ثٛئزّ ٔصمبفزّ يشعؼب،  كًب أ

نٛكشف نٕػزّ ٔطجبثزّ ٔرؼّطشّ نهٕطبل، رنك يب َغزشّفّ يٍ انّظٕسح انّشؼشّٚخ انزٙ َغذْب 
 :فٙ ْزٍٚ انجٛزٍٛ



ّٙ ؽٕاٌ  ٔيب طبدٚبد ؽًٍ ٕٚيب ٔنٛهخ ػهٗ انًبء ٚخشٍٛ انؼظ
ّٔ ػــــــــــــــــــذاَٙ ٍّ انؼذ  ثأكضش يُّٙ غّهخ ٔطجبثخ إنٛك ٔنك

دٌٔ أٌ رفٕرُب اإلشبسح إنٗ انًؼبعى انؾبػشح فٙ شؼش عًٛم كًؼغى انؾضٌ ٔيٍ انّشٕاْذ 
  :ػهٗ رنك لٕنّ

 فكى غّظخ فٙ ػجشح لذ ٔعذرٓب فّٓٛغٓب يُّٙ انّذيٕع انّزٔاسف"
 :ٔيؼغى انًٕد، ٔال أدّل ػهّٛ يٍ لٕل انّشبػش

 نٓب فٙ عٕاد انمهت ثبنؾّت يُؼخ ْٙ انًٕد أٔ كبدد ػهٗ انًٕد رششف
ّٙ، ٔدنٛم ػهٗ ػًك رغشثخ  ّٕع أعبنٛت انّزؼجٛش، ْٕٔ ػاليخ صشاء فُّ يب َالؽظّ ـ إرٌ ـ ْٕ رُ

ٌّ ْزِ األعبنٛت كبَذ أداح عًٛم فٙ اإلفظبػ ػٍ دٔاخم َفغّ، ػٍ يؼبَبرّ، . انّشبػش كًب أ
فئرا لظبئذِ رجذٔ ٔكأَّٓب ػبنى ٔعذاَٙ ٚزأّنف يٍ عًهخ يٍ انًؼبَٙ انزٙ رجذأ ثبنؾت ٔرُزٓٙ 

 .ثبنًٕد
 :انؾّت فٙ شؼش عًٛم ػاللخ أصنّٛخ أثذّٚخ، َغذ ْزا فٙ لٕنّ

 رؼّهك سٔؽٙ سٔؽٓب لجم خهمُب ٔيٍ ثؼذ يب كُب َطبفب ٔفٙ انًٓذ
 

 فضاد كًب صدَب فأطجؼ َبيٛب ٔنٛظ إرا يزُب ثًُزمغ انؼٓـــــــــــــذ
 :ْٕ لذس انشبػش، ٔيٛضبق ٔػٓذ يٍ اهلل، نزنك َشاِ ٚغٛت الئًّ

 ػهٙ لؼٗ اهلل يب رشٖ فٛٓب ْٔم فًٛب لؼٗ اهلل يٍ سد: فمهذ نّ
 نمذ نظ يٛضبق يــــــــٍ اهلل ثُُٛب ٔنٛظ نًٍ نى ٕٚف هلل يٍ ػٓــذ

ّٙ فٙ شؼشِ ْٕ انجٍٛ، انؾذس  ٌّ لذس انّشبػش لذ ؽّزى ػهّٛ انفشاق، فكبٌ انًؼُٗ األعبع غٛش أ
انًٕعغ انز٘ أراة انفؤاد أنًب يؼُٛب ٔأعبل ديغ انؼٍٛ فًٓٗ، ْٕ فبعؼخ انّشبػش ٔعجت 

 :نٕػزّ ٔغبٚخ انؾضٌ ٔيُزٓبِ ٔألغبِ، رنك يب َظغٙ إنّٛ فٙ لٕنّ
ّٔع  كفٗ ؽضَب نهًشء يب ػبػ أَّّ ثجٍٛ ؽجٛت ال ٚضال ٚـــــــــــــــــــش
 فٕا ؽضَب نٕ ُٚفغ انؾضٌ أْهّ ٔٔاعضػب نٕ كبٌ نهُّفظ يغـــــــــــضع

ّ٘ ػٌٕٛ ال رغٕد فزذيــــــــــــــــــغ؟ ّ٘ فــــــــؤاد ال ٚزٔة نًب أسٖ ٔأ  فأ
 ٌّ ّٕ ٔانُّغٛبٌ أل ٔثبنّشغى يًب ٚؼبَّٛ انشبػش يٍ أنى ٔؽضٌ ٔؽشيبٌ، فٕٓ غٛش لبدس ػهٗ انّغه

  :انٕفبء يؼذَّ ٔاإلخالص ٔؽفظ انؼٓذ دٚذَّ ٚمٕل
 ٔإٌ سيذ َفغٙ كٛف آرٙ نٓغشْب ٔسيذ طذٔدا ظّهذ انؼٍٛ رذيغ

فُشاِ ال ٚفزأ ٚزكش انؾجٛجخ ُٔٚبعٛٓب ٔٚجّضٓب أشٕالّ ٔلذ عكُزّ انؾغشاد ٔاعزغشلزّ انؼجشاد 
 :كمٕنّ

 إرا ركشرك انُّفظ ظهذ كأَُٙ ٚمّشف عشؽب فٙ فؤاد٘ لبسف
  :ٔلٕنّ

 غشٚت يشٕق يٕنغ ثبّدكبسكى ٔكّم غشٚت انّذاس ثبنّشٕق يٕنغ
ٚب ؽّجزا : ٔنؼّم ػبطفخ انّشبػش رجهغ رسٔرٓب ؽًُٛب ٚطهت انًٕد ٔٚشٖ فٙ خالطّ ًٔٚزذؽّ

 .يٕرٙ إرا عبٔسد لجش٘
طٕسح انؼبشك ـ إرٌ ـ كًب رزغّهٗ يٍ خالل ْزِ انًؼبَٙ طٕسح يأعّٕٚخ، فٕٓ يًّضق ثٍٛ 

 .ػبطفزّ ٔالؼّ، ثٍٛ انًٕعٕد ٔانًُشٕد
ٌّ غضنٛبد عًٛم ثًب فٛٓب يٍ أعبنٛت ٔطٕس ٔيؼبٌ كبَذ ثًضبثخ سعغ  خالطخ انمٕل إ

انّظذٖ نًؼبَبح انّشبػش انؼبشك ٔرشعًبَب نٓب، يأرٗ رنك ْٕ ؽزًب انجٛئخ انجذّٔٚخ انزٙ َشأد 



فٛٓب ْزِ انمظبئذ، فٓٙ رُطك ثًب ًّٚٛض ؽٛبح انجبدٚخ يٍ لغٕح انزمبنٛذ ٔانُّظى االعزًبػّٛخ 
ٔنؼّم عجت خهٕدْب فٙ راكشح . ٔكزنك يب ًّٚٛضْب يٍ إًٚبٌ ثبنمٛى انّغبيٛخ كبنٕفبء ٔانّظذق

ّٙ انؾضٍٚ انز٘ رّزغى ثّ ٔكزنك ػًك انّزغشثخ انٕعذاَّٛخ  ّٙ ْٕ انُّفظ انٕعذاَ انّشؼش انؼشث
ّٙ األفالطَٕٙ انز٘ ٚزغُّٗ ثّ انّشبػش ٔفًٛب رؾفم ثّ  ٔرزغّهٗ أعبعب فٙ رنك انؾّت انًضبن

 .رنك ْٕ ٔعّ انغًبل فٙ غضل عًٛم ثٍ يؼًش. انمظٛذح يٍ خفمبٌ انًشبػش
 

 :الخاتمة

شؼش انغضل كًب ٚزغّهٗ يٍ خالل ًَٕرط عًٛم ثٍ يؼًش ْٕ ـ إرٌ ـ رشعًخ فُّّٛخ نزغشثخ ؽّت 
ّ٘ انًُشئ ٔانخظبئض ٔانًؼبَٙ، نزنك فئَُّب يزٗ  يزالٓب انؾشيبٌ ٔانًؼبَبح، ٔرنك ألَّّ ثذٔ
ٌّ غضل  لبسَّبِ ثًُٕرط ػًش ثٍ أثٙ سثٛؼخ أنفُٛب ثًُٛٓب ٔعْٕب نالخزالف ػذٚذح، ٔرنك أل

فًب خظبئض رغشثخ ػًش ثٍ أثٙ . ػًش َشأ فٙ ثٛئخ يغبٚشح رؾّمك نهّشبػش فٛٓب انهمبء
 سثٛؼخ؟

 


