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ُذغَ ٚاطا أنرة عّ صذثح سثعيّ عاَ ًاَ ،ع أر ٘يع ْثيعى ،ذالقعد ع٘داْعا
ن
عععاٌ  ٌ1551ي ع َعٗععض ايعًعع ٌٙايفععغعيح ي ع صَفععف ،يرعاعيرععا يععٙعاً ٘ ،ععٙاو
سثعيّ عاَاً َا ذٓانغذا يَٙاً ٘ال اسرًفراَّ ٘ ،لل ايذُض.
عٙضٓ عّ أشكائ ايظيّ ذغنرٍٗ يع تًعضذ زععؼاػ شعُاو دًعة ٘ ،عد
ن
زي ٛصَفف ًث ًا يًعًعٍ٘ ،ناْعد ػيعاعاذ يثيرعٕ يع تًعضج ايرعى ،ذعظنغْ تثًعضذ ،
٘أًٖٕ تأًٖ .
نع ععاِ نٙايع ععضٔ ايذع ععاش داع ععّ ،نغيُعع عاً تفٙشعع عاً ،داع ععّ اي ع ععيايح ،داع ععّ
االسركثاو..
٘عُاِ ،يٍ ذفرعغ ع٘داْعا،
در ٛتعض أِ ع عد زي ٛتًضذ  ،ثٍ زي ٛدًة ،ن

يؼاعْع يع تًععضذ ٘ ،ػعذعٕ يع تيرعٕ يع صَفعفَ٘ ،ععا ذعضاتغْا يعع ٌٙذعضاتغ ايذًثع

٘ايضَفك  ،ديّ ْعؼ ايفعيناِ تعيّ اةسعٙج ،يهٓعد أػ٘عٔ ٘يعيا تيٓٓعا نزال نعى
سيغ..
عُعاِ ،أسعٙيّ عًع ٛسعغع
٘ػعذٕ ي ايهٙيد٘ ،ي اةَعاعاخ٘ ،ػاعْع يع
ن

َركاتًيّ.
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٘قععض عغيععد ييععٕ ،ععٙاو ٖععظٔ ايُععضج ايُضيععضج ،ا ر اي عاص ا َععيّ ،أيكععأ
ْ٘ذععّ يع اييُاْيٓيععاخ ،نُععا نٓععا ًْركع ْ٘ذععّ يع ايعكععض اييععاْ  ،يع ايُغدًععح
اةعضاصيعععح٘ ،ايياْٙيعععح٘ ،يعععٍ ْعرعععغن٘ ،يعععّ ْعرعععغن تأْٓعععا صعععغْا نٗعععٙالً٘ ،ال
شيٙس ًا ..ع٘ح ايفثاب ٖ ٖ يٍ ذرغيغ.
ن
نععاِ ٘نٓععد َ٘ععا ػيٓععا ٘سععٓثك ٛصعععاج ًَرععؼَيّ َٓععظ تايعٓععا شععيشٓا ايععضنرٙع
َ نف ٛاياعثاع  ،يع ْ٘ ٌ1552/2/2ذعّ يع اي عل اييعاَّ اةععضاص َ .عا
تضيٓاَّ ٘ ،لل ايذُض ٘ايفهغ.
غيغْا َ٘ا ن
ن
٘ذٓاياعٓا تعغ
نٓا –ْعٍ نٓا -ذًُيظيّ َجرٗعضيّ َرفعٙقيّ،
ُ

عٙص
يعٍ يفاعض اي ن

تيٓٓا..

٘أصل ايضنرٙع أدُض تٗظٔ اي فاخ:
 عػيّ ،سً ، ٙقاعئ َُرعاػ  ،عُيعف ايفٗعٍ يُعا يكعغأ َ ،ذعا٘ع َُرعاػ ،٘ناذة َثضع.
 َّ عفا ايفٗيض سيض قنة عدُٕ ا َّلل. َّ عفا ايفاعغ َذُض زقثاو٘ ،يذفظ ايهييغ َّ شعغٔ. -يذفع ععظ ايهييع ععغ َع ععّ ايفع عععغ ٘اينغائع ععل ٘ايٓع ععٙاصع٘ ،يع ععؼينّ ايُجع ععايا

تُذفٙظاذٕ٘ ،عًُٕ ايغؼيغ.
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 َثراٍ َ ،غح . ط٘ عكى يؼِ ايجثاو ٘ ،ط٘ عأ د يل. ْ ٙح يُّ يارٓ ذٕ .َّ ٘يائٕ ٘نغَٕ :
 -1عٓععضَا نععاِ َضعسعع ًا يعع ايجاَعععاخ ايُغغتيععح ،اشععرغ ٚقنعععح ععٙر،
٘عٓضَا سا ٗا ٘قاسٗا عٓض ايشياط ٘أعجثرٕ ،اشرغ ٚقنعح ثاْيعح َيعى ا ٘يع،ٛ
عُعاِ قعاو يع  :أع ع ٙأِ ذهع ِٙعًعَ ٛكاسعم..
٘سا ٗا٘ ،عٓعضَا ػاعْع يع
ن
٘قض ناْد٘ ،تكيد َع أيثاٗا ي ايُٓاسثاخ يجٙصذٗا ٘ ُايٗا.

عُعاِ -اسرعاع
عُعاِ –٘يعٕ تيعد ُيعى يع
٘ -2عٓضَا عا َ عناياً يع
ن
ن

٘قضَٗا ٖضيح.
ي سجاصج عائعح ن

 -3نععاِ يٓععا ي ع ايُعٗععض ايفععغع ػَيععى يًاععنيٓ َععّ ايال ععيّ ،ضععغيغ،
عُاِ ،سأيٓ عٕٓ :
٘ناِ َّ أعؼ أصذات ٘ ،عٓضَا ػاعْ ي
ن
 َا يعى ا َّلل ت ادثٓا ايفيز صايخ؟قًد يٕ :زْٕ ي زعتضٖ ..ى ذذة أِ ذغأ؟
٘اَرنيٓععا سععياعذٓا ٘ا َنععاع ذٗنععى٘ ،ػعْععا صععادثٓا ثععٍ عععضْا ذذععد ايُنععغ
٘ايثغص.
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 -4ناِ ي أر عائ  ٖٙ٘ ،شعاعغ َثعضع ٖعَ :ٙذُعض َعٓال غؼيعى ،عدُعٕ ا َّلل
عدُح ٘اسعح ،يهاِ ياأيٓ عٕٓ.
 -5عاعن تايغ او .
زِ ايععضنرٙع أدُعععض َععّ ْعععٙاصع َععّ عغيععد َععّ ايغ ععاو ايعًُععا ايعععاًَيّ،
٘ا صتا ايُثضعيّ ،يٗ ٙأصية ٘ط٘ أسًٙب أصت َُيؼ.
ٖظٔ شعٗاصذ تفعكيف ع٘دع أتع أسعاَح٘ ،زطا تعاعل ا َّلل ايهعغيٍ يع اي عذح

٘ايفغا  ،ياٙن أنرة عٕٓ نراتاً َف الً ييٕ ايهييغ َّ ايعظنغياخ ايًنيفعح ايرع

يًخ عًيٓا أِ ْهرثٗا٘ ،يعًٓا ْفعى تعع ِٙا َّلل
ناِ أسراطْا ايضنرٙع أصية اي ايخ ن
ذعاي..ٛ
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